
 

 

 
 

 
 

प्रदेश याजऩत्र 
 प्रदेश नं. ३ प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड २) हेटौंडा, भकवानऩयु, चैत्र १३ गते, २०७5 सार (अततरयक्ताङ्क 25 

बाग २ 
प्रदेश सयकाय 

प्रदेश नं. ३, हेटौंडा 
भखु्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारमको 

सूचना 
प्रदेश नं. ३ को प्रदेश सयकायरे  तर रेशखए फभोशजभको आदेश स्वीकृत 
गयेकोरे मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ। 
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प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग (गठन तथा कामा सञ्चारन) आदेश, 207५ 
भा संशोधन 

प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग (गठन तथा कामा सञ्चारन) आदेश, 
२०७५ भा संशोधन गना वाञ्छनीम बएकोरे, 
  प्रदेश भशन्त्त्रऩरयषद्रे देहाम फभोशजभको आदेश स्वीकृत गयेको 
छ।  

 

1. संशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस आदेशको नाभ "प्रदेश नीतत तथा 
 मोजना आमोग (गठन तथा कामा सञ्चारन) (दोरो संशोधन) 
 आदेश, २०७५" यहेको छ। 

(२) मो आदेश तरुुन्त्त प्रायम्ब हनेुछ। 
2. प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग (गठन तथा कामा सञ्चारन) आदेश, 
 २०७५ को दपा २ भा संशोधन: प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग 
 (गठन तथा कामा सञ्चारन) आदेश (मस ऩतछ "आदेश" बतनएको) 
 को दपा २ को,-  

(१) खण्ड (ङ) भा यहेका "य सदस्म सशचव" बने्न शब्दहरु 
शझककएका छन।् 
(२) खण्ड (ङ) ऩतछ देहामको खण्ड (च) थकऩएको छ:- 

  "(च) प्रशासकीम प्रभखु बन्नारे प्रदेश सयकायरे तोकेको 
तनजाभती सेवाको अतधकृतस्तय नवौं तहको अतधकृत सम्झनऩुछा।" 

3. आदेशको दपा ३ भा संशोधन: आदेशको दपा ३ को,- 
(१) उऩदपा (२) को खण्ड (च) शझककएको छ। 

(२) उऩदपा (४) ऩतछ देहामको उऩदपा (५) थकऩएको छः- 
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"(५) आमोगको दैतनक प्रशासतनक काभ काज सञ्चारन 
गना प्रशासकीम प्रभखु यहनेछ।तनजरे आमोगको सशचवारमको 
प्रशासतनक प्रभखुको रुऩभा कामा गनेछ।" 

4. आदेशको दपा ४ भा संशोधन: आदेशको दपा ४ को उऩदपा 
 (२) य (६) भा यहेका सदस्म सशचव बने्न शब्दहरुको सट्टा 
 "प्रशासकीम प्रभखु" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

5. आदेशको दपा ७ भा संशोधन: आदेशको दपा ७ को,- 
(१) उऩदपा (२) को खण्ड (छ) शझककएको छ। 

(२) उऩदपा (२) ऩतछ देहामको उऩदपा (३) थकऩएको छः- 
"(३) प्रदेश कवकास ऩरयषदको प्रशासकीम कामा आमोगको 
प्रशासकीम प्रभखुरे गनेछ।" 

6. आदेशको दपा ८ भा संशोधन: आदेशको दपा ८ को उऩदपा 
 (१) य (४) भा यहेका "सदस्म सशचव" बने्न शब्दहरुको  सट्टा 
 "प्रशासकीम प्रभखु" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

7. आदेशको दपा १९ भा संशोधन: आदेशको दपा १९ को उऩदपा 
 (१) भा यहेका "याजऩत्राकङ्कत प्रथभ शे्रणीको" बने्न शब्दहरुको सट्टा 
 "अतधकृतस्तय नवौं/दशौं" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

8. आदेशको दपा २२ भा संशोधन: आदेशको दपा २२ भा यहेका 
 "सदस्म सशचव" बने्न शब्दहरुको सट्टा "प्रशासकीम प्रभखु" बने्न 
 शब्दहरु याशखएका छन।् 
 

भशन्त्त्रऩरयषदफाट स्वीकृत प्राप्त तभततः २०७५।१२।१३ 
आऻारे, 

भध ुसदुन फरुााकोटी 
प्रदेश सयकायको सशचव 

 

आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, प्रदेश नं. ३, हेटौंडाभा भदु्रित। 
भूल्म रु.5।- 


