
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 
 प्रदेश नॊ. ३ प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड 3) हेटौंडा, भकवानऩयु, बदौ 1० गते, २०७6 सार (अततरयक्ताङ्क 15 

बाग 2 
प्रदेश सबा सशचवारम 

प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडाको 
सूचना 

प्रदेश सबा (ऩहहरो सॊशोधन) तनमभावरी, २०७६ 

प्रस्तावना् प्रदेश सबा तनमभावरी, २०७४ राई सभसाभहमक सॊशोधन गनन 
फाञ्छनीम बएकोरे,-  

प्रदेश सबारे मो तनमभावरी फनाएको छ। 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस तनमभावरीको नाभ "प्रदेश सबा 
 (ऩहहरो सॊशोधन) तनमभावरी, २०७६" यहेको छ। 

(२) मो तनमभावरी तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 
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2. प्रदेश सबा तनमभावरी, २०७४ (मसऩतछ भूर तनमभावरी 
 बतनएको) को तनमभ २ भा सॊशोधन: भूर तनमभावरीको तनमभ २ 
 को,- 

(1) खण्ड (च) य (छ) को सट्टा देहामको खण्ड (च) य 
(छ) याशखएको छ्- 

"(च) "अथन भन्त्री" बन्नारे प्रदेश सयकायको आतथनक 
भातभरा तथा मोजना भन्त्री सम्झन ुऩछन य सो 
शब्दरे आतथनक भातभरा तथा मोजना 
भन्त्रीको काभ गनन तोहकएको अन्म कुनै 
भन्त्री वा याज्मभन्त्री सभेतराई सम्झन ुऩछन।  

(छ) "ऩदातधकायी" बन्नारे "सबाभखु, उऩसबाभखु, 

प्रदेश सबाभा प्रतततनतधत्व गने याजनीततक 
दरका सॊसदीम दरका नतेा, प्रदेश सबाको 
हवऩऺी दरको नेता, भखु्म सचेतक, प्रभखु 
सचेतक, सबाऩतत, सचेतक एवॊ प्रदेश सबाको 
सशचवराई सम्झन ुऩछन ।" 

(2) खण्ड (ञ) को शरुुभा "सदन" बने्न शब्द थहऩएको छ। 

(3) खण्ड (त) भा यहेको "सम्झन ुऩछन" बने्न शव्दहरु ऩतछ 
"य सो शब्दरे सदन सभऺ कुनै कागजऩत्र वा हववयण 
ऩेश गने कामनराई सभेत जनाउॉछ" बने्न शब्दहरु 
थहऩएका छन।् 

3. भूर तनमभावरीको तनमभ ६ को उऩतनमभ (४) भा यहेको 
 "सबाभखुरे" बने्न शब्दको सट्टा "सबाभखु/उऩसबाभखुरे" बने्न 
 शब्दहरु याशखएका छन।् 
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4. भूर तनमभावरीको तनमभ ११ को उऩतनमभ (१) को दोस्रो 
 हयपभा यहेको "सभम सभमभा" बने्न शब्दहरुको सट्टा "प्रत्मेक 
 अतधवेशनको प्रायम्बभा" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

5. भूर तनमभावरीको तनमभ १३ को उऩतनमभ (२) भा यहेको 
 "एघाय" बने्न शब्दको सट्टा "सत्र" बने्न शब्द याशखएको छ ।  
6. भूर तनमभावरीको तनमभ १४ को उऩतनमभ (२) भा यहेको 
 "प्रश्नहरु" बने्न शब्दको सट्टा "प्रस्तावहरु" बने्न शब्द याशखएको छ। 

7. भूर तनमभावरीको तनमभ १९ को तनमभ शीषनकको सट्टा देहामको 
 तनमभ शीषनक याशखएको छ्–  

"१९. फैठकभा ऩारना गनुन ऩने तनमभहरु्" 
8. भूर तनमभावरीको तनमभ २० को्— 

(1) तनमभ शीषनकभा यहेको "गनन नहनुे कुयाहरु" बने्न 
शब्दहरुको सट्टा "ऩारना गनुन ऩने तनमभहरु" बने्न 
शब्दहरु याखी सोही तनमभभा यहेको "कुयाहरु गनुन 
हुॉदैन" बने्न शब्दहरुको सट्टा "तनमभको ऩारना गनुन 
ऩनेछ" बने्न शब्दहरु याशखएका छन ्। 

(2) खण्ड (ख) को सट्टा देहामको खण्ड (ख) याशखएको 
छ्– 
"(ख) सबाभखुरे ऩद अनरुुऩको आचयण गयेको छैन 
बने्न प्रस्ताव वा सबाभखुको कुनै तनणनम फदय गरयमोस ्
बने्न प्रस्ताव भातथको छरपरभा फाहेक सबाभखुको 
आचयण य तनणनमको आरोचना गनुन नहनुे ।" 

(3) खण्ड (च) ऩतछ देहामको खण्ड (छ) थहऩएको छ :- 
"(छ) फैठकको कामनसॉग प्रत्मऺ रुऩरे सम्फशन्धत हवषम 
फाहेक अन्म असम्फशन्धत हवषमभा फो्न नहनुे।" 

9. भूर तनमभावरीको तनमभ २५ को,- 



खण्ड ३) अततरयक्ताङ्क १५ प्रदेश याजऩत्र बाग २ तभतत २०७६।०५।१० 

4 

(१) उऩतनमभ (२) को ऩहहरो हयपभा यहेका "आफ्नो कुया 
य" बने्न शब्दहरुको सट्टा "सोको" बने्न शब्द याशखएको 
छ । 

(२) उऩतनमभ (४) को सट्टा देहामको उऩतनमभ (४) 
याशखएको छ्– 
"(४) फैठकभा उठाइएको तनमभाऩशिको तनणनम 
सबाभखुरे गनेछ य सो तनणनम अशन्तभ हनुछे।" 

10. भूर तनमभावरीको तनमभ २७ को उऩतनमभ (२) को तेस्रो 
 हयपभा यहेको "घोषणा गनेछ" बने्न शब्दहरु ऩतछ ऩूणन हवयाभ 
 याख्न।ेत्मसऩतछ यहेका "य सबाभखुको हवचायप्रतत" बने्न शब्दहरुको 
 सट्टा "(२क) उऩतनमभ (२) फभोशजभको घोषणाप्रतत" बने्न शब्दहरु 
 याशखएको छ य "त्मसयी तनणनमको" बने्नदेशख "याख्न ु ऩनेछ ।" 

 बने्नसम्भको वाक्म शझहकएको छ। 

11. भूर तनमभावरीको तनमभ २८ को,- 
(१) उऩतनमभ (१) को ऩहहरो हयपभा यहेको "हवचायप्रतत" 

बने्न शब्दको   सट्टा "घोषणाप्रतत" बने्न शब्द याशखएको 
छ। 

(२) उऩतनमभ (५) भा यहेका "भत सङ्करक तोक्न ेय" बने्न 
शब्दहरु ऩतछ "दस्तखत सहहतको भत" बने्न शब्दहरु 
थहऩएका छन ्। 

12. भूर तनमभावरीको तनमभ ३० को उऩतनमभ (२) को अशन्तभ 
 हयपभा यहेको "सतभतत" बने्न शब्दऩतछ "य सॊसदीम दर" बने्न 
 शब्दहरु थहऩएका छन ्। 

13. भूर तनमभावरीको तनमभ ३१ को उऩतनमभ (६) को दोस्रो 
 हयपभा यहेको "सतभतत" बने्न शब्दऩतछ "य सॊसदीम दर" बने्न 
 शब्दहरु थहऩएका छन ्। 



खण्ड ३) अततरयक्ताङ्क १५ प्रदेश याजऩत्र बाग २ तभतत २०७६।०५।१० 

5 

14. भूर तनमभावरीको तनमभ ३२ को उऩतनमभ (३) को दोस्रो 
 हयपभा यहेको "सतभतत" बने्न शब्दऩतछ "य सॊसदीम दर" बने्न 
 शब्दहरु थहऩएका छन ्। 

15. भूर तनमभावरीको तनमभ ३३ को तेस्रो हयपभा यहेका "फैठकरे 
 याम फझुी" बने्न शब्दहरु शझहकएका छन ्। 

16. भूर तनमभावरीको तनमभ ३७ को उऩतनमभ (२) भा यहेको 
 "स्वीकृत" बने्न शब्दको सट्टा "स्वीकाय" बने्न शब्द याशखएको छ । 

17. भूर तनमभावरीको तनमभ ३८ को उऩतनमभ (३) को तेस्रो 
 हयपभा यहेको "प्रस्तावराई" बने्न शब्दको सट्टा "नीतत तथा 
 कामनक्रभराई" बने्न शब्दहरु याशखएका छन ्। 

18. भूर तनमभावरीको तनमभ ५१ को उऩतनमभ (१) भा यहेका "कुनै 
 सदस्मरे" बने्न शब्दहरुको सट्टा "प्रश्नकतान सदस्मरे" बने्न शब्दहरु 
 याशखएका छन।् 

19. भूर तनमभावरीको तनमभ ५६ को उऩतनमभ (१) को सट्टा 
 देहामको उऩतनमभ (१) याशखएको छ्– 

"(१) मस तनमभावरीको तनमभ ४२ को उऩतनमभ (१) 
भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन जरुयी प्रश्न सोध्न आग्रह 
गरयएको अवस्थाभा प्रस्ताहवत फैठक शरुु हनुबुन्दा कम्तीभा दईु 
घण्टा अशघ जानकायी ददएय ऩतन प्रश्न सोध्न सहकनेछ ।" 

20. भूर तनमभावरीको तनमभ ६० को उऩतनमभ (२) भा यहेको 
 "सशचवराई" बने्न शब्द ऩतछ "सूचना" बने्न शब्द थहऩएको छ। 

21. भूर तनमभावरीको तनमभ ६१ को उऩतनमभ (१) भा यहेका "कुनै 
 कुयाभातथ" बने्न शब्दहरुको सट्टा "कुनै ऩतन हवषमभातथ" बने्न 
 शब्दहरु याशखएका छन ्। 
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22. भूर तनमभावरीको तनमभ ६४ को उऩतनमभ (१) भा यहेका 
 "ध्मानभा याखी" बने्न शब्दहरु ऩतछ यहेको "य" बने्न शब्द 
 शझहकएको छ । 

23. ऩरयच्छेद-११ को ऩरयच्छेद शीषनकको शरुुभा "प्रस्ताव" बने्न शब्द 
 थहऩएको छ । 

24. भूर तनमभावरीको तनमभ ७४ को सट्टा देहामको तनमभ ७४ 
 याशखएको छ्– 

"७४. सॊशोधन सम्फन्धी शतन्  कुनै प्रस्तावको सम्फन्धभा सॊशोधन 
प्रस्ताव ऩेश गदान देहामका शतनको ऩारना गनुन ऩनेछ्– 
(क) भूर प्रस्तावको तसद्धान्त हवऩयीत हनु नहनु,े  

(ख) भूर प्रस्तावको हवषमसॉग सम्फद्ध हनुऩुने, 

(ग) फैठकरे ऩहहरे गरयसकेको तनणनमसॉग फाॉशझएको हनु 

      नहनु,े य 
(घ) स्ऩष्ट अथन ददने हनु ुऩने।" 

25. भूर तनमभावरीको तनमभ ९७ य ९८ को सट्टा देहामका तनमभ 
 ९७ य ९८ याशखएको छ्– 

"९७. अध्मादेश भातथ तनणनम् (१) मस ऩरयच्छेद फभोशजभ 
अध्मादेश अस्वीकाय गने सम्फन्धी कुनै सूचना प्राप्त 
नबएभा वा अध्मादेश अस्वीकाय गने प्रस्ताव फैठकरे 
अस्वीकृत गयेभा सबाभखुरे उक्त अध्मादेश स्वीकृत 
गरयमोस ् बनी प्रस्ताव प्रस्ततु गनन सम्फशन्धत भन्त्रीराई 
अनभुतत ददनेछ।  

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ भन्त्रीफाट प्रस्ततु 
अध्मादेश स्वीकृत गरयमोस ् बने्न प्रस्ताव प्रस्ततु बएऩतछ 
सबाभखुरे सो प्रस्तावराई फैठकको तनणनमाथन प्रस्ततु 
गनेछ।  
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९८. स्वीकृत अध्मादेश प्रततस्थाऩन गने हवधेमक् (१) मस 
ऩरयच्छेद फभोशजभ स्वीकृत बएको कुनै अध्मादेशका 
प्रावधानराई मथावत वा सॊशोधन सहहत प्रततस्थाहऩत गने 
उद्देश्मफाट प्रस्ततु गरयन े हवधेमकको साथभा उक्त 
अध्मादेश तत्कारै रागू गनुन ऩयेको ऩरयशस्थतत य कायण 
सहहतको हववयण सॊरग्न गयी ऩेश गनुन ऩनेछ।  

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ ऩेश हनु आएको 
प्रततस्थाऩन हवधेमकको सम्फन्धभा ऩरयच्छेद–१५ 
फभोशजभको कामनहवतध अऩनाइनेछ।  

(३) उऩतनमभ (१) य (२) फभोशजभ अध्मादेश 
प्रततस्थाऩन गने हवधेमक सॊहवधानको धाया २०२ 
फभोशजभको अवतधतबत्र ऩारयत गयी प्रदेश प्रभखुफाट 
प्रभाणीकयण बई सक्न ुऩनेछ।" 

26. भूर तनमभावरीको तनमभ ९९ को उऩतनमभ (२) को तेस्रो 
 हयपभा यहेका "सॊरग्न यहन ुऩनेछ।" बने्न शब्दहरुऩतछको वाक्म 
 हटाइएको छ। 

27. भूर तनमभावरीको तनमभ १२८ को उऩतनमभ (७) को सट्टा 
 देहामको उऩतनमभ (७) याशखएको छ्– 

"(७) सॊहवधान सॊशोधन गने हवधेमक ऩारयत गरयमोस ्बने्न 
प्रस्तावभातथ सबाको तनणनम सदस्मको दस्तखत सहहतको भत 
हवबाजनद्वाया हनुेछ ।" 

28. भूर तनमभावरीको तनमभ १३३ को उऩतनमभ (७) को अन्त्मभा 
 "खचन कटौततको प्रस्ताव ऩेश गयेका सदस्महरुरे हवतनमोजन 
 हवधेमकभातथ छरपर गदान सबाभखुको अनभुततरे खचन कटौततको 
 प्रस्तावको सम्फन्धभा सभेत आफ्नो धायणा याख्न सक्नछेन।्" बने्न 
 वाक्म थहऩएको छ। 
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29. भूर तनमभावरीको तनमभ १३६ य १३८ को तनमभ शीषनकको 
 शरुुभा "खचन" बने्न शब्द थहऩएको छ। 

30. भूर तनमभावरीको तनमभ १३६ भा यहेका "हवतनमोजन 
 हवधेमकभातथको सैद्धाशन्तक" बने्न शब्दहरु ऩतछ कोष्ठ तबत्र 
 "(याजस्व य व्ममको अनभुानभातथको)" बने्न शब्दहरु य 
 "छरपर सभाप्त बएऩतछ" बने्न शब्दहरुऩतछ "खचन कटौततको 
 प्रस्तावको सूचना सशचवराई" बने्न शब्दहरु थहऩएका छन।्  
31. भूर तनमभावरीको तनमभ १४० को उऩतनमभ (१) भा यहेको 
 "अथन भन्त्री" बने्न शब्दहरुको सट्टा "आतथनक भातभरा तथा मोजना 
 भन्त्री" बने्न शब्दहरु याशखएका छन ्। 

32. भूर तनमभावरीको तनमभ १४४ को,- 
(१) उऩतनमभ (८) भा यहेका "सबाको तनणनम" बने्न 

शब्दहरु ऩतछ "दस्तखत सहहतको" बने्न शब्दहरु   थहऩएका छन।् 

(२) उऩतनमभ (९) ऩतछ  देहामको उऩतनमभ (१०) 
थहऩएको छ्– 
"(१०)  उऩतनमभ (९) फभोशजभको प्रस्ताव ऩारयत बएभा सोको 
जानकायी प्रदेश प्रभखुराई गयाउन ुऩनेछ ।" 

33. भूर तनमभावरीको तनमभ १४६ को्- 
(१) उऩतनमभ (१) अन्तगनत सतभततको नाभ य 

कामनऺ ेत्रको सट्टा देहामको नाभ य कामनऺ ते्र याशखएको छ्– 
 

क्र .स  सतभततको नाभ कामनऺ ते्र 

१ प्रदेश भातभरा 
सतभतत 

भखु्मभन्त्री तथा भशन्त्रऩरयषद्को कामानरम, 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, 

सॊवैधातनक आमोगका प्रततवेदन (भहारेखा 
ऩयीऺक य याहष्डम प्राकृततक स्रोत तथा हवि 
आमोगको वाहषनक प्रततवेदन फाहेक), प्रदेश रोक 
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सेवा आमोग य भखु्म न्मामातधफक्ताको वाहषनक 
प्रततवेदन। 

२ अथन तथा 
हवकास सतभतत 

आतथनक भातभरा तथा मोजना भन्त्रारम, बौततक 
ऩूवानधाय तथा हवकास भन्त्रारम, प्रदेश नीतत 
तथा मोजना आमोग य याहष्डम प्राकृततक स्रोत 
तथा हवि आमोगको फाहषनक प्रततवेदन। 

 

३ सावनजतनक 
रेखा सतभतत 

भहारेखा ऩयीऺकको वाहषनक प्रततवेदन, फेरुजू 
पछ् ्मौट य प्रदेश सयकायको सावनजतनक रेखा 
सम्फन्धी। 

४ शशऺा, 
स्वास््म तथा 
कृहष सतभतत 

बतूभ व्मवस्था, कृहष तथा सहकायी भन्त्रारम, 

साभाशजक हवकास भन्त्रारम 

५ उद्योग, ऩमनटन 
तथा वातावयण 
सतभतत 

उद्योग, ऩमनटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारम य 
उऩबोक्ता हहत सम्फन्धी। 

 

(२) उऩतनमभ (२) शझकी कामभ हनु े तनमभ १४६ को 
शरुुको "(१)" शझहकएको छ । 

34. भूर तनमभावरीको तनमभ १५१ को्— 

(१) खण्ड (ञ) ऩतछ देहामका खण्ड (ट) य (ठ) थहऩएको छ्— 

"(ट) छरपरभा थऩ हवषमवस्तकुो जानकायी आवश्मक 
ऩयेभा हवऻ तथा हवशेषऻहरुराई आभन्त्रण गनन 
सहकनछे। 

   (ठ) आ-आफ्नो कामनऺ ेत्रतबत्र ऩने भन्त्रारम य 
तनकामसॉग सम्फशन्धत प्रत्मामोशजत व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धी य सबारे दपावाय छरपरका रातग 
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ऩठाएका हवधेमक उऩय दपावाय छरपर गयी 
सो सम्फन्धी प्रततवेदन सबाभा ऩेश गने ।" 

(२) उऩतनमभ (३) ऩतछ देहामका उऩतनमभ (३क), (३ख) य 
(३ग) थहऩएको छ्— 

"(३क) सबाऩततरे उऩमकु्त सम्झेभा सतभततरे 
आन्तरयक काभ कायफाही सञ्चारन गनन वा सतभततको 
कामनऺ ेत्रतबत्रको हवषमको अध्ममन गयी प्रततवेदन ददन 
उऩसतभतत वा कामनदर गठन गनन सक्नेछ। 

(३ख) उऩसतभतत गठन गदान उऩसतभततरे गनुन ऩने 
काभ य सो काभ सम्ऩन्न हनु ु ऩने अवतध हकटान गरयन ु
ऩनेछ। 

(३ग) उऩतनमभ (१) फभोशजभ कुनै हवषमको 
अध्ममन गयी प्रततवेदन ददन उऩसतभततका सदस्मरे कुनै 
स्थानको भ्रभण गनुन ऩयेभा सबाऩतत भापन त सबाभखुको 
स्वीकृतत तरन ुऩनेछ।" 

35. भूर तनमभावरीको तनमभ १५१ ऩतछ देहामको तनमभ १५१क 
 थहऩएको छ्— 

"१५१क. सम्फशन्धत अतधकायी वा हवशेषऻको प्रवेश् (१) सतभतत 
वा उऩसतभततभा कुनै हवषमभातथ छरपर हुॉदा सो 
हवषमको प्रकृतत हेयी सम्फशन्धत भन्त्रीरे आवश्मक देखेभा 
सो हवषमका सम्फन्धभा स्ऩष्ट जानकायी ददन प्रदेश 
सयकायको सम्फशन्धत अतधकायी वा हवशेषऻराई 
सबाऩततको अनभुतत तरई सतभततभा तरएय जान सक्नेछ । 
सो फभोशजभ सतभततभा उऩशस्थत बई आवश्मक कुयाको 
स्ऩष्ट जानकायी ददन ु त्मस्तो अतधकायी वा हवशेषऻको 
कतनव्म हनुेछ । 
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(२) सतभततरे आवश्मक ठानेभा सम्फशन्धत ऩऺ 
वा हहत सभूहका प्रतततनतध य हवशषेऻराई सभेत आभन्त्रण 
गयी सझुाव तरन सक्नछे। 

(३) उऩतनमभ (२) फभोशजभ सतभततभा उऩशस्थत 
बई आवश्मक कुयाको स्ऩष्ट जानकायी ददन ु त्मस्तो ऩऺ 
वा सयोकायवारा सभूह वा हहत सभूहका प्रतततनतध य 
हवशेषऻको कतनव्म हनुेछ।" 

36. भूर तनमभावरीको तनमभ १६६ ऩतछ देहामको तनमभ १६६क 
 थहऩएको छ्– 

"१६६क. प्रत्मामोशजत व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामन गदान ध्मान याख्न ु
ऩने हवषम् सतभततरे प्रत्मामोशजत व्मवस्थाऩन उऩय 
छरपर गदान देहामका हवषमराई सभेत ध्मानभा याख्न ु
ऩनेछ्–  
(क) ऐनद्वाया प्रत्मामोशजत अतधकाय अन्तगनत नेऩार 

सयकायरे फनाउन ुऩने तनमभ फनाएको छ वा छैन,  

(ख) सॊहवधान वा ऐनको उद्दशे्म अनरुुऩ तनमभ फनकेो छ 
वा छैन,  

(ग) ऐनरे तोके फभोशजभका हवषम तनमभभा ऩयेका छन ्
वा छैनन,्  

(घ) कुनै कय रगाउन ेवा उठाउने कुया तनमभभा ऩयेको 
छ वा छैन,  

(ङ) ऐनरे प्रत्मामोशजत गयेको व्मवस्था अनसुाय फनेको 
तनमभरे अदारतको ऺेत्रातधकायभा प्रत्मऺ वा 
अप्रत्मऺ रुऩरे हस्तऺेऩ गछन वा गदैन,  
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(च) सॊहवधान वा ऐनरे स्ऩष्ट रुऩभा त्मस्तो कुनै 
अतधकाय प्रदान नगयेको कुनै व्मवस्थाको सम्फन्धभा 
तनमभ ऩूवनप्रबावी छ वा छैन,  

(छ) सॊशचत कोष वा अन्म सयकायी कोषफाट तनमभभा 
कुनै खचन व्महोनुन ऩछन वा ऩदैन,  

(ज) सॊहवधान वा ऐनद्वाया प्रदि अतधकायको सीभातबत्र 
तनमभ छ वा छैन,  

(झ) त्मस्तो तनमभ प्रकाशन गनन य प्रदेश सबा सशचवारम 
सभऺ ऩेश गननभा अनावश्मक हढराई गरयएको छ 
वा छैन , य  

(ञ) त्मस्तो तनमभको अतबप्राम स्ऩष्ट गननका रातग कुनै 
स्ऩष्टीकयण आवश्मक ऩछन वा ऩदैन।"  

37. भूर तनमभावरीको तनमभ १६७ को उऩतनमभ (१) भा यहेको 
 "एघाय" बने्न शब्दको सट्टा "सत्र" बने्न शब्द याशखएको छ। 

38. भूर तनमभावरीको तनमभ १६८ भा यहेका "आवश्मक हेयपेय 
 सहहत" बने्न शब्दहरु शझहकएका छन।् 

39. भूर तनमभावरीको तनमभ १७७ को उऩतनमभ (३) को तेस्रो 
 हयपभा यहेको "ऩतन" बने्न शब्द शझहकएको छ। 

40. भूर तनमभावरीको तनमभ २०० भा सॊशोधन् साहवकको 
 व्मवस्थाराई उऩतनमभ (१) गयी त्मसऩतछ उऩतनमभ  (२)  य 
 (३) थहऩएको छ्– 

"(२) सशचवारम सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनको सम्फन्धभा 
सशचवारम सशचव य कभनचायीहरु सशचव भातहत यहनेछन।् 

(३) सशचवारम सशचवरे सशचवको सऩुरयवेऺण, तनमन्त्रण य 
तनदेशनभा यही आपूराई तोहकएको कामन सम्ऩादन गनुन ऩनेछ।" 
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41. भूर तनमभावरीको तनमभ २०८ को सट्टा देहामको तनमभ २०८ 
 याशखएको छ्—  

"२०८. फैठकराई सम्फोधन् (१) नेऩारका याष्डऩतत, उऩयाष्डऩतत, 

प्रधानभन्त्री, प्रतततनतध सबाको सबाभखु तथा याहष्डम सबाको 
अध्मऺरे सबाराई सम्फोधन गनन प्रदेश सयकायरे अनयुोध 
गयेभा सबाभखुरे अनभुतत ददन सक्नेछ।  

(२) कुनै हवदेशी याष्डको याष्डप्रभखु, सयकाय 
प्रभखु, सबाभखु, अध्मऺ वा सॊमकु्त याष्ड सॊघको 
भहासशचवरे सबाराई सम्फोधन गनन नेऩार सयकायको 
सहभतत तरई प्रदेश सयकायरे अनयुोध गयेभा सबाभखुरे 
अनभुतत ददन सक्नछे। 

(३) उऩतनमभ (१) य (२) फभोशजभ सम्फोधनको 
रातग अऩनाइने प्रहक्रमा कामन व्मवस्था ऩयाभशन सतभततको 
ऩयाभशनभा सबाभखुरे तोके फभोशजभ हनुेछ।" 

42. भूर तनमभावरीको तनमभ २१६ को तनमभ शीषनकको शरुुभा 
 "तनमभावरी" बने्न शब्द थहऩएको छ। 

 

आऻारे, 
कृष्ण हरय खड्का 
प्रदेश सबाको सशचव 

 
 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडाभा भदुित। 

भू्म रु.१०।- 
 


