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भाग 2 
प्रदेश सरकार 

प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडा 
भौसतक ऩूवााधार ववकास मन्त्त्राऱयको 

सूचना 
 

प्रदेश ऩूवााधार ववकास साझेदारी कायाक्रम (सञ्चाऱन कायाववसध) 
(ऩवहऱो सॊशोधन) सनयमावऱी, 2076
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प्रदेश ऩूवााधार ववकास साझेदारी कायाक्रम (सञ्चाऱन कायाववसध) सनयमावऱी, 
2076 मा सॊशोधन गना वाञ्छनीय भएकोऱे, 

प्रदेश सरकारऱे देहायका सनयमहरू बनाएको छ। 

1. सॊशऺप्त नाम र प्रारम्भ: (1) यस सनयामावऱीको नाम "प्रदेश 
 ऩूवााधार ववकास साझेदारी कायाक्रम (सञ्चाऱन कायाववसध) (ऩवहऱो 
 सॊशोधन) सनयमावऱी, 2076" रहेको छ। 

(2) यो सनयमावऱी तरुुन्त्त प्रारम्भ हनेुछ। 

2. प्रदेश ऩूवााधार ववकास साझेदारी कायाक्रम (सञ्चाऱन कायाववसध) 
 सनयमावऱी, 2076 को सनयम 8 मा सॊशोधन: प्रदेश ऩूवााधार 
 ववकास साझेदारी कायाक्रम (सञ्चाऱन कायाववसध) सनयमावऱी, 
 2076, (यस ऩसछ "मूऱ सनयमावऱी" भसनएको) को उऩसनयम 
 (1) को खण्ड (झ) ऩसछ देहायको खण्ड (झ1.) थवऩएको छ्- 

"(झ1.) अऩाङ्गता भएका व्यशक्तको वहत प्रवर्द्ान हनेु आयोजना,"  

3. मूऱ सनयमावऱीको सनयम 9 मा सॊशोधन: मूऱ सनयमावऱीको सनयम 
 9 को,- 

(क) उऩसनयम (2) मा हनेु भने्न शब्द ऩसछ “मन्त्त्राऱय र” 
भने्न शब्दहरु थवऩएका छन ्। 

(ख) उऩसनयम (4) मा “भएका” भने्न शब्दको सट्टा “नभएका” 
भने्न शब्द राशखएको छ । 

(ग) उऩसनयम (5) को सट्टा देहायको उऩसनयम (5) 
राशखएको छ्- 

"(5) यस सनयमावऱी बमोशजम आयोजना छनौट गदाा 
प्रत्येक सनवााचन ऺेत्रमा उऩऱब्ध हनेु कुऱ रकमको 
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कम्तीमा दईु सतहाइ रकमबाट न्त्यूनतम ऩचास ऱाख 
रूऩैयाॉ ऱागत अनमुान भएका आयोजना र बाॉकी 
रकमबाट न्त्यूनतम दस ऱाख रूऩैयाॉ ऱागत अनमुान 
भएका आयोजना छनौट गनुा ऩनेछ।" 

(घ) मूऱ सनयमावऱीको उऩसनयम (11) ऩसछ देहायको 
उऩसनयम (12) थवऩएको छ्-  

"(12) यस सनयमावऱी बमोशजम आयोजना छनौट गदाा 
सनवााचन आचार सॊवहताको कारणऱे ढीऱा भएमा 
सम्बशन्त्धत सनवााचन ऺेत्रमा आचार सॊवहता सवकएको 
समसतऱे प्रन्त्र ददन सभत्र र उऩ-सनवााचन भएको ऺेत्रमा 
आयोजना छनौट गदाा उऩ-सनवााचन सम्ऩन्न भई प्रदेश 
सभा सदस्यऱे कायाभार समाल्न ु अशघ ऩद तथा 
गोऩसनयताको सऩथ ऩश्चात एक मवहना सभत्र आयोजना 
छनौट गरी सक्न ुऩनेछ।" 

4. मूऱ सनयमावऱीको अनसूुची-1 मा सॊशोधन: मूऱ सनयमावऱीको 
 अनसूुची-1 को सट्टा देहायको अनसूुची-1 राशखएको छ:- 
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अनसूुची-१ 

(सनयम ९ को उऩसनयम (2) सॉग सम्बशन्त्धत) 
प्रदेश ऩूवााधार ववकास कायाक्रम 

कायाक्रम कायाान्त्वयन तासऱका 
(शजल्ऱा समन्त्वय ससमसतको कायााऱयऱे सम्बशन्त्धत मन्त्त्राऱय र स्थानीय तहमा ऩठाउने वववरण) 

शजल्ऱा .........................           प्रदेश सनवााचन ऺेत्र नॊ. ........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

मशन्त्त्रऩररषदबाट स्वीकृत प्राप्त समसत् २०७६।०८।२३                                         

आऻाऱे, 
तेजराज भट्ट 

सशचव, प्रदेश सरकार 

 

आन्त्तररक मासमऱा तथा कानून मन्त्त्राऱय, प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडामा मदुित। 
मूल्य रु.५।- 


