
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ५) मकुामः िटुवल, श्रावण २८ गते, २०७८ साल (अततररक्ताङ्क १८ 

भाग २ 
प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालयको सूचना 
 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) िाट तमतत २०७८।०४।२८ मा स्वीकृत भएको  
"प्रदेश नं. 5, प्रदेश सरकार (काया सबपादन, पहिलो संशोधन) तनयमावली, 
2078" सवासाधारणको जानकारीका लातग प्रकाशन गररएको छ । 

प्रदेश नं. 5, प्रदेश सरकार (काया सबपादन, पहिलो संशोधन) तनयमावली, 2078 
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नेपालको  संहवधानको धारा 174 ले ददएको अतधकार प्रयोग गरी लमु्बिनी 
प्रदेशको सरकारले देिायका तनयमिरु िनाई स्वीकृत गरेको छ ।  

1. स+म्िप्त नाम र प्रारबभ :- (1) यस तनयमावलीको नाम " प्रदेश न+ 5, प्रदेश 
सरकार (काया सबपादन, पहिलो स+शोधन) तनयमावली, 20७८" रिेको छ । 
(2) यो तनयमावली तरुुन्त्त प्रारबभ िनुेछ । 

2. प्रदेश न+ 5, प्रदेश सरकार (काया सबपादन) तनयमावली, 2074 को तनयम 1 
मा स+शोधन:- प्रदेश न+ 5, प्रदेश सरकार (काया सबपादन) तनयमावली, 
2074 (यसपतछ "मूल तनयमावली" भतनएको) को तनयम 1 को उपतनयम 
(1) मा रिेका "प्रदेश न+ 5" भने्न शब्दिरु म्िहकएका छन ्।  

3. मूल तनयमावलीको तनयम 2 मा स+शोधन :-  

मूल तनयमावलीको तनयम 2 को - (1) तनयमको म्शषाक पतछ रिेको "(1)" 
भने्न सङ्खख्या म्िहकएको छ । 

    (2) खण्ड (क) मा रिेका "प्रदेश न+ 5" भने्न शब्दिरु म्िहकएका छन ्। 
    (3) खण्ड (ख) को सट्टा देिायको खण्ड (ख) राम्खएको छ :- 
        (ख) "प्रदेश सरकार" भन्नाले लमु्बिनी प्रदेशको सरकारलाई सबिन ु

पछा ।  
    (4) खण्ड (ग) मा रिेका "प्रदेश न+ 5, प्रदेश मम्न्त्त्रपररषद्" भने्न 
 शब्दिरुको सट्टा  
 "लमु्बिनी प्रदेशको मम्न्त्त्रपररषद्लाई" भने्न शब्दिरु राम्खएका छन ्।  
    (5) खण्ड (घ) मा रिेको "प्रदेश" भने्न शब्दको सट्टा "प्रदेश सरकारको" 
 भने्न शब्दिरु राम्खएका छन ्। 
    (6) खण्ड (ङ) मा रिेका " कायाहवभाजन तनयमावली िमोम्जम तोहकएको 
 मन्त्त्रालय सबिन ु पछा" भने्न शब्दिरुको सट्टा "प्रदेश सरकारको 
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 मन्त्त्रालय सबिन ुपछा र सो शब्दले मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को 
 कायाालयलाई समेत जनाउछ" भने्न शब्दिरु राम्खएका छन ्।  
    (7) खण्ड (च) मा रिेका "प्रदेश न+ 5" भने्न शब्दिरु म्िहकएका छन ्। 
    (8) खण्ड (छ) को सट्टा देिायको खण्ड (छ) राम्खएको छ:- 
      (छ) "सम्चव" भन्नाले प्रदेश सरकारको मन्त्त्रालयको सम्चव सबिन ुपछा।  
4. मूल तनयमावलीको तनयम ८ मा  स+शोधन :- मूल तनयमावलीको तनयम ८ 
 को ठाउँ ठाउँमा रिेका "तथा योजना" भने्न शब्दिरु म्िहकएका छन ्।  

5. मूल तनयमावलीको तनयम ९ मा स+शोधन :- मूल तनयमावलीको तनयम ९ को 
 ठाउँ ठाउँमा रिेका "तथा कानून" भने्न शब्दिरु म्िहकएका छन ्। 

6. मूल तनयमावलीको तनयम ११ मा स+शोधन :- मूल तनयमावलीको तनयम ११ 
 को-   

   (1) उपतनयम (2) मा रिेका "प्राप्त भएपतछ" भने्न शब्दिरु पतछ "मात्र" 
 भने्न शब्दिरु राम्खएका छन ्।  

   (2) उपतनयम (3) मा रिेका "प्रदेश सरकारको अतधवेशन चतलरिेको 
 अवस्थामा" भने्न शब्दिरुको सट्टा "सो हवधेयक" भने्न शब्दिरु राम्खएका 
 छन ्। 

   (3) उपतनयम ४ मा रिेको "िमोम्जम" भने्न शब्द पतछ "पठाईएको" भने्न 
 शब्द थहपएको छ ।  

   (4) उपतनयम (5) मा रिेको "प्रदेश मम्न्त्त्रपररषदमा पठाउन ु पनेछ" भने्न       
 शब्दिरुको सट्टा "अध्यादेशको मस्यौदा स्वीकृतीका लातग मम्न्त्त्रपररषदमा 
 पेश गनुा पनेछ" भने्न शब्दिरु राम्खएका छन ्। 

7. मूल तनयमावलीको तनयम 13 मा स+शोधन :- मूल तनयमावलीको तनयम 13 
 को ठाउँ ठाउँमा रिेका "तथा योजना" भने्न शब्दिरु म्िहकएका छन ्।  
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8. अनसूुची २ मा स+शोधन :- अनसूुची 2 मा रिेका "प्रदेश न+ 5 प्रदेश 
 सरकार" भने्न शब्दिरुको सट्टा "प्रदेश सरकार, लमु्बिनी प्रदेश" भने्न 
 शब्दिरु राम्खएका छन ्। 
9. अनसूुची 3 मा स+शोधन :- अनसूुची ३ को खण्ड २ मा रिेका "प्रशासन 
 सतमततको" भने्न शब्दिरुको सट्टा "प्रशासन तथा हवधेयक सतमततको" भने्न 
 शब्दिरु राम्खएको छ ।  

 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) तनणाय तमतत २०७८।०४।२८ 
 

   

आज्ञाले, 
     राजन्त्र थापा 

        प्रदेश सम्चव 

४ 
 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्त्रालय  


