
 
 
 
 
 
 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 

 फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 
खण्ड ६)हेटौँडा, नऩेार, जेठ 05 गते, २०७९ सार (सङ्ख्मा ४ 

बाग 3 
फागभती प्रदेश सयकाय 

स्वास््म भन्त्त्रारम 

हेटौँडा, नऩेारको 
सूचना 

एक ववद्यारम एक नसस कामसक्रभ सञ्चारन (ऩवहरो संशोधन) 
कामसववधध, २०७९ 

एक ववद्यारम एक नसस कामसक्रभ सञ्चारन कामसववधध, २०७८ राई 
संशोधन गनस वाञ्छनीम बएकोरे प्रदेश स्वास््म सेवा ऐन, 2075 को 
दपा ८५ रे ददएको अधधकाय प्रमोग गयी फागभती प्रदेश सयकायरे मो 
कामसववधध फनाएको छ । 
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1. संशऺप्त नाभ य प्रायम्बः (१) मस कामसववधधको नाभ "एक ववद्यारम 
एक नसस कामसक्रभ सञ्चारन (ऩवहरो संशोधन) कामसववधध, २०७९" 
यहेको छ ।  

(२) मो कामसववधध तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ ।  

२.  एक ववद्यारम एक नसस कामसक्रभ सञ्चारन कामसववधध, २०७८ को 
दपा २ भा संशोधनः एक ववद्यारम एक नसस कामसक्रभ सञ्चारन 
कामसववधध, २०७८ (मसऩधछ "भूर कामसववधध" बधनएको) को दपा 
२ कोः  

(१) खण्ड (क) ऩधछ देहाम फभोशजभको खण्ड (क१) 
थवऩएको छः- 
"(क१) "धनदेशक सधभधत" बन्नारे दपा ५ 

फभोशजभको धनदेशक सधभधत सम्झन ुऩछस ।" 

(२) खण्ड (ञ) ऩधछ देहाम फभोशजभको खण्ड (ट) 
थवऩएको छः-  

"(ट) "सधभधत" बन्नारे दपा २३ फभोशजभको 
छनोट एवभ ् धसपारयस सधभधत सम्झन ु 

ऩछस ।" 

३.  भूर कामसववधधको दपा १० भा संशोधनः भूर कामसववधको दपा 
१० को उऩदपा (२) भा यहेका "ववद्यारमको वावषसक क्मारेन्त्डय 
अनसुायको धफदा य सावसजधनक धफदा फाहेक" बने्न शब्दहरु 
शझवकएका छन ्। 

४.  भूर कामसववधको दपा ११ भा संशोधनः भूर कामसववधधको दपा 
११ को उऩदपा (४) को सट्टा देहाम फभोशजभको उऩदपा (४) 
याशखएको छ –  

"(४) उऩदपा (३) फभोशजभको फजेट स्थानीम तह वा 
भन्त्त्रारम भातहतको धनकामभा ऩठाइनेछ ।" 
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५.  भूर कामसववधधको दपा १६ भा संशोधनः (१) भूर कामसववधको 
दपा १६ को उऩदपा (४) भा देहाम फभोशजभको प्रधतफन्त्धात्भक 
वाक्मांश थऩ गरयएको छः- 

"तय कुनै ऩाधरका अन्त्तगसतको ववद्यारमभा ववद्यारम 
नससको ऩदभा कामसयम व्मशिरे अको ऩाधरका अन्त्तगसतको 
ववद्यारम नससको ऩदभा दयखास्त ददन ऩाउने छैन ।" 

(२) भूर कामसववधधको दपा १६ को उऩदपा (६) भा 
यहेको "नाभावरी" बने्न शब्दको ऩछाधड "भन्त्त्रारमको 
वेफसाइटभा" बने्न शब्दहरु थवऩएका छन ्।" 

६.  भूर कामसववधधको दपा २२ भा संशोधनः भूर कामसववधधको दपा 
२२ को उऩदपा (१०) भा यहेको "आधथसक" बने्न शब्द 
शझवकएको छ । 

७.  भूर कामसववधधको दपा २३ भा संशोधनः भूर कामसववधधको दपा 
२३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) को सट्टा देहामको खण्ड 
(ङ) याशखएको छः 

"(ङ) प्रभखु, प्रशासन शाखा, भन्त्त्रारम     -सदस्म" 

(२) भूर कामसववधधको दपा २३ को उऩदपा (१) को 
खण्ड (ङ) ऩधछ देहामको खण्ड (च) य (छ) थवऩएका 
छन ्। 

"(च) नधससङ अधधकृत, भन्त्त्रारम      -सदस्म" 

"(छ) कामसक्रभ हेने सम्फशन्त्धत अधधकृत,  

धनदेशनारम   -सदस्म-सशचव" 

 
 

आऻारे, 
फद्री फहादयु खड्का 

प्रदेश सयकायको सशचव 
 
 

आन्त्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुद्रत। 

भूल्म रु. 5।- 


