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नेऩार प्रहयी य प्रदेश प्रहयी (कामय सञ्चारन, सऩुरयवेऺण य 
सभन्वम) (ऩहहरो संशोधन) अध्मादेश, २०७८ 

              प्रभाणीकयण मभमि  

                                                  २०७८।08।15 

संवि ्२०७८ सारको अध्मादेश नं. १९ 

नेऩार प्रहयी य प्रदेश प्रहयी (कामय सञ्चारन, सऩुरयवेऺण य सभन्वम) ऐन, 
२०७६ राई संशोधन गनय फनेको अध्मादेश 

प्रस्िावना: नेऩार प्रहयी य प्रदेश प्रहयी (कामय सञ्चारन , सऩुरयवेऺण य 
सभन्वम) ऐन, २०७६ राई ित्कार संशोधन गनय वाञ्छनीम बएको य हार 
सङ्घीम संसदको अमधवेशन नबएकोरे,  

नेऩारको संहवधानको धाया ११४ को उऩधाया (१) फभोजजभ 
भजन्िऩरयषद्को मसपारयसभा याष्ट्रऩमिफाट मो अध्मादेश जायी बएको छ। 

१. संजऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस अध्मादेशको नाभ "नेऩार प्रहयी य 
प्रदेश प्रहयी (कामय सञ्चारन , सऩुरयवेऺण य सभन्वम) (ऩहहरो 
संशोधन) अध्मादेश, २०७८" यहेको छ । 

(२) मो अध्मादेश िरुुन्ि प्रायम्ब हनुेछ । 

२. नेऩार प्रहयी य प्रदेश प्रहयी (कामय सञ्चारन , सऩुरयवेऺण य सभन्वम) 
ऐन, २०७६ को दपा ४ भा संशोधन : नेऩार प्रहयी य प्रदेश प्रहयी 
(कामय सञ्चारन , सऩुरयवेऺण य सभन्वम) ऐन , २०७६  (मसऩमछ 
"भूर ऐन" बमनएको) को दपा ४ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) 
जझहकएको छ ।  
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३. भूर ऐनको दपा ८ भा संशोधन : भूर ऐनको दपा ८ को उऩदपा 
(१) को खण्ड (झ) भा यहेका "व्मवस्थाऩन गने य" बने्न शब्दहरु 
जझहकएका छन।्  

४. भूर ऐनभा दपा १०क. थऩ : भूर ऐनको दपा १० ऩमछ देहामको 
दपा १०क. थहऩएको छ:- 
"१०क.  नेऩार प्रहयीरे कामय गनेेः  (१) दपा ८ य ९ भा जनुसकैु 

कुया रेजखएको बए िाऩमन काठभाडौं , रमरिऩयु य बक्तऩयु 
जजल्राभा प्रदेश प्रहयीको काभ , कियब्म य अमधकायको 
प्रमोग िथा प्रदेश प्रहयीरे अनसुन्धान गने कसूयको 
अनसुन्धान सभेि नेऩार प्रहयीरे गनेछ ।   

(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको रामग िथा 
नेऩार प्रहयीफाट सम्ऩादन हनुे काभको रामग काठभाडौं , 

रमरिऩयु य बक्तऩयु जजल्राभा नेऩार प्रहयी अन्िगयिका 
प्रहयी कामायरम यहनेछन ्।" 

५. फचाउ: संवि ्२०७८  सार वैशाख २१ गिे जायी बएको नेऩार 
प्रहयी य प्रदेश प्रहयी (कामय सञ्चारन , सऩुरयवेऺण य सभन्वम) 
(ऩहहरो संशोधन) अध्मादेश , २०७८ फभोजजभ बए गयेका काभ 
कायफाही मसै अध्मादेश फभोजजभ बए गयेको भामननेछ । 
 


