सम्वत् २०७५ सालको ऐन नं. 29
नेपालको संववधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गनन बनेको ववधेयक
ु को सं घीय ढााँचा अनुकूल हुने गरी तथा नेपालको सं ववधानको धारा ३०४
प्रस्तावना: मुलक
को सन्दर्नमा प्रचललत नेपाल ऐनलाई सं शोधन गनन वाञ्छनीय र्एकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
1.

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्र्: यस ऐनको नाम "नेपालको सं ववधान अनुकूल बनाउन
केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५" रहेको छ।
(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्र् हुनेछ।

2.

प्राचीन स्मारक सं रिण ऐन, २०१३ मा सं शोधन: प्राचीन स्मारक सं रिण ऐन,
२०१३ को,(१)

दफा २ को खण्ड (छ) को सट्टा दे हायको खण्ड (छ) राक्षखएको छ:"(छ) "स्थानीय तह" र्न्नाले गाउाँपाललका वा नगरपाललका
सम्झनु पछन।"

(२)

दफा ३क. को सट्टा
"३क.

प्राचीन

दे हायको दफा ३क. राक्षखएको छ:-

स्मारकको

वगीकरण:

(१)

नेपाल

सरकारले

स्वालमत्वको दृविले प्राचीन स्मारकलाई सावनजलनक प्राचीन
स्मारक र लनजी प्राचीन स्मारक गरी दुई वकलसमले वगीकरण
गनन सक्नेछ।
(२) नेपाल सरकारले प्राचीन स्मारकलार्न महत्वको
दृविले अन्तरानविय महत्व, राविय महत्व, प्रादे क्षशक महत्व र
स्थानीय महत्व गरी चार वकलसमले वगीकरण गनन सक्नेछ।"
(३)

दफा ३छ. पलछ दे हायको दफा ३ज. थवपएको छ:"३ज.

प्राचीन स्मारकको प्रदे श तथा स्थानीय तहबाट सं रिण: (१)
यो दफा प्रारम्र् हुाँदाका बखत नेपाल सरकारले सं रिण र
व्यवस्थापन गरे का प्राचीन स्मारकमध्ये प्रादे क्षशक महत्वका
1

प्राक्षचन स्मारक सम्बक्षन्धत प्रदे श सरकारलाई र स्थानीय
महत्वका

प्राक्षचन

स्मारक

सम्बक्षन्धत

स्थानीय

तहलाई

हस्तान्तरण गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम हस्तान्तरण र्एका
प्राचीन स्मारकको सं रिण तथा व्यवस्थापन ववर्ागले तोकेको

मापदण्ड बमोक्षजम सम्बक्षन्धत प्रदे श र स्थानीय तहले गनुन
पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोक्षजम हस्तान्तरण र्एका
प्राचीन स्मारकको सं रिणको प्रयोजनको लालग प्रदे श सरकार
वा स्थानीय तहले दफा ३ बमोक्षजम सं रक्षित स्मारक िेत्र
घोषणा गनन सक्नेछन्।"
3.

ववकास सलमलत ऐन¸ २०१३ मा सं शोधन: ववकास सलमलत ऐन २०१३ को¸(१)

दफा २ को खण्ड (क) मा रहेका "दफा ३" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा
"दफा ३ वा ३क" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(२)

दफा ३ पलछ दे हायको दफा ३क. थवपएको छ:"३क.

सलमलत गठन गने प्रदे श सरकारको अलधकार: (१) यस ऐन
बमोक्षजम सलमलत गठन र्ई सञ्चालनमा रही नेपाल सरकारबाट
प्रदे श सरकारलाई हस्तान्तरण र्एका योजना, पररयोजना वा
सं स्थालाई प्रदे श सरकारले ववकास सलमलतको रुपमा सञ्चालन
गनन आवश्यक दे खेमा प्रदे श राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी
सलमलत गठन गनन सक्नेछ।
(2)

उपदफा (१) अन्तगनतको आदे शद्वारा सलमलतका
काम र कतनव्य तोवकने छन् र सलमलत गठन गदानका
बखत आदे शमा तोके बमोक्षजमको नामले प्रचललत
हुनेछ।

(3)

सलमलतमा सूक्षचत आदे शमा तोवकएको मापदण्डका
2

आधारमा प्रदे श सरकारले लनयुक्षि गरे का तीन जना
व्यक्षिहरु रहने छन्।
(4)

उपदफा (१) बमोक्षजम गठठत सलमलत बमोक्षजमको
योजना, पररयोजना कायानक्षन्वत र्एपलछ सो सलमलत
स्वतः ववघटन हुनछ
र त्यसको सूचना प्रदे श
े
राजपत्रमा प्रकाशन गनुन पनेछ।"

(३)

दफा ४ मा रहेका "दफा ३ अन्तगनत" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा ३
वा ३क. अन्तगनत " र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(४)

दफा ५ को,–
(क)

उपदफा (१) मा रहेका "दफा ३ अन्तगनत" र्न्ने शब्दहरूको
सट्टा "दफा ३ वा ३क. अन्तगनत" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका
छन्।

(ख)

उपदफा (३) को प्रलतवन्धात्मक वाक्यांशको सट्टा दे हायको
प्रलतवन्धात्मक वाक्यांश राक्षखएको छः"तर

दफा

३

अन्तगनत

लनकाललएको

आदे श

बमोक्षजमका सलमलतले बनाएका लनयमहरुमा नेपाल सरकारको
सम्बक्षन्धत मन्त्रालय र दफा ३क. अन्तगनत लनकाललएको

आदे श बमोक्षजमका सलमलतले बनाएका लनयमहरुमा प्रदे श
सरकारको सम्बक्षन्धत मन्त्रालयको स्वीकृलत ललनु पनेछ।"
4.

अचल सम्पक्षि अलधग्रहण ऐन¸ २०१३ मा सं शोधन: अचल सम्पक्षि अलधग्रहण
ऐन¸ २०१३ को दफा ३ को उपदफा (1) मा रहेका "सावनजलनक कामको
लनलमि" र्न्ने शव्दहरु पलछ "नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तहको
लालग" शव्दहरु राक्षखएका छन।

5.

प्रार्र्ेट फमन रक्षजिेशन ऐन, २०१४ मा सं शोधन: प्रार्र्ेट फमन रक्षजिे शन ऐन,
२०१४ को,(१)

दफा २ को खण्ड (ङ) को सट्टा दे हायको खण्ड (ङ) राक्षखएको छः3

"(ङ)

"सम्बक्षन्धत

ववर्ाग"

र्न्नाले

वाक्षणज्य

सम्बन्धी

फमनको

ववषयको लालग वाक्षणज्य, आपूलतन तथा उपर्ोिा वहत सं रिण
ववर्ाग र सो बाहेकका अन्य उद्योगको ववषयका लालग उद्योग
ववर्ाग सम्झनु पछन र सो शब्दले वाक्षणज्य सम्बन्धी ववषय र
घरे ल ु तथा साना उद्योगको ववषयको लालग प्रदे श सरकारको

वाक्षणज्य तथा उद्योग हेने ववर्ाग वा कायानलयलाई समेत
जनाउनेछ।"
(२)

दफा ५ पलछ दे हायको दफा ५क. थवपएको छः"५क.

प्रदे शमा प्रार्र्ेट फमन रक्षजिेशनः प्रदे शस्तरमा प्रार्र्ेट फमनको
रक्षजिे शन, नवीकरण तथा तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस
ऐनको अधीनमा रही प्रदे श कानूनमा व्यवस्था र्ए बमोक्षजम
हुनेछ।"

6.

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ मा सं शोधन: आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन,
२०१४ को दफा ३ पलछ दे हायको दफा ३क. थवपएको छः"३क.

हड्ताल लनषेध गने प्रदे श सरकारको अलधकारः (१) सावनजलनक वहतको
लालग आवश्यक एवं उक्षचत लागेमा प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा

प्रकाक्षशत आदे शद्वारा सोही आदे शमा तोवकएको कुनै आवश्यक सेवामा
हड्ताल लनषेध गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको र्ए तापलन

नेपाल सरकारले कुनै आवश्यक सेवामा नेपालर्र लागू हुने गरी
हडताल लनषेध गने आदे श जारी गरे कोमा प्रदे श सरकारले त्यस्तो

सेवामा हडताल लनषेधको आदे श जारी गनुन पने छै न र दफा ३ बमोक्षजम
नेपाल सरकारले जारी गरे को आदे श प्रदे श सरकारले उपदफा (१)
बमोक्षजमको आदे श सरह कायानन्वयन गनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको आदे श छ मवहनासम्मको
लालग लागू रहनेछ।
4

(४) उपदफा (१) बमोक्षजम प्रदे श सरकारले कुनै आदे श
लनकालेपलछःसो आदे शमा तोवकएको कुनै आवश्यक

(क)

सेवामा काम लगाई राखेको कुनै व्यक्षिले

हड्ताल गनन वा त्यसमा र्ाग ललन वा र्ाग
ललई राख्न पाउने छै न।
(ख)

त्यस्तो से वामा काम लगाई राक्षखएका
व्यक्षिले त्यस्तो आदे श जारी हुन र्न्दा
अक्षघ वा पलछ गरे को हड्ताल वा गछु न र्नी
घोषणा गरे को हड्ताल अवैध मालननेछ।"

7.

गैरसैलनक हवाई उडान (लसलर्ल एलर्एशन) ऐन, २०१५ मा संशोधन: गैरसै लनक
हवाई उडान (लसलर्ल एलर्एशन) ऐन, २०१५ को दफा ९च. को उपदफा (१)
मा रहेका "सपुदनगी ऐन, २०४५" र्न्ने शब्दहरूको सट्टा "सपुदनगी ऐन, २०७०"
र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

8.

तथ्याङ्क ऐन, २०१५ मा सं शोधन: तथ्याङ्क ऐन, २०१५ को दफा ७ख. पलछ
दे हायको दफा ७ग. थवपएको छ:"७ग.

प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहले वववरण वा तथ्याङ्क सं कलन गनन सक्ने:
(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेक्षखएको र्ए तापलन प्रदे श
सरकार वा स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक पने वववरण वा तथ्याङ्क
सङ्कलन, सङ्ग्ग्रह, प्रकाशन र ववश्लेषण गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम प्राप्त वा तयार गररएको कुनै
व्यक्षिगत वा पररवार वा फमन वा कम्पनी सम्बन्धी वववरण वा तथ्याङ्क

ठदने व्यक्षिको वा लनजद्वारा अलधकार प्राप्त व्यक्षिको ललक्षखत स्वीकृलत
ववना अलधकार प्राप्त अलधकृत बाहेक अरु कसै लाई प्रत्यिरुपमा दे खाउन
वा प्रकाशन गनन हुाँदैन।
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(३) नेपाल सरकारले वववरण वा तथ्याङ्क सं कलन गरे को वा
राविय रूपमा वववरण वा तथ्याङ्क सङ्कलन हुने ववषयमा प्रदे श वा स्थानीय
तहले वववरण वा तथ्याङ्क सङ्कलन गने छै नन्।

(४) प्रदे श वा स्थानीय तहले वववरण वा तथ्याङ्क सङ्ग्कलन,
सङ्ग्ग्रह, प्रकाशन र ववश्लेषण गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदे श वा
स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोक्षजम हुनेछ।"
9.

जलचर सं रिण ऐन, २०१७ मा सं शोधन: (१) जलचर सं रिण ऐन, २०१७
को,(१)

दफा २ को खण्ड (घ) मा रहेका "नेपाल सरकारलाई" र्न्ने
शब्दहरूको सट्टा "स्थानीय तहलाई" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(२)

दफा ५ख. पलछ दे हायको दफा ५ग. थवपएको छः"५ग.

प्रदे श तथा स्थानीय तहबाट जलचरको सं रिण: प्रदे श र
स्थानीय तहले आफ्नो िेत्रलर्त्र जलचरको सं रिण गनुन
पनेछ।"

(३)

दफा ७ को,(क)

उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२) राक्षखएको छः“(२) दफा ४ बमोक्षजम मनाही गररएका जलचर वा
दफा ५ बमोक्षजमका खास जलमा रहेका जलचर बाहेक अन्य
जलचर समात्ने तथा माने कामको लालग नेपाल सरकारले
उपदफा (३) बमोक्षजम जारी गरे को मापदण्डको अधीनमा रही
स्थानीय तहले कानून बमोक्षजम ठे क्का गनन सक्नेछ।

(ख)

उपदफा (४) मा रहेका “वा (२)" र्न्ने शब्दहरु क्षझवकएका
छन्।

10.

आवश्यक पदाथन लनयन्त्रण (अलधकार) ऐन, २०१७ मा सं शोधन: आवश्यक पदाथन
लनयन्त्रण (अलधकार) ऐन, २०१७ को,6

(१)

दफा २ को खण्ड (ख) मा रहे का "नेपाल राजपत्रमा" र्न्ने शब्दहरुको
सट्टा "नेपाल सरकारको हकमा नेपाल राजपत्रमा र प्रदे श सरकारको
हकमा प्रदे श राजपत्रमा" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(२)

दफा ३ को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "नेपाल सरकार" र्न्ने शब्दहरुको
सट्टा "नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकार" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(३)

दफा ३ पलछ दे हायको दफा ३क. थवपएको छ:"३क.

आवश्यक पदाथनको उत्पादन, ववतरण वा व्यापार लनयन्त्रण
सम्बन्धी मापदण्डः (१) नेपाल सरकारले आवश्यक पदाथनको
उत्पादन, ववतरण वा व्यापारलाई लनयलमत वा लनयन्त्रण गने
सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड लनधानरण गनन सक्नेछ।
(२) प्रदे श सरकारले दफा ३ बमोक्षजम आवश्यक
पदाथनको उत्पादन, ववतरण वा व्यापारलाई लनयलमत वा
लनयन्त्रण गदान उपदफा (१) बमोक्षजम लनधानररत मापदण्डको
अधीनमा रही गनुन पनेछ।"

(४)

दफा ७क. मा रहेका "नेपाल सरकार वादी हुनेछ" र्न्ने शब्दहरु पलछ

ु ी फौजदारी कायनववलध (सं वहता) ऐन, २०७४ को
"र सो मुद्दा मुलक
अनुसूची-१ मा परे को मालननेछ" र्न्ने शब्दहरु थवपएका छन्।

(५)

दफा ८ को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "नेपाल सरकारले" र्न्ने शब्दहरूको
सट्टा "नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारले" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका
छन्।

(६)

दफा १० मा रहे का "नेपाल सरकारबाट" र्न्ने शब्दहरूको सट्टा "नेपाल
सरकार वा प्रदे श सरकारबाट" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

11.

ब्रे टन उडस् सम्झौता ऐन, २०१८ मा सं शोशन: ब्रे टन उडस् सम्झौता ऐन,
२०१८ को,(१)

ठाउाँ ठाउाँमा रहेका “अथन मन्त्रीले” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “नेपाल
सरकारको अथन मन्त्रीले” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
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(२)

ठाउाँ ठाउाँमा रहेका “नेपाल सरकारको सक्षञ्चत कोष” र्न्ने शब्दहरूको
सट्टा “सं घीय सक्षञ्चत कोष” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

12.

अन्तरानविय ववकास एशोलसयशनको सदस्यता प्राप्त गने ऐन, २०१९ मा सं शोधन:
अन्तरानविय ववकास एशोलसयशनको सदस्यता प्राप्त गने ऐन, २०१९ को,(१)

दफा ३ मा रहे का “अथन मन्त्रीले” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “नेपाल
सरकारको अथन मन्त्रीले” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(२)

ठाउाँ ठाउाँमा रहेका “नेपाल सरकारको सक्षञ्चत कोष” र्न्ने शब्दहरूको
सट्टा “सं घीय सक्षञ्चत कोष” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

13.

आय वटकट दस्तुर ऐन, 2019 मा सं शोधनः आय वटकट दस्तुर ऐन, 2019
को,(1)

दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा रहेका “नेपाल सरकारको”
र्न्ने शब्दहरुको सट्टा “नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकारको सहमलतमा
प्रदे श सरकारले जारी गरे को” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(२)

दफा 5 को उपदफा (2) र (3) को सट्टा दे हायका उपदफा (2) र
(3) राक्षखएका छन्:"(2) यो ऐन बमोक्षजम टााँस्नु पने आय वटकट नपार्एमा वा
सो वटकट टााँस्नु पने कागजातमा उपयुि स्थानको अर्ाव र्एमा आय
वटकट दस्तुर बापत लाग्ने रकम नेपाल राि बैं क वा नेपाल राि बैं कले
राजश्व सं कलनको लालग तोकेको बैकमा राजश्व दाक्षखल गरी सो को
र्ौचर वा सम्बक्षन्धत कायानलयमा नगद रकम बुझाई सो को र्रपाई
आय वटकट टााँस गनुन पने कागजातसाथ सं लग्न गरे को र्एमा यस
ऐनको प्रयोजनको लालग आय वटकट टााँस गरे को मालननेछ।
(3) उपदफा (2) बमोक्षजम आय वटकट बापतको रकम
बुझाउन ल्याएमा बैं क वा सम्बक्षन्धत कायानलयले बुक्षझललई त्यसको
र्रपाई ठदनु पनेछ र कायानलयमा नगदै दाक्षखल र्एकोमा आम्दानी
वााँधी राजश्व खातामा दाक्षखल गनुन पनेछ।"
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(३)
14.

कमनचारी

दफा 9 खारे ज गररएको छ।
सञ्चयकोष ऐन, 2019 मा सं शोधनः कमनचारी

सञ्चयकोष ऐन,

2019 को,(१)

दफा 2 को खण्ड (ख) मा रहेका "सो शब्दले" र्न्ने शब्दहरु पलछ
"प्रदे शको सरकारी सेवा, स्थानीय सेवाका कमनचारी वा" र्न्ने शब्दहरु
थवपएका छन्।

(२)

दफा १७ को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका “नेपाल सरकारको सक्षञ्चत कोष”
र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “सङ्घीय सक्षञ्चत कोष” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका
छन।

15.

गोरखापत्र सं स्थान ऐन¸ २०१९ मा सं शोधन: गोरखापत्र सं स्थान ऐन¸ २०१९
को दफा ३०क. मा रहे का "सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरुको
सट्टा "सञ्चार तथा सूचना प्रववलध मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

16.

हुलाक ऐन, २०१९ मा सं शोधन: हुलाक ऐन, २०१९ को दफा ६८क. को
उपदफा (३) मा रहेका “सम्बक्षन्धत िेत्रीय हुलाक लनदे शनालय रहेको अञ्चलको
उच्च अदालतमा” र्न्ने शब्दहरुको सटृ ा “सम्बक्षन्धत हुलाक लनदे शनालय रहे को
प्रदे शको उच्च अदालतमा” र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

17.

राविय समाचार सलमलत ऐन¸ २०१९ मा सं शोधन: राविय समाचार सलमलत ऐन¸
२०१९ को¸(१)

दफा ३०क. मा रहेका "सञ्चार मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा
"सञ्चार तथा सूचना प्रववलध मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(२)

दफा ३३क. मा रहे का "नेपाल सरकारबाट" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा
"सञ्चार तथा सूचना प्रववलध मन्त्रालयबाट" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका
छन्।

18.

साझेदारी ऐन, २०२० मा सं शोधन: साझेदारी ऐन, २०२० को,(१)

दफा २ को खण्ड (ङ) को सट्टा दे हायको खण्ड (ङ) राक्षखएको छः9

"(ङ)

"सम्बक्षन्धत

ववर्ाग"

र्न्नाले

वाक्षणज्य

सम्बन्धी

फमनको

ववषयको लालग वाक्षणज्य, आपुलतन तथा उपर्ोिा वहत सं रिण
ववर्ाग र सो बाहेकका अन्य उद्योगको ववषयका लालग उद्योग
ववर्ाग सम्झनु पछन र सो शब्दले वाक्षणज्य सम्बन्धी ववषय र
घरे ल ु तथा साना उद्योगको ववषयको लालग प्रदे श सरकारको

वाक्षणज्य तथा उद्योग हेने ववर्ाग वा कायानलयलाई समेत
जनाउनेछ।"
(२) दफा ११ख. पलछ दे हायको दफा ११ग. थवपएको छः"११ग. प्रदे शमा साझेदारीको दतानः प्रदे शस्तरमा साझेदारीको दतान,
नवीकरण तथा तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस ऐनको
अधीनमा रही प्रदे श कानूनमा व्यवस्था र्ए बमोक्षजम हुनेछ।"
19.

सं क्रामक रोग ऐन, २०२० मा सं शोधन: सं क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा
२ पलछ दे हायको दफा २क. थवपएको छः–
“२क.

ववशेष व्यवस्था गने प्रदे शको अलधकार: (१) प्रदे शर्र वा त्यसको कुनै

र्ागमा कुनै सं क्रामक रोग उब्जेमा वा फैललएमा वा फैललने सम्र्ावना
दे क्षखएमा प्रदे श सरकारले सो रोग लनमूल
न
गनन वा रोकथाम गनन
आवश्यक कारबाही गनन सक्नेछ र सवनसाधारण जनता वा व्यक्षिहरुको
समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदे श जारी गनन सक्नेछ।
(२) प्रदे श सरकारले प्रदे शमा उब्जेको वा फैललएको वा

फैललने सम्र्ावना र्एको कुनै सं क्रामक रोग लनमूल
न गनन वा सो रोग

रोकथाम गननको लालग आवश्यक व्यवस्था लमलाउन कुनै अलधकारीलाई
मुकरर गरी आवश्यक अलधकार सुम्पन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) वा (२) को सवनसामान्यतामा प्रलतकूल
असर नपने गरी प्रदे श सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट
यात्रा गने यात्रुको जााँचबुझ गनन र त्यस्ता यात्रुलाई कुनै सं क्रामक रोग
लागेकोछ र्न्ने शंका लागेमा जााँचबुझ गनन खवटएको कमनचारीले त्यस्तो

यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न वा कुनै
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वकलसमबाट ल्याउन लै जान वा यात्रा गननमा समेत लनरीिण र लनयन्त्रण
गननको लालग आवश्यक आदे शहरु जारी गनन सक्नेछ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेक्षखएको र्एतापलन
दफा २ बमोक्षजम नेपाल सरकारले आदे श जारी गररसकेको अवस्थामा
प्रदे श सरकारले यस दफा बमोक्षजम आदे श जारी गनुन पने छै न र त्यस्तो
आदे श प्रदे श सरकारले समेत कायानन्वयन गनेछ।
(५) यस दफा बमोक्षजम प्रदे श सरकारले आदे श जारी गरे को
जानकारी नेपाल सरकारको सम्बक्षन्धत मन्त्रालयलाई तुरुन्त ठदनु
पनेछ।”
20.

अन्तरानविय फार्नान्स कपोरे शनको सदस्यता प्राप्त गने ऐन, २०२२ मा सं शोधन:
अन्तरानविय फार्नान्स कपोरे शनको सदस्यता प्राप्त गने ऐन, २०२२ को,(१)

दफा ३ मा रहे का “अथन मन्त्रीले” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “नेपाल
सरकारको अथन मन्त्रीले” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(२)

दफा ४ मा रहे का “नेपाल सरकारको सक्षञ्चत कोष” र्न्ने शब्दहरूको
सट्टा “सङ्घीय सक्षञ्चत कोष” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

21.

खाद्य ऐन, २०२३ मा सं शोधन: खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ९ पलछ दे हायको
दफा ९क. थवपएको छः"९क.

अनुगमन तथा लनरीिण गनन सक्ने: (१) कसै ले कुनै खाद्य पदाथन यस
ऐन बमोक्षजम तोवकएको गुण, स्तर, मात्रा वा पररलध र्न्दा न्यू न गुण,

स्तर, मात्रा वा पररलधको वा दुवषत खाद्य पदाथन वा कुनै खाद्य पदाथनलाई
ढााँटी झुक्याई लबक्री ववतरण गरे गराएको ववषयमा प्रदे श वा स्थानीय
तहले आफ्नो िेत्रमा अनुगमन तथा लनरीिण गनन सक्नेछन।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम अनुगमन तथा लनरीिणको

क्रममा कसै ले यस ऐन ववपररत कुनै काम गरे को पार्एमा प्रदे श सरकार
वा स्थानीय तहबाट अनुगमन वा लनरीिणमा खवटएको अलधकृत वा

लनरीिकले यस ऐनको दफा ४क. र दफा ८ बमोक्षजमको अलधकार
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प्रयोग गनन सक्नेछ।त्यसको जानकारी अनुसन्धान अलधकारीलाई ठदनु
पनेछ।
(३) यस दफा बमोक्षजम अनुगमन तथा लनरीिण गदान कसै
उपर यस ऐन बमोक्षजम मुद्दा चलाउनु पने र्एमा उपदफा (२)
बमोक्षजमको अलधकारीले यस ऐन बमोक्षजम अनुसन्धान तथा अलर्योजन
गने अलधकारी समि पठाउनु पनेछ।"
22.

होटे ल व्यवस्था तथा मठदराको लबक्री ववतरण (लनयन्त्रण) ऐन, २०२३ मा
सं शोधन: होटे ल व्यवस्था तथा मठदराको लबक्री ववतरण (लनयन्त्रण) ऐन, २०२३
को दफा ८ मा रहेका "नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा नेपाल राजपत्रमा"
र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहले तोवकए
बमोक्षजमका होटल, पसल वा िेत्रमा आवश्यकता अनुसार नेपाल राजपत्र, प्रदे श
राजपत्र वा स्थानीय राजपत्रमा" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

23.

ऋण तथा जमानत ऐन, 2025 मा सं शोधनः ऋण तथा जमानत ऐन, 2025
को दफा 6 को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "व्यवस्थावपका-सं सद" र्न्ने शब्दहरुको
सट्टा "सं घीय सं सद" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

24.

चलक्षचत्र (लनमानण, प्रदशनन तथा ववतरण) ऐन, २०२६ मा संशोधनः चलक्षचत्र
(लनमानण, प्रदशनन तथा ववतरण) ऐन, २०२६ को,–
(१)

दफा ४ को,(क)

उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राक्षखएको छ:"(१)

प्रदे श

सरकार

वा

प्रदे श

सरकारले

तोवकठदएको अलधकारीबाट र्जाजतपत्र नललई कसै ले चलक्षचत्र
घर लनमानण गनुन हुदैन।"
(ख)

उपदफा (१) पलछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छः"(१क) उपदफा (१) बमोक्षजम र्जजतपत्र ललएपलछ
चलक्षचत्र

घर

लनमानण

गदान

सम्बक्षन्धत

गाउाँपाललका

नगरपाललकाबाट नक्शा स्वीकृलत ललनु पनेछ।"
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वा

(ग)

उपदफा (३) मा रहे का "नेपाल सरकार" र्न्ने शव्दहरुको
सट्टा "प्रदे श सरकार" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन।

(२)

दफा ५ को उपदफा (१) को प्रलतबन्धात्मक वाक्यांशमा रहे का "नेपाल
सरकार" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "प्रदे श सरकार" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका
छन्।

(३)

दफा १० को सट्टा दे हायको दफा १० राक्षखएको छ:"१०. वटकट दर र श्रे णी: चलक्षचत्र घरमा कायम गररने ववलर्न्न श्रे णी
र वटकट दर सम्बक्षन्धत प्रदे शले लनधानरण गरे बमोक्षजम
हुनेछ।"

(४)

दफा ११ को सट्टा दे हायको दफा ११ राक्षखएको छ:"११.

नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारको अलधकारः (१) नेपालको
सुरिा वा सावनजलनक शाक्षन्त वा व्यवस्थाको लनलमि आवश्यक
दे खेमा नेपाल सरकारले नेपालर्र र प्रदे श सरकारले प्रदे शर्र
कुनै चलक्षचत्रको प्रदशनन बन्द गनन आदे श ठदन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम आदे श ठदनु अगावै

सम्बक्षन्धत व्यक्षिलाई आफ्नो र्नाई पेश गने मुनालसब
मावफकको मौका ठदनुपनेछ।
(३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना

प्रकाशन गरी यस ऐन अन्तगनत आफूलाई प्राप्त र्एको

अलधकार दफा १०क. बमोक्षजम गठठत बोडन, सलमलत वा कुनै
अलधकारीलाई सुम्पन सक्नेछ।"
25.

जााँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ मा सं शोधन: जााँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को,(१)

दफा ३ को,(क)

उपदफा (२) को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "नेपाल सरकारले"
र्न्ने शब्दहरूको सट्टा "नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारले"
र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
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(ख)

उपदफा (२) पलछ दे हायको उपदफा (२क) थवपएको छः"(२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको
र्ए

तापलन

नेपाल

सरकारले

जााँचबुझ

आयोग

गठन

गररसकेको ववषयमा प्रदे श सरकारले जााँचबुझ आयोग गठन
् "
गनन सक्ने छै न।
(ग)

उपदफा (३) को सट्टा दे हायको उपदफा (३) राक्षखएको छः"(३) नेपाल सरकारले आयोग गठन गरे को सूचना
नेपाल राजपत्रमा र प्रदे श सरकारले आयोग गठन गरे को
सूचना प्रदे श राजपत्रमा प्रकाशन गनेछ।"

(२)

दफा ४ को उपदफा (२) मा रहेका "नेपाल सरकार" र्न्ने शब्दहरूको
सट्टा "त्यस्तो आयोग गठन गने नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकार" र्न्ने
शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(३)

दफा ७ को उपदफा (२) मा रहेका "नेपाल राजपत्रमा" र्न्ने
शब्दहरूको सट्टा "नेपाल सरकारले गठन गरे को आयोगको हकमा
नेपाल राजपत्र र प्रदे श सरकारले गठन गरे को आयोगको हकमा प्रदे श
राजपत्रमा" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

26.

सञ्चार सं स्थान ऐन, २०२८ मा सं शोधन: सञ्चार सं स्थान ऐन, २०२८ को,–
(१)

दफा ३१ मा रहे का “सञ्चार मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरुको सट्टा “सञ्चार
तथा सूचना प्रववलध मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(२)

दफा ३६ को उपदफा (२) मा रहेका “नेपाल सरकारबाट” र्न्ने
शब्दहरुको सट्टा “सञ्चार तथा सूचना प्रववलध मन्त्रालयबाट” र्न्ने
शब्दहरु राक्षखएका छन्।

27.

राविय लनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रिण ऐन¸ २०२९ मा सं शोधन: राविय लनकुञ्ज
तथा वन्यजन्तु सं रिण ऐन¸ २०२९ को दफा २० मा रहेका "वन तथा र्ूसं रिण मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "वन तथा वातावरण मन्त्रालय " र्न्ने
शब्दहरू राक्षखएका छन्।
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28.

चन्दा ऐन, २०३० मा सं शोधन: चन्दा
(१)

ऐन, २०३० को,-

दफा ३ को,(क)

उपदफा (१) मा रहेका "नेपाल सरकारको" र्न्ने शब्दहरूको
सट्टा "नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारको" र्न्ने शब्दहरू
राक्षखएका छन्।

(ख)

उपदफा (२) मा रहेका "कुनै अञ्चलस्तरीय सलमलतबाट" र्न्ने
शब्दहरूको सट्टा "कुनै प्रदे शस्तरीय सलमलतबाट" र्न्ने शब्दहरू
राक्षखएका छन्।

(२)

दफा ४ को उपदफा (१) मा रहे का "नेपाल सरकारले नेपाल
राजपत्रमा" र्न्ने शब्दहरू पलछ "र प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा"
र्न्ने शब्दहरु थवप सोही उपदफामा रहे का "बढीमा एघार सदस्यहरु"
र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकारले बढीमा एघार सदस्य र प्रदे श
सरकारले बढीमा सात सदस्य" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(३)

दफा ५ मा रहेका "नेपाल सरकारको" र्न्ने शब्दहरूको सट्टा "नेपाल
सरकार वा प्रदे श सरकारको" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(४)

दफा ७ को उपदफा (७) मा रहेका "नेपाल सरकार" र्न्ने शब्दहरूको
सट्टा "नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(५)

दफा ८ को उपदफा (२) क्षझवकएको छ।

(६)

दफा ९ मा दे हायको प्रलतबन्धात्मक वाक्यांश थवपएको छः"तर प्रदे श सरकारबाट गठठत सलमलतबाट उठे को चन्दा

रकमलाई रकमान्तर गनुन परे मा प्रदे श सरकारको स्वीकृलत ललनु
पनेछ।"
(७)

दफा १२ को सट्टा दे हायको दफा १२ राक्षखएको छः"१२.

नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारले लनदे शन ठदन सक्नेः (१)
नेपाल सरकारले सलमलतलाई आवश्यक लनदे शन ठदन सक्नेछ।
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(२) प्रदे श सरकारबाट गठठत सलमलतलाई प्रदे श
सरकारले आवश्यक लनदे शन ठदन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोक्षजमको लनदे शन
पालन गनुन सम्बक्षन्धत सलमलतको कतनव्य हुनेछ।"
29.

सावनजलनक सडक ऐन, २०३१ मा सं शोधन: सावनजलनक सडक ऐन, २०३१
को,(१)

दफा ३क. पलछ दे हायको दफा ३ख. थवपएको छ: -

"३ख.

सडकको वगीकरणः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशन गरी सडकलाई दे हाय बमोक्षजम वगीकरण गनन
सक्नेछः-

(2)

(क)

राविय लोक मागन,

(ख)

प्रदे श लोक मागन,

(ग)

स्थानीय सडक,

(घ)

ग्रामीण सडक,

(ङ)

शहरी सडक,

(च)

कृवष सडक, र

(छ)

तोवकए बमोक्षजमका अन्य सडक।

दफा १६ को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "सडक ववर्ाग" र्न्ने शब्दहरुको

सट्टा "सडक ववर्ाग, सम्बक्षन्धत प्रदे श सरकार, गाउाँपाललका वा
नगरपाललका" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(3)

दफा १८ को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "सडक ववर्ाग" र्न्ने शब्दहरुको

सट्टा "सडक ववर्ाग, सम्बक्षन्धत प्रदे श सरकार, गाउाँपाललका वा
नगरपाललका" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(4)

दफा २१ को,16

(क)

दफा शीषनकमा रहे का "सडक ववर्ागले" र्न्ने शब्दहरु
क्षझवकएका छन्।

(ख)

ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "सडक ववर्ाग" र "सो ववर्ागले" र्न्ने
शब्दहरुको सट्टा क्रमशः "सडक ववर्ाग, सम्बक्षन्धत प्रदे श

सरकार, गाउाँपाललका वा नगरपाललका" र "त्यस्तो ववर्ाग,
सरकार, गाउाँपाललका वा नगरपाललकाले" र्न्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन्।
(5)

दफा २७ मा रहे का "सडक ववर्ाग" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "सडक
ववर्ाग वा प्रदे श सरकार" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

30.

कालो बजार तथा केही अन्य सामाक्षजक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा
सं शोधन: कालो बजार तथा केही अन्य सामाक्षजक अपराध तथा सजाय ऐन,
२०३२ को दफा ४ को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "अञ्चल" र्न्ने शब्दको सट्टा
"प्रदे श" र्न्ने शब्द राक्षखएको छ।

31.

दाना पदाथन ऐन, २०३३ मा संशोधन: दाना पदाथन ऐन, २०३३ को,(१)

दफा ५ को उपदफा (१) मा रहेका "नेपाल सरकारले" र्न्ने
शब्दहरूको सट्टा "नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारले" र्न्ने शब्दहरू
राक्षखएका छन्।

(२)

दफा १२ पलछ दे हायको दफा १२क. थवपएको छ:–
"१२क. अनुगमन तथा लनरीिण गनन सक्ने: (१) दाना पदाथनको
उत्पादन, लबक्री ववतरण, लनकासी, पैंठारी वा सञ्चय गदान यस
ऐन बमोक्षजमको स्तर कायम गरे नगरे को समेतका ववषयमा
प्रदे श वा स्थानीय तहले आफ्नो िेत्रमा अनुगमन तथा
लनरीिण गनन सक्नेछन्।
(२)

उपदफा

(१)

बमोक्षजम

अनुगमन

तथा

लनरीिणको क्रममा कसै ले यस ऐन लबपररत कुनै काम गरे को

पार्एमा प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुगमन वा
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लनरीिणमा खवटएको दाना लनरीिकले यस ऐनको दफा ६ र
११ बमोक्षजमको अलधकार प्रयोग गनन सक्नेछ।त्यसको
जानकारी अनुसन्धान अलधकारीलाई ठदनु पनेछ।
(३) यस दफा बमोक्षजम अनुगमन तथा लनरीिण
गदान कसै उपर यस ऐन बमोक्षजम मुद्दा चलाउनु पने र्एमा
दाना लनरीिकले यस ऐन बमोक्षजम अनुसन्धान गने अलधकारी
समि पठाउनु पनेछ।"
32.

ववलनमेय अलधकारपत्र ऐन, 2034 मा सं शोधनः ववलनमेय अलधकारपत्र ऐन,
ु ी ऐन ले नदे न व्यवहारको
2034 को दफा 2 को खण्ड (च) मा रहेका "मुलक
ु ी दे वानी (सं वहता) ऐन, 2074 को र्ाग
महल" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "मुलक
4 को पररच्छे द-15" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

33.

जग्गा प्रालप्त ऐन, २०३४ मा संशोधन: जग्गा प्रालप्त ऐन, २०३४ को,(१)

दफा २ को खण्ड (ङ) पलछ दे हायको खण्ड (ङ१) थवपएको छ:"(ङ१) "स्थानीय तह" र्न्नाले गाउाँपाललका वा नगरपाललका
सम्झनु पछन।"

(२)

दफा ३ पलछ दे हायको दफा ३क. थवपएको छ:"३क. प्रदे श वा स्थानीय तहको लालग जग्गा उपलब्ध गरार्ठदनु पने:
प्रदे श वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालन गररने पररयोजनाको लालग
जग्गा आवश्यक पने र्एमा सम्बक्षन्धत प्रदे श वा स्थानीय तहले
यस ऐन बमोक्षजमको मुआब्जा र अन्य सबै खचन व्यहोने गरी

कुनै जग्गा प्राप्त गराई ठदन नेपाल सरकार समि अनुरोध गरे मा
नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा प्रदे श वा स्थानीय तहलाई जग्गा
प्राप्त गराई ठदने गरी लनणनय गनन सक्नेछ।"
(३)

दफा ४ को,(क)

उपदफा (१) पलछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छ:-
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"(१क) प्रदे श सरकारको पूणन स्वालमत्व र्एका सं स्थासाँग

सम्बक्षन्धत पररयोजना सञ्चालन गनन वा त्यस्तो सं स्थाको कारोबारसाँग
सम्बक्षन्धत वा त्यस्तो सं स्थाले उत्पादन गरे को कुनै मालवस्तु सञ्चय
गननको लालग गोदाम घर लनमानण गनन यस ऐन बमोक्षजमको मुआब्जा

र अन्य सबै खचन व्यहोने गरी कुनै जग्गा प्राप्त गराई ठदन त्यस्तो
सं स्थाले प्रदे श सरकार समि अनुरोध गरे मा प्रदे श सरकारले त्यस्तो
जग्गा प्राप्त गरार् ठदन नेपाल सरकार समि अनुरोध गनन सक्नेछ।
त्यसरी अनुरोध प्राप्त र्एमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सं स्थालाई
जग्गा प्राप्त गरार् ठदने गरी लनणनय गनन सक्नेछ।"
(ख)

उपदफा (२) र (३) मा रहेका "उपदफा (१)" र्न्ने
शब्दहरुको सट्टा "उपदफा (१) वा (१क)" र्न्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन्।

(४)

दफा ५ को उपदफा (१) मा रहेका "दफा ३ वा ४" र्न्ने शब्दहरुको
सट्टा "दफा ३, ३क. वा ४" र्न्ने शब्दहरु राखी सोही उपदफामा रहेका
"राजपत्रावङ्कत तृतीय श्रे णीको कमनचारी वा राजपत्रावङ्कत कमनचारी" र्न्ने

शब्दहरुको सट्टा "राजपत्रावङ्कत तृतीय श्रे णी वा अलधकृतस्तरको कमनचारी
वा राजपत्रावङ्कत वा अलधकृतस्तरको कमनचारी" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका
छन्।
(५)

दफा १६ को,(क) उपदफा (१) मा रहे का "नेपाल सरकार, स्थानीय तह
वा नेपाल सरकारको पूणन स्वालमत्व र्एको सं स्थाको" र्न्ने शब्दहरुको
सट्टा "नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार
वा प्रदे श सरकारको पूणन स्वालमत्व र्एको सं स्थाको" र्न्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन्।
(ख) उपदफा (२) मा रहे का "नेपाल सरकारको पूणन स्वालमत्व
र्एको सं स्था" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार वा प्रदे श
सरकारको पूणन स्वालमत्व र्एको सं स्था" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।
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(६)

दफा १७ मा रहेका "नेपाल सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकारको
पूणन स्वालमत्व र्एको सं स्थाको" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार,
प्रदे श सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारको पूणन
स्वालमत्व र्एको सं स्थाको" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(७)

दफा ३३ मा रहे को "नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूणन स्वालमत्व
र्एको सं स्थाको लालग" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार, प्रदे श
सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारको पूणन
स्वालमत्व र्एको सं स्था" र्न्ने शब्दहरु राक्षख सोही दफामा रहेको "नेपाल
सरकारले" र्न्ने शव्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार प्रदे श सरकार वा
स्थानीय तहले" र्न्ने शव्दहरु राक्षखएका छन्।

(८)

दफा ३४ को,(क)

उपदफा (१) मा रहेका "नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको
पूणन स्वालमत्व र्एको सं स्थाले" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा " नेपाल
सरकार, प्रदे श सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा
प्रदे श सरकारको पूणन स्वालमत्व र्एको सं स्थाले " र्न्ने
शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(ख)

उपदफा (2) मा रहेका "नेपाल सरकारको पूणन स्वालमत्व
र्एको सं स्था" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार वा प्रदे श
सरकारको पूणन स्वालमत्व र्एको सं स्था " र्न्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन्।

(९)

दफा ३8 पलछ दे हायको 38क. थवपएको छः"38क. नेपाल सरकारको स्वालमत्व रहनेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै
कुरा लेक्षखएको र्ए तापलन नेपाल सरकारको लनणनयबाट प्रदे श
सरकार वा स्थानीय तहको लालग जग्गा प्रालप्त र्एकोमा त्यस्तो
जग्गाको स्वालमत्व नेपाल सरकारमा रहनेछ।"
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(१०) दफा २ को खण्ड (ख) र दफा १९ मा रहेका "नेपाल सरकार" र्न्ने
शब्दहरूको सट्टा "नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकार" र्न्ने शब्दहरू राखी
रुपान्तरण गररएको छ।
34.

पयनटन ऐन, २०३५ मा सं शोधनः पयनटन ऐन, २०३५ को,(१) दफा ७ पलछ दे हायको दफा ७क. थवपएको छः"७क.

प्रदे शमा ट्रार्ेल तथा ट्रेवकङ एजेन्सीको र्जाजत, अनुमलत र
नववकरणः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेक्षखएको
र्ए तापलन प्रदे श सरकारबाट र्जाजतपत्र ललई यस ऐन
बमोक्षजम ट्रार्ेल वा ट्रेवकङ एजेन्सीको काम गनन सवकनेछ।
(२) उपदफा(१) बमोक्षजम

ट्रार्ेल वा ट्रेवकङ

एजेन्सीको र्जाजतपत्र ललन चाहने व्यक्षिलाई र्जाजतपत्र ठदने,
नववकरण गने, लनलम्बन गने, खारे ज गने सम्बन्धमा यो ऐन
तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयमावली बमोक्षजम नेपाल
सरकारलाई र्एको अलधकार प्रदे श सरकारले समेत प्रयोग
गनेछ।"
(२)

दफा १४ पलछ दे हायको दफा १४क. थवपएको छः"१४क.

प्रदे शमा पयनटकस्तरको होटल, लज, रे िुरााँ तथा ररजटन वा बार
दतान गराउन सवकनेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा

लेक्षखएको र्ए तापलन यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयमावलीमा
वगीकरण र्एकामध्ये नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशन गरी तोवकठदए बमोक्षजमका होटल, लज, रे िुरााँ तथा
ररजटन वा बार प्रदे श सरकारले दतान गनन सक्नेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोक्षजम

दतान

र्एका

पयनटकस्तरको होटल, लज, रे िुरााँ तथा ररजटन वा बारको

लनरीिण तथा परीिण सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त
अलधकार प्रदे श सरकारले समेत प्रयोग गनेछ।"
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(३)

दफा ४५ को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "नेपाल सरकार" र्न्ने शब्दहरुको
सटृ ा "नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकार" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(४)

दफा ४७ को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "नेपाल सरकार" र्न्ने शब्दहरुको
सटृ ा "नेपाल सरकारबाट र्जाजत ललएका वा दतान र्एकाको हकमा
नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारबाट र्जाजत ललएका वा दतान र्एकाको
हकमा प्रदे श सरकार" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(५)

दफा ४९ मा रहे का "नेपाल सरकार" र्न्ने शब्दहरुको सटृ ा "नेपाल
सरकारबाट र्जाजत ललएका वा दतान र्एकाको हकमा नेपाल सरकार
समि र प्रदे श सरकारबाट र्जाजत ललएका वा दतान र्एकाको हकमा
प्रदे श सरकार" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(६)

दफा ५० मा रहे का "नेपाल सरकार" र्न्ने शब्दहरुको सटृ ा "नेपाल
सरकारबाट र्जाजत ललएका वा दतान र्एकाको हकमा नेपाल सरकार
समि र प्रदे श सरकारबाट र्जाजत ललएका वा दतान र्एकाको हकमा
प्रदे श सरकार" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(७)

दफा ५१ मा रहे का "नेपाल सरकारले" र्न्ने शब्दहरुको सटृ ा "नेपाल
सरकारबाट र्जाजत ललएका वा दतान र्एकाको हकमा नेपाल सरकारले
र प्रदे श सरकारबाट र्जाजत ललएका वा दतान र्एकाको हकमा प्रदे श
सरकारले" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(८)

दफा ५२ को,(क)

उपदफा (१) मा रहे का "नेपाल सरकारले" र्न्ने शब्दहरुको
सटृ ा "नेपाल सरकारबाट र्जाजत ललएका वा दतान र्एकाको
हकमा नेपाल सरकारले र प्रदे श सरकारबाट र्जाजत ललएका
वा दतान र्एकाको हकमा प्रदे श सरकारले" र्न्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन्।

(ख)

उपदफा (२) मा रहे का "नेपाल सरकारले" र्न्ने शब्दहरुको
सटृ ा "नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारले" र्न्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन्।
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(९)

दफा ५३ को सट्टा दे हायको दफा ५३ राक्षखएको छ:"५३.

अलधकार प्रत्यायोजन गनन सक्ने: (१) यो ऐन बमोक्षजम नेपाल

सरकारलाई प्राप्त कुनै अलधकार नेपाल सरकारले नेपाल
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै कायानलय, लनकाय वा

अलधकारीले प्रयोग गनन पाउने गरी प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।
(२) यो ऐन बमोक्षजम प्रदे श सरकारलाई प्राप्त कुनै
अलधकार प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूचना प्रकाशन

गरी कुनै कायानलय, लनकाय वा अलधकारीले प्रयोग गनन पाउने
गरी प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।"
35.

औषलध ऐन, २०३५ मा सं शोधन: औषलध ऐन, २०३५ को,–
(१)

दफा २ को खण्ड (झ) मा रहेको "ववर्ाग" र्न्ने शब्द पलछ "वा प्रदे श
सरकार" र्न्ने शब्दहरु थवपएका छन्।

(२)

दफा २० पलछ दे हायको दफा २०क. थवपएको छ:"२०क. प्रदे श सरकारबाट खवटएको लनरीिकले जााँचबुझ र लनरीिण
गनन सक्ने: (१) प्रदे श सरकारबाट खवटएको लनरीिकले कुनै

औषलधको उत्पादन, गुणस्तर, सञ्चय, लबक्री ववतरण वा

पररबहन र्ईरहेको कुनै ठाउाँको जााँचबुझ, लनरीिण र
खानतलासी गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम खवटने लनरीिकले
लनरीिण गदान औषलध जनसुरक्षित, असरयुि र गुणयुि
नर्एको वा यस ऐन ववपररत लबक्री ववतरण गरे को पाईएमा
व्यवस्थापक समि प्रलतवेदन ठदनु पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोक्षजम प्रलतवेदन प्राप्त र्एपलछ
यस ऐन बमोक्षजम कसै उपर मुद्दा चलाउनु पने अवस्था र्एमा
व्यवस्थापकले मुद्दा तहवककात गने अलधकारी समि लेखी
पठाउनु पनेछ।
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(३)

दफा ३९ मा रहेको "लनरीिकले" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "ववर्ागले
खटाएको लनरीिकले" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

36.

राविय प्रकृलत सं रिण कोष ऐन¸ २०३९ मा सं शोधन: राविय प्रकृलत सं रिण
कोष ऐन¸ २०३९ को दफा १८ मा रहे का "वन तथा र्ू-सं रिण मन्त्रालय "
र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "वन तथा वातावरण मन्त्रालय " र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका
छन्।

37.

नेपाल प्रशासलनक प्रक्षशिण प्रलतष्ठान ऐन¸२०३९ मा सं शोधन: नेपाल प्रशासलनक
प्रक्षशिण प्रलतष्ठान ऐन¸ २०३९ को¸(१)

दफा ५ को खण्ड (क) मा रहे का "नेपाल सरकारको" र्न्ने शब्दहरुको
सट्टा "नेपाल सरकार¸ प्रदे श सरकार, स्थानीय तहको" र्न्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन्।

(२)

दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (क)¸ (ङ) र (च) को सट्टा
दे हायका खण्ड (क)¸ (ङ) र (च) राक्षखएका छन्:"(क)
(ङ)

सं घीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री
मुख्य सक्षचव¸

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा

मक्षन्त्रपररषद्को कायानलय
(च)

-सदस्य

सक्षचव¸ सं घीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालय

(३)

-अध्यि

-सदस्य"

दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) को सट्टा दे हायको
खण्ड (ख) र (ग) राक्षखएका छन:"(ख) सक्षचव¸ सं घीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालय

-सदस्य

(ग) सक्षचव¸ कानून¸ न्याय तथा सं सदीय मालमला मन्त्रालय
-सदस्य"
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(४) दफा २३ मा रहेका "सामान्य प्रशासन मन्त्रालय " र्न्ने शब्दहरुको सट्टा
"सं घीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन्।
38.

लुक्षम्बनी ववकास कोष ऐन, २०४२ मा सं शोधन: लुक्षम्बनी ववकास कोष ऐन,
२०४२ को,–
(१) दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को सट्टा दे हायको खण्ड (क)
राक्षखएको छ:"(क)

सं स्कृलत, पयनटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्री वा
राज्य मन्त्री

-अध्यि"

(२) दफा १७ मा रहेको "युवा, खेलकुद तथा सं स्कृलत मन्त्रालय" र्न्ने

शब्दहरूको सट्टा "सं स्कृलत, पयनटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय" र्न्ने
शब्दहरू राक्षखएका छन्।

39.

पशुपलत िेत्र ववकास कोष ऐन, २०४४ मा सं शोधन: पशुपलत िेत्र ववकास कोष
ऐन, २०४४ को,(१) दफा ८ को उपदफा ८.२ को खण्ड ८.२.६ र ८.२.७ को सट्टा दे हायका
खण्ड ८.२.६

र ८.२.७ राक्षखएका छन:-

"८.२.६. सक्षचव, सं स्कृलत, पयनटन तथा नागररक उड्डयन
मन्त्रालय

-सदस्य

८.२.७ सक्षचव, र्ौलतक पूवानधार तथा यातायात मन्त्रालय

-सदस्य"

(२) दफा २२ मा रहेका "युवा, खेलकुद तथा सं स्कृलत मन्त्रालय" र्न्ने

शब्दहरूको सट्टा "सं स्कृलत, पयनटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय" र्न्ने
शब्दहरू राक्षखएका छन्।

40.

बीउलबजन ऐन, २०४५ मा सं शोधन: बीउलबजन ऐन, २०४५ को,(१)

दफा ३ को उपदफा ३.२ को खण्ड ३.२.१ को सट्टा दे हायको
खण्ड ३.२.१ राक्षखएको छः25

"३.२.१ सक्षचव, कृवष तथा पशुपंिी ववकास मन्त्रालय
(२)

-अध्यि"

दफा १६ को,–
(क)

उपदफा १६.२ मा रहे का "कुनै लनजामती कमनचारी" र्न्ने

शब्दहरुको सट्टा "आफू मातहतका कुनै कमनचारी" र्न्ने
शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(ख)

ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "नेपाल सरकार" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा
"नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकार" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका
छन्।

(३)

दफा १७क. को उपदफा १७क.१ मा रहेका "नेपाल सरकार" र्न्ने
शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकार"

र्न्ने शब्दहरु

राक्षखएका छन्।
41.

प्राववलधक क्षशिा तथा व्यावसावयक ताललम पररषद् ऐन¸ २०४५ मा सं शोधन:
प्राववलधक क्षशिा तथा व्यावसावयक ताललम पररषद् ऐन¸२०४५ को¸(१)

दफा २क. को उपदफा २क.१ को खण्ड २क.१.१¸ २क.१.५¸
२क.१.६¸ २क.१.७ र २क.१.८ को सट्टा दे हायका खण्ड २क.१.१¸
२क.१.५¸ २क.१.६¸ २क.१.७ र २क.१.८ राक्षखएका छन्:"२क.१.१ क्षशिा¸ ववज्ञान तथा प्रववलध मन्त्री वा राज्य
मन्त्री

-अध्यि

२क.१.५ सक्षचव¸ क्षशिा¸ ववज्ञान तथा प्रववलध मन्त्रालय

-सदस्य

२क.१.६ सक्षचव¸ उद्योग¸ बाक्षणज्य तथा आपूलतन मन्त्रालय
-सदस्य
२क.१.७ सक्षचव¸ श्रम¸ रोजगार तथा सामाक्षजक सुरिा
मन्त्रालय

-सदस्य

२क.१.८ सक्षचव¸ सं स्कृलत¸ पयनटन तथा नागररक उड्डयन
मन्त्रालय

-सदस्य"
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(२)

दफा ३ को उपदफा ३.२ को खण्ड ३.२.१ र ३.२.४ को सट्टा
दे हायका खण्ड ३.२.१ र ३.२.४ राक्षखएका छन्:-

(३)

"३.२.१ क्षशिा¸ ववज्ञान तथा प्रववलध मन्त्री वा राज्यमन्त्री

-अध्यि

३.२.४ सक्षचव¸ क्षशिा¸ ववज्ञान तथा प्रववलध मन्त्रालय

-सदस्य

दफा १४ मा रहेको "क्षशिा तथा सं स्कृलत मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरुको
सट्टा "क्षशिा¸ ववज्ञान तथा प्रववलध मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका
छन्।

(४)

दफा १६ मा रहेका "नेपाल सरकारबाट " र्न्ने शब्दहरुको सट्टा
"क्षशिा¸ ववज्ञान तथा प्रववलध मन्त्रालयबाट" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका
छन्।

42.

अलर्लेख सं रिण ऐन, २०४६ मा सं शोधन: अलर्लेख सं रिण ऐन, २०४६ को,(१)

दफा २ को खण्ड २.१.४ मा रहेका "सो शब्दले सं वैधालनक अं ग र
नेपाल सरकारबाट" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "सो शब्दले सं वैधालनक अं ग,
प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहको कायानलय र नेपाल सरकारबाट" र्न्ने
शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(२)

दफा ११ पलछ दे हायको दफा ११क. थवपएको छ:"११क. प्रदे श र स्थानीय तहले अलर्लेखको सं रिण तथा व्यवस्थापन
गनन सक्ने: (१) प्रदे श र स्थानीय तहले आफ्ना अलर्लेखहरुको
सं रिण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था
गनेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम अलर्लेखहरुको सं रिण
तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था सम्बक्षन्धत प्रदे श र
स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था र्ए बमोक्षजम हुनेछ।"

43.

सावनजलनक सुरिा ऐन, २०४६ मा सं शोधन: सावनजलनक सुरिा ऐन, २०४६ को
दफा ४ को उपदफा ४.१ मा रहेका "गृह मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा
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"नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रदे श सरकारको आन्तररक मालमला सम्बन्धी
ववषय हेने मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
44.

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान पररषद् ऐन, २०४७ मा सं शोधनः नेपाल स्वास्थ्य
अनुसन्धान पररषद् ऐन, २०४७ को,(१)

दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को सटृ ा दे हायको खण्ड
(घ) राक्षखएको छः–
“(घ) प्रलतलनलध, स्वास्थ्य तथा जनसं ख्या मन्त्रालय

(२)

– सदस्य”

दफा १९ मा रहेका “स्वास्थ्य मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरुको सटृ ा
“स्वास्थ्य तथा जनसं ख्या मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

45.

नेपाल कृवष अनुसन्धान पररषद् ऐन, २०४८ मा सं शोधन: नेपाल कृवष अनुसन्धान
पररषद् ऐन, २०४८ को,(१)

दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग), (ङ) र (च) को सट्टा
दे हायका खण्ड (ग), (ङ) र (च) राक्षखएका छन्:"(ग) सक्षचव, कृवष तथा पशुपंिी ववकास मन्त्रालय -सदस्य
(ङ) सक्षचव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

-सदस्य

(च) सक्षचव, क्षशिा, ववज्ञान तथा प्रववलध मन्त्रालय -सदस्य"
(2)

दफा 7 को उपदफा (1) को खण्ड (ग) को सट्टा दे हायको खण्ड
(ग) राक्षखएको छः"(ग) सहसक्षचव, कृवष तथा पशुपंिी ववकास मन्त्रालय -सदस्य"

(3)
46.

दफा 17 मा रहे को "कृवष मन्त्रालय"

र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "

कृवष तथा पशुपंिी ववकास मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन।

राविय दुग्ध ववकास बोडन ऐन, 2048 मा सं शोधनः राविय दुग्ध ववकास बोडन
ऐन, 2048 को,(१)

दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (१) र (२) को सट्टा दे हायका
खण्ड (१) र (२) राक्षखएका छनः28

"(१) कृवष तथा पशुपंिी ववकास मन्त्री

-अध्यि

(२) कृवष तथा पशुपंिी ववकास मन्त्रालयको सक्षचव
(2)

दफा 17 मा रहे का "कृवष मन्त्रालय"

-उपाध्यि"

र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "कृवष

तथा पशुपंिी ववकास मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।
47.

नेपाल ववज्ञान तथा प्रववलध प्रज्ञा प्रलतष्ठान ऐन¸ २०४८ मा सं शोधन: नेपाल ववज्ञान
तथा प्रववलध प्रज्ञा प्रलतष्ठान ऐन¸ २०४८ को,(१)

दफा २५ को उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२) राक्षखएको
छ:"(२) प्रज्ञा-प्रलतष्ठानको ले खाको लेखापरीिण महाले खा परीिकबाट

हुनेछ।"
(२)

ठाउाँ ठाउाँमा रहेका दे हायका शब्दहरुको सट्टा दे हाय बमोक्षजमका
शब्दहरु राखी रुपान्तर गररएको छ:(क)

"वातावरण¸

ववज्ञान

तथा

प्रववलध

मन्त्री"

र्न्ने

शब्दहरुको सट्टा "क्षशिा¸ ववज्ञान तथा प्रववलध मन्त्री"
(ख)

"वातावरण¸ ववज्ञान तथा प्रववलध मन्त्रालय" र्न्ने
शब्दहरुको

सट्टा

"क्षशिा¸ ववज्ञान

तथा

प्रववलध

मन्त्रालय।"
48.

प्रेस काउक्षन्सल ऐन,२०४८ मा सं शोधन: प्रेस काउक्षन्सल ऐन,२०४८ को ठााँउ
ठााँउमा रहेका "सञ्चार मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "सञ्चार तथा सूचना
प्रववलध मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

49.

जलस्रोत ऐन, २०४९ मा सं शोधनः जलश्रोत ऐन, २०४९ को दफा १० पलछ
दे हायको दफा १०क. थवपएको छः"१०क. प्रदे श तथा स्थानीय तहले जलस्रोतको उपयोग वा ववकास गनन सक्नेः
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोवकठदए
बमोक्षजमका स्तर, िमता वा पररमाणका खानेपानी, जलववद्युत, लसं चाई
लगायत जलस्रोतको सम्बन्धमा प्रदे श वा स्थानीय तहले कानू न बनाई
29

त्यस्तो

कानून

बमोक्षजम

जलस्रोतको

उपयोग

वा

ववकास

गनन

सक्नेछन्।"
50.

राविय क्षचया तथा कफी ववकास बोडन ऐन, 2049 मा सं शोधनः राविय क्षचया
तथा कफी ववकास बोडन ऐन, 2049 को,(१)

दफा 8 को उपदफा (१) को खण्ड (क), (च) र (ज) को सट्टा
दे हायका खण्ड (क),(च) र (ज) राक्षखएका छन्:"(क)

कृवष तथा पशुपंिी ववकास मन्त्री वा
राज्यमन्त्री

-अध्यि

सहसक्षचव, कृवष तथा पशुपंिी ववकास

(च)

मन्त्रालय
(ज)

-सदस्य

सहसक्षचव, उद्योग, वाक्षणज्य तथा आपूलतन
मन्त्रालय

(2)

-सदस्य"

दफा 17 मा रहे को "कृवष मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "कृवष
तथा पशुपंिी ववकास मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

51.

राविय सहकारी ववकास बोडन ऐन, २०४९ मा सं शोधन: राविय सहकारी ववकास
बोडन ऐन, २०४९ को,(१)

दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (च), (ज), (झ) र (ड)
को सट्टा दे हायका खण्ड (क), (च), (ज), (झ) र (ड) राखी खण्ड
(छ) क्षझवकएको छ:"(क)

र्ूलम

व्यवस्था,

सहकारी

तथा

गररबी

लनवारण मन्त्री वा राज्यमन्त्री
(च)

सक्षचव, उद्योग, वाक्षणज्य तथा आपूलतन
मन्त्रालय

(ज)

-अध्यि

-सदस्य

सक्षचव, र्ूलम व्यवस्था, सहकारी तथा
गररबी लनवारण मन्त्रालय
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-सदस्य

(झ)

सक्षचव, सं घीय मालमला तथा

सामान्य

प्रशासन मन्त्रालय
(ड)

-सदस्य

सात प्रदे शका सहकारी वा सामाक्षजक
कायनकतानहरूमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा
मनोनीत सातजना

(२)

-सदस्य"

दफा १८ मा रहे को "कृवष मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरूको सट्टा "र्ूलम
व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी लनवारण मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरू
राक्षखएका छन्।

52.

समाज कल्याण ऐन, २०४९ मा सं शोधन: समाज कल्याण ऐन, २०४९ को,(१) दफा ५ को उपदफा (२) को,(क)

खण्ड (क) मा रहेका “समाज कल्याणको काम हेने मन्त्री वा
राज्यमन्त्री” र्न्ने शब्दहरुको सट्टा “मन्त्री, मवहला, बालबाललका
तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(ख)

खण्ड (ञ) मा रहे का “प्रलतलनलध, स्थानीय ववकास मन्त्रालय”
र्न्ने शब्दहरुको सट्टा “प्रलतलनलध, सं घीय मालमला तथा सामान्य
प्रशासन मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(ग)

खण्ड (ठ) मा रहेका “प्रलतलनलध, स्वास्थ्य मन्त्रालय” र्न्ने
शब्दहरुको सट्टा “प्रलतलनलध, स्वास्थ्य तथा जनसं ख्या मन्त्रालय”
र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(घ)

खण्ड (ड) मा रहेका “प्रलतलनलध, क्षशिा तथा सं स्कृलत मन्त्रालय”
र्न्ने शब्दहरुको सट्टा “प्रलतलनलध, क्षशिा, ववज्ञान तथा प्रववलध
मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(२)

दफा २३ को उपदफा (१) मा रहे का "नेपाल सरकार" र्न्ने
शब्दहरूको सट्टा "मवहला, बालबाललका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय"
र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
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(३)

दफा २५ मा रहे का "सम्बक्षन्धत मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरूको सट्टा
"मवहला, बालबाललका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरू
राक्षखएका छन्।

53.

आमाको दूधलाई प्रलतस्थापन गने वस्तु (लबक्री ववतरण लनयन्त्रण) ऐन, २०४९
मा सं शोधन: आमाको दू धलाई प्रलतस्थापन गने वस्तु (लबक्री ववतरण लनयन्त्रण)
ऐन, २०४९ को,–
(१)

दफा २ को खण्ड (त) को सटृ ा दे हायको खण्ड (त) राक्षखएको छः–
“(त) “मन्त्रालय” र्न्नाले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसं ख्या
मन्त्रालय सम्झनु पछन।”

(२)

दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख), (ङ) र (च) को सटृ ा
दे हायका खण्ड (क),

(ख), (ङ) र (च) राखी खण्ड (ग) र (घ)

क्षझवकएका छन्:
“(क)
(ख)

सक्षचव, स्वास्थ्य तथा जनसं ख्या मन्त्रालय
प्रलतलनलध (रा.प.प्रथम श्रे णी), उद्योग, वाक्षणज्य तथा
आपूलतन मन्त्रालय

(ङ)

-सदस्य

प्रलतलनलध (रा.प.प्रथम श्रे णी), श्रम, रोजगार तथा
सामाक्षजक सुरिा मन्त्रालय

54.

– सदस्य

प्रलतलनलध (रा.प.प्रथम श्रे णी), क्षशिा, ववज्ञान तथा
प्रववलध मन्त्रालय

(च)

-अध्यि

-सदस्य

वी.पी. कोईराला स्वास्थ्य ववज्ञान प्रलतष्ठान ऐन, २०४९ मा सं शोधन: वी.पी.
कोईराला स्वास्थ्य ववज्ञान प्रलतष्ठान ऐन, २०४९ को,(१)

दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) र (झ) को सटृ ा दे हायका
खण्ड (ज) र (झ) राक्षखएका छन्ः–
“(ज)

सक्षचव, स्वास्थ्य तथा जनसं ख्या मन्त्रालय

(झ)

सक्षचव, क्षशिा, ववज्ञान तथा प्रववलध मन्त्रालय -सदस्य”
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–सदस्य

(२)

दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को सटृ ा दे हायको खण्ड
(ग) राक्षखएको छः–
“(ग) प्रलतलनलध, स्वास्थ्य तथा जनसं ख्या मन्त्रालय –सदस्य”

(३)

दफा २२ मा रहे का “स्वास्थ्य मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरुको सट्टा
“स्वास्थ्य तथा जनसं ख्या मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

55.

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा सं शोधनः सवारी तथा यातायात
व्यवस्था ऐन, २०४९ को,(१)

दफा ९ को उपदफा (१) मा रहेका "नेपाल सरकारको स्वालमत्व
र्एको" र्न्ने शब्दहरूको सट्टा "नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा
स्थानीय तहको स्वालमत्व र्एको" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(२)

ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "लनमानण तथा यातायात मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरूको
सट्टा "र्ौलतक पूवानधार तथा यातायात मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरू
राक्षखएका छन्।

56.

नेपाल स्काउट ऐन, २०५० मा सं शोधन: नेपाल स्काउट ऐन, २०५० को,(१)

दफा २ को खण्ड (ख१) को सट्टा दे हायको खण्ड (ख१) राक्षखएको
छ:"(ख१) "प्रदे श पररषद्" र्न्नाले दफा ९क. बमोक्षजमको प्रदे श पररषद्
सम्झनु पछन।"

(२)

दफा ६ को खण्ड (क१) को सट्टा दे हायको खण्ड (क१) राक्षखएको
छः"(क१) प्रदे श पररषद्,"

(३)

दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ग), (ठ) र (ड) को सट्टा
दे हायका खण्ड (ग), (ठ) र (ड) राक्षखएका छन्:"(ग)

सं घीय सं सदका सदस्यहरुमध्येबाट
तीनजना
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-सदस्य

(ठ)

प्रत्येक प्रदे शबाट दुईजना मवहला र
दुईजना पुरुषको प्रलतलनलधत्व हुने गरी
सम्बक्षन्धत प्रदे शका नेपाल स्काउटका
रावियस्तरका

तालीमप्राप्त

दलका

सदस्यहरुले आफूमध्येबाट लनवानचन
गरी पठाएका अट्ठाईसजना
(ड)

नेपाल

स्काउटका

सदस्यहरुले

प्रदे श

आ-आफ्नो

- सदस्य
तहका
प्रदे शबाट

चारजनाका दरले प्रलतलनलधत्व हुने
गरी आफूहरुमध्येबाट लनवानचन गरी
पठाएका अट्ठाईसजना
(४)

- सदस्य"

दफा ९क. को सट्टा दे हायको दफा ९क. राक्षखएकोछ:"९क.

प्रदे श पररषद्को गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार: प्रदे श
पररषद्को गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार तोवकए
बमोक्षजम हुनेछ।"

(५)

दफा १० को उपदफा (२) को खण्ड (घ) को सट्टा दे हायको खण्ड
(घ) राक्षखएको छ:"(घ)

राविय

पररषद्का

लनवानक्षचत

सदस्यहरुबाट सबै प्रदे शको प्रलतलनलधत्व
हुने गरी सातजना
(६)

-सदस्य"

दफा १८क. को उपदफा (२) मा रहेका "िेत्रीय पररषद्" र्न्ने
शब्दहरुको सट्टा "प्रदे श पररषद्" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(७)

ऐनको ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "क्षशिा तथा खेलकुद मन्त्रालय" र्न्ने
शब्दहरूको सट्टा "युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरू
राक्षखएका छन्।
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57.

लनजीकरण ऐन, 2050 मा सं शोधनः लनजीकरण ऐन, 2050 को,(१)

दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) मा रहेका "श्रम मन्त्रालय"
र्न्ने शब्दहरूको सट्टा "श्रम, रोजगार तथा सामाक्षजक सुरिा मन्त्रालय"
र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(२)

ठााँउ

ठााँउमा

रहेका

"अथन

सलमलत

(व्यवस्थावपका-सं सद)"

र्न्ने

शब्दहरुको सट्टा "अथन सलमलत (प्रलतलनलध सर्ा)" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका
छन।
58.

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन¸ २०५१ मा सं शोधन: श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी
ऐन¸ २०५१ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) को सट्टा
दे हायका खण्ड (ख) र (ग) राक्षखएका छन्:"(ख)

प्रलतलनलध¸ (राजपत्रांवकत प्रथम श्रे णी) सञ्चार तथा
सूचना प्रववलध मन्त्रालय

(ग)

प्रलतलनलध¸

(राजपत्रांवकत

-सदस्य
प्रथम

श्रे णी)

रोजगार तथा सामाक्षजक सुरिा मन्त्रालय
59.

श्रम¸
-सदस्य”

नेपाल नलसनङ्ग पररषद् ऐन, 2052 मा सं शोधन: नेपाल नलसनङ्ग पररषद् ऐन, 2052
को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) मा रहेका “िेत्रीय स्वास्थ्य

लनदे शनालय” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “प्रदे श सरकारको स्वास्थ्य लनदे शनालय”
र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
60.

नेपाल नागररक उडड्यन प्रालधकरण ऐन, २०५३ मा सं शोधन: नेपाल नागररक
उडड्यन प्रालधकरण ऐन, २०५३ को,(१)

दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा रहे का "पयनटन तथा
नागररक उड्डयन" र्न्ने शब्दहरूको सट्टा "सं स्कृलत, पयनटन तथा
नागररक उड्डयन" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(२)

ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "पयनटन तथा नागररक उड्यन मन्त्रालय" र्न्ने

शब्दहरूको सट्टा "सं स्कृलत, पयनटन तथा नागररक उड्यन मन्त्रालय"
र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
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61.

दूरसञ्चार ऐन¸ २०५३ मा सं शोधन: दूरसञ्चार ऐन¸ २०५३ को¸(१)

दफा 10 को खण्ड (ङ) पलछ दे हायको खण्ड (च) थवपएको छः"(च) लनजको उमेर पैसठ्ठी वषन पूरा र्एमा"

(२)

दफा ४९ को उपदफा (१) को खण्ड (क)¸ (घ) र (ङ) को सट्टा
दे हायका खण्ड (क)¸ (घ) र (ङ) राक्षखएका छन:"(क)

सञ्चार तथा सूचना प्रववलध मन्त्री वा
राज्यमन्त्री

(घ)

-अध्यि

सक्षचव¸ सं स्कृलत¸ पयनटन तथा नागररक
उड्डयन मन्त्रालय

(ङ)

सक्षचव¸ सञ्चार

-सदस्य
तथा

सूचना

प्रववलध

मन्त्रालय
(३)

-सदस्य”

दफा ५१ मा रहे का "सूचना तथा सञ्चार मन्त्री वा राज्यमन्त्री" र्न्ने
शब्दहरुको सट्टा "सञ्चार तथा सूचना प्रववलध मन्त्री वा राज्यमन्त्री "
र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(4)

दफा ५८ मा रहेका "सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय " र्न्ने शब्दहरुको
सट्टा "सञ्चार तथा सूचना प्रववलध मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका
छन्।

62.

नेपाल

चाटडन

एकाउन्टे न््स

ऐन,

२०५३

मा

सं शोधन:

नेपाल

चाटडन

एकाउन्टे न््स ऐन, २०५३ को,(१)

दफा १५क. को उपदफा (२) को खण्ड (ग), (च) र (छ) को सट्टा
दे हायका “खण्ड (ग), (च) र (छ)” राक्षखएका छन्:“(ग)

प्रलतलनलध, महाले खापरीिकको कायानलय

-सदस्य

(च)

महालनदे शक, आन्तररक राजस्व ववर्ाग

-सदस्य
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(छ)

अध्यि वा लनजले तोकेको प्रलतलनलध, नेपाल
लधतोपत्र बोडन

(२)

-सदस्य"

दफा १५घ. को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा रहे का "महालेखा
परीिकको ववर्ाग" र्न्ने शब्दहरूको सट्टा "महालेखा परीिकको
कायानलय" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

63.

अन्तरानविय वविीय कारोबार ऐन, 2054 मा सं शोधनः अन्तरानविय वविीय

कारोबार ऐन, 2054 को ठााँउ ठाउाँमा रहेका "कानून तथा न्याय मन्त्रालय"
र्न्ने शब्दहरुको सट्टा" कानून, न्याय तथा सं सदीय मालमला मन्त्रालय" र्न्ने
शब्दहरु राक्षखएका छन्।
64.

बृहिर जनकपुर िेत्र ववकास पररषद् ऐन, २०५५ मा सं शोधन: बृहिर जनकपुर
िेत्र ववकास पररषद् ऐन, २०५५ को,(१)

दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को सट्टा दे हायको खण्ड
(घ) राक्षखएको छः"(घ)

(२)

सहसक्षचव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

-सदस्य"

दफा २४ मा रहेका "आवास तथा र्ौलतक योजना मन्त्रालय"

र्न्ने

शब्दहरूको सट्टा "सं स्कृलत, पयनटन तथा नागररक उड्यन मन्त्रालय"
र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

65.

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ मा सं शोधन: पशु स्वास्थ्य तथा पशु
सेवा ऐन, २०५५ को,(१)

दफा २ को खण्ड (ट) मा रहे को "क्षजल्ला" र्न्ने शब्द क्षझवकएको छ।

(२)

दफा २५ पलछ दे हायको दफा २५क. थवपएको छः"२५क. प्रदे श तथा स्थानीय तहले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धी
कायन गनन सक्ने: (१) प्रदे श तथा स्थानीय तहले पशुपालन
व्यवसायलाई व्यवक्षस्थत र ववकलसत गनन वकसानलाई पशु
स्वास्थ्य तथा पशु सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोक्षजम प्रदे श र स्थानीय तहले

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा उपलब्ध गराउाँदा यस ऐन
बमोक्षजमको मापदण्डको अलधनमा रही उपलब्ध गराउनु पने
हुनेछ।"
66.

वविीय मध्यस्थताको काम गने सं स्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ मा सं शोधन: वविीय
मध्यस्थताको काम गने सं स्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ को दफा २४ को उपदफा
(१) को खण्ड (क) मा रहेका "नेपाल सरकार" र्न्ने शव्दहरु पलछ ",प्रदे श
सरकार" र्न्ने शब्दहरु थवपएका छन्।

67.

नेपाल पशु क्षचवकत्सा पररषद् ऐन, 2055 मा सं शोधनः नेपाल पशु क्षचवकत्सा
पररषद् ऐन, 2055 को दफा 28 मा रहेको "कृवष मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरुको
सट्टा "कृवष तथा पशुपंिी ववकास मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

68.

पशु वधशाला र मासु जााँच ऐन, 2055 मा सं शोधनः पशु वधशाला र मासु
जााँच ऐन, 2055 को,(1)

दफा ४ को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "नेपाल सरकारले" र्न्ने शब्दहरुको
सट्टा "नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारले" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका
छन्।

(२)

दफा ६ को उपदफा (१) मा रहेका "नेपाल सरकारले" र्न्ने
शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारले" र्न्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन्।

(३)

दफा ७ को,(क)

उपदफा (१) मा रहेका "नेपाल सरकारले" र्न्ने
शब्दहरुको सट्टा "प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहले "
र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(ख)
(४)

उपदफा (२) क्षझवकएको छ।

दफा १८ मा रहे का "नेपाल सरकार" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल
सरकार वा प्रदे श सरकार" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।
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(५)

दफा २० को उपदफा (१) मा रहे का "मासु लनरीिकले " र्न्ने
शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकारले लनयुि गरे को मासु लनरीिकले"
र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

69.

नेपाल र्क्षन्जलनयररङ्ग पररषद् ऐन¸ २०५५ मा सं शोधन: नेपाल र्क्षन्जलनयररङ्ग पररषद्
ऐन¸२०५५ को दफा ३६ मा रहेका "लनमानण तथा यातायात मन्त्रालय" र्न्ने
शब्दहरुको सट्टा "र्ौलतक पूवानधार तथा यातायात मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन्।

70.

लनमानण व्यवसाय ऐन¸ २०५५ मा सं शोधन: लनमानण व्यवसाय ऐन¸ २०५५ को¸(१)

दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को सट्टा दे हायको खण्ड
(क) राक्षखएको छ:"(क) र्ौलतक पूवानधार तथा यातायात मन्त्री

(२)

-अध्यि"

ठाउाँ ठाउाँमा रहेका दे हायका शब्दहरुको सट्टा दे हाय बमोक्षजमका
शब्दहरु राखी रुपान्तर गररएको छ:(क)

"लनमानण तथा यातायात मन्त्रालय " को सट्टा "र्ौलतक पूवानधार
तथा यातायात मन्त्रालय।"

(ख)

"जलस्रोत मन्त्रालय " को सट्टा "ऊजान¸ जलस्रोत तथा लसं चार्
मन्त्रालय।"

(ग)

"आवास तथा र्ौलतक योजना मन्त्रालय " को सट्टा "सहरी
ववकास मन्त्रालय।"

71.

शहीद गङ्गालाल राविय हृदय केन्र ऐन, 2057 मा सं शोधन: शहीद गङ्गालाल
राविय हृदय केन्र ऐन, 2057 को,(१)

दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा रहेका “स्वास्थ्य मन्त्री
वा राज्यमन्त्री” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “स्वास्थ्य तथा जनसङ्ग्ख्या मन्त्री
वा राज्यमन्त्री” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(२)

ठाउाँ ठाउाँमा रहेका “स्वास्थ्य मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा
“स्वास्थ्य तथा जनसङ्ग्ख्या मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
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72.

नेपाल फामेसी पररषद् ऐन, 2057 मा सं शोधन: नेपाल फामे सी पररषद् ऐन,
2057 को दफा 35 मा रहे का “स्वास्थ्य मन्त्रालयको” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा
“स्वास्थ्य तथा जनसङ्ग्ख्या मन्त्रालयको” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

73.

आठदवासी।जनजालत

उत्थान राविय प्रलतष्ठान

ऐन, २०५८

मा

सं शोधन:

आठदवासी।जनजालत उत्थान राविय प्रलतष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ७ को खण्ड
(ड) मा रहेका "प्रत्येक ववकासिेत्रबाट दुई दुईजनाको दरले नेपाल सरकारद्वारा
मनोनीत दशजना" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "प्रत्येक प्रदे शबाट दुई दुईजनाको दरले
नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत चौधजना" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।
74.

सडक बोडन ऐन¸ २०५८ मा संशोधन: सडक बोडन ऐन¸ २०५८ को ठाउाँ ठाउाँमा
रहेका "र्ौलतक योजना तथा लनमानण मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "र्ौलतक
पूवानधार तथा यातायात मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरु राखी रुपान्तर गररएका छन्।

75.

प्रलतललवप अलधकार ऐन, २०५९ मा सं शोधन: प्रलतललवप अलधकार ऐन, २०५९
को दफा ४० को सट्टा दे हायको दफा ४० राक्षखएकोछ:"४०.

नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारको प्रलतललवप अलधकार: (१) नेपाल
सरकारद्वारा तयार गररएको रचनाको प्रलतललवप अलधकार नेपाल सरकार
र प्रदे श सरकारद्वारा तयार गररएको रचनाको प्रलतललवप अलधकार प्रदे श
सरकारलाई हुनेछ।
(२) नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारले उपदफा (१)

बमोक्षजम प्राप्त अलधकार कुनै व्यक्षि वा सं स्थालाई बहालमा ठदन वा

लबक्री गनन वा अन्य कुनै प्रकारले प्रयोग गनन अनुमलत ठदन सक्नेछ।"
76.

नोटरी पक्षब्लक पररषद् ऐन, २०६३ मा सं शोधन: नोटरी पक्षब्लक पररषद् ऐन,
२०६३ को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) र (च) को सट्टा दे हायका
खण्ड (ङ) र (च) राक्षखएका छन्:"(ङ)

सक्षचव, नेपाल कानून आयोग

(च)

सक्षचव, र्ूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी लनवारण
मन्त्रालय

-सदस्य
-सदस्य"
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77.

पूवानधार सं रचनाको लनमानण तथा सञ्चालनमा लनजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३
मा सं शोधन: पूवानधार सं रचनाको लनमानण तथा सञ्चालनमा लनजी लगानी सम्बन्धी
ऐन, २०६३ को दफा ४५ पलछ दे हायको दफा ४५क. थवपएको छ:"४५क. प्रदे शले पररयोजना कायानन्वयन गनन सक्ने: प्रदे श सरकारले यस ऐनमा

अन्तरलनवहत मान्यताको प्रलतकुल नहुने गरी आवश्यक कानून बनाई
दफा ३ बमोक्षजमको तररका अपनाई लनजी लगानीमा पररयोजना
कायानन्वयन गनन सक्नेछ।"

78.

नेपाल कानून आयोग ऐन, 2063 मा सं शोधनः नेपाल कानून आयोग ऐन,
2063 को,(1)

दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को सट्टा दे हायको खण्ड
(ख) राक्षखएको छ;"(ख)

सर्ापलत, कानून तथा मानव अलधकार सलमलत,
प्रलतलनलधसर्ा

(२)

-सदस्य"

दफा 9 मा रहेका "व्यस्थावपका-सं सदको ववधायन सलमलतका" र्न्ने
शब्दहरुको सट्टा "प्रलतलनलध सर्ा, कानून तथा मानव अलधकार
सलमलतका" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

79.

क्षचवकत्सा ववज्ञान राविय प्रलतष्ठान ऐन, २०६३ मा सं शोधन: क्षचवकत्सा ववज्ञान
राविय प्रलतष्ठान ऐन, २०६३ को,–
(१)

दफा ७

को उपदफा (२) को खण्ड (च) को सट्टा दे हायको खण्ड

(च) राक्षखएको छ:“(च)

सक्षचव, क्षशिा, ववज्ञान तथा प्रववलध मन्त्रालय

–

सदस्य”
(२)

दफा ९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को सटृ ा दे हायको खण्ड
(ग) राक्षखएको छ:–
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“(ग)

प्रलतलनलध, (कम्तीमा राजपत्रावङ्कत प्रथम
श्रे णी)

क्षशिा,

ववज्ञान

मन्त्रालय
80.

तथा

प्रववलध

– सदस्य”

सैलनक ऐन, २०६३ मा सं शोधन: सै लनक ऐन, २०६३ को,(१)

दफा १० को उपदफा (२) मा रहेका “व्यवस्थावपका-सं सदमा प्रस्तुत
गरी राज्य व्यवस्था सलमलतमा छलफल गरार्नेछ” र्न्ने शब्दहरूको
सट्टा “सं घीय सं सदको प्रलतलनलधसर्ाको राज्य व्यवस्था

तथा सुशासन

सलमलतमा छलफल गरार्नेछ” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
(२)

दफा ३३ मा रहेका "प्रलतलनलधसर्ा राज्य व्यवस्था सलमलतलाई" र्न्ने
शब्दहरूको सट्टा "सं घीय सं सदको प्रलतलनलधसर्ाको राज्य व्यवस्था तथा
सुशासन सलमलतलाई" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(३)

दफा ६२ को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका ",यातना र बेपिा" र्न्ने शब्दहरू
क्षझवकएका छन्।

(४) दफा ६६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) पलछ दे हायका खण्ड (ग) र
(घ) थवपएका छन्।

(५)

"(ग)

यातना

(घ)

बेपिा।"

दफा ८४ को उपदफा (१) को खण्ड (क)

र (ख) मा रहेका “सवनस्व

सवहत जन्मकैद” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “जन्मकैद” र्न्ने शब्द राक्षखएको
छ।
(६)

दफा १०१ को उपदफा (२) को खण्ड (ठ) को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका
"सवनस्व सवहत जन्मकैद” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “जन्मकैद” र्न्ने शब्द
राक्षखएको छ।

(७)

"दफा १३५ पलछ दे हायको दफा १३५क. थवपएको छः-
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"१३५क.

उपयोग गनन सवकनेः नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई
ववकास लनमानण तथा ववपद् व्यवस्थापनका कायनमा समेत
उपयोग गनन सक्नेछ।"

81.

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा सं शोधनः कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा
९ को उपदफा (१) पलछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छ:“(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको र्ए तापलन प्रचललत
कानून बमोक्षजम दतान र्र्न सञ्चाललत यातायात व्यवसायी सलमलतमा आबद्ध यातायात
व्यवसायीहरू लमली प्राईर्ेट कम्पनी सं स्थापना गरी यातायात व्यवसाय सञ्चालन
गनन यो उपदफा प्रारम्र् र्एको लमलतले तीन मवहनालर्त्र लनवेदन ठदएमा उपदफा
(१) मा लेक्षखएर्न्दा बढी शेयर धनी सङ्ग्ख्या र्ए पलन त्यस्तो प्रार्नर्ेट कम्पनी
दतान गनन बाधा पने छै न।”

82.

सावनजलनक खररद ऐन, २०६३ मा सं शोधनः सावनजलनक खररद ऐन, २०६३
को,(१)

दफा २ को खण्ड (ख) को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "नेपाल सरकार" र्न्ने
शब्दहरूको सट्टा "नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकार" र्न्ने शब्दहरू
राक्षखएका छन्।

(२)

दफा ७४ को उपदफा (२) पलछ

दे हायको उपदफा (३) थवपएको

छः"(३) प्रदे श सरकार र स्थानीय तहले यस ऐन बमोक्षजम

आफ्नो खररद कारबाही गदान लागत अनुमान स्वीकृत गने, बोलपत्र
मूल्यांकन तथा स्वीकृत गने, सोझै खररद गने सम्बन्धमा दफा ४१
को उपदफा (२) बमोक्षजम रहने सलमलत तथा र्ेररएसन आदे श जारी
गने अलधकारी तोक्ने समेतका ववषयमा यस ऐन तथा खररद सम्बन्धी
मान्य लसद्धान्तको प्रलतकुल नहुने गरी लनयमहरू बनाउन सक्नेछ।"
83.

लबरुवा सं रिण ऐन,2064 मा सं शोधनः लबरुवा सं रिण ऐन, 2064 को दफा
3 को उपदफा (2) को खण्ड (क) र (ग) को सट्टा दे हायका खण्ड (क) र
(ग) राक्षखएका छनः43

84.

"(क)

सक्षचव, कृवष तथा पशुपंिी ववकास मन्त्रालय

-अध्यि

(ग)

सहसक्षचव, वन तथा वातावरण

-सदस्य"

मन्त्रालय

व्यवस्थावपका-सं सद सक्षचवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा सं शोधन: व्यवस्थावपकासं सद सक्षचवालय सम्बन्धी ऐन¸ २०६४ को¸
(१)

दफा ६ को उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२) राक्षखएको
छः"(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको सलमलतको गठन
दे हाय बमोक्षजम हुनेछः(क)

सर्ामुख

(ख)

राविय सर्ाको अध्यि

-सदस्य

(ग)

उपसर्ामुख

-सदस्य

(घ)

राविय सर्ाको उपाध्यि

-सदस्य

(ङ)

महासक्षचव

-सदस्य

(च)

प्रलतलनलध सर्ाको सक्षचव

-सदस्य

(छ)

राविय सर्ाको सक्षचव

-सदस्य

(ज)

सक्षचवालय सक्षचव (सं सदीय अध्ययन
तथा अनुसन्धान)

(झ)
(२)

सक्षचवालय सक्षचव (प्रशासन)

-सर्ापलत

-सदस्य
-सदस्य-सक्षचव

दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को सट्टा दे हायको खण्ड
(ग) राक्षखएको छः"(ग)

(३)

सक्षचवमध्येबाट सर्ामुखले तोकेको सक्षचव -सदस्य"

दफा ३५ को उपदफा (४) को खण्ड (ख) को सट्टा दे हायको खण्ड
(ख) राक्षखएको छः44

"(ख) सक्षचवमध्येबाट सर्ामुखले तोकेको सक्षचव
(४)

-सदस्य"

लामो शीषनक, प्रस्तावना, सं क्षिप्त नाम र प्रारम्र् लगायत ठाउाँ ठाउाँमा
रहेका "व्यवस्थावपका-सं सद सक्षचवालय" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "सं घीय
सं सद सक्षचवालय" र्न्ने शब्दहरु राखी रुपान्तर गररएको छ।

(५)

लामो शीषनक, प्रस्तावना तथा ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "व्यवस्थावपका-सं सद"
र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "सं घीय सं सद" र्न्ने शब्दहरु राखी रुपान्तर
गररएको छ।

85.

मानव बेचलबखन तथा ओसार पसार (लनयन्त्रण) ऐन¸ २०६४ मा सं शोधन: मानव
बेचलबखन तथा ओसार पसार (लनयन्त्रण) ऐन¸ २०६४ को,(१) दफा १३ को,(क)

उपदफा (१) पलछ दे हायका उपदफा (१क) र (१ख)
थवपएका छन्:"(१क) नेपाल सरकारसाँग समन्वय गरी प्रदे श
सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार पुनस्थानपना
केन्र स्थापना गनन सक्नेछ।
(१ख) नेपाल सरकारले स्थापना गरे का पुनस्थानपना
केन्रलाई प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गनन
चाहेमा नेपाल सरकारले त्यस्ता केन्र प्रदे श सरकार वा
स्थानीय तहले सञ्चालन गने गरी हस्तान्तरण गनन सक्नेछ।"

(ख)

उपदफा (२) पलछ दे हायको उपदफा (२क) थवपएको छ:"(२क) उपदफा (१क) र (१ख) बमोक्षजम प्रदे श
सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना र सञ्चालन गरे को केन्रको

अनुगमन सम्बक्षन्धत प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहले गनेछ।"
(२) दफा १४ को उपदफा (१) पलछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको
छ:45

"(१क) दफा १३ को उपदफा (१क) र (१ख) बमोक्षजम
स्थापना तथा हस्तान्तरण र्एका पुनस्थानपना केन्रको व्यवस्थापन तथा
सञ्चालन गनन चाहने प्रदे श सरकारले आफ्नो श्रोतबाट व्यवस्था गने
गरी प्रदे श कानून बमोक्षजम र स्थानीय तहले आफ्नो श्रोतबाट व्यवस्था
गने गरी स्थानीय कानून बमोक्षजम पुनस्थानपना कोष स्थापना गनन
सक्नेछन्।"
86.

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा सं शोधन: सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,
२०६४ को,(१)

दफा २ को खण्ड (क) को,–
(क)

उपखण्ड (३) पलछ दे हायका उपखण्ड (३क) र (३ख)
थवपएका छन्ः–
“(३क) प्रदे श सरकारका कायानलय वा प्रदे श सरकारद्धारा
गठठत लनकाय,
(३ख) स्थानीय तह वा त्यसका कायानलयहरु,”

(ख)

उपखण्ड (८) पलछ दे हायको उपखण्ड (८क), (८ख) र (८ग)
थवपएका छन्ः–
“(८क) प्रदे श सरकारको पूणन वा आंक्षशक स्वालमत्व वा
लनयन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चाललत वा प्रदे श
सरकारको अनुदान प्राप्त सं गठठत सं स्था,
(८ख)

प्रदे श सरकार वा कानूनद्वारा स्थावपत लनकायले कुनै
सम्झौता गरी गठन गरे को सं गठठत सं स्था,

(८ग)

प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपमा प्रदे श सरकारबाट रकम
प्राप्त गरे र

सञ्चालन

र्एका

गैरसरकारी सं घ/

सं स्थाहरु,”
(२)

दफा ११ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) को सटृ ा दे हायको खण्ड
(ख) राक्षखएको छः–
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“(ख)
(३)

सञ्चार तथा सूचना प्रववलध मन्त्री वा राज्यमन्त्री

– सदस्य”

दफा २६ मा रहे का “सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरुको
सट्टा “सञ्चार तथा सूचना प्रववलध मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका
छन्।

87.

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा संशोधनः सुशासन
(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को,(१)

दफा ३ को,(क)

उपदफा (१) मा रहेका "िेत्रीय स्तर, अञ्चल स्तर," र्न्ने
शब्दहरूको सट्टा "प्रदे शस्तर" र्न्ने शब्द राक्षखएको छ।

(ख)

उपदफा (२) मा रहेका "िेत्र, अञ्चल र" र्न्ने शब्दहरूको
सट्टा "प्रदे श र" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(२) दफा ७ को,(क) उपदफा (१) पलछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छः"(१क) प्रदे श सरकार, गाउाँ कायनपाललका वा नगर
कायनपाललकाले

आफ्नो

प्रशासलनक

कायन सम्पादन

गदान

उपदफा (१) मा उक्षल्लक्षखत नेपाल सरकारले अक्षख्तयार
गरे का नीलतको अधीनमा रही आवश्यक नीलतहरू अक्षख्तयार
गनेछन्।"
(ख)

उपदफा (२) मा रहेका "नीलतलाई कायानन्वयन गनन नेपाल
सरकारले" र्न्ने शब्दहरु पलछ "र उपदफा (१क) बमोक्षजम
अक्षख्तयार गरे का नीलतलाई कायानन्वयन गनन प्रदे श सरकार, गााँउ
कायनपाललका वा नगर कायनपाललकाले" र्न्ने शब्दहरू थवपएका
छन्।

(३)

दफा १३ पलछ दे हायको दफा १३क. थवपएको छः"१३क. प्रदे श र स्थानीय तहको प्रशासलनक कायन सञ्चालन तथा
क्षजम्मेवारीः

प्रदे श
47

वा

स्थानीय

तहले

सञ्चालन

गने

प्रशासलनक कायन र क्षजम्मेवारी तथा प्रशासलनक कायन
सम्पादन गदान अपनाउनु पने कायनववलधका सम्बन्धमा प्रदे श
वा स्थानीय कानूनमा व्यवस्था र्ए बमोक्षजम हुनेछ।"
(४)

दफा ३० को उपदफा (१) मा रहेका "िेत्रीय, अञ्चल," र्न्ने
शब्दहरूको सट्टा "प्रदे श," र्न्ने शब्द राक्षखएका छन्।

(५)

दफा ३८ को उपदफा (२) मा रहेका "िेत्रीय, अञ्चल," र्न्ने
शब्दहरूको सट्टा "प्रदे श" र्न्ने शब्द राक्षखएको छ।

(६)

दफा ४१ को उपदफा (३) मा रहेका "प्रगलत सम्बन्धी प्रलतवेदन
व्यवस्थावपका-सं सद समि" र्न्ने शब्दहरूको सट्टा "प्रगलत सम्बन्धमा
नेपालको सं ववधानको धारा ५३ बमोक्षजमको

प्रलतवेदनमा

समावेश

गरी सं घीय सं सद समि" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
88.

पाटन स्वास्थ्य ववज्ञान प्रलतष्ठान ऐन, 2064 मा सं शोधन: पाटन स्वास्थ्य ववज्ञान
प्रलतष्ठान ऐन, 2064 को,(१)

दफा 7 को उपदफा (२) को,(क)

खण्ड (झ) मा रहे का “क्षशिा तथा खेलकूद मन्त्रालय” र्न्ने
शब्दहरूको सट्टा “क्षशिा, ववज्ञान तथा प्रववलध मन्त्रालय” र्न्ने
शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(ख)

खण्ड (ढ) मा रहे का “लललतपुर उपमहानगरपाललका” र्न्ने
शब्दहरूको सट्टा “लललतपुर महानगरपाललका” र्न्ने शब्दहरू
राक्षखएका छन्।

(२)

दफा 33 को उपदफा (१) मा रहेका “प्रवेक्षशका” र्न्ने शब्द पलछ
"वा सो सरह" र्न्ने शब्दहरू थवपएका छन्।

(३)

दफा 34 को उपदफा (१) मा रहेका “प्रवेक्षशका” र्न्ने शब्द पलछ
"वा सो सरह” र्न्ने शब्दहरू र “प्रववणता प्रमाणपत्र तह” र्न्ने शब्दहरू
पलछ “वा सो सरह” र्न्ने शब्दहरू थवपएका छन्।
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(४)

दफा 35 को उपदफा (१) को स्पिीकरण खण्डमा रहे का “प्रवेक्षशका”
र्न्ने शब्द पलछ "वा सो सरह" र्न्ने शब्दहरू थपी सोही उपदफामा

रहेका “गाउाँ ववकास सलमलत” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “गाउाँपाललका” र्न्ने
शब्दहरू राक्षखएका छन्।
89.

ववर्ूषण ऐन , २०६४ मा सं शोधन: ववर्ूषण ऐन , २०६४ को,(१)

दफा ५ को ,(क)

उपदफा (१) को खण्ड (घ) पलछ दे हायको खण्ड (घ१)
थवपएको छ:"(घ१) प्रदे श सरकारसाँग सम्बक्षन्धत पदालधकारी र कमनचारी
तथा प्रदे श सरकारसाँग सम्बक्षन्धत तर सरकारी
सेवामा नरहेका कुनै व्यक्षिको हकमा सम्बक्षन्धत
प्रदे शको मुख्य मन्त्रीले,"

(ख)

उपदफा (१) पलछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छ:"(१क) स्थानीय तहसाँग सम्बक्षन्धत कुनै पदालधकारी,

कमनचारी वा महानुर्ावले आफ्नो िेत्रमा उत्कृि कायन गरी
रािलाई योगदान पुर्याएको र्एमा त्यस्तो पदालधकारी वा

कमनचारी वा महानुर्ावले पुर्याएको योगदानको वववरण सवहत
सम्बक्षन्धत स्थानीय तहले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय
समि पठाउनु पनेछ र यसरी प्राप्त र्एका वववरण समेतको
आधारमा उपयुि व्यक्षिको नाम गृहमन्त्रीले लसफाररस
सलमलतमा पठाउनु पनेछ।"
(ग)

उपदफा (३) पलछ दे हायको उपदफा (४) थवपएको छ:"(४) ववर्ूषण लसफाररस सम्बन्धी अन्य प्रकृया नेपाल

सरकारको गृह मन्त्रालयले तोके बमोक्षजम हुनेछ।"
(२)

दफा ७ को उपदफा (१) मा रहेको "प्रधानमन्त्रीले" र्न्ने शब्दको
सट्टा "रािपलतले" र्न्ने शब्द राक्षखएको छ।
49

90.

स्वास्थ्यकमी तथा स्वास्थ्य सं स्थाको सुरिा सम्बन्धी ऐन, 2066 मा सं शोधन:
स्वास्थ्यकमी तथा स्वास्थ्य सं स्थाको सुरिा सम्बन्धी ऐन, 2066 को दफा ५
को उपदफा (१) को खण्ड (क) को सट्टा दे हायको खण्ड (क) राक्षखएको छ:“(क)

प्रमुख ववशेषज्ञ, नीलत, योजना तथा अनुगमन र गुणस्तर मापन तथा
लनयमन, मन्त्रालय

91.

-अध्यि”

घरे ल ु वहं सा (कसूर र सजाय) ऐन¸ २०६६ मा सं शोधन: घरे ल ु वहं सा (कसूर र
सजाय) ऐन¸ २०६६ को¸(१)

दफा ९ को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "मवहला तथा बालबाललका कायानलय"
र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "स्थानीय तह" र्न्ने शब्दहरु राखी "सो
कायानलयले " र्न्ने शब्दहरु क्षझवकएका छन्।

(२)

दफा ११ को,(क)

उपदफा (१) पलछ दे हायका उपदफा (१क) र (१ख)
थवपएका छन्:"(१क) नेपाल सरकारसाँग समन्वय गरी प्रदे श
सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार सेवा
केन्रको स्थापना गनन सक्नेछन्।
(१ख)

नेपाल

सरकारले

स्थापना

गरे का

सेवा

केन्रलाई प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गनन
चाहेमा नेपाल सरकारले त्यस्ता सेवा केन्र प्रदे श सरकार वा

स्थानीय तहले सञ्चालन गने गरी हस्तान्तरण गनन सक्नेछ।"
(ख)

उपदफा (२) पलछ दे हायको उपदफा (२क) थवपएको छ:"(२क) उपदफा (१क) र (१ख) बमोक्षजम प्रदे श
सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना र सञ्चालन गरे को सेवा
केन्रको अनुगमन सम्बक्षन्धत प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहले
गनेछ।"
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(३)

दफा १२ को उपदफा (१) पलछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको
छ:"(१क) दफा ११ को उपदफा (१क) र (१ख) बमोक्षजम
स्थापना तथा हस्तान्तरण र्एका सेवा केन्रको व्यवस्थापन तथा

सञ्चालन गनन चाहने प्रदे श सरकारले आफ्नो श्रोतबाट व्यवस्था गने गरी
प्रदे श कानून बमोक्षजम र स्थानीय तहले आफ्नो श्रोतबाट व्यवस्था गने
गरी स्थानीय कानून बमोक्षजम सेवा कोष स्थापना गनन सक्नेछ।"
(४)

दफा १२क. को सट्टा दे हायको दफा १२क. राक्षखएको छ:"१२क. सं रिण अलधकृत: स्थानीय तहले घरे ल ु वहं सा लनयन्त्रण गनन
तथा घरे ल ु वहं साबाट पीलडत व्यक्षिलाई सं रिण गने काम
समेतका लालग एकजना सं रिण अलधकृत तोक्न सक्नेछ।"

92.

कणानली स्वास्थ्य ववज्ञान प्रलतष्ठान ऐन, 206८ मा सं शोधन: कणानली स्वास्थ्य
ववज्ञान प्रलतष्ठान ऐन, 206८ को,(१)

दफा २ को खण्ड (ञ) को सट्टा दे हायको खण्ड (ञ) राक्षखएको छ:“(ञ) “वपछलडएको िेत्र” र्न्नाले हुम्ला, डोल्पा, मुग,ु काललकोट, जुम्ला,
जाजरकोट, बाजुरा, बझाङ र अछाम क्षजल्ला सम्झनु पछन।”

(२)

दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) मा रहेका “क्षशिा मन्त्रालय”
र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “क्षशिा, ववज्ञान तथा प्रववलध मन्त्रालय” र्न्ने
शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(३)

दफा 32 को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका “प्रवेक्षशका परीिा” र्न्ने शब्दहरूको
सट्टा “प्रवेक्षशका परीिा वा सो सरह” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(४)

दफा 34 को उपदफा (१) मा रहेको “प्रवेक्षशका” र्न्ने शब्द पलछ
“वा सो सरह” र्न्ने शब्दहरू थपी सोही उपदफाको स्पिीकरणमा रहेका

“गाउाँ ववकास सलमलत” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “गाउाँपाललका” र्न्ने शब्द
राक्षखएको छ।
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93.

जातीय र्ेदर्ाव तथा छु वाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा सं शोधन :

जातीय र्ेदर्ाव तथा छु वाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को,–
(१)

दफा ४ को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका “जात, जालत, वंश, समुदाय वा पेशा”
र्न्ने शब्दरुको सट्टा “जात, जालत, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा
शारीररक अवस्था” र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन् ।

(२)

लामो शीषनक, सं क्षिप्त नाम र प्रारम्र् लगायत ठाउाँ ठाउाँमा रहेका

“जातीय र्ेदर्ाव तथा छु वाछूत”, “छु वाछूत तथा र्ेदर्ाव”, “जातीय

र्ेदर्ाव वा छु वाछूत” तथा “जातीय छु वाछूत वा र्ेदर्ाव” र्न्ने
शब्दहरुको सट्टा “जातीय तथा अन्य सामाक्षजक छु वाछूत र र्ेदर्ाव”
र्न्ने शब्दहरु राखी रुपान्तर गररएको छ।”
94.

कायनस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्यनवहार (लनवारण) ऐन, २०७१ मा सं शोधन:
कायनस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्यनवहार (लनवारण) ऐन, २०७१ को दफा १४ को
उपदफा (२) मा रहेका “सम्बक्षन्धत िेत्रको िेत्रीय प्रशासकलाई” र्न्ने
शब्दहरूको सट्टा “सम्बक्षन्धत प्रदे शको प्रमुख सक्षचवलाई” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका
छन्।

95.

बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२ मा सं शोधन: बोक्सीको आरोप
(कसूर र सजाय) ऐन, २०७२ को,(१)

दफा १२ को उपदफा (२) र (३) मा रहेका “नेपाल सरकारले” र्न्ने
शब्दहरूको सट्टा “सम्बक्षन्धत स्थानीय तहले” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका
छन्।

(२)

दफा १५ मा रहेका “नेपाल सरकारले” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “नेपाल
सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तहले” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

96.

पोखरा स्वास्थ्य ववज्ञान प्रलतष्ठान ऐन, 2072 मा सं शोधन: पोखरा स्वास्थ्य ववज्ञान
प्रलतष्ठान ऐन, 2072 को,-
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(१)

दफा २ को खण्ड (ठ) मा रहेका “स्वास्थ्य मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरूको
सट्टा “स्वास्थ्य तथा जनसङ्ग्ख्या मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका
छन्।

(२)

दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) र (ट) को सट्टा दे हायका
खण्ड (ज) र (ट) राक्षखएका छन्:-

(३)

“(ज)

सक्षचव, क्षशिा, ववज्ञान तथा प्रववलध मन्त्रालय

(ट)

प्रमुख, पोखरा महानगरपाललका

-सदस्य
-सदस्य”

दफा 31 को उपदफा (१) मा रहेका “प्रवेक्षशका परीिा” र्न्ने
शब्दहरूको सट्टा “प्रवेक्षशका परीिा वा सो सरह” र्न्ने शब्दहरू
राक्षखएका छन्।

(४)

दफा 33 को उपदफा (१) मा रहे का “प्रवेक्षशका” र्न्ने शब्दहरूको
सट्टा “प्रवेक्षशका परीिा वा सो सरह” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

97.

खोप ऐन, 207२ मा सं शोधन: खोप ऐन, 207२ को,(१)

दफा २ को खण्ड (ट) मा रहेका “स्वास्थ्य मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरूको
सट्टा “स्वास्थ्य तथा जनसङ्ग्ख्या मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका
छन्।

(२)

दफा १५ को खण्ड (घ), (ङ) र (च) को सट्टा दे हायका खण्ड (घ),
(ङ) र (च) राक्षखएका छन्:“(घ)

सहसक्षचव, सङ्घीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालय

-सदस्य

(ङ)

सहसक्षचव, क्षशिा, ववज्ञान तथा प्रववलध मन्त्रालय

-सदस्य

(च)

सहसक्षचव, मवहला, बालबाललका तथा जेष्ठ
नागररक मन्त्रालय
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-सदस्य”

98.

स्थानीय तह लनवानचन ऐन, 2073 मा सं शोधनः स्थानीय तह लनवानचन ऐन, 2073
को दफा 3 को उपदफा (2) को सट्टा दे हायको उपदफा (2) मा राक्षखएको
छः"(2) क्षजल्ला समन्वय

सलमलतको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउाँपाललकाको

अध्यि, उपाध्यि तथा वडाअध्यि एवं नगरपाललकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा
वडाध्यिको पदावलध समाप्त नहुाँदै लनजको पद कुनै कारणले ररि र्एमा बााँकी

पदावलधको लालग लनवानचन आयोगको परामशन ललई नेपाल सरकारले तोकेको
लमलतमा त्यस्तो ररि पद उपलनवानचनद्वारा पूलतन गररनेछ।

तर एक वषन र्न्दा कम पदावलध बााँकी रहे को अवस्थामा उपलनवानचन
गररने छै न।"
99.

बैङ्क तथा वविीय सं स्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा सं शोधन: बैङ्क तथा वविीय
सं स्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३९ पलछ दे हायको दफा ३९क. थवपएको
छः"३९क. प्रदे शमा वविीय सं स्थाको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नेपाल राि
बैङ्कले तोकेको सीमा, शतन वा लनदे शनको अधीनमा रही प्रदे शस्तरमा
सीलमत रही वविीय सं स्थाको सञ्चालन गनन सवकनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको वविीय सं स्थाले नेपाल राि
बैङ्कबाट लनधानररत ईजाजत नीलतको अधीनमा रही प्रदे शले बनाएको
कानून बमोक्षजम ईजाजतपत्र ललनु पनेछ।
(३) यस दफा बमोक्षजम सञ्चालन र्एका वविीय सं स्थाको
लनयमन, लनरीिण तथा सुपरीवेिण नेपाल राि बैङ्कबाट हुनेछ।
(४) प्रदे शस्तरका वविीय सं स्थाको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य
व्यवस्था यस ऐनको अधीनमा रही सम्बक्षन्धत प्रदे शको कानूनमा
व्यवस्था र्ए बमोक्षजम हुनेछ।"
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100.

ववद्युत लनयमन आयोग ऐन, २०७४ मा सं शोधनः ववद्युत लनयमन आयोग ऐन,
२०७४ को दफा २ को खण्ड (च) को सट्टा दे हायको खण्ड (च) राक्षखएको
छः"(च)

"मन्त्रालय" र्न्नाले उजान, जलस्रोत तथा लसं चाई मन्त्रालय
सम्झनु पछन।"

101.

राप्ती स्वास्थ्य ववज्ञान प्रलतष्ठान ऐन, 2074 मा सं शोधन: राप्ती स्वास्थ्य ववज्ञान
प्रलतष्ठान ऐन, 2074 को,(१)

दफा 3३ को उपदफा (१) मा रहेको “प्रवेक्षशका” र्न्ने शब्द पलछ
"वा सो सरह” र्न्ने शब्दहरू र “प्रववणता प्रमाणपत्र तह” र्न्ने शब्दहरू
पलछ “वा सो सरह” र्न्ने शब्दहरू थवपएका छन्।

(२)

दफा 34 को उपदफा (१) मा रहेको “प्रवेक्षशका” र्न्ने शब्द पलछ
“वा सो सरह” र्न्ने शब्दहरू थवपएका छन्।

102.

स्वास्थ्य बीमा ऐन, 2074 मा सं शोधन: स्वास्थ्य बीमा ऐन, 2074 को दफा
२ को खण्ड (ज) मा रहे का “स्वास्थ्य मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “स्वास्थ्य
तथा जनसङ्ग्ख्या मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

103.

अन्तर सरकारी ववि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा सं शोधन: अन्तर सरकारी
ववि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को,(१)

दफा ३१ मा रहेका ×नेपाल सरकारले लनधानरण गरे बमोक्षजम" र्न्ने
शब्दहरुको

सट्टा

×महालेखा

लनयन्त्रक

कायानलयको

लसफाररसमा

महालेखा परीिकको कायानलयबाट स्वीकृत र्ए बमोक्षजम" र्न्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन्।
(२)

दफा ३२ को उपदफा (१) मा रहेका ×नेपाल सरकारले तोकेको
ढााँचामा" र्न्ने
लसफाररसमा

शब्दहरुको सट्टा ×महाले खा

महालेखा

परीिकको

कायानलयबाट

ढााँचामा" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।
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लनयन्त्रक कायानलयको
स्वीकृत

र्एको

104.

उपर्ोिा सं रिण ऐन,२०७५ मा सं शोधनः उपर्ोिा सं रिण ऐन,२०७५ को,(१)

दफा १७ को उपदफा (१) मा रहेका "ढु वानी वा लबक्री ववतरणमा

अवरोध गनुन हुाँदैन" र्न्ने शब्दहरूको सट्टा "ढु वानी गनुन हुाँदैन" र्न्ने
शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(२)

दफा ४० को उपदफा (४) मा रहेका "उपदफा (१)" र्न्ने शब्दहरू
पलछ "वा उपदफा (३)" र्न्ने शब्दहरू थवपएका छन्।

105.

सामाक्षजक सुरिा ऐन, २०७५ मा सं शोधनः सामाक्षजक सुरिा ऐन, २०७५
को दफा ३० मा रहेका "सं घीय मालमला ववषय हेने मन्त्रालयले" र्न्ने
शब्दहरूको सट्टा "नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका
छन्।

106.

खारे जी र बचाउ: (१) दे हायका ऐनहरू खारे ज गररएका छन्:(क)

ववदे शी लगानी कर ऐन, २०१९

(ख)

घर जग्गा कर ऐन, २०१९

(ग)

रकम तथा सरकारी ठे क्का बन्दोबस्त ऐन, २०१९

(घ)

सवारी साधन कर ऐन, २०३१

(ङ)

सम्पक्षि कर ऐन, २०४७

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम खारे ज र्एका ऐन बमोक्षजम मुद्दा हेने
अलधकारी समि दायर र्ई लछन्न बााँकी रहेका मुद्दा, लनवेदन र प्रलतवेदनहरू तत्
तत् अलधकारीबाटै सोही ऐन बमोक्षजम कारबाही र वकनारा गनन बाधा पने छै न।
(३) यो दफा प्रारम्र् हुाँदाका बखत रकम तथा सरकारी ठे क्का बन्दोबस्त
ऐन, २०१९ बमोक्षजम ठे क्का लगाएको र्एमा त्यस्तो ठे क्का करार बमोक्षजमको
अवलध समाप्त नर्एसम्म त्यस्तो ऐन बमोक्षजम ठे क्कालार् लनरन्तरता ठदन तथा
ठे क्का बमोक्षजमको रकम उठाउन बााँकी र्एकोमा बााँकी रकम उठाउन बाधा पने
छै न।
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(४) उपदफा (१) बमोक्षजम खारे ज र्एका ऐन बमोक्षजम कसूर र्एको
उजुरी परी अनुसन्धानको क्रममा रहेको र्एमा सो ऐन बमोक्षजम नै अनुसन्धान
र अलर्योजन गनन बाधा पने छै न।
माघ २९, २०७५ मा बसेको प्रलतलनलध सर्ाको बैठकले सं शोधन सवहत पाररत गरे को,
फागुन १५, २०७५ मा बसेको राविय सर्ाको बैठकले यो ववधेयकलाई सं शोधन सवहत
वफतान गरे को र फागनु १८, २०७५ मा बसेको प्रलतलनलध सर्ाको वैठकले पुनः पाररत
गरे को व्यहोरा नेपालको संववधानको धारा ११३ को उपधारा (१) बमोक्षजम प्रमाक्षणत
गदनछु।

.........................
कृष्ण बहादुर महरा
सर्ामुख

प्रलतलनलध

सर्ाका

सर्ामुखबाट

प्रमाक्षणत

यो

ववधेयक

नेपालको संववधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोक्षजम
प्रमाणीकरण गदनछु ।

प्रलतलनलध सर्ा
लमलतः २०७५/११/१९
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(ववद्यादे वी र्ण्डारी)
रािपलत

