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राविय चिवकत्सा चशक्षा सम्बन्द्धमा व्यिस्था गना बनेको विधेयक
प्रस्तािनााः चिवकत्सा चशक्षाको क्षेत्रमा राज्यको लगानी अधभिृवि गदै चिवकत्सा चशक्षालाई नेपालको

राविय आिश्यकता अनुरूप विकास गरी चिवकत्सा चशक्षाको धनयमनलाई एकीकृत तथा ि ुस्त
बनाउन, चिवकत्सा चशक्षा सम्बन्द्धी चशक्षण सं स्थाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्द्धी कायालाई

व्यिचस्थत गना तथा चिवकत्सा चशक्षामा गुणस्तर, पेशाधधमाता, सं स्थागत जिाफदे ही, भौगोधलक

सन्द्तुलन र सामाचजक न्द्याय कायम गरी विपन्न लगायत सिै विद्याथीहरुको समान पहुुँि सुधनचित

गनाका लाधग चिवकत्सा चशक्षा सुधार गने सम्बन्द्धमा विधभन्न समयमा गठठत आयोग, सधमधत तथा
कायादलको प्रधतिेदनको ममा र भािना समेतलाई दृविगत गरी चिवकत्सा चशक्षा आयोगको स्थापना
तथा सञ्चालन गने सम्बन्द्धमा व्यिस्था गना िाञ्छनीय भएकाले ,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।

पररच्छे द–१
प्रारचम्भक
१.

संचक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “राविय चिवकत्सा चशक्षा ऐन, २०७५”
रहे को छ।

(२) यो ऐन तुरुन्द्त प्रारम्भ हुनेछ।
२.

पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोचजमको चिवकत्सा चशक्षा आयोग
सम्झनु पछा।

(ख)

“अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पछा।

(ग)

“आवङ्गक चशक्षण सं स्था” भन्नाले विश्वविद्यालयको आफ्नै स्िाधमत्ि
र लगानीमा सञ्चाधलत चिवकत्सा चशक्षा अध्यापन गराउने आवङ्गक
नयाम्पस, मेधडकल कलेज िा चशक्षण सं स्था सम्झनु पछा।

(घ)

“उच्ि चशक्षा” भन्नाले स्नातक तह िा सोभन्द्दा माधथसलो तहमा
ठदइने चिवकत्सा चशक्षा सम्झनु पछा।

(ङ)

“उपाध्यक्ष” भन्नाले आयोगको उपाध्यक्ष सम्झनु पछा।

(ि)

चिवकत्सा चशक्षा” भन्नाले स्िास््य पेशा सम्बन्द्धी सिै विधा र
तहका चशक्षा (हे सथ प्रोफेसनल एजुकेसन) सम्झनु पछा।
1

(छ)

“चिवकत्सा चशक्षा विज्ञ” भन्नाले स्िास््य सेिाको कुनै विधामा
सेिा, अध्यापन तथा अनुसन्द्धान गने विशेषज्ञ सम्झनु पछा र सो
शब्दले चिवकत्सा चशक्षा विधध विज्ञलाई समेत जनाउुँ छ।

(ज)

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले यस ऐन अन्द्तगात
बनेका धनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोचजम सम्झनु पछा।

(झ)

“धनदे शक” भन्नाले दफा २९ बमोचजमको धनदे शक सम्झनु पछा।

(ञ)

“धनदे शनालय” िा

(ट)

“पररषद्” भन्नाले प्रिधलत कानून बमोचजम स्थापना भएको

(ठ)

“प्रचशक्षक” भन्नाले चशक्षण सं स्थाको प्रमाणपत्र तहमा अध्यापन

(ड)

“प्रधतष्ठान” भन्नाले चिवकत्सा चशक्षा प्रदान गना प्रिधलत कानून

“बोडा” भन्नाले

धनदे शनालय िा बोडा सम्झनु पछा।

दफा

२८

बमोचजमको

प्राविधधक चशक्षा तथा व्यािसावयक ताधलम पररषद् सम्झनु पछा।

गना धनयुक्त व्यचक्त सम्झनु पछा।

बमोचजम स्थावपत प्रधतष्ठान सम्झनु पछा।
(ढ)

“योग्यता क्रम” भन्नाले आयोगले तोके अनुसारको परीक्षाको
नधतजा

तथा

अन्द्य

तोवकएका

योग्यताको क्रम सम्झनु पछा।

आधारहरूबाट

तय

भएको

(ण)

“विश्वविद्यालय” भन्नाले चिवकत्सा चशक्षा प्रदान गना, गराउन

(त)

“चशक्षक (फ्याकसटी)” भन्नाले उच्ि चशक्षाको अध्यापनका लाधग

प्रिधलत कानून बमोचजम स्थावपत विश्वविद्यालय सम्झनु पछा।

सम्बचन्द्धत विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी चिवकत्सा चशक्षा
प्रदान गने चशक्षण संस्थामा अध्यापन, सेिा तथा अनुसन्द्धान गने,
गराउने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक सम्झनु पछा।
(थ)

“चशक्षण शुसक” भन्नाले चशक्षण सं स्थाले चिवकत्सा चशक्षाको

अध्ययन अिधधभरमा धलने भनाा, चशक्षण, सयाब, पुस्तकालय,
सामुदावयक तालीम िा परीक्षा शुसक सम्झनु पछा र सो शब्दले

आयोगको स्िीकृधतमा चशक्षण सं स्थाले धलने अन्द्य शुसकलाई
समेत जनाउुँ छ।
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(द)

“चशक्षण सं स्था” भन्नाले प्रिधलत कानून बमोचजम स्थावपत

चिवकत्सा चशक्षा प्रदान गने मेधडकल कलेज िा चशक्षण सं स्था
सम्झनु पछा र सो शब्दले चशक्षण सं स्था सञ्चालन गना ठदइएको
विस्ताररत कायाक्रमको अनुमधतलाई समेत जनाउुँ छ।

(ध)

“सधमधत” भन्नाले दफा ८ बमोचजमको कायाकारी सधमधत सम्झनु
पछा।

(न)

“सम्बन्द्धन” भन्नाले

कुनै चशक्षण सं स्थाले

आफ्नो शैचक्षक

कायाक्रम सञ्चालनका लाधग अनुसरण गने पाठ्यक्रम, भनाा,
सङ्कायको

सं रिना, परीक्षा

विधध तथा

उपाधध

प्रदान

गना

विश्वविद्यालयद्वारा िा प्राविधधक चशक्षा तथा व्यािसावयक ताधलम

पररषद्द्वारा प्रदान गररएको औपिाररक प्राचज्ञक सम्बन्द्धन सम्झनु
पछा।
(प)

“सािाजधनक चशक्षण सं स्था” भन्नाले सरकारी, सामुदावयक िा
सािाजधनक सम्पचत्तको प्रयोग गरी स्थापना भएका सरकारी,
सािाजधनक गुठी िा अन्द्य चशक्षण सं स्था सम्झनु पछा।

पररच्छे द-२
आयोगको स्थापना
३.

आयोगको स्थापनााः (१) चशक्षण सं स्थाको धनयमन गना तथा चिवकत्सा चशक्षालाई
गुणस्तरीय बनाउनको लाधग चिवकत्सा चशक्षा आयोगको स्थापना गररएको छ।
(२) आयोगको प्रधान कायाालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र आयोगले

आिश्यकता अनुसार प्रदे शस्तरमा समेत शाखा कायाालय खोसन सननेछ।
४.

आयोग स्िशाधसत संस्था हुनेाः (१) आयोग अविचच्छन्न उत्तराधधकारिाला एक स्िशाधसत
सं स्था हुनेछ।

(२) आयोगको सबै काम कारबाहीको धनधमत्त आफ्नो एउटा छु ट्टै छाप
हुनेछ।
(३) आयोगले व्यचक्त सरह िल अिल सम्पचत्त प्राप्त गना, उपयोग गना,

बेिविखन गना िा अन्द्य वकधसमले व्यिस्था गना सननेछ।
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(४) आयोगले व्यचक्त सरह आफ्नो नामबाट नाधलस उजुर गना र आयोग

उपर पधन सोही नामबाट नाधलस उजुर लाग्न सननेछ।

(५) आयोगले व्यचक्त सरह करार गना, करार बमोचजमको अधधकार प्रयोग
गना तथा दावयत्ि धनिााह गना सननेछ।

पररच्छे द–३
आयोगको गठन तथा काम, कताव्य र अधधकार
५.

आयोगको गठनाः (१) आयोगको गठन दे हाय बमोचजम हुनेछ :(क)

प्रधानमन्द्त्री

(ख)

चशक्षा सम्बन्द्धी विषय हे ने

(ग)

नेपाल सरकारको मन्द्त्री

–सह-अध्यक्ष

स्िास््य सम्बन्द्धी विषय हे ने
नेपाल सरकारको मन्द्त्री

(घ)

–अध्यक्ष

–सह-अध्यक्ष

चिवकत्सा क्षेत्रमा विचशि योगदान

पुर्याएका चिवकत्सकहरुमध्येबाट नेपाल
सरकारले धनयुचक्त गरे को एक जना

(ङ)

सदस्य, राविय योजना आयोग
(चशक्षा तथा स्िास््य हे ने)

(ि)

(ज)

–सदस्य

चिवकत्सा चशक्षा कायाक्रम सञ्चालन भएका
विश्वविद्यालय र प्रधतष्ठानका

उपकुलपधतहरूमध्येबाट तीन जना
(छ)

–उपाध्यक्ष

–सदस्य

चशक्षा सम्बन्द्धी विषय हे ने नेपाल
सरकारको सचिि

–सदस्य

स्िास््य सम्बन्द्धी विषय हे ने नेपाल
सरकारको सचिि

–सदस्य

(झ)

अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

-सदस्य

(ञ)

उपाध्यक्ष, प्राविधधक चशक्षा तथा
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व्यािसावयक ताधलम पररषद्

-सदस्य

(ट)

अध्यक्ष, आयुिेद चिवकत्सा पररषद्

-सदस्य

(ठ)

अध्यक्ष, नेपाल स्िास््य अनुसन्द्धान पररषद्

-सदस्य

(ड)

अध्यक्ष, नेपाल नधसाङ पररषद्

-सदस्य

(ढ)

अध्यक्ष, नेपाल स्िास््य व्यिसायी पररषद्

-सदस्य

(ण)

अध्यक्ष, नेपाल फामेसी काउचन्द्सल

-सदस्य

(त)

स्िास््य सम्बन्द्धी राविय तहका
मेधडकल तथा नधसाङ लगायतका
आधधकाररक पेशागत संगठनका
अध्यक्षहरू मध्येबाट कम्तीमा
एक जना मवहला सवहत दुई जना

(थ)

-सदस्य

मेधडकल र डेन्द्टल बाहे कका धनजी

चशक्षण सं स्था सञ्चालकहरूको राविय

स्तरको आधधकाररक संगठनका अध्यक्ष
(द)

-सदस्य

नागररक समाजका लब्ध प्रधतवष्ठत
कम्तीमा एक मवहला सवहत दुई जना

-सदस्य

(ध)

अध्यक्ष, नेपाल मेधडकल काउचन्द्सल

–सदस्य

(न)

चिवकत्सा चशक्षा विज्ञहरूमध्येबाट
समािेशी धसद्घान्द्तको आधारमा कम्तीमा
दुई जना मवहला सवहत तीन जना

–सदस्य

(प)

अध्यक्ष¸ नेपाल मेधडकल एशोधसयसन

–सदस्य

(फ)

धनजी मेधडकल र डेन्द्टल कलेज
सञ्चालकहरूको रावियस्तरको

आधधकाररक सङ्गठनका अध्यक्ष
(ब)

आयोगको िररष्ठ कमािारी
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–सदस्य
–सदस्य-सचिि

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ि), (त), (थ), (द) र (न) बमोचजमका

सदस्यहरूको मनोनयन अध्यक्षले गनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम मनोनीत सदस्यको पदािधध िार िषाको हुनेछ

र धनजहरू अको एक कायाकालको लाधग पुनाः मनोनयन हुन सननेछन।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन मनोनीत कुनै

सदस्यले आफ्नो पद अनुरूपको आिरण नगरे को िा चजम्मेिारी पूरा नगरे को भनी
आयोगले धनणाय गरे मा अध्यक्षले जुनसुकै बखत धनजलाई सदस्यको पदबाट हटाउन
सननेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अचघ धनजलाई आफ्नो सफाई पेश गने मौकाबाट
िचञ्चत गररने छै न।
६.

आयोगको काम, कताव्य र अधधकाराः यस ऐनमा अन्द्यत्र उचसलचखत काम, कताव्य र
अधधकारको अधतररक्त आयोगको अन्द्य काम, कताव्य र अधधकार दे हाय बमोचजम
हुनेछाः-

(क)

चिवकत्सा चशक्षाको क्षेत्रमा अिलम्बन गनुा पने राविय नीधत तय

(ख)

सं घ तथा प्रदे श तहका चिवकत्सा चशक्षाको सबै तह तथा विधाको

गने,

मापदण्ड र स्तर सम्बन्द्धी नीधत तथा मापदण्ड धनधाारण गने ¸
(ग)

एकीकृत प्रिेश परीक्षा (कमन इन्द्रान्द्स) सञ्चालनका लाधग नीधत

(घ)

प्रत्यायन सम्बन्द्धी नीधत, आधार तथा मापदण्ड धनधाारण गने,

(ङ)

प्राचज्ञक उन्नयन तथा अनुसन्द्धान सम्बन्द्धी नीधत धनधाारण गने,

(ि)

चिवकत्सा चशक्षाको विषयमा विश्वविद्यालय, प्रधतष्ठान र पररषद्लाई

(छ)

नेसनल बोडा अफ मेधडकल स्पेधसयाधलवटजका लाधग प्रत्यायनका

(ज)

आशय पत्र, सम्बन्द्धन र सम्बन्द्धन खारे ज सम्बन्द्धी नीधत र

तथा मापदण्ड धनधाारण गने,

आिश्यकता अनुसार धनदे शन ठदने¸

आधार स्िीकृत गने,

मापदण्ड तय गने,
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७.

(झ)

नेसनल बोडा अफ मेधडकल स्पेधसयाधलवटजले धलएको परीक्षामा

(ञ)

आयोगको िावषाक बजेट तथा आयोगको लाधग आिश्यक

(ट)

चशक्षण सं स्था स्थापनाका लाधग ननसाङ्कन स्िीकृत गने,

(ठ)

तोवकए बमोचजमका अन्द्य कायाहरू गने।

उत्तीणा हुने चिवकत्सकलाई उपाधध प्रदान गने,

कमािारीको दरबन्द्दी स्िीकृत गने,

आयोगको बैठक र धनणायाः (१) आयोगको बैठक आिश्यकता अनुसार बस्नेछ।
तर दुई बैठक बीिको अन्द्तर छ मवहनाभन्द्दा बढी हुने छै न।
(२) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको धमधत, समय र स्थानमा बस्नेछ।
(३) आयोगको बैठक बस्नुभन्द्दा कम्तीमा िौबीस घण्टा अगािै बैठकमा

छलफल हुने विषयको कायासूिी सवहतको सूिना आयोगको सदस्य-सचििले आयोगका
सदस्यलाई ठदनेछ।

तर आयोगको अध्यक्षले िाहे मा जुनसुकै बखत बैठक बोलाउन सवकनेछ।
(४) आयोगमा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य सङ्ग््याको पिास
प्रधतशतभन्द्दा बढी सदस्यहरू उपचस्थत भएमा आयोगको बैठकका लाधग गणपूरक
सङ्ग््या पुगेको माधननेछ।

(५) आयोगको बैठकको अध्यक्षता आयोगको अध्यक्षले गनेछ।
(६) आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्द्य हुनेछ र मत बराबर भएमा

बैठकको अध्यक्षता गने व्यचक्तले धनणाायक मत ठदनेछ।

(७) आयोगको बैठकमा आयोगले कुनै व्यचक्त, पदाधधकारी िा विशेषज्ञलाई
आमन्द्त्रण गना सननेछ।
(८) आयोगको बैठकमा छलफल िा धनणायको लाधग पेश भएको कुनै

विषयमा कुनै सदस्यको व्यचक्तगत वहत, िासो, सरोकार िा स्िाथा रहे को भएमा त्यस्तो
सदस्यले सो विषयमा हुने छलफल िा धनणायको प्रवक्रयामा भाग धलन पाउने छै न।
(९)

आयोगको

बैठकको

राख्नेछ।
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धनणाय

उपाध्यक्षले

प्रमाचणत

गरी

(१०) आयोगको बैठक सम्बन्द्धी अन्द्य कायाविधध आयोग आफैले धनधाारण

गरे बमोचजम हुनेछ।

पररच्छे द–४
सधमधतको गठन तथा काम, कताव्य र अधधकार
८.

कायाकारी सधमधताः (१) आयोगको कायाकारी धनकायको रूपमा काम गना एक कायाकारी
सधमधत रहनेछ।

(२) सधमधतको गठन दे हाय बमोचजम हुनेछ :(क)

उपाध्यक्ष

– अध्यक्ष

(ख)

धनदे शकहरू

– सदस्य

(ग)

आयोगका सदस्यहरूमध्येबाट अध्यक्षले
मनोनीत गरे का कम्तीमा एक जना
मवहला सवहत दुई जना

गनेछ।

– सदस्य

(३) आयोगको सदस्य-सचििले सधमधतको सदस्य-सचििको रूपमा काम

(४) सधमधतमा मनोनीत सदस्यको पदािधध आयोगको सदस्य रहे सम्म
कायम रहनेछ।
(५) सधमधतमा मनोनीत सदस्यले आफ्नो चजम्मेिारी पूरा नगरे मा िा पद

अनुसारको आिरण नगरे मा आयोगको अध्यक्षले सधमधतको अध्यक्षको धसफाररसमा
धनजलाई जुनसुकै बखत हटाई अको व्यचक्तलाई मनोनीत गना सननेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अचघ धनजलाई आफ्नो सफाई पेश गने मौकाबाट

िचञ्चत गररने छै न।
९.

सधमधतको काम, कताव्य र अधधकाराः सधमधतको काम, कताव्य र अधधकार दे हाय बमोचजम
हुनेछाः–
(क)

धनदे शनालय र बोडाबीि समन्द्िय गने,
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(ख)

धनदे शनालय र बोडाको कायाको समीक्षा, अनुगमन र मूसयाङ्कन
गने तथा आिश्यकता अनुसार धनदे शनालय तथा बोडालाई
धनदे शन ठदने,

(ग)

धनदे शनालय

तथा बोडाबाट पेश हुने कायायोजना, प्रस्ताि,

धनदे चशका िा मापदण्डमा आिश्यक पररमाजान गरी स्िीकृधतको
लाधग आयोगमा पेश गने,

(घ)

सम्बचन्द्धत धनदे शनालयको धसफाररसका आधारमा यस ऐन

(ङ)

आयोगबाट स्िीकृत भएका नीधत तथा कायाक्रम सम्बचन्द्धत

बमोचजम आशय पत्रका लाधग आयोग समक्ष धसफाररस गने ,

धनदे शनालय तथा बोडाद्वारा कायाान्द्ियन गराउने,

१०.

(ि)

यस ऐन बमोचजम चशक्षण सं स्थाको सम्बन्द्धन खारे जी गना

(छ)

चिवकत्सा चशक्षाका क्षेत्रमा राविय तथा अन्द्तरााविय धनकायसुँग

(ज)

चशक्षण सं स्था स्थापनाका लाधग ननसाङ्कन तयार गने,

(झ)

चशक्षण सं स्थाको विद्याथी धसट सङ्ग््या, चशक्षण शुसक र

(ञ)

तोवकए बमोचजमका अन्द्य काम गने, गराउने।

सम्बचन्द्धत विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउने,

सहकाया र समन्द्िय गने,

सम्बन्द्धन सम्बन्द्धी विषयमा आयोग समक्ष धसफाररस गने,

सधमधतको बैठक र धनणायाः (१) सधमधतको बैठक आिश्यकता अनुसार बस्नेछ।

बस्नेछ।

(२) सधमधतको बैठक सधमधतको अध्यक्षले तोकेको धमधत, समय र स्थानमा

(३) सधमधतको बैठक बस्नुभन्द्दा कम्तीमा िौबीस घण्टा अगािै बैठकमा

छलफल हुने विषयको कायासूिी सवहतको सूिना सधमधतको सदस्य-सचििले सबै
सदस्यहरुलाई पठाउनेछ।

(४) सधमधतको कुल सदस्य सङ्ग््याको पिास प्रधतशतभन्द्दा बढी सदस्यहरू

उपचस्थत भएमा सधमधतको बैठकको लाधग गणपूरक सङ्ग््या पुगेको माधननेछ।
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(५) सधमधतको बैठकको अध्यक्षता सधमधतको अध्यक्षले र धनजको

अनुपचस्थधतमा
गनेछ।

सधमधतका

सदस्यहरुले

आफूमध्येबाट

छानेको

सदस्यले

(६) सधमधतको बैठकमा बहुमतको राय मान्द्य हुनेछ र मत बराबर भएमा

बैठकको अध्यक्षता गने व्यचक्तले धनणाायक मत ठदनेछ।

(७) सधमधतको बैठकको धनणाय सधमधतको अध्यक्षले प्रमाचणत गरी राख्नेछ।
(८) सधमधतको बैठकमा सधमधतको कामसुँग सम्बचन्द्धत कुनै विशेषज्ञ िा

पदाधधकारीलाई पयािेक्षकको रूपमा भाग धलन आमन्द्त्रण गना सवकनेछ।

(९) सधमधतको बैठक सम्बन्द्धी अन्द्य कायाविधध सधमधत आफैले धनधाारण

गरे बमोचजम हुनेछ।

पररच्छे द–५
आशयपत्र, सम्बन्द्धन तथा प्रत्यायन
११.

आशयपत्र धलनु पनेाः (१) प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन
चशक्षणसं स्था स्थापना गना िाहनेले त्यस्तो सं स्था स्थापनाको लाधग आयोगबाट
आशयपत्र धलनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको आशयपत्र प्राधप्तका लाधग दे हायका वििरण

तथा कागजात सं लग्न गरी आयोगमा धनिेदन ठदनु पनेछ:(क)

चशक्षण सं स्था स्थापनाको लाधग ननसाङ्कन सम्बन्द्धी
वििरण,

(ख)

चशक्षण सं स्था स्थापनाको सम्बन्द्धमा आधथाक तथा

(ग)

सम्बन्द्धन धलन िाहे को विश्वविद्यालयको सहमधतपत्र,

(घ)

अस्पताल सञ्चालन सम्बन्द्धमा स्िास््य सम्बन्द्धी

प्राविधधक प्रस्ताि,

विषय

हे ने

स्िीकृधतपत्र,
(ङ)

नेपाल

सरकारको

मन्द्त्रालयको

आयोगले तोके बमोचजमका अन्द्य वििरण तथा
कागजात।
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(३) उपदफा (२) बमोचजम प्राप्त धनिेदन सवहतको कागजात जाुँिबुझ गदाा

चशक्षण सं स्था स्थापना गना यो ऐन तथा प्रिधलत कानून बमोचजम धनधााररत मापदण्ड
र शता पूरा भएको दे चखएमा आयोगले अिधध र शता तोकी धनिेदकलाई आशयपत्र
प्रदान गनेछ।

(४) दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोचजम अस्पताल

सञ्चालन नगरे का चशक्षण सं स्थाले यो ऐन प्रारम्भ हुन ु अगािै आशयपत्र पाइसकेको

भए तापधन तोवकएको अिधधधभत्र सो खण्ड बमोचजमको शता पूरा नगरे मा त्यस्ता चशक्षण
सं स्थाको आशयपत्र निीकरण गररने छै न।

(५) आशयपत्रको निीकरण सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था र निीकरण गदाा

लाग्ने दस्तुर तोवकए बमोचजम हुनेछ।
१२.

आशयपत्र प्रदान नगररने: (१) दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन
दे हायको अिस्थामा चशक्षण सं स्था स्थापना गना आशयपत्र प्रदान गररने छै न:(क)

विद्याथीको पढाई र अभ्यासको लाधग मेधडकल तफा
कम्तीमा तीनसय तथा डेण्टल र नधसाङ्ग तफा एकसय

शैयाको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म सम्बचन्द्धत
विषयको कुनै कायाक्रम सञ्चालन गना।
(ख)

आयोगले तोकेको अन्द्य मापदण्ड पूरा नगरे मा।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन यो ऐन प्रारम्भ

भएको धमधतले दश िषासम्म काठमाडौं उपत्यका धभत्र मेधडकल, डेन्द्टल र नधसाङ
विषयमा स्नातक कायाक्रम सञ्चालन गनाका लाधग चशक्षण सं स्था स्थापना र सञ्चालन
गना आशयपत्र प्रदान गररने छै न।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखत आशयपत्र प्राप्त गरी पूिााधार पूरा गरे का
चशक्षण सं स्थाका हकमा दे हाय बमोचजम गना सवकनेछ:(क)

सम्बचन्द्धत चशक्षण सं स्थाले

सरकारलाई सम्पचत्त

हस्तान्द्तरण गना िाहे मा सरकारले उचित मुआब्जा
ठदई स्िाधमत्ि रहण गना सनने, िा
(ख)

आयोगले प्राथधमकता तोकेको क्षेत्रमा सम्बचन्द्धत
चशक्षण सं स्थाले स्थानान्द्तरण गना िाहे मा नेपाल
सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने।
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१३.

सम्बन्द्धन सम्बन्द्धी व्यिस्थााः (१) प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए
तापधन विश्वविद्यालय र पररषद्ले आफ्नो आवङ्गक कायाक्रम नभएका विषयमा कुनै पधन
चशक्षण सं स्थालाई सम्बन्द्धन ठदन सनने छै न।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन नेपालमा सञ्चालन

नभएका नयाुँ शैचक्षक कायाक्रम सञ्चालन गना आिश्यक प्राचज्ञक तथा भौधतक पूिााधार

तथा व्यिस्थापकीय क्षमता भएका चशक्षण सं स्थालाई सो कायाक्रम सञ्चालन गना
आयोगको धसफाररसमा सम्बचन्द्धत विश्वविद्यालयले सम्बन्द्धन ठदन सननेछ।

(३) विश्वविद्यालयले एक चजसलामा एकभन्द्दा बढी मेधडकल िा डेन्द्टल
विषयका चशक्षण सं स्थालाई सम्बन्द्धन ठदन सनने छै न।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन जनसङ्ग््या,

उपलब्ध चशक्षण सं स्था, भौगोधलक विचशिता, स्िास््य सेिामा नागररकको पहुुँि तथा

सामाचजक न्द्याय समेतलाई दृविगत गरी आयोगले उपयुक्त ठहर्याएको चजसलामा
एकभन्द्दा बढी मेधडकल िा डेन्द्टल विषयका चशक्षण सं स्थालाई सम्बन्द्धन ठदन बाधा
पने छै न।

(५) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन

विश्वविद्यालयले दे हायको अिस्थामा चशक्षण सं स्थालाई सम्बन्द्धन ठदन सनने छै न:(क)

प्रिधलत

(ख)

अस्पताल

कानून

बमोचजम

धलएको

उचसलचखत शताहरु पूरा नगरे को,

बमोचजम

सञ्चालन

स्िीकृधत

सम्बन्द्धमा
धलई

तीन

आशयपत्रमा

प्रिधलत

कानून

िषासम्म

आफ्नै

अस्पताल पूणा रूपमा सञ्चालन नगरे को¸
(ग)

आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरे को,

(घ)

प्रिधलत कानून बमोचजम पूरा गनुा पने अन्द्य
िा मापदण्ड पूरा नगरे को।

शता

(६) यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन यो ऐन जारी

भएपधछ एक विश्वविद्यालयले पाुँि भन्द्दा िढी चशक्षण सं स्थालाई सम्बन्द्धन ठदन सनने

ु न्द्दा अचघ सम्बन्द्धन ठदई सकेका र मनसायपत्र धलई
छै न। तर यो ऐन जारी हुनभ
मापदण्ड पूरा गरे का काठमाण्डौ उपत्यका िावहरका चशक्षण सं स्थाका हकमा यो
प्रािधान लागु हुने छै न। काठमाण्डौ उपत्यका िावहरका अन्द्य चशक्षण सं स्थाका हकमा
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आयोगले धनणाय गरे िमोचजम हुनेछ। आयोगले धनणाय गदाा यस ऐनको कुनैपधन कुराले
िाधा पुग्ने छै न।
१४.

सम्बन्द्धनको खारे जीाः (१) प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन

आयोगले दे हायको अिस्थामा चशक्षण सं स्थाको िा सो सं स्थाको कुनै एक िा सोभन्द्दा

बढी शैचक्षक कायाक्रमको सम्बन्द्धन खारे ज गना सम्बचन्द्धत विश्वविद्यालयलाई लेखी
पठाउन सननेछ:-

(क)

दफा १८ बमोचजम धनधााररतभन्द्दा बढी शुसक धलएमा,

(ख)

आयोगले धनधाारण गरे बमोचजमको धसट सङ्ग््या
सम्बन्द्धी

मापदण्डको उलङ्घन भएमा,

(ग)

आयोगले ठदएको धनदे शन बारम्बार उलङ्घन गरे मा,

(घ)

यस ऐन बमोचजम धनधााररत मापदण्ड पूरा गरे को
नदे चखएमा।

(२) उपदफा (१) बमोचजम कुनै चशक्षण संस्थाको सम्बन्द्धन खारे ज गनुा
अचघ सम्बचन्द्धत विश्वविद्यालयले त्यस्तो सं स्थालाई आफ्नो सफाई पेश गने मनाधसब
मौका ठदनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम ठदइएको अिधधधभत्र कुनै चशक्षण सं स्थाले

सफाई पेश नगरे मा िा पेश गरे को सफाई सन्द्तोषजनक नभएमा सम्बचन्द्धत
विश्वविद्यालयले त्यस्तो चशक्षण सं स्थाको िा सो सं स्थाको कुनै एक िा सोभन्द्दा बढी
शैचक्षक कायाक्रमको सम्बन्द्धन खारे ज गनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम कुनै चशक्षण सं स्था िा सो सं स्थाको शैचक्षक

कायाक्रमको सम्बन्द्धन खारे ज भएमा सम्बचन्द्धत विश्वविद्यालयले त्यसको जानकारी
यथाशीघ्र आयोगलाई ठदनु पनेछ।

(५) उपदफा (३) बमोचजम कुनै चशक्षण सं स्था िा सो सं स्थाको शैचक्षक

कायाक्रमको सम्बन्द्धन खारे ज गदाा त्यस्तो चशक्षण सं स्थामा अध्ययनरत विद्याथीको
अध्ययन धनरन्द्तरता गराउने काया सम्बचन्द्धत विश्वविद्यालयले गनेछ।

(६) उपदफा (३) बमोचजम सम्बन्द्धन खारे ज भएको चशक्षण सं स्थामा भनाा

भई अध्ययनरत विद्याथीलाई उपदफा (५) बमोचजम अन्द्य चशक्षण सं स्थामा अध्ययनको
लाधग धनरन्द्तरता ठदन नसवकने भएमा नयाुँ भनाा धलन नपाउने गरी त्यस्ता विद्याथीलाई
सोही चशक्षण सं स्थामा धनरन्द्तर अध्ययनको व्यिस्था धमलाउनु पनेछ।
13

(७) चशक्षण सं स्थाको सम्बन्द्धन खारे जी र सो सं स्था खारे ज भएपधछको

दावयत्ि सम्बन्द्धी व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।
१५.

प्रत्यायनाः (१) यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन चिवकत्सा चशक्षा
सम्बन्द्धी सम्पूणा कायाक्रमहरूको प्रत्यायन सम्बन्द्धी काया गनाका लाधग कानून बमोचजम
छु ट्टै धनकाय गठन हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको धनकाय गठन नभएसम्म प्रत्यायन सम्बन्द्धी

काया मापदण्ड तथा प्रत्यायन धनदे शनालयले गनेछ।

(३) पररषद् अन्द्तगात रहे का प्रमाणपत्र तहका कायाक्रमहरूको प्रत्यायन
धनदे शनालय िा आयोगले तोकेको धनकायले गनेछ।
(४) प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन यो ऐन प्रारम्भ

भए पधछ पररषद्ले प्रमाणपत्र तह भन्द्दा मुधनका स्िास््य चशक्षा सम्बन्द्धी कुनै पधन
प्राविधधक कायाक्रमहरू सञ्चालन गने छै न।

(५) पररषद्ले सञ्चालन गरे को प्रमाणपत्र तह भन्द्दा मुधनका स्िास््य चशक्षा

सम्बन्द्धी कुनै पधन प्राविधधक कायाक्रमहरू तोवकए बमोचजम हटाउने (फेज आउट) र
तोकेको मापदण्ड बमोचजम स्तरोन्नधत (अपरेड) गररनेछ।

(६) प्रत्यायन सम्बन्द्धी प्रवक्रया तोवकए बमोचजम हुनेछ।

पररच्छे द–६
विद्याथी भनाा
१६.

प्रिेश परीक्षा सम्बन्द्धी व्यिस्थााः (१) उच्ि चशक्षामा अध्ययनको लाधग भनाा हुन िाहने
व्यचक्तले आयोग िा आयोगले तोकेको सं स्था िा धनकायले सञ्चालन गरे को प्रिेश
परीक्षामा आयोगले तोकेको न्द्यूनतम अङ्क सयाई उत्तीणा गनुा पनेछ।

ु मा उच्ि चशक्षा अध्ययन गना जाने व्यचक्तले
(२) नेपालबाट अन्द्य मुलक

उपदफा (१) बमोचजमको प्रिेश परीक्षा उत्तीणा गरे को र नेपालका चशक्षण सं स्थामा
उच्ि चशक्षा अध्ययन गना िाहने विदे शी व्यचक्तले आयोगले तोकेको विषयमा अयोगले
तोकेको न्द्यूनतम प्रधतशत प्राप्त गरे को हुन ु पनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम सञ्चालन गरे को प्रिेश परीक्षाको योग्यताक्रमको

आधारमा आयोगले एकीकृत सूिी तयार गरी प्रकाशन गनेछ। त्यसरी सूिी प्रकाशन

गदाा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छात्रिृचत्तको धसट सङ्ग््या, यो ऐन तथा
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प्रिधलत कानून बमोचजम आरक्षण गररएको धसट सङ्ग््या, विदे शी विद्याथीको लाधग

छु ट्याइएको धसट सङ्ग््या र खुसला धसट सङ्ग््या समेत सूिीमा उसलेख गनुा पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोचजम योग्यताक्रमको सूिी तयार गदाा स्नातकभन्द्दा
माधथको तहमा तोवकएका दुगम
ा क्षेत्रमा सेिा गरे का चिवकत्सकलाई तोवकए बमोचजमको
प्रधतशतमा विशेष अङ्कभार प्रदान गरी योग्यताको सूिी तयार गररनेछ।

(५) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन दे हायको

अिस्थामा दे हाय बमोचजम हुनेछ:(क)

प्रिेश परीक्षा सञ्चालन भई नसकेका विषय अध्ययन

गना विदे श जाने प्रयोजनको लाधग आयोग िा
आयोगले तोकेको धनकायले अनुमधतपत्र ठदन सनने,
(ख)

आयोगले प्रिेश परीक्षा सुरु नगरे सम्म विश्वविद्यालय

तथा प्रधतष्ठानहरूबाट धलइएको प्रिेश परीक्षाबाट
योग्यताक्रमको सूिी कायम गररने¸

(ग)

पररषद् अन्द्तगात प्रमाणपत्र तहका स्िास््य चशक्षा

सम्बन्द्धी कायाक्रमहरूको प्रिेश परीक्षा सम्बन्द्धी
व्यिस्था आयोगको समन्द्ियमा पररषद्ले गनेछ।

(६) एमविविएस िा विधडएस पूरा गरे का चिवकत्सकले एक िषा काया
अनुभि हाधसल गरे पधछ मात्र स्नातकोत्तर कायाक्रमको प्रिेश परीक्षामा सहभागी हुन
पाउनेछ।

तर यो व्यिस्था विदे शी विद्याथी, आधारभूत चिवकत्सा विज्ञान, एमधडचजपी

कायाक्रम र पचब्लक हे सथको हकमा लागू हुने छै न र अन्द्य विधाहरूका स्नातकोत्तर

कायाक्रमको लाधग आिश्यक पने काया अनुभि सम्बन्द्धी व्यिस्था आयोगले तोके
बमोचजम हुनेछ।

(७) प्रिेश परीक्षाको पाठ्यक्रम, पाठ्यभार तथा परीक्षा सम्बन्द्धी अन्द्य
व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।
१७.

विद्याथी भनाा र शैचक्षक नयालेन्द्डराः (१) आयोगले प्रत्येक िषा तोवकए बमोचजमको

मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रधतष्ठान तथा अन्द्य चशक्षण सं स्थाका लाधग धनचित
धसट सङ्ग््या तोननेछ।
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(२) विश्वविद्यालय, प्रधतष्ठान िा अन्द्य चशक्षण सं स्थाले विद्याथी भनाा गदाा

दफा १६ बमोचजमको प्रिेश परीक्षाको योग्यताक्रमको आधारमा विद्याथीलाई भनाा गनुा
पनेछ।

तर नेपाल सरकारलाई उपलव्ध गराइएको छात्रिृचत्त र आरक्षण गररएको
धसटमा भनाा गदाा त्यस्तो धसटको लाधग धसफाररस गररएका व्यचक्तलाई योग्यताक्रमका
आधारमा भनाा गनुा पनेछ।

(३) विश्वविद्यालय, प्रधतष्ठान िा अन्द्य चशक्षण सं स्थाले प्रिेश परीक्षाबाट

छनोट भएका विद्याथीहरुलाई म्याचिङ्ग प्रणाली अनुरूप भनाा गनुा पनेछ।

(४) स्िदे शी लगानीबाट सञ्चाधलत कलेजहरूले कुल धसट सङ्ग््याको

ु लगानी िा विदे शीको लगानीमा
कम्तीमा दश प्रधतशत र नेपाली र विदे शीको संयक्त
सञ्चाधलत चशक्षण सं स्थाले कुल धसट सङ्ग््याको कम्तीमा बीस प्रधतशत धसट धनाःशुसक
छात्रिृचत्तका रुपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ।

(५) स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लाधग तोवकएका कुल धसट

सङ्ग््यामध्ये विदे शी विद्याथीको सङ्ग््या एक धतहाइभन्द्दा बढी हुने छै न।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन नेपाल

सरकारलाई बीस प्रधतशत धसट धनाःशुसक छात्रिृचत्तको रूपमा उपलब्ध गराउने चशक्षण
सं स्थाको हकमा विदे शी विद्याथीको धसट सङ्ग््या बढीमा पिास प्रधतशत हुनेछ।

(७) सािाजधनक चशक्षण सं स्थाले स्नातक तहको कायाक्रममा उपलब्ध
धसट सं ्याको कम्तीमा पिहत्तर प्रधतशत धसट धनाःशुसक छात्रिृचत्तको लाधग व्यिस्था
गनुा पनेछ र आयोगको परामशामा त्यस्तो धसट क्रमशाः िृवि गदै लैजान सवकनेछ।

(८) उपदफा (७) बमोचजम धनाःशुसक छात्रिृचत्त उपलब्ध गराए बापत

नेपाल सरकारले सािाजधनक चशक्षण सं स्थालाई एकमुष्ठ अनुदान प्रदान गनेछ।

(९) चशक्षण सं स्थामा एमधबधबएस, डेन्द्टल लगायत अन्द्य कायाक्रमका लाधग

एकीकृत िावषाक शैचक्षक नयालेन्द्डर लागू गररनेछ।

हुनेछ।

(१०) छात्रिृचत्त उपलब्ध गराउने सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम
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पररच्छे द–७
चशक्षण शुसक
१८.

चशक्षण शुसक सम्बन्द्धी व्यिस्थााः (१) प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए
तापधन चिवकत्सा चशक्षाका स्नातक कायाक्रमका लाधग धलइने शुसक सम्बन्द्धमा दे हाय
बमोचजम हुनेछ:-

(क)

विश्वविद्यालय, प्रधतष्ठान िा चशक्षण संस्थाको लागत
तथा सञ्चालन खिा, मुराचस्फधत, भौगोधलक अिचस्थधत,

छात्रिृचत्त तथा धनाःशुसक सेिा समेतलाई दृविगत गरी
विश्वविद्यालय, प्रधतष्ठान तथा चशक्षण संस्थासुँग परामशा
गरी
(ख)

आयोगले शुसक धनधाारण गनेछ।

विद्याथीबाट धलइने एक धतहाई रकम पवहलो िषामा
र

बाुँकी

धलइनेछ।
(ग)

विद्याथीले

रकम

िावषाकरूपमा

पवहलो

िषाको

वकस्तािन्द्दीमा

शुसक

विश्वविद्यालय माफात बुझाउनु पनेछ।

सम्बचन्द्धत

(२) चिवकत्सा चशक्षामा स्नातकोत्तर कायाक्रमका लाधग धलइने शुसक
सम्बन्द्धी व्यिस्था दे हाय बमोचजम हुनेछ:(क)

सािाजधनक चशक्षण सं स्था बाहे क अन्द्य शैचक्षक

सं स्थाको हकमा आयोगले सम्बचन्द्धत विश्वविद्यालय,
प्रधतष्ठान तथा चशक्षण सं स्थासुँग परामशा गरी शुसक
धनधाारण गनेछ।

(ख)

सािाजधनक चशक्षण सं स्थामा आधारभूत चिवकत्सा
विज्ञान िा चनलधनकल विधा (मेधडकल तथा डेन्द्टल)

अध्ययन गदाा नेपाली विद्याथीलाई चशक्षण शुसक
धलइने छै न र त्यस्ता विद्याथीलाई समुचित धनिााह
भत्ता सम्बचन्द्धत चशक्षण सं स्थाले उपलब्ध गराउनेछ।
(ग)

सम्बचन्द्धत चशक्षण सं स्था अन्द्तगात अध्ययनका लाधग
नधसाङ, आयुिेद लगायत अन्द्य

चिवकत्सा

चशक्षा

विधाका विषयहरुमा धलइने शुसक सम्बन्द्धी व्यिस्था
तोवकए बमोचजम हुनेछ।
17

(३) यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन यो ऐन प्रारम्भ

भए पिात सरकारी चशक्षण सं स्थामा सञ्चालन हुने चिवकत्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह
नेपाली विद्याथीको लाधग धनाःशुसक हुनेछ।

(४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन विदे शी

विद्याथीको हकमा आयोगले धनधाारण गरे को मापदण्डको आधारमा सम्बचन्द्धत
विश्वविद्यालय िा प्रधतष्ठान आफैले शुसक धनधाारण गनेछ।

(५) विदे शी विद्याथीका लाधग छु ट्याइएको धसटमा विदे शी विद्याथी भनाा

नभई नेपाली विद्याथीलाई भनाा गदाा नेपाली विद्याथीको लाधग धनधाारण गररएको चशक्षण
शुसक धलनु पनेछ।
(६) नेपाली विद्याथी भनाा हुन नआएमा आयोगको अनुमधत धलई त्यस्तो
धसटमा विदे शी विद्याथीलाई भनाा गना सवकनेछ।

पररच्छे द–८
पाठ्यक्रम, चशक्षण विधध, उपाधध तथा संस्थागत जिाफदे ही
१९.

पाठ्यक्रम, चशक्षण विधध तथा उपाधधको मापदण्डाः (१) विश्वविद्यालय, प्रधतष्ठान िा अन्द्य
चशक्षण सं स्थाको पाठ्यक्रम, चशक्षण विधध र उपाधीको मापदण्ड आयोगले धनधाारण गरे
बमोचजम हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको पाठ्यक्रममा चिवकत्सा चशक्षा सम्बन्द्धी

सैद्घाचन्द्तक ज्ञानका अधतररक्त व्यिहाररक सीपको विकास, मानिीय सं िेदनशीलता, सञ्चार
सीप, व्यािसावयकता, सामाचजक जिाफदे ही, सहकाया, सदािार र नेतत्ृ िदायी क्षमता
विकास सम्बन्द्धी विषयिस्तु समािेश हुनेछन्।

(३) आयोगले विश्वविद्यालय, प्रधतष्ठान िा अन्द्य चशक्षण सं स्थाबाट प्रदान
गररने उपाधधलाई एकरूपता कायम गनेछ।
२०.

संस्थागत जिाफदे हीाः (१) प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रधतष्ठान िा अन्द्य चशक्षण संस्थाले
आयोगको धसफाररसमा स्िास््य सम्बन्द्धी विषय हे ने नेपाल सरकारको मन्द्त्रालयले
तोकेको कम्तीमा एउटा चजसलामा सेिा क्षेत्रको रूपमा काम गनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमका सं स्थाले आफ्नो सेिा क्षेत्रधभत्र विशेषज्ञ सेिा

सवहतको समुदायमूलक चशक्षा तथा चिवकत्सा सेिा प्रदान गनुा पनेछ।
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(३) उपदफा (१) बमोचजमका सं स्थाले आय व्ययको लेखाको पारदशी

ढङ्गले लेखा परीक्षण तथा सामाचजक परीक्षण गराई सोको प्रधतिेदन आयोगमा पेश
गरी आफ्नो िेबसाइटमा धनयधमत रूपमा अद्यािधधक गरी प्रकाशन गनुा पनेछ।

पररच्छे द–९
चशक्षक, उपाध्यक्ष, धनदे शनालय, बोडा, धनदे शक तथा कमािारी
२१.

चशक्षक सम्बन्द्धी व्यिस्था: (१) प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन
विश्वविद्यालय, प्रधतष्ठान तथा अन्द्य चशक्षण सं स्थाले आयोगले तोके बमोचजमको
न्द्यूनयतम योग्यता र अनुभि भएका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकको
व्यिस्था गनुा पनेछ।

तर उच्ि चशक्षा अध्यापनका लाधग सम्िचन्द्धत विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर

तह उत्तीणा गरे को हुनपु नेछ।

(२) पररषद् अन्द्तगातका चशक्षण सं स्थाले आयोगले तोके बमोचजमको

न्द्यूनतम् योग्यता र अनुभि भएका प्रचशक्षकको व्यिस्था गनुा पनेछ।
२२.

उपाध्यक्षाः (१) नेपाल सरकारले दफा २३ बमोचजमको सधमधतले धसफाररस गरे का
व्यचक्तहरुमध्येबाट एक जनालाई आयोगको उपाध्यक्ष धनयुक्त गनेछ।
(२) उपाध्यक्ष आयोगको पूरा समय काम गने प्रमुख कायाकारी हुनेछ।
(३) उपाध्यक्षको पदािधध बवढमा िार िषाको हुनेछ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन उपाध्यक्षले

आफ्नो पद अनुरुपको आिरण नगरे को, चजम्मेिारी पूरा नगरे को िा धनज शारीररक िा
मानधसक अस्िस्थताको कारण काया सम्पादन गना असमथा भएको आधारमा आयोगको
तत्काल कायम रहे को सदस्यको बहुमतबाट धनजलाई पदमुक्त गने धनणाय गरे मा
उपाध्यक्ष आफ्नो पदबाट स्िताः मुक्त हुनेछ।

तर त्यसरी पदबाट मुक्त गने धनणाय गनुा अचघ धनजलाई आफ्नो सफाई पेश

गने मौकाबाट िचञ्चत गररने छै न।

(५) उपाध्यक्षले नेपाल सरकारले तोके बमोचजमको माधसक पाररश्रधमक र

अन्द्य सुविधा पाउनेछ।
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२३.

धसफाररस सधमधताः (१) उपाध्यक्षको धनयुचक्तको लाधग नाम धसफाररस गना नेपाल
सरकारले दे हाय बमोचजमको एक धसफाररस सधमधत गठन गनेछ:(क)

लोक सेिा आयोगको अध्यक्ष

(ख)

नेपाल सरकारको मु्य सचिि

– सं योजक

िा धनजले तोकेको प्रधानमन्द्त्री तथा
मचन्द्त्रपररषद्को कायाालयको सचिि

(ग)

–सदस्य

चिवकत्सा क्षेत्रका प्राध्यापकहरुमध्ये

नेपाल सरकारले तोकेको मवहला एकजना

–सदस्य

(२) उपदफा (१) बमोचजमको धसफाररस सधमधतले आफ्नो काम प्रारम्भ

गरे को धमधतले तीस ठदनधभत्र उपाध्यक्ष पदमा धनयुचक्तको लाधग नेपाल सरकार समक्ष
तीन जनाको नाम धसफाररस गनुा पनेछ।

(३) उपाध्यक्षको पदमा धनयुचक्तको लाधग नाम धसफाररस गदाा अिलम्बन

गनुा पने कायाविधध सो सधमधत आफैले धनधाारण गरे बमोचजम हुनेछ।
२४.

धसफाररसका आधाराः (१) दफा २३ बमोचजमको धसफाररस सधमधतले दे हायका
व्यचक्तहरूमध्येबाट उपाध्यक्षको पदमा धनयुचक्तको लाधग नेपाल सरकारमा धसफाररस
गनेछ:-

(क)

मान्द्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिवकत्साशास्त्रको कुनै
पधन विधामा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधध प्राप्त गरी

चिवकत्साशास्त्रको कुनै पधन विधामा कम्तीमा बीस
िषाको अनुभि भएको िा चिवकत्सा चशक्षाको क्षेत्रमा

कम्तीमा दश िषाको अनुभि सवहत स्िास््य सेिाका
क्षेत्रमा कम्तीमा बीस िषाको अनुभि भएको,
(ख)

चशक्षण सं स्थाका बहालिाला िा अिकाश प्राप्त
उपकुलपधत,

प्राध्यापक

िा

विचशि

श्रे णीको

चिवकत्सक िा चिवकत्सा चशक्षा विज्ञको रूपमा ्याधत
प्राप्त गरे को,
(ग)

सम्बि क्षेत्रमा उत्कृि व्यिस्थापकीय सीप र कौशल

(घ)

धनयुचक्त हुुँदाका बखत कुनै राजनीधतक दलको सदस्य

प्रदशान गरे को,

नरहे को,
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(ङ)

चिवकत्सा चशक्षाको क्षेत्रमा धनजी स्िाथा नभएको,

(ि)

उच्ि नैधतक िररत्र कायम गरे को, र

(छ)

दफा २५ बमोचजमको अयोग्यता नभएको।

(२) प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन चशक्षण सं स्था

िा अन्द्य कुनै सेिाको बहालिाला व्यचक्त िा पदाधधकारी उपाध्यक्ष पदमा धनयुचक्त
भएमा त्यसरी धनयुचक्त भएको धमधतभन्द्दा अगाधड बहाल रहे को पदबाट धनज स्िताः पद
मुक्त भएको माधननेछ।
२५.

उपाध्यक्षको अयोग्यतााः दे हायको व्यचक्त उपाध्यक्षको पदमा धनयुचक्त हुन सनने छै न:(क)

गैर नेपाली नागररक,

(ख)

दामासाहीमा परे को,

(ग)

मानधसक सन्द्तुलन ठीक नभएको,

(घ)

भ्रिािार, सम्पचत्त शुिीकरण, मानि बेिधबखन, लागू औषध धबक्री

वितरण िा ओसार पसार, राहदानी दुरुपयोग, जबरजस्ती करणी

िा नैधतक पतन दे चखने अन्द्य कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट
कसूरदार ठहररएको,

२६.

(ङ)

प्रिधलत कानून बमोचजम कालो सूिीमा परी त्यस्तो सूिीबाट

(ि)

पैँ तालीस िषा उमेर पूरा नभएको,

(छ)

नेपालको सं विधानको धारा २९१ बमोचजम धनयुचक्त हुन अयोग्य

फुकुिा भएको तीन िषाको अिधध पूरा नभएको,

भएको।

पद ररक्त हुने अिस्थााः दे हायको अिस्थामा उपाध्यक्षको पद ररक्त हुनेछ:(क)

धनजले पदबाट राजीनामा ठदएमा,

(ख)

धनज दफा २२ को उपदफा (४) बमोचजम पदमुक्त भएमा,

(ग)

धनज दफा २५ बमोचजम उपाध्यक्षको पदमा बहाल रहन अयोग्य

(घ)

धनजको उमेर पैँ सठ्ठी िषा पूरा भएमा,

भएमा,
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(ङ)
२७.

धनजको मृत्यु भएमा।

उपाध्यक्षको काम, कताव्य र अधधकाराः यस ऐनमा अन्द्यत्र उचसलचखत काम, कताव्य र
अधधकारको अधतररक्त उपाध्यक्षको काम, कताव्य र अधधकार दे हाय बमोचजम हुनेछ:-

२८.

(क)

आयोगबाट स्िीकृत नीधत, योजना र कायाक्रम कायाान्द्ियन गने,

(ख)

आयोगको िावषाक कायाक्रम, योजना तथा बजेट तयार गराई

(ग)

आयोग तथा सधमधतको धनणाय कायाान्द्ियन गने , गराउने,

(घ)

आयोगको कमािारी व्यिस्थापन तथा अन्द्य व्यिस्थापकीय काया

(ङ)

तोवकए बमोचजमका अन्द्य काम गने, गराउने।

गराउने,

आयोग समक्ष पेश गने,

गने,

धनदे शनालय तथा बोडााः (१) आयोगको काया सम्पादनका लाधग आयोगमा दे हायका
धनदे शनालय तथा बोडा रहनेछन्:(क)

मापदण्ड तथा प्रत्यायन धनदे शनालय,

(ख)

योजना, समन्द्िय तथा प्राचज्ञक उन्नयन धनदे शनालय,

(ग)

परीक्षा धनदे शनालय,

(घ)

नेसनल बोडा अफ मेधडकल स्पेधसयाधलवटज।

(२) धनदे शनालय तथा बोडाको गठन, काम, कताव्य र अधधकार तोवकए
बमोचजम हुनेछ।
२९.

धनदे शकाः (१) धनदे शनालय िा बोडाको प्रमुखको रूपमा काया गना प्रत्येक धनदे शनालय
िा बोडामा एक एक जना पूरा समय काम गने धनदे शक रहनेछन्।
(२)

उपदफा

धनदे शकको धनयुचक्त गनेछ।

(६)

बमोचजमको सधमधतको

धसफाररसमा

उपाध्यक्षले

(३) धनदे शकको पदािधध िार िषाको हुनेछ र अको एक अिधधको लाधग

धनजको पुनाः धनयुचक्त हुन सननेछ।
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(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन कुनै धनदे शकले

आफ्नो पद अनुरुपको आिरण नगरे मा, चजम्मेिारी पूरा नगरे मा िा आयोगको वहत
विपरीत कुनै काम गरे मा उपाध्यक्षले धनजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन
सननेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अचघ धनजलाई आफ्नो सफाई पेश गने मनाधसब
मौका ठदनु पनेछ।
(५) धनदे शकको पाररश्रधमक, सुविधा र सेिाका अन्द्य शताहरू तोवकए

बमोचजम हुनेछन्।

(६) धनदे शकको धनयुचक्तको लाधग उपाध्यक्ष समक्ष नाम धसफाररस गना
अध्यक्षले तोकेको राविय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्िमा सम्बचन्द्धत

विषयका प्राध्यापक र कुनै एक विज्ञ रहे को तीन सदस्यीय धसफाररस सधमधत गठन
हुनेछ।

(७) उपदफा (६) बमोचजमको सधमधतले आफ्नो काम प्रारम्भ गरे को धमधतले

पन्द्ध्र ठदनधभत्र धनदे शकको पदमा धनयुचक्तको लाधग उपाध्यक्ष समक्ष नाम धसफाररस
गनेछ।

(८) उपदफा (६) बमोचजमको सधमधतले धनदे शनालय िा बोडाको कामसुँग

सम्बचन्द्धत दक्षता र कम्तीमा पन्द्ध्र िषाको अनुभि प्राप्त प्राध्यापक िा नेपाल सरकारको

विचशि श्रे णीको पदमा अनुभि भएको, उत्कृि व्यिस्थापकीय सीप तथा कौशल, स्िच्छ
छवि र व्यािसावयकता भएका व्यचक्तहरुमध्येबाट उपयुक्त व्यचक्तलाई धनदे शक पदमा
धनयुचक्तको लाधग धसफाररस गनेछ।

(९) उपदफा (६) बमोचजमको धसफाररस सधमधतले धनदे शक पदमा
धनयुचक्तको लाधग नाम धसफाररस गदाा अिलम्बन गनुा पने कायाविधध सो सधमधत आफैले
धनधाारण गरे बमोचजम हुनेछ।
३०.

आयोगको सदस्य-सचििाः (१) आयोगको िररष्ठ कमािारीले आयोगको सदस्य-सचििको
रूपमा काम गनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम आयोगमा कमािारी व्यिस्था नभएसम्म नेपाल
सरकारको राजपत्रावङ्कत प्रथम श्रे णीको कमािारीले आयोगको सदस्य-सचिि भई काम
गनेछ।

हुनेछ:-

(३) सदस्य-सचििको अन्द्य काम, कताव्य र अधधकार दे हाय बमोचजम
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(क)

आयोगको िावषाक कायाक्रम र योजना तयार गरी

(ख)

आयोगको िावषाक बजेट तयार गने,

(ग)

आयोगको िल अिल सम्पचत्तको रे खदे ख, स्याहार

(घ)

आयोगको धनणाय कायाान्द्ियन गने िा गराउने,

(ङ)

आयोगमा रहने अधभलेख अद्यािधधक, व्यिचस्थत र

उपाध्यक्ष समक्ष पेश गने,

सम्भार गने िा गराउने,

सुरचक्षत राख्ने,
(ि)

आयोगका कमािारीलाई कायाविभाजन गरी काममा

(छ)

आयोगको कायाालयको काम कारबाहीको अनुगमन,

लगाउने,

धनयन्द्त्रण, सुपरीिेक्षण गने,

३१.

(ज)

नेपाल

सरकार

र

अन्द्य

सम्बचन्द्धत

धनकायसुँग

(झ)

आयोग िा सधमधतले तोकेको अन्द्य काम गने।

आिश्यकता अनुसार सम्पका र समन्द्िय गने,

आयोगको सङ्गठनात्मक संरिना र कमािारीाः (१) आयोगको सङ्गठनात्मक सं रिना अथा
मन्द्त्रालयको सहमधतमा नेपाल सरकारले स्िीकृत गरे बमोचजम हुनेछ।

(२) आयोगमा कमािारी धनयुचक्त नभएसम्म आयोगको काया सञ्चालनको

लाधग आिश्यक पने कमािारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

पररच्छे द–१०
आयोगको कोष, लेखा तथा लेखा परीक्षण
३२.

आयोगको कोषाः (१) आयोगको आफ्नो एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ।
(२)

रहनेछन् :-

उपदफा

(क)

(१)

बमोचजमको

कोषमा

नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
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दे हायका

रकमहरु

(ख)

कुनै व्यचक्त िा संघ, सं स्थाबाट सहयोग स्िरूप प्राप्त

(ग)

विदे शी सरकार, अन्द्तरााविय संघ, सं स्था िा व्यचक्तबाट

रकम,

प्राप्त रकम,
(घ)

अन्द्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोचजमको रकम प्राप्त गनुा अचघ

आयोगले नेपाल सरकार, अथा मन्द्त्रालयको स्िीकृधत धलनु पनेछ।

(४) आयोगको नामबाट गररने सबै खिाहरू उपदफा (१) बमोचजमको

कोषबाट व्यहोररनेछ।

(५) उपदफा (१) बमोचजमको कोषमा रहने सम्पूणा रकम आयोगले

तोकेको कुनै िाचणज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गररनेछ।
३३.

लेखा र लेखापरीक्षणाः (१) आयोगले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले
अपनाएको लेखा प्रणाली बमोचजम राख्नु पनेछ।
(२)

आयोगको

आन्द्तररक

लेखापरीक्षण

आयोगले

धनयुक्त

लेखापरीक्षकबाट र अचन्द्तम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।

गरे को

(३) चशक्षा सम्बन्द्धी विषय हे ने नेपाल सरकारको मन्द्त्रालयले आयोगको

आय व्ययको लेखा, तत्सम्बन्द्धी कागजात र अन्द्य नगदी तथा चजन्द्सी जुनसुकै बखत
जाुँच्न िा जाुँच्न लगाउन सननेछ।

पररच्छे द–११
विविध
३४.

धनरीक्षण गना सनने: (१) आयोगले आिश्यकता अनुसार चिवकत्सासुँग सम्बचन्द्धत
विश्वविद्यालय, प्रधतष्ठान र काउचन्द्सल िा चशक्षण सं स्थाको धनरीक्षण गना सननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम आयोगबाट धनरीक्षण गना आउने व्यचक्तलाई
सहयोग गनुा सम्बचन्द्धत धनकायको कताव्य हुनेछ।
३५.

पदाधधकारी छनोटका आधाराः विश्वविद्यालय, प्रधतष्ठान तथा चशक्षण सं स्थाका लाधग
पदाधधकारी छनोट गदाा दे हायका विषयलाई आधार धलनु पनेछ:25

३६.

(क)

पेशागत दक्षता,

(ख)

व्यिस्थापकीय दक्षता,

(ग)

सं स्थागत प्रधतबिता,

(घ)

सािाजधनक रूपमा स्िच्छ छवि,

(ङ)

िररष्ठता।

नयाुँ शैचक्षक कायाक्रम सञ्चालनका लाधग प्रोत्साहन गना सननेाः आयोगले नधसाङ्ग लगायत
चिवकत्सा चशक्षा क्षेत्रका अन्द्य विषयहरूमा विचशिीकृत सेिाका लाधग िावहने नयाुँ

शैचक्षक कायाक्रमहरूको सूिी बनाई त्यस्ता कायाक्रम सञ्चालन गना प्रोत्साहन गनेछ।
३७.

आवङ्गक र सम्बन्द्धन प्राप्त हुनेाः चिवकत्सा चशक्षा सञ्चालन गने चशक्षण सं स्था आवङ्गक
िा सम्बन्द्धन प्राप्त हुनेछन्।

३८.

कबुधलयतनामा गनुा पनेाः (१) धनाःशुसक िा छात्रिृचत्तमा अध्ययन गने विद्याथीले अध्ययन
पिात् नेपाल सरकारले खटाएको दुगम
ा मा एक िषा र सुगममा एक िषा काम गने
गरी कबुधलयतनामा गनुा पनेछ।

(२) कुनै विद्याथीले कबुधलयतनामा अनुसार काम नगरे मा सम्बचन्द्धत चशक्षण

सं स्थामा पूणा शुसक धतने विद्याथीले धतरे को रकमको दोब्बर रकम जररिाना गरी
धनजबाट सरकारी बाुँकी सरह असुल उपर गररनेछ।

(३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लाधग धनाःशुसक िा छात्रिृचत्तमा अध्ययन
गरे को विद्याथीले अध्ययन पूरा गरे को एक मवहनाधभत्र चशक्षा सम्बन्द्धी विषय हे ने नेपाल
सरकारको मन्द्त्रालयमा सम्पका गनुा पनेछ र सो मन्द्त्रालयले त्यस्तो विद्याथीलाई कुनै

ठाउुँ मा काम गने गरी तीन मवहनाधभत्र धनयुचक्त गना स्िास््य सम्बन्द्धी विषय हे ने नेपाल
सरकारको मन्द्त्रालयमा लेखी पठाउनु पनेछ।
३९.

शैचक्षक ऋणाः यस ऐन बमोचजमको योग्यताक्रमको सूिीमा परे का आधथाक रूपले विपन्न
जेहेन्द्दार विद्याथीलाई नेपाल सरकारले धनधाारण गरे बमोचजम सहुधलयत पूणा ऋणको
व्यिस्था गररनेछ।

४०.

धसट आरक्षण: चिवकत्सा चशक्षा अध्ययनका लाधग शवहदका पररिार, बेपत्ता पाररएका
व्यचक्तका पररिार, घाइते योिाहरुको पररिार, िन्द्द पीधडत, मवहला, दधलत, आठदिासी
जनजाती, खस आया, मधेशी, थारू, मुचस्लम र वपछधडएको क्षेत्र समेतलाई आयोगले
तोके बमोचजमको धसट आरक्षण गनेछ।
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४१.

विद्याथी तथा चशक्षकको आिरणाः चिवकत्सा चशक्षा अध्ययन तथा अध्यापन गने विद्याथी

४२.

प्रमाणपत्र तहको कायाक्रम सञ्चालन नहुनेाः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ विश्वविद्यालयले

तथा चशक्षकको आिरण सम्बन्द्धी व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।

कुनै पधन चशक्षण सं स्थालाई चिवकत्सा चशक्षातफा प्रमाणपत्र िा सोभन्द्दा तसलो तहका
कायाक्रम सञ्चालन गना अनुमधत ठदने छै न।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखत उपदफा (१) बमोचजमका कायाक्रम

सञ्चालन गरररहे का विश्वविद्यालय िा प्रधतष्ठानले यो ऐन प्रारम्भ भएको पाुँि िषाधभत्र
त्यस्तो कायाक्रम फेज आउट गनुा पनेछ।
४३.

सहुधलयत ठदन सननेाः नेपाल सरकारले प्राथधमकता तोकेको क्षेत्र र स्थानमा स्थापना

भएको चशक्षण सं स्थालाई प्रोत्साहन गना आिश्यक सहुधलयत िा सुविधा उपलब्ध
गराउन सननेछ।
४४.

ु न्द्दा अचघ आफ्नो
यस ऐन बमोचजम मापदण्ड कायम गनुा पने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनभ

अस्पताल सञ्चालन नभए पधन शैचक्षक कायाक्रम सञ्चालन गरे का चशक्षण सं स्थाले यो
ऐन प्रारम्भ भएको दुई िषाधभत्र स्िास््य तथा जनसं ्या मन्द्त्रालयले तोकेको मापदण्ड
बमोचजम अस्पताल सञ्चालनमा सयाउनु पनेछ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखत सञ्चालनमा रहे का िा स्थापना भई

सञ्चालन हुने क्रममा रहे का चशक्षण संस्थाले यस ऐन बमोचजम कायम गनुा पने पूिााधार
तथा मापदण्ड पूरा नगरे को भएमा यो ऐन प्रारम्भ भएको धमधतले दुई िषाधभत्र त्यस्तो
पूिााधार तथा मापदण्ड कायम गनुा पनेछ।
४५.

चशक्षण संस्था आपसमा गाधभन सननेाः चशक्षण सं स्था तोवकए बमोचजम एक आपसमा
गाधभन सननेछन्।

४६.

नेपाल सरकारले सञ्चालन गना सननेाः (१) नेपाल सरकारले चिवकत्सा चशक्षा अध्ययन
अध्यापन गना गराउनको लाधग एक चिवकत्सा चशक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन
गनेछ।

(२) यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन कुनै पधन

सािाजधनक मेधडकल कलेज िा प्रधतष्ठान नभएका प्रदे शमा यो ऐन प्रारम्भ भएको पाुँि

िषाधभत्र नेपाल सरकारले कम्तीमा एउटा सािाजधनक मेधडकल कलेज सञ्चालन गनुा
पनेछ।
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४७.

गैर नाफामूलक हुने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएको धमधतले दश िषापधछ नेपाल राज्यधभत्र

सञ्चाधलत चिवकत्सा सम्बन्द्धी चशक्षण सं स्था क्रमशाः गैर नाफामूलक र सेिामूलक
सं स्थाका रुपमा रहनेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोचजमका गैर नाफामूलक चशक्षण सं स्थाका सम्बन्द्धमा
सम्िचन्द्धत चशक्षण सं स्थाले सरकारलाई सम्पचत्त हस्तान्द्तरण गना िाहे मा सरकारले
उचित मुआब्जा ठदई स्िाधमत्ि रहण गना सननेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोचजमको आिश्यक प्रवक्रया र स्िरुप तोवकए

बमोचजम हुनेछ।
४८.

जानकारी गराउनेाः (१) चशक्षण सं स्था िा सािाजधनक चशक्षण सं स्थाका कुनै

पदाधधकारीले अन्द्य कुनै चशक्षण सं स्थामा लगानी गरे को भए सो को जानकारी त्यस्तो
धनयमनकारी धनकायलाई गराउनु पनेछ।

(२) चशक्षण सं स्था िा धनयमनकारी धनकायले उपदफा (१) बमोचजमको

जानकारी तोवकए बमोचजमको ढाुँिामा आयोगलाई ठदनु पनेछ।

(३) चशक्षण सं स्थाको धनयमनकारी धनकाय िा सािाजधनक चशक्षण सं स्थाका

पदाधधकारीले धनजी क्षेत्रका चशक्षण संस्थामा काम गना र सम्बचन्द्धत विषयको नीधतगत
धनणाय प्रवक्रयामा सहभागी हुन पाउने छै नन्।
४९.

कायाालय समयमा अन्द्यत्र काम गना नहुने: (१) सरकारी िा सािाजधनक अस्पताल िा

धनकायमा कायारत चिवकत्सकले कायाालय समयमा आफू खवटएको अस्पताल िा धनकाय

बाहे क अन्द्यत्र चिवकत्सा सम्बन्द्धी कुनै प्रकारको पेशा, व्यिसाय िा रोजगारी गनुा
हुदैन।

(२) उपदफा (१) विपरीत काम गने चिवकत्सकलाई धनजको सेिा शता

सम्बन्द्धी कानून बमोचजम कारबाही हुनेछ।
५०.

सम्पचत्त वििरण पेश गनुा पनेाः (१) उपाध्यक्ष तथा आयोगका सदस्यहरुले धनयुचक्त िा
मनोनयन भएको साठी ठदनधभत्र र त्यसपधछ प्रत्येक आधथाक िषा समाप्त भएको धमधतले

साठी ठदनधभत्र प्रिधलत कानूनमा तोवकएको ढाुँिामा चशक्षा सम्बन्द्धी विषय हे ने नेपाल
सरकारको मन्द्त्रालयमा सम्पचत्त वििरण पेश गनुा पनेछ।

तर प्रिधलत कानून बमोचजम अन्द्य कुनै धनकायमा सम्पचत्त वििरण पेश गनुा

पने दावयत्ि भएका आयोगका सदस्यले यस दफा बमोचजमको बेग्लै सम्पचत्त वििरण
पेश गनुा पने छै न।
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(२) उपाध्यक्ष तथा सदस्यको सम्पचत्त वििरण चशक्षा सम्बन्द्धी विषय हे ने

नेपाल सरकारको मन्द्त्रालयले उपयुक्त माध्यमबाट सािाजधनक गनुा पनेछ।
५१.

िावषाक प्रधतिेदन पेश गनेाः (१) आयोगले प्रत्येक आधथाक िषा समाप्त भएको साठी
ठदनधभत्र त्यस्तो िषाभरीमा आफूले सम्पादन गरे को काम कारबाहीको वििरण सवहतको
िावषाक प्रधतिेदन तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम पेश भएको िावषाक प्रधतिेदन नेपाल सरकारले

प्रधतधनधधसभाको सम्बचन्द्धत विषयगत सधमधतमा पेश गनुा पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजमको सधमधतले आयोगको काम कारबाहीको
सम्बन्द्धमा आिश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत अनुगमन गरी आयोग, सम्बचन्द्धत
धनकाय िा पदाधधकारीलाई धनदे शन ठदन सननेछ।
५२.

नेपाल सरकारसुँग सम्पकााः आयोगले नेपाल सरकारसुँग सम्पका राख्नु पदाा चशक्षा

५३.

यसै ऐन बमोचजम हुनेाः विश्वविद्यालय, प्रधतष्ठान तथा सम्बचन्द्धत विषयगत काउचन्द्सलसुँग

सम्बन्द्धी विषय हे ने नेपाल सरकारको मन्द्त्रालय माफात राख्नेछ।

सम्बचन्द्धत प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन यस ऐनमा लेचखएको
विषयमा यसै ऐन बमोचजम हुनेछ।

५४.

धनयम बनाउने अधधकाराः नेपाल सरकारले आयोगसुँग परामशा गरी यस ऐनको
कायाान्द्ियनका लाधग आिश्यक धनयम बनाउन सननेछ।

५५.

बाधा नपनेाः यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखत प्रिधलत कानून बमोचजम स्थापना भई
सञ्चालनमा रहे का चशक्षण सं स्थाले आफूले सञ्चालन गरी आएको शैचक्षक कायाक्रम
यस ऐनको अधीनमा रही सञ्चालन गना बाधा पने छै न।

प्रधतधनधध सभाले पाररत धमधताः 2075/10/11
राविय सभाले संशोधनविना पाररत गरे को धमधताः 2075/10/17
प्रमाणीकरण धमधताः 2075/11/10
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सङ्कटापन्न िन्द्यजन्द्त ु तथा िनस्पधतको अन्द्तरााविय व्यापार धनयन्द्त्रण ऐन, २०७३ लाई संशोधन
गना बनेको विधेयक

प्रस्तािनााः सङ्कटापन्न िन्द्यजन्द्तु तथा िनस्पधतको अन्द्तरााविय व्यापार धनयन्द्त्रण ऐन, २०७३ लाई
सं शोधन गना िाञ्छनीय भएकोले ,

सं घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।
१.

संचक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “सङ्कटापन्न िन्द्यजन्द्तु तथा िनस्पधतको
अन्द्तरााविय व्यापार धनयन्द्त्रण (पवहलो सं शोधन) ऐन, २०७५” रहे को छ।
(२) यो ऐन तुरुन्द्त प्रारम्भ हुनेछ।

२.

सङ्कटापन्न िन्द्यजन्द्त ु तथा िनस्पधतको अन्द्तरााविय व्यापार धनयन्द्त्रण ऐन, २०७३ को
दफा २ मा संशोधनाः सङ्कटापन्न िन्द्यजन्द्तु तथा िनस्पधतको अन्द्तरााविय व्यापार धनयन्द्त्रण
ऐन, २०७३ (यसपधछ “मूल ऐन” भधनएको) को दफा २ को खण्ड (ङ) को उपखण्ड

(२) मा रहे का “कुनै िस्तु” भन्ने शब्दहरुपधछ “िा सोको सार तत्ि” भन्ने शब्दहरु
थवपएका छन्।
३.

मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) पधछ दे हायको
उपदफा (३) थवपएको छाः-

“(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन कुनै

ु िनस्पधत रो्न, त्यसरी रोवपएको र धनजी जग्गामा
व्यचक्तले धनजी जग्गामा लोपोन्द्मख

प्राकृधतक रुपमा उधिएको लोपोन्द्मुख िनस्पधत हुकााउन, सोको नमूना उत्पादन गना,
राख्न र प्रयोग गना सननेछ।”
४.

मूल ऐनको दफा ४ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ४ मा रहे का “तोवकए बमोचजम”
भन्ने शब्दहरुको सट्टा “तोवकए बमोचजमको ढाुँिामा” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

५.

मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) पधछ दे हायको
उपदफा (१क) थवपएको छाः“(१क) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) र (छ) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको

भए तापधन लोपोन्द्मुख िनस्पधत र िन्द्यजन्द्तु िा सोको नमूनाको धनकासी गदाा धनकासी
ु ले ठदएको त्यस्तो अनुमधतपत्र तथा आश्वासनपत्र आिश्यक पने छै न।”
हुने मुलक
६.

मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) मा दे हायको
प्रधतबन्द्धात्मक िानयांश थवपएको छाः-
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“तर कुनै व्यचक्तले धनजी जग्गामा सं रचक्षत िनस्पधत रो्न, त्यसरी रोवपएको

र धनजी जग्गामा प्राकृधतक रुपमा उधिएको सं रचक्षत िनस्पधत हुकााउन, सोको नमूना
उत्पादन गना, राख्न र प्रयोग गना त्यस्तो अनुमधतपत्र धलनु पने छै न।”
७.

मूल ऐनको दफा १३ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा १३ को,–
(१)

(२)
८.

उपदफा (१) मा रहे का,–
(क)

“िा कुनै सङ्कटापन्न िनस्पधत रोपेको, हुकााएको” भन्ने शब्दहरु

(ख)

“यो ऐन प्रारम्भ भएको एक िषाधभत्र” भन्ने शब्दहरुको सट्टा

चझवकएका छन्।

“तोवकएको अिधधधभत्र” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

ठाउुँ -ठाउुँ मा रहे का “िा िनस्पधत” भन्ने शब्दहरु चझवकएका छन्।

रुपान्द्तराः मूल ऐनको ठाउुँ -ठाउुँ मा रहेका दे हायका शब्दहरुको सट्टा दे हायका शब्दहरु
राखी रुपान्द्तर गररएको छाः(क)

“िन विभाग” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “िन तथा भू-सं रक्षण विभाग”

(ख)

“िन तथा भू-सं रक्षण मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “िन

भन्ने शब्दहरु,

तथा िातािरण मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरु।

राविय सभाले पाररत गरे कोाः 2075/06/10

प्रधतधनधध सभाले संशोधन सवहत पाररत गरे कोाः 2075/09/29
राविय सभाले पुनाः पाररत गरे कोाः 2075/11/02
प्रमाणीकरण धमधताः २०७५/११/१०
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कमािारी समायोजन सम्बन्द्धमा व्यिस्था गना बनेको विधेयक
प्रस्तािना : सरकारी सेिा र अन्द्य सेिाका कमािारीलाई सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहको सेिामा
समायोजन गने सम्बन्द्धमा कानूनी व्यिस्था गना िाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
१.

संचक्षप्त नाम र प्रारम्भाः

(१) यस ऐनको नाम “कमािारी समायोजन ऐन, २०७५”

रहे को छ।
(२) यो ऐन तुरुन्द्त प्रारम्भ हुनेछ।
२.

पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,(क)

“अन्द्य सेिाका कमािारी” भन्नाले साविकका स्थानीय धनकायबाट
स्थायी धनयुचक्त पाई कमािारी समायोजन अध्यादे श, २०७५
प्रारम्भ हुुँदाका बखत स्थानीय तहमा कायारत कमािारी िा प्रदे श

िा स्थानीय तहमा सेिा हस्तान्द्तरण भएका सधमधत, आयोग,
प्रधतष्ठान िा यस्तै प्रकृधतका सङ्गठठत सं स्थाका स्थायी कमािारी
सम्झनु पछा।
(ख)

“कमािारी” भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखत बहाल रहे का

(ग)

“मन्द्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको सङ्घीय माधमला तथा

सरकारी सेिा र अन्द्य सेिाका स्थायी कमािारी सम्झनु पछा।

सामान्द्य प्रशासन मन्द्त्रालय सम्झनु पछा।
(घ)

“राविय वकताबखाना” भन्नाले धनजामती कमािारीको अधभलेख

(ङ)

“समायोजन” भन्नाले कमािारीलाई यस ऐन बमोचजम सङ्घ, प्रदे श

राख्ने धनकाय सम्झनु पछा।

िा स्थानीय तहको सेिाको पदमा पदस्थापन गने काया सम्झनु
पछा।
(ि)

“सधमधत” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (२) बमोचजमको सङ्गठन

(छ)

“सरकारी सेिा” भन्नाले धनजामती सेिा ऐन, २०४९, नेपाल

तथा व्यिस्थापन सिेक्षण सधमधत सम्झनु पछा।

स्िास््य सेिा ऐन, २०५३ र व्यिस्थावपका-संसद सचििालय

सम्बन्द्धी ऐन, २०६४ बमोचजम गठन भएका सेिा सम्झनु पछा।
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(ज)

“सं विधान” भन्नाले नेपालको सं विधान सम्झनु पछा।

(झ)

“सेिा सञ्चालन गने धनकाय” भन्नाले प्रिधलत कानून बमोचजम
सेिा, समूह िा उपसमूह सञ्चालन गने मन्द्त्रालय िा धनकाय
सम्झनु पछा।

(ञ)

३.

“स्थानीय तह” भन्नाले गाउुँपाधलका िा नगरपाधलका सम्झनु
पछा।

सङ्गठन तथा कमािारी दरबन्द्दी स्िीकृत गने: (१) यस ऐन बमोचजम कमािारी समायोजन
गने प्रयोजनको लाधग सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहमा सेिा प्रिाहका लाधग आिश्यक पने

सङ्गठन सं रिना तथा कमािारी दरबन्द्दी नेपाल सरकारले स्िीकृत गरे बमोचजम हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम सङ्गठन संरिना तथा कमािारी दरबन्द्दी स्िीकृत

गनाको लाधग धसफाररस गना मन्द्त्रालयमा दे हाय बमोचजमको सङ्गठन तथा व्यिस्थापन
सिेक्षण सधमधत रहनेछ :-

(क)

सचिि, मन्द्त्रालय

-सं योजक

(ख)

सहसचिि, प्रधानमन्द्त्री तथा मचन्द्त्रपररषद्को
कायाालय

-सदस्य

(ग)

सहसचिि, नेपाल सरकार, अथा मन्द्त्रालय

-सदस्य

(घ)

सहसचिि, नेपाल सरकार, कानून, न्द्याय

(ङ)

सहसचिि, नेपाल सरकार, सम्बचन्द्धत

तथा संसदीय माधमला मन्द्त्रालय

मन्द्त्रालय
(ि)

सहसचिि, मन्द्त्रालय

-सदस्य

-सदस्य
-सदस्य-सचिि

(३) सधमधतको बैठक तथा तत् सम्बन्द्धी कायाविधध सो सधमधत आफैले

धनधाारण गरे बमोचजम हुनेछ।

(४) सधमधतले सं विधान बमोचजमको अधधकारको सूिी, काया प्रकृधत र

कायाबोझ समेतको आधारमा नेपाल सरकारबाट स्िीकृत सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहको
सङ्गठन सं रिना र कमािारी दरबन्द्दीमा पुनरािलोकन गनुा पने अिस्था दे चखएमा
पुनरािलोकन गरी मन्द्त्रालयमा धसफाररस गनेछ।
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(५) सधमधतले उपदफा (४) बमोचजम प्रदे श र स्थानीय तहको सङ्गठन

सं रिना र कमािारी दरबन्द्दी पुनरािलोकन गदाा तहगत दरबन्द्दी कायम हुने गरी
धसफाररस गनेछ।

(६) उपदफा (४) र (५) बमोचजम सधमधतले धसफाररस गरे को आधारमा

सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहको सङ्गठन सं रिना तथा कमािारी दरबन्द्दी स्िीकृत गनाको
लाधग मन्द्त्रालयले नेपाल सरकार समक्ष पेश गनेछ।

(७) सधमधतले प्रदे श िा स्थानीय तहको सङ्गठन सं रिना र कमािारी दरबन्द्दी

पुनरािलोकन गदाा प्रदे शको प्रमुख सचििलाई आमन्द्त्रण गना सननेछ।

(८) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन उपदफा (४)

बमोचजम पुनरािलोकन गदाा यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखत कायम रहेको सङ्गठन
सं रिना र दरबन्द्दीमा हे रफेर नहुने भएमा नेपाल सरकार समक्ष पेश गनुा पने छै न।

(९) सधमधतले आफ्नो कायामा सहयोग गना आिश्यकता अनुसार कुनै

व्यचक्तलाई आमन्द्त्रण गना िा उपसधमधत गठन गना सननेछ।

(१०) कमािारी समायोजनको काया सम्पन्न भइ सकेपधछ प्रदे श सरकार िा

स्थानीय तहले आिश्यकता अनुसार सङ्गठन सं रिना िा दरबन्द्दी थपघट¸ हे रफेर िा
पररमाजान गना सननेछन्। सम्बचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय तहबाट अनुरोध भइ आएमा
नेपाल सरकारले आिश्यक सहयोग गनेछ।

(११) कमािारी समायोजनको काया सम्पन्न भएपधछ सं विधानको अनुसूचिमा

उसलेचखत अधधकारको सूचि¸ काया प्रकृधत र कायािोझ समेतको आधारमा नेपाल
सरकारले सं घ अन्द्तगातका धनकायहरुको सङ्गठन सं रिना र दरबन्द्दी पुनरािलोकन
गनेछ।
४.

कमािारीको वििरण: (१) सरकारी सेिाका कमािारी समायोजन गने प्रयोजनको लाधग
राविय वकताबखानामा रहे को कमािारीको वििरणलाई आधार माधननेछ।
(२) साविकका स्थानीय धनकायबाट स्थायी धनयुचक्त पाई बहाल रहे का
कमािारीको हकमा सम्बचन्द्धत चजसलाका चजसला समन्द्िय सधमधतले तयार गरी
मन्द्त्रालयमा पठाएको वििरणलाई आधार माधननेछ।

(३) प्रदे श िा स्थानीय तहमा सेिा हस्तान्द्तरण भएका सधमधत, आयोग,

प्रधतष्ठान िा यस्तै प्रकृधतका सङ्गठठत सं स्थाका स्थायी कमािारीको हकमा सम्बचन्द्धत
मन्द्त्रालयले तयार गरी मन्द्त्रालयमा पठाएको वििरणलाई आधार माधननेछ।
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(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन

मन्द्त्रालयमा सम्बचन्द्धत धनकायबाट प्राप्त भएका वििरण तथा मन्द्त्रालयले विधभन्न
माध्यमबाट सङ्कलन गरे को वििरणलाईा समेत कमािारी समायोजन गने प्रयोजनको
लाधग आधार मान्न सवकनेछ।
५.

सूिना प्रकाशन गने: (१) सरकारी सेिाको कमािारीलाई सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहको
पदमा समायोजन गने प्रयोजनको लाधग समायोजन गररने सेिा, समूहको पद तथा

तहगत वििरण खुलाई कमािारीबाट धनिेदन माग गने सूिना मन्द्त्रालयले प्रकाशन
गनेछ।

(२) प्रदे श िा स्थानीय तहमा सेिा हस्तान्द्तरण भएका अन्द्य सेिाका

कमािारीलाई स्थानीय तहको पदमा समायोजन गने प्रयोजनको लाधग समायोजन गररने
स्थानीय तह, सेिा, पद तथा तहगत वििरण खुलाई कमािारीबाट धनिेदन माग गने
सूिना मन्द्त्रालयले प्रकाशन गनेछ।

(३) साविकको चजसला विकास सधमधतको सेिामा स्थायी धनयुचक्त पाई

कमािारी समायोजन अध्यादे श, २०७५ प्रारम्भ हुुँदाका बखत चजसला समन्द्िय सधमधत
िा कुनै स्थानीय तहमा कायारत कमािारीलाई सम्बचन्द्धत चजसला धभत्रका स्थानीय

तहको पदमा समायोजन गने प्रयोजनको लाधग समायोजन गररने स्थानीय तह, सेिा, पद

तथा तहगत वििरण खुलाई कमािारीबाट धनिेदन माग गने सूिना मन्द्त्रालयले प्रकाशन
गनेछ।

(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोचजम धनिेदन माग गदाा समायोजन

गररने सङ्घको सेिा, समूह, उपसमूह, त्यस अन्द्तगातका पदसङ्ग््या तथा श्रे णी िा तह,

प्रत्येक प्रदे शको सेिा, समूह, उपसमूह, त्यस अन्द्तगातका पदसङ्ग््या तथा तह, प्रत्येक

चजसलाका स्थानीय तहको सेिा, समूह, त्यस अन्द्तगातका पदसङ्ग््या तथा तह समेत
खुलाईएको वििरण मन्द्त्रालयको िेबसाइटमा प्रकाशन गनुा पनेछ।

(५) सरकारी सेिाका कमािारीले उपदफा (१) बमोचजम प्रकाचशत सूिनामा

तोवकएको अिधधधभत्र आफू समायोजन हुन िाहे को सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहको
प्राथधमकताक्रम खुलाई सेिा सञ्चालन गने धनकायमा धनिेदन ठदनु पनेछ।

(६) प्रदे श िा स्थानीय तहमा सेिा हस्तान्द्तरण भएका अन्द्य सेिाका

कमािारीले उपदफा (२) बमोचजम प्रकाचशत सूिनामा तोवकएको अिधधधभत्र आफू
समायोजन हुन िाहे को स्थानीय तहको प्राथधमकताक्रम खुलाई मन्द्त्रालयमा धनिेदन
ठदनु पनेछ।

35

(७) साविकको चजसला विकास सधमधतको सेिामा स्थायी धनयुचक्त पाई

कमािारी समायोजन अध्यादे श, २०७५ प्रारम्भ हुुँदाका बखत चजसला समन्द्िय सधमधत
िा कुनै स्थानीय तहमा कायारत कमािारीले उपदफा (३) बमोचजम प्रकाचशत सूिनामा

तोवकएको अिधधधभत्र आफू समायोजन हुन िाहे को स्थानीय तहको प्राथधमकताक्रम
खुलाई मन्द्त्रालयमा धनिेदन ठदनु पनेछ।

(८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन साविकको

स्थानीय धनकायबाट स्थायी धनयुचक्त पाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
बमोचजम समायोजन भएका कमािारीले यस दफा बमोचजम धनिेदन ठदनु पने छै न।

(९) उपदफा (५), (६) र (७) बमोचजम धनिेदन ठदुँदा सङ्घ र प्रदे शको

सेिाको हकमा आफू कायारत पदसुँग सम्बचन्द्धत सेिा, समूह िा उपसमूह र स्थानीय
तहको सेिाको हकमा आफू कायारत पदसुँग सम्बचन्द्धत सेिा, समूहमा समायोजनको
लाधग धनिेदन ठदनु पनेछ।

(१०) उपदफा (५), (६) र (७) बमोचजम प्राप्त धनिेदनको आधारमा
सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालयले यस दफा बमोचजम समायोजन हुने कमािारीको वििरण तयार
गनेछ।

(११) यस दफा बमोचजम ठदनुपने धनिेदनको ढाुँिा, प्रवक्रया र धनिेदनमा

खुलाउनु पने कुरा मन्द्त्रालयले धनधाारण गरे बमोचजम हुनेछ।

(१२) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन यस दफा

बमोचजम धनिेदन नठदएको िा धनिेदनमा खुलाउनु पने वििरण नखुलाएको कारणले
मात्र कुनै पधन कमािारीलाई समायोजन गना बाधा पने छै न।
६.

अन्द्य सेिाका कमािारी समायोजन गने: (१) दफा ५ को उपदफा (२) बमोचजम
प्रकाचशत सूिना अनुसार परे को धनिेदनको आधारमा सो उपदफामा उचसलचखत

कमािारीलाई दफा ३ बमोचजम स्थानीय तहमा स्िीकृत भएको सङ्गठन सं रिना तथा
दरबन्द्दीमा मन्द्त्रालयले दफा ८ मा उचसलचखत आधारमा हाल बहाल रहेको पद र
शैचक्षक योग्यताको आधारमा स्थानीय तहको धमसदो सेिा, समूह र तहमा समायोजन
गनेछ।

(२) दफा ५ को उपदफा (३) बमोचजम प्रकाचशत सूिना अनुसार परे को

धनिेदनको आधारमा सो उपदफामा उचसलचखत कमािारीलाई दफा ३ बमोचजम स्थानीय
तहमा स्िीकृत भएको सङ्गठन सं रिना तथा दरबन्द्दीमा मन्द्त्रालयले दफा ८ मा
उचसलचखत आधारमा सम्बचन्द्धत चजसलाधभत्रको स्थानीय तह, सेिा, समूह र तहमा
समायोजन गनेछ।
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तर सम्बचन्द्धत चजसलाधभत्रका कुनै स्थानीय तहमा कमािारीको सेिा, समूह

िा तह धमसदो पद नभई समायोजन गना नसवकने अिस्था भएमा सम्बचन्द्धत प्रदे शधभत्रका
अन्द्य चजसलाको स्थानीय तहको सेिाको पदमा समायोजन गना सवकनेछ।

(३) प्रदे श िा स्थानीय तहमा सेिा हस्तान्द्तरण भएका आयोग, सधमधत,

प्रधतष्ठान िा यस्तै प्रकृधतका सङ्गठठत सं स्थाका स्थायी कमािारीलाई समायोजन गदाा

हाल बहाल रहे को पद र शैचक्षक योग्यताको आधारमा स्थानीय तहको धमसदो सेिा,
समूह र तहमा समायोजन गररनेछ।

(४) साविकको स्थानीय धनकायबाट स्थायी धनयुचक्त पाई स्थानीय सरकार
सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोचजम समायोजन भई समायोजनको पत्र पाउन बाुँकी रहे का
कमािारीलाई सम्बचन्द्धत स्थानीय तहले यो ऐन प्रारम्भ भएको धमधतले दश ठदनधभत्र
समायोजन भएको पत्र ठदई सोको जानकारी मन्द्त्रालयलाई ठदनु पनेछ।

(५) यस दफा बमोचजम गररने समायोजनको अन्द्य प्रकृया मन्द्त्रालयले
धनधाारण गरे बमोचजम हुनेछ।
७.

सरकारी सेिाका कमािारी समायोजन गने: (१) दफा ३ बमोचजमको सङ्गठन सं रिना
र दरबन्द्दीमा दफा ५ बमोचजम प्रकाचशत सूिना अनुसार परे को धनिेदन समेतको

आधारमा सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहको सङ्गठन सं रिना तथा दरबन्द्दीमा सेिा सञ्चालन
गने धनकायले दफा ८ मा उचसलचखत आधारमा सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहको सेिामा
समायोजन गनेछ।

गररनेछ:-

(२) उपदफा (१) बमोचजम समायोजन गदाा दे हाय बमोचजम समायोजन

(क)

सङ्घको सेिामा समायोजन गदाा सम्बचन्द्धत सेिा, समूह,
उपसमूह, श्रे णी िा तहको पदमा,

(ख)

प्रदे शको सेिामा समायोजन गदाा सम्बचन्द्धत सेिा,

समूह, उपसमूहको उपदफा (४) बमोचजम कायम हुने
तहमा, र

(ग)

स्थानीय तहको सेिामा समायोजन गदाा सम्बचन्द्धत
सेिा, समूहको उपदफा (४) बमोचजम कायम हुने
तहमा।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन कमािारी

समायोजन अध्यादे श, २०७५ प्रारम्भ हुन ु अचघ सरकारी सेिामा धनयुचक्त भएका तर
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दफा ३ बमोचजम सङ्गठन सं रिना तथा दरबन्द्दी स्िीकृत हुुँदा दरबन्द्दीमा नपरे का

स्थायी कमािारीको हकमा सम्बचन्द्धत सेिा, समूहको पदको लाधग तोवकएको न्द्यूनतम
शैचक्षक योग्यता पूरा गरे को भएमा प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिाको शैचक्षक योग्यता

धमसने जुनसुकै सेिा, समूहको पदमा सेिा सञ्चालन गने धनकायको धसफाररसमा दफा
१७ बमोचजमको धनदे शन तथा समन्द्िय सधमधतको धनणाय बमोचजम मन्द्त्रालयले
समायोजन गना सननेछ।

(४) उपदफा (२) र (३) बमोचजम सरकारी सेिामा श्रे णीगत रुपमा

कायारत कमािारीलाई प्रदे श िा स्थानीय तहमा समायोजन गदाा कमािारीको सेिा अिधध

र शैचक्षक योग्यताका आधारमा दे हाय बमोचजम तह धमलान तथा रेड (तलब िृवि)
कायम हुने गरी समायोजन गररनेछ :हालको श्रे णी

राजपत्र अनवङ्कत
ठद्वतीय

सेिा अिधध र शैचक्षक योग्यता

तह

कायम हुने रेड

पाुँि िषा भन्द्दा कम सेिा अिधध

खाईपाई आएकोमा

पाुँि िषा िा पाुँि िषा भन्द्दा बढी

सहायकस्तर

पाुँि िषा भन्द्दा कम सेिा अिधध

प्रथम

समायोजन हुुँदा

सहायक स्तर

सेिा अिधध

राजपत्र अनवङ्कत

समायोजन हुने

िौथो तह
पाुँिौ तह

सहायकस्तर
पाुँिौं तह

दुई रेड थप
-

खाईपाई आएकोमा
दुई रेड थप

पाुँि िषा िा सो भन्द्दा बढी सेिा
अिधध पुरा गरे को र राजपत्र

अनवङ्कत प्रथम श्रे णीमा सेिा प्रिेश
गदााको बखत तोवकएको न्द्यूनतम

अधधकृतस्तर
छै ठौं

-

शैचक्षक योग्यता हाधसल गरे को
राजपत्रावङ्कत
तृतीय

पाुँि िषा भन्द्दा कम सेिा अिधध
पाुँि िषा िा सो भन्द्दा बढी सेिा
अिधध

राजपत्रावङ्कत
ठद्वतीय

पाुँि िषा भन्द्दा कम सेिा अिधध
पाुँि िषा िा सो भन्द्दा बढी सेिा
अिधध

अधधकृतस्तर
सातौं

अधधकृतस्तर
आठौं

अधधकृतस्तर
निौं

अधधकृतस्तर
दशौं

अधधकृतस्तर

राजपत्रावङ्कत
प्रथम

एघारौं
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खाईपाई आएकोमा
दुई रेड थप
खाईपाई आएकोमा
दुई रेड थप
खाईपाई आएकोमा
दुई रेड थप

(५) श्रे णी विहीन कमािारीलाई प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिामा समायोजन

गदाा धनजले खाईपाई आएको रेडमा दुई रेड थप पाउने गरी समायोजन गररनेछ।

(६) यस दफा बमोचजम कमािारी समायोजन गदाा कायम हुने तलब धनजले

साविकमा खाईपाई आएको तलबभन्द्दा कम हुने भएमा रेड थप गरी तलब धमलान
गररनेछ।

(७) प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन उपदफा (४)

र (५) बमोचजम प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिामा समायोजन गदाा थप गररएको रेड
त्यस्तो कमािारीले पाउने अधधकतम रेड भन्द्दा बढी हुने भएमा त्यसरी थप भएको
रेड समेत ठदइनेछ।

(८) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन सरकारी सेिामा

तहगत रुपमा कायारत कमािारीलाई प्रदे श िा स्थानीय तहमा समायोजन गनुा पदाा

प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिाको सम्बचन्द्धत तहमा समायोजन गररनेछ। यसरी
समायोजन भएका कमािारीलाई धनजले खाईपाई आएको रेडमा दुई रेड थप गररनेछ।
यस्ता कमािारीको हकमा उपदफा (६) र (७) को व्यिस्था समेत लागू हुनेछ।

(९) यस दफा बमोचजम सरकारी सेिाका कमािारीलाई सङ्घ, प्रदे श र

स्थानीय तहको सेिामा समायोजन गदाा राजपत्रावङ्कत प्रथम श्रे णी िा सो सरह र सो
भन्द्दा माधथका पदमा नेपाल सरकारले तथा अन्द्य पदमा सम्बचन्द्धत सेिा सञ्चालन गने
धनकायले समायोजन गनेछ।

(१०) यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन व्यिस्थावपका-

सं सद सचििालय सम्बन्द्धी ऐन, २०६४ बमोचजम गठन भएको नेपाल व्यिस्थावपकासं सद सेिाका कमािारीलाई सङ्घ¸ प्रदे श र स्थानीय तहमा समायोजन गररनेछ ।

(११) उपदफा (१०) बमोचजम समायोजन हुने कमािारीको वििरण सं घीय

सं सद सचििालयले यो ऐन प्रारम्भ भएको सात ठदन धभत्र मन्द्त्रालयमा पठाउनेछ र
यस्तो वििरण प्राप्त भएको सात ठदन धभत्र मन्द्त्रालयले समायोजन गनेछ। यसरी

समायोजन गदाा यस ऐनको दफा ८ को अधीनमा रही नेपाल व्यिस्थावपका-संसद

सेिाको सामान्द्य प्रशासन समूहका कमािारीलाई प्रदे श धनजामती सेिाको प्रशासन सेिा¸

सामान्द्य प्रशासन समूह िा स्थानीय सेिाको प्रशासन सेिा¸ सामान्द्य प्रशासन समूहको
पदमा र अन्द्य समूहका कमािारीलाई धमसदो समूहमा समायोजन गनेछ।

(१२) उपदफा (११) बमोचजम समायोजन हुने कमािारीको सरुिा¸ बढु िा¸

ज्येष्ठताको गणना यस ऐन बमोचजम समायोजन हुने सरकारी सेिाका कमािारी सरह
हुनेछ ।
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८.

कमािारी समायोजनको आधार: (१) यस ऐन बमोचजम सरकारी सेिाका कमािारीलाई

सङ्घको पदमा समायोजन गदाा कमािारीले दफा ५ को उपदफा (५) बमोचजम ठदएको
धनिेदनमा उचसलचखत प्राथधमकताक्रम बमोचजम क्रमशाः दे हायको आधारमा समायोजन
गररनेछ:-

(क)

कायारत पदको ज्येष्ठता,

(ख)

कायारत पद भन्द्दा तसलो श्रे णी िा तहको पदको

(ग)

उमेरको जेष्ठता।

ज्येष्ठता

(२) यस ऐन बमोचजम सरकारी सेिाका कमािारीलाई प्रदे श िा स्थानीय

तहको पदमा समायोजन गदाा कमािारीले दफा ५ को उपदफा (५) बमोचजम ठदएको
धनिेदनमा उचसलचखत प्राथधमकताक्रम बमोचजम क्रमशाः दे हायको आधारमा समायोजन
गररनेछ:-

(क)

कायारत पदको ज्येष्ठता,

(ख)

कायारत पद भन्द्दा तसलो श्रे णी िा तहको पदको
ज्येष्ठता

(ग)

कमािारी हाल कायारत रहे को प्रदे श िा स्थानीय तह,

(घ)

हालको स्थायी बसोबासको ठे गाना,

(ङ)

नागररकताको प्रमाणपत्रमा उचसलचखत ठे गाना,

(ि)

उमेरको जेष्ठता।

(३) उपदफा (२) बमोचजम प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिामा कमािारी
समायोजन गदाा सम्भि भएसम्म पधत पत्नीलाई एकै चजसलामा पने गरी समायोजन
गररनेछ।

(४) उपदफा (१) िा (२) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन प्रिधलत

कानूनले धनधाारण गरे को कडा रोग लागेको िा गम्भीर शारीररक अशक्तता भएको
भनी नेपाल सरकारले गठन गरे को मेधडकल बोडाले प्रमाचणत गरे का कमािारीलाई दफा
१७ बमोचजमको धनदे शन तथा समन्द्िय सधमधतको धसफाररसमा सेिा सञ्चालन गने
धनकायले उपयुक्त ठहर्याए बमोचजम समायोजन गनेछ।
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(५) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन दफा ५ बमोचजम

सूिना प्रकाशन भएको धमधतले एक िषाधभत्र अधनिाया अिकाश हुने अिस्था भएका

सरकारी सेिाका कमािारीलाई प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिामा समायोजन गररने
छै न।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन प्रदे श िा स्थानीय

तहमा सङ्गठन सं रिना सवहत कायाचजम्मेिारी हस्तान्द्तरण भएका धनकाय िा कायाालयका

कमािारीलाई सम्बचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिामा समायोजन गना बाधा परे को
माधनने छै न।

(७) यस दफा बमोचजम सङ्घको सेिाको पदमा समायोजन भएका र

समायोजन हुुँदाका बखत सङ्घको कायाालय िा पदमा बहाल रहे का कमािारीले धनजको
सेिा, शता सम्बन्द्धी कानून बमोचजम पदस्थापन िा सरुिा नभएसम्मको लाधग आफू

बहाल रहे को कायाालयमा कामकाज गनुा पनेछ। सङ्घको सेिाको पदमा समायोजन
भएका र समायोजन हुुँदाका बखत प्रदे श िा स्थानीय तहमा खवटएका कमािारीको
हकमा सङ्घको कुनै कायाालय तोकी कामकाज गना लगाइनेछ।
९.

कमािारी खटाउन सवकने: (१) दफा ६ र ७ बमोचजम समायोजन गदाा समेत दफा

३ बमोचजम प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिामा स्िीकृत भएको दरबन्द्दी पूधता हुन नसकी

ररक्त रहे को पदमा दफा १९ को उपदफा (१) बमोचजम पुल दरबन्द्दीमा कायम
भएका सम्बचन्द्धत सेिा, समूहका कमािारीमध्येबाट धनज बहाल रहे को पदसुँग धमसदो

तहको दफा ७ बमोचजमको पदमा बढीमा तीन िषाको लाधग प्रदे श सरकार माफात
कामकाज गना खटाईनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम कमािारी खटाउुँ दा राजपत्रावङ्कत प्रथम श्रे णी

िा एघारौं तह िा सो भन्द्दा माधथको कमािारीलाई नेपाल सरकारले र अन्द्य
कमािारीलाई सेिा सञ्चालन गने धनकायले खटाउनेछ।

(३) यस दफा बमोचजम प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिामा खवटएका
कमािारीलाई प्रदे श सरकारले प्रदे श धभत्रको धनजको सेिा, समूह, उपसमूह र तह धमसदो
ररक्त पदमा एक धनकायबाट अको धनकायमा खटाउन सननेछ।

(४) यस ऐन बमोचजम प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिामा खवटएको कमािारी

आफू त्यस्तो तहमा कायारत रहुँदासम्म खवटएकै तहप्रधत उत्तरदायी हुनेछ।

(५) यस दफा बमोचजम खवटएका कमािारी खवटएको प्रदे श िा स्थानीय

तहको सेिाको पदमा बढु िा हुन योग्य हुनेछ।
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(६) उपदफा (५) बमोचजमको कमािारी सम्बचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय

तहको सेिामा बढु िा भएमा धनज त्यस्तो प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिाको पदमा स्िताः
समायोजन भएको माधननेछ।

(७) यस दफा बमोचजम खवटएको कमािारीको पद दे हायको कुनै अिस्थामा
ररक्त भएको माधननेछ र त्यस्तो ररक्त पदमा पदपूधताको लाधग सम्बचन्द्धत प्रदे श िा

स्थानीय तहले प्रदे श लोक सेिा आयोगमा पदपूधताको लाधग अनुरोध गरी पठाउनु पनेछ
:-

(क)

धनजले राजीनामा ठदएमा,

(ख)

धनज सङ्घको सेिाको पदमा सरुिा िा बढु िा भएमा,

(ग)

धनज सम्बचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिामा

(घ)

धनजको मृत्यु भएमा।

बढु िा भएमा, िा

(८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन प्रदे श लोक सेिा

आयोग गठन नभएसम्म पदपूधताका लाधग मन्द्त्रालय माफात लोक सेिा आयोगमा
अनुरोध गरी पठाउनु पनेछ।
(९)

यस ऐन

बमोचजम सङ्घको सेिाको

पदमा समायोजन भएका

कमािारीलाई सम्बचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय तहको मागको आधारमा प्रदे श िा स्थानीय
तहमा कामकाज गने गरी खटाउन सवकनेछ।
१०.

कामकाज गना खटाइने: (१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४
को उपदफा (३) बमोचजमको कानून नबनेसम्मका लाधग नेपाल सरकारले

चजसला

समन्द्िय अधधकारी र गाउुँ पाधलका तथा नगरपाधलकाको प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतको
पदमा धनजामती सेिाको कुनै अधधकृत कमािारीलाई खटाउनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम खटाइएका कमािारी सम्बचन्द्धत स्थानीय तह

प्रधत जिाफदे ही हुन ु पनेछ।
११.

प्रदे शको प्रमुख सचिि तथा प्रदे श मन्द्त्रालयको सचिि सम्बन्द्धी व्यिस्था: (१) यस ऐन
बमोचजम कमािारी समायोजन गने प्रयोजनका लाधग प्रदे श सरकारको प्रमुख सचिि र
प्रदे श सरकारका मन्द्त्रालयको सचििको पद सङ्घीय धनजामती सेिाको पद माधननेछ।

(२) प्रदे शको प्रमुख सचिि र प्रदे श मन्द्त्रालयको सचिि पदमा प्रिधलत
कानून बमोचजम नेपाल सरकारले धनजामती सेिाबाट कमािारी खटाउनेछ।
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(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन प्रदे श

कानून बमोचजम प्रदे श सचििको पदपूधता भएपधछ त्यस्तो पद स्िताः प्रदे श धनजामती
सेिाको पद माधननेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोचजम प्रदे शको प्रमुख सचिि पदमा खटाउुँ दा
राजपत्रावङ्कत विचशि श्रे णीका कमािारीमध्येबाट र प्रदे श मन्द्त्रालयको सचिि पदमा
खटाउुँ दा

सम्बचन्द्धत

सेिा, समूह

िा

उपसमूहका

राजपत्रावङ्कत

प्रथम

श्रे णीका

कमािारीमध्येबाट सम्भि भएसम्म ज्येष्ठता र कायाक्षमताको आधारमा खटाइनेछ।

(५) उपदफा (२) बमोचजम खटाइएका कमािारी पूणा रुपमा प्रदे श सरकार

प्रधत उत्तरदायी हुनपु नेछ ।
१२.

पदपूधताको लाधग माग गना सनने: (१) प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिाको लाधग दफा
३ बमोचजम कायम गररएको दरबन्द्दीमा दफा ६ र ७ बमोचजम समायोजन गदाा समेत
त्यस्तो दरबन्द्दी पूधता हुन नसकेमा सम्बचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय तहले प्रदे श लोक
सेिा आयोगमा पदपूधताको लाधग अनुरोध गरी पठाउनु पनेछ।

तर प्रदे श लोक सेिा आयोग गठन नभएसम्मका लाधग सम्बचन्द्धत प्रदे श िा

स्थानीय तहले मन्द्त्रालय माफात लोक सेिा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) िा दफा ९ को उपदफा (७) िा (८) बमोचजम अनुरोध

भई आएमा प्रदे श लोक सेिा आयोग िा लोक सेिा आयोगले सम्बचन्द्धत प्रदे श िा

स्थानीय तहको सेिाको कानून बमोचजम पदपूतीको लाधग उम्मेदिार धसफाररस गनेछ।
तर सम्बचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिा सम्बन्द्धी कानून नबनेसम्म
धनजामती सेिा सम्बन्द्धी प्रिधलत कानूनको व्यिस्था बमोचजम पदसङ्ग््या धनधाारण गरी

पदपूधता गररनेछ। यसरी पदपूधता गदाा बढु िाको लाधग धनधाारण भएको पदमा बढु िा
हुने पदको आिश्यक न्द्यूनतम योग्यता पुगेका सम्बचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय तहको
सेिाका एक श्रे णी िा तह मुधनका सम्भाव्य उम्मेदिारहरुबाट पदपूधता गररनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम अनुरोध प्राप्त भएमा प्रदे श लोक सेिा आयोग

िा लोकसेिा आयोगले पद ररक्त रहेको प्रदे श िा स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गनेछ

र उपयुक्त उम्मेदिारलाई धनयुचक्तका लाधग सम्बचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय तहमा नै
धसफाररस गनेछ। यसरी धसफाररस भएका कमािारीलाई सम्बचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय
तहले धनयुचक्त ठदनु पनेछ।

(४) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन प्रदे श िा

स्थानीय तहको सेिामा समायोजन भएको कमािारी कुनै कारणले सेिामा नरहे मा
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त्यस्तो पदमा सम्बचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिा सम्बन्द्धी कानून बमोचजम
पदसङ्ग््या धनधाारण गरी पदपूधता गररनेछ।

(५) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन प्रदे श लोक

सेिा आयोग गठन नभएसम्मको लाधग दफा ३ बमोचजम स्िीकृत प्रदे श तथा स्थानीय

तहको सङ्गठन सं रिना र दरबन्द्दीमा समायोजन हुने कमािारीको पदसङ्ग््या तथा

समायोजनबाट पूधता हुन नसनने पदसङ्ग््या प्रक्षेपण गरी प्रदे श र स्थानीय तहको ररक्त
पद खुलाई पदपूधताको लाधग धसफाररस गना नेपाल सरकारले लोक सेिा आयोगलाई
अनुरोध गना सननेछ।

(६) उपदफा (५) बमोचजम अनुरोध भई आएमा लोक सेिा आयोगले

त्यस्तो पदमा पदपूधता सम्बन्द्धी कारबाही गरी धनयुचक्तको लाधग सम्बचन्द्धत प्रदे श िा
स्थानीय तहमा धसफाररस गनेछ र त्यस्तो कमािारीलाई सम्बचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय
तहले धनयुचक्त ठदनु पनेछ।

(७) उपदफा (३) िा (६) बमोचजम धनयुक्त भएको कमािारी सम्बचन्द्धत
प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिाको पदमा धनयुक्त भएको माधननेछ।
१३.

कमािारी हाचजर हुनपु ने: (१) यस ऐन बमोचजम समायोजन भएका कमािारी बाटोको

म्याद बाहे क एक्काइस ठदनधभत्र समायोजन गररएको प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिाको
पदमा अधनिाया रुपमा हाचजर हुन ु पनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन समायोजन

हुुँदाका बखत दे हायको अिस्थामा रहे को कमािारीले दे हायको अिधध समाप्त भएको
पैंतीस ठदनधभत्र समायोजन भएको पदमा हाचजर हुन ु पनेछ:
(क)

प्रसूधत धबदा िा प्रसूधत स्याहार धबदामा बसेको
कमािारीले त्यस्तो धबदा समाप्त भएको,

(ख)

वकररया धबदामा बसेको कमािारीले त्यस्तो धबदा

(ग)

धनलम्बनमा

समाप्त भएको,

रहे को

कमािारीले

त्यस्तो

धनलम्बन

समाप्त भएको,
(घ)

असाधारण िा अध्ययन धबदामा बसेको कमािारीले

(ङ)

धबरामी

त्यस्तो धबदा समाप्त भएको,
परी

अस्पताल

भनाा भएको कमािारीले

अस्पतालबाट धडस्िाजा भएको।
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(३) प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन उपदफा (१)

िा (२) बमोचजमको अिधधधभत्र हाचजर नहुने कमािारीलाई प्रिधलत कानून बमोचजमको
विभागीय सजायको आदे श ठदन पाउने अधधकारीले सेिाबाट अिकाश ठदनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम कमािारीलाई सेिाबाट अिकाश ठदनुपूिा
प्रिधलत कानून बमोचजम सफाइ र स्पिीकरण पेश गने मनाधसब मौका ठदनु पनेछ।
(५) उपदफा (३) बमोचजम कमािारीलाई सेिाबाट अिकाश ठदने विषयमा

लोक सेिा आयोगको परामशा धलनु पनेछ।

(६) उपदफा (३) बमोचजम अिकाश पाएको कमािारीले प्रिधलत कानून
बमोचजमको सुविधा पाउनेछ।
(७) सम्बचन्द्धत धनकायको प्रशासकीय प्रमुख िा अधधकारीले यस ऐन

बमोचजम प्रदे श िा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कमािारीलाई हाचजर गराई चजम्मेिारी
ठदनु पनेछ।

(८) उपदफा (७) बमोचजम हाचजर नगराउने र चजम्मेिारी नठदने

अधधकारीलाई प्रिधलत कानून बमोचजम कारबाही गररनेछ।
१४.

समायोजन भएका कमािारीको सरुिा तथा बढुिा सम्बन्द्धी व्यिस्था: (१) प्रिधलत
कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन यस ऐन बमोचजम प्रदे शको सेिामा

समायोजन भएका कमािारीलाई प्रदे श कानूनमा तोवकएको अिधध पुरा भएपधछ
सम्बचन्द्धत प्रदे श िा अन्द्तगातका कायाालयमा सरुिा गना सवकनेछ।

(२) प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन यस ऐन बमोचजम

समायोजन भएका कमािारी दे हायको पदमा बढु िाको लाधग उम्मेदिार हुन सननेछन्
:-

(क)

स्थानीय तहको सेिामा समायोजन भएका कमािारी
सम्बचन्द्धत प्रदे शमा रहे का स्थानीय तहको सम्बचन्द्धत
सेिा, समूहको एक तह माधथको पदमा,

(ख)

प्रदे शको

सेिामा

समायोजन

भएको

कमािारी

सम्बचन्द्धत प्रदे शको सेिा, समूह िा उपसमूहको एक
तह माधथको पदमा।

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लाधग समायोजन भएको कमािारीको

हकमा धनजको समायोजन हुन ु पूिक
ा ो सेिा अिधध समेत गणना गररनेछ।
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(४) यस ऐन बमोचजम प्रदे श िा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कमािारी

सङ्घीय धनजामती सेिा सम्बन्द्धी ऐन बमोचजम आन्द्तररक प्रधतयोधगता¸ ज्येष्ठता र
कायासम्पादन मूसयाङ्कन तथा कायाक्षमता मूसयाङ्कनद्वारा हुने बढु िाका लाधग समायोजन
हुनपु ूिा िहाल रहे को सेिा¸ समूह िा उपसमूहको एक श्रे णी िा तह माधथको पदमा
उम्मेदिार हुन सननेछ।
१५.

सेिाका शता र सुरक्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड: (१) प्रदे श िा स्थानीय तहले प्रदे श िा
स्थानीय तहको सेिाको गठन सम्बन्द्धी कानून बनाउुँ दा दे हायको व्यिस्था गनुा पनेछ
:-

(क)

प्रदे श धनजामती सेिा तथा स्थानीय सेिा सम्बन्द्धी
कानून बनाउुँ दा कमािारी छनौट, भनाा, धनयुचक्त, सरुिा,
बढु िा, आिरण र विभागीय सजायका विषयमा सङ्घीय

धनजामती सेिा सम्बन्द्धी कानूनका आधारभूत धसिान्द्त
र मान्द्यतालाई आधारको रुपमा धलने,
(ख)

प्रदे श धनजामती सेिा र स्थानीय सेिाको पदमा प्रदे श
लोकसेिा

आयोगको

धसफाररसमा

व्यिस्था गने,
(ग)

धनयुचक्त

हुने

प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिामा समायोजन भएका
कमािारी अिकाश नभएसम्म त्यसरी समायोजन

हुुँदाको पद कायम रहने गरी सङ्गठन सं रिना तथा
दरबन्द्दी स्िीकृत गने,
(घ)

समायोजन हुुँदाका बखत कानून बमोचजम खाइपाई

आएको तलब भन्द्दा कम तलब नहुने कुरा सुधनचित
गने,

(ङ)

प्रदे शको सेिामा समायोजन भएका कमािारीलाई
सम्बचन्द्धत

प्रदे श

र

अन्द्तगातका

कायाालयमा

सम्बचन्द्धत सेिा, समूहको पदमा बढु िाको लाधग
सम्भाव्य उम्मेदिार हुने कुरा सुधनचित गने,
(ि)

स्थानीय

तहको

सेिामा

समायोजन

भएका

कमािारीहरु सम्बचन्द्धत प्रदे शमा रहे का स्थानीय

तहमा कानून बमोचजम सरुिा हुन सनने व्यिस्था
गने,
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(छ)

यस ऐन बमोचजम प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिामा
समायोजन

भएका

कमािारीलाई

अन्द्तर

सेिा

प्रधतस्पधाामाफात प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिाको
पदमा पदोन्नतीको अिसर प्रदान गने,
(ज)

दफा ९ बमोचजम खवटएको कमािारी सम्बचन्द्धत
प्रदे श र स्थानीय सेिाको पदमा बढु िाको लाधग
सम्भाव्य उम्मेदिार हुने कुरा सुधनचित गने,

(झ)

दफा १२ को उपदफा (३) िा (६) बमोचजम धनयुक्त
भएको कमािारीको हकमा योगदानमा आधाररत सेिा
धनिृत्त सुविधा ठदने व्यिस्था गने।

(२) यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन सङ्घ, प्रदे श र

स्थानीय तहका कमािारीको सेिा, शता र सुविधा सम्बन्द्धी कानून नबनेसम्मको लाधग
यस ऐन बमोचजम समायोजन हुने कमािारीको सेिा, शता र सुविधा सम्बन्द्धी व्यिस्थाहरू
समायोजन हुन ु पूिक
ा ो सेिाका शता र सुविधा बमोचजम नै हुनेछ।

(३) दफा ६ र ७ बमोचजम समायोजन भएका कमािारीको समायोजन

हुुँदाका बखत लागू रहे को कानून बमोचजमको तलब, उपदान, धनिृत्तभरण, उपिार खिा
र अन्द्य सुविधा सम्बन्द्धी सेिाका शताहरुमा प्रधतकूल असर पनेगरी कानून बनाउन
पाइने छै न।

(४) यस ऐन बमोचजम सरकारी सेिाबाट प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिामा

समायोजन भएका कमािारीलाई सङ्घीय धनजामती सेिा सम्बन्द्धी कानूनमा व्यिस्था भए

बमोचजम सङ्घीय धनजामती सेिाको पदमा अन्द्तरसेिा प्रधतष्पधाा माफात बढु िाको अिसर
प्रदान गररनेछ।

(५) नेपाल सरकारलाई प्राप्त िैदेचशक छात्रिृचत्त अन्द्तगातका अध्ययन,

ताधलम, सेधमनार, गोष्ठी जस्ता अिसर आिश्यकता र औचित्यको आधारमा यस ऐन
बमोचजम प्रदे श र स्थानीय तहको सेिामा समायोजन हुने कमािारीलाई उपलब्ध
गराइनेछ।
१६.

समायोजन भएका तथा खटाइएका कमािारीको सेिा, सुविधा: (१) यस ऐन बमोचजम
प्रदे श तथा स्थानीय तहको सेिामा समायोजन भएका तथा खटाइएका कमािारीको

तलब तथा अन्द्य सुविधा सम्बचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन यस ऐन बमोचजम

प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिामा समायोजन भएको िा खटाइएको सरकारी कमािारी
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कुनै कारणले सेिाबाट अलग भएमा धनजले पाउने उपदान, धनिृत्तभरण, उपिार खिा,

सचञ्चत धबदाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोनेछ। यस्तो रकम उपलब्ध गराउुँ दा

सङ्घीय धनजामती सेिाको समान श्रे णी िा तहको कमािारीले पाउने सुविधाभन्द्दा घटी
बढी नहुने गरी उपलब्ध गराइनेछ।

तर भविष्यमा सरकारी सेिाका धनधमत्त अयोग्य ठहररने गरी सेिाबाट बखाास्त

भएको कमािारीलाई यस उपदफा बमोचजमको कुनै सुविधा ठदइने छै न।

(३) यस ऐन बमोचजम अन्द्य सेिाबाट प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिामा

समायोजन भएका कमािारीले सेिा धनिृत्त हुुँदा पाउने सुविधा सम्बन्द्धी व्यिस्था

सम्बचन्द्धत तहको कानून बमोचजम हुनेछ। यसरी कानून बनाउुँ दा त्यस्तो कमािारी
धनयुचक्त हुुँदाको अिस्थामा रहे को कानून बमोचजमको सुविधामा प्रधतकूल असर नपने
व्यिस्था गनुा पनेछ।
१७.

धनदे शन तथा समन्द्िय सधमधत: (१) कमािारी समायोजन सम्बन्द्धी कायाको अनुगमन
गने, अन्द्तर धनकाय समन्द्िय गने र आिश्यकता अनुसार धनदे शन ठदने प्रयोजनको लाधग
दे हाय बमोचजमको एक धनदे शन तथा समन्द्िय सधमधत रहनेछ:(क)

सङ्घीय माधमला तथा सामान्द्य प्रशासन

(ख)

मु्य सचिि, नेपाल सरकार

-सदस्य

(ग)

सचिि, सेिा सञ्चालन गने धनकाय

-सदस्य

(घ)

मन्द्त्रालयले तोकेको प्रशासन विज्ञ

-सदस्य

(ङ)

मन्द्त्रालयको सचिि

मन्द्त्री

-सं योजक

-सदस्य-सचिि

(२) उपदफा (१) बमोचजमको धनदे शन तथा समन्द्िय सधमधतले दफा ७
को उपदफा (३) बमोचजमका कमािारीलाई धमसदो सेिा समूहमा समायोजन गने आधार
र मापदण्ड तोननेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजमको धनदे शन तथा समन्द्िय सधमधतको बैठक

तथा तत् सम्बन्द्धी कायाविधध सो सधमधत आफैले धनधाारण गरे बमोचजम हुनछ
े ।
१८.

सहजीकरण सधमधत: (१) कमािारी समायोजन सम्बन्द्धी कायामा सहजीकरण गने
प्रयोजनको लाधग दे हाय बमोचजमको एक सहजीकरण सधमधत रहनेछ:(क)

मु्य सचिि, नेपाल सरकार
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-सं योजक

(ख)

सचिि, प्रधानमन्द्त्री तथा मचन्द्त्रपररषद्को
कायाालय

-सदस्य

(ग)

सचिि, मन्द्त्रालय

-सदस्य

(घ)

सचिि, अथा मन्द्त्रालय

-सदस्य

(ङ)

सचिि, कानून, न्द्याय तथा सं सदीय
माधमला मन्द्त्रालय

-सदस्य

(ि)

सचिि, सेिा सञ्चालन गने धनकाय

-सदस्य

(छ)

सहसचिि, मन्द्त्रालय

-सदस्य-सचिि

(२) उपदफा (१) बमोचजमको सहजीकरण सधमधतको बैठक तथा तत्
सम्बन्द्धी कायाविधध सो सधमधत आफैले धनधाारण गरे बमोचजम हुनेछ।
१९.

पुल दरबन्द्दी सम्बन्द्धी व्यिस्था: (१) दफा ७ बमोचजम समायोजन भई बाुँकी रहे का
सरकारी सेिाका कमािारीहरु सेिा सञ्चालन गने धनकायको पुल दरबन्द्दीमा स्िताः
कायम भएको माधननेछ। यसरी पुल दरबन्द्दीमा कायम भएका कमािारीलाई अन्द्यत्र
कामकाज गना खटाईएको अिस्थामा बाहे क सम्बचन्द्धत सेिा सञ्चालन गने धनकायले
हाचजर गराउनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम पुल दरबन्द्दीमा रहे का कमािारीहरु तथा त्यस्ता

कमािारीको दरबन्द्दी सम्बन्द्धी वििरण सेिा सञ्चालन गने धनकायले श्रे णी िा तहगत
रुपमा खुलाई मन्द्त्रालय र राविय वकताबखानालाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनु पनेछ।
यसरी प्राप्त वििरण समेतको आधारमा राविय वकताबखानाले वििरण अद्यािधधक
गनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम पुल दरबन्द्दीमा रहे का कमािारी माधथसलो

पदमा बढुिा भएमा िा कुनै कारणले सेिामा नरहे मा त्यस्तो दरबन्द्दी स्िताः खारे ज
हुनेछ र सोही बमोचजम सेिा सञ्चालन गने धनकाय र राविय वकताबखानाले अधभलेख
अद्यािधधक गनेछ।

(४) यस दफा बमोचजम सरकारी सेिाको पुल दरबन्द्दीमा रहे को कमािारी

धनजको सेिा शता सम्बन्द्धी कानूनको अधीनमा रही सङ्घको सम्बचन्द्धत सेिा, समूह िा

उपसमूहको माधथसलो पदमा बढु िाको लाधग सम्भाव्य उम्मेदिार हुन पाउनेछ।
२०.

सम्बचन्द्धत तहको सेिामा समायोजन भएको माधनने: (१) यस ऐन बमोचजम सङ्घमा
समायोजन भएका कमािारी सङ्घको सम्बचन्द्धत सेिा, समूह िा उपसमूहको पदमा
समायोजन भएको माधननेछ।
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(२) यस ऐन बमोचजम प्रदे शको सेिामा समायोजन भएका कमािारी

सम्बचन्द्धत प्रदे श धनजामती सेिामा र स्थानीय तहको सेिामा समायोजन भएका कमािारी
स्थानीय सेिामा समायोजन भएको माधननेछ।
२१.

सम्बचन्द्धत धनकायको कमािारी माधनने: यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए

तापधन प्रदे श िा स्थानीय तहमा सं रिना सवहत सेिा हस्तान्द्तरण भएका सधमधत, आयोग,

प्रधतष्ठान िा यस्तै प्रकृधतका सङ्गठठत संस्थाका स्थायी कमािारीहरु त्यसरी सेिा
हस्तान्द्तरण भएको प्रदे श िा स्थानीय तहको त्यस्तो सधमधत, आयोग, प्रधतष्ठान िा यस्तै
प्रकृधतका सङ्गठठत सं स्थाको सेिाको कमािारी माधननेछ।
२२.

दरबन्द्दीको अधभलेख: (१) दफा ३ बमोचजम कायम भएको सङ्गठन सं रिना, दरबन्द्दी
र दफा १९ बमोचजमको पुल दरबन्द्दीको अधभलेख राविय वकताबखानाले अद्यािधधक
गरी राख्नेछ।

(२) राविय वकताबखानाले यस ऐन बमोचजम सरकारी सेिाबाट प्रदे श िा

स्थानीय तहको सेिामा समायोजन भएका कमािारीको दरबन्द्दी र सङ्घमा कायम भएको
दरबन्द्दीको छु ट्टाछु ट्टै अधभलेख राखी अद्यािधधक समेत गनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम राचखएको अधभलेख अनुसार प्रदे श तथा स्थानीय

तहमा कायम भएको दरबन्द्दीलाई सङ्घमा कायम भएको दरबन्द्दीसुँग धमलान गरी
दरबन्द्दी सङ्ग््या यवकन गररनेछ।

(४) यस ऐन बमोचजम समायोजनको काया समाप्त भएको भनी मन्द्त्रालयले

लेखी पठाए पधछ प्रदे श र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कमािारीको राविय
वकताबखानामा रहे को अधभलेख सो वकताबखानाले आिश्यकता अनुसार सम्बचन्द्धत
प्रदे श िा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनेछ।
२३.

प्रोत्साहन सुविधा: (१) यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन प्रदे श
िा स्थानीय तहको सेिामा समायोजन भएका अन्द्य सेिाका कमािारी र साविकमा

तहगत रुपमा रही समान तहमा प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिामा समायोजन भएका
सरकारी सेिाका कमािारीको हकमा धनजहरुको धनयुचक्त, शैचक्षक योग्यता र सेिा
अिधधको आधारमा मापदण्ड बनाई प्रोत्साहन सुविधाको व्यिस्था गना सवकनेछ।
(२) यस ऐन बमोचजम प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिाको पदमा समायोजन

भएका िा खवटएका कमािारीलाई नेपाल सरकारले गरे को भौगोधलक िगीकरणको
आधारमा सम्बचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय तहले थप प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउन
सननेछ।
२४.

सङ्घको सेिाका पदमा पदपूधता: प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन
यस ऐन बमोचजम कमािारीको समायोजन भएपधछ ररक्त हुन आउने सङ्घको सेिाको
पदमा दफा १९ को उपदफा (१) बमोचजम पुल दरबन्द्दीमा रहे का सम्बचन्द्धत सेिा,
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समूह, उपसमूह र श्रे णी िा तहका सरकारी कमािारीको पद धमलान गरी बाुँकी रहे को
सङ्घको दरबन्द्दीको पदमा मात्र पदपूधता गररनेछ।

तर प्रदे श र स्थानीय तहको सेिामा दरबन्द्दी कायम नहुने सेिा िा समूहको

ररक्त पदमा प्रिधलत कानून बमोचजम पदपूधता गना सवकनेछ।
२५.

दरबन्द्दी सृजना: प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन यो ऐन बमोचजम
समायोजनको काया सम्पन्न नभएसम्म दफा ३ बमोचजमको अिस्थामा बाहे क कुनै
धनकायको लाधग सङ्गठन सं रिना र दरबन्द्दी सृजना गररने छै न।

तर तत्काल सङ्गठन सं रिना तथा दरबन्द्दी पुनरािलोकन गना नेपाल

सरकारले आिश्यक ठानेमा प्रिधलत कानून बमोचजम सङ्गठन सं रिना तथा दरबन्द्दी
पुनरािलोकन गना बाधा पने छै न।
२६.

समायोजन गना बाधा नपने: यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन सङ्घको
दरबन्द्दीमा नरही प्रदे श र स्थानीय तहमा दरबन्द्दी कायम भएका िा कुनै पधन तहमा

दरबन्द्दी कायम हुन नसकेका सरकारी सेिाका कमािारीले दफा ५ बमोचजम धनिेदन
नठदएको कारणले मात्र त्यस्तो कमािारीलाई मन्द्त्रालयले उपयुक्त ठहर्याए बमोचजम
प्रदे श िा स्थानीय तहको सेिाको धमसदो पदमा समायोजन गना बाधा पने छै न।
२७.

धनयम बनाउने अधधकार: यो ऐन कायाान्द्ियन गनाका लाधग नेपाल सरकारले आिश्यक

२८.

आिश्यक व्यिस्था धमलाउने: यो ऐन कायाान्द्ियन गने क्रममा कुनै कठठनाई उत्पन्न

धनयम बनाउन सननेछ।

भएमा नेपाल सरकारले यो ऐनको प्रधतकूल नहुने गरी आिश्यक व्यिस्था धमलाउन
सननेछ।

२९.

यसै ऐन बमोचजम हुने: प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन यस

३०.

खारे जी र बिाउ: (१) कमािारी समायोजन अध्यादे श, २०७५ खारे ज गररएको छ।

ऐनमा लेचखएको विषयमा यसै ऐन बमोचजम हुनेछ।

(२) कमािारी समायोजन अध्यादे श, २०७५ बमोचजम भए गरे का काम
कारबाही यसै ऐन बमोचजम भए गरे को माधननेछ।
प्रधतधनधध सभाले पाररत गरे को धमधताः 2075/11/03

राविय सभाले संशोधन विना पाररत गरे को धमधताः 2075/11/08
प्रमाणीकरण धमधताः 2075/11/10
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केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गना बनेको विधेयक
प्रस्तािनााः प्रिधलत नेपाल ऐनमा समसामवयक सुधार गना केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गना
िाञ्छनीय भएकोले ,

सं घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।
१.

संचक्षप्त, नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन,
२०७५” रहे कोछ।

(२) यो ऐन तुरून्द्त प्रारम्भ हुनेछ।
२.

नेपाल कानून व्या्या सम्बन्द्धी ऐन, २०१० मा संशोधनाः नेपाल कानून व्या्या
सम्बन्द्धी ऐन, २०१० को,(१)

दफा २ को,(क)

खण्ड (ङ) मा रहे का “ऐन, सिाल र” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“ऐन, ऐन सरहका
राचखएका छन्।

(ख)

सं वहता,

सिाल

र”

भन्ने

शब्दहरु

खण्ड (झ) पधछ दे हायका खण्ड (झ१) र (झ२) थवपएका छनाः“(झ१)

“प्रदे श

सरकार”

भन्नाले

नेपालको

सं विधानको धारा १६२ बमोचजम प्रदे शको
कायाकाररणी अधधकार प्रयोग गने प्रदे शको
मचन्द्त्रपररषद् सम्झनु पछा।
(झ२)

“स्थानीय कायापाधलका” भन्नाले नेपालको
सं विधानको धारा २१४ बमोचजम स्थानीय
तहको कायाकाररणी अधधकार प्रयोग गने

गाउुँ कायापाधलका िा नगर कायापाधलका
सम्झनु पछा।”
(ग)

खण्ड (ठ) मा रहे का “िा नेपालको सं विधान बमोचजम बनेको”

भन्ने शब्दहरूको सट्टा “िा नेपालको सं विधान बमोचजम सं घ,

प्रदे श िा स्थानीय तहले बनाएको” भन्ने शब्दहरू राचखएका
छन।
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(घ)

खण्ड (ड) मा रहे का “आदे श िा उपधनयम” भन्ने शब्दहरुको

सट्टा “आदे श, विधनयम िा ऐन अन्द्तगात बनेका धनदे चशका िा
कायाविधध” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(ङ)

खण्ड (ल) मा रहे को “धलखत” भन्ने शब्दको सट्टा “धलचखत”
भन्ने शब्द राचखएको छ।

(२)

दफा ३ को खण्ड (ि) मा रहेका “व्यिस्थावपका-सं सदबाट” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “व्यिस्थावपका-सं सद् िा नेपालको सं विधानको धारा ८३
बमोचजमको सं घीय सं सदबाट” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(३)

दफा १४ पधछ दे हायको दफा १४क. थवपएको छाः“१४क.

नेपाल सरकारबाट काया सम्पादन भएको माधननेाः प्रिधलत
कानूनमा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने भधनएका विषयमध्ये

दे हायका विषय नेपाल सरकार, मचन्द्त्रपररषद्बाट र सो बाहे कका
अन्द्य विषय नेपाल सरकारको कायासम्पादन धनयमािली िा
नेपाल सरकारबाट अधधकार प्रत्यायोजन भए बमोचजम सम्बचन्द्धत

मन्द्त्री िा मन्द्त्रीले अधधकार प्रत्यायोजन गरे बमोचजम नेपाल

सरकारको राजपत्रांवकत विचशि श्रे णीको अधधकृतबाट सम्पादन

भएकोमा त्यस्तो काया नेपाल सरकारबाट सम्पादन भएको
माधननेछाः(क)

प्रिधलत कानूनमा नेपाल सरकार, मचन्द्त्रपररषद्बाट

(ख)

नेपाल सरकारको कायासम्पादन धनयमािली बमोचजम

सम्पादन हुने भधन उसलेख भएका विषय,

नेपाल सरकार, मचन्द्त्रपररषद्मा पेश गनुा पने विषय,
(ग)

३.

प्रिधलत कानूनमा नेपाल सरकारमा पुनरािेदन लाग्ने
भनी उसलेख भएका विषय।”

विदे शी विधनमय (धनयधमत गने) ऐन, २०१९ मा संशोधनाः विदे शी विधनमय (धनयधमत
गने) ऐन, २०१९ को दफा १७ को उपदफा (१२) मा रहे का “उपदफा (१)” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा उपदफा (१०)” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

४.

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा संशोधनाः स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को,(१)

प्रस्तािनामा रहे का “विकेचन्द्रत प्रशासन” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सङ्घीय”
भन्ने शब्द राचखएको छ।
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(२)

दफा २ को,(क)

खण्ड (क१) चझवकएको छ।

(ख)

खण्ड (ख) पधछ दे हायको खण्ड (ख१) थवपएको
छाः-

“मन्द्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको गृह

“(ख१)

मन्द्त्रालय सम्झनु पछा।”
(३)

पररच्छे द-२ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का “विकास क्षेत्र, अञ्चल तथा” भन्ने
शब्दहरु चझवकएका छन्।

(४)

दफा ३ को उपदफा (१) मा रहेको “अनुसूिीमा” भन्ने शब्दको सट्टा

(५)

पररच्छे द-३ को शीषाकमा रहे का “क्षेत्रीय र” भन्ने शब्दहरु चझवकएका

“नेपालको सं विधानको अनुसूिी -४ मा”

भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

छन्।
(६)

दफा ५ को उपदफा (१) मा रहे का "क्षेत्रीय प्रशासकको" भन्ने शब्दहरु

(७)

दफा ६ को,-

चझवकएका छन्।

(क)

उपदफा

(१क)

मा

रहे का “क्षेत्रीय

प्रशासक तथा

गृह

मन्द्त्रालयलाई” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “मन्द्त्रालयलाई” भन्ने शब्द
र “क्षेत्रीय प्रशासकले ” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “मन्द्त्रालयले” भन्ने
शब्द राचखएको छ।
(ख)
(८)

उपदफा (२क) चझवकएको छ।

दफा ९ को उपदफा (४) मा रहे का “िन तथा भू-सं रक्षण मन्द्त्रालयले”
भन्ने शब्दहरुको सट्टा “नेपाल सरकारको िन तथा िातािरण मन्द्त्रालयले”
भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(९)

दफा ११ को उपदफा (३क) मा रहे का “क्षेत्रीय प्रशासकले ” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा

“मन्द्त्रालयले प्रदे श मन्द्त्रालयको धनजामती सेिाको कुनै

पदाधधकारी,” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
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(१०)

ऐनको ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का “गृह मन्द्त्रालय” र क्षेत्रीय प्रशासक र गृह

मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “मन्द्त्रालय” भन्ने शब्द राखी रुपान्द्तर
गररएको छ।

(११)
५.

दफा ४क., ४ख., ४ग., ४घ. र अनुसूिी खारे ज गररएका छन्।

चशक्षा ऐन, २०२८ मा संशोधनाः चशक्षा ऐन, २०२८ को,–
(१)

दफा २ को खण्ड (ज) मा रहे को “धनयममा” भन्ने शब्दको सट्टा “धनयम

(२)

दफा १९क. पधछ दे हायको दफा १९ख. थवपएको छाः-

“१९ख.

विधनयम बनाउने अधधकाराः (१) बोडाले यो ऐन तथा यस ऐन अन्द्तगात

िा विधनयममा” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

बनेको धनयमािलीको अधीनमा रही बोडाका कमािारीको सेिाको शता तथा
सुविधा र बोडाको काया सञ्चालन सम्बन्द्धमा आिश्यक विधनयम बनाउन
सननेछ।

(२)

उपदफा

(१)

बमोचजम

मन्द्त्रालयबाट स्िीकृत भएपधछ लागू हुनेछ।”
६.

बोडाले

बनाएको

विधनयम

बोनस ऐन, २०३० मा संशोधनाः बोनस ऐन, २०३० को,–
(१)

दफा २ को,–
(क)

खण्ड (ख) मा रहे का “श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड
(ख) बमोचजमको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “श्रम ऐन, २०७४ को
दफा २ को खण्ड (ञ) बमोचजमको” भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।

(ख)

खण्ड (ि) मा रहे का “श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड
(ि) बमोचजमको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “श्रम ऐन, २०७४ को
दफा २ को खण्ड (द) बमोचजमको” भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।

(ग)

खण्ड (ज१) मा रहे का “श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७२
बमोचजम” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “श्रम ऐन, २०७४ को दफा
१५१ बमोचजम” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(२)

दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) चझवकएको छ।
55

(३)

दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा रहे का “श्रम ऐन, २०४८

को दफा ११ बमोचजम” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “श्रम ऐन, २०७४ को
दफा १५ बमोचजम” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(४)

दफा ७ को,(क)

उपदफा (३) को सट्टा दे हायको उपदफा (३) राचखएको छाः“(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए

तापधन कमािारीले
छै नाः-

(क)

पाउने बोनस दे हायको रकमभन्द्दा बढी हुने

नेपाल

सरकाले

तोकेको

न्द्यूनतम

पाररश्रधमकको दोब्बरसम्म माधसक तलब

िा ज्याला पाउने कमािारीले आफ्नो आठ
मवहनाको तलब िा ज्याला बराबरको
रकम,
(ख)

खण्ड (क) भन्द्दा बढी तलब िा ज्याला
पाउने कमािारीले आफ्नो छ मवहनाको
तलब िा ज्याला बराबरको रकम,”

(ख)

उपदफा (४) मा रहे का "र खण्ड (ग) बमोचजम पाउने न्द्यूनतम
बोनस रकम खण्ड (ख) बमोचजमको अधधकतम बोनस रकम
भन्द्दा कम" भन्ने शब्दहरु चझवकएका छन्।

(५)

दफा १३ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का “श्रम ऐन, २०४८ को दफा ३७ बमोचजम

खडा गरे को कसयाणकारी कोषमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा "प्रिधलत कानून
बमोचजम स्थापना भएको कसयाणकारी कोषमा" भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।

७.

जन्द्म, मृत्यु तथा अन्द्य व्यचक्तगत घटना (दताा गने) ऐन, २०३३ मा संशोधनाः जन्द्म,
मृत्यु तथा अन्द्य व्यचक्तगत घटना (दताा गने) ऐन, २०३३ को,–
(१)

दफा ३ को सट्टा दे हायको दफा ३ राचखएको छाः“३.

पंचजकाधधकारी तथा स्थानीय पंचजकाधधकारीाः (१) यस ऐनको
प्रयोजनको

लाधग

नेपाल

सरकारको

राविय

पररियपत्र

व्यिस्थापन तथा पचिकरण विभागको प्रमुखले पंचजकाधधकारी
(रचजिार) को रूपमा काम गनेछ।
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(२)

उपदफा

पंचजकाधधकारीले

तोकेको

(१)

मापदण्डको

बमोचजमको

आधारमा

सम्बचन्द्धत गाउुँ कायापाधलका िा नगर कायापाधलकाले
गाउुँ पाधलका

कमािारीमध्येबाट

िा

नगरपाधलकामा

तोकेको

कमािारीले

कायारत

स्थानीय

पंचजकाधधकारी (रचजिार) को रूपमा काम गनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम स्थानीय

पंचजकाधधकारी

तोनदा

गाउुँ पाधलका

िा

नगरपाधलकाका प्रत्येक िडामा रहने गरी तोननु
पनेछ।”
(२)

दफा ५ को,(क)

उपदफा (३) को सटृ ा दे हायको उपदफा (३) राचखएको छाः"(३) दफा ४ को उपदफा (१) िा (२) मा

तोवकएको अिधध नाघेपधछ व्यचक्तगत घटना दताा गराउन आएमा
स्थानीय पचिकाधधकारीले पिास रुपैंया दस्तुर धलई दताा
गनेछ।"
(ख)
(३)

उपदफा (४) चझवकएको छ।

दफा ६ पधछ दे हायको दफा ६क. थवपएको छाः“६क.

दताा गना तथा प्रमाणपत्र ठदन नहुनेाः (१) यस ऐनमा अन्द्यत्र

जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन प्रिधलत कानून बमोचजम

स्िताः बदर हुने वििाह लगायतका व्यचक्तगत घटनाको दताा गना
तथा सोको प्रमाणपत्र ठदनु हुुँदैन।

(२) उपदफा (१) बमोचजम व्यचक्तगत घटना दताा

गना सयाएमा सो घटनाको बेग्लै अधभलेख राखी सो सम्बन्द्धमा
प्रिधलत कानून बमोचजमको कारबाही गना सम्बचन्द्धत धनकाय िा
अधधकारी समक्ष पेश गनुा पनेछ।

(३) यस दफामा लेचखएको कुनै कुराले स्िताः बदर

हुने वििाहको पररणामबाट जचन्द्मएका चशशुको जन्द्म दताा गनुा
पने विषयलाई प्रधतकूल असर पाने छै न।”
(४)

दफा ११ पधछ दे हायको दफा ११क. थवपएको छाः57

“११क. एकीकृत विद्युतीय प्रणालीको धनमााणाः (१) नेपाल सरकारले

व्यचक्तगत घटना दतााको लाधग एकीकृत विद्युतीय प्रणालीको
धनमााण गरी संिालनमा सयाउने छ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम संिालनमा सयाइएको

विद्युतीय प्रणालीमा गाउुँ पाधलका िा नगरपाधलकालाई पहुुँि

ठदइनेछ र गाउुँ पाधलका िा नगरपाधलकाले व्यचक्तगत घटना
दताामा त्यस्तो प्रणालीको अिलम्िन गनुा पनेछ।”
(५)

दफा १३ को उपदफा (१) मा रहे का “पिास रूपैयाुँसम्म” भन्ने शब्दहरुको
सट्टा “दुईसय रूपैयाुँसम्म” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

८.

नेपाल विद्युत प्राधधकरण ऐन, २०४१ मा संशोधनाः नेपाल विद्युत प्राधधकरण ऐन, २०४१
को,(१)

दफा ९ को उपदफा (३) को खण्ड (क) र (ख) को सट्टा दे हायका खण्ड
(क) र (ख) राचखएका छन्:“(क)

उजाा, जलस्रोत तथा धसं िाई मन्द्त्री िा
नेपाल

सरकारले

तोकेको

नेपाल

सरकारको विचशि श्रे णीको कमािारी
(ख)

सचिि, उजाा, जलस्रोत

तथा

धसंिाई

मन्द्त्रालय
(२)

-अध्यक्ष

-सदस्य”

दफा १९ को खण्ड (घ) को सट्टा दे हायको खण्ड (घ) राचखएको छाः“(घ)

विद्युत महसुल बाहे क राहकबाट धमटर जडान, धमटर

ठाउुँ सारी, नामसारी, क्षमता िृवि लगायतका सेिा
शुसक धनधाारण गने,”
(३)

९.

दफा ३६ मा रहे का “जलस्रोत मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “उजाा,
जलस्रोत तथा धसंिाई मन्द्त्राल” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

नेपाल विशेष सेिा ऐन, २०४२ मा संशोधनाः नेपाल विशेष सेिा ऐन, २०४२ को,(१)

दफा ४ को उपदफा (१) मा रहेका “गृह मन्द्त्रालय अन्द्तगात” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “प्रधानमन्द्त्री तथा मचन्द्त्रपररषद्को कायाालय अन्द्तगात” भन्ने
शब्दहरु राचखएका छन्।
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(२)

१०.

ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का “क्षेत्रीय, अञ्चल र चजसलास्तररय” भन्ने शब्दहरु
चझवकएका छन्।

नगर विकास ऐन, २०४५ मा संशोधनाः नगर विकास ऐन, २०४५ को,–
(१)

दफा २ को खण्ड २.१.२ग. पधछ दे हायको खण्ड २.१.२घ. थवपएको
छाः-

“२.१.२घ “मन्द्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको सहरी विकास मन्द्त्रालय
सम्झनु पछा।

(२)

दफा ४ को सट्टा दे हायको दफा ४ राचखएको छाः“४.

नगर विकास सधमधतको गठनाः
४.१

नेपाल सरकारले नगर योजना कायाान्द्ियन गना
आिश्यकता अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा नगर
विकास सधमधत गठन गना सननेछ।

४.२ सधमधतमा दे हायका सदस्यहरु रहनेछन्ाः४.२.१

सम्बचन्द्धत

स्थानीय

४.२.२

सम्बचन्द्धत चजसलाको चजसला

प्रमुख िा अध्यक्ष

समन्द्िय

सधमधतको

तहको

प्रमुखले

तोकेको सो सधमधतको सदस्य

४.२.३

धनजले

तोकेको

चजसला

स्थानीय तह िा चजसलाचस्थत

नगर कायापाधलका िा गाउुँ
कायापाधलकाका
मध्येबाट

कायापाधलका
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-सदस्य

िन, भूधम तथा नापी सम्बन्द्धी
कायाालयका प्रधतधनधधहरु

४.२.५

-सदस्य

प्रमुख चजसला अधधकारी िा
प्रशासन कायाालयको अधधकृत

४.२.४

-अध्यक्ष

सदस्यहरु

सम्बचन्द्धत
िा

नगर
गाउुँ

-सदस्य

कायापाधलकाले तोकेको तीन
जना सदस्य
४.२.६

स्थानीय

क्षेत्रको

महत्िपूणा

-सदस्य

विकासमा

योगदान

आएका

सोही

सम्बचन्द्धत

स्थानीय

समाजसेिीहरु

गरी

क्षेत्रका

मध्येबाट

तहको

कायापाधलकाले मनोनीत गरे का
एकजना मवहला सवहत दुई
जना
४.२.७

-सदस्य

सम्बचन्द्धत स्थानीय तहको
प्रमुख

प्रशासकीय

अधधकृत
४.३

-सदस्य-सचिि

सधमधतले आिश्यक दे खेमा सम्बचन्द्धत स्थानीय तहको
विकासमा महत्िपूणा योगदान गने व्यचक्त िा कुनै

विशेषज्ञ िा ससलाहकारलाई सधमधतको बैठकमा
पयािेक्षकको
सननेछ।”
(३)

रुपमा

भाग

धलन

आमन्द्त्रण

गना

दफा २४ को उपदफा २४.३ मा रहे का “पालना गरे को छै न भन्ने
ठहराएमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “पालना गरे को छै न भन्ने लागेमा िा
सधमधत कायम राखी राख्न आिश्यक नदे चखएमा” भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।

(४)

दफा २४क. पधछ दे हायको दफा २४ख. थवपएको छाः“२४ख.

मुद्दा सनेाः (१) दफा २४

बमोचजम सधमधत विघटन भएमा

सधमधतमा कारबाही भई धछन्न बाुँकी मुद्दाहरु सम्बचन्द्धत चजसला

अदालतमा र दफा २० अन्द्तगात गठठत पुनरािेदन सधमधतमा
कारबाही भई धछन्न बाुँकी मुद्दाहरु सम्बचन्द्धत उच्ि अदालतमा
सनेछन्।

(२) सधमधतले ठदएको सजाय उपर ऐन बमोचजमको

पुनरािेदन सधमधतमा पुनरािेदन लाग्ने
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रहे छ भने त्यस्तो

पुनरािेदन सोही ऐनले तोकेको म्यादधभत्र सम्बचन्द्धत उच्ि
अदालतमा गना सवकनेछ।

(३) सधमधतको हक, दावयत्ि नेपाल सरकारमा सनेछ
र कागजात तथा अधभलेख नेपाल सरकारले तोकेको धनकाय िा
कायाालयमा सनेछ।”
(५)

दफा २५ मा रहे का “आिास तथा भौधतक योजना मन्द्त्रालय” भन्ने

(६)

दफा ११, १२, १२ख., १३, १३क., १४, १५, २०, २३, २४, २५ र २६

शब्दहरुको सट्टा “मन्द्त्रालय” भन्ने शब्द राचखएको छ।

को उपदफा २६.१ बाहे क अन्द्यत्र ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का “नेपाल सरकार”
भन्ने शब्दहरुको सट्टा “मन्द्त्रालय” भन्ने शब्द राखी रुपान्द्तर गररएको छ।
११.

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधधकरण ऐन, २०४५ मा संशोधनाः काठमाडौं उपत्यका
विकास प्राधधकरण ऐन, २०४५ को,(१)

दफा १३ को उपदफा १३.१ को सट्टा दे हायको उपदफा १३.१ राचखएको
छाः-

“१३.१

काठमाडौं उपत्यकाको विकासको लाधग दे हायका सदस्यहरु
भएको एक काठमाडौं उपत्यका भौधतक विकास सधमधत गठन
हुनेछाः-

१३.१.१

सहरी विकास मन्द्त्री

१३.१.२

सम्बचन्द्धत प्रदे शको शहरी विकास हेने
मन्द्त्री

-सदस्य

१३.१.३

सचिि, अथा मन्द्त्रालय

-सदस्य

१३.१.४

सचिि, खानेपानी मन्द्त्रालय

-सदस्य

१३.१.५

सचिि, भूधम व्यिस्था, सहकारी तथा

१३.१.६

सचिि, भौधतक पूिााधार तथा यातायात
मन्द्त्रालय

-सदस्य

१३.१.७

सचिि, राविय योजना आयोग

-सदस्य

गरीबी धनिारण मन्द्त्रालय
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-अध्यक्ष

-सदस्य

१३.१.८

सचिि, िन तथा िातािरण मन्द्त्रालय

-सदस्य

१३.१.९

सचिि, सहरी विकास मन्द्त्रालय

-सदस्य

१३.१.१०

सचिि, सञ्चार

१३.१.११

सचिि, सस्कृधत, पयाटन तथा नागररक

तथा

मन्द्त्रालय

सूिना

प्रविधध

उड्डयन मन्द्त्रालय

-सदस्य

-सदस्य

१३.१.१२ सचिि, सं घीय माधमला तथा सामान्द्य
प्रशासन मन्द्त्रालय

-सदस्य

१३.१.१३

प्रमुख, काठमाडौं महानगरपाधलका

-सदस्य

१३.१.१४

प्रमुख, लधलतपुर महानगरपाधलका

-सदस्य

१३.१.१५

प्रमुख, भक्तपुर नगरपाधलका

-सदस्य

१३.१.१६

काठमाडौं

उपत्यकाका

नगरपाधलकाहरू मध्येबाट मन्द्त्रालयले
तोकेका

प्रमुखहरु

तीनिटा

नगरपाधलकाका

१३.१.१७ विकास आयुक्त
(२)

अन्द्य

-सदस्य

-सदस्य सचिि”

दफा १४ को उपदफा १४.३ को खण्ड १४.३.६ को सट्टा दे हायको
खण्ड १४.३.६ राचखएकोछाः“१४.३.६

सहरी विकास व्यिस्थापन सम्बन्द्धी

विज्ञहरुमध्येबाट समािेशी प्रधतधनधधत्ि
हुने गरी सहरी विकास मन्द्त्रालयले
तोकेका तीन जना
(३)

-सदस्य”

दफा २७ पधछ दे हायको दफा २७क. थवपएको छाः“२७क.

मुद्दा सनेाः (१) दफा २७ बमोचजम प्राधधकरण विघटन भएमा

दफा ९ र २१ बमोचजम प्राधधकरणमा कारबाही भई धछन्न बाुँकी
मुद्दाहरु सम्बचन्द्धत चजसला अदालतमा र दफा २३ बमोचजमको
पुनरािेदन सधमधतमा कारबाही भई धछन्न बाुँकी मुद्दाहरु उच्ि
अदालत पाटनमा सनेछन्।
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(२) प्राधधकरणको हक, दावयत्ि नेपाल सरकारमा

सनेछ र कागजात तथा अधभलेख नेपाल सरकारले तोकेको
धनकाय िा कायाालयमा सनेछ।
(४)

दफा २८ मा रहे का “आिास तथा भौधतक योजना मन्द्त्रालय” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “सहरी विकास मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

१२.

सिारी तथा यातायात व्यिस्था ऐन, २०४९ मा संशोधनाः सिारी तथा यातायात व्यिस्था

ऐन, २०४९ को दफा ४८ को उपदफा (२) मा रहे का “र धनजले िलाउन िाहे को
सिारीको सम्बन्द्धमा प्रचशक्षण केन्द्रले ठदएको प्रमाणपत्रको प्रधतधलपी” भन्ने शब्दहरू
चझवकएका छन्।

१३.

विद्युत ऐन, २०४९ मा संशोधनाः विद्युत ऐन, २०४९ को,(१)

दफा ३ को प्रधतबन्द्धात्मक िानयांश चझवकएको छ।

(२)

ु न्द्दा एक िषा अगािै” भन्ने
दफा ५ को उपदफा (३) मा रहेका “हुनभ

(३)

दफा २१ को उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२) राचखएको

शब्दहरूको सट्टा “हुन ु भन्द्दा अगािै” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

छाः“(२) उपदफा (१) बमोचजम खररद गररने विद्युतको खररद दर

विद्युत धनयमन आयोगले धनधाारण गरे बमोचजम हुनेछ।”
(४)

दफा २७ को अन्द्त्यमा दे हायको प्रधतबन्द्धात्मक िानयांश थवपएको छाः“तर तत्काल ममात गनुा पने िा अन्द्य कुनै अिस्था परी विद्युत
आपूधता रोनन परे मा त्यस्तो काया गनुा अगािै सोको जानकारी गराएर ममात
सम्भार गना बाधा पने छै न।”

१४.

(५)

दफा ३८ को उपदफा (२) मा रहे का “पाुँि हजार” भन्ने शब्दहरूको सट्टा

(६)

दफा ४० को उपदफा (२) को खण्ड (ि) चझवकएको छ।

“पाुँि लाख” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

िन ऐन, २०४९ मा संशोधनाः िन ऐन, २०४९ को,–
(१)

दफा २ को,–
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(क)

खण्ड (ठ) मा रहे का “िन तथा भू-सं रक्षण मन्द्त्रालय” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “िन तथा िातािरण मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

(ख)

खण्ड (ठ) पधछ दे हायको खण्ड (ठ१) थवपएको छाः“(ठ१)

“प्रदे श

सरकारको

मन्द्त्रालय”
िन

भन्नाले

सम्बन्द्धी

मन्द्त्रालय सम्झनु पछा।”
(ग)

विषय

प्रदे श

हे ने

खण्ड (ड) मा रहे का “िन विभाग” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “िन
तथा भू-सं रक्षण विभाग” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(घ)

खण्ड (ड१) को सट्टा दे हायको खण्ड (ड१) राचखएको छाः“(ड१)

“प्रदे श िन धनदे शक” भन्नाले प्रदे शको िन
धनदे शनालयको प्रमुख सम्झनु पछा।”

(ङ)

खण्ड (ड१) पधछ दे हायको खण्ड (ड२) थवपएको छाः“(ड२) “धनदे शनालय” भन्नाले प्रदे शको िन सम्बन्द्धी

विषय हे ने प्रदे श िन धनदे शनालय सम्झनु
पछा।”

(ि)

खण्ड (ढ) को सट्टा दे हायको खण्ड (ढ) राचखएको छाः“(ढ)

“धडधभजनल िन अधधकृत” भन्नाले धडधभजन िन
कायाालयको प्रमुख सम्झनु पछा ।”

(छ)

खण्ड (ण) को सट्टा दे हायको खण्ड (ण) राचखएको छाः“(ण)

“िन अधधकृत” भन्नाले मन्द्त्रालय, प्रदे श मन्द्त्रालय,
विभाग, धनदे शनालय, र अन्द्तगातका कायाालयहरुमा
खवटएका

सबै

तहका

कमािारीहरु सम्झनु पछा।”
(२)

राजपत्रांवकत

प्राविधधक

दफा ३ मा रहे का “सम्बचन्द्धत चजसलाको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सम्बचन्द्धत
धडधभजन िन कायाालयको अधधकारक्षेत्र धभत्र पने” भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।

(३)

दफा ९ को खण्ड (ि) को सट्टा दे हायको खण्ड (ि) राचखएको छाः64

“(ि) चजसलाचस्थत नापी कायाालयका प्रमुख -सदस्य”
(४)

दफा २० को,–
(क)

उपदफा (३) मा रहे का “आ-आफ्नो चजसलामा” भन्ने शब्दहरूको

सट्टा “आफ्नो धडधभजन िन कायाालयको अधधकार क्षेत्रमा” भन्ने
शब्दहरु राचखएका छन्।

(ख)

ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का “विभाग” भन्ने शब्दको सट्टा “प्रदे श
मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(५)

दफा २४ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे को “विभाग” भन्ने शब्दको सट्टा “प्रदे श

(६)

दफा २४क. मा रहे का “नेपाल सरकार” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “प्रदे श

(७)

दफा २४ख. को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे को “विभाग” भन्ने शब्दको सट्टा “प्रदे श

मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

सरकार” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
(८)

दफा ३१ को खण्ड (ि) को सट्टा दे हायको खण्ड (ि) राचखएको छाः“(ि)

गररबीको रे खामुधन रहे का जनताको गररबी न्द्यूनीकरण

गना िनको सं रक्षण र विकास हुने गरी धडधभजन िन
कायाालय माफात तोवकए बमोचजम आय आजानका
कायाक्रम सञ्चालन गना।”
(९)

दफा ३२ को,–
(क)

उपदफा (२) मा रहे का “विभाग माफात” भन्ने शब्दहरूको सट्टा

(ख)

उपदफा (३) मा रहे का “विभाग माफात क्षेत्रीय िन धनदे शकलाई

“धनदे शनालय माफात” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

ठदनेछ”

भन्ने

शब्दहरुको

सट्टा

“विभाग

माफात

प्रदे श

मन्द्त्रालयलाई ठदनेछ र प्रदे श मन्द्त्रालयले सोको जानकारी
धनदे शनालयलाई ठदनेछ।” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
(१०)

दफा ४८क. को उपदफा (२) मा रहेका “चजसलाधभत्रको” भन्ने शब्दहरूको
सट्टा “धडधभजन िन कायाालयको अधधकारक्षेत्रको” भन्ने शब्दहरू राचखएका
छन्।
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(११)

दफा ६० को उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राचखएको
छाः-

“(१) यस ऐन बमोचजम सजाय हुने कसूर सम्बन्द्धी मुद्दाको

तहवककात नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी तोकेको
कमािारीले गनेछ र मुद्दा हे ने अधधकारी समक्ष मुद्दा दायर गनेछ।”
(१२)

दफा ६५ को,–
(क)

उपदफा (१) मा रहे का “चजसला िन अधधकृतले ” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना

प्रकाशन गरी तोकेको नेपाल िन सेिाको अधधकृतले” भन्ने
शब्दहरु राचखएका छन्।
(ख)

(१३)

ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का “चजसला िन अधधकृतले ” भन्ने शब्दहरुको
सट्टा “मुद्दा हे ने अधधकारीले ” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

दफा ६६ पधछ दे हायको दफा ६६क. थवपएको छाः“६६क.

िन विकास कोषाः (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको उद्देश्य
कायाान्द्ियन गना, िनको सं रक्षण र सम्ििान गना एिं अन्द्य
प्रबािानात्मक कायाको लाधग एक िन विकास कोषको स्थापना
गना सननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको कोषमा दे हायका

रकमहरु रहनेछन्ाः(क)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थाधनय

(ख)

कुनै व्यचक्त िा संस्थाबाट प्राप्त रकम,

(ग)

विदे शी सरकार, अन्द्तरााविय संघ, सं स्था िा

तहबाट प्राप्त रकम,

व्यचक्तबाट सहयोग िा ऋण स्िरुप प्राप्त
रकम,

(घ)

िन क्षेत्रको िन पैदािर धबक्रीबाट प्राप्त
रकम र िन क्षेत्र अन्द्य प्रयोजनको लाधग
ठदए िापत प्राप्त रकम,

(ङ)
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अन्द्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोचजम कुनै

रकम प्राप्त गदाा नेपाल सरकार, अथा मन्द्त्रालयको पूिा स्िीकृधत
धलनु पनेछ।

(४) िन विकास कोषको रकम कुनै “क” िगाको
िाचणज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गररनेछ।

हुनेछ।

(५) कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट

(६)

कोष सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए

बमोचजम हुनेछ।”
(१४)

दफा ६८ को उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राचखएको
छाः-

“(१) यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन

राविय प्राथधमकता प्राप्त योजना, लगानी बोडाबाट लगानी स्िीकृत भएको
योजना, राविय गौरिका आयोजना िा राविय प्राथधमकता प्राप्त विद्युत प्रशारण

लाईन विस्तार सम्बन्द्धी योजना सञ्चालन गना िनको प्रयोग गनुा बाहे क
अन्द्य कुनै पधन विकसप नभएमा र त्यस्तो योजना सञ्चालन गदाा िातािरणमा

उसलेखनीय प्रधतकूल असर नपने भएमा त्यस्तो योजना सञ्चालन गनाको

धनधमत्त नेपाल सरकारले सरकारद्वारा व्यिचस्थत िन, सं रचक्षत िन, साझेदारी
िन, सामुदावयक िन, कबुधलयती िन िा धाधमाक िनको कुनै भाग प्रयोग
गना स्िीकृधत ठदन सननेछ। यसरी िन क्षेत्र प्रयोग गना ठदए िापत मापदण्ड

बनाई नेपाल सरकारले रकम िा सट्टा जग्गा धलन सननेछ र त्यस्तो जग्गा

प्रयोग गना ठदए िापत प्राप्त रकम दफा ६६क. बमोचजमको कोषमा जम्मा
गररनेछ।”
(१५)

दफा ७२क. को सट्टा दे हायको दफा ७२क. राचखएको छाः“७२क.

कायाविधध, धनदे चशका तथा मापदण्ड बनाउन सननेाः यस ऐन तथा

यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयमािलीको कायाान्द्ियन गना

मन्द्त्रालयले कायाविधध, धनदे चशका तथा मापदण्ड बनाई लागू गना
सननेछ।”
(१६)

ऐनको ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का दे हायका शब्दहरूको सट्टा दे हायका शब्दहरू
राखी रूपान्द्तर गररएको छाः67

(क)

“इलाका िन कायाालय” को सट्टा “सि धडधभजन िन

(ख)

“चजसला िन कायाालय” को सट्टा “धडधभजन िन

कायाालय”,

कायाालय”,

१५.

(ग)

“चजसला िन अधधकृत” को सट्टा “धडधभजनल िन

(घ)

“क्षेत्रीय िन धनदे शक” को सट्टा “प्रदे श िन धनदे शक”

(ङ)

“क्षेत्रीय िन धनदे शनालय” को सट्टा “धनदे शनालय”।

अधधकृत”,

र

राविय प्रसारण ऐन, २०४९ मा संशोधनाः

पधछ दे हायको दफा ३क. थवपएको छाः“३क.

राविय प्रसारण ऐन, २०४९ को

दफा ३

प्रदे श तथा स्थानीय कानून बमोचजम हुनेाः (१) यस ऐनमा अन्द्यत्र

जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन दे हायको विषयमा दे हाय
बमोचजम हुनेछाः(क)

एकसय िाट सम्मका एफ. एम. रे धडयो

सं िालनको इजाजत, नविकरण र धनयमन

सम्बन्द्धी काया आफ्नो स्थानीय तहको
क्षेत्र

धभत्र

सम्बचन्द्धत

स्थानीय

बनाएको कानून बमोचजम हुनेछ।
(ख)

तहले

एकसय िाट भन्द्दा माधथ एकहजार िाट

सम्मको एफ. एम. रे धडयो प्रशारण र

केिुलमा आधाररत टे धलधभजन प्रशारणको
इजाजत, नविकरण र धनयमन सम्बन्द्धी
काया आफ्नो प्रदे शधभत्र सम्बचन्द्धत प्रदे शले
बनाएको कानून बमोचजम हुनेछ।

(२) यस ऐन बमोचजम हुने एफ.एम. रे धडयोको विनिेन्द्सीको

बाुँडफाुँटका लागी सम्बचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय तहले मन्द्त्रालय समक्ष माग
गनुा पनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम इजाजत, निीकरण र धनयमन

सम्बन्द्धमा स्थानीय तह िा प्रदे शले कानून नबनाए सम्मको लागी त्यस्तो
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विषयको इजाजत, निीकरण तथा धनयमन यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात
बनेको धनयमािली बमोचजम हुनेछ।”
१६.

स्थानीय विकास प्रचशक्षण प्रधतष्ठान ऐन, २०४९ मा सं शोधन: स्थानीय विकास प्रचशक्षण
प्रधतष्ठान ऐन, २०४९ को,(१)

दफा ५ को,(क)

उपदफा (२) मा रहे का “पाुँि विकास क्षेत्रको” भन्ने शब्दहरु

(ख)

उपदफा (२) पधछ दे हायका उपदफा (३) र (४) थवपएका

चझवकएका छन्।

छन्:-

“(३) उपदफा (२) बमोचजमका प्रचशक्षण केन्द्र र

त्यसको लाधग आिश्यक पने जग्गा नेपाल सरकारले सम्बचन्द्धत
प्रदे शमा हस्तान्द्तरण गना सननेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम हस्तान्द्तरण भएका
प्रचशक्षण केन्द्र सञ्चालनको लाधग प्रदे श सरकारले आिश्यक
व्यिस्था गनेछ।”
(२)

दफा १२ को उपदफा (३) पधछ दे हायको उपदफा (३क) थवपएको छाः“(३क) प्रधतष्ठानको काया सञ्चालनको लाधग नेपाल सरकारले

धनजामती कमािारीलाई बवढमा एक िषाको लाधग कामकाजमा खटाउन
सननेछ।”
(३)

दफा २० पधछ दे हायको दफा २०क. र २०ख. थवपएका छन्:“२०क. प्रदे श सरकारले धनयम बनाउन सननेाः (१) प्रदे श सरकारमा
हस्तान्द्तरण भएका प्रचशक्षण केन्द्र सञ्चालन सम्बन्द्धमा यस
ऐनको अधीनमा रही प्रदे श सरकारले आिश्यक धनयम बनाउन
सननेछ।

(२)

उपदफा

(१)

बमोचजम

प्रदे श

सरकारले

बनाएका धनयमहरू प्रदे श राजपत्रमा प्रकाशन भए पधछ मात्र
लागू हुनेछन्।
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२०ख.

अन्द्तररम व्यिस्थापनाः दफा ५ को उपदफा (३) बमोचजम प्रदे श
सरकारमा

हस्तान्द्तरण

कमािारीलाई

सम्बचन्द्धत

सवकनेछ।”
(४)
१७.

दफा

भएका

प्रदे शमा

प्रचशक्षण

केन्द्रमा

कामकाज

कायारत

गना खटाउन

१० र दफा ११ खारे ज गररएका छन्।

नेपाल कानून व्यिसायी पररषद् ऐन, २०५० मा संशोधनाः नेपाल कानून व्यिसायी
पररषद् ऐन, २०५० को दफा ४ को,–
(१)

उपदफा (१) को खण्ड (ङ) मा रहेका “नेपालको पाुँि विकास क्षेत्रमा”
भन्ने शब्दहरुको सट्टा “नेपालको प्रत्येक प्रदे शमा” भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।

(२)

उपदफा (५) मा रहे का “सम्बचन्द्धत विकास क्षेत्रका पाुँि जना” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “सम्बचन्द्धत प्रदे शका एक एक जना गरी सातजना” भन्ने
शब्दहरु राचखएका छन्।

१८.

राजस्ि ि ुहािट (अनुसन्द्धान तथा धनयन्द्त्रण) ऐन, २०५२ मा संशोधनाः राजस्ि ि ुहािट
(अनुसन्द्धान तथा धनयन्द्त्रण) ऐन, २०५२ को,(१)

दफा ९ को उपदफा (५) को खण्ड (क)

मा रहे का “अथा मन्द्त्रालय”

भन्द्ने शब्दहरुको सट्टा “प्रधानमन्द्त्री तथा मचन्द्त्रपररषद्को कायाालय” भन्ने
शब्दहरु राचखएका छन्।
(२)

दफा १३क. को उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२) राचखएको
छाः-

“(२) उपदफा (१) बमोचजम अनुसन्द्धान अधधकृतको प्रधतिेदन

प्राप्त भएपधछ विभागले पच्िीस लाख रुपैयाुँसम्मको राजस्ि ि ुहािटको
कसुरमा त्यस्तो आयकर, मूसयअधभिृवि कर, अन्द्ताःशुसक, भन्द्सार महशुल िा
अन्द्य कर िा गैरकर धनधाारण गरी असुल गना िा त्यस्तो राजस्ि धनधाारणमा

भएको गसती िा त्रुटी सच्याउन सम्बचन्द्धत सं स्था िा धनकायमा लेखी
पठाउन सननेछ।”
१९.

नगर विकास कोष ऐन, २०५३ मा संशोधनाः नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को,–
(१) दफा १४ को उपदफा (२) को,–
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(क)

खण्ड (क), (ग) र (घ) को सट्टा दे हायका खण्ड (क), (ग) र
(घ) राचखएका छन्:“(क)

सचिि, सहरी विकास मन्द्त्रालय

-अध्यक्ष

(ग)

प्रधतधनधध, सं घीय माधमला तथा सामान्द्य
प्रशासन मन्द्त्रालय (राजपत्रांवकत प्रथम
श्रे णी)

(घ)

नगरपाधलकाका

प्रमुख

-सदस्य

िा

उपप्रमुखहरूमध्येबाट प्रत्येक प्रदे शबाट
प्रधतधनधधत्ि हुने गरी नेपाल सरकारले

मनोनयन गरे का कम्तीमा तीन जना
मवहला सवहत सातजना
(ख)

खण्ड (ङ) पधछ दे हायको खण्ड (ङ१) थवपएको छाः“(ङ१)

समािेचशताको आधारमा नगर विकास
सम्बन्द्धी

विज्ञता

भएका

व्यचक्तहरु

मध्येबाट मन्द्त्रालयले तोकेको कम्तीमा
एक जनामवहला सवहत तीन जना
(२)

-सदस्य”

-सदस्य”

दफा ३३ को खण्ड (ग) पधछ दे हायको खण्ड (घ) थवपएकोछाः“(घ)

कोष कायम राख्न आिश्यक छै न भन्ने नेपाल सरकारले
ठहर्याएमा।”

(३)

२०.

दफा ३५ मा रहे का “आिास तथा भौधतक योजना मन्द्त्रालय” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “सहरी विकास मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

भिन ऐन, २०५५ मा संशोधनाः भिन ऐन, २०५५ को,–
(१) दफा ३ को उपदफा (२) को,(क)

खण्ड (क) मा रहे का “भौधतक योजना तथा धनमााण मन्द्त्रालय”
भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सहरी विकास मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

(ख)

खण्ड (ि) मा रहे का “स्थानीय विकास मन्द्त्रालय” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “संघीय माधमला तथा सामान्द्य प्रशासन
मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
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(ग)

(२)

खण्ड (ज) मा रहे का “नेपाल सरकार” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“सहरी विकास मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

दफा ९ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का “भौधतक योजना तथा धनमााण मन्द्त्रालय”
भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सहरी विकास मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।

२१.

बाल श्रम (धनषेध र धनयधमत गने) ऐन, २०५६ मा संशोधनाः
धनयधमत गने) ऐन, २०५६ को दफा २ को,(१)

बाल श्रम (धनषेध र

खण्ड (ख) र (ग) को सट्टा दे हायका खण्ड (ख) र (ग) राचखएका छन्:“(ख)

“प्रधतष्ठान” भन्नाले श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (ञ)
बमोचजमको प्रधतष्ठान सम्झनु पछा ।

(ग)

(२)

“व्यिस्थापक” भन्नाले श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड
(द) बमोचजमको व्यिस्थापक सम्झनु पछा।”

खण्ड (ज) पधछ दे हायको खण्ड (झ) थवपएको छाः“(झ)

“श्रम कायाालय” भन्नाले श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को
खण्ड (घ) बमोचजमको कायाालय सम्झनु पछा।”

२२.

आयकर ऐन‚ २०५८ मा संशोधनाः आयकर ऐन, २०५८ को,(१)

दफा ११ख. खारे ज गररएको छ।

(२)

अनुसूिी-१ को दफा २ को,–
(क)

उपदफा (३) को खण्ड (ख) को प्रकरण (३) को सट्टा दे हायको
प्रकरण (३) राचखएको छाः“(३)

सहकारी ऐन, २०७४ बमोचजम दताा भएको सहकारी
सं स्था िा संघले कर छु ट हुने कारोबार बाहे कको
कारोबार गरे मा।

तर दे हाय बमोचजमका बित तथा ऋण

सहकारी सं स्था िा सं घलाई दे हाय बमोचजम छु ट
हुनेछाः-
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(१)

नगरपाधलका क्षेत्रधभत्र सञ्चालन भएकोमा

(२)

उपमहानगरपाधलका र महानगरपाधलका

लाग्ने करको दरमा पिहत्तर प्रधतशत‚

क्षेत्रधभत्र सञ्चालन भएकोमा लाग्ने करको
दरमा पिास प्रधतशत।”
(ख)

उपदफा (३क) पधछ दे हायको उपदफा (३ख) थवपएको छाः“(३ख)

सािाजधनक

गुठी

अन्द्तगात

दताा

भई

सञ्चाधलत विद्यालय, महाविद्यालयको कर योग्य आयमा बीस
प्रधतशतको दरले कर लाग्नेछ।
२३.

अन्द्ताः शुसक ऐन, २०५८ मा संशोधन: अन्द्ताःशुसक ऐन, २०५८ को दफा १० मा
रहे का “उपदफा (१)” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “उपदफा (३)” भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।

२४.

केही सािाजधनक धलखत प्रमाणीकरण (कायाविधध) ऐन, २०६३ मा संशोधनाः केही
सािाजधनक धलखत प्रमाणीकरण (कायाविधध) ऐन, २०६३ को,–
(१)

दफा २ को खण्ड (क) को,(क)

उपखण्ड (५) पधछ दे हायका उपखण्ड (५क) र (५ख) थवपएका
छन-

“(५क)

प्रदे श सरकारले बनाएको धनयम, जारी गरे को आदे श
िा अधधकार पत्र िा प्रदे श सरकार, मचन्द्त्रपररषद्को
धनणाय,

(५ख)

स्थानीय तहले बनाएको ऐन, धनयम तथा जारी गरे को
आदे श”

(ख)

उपखण्ड (६) को सट्टा दे हायको उपखण्ड (६) राचखएको छाः“(६)

सं विधान

सभा, व्यिस्थावपका-संसद

िा

सं घीय

सं सदद्वारा पाररत प्रस्ताि”
(ग)

उपखण्ड (६) पधछ दे हायको उपखण्ड (६क) थवपएको छाः-
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“(६क)

प्रदे श सभा, नगर सभा िा गाउुँ सभािाट पाररत
प्रस्ताि”

(घ)

उपखण्ड (११) पधछ दे हायको उपखण्ड (११क) थवपएको छाःप्रिधलत कानून बमोचजम प्रदे श सरकारले ठदने

“(११क)

धनयुचक्त, सरूिा िा अिकाशपत्र”
(२)

दफा ३ को,(क)

उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२) राचखएको छाः“(२) उपदफा (१) बमोचजम पेश गररने विधेयकका

प्रधतहरुमा विधेयक उत्पचत्त भएको सदनको सभामुख िा
अध्यक्षले सं घीय सं सदबाट विधेयक पाररत भएको धमधत उसलेख
गरी हस्ताक्षर गरे को हुन ु पनेछ।”
(ख)

ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का “व्यिस्थावपका-संसद” भन्ने शब्दहरूको सट्टा
“सं घीय-संसद” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(३)

दफा ४ को सट्टा दे हायको दफा ४ राचखएको छाः“४.

संघीय-संसदद्वारा पाररत प्रस्तािको प्रमाणीकरणाः (१) नेपालको
सं विधान तथा अन्द्य प्रिधलत कानून बमोचजम सं घीय-संसदद्वारा
पाररत प्रस्तािको प्रमाणीकरण त्यस्तो प्रस्ताि उत्पचत्त भएको
सदनको सभामुख िा अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको प्रमाचणक प्रधतको
आधारमा सं घीय-सं सदका महासचिि िा सचिि िा महासचििले

तोकेको राजपत्रांवकत अधधकृतले सो प्रस्ताि कायाान्द्ियन गने िा
गराउनेछ।”
(४)

दफा ११ को अन्द्त्यमा दे हायको प्रधतिन्द्धात्मक िानयांश थवपएकोछाः“तर प्रदे श र स्थानीय तहका सािाजधनक धलखतको हकमा
सम्बचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय तहको कानूनमा व्यिस्था भए बमोचजम
हुनेछ।”

(५)

दफा १४ को,(क)

उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राचखएको छाः74

"(१) कसैले साािज
ा धनक धलखत वकते गरे मा, नभएको

ु ी
कुरा प्रमाणीकरण िा प्रमाचणत गरे मा िा केरमेट गरे मा मुलक
अपराध (सं वहता) ऐन, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा
(३) बमोचजम सजाय हुनेछ।
(ख)
२५.

उपदफा (२) चझवकएको छ।

सम्पचत्त शुिीकरण (मधन लाउन्द्डररङ्ग) धनिारण ऐन, २०६४ मा संशोधनाः सम्पचत्त
शुिीकरण (मधन लाउन्द्डररङ्ग) धनिारण ऐन, २०६४ को,–
(१)

दफा २ को खण्ड (ह) को सट्टा दे हायको खण्ड (ह) राचखएको छाः“(ह)

“स्िदे शी उच्िपदस्थ व्यचक्त” भन्नाले

रािपधत, उपरािपधत,

प्रधानमन्द्त्री, प्रधानन्द्यायाधीश, प्रधतधनधध सभाको सभामुख, राविय

सभाको अध्यक्ष, प्रदे श प्रमुख, नेपाल सरकारका मन्द्त्री, प्रदे श
सरकारका मु्य मन्द्त्री, सं घीय संसदका सदस्य, सं िैधाधनक
धनकायको पदाधधकारी, प्रदे श सभाका सभामुख, प्रदे श सरकारका
मन्द्त्री, नेपाल सरकारका विचशि श्रे णी िा सो सरह िा सोभन्द्दा

माधथका पदाधधकारी, उच्ि अदालतको न्द्यायाधीश िा सोभन्द्दा

माधथसलो तहको न्द्यायाधीश, प्रदे श सभाका उपसभामुख, प्रदे श
सभाका

सदस्य, रावियस्तरको

राजनीधतक

दलको

केन्द्रीय

पदाधधकारी, चजसला समन्द्िय सधमधतका प्रमुख तथा उपप्रमुख,

नगरपाधलकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउुँपाधलकाका अध्यक्ष
तथा उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारको पूणा िा आंचशक स्िाधमत्ि
भएका सं स्थाको उच्ि पदाधधकारी िा त्यस्तो चजम्मेिारी भएको
िा पाएको व्यचक्त सम्झनु पछा।”
(२)

दफा ८ को उपदफा (१) को,–
(क)

खण्ड (क) पधछ दे हायको खण्ड (क१) थवपएको छाः“(क१) सचिि, अथा मन्द्त्रालय”

(ग)
(३)

२६.

-सदस्य”

खण्ड (घ१) चझवकएको छ।

ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का “अथा मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “प्रधानमन्द्त्री तथा
मचन्द्त्रपररषद्को कायाालय” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

िैदेचशक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधनाः िैदेचशक रोजगार ऐन २०६४ को,75

(१)

दफा २ को खण्ड (घ) पछी दे हायको खण्ड (घ१) थवपएको छाः“(घ१) “मन्द्त्रालय” भन्नाले श्रम, रोजगार तथा सामाचजक सुरक्षा मन्द्त्रालय
सम्झनु पछा।

(२)

दफा ११ को,(क)

उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२) राचखएको छाः“(२) उपदफा (१) बमोचजम पेश भएको धनिेदन
उपर आिश्यक जाुँिबुझ गदाा िैदेचशक रोजगार व्यिसाय
सञ्चालन गना इजाजत पत्र ठदन उपयुक्त दे खेमा विभागले तोवकए

बमोचजमको इजाजतपत्र दस्तुर र िावषाक तीन हजारसम्म

कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गने सं स्थासुँग धरौटी
बापत पिास लाख रुपैयाुँ नगदै र एक करोड पिास लाख
रुपैयाुँको

बैक

ग्यारे ण्टी,

िावषाक

तीनहजार

भन्द्दा

बढी

पाुँिहजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गने

सं स्थासुँग धरौटी बापत एक करोड रुपैयाुँ नगदै र तीन करोड
रुपैयाुँको बैक ग्यारे न्द्टी तथा िावषाक पाुँि हजार भन्द्दा बढी

कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गने सं स्थासुँग धरौटी

बापत दुई करोड रूपैयाुँ नगदै र िार करोड रूपैयाुँको बैङ्क
ग्यारे ण्टी धलई इजाजत ठदनु पनेछ।”
(ख)

उपदफा (३) को सट्टा दे हायको उपदफा (३) राचखएको छाः“(३) उपदफा (२) प्रारम्भ हुन ु अचघ इजाजत प्राप्त
गरे को सं स्थाले सो उपदफा प्रारम्भ भएको धमधतले छ मवहना

धभत्र सो उपदफा बमोचजमको धरौटी बापतको रकम र बैङ्क
ग्यारे ण्टी दाचखला गनुा पनेछ।”
(ग)

(३)

उपदफा (७) को ठाउुँ ठाउुँ मा रहेका “नेपाल सरकार” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “मन्द्त्रालय” भन्ने शब्द राचखएको छ।

दफा ११ पधछ दे हायका दफा ११क. र ११ख. थवपएका छन्:“११क.

इजाजतपत्र प्राप्त संस्था एक आपसमा गाधभन सननेाः (१) दुई

िा दुई भन्द्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा
गाधभन िाहे मा आपसमा सम्झौता गरी गाधभन सननेछन्।
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(२) इजाजतपत्र प्राप्त सं स्था गाधभं दाको प्रवक्रया तथा

पूरा गनुा पने शता सम्बन्द्धी व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।
११ख.

एकाघर सगोलका पररिारको शेयर रहेको एक भन्द्दा बढी
संस्थालाई इजाजत नठदईनेाः (१) यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै
कुरा लेचखएको भए तापधन यो दफा प्रारम्भ भएपधछ एका घर
सगोलका पररिारका सदस्यको शेयर रहे को एक भन्द्दा बढी
सं स्थालाई इजाजतपत्र ठदईने छै न।
(२) यो

दफा प्रारम्भ हुुँदाका बखत एकाघर

सगोलका पररिारका सदस्यको शेयर रहे को एक भन्द्दा बढी

सं स्था भएमा यो दफा प्रारम्भ भएको धमधतले छ मवहनाधभत्र एक
आपसमा दफा ११क. बमोचजम गाधभनु पनेछ।

(३) यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए

तापधन उपदफा (२) बमोचजमको अिधध पधछ एकाघर सगोलका
पररिारका सदस्यको शेयर रहे का एक भन्द्दा बढी संस्थाको
इजाजतपत्र निीकरण गररने छै न।”
(४)

दफा १३ को,–
(क)

उपदफा (२) को खण्ड (क) को सट्टा दे हायको खण्ड (क)
राचखएको छाः-

“(क)

झुट्टा कागजात िा वििरण पेश गरी
इजाजतपत्र

प्राप्त

रोजगारमा पठाएमा”
(ख)

गरे मा

िा

बैदेचशक

उपदफा (२) को खण्ड (घ) पधछ दे हायका खण्ड (घ१) र (घ२)
थवपएका छन्ाः"(घ१)

दफा १४ विपररत स्िाधमत्ि िा दावयत्ि हस्तान्द्तरण
िा पररितान गरे मा,

(घ२)

(ग)

लगातार दुइा िषासम्म िावषाक एकसय जना पधन
कामदार पठाउन नसकेमा,"

उपदफा (४) को ठाउुँ ठाउुँ मा रहेका “नेपाल सरकार” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “मन्द्त्रालय” भन्ने शब्द राचखएको छ।
77

(५)

दफा १५ को,(क)

उपदफा (१) मा रहे का “विभाग समक्ष” भन्ने शब्दहरु पधछ
“अनलाइन माफात” भन्ने शब्दहरु थपी सोही उपदफाको खण्ड
(ि) को सट्टा दे हायको खण्ड (ि) राचखएको छाः“(ि)

ु को नेपाली कुटनीधतक धनयोगबाट
गन्द्तव्य मुलक
प्रमाचणत गररएको मागपत्र र अच्तयारीको सक्कल
प्रधत”

(ख)

उपदफा (२) पधछ दे हायको उपदफा (२क) थवपएको छाः“(२क)

गन्द्तव्य

ु मा
मुलक

रहे को

नेपाली

कुटनीधतक धनयोगले उपदफा (१) को खण्ड (ि) मा उसलेचखत

प्रमाचणत कागजात पन्द्ध्र ठदनधभत्र विभागमा पठाउनु पनेछ।
रोजगारदाताबाट कामदारको लाधग हिाइ वटकटको प्रिन्द्ध भए
नभएको समेत खुलाई पठाउनु पनेछ।”
(ग)

उपदफा (३) को खण्ड (ग) को सट्टा दे हायको खण्ड (ग)
राचखएको छाः“(ग)

कामदारको

सुरक्षा,

व्यिसायजन्द्य

सुरक्षा

र

स्िास््यको दृविले अनुपयुक्त दे चखएमा,”
(६)

दफा २० को,(क)

उपदफा (१) मा रहे का “दफा १९ िमोचजम जानकारी
ठदईसकेपधछ” भन्ने शब्दहरू चझकी

सोही उपदफामा रहे का

“वकटान नभएकोमा” भन्ने शब्दहरु पधछ “श्रम चस्िकृधत धलएको
धमधतले” भन्ने शब्दहरु थवपएका छन्।
(ख)

उपदफा (२) मा रहे का “िावषाक बीस प्रधतशतले हुने व्याजको
रकम समेत जोडी”

भन्ने शब्दहरुको सट्टा “िावषाक पच्िीस

प्रधतशत रकम थप गरी” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
(७)

दफा २१ पधछ दे हायका दफा २१क. र २१ख. थवपएका छन्:“२१क. उजुरी ठदन सवकनेाः (१) यस ऐन बमोचजम उजुरी गना सवकने
विषयमा हुलाक िा विद्युतीय माध्यमबाट समेत उजुरी गना

78

सवकनेछ र त्यसरी प्राप्त भएको उजुरी विभाग िा कायाालयले
दताा गरी कारबाही गनुा पनेछ।

(२) यस ऐन बमोचजम विभाग समक्ष उजुरी गना
सवकने विषयमा सम्बचन्द्धत चजसलाचस्थत प्रमुख चजसला अधधकारी
समक्ष समेत उजुरी ठदन सवकनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम प्रमुख चजसला अधधकारी

समक्ष परे को उजुरी इजाजतपत्र प्राप्त सं स्था उपर परे कोमा सात
ठदनधभत्र सो उजुरी विभागमा पठाउनु पनेछ।

(४) उपदफा (२) बमोचजम कुनै व्यचक्त उपर परे को
उजुरी सम्बन्द्धमा प्रमुख चजसला अधधकारीले जाुँिबुझ गरी
कामदार िा धनजको प्रधतधनधधलाई क्षधतपूधता भराई ठदनु पने

दे चखएमा दुबै पक्षविि छलफल गराई क्षधतपूधता भराईठदने गरी

मेलधमलाप गराउन सननेछ र त्यसरी मेलधमलाप गराएको
जानकारी विभागलाई ठदनु पनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोचजम मेलधमलाप हुन नसकेको

अिस्थामा िा उजुरीको प्रकृधतबाटै मेलधमलाप गराउन धमसने

नदे चखएमा प्रमुख चजसला अधधकारीले सक्कलै उजुरी आिश्यक
कारबाहीको लाधग विभागमा पठाउनु पनेछ।

२१ख. पुनाः श्रम स्िीकृधत सम्बन्द्धी व्यिस्थााः (१) पुनाः श्रम स्िीकृधत धलन

िाहने कामदारले तोवकए बमोचजम आिश्यक कागजात सवहत
सम्बचन्द्धत धनकायमा धनिेदन ठदनु पनेछ।

ु
(२) विदे शमा रहे का कामदारले सम्बचन्द्धत मुलक

हे ने नेपाली कुटनीधतक धनयोगबाट बढीमा दुई पटक श्रम
स्िीकृधत धलन सननेछ।

(३) पुनाः श्रम स्िीकृधत सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था

तोवकए बमोचजम हुनेछ।”
(८)

दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (घ) मा
“श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यिस्था”

भन्ने शब्दहरुको सट्टा “श्रम,

रोजगार तथा सामाचजक सुरक्षा” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
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रहे का

(९)

दफा ६४ को उपदफा (१) मा रहे का “श्रम अदालतको मुद्दा हे ने
अधधकारी”

भन्ने शब्दहरुको सट्टा “श्रम अदालतको अध्यक्षले तोकेको

सोही अदालतको एकजना सदस्य” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
(१०)

(११)

२७.

दफा ७४ को,(क)

उपदफा (२) मा रहे का “िा आफ्नो प्रधतधनधध धनयुक्त गना” भन्ने

(ख)

उपदफा (४) मा रहे का “शाखा खोसने” भन्ने शब्दहरुको सट्टा

शब्दहरु चझवकएका छन्।

ु मा शाखा खोसने” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
“विदे शी मुलक

ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का “िैदेचशक रोजगार प्रबिान बोडा” भन्ने शब्दहरूको सट्टा
“बैदेचशक रोजगार बोडा” भन्ने शब्दहरू राखी रुपान्द्तर गररएका छन्।

नेपाल रि ऐन, २०६४ मा संशोधन: नेपाल रि ऐन, २०६४ को,–
(१)

दफा ५ को,–
(क)

उपदफा (२) को खण्ड (क) पधछ दे हायको खण्ड (क१)
थवपएको छाः-

“(क१)

राविय वहत अनुकूल तथा रिलाई फाइदा

हुने गरी पयाटकीय र व्यािसावयक काया
सञ्चालन गना।”
(ख)

उपदफा (३) पधछ दे हायका उपदफा (३क) र (३ख) थवपएका
छन्:“(३क) उपदफा (३) बमोचजम कायाक्रम सञ्चालन

गदाा सधमधतले रिको सम्पचत्त कुनै व्यचक्त िा संस्थालाई रिको
धसफाररसमा नेपाल सरकारले तोकेको अिधधको लाधग धलजमा
ठदन सननेछ।

(३ख)

उपदफा

(३क)

मा

जुनसुकै

कुरा

लेचखएको भए तापधन अिधध तोकी धलजमा ठदइएको सम्पचत्तको

ुँ ी लगानी सवहत विद्यमान सं रिनालाई
उपभोग गने पक्षले थप पूज
ममात सम्भार गरी सञ्चालन गना िाहेमा र सोबाट रिलाई थप

आधथाक लाभ हुने सुधनचित भएमा त्यस्तो अिधध समाप्त हुन ु
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अगािै समेत आिश्यकता अनुसार रिको धसफाररसमा नेपाल
सरकारले धलजको अिधध थप गना सननेछ।

तर त्यसरी थप गररने धलज अिधध शुरु धलज अिधध
भन्द्दा बढी हुने छै न।”
(२)

दफा ७ को,–
(क) उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राचखएको छाः“(१) रिको सम्पचत्त व्यिस्थापन र सं रक्षण गरी रि सञ्चालन
गना दे हाय बमोचजमको रि सञ्चालक सधमधत रहनेछाः(क)

प्रधानमन्द्त्रीले तोकेको नेपाल

(ख)

प्रधानमन्द्त्री

सरकारको कुनै मन्द्त्री

-अध्यक्ष

तथा

मचन्द्त्रपररषद्को

कायाालयको

सम्बचन्द्धत क्षेत्र हे ने सचिि
(ग)

कायाकारी

(घ)

नेपाल

सचिि,

रिको कायााल

सरकारले

नेपाल

-सदस्य

धनयुक्त

गरे का िा तोकेका एक जना

मवहला सवहत तीन जना व्यचक्त

(ङ)

-सदस्य

नेपाल

-सदस्य

रिको

कायाालयको
सहसचिि

-सदस्य-सचिि”

(ख)

उपदफा (२) मा रहे को “नागररक” भन्ने शब्द पधछ “उपदफा

(ग)

उपदफा (३) को शुरुमा “उपदफा (१) को खण्ड (घ)

(१) को खण्ड (घ) बमोचजम” भन्ने शब्दहरु थवपएका छन्।

बमोचजमको” भन्ने शब्दहरु थवपएका छन्।
(घ)

उपदफा (४) मा रहे का “उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा

लेचखएको भए तापधन” भन्ने शब्दहरू पधछ “उपदफा (१) को
खण्ड (घ) बमोचजमको” भन्ने शब्दहरु थवपएका छन्।
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(३)

दफा १४ पधछ दे हायको दफा १४क. थवपएको छाः“१४क. पुरस्कार ठदन सनने: दफा ४ बमोचजम रिको नाममा कायम हुने
सम्पचत्तको विषयमा आिश्यक सबुद प्रमाण सवहत जानकारी ठदने
व्यचक्तलाई सधमधतले तोवकए बमोचजम पुरस्कार ठदन सननेछ।”

(४)

दफा २४ को उपदफा (२) मा रहे का “व्यिस्थावपका-सं सदको राज्यव्यिस्था

सधमधत” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सङ्घीय सं सदको सम्बचन्द्धत सधमधत” भन्ने
शब्दहरु राचखएका छन्।

२८.

संिैधाधनक पररषद् (काम, कताव्य, अधधकार र कायाविधध) सम्बन्द्धी ऐन,२०६६ मा
संशोधनाः सं िैधाधनक पररषद् (काम, कताव्य, अधधकार र कायाविधध) सम्बन्द्धी ऐन,

२०६६ को दफा ७ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का “व्यिस्थावपका-सं सद सचििालय” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “सं घीय सं सद सचििालय” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
२९.

फोहोर मैला व्यिस्थापन ऐन, २०६८ मा संशोधन: फोहोरमैला व्यिस्थापन ऐन, २०६८
को,–
(१)

दफा २ को,(क)

खण्ड (घ) चझवकएको छ।

(ख)

खण्ड (न) को सट्टा दे हायको खण्ड (न) राचखएको छाः“(न)

“मन्द्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको सं घीय माधमला
तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्त्रालय सम्झनु पछा।”

(ग)

खण्ड (भ) चझवकएको छ।

(२)

दफा २० को उपदफा (२) चझवकएको छ।

(३)

दफा २१ को उपदफा (५) चझवकएको छ।

(४)

दफा २३ को,(क)

उपदफा (२) को खण्ड (ण) को सट्टा दे हाको खण्ड (ण)
राचखएको छाः-

“(ण) मन्द्त्रालयले तोकेको सहसचिि
(ख)

उपदफा (५) चझवकएको छ।
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-सदस्य सचिि”

(५)

पररच्छे द-८ चझवकएको छ।

(६)

दफा ४७ को उपदफा (२) र (३) चझवकएका छन्।

(७)

दफा ४८ मा रहे का “िा केन्द्र” भन्ने शब्दहरू चझवकएका छन्।

(८)

दफा ४९ को उपदफा (१) मा रहे को “केन्द्रले”

(९)

दफा ५० को उपदफा (२) चझवकएको छ।

(१०)

दफा ५१ को उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राचखएको

“मन्द्त्रालयले” भन्ने शब्द राचखएको छ।

भन्ने शब्दको सट्टा

छाः“(१) यो ऐन तथा यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयमािलीको

अधधनमा रही स्थानीय तहले विधभन्न प्रकृधतका फोहोरमैला व्यिस्थापनको
लाधग बेग्लाबेग्लै मापदण्ड जारी गना सननेछ।”
(११)

दफा ५२ पधछ दे हायको दफा ५२क. थवपएको छाः“५२क.

सम्पचत्त तथा

दावयत्ि नेपाल सरकारमा

व्यिस्थापन केन्द्र विघटन

भएपधछ

सने:

त्यसको

फोहोरमैला

सम्पचत्त तथा दावयत्ि नेपाल सरकारमा सनेछ।”
३०.

सम्पूणा

भूकम्पबाट प्रभावित संरिनाको पुनधनामााण सम्बन्द्धी ऐन, २०७२ मा संशोधनाः भूकम्पबाट
प्रभावित सं रिनाको पुनधनामााण सम्बन्द्धी ऐन, २०७२ को,–
(१)

दफा ५ को खण्ड (ख), (ङ) र (ि) मा रहे का “व्यिस्थावपका-सं सद” भन्ने

(२)

दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को सट्टा दे हायको खण्ड (ख)

शब्द हरुको सट्टा “संघीय संसद” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

राचखएको छाः“(ख)

प्रधतधनधध सभाको प्रमुख विपक्षी दलको नेता िा
धनजले तोकेको उपनेता

-उपाध्यक्ष”

(३)

दफा २४ को उपदफा (३) मा रहे को “व्यिस्थावपका-सं सद” भन्ने

(४)

दफा २५ को उपदफा (२) मा रहे का “व्यिस्थावपका-सं सद” भन्ने

शब्दहरुको सट्टा “सं घीय सं सद” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

शब्दहरुको सट्टा “सं घीय सं सद” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
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३१.

औद्योधगक व्यिसाय ऐन, २०७३ मा संशोधनाः औद्योधगक व्यिसाय ऐन, २०७३ को
दफा ८ को,–
(१)

उपदफा (२) पधछ दे हायको उपदफा (२क) थवपएको छाः“(२क) कुनै उद्योगले उपदफा (२) बमोचजमको अिधधधभत्र

धनिेदन ठदन नसकेको कारण खुलाई उद्योग दताा प्रमाणपत्रमा उचसलचखत

अिधध समाप्त भएको धमधतले छ मवहनाधभत्र त्यस्तो प्रमाणपत्रमा उचसलचखत
अिधध बढाउनका लाधग उद्योग दताा गने धनकाय समक्ष धनिेदन ठदन
सननेछ।

तर अनुमधतपत्र धलनु पने बाहे कका सम्ित् २०७३ साल मंधसर
७ गते अगािै दताा भएका तथा यस अचघ थवपएको म्याद धभत्र समेत
सञ्चालन िा उत्पादन िा कारोबार प्रारम्भ गना नसकेका अन्द्य उद्योगको

हकमा यो उपदफा प्रारम्भ भएको धमधतले तीन मवहनाधभत्र त्यस्तो धनिेदन
ठदई सननु पनेछ।”
(२)

उपदफा (३) मा रहे का “उपदफा (२) बमोचजम” भन्ने शब्दहरुको सट्टा

“उपदफा (२) िा (२क) बमोचजम” भन्ने शब्दहरु राखी अन्द्त्यमा दे हायको
प्रधतिन्द्धात्मक िानयांश थवपएको छ-

तर उपदफा (२क) बमोचजम ठदइएको धनिेदनको हकमा उद्योग

स्थापनाको लाधग गनुा पने धनमााण लगायतका कामको प्रगधत हे री साना

उद्योगको हकमा प्रधत िषा पच्िीस हजार, मझौला उद्योगको हकमा प्रधत िषा
पिहत्तर हजार, ठू ला उद्योगको हकमा प्रधत िषा एकलाख पिास हजारका

दरले जररिाना धलई उद्योग सञ्चालन िा व्यािसावयक उत्पादन िा कारोबार
प्रारम्भ गने अिधध बढाउन सवकनेछ।”
(३)

उपदफा (५) मा रहे का “उपदफा (२) बमोचजम” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“उपदफा (२) िा (२क) बमोचजम” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

३२.

संघीय संसदका पदाधधकारी तथा सदस्यहरूको पाररश्रधमक तथा सुविधा सम्बन्द्धी ऐन,

२०७३ मा संशोधनाः संघीय सं सदका पदाधधकारी तथा सदस्यहरूको पाररश्रधमक तथा

सुविधा सम्बन्द्धी ऐन, २०७३ को अनुसूिी-१ को शीषाकमा रहे का “दफा ३, ४, ६,
७, ८, ९, १७ र १९ सुँग सम्बचन्द्धत” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “दफा ३, ४, ६, ७, ८,
१७ र १९ सुँग सम्बचन्द्धत” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
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३३.

धनिाािन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ मा संशोधनाः धनिाािन (कसूर तथा सजाय)
ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा (५) मा रहे का “उपदफा (३)” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “उपदफा (४)” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

३४.

न्द्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा संशोधनाः न्द्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २८
पधछ दे हायको दफा २८क. थवपएको छाः“२८क.

ु ाई र
मुद्दा हेदााको प्राथधमकता क्रमाः (१) अदालतले मुद्दाको कारबाही, सुनि
वकनारा गदाा दे हायको प्राथधमकता क्रम अनुसार गनुा पनेछाः(क)

अनुसन्द्धानको धसलधसलामा वहरासतमा रहे को व्यचक्त
पक्ष रहे को मुद्दा,

(ख)

पुपक्ष
ा को लाधग थुनामा रहे को व्यचक्त पक्ष रहे को मुद्दा,

(ग)

कैदमा रहे को पक्षको मुद्दा,

(घ)

अपाङ्गता भएका व्यचक्त तथा बालबाधलका पक्ष रहे को
मुद्दा,

(ङ)

शारीररक अशक्तता भएका िा पिहत्तर िषाभन्द्दा बढी

(ि)

मवहला धबरुिको वहं सा सम्बन्द्धी मुद्दा,

(छ)

जातीय भेदभाि तथा छूिाछूत सम्बन्द्धी मुद्दा,

(ज)

न्द्िारान िा नाता कायम सम्बन्द्धी मुद्दा,

(झ)

माना िामल सम्बन्द्धी मुद्दा,

(ञ)

सम्बन्द्ध विच्छे द सम्बन्द्धी मुद्दा,

(ट)

मुद्दा दतााको क्रमबाट पवहले दताा भएको मुद्दा।

उमेरका व्यचक्त पक्ष रहे का मुद्दा,

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन एउटै क्रममा

ु ाई
एकै प्रकृधतका एक भन्द्दा बढी मुद्दा भएमा पवहले दताा भएको मुद्दाको कारबाही, सुनि
र वकनारा गनुा पनेछ।

(३) कुनै मुद्दामा उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) िा (ग) मा उसलेख

भएका व्यचक्तका अधतररक्त अन्द्य व्यचक्तहरु पधन पक्ष रहेछन भने त्यस्तो मुद्दाको
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ु ाई गदाा त्यस्ता ब्यचक्तहरुको हकमा समेत कारबाही, सुनि
ु ाई र वकनारा
कारबाही, सुनि
गनुा पनेछ।

(४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन अदालतले

ु ाई र
मुद्दाको गम्भीरता र औचित्य हे री कुनै मुद्दालाई प्राथधमकता ठदई कारबाही, सुनि
वकनारा गना सननेछ।”
३५.

राजनीधतक दल सम्बन्द्धी ऐन, २०७३ मा संशोधनाः राजनीधतक दल सम्बन्द्धी ऐन,
२०७३ को,–
(१)

दफा ४३ मा रहे का “दुई िा दुईभन्द्दा बढी दल बीि” भन्ने शब्दहरु पधछ
“िा एउटै दलका दुई िा दुईभन्द्दा बढी पक्षहरु बीि” भन्ने शब्दहरु
थवपएका छन्।

(२)

दफा ४४ को उपदफा (१) मा रहे का “दलको केन्द्रीय सधमधतको िालीस

प्रधतशत सदस्यले” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “पक्षले दलको केन्द्रीय सधमधतको

िालीस प्रधतशत सदस्यको हस्ताक्षर सवहत” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
३६.

धनिाािन आयोग ऐन, २०७३ मा संशोधन: धनिाािन आयोग ऐन, २०७३ को,(१)

दफा २० को उपदफा (४) को अन्द्त्यमा दे हायको प्रधतिन्द्धात्मक िानयांश
थवपएको छाः“तर यस दफा बमोचजम अस्थायी दरबन्द्दी सृजना गदाा िा करार

िा ज्यालादारीमा कमािारी धनयुचक्तको सम्बन्द्धमा नेपाल सरकार, अथा

मन्द्त्रालयको सहमधत धलई आयोगले बनाएको कायाविधध बमोचजम गनुा
पनेछ।”
(२)

दफा २८ को सट्टा दे हायको दफा २८ राचखएको छाः“२८.

भैपरी रकमको खिा स्िीकृत कायाविधध बमोचजम गनेाः प्रिधलत
कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन नेपाल सरकारले

आयोगको लाधग बजेटमा छु ट्याएको भैपरी आउने शीषाक

अन्द्तागतको रकमको खिा नेपाल सरकार, अथा मन्द्त्रालयको
सहमधतमा आयोगले
पनेछ।”
(३)

बनाएको कायाविधधको आधारमा गनुा

दफा ३८ को सट्टा दे हायको दफा ३८ राचखएको छाः-
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“३८. मालसामान खररद गना सननेाः आयोगले धनिाािन प्रयोजनको लाधग
आिश्यक िस्तु िा सेिा खररद गदाा सािाजधनक खररद सम्बन्द्धी
प्रिधलत कानून बमोचजम गनुा पनेछ।

तर धनिाािनका सम्बन्द्धमा तत्काल व्यिस्थापन गनुा
पने तोवकए बमोचजमका धनिाािन सामरीहरु खररद गदाा िा सेिा
प्राप्त गदाा प्रिधलत सािाजधनक खररद सम्बन्द्धी कानूनको प्रवक्रया

पूरा गना सम्भि नभएको अिस्थामा आयोगले आधार र कारण
खुलाई धछटो माध्यमबाट िा सोझै बजारबाट मालसामान खररद
गना िा सेिा प्राप्त गना सननेछ।”
३७.

राविय प्राकृधतक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः राविय प्राकृधतक
स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १२ मा रहे का “धनज धनलम्बनमा

परे मा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “धनज सं विधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोचजम
आफ्नो पदको कायासम्पादन गना नपाउने भएमा” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
३८.

राविय समािेशी आयोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः राविय समािेशी आयोग ऐन, २०७४
को,–
(१)

दफा ३ को खण्ड (छ) मा रहेका “आिश्यक धनदे शन ठदने” भन्ने

शब्दहरुको सट्टा “कायाान्द्ियनको लाधग आिश्यक धसफाररस गने िा सुझाब
ठदने” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(२)

दफा ९ को उपदफा (१०) को सट्टा दे हायको उपदफा (१०) राचखएको
छाः-

“(१०) नेपाल धनजामती सेिाको राजपत्रांवकत प्रथम श्रे णीको

अधधकृतले आयोगको सचििको रुपमा काम गनेछ। त्यस्तो कमािारी
धनयुचक्त नभएसम्म आयोगको िररष्ठतम कमािारीले आयोगको सचिि भई
काम गनेछ।”
(३)

दफा १२ मा रहे का “धनज धनलम्बनमा परे मा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “धनज

सं विधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोचजम आफ्नो पदको
कायासम्पादन गना नपाउने भएमा” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(४)

दफा १३ को प्रधतबन्द्धात्मक िानयांश चझवकएको छ।
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(५)

दफा १९ मा रहे का “सङ्घीय माधमला तथा स्थानीय विकास मन्द्त्रालय” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “संघीय माधमला तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्त्रालय” भन्ने
शब्दहरू राचखएका छन्।

(६)

दफा २२ मा रहे का “यस ऐन िा यस अन्द्तगात” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(७)

दफा २३ को उपदफा (२) मा रहे का “अथा मन्द्त्रालयको” भन्ने शब्दहरुको

(८)

दफा २४ मा रहे का “सञ्चालन गने” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सञ्चालन गना”

सट्टा “नेपाल सरकार, अथा मन्द्त्रालयको” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
(९)
३९.

दफा २१ र अनुसूिी खारे ज गररएको छ।

आठदिासी जनजाधत आयोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः आठदिासी जनजाधत आयोग ऐन,
२०७४ को,(१)

दफा २ को खण्ड (ख) को सट्टा दे हायको खण्ड (ख) राचखएको छाः“(ख)

“आठदिासी जनजाधत” भन्नाले आयोगको धसफाररसमा नेपाल
सरकारले तोकेको जाधत िा समुदाय सम्झनु पछा।”

(२)

दफा ७ को खण्ड (ठ) मा रहेका “आिश्यक धनदे शन ठदने” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “नेपाल सरकारलाई कायाान्द्ियनको लाधग आिश्यक
धसफाररस गने िा सुझाब ठदने” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(३)

दफा १२ को उपदफा (२) मा रहेका “तथा स्थानीय तह” भन्ने शब्दहरू
चझवकएका छन्।

(४)

दफा १३ को उपदफा (१०) को सट्टा दे हायको उपदफा (१०) राचखएको
छाः“(१०) नेपाल धनजामती सेिाको राजपत्रांवकत प्रथम श्रे णीको

अधधकृतले आयोगको सचििको रुपमा काम गनेछ। त्यस्तो कमािारी
धनयुचक्त नभएसम्म आयोगको िररष्ठतम कमािारीले आयोगको सचिि भई
काम गनेछ।”
(५)

दफा १६ मा रहे का “धनज धनलम्बनमा परे मा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “धनज

सं विधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोचजम आफ्नो पदको
कायासम्पादन गना नपाउने भएमा” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
88

(६)

दफा १७ को प्रधतबन्द्धात्मक िानयांश चझवकएको छ।

(७)

दफा २३ मा रहे का “सङ्घीय माधमला तथा स्थानीय विकास मन्द्त्रालय” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “संघीय माधमला तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्त्रालय” भन्ने
शब्दहरू राचखएका छन्।

(८)

दफा २६ मा रहे का “यस ऐन िा यस अन्द्तगात” भन्ने शब्दहरुको सट्टा

(९)

दफा २७ को,–

“यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(क)

उपदफा (१) मा रहे का “आयोगको लाधग” भन्ने शब्दहरुको

(ख)

उपदफा (२) मा रहे का “अथा मन्द्त्रालयको” भन्ने शब्दहरुको

सट्टा “आयोगले ” भन्ने शब्द राचखएको छ।

सट्टा “नेपाल सरकार, अथा मन्द्त्रालयको” भन्ने शब्दहरू राचखएका
छन्।

(१०)
४०.

दफा २५ र अनुसूिी खारे ज गररएको छ।

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को,–
(१)

दफा ७ को खण्ड (ट) मा रहेका “आिश्यक धनदे शन ठदने” भन्ने

शब्दहरूको सट्टा “नेपाल सरकारलाई कायाान्द्ियनको लाधग आिश्यक
धसफाररस गने िा सुझाब ठदने” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(२)

दफा १३ को उपदफा (१०) को सट्टा दे हायको उपदफा (१०) राचखएको
छाः“(१०) नेपाल धनजामती सेिाको राजपत्रांवकत प्रथम श्रे णीको

अधधकृतले आयोगको सचििको रुपमा काम गनेछ। त्यस्तो कमािारी
धनयुचक्त नभएसम्म आयोगको िररष्ठतम कमािारीले आयोगको सचिि भई
काम गनेछ।”
(३)

दफा १६ मा रहे का “धनज धनलम्बनमा परे मा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “धनज
सं विधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोचजम आफ्नो पदको
कायासम्पादन गना नपाउने भएमा” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(४)

दफा १७ को प्रधतबन्द्धात्मक िानयांश चझवकएको छ।
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(५)

दफा २३ मा रहे का “सङ्घीय माधमला तथा स्थानीय विकास मन्द्त्रालय” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “संघीय माधमला तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्त्रालय” भन्ने
शब्दहरू राचखएका छन्।

(६)

दफा २६ मा रहे का “यस ऐन िा यस अन्द्तगात” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

४१.

(७)

दफा २७ को उपदफा (२) मा रहे को “अथा मन्द्त्रालयको” भन्ने शब्दहरुको

(८)

दफा २५ र अनुसूिी खारे ज गररएको छ।

सट्टा “नेपाल सरकार, अथा मन्द्त्रालयको” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

राविय दधलत आयोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः राविय दधलत आयोग ऐन, २०७४
को,–
(१)

दफा २ को खण्ड (ग) चझवकएको छ।

(२)

दफा ३ को,–
(क)

खण्ड (ङ) मा रहे का “समुदायको सशक्तीकरण लाधग” भन्ने
शब्दहरुको

सट्टा “समुदायको

शब्दहरु राचखएका छन्।
(ख)

सशक्तीकरणको

लाधग” भन्ने

खण्ड (ि) मा रहे का “आिश्यक धनदे शन ठदने” भन्ने शब्दहरुको

सट्टा “कायाान्द्ियनको लाधग आिश्यक धसफाररस गने िा सुझाब
ठदने” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(३)

दफा १० को उपदफा (१) मा रहेका “हक वहत” भन्ने शब्दहरूको सट्टा
“हक वहतमा” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(४)

दफा १२ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का “महान्द्यायाधधिक्ता” भन्ने शब्दहरूको
सट्टा “सम्बचन्द्धत धनकाय” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(५)

दफा १७ को उपदफा (१०) को सट्टा दे हायको उपदफा (१०) राचखएको
छाः-

“(१०) नेपाल धनजामती सेिाको राजपत्रांवकत प्रथम श्रे णीको

अधधकृतले आयोगको सचििको रुपमा काम गनेछ। त्यस्तो कमािारी
धनयुचक्त नभएसम्म आयोगको िररष्ठतम कमािारीले आयोगको सचिि भई
काम गनेछ।”
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(६)

दफा २० मा रहे का “धनज धनलम्बनमा परे मा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “धनज

सं विधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोचजम आफ्नो पदको
कायासम्पादन गना नपाउने भएमा” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(७)

दफा २१ को प्रधतबन्द्धात्मक िानयांश चझवकएको छ।

(८)

दफा २७ मा रहे का “सङ्घीय माधमला तथा स्थानीय विकास मन्द्त्रालय” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “संघीय माधमला तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्त्रालय” भन्ने
शब्दहरू राचखएका छन्।

(९)

दफा २९ को उपदफा (२) मा रहे का “अथा मन्द्त्रालयको” भन्ने शब्दहरुको
सट्टा “नेपाल सरकार, अथा मन्द्त्रालयको” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

४२.

(१०)

दफा ३२ मा रहे का “यस ऐन िा यस अन्द्तगात” भन्ने शब्दहरुको सट्टा

(११)

दफा ३१ र अनुसूिी खारे ज गररएको छ।

“यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

थारु आयोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः थारु आयोग ऐन, २०७४ को,–
(१)

दफा ७ को खण्ड (ठ) मा रहेका “आिश्यक धनदे शन ठदने” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “नेपाल सरकारलाई कायाान्द्ियनको लाधग आिश्यक
धसफाररस गने िा सुझाब ठदने” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(२)

दफा १३ को उपदफा (१०) को सट्टा दे हायको उपदफा (१०) राचखएको
छाः-

“(१०) नेपाल धनजामती सेिाको राजपत्रांवकत प्रथम श्रे णीको

अधधकृतले आयोगको सचििको रुपमा काम गनेछ। त्यस्तो कमािारी
धनयुचक्त नभएसम्म आयोगको िररष्ठतम कमािारीले आयोगको सचिि भई
काम गनेछ।”
(३)

दफा १६ मा रहे का “धनज धनलम्बनमा परे मा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “धनज

सं विधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोचजम आफ्नो पदको
कायासम्पादन गना नपाउने भएमा” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(४)

दफा १७ मा रहे का “तर त्यसरी ररक्त भएको सदस्य धनयुचक्तका लाधग पद
ररक्त भएको धमधतले पैँ तीस ठदनधभत्र पदपूधता प्रवक्रया सुरु गररसननु पनेछ”
भन्ने शब्दहरु चझवकएका छन्।
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(५)

दफा २३ मा रहे का “सङ्घीय माधमला तथा स्थानीय विकास मन्द्त्रालय” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “संघीय माधमला तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्त्रालय” भन्ने
शब्दहरू राचखएका छन्।

(६)

दफा २६ मा रहे का “यस ऐन िा यस अन्द्तगात” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

४३.

(७)

दफा २७ को उपदफा (२) मा रहे का “अथा मन्द्त्रालयको” भन्ने शब्दहरुको

(८)

दफा २५ र अनुसूिी खारे ज गररएको छ।

सट्टा “नेपाल सरकार, अथा मन्द्त्रालयको” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

राविय मवहला आयोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः राविय मवहला आयोग ऐन, २०७४
को,–
(१)

दफा १७ को उपदफा (१०) मा रहे का “विचशि श्रे णीको कमािारी” भन्ने

शब्दहरुको सट्टा “राजपत्रांवकत प्रथम श्रे णीको अधधकृत” भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

(२)

दफा २० मा रहे का “धनलम्बनमा परे मा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सं विधानको
धारा १०१ को उपधारा (६) बमोचजम आफ्नो पदको कायासम्पादन गना
नपाउने भएमा” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

४४

मुचस्लम आयोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः मुचस्लम आयोग ऐन, २०७४ को,–
(१)

दफा ७ को खण्ड (ट) मा रहेका “आिश्यक धनदे शन ठदने” भन्ने

शब्दहरूको सट्टा “नेपाल सरकारलाई कायाान्द्ियनको लाधग आिश्यक
धसफाररस गने िा सुझाि ठदने” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(२)

दफा १३ को उपदफा (१०) को सट्टा दे हायको उपदफा (१०) राचखएको
छाः–
“(१०) नेपाल धनजामती सेिाको राजपत्रांवकत प्रथम श्रे णीको

अधधकृतले आयोगको सचििको रुपमा काम गनेछ। त्यस्तो कमािारी

धनयुचक्त नभएसम्म आयोगको िररष्ठतम कमािारीले आयोगको सचिि भई
काम गनेछ।”
(३)

दफा १६ मा रहे का “धनज धनलम्बनमा परे मा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “धनज
सं विधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोचजम आफ्नो पदको
कायासम्पादन गना नपाउने भएमा” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
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(४)

दफा १७ को प्रधतिन्द्धात्मक िानयांश चझवकएको छ।

(५)

दफा २३ मा रहे का “सङ्घीय माधमला तथा स्थानीय विकास मन्द्त्रालय” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “संघीय माधमला तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्त्रालय” भन्ने
शब्दहरू राचखएका छन्।

४५.

(६)

दफा २७ को उपदफा (२) मा रहे का “अथा मन्द्त्रालयको” भन्ने शब्दहरुको

(७)

दफा २५ र अनुसूिी खारे ज गररएको छ।

सट्टा “नेपाल सरकार, अथा मन्द्त्रालयको” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

अन्द्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ मा संशोधनाः अन्द्तर-सरकारी वित्त
व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा रहे का

“गाउुँपाधलका र नगरपाधलकाका प्रमुख र उपप्रमुखमध्येबाट” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“गाउुँपाधलकाका अध्यक्ष िा उपाध्यक्ष र नगरपाधलकाका प्रमुख िा उपप्रमुखमध्येबाट”
भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
४६.

रािपधत र उपरािपधतको पाररश्रधमक तथा सुविधा सम्बन्द्धी ऐन, २०७४ मा संशोधनाः
रािपधत र उपरािपधतको पाररश्रधमक तथा सुविधा सम्बन्द्धी ऐन, २०७४ को अनुसूिी४ को शीषाकमा रहे का “शपथ रहण” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “शपथ रहणको ढाुँिा”
भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

४७.

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संशोधन: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,
२०७४ को,–
(१)

दफा २ को खण्ड (प) को उपखण्ड (२) मा रहे का “नगर

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नगर कायापाधलकाको प्रमुख,
उपप्रमुख”

(२)

कायापाधलकाको

भन्ने शब्दहरू

राचखएका छन्।

दफा १० को खण्ड (ग) मा रहे का “िडाको केन्द्र तथा” भन्ने शब्दहरु
चझवकएका छन्।

(३)

दफा ११ को,(क)

उपदफा (२) को,(१)

खण्ड (घ) को,–
(अ)
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उपखण्ड (६) मा रहे का “एिं खानीजन्द्य”
भन्ने शब्दहरू चझवकएका छन्।

(आ)

उपखण्ड (७) को शुरुमा “प्रिधलत कानून
बमोचजम गने” भन्ने शब्दहरू थवपएका
छन्।

(२)

खण्ड (प) को उपखण्ड (७) मा रहेका “नुन, माटो,
खरीढु ङ्गा तथा स्लेट जस्ता खानीजन्द्य िस्तु” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “माटो तथा स्लेट जस्ता िस्तु” भन्ने
शब्दहरु राचखएका छन्।

(ख)

उपदफा (४) को,–
(१)

खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) मा रहे का “स्िास््य
सं स्थाहरुको

चनलधनक”

भन्ने

शब्दहरुको

सट्टा

“स्िास््य सं स्था र चनलधनक” भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।
(२)

खण्ड (ङ) को उपखण्ड (२१) मा रहे का “अनुगमन
र अनुगमन” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “अनुगमन र
धनयमन” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(३)

खण्ड (ट) पधछ दे हायको खण्ड (ठ) थवपएको छाः“(ठ) सं घ, सं स्था दताा तथा निीकरण
(१)

सं घ, सं स्था पररिालन सम्बन्द्धी स्थानीय
नीधत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायाान्द्ियन
र धनयमन,

(२)

(ग)

स्थानीय स्तरका सं घ, सं स्थाको दताा तथा
निीकरण।”

उपदफा (५) को खण्ड (ग) पधछ दे हायको खण्ड (घ) थवपएको
छाः-

“(घ)

लघु, घरे ल ु तथा साना उद्योग
(१)

लघु, घरे ल ु र साना उद्योगको
दताा,

निीकरण,

धनयमन, विकास
व्यिस्थापन,
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खारे जी,

प्रििान

र

(२)

(घ)

उद्यमचशलताको
प्रििान।”

विकास

र

उपदफा (७) मा रहे का “उपदफा (१), (३), (४) र (५)
बमोचजमको” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “यस दफा बमोचजमका” भन्ने
शब्दहरू राचखएका छन्।

(४)

दफा १२ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) को उपखण्ड (३४) पधछ
दे हायको उपखण्ड (३४क) थवपएको छाः-

“(३४क) जातीय पवहिान र जातीय धसफाररसको काया गने,”
(५)

दफा ३५ को दफा शीषाकको सट्टा दे हायको दफा शीषाकको राचखएको
छाः-

“ननसामा हे रफेर गरी स्िीकृत गना सनने”
(६)

दफा ४७ को,(क)

उपदफा

(२)

को

खण्ड

(ग)

प्रधतबन्द्धात्मक िानयांश थवपएको छाः-

को

अन्द्त्यमा

दे हायको

“तर पधत पत्नीबीिको सम्बन्द्ध धबच्छे द हुने गरी

मेलधमलाप गना सवकने छै न।”
(ख)
(७)

उपदफा (४) मा रहे को “भएको” भन्ने शब्द चझवकएको छ।

दफा ४९ को उपदफा (४) को सट्टा दे हायको उपदफा (४) राचखएको
छाः-

“(४) न्द्यावयक सधमधतले वििादका दुिै पक्ष उपचस्थत भएको

तीन मवहनाधभत्र मेलधमलापबाट वििादको समाधान गनुा पनेछ। सो

अिधधधभत्र मेलधमलाप हुन नसकेमा दफा ४७ को उपदफा (२) बमोचजमको
वििादका हकमा त्यस्तो व्यहोरा जनाई वििाद समाधानको लाधग अदालत

जानको लाधग सम्बचन्द्धत पक्षलाई जानकारी ठदई तत् सम्बन्द्धी धमधसल तथा
कागजात सम्बचन्द्धत अदालतमा पठाइठदनु पनेछ।”
(८)

दफा ५५ को सट्टा दे हायको दफा
“५५.

५५ राचखएको छाः-

सम्पचत्त कराः (१) गाउुँ पाधलका तथा नगरपाधलकाले आफ्नो
क्षेत्रधभत्रको घर र घरजग्गामा सम्पचत्त कर लगाउनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोचजम सम्पचत्त कर लगाउुँ दा घर र सो

घरले ििे को जग्गामा सम्पचत्त कर लगाइा बाुँकी जग्गा र घर नभएका
अन्द्य जग्गामा दफा ५६ बमोचजम भूधमकर (मालपोत) लगाउनु पनेछ।

स्पिीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लागी “घरले ििे को जग्गा” भन्नाले
घरले ओगटे को जग्गाको क्षेत्रफल र अधधकतम सो क्षेत्रफल
बराबरको थप जग्गासम्म सम्झनु पछा।

(३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लाधग घर र घरजग्गाको

मूसयाङ्कन दे हायको आधारमा गनुा पनेछाः(क)

घर

र

घरजग्गाको

आकार, प्रकार, बनौट

र

उपयोगको अिस्था,
(ख)

घर र घरजग्गाको िलनिचसतको मूसय र घरको

(ग)

घर

ह्रास मूसय,
र

घरजग्गाको

उपयोगको अिस्था।

व्यापाररक

िा

आिासीय

(४) उपदफा (१) बमोचजम घर र घरजग्गाको सम्पचत्त करको
दर धनधाारण गदाा नागररकको जीिनस्तर, आधथाकस्तर र कर धतना सनने
क्षमताको आधारमा गनुा पनेछ।

(५) यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन

दे हायको घर र घरजग्गामा सम्पचत्त कर लाग्ने छै नाः(क)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तहको

(ख)

सरकारी अस्पतालको घर र घरजग्गा,

(ग)

गुठीको स्िाधमत्िमा रहे को घर र जग्गा,

(घ)

मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन गररएको सरकारी

स्िाधमत्िमा रहे को घर र जग्गा,

चशक्षण सं स्था, कम्पनी, सधमधत, प्राधधकरण, बोडा र
सरकारी सं स्थानको घर र घरजग्गा,
(ङ)

मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन भएका सं घ,
सं स्थाको घर र घरजग्गा,
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(ि)

धाधमाक सं स्था (मचन्द्दर, गुम्बा, ििा, मचस्जद आठद) को

(छ)

खानेपानी

घर र घरजग्गा,

सङ्कलन

पोखरी, विद्युतगृह, मसानघाट,

कधिस्तान, किाला, मजार, विमानस्थल, बसपाका,
रं गशाला, उद्यान, पाका जस्ता सािाजधनक उपयोगका
स्थलहरू,
(ज)

(९)

राजदूतािास, िाचणज्य धनयोग, कुटनैधतक धनयोगका
घर र घरजग्गा।”

दफा ६२ पधछ दे हायका दफा ६२क. र ६२ख. थवपएका छन्:“६२क. धबक्री गना सननेाः (१) गाउुँपाधलका तथा नगरपाधलकाले आफ्नो
क्षेत्रधभत्र

िातािरणीय

प्रभाि

मूसयाङ्कन

तथा

प्रारचम्भक

िातािरणीय परीक्षणबाट तोवकएको पररमाणमा स्लेट, ढु ङ्गा, धगट्टी,
बालुिा एिं माटोजन्द्य िस्तुको धबक्री गना सननेछ।
(२)

गाउुँपाधलका

तथा

नगरपाधलकाले

आफ्नो

क्षेत्रधभत्रको सािाजधनक तथा ऐलानी जग्गामा रहे का काठ दाउरा,
जराजुरी, दहत्तर बहत्तर आठदको धबक्री गना सननेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोचजम धबक्री बापत
प्राप्त रकम गाउुँ पाधलका तथा नगरपाधलकाको सचञ्चत कोषमा
जम्मा गनुा पनेछ।

६२ख. सामुदावयक िनबाट आय प्राप्त गने: (१) सामुदावयक िन उपभोक्ता

सधमधतले िन पैदािार धबक्री तथा उपयोग सम्बन्द्धी आफ्नो
िावषाक कायायोजना बनाई गाउुँपाधलका तथा नगरपाधलकाबाट
स्िीकृत गराउनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम िन पैदािारको धबक्री
िापत प्राप्त हुने रकमको दश प्रधतशत रकम सम्बचन्द्धत

गाउुँ पाधलका तथा नगरपाधलकाको सचञ्चत कोषमा जम्मा गनुा
पनेछ।”
(१०)

दफा ६६ को,–
(क)

उपदफा (६) मा रहे का “फागुन मवहनाधभत्र” भन्ने शब्दहरुको
सट्टा “िैशाख दश गतेधभत्र” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
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(ख)

(११)

उपदफा (७) मा रहे का “िैत्र पन्द्ध्र गतेधभत्र” भन्ने शब्दहरुको
सट्टा “िैशाख पन्द्ध्र गतेधभत्र” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

दफा ८४ को उपदफा (४) पधछ दे हायको उपदफा (५) थवपएको छाः“(५) प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतले आफूलाई प्राप्त अधधकारमध्ये

आिश्यकता अनुसार केही अधधकार आफू मातहतको अधधकृत कमािारीलाई
प्रत्यायोजन गना सननेछ।”
(१२)

दफा ८५ को,–
(क)

उपदफा (२) मा रहे का “सेिा तथा स्थानीय तहमा कायारत”

भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सेिामा कायारत” भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।

(ख)

उपदफा (३) मा रहे का “स्थानीय तहमा कायारत स्थानीय तहका
स्थायी कमािारीहरु” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “स्थानीय तहमा
कायारत स्थायी कमािारीहरु” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(१३)

दफा ९४ को उपदफा (५) मा रहेका “औषधध उपिार सम्बचन्द्धत विदा”
भन्ने शब्दहरूको सट्टा “औषधध उपिार, विदा” भन्ने शब्दहरू राचखएका
छन्।

(१४)

दफा १०५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा रहे का “मु्य सचिि”

(१५)

दफा ११६ पधछ दे हायको दफा ११६क. थवपएको छाः-

भन्ने शब्दहरूको सट्टा “प्रमुख सचिि” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

सदस्य

“११६क.

कायम

रहने:

(१)

सभाको

कुनै

सदस्य

कायापाधलकामा धनिााचित भएमा धनजको सम्बचन्द्धत िडा
सधमधतको सदस्य पद कायमै रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको सदस्यले कुनै

एक पदको मात्र सुविधा धलनु पनेछ।”
(१६)

अनुसूिी-१ को,(क)

अनुसूिी शीषाकमा रहे का “वहमाली, पहाडी तथा धभत्री मधेश र
तराईका चजसलाहरूको वििरण” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “वहमाली,
पहाडी, धभत्री मधेश, तराई काठमाडौँ उपत्यकाका चजसलाहरूको
वििरण” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।
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(ख)

खण्ड (ख) अन्द्तगात पहाडी चजसलाहरुको सूिीको क्रमसङ्ग््या

१५ चझकी खण्ड (क) अन्द्तगात वहमाली चजसलाहरुको सूिीको

क्रमसङ्ग््या २० पधछ दे हायको क्रमसङ्ग््या २१. थवपएको छाः“२१. म्याग्दी,”
४८.

श्रम ऐन, २०७४ मा संशोधनाः श्रम ऐन २०७४ को, (१)

दफा २ को,(क)

खण्ड (घ) मा रहे का “ श्रम कायाालय” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“श्रम तथा रोजगार कायाालय” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(ख)

खण्ड (ट) मा रहे को “श्रम तथा रोजगार” भन्ने शब्दहरुको सट्टा

“श्रम, रोजगार तथा सामाचजक सुरक्षा” भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।

(ग)

खण्ड (थ) मा रहे का “श्रम विभाग” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “श्रम
तथा व्यिसाय जन्द्य सुरक्षा विभाग” भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।

(२)

दफा २२ को उपदफा (३) पधछ दे हाय बमोचजमको प्रधतिन्द्धात्मक िानयांश
थवपएको छ।

“तर नेपाल सरकारका विधभन्न मन्द्त्रालय, विभाग, लगानी बोडा र

नेपाल सरकारको पूणा िा आंचशक स्िाधमत्ि भएका सं घ, सं स्था िा अन्द्य
आधधकाररक धनकायहरुले नेपाल सरकार िा सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालयको

स्िीकृधत धलई गरे को लगानी सम्झौतामा उसलेख भएको विषयमा यस ऐन
बमोचजम प्राविधधक िा विज्ञको रुपमा काम गना आउने विदे शी नागररकको
हकमा विज्ञापन प्रकाशन गनुप
ा ने छै न।”
(३)

दफा ५३ को उपदफा (७) चझवकएको छ।

(४)

दफा १०५ पधछ दे हायको दफा १०५क. थवपएको छाः“१०५क. प्रदे श सरकारले प्रदे श श्रम ससलाहकार पररषद गठन गना
सननेाः (१) यो ऐनको कायाान्द्ियनको लाधग सहजीकरण गना
तथा प्रदे श तहमा श्रम क्षेत्रमा गनुा पने सुधारको कामलाई

व्यिचस्थत गनाको लाधग प्रदे श सरकारले प्रदे श श्रम ससलाहकार
पररषदको गठन गना सननेछ।
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(२)

प्रदे श श्रम ससलाहकार पररषदको

गठन,

सं िालन तथा अन्द्य व्यिस्था प्रदे श सरकारले तोके िमोचजम
हुनेछ।”
(५)

दफा १०६ को उपदफा (४) मा रहे का “उपदफा (३) बमोचजम” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “यस दफा बमोचजम” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(६)

दफा १६६ को उपदफा (५) पधछ दे हायका उपदफा (६) र (७) थवपएका
छन्:-

“(६) यो ऐन तथा यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयमािली बमोचजम
विभाग, कायाालय िा

यस ऐन बमोचजम धनणाय गना अधधकार प्राप्त

अधधकारीले गरे को धनणाय सम्बचन्द्धत पक्षले कायाान्द्ियन गनुा पनेछ।

(७) उपदफा (६) बमोचजम विभाग, कायाालय िा अधधकारीको

धनणाय कायाान्द्ियन नगने पक्षलाई विभाग िा कायाालयले यस ऐन तथा यस
ऐन अन्द्तगात बनेको धनयमािली बमोचजम कारबाही गना सननेछ।”
(७)

दफा १७७ को दफा शीषाक पधछ शुरुमा अंक “(१)” थवपएको छ।

(८)

दफा १८३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) को सट्टा दे हायका
खण्ड (ख) र (ग) राचखएका छन्:-

४९.

“(ख)

औद्योधगक प्रचशक्षाथी तालीम ऐन, २०३९,

(ग)

धनिृचत्त कोष ऐन, २०४२”

सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधनाः सहकारी ऐन, २०७४ को,(१)

दफा २ को खण्ड (द) मा रहे का “दताा भएको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा

(२)

दफा १९ को खण्ड (ङ) मा रहे का “तोवकए बमोचजम” भन्ने शब्दहरूको

(३)

दफा ५० को उपदफा (६) को सट्टा दे हायको उपदफा (६) राचखएको

“गठन भएको” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

सट्टा “तोके बमोचजम” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

छाः-

“(६) सहकारी सं स्थाले बित रकम सदस्यबीि ऋण लगानी,

नेपाल सरकारले जारी गरे को ऋणपत्र िा सहकारी बैङ्क िा साना वकसान

लघुवित्त सं स्थाको शेयर खरीद गना बाहे क अिल सम्पचत्त खरीद, पूिााधार
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धनमााण, कारोबारमा लगानी, फमा, कम्पनी िा अन्द्य कुनै बैङ्कको शेयर खरीद
िा अन्द्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गनुा हुुँदैन।”
(४)

दफा ८९ को उपदफा (२) मा रहे का “उपदफामा (१) मा” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “उपदफा (१) मा” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(५)

दफा १२७ को दफा शीषाक पधछ रहे को अंक “(१)” चझवकएको छ।

(६)

दफा १५० पधछ दे हायको दफा १५०क. थवपएको छाः“१५०क. सम्पचत्त शुिीकरण धनिारण सम्बन्द्धी धनदे शन पालना गनुा पने:
(१) सहकारी सं स्थाले सम्पचत्त शुिीकरण तथा आतङ्कबादी
वक्रयाकलापमा वित्तीय लगानी धनिारण सम्बन्द्धमा प्रिधलत

कानून बमोचजमका धनकायबाट जारी भएको धनदे शनको पालना
गनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको व्यिस्था प्रदे श िा

स्थानीय सहकारी कानून अन्द्तगात दताा िा सञ्चालन भएको
सहकारी सं स्थाको हकमा समेत समान रूपमा लागू हुनेछ।

(३) प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहले उपदफा (२)
बमोचजम दताा िा सञ्चालन भएको सहकारी सं स्थालाई उपदफा
(१) बमोचजमको धनदे शन लागू गनु,ा गराउनु पनेछ।”
५०.

योगदानमा आधाररत सामाचजक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा संशोधनाः योगदानमा आधाररत
सामाचजक सुरक्षा ऐन, २०७४ को,(१)

(२)
५१.

दफा २ को खण्ड (ङ) मा रहे का “श्रम तथा रोजगार” भन्ने शब्दहरुको

सट्टा “श्रम, रोजगार तथा सामाचजक सुरक्षा” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
दफा २६ को उपदफा (३) चझवकएको छ।

प्रधान न्द्यायाधीश तथा सिोच्ि अदालतका न्द्यायाधीशको पाररश्रधमक, सुविधा र सेिाका
अन्द्य शता सम्बन्द्धी ऐन, २०७४ मा संशोधनाः प्रधान न्द्यायाधीश तथा सिोच्ि अदालतका

न्द्यायाधीशको पाररश्रधमक, सुविधा र सेिाका अन्द्य शता सम्बन्द्धी ऐन, २०७४ को दफा

२३ को उपदफा (५) मा रहे का “घर धबदा धबदामा घर जाुँदा” भन्ने शब्दहरूको सट्टा
“घर धबदामा घर जाुँदा” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।
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५२.

राप्ती स्िास््य विज्ञान प्रधतष्ठान ऐन, २०७४ मा संशोधनाः राप्ती स्िास््य विज्ञान प्रधतष्ठान

ऐन, २०७४ को दफा ३५ को उपदफा (४) मा रहे का “दफा ३३” भन्ने शब्द र
अङ्कको सट्टा “दफा ३२” भन्ने शब्द र अङ्क राचखएका छन्।

५३.

प्रदे श प्रमुखको पाररश्रधमक तथा सुविधा सम्बन्द्धी ऐन, २०७४ मा संशोधनाः प्रदे श
प्रमुखको पाररश्रधमक तथा सुविधा सम्बन्द्धी ऐन, २०७४ को दफा ११ को दफा
शीषाकको सट्टा दे हायको शीषाक राचखएको छाः-

“दै धनक भत्ता पाउने”
५४.

विपद् जोचखम न्द्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ मा संशोधनाः विपद् जोचखम
न्द्यूनीकरण तथा
(१)

व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को,–

दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को सट्टा दे हायको खण्ड (ख)
राचखएको छाः-

“(ख)
(२)

नेपाल सरकारका मन्द्त्रीहरु

-सदस्य”

दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को सट्टा दे हायको खण्ड (ग)
राचखएको छाः“(ग)

(३)

नेपाल सरकारका मन्द्त्रालयका सचििहरु

-सदस्य”

दफा १२ को सट्टा दे हायको दफा १२ राचखएको छाः“१२.

कायाकारी प्रमुखाः (१) नेपाल सरकारले प्राधधकरणको प्रशासकीय

प्रमुखको रुपमा काम गना नेपाल सरकारद्वारा मान्द्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट

स्नातकोत्तर उपाधध हाधसल गरे को र सम्बचन्द्धत क्षेत्रमा कम्तीमा दश िषाको
अनुभि भएको व्यचक्तलाई उपदफा (२) बमोचजमको सधमधतको धसफाररसमा
कायाकारी प्रमुखको रूपमा धनयुक्त गनेछ।

(२) नेपाल सरकारले कायाकारी प्रमुखको धनयुचक्तको लाधग

उपयुक्त व्यचक्तको नाम धसफाररस गना मन्द्त्रालयको सचििको संयोजकत्िमा

अन्द्य दुईजना विज्ञ सदस्य रहे को सधमधत गठन गनेछ। कायाकारी प्रमुखको
धनयुचक्तको लाधग धसफाररस गदाा अिलम्बन गने प्रवक्रया तथा बैठक सम्बन्द्धी
कायाविधध सो सधमधत आफैले धनधाारण गरे बमोचजम हुनेछ।

(३) कायाकारी प्रमुखको पदािधध पाुँि िषाको हुनेछ।
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(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन

कायाकारी प्रमुखको कायासम्पादन सन्द्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले
धनजलाई जुनसुकै बखत कायाकारी प्रमुखको पदबाट हटाउन सननेछ।

(५) उपदफा (४) बमोचजम कायाकारी प्रमुखको पदबाट हटाउनु
अचघ धनजलाई सफाइ पेश गने मनाधसब मौका ठदनु पनेछ।
(६) कायाकारी प्रमुखले कायाकारी सधमधतको प्रत्यक्ष धनयन्द्त्रणमा

रही काया गनेछ र आफ्नो कायासम्पादनका लाधग पररषद् र नेपाल सरकार
प्रधत जिाफदे ही हुनेछ।

(७) कायाकारी प्रमुखले विपद्को समयमा विपद् प्रधतकाया
धनयन्द्त्रकको रूपमा काया गनेछ।
(८) कायाकारी प्रमुखको पाररश्रधमक, सुविधा, सेिाको शता तथा

काम, कताव्य र अधधकार सम्बन्द्धी व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।
(४)

पररच्छे द-६ को शीषाकमा रहे का "प्रदे श विपद व्यिस्थापन सधमधत" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "प्रदे श विपद् व्यिस्थापन पररषद् र प्रदे श विपद्
व्यिस्थापन कायाकारी सधमधत" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(५)

मूल ऐनको पररच्छे द-६ को शीषाक पधछ दे हायको दफा १३क. थवपएको
छाः"१३क. प्रदे श विपद् व्यिस्थापन पररषदाः (१) प्रदे शस्तरमा विपद्
व्यिस्थापन सम्बन्द्धी नीधत तथा योजना तयार गने, आिश्यकता

अनुसार प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सधमधतलाई नीधतगत मागादशान
गने तथा धनदे शन ठदने समेतको प्रयोजनको लाधग प्रत्येक प्रदे शमा

मु्यमन्द्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदे श विपद् व्यिस्थापन पररषद
रहनेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोचजमको

प्रदे श

विपद्

व्यिस्थापन पररषदमा रहने सदस्य, सो पररषदको बैठक तथा

धनणाय र तत् सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था प्रदे श सरकारले बनाएको
धनयममा तोवकए बमोचजम हुनेछ।"
(६)

दफा १४ को,–
(क)

उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राचखएको छाः103

“(१) प्रत्येक प्रदे शमा विपद व्यिस्थापन गनाको

लाधग प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी
प्रदे शको आन्द्तररक माधमला सम्बन्द्धी विषय हे ने मन्द्त्रीको

अध्यक्षतामा प्रदे श विपद् व्यिस्थापन कायाकारी सधमधत गठन
गना सननेछ।”
(ख)

उपदफा (१) पधछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छाः“(१क) प्रदे श विपद् व्यिस्थापन कायाकारी सधमधतमा

अध्यक्षको अधतररक्त बवढमा पन्द्ध्र जना सदस्य रहनेछन्।”
(ग)

उपदफा (२) को खण्ड (ध) मा रहेका “तोवकए बमोचजमका”
भन्ने शब्दहरूको सट्टा “प्रदे श सरकारले बनाएको धनयममा
तोवकए बमोचजमका” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(घ)

उपदफा (४) मा रहे का “तोवकए बमोचजम” भन्ने शब्दहरूको
सट्टा प्रदे श सरकारले बनाएको धनयममा तोवकए बमोचजम” भन्ने
शब्दहरू राचखएका छन्।

(७)

दफा १७ को उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राचखएको
छाः-

"(१) प्रत्येक स्थानीय तहले गाउुँ पाधलकाको अध्यक्ष िा
नगरपाधलकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा बढीमा पन्द्ध्र जना सदस्य रहे को
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सधमधत गठन गनुा पनेछ।"
(८) दफा २३ को सट्टा दे हायको दफा २३ राचखएको छाः"२३.

अन्द्य कोष सम्बन्द्धी व्यिस्थााः (१) विपद् व्यिस्थापनको लाधग

प्रत्येक प्रदे श, चजसला तथा स्थानीय तहमा विपद् व्यिस्थापन
कोष रहनेछ।
(२) प्रदे श विपद् व्यिस्थापन कायाकारी सधमधतले

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्द्धी काम गदाा चजसला विपद् व्यिस्थापन
सधमधत माफात गराउन सननेछ र सो प्रयोजनको लाधग उपदफा

(१) बमोचजमको प्रदे श विपद् व्यिस्थापन कोषबाट आिश्यक

रकम चजसला विपद् व्यिस्थापन कोषलाई उपलब्ध गराउनु
पनेछ।

(३)
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उपदफा

(१)

बमोचजमको

प्रदे श

विपद्

व्यिस्थापन कोष तथा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन कोषमा रहने
रकम तथा त्यस्तो कोषको सञ्चालन सम्बन्द्धी व्यिस्था सम्बचन्द्धत

प्रदे श तथा स्थानीय तहले बनाएको धनयममा तोवकए बमोचजम
हुनेछ।"
(९)

दफा ४७ पधछ दे हायको दफा ४७क. थवपएको छाः“४७क. प्रदे श सरकारले धनयम बनाउन सननेाः (१) प्रदे श सरकारले यस
ऐन बमोचजम विपद् व्यिस्थापनलाई व्यिचस्थत तथा प्रभािकारी
बनाउन आिश्यक धनयम बनाउन सननेछ।
(२)

उपदफा

(१)

ले

ठदएको

अधधकारको

सिासामान्द्यतामा कुनै प्रधतकूल प्रभाि नपने गरी प्रदे श सरकारले
दे हायका विषयमा धनयम बनाउन सननेछाः(क)

प्रदे श

विपद्

व्यिस्थापन

कायाकारी

सधमधतको गठन तथा काम, कताव्य र
अधधकार सम्बन्द्धी,

(ख)

प्रदे श विपद् व्यिस्थापन कोषमा रहने
रकम, त्यसको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन
सम्बन्द्धी,

(ग)

यस

ऐन

बमोचजम

धनयमािलीबाट

व्यिस्था गना सवकने अन्द्य कुनै विषयमा।

(३) यस ऐन बमोचजम प्रदे श सरकारले बनाएको

धनयमहरु प्रदे श राजपत्रमा प्रकाशन भए पधछ मात्र लागू
हुनेछन्।”
(१०)

दफा ४८ मा रहे का “कायाकारी सधमधतले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कायाकारी

(११)

मूल ऐनको ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "प्रदे श विपद व्यिस्थापन सधमधत" भन्ने

सधमधत र प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सधमधतले” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

शब्दहरुको सट्टा "प्रदे श विपद् व्यिस्थापन कायाकारी सधमधत" भन्ने शब्दहरु
राखी रुपान्द्तर गररएको छ।

५५.

राविय सभा सदस्य धनिाािन ऐन, २०७५ मा संशोधनाः राविय सभा सदस्य धनिाािन
ऐन, २०७५ को105

(१)

दफा ३ को,–
(क)

दफा शीषाक पधछ “(१)” भन्ने अंक थवपएको छ।

(ख)

खण्ड (घ) पधछ दे हायको उपदफा (२) थवपएको छाः“(२) उपदफा (१) को उपखण्ड (क) र (घ) मा
जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन सो खण्ड बमोचजम धनिााचित
कुनै सदस्यको पद जुनसुकै कारणले ररक्त भई उपधनिाािन हुुँदा
िा सं विधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोचजम कायम
भएको पदािधध समाप्त भई कुनै समूहको एक जना सदस्यको
लाधग मात्र धनिाािन गनुा पने अिस्थामा जुन समूह र तरीकाबाट
धनिााचित भएको हो सोही र समूह र तरीकाबाट मतदाताले ठदने
एक मतको आधारमा सिै भन्द्दा बढी मत सयाउने एक जना
धनिााचित हुनेछ।”

(२)

दफा ५ को,–
(क)

उपदफा (१) पधछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छाः“(१क) उपदफा (१) बमोचजम धनिाािनको धमधत
तोनदा सं विधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोचजम कायम
भएको पदािधध समाप्त भई ररक्त हुन आउने सदस्य पदको
धनिाािनको धमधत सो पद ररक्त हुन ु भन्द्दा पैँ तीस ठदन पवहले
धनिाािन हुने गरी धमधत तोननु पनेछ। सो बाहे क अन्द्य कुनै
कारणले पद ररक्त भई उपधनिाािन गनुप
ा ने अिस्थामा पद ररक्त
भएको धमधतले पैंतीस ठदन धभत्र धनिाािन सम्पन्न गने गरी धमधत
तोननु पनेछ।”

(ख)

उपदफा (२) मा रहे का “उपदफा (१)” भन्ने शव्दहरुको सट्टा
“यस दफा” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(३)

दफा ११ को खण्ड (ग) को सट्टा दे हायको खण्ड (ग) राचखएको छाः-
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“(ग)

कुनै गाउुँ पाधलका िा नगरपाधलकाको मतदाता नामािलीमा नाम
समािेश भएको,”

(४)

दफा ६१ को सट्टा दे हायको दफा ६१ राचखएको छाः“६१. उपधनिाािनाः कुनै सदस्यको पदािधध छ मवहनाभन्द्दा बढी कायम
रहुँदै कुनै कारणले धनजको पद ररक्त भएमा ररक्त भएको पैँ तीस
ठदनधभत्र नेपाल सरकारले तोकेको धमधतमा आयोगले त्यस्तो
ररक्त सदस्यको पद यो ऐन बमोचजम बाुँकी अिधधको लाधग
उपधनिाािनद्वारा दफा ३ बमोचजम पूधता गनेछ।”

(५)

अनुसूिी-१ को क्रमसं ्या २ मा रहे का
“कूल जनसङ्ग््या (पधछसलो राविय जनगणना अनुसार)
जम्मा गाउुँपाधलका र नगरपाधलकाको सङ्ग््या

भन्ने शब्दहरुको सट्टा

x २”

“कूल जनसङ्ग््या (पधछसलो राविय जनगणना अनुसार)

÷
जम्मा गाउुँपाधलका र नगरपाधलकाको सङ्ग््या x २”
भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
५६.

खारे जी: कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ खारे ज गररएको छ।

प्रधतधनधध सभाले पाररत गरे को धमधताः 2075/11/03

राविय सभाले संशोधन सवहत पाररत गरे को धमधताः 2075/11/15
प्रधतधनधध सभाले पुनाः पाररत गरे को धमधताः 2075/11/18
प्रमाणीकरण धमधताः 2075/11/19
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१०००

नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गना बनेको विधेयक
ु को सं घीय ढाुँिा अनुकूल हुने गरी तथा नेपालको सं विधानको धारा ३०४ को
प्रस्तािना: मुलक
सन्द्दभामा प्रिधलत नेपाल ऐनलाई सं शोधन गना िाञ्छनीय भएकोले,
सं घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।
1.

संचक्षप्त नाम र प्रारम्भ: यस ऐनको नाम "नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही
नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५" रहे को छ।
(२) यो ऐन तुरून्द्त प्रारम्भ हुनेछ।

2.

प्रािीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ मा संशोधन: प्रािीन स्मारक सं रक्षण ऐन, २०१३
को,(१)

दफा २ को खण्ड (छ) को सट्टा दे हायको खण्ड (छ) राचखएको छ:"(छ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउुँपाधलका िा नगरपाधलका
सम्झनु पछा।"

(२)

दफा ३क. को सट्टा
"३क.

दे हायको दफा ३क. राचखएको छ:-

प्रािीन स्मारकको िगीकरण: (१) नेपाल सरकारले स्िाधमत्िको
दृविले प्रािीन स्मारकलाई सािाजधनक प्रािीन स्मारक र धनजी
प्रािीन स्मारक गरी दुई वकधसमले िगीकरण गना सननेछ।

(२) नेपाल सरकारले प्रािीन स्मारकलाइा महत्िको

दृविले अन्द्तरााविय महत्ि, राविय महत्ि, प्रादे चशक महत्ि र
स्थानीय महत्ि गरी िार वकधसमले िगीकरण गना सननेछ।"
(३)

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

प्रािीन स्मारकको प्रदे श तथा स्थानीय तहबाट संरक्षण: (१) यो

दफा प्रारम्भ हुुँदाका बखत नेपाल सरकारले सं रक्षण र
व्यिस्थापन गरे का प्रािीन स्मारकमध्ये प्रादे चशक महत्िका
प्राचिन स्मारक सम्बचन्द्धत प्रदे श सरकारलाई र स्थानीय
महत्िका प्राचिन स्मारक सम्बचन्द्धत स्थानीय तहलाई हस्तान्द्तरण
गनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम हस्तान्द्तरण भएका
प्रािीन स्मारकको सं रक्षण तथा व्यिस्थापन विभागले तोकेको
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मापदण्ड बमोचजम सम्बचन्द्धत प्रदे श र स्थानीय तहले गनुा
पनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम हस्तान्द्तरण भएका
प्रािीन स्मारकको सं रक्षणको प्रयोजनको लाधग प्रदे श सरकार

िा स्थानीय तहले दफा ३ बमोचजम संरचक्षत स्मारक क्षेत्र घोषणा
गना सननेछन्।"
3.

विकास सधमधत ऐन¸ २०१३ मा संशोधन: विकास सधमधत ऐन २०१३ को¸(१)

दफा २ को खण्ड (क) मा रहे का "दफा ३" भन्द्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा
३ िा ३क" भन्द्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(२)

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

सधमधत गठन गने प्रदे श सरकारको अधधकार: (१) यस ऐन
बमोचजम सधमधत गठन भई सञ्चालनमा रही नेपाल सरकारबाट
प्रदे श सरकारलाई हस्तान्द्तरण भएका योजना, पररयोजना िा

सं स्थालाई प्रदे श सरकारले विकास सधमधतको रुपमा सञ्चालन

गना आिश्यक दे खेमा प्रदे श राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी
सधमधत गठन गना सननेछ।
(2)

उपदफा (१) अन्द्तगातको आदे शद्वारा सधमधतका काम
र कताव्य तोवकने छन् र सधमधत गठन गदााका बखत
आदे शमा तोके बमोचजमको नामले प्रिधलत हुनेछ।

(3)

सधमधतमा सूचित आदे शमा तोवकएको मापदण्डका
आधारमा प्रदे श सरकारले धनयुचक्त गरे का तीन जना
व्यचक्तहरु रहने छन्।

(4)

उपदफा (१) बमोचजम गठठत सधमधत बमोचजमको
योजना, पररयोजना कायााचन्द्ित भएपधछ सो सधमधत

स्िताः विघटन हुनेछ र त्यसको सूिना प्रदे श
राजपत्रमा प्रकाशन गनुा पनेछ।"
(३)

दफा ४ मा रहे का "दफा ३ अन्द्तगात" भन्द्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा ३ िा

(४)

दफा ५ को,–

३क. अन्द्तगात " भन्द्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
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(क)

उपदफा (१) मा रहे का "दफा ३ अन्द्तगात" भन्ने शब्दहरूको

(ख)

उपदफा (३) को प्रधतिन्द्धात्मक िानयांशको सट्टा दे हायको

सट्टा "दफा ३ िा ३क. अन्द्तगात" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

प्रधतिन्द्धात्मक िानयांश राचखएको छाः"तर

दफा

३

अन्द्तगात

धनकाधलएको

आदे श

बमोचजमका सधमधतले बनाएका धनयमहरुमा नेपाल सरकारको

सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालय र दफा ३क. अन्द्तगात धनकाधलएको आदे श
बमोचजमका सधमधतले बनाएका धनयमहरुमा प्रदे श सरकारको
सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालयको स्िीकृधत धलनु पनेछ।"
4.

अिल सम्पचत्त अधधरहण ऐन¸ २०१३ मा संशोधन: अिल सम्पचत्त अधधरहण ऐन¸
२०१३ को दफा ३ को उपदफा (1) मा रहे का "सािाजधनक कामको धनधमत्त" भन्ने
शव्दहरु पधछ "नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तहको लाधग" शव्दहरु
राचखएका छन।

5.

प्राइभेट फमा रचजिेशन ऐन, २०१४ मा संशोधन: प्राइभेट फमा रचजिे शन ऐन, २०१४
को,(१)

दफा २ को खण्ड (ङ) को सट्टा दे हायको खण्ड (ङ) राचखएको छाः"(ङ)

"सम्बचन्द्धत विभाग" भन्नाले िाचणज्य सम्बन्द्धी फमाको विषयको
लाधग िाचणज्य, आपूधता तथा उपभोक्ता वहत सं रक्षण विभाग र
सो बाहे कका अन्द्य उद्योगको विषयका लाधग उद्योग विभाग
सम्झनु पछा र सो शब्दले िाचणज्य सम्बन्द्धी विषय र घरे ल ु तथा

साना उद्योगको विषयको लाधग प्रदे श सरकारको िाचणज्य तथा
उद्योग हे ने विभाग िा कायाालयलाई समेत जनाउनेछ।"
(२)

दफा ५ पधछ दे हायको दफा ५क. थवपएको छाः"५क.

प्रदे शमा प्राइभेट फमा रचजिेशनाः प्रदे शस्तरमा प्राइभेट फमाको
रचजिे शन, निीकरण तथा तत् सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था यस

ऐनको अधीनमा रही प्रदे श कानूनमा व्यिस्था भए बमोचजम
हुनेछ।"
6.

आिश्यक सेिा सञ्चालन ऐन, २०१४ मा संशोधन: आिश्यक सेिा सञ्चालन ऐन,
२०१४ को दफा ३ पधछ दे हायको दफा ३क. थवपएको छाः-
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"३क.

हड्ताल धनषेध गने प्रदे श सरकारको अधधकाराः (१) सािाजधनक वहतको

लाधग आिश्यक एिं उचित लागेमा प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा
प्रकाचशत आदे शद्वारा सोही आदे शमा तोवकएको कुनै आिश्यक सेिामा
हड्ताल धनषेध गना सननेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन नेपाल

सरकारले कुनै आिश्यक सेिामा नेपालभर लागू हुने गरी हडताल धनषेध
गने आदे श जारी गरे कोमा प्रदे श सरकारले त्यस्तो सेिामा हडताल धनषेधको

आदे श जारी गनुा पने छै न र दफा ३ बमोचजम नेपाल सरकारले जारी
गरे को आदे श प्रदे श सरकारले उपदफा (१) बमोचजमको आदे श सरह
कायाान्द्ियन गनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोचजमको आदे श छ मवहनासम्मको लाधग

लागू रहनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोचजम प्रदे श सरकारले कुनै आदे श
धनकालेपधछाः(क)

सो आदे शमा तोवकएको कुनै आिश्यक
सेिामा काम लगाई राखेको कुनै व्यचक्तले

हड्ताल गना िा त्यसमा भाग धलन िा
भाग धलई राख्न पाउने छै न।
(ख)

त्यस्तो सेिामा काम लगाई राचखएका
व्यचक्तले त्यस्तो आदे श जारी हुन भन्द्दा
अचघ िा पधछ गरे को हड्ताल िा गछु ा
भनी

घोषणा

माधननेछ।"
7.

गरे को

हड्ताल

अिैध

गैरसैधनक हिाई उडान (धसधभल एधभएशन) ऐन, २०१५ मा संशोधन: गैरसैधनक हिाई

उडान (धसधभल एधभएशन) ऐन, २०१५ को दफा ९ि. को उपदफा (१) मा रहे का
"सपुदागी ऐन, २०४५" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "सपुदागी ऐन, २०७०" भन्ने शब्दहरू
राचखएका छन्।
8.

त्याङ्क ऐन, २०१५ मा संशोधन: त्याङ्क ऐन, २०१५ को दफा ७ख. पधछ
दे हायको दफा ७ग. थवपएको छ:"७ग.

प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहले वििरण िा त्याङ्क संकलन गना सनने: (१)
यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन प्रदे श सरकार िा
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स्थानीय तहले आफूलाई आिश्यक पने वििरण िा त्याङ्क सङ्कलन, सङ्ग्रह,
प्रकाशन र विश्लेषण गना सननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त िा तयार गररएको कुनै
व्यचक्तगत

िा पररिार िा फमा िा कम्पनी सम्बन्द्धी वििरण िा त्याङ्क

ठदने व्यचक्तको िा धनजद्वारा अधधकार प्राप्त व्यचक्तको धलचखत स्िीकृधत विना
अधधकार प्राप्त अधधकृत बाहे क अरु कसैलाई प्रत्यक्षरुपमा दे खाउन िा
प्रकाशन गना हुुँदैन।

(३) नेपाल सरकारले वििरण िा त्याङ्क सं कलन गरे को िा
राविय रूपमा वििरण िा त्याङ्क सङ्कलन हुने विषयमा प्रदे श िा स्थानीय
तहले वििरण िा त्याङ्क सङ्कलन गने छै नन्।

(४) प्रदे श िा स्थानीय तहले वििरण िा त्याङ्क सङ्ग्कलन,
सङ्ग्रह, प्रकाशन र विश्लेषण गने सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था प्रदे श िा स्थानीय
तहले बनाएको कानून बमोचजम हुनेछ।"
9.

जलिर संरक्षण ऐन, २०१७ मा संशोधन: (१) जलिर सं रक्षण ऐन, २०१७ को,(१)

दफा २ को खण्ड (घ) मा रहे का "नेपाल सरकारलाई" भन्ने शब्दहरूको

(२)

दफा ५ख. पधछ दे हायको दफा ५ग. थवपएको छाः-

सट्टा "स्थानीय तहलाई" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

"५ग.

(३)

प्रदे श तथा स्थानीय तहबाट जलिरको संरक्षण: प्रदे श र स्थानीय
तहले आफ्नो क्षेत्रधभत्र जलिरको सं रक्षण गनुा पनेछ।"

दफा ७ को,(क)

उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२) राचखएको छाः“(२) दफा ४ बमोचजम मनाही गररएका जलिर िा

दफा ५ बमोचजमका खास जलमा रहे का जलिर बाहे क अन्द्य
जलिर समात्ने तथा माने कामको लाधग नेपाल सरकारले

उपदफा (३) बमोचजम जारी गरे को मापदण्डको अधीनमा रही
स्थानीय तहले कानून बमोचजम ठे क्का गना सननेछ।
(ख)

उपदफा (४) मा रहे का “िा (२)" भन्ने शब्दहरु चझवकएका
छन्।
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10.

आिश्यक पदाथा धनयन्द्त्रण (अधधकार) ऐन, २०१७ मा संशोधन: आिश्यक पदाथा
धनयन्द्त्रण (अधधकार) ऐन, २०१७ को,(१)

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

(२)

दफा ३ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "नेपाल सरकार" भन्ने शब्दहरुको सट्टा

(३)

दफा ३ पधछ दे हायको दफा ३क. थवपएको छ:-

"नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकार" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

"३क.

आिश्यक पदाथाको उत्पादन, वितरण िा व्यापार धनयन्द्त्रण
सम्बन्द्धी मापदण्डाः (१) नेपाल सरकारले आिश्यक पदाथाको
उत्पादन, वितरण िा व्यापारलाई धनयधमत िा धनयन्द्त्रण गने
सम्बन्द्धमा आिश्यक मापदण्ड धनधाारण गना सननेछ।

(२) प्रदे श सरकारले दफा ३ बमोचजम आिश्यक

पदाथाको उत्पादन, वितरण िा व्यापारलाई धनयधमत िा धनयन्द्त्रण
गदाा उपदफा (१) बमोचजम धनधााररत मापदण्डको अधीनमा रही
गनुा पनेछ।"
(४)

दफा ७क. मा रहे का "नेपाल सरकार िादी हुनेछ" भन्ने शब्दहरु पधछ "र
ु ी फौजदारी कायाविधध (सं वहता) ऐन, २०७४ को अनुसूिीसो मुद्दा मुलक
१ मा परे को माधननेछ" भन्ने शब्दहरु थवपएका छन्।

(५)

दफा ८ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "नेपाल सरकारले" भन्ने शब्दहरूको सट्टा

(६)

दफा १० मा रहे का "नेपाल सरकारबाट" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "नेपाल

"नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारले" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

सरकार िा प्रदे श सरकारबाट" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।
11.

िे टन उडस् सम्झौता ऐन, २०१८ मा संशोशन: िे टन उडस् सम्झौता ऐन, २०१८
को,(१)

ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का “अथा मन्द्त्रीले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नेपाल

(२)

ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का “नेपाल सरकारको सचञ्चत कोष” भन्ने शब्दहरूको सट्टा

सरकारको अथा मन्द्त्रीले” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

“सं घीय सचञ्चत कोष” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।
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12.

अन्द्तरााविय विकास एशोधसयशनको सदस्यता प्राप्त गने ऐन, २०१९ मा संशोधन:
अन्द्तरााविय विकास एशोधसयशनको सदस्यता प्राप्त गने ऐन, २०१९ को,(१)

दफा ३ मा रहे का “अथा मन्द्त्रीले ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नेपाल
सरकारको अथा मन्द्त्रीले” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(२)

13.

ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का “नेपाल सरकारको सचञ्चत कोष” भन्ने शब्दहरूको
सट्टा “सं घीय सचञ्चत कोष” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

आय वटकट दस्तुर ऐन, 2019 मा संशोधनाः आय वटकट दस्तुर ऐन, 2019 को,(1)

दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा रहे का “नेपाल सरकारको”
भन्ने शब्दहरुको सट्टा “नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकारको सहमधतमा
प्रदे श सरकारले जारी गरे को” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(२)

दफा 5 को उपदफा (2) र (3) को सट्टा दे हायका उपदफा (2) र (3)
राचखएका छन्:-

"(2) यो ऐन बमोचजम टाुँस्नु पने आय वटकट नपाइएमा िा सो
वटकट टाुँस्नु पने कागजातमा उपयुक्त स्थानको अभाि भएमा आय वटकट

दस्तुर बापत लाग्ने रकम नेपाल राि बैंक िा नेपाल राि बैंकले राजश्व

सं कलनको लाधग तोकेको बैकमा राजश्व दाचखल गरी सो को भौिर िा
सम्बचन्द्धत कायाालयमा नगद रकम बुझाई सो को भरपाई आय वटकट टाुँस

गनुा पने कागजातसाथ संलग्न गरे को भएमा यस ऐनको प्रयोजनको लाधग
आय वटकट टाुँस गरे को माधननेछ।

(3) उपदफा (2) बमोचजम आय वटकट बापतको रकम

बुझाउन सयाएमा बैंक िा सम्बचन्द्धत कायाालयले बुचझधलई त्यसको भरपाई

ठदनु पनेछ र कायाालयमा नगदै दाचखल भएकोमा आम्दानी िाुँधी राजश्व
खातामा दाचखल गनुा पनेछ।"

14.

(३)

दफा 9 खारे ज गररएको छ।

कमािारी

सञ्चयकोष ऐन, 2019 मा संशोधनाः कमािारी

(१)

दफा 2 को खण्ड (ख) मा रहे का "सो शब्दले" भन्ने शब्दहरु पधछ

को,-

सञ्चयकोष ऐन, 2019

"प्रदे शको सरकारी सेिा, स्थानीय सेिाका कमािारी िा" भन्ने शब्दहरु
थवपएका छन्।
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(२)

15.

दफा १७ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का “नेपाल सरकारको सचञ्चत कोष” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “सङ्घीय सचञ्चत कोष” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन।

गोरखापत्र संस्थान ऐन¸ २०१९ मा संशोधन: गोरखापत्र सं स्थान ऐन¸ २०१९ को
दफा ३०क. मा रहे का "सूिना तथा सञ्िार मन्द्त्रालय" भन्द्ने शब्दहरुको सट्टा "सञ्चार
तथा सूिना प्रविधध मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

16.

हुलाक ऐन, २०१९ मा संशोधन: हुलाक ऐन, २०१९ को दफा ६८क. को उपदफा
(३) मा रहे का “सम्बचन्द्धत क्षेत्रीय हुलाक धनदे शनालय रहे को अञ्चलको उच्ि
अदालतमा” भन्ने शब्दहरुको सटृ ा “सम्बचन्द्धत हुलाक धनदे शनालय रहे को प्रदे शको
उच्ि अदालतमा” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

17.

राविय समािार सधमधत ऐन¸ २०१९ मा संशोधन: राविय समािार सधमधत ऐन¸ २०१९
को¸-

18.

(१)

दफा ३०क. मा रहे का "सञ्िार मन्द्त्रालय" भन्द्ने शब्दहरुको सट्टा "सञ्िार

(२)

दफा ३३क. मा रहे का "नेपाल सरकारबाट" भन्द्ने शब्दहरुको सट्टा "सञ्िार

तथा सूिना प्रविधध मन्द्त्रालय" भन्द्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

तथा सूिना प्रविधध मन्द्त्रालयबाट" भन्द्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

साझेदारी ऐन, २०२० मा संशोधन: साझेदारी ऐन, २०२० को,(१)

दफा २ को खण्ड (ङ) को सट्टा दे हायको खण्ड (ङ) राचखएको छाः"(ङ)

"सम्बचन्द्धत विभाग" भन्नाले िाचणज्य सम्बन्द्धी फमाको विषयको

लाधग िाचणज्य, आपुधता तथा उपभोक्ता वहत सं रक्षण विभाग र
सो बाहे कका अन्द्य उद्योगको विषयका लाधग उद्योग विभाग
सम्झनु पछा र सो शब्दले िाचणज्य सम्बन्द्धी विषय र घरे ल ु तथा

साना उद्योगको विषयको लाधग प्रदे श सरकारको िाचणज्य तथा
उद्योग हे ने विभाग िा कायाालयलाई समेत जनाउनेछ।"
(२) दफा ११ख. पधछ दे हायको दफा ११ग. थवपएको छाः"११ग.

प्रदे शमा साझेदारीको दताााः प्रदे शस्तरमा साझेदारीको दताा,

निीकरण तथा तत् सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था यस ऐनको अधीनमा
रही प्रदे श कानूनमा व्यिस्था भए बमोचजम हुनेछ।"

19.

संक्रामक रोग ऐन, २०२० मा संशोधन: सं क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ पधछ
दे हायको दफा २क. थवपएको छाः–
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“२क.

विशेष व्यिस्था गने प्रदे शको अधधकार: (१) प्रदे शभर िा त्यसको कुनै
भागमा कुनै सं क्रामक रोग उब्जेमा िा फैधलएमा िा फैधलने सम्भािना

दे चखएमा प्रदे श सरकारले सो रोग धनमूल
ा गना िा रोकथाम गना आिश्यक

कारबाही गना सननेछ र सिासाधारण जनता िा व्यचक्तहरुको समूह उपर
लागू हुने गरी आिश्यक आदे श जारी गना सननेछ।

(२) प्रदे श सरकारले प्रदे शमा उब्जेको िा फैधलएको िा फैधलने

सम्भािना भएको कुनै सं क्रामक रोग धनमूल
ा गना िा सो रोग रोकथाम
गनाको लाधग आिश्यक व्यिस्था धमलाउन कुनै अधधकारीलाई मुकरर गरी
आिश्यक अधधकार सुम्पन सननेछ।

(३) उपदफा (१) िा (२) को सिासामान्द्यतामा प्रधतकूल असर

नपने गरी प्रदे श सरकारले पैदल िा जुनसुकै सिारीको साधनबाट यात्रा
गने यात्रुको जाुँिबुझ गना र त्यस्ता यात्रुलाई कुनै सं क्रामक रोग लागेकोछ
भन्ने शंका लागेमा जाुँिबुझ गना खवटएको कमािारीले त्यस्तो यात्रुलाई

अस्पताल तथा अन्द्य स्थानमा अलग गरी राख्न िा कुनै वकधसमबाट सयाउन

लैजान िा यात्रा गनामा समेत धनरीक्षण र धनयन्द्त्रण गनाको लाधग आिश्यक
आदे शहरु जारी गना सननेछ।

(४) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भएतापधन दफा

२ बमोचजम नेपाल सरकारले आदे श जारी गररसकेको अिस्थामा प्रदे श

सरकारले यस दफा बमोचजम आदे श जारी गनुा पने छै न र त्यस्तो आदे श
प्रदे श सरकारले समेत कायाान्द्ियन गनेछ।

(५) यस दफा बमोचजम प्रदे श सरकारले आदे श जारी गरे को

जानकारी नेपाल सरकारको सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालयलाई तुरुन्द्त ठदनु पनेछ।”
20.

अन्द्तरााविय फाइनान्द्स कपोरे शनको सदस्यता प्राप्त गने ऐन, २०२२ मा संशोधन:
अन्द्तरााविय फाइनान्द्स कपोरे शनको सदस्यता प्राप्त गने ऐन, २०२२ को,-

21.

(१)

दफा ३ मा रहे का “अथा मन्द्त्रीले ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नेपाल सरकारको

(२)

दफा ४ मा रहे का “नेपाल सरकारको सचञ्चत कोष” भन्ने शब्दहरूको सट्टा

अथा मन्द्त्रीले” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

“सङ्घीय सचञ्चत कोष” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

खाद्य ऐन, २०२३ मा संशोधन: खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ९ पधछ दे हायको दफा
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"९क.

अनुगमन तथा धनरीक्षण गना सनने: (१) कसैले कुनै खाद्य पदाथा यस ऐन
बमोचजम तोवकएको गुण, स्तर, मात्रा िा पररधध भन्द्दा न्द्यून गुण, स्तर,
मात्रा िा पररधधको िा दुवषत खाद्य पदाथा िा कुनै खाद्य पदाथालाई ढाुँटी
झुनयाई धबक्री वितरण गरे गराएको विषयमा प्रदे श िा स्थानीय तहले
आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमन तथा धनरीक्षण गना सननेछन।

(२) उपदफा (१) बमोचजम अनुगमन तथा धनरीक्षणको क्रममा

कसैले यस ऐन विपररत कुनै काम गरे को पाइएमा प्रदे श सरकार िा
स्थानीय तहबाट अनुगमन िा धनरीक्षणमा खवटएको अधधकृत िा धनरीक्षकले

यस ऐनको दफा ४क. र दफा ८ बमोचजमको अधधकार प्रयोग गना
सननेछ।त्यसको जानकारी अनुसन्द्धान अधधकारीलाई ठदनु पनेछ।
(३) यस दफा बमोचजम अनुगमन तथा धनरीक्षण गदाा कसै उपर

यस ऐन बमोचजम मुद्दा िलाउनु पने भएमा उपदफा (२) बमोचजमको
अधधकारीले यस ऐन बमोचजम अनुसन्द्धान तथा अधभयोजन गने अधधकारी
समक्ष पठाउनु पनेछ।"
22.

होटे ल व्यिस्था तथा मठदराको धबक्री वितरण (धनयन्द्त्रण) ऐन, २०२३ मा संशोधन:
होटे ल व्यिस्था तथा मठदराको धबक्री वितरण (धनयन्द्त्रण) ऐन, २०२३ को दफा ८
मा रहे का "नेपाल सरकारले आिश्यक ठानेमा नेपाल राजपत्रमा" भन्ने शब्दहरुको

सट्टा "नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहले तोवकए बमोचजमका होटल,
पसल िा क्षेत्रमा आिश्यकता अनुसार नेपाल राजपत्र, प्रदे श राजपत्र िा स्थानीय
राजपत्रमा" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
23.

ऋण तथा जमानत ऐन, 2025 मा संशोधनाः ऋण तथा जमानत ऐन, 2025 को

दफा 6 को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "व्यिस्थावपका-संसद" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "सं घीय
सं सद" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
24.

िलचित्र (धनमााण, प्रदशान तथा वितरण) ऐन, २०२६ मा संशोधनाः िलचित्र (धनमााण,
प्रदशान तथा वितरण) ऐन, २०२६ को,–
(१)

दफा ४ को,(क)

उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राचखएको छ:"(१) प्रदे श सरकार िा प्रदे श सरकारले तोवकठदएको
अधधकारीबाट इजाजतपत्र नधलई कसैले िलचित्र घर धनमााण
गनुा हुदैन।"
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(ख)

उपदफा (१) पधछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छाः"(१क) उपदफा (१) बमोचजम इजजतपत्र धलएपधछ
िलचित्र

घर

धनमााण

गदाा

सम्बचन्द्धत

गाउुँ पाधलका

नगरपाधलकाबाट ननशा स्िीकृधत धलनु पनेछ।"
(ग)

(२)

िा

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

दफा ५ को उपदफा (१) को प्रधतबन्द्धात्मक िानयांशमा रहे का "नेपाल
सरकार" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "प्रदे श सरकार" भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।

(३)

दफा १० को सट्टा दे हायको दफा १० राचखएको छ:"१०. वटकट दर र श्रे णी: िलचित्र घरमा कायम गररने विधभन्न श्रे णी र
वटकट दर सम्बचन्द्धत प्रदे शले धनधाारण गरे बमोचजम हुनेछ।"

(४)

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

नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारको अधधकाराः (१) नेपालको
सुरक्षा िा सािाजधनक शाचन्द्त िा व्यिस्थाको धनधमत्त आिश्यक

दे खेमा नेपाल सरकारले नेपालभर र प्रदे श सरकारले प्रदे शभर
कुनै िलचित्रको प्रदशान बन्द्द गना आदे श ठदन सननेछ।

सम्बचन्द्धत

(२) उपदफा (१) बमोचजम आदे श ठदनु अगािै
व्यचक्तलाई

आफ्नो

मावफकको मौका ठदनुपनेछ।
(३) नेपाल

सरकारले

भनाई

नेपाल

पेश

गने

राजपत्रमा

मुनाधसब

सूिना

प्रकाशन गरी यस ऐन अन्द्तगात आफूलाई प्राप्त भएको अधधकार

दफा १०क. बमोचजम गठठत बोडा, सधमधत िा कुनै अधधकारीलाई
सुम्पन सननेछ।"
25.

जाुँिबुझ आयोग ऐन, २०२६ मा संशोधन: जाुँिबुझ आयोग ऐन, २०२६ को,(१)

दफा ३ को,(क)

उपदफा (२) को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "नेपाल सरकारले" भन्ने

शब्दहरूको सट्टा "नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारले" भन्ने
शब्दहरू राचखएका छन्।
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(ख)

उपदफा (२) पधछ दे हायको उपदफा (२क) थवपएको छाः"(२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको

भए तापधन नेपाल सरकारले जाुँिबुझ आयोग गठन गररसकेको
विषयमा प्रदे श सरकारले जाुँिबुझ आयोग गठन गना सनने
् "
छै न।
(ग)

उपदफा (३) को सट्टा दे हायको उपदफा (३) राचखएको छाः"(३) नेपाल सरकारले आयोग गठन गरे को सूिना

नेपाल राजपत्रमा र प्रदे श सरकारले आयोग गठन गरे को सूिना
प्रदे श राजपत्रमा प्रकाशन गनेछ।"
(२)

दफा ४ को उपदफा (२) मा रहे का "नेपाल सरकार" भन्ने शब्दहरूको
सट्टा "त्यस्तो आयोग गठन गने नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकार" भन्ने
शब्दहरू राचखएका छन्।

(३)

दफा ७ को उपदफा (२) मा रहे का "नेपाल राजपत्रमा" भन्ने शब्दहरूको

सट्टा "नेपाल सरकारले गठन गरे को आयोगको हकमा नेपाल राजपत्र र
प्रदे श सरकारले गठन गरे को आयोगको हकमा प्रदे श राजपत्रमा" भन्ने
शब्दहरू राचखएका छन्।

26.

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

दफा ३१ मा रहे का “सञ्चार मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सञ्चार तथा

(२)

दफा ३६ को उपदफा (२) मा रहे का “नेपाल सरकारबाट” भन्ने

सूिना प्रविधध मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

शब्दहरुको सट्टा “सञ्चार तथा सूिना प्रविधध मन्द्त्रालयबाट” भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

27.

राविय धनकुञ्ज तथा िन्द्यजन्द्त ु संरक्षण ऐन¸ २०२९ मा संशोधन: राविय धनकुञ्ज तथा
िन्द्यजन्द्तु सं रक्षण ऐन¸ २०२९ को दफा २० मा रहे का "िन तथा भू-सं रक्षण
मन्द्त्रालय" भन्द्ने शब्दहरुको सट्टा "िन तथा िातािरण मन्द्त्रालय " भन्द्ने शब्दहरू
राचखएका छन्।

28.

िन्द्दा ऐन, २०३० मा संशोधन: िन्द्दा
(१)

दफा ३ को,-
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ऐन, २०३० को,-

(क)

उपदफा (१) मा रहे का "नेपाल सरकारको" भन्ने शब्दहरूको
सट्टा "नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारको" भन्ने शब्दहरू
राचखएका छन्।

(ख)

उपदफा (२) मा रहे का "कुनै अञ्चलस्तरीय सधमधतबाट" भन्ने

शब्दहरूको सट्टा "कुनै प्रदे शस्तरीय सधमधतबाट" भन्ने शब्दहरू
राचखएका छन्।

(२)

दफा ४ को उपदफा (१) मा रहे का "नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा"
भन्ने शब्दहरू पधछ "र प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा" भन्ने शब्दहरु

थवप सोही उपदफामा रहे का "बढीमा एघार सदस्यहरु" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "नेपाल सरकारले बढीमा एघार सदस्य र प्रदे श सरकारले बढीमा
सात सदस्य" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।
(३)

दफा ५ मा रहे का "नेपाल सरकारको" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "नेपाल
सरकार िा प्रदे श सरकारको" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(४)

दफा ७ को उपदफा (७) मा रहे का "नेपाल सरकार" भन्ने शब्दहरूको

(५)

दफा ८ को उपदफा (२) चझवकएको छ।

(६)

दफा ९ मा दे हायको प्रधतबन्द्धात्मक िानयांश थवपएको छाः-

सट्टा "नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

"तर प्रदे श सरकारबाट गठठत सधमधतबाट उठे को िन्द्दा

रकमलाई रकमान्द्तर गनुा परे मा प्रदे श सरकारको स्िीकृधत धलनु पनेछ।"
(७)

दफा १२ को सट्टा दे हायको दफा १२ राचखएको छाः"१२.

नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारले धनदे शन ठदन सननेाः (१)
नेपाल सरकारले सधमधतलाई आिश्यक धनदे शन ठदन सननेछ।
(२) प्रदे श सरकारबाट गठठत सधमधतलाई प्रदे श

सरकारले आिश्यक धनदे शन ठदन सननेछ।

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोचजमको धनदे शन
पालन गनुा सम्बचन्द्धत सधमधतको कताव्य हुनेछ।"
29.

सािाजधनक सडक ऐन, २०३१ मा संशोधन: सािाजधनक सडक ऐन, २०३१ को,(१)

दफा ३क. पधछ दे हायको दफा ३ख. थवपएको छ: 120

"३ख.

सडकको िगीकरणाः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना
प्रकाशन

गरी

(क)

राविय लोक मागा,

(ख)

प्रदे श लोक मागा,

(ग)

स्थानीय सडक,

(घ)

रामीण सडक,

(ङ)

शहरी सडक,

(ि)

कृवष सडक, र

(छ)

तोवकए बमोचजमका अन्द्य सडक।

सननेछाः-

(2)

सडकलाई

दे हाय बमोचजम

िगीकरण

गना

दफा १६ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "सडक विभाग" भन्ने शब्दहरुको सट्टा

"सडक विभाग, सम्बचन्द्धत प्रदे श सरकार, गाउुँ पाधलका िा नगरपाधलका"
भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(3)

दफा १८ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "सडक विभाग" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"सडक विभाग, सम्बचन्द्धत प्रदे श सरकार, गाउुँ पाधलका िा नगरपाधलका"
भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(4)

दफा २१ को,(क)

दफा

शीषाकमा

(ख)

ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "सडक विभाग" र "सो विभागले" भन्ने

चझवकएका छन्।

रहे का

"सडक

विभागले "

भन्ने

शब्दहरु

शब्दहरुको सट्टा क्रमशाः "सडक विभाग, सम्बचन्द्धत प्रदे श

सरकार, गाउुँपाधलका िा नगरपाधलका" र "त्यस्तो विभाग,
सरकार,

गाउुँ पाधलका

राचखएका छन्।
(5)

िा

नगरपाधलकाले"

भन्ने

शब्दहरु

दफा २७ मा रहे का "सडक विभाग" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "सडक विभाग
िा प्रदे श सरकार" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
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30.

कालो बजार तथा केही अन्द्य सामाचजक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा संशोधन:

कालो बजार तथा केही अन्द्य सामाचजक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा
४ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "अञ्चल" भन्ने शब्दको सट्टा "प्रदे श" भन्ने शब्द राचखएको
छ।
31.

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

दफा ५ को उपदफा (१) मा रहे का "नेपाल सरकारले" भन्ने शब्दहरूको

(२)

दफा १२ पधछ दे हायको दफा १२क. थवपएको छ:–

सट्टा "नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारले" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

"१२क. अनुगमन तथा धनरीक्षण गना सनने: (१) दाना पदाथाको उत्पादन,
धबक्री वितरण, धनकासी,

पैंठारी िा सञ्चय गदाा यस ऐन

बमोचजमको स्तर कायम गरे नगरे को समेतका

विषयमा प्रदे श

िा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमन तथा धनरीक्षण गना
सननेछन्।

(२)

उपदफा

(१)

बमोचजम

अनुगमन

तथा

धनरीक्षणको क्रममा कसैले यस ऐन धबपररत कुनै काम गरे को
पाइएमा प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहबाट अनुगमन िा

धनरीक्षणमा खवटएको दाना धनरीक्षकले यस ऐनको दफा ६ र
११

बमोचजमको

अधधकार

प्रयोग

गना

सननेछ।त्यसको

जानकारी अनुसन्द्धान अधधकारीलाई ठदनु पनेछ।

(३) यस दफा बमोचजम अनुगमन तथा धनरीक्षण गदाा
कसै उपर यस ऐन बमोचजम मुद्दा िलाउनु पने भएमा दाना

धनरीक्षकले यस ऐन बमोचजम अनुसन्द्धान गने अधधकारी समक्ष
पठाउनु पनेछ।"
32.

विधनमेय अधधकारपत्र ऐन, 2034 मा संशोधनाः विधनमेय अधधकारपत्र ऐन, 2034

ु ी ऐन लेनदे न व्यिहारको महल" भन्ने
को दफा 2 को खण्ड (ि) मा रहेका "मुलक

ु ी दे िानी (सं वहता) ऐन, 2074 को भाग 4 को पररच्छे दशब्दहरुको सट्टा "मुलक
15" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
33.

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

दफा २ को खण्ड (ङ) पधछ दे हायको खण्ड (ङ१) थवपएको छ:-
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"(ङ१) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउुँपाधलका िा नगरपाधलका

सम्झनु पछा।"
(२)

दफा ३ पधछ दे हायको दफा ३क. थवपएको छ:"३क. प्रदे श िा स्थानीय तहको लाधग जग्गा उपलब्ध गराइठदनु पने: प्रदे श
िा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालन गररने पररयोजनाको लाधग जग्गा

आिश्यक पने भएमा सम्बचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय तहले यस ऐन
बमोचजमको मुआब्जा र अन्द्य सबै खिा व्यहोने गरी कुनै जग्गा

प्राप्त गराई ठदन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरे मा नेपाल
सरकारले त्यस्तो जग्गा प्रदे श िा स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्त
गराई ठदने गरी धनणाय गना सननेछ।"
(३)

दफा ४ को,(क)

उपदफा (१) पधछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छ:"(१क) प्रदे श सरकारको पूणा स्िाधमत्ि भएका सं स्थासुँग

सम्बचन्द्धत पररयोजना सञ्चालन गना िा त्यस्तो सं स्थाको कारोबारसुँग
सम्बचन्द्धत िा त्यस्तो संस्थाले उत्पादन गरे को कुनै मालिस्तु सञ्चय

गनाको लाधग गोदाम घर धनमााण गना यस ऐन बमोचजमको मुआब्जा र
अन्द्य सबै खिा व्यहोने गरी कुनै जग्गा प्राप्त गराई ठदन त्यस्तो सं स्थाले

प्रदे श सरकार समक्ष अनुरोध गरे मा प्रदे श सरकारले त्यस्तो जग्गा प्राप्त
गराइ ठदन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गना सननेछ। त्यसरी अनुरोध
प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सं स्थालाई जग्गा प्राप्त गराइ ठदने
गरी धनणाय गना सननेछ।"
(ख)

उपदफा (२) र (३) मा रहे का "उपदफा (१)" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "उपदफा (१) िा (१क)" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(४)

दफा ५ को उपदफा (१) मा रहे का "दफा ३ िा ४" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"दफा ३, ३क. िा ४" भन्ने शब्दहरु राखी सोही उपदफामा रहे का

"राजपत्रावङ्कत तृतीय श्रे णीको कमािारी िा राजपत्रावङ्कत कमािारी" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "राजपत्रावङ्कत तृतीय श्रे णी िा अधधकृतस्तरको कमािारी िा
राजपत्रावङ्कत िा अधधकृतस्तरको कमािारी" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
(५)

दफा १६ को,-
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(क) उपदफा (१) मा रहे का "नेपाल सरकार, स्थानीय तह िा

नेपाल सरकारको पूणा स्िाधमत्ि भएको सं स्थाको" भन्ने शब्दहरुको सट्टा

"नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार, स्थानीय तह िा नेपाल सरकार िा प्रदे श
सरकारको पूणा स्िाधमत्ि भएको संस्थाको" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(ख) उपदफा (२) मा रहे का "नेपाल सरकारको पूणा स्िाधमत्ि
भएको सं स्था" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारको
पूणा स्िाधमत्ि भएको संस्था" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
(६)

दफा १७ मा रहे का "नेपाल सरकार, स्थानीय तह िा नेपाल सरकारको पूणा
स्िाधमत्ि भएको सं स्थाको" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार, प्रदे श
सरकार, स्थानीय तह िा नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारको पूणा स्िाधमत्ि
भएको सं स्थाको" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(७)

दफा ३३ मा रहे को "नेपाल सरकार िा नेपाल सरकारको पूणा स्िाधमत्ि
भएको सं स्थाको लाधग" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार,
स्थानीय तह िा नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारको पूणा स्िाधमत्ि भएको

सं स्था" भन्ने शब्दहरु राचख सोही दफामा रहे को "नेपाल सरकारले" भन्ने

शव्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहले" भन्ने
शव्दहरु राचखएका छन्।
(८)

दफा ३४ को,(क)

उपदफा (१) मा रहे का "नेपाल सरकार िा नेपाल सरकारको
पूणा स्िाधमत्ि भएको संस्थाले" भन्ने शब्दहरुको सट्टा " नेपाल

सरकार, प्रदे श सरकार, स्थानीय तह िा नेपाल सरकार िा प्रदे श
सरकारको पूणा स्िाधमत्ि भएको सं स्थाले " भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।
(ख)

उपदफा (2) मा रहे का "नेपाल सरकारको पूणा स्िाधमत्ि भएको
सं स्था" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार िा प्रदे श
सरकारको पूणा स्िाधमत्ि भएको सं स्था " भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।

(९)

दफा ३8 पधछ दे हायको 38क. थवपएको छाः"38क.

नेपाल सरकारको स्िाधमत्ि रहनेाः यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै
कुरा लेचखएको भए तापधन नेपाल सरकारको धनणायबाट प्रदे श
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सरकार िा स्थानीय तहको लाधग जग्गा प्राधप्त भएकोमा त्यस्तो
जग्गाको स्िाधमत्ि नेपाल सरकारमा रहनेछ।"
(१०)

दफा २ को खण्ड (ख) र दफा १९ मा रहे का "नेपाल सरकार" भन्ने
शब्दहरूको सट्टा "नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकार" भन्ने शब्दहरू राखी
रुपान्द्तरण गररएको छ।

34.

पयाटन ऐन, २०३५ मा संशोधनाः पयाटन ऐन, २०३५ को,(१)

दफा ७ पधछ दे हायको दफा ७क. थवपएको छाः"७क.

प्रदे शमा राभेल तथा रे वकङ एजेन्द्सीको इजाजत, अनुमधत र
नविकरणाः (१) यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए

तापधन प्रदे श सरकारबाट इजाजतपत्र धलई यस ऐन बमोचजम
राभेल िा रे वकङ एजेन्द्सीको काम गना सवकनेछ।
(२)

उपदफा(१)

बमोचजम

राभेल

िा

रे वकङ

एजेन्द्सीको इजाजतपत्र धलन िाहने व्यचक्तलाई इजाजतपत्र ठदने,

नविकरण गने, धनलम्बन गने, खारे ज गने सम्बन्द्धमा यो ऐन तथा
यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयमािली बमोचजम नेपाल सरकारलाई
भएको अधधकार प्रदे श सरकारले समेत प्रयोग गनेछ।"
(२)

दफा १४ पधछ दे हायको दफा १४क. थवपएको छाः"१४क.

प्रदे शमा पयाटकस्तरको होटल, लज, रे िुराुँ तथा ररजटा िा बार
दताा गराउन सवकनेाः (१) यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा

लेचखएको भए तापधन यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयमािलीमा
िगीकरण भएकामध्ये नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना

प्रकाशन गरी तोवकठदए बमोचजमका होटल, लज, रे िुराुँ तथा
ररजटा िा बार प्रदे श सरकारले दताा गना सननेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोचजम

दताा

भएका

पयाटकस्तरको होटल, लज, रे िुराुँ तथा ररजटा िा बारको धनरीक्षण

तथा परीक्षण सम्बन्द्धमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त अधधकार प्रदे श
सरकारले समेत प्रयोग गनेछ।"
(३)

दफा ४५ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "नेपाल सरकार" भन्ने शब्दहरुको सटृ ा
"नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकार" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
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(४)

दफा ४७ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "नेपाल सरकार" भन्ने शब्दहरुको सटृ ा
"नेपाल सरकारबाट इजाजत धलएका िा दर ्ता भएकाको हकमा नेपाल
सरकार र प्रदे श सरकारबाट इजाजत धलएका िा दर ्ता भएकाको हकमा
प्रदे श सरकार" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(५)

दफा ४९ मा रहे का "नेपाल सरकार" भन्ने शब्दहरुको सटृ ा "नेपाल

सरकारबाट इजाजत धलएका िा दर ्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकार

समक्ष र प्रदे श सरकारबाट इजाजत धलएका िा दर ्ता भएकाको हकमा
प्रदे श सरकार" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
(६)

दफा ५० मा रहे का "नेपाल सरकार" भन्ने शब्दहरुको सटृ ा "नेपाल

सरकारबाट इजाजत धलएका िा दर ्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकार

समक्ष र प्रदे श सरकारबाट इजाजत धलएका िा दर ्ता भएकाको हकमा
प्रदे श सरकार" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
(७)

दफा ५१ मा रहे का "नेपाल सरकारले" भन्ने शब्दहरुको सटृ ा "नेपाल
सरकारबाट इजाजत धलएका िा दर ्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकारले

र प्रदे श सरकारबाट इजाजत धलएका िा दर ्ता भएकाको हकमा प्रदे श
सरकारले" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
(८)

दफा ५२ को,(क)

उपदफा (१) मा रहे का "नेपाल सरकारले " भन्ने शब्दहरुको

सटृ ा "नेपाल सरकारबाट इजाजत धलएका िा दर ्ता भएकाको
हकमा नेपाल सरकारले र प्रदे श सरकारबाट इजाजत धलएका
िा दर ्ता भएकाको हकमा प्रदे श सरकारले " भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

(ख)

उपदफा (२) मा रहे का "नेपाल सरकारले " भन्ने शब्दहरुको
सटृ ा "नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारले " भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

(९)

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

अधधकार प्रत्यायोजन गना सनने: (१) यो ऐन बमोचजम नेपाल
सरकारलाई प्राप्त कुनै अधधकार नेपाल सरकारले

नेपाल

राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी कुनै कायाालय, धनकाय िा
अधधकारीले प्रयोग गना पाउने गरी प्रत्यायोजन गना सननेछ।
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(२) यो ऐन बमोचजम प्रदे श सरकारलाई प्राप्त कुनै

अधधकार प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी
कुनै कायाालय, धनकाय िा अधधकारीले प्रयोग गना पाउने गरी
प्रत्यायोजन गना सननेछ।"
35.

औषधध ऐन, २०३५ मा संशोधन: औषधध ऐन, २०३५ को,–
(१)

दफा २ को खण्ड (झ) मा रहे को "विभाग" भन्ने शब्द पधछ "िा प्रदे श

(२)

दफा २० पधछ दे हायको दफा २०क. थवपएको छ:-

सरकार" भन्ने शब्दहरु थवपएका छन्।

"२०क. प्रदे श सरकारबाट खवटएको धनरीक्षकले जाुँिबुझ र धनरीक्षण गना
सनने: (१) प्रदे श सरकारबाट खवटएको धनरीक्षकले कुनै

औषधधको उत्पादन, गुणस्तर, सञ्चय, धबक्री वितरण िा पररबहन

भईरहे को कुनै ठाउुँ को जाुँिबुझ, धनरीक्षण र खानतलासी गना
सननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम खवटने धनरीक्षकले

धनरीक्षण गदाा औषधध जनसुरचक्षत, असरयुक्त र गुणयुक्त नभएको

िा यस ऐन विपररत धबक्री वितरण गरे को पाईएमा व्यिस्थापक
समक्ष प्रधतिेदन ठदनु पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम प्रधतिेदन प्राप्त भएपधछ
यस ऐन बमोचजम कसै उपर मुद्दा िलाउनु पने अिस्था भएमा

व्यिस्थापकले मुद्दा तहवककात गने अधधकारी समक्ष लेखी
पठाउनु पनेछ।
(३)

दफा ३९ मा रहे को "धनरीक्षकले" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "विभागले
खटाएको धनरीक्षकले" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

36.

राविय प्रकृधत संरक्षण कोष ऐन¸ २०३९ मा संशोधन: राविय प्रकृधत सं रक्षण कोष ऐन¸
२०३९ को दफा १८ मा रहे का "िन तथा भू-सं रक्षण मन्द्त्रालय " भन्द्ने शब्दहरुको
सट्टा "िन तथा िातािरण मन्द्त्रालय " भन्द्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

37.

नेपाल प्रशासधनक प्रचशक्षण प्रधतष्ठान ऐन¸२०३९ मा संशोधन: नेपाल प्रशासधनक प्रचशक्षण
प्रधतष्ठान ऐन¸ २०३९ को¸-
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(१)

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

(२)

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

(३)

(४)

सं घीय माधमला तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्त्री

(ङ)

मु्य सचिि¸

नेपाल सरकार, प्रधानमन्द्त्री तथा

(ि)

सचिि¸ सं घीय माधमला तथा सामान्द्य प्रशासन

मचन्द्त्रपररषद्को कायाालय

मन्द्त्रालय

-अध्यक्ष

-सदस्य

-सदस्य"

दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) को सट्टा दे हायको खण्ड
(ख) र (ग) राचखएका छन:-

"(ख) सचिि¸ सं घीय माधमला तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्त्राल

-सदस्य

(ग) सचिि¸ कानून¸ न्द्याय तथा सं सदीय माधमला मन्द्त्रालय

-सदस्य"

दफा २३ मा रहे का "सामान्द्य प्रशासन मन्द्त्रालय " भन्द्ने शब्दहरुको सट्टा

"सं घीय माधमला तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्त्रालय" भन्द्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।

38.

लुचम्बनी विकास कोष ऐन, २०४२ मा संशोधन: लुचम्बनी विकास कोष ऐन, २०४२
को,–
(१) दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को सट्टा दे हायको खण्ड (क)
राचखएको छ:"(क)

सं स्कृधत, पयाटन तथा नागररक उड्डयन मन्द्त्री िा
राज्य मन्द्त्री

-अध्यक्ष"

(२) दफा १७ मा रहे को "युिा, खेलकुद तथा सं स्कृधत मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरूको
सट्टा "सं स्कृधत, पयाटन तथा नागररक उड्डयन मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरू राचखएका
छन्।
39.

पशुपधत क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ मा संशोधन: पशुपधत क्षेत्र विकास कोष ऐन,
२०४४ को,-
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(१) दफा ८ को उपदफा ८.२ को खण्ड ८.२.६
खण्ड ८.२.६

र ८.२.७ राचखएका छन:-

र ८.२.७ को सट्टा दे हायका

"८.२.६. सचिि, सं स्कृधत, पयाटन तथा नागररक उड्डयन
मन्द्त्रालय

-सदस्य

८.२.७ सचिि, भौधतक पूिााधार तथा यातायात मन्द्त्रालय

-सदस्य"

(२) दफा २२ मा रहे का "युिा, खेलकुद तथा सं स्कृधत मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरूको
सट्टा "सं स्कृधत, पयाटन तथा नागररक उड्डयन मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरू
राचखएका छन्।
40.

बीउधबजन ऐन, २०४५ मा संशोधन: बीउधबजन ऐन, २०४५ को,(१)

दफा ३ को उपदफा ३.२ को खण्ड ३.२.१ को सट्टा दे हायको खण्ड
३.२.१ राचखएको छाः-

"३.२.१ सचिि, कृवष तथा पशुपंक्षी विकास मन्द्त्रालय
(२)

-अध्यक्ष"

दफा १६ को,–
(क)

उपदफा १६.२ मा रहे का "कुनै धनजामती कमािारी" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "आफू मातहतका कुनै कमािारी" भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

(ख)

ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "नेपाल सरकार" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकार" भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।

(३)

दफा १७क. को उपदफा १७क.१ मा रहे का "नेपाल सरकार" भन्ने

शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकार" भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।

41.

प्राविधधक चशक्षा तथा व्यािसावयक ताधलम पररषद् ऐन¸ २०४५ मा सं शोधन: प्राविधधक
चशक्षा तथा व्यािसावयक ताधलम 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 राचखएका छन्:"२क.१.१ चशक्षा¸ विज्ञान तथा प्रविधध मन्द्त्री िा राज्य मन्द्त्री
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-अध्यक्ष

२क.१.५ सचिि¸ चशक्षा¸ विज्ञान तथा प्रविधध मन्द्त्रालय

-सदस्य

२क.१.६ सचिि¸ उद्योग¸ बाचणज्य तथा आपूधता मन्द्त्रालय
-सदस्य
२क.१.७ सचिि¸ श्रम¸ रोजगार तथा सामाचजक सुरक्षा
मन्द्त्रालय

२क.१.८ सचिि¸ सं स्कृधत¸ पयाटन तथा नागररक उड्डयन
मन्द्त्रालय

(२)

42.

-सदस्य

-सदस्य"

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 राचखएका छन्:-

"३.२.१ चशक्षा¸ विज्ञान तथा प्रविधध मन्द्त्री िा राज्यमन्द्त्री

-अध्यक्ष

३.२.४ सचिि¸ चशक्षा¸ विज्ञान तथा प्रविधध मन्द्त्रालय

-सदस्य

(३)

दफा १४ मा रहे को "चशक्षा तथा सं स्कृधत मन्द्त्रालय" भन्द्ने शब्दहरुको सट्टा

(४)

दफा १६ मा रहे का "नेपाल सरकारबाट " भन्द्ने शब्दहरुको सट्टा "चशक्षा¸

"चशक्षा¸ विज्ञान तथा प्रविधध मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

विज्ञान तथा प्रविधध मन्द्त्रालयबाट" भन्द्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

अधभलेख संरक्षण ऐन, २०४६ मा संशोधन: अधभलेख सं रक्षण ऐन, २०४६ को,(१)

दफा २ को खण्ड २.१.४ मा रहे का "सो शब्दले सं िैधाधनक अंग र नेपाल
सरकारबाट" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "सो शब्दले सं िैधाधनक अंग, प्रदे श सरकार

िा स्थानीय तहको कायाालय र नेपाल सरकारबाट" भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।
(२)

दफा ११ पधछ दे हायको दफा ११क. थवपएको छ:"११क.

प्रदे श र स्थानीय तहले अधभलेखको संरक्षण तथा व्यिस्थापन गना
सनने: (१) प्रदे श र स्थानीय तहले आफ्ना अधभलेखहरुको
सं रक्षण

गनेछन्।

तथा

व्यिस्थापन

सम्बन्द्धमा

आिश्यक

व्यिस्था

(२) उपदफा (१) बमोचजम अधभलेखहरुको सं रक्षण

तथा व्यिस्थापन सम्बन्द्धी व्यिस्था सम्बचन्द्धत प्रदे श र स्थानीय
तहको कानूनमा व्यिस्था भए बमोचजम हुनेछ।"
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43.

सािाजधनक सुरक्षा ऐन, २०४६ मा संशोधन: सािाजधनक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा
४ को उपदफा ४.१ मा रहे का "गृह मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार,

गृह मन्द्त्रालय र प्रदे श सरकारको आन्द्तररक माधमला सम्बन्द्धी विषय हे ने मन्द्त्रालय"
भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।
44.

नेपाल स्िास््य अनुसन्द्धान पररषद् ऐन, २०४७ मा संशोधनाः नेपाल स्िास््य अनुसन्द्धान
पररषद् ऐन, २०४७ को,(१)

दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को सटृ ा दे हायको खण्ड (घ)
राचखएको छाः–

“(घ) प्रधतधनधध, स्िास््य तथा जनसं ्या मन्द्त्रालय
(२)

45.

– सदस्य”

दफा १९ मा रहे का “स्िास््य मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरुको सटृ ा “स्िास््य
तथा जनसं ्या मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

नेपाल कृवष अनुसन्द्धान पररषद् ऐन, २०४८ मा संशोधन: नेपाल कृवष अनुसन्द्धान
पररषद् ऐन, २०४८ को,(१)

दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग), (ङ) र (ि) को सट्टा
दे हायका खण्ड (ग), (ङ) र (ि) राचखएका छन्:सचिि, कृवष तथा पशुपंक्षी विकास मन्द्त्रालय

-सदस्य

(ङ)

सचिि, िन तथा िातािरण मन्द्त्रालय

-सदस्य

(ि)

सचिि, चशक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्द्त्रालय

"(ग)

(2)

-सदस्य"

दफा 7 को उपदफा (1) को खण्ड (ग) को सट्टा दे हायको खण्ड (ग)
राचखएको छाः-

"(ग) सहसचिि, कृवष तथा पशुपंक्षी विकास मन्द्त्रालय -सदस्य"
(3)

दफा 17 मा रहे को "कृवष मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरुको सट्टा " कृवष
तथा पशुपंक्षी विकास मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन।

46.

राविय दुग्ध विकास बोडा ऐन, 2048 मा संशोधनाः राविय दुग्ध विकास बोडा ऐन,
2048 को,(१)

दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (१) र (२) को सट्टा दे हायका खण्ड
(१) र (२) राचखएका छनाः131

"(१) कृवष तथा पशुपंक्षी विकास मन्द्त्री

-अध्यक्ष

(२) कृवष तथा पशुपंक्षी विकास मन्द्त्रालयको सचिि
(2)

47.

-उपाध्यक्ष"

दफा 17 मा रहे का "कृवष मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "कृवष तथा
पशुपंक्षी विकास मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधध प्रज्ञा प्रधतष्ठान ऐन¸ २०४८ मा संशोधन: नेपाल विज्ञान तथा
प्रविधध प्रज्ञा प्रधतष्ठान ऐन¸ २०४८ को,(१)

दफा २५ को उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२) राचखएको
छ:-

हुनेछ।"
(२)

"(२)

प्रज्ञा-प्रधतष्ठानको

लेखाको

लेखापरीक्षण

महालेखा

परीक्षकबाट

ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का दे हायका शब्दहरुको सट्टा दे हाय बमोचजमका शब्दहरु
राखी रुपान्द्तर गररएको छ:(क)

"िातािरण¸

तथा

प्रविधध

मन्द्त्री"

भन्द्ने

(ख)

"िातािरण¸ विज्ञान तथा प्रविधध मन्द्त्रालय" भन्द्ने

शब्दहरुको सट्टा "चशक्षा¸ विज्ञान तथा प्रविधध मन्द्त्री"

शब्दहरुको

मन्द्त्रालय।"
48.

विज्ञान

सट्टा

"चशक्षा¸

विज्ञान

तथा

प्रविधध

प्रेस काउचन्द्सल ऐन,२०४८ मा संशोधन: प्रेस काउचन्द्सल ऐन,२०४८ को ठाुँउ ठाुँउमा
रहे का "सञ्चार मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "सञ्चार तथा सूिना प्रविधध मन्द्त्रालय"
भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

49.

जलस्रोत ऐन, २०४९ मा संशोधनाः जलश्रोत ऐन, २०४९ को दफा १० पधछ दे हायको
दफा १०क. थवपएको छाः"१०क.

प्रदे श तथा स्थानीय तहले जलस्रोतको उपयोग िा विकास गना सननेाः नेपाल

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी तोवकठदए बमोचजमका

स्तर, क्षमता िा पररमाणका खानेपानी, जलविद्युत, धसं िाई लगायत
जलस्रोतको सम्बन्द्धमा प्रदे श िा स्थानीय तहले कानून बनाई त्यस्तो कानून
बमोचजम जलस्रोतको उपयोग िा विकास गना सननेछन्।"
50.

राविय चिया तथा कफी विकास बोडा ऐन, 2049 मा संशोधनाः राविय चिया तथा
कफी विकास बोडा ऐन, 2049 को,-
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(१)

(2)

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

कृवष तथा पशुपंक्षी विकास मन्द्त्री िा राज्यमन्द्त्री

-अध्यक्ष

(ि)

सहसचिि, कृवष तथा पशुपंक्षी विकास मन्द्त्रालय

-सदस्य

(ज)

सहसचिि, उद्योग, िाचणज्य तथा आपूधता मन्द्त्रालय

-सदस्य"

दफा 17 मा रहे को "कृवष मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "कृवष तथा
पशुपंक्षी विकास मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

51.

राविय सहकारी विकास बोडा ऐन, २०४९ मा संशोधन: राविय सहकारी विकास बोडा
ऐन, २०४९ को,(१)

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

भूधम व्यिस्था, सहकारी तथा गररबी धनिारण
मन्द्त्री िा राज्यमन्द्त्री

(ि)

सचिि,

उद्योग,

िाचणज्य

-अध्यक्ष
तथा

आपूधता

मन्द्त्रालय
(ज)

-सदस्य

सचिि, भूधम व्यिस्था, सहकारी तथा गररबी
धनिारण मन्द्त्रालय

(झ)

सचिि,

सं घीय

-सदस्य
माधमला

तथा

सामान्द्य

प्रशासन मन्द्त्रालय
(ड)

सात

प्रदे शका

-सदस्य
सहकारी

िा

सामाचजक

कायाकतााहरूमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा
मनोनीत सातजना
(२)

-सदस्य"

दफा १८ मा रहे को "कृवष मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "भूधम
व्यिस्था, सहकारी तथा गररबी धनिारण मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरू राचखएका
छन्।
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52.

समाज कसयाण ऐन, २०४९ मा संशोधन: समाज कसयाण ऐन, २०४९ को,(१) दफा ५ को उपदफा (२) को,(क)

खण्ड (क) मा रहे का “समाज कसयाणको काम हे ने मन्द्त्री िा

राज्यमन्द्त्री” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “मन्द्त्री, मवहला, बालबाधलका
तथा जेष्ठ नागररक मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(ख)

खण्ड (ञ) मा रहे का “प्रधतधनधध, स्थानीय विकास मन्द्त्रालय” भन्ने

शब्दहरुको सट्टा “प्रधतधनधध, सं घीय माधमला तथा सामान्द्य प्रशासन
मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(ग)

खण्ड

(ठ)

मा

रहे का

“प्रधतधनधध, स्िास््य

मन्द्त्रालय”

भन्ने

शब्दहरुको सट्टा “प्रधतधनधध, स्िास््य तथा जनसं ्या मन्द्त्रालय”
भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(घ)

खण्ड (ड) मा रहे का “प्रधतधनधध, चशक्षा तथा संस्कृधत मन्द्त्रालय”
भन्ने शब्दहरुको सट्टा “प्रधतधनधध, चशक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध
मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(२)

दफा २३ को उपदफा (१) मा रहेका "नेपाल सरकार" भन्ने शब्दहरूको
सट्टा "मवहला, बालबाधलका तथा जेष्ठ नागररक मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरू
राचखएका छन्।

(३)

53.

दफा २५ मा रहे का "सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "मवहला,

बालबाधलका तथा जेष्ठ नागररक मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

आमाको दूधलाई प्रधतस्थापन गने िस्तु (धबक्री वितरण धनयन्द्त्रण) ऐन, २०४९ मा
संशोधन: आमाको दूधलाई प्रधतस्थापन गने िस्तु (धबक्री वितरण धनयन्द्त्रण) ऐन,
२०४९ को,–
(१)

दफा २ को खण्ड (त) को सटृ ा दे हायको खण्ड (त) राचखएको छाः–
“(त) “मन्द्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, स्िास््य तथा जनसं ्या मन्द्त्रालय
सम्झनु पछा।”

(२)

दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख), (ङ) र (ि) को सटृ ा
दे हायका खण्ड (क), (ख), (ङ) र (ि) राखी खण्ड (ग) र (घ) चझवकएका
छन्:

“(क)

सचिि, स्िास््य तथा जनसं ्या मन्द्त्रालय
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-अध्यक्ष

(ख)

प्रधतधनधध (रा.प.प्रथम श्रे णी), उद्योग, िाचणज्य तथा

(ङ)

प्रधतधनधध (रा.प.प्रथम श्रे णी), चशक्षा, विज्ञान तथा

आपूधता मन्द्त्रालय

– सदस्य

प्रविधध मन्द्त्रालय
(ि)

54.

प्रधतधनधध (रा.प.प्रथम श्रे णी), श्रम, रोजगार तथा
सामाचजक सुरक्षा मन्द्त्रालय

-सदस्य

-सदस्य

िी.पी. कोईराला स्िास््य विज्ञान प्रधतष्ठान ऐन, २०४९ मा संशोधन: िी.पी. कोईराला
स्िास््य विज्ञान प्रधतष्ठान ऐन, २०४९ को,(१)

(२)

दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) र (झ) को सट्टा दे हायका खण्ड
(ज) र (झ) राचखएका छन्ाः–
“(ज)

सचिि, स्िास््य तथा जनसं ्या मन्द्त्रालय

(झ)

सचिि, चशक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्द्त्रालय -सदस्य”

दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को सटृ ा दे हायको खण्ड (ग)
राचखएको छाः–

“(ग) प्रधतधनधध, स्िास््य तथा जनसं ्या मन्द्त्रालय
(३)

–सदस्य

–सदस्य”

दफा २२ मा रहे का “स्िास््य मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “स्िास््य
तथा जनसं ्या मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

55.

सिारी तथा यातायात व्यिस्था ऐन, २०४९ मा संशोधनाः सिारी तथा यातायात व्यिस्था
ऐन, २०४९ को,(१)

दफा ९ को उपदफा (१) मा रहे का "नेपाल सरकारको स्िाधमत्ि भएको"
भन्ने शब्दहरूको सट्टा "नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहको
स्िाधमत्ि भएको" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(२)

ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "धनमााण तथा यातायात मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरूको
सट्टा "भौधतक पूिााधार तथा यातायात मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरू राचखएका
छन्।

56.

नेपाल स्काउट ऐन, २०५० मा संशोधन: नेपाल स्काउट ऐन, २०५० को,(१)

दफा २ को खण्ड (ख१) को सट्टा दे हायको खण्ड (ख१) राचखएको छ:135

"(ख१) "प्रदे श पररषद्" भन्नाले दफा ९क. बमोचजमको प्रदे श पररषद्
सम्झनु पछा।"

(२)

दफा ६ को खण्ड (क१) को सट्टा दे हायको खण्ड (क१) राचखएको छाः"(क१)

(३)

प्रदे श पररषद्,"

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

सं घीय सं सदका सदस्यहरुमध्येबाट
तीनजना

(ठ)

-सदस्य

प्रत्येक प्रदे शबाट दुईजना मवहला र
दुईजना पुरुषको प्रधतधनधधत्ि हुने गरी
सम्बचन्द्धत

प्रदे शका

नेपाल

स्काउटका रावियस्तरका तालीमप्राप्त
दलका

सदस्यहरुले

आफूमध्येबाट

धनिाािन गरी पठाएका अट्ठाईसजना
(ड)

नेपाल

स्काउटका

सदस्यहरुले

प्रदे श

आ-आफ्नो

- सदस्य

तहका
प्रदे शबाट

िारजनाका दरले प्रधतधनधधत्ि हुने
गरी आफूहरुमध्येबाट धनिाािन गरी
पठाएका अट्ठाईसजना
(४)

- सदस्य"

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

प्रदे श पररषद्को गठन तथा काम, कताव्य र अधधकार: प्रदे श
पररषद्को गठन तथा काम, कताव्य र अधधकार तोवकए बमोचजम
हुनेछ।"

(५)

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

राविय

पररषद्का

धनिााचित

सदस्यहरुबाट सबै प्रदे शको प्रधतधनधधत्ि
हुने गरी सातजना

-सदस्य"

(६)

दफा १८क. को उपदफा (२) मा रहेका "क्षेत्रीय पररषद्" भन्ने शब्दहरुको

(७)

ऐनको ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "चशक्षा तथा खेलकुद मन्द्त्रालय" भन्ने

सट्टा "प्रदे श पररषद्" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

शब्दहरूको सट्टा "युिा तथा खेलकुद मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरू राचखएका
छन्।

57.

धनजीकरण ऐन, 2050 मा संशोधनाः धनजीकरण ऐन, 2050 को,(१)

दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) मा रहे का "श्रम मन्द्त्रालय" भन्ने
शब्दहरूको सट्टा "श्रम, रोजगार तथा सामाचजक सुरक्षा मन्द्त्रालय" भन्ने
शब्दहरू राचखएका छन्।

(२)

58.

ठाुँउ ठाुँउमा रहे का "अथा सधमधत (व्यिस्थावपका-सं सद)" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "अथा सधमधत (प्रधतधनधध सभा)" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन।

श्रमजीिी पत्रकार सम्बन्द्धी ऐन¸ २०५१ मा संशोधन: श्रमजीिी पत्रकार सम्बन्द्धी ऐन¸

२०५१ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) को सट्टा दे हायका
खण्ड (ख) र (ग) राचखएका छन्:"(ख)

प्रधतधनधध¸

(राजपत्रांवकत

प्रथम

श्रे णी)

सञ्िार तथा सूिना प्रविधध मन्द्त्रालय
(ग)

प्रधतधनधध¸

प्रथम

श्रे णी)

श्रम¸ रोजगार तथा सामाचजक सुरक्षा
मन्द्त्रालय

59.

(राजपत्रांवकत

-सदस्य

-सदस्य”

नेपाल नधसाङ्ग पररषद् ऐन, 2052 मा संशोधन: नेपाल नधसाङ्ग पररषद् ऐन, 2052 को
दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) मा रहे का “क्षेत्रीय स्िास््य धनदे शनालय”

भन्ने शब्दहरूको सट्टा “प्रदे श सरकारको स्िास््य धनदे शनालय” भन्ने शब्दहरू राचखएका
छन्।
60.

नेपाल नागररक उडड्यन प्राधधकरण ऐन, २०५३ मा संशोधन: नेपाल नागररक उडड्यन
प्राधधकरण ऐन, २०५३ को,-
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(१)

दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा रहे का "पयाटन तथा

नागररक उड्डयन" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "सं स्कृधत, पयाटन तथा नागररक
उड्डयन" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(२)

ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "पयाटन तथा नागररक उड्यन मन्द्त्रालय" भन्ने

शब्दहरूको सट्टा "सं स्कृधत, पयाटन तथा नागररक उड्यन मन्द्त्रालय" भन्ने
शब्दहरू राचखएका छन्।

61.

दूरसञ्िार ऐन¸ २०५३ मा संशोधन: दूरसञ्िार ऐन¸ २०५३ को¸(१)

दफा 10 को खण्ड (ङ) पधछ दे हायको खण्ड (ि) थवपएको छाः"(ि) धनजको उमेर पैसठ्ठी िषा पूरा भएमा"

(२)

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

सञ्िार तथा सूिना प्रविधध मन्द्त्री िा
राज्यमन्द्त्री

(३)

-अध्यक्ष

(घ)

सचिि¸ संस्कृधत¸ पयाटन तथा नागररक

(ङ)

सचिि¸

उड्डयन मन्द्त्रालय

मन्द्त्रालय

सञ्िार

तथा

सूिना

प्रविधध

-सदस्य

-सदस्य”

दफा ५१ मा रहे का "सूिना तथा सञ्िार मन्द्त्री िा राज्यमन्द्त्री" भन्द्ने
शब्दहरुको सट्टा "सञ्िार तथा सूिना प्रविधध मन्द्त्री िा राज्यमन्द्त्री " भन्द्ने
शब्दहरु राचखएका छन्।

(4)

दफा ५८ मा रहे का "सूिना तथा सञ्िार मन्द्त्रालय " भन्द्ने शब्दहरुको
सट्टा "सञ्िार तथा सूिना प्रविधध मन्द्त्रालय" भन्द्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

62.

नेपाल िाटडा एकाउन्द्टेन्द््स ऐन, २०५३ मा संशोधन: नेपाल िाटडा एकाउन्द्टे न्द््स
ऐन, २०५३ को,(१)

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

प्रधतधनधध, महालेखापरीक्षकको कायाालय
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-सदस्य

(ि)

महाधनदे शक, आन्द्तररक राजस्ि विभाग

(छ)

अध्यक्ष िा धनजले तोकेको प्रधतधनधध, नेपाल
-सदस्य"

धधतोपत्र बोडा
(२)

-सदस्य

दफा १५घ. को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा रहे का "महालेखा
परीक्षकको विभाग" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "महालेखा परीक्षकको कायाालय"
भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

63.

अन्द्तरााविय वित्तीय कारोबार ऐन, 2054 मा संशोधनाः अन्द्तरााविय वित्तीय कारोबार
ऐन, 2054 को ठाुँउ ठाउुँ मा रहे का "कानून तथा न्द्याय मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा" कानून, न्द्याय तथा सं सदीय माधमला मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

64.

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास पररषद् ऐन, २०५५ मा संशोधन: बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र
विकास पररषद् ऐन, २०५५ को,(१)

दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को सट्टा दे हायको खण्ड (घ)
राचखएको छाः"(घ)

(२)

सहसचिि, िन तथा िातािरण मन्द्त्रालय

-सदस्य"

दफा २४ मा रहे का "आिास तथा भौधतक योजना मन्द्त्रालय"

भन्ने

शब्दहरूको सट्टा "सं स्कृधत, पयाटन तथा नागररक उड्यन मन्द्त्रालय" भन्ने
शब्दहरू राचखएका छन्।

65.

पशु स्िास््य तथा पशु सेिा ऐन, २०५५ मा संशोधन: पशु स्िास््य तथा पशु सेिा
ऐन, २०५५ को,(१)

दफा २ को खण्ड (ट) मा रहे को "चजसला" भन्ने शब्द चझवकएको छ।

(२)

दफा २५ पधछ दे हायको दफा २५क. थवपएको छाः"२५क. प्रदे श तथा स्थानीय तहले पशु स्िास््य तथा पशु सेिा सम्बन्द्धी
काया गना सनने: (१) प्रदे श तथा स्थानीय तहले पशुपालन

व्यिसायलाई व्यिचस्थत र विकधसत गना वकसानलाई पशु
स्िास््य तथा पशु सेिा उपलब्ध गराउन सननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम प्रदे श र स्थानीय तहले

पशु स्िास््य तथा पशु सेिा उपलब्ध गराउुँ दा यस ऐन
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बमोचजमको मापदण्डको अधधनमा रही उपलब्ध गराउनु पने
हुनेछ।"
66.

वित्तीय मध्यस्थताको काम गने संस्था सम्बन्द्धी ऐन, २०५५ मा संशोधन: वित्तीय
मध्यस्थताको काम गने सं स्था सम्बन्द्धी ऐन, २०५५ को दफा २४ को उपदफा (१)

को खण्ड (क) मा रहे का "नेपाल सरकार" भन्ने शव्दहरु पधछ ",प्रदे श सरकार" भन्ने
शब्दहरु थवपएका छन्।
67.

नेपाल पशु चिवकत्सा पररषद् ऐन, 2055 मा संशोधनाः नेपाल पशु चिवकत्सा पररषद्
ऐन, 2055 को दफा 28 मा रहे को "कृवष मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "कृवष
तथा पशुपंक्षी विकास मन्द्त्रालय" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

68.

पशु िधशाला र मासु जाुँि ऐन, 2055 मा संशोधनाः पशु िधशाला र मासु जाुँि ऐन,
2055 को,(1)

दफा ४ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "नेपाल सरकारले" भन्ने शब्दहरुको सट्टा

(२)

दफा ६ को उपदफा (१) मा रहे का "नेपाल सरकारले" भन्ने शब्दहरुको

(३)

दफा ७ को,-

"नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारले" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

सट्टा "नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारले" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(क)

उपदफा (१) मा रहे का "नेपाल सरकारले" भन्ने

शब्दहरुको सट्टा "प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहले"
भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(ख)
(४)

उपदफा (२) चझवकएको छ।

दफा १८ मा रहे का "नेपाल सरकार" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार
िा प्रदे श सरकार" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(५)

दफा २० को उपदफा (१) मा रहे का "मासु धनरीक्षकले" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "नेपाल सरकारले धनयुक्त गरे को मासु धनरीक्षकले" भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

69.

नेपाल इचन्द्जधनयररङ्ग पररषद् ऐन¸ २०५५ मा संशोधन: नेपाल इचन्द्जधनयररङ्ग पररषद्
ऐन¸२०५५ को दफा ३६ मा रहे का "धनमााण तथा यातायात मन्द्त्रालय" भन्द्ने

शब्दहरुको सट्टा "भौधतक पूिााधार तथा यातायात मन्द्त्रालय" भन्द्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।
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70.

धनमााण व्यिसाय ऐन¸ २०५५ मा संशोधन: धनमााण व्यिसाय ऐन¸ २०५५ को¸(१)

दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को सट्टा दे हायको खण्ड (क)
राचखएको छ:"(क) भौधतक पूिााधार तथा यातायात मन्द्त्री

(२)

-अध्यक्ष"

ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का दे हायका शब्दहरुको सट्टा दे हाय बमोचजमका शब्दहरु
राखी रुपान्द्तर गररएको छ:(क)

"धनमााण तथा यातायात मन्द्त्रालय " को सट्टा "भौधतक पूिााधार
तथा यातायात मन्द्त्रालय।"

(ख)

"जलस्रोत मन्द्त्रालय " को सट्टा "ऊजाा¸ जलस्रोत तथा धसं िाइ

(ग)

"आिास तथा भौधतक योजना मन्द्त्रालय " को सट्टा "सहरी विकास

मन्द्त्रालय।"

मन्द्त्रालय।"
71.

शहीद गङ्गालाल राविय हृदय केन्द्र ऐन, 2057 मा संशोधन: शहीद गङ्गालाल राविय
हृदय केन्द्र ऐन, 2057 को,(१)

दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा रहे का “स्िास््य मन्द्त्री िा
राज्यमन्द्त्री” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “स्िास््य तथा जनसङ्ग््या मन्द्त्री िा
राज्यमन्द्त्री” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(२)

ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का “स्िास््य मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “स्िास््य
तथा जनसङ्ग््या मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

72.

नेपाल फामेसी पररषद् ऐन, 2057 मा संशोधन: नेपाल फामेसी पररषद् ऐन, 2057

को दफा 35 मा रहे का “स्िास््य मन्द्त्रालयको” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “स्िास््य तथा
जनसङ्ग््या मन्द्त्रालयको” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।
73.

आठदिासी।जनजाधत

उत्थान

राविय

प्रधतष्ठान

ऐन,

२०५८

मा

संशोधन:

आठदिासी।जनजाधत उत्थान राविय प्रधतष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ७ को खण्ड (ड)
मा रहे का "प्रत्येक विकासक्षेत्रबाट दुई दुईजनाको दरले नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत

दशजना" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "प्रत्येक प्रदे शबाट दुई दुईजनाको दरले नेपाल
सरकारद्वारा मनोनीत िौधजना" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
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74.

सडक बोडा ऐन¸ २०५८ मा संशोधन: सडक बोडा ऐन¸ २०५८ को ठाउुँ ठाउुँ मा
रहे का "भौधतक योजना तथा धनमााण मन्द्त्रालय" भन्द्ने शब्दहरुको सट्टा "भौधतक पूिााधार
तथा यातायात मन्द्त्रालय" भन्द्ने शब्दहरु राखी रुपान्द्तर गररएका छन्।

75.

प्रधतधलवप अधधकार ऐन, २०५९ मा संशोधन: प्रधतधलवप अधधकार ऐन, २०५९ को
दफा ४० को सट्टा दे हायको दफा ४० राचखएकोछ:"४०.

नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारको प्रधतधलवप अधधकार: (१) नेपाल
सरकारद्वारा तयार गररएको रिनाको प्रधतधलवप अधधकार नेपाल सरकार र

प्रदे श सरकारद्वारा तयार गररएको रिनाको प्रधतधलवप अधधकार प्रदे श
सरकारलाई हुनेछ।
(२) नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारले उपदफा (१) बमोचजम

प्राप्त अधधकार कुनै व्यचक्त िा सं स्थालाई बहालमा ठदन िा धबक्री गना िा
अन्द्य कुनै प्रकारले प्रयोग गना अनुमधत ठदन सननेछ।"
76.

नोटरी पचब्लक पररषद् ऐन, २०६३ मा संशोधन: नोटरी पचब्लक पररषद् ऐन, २०६३

को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) र (ि) को सट्टा दे हायका खण्ड (ङ)
र (ि) राचखएका छन्:-

"(ङ)

सचिि, नेपाल कानून आयोग

-सदस्य

(ि)

सचिि, भूमी व्यिस्था, सहकारी तथा
गररबी धनिारण मन्द्त्रालय

77.

-सदस्य"

पूिााधार संरिनाको धनमााण तथा सञ्चालनमा धनजी लगानी सम्बन्द्धी ऐन, २०६३ मा
संशोधन: पूिााधार सं रिनाको धनमााण तथा सञ्चालनमा धनजी

लगानी सम्बन्द्धी ऐन,

२०६३ को दफा ४५ पधछ दे हायको दफा ४५क. थवपएको छ:"४५क.

प्रदे शले पररयोजना कायाान्द्ियन गना सनने: प्रदे श सरकारले यस ऐनमा

अन्द्तरधनवहत मान्द्यताको प्रधतकुल नहुने गरी आिश्यक कानून बनाई दफा

३ बमोचजमको तररका अपनाई धनजी लगानीमा पररयोजना कायाान्द्ियन गना
सननेछ।"
78.

नेपाल कानून आयोग ऐन, 2063 मा संशोधनाः नेपाल कानून आयोग ऐन, 2063
को,(1)

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

(२)

सभापधत, कानून तथा मानि अधधकार
सधमधत, प्रधतधनधधसभा

-सदस्य"

दफा 9 मा रहे का "व्यस्थावपका-सं सदको विधायन सधमधतका" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "प्रधतधनधध सभा, कानून तथा मानि अधधकार सधमधतका"
भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

79.

चिवकत्सा विज्ञान राविय प्रधतष्ठान ऐन, २०६३ मा संशोधन: चिवकत्सा विज्ञान राविय
प्रधतष्ठान ऐन, २०६३ को,–
(१)

दफा ७

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

राचखएको छ:“(ि)
(२)

सचिि, चशक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्द्त्रालय – सदस्य”

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

“(ग)

प्रधतधनधध, (कम्तीमा राजपत्रावङ्कत प्रथम
श्रे णी)

मन्द्त्रालय
80.

चशक्षा,

विज्ञान

तथा

प्रविधध

– सदस्य”

सैधनक ऐन, २०६३ मा संशोधन: सैधनक ऐन, २०६३ को,(१)

दफा १० को उपदफा (२) मा रहे का “व्यिस्थावपका-संसदमा प्रस्तुत गरी
राज्य व्यिस्था सधमधतमा छलफल गराइनेछ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “सं घीय

सं सदको प्रधतधनधधसभाको राज्य व्यिस्था तथा सुशासन सधमधतमा छलफल
गराइनेछ” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(२) दफा ३३ मा रहे का "प्रधतधनधधसभा राज्य व्यिस्था सधमधतलाई" भन्ने शब्दहरूको
सट्टा "संघीय संसदको प्रधतधनधधसभाको राज्य व्यिस्था तथा सुशासन
सधमधतलाई" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(३) दफा ६२ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहेका ",यातना र बेपत्ता" भन्ने शब्दहरू चझवकएका
छन्।

(४)

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

यातना
143

(घ)

बेपत्ता।"

(५) दफा ८४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा रहे का “सिास्ि सवहत
जन्द्मकैद” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “जन्द्मकैद” भन्ने शब्द राचखएको छ।
(६)

दफा १०१ को उपदफा (२) को खण्ड (ठ) को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का

"सिास्ि सवहत जन्द्मकैद” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “जन्द्मकैद” भन्ने शब्द
राचखएको छ।

(७)

"दफा १३५ पधछ दे हायको दफा १३५क. थवपएको छाः"१३५क.

उपयोग गना सवकनेाः नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई विकास

धनमााण तथा विपद् व्यिस्थापनका कायामा समेत उपयोग गना
सननेछ।"

81.

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा संशोधनाः कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९ को
उपदफा (१) पधछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छ:-

“(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन प्रिधलत कानून

बमोचजम

दताा

भइा सञ्चाधलत यातायात

व्यिसायी

सधमधतमा

आबि

यातायात

व्यिसायीहरू धमली प्राईभेट कम्पनी सं स्थापना गरी यातायात व्यिसाय सञ्चालन गना
यो उपदफा प्रारम्भ भएको धमधतले तीन मवहनाधभत्र धनिेदन ठदएमा उपदफा (१) मा
लेचखएभन्द्दा बढी शेयर धनी सङ्ग््या भए पधन त्यस्तो प्राइाभेट कम्पनी दताा गना बाधा
पने छै न।”
82.

सािाजधनक खररद ऐन, २०६३ मा संशोधनाः सािाजधनक खररद ऐन, २०६३ को,(१)

दफा २ को खण्ड (ख) को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "नेपाल सरकार" भन्ने
शब्दहरूको सट्टा "नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकार" भन्ने शब्दहरू
राचखएका छन्।

(२)

दफा ७४ को उपदफा (२) पधछ दे हायको उपदफा (३) थवपएको छाः"(३) प्रदे श सरकार र स्थानीय तहले यस ऐन बमोचजम आफ्नो

खररद कारबाही गदाा लागत अनुमान स्िीकृत गने, बोलपत्र मूसयांकन तथा

स्िीकृत गने, सोझै खररद गने सम्बन्द्धमा दफा ४१ को उपदफा (२)
बमोचजम रहने सधमधत तथा भेररएसन आदे श जारी गने अधधकारी तोनने
समेतका विषयमा यस ऐन तथा खररद सम्बन्द्धी मान्द्य धसिान्द्तको प्रधतकुल
नहुने गरी धनयमहरू बनाउन सननेछ।"
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83.

धबरुिा संरक्षण ऐन,2064 मा संशोधनाः धबरुिा सं रक्षण ऐन, 2064 को दफा 3
को उपदफा (2) को खण्ड (क) र (ग) को सट्टा दे हायका खण्ड (क) र (ग)
राचखएका छनाः-

"(क)

सचिि,

कृवष

तथा

मन्द्त्रालय
(ग)

84.

पशुपंक्षी

विकास
-अध्यक्ष

सहसचिि, िन तथा िातािरण मन्द्त्रालय

-सदस्य"

व्यिस्थावपका-संसद सचििालय सम्बन्द्धी ऐन, २०६४ मा संशोधन: व्यिस्थावपका-संसद
सचििालय सम्बन्द्धी ऐन¸ २०६४ को¸
(१)

दफा ६ को उपदफा (२) को सट्टा
छाः-

दे हायको उपदफा (२) राचखएको

"(२) उपदफा (१) बमोचजमको सधमधतको गठन

दे हाय बमोचजम हुनेछाः-

(२)

(क)

सभामुख

-सभापधत

(ख)

राविय सभाको अध्यक्ष

-सदस्य

(ग)

उपसभामुख

-सदस्य

(घ)

राविय सभाको उपाध्यक्ष

-सदस्य

(ङ)

महासचिि

-सदस्य

(ि)

प्रधतधनधध सभाको सचिि

-सदस्य

(छ)

राविय सभाको सचिि

-सदस्य

(ज)

सचििालय सचिि (संसदीय अध्ययन तथा

(झ)

सचििालय सचिि (प्रशासन)

अनुसन्द्धान)

-सदस्य

-सदस्य-सचिि

दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को सट्टा दे हायको खण्ड (ग)
राचखएको छाः-

"(ग)

सचििमध्येबाट सभामुखले तोकेको सचिि
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-सदस्य"

(३)

दफा ३५ को उपदफा (४) को खण्ड (ख) को सट्टा दे हायको खण्ड (ख)
राचखएको छाः-

"(ख) सचििमध्येबाट सभामुखले तोकेको सचिि
(४)

-सदस्य"

लामो शीषाक, प्रस्तािना, सं चक्ष्त नाम र प्रारम्भ लगायत ठाउुँ ठाउुँ मा
रहे का "व्यिस्थावपका-सं सद सचििालय" भन्द्ने शब्दहरुको सट्टा "सं घीय
सं सद सचििालय" भन्द्ने शब्दहरु राखी रुपान्द्तर गररएको छ।

(५)

लामो शीषाक, प्रस्तािना तथा ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "व्यिस्थावपका-संसद"

भन्द्ने शब्दहरुको सट्टा "सं घीय संसद" भन्द्ने शब्दहरु राखी रुपान्द्तर गररएको
छ।

85.

मानि बेिधबखन तथा ओसार पसार (धनयन्द्त्रण) ऐन¸ २०६४ मा संशोधन: मानि
बेिधबखन तथा ओसार पसार (धनयन्द्त्रण) ऐन¸ २०६४ को,(१) दफा १३ को,(क)

उपदफा (१) पधछ दे हायका उपदफा (१क) र (१ख)
थवपएका छन्:"(१क) नेपाल सरकारसुँग समन्द्िय गरी प्रदे श

सरकार तथा स्थानीय तहले आिश्यकता अनुसार पुनस्थाापना
केन्द्र स्थापना गना सननेछ।

(१ख) नेपाल सरकारले स्थापना गरे का पुनस्थाापना

केन्द्रलाई प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहले सञ्चालन गना िाहे मा
नेपाल सरकारले त्यस्ता केन्द्र प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहले
सञ्चालन गने गरी हस्तान्द्तरण गना सननेछ।"
(ख)

उपदफा (२) पधछ दे हायको उपदफा (२क) थवपएको छ:"(२क) उपदफा (१क) र (१ख) बमोचजम प्रदे श

सरकार िा स्थानीय तहले स्थापना र सञ्चालन गरे को केन्द्रको
अनुगमन सम्बचन्द्धत प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहले गनेछ।"
(२) दफा १४ को उपदफा (१) पधछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छ:"(१क) दफा १३ को उपदफा (१क) र (१ख) बमोचजम

स्थापना तथा हस्तान्द्तरण भएका पुनस्थाापना केन्द्रको व्यिस्थापन तथा

सञ्चालन गना िाहने प्रदे श सरकारले आफ्नो श्रोतबाट व्यिस्था गने गरी
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प्रदे श कानून बमोचजम र स्थानीय तहले आफ्नो श्रोतबाट व्यिस्था गने गरी
स्थानीय कानून बमोचजम पुनस्थाापना कोष स्थापना गना सननेछन्।"
86.

सूिनाको हक सम्बन्द्धी ऐन, २०६४ मा संशोधन: सूिनाको हक सम्बन्द्धी ऐन, २०६४
को,(१)

दफा २ को खण्ड (क) को,–
(क)

उपखण्ड (३) पधछ दे हायका उपखण्ड (३क) र (३ख) थवपएका
छन्ाः–

“(३क)

प्रदे श सरकारका कायाालय िा प्रदे श सरकारिारा
गठठत धनकाय,

(३ख) स्थानीय तह िा त्यसका कायाालयहरु,”
(ख)

उपखण्ड (८) पधछ दे हायको उपखण्ड (८क), (८ख) र (८ग)
थवपएका छन्ाः–
“(८क)

प्रदे श सरकारको पूणा िा आंचशक स्िाधमत्ि िा
धनयन्द्त्रणमा रहे को िा अनुदानमा सञ्चाधलत िा प्रदे श
सरकारको अनुदान प्राप्त सं गठठत सं स्था,

(८ख)

प्रदे श सरकार िा कानूनद्वारा स्थावपत धनकायले कुनै

(८ग)

प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदे श सरकारबाट रकम

सम्झौता गरी गठन गरे को सं गठठत सं स्था,

प्राप्त गरे र
सं स्थाहरु,”
(२)

सञ्चालन

भएका

गैरसरकारी सं घ/

दफा ११ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) को सटृ ा दे हायको खण्ड (ख)
राचखएको छाः–
“(ख)

(३)

87.

सञ्चार तथा सू िना प्रविधध मन्द्त्री िा राज्यमन्द्त्री

– सदस्य”

दफा २६ मा रहे का “सूिना तथा सञ्चार मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“सञ्चार तथा सूिना प्रविधध मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

सुशासन (व्यिस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा संशोधनाः सुशासन (व्यिस्थापन
तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को,-

147

(१)

दफा ३ को,(क)

उपदफा (१) मा रहे का "क्षेत्रीय स्तर, अञ्चल स्तर," भन्ने
शब्दहरूको सट्टा "प्रदे शस्तर" भन्ने शब्द राचखएको छ।

(ख)

उपदफा (२) मा रहे का "क्षेत्र, अञ्चल र" भन्ने शब्दहरूको सट्टा
"प्रदे श र" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(२) दफा ७ को,(क) उपदफा (१) पधछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छाः"(१क) प्रदे श सरकार, गाउुँ कायापाधलका िा नगर

कायापाधलकाले आफ्नो प्रशासधनक काया सम्पादन गदाा उपदफा

(१) मा उचसलचखत नेपाल सरकारले अच्तयार गरे का नीधतको
अधीनमा रही आिश्यक नीधतहरू अच्तयार गनेछन्।"
(ख)

उपदफा (२) मा रहे का "नीधतलाई कायाान्द्ियन गना नेपाल
सरकारले" भन्ने शब्दहरु पधछ "र उपदफा (१क) बमोचजम
अच्तयार गरे का नीधतलाई कायाान्द्ियन गना प्रदे श सरकार, गाुँउ

कायापाधलका िा नगर कायापाधलकाले" भन्ने शब्दहरू थवपएका
छन्।
(३)

दफा १३ पधछ दे हायको दफा १३क. थवपएको छाः"१३क. प्रदे श र स्थानीय तहको प्रशासधनक काया सञ्चालन तथा चजम्मेिारीाः
प्रदे श िा स्थानीय तहले सञ्चालन गने प्रशासधनक काया र

चजम्मेिारी तथा प्रशासधनक काया सम्पादन गदाा अपनाउनु
पने कायाविधधका सम्बन्द्धमा प्रदे श िा स्थानीय कानूनमा
व्यिस्था भए बमोचजम हुनेछ।"
(४)

दफा ३० को उपदफा (१) मा रहेका "क्षेत्रीय, अञ्चल," भन्ने शब्दहरूको

(५)

दफा ३८ को उपदफा (२) मा रहेका "क्षेत्रीय, अञ्चल," भन्ने शब्दहरूको

(६)

दफा ४१ को उपदफा (३) मा रहे का "प्रगधत सम्बन्द्धी प्रधतिेदन

सट्टा "प्रदे श," भन्ने शब्द राचखएका छन्।

सट्टा "प्रदे श" भन्ने शब्द राचखएको छ।

व्यिस्थावपका-सं सद समक्ष" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "प्रगधत सम्बन्द्धमा
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नेपालको सं विधानको धारा ५३ बमोचजमको प्रधतिेदनमा समािेश गरी सं घीय
सं सद समक्ष" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।
88.

पाटन स्िास््य विज्ञान प्रधतष्ठान ऐन, 2064 मा संशोधन: पाटन स्िास््य विज्ञान
प्रधतष्ठान ऐन, 2064 को,(१)

दफा 7 को उपदफा (२) को,(क)

खण्ड (झ) मा रहे का “चशक्षा तथा खेलकूद मन्द्त्रालय” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “चशक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्द्त्रालय” भन्ने
शब्दहरू राचखएका छन्।

(ख)

खण्ड (ढ) मा रहे का “लधलतपुर उपमहानगरपाधलका” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “लधलतपुर महानगरपाधलका” भन्ने शब्दहरू
राचखएका छन्।

(२)

दफा 33 को उपदफा (१) मा रहेका “प्रिेचशका” भन्ने शब्द पधछ "िा

(३)

दफा 34 को उपदफा (१) मा रहेका “प्रिेचशका” भन्ने शब्द पधछ "िा

सो सरह" भन्ने शब्दहरू थवपएका छन्।

सो सरह” भन्ने शब्दहरू र “प्रविणता प्रमाणपत्र तह” भन्ने शब्दहरू पधछ
“िा सो सरह” भन्ने शब्दहरू थवपएका छन्।
(४)

दफा 35 को उपदफा (१) को स्पिीकरण खण्डमा रहे का “प्रिेचशका”

भन्ने शब्द पधछ "िा सो सरह" भन्ने शब्दहरू थपी सोही उपदफामा रहे का
“गाउुँ विकास सधमधत” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “गाउुँ पाधलका” भन्ने शब्दहरू
राचखएका छन्।

89.

विभूषण ऐन , २०६४ मा संशोधन: विभूषण ऐन , २०६४ को,(१)

दफा ५ को ,(क)

उपदफा (१) को खण्ड (घ) पधछ दे हायको खण्ड (घ१)
थवपएको छ:"(घ१)

प्रदे श सरकारसुँग सम्बचन्द्धत पदाधधकारी र कमािारी
तथा प्रदे श सरकारसुँग सम्बचन्द्धत तर सरकारी

सेिामा नरहे का कुनै व्यचक्तको हकमा सम्बचन्द्धत
प्रदे शको मु्य मन्द्त्रीले ,"
(ख)

उपदफा (१) पधछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छ:149

"(१क) स्थानीय तहसुँग सम्बचन्द्धत कुनै पदाधधकारी,

कमािारी िा महानुभािले आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृि काया गरी
रािलाई योगदान पुर्याएको भएमा त्यस्तो पदाधधकारी िा

कमािारी िा महानुभािले पुर्याएको योगदानको वििरण सवहत

सम्बचन्द्धत स्थानीय तहले नेपाल सरकारको गृह मन्द्त्रालय समक्ष
पठाउनु पनेछ र यसरी प्राप्त भएका वििरण समेतको आधारमा

उपयुक्त व्यचक्तको नाम गृहमन्द्त्रीले धसफाररस सधमधतमा पठाउनु
पनेछ।"
(ग)

उपदफा (३) पधछ दे हायको उपदफा (४) थवपएको छ:"(४) विभूषण धसफाररस सम्बन्द्धी अन्द्य प्रकृया नेपाल

सरकारको गृह मन्द्त्रालयले तोके बमोचजम हुनेछ।"
(२)

दफा ७ को उपदफा (१) मा रहे को "प्रधानमन्द्त्रीले" भन्ने शब्दको सट्टा
"रािपधतले" भन्ने शब्द राचखएको छ।

90.

स्िास््यकमी तथा स्िास््य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्द्धी ऐन, 2066 मा संशोधन:
स्िास््यकमी तथा स्िास््य सं स्थाको सुरक्षा सम्बन्द्धी ऐन, 2066 को दफा ५ को
उपदफा (१) को खण्ड (क) को सट्टा दे हायको खण्ड (क) राचखएको छ:“(क)

प्रमुख

विशेषज्ञ,

नीधत,

योजना

तथा

अनुगमन र गुणस्तर मापन तथा धनयमन,
मन्द्त्रालय
91.

-अध्यक्ष”

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

दफा ९ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "मवहला तथा बालबाधलका कायाालय"
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "स्थानीय तह" भन्ने शब्दहरु राखी "सो कायाालयले"
भन्ने शब्दहरु चझवकएका छन्।

(२)

दफा ११ को,(क)

उपदफा (१) पधछ दे हायका उपदफा (१क) र (१ख)
थवपएका छन्:-

"(१क) नेपाल सरकारसुँग समन्द्िय गरी प्रदे श

सरकार तथा स्थानीय तहले आिश्यकता अनुसार सेिा केन्द्रको
स्थापना गना सननेछन्।
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(१ख)

नेपाल

सरकारले

स्थापना

गरे का

सेिा

केन्द्रलाई प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहले सञ्चालन गना िाहे मा

नेपाल सरकारले त्यस्ता सेिा केन्द्र प्रदे श सरकार िा स्थानीय
तहले सञ्चालन गने गरी हस्तान्द्तरण गना सननेछ।"
(ख)

उपदफा (२) पधछ दे हायको उपदफा (२क) थवपएको छ:"(२क) उपदफा (१क) र (१ख) बमोचजम प्रदे श

सरकार िा स्थानीय तहले स्थापना र सञ्चालन गरे को सेिा
केन्द्रको अनुगमन सम्बचन्द्धत प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहले
गनेछ।"
(३)

दफा १२ को उपदफा (१) पधछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छ:"(१क) दफा ११ को उपदफा (१क) र (१ख) बमोचजम

स्थापना तथा हस्तान्द्तरण भएका सेिा केन्द्रको व्यिस्थापन तथा सञ्चालन
गना िाहने प्रदे श सरकारले आफ्नो श्रोतबाट व्यिस्था गने गरी प्रदे श कानून
बमोचजम र स्थानीय तहले आफ्नो श्रोतबाट व्यिस्था गने गरी स्थानीय
कानून बमोचजम सेिा कोष स्थापना गना सननेछ।"
(४)

दफा १२क. को सट्टा दे हायको दफा १२क. राचखएको छ:"१२क.

संरक्षण अधधकृत: स्थानीय तहले घरे ल ु वहं सा धनयन्द्त्रण गना तथा
घरे ल ु वहं साबाट पीधडत व्यचक्तलाई संरक्षण गने काम समेतका
लाधग एकजना सं रक्षण अधधकृत तोनन सननेछ।"

92.

कणााली स्िास््य विज्ञान प्रधतष्ठान ऐन, 206८ मा संशोधन: कणााली स्िास््य विज्ञान
प्रधतष्ठान ऐन, 206८ को,(१)

दफा २ को खण्ड (ञ) को सट्टा दे हायको खण्ड (ञ) राचखएको छ:“(ञ) “वपछधडएको क्षेत्र” भन्नाले हुम्ला, डोसपा, मुग,ु काधलकोट, जुम्ला,
जाजरकोट, बाजुरा, बझाङ र अछाम चजसला सम्झनु पछा।”

(२)

दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) मा रहे का “चशक्षा मन्द्त्रालय”

भन्ने शब्दहरूको सट्टा “चशक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरू
राचखएका छन्।

(३)

दफा 32 को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का “प्रिेचशका परीक्षा” भन्ने शब्दहरूको
सट्टा “प्रिेचशका परीक्षा िा सो सरह” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।
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(४)

दफा 34 को उपदफा (१) मा रहेको “प्रिेचशका” भन्ने शब्द पधछ “िा
सो सरह” भन्ने शब्दहरू थपी सोही उपदफाको स्पिीकरणमा रहे का “गाउुँ

विकास सधमधत” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “गाउुँ पाधलका” भन्ने शब्द राचखएको
छ।
93.

जातीय भेदभाि तथा छु िाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा संशोधन : जातीय

भेदभाि तथा छु िाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को,–
(१)

दफा ४ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का “जात, जाधत, िंश, समुदाय िा पेशा” भन्ने
शब्दरुको सट्टा “जात, जाधत, िंश, समुदाय, पेशा िा व्यिसाय िा शारीररक
अिस्था” भन्ने शब्दहरु राचखएका छन् ।

(२)

लामो शीषाक, सं चक्षप्त नाम र प्रारम्भ लगायत ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का “जातीय

भेदभाि तथा छु िाछूत”, “छु िाछूत तथा भेदभाि”, “जातीय भेदभाि िा
छु िाछूत” तथा “जातीय छु िाछूत िा भेदभाि” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “जातीय
तथा अन्द्य सामाचजक छु िाछूत र भेदभाि” भन्ने शब्दहरु राखी रुपान्द्तर
गररएको छ।”

94.

कायास्थलमा हुने यौनजन्द्य दुव्यािहार (धनिारण) ऐन, २०७१ मा संशोधन: कायास्थलमा

हुने यौनजन्द्य दुव्यािहार (धनिारण) ऐन, २०७१ को दफा १४ को उपदफा (२) मा
रहे का “सम्बचन्द्धत क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासकलाई” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “सम्बचन्द्धत
प्रदे शको प्रमुख सचििलाई” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।
95.

बोनसीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२ मा संशोधन: बोनसीको आरोप (कसूर
र सजाय) ऐन, २०७२ को,(१)

दफा १२ को उपदफा (२) र (३) मा रहे का “नेपाल सरकारले” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “सम्बचन्द्धत स्थानीय तहले ” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(२)

96.

दफा १५ मा रहे का “नेपाल सरकारले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नेपाल
सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तहले ” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

पोखरा स्िास््य विज्ञान प्रधतष्ठान ऐन, 2072 मा संशोधन: पोखरा स्िास््य विज्ञान
प्रधतष्ठान ऐन, 2072 को,(१)

दफा २ को खण्ड (ठ) मा रहे का “स्िास््य मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरूको

(२)

दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) र (ट) को सट्टा दे हायका खण्ड

सट्टा “स्िास््य तथा जनसङ्ग््या मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(ज) र (ट) राचखएका छन्:152

97.

“(ज)

सचिि, चशक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्द्त्रालय

(ट)

प्रमुख, पोखरा महानगरपाधलका

-सदस्य
-सदस्य”

(३)

दफा 31 को उपदफा (१) मा रहे का “प्रिेचशका परीक्षा” भन्ने शब्दहरूको

(४)

दफा 33 को उपदफा (१) मा रहेका “प्रिेचशका” भन्ने शब्दहरूको सट्टा

सट्टा “प्रिेचशका परीक्षा िा सो सरह” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

“प्रिेचशका परीक्षा िा सो सरह” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

खोप ऐन, 207२ मा संशोधन: खोप ऐन, 207२ को,(१)

दफा २ को खण्ड (ट) मा रहे का “स्िास््य मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरूको

(२)

दफा १५ को खण्ड (घ), (ङ) र (ि) को सट्टा दे हायका खण्ड (घ), (ङ)

सट्टा “स्िास््य तथा जनसङ्ग््या मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

र (ि) राचखएका छन्:“(घ)

सहसचिि, सङ्घीय माधमला तथा सामान्द्य
प्रशासन मन्द्त्रालय

(ङ)

सहसचिि, चशक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध

(ि)

सहसचिि, मवहला, बालबाधलका तथा जेष्ठ

मन्द्त्रालय

नागररक मन्द्त्रालय
98.

-सदस्य

-सदस्य

-सदस्य”

स्थानीय तह धनिाािन ऐन, 2073 मा संशोधनाः स्थानीय तह धनिाािन ऐन, 2073 को
दफा 3 को उपदफा (2) को सट्टा दे हायको उपदफा (2) मा राचखएको छाः-

"(2) चजसला समन्द्िय सधमधतको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउुँ पाधलकाको अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष तथा िडाअध्यक्ष एिं नगरपाधलकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा िडाध्यक्षको

पदािधध समाप्त नहुुँदै धनजको पद कुनै कारणले ररक्त भएमा बाुँकी पदािधधको लाधग
धनिाािन आयोगको परामशा धलई नेपाल सरकारले तोकेको धमधतमा त्यस्तो ररक्त पद
उपधनिाािनद्वारा पूधता गररनेछ।

छै न।"
99.

तर एक िषा भन्द्दा कम पदािधध बाुँकी रहे को अिस्थामा उपधनिाािन गररने

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्द्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन: बैङ्क तथा वित्तीय सं स्था
सम्बन्द्धी ऐन, २०७३ को दफा ३९ पधछ दे हायको दफा ३९क. थवपएको छाः153

"३९क. प्रदे शमा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन सम्बन्द्धी व्यिस्था: (१) नेपाल राि बैङ्कले

तोकेको सीमा, शता िा धनदे शनको अधीनमा रही प्रदे शस्तरमा सीधमत रही
वित्तीय संस्थाको सञ्चालन गना सवकनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको वित्तीय सं स्थाले नेपाल राि
बैङ्कबाट धनधााररत ईजाजत नीधतको अधीनमा रही प्रदे शले बनाएको कानून
बमोचजम ईजाजतपत्र धलनु पनेछ।

(३) यस दफा बमोचजम सञ्चालन भएका वित्तीय संस्थाको

धनयमन, धनरीक्षण तथा सुपरीिेक्षण नेपाल राि बैङ्कबाट हुनेछ।

(४) प्रदे शस्तरका वित्तीय सं स्थाको सञ्चालन सम्बन्द्धी अन्द्य
व्यिस्था यस ऐनको अधीनमा रही सम्बचन्द्धत प्रदे शको कानूनमा व्यिस्था
भए बमोचजम हुनेछ।"
100.

विद्युत धनयमन आयोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः विद्युत धनयमन आयोग ऐन, २०७४
को दफा २ को खण्ड (ि) को सट्टा दे हायको खण्ड (ि) राचखएको छाः"(ि)

101.

"मन्द्त्रालय" भन्नाले उजाा, जलस्रोत तथा धसं िाई मन्द्त्रालय
सम्झनु पछा।"

राप्ती स्िास््य विज्ञान प्रधतष्ठान ऐन, 2074 मा संशोधन: राप्ती स्िास््य विज्ञान प्रधतष्ठान
ऐन, 2074 को,(१)

दफा 3३ को उपदफा (१) मा रहेको “प्रिेचशका” भन्ने शब्द पधछ "िा

सो सरह” भन्ने शब्दहरू र “प्रविणता प्रमाणपत्र तह” भन्ने शब्दहरू पधछ
“िा सो सरह” भन्ने शब्दहरू थवपएका छन्।

(२)

102.

दफा 34 को उपदफा (१) मा रहेको “प्रिेचशका” भन्ने शब्द पधछ “िा
सो सरह” भन्ने शब्दहरू थवपएका छन्।

स्िास््य बीमा ऐन, 2074 मा संशोधन: स्िास््य बीमा ऐन, 2074 को दफा २ को
खण्ड (ज) मा रहे का “स्िास््य मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “स्िास््य तथा
जनसङ्ग््या मन्द्त्रालय” भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

103.

अन्द्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ मा संशोधन: अन्द्तर सरकारी वित्त
व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को,(१)

दफा ३१ मा रहे का ×नेपाल सरकारले धनधाारण गरे बमोचजम" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा ×महालेखा धनयन्द्त्रक कायाालयको धसफाररसमा महालेखा
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परीक्षकको कायाालयबाट स्िीकृत भए बमोचजम" भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।
(२)

दफा ३२ को उपदफा (१) मा रहे का ×नेपाल सरकारले तोकेको ढाुँिामा"
भन्ने शब्दहरुको सट्टा ×महालेखा धनयन्द्त्रक कायाालयको धसफाररसमा महालेखा

परीक्षकको कायाालयबाट स्िीकृत भएको ढाुँिामा" भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।
104.

उपभोक्ता संरक्षण ऐन,२०७५ मा संशोधनाः उपभोक्ता सं रक्षण ऐन,२०७५ को,(१)

दफा १७ को उपदफा (१) मा रहे का "ढु िानी िा धबक्री वितरणमा अिरोध
गनुा हुुँदैन" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "ढु िानी गनुा हुुँदैन" भन्ने शब्दहरू
राचखएका छन्।

(२)

105.

दफा ४० को उपदफा (४) मा रहे का "उपदफा (१)" भन्ने शब्दहरू पधछ
"िा उपदफा (३)" भन्ने शब्दहरू थवपएका छन्।

सामाचजक सुरक्षा ऐन, २०७५ मा संशोधनाः सामाचजक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा
३० मा रहे का "सं घीय माधमला विषय हे ने मन्द्त्रालयले" भन्ने शब्दहरूको सट्टा
"नेपाल सरकारको गृह मन्द्त्रालयले" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

106.

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

विदे शी लगानी कर ऐन, २०१९

(ख)

घर जग्गा कर ऐन, २०१९

(ग)

रकम तथा सरकारी ठे क्का बन्द्दोबस्त ऐन, २०१९

(घ)

सिारी साधन कर ऐन, २०३१

(ङ)

सम्पचत्त कर ऐन, २०४७

(२) उपदफा (१) बमोचजम खारे ज भएका ऐन बमोचजम मुद्दा हे ने अधधकारी

समक्ष दायर भई धछन्न बाुँकी रहे का मुद्दा, धनिेदन र प्रधतिेदनहरू तत् तत् अधधकारीबाटै
सोही ऐन बमोचजम कारबाही र वकनारा गना बाधा पने छै न।

(३) यो दफा प्रारम्भ हुुँदाका बखत रकम तथा सरकारी ठे क्का बन्द्दोबस्त

ऐन, २०१९ बमोचजम ठे क्का लगाएको भएमा त्यस्तो ठे क्का करार बमोचजमको अिधध
समाप्त नभएसम्म त्यस्तो ऐन बमोचजम ठे क्कालाइ धनरन्द्तरता ठदन तथा ठे क्का बमोचजमको
रकम उठाउन बाुँकी भएकोमा बाुँकी रकम उठाउन बाधा पने छै न।
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(४) उपदफा (१) बमोचजम खारे ज भएका ऐन बमोचजम कसूर भएको

उजुरी परी अनुसन्द्धानको क्रममा रहे को भएमा सो ऐन बमोचजम नै अनुसन्द्धान र
अधभयोजन गना बाधा पने छै न।

प्रधतधनध सभाले पाररत गरे को धमधताः 2075/10/29

राविय सभाले संशोधन सवहत पाररत गरे कोाः 2075/11/15
प्रधतधनध सभाले पुनाः पाररताः 2075/11/18
प्रमाणीकरण धमधताः 2075/11/19
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धनिृत्तभरण कोष सम्बन्द्धमा व्यिस्था गना बनेको विधेयक
प्रस्तािनााः सरकारी कमािारीको लाधग योगदानमूलक धनिृत्तभरण प्रणाली लागू गना तथा प्रिधलत

कानून बमोचजम सरकारी कोषबाट धनिृत्तभरण पाउने गरी धनयुक्त भएका कमािारीले अिकाश
पधछ पाउने धनिृत्तभरण िा उपदान रकमलाई व्यिचस्थत गने सम्बन्द्धमा धनिृत्तभरण कोषको
स्थापना तथा सञ्चालन गना िाञ्छनीय भएकोले ,

सं घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।

पररच्छे द-१
प्रारचम्भक
१.

संचक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “धनिृत्तभरण कोष ऐन, २०७५” रहे को
छ।

(२) यो ऐन तुरुन्द्त प्रारम्भ हुनेछ।
२.

पररभाषााः

विषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,(क)

“अध्यक्ष” भन्नाले सधमधतको अध्यक्ष सम्झनु पछा।

(ख)

“अिकाश” भन्नाले कमािारीको सेिाका शता सम्बन्द्धी कानून

बमोचजम उमेर िा सेिा अिधधको कारण हुने अिकाश सम्झनु
पछा र सो शब्दले जुनसुकै कारणले सेिा धनिृत्त भएको
अिस्थालाई समेत जनाउुँ छ।

(ग)

“कमािारी” भन्नाले दफा ९ बमोचजम योगदानमूलक धनिृत्तभरण

(घ)

“कायाालय” भन्नाले योगदानमूलक धनिृत्तभरण प्रणालीमा आबि

प्रणालीमा आबि हुने सरकारी कमािारी सम्झनु पछा।

हुने कमािारी कायारत रहे को सरकारी सेिासुँग सम्बचन्द्धत
कायाालय सम्झनु पछा।
(ङ)

“कोष” भन्नाले दफा ३ बमोचजम स्थापना भएको धनिृत्तभरण

(ि)

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले यस ऐन अन्द्तगात

कोष सम्झनु पछा।

बनेको धनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोचजम सम्झनु पछा।
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(छ)

“मन्द्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको अथा मन्द्त्रालय सम्झनु

(ज)

“योगदानमूलक धनिृत्तभरण प्रणाली” भन्नाले कमािारीको माधसक

पछा।

तलबबाट रकम कट्टा गरी कोषमा जम्मा गने तथा सो कोषमा
नेपाल सरकारका तफाबाट थप गररने रकम र अिकाश हुुँदा

सोही कोषबाट धनिृत्तभरण िा रकम प्रदान गने प्रणाली सम्झनु
पछा।
(झ)

“व्यचक्तगत खाता” भन्नाले दफा ११ बमोचजम कमािारीको
नाममा रहे को व्यचक्तगत धनिृत्तभरण खाता सम्झनु पछा।

(ञ)

“सदस्य” भन्नाले सधमधतको सदस्य सम्झनु पछा र सो शब्दले
अध्यक्ष तथा सदस्य-सचििलाई समेत जनाउुँ छ।

(ट)

“सधमधत” भन्नाले दफा ६ बमोचजमको कोषको सञ्चालक सधमधत

(ठ)

“सेिा” भन्नाले यस ऐन बमोचजम योगदानमूलक धनिृत्तभरण

सम्झनु पछा।

प्रणालीमा समािेश भएका कमािारीको सेिा शता सम्बन्द्धी
प्रिधलत कानून बमोचजमको सेिा सम्झनु पछा।

पररच्छे द-२
कोषको स्थापना
३.

कोषको स्थापनााः (१) कमािारीलाई धनिृत्तभरण लगायतको रकम उपलब्ध गराउने
प्रयोजनको लाधग धनिृत्तभरण कोष नामको एक कोषको स्थापना गररनेछ।

(२) कोषको केन्द्रीय कायाालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र कोषले

आिश्यकता अनुसार प्रदे श स्तरीय कायाालय िा शाखा कायाालय खोसन तथा कुनै
ठाउुँ मा कोषको कामको लाधग प्रधतधनधध धनयुक्त गना सननेछ।
४.

कोष स्िशाधसत र सङ्गठठत संस्था हुनाःे (१) कोष अविचच्छन्न उत्तराधधकारिाला एक
स्िशाधसत र सङ्गठठत सं स्था हुनेछ।

(२) कोषको काम कारबाहीको धनधमत्त आफ्नो एउटा छु ट्टै छाप हुनेछ।
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(३) कोषले यस ऐनको अधीनमा रही िल अिल सम्पचत्त प्राप्त गना, उपभोग

गना, सञ्चय गना, बेि धबखन गना र त्यस्तै अन्द्य वकधसमले व्यिस्था गना सननेछ।

(४) कोषले आफ्नो नामबाट नाधलस उजूर गना र कोष उपर पधन सोही
नामबाट नाधलस उजूर लाग्न सननेछ।
५.

कोषमा रहने रकमाः (१) कोषमा दे हाय बमोचजमको रकम रहनेछाः(क)

कमािारीको माधसक तलबबाट दफा १० बमोचजम

(ख)

यो ऐन प्रारम्भ हुन ु अचघ दफा १६ बमोचजमको

कट्टा गररएको रकम,

सेिामा

धनिृत्तभरण

पाउने

गरी

धनयुक्त

भएका

कमािारी तथा सामुदावयक विद्यालयका चशक्षकलाई
धनिृत्तभरण तथा उपदान उपलब्ध गराउने प्रयोजनको

लाधग नेपाल सरकारले िावषाक रुपमा उपलब्ध
गराएको रकम,
(ग)

कोषको रकम लगानीबाट प्राप्त ब्याज, लाभांश तथा

(घ)

योगदानमूलक धनिृत्तभरण प्रणाली सञ्चालनको लाधग

मुनाफा समेतको रकम,

कोषलाई प्राप्त अन्द्य रकम,
(ङ)

नेपाल सरकारले प्रयोजन तोकी उपलव्ध गराएको
रकम।

(२) कमािारीलाई धनिृत्तभरण लगायतको रकम उपलब्ध गराउने कायालाई

सहज तथा ठदगो बनाउन नेपाल सरकारले समय समयमा कोषमा थप रकम उपलब्ध
गराउनेछ।

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोचजम कोषलाई प्राप्त भएको रकम सधमधतले

तोकेको नेपाल राि बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त “क” िगाको िाचणज्य बैङ्कमा खाता खोली
जम्मा गररनेछ।

पररच्छे द-३
सञ्चालक सधमधत सम्बन्द्धी व्यिस्था
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६.

सञ्चालक सधमधतको गठनाः (१) कोषको तफाबाट गनुा पने सम्पूणा कामका लाधग एक
कोष सञ्चालक सधमधत रहनेछ।

(२) सधमधतको गठन दे हाय बमोचजम हुनेछाः(क)

नेपाल सरकारले तोकेको विचशि श्रे णीको
अधधकृत

-अध्यक्ष

(ख)

सहसचिि, मन्द्त्रालय

-सदस्य

(ग)

सहसचिि, कानून, न्द्याय तथा सं सदीय
माधमला मन्द्त्रालय

७.

(घ)

सहसचिि, कमािारी

(ङ)

कायाकारी धनदे शक

-सदस्य
प्रशासन

सम्बन्द्धी

विषय हे ने नेपाल सरकारको मन्द्त्रालय

-सदस्य

-सदस्य-सचिि

सधमधतको बैठक र धनणायाः (१) सधमधतको बैठक कम्तीमा दुई मवहनामा एकपटक
अध्यक्षले तोकेको धमधत, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(२) सधमधतको सदस्य-सचििले बैठकमा छलफल हुने विषय सवहतको सूिी

बैठक बस्नुभन्द्दा कम्तीमा िौबीस घण्टा अगाधड सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु
पनेछ।

(३) अध्यक्ष सवहत तीनजना सदस्य उपचस्थत भएमा सधमधतको बैठकको
लाधग गणपूरक सङ्ग््या पुगेको माधननेछ।
(४)

सधमधतको

बैठकको

अध्यक्षता

अध्यक्षले

गनेछ

र

धनजको

अनुपचस्थधतमा उपचस्थत सदस्यहरुमध्येबाट तोकेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता
गनेछ।

(५) सधमधतको बैठकमा उपचस्थत सदस्यको बहुमतको राय मान्द्य हुनेछ र

मत बराबर भएमा अध्यक्षले धनणाायक मत ठदनेछ।

(६) सधमधतको धनणाय सदस्य-सचििले प्रमाचणत गनेछ।
(७) सधमधतले बैठकमा कुनै विज्ञ िा नेपाल सरकारको कुनै पदाधधकारीलाई

आमन्द्त्रण गना सननेछ।
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(८) सधमधतको बैठक सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था सधमधत आफैले धनधाारण गरे

बमोचजम हुनेछ।

(९) अध्यक्ष तथा सदस्यले सधमधतको बैठकमा भाग धलए बापत तोवकए
बमोचजमको बैठक भत्ता पाउने छन्।
८.

सधमधतको काम, कताव्य र अधधकाराः यस ऐनमा अन्द्यत्र उचसलचखत काम, कताव्य र
अधधकारको अधतररक्त सधमधतको अन्द्य काम, कताव्य र अधधकार दे हाय बमोचजम हुनेछाः(क)

योगदानमूलक धनिृत्तभरण प्रणालीलाई भरपदो र प्रभािकारी

बनाउन आिश्यक नीधत तजुम
ा ा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश
गने,

(ख)

कोषको िावषाक कायाक्रम तथा योजना स्िीकृत गने,

(ग)

ुँ ी व्यिस्थापन र लगानीका आधार (नमास) तथा
कोषको पूज

(घ)

कोषलाई ठदगो, भरपदो र व्यिचस्थत बनाउन आिश्यक काया

मापदण्ड धनधाारण गने,

गने,
(ङ)

यस ऐन बमोचजम धनिृत्तभरण िा उपदान उपलब्ध गराउनु पने

(ि)

धमतव्ययी र व्यिचस्थत रुपमा कोषको सञ्चालन गने,

(छ)

सरकारी

कमािारीलाई सरल ढङ्गले रकम पाउने व्यिस्था गने,

कमािारी

बाहे कका

कमािारीलाई

योगदानमूलक

धनिृत्तभरण प्रणालीमा आिि गने सम्बन्द्धमा आिश्यक अध्ययन
तथा अनुसन्द्धान गने, गराउने,
(ज)

तोवकए बमोचजमका अन्द्य कायाहरु गने।

पररच्छे द-४
योगदानमूलक धनिृत्तभरण प्रणाली सम्बन्द्धी व्यिस्था
९.

योगदानमूलक धनिृत्तभरण प्रणालीमा समािेश गररनेाः यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ दे हायका

सरकारी सेिामा स्थायी रुपमा धनयुक्त हुने कमािारीलाई दफा १० बमोचजम कोषमा
योगदान गने गरी योगदानमूलक धनिृत्तभरण प्रणालीमा समािेश गररनेछाः161

(क)

धनजामती सेिा,
स्पिीकरणाः यस खण्ड तथा दफा १६ को उपदफा (१) को
खण्ड (क) को प्रयोजनका लाधग “धनजामती सेिा” भन्नाले नेपाल

स्िास््य सेिा तथा व्यिस्थावपका-संसद सेिा समेत सम्झनु पछा।
(ख)

१०.

नेपाली सैधनक सेिा, नेपाल प्रहरी सेिा, सशस्त्र प्रहरी बल,
नेपालको सेिा र नेपाल विशेष सेिा।

धनिृत्तभरण कोषमा कमािारीको योगदानाः (१) कायाालयले कमािारीको माधसक
तलबबाट छ प्रधतशतले हुन आउने रकम कट्टा गरी सोमा नेपाल सरकारको तफाबाट
शतप्रधतशत रकम थप गरी कोषमा जम्मा गनुा पनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन कुनै कमािारी

िेतलधब िा असाधारण धबदामा रहे को िा धनलम्बन भएकोमा त्यस्तो विदामा रहे को िा
धनलम्बन भएको अिधधभर कोषमा रकम जम्मा गररने छै न।

तर त्यस्तो कमािारीलाई लगाइएको अधभयोग प्रमाचणत नभई धनलम्बन

फुकुिा भएमा कायाालयले धनजले पाउने तलब िापतको रकमबाट कट्टा गरी
धनलम्बनमा रहे को अिधधको उपदफा (१) बमोचजमको एकमुि रकम कोषमा जम्मा
गनुा पनेछ।

(३) कोषले यस दफा बमोचजम कायाालयबाट प्राप्त भएको रकम तोवकएको
अिधधधभत्र कमािारीको व्यचक्तगत खातामा धनयधमत रुपले जम्मा गनुा पनेछ।
११.

कमािारीको व्यचक्तगत धनिृत्तभरण खातााः (१) प्रत्येक कमािारीको लाधग कोषमा छु ट्टै
व्यचक्तगत धनिृत्तभरण खाता रहनेछ।

(२) कोषले दफा ९ बमोचजमको सेिामा कायारत कमािारीको माधसक

तलबबाट कट्टा भई प्राप्त भएको रकम, नेपाल सरकारबाट थप भएको रकम, सो को
ब्याज र कोषले आजान गरे को मुनाफाको तोवकए बमोचजमको रकम कमािारीको
व्यचक्तगत खातामा जम्मा गनुा पनेछ।

(३) कोषले प्रत्येक आधथाक िषा समाप्त भएको तीन मवहनाधभत्र कमािारीको

व्यचक्तगत खातामा जम्मा भएको रकम, सोको ब्याज तथा मुनाफा समेत जोडी त्यसको
वििरण अद्यािधधक गनुा पनेछ।

(४) कमािारीको व्यचक्तगत खातामा जम्मा भएको रकमको वििरण सरल

र सहज वकधसमले हे न ा िा त्यस्तो वििरणको प्रधत िाहे को बखत सम्बचन्द्धत कमािारीले
प्राप्त गना सनने गरी कोषले आिश्यक व्यिस्था धमलाउनु पनेछ।
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१२.

धनिृत्तभरण पाउनेाः (१) बीस िषा िा सोभन्द्दा बढी सेिा अिधध पूरा गरी सेिाबाट

अलग भएका कमािारीले कोषबाट माधसक रुपमा दे हाय बमोचजमको वहसाबले आजीिन
धनिृत्तभरण पाउनेछाः-

जम्मा सेिा िषा x आचखरी तलबको रकम
५०
(२) नेपाल सरकारले कोषबाट धनिृत्तभरण पाउने कमािारीको धनिृत्तभरण

रकममा प्रत्येक तीन िषा पुगप
े धछको अको मवहनादे चख खाइपाई आएको धनिृत्तभरण
ु ानी गनेछ।
रकमको १० प्रधतशतले हुन आउने रकम थप गरी भक्त
१३.

पाररिाररक धनिृत्तभरण ठदइनेाः (१) बीस िषा सेिा अिधध पूरा गरे को कुनै कमािारीको
दफा १२ बमोचजम धनिृत्तभरण धलनु अगािै िा धनिृत्तभरण धलएपधछ मृत्यु भएमा
धनजको सगोलको पधत िा पत्नीलाई कमािारीले पाउने धनिृत्तभरण रकमको पिास
प्रधतशत रकम पाररिाररक धनिृत्तभरणको रुपमा ठदइनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन मृत्यु भएको

कमािारीको सगोलको पधत िा पत्नी नभएमा, पाररिाररक धनिृत्तभरण धलन थालेपधछ
त्यस्तो पधत िा पत्नीको मृत्यु भएमा िा त्यस्तो पधत िा पत्नीले अको वििाह गरे मा

मृत्यु भएको कमािारीको नाबाधलग सन्द्तान अठार िषा उमेर नपुगस
े म्म त्यस्तो
पाररिाररक धनिृत्तभरण पाउनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम कुनै कमािारीको एकभन्द्दा बढी नाबाधलग
सन्द्तानले पाररिाररक धनिृत्तभरण पाउने अिस्थामा त्यस्तो धनिृत्तभरण दामासाहीले
उपलब्ध गराइनेछ।
१४.

सेिाबाट अलग भएमा रकम पाउनेाः (१) कुनै कमािारी बीस िषा सेिा अिधध पूरा
नहुुँदै जुनसुकै कारणिश सेिामा नरहे मा धनजको व्यचक्तगत खातामा जम्मा भएको
रकम, ब्याज र मुनाफा समेत धनजले एकमुि रुपमा पाउनेछ।

(२) कुनै कमािारीको बीस िषा सेिा अिधध पूरा नहुुँदै मृत्यु भएमा धनजको

व्यचक्तगत खातामा जम्मा भएको रकम, सोको ब्याज तथा मुनाफा समेत धनजले
इच्छाएको व्यचक्तले एकमुि रुपमा पाउनेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन मृत्यु भएको

कमािारीले कसैलाई नइच्छाएको िा इच्छाएको व्यचक्तको समेत मृत्यु भईसकेको
अिस्थामा त्यस्तो कमािारीलाई हे रिाह गरे को धनजको हकिाला िा त्यस्तो हकिाला
पधन नभए प्रिधलत कानून बमोचजमको हकिालाले त्यस्तो रकम पाउनेछ।
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(४) कमािारीले कोषबाट रकम वफताा पाउने सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था

तोवकए बमोचजम हुनेछ।
१५.

तलबबाट कट्टी भएको रकम र सोको ब्याज मात्र पाउनेाः यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै
कुरा लेचखएको भए तापधन कुनै कमािारी भविष्यमा सरकारी सेिाको धनधमत्त अयोग्य

ठहररने गरी सेिाबाट बखाास्त भएमा धनजको माधसक तलबबाट कट्टी भएको रकम र
त्यस्तो रकमबाट प्राप्त गरे को ब्याज मात्र धनजले वफताा पाउनेछ।

पररच्छे द-५
कोष माफात धनिृत्तभरण िा उपदान प्रदान गने सम्बन्द्धी व्यिस्था
१६.

कोष माफात धनिृत्तभरण िा उपदान भ ुक्तानी गररनेाः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुन ु अचघ
सरकारी कोषबाट धनिृत्तभरण पाउने गरी दे हायका सेिामा स्थायी धनयुचक्त भएका
कमािारी तथा सामुदावयक विद्यालयका चशक्षकलाई उपलब्ध गराउनु पने धनिृत्तभरण

िा उपदान तथा यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखत सरकारी कोषबाट धनिृत्तभरण पाइरहे का

त्यस्तो कमािारी िा सामुदावयक विद्यालयका चशक्षकलाई उपलब्ध गराउनु पने
ु ानी गररनेछधनिृत्तभरण बापतको रकम कोष माफात भक्त
(क)

धनजामती सेिा,

(ख)

नेपाली सैधनक सेिा, नेपाल प्रहरी सेिा, सशस्त्र प्रहरी
बल, नेपालको सेिा र नेपाल विशेष सेिा,

(ग)

नेपाल चशक्षक सेिा।

ु ानी गने प्रयोजनको
(२) उपदफा (१) बमोचजम धनिृत्तभरण िा उपदान भक्त

लाधग आिश्यक पने रकम प्रत्येक िषा नेपाल सरकारले कोषलाई उपलब्ध
गराउनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम प्राप्त भएको रकम कोषले अलग्गै खातामा
राखी व्यिस्थापन गनुा पनेछ।
१७.

संस्था माफात भ ुक्तानी गररनेाः कोषले यस ऐन बमोचजम प्रदान गररने धनिृत्तभरण

लगायतको रकम तोवकए बमोचजमको सं स्थासुँग सम्झौता गरी सो सं स्थामाफात
ु ानी गने व्यिस्था धमलाउनेछ।
सम्बचन्द्धत व्यचक्तलाई भक्त
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पररच्छे द-६
कोषको रकम लगानी सम्बन्द्धी व्यिस्था
१८.

कोषमा रहेको रकम लगानी गना सननेाः (१) कोषले मौज्दात रहे को रकम दे हाय
बमोचजम लगानी गना सननेछाः(क)

नेपाल सरकारले जारी गरे को ऋणपत्रमा,

(ख)

िाचणज्य बैंङ्कको नगद प्रमाणपत्र मुद्दधत धनक्षेपमा,

(ग)

उपयुक्त बैंङ्क जमानत धलई कोषले उपयुक्त ठहयााएको
वित्तीय संस्थाको नगद प्रमाणपत्र मुद्दधत धडपोचजटमा,

(घ)

नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले तोकेको शतामा

(ङ)

बैंङ्क र वित्तीय सं स्थाको अधधकतम पचच्िस प्रधतशत

(ि)

कुनै

कुनै उद्योग िा सङ्गठठत सं स्थालाई ऋणमा,

सम्मको शेयरमा लगानी,
बैंङ्क

िा

वित्तीय

सं स्थासुँग

धमली

सह-

वित्तीयकरणको आधारमा धधतो विभाजन (पाररपासु)
ु
गने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयक्त
कजाामा,

(छ)

अधधकतम पचच्िस प्रधतशतमा नबढ्ने गरी कुनै
कम्पनी िा सङ्गठठत सं स्थाले जारी गरे को धडबेन्द्िरमा,

(ज)

कोष आफैंले िा अरू सं स्थासुँग धमली कमािारी

आिास पररयोजना सञ्चालन गने, जग्गा खररद गरी

भिन धनमााण गने र भिन बहालमा ठदने जस्ता
कायामा,
(झ)

कोषले उपयुक्त ठहराएको क्षेत्रमा नेपाल सरकारको
स्िीकृधत प्राप्त गरी पयााप्त धधतो िा जमानी धलई
लगानीमा,

(ञ)

कोषको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारको
स्िीकृधत धलई कमािारीको वहतको कुनै काममा,
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(ट)

मन्द्त्रालयको स्िीकृधत धलई उत्पादनमुलक क्षेत्रका

(ठ)

नेपाल सरकारको पररयोजनामा,

(ड)

ुँ ी पयााप्तताका आधारमा नेपाल राि
कोषको पूज

उद्योगमा,

बैंकको स्िीकृधत धलइ अन्द्तरााविय बण्ड िा विदे शी
मुरामा,

(ढ)

नेपाल सरकारले धबक्री गने रे जरी धबलमा,

(ण)

यस ऐन अन्द्तगात कोषले गनुा पने अन्द्य आिश्यक
काममा।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन कोषले कम्तीमा

तीन िषालाई धनिृत्तभरण प्रदान गना पुग्ने रकम कोषमा मौज्दात रहने गरी लगानी
योजना बनाउनु पनेछ।

(३) उपदफा (१) मा उचसलचखत कायाको लाधग कोष आुँफैले िा तोवकएको

ु
आधारमा नेपाल सरकारले तोकेको अन्द्य सं स्थासुँगको संयक्त
लगानीमा सहायक
कम्पनी िा सं स्था स्थापना गना सननेछ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन दफा ५ को

उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोचजमको रकम लगानी गनुा अचघ कोषले नेपाल
सरकारको पूिा स्िीकृधत धलनु पनेछ।
१९.

कोषको सुरक्षााः (१) प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन दे हायका
कुराहरुको सम्बन्द्धमा दे हाय बमोचजम हुनेछाः(क)

कोषमा कमािारीको व्यचक्तगत खातामा जम्मा रहे को
रकममा कमािारीका अंचशयारहरु कसैको अंश बापत
हक नलाग्ने,

(ख)

अदालतको फैसला िा अन्द्य कुनै आधारमा कोषबाट

(ग)

प्रिधलत कानून अन्द्तगात सिास्ि जायजात हुने िा

कमािारीले पाउने रकममा साहुको दाबी नलाग्ने,

रकम असूल गनुा पने अिस्थामा कोषबाट कमािारीले
पाउने रकम कट्टा गना नपाइने,
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(घ)

सरकारी रकम-कलम बाुँकी धलनु पनेमा कोषबाट

(ङ)

कोषमा रहे को कमािारीको व्यचक्तगत खातामा रहे को

कमािारीले पाउने रकम कट्टा गना नपाइने,

िा कोषको मुनाफा बापत कमािारीले प्राप्त गरे को
रकममा आयकर नलाग्ने,
(ि)

कुनै कम्पनीमा कोषको रकम लगानी भएको िा
कोषबाट ऋण धलएकोमा सो कम्पनी विघटन भै

त्यसको जायजेथा वितरण हुुँदा कोषको लगानी, त्यस
बापतको लाभांश र ऋणको असूल उपर हुन बाुँकी

रकम बापत त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा उपर
कोषको सबैभन्द्दा पवहलो हक रहने,
(छ)

कुनै व्यचक्तबाट कोषले कुनै रकम धलन बाुँकी
भएकोमा त्यस्तो व्यचक्तको जायजेथा साहुहरुको
दामासाहीमा परे मा धनजको जायजेथा उपर कोषको
धलनु पने रकम बापत सबैभन्द्दा पवहलो हक रहने,

(ज)

कोषले

कुनै

सङ्गठठत

संस्थासुँग

धधतो

धलएको

जायजेथाबाट सम्पूणा रकम असूल हुन नसकेमा

प्रिधलत कानून बमोचजम त्यस्तो सङ्गठठत सं स्थाको
अन्द्य सम्पचत्तबाट बाुँकी रकम असूल उपर गना सनने,
(झ)

कुनै व्यचक्तले आफूले गरी ठदएको धलखत अनुसार

कोषलाई बुझाउनु पने सापटी, पेश्की, ऋण िा
ब्याजको रकम समयमा नबुझाएमा सो समय नाघेको
पैंतीस ठदनपधछ त्यस्तो व्यचक्तले कोषलाई धधतो िा

भोगबन्द्धकी लेचखठदएको िा जमानीले जेथा जमानीमा
लेचखठदएको घर, जग्गा िा अन्द्य कुनै पधन सम्पचत्त

कोषले धललाम धबक्री गरी त्यस्तो रकम असूल उपर
गना सनने र यसरी धललाम धबक्री हुुँदा कसैले
नसकारे मा कोषले त्यस्तो सम्पचत्त सकार गना सनने,
(ञ)

कोषले धलखत गराई कुनै सम्पचत्त धधतो धलएको
धलखतमा उसलेख भएको शता बमोचजमको म्यादधभत्र

धधतो कब्जा गना िा कजाा असूल गना कारबाही
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प्रारम्भ नगरे को कारणले मात्र धधतो माधथको कोषको
अधधकार समाप्त नहुन,े
(ट)

कोषले कुनै व्यचक्तलाई अिल सम्पचत्तको धधतोमा
ऋण िा सापटी ठदुँदा पाुँि िषाभन्द्दा बढीको भाखा
राख्न सनने।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोचजम कोषले सकार गरे को सम्पचत्त

नामसारी दाचखल खारे जको लाधग कोषले मालपोत कायाालय िा सम्बचन्द्धत कायाालयमा
लेखी पठाउनेछ र यसरी लेखी आएकोमा त्यस्तो कायाालयले आफ्नो कायाालयमा
रहे को स्रे स्तामा तदनुसार नामसारी, दाचखल, खारे ज गरी ठदनु पनेछ।

(३) कोषमा एउटा प्रयोजनको लाधग प्राप्त भएको रकम अको प्रयोजनको
लाधग खिा गना पाइने छै न।
२०.

कोषलाई दस्तुर नलाग्नेाः कोषले ऋण लगानी गरे को सङ्गठठत सं स्थाबाट धलखत गराई
धधतो धलुँदा िा धधतो धलएको सम्पचत्त कोषको नाममा पाररत गराउुँ दा िा कोषले कुनै

अिल सम्पचत्त खरीद धबक्री गदाा त्यस्तो कारोबारमा कोषलाई कुनै आय वटकट िा
रचजिे शन दस्तुर लाग्ने छै न।

पररच्छे द-७
कायाकारी धनदे शक र कमािारी सम्बन्द्धी व्यिस्था
२१.

कायाकारी धनदे शकाः (१) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गना एकजना
कायाकारी धनदे शक रहनेछ।

(२) नेपाल सरकारले कायाकारी धनदे शकको धनयुचक्तको लाधग धसफाररस

गना सम्बचन्द्धत विषयका विज्ञहरु समेत रहे को तीन सदस्यीय धसफाररस सधमधत गठन
गनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोचजमको सधमधतले मान्द्यता प्राप्त चशक्षण सं स्थाबाट
व्यिस्थापन, अथाशास्त्र, िाचणज्य िा कानूनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधध हाधसल गरी

उद्योग, िाचणज्य, व्यापार, सािाजधनक प्रशासन, राजस्ि प्रशासन, व्यिस्थापन िा कानूनको
क्षेत्रमा कम्तीमा बाह्र िषाको अनुभि प्राप्त व्यचक्तहरू मध्येबाट खुला प्रधतस्पधााको
आधारमा छनौट गरी कायाकारी धनदे शकको पदमा धनयुक्त गना तीनजना व्यचक्तको
नाम नेपाल सरकार समक्ष धसफाररस गनेछ।
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(४) उपदफा (३) बमोचजम धसफाररस भएको व्यचक्तहरु मध्येबाट नेपाल

सरकारले उपयुक्त व्यचक्तलाई कायाकारी धनदे शक पदमा धनयुचक्त गनेछ।

(५) कायाकारी धनदे शकको पदािधध िार िषाको हुनेछ र धनजको काम

सन्द्तोषजनक दे चखएमा धनजलाई पुनाः अको एक पटकको लाधग कायाकारी धनदे शकको
पदमा धनयुचक्त गना सवकनेछ।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन कायाकारी

धनदे शकले आफ्नो पदीय चजम्मेिारी पूरा नगरे को िा कोषको वहत विपरीत कुनै काम

कारबाही गरे को दे चखएमा नेपाल सरकारले सधमधतको धसफाररसमा धनजलाई जुनसुकै
बखत कायाकारी धनदे शकको पदबाट हटाउन सननेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अचघ धनजलाई आफ्नो सफाई पेश गने मनाधसब
मौका ठदनु पनेछ।
(७) कायाकारी धनदे शकको पाररश्रधमक, सुविधा तथा सेिाका अन्द्य शता

तोवकए बमोचजम हुनेछ।

(८) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन कायाकारी

धनदे शकको धनयुचक्त नभएको िा कायाकारी धनदे शक धनलम्बनमा परे को अिस्थामा

मन्द्त्रालयले धनजामती सेिाको राजपत्रावङ्कत प्रथम श्रे णीको कुनै अधधकृतलाई कायाकारी
धनदे शकको रुपमा कामकाज गने गरी तोनन सननेछ।
२२.

कायाकारी धनदे शकको काम, कताव्य र अधधकाराः कायाकारी धनदे शकको काम, कताव्य
र अधधकार दे हाय बमोचजम हुनेछाः(क)

कोषको नीधत तथा िावषाक कायाक्रम तयार गरी सधमधत समक्ष

(ख)

कोषमा जम्मा भएको रकमको सुरचक्षत लगानीका क्षेत्रहरु

पेश गने,

पवहिान गरी सधमधत समक्ष धसफाररस गने,
(ग)

कोषको सम्पचत्त तथा जायजेथाको सं रक्षण र व्यिस्थापन गने,

(घ)

सधमधतमा

(ङ)

कोषको स्िीकृत िावषाक कायाक्रम कायाान्द्ियन गने, गराउने,

(ि)

कोषको काम कारबाहीको धनरीक्षण तथा अनुगमन गरी सधमधत

छलफल हुने प्रस्ताि तयार गने,

समक्ष प्रधतिेदन पेश गने,
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(छ)

सधमधतबाट भएको धनणाय तथा धनदे शन कायाान्द्ियन गने, गराउने,

(ज)

कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दै धनक प्रशासन सञ्चालन
गने,

(झ)
२३.

सधमधतबाट धनदे चशत तथा प्रत्यायोचजत अन्द्य काम गने, गराउने।

कमािारी तथा विज्ञ सम्बन्द्धी व्यिस्थााः (१) कोषमा आिश्यक सङ्ग््यामा कमािारीहरु
रहनेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोचजमका कमािारीको धनयुचक्त, पाररश्रधमक, सुविधा
तथा सेिाका शताहरू तोवकए बमोचजम हुनेछन्।
(३) कोषका कमािारी धनयुक्त नभएसम्मको लाधग आिश्यक पने कमािारी

नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन नेपाल सरकारले

आिश्यक सङ्ग््यामा कमािारी उपलब्ध गराउन नसकेमा कोषमा कमािारी धनयुक्त
नभएसम्मको लाधग कोषले करारमा कमािारी धनयुक्त गना सननेछ।

(५) कोषले आिश्यकता अनुसार कुनै विज्ञको सेिा धलन सननेछ। त्यस्तो

विज्ञलाई ठदइने सेिा सुविधा प्रिधलत कानूनको अधीनमा रही कोषले धनधाारण गरे
बमोचजम हुनेछ।

पररच्छे द-८
विविध
२४.

कोष सञ्चालनको लाधग धनकाय तोनन सननेाः यस ऐन बमोचजम कोषको गठन नभएसम्म

नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूिना प्रकाचशत गरी कुनै धनकायलाई कोष सञ्चालन
सम्बन्द्धी काया गने गरी तोनन सननेछ।

२५.

छु ट्टाछु ट्टै अधभलेख राख्नु पनेाः कोषले प्रिधलत कानून बमोचजम धनिृत्तभरण पाउने कमािारी

तथा चशक्षक र यस ऐन बमोचजम योगदानमा आधाररत धनिृत्तभरण प्रणाली बमोचजम
धनिृत्तभरण पाउने कमािारीको लाधग प्राप्त रकम, सो रकमको लगानी तथा वहसाब
वकताबको अधभलेख छु ट्टाछु ट्टै रुपमा राख्नु पनेछ।

२६.

पररियपत्र उपलब्ध गराउनेाः (१) कोषले प्रत्येक कमािारीलाई कोषको पररियपत्र
उपलब्ध गराउनेछ।
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(२) कमािारीले उपदफा (१) बमोचजमको पररियपत्र धलनको लाधग कोषले

धनधाारण गरे का प्रवक्रया अिलम्बन गनुा पनेछ।
२७.

धनदे शन ठदन सननेाः (१) नेपाल सरकारले योगदानमूलक धनिृत्तभरण प्रणालीको सञ्चालन
सम्बन्द्धमा कोषलाई आिश्यक धनदे शन ठदन सननेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम नेपाल सरकारबाट प्राप्त धनदे शनको पालना

गनुा कोषको कताव्य हुनेछ।
२८.

धनरीक्षण तथा सुपररिेक्षण गना सननेाः मन्द्त्रालयले कोषको धनरीक्षण तथा सुपरीिेक्षण

२९.

लेखा तथा लेखापरीक्षणाः (१) कोषको लेखा नेपाल सरकारले अिलम्बन गरे को लेखा

गना सननेछ।

प्रणाली बमोचजम तोवकए बमोचजमको ढाुँिामा राचखनेछ।

(२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।
(३) कोषले िावषाक रुपमा लेखापरीक्षण प्रधतिेदन तयार गरी सािाजधनक
गनुा पनेछ।
३०.

प्रधतिेदन पेश गनुप
ा नेाः (१) कोषले िषा भररमा आफूले गरे को कामको िावषाक प्रधतिेदन
तयार गरी काचत्तक मसान्द्तधभत्र मन्द्त्रालयमा पेश गनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम तयार गररएको प्रधतिेदन कोषले सािाजधनक

गनुा पनेछ।
३१.

अधधकार प्रत्यायोजनाः सधमधतले यो ऐन र यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयम बमोचजम
आफूलाई प्राप्त अधधकारमध्ये आिश्यकता अनुसार केही अधधकार सधमधतको अध्यक्ष,

सदस्य, कायाकारी धनदे शक िा कोषको कुनै अधधकृत कमािारीलाई प्रत्यायोजन गना
सननेछ।
३२.

नेपाल सरकारसुँग सम्पकााः कोषले नेपाल सरकारसुँग सम्पका रा्दा मन्द्त्रालय माफात

३३.

उपदान तथा धनिृत्तभरण नपाउनेाः (१) चशक्षक तथा कमािारीको सेिाका शता सम्बन्द्धी

राख्नु पनेछ।

प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन यो ऐन प्रारम्भ भए पधछ नेपाल
सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारको स्िाधमत्ि िा धनयन्द्त्रणमा

रहे को िा नेपाल सरकारबाट धनयधमत रुपमा अनुदान पाउने सं स्थाले नेपाल सरकारको
दावयत्ि पने गरी उपदान र धनिृत्तभरण पाउने गरी कुनै कमािारी, चशक्षक तथा
पदाधधकारी धनयुचक्त गना पाउने छै न।
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(२) उपदफा (१) बमोचजमका कमािारी, चशक्षक तथा पदाधधकारीको हकमा

कानून बनाई योगदानमूलक धनिृत्तभरण प्रणाली लागू गना सवकनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम कानून बनाउुँ दा यस ऐन बमोचजम कोष माफात
योगदानमूलक धनिृत्तभरण प्रणाली लागू हुने गरी व्यिस्था गना सवकनेछ।
३४.

धनयम बनाउन सननेाः यो ऐन कायाान्द्ियनको लाधग नेपाल सरकारले आिश्यक धनयम

३५.

विधनयम बनाउन सननेाः (१) यो ऐन र यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयमको अधीनमा

बनाउन सननेछ।

रही सधमधतले आिश्यक विधनयम बनाउन सननेछ।

(२) उपदफा (१) को सिासामान्द्यतामा कुनै प्रधतकूल असर नपने गरी

सधमधतले दे हायका विषयमा विधनयम बनाउन सननेछाः(क)

कोषमा कायारत कमािारीको सेिा शता पाररश्रधमक

(ख)

योगदानमूलक

तथा सुविधा,

धनिृत्तभरण

प्रणाली

सञ्चालन

सम्बन्द्धमा आिश्यक दे चखएका अन्द्य विषय।
(३) उपदफा (१) बमोचजमको विधनयम मन्द्त्रालयबाट स्िीकृत भएको

धमधतबाट लागू हुनेछ।
३६.

धनदे चशका बनाई लागू गनेाः सधमधतले यो ऐन र यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयम िा

विधनयमािलीको अधीनमा रही कोषको दै धनक काया सञ्चालन सम्बन्द्धमा आिश्यक
धनदे चशका बनाई लागू गना सननेछ।

३७.

संशोधनाः दे हायका ऐनहरुमा दे हाय बमोचजम सं शोधन गररएको छाः(१) धनजामती सेिा ऐन, २०४९ को दफा ३९ख. को सट्टा दे हायको दफा ३९ख.
राचखएको छाः“३९ख. योगदानमूलक धनिृत्तभरण कोष सम्बन्द्धी विशेष व्यिस्थााः (१) यो
ऐन प्रारम्भ भए पधछ धनजामती सेिामा धनयुक्त हुने कमािारीको
हकमा योगदानमूलक धनिृत्तभरण प्रणाली सम्बन्द्धी प्रिधलत
कानून बमोचजमको व्यिस्था लागू हुनछ
े ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोचजम

योगदानमूलक

धनिृत्तभरण प्रणाली लागू हुने धनजामती कमािारीको हकमा दफा
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३५, ३६, ३७, ३७क., ३८, ३९, ३९क. र ३९ग.को व्यिस्था
लागू हुने छै न।”

(२) नेपाल स्िास््य सेिा ऐन, २०५३ को दफा ५० पधछ दे हायको दफा ५०क.
थवपएको छाः“५०क. योगदानमूलक धनिृत्तभरण कोष सम्बन्द्धी विशेष व्यिस्थााः (१) यो

ऐन प्रारम्भ भए पधछ स्िास््य सेिामा धनयुक्त हुने कमािारीको
हकमा योगदानमूलक धनिृत्तभरण प्रणाली सम्बन्द्धी प्रिधलत
कानून बमोचजमको व्यिस्था लागू हुनछ
े ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोचजम

योगदानमूलक

धनिृत्तभरण प्रणाली लागू हुने कमािारीको हकमा दफा ४६, ४७,
४८, ४९ र ५० को व्यिस्था लागू हुने छै न।”

(३) व्यिस्थावपका-सं सद सचििालय सम्बन्द्धी ऐन, २०६४ को दफा ५२ को सट्टा
दे हायको दफा ५२ राचखएको छाः
“५२.

योगदानमूलक धनिृत्तभरण कोष सम्बन्द्धी विशेष व्यिस्थााः (१)

यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ धनयुक्त हुने कमािारीको हकमा
योगदानमूलक धनिृत्तभरण प्रणाली सम्बन्द्धी प्रिधलत कानून
बमोचजमको व्यिस्था लागू हुनेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोचजम

योगदानमूलक

धनिृत्तभरण प्रणाली लागू हुने कमािारीको हकमा दफा ४८, ४९,
५०, ५१, ५३, ५४ र ५५ को व्यिस्था लागू हुने छै न।”
प्रधतधनध सभाले पाररत गरे को धमधताः 2075/09/29

राविय सभाले संशोधन सवहत पाररत गरे को धमधताः 2075/11/14
प्रधतधनध सभाले पुनाः पाररत गरे को धमधताः 2075/11/18
प्रमाणीकरणा धमधताः 2075/12/04

173

भ ुक्तानी तथा फस्यौट सम्बन्द्धमा व्यिस्था गना बनेको विधेयक
ु को समर भक्त
ु ानी, समाशोधन तथा फस्यौट प्रणालीको विकास, विस्तार, प्रिधान,
प्रस्तािनााः मुलक
धनगरानी तथा धनयमन गने सम्बन्द्धमा आिश्यक व्यिस्था गना िान्द्छनीय भएकोले ,
सं घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

पररच्छे द–१
प्रारचम्भक
1.

ु ानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५”
संचक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “भक्त
रहे को छ।

(२) यो ऐन तुरुन्द्त प्रारम्भ हुनेछ।
2.

पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

ु ानी प्रणाली सञ्चालन गना िा भक्त
ु ानी
“अनुमधतपत्र” भन्नाले भक्त
सेिा प्रदान गना दफा ९ बमोचजम प्रदान गररएको अनुमधतपत्र
सम्झनु पछा।

(ख)

“आरवटचजएस (ररयल टाइम रस सेटलमेन्द्ट धसस्टम)” भन्नाले

स्ििाधलत विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट िास्तविक समयमा

ु ानी र अधत जरुरी
बैंङ्कले तोके बमोचजमको ठू लो मूसयको भक्त

ु ानी सम्बन्द्धी प्रत्येक कारोबारको अलग अलग वहसाब
भक्त
धमलान गने गरी सम्बचन्द्धत पक्षको बैंङ्क खातामा रकम जम्मा
िा खिा गरी वहसाब धमलान गररने प्रणाली सम्झनु पछा।
(ग)

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले यस ऐन अन्द्तगात
बनेका विधनयम िा जारी भएका धनदे शनमा तोवकएको िा तोवकए
बमोचजम सम्झनु पछा।

(घ)

ु ानी उपकरण जारी गने र स्िीकार गने
“फस्यौट” भन्नाले भक्त
पक्षहरुको दाबी िा दावयत्ि रकम प्रिधलत व्यिस्था िा प्रणाली
बमोचजम वहसाब धमलान िा फरफारख गने काया िा प्रवक्रया
सम्झनु पछा।

(ङ)

“ठू लो मूसय” भन्नाले बैंङ्कले समय समयमा ठू लो मूसय (हाइभ्यालु)

भनी धनधाारण गरे को सीमा िा सोभन्द्दा बढी रकम सम्झनु पछा।
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(ि)

“बैंङ्क” भन्नाले नेपाल राि बैंङ्क ऐन, २०५८ बमोचजम स्थापना

(छ)

“बैंङ्क तथा वित्तीय सं स्था” भन्नाले बैंङ्क तथा वित्तीय सं स्था सम्बन्द्धी

भएको नेपाल राि बैंङ्क सम्झनु पछा।

ऐन, 2073 बमोचजम स्थापना भएका बैंङ्क तथा वित्तीय सं स्था
सम्झनु पछा।
(ज)

ु ानी
“बोडा” भन्नाले दफा ३ बमोचजम गठन भएको राविय भक्त

(झ)

ु ानी उपकरण” भन्नाले दफा ३१ बमोचजमका भक्त
ु ानी
“भक्त

बोडा सम्झनु पछा ।

उपकरण सम्झनु पछा।
(ञ)

ु ानी प्रणाली” भन्नाले कुनै भक्त
ु ानी उपकरणको माध्यमबाट
“भक्त
ु ानी
सेिाराही, सं स्था िा बैंङ्क बीि हुने जुनसुकै प्रकारको भक्त
ु ानी, समाशोधन िा फस्यौट गररने
दाबी िा दावयत्िको भक्त
प्रणाली सम्झनु पछा।

(ट)

ु ानी प्रणाली सञ्चालक” भन्नाले भक्त
ु ानी सम्बन्द्धी कायाको
“भक्त

सञ्चालन, व्यिस्थापन र समाशोधनको काया गने सं स्था सम्झनु
पछा र सो शब्दले समाशोधन गृह, विद्युतीय काडा िा अन्द्य

ु ानी सिाल सञ्चालन गने सं स्थालाई
विद्युतीय (अनलाइन) भक्त
समेत जनाउुँ छ।
(ठ)

ु ानी सेिा प्रदायक” भन्नाले सेिाराहीलाई भक्त
ु ानी सम्बन्द्धी
“भक्त
सेिा ठदने सं स्था सम्झनु पछा र सो शब्दले सं स्था र सेिाराही
बीिमा िस्तु, सेिा, सम्पचत्त िा अन्द्य दावयत्ि बापतको रकम
ु ानी
भक्त

गने, स्िदे श

तथा

विदे शमा

रकम

स्थानान्द्तरण

ु ानी कारोबार
(रान्द्सफर) गने िा विद्युतीय माध्यमबाट भक्त
सञ्चालन गने सं स्थालाई समेत जनाउुँछ।
(ड)

“सं स्था” भन्नाले दफा ६ को उपदफा (१) बमोचजम कम्पनीको

रूपमा स्थापना भई दफा ९ बमोचजम अनुमधतपत्र प्राप्त सं स्था
सम्झनु पछा र सो शब्दले बैंङ्क तथा वित्तीय सं स्थालाइा समेत
जनाउुँ छ।

(ढ)

“सञ्चार सेिा प्रदायक” भन्नाले टे लीफोन, मोबाइल तथा इन्द्टरनेट
सेिा जस्ता विद्युतीय सूिना तथा सञ्चार सेिा प्रदान गने प्रिधलत
कानून बमोचजम स्थापना भएको कम्पनी सम्झनु पछा।
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(ण)

“सेटलमेण्ट

कारोबारको

बैंङ्क” भन्नाले

ु ानीसुँग
भक्त

सम्बचन्द्धत

समाशोधन, फस्यौट र दावयत्ि

वित्तीय

ु ानी
भक्त

गने

प्रयोजनको लाधग संस्थाले दफा १२ बमोचजम सम्झौता गरे को
बैंङ्क सम्झनु पछा ।

पररच्छे द–२
राविय भ ुक्तानी बोडा
3.

राविय भ ुक्तानी बोडाको गठनाः (१) दे हायका अध्यक्ष र सदस्य रहे को एक राविय
ु ानी बोडाको गठन गररएको छाः–
भक्त
(क)

बैंङ्कको गभनार

-अध्यक्ष

(ख)

अथा मन्द्त्रालयको सचिि

-सदस्य

(ग)

नेपाल सरकारबाट मनोनीत तोवकएको

(घ)

महालेखा धनयन्द्त्रक

(ङ)

ु ी गभनार —सदस्य
बैंङ्कको सम्बचन्द्धत क्षेत्र हे ने डेपट

(ि)

नेपाल दूरसञ्चार प्राधधकरणको अध्यक्ष

(छ)

बैंङ्कको

योग्यता पुगेको एकजना

ु ानी
भक्त

कायाकारी धनदे शक

विज्ञ

-सदस्य
-सदस्य

प्रणाली

-सदस्य

विभागको

-सदस्य-सचिि

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोचजमको सदस्यको पदािधध दुई

बषाको हुनेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन उपदफा (१)

को खण्ड (ग) बमोचजम मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको काम नगरे मा नेपाल
सरकारले धनजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सननेछ।

ठदनुपनेछ।

तर त्यसरी हटाउनु अचघ धनजलाई सफाई पेश गने मनाधसब मौका

(४) बोडाको बैठक आिश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको धमधत, समय र

स्थानमा बस्नेछ।
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(५) बोडाको बैठक बस्नुभन्द्दा कम्तीमा िौबीस घण्टा अचघ बैठकमा

छलफल हुने विषय सदस्य…सचििले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ।

(६) कम्तीमा एकाउन्न प्रधतशत सदस्य उपचस्थत भएमा बोडाको बैठकको
लाधग गणपूरक सङ्ग््या पुगेको माधननेछ।
(७) बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ र अध्यक्षको अनुपचस्थधतमा अथा

मन्द्त्रालयको सचििले बैठकको अध्यक्षता गनेछ।

(८) बैठकमा बहुमतको धनणाय मान्द्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा

अध्यक्षता गने व्यचक्तले धनणाायक मत ठदनेछ।

ु ानी, समाशोधन िा फस्यौट सम्बन्द्धी
(९) बोडाले आिश्यक ठानेमा भक्त

विज्ञ िा अन्द्य पदाधधकारीलाइा बोडाको बैठकमा आमन्द्त्रण गना सननेछ।

(१०) बैठकको धनणाय छु ट्टै पुचस्तकामा अधभलेख गररनेछ र त्यस्तो

पुचस्तकामा बैठकको अध्यक्षता गने व्यचक्त र उपचस्थत सम्पूणा सदस्यले दस्तखत गनुा
पनेछ।

(११) बोडाको धनणाय बोडाको सदस्य…सचििले प्रमाचणत गरी राख्नु पनेछ।
(१२) बोडाको सचििालय बैंङ्कले तोकेको बैंङ्कको विभागमा रहनेछ।
(१3) बोडाको बैठक सम्बन्द्धी अन्द्य कायाविधध बोडा आफैले धनधाारण गरे

बमोचजम हुनेछ।
4.

बोडाको काम, कताव्य र अधधकाराः बोडाको काम, कताव्य र अधधकार दे हाय बमोचजम
हुनेछाः–
(क)

ु ानी प्रणालीलाई सुरचक्षत, व्यिचस्थत तथा सक्षम बनाई
भक्त

ु ानी
वित्तीय स्थावयत्ि कायम गने, जोचखम न्द्यूनीकरण गने, भक्त
ु ानी प्रणालीलाई
प्रणालीको विश्वसनीयता अधभिृवि गने तथा भक्त
आधुधनकीकरण गने सम्बन्द्धमा नीधतगत व्यिस्था गने,

(ख)

ु ानी प्रणालीसुँग सम्बचन्द्धत कम्पनीहरू बीि समन्द्िय गने,
भक्त
गराउने,

(ग)

ु ानी प्रणाली सम्बन्द्धमा भए गरे का काम कारबाहीको
भक्त

धनयधमत अनुगमन, धनयमन तथा धनगरानी (ओभरसाइट) गने,
गराउने,
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(घ)

ु ानी प्रणालीसुँग सम्बचन्द्धत काम कारबाहीलाइा सुरचक्षत र
भक्त
व्यिचस्थत गने सम्बन्द्धमा कम्पनी र सञ्चार सेिा प्रदायकलाइा
समय समयमा आिश्यक धनदे शन ठदने,

(ङ)

यस ऐन विपरीत काया गने सं स्थालाइा आिश्यक कारबाही गने
िा त्यस्तो कारबाहीको लाधग सम्बचन्द्धत धनकायमा लेखी पठाउन
बैंङ्कको सम्बचन्द्धत विभागलाइा धनदे शन ठदने,

(ि)

ु ानी प्रणाली सुरचक्षत एिं व्यिचस्थत रूपमा सञ्चालन भए
भक्त

नभएको सम्बन्द्धमा अनुगमन, धनयमन तथा धनगरानी गना
आिश्यकता अनुसार विधभन्न प्राविधधक सधमधत तथा उपसधमधत
गठन गने।

पररच्छे द…३
अनुमधतपत्र
5.

अनुमधतपत्र नधलइा सेिा सञ्चालन गना नहुनाःे कसैले पधन बैंङ्कबाट अनुमधतपत्र नधलइा यस
ु ानी प्रणाली सञ्चालन गना िा भक्त
ु ानी सेिा प्रदायकको रूपमा काम
ऐन बमोचजम भक्त
गना िा त्यस्तो सेिा सञ्चालन गना हुुँदैन।

6.

ु ानी प्रणाली सञ्चालक िा भक्त
ु ानी
कम्पनी स्थापना गनुा पनेाः (1) यस ऐन बमोचजम भक्त
सेिा प्रदायकको रूपमा काम गना िाहने व्यचक्तले प्रिधलत कानून बमोचजम कम्पनी
स्थापना गनुा पनेछ।

(2) उपदफा (1) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन बैंङ्क तथा वित्तीय

सं स्थाले उपदफा (1) को प्रयोजनको लाधग पुनाः कम्पनी स्थापना गनुा पने छै न।

(३) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन बैंङ्क तथा

ु ानी सेिा प्रदायक सं स्थाले यस ऐन बमोचजम भ ुक्तानी सेिा
वित्तीय सं स्था र भक्त

प्रदायकको रूपमा काम गनाको लाधग अको कुनै कम्पनी स्थापना गना िा अन्द्य
कम्पनीसुँग सम्झौता गरी त्यस्तो सेिा ठदन िा त्यस्तो कायाको लाधग एजेण्ट धनयुक्त
गना सननेछ।
7.

ु ानी प्रणाली सञ्चालक िा भक्त
ु ानी सेिा प्रदायकको रूपमा
आशयपत्र धलनु पनेाः (1) भक्त
काम गना िाहने व्यचक्तले दफा 6 बमोचजम कम्पनी स्थापना गनुा अचघ दे हायको
कागजात र तोवकए बमोचजमको दस्तुर सवहत आशयपत्रको लाधग बैंङ्क समक्ष धनिेदन
ठदनु पनेछ:…
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(क)

प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्द्धपत्र र धनयमािली,

(ख)

व्यािसावयक तथा प्राविधधक सम्भाव्यता अध्ययन
प्रधतिेदन,

(ग)

तोवकएको ढाुँिामा सं स्थापकको व्यचक्तगत वििरण,

(घ)

सं स्थापकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप,

(ङ)

सं स्थापकको लगानीको स्रोत खुलेको वििरण,

(ि)

िालु आधथाक िषाभन्द्दा अचघसलो आधथाक िषाको कर
ि ुक्ता गरे को प्रमाण िा सो प्रयोजनको सम्बचन्द्धत

आन्द्तररक राजश्व कायाालयमा आय वििरण पेश
गरे को धनस्सा,
(छ)

कम्पनीको

तफाबाट

सं स्थापक

बाहे कका

अन्द्य

व्यचक्तले धनिेदन ठदएमा अच्तयारी पत्र,
(ज)

कालोसूिी िा धडफसटरमा नपरे को,

(झ)

बैंङ्कले तोवकठदएका अन्द्य कागजात।

(2) उपदफा (1) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन यो ऐन प्रारम्भ

ु चघ भक्त
ु ानी तथा फस्यौट सम्बन्द्धी कारोबार गना बैंङ्कबाट अनुमधत प्राप्त सं स्थाले
हुनअ
यस दफा बमोचजम आशयपत्र धलएको माधननेछ।

ु ानी उपकरण सञ्चालनमा सयाउन िाहे मा
तर त्यस्तो सं स्थाले कुनै नयाुँ भक्त

त्यस्तो उपकरणको लाधग बैंङ्कको स्िीकृधत धलनु पनेछ।

(3) उपदफा (1) बमोचजम प्राप्त धनिेदन जाुँिबुझ गदाा बैंङ्कले आशयपत्र
ठदन उपयुक्त दे खेमा धनिेदन प्राप्त भएको नब्बे ठदनधभत्र धनिेदकलाइा तोवकए बमोचजमको
ढाुँिामा आशयपत्र ठदनु पनेछ।

(४) उपदफा (3) बमोचजम आशयपत्र ठदुँदा बैंङ्क तथा वित्तीय सं स्था

ु ानी प्रणाली सञ्चालक र भक्त
ु ानी सेिा प्रदायकमध्ये एकमात्र
बाहे कका सं स्थाले भक्त
कारोबार गना पाउने गरी आशयपत्र ठदइनेछ।

(५) उपदफा (3) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन बैंङ्कले दे हायको

कुनै अिस्थामा धनिेदकलाई आशयपत्र ठदन इन्द्कार गना सननेछाः-
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(क)

उपदफा (१) बमोचजम पेश गनुा पने सम्पूणा वििरण

(ख)

ु को अथातन्द्त्रको अिस्था, आकार र बजार
मुलक

कागजात पेश नगरे मा,

प्रधतस्पधाा जस्ता वित्तीय तथा प्राविधधक िा दफा १४
को उपदफा (२) मा उचसलचखत आधारबाट थप
सं स्थाको स्थापना गना उपयुक्त नदे चखएमा।

(६) उपदफा (५) बमोचजम आशयपत्र ठदन इन्द्कार गरे मा बैंङ्कले सोको

कारण सवहतको धलचखत जानकारी धनिेदकलाई ठदनु पनेछ।

(७) उपदफा (३) बमोचजम आशयपत्र प्राप्त व्यचक्तले बैंङ्कले तोकेको

अिधधधभत्र दफा ६ बमोचजम कम्पनी स्थापना गनुा पनेछ।

(८) उपदफा (७) बमोचजमको अिधधधभत्र कम्पनी स्थापना हुन नसकेमा

त्यस्तो आशयपत्र स्िताः रद्द हुनेछ।
8.

धनिेदन ठदनु पनेाः (1) दफा 7 बमोचजम कम्पनीको रुपमा दताा भएको सं स्थाले

ु ानी प्रणाली सञ्चालन गने िा भ ुक्तानी सेिा
आशयपत्र प्राप्त गरे को छ मवहनाधभत्र भक्त
प्रदान गने अनुमधतपत्रको लाधग दे हायको वििरण कागजात सवहत बैंङ्क समक्ष धनिेदन
ठदनु पनेछाः…

(क)

प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्द्धपत्र र धनयमािली,

(ख)

ु ानी प्रणाली सञ्चालन िा भक्त
ु ानी सेिा प्रदान गना
भक्त
आिश्यक पने सेिा, सुविधा भएको कायाालय भिनको
वििरण र भिन भाडामा धलएको भए भिन बहाल
सम्बन्द्धी सम्झौताको प्रधतधलवप,

(ग)

सं स्थाको सं स्थापकले धलन कबूल गरे को शेयरको

(घ)

कारोबार गने मु्य स्थान र शाखा कायाालयको

(ङ)

सञ्चालन गररने कारोबारको प्रकृधत तथा सं स्थाको

(ि)

सं स्थाको सञ्चालक तथा पदाधधकारीको नामािली र

रकम ि ुक्ता गरे को प्रमाचणत हुने कागजात,

स्थान यवकन भएकोमा सोको ठे गाना,

व्यािसावयक योजना,

त्यस्ता व्यचक्त यस ऐन बमोचजम सञ्चालक तथा
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पदाधधकारी हुन योग्य रहे को घोषणापत्र,
(छ)

सम्भावित जोचखम व्यिस्थापनको लाधग आन्द्तररक
धनयन्द्त्रण प्रणाली कायम गना कम्पनीले व्यक्त गरे को
प्रधतबितापत्र,

(ज)

बैंङ्कले तोवकठदएको अन्द्य कागजात।

(2) उपदफा (1) बमोचजमको अिधधधभत्र अनुमधतपत्रको लाधग धनिेदन

नठदने सं स्थाको आशयपत्र उपर कुनै कारबाही गररने छै न।
9.

अनुमधतपत्र ठदनु पनेाः (1) दफा 8 बमोचजम धनिेदन प्राप्त भएको तीस ठदनधभत्र बैंङ्कले
धनिेदक सं स्थाको भौधतक तथा प्राविधधक पूिााधारको सम्बन्द्धमा स्थलगत धनरीक्षण एिं
जाुँिबुझ गनुा पनेछ।

(2) उपदफा (1) बमोचजम धनरीक्षण एिं जाुँिबुझ गदाा धनिेदकलाई

अनुमधतपत्र ठदन उपयुक्त दे चखएमा बैंङ्कले धनिेदन प्राप्त भएको धमधतले साठी ठदनधभत्र

ु ानी प्रणाली सञ्चालक िा
तोवकए बमोचजमको रकम धरौटी धलई धनिेदकलाइा भक्त
ु ानी सेिा प्रदायकको रूपमा काम गना अनुमधतपत्र ठदनु पनेछ।
भक्त
10.

शता तोनन सननेाः (1) बैंङ्कले दफा 9 बमोचजम जारी गरे को अनुमधतपत्रमा सं स्थाले
पालना गनुा पने आिश्यक शताहरू तोनन सननेछ।
(2) उपदफा (1) का अधतररक्त बैंङ्कले समय समयमा धनदे शन जारी गरी

अन्द्य थप शताहरू तोनन, कायम रहे का शताहरू हटाउन िा शतामा हेरफेर गना
सननेछ।

(3) उपदफा (१) र (२) बमोचजम तोवकएका शताहरूको पालना गनुा

सम्बचन्द्धत सं स्थाको कताव्य हुनेछ।
11.

अनुमधतपत्र ठदन इन्द्कार गना सननेाः (१) यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको

ु ानी प्रणाली सञ्चालक िा
भए तापधन बैंङ्कले दे हायको अिस्थामा धनिेदकलाइा भक्त
ु ानी सेिा प्रदायकको रूपमा काम गना अनुमधतपत्र ठदन इन्द्कार गना सननेछाः…
भक्त
(क)

सं स्थाको भौधतक तथा प्राविधधक पूिााधार अपयााप्त दे चखएमा,

(ख)

दफा 8 को उपदफा (१) मा उसलेख भए बमोचजमका सम्पूणा
वििरण कागजात पेश नगरे मा,

(ग)

बैंङ्कले तोकेको अिधधधभत्र अनुमधतपत्र बापतको धरौटी रकम
बैंङ्कमा

नबुझाएमा।
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(२) उपदफा (१) बमोचजम अनुमधत ठदन इन्द्कार गरे मा बैंङ्कले सोको

कारण सवहतको धलचखत जानकारी धनिेदकलाई ठदनु पनेछ।

(३) यस दफा बमोचजम अनुमधतपत्र प्रदान गना इन्द्कार गररएको कारणबाट

धनिेदकलाइा कुनै हाधन नोनसानी हुन गएमा त्यस्तो हाधन नोनसानी उपर बैंङ्कले कुनै
दावयत्ि व्यहोने छै न।
12.

सम्झौता गनुा पनेाः (१) सं स्थाले आफ्नो सेिा सञ्चालन गनुा अचघ यस ऐन बमोचजम
वित्तीय कारोबारको समाशोधन, फस्यौट, वहसाब धमलान िा दावयत्ि भ ुक्तानी गने
प्रयोजनको लाधग कुनै सेटलमेन्द्ट बैंङ्कसुँग तोवकए बमोचजम सम्झौता गनुा पनेछ।

(२) संस्थाले उपदफा (१) बमोचजम सम्झौता गरे को सेटलमेन्द्ट बैंङ्कमा

ु ानी तथा फस्यौट कारोबारको लाधग छु ट्टै खाता खोसनु
यस ऐन बमोचजम गररने भक्त
पनेछ।
13.

अनुमधतपत्रको अिधध र निीकरणाः (1) यस ऐन बमोचजम निीकरण गरे कोमा बाहे क
दफा 9 बमोचजम प्रदान गररएको अनुमधतपत्रको अिधध पाुँि िषाको हुनेछ।

ु न्द्दा नब्बे
(2) उपदफा (1) बमोचजम अनुमधतपत्रको अिधध समाप्त हुनभ

ठदन अगािै सम्बचन्द्धत संस्थाले तोवकए बमोचजमको दस्तुर सवहत निीकरणको लाधग
बैंङ्कसमक्ष धनिेदन ठदनु पनेछ।

(3) उपदफा (2) बमोचजम धनिेदन प्राप्त भएपधछ बैंङ्कले त्यस्तो सं स्थाको

स्थलगत धनरीक्षण समेत गरी जाुँिबुझ गदाा अनुमधतपत्र निीकरण गना उपयुक्त दे खेमा
धनिेदन प्राप्त भएको धमधतले साठी ठदनधभत्र अनुमधतपत्र निीकरण गररठदनु पनेछ।

(4) उपदफा (3) बमोचजमको स्थलगत धनरीक्षण तथा जाुँिबुझबाट
अनुमधतपत्र निीकरण गना उपयुक्त नदे चखएमा सात ठदनधभत्र सोको धलचखत जानकारी
धनिेदकलाई ठदनु पनेछ।

(५) उपदफा (२) बमोचजम तोवकएको अिधधधभत्र कुनै कारणले अनुमधतपत्र

निीकरणको लाधग धनिेदन ठदन नसवकएमा अनुमधतपत्रको म्याद समाप्त भएको नब्बे

ठदनसम्म यस ऐन बमोचजम लाग्ने निीकरण दस्तुरको दोब्बर दस्तुर धतरी अनुमधतपत्र
निीकरण गराउन सवकनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोचजम तोवकएको अिधधधभत्र निीकरणको लाधग
धनिेदन नठदने सं स्थाको अनुमधतपत्र त्यस्तो अनुमधतपत्रको अिधध समाप्त भएपधछ स्िताः
रद्द हुनेछ।
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हुनेछ।
14.

(७) अनुमधतपत्र निीकरण सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम

भ ुक्तानी उपकरण थप गना िा खारे ज गना धनिेदन ठदनु पनेाः (1) संस्थाले यस ऐन

ु ानी उपकरण थप गना
बमोचजम प्राप्त गरे को अनुमधतपत्रमा उसलेख नभएको कुनै भक्त
ु ानी उपकरण खारे ज गना िाहे मा बैंङ्क समक्ष तोवकए बमोचजम
िा कायम रहे को कुनै भक्त
धनिेदन ठदनु पनेछ।

(2) उपदफा (1) बमोचजम प्राप्त धनिेदन दे हायको आधारमा जाुँिबुझ गदाा

ु ानी उपकरण थप गना िा कायम रहे को भक्त
ु ानी उपकरण खारे ज गना उपयुक्त
कुनै भक्त

ु ानी उपकरण थप गना िा खारे ज गना सम्बचन्द्धत सं स्थालाइा
दे चखएमा बैंङ्कले त्यस्तो भक्त
अनुमधत ठदन सननेछाः…

15.

(क)

राविय अथातन्द्त्रको अिस्था,

(ख)

ु ानी
भक्त

(ग)

ु ानी सम्बन्द्धी कारोबारको गोपनीयता,
भक्त

(घ)

ु ानी सम्बन्द्धी उपकरणमा अन्द्तरधनवहत जोचखम,
भक्त

(ङ)

धछटो, छररतो र सुलभ सेिाको प्रत्याभूधत,

(ि)

तरलता व्यिस्थापन,

(छ)

अन्द्तरााविय प्रिलन तथा असल अभ्यास,

(ज)

राहकको वहत सं रक्षण,

(झ)

समर जोचखम व्यिस्थापन विधध, र

(ञ)

बैंङ्कले उपयुक्त दे खेका अन्द्य विषयहरु।

सेिाको

विश्वसनीयता,

प्रभािकाररता,

पारदचशाता

र

संस्थाको वििरण प्रकाशन गनुा पनेाः बैंङ्कले यस ऐन बमोचजम अनुमधतपत्र प्राप्त सं स्थाको
वििरण तोवकए बमोचजम अद्यािधधक गरी आफ्नो िेबसाइट माफात धनयधमत रूपमा
प्रकाशन गनुा पनेछ।

16.

ुँ ी: सं स्थाको ि ुक्ता पूज
ुँ ी बैंङ्कले समय समयमा धनधाारण गरे बमोचजम हुनेछ।
ि ुक्ता पूज
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पररच्छे द…४
संस्थाको सञ्चालक सधमधत
17.

सञ्चालक सधमधतको गठनाः (१) प्रत्येक सं स्थामा कम्तीमा तीनजना सञ्चालकहरु रहे को
एक सञ्चालक सधमधत रहनेछ।

(२) सं स्थाको सञ्चालकको धनयुचक्त प्रिधलत कानूनको अधीनमा रही सं स्थाको

साधारण सभाले गनेछ।

(३) सञ्चालकहरुले आफूमध्ये बहुमतबाट छानेको कुनै एकजना व्यचक्त
सञ्चालक सधमधतको अध्यक्ष हुनेछ।
(४) बैंङ्क तथा वितीय सं स्था बाहे कका सं स्थाको सञ्चालकको पदमा धनयुचक्त हुने

व्यचक्तको योग्यता तथा सञ्चालक सधमधत सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था यस ऐन अन्द्तगात
बनेको विधनयममा उसलेख भए बमोचजम हुनेछ।
18.

सञ्चालक सधमधतको काम, कताव्य र अधधकाराः (१) सं स्थाको साधारण सभाबाट हुने
ु ानी, समाशोधन तथा फस्यौटको सम्बन्द्धमा यस ऐन, प्रिधलत
काम बाहे क बैंङ्कबाट भक्त
कानून, प्रबन्द्धपत्र र धनयमािलीको अधीनमा रही सं स्थाले गनुा पने सम्पूणा काम,
कताव्य र अधधकार सञ्चालक सधमधतमा धनवहत रहनेछ।

(२) सं स्थाको समर जोचखम व्यिस्थापन गरी सेिाराहीको वहतमा सं स्थाको

सञ्चालन गनुा र सं स्थागत सुशासन कायम गनुा सम्बचन्द्धत सं स्थाको सञ्चालक सधमधतको
कताव्य हुनेछ।

(३) सञ्चालक सधमधतको अन्द्य काम, कताव्य र अधधकार दे हाय बमोचजम हुनेछाः(क)

सं स्थाले गनुा पने काम सुव्यिचस्थत रुपले सञ्चालन
गना यस ऐन, प्रिधलत कानून तथा बैंङ्कको धनदे शनको
अधीनमा

रही आिश्यक विधनयम, धनदे चशका

कायाविधध बनाई लागू गने,

र

(ख)

सं स्थाको सं गठनात्मक सं रिना स्िीकृत गने,

(ग)

ु ानी प्रणाली सञ्चालन िा भक्त
ु ानी सेिा प्रदान गदाा
भक्त
जोचखम िा जोचखमजन्द्य पररचस्थधत उत्पन्न हुन नठदन
आन्द्तररक

धनयन्द्त्रण

प्रणाली

एिं

जोचखम

व्यिस्थापनका मापदण्ड तयार गरी लागू गने,
(घ)

सं स्थाले गनुा पने सम्पूणा काम कारबाहीको धनयधमत
184

अनुगमन गरी व्यिचस्थत तबरबाट सं स्था सञ्चालन
गने, गराउने,
(ङ)

िावषाक प्रधतिेदन सवहतको लेखापरीक्षण प्रधतिेदन
तयार गना लगाइा सं स्थाको िावषाक साधारण सभामा
पेश गने,

(ि)

(४)

सं स्थाको

बैंङ्कले समय समयमा तोके बमोचजमका अन्द्य कायाहरु
गने।

सञ्चालकको

है धसयतले

काम

गने

सञ्चालक

आफ्नो

अधधकारक्षेत्र नाघी गरे को कुनै पधन काम कारबाही प्रधत व्यचक्तगत रुपमा उत्तरदायी
हुनेछ।

(५) सञ्चालक सधमधतको अन्द्य काम, कताव्य र अधधकार तथा बैठक

सम्बन्द्धी कायाविधध तथा अन्द्य व्यिस्था सं स्थाको प्रबन्द्धपत्र तथा धनयमािलीमा उसलेख
भए बमोचजम हुनेछ।
19.

कायाकारी प्रमुखको धनयुचक्त र सेिाका शतााः (१) सञ्चालक सधमधतले यो ऐन, सं स्थाको
प्रबन्द्धपत्र र धनयमािलीको अधीनमा रही सं स्थामा एक कायाकारी प्रमुखको धनयुचक्त
गनुा पनेछ।

(२) उपदफा (1) बमोचजमको कायाकारी प्रमुखको शैचक्षक योग्यता र
अनुभि यस ऐन अन्द्तगात बनेको विधनयममा तोवकए बमोचजम हुनेछ।
(३) सञ्चालक सधमधतले उपदफा (२) बमोचजम योग्यता पुगेको व्यचक्तलाइा

सं स्थाको कायाकारी प्रमुखमा धनयुक्त गरी सात ठदनधभत्र सोको जानकारी बैंङ्कलाई ठदनु
पनेछ।

(४) कायाकारी प्रमुखको पदािधध सामान्द्यतयााः िार िषाको हुनेछ र धनज

पुनाः धनयुक्त हुन सननेछ।

(५) कायाकारी प्रमुखको पाररश्रधमक, सेिाका शता तथा अन्द्य सुविधा

कम्पनीको सञ्चालक सधमधतले धनधाारण गरे बमोचजम हुनेछ।

(६) कायाकारी प्रमुखको पाररश्रधमक, सेिाका शता तथा अन्द्य सुविधाको

धनधाारण धनजलाइा धनयुक्त गदााका बखत गनुा पनेछ।

(७) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन बैंङ्क तथा

वित्तीय सं स्थाको कायाकारी प्रमुख सम्बन्द्धी व्यिस्था सो सम्बन्द्धी प्रिधलत कानून
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बमोचजम हुनेछ।
20.

कायाकारी प्रमुखको काम, कताव्य र अधधकाराः कायाकारी प्रमुखको काम, कताव्य र
अधधकार दे हाय बमोचजम हुनेछाः–
(क)

साधारणसभा िा सञ्चालक सधमधतको धनणाय कायाान्द्ियन गने,

(ख)

प्रबन्द्धपत्र र धनयमािलीको अधीनमा रही सञ्चालक सधमधतबाट

गराउने,

प्राप्त अधधकारको प्रयोग गरी सं स्थाको प्रशासकीय प्रमुखको
रूपमा काम गने,

(ग)

ु ानी प्रणाली सञ्चालन िा भक्त
ु ानी सेिा प्रदान सम्बन्द्धी काम
भक्त

(घ)

सं स्थाको िावषाक बजेट र कायायोजना तयार गरी स्िीकृधतको

(ङ)

कमािारी विधनयमािलीको अधीनमा रही संस्थालाइा आिश्यक

कारबाहीको रे खदे ख तथा धनयन्द्त्रण गने,

लाधग सञ्चालक सधमधत समक्ष पेश गने,

पने जनशचक्त व्यिस्थापन गने,
(ि)

बैंङ्कको धनदे शन अनुरुप सं स्था सञ्चालन गने तथा प्रभािकारी

(छ)

सेिाराही, शेयरधनी तथा सं स्थाको उच्ितम वहत हुने गरी संस्था

(ज)

बैंङ्कद्वारा जारी गररएका विधनयम, धनदे शन तथा आदे शको अधीनमा

आन्द्तररक धनयन्द्त्रण एिं जोचखम व्यिस्थापन गने,

सञ्चालन गने,

ु ानी तथा फस्यौट सम्बन्द्धी काम धछटो, छररतो, सुरचक्षत
रही भक्त
र व्यिचस्थत रुपले सम्पादन गने।

पररच्छे द…५
संस्थाको दावयत्ि
21.

ु ानी उपकरण
संस्था आबि हुन ु पने: प्रत्येक सं स्था र त्यस्तो सं स्थाले जारी गरे को भक्त
ु ानी (वित्तीय) स्िीि र भक्त
ु ानीद्वार
बैंङ्कले धनधाारण गरे को प्रवक्रया बमोचजम राविय भक्त
(पेमेन्द्ट गेट िे) मा आबि हुन ु पनेछ।

22.

सेिा सञ्चालन गनुा पनेाः (१) सं स्थाले यस ऐन, यस ऐन अन्द्तगात बनेको विधनयम, बैंङ्कले
186

जारी गरे को धनदे शन तथा अनुमधतपत्रमा तोवकएका शता तथा अन्द्य प्रिधलत कानूनले

ु ानी प्रणाली सञ्चालन िा भक्त
ु ानी सेिा प्रदान गनुा
तोकेको मापदण्ड बमोचजम भक्त
पनेछ।

ु ानी, समाशोधन,
(२) सं स्थाले बैंङ्कले स्िीकृत गरे को िा जारी गरे को भक्त

फस्यौट र वहसाब धमलान प्रवक्रया सम्बन्द्धी कायाविधधको पूणा पालना गनुा पनेछ।

(३) सं स्थाले अनुमधतपत्रमा तोवकएको अिधधधभत्र अनुमधतपत्रमा उसलेख

ु ानी प्रणाली सञ्चालक िा भक्त
ु ानी सेिा प्रदायक सम्बन्द्धी काम शुरु
भए बमोचजम भक्त
गनुा पनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजमको अिधधधभत्र काम शुरु नगने संस्थाको

अनुमधतपत्र बैंङ्कले तोवकए बमोचजम खारे ज गना सननेछ।
23.

ु ानी प्रणाली सञ्चालन िा भ ुक्तानी सेिा
अधभलेख सुरचक्षत राख्नु पनेाः (१) सं स्थाले भक्त
प्रदान गदाा अपनाउनु पने सुरक्षा नीधत, ढाुँिा र सोको लाधग अिलम्बन गररएका उपाय

ु ानी तथा फस्यौटको वििरण र
िा संयन्द्त्रको धनयधमत अनुगमन िा परीक्षण गरी भक्त
सो सम्बन्द्धी सूिना तथा अधभलेख सुरचक्षत राख्नु पनेछ।

ु ानी प्रणालीको सुरक्षा, गोपनीयता र विश्वसनीयताको लाधग
(२) सं स्थाले भक्त

आधधकाररक िा प्रमाचणत कम््युटर सं यन्द्त्र (सवटाफाइड सफ्टिेयर र हाडा िेयर) र

सुरचक्षत त्याङ्क प्रणाली (सेनयूडा डेटाबेस, डेटा ब्याकअप, डेटा सेन्द्टर) को अधतररक्त
र सं भावित क्षधतको न्द्यूनीकरण गना क्षधत पुनाःस्थापन प्रणाली (धडजास्टर ररकभरी
धसस्टम) को व्यिस्था गनुा पनेछ।

(३) सं स्थाले सेिाराहीको नाम, ठे गाना, खाता नम्बर, कारोबार धमधत,

कारोबारको रकम, रकम स्थानान्द्तरण (रान्द्सफर) को वकधसम, सेिाराहीले रकम
ु ानी िा रकम
स्थानान्द्तरण (रान्द्सफर) गरे को खाता र रकमको वििरण, भक्त
स्थानान्द्तरण (रान्द्सफर) गना सेिाराहीले ठदएको आदे श, मौज्दात वििरण र तोवकए

बमोचजमका अन्द्य वििरण तथा अधभलेख बैंङ्कले तोकेको अिधधसम्म सुरचक्षत राख्नु
पनेछ।
24.

ु ानी सेिा प्रदान गदाा कारोबारको प्रकृधत,
तरलता मौज्दात राख्नु पनेाः (१) सं स्थाले भक्त

कारोबारको पररमाण, कारोबारमा धनवहत जोचखम समेतका आधारमा सं स्थाले बहन गनुा
पने दावयत्िलाई खाम्ने गरी बैंङ्कले समय समयमा तोके बमोचजमको मात्रामा नघ्ने
गरी सेटलमेण्ट बैंङ्कमा पयााप्त तरलता मौज्दात राख्नु पनेछ।

ु ानी गना
(२) कम्पनीले कुनै कारणले राहकको कारोबारको दावयत्ि भक्त

नसकेको अिस्थामा सोको फस्यौट गने दावयत्ि सेटलमेण्ट बैंङ्कको हुनेछ।
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25.

लेखा तथा लेखापरीक्षणाः (१) सं स्थाले आफ्नो वहसाब वकताब, बहीखाता, स्रे स्ता र
लेखाको अधभलेख प्रिधलत लेखामान िा लेखाका सिामान्द्य धसिान्द्त अनुरुप कारोबारको
यथाथा चस्थधत स्पि रुपमा प्रधतधबचम्बत हुने गरी दुरूस्त राख्नु पनेछ।

(२) सं स्थाले प्रत्येक आधथाक िषा समाप्त भएको िार मवहनाधभत्र अधनिाया

ु ानी प्रणालीको लेखापरीक्षण गराउनु पनेछ।
रुपमा आफ्नो वित्तीय र समर भक्त

(३) सं स्थाले आफ्नो िावषाक वित्तीय वििरण सािाजधनक गनुअ
ा चघ तोवकए

बमोचजम बैंङ्कको स्िीकृधत धलनु पनेछ।

(४) सं स्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए
बमोचजम हुनेछ।
26.

जानकारी गराउनु पनेाः (१) सं स्थाले आफूले प्रदान गने सेिा, सेिा प्रयोग गरे बापत

लाग्ने शुसक, सेिाराहीले पालना गनुा पने शताहरु र कारोबार सञ्चालन प्रवक्रया बारे मा
सेिाराहीलाइा धनयधमत रूपमा जानकारी गराउनु पनेछ।

(२) सं स्थाले सेिाराहीले मागेका बखत धनजसुँग सम्बचन्द्धत कारोबारको

वििरण धलचखत रूपमा िा विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउनु पनेछ।

(३) सं स्थाले विद्युतीय माध्ययमबाट कारोबार गने क्रममा कुनै त्रुवट भएमा
सोको जानकारी तत्काल सम्बचन्द्धत सेिाराहीलाई ठदनु पनेछ।
27.

वििरण पेश गनुप
ा नेाः सं स्थाले बैंङ्कले तोकेको अिधधधभत्र दे हाय बमोचजमका वििरण
कागजात विद्युतीय माध्यमद्वारा बैंङ्क समक्ष पेश गनुा पनेछ:…
(क)

सञ्चालनमा रहे का खाता सं ्या तथा वििरण,

(ख)

कारोबार रकम,

(ग)

सं स्थाको बैंङ्क मौज्दात,

(घ)

जालसाजी (िड) तथा वििाद सम्बन्द्धी घटनाहरुको वििरण,

(ङ)

वििादको अिस्था र समाधानको वििरण,

(ि)

प्राप्त गुनासो तथा सुझािहरु,

(छ)

सेिा अिरुि िा सुरक्षासुँग सम्बचन्द्धत घटनाहरु,

(ज)

बैंङ्कले तोकेका अन्द्य वििरण।
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28.

वििरण गो्य राख्नु पनेाः (१) बैंङ्कले यस ऐन बमोचजम सं स्थाको अनुगमन, धनयमन
तथा धनगरानी गने धसलधसलामा कुनै सं स्थाबाट प्राप्त जानकारी, त्याङ्क, वििरण, सूिना
तथा अधभलेख प्रिधलत कानूनको अधीनमा रही गो्य राख्नु पनेछ।

(२) सं स्थाले सं स्था र सेिाराही बीिको सम्बन्द्ध, सं स्थाको वहसाब वकताब,
बहीखाता, स्रे स्ता र लेखाको वििरण सम्बचन्द्धत व्यचक्त बाहे क अन्द्य कसैलाई उपलब्ध
गराउनु हुुँदैन।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन दे हायको

अिस्थामा कुनै जानकारी, त्याङ्क, वििरण, सूिना तथा अधभलेख उपलब्ध गराएमा
गोपनीयता भङ्ग गरे को माधनने छै नाः–
(क)

सं स्थाको धनगरानीको धसलधसलामा बैंङ्कलाई उपलब्ध
गराएमा,

(ख)

मुद्दा

(ग)

कानून

िा

कानूनी

कारबाहीको

अदालतलाई उपलब्ध गराएमा,
बमोचजम

अधधकार

प्राप्त

धसलधसलामा

अनुसन्द्धान,

तहवककात, जाुँिबुझ िा अधभयोजन गने अधधकारीलाई

तहवककात, जाुँिबुझ िा अधभयोजनको धसलधसलामा
उपलब्ध गराएमा,
(घ)

लेखापरीक्षणको

धसलधसलामा

सम्बचन्द्धत

लेखापरीक्षकलाई उपलब्ध गराएमा।
29.

प्रधतिेदन गनुा पनेाः प्रत्येक संस्थाले सम्पचत्त शुिीकरण सम्बन्द्धी प्रिधलत कानूनी

व्यिस्था र सो सम्बन्द्धमा बैंङ्क िा सम्बचन्द्धत धनकायले जारी गरे को धनदे शन बमोचजम

आफ्नो कारोबारको अधभलेख राखी समयमै सोको प्रधतिेदन सम्बचन्द्धत धनकायमा गनुा
पनेछ।
30.

ु ानी प्रणाली
उपभोक्ताको वहत संरक्षण हुने गरी सेिा सञ्चालन गनुा पने: कम्पनीले भक्त
ु ानी सेिा प्रदायकको कारोबारको सञ्चालन गदाा उपभोक्ताको वहत सं रक्षण एिं
िा भक्त

ु ानीको सुरक्षा हुने व्यिस्था गरी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेिा सञ्चालन गनुा पनेछ।
भक्त

पररच्छे द…६
भ ुक्तानी उपकरण तथा फस्यौट
31.

ु ानी प्रणालीमा दे हाय बमोचजमका भक्त
ु ानीका उपकरणको
भ ुक्तानीका उपकरण: (१) भक्त
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प्रयोग हुनेछ:(क)

नगद,

(ख)

िेक,

(ग)

विद्युतीय बैंवकङ्ग (इ…बैंवकङ्ग),

(घ)

ु ानी काडा,
भक्त

(ङ)

ु ानी,
स्िीफ्टको माध्यमबाट हुने भक्त

(ि)

ु ानी,
अन्द्तर बैंङ्क भक्त

(छ)

इ…मनी (िालेट),

(ज)

मोबाइल बैवकङ्ग,

(झ)

ु ानी उपकरण।
तोवकए बमोचजमका अन्द्य भक्त

ु ानी उपकरण सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।
(२) भक्त
32.

ु ानी आदे श िा प्रत्येक भक्त
ु ानी
कारोबारको फस्यौटाः (१) बैंङ्क िा संस्थाले प्रत्येक भक्त
कारोबारको फस्यौट गदाा त्यस्तो आदे श िा कारोबार िास्तविक समय (ररयल टाइम)
मा छु ट्टाछु ट्टै तररकाले फस्यौट गनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन बैंङ्क िा सं स्थाले

ु ानी आदे श िा
कारोबारको फस्यौट गदाा धनचित समयको अन्द्तरालधभत्र प्राप्त भक्त
ु ानी कारोबारलाइा भक्त
ु ानीसुँग सम्बचन्द्धत खाता डेधबट िा क्रेधडट नेवटङ्गको आधारमा
भक्त
एकमुष्ठ रूपमा अन्द्तराल वहसाब गरी कारोबारको फस्यौट गना सननेछ।

स्पिीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजनको लाधग "नेवटङ्ग” भन्नाले बैंङ्कले तोकेको

प्रवक्रया बमोचजम धनचित अिधधमा भ ुक्तानी तथा फस्यौट कायामा सं लग्न कम्पनीहरु
बीि भएको कारोबारको बैंङ्क माफात खुद वहसाब धमलान गने प्रणाली सम्झनु पछा।

(३) नगद, रान्द्सफर र स्िीफ्ट कारोबारको फस्यौट उपदफा (१) बमोचजम

र विद्युतीय िेक राफसाफ (चनलयररङ्ग) माफात हुने दै धनक कारोबारको फस्यौट उपदफा
(२) बमोचजम गनुा पनेछ।

ु ानी कारोबारको फस्यौट
(४) आरवटचजएस बमोचजम हुने ठू लो मूसय भक्त

उपदफा (१) बमोचजम हुनेछ।
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(५) विद्युतीय िेक राफसाफ (चनलयररङ्ग) गदाा समाशोधन गृह (चनलयररङ

हाउस) माफात हुने कारोबार बैंङ्कले तोकेबमोचजम कुल फस्यौट िा खुद फस्यौट विधध
माफात गनुा पनेछ।

स्पिीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजनको लाधग "कुल फस्यौट” भन्नाले
सेिाराहीको आदे श बमोचजम छु ट्टाछु ट्टै तररकाले गररने कारोबारको फस्यौट र "खुद
फस्यौट” भन्नाले धनचित समय अन्द्तरालमा िा बैंङ्कले धनधाारण गरे बमोचजम कारोबारको
एकमुष्ठ फस्यौट सम्झनु पछा।

ु ानी,
(६) धधतोपत्र तथा ऋणपत्रको धनष्कासन, ब्याज गणना, लाभांश भक्त

ु ानी, स्िाधमत्ि हस्तान्द्तरण तथा खररद धबक्री सम्बन्द्धी कारोबारको
साुँिा तथा ब्याज भक्त
फस्यौट धधतोपत्र तथा ऋणपत्र सम्बन्द्धी प्रिधलत कानून बमोचजम हुनेछ।
33.

अचन्द्तम फस्यौट: (१) सं स्थाले बैंङ्कले समय समयमा ठदएको धनदे शन अनुसार बैंङ्क
माफात कारोबारको अचन्द्तम फस्यौट जोचखम कम हुने गरी धछटो, छररतो र प्रभािकारी
रुपमा हुने व्यिस्था धमलाउनु पनेछ।

(२) सं स्थाले कारोबारको कुनै पधन बेला अचन्द्तम फस्यौट हुन सनने गरी

पयााप्त तरलता, धधतो सुरक्षण र जोचखम व्यिस्थापन गनुा पनेछ।

(३) बैंङ्कको खातामा कुल िा खुद कारोबार जुनसुकै रुपमा भए तापधन

िास्तविक रकम हस्तान्द्तरण भएपधछ मात्र कारोबारको अचन्द्तम फस्यौट हुनेछ।

ु ानी वफताा गना
(४) कारोबारको अचन्द्तम फस्यौट भइसकेपधछ कुनै पधन भक्त

ु ानी गना पाइने छै न।
िा पुनाः भक्त

तर कुनै कारणिश वहसाब फरक पना गएमा प्रमाणको आधारमा वहसाब

धमलान गना बाधा पुगेको माधनने छै न।

(५) सं स्थाले बैंङ्कले धनधाारण गरे बमोचजम कुनै रकम, तरल सम्पचत्त िा
उपकरण सुरक्षण बापत धधतो राख्न सननेछ।
(६) उपदफा (५) बमोचजम सुरक्षण बापत राचखएको धधतो सं स्थाले व्यहोनुा

ु ानी सम्बन्द्धी अन्द्य दावयत्ि धनिााहका लाधग समेत प्रयोग गना सवकनेछ।
पने भक्त

ु ानीको अचन्द्तम वहसाब धमलान गदाा बैंङ्क मौज्दात िा
(७) सं स्थाले भक्त

उपदफा (५) बमोचजम राचखएको धधतो िा सुरक्षणले नखामेको अिस्थामा कुनै विशेष
समय तोवकएको रहे छ भने सोही समयधभत्र र समय तोवकएको रहे नछ भने सोही ठदन
(इन्द्राडे ) वहसाब धमलान हुने गरी बैंङ्कले सं स्थालाइा ऋण उपलब्ध गराउन सननेछ।
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34.

आरवटचजएस प्रणालीबाट फस्यौट गनुा पनेाः (१) यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा

ु ानी
लेचखएको भए तापधन बैंङ्कले तोवकठदए बमोचजम ठू लो मूसय र अधत जरूरी भक्त

(हाइभ्यालु एण्ड वक्रवटकल पेमेन्द्ट) तथा कारोबारको फस्यौट आरवटचजएस कुल िा
खुद प्रणाली बमोचजम गनुा पनेछ।

(२) आरवटचजएस प्रणालीको सञ्चालन कायाविधध, सदस्यता, कारोबारको
सीमा, सेिा शुसक, तरलताको व्यिस्था, जोचखम व्यिस्था, कारोबार समय, फस्यौट विधध
लगायतका व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।

पररच्छे द…७
कारबाही, कसूर तथा दण्ड सजाय
35.

कारबाही गना सननेाः (१) यो ऐन, यस ऐन अन्द्तगात बनेको विधनयम िा बैंङ्कले जारी

गरे को धनदे शन िा आदे शको उसलं घन गने सं स्थालाइा उसलं घनको प्रकृधत र गम्भीरता
हे री बैंङ्कले दे हाय बमोचजमको कुनै एक िा एकभन्द्दा बढी कारबाही गना सननेछाः…
(क)

सिेत गराउने िा नधसहत ठदने,

(ख)

सुधारात्मक कदम िासनको लाधग कबुधलयत गराउने,

(ग)

कारोबारमा सीमा तोनने,

(घ)

सं स्थाको सञ्चालक सधमधतलाई धनलम्बन गने,

(ङ)

ु ानी उपकरणको सञ्चालनमा आंचशक िा पूणा
भक्त

(ि)

अनुमधतपत्र खारे ज गने।

प्रधतबन्द्ध लगाउने,

(२) यो ऐन, यस ऐन अन्द्तरगत बनेको विधनयम िा बैंङ्कले जारी गरे को
धनदे शन िा आदे शबमोचजम बैंङ्कले माग गरे का वििरण कागजात उपलब्ध नगराउने
सं स्थाको सञ्चालक िा कमािारीलाइा बैंङ्कले दे हाय बमोचजम कुनै एक िा एकभन्द्दा बढी
कारबाही गना सननेछाः–

(क)

सिेत गराउने िा नधसहत ठदने,

(ख)

धनलम्बनमा राख्न िा तलबभत्ता लगायत सम्पूणा

सुविधाहरु रोक्का राख्न सम्बचन्द्धत सं स्थाको सञ्चालक
सधमधतलाई आदे श ठदने,
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(ग)

सञ्चालकको हकमा पदबाट हटाउने र कमािारीको
हकमा

सं स्थाको

विधनयमािलीमा

कमािारी

जुनसुकै

सेिा

व्यिस्था

शता

भए

सम्बन्द्धी

तापधन

धनजलाई सेिाबाट अिकाश ठदन सम्बचन्द्धत सं स्थाको
सञ्चालक सधमधतलाई आदे श ठदने,
(घ)

वहनाधमना गररएको रकम सम्बचन्द्धत कसूरदारबाट
असूल उपर गने, गराउने।

(३) बैंङ्कले उपदफा (१) िा (२) बमोचजम कुनै सं स्था िा सोको पदाधधकारी
िा कमािारीलाई कारबाहीको प्रस्ताि गनुअ
ा चघ सफाई पेश गने मनाधसब मौका ठदनु
पनेछ।
36.

कसूर गरे को माधननेाः कसैले दे हायको कुनै काया गरे मा यस ऐन बमोचजम कसूर गरे को
माधननेछ:…

(क)

ु ानी प्रणाली सञ्चालक
दफा ५ विपरीत अनुमधतपत्र नधलई भक्त

(ख)

दफा ८ को उपदफा (१) बमोचजम अनुमधतपत्र प्राप्त गना पेश

ु ानी सेिा प्रदायकको रुपमा काया गरे , गराएमा,
िा भक्त

गरे को धनिेदनसाथ िा यस ऐन बमोचजम बैंङ्क समक्ष पेश गनुा
पने कागजात, जानकारी, वििरण िा त्याङ्कमा गलत िा झुट्टा
व्यहोरा उसलेख गरे मा,

(ग)

ु ानीका उपकरण
दफा १४ बमोचजम बैंङ्कको अनुमधत नधलई भक्त

ु ानी
थप गरी िा खारे ज गरी सेिा सञ्चालन गरे मा िा भक्त
प्रणालीमा कुनै पररितान गरे मा,

(घ)

दफा २८ बमोचजम गोपनीयता कायम नगरे मा,

(ङ)

सं स्थाको सम्पचत्त हाधन नोनसानी गरे मा,

(ि)

बैंङ्कबाट गररने धनरीक्षण, अनुगमन िा धनगरानी कायामा बाधा

(छ)

बैंङ्कले

(ज)

यस ऐन अन्द्तागत बनेको विधनयम, बैंङ्कले जारी गरे को धनदे शन

विरोध गरे मा,

ठदएको

धनदे शन पालना

तोवकठदएका शता उसलं घन गरे मा,

नगरे मा

िा आदे श विपरीत अन्द्य कुनै काया गरे मा।
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िा अनुमधतपत्रमा

37.

दण्ड सजायाः (१) दे हायका कसूर गने व्यचक्तलाई दे हाय बमोचजमको सजाय हुनेछ:…
(क)

दफा ३६ को खण्ड (क) र (ख) को कसूर गरे मा
पाुँि िषादेचख दश िषासम्म कैद िा एक करोड
रूपैयाुँसम्म जरीबाना िा दुबै सजाय,

(ख)

दफा ३६ को खण्ड (ग), (घ) र (ङ) बमोचजमको
कसूर गरे मा दुई िषासम्म कैद िा दश लाख
रूपैयाुँसम्म जररबाना िा दुबै सजाय।

(२) कसैले दफा ३६ को खण्ड (ि), (छ) र (ज) बमोचजमको कसूर गरे मा

कसूरको प्रकृधत र गम्भीरता हे री बैंङ्कले कसूरदारलाइा एक लाख रुपैयाुँदेचख पाुँि लाख
रुपैयाुँसम्म जररबाना गना सननेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम सजाय हुने कसूरमा धबगो कायम भएमा त्यस्तो

धबगो प्रिधलत कानून बमोचजम सम्बचन्द्धत कसूरदारबाट असुल उपर गररनेछ।

(४) दफा ३६ बमोचजमको कसूरको उद्योग गने िा त्यस्तो कसूरमा मधतयार

भई काया गने व्यचक्तलाई मु्य कसूरदारलाइा हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।

(५) कसैले उपदफा (२) बमोचजम बैंङ्कले तोकेको जररबाना तीस ठदनधभत्र बैंङ्कमा

दाचखला नगरे मा धनजको नाममा जुनसुकै बैंङ्क तथा वित्तीय सं स्थामा रहेको धनक्षेपबाट
त्यस्तो रकम कट्टा गरी िा धनजको नाममा रहे को अिल सम्पचत्त रोक्का गरी धबगो रकम
असूल गने व्यिस्था धमलाउन बैंङ्कले सम्बचन्द्धत धनकायमा लेखी पठाउन सननेछ।
38.

नेपाल सरकार िादी हुनेाः दफा ३६ को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा
उचसलचखत कसूर सम्बन्द्धी मुद्दा नेपाल सरकार िादी हुनेछ।

39.

पुनरािेदन लाग्नेाः दफा ३७ को उपदफा (२) बमोचजम बैंङ्कले गरे को सजाय उपर
चित्त नबुझ्ने पक्षले सजायको आदे श पाएको धमधतले पैधतस ठदनधभत्र सम्बचन्द्धत उच्ि
अदालतमा पुनरािेदन गना सननेछ।

40.

कारबाहीको लाधग लेखी पठाउनेाः (१) दफा ३६ बमोचजमको कसूर गरे को जानकारी
कुनै माध्यमबाट बैंङ्कलाई प्राप्त भएमा बैंङ्कले त्यस्तो कसूर उपर छानधबन गनाको लाधग
सम्बचन्द्धत अधधकारी समक्ष लेखी पठाउनु पनेछ।
(२) बैंङ्कले कुनै सं स्था िा पदाधधकारीले दफा ३७ मा उसलेख भएको
बाहे क प्रिधलत कानून बमोचजम सजाय हुन सनने कुनै कसूर गरे को जानकारी पाएमा
सो सम्बन्द्धमा आिश्यक कारबाहीको लाधग सम्बचन्द्धत धनकायमा लेखी पठाउन
सननेछ।
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41.

प्रिधलत कानून बमोचजम सजाय हुन सननेाः यस ऐन बमोचजम सजाय हुने कुनै कसूरमा
अन्द्य प्रिधलत कानून बमोचजम पधन सजाय हुने रहे छ भने त्यस्तो कानून बमोचजम
सजाय गना यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुगेको माधनने छै न।

पररच्छे द…८
विविध
42.

अनुगमन, धनगरानी तथा धनरीक्षणाः (१) बैंङ्कले यो ऐन, यस ऐन अन्द्तगात बनेको
विधनयम, प्रिधलत कानून एिं स्थावपत अभ्यासको आधारमा धनयधमत रूपमा सं स्थाको
अनुगमन तथा धनरीक्षण गना सननेछ।
(२) बैंङ्कले सेिाराहीको वहतलाइा ध्यानमा राखी प्रिधलत कानूनको अधीनमा
ु ानीका उपकरणको धनयधमत धनगरानी गनेछ।
रही सं स्थाको कारोबार र भक्त
(३) प्रिधलत कानूनमा अन्द्यथा व्यिस्था भएकोमा बाहे क सं स्थाको
अनुगमन, धनरीक्षण तथा धनगरानी सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।

43.

वििादको समाधान: (१) यस ऐन बमोचजम सं स्थाबाट सम्पादन हुने कुनै कामको
सम्बन्द्धमा सं स्था र सेिाराही बीिमा कुनै वििाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो वििाद उत्पन्न
भएको सात ठदनधभत्र सम्बचन्द्धत सं स्थाले आपसी सहमधतबाट समाधान गनुा पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको अिधधधभत्र वििाद समाधान हुन नसकेमा सो
ु ानी प्रणाली विभागमा
व्यहोरा खुलाई पन्द्ध्र ठदनधभत्र कुनै वििादको कुनै पक्षले बैंङ्कको भक्त
वििाद समाधानको लाधग धनिेदन ठदन सननेछ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम धनिेदन पना आएमा बैंङ्कले वििादका पक्षलाई
ु ाईको मौका ठदई मेलधमलापको प्रवक्रया िा अन्द्य प्रिधलत कानून बमोचजम
चझकाइा सुनि
वििाद समाधानका उपायहरु अिलम्बन गरी वििादको समाधान गररठदनु पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोचजम बैंङ्कले गरे को धनणाय अचन्द्तम हुनेछ।

44.

वििाद समाधान सधमधत: (१) यस ऐन बमोचजम सम्पादन हुने कुनै कामको सम्बन्द्धमा
सं स्थाहरू बीि कुनै वििाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो वििाद समाधान गना दे हाय बमोचजमको
एक वििाद समाधान सधमधत रहनेछ:…
(क)

सहसचिि, अथा मन्द्त्रालय
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…अध्यक्ष

(ख)

सहसचिि,

(ग)

बैंङ्कको

महालेखा

कायाालय

ु ानी
भक्त

प्रणाली

कायाकारी धनदे शक

धनयन्द्त्रकको

…सदस्य

विभागको
…सदस्य

(२) यस ऐन बमोचजम हुने कारोबारको सम्बन्द्धमा संस्थाहरूबीि कुनै
वििाद उत्पन्न भएमा कुनै पक्षले उपदफा (१) बमोचजमको सधमधत समक्ष वििाद
समाधानको लाधग धनिेदन ठदन सननेछ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम कुनै पक्षको धनिेदन परे मा वििाद समाधान
ु ाईको मौका ठदई
सधमधतले पन्द्ध्र ठदनधभत्र सम्बचन्द्धत अको पक्षलाई चझकाइा सुनि
वििादको समाधान गनुा पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोचजम वििाद समाधान सधमधतले गरे को धनणाय अचन्द्तम
हुनेछ।
(५) वििाद समाधान सम्बन्द्धी अन्द्य प्रवक्रया तोवकए बमोचजम हुनेछ।
धनदे शन ठदन सनने: (१) यो ऐनको कायाान्द्ियनको लाधग बैंङ्कले सम्बचन्द्धत सं स्थालाइा

45.

समय समयमा आिश्यक धनदे शन ठदन सननेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम बैंङ्कले ठदएको धनदे शन पालना गनुा सम्बचन्द्धत
सबै सं स्थाको कताव्य हुनेछ।
विधनयम बनाउने अधधकाराः यो ऐन कायाान्द्ियन गना बैंङ्कले आिश्यक विधनयम बनाउन

46.

सननेछ।
खारे जी र बिाउ: (१) नेपाल राि बैंङ्क ऐन, २०५८ को दफा १०३ खारे ज गररएको

47.

छ।
(३)

उपदफा (१) बमोचजम भए गरे का काम कारबाही यसै ऐन बमोचजम भए गरे को
माधननेछ।

प्रधतधनधध सभाले संशोधन सवहत पाररत गरे को धमधताः 2075/09/29
राविय सभाले संशोधन सवहत पाररत गरे को धमधताः 2075/10/29
प्रधतधनधध सभाले पुनाः पाररत गरे को धमधताः 2075/11/14
प्रमाणीकरण धमधताः 2075/12/04
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सािाजधनक-धनजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्द्धमा व्यिस्था गना बनेको विधेयक
प्रस्तािना: पूिााधार सं रिना तथा सेिा क्षेत्रमा स्िदे शी िा विदे शी धनजी क्षेत्र समेतको लगानीको

ु को आधथाक समृविमा योगदान पुर्याउन, सािाजधनक-धनजी साझेदारीमा सञ्चालन
माध्यमबाट मुलक
हुने पररयोजनाहरुलाई व्यिचस्थत गना तथा लगानी सम्बन्द्धी कानूनी व्यिस्थालाई एकीकरण र
सं शोधन गना िाञ्छनीय भएकोले,

सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।

पररच्छे द-१
प्रारचम्भक
१.

संचक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सािाजधनक-धनजी साझेदारी तथा लगानी
ऐन, २०७५” रहे को छ।
(२) यो ऐन तुरुन्द्त प्रारम्भ हुनेछ।

२.

पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,(क)

"अनुगमन तथा सहजीकरण सधमधत" भन्नाले दफा ९ बमोचजमको अनुगमन
तथा सहजीकरण सधमधत सम्झनु पछा।

(ख)

"अनुमधतपत्र" भन्नाले पररयोजना कायाान्द्ियन गना दफा ३१ बमोचजम
सािाजधनक-धनजी साझेदारीमा र दफा ३५ बमोचजम धनजी लगानीमा
पररयोजना कायाान्द्ियन गना प्रदान गररएको अनुमधतपत्र िा इजाजतपत्र
सम्झनु पछा।

(ग)

"अनुमधतपत्र प्राप्त व्यचक्त" भन्नाले पररयोजना कायाान्द्ियन गना अनुमधतपत्र
िा इजाजतपत्र प्राप्त फमा, कम्पनी िा व्यचक्तलाई सम्झनु पछा।

(घ)

"उपभोक्ता" भन्नाले यस ऐन बमोचजम सािाजधनक-धनजी साझेदारी धनजी

लगानीमा धनमााण भएको पूिााधार संरिनाबाट सेिा, सुविधा उपभोग िा
उपयोग गने व्यचक्त िा धनकाय सम्झनु पछा।

(ङ)

"एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्र" भन्नाले दफा ४६ बमोचजमको एकल धबन्द्दु सेिा

(ि)

"कायाालय" भन्नाले दफा १० बमोचजमको कायाालय सम्झनु पछा।

केन्द्र सम्झनु पछा।
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(छ)

"कोष" भन्नाले दफा ५७ बमोचजमको कोष सम्झनु पछा।

(ज)

"बोडा" भन्नाले दफा ५ बमोचजमको लगानी बोडा सम्झनु पछा।

(झ)

"पररयोजना" भन्नाले यस ऐन बमोचजम सािाजधनक-धनजी साझेदारीमा लगानी

गरी कायाान्द्ियन गररने पूिााधार सं रिना सम्बन्द्धी पररयोजना सम्झनु पछा र

सो शब्दले धनजी लगानीमा कायाान्द्ियन गररने पररयोजनालाई समेत
जनाउुँ छ।
(ञ)

"पूिााधार सं रिना" भन्नाले सडक, सुरुङ्ग मागा, पुल, नहर, जलाशय, बाुँध, ढल,

केबुलकार, रे सिे, रामिे, मेरो रे ल, मोनो रे ल, स्काइ रे ल, रलीबस, बस र ्यावपड

राचन्द्जट, सु्खा बन्द्दरगाह, जलमागा पररिहन धबसौनी स्थल, विमानस्थल,
अस्पताल, शीतभण्डार, गोदामघर, सािाजधनक सभागृह, रङ्गशाला, जल

विद्युतीय, जैविक, िायू, सौया लगायतका निीकरणीय, तापीय तथा भूतापीय
उजााको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, प्रदशानी स्थल, मनोरिन पाका,
फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यिस्थापन ्लाण्ट, सञ्चार तथा सूिना प्रविधध,
वित्तीय बजार पूिााधार, विशेष आधथाक तथा औद्योगीक क्षेत्र, कृवष क्षेत्र, चशक्षा

क्षेत्र, होटल िा पयाटन क्षेत्रसुँग सम्बचन्द्धत पूिााधार सं रिना सम्झनु पछा र
सो शब्दले यस्तै प्रकृधतका अन्द्य पूिााधार सं रिनालाई समेत जनाउुँ छ।
(ट)

"प्रमुख कायाकारी अधधकृत" भन्नाले दफा १२ बमोचजम धनयुक्त बोडाको

(ठ)

"महसुल" भन्नाले अनुमधतपत्र प्राप्त व्यचक्तले सेिा सुविधा उपलब्ध गराए

(ड)

"धनमााण" भन्नाले पूिााधार सं रिनाको विकास, धनमााण िा पुनस्थाापनाको काया

प्रमुख कायाकारी अधधकृत सम्झनु पछा।

बापत उपभोक्तासुँग धलने सेिा शुसक सम्झनु पछा।

सम्झनु पछा।
(ढ)

"तोवकएको" िा "तोवकए बमोचजम" भन्नाले यस ऐन अन्द्तगात बनेको

(ण)

"धनजी लगानी" भन्नाले दफा ३२ बमोचजम गररने लगानी सम्झनु पछा।

(त)

ुँ ी िा पुनलागानी िा यस्तै
"लगानी" भन्नाले यस ऐन बमोचजम ऋण िा स्िपूज

धनयमािलीमा तोवकएको िा तोवकए बमोचजम सम्झनु पछा।

ुँ ी प्रिाह सम्झनु
प्रकारका वित्तीय उपकरण माफात पररयोजनामा गररने पूज
पछा।

(थ)

"लगानीकताा" भन्नाले यस ऐन बमोचजम पररयोजनामा लगानी गरे को िा
लगानी गना इच्छा व्यक्त गने फमा, कम्पनी िा व्यचक्त सम्झनु पछा र सो
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शब्दले पररयोजनाको अध्ययन, विकास धनमााण िा सञ्चालन गने फमा,
कम्पनी िा व्यचक्तलाई समेत जनाउुँछ।
(द)

"सदस्य" भन्नाले दफा ५ बमोचजमको बोडाको सदस्य सम्झनु पछा र सो
शब्दले बोडाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाइा समेत जनाउुँ छ।

(ध)

"सम्झौता" भन्नाले पररयोजना कायाान्द्ियन गना नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार,

स्थानीय तह िा बोडा र लगानीकतााबीि भएको पररयोजना विकास सम्झौता,
पररयोजना लगानी सम्झौता िा सुविधा सम्झौता (कन्द्सेसन एधरमेन्द्ट) िा
अन्द्य यस्तै प्रकारका सम्झौता सम्झनु पछा।

(न)

"सम्बचन्द्धत धनकाय" भन्नाले पररयोजना कायाान्द्ियन तथा सहजीकरण गने
बोडा, नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय तह िा मातहतका
सािाजधनक धनकाय सम्झनु पछा।

(प)

"सिेक्षण" भन्नाले पररयोजना कायाान्द्ियन गनाको लाधग गररने प्रारचम्भक
अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, िातािरणीय अध्ययन, विस्तृत सम्भाव्यता
अध्ययन तथा विस्तृत पररयोजना प्रधतिेदन िा अन्द्य यस्तै प्रकारका
अनुसन्द्धान िा अन्द्िेषण सम्बन्द्धी काया सम्झनु पछा।

(फ)

"सािाजधनक धनकाय" भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय
तहको कायाालय, नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारको पूणा िा अधधकांश
स्िाधमत्ि िा धनयन्द्त्रणमा रहे को सं स्था, कम्पनी िा प्रिधलत कानून बमोचजम
सािाजधनक स्तरमा स्थावपत गठठत अन्द्य सङ्गठठत सं स्था िा नेपाल राजपत्रमा
सूिना प्रकाचशत गरी नेपाल सरकारले सािाजधनक धनकाय भनी तोवकठदएको
सािाजधनक सं स्था सम्झनु पछा ।

(ब)

"सािाजधनक-धनजी साझेदारी" भन्नाले सम्बचन्द्धत सािाजधनक धनकाय र
लगानीकताा बीि स्रोत िा प्रधतफल बाुँडफाुँट तथा जोचखम व्यहोने गरी
आपसी सहकायामा पूिााधार सं रिना धनमााण, सञ्चालन, पुनस्थाापना िा
सािाजधनक सेिा प्रिाह गना दफा १७ को उपदफा (२) मा उसलेख भए
मध्ये कुनै तररकाबाट पररयोजना कायाान्द्ियन गने प्रबन्द्ध सम्झनु पछा।

(भ)

"सािाजधनक-धनजी साझेदारी

एकाइ"

भन्नाले

दफा

१४

बमोचजमको

सािाजधनक-धनजी साझेदारी एकाइ सम्झनु पछा।
(म)

"स्थानीय तह" भन्नाले गाउुँ पाधलका िा नगरपाधलका सम्झनु पछा।
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पररच्छे द-२
लगानी स्िीकृधत तथा बोडा सम्बन्द्धी व्यिस्था
३.

लगानी स्िीकृधत: प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन छ अबा रुपैयाुँ

४.

पररयोजनाको कायाान्द्ियन: (१) सािाजधनक-धनजी साझेदारीका पररयोजनाको कायाान्द्ियन

िा सोभन्द्दा बढी लागत अनुमान भएका पररयोजनाको लगानी स्िीकृधत बोडाबाट हुनेछ।

दे हायका धनकायबाट हुनेछाः(क)

प्रिधलत सङ्घीय कानून बमोचजम स्थानीय तहको
कायाक्षेत्रमा परे का पररयोजना भए सम्बचन्द्धत स्थानीय
तह,

(ख)

प्रिधलत सङ्घीय कानून बमोचजम प्रदे श तहको
कायाक्षेत्रमा परे का पररयोजना भए सम्बचन्द्धत प्रदे श
सरकार,

(ग)

प्रिधलत

सङ्घीय

अधधकारक्षेत्रमा

कानून

परे का

बमोचजम

सङ्घको

पररयोजनामध्ये

रुपैयाुँसम्म

लागत

अनुमान

लगायतका

उजाा

पररयोजना

भएका

छ

अबा

जलविद्युत

बाहे कको

अन्द्य

पररयोजना िा दुई सय मेगाबाट क्षमता सम्मको
जलविद्युत लगायतका उजाा पररयोजना भए नेपाल
सरकारको सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालय िा धनकाय,
(घ)

छ अबा रुपैयाुँ भन्द्दा बढी लागत अनुमान भएका
जलविद्युत लगायतका उजाा पररयोजना बाहे कको
अन्द्य पररयोजना िा दुई सय मेगाबाट क्षमताभन्द्दा
बढीको जलविद्युत लगायतका उजाा पररयोजना भए
बोडा।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन प्रिधलत कानून
बमोचजमको कुनै धनकायले पवहिान गरी सूिी स्िीकृत गरे को पररयोजनाको हकमा
सम्बचन्द्धत धनकाय र बोडाबीिको आपसी समझदारी िा सम्झौताबाट कायाान्द्ियन गना
सवकनेछ।
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(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए
तापधन स्थानीय िा प्रदे श तहको कायाक्षेत्रमा परे का पररयोजनामा विदे शी लगानी गने
सम्बन्द्धी व्यिस्था सङ्घीय कानून बमोचजम हुनेछ।
(४) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोचजमको पररयोजनाको कायाान्द्ियन
गदाा बोडाले सम्बचन्द्धत धनकायसुँग समन्द्िय गनुा पनेछ।
५.

बोडाको गठन: (१) स्िदे शी िा विदे शी श्रोतको पररिालन गरी पूिााधार सं रिनाको
धनमााण तथा सेिा क्षेत्रको विकास गरी लगानी प्रििान गने समेतको काया गनाको लाधग
अधधकारसम्पन्न लगानी बोडा रहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको बोडाको गठन दे हाय बमोचजम हुनेछाः(क)

प्रधानमन्द्त्री

-अध्यक्ष

(ख)

अथा मन्द्त्री

-उपाध्यक्ष

(ग)

उद्योग, िाचणज्य तथा आपूधता मन्द्त्री

-सदस्य

(घ)

िन तथा िातािरण मन्द्त्री

-सदस्य

(ङ)

उजाा, जलश्रोत तथा धसुँिाई मन्द्त्री

-सदस्य

(ि)

पररयोजनासुँग

(छ)

राविय योजना आयोगको उपाध्यक्ष

-सदस्य

(ज)

नेपाल राि बैङ्कको गभनार

-सदस्य

(झ)

नेपाल सरकारको मु्य सचिि

-सदस्य

(ञ)

उद्योग, पयाटन, पूिााधार विकास, िाचणज्य

मन्द्त्री

सम्बचन्द्धत

मन्द्त्रालयका

कानून तथा वित्तीय क्षेत्रका विशेषज्ञहरूमध्ये

बोडाले मनोनयन गरे को कम्तीमा एकजना
मवहला सवहत तीनजना
(ट)
६.

-सदस्य

-सदस्य

कायाालयको प्रमुख कायाकारी अधधकृत -सदस्य-सचिि

सदस्यहरूको धनयुचक्त,पदािधध तथा पदमुचक्त: (१) दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड
(ञ) बमोचजमका सदस्यको मनोनय बोडाको अध्यक्षबाट हुनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोचजमका सदस्यहरुको पदािधध िार िषाको हुनेछ।
धनजहरूको पुनधनायचु क्त हुन सननेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन मनोनीत कुनै
सदस्यलाई अध्यक्षले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सननेछ।
तर त्यसरी हटाउनु अचघ धनजलाई सफाई पेश गने मौकाबाट बचञ्चत गररने
छै न।
(४) उपदफा (३) बमोचजम कुनै सदस्य पदमुक्त भएमा िा धनजले आफ्नो
पदबाट राचजनामा ठदएमा धनजको स्थानमा बाुँकी अिधधका लाधग अको व्यचक्तलाई
मनोनीत गना सवकनेछ।
७.

बैठक सम्बन्द्धी व्यिस्था: (१) बोडाको बैठक अध्यक्षले तोकेको धमधत स्थान र समयमा
बस्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको बैठक एक आधथाक िषामा कम्तीमा छ

पटक र दुई बैठकको बीिको अिधध दुई मवहनाभन्द्दा बढी नहुने गरी बस्नु पनेछ।

(३) बोडा बैठकको अध्यक्षता बोडाको अध्यक्षले र धनजको अनुपचस्थधतमा

बोडाको उपाध्यक्षले गनेछ।

(४) बोडाले पररयोजनासुँग सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालयका सचिि, नेपाल सरकारका

कुनै अधधकृत िा विशेषज्ञलाई बोडाको बैठकमा आमन्द्त्रण गना सननेछ।

(५) बोडा बैठकको कायासूिीमा परे को पररयोजनाका सम्बन्द्धमा हुने

छलफलमा सम्बचन्द्धत प्रदे शका मु्यमन्द्त्री िा स्थानीय तहका प्रमुखलाई आमन्द्त्रण
गना सवकनेछ।

(६) बोडाको धनणाय सदस्य-सचििले अधभलेख गरी प्रमाचणत गनेछ।
(७) बोडाको बैठक सम्बन्द्धी अन्द्य कायाविधध बोडा आफैले धनधाारण गरे

बमोचजम हुनछ
े ।
८.

बोडाको काम, कताव्य र अधधकार: बोडाको काम, कताव्य र अधधकार दे हाय बमोचजम
हुनेछ:-

(क)

सािाजधनक-धनजी साझेदारी तथा धनजी लगानीमा कायाान्द्ियन
गररने पररयोजना तथा लगानी सम्बन्द्धी नीधत तजुम
ा ा गने िा
गराउने,

(ख)

सम्भाव्य

पररयोजनाहरुको
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वििरण

सङ्कलन

गरी

त्यस्ता

पररयोजनाहरुको अध्ययन तथा पररयोजनाको सूिी तयार गने िा
गराउने,
(ग)

सािाजधनक-धनजी साझेदारी िा धनजी क्षेत्रबाट कायाान्द्ियन हुने
पररयोजनाहरु मध्ये प्रधतस्पधाात्मक िा विशेष प्राथधमकताका
पररयोजनाको छनौट गने िा गराउने,

(घ)

प्रधतस्पधाात्मक रुपमा कायाान्द्ियन गने गरी छनौट गररएका

पररयोजनाहरुको पारदचशाता,स्िच्छता र प्रधतस्पधााको सुधनचितता
हुने गरी प्राविधधक, वित्तीय क्षमता तथा समयमै पररयोजना

सम्पन्न गने आधार मूसयाङ्कन गरी त्यस्ता पररयोजनाहरुको पूिा
योग्यताको सूिी तयार, प्रस्ताि आह्वान, प्रस्तािको मूसयाङ्कन,
पररयोजना स्िीकृधत, लगानी स्िीकृधत, तथा आिश्यकता अनुसार
त्यस्ता पररयोजनाका प्रस्तािकसुँग िाताा गरी सम्झौता गने िा
गराउने,
(ङ)

विशेष प्राथधमकताका पररयोजनाहरुको रुपमा कायाान्द्ियन गने
गरी छनौट गररएका पररयोजनाहरुको िाताा माफात पररयोजना
विकास,धनमााण तथा सञ्चालन गने गरी सम्झौता गने िा गराउने,

(ि)

आव्हान नगररएका बोडामा सोझै प्राप्त हुन आएका प्रस्तािहरु

आिश्यकता अनुसार अध्ययन गरी सिेक्षण अनुमधतपत्र ठदने र
त्यस्ता प्रस्तािमा उचसलचखत पररयोजनाको लाधग कानून बमोचजम

आिश्यक पने अनुमधतपत्र, इजाजतपत्र, राईट अफ िेका लाधग

सम्बचन्द्धत धनकायमा पठाउने, लगानी स्िीकृधत तथा सहमधत
प्रदान गने िा प्रस्तािकसुँग िाताा गरी सम्झौता गने िा गराउने,
(छ)

स्िीकृत पररयोजनाको अध्ययन गरी सम्झौता बमोचजम धनमााण,
कायाान्द्ियन िा सञ्चालन भए िा नभएको अनुगमन गने िा
गराउने,

(ज)

पूिााधार धनमााण तथा पररयोजना विकास लगायत लगानीका

(झ)

आधथाक िा गैर आधथाक सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल

क्षेत्रमा सचम्मचश्रत वित्त सम्बन्द्धी काया गने,

सरकारलाई धसफाररस गने,
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(ञ)

स्िीकृत पररयोजनाको लाधग आिश्यक पने हदबन्द्दी भन्द्दा
बढीको जग्गा खरीद गना िा धलजमा उपलव्ध गराउन समन्द्िय
र सहचजकरण गने,

(ट)

स्िीकृत पररयोजनाको िातािरणीय प्रभाि मूसयाङ्कन अध्ययनका
लाधग िन तथा िातािरण सम्बन्द्धी अनुमधत धलनु पने भएमा
तोवकए बमोचजमको प्रवक्रया पूरा गरी अनुमधत प्रदान गने िा
गराउने,

(ठ)

पररयोजना विकास सम्झौता (प्रोजेनट डेभेलपमेन्द्ट एधरमेण्ट)
तथा पररयोजना लगानी सम्झौता (प्रोजेनट इन्द्भेिमेण्ट एधरमेण्ट)

लगायतका सहुधलयत सम्झौता (कन्द्सेसन एधरमेन्द्ट) स्िीकृत
गने,
(ड)

स्िीकृत पररयोजना कायाान्द्ियन गना प्रिधलत कानून बमोचजम

आिश्यक पने अनुमधत, इजाजत तथा स्िीकृधतको लाधग
सम्बचन्द्धत धनकायमा लेखी पठाउने,

(ढ)

लगानी मैत्री िातािरण तयार गरी नेपाललाई विदे शी लगानीको
गन्द्तव्य स्थलको रुपमा विकास गना नेपाल सरकारका सम्बचन्द्धत
धनकायसुँग सहकाया गने,

(ण)

विदे शी

लगानी

आकवषात

गनाका

लाधग

बोडाले

उपयुक्त

ु सुँग ठद्वपक्षीय लगानी सम्झौता र दोहोरो कर
ठहर्याएको मुलक
उन्द्मुचक्त लगायतका लगानी प्रििान सम्बन्द्धी िाताा गने िा

सं यन्द्त्र स्थावपत गने िा गराउने सम्बन्द्धमा नेपाल सरकारलाई
धसफाररश गने,
(त)

प्रत्यक्ष विदे शी लगानीमा िा सािाजधनक-धनजी साझेदारीमा
सञ्चालन हुने पूिााधार सं रिना धनमााण, सञ्चालन, पुनस्थाापना िा
स्तरोन्नधत गने िा सािाजधनक सेिा प्रिाह गने पररयोजना

कायाान्द्ियन र लगानीको सम्बन्द्धमा नेपाल सरकार लगायत
त्यस सम्बन्द्धी अन्द्य धनकायलाई आिश्यक विशेषज्ञ सेिा
उपलब्ध गराउने तथा समन्द्िय एिं सहजीकरण गने िा गराउने,
(थ)

पररयोजना

विकास,

लगानी

प्रििान

तथा

पररयोजना

कायाान्द्ियनका लाधग सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालय, प्रदे श, स्थाधनय तह
एिं सरकारी तथा धनजी क्षेत्र बीि समन्द्िय गने िा गराउने,
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(द)

स्िीकृत पररयोजनाहरूको कायाान्द्ियनका लाधग शीघ्र धनणाय र

(ध)

बोडाको िावषाक कायाक्रम र बजेट स्िीकृत गने,

(न)

सफलतापूिक
ा
पररयोजना कायाान्द्ियन गने लगानीकतााहरूको

समस्याको धछटोछररतो सेिा प्रदान गने िा गराउने,

सूिी तयार गरी आिश्यकता अनुसार त्यस्ता लगानीकतााहरु िा
पूिा योग्यता धनधाारण भएका लगानीकतााहरू बीि नयाुँ पररयोजना
कायाान्द्ियन गना प्रधतस्पधाा गराउने,

(प)

विदे शी लगानी प्रििान गने सम्बन्द्धमा प्रिार प्रसार तथा विदे शी
लगानीकताा बीि अन्द्तरवक्रया तथा अन्द्य आिश्यक काया गनाका
लाधग कायाालय तथा विदे शचस्थत नेपाली धनयोगहरूको सहकाया
तथा समन्द्िय स्थावपत हुने गरी त्यस्ता धनकायलाई पररिालन
गने िा गराउने,

(फ)

विदे शी लगानी आकषाण गना र त्यस्ता लगानीमा स्थापना तथा
सञ्चालन हुने कुनै पधन पररयोजनाको लाधग एकल धबन्द्दु सेिा
केन्द्रबाट सेिा प्रदान गने िा गराउने,

(ब)

सम्झौता बमोचजम वित्तीय व्यिस्थापन भई सकेपधछ त्यस्तो
सम्झौता बमोचजम पररयोजना कायाान्द्ियनको अनुगमन गने िा
गराउने,

(भ)

लगानीकताालाई अनुमधत िा इजाजत प्रदान गरे बापत िा
पररयोजना विकास गना बोडाले पुर्याएको सेिा तथा सहजीकरण
बापत तोवकए बमोचजमको शुसक, दस्तुर धलने,

(म)

बोडाबाट

सहजीकरण

गररएका

िा

गररने

पररयोजनालाई

आिश्यक पने पूिााधार सं रिनाको धनमााण तोवकए बमोचजम
लगानीकताामाफात गने िा गराउने ,
(य)
९.

तोवकए बमोचजमका अन्द्य काया गने।

अनुगमन तथा सहजीकरण सधमधत: (१) यस ऐन बमोचजम कायाान्द्ियन हुने पररयोजनाको

कायाान्द्ियन तथा अनुगमन गना तथा सो कायामा सहजीकरण गनाका लाधग दे हाय
बमोचजमको एक अनुगमन तथा सहजीकरण सधमधत रहनेछ:(क)

बोडाको उपाध्यक्ष

(ख)

सचिि,
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प्रधानमन्द्त्री

-सं योजक
तथा

मचन्द्त्रपररषद्को कायाालय (आधथाक
तथा पूिााधार विकास विषय हे ने)
(ग)

-सदस्य

सचिि, िन तथा िातािरण मन्द्त्रालय
-सदस्य

(घ)

सचिि, उजाा, जलश्रोत तथा धसं िाई

(ङ)

सचिि, उद्योग, िाचणज्य तथा आपूधता

(ि)

सचिि, राविय योजना आयोग

(छ)

सचिि,

(ज)

प्रमुख कायाकारी अधधकृत

(झ)

दफा 5 को उपदफा (२) को खण्ड

मन्द्त्रालय

-सदस्य

मन्द्त्रालय,

मन्द्त्रालय

पररयोजनासुँग

- सदस्य
-सदस्य

सम्बचन्द्धत

-सदस्य
-सदस्य

(ठ) बमोचजमका सदस्यबाट बोडाको
अध्यक्षले तोकेको एक जना

(ञ)

बोडाको सािाजधनक-धनजी साझेदारी
एकाइ प्रमुख,

-सदस्य

-सदस्य-सचिि

(२) उपदफा (१) बमोचजमको अनुगमन तथा सहजीकरण सधमधतको काम,
कताव्य र अधधकार तथा बैठक सम्बन्द्धी व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।
१०.

बोडाको कायाालय: (१) बोडाको सचििालयको रुपमा काया गना लगानी बोडाको एक
कायाालय रहनेछ।

(२) कायाालयको सङ्गठनात्मक सं रिना र कमािारीको दरबन्द्दी नेपाल
सरकारले स्िीकृत गरे बमोचजम हुनछ
े ।
(३) प्रमुख कायाकारी अधधकृत कायाालयको पूरा समय काम गने प्रमुख
पदाधधकारी हुनेछ।
(४) कायाालयले आिश्यक दे खेमा बोडाको स्िीकृधत धलई ससलाहकार िा
विशेषज्ञको समूह गठन गना सननेछ।
११.

कायाालयको काम, कताव्य र अधधकार: कायाालयको काम, कताव्य र अधधकार दे हाय
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बमोचजम हुनेछ:(क)

सािाजधनक-धनजी साझेदारी अिधारणा अन्द्तगातका पररयोजनाहरुको पवहिान,
सिेक्षण तथा कायाान्द्ियनको लाधग विकासकताा छनौट तथा अनुगमन
लगायतका काया गने,

(ख)

सािाजधनक-धनजी साझेदारी अिधारणा तथा धनजी लगानीमा कायाान्द्ियन हुने

पररयोजनाको धनमााण, सञ्चालन, व्यिस्थापन लगायतका कायामा सहजीकरण
गने,

(ग)

बोडाद्वारा स्िीकृत शताहरू तथा प्रस्ताि आह्वानमा संलग्न सम्झौताको

(घ)

सम्झौता अनुरूप पररयोजना कायाान्द्ियन गना लगानीकताालाई सहजीकरण

(ङ)

पररयोजना कायाान्द्ियनमा दे चखएका समस्याको धनराकरण गने,

(ि)

स्िीकृत पररयोजना कायाान्द्ियनका लाधग सािाजधनक धनकाय, प्रदे श, स्थानीय

मस्यौदाको आधारमा प्रस्तािक िा लगानीकताासुँग िाताा गरी सम्झौता गने,

गने,

तह लगायत धनजी क्षेत्रसुँग समन्द्िय गने,
(छ)

स्िीकृत पररयोजनाले प्राप्त गने आधथाक िा गैरआधथाक सुविधा उपलब्ध हुने

(ज)

कुनै क्षेत्र िा पररयोजनाको लाधग उपलब्ध गराइएको सुविधा अपयााप्त भएको

व्यिस्था धमलाउने,

िा अन्द्य कुनै कारणबाट लगानी धनरुत्सावहत भएको दे चखएमा सोको
सुधारका उपाय बोडा समक्ष पेश गने,

(झ)

पररयोजनाको कायाान्द्ियनको अनुगमन गने तथा समयताधलका बमोचजम
पररयोजना कायाान्द्ियन नभएको दे चखएमा सो सम्बन्द्धमा आिश्यक कारबाही
गना िा अनुमधत रद्द गनाका लाधग बोडा समक्ष धसफाररस गने,

(ञ)

कुनै विशेष लगानीका क्षेत्र िा उपक्षेत्रमा विशेष ध्यान ठदन आिश्यक

(ट)

स्िदे शी तथा विदे शी लगानीको सुरक्षा तथा लगानी प्रििान सम्बन्द्धी काया

दे चखएमा सोको सुझाि बोडा समक्ष पेश गने,

गने,
(ठ)

सािाजधनक-धनजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्द्धमा अध्ययन तथा अनुसन्द्धान
गने,
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(ड)

१२.

बोडाको क्षेत्राधधकार धभत्र रहे का र बोडाले धनणाय गरी तोवकठदएका
प्रशासधनक तथा अन्द्य काया गने।

प्रमुख कायाकारी अधधकृत: (१) बोडाको दै धनक प्रशासन सञ्चालन तथा काया सम्पादन
गना एक प्रमुख कायाकारी अधधकृत रहनेछ।

(२) प्रमुख कायाकारी अधधकृत बोडामा पूरा समय काम गने प्रमुख

प्रशासकीय पदाधधकारी हुनेछ र धनजको पाररश्रधमक र अन्द्य सुविधा नेपाल सरकारले
तोके बमोचजम हुनेछ।

(३) मान्द्यता प्राप्त चशक्षण संस्थाबाट अथाशास्त्र, व्यिस्थापन, िाचणज्यशास्त्र,
कानून, इचन्द्जधनयररङ्ग िा विकास सम्बन्द्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीणा
गरे को र पररयोजना विकास, सािाजधनक खररद, सािाजधनक-धनजी साझेदारी, लगानी
प्रििान, विकास प्रशासन, बैंवकङ्ग, वित्तीय क्षेत्र औद्योधगक व्यिस्थापनको क्षेत्रमा
कम्तीमा दश िषाको व्यिस्थापकीय अनुभि हाधसल गरे को नेपाली नागररक प्रमुख
कायाकारी अधधकृत पदमा धनयुक्त हुन योग्य माधननेछ।

(४) दे हायको व्यचक्त बोडाको प्रमुख कायाकारी अधधकृतको पदमा धनयुचक्त

हुन योग्य हुने छै नाः-

(क)

भ्रिािार, िोरी, मानि बेिधबखन तथा ओसारपोसार,
जबरजस्ती करणी जस्ता नैधतक पतन दे चखने कुनै
फौजदारी

ठहररएको,
(ख)

अधभयोगमा

अदालतबाट

कसूरदार

प्रिधलत कानून बमोचजम कालो सूिीमा परे को
अिधधभर,

(ग)

पैधतस िषा उमेर पूरा नगरे को,

(घ)

पैसठ्ठी िषा उमेर नाघेको।

(५) प्रमुख कायाकारी अधधकृतको धनयुचक्तका लाधग नेपाल सरकार समक्ष

धसफाररस गना बोडाको उपाध्यक्षको सं योजकत्िमा राविय योजना आयोगको उपाध्यक्ष
र नेपाल सरकारले तोकेको विषय विज्ञ रहे को तीन सदस्यीय धसफाररस सधमधत रहनेछ।
(६) उपदफा (५) बमोचजमको सधमधतले प्रधतस्पधााको आधारमा तोवकए

बमोचजमको कायाविधध पूरा गरी प्रमुख कायाकारी अधधकृतको धनयुचक्तका लाधग तीनजना
व्यचक्तको नाम धसफाररस गनेछ।
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(७) उपदफा (६) बमोचजम धसफाररस भएका व्यचक्तहरूमध्ये एकजनालाई

नेपाल सरकार, मचन्द्त्रपररषद्ले प्रमुख कायाकारी अधधकृतको पदमा धनयुक्त गनेछ।

(८) प्रमुख कायाकारी अधधकृतको पदािधध िार िषाको हुनेछ र धनज अको

एक अिधधका लाधग पुनाः धनयुक्त हुन सननेछ।

(९) दे हायको अिस्थामा प्रमुख कायाकारी अधधकृतको पद ररक्त हुनेछ:(क)

उपदफा (४) बमोचजम अयोग्य भएमा,

(ख)

धनजले आफ्नो पदबाट बोडामाफात ठदएको राजीनामा
नेपाल सरकार, मचन्द्त्रपररषद्बाट स्िीकृत भएमा,

(ग)

कायाक्षमताको अभाि, खराब आिरण िा धनजको
काया सम्पादनको स्तर सन्द्तोषजनक नभई नेपाल
सरकार मचन्द्त्रपररषद्ले धनजलाई हटाएमा,

(घ)

धनजको पदािधध पूरा भएमा,

(ङ)

धनजको मृत्यु भएमा,

(ि)

पैसठ्ठी िषा उमेर पूरा भएमा ।

(१०) उपदफा (९) को खण्ड (ख) बमोचजम हटाउनु अचघ धनजलाई
सफाई पेश गने मौका ठदनु पनेछ।
(११) प्रमुख कायाकारी अधधकृतमा धनयुचक्त भई पदािधध समाप्त भएको

धमधतले पाुँि िषासम्म आफू बोडामा रहे को अिधधमा यस ऐन बमोचजम अनुमधत पत्र
ठदई लगानी स्िीकृधत भएका पररयोजनामा सं लग्न हुन पाउने छै न।
१३.

प्रमुख कायाकारी अधधकृतको काम, कताव्य र अधधकार: (१) यस ऐनमा लेचखएका

काम, कताव्य र अधधकारका अधतररक्त प्रमुख कायाकारी अधधकृतको अन्द्य काम,
कताव्य र अधधकार दे हाय बमोचजम हुनेछ:(क)

बोडाको बैठकमा पेश गररने प्रस्तािहरूको सूिी तयार

(ख)

पररयोजना स्िीकृधतका लाधग बोडा समक्ष पेश गने र

गने,

आिश्यक प्रवक्रया अगाडी बढाउने,

209

(ग)

बोडाबाट भएका धनणाय धनदे शन कायाान्द्ियन गने

(घ)

बोडा तथा कायाालयको िावषाक बजेट र कायाक्रम

(ङ)

बोडाबाट

गराउने,

तयार गने र स्िीकृधतका लाधग बोडा समक्ष पेश गने,
कायाान्द्ियनको

लाधग

स्िीकृत

पररयोजनाहरूको कायाान्द्ियनको अनुगमन, समीक्षा,
मूसयाङ्कन गने,

(ि)
१४.

बोडाले तोकेका अन्द्य कायाहरु गने।

सािाजधनक-धनजी साझेदारी एकाइ: (१) सािाजधनक-धनजी साझेदारी अिधारणा अन्द्तगात
कायाान्द्ियन हुने पररयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा लगानीकताा छनौट गना र
सािाजधनक धनकायहरुलाई पररयोजनाहरुको धनमााण, सञ्चालन तथा अन्द्य विषयहरुमा
सहजीकरण गना कायाालयमा एक सािाजधनक-धनजी साझेदारी एकाइ रहनेछ।

(२) सािाजधनक-धनजी साझेदारी एकाइको काम, कताव्य तथा अधधकारहरु
दे हाय बमोचजम हुनेछाः(क)

सािाजधनक-धनजी साझेदारी सम्बन्द्धी नीधतगत विषयमा कायानीधत,
कायाविधध तथा धनदे चशका बनाई बोडा समक्ष पेश गने,

(ख)

सािाजधनक-धनजी

साझेदारीका

पररयोजना

कायाान्द्ियन

गने

लगानीकताालाई राय, सुझाि िा परामशा ठदने तथा मागादशान
गने,

(ग)

सािाजधनक-धनजी

साझेदारी

सम्बन्द्धी

आशयपत्र

आह्वान,

पूिय
ा ोग्यता तथा प्रस्ताि आह्वानपत्र तथा पररयोजना सम्झौताको
मस्यौदा तयार गने तथा आव्हान गने,

(घ)

सािाजधनक-धनजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने स्िीकृत पररयोजनाको
पररयोजना बैंक तयार गरी अध्यािधधक गने,

(ङ)

सािाजधनक-धनजी साझेदारीमा कायाान्द्ियन हुने पररयोजनाको

सम्भाव्यता अध्ययन, पररयोजना तयारी विषयका वििरणको
मूसयाङ्कन गरी राय प्रधतकृया ठदने,
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(ि)

सािाजधनक-धनजी

साझेदार

मा

सञ्चाधलत

पररयोजनाहरुको

कायाान्द्ियनको अिस्थाको अनुगमन तथा मूसयाङ्कन गरी राय,
प्रधतकृया तथा सुझाि ठदने,

(छ)

सािाजधनक-धनजी साझेदारीमा कायाान्द्ियन हुने पररयोजनाहरुको
साझेदार छनौट गने प्रवक्रया तयार गरी लागू गने,

(ज)

अन्द्तरााविय सािाजधनक-धनजी साझेदारीका असल अभ्यास तथा
अनुभिहरुका सम्बन्द्धमा धनयधमत अनुसन्द्धान गने तथा नेपालमा
सािाजधनक-धनजी साझेदारी ढाुँिाको लाधग उपयुक्त हुने विषयहरु
अिलम्बन गने,

(झ)

सािाजधनक-धनजी साझेदारीमा कायाान्द्ियन हुने आयोजनाको
तयारी तथा कायाान्द्ियनमा लगानीकताालाई आिश्यक सहयोग
गने,

(ञ)

सािाजधनक-धनजी साझेदारीका पररयोजनासुँग सम्बचन्द्धत सूिनाहरु

(ट)

बोडा िा कायाालयले तोकेका अन्द्य काया गने।

सङ्कलन गरी अधभलेखीकरण गने,

(३) सािाजधनक-धनजी साझेदारी एकाइको गठन, सङ्गठनात्मक ढाुँिा तथा
अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।
१५.

लगानी एकाइ: (१) यस ऐन बमोचजम कायाान्द्ियन हुने पररयोजनामा हुने लगानीको

प्रििान तथा लगानीमैत्री िातािरणको लाधग समन्द्िय, सहकाया तथा सहजीकरण गना
कायाालयमा एक लगानी एकाइ रहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको लगानी एकाइको काम, कताव्य र अधधकार
दे हाय बमोचजम हुनेछ:(क)

धनजी लगानीमा कायाान्द्ियन गररने पररयोजना तथा
लगानी सम्बन्द्धी नीधत तजुम
ा ा गरी बोडा समक्ष पेश गने,

(ख)

धनजी

लगानीमा

कायाान्द्ियन

हुन

सनने

सम्भाव्य

पररयोजनाहरुको अध्ययन गरी पररयोजना सूिी तयार
गने,

(ग)

बोडामा सोझै प्राप्त हुन आएका आव्हान नगररएका
प्रस्तािहरुको हकमा आिश्यक अध्ययन गने र सोको

लाधग आिश्यक पने अनुमधत पत्र, इजाजत पत्र प्रदान
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गना सम्बचन्द्धत धनकायमा लेखी पठाउने,
(घ)

पररयोजना

लगानी

सम्झौता

लगायतका

सहुधलयत

सम्झौता तथा समझदारी पत्रको मस्यौदा तयार गने,
(ङ)

पररयोजना

विकास,लगानी

प्रििान

तथा

पररयोजना

कायाान्द्ियनका लाधग सािाजधनक धनकाय तथा धनजी क्षेत्र
बीि समन्द्िय गने,

(ि)

धनजी लगानीमा पररयोजनाको विकासकताा छनौटको

(छ)

लगानी सम्बन्द्धमा अध्ययन, अनुसन्द्धान गने,

(ज)

िैदेचशक

(झ)

सम्भावित लगानीकतााको वििरण तयार गरी सम्भावित

आधारहरु तयार गने,

लगानीका

वििरण तयार गने,

सन्द्दभामा

तुलनात्मक

लाभको

लगानीकतााको लगानी सम्बन्द्धी चजज्ञाशा सम्बोधन गने,
(ञ)

बोडा िा कायाालयले तोकेका अन्द्य काया गने।

(३) लगानी एकाइको गठन, सङ्गठनात्मक सं रिना तथा अन्द्य व्यिस्था
तोवकए बमोचजम हुनेछ।
१६.

विशेषज्ञ सधमधत िा कायादल: (१) पररयोजना लगानीको कुनै खास प्राविधधक पक्षको
अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सुझाि ठदन कायाालयले कायाादेश तथा कायाािधध तोकी
सम्बचन्द्धत क्षेत्रका विशेषज्ञ रहे को एक विशेषज्ञ सधमधत िा कायादल गठन गना सननेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमका सदस्य तथा पदाधधकारीहरुको सुविधा

कायाालयले तोके बमोचजम हुनेछ।

पररच्छे द-३
सािाजधनक-धनजी साझेदारी
१७.

पररयोजना कायाान्द्ियन गना सवकने: (१) पूिााधार सं रिना सम्बन्द्धी कुनै पररयोजना
सािाजधनक-धनजी साझेदारीबाट कायाान्द्ियन गना सवकनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम सािाजधनक-धनजी साझेदारीबाट पररयोजना
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कायाान्द्ियन गदाा दे हायको कुनै तररका अपनाउन सवकनेछ:(क)

धनमााण तथा हस्तान्द्तरण,

(ख)

धनमााण, सञ्चालन तथा हस्तान्द्तरण,

(ग)

धनमााण, स्िाधमत्िकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्द्तरण,

(घ)

धनमााण, हस्तान्द्तरण तथा सञ्चालन,

(ङ)

धलज, सञ्चालन तथा हस्तान्द्तरण,

(ि)

धलज, धनमााण, सञ्चालन तथा हस्तान्द्तरण,

(छ)

विकास, सञ्चालन तथा हस्तान्द्तरण,

(ज)

व्यिस्थापन, सञ्चालन तथा हस्तान्द्तरण,

(झ)

पुनस्थाापना, सञ्चालन तथा हस्तान्द्तरण,
स्पिीकरणाः

यस

खण्डको

प्रयोजनको

लाधग

पुनस्थाापना भन्नाले मौजुदा पूिााधार संरिनाको ममात,
विस्तार िा पुनधनामाण गरी पुनस्थाापना गने काया
सम्झनु पछा।
(ञ)

यस्तै अन्द्य कुनै तररका।

(३) उपदफा (२) बमोचजम पररयोजना कायाान्द्ियन गदाा कुनै पररयोजनाको

धनमााण, सञ्चालन, पुनस्थाापना, ममात तथा विस्तारमध्ये कुनै एक िा एकभन्द्दा बढी
िरणमा पररयोजना कायाान्द्ियन गना सवकनेछ।
१८.

पररयोजना कायाान्द्ियन नगररने: यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन
दे हायका पररयोजना सािाजधनक-धनजी साझेदारीबाट कायाान्द्ियन गररने छै नाः(क)

वित्तीय, प्राविधधक िा सञ्चालन सम्बन्द्धी जोचखम धनजी क्षेत्रलाई
हस्तान्द्तरण नगरी धनजी क्षेत्रबाट कुनै काम िा सेिा प्राप्त गने
उद्देश्यबाट सञ्चालन हुने पररयोजना,

१९.

(ख)

राविय सुरक्षासुँग सम्बचन्द्धत पररयोजना,

(ग)

बोडाले तोवकठदएका अन्द्य पररयोजना।

प्राथधमकता धनधाारण: सािाजधनक-धनजी साझेदारीबाट कायाान्द्ियन गररने पररयोजनाको
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प्राथधमकताका क्षेत्र बोडाले धनधाारण गरे बमोचजम हुनेछ।
२०.

पररयोजना पवहिान: (१) सम्बचन्द्धत धनकायले सािाजधनक-धनजी साझेदारीमा कायाान्द्ियन
गना सवकने पररयोजना पवहिान गरी सूिी तयार गनुा पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको सूिी तयार गदाा पररयोजनाको सभे क्षण

लगायतको अध्ययन भए िा नभएको तथा तोवकए बमोचजमका अन्द्य वििरण समेतका
आधारमा सम्बचन्द्धत धनकायले प्राथधमकता धनधाारण गनुा पनेछ।

(३) यस दफा बमोचजम पररयोजना पवहिान गरी सूिी धनधाारण गदाा

प्राधबधधक तथा वित्तीय विषयहरुमा बोडासुँग परामशा धलन सवकनेछ।
२१.

पररयोजना स्िीकृत गराउनु पने: (१) दफा २० बमोचजम पवहिान गरी सूिीकृत
गररएका पररयोजनाहरु कायाान्द्ियन गने सम्बन्द्धमा कायाक्षेत्र अनुसार बोडा िा सम्बचन्द्धत
धनकायबाट स्िीकृत गराउनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम पररयोजना स्िीकृत गराउुँ दा सािाजधनक-धनजी
साझेदारीमा कायाान्द्ियन गररने भए दफा १७ मा उचसलचखत तररका मध्ये कुन
तररकाबाट कायाान्द्ियन गना सवकने हो सोको व्यहोरा उसलेख गनुा पनेछ।
(३) कुनै सािाजधनक धनकाय अन्द्तगात एकै प्रकृधतका एकभन्द्दा बढी
पररयोजना सािाजधनक-धनजी साझेदारीमा कायाान्द्ियन गना यस दफा बमोचजम पररयोजना
स्िीकृत गराउुँ दा त्यस्तो पररयोजनाको पुनाः प्राथधमवककरण गनुा पनेछ।
२२.

पररयोजनाको सूिी प्रकाशन गने: दफा २१ बमोचजम पररयोजना स्िीकृत भएपधछ

२३.

आशयपत्र आह्वान गने: (१) दफा २१ बमोचजम स्िीकृत पररयोजनाको अध्ययन-

सम्बचन्द्धत धनकायले पररयोजनाको सूिी प्रकाशन गनुा पनेछ।

अनुमधत, सिेक्षण िा कायाान्द्ियनका लाधग सम्बचन्द्धत धनकायले सािाजधनक सूिना
प्रकाशन गरी आशयपत्र आह्वान गनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको सूिनामा दे हायका वििरण खुलाउनु पनेछ:(क)

आशयपत्र पेश गने कायाालय िा धनकाय,

(ख)

आशयपत्र पेश गने अिधध,

(ग)

आशयपत्रमा खुलाउनु पने वििरण,

(घ)

आशयपत्र साथ सं लग्न गनुा पने कागजातहरु,

(ङ)

प्रस्तािकको प्राविधधक तथा आधथाक क्षमता,
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(ि)
२४.

तोवकए बमोचजमका अन्द्य वििरण।

आशयपत्र पेश गने: पररयोजनाको अध्ययन-अनुमधत, सिेक्षण िा कायाान्द्ियन गना िाहने
व्यचक्तले तोवकए बमोचजमका शताका अधधनमा रही दफा २३ बमोचजमको सूिनामा
उचसलचखत अिधधधभत्र सम्बचन्द्धत धनकायमा आशयपत्र पेश गनुा पनेछ।

२५.

संचक्षप्त सूिी तयार गने: दफा २४ बमोचजम आशयपत्र प्राप्त भएपधछ सम्बचन्द्धत धनकायले
तोवकए

बमोचजमको

आधारमा

मूसयाङ्कन

प्रस्तािकहरुको सं चक्षप्त सूिी तयार गनुा पनेछ।
२६.

गरी

तोवकएका

प्रवक्रया

बमोचजम

प्रस्ताि आह्वान गने: (१) दफा २५ बमोचजम सं चक्षप्त सूिी तयार गरे पधछ सम्बचन्द्धत
धनकायले सािाजधनक सूिना प्रकाशन गरी सो सूिीमा परे का प्रस्तािकहरुसुँग तोवकए
बमोचजमका विषयहरु खुलाई प्रस्ताि आह्वान गनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम प्रस्ताि पेश गना िाहने प्रस्तािकले तोवकए
बमोचजमका वििरणहरु खुलाई सूिनामा उचसलचखत अिधधधभत्र सम्बचन्द्धत धनकायमा
प्रस्ताि पेश गनुा पनेछ।
२७.

प्रस्ताि छनौट गने: (१) दफा २६ को उपदफा (२) बमोचजम प्रस्ताि प्राप्त भएपधछ
सम्बचन्द्धत धनकायले तोवकए बमोचजमको मूसयाङ्कन सधमधत गठन गरी तोवकएको
अिधधधभत्र दे हायका आधारमा प्रस्ताि छनौट गनुा पनेछाः(क)

तोवकएको समयमा धनमााण सम्पन्न गने आधार

(ख)

सम्बचन्द्धत धनकायलाई बुझाउनु पने रोयसटी रकम

(ग)

पररयोजना

सवहतको प्राविधधक प्रस्ताि,

भए प्रस्तावित रोयसटी रकम,

प्रस्तावित

कायाान्द्ियन
महसुल

गदाा

लगायतका

उपभोक्तासुँग
विषय

धलने

उचसलचखत

आधथाक प्रस्ताि।
(२) यस दफा बमोचजम प्रस्ताि छनौट गरे पधछ सम्बचन्द्धत धनकायले त्यसको
जानकारी तोवकएको अिधधधभत्र प्रस्तािकलाई ठदनु पनेछ।
(३) यस दफा बमोचजमको प्रस्ताि छनौट सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए
बमोचजम हुनेछ।
२८.

आव्हान नगररएको प्रस्ताि: (१) यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन
प्रस्तािक स्ियंले सािाजधनक-धनजी साझेदारीको माध्यमबाट पररयोजना कायाान्द्ियन

गनाको लाधग सम्बचन्द्धत धनकाय समक्ष तोवकए बमोचजमको आधार, दस्तुर र ढाुँिामा
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प्रस्ताि पेश गना सननेछ।
स्पिीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लाधग "आव्हान नगररएको प्रस्ताि"
भन्नाले सम्बचन्द्धत धनकायले सािाजधनक सूिना जारी नगरे को अिस्थामा लगानीकताा
स्ियंले कुनै पररयोजना विकास गने उद्देश्यले आशय प्रकट गरी पेश गरे को प्रस्ताि
सम्झनु पछा।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको प्रस्ताि पेश गदाा दे हायका विषयहरु उसलेख

गनुा पनेछ:-

(क)

पररयोजनाको वििरण,

(ख)

प्रस्तािकको प्राविधधक तथा वित्तीय क्षमता सवहतको
वििरण (प्रोफाइल),

(ग)

पररयोजनाको प्रारचम्भक संभाव्यता अध्ययन प्रधतिेदन

(घ)

प्रस्तावित व्यािसावयक योजना,

(ङ)

पररयोजनामा प्रयोग हुने प्रविधध,

(ि)

पररयोजनाबाट प्राप्त हुने सम्भावित लाभको वििरण।

भए त्यस्तो प्रधतिेदन,

(३) उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त प्रस्ताि दफा २७ को उपदफा (१)
बमोचजमको मूसयाङ्कन सधमधतको धसफाररसको आधारमा सो पररयोजनाको अध्ययन तथा

सभे क्षण अनुमधत िा पररयोजना विकास िा सञ्चालनको लाधग तोवकएको प्रवक्रया पूरा
गरी तोवकए बमोचजमको ढाुँिामा इजाजतपत्र प्रदान गना सवकने छ।

(४) उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त भएको पररयोजना प्रस्तािलाई मूसयाङ्कन
गदाा सािाजधनक-धनजी साझेदारीमा धनमााण हुने पररयोजना प्रधतस्पधााको आधारमा अगाधड
बढाउुँ दा लाभदायी हुने दे चखएमा सोही प्रस्तािलाई स्िीस च्यालेन्द्जका आधारमा
सम्बचन्द्धत धनकायले तोकेको प्रवक्रया बमोचजम प्रधतस्पधाा गराउन सननेछ।

स्पविकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लाधग "चस्िस च्यालेन्द्ज" भन्नाले

सम्बचन्द्धत धनकायले कुनै सेिा क्षेत्र िा सडक, रे ल जस्ता सािाजधनक
पररयोजनाका लाधग आव्हान नगररएको प्रस्ताि प्राप्त गरे को अिस्थामा उक्त

प्रस्तािभन्द्दा रािो प्रस्ताि प्राप्त हुनसनने अधभप्रायले उपयुक्त प्रस्ताि ियन
गना प्राप्त प्रस्तािलाई कुनै पधन विधध िा प्रवक्रयाबाट तेस्रो पक्षलाई समेत
आव्हान गरी िा सािाजधनक गरी मूसयाङ्कन गररने विधध सम्झनु पछा।
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(५) उपदफा (१) बमोचजमको प्रस्ताि उपर िाताा गदाा प्रस्तािक बाहे क

अन्द्य कुनै प्रस्तािकको प्रस्ताि स्िीकृत भएमा स्िीकृत भएको प्रस्तािकतााबाट उपदफा

(१) बमोचजमको प्रस्तािकलाई तोवकए बमोचजमको पररयोजना विकासको क्रममा

भएको प्रारचम्भक खिा र अध्ययन तथा विकासको क्रममा सम्बचन्द्धत धनकायको कुनै
खिा भएको अिस्थामा सो समेत सोधभनाा तोवकए बमोचजम उपलब्ध गराउन सवकनेछ।
२९.

िातााद्वारा पररयोजना कायाान्द्ियन गना सनने: (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको

भए तापधन कम्तीमा दुईपटक आशयपत्र िा प्रस्ताि आह्वान गदाा पधन छनौट हुन
नसकेको अिस्थामा त्यस्तो पररयोजना सम्बचन्द्धत धनकायले सोझै िातााद्वारा कायाान्द्ियन
गराउन सननेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन दे हायको कुनै
कारणले कुनै पररयोजना िातााद्वारा कायाान्द्ियन गना मनाधसब हुने दे चखएमा त्यस्तो
पररयोजना सम्बचन्द्धत धनकायले तोवकए बमोचजमको प्रवक्रया पूरा गरी िातााद्वारा
कायाान्द्ियन गराउन सननेछ:(क)

पररयोजनाको प्रकृधत िा लागतको कारण आधथक
तथा प्राधबधधक रुपमा प्रधतस्पधाा हुन सनने सम्भािना
नभएको पररयोजना,

(ख)

नयाुँ अिधारणा िा प्रविधध समािेश भएको पररयोजना,

(ग)

राविय प्राथधमकताका आधारमा कायाान्द्ियन गने गरी
छनौट गररएको पररयोजना,

(घ)

यस ऐन बमोचजमको अन्द्य कायाविधध अिलम्बन गना
उपयुक्त नदे चखएको पररयोजना।

(३) उपदफा (१) बमोचजमको कुनै पररयोजना िातााद्वारा कायाान्द्ियन गना
िाहने प्रस्तािकले तोवकएका विषयहरु खुलाई सम्बचन्द्धत धनकाय समक्ष प्रस्ताि पेश
गनुा पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोचजमको प्रस्तािलाई तोवकए बमोचजम विस्तृत

मूसयाङ्कन गरी सम्बचन्द्धत धनकायले िातााद्वारा पररयोजना कायाान्द्ियन गना चस्िकृती ठदन
सननेछ।
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३०.

िातााद्वारा पररयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गना सनने: (१) यस ऐनमा जुनसुकै
कुरा लेचखएको भए तापधन विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नभएको कुनै पररयोजनाको
विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गना िाहने व्यचक्तले सोको अनुमधतको लाधग कायाालय
समक्ष धनिेदन ठदन सननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम परे को धनिेदन उपर जाुँिबुझ गदाा विस्तृत
सम्भाव्यता अध्ययन गने अनुमधत ठदन मनाधसब दे चखएमा कायाालयले धनिेदकसुँग िाताा
गरी त्यस्तो पररयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गना, गराउन अनुमधत ठदन
सननेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गदाा गराउुँ दा

लागेको खिा त्यस्तो विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गने, गराउने व्यचक्त स्ियंले व्यहोनुा
पनेछ।

(४) यस दफा बमोचजम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गररएको कुनै
पररयोजनाको कायाान्द्ियन गनाको लाधग प्रधतस्पधाा गराइएको अिस्थामा उपदफा (२)
बमोचजम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गने, गराउने व्यचक्त छनौट हुन नसकेमा धनजले

सो पररयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गदाा गराउुँ दा लागेको खिा त्यस्तो

पररयोजनाको कायाान्द्ियनको लाधग छनौट भएको प्रस्ताि स्िीकृत हुने व्यचक्तले व्यहोनुा
पनेछ।

(५)

उपदफा

(४)

मूसयाङ्कनकतााबाट गराईने छ।

बमोचजम

व्यहोररने

रकमको

धनधाारण

स्ितन्द्त्र

(६) यस दफा बमोचजम पररयोजनाका सम्बन्द्धमा तयार पाररएको अध्ययन

प्रधतिेदनको आधारमा त्यस्तो पररयोजना यस ऐन बमोचजम कायाान्द्ियन गररनेछ।
३१.

अनुमधतपत्र ठदनु पने: (१) दफा २७,२८, र २९ बमोचजम प्रस्ताि छनौट िा स्िीकृधत

प्रदान गरे पधछ सम्बचन्द्धत धनकायले प्रस्तािकलाई तोवकए बमोचजमको शताहरु तथा
ढाुँिामा समझदारी गरी पररयोजनाको अध्ययन अनुमधतपत्र ठदनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको समझदारी गदाा समयधभत्र नै काया सम्पन्न

गने प्रयोजनका लाधग तोवकए बमोचजमको परफमेन्द्स बण्ड धलनु पनेछ।

(३) प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन यस ऐन बमोचजम

पररयोजना स्िीकृत भई उपदफा (१) बमोचजम अनुधमतपत्र प्राप्त गरे को अिस्थामा
त्यस्तो अनुधमतपत्र प्रिधलत कानूनको रीत पुर्याई जारी भएको माधननेछ।
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पररच्छे द-४
धनजी लगानी सम्बन्द्धी व्यिस्था
३२.

धनजी लगानी: (१) प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन धनजी क्षेत्रबाट
धनमााण, सञ्चालन र व्यिस्थापन हुने प्रकृधतको छ अबा रुपैयाुँभन्द्दा माधथको धनजी
लगानीका पररयोजनाको सिेक्षण, सहजीकरण तथा लगानीको स्िीकृधत बोडाबाट
हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको धनजी लागानी हुने पररयोजनानामा
लगानीकतााको स्िाधमत्ि सम्बन्द्धी व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।
(3) उपदफा (१) बमोचजमको धनजी लगानी हुने पररयोजनाहरुको लाधग
तोवकए बमोचजमका आधारमा प्रस्तािको मूसयाङ्कन गरी अनुमधतपत्र प्रदान गररनेछ।
३३.

पररयोजना पवहिान: (१) धनजी लगानीमा कायाान्द्ियन गना सवकने छ अबा रुपैयाुँ भन्द्दा

माधथको लगानी हुने पररयोजनाहरु आिश्यकता अनुसार कायाालयले सम्िचन्द्धत धनकाय,

धनजी क्षेत्र तथा अन्द्य धनकायसुँगको समन्द्िय तथा सहकायामा पररयोजनाको सूिी तयार
गरी स्िीकृधतका लाधग बोडा समक्ष पेश गनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन सूिीमा नपरे का
पररयोजनासुँग सम्बचन्द्धत प्रस्ताि स्िीकृधतका लाधग बोडा समक्ष पेश गना कुनै बाधा
पुगक
े ो माधनने छै न।
३४.

पररयोजना स्िीकृत गराउनु पने: दफा ३३ बमोचजम कायाालयले पवहिान गरी धसफाररस

३५.

समझदारी गरी अनुमधतपत्र प्रदान गने: दफा ३४ बमोचजम प्रस्ताि स्िीकृत भएमा

गरे को पररयोजना कायाान्द्ियनका लाधग बोडाबाट स्िीकृत गराउनु पनेछ।

कायाान्द्ियनका लाधग तोवकए बमोचजमको शता र ढाुँिामा समझदारी गरी पररयोजनाको
अध्ययन अनुमधतपत्र प्रदान गररनेछ।

पररच्छे द-५
सम्झौता सम्बन्द्धी व्यिस्था
३६.

पररयोजनाको वििरण पेश गनुा पने: (१) दफा ३१ बमोचजम सािाजधनक-धनजी
साझेदारीमा र दफा ३५ बमोचजम धनजी लगानीमा पररयोजना कायाान्द्ियन गना
समझदारी गरे कोमा त्यस्तो समझदारीपत्रमा उचसलचखत समयािधधधभत्र प्रस्तािकले

पररयोजना कायाान्द्ियन गना तोवकए बमोचजमका वििरणहरु सम्बचन्द्धत धनकाय समक्ष
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पेश गनुा पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको अिधधधभत्र प्रस्तािकले त्यस्तो वििरण पेश
गना नसकेमा त्यसको आधार र कारण सवहत अिधध थपका लाधग सम्बचन्द्धत धनकाय
समक्ष धनिेदन ठदन सननेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजमको धनिेदन उपर जाुँिबुझ गदाा व्यहोरा मनाधसब

दे चखएमा सम्बचन्द्धत धनकायले त्यस्तो वििरण पेश गना थप समय ठदन सननेछ।
३७.

सम्झौता गनुा पने: (१) दफा ३१ र ३५ बमोचजम भएको समझदारीपत्र तथा दफा

३६ बमोचजम प्राप्त वििरणको आधारमा प्रस्तािकसुँग सम्झौताका शता लगायतका
विषयमा िाताा गना सम्बचन्द्धत धनकायले एक िाताा सधमधत गठन गनुा पनेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोचजम

गठठत

िाताा

सधमधतले

प्रस्तािकसुँग

आिश्यकता अनुसार िाताा गरी सम्झौतामा दे हायका कुराहरु खुलाई सम्झौताको
अचन्द्तम मस्यौदा तयार गनेछ:(क)

पररयोजनाको वििरण,

(ख)

पररयोजना सुरु र सम्पन्न गने धमधत,

(ग)

पररयोजनाको धनमााण िा सञ्चालन गदाा अनुमधतपत्र

(घ)

अनुमधतपत्रको अिधध,

(ङ)

पररयोजना कायाान्द्ियनको िरणिि वििरण र

(ि)

पररयोजनाको प्राविधधक गुणस्तर तथा मापदण्ड,

(छ)

पररयोजना सञ्चालन सम्बन्द्धी वििरण,

(ज)

पररयोजनाको सञ्चालन िा हस्तान्द्तरणको शता,

(झ)

पररयोजना सञ्चालन गदाा उपभोक्तासुँग धलन पाउने

(ञ)

पररयोजनाको बीमा सम्बन्द्धी व्यिस्था,

(ट)

पररयोजनामा जधडत मेचशन तथा पररयोजना

प्राप्त व्यचक्तले पाउने सुविधा तथा सहुधलयत,

कायाान्द्ियन ताधलका,

महसुल सम्बन्द्धी व्यिस्था,

हस्तान्द्तरणका बखत हुन ु पने अिस्था र गुणस्तर,
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(ठ)

सम्बचन्द्धत धनकायलाई बुझाउनु पने शुसक तथा

(ड)

पररयोजना कायाान्द्ियन गदाा कुनै पक्षले सम्झौता

ु ानी विधध,
रोयसटी र भक्त

बमोचजमको दावयत्ि पूरा नगरे को कारणबाट सम्झौता
रद्द हुने अिस्था,
(ढ)

पररयोजनामा सम्बचन्द्धत धनकायको कुनै लगानी हुने
भए त्यस्तो लगानी र सो बापत सम्बचन्द्धत धनकायले
प्राप्त गने प्रधतफल,

(ण)

जग्गा प्राधप्त सम्बन्द्धी व्यिस्था,

(त)

थप पररयोजना अध्ययन तथा सञ्चालन गना ठदने भए

(थ)

सि-धलज गना सनने भए सो सम्बन्द्धी शता तथा अन्द्य

(द)

पररयोजना हस्तान्द्तरण गने भएमा त्यस्तो धनकाय,

(न)

अन्द्य आिश्यक विषयहरु।

सो सम्बन्द्धी व्यिस्था,

व्यिस्था,

(३) उपदफा (२) बमोचजम सम्झौताको लाधग सहमधत भएको दस्तािेजलाई
सम्बचन्द्धत धनकायले स्िीकृधत गरी प्रस्तािकसुँग सम्झौता गनुा पनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोचजमको िाताा सधमधतको कायाविधध सो सधमधतले
धनधाारण गरे बमोचजम हुनेछ।
३८.

सम्झौता कायाान्द्ियन: (१) दफा ३७ बमोचजम सम्पन्न भएको सम्झौता कायाान्द्ियनको
लाधग सम्बचन्द्धत धनकायबाट सम्झौताको शता बमोचजम पूरा गनुप
ा ने इजाजत, स्िीकृधत
लगायतका सम्पुणा दावयत्ि लगानी कतााले बहन गनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम सम्झौता कायाान्द्ियन गदाा सरोकारिाला
धनकायहरुसुँग कायाालयले आिश्यकता अनुसार समन्द्िय तथा सहजीकरण गने गराउने
छ र त्यस्तो सम्झौतामा उचसलचखत शताहरुको पालना गनुा सम्बचन्द्धत सरोकारिाला
धनकायको कताव्य हुनेछ।
(३) यस दफा बमोचजम सम्झौता कायाान्द्ियन गने धसलधसलामा प्रस्तािकले
सम्झौताका शताहरुको अधीनमा रही कायायोजना धनमााण गरी पररयोजना कायाान्द्ियन
गनुा पनेछ।
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३९.

सम्झौता रद्द गना सनने: (१) दफा ३७ बमोचजम गररएको सम्झौतामा उचसलचखत
शताहरुको पालना नगरे को अिस्थामा िा तोवकएको समयमा कायासम्पादन नगरे मा
लगानीकताालाई यस ऐन बमोचजम प्रदान गररएको अनुमधतपत्र सम्बचन्द्धत धनकायले
खारे ज गना सननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम अनुमधतपत्र खारे ज भएमा प्रस्तािकले
सम्झौतामा उसलेख भएको अिस्थामा बाहे क सम्बचन्द्धत धनकायसुँग कुनै वकधसमको
हाधन नोनसानी बापतको क्षधतपूधता दाबी गना पाउने छै न।
(३) उपदफा (१) बमोचजम लगानीकताासुँग भएको सम्झौता खारे ज गदाा
सो सम्झौतामा उसलेख गररएको प्रवक्रया पूरा गनुा पनेछ।
४०.

रीत पुगक
े ो माधनने: प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन यस ऐन

बमोचजम सम्बचन्द्धत धनकायबाट पररयोजना स्िीकृत भई जारी भएको अनुमधतपत्र तथा

सम्बचन्द्धत धनकायसुँग भएको समझदारी िा सम्झौता प्रिधलत कानून बमोचजम रीत
पुगेको माधननेछ।

पररच्छे द-६
सुविधा तथा प्रोत्साहन सम्बन्द्धी व्यिस्था
४१.

कानून बमोचजमको सुविधा पाउने: यस ऐन बमोचजम अनुमधतपत्र प्राप्त गरी भएको
लगानीले यस ऐन बमोचजमको सुविधाको अधतररक्त प्रिधलत कानून बमोचजम उद्योग

िा कम्पनीले पाउने सम्पूणा सं रक्षण, सुविधा, सहुधलयत तथा छु ट समेत प्राप्त गनेछ।
४२.

बोडाले थप सुविधा उपलब्ध गराउन धसफाररश गना सनने: (१) यस ऐनमा जुनसुकै
कुरा लेचखएको भए तापधन प्रिधलत कानून बमोचजम प्राप्त हुने सुविधाका अधतररक्त
बोडाले थप आधथाक सुविधा ठदन नेपाल सरकार समक्ष धसफाररस गना सननेछ।

(२) प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन यस ऐन बमोचजम

उपलब्ध भएको सुविधा तोवकएको अिधधसम्मको लाधग उपयोग गना बाधा पने छै न।

(३) कुनै अनुमधतपत्र व्यचक्तले यस ऐन बमोजम प्राप्त सुविधाको दुरूपयोग

गरे मा त्यस्तो सुविधा बोडाले रद्द गरी त्यस्तो सुविधा बराबरको रकम र सोमा
शतप्रधतशत जररबाना असुल उपर गना सननेछ।
(४)

उपदफा

(२)

बमोचजम

सुविधा

रद्द

गनुा

अनुमधतपत्रिालालाइा सफाई पेश गने मनाधसब मौका ठदनु पनेछ।
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अचघ

सम्बचन्द्धत

४३.

सम्भाव्यता न्द्यून पररपूरक कोष (भायविधलटी ग्याप फचण्डङ्ग) को व्यिस्था: (१) नेपाल
सरकारले दीघाकालीन रुपमा सकारात्मक प्रधतफल ठदने तथा पूिााधार सं रिनाको

दृविकोणले महत्िपूणा दे चखएको तर वित्तीय रुपमा तत्काल मनाधसब प्रधतफल ठदन
नसनने पररयोजनाको धनमााण, सञ्चालन तथा विस्तारको लाधग एक सम्भाव्यता न्द्यून
पररपूरक (भायविधलटी ग्याप) कोष स्थापना गनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको कोषबाट तोवकए बमोचजमका मापदण्डको
आधारमा तोवकए बमोचजमका पररयोजनाको लाधग बोडाको धसफाररसमा आिश्यक रकम
पूचुँ जगत तथा सञ्चालन अनुदान िा ऋण उपलब्ध गराउन सवकनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोचजमको कोषमा नेपाल सरकारले समय समयमा

आिश्यक रकम विधनयोजन गना सननेछ।

(४) उपदफा (१) बमोचजमको कोष सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सम्बन्द्धी

अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।
४४.

थप सुविधा उपलब्ध गराउन सनने: कुनै लगानीकतााले पररयोजना विकास तथा सञ्चालन
गदाा सम्झौतामा उसलेख भएको समयसीमा अगािै धनमााण काया सम्पन्न गरे मा िा

पररयोजनाको गुणस्तर उच्ि भएमा िा अत्याधुधनक प्रविधधको प्रयोग गरी नेपाल

सरकारलाई थप लाभ हुने दे चखएमा त्यस्तो लगानीकताालाइा बोडाले तोवकए बमोचजम
थप आधथाक तथा गैर आधथाक प्रोत्साहन प्रदान गना सम्बचन्द्धत धनकायलाई धसफाररस
गना सननेछ।
४५.

लगानीको सुरक्षा र संरक्षण: (१) यस ऐन अन्द्तगात अनुमधतपत्र प्राप्त पररयोजनालाई
अनुमधतपत्रको अिधधभर रावियकरण गररने छै न।

(२) यस ऐन अन्द्तगात अनुमधतपत्र प्राप्त पररयोजनालाई सािाजधनक
प्रयोजनको लागी बाहे क प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा अधधरहण गररने छै न। सािाजधनक

प्रयोजनको लागी अधधरहण गनुा पदाा प्रिधलत कानून बमोचजमको उचित प्रवक्रया पूरा
गनुा पनेछ।
(३) यस ऐन बमोचजम जारी भएको अनुमधतपत्र िा सम्झौताका शताहरू

उपर अनुमधतपत्र बहाल रहे को अिधधभर प्रधतकूल हुने गरी कुनै कानुनी, प्रशासधनक
िा नीधतगत व्यिस्था भएमा यस ऐन बमोचजम गररएको सम्झौता, अनुमधतपत्र िा
इजाजतपत्र प्रदान गररएको बहाल रहेको अिधधभर सो व्यिस्था लागू हुने छै न।

ुँ ीको रुपमा
(४) पररयोजनाको कायाान्द्ियनको लाधग ऋण िा शेयर पूज

विदे शी मुरा लगानी भएमा अनुमधतपत्र प्राप्त व्यचक्तलाई त्यस्तो ऋणको साुँिा, ब्याज,
ु ानी गना िा लगानी वफताा गनाको लाधग आिश्यक विदे शी
लाभांश, रोयसटी लगायत भक्त
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मुरा प्रिधलत विधनमय दरमा प्रिधलत कानून बमोचजम सटही सुविधा उपलब्ध
गराइनेछ।

(५) यस ऐन अन्द्तगात कायाान्द्ियन भएको पररयोजनालाई अन्द्य स्िदे शी
उद्योग सरहको समान व्यिहार गररने छ।
तर सङ्घीय कानून बमोचजम राविय व्यिहार लागू नहुने विषयको हकमा

सोही बमोचजम हुनेछ।

पररच्छे द-७
एकल धबन्द्द ु सेिा केन्द्र तथा पररयोजना कायाान्द्ियन
४६.

एकल धबन्द्द ु सेिा केन्द्र: (१) यस ऐन बमोचजम कायाान्द्ियन गररने पररयोजनाको लाधग

पररयोजना सभे क्षण अनुमधत, समझदारी पत्र, लगानी अनुमधत िा सम्झौता लगायतका
काया गने तथा पररयोजनालाई सहयोग एिं सहजीकरणका लाधग कायाालयमा एक
एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्रको स्थापना गना सवकनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम स्थापना भएको एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्रमा
नेपाल सरकारका सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालय, विभाग, प्राधधकरण, सािाजधनक सं स्थान, नेपाल
राि बैंक लगायतका धनकायबाट सम्बचन्द्धत कायाालयको प्रधतधनधधत्ि हुने गरी पूरा िा
आंचशक रुपमा काम गने गरी कमािारी रहनेछन्।
(३) एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्रको काम, कताव्य र अधधकार दे हाय बमोचजम
हुनेछ:(क)

लगानीको लाधग प्राप्त प्रस्तािको मूसयाङ्कन गरी

(ख)

कम्पनी दताा, कर दताा, उद्योग दताा, विदे शी

स्िीकृधतको लाधग आिश्यक प्रवक्रया अगाधड बढाउने,

धबधनमयको अनुमधत लगायतका अन्द्य दताा, अनुमधत
तथा स्िीकृधत उपलब्ध गराउने,

(ग)

श्रम स्िीकृधत, धभसा, परधमट उपलब्ध गराउनका
लाधग आिश्यक समन्द्िय र सहजीकरण गने,

(घ)

पररयोजनाको लाधग आिश्यक धनजी जग्गा प्राधप्तमा
सहजीकरण गने,
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(ङ)

पररयोजनालाई आिश्यक पने सरकारी जग्गा िा
िनक्षेत्रको जग्गा प्रिधलत कानून बमोचजमको प्रवक्रया
पूरा गरी धलजमा उपलब्ध गराउने,

(ि)

िातािरणीय अध्ययनको स्िीकृधत उपलब्ध गराउने
व्यिस्था धमलाउने,

(छ)

पररयोजनाको

लाधग

आिश्यक

पूिााधार

(ज)

प्रिधलत कानून तथा सम्झौता अनुसार आधथाक तथा

लगायतका कायामा सहजीकरण गने,

सं रिना

गैर आधथाक सुविधा तोवकए बमोचजम उपलब्ध
गराउने,

४७.

(झ)

विदे शी मुरा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यिस्था

(ञ)

पररयोजनाका लाधग आिश्यक पने अन्द्य समन्द्िय

धमलाउने,

तथा सहजीकरणका काया गने।

जग्गा प्राधप्त: (१) पररयोजना कायाान्द्ियनको लाधग आिश्यक पने जग्गा अनुमधतपत्र
प्राप्त व्यचक्त आफैँले व्यिस्था गनुा पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम अनुमधतपत्र प्राप्त व्यचक्तले जग्गा प्राधप्तको लाधग
बोडा समक्ष अनुरोध गरे मा बोडाले त्यस्तो जग्गा प्रिधलत कानून बमोचजम प्राप्त गना
आिश्यक सहजीकरण गनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम जग्गा प्राप्त गदाा जग्गाधनीलाई ठदनु पने
प्रिधलत कानून बमोचजमको मुआब्जा तथा क्षधतपूधता सम्बचन्द्धत अनुमधतपत्र प्राप्त
व्यचक्तले व्यहोनुा पनेछ।
(४) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन नेपाल
सरकारको स्िाधमत्िमा रहे को जग्गा पररयोजना कायाान्द्ियनको लाधग आिश्यक भएमा
बोडाले नेपाल सरकारको स्िीकृधत धलई त्यस्तो जग्गा धलज िा बहालमा प्रयोग गना
ठदन सननेछ।
(५) उपदफा (३) बमोचजम नेपाल सरकारले कुनै पररयोजनाको लाधग
जग्गा प्राप्त गरीठदएकोमा त्यस्तो जग्गाको मुआब्जा वितरण गने प्रयोजनको लाधग
नेपाल सरकारले बोडामा नै रहने गरी जग्गा प्राधप्त कोष खडा गरी सो कोष माफात
जग्गाको मुआब्जा वितरण गना िा गराउन सननेछ।
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(६) उपदफा (५) बमोचजमको कोषबाट वितरण भएको मुआब्जा बापतको
रकम सम्झौतामा उसलेख भए बमोचजम अनुमधतपत्र प्राप्त व्यचक्तले नेपाल सरकारलाई
शोधभनाा गराउन सननेछ।
४८.

पररयोजनाको सुरक्षा: (१) अनुमधतपत्र प्राप्त व्यचक्तले पररयोजनाको सुरक्षाको लाधग
बोडासुँग अनुरोध गरे मा सो बापत लाग्ने खिा अनुमधतपत्र प्राप्त व्यचक्तले व्यहोने गरी

त्यस्तो पररयोजनाको सुरक्षाको व्यिस्था गना नेपाल सरकार समक्ष धसफाररस गना
सननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम बोडाले धसफाररस गरे मा नेपाल सरकारले
पररयोजनाको सुरक्षाको लाधग आिश्यक व्यिस्था गना सननेछ।
४९.

सहयोग उपलब्ध गराउनु पने: (१) पररयोजना कायाान्द्ियन गने धसलधसलामा बोडा िा

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तहले अनुमधतपत्र प्राप्त व्यचक्तलाई तोवकए
बमोचजम उपलब्ध गराउनु पने सहयोग, ठदनु पने स्िीकृधत िा गरीठदनु पने काम
सम्झौतामा उचसलचखत अिधधधभत्र गरीठदनु िा उपलब्ध गराउनु पनेछ।

(२) पररयोजना कायाान्द्ियन गने धसलधसलामा अनुमधतपत्र प्राप्त व्यचक्तले
कुनै सहयोग माग गरे मा र त्यस्तो सहयोग प्रिधलत कानून बमोचजम उपलब्ध गराउन
सवकने भएमा सो बापत व्यहोनुा पने खिा र दावयत्ि अनुमधतपत्र प्राप्त व्यचक्तले व्यहोने
गरी बोडा आफैले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन िा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार
िा स्थानीय तहको सम्बचन्द्धत धनकायलाई त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन लेखी
पठाउन सननेछ।
५०.

बोडाले लेखी पठाउने: (१) यस ऐन बमोचजम स्िीकृत पररयोजना कायाान्द्ियन गना
प्रिधलत कानून बमोचजम आिश्यक पने अनुमधतपत्र, इजाजतपत्र िा स्िीकृधतको लाधग
धनिेदन परे कोमा प्रिधलत कानूनले तोकेको अिधधधभत्र सम्बचन्द्धत धनकायले त्यस्तो
अनुमधतपत्र, इजाजतपत्र तथा स्िीकृधत नठदएमा सो कुरा खुलाई सम्बचन्द्धत व्यचक्तले
बोडा समक्ष धनिेदन ठदन सननेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम परे को धनिेदन मनाधसब दे चखएमा बोडाले त्यस्तो
धनकायलाई अिधध तोकी प्रिधलत कानून बमोचजमको अनुमधतपत्र, इजाजतपत्र िा
स्िीकृधत प्रदान गना सम्बचन्द्धत धनकाय िा पदाधधकारीलाई लेखी पठाउन सननेछ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम लेखी आएमा सो अिधधधभत्र सम्बचन्द्धत धनकाय
िा पदाधधकाररले प्रिधलत कानून बमोचजमको अनुमधतपत्र, इजाजतपत्र िा स्िीकृधत
प्रदान गरी सोको जानकारी बोडालाई ठदनु पनेछ।

५१.

प्रदे श िा स्थानीय तहले पररयोजना कायाान्द्ियन गना सनने: (१) प्रदे श िा स्थानीय
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तहले आफ्नो कायाक्षेत्र धभत्र पने पररयोजना यस ऐन बमोचजम सािाजधनक-धनजी
साझेदारीमा कायाान्द्ियन गना सननेछन्।

(२) यस ऐन बमोचजम बोडाबाट कायाान्द्ियन गररने कुनै पररयोजना प्रदे श
िा स्थानीय तहबाट कायाान्द्ियन गना उपयुक्त दे चखएमा सम्बचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय
तहलाई त्यस्तो पररयोजना सािाजधनक-धनजी साझेदारीमा कायाान्द्ियन गना बोडाले
स्िीकृधत प्रदान गना सननेछ।
(३) प्रदे श िा स्थानीय तहले कुनै पररयोजना सािाजधनक-धनजी साझेदारीमा
कायाान्द्ियन गदाा सािाजधनक-धनजी साझेदारी एकाइसुँग आिश्यक राय ससलाह माग
गना सननेछ र त्यसरी राय ससलाह माग भई आएमा एकाइले त्यस्तो राय ससलाह
उपलब्ध गराउनु पनेछ।
(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखीएको भए तापधन प्रदे श िा स्थानीय
तहले सािाजधनक-धनजी साझेदारीमा कायाान्द्ियन गने कुनै पररयोजनामा सम्भाव्यता न्द्यून
पररपूरक कोषको रकम प्रयोग गने भएमा सम्बचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय तहले लगानी
बोडाको धसफाररसमा अथा मन्द्त्रालयको स्िीकृधत धलएर मात्र त्यस्तो पररयोजना
कायाान्द्ियन गनुा पनेछ।
५२.

धभसा सम्बन्द्धी व्यिस्था: (१) प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन

यस ऐन बमोचजम अनुमधतप्राप्त पररयोजनाको अध्ययन, अनुसन्द्धान िा सभे क्षण गना
आउने विदे शी नागररकलाई छ मवहनासम्मको गैर पयाटक धभसा ठदईनेछ।

(२) पररयोजनामा लगानी गने विदे शी लगानीकताा िा एकजना अधधकृत
प्रधतधनधध िा त्यस्तो लगानीकताा िा प्रधतधनधधका पररिारका सदस्य तथा प्रिधलत कानून
बमोचजम श्रम ईजाजत प्राप्त गरर त्यस्तो पररयोजनामा काम गने विदे शी कामदार तथा
कमािारीलाई प्रिधलत कानून अनुसार पररयोजनामा विदे शी लगानी कायम रहेसम्म
नेपालमा बस्न धभसा ठदइनेछ।
स्पिीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लाधग “पररिारका सदस्य” भन्नाले
विदे शी लगानीकताा िा धनजको आधधकाररक प्रधतधनधधको पधत िा पत्नी,आमा,
बाबु र आचश्रत छोरा, छोरी सम्झनु पछा।
(३) उपदफा (२) बमोचजमका ब्यचक्तलाई आिश्यकता तथा औचित्य
धबिार गरी सम्बचन्द्धत धनकायमा धभसाका लाधग कायाालयले धसफाररस उपलब्ध
गराउनेछ।
५३.

सेिा सुविधाका शता तोनन सनने: (१) अनुमधतपत्र प्राप्त व्यचक्तले उपभोक्तालाई सेिा
सुविधा उपलब्ध गराउुँ दा यस ऐन, बोडाले गरे का धनणाय, प्रिधलत कानून तथा
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सम्झौताको अधीनमा रही आिश्यक शता तोनन सननेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम तोवकएका शता विपरीत उपभोक्ताले सेिा
सुविधा उपभोग गना पाउने छै न।
५४.

रोयसटी बुझाउनु पने: अनुमधतपत्र प्राप्त व्यचक्तले सम्झौता बमोचजमको रोयसटी

५५.

पररयोजना हस्तान्द्तरण गनुा पने: (१) सािाजधनक-धनजी साझेदारीबाट कायाान्द्ियन भएका

सम्झौतामा उचसलचखत शता अनुसार सम्बचन्द्धत धनकायलाई बुझाउनु पनेछ।

पररयोजना सम्झौतामा उसलेख भए बमोचजम सम्बचन्द्धत धनकायलाई हस्तान्द्तरण गनुा
पनेछ।

(२)

उपदफा

(१)

बमोचजम

पररयोजना

हस्तान्द्तरण

हुुँदा

त्यस्तो

पररयोजनामा जधडत मेचशन, उपकरण, सं रिना तथा अन्द्य यस्तै प्रकारका िस्तु तथा
प्रणालीहरु सम्झौतामा लेचखएबमोचजमको क्षमता अिस्था र िालू हालतमा हुन ु पनेछ।

हुनेछ।
५६.

(३) पररयोजना हस्तान्द्तरण सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम

स्िाधमत्ि हुने: यस ऐन बमोचजम हस्तान्द्तरण भएको पररयोजना र त्यस्तो पररयोजनामा

जधडत मेचशन, उपकरण र अन्द्य संरिना तथा पररयोजनासुँग सम्बचन्द्धत भिन, घर
तथा अन्द्य यस्तै प्रकारका िस्तु तथा प्रणालीहरुको स्िाधमत्ि सम्बचन्द्धत धनकायको
हुनेछ।

पररच्छे द-८
विविध
५७.

बोडाको कोष: (१) बोडाको आफ्नो एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको कोषमा दे हायका रकमहरू रहने छन्:…
(क)

नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख)

विदे शी सरकार िा अन्द्तरााविय सं घ, सं स्थाबाट प्राप्त
सहयोग, अनुदान रकम,

(ग)

यस ऐन बमोचजम लगानीकतााहरूबाट प्राप्त दस्तुर र
सेिा शुसक बापत प्राप्त रकम,

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोचजमको रकम प्राप्त गनुा अचघ

नेपाल सरकार अथा मन्द्त्रालयको स्िीकृधत धलनु पनेछ।
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(४) बोडाको काया सञ्चालनको लाधग पूचुँ जगत र प्रशासधनक खिाको रकम

बोडाले स्िीकृत गरे को बावषाक कायाक्रम र बजेटको आधारमा उपदफा (१) बमोचजमको
कोषबाट व्यहोररनेछ।

(५) बोडाको कोषको सञ्चालन सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम
हुनेछ।
५८.

लेखा र लेखापरीक्षण: (१) बोडाको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको
ढाुँिामा राख्नु पनेछ।

(२) बोडाको अचन्द्तम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ।
(३) बोडाले िावषाक रुपमा आफ्नो वित्तीय वििरण सािाजधनक गनुा पनेछ।
५९.

कमािारी सम्बन्द्धी व्यिस्था: (१) बोडालाई आिश्यक पने कमािारी बोडाको अनुरोधमा
नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम काजमा खवटएका धनजामती कमािारीले बोडाका

अन्द्य कमािारी सरह बोडाले सुविधा उपलब्ध गराउन सननेछ।

(३) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन बोडाले

आिश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सेिाको लाधग करार सेिामा विशेषज्ञ धनयुचक्त गना
सननेछ। त्यस्ता विशेषज्ञको पाररश्रधमक र सुविधा करारमा उसलेख भए बमोचजम
हुनेछ।
६०.

िावषाक प्रधतिेदन: (१) बोडाको काम कारबाहीको िावषाक प्रधतिेदन प्रत्येक आधथाक िषा
समाप्त भएको धमधतले छ मवहनाधभत्र तयार गरी प्रमुख कायाकारी अधधकृतले बोडा
समक्ष पेश गनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको िावषाक प्रधतिेदन सािाजधनक गररनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोचजमको प्रधतिेदनमा अन्द्य कुराको अधतररक्त बोडाले

सो आधथाक िषामा कायाान्द्ियन गरे को पररयोजना, पररयोजना सञ्चालन गदाा भएको खिा
र त्यसको उपलब्धी, स्िीकृत भएको लगानी रकम र पररयोजना सङ््या तथा भविष्यमा
गनुा पने सुधार समेतका कुराहरु समािेश गनुा पनेछ।
६१.

अधधकार प्रत्यायोजन: बोडाले यस ऐन बमोचजम आफूलाई प्राप्त केही अधधकार मातहतका

पदाधधकारी िा सधमधत िा नेपाल सरकारको कुनै धनकाय िा पदाधधकारीलाई प्रत्यायोजन
गना सननेछ।

६२.

क्षधतपूधता ठदनु पने: (१) पररयोजना कायाान्द्ियन गने सम्बन्द्धमा कुनै पक्षले यो ऐन िा
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यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयम िा सम्झौता विपरीत कुनै काम गरे बाट अको पक्षलाई

हाधन नोनसानी पना गएमा त्यसरी पना गएको हाधन नोनसानी बापतको मनाधसब रकम
हाधन नोनसानी गने पक्षले नोनसानी पने पक्षलाई क्षधतपूधता बापत बुझाउनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लाधग क्षधतको मूसयाङ्कन स्ितन्द्त्र
मूसयाङ्कनकतााबाट गररनेछ।
(३) क्षधतको मूसयाङ्कन तथा क्षधतपूधता सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए

बमोचजम हुनेछ।
६३.

अनुदान तथा ऋण सहायता स्िीकार गने: बोडाले धनधाारण गरे का पररयोजना एिं राविय
प्राथधमकता प्राप्त पररयोजना विकास तथा कायाान्द्ियनका लाधग अथा मन्द्त्रालयको सहमधत
तथा समन्द्ियमा तोवकए बमोचजम ऋण सहायता स्िीकार गना सननेछ।

६४.

कारबाही गना सनने: कुनै लगानीकतााले यस ऐनको व्यिस्थाको पालना नगरे मा

सम्बचन्द्धत धनकायले तोवकएको प्रवक्रया पूरा गरी दे हायको कुनै िा सबै कारबाही गना
सननेछ:-

६५.

(क)

धनमााण रोक्का गने,

(ख)

अनुमधतपत्र िा इजाजत पत्र रद्द गने,

(ग)

अन्द्य यस्तै प्रकारका जुनसूकै कारबाही।

कानूनी वििाद समाधान: (१) विदे शी लगानीका सम्बन्द्धमा स्िदे शी र विदे शी
लगानीकताा तथा नेपाल सरकार र विदे शी लगानीकताा बीि कुनै वििाद उत्पन्न भएमा

त्यस्ता लगानीकतााले आपसी छलफल िा िातााबाट त्यस्तो वििादको समाधान गनुा
पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम वििाद उत्पन्न भएको पैतालीस ठदनधभत्र त्यस्तो

वििादको समाधान हुन नसकेमा त्यस्तो वििाद कायाालयको रोहबरमा सम्बचन्द्धत
पक्षहरुले आपसी िातााद्वारा समाधान गनुा पनेछ।

(३) वििाद उत्पन्न भएको पैँ तालीस ठदनधभत्र उपदफा (१) िा (२)
बमोचजमको प्रवक्रयाबाट वििाद समाधान हुन नसकेमा र त्यस्तो वििादको समाधान
ु
गना वििादका पक्षहरुबीि सं यक्त
लगानी िा वििाद समाधान सम्बन्द्धी सम्झौता
भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोचजम वििादको समाधान गररनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम वििाद समाधान भएको कुराको जानकारी

पक्षहरुले त्यस्तो वििाद समाधान भएको पन्द्ध्र ठदनधभत्र कायाालयलाई ठदनु पनेछ।

तर के कुन शताहरुमा त्यस्तो सहमधत भएको हो भन्ने कुराको जानकारी
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ठदन पक्षहरु बाध्य हुने छै नन्।
(५) उपदफा (३) बमोचजम पक्षहरुबीि भएको सम्झौतामा वििाद समाधान

सम्बन्द्धमा कुनै व्यिस्था नभएकोमा नेपालको मध्यस्थता सम्बन्द्धी कानून बमोचजम
मध्यस्थताद्वारा त्यस्तो वििादको समाधान गररनेछ।

(६) कुनै विदे शी लगानीका सम्बन्द्धमा उत्पन्न वििादको समाधान वििादका

ु राि
पक्षहरुले अन्द्यथा मिुर गरे मा बाहे क अन्द्तरााविय व्यापार कानून सम्बन्द्धी सं यक्त

सङ्घीय आयोग (अनधसराल) को प्रिधलत धनयम िा कायाविधधको पालना गरी
मध्यस्थता गररनेछ।

(७) यस दफा बमोचजम गररने मध्यस्थता नेपालमा हुनेछ र मध्यस्थता

सम्बन्द्धी नेपालको सारिान कानून लागू हुनेछ।

तर उपदफा (३) बमोचजमको अिस्थामा सोही उपदफा बमोचजम हुनेछ।
(८) पक्षहरुिीि वििाद हुन ु अचघ वििाद समाधान सम्बन्द्धी कुनै सम्झौता

नभएको िा भएको सम्झौता अपयााप्त भएको महसुस गरे मा वििाद उत्पन्न भएपछी पधन
वििाद समाधानका लाधग सम्बचन्द्धत पक्षहरुले सम्झौता गना सननेछन। यसरी गररएको
सम्झौताको जानकारी कायाालयलाई ठदनु पनेछ।

(९) उपदफा (८) िमोचजम भएको सम्झौताको हकमा समेत यस दफा
िमोचजम वििाद समाधान गना सवकनेछ।
६६.

बाधा अड्काउ फुकाउने: यस ऐनको कायाान्द्ियन गदाा कुनै बाधा अड्काउ दे खा परे मा

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी आदे श जारी गरी त्यस्तो बाधा
अड्िन फुकाउन सननेछ।

६७.

यस ऐन बमोचजम हुन:े यस ऐनमा लेचखएको कुरामा यस ऐन बमोचजम र अन्द्य कुरामा

६८.

नेपाल सरकारसुँग सम्पका: बोडाले नेपाल सरकारसुँग सम्पका गदाा प्रधानमन्द्त्री तथा

६९.

धनयम बनाउने अधधकार: यस ऐनको उद्देश्य कायाान्द्ियन गना नेपाल सरकारले

प्रिधलत कानून बमोचजम हुनेछ।

मचन्द्त्रपररषद्को कायाालय माफात् गनुा पनेछ।

आिश्यक धनयम बनाउन सननेछ र त्यस्तो धनयम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपधछ
लागू हुनेछ।

७०.

कायाविधध तथा धनदे चशका बनाउन सनने: बोडाले यस ऐन तथा यस ऐन अन्द्तगात बनेको
धनयमािलीको अधधनमा रही आिश्यक कायाविधध तथा धनदे चशका बनाउन सननेछ र
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त्यस्तो कायाविधध िा धनदे चशका नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गनुा पनेछ।
७१.

खारे जी तथा बिाउ: (१) पूिााधार संरिनाको धनमााण तथा सञ्चालनमा धनजी लगानी
सम्बन्द्धी ऐन,२०६३ र लगानी बोडा ऐन,२०६८ खारे ज गररएका छन्।
(२) पूिााधार सं रिनाको धनमााण तथा सञ्चालनमा धनजी लगानी सम्बन्द्धी

ऐन, २०६३ र लगानी बोडा ऐन,२०६८ बमोचजम भए गरे का काम कारबाही यसै
ऐन बमोचजम भए गरे को माधननेछ।

(३) लगानी बोडा ऐन,२०६८ बमोचजम धनयुक्त बोडाको सदस्य तथा

कायाकारी प्रमुख यसै ऐन बमोचजम धनयुक्त भएको माधननेछ र धनजहरु आफ्नो पदािधध
कायम हुुँदाका धमधतसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्।
प्रधतधनधध सभाले पाररत गरे कोाः 2075/11/29

राविय सभाले संशोधनविन पाररत गरे कोाः 2075/12/04
प्रमाणीकरण धमधताः 2075/12/13
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विशेष आधथाक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गना बनेको विधेयक
प्रस्तािना: विशेष आधथाक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई सं शोधन गना िाञ््नीय भएकोले,
सं घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

१.

संचक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "विशेष आधथाक क्षेत्र (पवहलो सं शोधन)
ऐन,२०७५" रहे को छ।

(२) यो ऐन तुरुन्द्त प्रारम्भ हुनेछ।

२.

मूल ऐनको दफा ४ मा संशोधन: विशेष आधथाक क्षेत्र ऐन, २०७३ (यसपधछ "मूल
ऐन" भधनएको) को मूल ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) पधछ दे हायको उपदफा
(३) राचखएको छ:-

"(३) उपदफा (१) बमोचजम पेश भएको प्रस्तािको आधारमा

नेपाल सरकारले त्यस्तो स्थानलाइा विशेष आधथाक क्षेत्र तोनन सननेछ।”

३.

मूल ऐनको दफा ५ मा संशोधन: (१) मूल ऐनको दफा ५ को,(१)

उपदफा (१) मा रहे का "गना सवकने" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"गना नसवकने" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(२)

४.

उपदफा (२) र (३) चझवकएका छन्।

मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधन:
राचखएको छ:"६.

मूल ऐनको दफा ६ को सट्टा दे हायको दफा ६

विशेष आधथाक क्षेत्रको स्थापना र सञ्चालन धनजी क्षेत्रबाट गराउन सवकनेाः
(१) नेपाल सरकारले प्राधधकरणको धसफाररसमा धनजी क्षेत्रबाट विशेष
आधथाक क्षेत्र स्थापना गरी त्यस्तो विशेष आधथाक क्षेत्रको सञ्चालन,

व्यिस्थापन गना र पूिााधार सं रिनाको विकास गना धनजी क्षेत्रलाइा स्िीकृधत
ठदन सननेछ।

(२) नेपाल सरकारले दफा ४ को उपदफा (३) बमोचजम

तोवकएको विशेष आधथाक क्षेत्रको सञ्चालन र व्यिस्थापन िा पूिााधार

ु सहभाधगतामा िा
सं रिनाको विकास नेपाल सरकार र धनजी क्षेत्रको संयक्त
धनजी क्षेत्रबाट गना िा गराउन सननेछ।

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोचजम विशेष आधथाक क्षेत्रको

स्थापना, सञ्चालन र व्यिस्थापन िा पूिााधार सं रिनाको विकास सम्बन्द्धी
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अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।"

५.

६.

मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ८ को,(१)

उपदफा (३) र (४) चझवकएका छन् ।

(२)

उपदफा (६) मा रहे को "िा (४)" भन्ने शब्द चझवकएको छ।

मूल ऐनको दफा १३ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १३ को सट्टा दे हायको दफा
१३ राचखएको छाः-

"१३. धनयाात गनुप
ा नेाः (१) अनुमधतपत्रिालाले विशेष आधथाक क्षेत्रमा स्थापना भएका
उद्योगबाट उत्पादन गरे को कम्तीमा साठी प्रधतशत िस्तु िा सेिा धनयाात
गनुप
ा नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसकै कुरा लेचखएको भए तापधन

अनुमधतपत्रिालाले विशेष आधथाक क्षेत्रमा स्थावपत उद्योग सञ्चालनमा आएको
धमधतले एक िषाधभत्र त्यस्तो उद्योगबाट उत्पादन गरे को िस्तु िा सेिा
नेपालको आन्द्तररक बजारमा धबक्री गना सननेछ।

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोचजम आफूले उत्पादन गरे को

कुनै िस्तु िा सेिा नेपालको आन्द्तररक बजारमा धबक्री गने भएमा त्यस्तो

िस्तु िा सेिा धबक्री गनुा अगाधड तोवकएका कुराहरु खुलाई सोको जानकारी
प्राधधकरणलाई ठदनु पनेछ।

(४) उपदफा (१) िा (२) बमोचजम नेपालको आन्द्तररक

बजारमा िस्तु िा सेिाको धबक्री गने अनुमधतपत्रिालालाइा त्यस्तो िस्तु िा
सेिा धबक्री गरे को पररमाणको हदसम्म यस ऐन बमोचजमको कर छु ट तथा

७.

सुविधा प्रदान गररने छै न।"

मूल ऐनको दफा १६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १६ को खण्ड (घ) मा दे हायको
प्रधतबन्द्धात्मक िानयांश राचखएको छ:-

"तर दफा ६ को उपदफा (१) बमोचजम नेपाल सरकार र धनजी क्षेत्रको

सहभाधगतामा िा धनजी क्षेत्रबाट कुनै विशेष आधथाक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र

व्यिस्थापन भएमा त्यस्तो विशेष आधथाक क्षेत्रबाट उद्योगलाई उपलब्ध गराउने जग्गा,

भिन, सेिा िा सुविधा बापत धलने धलज िा बहालको रकम, शुसक िा दस्तुर त्यस्तो
विशेष आधथाक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यिस्थापन गने कम्पनीले विशेष आधथाक

८.

क्षेत्रसुँग सम्झौता गरी धनधाारण गरे बमोचजम हुनेछ।"

मूल ऐनको दफा १९ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) को सट्टा
दे हायको उपदफा (२) राचखएको छाः-

“(२) उपदफा (१) बमोचजमको सधमधतमा दे हायका सदस्यहरु रहनेछन्:234

(क)

सचिि, उद्योग, िाचणज्य तथा आपूधता मन्द्त्रालय

-अध्यक्ष

(ख)

सहसचिि, उद्योग, िाचणज्य तथा आपूधता मन्द्त्रालय

-सदस्य

(ग)

सहसचिि, कानून, न्द्याय

(घ)

सहसचिि, अथा मन्द्त्रालय

(ङ)

सहसचिि, श्रम, रोजगार तथा सामाचजक सुरक्षा

मन्द्त्रालय

तथा

संसदीय

माधमला

-सदस्य

मन्द्त्रालय

-सदस्य

(ि)

नेपाल उद्योग िाचणज्य महासं घको अध्यक्ष िा सदस्य

(छ)

नेपाल उद्योग पररसं घको अध्यक्ष िा सदस्य

-सदस्य

(ज)

मवहला उद्यमी महासं घको अध्यक्ष िा सदस्य

-सदस्य

(झ)

नेपाल राविय उद्योग व्यिसायी महासं घको अध्यक्ष

(ञ)

ु रे ड यूधनयन समन्द्िय केन्द्रले धसफाररस गरे को
सं यक्त

िा सदस्य

एकजना प्रधतधनधध
(ट)

९.

-सदस्य

कायाकारी धनदे शक, प्राधधकरण

-सदस्य

-सदस्य

-सदस्य

-सदस्य-सचिि"

मूल ऐनको दफा २० मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २० को उपदफा (७) को सट्टा
दे हायको उपदफा (७) राचखएको छ:-

"(७) सधमधतले आिश्यकता अनुसार सम्बचन्द्धत विषयको कुनै विज्ञ िा विषयसुँग

सम्बचन्द्धत अन्द्य धनकायको कुनै पदाधधकारीलाइा सधमधतको बैठकमा आमन्द्त्रण गना

१०.

सननेछ।"
मूल ऐनको दफा २७ मा संशोधन: (१) मूल ऐनको दफा २७ को सट्टा दे हायको
दफा २७ राचखएको छाः-

"२७. आयकरमा छु ट: (१) विशेष आधथाक क्षेत्रमा स्थावपत उद्योगको आयमा लाग्ने
आयकर र त्यस्ता उद्योगले वितरण गने लाभांशमा लाग्ने करमा दे हाय
बमोचजम छु ट हुनेछ:(क)

वहमाली चजसला र नेपाल सरकारले तोकेको पहाडी

चजसलामा रहे को विशेष आधथाक क्षेत्रमा स्थावपत
उद्योगले कारोबार शुरु गरे को धमधतले दश िषासम्म
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लाग्ने आयकरको शत प्रधतशत र त्यसपधछका आय
(ख)

िषामा लाग्ने आयकरको पिास प्रधतशत,

खण्ड (क) मा उचसलचखत क्षेत्र बाहे कको अन्द्य
क्षेत्रमा

रहे को

विशेष

आधथाक

क्षेत्रमा

स्थावपत

उद्योगले कारोबार शुरु गरे को धमधतले पाुँि िषासम्म
लाग्ने आयकरको शत प्रधतशत र त्यसपधछका आय
(ग)

िषामा लाग्ने आयकरको पिास प्रधतशत,

विशेष आधथाक क्षेत्रमा स्थावपत उद्योगले वितरण

गरे को लाभांसमा लाग्ने करको कारोबार शुरु गरे को
धमधतले पाुँि िषासम्म शत प्रधतशत र त्यसपधछको

(घ)

तीन िषासम्म पिास प्रधतशत,

विशेष आधथाक क्षेत्रमा स्थावपत उद्योगका विदे शी

लगानीकतााले विदे शी प्रविधध िा व्यिस्थापन सेिा
शुसक तथा रोयसटीबाट आजान गरे को आयमा लाग्ने
आयकरको पिास प्रधतशत।

(२) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन

दफा ७ को उपदफा (२) बमोचजम विशेष आधथाक क्षेत्रमा स्थान्द्तरण

११.

भएको उद्योगले यस दफा बमोचजमको आयकर छु ट पाउने छै न।"

मूल ऐनको दफा २९ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) को सट्टा
दे हायको उपदफा (१) राचखएको छ:-

"(१) विशेष आधथाक क्षेत्रमा स्थावपत उद्योगले पैठारी गने मालिस्तुमा

प्राधधकरणको धसफाररसमा दे हाय बमोचजम भन्द्सार महसुल तथा अन्द्य सुविधा प्रदान
गररनेछाः-

(क)

धनकासी गने िा पररित्या विदे शी मुरामा स्िदे शमा नै
धबक्री गने भएमा त्यस्तो मालिस्तु उत्पादन गना
आिश्यक कच्िा पदाथा तथा सहायक कच्िा पदाथा
(्यावकंग सामरी समेत) पैठारी गदाा लाग्ने भन्द्सार
महसुल र अन्द्य महसुल बापत बैंक जमानत धलई
पैठारी गना,

(ख)

उद्योगलाई आिश्यक पने ्लान्द्ट, मेचशनरी यन्द्त्र

उपकरण तथा पाटापूजाा पैठारी गदाा लाग्ने महसुल
बैंक जमानत धलई पैठारी गना,

(ग)

खण्ड (ख) बमोचजम पैठारी गररएका ्लान्द्ट, मेचशनरी
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यन्द्त्र उपकरण तथा पाटापूजाा सम्बचन्द्धत उद्योगमा
जडान भएको व्यहोरा प्राधधकरणबाट प्रमाचणत भइा
आएमा खण्ड (ख) बमोचजम धलएको बैंक जमानत
फुकुिा ठदने,
(घ)

उद्योगले आफ्ना मजदुर तथा कमािारी ओसानाका
लाधग प्रयोग गना पैठारी गने एक थान सिारी साधन
र मालिस्तु ढुिानी गने ढुिानी साधनमा एक प्रधतशत
भन्द्सार महसुल लाग्ने।"

१२.

मूल ऐनको दफा ३३ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ३३ को,(१)

उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राचखएको छ:“(१) विशेष आधथाक क्षेत्रमा स्थावपत उद्योग िा लगानीकताालाई

प्रिधलत कानून बमोचजम उद्योगले गनुप
ा ने दे हायका काममा सहयोग तथा
सहजीकरण गना तथा अन्द्य आिश्यक सेिा, सुविधा तथा सहुधलयत एकै
स्थानबाट

उपलब्ध गराउने

प्रयोजनको

लाधग

सम्बचन्द्धत धनकायका

एकाईहरु रहने गरी एकद्वार एकाई स्थापना गररनेछाः(क)

उद्योगको दताा तथा उद्योग प्रशासन सम्बन्द्धी काया,

(ख)

विदे शी लगानीको स्िीकृधत प्रदान गने काया,

(ग)

कम्पनी दताा तथा प्रशासन सम्बन्द्धी काया,

(घ)

यस ऐन बमोचजम छु ट, सुविधा िा सहुधलयत प्रदान

(ङ)

आन्द्तररक राजस्ि विभागसुँग समन्द्िय गरी स्थायी

(ि)

उत्पचत्तको प्रमाणपत्र जारी गने सम्बन्द्धी काया,

(छ)

धभसा सम्बन्द्धी काया,

(ज)

श्रम स्िीकृधत सम्बन्द्धी काया,

(झ)

यो ऐन तथा िा यस ऐन अन्द्तरगत बनेको धनयमािली

गने सम्बन्द्धी काया,

लेखा नम्बर दताा प्रमाणपत्र जारी गने सम्बन्द्धी काया,

बमोचजम प्राप्त हुने अन्द्य सेिा तथा सुविधा सम्बन्द्धी
काया।”

(२)

उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२) राचखएको छ:237

"(२) उपदफा (१) मा उचसलचखत सुविधा बाहे क विशेष आधथाक

क्षेत्रमा स्थावपत उद्योगलाई उपलब्ध हुने अन्द्य छु ट, सुविधा िा सहुधलयत
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी तोके बमोचजम
हुनेछ।”

१३.

मूल ऐनको दफा ३९ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को
सट्टामा दे हायको उपदफा (२) राचखएको छ:-

"(२) उद्योगमा काम गने विदे शी कामदार िा कमािारीले आफ्नो

खुद पाररश्रधमकको सत्तरी प्रधतशतसम्म रकम पररित्या विदे शी मुरामा नेपाल
बावहर लैजान पाउनेछ।

स्पिीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लाधग "खुद पाररश्रधमक" भन्नाले

प्रिधलत कानून बमोचजम बुझाउनु पने कर रकम बुझाए पधछ िाुँकी हुन
आउने रकम सम्झनु पछा।"

प्रधतधनधध सभाले पाररत गरे को धमधताः 2075/11/26

राविय सभाले संशोधन विना पाररत गरे को धमधताः 2075/12/04
प्रमाणीकरण धमधताः 2075/12/13
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विदे शी लगानी तथा प्रविधध हस्तान्द्तरण सम्बन्द्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गना बनेको
विधेयक

ु को आधथाक समृविका लाधग उपलब्ध स्रोतसाधनको अधधकतम पररिालन गदै
प्रस्तािनााः मुलक

राविय अथातन्द्त्रलाई प्रधतस्पधी, सुदृढ तथा रोजगारउन्द्मुख बनाउन र उत्पादकत्ि िृवि गरी

आयात प्रधतस्थापन, धनयाात प्रििान र पूिााधार विकास तथा िस्तु िा सेिाको उत्पादनका क्षेत्रमा
ुँ ी, प्रविधध र लगानीलाई आकवषात गना लगानी मैत्री िातािरण धसजाना गदै
विदे शी पूज

औद्योधगकीकरण माफात दीगो आधथाक िृवि हाधसल गना विदे शी लगानी तथा प्रविधध हस्तान्द्तरण
सम्बन्द्धी प्रिधलत नेपाल कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गना िाञ्छनीय भएकाले ,
सं घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

पररच्छे द-१
प्रारचम्भक
१.

संचक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “विदे शी लगानी तथा प्रविधध हस्तान्द्तरण
ऐन, २०७५” रहे को छ।

(२) यो ऐनको दफा १० र ११ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना
प्रकाशन गरी तोकेको धमधतबाट र अन्द्य दफाहरु तुरुन्द्त प्रारम्भ हुनेछन्।
२.

पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,(क)

“उद्योग” भन्नाले औद्योधगक व्यिसाय सम्बन्द्धी प्रिधलत कानून बमोचजम

(ख)

“एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्र” भन्नाले औद्योधगक व्यिसाय सम्बन्द्धी प्रिधलत

(ग)

"गैर आिासीय नेपाली" भन्नाले गैर आिासीय नेपाली सम्बन्द्धी प्रिधलत

(घ)

“तोवकएको” िा“ तोवकएबमोचजम” भन्नाले यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयममा

(ङ)

“धधतोपत्र बोडा” भन्नाले धधतोपत्र सम्बन्द्धी प्रिधलत कानून बमोचजम स्थापना

स्थापना भएको उद्योग सम्झनु पछा ।

कानून बमोचजम स्थापना भएको एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्र सम्झनु पछा।

कानून बमोचजम गैर आिासीय नेपाली पररियपत्र प्राप्त व्यचक्त सम्झनु पछा।

तोवकएको िा तोवकएबमोचजम सम्झनु पछा।

भएको नेपाल धधतोपत्र बोडा सम्झनु पछा।
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(ि)

“प्रविधध हस्तान्द्तरण” भन्नाले उद्योग र विदे शी लगानी कतााबीि दे हायको

कुराको सम्बन्द्धमा सम्झौता गरी गररने प्रविधधको हस्तान्द्तरण सम्झनु पछााः(१)

पेटेण्ट,

धडजायन,

रे डमाका,

व्यापाररक

्याधत (गुडिील),

प्राविधधक विचशिता, सुत्र (फमुल
ा ा), प्रवक्रया,
(२)

उपयोगको इजाजत (युजसा लाइसेन्द्स), प्राविधधक जानकारी
प्रदान

(नो

हाउ

(िेन्द्िाइज),
(३)

शेयररङ्ग)

िा

प्राविधधक

ज्ञानको

प्रयोग

िैदेचशक प्राविधधक ससलाहकार, व्यिस्थापन तथा बजार सेिा
उपलब्ध गराउने िा अन्द्य प्राविधधक सीप िा ज्ञान।

(छ)

“बोडा” भन्नाले औद्योधगक व्यिसाय सम्बन्द्धी प्रिधलत कानून बमोचजमको

(ज)

“मन्द्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको उद्योग, िाचणज्य तथा आपूधता

(झ)

“लगानी बोडा” भन्नाले लगानी बोडा सम्बन्द्धी प्रिधलत कानून बमोचजमको

उद्योग तथा लगानी प्रििान बोडा सम्झनु पछा।

मन्द्त्रालय सम्झनु पछा।

लगानी बोडा सम्झनु पछा।
(ञ)

“विदे शी लगानी” भन्नाले विदे शी लगानी कतााले उद्योग िा कम्पनीमा गरे को
दे हायको लगानी सम्झनु पछााः(१)

विदे शी मुरामा गररने शेयर लगानी,

(२)

उद्योगमा विदे शी मुरा िा शेयरबाट प्राप्त लाभांश रकमको
पुनाःलगानी,

(३)

दफा ६ बमोचजम गरे को धलज लगानी (धलज फाइनान्द्स),

(४)

ुँ ी लगानी कोषमा गरे को लगानी,
दफा ९ बमोचजम पूज

(५)

दफा १० बमोचजम धधतोपत्रको दोस्रो बजार माफात सूिीकृत

(६)

नेपालमा सं स्थापना भएको कम्पनीको शेयर िा सम्पचत्त खररद

(७)

दफा ११ बमोचजम नेपालमा सं स्थावपत उद्योग िा कम्पनीले

धधतोपत्रमा गरे को लगानी,

गरी भएको लगानी,
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ुँ ी बजारमा धधतोपत्र जारी गरी बैवकङ्ग प्रणाली माफात्
विदे शी पूज
प्राप्त भएको लगानी,

(ट)

(८)

प्रविधध हस्तान्द्तरणद्वारा भएको लगानी, िा

(९)

नेपालमा उद्योग स्थापना र विस्तार गरी कायम भएको लगानी।

“विदे शी लगानीकताा” भन्नाले विदे शी लगानी गने विदे शी व्यचक्त, फमा,

कम्पनी, गैर आिासीय नेपाली िा विदे शी सरकार िा अन्द्तरााविय सं स्था िा
अन्द्य यस्तै प्रकारका संगठठत सं स्थालाई सम्झनु पछा र सो शब्दले विदे शी

लगानीकताा कुनै सं स्थागत विदे शी लगानीकताा भएमा त्यस्तो सं स्थाको
अचन्द्तम वहताधधकारीलाई समेत जनाउुँ छ।
(ठ)

“विदे शी लगानी स्िीकृत गने धनकाय” भन्नाले दफा १७ बमोचजमको धनकाय

(ड)

“विभाग” भन्नाले उद्योग विभाग सम्झनु पछा।

(ढ)

“सं स्थागत विदे शी लगानीकताा” भन्नाले विदे शी लगानी गने विदे शी कम्पनी,

सम्झनु पछा।

सं गठठत सं स्था िा अन्द्तरााविय सं स्था सम्झनु पछा।

पररच्छे द-२
विदे शी लगानी
३.

विदे शी लगानी गना सननेाः (१) विदे शी लगानीकतााले कुनै उद्योगमा विदे शी लगानी गना
र त्यस्तो लगानीबाट लाभ प्राप्त गना सननेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन अनुसूिीमा

उचसलचखत उद्योगमा विदे शी लगानीबाट सञ्चाधलत उद्योगले आचजात नाफा िा अन्द्य
कुनै तररकाबाट विदे शी लगानी गना सनने छै न।

तर अनुसूिीमा उचसलचखत नेपाली लगानीमा स्थापना भएका उद्योगमा

विभागको स्िीकृधत धलई प्रविधध हस्तान्द्तरण गना सवकनेछ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन कुनै उद्योगमा

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी तोकेको भन्द्दा कम रकमको
विदे शी लगानी गना स्िीकृधत ठदइने छै न।
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४.

ु
एकल िा संयक्त
रुपमा विदे शी लगानी गना सननेाः विदे शी लगानीकतााले एकल िा
ु रुपमा िा नेपालमा स्थावपत उद्योग िा नेपाली नागररकसुँग संयक्त
ु रुपमा उद्योग
सं यक्त
स्थापना गरी विदे शी लगानी गना सननेछ।

५.

उद्योगको जायजेथा िा शेयर खररद गरी विदे शी लगानी गना सननेाः विदे शी लगानीकतााले
नेपालमा स्थापना भएको कुनै उद्योगको जायजेथा िा तोवकएको प्रधतशतसम्मको शेयर
खररद गरी विदे शी लगानी गना सननेछ।

६.

धलज लगानी गना सननेाः विदे शी लगानीकतााले हिाइजहाज, पानीजहाज, मेधसन
औजार,धनमााण उपकरण िा अन्द्य यस्तै उपकरणमा तोवकएको सीमाको अधीनमा रही
धलज लगानी गना सननेछ।

७.

प्रविधध हस्तान्द्तरण गरी विदे शी लगानी गना सननेाः (१) विदे शी लगानीकतााले नेपालमा
स्थावपत कुनै उद्योगमा प्रविधध हस्तान्द्तरण गरी विदे शी लगानी गना सननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम हुने प्रविधध हस्तान्द्तरणका शताहरु सम्बचन्द्धत

उद्योग र विदे शी लगानीकतााबीि भएको प्रविधध हस्तान्द्तरण सम्बन्द्धी सम्झौतामा
उसलेख भए बमोचजम हुनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजमको सम्झौतामा तोवकएको सीमाभन्द्दा बढी

रोयसटी रकम वफताा लैजाने व्यिस्था गना सवकने छै न।

(४) उपदफा (२) बमोचजमको सम्झौता विदे शी लगानी स्िीकृत गने

धनकायबाट स्िीकृत गराउनु पनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोचजम स्िीकृधत ठदुँदा विदे शी लगानी स्िीकृत गने

धनकायले विदे शी लगानी सम्बन्द्धी अन्द्तरााविय प्रिलन, उद्योगको उत्पादन र धबक्रीको
क्षमता समेतको आधारमा आिश्यक शता तोनन सननेछ।
८.

शाखा स्थापना गरी विदे शी लगानी गना सननेाः (१) विदे शमा सं स्थापना भएको कुनै
उद्योगले प्रिधलत कानूनको अधधनमा रही नेपालमा आफ्नो शाखा उद्योग स्थापना िा
विस्तार गरी विदे शी लगानी गना सननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम उद्योगको शाखा स्थापना िा विस्तार सम्बन्द्धी

अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।
९.

ुँ ी लगानी कोष खडा गरी विदे शी लगानी गना सननेाः (१) सं स्थागत विदे शी
पूज

ुँ ी (इचनिटी) लगानी गने प्रयोजनको लाधग प्रिधलत
लगानीकतााले कुनै उद्योगमा स्िपूज
ुँ ी लगानी
कानून बमोचजम कम्पनी सं स्थापना गरी धधतोपत्र बोडाको स्िीकृधत धलई पूज
कोष (भेन्द्िर नयावपटल फण्ड) खडा गना सननेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोचजमको कोषबाट उद्योगमा लगानी गना दफा १५

बमोचजमको प्रकृया पूरा गरी स्िीकृधत धलनु पनेछ।

ुँ ी लगानी कोषको वििरण त्यस्तो कम्पनीले
(३) उपदफा (१) बमोचजमको पूज
प्रत्येक छ मवहनामा विभागलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ।

बमोचजम

(४) उपदफा (१) बमोचजम स्थावपत कोष सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए

हुनेछ।
१०.

ुँ ी लगानी कोष खडा
धधतोपत्र सम्बन्द्धी कारोबार गना सननेाः (१) दफा ९ बमोचजम पूज
गने सं स्थागत विदे शी लगानीकतााले धधतोपत्र कारोबारका लाधग धधतोपत्र बोडामा दताा
हुनपु नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम धधतोपत्र बोडामा दताा भएको विदे शी

लगानीकतााले यस ऐन बमोचजम विदे शी लगानी गना सवकने उद्योगको धधतोपत्रको दोस्रो
बजार माफात धधतोपत्र कारोबार गना सननेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम धधतोपत्र सम्बन्द्धी कारोबार गदाा खररद गनुप
ा ने

धधतोपत्रको न्द्यूनतम सं ्या, लगानीको सीमा, धधतोपत्र खररद गरे पधछ आफूले राख्नुपने

न्द्यूनतम अिधध, धधतोपत्र खररद गना विदे शी मुरामा राख्नुपने जगेडा कोष (ररजभा फण्ड)
र सो सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।
११.

धधतोपत्र जारी गरी ऋण धलन िा विदे शी मुरा प्राप्त गना सननेाः (१) नेपालमा सं स्थापना
भएको कुनै पधन पचब्लक धलधमटे ड कम्पनी िा धधतोपत्र जारी गना प्रिधलत कानून
बमोचजम अच्तयारी पाएको सं गठठत सं स्थाले नेपाल राि बैंक र धधतोपत्र बोडाको

ुँ ी बजारमा ऋणपत्र, धडिेञ्चर िा अन्द्य धधतोपत्र
ु को पूज
स्िीकृधत धलई विदे शी मुलक
जारी गरी ऋण धलन िा विदे शी मुरा प्राप्त गना सननेछ।

(२) विदे शी लगानीमा नेपालमा संस्थापना भएको कम्पनीले धधतोपत्र

सम्बन्द्धी प्रिधलत कानूनको अधीनमा रही नेपालधभत्र धधतोपत्र जारी गरी ऋण धलन
सननेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोचजम धधतोपत्र जारी गरी धलएको ऋण िा
विदे शी मुरा नेपालमा लगानी गनुप
ा नेछ।
(४) यस दफा बमोचजमको धधतोपत्र जारी गने सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था

धधतोपत्र सम्बन्द्धी प्रिधलत कानून बमोचजम हुनेछ।
१२.

विदे शी वित्तीय संस्थाबाट ऋण धलन सनने: विदे शी लगानी भएको कुनै उद्योगले प्रिधलत
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नेपाल कानून बमोचजम मन्द्त्रालयको धसफाररश र नेपाल राि बैंकको स्िीकृधतमा विदे शी

वित्तीय सं स्थाबाट पररयोजना ऋण (प्रोजेनट लोन) िा पररयोजना लगानी (प्रोजेनट
फाईनाचन्द्सङ) सम्झौता गरी ऋण धलन सननेछ।
१३.

विदे शी लगानीको अधधकतम सीमा नतोवकनेाः (१) नेपालमा लगानी गना िाहने विदे शी
लगानीकतााले लगानी गने रकम र लगानीको वहस्साको अधधकतम सीमा तोवकने छै न।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन सेिा उद्योगको

हकमा नेपालले विश्व व्यापार सं गठनको सदस्यता प्राप्त गदााका बखत सम्बचन्द्धत क्षेत्र

िा उपक्षेत्रका सम्बन्द्धमा जनाएको प्रधतबिताभन्द्दा कम नहुने गरी विदे शी लगानीको

ुँ ीको अधधकतम सीमा र दफा १० बमोचजम धधतोपत्रमा गररने लगानीको सीमा
स्िपूज
तोनन सवकनेछ।
१४.

िाचणज्य बैंकसंग सम्झौता गना सननेाः (१) यस ऐन बमोचजम लगानी गने विदे शी
लगानीकतााले नेपालमा गरे को आफ्नो लगानी सम्बन्द्धी कामको लाधग आफ्नो साझेदार

लगानीकताा िा अको विदे शी लगानीकताा र नेपाल राि बैंकबाट मान्द्यता प्राप्त कुनै
िाचणज्य बैंक िा पूिााधार विकास बैंकसुँग सम्झौता धत्रपक्षीय सम्झौता (स्क्रो एधरमेन्द्ट)
गना सननेछ।

स्पिीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लाधग "सम्झौता (स्क्रो एधरमेन्द्ट)"

भन्नाले करारका पक्षहरुबीि हुने कारोबारको सम्बन्द्धमा त्यस्तो कारोबारको सुरक्षाको

लाधग करारका पक्षहरूले कुनै तेस्रो पक्षलाइा कुनै रकम, प्रमाण कागजात िा कुनै
जमानतको लाधग सुरक्षणमा राख्न ठदने र करारका पक्षहरुबाट करारीय दावयत्ि पूरा
भएपधछ त्यस्तो रकम, प्रमाण कागजात िा जमानत सम्बचन्द्धत पक्षलाई उपलब्ध
गराउने गरी मिुर गरी गररएको सम्झौतालाई सम्झनु पछा।

(२) उपदफा (१) बमोचजम सम्झौता (स्क्रो एधरमेन्द्ट) गने बैंकले

सम्झौताका पक्षहरूको एजेन्द्टको रुपमा काम गनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम गररने सम्झौता (स्क्रो एधरमेन्द्ट) सम्बन्द्धी

अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।

पररच्छे द-३
विदे शी लगानीको स्िीकृधत तथा वफताा
१५.

विदे शी लगानी गने स्िीकृधतको लाधग धनिेदन ठदनुपनेाः (१) यस ऐन बमोचजम विदे शी
लगानी गना िाहने विदे शी लगानीकतााले नेपालमा विदे शी लगानी धभत्र्याउने समय
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ताधलका तथा उद्योगमा लगानीको कायायोजना सवहतको वििरण खुलाई विदे शी लगानी

गने स्िीकृधतको लाधग तोवकए बमोचजमको ढाुँिामा तोवकए बमोचजमको वििरणहरु
खुलाई विदे शी लगानी स्िीकृत गने धनकायमा धनिेदन ठदनुपनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त धनिेदन जाुँिबुझ गदाा तोवकए बमोचजमका

कागजात पूरा भएको दे चखएमा विदे शी लगानी स्िीकृत गने धनकायले धनिेदन प्राप्त

भएको धमधतले सात ठदनधभत्र तोवकए बमोचजमको ढाुँिामा विदे शी लगानीको लाधग
स्िीकृधत ठदनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम स्िीकृधत प्राप्त उद्योगले आचजात नाफाबाट सोही

उद्योगमा लगानी गना िा अनुसूिी बमोचजमका उद्योग बाहे का अन्द्य कुनै उद्योगमा
लगानी गना िाहे मा पुनाः विदे शी लगानी सम्बन्द्धी स्िीकृधत आिश्यक पने छै न।

तर उद्योग िा कम्पनी दताा िा कर प्रयोजन िा अन्द्य कुनै कामको लाधग
प्रिधलत कानून बमोचजम इजाजत िा अनुमधत धलनुपने विषयमा सोही बमोचजम हुनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोचजम कुनै उद्योग स्थापना भएमा िा विदे शी

लगानीको कारणबाट कुनै उद्योगको स्िाधमत्ि सं रिनामा पररितान भएमा त्यस्तो

उद्योगले सोको जानकारी विभाग र नेपाल राि बैंकलाइा गराउनु पनेछ। त्यसरी
जानकारी प्राप्त भएपधछ विभागले सोको अधभलेख राख्नुपनेछ।

(५) उपदफा (२) बमोचजम धनिेदन जाुँिबुझ गदाा स्िीकृधत ठदन नधमसने

दे चखएमा विदे शी लगानी स्िीकृत गने धनकायले त्यसको आधार र कारण खुलाई सात
ठदनधभत्र धनिेदकलाई सोको धलचखत जानकारी ठदनुपनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोचजम प्राप्त जानकारी बमोचजम विभागले गरे को धनणाय
चित्त नबुझेमा सम्बचन्द्धत लगानीकतााले मन्द्त्रालय समक्ष त्यस्तो धनणाय उपर
पुनरािलोकनका लाधग धनिेदन ठदन सननेछ।

(७) उपदफा (६) बमोचजम प्राप्त धनिेदन उपर मन्द्त्रालयले आिश्यक

जाुँिबुझ गरी तीस ठदनधभत्र धनणाय गनुप
ा नेछ।
१६.

नेपाल राि बैंकलाइा जानकारी ठदनुपनेाः (१) दफा १५ बमोचजम विदे शी लगानीको
लाधग स्िीकृधत प्राप्त गरे पधछ विदे शी लगानीकतााले त्यस्तो लगानीको रकम आफ्नो िैध

स्रोतबाट आचजात रकम भएको स्िाःघोषणा सवहतको धलचखत जानकारी नेपाल राि

बैंकलाइा गराउनु पनेछ। त्यस्तो जानकारी गराएपधछ विदे शी लगानीकतााले त्यस्तो
लगानीको रकम नेपाल धभत्र्याउन सननेछ।

(२) विदे शी लगानीकतााले लगानी गने रकम नेपाल राि बैंकले धनधाारण
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गरे को प्रवक्रया पूरा गरी बैवकङ्ग प्रणाली माफात पररित्या विदे शी मुरामा सयाउनु पनेछ।
तर भारतीय लगानीकतााले त्यस्तो लगानी रकम बैवकङ्ग प्रणाली माफात

भारतीय मुरामा समेत लगानी गना सननेछन्।

(३) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन दफा ६

बमोचजमको धलज लगानी र दफा ११ बमोचजमको धधतोमा जारी गररएको ऋण लगानी
तोवकए बमोचजम हुनेछ।
१७.

विदे शी लगानी स्िीकृत गने धनकायाः (१) छ अिा रुपैयाुँसम्मको विदे शी लगानीको
स्िीकृती विभागले गनेछ।

(२) छ अिा रुपैयाुँभन्द्दा बढीको विदे शी लगानीको लगानी बोडा ऐन,

२०६८ अन्द्तगातको लगानी बोडाले गनेछ।
१८.

लगानी गरी सननु पने अिधधाः (१) विदे शी लगानीकतााले दफा १५ को उपदफा (२)
बमोचजम विदे शी लगानी गना स्िीकृधत प्राप्त गरे को रकम तोवकएको अिधधधभत्र लगानी
गरी सननुपनेछ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखत विदे शी लगानी गना प्रिधलत कानून

बमोचजम स्िीकृधत प्राप्त गररसकेका विदे शी लगानीकतााले समेत तोवकएको न्द्यूनतम
रकम उपदफा (१) बमोचजम तोवकएको अिधधधभत्र त्यस्तो लगानी गरी सननुपनेछ।

(३) मनाधसब मावफकको कारण धबना उपदफा (१) िा (२) िा दफा ४३

बमोचजमको अिधधधभत्र लगानी नगने उद्योगलाई प्रदान गररएको लगानी स्िीकृधत त्यस्तो
स्िीकृधत ठदने धनकायले रद्द गनेछ।
१९.

शेयर धबक्री िा हक हस्तान्द्तरणको जानकारी गराउनु पनेाः (१) विदे शी लगानीबाट
नेपालमा धसचजात सम्पचत्त, जायजेथा िा शेयर िा अन्द्य कुनै प्रकारको वित्तीय उपकरणको
नेपालधभत्र िा बावहर शेयर धबक्री िा हक हस्तान्द्तरण िा अन्द्य कुनै प्रकारले स्िाधमत्ि

िा धनवहत स्िाधमत्िको सं रिनामा पररितान भएमा सम्बचन्द्धत कम्पनीले कारोबार भएको

तीस ठदनधभत्र तत्सम्बन्द्धी प्रमाण कागजात सवहत सोको जानकारी त्यस्तो लगानी गना
अनुमधत ठदने धनकायमा ठदई सोको तोवकए बमोचजम अधभलेखन गराउनु पनेछ।

(२) कुनै होचसडङ कम्पनीको सम्पचत्त, जायजेथा िा शेयर िा अन्द्य कुनै

प्रकारको वित्तीय उपकरणको हक हस्तान्द्तरण हुुँदा नेपालमा विदे शी लगानी भएको

उद्योगको स्िाधमत्ि पररितान भएकोमा उपदफा (१) बमोचजमको जानकारी गराउने
दावयत्ि नेपालमा स्थावपत सम्बचन्द्धत शाखा उद्योग िा उद्योगको एकाइको हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम कारोबार भएकोमा सम्बचन्द्धत उद्योगले
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कारोबारको रकम खुलाई प्रिधलत कानून बमोचजम कर दाचखला नगरे सम्म उपदफा
(१) बमोचजम अधभलेखन गररने छै न।

(४) शेयर धबक्री र हक हस्तान्द्तरण सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए
बमोचजम हुनेछ।
२०.

लगानी तथा आचजात रकम वफताा लैजान पाउने: (१) विदे शी लगानीकतााले िाहे मा

प्रिधलत नेपाल कानून बमोचजम आफ्नो लगानीको शेयर िा उद्योग पूणा िा आंचशक
रुपमा धबक्री गरी प्रिधलत नेपाल कानून बमोचजम लाग्ने सबै कर भ ुक्तान गरी
नेपालबाट आफ्नो लगानी वफताा लैजान पाउनेछ।

(२) विदे शी लगानीकतााले जुन विदे शी मुरामा लगानी गरे को हो सोही

विदे शी मुरामा िा नेपाल राि बैंकको स्िीकृधत धलई अन्द्य पररित्या विदे शी मुरामा

प्रिधलत कानून बमोचजमको कर सम्बन्द्धी दावयत्ि पूरा गरी दे हाय बमोचजमको रकम
वफताा लैजान पाउनेछ:-

(क)

विदे शी लगानीको शेयर धबक्रीबाट प्राप्त रकम,

(ख)

विदे शी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा िा लाभांश बापतको

(ग)

उद्योग

रकम,

िा

कम्पनी

खारे जी

िा

धलचनिडेसनमा

गएकोमा खारे जी िा धलचनिडेसन पिात सम्पूणा
दावयत्ि ि ुक्ता गरी बाुँकी रहन आउने रकम,
(घ)

प्रविधध हस्तान्द्तरण सम्झौता अन्द्तगात प्राप्त लाभ
(रोयसटी) बापतको रकम,

तर शतप्रधतशत मठदरा धनकासी गने मठदराजन्द्य

उद्योग बाहे क अन्द्य मठदराजन्द्य उद्योगमा हुने प्रविधध
हस्तान्द्तरण

अन्द्तगातको

रे डमाका

उपयोग

हुने

बापतको रोयसटी िा शुसकको हकमा त्यस्तो लाभ
बापतको रकम प्रिधलत कर बाहे कको कुल धबक्री

मूसयको तोवकए बमोचजमको पाुँि प्रधतशतभन्द्दा बढी
हुने छै न।
(ङ)

धलज लगानी अन्द्तगात धलज भाडा (धलज रे न्द्ट) रकम,

(ि)

नेपालमा िलेको मुद्दा, मध्यस्थता िा अन्द्य कुनै
कानूनी प्रवक्रयाको अचन्द्तम व्यिस्थापनबाट प्राप्त
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गरे को कुनै हजााना िा क्षधतपूधता बापतको रकम।
(छ)

प्रिधलत कानून बमोचजम वफताा लैजान पाउने रकम।

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोचजम पररित्या विदे शी मुरामा रकम वफताा

लैजाुँदा प्रिधलत विधनमय दरमा सटही गरी लैजानु पनेछ।

(४) कुनै विदे शी लगानीकतााले नेपालको िल िा अिल सम्पचत्त धधतो िा

बन्द्धक धलई कुनै उद्योग िा कम्पनीलाई ऋण ठदएकोमा त्यस्तो ऋणको सािाुँ िा

ु ानी नभएको कारणबाट धधतो िा बन्द्धक ठदएको िल िा अिल
ब्याज रकम भक्त

सम्पचत्त धललाम धबक्री िा जफत गनुा परे मा त्यस्तो ऋण ठदने सं स्थाले प्रिधलत कानून
बमोचजम नेपालको बैंक िा वित्तीय संस्था सरह धललाम धबक्री गरी ऋणको सािाुँव्याज
वफताा लैजान सननेछ।

ु ानी नभएको िा सम्झौताको शता उसलं घन
(५) धलज सम्झौता बमोचजम भक्त

भएको कारणबाट धलज सम्झौता अन्द्त्य भएमा विदे शी लगानीकतााले आफ्नो लगानी र
धलजमा लगानी गरे को सम्पचत्त वफताा लैजान सननेछ।

(६) यस दफा बमोचजम विदे शी लगानी िा त्यसबाट आचजात रकम वफताा

लैजान िाहने विदे शी लगानीकतााले स्िीकृधतको लाधग तोवकए बमोचजमको ढाुँिामा
विदे शी लगानी स्िीकृत गने धनकायमा धनिेदन ठदनुपनेछ।

तर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी विदे शी लगानी

िा त्यसबाट आचजात रकम वफताा लैजाने सम्बन्द्धी स्िीकृधत ठदने अधधकार एकल धबन्द्दु
सेिा केन्द्रलाई प्रदान गरे मा त्यस्तो धनिेदन एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्रमा ठदनुपनेछ।
(७)

उपदफा

(६)

बमोचजम

प्राप्त

धनिेदन

जाुँिबुझ

गदाा

विदे शी

लगानीकतााले यस ऐन, प्रिधलत कानून तथा विदे शी लगानी सम्बन्द्धमा भएको सम्झौता
बमोचजमका शता र दावयत्ि पूरा गरे को दे चखएमा विदे शी लगानी स्िीकृत गने धनकायले

धनिेदन प्राप्त भएको धमधतले पन्द्ध्र ठदनधभत्र विदे शी लगानी िा त्यसबाट आचजात रकम
वफताा लैजाने स्िीकृधत ठदनुपनेछ।

(८) उपदफा (७) बमोचजम स्िीकृधत प्राप्त भएपधछ विदे शी लगानीकतााले

विदे शी मुराको सटही सुविधाको लाधग नेपाल राि बैंकमा धनिेदन ठदन सननेछ।

(९) उपदफा (८) बमोचजम धनिेदन प्राप्त भएपधछ नेपाल राि बैंकले विदे शी

लगानीकताालाई विदे शी लगानी वफताा लैजान सटहीको सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।

(१0) विदे शी लगानी भएको कुनै उद्योग पूणा िा आंचशक रुपमा धबक्री

गरी िा कुनै कारणले उद्योग िा कम्पनीको दताा खारे ज भई लगानी रकम वफताा
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ु ान गनुप
ु ान िा
लैजाने भएमा त्यस्तो उद्योगले भक्त
ा ने कर लगायत सम्पूणा दावयत्ि भक्त
फरफारख भएपधछ मात्र बाुँकी रकम वफताा लैजान पाउनेछ।

(११) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन विदे शी

लगानीकतााले यस ऐन बमोचजम कुनै उद्योगमा गरे को विदे शी लगानी िा सोबाट
आचजात मुनाफा वफताा लैजाुँदा धनजको सम्बचन्द्धत कम्पनीमा रहे को लगानीको वहस्साको
अनुपातको हदसम्म मात्र त्यस्तो लगानी िा मुनाफा वफताा लैजान पाउनेछ।

(१२) कुनै विदे शी लगानीकतााले आफ्नो लगानी रकम वफताा लैजाने

सन्द्दभामा त्यस्तो स्िीकृधत ठदने धनकायले गरे को धनणाय उपर चित्त नबुझेमा मन्द्त्रालय
समक्ष धनिेदन ठदन सननेछ। मन्द्त्रालयले त्यस्तो धनिेदन उपर तीस कायाठदन धभत्र
धनणाय गरी सननु पनेछ।

पररच्छे द-४
विदे शी लगानीको प्रििान, सहजीकरण तथा धनयमन
२१.

बोडाको काम, कताव्य र अधधकाराः यस ऐनमा अन्द्यत्र लेचखएको काम, कताव्य र
अधधकारका अधतररक्त बोडाको अन्द्य काम, कताव्य र अधधकार दे हाय बमोचजम हुनेछाः(क)

औद्योधगक तथा पूिााधार सं रिना विकासमा विदे शी लगानी आकषाण गना
अिलम्बन गनुप
ा ने नीधतगत, सं स्थागत र प्रवक्रयागत सुधारको लाधग नेपाल
सरकारलाई सुझाि ठदने,

(ख)

नेपालमा विदे शी लगानीको आकषाण बढाउन र त्यसको प्रबिान तथा

(ग)

विदे शी लगानीमा आधाररत उद्योग तथा पूिााधार सं रिनाको स्थापनाको

सं रक्षण गना आिश्यक रणनीधत र कायाक्रम तय गने,

लाधग स्िीकृधत ठदने तथा विदे शी लगानीको प्रबिान गने,
(घ)

विदे शी लगानीको अधभिृवि, विस्तार तथा सं रक्षण गरी विदे शी लगानीको

(ङ)

विदे शी लगानीको नीधतगत तथा कायाान्द्ियनको तहमा समन्द्िय कायम गने,

(ि)

विदे शी लगानी सम्बन्द्धी नीधत तथा कानूनको कायाान्द्ियनमा सहयोग गने,

(छ)

विदे शी लगानीकताालाई एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्रबाट सेिा उपलब्ध गराउने

लाधग सहजीकरण गने,

व्यिस्था गने,
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(ज)

विदे शी लगानीको स्िीकृधत तथा सेिा प्रिाहको काम कारबाही उचित ढङ्गले

सञ्चालन भए िा नभएको जानकारी धलई सम्बचन्द्धत धनकायलाई आिश्यक
धनदे शन ठदने,

(झ)

दफा २० बमोचजमको विदे शी लगानी िा आचजात रकम वफताा लैजाने
सम्बन्द्धमा िा यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयमको कायाान्द्ियनमा
कुनै समस्या दे चखए सहचजकरण गने,

(ञ)
२२.

तोवकए बमोचजमका अन्द्य काम गने, गराउने।

विभागको काम, कताव्य र अधधकाराः यस ऐनमा अन्द्यत्र लेचखएका काम, कताव्य र
अधधकारका अधतररक्त विभागको अन्द्य काम, कताव्य र अधधकार दे हाय बमोचजम
हुनेछाः(क)

विदे शी लगानीमा स्थावपत हुने उद्योगहरु स्थापना र सञ्चालनको लाधग सहज

(ख)

प्रिधलत कानून बमोचजम प्रारचम्भक िातािरणीय परीक्षण, िातािरणीय प्रभाि

िातािरण सृजना गने,

मूसयाङ्कन लगायतका कुनै स्िीकृधत िा अनुमधतपत्र प्राप्त गनाका लाधग विदे शी
लगानीकताालाई सहजीकरण गने,

(ग)

यस ऐन िा प्रिधलत कानून बमोचजम स्िीकृत भएका िा अनुमधत प्राप्त
गरे का विदे शी लगानी तथा नेपालमा हस्तान्द्तरण भएको प्रविधधको
अद्यािधधक अधभलेख राख्ने, त्यसलाई अद्यािधधक गने र आिधधक रुपमा
सािाजधनक गने,

(घ)

विदे शी लगानीकताा तथा विदे शी लगानी भएका उद्योगमा दफा २७ बमोचजम

कायारत विदे शी विशेषज्ञ, प्राविधधक िा व्यिस्थापकीय कमािारीलाई लगानी
तथा पाररश्रधमक वफताा लैजान स्िीकृधत ठदने,

(ङ)

विदे शी लगानीलाई पारदशी बनाउन तथा प्रवक्रयागत सरलीकरण गना काया

(ि)

विदे शी लगानीकताा र धनजका आधधकाररक प्रधतधनधध तथा विदे शी लगानी

सञ्चालन कायाविधध (स्टाण्डडा अपरे वटङ्ग प्रोधसयुर) बनाई लागू गने,

भएका उद्योगमा दफा २७ बमोचजम कायारत विदे शी विशेषज्ञ, प्राविधधक िा

व्यिस्थापकीय कमािारी र धनजका पररिारका नाबालक सदस्यलाई धभसाको
लाधग धसफाररस गने तथा सोको लाधग सहजीकरण गने ,
(छ)

विदे शी लगानी भएका उद्योगले यस ऐन बमोचजम ठदइएको सुविधाको
दुरुपयोग गरे िा नगरे को धनयधमत सुपरीिेक्षण तथा अनुगमन गने,
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२३.

(ज)

विदे शी लगानी भएका उद्योगको लाधग औद्योधगक क्षेत्र िा विशेष आधथाक

(झ)

तोवकए बमोचजमका अन्द्य काम गने, गराउने।

क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लाधग सहजीकरण गने,

एकल धबन्द्द ु सेिा केन्द्र माफात् सेिा उपलब्ध गराइनेाः (१) नेपाल सरकारले विदे शी
लगानीकताालाई यस ऐन तथा प्रिधलत अन्द्य कानून बमोचजम प्रदान गररने छु ट, सुविधा,

सहुधलयत िा सेिाहरू एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्र माफात् उपलब्ध गराउने गरी आिश्यक
व्यिस्था धमलाउन सननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्रबाट प्रदान गररने

सेिाहरूको व्यिस्थापन गदाा क्रमशाः दे हायका सेिाहरू प्रदान गने गरी आिश्यक
व्यिस्था धमलाइनेछाः(क)

उद्योगको दताा तथा उद्योग प्रशासन,

(ख)

विदे शी लगानी र ऋणको स्िीकृधत,

(ग)

कम्पनी दताा तथा कम्पनी प्रशासन,

(घ)

श्रम स्िीकृधत,

(ङ)

धभसा सुविधा,

(ि)

उद्योगबाट उत्पाठदत िस्तुको गुणस्तर मापन तथा धनयन्द्त्रण,

(छ)

िातािरणीय अध्ययन प्रधतिेदन स्िीकृधत,

(ज)

उजाा र पूिााधार विकास तथा सोको लाधग आिश्यक समन्द्िय

(झ)

उद्योगले पाउने छु ट, सुविधा,

(ञ)

स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गने काया,

(ट)

विदे शी विधनमय स्िीकृधत,

(ठ)

यो ऐन र यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयमािली बमोचजम

एिं अन्द्य धनकायहरुकाबीि सम्पका धबन्द्दु (फोकल पोइन्द्ट),

ुँ सम्बचन्द्धत कुनै सेिा।
उद्योगका लाधग गनुप
ा ने अन्द्य कायासग

(३) एकल विन्द्दु सेिा केन्द्रलाई यस दफा बमोचजम प्रदान गररने सेिा

सुविधाका अधतररक्त प्रिधलत कानून बमोचजमका अन्द्य सेिाहरु प्रदान गने गरी तोनन
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सवकनेछ।

पररच्छे द-५
विदे शी लगानी भएका उद्योग िा विदे शी लगानीकताालाई प्रदान गररने छु ट, सुविधा र सहुधलयत
२४.

उद्योगले प्राप्त गने सुविधााः (१) विदे शी लगानी भएका उद्योगलाई यस ऐन बमोचजमका
छु ट, सुविधा, सहुधलयत िा सं रक्षणको अधतररक्त प्रिधलत औद्योधगक व्यिसाय ऐन र
अन्द्य प्रिधलत कानून बमोचजम उपलब्ध हुने छु ट, सुविधा िा सहुधलयत समेत प्रदान
गररनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन विदे शी लगानी

भएका उद्योगलाई प्रिधलत कानून बमोचजम रुग्ण उद्योगले पाउने सुधबधा उपलब्ध
हुनेछैन।
२५.

विदे शी मुराको कारोबार गना सुविधााः (१) विदे शी लगानीकताा िा विदे शी लगानी
भएका उद्योगले नेपालको कुनै िाचणज्य बैंक िा पूिााधार विकास बैंक िा वित्तीय

सं स्थामा नेपाली मुरामा र प्रिधलत कानून बमोचजम पररित्या विदे शी मुराको कारोबार

गना इजाजत प्राप्त कुनै बैंक िा वित्तीय संस्थामा विदे शी मुरामा खाता खोली कारोबार
गना सननेछ।

तर पररित्या विदे शी मुरामा खाता खोली कारोबार गना नेपाल राि बैंकको

स्िीकृधत धलनु पनेछ।

(२) विदे शी लगानी भएका उद्योगले पररित्या विदे शी मुराको विधनमयदर

हे रफेरको जोचखम न्द्यूनीकरण गना बैंक िा वित्तीय सं स्था माफात स्िीकृत प्राप्त
डेररभेवटभस् उपकरणको प्रयोग गना सननेछ।
२६.

विदे शी मुराको सुविधााः (१) विदे शी लगानी भएका उद्योगले विदे शी लगानी स्िीकृत
गने धनकायको धसफाररसमा नेपाल राि बैंकको स्िीकृधत धलई दे हायको प्रयोजनका
लाधग आिश्यक पने रकमको लाधग विदे शी मुराको सुविधा प्राप्त गना सननेछाः(क)

दफा २७ बमोचजम उद्योगमा काम लगाइएका विदे शी विशेषज्ञ,

प्राविधधक िा व्यिस्थापकीय कमािारीले पाउने पाररश्रधमक
ु ानी गना,
भक्त

(ख)

दफा ११ को उपदफा (१) बमोचजम जारी भएको ऋणपत्र िा
ु ानी गना,
धडिेञ्चरको सािाुँ िा ब्याज भक्त
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(ग)

दफा २० बमोचजम विदे शी लगानी िा आचजात रकम वफताा
लैजान।

(२) उपदफा (१) बमोचजम नेपाल राि बैंकबाट स्िीकृत भएपधछ विदे शी

लगानी भएका उद्योगले स्िीकृत भए बमोचजमको रकम त्यस्तो उद्योगको दफा २५
ु ानी िा प्रयोग गना सननेछ।
बमोचजमको खातामा रहे को विदे शी मुराबाट भक्त

(३) दफा २७ बमोचजम उद्योगमा काम लगाइएका विदे शी विशेषज्ञ,

प्राविधधक िा व्यिस्थापकीय कमािारीले प्रिधलत कानून बमोचजम नेपालमा आयकर

दाचखला गरी धनजले पाउने पाररश्रधमकको रकममध्ये बित हुन आएको रकम पररित्या
ु मा लैजान सननेछ।
विदे शी मुरामा धनजको मुलक

(४) उपदफा (२) िा (३) बमोचजम पररित्या विदे शी मुरा सटही गदाा िा
लैजाुँदा खुला बजार विधनमयदरबाट गनुप
ा नेछ।
२७.

विशेषज्ञ, उच्ि प्राविधधक र व्यिस्थापकीय कमािारी सम्बन्द्धी व्यिस्थााः (१) विदे शी
लगानी भएको उद्योगको उच्ि व्यिस्थापनमा विशेषज्ञ, उच्ि प्राविधधक, व्यिस्थापकीय
कमािारी िा प्राविधधक कमािारीको पूधता गदाा नेपाली नागररकबाट गनुप
ा नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन उद्योगको उच्ि

व्यिस्थापनमा विशेषज्ञ, उच्ि प्राविधधक, व्यिस्थापकीय कमािारी िा प्राविधधक
कमािारीको पूधता नेपाली नागररकबाट हुन नसनने भएमा र त्यस्तो उद्योगमा अन्द्य

दे शका प्राविधधक िा विशेषज्ञ माफात प्राविधधक ज्ञान िा सीप हस्तान्द्तरण गनुा परे मा
प्रिधलत कानून बमोचजम विदे शी नागररकलाई काममा लगाउन सवकनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम काममा लगाइएको विदे शी नागररक सम्बन्द्धी
वििरण सम्बचन्द्धत उद्योगले विभागलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ। विभागले त्यस्तो
वििरण अथा मन्द्त्रालाय, गृह मन्द्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाचजक सुरक्षा
मन्द्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउनेछ।

(४) उपदफा (२) बमोचजम विदे शी लगानी भएका उद्योगमा काममा

लगाइएका कमािारी एिं कामदारले प्रिधलत नेपाल कानून अनुसारका शता पालना
गनुप
ा नेछ।
२८.

औद्योधगक सुरक्षा सम्बन्द्धी व्यिस्थााः विदे शी लगानी भएका उद्योगलाई नेपालमा स्थावपत
अन्द्य उद्योग सरहको औद्योधगक सुरक्षा उपलब्ध गराइने छ।

२९.

पररियपत्रको सुविधााः विभागले तोवकए बमोचजमको विदे शी लगानी गने विदे शी
लगानीकताालाई तोवकएको ढाुँिामा पररियपत्र उपलब्ध गराउन सननेछ।
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३०.

धभसा सुविधा सम्बन्द्धी व्यिस्थााः (१) विदे शी लगानीका लाधग अध्ययन, अनुसन्द्धान िा
सभे क्षण गना आउने विदे शी नागररकलाई छ मवहनासम्मको गैर पयाटक धभसा ठदइनेछ।

(२) विदे शी लगानीकताा िा धनजको एकजना आधधकाररक प्रधतधनधध र
त्यस्तो लगानीकताा िा प्रधतधनधधको पररिारका सदस्यलाई तोवकए बमोचजमको न्द्यूनतम
रकम बराबरको विदे शी लगानी कायम रहे सम्म नेपालमा बस्न व्यािसावयक धभसा
ठदइनेछ।

स्पिीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लाधग “पररिारका सदस्य” भन्नाले विदे शी

लगानीकताा िा धनजको आधधकाररक प्रधतधनधधको पधत िा पत्नी, आमा बाबु र नाबालक
छोराछोरी सम्झनु पछा।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन तोवकएको

रकमभन्द्दा बढी लगानी गने लगानीकतााको हकमा यस्तो सुविधा बढीमा दुई जनासम्म
र धनजको पररिारको सदस्यलाई मात्र उपलब्ध गराइनेछ।

(४) एकै पटक दश लाख अमेररकी डलरभन्द्दा बढी रकम िा सो बराबरको

पररित्या विदे शी मुरामा विदे शी लगानी गने विदे शी लगानीकताा िा धनजको आधधकाररक

प्रधतधनधध र त्यस्तो व्यचक्तको पररिारका सदस्यलाई तोवकए बमोचजमको न्द्यूनतम रकम
बराबरको विदे शी लगानी कायम रहेसम्मको लाधग आिासीय धभसा ठदइनेछ।

(५) दफा २७ बमोचजम उद्योगमा काम गना आउने विदे शी विशेषज्ञ,

प्राविधधक िा व्यिस्थापकीय कमािारीलाई गैर पयाटक धभसा ठदइनेछ।

(६) गैर पयाटक धभसाको लाधग काया सहमधत र श्रम स्िीकृधत ठदने धनकायले

पन्द्ध्र ठदनधभत्र आिश्यक प्रवक्रया पूरा गरी काया सहमधत र श्रम स्िीकृधत ठदने िा
नठदने सम्बन्द्धी धनणाय गररसननु पनेछ।

(७) धभसा सुविधा सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।
३१.

जग्गा सम्बन्द्धी व्यिस्थााः (१) विदे शी लगानीकतााले उद्योगको लाधग आिश्यक पने

जग्गा प्रिधलत कानून बमोचजम आफैले खररद गरी िा अन्द्य उपायद्वारा जग्गाको
व्यिस्था गनुप
ा नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन तोवकए

बमोचजमको उद्योग सञ्चालनको लाधग विदे शी लगानीकताा आफैले आिश्यक जग्गा

खररद गना िा व्यिस्था गना नसकेमा त्यसको व्यहोरा खुलाई जग्गा खररद गना िा
प्राप्त गररठदन अनुरोध गरे मा विदे शी लगानी स्िीकृत गने धनकायले त्यसको लाधग
आिश्यक धसफाररस, समन्द्िय र सहजीकरण गनेछ।
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(३) विदे शी लगानीमा सञ्चाधलत िा सञ्चालन हुने उद्योगलाई उद्योग स्थापना

तथा सञ्चालनका लाधग हदबन्द्दी भन्द्दा बढी जग्गा आिश्यक पने भएमा प्रिधलत कानून

बमोचजम हुने गरी उद्योग दताा गने धनकायले आिश्यक धसफाररस, समन्द्िय र

सहजीकरण गनेछ। त्यसरी हदबन्द्दी नलागेको जग्गा जुन प्रयोजनको लाधग खररद
गरे को हो सोही प्रयोजनको लाधग मात्र उपयोग गना पाइनेछ।

(४) विदे शी लगानी भएका उद्योगको लाधग जग्गा धलजमा उपलब्ध गराउने
तथा जग्गाको हदबन्द्दी सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था औद्योधगक व्यिसाय ऐन र प्रिधलत
कानून बमोचजम हुनेछ।

(५) विदे शी लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई उपलव्ध गराईने जग्गा

सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।
३२.

राविय व्यिहार गररनेाः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ कुनै विदे शीले नेपालमा यस ऐन
र प्रिधलत अन्द्य कानूनको अधीनमा रही गरे को विदे शी लगानी त्यस्तो लगानी नेपाल

धभधत्रइसकेपधछ सो लगानी नेपालमा रहे को अिधधसम्म सो लगानीको व्यिस्थापन,
सं भार, प्रयोग, हस्तान्द्तरण, धबक्रीमा लागू हुने शता नेपाली व्यचक्तले गरे को लगानीको
व्यिस्थापन, संभार, प्रयोग, हस्तान्द्तरण, धबक्रीमा लागू हुने शताभन्द्दा कम अनुकुल
नहुने गरी राविय व्यिहार (नेशनल वरटमेन्द्ट) हुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन यो ऐन प्रारम्भ

हुन ु अगािै स्िीकृधत धलएको विदे शी लगानीका हकमा त्यस्तो लगानी हुुँदाका बखत
बहाल रहे को विदे शी लगानी सम्बन्द्धी प्रिधलत कानूनमा भएको व्यिस्था लागू हुनेछ
र सो बमोचजम कुनै विदे शी लगानीकतााले पाएको कुनै सुविधामा असर पने गरी धनजको
मिुरी धबना कुनै पररितान गररने छै न।

(३) उपदफा (१) बमोचजम विदे शी लगानी भएका उद्योगहरुलाई दे हायको

सं रक्षण प्राप्त हुनेछ:(क)

विदे शी लगानी भएको उद्योग व्यिसायलाई सोही प्रकृधतको
नेपाली नागररकले लगानी गरे को उद्योगलाई गररए सरहको
व्यिहार गररनेछ।

(ख)

विदे शी लगानी भएको उद्योग व्यिसायले प्रिधलत कानूनको
पररधधधभत्र रहे र िस्तु तथा सेिाको मूसय धनधाारण गना स्ितन्द्त्र
हुनेछन्।

(ग)

विदे शी लगानी भएको उद्योग व्यिसायलाई आफनो उद्योगसुँग
धसधमत रही तोवकए बमोचजम व्यापार गना रोक लगाइने छै न।
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(घ)

विदे शी लगानी भएको उद्योग व्यिसायलाई नाफा लैजान, लगानी

ु ानी गना
वफताा लैजान, ऋणको ब्याज धतना र ऋणको सािाुँ भक्त
प्रधतबन्द्ध लगाइने छै न।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन दे हायको विषयमा

राविय व्यिहार (नेशनल वरटमेन्द्ट) लागू हुने छै नाः
(क)

विश्व व्यापार सं गठन अन्द्तगात गररएका सम्झौतामा उसलेचखत
बौविक सम्पचत्तको धसजाना, त्यसका सीमा, हक हस्तान्द्तरण िा

प्रयोगमा अधनिाया अनुमधत धलनुपने (कम्पलसरी लाइसेचन्द्सङ्ग)
भनी तोवकएका व्यिस्थाको विषय,
(ख)

सािाजधनक खररद सम्बन्द्धी प्रिधलत नेपाल कानून बमोचजम

स्िदे शी उद्योग िा मालसामानलाई कुनै छु ट िा सुविधा ठदएको
रहे छ भने त्यस्तो छु ट िा सुविधाको विषय,

(ग)

नेपाल सरकारबाट प्रदान गररने िा उपलब्ध हुने अनुदान िा

(घ)

नेपाल सरकारबाट प्रिाह हुने गैर व्यापाररक सेिाको विषय,

(ङ)

लगानीकताा, धधतोपत्र बजारका सहभागीहरु, धबमा पोधलसी

सहुधलयतको विषय,

बाहक िा धबमा पोधलसी दािीकतााहरुको सं रक्षण गना िा कुनै
व्यचक्तको आधथाक स्िाथाको रक्षा गने दावयत्ि धलएका वित्तीय

सं स्थाहरु सम्बन्द्धी विषय तथा वित्तीय सं स्थाको स्िस्थता
(साउण्डनेस), नैधतकता िा वित्तीय चजम्मेिारी कायम राख्ने जस्ता
विषयहरुमा नेपाल सरकारले उचित ठानी अिलम्बन िा
व्यिस्थापन गरे का वित्तीय सेिा सम्बन्द्धी उपायहरु,
(ि)

नेपाल सरकार पक्ष रहे को िा हुने कुनै क्षेत्रीय िा बहुपक्षीय

आधथाक, मौठरक िा यस्तै प्रकृधतको कुनै सं गठनको पक्ष भएको

कारणबाट नेपाल सरकारले विशेष व्यबहार गनुप
ा ने दावयत्ि िा
प्रािधान भएको विषय,
(छ)

नेपाल बावहर लगानी वफताा, ऋण भ ुक्तानी (सािाुँ, ब्याज तथा

ु ानीमा प्रिधलत कानून बमोचजम
शुसक समेत), सेिा शुसकको भक्त
धनयामक धनकायले तोनने शता सम्बन्द्धी विषयहरु,

(ज)

मानि स्िास््य, जीिजन्द्तु, िनस्पती िा िातािरण सं रक्षणको
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विषय।
३३.

रावियकरण िा अधधरहण नगररनेाः (१) यस ऐन बमोचजम विदे शी लगानी भएको
उद्योगलाई रावियकरण गररने छै न।
(२) कुनै पधन उद्योगलाई सािाजधनक प्रयोजनको लाधग बाहे क प्रत्यक्ष िा

अप्रत्यक्ष रुपमा अधधरहण गररने छै न। सािाजधनक प्रयोजनको लाधग अधधरहण गनुा पदाा
प्रिधलत कानून बमोचजमको उचित प्रकृया पूरा गनुप
ा नेछ।
३४.

शता तथा सेिा सुविधामा पररितानाः यस ऐन िा प्रिधलत कानूनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा

लेचखएको भए तापधन विदे शी लगानीका शता तथा विदे शी लगानीकतााले प्राप्त गने छु ट,

सुविधा िा सहुधलयतमा पररितान गने गरी भएको कुनै व्यिस्थाले त्यस्तो पररितान हुन ु
अगािै स्िीकृधत प्राप्त गरको कुनै विदे शी लगानीकताालाई मकाा पने भएमा त्यस्तो
पररिातन त्यस्तो लगानीकतााको हकमा लागू हुनेछैन।

पररच्छे द-६
गुनासो व्यिस्थापन तथा कारबाही
३५.

गुनासो व्यिस्थापनाः (१) प्रिधलत कानून बमोचजम उद्योगको दताा, धनयमन िा अनुगमन
गने अधधकारी िा एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्रको कुनै अधधकारीले गरे को कुनै काम
कारबाहीका सम्बन्द्धमा विदे शी लगानीकताा िा उद्योगको कुनै गुनासो भए धनजले सो
ु ाइको लाधग धनिेदन ठदन सननेछ।
व्यहोरा खोली विभाग समक्ष सुनि

(२) उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त गुनासोलाई विभागले तोवकए बमोचजम

सम्बोधन गनेछ।

(३) विभाग िा एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्रबाट भएको कुनै काम कारबाहीको

सम्बन्द्धमा विदे शी लगानीकताा िा उद्योगको कुनै गुनासो भए धनजले सो व्यहोरा खोली
ु ाइको लाधग धनिेदन ठदन सननेछ।
मन्द्त्रालय समक्ष सुनि

(४) उपदफा (३) बमोचजम प्राप्त गुनासोलाई मन्द्त्रालयले तोवकए बमोचजम

सम्बोधन गनेछ।
३६.

शता विपरीतको काम कारबाही गना नहुनेाः विदे शी लगानीकताा िा विदे शी लगानी भएका
उद्योगले यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयम तथा विदे शी लगानीको लाधग

स्िीकृधत ठदुँदा तोवकएको शता विपरीतको कुनै काम गरे को पाइएमा त्यस्तो स्िीकृधत
तोवकए बमोचजमको प्रकृया पूरा गरी रद्द गना िा त्रुवट सच्याउन लगाउन सवकनेछ।
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३७.

उद्योगको अनुगमन तथा धनरीक्षणाः (१) विभागले तोवकठदएको अधधकृतले विदे शी लगानी
भएको उद्योगको समेत आिश्यकता अनुसार अनुगमन तथा धनरीक्षण गना सननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम अनुगमन तथा धनरीक्षणमा जाने अधधकृतले
विदे शी लगानीकताा िा उद्योगद्वारा दफा ३६ विपरीतको काम गरे नगरे को समेतको
वििरण खुलाई अनुगमन तथा धनरीक्षण सम्पन्न भएको धमधतले तीन ठदनधभत्र विभागमा
प्रधतिेदन ठदनुपनेछ।

(३) उद्योगको अनुगमन तथा धनरीक्षण सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए

बमोचजम हुनेछ।

पररच्छे द-७
विविध
३८.

ठद्वपक्षीय िा बहुपक्षीय लगानी सम्झौता गना सवकनेाः विदे शी लगानी प्रििानका लाधग
नेपाल सरकारले विदे शी धमत्रराि िा अन्द्तरााविय सं स्थासुँग ठद्वपक्षीय िा बहुपक्षीय
लगानी सम्झौता गरी विदे शी लगानी धभत्र्याउन सननेछ।

३९.

सम्झौता गना सननेाः (१) कुनै उद्योगमा नेपाली लगानीकताा र विदे शी लगानीकतााबीि

ु लगानी गदाा सो लगानीका सम्बन्द्धमा यस ऐनको अधीनमा रही विदे शी लगानी
सं यक्त
ु सम्झौता गना सवकनेछ।
सम्बन्द्धी संयक्त

ु
(२) उपदफा (१) बमोचजमको सम्झौतामा अन्द्य कुराका अधतररक्त सं यक्त

लगानीका शताहरु, लगानीबाट आचजात मुनाफा बाुँडफाुँट तथा लगानी सम्बन्द्धी वििाद
समाधान सम्बन्द्धी व्यिस्था गनुप
ा नेछ।
४०.

वििादको समाधानाः (१) विदे शी लगानीका सम्बन्द्धमा नेपाली लगानीकताा र विदे शी
लगानीकतााबीि कुनै वििाद उत्पन्न भएमा सम्बचन्द्धत पक्षहरुले आपसी छलफल िा

िातााबाट त्यस्तो वििादको समाधान गना विभागले आिश्यक सहचजकरण गना सननेछ।
(२) वििाद उत्पन्न भएको पैँ तालीस ठदनधभत्र उपदफा (१) बमोचजमको

प्रकृयाबाट वििाद समाधान हुन नसकेमा र त्यस्तो वििादको समाधान गना वििादका
ु
पक्षहरुबीि संयक्त
लगानी िा वििाद समाधान सम्बन्द्धी सम्झौता भएकोमा त्यस्तो
सम्झौता बमोचजम वििादको समाधान गररनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम वििाद समाधान भएको कुराको जानकारी

पक्षहरुले त्यस्तो वििाद समाधान भएको पन्द्ध्र ठदनधभत्रमा विदे शी लगानी स्िीकृधत ठदने
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धनकायलाई ठदनुपनेछ।
तर के कुन शताहरुमा त्यस्तो सहमधत भएको हो भन्ने कुराको जानकारी

ठदन पक्षहरु बाध्य हुने छै नन्।

(४) उपदफा (२) बमोचजम पक्षहरुबीि भएको सम्झौतामा वििाद समाधान

सम्बन्द्धमा कुनै व्यिस्था नभएकोमा नेपालको मध्यस्थता सम्बन्द्धी कानून बमोचजम
मध्यस्थताद्वारा त्यस्तो वििादको समाधान गररनेछ।

(५) कुनै विदे शी लगानीका सम्बन्द्धमा उत्पन्न वििादको समाधान वििादका

ु
पक्षहरुले अन्द्यथा मन्द्जुर गरे मा बाहेक अन्द्तरााविय व्यापार कानून सम्बन्द्धी संयक्त
राि संघीय आयोग (अनधसराल) को प्रिधलत धनयम िा कायाविधधको पालना गरी
मध्यस्थता गररनेछ।

(६) यस दफा बमोचजम गररने मध्यस्थता नेपालमा हुनेछ र मध्यस्थता

सम्बन्द्धी नेपालको सारिान कानून लागू हुनेछ।

तर उपदफा (२) बमोचजमको अिस्थामा सोही उपदफा बमोचजम हुनेछ।
ु चघ वििाद समाधान सम्बन्द्धी कुनै सम्झौता
(७) पक्षहरुबीि वििाद हुनअ
नभएको िा भएको सम्झौता अपयााप्त भएको महसुस गरे मा वििाद उत्पन्न भएपधछ पधन
वििाद समाधानका लाधग सम्बचन्द्धत पक्षहरुले सम्झौता गना सननेछन। यसरी गररएको
सम्झौताको जानकारी उद्योग दताा गने धनकायलाई ठदनुपनेछ।

(८) उपदफा (७) बमोचजम भएको सम्झौताको हकमा समेत यस दफा

बमोचजम वििाद समाधान गना सवकनेछ।
४१.

विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गना सननेाः विदे शी लगानी स्िीकृत गने धनकायले यस ऐन
बमोचजम विदे शी लगानीको लाधग स्िीकृधत तथा तत्सम्बन्द्धी अन्द्य काम कारबाही

विद्युतीय कारोबार सम्बन्द्धी प्रिधलत कानून बमोचजम मान्द्यता प्राप्त विद्युतीय माध्यमबाट
गना सननेछ।
४२.

स्ििाधलत स्िीकृधत प्रवक्रया सम्बन्द्धी व्यिस्था गना सवकनेाः (१) नेपाल सरकारले नेपाल

राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी विदे शी लगानी प्रवक्रयालाई सरल, सहज बनाउन यस
ऐन तथा प्रिधलत कानून बमोचजम कम्पनी दताा, उद्योग दताा, विदे शी लगानी स्िीकृधत
जस्ता सेिाहरु स्ििाधलत मागा (अटोमेवटक रुट) बाट प्रदान गना सननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम स्ििाधलत मागा (अटोमेवटक रुट) तथा

विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन धसस्टम) सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।
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४३.

विदे शी लगानी स्िीकृधत बहाल रहने अिधधाः (१) विदे शी लगानी स्िीकृत गने धनकायले

प्रदान गरे को विदे शी लगानीको स्िीकृधत त्यस्तो लगानी नेपालमा कायम रहे को
अिधधसम्म बहाल रहनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन दे हायको

अिस्थामा त्यस्तो स्िीकृधत स्िताः धनष्क्रीय भएको माधननेछाः(क)

कुनै मनाधसब कारण धबना विदे शी लगानी स्िीकृधत भएको
धमधतले दुई िषाधभत्र त्यस्तो लगानी रकम नेपाल धभत्र्याउन
प्रारम्भ नगरे मा,

(ख)

विदे शी लगानी स्िीकृधत भई दताा भएको उद्योगको शेयर धबक्री
वितरणको
उद्योगको

पररणामस्िरुप
शतप्रधतशत

हस्तान्द्तरण भएमा,
(ग)

त्यसरी

स्िाधमत्ि

विदे शी

नेपाली

लगानी

भएको

लगानीकताामा

विदे शी लगानी स्िीकृत भएको उद्योग िा त्यस्तो उद्योग स्थापना
गने कम्पनीको कुनै कारणले दताा खारे जी भएमा,

(३) विदे शी लगानी स्िीकृधत बहाल रहने अिधध सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था

तोवकए बमोचजम हुनेछ।
४४.

शताहरु पालना गनुप
ा नेाः विदे शी लगानीकतााले यस ऐनमा लेचखएको अधतररक्त तोवकए
बमोचजमका शताहरु पालना गनुप
ा नेछ।

४५.

करार गरी उत्पादन गना सवकनेाः (१) विदे शी लगानी भएका उद्योगले त्यस्तो उद्योगको
उत्पादनको मु्य उत्पादन बाहे क आफ्नो उत्पादनको कुनै भाग िा उद्योगलाई

आिश्यक पने सहायक िस्तु िा सेिा अन्द्य उद्योगसुँग करार गरी उत्पादन गना
सननेछ।

(२) करार गरी उत्पादन गना सवकने सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए

बमोचजम हुनेछ।
४६.

अच्तयारनामा ठदन सवकनेाः (१) यस ऐन बमोचजम विदे शी लगानी गना िाहने व्यचक्तले

आफुले गनुप
ा ने कुनै, केही िा सबै काम कारबाही गनाको धनधमत्त कुनै व्यचक्तलाई

अच्तयारनामा ठदन सननेछ। अच्तयारनामा प्राप्त व्यचक्तद्वारा अच्तयारनामा बमोचजम
भए गरे का सबै काम कारबाहीहरु धनज लगानीकतााले नै गरे को माधननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम ठदइएको अच्तयारनामा बमोचजम काम गना

त्यस्तो अच्तयारनामा नोटरी प्रमाचणत गराई विदे शी लगानी स्िीकृत गने धनकायमा
260

उपलब्ध गराउनु पनेछ। विदे शी लगानी स्िीकृत गने धनकायले आिश्यक ठानेमा
त्यस्तो अच्तयारनामाको सक्कल हे न ा सननेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम अच्तयारनामा प्राप्त व्यचक्तले आफुलाई प्राप्त
अच्तयार अन्द्य व्यचक्तलाई प्रत्यायोजन गना सननेछैन।
(४) अच्तयारनामा प्रदान गने व्यचक्तले आफुले प्रदान गरे को अच्तयारनामा

जुनसुकै बखत वफताा धलन सननेछ। यसरी अच्तयारनामा वफताा धलएको जानकारी
अच्तयारनामा प्रदान गने व्यचक्तले विदे शी लगानी स्िीकृत गने धनकायमा दताा गराएको
धमधतदे चख बहाल रहने छै न।

(५) अच्तयारनामा ठदने सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।
४७.

अधधकार प्रत्यायोजनाः बोडा िा विभागले यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयम
बमोचजम आफूलाई प्राप्त अधधकारमध्ये आिश्यकता अनुसार केही अधधकार नेपाल
सरकारको कुनै धनकाय िा अधधकृतलाई प्रत्यायोजन गना सननेछ।

४८.

प्रदे शमा दताा भएको उद्योगमा विदे शी लगानीाः (१) प्रिधलत सं घीय िा प्रदे श कानून

बमोचजम प्रदे श सरकारद्वारा दताा भएको कुनै उद्योगमा यस ऐन बमोचजम विदे शी

लगानी िा प्रविधध हस्तान्द्तरण गनुप
ा ने भएमा यस ऐन बमोचजम विभागको स्िीकृधत
धलनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम स्िीकृधत धलुँदा अन्द्य कुराका अधतररक्त प्रदे शमा
उद्योग दताा भएको प्रमाणपत्र र उद्योग सम्बन्द्धी विषय हे ने सम्बचन्द्धत प्रदे श
मन्द्त्रालयको धसफाररस पेश गनुप
ा नेछ।

(३) प्रदे शमा दताा भएका उद्योगमा विदे शी लगानी सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था

तोवकए बमोचजम हुनेछ।
४९.

प्रिधलत कानून बमोचजम हुनेाः यस ऐनमा लेचखएका विषयमा यसै ऐन बमोचजम र अन्द्य
विषयमा औद्योधगक व्यिसाय सम्बन्द्धी प्रिधलत ऐन तथा अन्द्य प्रिधलत कानून बमोचजम
हुनेछ।

५०.

अनुसूिीमा हेरफेर िा थपघट गना सननेाः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना

५१.

धनयम बनाउने अधधकाराः यस ऐनको कायाान्द्ियनको लाधग नेपाल सरकारले आिश्यक

५२.

धनदे चशका, कायाविधध िा मापदण्ड बनाइ लागू गना सननेाः नेपाल सरकारले यो ऐन तथा

प्रकाशन गरी अनुसूिीमा आिश्यक हेरफेर िा थपघट गना सननेछ।

धनयम बनाउन सननेछ।

261

यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयमािलीको सिासामान्द्यतामा प्रधतकुल असर नपने गरी
आिश्यक धनदे चशका, कायाविधध िा मापदण्ड बनाई लागू गना सननेछ।
५३.

खारे जी र बिाउाः (१) विदे शी लगानी तथा प्रविधध हस्तान्द्तरण ऐन, २०४९ खारे ज
गररएको छ।
(२) विदे शी लगानी तथा प्रविधध हस्तान्द्तरण ऐन, २०४९ अन्द्तगात भए

गरे का काम कारबाही यसै ऐन बमोचजम भए गरे को माधननेछ।
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अनुसूिी
(दफा ३ को उपदफा (२) सुँग सम्बचन्द्धत)

ष्ट्वदेिी लगार्ी खल
ु ा र्गररएिा उद्योग वा व्यवसाय

१.

पशुपन्द्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध

२.

लघु तथा घरे ल ु उद्यम,

३.

व्यचक्तगत सेिा व्यिसाय (जस्तो कपाल का्ने, धसलाइ (टे लररङ्ग), ड्राइधभङ्ग आठद)

४.

हातहधतयार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद िा विष्फोटक पदाथा तथा न्द्यूचनलयर,

व्यिसाय र कृवषका प्राथधमक उत्पादनका अन्द्य क्षेत्रहरु,

बायोलोचजकल तथा केधमकल (एन. बी. सी.) हधतयार उत्पादन गने उद्योग, आणविक
शचक्त (एटोधमक इनजी), विकीरणजन्द्य सामरी (रे धडयो एचनटभ म्याटे ररयसस) उत्पादन
गने उद्योग,
५.

घर जग्गा खररद धबक्री व्यिसाय (धनमााण उद्योग बाहे क), खुरा व्यापार, आन्द्तररक

६.

पयाटनमा सं लग्न राभल एजेन्द्सी, पथ प्रदशाक, रे वकङ्ग तथा पिातारोहण पथ प्रदशाक,

कुररयर सेिा, स्थानीय नयाटररङ्ग सेिा, मधनिेन्द्जर, रे धमटे न्द्स सेिा,

होमस्टे लगायतका रामीण पयाटन,
७.

आमसञ्चारका माध्यमहरु (पत्रपधत्रका, रे धडयो, टे धलधभजन र अनलाइन समािार) को

८.

व्यिस्थापन, लेखा, इचन्द्जधनयररङ, कानूनी परामशा सेिा र भाषा ताधलम, सवङ्गत ताधलम,

९.

एकाउन्न प्रधतशतभन्द्दा बढी विदे शी लगानी हुने परामशा सेिाहरु।

व्यिसाय, राि भाषाको िलचित्र व्यिसाय,

कम््युटर ताधलम, र

प्रधतधनधध सभाले पाररत गरे को धमधताः 2075/12/04

राविय सभाले संशोधन विना पाररत गरे को धमधताः 2075/12/08
प्रमाणीकरण धमधताः 2075/12/13
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बेपत्ता पाररएका व्यचक्तको छानधबन, सत्य धनरुपण तथा मेलधमलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई
संशोधन गना बनेको विधेयक

प्रस्तािना: बेपत्ता पाररएका व्यचक्तको छानधबन, सत्य धनरुपण तथा मेलधमलाप आयोग ऐन, २०७१
लाई सं शोधन गना िाञ्छनीय भएकोले,

सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
1.

संचक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "बेपत्ता पाररएका व्यचक्तको छानधबन,
सत्य धनरुपण तथा मेलधमलाप आयोग (दोस्रो सं शोधन) ऐन, २०७५" रहेको छ।
(२) यो ऐन तुरुन्द्त प्रारम्भ हुनेछ।

2.

बेपत्ता पाररएका व्यचक्तको छानधबन, सत्य धनरुपण तथा मेलधमलाप आयोग ऐन, २०७१
को दफा ६ मा संशोधन: बेपत्ता पाररएका व्यचक्तको छानधबन, सत्य धनरुपण तथा
मेलधमलाप आयोग ऐन, २०७१ (यसपधछ "मूल ऐन" भधनएको) को दफा ६ को,(१)

उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राचखएको छ:"(१) यो दफा प्रारम्भ भएपधछ धनयुक्त हुने अध्यक्ष तथा

सदस्यको पदािधध एक िषाको हुनेछ।"
(२)

उपदफा (१) पधछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छ:"(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन

दफा ३८ को उपदफा (२) बमोचजम आयोगको कायाािधध थप भएको

अिस्थामा नेपाल सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्यको पदािधध थप गना िा
दफा ४ बमोचजमको योग्यता भएका अन्द्य व्यचक्तलाई दफा ३ बमोचजम
धनयुक्त गना सननेछ।"
(३)

उपदफा (२) मा रहे का "उपदफा (१) मा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "उपदफा
(१) र (१क) मा" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(४)

उपदफा (३) पधछ दे हायको उपदफा (४) थवपएको छ:"(४) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन यो दफा

प्रारम्भ हुुँदाका बखत बहाल रहे का अध्यक्ष तथा सदस्यको पदािधध सं ित्
२०७५ साल िैत्र मसान्द्तसम्म कायम रहनेछ।

तर दफा ७ को उपदफा (३) बमोचजम पदपूधता भएकोमा त्यस्ता
अध्यक्ष तथा सदस्यको पदािधध स्ित: समाप्त भएको माधननेछ।"
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3.

मूल ऐनको दफा ७ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ७ को,(१)

उपदफा (१) को खण्ड (ख) पधछ दे हायको खण्ड (ख१) थवपएको छ:"(ख१) दफा ६ को उपदफा (१) िा (४) बमोचजम पदािधध समाप्त
भएमा,"

(२)

उपदफा (२) पधछ दे हायको उपदफा (३) थवपएको छ:"(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन

ु न्द्दा अगािै
दफा ६ को उपदफा (४) बमोचजमको पदािधध समाप्त हुनभ

अध्यक्ष िा सदस्य पदमा दफा ३ बमोचजमको प्रवक्रया पूरा गरी पूधता गना
सवकनेछ।"
4.

मूल ऐनको दफा ३८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ३८ को सट्टा दे हायको दफा
३८ राचखएको छाः"३८.

आयोगको कायाािधध: (१) आयोगको कायाािधध यो दफा प्रारम्भ भएको
धमधतले एक िषाको हुनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन सो

उपदफामा उचसलचखत अिधधधभत्र यस ऐन बमोचजम आयोगबाट सम्पन्न हुन ु
पने काम बाुँकी रहन गएमा नेपाल सरकारले आयोगको कायाािधध एक
िषासम्मको लाधग थप गना सननेछ।

(३) यस ऐन बमोचजम अध्यक्ष तथा सदस्यको पदािधध समाप्त

भएको कारणले मात्र आयोगको कायाािधध समाप्त भएको माधनने छै न।"
राविय सभाले पाररत गरे कोाः 2075/10/20

प्रधतधनधध सभाले संशोधनविना पाररत गरे कोाः 2075/10/23
प्रमाणीकरण धमधताः 2075/10/25
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लेखापरीक्षण सम्बन्द्धमा व्यिस्था गना बनेको विधेयक
प्रस्तािना: लेखापरीक्षण सम्बन्द्धी कानूनलाई समयानुकूल बनाउन िाञ्छनीय भएकोले,
सं घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।

1.

संचक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “लेखापरीक्षण ऐन, २०७५” रहे को छ।
(२) यो ऐन तुरून्द्त प्रारम्भ हुनेछ।

2.

पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले यस ऐन अन्द्तगात

(ख)

“नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहको पूणा स्िाधमत्ि

बनेको धनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोचजम सम्झनु पछा ।

भएको सङ्गठठत सं स्था” भन्नाले सबै शेयर िा जायजेथामा नेपाल

सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहको स्िाधमत्ि भएको

सङ्गठठत सं स्था िा सबै शेयर िा जायजेथामा त्यस्तो सं स्थाको
िा त्यस्तो सं स्था र नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय
तहको स्िाधमत्ि भएको सङ्गठठत सं स्था सम्झनु पछा र सो शब्दले
नेपाल

सरकार,

प्रदे श

सरकार

िा

स्थानीय

तहले

पूणा

उत्तरदावयत्ि व्यहोनुा पने सङ्गठठत सं स्थालाइा समेत जनाउुँ छ।
(ग)

“लेखा” भन्नाले आधथाक कारोबार भएको व्यहोरा दे चखने गरी
कानून बमोचजम राचखने अधभलेख, खाता, वकताब िा अन्द्य

कागजपत्र सम्झनु पछा र सो शब्दले विद्युतीय माध्यमबाट
राचखएको अधभलेख िा कारोबारलाई प्रमाचणत गने विद्युतीय
अधभलेखलाई समेत जनाउुँ छ।
(घ)

“लेखापरीक्षण” भन्नाले दफा ३ बमोचजमका धनकायको लेखा
तथा लेखासुँग सम्बचन्द्धत कामको परीक्षण र त्यसको आधारमा
गररने मूसयाङ्कन तथा विश्लेषण सम्झनु पछा र सो शब्दले
सम्परीक्षण गने कायालाई समेत जनाउुँ छ।

(ङ)

“लेखासुँग सम्बचन्द्धत कागजात” भन्नाले दफा ३ को उपदफा
(१) बमोचजमका धनकायको लेखापरीक्षण गना आिश्यक पने

कागजात सम्झनु पछा र सो शब्दले त्यस्ता धनकायका रणनीधत,
िावषाक िा आिधधक योजना, कायायोजना, धनणाय, सम्झौता िा

समझदारी, प्रगधत प्रधतिेदन, अनुगमन तथा मूसयाङ्कन प्रधतिेदन र
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लेखापरीक्षणको कामसुँग सम्बचन्द्धत अन्द्य कागजात िा विद्युतीय

प्रणालीमा सङ्ग्रवहत वििरण त्याङ्क िा सूिनालाई समेत
जनाउुँ छ।
(ि)

“सङ्गठठत सं स्था” भन्नाले पिास प्रधतशतभन्द्दा बढी शेयर िा
जायजेथामा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहको
स्िाधमत्ि भएको सङ्गठठत सं स्था सम्झनु पछा र सो शब्दले पिास

प्रधतशतभन्द्दा बढी शेयर िा जायजेथामा सङ्गठठत सं स्थाको
स्िाधमत्ि भएको सं स्थालाई समेत जनाउुँ छ।
(छ)

“सरकारी कायाालय” भन्नाले रािपधत र उपरािपधतको कायाालय,
सिोच्ि अदालत, सं घीय संसद, प्रदे श सभा, प्रदे श सरकार, प्रदे श
प्रमुखको कायाालय, सं िैधाधनक धनकाय िा सोको कायाालय,

अदालत, महान्द्यायाधधिक्ताको कायाालय, नेपाली सेना, नेपाल
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत सं घ, प्रदे श र स्थानीय
तहका सबै सरकारी कायाालय सम्झनु पछा ।

3.

महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने धनकाय :(१) महालेखापरीक्षकबाट दे हायका
धनकायको लेखापरीक्षण हुनेछ:(क)

सरकारी कायाालय,

(ख)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहको

(ग)

महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने भनी सं घीय

पूणा स्िाधमत्ि भएको सङ्गठठत सं स्था,

कानूनद्वारा तोवकएको सं स्था िा धनकाय।

(२) उपदफा (१) बमोचजमका धनकायहरुको चजम्मेिार पदाधधकारीले
प्रिधलत कानून बमोचजम आय व्ययको लेखा र आधथाक वििरण पेश गरी
महालेखापरीक्षकबाट अचन्द्तम लेखापरीक्षण गराउनु पनेछ।

4.

लेखापरीक्षण सम्बन्द्धी तररका: महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गने दफा ३ को

उपदफा (१) बमोचजमका धनकाय िा सो अन्द्तगातका कुनै एकाईहरु छनौट गरी
आधथाक कारोबार र त्यससुँग सम्बचन्द्धत अन्द्य वक्रयाकलापहरूको एक एक गरी िा

बीि बीिमा छड्के गरी िा केही प्रधतशत मात्र परीक्षण गने गरी लेखापरीक्षणको
तररका, क्षेत्र र अिधध तोकी अचन्द्तम लेखापरीक्षण गना, त्यसबाट प्राप्त भएको त्यहरू
दशााउन, त्यसमा वििेिना तथा

आलोिना गना र आधथाक वििरण उपर आिश्यकता

अनुसार राय सवहतको प्रधतिेदन जारी गना सननेछ।
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5.

वित्तीय तथा विविध विषयको लेखापरीक्षण: (१) महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गने

दफा ३ को उपदफा (१) बमोचजमका धनकायको धनयधमतता, धमतव्यवयता, कायादक्षता,

प्रभािकाररता र औचित्यको समेत वििार गरी वित्तीय लेखापरीक्षणको अधतररक्त
छनौटको आधारमा सूिना प्रविधध, कायामूलक, लैवङ्गक, विधध विज्ञान, िातािरण जस्ता
विविध विषयको समेत लेखापरीक्षण गना सननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम विविध विषयको लेखापरीक्षण गने विधध,

तररका, क्षेत्र, अिधध, परीक्षण र प्रधतिेदन गने कुराहरू महालेखापरीक्षकले तोवकठदए
बमोचजम हुनेछ।

6.

सामवयक लेखापरीक्षण: (१) महालेखापरीक्षकले
बमोचजमका

दफा ३ को उपदफा (१)

धनकायको छनौटको आधारमा आधथाक िषा समाप्त नहुुँदै िा कारोबार

सम्पन्न भएपिात् सामवयक लेखापरीक्षण गना सननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम लेखापरीक्षण गने विधध, तररका, क्षेत्र, अिधध,

परीक्षण र प्रधतिेदन गने कुराहरू महालेखापरीक्षकले तोवकठदए बमोचजम हुनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम तयार गरे को प्रधतिेदन महालेखापरीक्षकले
सम्बचन्द्धत धनकायमा पठाई सािाजधनक गनुप
ा नेछ।

7.

अनुदान तथा सहायताको लेखापरीक्षण: (१) महालेखापरीक्षकले सं घीय कानून बमोचजम
नेपाल सरकार,

प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारका

सहायता, अनुदान तथा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहबाट प्रदान गररने
जुनसुकै सहायता िा अनुदान रकमको लेखापरीक्षण गना सननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम लेखापरीक्षण गने विधध, तररका, क्षेत्र, अिधध,

परीक्षण र प्रधतिेदन गने कुराहरू महालेखापरीक्षकले तोवकठदए बमोचजम हुनेछ।

8.

लेखापरीक्षण गने विषय: महालेखापरीक्षकले धनयधमतता, धमतव्यवयता, कायादक्षता,
प्रभािकाररता र औचित्य समेत वििार गरी आिश्यकता अनुसार दे हायका विषयको
लेखापरीक्षण गनेछ:(क)

विधनयोजन ऐन तथा अन्द्य ऐन बमोचजम सेिा तथा कायामा खिा
गना धनठदाि शीषाक तथा उपशीषाकमा स्िीकृत भएका रकमहरू
सोही शीषाक तथा उपशीषाकको सीमामा रही धनठदाि प्रयोजनको
लाधग खिा भए, नभएको,

(ख)

कारोबारको लेखा तोवकएको ढाुँिा अनुरुप राखे , नराखेको तथा
धनठदाि समयमा प्रधतिेदन गरे , नगरे को,
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(ग)

सं िैधाधनक धनकाय, मन्द्त्रालय, विभाग र सो सरहका केन्द्रीय
तहका

कायाालयले

मन्द्त्रालय

र

प्रदे श

मातहतका कायाालयको तथा
तहका

अन्द्य

कायाालयले

प्रदे शका

मातहतका

कायाालयको विधनयोजन, राजस्ि, धरौटी लगायतका सम्पूणा
आधथाक कारोबारको केन्द्रीय लेखा राखी केन्द्रीय वििरण तयार

पारे , नपारे को र तयार पारे को भए त्यसले आधथाक कारोबारको
यथाथा चित्रण गरे , नगरे को,
(घ)

सं घीय सचञ्चत कोष, प्रदे श सचञ्चत कोष, स्थानीय सचञ्चत कोष,

सं घीय आकचस्मक कोष, प्रदे श आकचस्मक कोष र अन्द्य सरकारी
कोषको वहसाब यथाथापरक रहे , नरहेको,

(ङ)

सम्बचन्द्धत सरकारी धनकायले समयमा बजेट धनकासा गरे ,

(ि)

आधथाक

नगरे को,

वििरणले

त्यसमा

लेचखएको

अिधधको

आधथाक

कारोबारको सही र यथाथा चित्रण गरे , नगरे को,
(छ)

आम्दानी िा खिा भएका कलमहरूको पुष्ट्याईं हुने प्रमाण यथेि

(ज)

लेखा िा प्रधतिेदन बमोचजम भौधतक प्रगधत भए, नभएको ,

(झ)

खिा गना अधधकार प्राप्त अधधकारीको स्िीकृधत भए, नभएको,

(ञ)

ु ानी भए, नभएको ,
धसजाना भएको दावयत्ि समयमा भक्त

(ट)

नगदी चजन्द्सी लगायत उपलब्ध स्रोत, साधन र सम्पचत्तको उचित

(ठ)

सरकारी सम्पचत्तको प्रिधलत कानून बमोचजम अधभलेख राखे,

भए, नभएको,

रुपमा उपयोग गरे , नगरे को,

नराखेको,
(ड)

सरकारी सम्पचत्तको हाधन नोनसानी नहुने गरी उचित सं रक्षण

(ढ)

सरकारी ऋण तथा लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुनपु ने िा धतनुा

तथा ममात सम्भार गरे , नगरे को,

बुझाउनु पने र बुझाइएको सािाुँ, ब्याज, लाभांश लगायतको लेखा

राख्ने व्यिस्था पयााप्त भए, नभएको िा त्यस अनुरूप लेखा राखे,
नराखेको र राखेको लेखा यथाथा भए, नभएको,
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(ण)

खिा गदाा दुरुपयोग हुन नपाउने गरी पयााप्त कानूनी व्यिस्था

भए, नभएको, तत्सम्बन्द्धी धनयमन तथा धनयन्द्त्रण व्यिस्था पयााप्त
भए, नभएको र ती कुराहरूको अनुशरण गरे , नगरे को,

(त)

आन्द्तररक धनयन्द्त्रण प्रणालीको प्रभािकारी व्यिस्था भए, नभएको
र त्यसको अनुशरण गरे , नगरे को,

(थ)

आन्द्तररक लेखापरीक्षण सन्द्तोषजनक तररकाबाट भए, नभएको

(द)

राजस्ि तथा सरकारी कोषमा जम्मा हुनपु ने रकम कानून

र भएकोमा प्रधतिेदनको कायाान्द्ियन गरे , नगरे को,

बमोचजम धनधाारण, असुली, दाचखला र लेखाङ्कन भए, नभएको र
राजस्ि ि ुहािट धनयन्द्त्रण गना प्रयास गरे , नगरे को,
(ध)

धरौटी सम्बन्द्धी प्रिधलत कानूनको पयााप्तता भए, नभएको र

(न)

औद्योधगक तथा व्यािसावयक सेिाहरूको आम्दानी खिाको लेखा,

त्यसको पालना गरे , नगरे को,

त्यसको चजन्द्सी, नगदी मौज्दात तथा आधथाक कारोबार सम्बन्द्धी

व्यिस्था र तत्सम्बन्द्धी कानून पयााप्त भए, नभएको र धतनको
पालना गरे , नगरे को,
(प)

कायाालयको सं गठन र व्यिस्थापन तथा काया विभाजन यथेि र
समुचित भए, नभएको र त्यस अनुसार कायाालय सञ्चालन तथा
व्यिस्थापन गरे , नगरे को,

(फ)

कुनै काम अनािश्यक रूपमा दोहोरो हुने गरी विधभन्न कमािारी
िा धनकायबाट गररएको िा गनुप
ा ने कुनै काम छु टाएको िा

कायाालयको काम धनठदाि समयमा गने, गराउने प्रभािकारी
व्यिस्था भए, नभएको,
(ब)

सं गठन र कायाक्रमको उपलब्धी वकटान गने आधार स्पि भए,
नभएको, कायाक्रम अनुसार धनधााररत समयधभत्र प्रगधत भए,
नभएको तथा कामको गुणस्तर र पररमाण मानदण्ड अनुरुप भए,
नभएको,

(भ)

कायाालयको उद्देश्य र नीधत स्पि भए, नभएको र धनठदाि उद्देश्य

तथा नीधत अनुरुप योजना, बजेट तथा कायाक्रम तजुम
ा ा गरे ,
नगरे को तथा सोही बमोचजम कायाान्द्ियन गरे , नगरे को,
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(म)

स्िीकृत लागत खिाको सीमाधभत्र रही कायाक्रम सञ्चालन गरे ,

नगरे को, खिा गदाा लागत तथा उपलब्धी विश्लेषण गरी उचित
ढङ्गले खिा गरे , नगरे को र लागतको तुलनामा प्रधतफल प्राप्त
भए, नभएको,

(य)

लक्ष्य, प्रगधत तथा लागत खिाको अधभलेख राख्ने व्यिस्था पयााप्त
र भरपदो भए, नभएको,

(र)

प्रिधलत कानूनले
अनुगमन

गरे ,

अनुगमन गनुप
ा ने व्यिस्था गरे

नगरे को

र

अनुगमनबाट

प्राप्त

अनुरुप

प्रधतिेदन

कायाान्द्ियन गरे , नगरे को,
(ल)

वित्तीय कारोबार, अधभलेख र प्रधतिेदन व्यिस्थालाई सूिना
प्रविधधमा आधाररत बनाउन प्रयास गरे , नगरे को,

(ि)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहमा प्रिधलत कानून
बमोचजम बाुँडफाुँट भएको राजस्ि, अनुदान तथा रोयसटीको
उपयोग र पररिालन प्रभािकारी भए, नभएको,

(श)

सोधभनाा धलने काया समयमा गरे , नगरे को,

(ष)

बेरुजु लगत र फर्छ्यौटको अधभलेख अद्यािधधक राखे , नराखेको
तथा बेरुजु फर्छ्यौट गना प्रयास गरे , नगरे को।

9.

महालेखापरीक्षकले औचित्यको दृविकोणबाट परीक्षण गने कुराहरु: (१) दे हायका

कुराहरूको सम्बन्द्धमा महालेखापरीक्षकले औचित्यको दृविकोणबाट आिश्यकता
अनुसार परीक्षण गनेछ:-

(क)

धनकासा अनुसार खिा गरे को भए तापधन बेमनाधसब

तररकाले िा राविय धनको हाधन नोनसानी हुने गरी
खिा भएको दे खेमा त्यस्तो खिा र धनकासाको
सम्बन्द्धमा,

(ख)

िल, अिल राविय धनको अनुदान िा राजस्िको
अधभहस्ताङ्कन िा खानी, जङ्गल, जलशचक्त आठदको

सुविधा प्रदान सम्बन्द्धमा पट्टा, अनुमधतपत्र, लाइसेन्द्स,

अधधकार र कुनै अन्द्य प्रकारबाट राजस्ि िा िल,
अिल राविय धन त्याग गने गरी जारी गररएका सबै
धनकासाको सम्बन्द्धमा,
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(ग)

सािाजधनक धनमााण, ममात सम्भार, खररद तथा

आपूधता, परामशा सेिा सम्बन्द्धी ठे क्का र सम्झौता, सेिा

प्रिाह, सािाजधनक खिा, राजश्व पररिालन लगायत
विविध

आधथाक

कारोबारका

सम्बन्द्धमा।

विषयिस्तुको

(२) महालेखापरीक्षकले उपयुक्त ठानेमा आफ्नो काया क्षेत्रधभत्रको कुनै
पदाधधकारीले वित्तीय जिाफदे वहता बहन गरे , नगरे को सम्बन्द्धमा लेखापरीक्षणका मान्द्य
धसिान्द्त बमोचजम परीक्षण गना सननेछ।

(३) महालेखापरीक्षकले बेरूजुका सामान्द्य कलमहरू िा औचित्यको

दृविकोणबाट उसलेखनीय र महत्िपूणा नदे चखएका अन्द्य कलमहरू आफ्नो प्रधतिेदनमा
समािेश नगना सननेछ।

10.

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहको पूणा स्िाधमत्ि भएको सङ्गठठत संस्थाको
लेखापरीक्षण: (१) दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा

लेचखएको भए तापधन नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहको पूणा स्िाधमत्ि
भएको सङ्गठठत सं स्थाको लेखापरीक्षण गना महालेखापरीक्षकले आिश्यकतानुसार
प्रिधलत

कानून

बमोचजम

प्रमाणपत्र

सहायकको रुपमा धनयुक्त गना सननेछ।
(२)

उपदफा

(१)

प्राप्त

लेखापरीक्षकलाई

बमोचजम

धनयुक्त

महालेखापरीक्षकले

गररएका

लेखापरीक्षकले

महालेखापरीक्षकको धनदे शन, धनयन्द्त्रण र रे खदे खमा रही काम गनुप
ा नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम धनयुक्त लेखापरीक्षकको काम, कताव्य,

अधधकार, सेिाका शता, दावयत्ि, धनजले लेखापरीक्षण गदाा अपनाउनु पने प्रवक्रया तथा
प्रधतिेदन पेश गने सम्बन्द्धी व्यिस्था यस ऐनमा उसलेख भएको कुरामा यसै ऐन

बमोचजम र यस ऐनमा उसलेख नभएको विषयमा महालेखापरीक्षकले तोवकठदए बमोचजम
हुनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोचजम धनयुक्त लेखापरीक्षकले सम्बचन्द्धत सं स्थाबाट
पाउने पाररश्रधमक त्यस्तो सं स्थाको आधथाक कारोबार, लेखाको अिस्था, शाखा,
उपशाखाको

सङ्ग््या

काया

बोझ

तथा

काया

महालेखापरीक्षकले तोवकठदए बमोचजम हुनेछ।

11.

प्रगधत

समेतको

वििार

गरी

सङ्गठठत संस्थाको लेखापरीक्षण: (१) महालेखापरीक्षकले तोवकठदएको धसद्दान्द्तको
अधधनमा रही सङ्गठठत सं स्थाले लेखापरीक्षक धनयुक्त गरी लेखापरीक्षण गराउन
सननेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोचजम सङ्गठठत सं स्थाले लेखापररक्षकको धनयुचक्त गदाा

महालेखापरीक्षकको परामशा धलनु पने छ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम धनयुक्त भएको लेखापरीक्षकले प्रस्तुत गरे को
प्रधतिेदनको एक प्रधत सम्बचन्द्धत सङ्गठठत सं स्थाले महालेखापरीक्षकको कायाालयमा
समेत पठाउनु पनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम प्राप्त प्रधतिेदनबाट त्यस्तो सङ्गठठत सं स्थाको

लेखा सम्बन्द्धमा कुनै त्रुवट दे चखएमा त्यस्तो त्रुवटको सम्बन्द्धमा महालेखापरीक्षकले

सम्बचन्द्धत सङ्गठठत सं स्था र लेखापरीक्षकलाई आिश्यक धनदे शन ठदन सननेछ र
त्यस्तो धनदे शन पालना गनुा सम्बचन्द्धत सङ्गठठत सं स्था र लेखापरीक्षकको कताव्य
हुनेछ।

(५) उपदफा (३) बमोचजम प्राप्त प्रधतिेदनबाट औ ंसयाईएका विषय िा

उपदफा (४) बमोचजम ठदएको धनदे शन सम्बन्द्धमा सम्बचन्द्धत सङ्गठठत सं स्थाले
महालेखापरीक्षकले
गनुप
ा नेछ।

12.

तोवकठदएको

अिधधधभत्र

कायाान्द्ियनको

प्रगधत

वििरण

पेश

महालेखापरीक्षकले परीक्षण गना िा कागजात पेश गना लगाउन सनने: (१)
महालेखापरीक्षकले जुनसुकै बखत दफा ३ को उपदफा (१) बमोचजमका धनकायको
चजम्मेिार पदाधधकारीलाई लेखासुँग सम्बचन्द्धत कागजात पेश गना लगाउन र सम्बचन्द्धत
पदाधधकारीसुँग तत्सम्बन्द्धी सूिना तथा जानकारी धलन सननेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले आिश्यक ठानेमा दे हाय बमोचजम गना सननेछ:(क)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहबाट
अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका कायाक्रम तथा
आयोजनाको

चस्थधत

तथा

लेखासुँग

कागजात जुनसुकै बखत परीक्षण गना,
(ख)

सम्बचन्द्धत

सरकारी कामको ठे क्का धलने धनमााण व्यिसायी,

आपूधताकताा िा त्यस्तो धनकायको कामको चजम्मा

धलने सं स्था िा व्यचक्तलाई समेत त्यस्तो ठे क्का, आपूधता
िा अन्द्य सरकारी कामसुँग सम्बचन्द्धत कागजात र
राजस्िको लेखापरीक्षणको सन्द्दभामा राजश्व धनधाारण

प्रयोजनका लाधग धलइएका आधारसुँग सम्बचन्द्धत थप
प्रमाण कागजात पेश गना लगाउन,
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(ग)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहको
आंचशक स्िाधमत्ि रहे को संस्था र राविय तथा
अन्द्तरााविय

गैरसरकारी

सं स्थाको

सम्बन्द्धी कागजात पेश गना लगाउन।

कायासञ्चालन

(३) दफा ३ को उपदफा (१) बमोचजमका धनकायले कारोबार सञ्चालन
गना, लेखा राख्न, अधभलेख व्यिस्थापन गना िा सूिना प्रिाह गना अपनाएका सूिना
प्रविधध सम्बन्द्धी प्रणालीमा महालेखापरीक्षकको पहुुँि हुनेछ।

13.

शुसक धलन सनने: (१) महालेखापरीक्षकले नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय
तहको पूणा स्िाधमत्ि भएको सङ्गठठत संस्थाको लेखापरीक्षण गरे बापत त्यस्तो सं स्थाबाट
तोवकए बमोचजमको शुसक धलन सननेछ।

गररनेछ।

14.

(२) उपदफा (१) बमोचजम धलएको शुसक सं घीय सचञ्चत कोषमा दाचखला

लेखापरीक्षणको पुनरािलोकनाः (१) यस ऐन बमोचजम सम्पन्न गरे को लेखापरीक्षण
कायाको गुणस्तर सुधनचित गना महालेखापरीक्षकले आिधधक रूपमा गुणस्तर आश्वस्तता
पुनरािलोकन िा समकक्षी पेशागत पुनरािलोकनको व्यिस्था गना सननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम गररने पुनरािलोकन बाहे क अन्द्य कुनै व्यचक्त

िा धनकायबाट लेखापरीक्षणको पुनरािलोकन गना सवकने छै न।

15.

विशेषज्ञ सेिा धलन सनने : (१) महालेखा परीक्षकले आफूले सम्पादन गनुप
ा ने कामको
लाधग सम्बचन्द्धत विषयको विशेषज्ञको सेिा धलन सननेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले आफूले सम्पादन गनुप
ा ने कुनै काममा सहयोगका

लाधग नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहको कुनै धनकायमा कायारत विशेषज्ञ
िा पदाधधकारीलाई खटाई पठाईठदन अनुरोध गना सननेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम अनुरोध भई आएमा सम्बचन्द्धत धनकायले

त्यस्तो विशेषज्ञ िा पदाधधकारीलाई महालेखापरीक्षकले तोकेको काममा खटाउनु
पनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोचजम विशेषज्ञको सेिा प्रदान गने िा उपदफा (३)

बमोचजम खवटएको विशेषज्ञ िा पदाधधकारीलाई महालेखापरीक्षकले तोके बमोचजमको
पाररश्रधमक िा सुविधा ठदइनेछ।

16.

असल धनयतले गरे को कामको लाधग चजम्मेिार नहुने: महालेखापरीक्षकले यस ऐन
बमोचजम लेखापरीक्षणलाई व्यिचस्थत गना जारी गरे को मानदण्ड, नीधत, धनदे शन,
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धनदे चशका तथा लेखापरीक्षण योजना बमोचजम कताव्य पालनाको धसलधसलामा असल
धनयतले सम्पन्न गरे को लेखापरीक्षण कायाबाट हुन गएको कुनै क्षधत िा अन्द्य कुनै
प्रकारको त्रुवटको लाधग महालेखापरीक्षकको कायाालयको कुनै कमािारी व्यचक्तगत
रुपमा चजम्मेिार हुनेछैन।

17.

विद्युतीय माध्यमबाट अधभलेख राख्ने: महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गने धनकायको
लेखापरीक्षण फाइल, कायापत्र तथा अन्द्य कागजात वििरणको अधभलेख विद्युतीय
माध्यमबाट राख्न सननेछ।

18.

महालेखापरीक्षकको कायाालय: (१) महालेखापरीक्षक आफैले सम्पादन गनुप
ा ने कामका
लाधग आिश्यकता अनुसार सं घ तथा प्रदे शमा कायाालय स्थापना गना सननेछ।
(२)

उपदफा (१) बमोचजम स्थापना भएका कायाालयमा खवटएका

कमािारीले महालेखापरीक्षकको धनदे शन अनुसार काम गनेछन्।

(३) महालेखापरीक्षकको कायाालयको सं गठनात्मक सं रिना र कमािारीको
दरबन्द्दी
हुनेछ।

19.

महालेखापरीक्षकको धसफाररशमा नेपाल सरकारले स्िीकृत गरे बमोचजम

िावषाक प्रधतिेदन: (१) महालेखापरीक्षकले सं विधानको धारा २९४ बमोचजम रािपधत
समक्ष पेश गने िावषाक प्रधतिेदनमा दे हायका विषयहरु खुलाउनु पनेछाः…
(क)

महालेखापरीक्षकबाट िषाभररमा भए गरे का काम

(ख)

लेखापरीक्षणबाट दे चखएका प्रमुख व्यहोराको सारांश,

(ग)

लेखापरीक्षण

(घ)

आिश्यक अन्द्य कुराहरु।

कारबाहीको वििरण,

प्रधतिेदन

भविष्यमा गनुप
ा ने सुधार,

कायाान्द्ियनको

चस्थधत

र

(२) महालेखापरीक्षकले दफा ३ को उपदफा (१) बमोचजमका धनकायको
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररसकेपधछ राय सवहतको लेखापरीक्षण प्रधतिेदन जारी गना
सननेछ।

(३) उपदफा (२) मा उसलेख गररएको अधतररक्त महालेखापरीक्षकले दफा

३ को उपदफा (१) बमोचजमका धनकायको कायामूलक, सूिना प्रविधध, विधधविज्ञान,

लैं वङ्गक, िातािरणीय तथा सामवयक लेखापरीक्षणको प्रधतिेदन समेत जारी गना सननेछ।
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(४) महालेखापरीक्षकले प्रत्येक प्रदे शको काम कारबाहीको सम्बन्द्धमा

अलग अलग िावषाक प्रधतिेदन तयार गरी सम्बचन्द्धत प्रदे श प्रमुख समक्ष पेश गना
सननेछ।

(५) उपदफा (४) बमोचजम पेश गरे को प्रधतिेदन मु्यमन्द्त्री माफात प्रदे श
सभामा पेश हुनेछ।
(६) िल िा अिल राविय सम्पचत्तको ठू लो हाधन नोनसानी भएको िा

तत्कालै कारबाही नगरे त्यस्तो हाधन नोनसानी हुन सनने दे चखएमा महालेखा परीक्षकले

जुनसुकै बेला त्यस्तो कारोबारको लेखापरीक्षण गरी रािपधत िा प्रदे श प्रमुख समक्ष
प्रधतिेदन पेश गना सननेछ।

(7) महालेखापरीक्षकले यस दफा बमोचजम पेश गरे को प्रधतिेदन सािाजधनक
गनुप
ा नेछ।

20.

स्थानीय

तहको

लेखापरीक्षण:

(१)

प्रत्येक

गाउुँपाधलका

र

नगरपाधलकाले

महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनु पनेछ।
(२)

महालेखापरीक्षकले

प्रत्येक

गाउुँ पाधलका

र

नगरपाधलकाको

लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सकेपधछ अलग अलग लेखापरीक्षण प्रधतिेदन जारी गना
सननेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम महालेखापरीक्षकले जारी गरे को प्रधतिेदन
सम्बचन्द्धत गाउुँ पाधलका िा नगरपाधलकाले स्थानीय तहको प्रिधलत कानून बमोचजम
गाउुँ सभा िा नगरसभामा पेश गरी छलफल गनुप
ा नेछ।

21.

लेखापरीक्षण प्रधतिेदनको कायाान्द्ियन: (१) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोचजम जारी
गरे को प्रधतिेदनको कायाान्द्ियन गनुा सम्बचन्द्धत चजम्मेिार पदाधधकारीको कताव्य हुनेछ।
(२) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोचजम जारी गरे को प्रधतिेदनमा उसलेख
गररएका विषयमा सुधार भए, नभएको र सुझाि कायाान्द्ियन भए, नभएको सुधनचित
गना लेखापरीक्षण गररएका धनकायबाट भएका कारबाहीको प्रधतिेदन धलने, जिाफ धलने,

कायाान्द्ियनका लाधग समयािधध तोनने, पुनाःजाुँि गने र त्यस सम्बन्द्धमा सम्बचन्द्धत
धनकायलाई आिश्यक धनदे शन ठदने लगायतका काया गना सननेछ।

22.

बेरूजुमा कारबाही गने: नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहको आयव्यय
तथा अन्द्य रकम कलमको लेखापरीक्षण गदाा दे चखएका त्रुवट तथा बेरूजुमा सम्बचन्द्धत
धनकायले कानून बमोचजम कारबाही गनुप
ा नेछ।
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23.

लेखा ढाुँिा: (१) सरकारी कायाालयको कारोबारको लेखा महालेखापरीक्षकबाट स्िीकृत
ढाुँिामा राख्नु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको ढाुँिा स्िीकृत गराउने तथा लागू गने
गराउने कताव्य महालेखा धनयन्द्त्रक कायाालयको हुनेछ।

24.

महालेखापरीक्षकले धनदे शन ठदन सनने: (१) महालेखापरीक्षकले सं विधान र यस ऐनको
अधीनमा रही लेखा सम्बन्द्धी व्यिस्था धमलाउन िा धनयधमतता सयाउनको लाधग
सम्बचन्द्धत धनकायलाई समय समयमा धनदे शन ठदन सननेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले सं विधान र यस ऐनको अधीनमा रही लेखापरीक्षण
सम्बन्द्धी व्यिस्थाका सम्बन्द्धमा सम्बचन्द्धत धनयमनकारी धनकायलाई समय समयमा
धनदे शन ठदन सननेछ।

(३) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोचजम सरकारी कायाालय र सङ्गठठत
सं स्थाको लेखापरीक्षण गना धनयुक्त गरे का लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गने विषय,
प्रधतिेदनमा समािेश गनुप
ा ने विषय र प्रधतिेदनमा उसलेख भएका विषयमा समय समयमा
धनदे शन ठदन सननेछ।

(४) यस दफा बमोचजम महालेखापरीक्षकले ठदएको धनदे शनको पालना गनुा

त्यस्तो कायाालय र सम्बचन्द्धत पदाधधकारीको कताव्य हुनेछ।

25.

कारबाहीको लाधग लेखी पठाउन सनने: (१) यस ऐन बमोचजम लेखापरीक्षण नगराउने,

दफा १० र ११ बमोचजम धनयुक्त लेखापरीक्षकलाइा वित्तीय वििरण तथा लेखा
उपलब्ध नगराउने, दफा १२ अनुसार लेखासुँग सम्बचन्द्धत कागजात पेश नगने,
तत्सम्बचन्द्धत सूिना तथा जानकारी नठदने, दफा २३

बमोचजमको ढाुँिामा लेखा

नराख्ने, लेखापरीक्षण सम्बन्द्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गने तथा यो ऐन िा यस

ऐन अन्द्तगात बनेको धनयमको उसलङ्घन गने सम्बचन्द्धत कामको चजम्मेिारी तोवकएको
पदाधधकारी िा व्यचक्तलाई महालेखापरीक्षकले विभागीय कारबाही लगायतका प्रिधलत
कानून बमोचजमको कारबाही गना सम्बचन्द्धत धनकायमा लेखी पठाउन सननेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम लेखी आएमा सम्बचन्द्धत धनकायले पदाधधकारी

िा व्यचक्तलाई यथाशीघ्र कारबाही गरी महालेखापरीक्षकको कायाालयलाई जानकारी
गराउनु पनेछ।

26.

पुरस्कार ठदन सननेाः (१) महालेखा परीक्षकको सं घ तथा प्रदे श कायाालयमा कायारत
कमािारीहरुमध्येबाट प्रत्येक िषा उत्कृि काम गने कमािारीको छनौट गरी तोवकए
बमोचजम पुरस्कार ठदन सननेछ।

277

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लाधग उत्कृि काम गने कमािारी छनौट

गने कायाविधध महालेखापरीक्षकले तोके बमोचजम हुनेछ।

27.

अधधकार प्रत्यायोजन गना सनने: महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोचजम आफूले सम्पादन

गनुप
ा ने काममध्ये कुनै काम गना आफ्नो कायाालयका पदाधधकारीलाई अधधकार
प्रत्यायोजन गना सननेछ।

28.

धनयम बनाउन सननेाः यो ऐन कायाान्द्ियन गना महालेखा परीक्षकले नेपाल सरकारको
परामशामा आिश्यक धनयमहरु बनाउन सननेछ र त्यस्ता धनयमहरु नेपाल राजपत्रमा
प्रकाशन भएको धमधत दे चख लागू हुनछ
े ।

29.

मापदण्ड िा धनदे चशका जारी गना सनने: महालेखापरीक्षकले यो ऐन तथा यस ऐन

अन्द्तगात बनेको धनयमको अधीनमा रही लेखापरीक्षणलाई िस्तुपरक, विश्वसनीय र
भरपदो बनाई लेखापरीक्षणको गुणस्तर अधभिृवि गना अन्द्तरााविय लेखापरीक्षण मानदण्ड
र प्रिधलत असल अभ्यासमा आधाररत लेखापरीक्षण मापदण्ड िा धनदे चशका बनाई लागू
गना सननेछ।

30.

खारे जी र बिाउ : (१) लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ खारे ज गररएको छ।
(२) लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ बमोचजम भए गरे का काम कारबाही यसै

ऐन बमोचजम भए गरे को माधननेछ।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखत लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ बमोचजम

लेखापरीक्षण हुन बाुँकी रहे को लेखाको लेखापरीक्षण यसै ऐन बमोचजम हुनेछ।
प्रधतधनधध सभाले पाररत गरे कोाः 2075/11/06

राविय सभाले संशोधनविन पाररत गरे कोाः 2075/12/04
प्रमाणीकरण धमधताः 2075/12/15
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प्रदे श लोक सेिा आयोगको गठन, काम, कताव्य र अधधकार सम्बन्द्धी आधार र मापदण्ड
धनधाारण गना बनेको विधेयक

प्रस्तािनााः प्रदे श लोक सेिा आयोगको गठन, काम, कताव्य र अधधकार सम्बन्द्धी आधार र मापदण्ड

धनधाारण गरी प्रदे श धनजामती सेिा, प्रदे श प्रहरी सेिा, प्रदे श अन्द्य सरकारी सेिा, प्रदे श सङ्गठठत

सं स्थाको सेिा, स्थानीय सरकारी सेिा तथा स्थानीय तहको सङ्गठठत संस्थािो पदमा उपयुक्त
उम्मेदिारको छनौटमा स्िच्छता तथा धनष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रिद्र्धन गदै

सािाजधनक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेिामुखी बनाउने सम्बन्द्धमा आिश्यक व्यिस्था गना
िाञ्छनीय भएकोले ,

सं घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।
१.

संचक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “प्रदे श लोक सेिा आयोग (आधार र
मापदण्ड धनधाारण) ऐन, २०७५” रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरुन्द्त प्रारम्भ हुनेछ।
२.

पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,(क)

“अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पछा।

(ख)

“आयोग” भन्नाले सं विधानको धारा २४४ बमोचजमको प्रदे श लोक सेिा
आयोग सम्झनु पछा।

(ग)

“प्रदे श अन्द्य सरकारी सेिा” भन्नाले प्रदे श धनजामती सेिा र प्रदे श प्रहरी
सेिा बाहे कका प्रदे श कानून बमोचजम गठन भएका अन्द्य सरकारी सेिा
सम्झनु पछा।

(घ)

“प्रदे श धनजामती सेिा” भन्नाले प्रदे श प्रहरी सेिा र प्रदे श अन्द्य सरकारी
सेिा तथा प्रदे श धनजामती सेिा होइन भनी प्रदे श कानूनद्वारा तोवकएको
सेिा बाहे कको प्रदे श सरकारको सेिा सम्झनु पछा ।

(ङ)

“प्रदे श प्रहरी सेिा” भन्नाले कानूनद्वारा गठन भएको प्रदे श प्रहरी सेिा सम्झनु
पछा।

(ि)

“सङ्गठठत सं स्था” भन्नाले पिास प्रधतशत िा सोभन्द्दा बढी शेयर िा
जायजेथामा प्रदे श सरकारको स्िाधमत्ि िा धनयन्द्त्रण भएको सं स्थान, कम्पनी,

बैङ्क, सधमधत िा प्रदे श कानून बमोचजम स्थावपत िा प्रदे श सरकारद्वारा गठठत
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आयोग, सं स्थान, प्राधधकरण, धनगम, प्रधतष्ठान, बोडा, केन्द्र, पररषद् र यस्तै
प्रकृधतका अन्द्य सङ्गठठत सं स्था सम्झनु पछा ।
(छ)

“सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पछा।

(ज)

“स्थानीय तह” भन्नाले गाउुँपाधलका िा नगरपाधलका सम्झनु पछा।

(झ)

“स्थानीय सरकारी सेिा” भन्नाले सं विधानको धारा २८५ को उपधारा (३)

(ञ)

“स्थानीय तहको सङ्गठठत सं स्थाको सेिा” भन्नाले स्थानीय तहमा स्थानीय

बमोचजम कानूनद्वारा गठन हुने स्थानीय सेिा सम्झनु पछा ।

कानून बमोचजम गठन भएका स्थानीय तहको सङ्गठठत सं स्थाको सेिा सम्झनु
पछा।
(ट)
३.

“सं विधान” भन्नाले नेपालको सं विधान सम्झनु पछा।

आयोग गठनका आधाराः (१) आयोगमा कचम्तमा एकजना मवहला हुने गरी अध्यक्ष
सवहत बढीमा तीनजना सदस्य रहने छन्।
(२) अध्यक्ष

र

सदस्यको

धनयुचक्तको

लाधग

धसफाररस

गना

प्रदे श

मु्यमन्द्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदे श सभाको सभामुख र प्रदे श सभामा विपक्षी दलको नेता
रहे को एक धसफाररस सधमधत रहनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजमको धसफाररस सधमधतले समानुपाधतक समािेशी

धसिान्द्तका आधारमा अध्यक्ष र सदस्यको पदमा धनयुचक्तको लाधग धसफाररस गनुा
पनेछ।

(४) उपदफा (२) बमोचजमको सधमधतको धसफाररसको आधारमा प्रदे श
प्रमुखले अध्यक्ष र सदस्यको धनयुचक्त गनेछ।
(५) दे हायको योग्यता भएको नेपाली नागररक अध्यक्ष िा सदस्यको पदमा
धनयुचक्तका लाधग योग्य हुनेछः(क)

मान्द्यता प्राप्त विश्वविधालयबाट स्नातकोत्तर उपाधध

(ख)

धनयुचक्त हुुँदाका बखत कुनै राजनीधतक दलको सदस्य

(ग)

अध्यक्षको हकमा पैंतालीस िषा र सदस्यको हकमा

प्राप्त गरे को,

नरहे को,

पैंतीस िषा उमेर पूरा भएको,
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(घ)

उच्ि नैधतक िररत्र भएको।

(६) आयोगका सदस्यहरुमध्ये कम्तीमा एकजना सदस्य बीस िषा िा

सोभन्द्दा बढी अिधधसम्म कुनै सरकारी सेिामा रहे का व्यचक्तहरुमध्येबाट र बाुँकी
सदस्यहरु विज्ञान, प्रविधध, कला, सावहत्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र िा राविय
जीिनका अन्द्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्द्धान, अध्यापन िा अन्द्य कुनै महत्िपूणा काया गरी
्याधत प्राप्त गरे को व्यचक्तहरुमध्येबाट धनयुक्त हुनेछन्।

(७) अध्यक्ष र सदस्यको पदािधध धनयुचक्त भएको धमधतले छ िषाको हुनेछ।
4.

पद ररक्त हुने आधाराः (१) दे हायको आधारमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पद
ररक्त हुने गरी प्रदे श कानूनमा व्यिस्था गनुा पनेछः(क)

धनजले प्रदे श प्रमुख समक्ष धलचखत राजीनामा ठदएमा,

(ख)

धनजको उमेर पैंसठ्ठी िषा पूरा भएमा,

(ग)

उपदफा (५) बमोचजम पदमुक्त भएमा,

(घ)

शारीररक िा मानधसक अस्िस्थताको कारणले सेिामा

रही कायासम्पादन गना असमथा रहेको भनी प्रदे श
सरकारले गठन गरे को मेधडकल बोडाले ठदएको
धसफाररसको आधारमा दफा ३ को उपदफा (२)
बमोचजमको सधमधतको धसफाररसमा प्रदे श प्रमुखले
पदमुक्त गरे मा,

(ङ)

धनजको मृत्यु भएमा।

(२) सं विधान र प्रिधलत कानूनको गम्भीर उसलङ्घन गरे को, कायाक्षमताको

अभाि िा खराब आिरण भएको िा इमान्द्दारीपूिक
ा आफ्नो पदीय कताव्यको पालना

नगरे को िा आिारसं वहताको गम्भीर उसलङ्घन गरे को कारणले आफ्नो पदीय चजम्मेिारी

पूरा गना नसकेको भनी प्रदे श सभाका तत्काल कायम रहे का सम्पूणा सदस्य सं ्याको
एक िौथाई सदस्यले अध्यक्ष िा सदस्य विरुि आरोपको प्रस्ताि पेश गना सनने
छन्।

(३) उपदफा (२) बमोचजम आरोपको प्रस्ताि पेश भई दताा भएमा त्यस्तो
प्रस्तािमा उचसलचखत आधार र कारण विद्यमान भए नभएको सम्बन्द्धमा छानधबन गरी
प्रधतिेदन पेश गना प्रदे श सभामा एक छानधबन सधमधत गठन गररनेछ।
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(४) अध्यक्ष िा सदस्य विरुिको आरोपको प्रस्ताि उपर छानधबन गने

सम्बन्द्धी व्यिस्था प्रदे श कानूनमा उसलेख भए बमोचजम हुनेछ।

(५) उपदफा (३) बमोचजमको सधमधतले पद मुक्त गने भनीेे धसफाररस
सवहतको प्रस्ताि प्रदे श सभामा पेश गरे मा र प्रदे श सभामा तत्काल कायम रहे को
सम्पूणा सदस्य सङ्ग््याको दुई धतहाई बहुमतले प्रस्ताि पाररत गरे मा अध्यक्ष िा सदस्य
पदबाट मुक्त हुनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोचजम पदमुक्त भएको व्यचक्तले त्यस्तो पदबाट पाउने

कुनै सुविधा धलन र भविष्यमा कुनै पधन सािाजधनक पदमा धनयुचक्त िा मनोधनत हुन
सनने छै न।
५.

पुनाः धनयुचक्ताः (१) अध्यक्ष र सदस्यको पुनाः धनयुचक्त हुन सनने छै न र धनज कुनै पधन
सरकारी सेिामा धनयुचक्तका लाधग राह्य हुने छै न।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन दे हायको

अिस्थामा अध्यक्ष र सदस्य दे हायको पदमा धनयुचक्तको लाधग राह्य हुन सननेछः(क)

सं िैधाधनक धनकायको पदाधधकारीको पदमा धनयुक्त

(ख)

आयोगको सदस्य सोही आयोगको अध्यक्ष पदमा

हुन,

धनयुक्त हुन,
(ग)

कुनै राजनीधतक पदमा िा कुनै विषयको अनुसन्द्धान,

जाुँिबुझ िा छानधबन गने िा कुनै विषयको अध्ययन
िा अन्द्िेषण गरी राय, मन्द्तव्य िा धसफाररस पेश गने
कुनै पदमा धनयुक्त हुन।

(३) आयोगको सदस्य सोही आयोगको अध्यक्ष पदमा धनयुक्त हुने भएमा

धनजको पदािधध गणना गदाा धनज सदस्य भएको अिधध समेतलाई जोडी गणना
गररनेछ।
६.

आयोगको काम, कताव्य र अधधकाराः आयोगको काम, कताव्य र अधधकारको सम्बन्द्धमा
प्रदे श कानूनमा व्यिस्था गदाा दे हायका आधार र मापदण्ड बमोचजम गनुा पनेछः(क)

लोक सेिा आयोग सम्बन्द्धी प्रिधलत कानूनी व्यिस्थाको आधारभूत मान्द्यता
र धसिान्द्त, र
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(ख)

विधभन्न सेिाको लाधग उपयुक्त उम्मेदिार छनौटका लाधग सञ्चालन गररने

परीक्षाको वकधसम, पाठ्यक्रम तजुम
ा ा, परीक्षण विधध धनधाारण, विज्ञहरुको
छनौट, प्रश्नपत्र धनमााण तथा पररमाजान, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुचस्तकामा

सङ्केत नम्बरको प्रयोग, उत्तरपुचस्तका परीक्षण, अन्द्तिााताा सञ्चालन, नधतजा
प्रकाशन र धसफाररस लगायतका काम कारबाही सम्बन्द्धमा लोक सेिा
आयोगले अपनाएको अभ्यास, विधध तथा मापदण्ड।
७.

परीक्षा सञ्चालनाः (१) आयोगले प्रदे श धनजामती सेिा, प्रदे श अन्द्य सरकारी सेिा, प्रदे श

सङ्गठठत सं स्थाको सेिा, स्थानीय सरकारी सेिा र स्थानीय तहको सङ्गठठत सं स्थाको
सेिाको पदमा कमािारी धनयुचक्तका लाधग उपयुक्त उम्मेदिारको छनौट गदाा धलचखत
परीक्षाका अधतररक्त दे हायको कुनै एक िा एकभन्द्दा बढी तररका अपनाउन सननेछः(क)

प्रयोगात्मक परीक्षा,

(ख)

अन्द्तिााताा, र

(ग)

आयोगले समय समयमा तोकेका अन्द्य तररका।

(२) प्रदे श प्रहरी सेिाको पदपूधताका लाधग धलइने धलचखत परीक्षा आयोगले

सञ्चालन गनेछ।
८.

परीक्षाको माध्यम भाषााः (१) आयोगले सञ्चालन गने धलचखत परीक्षाको माध्यम भाषा
सं घीय सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ।
(२) उपदफा (१) मा लेचखएको भाषाका अधतररक्त अङ्ग्रेजी िा प्रदे श कानून

बमोचजम धनधाारण गररएको सरकारी कामकाजको भाषा समेत परीक्षाको माध्यम भाषा
हुन सननेछ।
९.

लोक सेिा आयोगलाई अनुरोध गना सननेाः आयोगले सञ्चालन गने कुनै परीक्षा सञ्चालन
गररठदन आयोगको धसफाररसमा प्रदे श सरकारले नेपाल सरकार माफात् लोक सेिा
आयोगलाई अनुरोध गना सननेछ।

१०.

स्थायी धनयुचक्त र परामशााः (१) प्रदे श धनजामती सेिा, प्रदे श अन्द्य सरकारी सेिाको पद,

प्रदे श सङ्गठठत सं स्थाको सेिाको पद, स्थानीय सरकारी सेिाको पद, स्थानीय तहको
सङ्गठठत सं स्थाको सेिाको पदमा स्थायी धनयुचक्त गदाा आयोगको परामशाधबना गररने
छै न।

(२) दे हायका विषयमा आयोगको परामशा धलनु पनेछः-
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(क)

प्रदे श धनजामती सेिा, प्रदे श अन्द्य सरकारी सेिाको
पद र स्थानीय सरकारी सेिाको पदमा छ मवहनाभन्द्दा

बढी समयका लाधग धनयुचक्त गदाा उम्मेदिारको
उपयुक्तताको विषयमा,
(ख)

प्रदे श धनजामती सेिा, प्रदे श अन्द्य सरकारी सेिा, प्रदे श
सङ्गठठत सं स्थाको सेिा र स्थानीय सरकारी सेिा तथा
स्थानीय तहको सङ्गठठत सं स्थाको सेिाको पदका
कमािारीको सेिा, शता सम्बन्द्धी कानूनको विषयमा,

(ग)

प्रदे श धनजामती सेिा, प्रदे श अन्द्य सरकारी सेिा, प्रदे श

सङ्गठठत सं स्थाको सेिा र स्थानीय सरकारी सेिा तथा
स्थानीय तहको सङ्गठठत सं स्थाको सेिाको पदमा

धनयुचक्त, बढु िा र विभागीय कारबाही गदाा अपनाउनु
पने धसिान्द्तको विषयमा,
(घ)

प्रदे श प्रहरी सेिाको पदमा धनयुचक्त तथा बढु िा गदाा
अपनाउनु पने धसिान्द्तको विषयमा,

(ङ)

कुनै एक प्रकारको प्रदे श धनजामती सेिा िा स्थानीय
सरकारी सेिाको पदबाट अको प्रकारको प्रदे श
धनजामती सेिा िा स्थानीय सरकारी

सेिाको पदमा

िा प्रदे श अन्द्य सरकारी सेिाबाट प्रदे श धनजामती

सेिा िा स्थानीय सरकारी सेिाको पदमा सरुिा िा
बढु िा गदाा उम्मेदिारको उपयुक्तताको विषयमा, र
(ि)

प्रदे श धनजामती सेिा, प्रदे श अन्द्य सरकारी सेिा िा
स्थानीय

सरकारी

सेिाका

कमािारीलाई

ठदइने

विभागीय सजायको विषयमा।
११.

धसिान्द्त र मापदण्ड अिलम्बन गनुा पनेाः (१) प्रदे श धनजामती सेिा, प्रदे श प्रहरी सेिा,

प्रदे श अन्द्य सरकारी सेिा, प्रदे श सङ्गठठत सं स्थाको सेिा, स्थानीय सरकारी सेिा र
स्थानीय तहको सङ्गठठत सं स्थाको सेिाको पदको पदपूधताको लाधग उम्मेदिारको

छनौटलाई स्िच्छ, धनष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन लोक सेिा आयोगले संघीय कानून
बमोचजम अपनाएको धसिान्द्त र मापदण्डलाई आयोगले अिलम्बन गनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको धसिान्द्त र मापदण्ड लोक सेिा आयोगले

सािाजधनक गनुा पनेछ।
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(३) उपदफा (१) बमोचजमको धसिान्द्त र मापदण्ड बमोचजम काम कारबाही

गनाको लाधग लोक सेिा आयोगले आयोगसुँग आिश्यक समन्द्िय र सहकाया गना
सननेछ।

(४) उपदफा (१) विपरीत हुने गरी आयोगले गरे को काम, कारबाही स्िताः

बदर भएको माधननेछ।
१२.

सहयोग धलन सननेाः आयोगले पाठ्यक्रम तजुम
ा ा, प्रश्नपत्र धनमााण िा परीक्षा सम्बन्द्धी
कुनै पधन विषयका सम्बन्द्धमा लोक सेिा आयोगको सहयोग धलन सननेछ।

राविय सभाले पाररत गरे कोाः 2075/11/12
प्रधतधनधध सभाले संशोधन सवहत पाररत गरे कोाः 2075/11/29
राविय सभाले पुनाः पाररत गरे कोाः 2075/12/04
प्रमाणीकरण धमधताः २०७५/१2/१5
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ु ी संवहता सम्बन्द्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने विधेयक
मुलक
ु ी दे िानी सं वहता, मुलक
ु ी दे िानी कायाविधध सं वहता, मुलक
ु ी अपराध सं वहता तथा
प्रस्तािना: मुलक

ु ी फौजदारी कायाविधध सं वहता सम्बन्द्धी केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गना िाञ्छनीय भएकोले ,
मुलक
सं घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।
१.

ु ी सं वहता सम्बन्द्धी केही नेपाल
सं चक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "मुलक
ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५" रहे को छ।
(२)

२.

यो ऐन तुरुन्द्त प्रारम्भ हुनेछ।

ु ी दे िानी (सं वहता) ऐन, २०७४ मा सं शोधन: मुलक
ु ी दे िानी (संवहता) ऐन,
मुलक
२०७४ को,–
(१)

ु ी दे िानी (सं वहता) ऐन, २०७४"
दफा १ को उपदफा (१) मा रहे का "मुलक

ु ी दे िानी सं वहता, २०७४" भन्द्ने शब्दहरु
भन्द्ने शब्दहरुको सट्टा "मुलक
राचखएका छन्।
(२)

दफा ४२ को उपदफा (६) को खण्ड (घ) को सट्टा दे हायको खण्ड (घ)
राचखएको छ:"(घ)

आफ्नो काया सम्पादन गना कानूनको अधीनमा रही कमािारी
धनयुचक्त गना,"

(३)

दफा ५४ को उपदफा (७) को खण्ड (क) मा रहे का "नेपाल सरकारलाई"
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहलाई"
भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(४)

दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा रहे का "नेपाल सरकारलाई"
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहलाई"
भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(५)

दफा ७२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) पधछ
दे हायका खण्ड (ग) र (घ) थवपएका छन्ाः–
"(ग)

दफा ७० को उपदफा (१) को खण्ड (घ)

विपरीत भएको वििाह,
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(घ)

कानून बमोचजम अंशिण्डा गरी धभन्न भएको अिस्थामा बाहे क
वििावहत पुरुष िा मवहलाले िैिावहक सम्बन्द्ध कायम रहे को
अिस्थामा गरे को अको वििाह।"

(६)

दफा ७३ को उपदफा (१) को खण्ड (क)
चझवकएको छ।

(७)

दफा ७४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) पधछ
दे हायका खण्ड (ग) र (घ) थवपएका छन्:"(ग)

दफा ७० को उपदफा (१) को खण्ड (घ)
बमोचजम वििाह गने उमेर पूरा नभएमा,

(घ)
(८)

बहुवििाह कायम हुने अिस्था भएमा।"

दफा ७६ को,–
(क)

उपदफा (१) मा रहे का "नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा
सूिना प्रकाशन गरी तोकेको अधधकारी समक्ष" भन्ने शब्दहरूको

सट्टा "कानून बमोचजम तोवकएको अधधकारी समक्ष" भन्ने शब्दहरू
राचखएका छन्।
(ख)

उपदफा (३) मा रहे का "नेपाल सरकारले तोवकठदएको ढाुँिामा"
भन्ने शब्दहरूको सट्टा

"प्रिधलत कानून बमोचजमको ढाुँिामा"

भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।
(९)

दफा ८० को उपदफा (२) मा रहे का "नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा
सूिना प्रकाशन गरी तोवकठदए बमोचजमको ढाुँिामा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा
"प्रिधलत कानूनले तोवकएको ढाुँिामा" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(१०)

दफा ९६ मा रहे को "अदालतमा" भन्ने शब्दको सट्टा "सम्बचन्द्धत चजसला
अदालतमा" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(११)

दफा ११३ को,(क)

उपदफा (१) मा रहे का "नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा
सूिना प्रकाशन गरी तोवकठदएको अधधकारी समक्ष" भन्ने

शब्दहरूको सट्टा "कानून बमोचजम तोवकएको अधधकारी समक्ष"
भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।
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(ख)

उपदफा (२) मा रहे का "नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना
प्रकाशन गरी तोवकठदए बमोचजमको" भन्ने शब्दहरूको सट्टा
"प्रिधलत

राचखएका

कानूनमा

तोवकठदए

बमोचजमको"

भन्ने

शब्दहरू

छन्।
(१२)

दफा ११७ को उपदफा (१) र (२) मा रहे को "अदालत" भन्ने शब्दको
सट्टा "सम्बचन्द्धत चजसला अदालत" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(१३)

दफा १३० मा रहे का "त्यसरी धनयुक्त भएको िा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"त्यसरी धनयुक्त भएको चशक्षक िा" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(१४)

दफा १३५ मा रहे का "व्यचक्तको हक, वहत िा सं रक्षण" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "व्यचक्तको सं रक्षण, धनजको हक िा वहतको सं रक्षण" भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

(१५)

दफा १४५ को प्रधतबन्द्धात्मक िानयांशमा रहे को "दे िानी" भन्ने शब्द

(१६)

दफा १७१ को उपदफा (३) मा रहे का "अदालतमा धनिेदन" भन्ने

चझवकएको छ।

शब्दहरुको सट्टा "सम्बचन्द्धत चजसला अदालतमा धनिेदन" भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

(१७)

दफा १७७ को उपदफा (१) मा रहे का "सम्बचन्द्धत अदालतमा" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "सम्बचन्द्धत चजसला अदालतमा" भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।

(१८)

दफा २०० मा रहे का "विदे शचस्थत नेपाली धनयोग र त्यस्तो धनयोग" भन्ने

शब्दहरुको सट्टा "नेपाली धनयोग र त्यस्तो दू तािास िा धनयोग" भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

(१९)

दफा २४५ मा रहे का "ज्यान धलने िा धलन लगाउनेका हकिालाले " भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "ज्यान धलने िा धलन लगाउने व्यचक्त र धनजका
हकिालाले" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(२०)

दफा २४८ को उपदफा (२) मा रहे का "हकिाला रहे नछ। तर" भन्ने

(२१)

दफा २९९ मा रहे का "नेपाल सरकारको" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल

शब्दहरुको सट्टा "हकिाला रहे नछ र" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तहको" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
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(२२)

दफा ३०५ को उपदफा (५) पधछ दे हायको उपदफा (६) थवपएको छ:"(६) सरकारी, सािाजधनक िा सामुदावयक सम्पचत्त आफ्नो िा
व्यचक्त विशेषको नाममा दताा गराउने काया प्रिधलत कानून बमोचजम पधन
कसूर हुनेमा सो बमोचजमको कसूरमा सजाय गनाको लाधग कारबाही िलाउन
यस दफामा लेचखएका कुराले कुनै बाधा पने छै न।"

(२३)

दफा ३२८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को सट्टा दे हायको खण्ड
(ग) राचखएको छाः–
"(ग)

(२४)

धनजको मृत्यु भएमा िा दामासाहीमा परे मा,"

दफा ३४२ को उपदफा (१) को खण्ड (ि) मा रहे का "गुठी सञ्चालक

बहाल रहे को िा गुठी सञ्चालकबाट" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "गुठी सञ्चालक

बहाल रहे को अिधधभर र गुठी सञ्िालकबाट" भन्द्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।
(२५)

दफा ३४९ मा रहे का "उच्ि अदालत" भन्द्ने शब्दहरुको सट्टा "चजसला

(२६)

दफा ४२८ मा रहे का "माथिरी िा गभामा रहे का चशशुको लाधग" भन्द्ने

अदालत" भन्द्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

शब्दहरुको सट्टा "माथिरीमा रहे को असक्षम िा अधासक्षम व्यचक्त िा

सं रक्षकले आफ्नो िा सगोल पररिारका सदस्यले गभामा रहे को चशशुको
लाधग" भन्द्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
(२७)

दफा ४३२ को उपदफा (१) मा दे हायको प्रधतबन्द्धात्मक िानयांश
थवपएको छ:-

"तर गैर आिासीय नेपाली नागररकता प्राप्त गरे को व्यचक्तको

हकमा प्रिधलत कानून बमोचजम हुनछ
े ।"
(२८)

दफा ४३४ मा रहे का "दफा ४४९" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा ४३२"

(२९)

दफा ४५८ को उपदफा (१) मा रहे का "दफा ४७१, ४७२ िा ४७३

भन्द्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

मा" भन्द्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा ४५५, ४५६ िा ४५७ मा" भन्द्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

(३०)

दफा ४५९ मा रहे का "दफा ४७८ र ४७९ मा" भन्द्ने शब्दहरुको सट्टा
"दफा ४५७ र ४५८ मा" भन्द्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
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(३१)

दफा ५११ को उपदफा (२) मा रहेका "एक िा" भन्द्ने शब्दहरु चझवकएका

(३२)

दफा ५२७ को खण्ड (ङ) मा रहे का "नहुने करार" भन्ने शब्दहरुको सट्टा

छन्।

"हुन नसनने करार" भन्द्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
(३३)

दफा ५३६ मा रहे का "करार रद्द गने काया त्यस्ता सम्पूणा व्यचक्तहरुले

रद्द गरे मा" भन्द्ने शब्दहरुको सट्टा "करार रद्द गने काया त्यस्ता सम्पूणा
व्यचक्तहरुले गरे मा" भन्द्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(३४)

दफा ५७२ को उपदफा (२) मा रहे का "करारमा धनचश्ित रकम" भन्द्ने
शब्दहरुको सट्टा "धनचश्ित रकम" भन्द्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(३५)

दफा ६१८ को उपदफा (७) मा रहे का "यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै

कुरा लेचखएको भए तापधन" भन्द्ने शब्दहरुको सट्टा "यस दफामा लेचखएको
कुनै कुराले" भन्द्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(३६)

दफा ६४४ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) मा रहे को "व्यिहार" भन्द्ने

(३७)

दफा ६५६ को दफा शीषाकमा रहे को "आफन्द्तले" भन्द्ने शब्द चझवकएको

शब्दपधछ "िा" भन्द्ने शब्द थवपएको छ।

छ।
(३८)

दफा ६७२ को उपदफा (४) चझवकएको छ।

(३९)

दफा ६७६ मा रहे का "त्यस्तो पशु धनीले दावयत्ि" भन्द्ने शब्दहरुको सट्टा

(४०)

दफा ६८० को स्पिीकरणमा रहे का "त्यसको उत्पादनको कब्जा अनधधकृत

"बापतको दावयत्ि त्यस्तो पशु धनीले" भन्द्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

क्षधत" भन्द्ने शब्दहरुको सट्टा "त्यसको उत्पादनको कब्जा, अनधधकृत क्षधत"
भन्द्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(४१)

दफा ६९२ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे को "पररच्छे द" भन्द्ने शब्दको सट्टा "भाग"

(४२)

लामो शीषाक, प्रस्तािना, विधध धनमााण सूत्र र दफा १ को उपदफा (१)

भन्द्ने शब्द राचखएको छ।

बाहे क अन्द्यत्र ठाउुँ ठाउुँ मा रहे को "ऐन" भन्द्ने शब्दको सट्टा "सं वहता" भन्द्ने
शब्द राखी रुपान्द्तर गररएको छ।
३.

ु ी दे िानी कायाविधध (सं वहता) ऐन, २०७४ मा सं शोधनाः मुलक
ु ी दे िानी कायाविधध
मुलक
(सं वहता) ऐन, २०७४ को,–
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(१)

ु ी दे िानी कायाविधध (सं वहता)
दफा १ को उपदफा (१) मा रहे का "मुलक

ु ी दे िानी कायाविधध सं वहता,
ऐन, २०७४" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "मुलक
२०७४" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(२)

दफा ९ को उपदफा (३) को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "नेपाल सरकार" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तह" भन्ने
शब्दहरु राचखएका छन्।

(३)

दफा २८ को उपदफा (१) को स्पिीकरणको खण्ड (ग) को सट्टा दे हायको
खण्ड (ग) राचखएको छाः–
"(ग)

"सरकारी कायाालय" भन्नाले रािपधतको कायाालय, उपरािपधतको
कायाालय, सिोच्ि अदालत, संघीय सं सद, प्रदे श सभा, नेपाल

सरकारको कायाालय, प्रदे श सरकारको कायाालय, स्थानीय तहको
कायाालय, प्रदे श प्रमुखको कायाालय, संिैधाधनक धनकाय िा सोको

कायाालय, अदालत, महान्द्यायाधधिक्ताको कायाालय, नेपाली सेना,

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सं घीय, प्रदे श
र स्थानीय तहका सबै सरकारी कायाालय सम्झनु पछा ।"
(४)

पररच्छे द–४ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहेका दे हायका शब्दको सट्टा दे हाय
बमोचजमका शब्द राखी रुपान्द्तर गररएको छ:-

(क) "हस्ताक्षर" भन्ने शब्दको सट्टा "दस्तखत"
(ख) "दजाा" भन्ने शब्दको सट्टा "पद"।
(५)

दफा ४८ मा रहे का "वफराद गनुा पने कारण परे को धमधतले छ मवहनाधभत्र"

(६)

दफा ५१ को उपदफा (२) को स्पिीकरणको सट्टा दे हायको स्पिीकरण

भन्ने शब्दहरुको सट्टा "जवहले सुकै पधन" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

राचखएको छ:"स्पिीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लाधग "सािाजधनक धबदा भन्नाले"
प्रिधलत कानून बमोचजम तोवकएको सािाजधनक धबदा सम्झनु पछा ।"
(७)

दफा ५८ को खण्ड (क) मा रहेको "शोकिरण" भन्ने शब्दको सट्टा

(८)

दफा ६३ को उपदफा (३) मा रहेका "नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकार

"वकररया सरहको शोकिरण" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

िादी हुने मुद्दा, स्थानीय तहको क्षेत्राधधकारधभत्रको मुद्दा सािाजधनक िा
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सरकारी सम्पचत्तको उपयोगको मुद्दा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार,
प्रदे श सरकार िा स्थानीय तह िादी हुने मुद्दा" भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।
(९)

दफा ६४ को उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राचखएको
छाः–
"(१) यस पररच्छे द बमोचजम लाग्ने अदालती शुसक दाचखल

नगरी अदालतमा ठदएको वफरादपत्र िा पुनरािेदनपत्र, धलएको प्रधतदाबी िा
मुद्दा पुनरािलोकन गरी िा दोहोर्याई हे न ा ठदएको धनिेदन उपर कुनै
कारबाही हुन सनने छै न।"
(१०)

दफा ७२ मा रहे का "मुद्दा दायर" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "वफरादपत्र दायर"
भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(११)

दफा ९९ को उपदफा (४) को सट्टा दे हायको
राचखएको छाः–

"(४) उपदफा (१)

उपदफा

बमोचजम िादी िा

धनजको

(४)

कानून

व्यिसायीले प्रधतिादीलाई म्याद बुझाउन सयाएमा प्रधतिादीले त्यस्तो म्याद

बुचझधलनु पनेछ र त्यसरी बुचझधलएकोमा रीतपूिक
ा
म्याद बुझाएको
माधननेछ।"
(१२)

दफा १०७ को उपदफा (१) मा रहे को "पवहिान" भन्ने शब्दको सट्टा
"अधभलेख" भन्ने शब्द राचखएको छ।

(१३)

दफा ११९ को उपदफा (१) मा रहे का "म्याद तामेल भएको धमधतले "
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "म्याद तामेल भएको धमधतले बाटोको म्याद बाहे क"
भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(१४) दफा १२८ को सट्टा दे हायको दफा १२८ राचखएको छाः–
"१२८.

धलखत दरपीठ गनुा पने : (१) दफा १२६ बमोचजम जाुँि गदाा

त्यस्तो धलखत हदम्याद िा म्यादधभत्र नभएको, सम्बचन्द्धत

अदालतको अधधकारक्षेत्रधभत्र नरहे को, अदालतले हे न ा नपने िा
नहुने िा कानून विपरीत भएको कारण दताा गना नधमसने दे चखएमा
सम्बचन्द्धत अधधकृतले दरपीठ गरी अदालतको छाप लगाई
सम्बचन्द्धत व्यचक्तलाई भरपाई गराई वफताा ठदनु पनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोचजम अधधकारक्षेत्र नभएको

कारणले दरपीठ भएको उजुरीको विषयमा मुद्दा गनुा पने अचन्द्तम
हदम्याद दरपीठ भएको ठदनसम्म रहेछ भने प्रिधलत कानूनमा
जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन त्यस्तो उजुरी गने व्यचक्तले

सो ठदनबाट बाटोको म्याद बाहे क पन्द्ध्र ठदनधभत्र दताा गना
सयाएमा अधधकारक्षेत्र भएको अदालतले कानून बमोचजम दताा
गररठदनु पनेछ।"
(१५)

दफा १४२ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "िा त्यस्तो धनकाय" भन्ने शब्दहरु
चझकी

सोही

दफाको

प्रधतबन्द्धात्मक

िानयांशको

सट्टा

दे हायको

प्रधतबन्द्धात्मक िानयांश राचखएको छ:ु ाइ गदाा िा अदालतले
"तर मुद्दाको प्रमाण परीक्षण गदाा, सुनि

उपचस्थत हुन भनी आदे श ठदएको ठदन नेपाल सरकार, सं िैधाधनक धनकाय

िा अदालतको प्रधतधनधधत्ि गना सरकारी िकील र प्रदे श सरकार िा स्थानीय
तहको प्रधतधनधधत्ि गना प्रिधलत कानून बमोचजम तोवकएको िा खवटएको
िकील उपचस्थत हुन ु पनेछ।"
(१६)

दफा १५४ को उपदफा (४) पधछ दे हायको उपदफा (५) थवपएको छ:"(५) यस दफा बमोचजमको अच्तयारनामा प्रमाचणत गदाा तीन

पुस्ताको नाताधभत्र भएमा दफा १५३ को उपदफा (४) बमोचजम र सो
बाहे क अरुलाई सम्पचत्त धबक्री गने िा हक छाडी ठदने गरी गररएको
अच्तयारनामा प्रमाचणत गदाा पाुँि हजार रुपैयाुँ दस्तुर लाग्नेछ।"
(१७)

दफा १५५ को उपदफा (१) को,(क) खण्ड (ङ) को सट्टा दे हायको खण्ड (ङ) राचखएको छाः–
"(ङ)

िाररस माफात् हक हस्तान्द्तरण िा सट्टापट्टा गने

भधनएको सम्पचत्त सम्बचन्द्धत व्यचक्त नै आफैँ उपचस्थत
भई हस्तान्द्तरण िा सट्टापट्टा गरे मा,"

(ख) पररच्छे द-१३ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे को "अच्तयारनामा" भन्ने शब्दको
सट्टा "िाररसनामा" भन्ने शब्द राचखएको छ।
(१८)

दफा १९१ को उपदफा (७) चझवकएको छ।

(१९)

दफा १९५ मा रहे का "मुद्दा र" भन्ने शब्दहरु चझवकएका छन्।
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(२०)

दफा १९७ को उपदफा (५) को सट्टा दे हायको उपदफा (५) राचखएको
छ:-

"(५) अदालतबाट एकतफी फैसला भएकोमा त्यसरी फैसला

गने अदालतले त्यस्तो फैसला तयार भई प्रमाणीकरण भएको धमधतले तीस
ठदनधभत्र मुद्दामा उपचस्थत नरहे को पक्षलाई फैसलाको अनुसूिी-२०

बमोचजमको ढाुँिामा पररच्छे द-८ को प्रवक्रया पूरा गरी सूिना तामेल गनुा
पनेछ र त्यस्तो सूिना तामेल हुन नसकेमा मुद्दामा उपचस्थत नरहे को पक्षको

जानकारीको लाधग रावियस्तरका दै धनक पधत्रकामा एकतफी फैसला भएको
सूिना प्रकाशन गनुा पनेछ।"
(२१)

दफा १९८ को,–
(क)

उपदफा (१) मा रहे का "दफा १९२ बमोचजम" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "दफा १९७ बमोचजम" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(ख)

उपदफा (२) पधछ दे हायका उपदफा (२क) र (२ख) थवपएका
छन्:-

"(२क) उपदफा (१) बमोचजमको अिधधधभत्र फैसला

तयार हुन नसकेमा त्यस्तो अिधध समाप्त भएको तीन ठदनधभत्र

सम्बचन्द्धत पक्षले उच्ि अदालत र मातहत अदालतको फैसलाको

हकमा सम्बचन्द्धत उच्ि अदालतका मु्य न्द्यायाधीश समक्ष र

सिोच्ि अदालतको फैसलाको हकमा प्रधान न्द्यायाधीश समक्ष
उजुर गना सननेछ।

(२ख) उपदफा (२क) बमोचजम उजुर पना आएकोमा
सम्बचन्द्धत मु्य न्द्यायाधीश िा प्रधान न्द्यायाधीशले एक हप्ताधभत्र

फैसला तयार गररसनन सम्बचन्द्धत न्द्यायाधीशलाई धनदे शन ठदनु
पनेछ।"
(२२)

दफा २०० को उपदफा (४) पधछ दे हायको उपदफा (५) थवपएको छाः–
"(५) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए

तापधन अदालतले फैसला सुनी पाएको कागज गराएको ठदनमा नै फैसला

तयार गरी न्द्यायाधीशले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गरे कोमा बाहे क अन्द्य

अिस्थामा फैसला सुनी पाएको कागज गराएको भए पधन दफा १९८
बमोचजम फैसला प्रमाणीकरण भएको ठदनलाई फैसला सुनी पाएको ठदन
माधननेछ।"
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(२३)

दफा २०१ को उपदफा (४) मा रहेका "ताररख तोननु पने भए पक्षलाई"
भन्ने शब्दहरुपधछ "पन्द्ध्र ठदनधभत्र हाचजर हुन जानु भनी" भन्ने शब्दहरु
थवपएका छन्।

(२४)

दफा २०३ को,–
(क)

उपदफा (४) पधछ दे हायको उपदफा (४क) थवपएको छाः–
"(४क) कुनै अदालतमा दायर रहे को कुनै मुद्दा यस

सं वहता बमोचजम त्यस्तो अदालतको न्द्यायाधीशले हे न ा नहुने कुनै

कारण भएमा सम्बचन्द्धत अदालतले त्यस्तो कुरा उसलेख गरी
पुनरािेदन सुन्ने अदालतमा प्रधतिेदन पठाउनु पनेछ र त्यस
बमोचजम प्रधतिेदन प्राप्त भएमा पुनरािेदन सुन्ने अदालतले

पक्षहरुको सुविधालाई समेत वििार गरी त्यस्तो मुद्दा आफ्नो

प्रादे चशक अधधकार क्षेत्रको समान तहको अको अदालतमा साना
आदे श ठदन सननेछ।"
(ख)

उपदफा (५) र (६) मा रहे का "उपदफा (२) िा (३)" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "उपदफा (२), (३) र (४क)" भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

(२५)

दफा २०६ को खण्ड (ख) मा रहे को "धमलापत्र" भन्ने शब्दको सट्टा

(२६)

दफा २१८ को उपदफा (२) मा रहे का "त्यस्तो पुनरािेदनको पवहले

"मेलधमलाप िा धमलापत्र" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

धनणाय नभए सरह ठानी" भन्ने शब्दहरु चझवकएका छन्।
(२७)

दफा २१९ को,–
(क) दफा (१) को खण्ड (क) र (ग) को सट्टा दे हायको खण्ड (क) र
(ग) राचखएका

छन्:-

"(क)

उच्ि अदालतको फैसला िा अचन्द्तम आदे शमा

(ग)

सरकारी िा सािाजधनक सम्पचत्त सम्बन्द्धी वििाद

गम्भीर सं िैधाधनक िा कानूनी त्रुवट भएको,

समािेश भएको मुद्दामा धमधसल संलग्न प्रमाणको

उचित मूसयाङ्कन नभएको कारणले सरकारी िा
सािाजधनक सम्पचत्त वहनाधमना भएको िा त्यस्तो
सम्पचत्तमा क्षधत पुगेको, िा"
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(ख)

उपदफा (३) मा रहे का "तोवकए बमोचजमका" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "उपदफा (१) बमोचजमको अिस्था रहे को प्रमाचणत गने"
भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(ग)

उपदफा (६) मा रहे का "उपदफा (२)" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"उपदफा (५)" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(२८)

दफा २२० को उपदफा (३) र (४) को सट्टा दे हायका उपदफा (३) र
(४) राचखएका छन्ाः–

"(३) पुनरािलोकनको लाधग धनिेदन ठदुँदा सिोच्ि अदालतका
न्द्यायाधीशले फैसला िा अचन्द्तम आदे शमा हस्ताक्षर गरी प्रमाचणत गरे को
धमधतले साठी ठदनधभत्र ठदनु पनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम परे को धनिेदन उपर पवहला फैसला

गने न्द्यायाधीश बाहे कका अन्द्य न्द्यायाधीशबाट अनुमधत प्रदान गने िा नगने
आदे श गनुा पनेछ।"
(२९)

दफा २२५ को,–
(क)

उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) र (ि) को
सट्टा दे हायका खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) र (ि)
राचखएका छन् :"(क)

अदालतमा उपचस्थत हुन ु पने व्यचक्तको कोही मृत्यु
भई परम्परा अनुसार धनज आफैँ वकररया िा वकररया

सरहको शोकिरण गरी बस्नु परे को भए त्यस्तो
व्यचक्तको मृत्यु भएको पन्द्ध्र ठदन पुगेको धमधतले
बाटोको म्याद बाहे क सात ठदन,
(ख)

अदालतमा उपचस्थत हुन ु पने व्यचक्त मवहला भई

सुत्केरी भएको भए सुत्केरी भएको धमधतले बाटोको
म्याद बाहे क साठी ठदन,

(ग)

अदालतमा उपचस्थत हुन ु पने म्यादधभत्र खोलो, पवहरो
िा वहउुँ ले बाटो बन्द्द भई िा कफ्यूक
ा ो घोषणा भएको
िा अन्द्य कुनै कारणले सािाजधनक यातायातको साधन
निलेको
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भए

बाटो

खुलेको

िा

सािाजधनक

यातायातको साधन िलेको धमधतले बाटोको म्याद
बाहे क पन्द्ध्र ठदन,
(घ)

अदालतमा उपचस्थत हुन ु पने म्यादधभत्र भूकम्प िा
ज्िालामुखी जस्ता विपद् परे को भए त्यस्तो भएको
धमधतले बाटोको म्याद बाहे क दश ठदन,

(ङ)

अदालतमा उपचस्थत हुन ु पने व्यचक्तलाई कसैले
अपहरण गरी लगेको िा शरीर बन्द्धक बनाएको भए
त्यस्तो अपहरण िा बन्द्धकबाट मुक्त भएको धमधतले
बाटोको म्याद बाहे क पन्द्ध्र ठदन,

(ि)

अदालतमा उपचस्थत हुन ु पने व्यचक्त कुनै दुघट
ा नाको
कारण अिेत िा वहुँडडुल गना नसनने भई िा अशक्त
विरामी भएको कारण वहुँडडुल गना नसनने भई नेपाल

सरकारबाट स्िीकृत अस्पतालमा भनाा भई उपिार
गराएकोमा पन्द्ध्र
(ख)

ठदन।"

उपदफा (१) पधछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छ:"(१क) उपदफा (५) को खण्ड (क) र (ङ) को

अिस्थामा सम्भि भएसम्म सम्बचन्द्धत व्यचक्तले अदालतलाई
सोको सूिना तुरुन्द्त ठदनु पनेछ।"
(३०)

दफा २६१ को उपदफा (२) मा रहे को "सरकारी िकीलले " भन्ने
शब्दहरूको सट्टा "नेपाल सरकारको हकमा सरकारी िकीलले र प्रदे श
सरकार र स्थानीय तहको हकमा प्रिधलत कानून बमोचजम तोवकएको िा
खवटएको िकीलले" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(३१)

दफा २६२ को उपदफा (२) मा रहे का "पररच्छे द-८" भन्ने शब्दहरुको

(३२)

दफा २६३ को,-

सट्टा "पररच्छे द-२१" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(क) उपदफा (१) मा रहे को "सरकारी िकीलले" भन्ने शब्दहरूको सट्टा
"नेपाल सरकार िादी हुने मुद्दाको हकमा सरकारी िकीलले र प्रदे श

सरकार र स्थानीय तह िादी हुने मुद्दाको हकमा प्रिधलत कानून

बमोचजम तोवकएको िा खवटएको िकीलले " भन्ने शब्दहरू राचखएका
छन्।
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(ख) उपदफा (२) को प्रधतबन्द्धात्मक िानयांशमा रहे का सरकारी
िकीलले" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "नेपाल सरकार िादी हुने मुद्दाको
हकमा सरकारी िकीलले र प्रदे श सरकार र स्थानीय तह िादी हुने
मुद्दाको हकमा प्रिधलत कानून बमोचजम तोवकएको िा खवटएको
िकीलले" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।
(३३)

दफा २७० चझवकएको छ।

(३४)

दफा २८६ को सट्टा दे हायको दफा २८६ राचखएको छ:"२८६.

अनुसूिीमा थपघट िा हे रफेर गना सनने:

(१)

नेपाल

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी अनुसूिी-२८
मा आिश्यक हे रफेर र थपघट गना सननेछ।

(२) सिोच्ि अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूिना

प्रकाशन गरी अनुसूिी-२८ बाहे कका अन्द्य अनुसूिीहरूमा
आिश्यक थपघट िा हे रफेर गना सननेछ।"
(३५)

दफा २८८ मा रहे का "सिोच्ि अदालतले" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "सिोच्ि

अदालतले र अन्द्य विषयमा नेपाल सरकारले " भन्ने शब्दहरू राचखएका
छन्।

(३६)

लामो शीषाक, प्रस्तािना र विधध धनमााण सूत्र, दफा १ को उपदफा (१) र
अनुसूिी-१ बाहे क अन्द्यत्र ठाउुँ ठाउुँ मा रहे को "ऐन" भन्ने शब्दको सट्टा
"सं वहता" भन्ने शब्द राखी रुपान्द्तर गररएको छ।

(३७)

४.

अनुसूिी-१३ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "अच्तयारनामा" भन्ने शब्दको सट्टा
"िाररसनामा" भन्ने शब्द राचखएको छ।

ु ी अपराध (सं वहता) ऐन, २०७४ मा सं शोधन: मुलक
ु ी अपराध (संवहता) ऐन,
मुलक
२०७४ को,–

(1)

ु ी अपराध (सं वहता) ऐन, २०७४"
दफा १ को उपदफा (१) मा रहे का "मुलक
ु ी अपराध सं वहता, २०७४" भन्ने शब्दहरु
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "मुलक
राचखएका छन्।

(2)

दफा २ को उपदफा (३) मा रहे का "नेपाली नागररकले " भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "नेपाली नागररक िा अन्द्य कसैले" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(3)

दफा ३ को,–
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(क)

खण्ड (ञ) को उपखण्ड (३) को सट्टा दे हायको उपखण्ड (३)
राचखएको छ:-

स्थानीय तह िा चजसला समन्द्िय सधमधतको कुनै पद

"(३)

िा सेिामा धनिााचित, मनोनीत िा धनयुक्त भएको
व्यचक्त,"
(ख)

खण्ड (ढ) को,–
(१) उपखण्ड (२) पधछ दे हायको उपखण्ड
छ:-

"(२क)

(२क) थवपएको

सं विधान बमोचजम प्रदे श प्रमुखबाट भएको
औपिाररक कायाको अधभलेखको रुपमा
रहे को धलखत,"

(२) उपखण्ड (३) पधछ दे हायको उपखण्ड (३क) थवपएको
छ:-

"(३क) संघीय, प्रदे श िा स्थानीय कानून बमोचजम जारी
भएको कुनै धलखत,"

(4)

दफा ४ मा रहे का "यस ऐनको" र "यस ऐन" भन्ने शब्दहरुको सट्टा क्रमशाः
"यस सं वहताको" र "यस सं वहता" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(5)

दफा २४ को उपदफा (३) मा रहेका "विश्वास भई" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"विश्वास भएमा" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(6)

दफा ३३ को उपदफा (२) मा रहेका "एकजना मात्र िा दुिै जनाले " भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "एकजना मात्र िा दुई िा दुईभन्द्दा बढी व्यचक्तहरुले " भन्ने
शब्दहरु राचखएका छन्।

(7)

दफा ३८ को,–
(क)

खण्ड (ट) मा रहे का "लाभको प्रलोभन पाउन" भन्ने शब्दहरुको

सट्टा "लाभ पाई िा लाभ पाउने प्रलोभनमा परी" भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

(ख)

खण्ड (ड) मा रहे का "क्रूर यातना," भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"यातना ठदई िा क्रूर," भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
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(ग)

खण्ड (ध) मा रहे का "विनाश गने" भन्ने शब्दहरुपधछ "गरी"

(घ)

खण्ड (भ) मा रहे का "सिारी साधन," भन्ने शब्दहरुको सट्टा

भन्ने शब्द थवपएको

छ।

"सिारी िा" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(8)

दफा ४० को उपदफा (१) को खण्ड (छ) मा रहे का "सामुदावयक सेिा"
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "सुधार गृह िा सामुदावयक सेिा" भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

(9)

दफा ४१ को खण्ड (ङ) मा रहे का "लोप गने" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"विनाश गने गरी" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(10)

दफा ४३ र ४४ को सट्टा दे हायका दफा ४३ र ४४ राचखएका छन्:"४३.

एकीकृत कसूर बापत थप सजाय हुने:

(१) कुनै व्यचक्तले

एउटै िारदातमा एकभन्द्दा बढी कसूर गरे मा त्यस्तो व्यचक्तले
एकीकृत कसूर गरे को माधननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको एकीकृत कसूर गने
कसूरदारलाई सजाय गदाा सबैभन्द्दा बढी सजाय हुने कसूर

बापतको सजाय र त्यसपधछको अधधकतम सजाय हुने अको

कसूर बापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गनुा
पनेछ।

तर जन्द्मकैदको सजाय हुने अिस्थाको कसूरदारको

हकमा यो उपदफा लागू हुने छै न।
४४.

थप सजाय हुने: (१) जघन्द्य िा गम्भीर कसूरमा सजाय पाएको
व्यचक्तले अको कसूर गरे मा धनजले पधछसलो पटक गरे को
कसूरमा हुने सजायको दोब्बरसम्म सजाय हुनेछ।
तर जन्द्म कैदको सजाय पाएको कसूरदारको हकमा

यो दफा लागू हुने छै न।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको कसूर बाहे क अन्द्य

ु ान गरे को
कसूरमा सजाय पाएको व्यचक्तले त्यस्तो सजाय भक्त

पाुँि िषाधभत्र अको कसूर गरे मा धनजलाई पधछसलो पटक गरे को
सजायको दोब्बरसम्म सजाय हुनेछ।"
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(11)

दफा ४५ को,–
(क) उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२) राचखएको छ:"(२) दश िषा िा दश िषाभन्द्दा माधथ र िौध िषाभन्द्दा

कम उमेर भएको व्यचक्तले कानून बमोचजम जररबाना हुने कुनै

कसूर गरे कोमा जररबाना नगरी धनजलाई सम्झाई बुझाई गनुा
पनेछ र कैद हुने कसूर गरे कोमा कसूर हे री छ मवहनासम्म

कैद सजाय गना िा कैद नगरी बढीमा एक िषासम्म सुधार
गृहमा राख्न सवकनेछ।"
(ख)

उपदफा (३) र (४) मा रहे का "कैदको सजाय हुने" भन्ने शब्दहरु

(ग)

उपदफा (४) पधछ दे हायको उपदफा (५) थवपएको छ:-

चझवकएका छन्।

"(५) उपदफा (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा

लेचखएको

भए

तापधन

सोह्र

िषा

उमेर

पूरा

नभएका

बालबाधलकालाई सजाय गदाा जघन्द्य कसूर, गम्भीर कसूर िा

पटके रुपमा कसूर गरे कोमा बाहे क कैदको सजाय गनुा हुुँदैन।"

(12)

दफा ४६ को,(क) उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राचखएको छ:"(१)

कुनै

कसूरदारलाई

तोवकएको

जररबाना

धनजको

सम्पचत्तबाट असूल उपर गररनेछ। धनजको कुनै सम्पचत्त नभएमा िा त्यसरी

जररबाना बापतको रकम धनजबाट असेूल उपर हुन नसकेमा धनजलाई
कैद गना सवकनेछ।"

(ख) उपदफा (२) को खण्ड (क) मा रहेको "सजाय हुने" भन्ने शब्दहरु
पधछ "ठहर भएको" भन्ने शब्दहरु थवपएका छन्।

(ग)

उपदफा (२) को खण्ड (ग) र उपदफा (३) को खण्ड (ख) मा

रहे का "कैद सजाय धनधाारण" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "कैद धनधाारण"
भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(13)

दफा ४८ को सट्टा दे हायको दफा ४८ राचखएको छ:-
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"४८.

अन्द्तररम क्षधतपूधताको लाधग आदे श ठदन सनने: (१) यस सं वहतामा
अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन कुनै कसूर भएको

कारणबाट त्यस्तो कसूरबाट पीधडत व्यचक्त िा धनजमा आचश्रत

व्यचक्तलाई तत्काल उपिार गराउनु पने भएमा िा क्षधतपूधता िा
कुनै प्रकारको राहत रकम ठदनु परे मा त्यस्तो व्यचक्तलाई

औषधोपिार गराउन िा अन्द्तररम रुपमा क्षधतपूधता िा राहत
रकम उपलब्ध गराउन अदालतले आदे श ठदन सननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको आदे श भएमा

कसूरबाट पीधडत िा धनजका आचश्रत व्यचक्तलाई फौजदारी
कसूरमा सजाय धनधाारण र कायाान्द्ियन सम्बन्द्धी प्रिधलत कानून

बमोचजम स्थापना भएको पीधडत राहत कोषबाट क्षधतपूधता िा
राहत रकम उपलब्ध गराउनु पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम उपलब्ध गराइएको

क्षधतपूधता िा राहत रकम अदालतबाट फैसला हुुँदा अधभयोग
लागेको व्यचक्त कसूरदार ठहर भएमा त्यस्तो कसूरदारलाई

फैसला भएको पैंतीस ठदनधभत्र त्यस्तो रकम पीधडत राहत कोषमा
जम्मा गना अदालतले आदे श ठदनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम अदालतले आदे श
ठदएकोमा त्यस्तो कसूरदारले क्षधतपूधता िा राहत बापतको रकम
पीधडत राहत कोषमा जम्मा गनुा पनेछ र धनजले सो अिधधमा

त्यस्तो रकम जम्मा नगरे मा फैसला भएको साठी ठदनधभत्र त्यस्तो
कसूरदारको जुनसुकै जायजेथाबाट सरकारी बाुँकी सरह असूल
उपर गनुा पनेछ।

(५) यस दफा बमोचजम क्षधतपूधता िा राहत रकम
पाएको व्यचक्तले झुठा उजुरी गरे को ठहरे मा िा िारदात स्थावपत
नभएमा धनजले क्षधतपूधता िा राहत बापत पाएको रकम वफताा
गना अदालतले आदे श ठदनेछ।
(६)

उपदफा

(५)

बमोचजम अदालतले आदे श

ठदएकोमा त्यस्तो व्यचक्तले क्षधतपूधता िा राहत बापत पाएको
रकम फैसला भएको पैंतीस ठदनधभत्र पीधडत राहत कोषमा वफताा

गनुा पनेछ र धनजले सो अिधधमा त्यस्तो रकम वफताा नगरे मा

फैसला भएको साठी ठदनधभत्र त्यस्तो व्यचक्तको जुनसुकै
जायजेथाबाट सरकारी बाुँकी सरह असुल उपर गनुा पनेछ।"
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(14)

दफा ५६ को उपदफा (२) को,–
(क)

खण्ड (ग) मा रहे का "पिास हजार रुपैयाुँ" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"पिास हजार रुपैयाुँसम्म" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(ख) खण्ड (घ) मा रहे का "एक लाख रुपैयाुँ" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "एक
लाख रुपैयाुँसम्म" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(15)

दफा ६८ को उपदफा (१) मा रहेका "डर, त्रास," भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"डर त्रास" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(16)

दफा ७० को उपदफा (२) मा रहेको "र" भन्ने शब्दको सट्टा "िा" भन्ने
शब्द राचखएको छ।

(17)

दफा ७३ को उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राचखएको छ:"(१) कसैले यस पररच्छे द अन्द्तगातको कुनै कसूर गरी कानून

बमोचजम आिश्यक िस्तु माधनने कुनै िस्तु िा सािाजधनक िा धनजी सम्पचत्त
हाधन, नोनसानी, तोडफोड िा आगजनी गना िा गराउन िा अरु कसैलाई
प्रयोग गरी िा आफैँले त्यस्तो िस्तु िा सम्पचत्त धबगानुा हुुँदैन।"

(18)

दफा १०० को उपदफा (१) को स्पिीकरणमा रहे को "नगद," भन्ने
शब्दपधछ "जेथा," भन्ने शब्द थवपएको छ।

(19)

दफा ११२ को उपदफा (१) र (२) मा रहे का "उत्पादन, प्रसारण िा

धनष्काशन" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "उत्पादन, प्रशोधन, प्रसारण, धनष्काशन,
उत्सजान, ओसारपसार" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(20)

दफा १४७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा रहे को "सरकारी" भन्ने
शब्द चझवकएको छ।

(21)

दफा १६८ को उपदफा (१) को स्पिीकरण चझवकएको छ।

(22)

दफा १७९ को उपदफा (१) मा रहे का "दफा १७६ िा १७७" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "दफा १७७ िा १७८" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(23)

ु ै उजुरी गरे पधन
दफा १८७ को उपदफा (१) मा रहेका "कसूरमा जवहलेसक
लाग्नेछ"

भन्ने शब्दहरुको सट्टा "कसूरदार आफैं साधबत भई पोलेकोमा

ु ै पधन उजुर लाग्नेछ। त्यस्तो कसूरमा कताव्यको उजुरी परे कोमा
जवहलेसक
अनुसन्द्धानबाट कताव्यिाला यही हो भन्ने पत्ता नलागेकोमा बीस िषा पधछ र
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कताव्यको उजुर नपरे कोमा सो िारदात भएको दुई िषापधछ उजुरी लाग्ने छै न" भन्ने
शब्दहरु राचखएका छन्।"

(24)

दफा १९१ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा रहे को "गरी" भन्ने शब्द

पधछ "दफा १०४ र १०५ मा उचसलचखत रोग बाहे कको अन्द्य कुनै" भन्ने
शब्दहरु थवपएका छन्।

(25)

दफा २१९ को,(क)

उपदफा (३) को खण्ड (क) को सट्टा

(क) राचखएको छ:-

" (क)

दे हायको

खण्ड

दश िषाभन्द्दा कम उमेरकी बाधलका, पूणा

अशक्त, अपाङ्गता भएका िा सत्तरी िषाभन्द्दा
बढी उमेरका मवहला भए जन्द्म कैद,"

(ख)

उपदफा (३) को खण्ड (ख) मा रहे का"िौध िषादेचख सोह्र
िषासम्म"

भन्ने शब्दहरुको सट्टा

"अठार िषादचख

िषासम्म" भन्ने शब्दहरु राचखएको छ।
(ग)

बीस

उपदफा (७) को अन्द्त्यमा दे हायको प्रधतबन्द्धात्मक िानयांश
थवपएको छ:-

"तर पूणा अशक्त अपाङ्गता भएकी मवहला भएमा
उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोचजमको सजाय हुनेछ।"

(26)

दफा २२८ मा रहे का "दफा २२० र २२६" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा

२२० र २२७" भन्ने शब्दहरु राखी दफा २२८ को अन्द्त्यमा दे हायको
प्रधतबन्द्धात्मक िानयांश थप गररएको छ:-

"तर कसूरदारको कुनै सम्पचत्त नभई जबरजस्ती करणीको
कसूरबाट पीधडतले क्षधतपूधता नपाउने दे चखएमा र प्रिधलत कानून बमोचजमको

पीधडत राहत कोष स्थापना भइनसकेको अिस्थामा अदालतले नेपाल

सरकारको मवहला तथा बालबाधलका विषय हे ने धनकायको नाममा क्षधतपूधता
स्िरुप उचित रकम पीधडतलाई भराइठदने गरी आदे श गना सननेछ र त्यसरी
आदे श भएमा सो कायाालयबाट क्षधतपूधता बापतको रकम तत्काल पीधडतलाई
उपलब्ध गराउनु पनेछ।"
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(27)

दफा २४४ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का
"कुटपीट गरी िोट" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "गम्भीर िोट" भन्ने शब्दहरू
राचखएका छन्।

(28)

दफा २४६ पधछ दे हायको दफा २४६क. थवपएको छ:"२४६क. थप सजाय गरी क्षधतपूधता भराईने: (१) कानून बमोचजम
आिश्यक िस्तु माधनने कुनै सरकारी, सािाजधनक िा धनजी

िस्तु िा सम्पचत्त िोरी गने िा िोरी गरी प्राप्त गरे को िस्तु िा
सम्पचत्त जानी-जानी वकन्ने िा बेच्ने काया गने व्यचक्तलाई यस
पररच्छे द बमोचजमको कसूरमा हुने सजायमा थप एक िषा कैद
िा

दश

हुनेछ।

हजार

रुपैयाुँसम्म

(२)

उपदफा

जररबाना

(१)

िा

बमोचजमको

दुिै

सजाय

िस्तु

िा

सम्पचत्तको हाधन, नोनसानी भइसकेको रहे छ भने त्यसको धबगो
बमोचजमको क्षधतपूधता समेत कसूरदारबाट भराउनु पनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजमको कसूर गने व्यचक्त
यवकन भएकोमा सोही व्यचक्त र त्यस्तो व्यचक्त यवकन

नभएकोमा त्यस्तो काम गना उनसाउने िा आदे श ठदने
व्यचक्तले कसूर गरे को माधननेछ।"
(२९)

दफा २४७ को दफा शीषाकपधछ उपदफाक्रम "(१)" राखी सो
उपदफापधछ दे हायको उपदफा (२) थवपएको छ:"(२)

उपदफा (१) बमोचजम धबगो भराउुँ दा

बरामद भई

आएको मालमध्ये चिन्द्हले िा प्रमाणबाट यसको भन्ने ठहरे को जधत जसको
हो उसैलाई भराई ठदई अरु धनी पत्ता नलागेको माल धरौट राखी तीन

मवहनाको अिधध ठदई सूिना जारी गनुा पनेछ र सो अिधधमा कसैले धलन
आयो र िोरीको दरखास्तमा लेचखएको मालसुँग धमसन आयो भने सम्बचन्द्धत
मालधनीलाई वफताा ठदनु पनेछ। त्यसरी मालिस्तु धलन आएन िा
दरखास्तको मालमा धमलेन भने पवहले पक्री सयाउने धनीलाई साबूत भराई
बढ्ता भए अरु कायम गराइसकेको धनीलाई दामासाहीको वहसाबले भराई
ठदई बढी भए धललाम गरी सरकारी कोषमा दाचखला गनुा पनेछ।"
(३०)

दफा 231 को उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) को सट्टा दे हायका
खण्ड (क) र (ख)

राचखएका छन्:305

"(क)

कसैको ज्यान गएकोमा जन्द्मकैद,

(ख)

कसैको अङ्गभङ्ग भएकोमा दफा

192 बमोचजमको

सजाय।"
(३१)

दफा 232 को उपदफा (१) मा रहे का "पयााप्त होचशयारी र सािधानी

नअपनाई लापरबाही िा हे लिेक्र्याइुँ गरी" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "गम्भीर
लापरबाही िा हे लिेक्र्याइुँ गरी" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(३२)

दफा 233 को उपदफा (१) को अन्द्त्यमा दे हायको प्रधतबन्द्धात्मक
िानयांश थवपएको छ:"तर विपद् िा

सडक दुघट
ा ना भएको

िा सम्बचन्द्धत व्यचक्तको

बाबु, आमा िा सं रक्षकको तत्काल मिुरी धलन नसवकने िा सो कुराको

जानकारी ठदन नसवकने अिस्थामा त्यस्तो व्यचक्तको ज्यान जोगाउनको
लाधग तत्काल उपिार िा अङ्ग चिरफार गना कुनै बाधा पने छै न।"
(३३)

उजुरी

दफा

२४० को

लाग्न सननेछ" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा १८७ को उपदफा

(१) मा उचसलचखत
(३४)

उपदफा (१) मा रहे का "जवहले सुकै पधन

हदम्याद लाग्नेछ" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

दफा २७६ को उपदफा (३) को खण्ड (क) पधछ दे हायको खण्ड (क१)
थवपएको छ:"(क१) प्रदे श

प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको धलखत

कीते गनेलाई खण्ड (क) बमोचजमको कैद र जररबाना,"
(३५)

दफा २८१ को उपदफा (२) मा रहे का "दफा २७३" भन्ने शब्दहरुको

(३६)

दफा 306 को,–

सट्टा "दफा २७६" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(क) उपदफा (२) को खण्ड (ग) चझवकएको छ।
(ख)

उपदफा (३) को खण्ड (छ) पधछ दे हायको खण्ड (ज) थवपएको
छ:"(ज)

सािाजधनक वहत, सदािार िा नैधतकताको

लाधग असल धनयतले कसैको कुनै काया,
िररत्र िा आिरणको सम्बन्द्धमा व्यङ्ग्ग्य

गना िा आधार र कारण सवहत कुनै वट्पणी
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गना िा कुनै कुरा प्रकाशन िा प्रसारण
गना।"
(३७)

लामो शीषाक, विधध धनमााण सूत्र, दफा १ को उपदफा (१), दफा ३ को
खण्ड (ढ) को उपखण्ड (३), दफा ४ र दफा ५ बाहे क अन्द्यत्र ठाउुँ

ठाउुँ मा रहे को "ऐन" भन्ने शब्दको सट्टा "सं वहता" भन्ने शब्द राखी रुपान्द्तर
गररएको छ।
५.

ु ी फौजदारी कायाविधध (सं वहता) ऐन, २०७४ मा सं शोधन: मुलक
ु ी फौजदारी
मुलक
कायाविधध (सं वहता) ऐन, २०७४ को,–

(1)

ु ी फौजदारी कायाविधध (सं वहता)
दफा १ को उपदफा (१) मा रहे का "मुलक

ु ी फौजदारी कायाविधध सं वहता,
ऐन, २०७४" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "मुलक
२०७४" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(2)

दफा ३ को सट्टा दे हायको दफा ३ राचखएको छाः"३. छु ट्टै कानूनी व्यिस्था भएकोमा असर नपने :

(१) कुनै कसूरको

ु ाइ फैसला
अनुसन्द्धान, अधभयोजन, मुद्दा हे ने अधधकारक्षेत्र, सुनि
कायाान्द्ियन िा अन्द्य कुनै कारबाहीका सम्बन्द्धमा छु ट्टै ऐनमा

व्यिस्था गररएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा यस सं वहताको
व्यिस्थाले असर पाने छै न।
(२)

उपदफा (१) मा उचसलचखत छु ट्टै ऐनमा व्यिस्था नभएको

(३)

उपदफा (१) को सिासामान्द्यतामा प्रधतकूल असर नपने गरी

कायाविधधको विषयमा यस सं वहताको व्यिस्था लागू हुनेछ।

दे हायको विषयमा दे हाय बमोचजम हुनछ
े :(क)

कुनै कसूरमा मुद्दा िलाउने सम्बन्द्धमा छु ट्टै ऐनमा
कुनै

अधधकारी

तोवकएको

भए

त्यस्तो

अधधकारीबाट र त्यस्तो अधधकारी नतोवकएकोमा

सम्बचन्द्धत कायाालय प्रमुखले सबुत प्रमाण साथ
अधभयोगपत्र दायर गना म्याद ननाघ्ने गरी

आफ्नो राय सवहत मुद्दा िसने िा निसने

धनणायको लाधग सम्बचन्द्धत सरकारी िकील
समक्ष धमधसल पेश गनुा पने,
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(ख)

खण्ड (क) बमोचजम धमधसल प्राप्त भएपधछ मुद्दा
िसने िा निसने धनणाय गरी मुद्दा िसने धनणाय

भए मुद्दा िलाउनु पने व्यचक्त तथा धनज उपरको
अधभयोग, सजाय र अधभयोगपत्रमा धलनु पने दाबी
समेत उसलेख गरी मुद्दा दायर गना म्याद ननाघ्ने
गरी प्राप्त धमधसल वफताा पठाउनु पने,
(ग)

खण्ड (ख) बमोचजम मुद्दा िलाउने धनणाय प्राप्त

भएपधछ सोही अनुरूपको अधभयोगपत्र तयार गरी
ु ा
थुनि

भए

ु ा
थुनि

समेत

लगी

म्यादधभत्रै

सम्बचन्द्धत अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरी

धमधसलको एक प्रधत नक्कल सरकारी िकीललाई
उपलब्ध गराउनु पने,
(घ)

खण्ड (क) बमोचजमको अधधकारी िा कायाालय

प्रमुखले खण्ड (ग) बमोचजम अधभयोगपत्र दायर
गनुक
ा ा अधतररक्त दे हायका काया गना सननेछ:-

(१) सरकारी िकीलको राय धलई दफा ३३ बमोचजम
अधभयुक्तलाई सजाय कम गने सम्बन्द्धी माग दाबी
धलई अधभयोगपत्र दायर गना र सोही दफाको

उपदफा (६) को अिस्थामा छूट सजाय रद्द गना
माग दाबी धलई
ठदन,

सम्बचन्द्धत अदालतमा धनिेदन

(२) सरकारी िकीलको राय धलई
दाबी सवहत मुद्दा दायर गना,

दफा ३५ बमोचजम थप

(३) सरकारी िकीलको राय धलई दफा ३६ बमोचजम थप
दाबी

सवहत मुद्दा दायर गना,

(४) सरकारी िकीलको राय धलई दफा ३७ बमोचजम त्रुवट
सच्याउनको लाधग अदालतमा धनिेदन ठदन,

(५) सरकारी िकील माफात् दफा १०१ बमोचजम अदालतमा
साक्षी पेश गना,

(६) साक्षी विशेषज्ञलाई दफा ११३ बमोचजमको दै धनक तथा
भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउन।
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(3)

दफा ४ को,–
(क)

उपदफा

(२)

मा

रहे का

"धलचखत

रुपमा

नठदएमा" भन्ने

शब्दहरुपधछ "िा धनजले ठदएको जाहे री दरखास्त अनुसूिी–५
बमोचजमको ढाुँिा अनुरुप नभएमा" भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।

उपदफा (३) मा रहे का "िा कुनै व्यचक्त माफात् पठाएमा" भन्ने

(ख)

शब्दहरुको सट्टा "िा हुलाक िा कुनै व्यचक्त माफात् पठाएमा"
भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(ग)

उपदफा (३) पधछ दे हायको उपदफा (३क) थवपएको छ:"(३क) उपदफा (१) बमोचजम हुलाक िा विद्युतीय
माध्यमबाट प्राप्त हुन आएको सूिनाको विश्वसनीयता यवकन गनुा
पने भएमा त्यस्तो सूिना ठदने व्यचक्तलाई चझकाई प्रहरी
कायाालयले सनाखत गराउन सननेछ।"

(घ)

उपदफा (५) मा रहे का "प्रहरी कायाालयले" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "प्रहरी कायाालय िा अनुसन्द्धान गना अधधकारप्राप्त कायाालय
िा अधधकारीले " भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(4)

दफा ८ को,–
(क) उपदफा (१) को,–
(अ)

प्रधतबन्द्धात्मक िानयांशको खण्ड (क) मा रहे का "२३३ को
उपदफा (४), दफा २३५, २३८ को उपदफा (४)" भन्ने
शब्दहरुको

सट्टा

"२३३,

राचखएका छन्।

२३५,

२३८" भन्ने

शब्दहरु

(आ) खण्ड (ख) चझवकएको छ।
(ख) उपदफा (३) मा रहे का "मुि ुसका तयार गरे पधछ" भन्ने शब्दहरूको
सट्टा "मुि ुसका तयार गदाा" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(5)

दफा ९ को,–
(क)

उपदफा (६) मा रहे का "नभएमा िा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा
"नभएमा" भन्ने शब्द राचखएको छ।
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(ख)

उपदफा (७) मा दे हायको प्रधतबन्द्धात्मक िानयांश थवपएको छ:"तर कसूरसुँग सम्बचन्द्धत सबूद प्रमाण नि हुने, हराउने

िा नाधसने सम्भािना भएमा पक्राउ गररएको व्यचक्तको शरीर,
धनजले प्रयोग गरे को चिजिस्तु, सिारी साधन, धनज रहे बसेको घर
िा

स्थानको

तत्काल

खानतलासी

धलन

सवकनेछ।

त्यसरी

खानतलासी धलएकोमा त्यसको वििरण, खानतलासी पूजी तथा

बरामदी मुि ुसका समेत सं लग्न राखी मुद्दा हे ने अधधकारी समक्ष
पेश गनुा पनेछ।"
(ग)

उपदफा (१६) को सट्टा दे हायको उपदफा (१६) राचखएको छ:"(१६) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा

लेचखएको भए तापधन अनुसूिी–१ िा अनुसूिी–२ अन्द्तगातका कुनै
कसूर कुनै व्यचक्तले कुनै प्रहरी कमािारी िा अधधकारीको

उपचस्थधतमा िा कुनै सरकारी कायाालयमा गरे मा त्यस्तो व्यचक्तलाई

सम्बचन्द्धत प्रहरी कमािारी, अधधकारी िा कायाालय प्रमुखले भाग्न
उम्कन नठदई धनजलाई पक्राउ गरी सम्बचन्द्धत प्रहरी कायाालय िा
अनुसन्द्धान अधधकारी समक्ष बुझाउनु पनेछ।"
(घ)

उपदफा (१६) पधछ दे हायको उपदफा (१७) थवपएको छ :"(१७) उपदफा (८) र (१६) बमोचजम पक्राउ गरी

सयाएको व्यचक्तलाई सम्बचन्द्धत प्रहरी िा अनुसन्द्धान अधधकारीले

जरुरी पक्राउ पूजी ठदई उपदफा (६) बमोचजम स्िीकृधतको लाधग
मुद्दा हे ने अधधकारी समक्ष पेश गनुा पनेछ।"

(6)

दफा ११ को उपदफा (१) मा रहे का "प्रहरी कायाालयले " भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "प्रहरी कायाालय िा सम्बचन्द्धत अनुसन्द्धान अधधकारीले " भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

(7)

दफा १२ को उपदफा (५) मा रहे का "प्रहरी कायाालयलाई" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "प्रहरी कायाालय िा अनुसन्द्धान गना अधधकारप्राप्त कायाालय िा
अधधकारीलाई" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(8)

दफा १४ को,-
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(क) उपदफा (३) को स्पिीकरणको ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "प्रहरी कायाालय"

भन्ने शब्दहरुको सट्टा "प्रहरी कायाालय िा अनुसन्द्धान गना अधधकारप्राप्त
कायाालय" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(ख) उपदफा (७) मा रहे का "सरकारी िकील दुिैले" भन्ने शब्दहरु पधछ
ु रुपमा" भन्ने शब्दहरु थवपएका छन्।
"सं यक्त

(9)

दफा १५ को उपदफा (४) मा रहे का "जमानी ठदने व्यचक्तलाई पाुँि हजार
रूपैँ यासम्म जररबाना हुनेछ" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "जमानी ठदने व्यचक्तलाई
अनुसन्द्धान गने अधधकारीले पिास हजार रूपैँ यासम्म जररबाना गना सननेछ"
भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(10)

दफा १८ को उपदफा (८) मा रहेका "उपदफा (१)" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "उपदफा (३)" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(11)

दफा २१ को उपदफा (१) मा रहेका " डी.एन.ए. िा अन्द्य कुनै भौधतक
प्रमाण" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "डी.एन.ए. िा विद्युतीय स्िरुपमा रहे को सामरी
िा अन्द्य कुनै भौधतक प्रमाण" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(12)

दफा २२ को,–
(क)

उपदफा (५) मा रहे का "प्रहरी कायाालयलाई" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "प्रहरी कायाालय िा अनुसन्द्धान गने अधधकारप्राप्त कायाालय
िा अधधकारीलाई" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(ख)

उपदफा (६) को सट्टा दे हायको उपदफा (६) राचखएको छ:"(६) उपदफा (१) बमोचजम अनुसन्द्धान अधधकारीले घा जाुँि

गना सरकारी चिवकत्सक िा स्िास्थकमीलाई लेखी नपठाएमा त्यसको
व्यहोरा उसलेख गरी सरोकारिाला व्यचक्तले अदालतमा धनिेदन ठदन सननेछ

र त्यसरी धनिेदन परे मा अदालतले घा जाुँिको लाधग सरकारी चिवकत्सक
िा स्िास््यकमीलाई आदे श ठदन सननेछ।"

(13)

दफा २५ को,–
(क)

दफा शीषाकमा र उपदफा (१) मा रहे का "प्रहरी डायरी" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "अनुसन्द्धान डायरी" भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।

(ख)

उपदफा (३) मा रहे को "प्रहरीले" भन्ने शब्द चझवकएको छ।
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ठाउुँ ठाउुँ मा रहे को "प्रहरी अधधकृतले" भन्ने शब्दहरुको सट्टा

(ग)

"प्रहरी अधधकृत िा अनुसन्द्धान अधधकारीले " भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

(14)

दफा ३१ को,–
(क) उपदफा

(३)

को

प्रधतबन्द्धात्मक

िानयांशको

सट्टा

दे हायको

गने

अधधकार

प्रधतबन्द्धात्मक िानयांश राखी सोही उपदफाको स्पिीकरण चझवकएको
छ :-

"तर

मुद्दा

िलाउने

िा

निलाउने

धनणाय

महान्द्यायाधधिक्ताबाट मातहतको सरकारी िकीललाई सुचम्पएकोमा
त्यस्तो

पनेछ।"

धमधसल

सम्बचन्द्धत

सरकारी

िकील

समक्ष

पठाउनु

(ख) उपदफा (८) को सट्टा दे हायको उपदफा (८) राचखएको छ:"(८)

यस

पररच्छे दमा

अन्द्यत्र

जुनसुकै

कुरा

लेचखएको भए तापधन अनुसूिी–१ िा अनुसूिी–२ मा उचसलचखत
कुनै कसूरमा प्रमाणको अभािमा मुद्दा निलाउने गरी धनणाय भए

पधन पधछ कुनै महत्िपूणा प्रमाण प्राप्त भएमा त्यस्तो कसूरका
सम्बन्द्धमा

सवकनेछ।"

(15)

पुनाः

अनुसन्द्धान

गरी

अधभयोगपत्र

दायर गना

दफा ३२ को,–
(क)

उपदफा (१) को खण्ड (ञ) पधछ दे हायका खण्ड (ञ१) र
(ञ२) थवपएका छन् :"(ञ१)

कुनै अधभयुक्त फरार रहे को भए धनजको

सम्पचत्त तथा अन्द्य वििरण र धनज कुनै

सािाजधनक पद धारण गरे को व्यचक्त भए
सोको वििरण,
(ञ२)

अधभयोग लगाईएको कसूरबाट अधभयुक्तको
नैधतक पतन हुने भएमा सोको लाधग माग
दाबी,"
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(ख)

उपदफा (९) मा रहे का "उच्ि सरकारी िकील कायाालयले"
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "उच्ि सरकारी िकील कायाालयको
प्रमुखले" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(ग)

उपदफा (१०) मा रहे का "उच्ि सरकारी िकीलले" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "उच्ि सरकारी िकील कायाालयको प्रमुखले "
भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(घ)

उपदफा (१३) मा रहे का "अनुसन्द्धानबाट धनज उपर मुद्दा
निसने धनणाय भएमा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "धनज उपर मुद्दा

िलाइएकोमा अदालतबाट अन्द्यथा आदे श भएकोमा बाहे क

थुनछे क आदे श भएपधछ र मुद्दा निसने धनणाय भएमा" भन्ने
शब्दहरु राचखएका छन्।

(16)

दफा ३३ को उपदफा (२) मा रहेका "धसफाररस भई आएमा सरकारी
िकीलले त्यस्तो धसफाररस" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "धसफाररस भई आएमा िा
अनुसन्द्धान

प्रधतिेदन

िा

धमधसल

सं लग्न

कागजातबाट

अधभयुक्तले

अनुसन्द्धानमा सहयोग पुर्याएको दे चखएमा सरकारी िकीलले त्यस्तो
धसफाररस िा सहयोग" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(17)

दफा ३४ को,–
(क)

उपदफा (१) मा रहे का "कुनै खास वकधसमको" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "अनुसूिी–१ िा अनुसूिी–२ बमोचजमको कुनै खास
वकधसमको" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(ख)

(18)

उपदफा (५) मा रहे का "उपदफा (१)" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"उपदफा (४)" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

दफा ३७ को उपदफा (१) मा रहेका "चजसला अदालत" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "अदालत" भन्ने शब्द राचखएको छ।

(19)

दफा ५१ को,–
(क)

उपदफा (१) मा रहे का "अदालतको अधधकारक्षेत्र नभएको िा

हदम्याद नभएको भन्ने प्रश्न उठाएमा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"अदालतको अधधकार क्षेत्र नभएको, िादीलाई मुद्दा दायर गने

हकदै या नभएको िा हदम्याद नभएको भन्ने प्रश्न उठाएमा" भन्ने
शब्दहरु राचखएका छन्।
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(ख)

(20)

उपदफा (२) मा रहे का "पैंतीस ठदनधभत्र" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"तीस ठदनधभत्र" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

दफा ५२ को,–
(क)

उपदफा (५) मा दे हायको प्रधतबन्द्धात्मक िानयांश थवपएको
छ:-

"तर दफा ३४ को उपदफा (७) मा उचसलचखत

विषयमा सोही बमोचजम हुनेछ।"

(ग) उपदफा (६) मा रहे का "छु ट्टै उजुरी ठदन सननेछ" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "अधभयोग पत्र पेश गरे को साठी ठदनधभत्र छु ट्टै उजुरी ठदन
सननेछ" भन्ने शब्दहरु राखी सोही उपदफाको खण्ड (ङ) मा रहे का

"कुनै सङ्गठठत सं स्था सं लग्न रहेको कसूरको सम्बन्द्धमा" भन्ने

शब्दहरुको सट्टा "कसूरबाट कुनै सङ्गठठत सं स्थालाई क्षधत पुगेकोमा"
भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(21)

दफा ५३ को,–
(क)

उपदफा (१) मा रहे का "व्यिस्था भएकोमा बाहे क" भन्ने
शब्दहरुपधछ "अनुसूिी–४ बमोचजमको" भन्ने शब्दहरु थपी सोही

उपदफाको खण्ड (ङ) मा रहे का "कुनै सङ्गठठत सं स्था सं लग्न

रहे को कसूरको सम्बन्द्धमा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "कसूरबाट
कुनै सङ्गठठत संस्थालाई क्षधत पुगेकोमा" भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।
(ख)

उपदफा (२) को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे को "अधभयुक्त" भन्ने शब्दको
सट्टा

"अधभयुक्त

िा

प्रधतिादी" भन्ने शब्दहरु

राखी

सोही

उपदफाको खण्ड (छ) मा रहे को "अधभयोग" भन्ने शब्दको सट्टा
"अधभयोग िा आरोप" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
(ग)

उपदफा (३) मा रहे को "अधभयुक्त" भन्ने शब्दको सट्टा "अधभयुक्त
िा प्रधतिादी" भन्ने शब्दहरु राखी सो उपदफाको प्रधतबन्द्धात्मक
िानयांश चझवकएको छ।

(22)

दफा ५८ को,–
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(क)

उपदफा (८) मा रहे का "स्थानीय व्यचक्त" भन्ने शब्दहरुको सट्टा

(ख)

उपदफा (१३) मा रहे का "कुनै राविय दै धनक समािारपत्रमा"

"स्थानीय व्यचक्तलाई साक्षी" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

भन्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकारको स्िाधमत्िमा रहे को
रावियस्तरको दै धनक समािारपत्रमा" भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।
(ग)

उपदफा (१५) मा रहे का "उपदफा (८) बमोचजम सूिना

टाुँधसएपधछ" भन्ने शब्दहरु पधछ "िा उपदफा (१३) बमोचजम
सूिना प्रकाशन भएपधछ" भन्ने शब्दहरु थवपएका छन्।

(23)

दफा ५९ को,–
(क)

उपदफा (१), (२) र (३) को सट्टा दे हायका उपदफा (१),
(२) र (३) राचखएका

छन्:-

"(१) अदालतले यस ऐन बमोचजम अधभयुक्त िा

प्रधतिादीको नाउुँ मा अदालतमा उपचस्थत हुन समाह्वान जारी गदाा
बाटाको म्याद बाहे क एक्काईस ठदनको अिधध तोकी म्याद जारी
गनुा पनेछ।

(२)
प्रधतिादीको

उपदफा

नाउुँ मा

(१)

समाह्वान

बमोचजम
जारी

गदाा

अधभयुक्त

अनुसूिी–४

िा
मा

उचसलचखत कसूर बाहे कको मुद्दामा अनुसूिी–२६ बमोचजमको
ढाुँिामा र अनुसूिी–४ मा उचसलचखत कसूर सम्बन्द्धी मुद्दामा
अनुसूिी–२७ बमोचजमको ढाुँिामा म्याद जारी गनुा पनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजमको म्यादधभत्र उपचस्थत
हुन नसकेको कारण दे खाई समाह्वानको म्याद थामी पाउन
धनिेदन ठदएमा र त्यस्तो व्यहोरा मनाधसब दे चखएमा अदालतले

एकपटकको लाधग बढीमा पन्द्ध्र ठदनसम्मको समाह्वानको म्याद
थामी ठदने आदे श ठदन सननेछ।"
(ख)

उपदफा (४) चझवकएको छ।

(ग)

उपदफा (५) मा रहे को "अधभयुक्त" भन्ने शब्दको सट्टा "अधभयुक्त
िा प्रधतिादी" भन्ने शब्दहरु राखी सोही उपदफाको स्पिीकरणको
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खण्ड (क) मा रहे को "शोकिरण" भन्ने शब्दको सट्टा "वकररया
सरहको शोकिरण" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
(घ)

उपदफा (६) पधछ दे हायको उपदफा (७)

थवपएको छ :"(७) उपदफा (५) बमोचजम ठदइने धनिेदन साथ

काबूबावहरको पररचस्थधत उत्पन्न भएको व्यहोरा पुिी गना
आिश्यक पने प्रमाण सं लग्न गनुा पनेछ।"

(24)

दफा ६१ को,–
(क)

उपदफा (२) मा रहे का "जारी भएको जुन व्यचक्तको नाममा"
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "जारी भएको समाह्वान जुन व्यचक्तको
नाममा" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(ख)

(25)

उपदफा (४) मा रहे का "िडा सधमधतमा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"िडा कायाालयमा" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

दफा ६३ को,–
(क)

उपदफा (१) मा रहे का "बुझाउनु पनेछ" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"बुझाई पक्राउ गरी सयाउनु पनेछ" भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।

(ख)

उपदफा (४) मा रहे का "सम्बचन्द्धत िडाको सदस्य एकजना र

कम्तीमा दुईजना स्थानीय व्यचक्त समेत राखी" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "सम्बचन्द्धत िडा सधमधतका सदस्य उपलब्ध भए धनज र

धनज पधन उपलब्ध नभए कम्तीमा दुईजना स्थानीय व्यचक्त साक्षी
राखी" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
(ग)

(26)

उपदफा (५) मा रहे का "िडा सधमधतले " भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"िडा कायाालयले " भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

दफा ६५ को उपदफा (१) मा रहे का "तीस ठदनको" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"पैंतीस ठदनको" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(27)

दफा ६६ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "म्याद िा सूिना" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"म्याद, पक्राउ पूजी, समाह्वान िा सूिना" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
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(28)

दफा ६७ को,–
(क)

उपदफा (२) को खण्ड (क) को सट्टा दे हायको खण्ड (क)
राचखएको छ:"(क)

अधभयुक्तले अदालतमा कसूर स्िीकार गरे को र
मुद्दाको त्य र प्रमाणको मूसयाङ्कन गदाा थुनामा राख्न
मनाधसब दे चखएको, "

(ख)

उपदफा (३) मा रहे का "धरौट िा जमानतमा" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "धरौटी िा जमानत धलई ताररखमा" भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।

(29)

दफा ६८ को उपदफा (१) मा रहेका "धरौट, जमानत िा बैंक जमानत
माग्न सननेछ" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "धरौटी, जमानत िा बैंक जमानत धलई
ताररखमा राख्न सननेछ" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(30)

दफा ७३ मा रहे का "व्यचक्तले" र "पाुँि िषा िा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
क्रमशाः "पक्षले" र "दश िषा िा" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(31)

दफा

छ :-

८०

"८०.

को

सट्टा

दे हायको

दफा

८०

राचखएको

ु ा पूजी ठदनु पने : यस पररच्छे द बमोचजम कुनै व्यचक्तलाई
थुनि

थुनामा रा्दा त्यसको कानूनी आधार र कारण खुलाई अधधकार

ु ा पूजी
प्राप्त अधधकारीले अनुसूिी–३२ बमोचजमको ढाुँिामा थुनि
ठदई थुनामा राख्नु पनेछ।"

(32)

दफा ८२ को उपदफा (३) मा रहे का "ताररख वकताबमा" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "ताररख भरपाईमा" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(33)

दफा ८५ को उपदफा (१) को प्रधतबन्द्धात्मक िानयांशको सट्टा दे हायको
प्रधतबन्द्धात्मक िानयांश राचखएको छ :"तर तोवकएको ताररखका ठदन काबूबावहरको पररचस्थधत उत्पन्न

भई अदालतमा उपचस्थत हुन नसकेको कारण दे खाई मुद्दाका कुनै पक्षले

धनिेदन ठदएमा र त्यस्तो व्यहोरा मनाधसब दे चखएमा अदालतले बढीमा दुई

पटकसम्म एक्काईस ठदनसम्मको गुज्रक
े ो ताररख थाधमठदने आदे श ठदन
सननेछ।"

317

(34)

दफा ८६ को,–
(क)

उपदफा (१) मा रहे को "अनुसूिी-४ अन्द्तगातका कसूर सम्बन्द्धी

मुद्दामा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "मुद्दाको कुनै पक्ष" भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

(ख)

उपदफा (२) मा रहे का "दफा ५९ को उपदफा (५) को
प्रधतबन्द्धात्मक

िानयांशको

चझवकएका छन्।

(35)

अधीनमा

रही" भन्ने

शब्दहरु

दफा ८८ को उपदफा (१) मा रहे का "यस दफामा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"यस पररच्छे दमा" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(36)

दफा ९७ को,–
(क)

उपदफा (३) पधछ दे हायको उपदफा (३क) थवपएको छ:"(३क) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको

भए तापधन अको अदालतमा वििाराधीन रहे को मुद्दाको धनणाय
भएको जानकारी प्राप्त भएमा िा मुद्दा मुलतबी राखी राख्नु पने

कुनै कारण नदे चखएमा अदालतले मुलतबी रहे को मुद्दा तुरुन्द्त
जगाई कारबाही गनुा पनेछ।"
(ख)

उपदफा (७) मा रहे का "पुनरािेदन सुन्ने अदालतको आदे श

बमोचजम गनुा पनेछ" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "पुनरािेदन सुन्ने
अदालतले एक मवहनाधभत्र उपयुक्त आदे श गनेछ र त्यस्तो

आदे श बमोचजम सम्बचन्द्धत अदालतले मुद्दाको कारबाही गनेछ"
भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
(ग)

उपदफा (८) को सट्टा दे हायको उपदफा (८) राचखएको छ:"(८) उपदफा (५) बमोचजम धभन्न राय भएका दुई

अदालतको पुनरािेदन सुन्ने अदालत एउटै नभई धभन्न धभन्न भएमा

त्यस्तो विषयको प्रधतिेदन सिोच्ि अदालतमा पेश गनुा पनेछ।

यसरी पेश भएको विषयमा सिोच्ि अदालतले तीन मवहनाधभत्र
उपयुक्त आदे श गनेछ र सम्बचन्द्धत अदालतले त्यस्तो आदे श
बमोचजम मुद्दाको कारबाही गनुा पनेछ।"

(37)

दफा ९८ को,–
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(क)

उपदफा (२) मा रहे का "मुद्दाको सबै कारबाही स्थगन गनुा
पनेछ" भन्ने

शब्दहरुको

सट्टा

"मुद्दा

मुलतबी

रहे का

प्रधतिादीहरुको हकमा मुद्दाको कारबाही स्थगन गनुा पनेछ" भन्ने
शब्दहरु राचखएका छन्।
(ख)

उपदफा (५) को सट्टा दे हायको उपदफा (५) राचखएको छ:"(५) उपदफा (४) बमोचजम मुद्दा मुलतबी रहन

सनने अिधधसम्म पधन अधभयुक्त अदालतमा उपचस्थत नभएमा
दफा ५८ को उपदफा (१५) बमोचजम रोक्का भएको धनजको

हकको सम्पचत्त मुद्दा फैसला हुुँदा धनज कसूरदार ठहरे मा कानून
बमोचजम धललाम धबक्री गरी प्राप्त भएको रकममध्ये धनजलाई

फैसला बमोचजम लागेको दण्ड, जररबाना, धबगो िा क्षधतपूधता
बापतको रकम असूल उपर गररनेछ र बाुँकी रकम धनजले वफताा
माग गना आएको बखत वफताा ठदनु पनेछ।"

(38)

दफा १०२ को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे को "साक्षी" भन्ने शब्द चझवकएको छ।

(39)

दफा १०४ को सट्टा दे हायको दफा १०४ राचखएको छ:"१०४.

सद्दे वकते मा बयान गराउनु पने: (१) प्रमाण बुझ्न तोवकएको
ताररखमा िादीले पेश गरे को प्रमाणको कागज प्रधतिादीलाई र
प्रधतिादीले पेश गरे को प्रमाणको कागज िादीलाई सक्कलै दे खाई
सुनाई धनजले त्यस्तो कागजलाई सद्दे, वकते िा जालसाजी

नामाकरण गरे मा अदालतले सोही व्यहोराको बयान गराई
अधभलेख गनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम दे खाउुँदा िा सुनाउुँ दा

तत्काल सद्दे, कीते िा जालसाजी छु ट्याउन नसनने भई कुनै
पक्षले म्याद माग गरे मा अदालतले तीन ठदनसम्मको म्याद ठदनु
पनेछ।

(३) मुद्दाको पक्ष बाहे क अरुको सहीछाप परे को

कागज पेश भएमा तत्काल सद्दे, वकते िा जालसाजी छु ्याई
नामाकरण गना नसनने भई मुद्दाका कुनै पक्षले म्याद मागेमा
प्रमाण सवहत सद्दे, वकते िा जालसाजीमा बयान गना पन्द्ध्र
ठदनसम्मको म्याद ठदन सवकनेछ।
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(४) उपदफा (३) बमोचजम ठदइएको म्यादधभत्र

बयान गने व्यचक्तले सद्दे, वकते िा जालसाजी जे नामाकरण गदाछ
अदालतले सोही अनुरुप बयान गराई अधभलेख गनुा पनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोचजम बयान गराउुँ दा कुनै
पक्षले त्यस्तो धलखत वकते िा जालसाजी हो भन्ने बयान गरे मा
अदालतले सो ठदन मुद्दाका सबै पक्षहरू हाचजर रहे को भए
धनजहरूको सोही ठदन र कुनै पक्ष हाचजर नरहे को भए त्यस्तो

पक्षको हकमा त्यसपधछ हाचजर भएकै ठदन बयान गराउनु
पनेछ।

(६) िाररस िा कानून व्यिसायी ताररखमा रहे को

मुद्दामा सम्बचन्द्धत पक्षलाई नै चझकाउनु आिश्यक दे चखएमा

अदालतले त्यस्तो पक्षलाई चझकाई धनजको बयान गराउनु
पनेछ।

(७) यस दफा बमोचजम प्रमाणको कागज दे खाउुँ दा
िा सुनाउुँ दा सम्बचन्द्धत पक्षले सद्दे, कीते िा जालसाजी छु ्याउन

नसनने भएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाणको कागज जाुँि गना
सम्बचन्द्धत विशेषज्ञ समक्ष पठाउन सननेछ।"

(40)

दफा ११२ को उपदफा (५) मा रहे का "पैतालीस ठदनसम्म कैद" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "पैतालीस ठदनसम्म कैद सजाय" भन्ने शब्दहरु राचखएका
छन्।

(41)

दफा ११४ को उपदफा (५) मा रहेका "सूिना प्राप्त भएमा प्रहरीले त्यस्ता

साक्षीको" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "सूिना प्रहरीलाई ठदएमा प्रहरीले त्यस्ता
साक्षी िा पीधडतको" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(42)

दफा ११६ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा रहे का "दफा ५६" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "दफा ५२ र ५६" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(43)

दफा ११६ पधछ दे हायको दफा ११६क. थवपएको छ:"११६क. दाबी वफताा धलन सनने: (१) नेपाल सरकार िादी हुने मुद्दामा
बाहे क

अन्द्य

कुनै

पधन

मुद्दामा

मुद्दाको

पक्षले

उजुरी,

पुनरािेदनपत्र िा धनिेदनपत्रमा आफूले धलएको दाबी त्यागी सो
दाबी वफताा धलनको लाधग िा आफ्नो दाबी साधबत गना नसनने
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िा दाबीको प्रयोजन समाप्त भएको कारण दे खाई सो उजुरी,
पुनरािेदनपत्र िा धनिेदनपत्र वफताा धलनको लाधग मुद्दाको फैसला
हुन ु अचघ जुनसुकै बखत अदालतमा धनिेदन ठदन सननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम धनिेदन प्राप्त भएमा
अदालतले धनिेदन माग बमोचजम उजुरी, पुनरािेदनपत्र िा
धनिेदनपत्र वफताा धलन अनुमधत ठदने आदे श गनुा पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम उजुरी, पुनरािेदनपत्र िा

धनिेदनपत्र वफताा धलने आदे श भएमा अदालतले सो मुद्दाको
लगत कट्टा गनुा पनेछ।
(४) यस दफा बमोचजम कसैले उजुरी, पुनरािेदनपत्र

िा धनिेदनपत्र वफताा धलएकोमा सोही व्यचक्तले त्यस्तो उजुरी,
पुनरािेदनपत्र िा धनिेदनमा विपक्ष बनाइएका व्यचक्त उपर सोही
विषयमा उजुर गना सनने छै न।"

(44)

दफा ११७ को सट्टा दे हायको दफा ११७ राचखएको छ:"११७.

धमलापत्र हुन सनने : (१) अनुसूिी–३ र अनुसूिी–४ अन्द्तगातका
कसूर सम्बन्द्धी कुनै मुद्दामा मुद्दाका पक्षहरुको मिुरीले जुनसुकै
अिस्थामा धमलापत्र गना सवकनेछ।

(२) उपदफा (१) को अधतररक्त सिासाधारणको ठगी
िा सिासाधारणको सम्पचत्तको हाधन, नोनसानी िा िैदेचशक

रोजगारी सम्बन्द्धी मुद्दामा प्रधतिादी र पीधडत दुिैले धमलापत्र

गराई पाऊुँ भनी सम्बचन्द्धत सरकारी िकील समक्ष ठदएको

धनिेदन उपर कारबाही हुुँदा त्यस्तो व्यहोरा मनाधसब लागेमा
महान्द्यायाधधिक्ताले धमलापत्र गराउन आदे श ठदन सननेछ।"

(45)

दफा ११८ को उपदफा (४) को सट्टा दे हायको उपदफा (४) राचखएको

छाः–

"(४) यस पररच्छे द बमोचजम धमलापत्र गदाा िाररसनामा ठदई

धमलापत्र गने अधधकार ठदएकोमा सोही बमोचजम र िाररसनामामा िाररसलाई

त्यस्तो अधधकार नठदएकोमा िाररस माफात् धमलापत्र गदाा त्यस्तो व्यहोरा
उसलेख भएको पक्षको मिुरीनामा पेश गनुा पनेछ।"
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(46)

दफा १२१ को उपदफा (२) मा रहे का "त्यस्तो अधभयोगमा समेत" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "त्यस्तो अधभयोगमा हुनसनने सजाय समेत" भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

(47)

दफा १२४ को उपदफा (१) मा रहे का "कसूर स्िीकार नगरे को
अिस्थामा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "कसूर इन्द्कार रहे को िा इन्द्कारी
प्रधतउत्तर ठदएको अिस्थामा" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(48)

दफा १२८ को उपदफा (५) मा रहे का "उपदफा (४)" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "उपदफा (३)" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(49)

दफा १३१ को,–
(क)

उपदफा (६) मा रहे का "एक मवहनाधभत्र" भन्ने शब्दहरुको सट्टा

(ख)

उपदफा (६) पधछ दे हायको उपदफा (६क) थवपएको छ:-

"एक्काइस काया ठदनधभत्र" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

"(६क) उपदफा (६) बमोचजम तयार गररएको

फैसलामा फैसला भएको र फैसला तयार भएको धमधत उसलेख
गरी न्द्यायाधीशले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गनुा पनेछ।"

(50)

दफा १३३ को उपदफा (२) को ठाउुँ ठाउुँ मा रहे का "धबगो" भन्ने

शब्दहरुको सट्टा "धबगो िा क्षधतपूधता" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(51)

दफा १३४ को,(क)

उपदफा (१) मा रहे का "तीस ठदनधभत्र" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"नेपाल सरकार िादी हुने फौजदारी मुद्दाको हकमा सत्तरी ठदन
र अन्द्य मुद्दामा तीस ठदनधभत्र" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(ख)

उपदफा (३) मा दे हायको प्रधतबन्द्धात्मक िानयांश थवपएको छाः–
"तर सरकार िादी भएको मुद्दाको हकमा दफा १३२

को उपदफा (४) बमोचजम फैसलाको जानकारी प्राप्त भएको
धमधतबाट पुनरािेदन गने म्याद शुरु हुनेछ।"
(५२)

दफा 137 को,-
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(५३)

(क)

उपदफा (९) मा रहे को

"हकमा" भन्ने

(ख)

उपदफा (१०) चझवकएको छ।

शब्दको सट्टा "हकमा

धनिेदन ठदुँदा िा पुनरािेदन गदाा" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

दफा १४० को,–
(क)

उपदफा (३) र (४) को सट्टा दे हायका
उपदफा (३) र (४) राचखएका छन्:-

ु ाइ गदाा तसलो
"(३) उपदफा (१) बमोचजम सुनि
अदालतबाट भएको धनणाय फरक पना सनने दे चखएमा त्यसको कारण
ु ाइको लाधग प्रत्यथी चझकाउने
खुलाई पुनरािेदन सुन्ने अदालतले सुनि
आदे श गनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम प्रत्यथी चझकाउने आदे श

भएमा पुनरािेदन सुन्ने अदालतले पुनरािेदन पत्रको प्रधतधलवप साथै

राखी प्रत्यथीको नाउुँ मा बाटोको म्यादबाहे क पन्द्ध्र ठदनधभत्र उपचस्थत
हुन म्याद जारी गनुा पनेछ।"

(ख) उपदफा (४) पधछ दे हायको उपदफा (४क) थवपएको छाः–
"(४क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए

तापधन पुनरािेदन सुन्ने अदालतले िाहे मा उपदफा (१) बमोचजमको
म्याद आफैँले िा शुरु मुद्दा फैसला गने अदालत माफात् यस सं वहता
बमोचजमको रीत पुर्याई तामेल गना सननेछ।"
(ग)

उपदफा (५) मा रहे का "उपदफा (३) बमोचजम सूिना" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "उपदफा (४) बमोचजमको म्याद" भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

(घ) उपदफा (६) मा रहे को "धलखत" भन्ने शब्दको सट्टा "धलचखत" भन्ने

शब्द राचखएको छ।
(५४)

दफा १४३ मा रहे का "दफा १४०, १४१" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा

(५५)

दफा १४४ को उपदफा (१) को,–

१४०" भन्ने

शब्दहरु राचखएका छन्।
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(क)

खण्ड (घ) मा रहे का "तसलो अदालतलाई आदे श ठदने।" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "तसलो अदालतमा पठाउने," भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

(ख)

खण्ड (घ) पधछ दे हायको खण्ड (ङ) थवपएको छ:"(ङ)

तसलो अदालतको फैसलामा आनुषवङ्गक िा प्रासवङ्गक
पररितान गने।"

(५६)

दफा १४५ को,(क) उपदफा (१) पधछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छ:"(१क) प्रिधलत कानून बमोचजम जन्द्मकैद गनुा पने मुद्दाको

अधभयुक्तले कसूर गरे को कुरामा अदालतमा साधबत भएकोमा त्यस्तो

कसूर गदााको पररचस्थधतलाई वििार गदाा जन्द्मकैदको सजाय गनुा
न्द्यायको रोहमा बढी पने भई न्द्यायाधीशले कारण सवहत घटी

सजायको प्रस्ताि गरी राय सवहत फैसला गरे कोमा त्यसरी फैसला
भएको धमधतले पैंतीस ठदनधभत्र धमधसल सवहत पुनरािेदन सुन्ने
अदालतमा राय पेश गनुा पनेछ।"
(ख)

उपदफा (२) पधछ दे हायको उपदफा (३) थवपएको छ:"(३) उपदफा (१क) बमोचजम राय पेश भएकोमा पुनरािेदन

सुन्ने अदालतले त्यसरी गररएको घटी सजायलाई सदर गरे कोमा
सिोच्ि अदालतमा राय पेश गनुा पनेछ।"
(५७)

दफा १४७ को दफा शीषाक पधछ "(१)" भन्ने अङ्क थवपएको छ।

(५८)

दफा १५१ को उपदफा (५) को सट्टा दे हायको उपदफा (५) राचखएको
छ:"(५) फैसला कायाान्द्ियन सम्बन्द्धमा कुनै ठद्वविधा भएमा

कारागार कायाालयले सम्बचन्द्धत चजसला अदालतमा लेखी पठाउनु पनेछ र
चजसला अदालतबाट धनकासा भए बमोचजम गनुा पनेछ।"
(५९)

दफा १५४ को उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राचखएको
छ:"(१) दफा १५१ को उपदफा (४) बमोचजम अदालतमा

उपचस्थत कसूरदारको हकमा कैदी पूजी जारी भई आएपधछ र फरारको
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हकमा समेत कसूरदार प्रहरी कायाालयबाट पक्राउ भई अदालतमा पेश गरी

धनजको नाममा कैदी पूजी जारी भई आएपधछ कारागार कायाालयले त्यस्तो
कसूरदारलाई कानून बमोचजम कैदमा राख्नु पनेछ।
तर

अठार

िषा

उमेर

नपुगेको

बालबाधलका

कसूरदार

ठहररएकोमा धनजलाई नेपाल सरकारले व्यिस्था गरे को छु ट्टै बाल सुधार
गृह िा यस्तै अन्द्य गृहमा राख्नु पनेछ।"
(६०)

दफा १६० को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) मा रहे को "पूरै" भन्ने शब्द

(६१)

दफा १६२ को उपदफा (९) मा रहे को "तत्काल" भन्ने शब्दको सट्टा

चझवकएको छ।

"अचन्द्तम फैसला भएपधछ तत्काल" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
(६२)

दफा १६४ को उपदफा (३) को खण्ड (ङ) मा रहे का "छ मवहना" भन्ने

(६३)

दफा १६५ को उपदफा (१२) मा रहे का "सचञ्चत कोषमा जम्मा गनुा

शब्दहरुको

सट्टा "छ मवहनाको दरले " भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

पनेछ" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "सम्बचन्द्धत व्यचक्तलाई वफताा गनुा पनेछ" भन्ने
शब्दहरु राचखएका छन्।

(६४)

दफा १६६ को उपदफा (२) को,(क) खण्ड (ख) को सट्टा दे हायको खण्ड (ख) राचखएको छ:"(ख)
(ख)

खण्ड (ग) पधछ दे हायको खण्ड (ग१) थवपएको छ:"(ग१)

(६५)

सरकारी धबगो,"

धबगो,"

दफा १६७ को,(क) उपदफा (१) मा रहे को "कसूरदार" भन्ने शब्दको सट्टा "अधभयुक्त,
प्रधतिादी िा कसूरदार" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।
(ख) उपदफा (४) मा रहे को "उजुर" भन्ने शब्दको सट्टा "धनिेदन" भन्ने
शब्द राचखएको छ।

(६६)

दफा १६८ को उपदफा (४) मा रहेका "उपदफा (२)" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "उपदफा (३)" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
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(६७)

दफा १६८ पधछ पररच्छे द–१६ मा दे हायको दफा १६८क. थवपएको छ:"१६८क.उजुर गना सनने: (१) अदालतका कमािारीले मुद्दामा गरे को काम
कारबाही उपर चित्त नबुझ्ने सरोकारिाला व्यचक्तले पन्द्ध्र

ठदनधभत्र सोही अदालतका न्द्यायाधीश समक्ष उजुर गना सननेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम परे को उजुरीमा भएको

धनणायमा चित्त नबुझ्ने व्यचक्तले त्यस्तो धनणाय भएको पन्द्ध्र
ठदनधभत्र पुनरािेदन सुन्ने अदालतमा धनिेदन ठदन सननेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम परे को उजुरी एक
मवहनाधभत्र र उपदफा (२) बमोचजम परे को धनिेदन दुई
मवहनाधभत्र टुङ्गो लगाउनु पनेछ।
(४)

फैसला

कायाान्द्ियनको

उपचस्थधतको

लाधग

ठदइएको सूिना प्राप्त गरी ताररखमा अनुपचस्थत रहने पक्षले यस
दफा बमोचजमको उजुरी िा धनिेदन ठदन पाउने छै न।"
(६८)

दफा १६९ को सट्टा दे हायको दफा १६९ राचखएको छ:"१६९.

सम्बचन्द्धत चजसला अदालतलाई अधधकार क्षेत्र हुने: (१) अपराध
सं वहतामा उचसलचखत मुद्दामा चजसला अदालतले शुरु कारबाही,
ु ाइ र वकनारा गनेछ।
सुनि

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए

तापधन अपराध सं वहतामा मुद्दा हे ने अधधकारी सम्बन्द्धमा छु टै

व्यिस्था भएको िा सो सं वहतामा उचसलचखत मुद्दामध्ये नेपाल
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी छु ट्टै मुद्दा हे ने
अधधकारी तोवकठदएकोमा त्यस्ता अधधकारीबाट त्यस्ता मुद्दाको

ु ाइ र वकनारा गना बाधा पने छै न।
शुरु कारबाही, कारबाही, सुनि
(३) कानून बमोचजम कुनै अदालत, धनकाय िा

ु ाइ र वकनारा गने अधधकार
अधधकारीलाई मुद्दामा कारबाही, सुनि
भएको तर त्यस्तो अदालत िा धनकाय गठन नभएको िा

अधधकारी नतोवकएको अिस्थामा त्यस्तो अदालत िा धनकाय

गठन नभएसम्म िा अधधकारी नतोवकएसम्म त्यस्तो मुद्दाको

ु ाइ र वकनारा गने अधधकार समेत सम्बचन्द्धत
कारबाही, सुनि
चजसला अदालतलाई हुनेछ।"
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(६९)

दफा १६९ पधछ दे हायको दफा १६९क. थवपएको छ:हदम्याद: प्रिधलत कानून बमोचजम हदम्याद तोवकएकोमा

"१६९क.

ु ै मुद्दा गना
सोही बमोचजम र हदम्याद नतोवकएकोमा जवहलेसक
सवकनेछ।"
(७०)

दफा १७२ को खण्ड (क) पधछ दे हायको खण्ड (क१) थवपएको छ:"(क१) पक्षको नाममा जारी भएको पक्राउ पूजी

िा समाह्वान,"

(७१)

दफा १७० चझवकएको छ।

(७२)

दफा १७७ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा

(७३)

दफा १८२ को उपदफा (३) को सट्टा दे हायको उपदफा (३) राचखएको

६" भन्ने शब्दहरुको सट्टा

रहे का "पररच्छे द–

"पररच्छे द–७" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

छ:"(३) उपदफा (२) बमोचजम धलखत दरपीठ भएकोमा तीन

ठदनभन्द्दा बढी हदम्याद िा म्याद बाुँकी रहेछ भने बाुँकी रहे को हदम्याद
िा म्यादधभत्र र तीन ठदनभन्द्दा कम हदम्याद िा म्याद बाुँकी रहे छ भने

दरपीठ भएको धमधतले सात ठदनधभत्र रीत पुर्याई िा सच्याई दताा गना

सयाएमा सम्बचन्द्धत अधधकृतले त्यस्तो धलखत दताा गने आदे श ठदनु
पनेछ।"
(७४)

दफा 189 को उपदफा (२) पधछ दे हायको उपदफा

(३) र (४)

थवपएका छन्:-

"(३) यस सं वहतामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापधन अपराध

सं वहताको

दफा

231,232,२३३

र

238

बमोचजमको

कसूरको

अनुसन्द्धान दे हाय बमोचजमको सधमधतले गनेछ:(क)

नेपाल

मेधडकल

काउचन्द्सलले

(ख)

स्िास््य सम्बन्द्धी विषय हे ने नेपाल सरकारको

सम्बचन्द्धत विज्ञ चिवकत्सक

तोकेको

- सं योजक

मन्द्त्रालयले तोकेको नेपाल स्िास््य सेिाको
सम्बचन्द्धत

क्षेत्रमा

विज्ञता

हाधसल

कम्तीमा एघारौँ तहको अधधकृत
(ग)

गरे को

महान्द्यायाधधिक्ताले तोकेको सहन्द्यायाधधिक्ता
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- सदस्य
- सदस्य

(घ)

गृह

(ङ)

मन्द्त्रालयले

तोकेको

नेपाल

प्रहरीको

कम्तीमा राजपत्रावङ्कत प्रथम श्रे णीको अधधकृत
उपभोक्ता

हकवहतको क्षेत्रमा

- सदस्य

वक्रयाशील

व्यचक्तमध्येबाट स्िास््य सम्बन्द्धी विषय हे ने
नेपाल

एकजना

सरकारको

मन्द्त्रालयले

तोकेको

- सदस्य

(४) उपदफा (३) बमोचजमको सधमधतले अनुसन्द्धान गदाा

सम्बचन्द्धत व्यचक्तले कसूर गरे को प्रमाण भेवटएमा धनज विरुि मुद्दा िलाउन
सम्बचन्द्धत सरकारी िकीलको कायाालयलाई लेखी पठाउनेछ।"
(७५)

दफा १९३ पधछ दे हायको दफा १९३क.
"१९३क.

थवपएको

छ:-

दस्तुर लाग्ने: (१) यस सं वहतामा अन्द्यथा उसलेख
भएकोमा बाहे क अदालतमा
बमोचजम दस्तुर लाग्नेछाः–

दे हायका विषयमा दे हाय

(क) उजुरीपत्र, वफरादपत्र िा प्रधतउत्तरपत्र ठदं दा
रु २००।–

(ख)
(ग)

(२)

पुनरािेदनपत्र ठदं दा रु ३००।–
खण्ड (क) र (ख) बमोचजम बाहे क अन्द्य
धनिेदन ठदं दा रु १०।–

उपदफा (१) मा जुनसकै कुरा लेचखएको भए तापधन

नेपाल सरकार िादी भएको मुद्दामा उपदफा (१) बमोचजमको दस्तुर लाग्ने
छै न।"
(७६)

दफा १९६ को उपदफा (१) मा रहे का "अनुसन्द्धानको विषयमा" भन्ने

शब्दहरुको सट्टा "अनुसन्द्धान, अधभयोजन तथा सरकारी िकीलको काम,
कताव्य र अधधकारको विषयमा" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(७७)

दफा १९८ को सट्टा दे हायको दफा १९८ राचखएको छ:"१९८. अनुसूिीमा हे रफेर िा थपघट गना सनने: (१) नेपाल सरकारले
महान्द्यायाधधिक्ताको परामशामा नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन

गरी अनुसूिी–१, अनुसूिी–२, अनुसूिी–३ र अनुसूिी–४ मा
आिश्यक हे रफेर िा थपघट गना सननेछ।
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अनुसूिीमा

(२) उपदफा (१) मा उसलेख भए बाहे क अन्द्य
अनुसन्द्धान

तथा

अधभयोजन

सम्बन्द्धी विषयमा

महान्द्यायाधधिक्ताको र अदालती कारबाहीको विषयमा सिोच्ि

अदालतको परामशामा कानून, न्द्याय तथा सं सदीय माधमला
मन्द्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी आिश्यकता
अनुसार थपघट िा हे रफेर गना सननेछ।"
(७८)

लामो शीषाक, विधध धनमााण सुत्र, दफा १ को उपदफा (१), दफा २ को
खण्ड (ङ), दफा ३ को उपदफा (१) तथा अनुसूिी–१ बाहे क अन्द्यत्र
ठाउुँ -ठाउुँ मा रहे को "ऐन" भन्ने शब्दको सट्टा "सं वहता" भन्ने शब्द राखी
रुपान्द्तर गररएको छ।

६.

फौजदारी कसूर (सजाय धनधाारण तथा कायाान्द्ियन) ऐन, २०७४ मा सं शोधन: फौजदारी
कसूर (सजाय धनधाारण तथा कायाान्द्ियन) ऐन, २०७४ को,–

(1)

दफा १ को उपदफा (२) मा रहेका "दफा २२, २५" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "दफा २२, २४, २५" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(2)

दफा २ को,–
(क)

ु ी अपराध (सं वहता) ऐन,२०७४"
खण्ड (क) मा रहे का "मुलक
ु ी अपराध सं वहता,२०७४" भन्ने
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "मुलक
शब्दहरु राचखएका छन्।

(ख)

ु ी फौजदारी कायाविधध (सं वहता)
खण्ड (ज) मा रहे का "मुलक

ु ी फौजदारी कायाविधध
ऐन, २०७४" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "मुलक
सं वहता,२०७४" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(3)

दफा ३ को उपदफा (२) को

खण्ड (ख) मा रहे का "व्यिस्थावपका–

सं सदले" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "सङ्घीय सं सद िा प्रदे श सभाले " भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

(4)

दफा ८ को उपदफा (१) को अन्द्त्यमा दे हायको प्रधतबन्द्धात्मक िानयांश
थवपएको छाः–

"तर दे हायको कसूर ठहर गदााकै बखत कसूरदारलाई सजाय

धनधाारण गनुा पनेछ:-
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(क)

प्रिधलत कानूनमा नै कैद िा जररबानाको धनचित अंक

(ख)

तीन िषासम्म कैद िा तीस हजार रुपैयाुँसम्म जररबाना

वकटान गररएको कसूर,

हुने कसूर,
(ग)

फौजदारी कायाविधध सं वहताको दफा १४५ को उपदफा
(१क) बमोचजम घटी सजायको राय प्रस्ताि गररएको
जन्द्मकैद ठहर हुने कसूर।"

(5)

दफा ९ को,
(क) उपदफा (१) मा रहे को प्रधतबन्द्धात्मक िानयांशको सट्टा दे हाको
प्रधतबन्द्धात्मक िानयांश राचखएको छ:-

"तर दफा ८ को उपदफा (१) को

प्रधतबन्द्धात्मक

िानयांशमा लेचखएको कसूरको हकमा सजाय धनधाारण गदाा छु ट्टै
ु ाइ गनुा पने छै न।"
सुनि

(ख) उपदफा (२) मा रहे का "अिकाश भएको" भन्ने शब्दहरुको सट्टा

"अिकाश भएको, माधथसलो तहको अदालतको न्द्यायाधीश पदमा

धनयुचक्त भएको, कुनै कारणले सो पदको काम गना नसनने भएमा िा
पदमा नरहे मा" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(6)

दफा ११ को दफा शीषाकको सट्टा दे हायको दफा शीषाक राखी उपदफा
(१) को प्रधतबन्द्धात्मक िानयांश चझवकएको छ।
"छु ट्टाछु ट्टै सजाय धनधाारण गनुा पने"

(7)

दफा १७ पधछ दे हायको दफा १७क. थवपएको छ:"१७क.

कम सजाय तोनने र राय पेश गने:

(१) प्रिधलत कानून

बमोचजम जन्द्मकैद गनुा पने मुद्दाको अधभयुक्तले कसूर गरे को

कुरामा अदालतमा साधबत भएको र धमधसल सं लग्न प्रमाणबाट
त्यस्तो साधबती साुँिो दे चखएमा धनजलाई जन्द्मकैदको सजाय ठदं दा
त्यस्तो कसूर गदााको पररचस्थधतलाई वििार गदाा न्द्यायको रोहमा

बढी पने भई न्द्यायाधीशले घटी सजाय गना उपयुक्त दे खेमा
सोको कारण खुलाई राय सवहतको फैसला गना सननेछ।
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(२)

उपदफा (१) बमोचजमको कसूरदारलाई हुन ु

पने सजायको प्रस्तािसवहत पैंतीस ठदनधभत्र

पुनरािेदन सुन्ने अदालतमा राय पेश गनुा पनेछ।

धमसील सवहत

(3) उपदफा (२) बमोचजम राय पेश भएको विषयमा
पुनरािेदन सुन्ने अदालतले पधन घटी सजाय गने ठहर गरे कोमा
सिोच्ि अदालतमा राय पेश गनुा पनेछ।"

(8)

दफा २४ को,–
(क) उपदफा (२) र (३) मा रहे का "कैद धनलम्बन" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"कैद सजाय धनलम्बन" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(ख)

उपदफा (४) मा रहे का "काम गने गरी" भन्ने शब्दहरु पधछ "शता
तोकी" भन्ने शब्दहरु थपी सोही उपदफाको,-

(अ) खण्ड (ख) को सट्टा दे हायको खण्ड (ख) राचखएको छ:"(ख) पीधडतको सहमधत भएमा पीधडत व्यचक्तको कुनै काममा
सहयोग गने "

(आ) खण्ड (ङ) चझवकएको छ।

(9)

ऐनको दफा २८ को उपदफा (२) पधछ दे हायको उपदफा (२क) थवपएको
छ:-

"(२क) उपदफा (१) बमोचजम खुसला कारागारमा राचखएको

कसूरदारले उपदफा (२) बमोचजमका शताहरु पालना गरी त्यस्तो अिधध

ु ान गरे मा धनजले खुसला कारागारमा रही त्यस्तो कैद भक्त
ु ान गरे को
भक्त
माधननेछ।"

(10)

दफा २९ मा रहे का "चजसला प्रोिेशन तथा ्यारोल बोडाको" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "प्रोिेशन तथा ्यारोल बोडाको" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(11)

दफा ३७ मा रहे का "तीन िौथाई कैद" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "पिास

प्रधतशत कैद" भन्ने शब्दहरु राखी सोही दफाको खण्ड (ि) मा रहे का
"कारोबार सम्बन्द्धी कसूर," भन्ने शब्दहरुको सट्टा "कारोबार सम्बन्द्धी
कसूरमा सजाय पाएको," भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
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७.

केही नेपाल कानूनलाई सं शोधन, एकीकरण, समायोजन र खारे ज गने ऐन, २०७४ मा
सं शोधन: केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारे ज गने ऐन,
२०७४ को,–

(1)

दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बाट सं शोधन गररएको खण्ड

(ङ) मा रहे का "नेपाल सरकारको" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार,
प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहको" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(2)

दफा १५ को,–
(क)

उपदफा (२) र (५) को सट्टा दे हायका उपदफा (२) र (५)
राचखएका छन्ाः–
ु ी
"(२) दफा ३ को उपदफा (३) मा रहे का "मुलक
ऐन, अदालती

बन्द्दोिस्तको

७८

नं.

बमोचजमको" भन्ने

ु ी दे िानी कायाविधध सं वहता, २०७४ को
शब्दहरूको सट्टा "मुलक
ु ी फौजदारी कायाविधध सं वहता, २०७४ को
दफा १७२ िा मुलक
दफा १०४ बमोचजमको" भन्ने शब्दहरू राचखएका छन्।

(५) दफा ८ को प्रधतबन्द्धात्मक िानयांशको खण्ड

(ख) को सट्टा दे हायको खण्ड (ख) राचखएको छ :-

ु ी दे िानी कायाविधध सं वहता, २०७४
मुलक

"(ख)

को दफा २२५ र दफा २२६ तथा
ु ी
मुलक

फौजदारी

कायाविधध

सं वहता,

२०७४ को दफा १९० मा लेचखएको
कुरामा सोही बमोचजम हुनेछ।"
(ख)

उपदफा

(६)

मा

रहे का

"चित्त नबुझ्ने

व्यचक्तले"

भन्ने

शब्दहरूपधछ "थाहा पाएको धमधतले तीस ठदनधभत्र" भन्ने शब्दहरू
राचखएका छन्।
(ग)

उपदफा (७) अन्द्तगातको अनुसूिी–१ को,–
(अ)

क्रम सं ्या ९ मा रहे का "श्रम ऐन, २०४८" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "श्रम ऐन, २०७४" भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

(आ)

ु ी दे िानी (सं वहता)
क्रम सं ्या १४ मा रहे का "मुलक
ु ी दे िानी
ऐन, २०७४" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "मुलक
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सं वहता,
छन्।
(इ)

२०७४"

भन्ने

शब्दहरु

ु ी अपराध (सं वहता)
क्रम सं ्या १५ मा रहे का "मुलक

ु ी अपराध
ऐन, २०७४" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "मुलक
सं वहता, २०७४" भन्ने शब्दहरु राचखएका

(3)

राचखएका

छन्।

दफा १८ को उपदफा (१) अन्द्तगात सं शोधन गररएको दफा २४ को,–
(क)

उपदफा (३) मा रहे का "प्रहरीले धगरफ्तार गरी" भन्ने शब्दहरुको

सट्टा "धनकुि िा आरक्षका सुरक्षाकमी िा कमािारीले धगरफ्तार
गरी" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(ख)

उपदफा

(४)

मा

रहे का

"अनुसन्द्धान

अधधकारीले " भन्ने

शब्दहरुको सट्टा "अधधकारप्राप्त अधधकारीले " भन्ने शब्दहरु
राचखएका छन्।

(4)

दफा २० को उपदफा (१) अन्द्तगात सं शोधन गररएको खण्ड (ख२) मा

रहे का "नेपाल सरकारको" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार, प्रदे श
सरकार िा स्थानीय तहको" भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(5)

दफा २६ को उपदफा (३) अन्द्तगात सं शोधन गररएको उपदफा (१) मा

रहे का "पररच्छे द–१० मा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "पररच्छे द–१२ मा" भन्ने
शब्दहरु राचखएका छन्।

(6)

दफा २७ को उपदफा (२) अन्द्तगात सं शोधन गररएको दफा ५९ को
उपदफा (३) मा रहे का "प्रहरीले" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "प्रहरी िा िन
सम्बन्द्धी काम गने कमािारीले " भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।

(7)

दफा ३० चझवकएको छ।

(8)

दफा ३९ को,–
(क) उपदफा (१) को खण्ड (ग) को सट्टा दे हायको खण्ड (ग) राचखएको
छ:-

"(ग) गाली र बेइज्जतीको ऐन, २०१६"
(ख)

उपदफा (२) को खण्ड (क) को सट्टा दे हायको खण्ड (क)
राचखएको छाः–
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"(क)

कुनै कानून अन्द्तगात कुनै अदालतमा दायर भएको

मुद्दा जुनसुकै तहमा भए पधन सोही अदालतबाट

ु ी दे िानी कायाविधध सं वहता िा मुलक
ु ी फौजदारी
मुलक
कायाविधध

सं वहताको

कायाविधध

कारबाही र वकनारा हुनेछ।"
(ग)

अिलम्बन

गरी

उपदफा (२) को खण्ड (ख) पधछ दे हायका खण्ड (ख१) र
(ख२) थवपएका छन्:"(ख१) वििाराधधन िा फैसला भईसकेको मुद्दामा जररबाना

िा धबगो बापत कैद गदाा िा कैद बसेको अिधधलाई
जररबानामा

पररणत

गनुप
ा दाा

ु ी
मुलक

दे िानी

ु ी फौजदारी कायाविधध
कायाविधध सं वहता र मुलक
सं वहताको व्यिस्था बमोचजम हुनेछ।
(ख२)

ु ी अपराध सं वहता तथा मुलक
ु ी फौजदारी
मुलक

कायाविधध सं वहता प्रारम्भ हुन ु अगािै १६ िषा उमेर
पूरा भएको र १८ िषा उमेर पूरा नभएको व्यचक्तले

गरे को कसूरका सम्बन्द्धमा मुद्दा दायर गदाा िा

ु ी अपराध सं वहता तथा मुलक
ु ी
फैसला गदाा मुलक

फौजदारी कायाविधध सं वहताको व्यिस्था बमोचजम
हुनेछ र त्यस्तो व्यचक्त थुना िा कैदमा रहे छ भने

ु ानको लाधग धनजलाई
मुद्दाको पुपक्ष
ा िा सजाय भक्त
बाल सुधार गृहमा पठाउनु पनेछ।"

(9)

दफा ४० को उपदफा (१) को खण्ड (क) को सट्टा दे हायको खण्ड (क)
राचखएको छ:-

"(क) "सरकारी मुद्दा सम्बन्द्धी ऐन, २०४९ को अनुसूिी–१" को सट्टा

ु ी फौजदारी कायाविधध सं वहता, २०७४ को अनुसूिी–१।"
"मुलक

८.

जातीय तथा अन्द्य सामाचजक छूिाछूत र भेदभाि (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ मा
सं शोधन: जातीय तथा अन्द्य सामाचजक छूिाछूत र भेदभाि (कसूर र सजाय) ऐन,

२०६८ को दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा रहे का "एक हजार

रुपैयाुँदेचख पच्िीस हजार रुपैयाुँसम्म" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "तीस हजार रुपैयाुँसम्म"
भन्ने शब्दहरु राचखएका छन्।
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९.

स्टाण्डडा नाप तौल ऐन, २०२५ मा सं शोधन : स्टाण्डडा नाप तौल ऐन, २०२५ को
दफा ३३क. को सट्टा दे हायको दफा ३३क. राचखएको छाः–
"३३क.

मुद्दाको तहवककात : (१) दफा १९क., १९ख. र दफा ३० को उपदफा
(१) र (३) बमोचजम सजाय हुने कसूर सम्बन्द्धी मुद्दाको तहवककात र
दायरी धनरीक्षकले गनेछ।

(२) दफा ३० को उपदफा (४) बमोचजम सजाय हुने कसूर

सम्बन्द्धी मुद्दाको तहवककात र दायरी महाधनदे शकले तोकेको अधधकृतले
गनेछ।

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोचजम तहवककातको काम पूरा
भएपधछ तहवककात गने अधधकारीले मुद्दा दायर गने हदम्याद अगािै
अनुसन्द्धान प्रधतिेदन सरकारी िकील समक्ष पेश गनुा पनेछ।"
राविय सभाले पाररत गरे को धमधताः 2075/06/07

प्रधतधनधध सभाले सं शोधन विना पाररत गरे को धमधताः 2075/12/10
प्रमाणीकरण धमधताः 207६/०१/०२

335

प्रकाशकाः

संघीय सं सद सचििालय, विधेयक शाखा,
धसं हदरिार।

मुरकाः संघीय सं सद सचििालय, मुरण तथा प्रकाशन शाखा,
अफसेट प्रेस, धसं हदरिार, काठमाडौं ।

