सं वत् २०७६ सालको ऐन नं. 21
औद्योगिक व्यवसाय ववकास प्रगतष्ठान ऐन, २०५३ लाई सं शोधन िनन बनेको गबधेयक
प्रस्तावना: औद्योगिक व्यवसाय ववकास प्रगतष्ठान ऐन, २०५३ लाई सं शोधन िनन वाञ्छनीय
भएकोले,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
1.

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “औद्योगिक व्यवसाय ववकास
प्रगतष्ठान (पविलो सं शोधन) ऐन, २०७६”

रिेको छ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ िुनेछ।
2.

मूल ऐनको दफा ५ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा ५ को दे िाय खण्ड (ङ)
क्षिवकएको छ।

3.

मूल ऐनको दफा ६ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) को
खण्ड (क), (ख), (ि), (ङ) र (च) को सट्टा दे िायको खण्ड (क) ,(ख), (ि),
(ङ) र (च) राक्षखएको छ:"(क)
(ख)

सक्षचव, उद्योि, वाक्षिज्य तथा आपूगतन मन्रालय
सि-सक्षचव, उद्योि, वाक्षिज्य तथा आपूगतन
मन्रालय

– सदस्य

(ि)

सि-सक्षचव, अथन मन्रालय

– सदस्य

(ङ)

अध्यि, घरे ल ु तथा साना उद्योि मिासं घ

– सदस्य

(च)

मन्रालयले मनोनीत िरे को एक जना
मविलासवित दुई जना व्यवस्थापन ववज्ञ

4.

– अध्यि

– सदस्य"

मूल ऐनको दफा ८ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा ८ को दे िाय खण्ड (क),
(ख) र (ङ) क्षिवकएका छन्।

5.

मूल ऐनको दफा ९ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा ९ को उपदाफा (१) मा
रिेका ‘‘न्यूनतम’’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘‘मान्यता प्राप्त ववश्वववद्यालयबाट कुनै
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ववषयमा कम्तीमा’’ भन्ने शब्दिरू राखी सोिी उपदफामा रिे को ‘‘व्यक्षिलार्न’’
भन्ने शब्दपगछ ‘‘प्रगतस्पधानका आधारमा’’ भन्ने शब्दिरू थवपएका छन्।
6.

मूल ऐनको दफा १८ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा १८ मा रिेका ‘‘नेपाल
सरकार, उद्योि मन्रालय’’ भन्ने शब्दिरुको सट्टा ‘‘नेपाल सरकार, उद्योि, वाक्षिज्य
तथा आपूगतन मन्रालय’’ भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन्।

साउन २३, २०७६ मा बसेको प्रगतगनगध सभाको बैठकले सं शोधन सवित पाररत िरे को,
माघ २२, २०७६ मा बसेको राविय सभाको बैठकले सं शोधनसवित पाररत िरे को र
फािुन २३, २०७६ मा बसेको

प्रगतगनगध सभाको

सं शोधनलाई स्वीकार िरे को व्यिोरा नेपालको
प्रमाक्षित िदनछु।

...............................
(अक्षनन प्रसाद सापकोटा)
सभामुख

बैठकले

सं ववधानको

धारा ११३ (१) बमोक्षजम

प्रगतगनगध सभाका सभामुखबाट प्रमाक्षित यो ववधेयक
नेपालको संववधानको धारा ११३ (२) बमोक्षजम
प्रमािीकरि िदनछु।

प्रगतगनगध सभा
गमगतिः

राविय सभाले िरे को

(ववद्यादे वी भण्डारी)
गमगतिः 2076/12/07
रािपगत
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