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केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि
२०७५।११।१९
सं वि् २०७५ को ऐन नं २८
केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गनन बनेको ऐन
प्रस्िावनााः प्रचमलि नेपाल ऐनमा समसामयिक सुधार गनन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गनन वाञ्छनीि
भएकोले,
सं घीि सं सदले िो ऐन बनाएको छ।
१.

संक्षिप्त, नाम र प्रारम्भाः (१) िस ऐनको नाम “केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५”
रहेको छ।
(२) िो ऐन िुरून्ि प्रारम्भ हुनछ
े ।

२.

नेपाल कानून व्िाख्िा सम्बन्धी ऐन, २०१० मा संशोधनाः नेपाल कानून व्िाख्िा सम्बन्धी
ऐन, २०१० को,(१)

दफा २ को,(क)

खण्ड (ङ) मा रहे का “ऐन, सवाल र” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “ऐन, ऐन सरहका
सं यहिा, सवाल र” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(ख)

खण्ड (झ) पमछ दे हािका खण्ड (झ१) र (झ२) थयपएका छनाः“(झ१) “प्रदे श सरकार” भन्नाले नेपालको सं यवधानको धारा १६२
बमोक्षिम प्रदे शको कािनकाररणी अमधकार प्रिोग गने प्रदे शको
मक्षन्िपररषद् सम्झनु पछन।
(झ२) “स्थानीि कािनपामलका” भन्नाले नेपालको सं यवधानको धारा
२१४ बमोक्षिम स्थानीि िहको कािनकाररणी अमधकार प्रिोग
गने गाउँ कािनपामलका वा नगर कािनपामलका सम्झनु पछन।”

(ग)

खण्ड (ठ) मा रहे का “वा नेपालको सं यवधान बमोक्षिम बनेको” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “वा नेपालको सं यवधान बमोक्षिम सं घ, प्रदे श वा स्थानीि
िहले बनाएको” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन।

(घ)

खण्ड (ड) मा रहे का “आदे श वा उपमनिम” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “आदे श,
यवमनिम वा ऐन अन्िगनि बनेका मनदे क्षशका वा कािनयवमध” भन्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन्।
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(ङ)

खण्ड (ल) मा रहे को “मलखि” भन्ने शब्दको सट्टा “मलक्षखि” भन्ने शब्द
राक्षखएको छ।

(२)

दफा ३ को खण्ड (च) मा रहे का “व्िवस्थायपका-सं सदबाट” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“व्िवस्थायपका-सं सद् वा नेपालको सं यवधानको धारा ८३ बमोक्षिमको सं घीि
सं सदबाट” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(३)

दफा १४ पमछ दे हािको दफा १४क. थयपएको छाः“१४क. नेपाल सरकारबाट कािन सम्पादन भएको मामननेाः प्रचमलि कानूनमा नेपाल
सरकारबाट सम्पादन हुने भमनएका यवषिमध्िे दे हािका यवषि नेपाल

सरकार, मक्षन्िपररषद्बाट र सो बाहे कका अन्ि यवषि नेपाल सरकारको
कािनसम्पादन मनिमावली वा नेपाल सरकारबाट अमधकार प्रत्िािोिन भए
बमोक्षिम सम्बक्षन्धि मन्िी वा मन्िीले अमधकार प्रत्िािोिन गरे बमोक्षिम

नेपाल सरकारको रािपिांयकि यवक्षशष्ट श्रे णीको अमधकृिबाट सम्पादन
भएकोमा त्िस्िो कािन नेपाल सरकारबाट सम्पादन भएको मामननेछाः(क)

प्रचमलि कानूनमा नेपाल सरकार, मक्षन्िपररषद्बाट सम्पादन हुने भमन
उल्ले ख भएका यवषि,

(ख)

नेपाल सरकारको कािनसम्पादन मनिमावली बमोक्षिम नेपाल सरकार,
मक्षन्िपररषद्मा पेश गनुन पने यवषि,

(ग)

प्रचमलि कानूनमा नेपाल सरकारमा पुनरावेदन लाग्ने भनी उल्ले ख
भएका यवषि।”

३.

यवदे शी यवमनमि (मनिममि गने) ऐन, २०१९ मा संशोधनाः यवदे शी यवमनमि (मनिममि गने)
ऐन, २०१९ को दफा १७ को उपदफा (१२) मा रहे का “उपदफा (१)” भन्ने शब्दहरुको
सट्टा उपदफा (१०)” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

४.

स्थानीि प्रशासन ऐन, २०२८ मा सं शोधनाः स्थानीि प्रशासन ऐन, २०२८ को,(१)

प्रस्िावनामा रहे का “यवकेक्षन्िि प्रशासन” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सं घीि” भन्ने शब्द
राक्षखएको छ।

(२)

दफा २ को,(क)

खण्ड (क१) क्षझयकएको छ।

(ख)

खण्ड (ख) पमछ दे हािको खण्ड (ख१) थयपएको छाः“(ख१) “मन्िालि” भन्नाले नेपाल सरकारको गृह मन्िालि सम्झनु
पछन।”
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(३)

पररच्छे द-२ को ठाउँ ठाउँमा रहे का “यवकास िेि, अञ्चल िथा” भन्ने शब्दहरु
क्षझयकएका छन्।

(४)

दफा ३ को उपदफा (१) मा रहे को “अनुसूचीमा” भन्ने शब्दको सट्टा “नेपालको

(५)

पररच्छे द-३ को शीषनकमा रहे का “िेिीि र” भन्ने शब्दहरु क्षझयकएका छन्।

(६)

दफा ५ को उपदफा (१) मा रहे का "िेिीि प्रशासकको" भन्ने शब्दहरु क्षझयकएका छन्।

(७)

दफा ६ को,-

सं यवधानको अनुसूची -४ मा” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(क)

उपदफा (१क) मा रहे का “िेिीि प्रशासक िथा गृह मन्िालिलाई” भन्ने
शब्दहरुको

सट्टा “मन्िालिलाई” भन्ने शब्द र “िेिीि प्रशासकले ” भन्ने

शब्दहरुको सट्टा “मन्िालिले ” भन्ने शब्द राक्षखएको छ।
(ख)
(८)

उपदफा (२क) क्षझयकएको छ।

दफा ९ को उपदफा (४) मा रहे का “वन िथा भू-सं रिण मन्िालिले ” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “नेपाल सरकारको वन िथा वािावरण मन्िालिले ” भन्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन्।

(९)

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

“मन्िालिले प्रदे श मन्िालिको मनिामिी सेवाको कुनै पदामधकारी,” भन्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन्।

(१०) ऐनको ठाउँ ठाउँमा रहेका “गृह मन्िालि” र “िेिीि प्रशासक र गृह मन्िालि”
भन्ने शब्दहरुको सट्टा “मन्िालि” भन्ने शब्द राखी रुपान्िर गररएको छ।
(११)
५.

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

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

दफा २ को खण्ड (ि) मा रहे को “मनिममा” भन्ने शब्दको सट्टा “मनिम वा
यवमनिममा” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(२)

दफा १९क. पमछ दे हािको दफा १९ख. थयपएको छाः“१९ख.यवमनिम बनाउने अमधकाराः (१) बोडनले िो ऐन िथा िस ऐन अन्िगनि बनेको
मनिमावलीको अधीनमा रही बोडनका कमनचारीको से वाको शिन िथा सुयवधा
र बोडनको कािन सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्िक यवमनिम बनाउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षिम बोडनले बनाएको यवमनिम मन्िालिबाट

स्वीकृि भएपमछ लागू हुनछ
े ।”
६.

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

दफा २ को,–
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(क)

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

(ख)

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

(ग)

खण्ड (ि१) मा रहे का “श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७२ बमोक्षिम” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५१ बमोक्षिम” भन्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन्।

(२)

दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) क्षझयकएको छ।

(३)

दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा रहे का “श्रम ऐन, २०४८ को दफा
११ बमोक्षिम” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोक्षिम”
भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(४)

दफा ७ को,(क)

उपदफा (३) को सट्टा दे हािको उपदफा (३) राक्षखएको छाः“(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए िापमन
कमनचारीले
(क)

पाउने बोनस दे हािको रकमभन्दा बढी हुने छै नाःनेपाल सरकाले िोकेको न्िू निम पाररश्रममकको दोब्बरसम्म

मामसक िलब वा ज्िाला पाउने कमनचारीले आफ्नो आठ
मयहनाको िलब वा ज्िाला बराबरको रकम,
(ख)

खण्ड (क) भन्दा बढी िलब वा ज्िाला पाउने कमनचारीले
आफ्नो छ मयहनाको िलब वा ज्िाला बराबरको रकम,”

(ख)

उपदफा (४) मा रहे का "र खण्ड (ग) बमोक्षिम पाउने न्िू निम बोनस
रकम खण्ड (ख) बमोक्षिमको अमधकिम बोनस रकम भन्दा कम" भन्ने
शब्दहरु क्षझयकएका छन्।

(५)

दफा १३ को ठाउँ ठाउँमा रहे का “श्रम ऐन, २०४८ को दफा ३७ बमोक्षिम खडा
गरे को कल्िाणकारी कोषमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा "प्रचमलि कानून बमोक्षिम
स्थापना भएको कल्िाणकारी कोषमा" भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

७.

िन्म, मृत्िु िथा अन्ि व्िक्षिगि घटना (दिान गने) ऐन, २०३३ मा सं शोधनाः िन्म, मृत्िु
िथा अन्ि व्िक्षिगि घटना (दिान गने) ऐन, २०३३ को,–
(१)

दफा ३ को सट्टा दे हािको दफा ३ राक्षखएको छाः-
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“३.

पंक्षिकामधकारी िथा स्थानीि पंक्षिकामधकारीाः (१) िस ऐनको प्रिोिनको
लामग नेपाल सरकारको रायिि पररचिपि व्िवस्थापन िथा पक्षिकरण
यवभागको प्रमुखले पं क्षिकामधकारी (रक्षििार) को रूपमा काम गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षिमको पं क्षिकामधकारीले िोकेको

मापदण्डको आधारमा सम्बक्षन्धि गाउँ कािनपामलका वा नगर
कािनपामलकाले

गाउँपामलका

कमनचारीमध्िेबाट

िोकेको

वा

कमनचारीले

नगरपामलकामा
स्थानीि

कािनरि

पं क्षिकामधकारी

(रक्षििार) को रूपमा काम गनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोक्षिम स्थानीि पं क्षिकामधकारी िोक्दा

गाउँपामलका वा नगरपामलकाका प्रत्िेक वडामा रहने गरी िोक्नु
पनेछ।”
(२)

दफा ५ को,(क)

उपदफा (३) को सटृ ा दे हािको उपदफा (३) राक्षखएको छाः"(३) दफा ४ को उपदफा (१) वा (२) मा िोयकएको अवमध
नाघेपमछ व्िक्षिगि घटना दिान गराउन आएमा स्थानीि पक्षिकामधकारीले
पचास रुपैंिा दस्िुर मलई दिान गनेछ।"

(ख)

उपदफा (४) क्षझयकएको छ।

(३) दफा ६ पमछ दे हािको दफा ६क. थयपएको छाः“६क. दिान गनन िथा प्रमाणपि ददन नहुनाःे (१) िस ऐनमा अन्िि िुनसुकै कुरा
ले क्षखएको भए िापमन प्रचमलि कानून बमोक्षिम स्विाः बदर हुने यववाह

लगाििका व्िक्षिगि घटनाको दिान गनन िथा सोको प्रमाणपि ददनु हुँदैन।
(२) उपदफा (१) बमोक्षिम व्िक्षिगि घटना दिान गनन ल्िाएमा सो
घटनाको बेग्लै अमभले ख राखी सो सम्बन्धमा प्रचमलि कानून बमोक्षिमको
कारबाही गनन सम्बक्षन्धि मनकाि वा अमधकारी समि पेश गनुन पनेछ।
(३) िस दफामा लेक्षखएको कुनै कुराले स्विाः बदर हुने यववाहको

पररणामबाट िक्षन्मएका क्षशशुको िन्म दिान गनुन पने यवषिलाई प्रमिकूल असर
पाने छै न।”
(४)

दफा ११ पमछ दे हािको दफा ११क. थयपएको छाः“११क. एकीकृि यवद्युिीि प्रणालीको मनमानणाः (१) नेपाल सरकारले व्िक्षिगि

घटना दिानको लामग एकीकृि यवद्युिीि प्रणालीको मनमानण गरी सं चालनमा
ल्िाउने छ।
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(२) उपदफा (१) बमोक्षिम सं चालनमा ल्िाइएको यवद्युिीि

प्रणालीमा गाउँपामलका वा नगरपामलकालाई पहुँच ददइनेछ र गाउँपामलका

वा नगरपामलकाले व्िक्षिगि घटना दिानमा त्िस्िो प्रणालीको अवलम्वन गनुन
पनेछ।”
(५)

दफा १३ को उपदफा (१) मा रहे का “पचास रूपैिाँसम्म” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“दुईसि रूपैिाँसम्म” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

८.

नेपाल यवद्युि प्रामधकरण ऐन, २०४१ मा सं शोधनाः नेपाल यवद्युि प्रामधकरण ऐन, २०४१
को,(१)

दफा ९ को उपदफा (३) को खण्ड (क) र (ख) को सट्टा दे हािका खण्ड (क)
र (ख) राक्षखएका छन्:“(क) उिान, िलस्रोि िथा मसं चाई मन्िी वा नेपाल सरकारले
िोकेको नेपाल सरकारको यवक्षशष्ट श्रे णीको कमनचारी

-

अध्िि
(ख)
(२)

सक्षचव, उिान, िलस्रोि िथा मसं चाई मन्िालि

-सदस्ि”

दफा १९ को खण्ड (घ) को सट्टा दे हािको खण्ड (घ) राक्षखएको छाः“(घ)

यवद्युि महसुल बाहे क ग्राहकबाट ममटर िडान, ममटर ठाउँसारी,
नामसारी, िमिा वृयि लगाििका सेवा शुल्क मनधानरण गने,”

(३)

दफा ३६ मा रहेका “िलस्रोि मन्िालि” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “उिान, िलस्रोि
िथा मसं चाई मन्िाल” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

९.

नेपाल यवशेष सेवा ऐन, २०४२ मा सं शोधनाः नेपाल यवशेष सेवा ऐन, २०४२ को,(१)

दफा ४ को उपदफा (१) मा रहे का “गृह मन्िालि अन्िगनि” भन्ने शब्दहरुको
सट्टा “प्रधानमन्िी िथा मक्षन्िपररषद्को कािानलि अन्िगनि” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका
छन्।

(२)
१०.

ठाउँ ठाउँमा रहेका “िेिीि, अञ्चल र क्षिल्लास्िररि” भन्ने शब्दहरु क्षझयकएका छन्।

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

दफा २ को खण्ड २.१.२ग. पमछ दे हािको खण्ड २.१.२घ. थयपएको छाः“२.१.२घ “मन्िालि” भन्नाले नेपाल सरकारको सहरी यवकास मन्िालि सम्झनु
पछन।

(२)

दफा ४ को सट्टा दे हािको दफा ४ राक्षखएको छाः“४.

नगर यवकास समममिको गठनाः
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४.१

नेपाल सरकारले नगर िोिना कािानन्विन गनन आवश्िकिा अनुसार
प्रत्िेक स्थानीि िहमा नगर यवकास समममि गठन गनन सक्नेछ।

४.२

समममिमा दे हािका सदस्िहरु रहनेछन्ाः४.२.१ सम्बक्षन्धि स्थानीि िहको प्रमुख वा अध्िि
-अध्िि
४.२.२ सम्बक्षन्धि क्षिल्लाको क्षिल्ला समन्वि समममिको
प्रमुखले िोकेको सो समममिको सदस्ि -सदस्ि
४.२.३ प्रमुख क्षिल्ला अमधकारी वा मनिले िोकेको
क्षिल्ला प्रशासन कािानलिको अमधकृि -सदस्ि

४.२.४ वन, भूमम िथा नापी सम्बन्धी स्थानीि िह वा
क्षिल्लाक्षस्थि कािानलिका प्रमिमनमधहरु -सदस्ि
४.२.५ नगर कािनपामलका वा गाउँ कािनपामलकाका
सदस्िहरु मध्िेबाट सम्बक्षन्धि नगर कािनपामलका
वा गाउँ कािनपामलकाले िोकेको िीन िना सदस्ि
-सदस्ि
४.२.६ स्थानीि िेिको यवकासमा महत्वपूण न िोगदान
गरी

आएका

सोही

िेिका

समािसेवीहरु

मध्िेबाट सम्बक्षन्धि स्थानीि िहको कािनपामलकाले
मनोनीि गरे का एकिना मयहला सयहि दुई िना
-सदस्ि
४.२.७ सम्बक्षन्धि स्थानीि िहको प्रमुख प्रशासकीि
अमधकृि

४.३

-सदस्ि-सक्षचव

समममिले आवश्िक दे खेमा सम्बक्षन्धि स्थानीि िहको यवकासमा

महत्वपूण न िोगदान गने व्िक्षि वा कुनै यवशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई
समममिको बैठकमा पिनवेिकको रुपमा भाग मलन आमन्िण गनन
सक्नेछ।”

(३)

दफा २४ को उपदफा २४.३ मा रहेका “पालना गरे को छै न भन्ने ठहराएमा” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “पालना गरे को छै न भन्ने लागेमा वा समममि कािम राखी राख्न
आवश्िक नदे क्षखएमा” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(४)

दफा २४क. पमछ दे हािको दफा २४ख. थयपएको छाः“२४ख.मुद्दा सनेाः (१) दफा २४ बमोक्षिम समममि यवघटन भएमा समममिमा कारबाही
भई मछन्न बाँकी मुद्दाहरु सम्बक्षन्धि क्षिल्ला अदालिमा र दफा २० अन्िगनि
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गदठि पुनरावेदन समममिमा कारबाही भई मछन्न बाँकी मुद्दाहरु सम्बक्षन्धि
उच्च अदालिमा सनेछन्।
(२) समममिले ददएको सिाि उपर ऐन बमोक्षिमको पुनरावेदन
समममिमा पुनरावेदन लाग्ने रहे छ भने त्िस्िो पुनरावेदन सोही ऐनले िोकेको
म्िादमभि सम्बक्षन्धि उच्च अदालिमा गनन सयकनेछ।
(३) समममिको हक, दायित्व नेपाल सरकारमा सनेछ र कागिाि
िथा अमभलेख नेपाल सरकारले िोकेको मनकाि वा कािानलिमा सनेछ।”
(५)

दफा २५ मा रहेका “आवास िथा भौमिक िोिना मन्िालि” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“मन्िालि” भन्ने शब्द राक्षखएको छ।

(६)

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

उपदफा २६.१ बाहेक अन्िि ठाउँ ठाउँमा रहे का “नेपाल सरकार” भन्ने शब्दहरुको
सट्टा “मन्िालि” भन्ने शब्द राखी रुपान्िर गररएको छ।

११.

काठमाडौं उपत्िका यवकास प्रामधकरण ऐन, २०४५ मा संशोधनाः काठमाडौं उपत्िका यवकास
प्रामधकरण ऐन, २०४५ को,(१)

दफा १३ को उपदफा १३.१ को सट्टा दे हािको उपदफा १३.१ राक्षखएको छाः“१३.१ काठमाडौं उपत्िकाको यवकासको लामग दे हािका सदस्िहरु भएको एक
काठमाडौं उपत्िका भौमिक यवकास समममि गठन हुनेछाः१३.१.१ सहरी यवकास मन्िी

-अध्िि

१३.१.२ सम्बक्षन्धि प्रदे शको शहरी यवकास हेने मन्िी -सदस्ि
१३.१.३ सक्षचव, अथन मन्िालि

-सदस्ि

१३.१.४ सक्षचव, खानेपानी मन्िालि

-सदस्ि

१३.१.५ सक्षचव, भूमम व्िवस्था, सहकारी िथा गरीबी मनवारण
मन्िालि

-सदस्ि

१३.१.६ सक्षचव, भौमिक पूवानधार िथा िािािाि मन्िालि -सदस्ि
१३.१.७ सक्षचव, रायिि िोिना आिोग

-सदस्ि

१३.१.८ सक्षचव, वन िथा वािावरण मन्िालि

-सदस्ि

१३.१.९ सक्षचव, सहरी यवकास मन्िालि

-सदस्ि

१३.१.१०सक्षचव, सञ्चार िथा सूचना प्रयवमध मन्िालि -सदस्ि
१३.१.११सक्षचव, सस्कृमि, पिनटन िथा नागररक उड्डिन मन्िालि
-सदस्ि
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१३.१.१२ सक्षचव, सं घीि माममला िथा सामान्ि प्रशासन मन्िालि
-सदस्ि
१३.१.१३

प्रमुख, काठमाडौं महानगरपामलका

-सदस्ि

१३.१.१४

प्रमुख, लमलिपुर महानगरपामलका

-सदस्ि

१३.१.१५

प्रमुख, भिपुर नगरपामलका

-सदस्ि

१३.१.१६काठमाडौं उपत्िकाका अन्ि नगरपामलकाहरू मध्िेबाट
मन्िालिले िोकेका िीनवटा नगरपामलकाका प्रमुखहरु
-सदस्ि
१३.१.१७ यवकास आिुि
(२)

-सदस्ि सक्षचव”

दफा १४ को उपदफा १४.३ को खण्ड १४.३.६ को सट्टा दे हािको खण्ड
१४.३.६ राक्षखएको छाः“१४.३.६ सहरी यवकास व्िवस्थापन सम्बन्धी यवज्ञहरुमध्िेबाट समावेशी
प्रमिमनमधत्व हुने गरी सहरी यवकास मन्िालिले िोकेका िीन िना
-सदस्ि”

(३) दफा २७ पमछ दे हािको दफा २७क. थयपएको छाः“२७क.मुद्दा सनेाः (१) दफा २७ बमोक्षिम प्रामधकरण यवघटन भएमा दफा ९ र
२१ बमोक्षिम प्रामधकरणमा कारबाही भई मछन्न बाँकी मुद्दाहरु सम्बक्षन्धि

क्षिल्ला अदालिमा र दफा २३ बमोक्षिमको पुनरावेदन समममिमा कारबाही
भई मछन्न बाँकी मुद्दाहरु उच्च अदालि पाटनमा सनेछन्।
(२) प्रामधकरणको हक, दायित्व नेपाल सरकारमा सने छ र कागिाि
िथा अमभलेख नेपाल सरकारले िोकेको मनकाि वा कािानलिमा सनेछ।
(४)

दफा २८ मा रहेका “आवास िथा भौमिक िोिना मन्िालि” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“सहरी यवकास मन्िालि” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

१२.

सवारी िथा िािािाि व्िवस्था ऐन, २०४९ मा संशोधनाः सवारी िथा िािािाि व्िवस्था
ऐन, २०४९ को दफा ४८ को उपदफा (२) मा रहे का “र मनिले चलाउन चाहे को
सवारीको सम्बन्धमा प्रक्षशिण केन्िले ददएको प्रमाणपिको प्रमिमलपी” भन्ने शब्दहरू
क्षझयकएका छन्।

१३.

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

दफा ३ को प्रमिबन्धात्मक वाक्िांश क्षझयकएको छ।

(२)

ु न्दा एक वषन अगावै” भन्ने शब्दहरूको
दफा ५ को उपदफा (३) मा रहे का “हुनभ
सट्टा “हुन ु भन्दा अगावै” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
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(३)

दफा २१ को उपदफा (२) को सट्टा दे हािको उपदफा (२) राक्षखएको छाः“(२) उपदफा (१) बमोक्षिम खररद गररने यवद्युिको खररद दर यवद्युि
मनिमन आिोगले मनधानरण गरे बमोक्षिम हुनेछ।”

(४)

दफा २७ को अन्त्िमा दे हािको प्रमिबन्धात्मक वाक्िांश थयपएको छाः“िर ित्काल ममनि गनुन पने वा अन्ि कुनै अवस्था परी यवद्युि आपूमिन रोक्न
परे मा त्िस्िो कािन गनुन अगावै सोको िानकारी गराएर ममनि सम्भार गनन बाधा पने
छै न।”

(५)

दफा ३८ को उपदफा (२) मा रहे का “पाँच हिार” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “पाँच
लाख” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(६)
१४.

दफा ४० को उपदफा (२) को खण्ड (च) क्षझयकएको छ।

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

दफा २ को,–
(क)

खण्ड (ठ) मा रहे का “वन िथा भू-सं रिण मन्िालि” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“वन िथा वािावरण मन्िालि” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(ख)

खण्ड (ठ) पमछ दे हािको खण्ड (ठ१) थयपएको छाः“(ठ१) “प्रदे श मन्िालि” भन्नाले प्रदे श सरकारको वन सम्बन्धी
यवषि हेने मन्िालि सम्झनु पछन।”

(ग)

खण्ड (ड) मा रहे का “वन यवभाग” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “वन िथा भूसं रिण यवभाग” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(घ)

खण्ड (ड१) को सट्टा दे हािको खण्ड (ड१) राक्षखएको छाः“(ड१) “प्रदे श वन मनदे शक” भन्नाले प्रदे शको वन मनदे शनालिको
प्रमुख सम्झनु पछन।”

(ङ)

खण्ड (ड१) पमछ दे हािको खण्ड (ड२) थयपएको छाः“(ड२) “मनदे शनालि” भन्नाले प्रदे शको वन सम्बन्धी यवषि हे ने
प्रदे श वन मनदे शनालि सम्झनु पछन।”

(च)

खण्ड (ढ) को सट्टा दे हािको खण्ड (ढ) राक्षखएको छाः“(ढ)

“मडमभिनल वन अमधकृि” भन्नाले मडमभिन वन कािानलिको प्रमुख
सम्झनु पछन।”

(छ)

खण्ड (ण) को सट्टा दे हािको खण्ड (ण) राक्षखएको छाः-
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“(ण) “वन अमधकृि” भन्नाले मन्िालि, प्रदे श मन्िालि, यवभाग, मनदे शनालि,
र अन्िगनिका कािानलिहरुमा खयटएका सबै िहका रािपिांयकि
प्रायवमधक कमनचारीहरु सम्झनु पछन।”
(२)

दफा ३ मा रहेका “सम्बक्षन्धि क्षिल्लाको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सम्बक्षन्धि मडमभिन
वन कािानलिको अमधकारिेि मभि पने” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(३)

दफा ९ को खण्ड (च) को सट्टा दे हािको खण्ड (च) राक्षखएको छाः“(च) क्षिल्लाक्षस्थि नापी कािानलिका प्रमुख

(४)

-सदस्ि”

दफा २० को,–
(क)

उपदफा (३) मा रहे का “आ-आफ्नो क्षिल्लामा” भन्ने शब्दहरूको सट्टा
“आफ्नो मडमभिन वन कािानलिको अमधकार िेिमा” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका
छन्।

(ख)

ठाउँ ठाउँमा रहेका “यवभाग” भन्ने शब्दको सट्टा “प्रदे श मन्िालि”

भन्ने

शब्दहरु राक्षखएका छन्।
(५)

दफा २४ को ठाउँ ठाउँमा रहे को “यवभाग” भन्ने शब्दको सट्टा “प्रदे श मन्िालि”
भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(६)

दफा २४क. मा रहेका “नेपाल सरकार” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “प्रदे श सरकार”
भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(७)

दफा २४ख. को ठाउँ ठाउँमा रहेको “यवभाग” भन्ने शब्दको सट्टा “प्रदे श मन्िालि”
भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(८)

दफा ३१ को खण्ड (च) को सट्टा दे हािको खण्ड (च) राक्षखएको छाः“(च)

गररबीको रे खामुमन रहे का िनिाको गररबी न्िू नीकरण गनन वनको
सं रिण र यवकास हुने गरी मडमभिन वन कािानलि माफनि िोयकए
बमोक्षिम आि आिननका कािनक्रम सञ्चालन गनन।”

(९)

दफा ३२ को,–
(क)

उपदफा (२) मा रहे का “यवभाग माफनि” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “मनदे शनालि
माफनि” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(ख)

उपदफा (३) मा रहेका “यवभाग माफनि िेिीि वन मनदे शकलाई ददनेछ”
भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यवभाग माफनि प्रदे श मन्िालिलाई ददनेछ र प्रदे श
मन्िालिले सोको िानकारी मनदे शनालिलाई ददनेछ।” भन्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन्।
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(१०) दफा ४८क. को उपदफा (२) मा रहे का “क्षिल्लामभिको” भन्ने शब्दहरूको सट्टा
“मडमभिन वन कािानलिको अमधकारिेिको” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
(११)

दफा ६० को उपदफा (१) को सट्टा दे हािको उपदफा (१) राक्षखएको
छाः“(१) िस ऐन बमोक्षिम सिाि हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको िहयककाि

नेपाल सरकारले नेपाल रािपिमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको कमनचारीले गनेछ
र मुद्दा हेने अमधकारी समि मुद्दा दािर गनेछ।”
(१२) दफा ६५ को,–
(क)

उपदफा (१) मा रहे का “क्षिल्ला वन अमधकृिले ” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“नेपाल सरकारले नेपाल रािपिमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको नेपाल वन
सेवाको अमधकृिले” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(ख)

ठाउँ ठाउँमा रहेका “क्षिल्ला वन अमधकृिले ” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “मुद्दा
हे ने अमधकारीले ” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(१३) दफा ६६ पमछ दे हािको दफा ६६क. थयपएको छाः“६६क. वन यवकास कोषाः (१) नेपाल सरकारले िस ऐनको उद्देश्ि कािानन्विन
गनन, वनको सं रिण र सम्विनन गनन एवं अन्ि प्रबनिननात्मक कािनको लामग
एक वन यवकास कोषको स्थापना गनन सक्नेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोक्षिमको

कोषमा

दे हािका

रकमहरु

रहनेछन्ाः(क)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थामनि िहबाट प्राप्त रकम,

(ख)

कुनै व्िक्षि वा सं स्थाबाट प्राप्त रकम,

(ग)

यवदे शी सरकार, अन्िरानयिि सं घ, सं स्था वा व्िक्षिबाट
सहिोग वा ऋण स्वरुप प्राप्त रकम,

(घ)

वन िेिको वन पैदावर मबक्रीबाट प्राप्त रकम र वन िेि
अन्ि प्रिोिनको लामग ददए वापि प्राप्त रकम,

(ङ)

अन्ि कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोक्षिम कुनै रकम प्राप्त गदान

नेपाल सरकार, अथन मन्िालिको पूव न स्वीकृमि मलनु पनेछ।

(४) वन यवकास कोषको रकम कुनै “क” वगनको वाक्षणज्ि बैंकमा
खािा खोली िम्मा गररनेछ।
(५) कोषको लेखा परीिण महाले खा परीिकबाट हुनेछ।
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(६) कोष सम्बन्धी अन्ि व्िवस्था िोयकए बमोक्षिम हुनेछ।”
(१४) दफा ६८ को उपदफा (१) को सट्टा दे हािको उपदफा (१) राक्षखएको छाः“(१) िस ऐनमा अन्िि िुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए िापमन रायिि

प्राथममकिा प्राप्त िोिना, लगानी बोडनबाट लगानी स्वीकृि भएको िोिना, रायिि
गौरवका आिोिना वा रायिि प्राथममकिा प्राप्त यवद्युि प्रशारण लाईन यवस्िार

सम्बन्धी िोिना सञ्चालन गनन वनको प्रिोग गनुन बाहेक अन्ि कुनै पमन यवकल्प
नभएमा र त्िस्िो िोिना सञ्चालन गदान वािावरणमा उल्ले खनीि प्रमिकूल असर
नपने भएमा त्िस्िो िोिना सञ्चालन गननको मनममत्त नेपाल सरकारले सरकारद्वारा
व्िवक्षस्थि वन, सं रक्षिि वन, साझेदारी वन, सामुदायिक वन, कबुमलििी वन वा

धाममनक वनको कुनै भाग प्रिोग गनन स्वीकृमि ददन सक्नेछ। िसरी वन िेि प्रिोग
गनन ददए वापि मापदण्ड बनाई नेपाल सरकारले रकम वा सट्टा िग्गा मलन सक्नेछ
र त्िस्िो िग्गा प्रिोग गनन ददए वापि प्राप्त रकम दफा ६६क. बमोक्षिमको कोषमा
जम्मा गरिनेछ ।”

(१५) दफा ७२क. को सट्टा दे हािको दफा ७२क. राक्षखएको छाः“७२क. कािनयवमध, मनदे क्षशका िथा मापदण्ड बनाउन सक्नेाः िस ऐन िथा िस ऐन
अन्िगनि बनेको मनिमावलीको कािानन्विन गनन मन्िालिले कािनयवमध,
मनदे क्षशका िथा मापदण्ड बनाई लागू गनन सक्नेछ।”
(१६) ऐनको ठाउँ ठाउँमा रहे का दे हािका शब्दहरूको सट्टा दे हािका शब्दहरू राखी
रूपान्िर गररएको छाः-

१५.

(क)

“इलाका वन कािानलि” को सट्टा “सव मडमभिन वन कािानलि”,

(ख)

“क्षिल्ला वन कािानलि” को सट्टा “मडमभिन वन कािानलि”,

(ग)

“क्षिल्ला वन अमधकृि” को सट्टा “मडमभिनल वन अमधकृि”,

(घ)

“िेिीि वन मनदे शक” को सट्टा “प्रदे श वन मनदे शक” र

(ङ)

“िेिीि वन मनदे शनालि” को सट्टा “मनदे शनालि”।

रायिि प्रसारण ऐन, २०४९ मा सं शोधनाः

रायिि प्रसारण ऐन, २०४९ को

दफा ३ पमछ

दे हािको दफा ३क. थयपएको छाः“३क. प्रदे श िथा स्थानीि कानून बमोक्षिम हुनाःे (१) िस ऐनमा अन्िि िुनसुकै
कुरा ले क्षखएको भए िापमन दे हािको यवषिमा दे हाि बमोक्षिम हुनेछाः(क)

एकसि वाट सम्मका एफ. एम. रे मडिो सं चालनको इिािि,
नयवकरण र मनिमन सम्बन्धी कािन आफ्नो स्थानीि िहको
िेि मभि सम्बक्षन्धि स्थानीि िहले
बमोक्षिम हुनेछ।
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(ख)

एकसि वाट भन्दा मामथ एकहिार वाट सम्मको एफ. एम.
रे मडिो प्रशारण र केवुलमा आधाररि टे मलमभिन प्रशारणको
इिािि, नयवकरण

र मनिमन

सम्बन्धी कािन आफ्नो

प्रदे शमभि सम्बक्षन्धि प्रदे शले बनाएको कानून बमोक्षिम
हुनेछ।
(२) िस ऐन बमोक्षिम हुने एफ.एम. रे मडिोको यिक्वेन्सीको बाँडफाँटका
लागी सम्बक्षन्धि प्रदे श वा स्थानीि िहले मन्िालि समि माग गनुन पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोक्षिम इिािि, नवीकरण र मनिमन सम्बन्धमा
स्थानीि िह वा प्रदे शले कानून नबनाए सम्मको लागी त्िस्िो यवषिको इिािि,
नवीकरण िथा मनिमन िो ऐन वा िस ऐन अन्िगनि बनेको मनिमावली बमोक्षिम
हुनेछ।”
१६.

स्थानीि यवकास प्रक्षशिण प्रमिष्ठान ऐन, २०४९ मा सं शोधन: स्थानीि यवकास प्रक्षशिण
प्रमिष्ठान ऐन, २०४९ को,(१)

दफा ५ को,(क)

उपदफा (२) मा रहे का “पाँच यवकास िेिको” भन्ने शब्दहरु क्षझयकएका
छन्।

(ख)

उपदफा (२) पमछ दे हािका उपदफा (३) र (४) थयपएका छन्:“(३) उपदफा (२) बमोक्षिमका प्रक्षशिण केन्ि र त्िसको लामग

आवश्िक पने िग्गा नेपाल सरकारले सम्बक्षन्धि प्रदे शमा हस्िान्िरण गनन
सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोक्षिम हस्िान्िरण भएका प्रक्षशिण केन्ि
सञ्चालनको लामग प्रदे श सरकारले आवश्िक व्िवस्था गनेछ।”
(२)

दफा १२ को उपदफा (३) पमछ दे हािको उपदफा (३क) थयपएको छाः“(३क) प्रमिष्ठानको कािन सञ्चालनको लामग नेपाल सरकारले मनिामिी
कमनचारीलाई बयढमा एक वषनको लामग कामकािमा खटाउन सक्नेछ।”

(३)

दफा २० पमछ दे हािको दफा २०क. र २०ख. थयपएका छन्:“२०क. प्रदे श सरकारले मनिम बनाउन सक्नेाः (१) प्रदे श सरकारमा हस्िान्िरण
भएका प्रक्षशिण केन्ि सञ्चालन सम्बन्धमा िस ऐनको अधीनमा रही प्रदे श
सरकारले आवश्िक मनिम बनाउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षिम प्रदे श सरकारले बनाएका मनिमहरू
प्रदे श रािपिमा प्रकाशन भए पमछ माि लागू हुनेछन्।
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२०ख. अन्िररम व्िवस्थापनाः दफा ५ को उपदफा (३) बमोक्षिम प्रदे श सरकारमा
हस्िान्िरण भएका प्रक्षशिण केन्िमा कािनरि कमनचारीलाई सम्बक्षन्धि
प्रदे शमा कामकाि गनन खटाउन सयकनेछ।”
(४)
१७.

दफा

१० र दफा ११ खारे ि गररएका छन्।

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

उपदफा (१) को खण्ड (ङ) मा रहे का “नेपालको पाँच यवकास िेिमा” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “नेपालको प्रत्िेक प्रदे शमा” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(२)

उपदफा (५) मा रहेका “सम्बक्षन्धि यवकास िेिका पाँच िना” भन्ने शब्दहरुको
सट्टा “सम्बक्षन्धि प्रदे शका एक एक िना गरी साििना” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका
छन्।

१८.

रािस्व च ुहावट (अनुसन्धान िथा मनिन्िण) ऐन, २०५२ मा संशोधनाः रािस्व च ुहावट
(अनुसन्धान िथा मनिन्िण) ऐन, २०५२ को,(१) दफा ९ को उपदफा (५) को खण्ड (क)

मा रहे का “अथन मन्िालि” भन्ने

शब्दहरुको सट्टा “प्रधानमन्िी िथा मक्षन्िपररषद्को कािानलि” भन्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन्।
(२) दफा १३क. को उपदफा (२) को सट्टा दे हािको उपदफा (२) राक्षखएको छाः“(२) उपदफा (१) बमोक्षिम अनुसन्धान अमधकृिको प्रमिवेदन प्राप्त भएपमछ

यवभागले पच्चीस लाख रुपैिाँसम्मको रािस्व च ुहावटको कसुरमा त्िस्िो आिकर,
मूल्िअमभवृयि कर, अन्िाःशुल्क, भन्सार महशुल वा अन्ि कर वा गैरकर मनधानरण
गरी असुल गनन वा त्िस्िो रािस्व मनधानरणमा भएको गल्िी वा िुटी सच्िाउन
सम्बक्षन्धि सं स्था वा मनकािमा ले खी पठाउन सक्नेछ।”
१९.

नगर यवकास कोष ऐन, २०५३ मा सं शोधनाः नगर यवकास कोष ऐन, २०५३ को,–
(१) दफा १४ को उपदफा (२) को,–
(क)

खण्ड (क), (ग) र (घ) को सट्टा दे हािका खण्ड (क), (ग) र (घ) राक्षखएका
छन्:“(क) सक्षचव, सहरी यवकास मन्िालि
(ग)

-अध्िि

प्रमिमनमध, सं घीि माममला िथा सामान्ि प्रशासन मन्िालि
(रािपिांयकि प्रथम श्रे णी)
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(घ)

नगरपामलकाका प्रमुख वा उपप्रमुखहरूमध्िेबाट प्रत्िेक
प्रदे शबाट प्रमिमनमधत्व हुने गरी नेपाल सरकारले मनोनिन
गरे का कम्िीमा िीन िना मयहला सयहि साििना-सदस्ि”

(ख)

खण्ड (ङ) पमछ दे हािको खण्ड (ङ१) थयपएको छाः“(ङ१) समावेक्षशिाको आधारमा नगर यवकास सम्बन्धी यवज्ञिा
भएका व्िक्षिहरु मध्िेबाट मन्िालिले िोकेको कम्िीमा
एक िनामयहला सयहि िीन िना-सदस्ि”

(२)

दफा ३३ को खण्ड
“(घ)

(३)

(ग) पमछ दे हािको खण्ड (घ) थयपएको छाः-

कोष कािम राख्न आवश्िक छै न भन्ने नेपाल सरकारले ठहर्िाएमा।”

दफा ३५ मा रहेका “आवास िथा भौमिक िोिना मन्िालि” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“सहरी यवकास मन्िालि” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

२०.

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

खण्ड (क) मा रहे का “भौमिक िोिना िथा मनमानण मन्िालि” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “सहरी यवकास मन्िालि” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(ख)

खण्ड (च) मा रहेका “स्थानीि यवकास मन्िालि” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“सं घीि माममला िथा सामान्ि प्रशासन मन्िालि” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका
छन्।

(ग)

खण्ड (ि) मा रहे का “नेपाल सरकार” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सहरी यवकास
मन्िालि” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(२)

दफा ९ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “भौमिक िोिना िथा मनमानण मन्िालि” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “सहरी यवकास मन्िालि” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

२१.

बाल श्रम (मनषेध र मनिममि गने) ऐन, २०५६ मा संशोधनाः बाल श्रम (मनषेध र मनिममि
गने) ऐन, २०५६ को दफा २ को,(१)

खण्ड (ख) र (ग) को सट्टा दे हािका खण्ड (ख) र (ग) राक्षखएका छन्:“(ख) “प्रमिष्ठान” भन्नाले श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (ञ) बमोक्षिमको
प्रमिष्ठान सम्झनु पछन।
(ग)

“व्िवस्थापक” भन्नाले श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (द)
बमोक्षिमको व्िवस्थापक सम्झनु पछन।”

(२)

खण्ड (ि) पमछ दे हािको खण्ड (झ) थयपएको छाः-
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“(झ) “श्रम कािानलि” भन्नाले श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (घ)
बमोक्षिमको कािानलि
२२.

सम्झनु पछन।”

आिकर ऐन‚ २०५८ मा संशोधनाः आिकर ऐन, २०५८ को,–
(१)

दफा ११ख. खारे ि गररएको छ।

(२)

अनुसूची-१ को दफा २ को,–
(क)

उपदफा (३) को खण्ड (ख) को प्रकरण (३) को सट्टा दे हािको प्रकरण
(३) राक्षखएको छाः“(३) सहकारी ऐन, २०७४ बमोक्षिम दिान भएको सहकारी सं स्था वा
सं घले कर छु ट हुने कारोबार बाहे कको कारोबार गरे मा।
िर दे हाि बमोक्षिमका बचि िथा ऋण सहकारी सं स्था वा
सं घलाई दे हाि बमोक्षिम छु ट हुनेछाः(१)

नगरपामलका िेिमभि सञ्चालन भएकोमा लाग्ने करको दरमा
पचहत्तर प्रमिशि‚

(२)

उपमहानगरपामलका र महानगरपामलका िेिमभि सञ्चालन
भएकोमा लाग्ने करको दरमा पचास प्रमिशि।”

(ख)

उपदफा (३क) पमछ दे हािको उपदफा (३ख) थयपएको छाः“(३ख) सावनिमनक गुठी अन्िगनि दिान भई सञ्चामलि यवद्यालि,
महायवद्यालिको कर िोग्ि आिमा बीस प्रमिशिको दरले कर लाग्नेछ।

२३.

अन्िाः शुल्क ऐन, २०५८ मा संशोधन: अन्िाःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १० मा रहे का
“उपदफा (१)” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “उपदफा (३)” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

२४.

केही सावनिमनक मलखि प्रमाणीकरण (कािनयवमध) ऐन, २०६३ मा सं शोधनाः केही सावनिमनक
मलखि प्रमाणीकरण (कािनयवमध) ऐन, २०६३ को,–
(१)

दफा २ को खण्ड (क) को,(क)

उपखण्ड (५) पमछ दे हािका उपखण्ड (५क) र (५ख) थयपएका छन्“(५क) प्रदे श सरकारले बनाएको मनिम, िारी गरे को आदे श वा अमधकार
पि वा प्रदे श सरकार, मक्षन्िपररषद्को मनणनि,
(५ख) स्थानीि िहले बनाएको ऐन, मनिम िथा िारी गरे को आदे श”

(ख)

उपखण्ड (६) को सट्टा दे हािको उपखण्ड (६) राक्षखएको छाः“(६)

सं यवधान सभा, व्िवस्थायपका-सं सद वा सं घीि सं सदद्वारा पाररि
प्रस्िाव”
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(ग)

उपखण्ड (६) पमछ दे हािको उपखण्ड (६क) थयपएको छाः“(६क) प्रदे श सभा, नगर सभा वा गाउँ सभावाट पाररि प्रस्िाव”

(घ)

उपखण्ड (११) पमछ दे हािको उपखण्ड (११क) थयपएको छाः“(११क)

प्रचमलि कानून बमोक्षिम प्रदे श सरकारले ददने मनिुक्षि,

सरूवा वा अवकाशपि”
(२)

दफा ३ को,(क)

उपदफा (२) को सट्टा दे हािको उपदफा (२) राक्षखएको छाः“(२) उपदफा (१) बमोक्षिम पेश गररने यवधेिकका प्रमिहरुमा
यवधेिक उत्पक्षत्त भएको सदनको सभामुख वा अध्ििले सं घीि सं सदबाट
यवधेिक पाररि भएको मममि उल्ले ख गरी हस्िािर गरे को हुन ु पनेछ।”

(ख)

ठाउँ ठाउँमा रहेका “व्िवस्थायपका-सं सद” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “सं घीिसं सद” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(३)

दफा ४ को सट्टा दे हािको दफा ४ राक्षखएको छाः“४.

संघीि-संसदद्वारा पाररि प्रस्िावको प्रमाणीकरणाः (१) नेपालको सं यवधान िथा
अन्ि

प्रचमलि

कानून

बमोक्षिम

सं घीि-सं सदद्वारा

पाररि

प्रस्िावको

प्रमाणीकरण त्िस्िो प्रस्िाव उत्पक्षत्त भएको सदनको सभामुख वा अध्ििको
हस्िािरबाट हुनेछ।
(२)

उपदफा (१) बमोक्षिमको प्रमाक्षणक प्रमिको आधारमा

सं घीि-सं सदका महासक्षचव वा सक्षचव वा महासक्षचवले िोकेको रािपिांयकि
अमधकृिले सो प्रस्िाव कािानन्विन गने वा गराउनेछ।”
(४)

दफा ११ को अन्त्िमा दे हािको प्रमिवन्धात्मक वाक्िांश थयपएकोछाः“िर प्रदे श र स्थानीि िहका सावनिमनक मलखिको हकमा सम्बक्षन्धि प्रदे श
वा स्थानीि िहको कानूनमा व्िवस्था भए बमोक्षिम हुनेछ।”

(५)

दफा १४ को,(क)

उपदफा (१) को सट्टा दे हािको उपदफा (१) राक्षखएको छाः"(१) कसै ले सानवि
न मनक मलखि यकिे गरे मा, नभएको कुरा

ु ी अपराध (सं यहिा)
प्रमाणीकरण वा प्रमाक्षणि गरे मा वा केरमेट गरे मा मुलक
ऐन, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (३) बमोक्षिम सिाि हुनेछ।
(ख)
२५.

उपदफा (२) क्षझयकएको छ।

सम्पक्षत्त शुिीकरण (ममन लाउन्डररङ्ग) मनवारण ऐन, २०६४ मा सं शोधनाः सम्पक्षत्त शुिीकरण
(ममन लाउन्डररङ्ग) मनवारण ऐन, २०६४ को,–
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(१)

दफा २ को खण्ड (ह) को सट्टा दे हािको खण्ड (ह) राक्षखएको छाः“(ह)

“स्वदे शी उच्चपदस्थ व्िक्षि” भन्नाले रािपमि, उपरािपमि, प्रधानमन्िी,
प्रधानन्िािाधीश, प्रमिमनमध सभाको सभामुख, रायिि सभाको अध्िि, प्रदे श
प्रमुख, नेपाल सरकारका मन्िी, प्रदे श सरकारका मुख्ि मन्िी, सं घीि सं सदका
सदस्ि, सं वैधामनक मनकािको पदामधकारी, प्रदे श सभाका सभामुख, प्रदे श
सरकारका मन्िी, नेपाल सरकारका यवक्षशष्ट श्रे णी वा सो सरह वा सोभन्दा

मामथका पदामधकारी, उच्च अदालिको न्िािाधीश वा सोभन्दा मामथल्लो
िहको न्िािाधीश, प्रदे श सभाका उपसभामुख, प्रदे श सभाका सदस्ि,
रायििस्िरको रािनीमिक दलको केन्िीि पदामधकारी, क्षिल्ला समन्वि

समममिका प्रमुख िथा उपप्रमुख, नगरपामलकाका प्रमुख िथा उपप्रमुख,
गाउँपामलकाका अध्िि िथा उपाध्िि, नेपाल सरकारको पूण न वा आंक्षशक
स्वाममत्व भएका सं स्थाको उच्च पदामधकारी वा त्िस्िो क्षिम्मेवारी भएको
वा पाएको व्िक्षि सम्झनु पछन।”
(२)

दफा ८ को उपदफा (१) को,–
(क)

खण्ड (क) पमछ दे हािको खण्ड (क१) थयपएको छाः“(क१) सक्षचव, अथन मन्िालि”

(ग)
(३)

-सदस्ि”

खण्ड (घ१) क्षझयकएको छ।

ठाउँ ठाउँमा रहे का “अथन मन्िालि” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “प्रधानमन्िी िथा
मक्षन्िपररषद्को कािानलि” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

२६.

वैदेक्षशक रोिगार ऐन २०६४ मा सं शोधनाः वैदेक्षशक रोिगार ऐन २०६४ को,(१)

दफा २ को खण्ड (घ) पमछ दे हािको खण्ड (घ१) थयपएको छाः“(घ१) “मन्िालि” भन्नाले श्रम, रोिगार िथा सामाक्षिक सुरिा मन्िालि सम्झनु
पछन।

(२)

दफा ११ को,(क)

उपदफा (२) को सट्टा दे हािको उपदफा (२) राक्षखएको छाः“(२) उपदफा (१) बमोक्षिम पेश भएको मनवेदन उपर आवश्िक
िाँचबुझ गदान वैदेक्षशक रोिगार व्िवसाि सञ्चालन गनन इिािि पि ददन

उपिुि दे खेमा यवभागले िोयकए बमोक्षिमको इिाििपि दस्िुर र वायषनक
िीन हिारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्ि राखी इिािि माग गने सं स्थासँग

धरौटी बापि पचास लाख रुपैिाँ नगदै र एक करोड पचास लाख रुपैिाँको
बैक ग्िारे ण्टी, वायषनक िीनहिार भन्दा बढी पाँचहिारसम्म कामदार पठाउने
लक्ष्ि राखी इिािि माग गने सं स्थासँग
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नगदै र िीन करोड रुपैिाँको बैक ग्िारे न्टी िथा वायषनक पाँच हिार भन्दा

बढी कामदार पठाउने लक्ष्ि राखी इिािि माग गने सं स्थासँग धरौटी बापि
दुई करोड रूपैिाँ नगदै र चार करोड रूपैिाँको बैङ्क ग्िारे ण्टी मलई इिािि
ददनु पनेछ।”
(ख)

उपदफा (३) को सट्टा दे हािको उपदफा (३) राक्षखएको छाः“(३) उपदफा (२) प्रारम्भ हुन ु अक्षघ इिािि प्राप्त गरे को सं स्थाले

सो उपदफा प्रारम्भ भएको मममिले छ मयहना मभि सो उपदफा बमोक्षिमको
धरौटी बापिको रकम र बैङ्क ग्िारे ण्टी दाक्षखला गनुन पनेछ।”
(ग)

उपदफा (७) को ठाउँ ठाउँमा रहे का “नेपाल सरकार” भन्ने शब्दहरुको
सट्टा “मन्िालि” भन्ने शब्द राक्षखएको छ।

(३)

दफा ११ पमछ दे हािका दफा ११क. र ११ख. थयपएका छन्:“११क.

इिाििपि प्राप्त संस्था एक आपसमा गामभन सक्नेाः (१) दुई वा

दुई भन्दा बढी इिाििपि प्राप्त सं स्थाहरु एक आपसमा गामभन चाहेमा
आपसमा सम्झौिा गरी गामभन सक्नेछन्।
(२) इिाििपि प्राप्त सं स्था गामभं दाको प्रयक्रिा िथा पूरा गनुन पने
शिन सम्बन्धी व्िवस्था िोयकए बमोक्षिम हुनेछ।
११ख. एकाघर सगोलका पररवारको शेिर रहेको एक भन्दा बढी सं स्थालाई इिािि
नददईनेाः (१) िस ऐनमा अन्िि िुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन िो

दफा प्रारम्भ भएपमछ एका घर सगोलका पररवारका सदस्िको शेिर रहे को
एक भन्दा बढी सं स्थालाई इिाििपि ददईने छै न।
(२) िो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखि एकाघर सगोलका पररवारका
सदस्िको शेिर रहे को एक भन्दा बढी सं स्था भएमा िो दफा प्रारम्भ भएको
मममिले छ मयहनामभि एक आपसमा दफा ११क. बमोक्षिम गामभनु पनेछ।
(३) िस ऐनमा अन्िि िुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए िापमन उपदफा

(२) बमोक्षिमको अवमध पमछ एकाघर सगोलका पररवारका सदस्िको शेिर
रहेका एक भन्दा बढी सं स्थाको इिाििपि नवीकरण गररने छै न।”
(४)

दफा १३ को,–
(क)

उपदफा (२) को खण्ड (क) को सट्टा दे हािको खण्ड (क) राक्षखएको छाः“(क) झुट्टा कागिाि वा यववरण पेश गरी इिाििपि प्राप्त गरे मा
वा बैदेक्षशक रोिगारमा पठाएमा”

(ख)

उपदफा (२) को खण्ड (घ) पमछ दे हािका खण्ड (घ१) र (घ२) थयपएका छन्ाः-
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"(घ१) दफा १४ यवपरीि स्वाममत्व वा दायित्व हस्िान्िरण वा पररविनन
गरे मा,
(घ२) लगािार दुइन वषनसम्म वायषनक एकसि िना पमन कामदार पठाउन
नसकेमा,"
(ग)

उपदफा (४) को ठाउँ ठाउँमा रहे का “नेपाल सरकार” भन्ने शब्दहरुको
सट्टा “मन्िालि” भन्ने शब्द राक्षखएको छ।

(५)

दफा १५ को,(क)

उपदफा (१) मा रहे का “यवभाग समि” भन्ने शब्दहरु पमछ “अनलाइन
माफनि” भन्ने शब्दहरु थपी सोही उपदफाको खण्ड (च) को सट्टा दे हािको
खण्ड (च) राक्षखएको छाः“(च)

ु को नेपाली कुटनीमिक मनिोगबाट प्रमाक्षणि गररएको
गन्िव्ि मुलक
मागपि र अक्षख्ििारीको सक्कल प्रमि”

(ख)

उपदफा (२) पमछ दे हािको उपदफा (२क) थयपएको छाः“(२क) गन्िव्ि

ु मा
मुलक

रहेको

नेपाली

कुटनीमिक

मनिोगले

उपदफा (१) को खण्ड (च) मा उल्ले क्षखि प्रमाक्षणि कागिाि पन्र ददनमभि
यवभागमा पठाउनु पनेछ। रोिगारदािाबाट कामदारको लामग हवाइ
यटकटको प्रवन्ध भए नभएको समेि खुलाई पठाउनु पनेछ।”
(ग) उपदफा (३) को खण्ड (ग) को सट्टा दे हािको खण्ड (ग) राक्षखएको छाः“(ग)

कामदारको सुरिा, व्िवसाििन्ि सुरिा र स्वास््िको दृयष्टले
अनुपिुि दे क्षखएमा,”

(६)

दफा २० को,(क) उपदफा (१) मा रहे का “दफा १९ वमोक्षिम िानकारी ददईसकेपमछ” भन्ने

शब्दहरू क्षझकी सोही उपदफामा रहे का “यकटान नभएकोमा” भन्ने शब्दहरु
पमछ “श्रम क्षस्वकृमि मलएको मममिले ” भन्ने शब्दहरु थयपएका छन्।

(ख) उपदफा (२) मा रहेका “वायषनक बीस प्रमिशिले हुने व्िािको रकम समेि
िोडी”

भन्ने शब्दहरुको सट्टा “वायषनक पच्चीस प्रमिशि रकम थप गरी”

भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।
(७)

दफा २१ पमछ दे हािका दफा २१क. र २१ख. थयपएका छन्:“२१क. उिुरी ददन सयकनेाः (१) िस ऐन बमोक्षिम उिुरी गनन सयकने यवषिमा
हुलाक वा यवद्युिीि माध्िमबाट समेि उिुरी गनन सयकनेछ र त्िसरी प्राप्त
भएको उिुरी यवभाग वा कािानलिले दिान गरी कारबाही गनुन पनेछ।
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(२) िस ऐन बमोक्षिम यवभाग समि उिुरी गनन सयकने यवषिमा
सम्बक्षन्धि क्षिल्लाक्षस्थि प्रमुख क्षिल्ला अमधकारी समि समेि उिुरी ददन
सयकनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोक्षिम प्रमुख क्षिल्ला अमधकारी समि परे को
उिुरी इिाििपि प्राप्त सं स्था उपर परे कोमा साि ददनमभि सो उिुरी
यवभागमा पठाउनु पनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोक्षिम कुनै व्िक्षि उपर परे को उिुरी
सम्बन्धमा प्रमुख क्षिल्ला अमधकारीले िाँचबुझ गरी कामदार वा मनिको
प्रमिमनमधलाई िमिपूमिन भराई ददनु पने दे क्षखएमा दुबै पियवच छलफल गराई
िमिपूमिन भराईददने गरी मेलममलाप गराउन सक्नेछ र त्िसरी मेलममलाप
गराएको िानकारी यवभागलाई ददनु पनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोक्षिम मेलममलाप हुन नसकेको अवस्थामा वा

उिुरीको प्रकृमिबाटै मेलममलाप गराउन ममल्ने नदे क्षखएमा प्रमुख क्षिल्ला
अमधकारीले सक्कलै उिुरी आवश्िक कारबाहीको लामग यवभागमा पठाउनु
पनेछ।
२१ख. पुनाः श्रम स्वीकृमि सम्बन्धी व्िवस्थााः (१) पुनाः श्रम स्वीकृमि मलन चाहने
कामदारले िोयकए बमोक्षिम आवश्िक कागिाि सयहि सम्बक्षन्धि मनकािमा
मनवेदन ददनु पनेछ।
ु
(२) यवदे शमा रहे का कामदारले सम्बक्षन्धि मुलक
हे ने नेपाली

कुटनीमिक मनिोगबाट बढीमा दुई पटक श्रम स्वीकृमि मलन सक्नेछ।

(३) पुनाः श्रम स्वीकृमि सम्बन्धी अन्ि व्िवस्था िोयकए बमोक्षिम
हुनेछ।”
(८)

दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (घ) मा रहे का “श्रम, रोिगार
िथा िािािाि व्िवस्था”

भन्ने शब्दहरुको सट्टा “श्रम, रोिगार िथा सामाक्षिक

सुरिा” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।
(९)

दफा ६४ को उपदफा (१) मा रहे का “श्रम अदालिको मुद्दा हे ने अमधकारी” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “श्रम अदालिको अध्ििले िोकेको सोही अदालिको एकिना
सदस्ि” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(१०) दफा ७४ को,(क)

उपदफा (२) मा रहेका “वा आफ्नो प्रमिमनमध मनिुि गनन” भन्ने शब्दहरु
क्षझयकएका छन्।
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(ख)

उपदफा (४) मा रहेका “शाखा खोल्ने”

भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यवदे शी

ु मा शाखा खोल्ने” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।
मुलक

(११) ठाउँ ठाउँमा रहे का “वैदेक्षशक रोिगार प्रबिनन बोडन” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “बैदेक्षशक
रोिगार
२७.

बोडन” भन्ने शब्दहरू राखी रुपान्िर गररएका छन्।

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

दफा ५ को,–
(क)

उपदफा (२) को खण्ड (क) पमछ दे हािको खण्ड (क१) थयपएको छाःरायिि यहि अनुकूल िथा ट्रष्टलाई फाइदा हुने गरी

“(क१)

पिनटकीि र व्िावसायिक कािन सञ्चालन गनन।”
(ख)

उपदफा (३) पमछ दे हािका उपदफा (३क) र (३ख) थयपएका छन्:“(३क) उपदफा (३) बमोक्षिम कािनक्रम सञ्चालन गदान समममिले

ट्रष्टको सम्पक्षत्त कुनै व्िक्षि वा सं स्थालाई ट्रष्टको मसफाररसमा नेपाल
सरकारले िोकेको अवमधको लामग मलिमा ददन सक्नेछ।
(३ख) उपदफा (३क) मा िुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन

ँ ी
अवमध िोकी मलिमा ददइएको सम्पक्षत्तको उपभोग गने पिले थप पूि
लगानी सयहि यवद्यमान सं रचनालाई ममनि सम्भार गरी सञ्चालन गनन चाहे मा
र सोबाट ट्रष्टलाई थप आमथनक लाभ हुने सुमनक्षिि भएमा त्िस्िो अवमध

समाप्त हुन ु अगावै समेि आवश्िकिा अनुसार ट्रष्टको मसफाररसमा नेपाल
सरकारले मलिको अवमध थप गनन सक्नेछ।
िर त्िसरी थप गररने मलि अवमध शुरु मलि अवमध भन्दा बढी हुने
छै न।”
(२)

दफा ७ को,–
(क) उपदफा (१) को सट्टा दे हािको उपदफा (१) राक्षखएको छाः“(१) ट्रष्टको सम्पक्षत्त व्िवस्थापन र सं रिण गरी ट्रष्ट सञ्चालन गनन दे हाि
बमोक्षिमको ट्रष्ट सञ्चालक समममि रहनेछाः(क)

प्रधानमन्िीले िोकेको नेपाल सरकारको कुनै मन्िी-अध्िि

(ख)

प्रधानमन्िी िथा मक्षन्िपररषद्को कािानलिको सम्बक्षन्धि िेि
हे न न

सक्षचव

-सदस्ि

(ग)

कािनकारी सक्षचव, नेपाल ट्रष्टको कािानलि

(घ)

नेपाल सरकारले मनिुि गरे का वा िोकेका एक िना मयहला
सयहि िीन िना व्िक्षि
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(ङ)
(ख)

नेपाल

ट्रष्टको कािानलिको सहसक्षचव- सदस्ि-सक्षचव”

उपदफा (२) मा रहे को “नागररक” भन्ने शब्द पमछ “उपदफा (१) को
खण्ड (घ) बमोक्षिम” भन्ने शब्दहरु थयपएका छन्।

(ग)

उपदफा (३) को शुरुमा “उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोक्षिमको” भन्ने
शब्दहरु थयपएका

(घ)

छन्।

उपदफा (४) मा रहेका “उपदफा (३) मा िुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए
िापमन” भन्ने शब्दहरू पमछ “उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोक्षिमको” भन्ने
शब्दहरु थयपएका छन्।

(३)

दफा १४ पमछ दे हािको दफा १४क. थयपएको छाः“१४क. पुरस्कार ददन सक्ने: दफा ४ बमोक्षिम ट्रष्टको नाममा कािम हुने सम्पक्षत्तको
यवषिमा आवश्िक सबुद प्रमाण सयहि िानकारी ददने व्िक्षिलाई समममिले
िोयकए बमोक्षिम पुरस्कार ददन सक्नेछ।”

(४) दफा २४ को उपदफा (२) मा रहे का “व्िवस्थायपका-सं सदको राज्िव्िवस्था समममि”
भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सङ्घीि सं सदको सम्बक्षन्धि समममि” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका
छन्।
२८.

संवैधामनक पररषद् (काम, किनव्ि, अमधकार र कािनयवमध) सम्बन्धी ऐन,२०६६ मा संशोधनाः
सं वैधामनक पररषद् (काम, किनव्ि, अमधकार र कािनयवमध) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ७
को ठाउँ ठाउँमा रहे का “व्िवस्थायपका-सं सद सक्षचवालि” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सं घीि
सं सद सक्षचवालि” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

२९.

फोहोर मैला व्िवस्थापन ऐन, २०६८ मा संशोधन: फोहोरमैला व्िवस्थापन ऐन, २०६८
को,–
(१)

दफा २ को,(क)

खण्ड (घ) क्षझयकएको छ।

(ख)

खण्ड (न) को सट्टा दे हािको खण्ड (न) राक्षखएको छाः“(न)

“मन्िालि” भन्नाले नेपाल सरकारको सं घीि माममला िथा सामान्ि
प्रशासन मन्िालि सम्झनु पछन।”

(ग)

खण्ड (भ) क्षझयकएको छ।

(२)

दफा २० को उपदफा (२) क्षझयकएको छ।

(३)

दफा २१ को उपदफा (५) क्षझयकएको छ।

(४)

दफा २३ को,(क)

उपदफा (२) को खण्ड (ण) को सट्टा दे हाको खण्ड (ण) राक्षखएको छाः24
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“(ण) मन्िालिले िोकेको सहसक्षचव-सदस्ि सक्षचव”
(ख)

उपदफा (५) क्षझयकएको छ।

(५)

पररच्छे द-८ क्षझयकएको छ।

(६)

दफा ४७ को उपदफा (२) र (३) क्षझयकएका छन्।

(७)

दफा ४८ मा रहे का “वा केन्ि” भन्ने शब्दहरू क्षझयकएका छन्।

(८)

दफा ४९ को उपदफा (१) मा रहे को “केन्िले ” भन्ने शब्दको सट्टा “मन्िालिले ”
भन्ने शब्द राक्षखएको छ।

(९)

दफा ५० को उपदफा (२) क्षझयकएको छ।

(१०) दफा ५१ को उपदफा (१) को सट्टा दे हािको उपदफा (१) राक्षखएको छाः“(१) िो ऐन िथा िस ऐन अन्िगनि बनेको मनिमावलीको अमधनमा रही

स्थानीि िहले यवमभन्न प्रकृमिका फोहोरमैला व्िवस्थापनको लामग बेग्लाबेग्लै
मापदण्ड िारी गनन सक्नेछ।”
(११) दफा ५२

पमछ दे हािको दफा

५२क. थयपएको छाः-

“५२क.सम्पक्षत्त िथा दायित्व नेपाल सरकारमा सने: फोहोरमैला व्िवस्थापन केन्ि
यवघटन

भएपमछ त्िसको सम्पूण न सम्पक्षत्त िथा दायित्व नेपाल

सरकारमा सनेछ।”
३०.

भूकम्पबाट प्रभायवि सं रचनाको पुनमननमानण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा संशोधनाः भूकम्पबाट
प्रभायवि सं रचनाको पुनमननमानण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को,–
(१)

दफा ५ को खण्ड (ख), (ङ) र (च) मा रहेका “व्िवस्थायपका-सं सद” भन्ने शब्द
हरुको सट्टा “प्रमिमनमध सभा” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(२)

दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को सट्टा दे हािको खण्ड (ख) राक्षखएको
छाः“(ख) प्रमिमनमध सभाको प्रमुख यवपिी दलको नेिा वा मनिले िोकेको
उपनेिा

(३)

-उपाध्िि”

दफा २४ को उपदफा (३) मा रहे को “व्िवस्थायपका-सं सद” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“प्रमिमनमध सभा” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(४)

दफा २५ को उपदफा (२) मा रहे का “व्िवस्थायपका-सं सद” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“सं घीि सं सद” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

३१.

औद्योमगक व्िवसाि ऐन, २०७३ मा सं शोधनाः औद्योमगक व्िवसाि ऐन, २०७३ को दफा
८ को,–
(१)

उपदफा (२) पमछ दे हािको उपदफा (२क) थयपएको छाः25
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“(२क) कुनै उद्योगले उपदफा (२) बमोक्षिमको अवमधमभि मनवेदन ददन
नसकेको कारण खुलाई उद्योग दिान प्रमाणपिमा उक्षल्लक्षखि अवमध समाप्त भएको
मममिले छ मयहनामभि त्िस्िो प्रमाणपिमा उक्षल्लक्षखि अवमध बढाउनका लामग उद्योग
दिान गने मनकाि समि मनवेदन ददन सक्नेछ।
िर अनुममिपि मलनु पने बाहेकका सम्वि् २०७३ साल मं मसर ७ गिे
अगावै दिान भएका िथा िस अक्षघ थयपएको म्िाद मभि समेि सञ्चालन वा उत्पादन
वा कारोबार प्रारम्भ गनन नसकेका अन्ि उद्योगको हकमा िो उपदफा प्रारम्भ भएको
मममिले िीन मयहनामभि त्िस्िो मनवेदन ददई सक्नु पनेछ।”
(२)

उपदफा (३) मा रहेका “उपदफा (२) बमोक्षिम” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “उपदफा
(२) वा (२क) बमोक्षिम” भन्ने शब्दहरु राखी अन्त्िमा दे हािको प्रमिवन्धात्मक
वाक्िांश थयपएको छिर उपदफा (२क) बमोक्षिम ददइएको मनवेदनको हकमा उद्योग स्थापनाको
लामग गनुन पने मनमानण लगाििका कामको प्रगमि हे री साना उद्योगको हकमा प्रमि
वषन पच्चीस हिार, मझौला उद्योगको हकमा प्रमि वषन पचहत्तर हिार, ठू ला उद्योगको
हकमा प्रमि वषन एकलाख पचास हिारका दरले िररवाना मलई उद्योग सञ्चालन वा
व्िावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गने अवमध बढाउन सयकनेछ।”

(३)

उपदफा (५) मा रहेका “उपदफा (२) बमोक्षिम” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “उपदफा
(२) वा (२क) बमोक्षिम” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

३२.

संघीि सं सदका पदामधकारी िथा सदस्िहरूको पाररश्रममक िथा सुयवधा सम्बन्धी ऐन, २०७३
मा संशोधनाः सं घीि सं सदका पदामधकारी िथा सदस्िहरूको पाररश्रममक िथा सुयवधा सम्बन्धी

ऐन, २०७३ को अनुसूची-१ को शीषनकमा रहे का “दफा ३, ४, ६, ७, ८, ९, १७ र १९
सँग सम्बक्षन्धि” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “दफा ३, ४, ६, ७, ८, १७ र १९ सँग सम्बक्षन्धि”
भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।
३३.

मनवानचन (कसूर िथा सिाि) ऐन, २०७३ मा संशोधनाः मनवानचन (कसूर िथा सिाि) ऐन,
२०७३ को दफा २५ को उपदफा (५) मा रहेका “उपदफा (३)” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“उपदफा (४)” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

३४.

न्िाि प्रशासन ऐन, २०७३ मा सं शोधनाः न्िाि प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २८ पमछ
दे हािको दफा २८क. थयपएको छाःु ाई र यकनारा
“२८क.मुद्दा हेदानको प्राथममकिा क्रमाः (१) अदालिले मुद्दाको कारबाही, सुनव
गदान दे हािको प्राथममकिा क्रम अनुसार गनुन पनेछाः(क)

अनुसन्धानको मसलमसलामा यहरासिमा रहे को व्िक्षि पि रहे को मुद्दा,

(ख)

पुपि
न को लामग थुनामा रहे को व्िक्षि पि रहे को मुद्दा,
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(ग)

कैदमा रहे को पिको मुद्दा,

(घ)

अपाङ्गिा भएका व्िक्षि िथा बालबामलका पि रहे को मुद्दा,

(ङ)

शारीररक अशििा भएका वा पचहत्तर वषनभन्दा बढी उमेरका व्िक्षि
पि रहे का मुद्दा,

(च)

मयहला मबरुिको यहं सा सम्बन्धी मुद्दा,

(छ)

िािीि भेदभाव िथा छूवाछूि सम्बन्धी मुद्दा,

(ि)

न्वारान वा नािा कािम सम्बन्धी मुद्दा,

(झ)

माना चामल सम्बन्धी मुद्दा,

(ञ)

सम्बन्ध यवच्छे द सम्बन्धी मुद्दा,

(ट)

मुद्दा दिानको क्रमबाट पयहले दिान भएको मुद्दा।

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए िापमन एउटै क्रममा एकै

ु ाई र
प्रकृमिका एक भन्दा बढी मुद्दा भएमा पयहले दिान भएको मुद्दाको कारबाही, सुनव
यकनारा गनुन पनेछ।
(३) कुनै मुद्दामा उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा उल्ले ख भएका

ु ाई
व्िक्षिका अमिररि अन्ि व्िक्षिहरु पमन पि रहे छन भने त्िस्िो मुद्दाको कारबाही, सुनव
ु ाई र यकनारा गनुन पनेछ।
गदान त्िस्िा ब्िक्षिहरुको हकमा समेि कारबाही, सुनव

(४) उपदफा (१) र (२) मा िुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन अदालिले मुद्दाको

ु ाई र यकनारा गनन
गम्भीरिा र औक्षचत्ि हेरी कुनै मुद्दालाई प्राथममकिा ददई कारबाही, सुनव
सक्नेछ।”
३५.

रािनीमिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधनाः रािनीमिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३
को,–
(१)

दफा ४३ मा रहेका “दुई वा दुईभन्दा बढी दल बीच” भन्ने शब्दहरु पमछ “वा
एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पिहरु बीच” भन्ने शब्दहरु थयपएका छन्।

(२)

दफा ४४ को उपदफा (१) मा रहेका “दलको केन्िीि समममिको चालीस प्रमिशि
सदस्िले ” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “पिले दलको केन्िीि समममिको चालीस प्रमिशि
सदस्िको हस्िािर सयहि” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

३६.

मनवानचन आिोग ऐन, २०७३ मा संशोधन: मनवानचन आिोग ऐन, २०७३ को,(१)

दफा २० को उपदफा (४) को अन्त्िमा दे हािको प्रमिवन्धात्मक वाक्िांश थयपएको
छाः-
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“िर िस दफा बमोक्षिम अस्थािी दरबन्दी सृिना गदान वा करार वा
ज्िालादारीमा कमनचारी मनिुक्षिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार, अथन मन्िालिको
सहममि मलई आिोगले बनाएको कािनयवमध बमोक्षिम गनुन पनेछ।”
(२)

दफा २८ को सट्टा दे हािको दफा २८ राक्षखएको छाः“२८. भैपरी रकमको खचन स्वीकृि कािनयवमध बमोक्षिम गनेाः प्रचमलि कानूनमा

िुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन नेपाल सरकारले आिोगको लामग
बिेटमा छु ट्याएको भै परी आउने शीषनक अन्िनगिको रकमको खचन नेपाल
सरकार, अथन मन्िालिको सहममिमा आिोगले बनाएको कािनयवमधको
आधारमा गनुन पनेछ।”

(३)

दफा ३८ को सट्टा दे हािको दफा ३८ राक्षखएको छाः“३८. मालसामान खररद गनन सक्नेाः आिोगले मनवानचन प्रिोिनको लामग आवश्िक
वस्िु वा सेवा खररद गदान सावनिमनक खररद सम्बन्धी प्रचमलि कानून
बमोक्षिम

गनुन पनेछ।

िर मनवानचनका सम्बन्धमा ित्काल व्िवस्थापन गनुन पने िोयकए
बमोक्षिमका मनवानचन सामग्रीहरु खररद गदान वा से वा प्राप्त गदान प्रचमलि
सावनिमनक खररद सम्बन्धी कानूनको प्रयक्रिा पूरा गनन सम्भव नभएको
अवस्थामा आिोगले आधार र कारण खुलाई मछटो माध्िमबाट वा सोझै
बिारबाट मालसामान खररद गनन वा सेवा प्राप्त गनन सक्नेछ।”
३७.

रायिि प्राकृमिक स्रोि िथा यवत्त आिोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः रायिि प्राकृमिक स्रोि
िथा यवत्त आिोग ऐन, २०७४ को दफा १२ मा रहे का “मनि मनलम्बनमा परे मा” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “मनि सं यवधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोक्षिम आफ्नो पदको
कािनसम्पादन गनन नपाउने भएमा” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

३८.

रायिि समावेशी आिोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः रायिि समावेशी आिोग ऐन, २०७४
को,–
(१)

दफा ३ को खण्ड (छ) मा रहेका “आवश्िक मनदे शन ददने” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“कािानन्विनको लामग आवश्िक मसफाररस गने वा सुझाब ददने” भन्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन्।

(२)

दफा ९ को उपदफा (१०) को सट्टा दे हािको उपदफा (१०) राक्षखएको छाः“(१०) नेपाल मनिामिी सेवाको रािपिांयकि प्रथम श्रे णीको अमधकृिले
आिोगको सक्षचवको रुपमा काम गनेछ। त्िस्िो कमनचारी मनिुक्षि नभएसम्म
आिोगको वररष्ठिम कमनचारीले आिोगको सक्षचव भई काम गनेछ।”

28

www.lawcommission.gov.np

(३)

दफा १२ मा रहे का “मनि मनलम्बनमा परे मा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “मनि
सं यवधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोक्षिम आफ्नो पदको कािनसम्पादन
गनन नपाउने भएमा” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(४)

दफा १३ को प्रमिबन्धात्मक वाक्िांश क्षझयकएको छ।

(५)

दफा १९ मा रहे का “सङ्घीि माममला िथा स्थानीि यवकास मन्िालि” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “सं घीि माममला िथा सामान्ि प्रशासन मन्िालि” भन्ने शब्दहरू
राक्षखएका छन्।

(६)

दफा २२ मा रहेका “िस ऐन वा िस अन्िगनि” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “िो ऐन वा
िस ऐन अन्िगनि” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(७)

दफा २३ को उपदफा (२) मा रहे का “अथन मन्िालिको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“नेपाल सरकार, अथन मन्िालिको” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(८)

दफा २४ मा रहे का “सञ्चालन गने” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सञ्चालन गनन” भन्ने
शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(९)
३९.

दफा २१ र अनुसूची खारे ि गररएको छ।

आददवासी िनिामि आिोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः आददवासी िनिामि आिोग ऐन,
२०७४ को,(१)

दफा २ को खण्ड (ख) को सट्टा दे हािको खण्ड (ख) राक्षखएको छाः“(ख) “आददवासी िनिामि” भन्नाले आिोगको मसफाररसमा नेपाल सरकारले
िोकेको िामि वा समुदाि सम्झनु पछन।”

(२)

दफा ७ को खण्ड (ठ) मा रहे का “आवश्िक मनदे शन ददने” भन्ने शब्दहरूको सट्टा
“नेपाल सरकारलाई कािानन्विनको लामग आवश्िक मसफाररस गने वा सुझाब ददने”
भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(३)

दफा १२ को उपदफा (२) मा रहे का “िथा स्थानीि िह” भन्ने शब्दहरू क्षझयकएका
छन्।

(४)

दफा १३ को उपदफा (१०) को सट्टा दे हािको उपदफा (१०) राक्षखएको छाः“(१०) नेपाल मनिामिी सेवाको रािपिांयकि प्रथम श्रे णीको अमधकृिले
आिोगको सक्षचवको रुपमा काम गनेछ। त्िस्िो कमनचारी मनिुक्षि नभएसम्म
आिोगको वररष्ठिम कमनचारीले आिोगको सक्षचव भई काम गनेछ।”

(५)

दफा १६ मा रहे का “मनि मनलम्बनमा परे मा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “मनि
सं यवधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोक्षिम आफ्नो पदको कािनसम्पादन
गनन नपाउने भएमा” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।
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(६)

दफा १७ को प्रमिबन्धात्मक वाक्िांश क्षझयकएको छ।

(७)

दफा २३ मा रहे का “सङ्घीि माममला िथा स्थानीि यवकास मन्िालि” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “सं घीि माममला िथा सामान्ि प्रशासन मन्िालि” भन्ने शब्दहरू
राक्षखएका छन्।

(८)

दफा २६ मा रहेका “िस ऐन वा िस अन्िगनि” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “िो ऐन वा
िस ऐन अन्िगनि” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(९)

दफा २७ को,–
(क)

उपदफा (१) मा रहे का “आिोगको लामग” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “आिोगले ”
भन्ने शब्द राक्षखएको छ।

(ख)

उपदफा (२) मा रहे का “अथन मन्िालिको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “नेपाल
सरकार, अथन मन्िालिको” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(१०) दफा २५ र अनुसूची खारे ि गररएको छ।
४०.

मधेशी आिोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः मधेशी आिोग ऐन, २०७४ को,–
(१)

दफा ७ को खण्ड (ट) मा रहे का “आवश्िक मनदे शन ददने” भन्ने शब्दहरूको सट्टा
“नेपाल सरकारलाई कािानन्विनको लामग आवश्िक मसफाररस गने वा सुझाब ददने”
भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(२)

दफा १३ को उपदफा (१०) को सट्टा दे हािको उपदफा (१०) राक्षखएको छाः“(१०) नेपाल मनिामिी सेवाको रािपिांयकि प्रथम श्रे णीको अमधकृिले
आिोगको सक्षचवको रुपमा काम गनेछ। त्िस्िो कमनचारी मनिुक्षि नभएसम्म
आिोगको वररष्ठिम कमनचारीले आिोगको सक्षचव भई काम गनेछ।”

(३)

दफा १६ मा रहे का “मनि मनलम्बनमा परे मा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “मनि
सं यवधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोक्षिम आफ्नो पदको कािनसम्पादन
गनन नपाउने भएमा” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(४)

दफा १७ को प्रमिबन्धात्मक वाक्िांश क्षझयकएको छ।

(५)

दफा २३ मा रहे का “सङ्घीि माममला िथा स्थानीि यवकास मन्िालि” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “सं घीि माममला िथा सामान्ि प्रशासन मन्िालि” भन्ने शब्दहरू
राक्षखएका छन्।

(६)

दफा २६ मा रहेका “िस ऐन वा िस अन्िगनि” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “िो ऐन वा
िस ऐन अन्िगनि” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(७)

दफा २७ को उपदफा (२) मा रहे को “अथन मन्िालिको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“नेपाल सरकार, अथन मन्िालिको” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
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(८)
४१.

दफा २५ र अनुसूची खारे ि गररएको छ।

रायिि दमलि आिोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः रायिि दमलि आिोग ऐन, २०७४ को,–
(१)

दफा २ को खण्ड (ग) क्षझयकएको छ।

(२)

दफा ३ को,–
(क) खण्ड (ङ) मा रहे का “समुदािको सशिीकरण लामग” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“समुदािको सशिीकरणको लामग” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।
(ख)

खण्ड (च) मा रहेका “आवश्िक मनदे शन ददने” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“कािानन्विनको लामग आवश्िक मसफाररस गने वा सुझाब ददने” भन्ने
शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(३)

दफा १० को उपदफा (१) मा रहे का “हक यहि” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “हक
यहिमा” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(४)

दफा १२ को ठाउँ ठाउँमा रहे का “महान्िािामधविा” भन्ने शब्दहरूको सट्टा
“सम्बक्षन्धि मनकाि” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(५)

दफा १७ को उपदफा (१०) को सट्टा दे हािको उपदफा (१०) राक्षखएको छाः“(१०) नेपाल मनिामिी सेवाको रािपिांयकि प्रथम श्रे णीको अमधकृिले
आिोगको सक्षचवको रुपमा काम गनेछ। त्िस्िो कमनचारी मनिुक्षि नभएसम्म
आिोगको वररष्ठिम कमनचारीले आिोगको सक्षचव भई काम गनेछ।”

(६)

दफा २० मा रहे का “मनि मनलम्बनमा परे मा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “मनि
सं यवधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोक्षिम आफ्नो पदको कािनसम्पादन
गनन नपाउने भएमा” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(७)

दफा २१ को प्रमिबन्धात्मक वाक्िांश क्षझयकएको छ।

(८)

दफा २७ मा रहे का “सङ्घीि माममला िथा स्थानीि यवकास मन्िालि” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “सं घीि माममला िथा सामान्ि प्रशासन मन्िालि” भन्ने शब्दहरू
राक्षखएका छन्।

(९)

दफा २९ को उपदफा (२) मा रहे का “अथन मन्िालिको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“नेपाल सरकार, अथन मन्िालिको” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(१०) दफा ३२ मा रहेका “िस ऐन वा िस अन्िगनि” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “िो ऐन वा
िस ऐन अन्िगनि” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
(११) दफा ३१ र अनुसूची खारे ि गररएको छ।
४२.

थारु आिोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः थारु आिोग ऐन, २०७४ को,–
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(१)

दफा ७ को खण्ड (ठ) मा रहे का “आवश्िक मनदे शन ददने” भन्ने शब्दहरूको सट्टा
“नेपाल सरकारलाई कािानन्विनको लामग आवश्िक मसफाररस गने वा सुझाब ददने”
भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(२)

दफा १३ को उपदफा (१०) को सट्टा दे हािको उपदफा (१०) राक्षखएको छाः“(१०) नेपाल मनिामिी सेवाको रािपिांयकि प्रथम श्रे णीको अमधकृिले
आिोगको सक्षचवको रुपमा काम गनेछ। त्िस्िो कमनचारी मनिुक्षि नभएसम्म
आिोगको वररष्ठिम कमनचारीले आिोगको सक्षचव भई काम गनेछ।”

(३)

दफा १६ मा रहे का “मनि मनलम्बनमा परे मा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “मनि
सं यवधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोक्षिम आफ्नो पदको कािनसम्पादन
गनन नपाउने भएमा” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(४)

दफा १७ मा रहे का “िर त्िसरी ररि भएको सदस्ि मनिुक्षिका लामग पद ररि
भएको मममिले पैँ िीस ददनमभि पदपूमिन प्रयक्रिा सुरु गररसक्नु पनेछ” भन्ने शब्दहरु
क्षझयकएका छन्।

(५)

दफा २३ मा रहे का “सङ्घीि माममला िथा स्थानीि यवकास मन्िालि” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “सं घीि माममला िथा सामान्ि प्रशासन मन्िालि” भन्ने शब्दहरू
राक्षखएका छन्।

(६)

दफा २६ मा रहेका “िस ऐन वा िस अन्िगनि” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “िो ऐन वा
िस ऐन अन्िगनि” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(७)

दफा २७ को उपदफा (२) मा रहे का “अथन मन्िालिको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“नेपाल सरकार, अथन मन्िालिको” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(८)
४३.

दफा २५ र अनुसूची खारे ि गररएको छ।

रायिि मयहला आिोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः रायिि मयहला आिोग ऐन, २०७४ को,–
(१)

दफा १७ को उपदफा (१०) मा रहे का “यवक्षशष्ट श्रे णीको कमनचारी” भन्ने शब्दहरुको

(२)

दफा २० मा रहेका “मनलम्बनमा परे मा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सं यवधानको धारा

सट्टा “रािपिांयकि प्रथम श्रे णीको अमधकृि” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

१०१ को उपधारा (६) बमोक्षिम आफ्नो पदको कािनसम्पादन गनन नपाउने भएमा”
भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।
४४

मुक्षस्लम आिोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः मुक्षस्लम आिोग ऐन, २०७४ को,–
(१)

दफा ७ को खण्ड (ट) मा रहे का “आवश्िक मनदे शन ददने” भन्ने शब्दहरूको सट्टा
“नेपाल सरकारलाई कािानन्विनको लामग आवश्िक मसफाररस गने वा सुझाव ददने”
भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
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(२)

दफा १३ को उपदफा (१०) को सट्टा दे हािको उपदफा (१०) राक्षखएको छाः–
“(१०) नेपाल मनिामिी सेवाको रािपिांयकि प्रथम श्रे णीको अमधकृिले
आिोगको सक्षचवको रुपमा काम गनेछ। त्िस्िो कमनचारी मनिुक्षि नभएसम्म
आिोगको वररष्ठिम कमनचारीले आिोगको सक्षचव भई काम गनेछ।”

(३)

दफा १६ मा रहे का “मनि मनलम्बनमा परे मा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “मनि
सं यवधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोक्षिम आफ्नो पदको कािनसम्पादन
गनन नपाउने भएमा” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(४)

दफा १७ को प्रमिवन्धात्मक वाक्िांश क्षझयकएको छ।

(५)

दफा २३ मा रहे का “सङ्घीि माममला िथा स्थानीि यवकास मन्िालि” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “सं घीि माममला िथा सामान्ि प्रशासन मन्िालि” भन्ने शब्दहरू
राक्षखएका छन्।

(६)

दफा २७ को उपदफा (२) मा रहे का “अथन मन्िालिको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“नेपाल सरकार, अथन मन्िालिको” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(७)
४५.

दफा २५ र अनुसूची खारे ि गररएको छ।

अन्िर सरकारी यवत्त व्िवस्थापन ऐन, २०७४ मा संशोधनाः अन्िर-सरकारी यवत्त व्िवस्थापन

ऐन, २०७४ को दफा ३३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा रहे का “गाउँपामलका र
नगरपामलकाका प्रमुख र उपप्रमुखमध्िेबाट” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “गाउँपामलकाका अध्िि
वा उपाध्िि र नगरपामलकाका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्िेबाट” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

४६.

रािपमि र उपरािपमिको पाररश्रममक िथा सुयवधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा सं शोधनाः रािपमि
र उपरािपमिको पाररश्रममक िथा सुयवधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची-४ को शीषनकमा

रहेका “शपथ ग्रहण” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “शपथ ग्रहणको ढाँचा” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका
छन्।
४७.

स्थानीि सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संशोधन: स्थानीि सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
को,–
(१) दफा २ को खण्ड (प) को उपखण्ड (२) मा रहे का “नगर कािनपामलकाको अध्िि,
उपाध्िि” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नगर कािनपामलकाको प्रमुख, उपप्रमुख”

भन्ने

शब्दहरू राक्षखएका छन्।
(२)

दफा १० को खण्ड (ग) मा रहेका “वडाको केन्ि िथा” भन्ने शब्दहरु क्षझयकएका
छन्।

(३)

दफा ११ को,(क)

उपदफा (२) को,-
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(१)

खण्ड (घ) को,–
(अ)

उपखण्ड (६) मा रहे का “एवं खानीिन्ि”

भन्ने शब्दहरू

क्षझयकएका छन्।
(आ)

उपखण्ड (७) को शुरुमा “प्रचमलि कानून बमोक्षिम गने”
भन्ने शब्दहरू थयपएका छन्।

(२)

खण्ड (प) को उपखण्ड (७) मा रहे का “नुन, माटो, खरीढु ङ्गा िथा
स्लेट िस्िा खानीिन्ि वस्िु” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “माटो िथा
स्लेट िस्िा वस्िु” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(ख)

उपदफा (४) को,–
(१)

खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) मा रहे का “स्वास््ि सं स्थाहरुको
क्षक्लमनक” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “स्वास््ि सं स्था र क्षक्लमनक” भन्ने
शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(२)

खण्ड (ङ) को उपखण्ड (२१) मा रहे का “अनुगमन र अनुगमन”
भन्ने शब्दहरूको सट्टा “अनुगमन र मनिमन” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका
छन्।

(३)

खण्ड (ट) पमछ दे हािको खण्ड (ठ) थयपएको छाः“(ठ) सं घ, सं स्था दिान िथा नवीकरण
(१)

सं घ, सं स्था पररचालन सम्बन्धी स्थानीि नीमि, कानून,
मापदण्ड, िोिना, कािानन्विन र मनिमन,

(२)
(ग)

स्थानीि स्िरका सं घ, सं स्थाको दिान िथा नवीकरण।”

उपदफा (५) को खण्ड (ग) पमछ दे हािको खण्ड (घ) थयपएको छाः“(घ)

लघु, घरे ल ु िथा साना उद्योग
(१)

लघु, घरे ल ु र साना उद्योगको दिान, नवीकरण, खारे िी,
मनिमन, यवकास प्रविनन र व्िवस्थापन,

(२)
(घ)

उद्यमक्षशलिाको यवकास र प्रविनन।”

उपदफा (७) मा रहे का “उपदफा (१), (३), (४) र (५) बमोक्षिमको” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “िस दफा बमोक्षिमका” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(४)

दफा १२ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) को उपखण्ड (३४) पमछ दे हािको
उपखण्ड (३४क) थयपएको छाः“(३४क) िािीि पयहचान र िािीि मसफाररसको कािन गने ,”

(५)

दफा ३५ को दफा शीषनकको सट्टा दे हािको दफा शीषनकको राक्षखएको छाः34
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“नक्सामा हे रफेर गरी स्वीकृि गनन सक्ने”
(६)

दफा ४७ को,(क)

उपदफा (२) को खण्ड (ग) को अन्त्िमा दे हािको प्रमिबन्धात्मक वाक्िांश
थयपएको छाः“िर पमि पत्नीबीचको सम्बन्ध मबच्छे द हुने गरी मेलममलाप गनन
सयकने छै न।”

(ख)
(७)

उपदफा (४) मा रहेको “भएको” भन्ने शब्द क्षझयकएको छ।

दफा ४९ को उपदफा (४) को सट्टा दे हािको उपदफा (४) राक्षखएको छाः“(४) न्िायिक समममिले यववादका दुवै पि उपक्षस्थि भएको िीन मयहनामभि

मेलममलापबाट यववादको समाधान गनुन पनेछ। सो अवमधमभि मेलममलाप हुन

नसकेमा दफा ४७ को उपदफा (२) बमोक्षिमको यववादका हकमा त्िस्िो व्िहोरा

िनाई यववाद समाधानको लामग अदालि िानको लामग सम्बक्षन्धि पिलाई िानकारी
ददई िि् सम्बन्धी मममसल िथा कागिाि सम्बक्षन्धि अदालिमा पठाइददनु पनेछ।”
(८)

दफा ५५ को सट्टा दे हािको दफा

५५ राक्षखएको छाः-

“५५. सम्पक्षत्त कराः (१) गाउँपामलका िथा नगरपामलकाले आफ्नो िेिमभिको घर
र घरिग्गामा सम्पक्षत्त कर लगाउनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षिम सम्पक्षत्त कर लगाउँदा घर र सो घरले

चचे को िग्गामा सम्पक्षत्त कर लगाइन बाँकी िग्गा र घर नभएका अन्ि
िग्गामा दफा ५६ बमोक्षिम भूममकर (मालपोि) लगाउनु पनेछ।
स्पष्टीकरणाः िस दफाको प्रिोिनको लागी “घरले चचे को िग्गा” भन्नाले
घरले ओगटे को िग्गाको िेिफल र अमधकिम सो िेिफल बराबरको थप
िग्गासम्म सम्झनु पछन।
(३) उपदफा (१) को प्रिोिनको लामग घर र घरिग्गाको मूल्िाङ्कन
दे हािको आधारमा गनुन पनेछाः(क)

घर र घरिग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपिोगको अवस्था,

(ख)

घर र घरिग्गाको चलनचक्षल्िको मूल्ि र घरको ह्रास मूल्ि,

(ग)

घर र घरिग्गाको व्िापाररक वा आवासीि उपिोगको अवस्था।
(४) उपदफा (१) बमोक्षिम घर र घरिग्गाको सम्पक्षत्त करको दर

मनधानरण गदान नागररकको िीवनस्िर, आमथनकस्िर र कर मिनन सक्ने िमिाको
आधारमा गनुन पनेछ।
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(५) िस ऐनमा अन्िि िुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए िापमन दे हािको
घर र घरिग्गामा सम्पक्षत्त कर लाग्ने छै नाः(क)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीि िहको स्वाममत्वमा
रहेको घर र िग्गा,

(ख)

सरकारी अस्पिालको घर र घरिग्गा,

(ग)

गुठीको स्वाममत्वमा रहे को घर र िग्गा,

(घ)

मुनाफाको उद्देश्ि नराखी सञ्चालन गररएको सरकारी क्षशिण
सं स्था, कम्पनी, समममि, प्रामधकरण, बोडन र सरकारी सं स्थानको घर
र घरिग्गा,

(ङ)

मुनाफाको उद्देश्ि नराखी सञ्चालन भएका सं घ, सं स्थाको घर र
घरिग्गा,

(च)

धाममनक सं स्था (मक्षन्दर, गुम्बा, चचन, मक्षस्िद आदद) को घर र
घरिग्गा,

(छ)

खानेपानी

सङ्कलन

पोखरी, यवद्युिगृह, मसानघाट, कमिस्िान,

कवनला, मिार, यवमानस्थल, बसपाकन, रं गशाला, उद्यान, पाकन िस्िा
सावनिमनक उपिोगका स्थलहरू,
(ि)

रािदू िावास, वाक्षणज्ि मनिोग, कुटनैमिक मनिोगका घर र
घरिग्गा।”

(९)

दफा ६२ पमछ दे हािका दफा ६२क. र ६२ख. थयपएका छन्:“६२क. मबक्री गनन सक्नेाः (१) गाउँपामलका िथा नगरपामलकाले आफ्नो िेिमभि
वािावरणीि प्रभाव मूल्िाङ्कन िथा प्रारक्षम्भक वािावरणीि परीिणबाट
िोयकएको पररमाणमा स्ले ट, ढु ङ्गा, मगट्टी, बालुवा एवं माटोिन्ि वस्िुको मबक्री
गनन सक्नेछ।
(२)

गाउँपामलका

िथा

नगरपामलकाले

आफ्नो

िेिमभिको

सावनिमनक िथा ऐलानी िग्गामा रहे का काठ दाउरा, िरािुरी, दहत्तर बहत्तर
आददको मबक्री गनन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोक्षिम मबक्री बापि प्राप्त रकम

गाउँपामलका िथा नगरपामलकाको सक्षञ्चि कोषमा िम्मा गनुन पनेछ।

६२ख. सामुदायिक वनबाट आि प्राप्त गने: (१) सामुदायिक वन उपभोिा समममिले
वन पैदावार मबक्री िथा उपिोग सम्बन्धी आफ्नो वायषनक कािनिोिना बनाई
गाउँपामलका िथा नगरपामलकाबाट स्वीकृि गराउनु पनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोक्षिम वन पैदावारको मबक्री वापि प्राप्त हुने

रकमको दश प्रमिशि रकम सम्बक्षन्धि गाउँपामलका िथा नगरपामलकाको
सक्षञ्चि कोषमा िम्मा गनुन पनेछ।”
(१०) दफा ६६ को,–
(क)

उपदफा (६) मा रहे का “फागुन मयहनामभि” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “वैशाख
दश गिे मभि” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(ख)

उपदफा (७) मा रहे का “चै ि पन्र गिे मभि” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “वैशाख
पन्र गिेमभि” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(११) दफा ८४ को उपदफा (४) पमछ दे हािको उपदफा (५) थयपएको छाः“(५)

प्रमुख

प्रशासकीि

अमधकृिले

आफूलाई

प्राप्त

अमधकारमध्िे

आवश्िकिा अनुसार केही अमधकार आफू मािहिको अमधकृि कमनचारीलाई
प्रत्िािोिन गनन सक्नेछ।”
(१२) दफा ८५ को,–
(क)

उपदफा (२) मा रहे का “सेवा िथा स्थानीि िहमा कािनरि” भन्ने शब्दहरुको
सट्टा “सेवामा कािनरि” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(ख)

उपदफा (३) मा रहेका “स्थानीि िहमा कािनरि स्थानीि िहका स्थािी
कमनचारीहरु” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “स्थानीि िहमा कािनरि स्थािी
कमनचारीहरु” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(१३) दफा ९४ को उपदफा (५) मा रहे का “औषमध उपचार सम्बक्षन्धि यवदा” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “औषमध उपचार, यवदा” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
(१४) दफा १०५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा रहे का “मुख्ि सक्षचव” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “प्रमुख सक्षचव” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
(१५) दफा ११६ पमछ दे हािको दफा ११६क. थयपएको छाः“११६क. सदस्ि कािम रहने: (१) सभाको कुनै सदस्ि कािनपामलकामा मनवानक्षचि
भएमा मनिको सम्बक्षन्धि वडा समममिको सदस्ि पद कािमै रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षिमको सदस्िले कुनै एक पदको माि
सुयवधा मलनु पनेछ।”
(१६) अनुसूची-१ को,(क)

अनुसूची शीषनकमा रहे का “यहमाली, पहाडी िथा मभिी मधेश र िराईका
क्षिल्लाहरूको यववरण” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “यहमाली, पहाडी, मभिी मधेश,
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िराई काठमाडौँ उपत्िकाका क्षिल्लाहरूको यववरण” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका
छन्।
(ख)

खण्ड (ख) अन्िगनि पहाडी क्षिल्लाहरुको सूचीको क्रमसङ्खख्िा १५ क्षझकी
खण्ड (क) अन्िगनि यहमाली क्षिल्लाहरुको सूचीको क्रमसङ्खख्िा २० पमछ
दे हािको क्रमसङ्खख्िा २१. थयपएको छाः“२१. म्िाग्दी,”

४८.

श्रम ऐन, २०७४ मा संशोधनाः श्रम ऐन २०७४ को, (१)

दफा २ को,(क)

खण्ड (घ) मा रहेका “ श्रम कािानलि” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “श्रम िथा
रोिगार कािानलि” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(ख)

खण्ड (ट) मा रहे को “श्रम िथा रोिगार” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “श्रम,
रोिगार िथा सामाक्षिक सुरिा” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(ग)

खण्ड (थ) मा रहे का “श्रम यवभाग” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “श्रम िथा
व्िवसाि िन्ि सुरिा यवभाग” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(२)

दफा २२ को उपदफा (३) पमछ दे हाि बमोक्षिमको प्रमिवन्धात्मक वाक्िांश
थयपएको छ।
“िर नेपाल सरकारका यवमभन्न मन्िालि, यवभाग, लगानी बोडन र नेपाल

सरकारको पूणन वा आंक्षशक स्वाममत्व भएका सं घ, सं स्था वा अन्ि आमधकाररक
मनकािहरुले नेपाल सरकार वा सम्बक्षन्धि मन्िालिको स्वीकृमि मलई गरे को लगानी

सम्झौिामा उल्लेख भएको यवषिमा िस ऐन बमोक्षिम प्रायवमधक वा यवज्ञको रुपमा
काम गनन आउने यवदे शी नागररकको हकमा यवज्ञापन प्रकाशन गनुप
न ने छै न।”
(३)

दफा ५३ को उपदफा (७) क्षझयकएको छ।

(४)

दफा १०५ पमछ दे हािको दफा १०५क. थयपएको छाः“१०५क. प्रदे श सरकारले प्रदे श श्रम सल्लाहकार पररषद गठन गनन सक्नेाः (१)
िो ऐनको कािानन्विनको लामग सहिीकरण गनन िथा प्रदे श िहमा श्रम
िेिमा गनुन पने सुधारको कामलाई व्िवक्षस्थि गननको लामग प्रदे श सरकारले
प्रदे श श्रम सल्लाहकार पररषदको गठन गनन सक्नेछ।
(२) प्रदे श श्रम सल्लाहकार पररषदको गठन, सं चालन िथा अन्ि
व्िवस्था प्रदे श सरकारले िोके वमोक्षिम हुनेछ।”

(५)

दफा १०६ को उपदफा (४) मा रहे का “उपदफा (३) बमोक्षिम” भन्ने शब्दहरुको
सट्टा “िस दफा बमोक्षिम” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।
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(६)

दफा १६६ को उपदफा (५) पमछ दे हािका उपदफा (६) र (७) थयपएका छन्:“(६) िो ऐन िथा िस ऐन अन्िगनि बनेको मनिमावली बमोक्षिम यवभाग,
कािानलि वा िस ऐन बमोक्षिम मनणनि गनन अमधकार प्राप्त अमधकारीले गरे को मनणनि
सम्बक्षन्धि पिले कािानन्विन गनुन पनेछ।
(७) उपदफा (६) बमोक्षिम यवभाग, कािानलि वा अमधकारीको मनणनि
कािानन्विन नगने पिलाई यवभाग वा कािानलिले िस ऐन िथा िस ऐन अन्िगनि
बनेको मनिमावली बमोक्षिम कारबाही गनन सक्नेछ।”

(७)

दफा १७७ को दफा शीषनक पमछ शुरुमा अं क “(१)” थयपएको छ।

(८)

दफा १८३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) को सट्टा दे हािका खण्ड (ख)
र (ग) राक्षखएका छन्:“(ख) औद्योमगक प्रक्षशिाथी िालीम ऐन, २०३९,
(ग)

४९.

मनवृक्षत्त कोष ऐन, २०४२”

सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधनाः सहकारी ऐन, २०७४ को,(१)

दफा २ को खण्ड (द) मा रहे का “दिान भएको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “गठन
भएको” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(२)

दफा १९ को खण्ड (ङ) मा रहे का “िोयकए बमोक्षिम” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “िोके
बमोक्षिम” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(३)

दफा ५० को उपदफा (६) को सट्टा दे हािको उपदफा (६) राक्षखएको छाः“(६) सहकारी सं स्थाले बचि रकम सदस्िबीच ऋण लगानी, नेपाल
सरकारले िारी गरे को ऋणपि वा सहकारी बैङ्क वा साना यकसान लघुयवत्त सं स्थाको
शेिर खरीद गनन बाहे क अचल सम्पक्षत्त खरीद, पूवानधार मनमानण, कारोबारमा लगानी,
फमन, कम्पनी वा अन्ि कुनै बैङ्कको शेिर खरीद वा अन्ि कुनै प्रिोिनमा उपिोग
गनुन हुँदैन।”

(४)

दफा ८९ को उपदफा (२) मा रहे का “उपदफामा (१) मा” भन्ने शब्दहरूको सट्टा
“उपदफा (१) मा” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(५)

दफा १२७ को दफा शीषनक पमछ रहे को अं क “(१)” क्षझयकएको छ।

(६)

दफा १५० पमछ दे हािको दफा १५०क. थयपएको छाः“१५०क. सम्पक्षत्त शुिीकरण मनवारण सम्बन्धी मनदे शन पालना गनुन पने: (१)
सहकारी सं स्थाले सम्पक्षत्त शुिीकरण िथा आिङ्कबादी यक्रिाकलापमा यवत्तीि
लगानी मनवारण सम्बन्धमा प्रचमलि कानून बमोक्षिमका मनकािबाट िारी
भएको मनदे शनको पालना गनुन पनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोक्षिमको व्िवस्था प्रदे श वा स्थानीि सहकारी
कानून अन्िगनि दिान वा सञ्चालन भएको सहकारी सं स्थाको हकमा समेि
समान रूपमा लागू हुनेछ।
(३) प्रदे श सरकार वा स्थानीि िहले उपदफा (२) बमोक्षिम दिान
वा सञ्चालन भएको सहकारी सं स्थालाई उपदफा (१) बमोक्षिमको मनदे शन
लागू गनु,न गराउनु पनेछ।”
५०.

िोगदानमा आधाररि सामाक्षिक सुरिा ऐन, २०७४ मा संशोधनाः िोगदानमा आधाररि
सामाक्षिक सुरिा ऐन, २०७४ को,(१)

दफा २ को खण्ड (ङ) मा रहे का “श्रम िथा रोिगार” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “श्रम,
रोिगार िथा सामाक्षिक सुरिा” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(२)
५१.

दफा २६ को उपदफा (३) क्षझयकएको छ।

प्रधान न्िािाधीश िथा सवोच्च अदालिका न्िािाधीशको पाररश्रममक, सुयवधा र सेवाका अन्ि
शिन सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा सं शोधनाः प्रधान न्िािाधीश िथा सवोच्च अदालिका
न्िािाधीशको पाररश्रममक, सुयवधा र सेवाका अन्ि शिन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २३
को उपदफा (५) मा रहे का “घर मबदा मबदामा घर िाँदा” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “घर
मबदामा घर िाँदा” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

५२.

राप्ती स्वास््ि यवज्ञान प्रमिष्ठान ऐन, २०७४ मा सं शोधनाः राप्ती स्वास््ि यवज्ञान प्रमिष्ठान ऐन,
२०७४ को दफा ३५ को उपदफा (४) मा रहेका “दफा ३३” भन्ने शब्द र अङ्कको सट्टा
“दफा ३२” भन्ने शब्द र अङ्क राक्षखएका छन्।

५३.

प्रदे श प्रमुखको पाररश्रममक िथा सुयवधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा संशोधनाः प्रदे श प्रमुखको
पाररश्रममक िथा सुयवधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ११ को दफा शीषनकको सट्टा
दे हािको शीषनक राक्षखएको छाः“दै मनक भत्ता पाउने”

५४.

यवपद् िोक्षखम न्िूनीकरण िथा व्िवस्थापन ऐन, २०७४ मा संशोधनाः यवपद् िोक्षखम
न्िूनीकरण िथा व्िवस्थापन ऐन, २०७४ को,–
(१)

दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को सट्टा दे हािको खण्ड (ख) राक्षखएको
छाः“(ख) नेपाल सरकारका मन्िीहरु

(२)

-सदस्ि”

दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को सट्टा दे हािको खण्ड (ग) राक्षखएको
छाः“(ग)

नेपाल सरकारका मन्िालिका सक्षचवहरु
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(३)

दफा १२ को सट्टा दे हािको दफा १२ राक्षखएको छाः“१२. कािनकारी प्रमुखाः (१) नेपाल सरकारले प्रामधकरणको प्रशासकीि प्रमुखको
रुपमा काम गनन नेपाल सरकारद्वारा मान्ििा प्राप्त यवश्वयवद्यालिबाट
स्नािकोत्तर उपामध हामसल गरे को र सम्बक्षन्धि िेिमा कम्िीमा दश वषनको
अनुभव भएको व्िक्षिलाई उपदफा (२) बमोक्षिमको समममिको मसफाररसमा
कािनकारी प्रमुखको रूपमा मनिुि गनेछ।
(२) नेपाल सरकारले कािनकारी प्रमुखको मनिुक्षिको लामग उपिुि
व्िक्षिको नाम मसफाररस गनन मन्िालिको सक्षचवको सं िोिकत्वमा अन्ि
दुईिना यवज्ञ सदस्ि रहे को समममि गठन गनेछ। कािनकारी प्रमुखको
मनिुक्षिको लामग मसफाररस गदान अवलम्बन गने प्रयक्रिा िथा बैठक सम्बन्धी
कािनयवमध सो समममि आफैले मनधानरण गरे बमोक्षिम हुनेछ।
(३) कािनकारी प्रमुखको पदावमध पाँच वषनको हुनेछ।
(४) उपदफा (३) मा िुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापमन कािनकारी

प्रमुखको कािनसम्पादन सन्िोषिनक नभएमा नेपाल सरकारले मनिलाई
िुनसुकै बखि कािनकारी प्रमुखको पदबाट हटाउन सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोक्षिम कािनकारी प्रमुखको पदबाट हटाउनु
अक्षघ मनिलाई सफाइ पेश गने मनामसब मौका ददनु पनेछ।
(६) कािनकारी प्रमुखले कािनकारी समममिको प्रत्िि मनिन्िणमा रही
कािन गनेछ र आफ्नो कािनसम्पादनका लामग पररषद् र नेपाल सरकार प्रमि
िवाफदे ही हुनेछ।
(७)

कािनकारी

प्रमुखले

यवपद्को

समिमा

यवपद्

प्रमिकािन

मनिन्िकको रूपमा कािन गनेछ।
(८) कािनकारी प्रमुखको पाररश्रममक, सुयवधा, सेवाको शिन िथा काम,
किनव्ि र अमधकार सम्बन्धी व्िवस्था िोयकए बमोक्षिम हुनेछ।
(४)

पररच्छे द-६ को शीषनकमा रहे का "प्रदे श यवपद व्िवस्थापन समममि" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "प्रदे श यवपद् व्िवस्थापन पररषद् र प्रदे श यवपद् व्िवस्थापन कािनकारी समममि"
भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(५)

मूल ऐनको पररच्छे द-६ को शीषनक पमछ दे हािको दफा १३क. थयपएको छाः"१३क. प्रदे श यवपद् व्िवस्थापन पररषद्: (१) प्रदे शस्िरमा यवपद् व्िवस्थापन
सम्बन्धी नीमि िथा िोिना ििार गने, आवश्िकिा अनुसार प्रदे श यवपद्
व्िवस्थापन समममिलाई नीमिगि मागनदशनन गने िथा मनदे शन ददने समेिको
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प्रिोिनको लामग प्रत्िेक प्रदे शमा मुख्िमन्िीको अध्िििामा प्रदे श यवपद्
व्िवस्थापन पररषद् रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षिमको प्रदे श यवपद् व्िवस्थापन पररषदमा
रहने सदस्ि, सो पररषद्को बैठक िथा मनणनि र िि् सम्बन्धी अन्ि व्िवस्था
प्रदे श सरकारले बनाएको मनिममा िोयकए बमोक्षिम हुनेछ।"
(६) दफा १४ को,–
(क)

उपदफा (१) को सट्टा दे हािको उपदफा (१) राक्षखएको छाः“(१) प्रत्िेक प्रदे शमा यवपद व्िवस्थापन गननको लामग प्रदे श
सरकारले प्रदे श रािपिमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदे शको आन्िररक माममला
सम्बन्धी यवषि हेने मन्िीको अध्िििामा प्रदे श यवपद् व्िवस्थापन कािनकारी
समममि गठन गनन सक्नेछ।”

(ख)

उपदफा (१) पमछ दे हािको उपदफा (१क) थयपएको छाः“(१क) प्रदे श यवपद् व्िवस्थापन कािनकारी समममिमा अध्ििको
अमिररि बयढमा पन्र िना सदस्ि रहनेछन्।”

(ग)

उपदफा (२) को खण्ड (ध) मा रहेका “िोयकए बमोक्षिमका” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “प्रदे श सरकारले बनाएको मनिममा िोयकए बमोक्षिमका”
भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(घ)

उपदफा (४) मा रहेका “िोयकए बमोक्षिम” भन्ने शब्दहरूको सट्टा प्रदे श
सरकारले बनाएको मनिममा िोयकए बमोक्षिम” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका
छन्।

(७)

दफा १७ को उपदफा (१) को सट्टा दे हािको उपदफा (१) राक्षखएको छाः"(१) प्रत्िेक स्थानीि िहले गाउँपामलकाको अध्िि वा नगरपामलकाको
प्रमुखको अध्िििामा बढीमा पन्र िना सदस्ि रहेको स्थानीि यवपद् व्िवस्थापन
समममि गठन गनुन पनेछ।"

(८) दफा २३ को सट्टा दे हािको दफा २३ राक्षखएको छाः"२३. अन्ि कोष सम्बन्धी व्िवस्थााः (१) यवपद् व्िवस्थापनको लामग प्रत्िेक प्रदे श,
क्षिल्ला िथा स्थानीि िहमा यवपद् व्िवस्थापन कोष रहनेछ।
(२) प्रदे श यवपद् व्िवस्थापन कािनकारी समममिले यवपद् व्िवस्थापन
सम्बन्धी काम गदान क्षिल्ला यवपद् व्िवस्थापन समममि माफनि गराउन सक्नेछ
र सो प्रिोिनको लामग उपदफा (१) बमोक्षिमको प्रदे श यवपद् व्िवस्थापन
कोषबाट आवश्िक रकम क्षिल्ला यवपद् व्िवस्थापन कोषलाई उपलब्ध
गराउनु पनेछ।
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(३) उपदफा (१) बमोक्षिमको प्रदे श यवपद् व्िवस्थापन कोष िथा
स्थानीि यवपद् व्िवस्थापन कोषमा रहने रकम िथा त्िस्िो कोषको सञ्चालन
सम्बन्धी व्िवस्था सम्बक्षन्धि प्रदे श िथा स्थानीि िहले बनाएको मनिममा
िोयकए बमोक्षिम हुनेछ।"
(९) दफा ४७ पमछ दे हािको दफा ४७क. थयपएको छाः“४७क. प्रदे श सरकारले मनिम बनाउन सक्नेाः (१) प्रदे श सरकारले िस ऐन
बमोक्षिम यवपद् व्िवस्थापनलाई व्िवक्षस्थि िथा प्रभावकारी बनाउन
आवश्िक मनिम बनाउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) ले ददएको अमधकारको सवनसामान्ििामा कुनै

प्रमिकूल प्रभाव नपने गरी प्रदे श सरकारले दे हािका यवषिमा मनिम बनाउन
सक्नेछाः(क)

प्रदे श यवपद् व्िवस्थापन कािनकारी समममिको गठन िथा
काम, किनव्ि र अमधकार सम्बन्धी,

(ख)

प्रदे श यवपद् व्िवस्थापन कोषमा रहने रकम, त्िसको
सञ्चालन िथा व्िवस्थापन सम्बन्धी,

(ग)

िस ऐन बमोक्षिम मनिमावलीबाट व्िवस्था गनन सयकने अन्ि
कुनै यवषिमा।

(३) िस ऐन बमोक्षिम प्रदे श सरकारले बनाएको मनिमहरु प्रदे श
रािपिमा प्रकाशन भए पमछ माि लागू हुनेछन्।”
(१०) दफा ४८ मा रहे का “कािनकारी समममिले ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कािनकारी समममि
र प्रदे श यवपद् व्िवस्थापन समममिले ” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
(११) मूल ऐनको ठाउँ ठाउँमा रहेका "प्रदे श यवपद व्िवस्थापन समममि" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "प्रदे श यवपद् व्िवस्थापन कािनकारी समममि" भन्ने शब्दहरु राखी रुपान्िर
गररएको छ।
५५.

रायिि सभा सदस्ि मनवानचन ऐन, २०७५ मा संशोधनाः रायिि सभा सदस्ि मनवानचन ऐन,
२०७५ को(१)

दफा ३ को,–
(क)

दफा शीषनक पमछ “(१)” भन्ने अंक थयपएको छ।

(ख)

खण्ड (घ) पमछ दे हािको उपदफा (२) थयपएको छाः-
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“(२) उपदफा (१) को उपखण्ड (क) र (घ) मा िुनसुकै कुरा
ले क्षखएको भए िापमन सो खण्ड बमोक्षिम मनवानक्षचि कुनै सदस्िको पद
िुनसुकै कारणले ररि भई उपमनवानचन हुँदा वा सं यवधानको धारा ८६ को
उपधारा (३) बमोक्षिम कािम भएको पदावमध समाप्त भई कुनै समूहको
एक िना सदस्िको लामग माि मनवानचन गनुन पने अवस्थामा िुन समूह र
िरीकाबाट मनवानक्षचि भएको हो सोही र समूह र िरीकाबाट मिदािाले ददने
एक मिको आधारमा सवै भन्दा बढी मि ल्िाउने एक िना मनवानक्षचि
हुनेछ।”
(२)

दफा ५ को,–
(क)

उपदफा (१) पमछ दे हािको उपदफा (१क) थयपएको छाः“(१क) उपदफा (१) बमोक्षिम मनवानचनको मममि िोक्दा सं यवधानको
धारा ८६ को उपधारा (३) बमोक्षिम कािम भएको पदावमध समाप्त भई
ररि हुन आउने सदस्ि पदको मनवानचनको मममि सो पद ररि हुन ु भन्दा
पैँ िीस ददन पयहले मनवानचन हुने गरी मममि िोक्नु पनेछ। सो बाहेक अन्ि
कुनै कारणले पद ररि भई उपमनवानचन गनुप
न ने अवस्थामा पद ररि भएको
मममिले पैंिीस ददन मभि मनवानचन सम्पन्न गने गरी मममि िोक्नु पनेछ।”

(ख)

उपदफा (२) मा रहेका “उपदफा (१)” भन्ने शव्दहरुको सट्टा “िस दफा”
भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(३)

दफा ११ को खण्ड (ग) को सट्टा दे हािको खण्ड (ग) राक्षखएको छाः“(ग)

कुनै गाउँपामलका वा नगरपामलकाको मिदािा नामावलीमा नाम समावेश
भएको,”

(४)

दफा ६१ को सट्टा दे हािको दफा ६१ राक्षखएको छाः“६१. उपमनवानचनाः कुनै सदस्िको पदावमध छ मयहनाभन्दा बढी कािम रहँदै कुनै
कारणले मनिको पद ररि भएमा ररि भएको पैँ िीस ददनमभि नेपाल
सरकारले िोकेको मममिमा आिोगले त्िस्िो ररि सदस्िको पद िो ऐन
बमोक्षिम बाँकी अवमधको लामग उपमनवानचनद्वारा दफा ३ बमोक्षिम पूमिन
गनेछ।”
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(५)

अनुसूची-१ को क्रमसं ख्िा २ मा रहेका
“कूल िनसङ्खख्िा (पमछल्लो रायिि िनगणना अनुसार)
िम्मा गाउँपामलका र नगरपामलकाको सङ्खख्िा x २”
भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“कूल िनसङ्खख्िा (पमछल्लो रायिि िनगणना अनुसार) ÷ १०००
िम्मा गाउँपामलका र नगरपामलकाको सङ्खख्िा x २”

भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।
५६.

खारे िी: कर फर्छ्यौट आिोग ऐन, २०३३ खारे ि गररएको छ।
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