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नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि
२०७५।११।१९
सं िि् २०७५ को ऐन नं २९
नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गनन बनेको ऐन
ु को सं घीय ढााँचा अनुकूल हुने गरी िथा नेपालको सं विधानको धारा ३०४ को सन्दर्नमा
प्रस्िािना: मुलक
प्रचमलि नेपाल ऐनलाई सं शोधन गनन िाञ्छनीय र्एकोले ,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
1=

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

2=

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

दफा २ को खण्ड (छ) को सट्टा दे हायको खण्ड (छ) राक्षखएको छ:"(छ) "स्थानीय िह" र्न्नाले गाउाँपामलका िा नगरपामलका सम्झनु पछन।"

(२)

दफा ३क. को सट्टा दे हायको दफा ३क. राक्षखएको छ:"३क. प्राचीन स्मारकको िगीकरण: (१) नेपाल सरकारले स्िाममत्िको दृविले प्राचीन
स्मारकलाई सािनजमनक प्राचीन स्मारक र मनजी प्राचीन स्मारक गरी दुई वकमसमले
िगीकरण गनन सक्नेछ।
(२) नेपाल सरकारले प्राचीन स्मारकलार्न महत्त्िको दृविले अन्िरानविय
महत्त्ि, राविय महत्त्ि, प्रादे क्षशक महत्त्ि र स्थानीय महत्त्ि गरी चार वकमसमले
िगीकरण गनन सक्नेछ।"

(३)

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

ाँ ाका
प्राचीन स्मारकको प्रदे श िथा स्थानीय िहबाट सं रिण: (१) यो दफा प्रारम्र् हुद
बखि नेपाल सरकारले सं रिण र व्यिस्थापन गरे का प्राचीन स्मारकमध्ये प्रादे क्षशक
महत्त्िका प्राक्षचन स्मारक सम्बक्षन्धि प्रदे श सरकारलाई र स्थानीय महत्िका प्राक्षचन
स्मारक सम्बक्षन्धि स्थानीय िहलाई हस्िान्िरण गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम हस्िान्िरण र्एका प्राचीन स्मारकको सं रिण
िथा व्यिस्थापन विर्ागले िोकेको मापदण्ड बमोक्षजम सम्बक्षन्धि प्रदे श र स्थानीय
िहले गनुन पनेछ।
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(३) उपदफा (१) बमोक्षजम हस्िान्िरण र्एका प्राचीन स्मारकको
सं रिणको प्रयोजनको लामग प्रदे श सरकार िा स्थानीय िहले दफा ३ बमोक्षजम
सं रक्षिि स्मारक िेत्र घोषणा गनन सक्नेछन्।"
3=

विकास समममि ऐन¸ २०१३ मा संशोधन: विकास समममि ऐन २०१३ को¸(१)

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

(२)

दफा ३ पमछ दे हायको दफा ३क. थवपएको छ:"३क. समममि गठन गने प्रदे श सरकारको अमधकार: (१) यस ऐन बमोक्षजम समममि गठन
र्ई सञ्चालनमा रही नेपाल सरकारबाट प्रदे श सरकारलाई हस्िान्िरण र्एका
योजना, पररयोजना िा सं स्थालाई प्रदे श सरकारले विकास समममिको रुपमा सञ्चालन
गनन आिश्यक दे खेमा प्रदे श राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समममि गठन गनन
सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) अन्िगनिको आदे शद्वारा समममिका काम र किनव्य
िोवकने छन् र समममि गठन गदानका बखि आदे शमा िोके बमोक्षजमको नामले
प्रचमलि हुनछ
े ।
(3) समममिमा सूक्षचि आदे शमा िोवकएको मापदण्डका आधारमा प्रदे श
सरकारले मनयुक्षि गरे का िीन जना व्यक्षिहरु रहने छन्।
(4) उपदफा (१) बमोक्षजम गठठि समममि बमोक्षजमको योजना, पररयोजना
कायानक्षन्िि र्एपमछ सो समममि स्ििः विघटन हुनेछ र त्यसको सूचना प्रदे श
राजपत्रमा प्रकाशन गनुन पनेछ।"

(३)

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

(४)

दफा ५ को,–
(क)

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

(ख)

उपदफा (३) को प्रमििन्धात्मक िाक्यांशको सट्टा दे हायको प्रमििन्धात्मक िाक्यांश
राक्षखएको छः"िर दफा ३ अन्िगनि मनकामलएको आदे श बमोक्षजमका समममिले बनाएका
मनयमहरुमा नेपाल सरकारको सम्बक्षन्धि मन्त्रालय र दफा ३क. अन्िगनि
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मनकामलएको आदे श बमोक्षजमका समममिले बनाएका मनयमहरुमा प्रदे श सरकारको
सम्बक्षन्धि मन्त्रालयको स्िीकृमि मलनु पनेछ।"
4=

अचल सम्पक्षि अमधग्रहण ऐन¸ २०१३ मा संशोधन: अचल सम्पक्षि अमधग्रहण ऐन¸ २०१३ को दफा
३ को उपदफा (1) मा रहेका "सािनजमनक कामको मनममि" र्न्ने शव्दहरु पमछ "नेपाल सरकार,
प्रदे श सरकार र स्थानीय िहको लामग" शव्दहरु राक्षखएका छन।

5=

प्रार्र्ेट फमन रक्षजिेशन ऐन, २०१४ मा संशोधन: प्रार्र्ेट फमन रक्षजिेशन ऐन, २०१४ को,(१)

दफा २ को खण्ड (ङ) को सट्टा दे हायको खण्ड (ङ) राक्षखएको छः"(ङ)

"सम्बक्षन्धि विर्ाग" र्न्नाले िाक्षणज्य सम्बन्धी फमनको विषयको लामग िाक्षणज्य,
आपूमिन िथा उपर्ोिा वहि सं रिण विर्ाग र सो बाहेकका अन्य उद्योगको विषयका
लामग उद्योग विर्ाग सम्झनु पछन र सो शब्दले िाक्षणज्य सम्बन्धी विषय र घरे ल ु
िथा साना उद्योगको विषयको लामग प्रदे श सरकारको िाक्षणज्य िथा उद्योग हेने
विर्ाग िा कायानलयलाई समेि जनाउनेछ।"

(२)

दफा ५ पमछ दे हायको दफा ५क. थवपएको छः"५क. प्रदे शमा प्रार्र्ेट फमन रक्षजिेशनः प्रदे शस्िरमा प्रार्र्ेट फमनको रक्षजिेशन, निीकरण
िथा िि् सम्बन्धी अन्य व्यिस्था यस ऐनको अधीनमा रही प्रदे श कानूनमा व्यिस्था
र्ए बमोक्षजम हुनछ
े ।"

6=

आिश्यक सेिा सञ्चालन ऐन, २०१४ मा संशोधन: आिश्यक सेिा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा
३ पमछ दे हायको दफा ३क. थवपएको छः"३क. हड्िाल मनषेध गने प्रदे श सरकारको अमधकारः (१) सािनजमनक वहिको लामग आिश्यक एिं
उक्षचि लागेमा प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा प्रकाक्षशि आदे शद्वारा सोही आदे शमा
िोवकएको कुनै आिश्यक सेिामा हड्िाल मनषेध गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको र्ए िापमन नेपाल सरकारले कुनै
आिश्यक सेिामा नेपालर्र लागू हुने गरी हडिाल मनषेध गने आदे श जारी गरे कोमा प्रदे श
सरकारले त्यस्िो सेिामा हडिाल मनषेधको आदे श जारी गनुन पने छै न र दफा ३ बमोक्षजम
नेपाल सरकारले जारी गरे को आदे श प्रदे श सरकारले उपदफा (१) बमोक्षजमको आदे श
सरह कायानन्ियन गनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको आदे श छ मवहनासम्मको लामग लागू रहनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोक्षजम प्रदे श सरकारले कुनै आदे श मनकाले पमछः-
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(क)

सो आदे शमा िोवकएको कुनै आिश्यक सेिामा काम लगाई
राखेको कुनै व्यक्षिले हड्िाल गनन िा त्यसमा र्ाग मलन िा र्ाग
मलई राख्न पाउने छै न।

(ख)

त्यस्िो सेिामा काम लगाई राक्षखएका व्यक्षिले त्यस्िो आदे श
जारी हुन र्न्दा अक्षघ िा पमछ गरे को हड्िाल िा गछु न र्नी घोषणा
गरे को हड्िाल अिैध मामननेछ।"

7=

गैरसैमनक हिाई उडान (मसमर्ल एमर्एशन) ऐन, २०१५ मा संशोधन: गैरसै मनक हिाई उडान (मसमर्ल
एमर्एशन) ऐन, २०१५ को दफा ९च. को उपदफा (१) मा रहेका "सपुदनगी ऐन, २०४५" र्न्ने
शब्दहरूको सट्टा "सपुदनगी ऐन, २०७०" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

8=

िथ्याङ्क ऐन, २०१५ मा संशोधन: िथ्याङ्क ऐन, २०१५ को दफा ७ख. पमछ दे हायको दफा ७ग.
थवपएको छ:"७ग.

प्रदे श सरकार िा स्थानीय िहले वििरण िा िथ्याङ्क संकलन गनन सक्ने: (१) यस ऐनमा
अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले क्षखएको र्ए िापमन प्रदे श सरकार िा स्थानीय िहले आफूलाई
आिश्यक पने वििरण िा िथ्याङ्क सङ्कलन, सङ्ग्ग्रह, प्रकाशन र विश्लेषण गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम प्राप्त िा ियार गररएको कुनै व्यक्षिगि

िा पररिार

िा फमन िा कम्पनी सम्बन्धी वििरण िा िथ्याङ्क ठदने व्यक्षिको िा मनजद्वारा अमधकार प्राप्त
व्यक्षिको मलक्षखि स्िीकृमि विना अमधकार प्राप्त अमधकृि बाहेक अरु कसै लाई प्रत्यिरुपमा
ाँ ै न।
दे खाउन िा प्रकाशन गनन हुद
(३) नेपाल सरकारले वििरण िा िथ्याङ्क सं कलन गरे को िा राविय रूपमा वििरण
िा िथ्याङ्क सङ्कलन हुने विषयमा प्रदे श िा स्थानीय िहले वििरण िा िथ्याङ्क सङ्कलन गने
छै नन्।
(४) प्रदे श िा स्थानीय िहले वििरण िा िथ्याङ्क सङ्ग्कलन, सङ्ग्ग्रह, प्रकाशन र
विश्लेषण गने सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रदे श िा स्थानीय िहले बनाएको कानून बमोक्षजम
हुनेछ।"
9=

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

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

(२)

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

प्रदे श िथा स्थानीय िहबाट जलचरको संरिण: प्रदे श र स्थानीय िहले आफ्नो
िेत्रमर्त्र जलचरको सं रिण गनुन पनेछ।"
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(३)

दफा ७ को,(क)

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

(ख)
10=

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

आिश्यक पदाथन मनयन्त्रण (अमधकार) ऐन, २०१७ मा संशोधन: आिश्यक पदाथन मनयन्त्रण
(अमधकार) ऐन, २०१७ को,(१)

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

(२)

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

(३)

दफा ३ पमछ दे हायको दफा ३क. थवपएको छ:"३क. आिश्यक पदाथनको उत्पादन, वििरण िा व्यापार मनयन्त्रण सम्बन्धी मापदण्डः (१)
नेपाल सरकारले आिश्यक पदाथनको उत्पादन, वििरण िा व्यापारलाई मनयममि िा
मनयन्त्रण गने सम्बन्धमा आिश्यक मापदण्ड मनधानरण गनन सक्नेछ।
(२) प्रदे श सरकारले दफा ३ बमोक्षजम आिश्यक पदाथनको उत्पादन,
वििरण िा व्यापारलाई मनयममि िा मनयन्त्रण गदान उपदफा (१) बमोक्षजम मनधानररि
मापदण्डको अधीनमा रही गनुन पनेछ।"

(४)

ु ी
दफा ७क. मा रहेका "नेपाल सरकार िादी हुनछ
े " र्न्ने शब्दहरु पमछ "र सो मुद्दा मुलक
फौजदारी कायनविमध (सं वहिा) ऐन, २०७४ को अनुसूची-१ मा परे को मामननेछ" र्न्ने
शब्दहरु थवपएका छन्।

(५)

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

(६)

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

11=

ब्रे टन उडस् सम्झौिा ऐन, २०१८ मा सं शोधनः ब्रे टन उडस् सम्झौिा ऐन, २०१८ को,-
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(१)

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

(२)

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

12=

अन्िरानविय विकास एशोमसयशनको सदस्यिा प्राप्त गने ऐन, २०१९ मा सं शोधन: अन्िरानविय विकास
एशोमसयशनको सदस्यिा प्राप्त गने ऐन, २०१९ को,(१)

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

(२)

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

13=

आय वटकट दस्िुर ऐन, 2019 मा संशोधनः आय वटकट दस्िुर ऐन, 2019 को,(1)

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

(२)

दफा 5 को उपदफा (2) र (3) को सट्टा दे हायका उपदफा (2) र (3) राक्षखएका छन्:"(2) यो ऐन बमोक्षजम टााँस्नु पने आय वटकट नपार्एमा िा सो वटकट टााँस्नु पने
कागजािमा उपयुि स्थानको अर्ाि र्एमा आय वटकट दस्िुर बापि लाग्ने रकम नेपाल
राि बैंक िा नेपाल राि बैंकले राजश्व सं कलनको लामग िोकेको बैकमा राजश्व दाक्षखल
गरी सो को र्ौचर िा सम्बक्षन्धि कायानलयमा नगद रकम बुझाई सो को र्रपाई आय
वटकट टााँस गनुन पने कागजािसाथ सं लग्न गरे को र्एमा यस ऐनको प्रयोजनको लामग आय
वटकट टााँस गरे को मामननेछ।
(3) उपदफा (2) बमोक्षजम आय वटकट बापिको रकम बुझाउन ल्याएमा बैंक
िा सम्बक्षन्धि कायानलयले बुक्षझमलई त्यसको र्रपाई ठदनु पनेछ र कायानलयमा नगदै दाक्षखल
र्एकोमा आम्दानी िााँधी राजश्व खािामा दाक्षखल गनुन पनेछ।"

(३)
14=

दफा 9 खारे ज गररएको छ।

कमनचारी सञ्चयकोष ऐन, 2019 मा सं शोधनः कमनचारी सञ्चयकोष ऐन, 2019 को,(१)

दफा 2 को खण्ड (ख) मा रहेका "सो शब्दले " र्न्ने शब्दहरु पमछ "प्रदे शको सरकारी
सेिा, स्थानीय सेिाका कमनचारी िा" र्न्ने शब्दहरु थवपएका छन्।

(२)

दफा १७ को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका “नेपाल सरकारको सक्षञ्चि कोष” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा
“सङ्घीय सक्षञ्चि कोष” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन।
6
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15=

गोरखापत्र संस्थान ऐन¸ २०१९ मा सं शोधन: गोरखापत्र सं स्थान ऐन¸ २०१९ को दफा ३०क. मा
रहेका "सूचना िथा सञ्चार मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "सञ्चार िथा सूचना प्रविमध मन्त्रालय"
र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

16=

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

17=

राविय समाचार समममि ऐन¸ २०१९ मा संशोधन: राविय समाचार समममि ऐन¸ २०१९ को¸(१)

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

(२)

दफा ३३क. मा रहेका "नेपाल सरकारबाट" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "सञ्चार िथा सूचना
प्रविमध मन्त्रालयबाट" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

18=

साझेदारी ऐन, २०२० मा संशोधन: साझेदारी ऐन, २०२० को,(१)

दफा २ को खण्ड (ङ) को सट्टा दे हायको खण्ड (ङ) राक्षखएको छः"(ङ)

"सम्बक्षन्धि विर्ाग" र्न्नाले िाक्षणज्य सम्बन्धी फमनको विषयको लामग िाक्षणज्य,
आपूमिन िथा उपर्ोिा वहि सं रिण विर्ाग र सो बाहेकका अन्य उद्योगको विषयका
लामग उद्योग विर्ाग सम्झनु पछन र सो शब्दले िाक्षणज्य सम्बन्धी विषय र घरे ल ु
िथा साना उद्योगको विषयको लामग प्रदे श सरकारको िाक्षणज्य िथा उद्योग हेने
विर्ाग िा कायानलयलाई समेि जनाउनेछ।"

(२) दफा ११ख. पमछ दे हायको दफा ११ग. थवपएको छः"११ग. प्रदे शमा साझेदारीको दिानः प्रदे शस्िरमा साझेदारीको दिान, निीकरण िथा िि्
सम्बन्धी अन्य व्यिस्था यस ऐनको अधीनमा रही प्रदे श कानूनमा व्यिस्था र्ए
बमोक्षजम हुनछ
े ।"
19=

सं क्रामक रोग ऐन, २०२० मा सं शोधन: सं क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ पमछ दे हायको
दफा २क. थवपएको छः–
“२क. विशेष व्यिस्था गने प्रदे शको अमधकार: (१) प्रदे शर्र िा त्यसको कुनै र्ागमा कुनै सं क्रामक
रोग उब्जेमा िा फैमलएमा िा फैमलने सम्र्ािना दे क्षखएमा प्रदे श सरकारले सो रोग मनमूल
न
गनन िा रोकथाम गनन आिश्यक कारबाही गनन सक्नेछ र सिनसाधारण जनिा िा व्यक्षिहरुको
समूह उपर लागू हुने गरी आिश्यक आदे श जारी गनन सक्नेछ।
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(२) प्रदे श सरकारले प्रदे शमा उब्जेको िा फैमलएको िा फैमलने सम्र्ािना र्एको
कुनै सं क्रामक रोग मनमूल
न गनन िा सो रोग रोकथाम गननको लामग आिश्यक व्यिस्था
ममलाउन कुनै अमधकारीलाई मुकरर गरी आिश्यक अमधकार सुम्पन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) िा (२) को सिनसामान्यिामा प्रमिकूल असर नपने गरी प्रदे श
सरकारले पैदल िा जुनसुकै सिारीको साधनबाट यात्रा गने यात्रुको जााँचबुझ गनन र त्यस्िा
यात्रुलाई कुनै सं क्रामक रोग लागेको छ र्न्ने शंका लागेमा जााँचबुझ गनन खवटएको
कमनचारीले त्यस्िो यात्रुलाई अस्पिाल िथा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न िा कुनै
वकमसमबाट ल्याउन लै जान िा यात्रा गननमा समेि मनरीिण र मनयन्त्रण गननको लामग
आिश्यक आदे शहरु जारी गनन सक्नेछ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले क्षखएको र्ए िापमन दफा २ बमोक्षजम
नेपाल सरकारले आदे श जारी गररसकेको अिस्थामा प्रदे श सरकारले यस दफा बमोक्षजम
आदे श जारी गनुन पने छै न र त्यस्िो आदे श प्रदे श सरकारले समेि कायानन्ियन गनेछ।
(५) यस दफा बमोक्षजम प्रदे श सरकारले आदे श जारी गरे को जानकारी नेपाल
सरकारको सम्बक्षन्धि मन्त्रालयलाई िुरुन्ि ठदनु पनेछ।”
20=

अन्िरानविय फार्नान्स कपोरे शनको सदस्यिा प्राप्त गने ऐन, २०२२ मा संशोधन: अन्िरानविय
फार्नान्स कपोरे शनको सदस्यिा प्राप्त गने ऐन, २०२२ को,(१)

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

(२)

दफा ४ मा रहेका “नेपाल सरकारको सक्षञ्चि कोष” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “सङ्घीय सक्षञ्चि
कोष” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

21=

खाद्य ऐन, २०२३ मा संशोधन: खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ९ पमछ दे हायको दफा ९क. थवपएको
छ्:"९क. अनुगमन िथा मनरीिण गनन सक्ने: (१) कसैले कुनै खाद्य पदाथन यस ऐन बमोक्षजम िोवकएको
गुण, स्िर, मात्रा िा पररमध र्न्दा न्यून गुण, स्िर, मात्रा िा पररमधको िा दुवषि खाद्य पदाथन
िा कुनै खाद्य पदाथनलाई ढााँटी झुक्याई मबक्री वििरण गरे गराएको विषयमा प्रदे श िा
स्थानीय िहले आफ्नो िेत्रमा अनुगमन िथा मनरीिण गनन सक्नेछन।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम अनुगमन िथा मनरीिणको क्रममा कसै ले यस ऐन
विपरीि कुनै काम गरे को पार्एमा प्रदे श सरकार िा स्थानीय िहबाट अनुगमन िा
मनरीिणमा खवटएको अमधकृि िा मनरीिकले यस ऐनको दफा ४क. र दफा ८ बमोक्षजमको
अमधकार प्रयोग गनन सक्नेछ।त्यसको जानकारी अनुसन्धान अमधकारीलाई ठदनु पनेछ।
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(३) यस दफा बमोक्षजम अनुगमन िथा मनरीिण गदान कसै उपर यस ऐन बमोक्षजम
मुद्दा चलाउनु पने र्एमा उपदफा (२) बमोक्षजमको अमधकारीले यस ऐन बमोक्षजम अनुसन्धान
िथा अमर्योजन गने अमधकारी समि पठाउनु पनेछ।"
22=

होटे ल व्यिस्था िथा मठदराको मबक्री वििरण (मनयन्त्रण) ऐन, २०२३ मा सं शोधन: होटे ल व्यिस्था
िथा मठदराको मबक्री वििरण (मनयन्त्रण) ऐन, २०२३ को दफा ८ मा रहेका "नेपाल सरकारले
आिश्यक ठानेमा नेपाल राजपत्रमा" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा
स्थानीय िहले िोवकए बमोक्षजमका होटल, पसल िा िेत्रमा आिश्यकिा अनुसार नेपाल राजपत्र,
प्रदे श राजपत्र िा स्थानीय राजपत्रमा" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

23=

ऋण िथा जमानि ऐन, 2025 मा संशोधनः ऋण िथा जमानि ऐन, 2025 को दफा 6 को
ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "व्यिस्थावपका-सं सद" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "सं घीय सं सद" र्न्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन्।

24=

चलक्षचत्र (मनमानण, प्रदशनन िथा वििरण) ऐन, २०२६ मा संशोधनः चलक्षचत्र (मनमानण, प्रदशनन िथा
वििरण) ऐन, २०२६ को,–
(१)

दफा ४ को,(क)

उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राक्षखएको छ:"(१) प्रदे श सरकार िा प्रदे श सरकारले िोवकठदएको अमधकारीबाट
र्जाजिपत्र नमलई कसैले चलक्षचत्र घर मनमानण गनुन हुदैन।"

(ख)

उपदफा (१) पमछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छः"(१क) उपदफा (१) बमोक्षजम र्जजिपत्र मलएपमछ चलक्षचत्र घर मनमानण
गदान सम्बक्षन्धि गाउाँपामलका िा नगरपामलकाबाट नक्शा स्िीकृमि मलनु पनेछ।"

(ग)

उपदफा (३) मा रहेका "नेपाल सरकार" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "प्रदे श सरकार"
र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन।

(२)

दफा ५ को उपदफा (१) को प्रमिबन्धात्मक िाक्यांशमा रहेका "नेपाल सरकार" र्न्ने
शब्दहरुको सट्टा "प्रदे श सरकार" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(३)

दफा १० को सट्टा दे हायको दफा १० राक्षखएको छ:"१०.

वटकट दर र श्रे णी: चलक्षचत्र घरमा कायम गररने विमर्न्न श्रे णी र वटकट दर
सम्बक्षन्धि प्रदे शले मनधानरण गरे बमोक्षजम हुनेछ।"

(४)

दफा ११ को सट्टा दे हायको दफा ११ राक्षखएको छ:-
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"११. नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारको अमधकारः (१) नेपालको सुरिा िा सािनजमनक
शाक्षन्ि िा व्यिस्थाको मनममि आिश्यक दे खेमा नेपाल सरकारले नेपालर्र र प्रदे श
सरकारले प्रदे शर्र कुनै चलक्षचत्रको प्रदशनन बन्द गनन आदे श ठदन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम आदे श ठदनु अगािै सम्बक्षन्धि व्यक्षिलाई
आफ्नो र्नाई पेश गने मुनामसब मावफकको मौका ठदनु पनेछ।
(३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐन
अन्िगनि आफूलाई प्राप्त र्एको अमधकार दफा १०क. बमोक्षजम गठठि बोडन, समममि
िा कुनै अमधकारीलाई सुम्पन सक्नेछ।"
25=

जााँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ मा संशोधन: जााँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को,(१)

दफा ३ को,(क)

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

(ख)

उपदफा (२) पमछ दे हायको उपदफा (२क) थवपएको छः"(२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको र्ए िापमन नेपाल
सरकारले जााँचबुझ आयोग गठन गररसकेको विषयमा प्रदे श सरकारले जााँचबुझ
् "
आयोग गठन गनन सक्ने छै न।

(ग)

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

(२)

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

(३)

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

26=

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

दफा ३१ मा रहेका “सञ्चार मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरुको सट्टा “सञ्चार िथा सूचना प्रविमध
मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(२)

दफा ३६ को उपदफा (२) मा रहेका “नेपाल सरकारबाट” र्न्ने शब्दहरुको सट्टा “सञ्चार
िथा सूचना प्रविमध मन्त्रालयबाट” र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।
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27=

राविय मनकुञ्ज िथा िन्यजन्िु संरिण ऐन¸ २०२९ मा संशोधन: राविय मनकुञ्ज िथा िन्यजन्िु
सं रिण ऐन¸ २०२९ को दफा २० मा रहेका "िन िथा र्ू-सं रिण मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरुको
सट्टा "िन िथा िािािरण मन्त्रालय " र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

28=

चन्दा ऐन, २०३० मा संशोधन: चन्दा ऐन, २०३० को,(१)

दफा ३ को,(क)

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

(ख)

उपदफा (२) मा रहेका "कुनै अञ्चलस्िरीय समममिबाट" र्न्ने शब्दहरूको सट्टा
"कुनै प्रदे शस्िरीय समममिबाट" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(२)

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

(३)

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

(४)

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

(५)

दफा ८ को उपदफा (२) क्षझवकएको छ।

(६)

दफा ९ मा दे हायको प्रमिबन्धात्मक िाक्यांश थवपएको छः"िर प्रदे श सरकारबाट गठठि समममिबाट उठे को चन्दा रकमलाई रकमान्िर गनुन
परे मा प्रदे श सरकारको स्िीकृमि मलनु पनेछ।"

(७)

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

नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारले मनदे शन ठदन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले
समममिलाई आिश्यक मनदे शन ठदन सक्नेछ।
(२) प्रदे श सरकारबाट गठठि समममिलाई प्रदे श सरकारले आिश्यक
मनदे शन ठदन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) िा (२) बमोक्षजमको मनदे शन पालन गनुन सम्बक्षन्धि
समममिको किनव्य हुनेछ।"

29=

सािनजमनक सडक ऐन, २०३१ मा संशोधन: सािनजमनक सडक ऐन, २०३१ को,-
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(१)

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

"३ख. सडकको िगीकरणः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी
सडकलाई दे हाय बमोक्षजम िगीकरण गनन सक्नेछः-

(2)

(क)

राविय लोक मागन,

(ख)

प्रदे श लोक मागन,

(ग)

स्थानीय सडक,

(घ)

ग्रामीण सडक,

(ङ)

शहरी सडक,

(च)

कृवष सडक, र

(छ)

िोवकए बमोक्षजमका अन्य सडक।

दफा १६ को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "सडक विर्ाग" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "सडक विर्ाग,
सम्बक्षन्धि प्रदे श सरकार, गाउाँपामलका िा नगरपामलका" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(3)

दफा १८ को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "सडक विर्ाग" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "सडक विर्ाग,
सम्बक्षन्धि प्रदे श सरकार, गाउाँपामलका िा नगरपामलका" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(4)

दफा २१ को,(क)

दफा शीषनकमा रहेका "सडक विर्ागले" र्न्ने शब्दहरु क्षझवकएका छन्।

(ख)

ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "सडक विर्ाग" र "सो विर्ागले " र्न्ने शब्दहरुको सट्टा
क्रमशः "सडक विर्ाग, सम्बक्षन्धि प्रदे श सरकार, गाउाँपामलका िा नगरपामलका"
र "त्यस्िो विर्ाग, सरकार, गाउाँपामलका िा नगरपामलकाले " र्न्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन्।

(5)

दफा २७ मा रहेका "सडक विर्ाग" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "सडक विर्ाग िा प्रदे श
सरकार" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

30=

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

31=

दाना पदाथन ऐन, २०३३ मा सं शोधन: दाना पदाथन ऐन, २०३३ को,(१)

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

(२)

दफा १२ पमछ दे हायको दफा १२क. थवपएको छ:–
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"१२क. अनुगमन िथा मनरीिण गनन सक्ने: (१) दाना पदाथनको उत्पादन, मबक्री वििरण,
मनकासी,

पैंठारी िा सञ्चय गदान यस ऐन बमोक्षजमको स्िर कायम गरे नगरे को

समेिका विषयमा प्रदे श िा स्थानीय िहले आफ्नो िेत्रमा अनुगमन िथा मनरीिण
गनन सक्नेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम अनुगमन िथा मनरीिणको क्रममा कसै ले
यस ऐन विपरीि कुनै काम गरे को पार्एमा प्रदे श सरकार िा स्थानीय िहबाट
अनुगमन िा मनरीिणमा खवटएको दाना मनरीिकले यस ऐनको दफा ६ र ११
बमोक्षजमको

अमधकार

प्रयोग

गनन

सक्नेछ।त्यसको

जानकारी

अनुसन्धान

अमधकारीलाई ठदनु पनेछ।
(३) यस दफा बमोक्षजम अनुगमन िथा मनरीिण गदान कसै उपर यस ऐन
बमोक्षजम मुद्दा चलाउनु पने र्एमा दाना मनरीिकले यस ऐन बमोक्षजम अनुसन्धान
गने अमधकारी समि पठाउनु पनेछ।"
32=

विमनमेय अमधकारपत्र ऐन, 2034 मा सं शोधनः विमनमेय अमधकारपत्र ऐन, 2034 को दफा 2 को
ु ी ऐन ले नदे न व्यिहारको महल" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "मुलक
ु ी दे िानी
खण्ड (च) मा रहेका "मुलक
(सं वहिा) ऐन, 2074 को र्ाग 4 को पररच्छे द-15" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

33=

जग्गा प्रामप्त ऐन, २०३४ मा सं शोधन: जग्गा प्रामप्त ऐन, २०३४ को,(१)

दफा २ को खण्ड (ङ) पमछ दे हायको खण्ड (ङ१) थवपएको छ:"(ङ१) "स्थानीय िह" र्न्नाले गाउाँपामलका िा नगरपामलका सम्झनु पछन।"

(२)

दफा ३ पमछ दे हायको दफा ३क. थवपएको छ:"३क. प्रदे श िा स्थानीय िहको लामग जग्गा उपलब्ध गरार्ठदनु पने: प्रदे श िा स्थानीय
िहद्वारा सञ्चालन गररने पररयोजनाको लामग जग्गा आिश्यक पने र्एमा सम्बक्षन्धि
प्रदे श िा स्थानीय िहले यस ऐन बमोक्षजमको मुआब्जा र अन्य सबै खचन व्यहोने गरी
कुनै जग्गा प्राप्त गराई ठदन नेपाल सरकार समि अनुरोध गरे मा नेपाल सरकारले
त्यस्िो जग्गा प्रदे श िा स्थानीय िहलाई जग्गा प्राप्त गराई ठदने गरी मनणनय गनन
सक्नेछ।"

(३)

दफा ४ को,(क)

उपदफा (१) पमछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छ:ाँ सम्बक्षन्धि पररयोजना
"(१क) प्रदे श सरकारको पूणन स्िाममत्ि र्एका सं स्थासग
सञ्चालन गनन िा त्यस्िो सं स्थाको कारोबारसाँग सम्बक्षन्धि िा त्यस्िो सं स्थाले
उत्पादन गरे को कुनै मालिस्िु सञ्चय गननको लामग गोदाम घर मनमानण गनन यस
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ऐन बमोक्षजमको मुआब्जा र अन्य सबै खचन व्यहोने गरी कुनै जग्गा प्राप्त गराई
ठदन त्यस्िो सं स्थाले प्रदे श सरकार समि अनुरोध गरे मा प्रदे श सरकारले त्यस्िो
जग्गा प्राप्त गरार् ठदन नेपाल सरकार समि अनुरोध गनन सक्नेछ। त्यसरी अनुरोध
प्राप्त र्एमा नेपाल सरकारले त्यस्िो सं स्थालाई जग्गा प्राप्त गरार् ठदने गरी मनणनय
गनन सक्नेछ।"
(ख)

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

(४)

दफा ५ को उपदफा (१) मा रहेका "दफा ३ िा ४" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा ३,
३क. िा ४" र्न्ने शब्दहरु राखी सोही उपदफामा रहेका "राजपत्रावङ्कि िृिीय श्रे णीको
कमनचारी िा राजपत्रावङ्कि कमनचारी" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "राजपत्रावङ्कि िृिीय श्रे णी िा
अमधकृिस्िरको कमनचारी िा राजपत्रावङ्कि िा अमधकृिस्िरको कमनचारी" र्न्ने शब्दहरु
राक्षखएका छन्।

(५)

दफा १६ को,(क) उपदफा (१) मा रहेका "नेपाल सरकार, स्थानीय िह िा नेपाल सरकारको पूणन
स्िाममत्ि र्एको सं स्थाको" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार,
स्थानीय िह िा नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारको पूणन स्िाममत्ि र्एको सं स्थाको"
र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।
(ख) उपदफा (२) मा रहेका "नेपाल सरकारको पूणन स्िाममत्ि र्एको सं स्था" र्न्ने
शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारको पूणन स्िाममत्ि र्एको सं स्था"
र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(६)

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

(७)

दफा ३३ मा रहेको "नेपाल सरकार िा नेपाल सरकारको पूणन स्िाममत्ि र्एको सं स्थाको
लामग" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार, स्थानीय िह िा नेपाल सरकार
िा प्रदे श सरकारको पूणन स्िाममत्ि र्एको सं स्था" र्न्ने शब्दहरु राक्षख सोही दफामा रहेको
"नेपाल सरकारले" र्न्ने शव्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय िहले "
र्न्ने शव्दहरु राक्षखएका छन्।

(८)

दफा ३४ को,-
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(क)

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

(ख)

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

(९)

दफा ३8 पमछ दे हायको 38क. थवपएको छः"38क. नेपाल सरकारको स्िाममत्ि रहनेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले क्षखएको र्ए
िापमन नेपाल सरकारको मनणनयबाट प्रदे श सरकार िा स्थानीय िहको लामग जग्गा
प्रामप्त र्एकोमा त्यस्िो जग्गाको स्िाममत्ि नेपाल सरकारमा रहनेछ।"

(१०) दफा २ को खण्ड (ख) र दफा १९ मा रहेका "नेपाल सरकार" र्न्ने शब्दहरूको सट्टा
"नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकार" र्न्ने शब्दहरू राखी रुपान्िरण गररएको छ।
34=

पयनटन ऐन, २०३५ मा सं शोधनः पयनटन ऐन, २०३५ को,(१) दफा ७ पमछ दे हायको दफा ७क. थवपएको छः"७क. प्रदे शमा ट्रार्ेल िथा ट्रेवकङ एजेन्सीको र्जाजि, अनुममि र नविकरणः (१) यस
ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले क्षखएको र्ए िापमन प्रदे श सरकारबाट र्जाजिपत्र
मलई यस ऐन बमोक्षजम ट्रार्ेल िा ट्रेवकङ एजेन्सीको काम गनन सवकनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम ट्रार्ेल िा ट्रेवकङ एजेन्सीको र्जाजिपत्र मलन
चाहने व्यक्षिलाई र्जाजिपत्र ठदने, नविकरण गने, मनलम्बन गने, खारे ज गने
सम्बन्धमा यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमािली बमोक्षजम नेपाल
सरकारलाई र्एको अमधकार प्रदे श सरकारले समेि प्रयोग गनेछ।"
(२)

दफा १४ पमछ दे हायको दफा १४क. थवपएको छः"१४क. प्रदे शमा पयनटकस्िरको होटल, लज, रे िुरााँ िथा ररजटन िा बार दिान गराउन सवकनेः
(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेक्षखएको र्ए िापमन यस ऐन अन्िगनि बनेको
मनयमािलीमा िगीकरण र्एकामध्ये नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशन गरी िोवकठदए बमोक्षजमका होटल, लज, रे िुरााँ िथा ररजटन िा बार प्रदे श
सरकारले दिान गनन सक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोक्षजम दिान र्एका पयनटकस्िरको होटल, लज, रे िुरााँ
िथा ररजटन िा बारको मनरीिण िथा परीिण सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त
अमधकार प्रदे श सरकारले समेि प्रयोग गनेछ।"
(३)

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

(४)

दफा ४७ को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "नेपाल सरकार" र्न्ने शब्दहरुको सटृ ा "नेपाल
सरकारबाट र्जाजि मलएका िा दिान र्एकाको हकमा नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारबाट
र्जाजि मलएका िा दिान र्एकाको हकमा प्रदे श सरकार" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(५)

दफा ४९ मा रहेका "नेपाल सरकार" र्न्ने शब्दहरुको सटृ ा "नेपाल सरकारबाट र्जाजि
मलएका िा दिान र्एकाको हकमा नेपाल सरकार समि र प्रदे श सरकारबाट र्जाजि
मलएका िा दिान र्एकाको हकमा प्रदे श सरकार" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(६)

दफा ५० मा रहेका "नेपाल सरकार" र्न्ने शब्दहरुको सटृ ा "नेपाल सरकारबाट र्जाजि
मलएका िा दिान र्एकाको हकमा नेपाल सरकार समि र प्रदे श सरकारबाट र्जाजि
मलएका िा दिान र्एकाको हकमा प्रदे श सरकार" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(७)

दफा ५१ मा रहेका "नेपाल सरकारले" र्न्ने शब्दहरुको सटृ ा "नेपाल सरकारबाट र्जाजि
मलएका िा दिान र्एकाको हकमा नेपाल सरकारले र प्रदे श सरकारबाट र्जाजि मलएका
िा दिान र्एकाको हकमा प्रदे श सरकारले " र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(८)

दफा ५२ को,(क)

उपदफा (१) मा रहेका "नेपाल सरकारले " र्न्ने शब्दहरुको सटृ ा "नेपाल
सरकारबाट र्जाजि मलएका िा दिान र्एकाको हकमा नेपाल सरकारले र प्रदे श
सरकारबाट र्जाजि मलएका िा दिान र्एकाको हकमा प्रदे श सरकारले" र्न्ने
शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(ख)

उपदफा (२) मा रहेका "नेपाल सरकारले " र्न्ने शब्दहरुको सटृ ा "नेपाल सरकार
िा प्रदे श सरकारले" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(९)

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

अमधकार प्रत्यायोजन गनन सक्ने: (१) यो ऐन बमोक्षजम नेपाल सरकारलाई प्राप्त कुनै
अमधकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै कायानलय,
मनकाय िा अमधकारीले प्रयोग गनन पाउने गरी प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।
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(२) यो ऐन बमोक्षजम प्रदे श सरकारलाई प्राप्त कुनै अमधकार प्रदे श
सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै कायानलय, मनकाय िा
अमधकारीले प्रयोग गनन पाउने गरी प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।"
35=

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

दफा २ को खण्ड (झ) मा रहेको "विर्ाग" र्न्ने शब्द पमछ "िा प्रदे श सरकार" र्न्ने
शब्दहरु थवपएका छन्।

(२)

दफा २० पमछ दे हायको दफा २०क. थवपएको छ:"२०क. प्रदे श सरकारबाट खवटएको मनरीिकले जााँचबुझ र मनरीिण गनन सक्ने: (१) प्रदे श
सरकारबाट खवटएको मनरीिकले कुनै औषमधको उत्पादन, गुणस्िर, सञ्चय, मबक्री
वििरण िा पररबहन र्ईरहेको कुनै ठाउाँको जााँचबुझ, मनरीिण र खानिलासी गनन
सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम खवटने मनरीिकले मनरीिण गदान औषमध
जनसुरक्षिि, असरयुि र गुणयुि नर्एको िा यस ऐन विपरीि मबक्री वििरण
गरे को पाईएमा व्यिस्थापक समि प्रमििेदन ठदनु पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोक्षजम प्रमििेदन प्राप्त र्एपमछ यस ऐन बमोक्षजम कसै उपर
मुद्दा चलाउनु पने अिस्था र्एमा व्यिस्थापकले मुद्दा िहवककाि गने अमधकारी समि
ले खी पठाउनु पनेछ।

(३)

दफा ३९ मा रहेको "मनरीिकले" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "विर्ागले खटाएको मनरीिकले"
र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

36=

राविय प्रकृमि संरिण कोष ऐन¸ २०३९ मा सं शोधन: राविय प्रकृमि सं रिण कोष ऐन¸ २०३९ को
दफा १८ मा रहेका "िन िथा र्ू-सं रिण मन्त्रालय " र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "िन िथा िािािरण
मन्त्रालय " र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

37=

नेपाल प्रशासमनक प्रक्षशिण प्रमिष्ठान ऐन¸२०३९ मा सं शोधन: नेपाल प्रशासमनक प्रक्षशिण प्रमिष्ठान
ऐन¸ २०३९ को¸(१)

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

(२)

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

सं घीय माममला िथा सामान्य प्रशासन
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(ङ)

मुख्य सक्षचि¸ नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री िथा मक्षन्त्रपररषद्को कायानलय
-सदस्य

(च)
(३)

सक्षचि¸ सं घीय माममला िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

-सदस्य"

दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) को सट्टा दे हायको खण्ड (ख) र (ग)
राक्षखएका छन:"(ख) सक्षचि¸ सं घीय माममला िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय -सदस्य
(ग) सक्षचि¸ कानून¸ न्याय िथा सं सदीय माममला

(४)

मन्त्रालय-सदस्य"

दफा २३ मा रहेका "सामान्य प्रशासन मन्त्रालय " र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "सं घीय माममला
िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

38=

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

सं स्कृमि, पयनटन िथा नागररक उड्डयन मन्त्री िा राज्य मन्त्री

-

अध्यि"
(२) दफा १७ मा रहेको "युिा, खेलकुद िथा सं स्कृमि मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरूको सट्टा "सं स्कृमि,
पयनटन िथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
39=

पशुपमि िेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ मा सं शोधन: पशुपमि िेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को,(१) दफा ८ को उपदफा ८.२ को खण्ड ८.२.६

र ८.२.७ को सट्टा दे हायका खण्ड ८.२.६

र ८.२.७ राक्षखएका छन:"८.२.६. सक्षचि, सं स्कृमि, पयनटन िथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय -सदस्य
८.२.७ सक्षचि, र्ौमिक पूिानधार िथा यािायाि मन्त्रालयसदस्य"
(२) दफा २२ मा रहेका "युिा, खेलकुद िथा सं स्कृमि मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरूको सट्टा "सं स्कृमि,
पयनटन िथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
40=

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

दफा ३ को उपदफा ३.२ को खण्ड ३.२.१ को सट्टा दे हायको खण्ड ३.२.१ राक्षखएको
छः"३.२.१ सक्षचि, कृवष िथा पशुपंिी विकास मन्त्रालय अध्यि"

(२)

दफा १६ को,–
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(क)

उपदफा १६.२ मा रहेका "कुनै मनजामिी कमनचारी" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "आफू
मािहिका कुनै कमनचारी" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(ख)

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

(३)

दफा १७क. को उपदफा १७क.१ मा रहेका "नेपाल सरकार" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल
सरकार िा प्रदे श सरकार" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

41=

प्राविमधक क्षशिा िथा व्यािसावयक िामलम पररषद् ऐन¸ २०४५ मा सं शोधन: प्राविमधक क्षशिा िथा
व्यािसावयक िामलम पररषद् ऐन¸२०४५ को¸(१)

दफा २क. को उपदफा २क.१ को खण्ड २क.१.१¸ २क.१.५¸ २क.१.६¸ २क.१.७ र
२क.१.८ को सट्टा दे हायका खण्ड २क.१.१¸ २क.१.५¸ २क.१.६¸ २क.१.७ र
२क.१.८ राक्षखएका छन्:"२क.१.१ क्षशिा¸ विज्ञान िथा प्रविमध मन्त्री िा राज्य मन्त्री -अध्यि
२क.१.५ सक्षचि¸ क्षशिा¸ विज्ञान िथा प्रविमध

मन्त्रालय

-

सदस्य
२क.१.६ सक्षचि¸ उद्योग¸ बाक्षणज्य िथा आपूमिन

मन्त्रालय-सदस्य

२क.१.७ सक्षचि¸ श्रम¸ रोजगार िथा सामाक्षजक सुरिा मन्त्रालय

-सदस्य

२क.१.८ सक्षचि¸ सं स्कृमि¸ पयनटन िथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय -सदस्य"
(२)

दफा ३ को उपदफा ३.२ को खण्ड ३.२.१ र ३.२.४ को सट्टा दे हायका खण्ड ३.२.१
र ३.२.४ राक्षखएका छन्:"३.२.१ क्षशिा¸ विज्ञान िथा प्रविमध मन्त्री िा

राज्यमन्त्री

-अध्यि

मन्त्रालय

-सदस्य

३.२.४ सक्षचि, क्षशिा¸ विज्ञान िथा प्रविमध
(३)

दफा १४ मा रहेको "क्षशिा िथा सं स्कृमि मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "क्षशिा¸ विज्ञान
िथा प्रविमध मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(४)

दफा १६ मा रहेका "नेपाल सरकारबाट " र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "क्षशिा¸ विज्ञान िथा प्रविमध
मन्त्रालयबाट" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

42=

अमर्लेख संरिण ऐन, २०४६ मा संशोधन: अमर्लेख सं रिण ऐन, २०४६ को,(१)

दफा २ को खण्ड २.१.४ मा रहेका "सो शब्दले सं िैधामनक अंग र नेपाल सरकारबाट"
र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "सो शब्दले सं िैधामनक अंग, प्रदे श सरकार िा स्थानीय िहको कायानलय
र नेपाल सरकारबाट" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

19

www.lawcommission.gov.np
(२)

दफा ११ पमछ दे हायको दफा ११क. थवपएको छ:"११क. प्रदे श र स्थानीय िहले अमर्लेखको संरिण िथा व्यिस्थापन गनन सक्ने: (१) प्रदे श
र स्थानीय िहले आफ्ना अमर्लेखहरुको सं रिण िथा व्यिस्थापन सम्बन्धमा
आिश्यक व्यिस्था गनेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम अमर्लेखहरुको सं रिण िथा व्यिस्थापन
सम्बन्धी व्यिस्था सम्बक्षन्धि प्रदे श र स्थानीय िहको कानूनमा व्यिस्था र्ए
बमोक्षजम हुनेछ।"

43=

सािनजमनक सुरिा ऐन, २०४६ मा सं शोधन: सािनजमनक सुरिा ऐन, २०४६ को दफा ४ को
उपदफा ४.१ मा रहेका "गृह मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र
प्रदे श सरकारको आन्िररक माममला सम्बन्धी विषय हेने मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

44=

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

दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को सटृ ा दे हायको खण्ड (घ) राक्षखएको छः–
“(घ) प्रमिमनमध, स्िास्थ्य िथा जनसं ख्या मन्त्रालय

(२)

– सदस्य”

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

45=

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

दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग), (ङ) र (च) को सट्टा दे हायका खण्ड (ग),
(ङ) र (च) राक्षखएका छन्:"(ग) सक्षचि, कृवष िथा पशुपंिी विकास मन्त्रालय-सदस्य
(ङ) सक्षचि, िन िथा िािािरण मन्त्रालय

-सदस्य

(च) सक्षचि, क्षशिा, विज्ञान िथा प्रविमध मन्त्रालय-सदस्य"
(2)

दफा 7 को उपदफा (1) को खण्ड (ग) को सट्टा दे हायको खण्ड (ग) राक्षखएको छः"(ग) सहसक्षचि, कृवष िथा पशुपंिी विकास मन्त्रालय

(3)

-सदस्य"

दफा 17 मा रहेको "कृवष मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा " कृवष िथा पशुपंिी
विकास मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन।

46=

राविय दुग्ध विकास बोडन ऐन, 2048 मा संशोधनः राविय दुग्ध विकास बोडन ऐन, 2048 को,-
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(१)

दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (१) र (२) को सट्टा दे हायका खण्ड (१) र (२)
राक्षखएका छनः"(१) कृवष िथा पशुपंिी विकास मन्त्री
(२) कृवष िथा पशुपंिी विकास मन्त्रालयको सक्षचि

(2)

-अध्यि
-उपाध्यि"

दफा 17 मा रहेका "कृवष मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "कृवष िथा पशुपंिी विकास
मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

47= नेपाल विज्ञान िथा प्रविमध प्रज्ञा प्रमिष्ठान ऐन¸ २०४८ मा संशोधन: नेपाल विज्ञान िथा प्रविमध प्रज्ञा
प्रमिष्ठान ऐन¸ २०४८ को,(१)

दफा २५ को उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२) राक्षखएको छ:"(२) प्रज्ञा-प्रमिष्ठानको ले खाको लेखापरीिण महालेखा परीिकबाट हुनेछ।"

(२)

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

"िािािरण¸ विज्ञान िथा प्रविमध मन्त्री" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "क्षशिा¸
विज्ञान िथा प्रविमध मन्त्री"

(ख)

"िािािरण¸ विज्ञान िथा प्रविमध मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "क्षशिा¸
विज्ञान िथा प्रविमध मन्त्रालय।"

48=

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

49=

जलस्रोि ऐन, २०४९ मा सं शोधनः जलस्रोि ऐन, २०४९ को दफा १० पमछ दे हायको दफा
१०क. थवपएको छः"१०क. प्रदे श िथा स्थानीय िहले जलस्रोिको उपयोग िा विकास गनन सक्नेः नेपाल सरकारले नेपाल
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोवकठदए बमोक्षजमका स्िर, िमिा िा पररमाणका खानेपानी,
जलविद्युि, मसं चाई लगायि जलस्रोिको सम्बन्धमा प्रदे श िा स्थानीय िहले कानून बनाई
त्यस्िो कानून बमोक्षजम जलस्रोिको उपयोग िा विकास गनन सक्नेछन्।"

50=

राविय क्षचया िथा कफी विकास बोडन ऐन, 2049 मा संशोधनः राविय क्षचया िथा कफी विकास
बोडन ऐन, 2049 को,(१)

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

कृवष िथा पशुपंिी विकास मन्त्री िा राज्यमन्त्री
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(2)

(च)

सहसक्षचि, कृवष िथा पशुपंिी विकास मन्त्रालय

(ज)

सहसक्षचि, उद्योग, िाक्षणज्य िथा आपूमिन मन्त्रालय -सदस्य"

-सदस्य

दफा 17 मा रहेको "कृवष मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "कृवष िथा पशुपंिी विकास
मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

51=

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

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

र्ूमम व्यिस्था, सहकारी िथा गररबी
-अध्यि

मनिारण मन्त्री िा राज्यमन्त्री
(च)

सक्षचि, उद्योग, िाक्षणज्य िथा आपूमिन
मन्त्रालय

(ज)

-सदस्य

सक्षचि, र्ूमम व्यिस्था, सहकारी िथा
गररबी मनिारण मन्त्रालय

(झ)

-सदस्य

सक्षचि, सं घीय माममला िथा सामान्य
प्रशासन मन्त्रालय

-सदस्य

(ड) साि प्रदे शका सहकारी िा सामाक्षजक
कायनकिानहरूमध्येबाट

नेपाल

सरकारद्वारा मनोनीि सािजना
(२)

-सदस्य"

दफा १८ मा रहेको "कृवष मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरूको सट्टा "र्ूमम व्यिस्था, सहकारी िथा
गररबी मनिारण मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

52=

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

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

खण्ड (ञ) मा रहेका “प्रमिमनमध, स्थानीय विकास मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरुको सट्टा
“प्रमिमनमध, सं घीय माममला िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका
छन्।

(ग)

खण्ड (ठ) मा रहेका “प्रमिमनमध, स्िास्थ्य मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरुको सट्टा “प्रमिमनमध,
स्िास्थ्य िथा जनसं ख्या मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(घ)

खण्ड (ड) मा रहेका “प्रमिमनमध, क्षशिा िथा सं स्कृमि मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरुको सट्टा
“प्रमिमनमध, क्षशिा, विज्ञान िथा प्रविमध मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(२)

दफा २३ को उपदफा (१) मा रहेका "नेपाल सरकार" र्न्ने शब्दहरूको सट्टा "मवहला,
बालबामलका िथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(३)

दफा २५ मा रहेका "सम्बक्षन्धि मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरूको सट्टा "मवहला, बालबामलका
िथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

53=

आमाको दूधलाई प्रमिस्थापन गने िस्िु (मबक्री वििरण मनयन्त्रण) ऐन, २०४९ मा सं शोधन: आमाको
दू धलाई प्रमिस्थापन गने िस्िु (मबक्री वििरण मनयन्त्रण) ऐन, २०४९ को,–
(१)

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

(२)

दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख), (ङ) र (च) को सटृ ा दे हायका खण्ड
(क), (ख), (ङ) र (च) राखी खण्ड (ग) र (घ) क्षझवकएका छन्:
“(क)
(ख)

सक्षचि, स्िास्थ्य िथा जनसं ख्या

मन्त्रालय -अध्यि

प्रमिमनमध (रा.प.प्रथम श्रे णी), उद्योग, िाक्षणज्य िथा आपूमिन मन्त्रालय –
सदस्य

(ङ)

प्रमिमनमध (रा.प.प्रथम श्रे णी), क्षशिा, विज्ञान िथा प्रविमध मन्त्रालय

-

सदस्य
(च)

प्रमिमनमध (रा.प.प्रथम श्रे णी), श्रम, रोजगार िथा सामाक्षजक सुरिा
मन्त्रालय

54=

-सदस्य

िी.पी. कोईराला स्िास्थ्य विज्ञान प्रमिष्ठान ऐन, २०४९ मा संशोधन: िी.पी. कोईराला स्िास्थ्य विज्ञान
प्रमिष्ठान ऐन, २०४९ को,(१)

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

सक्षचि, स्िास्थ्य िथा जनसं ख्या मन्त्रालय–सदस्य

23

www.lawcommission.gov.np
(झ)
(२)

सक्षचि, क्षशिा, विज्ञान िथा प्रविमध मन्त्रालय-सदस्य”

दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को सटृ ा दे हायको खण्ड (ग) राक्षखएको छः–
“(ग) प्रमिमनमध, स्िास्थ्य िथा जनसं ख्या मन्त्रालय–सदस्य”

(३)

दफा २२ मा रहेका “स्िास्थ्य मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरुको सट्टा “स्िास्थ्य िथा जनसं ख्या
मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

55=

सिारी िथा यािायाि व्यिस्था ऐन, २०४९ मा संशोधनः सिारी िथा यािायाि व्यिस्था ऐन,
२०४९ को,(१)

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

(२)

ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "मनमानण िथा यािायाि मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरूको सट्टा "र्ौमिक
पूिानधार िथा यािायाि मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका 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) राक्षखएको छ:"(ख१) "प्रदे श पररषद्" र्न्नाले दफा ९क. बमोक्षजमको प्रदे श पररषद् सम्झनु पछन।"

(२)

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

(३)

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

सं घीय सं सदका सदस्यहरुमध्येबाट िीनजना

-सदस्य

प्रत्येक प्रदे शबाट दुईजना मवहला र दुईजना पुरुषको
प्रमिमनमधत्ि हुने गरी सम्बक्षन्धि प्रदे शका नेपाल स्काउटका
रावियस्िरका

िालीमप्राप्त

दलका

सदस्यहरुले

आफूमध्येबाट मनिानचन गरी पठाएका अट्ठाईसजना
(ड)

- सदस्य

नेपाल स्काउटका प्रदे श िहका सदस्यहरुले आ-आफ्नो
प्रदे शबाट

चारजनाका

दरले

प्रमिमनमधत्ि

हुने

आफूहरुमध्येबाट मनिानचन गरी पठाएका अट्ठाईसजना
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(४)

दफा ९क. को सट्टा दे हायको दफा ९क. राक्षखएकोछ:"९क. प्रदे श पररषद्को गठन िथा काम, किनव्य र अमधकार: प्रदे श पररषद्को गठन िथा
काम, किनव्य र अमधकार िोवकए बमोक्षजम हुनेछ।"

(५)

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

राविय पररषद्का मनिानक्षचि सदस्यहरुबाट सबै प्रदे शको
प्रमिमनमधत्ि हुने गरी सािजना

(६)

-सदस्य"

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

(७)

ऐनको ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "क्षशिा िथा खेलकुद मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरूको सट्टा "युिा
िथा खेलकुद मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

57=

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

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

(२)

ठााँउ ठााँउमा रहेका "अथन समममि (व्यिस्थावपका-सं सद)" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "अथन समममि
(प्रमिमनमध सर्ा)" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

58=

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

प्रमिमनमध¸ (राजपत्रांवकि प्रथम श्रे णी) सञ्चार िथा सूचना प्रविमध
मन्त्रालय

(ग)

-सदस्य

प्रमिमनमध¸ (राजपत्रांवकि प्रथम श्रे णी) श्रम¸ रोजगार िथा सामाक्षजक
सुरिा मन्त्रालय -सदस्य”

59=

नेपाल नमसनङ्ग पररषद् ऐन, 2052 मा सं शोधन: नेपाल नमसनङ्ग पररषद् ऐन, 2052 को दफा ५ को
उपदफा (१) को खण्ड (झ) मा रहेका “िेत्रीय स्िास्थ्य मनदे शनालय” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “प्रदे श
सरकारको स्िास्थ्य मनदे शनालय” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

60=

नेपाल नागररक उडड्यन प्रामधकरण ऐन, २०५३ मा संशोधन: नेपाल नागररक उडड्यन प्रामधकरण
ऐन, २०५३ को,-
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(१)

दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा रहेका "पयनटन िथा नागररक उड्डयन"
र्न्ने शब्दहरूको सट्टा "सं स्कृमि, पयनटन िथा नागररक उड्डयन" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका
छन्।

(२)

ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "पयनटन िथा नागररक उड्यन मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरूको सट्टा
"सं स्कृमि, पयनटन िथा नागररक उड्यन मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

61=

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

दफा 10 को खण्ड (ङ) पमछ दे हायको खण्ड (च) थवपएको छः"(च) मनजको उमेर पैसठ्ठी िषन पूरा र्एमा"

(२)

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

सञ्चार िथा सूचना प्रविमध मन्त्री िा राज्यमन्त्री

-अध्यि

(घ)

सक्षचि¸ सं स्कृमि¸ पयनटन िथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय सदस्य

(ङ)
(३)

सक्षचि¸ सञ्चार िथा सूचना प्रविमध मन्त्रालय-सदस्य”

दफा ५१ मा रहेका "सूचना िथा सञ्चार मन्त्री िा राज्यमन्त्री" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा
"सञ्चार िथा सूचना प्रविमध मन्त्री िा राज्यमन्त्री " र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(4)

दफा ५८ मा रहेका "सूचना िथा सञ्चार मन्त्रालय " र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "सञ्चार िथा
सूचना प्रविमध मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

62=

नेपाल चाटडन एकाउन्टे न््स ऐन, २०५३ मा सं शोधन: नेपाल चाटडन एकाउन्टे न््स ऐन, २०५३
को,(१)

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

(२)

“(ग)

प्रमिमनमध, महालेखापरीिकको कायानलय

-सदस्य

(च)

महामनदे शक, आन्िररक राजस्ि विर्ाग

-सदस्य

(छ)

अध्यि िा मनजले िोकेको प्रमिमनमध, नेपाल

-

मधिोपत्र बोडन

सदस्य"

दफा १५घ. को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा रहेका "महालेखा परीिकको विर्ाग"
र्न्ने शब्दहरूको सट्टा "महाले खा परीिकको कायानलय" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
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63=

अन्िरानविय वििीय कारोबार ऐन, 2054 मा संशोधनः अन्िरानविय वििीय कारोबार ऐन, 2054
को ठााँउ ठाउाँमा रहेका "कानून िथा न्याय मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा" कानून, न्याय िथा
सं सदीय माममला मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

64=

बृहिर जनकपुर िेत्र विकास पररषद् ऐन, २०५५ मा संशोधन: बृहिर जनकपुर िेत्र विकास पररषद्
ऐन, २०५५ को,(१)

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

(२)

सहसक्षचि, िन िथा िािािरण मन्त्रालय

-सदस्य"

दफा २४ मा रहेका "आिास िथा र्ौमिक योजना मन्त्रालय"

र्न्ने शब्दहरूको सट्टा

"सं स्कृमि, पयनटन िथा नागररक उड्यन मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
65=

पशु स्िास्थ्य िथा पशु सेिा ऐन, २०५५ मा संशोधन: पशु स्िास्थ्य िथा पशु सेिा ऐन, २०५५
को,(१)

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

(२)

दफा २५ पमछ दे हायको दफा २५क. थवपएको छः"२५क. प्रदे श िथा स्थानीय िहले पशु स्िास्थ्य िथा पशु सेिा सम्बन्धी कायन गनन सक्ने:
(१) प्रदे श िथा स्थानीय िहले पशुपालन व्यिसायलाई व्यिक्षस्थि र विकमसि गनन
वकसानलाई पशु स्िास्थ्य िथा पशु सेिा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम प्रदे श र स्थानीय िहले पशु स्िास्थ्य िथा
पशु सेिा उपलब्ध गराउाँदा यस ऐन बमोक्षजमको मापदण्डको अधीनमा रही उपलब्ध
गराउनु पनेछ।"

66=

वििीय मध्यस्थिाको काम गने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ मा संशोधन: वििीय मध्यस्थिाको काम
गने सं स्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ को दफा २४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा रहेका
"नेपाल सरकार" र्न्ने शव्दहरु पमछ ",प्रदे श सरकार" र्न्ने शब्दहरु थवपएका छन्।

67=

नेपाल पशु क्षचवकत्सा पररषद् ऐन, 2055 मा संशोधनः नेपाल पशु क्षचवकत्सा पररषद् ऐन, 2055
को दफा 28 मा रहेको "कृवष मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "कृवष िथा पशुपंिी विकास
मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

68=

पशु िधशाला र मासु जााँच ऐन, 2055 मा संशोधनः पशु िधशाला र मासु जााँच ऐन, 2055
को,(1)

दफा ४ को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "नेपाल सरकारले" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार
िा प्रदे श सरकारले" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।
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(२)

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

(३)

दफा ७ को,(क)

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

(ख)
(४)

उपदफा (२) क्षझवकएको छ।

दफा १८ मा रहेका "नेपाल सरकार" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल सरकार िा प्रदे श
सरकार" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(५)

दफा २० को उपदफा (१) मा रहेका "मासु मनरीिकले " र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "नेपाल
सरकारले मनयुि गरे को मासु मनरीिकले" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

69=

नेपाल र्क्षन्जमनयररङ्ग पररषद् ऐन¸ २०५५ मा सं शोधन: नेपाल र्क्षन्जमनयररङ्ग पररषद् ऐन¸२०५५ को
दफा ३६ मा रहेका "मनमानण िथा यािायाि मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "र्ौमिक पूिानधार िथा
यािायाि मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

70=

मनमानण व्यिसाय ऐन¸ २०५५ मा संशोधन: मनमानण व्यिसाय ऐन¸ २०५५ को¸(१)

दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को सट्टा दे हायको खण्ड (क) राक्षखएको छ:"(क) र्ौमिक पूिानधार िथा यािायाि मन्त्री -अध्यि"

(२)

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

"मनमानण िथा यािायाि मन्त्रालय " को सट्टा "र्ौमिक पूिानधार िथा यािायाि
मन्त्रालय।"

71=

(ख)

"जलस्रोि मन्त्रालय " को सट्टा "ऊजान¸ जलस्रोि िथा मसं चार् मन्त्रालय।"

(ग)

"आिास िथा र्ौमिक योजना मन्त्रालय " को सट्टा "सहरी विकास मन्त्रालय।"

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

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

(२)

ठाउाँ ठाउाँमा रहेका “स्िास्थ्य मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “स्िास्थ्य िथा जनसङ्ग्ख्या
मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
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72=

नेपाल फामेसी पररषद् ऐन, 2057 मा संशोधन: नेपाल फामे सी पररषद् ऐन, 2057 को दफा 35
मा रहेका “स्िास्थ्य मन्त्रालयको” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “स्िास्थ्य िथा जनसङ्ग्ख्या मन्त्रालयको”
र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

73=

आठदिासी।जनजामि उत्थान राविय प्रमिष्ठान ऐन, २०५८ मा संशोधन: आठदिासी।जनजामि उत्थान
राविय प्रमिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ७ को खण्ड (ड) मा रहेका "प्रत्येक विकासिेत्रबाट दुई
दुईजनाको दरले नेपाल सरकारद्वारा मनोनीि दशजना" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "प्रत्येक प्रदे शबाट
दुई दुईजनाको दरले नेपाल सरकारद्वारा मनोनीि चौधजना" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

74=

सडक बोडन ऐन¸ २०५८ मा सं शोधन: सडक बोडन ऐन¸ २०५८ को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "र्ौमिक
योजना िथा मनमानण मन्त्रालय" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "र्ौमिक पूिानधार िथा यािायाि मन्त्रालय"
र्न्ने शब्दहरु राखी रुपान्िर गररएका छन्।

75=

प्रमिमलवप अमधकार ऐन, २०५९ मा संशोधन: प्रमिमलवप अमधकार ऐन, २०५९ को दफा ४० को
सट्टा दे हायको दफा ४० राक्षखएकोछ:"४०.

नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारको प्रमिमलवप अमधकार: (१) नेपाल सरकारद्वारा ियार गररएको
रचनाको प्रमिमलवप अमधकार नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारद्वारा ियार गररएको रचनाको
प्रमिमलवप अमधकार प्रदे श सरकारलाई हुनेछ।
(२) नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारले उपदफा (१) बमोक्षजम प्राप्त अमधकार कुनै
व्यक्षि िा सं स्थालाई बहालमा ठदन िा मबक्री गनन िा अन्य कुनै प्रकारले प्रयोग गनन अनुममि
ठदन सक्नेछ।"

76=

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

77=

"(ङ)

सक्षचि, नेपाल कानून आयोग

-सदस्य

(च)

सक्षचि, र्ूमी व्यिस्था, सहकारी िथा गररबी मनिारण मन्त्रालय-सदस्य"

पूिानधार संरचनाको मनमानण िथा सञ्चालनमा मनजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा सं शोधन: पूिानधार
सं रचनाको मनमानण िथा सञ्चालनमा मनजी

लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४५ पमछ

दे हायको दफा ४५क. थवपएको छ:"४५क. प्रदे शले पररयोजना कायानन्ियन गनन सक्ने: प्रदे श सरकारले यस ऐनमा अन्िरमनवहि
मान्यिाको प्रमिकुल नहुने गरी आिश्यक कानून बनाई दफा ३ बमोक्षजमको िररका अपनाई
मनजी लगानीमा पररयोजना कायानन्ियन गनन सक्नेछ।"
78=

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

दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को सट्टा दे हायको खण्ड (ख) राक्षखएको छ;29
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"(ख)
(२)

सर्ापमि, कानून िथा मानि अमधकार समममि, प्रमिमनमधसर्ा -सदस्य"

दफा 9 मा रहेका "व्यस्थावपका-सं सदको विधायन समममिका" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा
"प्रमिमनमध सर्ा, कानून िथा मानि अमधकार समममिका" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

79=

क्षचवकत्सा विज्ञान राविय प्रमिष्ठान ऐन, २०६३ मा सं शोधन: क्षचवकत्सा विज्ञान राविय प्रमिष्ठान ऐन,
२०६३ को,–
(१)

दफा ७

को उपदफा (२) को खण्ड (च) को सट्टा दे हायको खण्ड (च) राक्षखएको छ:“(च) सक्षचि, क्षशिा, विज्ञान िथा प्रविमध मन्त्रालय– सदस्य”

(२)

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

प्रमिमनमध, (कम्िीमा राजपत्रावङ्कि प्रथम श्रे णी) क्षशिा, विज्ञान िथा
प्रविमध मन्त्रालय

80=

– सदस्य”

सैमनक ऐन, २०६३ मा संशोधन: सै मनक ऐन, २०६३ को,(१)

दफा १० को उपदफा (२) मा रहेका “व्यिस्थावपका-सं सदमा प्रस्िुि गरी राज्य व्यिस्था
समममिमा छलफल गरार्नेछ” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “सं घीय सं सदको प्रमिमनमधसर्ाको राज्य
व्यिस्था िथा सुशासन समममिमा छलफल गरार्नेछ” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(२)

दफा ३३ मा रहेका "प्रमिमनमधसर्ा राज्य व्यिस्था समममिलाई" र्न्ने शब्दहरूको सट्टा
"सं घीय सं सदको प्रमिमनमधसर्ाको राज्य व्यिस्था िथा सुशासन समममिलाई" र्न्ने शब्दहरू
राक्षखएका छन्।

(३)

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

(४)

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

(५)

"(ग)

यािना

(घ)

बेपिा।"

दफा ८४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा रहेका “सिनस्ि सवहि जन्मकैद”
र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “जन्मकैद” र्न्ने शब्द राक्षखएको छ।

(६)

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

(७)

"दफा १३५ पमछ दे हायको दफा १३५क. थवपएको छः"१३५क. उपयोग गनन सवकनेः नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई विकास मनमानण िथा विपद्
व्यिस्थापनका कायनमा समेि उपयोग गनन सक्नेछ।"
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कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा सं शोधनः कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९ को उपदफा
(१) पमछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छ:“(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको र्ए िापमन प्रचमलि कानून बमोक्षजम दिान
र्र्न सञ्चामलि यािायाि व्यिसायी समममिमा आबद्ध यािायाि व्यिसायीहरू ममली प्राईर्ेट कम्पनी
सं स्थापना गरी यािायाि व्यिसाय सञ्चालन गनन यो उपदफा प्रारम्र् र्एको मममिले िीन मवहनामर्त्र
मनिेदन ठदएमा उपदफा (१) मा ले क्षखएर्न्दा बढी शेयर धनी सङ्ग्ख्या र्ए पमन त्यस्िो प्रार्नर्ेट
कम्पनी दिान गनन बाधा पने छै न।”

82=

सािनजमनक खररद ऐन, २०६३ मा संशोधनः सािनजमनक खररद ऐन, २०६३ को,(१)

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

(२)

दफा ७४ को उपदफा (२) पमछ दे हायको उपदफा (३) थवपएको छः"(३) प्रदे श सरकार र स्थानीय िहले यस ऐन बमोक्षजम आफ्नो खररद कारबाही
गदान लागि अनुमान स्िीकृि गने, बोलपत्र मूल्यांकन िथा स्िीकृि गने, सोझै खररद गने
सम्बन्धमा दफा ४१ को उपदफा (२) बमोक्षजम रहने समममि िथा र्ेररएसन आदे श जारी
गने अमधकारी िोक्ने समेिका विषयमा यस ऐन िथा खररद सम्बन्धी मान्य मसद्धान्िको
प्रमिकुल नहुने गरी मनयमहरू बनाउन सक्नेछ।"

83=

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

84=

"(क)

सक्षचि, कृवष िथा पशुपंिी विकास

(ग)

सहसक्षचि, िन िथा िािािरण मन्त्रालय

मन्त्रालय-अध्यि
-सदस्य"

व्यिस्थावपका-संसद सक्षचिालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा सं शोधन: व्यिस्थावपका-सं सद सक्षचिालय
सम्बन्धी ऐन¸ २०६४ को¸
(१)

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

सर्ामुख

-सर्ापमि

(ख)

राविय सर्ाको अध्यि

-सदस्य

(ग) उपसर्ामुख

-सदस्य

(घ) राविय सर्ाको उपाध्यि

-सदस्य

(ङ) महासक्षचि

-सदस्य
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(च) प्रमिमनमध सर्ाको सक्षचि

-सदस्य

(छ) राविय सर्ाको सक्षचि

-सदस्य

(ज) सक्षचिालय सक्षचि (सं सदीय अध्ययन िथा अनुसन्धान) -सदस्य
(झ) सक्षचिालय सक्षचि (प्रशासन)
(२)

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

(३)

-सदस्य सक्षचि

सक्षचिमध्येबाट सर्ामुखले िोकेको सक्षचि-सदस्य"

दफा ३५ को उपदफा (४) को खण्ड (ख) को सट्टा दे हायको खण्ड (ख) राक्षखएको छः"(ख) सक्षचिमध्येबाट सर्ामुखले िोकेको सक्षचि-सदस्य"

(४)

लामो शीषनक, प्रस्िािना, सं क्षिप्ि नाम र प्रारम्र् लगायि ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "व्यिस्थावपकासं सद सक्षचिालय" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा "सं घीय सं सद सक्षचिालय" र्न्ने शब्दहरु राखी
रुपान्िर गररएको छ।

(५)

लामो शीषनक, प्रस्िािना िथा ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "व्यिस्थावपका-सं सद" र्न्ने शब्दहरुको
सट्टा "सं घीय सं सद" र्न्ने शब्दहरु राखी रुपान्िर गररएको छ।

85=

मानि बेचमबखन िथा ओसार पसार (मनयन्त्रण) ऐन¸ २०६४ मा सं शोधन: मानि बेचमबखन िथा
ओसार पसार (मनयन्त्रण) ऐन¸ २०६४ को,(१) दफा १३ को,(क)

उपदफा (१) पमछ दे हायका उपदफा (१क) र (१ख) थवपएका छन्:"(१क) नेपाल सरकारसाँग समन्िय गरी प्रदे श सरकार िथा स्थानीय िहले
आिश्यकिा अनुसार पुनस्थानपना केन्र स्थापना गनन सक्नेछ।
(१ख) नेपाल सरकारले स्थापना गरे का पुनस्थानपना केन्रलाई प्रदे श
सरकार िा स्थानीय िहले सञ्चालन गनन चाहेमा नेपाल सरकारले त्यस्िा केन्र
प्रदे श सरकार िा स्थानीय िहले सञ्चालन गने गरी हस्िान्िरण गनन सक्नेछ।"

(ख)

उपदफा (२) पमछ दे हायको उपदफा (२क) थवपएको छ:"(२क) उपदफा (१क) र (१ख) बमोक्षजम प्रदे श सरकार िा स्थानीय
िहले स्थापना र सञ्चालन गरे को केन्रको अनुगमन सम्बक्षन्धि प्रदे श सरकार िा
स्थानीय िहले गनेछ।"

(२) दफा १४ को उपदफा (१) पमछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छ:"(१क) दफा १३ को उपदफा (१क) र (१ख) बमोक्षजम स्थापना िथा हस्िान्िरण
र्एका पुनस्थानपना केन्रको व्यिस्थापन िथा सञ्चालन गनन चाहने प्रदे श सरकारले आफ्नो
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श्रोिबाट व्यिस्था गने गरी प्रदे श कानून बमोक्षजम र स्थानीय िहले आफ्नो श्रोिबाट
व्यिस्था गने गरी स्थानीय कानून बमोक्षजम पुनस्थानपना कोष स्थापना गनन सक्नेछन्।"
86=

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

दफा २ को खण्ड (क) को,–
(क)

उपखण्ड (३) पमछ दे हायका उपखण्ड (३क) र (३ख) थवपएका छन्ः–
“(३क) प्रदे श सरकारका कायानलय िा प्रदे श सरकारद्धारा गठठि मनकाय,
(३ख) स्थानीय िह िा त्यसका कायानलयहरु,”

(ख)

उपखण्ड (८) पमछ दे हायको उपखण्ड (८क), (८ख) र (८ग) थवपएका छन्ः–
“(८क) प्रदे श सरकारको पूणन िा आंक्षशक स्िाममत्ि िा मनयन्त्रणमा रहेको िा
अनुदानमा सञ्चामलि िा प्रदे श सरकारको अनुदान प्राप्त सं गठठि सं स्था,
(८ख) प्रदे श सरकार िा कानूनद्वारा स्थावपि मनकायले कुनै सम्झौिा गरी गठन
गरे को सं गठठि सं स्था,
(८ग)

प्रत्यि िा अप्रत्यि रुपमा प्रदे श सरकारबाट रकम प्राप्त गरे र सञ्चालन
र्एका गैरसरकारी सं घ/ सं स्थाहरु,”

(२)

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

(३)

सञ्चार िथा सूचना प्रविमध मन्त्री िा राज्यमन्त्री– सदस्य”

दफा २६ मा रहेका “सूचना िथा सञ्चार मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरुको सट्टा “सञ्चार िथा
सूचना प्रविमध मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

87=

सुशासन (व्यिस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा संशोधनः सुशासन (व्यिस्थापन िथा सञ्चालन)
ऐन, २०६४ को,(१)

दफा ३ को,(क)

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

(ख)

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

(२) दफा ७ को,(क) उपदफा (१) पमछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छः-
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"(१क) प्रदे श सरकार, गाउाँ कायनपामलका िा नगर कायनपामलकाले आफ्नो
प्रशासमनक कायन सम्पादन गदान उपदफा (१) मा उक्षल्लक्षखि नेपाल सरकारले
अक्षख्ियार गरे का नीमिको अधीनमा रही आिश्यक नीमिहरू अक्षख्ियार गनेछन्।"
(ख) उपदफा (२) मा रहेका "नीमिलाई कायानन्ियन गनन नेपाल सरकारले" र्न्ने शब्दहरु
पमछ "र उपदफा (१क) बमोक्षजम अक्षख्ियार गरे का नीमिलाई कायानन्ियन गनन प्रदे श
सरकार, गााँउ कायनपामलका िा नगर कायनपामलकाले " र्न्ने शब्दहरू थवपएका छन्।
(३)

दफा १३ पमछ दे हायको दफा १३क. थवपएको छः"१३क. प्रदे श र स्थानीय िहको प्रशासमनक कायन सञ्चालन िथा क्षजम्मेिारीः प्रदे श िा
स्थानीय िहले सञ्चालन गने प्रशासमनक कायन र क्षजम्मेिारी िथा प्रशासमनक
कायन सम्पादन गदान अपनाउनु पने कायनविमधका सम्बन्धमा प्रदे श िा स्थानीय
कानूनमा व्यिस्था र्ए बमोक्षजम हुनेछ।"

(४)

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

(५)

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

(६)

दफा ४१ को उपदफा (३) मा रहेका "प्रगमि सम्बन्धी प्रमििेदन व्यिस्थावपका-सं सद
समि" र्न्ने शब्दहरूको सट्टा "प्रगमि सम्बन्धमा नेपालको सं विधानको धारा ५३ बमोक्षजमको
प्रमििेदनमा समािेश गरी सं घीय सं सद समि" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

88=

पाटन स्िास्थ्य विज्ञान प्रमिष्ठान ऐन, 2064 मा संशोधन: पाटन स्िास्थ्य विज्ञान प्रमिष्ठान ऐन,
2064 को,(१)

दफा 7 को उपदफा (२) को,(क)

खण्ड (झ) मा रहेका “क्षशिा िथा खेलकूद मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा
“क्षशिा, विज्ञान िथा प्रविमध मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(ख)

खण्ड (ढ) मा रहेका “लमलिपुर उपमहानगरपामलका” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा
“लमलिपुर महानगरपामलका” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(२)

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

(३)

दफा 34 को उपदफा (१) मा रहेका “प्रिेक्षशका” र्न्ने शब्द पमछ "िा सो सरह” र्न्ने
शब्दहरू र “प्रविणिा प्रमाणपत्र िह” र्न्ने शब्दहरू पमछ “िा सो सरह” र्न्ने शब्दहरू
थवपएका छन्।
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(४)

दफा 35 को उपदफा (१) को स्पिीकरण खण्डमा रहेका “प्रिेक्षशका” र्न्ने शब्द पमछ
"िा सो सरह" र्न्ने शब्दहरू थपी सोही उपदफामा रहेका “गाउाँ विकास समममि” र्न्ने
शब्दहरूको सट्टा “गाउाँपामलका” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

89=

विर्ूषण ऐन , २०६४ मा संशोधन: विर्ूषण ऐन , २०६४ को,(१)

दफा ५ को ,(क)

उपदफा (१) को खण्ड (घ) पमछ दे हायको खण्ड (घ१) थवपएको छ:"(घ१) प्रदे श सरकारसाँग सम्बक्षन्धि पदामधकारी र कमनचारी िथा प्रदे श सरकारसाँग
सम्बक्षन्धि िर सरकारी सेिामा नरहेका कुनै व्यक्षिको हकमा सम्बक्षन्धि
प्रदे शको मुख्य मन्त्रीले ,"

(ख)

उपदफा (१) पमछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छ:"(१क) स्थानीय िहसाँग सम्बक्षन्धि कुनै पदामधकारी, कमनचारी िा
महानुर्ािले आफ्नो िेत्रमा उत्कृि कायन गरी रािलाई योगदान पुर्याएको र्एमा
त्यस्िो पदामधकारी िा कमनचारी िा महानुर्ािले पुर्याएको योगदानको वििरण
सवहि सम्बक्षन्धि स्थानीय िहले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय समि पठाउनु
पनेछ र यसरी प्राप्त र्एका वििरण समेिको आधारमा उपयुि व्यक्षिको नाम
गृहमन्त्रीले मसफाररस समममिमा पठाउनु पनेछ।"

(ग)

उपदफा (३) पमछ दे हायको उपदफा (४) थवपएको छ:"(४) विर्ूषण मसफाररस सम्बन्धी अन्य प्रकृया नेपाल सरकारको गृह
मन्त्रालयले िोके बमोक्षजम हुनेछ।"

(२)

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

90=

स्िास्थ्यकमी िथा स्िास्थ्य संस्थाको सुरिा सम्बन्धी ऐन, 2066 मा सं शोधन: स्िास्थ्यकमी िथा
स्िास्थ्य सं स्थाको सुरिा सम्बन्धी ऐन, 2066 को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को
सट्टा दे हायको खण्ड (क) राक्षखएको छ:“(क)

प्रमुख विशेषज्ञ, नीमि, योजना िथा अनुगमन र गुणस्िर मापन िथा मनयमन, मन्त्रालय
-अध्यि”

91=

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

दफा ९ को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका "मवहला िथा बालबामलका कायानलय" र्न्ने शब्दहरुको
सट्टा "स्थानीय िह" र्न्ने शब्दहरु राखी "सो कायानलयले" र्न्ने शब्दहरु क्षझवकएका छन्।
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दफा ११ को,(क)

उपदफा (१) पमछ दे हायका उपदफा (१क) र (१ख) थवपएका छन्:"(१क) नेपाल सरकारसाँग समन्िय गरी प्रदे श सरकार िथा स्थानीय
िहले आिश्यकिा अनुसार सेिा केन्रको स्थापना गनन सक्नेछन्।
(१ख) नेपाल सरकारले स्थापना गरे का सेिा केन्रलाई प्रदे श सरकार िा
स्थानीय िहले सञ्चालन गनन चाहेमा नेपाल सरकारले त्यस्िा सेिा केन्र प्रदे श
सरकार िा स्थानीय िहले सञ्चालन गने गरी हस्िान्िरण गनन सक्नेछ।"

(ख)

उपदफा (२) पमछ दे हायको उपदफा (२क) थवपएको छ:"(२क) उपदफा (१क) र (१ख) बमोक्षजम प्रदे श सरकार िा स्थानीय
िहले स्थापना र सञ्चालन गरे को सेिा केन्रको अनुगमन सम्बक्षन्धि प्रदे श सरकार
िा स्थानीय िहले गनेछ।"

(३)

दफा १२ को उपदफा (१) पमछ दे हायको उपदफा (१क) थवपएको छ:"(१क) दफा ११ को उपदफा (१क) र (१ख) बमोक्षजम स्थापना िथा हस्िान्िरण
र्एका सेिा केन्रको व्यिस्थापन िथा सञ्चालन गनन चाहने प्रदे श सरकारले आफ्नो श्रोिबाट
व्यिस्था गने गरी प्रदे श कानून बमोक्षजम र स्थानीय िहले आफ्नो श्रोिबाट व्यिस्था गने
गरी स्थानीय कानून बमोक्षजम सेिा कोष स्थापना गनन सक्नेछ।"

(४)

दफा १२क. को सट्टा दे हायको दफा १२क. राक्षखएको छ:"१२क. सं रिण अमधकृि: स्थानीय िहले घरे ल ु वहं सा मनयन्त्रण गनन िथा घरे ल ु वहं साबाट
पीमडि व्यक्षिलाई सं रिण गने काम समेिका लामग एकजना सं रिण अमधकृि
िोक्न सक्नेछ।"

92=

कणानली स्िास्थ्य विज्ञान प्रमिष्ठान ऐन, 206८ मा संशोधन: कणानली स्िास्थ्य विज्ञान प्रमिष्ठान ऐन,
206८ को,(१)

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

(२)

दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) मा रहेका “क्षशिा मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरूको
सट्टा “क्षशिा, विज्ञान िथा प्रविमध मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(३)

दफा 32 को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका “प्रिेक्षशका परीिा” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “प्रिेक्षशका
परीिा िा सो सरह” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।
36

www.lawcommission.gov.np
(४)

दफा 34 को उपदफा (१) मा रहेको “प्रिेक्षशका” र्न्ने शब्द पमछ “िा सो सरह” र्न्ने
शब्दहरू थपी सोही उपदफाको स्पिीकरणमा रहेका “गाउाँ विकास समममि” र्न्ने शब्दहरूको
सट्टा “गाउाँपामलका” र्न्ने शब्द राक्षखएको छ।

93=

जािीय र्ेदर्ाि िथा छु िाछू ि (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा संशोधन : जािीय र्ेदर्ाि िथा
छु िाछू ि (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को,–
(१)

दफा ४ को ठाउाँ ठाउाँमा रहेका “जाि, जामि, िंश, समुदाय िा पेशा” र्न्ने शब्दरुको सट्टा
“जाि, जामि, िं श, समुदाय, पेशा िा व्यिसाय िा शारीररक अिस्था” र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका
छन् ।

(२)

लामो शीषनक, सं क्षिप्त नाम र प्रारम्र् लगायि ठाउाँ ठाउाँमा रहेका “जािीय र्ेदर्ाि िथा
छु िाछू ि”, “छु िाछू ि िथा र्ेदर्ाि”, “जािीय र्ेदर्ाि िा छु िाछू ि” िथा “जािीय छु िाछू ि िा
र्ेदर्ाि” र्न्ने शब्दहरुको सट्टा “जािीय िथा अन्य सामाक्षजक छु िाछू ि र र्ेदर्ाि” र्न्ने
शब्दहरु राखी रुपान्िर गररएको छ।”

94=

कायनस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्यनिहार (मनिारण) ऐन, २०७१ मा संशोधन: कायनस्थलमा हुने यौनजन्य
दुव्यनिहार (मनिारण) ऐन, २०७१ को दफा १४ को उपदफा (२) मा रहेका “सम्बक्षन्धि िेत्रको
िेत्रीय प्रशासकलाई” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “सम्बक्षन्धि प्रदे शको प्रमुख सक्षचिलाई” र्न्ने शब्दहरू
राक्षखएका छन्।

95=

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

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

(२)

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

96=

पोखरा स्िास्थ्य विज्ञान प्रमिष्ठान ऐन, 2072 मा संशोधन: पोखरा स्िास्थ्य विज्ञान प्रमिष्ठान ऐन,
2072 को,(१)

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

(२)

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

सक्षचि, क्षशिा, विज्ञान िथा प्रविमध मन्त्रालय

(ट)

प्रमुख, पोखरा महानगरपामलका
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(३)

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

(४)

दफा 33 को उपदफा (१) मा रहेका “प्रिेक्षशका” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “प्रिेक्षशका परीिा
िा सो सरह” र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

97=

खोप ऐन, 207२ मा संशोधन: खोप ऐन, 207२ को,(१)

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

(२)

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

सहसक्षचि, सङ्घीय माममला िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय -सदस्य

(ङ)

सहसक्षचि, क्षशिा, विज्ञान िथा प्रविमध मन्त्रालय-सदस्य

(च)

सहसक्षचि, मवहला,

बालबामलका िथा जेष्ठ नागररक

मन्त्रालय

-सदस्य”
98=

स्थानीय िह मनिानचन ऐन, 2073 मा सं शोधनः स्थानीय िह मनिानचन ऐन, 2073 को दफा 3 को
उपदफा (2) को सट्टा दे हायको उपदफा (2) राक्षखएको छः"(2) क्षजल्ला समन्िय समममिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउाँपामलकाको अध्यि, उपाध्यि िथा
िडाअध्यि एिं नगरपामलकाको प्रमुख, उपप्रमुख िथा िडाध्यिको पदािमध समाप्त नहुाँदै मनजको
पद कुनै कारणले ररि र्एमा बााँकी पदािमधको लामग मनिानचन आयोगको परामशन मलई नेपाल
सरकारले िोकेको मममिमा त्यस्िो ररि पद उपमनिानचनद्वारा पूमिन गररनेछ।
िर एक िषन र्न्दा कम पदािमध बााँकी रहेको अिस्थामा उपमनिानचन गररने छै न।"

99=

बैङ्क िथा वििीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा सं शोधन: बैङ्क िथा वििीय सं स्था सम्बन्धी ऐन,
२०७३ को दफा ३९ पमछ दे हायको दफा ३९क. थवपएको छः"३९क. प्रदे शमा वििीय संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी व्यिस्था: (१) नेपाल राि बैङ्कले िोकेको सीमा,
शिन िा मनदे शनको अधीनमा रही प्रदे शस्िरमा सीममि रही वििीय सं स्थाको सञ्चालन गनन
सवकनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको वििीय सं स्थाले नेपाल राि बैङ्कबाट मनधानररि
ईजाजि नीमिको अधीनमा रही प्रदे शले बनाएको कानून बमोक्षजम ईजाजिपत्र मलनु पनेछ।
(३) यस दफा बमोक्षजम सञ्चालन र्एका वििीय सं स्थाको मनयमन, मनरीिण िथा
सुपरीिेिण नेपाल राि बैङ्कबाट हुनेछ।
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(४) प्रदे शस्िरका वििीय सं स्थाको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था यस ऐनको
अधीनमा रही सम्बक्षन्धि प्रदे शको कानूनमा व्यिस्था र्ए बमोक्षजम हुनेछ।"
100=

विद्युि मनयमन आयोग ऐन, २०७४ मा संशोधनः विद्युि मनयमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा २
को खण्ड (च) को सट्टा दे हायको खण्ड (च) राक्षखएको छः"(च)

101=

"मन्त्रालय" र्न्नाले उजान, जलस्रोि िथा मसं चाई मन्त्रालय सम्झनु पछन।"

राप्ती स्िास्थ्य विज्ञान प्रमिष्ठान ऐन, 2074 मा सं शोधन: राप्ती स्िास्थ्य विज्ञान प्रमिष्ठान ऐन, 2074
को,(१)

दफा 3३ को उपदफा (१) मा रहेको “प्रिेक्षशका” र्न्ने शब्द पमछ "िा सो सरह” र्न्ने
शब्दहरू र “प्रविणिा प्रमाणपत्र िह” र्न्ने शब्दहरू पमछ “िा सो सरह” र्न्ने शब्दहरू
थवपएका छन्।

(२)

दफा 34 को उपदफा (१) मा रहेको “प्रिेक्षशका” र्न्ने शब्द पमछ “िा सो सरह” र्न्ने
शब्दहरू थवपएका छन्।

102=

स्िास्थ्य बीमा ऐन, 2074 मा सं शोधन: स्िास्थ्य बीमा ऐन, 2074 को दफा २ को खण्ड (ज)
मा रहेका “स्िास्थ्य मन्त्रालय” र्न्ने शब्दहरूको सट्टा “स्िास्थ्य िथा जनसङ्ग्ख्या मन्त्रालय” र्न्ने
शब्दहरू राक्षखएका छन्।

103=

अन्िर सरकारी विि व्यिस्थापन ऐन, २०७४ मा संशोधन: अन्िर सरकारी विि व्यिस्थापन ऐन,
२०७४ को,(१)

दफा ३१ मा रहेका ×नेपाल सरकारले मनधानरण गरे बमोक्षजम" र्न्ने शब्दहरुको सट्टा
×महालेखा मनयन्त्रक कायानलयको मसफाररसमा महाले खा परीिकको कायानलयबाट स्िीकृि
र्ए बमोक्षजम" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

(२)

दफा ३२ को उपदफा (१) मा रहेका ×नेपाल सरकारले िोकेको ढााँचामा" र्न्ने शब्दहरुको
सट्टा ×महालेखा मनयन्त्रक कायानलयको मसफाररसमा महाले खा परीिकको कायानलयबाट
स्िीकृि र्एको ढााँचामा" र्न्ने शब्दहरु राक्षखएका छन्।

104= उपर्ोिा संरिण ऐन,२०७५ मा संशोधनः उपर्ोिा सं रिण ऐन,२०७५ को,(१)

दफा १७ को उपदफा (१) मा रहेका "ढु िानी िा मबक्री वििरणमा अिरोध गनुन हुाँदैन"
र्न्ने शब्दहरूको सट्टा "ढु िानी गनुन हुाँदैन" र्न्ने शब्दहरू राक्षखएका छन्।

(२)

दफा ४० को उपदफा (४) मा रहेका "उपदफा (१)" र्न्ने शब्दहरू पमछ "िा उपदफा
(३)" र्न्ने शब्दहरू थवपएका छन्।
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105=

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

106=

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

विदे शी लगानी कर ऐन, २०१९

(ख)

घर जग्गा कर ऐन, २०१९

(ग)

रकम िथा सरकारी ठे क्का बन्दोबस्ि ऐन, २०१९

(घ)

सिारी साधन कर ऐन, २०३१

(ङ)

सम्पक्षि कर ऐन, २०४७

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम खारे ज र्एका ऐन बमोक्षजम मुद्दा हेने अमधकारी समि दायर
र्ई

मछन्न बााँकी रहेका मुद्दा, मनिेदन र प्रमििेदनहरू िि् िि् अमधकारीबाटै सोही ऐन बमोक्षजम

कारबाही र वकनारा गनन बाधा पने छै न।
(३) यो दफा प्रारम्र् हुाँदाका बखि रकम िथा सरकारी ठे क्का बन्दोबस्ि ऐन, २०१९
बमोक्षजम ठे क्का लगाएको र्एमा त्यस्िो ठे क्का करार बमोक्षजमको अिमध समाप्त नर्एसम्म त्यस्िो ऐन
बमोक्षजम ठे क्कालार् मनरन्िरिा ठदन िथा ठे क्का बमोक्षजमको रकम उठाउन बााँकी र्एकोमा बााँकी
रकम उठाउन बाधा पने छै न।
(४) उपदफा (१) बमोक्षजम खारे ज र्एका ऐन बमोक्षजम कसूर र्एको उजुरी परी
अनुसन्धानको क्रममा रहेको र्एमा सो ऐन बमोक्षजम नै अनुसन्धान र अमर्योजन गनन बाधा पने
छै न।
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