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बाग 1

फागभती प्रदे श सयकाय

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम
हेटौंडा, नेऩार

नेऩारको सं विधानको धाया २०२ को उऩधाया (१) फभोशजभ

फागभती प्रदे श भशन्त्रऩरयषद्को तसपारयसभा प्रदे श प्रभुखफाट जायी बएको

तर रे शखए फभोशजभको अध्मादे श सिवसाधायणको जानकायीको रातग
प्रकाशन गरयएको छ ।

सं ित् 2078 सारको अध्मादे श नं. ४

विबूषण तसपारयस तथा सम्भान य ऩदक सम्फन्धी ऐन, 2076 राई
संशोधन गनव फनेको अध्मादे श
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प्रस्तािना: विबूषण तसपारयस तथा सम्भान य ऩदक सम्फन्धी ऐन, २०७६

राई सभसाभवमक सं शोधन गनव िाञ्छनीम बएको य हार फागभती प्रदे श
सबाको अतधिेशन चतरयहेको अिस्था नबएकोरे ,

नेऩारको सं विधानको धाया 202 को उऩधाया (1) फभोशजभ

फागभती प्रदे श भशन्त्रऩरयषद्को तसपारयसभा प्रदे श प्रभुखफाट मो अध्मादे श
जायी बएको छ ।
1.

सं शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस अध्मादे शको नाभ "विबूषण
तसपारयस तथा सम्भान य ऩदक सम्फन्धी (ऩवहरो सं शोधन)
अध्मादे श, २०७८" यहेको छ ।

2.

(२) मो अध्मादे श तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।

विबूषण तसपारयस तथा सम्भान य ऩदक सम्फन्धी ऐन, २०७६ को
दपा १० भा संशोधनः विबूषण तसपारयस तथा सम्भान य ऩदक

सम्फन्धी ऐन, २०७६ (मस ऩतछ “भूर ऐन” बतनएको) को दपा
१० को,-

(1) उऩदपा (१) य (२) को सट्टा दे हामको उऩदपा (१) य
(२) याशखएको छः-

"(१) दपा ७ फभोशजभ प्रदे श सयकायफाट प्रदान

हुने सम्भान य ऩदकको रातग सम्फशन्धत विषमगत

भन्त्रारमरे मोग्म ठानेका व्मशक्त, सं स्था िा तनकामराई
तसपारयसको ऺेत्र य सोको आधाय य कायण सभेत
खुराई दपा ८ फभोशजभको सतभततभा ऩठाउनु ऩनेछ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोशजभ

विषमगत

भन्त्रारमफाट प्राप्त तसपारयस सभेतराई भध्मनजय गयी

दपा ८ फभोशजभको तसपारयस सतभततरे सम्भान य
ऩदक ऩाउने व्मशक्त, सं स्था िा तनकामराई सम्भान य

ऩदक ऩाउने आधाय य कायण सभेत खुराई प्रदे श
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सयकाय सभऺ तसपारयस गनुव ऩनेछ। मसयी तसपारयस
गदाव

तसपारयस

सतभततरे

उऩदपा

(१)

फभोशजभ

तसपारयस बई आएका व्मशक्त, सं स्था िा तनकामको
अततरयक्त उक्त सतभततरे मोग्म ठहर्माएका अन्म व्मशक्त,
सं स्था िा तनकामराई तनजको मोगदानको कदय स्िरुऩ
आधाय य कायण खोरी तसधै तसपारयस गनव सक्नेछ ।"

(2) उऩदपा (४) सट्टा दे हामको उऩदपा (४) याशखएको
छः-

"(४) उऩदपा (2) य (३) फभोशजभ गये को

तसपारयस अनुसाय प्रदे श सयकायरे
उऩदपा

(१)

फभोशजभ

तोकेको

दपा ११ को

सभमाितध

बन्दा

कम्तीभा ऩन्र ददन अगािै त्मस्तो सम्भान य ऩदक
ऩाउने व्मशक्तको घोषणा गनुव ऩनेछ।"
3.

भूर ऐनको दपा ११ भा सं शोधनः भूर ऐनको दपा ११ को
उऩदपा (१) को सट्टा दे हामको उऩदपा (१) याशखएको छः-

"(१) मस ऐन फभोशजभ सम्भान य ऩदक ऩाउने व्मशक्त,

सं स्था िा तनकामराई प्रदे श प्रभुखरे प्रत्मेक िषव प्रदे श सयकायरे

तोकेको कुनै सािवजतनक सभायोह, अिसय िा उत्सि ऩायी ऩदक
4.

सवहत सम्भान ऩत्र प्रदान गनेछ।"

भूर ऐनको दपा १४ भा संशोधनः भूर ऐनको दपा १४ को,(१) उऩदपा

(१)

भा

यहेको

“रागत”

बन्ने

शब्दहरु

हटाइएको छ ।
आऻारे,

रुद्रतसंह ताभाङ

प्रभाणीकयण तभततः २०७८।१२।२४
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प्रदे श सयकायको सशचि

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदे श, हेटौंडाभा भुदद्रत।

भूल्म रु. ५।-

