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केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, 2077 

 

प्रभाणीकयण य प्रदेश याजऩरभा प्रकाशशत र्भर्त 

२०७७।०४।१६ 
 

सॊवत ्2077 सारको ऐन नॊ. ७ 
 

केही प्रदेश ऐनराई सॊशोधन गनि फनकेो ऐन 

 

प्रस्तावना: प्रचर्रत प्रदेश ऐनभा सभसाभयमक सधुाय गनि केही प्रदेश 
ऐनराई सॊशोधन गनि वाञ्छनीम बएकोरे, 

फागभती प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (1) मस ऐनको नाभ "केही प्रदेश ऐन 
 सॊशोधन गने ऐन, 2077" यहेको छ। 

(2) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

2.  प्रदेशस्तयका केही साविजर्नक र्रखत प्रभाणीकयण ऐन, २०७४ भा 
 सॊशोधन: प्रदेशस्तयका केही साविजर्नक र्रखत प्रभाणीकयण ऐन, 
 2074 को दपा २ को खण्ड (ख) भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" 
 बने्न शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु याशखएका 
 छन।् 

3. प्रदेश आर्थिक कामियवर्ध ऐन, 2074 भा सॊशोधन: प्रदेश आर्थिक 
 कामियवर्ध ऐन, 2074 को,-  

(1) दपा २ को,- 
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(क) खण्ड (झ) "सम्झन ुऩछि" बने्न शब्दको ऩछार्ड 
"य सो शब्दरे भखु्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को 
कामािरमराई सभेत जनाउॉनछे।" बने्न शब्दहरु 
थयऩएको छ। 

(ख) खण्ड (ञ) भा यहेको "खण्ड (ज)" बने्न 
शब्दहरुको सट्टा "खण्ड (झ)" बने्न शब्दहरु 
याशखएका छन।् 

(ग) खण्ड (ण) भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" बने्न 
शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न 
शब्दहरु याशखएका छन।् 

(2)  दपा ५ को दपा शीषिक, सोही दपाको उऩदपा (2) 
य (3), दपा ६ को उऩदपा (4), दपा १० को 
उऩदपा (2) य दपा 13 को उऩदपा (2) को खण्ड 
(ख) भा यहेको “भध्मकारीन” बने्न शब्दको सट्टा 
“भध्मभकारीन” बने्न शब्द याशखएको छ । 

(3) दपा १९ भा यहेको उऩदपा क्रभ सॊख्मा "(1)" 
हटाइएको छ। 

(4) दपा 24 को उऩदपा (5) भा यहेका "उऩदपा (3)" 
बने्न शब्दहरुको सट्टा "उऩदपा (4)" बने्न शब्दहरु 
याशखएको छ । 

(5) दपा 49 को,- 

(क) उऩदपा (2) भा यहेको "उऩदपा (2)" बने्न 
शब्दहरुको सट्टा "उऩदपा (1)" बने्न शब्दहरु 
याशखएको छ। 
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(ख) उऩदपा (3) भा यहेको "उऩदपा (3)" बने्न 
शब्दहरुको सट्टा "उऩदपा (2)" बने्न शब्दहरु 
याशखएको छ। 

(6) दपा 55 को उऩदपा (3) भा यहेको "जरयफानको" 
बने्न शब्दको सट्टा "जरयफानाको" बने्न शब्द याशखएको 
छ। 

4. स्थानीम तहका ऩदार्धकायी तथा सदस्मको सयुवधा सम्फन्धी ऐन, 

 २०७५ भा सॊशोधन:  स्थानीम तहका ऩदार्धकायी तथा सदस्मको 
 सयुवधा सम्फन्धी ऐन, २०७५ को दपा २ को खण्ड (छ) भा 
 यहेको "प्रदेश नॊ. ३" बने्न शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न 
 शब्दहरु याशखएका छन।् 

5. गाउॉ/नगय/शजल्रा सबा सञ्चारन (कामियवर्ध) ऐन, २०७५ भा 
 सॊशोधन: गाउॉ/नगय/शजल्रा सबा सञ्चारन (कामियवर्ध) ऐन, 
 2075 को दपा २ को खण्ड (घ) भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" 
 बने्न शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु याशखएका 
 छन।् 

6. प्रदेश यवत्तीम हस्तान्तयण ऐन, 2075 भा सॊशोधन:  प्रदेश यवत्तीम 
 हस्तान्तयण ऐन, 2075 को दपा २ को खण्ड (ख) भा यहेको 
 "प्रदेश नॊ. ३" बने्न शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न 
 शब्दहरु याशखएका छन।् 

7. प्रदेश आकशस्भक कोष ऐन, २०७५ भा सॊशोधन: प्रदेश आकशस्भक 
 कोष ऐन, २०७५ को दपा २ को खण्ड (ख) भा यहेको "प्रदेश 
 नॊ. ३" बने्न शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु 
 याशखएका छन।् 
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8. कय तथा गैयकय याजस्व सम्फन्धी ऐन, 2075 भा सॊशोधन: कय 
 तथा गैयकय याजस्व सम्फन्धी ऐन, 2075 को दपा २ को खण्ड 
 (ठ) भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" बने्न शब्दहरुको सट्टा "फागभती 
 प्रदेश" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

9. भखु्म न्मामार्धवक्ताको काभ, कतिव्म य अर्धकाय तथा सेवाको शति 
 सम्फन्धी ऐन, 2075 भा सॊशोधन: भखु्म न्मामार्धवक्ताको काभ, 
 कतिव्म य अर्धकाय तथा सेवाको शति सम्फन्धी ऐन, 2075 को 
 दपा २ को खण्ड (ख) य अनसूुचीभा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" बने्न 
 शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

10. भखु्मभन्री य भन्रीको ऩारयश्रर्भक तथा अन्म सयुवधा सम्फन्धी ऐन, 
 2075 भा सॊशोधन: भखु्मभन्री य भन्रीको ऩारयश्रर्भक तथा अन्म 
 सयुवधा सम्फन्धी ऐन, 2075 को दपा २ को खण्ड (क) भा 
 यहेको  "प्रदेश नॊ. ३" बने्न शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" 
 बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

11. प्रदेश प्रशासकीम कामियवर्ध (र्नमर्भत गने) ऐन, 2075 भा 
 सॊशोधन: प्रदेश प्रशासकीम कामियवर्ध (र्नमर्भत गने) ऐन, 2075 
 को दपा २ को खण्ड (क) भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" बने्न 
 शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

12. प्रदेश सबाका ऩदार्धकायी तथा सदस्मको ऩारयश्रर्भक य सयुवधा 
 सम्फन्धी ऐन, 2075 भा सॊशोधन: प्रदेश  सबाका ऩदार्धकायी तथा 
 सदस्मको ऩारयश्रर्भक य सयुवधा सम्फन्धी ऐन, 2075 को दपा 
 २ को खण्ड  (घ) य (छ) भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" बने्न 
 शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

13. प्रदेश सबा सशचवारम सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनकेो ऐन, 2075 
 भा सॊशोधन: प्रदेश सबा सशचवारम सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको 
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 ऐन, 2075 को दपा २ को खण्ड (घ) य अनसूुचीभा यहेको 
 "प्रदेश नॊ. ३" बने्न शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न 
 शब्दहरु याशखएका छन।् 

14. प्रदेश दगु्ध यवकास फोडि ऐन, 2075 भा सॊशोधन: प्रदेश दगु्ध 
 यवकास फोडि ऐन, 2075 को दपा २ को खण्ड (ङ) भा यहेको 
 "प्रदेश नॊ. ३" बने्न शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न 
 शब्दहरु याशखएका छन।् 

15. प्रदेश यवऩद् व्मवस्थाऩन ऐन, 2075 भा सॊशोधन: प्रदेश यवऩद् 
 व्मवस्थाऩन ऐन, 2075 को दपा २ को खण्ड (छ) ऩर्छ 
 देहामको खण्ड (छ१) थयऩएको छ:- 

"(छ१) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछि।" 

16. प्रदेश स्वास््म सेवा ऐन, २०७५ भा सॊशोधन: प्रदेश स्वास््म सेवा 
 ऐन, २०७५ को,-  

(1) दपा २ को,- 

(क) खण्ड (ञ) भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" बने्न 
शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न 
शब्दहरु याशखएका छन।्  

(ख) खण्ड (द) भा यहेको "र्नजी तथा साविजर्नक" 
बने्न शब्दहरुको सट्टा "र्नजी, सहकायी, 
साभदुायमक, गैयसयकायी तथा साविजर्नक" बने्न 
शब्दहरु याशखएका छन।्  

(2) दपा ११ को,- 
(क) उऩदपा (२) भा यहेको "अनगुभन सर्भर्तराई" 

बने्न शब्दहरुको सट्टा "प्रायवर्धक सर्भर्तराई" 
बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 
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(ख) उऩदपा (3) भा यहेको "अनगुभन सर्भर्तको" 
बने्न शब्दहरुको सट्टा "प्रायवर्धक सर्भर्तको" 
बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

(3) दपा २२ को उऩदपा (२) को,- 

(क) खण्ड (ङ) ऩर्छ देहामको खण्ड (ङ१) थयऩएको 
छ:- 

    "(ङ१) प्रभखु, जनस्वास््म भहाशाखा 
    (स्वास््म सम्फन्धी नीर्त तथा मोजना 
    हेने), भन्रारम - सदस्म" 

(ख) खण्ड (च) को सट्टा देहामको खण्ड (च) 
याशखएको छ:- 

    "(च) प्रभखु, अस्ऩतार यवकास तथा 
    शचयकत्सा सेवा भहाशाखा, भन्रारम    
    - सदस्म-सशचव" 

(4) दपा २५ को उऩदपा (२) को,- 

(क) खण्ड (क) को सट्टा देहामको खण्ड (क) 
याशखएको छ:- 

    "(क) प्रभखु, अस्ऩतार यवकास तथा 
    शचयकत्सा सेवा भहाशाखा, भन्रारम     
    -सॊमोजक" 

(ख) खण्ड (ख) को सट्टा देहामको खण्ड (ख) 
याशखएको छ:- 

    "(ख) प्रभखु, जनस्वास््म भहाशाखा 
    (स्वास््म सम्फन्धी नीर्त तथा मोजना 
    हेने), भन्रारम- सदस्म" 



 

7 

 

(ग) खण्ड (घ) शझयकएको छ।                   

(घ) खण्ड (ङ) को सट्टा देहामको खण्ड (ङ) 
याशखएको छ:- 

    "(ङ) आमवेुद शचयकत्सक, भन्रारम
    -सदस्म" 

(ङ) खण्ड (च) भा यहेको "सदस्म सशचव" बने्न 
शब्दहरुको सट्टा "सदस्म" बने्न शब्द याशखएको 
छ। 

(च) खण्ड (च) ऩर्छ देहामको खण्ड (छ) थयऩएको 
छ:- 

    "(छ) जनस्वास््म अर्धकृत, भन्रारम  
    -सदस्म-सशचव" 

(5) दपा २५ को उऩदपा (३) ऩर्छ देहामको उऩदपा 
(४) थयऩएको छ:- 

   "(४) प्रायवर्धक सर्भर्तरे आफ्नो काभ, कतिव्म 
   य अर्धकाय कामािन्वमन गनिको रार्ग उऩसर्भर्त 
   फनाई कामिसम्ऩादन गनि सक्नेछ।" 

(6) दपा ६५ को उऩदपा (१) भा यहेको "गनेछ" बने्न 
शब्दको सट्टा "गनि सक्नछे" बने्न शब्दहरु याशखएका 
छन।् 

(7) दपा ८४ ऩर्छ देहामको दपा ८४क. थयऩएको छ:- 

"८४क.  अर्धकाय प्रत्मामोजन: भन्रारमरे मस ऐन 
     फभोशजभ आपूराई प्राप्त अर्धकाय भध्मे आवश्मकता 
     अनसुाय केही अर्धकायहरु आफ्नो भातहतका 
     कामािरमराई प्रत्मामोजन गनि सक्नछे।" 
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17. प्रदेश सॊस्था दताि ऐन, 2075 भा सॊशोधन: प्रदेश सॊस्था दताि ऐन, 
 2075 को दपा २ को  खण्ड  (घ) भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" 
 बने्न शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु याशखएका 
 छन।् 

18. प्रदेश कामि सञ्चारन कोष ऐन, 2075 भा सॊशोधन: प्रदेश कामि 
 सञ्चारन कोष ऐन, 2075 को दपा २ को  खण्ड (ख) भा यहेको 
 "प्रदेश नॊ. ३" बने्न शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न 
 शब्दहरु याशखएका छन।् 

19.  प्रदेश खेरकुद यवकास ऐन, २०७५ भा सॊशोधन: प्रदेश खेरकुद 
 यवकास ऐन, २०७५ को,- 

(1) दपा २ को खण्ड (च) भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" बने्न 
शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु 
याशखएका छन।् 

(2) दपा 3 को खण्ड (ज) भा यहेको "पयक ऺभता 
बएका" बने्न शब्दहरुको सट्टा "अऩाङ्गता बएका" बने्न 
शब्दहरु याशखएका छन।्  

(3) दपा ५ को  खण्ड (क) भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" बने्न 
शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु 
याशखएका छन।् 

(4) दपा ७ को  उऩदपा (१) को खण्ड (क) भा यहेको 
"प्रदेश नॊ. ३" बने्न शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" 
बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

(5) दपा ११ को खण्ड (ड) भा यहेको "पयक ऺभता 
बएका" बने्न शब्दहरुको सट्टा "अऩाङ्गता बएका" बने्न 
शब्दहरु याशखएका छन।् 
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20. प्रदेश प्रायवर्धक तथा व्मवसायमक  शशऺा एवॊ तार्रभ ऩरयषद ऐन, 
 २०७५ भा सॊशोधन:  प्रदेश प्रायवर्धक तथा व्मवसायमक शशऺा एवॊ 
 तार्रभ ऩरयषद ऐन, २०७५ को,- 

(1) दपा २ को  खण्ड (ग) भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" बने्न 
शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु 
याशखएका छन।् 

(2) दपा ४ भा यहेको उऩदपा "(1)" क्रभसॊख्मा 
हटाइएको छ। 

(3) दपा ४ को खण्ड (क) भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" बने्न 
शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु 
याशखएका छन।् 

21. प्रदेश सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ भा सॊशोधन: प्रदेश 
 सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन ऐन,  २०७५ को,- 

(1) दपा २ को,- 

(क) खण्ड (क) ऩर्छ देहामको खण्ड (क१) य (क२) 
थयऩएका छन:्- 

"(क१) "अनराइन ऩरकारयता" बन्नारे इन्टयनेटभा 
आधारयत प्रयवर्धको प्रमोग गयी सभाचाय, 
सूचना, यवचाय वा श्रव्मदृश्म रगामतका 
सभाचायभूरक वा जानकायीभूरक 
साभग्रीहरुको उत्ऩादन, प्रकाशन वा 
प्रसायण वा यवतयणको प्रमोजनका रार्ग 
सभाचाय रेखन, सूचना तथा दृश्म 
सॊकरन एवॊ सम्ऩादन सम्फन्धी 
प्रायवर्धक कामि सम्झन ुऩछि।" 
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"(क२) "अनराइन सञ्चाय भाध्मभ" बन्नारे 
प्रचर्रत कानून फभोशजभ स्थाऩना वा 
दताि बई ऩरकारयता य सम्ऩादकीम 
र्सद्धान्त अॊर्गकाय गयी इन्टयनेटको 
भाध्मभभा सॊकेत, शचन्ह, अऺय, आवाज, 
ग्रायपक्स, गीत सॊगीत, र्बर्डमो, 
एर्नभेसन तथा यवर्बन्न फहभुाध्मभ 
(भशल्टभर्डमा) को प्रमोग गयी 
सन्देशभूरक वा यवषमगत यवचाय सूचना 
तथा सभाचाय, तशस्वय, श्रव्मदृश्मको 
रुऩभा उत्ऩादन, प्रकाशन, प्रसायण वा 
यवतयण गने यवर्ध, प्रयक्रमा य भाध्मभ 
सम्झन ुऩछि।” 

(ख) खण्ड (ज) भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" बने्न 
शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु 
याशखएका छन।् 

(ग) खण्ड (ड) ऩर्छ देहामको खण्ड (ड१) थयऩएको 
छ:- 

"(ड१) "येर्डमो उऩकयण" बन्नारे मस ऐनभा 
यिक्वेन्सी भोडरेुसन प्रसायण प्रणारी सञ्चारनका 
रार्ग प्रमोग हनु े येर्डमो ट्रान्सर्भटय य सोसॉग 
सम्फशन्धत अन्म उऩकयण भार सम्झन ुऩछि।" 

(2) दपा ३ भा यहेको "देशख" बने्न शब्दको सट्टा "बन्दा 
भार्थ" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 
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(3) दपा ५ भा यहेको "टेर्रर्बजन" शब्दको अगार्ड 
"केफरुभा आधारयत" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

(4) दपा ६ को उऩदपा (1) को खण्ड (ङ) ऩर्छ 
देहामको खण्ड (च) थयऩएको छ:- 

"(च) तोयकए फभोशजभको अन्म कागजात।" 

(5) दपा 8 ऩर्छ देहामको दपा 8क. थयऩएको छ:- 

"८क.  येर्डमो उऩकयण अनभुर्तऩर सम्फन्धी व्मवस्था: 
(१) कामािरमरे आवश्मक प्रयक्रमा ऩूया गयी सॊघीम 
कानून फभोशजभ भाऩदण्ड ऩगेुका उऩकयणहरु तोयकएका 
अनभुर्त प्राप्त यवके्रताफाट खरयद गने प्रभाणका आधायभा 
येर्डमो उऩकयण राईसेन्स जायी गनि सक्नेछ।  

 (२) येर्डमो उऩकयण अनभुर्तऩरको ढाॉचा तोयकए 
फभोशजभ हनुेछ।" 

(6) दपा १० को उऩदपा (1) भा यहेको "बएको तीन 
भयहनार्बर" बने्न शब्दहरुको सट्टा "हनु ु अगावै येर्डमो 
उऩकयण अनभुर्तऩर सभेतको" बने्न शब्दहरु याशखएका 
छन ्। 

(7) दपा १२ को उऩदपा (2) भा यहेको "उऩदपा (2)" 
बने्न शब्दहरुको सट्टा "उऩदपा (1)" बने्न शब्दहरु 
याशखएका छन ्। 

(8) दपा १३ को उऩदपा (1) भा यहेको " यवतयण गयी 
सञ्चारन गनि चाहेभा सञ्चाय यशजष्ट्रायको कामािरमभा 
शलु्क फझुाउन ु ऩनेछ" बने्न शब्दहरुको सट्टा "प्रसायण 
तथा यवतयण गये फाऩत सञ्चाय यशजष्ट्रायको कामािरमभा 
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प्रसायण तथा यवतयण शलु्क (योमल्टी) फझुाउन ु
ऩनेछ।" बने्न शब्दहरु याशखएका छन ्। 

(9) दपा २७ शझयकएको छ । 

(10) दपा २७ ऩर्छ देहामको दपा २७क. थयऩएको छ :- 

"२७क. अनराइन सञ्चाय भाध्मभको दताि:(१) अनराइन 
सञ्चाय भाध्मभ सञ्चारन गनि  चाहने व्मशक्त वा 
सॊस्थारे तोयकए फभोशजभको यववयण सयहत सञ्चाय 
यशजष्ट्राय सभऺ र्नवेदन ददन ुऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ र्नवेदन ददन े
व्मशक्त वा सॊस्थाराई सञ्चाय यशजष्ट्रायरे कागजात 
अध्ममन गदाि अनराइन सञ्चाय भाध्मभ दताि गनि 
भनार्सव देखेभा दताि प्रभाणऩर प्रदान गनि सक्नेछ। 

(३) अनराइन सञ्चाय भाध्मभराई सञ्चाय 
यशजष्ट्रायरे दताि यकताफ य यवद्यतुीम अर्बरेखभा याख्न ु
ऩनेछ। 

(४) सॊघीम कानून फभोशजभ दताि बएका 
अनराइन सञ्चाय भाध्मभहरुरे मस ऐन फभोशजभ 
सञ्चारन हनु चाहेभा अर्बरेखीकयणका रार्ग र्नवेदन 
ददन ु ऩनेछ य मसयी अर्बरेखीकयण हनु आएका 
अनराइन सञ्चाय भाध्मभ मसै कानून फभोशजभ दताि 
बएको भार्ननछे। 

(5) अनराइन सञ्चाय भाध्मभको दताि तथा 
अर्बरेख सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोयकए फभोशजभ 
हनुेछ । 

(11) दपा ३3 ऩर्छ देहामको दपा ३३क. थयऩएको छ:- 
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"३३क. र्फदा एवॊ भ्रभण आदेश स्वीकृत गने अर्धकायी: 
सञ्चाय यशजष्ट्रायको र्फदा एवॊ देश र्बर गने भ्रभण 
आदेशको स्वीकृत गने अर्धकायी भन्रारमको सशचव 
हनुेछ।"  

(12) दपा ४६ को उऩदपा (3) भा यहेको "यशजष्ट्राय" बने्न 
शब्दको सट्टा "यशजष्ट्रायरे" बने्न शब्दहरु याशखएका 
छन।् 

(13) दपा ५३ को उऩदपा (1) भा यहेको "राभो सभम" 
बने्न शब्दहरुको सट्टा "कम्तीभा र्नयन्तय तीस वषि 
अवर्ध" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

(14) दपा ५५ को उऩदपा (1) भा यहेको "सॊकरन" बने्न 
शब्दऩर्छ "बण्डायण, प्रशोधन य यवतयण" बने्न शब्दहरु 
याशखएका छन।् 

22. प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, 2075 भा सॊशोधन: 
 प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, 2075 को,- 

(1) दपा २ को खण्ड (न) भा यहेका "प्रदेश नम्फय तीन" 
बने्न शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु 
याशखएका छन।् 

(2) दपा 196 को उऩदपा (1) भा यहेको "अन्धो" बने्न 
शब्दको सट्टा "दृयियवहीन" बने्न शब्द याशखएका छन।् 

(3) अनसूुची-४, ५, ६, ७ य ८ भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" 
शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु याशखएका 
छन।् 

(4) अनसूुची-५ भा यहेको "province no 3" बने्न शब्दहरुको 
सट्टा "Bagamati Province" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 
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23. प्रदेश फारफार्रका सम्फन्धी ऐन, २०७६ भा सॊशोधन: प्रदेश 
 फारफार्रका सम्फन्धी ऐन, २०७६ को,- 

(1)  दपा २ को खण्ड (ञ) भा यहेका "प्रदेश नॊ. ३" बने्न 
शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु याशखएका 
छन।् 

(2) दपा ४३ को उऩदपा (२) को ,- 
(क) खण्ड (घ) भा यहेका "प्रदेश नॊ. ३" बने्न 

शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न 
शब्दहरु याशखएका छन।् 

(ख) खण्ड (ङ) भा यहेका "प्रदेश नॊ. ३" बने्न 
शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न 
शब्दहरु याशखएका छन।् 

24. प्रदेश सहकायी ऐन, 2076 भा सॊशोधन: प्रदेश सहकायी ऐन, 
 2076 को,- 

(1) दपा २ को  खण्ड (ङ) भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" बने्न 
शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु याशखएका 
छन।् 

(2) दपा १८ को उऩदपा (4) को सट्टा देहामको उऩदपा 
(4) याशखएको छ:- 

 "(4) सहकायी भापि त आर्थिक सभयृद्ध य यवकास प्राप्त गनि 
दईु वा दईुबन्दा फढी सॊस्था वा सॊघरे सॊमकु्त वा 
साझेदायीभा आफ्नो उत्ऩादन, प्रशोधन वा सेवाको 
फजायीकयणको रार्ग मस ऐनको अधीनभा यही आवश्मक 
कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩरयमोजना सञ्चारन गनि 
सक्नेछन।्" 
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(3) दपा ७३ को,- 
(क) उऩदपा (1) को सट्टा देहामको उऩदपा (१) 

याशखएको छ:- 

"(1) भन्रारामरे सहकायी सॊस्थाको दताि, 
र्नमभन रगामतका अन्म सम्ऩूणि कामि सम्ऩादन 
गनि प्रदेश र्नजाभती सेवाको अर्धकृतस्तयको 
नवौं/दशौं तहको ऩदभा कामियत कभिचायीराई 
प्रदेश सहकायी यवबागको यशजष्ट्रायको रुऩभा कामि 
गने गयी तोक्न सक्नछे।" 

(ख) उऩदपा (2) ऩर्छ देहामको उऩदपा (3) 
थयऩएको छ:- 
"(3) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया रेशखएको 
बए ताऩर्न भन्रारमरे प्रदेश सहकायी यवबागको 
गठन नबएसम्भ भन्रारमको सहकायी हेने 
भहाशाखाको प्रभखुराई यशजष्ट्रायको रुऩभा कामि 
गने गयी तोक्न सक्नछे।" 

(4) दपा ११३ को खण्ड (ङ) ऩर्छ देहामको खण्ड (च) 
थयऩएको छ:- 

"(च) कैद वा कैद य जरयफाना दफैु हनु े कसूय 
सम्फन्धी यवषमको भदु्दा हेने अर्धकायी, उजयुी ददन े
हदम्माद य ऩनुयावेदन गनि सक्ने यवषमहरु।" 

(5)  दपा १२० को उऩदपा (1) को खण्ड (झ) ऩर्छ 
देहामको खण्ड (झ१) थयऩएको छ:- 

"(झ१) कानून अर्धकृत, भन्रारम  -सदस्म" 
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(6) अनसूुची-२ भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" बने्न शब्दहरुको 
सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

25. प्रदेश फीउ र्फजन ऐन, २०७६ भा सॊशोधन: प्रदेश फीउ र्फजन 
 ऐन, 2076 को दपा २ को  खण्ड (च), दपा 3 को उऩदपा 
 (2) को खण्ड (ग) य (छ) भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" बने्न 
 शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

26. कृयष व्मवसाम प्रवद्धिन ऐन, २०७६ भा सॊशोधन: कृयष व्मवसाम 
 प्रवधिन ऐन, 2076 को,- 

(1) दपा २ को,- 

(क) खण्ड (न) भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" बने्न 
शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न 
शब्दहरु याशखएका छन।् 

(ख) खण्ड (न) ऩर्छ देहामको खण्ड (न.१) 
थयऩएको छ:- 
"(न.१) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ु
ऩछि।" 

(2)  दपा २७ को उऩदपा (1) ऩर्छको उऩदपा क्रभसॊख्मा 
"(4)" को सट्टा उऩदपा क्रभसॊख्मा "(2)" याशखएको 
छ। 

27. यवबषूण र्सपारयस तथा सम्भान य ऩदक सम्फन्धी ऐन, 2076 भा 
 सॊशोधन: यवबषूण र्सपारयस तथा सम्भान य ऩदक सम्फन्धी ऐन, 
 2076 को,- 

(1) दपा 2 को खण्ड (क) भा यहेको "प्रदेश नॊ. 
३" बने्न शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न 
शब्दहरु याशखएका छन।् 
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(2) दपा ७ को उऩदपा (2) भा यहेको प्रदेश प्रहयी 
बने्न शब्दहरु ऩर्छ "प्रदेश अनसुन्धान ब्मूयो" बने्न 
शब्दहरु याशखएका छन।् 

28. प्रदेश जरचय सॊयऺण य व्मवस्थाऩन ऐन, २०७६ भा सॊशोधन: 
 प्रदेश जरचय सॊयऺण य व्मवस्थाऩन ऐन, २०७६ को दपा 2 
 को खण्ड (च) भा यहेको "प्रदेश नम्फय तीन" बने्न शब्दहरुको 
 सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

29. भदन बण्डायी स्वास््म यवऻान प्रर्तष्ठान ऐन, २०७६ भा सॊशोधन:  
 भदन बण्डायी स्वास््म यवऻान प्रर्तष्ठान ऐन, २०७६ को,- 

(1) दपा २ को खण्ड (ज) भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" 
बने्न शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न 
शब्दहरु याशखएका छन।्  

(2) दपा २६ को उऩदपा (१) भा यहेको "प्रदेश 
स्वास््म सेवाका कुनै कभिचायीराई" बने्न 
शब्दहरुको सट्टा "प्रदेश सयकायका कुनै 
कभिचायीराई" शब्दहरु याशखएका छन।्  

(3) दपा ३४ को उऩदपा (3) को स्ऩिीकयण 
खण्डभा यहेको "दपाको" बने्न शब्दको सट्टा 
"ऐनको" बने्न शब्द याशखएको छ। 

30. प्रदेश यायष्ट्रम वन ऐन, 2076 भा सॊशोधन: प्रदेश यायष्ट्रम वन ऐन, 
 2076 को दपा २ को  खण्ड  (द) य (न) भा यहेको "प्रदेश नॊ. 
 ३" बने्न शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु 
 याशखएका छन।् 

31. प्रदेश रोक सेवा आमोग  ऐन, 2076 भा सॊशोधन: प्रदेश रोक 
 सेवा आमोग  ऐन, 2076 को दपा 2 को खण्ड (च) य (ठ) 
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 भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" बने्न शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" 
 बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

32. प्रदेश सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, 2076 भा सॊशोधन: प्रदेश 
 सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, 2076 को  दपा 2 को खण्ड (घ) 
 भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" बने्न शब्दहरुको सट्टा "फागभती प्रदेश" 
 बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

33. साविजर्नक, र्नजी, सहकायी साझेदायी ऐन, 2076 भा सॊशोधन: 
 साविजर्नक, र्नजी, सहकायी साझेदायी ऐन, 2076 को दपा 2 
 को खण्ड (च) भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" बने्न शब्दहरुको सट्टा 
 "फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

34. प्रादेशशक व्माऩाय तथा व्मवसाम सम्फन्धी ऐन, 2076 भा सॊशोधन: 
 प्रादेशशक व्माऩाय तथा व्मवसाम  सम्फन्धी ऐन, 2076 को,- 

(1)  दपा (2) को खण्ड (ड) ऩर्छ देहामको खण्ड 
(ड१) थयऩएको छ:- 

  "(ड१) "प्रदेश" बन्नारे "फागभती प्रदेश" सम्झन ु
  ऩछि।" 

(2)  दपा २ को खण्ड (ढ), (ण) य अनसूुची -३ भा 
यहेको "प्रदेश नॊ. ३" बने्न शब्दहरुको सट्टा 
"फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

(3) दपा १५ को उऩदपा (2) य (3) भा यहेको 
"प्राइबेट" बने्न शब्दको सट्टा "साझेदायी" बने्न 
शब्द याशखएको छ। 

35. प्रदेश औद्योर्गक व्मवसाम ऐन, 2076 भा सॊशोधन: प्रदेश 
 औद्योर्गक व्मवसाम ऐन, 2076 को दपा २ को खण्ड (झ), 
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 (ञ), (ट) य (ढ) भा यहेको "प्रदेश नॊ. ३" बने्न शब्दहरुको सट्टा 
 "फागभती प्रदेश" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

 
 
 
 
 
 


