
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश याजऩत्र 
 फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड 6) हेटौंडा, नऩेार, साउन 30 गते, २०७9 सार (अततरयक्ताङ्क 10 

बाग 1 
फागभती प्रदेश सयकाय 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम 

हेटौंडा, नऩेार 

फागभती प्रदेशको प्रदेश सबारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको ऐन 
सर्वसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ । 

सॊर्त ्२०७९ सारको ऐन नॊ.  5  
 

केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गनव फनकेो ऐन 
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प्रस्तार्ना: प्रचतरत केही प्रदेश ऐनराई सॊशोधन गनव र्ाञ्छनीम  बएकोरे, 
फागभती प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

1. सॊशऺप्त नाभ, प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ "केही प्रदेश ऐन 
सॊशोधन गने ऐन, २०७9" यहेको छ।  

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 
2. प्रदेशस्तयका केही सार्वजतनक तरखत प्रभाणीकयण ऐन,२०७४ भा 

सॊशोधन: प्रदेशस्तयका केही सार्वजतनक तरखत प्रभाणीकयण ऐन, 
२०७४ को,- 
(1)  दपा ७ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) भा यहेको 

"तनदेशशका" बने्न शब्द ऩतछ "कामववर्तध, भाऩदण्ड" बने्न 
शब्दहरु थवऩएका छन।् 

(२)  दपा ११ को,- 
(क) उऩदपा (1) को,- 

(1)   खण्ड (ख) भा यहेको "अतधकायऩत्र" बने्न 
शब्दको सट्टा "अतधकायऩत्रको सूचना" 
बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

(2)   खण्ड (ग) भा यहेको "अन्तगवत" बने्न 
शब्द ऩतछ "प्रदेश सयकाय, 
भशन्त्रऩरयषद्रे फनाएका तनदेशशका, 
कामववर्तध, भाऩदण्ड" बने्न शब्दहरु 
थवऩएका छन।् 

(3)   खण्ड (ङ) भा यहेको "सम्झौता" बने्न 
शब्दको सट्टा "सम्झौताको सूचना" बने्न 
शब्दहरु याशखएका छन।् 
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(ख) उऩदपा (२) भा "तनमभ" बने्न शब्द ऩतछ 
"तनदेशशका, कामववर्तध, भाऩदण्ड र्ा आदेश" बने्न 
शब्दहरु थवऩएका छन।् 

(३)  दपा १२ को,- 
(क) उऩदपा (१) को सट्टा देहामको उऩदपा (१) 

याशखएको छ:- 
"(१) सार्वजतनक तरखतको कसयु य 

दण्ड सजाम सम्फन्धी व्मर्स्था प्रचतरत भरुकुी 
अऩयाध सॊवहता, २०७४ फभोशजभ हनुेछ।" 

(ख)  उऩदपा (२), (३) य (४) खायेज गरयएको छ। 
(४)  दपा १३ खायेज गरयएको छ। 

3. कय तथा गैय कय याजश्व सम्फन्धी ऐन, 2075 भा सॊशोधन: कय 
तथा गैय कय याजश्व सम्फन्धी ऐन, 2075 को दपा 39 को,- 
(1) उऩदपा (1) भा यहेको "उच्च" बने्न शब्दको सट्टा 

"सम्फशन्धत कय कामावरम यहेको शजल्रा" बने्न शब्दहरु 
याशखएका छन।् 

(2) उऩदपा (2) भा यहेको "उच्च" बने्न शब्दको सट्टा 
"शजल्रा" बने्न शब्द याशखएको छ। 

4. प्रदेश स्र्ास््म सेर्ा ऐन, 2075 भा सॊशोधन: प्रदेश स्र्ास््म सेर्ा 
ऐन, 2075 को,- 
(1) दपा ३२ को उऩदपा (3) ऩतछ देहामको उऩदपा (4) 

थवऩएको छ:- 
"(४) उऩदपा (1), (2) य (3) को वर्ऩयीत कामव 

गयेभा भरुकुी अऩयाध सॊवहता, 2074 फभोशजभ 
सजाम हनुेछ।" 

(2) दपा ६६ को खण्ड (झ) हटाइएको छ। 
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(3) दपा ६7 को उऩदपा (1) को खण्ड (झ) य उऩदपा 
(2) हटाइएको छ। 

(4) दपा ६८ हटाइएको छ। 
(5) दपा ६९ को सट्टा देहामको दपा 69 याशखएको छ्- 

"६९.  शरुु भदु्दा हेने अतधकायी् (1) मस ऐन 
अन्तगवतको कसूय सम्फन्धी भदु्दाको शरुु कायफाही 
य वकनाया गने अतधकाय भन्त्रारमको सशचर्राई 
हनुेछ। 

        (२) उऩदपा (1) फभोशजभ सशचर्रे 
कायफाहीको तनणवम गदाव प्रावर्तधक सतभततको 
तसपारयस तरन सक्नछे।" 

(6) दपा ७० को सट्टा देहामको दपा ७० याशखएको छ:- 
"७०. ऩनुयारे्दन: दपा ६९ फभोशजभ भन्त्रारमको 

सशचर्रे गयेको तनणवम उऩय शचत्त नफझु्ने ऩऺरे 
तनणवमको सूचना ऩाएको तभततरे ऩैंततस ददनतबत्र 
सम्फशन्धत शजल्रा अदारतभा ऩनुयारे्दन गनव 
सक्नेछ।" 

5. प्रदेश सर्ायी तथा मातामात व्मर्स्था ऐन, 2075 भा सॊशोधन: 
प्रदेश सर्ायी तथा मातामात व्मर्स्था ऐन,2075 को,- 
(1) दपा 5१ को उऩदपा (1) को खण्ड (ग) भा यहेको 

"साधन" बने्न शब्द ऩतछ "का रातग अठाय र्षव उभेय ऩूया 
बएको" बने्न शब्दहरू याशखएका छन।् 

(2) दपा 53 को उऩदपा (2) ऩतछ देहामको उऩदपा (3) 
थवऩएको छ्- 
"(3) सर्ायी चारक अनभुततऩत्रको ट्रामरको हकभा 

भन्त्रारमरे हारको व्मर्स्थाराई स्र्चातरत 
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प्रणारीभा रैजान आर्श्मक व्मर्स्था गनव 
सक्नेछ।" 

(3) दपा ६८ ऩतछ देहाम फभोशजभको दपा ६८क. थवऩएको 
छ् 
"68क. सर्ायी चारक अनभुततऩत्रको अतबरेख याख्न ुऩने्  
 भन्त्रारमरे कम््मटुय प्रणारीको वर्कास गयी 

वर्द्यतुीम भाध्मभफाट सर्ायी चारक अनभुततऩत्र 
सम्फन्धी कामवको अतबरेख सयुशऺत याख्न ु
ऩनेछ।" 

(4) ऐनको दपा १०७ ऩतछ देहामको दपा १०७क. 
थवऩएको छ्- 
"१०७क. जपत सर्ायी सम्फन्धभा् (१) ऐनको दपा 

१९४ को उऩदपा (1) फभोशजभ जपत 
गरयएका सर्ायी साधन प्रचतरत कानून 
फभोशजभ मातामात व्मर्स्था कामावरमरे 
तरराभ गनुव ऩनेछ। 

   (2) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया 
रेशखएको बए ताऩतन त्मसयी जपत गरयएको 
सर्ायीराई प्रदेश सयकायरे तनणवम गये 
फभोशजभ नेऩार सयकाय र्ा प्रदेश सयकायको 
ऩूणव स्र्ातभत्र् बएको सॊस्था र्ा सयकायी 
कामावरम र्ा स्थानीम तहराई प्रमोग गनव ददन 
सक्नेछ। 

   (3) जपत सर्ायी सम्फन्धी अन्म 
व्मर्स्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ।" 
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(5) दपा 119 को सट्टा देहाम फभोशजभको दपा 119 
याशखएको छ्- 
"119. वटकट नददई मात्रा प्रततफन्ध् (1) कुनै ऩतन 

व्मशक्तराई सर्ायी साधनभा मात्रा गयाउॉदा 
अतनर्ामव वटकट जायी गनुव ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया 
रेशखएको बए ताऩतन राभो दयुीको मात्राभा 
मात्रकुो नाभ, थय, ठेगाना य गन्तव्म सवहतको 
वर्र्यण आतधकारयक वटकटभा नखरुाई मात्रा 
गयाउन ऩाइन ेछैन। 

(३) उऩदपा (1) य (2) फभोशजभ 
वटकटको सम्फन्धभा भन्त्रारमरे कामववर्तध 
फनाई वर्द्यतुीम बकु्तानीको व्मर्स्था गनव 
सक्नेछ। मसयी वर्द्यतुीम भाध्मभफाट बकु्तानीको 
व्मर्स्था बएभा वटकट तरई मात्रा गयेको 
भातननेछ।" 

(6) दपा 178 भा यहेको "ऐन" बने्न शब्दको सट्टा 
"ऩरयच्छेद" बने्न शब्द याशखएको छ। 

(7) दपा 194 को,-  
(क) उऩदपा (1) भा यहेको "छ भवहनासम्भ कैद 

र्ा" बने्न शब्दहरु हटाइएका छन।् 
(ख) उऩदपा (2) को,- 

(1) खण्ड (ख) भा यहेको "९९" बने्न अङ्क 
हटाई "८५" बने्न अङ्कको सट्टा "८४" बने्न अङ्क 
याशखएको छ। 
(2) खण्ड (घ) हटाइएको छ। 
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(ग) उऩदपा (4), (5), (6), (7) य (8) 
हटाइएका छन।् 

(8) दपा 195, 196 य 197 हटाइएका छन।् 
(9) दपा १९८ को उऩदपा (1) भा यहेको "प्रदेश 

सयकायराई जानकायी हनु आएभा प्रदेश सयकायरे 
कम्तीभा याजऩत्रावङ्कत ततृीम शे्रणीको अतधकृतराई" बने्न 
शब्दहरूको सट्टा "भन्त्रारमराई जानकायी हनु आएभा 
भन्त्रारमरे कम्तीभा याजऩत्राॊवकत ततृीम शे्रणी र्ा 
अतधकृतस्तय सातौं" बने्न शब्दहरू याशखएका छन।् 

(10) दपा 210 को उऩदपा (3) ऩतछ देहामको उऩदपा 
(4) थवऩएको छ:- 
"(४) उऩदपा (1), (2) य (3) फभोशजभ ऩनुयारे्दन 

ददन ु ऩये भकाव ऩने ऩऺरे सरुु तनणवम र्ा 
आदेशको सूचना ऩाएको तभततरे ऩैंततस ददनतबत्र 
ददन ुऩनेछ।" 

(11) दपा 211 हटाइएको छ। 
(12) दपा २१६को,- 

(क)  उऩदपा (1) हटाइएको छ। 
(ख) उऩदपा (2) भा यहेको "दपा १४२ य" बने्न 

अङ्क य शब्दहरु हटाइएका छन।्  
(13) दपा 221 ऩतछ देहामको दपा 222 थवऩएको छ। 

"२२२. कामववर्तध, तनदेशशका तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्ने्  
(1) प्रदेश सयकायरे मस ऐन तथा मस ऐन 
अन्तगवत फनकेो तनमभको अधनीभा यही आर्श्मक 
कामववर्तध, तनदेशशका तथा भाऩदण्ड फनाउन 
सक्नेछ। 
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(2) उऩदपा (1) फभोशजभ फनेको 
कामववर्तध,  तनदेशशका तथा भाऩदण्ड प्रदेश 
याजऩत्रभा प्रकाशन गनुव ऩनेछ।" 

6. प्रदेश सहकायी ऐन, 2076 भा सॊशोधन: प्रदेश सहकायी ऐन, 
२०७६ को,- 
(1) दपा २ को खण्ड (ख) ऩतछ देहामको खण्ड (ख१) 

थवऩएको छ:- 
"(ख1) "कामावरम" बन्नारे प्रदेश सहकायी यशजष्डायको 

कामावरम सम्झन ुऩदवछ।" 
(2) दपा ७३ को,- 

(क) उऩदपा (१) भा यहेको ''प्रदेश सहकायी वर्बाग'' 
बने्न शब्दहरुको सट्टा ''कामावरम'' बन् ने शब्द 
याशखएको छ। 

(ख) उऩदपा (३) भा यहेको ''प्रदेश सहकायी 
वर्बागको'' बने्न शब्दहरुको सट्टा ''कामावरमको'' 
बन् ने शब्द याशखएको छ। 

(3) दपा ९९ को सट्टा देहामको दपा ९९ याशखएको छ:- 
"९९. कसूय: दपा १०० को उऩदपा (4), (5) य (6) 

फाहेक सहकायीको सम्फन्धभा अदारतफाट तनयोऩण 
हनुे कैद र्ा कैद य जरयफाना दफैु हनुे कसूयको 
वर्षम प्रचतरत सङ् घीम सहकायी कानून फभोशजभ 
हनुेछ।" 

(4) दपा १०० को उऩदपा (1), (2) य (3) हटाइएका 
छन।् 

(5) दपा १०३ को उऩदपा (2) को सट्टा देहामको उऩदपा 
(2) याशखएको छ:- 
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"(2) दपा १०० को उऩदपा (4) य (5) 
फभोशजभको जरयफानाभा शचत्त नफझु्न े ऩऺरे त्मस्तो 
तनणवमको जानकायी ऩाएको तभततरे ऩैंततस ददनतबत्र देहाम 
फभोशजभ ऩनुयारे्दन गनव सक्नेछ:- 
(क) यशजष्डायफाट अतधकाय प्राप्त अतधकायीरे गयेको 

तनणवम उऩय यशजष्डाय सभऺ, 
(ख) यशजष्डायरे गयेको तनणवम उऩय भन्त्रारमको सशचर् 

सभऺ।" 
(6) दपा १०४ भा यहेको "सम्फन्धी" बने्न शब्द ऩतछ 

"प्रचतरत सङ् घीम तथा" बने्न शब्दहरु थवऩएका छन।् 
(7) दपा १२३ को दपा शीषवकभा यहेको ''कामावरमको'' बने्न 

शब्दको सट्टा ''फोडवको कामावरम'' बने्न शब्दहरु याशखएका 
छन।् 

(8) दपा १२५ को सट्टा देहामको दपा १२५ याशखएको छ:- 
"१२५. कामावरमको स्थाऩना: सहकायी  सॊघ  

सॊस्थाहरुको तनमभन, अनगुभन, प्रर्र्द्वन तथा 
सहकायी सम्फन्धी प्रशशऺण कामव गनवको रातग 
प्रदेश सयकायरे प्रदेश सहकायी यशजष्डायको 
कामावरम स्थाऩना गनव सक्नछे।" 

(9)  दपा १२६ हटाइएको छ। 
7. प्रदेश यावष्डम र्न ऐन, 2076 भा सॊशोधन: प्रदेश यावष्डम र्न 

ऐन,2076 को,- 
(1)  दपा २ को खण्ड (ऻ) हटाइएको छ। 
(2)  ऩरयच्छेद-४ शीषवकभा यहेको "सॊयशऺत र्न" बने्न 

शब्दहरुको सट्टा "र्न सॊयऺण ऺेत्र" बने्न शब्दहरु 
याशखएका छन।् 
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(3)  दपा २८,२९ य ३० हटाइएका छन।् 
(4)  दपा ३० ऩतछ देहामको दपा ३०क. थवऩएको छ:- 

"३०क. र्न सॊयऺण ऺेत्रको व्मर्स्थाऩन: (1) र्न 
सॊयऺणको घोषणा, कामवमोजना, त्मस्तो ऺेत्रको 
व्मर्स्थाऩन प्रचतरत सङ् घीम र्न सम्फन्धी 
कानून अनसुाय हनुेछ। 
 (2) सातफकभा प्रदेशभा यहेका सॊयशऺत 
र्न स्र्त: र्न सॊयऺण ऺेत्रभा रुऩान्तयण बएको 
भातननेछ।" 

(5)  दपा ३१ को दपा शीषवकभा यहेको "सॊयशऺत र्नको" 
बने्न शब्दहरुको सट्टा "र्न सॊयऺण ऺेत्रको" य सोही 
दपाको उऩदपा (3) भा यहेको "सॊयशऺत र्न" बने्न 
शब्दहरुको सट्टा "र्न सॊयऺण ऺेत्र" बने्न शब्दहरु 
याशखएका छन।् 

(6)  दपा ३2 को उऩदपा (3) भा यहेको "सॊयशऺत र्नको" 
बने्न शब्दहरुको सट्टा "र्न सॊयऺण ऺेत्रको" बने्न शब्दहरु 
याशखएका छन।् 

8. प्रादेशशक व्माऩाय तथा व्मर्साम सम्फन्धी ऐन, 2076 भा सॊशोधन: 
प्रादेशशक व्माऩाय तथा व्मर्साम सम्फन्धी ऐन, 2076 को,- 
(1) ऩरयच्छेद-2 ऩतछ देहामको ऩरयच्छेद-२क. थवऩएको छ:- 

"ऩरयच्छेद-२क. 
कम्ऩनी सम्फन्धी व्मर्स्था 

९क.  व्मर्साम गनव अनभुतत तरन ुऩने: (1) कुनै व्मर्साम गने 
उद्देश्म तरई सॊस्थावऩत कम्ऩनीरे प्रचतरत कानून फभोशजभ 
तनमभन गने तनकामफाट दताव अनभुतत तरएय भात्र 
व्मर्साम सञ् चारन गनुव ऩनेछ। 
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(2) उऩदपा (1) फभोशजभ दताव अनभुततको रातग 
अनसूुची-२ फभोशजभको दताव दस्तयु सॊरग्न गयी तोवकए 
फभोशजभको ढाॉचाभा दयखास्त ददन ुऩनेछ। 

(3) दताव गने तनकामरे आर्श्मक जाॉचफझु गयी 
तनरे्दकरे कागजात ऩेस गयेको फढीभा ऩन्र ददनतबत्र 
तोवकए फभोशजभको ढाॉचाभा दताव अनभुततऩत्रको प्रभाणऩत्र 
ददन ुऩनेछ। 

9ख.  अनभुततऩत्रको अर्तध य नर्ीकयण: (1) मस दपा 
फभोशजभ दताव बएका कम्ऩनीको व्मार्सावमक 
अनभुततऩत्रको सरुु अर्तध ऩाॉच फषवको हनुेछ य सो अर्तध 
ऩूया बए ऩश्चात नर्ीकयण गयाउन ु ऩनेछ। मसऩतछ 
नर्ीकयणको अर्तध ऩाॉच र्षवको हनुेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ नर्ीकयण गयाउॉदा 
राग्ने दस्तयु य जयीर्ाना अनसूुची-४ भा उल्रेख बए 
फभोशजभ हनुेछ। 

(3) मस दपा फभोशजभ नर्ीकयण गयाउन चाहन े
कम्ऩनीरे देहामका कागजात सॊरग्न गयी दताव गने 
तनकामभा दयखास्त ददन ुऩनेछ:- 

(क) कय चकु्ताको प्रभाण ऩत्र, 
(ख) तीस राखबन्दा फढी अतधकृत ऩुॉजी बएभा 

रेखा ऩयीऺण प्रततरे्दन, 
(ग) कम्ऩनीको अद्यार्तधक वर्र्यण, 
(घ) तनकासी ऩैठायी गने बए Exim Code, 

(4) मस दपाभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए 
ताऩतन मो दपा प्रायम्ब हनुअुशघ व्माऩाय व्मर्साम गने गयी 
सञ् चारनभा यहेका कम्ऩनीरे मो दपा प्रायम्ब बएको एक 
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र्षवतबत्र र्ा कम्ऩनी अध्मार्तधक गयाउन ु ऩूर्व जनु सभम 
अशघ आउॉछ सोहीराई आधाय भानी अनसूुची-२ 
फभोशजभको दस्तयु ततयी मो ऐन फभोशजभको दताव 
अनभुततऩत्र तरन ुऩनेछ। 

(5) मस ऩरयच्छेद फभोशजभ दताव एर्ॊ नर्ीकयण 
नगयी व्माऩाय व्मर्साम सञ् चारन गने कम्ऩनीराई दताव 
गने तनकामरे कुनैऩतन वकतसभको सवुर्धा एर्ॊ अध्मार्तधक 
वर्र्यण उऩरब्ध गयाउने छैन।" 

(2) दपा १५ को उऩदपा (3) ऩतछ देहामको उऩदपा (4) 
थवऩएको छ:- 

"(4) मस ऩरयच्छेदभा जनुसकैु कुया रेशखएको 
बए ताऩतन मो उऩदपा प्रायम्ब हुॉदाका फखतसम्भ 
नर्ीकयण हनु नसकेका साझेदायी पभवरे मो उऩदपा 
प्रायम्ब बएको नब्फे ददनतबत्र राग्ने दस्तयुभा प्रत्मेक र्षव 
राग्ने सरुु दताव दस्तयुको शतप्रततशत थऩ दस्तयु फझुाई 
नर्ीकयण गनव तनरे्दन ददएभा दताव गने तनकामरे एक 
ऩटकको रातग नर्ीकयण गयी ददन सक्नेछ । मसयी 
प्रदान गरयएको अर्तधतबत्र नर्ीकयण नगयाएभा सम्फशन्धत 
साझेदायी पभव स्र्त् खायेज हनुेछ य मसको अतबरेख 
दताव गने तनकामरे अद्यार्तधक गयी याख्न ुऩनेछ।" 

(3) दपा १७ को उऩदपा (1) को खण्ड (क) भा यहेको 
"तोवकएको अर्तधतबत्र" बने्न शब्दहरुको सट्टा "दपा १५ 
फभोशजभको अर्तधसम्भ" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।्  

(4) अनसूुची-2 भा यहेको "प्राइबेट/साझेदायी पभव" बने्न 
शब्दहरुको सट्टा "प्राइबेट/साझेदायी पभव/व्मर्साम गने 
कम्ऩनीको" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 
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(5) अनसूुची-4 भा यहेको "प्राइबेट पभव" बने्न शब्दहरुको 
सट्टा "प्राइबेट पभव तथा व्मर्साम गने कम्ऩनीको 
अनभुततऩत्र" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

(6) अनसूुची-४, ५ य ६ को "ऩुॉजी" भहर शीषवकको सट्टा 
"शस्थय ऩुॉजी" भहर शीषवक याशखएको छ। 

9. प्रदेश औद्योतगक व्मर्साम ऐन,2076 भा सॊशोधन: प्रदेश 
औद्योतगक व्मर्साम ऐन,2076 को,- 
(1)  दपा 2 को,- 

(क) खण्ड (ख) को सट्टा देहामको खण्ड (ख) याशखएको 
छ:- 
"(ख) "उद्योग दताव गने तनकाम" बन्नारे दपा 

१५क. फभोशजभको उद्योग दताव गने 
सम्फशन्धत तनकाम र्ा स्थानीम तह सम्झन ु
ऩछव।" 

(ख) खण्ड (ज) ऩतछ देहामको खण्ड (ज१) थवऩएको   
छ :- 
"(ज१) "प्रचतरत कानून" बन्नारे सो सम्फन्धी 

कानून प्रदेशभा बए प्रदेश कानून य नबए 
सङ् घीम कानून सम्झन ुऩछव।" 

(2)  दपा ५ को,- 
(क) उऩदपा (2) को खण्ड (ङ) ऩतछ देहामको खण्ड 

(ङ१) थवऩएको छ:- 
"(ङ१) उद्योगको उद्देश्म," 

(ख)  उऩदपा (4) भा बएको "सतवहरु" बने्न शब्दको 
सट्टा "सतव, वर्र्यण एर्ॊ उद्देश्म" बने्न शब्दहरु 
याशखएका छन।् 
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(3)  दपा 9 को,- 
(क) उऩदपा (3) को सट्टा देहामको उऩदपा (3) 

याशखएको छ:- 
     "(३) उऩदपा (२) फभोशजभ तनरे्दन प्राप्त 

हनु आएभा उद्योग दताव गने तनकामरे आर्श्मक 
जाॉचफझु गदाव अर्तध फढाउने कायण भनातसफ 
देखेभा त्मस्तो उद्योगको सञ् चारन र्ा व्मार्सावमक 
उत्ऩादन र्ा कायोफाय प्रायम्ब गने अर्तध तोवकए 
फभोशजभ फढाउनछे।" 

(ख) उऩदपा (5) भा बएको "गनव सक्नेछ" बने्न 
शब्दहरुको सट्टा "गनेछ।" बने्न शब्द याशखएको 
छ। 

(4)  दपा 11 ऩतछ देहामको ११क. थऩ गरयएको छ:- 
"११क. उद्योगको ऩुॉजी र्वृर्द्, ऺभता र्वृर्द् य उद्दशे्म थऩ 

र्ा ऩरयर्तवन गदाव स्र्ीकृतत तरन ुऩने: (1) कुनै 
उद्योगरे आफ्नो वर्द्यभान ऩुॉजी र्ृवर्द् र्ा ऺभता 
र्ृवर्द् गनव र्ा उद्दशे्म थऩ र्ा ऩरयर्तवन र्ा हेयपेय 
गनव चाहेभा सोको स्र्ीकृततको रातग सम्फशन्धत 
उद्योग दताव गने तनकाम सभऺ तोवकएको 
ढाॉचाभा तनरे्दन ददन ुऩनेछ। 

   (2) उऩदपा (1) फभोशजभ प्राप्त तनरे्दन 
उऩय जाॉचफझु गदाव व्महोया भनातसफ देशखएभा 
उद्योग दताव गने तनकामरे तोवकए फभोशजभको 
प्रविमा ऩूया गयी त्मस्तो उद्योगको ऩुॉजी र्ृवर्द्, 
ऺभता र्ृवर्द् गनव, उद्देश्म थऩ र्ा ऩरयर्तवन र्ा 
हेयपेय गनव नब्फे ददनतबत्र स्र्ीकृतत ददन ुऩनेछ। 
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त्मसयी ऩुॉजी र्ृवर्द् र्ा ऺभता र्ृवर्द् गनव र्ा उद्देश्म 
थऩ र्ा ऩरयर्तवन र्ा हेयपेय गयेको कायणरे 
उद्योगको र्गीकयणभा ऩरयर्तवन हनु े बएभा 
सम्फशन्धत उद्योगरे सोको अतबरेख अद्यार्तधक 
गयाई उद्योग दताव प्रभाणऩत्रभा जनाउन रगाउन ु
ऩनेछ। 

   (3) उऩदपा (1) य (2) भा जनुसकैु 
कुया रेशखएको बए ताऩतन रघ ु उद्यभ र्ा 
सहभतत तरन ुनऩने एक कयोड रूऩैमाॉसम्भ शस्थय 
ऩुॉजी बएको घयेर ुतथा साना उद्योगरे ऩुॉजी र्ृवर्द् 
र्ा ऺभता र्वृर्द् गदाव उद्योग दताव गने तनकामको 
स्र्ीकृतत आर्श्मक ऩने छैन। 

तय त्मस्तो ऩुॉजी र्ृवर्द् र्ा ऺभता र्ृवर्द् 
गनव र्ा उद्देश्म थऩ र्ा ऩरयर्तवन र्ा हेयपेयफाट 
र्ातार्यणीम प्रबार् भूल्माङ्कन र्ा प्रायशम्बक 
र्ातार्यणीम ऩयीऺण गनुव ऩने बएभा प्रचतरत 
कानून फभोशजभ सोको प्रततरे्दन स्र्ीकृत गयाउन ु
ऩनेछ। 

  (4) कुनै उद्योगरे सातफकभा जतडत 
मन्त्र, उऩकयणभा पेयफदर नगयी 
व्मर्स्थाऩकीम दऺता अतबर्ृवर्द् गयी प्रऺेवऩत 
उत्ऩादनबन्दा फढी उत्ऩादन गयेकोभा ऺभता 
र्ृवर्द् गयेको भातनने छैन।" 
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(5)  दपा 15 को,- 
(क) उऩदपा (1) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) य 

(ङ) को सट्टा देहामको खण्ड (क), (ख), (ग), 
(घ) य (ङ) याशखएका छन ्:- 
"(क) रघ ु उद्यभ: देहामको अर्स्था बएको 

उद्योगराई रघ ुउद्यभ भातननेछ:- 
(1) घय जग्गा फाहेक फढीभा तफस राख 

रुऩैमाॉसम्भको शस्थय ऩुॉजी यहेको, 
(2) उद्यभी स्र्मॊ उद्योगको सञ् चारन य 

व्मर्स्थाऩनभा सॊरग्न यहेको, 
(3) उद्यभी सवहत फढीभा नौं जनासम्भ 

काभदाय यहेको, 
(4) र्ावषवक कायोफाय एक कयोड 

रुऩैमाॉबन्दा कभ यहेको, 
(5) इशिन, उऩकयण र्ा भेतसनको प्रमोग 

गयेको बएभा इशिन, उऩकयण र्ा 
भेतसनभा खऩत हनुे वर्द्यतुीम ऊजाव, 
इन्धन र्ा अन्म तेर इशिनको 
ऺभता फीस वकरोर्ाट र्ा सोबन्दा 
कभ यहेको। 

(ख) घयेर ु उद्योग: देहामको अर्स्था बएको 
उद्योगराई घयेर ुउद्योग भातननेछ:- 
(1) ऩयम्ऩयागत सीऩ य प्रवर्तधभा 

आधारयत, 
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(2) श्रभभूरक य खास सीऩ र्ा स्थानीम 
कच्चा ऩदाथव एर्ॊ स्थानीम प्रवर्तध, 
करा तथा सॊस्कृततभा आधारयत, 

(3) इशिन, उऩकयण र्ा भेतसनको प्रमोग 
गयेको बएभा फढीभा ऩचास 
वकरोर्ाटसम्भको ऺभताको वर्द्यतुीम 
ऊजाव प्रमोग गयेको,  

(4) अनसूुची-२ भा उल्रेख बए 
फभोशजभका उद्योगहरु। 

(ग)  साना उद्योग: रघ ु उद्यभ य घयेर ु उद्योग 
फाहेकको ऩन्र कयोड रुऩैमाॉसम्भ शस्थय 
ऩुॉजी बएको उद्योग।  

(घ)  भझौरा उद्योग: ऩन्र कयोड रुऩैँमाबन्दा 
फढी ऩचास कयोड रुऩैमाॉसम्भ शस्थय ऩुॉजी 
बएको उद्योग। 

(ङ)  ठूरा उद्योग: ऩचास कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी 
शस्थय ऩुॉजी बएको उद्योग।" 

(ख) उऩदपा (2) को खण्ड (ङ) भा यहेको "तनभावण 
उद्योग" बने्न शब्दहरुको सट्टा "ऩूर्ावधाय उद्योग" 
बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

(ग)  उऩदपा (७) हटाइएको छ। 
(6)  दपा १५ ऩतछ देहामको दपा १५क. थवऩएको छ:- 

"१५क. उद्योग दताव गने तनकाम: (1) मस ऐन फभोशजभ 
उद्योग दताव गने सम्फशन्धत तनकाम देहाम 
फभोशजभ हनुेछ:- 
(क) घयजग्गा  फाहेक  ऩाॉच  राख  
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 रुऩैमाॉसम्भको शस्थय ऩुॉजी बएको  
 रघ ुउद्यभ उद्योग    - स्थानीम तहभा, 

(ख)  खण्ड (क) फाहेकको रघ ुउद्यभ  
- घयेर ुउद्योग य साना उद्योग  

कामावरमभा, 
(ग)   भझौरा उद्योग य ठूरा उद्योग              

- तनदेशनारमभा।" 
(2) उऩदपा (1) को खण्ड (क) भा जनुसकैु 

कुया रेशखएको बए ताऩतन यातत्रकारीन फासको व्मर्स्था 
गने गयी स्थाऩना बएका जनुसकैु होटर व्मर्साम र्ा 
त्मस्तो उद्योग गने होटर, होभस्टे र्ा मस्तै प्रकृततका कुनै 
ऩतन होटरहरु स्थानीम तहभा दताव हनुे छैन।् 
 (3) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया रेशखएको 
बए ताऩतन मो दपा प्रायम्ब हनु ुअशघ यातत्रकारीन फासको 
सवुर्धा प्रदान गने गयी स्थाऩना बएका प्रदेशतबत्रका कुनै 
ऩतन होटर, होभस्टे र्ा मस्तै प्रकृततका ऩमवटन व्मर्साम 
गने होटर स्थानीम तहभा दताव बएको बए मो उऩदपा 
प्रायम्ब बएको तीन भवहनातबत्र प्रदेशको ऩमवटन हेने 
सम्फशन्धत कामावरमभा दताव गनुव ऩनेछ। मसयी सो 
अर्तधतबत्र दताव नगने होटरराई प्रचतरत कानून फभोशजभ 
कायफाही हनुेछ। 

(4) उऩदपा (1) को खण्ड (क) य (ग) 
फाहेकका वर्षमगत उद्योग दताव गने सम्फशन्धत तनकाम 
देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

(क) ऩमवटन उद्योग एर्ॊ व्मर्सामको हकभा 
सम्फशन्धत ऩमवटन हेने कामावरम, 
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(ख) र्न ऩैदार्ायभा आधारयत उद्योग एर्ॊ 
व्मर्सामको हकभा सम्फशन्धत तडतबजन 
र्न कामावरम, 

(ग) सूचना, प्रसायण तथा सञ् चाय प्रवर्तधभा 
आधारयत उद्योग एर्ॊ व्मर्सामको हकभा 
सञ् चाय यशजष्डायको कामावरम, 

(घ) खण्ड (क), (ख) य (ग) फाहेक फाॉकी 
अन्म सफै उद्योग एर्ॊ व्मर्सामको हकभा 
सम्फशन्धत घयेर ु तथा साना उद्योग 
कामावरम। 

(5)  मो दपा प्रायम्ब हुॉदाका फखत घयेर ु
तथा साना उद्योग कामावरमभा दताव बएका उद्योगको 
पाइर एर्ॊ वर्र्यण मो दपा प्रायम्ब बएको छ भवहनातबत्र 
उऩदपा (2) फभोशजभको तनकामराई हस्तान्तयण गनुव 
ऩनेछ।" 

(7)  दपा 18 को उऩदपा (2) ऩतछ देहामको उऩदपा (3) 
थवऩएको छ:- 

"(3) प्रचतरत कानूनभा जनुसकैु कुया रेशखएको 
बए ताऩतन भवहरा, दतरत तथा ऩूणव अशक्त, अतत अशक्त 
य भध्मभ अऩाङ्गता बएको उद्यभीको भात्र स्र्ातभत्र् यहने 
गयी उद्योग र्ा पभव दताव गयाएभा त्मस्तो उद्योग र्ा पभव 
दताव गदाव कानून फभोशजभ राग्ने दस्तयु र्ा शलु्कभा 
ऩचास प्रततशत छुट हनुछे।" 

(8)  दपा 26 को,- 
(क)  उऩदपा (3) भा यहेको "फभोशजभ" बने्न शब्द ऩतछ 

"जनुसकैु" बने्न शब्द थऩी खण्ड (क), (ख) य (ग) 
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को सट्टा देहामको खण्ड (क) य (ख) याशखएका 
छन:्- 
"(क) उद्योगको स्तय मवकन गयी रघ ु उद्यभ 

स्तयको बए दस हजाय रूऩैमाॉदेशख ऩच्चीस 
हजाय रुऩैमाॉसम्भ, घयेर ुतथा साना उद्योग 
स्तय बएभा ऩच्चीस हजाय रूऩैमाॉदेशख एक 
राख रुऩैमाॉसम्भ, भझौरा तथा ठूरा 
उद्योगस्तय बएभा एक राख रूऩैमाॉदेशख 
तीनराख रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना गयी फढीभा 
तीस ददनको सभमार्तध तोवक उद्योग दताव 
गनव आदेश ददन सक्नछे। 
    तय रघ ु य घयेर ुउद्योगको हकभा 

सञ् चारन बएको छ भवहनातबत्र दताव 
गयाउने व्मर्स्था बएकोरे त्मस्ता उद्योगको 
हकभा सो अर्तधसम्भका रातग मो खण्ड 
रागू हनुे छैन। 

(ख)  खण्ड (क) फभोशजभ कायफाही बई प्रदान 
गयेको सभमार्तधतबत्र त्मस्तो उद्योगरे 
उद्योग दताव नगयाएभा सम्फशन्धत उद्योग 
दताव गने तनकामको तसपारयसभा त्मस्तो 
तनकामको तारकु भन्त्रारमरे त्मस्तो 
उद्योग फन्द गनव आदेश ददन सक्नेछ।" 

(ख)  उऩदपा (3) ऩतछ देहामको उऩदपा (3क) 
थवऩएको छ:- 

 "(3क) कुनै उद्योगरे दपा 11 फभोशजभ 
स्र्ीकृतत नतरई उद्योगको स्थानान्तयण गयेभा र्ा 
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दपा १1क. फभोशजभ स्र्ीकृतत नतरई ऩुॉजी र्ृवर्द्, 
ऺभता र्ृवर्द् गनव, उद्दशे्म थऩ र्ा ऩरयर्तवन र्ा 
हेयपेय गयेभा सम्फशन्धत उद्योग दताव गने तनकामको 
तसपारयसभा त्मस्तो तनकामको तारकु भन्त्रारमरे 
देहामको कुनै जरयफाना गनव सक्नेछ:- 

(क) रघ ु उद्यभको हकभा ऩाॉच हजाय 
रूऩैमाॉ, 

(ख) घयेर ु तथा साना उद्योगको हकभा 
ऩच्चीस हजाय रूऩैमाॉदेशख ऩचास 
हजाय रुऩैँमासम्भ, 

(ग) भझौरा य ठूरा उद्योगको हकभा 
एक राख रूऩैमाॉदेशख तीन राख 
रुऩैमाॉसम्भ, 

(घ) दपा ७ फभोशजभ सहभतत 
आर्श्मक ऩने उद्योगको हकभा 
खण्ड (ख) र्ा (ग) फभोशजभ राग्न े
जरयफानाभा शतप्रततशत थऩ 
जरयफाना।" 

(ग)  उऩदपा (5) को सट्टा देहामको उऩदपा (5) 
याशखएको छ:- 

"(5) कुनै उद्योगरे उद्योग दताव 
प्रभाणऩत्रभा उशल्रशखत सतवको ऩारना तथा उद्देश्म 
वर्ऩयीत कामव गयेभा सम्फशन्धत उद्योग दताव गने 
तनकामको तसपारयसभा त्मस्तो तनकामको तारकु 
भन्त्रारमरे त्मस्तो उद्योगराई देहाम फभोशजभको 
जरयफाना गनव सक्नछे:- 
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(क) रघ ु उद्यभको हकभा ऩच्चीस हजाय 
रूऩैमाॉदेशख एक राख रुऩैमाॉसम्भ, 

(ख) घयेर ुतथा साना उद्योगको हकभा दईु राख 
रूऩैमाॉदेशख ऩाॉच राख रुऩैमाॉसम्भ, 

(ग) भझौरा उद्योगको हकभा ऩाॉच राख 
रूऩैमाॉदेशख दशराख रुऩैमाॉसम्भ, 

(घ) ठूरा उद्योगको हकभा ऩन्र राख रूऩैमाॉदेशख 
तीस राख रुऩैंमाॉसम्भ।" 

(घ)  उऩदपा (5) ऩतछ देहामको उऩदपा (6) य (7) 
याशखएका छन:्- 

"(6) कुनै उद्योगरे मस ऐन फभोशजभ 
प्रदान गयेको प्रोत्साहन सवुर्धा, छुट र्ा मस्तै 
जनुसकैु सहतुरमतको दरुुऩमोग गयेभा सम्फशन्धत 
उद्योग दताव गने तनकामको तसपारयसभा त्मस्तो 
तनकामको तारकु भन्त्रारमरे त्मस्तो उद्योगराई 
उऩरब्ध गयाएको प्रोत्साहन सवुर्धा, छुट र्ा 
सहतुरमत तत्कार योक्का गयी त्मसयी उऩरब्ध 
गयाएको प्रोत्साहन सवुर्धा, छुट र्ा सहतुरमत 
फयाफयको यकभ सभेत असूर गनव र्ा सो फयाफयको 
यकभ जरयफाना गनेछ। 

(7) मस दपाभा रेशखएदेशख फाहेक मो 
ऐन तथा मस ऐन फभोशजभ फनेको तनमभ वर्ऩयीत 
अन्म कुनै काभ गने र्ा सम्फशन्धत उद्योग दताव गने 
तनकाम र्ा त्मस्तो तनकामको तारकु भन्त्रारमरे 
ददएको तनदेशन ऩारना नगने उद्योगराई उद्योग 
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दताव गने तनकामको तसपारयसभा भन्त्रारमरे देहाम 
फभोशजभ जरयफाना गनव सक्नछे:- 
(क) रघ ुउद्यभ बए ऩन्र हजाय रुऩैमाॉसम्भ, 
(ख) घयेर ुउद्योग य साना उद्योग बए ऩन्र हजाय 

रूऩैमाॉदेशख तीस हजाय रुऩैँमासम्भ, 
(ग) भझौरा उद्योग बए तीस हजाय रूऩैमाॉदेशख 

ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ, 
(घ) ठूरा उद्योग बए ऩचास हजाय रूऩैमाॉदेशख एक 

राख रुऩैँमासम्भ।" 
(9)  दपा 28 भा यहेको "उच्च" बने्न शब्दको सट्टा "शजल्रा" 

बने्न शब्द याशखएको छ। 
(10)  दपा ४१ ऩतछ देहामको दपा 4१क. थवऩएको छ्- 

"४१क. वर्र्यण ऩेस गनुव ऩने् (1) मस ऐन फभोशजभ 
उद्योग दताव गने सम्फशन्धत तनकामरे उद्योग हेने 
तनदेशनारमराई उद्योगको दताव, नर्ीकयण 
रगामतको उद्योग सम्फन्धी बए गयेका 
त्माङ्कको वर्र्यण भातसक रुऩभा ऩठाउन ु
ऩनेछ। 
  (2) उद्योग दताव गने सम्फशन्धत तनकाम 
उद्योग ऺेत्रको वर्षमको हकभा उद्योग हेने 
भन्त्रारमसॉग प्रत्मऺ रुऩभा उत्तयदामी हनुेछ।" 

(1१) देहामको अनसूुचीभा देहाम फभोशजभ गरयएको छ:- 
(क) अनसूुची-१ को,- 

(1) िभ सङ््मा (6) को सट्टा देहामको िभ 
सङ््मा (६) याशखएको छ:- 
"(6) खानी अन्रे्षण गने उद्योग," 
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(2) िभ सङ् ्मा (8) को सट्टा देहामको िभ 
सॊङ््मा (8) याशखएको छ:-  
"(8) मस ऐनभा उल्रेख नबएका तय 

सङ् घीम सयकायफाट प्रदेशराई 
हस्तान्तयण बई आएका जनुसकैु 
उद्योग तथा प्रचतरत कानून 
फभोशजभ अनभुतत/सहभतत तरन ुऩने 
उद्योग।" 

(ख) अनसूुची-३ भा िभ सङ् ्मा (2) ऩतछ देहामको 
िभ सङ् ्मा (3), (4) य (5) याशखएका छन:्- 
"(3) र्ामो ग्माॉसभा आधारयत ऊजाव, 
(4) शचनी उद्योगको सह उत्ऩादनको रुऩभा 

उत्ऩादन हनुे वर्द्यतुीम ऊजाव, 
(5)  ऊजावको सम्बाव्मता अध्ममन गने।" 

(ग) अनसूुची-४ को,- 
(1) िभ सङ््मा (2) को सट्टा देहामको 

िभसङ््मा (2) याशखएको छ:- 
"(2) खाद्य र्स्तकुो उत्ऩादन य प्रशोधन 

तथा बण्डायण," 
(2) िभ सङ््मा (5) ऩतछ देहामको िभ 

सङ््मा (5क) थवऩएको छ:- 
"(5क) कृवष उऩज प्रभखु कच्चा ऩदाथव 

हनुे ऩशऩुॊऺीको दाना उत्ऩादन 
उद्योग," 

(3) िभ सङ््मा (15) को सट्टा देहामको 
िभ सङ््मा (15) याशखएको छ :- 
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"(15) नसवयी व्मर्साम, र्नस्ऩतत उद्यान 
स्थाऩना, सॊयऺण तथा 
व्मर्स्थाऩन, र्नस्ऩतत प्रजनन ्
व्मर्साम (वटस्म ुकल्चय सभेत)," 
बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

(4) िभ सङ््मा (23) को सट्टा देहामको 
िभ सङ््मा (23) याशखएको छ:- 
"(23) कागज, येशजन रगामत गैय 

काष्ठजन्म र्न ऩैदार्ायभा 
आधारयत उद्योग," 

(5) िभ सङ््मा (25) को सट्टा देहामको 
िभ सङ््मा (25) याशखएको छ:- 
"(25) सतभर, पतनवचय तथा र्न 

ऩैदार्ायभा आधारयत काष्ठ 
उद्योग," 

(6) िभ सङ््मा (27) ऩतछ देहामको िभ 
सङ््मा (28) य (29) याशखएका छन:्- 
"(28) च्माउ, नमाॉ प्रवर्तधद्वाया तफरुर्ा 

उत्ऩादन गने उद्योग (वटस्मू 
कल्चय), ऐग्रोपयेष्ट 

(29)  कऩास खेती, कऩास य कऩासको 
तफउ उत्ऩादन तथा प्रशोधन 
गने।" 

(घ) अनसूुची-५ को,- 
(1) िभ सङ््मा (13) को सट्टा देहामको 

िभ सङ््मा (13) याशखएको छ:- 
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"(13) वपल्भ स्टुतडमो तनभावण, वपल्भ 
तसटी तनभावण," 

(2) िभ सङ््मा (15) ऩतछ देहामको िभ 
सङ््मा (16) य (17) याशखएका छन:्- 
"(16) तनजी रे्मय हाउस, 

         (17) प्रादेशशक ऊजाव घय तथा ऊजाव 
प्रसायण राइनको ऩूर्ावधाय 
तनभावण व्मर्स्था तथा   
सञ् चारन ।" 

(ङ) अनसूुची-६ को,- 
(1) िभ सङ््मा (3) को सट्टा देहामको िभ 

सङ््मा (3) याशखएको छ:- 
"(3) ट्राबर एण्ड टुसव, ट्राबर ऐजेन्सी," 

(2) िभ सङ््मा (4) को अशन्तभभा "शजऩ 
राईन" बने्न शब्दहरु थवऩएका छन।् 

(3) िभ सङ््मा (4) ऩतछ देहामको िभ 
सङ््मा (4क) थवऩएको छ:- 
"(4क) केफरकायको तनभावण गयी 

सञ् चारन गने उद्योग," 
(4) िभ सङ््मा (8) को सट्टा देहामको िभ 

सङ््मा (8) याशखएको छ:- 
"(8) भनोयञ्चन ऩाकव , भ्मू टार्य, र्ाटय 

ऩाकव ," 
(5) िभ सङ््मा (11) ऩतछ देहामको िभ 

सङ््मा (12) थवऩएको छ:- 
"(12) सङ्ग्राहरम।" 
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(च) अनसूुची-७ को,- 
(१) खण्ड (क) को िभ सङ््मा (9) ऩतछ 

देहामको िभ सङ््मा (10), (11) य 
(12) थवऩएका छन:्- 
"(10) डाटा सेन्टय, डाटा भाइतनङ, 

क्राउड कम््मवुटङ, 
(11) तडजीटर तसग्नेचय सवटवपाइङ्ग 

एजेन्सी, 
(12)  रे्फ ऩोटवर, रे्फ तडजाइन सेर्ा, 

रे्फ होशस्टङ, अनराइन र्गीकृत 
वर्ऻाऩन।" 

(२) खण्ड (ख) को,- 
(१) िभ सङ््मा (1) भा यहेको "१०० 

र्ाट र्ा सो" बने्न अङ्क य शब्दहरुको 
सट्टा "१००० र्ाट" बने्न अङ्क य 
शब्दहरु याशखएका छन।् 

(२) िभ सङ््मा (4) को सट्टा देहामको 
िभ सङ््मा (4) याशखएको छ:- 
"(4) चरशचत्र र्ा र्तृशचत्र तनभावण, 

वर्तयण य प्रसायण सम्फन्धी," 
(३) िभ सङ््मा (7) को सट्टा देहामको 

िभ सङ््मा (7) याशखएको छ:- 
"(7) इन्टयनेट,आइ.ऩी. टेतरतबजन, 

अनराइन सेर्ा।" 
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(छ) अनसूुची-८ को,- 
(1) िभसङ््मा (14) को सट्टा देहामको िभ 

सङ््मा (14) याशखएको छ:- 
"(14) खेरकुद सेर्ा, स्र्ीतभङ्ग ऩरु," 

(2) िभ सङ््मा (38) को सट्टा देहामको 
िभ सङ््मा (38) याशखएको छ:- 
"(38) ऩानी प्रशोधन, ऩानी ढुर्ानी तथा 

वर्तयण सेर्ा," 
(3) िभ सङ््मा (50) को सट्टा देहामको 

िभ सङ््मा (50) याशखएको छ:- 
"(50)  क्माटरयङ्ग, घमु्ती खाद्य स्टर, 

पुड कोटव, ऩावटव ्मारेस" 
(4) िभ सङ््मा (61) ऩतछ देहामको िभ 

सङ््मा (62), (63), (64) य (65) 
थवऩएका छन:्- 
"(62) सतबवस अऩाटवभेन्ट, 

 (63) उऩकयण भभवत तथा जडान, 
प्रवर्तध तथा आवर्ष्काय केन्र, 
सवुर्धामकु्त कामवस्थर, 

(64) वर्द्यतु्तीम व्माऩाय (ई-कभशव), 
अनराईन सवऩङ्ग व्मर्साम, 
वर्द्यतुीम भाध्मभ (अनराइन र्ा 
सफ्टरे्मय र्ा ए्स र्ा मस्तै अन्म 
प्रकायको भाध्मभ) को प्रमोग गयी 
सर्वसाधायणराई सेर्ा उऩरब्ध 
गयाउने उद्योग व्मर्साम, 
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(6५) प्रशोधन र्ा प्रविमा नगन्म रुऩभा 
हनुे कट टु रेन्थ तसट, पोटो 
वपल्भ शस्टतरङ्ग, पोटो, ऩेऩय 
शस्टतरङ्ग, वटस्म ुऩेऩेय शस्टतरङ्ग, फर 
वर्मरयङ्ग एसेम्फरी तथा फल्क 
रुऩभा तमायी साभान आमात गयी 
रय्मावकङ्ग गने जस्ता सेर्ा 
व्मर्सामहरु।" 

10. प्रदेश र्ातार्यण सॊयऺण ऐन, 207७ भा सॊशोधन: प्रदेश र्ातार्यण 
सॊयऺण ऐन, 207७ को,- 
(1)  दपा २ को खण्ड (ट) ऩतछ देहामको खण्ड (ट१) 

थवऩएको छ: 
"(ट१) "प्रचतरत कानून" बन्नारे सो सम्फन्धी कानून 

प्रदेशभा बए प्रदेश कानून य नबए सङ् घीम कानून 
सम्झन ुऩछव।" 

(2)  दपा ३ को उऩदपा (४) ऩतछ देहामको उऩदपा (५) 
थवऩएको छ:- 

"(५) मस दपा फभोशजभ प्रस्तार् ऩेस गदाव 
प्रस्तार्करे प्रस्तार्सॉग सम्फशन्धत वर्षमगत भन्त्रारम र्ा 
अन्तयगतको कामावरम भापव त प्रस्तार् सवहत तनरे्दन ददन 
सक्नेछ।" 

(3) दपा ४ को,- 
(1)  उऩदपा (1) भा यहेको "मस दपा" बने्न 

शब्दहरुको सट्टा "दपा ३" बने्न शब्दहरु याशखएका 
छन ्। 

(2)  उऩदपा (2) को,- 
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(क) खण्ड (क) भा बएको "सयकायसॉग" बने्न 
शब्दको सट्टा "सयकायको अतधकाय ऺते्र 
तबत्र ऩने वर्षमसॉग" बने्न शब्दहरु थवऩएका 
छन।् 

(ख) खण्ड (ख) भा बएको "स्थानीम तहसॉग" 
बने्न शब्दहरुको सट्टा "स्थानीम तहको 
अतधकाय ऺेत्रतबत्र ऩने वर्षमसॉग" बने्न 
शब्दहरु थवऩएका छन।्  

(ग) खण्ड (घ) भा बएको "स्थानीम तहसॉग" 
बने्न शब्दहरुको सट्टा "स्थानीम तहको 
अतधकाय ऺेत्रतबत्र ऩने वर्षमसॉग" बने्न 
शब्दहरु थवऩएका छन।् 

(4) दपा ६ को उऩदपा (2) को सट्टा देहामको उऩदपा (2) 
याशखएको छ । 

"(2) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रततरे्दन तमायीको 
तसरतसराभा प्रस्तार् कामावन्र्मन हनुे सम्फशन्धत स्थानीम तह 
तथा त्मस ऺते्रका शैशऺक सॊस्था, स्र्ास््म सॊस्था तथा 
सयोकायर्ारा व्मशक्त र्ा सॊस्थाराई सो प्रस्तार्को 
कामावन्र्मनफाट र्ातार्यणभा ऩनव सक्ने प्रबार्को सम्फन्धभा 
सॊशऺप्त र्ातार्यणीम अध्ममनको हकभा सात ददन य 
प्रायशम्बक र्ातार्यणीम ऩयीऺण एर्ॊ र्ातार्यणीम प्रबार् 
भूल्माङ् कनको हकभा ऩन्र ददनतबत्र तरशखत सझुार् ददनको 
रातग त्मस्तो प्रस्तार् कामावन्र्मन हनुे ऺेत्रको स्थानीम तह, 
शैशऺक सॊस्था, स्र्ास््म सॊस्था, सयोकायर्ारा व्मशक्त र्ा 
सॊस्थाभा सफैरे देशखने गयी अनसूुची-११ भा तोके 
फभोशजभको सूचना टाॉस गयी भचुलु्का तमाय गनुव ऩनेछ य 
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सोही फभोशजभको  सूचना सॊशऺप्त र्ातार्यणीम अध्ममनको 
हकभा कम्तीभा स्थानीम स्तयको कुनै एक यावष्डम दैतनक 
ऩतत्रका य प्रायशम्बक र्ातार्यणीम ऩयीऺण एर्ॊ र्ातार्यणीम 
प्रबार् भूल्माङ्कनको हकभा यावष्डमस्तयको कुनै एक दैतनक 
ऩतत्रकाभा प्रकाशन गनुव ऩनेछ।" 

(5) दपा २८ भा यहेको "उच्च" बने्न शब्दको सट्टा "शजल्रा" 
बने्न शब्द याशखएको छ।  

(6) दपा ३२ ऩतछ देहामको दपा ३२क. थवऩएको छ:- 
"३२क. अनगुभन एर्ॊ प्रततरे्दन गने: (१) मस ऐन तथा 

मस ऐन फभोशजभ फनेको तनमभार्री फभोशजभ 
सम्फशन्धत भन्त्रारम र्ा स्थानीम तनकामफाट 
कामावन्र्मन हनुे र्ातार्यणीम अध्ममन प्रततरे्दनको 
सम्फन्धभा त्मस्तो तनकामरे प्रततरे्दन स्र्ीकृत 
बएको प्रत्मेक र्षव अनगुभन गयी सोको प्रततरे्दन 
भन्त्रारमभा ऩेस गनुव ऩनेछ। 

   (2) भन्त्रारमरे मस ऐन फभोशजभ कुनै 
ऩतन तनकामफाट कामावन्र्मन हनुे र्ातार्यणीम 
अध्ममन प्रततरे्दनको सम्फन्धभा जनुसकैु फेरा 
अनगुभन गने एर्ॊ सो सम्फन्धभा प्रततरे्दन 
फभोशजभका र्ातार्यणीम व्मर्स्थाऩन मोजना 
रगामतका अन्म वर्षमभा कामावन्र्मन नबएको 
ऩाइएभा तत्कार सम्फशन्धत तनकामराई 
कामावन्र्मनको रातग तनदेशन गनव सक्नेछ। 

    (3) उऩदपा (1) य (2) फभोशजभ 
गरयएको प्रततरे्दनफाट प्राप्त प्रततरे्दन 
कामावन्र्मनको अर्स्थाराई सभेटी सो सम्फन्धभा 
भन्त्रारमको याम एर्ॊ सझुार् सभेत सभेटी र्ावषवक 
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रुऩभा एकीकृत प्रततरे्दन प्रकाशन गयी सार्वजतनक 
गनुव ऩनेछ।" 

(7) दपा ३३ को सट्टा देहामको दपा ३३ याशखएको छ:- 
"३३. अतधकाय प्रत्मामोजन: (१) भन्त्रारमरे मस ऐन 

फभोशजभ आपूराई प्रा् त अतधकाय भध्मे केही 
अतधकाय प्रदेश सयकायको कुनै तनकाम, र्ातार्यण 
तनयीऺक र्ा कुनै अतधकृत कभवचायीराई प्रत्मामोजन 
गनव सक्नेछ। 

तय दण्ड जरयफाना सम्फन्धी अतधकाय 
प्रत्मोजन गनव ऩाइने छैन । 

(२) उऩदपा (१) फाहेक प्रस्तार्सॉग 
सम्फशन्धत अन्म भन्त्रारमरे आर्श्मक ठानेभा दपा 
४ को उऩदपा (२) को खण्ड (ग) सॉग सम्फशन्धत 
सॊशऺप्त र्ातार्यणीम अध्ममन प्रततरे्दन स्र्ीकृततका 
रातग भातहतको आफ्नो तनकामराई अतधकाय 
प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ।" 

(८)  अनसूुची-१ को िभ सङ््मा (ख) य (ग) भा देहामको 
प्रततफन्धात्भक र्ाक्माॊश थवऩएको छ ।  

"तय मो सॊशोधन प्रायम्ब हनुबुन्दा ऩवहरे दताव 
बएका र्ा तनभावण सचुारु बइयहेका प्रस्तार्को हकभा एक 
र्षवतबत्र सॊशऺप्त र्ातार्यणीम अध्ममन प्रततरे्दन स्र्ीकृत 
गयाउन ुऩनेछ।" 

आऻारे, 
नायामण प्रसाद शभाव 

प्रदेश सयकायको सशचर् 
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आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुरत। 

भूल्म रु. 1५।- 


