
 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 
प्रदेश नॊ. ३ प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ३) हेटौंडा, भकवानऩयु, बदौ १९ गते, २०७६ सार  (अततरयक्ताङ्क १७ 

बाग १ 
प्रदेश सयकाय 

प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडा 
आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारमको 

सूचना 
प्रदेश नॊ. ३ को प्रदेश सबारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको ऐन 
सववसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ। 

सॊवत ्२०७६ सारको ऐन नॊ.१३
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प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, २०७५ राई सॊशोधन गनव फनेको 
ऐन 

प्रस्तावना: प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, २०७५ राई सॊशोधन 
गनव वाञ्छनीम बएकोरे, 

  प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश सवायी तथा 
 मातामात (ऩहहरो सॊशोधन) ऐन, २०७६" यहेको छ। 

  (२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनेुछ। 

2. प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, २०७५ को दपा २ भा 
 सॊशोधन: प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, २०७५(मस 
 ऩतछ "भूर ऐन" बतनएको) को दपा २ को,- 

(क) खण्ड (क) को सट्टा देहामको खण्ड (क) याशखएको छ:- 
"(क) अतधकाय प्राप् त अतधकायी" ब्ारे मातामात 
व्मवस्था कामावरम सवायी, मातामात व्मवस्था कामावरम 
सवायी चारक अनभुततऩत्र, मातामात व्मवस्था सेवा 
कामावरम य मस ऐन अन्तगवतका अन्म कामावरमका 
प्रभखु सम्झनऩुछव।"  

(ख) खण्ड (क) ऩतछ देहामको खण्ड (क१.) थहऩएको छ:- 

"(क१.) "कामावरम" ब्ारे मातामात व्मवस्था 
कामावरम सवायी, मातामात व्मवस्था कामावरम सवायी 
चारक अनभुततऩत्र, मातामात व्मवस्था सेवा कामावरम 
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सम्झनऩुछव य सो शब्दरे मस ऐन अन्तगवतका अन्म 
कामावरम सभेतराई जनाउॉछ।" 

3. भूर ऐनको दपा १२ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा १२ को 
 उऩदपा (१) भा सरुुभा यहेको  "हवदेशी" ब्े शब्द शझहकएको 
 छ। 

4. भूर ऐनको दपा १४ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा १४ को 
उऩदपा (१) भा यहेको "स्वातभत्व यहेको सॊगठित सॊस्थाको" ब्े 
शब्दहरु शझहकएका छन।् 

5. भूर ऐनको दपा १५ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा १५ को 
उऩदपा (१) को सट्टा देहामको उऩदपा (१) याशखएको छ :- 

 "(१) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम सयकायको 
 ऩूणव,अतधकाॊश वा आॊशशक स्वातभत्व बएको सॊगठित सॊस्थाको 
 नाभभा दताव बई दतावको प्रभाणऩत्र प्राप्त सवायी साधनराई 
 सॊस्थानको सवायी साधन बतननेछ।" 

6. भूर ऐनको  दपा १९ भा सॊशोधन: दपा १९ को,- 

(क) उऩदपा (१) को प्रततफन्धात्भक वाकमाॊशभा यहेको 
"अस्थामी" ब्े शब्द शझहकएको छ। 

(ख) उऩदपा (४) को दताव अगाडी "शरुु” ब्े शब्द 
थहऩएको छ। 

(ग) उऩदपा (5) शझहकएको छ। 
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(घ) उऩदपा (६) भा उशलरशखत "उऩदपा (५)" ब्े 
शब्दको सट्टा "सवायी दताव सम्फन्धी" ब्े शब्दहरु 
याशखएका छन।् 

7. भूर ऐनको दपा २७ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा २७ भा 
 यहेको “दपा १८, 20 वा २५” ब्े शब्द तथा अङ्कको सट्टा 
 “दपा 18 वा २०” ब्े शब्द तथा अङ्क याशखएको छ। 

8. भूर ऐनको दपा ३१ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ३१ को 
 प्रततवन्धात्भक वाकमाॊश हटाइएको छ। 

9. भूर ऐनको दपा ३९ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ३९ भा 
 यहेको "नमाॉ" ब्े शब्द शझहकएको छ। 

10. भूर ऐनको दपा ४३ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ४३ को,- 

(क) उऩदपा (२) भा  यहेका "भन्त्रारमको सहभतत 
तरई" ब्े शब्दहरु शझहकएका छन।् 

(ख) उऩदपा (२) भा देहामको प्रततफन्धात्भक वाकमाॊश 
थहऩएको छ :- 

"तय सवायी तनभावता कम्ऩनीरे सवायीको फनोट 
सम्फन्धभा तनधावयण गयेको हवस्ततृ हववयण 
(स्ऩेतसहपकेशन) भा ऩरयवतवन गने गयी स्वीकृतत ठदइने 
छैन।" 
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(ग) उऩदपा (४) भा देहामको "प्रततफन्धात्भक" वाकमाॊश 
थहऩएको छ :- 

" तय शरुु दताव बएको तभततरे सात वषव ऩूया 
बएका सवायी साधनराई रुऩान्तयण गने गयी स्वीकृतत 
ठदइने छैन ।" 

(घ) उऩदपा (४) ऩतछ देहामको उऩदपा (५) थहऩएको 
छ :- 

"(५) मस दपा फभोशजभ सवायीको यङ्ग, तसट 
सङ्ख्मा वा स्वरुऩ ऩरयवतवन सम्फन्धी अन्म 
हववयण(स्ऩेतसहपकेसन) तोहकए फभोशजभ हनेुछ।" 

11. भूर ऐनको दपा ४५ भा सॊशोधन: भूर  ऐनको दपा ४५ को 
 उऩदपा (१) को खण्ड (ग) शझहकएको छ। 

12. भूर ऐनको दपा ४७ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ४७ को 
 उऩदपा (१) को सट्टा देहामको उऩदपा (१) याशखएको छ :- 

 "(१) दतावको प्रभाणऩत्र च्माततएभा य झतु्रो बै नफशुझने बएभा सो 
 बए गयेको तभततरे ऩन्र ठदन तबत्र सवायी धनीरे अतधकाय प्राप्त 
 अतधकायी सभऺ सो को प्रतततरहऩ सॊरग्न गयी तोहकएको ढाॉचाभा 
 तोहकएको दस्तयु सहहत तनवेदन ठदन ुऩनेछ। 

 तय दताव प्रभाणऩत्र हयाएभा वा अन्म कुनै कायणवस 
 नातसएभा नशजकको ट्राहपक प्रहयी कामावरमको तसपारयस सहहत 
 तनवेदन ठदन ुऩनेछ।" 



खण्ड ३) अततरयक्ताङ्क १७ प्रदेश याजऩत्र बाग १ तभतत २०७६।०५।१९ 

6 

13. भूर ऐनको दपा ५१ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ५१ को 
 उऩदपा (१) को,- 

(क) खण्ड (क) भा यहेको "ऩच्चीस" ब्े शब्दको सट्टा 
"एक्काइस" ब्े शब्द याशखएको छ। 

(ख) खण्ड (ख) भा यहेको "फाईस" ब्े शब्दको सट्टा 
"अिाय" ब्े शब्द याशखएको छ। 

(ग) खण्ड (ग) भा यहेको "अिाय" ब्े शब्दको सट्टा 
"सोह्र" ब्े शब्द याशखएको छ। 

14. भूर ऐनको दपा ६० भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ६० को,- 
    

(क) उऩदपा (१) भा यहेको "म्माद" ब्े शब्द ऩतछ 
"नाघेको नब्फे ठदन" ब्े शब्दहरु थहऩएका छन।् 

(ख) उऩदपा (२) को सट्टा देहामको उऩदपा (२) 
याशखएको छ :- 

   "(२) उऩदपा (१) फभोशजभ म्माद नाघी 
   चारक अनभुततऩत्र नवीकयण गयाउन आउने 
   चारकफाट नवीकयण दस्तयुको अततरयक्त सो 
   म्माद नाघेको एक वषवसम्भ एक सम प्रततशत, दईु 
   वषवसम्भ दईु सम प्रततशत, तीन वषवसम्भ तीन सम 
   प्रततशत, चाय वषवसम्भ चाय सम प्रततशत य ऩाॉच 
   वषवसम्भ ऩाॉच सम प्रततशत थऩ दस्तयु सभेत तरई 
   नवीकयण गनुव ऩनेछ।"  
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(ग) उऩदपा (४) भा यहेको "दश" ब्े शब्दको सट्टा 
"ऩाॉच" ब्े शब्द याशखएको छ। 

15. भूर ऐनको दपा ६६ भा सॊशोधन: दपा ६६ को उऩदपा (१) 
 भा यहेको "ऩैतीस" ब्े शब्दको सट्टा "ऩन्र" ब्े शब्द याशखएको 
 य "चारकरे" ब्े शब्दको ऩतछ "ट्राहपक प्रहयी कामावरमको 
 तसपारयसऩत्र सहहत" ब्े शब्दहरु थहऩएका छन।् 

16. भूर ऐनको दपा ८५ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ८५ को 
 "ढाॉचाभा" ब्े शब्द ऩतछ यहेका "जाॉचऩास गयेको तभततरे सात 
 ठदनतबत्र"  ब्े शब्दहरु थहऩएका छन।् 

17. भूर ऐनको दपा ८६ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ८६ को,- 

(क) उऩदपा (१) भा यहेका "प्रदेशभा भात्र सञ्चारन गनव 
सहकने गयी" ब्े शब्दहरु शझहकएका छन।् 

(ख) उऩदपा (१) भा देहामको प्रततवन्धात्भक वाकमाॉश 
थहऩएको छ :- 

"तय एक प्रदेशफाट अको प्रदेशभा सञ्चारन हनेु 
सवायीको रातग अको प्रदेशको सम्फशन्धत मातामात 
व्मवस्था कामावरमको सहभतत तरइ भागव इजाजतऩत्र 
ठदन सहकनेछ।" 

(ग) उऩदपा (४) भा उशलरशखत "एक वषवसम्भ" ब्े 
शब्दको सट्टा "छ भहहना" ब्े शब्दहरु याशखएका 
छन।् 
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18. भूर ऐन दपा ८९ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ८९ को,- 

(क) उऩदपा (१) भा यहेका "ताऩतन कुनै” ब्े शब्दहरु  

ऩतछ "भारवाहक" ब्े शब्द थहऩएको य "मातामात" 

ब्े शब्दको सट्टा "ढुवानी" ब्े शब्द याशखएको छ। 

(ख) उऩदपा (१) भा उशलरशखत "व्मवस्थाऩन सतभततसॉग 
ऩयाभशव गयी" ब्े शब्दहरु शझहकएका छन।्  

19. भूर ऐनको दपा ९२ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ९२ को,- 
(क) उऩदपा (१) भा यहेका "म्माद सहकन ु बन्दा ऩन्र 

ठदन अगावै" ब्े शब्दहरुको सट्टा ”म्माद सहकएको 
ऩन्र ठदनतबत्र” ब्े शब्दहरु याशखएका छन।् 

(ख) उऩदपा (३) भा उशलरशखत "एक  वषवको"  ब्े 
शब्दहरुको सट्टा "छ भहहनाको" ब्े शब्दहरु 
याशखएका छन।् 

20. भूर ऐनको दपा ९3 भा सॊशोधन: भूर  ऐनको दपा ९३ को,- 
(क) दपा शीषवकभा यहेको "यद्द" ब्े शब्दको सट्टा 

"तनरम्फन" ब्े शब्द याशखएको छ। 

(ख) उऩदपा (१) भा यहेको "यद्द" ब्े शब्दको सट्टा 
"तनरम्फन" ब्े शब्द याशखएको छ। 

(ग) उऩदपा (२) य (३) शझहकएका छन।् 
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21. भूर ऐनको दपा ९४ भा सॊशोधन: भूर  ऐनको दपा ९४ भा 
 यहेका “यद्द बई अतबरेख कट्टा” ब्े शब्दहरुको सट्टा "तनरम्फन" 

 ब्े शब्द याशखएको य "अको" ब्े शब्द शझहकएको छ। 

22. भूर ऐनको दपा ९८ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ९८ को 
 उऩदपा (१) को सट्टा देहामको उऩदपा (१) याशखएको छ :- 

 "(१) भागव इजाजतऩत्र च्माततएभा य झतु्रो बै नफशुझने बएभा सो 
 बए गयेको तभततरे ऩन्र ठदनतबत्र सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकरे 
 भागव इजाजतऩत्रको रातग अतधकाय प्राप्त अतधकायी सभऺ सो को 
 प्रतततरहऩ सॊरग्न याखी तोहकएको ढाॉचाभा तोहकएको दस्तयु सहहत 
 तनवेदन ठदन ुऩनेछ। 

तय भागव इजाजतऩत्र हयाएभा वा अन्म कुनै कायणवस 
 नातसएभा सो बए गयेको तभततरे नशजकको ट्राहपक प्रहयी 
 कामावरमको तसपारयस सहहत सात ठदनतबत्र तनवेदन ठदन ुऩनेछ।" 

23. भूर ऐनको दपा ९९ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ९९ को 
 उऩदपा (१) को सट्टा देहामको उऩदपा (१) याशखएको छ :- 

 "(१) कुनै ऩतन साववजतनक सवायी साधनरे मस ऐन फभोशजभ 
 भागव इजाजतऩत्र तरन ुऩूवव देहाम फभोशजभ सवायी साधन जाॉचऩास 
 गयाएको हनु ुऩनेछ :- 

(क) तमायी सवायी साधन आमात बई साववजतनक सवायीको 
रुऩभा दताव गयी नाभसायी बएको तभततरे सात 
ठदनतबत्र जाॉच ऩास गयाउन ुऩने, 
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(ख) चेतसस आमात बई सवायी साधनको स्वरुऩ (फडी) 
फनाउन ु ऩने अवस्थाको सवायी साधन दताव बएको 
तभततरे छ भहहना तबत्र सवायी साधनको स्वरुऩ (फडी) 
तनभावण गयी नाभसायी गरयसकन ु ऩने य नाभसायी 
बएको तभततरे सात ठदनतबत्र जाॉचऩास गयाउन ुऩने।" 

24. भूर ऐनभा दपा १०५क. थऩ: भूर ऐनभा देहामको दपा 
 १०५क. थहऩएको छ :- 

 "१०५क. प्रदषुण जाॉच नगयाएभा हनेु जरयवाना: (१) मस ऐन 
 फभोशजभ प्रदषुण जाॉच गयी ठदएको शस्टकयको भान्मता अवतध 
 सभाप्त बएको सात ठदनतबत्र ऩनु् प्रदषुण जाॉच गयाउन ुऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको अवतध तबत्र प्रदषुण 
जाॉचऩास नगयाएभा देहाम फभोशजभको जरयवाना गयी ऩनु् प्रदषुण 
जाॉच गनुव ऩनेछ :- 

(क) अवतध सभाप्त बएको तीस ठदन सम्भ दोब्वय 
 जरयवाना, 
(ख) खण्ड (क) भा उशलरशखत अवतध नाघेभा थऩ एक 
 हजाय रुऩैमा देशख दईु हजाय रुऩैमा सम्भ 
 जरयवाना" 

25. भूर ऐनको दपा १07 भा सॊशोधन : भूर  ऐनको दपा १०७ 
 को,- 
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(क) उऩदपा (१), (२) य (३) भा यहेको "भन्त्रारम" 

ब्े शब्दको सट्टा "कामावरम" ब्े शब्द याशखएको छ। 

(ख) उऩदपा (५) ऩतछ देहामको उऩदपा “(६), (७) य 
(8)” थहऩएका छन ्:- 

“(६) मातामात सेवाको नाभ एक ऩटक ऩञ्जीकयण बै 
सकेऩतछ सोहह ऩशञ्जकृत मातामात सेवाभा 
सवायी साधन थऩ गनव चाहेभा अतधकाय प्राप्त 
अतधकायीरे प्रत्मेक सवायी साधनको रातग 
तोहकए वभोशजभको दस्तयु तरई सवायी साधन 
थऩ गनव सकनेछ।" 

"(७) उऩदपा (६) वभोशजभ ऩशञ्जकृत मातामात 
सेवाभा सवायी साधन थऩ गदाव त्मस्ता 
कम्ऩनीको ऺभता य ऩूॉजीको अनऩुात तभलने 
गयी कम्ऩनीको ऩूॉजी वृहि गयी सो को तनस्सा 
ऩेश गनुव ऩनेछ।" 

“(8) उऩदपा (7) फभोशजभ कम्ऩनीको ऺभता य 
ऩूॉजीको अनऩुात सम्फन्धी अन्म व्मवस्था 
तोहकए फभोशजभ हनेुछ।” 

26. भूर ऐनको दपा १08 भा सॊशोधन : भूर  ऐनको दपा १०८ 
 को उऩदपा (४) ऩतछ देहामको उऩदपा (५) थहऩएको छ :-   

 "(५) उऩदपा (४) वभोशजभको सभमावतध तबत्र नवीकयण 
 नगयेभा उऩदपा (४) भा उशलरशखत दस्तयुका अततरयक्त प्रत्मेक 
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 वषवको शत प्रततशतका दयरे थऩ दस्तयु तरई नहवकयण गनव 
 सकनेछ।" 

27. भूर ऐनको दपा ११४ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ११४ भा 
 बएको "तनजरे तोकेको व्मशक्त" ब्े शब्दहरुको सट्टा "नशजकको 
 ट्राहपक प्रहयी कामावरम" ब्े शब्दहरु याशखएका छन।् 

28. भूर ऐनको दपा ११९ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ११९ को 
 दपा शीषवकको सट्टा देहामको दपा शीषवक याखी देहाम फभोशजभ 
 सॊशोधन गरयएको छ :- 

 "११९ हटकट नठदई मात्रा गयाउन प्रततवन्ध: कुनै ऩतन व्मशक्तराई 
 सवायी साधनभा मात्रा गयाउॉदा मात्रकुो नाभ, थय, िेगाना य 
 गन्तव्म सहहतको हववयण आतधकारयक हटकटभा नखरुाई मात्रा 
 गयाउन ुहुॉदैन।" 

29. भूर ऐनको दपा १२६ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा १२६ भा 
 बएको "मातामात व्मवसामी सॊघको कामावरमभा" ब्े शब्दहरुको 
 सट्टा "नशजकको प्रहयी कामावरमभा" ब्े शब्दहरु याशखएका छन।् 

30. भूर ऐनको दपा १३५ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा १३५ को 
 उऩदपा (१) को सट्टा देहामको उऩदपा (१) याशखएको छ:- 

 "(१) चारकरे सवायी चराउॉदा मात्री, ऩैदर मात्री य ट्राहपक 
 सङ्केतको ऩारन गयी सवायी चराउन ुऩनेछ।" 
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31. भूर ऐनको दपा १५६ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा १५६ को 
 उऩदपा (१) भा बएको "साववजतनक सडक" ब्े शब्दहरुको सट्टा 
 "साववजतनक सडकभा" ब्े शब्दहरु याशखएका छन।् 

32. भूर ऐनको दपा १५७ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा १५७ भा 
 यहेको "सो सडकको" ब्े शब्दहरु ऩतछ "फाॉमा" ब्े शब्द 
 थहऩएको छ। 

33. भूर ऐनको दपा १६८ भा सॊशोधन: भूर  ऐनको दपा १६८ को 
 उऩदपा (१) भा "मात्रा गने" ब्े शब्दहरु ऩतछ "मात्रकुो" ब्े 
 शब्द थहऩएको छ। 

34. भूर ऐनको दपा १७६ भा सॊशोधन: भरु एनको दपा १७६ को 
 सट्टा देहामको दपा १७६ याशखएको छ्- 

 “१७६. जरयफाना गनव सकने् दपा १७३ फभोशजभको म्माद तबत्र 
 सवायी साधन कयको यकभ दाशखर नगयेभा अतधकाय प्राप् त 
 अतधकायीरे देहाम फभोशजभ जरयफाना गनेछ्- 

(क) दाशखर गनुव ऩने म्माद नाघेको ऩहहरो तीस 
ठदनसम्भराई सवायी साधन कय यकभको ऩाॉच 
प्रततशतका दयरे,  

(ख) त्मस ऩतछको ऩैंतारीस ठदनसम्भराई सवायी साधन 
कय यकभको दश प्रततशतका दयरे, 

(ग) त्मसऩतछ सो आतथवक वषवको अन्तसम्भराई सवायी 
साधन कय यकभको फीस प्रततशतका दयरे, 
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(घ) त्मसऩतछको ऩाॉच वषवसम्भ प्रत्मेक आतथवक वषवका 
रातग सवायी साधन कय यकभको फत्तीस प्रततशतका 
दयरे। 

35. भूर ऐनको दपा १७७ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा १७७ 
 को,- 

(क) उऩदपा (१) भा यहेको "दस्तयु" ब्े शब्दको सट्टा 
"सवायी साधन कय" ब्े शब्द याशखएको छ। 

(ख) उऩदपा (४) भा यहेको "कयदातारे" ब्े 
शब्दहरुको ऩतछ "सो अवतध सम्भ" ब्े शब्दहरु 
याशखएका छन।् 

36. भूर ऐनको दपा १८३ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा १८३ भा 
 यहेको "अतधकाय" ब्े शब्दको सट्टा "अतधकायीरे" ब्े शब्द 
 याशखएको छ। 

37. भूर ऐनको दपा १८७ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा १८७ को 
 खण्ड (ग) को शरुुभा "सम्फशन्धत"  ब्े शब्द थहऩएको छ। 

38. भूर ऐनको दपा १८८ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा १८८ 
 को,- 

(क) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) भा यहेको "प्रहयी 
तनयीऺक"  ब्े शब्दहरुको सट्टा "प्रतततनतध" ब्े 
शब्द याशखएको छ । 
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(ख) खण्ड (ग) को सट्टा देहाएको खण्ड (ग) याशखएको छ 
:- 

   "(ग) कामावरमरे तोकेको प्राहवतधक हवशेषऻ - 
   सदस्म" 

(ग) उऩदपा (२) भा "प्रदान गनव" ब्े शब्दहरु ऩतछ 
“फहभुत सदस्महरुको तनणवमको आधायभा” ब्े 
शब्दहरु थहऩएका छन ्। 

39. भूर ऐनको दपा १९३ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा १९३ को 
 दपा शीषवकभा यहेको "ऩञ्जीकृत गनुव" ब्े शब्दहरुको सट्टा 
 "अनभुतत तरन"ु  ब्े शब्दहरु याशखएको छ।   

40. भूर ऐनको दपा १९४ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा १९४ 
 को,- 

(क) उऩदपा (२) को,- 

(१) खण्ड (क) भा उशलरशखत दपाहरु "१७, ४९ 
वा १३१" को सट्टा दपाहरु "१७, ४९, १०७ 
वा १३१" याशखएका छन।् 

(२) खण्ड (ख) भा उशलरशखत दपा "८४" को सट्टा 
दपा "९९" याशखएको छ। 

(ख) उऩदपा (८) भा उशलरशखत "सजाम गयी सवायी 
चारक अनभुती ऩत्र य सवायी साधनको इजाजत ऩत्र 
खायेज गनेछ" ब्े शब्दहरुको सट्टा "सजाम गनव 
सकनेछ" ब्े शब्दहरु याशखएको छ। 
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41. भूर ऐनको दपा १९९ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा १९९ 
 को,-  

(क) दपा शीषवकभा यहेको "मातामात तनयीऺक वा प्रहयीरे" 

ब्े शब्दहरुको सट्टा "अतधकाय प्राप्त अतधकायी वा 
प्रहयीरे" ब्े शब्दहरु याशखएका छन।् 

(ख) उऩदपा (१) भा यहेका "मातामात तनयीऺक वा 
घटीभा प्रहयी सहामक तनयीऺक दजाव सम्भको 
अतधकृतरे” ब्े शब्दहरुको सट्टा "अतधकाय प्राप्त 
अतधकायी वा घटीभा प्रहयी सहामक तनयीऺक दजाव 
सम्भको अतधकृतरे"  ब्े शब्दहरु याशखएका छन।् 

(ग) उऩदपा (३) भा यहेका “मातामात तनयीऺक वा 
प्रहयीरे” ब्े शब्दहरुको सट्टा “अतधकाय प्राप्त 
अतधकायी वा तनजरे अतधकाय प्रत्मामोजन गयेको 
अतधकायी वा प्रहयीरे” ब्े शब्दहरु याशखएका छन।् 

(घ) उऩदपा (४) भा यहेका "तत्कार घटनास्थरभा 
घटीभा सहामक प्रहयी तनयीऺक दजावसम्भको अतधकृत 
नबएभा ऩतन घटनास्थरभा यहेको कुनै ऩतन प्रहयी 
जवानरे" ब्े शब्दहरुको सट्टा “अतधकाय प्राप्त 
अतधकायी वा तनजरे अतधकाय प्रत्मामोजन गयेको 
अतधकायी वा घटनास्थरभा यहेको कुनै प्रहयीरे” ब्े 
शब्दहरु याशखएका छन।् 
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42. भूर ऐनको दपा २०६ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा २०६ को 
 उऩदपा (१) को "सवायी" ब्े शब्द ऩतछ “साधनहरु मस ऐन य 
 प्रचतरत कानून फभोशजभ” ब्े शब्दहरु थहऩएका छन।् 

43. भूर ऐनको अनसूुची– २ भा सॊशोधन: भूर ऐनको अनसूुची–२ को 
 (ङ) को शरुुभा “सयकायी स्वातभत्व बएको” ब्े शब्दहरु 
 थहऩएका छन।् 

44. भूर ऐनको अनसूुची-३ भा सॊशोधन: भूर ऐनको अनसूुची-३ को 
 नाभसायी अन्तगवत यहेको "चेतसस नम्फय ........" ब्े शब्द तथा 
 सङ्केतहरु ऩतछ "इशन्जन नम्फय......." ब्े शब्द तथा सङ्कतेहरु 
 थहऩएका छन।् 

45. भूर ऐनको अनसूुची-४ भा सॊशोधन: भूर ऐनको अनसूुची-४ भा 
 यहेका "बौततक ऩूववधाय हवकास भन्त्रारम" ब्े शब्दहरुको भतुन 
 "...........मातामात व्मवस्था कामावरम" ब्े सङ्केत तथा शब्दहरु
 थहऩएका छन।् 

46. भूर ऐनको अनसूुची-६ भा सॊशोधन: भूर ऐनको अनसूुची-६ भा 
 "बौततक ऩूववधाय हवकास भन्त्रारम" ब्े शब्दहरुको भतुन 
 "...............कामावरम" ब्े सङ्केत तथा शब्द य ऩरयचारक 
 अनभुतत ऩत्रको वगव अन्तगवत "(घ) अन्म" ब्े वगव थहऩएका 
 छन।् 
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47. भूर ऐनको अनसूुची-७ भा सॊशोधन: भूर ऐनको अनसूुची-७ भा 
 बएको "चेतससको रम्वाई" ब्े शब्दहरुको सट्टा "चेतसस नम्फय" 
 ब्े शब्दहरु याशखएका छन।् 

48. भूर ऐनको अनसूुची– ८ भा सॊशोधन: भूर ऐनको अनसूुची–८ भा 
 यहेको बौततक ऩूववधाय हवकास भन्त्रारम" ब्े शब्दहरुको भतुन 
 "........... कामावरम" ब्े सङ्केत तथा शब्द य सोही अनसूुचीभा 
 उशलरशखत "सशचव" ब्े शब्दको सट्टा "कामावरम प्रभखु" ब्े 
 शब्दहरु याशखएका छन।् 

 

 प्रभाशणकयण तभतत २०७६।०५।१९ 

 

          आऻारे, 
हवनोद प्रकाश तसॊह 

प्रदेश सयकायको सशचव 
 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडाभा भठुित। 

भूलम रु.१०।- 


