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भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीको ऩारयश्रमभक य सवुिधा  
सम्फन्त्धी ऐन, २०७५ 

प्रभाणीकयण य प्रकाशन मभमत 

२०७५।०५।२९ 

सॊशोधन गने ऐन 

केही प्रदेश ऐन सॊशोधन 

गने ऐन,२०७७      २०७७।०४।१६ 

 

सॊित ्२०७५ सारको ऐन नॊ. 10 

भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीको ऩारयश्रमभक य सवुिधा सम्फन्त्धभा  
व्मिस्था गनन फनकेो ऐन 

प्रस्तािना: भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीको ऩारयश्रमभक य सवुिधाका सम्फन्त्धभा कानूनी 
व्मिस्था गनन िाञ्छनीम बएकोरे,   

    प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ।  

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ  "भखु्मभन्त्री तथा 
भन्त्रीको ऩारयश्रमभक य सवुिधा सम्फन्त्धी ऐन, २०७५" यहेको छ।  

(२)  मो ऐन तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ।                        
२. ऩरयबाषा:  विषम िा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा्,  

 (क) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछन । 

(ख)  "भन्त्रारम" बन्नारे प्रदेश भन्त्रारम सम्झन ुऩछन । 

(ग)  "भन्त्री" बन्नारे प्रदेशको भन्त्री, याज्म भन्त्री िा सहामक 

                                                           

 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने  ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोमधत । 
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भन्त्री सभेत सम्झन ुऩछन । 

(घ)  "भखु्मभन्त्री" बन्नारे प्रदेश भखु्मभन्त्री सम्झन ु ऩछन । 

३. ऩारयश्रमभक: (१) भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीरे ऩाउने ऩारयश्रमभक तथा 
सवुिधा शऩथ ग्रहण गयेको मभमतदेक्षख  अनसूुची -१ भा उल्रेख बए 
फभोक्षजभ प्राप्त गनेछ। 

      तय चयभ आमथनक विश्ररॊखरता िा प्राकर मतक विऩद िा भहाभायीको 
कायणरे गम्बीय सॊकट उत्ऩन्न बइन सॊकटकार घोषणा बएभा िा सॊघीम 
शासन रागू बएको कायणफाट प्रदेश कामनकारयणी कामभ नयहेभा 
ऩारयश्रमभक तथा सवुिधा प्राप्त गने छैन। 

(2) भखु्मभन्त्री तथा कुनै भन्त्रीको आफ्नो ऩदभा फहार 
यहेकै अिस्थाभा भरत्म ुबई िा मनजरे ददएको याजीनाभा स्िीकर त बई िा 
भक्षन्त्रऩरयषद् विघटन बई िा अन्त्म कुनै तियफाट मनज आफ्नो ऩदभा 
कामभ नयहेभा मनजराई भन्त्री ऩद कामभ यहेको ददनसम्भ ऩाउन े
ऩारयश्रमभक ददइनेछ।  

                   (3) भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीरे उऩदपा (2) फभोक्षजभ ऩाउन े
ऩारयश्रमभक मनजराई िा मनजरे इच्छ्याएको व्मक्षिराई ददइनछे। 
भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीको भरत्म ु बएभा मनजरे कसैराई इच्छ्याएको 
यहेनछ िा इच्छ्याएको व्मक्षि जीवित यहेनछ बने त्मस्तो ऩारयश्रमभकको 
यकभ मनजको नक्षजकको हकिाराराई ददइनेछ।  

4. आिास सवुिधा: (१) भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीराई आिासको मनमभत्त प्रदेश 
सयकायफाट सयकायी घयको फन्त्दोफस्त हनुेछ। त्मस्तो घयको फन्त्दोफस्त 
नबएभा िा प्रदेशको याजधानीभा आफ्नो उऩमिु घय नबएभा घयबाडा 
िाऩत अनसूुची -१ भा उल्रेख बए फभोक्षजभको यकभ ददइनेछ।  
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    (2) उऩदपा (1) फभोक्षजभको सवुिधा भखु्भन्त्री तथा भन्त्रीरे 
आफ्नो कामनकार सभाप्त बएको  मभमतरे सात ददनसम्भ ऩाउने छन।्  

5. धाया, विजरुी, टेमरपोन तथा सञ्चाय सवुिधा:  भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीराई 
धाया, मफजरुी, टेमरपोन, इन्त्टयनेट य ऩरऩमरका सवुिधा फाऩत अनसूुची 
- १ फभोक्षजभको सवुिधा ददइनेछ। 

6.  सिायी तथा इन्त्धन सवुिधा्  (१) भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीरे सिायीको 
मनमभत्त सिायी साधन एकगोटा य अनसूुची -१ भा उल्रेख बए 
फभोक्षजभको यकभ ऩाउनछेन।् 

  (2) उऩदपा (1) फभोक्षजभको सवुिधा भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीरे 
आफ्नो कामनकार सभाप्त बएको मभमतरे सात ददनसम्भ ऩाउनेछन।्  

7. दैमनक तथा भ्रभण बत्ता  (१ ( भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीराइन सयकायी 
काभको मसरमसराभा नेऩारमबर िा नेऩार फावहय भ्रभण गदान अनसूुची -
२ भा उल्रेख बए फभोक्षजभको दैमनक बत्ता उऩरब्ध गयाईने छ। 

  (२) सयकायी काभको मसरमसराभा नेऩारमबर भोटयफाट 
भ्रभण गदान भखु्मभन्त्रीराई दईु जना य भन्त्रीराई मफर बयऩाई 
फभोक्षजभको एकिटा सिायी साधनको रामग रागेको इन्त्धन खचन  
ददईनेछ । हिाईजहाजफाट भ्रभण गदान एक जना अॊगयऺक सभेतको 
राग्ने वटकट खचन ददइनेछ। 

   तय भखु्मभन्त्रीको हकभा दईुजना अॊगयऺकराई राग्ने वटकट 
खचन ददइनछे। 

  (३) अन्त्म सिायी साधनफाट भ्रभण गदान राग्ने वटकट खचन 
बिुानी ददइनेछ। 
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  (४) भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीरे मनजी सक्षचिारमका फढीभा 
एक जना कभनचायीराई भ्रभणभा साथै रैजान अमत आिश्मक बएभा 
त्मस्तो कभनचायीराई प्रदेश सयकायको मनमाभानसुाय दैमनक तथा भ्रभण 
बत्ता ददइनेछ। 

  (५) भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीरे भ्रभणफाट पकेको ददनको 
एकचौथाई दैमनक बत्ता  ऩाउनेछन।्  

 (६) भ्रभण बत्ताको बिुानीको मनमभत्त भ्रभण मफर बयी 
रगफकु, मफर, बयऩाई, आदद आिश्मक प्रभाणहरु उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ।  

8.  मफभा सवुिधा: भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीरे दपा 7 फभोक्षजभ भ्रभण गदान 
अनसूुची -२ फभोक्षजभको मारा मफभा फाऩतको वप्रमभमभ यकभ 
ऩाउनेछ। 

९.   उऩचायको सवुिधा् (1) भखु्मभन्त्री य भन्त्रीराई साभूवहक रुऩभा प्रदेश 
सयकायरे तोकेको एकजना क्षचवकत्सकको सेिा उऩरब्ध गयाइनेछ ।   

(2) उऩदपा (1) फभोक्षजभको क्षचवकत्सकरे अस्ऩतारभा बनान 
बई औषमध उऩचाय गनुन ऩने बनी गयेको मसपारयस फभोक्षजभ 
भखु्मभन्त्री य भन्त्रीरे सयकायी अस्ऩतारभा बनान बई औषधी उऩचाय 
गयाएभा त्मसयी उऩचाय गयाउॉदा रागेको प्रके्षस्िप्शन तथा मफर 
फभोक्षजभको सम्ऩूणन खचन भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीऩरयषद्को कामानरमरे 
व्महोने छ । 

  (3) भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीराई उऩचायको मनमभत्त प्रदेश 
सयकायरे स्िास््म मफभाको रामग अनसुचुी -2 फभोक्षजभको यकभ 
उऩरब्ध गयाउनेछ । मसयी मफभा सवुिधा उऩरब्ध गयाईएकोभा 
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उऩदपा (2) फभोक्षजभको उऩचाय खचन उऩरब्ध गयाइने छैन। 

  (4) उऩदपा (2) य (3) फभोक्षजभको उऩचाय तथा मफभा 
वप्रमभमभ खचन फाऩतको यकभ तथा भखु्मभन्त्री य भन्त्री बनान बई िा 
नबई उऩचाय गयाएको क्षचवकत्सकको प्रके्षस्कप्सन अनसुायको खचनको 
मफर बयऩाई फभोक्षजभको यकभ भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीराई भखु्मभन्त्री 
तथा भक्षन्त्रऩरयषद्को कामानरमरे बिुानी गनेछ ।  

10. चाडऩिन खचन: भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीरे आफ्नो धभन, सॊस्कर मत य 
ऩयम्ऩया अनसुाय भनाइन ेचाडऩिनको रामग आपूरे खाईऩाई आएको 
एक भवहनाको ऩारयश्रमभक फयाफयको यकभ प्रत्मेक िषन चाडऩिन खचन 
फाऩत ऩाउनेछन ्। 

१1.  सक्षचिारमको व्मिस्था: भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीको स्िकीम सक्षचिारमभा 
अनसूुची -३ भा उल्रेख बए फभोक्षजभका कभनचायीहरु यहने छन ्। 

१2.   अमतमथ सत्काय तथा बैऩयी खचन  : (१) भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीराई 
अनसूुची -१ भा उल्रेख बए फभोक्षजभको यकभ अमतमथ सत्काय तथा 
बैऩयी खचन फाऩत ददइनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको खचनको मफर बयऩाई ऩेश 
गनुन ऩने छैन । 

१3. सयुऺा व्मिस्था: भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीहरुराई आिश्मक ऩने 
सयुऺाको व्मिस्था प्रदेश सयकायरे तोके फभोक्षजभ हनुेछ । 

१4.  सऩथ ग्रहण् भखु्मभन्त्री य भन्त्रीरे प्रदेश प्रभखु तथा याज्मभन्त्री य 
सहामक भन्त्रीरे भखु्मभन्त्रीसभऺ आफ्नो कामनबाय सम्हाल्न ु अक्षघ 
अनसूुची -४ फभोक्षजभको ढाॉचाभा ऩद तथा गोऩनीमताको शऩथ मरन ु
ऩनेछ । 
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15.  दोहोयो सवुिधा नऩाउन:े सयकायी कोषफाट मनिरत्तीबयण ऩाउने व्मक्षि 
भखु्मभन्त्री िा भन्त्री ऩदभा मनमकु्षि बएभा त्मस्तो भन्त्रीरे मनिरत्तीबयण 
िा मस ऐन फभोक्षजभको ऩारयश्रमभक भध्मे एउटा भार सवुिधा 
ऩाउनेछ। 

१6.  सवुिधाको दरुुऩमोग गनन नहनु:े मस ऐन फभोक्षजभका सवुिधाहरु 
भखु्भन्त्री तथा भन्त्री स्िमॊरे भार उऩमोग गनन ऩाउन े छन ् य 
भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीरे सवुिधाको दरुुऩमोग गयेभा प्रचमरत कानून 
फभोक्षजभ कायफाही हनुेछ ।   

      स्ऩष्टीकयण : मस दपाको प्रमोजनको रामग सवुिधाको दरुुऩमोग बन्नारे 
भामथ दपाभा तोवकएबन्त्दा फढी सवुिधा मरन,े अन्त्म व्मक्षिराई सवुिधा 
ददराइ ददन,े मोग्मता नऩगेुको व्मक्षिराई मनमकु्षि ददन,े गरत व्मक्षि 
िा कागजात खडा गयी सवुिधा मरन,े सयकायी धनभारको हामन 
नोक्सानी ऩरु् माउन ेरगामतका कामनराई फझुाउनेछ  ।   

१7.  अनसूुचीभा हेयपेय : प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩरभा सूचना प्रकाशन 
गयी अनसूुचीभा हेयपेय गनन सक्नेछ।  

18. ऩारयश्रमभक तथा सवुिधा: भन्त्रीको ऩारयश्रमभक य सवुिधा भखु्मभन्त्री 
तथा भक्षन्त्रऩरयषद्को कामानरमफाट उऩरब्ध गयाइनेछ। 
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अनसूुची -१ 
(दपा ३, ४, ५, ६ य 12 सॉग सम्फक्षन्त्धत) 

भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीरे ऩाउन ेऩारयश्रमभक तथा सवुिधा 
ि.सॊ. सवुिधाको वकमसभ इकाई दय भखु्मभन्त्री भन्त्री याज्म भन्त्री सहामक भन्त्री 
१ ऩारयश्रमभक प्रमत भवहना रु. ७०,७३० ६०,३२० ५६,८४० ५४,५२० 
२ आिास सवुिधा* प्रमत भवहना रु. आिास ददन े आिास ददन े आिास ददन े आिास ददन े

३ मनजीआिासभा फस्नेराई      
क) घय भभनत खचन 
ख) पमननचय (सयकायरे 
व्मिस्था नगयेभा) 

फावषनक रू. 
एकभषु्ठ रू. 

- १,3०,००० 
1,00,000 

१,1०,००० 
1,00,000 

१,0०,००० 
1,00,000 

4 सिायी इन्त्धन प्रमत भवहना 
(मरटय) 

१50 1२५ १२० १२० 

5 भोविर रैभामसक/मरटय 1० ५ ५ ५ 

                                                           
 मभमत २०७६।०७।२९ को प्रदेश याजऩरद्वाया हेयपेय। 
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ि.सॊ. सवुिधाको वकमसभ इकाई दय भखु्मभन्त्री भन्त्री याज्म भन्त्री सहामक भन्त्री 
6 मातामात सवुिधा प्रमतददन रु. सिायी साधन 

1 गोटा 
सिायी साधन 
1 गोटा 

सिायी साधन 
1 गोटा 

सिायी साधन 
1 गोटा 

7 सञ्चाय सवुिधा 
(टेमरपोन, इन्त्टयनेट य 
ऩरऩमरका) 

प्रमत भवहना रु. ५,००० 3,००० २,००० २,००० 

8 अमतमथ सत्काय तथा 
बैऩयी खचन 

प्रमत भवहना रु. १०,००० ५,००० ३,००० ३,००० 

9 मफजरुी, धाया प्रमत भवहना रु मफर फभोजीभ मफर फभोजीभ मफर फभोजीभ मफर फभोजीभ 

 

नोट :- *  

(१) आिास सवुिधा उऩरब्ध गयाउन नसवकने बएभा भन्त्रीराई रु.27,000/–, याज्मभन्त्रीराई रु.25,000/–य सहामक 
भन्त्रीराई रु.20,000/–भामसक रुऩभा घयबाडा फाऩत उऩरब्ध  गयाइनेछ । 

(२)  मनजी आिास भभनत खचन मरएका भन्त्रीराई घयबाडा उऩरब्ध गरयने छैन । 

(३)  सयकायी आिास सवुिधाको घयको धाया मफजरुी मफर अनसुाय बिुानी ददइनेछ । 
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४) भखु्मभन्त्रीको हकभा सयुऺा प्रमोजनको रामग आिश्मक बएभा थऩ एक सिायी साधन उऩरब्ध गयाइनेछ।उि सिायी 
साधनको रामग भामसक 100 मरटय ईन्त्धन उऩरब्ध गयाईनेछ। 

(५)  सयकायी आिास उऩरब्ध गयाईएकोभा मफजरुी, धायाको भहसरु मफर फभोक्षजभ बिुानी  गरयनछे तय मनजी आिासको 
हकभा भामथ अनसुचुी -1 भा उल्रेख बए फभोक्षजभको यकभ ददइनेछ। 
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अनसूुची -२ 
   (दपा 7, 8 य 9 सॉग सम्फक्षन्त्धत) 

भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीरे ऩाउन ेदैमनक बत्ता तथा मफभाको सवुिधा 
ि. 
सॊ. 

विियण भखु्मभन्त्री भन्त्री याज्म भन्त्री सहामक भन्त्री 

१. स्िदेश भ्रभण गदान ऩाउन ेदैमनक बत्ता दय(रु) ३००० २५०० २००० २००० 
२. विदेश भ्रभण गदानको दैमनक बत्ता  

(प्रमत ददन अभेरयकी डरयभा) 
250 २०० 1७5 1७५ 

3. मारा मफभा (प्रमत भ्रभण रु.) १०००००० १०००००० १०००००० १०००००० 
द्रष्टव्म :  (१)  मयुोवऩमन भरुकुहरु अषे्डमरमा, न्त्मकु्षजल्माण्ड, अभेरयका, क्मानाडा, कुिेत, कोयीमा, जाऩान,हङ्गकङ्ग, रुस, कताय, 
   जाक्षम्फमा, म.ुए.इ., मसॉगाऩयु, रेफनान, फहयाईनको भ्रभण गदान भामथ उक्षल्रक्षखत दयभा तेत्तीस प्रमतशत थऩ 
   यकभ ददईनेछ । 

(२)  विदेश भ्रभण गदान बायतको चेन्नाई, हैदयाफाद, फैँगरोय, भमु्फई, ददल्री, कोरकाता य फङ्गरादेशको ढाका य चटगाउॉ 
फाहेक अन्त्म स्थानभा यात मफताउन ुऩदान भामथ उक्षल्रक्षखत दयको ऩचास प्रमतशत यकभ भार ददइनेछ । अन्त्म देशको 
हकभा भामथको दय अनसुाय नै हनुेछ । 

(3) विदेश भ्रभण गदान आभन्त्रण गने याष्डको सयकाय िा कुनै सॊस्थाफाट दैमनक बत्ता फाऩतको यकभ उऩरब्ध 
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  गयाइएको अिस्थाभा उक्षल्रक्षखत दैमनक भ्रभण बत्ता फाऩतको यकभ उऩरब्ध गयाइन ेछैन । 

(4)  विदेश भ्रभण गदान आभन्त्रण गने याष्डको सयकाय िा कुनै सॊस्थाफाट खाना फस्न य मातामात खचन भार ददएको 
  भा दैमनक भ्रभण बत्ताको ऩक्षच्छ्चस प्रमतशत यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ । 

(5)  विदेश भ्रभण गदान आभन्त्रण गने याष्डको सयकाय िा कुनै सॊस्थाफाट फस्न भार उऩरब्ध बएभा दैमनक भ्रभण 
  बत्ताको तेत्तीस प्रमतशत यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ । 

(6)  विदेश भ्रभण गदान आभन्त्रण गने याष्डको सयकाय िा कुनै सॊस्थाफाट खाना भार उऩरब्ध बएभा दैमनक भ्रभण 
  बत्ताको यासठ्ठी प्रमतशत यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ । 

 (7)  भखु्भन्त्री तथा भन्त्रीराई उऩचायको रामग प्रदेश सयकायरे स्िास््म मफभाको रामग िावषनक रू. 10,000 
  सम्भको वप्रमभमभ यकभ मफर फभोक्षजभ उऩरब्ध गयाउनछे। 

(8)  भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीरे नऩेार फावहयको भ्रभण गदान सम्फक्षन्त्धत याष्ड िा सॊस्थारे मनधानयण गये फभोक्षजभको 
  मफभा गदान राग्ने शलु्क बिुानी ददईनछे। 

(9)  भ्रभण सम्फन्त्धी थऩ व्मिस्था:- 
(क)  क्षजल्रा भ्रभण गनुन ऩूिन भन्त्रीरे भखु्मभन्त्रीफाट अनभुती मरन ुऩने य भखु्मभन्त्रीरे आपै स्िीकर त गनन 

सक्नेछ , 
(ख)  भ्रभण खचन मभतव्ममी हनु ुऩने, 
(ग)  एक भवहनाभा एक क्षजल्राभा एक ऩटकभा साभान्त्मतमा दईु ददनबन्त्दा फढी नफस्ने व्मिस्था गने य 
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एकऩटक भ्रभण गदान आतेजाते मतन ददन बन्त्दा फढीको दैमनक भ्रभण बत्ता ददईने छैन, 
(घ) अत्मािश्क नऩयी एउटै क्षजल्राभा दईु ऩटक बन्त्दा फढी भ्रभण नगने, 
(ङ) भ्रभणफाट पके ऩमछ भखु्मभन्त्री सभऺ प्रमतिेदन ऩेश गनुन ऩने।            
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अनसूुची -३ 
(दपा १1 सॉग सम्िक्षन्त्धत) 

भखु्भन्त्री तथा भन्त्रीको स्िकीम सक्षचिारमभा यहन ेकभनचायी 
ि.सॊ. कभनचायी भखु्मभन्त्री भन्त्री याज्म भन्त्री सहामक भन्त्री 
१. स्िकीम सक्षचि (या.ऩ.दद्वतीम) १ ० ० ० 
२. स्िकीम सक्षचि (शाखा अमधकर त) १ १ १  
३. स्िकीम सक्षचि (ना.स.ु/क.अ.) 2 1  1 
4. सिायी चारक २ १ १ १ 
5. कामानरम सहमोगी 2 २ 1 1 

द्रष्टव्म : 
(१)  स्िकीम सक्षचिारमका कभनचायीहरुरे प्रदेशका सभान तहका कभनचायीरे ऩाए सयहको शरुु स्केर अनसुायको 

तरफ,भहॉगी बत्ता,चाडऩिन खचन य ऩोसाक सवुिधा ऩाउनेछन।् 
(२)  स्िकीम सक्षचिारमका कभनचायीहरुरे मस ऐन फभोक्षजभ प्राप्त गने ऩारयश्रमभक मनजहरुको फैंक खाता भापन त 

उऩरब्ध गयाइनेछ । 
                                                           
 मभमत २०७६।०४।१४ को प्रदेश याजऩरद्वाया हेयपेय। 
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अनसूुची - ४ 

(दपा १4 सॉग सम्फक्षन्त्धत) 
    सहामक भन्त्री/याज्मभन्त्री/भन्त्री/भखु्मभन्त्रीऩदको शऩथको 

ढाॉचा 
ऩद तथा गोऩनीमताको शऩथ 

भ  ... ... (ऩूयानाभ)... ...भरुकु य जनताप्रमत ऩूणन फपादाय यही 
सत्ममनष्ठाऩूिनक प्रमतऻा गदनछु/देश,जनता/ईश्वयको नाभभा शऩथ 
मरन्त्छु वक नेऩारको सािनबौभसत्ता य याजकीमसत्ता नेऩारी 
जनताभा यहेको नेऩारको सॊविधान प्रमत ऩूणन फपादाय यही 
फगभती प्रदेशको............ऩदको काभकाज प्रचमरत कानूनको 
अधीनभा यही भरुकु य जनताको सोझो क्षचताई, कसैको डय 
नभानी, ऩऺऩात नगयी, कसै प्रमत ऩूिानग्रह िा खयाफ बािना 
नमरई ऩदीम गोऩनीमता कामभ याखी इभान्त्दायी साथ गनेछु य 
आफ्नो कतनव्मऩारनाको मसरमसराभा आपूराई जानकायीभा 
आएको प्रचमरत कानून फभोक्षजभ गोप्म याख् नऩुने कुया भ ऩदभा 
फहार यहॉदा िा नयहॉदा जनुसकैु अिस्थाभा ऩमन प्रचमरत  
कानूनको ऩारना गदान फाहेक अरु अिस्थाभा कुनै वकमसभफाट 
ऩमन प्रकट िा सङ्कते गने छैन। 
 
मभमत्  ... ... ... ...  

नाभ, थय्  
दस्तखत् 

 

                                                           

 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने  ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोमधत । 


