
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश याजऩत्र 
 फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड 6) हेटौंडा, नऩेार, साउन 30 गते, २०७9 सार (अततरयक्ताङ्क 11 

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.  6  
 

प्रदेश सञ् चाय भायममभ यवमर्थाथाऩन ऐन, २०७५ राई सॊशोधन गनव 
फनकेो ऐन 
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प्रथातार्ना:  प्रदेश सञ् चाय भायममभ  यवमर्थाथाऩन ऐन, २०७५ राई तत्कार 
सभसाभयमक  सॊशोधन गनव र्ाञ्छनीम बएकोरे, 

फागभती प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश सञ् चाय 
भायममभ यवमर्थाथाऩन (ऩयहरो सॊशोधन) ऐन, २०७9" यहेको छ। 

  (२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 

2. प्रदेश सञ् चाय भायममभ यवमर्थाथाऩन ऐन, २०७५ को दपा १२ भा 
सॊशोधन: प्रदेश सञ् चाय भायममभ यवमर्थाथाऩन ऐन, २०७५ (मस 
ऩतछ "भूर ऐन" बतनएको) को दपा 12 को सट्टा देहामको दपा 
१२ याशखएको छ:- 

"१२.  तनमभन गनव सकने्  भन्त्रारम र्ा कामावरमरे कुनै सञ् चाय 
सॊथाथारे मस ऐन तथा मस ऐन अन्तगवत फनेको तनमभ  
कामवयर्तध  तनदेशशका एर्ॊ भाऩदण्डको ऩारना बए 
नबएको सम्फन्धभा तनमभन गनव सकनछे । त्मसयी 
तनमभन गदाव कानून यर्ऩयीत कामव गयेको ऩाइएभा 
आर्श्मक कायफाही गनेछ।" 

3. भूर ऐनको दपा ३१ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ३१ भा 
देहामको प्रततफन्धात्भक र्ाकमाॊश थयऩएको छ:- 

"तय सञ् चाय यशजट्रारायको तनमशुक्त नबएसम्भ र्ा ऩन्र 
ददनबन्दा फढी तफदाभा फसेभा र्ा ऩद रयक्त बएको अर्थाथाभा 
भन्त्रारमको सशचर्रे सञ् चाय यशजट्रारायको  ऩभा काभकाज 
गनेछ।" 

4. भूर ऐनभा दपा ३२क. थऩ: भूर ऐनको दपा ३२ ऩतछ देहामको 
दपा ३२क. थयऩएको छ:- 
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"३२क. शऩथ ग्रहण: सञ् चाय यशजट्रारायरे कामवबाय सम्हानुन ुअशघ 
भन्त्रारमको भन्त्री सभऺ अनसूुची-१ को ढाॉचाभा ऩद 
तथा गोऩनीमताको शऩथ ग्रहण गनुव ऩनेछ।" 

5. भूर ऐनको दपा ४६ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ४६ को,- 
(१) उऩदपा (1) भा देहामको शब्द थयऩएको छ - 

(क) "यर्तयण" बने्न शब्द ऩतछ "प्रसायण" बने्न शब्द 
थयऩएको छ। 

(ख) "यवमशक्तराई" बने्न शब्द ऩतछ "र्ा सॊथाथाको कामवकायी 
प्रभखुराई कामावरमरे ऩन्र ददनको सभमार्तध ददई" 
बने्न शब्दहरु थयऩएका छन।् 

(२) उऩदपा (1) य (२) भा बएको "र्ा एक र्र्वसम्भ कैद र्ा 
दरैु् सजाम" बने्न शब्दहरु हटाइएका छन।् 

(३) उऩदपा (1) ऩतछ देहामको (१क) याशखएको छ:- 
"(१क) कुनै सञ् चाय  भायममभरे मो ऐन तथा मस अन्तगवत 

फनेको तनमभार्री फभोशजभ नर्ीकयण नगयी 
कामवक्रभ सञ्चारन गयेभा र्ा नर्ीकयण नगयी 
यर्ऻाऩन फाऩतको कुनै यकभ उठाएको प्रभाशणत 
बएभा त्मथातो सॊथाथाराई जतत र्र्वको नर्ीकयण 
नगयेको हो त्मतत र्र्वको नर्ीकयण गदाव राग्न े
शनुुक फयाफयको जरयफाना गयी सो अर्तधभा 
यर्ऻाऩन फाऩत उठाएको शनुुक असूर उऩय 
गरयनेछ। मसयी ऩयहरो ऩटक कायफाही गये ऩश्चात ्
ऩनु: सोही यकतसभको कामव गयेभा कामावरमरे थऩ 
कायफाहीको रातग भन्त्रारमभा रेखी ऩठाउनछे। 

(४) उऩदपा (3) को सट्टा देहामको उऩदपा (3) याशखएको 
छ:- 
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"(3)  कसैरे उऩदपा (1)  (1क) य (2) भा रेशखएदेशख 
फाहेक मस ऐन फभोशजभ गनुवऩने कामव नगयेको र्ा 
गनव नहनुे कामव गयेभा कामावरमरे कसूयको भात्रा 
हेयी तीन हजाय  ऩैमाॉदेशख एक राख  ऩैमाॉसम्भ 
जरयफाना गनव सकनछे।" 

6. भूर ऐनको दपा ४८ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ४८ को सट्टा 
देहामको दपा ४८ याशखएको छ:- 

"४८.  ऩनुयारे्दन: मस ऐन फभोशजभ बएको सजामको तनणवम 
उऩय शचत्त नफझु्ने ऩऺरे ऩनुयारे्दन ददन चाहे त्मथातो 
तनणवमको जानकायी ऩाएको तभततरे ऩैँतीस ददनतबत्र 
कामावरमरे गयेको तनणवमको हकभा भन्त्रारमको सशचर् 
सभऺ य भन्त्रारमरे गयेको सरुु तनणवमको हकभा 
सम्फशन्धत सञ् चाय सॊथाथा यहेको शजनुरा अदारत सभऺ 
ऩनुयारे्दन ददन सकनेछ। 

7. भूर ऐनको दपा ४९ य ५० भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ४९ 
य ५० हटाइएको छ। 

8. भूर ऐनभा दपा ५७क. थऩ: भूर ऐनभा दपा ५७ ऩतछ देहामको 
दपा ५७क. थयऩएको छ:- 
"५७क. अनसूुची हेयपेय: प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना 

प्रकाशन गयी आर्श्मकता अनसुाय अनसूुचीभा हेयपेय 
गनव सकनेछ।" 

9. भूर ऐनको दपा ५८ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ५८ को सट्टा 
देहामको दपा ५८ याशखएको छ:- 

"५८.  तनमभ  कामवयर्तध  तनदेशशका एर्ॊ भाऩदण्ड फनाउन सकन:े 
प्रदेश सयकायरे मस ऐन कामावन्र्मनको रातग 
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आर्श्मकता अनसुाय तनमभ  कामवयर्तध  तनदेशशका एर्ॊ 
भाऩदण्ड फनाउन सकनछे।" 

10. भूर ऐनभा अनसूुची थऩ: भूर ऐनभा सॊरग्न अनसूुची-१ थयऩएको छ। 
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अनसूुची-१ 

(दपा 32क. सॉग सम्फशन्धत) 
शऩथको ढाॉचा 

भ .......................................... भरुकु य जनताप्रतत ऩूणव र्पादाय 
यही सत्म तनष्ठाऩूर्वक प्रततऻा गदवछु/ईश् र्यको नाभभा शऩथ तरन्छु यक 
नेऩारको याजकीम सत्ता य सार्वबौभ सत्ता नेऩारी जनताभा तनयहत यहेको 
नेऩारको सॊयर्धानप्रतत ऩूणव र्पादाय यहॉदै सञ् चाय यशजट्राराय ऩदको शजम्भेर्ायी 
न्मामऩूर्वक देश य जनताको सोझो शचताइ  कसैको डय नभानी  ऩऺऩात 
नगयी  ऩूर्ावग्रह र्ा खयाफ बार्ना नतरई इभान्दारयताकासाथ गनेछु य आफ्नो 
कतवयवमको ऩारनाको तसरतसराभा आपूराई जानकायीभा आएको गोप्म 
याख् न ुऩने कुया भ ऩदभा फहार यहॉदा र्ा नयहॉदा जनुसकैु अर्थाथाभा ऩतन 
कानूनको ऩारना गदाव फाहेक अ  अर्थाथाभा कुनै यकतसभफाट ऩतन प्रकट 
र्ा सॊकेत गने छैन। 

 

शऩथ ग्रहण गने सञ् चाय यशजट्रारायको    शऩथ ग्रहण गयाउने ऩदतधकायीको 
(क) नाभ:-        (क) नाभ :- 

(ख) दथातखत:-        (ख) दथातखत :- 
(ग) तभतत:-        (ग) तभतत :- 

(घ) ऩद:-        (घ) ऩद :- 

 
आऻारे  

नायामण प्रसाद शभाव 
प्रदेश सयकायको सशचर् 

प्रभाणीकयण तभतत् २०७9।04।30 

 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुित। 

भूनुम रु. ५।- 


