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सम्वत ्२०७५ सालको ऐन नं. २८ 

केही नपेाल ऐनलाई संशोधन गनन बनकेो ववधेयक 

प्रस्तावनााः प्रचललत नेपाल ऐनमा समसामवयक सधुार गनन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन 
गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

 संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।  

१. संक्षिप्त, नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “केही नेपाल ऐन संशोधन गने 
ऐन, २०७५” रहेकोछ।  

(२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनुेछ। 

२. नपेाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० मा संशोधनाः नेपाल कानून व्याख्या 
सम्बन्धी ऐन, २०१० को,-  

(१) दफा २ को,- 

(क) खण्ड (ङ) मा रहेका “ऐन, सवाल र” भन्ने शब्दहरुको सट्टा 
“ऐन, ऐन सरहका  संवहता,  सवाल र” भन्न े शब्दहरु 
राक्षखएका छन।् 

(ख) खण्ड (झ) पलछ देहायका खण्ड (झ१) र (झ२) थवपएका 
छनाः- 

“(झ१) “प्रदेश सरकार” भन्नाले नेपालको 
संववधानको धारा १६२ बमोक्षिम 
प्रदेशको कायनकाररणी अलधकार प्रयोग 
गने प्रदेशको मक्षन्िपररषद् सम्झन ुपछन।  

 (झ२) “स्थानीय कायनपाललका” भन्नाले नेपालको 
संववधानको धारा २१४ बमोक्षिम 
स्थानीय तहको कायनकाररणी अलधकार 
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प्रयोग गने गाउँ कायनपाललका वा नगर 
कायनपाललका सम्झन ुपछन।” 

(ग) खण्ड (ठ) मा रहेका “वा नेपालको संववधान बमोक्षिम 
बनेको” भन्न े शब्दहरूको सट्टा “वा नेपालको संववधान 
बमोक्षिम संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले बनाएको” भन्ने 
शब्दहरू राक्षखएका छन। 

(घ) खण्ड (ड) मा रहेका “आदेश वा उपलनयम” भन्न ेशब्दहरुको 
सट्टा “आदेश, ववलनयम वा ऐन अन्तगनत बनेका लनदेक्षशका 
वा कायनववलध” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(ङ) खण्ड (ल) मा रहेको “ललखत” भन्न ेशब्दको सट्टा “ललक्षखत” 
भन्न ेशब्द राक्षखएको छ।  

(२) दफा ३ को खण्ड (च) मा रहेका “व्यवस्थावपका-संसदबाट” भन्न े
शब्दहरुको सट्टा “व्यवस्थावपका-संसद् वा नेपालको संववधानको धारा 
८३ बमोक्षिमको संघीय संसदबाट” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(३)  दफा १४ पलछ देहायको दफा १४क. थवपएको छाः- 
“१४क. नपेाल सरकारबाट कायन सम्पादन भएको मालननाेः प्रचललत 

कानूनमा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हनुे भलनएका 
ववषयमध्ये देहायका ववषय नेपाल सरकार, मक्षन्िपररषद् बाट 
र सो बाहेकका अन्य ववषय नेपाल सरकारको कायनसम्पादन 
लनयमावली वा नेपाल सरकारबाट अलधकार प्रत्यायोिन भए 
बमोक्षिम सम्बक्षन्धत मन्िी वा मन्िीले अलधकार प्रत्यायोिन 
गरे बमोक्षिम नेपाल सरकारको रािपिांवकत ववक्षशष्ट शे्रणीको 
अलधकृतबाट सम्पादन भएकोमा त्यस्तो कायन नेपाल 
सरकारबाट सम्पादन भएको मालननेछाः- 
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(क) प्रचललत कानूनमा नेपाल सरकार, मक्षन्िपररषद् बाट 
सम्पादन हनुे भलन उल्लेख भएका ववषय, 

(ख) नेपाल सरकारको कायनसम्पादन लनयमावली 
बमोक्षिम नेपाल सरकार, मक्षन्िपररषद् मा पेश गनुन 
पने ववषय, 

(ग) प्रचललत कानूनमा नेपाल सरकारमा पनुरावेदन 
लाग्ने भनी उल्लेख भएका ववषय।” 

३. ववदेशी ववलनमय (लनयलमत गने) ऐन, २०१९ मा संशोधनाः ववदेशी ववलनमय 
(लनयलमत गने) ऐन, २०१९ को दफा १७ को उपदफा (१२) मा रहेका 
“उपदफा (१)” भन्न ेशब्दहरुको सट्टा उपदफा (१०)” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका 
छन।् 

४. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा संशोधनाः स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को,- 

(१)  प्रस्तावनामा रहेका “ववकेक्षन्ित प्रशासन” भन्न े शब्दहरुको सट्टा 
“सङ्घीय” भन्ने शब्द राक्षखएको छ।   

(२) दफा २ को,- 

(क) खण्ड (क१) क्षझवकएको छ। 
(ख) खण्ड (ख) पलछ देहायको खण्ड (ख१) थवपएको 

छाः- 
“(ख१) “मन्िालय” भन्नाले नेपाल सरकारको गहृ 

मन्िालय सम्झन ुपछन।” 
(३) पररच्छेद-२ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “ववकास िेि, अञ्चल तथा” भन्ने 

शब्दहरु क्षझवकएका छन।्  
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(४) दफा ३ को उपदफा (१) मा रहेको “अनसूुचीमा” भन्ने शब्दको सट्टा 
“नेपालको संववधानको अनसूुची -४ मा”  भन्ने शब्दहरु राक्षखएका 
छन।्  

(५) पररच्छेद-३ को शीषनकमा रहेका “िेिीय र” भन्ने शब्दहरु क्षझवकएका 
छन।् 

(६) दफा ५ को उपदफा (१) मा रहेका "िेिीय प्रशासकको" भन्न ेशब्दहरु 

क्षझवकएका छन।् 

(७) दफा ६ को,- 

(क) उपदफा (१क) मा रहेका “िेिीय प्रशासक तथा गहृ 
मन्िालयलाई” भन्ने शब्दहरुको  सट्टा “मन्िालयलाई” भन्ने 
शब्द र “िेिीय प्रशासकले” भन्ने शब्दहरुको सट्टा 
“मन्िालयले” भन्ने शब्द राक्षखएको छ। 

(ख) उपदफा (२क) क्षझवकएको छ। 

(८) दफा ९ को उपदफा (४) मा रहेका “वन तथा भ-ूसंरिण 
मन्िालयले” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “नेपाल सरकारको वन तथा 
वातावरण मन्िालयले” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन।्  

(९) दफा ११ को उपदफा (३क) मा रहेका “िेिीय प्रशासकले” भन्ने 
शब्दहरुको सट्टा  “मन्िालयले प्रदेश मन्िालयको लनिामती सेवाको 
कुनै पदालधकारी,” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(१०) ऐनको ठाउँ ठाउँमा रहेका “गहृ मन्िालय” र ििेीय प्रशासक र गहृ 
मन्िालय” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “मन्िालय” भन्ने शब्द राखी रुपान्तर 
गररएको छ।  

(११)  दफा ४क., ४ख., ४ग., ४घ. र अनसूुची खारेि गररएका छन।् 

५. क्षशिा ऐन, २०२८ मा संशोधनाः क्षशिा ऐन, २०२८ को,– 
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(१) दफा २ को खण्ड (ि) मा रहेको “लनयममा” भन्न ेशब्दको सट्टा 
“लनयम वा ववलनयममा” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(२) दफा १९क. पलछ देहायको दफा १९ख. थवपएको छाः- 

“१९ख. ववलनयम बनाउन ेअलधकाराः (१) बोडनले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत 
बनेको लनयमावलीको अधीनमा रही बोडनका कमनचारीको सेवाको शतन 
तथा सवुवधा र बोडनको कायन सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक ववलनयम 
बनाउन सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम बोडनले बनाएको ववलनयम 
मन्िालयबाट स्वीकृत भएपलछ लागू हनुेछ।” 

६. बोनस ऐन, २०३० मा संशोधनाः बोनस ऐन, २०३० को,– 

(१) दफा २ को,– 

(क) खण्ड (ख) मा रहेका “श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ को 
खण्ड (ख) बमोक्षिमको” भन्न ेशब्दहरुको सट्टा “श्रम ऐन, 

२०७४ को दफा २ को खण्ड (ञ) बमोक्षिमको” भन्ने 
शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(ख) खण्ड (च) मा रहेका “श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ को 
खण्ड (च) बमोक्षिमको” भन्न ेशब्दहरुको सट्टा “श्रम ऐन, 

२०७४ को दफा २ को खण्ड (द) बमोक्षिमको” भन्ने 
शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(ग) खण्ड (ि१) मा रहेका “श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७२ 
बमोक्षिम” भन्न ेशब्दहरुको सट्टा “श्रम ऐन, २०७४ को दफा 
१५१ बमोक्षिम” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(२) दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) क्षझवकएको छ। 
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(३) दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा रहेका “श्रम ऐन, 
२०४८ को दफा ११ बमोक्षिम” भन्न ेशब्दहरुको सट्टा “श्रम ऐन, 
२०७४ को दफा १५ बमोक्षिम” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(४) दफा ७ को,- 
(क) उपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा (३) राक्षखएको 

छाः- 
“(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको 

भए तापलन कमनचारीले  पाउने बोनस देहायको रकमभन्दा 
बढी हनुे छैनाः- 

(क) नेपाल सरकाले तोकेको न्यूनतम 
पाररश्रलमकको दोब्बरसम्म मालसक तलब 
वा ज्याला पाउने कमनचारीले आफ्नो आठ 
मवहनाको तलब वा ज्याला बराबरको 
रकम, 

(ख) खण्ड (क) भन्दा बढी तलब वा ज्याला 
पाउने कमनचारीले आफ्नो छ मवहनाको 
तलब वा ज्याला बराबरको रकम,” 

(ख)  उपदफा (४) मा रहेका "र खण्ड (ग) बमोक्षिम पाउने 
न्यूनतम बोनस रकम खण्ड (ख) बमोक्षिमको अलधकतम 
बोनस रकम भन्दा कम" भन्न ेशब्दहरु क्षझवकएका छन।् 

(५) दफा १३ को ठाउँठाउँमा रहेका “श्रम ऐन, २०४८ को दफा ३७ 
बमोक्षिम खडा गरेको कल्याणकारी कोषमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा 
"प्रचललत कानून बमोक्षिम स्थापना भएको कल्याणकारी कोषमा" भन्ने 
शब्दहरु राक्षखएका छन।् 
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७. िन्म, मतृ्य ुतथा अन्य व्यक्षिगत घटना (दतान गने) ऐन, २०३३ मा संशोधनाः 
िन्म, मतृ्य ुतथा अन्य व्यक्षिगत घटना (दतान गने) ऐन, २०३३ को,– 

(१) दफा ३ को सट्टा देहायको दफा ३ राक्षखएको छाः- 

“३.  पंक्षिकालधकारी तथा स्थानीय पंक्षिकालधकारीाः (१) यस ऐनको 
प्रयोिनको लालग नेपाल सरकारको राविय पररचयपि 
व्यवस्थापन तथा पक्षिकरण ववभागको प्रमखुले 
पंक्षिकालधकारी (रक्षििार) को रूपमा काम गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षिमको 
पंक्षिकालधकारीले तोकेको मापदण्डको आधारमा 
सम्बक्षन्धत गाउँ कायनपाललका वा नगर 
कायनपाललकाले गाउँपाललका वा नगरपाललकामा 
कायनरत कमनचारीमध्येबाट तोकेको कमनचारीले 
स्थानीय पंक्षिकालधकारी (रक्षििार) को रूपमा काम 
गनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोक्षिम स्थानीय 
पंक्षिकालधकारी तोक्दा गाउँपाललका वा 
नगरपाललकाका प्रत्येक वडामा रहने गरी तोक्न ु
पनेछ।” 

(२) दफा ५ को,- 
(क) उपदफा (३) को सटृा देहायको उपदफा (३) राक्षखएको 

छाः- 

"(३) दफा ४ को उपदफा (१) वा (२) मा 
तोवकएको अवलध नाघेपलछ व्यक्षिगत घटना दतान गराउन 
आएमा स्थानीय पक्षिकालधकारीले पचास रुपैंया दस्तरु ललई 
दतान गनेछ।" 
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(ख) उपदफा (४) क्षझवकएको छ। 
 (३) दफा ६ पलछ देहायको दफा ६क. थवपएको छाः- 

“६क. दतान गनन तथा प्रमाणपि ददन नहनुाेः (१) यस ऐनमा अन्यि 
िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापलन प्रचललत कानून बमोक्षिम 
स्वताः बदर हनुे वववाह लगायतका व्यक्षिगत घटनाको दतान 
गनन तथा सोको प्रमाणपि ददन ुहुँदैन। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम व्यक्षिगत घटना दतान 
गनन ल्याएमा सो घटनाको बेग्लै अलभलेख राखी सो 
सम्बन्धमा प्रचललत कानून बमोक्षिमको कारबाही गनन 
सम्बक्षन्धत लनकाय वा अलधकारी समि पेश गनुन पनेछ। 

(३) यस दफामा लेक्षखएको कुनै कुराले स्वताः 
बदर हनुे वववाहको पररणामबाट िक्षन्मएका क्षशशकुो िन्म 
दतान गनुन पने ववषयलाई प्रलतकूल असर पाने छैन।”  

(४) दफा ११ पलछ देहायको दफा ११क. थवपएको छाः- 

“११क. एकीकृत ववद्यतुीय प्रणालीको लनमानणाः (१) नेपाल सरकारले 
व्यक्षिगत घटना दतानको लालग एकीकृत ववद्यतुीय प्रणालीको 
लनमानण गरी संचालनमा ल्याउन ेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम संचालनमा ल्याइएको 
ववद्यतुीय प्रणालीमा गाउँपाललका वा नगरपाललकालाई पहुँच 
ददइनेछ र गाउँपाललका वा नगरपाललकाले व्यक्षिगत घटना 
दतानमा त्यस्तो प्रणालीको अवलम्वन गनुन पनेछ।” 

(५) दफा १३ को उपदफा (१) मा रहेका “पचास रूपैयाँसम्म” भन्न े
शब्दहरुको सट्टा “दईुसय  रूपैयाँसम्म” भन्न े शब्दहरु राक्षखएका 
छन।् 
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८. नपेाल ववद्यतु प्रालधकरण ऐन, २०४१ मा संशोधनाः नेपाल ववद्यतु प्रालधकरण ऐन, 

२०४१ को,- 

(१) दफा ९ को उपदफा (३) को खण्ड (क) र (ख) को सट्टा देहायका 
खण्ड (क) र (ख) राक्षखएका छन:्- 

“(क) उिान, िलस्रोत तथा लसंचाई मन्िी वा 
नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल 
सरकारको ववक्षशष्ट शे्रणीको कमनचारी  -अध्यि 

(ख) सक्षचव, उिान, िलस्रोत तथा लसंचाई 
मन्िालय -सदस्य” 

(२) दफा १९ को खण्ड (घ) को सट्टा देहायको खण्ड (घ) राक्षखएको 
छाः- 

“(घ) ववद्यतु महसलु बाहेक ग्राहकबाट लमटर िडान, 

लमटर ठाउँसारी, नामसारी, िमता ववृि लगायतका 
सेवा शलु्क लनधानरण गने,” 

(३) दफा ३६ मा रहेका “िलस्रोत मन्िालय” भन्ने शब्दहरूको सट्टा 
“उिान, िलस्रोत तथा लसंचाई मन्िाल” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन।् 

९. नपेाल ववशेष सेवा ऐन, २०४२ मा संशोधनाः नेपाल ववशेष सेवा ऐन, २०४२ 
को,- 
(१) दफा ४ को उपदफा (१) मा रहेका “गहृ मन्िालय अन्तगनत” भन्न े

शब्दहरुको सट्टा “प्रधानमन्िी तथा मक्षन्िपररषद्को कायानलय अन्तगनत” 
भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(२) ठाउँ ठाउँमा रहेका “िेिीय, अञ्चल र क्षिल्लास्तररय” भन्न ेशब्दहरु 
क्षझवकएका छन।्  

१०. नगर ववकास ऐन, २०४५ मा संशोधनाः नगर ववकास ऐन, २०४५ को,– 
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(१) दफा २ को खण्ड २.१.२ग. पलछ देहायको खण्ड २.१.२घ. थवपएको 
छाः- 

“२.१.२घ “मन्िालय” भन्नाले नेपाल सरकारको सहरी ववकास 
मन्िालय सम्झन ुपछन।  

(२) दफा ४ को सट्टा देहायको दफा ४ राक्षखएको छाः- 
“४. नगर ववकास सलमलतको गठनाः  

४.१ नेपाल सरकारले नगर योिना कायानन्वयन गनन 
आवश्यकता अनसुार प्रत्येक स्थानीय तहमा नगर 
ववकास सलमलत गठन गनन  सक्नेछ। 

४.२  सलमलतमा देहायका सदस्यहरु रहनेछना्ः- 

४.२.१ सम्बक्षन्धत स्थानीय तहको 
प्रमखु वा अध्यि -अध्यि 

४.२.२ सम्बक्षन्धत क्षिल्लाको 
क्षिल्ला समन्वय सलमलतको 
प्रमखुले तोकेको सो 
सलमलतको सदस्य  -सदस्य 

४.२.३ प्रमखु क्षिल्ला अलधकारी वा 
लनिले तोकेको क्षिल्ला 
प्रशासन कायानलयको 
अलधकृत -सदस्य 

४.२.४ वन, भलूम तथा नापी 
सम्बन्धी स्थानीय तह वा 
क्षिल्लाक्षस्थत कायानलयका 
प्रलतलनलधहरु -सदस्य 
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४.२.५ नगर कायनपाललका वा गाउँ 
कायनपाललकाका सदस्यहरु 
मध्येबाट सम्बक्षन्धत नगर 
कायनपाललका वा गाउँ 
कायनपाललकाले तोकेको तीन 
िना सदस्य -सदस्य 

४.२.६ स्थानीय िेिको ववकासमा 
महत्वपूणन योगदान गरी 
आएका सोही िेिका 
समािसेवीहरु मध्येबाट 
सम्बक्षन्धत स्थानीय तहको 
कायनपाललकाले मनोनीत 
गरेका एकिना मवहला 
सवहत दईु िना -सदस्य 

४.२.७ सम्बक्षन्धत स्थानीय तहको 
प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत -सदस्य-सक्षचव 

४.३ सलमलतले आवश्यक देखेमा सम्बक्षन्धत स्थानीय 
तहको ववकासमा महत्वपूणन योगदान गने व्यक्षि 
वा कुनै ववशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई सलमलतको 
बैठकमा पयनवेिकको रुपमा भाग ललन आमन्िण 
गनन सक्नेछ।” 

(३) दफा २४ को उपदफा २४.३ मा रहेका “पालना गरेको छैन भन्ने 
ठहराएमा” भन्न ेशब्दहरुको सट्टा “पालना गरेको छैन भन्न ेलागमेा वा 
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सलमलत कायम राखी राख्न आवश्यक नदेक्षखएमा” भन्ने शब्दहरु 
राक्षखएका छन।्   

(४) दफा २४क. पलछ देहायको दफा २४ख. थवपएको छाः- 

“२४ख. मदु्दा सनेाः (१) दफा २४  बमोक्षिम सलमलत ववघटन भएमा 
सलमलतमा कारबाही भई लछन्न बाँकी मदु्दाहरु सम्बक्षन्धत 
क्षिल्ला अदालतमा र दफा २० अन्तगनत गदठत पनुरावेदन 
सलमलतमा कारबाही भई लछन्न बाँकी मदु्दाहरु सम्बक्षन्धत उच्च 
अदालतमा सनेछन।् 

(२) सलमलतले ददएको सिाय उपर ऐन बमोक्षिमको 
पनुरावेदन सलमलतमा पनुरावेदन लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो 
पनुरावेदन सोही ऐनले तोकेको म्यादलभि सम्बक्षन्धत उच्च 
अदालतमा गनन सवकनेछ।  

(३) सलमलतको हक, दावयत्व नेपाल सरकारमा 
सनेछ र कागिात तथा अलभलेख नेपाल सरकारले तोकेको 
लनकाय वा कायानलयमा सनेछ।” 

(५)  दफा २५ मा रहेका “आवास तथा भौलतक योिना मन्िालय” भन्न े
शब्दहरुको सट्टा  “मन्िालय” भन्न ेशब्द राक्षखएको छ। 

(६) दफा ११, १२, १२ख., १३, १३क., १४, १५, २०, २३, २४, २५ र 
२६ को उपदफा २६.१ बाहेक अन्यि ठाउँ ठाउँमा रहेका “नेपाल 
सरकार” भन्न ेशब्दहरुको सट्टा “मन्िालय” भन्न ेशब्द राखी रुपान्तर 
गररएको छ।   

११. काठमाडौं उपत्यका ववकास प्रालधकरण ऐन, २०४५ मा संशोधनाः काठमाडौं 
उपत्यका ववकास प्रालधकरण ऐन, २०४५ को,- 
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(१) दफा १३ को उपदफा १३.१ को सट्टा देहायको उपदफा १३.१ 
राक्षखएको छाः- 

“१३.१ काठमाडौं उपत्यकाको ववकासको लालग देहायका सदस्यहरु 
भएको एक काठमाडौं उपत्यका भौलतक ववकास सलमलत 
गठन हनुेछाः- 
१३.१.१ सहरी ववकास मन्िी -अध्यि 

१३.१.२ सम्बक्षन्धत प्रदेशको शहरी ववकास 
हेने मन्िी -सदस्य 

१३.१.३ सक्षचव, अथन मन्िालय -सदस्य 

१३.१.४ सक्षचव, खानेपानी मन्िालय -सदस्य 

१३.१.५ सक्षचव, भलूम व्यवस्था, सहकारी तथा 
गरीबी लनवारण मन्िालय -सदस्य 

१३.१.६ सक्षचव, भौलतक पूवानधार तथा 
यातायात मन्िालय -सदस्य  

१३.१.७ सक्षचव, राविय योिना आयोग -सदस्य 

१३.१.८ सक्षचव, वन तथा वातावरण 
मन्िालय -सदस्य 

१३.१.९ सक्षचव, सहरी ववकास मन्िालय -सदस्य 

१३.१.१० सक्षचव, सञ्चार तथा सूचना प्रववलध 
मन्िालय -सदस्य 

१३.१.११ सक्षचव, सस्कृलत, पयनटन तथा 
नागररक उड्डयन मन्िालय -सदस्य 
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१३.१.१२ सक्षचव, संघीय मालमला तथा सामान्य 
प्रशासन मन्िालय -सदस्य 

१३.१.१३ प्रमखु, काठमाडौं महानगरपाललका -सदस्य 

१३.१.१४ प्रमखु, लललतपरु महानगरपाललका -सदस्य 

१३.१.१५ प्रमखु, भिपरु नगरपाललका -सदस्य 

१३.१.१६ काठमाडौं उपत्यकाका अन्य 
नगरपाललकाहरू मध्येबाट 
मन्िालयले तोकेका तीनवटा 
नगरपाललकाका प्रमखुहरु -सदस्य 

१३.१.१७ ववकास आयिु -सदस्य सक्षचव” 

(२) दफा १४ को उपदफा १४.३ को खण्ड १४.३.६ को सट्टा देहायको 
खण्ड १४.३.६ राक्षखएकोछाः- 

“१४.३.६ सहरी ववकास व्यवस्थापन सम्बन्धी 
ववज्ञहरुमध्येबाट समावेशी प्रलतलनलधत्व हनुे गरी 
सहरी ववकास मन्िालयले तोकेका तीन िना -सदस्य” 

  (३) दफा २७ पलछ देहायको दफा २७क. थवपएको छाः- 

“२७क. मदु्दा सनेाः (१) दफा २७ बमोक्षिम प्रालधकरण ववघटन भएमा 
दफा ९ र २१ बमोक्षिम प्रालधकरणमा कारबाही भई लछन्न 
बाँकी मदु्दाहरु सम्बक्षन्धत क्षिल्ला अदालतमा र दफा २३ 
बमोक्षिमको पनुरावेदन सलमलतमा कारबाही भई लछन्न बाँकी 
मदु्दाहरु उच्च अदालत पाटनमा सनेछन।् 

(२) प्रालधकरणको हक, दावयत्व नेपाल सरकारमा 
सनेछ र कागिात तथा अलभलेख नेपाल सरकारले तोकेको 
लनकाय वा कायानलयमा सनेछ।  
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(४) दफा २८ मा रहेका “आवास तथा भौलतक योिना मन्िालय” भन्न े
शब्दहरुको सट्टा “सहरी  ववकास मन्िालय” भन्ने शब्दहरु 
राक्षखएका छन।् 

१२. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा संशोधनाः सवारी तथा यातायात 
व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४८ को उपदफा (२) मा रहेका “र लनिले 
चलाउन चाहेको सवारीको सम्बन्धमा प्रक्षशिण केन्िले ददएको प्रमाणपिको 
प्रलतललपी” भन्ने शब्दहरू क्षझवकएका छन।्   

१३. ववद्यतु ऐन, २०४९ मा संशोधनाः ववद्यतु ऐन, २०४९ को,- 

(१) दफा ३ को प्रलतबन्धात्मक वाक्यांश क्षझवकएको छ। 

(२) दफा ५ को उपदफा (३) मा रहेका “हनुभुन्दा एक वषन अगावै” भन्ने 
शब्दहरूको सट्टा “हनु ुभन्दा अगावै” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन।्   

(३) दफा २१ को उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राक्षखएको 
छाः- 

“(२) उपदफा (१) बमोक्षिम खररद गररने ववद्यतुको खररद 
दर ववद्यतु लनयमन आयोगले लनधानरण गरे बमोक्षिम हनुेछ।” 

(४) दफा २७ को अन्त्यमा देहायको प्रलतबन्धात्मक वाक्यांश थवपएको 
छाः- 

“तर तत्काल ममनत गनुन पने वा अन्य कुनै अवस्था परी 
ववद्यतु आपूलतन रोक्न परेमा त्यस्तो कायन गनुन अगावै सोको िानकारी 
गराएर ममनत सम्भार गनन बाधा पने छैन।”  

(५) दफा ३८ को उपदफा (२) मा रहेका “पाँच हिार” भन्ने शब्दहरूको 
सट्टा “पाँच लाख” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन।् 

(६) दफा ४० को उपदफा (२) को खण्ड (च) क्षझवकएको छ।  
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१४. वन ऐन, २०४९ मा संशोधनाः वन ऐन, २०४९ को,–  

(१) दफा २ को,– 

(क) खण्ड (ठ) मा रहेका “वन तथा भ-ूसंरिण मन्िालय” भन्ने 
शब्दहरुको सट्टा “वन तथा वातावरण मन्िालय” भन्ने 
शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(ख) खण्ड (ठ) पलछ देहायको खण्ड (ठ१) थवपएको छाः-  

“(ठ१) “प्रदेश मन्िालय” भन्नाले प्रदेश 
सरकारको वन सम्बन्धी ववषय हेने 
मन्िालय सम्झन ुपछन।”  

(ग)  खण्ड (ड) मा रहेका “वन ववभाग” भन्ने शब्दहरुको सट्टा 
“वन तथा भ-ूसंरिण ववभाग” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(घ) खण्ड (ड१) को सट्टा देहायको खण्ड (ड१) राक्षखएको छाः-    

“(ड१) “प्रदेश वन लनदेशक” भन्नाले प्रदेशको वन 
लनदेशनालयको प्रमखु सम्झन ुपछन।”  

(ङ) खण्ड (ड१) पलछ देहायको खण्ड (ड२) थवपएको छाः-    

“(ड२) “लनदेशनालय” भन्नाले प्रदेशको वन 
सम्बन्धी ववषय हेने प्रदेश वन 
लनदेशनालय सम्झन ुपछन।”  

(च) खण्ड (ढ) को सट्टा देहायको खण्ड (ढ) राक्षखएको छाः-   

“(ढ) “लडलभिनल वन अलधकृत” भन्नाले लडलभिन वन 
कायानलयको प्रमखु सम्झन ुपछन।”  

(छ) खण्ड (ण) को सट्टा देहायको खण्ड (ण) राक्षखएको छाः-   
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“(ण) “वन अलधकृत” भन्नाले मन्िालय, प्रदेश मन्िालय, 

ववभाग, लनदेशनालय, र अन्तगनतका कायानलयहरुमा 
खवटएका सबै तहका रािपिांवकत प्राववलधक 
कमनचारीहरु सम्झन ुपछन।”  

(२) दफा ३ मा रहेका “सम्बक्षन्धत क्षिल्लाको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा 
“सम्बक्षन्धत लडलभिन वन कायानलयको अलधकारिेि लभि पने” भन्ने 
शब्दहरु राक्षखएका छन।्   

(३) दफा ९ को खण्ड (च) को सट्टा देहायको खण्ड (च) राक्षखएको छाः-    

“(च) क्षिल्लाक्षस्थत नापी कायानलयका प्रमखु -सदस्य” 

(४) दफा २० को,– 

(क) उपदफा (३) मा रहेका “आ-आफ्नो क्षिल्लामा” भन्ने 
शब्दहरूको सट्टा “आफ्नो लडलभिन वन कायानलयको 
अलधकार िेिमा” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(ख) ठाउँ ठाउँमा रहेका “ववभाग” भन्न े शब्दको सट्टा “प्रदेश 
मन्िालय”  भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(५) दफा २४ को ठाउँ ठाउँमा रहेको “ववभाग” भन्न ेशब्दको सट्टा “प्रदेश 
मन्िालय” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।्  

(६) दफा २४क. मा रहेका “नेपाल सरकार” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “प्रदेश 
सरकार” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(७) दफा २४ख. को ठाउँ ठाउँमा रहेको “ववभाग” भन्ने शब्दको सट्टा 
“प्रदेश मन्िालय” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(८) दफा ३१ को खण्ड (च) को सट्टा देहायको खण्ड (च) राक्षखएको 
छाः-    
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“(च) गररबीको रेखामलुन रहेका िनताको गररबी 
न्यूनीकरण गनन वनको संरिण र ववकास हनुे गरी 
लडलभिन वन कायानलय माफन त तोवकए बमोक्षिम 
आय आिननका कायनक्रम सञ्चालन गनन।” 

(९) दफा ३२ को,– 

(क) उपदफा (२) मा रहेका “ववभाग माफन त” भन्न ेशब्दहरूको 
सट्टा “लनदेशनालय माफन त” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(ख) उपदफा (३) मा रहेका “ववभाग माफन त िेिीय वन 
लनदेशकलाई ददनेछ” भन्न ेशब्दहरुको सट्टा “ववभाग माफन त 
प्रदेश मन्िालयलाई ददनेछ र प्रदेश मन्िालयले सोको 
िानकारी लनदेशनालयलाई ददनेछ।” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका 
छन।् 

  (१०) दफा ४८क. को उपदफा (२) मा रहेका “क्षिल्लालभिको” भन्ने 
शब्दहरूको सट्टा “लडलभिन वन कायानलयको अलधकारिेिको” भन्ने 
शब्दहरू राक्षखएका छन।् 

  (११)  दफा ६० को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राक्षखएको 
छाः- 

“(१) यस ऐन बमोक्षिम सिाय हनुे कसूर सम्बन्धी मदु्दाको 
तहवककात नेपाल सरकारले नपेाल रािपिमा सूचना प्रकाशन गरी 
तोकेको कमनचारीले गनेछ र मदु्दा हेने अलधकारी समि मदु्दा दायर 
गनेछ।” 

(१२) दफा ६५ को,– 

(क) उपदफा (१) मा रहेका “क्षिल्ला वन अलधकृतले” भन्ने 
शब्दहरुको सट्टा “नेपाल सरकारले नेपाल रािपिमा सूचना 
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प्रकाशन गरी तोकेको नेपाल वन सेवाको अलधकृतले” भन्ने 
शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(ख) ठाउँ ठाउँमा रहेका “क्षिल्ला वन अलधकृतले” भन्ने 
शब्दहरुको सट्टा “मदु्दा हेने अलधकारीले” भन्ने शब्दहरु 
राक्षखएका छन।् 

(१३) दफा ६६ पलछ देहायको दफा ६६क. थवपएको छाः-  

“६६क. वन ववकास कोषाः (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको उद्देश्य 
कायानन्वयन गनन, वनको संरिण र सम्विनन गनन एवं अन्य 
प्रबनिननात्मक कायनको लालग एक वन ववकास कोषको 
स्थापना गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षिमको कोषमा देहायका 
रकमहरु रहनेछना्ः- 

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थालनय 
तहबाट प्राप्त रकम, 

(ख) कुनै व्यक्षि वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, 

(ग) ववदेशी सरकार, अन्तरानविय संघ, संस्था वा 
व्यक्षिबाट सहयोग  वा ऋण स्वरुप प्राप्त 
रकम, 

(घ) वन िेिको वन पैदावर लबक्रीबाट प्राप्त 
रकम र वन िेि अन्य प्रयोिनको लालग 
ददए वापत प्राप्त रकम, 

(ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम। 
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(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोक्षिम कुनै 
रकम प्राप्त गदान नेपाल सरकार, अथन मन्िालयको पूवन 
स्वीकृलत ललन ुपनेछ। 

(४) वन ववकास कोषको रकम कुनै “क” वगनको 
वाक्षणज्य बैंकमा खाता खोली िम्मा गररनेछ।              

(५) कोषको लेखा परीिण महालेखा परीिकबाट 
हनुेछ। 

 (६) कोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोक्षिम हनुेछ।” 

(१४) दफा ६८ को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राक्षखएको 
छाः- 

“(१) यस ऐनमा अन्यि िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापलन 
राविय प्राथलमकता प्राप्त योिना, लगानी बोडनबाट लगानी स्वीकृत 
भएको योिना, राविय गौरवका आयोिना वा राविय प्राथलमकता प्राप्त 
ववद्यतु प्रशारण लाईन ववस्तार सम्बन्धी योिना सञ्चालन गनन वनको 
प्रयोग गनुन बाहेक अन्य कुनै पलन ववकल्प नभएमा र त्यस्तो योिना 
सञ्चालन गदान वातावरणमा उल्लेखनीय प्रलतकूल असर नपने भएमा 
त्यस्तो योिना सञ्चालन गननको लनलमत्त नेपाल सरकारले सरकारद्वारा 
व्यवक्षस्थत वन, संरक्षित वन, साझेदारी वन, सामदुावयक वन, कबलुलयती 
वन वा धालमनक वनको कुनै भाग प्रयोग गनन स्वीकृलत ददन सक्नेछ। 
यसरी वन िेि प्रयोग गनन ददए वापत मापदण्ड बनाई नेपाल सरकारले 
रकम वा सट्टा िग्गा ललन सक्नेछ र त्यस्तो िग्गा प्रयोग गनन ददए 
वापत प्राप्त रकम दफा ६६क. बमोक्षिमको कोषमा िम्मा गररनेछ।” 

(१५) दफा ७२क. को सट्टा देहायको दफा ७२क. राक्षखएको छाः- 
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“७२क. कायनववलध, लनदेक्षशका तथा मापदण्ड बनाउन सक्नाेः यस ऐन 
तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयमावलीको कायानन्वयन 
गनन मन्िालयले कायनववलध, लनदेक्षशका तथा मापदण्ड बनाई 
लागू गनन सक्नेछ।” 

(१६) ऐनको ठाउँ ठाउँमा रहेका देहायका शब्दहरूको सट्टा देहायका 
शब्दहरू राखी रूपान्तर गररएको छाः- 

(क) “इलाका वन कायानलय” को सट्टा “सव लडलभिन 
वन कायानलय”, 

(ख) “क्षिल्ला वन कायानलय” को सट्टा “लडलभिन वन 
कायानलय”, 

(ग) “क्षिल्ला वन अलधकृत” को सट्टा “लडलभिनल वन 
अलधकृत”, 

(घ) “िेिीय वन लनदेशक” को सट्टा “प्रदेश वन 
लनदेशक” र 

(ङ)  “िेिीय वन लनदेशनालय” को सट्टा 
“लनदेशनालय”। 

१५. राविय प्रसारण ऐन, २०४९ मा संशोधनाः  राविय प्रसारण ऐन, २०४९ को  
दफा ३ पलछ देहायको दफा ३क. थवपएको छाः- 

“३क.  प्रदेश तथा स्थानीय कानून बमोक्षिम हनुाेः (१) यस ऐनमा 
अन्यि िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापलन देहायको ववषयमा 
देहाय बमोक्षिम हनुेछाः- 

(क) एकसय वाट सम्मका एफ. एम. रेलडयो 
संचालनको इिाित, नववकरण र लनयमन 
सम्बन्धी कायन आफ्नो स्थानीय तहको 
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िेि लभि सम्बक्षन्धत स्थानीय तहले  
बनाएको कानून बमोक्षिम हनुेछ। 

(ख) एकसय वाट भन्दा मालथ एकहिार वाट 
सम्मको एफ. एम. रेलडयो प्रशारण र 
केवलुमा आधाररत टेलललभिन प्रशारणको 
इिाित, नववकरण र लनयमन सम्बन्धी 
कायन आफ्नो प्रदेशलभि सम्बक्षन्धत 
प्रदेशले बनाएको कानून बमोक्षिम 
हनुेछ। 

(२) यस ऐन बमोक्षिम हनुे एफ.एम. रेलडयोको विक्वेन्सीको 
बाँडफाँटका लागी सम्बक्षन्धत प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्िालय समि 
माग गनुन पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोक्षिम इिाित, नवीकरण र लनयमन 
सम्बन्धमा स्थानीय तह वा प्रदेशले कानून नबनाए सम्मको लागी 
त्यस्तो ववषयको इिाित, नवीकरण तथा लनयमन यो ऐन वा यस ऐन 
अन्तगनत बनेको लनयमावली बमोक्षिम हनुेछ।”  

१६. स्थानीय ववकास प्रक्षशिण प्रलतष्ठान ऐन, २०४९ मा संशोधन: स्थानीय ववकास 
प्रक्षशिण प्रलतष्ठान ऐन, २०४९ को,- 

(१) दफा ५ को,- 

(क ) उपदफा (२) मा रहेका “पाँच ववकास िेिको” भन्न ेशब्दहरु 
क्षझवकएका छन।्  

(ख) उपदफा (२) पलछ देहायका उपदफा (३) र (४) थवपएका 
छन:्- 



 

23 

 

“(३) उपदफा (२) बमोक्षिमका प्रक्षशिण केन्ि र 
त्यसको लालग आवश्यक पने िग्गा नेपाल सरकारले 
सम्बक्षन्धत प्रदेशमा हस्तान्तरण गनन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोक्षिम हस्तान्तरण भएका 
प्रक्षशिण केन्ि सञ्चालनको लालग प्रदेश सरकारले आवश्यक 
व्यवस्था गनेछ।” 

(२) दफा १२ को उपदफा (३) पलछ देहायको उपदफा (३क) थवपएको 
छाः-  

“(३क) प्रलतष्ठानको कायन सञ्चालनको लालग नेपाल सरकारले 
लनिामती कमनचारीलाई बवढमा एक वषनको लालग कामकािमा खटाउन 
सक्नेछ।” 

(३) दफा २० पलछ देहायको दफा २०क. र २०ख. थवपएका छन:्- 
“२०क. प्रदेश सरकारले लनयम बनाउन सक्नाेः (१) प्रदेश सरकारमा 

हस्तान्तरण भएका प्रक्षशिण केन्ि सञ्चालन सम्बन्धमा यस 
ऐनको अधीनमा रही प्रदेश सरकारले आवश्यक लनयम 
बनाउन सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम प्रदेश सरकारले 
बनाएका लनयमहरू प्रदेश रािपिमा प्रकाशन भए पलछ माि 
लागू हनुेछन।् 

 २०ख. अन्तररम व्यवस्थापनाः दफा ५ को उपदफा (३) बमोक्षिम 
प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका प्रक्षशिण केन्िमा 
कायनरत कमनचारीलाई सम्बक्षन्धत प्रदेशमा कामकाि गनन 
खटाउन सवकनेछ।” 

(४) दफा  १० र दफा ११ खारेि गररएका छन।्  
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१७. नपेाल कानून व्यवसायी पररषद् ऐन, २०५० मा संशोधनाः नेपाल कानून 
व्यवसायी पररषद् ऐन, २०५० को दफा ४ को,– 

(१) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) मा रहेका “नेपालको पाँच ववकास 
िेिमा” भन्न े शब्दहरुको सट्टा “नेपालको प्रत्येक प्रदेशमा” भन्न े
शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(२) उपदफा (५) मा रहेका “सम्बक्षन्धत ववकास िेिका पाँच िना” भन्न े
शब्दहरुको सट्टा “सम्बक्षन्धत प्रदेशका एक एक िना गरी सातिना” 
भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

१८. रािस्व चहुावट (अनसुन्धान तथा लनयन्िण) ऐन, २०५२ मा संशोधनाः रािस्व 
चहुावट (अनसुन्धान तथा लनयन्िण) ऐन, २०५२ को,- 

  (१)  दफा ९ को उपदफा (५) को खण्ड (क)  मा रहेका “अथन मन्िालय” 
भन् ने शब्दहरुको सट्टा “प्रधानमन्िी तथा मक्षन्िपररषद्को कायानलय” 
भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

  (२)  दफा १३क. को उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) 
राक्षखएको छाः- 

 “(२) उपदफा (१) बमोक्षिम अनसुन्धान अलधकृतको 
प्रलतवेदन प्राप्त भएपलछ ववभागले पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको रािस्व 
चहुावटको कसरुमा त्यस्तो आयकर, मूल्यअलभववृि कर, अन्ताःशलु्क, 

भन्सार महशलु वा अन्य कर वा गैरकर लनधानरण गरी असलु गनन वा 
त्यस्तो रािस्व लनधानरणमा भएको गल्ती वा िटुी सच्याउन सम्बक्षन्धत 
संस्था वा लनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।”   

१९. नगर ववकास कोष ऐन, २०५३ मा संशोधनाः नगर ववकास कोष ऐन, २०५३ 
को,– 

(१) दफा १४ को उपदफा (२) को,– 
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(क) खण्ड (क),  (ग) र (घ) को सट्टा देहायका खण्ड (क), (ग) 
र (घ) राक्षखएका छन:्- 

“(क) सक्षचव, सहरी ववकास मन्िालय -अध्यि 

(ग) प्रलतलनलध, संघीय मालमला तथा सामान्य 
प्रशासन मन्िालय (रािपिांवकत प्रथम 
शे्रणी) -सदस्य 

(घ) नगरपाललकाका प्रमखु वा 
उपप्रमखुहरूमध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट 
प्रलतलनलधत्व हनुे गरी नेपाल सरकारले 
मनोनयन गरेका कम्तीमा तीन िना 
मवहला सवहत सातिना -सदस्य” 

(ख) खण्ड (ङ) पलछ देहायको खण्ड (ङ१) थवपएको छाः- 

“(ङ१) समावेक्षशताको आधारमा नगर ववकास 
सम्बन्धी ववज्ञता भएका व्यक्षिहरु 
मध्येबाट मन्िालयले तोकेको कम्तीमा 
एक िनामवहला सवहत तीन िना -सदस्य” 

(२) दफा ३३ को खण्ड  (ग) पलछ देहायको खण्ड (घ) थवपएकोछाः- 

“(घ) कोष कायम राख्न आवश्यक छैन भन्ने नेपाल सरकारले 
ठहर् याएमा।” 

(३) दफा ३५ मा रहेका “आवास तथा भौलतक योिना मन्िालय” भन्न े
शब्दहरुको सट्टा “सहरी ववकास मन्िालय” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका 
छन।् 

२०. भवन ऐन, २०५५ मा संशोधनाः भवन ऐन, २०५५ को,– 

(१) दफा ३ को उपदफा (२) को,— 
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(क) खण्ड (क) मा रहेका “भौलतक योिना तथा लनमानण 
मन्िालय” भन्न ेशब्दहरुको सट्टा “सहरी ववकास मन्िालय” 
भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।्  

(ख)  खण्ड (च) मा रहेका “स्थानीय ववकास मन्िालय” भन्न े
शब्दहरुको सट्टा “संघीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्िालय” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।्  

(ग) खण्ड (ि) मा रहेका “नेपाल सरकार” भन्ने शब्दहरुको सट्टा 
“सहरी ववकास मन्िालय” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।्  

(२) दफा ९ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “भौलतक योिना तथा लनमानण 
मन्िालय” भन्न े शब्दहरुको सट्टा “सहरी ववकास मन्िालय” भन्न े
शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

२१. बाल श्रम (लनषधे र लनयलमत गने) ऐन, २०५६ मा संशोधनाः  बाल श्रम (लनषधे 
र लनयलमत गने) ऐन, २०५६ को दफा २ को,- 

(१) खण्ड (ख) र (ग) को सट्टा देहायका खण्ड (ख) र (ग) राक्षखएका 
छन:्-  

“(ख) “प्रलतष्ठान” भन्नाले श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड 
(ञ) बमोक्षिमको प्रलतष्ठान सम्झन ुपछन। 

(ग) “व्यवस्थापक” भन्नाले श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को 
खण्ड (द) बमोक्षिमको व्यवस्थापक सम्झन ुपछन।” 

(२) खण्ड (ि) पलछ देहायको खण्ड (झ) थवपएको छाः- 

“(झ) “श्रम कायानलय” भन्नाले श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को 
खण्ड (घ) बमोक्षिमको कायानलय  सम्झन ुपछन।” 

२२. आयकर ऐन‚ २०५८ मा संशोधनाः आयकर ऐन, २०५८ को,– 

(१) दफा ११ख. खारेि गररएको छ। 
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(२)  अनसूुची-१ को दफा २ को,– 

(क) उपदफा (३) को खण्ड (ख) को प्रकरण (३) को सट्टा 
देहायको प्रकरण (३) राक्षखएको छाः- 

“(३)  सहकारी ऐन, २०७४ बमोक्षिम दतान भएको 
सहकारी संस्था वा संघले कर छुट हनुे कारोबार 
बाहेकको कारोबार गरेमा। 

तर देहाय बमोक्षिमका बचत तथा ऋण 
सहकारी संस्था वा संघलाई देहाय बमोक्षिम छुट 
हनुेछाः- 

(१)  नगरपाललका िेिलभि सञ्चालन भएकोमा 
लाग्ने करको दरमा पचहत्तर प्रलतशत‚ 

(२)  उपमहानगरपाललका र महानगरपाललका 
िेिलभि सञ्चालन भएकोमा लाग्ने करको 
दरमा पचास प्रलतशत।” 

(ख)  उपदफा (३क) पलछ देहायको उपदफा (३ख) थवपएको 
छाः- 

“(३ख) सावनिलनक गठुी अन्तगनत दतान भई 
सञ्चाललत ववद्यालय, महाववद्यालयको कर योग्य आयमा बीस 
प्रलतशतको दरले कर लाग्नेछ।   

२३. अन्ताः शलु्क ऐन, २०५८ मा संशोधन: अन्ताःशलु्क ऐन, २०५८ को दफा १० 
मा रहेका “उपदफा (१)”  भन्ने शब्दहरुको सट्टा “उपदफा (३)” भन्ने शब्दहरु 
राक्षखएका छन।् 

२४. केही सावनिलनक ललखत प्रमाणीकरण (कायनववलध) ऐन, २०६३ मा संशोधनाः केही 
सावनिलनक ललखत प्रमाणीकरण (कायनववलध) ऐन, २०६३ को,– 
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(१) दफा २ को खण्ड (क) को,- 

(क) उपखण्ड (५) पलछ देहायका उपखण्ड (५क) र (५ख) 
थवपएका छन- 

“(५क) प्रदेश सरकारले बनाएको लनयम, िारी गरेको 
आदेश वा अलधकार पि वा प्रदेश सरकार, 

मक्षन्िपररषद्को लनणनय, 

(५ख) स्थानीय तहले बनाएको ऐन, लनयम तथा िारी 
गरेको आदेश” 

(ख) उपखण्ड (६) को सट्टा देहायको उपखण्ड (६) राक्षखएको 
छाः- 
“(६)  संववधान सभा, व्यवस्थावपका-संसद वा संघीय 

संसदद्वारा पाररत प्रस्ताव”    

(ग) उपखण्ड (६) पलछ देहायको उपखण्ड (६क) थवपएको छाः- 
“(६क) प्रदेश सभा, नगर सभा वा गाउँ सभावाट पाररत 

प्रस्ताव” 

(घ) उपखण्ड (११) पलछ देहायको उपखण्ड (११क) थवपएको 
छाः- 
“(११क) प्रचललत कानून बमोक्षिम प्रदेश सरकारले ददन े

लनयकु्षि, सरूवा वा अवकाशपि” 

(२) दफा ३ को,- 
(क) उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राक्षखएको 

छाः- 
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“(२) उपदफा (१) बमोक्षिम पेश गररने 
ववधेयकका प्रलतहरुमा ववधेयक उत्पक्षत्त भएको सदनको 
सभामखु वा अध्यिले संघीय संसदबाट ववधेयक पाररत 
भएको लमलत उल्लेख गरी हस्तािर गरेको हनु ुपनेछ।” 

(ख) ठाउँ ठाउँमा रहेका “व्यवस्थावपका-संसद” भन्न ेशब्दहरूको 
सट्टा “संघीय-संसद” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(३) दफा ४ को सट्टा देहायको दफा ४ राक्षखएको छाः- 

“४. संघीय-संसदद्वारा पाररत प्रस्तावको प्रमाणीकरणाः (१) 
नेपालको संववधान तथा अन्य प्रचललत कानून बमोक्षिम 
संघीय-संसदद्वारा पाररत प्रस्तावको प्रमाणीकरण त्यस्तो 
प्रस्ताव उत्पक्षत्त भएको सदनको सभामखु वा अध्यिको 
हस्तािरबाट हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिमको प्रमाक्षणक 
प्रलतको आधारमा संघीय-संसदका महासक्षचव वा सक्षचव वा 
महासक्षचवले तोकेको रािपिांवकत अलधकृतले सो प्रस्ताव 
कायानन्वयन गने वा गराउनेछ।” 

(४) दफा ११ को अन्त्यमा देहायको प्रलतवन्धात्मक वाक्यांश थवपएकोछाः- 
 “तर प्रदेश र स्थानीय तहका सावनिलनक ललखतको हकमा 

सम्बक्षन्धत प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भए बमोक्षिम 
हनुेछ।” 

(५) दफा १४ को,- 
(क) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राक्षखएको 

छाः- 
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"(१) कसैले सानवनिलनक ललखत वकते गरेमा, 
नभएको कुरा प्रमाणीकरण वा प्रमाक्षणत गरेमा वा केरमेट 
गरेमा मलुकुी अपराध (संवहता) ऐन, २०७४ को दफा 
२७६ को उपदफा (३) बमोक्षिम सिाय हनुेछ। 

(ख) उपदफा (२) क्षझवकएको छ।  
२५. सम्पक्षत्त शिुीकरण (मलन लाउन्डररङ्ग) लनवारण ऐन, २०६४ मा संशोधनाः सम्पक्षत्त 

शिुीकरण (मलन लाउन्डररङ्ग) लनवारण ऐन, २०६४ को,– 

 (१) दफा २ को खण्ड (ह) को सट्टा देहायको खण्ड (ह) राक्षखएको छाः- 
“(ह) “स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यक्षि” भन्नाले रािपलत, उपरािपलत, 

प्रधानमन्िी, प्रधानन्यायाधीश, प्रलतलनलध सभाको सभामखु, 

राविय सभाको अध्यि, प्रदेश प्रमखु, नेपाल सरकारका मन्िी, 
प्रदेश सरकारका मखु्य मन्िी, संघीय संसदका सदस्य, 

संवैधालनक लनकायको पदालधकारी, प्रदेश सभाका सभामखु, 

प्रदेश सरकारका मन्िी, नेपाल सरकारका ववक्षशष्ट शे्रणी वा 
सो सरह वा सोभन्दा मालथका पदालधकारी, उच्च अदालतको 
न्यायाधीश वा सोभन्दा मालथल्लो तहको न्यायाधीश, प्रदेश 
सभाका उपसभामखु, प्रदेश सभाका सदस्य, रावियस्तरको 
रािनीलतक दलको केन्िीय पदालधकारी, क्षिल्ला समन्वय 
सलमलतका प्रमखु तथा उपप्रमखु, नगरपाललकाका प्रमखु तथा 
उपप्रमखु, गाउँपाललकाका अध्यि तथा उपाध्यि, नेपाल 
सरकारको पूणन वा आंक्षशक स्वालमत्व भएका संस्थाको उच्च 
पदालधकारी वा त्यस्तो क्षिम्मेवारी भएको वा पाएको व्यक्षि 
सम्झन ुपछन।” 

(२) दफा ८ को उपदफा (१) को,– 

(क) खण्ड (क) पलछ देहायको खण्ड (क१) थवपएको छाः- 
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“(क१) सक्षचव, अथन मन्िालय” -सदस्य” 

(ग) खण्ड (घ१) क्षझवकएको छ। 

(३) ठाउँठाउँमा रहेका “अथन मन्िालय” भन्न ेशब्दहरुको सट्टा “प्रधानमन्िी 
तथा मक्षन्िपररषद्को कायानलय” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।् 

२६. वैदेक्षशक रोिगार ऐन २०६४ मा संशोधनाः वैदेक्षशक रोिगार ऐन २०६४ को,- 

(१) दफा २ को खण्ड (घ) पछी देहायको खण्ड (घ१) थवपएको छाः- 

“(घ१) “मन्िालय” भन्नाले श्रम, रोिगार तथा सामाक्षिक सरुिा 
मन्िालय सम्झन ुपछन।  

(२) दफा ११ को,- 

(क) उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राक्षखएको 
छाः- 

“(२) उपदफा (१) बमोक्षिम पेश भएको लनवेदन 
उपर आवश्यक िाँचबझु गदान वैदेक्षशक रोिगार व्यवसाय 
सञ्चालन गनन इिाित पि ददन उपयिु देखेमा ववभागले 
तोवकए बमोक्षिमको इिाितपि दस्तरु र वावषनक तीन 
हिारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इिाित माग गने 
संस्थासँग धरौटी बापत पचास लाख रुपैयाँ नगदै र एक 
करोड पचास लाख रुपैयाँको बैक ग्यारेण्टी, वावषनक 
तीनहिार भन्दा बढी पाँचहिारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य 
राखी इिाित माग गने संस्थासँग  धरौटी बापत एक करोड 
रुपैयाँ नगदै र तीन करोड रुपैयाँको बैक ग्यारेन्टी तथा 
वावषनक पाँच हिार भन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखी 
इिाित माग गने संस्थासँग धरौटी बापत दईु करोड रूपैयाँ 
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नगदै र चार करोड रूपैयाँको बैङ्क ग्यारेण्टी ललई इिाित 
ददन ुपनेछ।” 

(ख) उपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा (३) राक्षखएको 
छाः-  

“(३) उपदफा (२) प्रारम्भ हनु ुअक्षघ इिाित प्राप्त  
गरेको संस्थाले सो उपदफा प्रारम्भ भएको लमलतले छ मवहना 
लभि सो उपदफा बमोक्षिमको धरौटी बापतको रकम र बैङ्क 
ग्यारेण्टी दाक्षखला गनुन पनेछ।” 

(ग) उपदफा (७) को ठाउँ ठाउँमा रहेका “नेपाल सरकार” भन्ने 
शब्दहरुको सट्टा “मन्िालय” भन्ने शब्द राक्षखएको छ।  

(३) दफा ११ पलछ देहायका दफा ११क. र ११ख. थवपएका छन:्- 

“११क.  इिाितपि प्राप्त संस्था एक आपसमा गालभन सक्नाेः (१) 
दईु वा दईु भन्दा बढी इिाितपि प्राप्त संस्थाहरु एक 
आपसमा गालभन चाहेमा आपसमा सम्झौता गरी गालभन 
सक्नेछन।्  

(२) इिाितपि प्राप्त संस्था गालभंदाको प्रवक्रया 
तथा पूरा गनुन पने शतन सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोक्षिम 
हनुेछ। 

११ख. एकाघर सगोलका पररवारको शेयर रहेको एक भन्दा बढी 
संस्थालाई इिाित नददईनाेः (१) यस ऐनमा अन्यि िनुसकैु 
कुरा लेक्षखएको भए तापलन यो दफा प्रारम्भ भएपलछ एका 
घर सगोलका पररवारका सदस्यको शेयर रहेको एक भन्दा 
बढी संस्थालाई इिाितपि ददईने छैन। 
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(२) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत एकाघर 
सगोलका पररवारका सदस्यको शेयर रहेको एक भन्दा बढी 
संस्था भएमा यो दफा प्रारम्भ भएको लमलतले छ मवहनालभि 
एक आपसमा दफा ११क. बमोक्षिम गालभन ुपनेछ।  

(३) यस ऐनमा अन्यि िनुसकैु कुरा लेक्षखएको 
भए तापलन उपदफा (२) बमोक्षिमको अवलध पलछ एकाघर 
सगोलका पररवारका सदस्यको शेयर रहेका एक भन्दा बढी 
संस्थाको इिाितपि नवीकरण गररने छैन।” 

(४) दफा १३ को,–  

(क) उपदफा (२) को खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) 
राक्षखएको छाः- 

“(क)  झटु्टा कागिात वा वववरण पेश गरी 
इिाितपि प्राप्त गरेमा वा बैदेक्षशक 
रोिगारमा पठाएमा” 

(ख) उपदफा (२) को खण्ड (घ) पलछ देहायका खण्ड (घ१) र (घ२) 

थवपएका छना्ः- 
"(घ१) दफा १४ ववपररत स्वालमत्व वा दावयत्व हस्तान्तरण 

वा पररवतनन गरेमा, 
(घ२)  लगातार दइुन वषनसम्म वावषनक एकसय िना पलन 

कामदार पठाउन नसकेमा," 

(ग) उपदफा (४) को ठाउँठाउँमा रहेका “नेपाल सरकार” भन्ने 
शब्दहरुको सट्टा “मन्िालय” भन्ने शब्द राक्षखएको छ। 

(५) दफा १५ को,-  

(क) उपदफा (१) मा रहेका “ववभाग समि” भन्ने शब्दहरु पलछ 
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“अनलाइन माफन त” भन्न ेशब्दहरु थपी  सोही उपदफाको 
खण्ड (च) को सट्टा देहायको खण्ड (च) राक्षखएको छाः-  

“(च) गन्तव्य मलुकुको नेपाली कुटनीलतक लनयोगबाट 
प्रमाक्षणत गररएको मागपि र अक्षख्तयारीको सक्कल 
प्रलत” 

(ख)  उपदफा (२) पलछ देहायको उपदफा (२क) थवपएको छाः- 

“(२क) गन्तव्य मलुकुमा रहेको नेपाली 
कुटनीलतक लनयोगले उपदफा (१) को खण्ड (च) मा 
उल्लेक्षखत प्रमाक्षणत कागिात पन्र ददनलभि ववभागमा 
पठाउन ुपनेछ। रोिगारदाताबाट कामदारको लालग हवाइ 
वटकटको प्रवन्ध भए नभएको समेत खलुाई पठाउन ु
पनेछ।” 

   (ग) उपदफा (३) को खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) 
राक्षखएको छाः-  

“(ग) कामदारको सरुिा, व्यवसायिन्य सरुिा र 
स्वास््यको दृवष्टले अनपुयिु देक्षखएमा,” 

(६) दफा २० को,- 

  (क)  उपदफा (१) मा रहेका “दफा १९ वमोक्षिम िानकारी 
ददईसकेपलछ” भन्ने शब्दहरू क्षझकी  सोही उपदफामा रहेका 
“वकटान नभएकोमा” भन्न े शब्दहरु पलछ “श्रम क्षस्वकृलत 
ललएको लमलतले” भन्न ेशब्दहरु थवपएका छन।्  

  (ख) उपदफा (२) मा रहेका “वावषनक बीस प्रलतशतले हनुे 
व्यािको रकम समेत िोडी”  भन्ने शब्दहरुको सट्टा “वावषनक 
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पच्चीस प्रलतशत रकम थप गरी” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका 
छन।्  

(७) दफा २१ पलछ देहायका दफा २१क. र २१ख. थवपएका छन:्-  

“२१क. उिरुी ददन सवकनाेः (१) यस ऐन बमोक्षिम उिरुी गनन सवकने 
ववषयमा हलुाक वा ववद्यतुीय माध्यमबाट समेत उिरुी गनन 
सवकनेछ र त्यसरी प्राप्त भएको उिरुी ववभाग वा कायानलयले 
दतान गरी कारबाही गनुन पनेछ।  

(२) यस ऐन बमोक्षिम ववभाग समि उिरुी गनन 
सवकने ववषयमा सम्बक्षन्धत क्षिल्लाक्षस्थत प्रमखु क्षिल्ला 
अलधकारी समि समेत उिरुी ददन सवकनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्षिम प्रमखु क्षिल्ला 
अलधकारी समि परेको उिरुी इिाितपि प्राप्त संस्था उपर 
परेकोमा सात ददनलभि सो उिरुी ववभागमा पठाउन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (२) बमोक्षिम कुनै व्यक्षि उपर 
परेको उिरुी सम्बन्धमा प्रमखु क्षिल्ला अलधकारीले िाँचबझु 
गरी कामदार वा लनिको प्रलतलनलधलाई िलतपूलतन भराई ददन ु
पने देक्षखएमा दबैु पिववच छलफल गराई िलतपूलतन भराईददने 
गरी मेललमलाप गराउन सक्नेछ र त्यसरी मेललमलाप 
गराएको िानकारी ववभागलाई ददन ुपनेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोक्षिम मेललमलाप हनु 
नसकेको अवस्थामा वा उिरुीको प्रकृलतबाटै मेललमलाप 
गराउन लमल्न ेनदेक्षखएमा प्रमखु क्षिल्ला अलधकारीले सक्कलै 
उिरुी आवश्यक कारबाहीको लालग ववभागमा पठाउन ु
पनेछ। 

२१ख. पनुाः श्रम स्वीकृलत सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) पनुाः श्रम स्वीकृलत 
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ललन चाहने कामदारले तोवकए बमोक्षिम आवश्यक कागिात 
सवहत सम्बक्षन्धत लनकायमा लनवेदन ददन ुपनेछ। 

(२) ववदेशमा रहेका कामदारले सम्बक्षन्धत मलुकु 
हेने नेपाली कुटनीलतक लनयोगबाट बढीमा दईु पटक श्रम 
स्वीकृलत ललन सक्नेछ। 

(३) पनुाः श्रम स्वीकृलत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोक्षिम हनुेछ।” 

(८) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (घ) मा  रहेका 
“श्रम, रोिगार तथा यातायात व्यवस्था”  भन्ने शब्दहरुको सट्टा “श्रम, 

रोिगार तथा सामाक्षिक सरुिा” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(९) दफा ६४ को उपदफा (१) मा रहेका “श्रम अदालतको मदु्दा हेने 
अलधकारी”  भन्ने शब्दहरुको सट्टा “श्रम अदालतको अध्यिले तोकेको 
सोही अदालतको एकिना सदस्य”  भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(१०) दफा ७४ को,- 

(क) उपदफा (२) मा रहेका “वा आफ्नो प्रलतलनलध लनयिु गनन” 
भन्ने शब्दहरु क्षझवकएका छन।् 

(ख) उपदफा (४) मा रहेका “शाखा खोल्ने”  भन्ने शब्दहरुको 
सट्टा “ववदेशी मलुकुमा शाखा खोल्ने” भन्ने शब्दहरु 
राक्षखएका छन।् 

(११) ठाउँ ठाउँमा रहेका “वैदेक्षशक रोिगार प्रबिनन बोडन” भन्ने शब्दहरूको 
सट्टा “बैदेक्षशक रोिगार  बोडन” भन्ने शब्दहरू राखी रुपान्तर गररएका 
छन।् 

२७. नपेाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ मा संशोधन: नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को,– 

(१) दफा ५ को,– 
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(क) उपदफा (२) को खण्ड (क) पलछ देहायको खण्ड (क१) 
थवपएको छाः- 

“(क१)  राविय वहत अनकूुल तथा ट्रष्टलाई फाइदा 
हनुे गरी पयनटकीय र व्यावसावयक कायन 
सञ्चालन गनन।” 

(ख) उपदफा (३) पलछ देहायका उपदफा (३क) र (३ख) 
थवपएका छन:्- 

“(३क) उपदफा (३) बमोक्षिम कायनक्रम सञ्चालन 
गदान सलमलतले ट्रष्टको सम्पक्षत्त कुनै व्यक्षि वा संस्थालाई 
ट्रष्टको लसफाररसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवलधको लालग 
ललिमा ददन सक्नेछ। 

(३ख) उपदफा (३क) मा िनुसकैु कुरा 
लेक्षखएको भए तापलन अवलध तोकी ललिमा ददइएको 
सम्पक्षत्तको उपभोग गने पिले थप पूँिी लगानी सवहत 
ववद्यमान संरचनालाई ममनत सम्भार गरी सञ्चालन गनन चाहेमा 
र सोबाट ट्रष्टलाई थप आलथनक लाभ हनुे सलुनक्षित भएमा 
त्यस्तो अवलध समाप्त हनु ुअगावै समेत आवश्यकता अनसुार 
ट्रष्टको लसफाररसमा नेपाल सरकारले ललिको अवलध थप 
गनन सक्नेछ। 

तर त्यसरी थप गररने ललि अवलध शरुु ललि अवलध 
भन्दा बढी हनुे छैन।” 

(२) दफा ७ को,– 

(क) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राक्षखएको छाः- 
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“(१) ट्रष्टको सम्पक्षत्त व्यवस्थापन र संरिण गरी ट्रष्ट 
सञ्चालन गनन देहाय बमोक्षिमको ट्रष्ट सञ्चालक सलमलत रहनेछाः- 

(क)   प्रधानमन्िीले तोकेको नेपाल सरकारको 
कुनै मन्िी -अध्यि 

(ख) प्रधानमन्िी तथा मक्षन्िपररषद्को 
कायानलयको सम्बक्षन्धत िेि हेने सक्षचव -सदस्य 

(ग)  कायनकारी सक्षचव, नेपाल ट्रष्टको कायानल -सदस्य 

(घ)  नेपाल सरकारले लनयिु गरेका वा 
तोकेका एक िना मवहला सवहत तीन 
िना व्यक्षि -सदस्य 

(ङ)  नेपाल ट्रष्टको कायानलयको 
सहसक्षचव -सदस्य-सक्षचव” 

(ख) उपदफा (२) मा रहेको “नागररक” भन्न े शब्द पलछ 
“उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोक्षिम”  भन्न ेशब्दहरु 
थवपएका छन।्  

(ग) उपदफा (३) को शरुुमा “उपदफा (१) को खण्ड (घ) 
बमोक्षिमको” भन्ने शब्दहरु थवपएका  छन।् 

(घ) उपदफा (४) मा रहेका “उपदफा (३) मा िनुसकैु कुरा 
लेक्षखएको भए तापलन” भन्न ेशब्दहरू पलछ “उपदफा (१) 
को खण्ड (घ) बमोक्षिमको” भन्ने शब्दहरु थवपएका छन।् 

(३) दफा १४ पलछ देहायको दफा १४क. थवपएको छाः- 

“१४क. परुस्कार ददन सक्न:े दफा ४ बमोक्षिम ट्रष्टको नाममा कायम 
हनुे सम्पक्षत्तको ववषयमा आवश्यक सबदु प्रमाण सवहत 
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िानकारी ददने व्यक्षिलाई सलमलतले तोवकए बमोक्षिम 
परुस्कार ददन सक्नेछ।” 

(४)  दफा २४ को उपदफा (२) मा रहेका “व्यवस्थावपका-संसदको 
राज्यव्यवस्था सलमलत” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सङ्घीय संसदको 
सम्बक्षन्धत सलमलत” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

२८. संवैधालनक पररषद् (काम, कतनव्य, अलधकार र कायनववलध) सम्बन्धी ऐन,२०६६ 
मा संशोधनाः संवैधालनक पररषद् (काम, कतनव्य, अलधकार र कायनववलध) सम्बन्धी 
ऐन, २०६६ को दफा ७ को ठाउँठाउँमा रहेका “व्यवस्थावपका-संसद 
सक्षचवालय” भन्न े शब्दहरुको सट्टा “संघीय संसद सक्षचवालय” भन्न े शब्दहरु 
राक्षखएका छन।् 

२९. फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ मा संशोधन: फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, 

२०६८ को,– 

(१) दफा २ को,- 

(क) खण्ड (घ) क्षझवकएको छ। 

(ख) खण्ड (न) को सट्टा देहायको खण्ड (न) राक्षखएको छाः- 

“(न) “मन्िालय” भन्नाले नेपाल सरकारको संघीय 
मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्िालय सम्झन ु
पछन।” 

(ग) खण्ड (भ) क्षझवकएको छ। 

(२) दफा २० को उपदफा (२) क्षझवकएको छ।  

(३) दफा २१ को उपदफा (५) क्षझवकएको छ। 

(४) दफा २३ को,- 
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(क) उपदफा (२) को खण्ड (ण) को सट्टा देहाको खण्ड (ण) 
राक्षखएको छाः-  

“(ण) मन्िालयले तोकेको सहसक्षचव -सदस्य सक्षचव” 

(ख) उपदफा (५) क्षझवकएको छ। 

(५) पररच्छेद-८ क्षझवकएको छ। 

(६) दफा ४७ को उपदफा (२) र (३) क्षझवकएका छन।् 

(७) दफा ४८ मा रहेका “वा केन्ि” भन्ने शब्दहरू क्षझवकएका छन।् 

(८) दफा ४९ को उपदफा (१) मा रहेको “केन्िले”  भन्ने शब्दको सट्टा 
“मन्िालयले”  भन्ने शब्द राक्षखएको छ। 

(९) दफा ५० को उपदफा (२) क्षझवकएको छ। 

(१०) दफा ५१ को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राक्षखएको 
छाः- 

“(१) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयमावलीको 
अलधनमा रही स्थानीय तहले ववलभन्न प्रकृलतका फोहोरमैला 
व्यवस्थापनको लालग बेग्लाबेग्लै मापदण्ड िारी गनन सक्नेछ।” 

(११) दफा ५२  पलछ  देहायको दफा  ५२क. थवपएको छाः- 

“५२क. सम्पक्षत्त तथा दावयत्व नपेाल सरकारमा सने: फोहोरमैला 
व्यवस्थापन केन्ि ववघटन  भएपलछ त्यसको सम्पूणन सम्पक्षत्त 
तथा दावयत्व नेपाल सरकारमा सनेछ।” 

३०. भकूम्पबाट प्रभाववत संरचनाको पनुलननमानण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा संशोधनाः 
भकूम्पबाट प्रभाववत संरचनाको पनुलननमानण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को,– 

 (१)  दफा ५ को खण्ड (ख), (ङ) र (च) मा रहेका “व्यवस्थावपका-संसद” 
भन्ने शब्द हरुको सट्टा “संघीय संसद” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।्  
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 (२) दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को सट्टा देहायको खण्ड 
(ख) राक्षखएको छाः- 

“(ख) प्रलतलनलध सभाको प्रमखु ववपिी दलको नेता 
वा लनिले तोकेको उपनेता -उपाध्यि” 

(३) दफा २४ को उपदफा (३) मा रहेको “व्यवस्थावपका-संसद” भन्ने 
शब्दहरुको सट्टा “संघीय संसद” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।्  

(४) दफा २५ को उपदफा (२) मा रहेका “व्यवस्थावपका-संसद” भन्न े
शब्दहरुको सट्टा “संघीय संसद” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।् 

३१. औद्योलगक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा संशोधनाः औद्योलगक व्यवसाय ऐन, २०७३ 
को दफा ८ को,– 

(१) उपदफा (२) पलछ देहायको उपदफा (२क) थवपएको छाः- 

 “(२क) कुनै उद्योगले उपदफा (२) बमोक्षिमको अवलधलभि 
लनवेदन ददन नसकेको कारण खलुाई उद्योग दतान प्रमाणपिमा 
उक्षल्लक्षखत अवलध समाप्त भएको लमलतले छ मवहनालभि त्यस्तो 
प्रमाणपिमा उक्षल्लक्षखत अवलध बढाउनका लालग उद्योग दतान गने 
लनकाय समि लनवेदन ददन सक्नेछ।  

तर अनमुलतपि ललन ुपने बाहेकका सम्वत ्२०७३ साल 
मंलसर ७ गते अगावै दतान भएका तथा यस अक्षघ थवपएको म्याद लभि 
समेत सञ्चालन वा उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गनन नसकेका अन्य 
उद्योगको हकमा यो उपदफा प्रारम्भ भएको लमलतले तीन मवहनालभि 
त्यस्तो लनवेदन ददई सक्न ुपनेछ।”  

(२) उपदफा (३) मा रहेका “उपदफा (२) बमोक्षिम” भन्न ेशब्दहरुको 
सट्टा “उपदफा (२) वा (२क) बमोक्षिम” भन्न ेशब्दहरु राखी अन्त्यमा 
देहायको प्रलतवन्धात्मक वाक्यांश थवपएको छ- 
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तर उपदफा (२क) बमोक्षिम ददइएको लनवेदनको हकमा 
उद्योग स्थापनाको लालग गनुन पने लनमानण लगायतका कामको प्रगलत 
हेरी साना उद्योगको हकमा प्रलत वषन पच्चीस हिार, मझौला उद्योगको 
हकमा प्रलत वषन पचहत्तर हिार, ठूला उद्योगको हकमा प्रलत वषन 
एकलाख पचास हिारका दरले िररवाना ललई उद्योग सञ्चालन वा 
व्यावसावयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गने अवलध बढाउन 
सवकनेछ।” 

(३) उपदफा (५) मा रहेका “उपदफा (२) बमोक्षिम” भन्न ेशब्दहरुको 
सट्टा “उपदफा (२) वा (२क) बमोक्षिम” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका 
छन।् 

३२. संघीय संसदका पदालधकारी तथा सदस्यहरूको पाररश्रलमक तथा सवुवधा सम्बन्धी 
ऐन, २०७३ मा संशोधनाः संघीय संसदका पदालधकारी तथा सदस्यहरूको 
पाररश्रलमक तथा सवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनसूुची-१ को शीषनकमा 
रहेका “दफा ३, ४, ६, ७, ८, ९, १७ र १९ सँग सम्बक्षन्धत” भन्ने शब्दहरुको 
सट्टा “दफा ३, ४, ६, ७, ८, १७ र १९ सँग सम्बक्षन्धत” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका 
छन।् 

३३. लनवानचन (कसूर तथा सिाय) ऐन, २०७३ मा संशोधनाः लनवानचन (कसूर तथा 
सिाय) ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा (५) मा रहेका “उपदफा 
(३)” भन्न ेशब्दहरुको सट्टा “उपदफा (४)” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।् 

३४. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा संशोधनाः न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा 
२८ पलछ देहायको दफा २८क. थवपएको छाः- 

“२८क. मदु्दा हेदानको प्राथलमकता क्रमाः (१) अदालतले मदु्दाको कारबाही, 
सनुवुाई र वकनारा गदान देहायको प्राथलमकता क्रम अनसुार गनुन पनेछाः- 

(क) अनसुन्धानको लसललसलामा वहरासतमा रहेको 
व्यक्षि पि रहेको मदु्दा, 
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(ख) पपुनिको लालग थनुामा रहेको व्यक्षि पि रहेको 
मदु्दा, 

(ग) कैदमा रहेको पिको मदु्दा, 
(घ) अपाङ्गता भएका व्यक्षि तथा बालबाललका पि 

रहेको मदु्दा, 
(ङ) शारीररक अशिता भएका वा पचहत्तर वषनभन्दा 

बढी उमेरका व्यक्षि पि रहेका मदु्दा,  
(च) मवहला लबरुिको वहंसा सम्बन्धी मदु्दा,  
(छ) िातीय भेदभाव तथा छूवाछूत सम्बन्धी मदु्दा, 
(ि) न्वारान वा नाता कायम सम्बन्धी मदु्दा,  
(झ) माना चामल सम्बन्धी मदु्दा, 
(ञ) सम्बन्ध ववच्छेद सम्बन्धी मदु्दा, 
(ट) मदु्दा दतानको क्रमबाट पवहले दतान भएको मदु्दा। 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापलन एउटै 
क्रममा एकै प्रकृलतका एक भन्दा बढी मदु्दा भएमा पवहले दतान भएको मदु्दाको 
कारबाही, सनुवुाई र वकनारा गनुन पनेछ। 

(३) कुनै मदु्दामा उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा 
उल्लेख भएका व्यक्षिका अलतररि अन्य व्यक्षिहरु पलन पि रहेछन भने 
त्यस्तो मदु्दाको कारबाही, सनुवुाई गदान त्यस्ता ब्यक्षिहरुको हकमा समेत 
कारबाही, सनुवुाई र वकनारा गनुन पनेछ।  

(४) उपदफा (१) र (२) मा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापलन 
अदालतले मदु्दाको गम्भीरता र औक्षचत्य हेरी कुनै मदु्दालाई प्राथलमकता ददई 
कारबाही, सनुवुाई र वकनारा गनन सक्नेछ।” 
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३५. रािनीलतक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधनाः रािनीलतक दल सम्बन्धी 
ऐन, २०७३ को,– 

(१) दफा ४३ मा रहेका “दईु वा दईुभन्दा बढी दल बीच” भन्न ेशब्दहरु 
पलछ “वा एउटै दलका दईु वा दईुभन्दा बढी पिहरु बीच” भन्ने 
शब्दहरु थवपएका छन।्  

(२) दफा ४४ को उपदफा (१) मा रहेका “दलको केन्िीय सलमलतको 
चालीस प्रलतशत सदस्यले” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “पिले दलको 
केन्िीय सलमलतको चालीस प्रलतशत सदस्यको हस्तािर सवहत” भन्न े
शब्दहरु राक्षखएका छन।्   

३६. लनवानचन आयोग ऐन, २०७३ मा संशोधन: लनवानचन आयोग ऐन, २०७३ को,- 
(१) दफा २० को उपदफा (४) को अन्त्यमा देहायको प्रलतवन्धात्मक 

वाक्यांश थवपएको छाः- 

“तर यस दफा बमोक्षिम अस्थायी दरबन्दी सिृना गदान वा 
करार वा ज्यालादारीमा कमनचारी लनयकु्षिको सम्बन्धमा नेपाल 
सरकार, अथन मन्िालयको सहमलत ललई आयोगले बनाएको कायनववलध 
बमोक्षिम गनुन पनेछ।” 

(२) दफा २८ को सट्टा देहायको दफा २८ राक्षखएको छाः- 

“२८. भैपरी रकमको खचन स्वीकृत कायनववलध बमोक्षिम गनेाः प्रचललत 
कानूनमा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापलन नेपाल 
सरकारले आयोगको लालग बिेटमा छुट्याएको भैपरी आउने 
शीषनक अन्तनगतको रकमको खचन नेपाल सरकार, अथन 
मन्िालयको सहमलतमा आयोगले बनाएको कायनववलधको 
आधारमा गनुन पनेछ।” 

(३)  दफा ३८ को सट्टा देहायको दफा ३८ राक्षखएको छाः- 
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 “३८. मालसामान खररद गनन सक्नाेः आयोगले लनवानचन प्रयोिनको 
लालग आवश्यक वस्त ुवा सेवा खररद गदान सावनिलनक खररद 
सम्बन्धी प्रचललत कानून बमोक्षिम  गनुन पनेछ। 

तर लनवानचनका सम्बन्धमा तत्काल व्यवस्थापन 
गनुन पने तोवकए बमोक्षिमका लनवानचन सामग्रीहरु खररद गदान 
वा सेवा प्राप्त गदान प्रचललत सावनिलनक खररद सम्बन्धी 
कानूनको प्रवक्रया पूरा गनन सम्भव नभएको अवस्थामा 
आयोगले आधार र कारण खलुाई लछटो माध्यमबाट वा 
सोझै बिारबाट मालसामान खररद गनन वा सेवा प्राप्त गनन 
सक्नेछ।” 

३७. राविय प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आयोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः राविय 
प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १२ मा रहेका “लनि 
लनलम्बनमा परेमा” भन्न ेशब्दहरुको सट्टा “लनि संववधानको धारा १०१ को 
उपधारा (६) बमोक्षिम आफ्नो पदको कायनसम्पादन गनन नपाउने भएमा” भन्न े
शब्दहरु राक्षखएका छन।्  

३८. राविय समावेशी आयोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः राविय समावेशी आयोग ऐन, 

२०७४ को,– 

(१) दफा ३ को खण्ड (छ) मा रहेका “आवश्यक लनदेशन ददने” भन्न े
शब्दहरुको सट्टा “कायानन्वयनको लालग आवश्यक लसफाररस गने वा 
सझुाब ददने” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(२) दफा ९ को उपदफा (१०) को सट्टा देहायको उपदफा (१०) 
राक्षखएको छाः- 

“(१०) नेपाल लनिामती सेवाको रािपिांवकत प्रथम शे्रणीको 
अलधकृतले आयोगको सक्षचवको रुपमा काम गनेछ। त्यस्तो कमनचारी 
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लनयकु्षि नभएसम्म आयोगको वररष्ठतम कमनचारीले आयोगको सक्षचव 
भई काम गनेछ।”  

(३) दफा १२ मा रहेका “लनि लनलम्बनमा परेमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा 
“लनि संववधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोक्षिम आफ्नो 
पदको कायनसम्पादन गनन नपाउने भएमा” भन्न े शब्दहरु राक्षखएका 
छन।् 

(४) दफा १३ को प्रलतबन्धात्मक वाक्यांश क्षझवकएको छ। 

(५) दफा १९ मा रहेका “सङ्घीय मालमला तथा स्थानीय ववकास मन्िालय” 
भन्ने शब्दहरूको सट्टा “संघीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्िालय” भन्न ेशब्दहरू राक्षखएका छन।् 

(६) दफा २२ मा रहेका “यस ऐन वा यस अन्तगनत” भन्न ेशब्दहरुको 
सट्टा “यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत” भन्न ेशब्दहरू राक्षखएका छन।् 

(७) दफा २३ को उपदफा (२) मा रहेका “अथन मन्िालयको” भन्न े
शब्दहरुको सट्टा “नेपाल सरकार, अथन मन्िालयको” भन्न ेशब्दहरू 
राक्षखएका छन।् 

(८) दफा २४ मा रहेका “सञ्चालन गने” भन्न ेशब्दहरुको सट्टा “सञ्चालन 
गनन” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(९) दफा २१ र अनसूुची खारेि गररएको छ।  
३९. आददवासी िनिालत आयोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः आददवासी िनिालत 

आयोग ऐन, २०७४ को,- 
(१)  दफा २ को खण्ड (ख) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) राक्षखएको छाः- 

  “(ख) “आददवासी िनिालत” भन्नाले आयोगको लसफाररसमा नेपाल 
सरकारले तोकेको िालत वा समदुाय सम्झन ुपछन।” 
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(२) दफा ७ को खण्ड (ठ) मा रहेका “आवश्यक लनदेशन ददने” भन्न े
शब्दहरूको सट्टा “नेपाल सरकारलाई कायानन्वयनको लालग आवश्यक 
लसफाररस गने वा सझुाब ददने” भन्न ेशब्दहरू राक्षखएका छन।् 

(३) दफा १२ को उपदफा (२) मा रहेका “तथा स्थानीय तह” भन्न े
शब्दहरू क्षझवकएका छन।् 

(४) दफा १३ को उपदफा (१०) को सट्टा देहायको उपदफा (१०) 
राक्षखएको छाः- 

“(१०) नेपाल लनिामती सेवाको रािपिांवकत प्रथम शे्रणीको 
अलधकृतले आयोगको सक्षचवको रुपमा काम गनेछ। त्यस्तो कमनचारी 
लनयकु्षि नभएसम्म आयोगको वररष्ठतम कमनचारीले आयोगको सक्षचव 
भई काम गनेछ।”  

(५) दफा १६ मा रहेका “लनि लनलम्बनमा परेमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा 
“लनि संववधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोक्षिम आफ्नो 
पदको कायनसम्पादन गनन नपाउने भएमा” भन्न े शब्दहरु राक्षखएका 
छन।्  

(६) दफा १७ को प्रलतबन्धात्मक वाक्यांश क्षझवकएको छ। 

(७) दफा २३ मा रहेका “सङ्घीय मालमला तथा स्थानीय ववकास मन्िालय” 
भन्ने शब्दहरूको सट्टा “संघीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्िालय” भन्न ेशब्दहरू राक्षखएका छन।् 

(८) दफा २६ मा रहेका “यस ऐन वा यस अन्तगनत” भन्न ेशब्दहरुको 
सट्टा “यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत” भन्न ेशब्दहरू राक्षखएका छन।् 

(९) दफा २७ को,– 

(क) उपदफा (१) मा रहेका “आयोगको लालग” भन्न ेशब्दहरुको 
सट्टा “आयोगले” भन्न ेशब्द राक्षखएको छ।  
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(ख) उपदफा (२) मा रहेका “अथन मन्िालयको” भन्न ेशब्दहरुको 
सट्टा “नेपाल सरकार, अथन मन्िालयको” भन्ने शब्दहरू 
राक्षखएका छन।् 

(१०) दफा २५ र अनसूुची खारेि गररएको छ।  

४०. मधेशी आयोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को,– 

(१)  दफा ७ को खण्ड (ट) मा रहेका “आवश्यक लनदेशन ददने” भन्न े
शब्दहरूको सट्टा “नेपाल सरकारलाई कायानन्वयनको लालग आवश्यक 
लसफाररस गने वा सझुाब ददने” भन्न ेशब्दहरू राक्षखएका छन।् 

 (२)  दफा १३ को उपदफा (१०) को सट्टा देहायको उपदफा (१०) 
राक्षखएको छाः- 

“(१०) नेपाल लनिामती सेवाको रािपिांवकत प्रथम शे्रणीको 
अलधकृतले आयोगको सक्षचवको रुपमा काम गनेछ। त्यस्तो कमनचारी 
लनयकु्षि नभएसम्म आयोगको वररष्ठतम कमनचारीले आयोगको सक्षचव 
भई काम गनेछ।”  

(३) दफा १६ मा रहेका “लनि लनलम्बनमा परेमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा 
“लनि संववधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोक्षिम आफ्नो 
पदको कायनसम्पादन गनन नपाउने भएमा” भन्न े शब्दहरु राक्षखएका 
छन।्  

(४)  दफा १७ को प्रलतबन्धात्मक वाक्यांश क्षझवकएको छ। 

(५) दफा २३ मा रहेका “सङ्घीय मालमला तथा स्थानीय ववकास मन्िालय” 
भन्ने शब्दहरूको सट्टा “संघीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्िालय” भन्न ेशब्दहरू राक्षखएका छन।् 

(६) दफा २६ मा रहेका “यस ऐन वा यस अन्तगनत” भन्न ेशब्दहरुको 
सट्टा “यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत” भन्न ेशब्दहरू राक्षखएका छन।् 
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(७)  दफा २७ को उपदफा (२) मा रहेको “अथन मन्िालयको” भन्न े
शब्दहरुको सट्टा “नेपाल सरकार, अथन मन्िालयको” भन्न ेशब्दहरू 
राक्षखएका छन।् 

(८) दफा २५ र अनसूुची खारेि गररएको छ।  

४१. राविय दललत आयोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः राविय दललत आयोग ऐन, 

२०७४ को,– 

(१) दफा २ को खण्ड (ग) क्षझवकएको छ। 

(२) दफा ३ को,– 

  (क) खण्ड (ङ) मा रहेका “समदुायको सशिीकरण लालग” भन्ने 
शब्दहरुको सट्टा “समदुायको सशिीकरणको लालग” भन्ने 
शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(ख) खण्ड (च) मा रहेका “आवश्यक लनदेशन ददन”े भन्ने 
शब्दहरुको सट्टा “कायानन्वयनको लालग आवश्यक लसफाररस 
गने वा सझुाब ददने” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(३)  दफा १० को उपदफा (१) मा रहेका “हक वहत” भन्न ेशब्दहरूको 
सट्टा “हक वहतमा” भन्न ेशब्दहरू राक्षखएका छन।् 

(४)  दफा १२ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “महान्यायालधविा” भन्ने 
शब्दहरूको सट्टा “सम्बक्षन्धत लनकाय” भन्न ेशब्दहरू राक्षखएका छन।् 

 (५) दफा १७ को उपदफा (१०) को सट्टा देहायको उपदफा (१०) 
राक्षखएको छाः- 

“(१०) नेपाल लनिामती सेवाको रािपिांवकत प्रथम शे्रणीको 
अलधकृतले आयोगको सक्षचवको रुपमा काम गनेछ। त्यस्तो कमनचारी 
लनयकु्षि नभएसम्म आयोगको वररष्ठतम कमनचारीले आयोगको सक्षचव 
भई काम गनेछ।”  
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(६) दफा २० मा रहेका “लनि लनलम्बनमा परेमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा 
“लनि संववधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोक्षिम आफ्नो 
पदको कायनसम्पादन गनन नपाउने भएमा” भन्न े शब्दहरु राक्षखएका 
छन।्  

(७) दफा २१ को प्रलतबन्धात्मक वाक्यांश क्षझवकएको छ। 

(८) दफा २७ मा रहेका “सङ्घीय मालमला तथा स्थानीय ववकास मन्िालय” 
भन्ने शब्दहरूको सट्टा “संघीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्िालय” भन्न ेशब्दहरू राक्षखएका छन।् 

(९) दफा २९ को उपदफा (२) मा रहेका “अथन मन्िालयको” भन्न े
शब्दहरुको सट्टा “नेपाल सरकार, अथन मन्िालयको” भन्न ेशब्दहरू 
राक्षखएका छन।् 

(१०) दफा ३२ मा रहेका “यस ऐन वा यस अन्तगनत” भन्न ेशब्दहरुको 
सट्टा “यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत” भन्न ेशब्दहरू राक्षखएका छन।् 

(११) दफा ३१ र अनसूुची खारेि गररएको छ।  

४२. थारु आयोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः थारु आयोग ऐन, २०७४ को,– 

(१)  दफा ७ को खण्ड (ठ) मा रहेका “आवश्यक लनदेशन ददने” भन्न े
शब्दहरूको सट्टा “नेपाल सरकारलाई कायानन्वयनको लालग आवश्यक 
लसफाररस गने वा सझुाब ददने” भन्न ेशब्दहरू राक्षखएका छन।्  

(२) दफा १३ को उपदफा (१०) को सट्टा देहायको उपदफा (१०) 
राक्षखएको छाः- 

“(१०) नेपाल लनिामती सेवाको रािपिांवकत प्रथम शे्रणीको 
अलधकृतले आयोगको सक्षचवको रुपमा काम गनेछ। त्यस्तो कमनचारी 
लनयकु्षि नभएसम्म आयोगको वररष्ठतम कमनचारीले आयोगको सक्षचव 
भई काम गनेछ।”  
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(३) दफा १६ मा रहेका “लनि लनलम्बनमा परेमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा 
“लनि संववधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोक्षिम आफ्नो 
पदको कायनसम्पादन गनन नपाउने भएमा” भन्न े शब्दहरु राक्षखएका 
छन।्  

(४) दफा १७ मा रहेका “तर त्यसरी ररि भएको सदस्य लनयकु्षिका 
लालग पद ररि भएको लमलतले पैँतीस ददनलभि पदपूलतन प्रवक्रया सरुु 
गररसक्न ुपनेछ” भन्न ेशब्दहरु क्षझवकएका छन।्  

(५) दफा २३ मा रहेका “सङ्घीय मालमला तथा स्थानीय ववकास मन्िालय” 
भन्ने शब्दहरूको सट्टा “संघीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्िालय” भन्न ेशब्दहरू राक्षखएका छन।् 

(६)  दफा २६ मा रहेका “यस ऐन वा यस अन्तगनत” भन्न ेशब्दहरुको 
सट्टा “यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत” भन्न ेशब्दहरू राक्षखएका छन।् 

(७)  दफा २७ को उपदफा (२) मा रहेका “अथन मन्िालयको” भन्न े
शब्दहरुको सट्टा “नेपाल सरकार, अथन मन्िालयको” भन्न ेशब्दहरू 
राक्षखएका छन।् 

(८) दफा २५ र अनसूुची खारेि गररएको छ।   

४३. राविय मवहला आयोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः राविय मवहला आयोग ऐन, 

२०७४ को,– 

(१)  दफा १७ को उपदफा (१०) मा रहेका “ववक्षशष्ट शे्रणीको कमनचारी” 
भन्ने शब्दहरुको सट्टा “रािपिांवकत प्रथम शे्रणीको अलधकृत” भन्न े
शब्दहरु राक्षखएका छन।्   

(२) दफा २० मा रहेका “लनलम्बनमा परेमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा 
“संववधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोक्षिम आफ्नो पदको 
कायनसम्पादन गनन नपाउने भएमा” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।्  
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४४ मकु्षस्लम आयोग ऐन, २०७४ मा संशोधनाः मकु्षस्लम आयोग ऐन, २०७४ को,– 

(१) दफा ७ को खण्ड (ट) मा रहेका “आवश्यक लनदेशन ददने” भन्न े
शब्दहरूको सट्टा “नेपाल सरकारलाई कायानन्वयनको लालग आवश्यक 
लसफाररस गने वा सझुाव ददने” भन्न ेशब्दहरू राक्षखएका छन।् 

(२) दफा १३ को उपदफा (१०) को सट्टा देहायको उपदफा (१०) 
राक्षखएको छाः– 

 “(१०) नेपाल लनिामती सेवाको रािपिांवकत प्रथम शे्रणीको 
अलधकृतले आयोगको सक्षचवको रुपमा काम गनेछ। त्यस्तो कमनचारी 
लनयकु्षि नभएसम्म आयोगको वररष्ठतम कमनचारीले आयोगको सक्षचव 
भई काम गनेछ।”  

(३) दफा १६ मा रहेका “लनि लनलम्बनमा परेमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा 
“लनि संववधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोक्षिम आफ्नो 
पदको कायनसम्पादन गनन नपाउने भएमा” भन्न े शब्दहरु राक्षखएका 
छन।्  

(४)  दफा १७ को प्रलतवन्धात्मक वाक्यांश क्षझवकएको छ। 

(५) दफा २३ मा रहेका “सङ्घीय मालमला तथा स्थानीय ववकास मन्िालय” 
भन्ने शब्दहरूको सट्टा “संघीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्िालय” भन्न ेशब्दहरू राक्षखएका छन।् 

(६)  दफा २७ को उपदफा (२) मा रहेका “अथन मन्िालयको” भन्न े
शब्दहरुको सट्टा “नेपाल सरकार, अथन मन्िालयको” भन्न ेशब्दहरू 
राक्षखएका छन।् 

(७) दफा २५ र अनसूुची खारेि गररएको छ।  

४५. अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा संशोधनाः अन्तर-सरकारी ववत्त 
व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा 
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रहेका “गाउँपाललका र नगरपाललकाका प्रमखु र उपप्रमखुमध्येबाट” भन्ने 
शब्दहरुको सट्टा “गाउँपाललकाका अध्यि वा उपाध्यि र नगरपाललकाका प्रमखु 
वा उपप्रमखुमध्येबाट” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।् 

४६. रािपलत र उपरािपलतको पाररश्रलमक तथा सवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा 
संशोधनाः रािपलत र उपरािपलतको पाररश्रलमक तथा सवुवधा सम्बन्धी ऐन, 

२०७४ को अनसूुची-४ को शीषनकमा रहेका “शपथ ग्रहण” भन्न ेशब्दहरुको 
सट्टा “शपथ ग्रहणको ढाँचा” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।् 

४७. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संशोधन: स्थानीय सरकार सञ्चालन 
ऐन, २०७४ को,– 

(१)  दफा २ को खण्ड (प) को उपखण्ड (२) मा रहेका “नगर  
कायनपाललकाको अध्यि, उपाध्यि” भन्ने शब्दहरूको  सट्टा “नगर  
कायनपाललकाको  प्रमखु, उपप्रमखु”   भन्ने  शब्दहरू  राक्षखएका छन।् 

(२) दफा १० को खण्ड (ग) मा रहेका “वडाको केन्ि तथा” भन्न ेशब्दहरु 
क्षझवकएका छन।् 

(३) दफा ११ को,- 

(क) उपदफा (२) को,- 

(१) खण्ड (घ) को,– 

(अ)   उपखण्ड (६) मा रहेका “एवं खानीिन्य”  
भन्ने शब्दहरू क्षझवकएका छन।्  

(आ) उपखण्ड (७) को शरुुमा “प्रचललत 
कानून बमोक्षिम गने” भन्ने शब्दहरू 
थवपएका छन।् 

(२) खण्ड (प) को उपखण्ड (७) मा रहेका “ननु, 

माटो, खरीढुङ्गा तथा स्लेट िस्ता खानीिन्य वस्त”ु 
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भन्ने शब्दहरुको सट्टा “माटो तथा स्लेट िस्ता 
वस्त”ु  भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(ख) उपदफा (४) को,– 

(१) खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) मा रहेका “स्वास््य 
संस्थाहरुको क्षक्ललनक” भन्न े शब्दहरुको सट्टा 
“स्वास््य संस्था र क्षक्ललनक” भन्न े शब्दहरु 
राक्षखएका छन।्  

(२) खण्ड (ङ) को उपखण्ड (२१) मा रहेका 
“अनगुमन र अनगुमन” भन्ने शब्दहरूको सट्टा 
“अनगुमन र लनयमन” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका 
छन।् 

(३) खण्ड (ट) पलछ देहायको खण्ड (ठ) थवपएको छाः- 

    “(ठ) संघ, संस्था दतान तथा नवीकरण 

(१) संघ, संस्था पररचालन सम्बन्धी स्थानीय 
नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, 
कायानन्वयन र लनयमन, 

(२)  स्थानीय स्तरका संघ, संस्थाको दतान तथा 
नवीकरण।” 

(ग) उपदफा (५) को खण्ड (ग) पलछ देहायको खण्ड (घ) 
थवपएको छाः- 

   “(घ) लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग 

(१) लघ,ु घरेल ु र साना उद्योगको 
दतान, नवीकरण, खारेिी, लनयमन, 

ववकास प्रविनन र व्यवस्थापन, 
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(२) उद्यमक्षशलताको ववकास र 
प्रविनन।” 

 (घ)  उपदफा (७) मा रहेका “उपदफा (१), (३), (४) र (५) 
बमोक्षिमको” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “यस दफा बमोक्षिमका” 
भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन।् 

(४)  दफा १२ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) को उपखण्ड (३४) पलछ 
देहायको उपखण्ड (३४क) थवपएको छाः- 

    “(३४क) िातीय पवहचान र िातीय लसफाररसको कायन गने,” 

(५)  दफा ३५ को दफा शीषनकको सट्टा देहायको दफा शीषनकको राक्षखएको 
छाः- 

  “नक्सामा हेरफेर गरी स्वीकृत गनन सक्ने” 

(६)  दफा ४७ को,- 

(क) उपदफा (२) को खण्ड (ग) को अन्त्यमा देहायको 
प्रलतबन्धात्मक वाक्यांश थवपएको छाः- 

“तर पलत पत्नीबीचको सम्बन्ध लबच्छेद हनु े गरी 
मेललमलाप गनन सवकने छैन।” 

(ख)   उपदफा (४) मा रहेको “भएको” भन्ने शब्द क्षझवकएको छ।   

(७) दफा ४९ को उपदफा (४) को सट्टा देहायको उपदफा (४) राक्षखएको 
छाः- 

 “(४) न्यावयक सलमलतले वववादका दवैु पि उपक्षस्थत भएको 
तीन मवहनालभि मेललमलापबाट वववादको समाधान गनुन पनेछ। सो 
अवलधलभि मेललमलाप हनु नसकेमा दफा ४७ को उपदफा (२) 
बमोक्षिमको वववादका हकमा त्यस्तो व्यहोरा िनाई वववाद समाधानको 
लालग अदालत िानको लालग सम्बक्षन्धत पिलाई िानकारी ददई तत ्
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सम्बन्धी लमलसल तथा कागिात सम्बक्षन्धत अदालतमा पठाइददन ु
पनेछ।” 

(८)   दफा ५५ को सट्टा देहायको दफा  ५५ राक्षखएको छाः- 

“५५. सम्पक्षत्त कराः (१) गाउँपाललका तथा नगरपाललकाले आफ्नो 
िेिलभिको घर र घरिग्गामा सम्पक्षत्त कर लगाउनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम सम्पक्षत्त कर लगाउँदा घर र 
सो घरले चचेको िग्गामा सम्पक्षत्त कर लगाइन बाँकी िग्गा र घर 
नभएका अन्य िग्गामा दफा ५६ बमोक्षिम भलूमकर (मालपोत) 
लगाउन ुपनेछ। 

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोिनको लागी “घरले चचेको िग्गा” 

भन्नाले घरले ओगटेको िग्गाको िेिफल र अलधकतम 
सो िेिफल बराबरको थप िग्गासम्म सम्झन ुपछन। 

(३) उपदफा (१) को प्रयोिनको लालग घर र घरिग्गाको 
मूल्याङ्कन देहायको आधारमा गनुन पनेछाः- 

(क) घर र घरिग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र 
उपयोगको अवस्था, 

(ख) घर र घरिग्गाको चलनचक्षल्तको मूल्य र घरको 
ह्रास मूल्य, 

(ग) घर र घरिग्गाको व्यापाररक वा आवासीय 
उपयोगको अवस्था। 

(४) उपदफा (१) बमोक्षिम घर र घरिग्गाको सम्पक्षत्त 
करको दर लनधानरण गदान नागररकको िीवनस्तर, आलथनकस्तर र कर 
लतनन सक्ने िमताको आधारमा गनुन पनेछ। 
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(५) यस ऐनमा अन्यि िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापलन 
देहायको घर र घरिग्गामा सम्पक्षत्त कर लाग्ने छैनाः- 

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको 
स्वालमत्वमा रहेको घर र िग्गा,  

(ख)  सरकारी अस्पतालको घर र घरिग्गा,  
(ग)  गठुीको स्वालमत्वमा रहेको घर र िग्गा,  
(घ)  मनुाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन गररएको 

सरकारी क्षशिण संस्था, कम्पनी, सलमलत, प्रालधकरण, 

बोडन र सरकारी संस्थानको घर र घरिग्गा,  
(ङ)  मनुाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन भएका संघ, 

संस्थाको घर र घरिग्गा,  
(च)  धालमनक संस्था (मक्षन्दर, गमु्बा, चचन, मक्षस्िद आदद) 

को घर र घरिग्गा,  
(छ)  खानेपानी सङ्कलन पोखरी, ववद्यतुगहृ, मसानघाट, 

कलिस्तान, कवनला, मिार, ववमानस्थल, बसपाकन , 
रंगशाला, उद्यान, पाकन  िस्ता सावनिलनक उपयोगका 
स्थलहरू,  

(ि)  रािदूतावास, वाक्षणज्य लनयोग, कुटनैलतक लनयोगका 
घर र घरिग्गा।” 

(९) दफा ६२ पलछ देहायका दफा ६२क. र ६२ख. थवपएका छन:्- 
“६२क. लबक्री गनन सक्नाेः (१) गाउँपाललका तथा नगरपाललकाले 

आफ्नो िेिलभि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारक्षम्भक 
वातावरणीय परीिणबाट तोवकएको पररमाणमा स्लेट, ढुङ्गा, 
लगट्टी, बालवुा एवं माटोिन्य वस्तकुो लबक्री गनन सक्नेछ। 
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(२) गाउँपाललका तथा नगरपाललकाले आफ्नो 
िेिलभिको सावनिलनक तथा ऐलानी िग्गामा रहेका काठ 
दाउरा, िरािरुी, दहत्तर बहत्तर आददको लबक्री गनन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोक्षिम लबक्री बापत 
प्राप्त रकम गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको सक्षञ्चत कोषमा 
िम्मा गनुन पनेछ। 

६२ख. सामदुावयक वनबाट आय प्राप्त गने: (१) सामदुावयक वन 
उपभोिा सलमलतले वन पैदावार लबक्री तथा उपयोग सम्बन्धी 
आफ्नो वावषनक कायनयोिना बनाई गाउँपाललका तथा 
नगरपाललकाबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम वन पैदावारको लबक्री 
वापत प्राप्त हनुे रकमको दश प्रलतशत रकम सम्बक्षन्धत 
गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको सक्षञ्चत कोषमा िम्मा गनुन 
पनेछ।” 

(१०)  दफा ६६ को,– 

(क) उपदफा (६) मा रहेका “फागनु मवहनालभि” भन्ने 
शब्दहरुको सट्टा “वैशाख दश गतेलभि” भन्ने शब्दहरु 
राक्षखएका छन।् 

 (ख) उपदफा (७) मा रहेका “चैि पन्र गतेलभि” भन्न े
शब्दहरुको सट्टा “वैशाख पन्र गतेलभि” भन्न े शब्दहरु 
राक्षखएका छन।् 

(११)  दफा ८४ को उपदफा (४) पलछ देहायको उपदफा (५) थवपएको 
छाः- 
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“(५) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतले आफूलाई प्राप्त 
अलधकारमध्ये आवश्यकता अनसुार केही अलधकार आफू मातहतको 
अलधकृत कमनचारीलाई प्रत्यायोिन गनन सक्नेछ।” 

(१२)  दफा ८५ को,– 

(क) उपदफा (२) मा रहेका “सेवा तथा स्थानीय तहमा कायनरत” 
भन्न े शब्दहरुको सट्टा “सेवामा कायनरत” भन्ने शब्दहरु 
राक्षखएका छन।्  

(ख) उपदफा (३) मा रहेका “स्थानीय तहमा कायनरत स्थानीय 
तहका स्थायी कमनचारीहरु” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “स्थानीय 
तहमा कायनरत स्थायी कमनचारीहरु” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका 
छन।्  

(१३)  दफा ९४ को उपदफा (५) मा रहेका “औषलध उपचार सम्बक्षन्धत 
ववदा” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “औषलध उपचार, ववदा” भन्ने शब्दहरू 
राक्षखएका छन।् 

(१४)  दफा १०५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा रहेका “मखु्य 
सक्षचव” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “प्रमखु सक्षचव” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका 
छन।् 

(१५)  दफा ११६ पलछ देहायको दफा ११६क. थवपएको छाः- 

“११६क. सदस्य कायम रहन:े (१) सभाको कुनै सदस्य 
कायनपाललकामा लनवानक्षचत भएमा लनिको सम्बक्षन्धत वडा 
सलमलतको सदस्य पद कायमै रहनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिमको सदस्यले कुनै 
एक पदको माि सवुवधा ललन ुपनेछ।” 

(१६) अनसूुची-१ को,- 
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(क) अनसूुची शीषनकमा रहेका “वहमाली, पहाडी तथा लभिी मधेश 
र तराईका क्षिल्लाहरूको वववरण” भन्ने शब्दहरूको सट्टा 
“वहमाली, पहाडी, लभिी मधेश, तराई काठमाडौँ उपत्यकाका 
क्षिल्लाहरूको वववरण” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन।् 

(ख) खण्ड (ख) अन्तगनत पहाडी क्षिल्लाहरुको सूचीको 
क्रमसङ्खख्या १५ क्षझकी खण्ड (क) अन्तगनत वहमाली 
क्षिल्लाहरुको सूचीको क्रमसङ्खख्या २० पलछ देहायको 
क्रमसङ्खख्या २१. थवपएको छाः- 

    “२१. म्याग्दी,” 

४८. श्रम ऐन, २०७४ मा संशोधनाः श्रम ऐन २०७४ को, - 

(१)  दफा २ को,- 

(क)  खण्ड (घ) मा रहेका “ श्रम कायानलय” भन्ने शब्दहरुको 
सट्टा “श्रम तथा रोिगार कायानलय” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका 
छन।् 

(ख) खण्ड (ट) मा रहेको “श्रम तथा रोिगार” भन्ने शब्दहरुको 
सट्टा “श्रम, रोिगार तथा सामाक्षिक सरुिा” भन्ने शब्दहरु 
राक्षखएका छन।्  

(ग)   खण्ड (थ) मा रहेका “श्रम ववभाग” भन्ने शब्दहरुको सट्टा 
“श्रम तथा व्यवसाय िन्य सरुिा ववभाग” भन्ने शब्दहरु 
राक्षखएका छन।् 

(२) दफा २२ को उपदफा (३) पलछ देहाय बमोक्षिमको प्रलतवन्धात्मक 
वाक्यांश थवपएको छ। 

“तर नेपाल सरकारका ववलभन्न मन्िालय, ववभाग, लगानी बोडन 
र नेपाल सरकारको पूणन वा आंक्षशक स्वालमत्व भएका संघ, संस्था वा 
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अन्य आलधकाररक लनकायहरुले नेपाल सरकार वा सम्बक्षन्धत 
मन्िालयको स्वीकृलत ललई गरेको लगानी सम्झौतामा उल्लेख भएको 
ववषयमा यस ऐन बमोक्षिम प्राववलधक वा ववज्ञको रुपमा काम गनन 
आउने ववदेशी नागररकको हकमा ववज्ञापन प्रकाशन गनुनपने छैन।” 

(३)  दफा ५३ को उपदफा (७) क्षझवकएको छ। 

(४) दफा १०५ पलछ देहायको दफा १०५क. थवपएको छाः- 

   “१०५क. प्रदेश सरकारले प्रदेश श्रम सल्लाहकार पररषद गठन 
गनन सक्नाेः (१) यो ऐनको कायानन्वयनको लालग सहिीकरण 
गनन तथा प्रदेश तहमा श्रम िेिमा गनुन पने सधुारको 
कामलाई व्यवक्षस्थत गननको लालग प्रदेश सरकारले प्रदेश 
श्रम सल्लाहकार पररषदको गठन गनन सक्नेछ। 

(२) प्रदेश श्रम सल्लाहकार पररषदको गठन, 

संचालन तथा अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले तोके वमोक्षिम 
हनुेछ।” 

(५) दफा १०६ को उपदफा (४) मा रहेका “उपदफा (३) बमोक्षिम” 
भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस दफा बमोक्षिम” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका 
छन।् 

(६) दफा १६६ को उपदफा (५) पलछ देहायका उपदफा (६) र (७) 
थवपएका छन:्- 

“(६) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयमावली 
बमोक्षिम ववभाग, कायानलय वा  यस ऐन बमोक्षिम लनणनय गनन अलधकार 
प्राप्त अलधकारीले गरेको लनणनय सम्बक्षन्धत पिले कायानन्वयन गनुन 
पनेछ। 
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(७) उपदफा (६) बमोक्षिम ववभाग, कायानलय वा 
अलधकारीको लनणनय कायानन्वयन नगने पिलाई ववभाग वा कायानलयले 
यस ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयमावली बमोक्षिम कारबाही 
गनन सक्नेछ।” 

(७) दफा १७७ को दफा शीषनक पलछ शरुुमा अंक “(१)” थवपएको छ।  

(८) दफा १८३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) को सट्टा 
देहायका खण्ड (ख) र (ग) राक्षखएका छन:्- 

 “(ख) औद्योलगक प्रक्षशिाथी तालीम ऐन, २०३९, 

(ग) लनवकृ्षत्त कोष ऐन, २०४२”  

४९. सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधनाः सहकारी ऐन, २०७४ को,- 

(१)  दफा २ को खण्ड (द) मा रहेका “दतान भएको” भन्ने शब्दहरुको 
सट्टा “गठन भएको” भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(२) दफा १९ को खण्ड (ङ) मा रहेका “तोवकए बमोक्षिम” भन्ने 
शब्दहरूको सट्टा “तोके बमोक्षिम” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन।् 

(३) दफा ५० को उपदफा (६) को सट्टा देहायको उपदफा (६) राक्षखएको 
छाः- 

“(६) सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यबीच ऋण 
लगानी, नेपाल सरकारले िारी गरेको ऋणपि वा सहकारी बैङ्क वा 
साना वकसान लघवुवत्त संस्थाको शेयर खरीद गनन बाहेक अचल सम्पक्षत्त 
खरीद, पूवानधार लनमानण, कारोबारमा लगानी, फमन, कम्पनी वा अन्य कुनै 
बैङ्कको शेयर खरीद वा अन्य कुनै प्रयोिनमा उपयोग गनुन हुँदैन।”  

(४) दफा ८९ को उपदफा (२) मा रहेका “उपदफामा (१) मा” भन्ने 
शब्दहरूको सट्टा “उपदफा (१) मा” भन्ने शब्दहरू राक्षखएका छन।् 
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(५) दफा १२७ को दफा शीषनक पलछ रहेको अंक “(१)” क्षझवकएको 
छ। 

(६) दफा १५० पलछ देहायको दफा १५०क. थवपएको छाः- 

“१५०क. सम्पक्षत्त शिुीकरण लनवारण सम्बन्धी लनदेशन पालना गनुन 
पने: (१) सहकारी संस्थाले सम्पक्षत्त शिुीकरण तथा 
आतङ्कबादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी लनवारण 
सम्बन्धमा प्रचललत कानून बमोक्षिमका लनकायबाट िारी 
भएको लनदेशनको पालना गनुन पनेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोक्षिमको व्यवस्था प्रदेश 
वा स्थानीय सहकारी कानून अन्तगनत दतान वा सञ्चालन 
भएको सहकारी संस्थाको हकमा समेत समान रूपमा लागू 
हनुेछ। 

(३) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उपदफा 
(२) बमोक्षिम दतान वा सञ्चालन भएको सहकारी संस्थालाई 
उपदफा (१) बमोक्षिमको लनदेशन लागू गनुन, गराउन ु
पनेछ।” 

५०. योगदानमा आधाररत सामाक्षिक सरुिा ऐन, २०७४ मा संशोधनाः योगदानमा 
आधाररत सामाक्षिक सरुिा ऐन, २०७४ को,-  

(१) दफा २ को खण्ड (ङ) मा रहेका “श्रम तथा रोिगार” भन्ने 
शब्दहरुको सट्टा “श्रम, रोिगार तथा सामाक्षिक सरुिा” भन्ने शब्दहरु 
राक्षखएका छन।् 

 (२)    दफा २६ को उपदफा (३) क्षझवकएको छ। 

५१. प्रधान न्यायाधीश तथा सवोच्च अदालतका न्यायाधीशको पाररश्रलमक, सवुवधा र 
सेवाका अन्य शतन सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा संशोधनाः प्रधान न्यायाधीश तथा 
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सवोच्च अदालतका न्यायाधीशको पाररश्रलमक, सवुवधा र सेवाका अन्य शतन 
सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २३ को उपदफा (५) मा रहेका “घर लबदा 
लबदामा घर िाँदा” भन्न ेशब्दहरूको सट्टा “घर लबदामा घर िाँदा” भन्न ेशब्दहरू 
राक्षखएका छन।् 

५२. राप्ती स्वास््य ववज्ञान प्रलतष्ठान ऐन, २०७४ मा संशोधनाः राप्ती स्वास््य ववज्ञान 
प्रलतष्ठान ऐन, २०७४ को दफा ३५ को उपदफा (४) मा रहेका “दफा ३३” 
भन्न ेशब्द र अङ्कको सट्टा “दफा ३२” भन्न ेशब्द र अङ्क राक्षखएका छन।्   

५३. प्रदेश प्रमखुको पाररश्रलमक तथा सवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा संशोधनाः प्रदेश 
प्रमखुको पाररश्रलमक तथा सवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ११ को 
दफा शीषनकको सट्टा देहायको शीषनक राक्षखएको छाः- 

“दैलनक भत्ता पाउन”े 

५४. ववपद् िोक्षखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा संशोधनाः ववपद् 
िोक्षखम न्यूनीकरण तथा  व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को,– 

 (१) दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को सट्टा देहायको खण्ड 
(ख) राक्षखएको छाः- 

“(ख) नेपाल सरकारका मन्िीहरु -सदस्य” 

(२) दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड 
(ग) राक्षखएको छाः- 

“(ग)  नेपाल सरकारका मन्िालयका सक्षचवहरु-सदस्य”  

 (३) दफा १२ को सट्टा देहायको दफा १२ राक्षखएको छाः- 

“१२.  कायनकारी प्रमखुाः (१) नेपाल सरकारले प्रालधकरणको 
प्रशासकीय प्रमखुको रुपमा काम गनन नेपाल सरकारद्वारा मान्यता 
प्राप्त ववश्वववद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपालध हालसल गरेको र सम्बक्षन्धत 
िेिमा कम्तीमा दश वषनको अनभुव भएको व्यक्षिलाई उपदफा (२) 
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बमोक्षिमको सलमलतको लसफाररसमा कायनकारी प्रमखुको रूपमा लनयिु 
गनेछ।  

(२) नेपाल सरकारले कायनकारी प्रमखुको लनयकु्षिको लालग 
उपयिु व्यक्षिको नाम लसफाररस गनन मन्िालयको सक्षचवको 
संयोिकत्वमा अन्य दईुिना ववज्ञ सदस्य रहेको सलमलत गठन गनेछ। 
कायनकारी प्रमखुको लनयकु्षिको लालग लसफाररस गदान अवलम्बन गने 
प्रवक्रया तथा बैठक सम्बन्धी कायनववलध सो सलमलत आफैले लनधानरण 
गरे बमोक्षिम हनुेछ।  

(३) कायनकारी प्रमखुको पदावलध पाँच वषनको हनुेछ।  

(४) उपदफा (३) मा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापलन 
कायनकारी प्रमखुको कायनसम्पादन सन्तोषिनक नभएमा नेपाल 
सरकारले लनिलाई िनुसकैु बखत कायनकारी प्रमखुको पदबाट हटाउन 
सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोक्षिम कायनकारी प्रमखुको पदबाट 
हटाउन ुअक्षघ लनिलाई सफाइ पेश गने मनालसब मौका ददन ुपनेछ। 

(६) कायनकारी प्रमखुले कायनकारी सलमलतको प्रत्यि 
लनयन्िणमा रही कायन गनेछ र आफ्नो कायनसम्पादनका लालग पररषद् 
र नेपाल सरकार प्रलत िवाफदेही हनुेछ। 

(७) कायनकारी प्रमखुले ववपद्को समयमा ववपद् प्रलतकायन 
लनयन्िकको रूपमा कायन गनेछ। 

(८) कायनकारी प्रमखुको पाररश्रलमक, सवुवधा, सेवाको शतन 
तथा काम, कतनव्य र अलधकार सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोक्षिम 
हनुेछ। 



 

66 

 

(४) पररच्छेद-६ को शीषनकमा रहेका "प्रदेश ववपद व्यवस्थापन सलमलत" 
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन पररषद् र प्रदेश ववपद् 
व्यवस्थापन कायनकारी सलमलत" भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(५) मूल ऐनको पररच्छेद-६ को शीषनक पलछ देहायको दफा १३क. 
थवपएको छाः- 
"१३क. प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन पररषदाः (१) प्रदेशस्तरमा ववपद् 

व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत तथा योिना तयार गने, 
आवश्यकता अनसुार प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सलमलतलाई 
नीलतगत मागनदशनन गने तथा लनदेशन ददने समेतको 
प्रयोिनको लालग प्रत्येक प्रदेशमा मखु्यमन्िीको अध्यितामा 
प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन पररषद रहनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षिमको प्रदेश ववपद् 
व्यवस्थापन पररषदमा रहने सदस्य, सो पररषदको बैठक 
तथा लनणनय र तत ्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले 
बनाएको लनयममा तोवकए बमोक्षिम हनुेछ।" 

 (६) दफा १४ को,– 
(क) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राक्षखएको 

छाः- 

“(१) प्रत्येक प्रदेशमा ववपद व्यवस्थापन गननको 
लालग प्रदेश सरकारले प्रदेश रािपिमा सूचना प्रकाशन गरी 
प्रदेशको आन्तररक मालमला सम्बन्धी ववषय हेने मन्िीको 
अध्यितामा प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन कायनकारी सलमलत गठन 
गनन सक्नेछ।” 

(ख) उपदफा (१) पलछ देहायको उपदफा (१क) थवपएको छाः- 
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“(१क) प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन कायनकारी 
सलमलतमा अध्यिको अलतररि बवढमा पन्र िना सदस्य 
रहनेछन।्” 

(ग) उपदफा (२) को खण्ड (ध) मा रहेका “तोवकए 
बमोक्षिमका” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “प्रदेश सरकारले 
बनाएको लनयममा तोवकए बमोक्षिमका” भन्न े शब्दहरू 
राक्षखएका छन।् 

(घ)  उपदफा (४) मा रहेका “तोवकए बमोक्षिम” भन्न ेशब्दहरूको 
सट्टा प्रदेश सरकारले बनाएको लनयममा तोवकए बमोक्षिम” 
भन्न ेशब्दहरू राक्षखएका छन।् 

(७) दफा १७ को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राक्षखएको 
छाः- 

"(१) प्रत्येक स्थानीय तहले गाउँपाललकाको अध्यि वा 
नगरपाललकाको प्रमखुको अध्यितामा बढीमा पन्र िना सदस्य रहेको 
स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलमलत गठन गनुन पनेछ।" 

(८) दफा २३ को सट्टा देहायको दफा २३ राक्षखएको छाः- 
"२३. अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) ववपद् व्यवस्थापनको 

लालग प्रत्येक प्रदेश, क्षिल्ला तथा स्थानीय तहमा ववपद् 
व्यवस्थापन कोष रहनेछ। 

(२) प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन कायनकारी सलमलतले 
ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गदान क्षिल्ला ववपद् 
व्यवस्थापन सलमलत माफन त गराउन सक्नेछ र सो प्रयोिनको 
लालग उपदफा (१) बमोक्षिमको प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन 
कोषबाट आवश्यक रकम क्षिल्ला ववपद् व्यवस्थापन 
कोषलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 
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(३) उपदफा (१) बमोक्षिमको प्रदेश ववपद् 
व्यवस्थापन कोष तथा स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन कोषमा 
रहने रकम तथा त्यस्तो कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था 
सम्बक्षन्धत प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएको लनयममा 
तोवकए बमोक्षिम हनुेछ।" 

 (९) दफा ४७ पलछ देहायको दफा ४७क. थवपएको छाः- 

“४७क. प्रदेश सरकारले लनयम बनाउन सक्नाेः (१) प्रदेश सरकारले 
यस ऐन बमोक्षिम ववपद् व्यवस्थापनलाई व्यवक्षस्थत तथा 
प्रभावकारी बनाउन आवश्यक लनयम बनाउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) ले ददएको अलधकारको 
सवनसामान्यतामा कुनै प्रलतकूल प्रभाव नपने गरी प्रदेश 
सरकारले देहायका ववषयमा लनयम बनाउन सक्नेछाः- 

(क) प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन कायनकारी 
सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र 
अलधकार सम्बन्धी,  

(ख) प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन कोषमा रहने 
रकम, त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 
सम्बन्धी, 

(ग) यस ऐन बमोक्षिम लनयमावलीबाट 
व्यवस्था गनन सवकने अन्य कुनै 
ववषयमा। 

(३) यस ऐन बमोक्षिम प्रदेश सरकारले बनाएको 
लनयमहरु प्रदेश रािपिमा प्रकाशन भए पलछ माि लागू 
हनुेछन।्” 
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(१०) दफा ४८ मा रहेका “कायनकारी सलमलतले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा 
“कायनकारी सलमलत र प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सलमलतले” भन्न ेशब्दहरू 
राक्षखएका छन।् 

(११) मूल ऐनको ठाउँ ठाउँमा रहेका "प्रदेश ववपद व्यवस्थापन सलमलत" 
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन कायनकारी सलमलत" 
भन्ने शब्दहरु राखी रुपान्तर गररएको छ। 

५५. राविय सभा सदस्य लनवानचन ऐन, २०७५ मा संशोधनाः राविय सभा सदस्य 
लनवानचन ऐन, २०७५ को- 

(१) दफा ३ को,– 

(क) दफा शीषनक पलछ “(१)” भन्न ेअंक थवपएको छ। 

(ख) खण्ड (घ) पलछ देहायको उपदफा (२) थवपएको छाः- 

 “(२) उपदफा (१) को उपखण्ड (क) र (घ) 
मा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापलन सो खण्ड बमोक्षिम 
लनवानक्षचत कुनै सदस्यको पद िनुसकैु कारणले ररि भई 
उपलनवानचन हुँदा वा संववधानको धारा ८६ को उपधारा (३) 
बमोक्षिम कायम भएको पदावलध समाप्त भई कुनै समूहको 
एक िना सदस्यको लालग माि लनवानचन गनुन पने अवस्थामा 
िनु समूह र तरीकाबाट लनवानक्षचत भएको हो सोही र समूह 
र तरीकाबाट मतदाताले ददने एक मतको आधारमा सवै 
भन्दा बढी मत ल्याउने एक िना लनवानक्षचत हनुेछ।” 

(२) दफा ५ को,– 
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(क) उपदफा (१) पलछ देहायको उपदफा (१क) थवपएको छाः- 

 “(१क) उपदफा (१) बमोक्षिम लनवानचनको लमलत 
तोक्दा संववधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोक्षिम 
कायम भएको पदावलध समाप्त भई ररि हनु आउन ेसदस्य 
पदको लनवानचनको लमलत सो पद ररि हनु ुभन्दा पैँतीस ददन 
पवहले लनवानचन हनुे गरी लमलत तोक्न ु पनेछ। सो बाहेक 
अन्य कुनै कारणले पद ररि भई उपलनवानचन गनुनपने 
अवस्थामा पद ररि भएको लमलतले पैंतीस ददन लभि लनवानचन 
सम्पन्न गने गरी लमलत तोक्न ुपनेछ।” 

(ख) उपदफा (२) मा रहेका “उपदफा (१)” भन्न ेशव्दहरुको 
सट्टा “यस दफा” भन्न ेशब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(३)   दफा ११ को खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) राक्षखएको छाः- 

“(ग) कुनै गाउँपाललका वा नगरपाललकाको मतदाता नामावलीमा 
नाम समावेश भएको,” 

(४) दफा ६१ को सट्टा देहायको दफा ६१ राक्षखएको छाः- 

“६१. उपलनवानचनाः कुनै सदस्यको पदावलध छ मवहनाभन्दा बढी 
कायम रहँदै कुनै कारणले लनिको पद ररि भएमा ररि 
भएको पैँतीस ददनलभि नेपाल सरकारले तोकेको लमलतमा 
आयोगले त्यस्तो ररि सदस्यको पद यो ऐन बमोक्षिम बाँकी 
अवलधको लालग उपलनवानचनद्वारा दफा ३ बमोक्षिम पूलतन 
गनेछ।” 
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(५)   अनसूुची-१ को क्रमसंख्या २ मा रहेका  

 

“कूल िनसङ्खख्या (पलछल्लो राविय िनगणना अनसुार) 
 

िम्मा गाउँपाललका र नगरपाललकाको सङ्खख्या x २” 

भन्ने शब्दहरुको सट्टा  

 

 

“कूल िनसङ्खख्या (पलछल्लो राविय िनगणना अनसुार)  

                                                                                                                                                                                                                                                            ÷ १००० 

िम्मा गाउँपाललका र नगरपाललकाको सङ्खख्या x २” 

        भन्ने शब्दहरु राक्षखएका छन।्  

५६. खारेिी: कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ खारेि गररएको छ।  

फागनु ३, २०७५ मा बसेको प्रलतलनलध सभाको बैठकले संशोधन सवहत पाररत गरेको, 
फागनु १५, २०७५ मा बसेको राविय सभाको बैठकले यो ववधेयकलाई संशोधन सवहत 
वफतान गरेको र फागन ु१८, २०७५ मा बसेको प्रलतलनलध सभाको वैठकले पनुाः पाररत 
गरेको व्यहोरा नपेालको संववधानको धारा ११३ को उपधारा (१) बमोक्षिम प्रमाक्षणत 
गदनछु। 

 
......................... 
कृष्ण बहादरु महरा 
    सभामखु 
  प्रलतलनलध सभा 
 

 

 

 

प्रलतलनलध सभाका सभामखुबाट प्रमाक्षणत यो ववधेयक  
नेपालको संववधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोक्षिम 
प्रमाणीकरण गदनछु । 

 

                (ववद्यादेवी भण्डारी) 
लमलताः २०७५/११/१९       रािपलत 


