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प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, २०७५ राई सॊशोधन गनन फनेको ववधेमक 

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

सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

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

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 

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

(क) खण्ड (क) को सट्टा देहामको खण्ड (क) याक्षखएको छ :- 

"(क) अछधकाय प्राप् त अछधकायी" ब्ारे मातामात व्मवस्था कामानरम सवायी, मातामात व्मवस्था 
कामानरम सवायी चारक अनभुछतऩत्र, मातामात व्मवस्था सेवा कामानरम य मस ऐन अन्तयगतका 
अन्म कामानरमका प्रभखु सम्झनऩुछन।"  

(ख) खण्ड (क) ऩछछ देहामको खण्ड (क१.) थवऩएको छ :- 

"(क१.) "कामानरम" ब्ारे मातामात व्मवस्था कामानरम सवायी, मातामात व्मवस्था कामानरम 
सवायी चारक अनभुछतऩत्र, मातामात व्मवस्था सेवा कामानरम सम्झनऩुछन य सो शब्दरे मस ऐन 

अन्तयगतका अन्म कामानरम सभेतराई जनाउॉछ।" 

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

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

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

"(१) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम सयकायको ऩूणन,अछधकाॊश वा आॊक्षशक स्वाछभत्व बएको सॊगठित 

सॊस्थाको नाभभा दतान बई दतानको प्रभाणऩत्र प्राप्त सवायी साधनराई सॊस्थानको सवायी साधन बछननछे।" 

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

(क) उऩदपा (१) को प्रछतफन्धात्भक वाकमाॊशभा यहेको "अस्थामी" ब्े शब्द क्षझवकएको छ। 

(ख) उऩदपा (४) को दतान अगाडी "शरुु” ब्े शब्द थवऩएको छ। 

(ग) उऩदपा (5) क्षझवकएको छ। 

(घ) उऩदपा (६) भा उक्षलरक्षखत "उऩदपा (५)" ब्े शब्दको सट्टा "सवायी दतान सम्फन्धी" ब्े 

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

8. भूर ऐनको दपा ३१ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ३१ को प्रछतवन्धात्भक वाकमाॉश हटाइएको छ। 

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

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

(क) उऩदपा (२) भा  यहेका "भन्त्रारमको सहभछत छरई" ब्े शब्दहरु क्षझवकएका छन।् 

(ख) उऩदपा (२) भा देहामको प्रछतफन्धात्भक वाकमाॊश थवऩएको छ :- 
"तय सवायी छनभानता कम्ऩनीरे सवायीको फनोट सम्फन्धभा छनधानयण गयेको ववस्ततृ 

वववयण(स्ऩेछसवपकेशन) भा ऩरयवतनन गने गयी स्वीकृछत ठदइने छैन।" 
(ग) उऩदपा (४) भा देहामको "प्रछतफन्धात्भक" वाकमाॊस थवऩएको छ :- 

" तय शरुु दतान बएको छभछतरे सात फषन ऩूया बएका सवायी साधनराई रुऩान्तयण गने गयी 
स्वीकृछत ठदइने छैन ।" 

(घ) उऩदपा (४) ऩछछ देहामको उऩदपा (५) थवऩएको छ :- 
"(५) मस दपा फभोक्षजभ सवायीको यङ्ग, छसट सङ्ख्मा वा स्वरुऩ ऩरयवतनन सम्फन्धी अन्म 

वववयण(स्ऩेछसवपकेसन) तोवकए फभोक्षजभ हनुेछ।" 

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

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

"(१) दतानको प्रभाणऩत्र च्माछतएभा य झतु्रो बै नफकु्षझने बएभा सो बए गयेको छभछतरे ऩन्र ठदन छबत्र सवायी 
धनीरे अछधकाय प्राप्त अछधकायी सभऺ सो को प्रछतछरवऩ सॊरग्न गयी तोवकएको ढाॉचाभा तोवकएको दस्तयु 
सवहत छनवेदन ठदन ुऩनेछ। 

तय दतान प्रभाणऩत्र हयाएभा वा अन्म कुनै कायणवस नाछसएभा नक्षजकको ट्रावपक प्रहयी कामानरमको 
छसपारयस सवहत छनवेदन ठदन ुऩनेछ।" 

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

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

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

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

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

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

(ख) उऩदपा (२) को सट्टा देहामको उऩदपा (२) याक्षखएको छ :- 
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"(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ म्माद नाघी चारक अनभुछतऩत्र नफीकयण गयाउन आउन े
चारकफाट नफीकयण दस्तयुको अछतरयक्त सो म्माद नाघेको एक वषनसम्भ एक सम 

प्रछतशत, दईु वषनसम्भ दईु सम प्रछतशत, तीन वषनसम्भ तीन सम प्रछतशत, चाय वषनसम्भ 
चाय सम प्रछतशत य ऩाॉच वषनसम्भ ऩाॉच सम प्रछतशत थऩ दस्तयु सभेत छरई नफीकयण 
गनुन ऩनेछ।"  

(ग) उऩदपा (४) भा यहेको "दश" ब्े शब्दको सट्टा "ऩाॉच" ब्े शब्द याक्षखएको छ। 

15. भूर ऐनको दपा ६६ भा सॊशोधन: दपा ६६ को उऩदपा (१) भा यहेको "ऩैतीस" ब्े शब्दको सट्टा 
"ऩन्र" ब्े शब्द याक्षखएको य "चारकरे" ब्े शब्दको ऩछछ "ट्रावपक प्रहयी कामानरमको छसपारयसऩत्र 
सवहत" ब्े शब्दहरु थवऩएका छन।् 

16. भूर ऐनको दपा ८५ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ८५ को "ढाॉचाभा" ब्े शब्द ऩछछ यहेका "जाॉचऩास 
गयेको छभछतरे सात ठदनछबत्र"  ब्े शब्दहरु थवऩएका छन।् 

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

(क) उऩदपा (१) भा यहेका "प्रदेशभा भात्र सञ्चारन गनन सवकने गयी" ब्े शब्दहरु क्षझवकएका 
छन।् 

(ख) उऩदपा (१) भा देहामको प्रछतवन्धात्भक वाकमाॉश थवऩएको छ :- 
"तय एक प्रदेशफाट अको प्रदेशभा सञ्चारन हनुे सवायीको राछग अको प्रदेशको सम्फक्षन्धत 

मातामात व्मवस्था कामानरमको सहभछत छरइ भागन इजाजतप्रत्र ठदन सवकनेछ।" 

(ग) उऩदपा (४) भा उक्षलरक्षखत "एक वषनसम्भ" ब्े शब्दको सट्टा "छ भवहना" ब्े शब्दहरु 
याक्षखएका छन।् 

18. भूर ऐन दपा ८९ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ८९ को,- 

(क) उऩदपा (१) भा यहेका "ताऩछन कुनै” ब्े शब्दहरु  ऩछछ "भारवाहक" ब्े शब्द थवऩएको य 
"मातामात" ब्े शब्दको सट्टा "ढुवानी" ब्े शब्द याक्षखएको छ। 

(ख) उऩदपा (१) भा उक्षलरक्षखत "व्मवस्थाऩन सछभछत सॉग ऩयाभशन गयी" ब्े शब्दहरु क्षझवकएका 
छन।्  

19. भूर ऐनको ९२ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ९२ को,- 
(क) उऩदपा (१) भा यहेका "म्माद सवकन ुबन्दा ऩन्र ठदन अगावै" ब्े शब्दहरुको सट्टा ”म्माद 

सवकएको ऩन्र ठदनछबत्र” ब्े शब्दहरु याक्षखएका छन।् 

(ख) उऩदपा (३) भा उक्षलरक्षखत "एक  वषनको"  ब्े शब्दहरुको सट्टा "छ भवहनाको" ब्े 
शब्दहरु याक्षखएका छन।् 

20. भूर ऐनको दपा ९3 भा सॊशोधन: भूर  ऐनको दपा ९३ को,- 
(क) दपा शीषनकभा यहेको "यद्द" ब्े शब्दको सट्टा "छनरम्फन" ब्े शब्द याक्षखएको छ। 
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(ख) उऩदपा (१) भा यहेको "यद्द" ब्े शब्दको सट्टा "छनरम्फन" ब्े शब्द याक्षखएको छ। 

(ग) उऩदपा (२) य (३) क्षझवकएका छन।् 

21. भूर ऐनको दपा ९४ भा सॊशोधन: भूर  ऐनको दपा ९४ भा यहेका “यद्द बई अछबरेख कट्टा” ब्े 
शब्दहरुको सट्टा "छनरम्फन" ब्े शब्द याक्षखएको य "अको" ब्े शब्द क्षझवकएको छ। 

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

"(१) भागन इजाजतऩत्र च्माछतएभा य झतु्रो बै नफकु्षझने बएभा सो बए गयेको छभछतरे ऩन्र ठदनछबत्र सवायी धनी 
वा व्मवस्थाऩकरे भागन इजाजतऩत्रको राछग अछधकाय प्राप्त अछधकायी सभऺ सो को प्रछतछरवऩ सॊरग्न याखी 
तोवकएको ढाॉचाभा तोवकएको दस्तयु सवहत छनवेदन ठदन ुऩनेछ। 

तय भागन इजाजतऩत्र हयाएभा वा अन्म कुनै कायणवस नाछसएभा सो बए गयेको छभछतरे नक्षजकको 
ट्रावपक प्रहयी कामानरमको छसपारयस सवहत सात ठदनछबत्र छनवेदन ठदन ुऩनेछ।" 

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

"(१) कुनै ऩछन सावनजछनक सवायी साधनरे मस ऐन फभोक्षजभ भागन इजाजतऩत्र छरन ु ऩूवन देहाम फभोक्षजभ 
सवायी साधन जाॉचऩास गयाएको हनु ुऩनेछ :- 
(क) तमायी सवायी साधान आमात बई सावनजछनक सवायीको रुऩभा दतान गयी नाभसायी बएको छभछतरे 

सात ठदनछबत्र जाॉच ऩास गयाउन ुऩने, 
(ख) चेछसस आमात बई सवायी साधनको स्वरुऩ (फडी) फनाउन ुऩने अवस्थाको सवायी साधन दतान 

बएको छभछतरे छ भवहनाछबत्र सवायी साधनको स्वरुऩ (फडी) छनभानण गयी नाभसायी गरयसकन ु
ऩने य नाभसायी बएको छभछतरे सात ठदनछबत्र जाॉचऩास गयाउन ुऩने।" 

24. भूर ऐनभा दपा १०५क. थऩ: भूर ऐनभा देहामको दपा १०५क. थवऩएको छ :- 
"१०५क. प्रदषुण जाॉच नगयाएभा हनुे जरयवाना: (१) मस ऐन फभोक्षजभ प्रदषुण जाॉच गयी ठदएको क्षस्टकयको 
भान्मता अवछध सभाप्त बएको सात ठदनछबत्र ऩनु् प्रदषुण जाॉच गयाउन ुऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको अवछधछबत्र प्रदषुण जाॉचऩास नगयाएभा देहाम फभोक्षजभको जरयवाना गयी ऩनु् 
प्रदषुण जाॉच गनुन ऩनेछ :- 

(क) अवछध सभाप्त बएको तीस ठदन सम्भ दोब्वय जरयवाना, 
(ख) खण्ड (क) भा उलरेक्षखत अवछध नाघेभा थऩ एक हजाय रुऩैमा देक्षख दईु हजाय रुऩैमा सम्भ 

जरयवाना" 

25. भूर ऐनको दपा १07 भा सॊशोधन : भूर  ऐनको दपा १०७ को,- 

(क) उऩदपा (१), (२) य (३) भा यहेको "भन्त्रारम" ब्े शब्दको सट्टा "कामानरम" ब्े शब्द 
याक्षखएको छ। 
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(ख) उऩदपा (५) ऩछछ देहामको उऩदपा “(६), (७) य (8)” थवऩएका छन ्:- 

“(६) मातामात सेवाको नाभ एक ऩटक ऩञ्जीकयण बै सकेऩछछ सोवह ऩक्षञ्जकृत मातामात सेवाभा 
सवायी साधन थऩ गनन चाहेभा अछधकाय प्राप्त अछधकायीरे प्रत्मेक सवायी साधनको राछग 
तोवकए वभोक्षजभको दस्तयु छरई सवायी साधन थऩ गनन सकनेछ।" 

"(७) उऩदपा (६) वभोक्षजभ ऩक्षञ्जकृत मातामात सेवाभा सवायी साधन थऩ गदान त्मस्ता 
कम्ऩनीको ऺभता य ऩूॉजीको अनऩुात छभलने गयी कम्ऩनीको ऩूॉजी ववृि गयी सो को 
छनस्सा ऩेश गनुन ऩनेछ।" 

“(8) उऩदपा (7) फभोक्षजभ कम्ऩनीको ऺभता य ऩूॉजीको अनऩुात सम्फन्धी अन्म व्मवस्था 
तोवकए फभोक्षजभ हनुेछ।” 

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

"(५) उऩदपा (४) वभोक्षजभको सभमावछध छबत्र नवीकयण नगयेभा उऩदपा (४) भा उलरेक्षखत दस्तयुका 
अछतरयक्त प्रत्मेक वषनको शत प्रछतशतका दयरे थऩ दस्तयु छरई नववकयण गनन सकनछे।" 

27. भूर ऐनको दपा ११४ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ११४ भा बएको "छनजरे तोकेको व्मक्षक्त" ब्े 
शब्दहरुको सट्टा "नक्षजकको ट्रावपक प्रहयी कामानरम" ब्े शब्दहरु याक्षखएका छन।् 

28. भूर ऐनको दपा ११९ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ११९ को दपा शीषनकको सट्टा देहामको दपा शीषनक 
याखी देहाम फभोक्षजभ सॊशोधन गरयएको छ :- 
"११९ वटकट नठदई मात्रा गयाउन प्रछतवन्ध: कुनै ऩछन व्मक्षक्तराई सवायी साधनभा मात्रा गयाउॉदा मात्रकुो 

नाभ, थय, िेगाना य गन्तव्म सवहतको वववयण आछधकारयक वटकटभा नखरुाई मात्रा गयाउन ुहुॉदैन।" 

29. भूर ऐनको दपा १२६ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा १२६ भा बएको "मातामात व्मवसामी सॊघको 
कामानरमभा" ब्े शब्दहरुको सट्टा "नक्षजकको प्रहयी कामानरमभा" ब्े शब्दहरु याक्षखएका छन ्। 

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

"(१) चारकरे सवायी चराउॉदा मात्री, ऩैदर मात्री य ट्रावपक सङे्कतको ऩारन गयी सवायी चराउन ुऩनेछ।" 

31. भूर ऐनको दपा १५६ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा १५६ को उऩदपा (१) भा बएको "सावनजछनक 
सडक" ब्े शब्दहरुको सट्टा "सावनजछनक सडकभा" ब्े शब्दहरु याक्षखएका छन।् 

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

33. भूर ऐनको दपा १६८ भा सॊशोधन: भूर  ऐनको दपा १६८ को उऩदपा (१) भा "मात्रा गने" ब्े 
शब्दहरु ऩछछ "मात्रकुो" ब्े शब्द थवऩएको छ। 
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34. भूर ऐनको दपा १७६ भा सॊशोधन: भरु एनको दपा १७६को सट्टा देहामको दपा १७६ याक्षखएको छ्- 
दपा १७३ फभोक्षजभको म्मादछबत्र सवायी साधन कयको यकभ दाक्षखर नगयेभा अछधकाय प्राप् त अछधकायीरे 
देहाम फभोक्षजभ जरयवाना गनेछ्- 

(क) दाक्षखर गनुन ऩने म्माद नाघेको ऩवहरो तीस ठदनसम्भराई सवायी साधन कय यकभको ऩाॉच 
प्रछतशतका दयरे,  

(ख) त्मस ऩछछको ऩैंतारीस ठदनसम्भराई सवायी साधन कय यकभको दश प्रछतशतका दयरे, 

(ग) त्मसऩछछ सो आछथनक वषनको अन्तसम्भराई सवायी साधन कय यकभको फीस प्रछतशतका दयरे, 

(घ) त्मसऩछछको ऩाॉच वषनसम्भ प्रत्मेक आछथनक वषनका राछग सवायी साधन कय यकभको फत्तीस 
प्रछतशतका दयरे। 

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

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

(ख) उऩदपा (४) भा यहेको "कयदातारे" ब्े शब्दहरुको ऩछछ "सो अवछध सम्भ" ब्े शब्दहरु 
याक्षखएका छन।् 

36. भूर ऐनको दपा १८३ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा १८३ भा यहेको "अछधकाय" ब्े शब्दको सट्टा 
"अछधकायीरे" ब्े शब्द याक्षखएको छ। 

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

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

(क) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) भा यहेको "प्रहयी छनरयऺक"  ब्े शब्दहरुको सट्टा "प्रछतछनछध" 
ब्े शब्द याक्षखएको छ । 

(ख) खण्ड (ग) को सट्टा देहाएको खण्ड (ग) याक्षखएको छ :- 
"(ग) कामानरमरे तोकेको प्राववछधक ववशेषऻ - सदस्म" 

(ग) उऩदपा (२) भा "प्रदान गनन" ब्े शब्दहरु ऩछछ “फहभुत सदस्महरुको छनणनमको आधायभा” 
ब्े शब्दहरु थवऩएका छन ्। 

39. भूर ऐनको दपा १९३ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा १९३ को दपा शीषनकभा यहेको "ऩञ्जीकृत गनुन" ब्े 
शब्दहरुको सट्टा "अनभुछत छरन"ु  ब्े शब्दहरु याक्षखएको छ।   

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

(क) उऩदपा (२) को,- 

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

(२) खण्ड (ख) भा उक्षलरक्षखत दपा "८४" को सट्टा दपा "९९" याक्षखएको छ। 
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(ख) उऩदपा (८) भा उक्षलरक्षखत "सजाम गयी सवायी चारक अनभुती ऩत्र य सवायी साधनको 
इजाजत ऩत्र खायेज गनेछ" ब्े शब्दहरुको सट्टा "सजाम गनन सकनेछ" ब्े शब्दहरु 
याक्षखएको छ। 

41. भूर ऐनको दपा १९९ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा १९९ को,-  

(क) दपा शीषनकभा यहेको "मातामात छनयीऺक वा प्रहयीरे" ब्े शब्दहरुको सट्टा "अछधकाय प्राप्त 
अछधकायी वा प्रहयीरे" ब्े शब्दहरु याक्षखएका छन।् 

(ख) उऩदपा (१) भा यहेका "मातामात छनयीऺक वा घटीभा प्रहयी सहामक छनयीऺक दजान सम्भको 
अछधकृतरे” ब्े शब्दहरुको सट्टा "अछधकाय प्राप्त अछधकायी वा घटीभा प्रहयी सहामक छनयीऺक 
दजान सम्भको अछधकृतरे"  ब्े शब्दहरु याक्षखएका छन।् 

(ग) उऩदपा (३) भा यहेका “मातामात छनयीऺक वा प्रहयीरे” ब्े शब्दहरुको सट्टा “अछधकाय प्राप्त 
अछधकायी वा छनजरे अछधकाय प्रत्मामोजन गयेको अछधकायी वा प्रहयीरे” ब्े शब्दहरु याक्षखएका 
छन।् 

(घ) उऩदपा (४) भा यहेका "तत्कार घटनास्थरभा घटीभा सहामक प्रहयी छनयीऺक दजानसम्भको 
अछधकृत नबएभा ऩछन घटनास्थरभा यहेको कुनै ऩछन प्रहयी जवानरे" ब्े शब्दहरुको सट्टा 
“अछधकाय प्राप्त अछधकायी वा छनजरे अछधकाय प्रत्मामोजन गयेको अछधकायी वा घटनास्थरभा 
यहेको कुनै प्रहयीरे” ब्े शब्दहरु याक्षखएका छन।् 

42. भूर ऐनको दपा २०६ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा २०६ को उऩदपा (१) को "सवायी" ब्े शब्द ऩछछ 
“साधनहरु मस ऐन य प्रचछरत कानून फभोक्षजभ” ब्े शब्दहरु थवऩएका छन।् 

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

44. भूर ऐनको अनसूुची-३ भा सॊशोधन: भूर ऐनको अनसूुची-३ को नाभसायी अन्तयगत यहेको "चेछसस नम्फय 
........" ब्े शब्द तथा सङ्कतेहरु ऩछछ "इक्षन्जन नम्फय......." ब्े शब्द तथा सङ्केतहरु थवऩएका छन।् 

45. भूर ऐनको अनसूुची-४ भा सॊशोधन: भूर ऐनको अनसूुची-४ भा यहेका "बौछतक ऩूवनधाय ववकास भन्त्रारम" 
ब्े शब्दहरुको भछुन "...........मातामात व्मवस्था कामानरम" ब्े सङ्केत तथा शब्दहरु थवऩएका छन।् 

46. भूर ऐनको अनसूुची-६ भा सॊशोधन: भूर ऐनको अनसूुची-६ भा "बौछतक ऩूवनधाय ववकास भन्त्रारम" ब्े 
शब्दहरुको भछुन "...............कामानरम" ब्े सङ्कते तथा शब्द य ऩरयचारक अनभुछत ऩत्रको वगन अन्तयगत 
"(घ) अन्म" ब्े वगन थवऩएका छन।् 

47. भूर ऐनको अनसूुची-७ भा सॊशोधन: भूर ऐनको अनसूुची-७ भा बएको "चेछससको रम्वाई" ब्े शब्दहरुको 
सट्टा "चेछसस नम्फय" ब्े शब्दहरु याक्षखएका छन।् 

48. भूर ऐनको अनसूुची– ८ भा सॊशोधन: भूर ऐनको अनसूुची–८ भा यहेको बौछतक ऩूवनधाय ववकास भन्त्रारम" 
ब्े शब्दहरुको भछुन "........... कामानरम" ब्े सङ्केत तथा शब्द य सोही अनसूुचीभा उक्षलरक्षखत "सक्षचव" 
ब्े शब्दको सट्टा "कामानरम प्रभखु" ब्े शब्दहरु याक्षखएका छन।् 
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दतान छभछत : 2076।04।20 


