
 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 

गण्डकी प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ०१) ऩोखया, आशिन 04 गते, २०७५ सार (अततरयक्ताङ्क ०९ 
 

बाग १ 
प्रदेश सयकाय 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम 
 

नेऩारको सॊविधान फभोशजभ प्रदेश सबारे फनाएको देहाम फभोशजभको ऐन 
सिवसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ । 

सम्फत ्२०७५ सारको ऐन नॊ. १८ 

केही प्रदेश कानूनराइव सॊशोधन गनव िनकेो  ऐन 

प्रस्तािना : साविकको प्रदेश नॊ. ४ को नाभाकयण गण्डकी प्रदेश याशखएकोरे सोही 
फभोशजभ हारसम्भ मस प्रदेशफाट जायी बएका कानूनभा सॊशोधन गनव तथा ऩारयश्रतभक 
सम्फन्धी कानूनभा यहेका केही व्मिस्थाराइव सभेत सॊशोधन गनव िाञ्छनीम बएकोरे,  
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गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ "केही प्रदेश कानूनराइव सॊशोधन गनव 
फनेको ऐन¸२०७५" यहेको छ ।   

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

 

२. प्रदेशस्तयका केही सािवजतनक तरखत प्रभाणीकयण (कामववितध) ऐन, २०७४ भा 
सॊसोधन: प्रदेशस्तयका केही सािवजतनक तरखत प्रभाणीकयण (कामववितध) ऐन, 

२०७४ को,- 
(१) दपा २ उऩदपा (ख) भा यहेको "प्रदेश बन्नारे प्रदेश नॊ. ४ सम्झन ु

ऩछव" बने्न शब्दको सट्टा "प्रदेश बन्नारे गण्डकी प्रदेश सम्झन ु ऩछव" बने्न शब्द 
याशखएको छ ।  

 

३. प्रदेश आतथवक कामववितध ऐन, २०७४ भा सॊसोधन: प्रदेश आतथवक कामववितध ऐन, 

२०७४ को,-  

(१) दपा २ को उऩदपा (ष) भा यहेको "प्रदेश बन्नारे प्रदेश सयकाय 
प्रदेश नॊ. ४ राई जनाउॉछ" बने्न शब्दको सट्टा "प्रदेश बन्नारे प्रदेश सयकाय 
गण्डकी प्रदेश राई जनाउॉछ" बने्न शब्द याशखएको छ। 

 

४. भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीको ऩारयश्रतभक तथा सवुिधा सम्फन्धी ऐन, २०७४ भा सॊसोधन: 
भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीको ऩारयश्रतभक तथा सवुिधा सम्फन्धी  ऐन, २०७४ को¸-  

(१) दपा ८ भा यहेको "िावषवक दश हजायसम्भको तफर यकभ िा 
वप्रतभमभ भध्मे जनु घवट हनु्छ सो यकभ उऩरब्ध गयाउनेछ" बने्न शब्दहरुको सट्टा 
"वप्रतभमभ िाऩत िावषवक दश हजायसम्भ िा फीर यकभ भध्मे जनु घवट हनु्छ सो 
िाऩतको यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ" बने्न शब्दहरु याशखएका छन ्। 

 

५. प्रदेश सबाका ऩदातधकायी तथा सदस्मको ऩारयश्रतभक य सवुिधा सम्फन्धी ऐन २०७४ 
भा सॊसोधन: प्रदेश सबाका ऩदातधकायी तथा सदस्मको ऩारयश्रतभक य सवुिधा 
सम्फन्धी ऐन¸ २०७४ को ,- 

(१) दपा ६(१) सॉग सम्फशन्धत अनसूुची -१¸ विषम खण्ड ४ को 
कोरभ ५ भा यहेको विऩऺी दरको नेताराई "आिास उऩरब्ध गयाउने" बने्न 
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शब्दको सट्टा "विऩऺी दरको नतेाराइव घयबाडा िाऩत भातसक रु.२०¸०००/- 
(अऺयेऩी फीस हजाय भात्र) उऩरब्ध गयाउने"  बने्न शब्दहरु याशखएका छन ्। 

 (२) दपा ७ को¸  

(अ) उऩदपा (१) भा¸ 
(क) "सबाभखु¸ उऩसबाभखु य विऩऺी दरको नेता" बने्न 

शब्द ऩतछ "सतभततको सबाऩतत य दरका सचेतकराई 
चारक सवहतको " बने्न शब्दहरु थवऩएका छन ्। 

(ख) अनसूुची-१ को विषम खण्ड ७¸  कोरभ ५ य ६ भा  
"९०/९० तरटय" बने्न शब्दहरु थवऩएका छन ्। 

(ग) अनसूुची-१ को विषम खण्ड ८¸ कोरभ ५ य ६ भा 
"५/५ तरटय" बने्न शब्दहरु थवऩएका छन ्। 

 

(आ) उऩदपा (५) भा¸ 
(क) अनसूुची-१ को विषम खण्ड १२ ऩतछ विषम खण्ड १३ 

थऩ गयी सिायी साधन उऩरब्ध नगयाइएको 
सदस्मराई प्रदेश सबाको िा कुनै सतभतत िा 
उऩसतभततको फैठकभा बाग तरएको प्रत्मेक ददनको 
तनतभत्त मातामात सवुिधा िाऩत "रु.७५०।-" थवऩएको 
छ । 

(३) अनसूुची -१ को  द्रष्टव्म - (३) शझवकएको छ ।  

 

६. वितनमोजन ऐन, २०७५ भा सॊसोधन :  वितनमोजन ऐन, २०७५ को ,- 
(क) अनसूुची  -१ भा यहेको "नऩेारको सॊविधान फभोशजभ प्रदेश नॊ. ४ 

प्रदेश सशञ् चत कोषभातथ व्ममबाय हनुे यकभ" बने्न शब्दको सट्टा 
"नेऩारको सॊविधान फभोशजभ गण्डकी प्रदेश प्रदेश सशञ् चत कोषभातथ 
व्ममबाय हनुे यकभ" बने्न शब्द याशखएको छ। 

(ख) वितनमोजन ऐन, २०७५ को अनसूुची -२ भा यहेको "प्रदेश नॊ. ४ 
प्रदेश सशञ् चत कोषफाट व्ममबाय हनुे यकभ" बने्न शब्दहरुको सट्टा 
"गण्डकी प्रदेश¸ प्रदेश सशञ् चत कोषफाट व्ममबाय हनुे यकभ" बने्न 
शब्द याशखएको छ। 
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७. कय तथा गैयकय याजस्ि सम्फन्धी ऐन, २०७५ भा सॊसोधन : कय तथा गैयकय 
याजस्ि सम्फन्धी ऐन, २०७५ को,- 

(क) दपा १ को उऩदपा (३) भा यहेको "मो ऐन प्रदेश नॊ. ४ बय रागू 
हनुेछ" बने्न शब्दको सट्टा "मो ऐन गण्डकी  प्रदेश बय रागू हनुेछ" 
बने्न शब्द याशखएको छ । 

 

८. प्रदेश वित्त व्मिस्थाऩन ऐन, २०७५ भा सॊसोधन :  प्रदेश वित्त व्मिस्थाऩन ऐन, 

२०७५ को,-  

(क) दपा १ को उऩदपा (३) भा यहेको "मो ऐन प्रदेश नॊ. ४ बय रागू 
हनुेछ" बने्न शब्दहरुको सट्टा "मो ऐन गण्डकी प्रदेश बय रागू 
हनुेछ" बने्न शब्द याशखएको छ । 

प्रभाशणकयण तभततिः  २०७५/०६/०४ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भदु्रक : आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, प्रदेश सयकाय, गण्डकी  प्रदेश । भूल्म रु 1०।- 

आऻारे¸ 

पशणन्द्र भशण ऩोखयेर 

प्रदेश सयकायको सशचि 


