
 

 

 

 

 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ५) मकुामः िटुवल, पसु १३ गते, २०७८ साल (अततररक्ताङ्क ३१ 

भाग १ 
प्रदेश सरकार 

 

मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालयको सूचना 

नेपालको संववधान िमोम्जम लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले िनाएको तल 
लेम्खए िमोम्जमको ऐन सवासाधारणको जानकारीका लातग प्रकाशन गररएको 
छ ।  

 

सबवत ्२०७८ सालको ऐन नं  ०७ 

 

प्रदेशको नाम सधुार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गना िनकेो ऐन, 
२०७८ 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ३१ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत ०७८।०९।१३ 

 

2 
 

प्रस्तावनाः प्रचतलत प्रदेश ऐनमा उल्लेख भएको प्रदेशको नाम सधुार गना र 
केही प्रदेश ऐनमा सामवयक सधुार गरी संशोधन गना वाञ्छनीय भएकोले,  

 लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन िनाएको छ । 
१.  संम्िप्त नाम र प्रारबभः (१) यस ऐनको नाम "प्रदेशको नाम सधुार 

तथा केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७८" रहेको छ।  
  (२) यो ऐन तरुुन्त्त प्रारबभ हनुेछ । 

2.  प्रदेश नं. ५, प्रदेश आतथाक कायाववतध ऐन, २०७४ मा संशोधन : 
प्रदेश नं. ५, प्रदेश आतथाक कायाववतध ऐन, २०७४ को,- 
(१)  लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारको" भने्न 

शब्दहरुको सट्टा "प्रदेशको"  भने्न शब्द राम्खएको छ। 

(२)  प्रस्तावनामा रहेका "नपेालको संववधानको धारा ५९ र २१३ 
िमोम्जम प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाले यो ऐन िनाएको छ" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "लमु्बिनी प्रदेशको  प्रदेश सभाले यो ऐन 
िनाएको छ"  भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(३)  दफा १ को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) 
राम्खएको छ:- 

   "(१) यस ऐनको नाम "प्रदेश आतथाक कायाववतध ऐन, 

२०७४" रहेको छ ।"  

(४)  दफा २ को खण्ड (ढ) म्िवकएको छ ।         
3.  प्रदेश नं. ५ का सावाजतनक तलखत प्रमाणीकरण (कायाववतध) ऐन, 

207५ मा संशोधन: प्रदेश नं. ५ का सावाजतनक तलखत 
प्रमाणीकरण ऐन, २०७५ को,- 
(१)  लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५ का" भने्न शब्दहरुको सट्टा 

"प्रदेशका" भने्न शब्द राम्खएको छ। 
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(२)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(३)  दफा १ को उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश नं. ५ का" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "प्रदेशका" भने्न शब्द राम्खएको छ। 

(४)  दफा २ को,- 
(क)  खण्ड (क) मा रहेका "प्रदेश नं.५" भने्न शब्दहरु 

म्िवकएका छन ्।  

(ख)  खण्ड (ख) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरुको 
सट्टा "लमु्बिनी " भने्न शब्द राम्खएको छ। 

(ग) खण्ड (ग) मा रहेका "प्रदेश नं. ५ प्रदेश" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "प्रदेशको" भने्न शब्द राम्खएको छ। 

(घ)  खण्ड (ङ) मा रहेका "प्रदेश नं. ५ सभाको" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "प्रदेश सभाको" भने्न शब्द राम्खएको 
छ । 

(५)  दफा ५ को,- 
(क)  उपदफा (१) मा रहेका "कानून मन्त्त्रालयले" भने्न 

शब्दहरुको सट्टा "मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को 
कायाालयले" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(ख)  उपदफा (२) को देहायको खण्ड (ङ) मा रहेका 
"कानून मन्त्त्रालयको सम्चव" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"प्रदेश सरकारको कानून सम्चव" भने्न शब्दहरु 
राम्खएका छन ्। 

(ग)  उपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा ३ राम्खएको 
छ:- 
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         "(३) उपदफा (२) िमोम्जम हस्तािर भएको 
अध्यादेशको मस्यौदा मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को 
कायाालयले प्रमाणीकरणको लातग प्रदेश प्रमखु समि पेश 
गनुापनेछ ।" 

४.  प्रदेश नं. ५ अन्त्तगातका गाउँसभा र नगरसभाको कानून तनमााण 
प्रविया सबिन्त्धी ऐन, २०७५ मा संशोधन: प्रदेश नं. ५ अन्त्तगातका 
गाउँसभा र नगरसभाको कानून तनमााण प्रविया सबिन्त्धी ऐन, २०७५ 
को,- 
(१)  लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५ अन्त्तगातका" भने्न शब्दहरु 

म्िवकएका छन ्। 

(२)  प्रस्तावनाको सट्टा देहायको प्रस्तावना राम्खएको छ,- 

     "लमु्बिनी प्रदेशमा रहेका गाउँपातलका र नगरपातलकाका 
गाउँसभा र नगरसभाले कानून तनमााण गने प्रवियाका 
सबिन्त्धमा कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकाले, लमु्बिनी 
प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन िनाएको छ ।" 

(३) दफा १ को ;-  

(क)  उपदफा (१) मा रहेका  "प्रदेश नं.५ अन्त्तगात रहेको" 

भने्न शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

(ख) उपदफा २ को सट्टा देहायको उपदफा (2) राम्खएको 
छ:- 

 "(2) यो ऐन तरुुन्त्त प्रारबभ हनुछे ।" 

(ग)  उपदफा (3) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु 
म्िवकएका छन ्। 

 

(४) दफा २ को,- 
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(क)  खण्ड (ग) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरुको 
सट्टा "लमु्बिनी" भने्न शब्द राम्खएको छ। 

(ख) खण्ड (घ) मा रहेका "प्रदेश नं. ५ प्रदेश" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "प्रदेशको" भने्न शब्द राम्खएको छ। 

(ग)  खण्ड (ि) मा रहेका "प्रदेश नं. ५ अन्त्तगातका" भने्न 
शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

(घ)  खण्ड (ठ) मा रहेको "प्रदेश नं. ५ अन्त्तगातका" भने्न 
शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

५.  प्रदेश नं. ५ प्रदेश ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ मा संशोधन: प्रदेश 
नं. ५ प्रदेश ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को,- 
(1) लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५ " भने्न शब्दहरु म्िवकएका 

छन ्। 

(2)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

 

(3) दफा १ को,- 
(क)  उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु 

म्िवकएका छन ्। 

(ख) उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राम्खएको 
छ:- 

  "(२) यो ऐन तरुुन्त्त प्रारबभ हनुछे ।" 

(4)  दफा ४ को उपदफा (१) मा रहेका "तथा अन्त्तरसरकारी 
ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा (२)" 
भने्न शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 
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(5)  दफा ५ को उपदफा (१) मा रहेका "अन्त्तरसरकारी ववत्त 
व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (३) 
िमोम्जम" भने्न शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

(6)  दफा ६ को उपदफा (१) मा रहेका "अन्त्तरसरकारी ववत्त 
व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १० को उपदफा (३) 
िमोम्जम" भने्न शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

(7)  दफा ७ को उपदफा (१) मा रहेका "अन्त्तरसरकारी ववत्त 
व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) 
िमोम्जम" भने्न शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

६.  प्रदेश नं. ५ प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सबिन्त्धी ऐन, २०७५ मा 
संशोधन: प्रदेश नं. ५ प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सबिन्त्धी ऐन, 

२०७५ को,- 
(१)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न शब्दहरुको सट्टा 

"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(२) दफा १ को,- 
(क) उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश नं. ५ प्रदेश" भने्न 

शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

(ख) उपदफा (२) म्िवकएको छ । 

(३) दफा २ को,- 
(क) खण्ड (ट) मा रहेका "प्रदेश नं. ५ लाई जनाउनछे" 

भने्न शब्दहरुको सट्टा "लमु्बिनी प्रदेशलाई सबिन ुपछा" 
भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(ख) खण्ड (ड) मा रहेका "प्रदेश नं. ५ तभत्र पने" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "लमु्बिनी प्रदेशमा रहेका" भने्न 
शब्दहरु राम्खएका छन ्। 
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(4)  दफा १० को उपदफा(४) मा रहेका "सवारी तथा यातायात 
व्यवस्था ऐन, २०४९" भने्न शब्दहरुको सट्टा "प्रचतलत कानून" 
भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(5) दफा ४९ को प्रततिन्त्धात्मक वाकयांशमा रहेका "अन्त्तर 
सरकारी ववत्त  व्यवस्थापन ऐन, २०७४" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"प्रचतलत कानून" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्।  

७.  प्रदेश नं. ५, प्रदेश सभा सम्चवालय संिन्त्धी ऐन, २०७५ मा संशोधन: 
प्रदेश नं.५ प्रदेश सभा सम्चवालय सबिन्त्धमा व्यवस्था गना िनेको 
ऐनको,- 
(१)  लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 

छन ्। 

(२)  प्रस्तावनाको सट्टा देहायको प्रस्तावना राम्खएको छ,- 

 "प्रस्तावना: प्रदेश सभाको काम कारवाही सचुारु रुपले संचालन 
तथा व्यवस्थापनका लातग नपेालको संववधान िमोम्जम प्रदेश 
सभा सम्चवालयको स्थापना गना र सो सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था 
गना वाञ्छनीय भएकाले,  

 लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन िनाएको छ  ।" 

(३)  दफा १ को उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न 
शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

(४)  दफा २ को,- 
(क)  खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (ज) र (ि) मा रहेका 

"प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका  
छन ्। 

(ख)  खण्ड (छ) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरुको 
सट्टा "लमु्बिनी" भने्न शब्द राम्खएको छ। 
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८.  प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारका मखु्यमन्त्त्री र मन्त्त्रीको पाररश्रतमक तथा 
सवुवधा सबिन्त्धी ऐन, २०७५ मा संशोधन: प्रदेश नं. ५, प्रदेश 
सरकारका मखु्यमन्त्त्री र मन्त्त्रीको पाररश्रतमक तथा सवुवधा सबिन्त्धी 
ऐन, २०७५ को,- 
(१) लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 

छन ्। 

(२)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(३)  दफा १ को उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश नं. ५ का" भने्न 
शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

(४)  दफा २ को,- 
(क)  खण्ड (क) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरुको 

सट्टा "लमु्बिनी " भने्न शब्द राम्खएको छ। 

 (ख)  खण्ड (ख) मा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न शब्दहरु 
म्िवकएका छन ्। 

(ग) खण्ड (ग) मा रहेका "प्रदेश नं. ५ का" भने्न शब्दहरुको 
सट्टा "प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(घ) खण्ड (घ) मा रहेका "प्रदेश नं. ५ का" भने्न शब्दहरुको 
सट्टा "प्रदेशका" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ् । 

९.  मखु्य न्त्यायातधवक्ताको काम, कताव्य, अतधकार र सेवाका अन्त्य शता 
सबिन्त्धी ऐन, २०७५ मा संशोधन:- मखु्य न्त्यायातधवक्ताको काम, 

कताव्य, अतधकार र सेवाका अन्त्य शता सबिन्त्धी ऐन, २०७५ को,- 
(१)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न शब्दहरुको सट्टा 

"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(२)  दफा १ को उपदफा (३) म्िवकएको छ । 
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(३)  दफा २ को खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) 
राम्खएको छ:- 

   "(ग) "प्रदेश" भन्नाले लमु्बिनी प्रदेशलाइ सबिनपुछा ।" 

१०.  प्रदेश नं. ५ प्रदेशसभाका पदातधकारी तथा सदस्यको पाररश्रतमक र 
सवुवधा सबिन्त्धी ऐन, २०७५ मा संशोधनः- प्रदेश नं. ५ प्रदेशसभाका 
पदातधकारी तथा सदस्यको पाररश्रतमक र सवुवधा सबिन्त्धी ऐन, 

२०७५ को,-  

(१) लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 
छन ्। 

(२)  प्रस्तावनाको सट्टा देहायको प्रस्तावना राम्खएको छ:- 
   "प्रस्तावना: प्रदेश सभाका पदातधकारी तथा सदस्यको 

पाररश्रतमक र सवुवधा सबिन्त्धमा व्यवस्था गना वाञ्छनीय 
भएकोले,  

       लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन िनाएको छ।" 

(३) दफा १ को उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न 
शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

(४)  दफा २ को,- 
(क)  खण्ड (क) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु 

म्िवकएका छन ्। 

(ख) खण्ड (ख) मा रहेका "प्रदेश नं. ५ प्रदेश " भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "लमु्बिनी प्रदेशलाई" भने्न शब्दहरु   
राम्खएका छन ्। 

(ग) खण्ड (ग) मा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न शब्दहरुको 
म्िवकएका छन ्। 
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(घ)  खण्ड (च) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु 
म्िवकएका छन ्। 

(५)  दफा ६ को उपदफा (१) मा रहेका "सभापतत र ववपिी 
दलको प्रमखु सचेतक" भने्न शब्दहरुको सट्टा "सभापतत, 
ववपिी दलको प्रमखु सचेतक, दलको नतेा र दलको प्रमखु 
सचेतक" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

 

११. प्रदेश नं. ५, प्रशासकीय कायाववतध (तनयमीत गने) ऐन, २०७५ मा 
संशोधन:- प्रदेश नं. ५, प्रशासकीय कायाववतध (तनयमीत गने) ऐन, 

२०७५ को,- 
(१) लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 

छन ्। 

(२)  प्रस्तावनाको सट्टा देहायको प्रस्तावना राम्खएको छ:- 
 " प्रस्तावना:  प्रशासकीय कायाववतध तनयतमत गनाको लातग 

आवश्यक तनयम, तनदेम्शका, कायाववतध, मापदण्ड िनाउन े
अतधकार ददन वाञ्छनीय भएकोले, लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश 
सभाले यो ऐन िनाएको छ  ।" 

(३) दफा १ को उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न 
शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

 (४) दफा  २ को उपदफा (2) म्िवकएको छ । 

१२. प्रदेश नं. ५, जाचँििु आयोग ऐन, २०७५ मा संशोधन:- प्रदेश नं. ५, 

जाँचििु आयोग ऐन, २०७५ को,- 
(१) लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 

छन ्। 
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(२)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(३)  दफा १ को उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न 
शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

१३.  प्रदेश नं. ५, दाना पदाथा ऐन, २०७५ मा संशोधन:- प्रदेश नं. ५, 

दाना पदाथा ऐन, २०७५ को,- 
(१) लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 

छन ्। 

(२)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(३)  दफा १ को उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न 
शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

(४) दफा २ को,- 
(क)  खण्ड (ग) पतछ देहायको खण्ड (ग1) थवपएको  

छ ।  

    "(ग१) "प्रदेश" भन्नाले लमु्बिनी प्रदेशलाई सबिन ु
पछा ।" 

(ख) खण्ड (घ) मा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न शब्दहरुको 
सट्टा "प्रदेश सरकारको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ् 
। 

(ग)  खण्ड (च) मा रहेका "प्रदेश नं. ५ को कृवष, पश ु
स्वास््य तथा पश ुसेवा सबिन्त्धी काया म्जबमेवारी रहेका 
मन्त्त्रालयका" भने्न शब्दहरुको सट्टा "मन्त्त्रालयको" भने्न 
शब्द राम्खएको छ । 
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१४.  प्रदेश नं. ५, प्रदेश भवन ऐन, २०७५ मा संशोधन:- प्रदेश नं. ५, 

प्रदेश भवन ऐन, २०७५ को,- 
(१)  लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५," भने्न शब्दहरु 

म्िवकएका छन ्। 

(२)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५ " भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ् । 

(३)  प्रस्तावनामा रहेको "ववपद" भने्न शब्दको सट्टा "ववपद्" भने्न 
शब्द राम्खएको छ । 

(४)  दफा १ को उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश नं. ५," भने्न 
शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

(५) दफा २ को, - 

(क)  खण्ड (ङ) को सट्टा देहायको खण्ड (ङ) राम्खएको छ 
:- 

     "(ङ) "प्रचतलत कानून" भन्नाले नपेालको संववधान, सो 
संववधान अन्त्तगात िनकेा ऐन  तथा तनयम र त्यस्ता ऐनले 
ददएको अतधकार अन्त्तगात िनकेा तनयम, तनदेम्शका, 
कायाववतध समेतलाई सबिनपुछा ।" 

(ख)  खण्ड (छ) मा रहेका "िनाउन" भने्न शब्दको सट्टा 
"िनाउन"ु भने्न शब्द राम्खएको छ । 

(ग)  खण्ड (ि) को सट्टा देहायको खण्ड (ि) राम्खएको 
छ:- 

     "(ि) "मन्त्त्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको भवन 
पूवााधार सबिम्न्त्ध ववषय हेने मन्त्त्रालय सबिनपुछा ।"  
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(6) दफा ३ को उपदफा (2) को,- 
(क) खण्ड (क) मा रहेको "भौततक पूवााधार ववकास 

मन्त्त्रालय" भने्न शब्दहरुको सट्टा "मन्त्त्रालय" भने्न शब्द 
राम्खएको छ । 

(ख)  खण्ड (ग), (घ) र (ङ) को सट्टा देहाय िमोम्जमका 
खण्डहरु राम्खएका छन ्। 

 "(ग) प्रतततनतध, प्रदेश सरकारको कानून हेने मन्त्त्रालय - 
सदस्य," 

 "(घ) प्रतततनतध, प्रदेश सरकारको आन्त्तररक मातमला हेने 
मन्त्त्रालय - सदस्य," 

 "(ङ) प्रतततनतध, प्रदेश सरकारको गणुस्तर सबिन्त्धी 
ववषय हेने मन्त्त्रालय - सदस्य," 

(ग) खण्ड (ज) मा रहेका "भौततक पूवााधार ववकास मन्त्त्रालय" 
भने्न शब्दहरुको सट्टा "मन्त्त्रालय" भने्न शब्द राम्खएको 
छ । 

(7)  दफा ४ को खण्ड (क) को,- 
(क)  "ववपद" भने्न शब्दको सट्टा "ववपद्" भने्न शब्द राम्खएको 

छ । 

(ख)  "पनासकन"े भने्न शब्दहरुको सट्टा "पना सकन"े भने्न 
शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(८)  दफा 5 को,- 
(क)  उपदफा (1) मा रहेका "तोकेका" भने्न शब्दको सट्टा 

"तोकेको" भने्न शब्द राम्खएको छ । 

(ख)  उपदफा (3) मा रहेको "संख्या" भने्न शब्दको सट्टा 
"सङ्खख्या" भने्न शब्द राम्खएको छ । 
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(9)  दफा ८ को खण्ड (क) मा रहेको "अपनाइएका" भने्न 
शब्दको सट्टा "प्रचतलत" भने्न शब्द राम्खएको छ । 

(१०) दफा १२ को उपदफा (2) मा रहेका "नभएको पाइएमा" 
भने्न शब्दहरुको सट्टा "भएको नपाइएमा" भने्न शब्दहरु 
राम्खएका छन ्।                      

१५. प्रदेश नं. ५, प्रदेश आकम्स्मक कोष सञ्चालन ऐन, २०७५ मा संशोधन 
:- प्रदेश नं. ५, प्रदेश आकम्स्मक कोष सञ्चालन ऐन, २०७५ को,- 
(१)  लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५," भने्न शब्दहरु 

म्िवकएका छन ्। 

(२)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(३)  दफा १ को उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न 
शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

१६.  प्रदेश नं. ५, िीउ ववजन ऐन, २०७५ मा संशोधन:- प्रदेश नं. ५, ववउ 
ववजन ऐन, २०७५ को,- 
(१) लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 

छन ्। 

(२)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५," भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(३)  दफा १ को उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न 
शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

(४)  दफा २ को,- 
(क)  खण्ड (छ) को सट्टा देहायको खण्ड (छ) राम्खएको छ 

।  
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 "(छ) "मन्त्त्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको कृवष 
सबिन्त्धी ववषय हेने मन्त्त्रालयलाई सबिनपुछा "। 

(ख)  खण्ड (ट) को सट्टा देहायको खण्ड (ट) राम्खएको छ 
।  

 "(ट)"सम्चव" भन्नाले मन्त्त्रालयको सम्चवलाई 
सबिनपुछा"। 

(५)  दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) र (ज) को सट्टा 
देहायको खण्ड (घ) र (ज) राम्खएको छ :- 

  "(घ)" प्रमखु, िीउ ववजन सबिन्त्धी ववषय हेने महाशाखा, 
मन्त्त्रालय - सदस्य 

     (ज) प्रमखु, प्रदेश स्तरीय िीउ ववजन प्रयोगशाला   - सदस्य - 
सम्चव" 

१७. अन्त्तर प्रदेश िातसन्त्दाको समान सरुिा, व्यवहार र सवुवधा सबिन्त्धी 
ऐन, २०७५ मा संशोधन:- अन्त्तर प्रदेश वातसन्त्दाको समान सरुिा, 
व्यवहार र सवुवधा सबिन्त्धी ऐन, २०७५ को,- 
(१) लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 

छन ्। 

(२)  प्रस्तावनाको ठाउँ ठाउँमा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "लमु्बिनी प्रदेश" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्
। 

(३)  दफा १ को उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न 
शब्दहरु  म्िवकएका छन ्। 

(४)  दफा २ को,- 
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(क)  खण्ड (क) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरुको 
सट्टा "लमु्बिनी प्रदेशलाई" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्
। 

(ख)  खण्ड (ख) मा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "प्रदेशको" भने्न शब्द राम्खएको  
छ । 

(ग)  खण्ड (ग), (घ), (ङ) र (ज) को ठाउँ ठाउँमा रहेका 
"प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरुको सट्टा "लमु्बिनी प्रदेश" भने्न 
शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(५)  दफा ३ को ठाउँ ठाउँमा रहेका "प्रदेश नं. ५ मा" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "प्रदेशमा" भने्न शब्दहरु राम्खएका  
छन ्। 

(६)  दफा ४ मा रहेका "प्रदेश नं. ५ का" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"प्रदेशका" भने्न शब्दहरु राम्खएको छ । 

(७)  दफा ६ मा रहेका "प्रदेश नं. ५ का" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"प्रदेशका" भने्न शब्द राम्खएको छ । 

१८.  प्रदेश नं. ५, प्रदेश प्रसारण  ऐन, २०७५ मा संशोधन:- प्रदेश नं. ५, 

प्रदेश प्रसारण  ऐन, २०७५ को,- 
 

(१)  लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 
छन ्। 

(२)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५ को " भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(३)  दफा १ को उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न 
शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 
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(४) दफा २ को,- 
(क)  खण्ड (छ) र (ढ) सट्टा देहायको खण्ड (छ) र (ढ) 

राम्खएको छ :- 

   "(छ) "प्रदेश सरकार" भन्नाले लमु्बिनी प्रदेशको 
मम्न्त्त्रपररषद्लाई सबिनपुछा । 

   (ढ) "मन्त्त्रालय"  भन्नाले लमु्बिनी प्रदेशको सूचना तथा 
सञ्चार सबिन्त्धी ववषय हेने मन्त्त्रालय सबिन ु
पछा ।" 

१९.  प्रदेश नं. ५, पश ुस्वास््य तथा पश ुसेवा ऐन, २०७५ मा संशोधन:- 
प्रदेश नं. ५, पश ुस्वास््य तथा पश ुसेवा ऐन, २०७५ को,- 
(१)  लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 

छन ्। 

(२)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(३) दफा १ को उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न 
शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

(४)  दफा २५ को सट्टा देहायको दफा २५ राम्खएको छ:- 
     "२५. प्रत्यायोम्जत अतधकार: (१) यस ऐनको उद्धशे्य 

कायाान्त्वयन गना प्रदेश सरकारले आवश्यक तनयमहरु िनाउन 
सकनछे । 

    (२) यो ऐन र यस ऐन अन्त्तगात िनकेो तनयमको प्रततकूल 
नहनु े गरी मन्त्त्रालयले आवश्यक तनदेम्शका, कायाववतध वा 
मापदण्ड िनाउन सकनछे ।" 

२०.  प्रदेश नं. ५, पश ुिधशाला तथा मास ुजाचँ ऐन, २०७५ मा संशोधन:- 
प्रदेश नं. ५, पश ुिधशाला तथा मास ुजाँच ऐन, २०७५ को,- 
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(१)  लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५, प्रदेश" भने्न शब्दहरु 
म्िवकएका छन ्। 

(२)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(३)  दफा १ को उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न 
शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

(४)  दफा २ को खण्ड (घ) को सट्टा देहायको खण्ड (घ) 
राम्खएको छ :- 

  "(घ) "मन्त्त्रालय" भन्नाले लमु्बिनी प्रदेशको पश ुस्वास््य तथा 
पश ु सेवा सबिन्त्धी ववषय हेने मन्त्त्रालय सबिन ु
पछा ।" 

२१.  प्रदेश नं. ५, मल ऐन, २०७५ मा संशोधन:- प्रदेश नं. ५, मल ऐन, 

२०७५ को,- 
(१) लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 

छन ्। 

(२)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५ को " भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(३)  दफा १ को उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न 
शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

(४) दफा २ को,- 
 खण्ड (ङ) र (ट) सट्टा देहायको खण्ड (ङ) र (ट) राम्खएको 

छ :- 

   "(ङ)" मन्त्त्रालय" भन्नाले लमु्बिनी प्रदेश सरकारको कृषी 
सबिन्त्धी ववषय हेने मन्त्त्रालय सबिनपुछा । 

     (ट) "सम्चव" भन्नाले मन्त्त्रालयको सम्चव सबिनपुछा ।" 
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(५)  दफा ७ का खण्ड (च) मा रहेका "कृवष ज्ञान कन्त्र" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "म्जल्लाको कृवष सबिन्त्धी ववषय हेने प्रदेश 
सभाको कायाालय" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(६)  दफा १७ को उपदफा (२) मा रहेको "कृवष ज्ञान कन्त्रले" 
भने्न शब्दहरुको सट्टा "म्जल्लाको कृवष सबिन्त्धी ववषय हेने 
प्रदेश सभाको कायाालयले" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

२२.  प्रदेश नं. ५, खानी अन्त्वेषण र व्यवस्थापन सबिन्त्धी ऐन, २०७५ मा 
संशोधन:- प्रदेश नं. ५, खानी अन्त्वेषण र व्यवस्थापन सबिन्त्धी ऐन, 

२०७५ को,- 
(१)  लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 

छन ्। 

(२) प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(३)  दफा १ को उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न 
शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

२३.  प्रदेश नं. ५, त्याङ्क ऐन, २०७५ मा संशोधन:- प्रदेश नं. ५, त्याङ्क 
ऐन २०७५ को,- 
(१) लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 

छन ्। 

(२)  प्रस्तावनामा रहेका "गनाका तनतमत्त प्रदेश सभाले यो ऐन िनाई 
जारी गरेको छ" भने्न शब्दहरुको सट्टा "गना वाञ्छनीय 
भएकोले,  

  लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन िनाएको छ" भने्न 
शब्दहरु राम्खएका छन ्। 
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(३)  दफा १ को उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न 
शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

(४)  दफा ५ को उपदफा (2) को खण्ड (घ) मा रहेका "सम्चव, 

प्रदेश सरकार  सिै मन्त्त्रालयहरु" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"प्रदेश सरकारका सम्चवहरु" भने्न शब्दहरु राम्खएका  
छन ्। 

 (५)  दफा  १० को उपदफा (३) म्िवकएको छ । 

(६)  दफा २७ को उपदफा (२) मा रहेका "उच्च अदालतमा" 
भने्न शब्दहरुको सट्टा "म्जल्ला अदालतमा" भने्न शब्दहरु 
राम्खएका छन ्। 

(७)  दफा ३५ पतछ देहायको दफा ३५ क. थवपएको छ ।  

  "३५ क. असल तनयतले गरेको कामको िचाउ :- यो ऐन वा 
यस ऐन अन्त्तगात िनकेो तनयम िमोम्जम त्याङ्क सबिन्त्धी 
काम गदाा सो काममा खवटएका कमाचारीले असल तनयतले 
गरेको कुनै कायािाट प्रचतलत कानून िमोम्जम कुनै कसरुजन्त्य 
काम हनु गएमा त्यस्तो कमाचारीलाई कुनै सजाय गररने छैन 
।" 

२४.  म्जल्ला सभा तथा म्जल्ला समन्त्वय सतमतत सञ्चालन सबिन्त्धी ऐन, 
२०७५ मा संशोधन:- म्जल्ला सभा तथा म्जल्ला समन्त्वय सतमतत 
सञ्चालन सबिन्त्धी ऐन, २०७५ को,- 
(१) लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 

छन ्। 

(२)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(३) दफा २ को,- 
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(क)  खण्ड (ख) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) राम्खएको छ 
:- 

 "(ख) "कायाालय" भन्नाले म्जल्ला समन्त्वय सतमततको 
कायाालय सबिनपुछा ।" 

(ख)  खण्ड (घ) पतछ देहायको खण्ड (घ1) थवपएको  
छ :-    

 "(घ१) "प्रदेश" भन्नाले लमु्बिनी प्रदेशलाई सबिन ुपछा" 
। 

 (ग) खण्ड (च) मा रहेका "कायाालय समेतलाई सबिनपुछा" 
भने्न शब्दहरुको सट्टा "कायाालयलाई समेत जनाउँछ" । 
भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(घ)  खण्ड (ट) मा रहेका "यस" भने्न शब्द म्िवकएको  
छ । 

(4)  दफा ३ को उपदफा (२) पतछ देहायको उपदफा (२क) 
थवपएको छ :- 

   "(२क) सभा र सतमततको सम्चवालयको रुपमा काम गना 
म्जल्ला समन्त्वय सतमततको कायाालय रहनछे र उक्त 
कायाालयमा प्रदेश कानून िमोम्जम स्वीकृत दरिन्त्दीका 
कमाचारी रहनछेन ्।" 

 

(5) दफा ४ को उपदफा (४) मा रहेको "म्जल्ला समन्त्वय 
अतधकारी" भने्न शब्दहरुको सट्टा "कायाालयको प्रमखु" भने्न 
शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(6)  दफा ५ को,- 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ३१ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत ०७८।०९।१३ 

 

22 
 

(क) उपदफा (१) मा रहेका "सभाको प्रशासकीय प्रमखुको 
रुपमा" भने्न शब्दहरुको सट्टा "कायाालयको प्रमखुको 
हैतसयतमा" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(ख) उपदफा (२) को,- 
(क) खण्ड (ग) मा रहेका "सभाको" भने्न शब्दहरुको 

सट्टा "दफा ४ िमोम्जमको कोषको" भने्न शब्दहरु 
राम्खएका छन ्। 

(ख) खण्ड (घ) मा रहेका "सभाले गनुापने भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "कायाालयले" भने्न शब्द राम्खएको 
छ । 

(7)  दफा ६ को उपदफा (4) र (5) मा रहेका "म्जल्ला समन्त्वय 
अतधकारीले" भने्न शब्दहरुको सट्टा "सम्चवले" भने्न शब्द 
राम्खएको छ । 

(8)  दफा ८ को उपदफा (२) र (4) मा रहेका "म्जल्ला समन्त्वय 
अतधकारी" भने्न शब्दहरुको सट्टा "सम्चव" भने्न शब्द राम्खएको 
छ । 

(9)  दफा ९ को सट्टा देहायको दफा ९ राम्खएको छ :- 
 "९. िैठक भत्ता तथा अन्त्य सवुवधा :- म्जल्ला समन्त्वय 

सतमततका प्रमखु, उप-प्रमखु तथा सदस्यले प्रचतलत कानून 
िमोम्जम िैठक भत्ता तथा अन्त्य सवुवधा पाउनछेन ्।" 

(१०) दफा १० को सट्टा देहायको दफा १० राम्खएको छ :- 
 "१०. सवारी तथा यातायात सवुवधा :- (१) म्जल्ला समन्त्वय 

सतमततका प्रमखु, उप-प्रमखु तथा सदस्यले प्रचतलत कानून 
िमोम्जम सवारी तथा यातायात सवुवधा पाउनछेन ्। 
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              (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन 
यातायात सवुवधा िापत सवारी साधन पाएको प्रमखु र उप-
प्रमखुले यातायात सवुवधा िापतको रकम पाउन ेछैनन ्।" 

(11) दफा ११ को सट्टा देहायको दफा ११ राम्खएको छ:- 
    "११. दैतनक तथा भ्रमण भत्ता:- (1) म्जल्ला समन्त्वय 

सतमततका प्रमखु, उप-प्रमखु तथा सदस्यले सतमततको कामको 
तसलतसलामा भ्रमण गदाा प्रचतलत कानून िमोम्जमको दैतनक तथा 
भ्रमण भत्ता पाउनछेन ्। 

                  (२) उपदफा (१) िमोम्जमको भत्ता म्जल्ला समन्त्वय 
सतमततका प्रमखु, उप-प्रमखु तथा सदस्यले सतमततको कामको 
तसलतसलामा म्जल्ला तभत्र भ्रमण गदाा समेत पाउन ेछन ्।  

(12) दफा १८ मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 
छन ्। 

(१३) अनसुमु्च १ म्िवकएको छ । 

 

२5.  प्रदेश नं. ५, संघ संस्था दताा ऐन, २०७५ मा संशोधन:- प्रदेश नं. ५, 

संघ संस्था दताा ऐन, २०७५ को,- 
(१) लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 

छन ्। 

(२)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(3)  दफा १ को उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न 
शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

(४)  दफा २ को खण्ड (छ) को सट्टा देहायको खण्ड (छ) 
राम्खएको छः- 
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  "(छ) "मन्त्त्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको संघ, संस्था 
सबिन्त्धी ववषय हेने मन्त्त्रालय सबिन ुपछा ।"                   

(५) दफा ५ को दफा म्शषाकमा रहेका "संस्था स्थापना गने 
आधारहरु" भने्न शब्दहरुको सट्टा "संस्था दतााको लातग तनवेदन 
ददनपुने" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(६)  दफा ६ मा रहेका "प्रारबभ हनुभुन्त्दा" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"प्रारबभ हनुअुम्घ" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ् 

२६.  प्रदेश नं. ५, प्रदेश पयाटन ऐन, २०७६ मा संशोधन:- प्रदेश नं. ५, 

प्रदेश पयाटन ऐन, २०७६ को,- 
(१) लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५," भने्न शब्दहरु म्िवकएका 

छन ्। 

(२) प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(3)  दफा १ को उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश नं. ५, प्रदेश" 
भने्न शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

(४)  दफा ७ को उपदफा (2) मा रहेका "प्रदेश नं. 5 तभत्र" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "स्वदेश" भने्न शब्द राम्खएको छ।              

२७.  प्रदेश नं. ५, प्रदेश स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा 
स्तरोन्नती  ऐन, २०७६ मा संशोधन:- प्रदेश नं. ५, प्रदेश स्वास््य 
संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नती  ऐन, २०७६ को,- 
(१)  लामो म्शषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५ प्रदेश" भने्न शब्दहरु 

म्िवकएका छन ्। 

(२)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 
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(3)  दफा १ को उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश नं. ५, प्रदेश" 
भने्न शब्दहरु  म्िवकएका छन ्। 

(4) दफा २ को खण्ड (ज) को सट्टा देहायको खण्ड (ज) 
राम्खएको छ :- 

 "(ज) "मन्त्त्रालय"  भन्नाले प्रदेश सरकारको स्वास््य सबिन्त्धी 
ववषय हेने मन्त्त्रालय सबिनपुछा ।" 

(५) दफा ३ को,- 
(क) उपदफा (2) मा रहेका "सोह्र शैयादेम्ख चौववस 

शैयासबम स्वास््य तनदेशनालयिाट" भने्न शब्दहरु 
म्िवकएका छन ्। 

(ख)  उपदफा(2) पतछ देहायको उपदफा (2क) थवपएको छ 
:- 

     "(२क) उपदफा (2) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए 
तापतन स्थानीय तहले कानून िनाइ कायाान्त्वयन 
नगरेसबम यो ऐन प्रारबभ हनु ु अम्घ संचालन अनमुतत 
तलएका २४ शैयासबमका अस्पतालको तनयमन 
मन्त्त्रालयले तोकेको तनकायिाट हनुछे ।"   

(ग) उपदफा (6) को सट्टा देहायको उपदफा (6) राम्खएको 
छ:- 

   "(६) डेन्त्टल सेवा, आखँा उपचार सेवा, डायलाइतसस 
सेवा, पनुस्थाापना केन्त्र, आयवेुद तथा वैकम्ल्पक म्चवकत्सा 
सेवा, रेतडयो इमेम्जङ सेवा, वफम्जयोथारापी र प्रयोगशाला 
लगायतका अन्त्य सेवाहरु सञ्चालन गना मन्त्त्रालय वा 
मन्त्त्रालयले तोकेको तनकायिाट अनमुतत तलनपुनेछ ।" 
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(घ)  उपदफा (6) पतछ देहायको उपदफा (६क) थवपएको 
छ:-" 

 (६क) उपदफा (६) मा उल्लेख भएका स्वास््य सेवा 
सञ्चालनका लातग आवश्यक पने मापदण्ड तोवकएिमोम्जम 
हनुछे ।" 

(6)  दफा १९ को उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) 
राम्खएको छ :- 

    "(२) प्राववतधक सतमततको गठन तोवकए िमोम्जम  
  हनुछे।" 

28.  प्रदेश खेलकूद ववकास ऐन, 2076 मा संशोधन:- प्रदेश खेलकूद 
ववकास ऐन, 2076 को:-  
(१) लामो शीषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु  

म्िवकएका छन ्। 

(२)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(3)  दफा १ को उपदफा (1) मा रहेको "प्रदेश" भने्न शब्द 
म्िवकएको छ । 

(4)  दफा २ को :-  

(क) खण्ड (ग) मा रहेका "समेत सबिन ु पछा" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "समेत जनाउँछ" भने्न शब्दहरु 
राम्खएका छन ्। 

(ख)  खण्ड (ज) को सट्टा देहायको खण्ड (ज) राम्खएको छ 
। 

 "(ज) "मन्त्त्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको खेलकूद 
सबिन्त्धी ववषय हेने मन्त्त्रालय सबिन ुपछा ।" 
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(5)  दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) मा रहेका 
"सामाम्जक ववकास" भने्न शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

29. गाउँसभा/नगरसभा (काया सञ्चालन) कायाववतध ऐन, 2076 मा 
संशोधन:- गाउँसभा/नगरसभा (काया सञ्चालन) कायाववतध ऐन, 

2076 को ;- 
(1)  प्रस्तावनामा रहेको "प्रदेश नं. ५ को" भने्न शब्दहरुका सट्टा 

"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्।              

(2)  दफा ८१ पतछ देहायको दफा ८१ क थवपएको छ :- 
 "८१ क, सभाका सदस्यको स्थान वा पद ररक्त हनु ेअवस्था:- 

देहायको कुनै अवस्थामा सभाका सदस्यको स्थान वा पद ररक्त 
हनुछे, 

(क) तनजले प्रमखु वा अध्यि समि तलम्खत राम्जनामा ददएमा, 
(ख) तनजको नपेालको संववधानको धारा २२२ को उपधारा 

(६) वा धारा २२३ को उपधारा (6) िमोम्जमको 
योग्यता नभएमा वा नरहेमा, 

(ग) गाउँसभा वा नगरसभाको कायाकाल समाप्त भएमा, 
(घ) तनजले सभालाई सूचना नददई लगातार दशवटा िैठकमा 

अनपुम्स्थत रहेमा, 
(ङ) तनजको मतृ्य ुभएमा ।"          

30.  प्रदेश नं. ५, सहकारी ऐन, 2076 मा संशोधन:- प्रदेश नं. 5, को 
सहकारी ऐन, 2076 को,- 
(1) लामो शीषाकमा रहेको "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 

छन ्। 

(2)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन।् 
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(3)  दफा १ को उपदफा (1) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "प्रदेश" भने्न शब्द राम्खएको छ। 

31.  प्रदेश नं 5 िालिातलका सबिन्त्धी ऐन, 2076" मा संशोधन:- प्रदेश 
नं. 5 िालिातलका सबिन्त्धी ऐन, 2076, को,- 
(1) लामो शीषाकमा रहेको "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 

छन ्। 

(2)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५, को" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(3) दफा १ को उपदफा (1) मा रहेका "प्रदेश नं. ५ िालिातलका 
सबिन्त्धी ऐन, 2076" को सट्टा "िाल अतधकार तथा संरिण 
ऐन, 2076" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(4)  दफा २ को खण्ड (न) म्िवकएको छ । 

(5)  दफा ४० को उपदफा २ को,- 
(क) खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) को सट्टा 

देहायको खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ)  
राम्खएको छ: 
"(क) मन्त्त्री, मन्त्त्रालय- अध्यि" 

"(ख) सम्चव (मानव अतधकार हेने), मखु्यमन्त्त्री तथा 
मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालय- सदस्य" 

"(ग) सम्चव, आन्त्तररक मातमला सबिन्त्धी ववषय हेने मन्त्त्रालय- 
सदस्य" 

"(घ) सम्चव, आतथाक मातमला सबिन्त्धी ववषय हेने मन्त्त्रालय- 
सदस्य" 

"(ङ) सम्चव, स्वास््य, जनसंख्या सबिन्त्धी ववषय हेने 
मन्त्त्रालय- सदस्य" 
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"(च) सम्चव, कानून सबिन्त्धी ववषय हेने मन्त्त्रालय- सदस्य" 

"(छ) सम्चव, मन्त्त्रालय- सदस्य" 

(ख)  खण्ड (ज) म्िवकएको छ- 
(६)  दफा 43 को उपदफा (2) को,- 

(क) खण्ड (ङ) मा रहेका "प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत 
(म्जल्ला सदरमकुाममा भएको स्थानीय तह)" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "म्जल्ला समन्त्वय अतधकारी" भने्न 
शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(ख) खण्ड (ठ) मा रहेका "म्जल्ला समन्त्वय अतधकारी" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "सबिम्न्त्धत म्जल्लाको िालिातलका  
सबिन्त्धी ववषय हेने कायाालयको प्रमखु" भने्न शब्दहरु 
राम्खएका छन ्। 

(७)  दफा ४९ को उपदफा (2) मा रहेका "उपदफा (1) 
िमोम्जम कानून व्यवसायीको व्यवस्था नहुदँा सबम" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "उपदफा (1) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको 
भएतापतन" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्।  

32.  प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, 2076 मा संशोधन:- प्रदेश लोक सेवा 
आयोग ऐन, 2076 को,- 
(1)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न शब्दहरुको सट्टा 

"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(2)  दफा १ को,- 
(क)  दफा शीषाकमा रहेका "तिस्तार" भने्न शब्द म्िवकएको 

छ । 

(ख)  उपदफा (2) म्िवकएको छ । 

 (3) दफा २ को,- 
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(३)  खण्ड (ि) मा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(4)  दफा ३ को उपदफा (1) मा रहेका "प्रदेश नं. ५ मा" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "लमु्बिनी प्रदेशमा" भने्न शब्दहरु राम्खएका 
छन ्। 

(5)  दफा ७ को उपदफा ६ को खण्ड (क) मा रहेका "प्रदेश 
तनजामती" भने्न शब्दहरु पतछ "सेवा र स्थानीय तहको" भने्न 
शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

33.  प्रदेश नं. ५ औधोतगक व्यवसाय ऐन, 2075 मा संशोधन:- प्रदेश नं. 
५, औधोतगक व्यवसाय ऐन, 2075 को,- 
(1) लामो शीषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 

छन ्। 

(2)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(3)  दफा १ को उपदफा (1) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न 
शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

(4)  दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) 
र (ट) को सट्टा देहाय िमोम्जमका खण्डहरु (क), (ग), (घ), 
(ङ) र (ट) राम्खएका छनः- 

"(क)  मन्त्त्री, मन्त्त्रालय- अध्यि" 

"(ग) सम्चव, आतथाक मातमला सबिन्त्धी ववषय हेने मन्त्त्रालय- 
सदस्य" 

"(घ)  सम्चव, कृवष तथा भतूम व्यवस्था ववषय हेने मन्त्त्रालय- 
सदस्य" 

"(ङ)  सम्चव, कानून सबिन्त्धी ववषय हेने मन्त्त्रालय- सदस्य" 
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"(ट)  सम्चव, मन्त्त्रालय- सदस्य सम्चव" 

(५)  अनसूुची-6 को-,  

(क) िम संख्या 2. मा रहेका "अनलाइन गेतमङ्ग" भने्न 
शब्दहरु पतछ "रोवोवटक तथयटर" भने्न शब्दहरु 
थवपएका छन ्। 

(ख) िम संख्या 3 मा रहेका "िन्त्जी जम्बपङ्ग" भने्न शब्दहरु 
पतछ "म्जप लाइन" भने्न शब्दहरु थवपएका छन ् ।
  

34.  प्रदेश नं. ५ को प्रदेश पदक ऐन, 2076 मा संशोधन:- प्रदेश नं. ५ 
प्रदेश पदक ऐन, 2076 को,- 
(1)  लामो शीषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 

छन ्। 

(2)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५, को" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(3)  दफा १ को उपदफा (1) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न 
शब्दहरु म्िवकएका छन ्। 

(४)  दफा २ को खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) 
राम्खएको छः- 

 "(ग) "मन्त्त्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको आन्त्तररक मातमला 
सबिन्त्धी ववषय हेने मन्त्त्रालय सबिन ुपछा ।" 

(५)  दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) 
र (ङ) को सट्टा देहायको खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र 
(ङ) राम्खएको छः- 

"(क)  मन्त्त्री, मन्त्त्रालय- अध्यि" 
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"(ख)  सम्चव, मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालय- 
सदस्य" 

"(ग) सम्चव, प्रदेश सरकारको आतथाक मातमला हेने मन्त्त्रालय- 
सदस्य" 

"(घ) सम्चव, प्रदेश सरकारको कानून हेने मन्त्त्रालय- सदस्य" 

"(ङ) राविय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान पयुााएका 
प्रदेशतभत्रका व्यम्क्तहरु मध्ये प्रत्येक वषा समावेशी 
तसद्धान्त्तका आधारमा मम्न्त्त्रपररषद्ले तोकेका एक जना 
मवहला सवहत दईु जना- सदस्य" 

"(च)  सम्चव, मन्त्त्रालय- सदस्य सम्चव" 

35. प्राइभेट फमा दताा ऐन, 2076 मा संशोधन:- प्राइभेट फमा दताा ऐन, 

2076 को,- 
(1)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न शब्दहरुको सट्टा 

"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(2)  दफा ५ को उपदफा (2) मा रहेका "एक िषा तभत्र" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "तीन िषा तभत्र" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्
। 

(३)  उपदफा (२) पछी देहायको उपदफा (3) थवपएको छ :- 
     "(३) उपदफा (२) िमोम्जमको अवतधतभत्र नवीकरण नहनु े

प्राइभेट फमा स्वत: खारेज हनुछे र त्यस्तो फमाले ििुाउन ुपने 
िाकँी रकम सरकारी िाकँी सरह त्यस्तो फमाको फमाधनीिाट 
असलु उपर गररनछे ।" 

36.  सािेदारी ऐन, 2076 मा संशोधन:- सािेदारी ऐन, 2076 को,- 
(1)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न शब्दहरुको सट्टा 

"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 
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(2)  दफा १३ को उपदफा (11) मा रहेको "एक िषा तभत्र" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "तीन िषा तभत्र" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्
।   

37.  अतभलेख संरिण ऐन, 2076 मा संशोधन:- अतभलेख संरिण ऐन 
2076 को,- 
(1)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न शब्दहरुको सट्टा 

"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

38.  सडक सवारी, यातायात तथा पररवहन ऐन, 2076 मा संशोधन:- 
सडक सवारी, यातायात तथा पररवहन ऐन, 2076 को,- 
(1)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न शब्दहरुको सट्टा 

"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(2) दफा 2 को,- 
 (क) खण्ड (ढ) को सट्टा देहायको खण्ड (ढ) राम्खएको छ,  

 "(ढ) "मन्त्त्रालय" भन्नाले लमु्बिनी प्रदेश सरकारको 
यातायात सबिन्त्धी ववषय हेने मन्त्त्रालयलाई सबिन ुपछा 
।" 

(ख)  खण्ड (फ) को सट्टा देहायको खण्ड (फ) राम्खएको छ 
। 

 "(फ) "यातायात तनरीिक" भन्नाले दफा 91 
िमोम्जमको यातायात तनरीिक सबिन ुपछा " 

(ग)  खण्ड (य) म्िवकएको छ । 

(3)  दफा 89 को उपदफा (1) को खण्ड (क) र (ि) को सट्टा 
देहायको खण्ड (क) र (ि) राम्खएको छ । 

 " (क) सम्चव, मन्त्त्रालय- अध्यि 
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   (ि) महाशाखा प्रमखु, मन्त्त्रालय- सदस्य- सम्चव " 

39. सूचना तथा सञ्चार प्रववधी प्रततष्ठान ऐन, 2076 मा संशोधन:- सूचना 
तथा सञ्चार प्रववधी प्रततष्ठान ऐन, 2076 को,- 
(1) लामो शीषाकमा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 

छन ्।  

(2)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५, को" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्।  

(3)  दफा ६ को,-  

   (1) उपदफा (1) को,-  

(क)  खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) राम्खएको छ 
। 

 "(ग) प्रदेश सरकारका सम्चव - सदस्य" 

(ख)  खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज), (ि), (ञ) र (ट) म्िवकएको 
छ । 

(2)  उपदफा (1) पतछ देहायको स्पविकरण राम्खएको छ। 

 "स्पविकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लातग "प्रदेश 
सरकारका सम्चव" भन्नाले प्रदेश सरकारका प्रमखु 
सम्चव समेतलाई सबिन ुपछा ।" 

(4)  दफा 9 र १० म्िवकएको छ । 

(5)  दफा १२ को खण्ड (ङ) को सट्टा देहायको खण्ड (ङ)  
राम्खएको छ । 

 "(ङ) प्रदेश सरकारको सूचना तथा सञ्चार प्रववतधसगँ सबिम्न्त्धत 
नीतत तनमााण, योजना तजुामा र कायाान्त्वयनमा सहयोग र समन्त्वय 
गने," 
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(६)  दफा १५ को उपदफा (२) मा रहेको "पररषद तथा 
कायाकारी सतमतीका पदातधकारी" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"पररषदका पदातधकारी" भने्न शब्दहरु राम्खएको छ । 

40. प्रदेश सशुासन ऐन, 2076 मा संशोधन:- प्रदेश सशुासन ऐन, 

2076को,-  
 प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५को" भने्न शब्दहरुको सट्टा "लमु्बिनी 

प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

41. स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यहरुको सवुवधा सबिन्त्धी ऐन, 

2076 मा संशोधन:- स्थानीय तहका पदातधकारी तथा सदस्यहरुको 
सवुवधा सबिन्त्धी ऐन, 2076 को,-    

(१)  लामो शीषाकमा रहेका "2076" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 
छन ्। 

(२)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

 (3) दफा (9) को उपदफा (1) मा देहायको प्रततवन्त्धनात्मक 
वाकयाशं थवपएको छ । 

 "तर म्जल्ला सभा वा म्जल्ला समन्त्वय सतमततको कामको 
तसलतसलामा म्जल्ला तभत्र भ्रमण गने म्जल्ला समन्त्वय सतमततका 
पदातधकारी तथा सदस्यले प्रचतलत कानून िमोम्जम दैतनक 
तथा भ्रमण भत्ता पाउने भए यस दफा िमोम्जम तोवकएको 
दरमा दैतनक तथा भ्रमण भत्ता ददन िाधा पने छैन ।" 

42.  लोक सेवा आयोगका पदातधकारीको पाररश्रतमक, सेवाको शता र 
सवुवधा सबिन्त्धी ऐन, 2076 मा संशोधन:- लोक सेवा आयोगका 
पदातधकारीको पाररश्रतमक, सेवाको शता र सवुवधा सबिन्त्धी ऐन, 

2076 को- 
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(1) लामो शीषाकमा रहेका, "2076" भने्न शब्दहरु म्िवकएका 
छन ्। 

(2)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(3)  दफा २ को खण्ड (च) मा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका 
छन ्। 

43.  वातावरण संरिण ऐन, 2077 मा संशोधन:- वातावरण संरिण ऐन, 

2077 को,- 
(1)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न शब्दहरुको सट्टा 

"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(2)  दफा २ को खण्ड (थ) मा रहेको "उद्योग, पयाटन, वन तथा 
वातावरण मन्त्त्रालय" भने्न शब्दहरुको सट्टा "प्रदेश सरकारको 
वातावरण सबिन्त्धी ववषय हेने मन्त्त्रालय" भने्न शब्दहरु 
राम्खएको छ । 

(3)  दफा 22 को उपदफा (2) को,- (क) खण्ड (ख), (ग), 
(घ), (ङ), (च), (छ), (ज) र (ि) को सट्टा देहायका 
खण्डहरु (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) र (ि) 
राम्खएका छनः- 

"(ख)  मन्त्त्री, मन्त्त्रालय- उपाध्यि" 

"(ग)  मन्त्त्री, प्रदेश सरकारको आन्त्तररक मातमला हेने 
मन्त्त्रालय- सदस्य" 

"(घ)  मन्त्त्री, प्रदेश सरकारको उद्योग हेने मन्त्त्रालय- सदस्य" 

"(ङ)  मन्त्त्री, प्रदेश सरकारको कृवष तथा भमूी व्यवस्था हेने 
मन्त्त्रालय- सदस्य" 
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"(च) मन्त्त्री, प्रदेश सरकारको भौततक पूवााधार ववकास हेने 
मन्त्त्रालय- सदस्य" 

"(छ)  मन्त्त्री, प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा तसचँाई हेने 
मन्त्त्रालय- सदस्य" 

"(ज) मन्त्त्री, प्रदेश सरकारको कानून हेने मन्त्त्रालय- सदस्य" 

"(ि) प्रदेश सभाको वातावरण ववषय हेने सतमततको सभापतत- 
सदस्य" 

 

44.  प्रदेश सडक ऐन, 2077 मा संशोधन:- प्रदेश सडक ऐन, 2077 
को,- 
(1)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न शब्दहरुको सट्टा 

"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्। 

(2)  दफा २ को खण्ड (ि) मा रेहका "प्रदेश नं. ५" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "प्रदेश" भने्न शब्द राम्खएको छ । 

 

45.  िजार तनयमन तथा प्रततस्पधाा प्रवद्वान ऐन, 2077 मा संशोधन:- 
िजार तनयमन तथा प्रततस्पधाा प्रवद्वान ऐन, 2077 को,- 
(1)  प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश नं. ५ को" भने्न शब्दहरुको सट्टा 

"लमु्बिनी प्रदेशको" भने्न शब्दहरु राम्खएका छन ्।  

(2)  दफा ९ को उपदफा (2) को,-  

(क) खण्ड (ख) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) राम्खएको छ 
। 

 "(ख) प्रदेश सरकारका सम्चवहरु - सदस्य" 

(ख)  खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) म्िवकएका छन ्। 
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(ग)  खण्ड (ञ) को सट्टा देहायको खण्ड (ञ) राम्खएको  
 छ । 

 "(ञ) सम्चव, मन्त्त्रालय- सदस्य सम्चव"  

(3)  दफा १२ को उपदफा (1) को,- 
(क)  खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राम्खएको छ; 

  "(क) सम्चव, मन्त्त्रालय- संयोजक" 

(ख)  खण्ड (ङ) मा रहेका "प्रदेश नं. ५" भने्न शब्दहरु म्िवकएका छन ्
। 

 

प्रमाणीकरण तमततः २०७८/०९/०१ गते । 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आज्ञाले, 
राजेन्त्र थापा 
कानून सम्चव 
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३८ 

 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मातमला तथा सञ्चार मन्त्त्रालय  


