
 

 

 

 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 
गण्डकी प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ०५) ऩोखया, पागनु ०५ गते, २०७९ सार (अततरयक्ताङ्क ३२ 

बाग १ 
गण्डकी प्रदेश सयकाय 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम 

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

सॊित ्२०७९ सारको ऐन नॊ.१० 

वितनमोजन ऐन, 2079 राई सॊशोधन गनव फनकेो ऐन  

 

 प्रस्तािनााः वितनमोजन ऐन, 2079 राई सॊशोधन गनव िाञ्छनीम बएकोरे, गण्डकी 
प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

 



खण्ड ०५) अरय ३२,  प्रदेश याजऩत्र बाग १ तभतत २०७९।११।०५ 
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1.   सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्बाः (1) मस ऐनको नाभ "वितनमोजन (ऩवहरो सॊशोधन) ऐन, 
207९" यहेको छ।  

(2) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 

2.      वितनमोजन ऐन, 2079 को दपा 3 भा सॊशोधनाः  वितनमोजन ऐन, 2079 (मस 
ऩतछ "भूर ऐन"  बतनएको)  को दपा 3 को,- 

(१) उऩदपा (४) भा उशलरशखत "शरुु वितनमोशजत यकभको शत 
प्रततशतबन्दा फढी नहनु ेगयी " बन् न ेशदहदहरु शझवकएको छ। 

(2) उऩदपा (5) भा उशलरशखत "चैत" बन् न ेशदहदको सटा "भाघ" बन् न े
शदहद याशखएको छ। 

3.    भूर ऐनको दपा 5 भा सॊशोधनाः  भूर ऐनको दपा 5 को,-  

(१) उऩदपा (5) भा उशलरशखत "भाघ भसान्त तबत्र" बन् ने शदहदहरुको 
सटा "पागनु भसान्त तबत्र " बन् ने शदहदहरु याशखएका छन।् 

(2) उऩदपा (६) को सटा देहामको उऩदपा (६) याशखएको छाः- 

                  "(६) मस ऐन फभोशजभ स्िीकृत मोजना तथा कामवक्रभ फाहेक कुनै 
थऩ मोजना तथा कामवक्रभ कामावन्िमन गनुव ऩने बएभा मस ऐनद्वाया वितनमोशजत 
फजेटको ऩरयतधतबत्र यही गण्डकी प्रदेश सयकाय, आतथवक भातभरा भन्त्रारमरे 
त्मस्तो मोजना तथा कामवक्रभ कामावन्िमन गनव स्िीकृतत ददन सक्नेछ। 

            तय विऩद् व्मिस्थाऩन तथा गण्डकी प्रदेश सयकायको याजस्ि िवृि गने 
मोजना तथा कामवक्रभ फाहेक जेठ भसान्तबन्दा ऩतछ अन्म कुनै नमाॉ मोजना 
तथा कामवक्रभ थऩ गनव सवकन ेछैन।" 

4.   भूर ऐनको दपा 7 भा सॊशोधनाः  भूर ऐनको दपा ७ को,- 

(१) उऩदपा (३) को प्रततफन्धात्भक िाक्माॊशभा उशलरशखत "काशिक 
भसान्ततबत्र" बन् न े शदहदहरुको सटा "पागनु भसान्ततबत्र " बन् न े
शदहदहरु याशखएका छन।् 

(२) उऩदपा (७) भा उशलरशखत "काशिक भसान्ततबत्र" बन् न ेशदहदहरुको 
सटा "पागनु भसान्ततबत्र" बन् ने शदहदहरु याशखएका छन।्   

 5.   रुऩान्तयणाः भूर ऐनको ठाउॉ ठाउॉभा उशलरशखत "प्रदेश सयकाय" बन् न ेशदहदहरुको 
सटा "गण्डकी प्रदेश सयकाय" य "अथव भन्त्रारम" बन् ने शदहदहरुको सटा "आतथवक 
भातभरा भन्त्रारम" बन् न ेशदहदहरु याखी रुऩान्तयण गरयएको छ। 

 

 

भदु्रक: गण्डकी प्रदेश सयकाय, आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम । भूलम रु १०।- 

आऻारे¸ 

िदद्रनाथ अतधकायी  

प्रदेश सयकायको सशचि 

प्रभाणीकयण तभतताः२०७९।११।०५ 


