ये डडमो, एप.एभ. य टे डरडबजन प्रसायण सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ववधेमक, २०७६

प्रस्तावना् ऩूणन प्रेस स्वतन्रता प्रडत प्रडतवद्ध यहदैं प्रसायणका भाध्मभफाट हुने सूचना प्रवाहराई व्मवस्थाऩन एवॊ
डनमभन गयी सूचनाको डनवानध प्रसायण गने सम्फन्धभा कानूनी व्मवस्था गनन वाञ्छनीम बएकोरे ,
प्रदे श सबारे मो ऐन फनाएको छ ।
१. सॊ क्षऺप्त नाभ, ववस्ताय य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “प्रदे श ये डडमो, एप.एभ. य टे डरडबजन प्रसायण
सम्फन्धी ऐन, २०७६” यहेको छ ।

(२) मो ऐन सुदूयऩक्षिभ प्रदे शबय रागू हुनछ
े ।
(३) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।

२. ऩरयबाषा : ववषम वा प्रसॊ गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा-

(क) “इजाजतऩर” बन्नारे कामनक्रभको प्रसायण गननको राडग मस ऐन फभोक्षजभ ददइने
प्रसायण इजाजतऩर वा विक्वेन्सी भोडुरेशन प्रसायण प्रणारीको स्थाऩना गयी
प्रसायण गनन ददइने इजाजतऩर सभेतराई सम्झनुऩछन ।

(ख) “कामनक्रभ” बन्नारे श्रव्म वा श्रव्मदृश्मको भाध्मभद्वाया प्रसायण हुने जुनसुकै
वकडसभको कामनक्रभराई सम्झनुऩछन ।

(ग) “केफुर” बन्नारे कुनै डनक्षित प्रसायण केन्रफाट तायको भाध्मभद्वाया प्रसायण

साभग्रीहरू ववडबन्न ग्राहक, सदस्म वा उऩबोक्ता सभऺ ऩुर्माउने प्रववडध सम्झनुऩछन ।

(घ) “तोवकएको” वा “तोवकए फभोक्षजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगनत फनेको डनमभभा
तोवकएको वा तोवकए फभोक्षजभ सम्झनुऩछन ।

(ङ) “प्रसायक” बन्नारे प्रसायण सॊ स्थाफाट प्रसायण हुने कामनक्रभ वाचन गने व्मक्षक्त

सम्झनुऩछन य सो शब्दरे त्मस्तो कामनक्रभ तमाय गने तथा सम्ऩादन गने व्मक्षक्त
सभेतराई जनाउॉछ ।

(च) “प्रसायण” बन्नारे इसाया, आवाज, आकृडत, तस्वीय वा अन्म मस्तै प्रकायफाट आभ

जनतारे जानकायी ऩाउन सक्ने गयी प्रवाह गरयने ये डडमो, एप. एभ. य टे डरडबजन
सभेतको डभडडमा सेवाराई सम्झनुऩछन ।

(छ) “प्रसायण सॊ स्था” बन्नारे मस ऐन फभोक्षजभ कामनक्रभ प्रसायण गनन इजाजतऩर प्राप्त
सॊ गदठत सॊ स्था सम्झनुऩछन ।

(ज) “विक्वेन्सी भोडुरेशन प्रसायण प्रणारी” बन्नारे विक्वेन्सी भोडुरेशन प्रसायण
प्रणारीको सन्दबनभा प्रमोग गये को वा गरयने उऩकयण वा उऩकयणहरुको सभूह
सम्झनुऩछन ।
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(झ) “बू–उऩग्रह प्रसाय केन्र (अथन स्टे शन)” बन्नारे स्माटे राईट भापनत प्रसायण

कामनक्रभ आदान प्रदान गनन ऩृथ्वीको धयातरभा स्थाऩना गरयने केन्र (स्टे शन)
सम्झनुऩछन ।

(ञ) “भन्रारम” बन्नारे आन्तरयक भाडभरा तथा कानून भन्रारम सम्झनुऩछन ।.

(ट) “स्माटे राइट” बन्नारे ववडबन्न प्रसायण साभग्री प्राप्त गनन वा अन्मर ऩठाउनको
राडग अन्तरयऺभा अवक्षस्थत बू-उऩग्रह सम्झनुऩछन ।

३ प्रसायण सम्फन्धी कामनको व्मवस्थाऩन एवॊ डनमभन : प्रदे श डबर स्माटे राईट प्रणारीफाट प्रसायण हुने

फाहेकको केवर टे डरडबजनको प्रसायण य एकसम वाट बन्दा भाडथ एकहजाय वाट सम्भको ये डडमो,
एप.एभ. सम्फन्धी कामनको ईजाजत, सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन कामनको डनमभन गने
भन्रारमराई हुनेछ ।

अडधकाय

४. इजाजतऩर नडरई प्रसायण गनन नहुने : कसै रे ऩडन मस ऐन फभोक्षजभ इजाजत ऩर नडरई कुनै ऩडन ये डडमो,
ॉ ैन ।
एप.एभ. तथा टे डरडबजन प्रसायण गनुन गयाउनु हुद

५. इजाजतऩरको राडग डनवेदन ददनुऩने : (१) प्रदे शडबर ये डडमो, एप.एभ. य टे डरडबजन प्रसायण गनन चाहने
व्मक्षक्त वा सॊ स्थारे भन्रारमरे तोकेको अडधकायी सभऺ डनवेदन ददनु ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको डनवेदन साथ दे हामका कागजातहरु सॊ रग्न गनुऩ
न नेछ :-

(क) इजाजतऩर डरन खोजेको सञ्चाय भाध्मभको प्राववडधक तथा व्मवसावमक ऺेरको
ववस्तृत अध्ममन प्रडतवेदन ।

(ख) प्रसायण सॊ स्थाको दतानको प्रभाणऩरको प्रडतडरऩी ।

(ग) प्रवन्धऩर य डनमभावरी वा सॊ स्थाको ववधानको प्रडतडरऩी ।
(घ) स्थामी रे खा नॊ. प्रभाणऩरको प्रडतडरऩी ।

(ङ) तोवकए फभोक्षजभको डनवेदन दस्तुय फुझाएको नगदी यडसद वा याजश्व खाताभा डनवेदन
दस्तुय जम्भा गये को फैंक बौचय ।

(च) प्रसायण केन्र यहने ठाउॉको नक्सा सवहतको वववयण ।

(छ) श्रभजीवव ऩरकाय ऐन फभोक्षजभको ऩारयश्रडभक तथा सुववधा उऩरव्ध गयाउने डरक्षखत
६.

प्रडतवद्धता ऩर ।

विक्वेन्सी डनधानयण तथा फाॉडपाॉड : विक्वेन्सी डनधानयण तथा फाॉडपाॉड सम्फन्धी व्मवस्था सॊ घीम कानून
फभोक्षजभ हुनेछ ।

७. इजाजतऩर ददन सवकने : (१) दपा ५ फभोक्षजभको डनवेदन ऩनन आएभा भन्रारमरे तोकेको अडधकायीरे

उक्त डनवेदन उऩय आवश्मक जाॉचफुझ गयी डनवेदकराई कामनक्रभ प्रसायण गनन तोवकएको ढाॉचाभा

ऩैँ ताडरस ददनडबर भन्रारमरे तोकेको दस्तुय डरई ये डडमो तथा एप.एभ. को हकभा अनुसूची-१ य केफुर
टे डरडबजनको हकभा अनुसूची-२ फभोक्षजभको ढाॉचाभा इजाजतऩर ददनेछ ।

(२) इजाजतऩर ददन नडभल्ने बएभा सोको कायण खोरी डनवेदन दयवऩठ गरयददनुऩनेछ।
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८.

ू न वववयण ऩेश गनुऩन ने : दपा ७ को उऩदपा (१) फभोक्षजभको इजाजतऩर प्राप्त गये को 6
प्रसायण गनुऩन व

ु क्षघ ऩवहरो ऩटक
भवहनाडबरभा प्रसायण सम्फन्धी काभको प्रायम्ब गनुऩ
न नेछ य त्मस्तो कामन प्रायम्ब हुनअ
प्रसायण प्रायम्ब हुने ददन¸ प्रसायण गरयने दै डनक सभमताडरका य प्रसायण गरयने कामनक्रभको वववयण सभेत

९.

भन्रारम सभऺ ऩेश गनुऩ
न नेछ ।

प्रसायण केन्रको स्थाऩना सम्फन्धी व्मवस्था : (१) कुनै व्मक्षक्त वा सॊ गदठत सॊ स्थारे स्माटे राइट

टे डरडबजन फाहेकको टे डरडबजन सम्फन्धी प्रसायण केन्र स्थाऩना गयी कुनै कामनक्रभ प्रसायण गनन चाहेभा
इजाजतको राडग दपा (५) को उऩदपा (२) फभोक्षजभका कागजात सॊ रग्न गयी दस्तुय फुझाई डनवेदन
ददनुऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको डनवेदन ऩनन आएभा भन्रारमरे उक्त डनवेदन उऩय आवश्मक

जाॉचफुझ गदान डनवेदकराई टे डरडबजन सम्फन्धी बू–उऩग्रह प्रसायण केन्र स्थाऩना गयी कामनक्रभ प्रसायण
गने अनुभडत ददॉदा डनधानयण गये फभोक्षजभको दस्तुय डरई दपा १2 भा तोवकएको शतनहरु ऩारना गने
गयी कामनक्रभ प्रसायण अनुभडत ददन सक्नेछ ।

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोक्षजभ कामनक्रभ प्रसायण अनुभडत ददॉदा प्रचडरत सॊ घीम कानूनको

प्रडतकूर नहुने गयी ददनुऩनेछ ।

(४) प्रदे श सयकायफाट स्थाऩना बई सञ्चारन हुने ये डडमो, एप.एभ. तथा टे डरडबजनको प्रसायण

केन्र सम्फन्धी व्मवस्था तोवकए फभोक्षजभ हुनछ
े ।

१०. नवीकयण सम्फन्धी व्मवस्था : (१) प्रत्मेक आडथनक वषन सभाप्त बएको चाय भवहना डबरभा प्रसायण
इजाजतऩर नवीकयण गनुऩ
न नेछ । नवीकयण वाऩत फुझाउनु ऩने शुल्क वा दस्तुय तोवकए फभोक्षजभ हुनेछ ।

(२) मो ऐन प्रायम्ब हुन ु बन्दा अगाडी प्रचडरत कानून फभोक्षजभ प्रसायण गनन इजाजतऩर ऩाएका

प्रसायण गने सॊ स्थारे मसै ऐन फभोक्षजभ इजाजत ऩाएको भाडननेछ य त्मस्तो सॊ स्थारे मो ऐन प्रायम्ब
बएऩडछ मसै ऐन फभोक्षजभ अडबरे क्षखकयण एवॊ नवीकयण गनुऩ
न नेछ ।

(३) अन्म प्रदे शभा प्रचडरत कानून फभोक्षजभ प्रसायण इजाजत डरई कामनक्रभ प्रसायण गये को

सॊ स्थारे मस प्रदे शभा सभेत ट्रान्सडभटय रगामतका उऩकयण याखी छु ट्टै रयरे स्टे सन स्थाऩना गयी
कामनक्रभ प्रसायण गनन चाहेभा भन्रारमको ऩूवस्न वीकृती डरनुऩनेछ ।

११. उत्ऩादन तथा प्रसायण : प्रसायण सॊ स्थारे कुनै कामनक्रभको उत्ऩादन तथा प्रसायण गदान
ववषमहरुराई प्राथडभकता ददई कामनक्रभ उत्ऩादन तथा प्रसायण गनुऩ
न नेछ:-

दे हामका

(क) प्रदे शस्तयका कृवष, क्षशऺा, उद्योग, वाक्षणज्म, ववऻान य प्रववडध, स्वास्थ्म, ऩमनटन, वन
तथा वातावयण सॊ यऺण, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तय रगामत सावनजडनक भहत्वका
कामनक्रभहरू,

(ख) प्रदे शडबरका सफै जातजाडत, बाषा, वगन, ऺेर, डरङ्ग तथा धाडभनक सम्प्रदामफीच
सभानता, आऩसी सद\बाव य साभन्जस्मता अडबवृवद्ध गने वकडसभका कामनक्रभहरू,

(ग) याविम वहत य एकता अडबफृवद्ध गयाउने ववषमका कामनक्रभहरू,

(घ) याविम चेतना तथा नैडतक जागयण फृवद्ध गने ववषमका कामनक्रभहरू,

(ङ) जनताभा साभाक्षजक चेतना फढाउने य रोकताक्षन्रक भूल्म, भान्मता एवॊ सॊ स्कायको
ववकास गयाउने वकडसभका कामनक्रभहरू,
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(च) डभरयािहरूसॉगको सु-सम्फन्ध अडबफृवद्ध गने वकडसभका कामनक्रभहरू,
(छ) यािरे अवरम्फन गये को ऩययाि नीडत सम्फन्धी कामनक्रभहरू,

(ज) प्रदे श डबरको करा, बाषा, सॊ स्कृडत य सॊ डगतको प्रवद्धनन तथा सम्फद्धनन हुने
कामनक्रभहरू,

(झ) ववऩद् जोक्षखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी जनचेतना अडबवृवद्ध हुने
वकडसभका कामनक्रभहरु,

(ञ) सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तह वीचको सम्फन्ध अडबफृवद्ध गने वकडसभका कामनक्रभहरु,
(ट) सुशासन य ऩायदक्षशत
न ा अडबवृवद्ध हुने वकडसभका कामनक्रभहरु,

(ठ) याविम तथा अन्तयानविम स्तयभा बए गये का भहत्वऩूणन गडतववडधहरू सम्फन्धी
कामनक्रभहरु,

(ड) कानूनको ऩरयऩारनाराई प्रोत्सावहत गने खारका कामनक्रभहरु,
(ढ) ददगो ववकास सम्फन्धी भहत्वऩूणन कामनक्रभहरू ।

१२. कामनक्रभ उत्ऩादन तथा प्रसायण गने व्मक्षक्त तथा सॊस्थारे ऩारना गनुऩन ने शतनहरु : कामनक्रभ उत्ऩादन
तथा प्रसायण गने व्मक्षक्त तथा सॊ स्थारे दे हाम फभोक्षजभको शतनहरु ऩारना गनुन ऩनेछ :
(क) आपू सभऺ प्राप्त हुन आएका सूचना, सभाचाय, रेख वा कामनक्रभको सत्म तथ्म
श्रोतफाट ऩुवि बएऩडछ भार प्रसायण गने, गयाउने,
(ख) ऩुवानग्रहयवहत बई सभाचायको सम्ऩादन तथा प्रसायण गने, गयाउने,
(ग) प्रचडरत कानून प्रदत्त व्मक्षक्तको गोऩनीमताको हक य साभाक्षजक सॊ वेदनशीरताराई
ख्मार गये य भार प्रसायण साभग्री प्रसायण गने, गयाउने,
(घ) भ्रभऩूणन ववऻाऩन प्रसायण नगने, नगयाउने ।
(ङ) तोवकए वभोक्षजभका अन्म कुयाहरु ।
१३. धयौटी सम्फन्धी व्मवस्था : ये डडमो, एप=एभ= य टे डरडबजनको धयौटी यकभ भन्रारमरे तोके फभोक्षजभ
हुनछ
े ।

१४. प्रसायण गनन नऩाइने : (१) दपा १1 भा जुनसुकै कुया रे क्षखएको बएताऩडन प्रसायण सॊ स्थारे दे हामको
ववषमका सभाचाय, साभग्री वा ववऻाऩन प्रसायण गनन गयाउन ऩाइने छै न्-

(क) नेऩारको सावनबौभसत्ता, बौगोडरक अखण्डता, याविमता वा सॊ घीम इकाइफीचको
सु-सम्फन्धभा खरर् ऩुर्माउने ववषमहरु,
ॉ ऩुर्माउने ववषमहरु,
(ख) याविम गोऩनीमता बॊ ग गने वा नेऩारको सुयऺाभा आच
(ग) ववडबन्न जातजाडत, धभन वा सम्प्रदाम वीचको सु-सम्फन्धभा खरर् ऩुर्माउने
ववषमहरु,

4

(घ) याज्मरोह, गारी फेइज्जती, अदारतको अवहेरना, अऩयाधको दुरुत्साहन वा
सावनजडनक क्षशिाचाय तथा नैडतकताको प्रडतकूर ठहने ववषमहरु,
(ङ) श्रभप्रडतको अवहेरना, जातीम छु वाछु त एवॊ रैं डगक बेदबावराई दुरुत्साहन गने
वकडसभका ववषमहरु,
१५. सजाम : (१) कसैरे दपा ७ फभोक्षजभ प्रसायण सॊ स्थाको इजाजतऩर नडरई प्रसायण गये भा भन्रारमरे
त्मस्तो प्रसायण सम्फन्धी काभ कायवाहीभा योक रगाउन सक्नेछ ।

(२) कसै रे मो ऐन वा मो ऐन अन्तगनत फनेको डनमभ ववऩयीत कुनै कामनक्रभ, ववऻाऩन, सभाचाय

साभग्री प्रसायण गये गयाएभा त्मस्तो प्रसायण सॊ स्था, प्रसायक वा सम्फक्षन्धत व्मक्षक्तराई भन्रारमरे
हजाय दे क्षख एक राख रुऩैमाॉसम्भ जरयवाना गनन सक्नेछ।

दश

ू न सम्फक्षन्धत प्रसायण सॊ स्था, प्रसायक वा व्मक्षक्तराई
(3) उऩदपा (2) फभोक्षजभको कायवाही गनुऩ
न व
आफ्नो सपाई ऩेश गने भनाडसफ भौका प्रदान गने छ ।

(4) कसैरे उऩदपा (2) फभोक्षजभको सजाम हुने काभ ऩुन: गये भा भन्रारमरे त्मस्तो प्रसायण सॊ स्था,
प्रसायक वा सम्फक्षन्धत व्मक्षक्तराई शुरु सजामको दोब्फय सजाम गनन सक्नेछ ।

१६. ऩुनयावेदन : मस ऐन फभोक्षजभ प्रदे श सयकाय वा भन्रारमरे ददएको आदे श वा सजाम उऩय क्षचत्त
नफुझ्ने ऩऺरे ऩैंतीस ददनडबर सम्फक्षन्धत उच्च अदारतभा ऩुनयावेदन गनन सक्नेछ ।

१७. प्रसायण सॊस्थाको सुयऺा : प्रसायण सॊ स्थाभा हुरदङ्गा वा अशाक्षन्त उत्ऩन्न बई बौडतक सॊ यचनाभा ऺडत

ऩुग्न जाने अवस्था डसजनना बएभा सम्फक्षन्धत क्षजल्राको क्षजल्रा सुयऺा सडभडतको सुयऺा थ्रेट ववष्रे षणको
आधायभा प्रदे श सयकायरे डनक्षित सभमकाराडग प्रसायण केन्र वा टावयभा चौववसै घण्टा सुयऺाकभी
खटाउन सक्नेछ ।

१८. अडधकाय प्रत्मामोजन : भन्रारमरे आपुभा डनवहत अडधकायभध्मे केवह अडधकाय कुनै अन्म अडधकायी वा
डनकामराई प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ ।

१९. डनमभ फनाउने अडधकाय : प्रदे श सयकायरे मस ऐन फभोक्षजभ आवश्मक डनमभहरु फनाउन सक्नेछ ।

2०. कामनववडध, डनदे क्षशका तथा भाऩदण्ड फनाउने अडधकाय : मो ऐन य मो ऐन अन्तगनत फनेको डनमभको
अडधनभा यही भन्रारमरे आवश्मक कामनववडध, डनदे क्षशका तथा भाऩदण्ड फनाई रागू गनन सक्नेछ ।

२१. प्रचडरत कानून फभोक्षजभ हुने : मस ऐनभा रे क्षखएको कुयाभा मसै ऐन फभोक्षजभ य अन्मको हकभा
प्रचडरत कानून फभोक्षजभ हुनछ
े ।
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अनुसूची -१
ॉ सम्फक्षन्धत
दपा ७ को उऩदपा (१) सग
ये डडमो, एप.एभ. प्रसायण प्रणारीको स्थाऩना गयी कामनक्रभ प्रसायण गने इजाजतऩर
1. इजाजतऩर नॊ. :
2. इजाजतऩर ऩाउने व्मक्षक्त वा सॊ स्थाको नाभ्
3. ठे गाना :
क) स्थामी ठे गाना

ख) अस्थामी ठे गाना

क्षजल्रा :

क्षजल्रा :

न.ऩा./गा.ऩा. :

न.ऩा./ गा.ऩा. :

वडा नॊ. :

वडा नॊ. :

गाउॉ/ टोर :

गाउॉ/ टोर :

पोन नॊ. :

पोन नॊ. :

4. प्रसायण सॊ स्था वा व्मक्षक्तको नाभ :
5. प्रसायणको भाध्मभ :
6. प्रसायणको ऺभता :
7. प्रसायण गदान प्रमोग गरयने :
क) विक्वेन्सी : ख) ब्माण्ड :
ग) च्मानेर :

घ) ट्रान्सडभटय :

ङ) एन्टे ना :
8. प्रसायण प्रणारी स्थाऩना हुने ठाउॉ य प्रसायण :
9. प्रसायण हुने ऺेर य जनसॊ ख्मा :
10. प्रसायण शुरु हुने डभडत :
11. प्रसायणभा प्रमोग हुने बाषा :
12. प्रसायणको सभम य सभमवडध :
13. प्रसायण गरयने कामनक्रभहरु :
14. इजाजतऩर फहार यहने डभडत :
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15. दपा 1२ भा उल्रे क्षखत शतन फाहेक भन्रारमरे तोकेका अन्म शतनहरु :
क)
ख)
ग)

कामानरमको छाऩ :

इजाजतऩर ददने अडधकायी :
सही :
नाभ :
दजान :
कामानरम :
डभडत :

नवीकयणको वववयण
आडथनक वषन

नवीकयण दस्तुय तथा

नवीकयण डभडत

अन्म वववयण
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नवीकयण गने अडधकायीको
नाभ य दस्तखत

अनुसूची -२
ॉ सम्फक्षन्धत
दपा ७ को उऩदपा (१) सग
केफुर टे डरडबजन प्रसायण केन्रको स्थाऩना गयी कामनक्रभ प्रसायण गने इजाजतऩर
1. इजाजतऩर नॊ.:
2. इजाजतऩर ऩाउने व्मक्षक्त वा सॊ स्थाको नाभ :
3. ठे गाना :
क) स्थामी ठे गाना
क्षजल्रा :

ख) अस्थामी ठे गाना
क्षजल्रा :

न.ऩा./ गा.ऩा.:

न.ऩा./ गा.ऩा.:

वडा नॊ. :

वडा नॊ.:

गाउॉ/ टोर :

गाउॉ/ टोर :

पोन नॊ. :

पोन नॊ. :

4. इजाजतऩर ऩाउने व्मक्षक्त बए नागरयकता नम्फय य सॊ स्था बए सॊ स्था दतान नम्फय :
5. प्रसायणको भाध्मभ :
6. प्रसायण केन्र स्थाऩना गने स्थान :
7. प्रसायण हुने ऺेर :
8. प्रसायण प्रायम्ब हुने डभडत :
9. प्रसायणभा प्रमोग हुने च्मानर य बाषा :
10. प्रसायणको सभम य सभमावडध :
11. प्रसायण गरयने कामनक्रभ :
12. इजाजतऩर फहार यहने अवडध :
13. दपा 1२ भा उल्रे क्षखत शतन वाहेक भन्रारमरे तोकेका अन्म शतनहरु :
क)
ख)
ग)
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कामानरमको छाऩ :

इजाजतऩर ददने अडधकायी :
सही :
नाभ :
दजान :
कामानरम :
डभडत :

नवीकयणको वववयण
आडथनक वषन

नवीकयण दस्तुय तथा

नवीकयण डभडत

अन्म वववयण

नवीकयण गने अडधकायीको नाभ य
दस्तखत

प्रदे श सबाको सम्फत् २०७७ श्रावण २८ गते डफहीफायका ददन फसेको छै टौँ अडधवेशनको २९औ ँ फैठकरे
नेऩारको सॊ ववधानको धाया १९९ फभोक्षजभ मो ववधेमक ऩारयत गये को हुदा नेऩारको सॊ ववधानको धाया
२०१ को उऩधाया (1) फभोक्षजभ प्रभाक्षणत गदनछु ।

.............................
भाननीम अजुन
न फहादुय थाऩा

सुदूयऩक्षिभ प्रदे श सबाका सबाभुखफाट प्रभाक्षणत मो ववधे मक

सबाभुख

नेऩारको सॊ ववधानको धाया २०१ को उऩधाया (2) फभोक्षजभ

सुदूयऩक्षिभ प्रदे श

प्रभाक्षणकयण गदनछु ।

डभडत :- २०७७-०५-१४

डभडत :-......................... भाननीम सभीरा कुभायी ऩन्त
प्रदे श प्रभुख

9

