सं वत् २०७९ सालको ऐन नं . ...

नेपाल इन्जिननयरिङ परिषद् ऐन,२०५५ लाई सं शोधन
गनन बनेको ववधेयक
प्रस्तावना: नेपाल इन्जिननयरिङ परिषद् ऐन, २०५५
लाई सं शोधन गनन वाञ्छनीय भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
१.

सं न्िप्त नाम ि प्रािम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल
इन्जिननयरिङ

परिषद्

(पविलो

सं शोधन)

ऐन,

२०७९” ििे को छ।
(२)

यो

ऐन

प्रमाणीकिण

भएको

एकतीसौं ददनदे न्ि प्रािम्भ िुनेछ।
२.

नेपाल इन्जिननयरिङ परिषद् ऐन, २०५५ को दफा
२ मा सं शोधन: नेपाल इन्जिननयरिङ परिषद् ऐन,
2055 (यसपनछ "मूल ऐन" भननएको) को दफा
२ को,(१) िण्ड (ि) पनछ दे िायको िण्ड (ि१)
थवपएको छ :"(ि१)

"उपाध्यि"

भन्नाले

परिषद्को

उपाध्यि सम्झनु पछन।"
(२) िण्ड (झ) को सट्टा दे िायको िण्ड (झ)
िान्िएको छ:-

"(झ) "सनमनत" भन्नाले दफा १४ बमोन्िम
गदित पिीिा सनमनत सम्झनु पछन।"
३.

मूल ऐनको दफा ३ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा
३ को सट्टा दे िायको दफा ३ िान्िएको छ:"३.

परिषद्को

स्थापना:

(१)

इन्जिननयरिङ

व्यवसायलाई प्रभावकािी बनाई व्यवन्स्थत
तथा वैज्ञाननक ढङ्गले परिचालन गनन तथा
इन्जिननयिको योग्यता अनुसाि नाम दतान गने
समेतको

काम

गननको

लानग

नेपाल

इन्जिननयरिङ परिषद्को स्थापना गरिएको
छ।
(2) परिषद्को कायानलय कािमाडौँ
उपत्यकामा ििनेछ।
(3) परिषद्ले आवश्यकता अनुसाि
प्रदे शस्तिमा शािा कायानलय वा सम्पकन
कायानलय स्थापना गनन सक्नेछ।"
४.

मूल ऐनको दफा ५ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा
५ को उपदफा (१) को,(१) िण्ड (ग) को सट्टा दे िायको िण्ड (ग)
िान्िएको छः-
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"(ग) इन्जिननयरिङ ववषयमा
स्नातकोपानध प्राप्त गिी
कम्तीमा सात वषन
इन्जिननयरिङ व्यवसायमा
अनुभवप्राप्त
इन्जिननयििरूमध्येबाट
प्रत्येक प्रदे शबाट प्रनतनननधत्व
िुने गिी समावेशी नसद्धाजतको
आधािमा नेपाल सिकािबाट
मनोनीत कम्तीमा तीनिना
मविला सवित सातिना

- सदस्य"

(२) िण्ड (छ) पनछ दे िायको िण्ड (छ१)
थवपएको छ:"(छ१) इन्जिननयरिङ ववषय
अध्ययन, अध्यापन गिाउने
ववश्वववद्यालयिरूमध्येबाट
नेपाल सिकािबाट मनोनीत
एकिना

- सदस्य"

(३) िण्ड (ि) को सट्टा दे िायको िण्ड (ि)
िान्िएको छः-
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"(ि) इन्जिननयरिङ ववषयमा
स्नातकोपानध प्राप्त गिी
कम्तीमा सात वषन
इन्जिननयरिङ व्यवसायमा
अनुभवप्राप्त
इन्जिननयििरूमध्येबाट
परिषद्बाट मनोनीत
कम्तीमा एकिना
मविला सवित दुईिना
५.

- सदस्य"

मूल ऐनको दफा ७ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा
७ को,(१) िण्ड (घ) ि (ङ) को सट्टा दे िायका िण्ड
(घ) ि (ङ) िान्िएका छन्:"(घ) भ्रष्टाचाि, िबििस्ती
बेचनबिन

किणी, मानव

तथा ओसािपसाि, लागू

औषध नबक्री ववतिण तथा ननकासी वा
पैिािी, सम्पन्ि
अपिाध,

शुद्धीकिण, सङ्गदित

वजयिजतु

ओसािपसाि,

िािदानी दुरुपयोग, अपििण सम्बजधी
कसुि वा नैनतक पतन दे न्िने अजय
फौिदािी कसुिमा सिाय पाएको वा
अजय कुनै फौिदािी कसुिमा तीन वषन
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वा सोभजदा बढी कैदको सिाय पाई
त्यस्तो फैसला अन्जतम भएको,
(ङ) माननसक सजतुलन िीक नभएको,"
(२) िण्ड (ङ) पनछ दे िायको िण्ड (च) थवपएको
छ:ु को स्थायी आवासीय
"(च) कुनै ववदे शी मुलक
अनुमनत प्राप्त गिे को।"
६.

मूल ऐनको दफा ९ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा
९ को,(१) िण्ड (ग) को सट्टा दे िायको िण्ड (ग)
िान्िएको छ:"(ग) इन्जिननयरिङ व्यवसाय गननको लानग
आवश्यक योग्यता ननधानिण गने ि
योग्यता पुगेका इन्जिननयिको नाम
दतान गने प्रयोिनका लानग नलइने
पिीिाको पाठ्यक्रम तयाि गने, पिीिा
नलने ि उिीणन भएका व्यन्िलाई नाम
दतान प्रमाणपत्र प्रदान गने,"
(२) िण्ड (घ) पनछ दे िायका िण्ड (ङ), (च), (छ)
ि (ि) थवपएका छन्:"(ङ)

इन्जिननयरिङ

ववषय

अध्ययन,

अध्यापन गिाइने न्शिण सं स्थािरूको
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पाठ्यक्रम,
पिीिा

शैन्िक

प्रणाली

पुनिावलोकन
सम्बन्जधत
सिकाि

मापदण्ड

सम्बजधी
ि

तथा

नीनतको

मूल्याङ्कन

ववश्वववद्यालय
वा

गिी

ि

नेपाल

सम्बन्जधत

प्रदे श

सिकािलाई नसफारिस गने,
(च)

इन्जिननयरिङ

ववषय

अध्ययन,

अध्यापन गिाइने न्शिण सं स्थाको
ववद्याथी भनानका आधाि ि शतनिरू तथा
न्शिण

सं स्थाको

भौनतक

पूवानधाि

तोक्ने ि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गिी
सोको उल्लङ्घन गिे को पाइएमा त्यस्ता
न्शिण

सं स्थालाई

स्वीकृनत

िद्द

प्रदान
गनन

गरिएको
सम्बन्जधत

ववश्वववद्यालयलाई नसफारिस गने,
(छ)

इन्जिननयरिङ व्यवसायीको िक, वित
अनभवृवद्ध गनन अध्ययन, अनुसजधान,
गोष्ठी तथा अजय आवश्यक कायनक्रम
गने, ि

(ि)

इन्जिननयिलाई
ददलाउन

व्याविारिक

तानलम

सञ्चालन गने।"
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तथा

अनुभव
प्रन्शिण

७.

मूल ऐनको दफा ११ मा सं शोधन: मूल ऐनको
दफा ११ को सट्टा दे िायको दफा ११ िान्िएको
छ:"११. नाम दतान नगिाई इन्जिननयरिङ व्यवसाय
गनन निुने: (१) परिषद्मा नाम दतान नगिाई
कुनै पनन व्यन्िले इन्जिननयरिङ व्यवसाय
गनन िुुँदैन।
(२) यस ऐन बमोन्िम परिषद्मा
इन्जिननयिको नाम दतान गदान इन्जिननयिलाई
तोवकए बमोन्िम वगीकिण गनन सवकनेछ।"

८.

मूल ऐनको दफा १३ मा सं शोधन: मूल ऐनको
दफा १३ को सट्टा दे िायको दफा 1३ िान्िएको
छ:"१३. दििास्त उपि छाननबन: (१) दफा १२
बमोन्िम दतान िुन आएका दििास्तमा
िन्िष्ट्रािले आवश्यक छाननबन गिी यस ऐन
बमोन्िमको मापदण्ड पूिा गिे को दे न्िएमा
सम्बन्जधत

दििास्तवालाको

इन्जिननयरिङ

व्यवसायी

दतान

नाम
पिीिा

सञ्चालन गने प्रयोिनको लानग सनमनत समि
पिाउनु पनेछ।
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उपदफा

(२)

(१)

बमोन्िम

छाननबन गदान कुनै कुिा अस्पष्ट भएमा
िन्िष्ट्रािले

सो

ववषयमा

दििास्तवालासुँग

आवश्यक

सम्बन्जधत
प्रमाण

वा

कागिात माग गनन सक्नेछ।"
९.

मूल ऐनको दफा १४ मा सं शोधन: मूल ऐनको
दफा १४ को सट्टा दे िायको दफा 1४ िान्िएको
छ:"१४. पिीिा

सनमनत

गिन:

(१)

परिषद्मा

इन्जिननयरिङ व्यवसायीको रूपमा नाम दतान
गने प्रयोिनका लानग पिीिा सञ्चालन गनन
दे िाय बमोन्िमको पिीिा सनमनत ििनेछः(क) परिषद्ले तोकेको
सदस्य

- सं योिक

(ि) परिषद्ले तोकेको
परिषद्का एकिना
मविला सवित तीनिना
सदस्य
(ग) िन्िष्ट्राि
(२)

परिषद्मा

- सदस्य
- सदस्य-सन्चव
इन्जिननयरिङ

व्यवसायीको रूपमा नाम दतान गननको लानग
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सनमनतले कम्तीमा वषनको दुई पटक तोवकए
बमोन्िम पिीिा सञ्चालन गनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोन्िमको
पिीिाको पाठ्यक्रम ि पिीिा सञ्चालन
प्रणाली परिषद्ले ननधानिण गिे बमोन्िम
िुनछ
े ।
(४) सनमनतले आवश्यक िानेमा
ववषयसुँग सम्बन्जधत ववशेषज्ञलाई सनमनतको
वैिकमा आमजत्रण गनन सक्नेछ।
(५)

सनमनतको

काम, कतनव्य,

अनधकाि तथा बैिक सञ्चालन गने कायनववनध
तोवकए बमोन्िम िुनेछ।"
१०. मूल ऐनको दफा १५ मा सं शोधन: मूल ऐनको

दफा १५ को सट्टा दे िायको दफा १५ िान्िएको
छ:"१५. नाम दतान गने: (१) दफा १४ बमोन्िम
नलइएको

इन्जिननयरिङ

व्यवसायी

दतान

पिीिा उिीणन भएका दििास्तावालाको नाम
दतान

गननको

लानग

सनमनतले

परिषद्मा

नसफारिस गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोन्िम नाम
दतानको

लानग
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नसफारिस

प्राप्त

भएपनछ

परिषद्ले सो नामावली बमोन्िम परिषद्मा
नाम दतान गनुन पनेछ।”
११. मूल ऐनको दफा १6 मा सं शोधन: मूल ऐनको

दफा 16 को सट्टा दे िायको दफा 16 िान्िएको
छ:“१६. नाम दतान प्रमाणपत्र ददने: दफा १५ बमोन्िम
नाम दतान गिे का व्यन्िलाई िन्िष्ट्रािले
तोवकए

बमोन्िमको

ढाुँचामा

नाम

दतान

प्रमाणपत्र ददनु पनेछ।"
१२. मूल ऐनको दफा १8 मा सं शोधन:

मूल ऐनको

दफा १८ को सट्टा दे िायको दफा १८ िान्िएको
छ:"१८. दतान वकताबबाट नाम िटाउने: (१) दे िाय
बमोन्िमको अवस्थामा बािे क

दतानवाला

इन्जिननयिको नाम दतान वकताबबाट िटाइने
छै नः(क) दफा ७ बमोन्िम अयोग्य
भएमा,
(ि) व्यावसावयक

आचाि

सं विताको उल्लङ्घन गिे को
अनभयोगमा दतान वकताबबाट
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नाम िटाउने भनी परिषद्को
बैिकमा पेश भएको प्रस्ताव
दुई नतिाइ बिुमतबाट पारित
भएमा, वा
(ग) धोिा वा गल्तीले योग्यता
नपुगक
े ो कुनै व्यन्िको नाम
दतान िुन गएमा।
(२) उपदफा (१) को िण्ड (ि)
ि (ग) बमोन्िमको आिोपमा कुनै दतानवाल
इन्जिननयिको नाम दतान वकताबबाट िटाउने
प्रस्ताव परिषद्को बैिकमा पेश गनुन अन्घ
त्यस्तो

व्यन्िलाई

लागेको

अनभयोगको

सम्बजधमा िाुँचबुझ गिी प्रनतवेदन पेश गनन
परिषद्ले

एक

िाुँचबुझ

सनमनत

गिन

गनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोन्िम गिन
भएको िाुँचबुझ सनमनतले िाुँचबुझ गदान
अपनाउनु पने कायनववनध तोवकए बमोन्िम
िुनेछ।"
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१३. मूल ऐनको दफा १९ मा सं शोधन: मूल ऐनको

दफा १९ को सट्टा दे िायको दफा १९ िान्िएको
छः"१९. प्रमाणपत्र िद्द गने: (१) दफा १८ बमोन्िम
परिषद्ले दतान वकताबबाट नाम िटाउने
ननणनय गिे कोमा िन्िष्ट्रािले त्यस्तो व्यन्िको
नाम दतान वकताबबाट िटाइ दफा १६
बमोन्िम ददइएको नाम दतान प्रमाणपत्र िद्द
गिी सम्बन्जधत व्यन्िलाई सो कुिाको
िानकािी ददनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोन्िम नाम
दतान प्रमाणपत्र िद्द गनुन अन्घ सम्बन्जधत
व्यन्िलाई आफ्नो सफाइ पेश गने मौका
ददनु पनेछ।"
१४. मूल ऐनको परिच्छे द-४ मा सं शोधन: मूल ऐनको

परिच्छे द-४ को शीषनकको शुरुमा "शैन्िक सं स्था
ि" भन्ने शब्दिरु थवपएका छन्।
१५. मूल ऐनमा दफा २१क. ि 21ि. थप: मूल ऐनको

दफा २१ पनछ दे िायका दफा २१क. ि २१ि.
थवपएका छन् :-
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"२१क.

न्शिण

सं स्थालाई

माजयता

प्रदान

गने: (१) प्रचनलत कानून बमोन्िम
स्थापना

भएका

इन्जिननयरिङ

न्शिण
ववषयको

सं स्थाले
अध्ययन,

अध्यापन गनु,न गिाउनु अन्घ परिषद्बाट
समेत माजयता प्राप्त गनुन पनेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोन्िम

माजयता प्राप्त गननको लानग परिषद्ले तोके
बमोन्िमको ववविण ि दस्तुि सं लग्न गिी
परिषद्मा ननवेदन ददनु पनेछ।
(३)
बमोन्िमको

परिषद्ले

उपदफा

ननवेदन

उपि

(२)
तोवकए

बमोन्िमको मापदण्डको आधािमा िाुँचबुझ
गिी तोवकए बमोन्िमको मापदण्ड पूिा गने
न्शिण

सं स्थालाई

परिषद्ले

तोके

बमोन्िमको शुल्क नलई स्थायी वा अस्थायी
माजयता प्रदान गनन सक्नेछ।
2१ि. माजयता िद्द गनन नसफारिस गने : परिषद्ले
दफा २१क. बमोन्िम माजयता ददएको
न्शिण सं स्थाको अनुगमन गदान त्यस्ता
सं स्थाले

पाठ्यक्रम,

आधाि,

भौनतक
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ववद्याथीको

पूवानधाि

तथा

भनानका
शैन्िक

मापदण्ड पालना गिे को नदे न्िएमा परिषद्ले
त्यस्ता न्शिण सं स्थाको माजयता िद्द गनन
नेपाल

सिकाि

वा

सम्बन्जधत

प्रदे श

सिकािलाई नसफारिस गनन सक्नेछ।"
१६. मूल ऐनको दफा २७ मा सं शोधन: मूल ऐनको

दफा २७ को,(१) उपदफा (१) को सट्टा दे िायको उपदफा (१)
िान्िएको छ:परिषद्को

काम

इन्जिननयरिङ

ववषयमा

स्नातकोपानध

प्राप्त

कम्तीमा

दश

"(१)
गिी

इन्जिननयरिङ

व्यवसायमा

गनन
बषन

अनुभवप्राप्त

इन्जिननयििरूमध्येबाट िुला प्रनतस्पधानको
आधािमा नेपाल सिकािले एकिना िन्िष्ट्राि
ननयुि गनेछ।"
(२) उपदफा (१) पनछ दे िायका उपदफा (१क)
ि (१ि) थवपएका छ्नः"(१क) उपदफा (१) बमोन्िम
ननयुि िन्िष्ट्रािको पदावनध चाि बषनको
िुनेछ।
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(१ि) उपदफा (१क) मा िुनसुकै
कुिा लेन्िएको भए तापनन िन्िष्ट्रािको कायन
िमताको अभाव भएमा, ििाब आचिण
भएमा,

इमाजदािीपूवक
न

पदीय

आचिण

नगिे मा नेपाल सिकािले ननिलाई िुनसुकै
बित पदबाट िटाउन सक्नेछ।
ति त्यसिी िटाउनु अन्घ ननिलाई
सफाइ पेश गने मौका ददनु पनेछ।"
१७.

मूल ऐनमा दफा २९क. थप: मूल ऐनको
परिच्छे द-७ को शीषनकपनछ दे िायको दफा
२९क. थवपएको छ:"२९क. व्यावसावयक आचाि सं विता पालना
गनुन पने: इन्जिननयरिङ व्यवसायीले
दे िाय

बमोन्िमका

व्यावसावयक

आचाि सं विता पालना गनुन पनेछः(क) बदननयत न्चताई कुनै पनन
काम गनन, गिाउन िुुँदैन,
(ि) कुनै काम गदान लापिबािी
वा

िेलचेक्र्याइुँ

गिाउन िुुँदैन,
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गनन,

(ग)

कुनै पिीिण गदान झुट्टा वा
गलत

प्रनतवेदन

वा

तथ्यभजदा फिक पने गिी
प्रनतवेदन तयाि गनन वा
नसफारिस

गनन,

गिाउन

िुुँदैन,
(घ) तोवकए बमोन्िमका अजय
कुिािरू।"
१८. मूल ऐनको दफा ३० मा सं शोधन: मूल ऐनको

दफा ३० को,(१) उपदफा (२) को सट्टा दे िायको उपदफा (२)
िान्िएको छ:"(२) उपदफा (१) बमोन्िमको
कसुि गने व्यन्िलाई दशििाि रुपैयाुँसम्म
िरिबाना वा तीन मविनासम्म कैद वा दुवै
सिाय िुनेछ।"
(२) उपदफा (२) पनछ दे िायको उपदफा (२क)
थवपएको छ:"(२क) दफा २१क. बमोन्िम
परिषद्बाट माजयता प्राप्त नगिी न्शिण
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सं स्था सञ्चालन गिे मा परिषद्ले तोवकए
बमोन्िम कािबािी गनन सक्नेछ।"
(३) उपदफा (३) को सट्टा दे िायको उपदफा (३)
िान्िएको छ:"(३) उपदफा (२) ि (२क) मा
उल्लेि भएदे न्ि बािे क यो ऐन वा यस ऐन
अजतगनत बनेको ननयमको प्रनतकूल िुने गिी
कुनै काम गिे मा त्यस्तो व्यन्िलाई पच्चीस
ििाि रुपैयाुँसम्म िरिबाना िुनेछ।"
(४) उपदफा (३) पनछ दे िायका उपदफा (४) ि
(५) थवपएका छन्:व्यावसावयक

"(४)

आचाि

सं विताको उल्लङ्घन गने वा पालना नगने
दतानवाला इन्जिननयिलाई परिषद्ले दे िाय
बमोन्िमको सिाय गनन सक्नेछ:(क) सचेत गिाउने,
(ि) कुनै िास अवनधको लानग
इन्जिननयरिङ व्यवसाय गनन
नपाउने गिी नाम दतान प्रमाण
पत्र ननलम्बन गने,
(ग) दतान

वकताबबाट

िटाउने।
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नाम

ति

त्यसिी

सिाय

गनुन

अन्घ

ननिलाई सफाइ पेश गने मौका ददनु पनेछ।

(५) उपदफा (४) को िण्ड (ग)
बमोन्िम

दतान

वकताबबाट

नाम

िटाइएको इन्जिननयिले प्रचनलत कानून
बमोन्िम कािबािी िुने कुनै काम गिे को
ििेछ

भने

त्यस्तो

इन्जिननयिलाई

प्रचनलत कानून बमोन्िम कािबािी गनन
सवकनेछ।"
१९. मूल ऐनमा दफा ३०क. थप: मूल ऐनको दफा ३०

पनछ दे िायको दफा ३०क. थवपएको छ:“३०क. पुनिावेदन: यस ऐन बमोन्िम परिषद्ले
गिे को ननणनय उपि न्चि नबुझ्ने पिले
ननणनयको िानकािी पाएको नमनतले पैँ तीस
ददननभत्र

सम्बन्जधत

उच्च

अदालतमा

पुनिावेदन ददन सक्नेछ।”
२०. मूल ऐनको दफा ३६ मा सं शोधन: मूल ऐनको

दफा ३६ मा ििे का “ननमानण तथा यातायात
मजत्रालय” भन्ने शब्दिरूको सट्टा “नेपाल सिकािको
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भौनतक पूवानधाि सम्बजधी ववषय िे ने मजत्रालय” भन्ने
शब्दिरू िान्िएका छन्।
२१. मूल ऐनको दफा ३७ मा सं शोधन: मूल ऐनको

दफा ३७ को सट्टा दे िायको दफा ३७ िान्िएको
छः"३७. ननयम, ववननयम, ननदे न्शका,
मापदण्ड बनाउन सक्ने:

कायनववनध ि
(१) यो ऐन

कायानजवयन गनन परिषद्ले आवश्यक ननयम
बनाउन सक्नेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोन्िम

बनाएको ननयम नेपाल सिकािबाट स्वीकृत
भएपनछ लागू िुनेछ।
(३) यो ऐन ि उपदफा (१)
बमोन्िम बनेको ननयम ववपिीत निुने गिी
परिषद्ले आवश्यक ववननयम, ननदे न्शका,
कायनववनध ि मापदण्ड बनाउन सक्नेछ।
(४) यस ऐन बमोन्िम परिषद्ले
बनाएको

ननयम,

कायनववनध
िानकािीको

ि

ववननयम,

मापदण्ड
लानग

पनेछ।"
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ननदे न्शका,

सवनसाधािणको

सावनिननक

गनुन

२२. मूल ऐनमा दफा ३७क. ि ३७ि. थप: मूल ऐनको

दफा ३७ पनछ

दे िायका दफा ३७क. ि ३७ि.

थवपएका छन्:"३७क. वावषनक

प्रनतवेदन

पेश

गनुन

पने:

(१) परिषद्ले आफूले वषनभरि सम्पादन
गिे को कामको सं न्िप्त ववविण, प्रशासकीय
िचन, आय-व्ययको ववविण तथा भववष्यमा
सञ्चालन गने कायनक्रम समेत समावेश गिी
प्रत्येक वषनको असोि मविनानभत्र नेपाल
सिकाि

समि

प्रनतवेदन

पेश

गनुन

पनेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोन्िमको

प्रनतवेदन परिषद्ले सावनिननक समेत गनुन
पनेछ।
३७ि. नेपाल सिकािले परिषद्लाई आवश्यक
ननदे शन ददन सक्ने: (१) नेपाल सिकािले
परिषद्को काम कािबािीलाई प्रभावकािी
बनाउन

आवश्यक

ननदे शन

ददन

सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोन्िम नेपाल
सिकािले ददएको ननदे शनको पालन गनुन
परिषद्को कतनव्य िुनछ
े ।"
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२३. िािे िी: मूल ऐनको दफा १७ िािे ि गरिएको छ।

पौष १४, २०७६ मा बसेको िावष्ट्रय सभाको बैिकले

सं शोधनसवित पारित गिे को ि श्रावण ४, २०७९ मा
बसेको प्रनतनननध सभाको बैिकले

यस ववधेयकलाई

सं शोधनसवित पारित गिे कोमा िावष्ट्रय सभाको श्रावण १२,
२०७९ मा बसेको बैिकले उि सं शोधनलाई स्वीकाि

गिी पुन: पारित गिे को व्यिोिा नेपालको सं ववधानको धािा
११३ को उपधािा (१) बमोन्िम प्रमान्णत गदनछु ।

.............................
(गणेश प्रसाद नतनमन्ल्सना)
अध्यि
नमनतः २०७९/०४/२३

िावष्ट्रय सभा

िावष्ट्रय सभा अध्यिबाट प्रमान्णत यो ववधेयक
नेपालको सं ववधानको धािा ११३ को उपधािा (२)
बमोन्िम प्रमाणीकिण गदनछु ।

........................
(ववद्यादे वी भण्डािी)
िाष्ट्रपनत
नमनत: २०७९।....।...
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