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साभाङ्ञजक सङ्टयऺा (ऩङ्जहरो संशोधन) अध्मादेश, 207८ 
 

प्रभाणीकयण ङ्झभङ्झि 
२०७८।१२।२२ 

 
संवि ्२०७८ सारको अध्मादेश नं. २६ 

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा ऐन, २०७५ राइइ संशोधन गनइ फनेको अध्मादेश 

प्रस्िावना: साभाङ्ञजक सङ्टयऺा ऐन, 2075 राई ित्कार संशोधन गनइ 
वाञ्छनीम बएको य हार सङ्घीम संसदको अङ्झधवेशन नबएकोरे, 

नेऩारको संङ्जवधानको धाया ११४ को उऩधाया (१) फभोङ्ञजभ 
भङ्ञरिऩङ्चयषद्को ङ्झसपाङ्चयसभा याष्ट्रऩङ्झिफाट मो अध्मादेश जायी बएको 
छ।     

1. संङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब  : (1) मस अध्मादेशको नाभ 
"साभाङ्ञजक सङ्टयऺा (ऩङ्जहरो संशोधन ) अध्मादेश , 207८ " 
यहेको छ। 

(2) मो अध्मादेश िङ्टरुरि प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

2. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा ऐन, 2075 को दपा 2 भा संशोधन : 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा ऐन, 2075 (मसऩङ्झछ “भूर ऐन” बङ्झनएको) 
को दपा 2 को,- 

(1)  खण्ड (ग) ङ्ञझङ्जकएको छ। 

(2)  खण्ड (ङ) ऩङ्झछ देहामको खण्ड (ङ१) थङ्जऩएको छ:- 
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"(ङ१) "एकर भङ्जहरा " बङ्ङारे सम्फरध ङ्जवच्छेद गयी 
अको ङ्जववाह नगयेका, ङ्जवधवा, रमाङ्जमक 
ऩथृकीकयण गयी फसेका वा ङ्जववाह नगयेका 
भङ्जहरा सम्झनङ्ट ऩछइ।" 

3. भूर ऐनको दपा ४ भा संशोधन : भूर ऐनको दपा ४ को 
उऩदपा (2) भा यहेका "त्मस्िो फसोवास " बङ्ङे शब्दहरुको 
सट्टा "त्मस्िो ऺेिभा फसोफास" बङे्ङ शब्दहरु याङ्ञखएका छन।् 

4. भूर ऐनको दपा ७ भा संशोधन : भूर ऐनको दपा ७ को 
सट्टा देहामको दपा ७ याङ्ञखएको छ:- 

"७.   असहाम एकर भङ्जहरा बत्ता: देहामका एकर भङ्जहरारे 
िोङ्जकए फभोङ्ञजभ साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ताको रुऩभा 
नेऩार सयकायरे िोकेको असहाम एकर भङ्जहरा बत्ता 
ऩाउनेछन:्- 

(क) ङ्जवधवा, वा 
(ख) सम्फरध ङ्जवच्छेद गयी अको ङ्जववाह 

नगयेका, रमाङ्जमक ऩथृकीकयण गयी 
फसेका वा साठी वषइ उभेय ऩूया बएका 
ङ्जववाह नगयेका एकर भङ्जहरा भध्मे 
नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩिभा सूचना 
प्रकाशन गयी िोकेको बरदा रमून आम 
बएका य ऩारन ऩोषण िथा हेयचाह गने 
ऩङ्चयवायको कङ्ट नै सदस्म नबएका वा 
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त्मस्िो सदस्म बए ऩङ्झन आङ्झथइक रुऩरे 
ङ्जवऩङ्ङ अवस्थाभा यहेका वा त्मस्िो 
सदस्मरे ऩारनऩोषण नगयेका।" 

5. भूर ऐनको दपा ८ भा संशोधन : भूर ऐनको दपा ८ को 
सट्टा देहामको दपा ८ याङ्ञखएको छ:- 

"8.  अऩाङ्गिा बत्ता  : अऩाङ्गिा बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय 
सम्फरधी प्रचङ्झरि सङ्घीम कानून फभोङ्ञजभ ऩूणइ अशि 
अऩाङ्गिा वा अङ्झि अशि अऩाङ्गिाको ऩङ्चयचमऩि प्राप्त 
गयेका नागङ्चयकरे िोङ्जकए फभोङ्ञजभ साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
बत्ताको रुऩभा नेऩार सयकायरे िोकेको अऩाङ्गिा बत्ता 
ऩाउनेछन।्" 

6. भूर ऐनको दपा १५ भा संशोधन: भूर ऐनको दपा १५ को 
सट्टा देहामको दपा १५ याङ्ञखएको छ:- 

"१५. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता नऩाउने : देहाम फभोङ्ञजभको 
व्मङ्ञिरे मस ऐन फभोङ्ञजभको साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता 
ऩाउने छैन:- 

(क) कङ्ट नै सयकायी वा सावइजङ्झनक ऩदभा 
ङ्झनमङ्टङ्ञि, ङ्झनवाइङ्ञचि वा  भनोङ्झनि बइइ 
फहार यहेको व्मङ्ञि, 

(ख) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय, स्थानीम 
िह वा नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा 
स्थानीम िहको ऩूणइ वा आंङ्ञशक 
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स्वाङ्झभत्व बएको सङ्गङ्छठि संस्थाफाट 
ङ्झनमङ्झभि रुऩरे ऩाङ्चयश्रङ्झभक, ङ्झनवतृ्तबयण, 
अवकाश सङ्टङ्जवधा वा अरम सङ्टङ्जवधा 
ऩाइयहेको व्मङ्ञि ।" 

7. भूर ऐनको दपा 21 भा संशोधन: भूर ऐनको दपा 21 को 
उऩदपा (2) को सट्टा देहामको उऩदपा (2) याङ्ञखएको छ:- 

"(2) कसैरे उऩदपा (1) को खण्ड (क), (ख) वा 
(ग) फभोङ्ञजभको कसूय गयेभा वा खण्ड (ङ) फभोङ्ञजभ गरि 
ङ्जववयण ऩेश गयी वा जानी जानी गरि ङ्झसपाङ्चयस ऩेश गयी 
यकभ ङ्झरएभा त्मस्िो व्मङ्ञिरे ङ्झरएको यकभ असङ्टर गयी 
ङ्झनजराई ङ्झफगो फयाफय जङ्चयफाना हङ्टनेछ।" 

८. फचाउ: संवि ्२०७८  सार भङ ङ्झसय १५ गिे जायी बएको 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा (ऩङ्जहरो संशोधन) अध्मादेश , २०७८ 
फभोङ्ञजभ बए गयेका काभ कायफाही मसै अध्मादेश फभोङ्ञजभ 
बए गयेको भाङ्झननेछ । 

 


