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ूदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय 
;'b"/klZrd k|b]z wgu9L, s}nfnL  

नेपालको संिवधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोिजम ूदेश 
सरकार (मिन्ऽपिरष ) को िसफािरसमा ूदेश ूमखुबाट जारी भएको 
तल लेिखए बमोिजमको अध्यादेश सवर्साधारणको जानकारीका  

लािग ूकाशन गिरएको छ। 

सम्वत ्२०७७ सालको अध्यादेश नं. १ 

 

सदूुरपि म ूदेशको ूदेश आिथर्क कायर्िविध ऐन, २०७४ लाई 
संशोधन गनर् बनेको अध्यादेश 

ूःतावना: सदूुरपि म ूदेशको ूदेश आिथर्क कायर्िविध ऐन, २०७४ 
लाई तत्काल संशोधन गनर् वाञ्छनीय भएको र हाल ूदेश सभाको 
अिधवेशन नभएकोले, 
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नेपालको संिवधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोिजम 
ूदेश सरकार (मिन्ऽपिरष ) को िसफािरसमा ूदेश ूमखुबाट यो 
अध्यादेश जारी भएको छ । 
१. संिक्ष  नाम र ूारम्भ: (१) यस अध्यादेशको नाम "सदूुरपि म 

ूदेशको ूदेश आिथर्क कायर्िविध (पिहलो संशोधन) अध्यादेश, 
२०७७" रहेको छ । 
(२) यो अध्यादेश तु न्त ूारम्भ हनेुछ । 

२. सदूुरपि म ूदेशको ूदेश आिथर्क कायर्िविध ऐन, २०७४ को 
दफा ९ को उपदफा (१) मा संशोधन: सदूुरपि म ूदेशको 
ूदेश आिथर्क कायर्िविध ऐन, २०७४ (यस पिछ "मूल ऐन" 
भिनएको) को दफा ९ को उपदफा (१) मा रहेका "एक 
मिहना" भ े शब्दह को स ा "पन्ी िदन" भ े शब्दह  
रािखएका छन ्। 

३. मूल ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) मा संशोधन: मूल ऐनको 
दफा ९ को उपदफा (२) मा रहेका "एक मिहना" भ  े
शब्दह को स ा "सात िदन" भ े शब्दह  रािखएका छन ्। 

 

अध्यादेश जारी िमित :   २०७7।०२।०२ 

        

 आ ाले, 

 कृंण बहादरु राउत  
 ूदेश सरकारको सिचव 
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