
  

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 4) सखेुत, कार्ताक १४ गते, 2078 साल (अर्तररक्ताङ्क १७ 

भाग-१ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

आन्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालय 
सम्वत ्२०७८ सालको अध्यादेश नं. 0५ 

कर्ााली प्रदेश खेलकुद ववकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गना 
बनेको अध्यादेश 

प्रस्तावनााः कर्ााली प्रदेश खेलकुद ववकास ऐन, २०७६ लाई तत्काल 
संशोधन गना आवश्यक भएको र हाल कर्ााली प्रदेश सभाको 
अर्धवेशन नभएकोले, 
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  नेपालको संववधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोशजम 
कर्ााली प्रदेश सरकार, मशन्त्रपररषद् को र्सफाररसमा प्रदेश प्रमखुबाट यो 
अध्यादेश जारी भएको छ। 

   

1. संशिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस अध्यादेशको नाम "कर्ााली 
प्रदेश खेलकुद ववकास (पवहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८" 
रहेको छ। 

 (२) यो अध्यादेश तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 

2. कर्ााली प्रदेश खेलकुद ववकास ऐन, २०७६ को दफा २ मा 
संशोधनाः कर्ााली प्रदेश खेलकुद ववकास ऐन, २०७६ (यसपर्छ 
"मूल ऐन" भर्नएको) को दफा २ को खण्ड (च) को सट्टा 
देहायको खण्ड (च) राशखएको छाः-  

"(च) "सदस्य" भन्नाले पररषद् वा सर्मर्तको सदस्य 
सम्झन ुपछा र सो शब्दले पररषद् को अध्यि, 

उपाध्यि र सदस्य–सशचव तथा सर्मर्तको 
अध्यि र सदस्य–सशचवलाई समेत जनाउँछ।" 

3. मूल ऐनको दफा ९ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ९ को खण्ड 
(घ) मा रहेको "सर्मर्तको" भने्न शब्दको सट्टा "पररषद्को" भने्न 
शब्द राशखएको छ। 

4. मूल ऐनमा दफा १२क. थपाः मूल ऐनको दफा १२ पर्छ 
देहायको दफा १२क. थवपएको छाः- 
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"१२क.  सदस्य–सशचवको पाररश्रर्मक र सवुवधााः (१) 
सदस्य–सशचवले प्रदेश सरकारको एघारौँ तहको 
अर्धकृत कमाचारीको शरुू तलब स्केल बराबरको 
पाररश्रर्मक पाउनेछ। 

(२) सदस्य-सशचवले पररषद् को कामको 
र्सलर्सलामा भ्रमर् गनुा परेमा अध्यिद्वारा भ्रमर् 
आदेश स्वीकृत गराउन ु पनेछ र त्यसरी भ्रमर् 
गदाा सदस्य-सशचवले प्रदेश सरकारको एघारौँ 
तहको अर्धकृत कमाचारी सरह दैर्नक भत्ता र 
भ्रमर् खचा पाउनेछ। 

(३) सदस्य–सशचवले प्रोत्साहन भत्ता 
लगायत अन्य थप सवुवधा पाउने छैन।" 

5. मूल ऐनको दफा १४ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा १४ को 
उपदफा (२) मा रहेको "सर्मर्तले" भने्न शब्दको सट्टा 
"पररषद् ले" भने्न शब्द राशखएको छ। 

6. मूल ऐनको दफा १७ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा १७ को 
उपदफा (१) मा रहेको "पररषद्का" भने्न शब्दको सट्टा 
"सर्मर्तको" भने्न शब्द राशखएको छ। 

7. मूल ऐनको दफा २५ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा २५ को,- 
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(१) उपदफा (१) मा रहेका "सहायक अर्धकृतस्तर (छैठौँ तह)" 
भने्न शब्दहरूको सट्टा "अर्धकृतस्तर (छैटौँ तह)" भने्न 
शब्दहरू राशखएका छन।्  

(२) उपदफा (२) मा रहेका "सहायक अर्धकृत स्तरका" भने्न 
शब्दहरूको सट्टा "अर्धकृतस्तर (छैटौँ तह) का" भने्न 
शब्दहरू राशखएका छन।् 

8. मूल ऐनको दफा ३७ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ३७ मा 
रहेको "प्रदेश पररषद् ले" भने्न शब्दहरूको सट्टा "पररषद्ले" भने्न 
शब्द राशखएको छ। 

9. रुपान्तरर्ाः मूल ऐनको ठाउँ ठाउँमा रहेका "खेलकुद ववकास 
पररषद् " भने्न शब्दहरूको सट्टा "कर्ााली प्रदेश खेलकुद ववकास 
पररषद्" भने्न शब्दहरु राशखएका छन।् 

 

प्रमाशर्करर् र्मर्त २०७८/०७/१४ 
 

 

 

 
आन्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदु्रित 

 आज्ञाले, 
झक्क प्रसाद आचाया 

 प्रदेश सरकारको सशचव  


