
  

 

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 5) वीरेन्द्रनगर, सखेुत, श्रावर् 23 गते, 2079 साल (अततररक्ताङ्क 7 

भाग-१ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालयको 
सूचना 

1.  

नेपालको संववधान बमोशजम कर्ााली प्रदेश सभाले बनाएको तल लेशखए 
बमोशजमको ऐन सवासाधारर्को जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको 
छ। 

संवत ्२०७९ सालको ऐन नं. 0५ 

प्रदेश सभा सशचवालय सम्बन्द्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गना बनकेो ऐन 

प्रस्तावना: प्रदेशसभा सशचवालय सम्बन्द्धी ऐन,२०७५ लाई संशोधन गना वाञ्छनीय 
भएकोले, 
 कर्ााली प्रदेशसभाले यो ऐन बनाएको छ। 



खण्ड 5) अततररक्ताङ्क 7 कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत 2079/0४/23 

 

 

 
2 

 

१.  संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रदेशसभा सशचवालय सम्बन्द्धी 
(पविलो संशोधन) ऐन, २०७९" रिेको छ। 

  (२) यो ऐन तरुुन्द्त प्रारम्भ िनुेछ। 

२. प्रदेशसभा सशचवालय सम्बन्द्धी ऐन, 2075 को दफा २ मा संशोधन:  
प्रदेशसभा सशचवालय सम्बन्द्धी ऐन, 2075 (यसपतछ "मूल ऐन" भतनएको) 
को दफा 2 को खण्ड (छ) र (ज) को सट्टा देिायका खण्ड (छ) र (ज) 
राशखएका छन:्- 

"(छ) "सशचव" भनन्ाले नेपालको संववधानको धारा १९५ को 
उपधारा (१) बमोशजम तनयकु्त प्रदेशसभाको सशचव सम्झन ु
पछा। त्यस्तो सशचव ववशशष्ट शे्रर्ीको िनुे र सशचवको पद र 
मयाादा प्रदेश सरकारको प्रमखु सशचव सरि िनुेछ। 

(ज)  "कमाचारी" भन्नाले सशचव लगायत प्रदेशसभा सेवाका कमाचारी, 
प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारले प्रदेशसभा सशचवालयमा काम 
गना खटाएका कमाचारी र मयाादापालक समेतलाई जनाउँछ।"  

३. मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) को 
खण्ड (झ) को सट्टा देिायको खण्ड (झ) राशखएको छः- 

"(झ) प्रदेशसभा सेवामा रिने कमाचारीको दरबन्द्दी र सेवा सवुवधा 
तनधाारर् गने।" 

४. मूल ऐनको दफा १२ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) 
को सट्टा देिायको उपदफा (२) राशखएको छः- 

"(२) आफ्नो तनजी सवारी साधन प्रयोग गने सशचवलाई 
चालकको लातग प्रदेश सरकारको िलकुा सवारी चालकको तलबमानको 
सरुु अङ्क बराबरको रकम र सवारी ममात तथा सम्भार वापत ् प्रदेश 
सरकारको प्रमखु सशचवले पाए सरिको रकम तथा उपदफा (१) 
बमोशजम पाउने इन्द्धन र मोतबल उपलब्ध गराइनेछ।" 

५.  मूल ऐनको दफा १७ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १७ को सट्टा देिायको 
दफा १७ राशखएको छ:- 
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"१७. आवास सवुवधा: प्रदेशसभा सशचवालयले सशचवलाई आवास 
सवुवधा उपलब्ध गराउनेछ।" 

६.  मूल ऐनमा दफा १९क. थप: मूल ऐनको दफा १९ पतछ देिायको दफा 
१९क. थवपएको छः- 

"19क. तनजी सशचवको सवुवधा र अन्द्य सवुवधा: (१) सशचवले प्रदेश 
सरकारको सिायक स्तर पाँचौ तिको कमाचारी सरिको 
तनजी सशचव तनयकु्त गना सक्नेछ र त्यस्तो तनजी सशचवलाई 
उशललशखत पदले प्रचतलत ऐन तनयमबमोशजम पाउने 
तलबमानको शरुू अङ्क बराबरको मातसक पाररश्रतमक र 
सोिी रकम बराबरको चाडपवा खचा वर्ाको एक पटक 
सशचवालयले व्यिोनेछ। 

(२) यस पररच्छेदमा उललेख भएका सवुवधािरूको 
अततररक्त अन्द्य सवुवधािरू सशचवलाई प्रदेश सरकारको प्रमखु 
सशचवले पाए सरि सशचवालयले उपलब्ध गराउनेछ।" 

७. मूल ऐनको दफा २४ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा 2४ को उपदफा (१) 
को सट्टा देिायको उपदफा (१) राशखएको छ:- 

"(१) प्रदेश सभा सेवा गठन भई कायाान्द्वयन नभएसम्म 
सशचवालयमा आवश्यक पने कमाचारी प्रदेश सरकार वा नेपाल सरकारले 
उपलब्ध गराउनेछ। ऐनको दफा २ को खण्ड (ज) मा उशललशखत 
प्रदेश सभा सशचवालयमा कायारत कमाचारीलाई सावाजतनक ववदाको ददन 
र कायाालय समय बािेकको समयमा प्रदेश सभा र सभाका सतमततको 
बैठकमा वा सोसँग सम्बशन्द्धत अन्द्य कायामा खटाउन ुपरेमा मयाादापालक 
बािेकका कमाचारीलाई प्रदेश सभाका सदस्यिरूले पाउने बैठक भत्ता 
सरिको रकम र मयाादापालकलाई उशललशखत भत्ताको आधा रकम 
उपलब्ध गराइनेछ।" 

 

प्रमाशर्करर् तमततः 2079/04/23 
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      आज्ञाले 

    कृष्र् प्रसाद उपाध्यय 

प्रदेश सरकारको तनतमत्त सशचव  

   
आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुरत 

 


