सम्वत् २०७५ सालको ऐन नं. २
सं घीय सं सदका महासचिव, प्रतततनति सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको
पाररश्रतमक, सेवाको शतत र सुष्ट्रविा सम्बन्िमा व्यवस्था गनत बनेको ष्ट्रविेयक
प्रस्तावना : सं घीय सं सदका महासचिव, प्रतततनतिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका
सचिवको पाररश्रतमक, सेवाको शतत र सुष्ट्रविाका सम्बन्िमा कानूनी व्यवस्था गनत
वाञ्छनीय भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारचम्भक
१.

सं चिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "सं घीय सं सदका महासचिव,
प्रतततनति सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पाररश्रतमक, सेवाको
शतत र सुष्ट्रविा सम्बन्िी ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा : ष्ट्रवषय वा प्रसड्गले अको अथत नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

"महासचिव" भन्नाले सं घीय सं सदको महासचिव सम्झनु
पछत ।

(ख)

"सचिव" भन्नाले

नेपालको सं ष्ट्रविान बमोचिम तनयुक्त

प्रतततनतिसभाको सचिव वा राष्ट्रिय सभाको सचिव सम्झनु
पछत ।
पररच्छे द–२
योग्यता, पदावति, पाररश्रतमक र अन्य सुष्ट्रविा
३.

योग्यता : महासचिव तथा सचिव हुनको लातग दे हाय बमोचिमको योग्यता
पुगेको हुन ु पनेछ :–
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(क)

नेपालको नागररक,

(ख)

नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयबाट कानून,
प्रशासन,

व्यवस्थापन,

रािनीततशास्त्र,

अथतशास्त्र

वा

समािशास्त्र ष्ट्रवषयमा स्नातकोत्तर उपािी प्राप्त गरे को,
(ग)

ु न्दा तत्काल अगाति कुनै रािनैततक दलको
तनयुक्त हुनभ
सदस्य नरहेको, र

(घ)

महासचिवको हकमा पैँ तालीस वषत र सचिवको हकमा
पैँ तीस वषत उमेर पूरा भएको ।

४.

महासचिव तथा सचिव पदमा तनयुक्त हुन नसक्ने : दे हायको व्यचक्त
महासचिव तथा सचिवको पदमा तनयुक्त हुन सक्ने छै न :–
(क)

भ्रष्टािार,

िवतिस्ती

करणी,

मानव

बेिष्ट्रवखन

तथा

ओसारपसार, लागू औषि तबक्री ष्ट्रवतरण वा ओसारपसार,
सम्पचत्त शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैततक
पतन दे चखने अन्य फौिदारी कसूरमा अदालतबाट सिाय
पाएको,

५.

(ख)

सं ष्ट्रविानको िारा २९१ बमोचिम अयोग्य भएको,

(ग)

प्रितलत कानून बमोचिम कालो सूिीमा रहेको,

(घ)

दामासाहीमा परे को, वा

(ङ)

मानतसक सन्तुलन ठीक नभएको ।

पदावति : महासचिव र सचिवको पदावति पााँि वषतको हुनेछ र तनिहरू
पुनः तनयुक्त हुन सक्नेछन् ।

तर सो पदावति पूरा हुन ु अगावै महासचिव र सचिवको उमेर
अन्ठाउन्न वषत पूरा भएमा तनिहरू आफ्नो पदमा बहाल रहने छै नन् ।
६.

महासचिव वा सचिवको पद ररक्त हुने अवस्था : दे हायका अवस्थामा
महासचिव वा सचिवको पद ररक्त भएको मातननेछ :–
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(क)

रािपतत समि रािीनामा ददएमा,

(ख)

दफा ४ बमोचिमको अयोग्यता सृिना भएमा,

(ग)

दफा ५ बमोचिम तनिको पदावति पुरा भएमा वा तनि
आफ्नो पदमा नरहेमा,

(घ)

ष्ट्रवदे शी रािको स्थायी आवासीय अनुमततपत्र तलएमा,

(ङ)

कायत िमताको अभाव, खराब आिरण वा आफ्नो पदीय
कततव्यको

पालना

इमान्दारीपूवक
त

नगरे को

भनी

महासचिवको हकमा सभामुख र अध्यिको तसफाररसमा र
सचिवको

हकमा

अध्यिको

सम्बचन्ित

तसफाररसमा

सभाको

रािपततबाट

सभामुख

वा

महासचिव

वा

सचिवलाई तनिको पदबाट हटाएमा, वा
तर यसरी महासचिव वा सचिवलाई पदबाट
हटाउनु अचघ सफाई पेश गने मनातसव मौका ददनु
पनेछ ।
(ि)
७.

तनिको मृत्यु भएमा ।

पाररश्रतमक : (१) महासचिव र सचिवले क्रमशः नेपाल सरकारको मुख्य
सचिव र सचिवले पाए सरहको पाररश्रतमक पाउने छन् ।
(२)

उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापतन

सरकारी कोषबाट तनवृत्तभरण पाईरहे को व्यचक्त महासचिव वा सचिवको
पदमा तनयुचक्त भएमा तनिले तनवृत्तभरण वा यस ऐन बमोचिमको पाररश्रतमक
मध्ये एउटा मात्र तलन पाउनेछ ।
८.

सवारी तथा इन्िन सुष्ट्रविा : महासचिव र सचिवलाई क्रमशः नेपाल
सरकारले मुख्य सचिव र सचिव सरह सवारी तथा इन्िन सुष्ट्रविा उपलब्ि
गराइनेछ ।
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९.

िािपवत खित : महासचिव र सचिवले प्रत्येक वषत िािपवत खित बापत
आफूले खाइपाई आएको एक मष्ट्रहनाको पाररश्रतमक बराबरको रकम
पाउनेछन् ।

पररच्छे द –३
दै तनक तथा भ्रमण भत्ता
१०.

दै तनक तथा भ्रमण भत्ता : सं घीय सं सद सचिवालयको कामको तसलतसलामा
नेपालतभत्र वा बाष्ट्रहर भ्रमण गदात महासचिव वा सचिवलाई भ्रमण खित
सम्बन्िी प्रितलत कानून बमोचिम ष्ट्रवचशष्ट तहले पाए सरहको दै तनक तथा
भ्रमण भत्ता ददइनेछ ।

११.

पोशाक भत्ता : महासचिव र सचिवलाई प्रत्येक वषतको िै त्र मसान्तमा
दशहिार रुपैयााँ पोशाक भत्ता बापत ददइनेछ ।
पररच्छे द–४
तबदा

१२.

तबदा : (१) महासचिव र सचिवले पूरा पाररश्रतमक सष्ट्रहतको दे हाय
बमोचिमका तबदाहरूपाउन सक्नेछन् :–
(क)

पवत तबदा र भैपरी आउने तबदा,

(ख)

घर तबदा,

(ग)

तबरामी तबदा,

(घ)

ष्ट्रकररया तबदा,

(ङ)

प्रसूतत तबदा, र

(ि)

प्रसूतत स्याहार तबदा
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(२) महासचिव र सचिवले प्रत्येक वषत भैपरी आउने तबदा छ ददन
र पवत तबदा छ ददन तलन पाउनेछन् ।
(३) महासचिव र सचिवले काम गरे को अवतिको बाह्र ददनको
तनतमत्त एक ददनको दरले घर तबदा पाउनेछन् । घर तबदा बढीमा एक सय
असी ददनसम्म सं चित गरी राख्न सष्ट्रकनेछ । घर तबदाको प्रयोिनको तनतमत्त
काम गरे को अवति कायम गदात भैपरी आउने तबदा र पवत तबदा बसेको ददन
र सावतितनक तबदाको ददन समेत काम गरे को ददनमा िोतिनेछ ।
(४) महासचिव र सचिवले प्रत्येक वषत बाह्र ददन तबरामी तबदा
पाउनेछन् । त्यस्तो तबरामी तबदा ितत पतन सचित गरी राख्न सष्ट्रकनेछ ।
(५) महासचिव र सचिवले आफै ष्ट्रकररया बस्नु परे मा कुल िमत
हेरी बढीमा पन्र ददनसम्मको ष्ट्रकररया तबदा तलन पाउनेछन् ।
(६) महासचिव वा सचिव गभतवती भएमा तनिहरुले सुत्केरीको

अचघ वा पतछ गरी अन्ठानब्बे ददन प्रसूतत तबदा पाउनेछन् ।

(७) महासचिव वा सचिवको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा महासचिव वा

सचिवले सेवा अवतिभरमा बढीमा दुई पटक सुत्केरीको अचघ वा पतछ पन्र
ददन प्रसूतत स्याहार तबदा पाउनेछन् ।

(८) महासचिव वा सचिवले आफ्नो पदबाट अवकाश पाएमा
उपदफा (३) र (४) बमोचिम सचित रहे को तबदा बापत तनिले खाइपाई
आएको पाररश्रतमकको दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट रुपमा सं घीय सं सद
सचिवालयबाट तलन पाउनेछन् ।
(९) उपदफा (८) बमोचिम पाउने रकम तलन नपाउाँदै महासचिव
वा सचिवको मृत्यु भएमा दफा १६ बमोचिम पाररवाररक तनवृत्तभरण वा
उपदान पाउने ठहररएको व्यचक्तले सो रकम तलन पाउनेछ ।
१३.

तबदा ददने अतिकारी : (१) महासचिवले पवत ष्ट्रवदा र भैपरी आउने तबदा
आफै तलन सक्नेछ र अन्य तबदा प्रतततनति सभाको सभामुखबाट स्वीकृत
गराउनु पनेछ ।
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(२) प्रतततनति सभाको सचिवले पवत तबदा र भैपरी आउने ष्ट्रवदा

महासचिवबाट र अन्य तबदा प्रतततनति सभाको सभामुखबाट स्वीकृत गराउनु
पनेछ ।
(३) राष्ट्रिय सभाको सचिवले पवत तबदा र भैपरी आउने ष्ट्रवदा

महासचिवबाट र अन्य तबदा राष्ट्रिय सभाको अध्यिबाट स्वीकृत गराउनु
पनेछ ।
(४) महासचिव र सचिवको

ष्ट्रवदाको अतभलेख सं घीय सं सद

सचिवालयले राख्नेछ ।
पररच्छे द–५
उपिार खित, तनवृत्तभरण र उपदान
१४.

उपिार खित : (१) महासचिव वा सचिवले आफू तबरामी भई उपिार
गराउाँदा दे हाय बमोचिमको उपिार खित पाउनेछ :–
(क)

सरकारी वा सामुदाष्ट्रयक अस्पतालमा भनात हुाँदा
र उपिार गराउाँदा लागेको अस्पतालको तबल
बमोचिमको खित र अस्पतालको चिष्ट्रकत्सकको
प्रेचस्क्रप्शन

बमोचिम

खररद

गरे को

औषति

खित ।
तर चिष्ट्रकत्सकको प्रेचस्क्रप्शनमा रोगको
तनदान

(िाइग्नोतसस्)

उल्लेख

भएको

हुन ु

पनेछ ।
(ख)

प्लाष्ट्रष्टक सितरी बाहेक सबै ष्ट्रकतसमको चिरफार
(सचितकल

अपरे शन)

बमोचिमको खित ।
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गदात

लागेको

तबल

(ग)

िश्मा, दााँत, एयरफोन आदद उपकरणको लातग
नेपाल सरकारले तोष्ट्रकददएको रकममध्ये लागेको
तबल बमोचिमको खित ।

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापतन
महासचिव र सचिवले आफ्नो कायातकालभर पाउने उपिार खितको रकम
तनिले पाउने बाह्र मष्ट्रहनाको पाररश्रतमक बराबरको रकमभन्दा बढी हुने
छै न ।

(३)

नेपाल

सरकारद्वारा

तनयुक्त

चिष्ट्रकत्सकहरुको

सतमततले

नेपालतभत्र औषति उपिार हुन नसक्ने भनी तसफाररस गरे मा ष्ट्रवदे शमा गई
उपिार गराउन िाहने महासचिव र सचिवलाई उपदफा (१) बमोचिम
पाउने उपिार खितको अततररक्त नेपाल सरकारले उचित ठहर्याएको थप
आतथतक सहायता ददन सक्नेछ ।
(४) महासचिव र सचिवले सेवाबाट अलग हुाँदा उपदफा (२)
बमोचिम पाउने उपिार खितमध्ये केही तलई वा नतलई उपिार खित बााँकी
रहेको भए त्यस्तो बााँकी भए ितत रकमको दुई ततहाईको ष्ट्रहसाबले हुने
एकमुष्ट रकम तलन पाउनेछ ।

तर तनवृत्तभरण पाउने गरी सेवाबाट अवकाश पाएको महासचिव वा
सचिवले त्यस्तो बााँकी भए ितत पूरै रकम एकमुष्ट तलन पाउनेछ ।
(५) उपदफा (४) मा िुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापतन
महासचिव वा सचिवको पदमा पााँि वषत सेवा नगरी सेवाबाट अलग हुने
महासचिव र सचिवलाई उपिार खित ददाँदा यस ऐन बमोचिम पाउने सम्पूणत
उपिार खितको रकमलाई पााँि वषत सेवा गरे बापत पाउने रकम मानी
दामासाहीले हुन आउने रकम मात्र ददइनेछ ।
(६) यस दफा बमोचिम पाउने उपिार खित तलन नपाउाँदै
महासचिव वा सचिवको मृत्यु भएमा दफा १६ बमोचिम पाररवाररक
तनवृत्तभरण वा उपदान पाउने ठहररएको व्यचक्तले सो उपिार खित तलन
पाउनेछ ।
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१५.

तनवृत्तभरण वा उपदान : (१) महासचिव वा सचिवको पदमा बीस वषत सेवा
अवति पूरा गरे मा वा सरकारी सेवामा बहाल रहेको वा बहाल गररसकेको
व्यचक्त महासचिव वा सचिवको पदमा तनयुक्त भई सेवाबाट अवकाश पाएमा

तनिले त्यसरी अचघ गरे को सेवा अवति र महासचिव वा सचिवको पदमा
काम गरे को सेवा अवति िोड्दा बीस वषत वा सोभन्दा बढी सेवा अवति पूरा
हुने

रहेछ

पाउनेछ

भने

तनिले

दे हायको

ष्ट्रहसाबले

:–

हुने

मातसक

तनवृत्तभरण

िम्मा सेवा वषत X मातसक पाररश्रतमक
५०
स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोिनको लातग “सरकारी सेवामा काम

गरे को अवति” भन्नाले नेपाल सरकारबाट तनवृत्तभरण पाउन सक्ने कुनै पदमा
तनयुक्त भई काम गरे को अवतिलाई िनाउनेछ ।
(२) महासचिव वा सचिवको सेवा अवति बीस वषत नपुग्ने भएमा
महासचिव

वा

सचिवले

पदबाट

अलग

हुाँदा

दे हायको

दरले

उपदान

पाउनेछ :–
(क)

पााँि वषतदेचख दश वषतसम्म से वा गरे को भएमा
आफूले

काम गरे को प्रत्येक वषतको तनतमत्त

आचखरी आिा मष्ट्रहनाको तलब,
(ख)

दश वषत भन्दा बढी पन्र वषतसम्म सेवा गरे को
भएमा

आफूले

काम

गरे को

प्रत्येक

वषतको

तनतमत्त आचखरी एक मष्ट्रहनाको तलब,
(ग)

पन्र वषतभन्दा बढी बीस वषत भन्दा कम से वा
गरे को

भएमा

आफूले

काम

गरे को

प्रत्येक

वषतको तनतमत्त आचखरी िेढ मष्ट्रहनाको तलब ।
(३) नेपाल सरकारको सेवा गरे बापत उपदान पाइसकेको कुनै

व्यचक्त महासचिव वा सचिवको पदमा तनयुचक्त भएमा तनिले त्यसरी तनयुक्त
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भएको एक वषततभत्र आफूले अचघ पाएको उपदानको पूरा रकम ष्ट्रफतात गरे मा
मात्र तनिले अचघ गरे को सेवा अवति तनवृत्तभरणको प्रयोिनको लातग गणना
गररनेछ ।
(४) महासचिव वा सचिवको पाररश्रतमक वृष्ट्रद्ध हुाँदा खाइपाई
आएको पाररश्रतमकमा ितत रकम वृष्ट्रद्ध भएको छ, त्यसको दुई ततहाई रकम
तनवृत्तभरण पाइरहे को महासचिव र सचिवको तनवृत्तभरणको रकममा पतन
थप गररनेछ ।
(५) नेपाल सरकारको सेवा गरे बापत तनवृत्तभरण पाइरहेको

व्यचक्त महासचिव वा सचिवको पदमा तनयुक्त भई यस ऐन बमोचिम पतन
तनवृत्तभरण पाउन सक्ने भएमा तनिले अचघ पाइरहेको तनवृत्तभरण र यस
ऐन बमोचिम पाउने तनवृत्तभरणमध्ये कुनै एक रोज्न ददइनेछ ।

(६) यस दफामा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापतन यस
ऐनको दफा ६ को खण्ि (घ) र (ङ) को आिारमा पदबाट मुक्त भएको
महासचिव वा सचिवले यस ऐन बमोचिमको तनवृत्तभरण वा उपदानको
सुष्ट्रविा पाउने छै न ।
१६.

पाररवाररक तनवृत्तभरण वा उपदान : (१) महासचिव वा सचिवले आफ्नो
पररवारका सदस्यहरूमध्ये कसै लाई इच्छाएको भए त्यस्तो व्यचक्तलाई र
त्यस्तो

इच्छाएको

व्यचक्तको

पतन

मृत्यु

भएमा

वा

कसै लाई

पतन

नइच्छाएकोमा तनिको पररवारका सदस्यहरूमध्ये नचिकको हकवालालाई
दे हायका आिारमा दफा १५ बमोचिमको तनवृत्तभरण ददइनेछ :–
(क)

पदमा बहाल छाँदै महासचिव वा सचिवको मृत्यु
भएमा मृत्यु भएको तमतत दे चख सात वषतसम्म,

(ख)

दफा १५ बमोचिम तनवृत्तभरण पाउन थालेको
सात वषत नपुग्दै मृत्यु भएमा सो सात वषत पुग्न
बााँकी अवतिसम्म ।

(२) पदमा बहाल छाँदै महासचिव वा सचिवको मृत्यु भएमा र
दफा १५ बमोचिम तनवृत्तभरण पाउने नभई उपदान मात्र पाउने रहेछ भने
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सो

उपदान

रकम

तनिको

पररवारका

सदस्यहरूमध्ये

उपदफा

(१)

बमोचिमको तनवृत्तभरण पाउने व्यचक्तले पाउनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोचिमको पाररवाररक तनवृत्तभरण पाउने

अवति भ ुक्तान भइसकेपतछ मृत महासचिव वा सचिवको ष्ट्रविवा पत्नी वा
ष्ट्रविुर पततले िीवनभर त्यस्तो तनवृत्तभरणको आिा रकम तलन पाउनेछ ।
तर

त्यस्तो

व्यचक्तले

आफूले

गरे को

सरकारी

सेवा

बापत

तनवृत्तभरण पाइरहे को भएमा यस उपदफा बमोचिमको तनवृत्तभरण पाउने
छै न ।
(४) बहालवाला महासचिव वा सचिवको पाररश्रतमक वृष्ट्रद्ध हुाँदा
खाईपाई आएको पाररश्रतमकमा ितत वृष्ट्रद्ध भएको छ, त्यसको दुई ततहाइ
रकम उपदफा (१) र (३) बमोचिम पाररवाररक तनवृत्तभरण पाइरहे को
व्यचक्तले खाइपाई आएको पाररवाररक तनवृत्तभरणमा पतन थप गररनेछ ।
पररच्छे द–६
ष्ट्रवष्ट्रवि
१७.

सिय

कोष

:

नेपाल

सरकारले

महासचिव

र

सचिवको

मातसक

पाररश्रतमकबाट सयकिा दशका दरले सन्िय कोष कट्टा गरी सो कट्टी
रकममा शतप्रततशत रकम थप गरी सिय कोषमा िम्मा
१८.

गररददनेछ ।

शपथ ग्रहण : (१) महासचिवले आफ्नो पदको कायतभार सम्हाल्नु अचघ
प्रतततनति सभाको सभामुख समि अनुसूिी बमोचिम पद तथा गोपनीयताको
शपथ ग्रहण गनुत पनेछ ।
(२) सचिवले आफ्नो पदको कायतभार सम्हाल्नु अचघ सम्बचन्ित
सभाको

सभामुख

वा

अध्यि

समि

अनुसूिी

बमोचिम

पद

तथा

गोपनीयताको शपथ ग्रहण गनुत पनेछ ।
१९.

बिाउ

:

यस

ऐनमा

अन्यत्र

िुनसुकै

कुरा

लेचखएको

भए

तापतन

व्यवस्थाष्ट्रपका–सं सदका महासचिव तथा सचिवको पाररश्रतमक, सेवाको शतत र
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सुष्ट्रविा सम्बन्िी ऐन, २०५५ बमोचिम तनयुचक्त भएका महासचिव वा
सचिवको पाररश्रतमक तथा सेवा शतत सुष्ट्रविा सोही ऐन बमोचिम हुनेछ ।
२०.

सं घीय सं सदका महासचिव, प्रतततनति सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका
सचिवको पाररश्रतमक, सेवाको शतत र सुष्ट्रविा सम्बन्िी अध्यादे श, २०७५
तनचरक्रय भएपतछ त्यसको पररणाम : सं घीय सं सदका महासचिव, प्रतततनति
सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पाररश्रतमक, से वाको शतत र
सुष्ट्रविा सम्बन्िी अध्यादे श, २०७५ तनचरक्रय भएपतछ अको अतभप्राय
नदे चखएमा सो तनचरक्रयताले,–
(क)

सो अध्यादे श तनचरक्रय हुाँदाका बखत िल्ती नभएको वा
कायम नरहे को कुनै कुरा पतन िगाउने छै न,

(ख)

सो अध्यादे श बमोचिम िालू भएको कुरा वा सो बमोचिम
रीत पुर्याई अचघ नै गररएको कुनै काम वा भोतगसकेको
कुनै कुरालाई असर पाने छै न,

(ग)

सो अध्यादे श बमोचिम पाएको, हातसल गरे को वा भोगेको
कुनै हक, सुष्ट्रविा, कततव्य वा दाष्ट्रयत्वमा असर पाने छै न,

(घ)

सो अध्यादे श बमोचिम गररएको कुनै दण्ि सिाय वा
िफतलाई असर पाने छै न,

(ङ)

मातथ लेचखएको कुनै त्यस्तो हक, सुष्ट्रविा, कततव्य, दाष्ट्रयत्व
वा

दण्ि

सिायका

सम्बन्िमा

गररएको

कुनै

काम

कारबाही वा उपायलाई असर पाने छै न र सो अध्यादे श

कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा

उपायलाई पतन शुरु गनत, िालू राख्न वा लागू गनत
सष्ट्रकनेछ ।
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अनुसूिी
(दफा १८ साँग सम्बचन्ित)
शपथ
ु र िनता प्रतत पूणत वफादार रही सत्य तनष्ठापूवक
म ............................ मुलक
त
प्रततज्ञा

गदतछु/ईश्वरको

नाममा

शपथ तलन्छु

ष्ट्रक नेपालको

रािकीय सत्ता

र

सावतभौमसत्ता नेपाली िनतामा रहेको नेपालको सं ष्ट्रविान प्रतत पूणत वफादार रहाँदै
ु
..................... पदको कामकाि प्रितलत कानूनको अिीनमा रही मुलक
र

िनताको सोझो चिताइ, कसै को िर नमानी, पिपात नगरी, पूवातग्रह वा खराब भावना

नतलई इमान्दाररताका साथ गनेछु र आफ्नो कततव्य पालनाको तसलतसलामा आफूलाई
िानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहाँदा वा नरहाँदा िुनसुकै अवस्थामा पतन
कानूनको पालना गदात बाहेक अरु अवस्थामा कुनै ष्ट्रकतसमबाट पतन प्रकट वा सङ्केत
गने छै न ।
..............................
तमतत :

हस्तािर

सं घीय सं सदले पाररत गरे को यो ष्ट्रविेयक नेपालको सं ष्ट्रविानको िारा ११३ को
उपिारा (१) बमोचिम प्रमाचणत गदतछु ।
.........................
कृरण बहादुर महरा
सभामुख
प्रतततनति सभा

प्रतततनति

सभाका

सभामुखबाट

प्रमाचणत

यो

ष्ट्रविेयक

नेपालको संष्ट्रविानको िारा ११३ को उपिारा (२) बमोचिम
प्रमाणीकरण गदतछु ।

तमततः २०७५/०३/२०
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(ष्ट्रवद्यादे वी भण्िारी)
रािपतत

