
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पाररश्रधिक र सवुििा सम्बन्िी ऐन, २०७५ लाई संशोिन गनन बनकेो 
वििेयक  

प्रस्तािना:  प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पाररश्रधिक र सवुििा सम्बन्िी ऐन, 207५ लाई संशोिन 
गनन िाञ्छनीय भएकोले, 

सदूुरपश् िि प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

1. संश्िप्त नाि र प्रारम्भ : (1) यस ऐनको नाि “प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पाररश्रधिक र 
सवुििा सम्बन्िी (पविलो संशोिन) ऐन, 207९” रिेको छ । 

 (2) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ िनुेछ । 

2. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पाररश्रधिक र सवुििा सम्बन्िी ऐन, 207५ को दफा 2 िा 
संशोिन: प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पाररश्रधिक र सवुििा सम्बन्िी ऐन, 207५ (यसपधछ 
“िूल ऐन” भधनएको) को दफा 2 को,- 

(१) खण्ड (ख) को सट्टा देिायको खण्ड (ख) राश्खएको छः- 

“(ख) “पदाधिकारी” भन् नाले प्रदेश सभाका सभािखु, उपसभािखु, विपिी दलको नतेा, सत्ता पि 
संसदीय दलका नतेा, सत्ता पि संसदीय दलका प्रिखु सिेतक, विपिी दलको प्रिखु सिेतक, 
सत्ता पिको सिेतक, विपिी दलको सिेतक र सधिधतका सभापधत सम्झन ुपछन ।” 

(२) खण्ड (छ) पधछ देिायको खण्ड (छ१) थवपएको छ:- 

"(छ१) "सत्ता पि संसदीय दलका नतेा" भन् नाले सत्ता पिको तफन बाट प्रदेश सभािा िखु्यिन्रीले 
प्रधतधनधित्ि गने दल बािेकको संसदीय दलका नेता भएका सदस्य सम्झन ुपछन।" 

(३) खण्ड (ज) को सट्टा देिायको खण्ड (ज) राश्खएको छः- 

“(ज) “सत्ता पि संसदीय दलका प्रिखु सिेतक” भन् नाले प्रदेशको िश्न्रपररषद् गठन गने संसदीय 
दलको नेताले सो दलको प्रिखु सिेतक भई काि गनन तोकेको सदस्य सम्झन ुपछन र सो शब्दले 
एक भन्दा बढी दलले िश्न्रपररषद  गठन गरेिा िा सिथनन गने भएिा सम्बश्न्ित दलको नेताले 
दलको प्रिखु सिेतक भई काि गनन तोकेका सदस्यलाई सिेत जनाउँछ।”  

(४) खण्ड (ञ) को सट्टा देिायको खण्ड (ञ) राश्खएको छः- 



"(ञ) "सदस्य" भन् नाले प्रदेश सभा सदस्य सम्झन ुपछन ।" 

३. िूल ऐनको दफा 6 िा संशोिन : िूल ऐनको दफा 6 को उपदफा (1) को सट्टा देिायको उपदफा 
(1) राश्खएको छ :- 

“(1) प्रदेश सभाका सभािखु, उपसभािखु, विपिी दलको नेता, सत्ता पि संसदीय दलका नेता, सत्ता 
पि संसदीय दलका प्रिखु सिेतक, विपिी दलको प्रिखु सिेतक र सभापधतलाई िालक सवित 
अनसूुिी-१ बिोश्जि सिारी सािन, इन्िन र िोिील उपलब्ि गराइनेछ ।” 

४. िूल ऐनको दफा 13 िा संशोिन : िूल ऐनको दफा १३ को,-  

(1) उपदफा (2) िा रिेका “नेपालधभरका अन्य अस्पतालिा लागेको खिन भने िश्न्रपररषदको 
धनर्नय बिोश्जि िनुेछ।” भन् ने शब्दिरु श्झवकएका छन ्।  

(2) उपदफा (३) पधछ देिायको उपदफा (4) थवपएको छ:- 

“(4) नेपालधभरका सरकारी िा सािदुावयक बािेकका अन्य अस्पतालिा लागेको उपिार 
खिन प्रदेश सरकार (िश्न्रपररषद्) को धनर्नय बिोश्जि िनुेछ ।” 

५. िूल ऐनिा दफा १८क. थपः िूल ऐनको दफा १८ पधछ देिायको दफा १८क. थवपएको छ,- 

“१८क. यसै ऐन बिोश्जि भएको िाधननेः यो ऐन प्रारम्भ िनुभुन्दा अश्ि पदाधिकारीले कुनै सवुििा 
खाइपाई आएको भए यसै ऐन बिोश्जि भएको िाधनने छ।”  

 

प्रदेश सभाको सम्ित ्२०७९ साल श्रािर् 18 गते बिुिारका ददन बसेको दसौं अधििेशनको 21औं बैठकले 
नेपालको संवििानको िारा १९९ बिोश्जि यो वििेयक पाररत गरेको िुँदा नेपालको संवििानको िारा २०१ 
को उपिारा (१) बिोश्जि प्रिाश्र्त गदनछु । 

 

 

 

 

  

सदूुरपश् िि प्रदेश सभाका सभािखुबाट प्रिाश्र्त यो वििेयक 
नेपालको संवििानको िारा २०१ को उपिारा (२) बिोश्जि 
प्रिार्ीकरर् गदनछु । 

धिधतः              .................... 
      िाननीय देिराज जोशी 
      प्रदेश प्रिखु 

.................... 
िाननीय अजुनन बिादरु थापा 
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