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सं घीय संसदका महासचिव, प्रतितितिसभाका सचिव िथा राष्ट्रियसभाका सचिवको
पाररश्रतमक, सेवाको शित र सुष्ट्रविा सम्बन्िी ऐि, २०७५
प्रमाणीकरण तमति
२०७५।३।२०

सं वि् २०७५ सालको ऐि िं. २
संघीय संसदका महासचिव, प्रतितितिसभाका सचिव िथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पाररश्रतमक, सेवाको
शित र सुष्ट्रविा सम्बन्िमा व्यवस्था गित बिेको ऐि
प्रस्िाविा: सं घीय सं सदका महासचिव, प्रतितितिसभाका सचिव िथा राष्ट्रियसभाका सचिवको
पाररश्रतमक, सेवाको शित र सुष्ट्रविाका सम्बन्िमा कािूिी व्यवस्था गित वाञ्छिीय भएकोले ,
सं घीय सं सदले यो ऐि बिाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारचम्भक
१.

संचिप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐिको िाम "सं घीय सं सदका महासचिव, प्रतितितिसभाका
सचिव िथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पाररश्रतमक, सेवाको शित र सुष्ट्रविा सम्बन्िी ऐि, २०७५”
रहेकोछ ।
(२) यो ऐि िुरुन्ि प्रारम्भ हुिेछ ।

२.

पररभाषा: ष्ट्रवषय वा प्रसड्गले अको अथत िलागेमा यस ऐिमा,–
(क)

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

(ख)

"सचिव" भन्नाले िेपालको सं ष्ट्रविाि बमोचिम तियुक्त प्रतितितिसभाको सचिव
वा राष्ट्रियसभाको सचिव सम्झिु पछत ।
पररच्छे द–२
योग्यिा, पदावति, पाररश्रतमक र अन्य सुष्ट्रविा

३.

योग्यिा: महासचिव िथा सचिव हुिको लातग दे हाय बमोचिमको योग्यिा पुगेको हुि ु पिेछ:–
(क)

िेपालको िागररक,

(ख)

िेपाल

सरकारबाट

मान्यिा

प्राप्त

ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयबाट

कािूि, प्रशासि,

व्यवस्थापि, राििीतिशास्त्र, अथतशास्त्र वा समािशास्त्र ष्ट्रवषयमा स्िािकोत्तर
उपािी प्राप्त गरे को,
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(ग)

ु न्दा ित्काल अगाति कुिै राििैतिक दलको सदस्य िरहे को, र
तियुक्त हुिभ

(घ)

महासचिवको हकमा पैँ िालीस वषत र सचिवको हकमा पैँ िीस वषत उमेर पूरा
भएको ।

४.

महासचिव िथा सचिव पदमा तियुक्त हुि िसक्िे: दे हायको व्यचक्त महासचिव िथा सचिवको
पदमा तियुक्त हुि सक्िे छै ि :–
(क)

भ्रष्टािार, िवतिस्िी करणी, मािव बेिष्ट्रवखि िथा ओसारपसार, लागू औषि
तबक्री ष्ट्रविरण वा ओसारपसार, सम्पचत्त शुद्धीकरण, राहदािी दुरुपयोग,
अपहरण वा िैतिक पिि दे चखिे अन्य फौिदारी कसूरमा अदालिबाट सिाय
पाएको,

५.

(ख)

सं ष्ट्रविािको िारा २९१ बमोचिम अयोग्य भएको,

(ग)

प्रितलि कािूि बमोचिम कालो सूिीमा रहे को,

(घ)

दामासाहीमा परे को, वा

(ङ)

माितसक सन्िुलि ठीक िभएको ।

पदावति: महासचिव र सचिवको पदावति पााँि वषतको हुिेछ र तििहरू पुिः तियुक्त हुि
सक्िेछि् ।
िर सो पदावति पूरा हुि ु अगावै महासचिव र सचिवको उमेर अन्ठाउन्न वषत पूरा
भएमा तििहरू आफ्िो पदमा बहाल रहिे छै िि् ।

६.

महासचिव वा सचिवको पद ररक्त हुिे अवस्था: दे हायका अवस्थामा महासचिव वा सचिवको
पद ररक्त भएको मातििेछ :–
(क)

रािपति समि रािीिामा ददएमा,

(ख)

दफा ४ बमोचिमको अयोग्यिा सृििा भएमा,

(ग)

दफा ५ बमोचिम तििको पदावति पूरा भएमा वा तिि आफ्िो पदमा िरहे मा,

(घ)

ष्ट्रवदे शी रािको स्थायी आवासीय अिुमतिपत्र तलएमा,

(ङ)

कायत िमिाको अभाव, खराब आिरण वा आफ्िो पदीय कितव्यको पालिा
इमान्दारीपूवक
त िगरे को भिी महासचिवको हकमा सभामुख र अध्यिको
तसफाररसमा र सचिवको हकमा सम्बचन्िि सभाको सभामुख वा अध्यिको
तसफाररसमा रािपतिबाट महासचिव वा सचिवलाई तििको पदबाट हटाएमा,
वा
िर यसरी महासचिव वा सचिवलाई पदबाट हटाउिु अचघ सफाई
पेश गिे मिातसव मौका ददिु पिेछ ।
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(ि)
७.

तििको मृत्यु भएमा ।

पाररश्रतमक: (१) महासचिव र सचिवले क्रमशः िेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सचिवले
पाए सरहको पाररश्रतमक पाउिे छि् ।
(२) उपदफा (१) मा िुिसुकै कुरा लेचखएको भए िापति सरकारी कोषबाट
तिवृत्तभरण पाईरहे को व्यचक्त महासचिव वा सचिवको पदमा तियुचक्त भएमा तििले तिवृत्तभरण
वा यस ऐि बमोचिमको पाररश्रतमक मध्ये एउटा मात्र तलि पाउिेछ ।

८.

सवारी िथा इन्िि सुष्ट्रविा: महासचिव र सचिवलाई क्रमशः िेपाल सरकारले मुख्य सचिव
र सचिव सरह सवारी िथा इन्िि सुष्ट्रविा उपलब्ि

९.

गराइिेछ ।

िािपवत खित: महासचिव र सचिवले प्रत्येक वषत िािपवत खित बापि आफूले खाइपाई आएको
एक मष्ट्रहिाको पाररश्रतमक बराबरको रकम पाउिेछि् ।
पररच्छे द –३
दै तिक िथा भ्रमण भत्ता

१०.

दै तिक िथा भ्रमण भत्ता: सं घीय सं सद सचिवालयको कामको तसलतसलामा िेपालतभत्र वा
बाष्ट्रहर भ्रमण गदात महासचिव वा सचिवलाई भ्रमण खित सम्बन्िी प्रितलि कािूि बमोचिम
ष्ट्रवचशष्ट िहले पाए सरहको दै तिक िथा भ्रमण भत्ता ददइिेछ ।

११.

पोशाक भत्ता: महासचिव र सचिवलाई प्रत्येक वषतको िैत्र मसान्िमा दशहिार रुपैयााँ पोशाक
भत्ता बापि ददइिेछ ।
पररच्छे द–४
तबदा

१२.

तबदा: (१) महासचिव र सचिवले पूरा पाररश्रतमक सष्ट्रहिको दे हाय बमोचिमका तबदाहरू
पाउि सक्िेछि् :–
(क)

पवत तबदा र भैपरी आउिे तबदा,

(ख)

घर तबदा,

(ग)

तबरामी तबदा,

(घ)

ष्ट्रकररया तबदा,

(ङ)

प्रसूति तबदा, र

(ि)

प्रसूति स्याहार तबदा
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(२) महासचिव र सचिवले प्रत्येक वषत भै परी आउिे तबदा छ ददि र पवत तबदा छ
ददि तलि पाउिेछि् ।
(३) महासचिव र सचिवले काम गरे को अवतिको बाह्र ददिको तितमत्त एक ददिको
दरले घर तबदा पाउिेछि् । घर तबदा बढीमा एक सय असी ददिसम्म सं चिि गरी राख्न
सष्ट्रकिेछ। घर तबदाको प्रयोििको तितमत्त काम गरे को अवति कायम गदात भै परी आउिे
तबदा र पवत तबदा बसेको ददि र सावतितिक तबदाको ददि समेि काम गरे को ददिमा
िोतििेछ ।
(४) महासचिव र सचिवले प्रत्येक वषत बाह्र ददि तबरामी तबदा पाउिेछि् । त्यस्िो
तबरामी तबदा िति पति सचिि गरी राख्न सष्ट्रकिेछ ।
(५) महासचिव र सचिवले आफै ष्ट्रकररया बस्िु परे मा कुल िमत हे री बढीमा पन्र
ददिसम्मको ष्ट्रकररया तबदा तलि पाउिेछि् ।
(६) महासचिव वा सचिव गभतविी भएमा तििहरुले सुत्केरीको अचघ वा पतछ गरी
अन्ठािब्बे ददि प्रसूति तबदा पाउिेछि् ।
(७) महासचिव वा सचिवको पत्नी सुत्केरी हुिे भएमा महासचिव वा सचिवले सेवा
अवतिभरमा बढीमा दुईपटक सुत्केरीको अचघ वा पतछ पन्रददि प्रसूति स्याहार तबदा
पाउिेछि् ।
(८) महासचिव वा सचिवले आफ्िो पदबाट अवकाश पाएमा उपदफा (३) र (४)
बमोचिम सचिि रहेको तबदा बापि तििले खाइपाई आएको पाररश्रतमकको दरले हुि आउिे
रकम एकमुष्ट रुपमा सं घीय सं सद सचिवालयबाट तलि पाउिेछि् ।
(९) उपदफा (८) बमोचिम पाउिे रकम तलि िपाउाँदै महासचिव वा सचिवको मृत्यु
भएमा दफा १६ बमोचिम पाररवाररक तिवृत्तभरण वा उपदाि पाउिे ठहररएको व्यचक्तले सो
रकम तलि पाउिेछ ।
१३.

तबदा ददिे अतिकारी: (१) महासचिवले पवत तबदा र भैपरी आउिे तबदा आफै तलि सक्िेछ
र अन्य तबदा प्रतितितिसभाको सभामुखबाट स्वीकृि गराउिु पिेछ ।
(२) प्रतितितिसभाको सचिवले पवत तबदा र भै परी आउिे तबदा महासचिवबाट र अन्य
तबदा प्रतितिति सभाको सभामुखबाट स्वीकृि गराउिु पिेछ ।
(३) राष्ट्रियसभाको सचिवले पवत तबदा र भै परी आउिे तबदा महासचिवबाट र अन्य
तबदा राष्ट्रिय सभाको अध्यिबाट स्वीकृि गराउिु पिेछ ।
(४) महासचिव र सचिवको तबदाको अतभले ख सं घीय सं सद सचिवालयले राख्नेछ ।
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पररच्छे द–५
उपिार खित, तिवृत्तभरण र उपदाि
१४.

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

सरकारी वा सामुदाष्ट्रयक अस्पिालमा भिात हुाँदा र उपिार गराउाँदा
लागेको

अस्पिालको

चिष्ट्रकत्सकको

तबल

प्रेचस्क्रप्शि

बमोचिमको
बमोचिम

खित

र

खररद

अस्पिालको

गरे को

औषति

रोगको

तिदाि

खित ।
िर

चिष्ट्रकत्सकको

प्रेचस्क्रप्शिमा

(िाइग्िोतसस्) उल्ले ख भएको हुि ु पिेछ ।
(ख)

प्लाष्ट्रष्टक सितरी बाहे क सबै ष्ट्रकतसमको चिरफार (सचितकल अपरे शि)
गदात लागेको तबल बमोचिमको खित ।

(ग)

िश्मा, दााँि, एयरफोि आदद उपकरणको लातग िेपाल सरकारले
िोष्ट्रकददएको रकममध्ये लागेको तबल बमोचिमको खित ।

(२) उपदफा (१) मा िुिसुकै कुरा लेचखएको भए िापति महासचिव र सचिवले
आफ्िो कायातकालभर पाउिे उपिार खितको रकम तििले पाउिे बाह्र मष्ट्रहिाको पाररश्रतमक
बराबरको रकमभन्दा बढी हुिे छै ि ।
(३) िेपाल सरकारद्वारा तियुक्त चिष्ट्रकत्सकहरुको सतमतिले िेपालतभत्र औषति उपिार
हुि िसक्िे भिी तसफाररस गरे मा ष्ट्रवदे शमा गई उपिार गराउि िाहिे महासचिव र
सचिवलाई उपदफा (१) बमोचिम पाउिे उपिार खितको अतिररक्त िेपाल सरकारले उचिि
ठहर्याएको थप आतथतक सहायिा ददि सक्िेछ ।
(४) महासचिव र सचिवले सेवाबाट अलग हुाँदा उपदफा (२) बमोचिम पाउिे
उपिार खितमध्ये केही तलई वा ितलई उपिार खित बााँकी रहेको भए त्यस्िो बााँकी भए
िति रकमको दुई तिहाईको ष्ट्रहसाबले हुिे एकमुष्ट रकम तलि पाउिेछ ।
िर तिवृत्तभरण पाउिे गरी सेवाबाट अवकाश पाएको महासचिव वा सचिवले त्यस्िो
बााँकी भए िति पूरै रकम एकमुष्ट तलि पाउिेछ ।
(५) उपदफा (४) मा िुिसुकै कुरा ले चखएको भए िापति महासचिव वा सचिवको
पदमा पााँि वषत सेवा िगरी सेवाबाट अलग हुिे महासचिव र सचिवलाई उपिार खित ददाँदा
यस ऐि बमोचिम पाउिे सम्पूणत उपिार खितको रकमलाई पााँि वषत सेवा गरे बापि पाउिे
रकम मािी दामासाहीले हुि आउिे रकम मात्र ददइिेछ ।
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(६) यस दफा बमोचिम पाउिे उपिार खित तलि िपाउाँदै महासचिव वा सचिवको
मृत्यु भएमा दफा १६ बमोचिम पाररवाररक तिवृत्तभरण वा उपदाि पाउिे ठहररएको व्यचक्तले
सो उपिार खित तलि पाउिेछ ।
१५.

तिवृत्तभरण वा उपदाि: (१) महासचिव वा सचिवको पदमा बीस वषत सेवा अवति पूरा गरे मा
वा सरकारी सेवामा बहाल रहे को वा बहाल गररसकेको व्यचक्त महासचिव वा सचिवको
पदमा तियुक्त भई सेवाबाट अवकाश पाएमा तििले त्यसरी अचघ गरे को सेवा अवति र
महासचिव वा सचिवको पदमा काम गरे को से वा अवति िोड्दा बीस वषत वा सोभन्दा बढी
सेवा अवति पूरा हुिे रहे छ भिे तििले दे हायको ष्ट्रहसाबले हुिे मातसक तिवृत्तभरण
पाउिेछ :–
िम्मा सेवा वषत X मातसक पाररश्रतमक
५०
स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोििको लातग “सरकारी सेवामा काम गरे को अवति” भन्नाले
िेपाल सरकारबाट तिवृत्तभरण पाउि सक्िे कुिै पदमा तियुक्त भई काम गरे को अवतिलाई
ििाउिेछ ।
(२) महासचिव वा सचिवको सेवा अवति बीस वषत िपुग्िे भएमा महासचिव वा
सचिवले पदबाट अलग हुाँदा दे हायको दरले उपदाि पाउिेछ:–
(क)

पााँि वषतदेचख दश वषतसम्म सेवा गरे को भएमा आफूले काम गरे को
प्रत्येक वषतको तितमत्त आचखरी आिा मष्ट्रहिाको िलब,

(ख)

दश वषत भन्दा बढी पन्र वषतसम्म से वा गरे को भएमा आफूले काम
गरे को प्रत्येक वषतको तितमत्त आचखरी एक मष्ट्रहिाको िलब,

(ग)

पन्र वषतभन्दा बढी बीस वषत भन्दा कम सेवा गरे को भएमा आफूले
काम गरे को प्रत्येक वषतको तितमत्त आचखरी िे ढ मष्ट्रहिाको िलब ।

(३) िेपाल सरकारको सेवा गरे बापि उपदाि पाइसकेको कुिै व्यचक्त महासचिव
वा सचिवको पदमा तियुचक्त भएमा तििले त्यसरी तियुक्त भएको एक वषततभत्र आफूले अचघ
पाएको उपदािको पूरा रकम ष्ट्रफिात गरे मा मात्र तििले अचघ गरे को सेवा अवति तिवृत्तभरणको
प्रयोििको लातग गणिा गररिेछ ।
(४) महासचिव वा सचिवको पाररश्रतमक वृष्ट्रद्ध हुाँदा खाइपाई आएको पाररश्रतमकमा
िति रकम वृष्ट्रद्ध भएको छ, त्यसको दुई तिहाई रकम तिवृत्तभरण पाइरहे को महासचिव र
सचिवको तिवृत्तभरणको रकममा पति थप गररिेछ ।
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(५) िेपाल सरकारको सेवा गरे बापि तिवृत्तभरण पाइरहेको व्यचक्त महासचिव वा
सचिवको पदमा तियुक्त भई यस ऐि बमोचिम पति तिवृत्तभरण पाउि सक्िे भएमा तििले
अचघ पाइरहेको तिवृत्तभरण र यस ऐि बमोचिम पाउिे तिवृत्तभरणमध्ये कुिै एक रोज्ि
ददइिेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र िुिसुकै कुरा ले चखएको भए िापति यस ऐिको दफा ६
को खण्ि (घ) र (ङ) को आिारमा पदबाट मुक्त भएको महासचिव वा सचिवले यस ऐि
बमोचिमको तिवृत्तभरण वा उपदािको सुष्ट्रविा पाउिे छै ि ।
१६.

पाररवाररक तिवृत्तभरण वा उपदाि: (१) महासचिव वा सचिवले आफ्िो पररवारका
सदस्यहरूमध्ये कसै लाई इच्छाएको भए त्यस्िो व्यचक्तलाई र त्यस्िो इच्छाएको व्यचक्तको
पति मृत्यु भएमा वा कसै लाई पति िइच्छाएकोमा तििको पररवारका सदस्यहरूमध्ये
िचिकको हकवालालाई दे हायका आिारमा दफा १५ बमोचिमको तिवृत्तभरण ददइिेछ :–
(क)

पदमा बहाल छाँदै महासचिव वा सचिवको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको
तमति दे चख साि वषतसम्म,

(ख)

दफा १५ बमोचिम तिवृत्तभरण पाउि थाले को साि वषत िपुग्दै मृत्यु
भएमा सो साि वषत पुग्ि बााँकी अवतिसम्म ।

(२) पदमा बहाल छाँदै महासचिव वा सचिवको मृत्यु भएमा र दफा १५ बमोचिम
तिवृत्तभरण पाउिे िभई उपदाि मात्र पाउिे रहे छ भिे सो उपदाि रकम तििको पररवारका
सदस्यहरूमध्ये उपदफा (१) बमोचिमको तिवृत्तभरण पाउिे व्यचक्तले पाउिेछ ।
ु ाि
(३) उपदफा (१) बमोचिमको पाररवाररक तिवृत्तभरण पाउिे अवति भक्त
भइसकेपतछ मृि महासचिव वा सचिवको ष्ट्रविवा पत्नी वा ष्ट्रविुर पतिले िीविभर त्यस्िो
तिवृत्तभरणको आिा रकम तलि पाउिेछ ।
िर त्यस्िो व्यचक्तले आफूले गरे को सरकारी सेवा बापि तिवृत्तभरण पाइरहे को भएमा
यस उपदफा बमोचिमको तिवृत्तभरण पाउिे छै ि ।
(४) बहालवाला महासचिव वा सचिवको पाररश्रतमक वृष्ट्रद्ध हुाँदा खाईपाई आएको
पाररश्रतमकमा िति वृष्ट्रद्ध भएको छ, त्यसको दुई तिहाइ रकम उपदफा (१) र (३) बमोचिम
पाररवाररक तिवृत्तभरण पाइरहेको व्यचक्तले खाइपाई आएको पाररवाररक तिवृत्तभरणमा पति
थप गररिेछ ।
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पररच्छे द–६
ष्ट्रवष्ट्रवि
१७.

सिय कोष: िेपाल सरकारले महासचिव र सचिवको मातसक पाररश्रतमकबाट सयकिा दशका
दरले सिय कोष कट्टा गरी सो कट्टी रकममा शिप्रतिशि रकम थप गरी सिय कोषमा
िम्मा गररददिेछ ।

१८.

शपथ ग्रहण: (१) महासचिवले आफ्िो पदको कायतभार सम्हाल्िु अचघ प्रतितितिसभाको
सभामुख समि अिुसूिी बमोचिम पद िथा गोपिीयिाको शपथ ग्रहण गिुत पिे छ ।
(२) सचिवले आफ्िो पदको कायतभार सम्हाल्िु अचघ सम्बचन्िि सभाको सभामुख
वा अध्यि समि अिुसूिी बमोचिम पद िथा गोपिीयिाको शपथ ग्रहण गिुत पिेछ ।

१९.

बिाउ: यस ऐिमा अन्यत्र िुिसुकै कुरा ले चखएको भए िापति व्यवस्थाष्ट्रपका–सं सदका
महासचिव िथा सचिवको पाररश्रतमक, सेवाको शित र सुष्ट्रविा सम्बन्िी ऐि, २०५५ बमोचिम
तियुचक्त भएका महासचिव वा सचिवको पाररश्रतमक िथा सेवा शित सुष्ट्रविा सोही ऐि बमोचिम
हुिेछ ।

२०.

संघीय सं सदका महासचिव, प्रतितितिसभाका सचिव िथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पाररश्रतमक,
सेवाको शित र सुष्ट्रविा सम्बन्िी अध्यादे श, २०७५ तिचरक्रय भएपतछ त्यसको पररणाम: सं घीय
सं सदका महासचिव, प्रतितितिसभाका सचिव िथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पाररश्रतमक, सेवाको
शित र सुष्ट्रविा सम्बन्िी अध्यादे श, २०७५ तिचरक्रय भएपतछ अको अतभप्राय िदे चखएमा सो
तिचरक्रयिाले,–
(क)

सो अध्यादे श तिचरक्रय हुाँदाका बखि िल्िी िभएको वा कायम िरहे को कुिै
कुरा पति िगाउिे छै ि,

(ख)

सो अध्यादे श बमोचिम िालू भएको कुरा वा सो बमोचिम रीि पुर्याई अचघ
िै गररएको कुिै काम वा भोतगसकेको कुिै कुरालाई असर पािे छै ि,

(ग)

सो अध्यादे श बमोचिम पाएको, हातसल गरे को वा भोगेको कुिै हक, सुष्ट्रविा,
कितव्य वा दाष्ट्रयत्वमा असर पािे छै ि,

(घ)

सो अध्यादे श बमोचिम गररएको कुिै दण्ि सिाय वा िफिलाई असर पािे
छै ि,

(ङ)

मातथ ले चखएको कुिै त्यस्िो हक, सुष्ट्रविा, कितव्य, दाष्ट्रयत्व वा दण्ि सिायका
सम्बन्िमा गररएको कुिै काम कारबाही वा उपायलाई असर पािे छै ि र
सो अध्यादे श कायम रहे सरह त्यस्िो कुिै कािूिी कारबाही वा उपायलाई
पति शुरु गित, िालू राख्न वा लागू गित सष्ट्रकिेछ ।
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अिुसूिी
(दफा १८ साँग सम्बचन्िि)
शपथ
ु
म ............................मुलक
र िििा प्रति पूण त वफादार रही सत्य तिष्ठापूवक
त
प्रतिज्ञा
गदतछु/ईश्वरको िाममा शपथ तलन्छु ष्ट्रक िेपालको रािकीय सत्ता र सावतभौमसत्ता िेपाली िििामा
रहेको िेपालको सं ष्ट्रविाि प्रति पूणत वफादार रहाँदै ..................... पदको कामकाि प्रितलि
ु र िििाको सोझो चििाइ, कसै को िर िमािी, पिपाि िगरी, पूवातग्रह
कािूिको अिीिमा रही मुलक
वा खराब भाविा ितलई इमान्दाररिाका साथ गिेछु र आफ्िो कितव्य पालिाको तसलतसलामा
आफूलाई िािकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहाँदा वा िरहाँदा िुिसुकै अवस्थामा पति
कािूिको पालिा गदात बाहे क अरु अवस्थामा कुिै ष्ट्रकतसमबाट पति प्रकट वा सङ्केि गिे छै ि ।
..............................
तमति :

हस्िािर
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