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संशोधर् गरे् ऐर् 
१. प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था 
   गर्न बरे्को (पहहलो संशोधर्) ऐर्, २०७६     २०७६।०५।१९ 
२. केही प्रदेश ऐर् संशोधर् गरे् ऐर्, २०७७    २०७७।०४।१६ 

संवत ्२०७५ सालको ऐर् रं्. 13 

प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बरे्को ऐर् 

प्रस्तावर्ााः प्रदेश सभा सचिवालयको स्थापर्ा तथा सचिवको योग्यता, काम, 
कतनव्य, अमधकार तथा सेवाका शतन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वान्छर्ीय भएकोले, 

प्रदेश सभाले यो ऐर् बर्ाएको छ।   

पररच्छेद- १ 
प्रारचम्भक 

१. संचिप्त र्ाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐर्को र्ाम "प्रदेश सभा सचिवालय 
सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बरे्को ऐर्, २०७५" रहेको छ।  

(२)  यो ऐर् तरुुन्त प्रारम्भ हरेु्छ।                                                     
२. पररभाषााः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मा,- 

(क) "उपसभामखु" भन्नाले प्रदेश सभाको उपसभामखु सम्झर् ु
पछन। 

(ख) "कमनिारी" भन्नाले प्रदेश सरकारले सचिवालयमा खटाएका 
सचिवालय सचिव र अन्य व्यचि सम्झर् ुपछन र सो शब्दले 
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प्रदेश सभामा खहटएका रे्पाल सरकारका कमनिारी 
समेतलाई जर्ाउँछ। 

(ग) "तोहकएको" वा "तोहकए बमोचजम" भन्नाले यस ऐर् 
अन्तगनत बरे्को मर्यममा तोहकएको वा तोहकए बमोचजम 
सम्झर् ुपछन।  

(घ) "प्रदेश" भन्नाले बागमती प्रदेश सम्झर् ुपछन। 
(ङ) "सचिवालय" भन्नाले दफा ३ बमोचजम स्थापर्ा भएको प्रदेश 

सभा सचिवालय सम्झर् ुपछन। 
(ि) "सचिव" भन्नाले रे्पालको संहवधार्को धारा १९५ को 

उपधारा (१) बमोचजम मर्यिु प्रदेश सभाको सचिव सम्झर् ु
पछन।  

(छ) "सचिवालय सचिव" भन्नाले प्रदेश सभा सचिवालयको सचिव 
सम्झर् ुपछन।  

(ज) "समममत" भन्नाले दफा ५ बमोचजम गठर् भएको सचिवालय 
सञ्चालर् तथा व्यवस्थापर् समममत सम्झर् ुपछन। 

(झ) "सभामखु" भन्नाले प्रदेश सभाको सभामखु सम्झर् ुपछन। 
(ञ) "संहवधार्" भन्नाले रे्पालको संहवधार् सम्झर् ुपछन। 

पररच्छेद- २ 

सचिवालयको स्थापर्ा तथा अन्य व्यवस्था 

३. सचिवालयको स्थापर्ााः (१) प्रदेश सभाको काम कारबाही सिुारु रूपले 
सञ्चालर् गर्न तथा प्रदेश सभाका कमनिारीको सञ्चालर् र व्यवस्थापर् 
गरे् काम समेतको लामग प्रदेश सभा सचिवालयको स्थापर्ा गररएको 
छ।  

 
 केही प्रदेश ऐर् संशोधर् गर् ेऐर्, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
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(२) सचिवालयमा सचिव र प्रदेश सरकारको स्वीकृत 
दरबन्दीका सचिवालय सचिव तथा आवश्यक संख्यामा कमनिारी तथा 
मयानदापालक रहरे् छर्।् 

४. सचिवालयको काम, कतनव्य र अमधकाराः (१) प्रिमलत कारू्र्मा उल्लेख 
भएदेचख बाहेक सचिवालयको काम, कतनव्य र अमधकार देहाय बमोचजम 
हरेु्छाः-  

(क) प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभाका समममतलाई हवधाहयकी 
कायनमा सहयोग गरे्, 

(ख) प्रदेश सभा, समममत र सभाका सदस्यलाई आवश्यक सेवा 
सहुवधा उपलब्ध गराउरे्,  

(ग) प्रदेश सभाको काम कारबाही सिुारु रूपले सञ्चालर् गर्न 
प्रशासमर्क, आमथनक र भौमतक व्यवस्थापर् सम्बन्धी 
कायनलाई व्यवचस्थत र प्रभावकारी बर्ाउरे्,   

(घ) प्रदेश सभाको सूिर्ा प्रणालीलाई प्रभावकारी बर्ाउरे् तथा 
प्रदेश सभा पररसरमा सरुिा व्यवस्था ममलाउरे्,  

(ङ) प्रदेश सभाका समममतको मर्णनय कायानन्वयर् सम्बन्धमा 
आवश्यक कायन गरे्, 

(ि) संसदीय अध्ययर् तथा अर्सुन्धार् सम्बन्धी कायन गरे्, 
(छ) प्रदेश सभाको दलका कायानलयलाई आवश्यक सेवा 

सहुवधा उपलब्ध गराउरे्।  

(२) सचिवालयको अन्य काम, कतनव्य र अमधकार तोहकए 
बमोचजम हरेु्छ।  

५. समममतको गठर्ाः (१) प्रदेश सभा र सचिवालयलाई सिुारु रूपले 
सञ्चालर् तथा व्यवस्थापर् गरे् सम्बन्धमा आवश्यक र्ीमत मर्धानरण गरे् 
तथा रेखदेख, मर्यन्रण र सपुररवेिण गरे् काम समेतका लामग 
सचिवालय सञ्चालर् तथा व्यवस्थापर् समममत रहरे्छ।  
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(२) उपदफा (१) बमोचजमको समममतको गठर् देहाय बमोचजम 
हरेु्छाः-  

(क) सभामखु  - सभापमत  
(ख) उपसभामखु  -सदस्य  
(ग) प्रदेश सभा सचिव  -सदस्य  
(घ) सचिवालय सचिव  - सदस्य 
(ङ) सचिवालयको प्रशासर्  

शाखाको उपसचिव          -सदस्य-सचिव 
६. समममतको काम, कतनव्य र अमधकाराः (१) समममतको काम, कतनव्य र 

अमधकार देहाय बमोचजम हरेु्छाः-  
(क) सचिवालयको सञ्चालर् तथा व्यवस्थापर् सम्बन्धी कायन गरे्,  
(ख) प्रदेश सभा तथा सचिवालयको वाहषनक बजेट मर्धानरण गरे् 

र खिन सम्बन्धी मापदण्ड मर्धानरण गरे्,  
(ग) प्रदेश सभाका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बर्ाउर् 

आवश्यक अर्सुन्धार्ात्मक कायन गर्नको लामग हवज्ञ मर्यचुि 
वा हवज्ञ समूहको गठर् गरे्, 

(घ) प्रदेश सभामा रहरे् कमनिारीको दरबन्दी मर्धानरण गरे्,  
(ङ) संघीय अन्तर प्रदेश सभासँग आवश्यक समन्वय गरे्, 
(ि) सचिवालयका कमनिारीको वृचि हवकास एवं सहुवधा मर्धानरण 

सम्बन्धी कायन गरे्,   
(छ) प्रदेश सभाको भौमतक मर्मानण र सधुार सम्बन्धी र्ीमत तय 

गरे्,   
(ज) प्रदेश सभाका समममतहरु बीि समन्वय र सामन्जस्यता 

कायम गरे्, गराउरे्,   
(झ) सभाका सदस्यको दिता तथा िमता अमभवृहि गर्न 

आवश्यक परे् कायन गरे्,  
(ञ) प्रदेश सरकारसगँ समन्वय गरी प्रदेश सभा तथा प्रदेश 



 

5 
 

सभाको समममतको वाहषनक कायनतामलका तयार गरे् तथा 
प्रदेश सभा र सचिवालयको अल्पकालीर् तथा दीघनकालीर् 
योजर्ा बर्ाई कायानन्वयर् गरे्, गराउरे्, 

(ट) ममरराष्ट्रका प्रदेश सभा, अन्तर प्रदेश सभा, एमसया प्रशान्त, 
प्रदेशीय मञ्च, साकन  प्रदेश सभामखु, एमसयाली प्रदेश सभा, 
लगायत अन्य अन्तरानहष्ट्रय संघ संस्थासगँ सम्पकन , समन्वय, 
सहयोग र प्रदेशीय मण्डलको आदार् प्रदार् गरे्, 

(ठ) प्रदेश सभा र समममतको मर्णनय कायानन्वयर्का सम्बर्धमा 
प्रदेश सरकार तथा अन्य सम्बचन्धत मर्कायलाई 
आवश्यकता अर्सुार मर्देशर् ददरे्। 

(२) समममतले आवश्यक देखेमा सभाका सदस्य वा अन्य 
मर्कायका पदामधकारीलाई समममतको बैठकमा आमन्रण गर्न सक्रे्छ। 

(३) समममतको अन्य काम, कतनव्य र अमधकार तोहकए बमोचजम 
हरेु्छ।  

(४) समममतको बैठक सम्बन्धी कायनहवमध समममत आफैले 
मर्धानरण गरे बमोचजम हरेु्छ।   

७. सचिवको काम, कतनव्य र अमधकाराः (१) प्रिमलत कारू्र्मा उल्लेख 
भएदेचख बाहेक सचिवको काम, कतनव्य र अमधकार देहाय बमोचजम 
हरेु्छाः-  

(क) सभामखुको मर्देशार्सुार सभाको सञ्चालर् र व्यवस्थापर् 
सम्बन्धी कायन गरे्, गराउरे्, 

(ख) प्रदेश सभाका समममतको लामग आवश्यक परे् वाहषनक 
बजेट तयार गरी समममत समि पेश गरे्,  

(ग) प्रदेश सभा र प्रदेश सभा समममतको काम कारबाही 
सिुारू रूपले सञ्चालर् गर्न आवश्यक व्यवस्था गरे्,  

(घ) सभाका सदस्यको िमता अमभवृहि गर्न आवश्यक कायन 
गरे्, गराउरे्,  
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(ङ) प्रदेश सभा र समममतसँग सम्बचन्धत कायनहरुको रेखदेख 
र व्यवस्था गरे्,  

(ि) सभामखुको मर्देशर् बमोचजमका अन्य कायन गरे्।  
(१क.) उपदफा (१) मा उचल्लचखत काम कतनव्यका अमतररि 

प्रदेश सभा सचिवालयको सचिव एक महहर्ाभन्दा बढी अवमध मबदा मलई 
कायानलयमा अर्पुचस्थत रहेमा वा सचिवालय सचिवको पदस्थापर् र्भएमा 
वा अन्य कुरै् कारणले सचिवालय सचिवको पद ररि भएमा दफा ८ 
को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोचजमको कायन प्रदेश सभा सचिवले 
गर्न सक्रे्छ। 

तर सचिवालय सचिवको पदपूमतन भई मर्ज आफ्र्ो पदमा रही 
कायन गरेको अवस्थामा सचिवालय सचिवको कायनहरु प्रदेश सभा सचिवले 
गर्न पाउरे् छैर्। 

(२) सचिवको अन्य काम, कतनव्य र अमधकार तोहकए बमोचजम 
हरेु्छ।  

८. सचिवालय सचिवको काम, कतनव्य र अमधकाराः (१) सचिवालय 
सचिवको काम, कतनव्य र अमधकार देहाय बमोचजम हरेु्छाः- 

(क) सचिवालयको प्रशासकीय प्रमखुको रूपमा कायन गरे्,  
(ख) कारू्र् बमोचजम प्रदेश सभाका कमनिारीको मर्यचुि, 

अवकाश र सजाय सम्बन्धी कायन गरे्,   
(ग) प्रदेशसभा र सचिवालयको वाहषनक बजेट तयार गरी 

समममत समि पेश गरे्, 
(घ) सचिवालयको वाहषनक योजर्ा तथा कायनक्रम स्वीकृत गरे्, 
(ङ) समममतको मर्देशार्सुार सचिवालयको सञ्चालर् र 

व्यवस्थापर् सम्बन्धी कायन गरे्,  

 
  पहहलो संशोधर्द्वारा थप। 
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(ि) सचिवालयको िल अिल सम्पचिको रेखदेख स्याहार र 
सम्भार गरे्,  

(छ) आफू मातहतका महाशाखा अन्तगनतका कमनिारीहरुको 
कामको सपुररविेण, अर्गुमर् र मूल्याङ्कर् गरे्,  

(ज) प्रदेश सभा र सचिवालयको लामग हवमर्योचजत बजेट रकम 
खिन एवं आमथनक प्रशासर् सम्बन्धी कायन गरे्, गराउरे्,  

(झ) सचिवालयको भौमतक मर्मानण, सधुार सम्बन्धी कायन गरे्  
गराउरे्,  

(ञ) प्रदेश सभा तथा पदामधकारीको आन्तररक तथा वाह्य 
सरुिा व्यवस्था ममलाउरे्, 

(ट) सचिवालय र अन्य मर्काय बीि समन्वय कायम गरे्,   
(ठ) समममतको मर्देशर् अर्सुार अन्य काम गरे्।  
(२) सचिवालय सचिवको अन्य काम, कतनव्य र अमधकार 

तोहकए बमोचजम हरेु्छ।  
पररच्छेद- ३ 

सचिवको योग्यता, पदावमध, पाररश्रममक र अन्य सहुवधा 
९. योग्यतााः प्रदेश सभाको सचिव हरु्को लामग देहाय बमोचजमको योग्यता 

पगुेको हरु् ुपरे्छाः-  
(क) रे्पाली र्ागररक भएको, 
(ख) मान्यता प्राप्त हवश्वहवद्यालयबाट कम्तीमा स्र्ातकोिर 

हामसल गरी सम्बचन्धत िेरमा कम्तीमा दश वषनको 
अर्भुव प्राप्त गरेको, 

(ग) मर्यिु हरु्भुन्दा तत्काल अगामड कुरै् राजरै्मतक दलको 
सदस्य र्रहेको,  

(घ) उच्ि रै्मतक िररर भएको,  
(ङ) प्रिमलत कारू्र् बमोचजम कालो सूिीमा र्परेको र  
(ि) पैंतालीस वषन उमेर पूरा भएको।  
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१०. पदावमधाः प्रदेश सभाको सचिवको पदावमध पाँि वषनको हरेु्छ र मर्ज 
परु्ाः मर्यिु हरु् सक्रे्छ।  

तर सो पदावमध पूरा हरु् ुअगावै सचिवको उमेर पैंसठ्ठी वषन पूरा 
भएमा मर्ज आफ्र्ो पदमा बहाल रहरे् छैर्। 

११. सचिवको पद ररि हरेु् अवस्थााः देहायका अवस्थामा सचिवको पद ररि 
भएको मामर्रे्छाः-  

(क) मर्जको मतृ्य ुभएमा,  
(ख) राजीर्ामा ददएमा,  
(ग) दफा १० बमोचजम मर्जको पदावमध पूरा भएमा वा मर्ज 

आफ्र्ो पदमा र्रहेमा,  
(घ) सभामखुले मर्जलाई पदबाट हटाएमा,  
(ङ) हवदेशी राष्ट्रको स्थायी आवासीय अर्मुमतपर मलएमा, वा 
(ि) भ्रष्टािार, जबरजस्ती करणी, मार्व बिेमबखर् तथा 

ओसारपसार, लागू औषध मबक्री हवतरण वा ओसारपसार, 
सम्पचि शहुिकरण, राहदार्ी दरुूपयोग, अपहरण वा 
रै्मतक पतर् देचखरे् अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट 
सजाय पाएमा। 

१२. पाररश्रममक तथा सहुवधााः (१) सचिवको पाररश्रममक तथा सहुवधा 
राजपरांहकत हवचशष्ट शे्रणीका कमनिारीले पाए सरह हरेु्छ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम पाररश्रममक पाउरे् सचिवको मतृ्य ु
भएमा मर्जले पाउर् बाँकी पाररश्रममक मर्जसँगै बस्रे् मर्जको पमत वा 
पत्नीलाई ददइरे्छ र पमत वा पत्नी समेत जीहवत र्रहेमा त्यस्तो पाररश्रममक 
मर्जसँगै बस्रे् मर्जको छोरा छोरीलाई ददइरे्छ। 

१३. सवारी साधर् तथा इन्धर् सहुवधााः (१) सचिवलाई िालक सहहतको 
एक सवारी साधर् तथा राजपरांहकत हवचशष्ट शे्रणी सरह इन्धर् र मोमबल 
सहुवधा ददइरे्छ।    
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(२) आफ्र्ो मर्जी सवारी प्रयोग गरे् सचिवलाई िालकको लामग 
प्रदेश सरकारको हलकुा सवारी िालकको तलबमार्को शरुु 
अङ्कबराबरको रकम तथा उपदफा (१) बमोचजम पाउरे् इन्धर् र मोमबल 
उपलब्ध गराइरे्छ। 

१४. िाडपवन खिनाः (१) सचिवले प्रत्येक वषन  िाडपवन खिन बापत आफूले 
खाइपाई आएको एक महहर्ाको पाररश्रममक बराबरको रकम पाउरे्छ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजमको रकम एक आमथनक वषनमा 
एकपटक आफ्र्ो धमन, संस्कृमत र परम्परा अर्सुार मर्ाउरे् मखु्य 
िाडपवनको अवसरमा भिुार्ी मलर् सक्रे्छ।  

१५. दैमर्क तथा भ्रमण भिााः (१) सचिवलाई आफ्र्ो ओहदा सम्बन्धी काममा 
रे्पालमभर वा बाहहर भ्रमण गदान राजपरांहकत हवचशष्ट शे्रणी सरह  दैमर्क 
तथा भ्रमण भिा ददइरे्छ। 

  (२) सचिवले रे्पाल बाहहर औपिाररक रूपमा हवदेशी राष्ट्रको 
अमतमथको रूपमा भ्रमणमा जादँा त्यस्तो राष्ट्रमा रहनु्जेलसम्म उपदफा (१) 
बमोचजम पाउरे् दैमर्क भिाको आधाको दरले मार दैमर्क भिा 
पाउरे्छर्।्  

१६. मबमा खिनाः सचिवले सरकारी कामको मसलमसलामा रे्पाल मभर वा बाहहर 
भ्रमण गदान दईु लाख रूपैयाँ बराबरको दघुनटर्ा मबमा गराउर् सक्रे्छर् ्
र सो बापत लाग्रे् खिन प्रदेश सरकारले व्यहोरे्छ । 

१७. मबदााः (१) सचिवले पूरा पाररश्रममक सहहतको देहाय बमोचजमका मबदा 
पाउरे्छाः- 

(क) पवन मबदा र भैपरी आउरे् मबदा, 

(ख)  घर मबदा, 

(ग)  मबरामी मबदा, 

(घ)  हकररया मबदा,  
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(ङ)  प्रसूमत मबदा,  

(ि)  प्रसूमत स्याहार मबदा। 

(२) सचिवले प्रत्येक वषन भैपरी आउरे् मबदा छ ददर् र पवन 
मबदा छ ददर् गरी जम्मा बाह्र ददर् मबदा मलर् पाउरे्छ। 

(३) सचिवले काम गरेको अवमधको बाह्र ददर्को एक ददर्को 
दरले घर मबदा पाउरे्छ। घर मबदा बढीमा पैंतालीस ददर्सम्म सचञ्चत 
गरी राख्न सहकरे्छ। 

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजर्को लामग "काम गरेको अवमध" भन्नाले 
सो अवमधमभर मलएको भैपरी र पवन मबदा, मबरामी मबदा, प्रसूमत मबदा, 
प्रसूमत स्याहार मबदा, हकररया मबदा र सावनजमर्क मबदा समेत सम्झर् ु
पछन। 

(४) सचिवले प्रत्येक वषन बाह्र ददर् मबरामी मबदा पाउरे्छ।  

(५) सचिवले मबरामी मबदा सचञ्चत गरी राख्न पाउरे्छ। 

(६) सचिवले कुल धमन अर्सुार आफैँ  हकररया बस्र् ुपरेमा पन्र 
ददर् हकररया मबदा पाउरे्छ। 

(७) सचिव गभनवती भएमा मर्जले सतु्केरीको अचघ पमछ गरी 
अन्ठार्ब्बे ददर् प्रसूमत मबदा मलर् पाउरे्छ। 

(८) सचिवको पत्नी सतु्केरी हरेु् भएमा त्यस्तो सचिवले 
सतु्केरीको अचघ वा पमछ गरी पन्र ददर् प्रसूमत स्याहार मबदा मलर् 
पाउरे्छ। 

(९) सचिवले आफ्र्ो पदबाट अवकाश पाएमा उपदफा (३) र 
(५) बमोचजम सचञ्चत रहेको मबदा बापत मर्जको पदामधकार रहेको 
पदबाट खाइपाई आएको पाररश्रममकको दरले हरु् आउरे् रकम एकमषु्ट 
मलर् पाउरे्छ। 
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१८. मबदा ददरे् अमधकारीाः प्रदेश सभाको सचिवले पवन मबदा र भैपरी आउरे् 
मबदा आफैँ  मलर् सक्रे्छ र अन्य मबदा सभामखुबाट स्वीकृत गराउर् ु
परे्छ। 

पररच्छेद- ४ 

उपिार खिन र उपदार् 

१९. उपिार खिनाः (१) सचिवले आफूले मबरामी भई उपिार गराउँदा देहाय 
बमोचजमको उपिार खिन पाउरे्छाः-  

(क) सरकारी वा सामदुाहयक अस्पतालमा भर्ान हुँदा र उपिार 
गराउँदा लागेको अस्पतालको मबल बमोचजमको खिन र 
अस्पतालको चिहकत्सकको प्रेचस्क्रप्शर् बमोचजम खररद 
गरेको औषमध खिन। 

   तर चिहकत्सकको प्रेचस्क्रप्शर्मा रोगको मर्दार् 
(डाइग्र्ोमसस)् उल्लेख भएको हरु् ुपरे्छ। 

(ख) प्लाहष्टक सजनरी बाहेक सबै हकमसमको चिरफार (सचजनकल 
अपरेशर्) गदान लागेको सरकारी वा सामदुाहयक 
अस्पतालको मबल बमोचजमको खिन र  प्रेचस्क्रप्शर् 
बमोचजम खररद गरेको औषमध खिन। 

(ग) िश्मा, दाँत, एयरफोर् आदद उपकरणको लामग प्रदेश 
सरकारले तोहकददएको रकम मध्ये लागेको मबल 
बमोचजमको खिन। 

(२) उपदफा (१) मा जरु्सकैु कुरा लेचखएको भए तापमर् सचिवले 
आफ्र्ो कायनकाल भर पाउरे् उपिार खिनको रकम मर्जले पाउरे् तीर् 
महहर्ाको पाररश्रममक बराबरको रकम भन्दा बढी हरेु् छैर्। 

(३)  सचिवले सेवाबाट अलग हुँदा उपदफा (२) बमोचजम 
पाउरे् उपिार खिन मध्ये केही मलई वा र्मलई उपिार खिन बाँकी रहेको 
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भए त्यस्तो बाँकी भए जमत रकमको दईु मतहाईको हहसाबले हरेु् एकमषु्ट 
रकम मलर् पाउरे्छ। 

(४) उपदफा (३) मा जरु्सकैु कुरा लेचखएको भए तापमर् 
सचिवको पदमा पाँि वषन सेवा र्गरी सेवाबाट अलग हरेु् सचिवलाई 
उपिार खिन ददंदा यस ऐर् बमोचजम पाउरे् सम्पूणन उपिार खिनको 
रकमलाई पािँ वषन सेवा गरे बापत पाउरे् रकम मार्ी दामासाहीले हरु् 
आउरे् रकम मार ददइरे्छ। 

(५) यस दफा बमोचजम पाउरे् उपिार खिन मलर् र्पाउँदै 
सचिवको मतृ्य ुभएमा त्यस्तो उपिार खिन मर्जसँगै बस्रे् मर्जको पमत 
वा पत्नीलाई ददइरे्छ र पमत वा पत्नी समेत जीहवत र्रहेमा त्यस्तो 
उपिार खिन मर्जसँगै बस्रे् मर्जको छोरा छोरीलाई ददइरे्छ। 

२०. उपदार्ाः पाँि वषन वा सो भन्दा बढी सेवा गरेको सचिवले अवकाश 
पाएमा, राजीर्ामा स्वीकृत गराई पदबाट अलग भएमा वा मर्जको मृत्य ु
भएमा देहायको दरले उपदार् पाउरे्छाः- 

(क) पाँि वषन देचख दश वषनसम्म सेवा गरेकोमा आफूले 
काम गरेको प्रत्येक वषनको मर्ममि आचखरी आधा 
महहर्ाको तलब, 

(ख) दश वषनभन्दा बढी पन्र वषनसम्म सेवा गरेकोमा आफूले 
काम गरेको प्रत्येक वषनको मर्ममि आचखरी एक 
महहर्ाको तलब, 

(ग) पन्र वषनभन्दा बढी सेवा गरेकोमा आफूले काम गरेको 
प्रत्येक वषनको मर्ममि आचखरी डेढ महहर्ाको तलब।  

तर मर्ज दफा ११ को खण्ड (घ), (ङ) र (ि) 
को कारणले पदमा र्रहेमा उपदार् पाउरे् छैर्। 
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पररच्छेद- ५ 

हवहवध 

२१. बजेट मर्धानरण गरे्ाः (१) सचिवालयले प्रदेश सभा सचिवालयको लामग 
आवश्यक परे् वाहषनक बजेट आमथनक माममला तथा योजर्ा मन्रालयसँग 
परामशन गरी मर्धानरण गरे्छ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम मर्धानरण गरेको बजेट प्रदेश 
सरकारले हवमर्योजर् हवधेयकमा समावेश गरे्छ। 

२२. अमधकार प्रत्यायोजर्ाः (१) यस ऐर् बमोचजम समममतले आफूलाई प्राप्त 
अमधकार मध्ये केही अमधकार सचिव वा अन्य कुरै् अमधकृतले प्रयोग 
गर्न पाउरे् गरी प्रत्यायोजर् गर्न सक्रे्छ। 

(२) सचिवले आफूलाई प्राप्त अमधकारमध्ये केही अमधकार कुरै् 
अमधकृतले प्रयोग गर्न पाउरे् गरी प्रत्यायोजर् गर्न सक्रे्छ। 

२३. कमनिारीाः (१) प्रदेश सभा र सचिवालयमा आवश्यक परे् सचिवालय 
सचिव र अन्य कमनिारी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउरे्छ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजमका कमनिारी उपलब्ध र्भएसम्मको 
लामग रे्पाल सरकारले काजमा कमनिारी खटाउरे्छ। 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोचजमका कमनिारीको सेवा सहुवधा 
रे्पाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोके बमोचजम हरेु्छ। 

२४. एउटा सहुवधा मार पाउरे्ाः सरकारी कोषबाट मर्वृिभरण पाएको व्यचि 
सचिवमा मर्यिु भएमा त्यस्तो सचिवले मर्वृिभरण वा यस ऐर् 
बमोचजमको पाररश्रममक मध्ये मर्जले रोजेको कुरै् एक सहुवधा मार 
पाउरे्छ। 

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजर्को लामग "सरकारी कोष" भन्नाले 
देहायको कुरै् कोष सम्झर् ुपछनाः-  
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(क) रे्पाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थार्ीय तहको संचित 
कोष वा अन्य सरकारी कोष, 

(ख)  रे्पाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थार्ीय तहको पूणन 
वा आंचशक स्वाममत्व भएको संस्थार्, मर्गम, बोडन, 
प्रामधकरण, प्रमतष्ठार् वा यस्तै कुरै् मर्कायको कोष,  

(ग)  रे्पाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थार्ीय तहबाट प्राप्त 
अर्दुार्बाट सञ्चामलत कोष, 

(घ)  सावनजमर्क पद धारण गरेको व्यचिलाई मर्वृिभरण 
प्रदार् गर्न प्रिमलत कारू्र् बमोचजम स्थापर्ा भएको 
कोष। 

२५. परामशनाः सचिवालयका सचिव तथा महाशाखा प्रमखुको सरूवा गदान प्रदेश 
सरकारले सभामखु सँग परामशन गर्ुन परे्छ। 

२६. शपथाः सचिवले आफ्र्ो पदको कायनभार सम्हाल्र् ुअचघ सभामखु समि 
अर्सूुिी बमोचजमको ढाँिामा आफ्र्ो पदको शपथ ग्रहण गर्ुन परे्छ। 

२७. प्रदेश सरकारसँग सम्पकन ाः सचिवालयले प्रदेश सरकार सगँ सम्पकन  राख्दा 
प्रदेश सभा सम्बन्धी हवषय हेरे् मन्रालय माफन त ्राख्न ुपरे्छ। 

२८. मर्यम बर्ाउरे् अमधकाराः यस ऐर् कायानन्वयर् गर्नको लामग प्रदेश 
सरकारले आवश्यक मर्यम बर्ाउर् सक्रे्छ। 
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अर्सूुिी 
(दफा २६ सँग सम्बचन्धत) 

      पद तथा गोपर्ीयताको शपथ 
म ... ... (पूरा र्ाम)... ... ...मलुकु र जर्ताप्रमत पूणन बफादार रही सत्य 
मर्ष्ठापूवनक प्रमतज्ञा गदनछु। मलुकु र जर्ता/ईश्वरको र्ाममा शपथ मलन्छु हक 
रे्पालको सावनभौमसिा र राजकीयसिा रे्पाली जर्तामा रहेको रे्पालको संहवधार् 
प्रमत पूणन बफादार रही बागमती प्रदेशको सचिव पदको कामकाज प्रिमलत 
कारू्र्को अधीर्मा रही मलुकु र जर्ताको सोझो चिताई, कसैको डर र्मार्ी, 
पिपात र्गरी, कसै प्रमत पूवानग्रह वा खराब भावर्ा र्मलई पदीय गोपर्ीयता 
कायम राखी इमान्दारी साथ गरे्छु र आफ्र्ो कतनव्य पालर्ाको मसलमसलामा 
आफूलाई जार्कारीमा आएको प्रिमलत कारू्र् बमोचजम गोप्य राख् र्पुरे् कुरा म 
पदमा बहाल रहँदा वा र्रहँदा जरु्सकैु अवस्थामा पमर् प्रिमलत कारू्र्को पालर्ा 
गदान बाहेक अरु अवस्थामा कुरै् हकमसमबाट पमर् प्रकट वा सङ्केत गरे् छैर्। 

 
 
 मममताः  ... ... ... ...  

र्ाम, थराः  
दस्तखताः  
  

 
 केही प्रदेश ऐर् संशोधर् गर् ेऐर्, २०७७ द्वारा संशोमधत। 


