विधेयक सं खययाः
मिम ाः

प्रदे श सभय सचिियलय सम्बन्धिय व्यिस्थय गर्न बर्ेको विधेयक, २०७६

प्रदे श सभय सचिियलय
प्रदे श र्ं. १

विरयटर्गर¸ र्ेपयल

प्रदे श सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको ववधेयक
प्रस्तावर्ा : प्रदे श सभाको कामकारबाही सुिारु रुपले सञ्चालर् तथा व्यवस्थापर् गर्न सं ववधार्को
धारा १९५ बमोचिम आवश्यक कार्ूर्ी व्यवस्था गर्न वाञ्छर्ीय भएकोले , र्ेपालको सं ववधार्को
धारा १७५ बमोचिमको प्रदे श र्ं. १ को प्रदे श सभाले यो ऐर् बर्ाई लागू गरे को छ ।
पररच्छे द–१
प्रारचम्भक
१.
२.

संचिप्त र्ाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐर्को र्ाम “प्रदे श सभा सचिवालय ऐर्, २०७६” रहेको छ ।
(२) यो ऐर् तुरुन्त प्रारम्भ हुर्ेछ ।

पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मा,–
(क)

“उपसभामुख” भन्नाले प्रदे श सभाको उपसभामुख सम्झर्ु पछन ।

(ख)

“कमनिारी” भन्नाले र्ेपाल सरकार वा प्रिललत प्रदे श कार्ूर् बमोचिम प्रदे श
सरकारले प्रदे श सभा सचिवालयमा काम गर्न खटाएका कमनिारी सम्झर्ुपछन ।

(ग)

“तोवकएको” वा “तोवकए बमोचिम” भन्नाले यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको लर्यममा
तोवकएको बमोचिम सम्झर्ु पछन ।

(घ)

“सचिव” भन्नाले र्ेपालको सं ववधार्को धारा १९५ को उपधारा (१) बमोचिम
लर्युक्त प्रदे श सभाको सचिव सम्झर्ु पछन ।

(ङ)

“सचिवालय” भन्नाले दफा ३ बमोचिम स्थापर्ा भएको प्रदे श सभाको सचिवालय
सम्झर्ु पछन ।

(ि)

"सचिवालय सचिव" भन्नाले सचिवालयको सचिव सम्झर्ु पर्ेछ ।

(छ)

“सदस्य” भन्नाले प्रदे श सभाका सदस्य सम्झर्ु पछन ।

(ि)

“सभामुख” भन्नाले प्रदे श सभाको सभामुख सम्झर्ु पछन ।

(झ)

“सलमलत” भन्नाले दफा ५ बमोचिम गठर् भएको सचिवालय सञ्चालर् तथा
व्यवस्थापर् सलमलत सम्झर्ु पछन ।
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पररच्छे द–२
सचिवालयको स्थापर्ा तथा काम, कतनव्य र अलधकार
३.

सचिवालयको स्थापर्ा : (१) प्रदे श सभाको कामकारवाही सुिारू रुपले स़ञ्चालर् र व्यवस्थापर्
गर्े काम समेतको लालग एक प्रदे श सभा सचिवालयको स्थापर्ा गररर्ेछ ।
(२) सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा सचिव, एकिर्ा सचिवालय सचिव तथा
आवश्यक संख्यामा ववलभन्न श्रे णी र तहका कमनिारी र मयानदापालक रहर्ेछर्् ।

४.

सचिवालयको काम, कतनव्य र अलधकार:
हुर्ेछः

(क)

सचिवालयको काम, कतनव्य र अलधकार दे हाय बमोचिम

सभामुखलाई सभा सं िालर्मा आवश्यक सहयोग गर्े ,

(ख)

सभामुखको लर्दे शर्मा बैठकको कायनसूचि प्रकाशर् गर्े,

(ग)

प्रदे श सभा तथा प्रदे श सभाका सलमलतलाई ववधावयकी लगायत अन्य कायनमा
सहयोग गर्े,

(घ)

प्रदे श सभाको काम कारबाहीलाई लर्यलमत, प्रभावकारी र व्यवचस्थत बर्ाउर्
आवश्यक प्रशासलर्क, कार्ूर्ी, आलथनक र भौलतक व्यवस्थापर् लगायतका कायन
गर्े,

(ङ)

प्रदे श सभा, प्रदे श सभाका सलमलत र सदस्यलाई कार्ूर् बमोचिम आवश्यक सेवा
सुववधा उपलब्ध गराउर्े,

(ि)

प्रदे श सभाका सलमलतको लर्णनय कायानन्वयर् गर्े सम्बन्धमा आवश्यक कायन गर्े,

(छ)

प्रदे श सभामा सूिर्ा प्रणाली स्थावपत गरी प्रभावकारी ढं गले सं िालर् गर्े,

(ि)

प्रदे श सभाको सं सदीय दलका कायानलयलाई आवश्यक सेवा सुववधा उपलब्ध
गराउर्े,

(झ)

सं सदीय अध्ययर् तथा अर्ुसन्धार् सम्बन्धी कायन गर्े ,

(ञ)

प्रदे श सभाको ले खा प्रणाली ि ुस्त दुरुस्त राख्न लगाउर्े,

(ट)

प्रदे श सभा पररसरमा सुरिा व्यवस्थाको आवश्यक प्रवन्ध गर्े,

(ठ)

ववलभन्न महाशाखा र शाखा सम्बन्धी आवश्यक प्रस्ताव सलमलत समि स्वीकृतीको
लालग प्रस्तुत गर्े,

(ड)

सचिवालयको अन्य काम तोवकए बमोचिम हुर्ेछ ।
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पररच्छे द–३
सलमलतको गठर् तथा सलमलत र सचिवको काम, कतनव्य र अलधकार
५.

सलमलतको गठर् : (१) प्रदे श सभा र सलमलतको सचिवालयलाई सुिारु ढं गले सञ्चालर् तथा
व्यवस्थापर् गर्े सम्बन्धमा आवश्यक र्ीलत लर्धानरण गर्न तथा रे खदे ख, लर्यन्रण र सुपररवेिण
गर्न समेतका लालग एक सचिवालय सञ्चालर् तथा व्यवस्थापर् सलमलत रहर्ेछ ।
(२)

(३)

उपदफा (१) बमोचिमको सलमलतको गठर् दे हाय बमोचिम हुर्ेछ ।
(क)

सभामुख

- अध्यि

(ख)

उपसभामुख

- सदस्य

(ग)

सचिव

- सदस्य

(घ)

सचिवालय सचिव

- सदस्य

(ङ)

प्रदे श सभा सचिवालयको प्रशासर् शाखाको उपसचिव - सदस्य सचिव

प्रदे श सरकारको प्रदे श सभा सम्बन्धी मालमला हे र्े मन्री ववशेष आमचन्रत

सदस्य रहर्ेछ ।
(४) सभामुखको पद ररक्त रहे को अवस्थामा उपसभामुखले सलमलतको अध्यि भई कायन
गर्ेछ ।
६.

सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार : (१) सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार दे हाय बमोचिम
हुर्ेछः
(क)
(ख)

सचिवालय सञ्चालर् तथा व्यवस्थापर् सम्बन्धी आवश्यक कायन गर्े,

प्रदे श सभा तथा सचिवालयको वावषनक बिेट स्वीकृत गर्े र खिन गर्े
प्रकृया लर्धानरण गर्े,

(ग)

प्रदे श

सभाका

काम

कारबाहीलाई

प्रभावकारी

बर्ाउर्

आवश्यक

अर्ुसन्धार्ात्मक कायन गर्े, गराउर्े,
(घ)
(ङ)

सं घीय सं सदसँग आवश्यक समन्वय गर्े,

प्रदे श सभाको भौलतक लर्मानण र सुधार सम्बन्धी अल्पकालीर् तथा
दीघनकालीर् र्ीलत तय गर्े, गराउर्े,

(ि)

प्रदे श सभाका सलमलतहरूबीि समन्वय र सामन्िस्यता कायम गर्े,
गराउर्े,

(छ)

सदस्य र कमनिारीको िमता अलभवृवि गर्न आवश्यक कायन गर्े,
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(ि)

प्रदे श सरकारसँग समन्वय गरी प्रदे श सभा तथा प्रदे श सभाको सलमलतको
वावषनक कायनताललका तयार गर्े तथा प्रदे श सभा र सचिवालयको
अल्पकालीर् तथा दीघनकालीर् योिर्ा बर्ाई कायानन्वयर् गर्े , गराउर्े,

(झ)

प्रिललत कार्ूर् र प्रदे श सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी प्रदे श सभामा
रहर्े कमनिारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्े,

(ञ)

स्वीकृत दरबन्दी बमोचिमका कमनिारी आवश्यकताअर्ुसार छर्ौट गरी
पठाई ददर् प्रिललत संघीय वा प्रदे श कार्ूर् बमोचिम माग गर्े ¸

(ट)

सावनिलर्क खररद सम्बन्धी योिर्ा स्वीकृत गर्े ¸

(ठ)

कमनिारीको बढु वा सम्बन्धी लर्यमावली पाररत गर्े र लर्यमावली
बमोचिम बढु वा सलमलतको गठर् गर्े ¸

(ड)

स्वीकृत

(ढ)

तोवकए बमोचिमको अन्य कायन गर्े, गराउर्े ।

बिेटको

पररलधलभर

आवश्यक लर्णनय गर्े¸

रवह

कमनिारीको

सुववधा

सम्बन्धमा

(२) सलमलतले आवश्यक दे खेमा अन्य लर्कायका पदालधकारीलाई सलमलतको बैठकमा

आमन्रण गर्न सक्र्ेछ ।
७.

(३) सलमलतको बैठक सम्बन्धी कायनववलध सलमलत आफैंले लर्धानरण गरे बमोचिम हुर्ेछ ।

सभामुखको काम, कतनव्य र अलधकारः (१) सभामुखको काम, कतनव्य र अलधकार लर्म्र् बमोचिम
हुर्ेछः

क) प्रदे श सभाको आन्तररक तथा अन्तर प्रदे चशय प्रलतलर्लध मण्डल सम्बचन्ध
कायन गर्े।
ख) प्रदे श सभाका पदालधकारी, सदस्य र सचिवको आन्तररक तथा वैदेचशक
भ्रमण स्वीकृत गर्े,

ग) ववलभन्न प्रदे शका व्यवस्थावपका, व्यवस्थापवकय सं घ र मैरी समुहबीि
सम्पकन र सम्बन्ध कायम गर्े,
घ) ववषयगत सलमलतको लर्णनय कायानन्वयर्का सम्बन्धमा प्रदे श सरकार तथा
अन्य सम्बचन्धत लर्कायलाई आवश्यकता अर्ुसार लर्दे शर् ददर्े ।
८.

सचिवको काम, कतनव्य र अलधकार:

प्रिललत कार्ूर्मा उल्ले ख भएका काम, कतनव्य र

अलधकारको अलतररक्त सचिवको काम, कतनव्य र अलधकार दे हाय बमोचिम हुर्ेछः
(क)

सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कायन गर्े,

(ख)

कार्ूर् बमोचिम गठर् हुर्े प्रदे श सभाका कमनिारीको लर्युचक्त, ववभागीय
कारबाही, सिाय र अवकाश सम्बन्धी कायन गर्े,
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(ग)

प्रदे श सभा र सचिवालयको वावषनक बिेट तयार गरी सलमलत समि पेश
गर्े,

(घ)

सचिवालयको वावषनक योिर्ा तथा कायनक्रम स्वीकृतीका लालग सलमलत
समि पेश गर्े,

(ङ)

प्रदे श सभा र सचिवालयको लालग ववलर्योचित बिेट रकम खिन सम्बन्धी
रैमालसक प्रलतवेदर् तयार गरी सलमलत समि पेश गर्े,

(ि)

आलथनक प्रशासर् सम्बन्धी आवश्यक कायन गर्े , गराउर्े,

(छ)

सलमलतको लर्दे शर् अर्ुसार सचिवालयको सञ्चालर् र व्यवस्थापर् सम्बन्धी
कायन गर्े, गराउर्े,

(ि)

सचिवालयको भौलतक लर्मानण, सुधार सम्बन्धी स्वीकृत कायन योिर्ा
अर्ुरुप गर्े, गराउर्े,

(झ)

सचिवालय र अन्य लर्कायबीि आवश्यक समन्वय कायम गर्े,

(ञ)

प्रदे श सभा र सचिवालयको िल अिल सम्पचिको रे खदे ख गर्े¸ अलभले ख
राख्न लगाउर्े र ममनत सम्भार गर्े,

(ट)

प्रदे श

सभा

र

सलमलतहरुको

कायन

सुिारु

ढं गले

सं िालर्

गर्े

कमनिारीहरुको कायन ववभािर् गरी चिम्मेवारी तोक्र्े र अन्य आवश्यक
(ठ)
९.

कायन गर्े,

तोवकए बमोचिमका अन्य कायन गर्े, गराउर्े ।

सचिवालय सचिवको काम, कतनव्य र अलधकार :

प्रिललत कार्ूर्मा उल्ले ख भएका काम, कतनव्य

र अलधकारको अलतररक्त सचिवको काम, कतनव्य र अलधकार दे हाय बमोचिम हुर्ेछः
(क) प्रदे श सभा सचिवलाई प्रशासकीय कायनमा सहयोग गर्े,

(ख) सचिवालयको वावषनक बिेट, कायनक्रम र योिर्ा तयार पारी सचिव समि
पेश गर्े,
(ग)

सचिवालयको िल अिल सम्पचिको रे खदे ख स्याहार र सम्भार गर्े,

(घ) आफू मातहतका महाशाखा अन्तगनतका कमनिारीहरुको कामको
सुपररवेिेण, अर्ुगमर् र मूल्याङ्कर् गर्े,
(ङ) सचिवको लर्दे शर् अर्ुसार अन्य काम गर्े,

(ि) सचिवालय सचिवको अन्य काम, कतनव्य र अलधकार तोवकए बमोचिम
हुर्ेछ।

5

पररच्छे द–४
सचिवको योग्यता र पदावलध
१०

योग्यता : सचिवको लालग आवश्यक पर्े योग्यता दे हाय बमोचिम हुर्ेछः
(क)

र्ेपाली र्ागररक,

(ख)

मान्यताप्राप्त ववश्वववद्यालयबाट कचम्तमा स्र्ातक तह उपालध प्राप्त गरी
कार्ूर् वा रािर्ीलतशास्त्र वा िर्प्रशासर् वा सं सदीय मालमला सम्बचन्धत
िेरमा

कचम्तमा

दस

वषन

वषनको

अर्ुभव

प्राप्त

गरे को

वा

मान्यताप्राप्त ववश्व ववद्यालयबाट कम्तीमा स्र्ातकोिर उपालध प्राप्त
गरी कार्ूर् वा रािर्ीलतशास्त्र वा िर्प्रशासर् वा सं सदीय िेरमा कचम्तमा
पाँि वषनको अर्ुभव प्राप्त गरे को¸
(ग)

ु न्दा ६ मवहर्ा अगालड दे चखर्ै कुर्ै रािर्ीलतक दलको सदस्य
लर्युचक्त हुर्भ
र्रहे को,

(घ)

िाललस वषन उमेर पूरा भएको र पैँ सठ्ठी वषनको उमेर पूरा र्भएको¸

(ङ)

उच्ि र्ैलतक िररर भएको,

(ि)

भ्रष्टािार,

कतनव्य

ओसारपसार¸

ज्यार्, िबरिस्ती

लागूऔषध

करणी, मार्व

लबवक्रववतरण

तथा

बेिलबखर्

ओसारपसार,

तथा

सम्पचि

शुविकरण, राहदार्ी दुरुपयोग, अपहरण वा र्ैलतक पतर् दे चखर्े अन्य कुर्ै

फौिदारी कसुरमा अदालतमा मुद्दाको कारबाही र्िले को वा त्यस्तो
फौिदारी कसुरमा अदालतबाट सिाय र्पाएको,
(छ)
११.

प्रिललत कार्ूर् बमोचिम कालो सूचिमा र्परे को ।

पदावलध : सचिवको पदावलध पाँि बषनको हुर्ेछ र लर्िको पुर्ः एक पटकका लालग लर्युचक्त हुर्
सक्र्ेछ ।

१२.

सचिवको पद ररक्त हुर्े अवस्था : दे हायका अवस्थामा सचिवको पद ररक्त भएको मालर्र्ेछः–
(क)

लर्िले सभामुख माफनत प्रदे श प्रमुख समि राचिर्ामा ददएमा,

(ख)

लर्िको पदावलध सवकएमा,

(ग)

लर्िको पदावलध समाप्त हुर् ु अगावै सभामुखको लसफाररसमा प्रदे श प्रमुखबाट पद
मुक्त गरे मा,

(घ)

ववदे शी राष्ट्रको स्थायी आवासीय अर्ुमलतपर ललएमा¸

(ि)

लर्िको मृत्यु भएमा ।

(ङ)

लर्ि पैसठ्ठी वषन उमेर पूरा भएमा¸
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पररच्छे द–५
पाररश्रलमक र अन्य सुववधा
१३.

पाररश्रलमक र अन्य भिा : (१) सचिवको पाररश्रलमक प्रदे श सरकारको प्रमुख सचिवले पाएको
सुरु स्केल सरहको हुर्ेछ ।
(२)

सचिवले पाउर्े अन्य भिा यस ऐर् बमोचिम गदठत सलमलतले तोके

बमोचिम उपलब्ध हुर्ेछ र त्यस्तो भिा उपलब्ध गराउँदा कायनववलध स्वीकृत गरी त्यस्तो
कायनववलध बमोचिम उपलब्ध गराउर्ुपदनछ ।
(३)

उपदफा (१) बमोचिम पाररश्रलमक पाउर्े सचिवको मृत्यु भएमा लर्िले

पाउर्े बाँकी पाररश्रलमक लर्िसँगै बस्र्े लर्िको पलत वा पत्नी वा प्रिललत कार्ूर् बमोचिम
लर्िको र्चिकको हकवालालाई ददइर्ेछ ।
(४)

प्रदे श सभा सचिवले पाउर्े पाररश्रलमक, भिा र अन्य सेवा सुववधा प्रदे श

सभा सचिवालयले उपलव्ध गराउर्ेछ ।
१४.

सवारीसाधर् तथा ईन्धर् सुववधा : (१) सचिवले प्रदे श सरकारको प्रमुख सचिव सरहको सवारी
साधर् तथा इन्धर् सुववधा पाउर्ेछ ।
(२)

आफ्र्ो लर्िी सवारी साधर् प्रयोग गर्े सचिवलाई िालकको लालग प्रदे श

सरकारको हलुका सवारी िालकको तलबमार्को शुरु अं क बराबरको रकम र लबल बमोचिमको
सवारी ममनत तथा सं भार वापतको रकम उपलब्ध गराइर्ेछ ।
(३)

सचिवले यस दफा बमोचिमको सुववधा यस ऐर्को दफा १२ को खण्ड

(ग) र (घ) को अवस्थामा बाहे क लर्िले आफ्र्ो पदबाट अवकाश पाएको लमलतले सात ददर्सम्म
पाउर्ेछ ।
१५.

िाडपवन खिन : (१) सचिवले आफ्र्ो धमन, सं स्कृलत र परम्परा अर्ुसारको िाडपवन मर्ाउर्को

लालग आफूले खाईपाई आएको एक मवहर्ाको पाररश्रलमक बराबरको रकम प्रत्येक वषन िाडपवन
खिनको रुपमा पाउर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचिमको रकम एक आलथनक वषनमा एकपटक आफ्र्ो धमन,

सं स्कृलत र परम्परा अर्ुसार मर्ाउर्े मुख्य िाडपवनको अवसरमा भ ुक्तार्ी ललर् सक्र्ेछ ।
१६.

दै लर्क तथा भ्रमण भिा र लबमा : सचिवले प्रदे श सभाको कामको लसललसलामा स्वदे श भ्रमण
गदान पाउर्े भ्रमण भिा र दू घट
न र्ा लबमाको रकम प्रदे श सरकारको प्रमुख सचिवले पाए सरहको
पाउर्े र त्यस्तो भ्रमण गदान तीर् ददर्सम्मको भ्रमण आदे श सचिव स्वयमले तीर् ददर्भन्दा बढी
सात ददर् सम्मको भ्रमण आदे श सभामुखले र सो भन्दा बढी अवधीको भ्रमण आदे श सलमलतको
लर्णनय बमोचिम सभामुखबाट स्वीकृत हुर्ेछ ।
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१७.

पोशाक सुववधा : सचिवलाई प्रत्येक वषन प्रदे श सरकारको प्रमुख सचिवले पाए सरहको रकम
पोशाक भिा बापत ददइर्ेछ ।

१८.

लबदे श भ्रमण र बीमा खिन : सचिवले प्रदे श सरकारको स्वीकृलत ललई ववदे श भ्रमण गरे मा त्यस्तो
भ्रमण गदान लाग्र्े दू घट
न र्ा लबमाको रकम र भ्रमण खिन प्रदे श सरकारको प्रमुख सचिवले पाए
सरह हुर्ेछ । दू घट
न र्ा लबमा वापतको रकम र ववदे श भ्रमण गदानको अन्य खिन प्रदे श सरकारले
उपलब्ध गराउर्ेछ ।

१९.

लबदा : (१)

(२)
(३)

सचिवले पूरा पाररश्रलमक सवहतको दे हाय बमोचिमको लबदा पाउर्ेछः–
(क)

भै परी आउर्े र पवन लबदा,

(ख)

घर लबदा,

(ग)

लबरामी लबदा,

(घ)

प्रसूलत लबदा,

(ङ)

प्रसूलत स्याहार लबदा,

(ि)

वकररया लबदा ।

सचिवले प्रत्येक वषन भै परी आउर्े लबदा ६ ददर् र पवन लबदा ६ ददर् पाउर्ेछ ।

सचिवले बाह्र ददर्को एक ददर्को दरले वषनमा तीस ददर् घर लबदा पाउँर्ेछ।

लर्िले घर लबदा बढीमा साठी ददर्सम्म सं चित गरर राख्न पाउर्ेछ ।
(४)

सचिवले प्रत्येक वषन बाह्र ददर् लबरामी लबदा पाउर्ेछ र त्यस्तो लबरामी लबदा

सं चित गरी राख्न पाउर्ेछ ।
(५)

सचिवले आफ्र्ो कुल धमन अर्ुसार आफै वकररया बस्र्ु परे मा पन्र ददर्सम्म

वकररया लबदा पाउर्ेछ ।
(६)

सचिव गभनवती भएमा लर्िले सुत्केरीको अचघपलछ गरी अन्ठार्ब्बे ददर् प्रसूलत

लबदा ललर् पाउर्ेछ ।
(७)

सचिवको पत्नी सुत्केरी हुर्े भएमा त्यस्तो सचिवले सुत्केरीको अचघ वा पलछ गरी

पन्र ददर् प्रसुलत स्याहार लबदा ललर् पाउर्ेछ ।
(८)

सचिवले आफ्र्ो पदबाट अवकाश पाएमा यस ऐर् बमोचिम सं चित रहे को घर

ववदा र ववरामी लबदा बापत लर्िको पदालधकार रहे को पदबाट खाईपाई आएको पाररश्रलमकको
वहसाबले हुर् आउर्े रकम एकमुष्ट रुपमा ललर् पाउर्ेछ ।
२०.

लबदा ददर्े अलधकार : सचिवले पवन लबदा र भै परी लबदा आफैँ ललर् सक्र्ेछ र अन्य लबदा
सभामुखबाट स्वीकृत गराउर्ु पर्ेछ ।
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पररच्छे द–६
उपिार खिन र उपदार्
२१.

उपिार खिन : (१) सचिवले आफू लबरामी भई उपिार गराउँदा दे हाय बमोचिमको उपिार खिन
पाउर्ेछः
(क)

सरकारी वा सामुदावयक अस्पातालमा भर्ान हुँदा र उपिार गराउँदा
लागेको

अस्पतालको

लबल

बमोचिमको

खिन

र

अस्पतालको

चिवकत्सकको प्रेचस्क्रप्शर् बमोचिम खररद गरे को औषलध खिन ।
तर चिवकत्सकको प्रेचस्क्रप्शर्मा रोगको लर्दार् (डाइग्र्ोलसस)

उल्लेख भएको हुर् ु पर्ेछ ।
(ख)

प्लावष्टक सिनरी बाहे क सबै वकलसमको चिरफार (सचिनकल अपरे शर्) गदान
लागेको सरकारी वा सामुदावयक अस्पतालको लबल बमोचिमको खिन र
प्रेचस्क्रप्शर् बमोचिम खररद गरे को औषलध खिन ।

(२)

उपदफा

(१)

मा

िुर्सुकै

कुरा

लेचखएको

भएता

पलर्

सचिवले

आफ्र्ो

कायनकालभर पाउर्े उपिार खिनको रकम लर्िले पाउर्े तीर् मवहर्ाको पाररश्रलमक बराबरको
रकम भन्दा बढी हुर्ेछैर् ।
(३)

प्रदे श सरकारद्वारा गदठत मेडीकल बोडन वा सो बोडन गदठत र्भएसम्म प्रिललत

कार्ूर् बमोचिम गदठत मेलडकल बोडनले र्ेपाललभर औषलध उपिार हुर् र्सक्र्े भर्ी लसफाररस
गरे मा प्रदे श सरकारले मापदण्ड बर्ाई उचित ठहराए अर्ुसार उपिार खिन ददर्ेछ ।

(४) सचिवले सेवाबाट अलग हुँदा उपदफा (२) बमोचिम पाउर्े उपिार खिन मध्ये

केही ललई वा र्ललई उपिार खिन बाँकी रहे को भए त्यस्तो बाँकी भए िलत रकम एकमुष्ट ललर्
पाउर्ेछ ।

(५) यस दफा बमोचिम पाउर्े उपिार खिन ललर् र्पाउँदै सचिवको मृत्यु भएमा त्यस्तो

उपिार खिन लर्िसँगै बस्र्े लर्िको पलत वा पत्नी वा प्रिललत कार्ूर् बमोचिम लर्िको र्चिकको
हकवालालाइन ददईर्ेछ ।
२२.

उपदार् : सचिवले लगातार ५ वषन भन्दा बढी आफ्र्ो पदमा बहाल रही कायन गरे मा त्यस्ता
सचिवले प्रत्येक वषनको लालग आधा मवहर्ा बराबरको उपदार् रकम पाउर्ेछ ।
तर लर्ि दफा (१२) को खण्ड (ग) र (घ) को कारणले पदमा र्रहे मा उपदार् पाउर्े
छै र् ।
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पररच्छे द–७
ववववध
२३.

अलधकार प्रत्यायोिर् : (१) यस ऐर् बमोचिम सलमलतले आफूलाई प्राप्त अलधकारमध्ये केही
अलधकार सचिव वा अन्य कुर्ै अलधकृतले प्रयोग गर्न पाउर्े गरी प्रत्यायोिर् गर्न सक्र्ेछ ।
(२)

सचिवले आफूलाई प्राप्त अलधकार मध्ये केही अलधकार कुर्ै अलधकृतले

प्रयोग गर्न पाउर्े गरी प्रत्यायोिर् गर्न सक्र्ेछ ।
२४.

कमनिारी : (१) प्रदे श सभा सचिवालयमा आवश्यक पर्े कमनिारी प्रदे श कार्ूर् बमोचिम समुह
गठर् भई त्यस्तो सेवा समूहमा लर्युचक्त र्हुन्िेल सम्मको लालग प्रदे श सरकारले उपलब्ध
गराउर्ेछ ।
(२)

२५.

उपदफा (१) बमोचिमका कमनिारी उपलब्ध र्भएसम्मको लालग र्ेपाल

सरकारले व्यवस्था गरे बमोचिम हुर्ेछ ।

सञ्चय कोष : प्रदे श सभा सचिवालयले सचिवको मालसक पाररश्रलमकबाट सयकडा दशका दरले
सञ्चय कोष कट्टा गरी सो कट्टी रकममा शतप्रलतशत रकम थप गरी सञ्चय कोषमा िम्मा
गररददर्ेछ ।

२६.

एउटा सुववधा मार पाउर्े : सरकारी कोषबाट लर्वृिभरण पाएको व्यचक्त सचिवमा लर्युक्त भएमा
त्यस्तो सचिवले लर्वृिभरण वा यस ऐर् बमोचिमको पाररश्रलमक मध्ये लर्िले रोिेको कुर्ै एक
सुववधा मार पाउर्ेछ ।

स्पवष्टकरण : यस दफाको प्रयोिर्को लालग “सरकारी कोष” भन्नाले दे हायको कुर्ै कोष सम्झर्ु
पछनः
(क)

र्ेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थार्ीय तहको सं चित कोष वा अन्य
सरकारी कोष,

(ख)

र्ेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थार्ीय तहको पूण न वा आंचशक
स्वालमत्व भएको सं स्थार्, लर्गम, बोडन, प्रालधकरण, प्रलतष्ठार् र बैंक तथा
ववचिय सं स्था वा यस्तै कुर्ै लर्कायको कोष,

(ग)

र्ेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थार्ीय तहबाट प्राप्त अर्ुदार्बाट
सञ्चाललत कोष,

(घ)

सावनिलर्क पद धारण गरे को व्यचक्तलाई लर्वृिभरण प्रदार् गर्न प्रिललत
कार्ूर् बमोचिम स्थापर्ा भएको कोष,

२७.

शपथ : सचिवले आफ्र्ो पदको कायनभार सम्हाल्र्ु अचघ सभामुख समि अर्ुसूिी-१ बमोचिमको
ढाँिामा आफ्र्ो पदको शपथ ग्रहण गर्ुन पर्ेछ ।
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२८.

ँ सम्पकन : सचिवालयले प्रदे श सरकारसँग सम्पकन राख्दा प्रदे श सभा सम्बन्धी
प्रदे श सरकारसग
ववषय हे र्े मन्रालय माफनत राख्नु पर्ेछ ।

२९.

लर्यम बर्ाउर्े अलधकारः यस ऐर् कायानन्वयर् गर्नको लालग सलमलतले आवश्यक लर्यम,
कायनववलध, लर्दे चशका र मापदण्ड बर्ाउर् सक्र्ेछ ।
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अर्ुसूिी–१
(दफा २७ सँग सम्बचन्धत )
शपथ
ु
म................... मुलक
र िर्ताप्रलत पूण न वफादार रही सत्य लर्ष्ठापूवक
न
प्रलतज्ञा गदनछु/ ईश्वरको
र्ाममा शपथ ललन्छु वक र्ेपालको रािकीय सिा र सावनभौमसिा र्ेपाली िर्तामा लर्वहत रहे को
र्ेपालको सं ववधार् प्रलत पूण न बफादार रही सचिव पदमा कामकाि प्रिललत कार्ूर्को अलधर्मा रही
कसैको डर र्मार्ी, पिपात र्गरी, पूवानग्रह वा खराब भावर्ा र्ललई ईमान्दारीसाथ गर्ेछु र आफ्र्ो
कतनव्य पालर्ाको लसललसलामा आफूलाई िार्कारीमा आएको प्रिललत कार्ूर् बमोचिम गोप्य राख्नु पर्े

कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा र्रहदा िुर्सुकै अवस्थामा पलर् प्रिललत कार्ूर्को पालर्ा गदान बाहे क
अरु अवस्थामा कुर्ै वकलसमबाट पलर् प्रकट वा सङ्केत गर्े छै र् ।
लमलतः

..............................
हस्तािर
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उपरोक्त सम्बन्धमा मममि २०७६/१/४ गिे बसेको प्रदे श सभाको िेस्रो
अमधवेशनको २7 औ ँ बैठकले पाररि गरे को ववधेयक “प्रदे श सभा सचिवालय
सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक, २०७६"

नेपालको सं ववधानको

२०१(१) बमोचिम प्रमाचिि गदनछु ।

______________
मा. प्रददप कुमार भण्डारी
सभामुख

धारा

