विधेयक सं ख्या :

प्रदे श सभा सचििालय सम्बन्धमा व्यिस्था गर्न बर्ेको
विधेयक

प्रदे श सभा सचििालय

गण्डकी प्रदे श, पोखरा

प्रदे श सभा सचििालय सम्बन्धमा व्यिस्था गर्न बर्ेको विधेयक

प्रस्तािर्ााः प्रदे श सभाको काम, कारबाही सुिारु रुपले सञ्चालर् तथा व्यिस्थापर् गर्न प्रदे श सभा सचििालयको
स्थापर्ा गर्न िाञ्छर्ीय भएकोले,

प्रदे श सभाले यो ऐर् बर्ाएको छ ।

पररच्छे द–१
प्रारचम्भक

१.सं चिप्त र्ाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐर्को र्ाम “प्रदे श सभा सचििालय ऐर्, २०७७” रहेको छ ।
(२) यो ऐर् तुरुन्त प्रारम्भ हुर्ेछ ।

२. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मा,–

(क) “उपसभामुख” भन्नाले प्रदे श सभाको उपसभामुख सम्झर्ु पछन ।

(ख) “कमनिारी” भन्नाले प्रदे श सरकारले प्रदे श सभा सचििालयमा काम गर्न खटाएका व्यचि
सम्झर्ु पछन र सो शब्दले प्रदे श सभामा खवटएका र्ेपाल सरकारका कमनिारीलाई समेत
जर्ाउँछ ।

(ग) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको नर्यममा तोवकएको िा
तोवकए बमोचजम सम्झर्ु पछन ।

(घ) “सचिि” भन्नाले र्ेपालको सं विधार्को धारा १९५ को उपधारा (१) बमोचजम नर्युि

प्रदे श सभाको सचिि सम्झर्ु पछन र सो शब्दले र्ेपाल सरकारले प्रदे श सभा
सचििालयमा सचििको रुपमा कामकाज गर्न खटाएको कमनिारीलाई समेत जर्ाउँछ ।

(ङ) “सचििालय” भन्नाले दफा ३ बमोचजम स्थापर्ा भएको प्रदे श सभाको सचििालय सम्झर्ु
पछन ।

(ि) “सदस्य” भन्नाले प्रदे श सभाका सदस्य सम्झर्ु पछन ।

(छ) “सनमनत” भन्नाले दफा ५ बमोचजम गठर् भएको सचििालय सञ्चालर् तथा व्यिस्थापर्
सनमनत सम्झर्ु पछन।

(ज) “सभामुख” भन्नाले प्रदे श सभाको सभामुख सम्झर्ु पछन ।
पररच्छे द–२

सचििालयको स्थापर्ा तथा काम, कतनव्य र अनधकार
३. सचििालयको स्थापर्ा: (१) प्रदे श सभाको काम कारबाही सुिारु रुपले सञ्चालर् र व्यिस्थापर् गर्े काम
समेतको लानग प्रदे श सभा सचििालयको स्थापर्ा गररएको छ ।

(२) सचििालयमा सचिि तथा आिश्यक सं ख्यामा कमनिारी रहर्ेछर््।

४. सचििालयको काम, कतनव्य र अनधकार: (१) सचििालयको काम, कतनव्य र अनधकार दे हाय
बमोचजम हुर्ेछ:

(क) प्रदे श सभा तथा प्रदे श सभाका सनमनतलाई विधावयकी कायनमा सहयोग गर्े,

(ख) प्रदे श सभाको काम कारबाहीलाई नर्यनमत, प्रभािकारी र व्यिचस्थत बर्ाउर् आिश्यक
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प्रशासनर्क, आनथनक र भौनतक व्यिस्थापर् सम्बन्धी कायन गर्े,

(ग) प्रदे श सभा, प्रदे श सभाका सनमनत र सदस्यलाई आिश्यक सेिा सुविधा उपलब्ध गराउर्े,
(घ) प्रदे श सभाका सनमनतको नर्र्नय कायानन्ियर् सम्बन्धमा आिश्यक कायन गर्े,
(ङ) प्रदे श सभाको सूिर्ा प्रर्ालीलाई प्रभािकारी बर्ाउर्े,

(ि) प्रदे श सभाको दलका कायानलयलाई आिश्यक सेिा सुविधा उपलब्ध गराउर्े,
(छ) सं सदीय अध्ययर् तथा अर्ुसन्धार् सम्बन्धी कायन गर्े,
(ज) प्रदे श सभा पररसरमा सुरिा व्यिस्थापर् गर्े ।

(२) सचििालयको अन्य काम, कतनव्य र अनधकार तोवकए बमोचजम हुर्ेछ ।
पररच्छे द–३

सनमनतको गठर् तथा सनमनत र सचििको काम, कतनव्य र अनधकार
५. सनमनतको गठर्: (१) प्रदे श सभा र सचििालयलाई सुिारु रुपले सञ्चालर् तथा व्यिस्थापर् गर्े सम्बन्धमा
आिश्यक र्ीनत नर्धानरर् गर्े तथा

रे खदे ख, नर्यन्रर् र सुपररिेिर् गर्े काम समेतका लानग सचििालय

सञ्चालर् तथा व्यिस्थापर् सनमनत रहर्ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको सनमनतको गठर् दे हाय बमोचजम हुर्ेछ:
(क) सभामुख – अध्यि

(ख) उपसभामुख – सदस्य
(ग) सचिि – सदस्य

(घ) सचििले तोकेको प्रदे श सभाको िररष्ठ अनधकृत स्तरको कमनिारी –सदस्य–सचिि

(३) सभामुखको पद ररि िा अर्ुपचस्थत रहेको अिस्थामा उपसभामुखले सनमनतको अध्यि भई

कायन गर्ेछ ।

६. सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकार: (१) सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकार दे हाय बमोचजम हुर्ेछाः–
(क) सचििालयको सञ्चालर् तथा व्यिस्थापर् सम्बन्धी कायन गर्े,

(ख) प्रदे श सभा तथा सचििालयको िावषनक बजेट नर्धानरर् गर्े र खिन सम्बन्धी मापदण्ड
नर्धानरर् गर्े,

(ग) प्रदे श सभाका काम कारबाहीलाई प्रभािकारी बर्ाउर् आिश्यक अर्ुसन्धार्ात्मक
कायन गर्े, गराउर्े,

(घ) सं घीय सं सदसँग आिश्यक समन्िय गर्े,

(ङ) प्रदे श सभाको भौनतक नर्मानर् र सुधार सम्बन्धी अल्पकालीर् तथा दीघनकालीर् र्ीनत तय
गर्े, गराउर्े,

(ि) प्रदे श सभाका सनमनतहरुबीि समन्िय र सामन्जस्यता कायम गर्े, गराउर्े,

(छ) सदस्य र कमनिारीको िमता अनभिृवि गर्न आिश्यक पर्े कायन गर्े,

(ज) प्रदे श सरकारसँग समन्िय गरी प्रदे श सभा तथा प्रदे श सभाको सनमनतको िावषनक

कायनतानलका तयार गर्े तथा प्रदे श सभा र सचििालयको अल्पकालीर् तथा दीघनकालीर्
योजर्ा बर्ाई कायानन्ियर् गर्े गराउर्े,

(झ) प्रदे श सभा सेिामा रहर्े कमनिारीको दरबन्दी नर्धानरर् गर्े,
2

(ञ) प्रदे श सभा सचििालयमा कायनरत कमनिारीहरुलार्न प्रोत्साहर् भत्ता लगायतका

अन्य अनतररि सेिा सुविधा तोक्र्े,

(ट) सचििालयको स्िीकृत दरबन्दीमा कायनरत कमनिारीहरुमध्ये उत्कृष्ट कायन गर्े

एक जर्ा कमनिारीलार्न प्रत्येक िषन उचित र्गद पुरस्कार तथा प्रमार्पर प्रदार् गर्न
सक्र्े।

(ठ) तोवकए बमोचजमका अन्य कायन गर्े, गराउर्े,

(२) सनमनतले आिश्यक दे खेमा सदस्य िा अन्य नर्कायका पदानधकारीलाई सनमनतको बैठकमा

आमन्रर् गर्न सक्र्ेछ ।

(३) सनमनतको बैठक सम्बन्धी कायनविनध सनमनत आफैंले नर्धानरर् गरे बमोचजम हुर्छ
े ।

७. सचििको काम, कतनव्य र अनधकार: प्रिनलत कार्ूर्मा उल्लेख भएका काम, कतनब्य र अनधकारको
अनतररि सचििको काम, कतनव्य र अनधकार दे हाय बमोचजम हुर्ेछ:

(क) सचििालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कायन गर्े,

(ख) कार्ूर् बमोचजम प्रदे श सभाका कमनिारीको नर्युचि, अिकाश र सजाय सम्बन्धी कायन गर्े,
(ग) प्रदे श सभा र सचििालयको िावषनक बजेट तयार गरी सनमनत समि पेश गर्े,
(घ) सचििालयको िावषनक योजर्ा तथा कायनक्रम स्िीकृत गर्े,

(ङ) प्रदे श सभा र सचििालयको लानग विनर्योचजत बजेट रकम खिन एिं आनथनक प्रशासर्
सम्बन्धी कायन गर्े गराउर्े,

(ि) सनमनतको नर्दे शार्ुसार सचििालयको सञ्चालर् र व्यिस्थापर् सम्बन्धी कायन गर्े, गराउर्े,

(छ) सदस्य र सचििालयमा कायनरत कमनिारीको िमता अनभिृवि गर्न आिश्यक कायन गर्े,
गराउर्े,

(ज) सचििालयको भौनतक नर्मानर्, सुधार सम्बन्धी कायन गर्े,
(झ) सचििालय र अन्य नर्काय बीि समन्िय कायम गर्े ,

(ञ) प्रदे श सभा र सचििालयको िल अिल सम्पचत्तको रे खदे ख, स्याहार सम्भार गर्े,

(ट) प्रदे श सभा र प्रदे श सभाका सनमनतको काम कारबाही सुिारु रुपले सञ्चालर् गर्न
आिश्यक व्यिस्था

गर्े,

(ठ) तोवकए बमोचजमका अन्य कायन गर्े, गराउर्े ।
पररच्छे द –४

सचििको योग्यता र पदािनध
८. योग्यता: सचििको लानग आिश्यक पर्े योग्यता दे हाय बमोचजम हुर्ेछ:
(क) र्ेपाली र्ागररक,

(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्र्ातकोत्तर उपानध हानसल गरी सो सँग
सम्बचन्धत िेरमा कम्तीमा दश िषनको अर्ुभि प्राप्त गरे को,

ँ ाका बखत कुर्ै राजर्ीनतक दलको सदस्य र्रहेको,
(ग) नर्युि हुद
(घ) उच्ि र्ैनतक िररर भएको,

(ङ) प्रिनलत कार्ूर् बमोचजम कालो सूिीमा र्परे को,
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(ि) विदे शी राष्ट्रको स्थायी आिासीय अर्ुमनतपरका लानग आिेदर् र्ददएको िा त्यस्तो अर्ुमनत
र्नलएको ।

(छ_ भ्रष्टािार, जबरजस्ती करर्ी, मार्ि िेिविखर् तथा ओसारपसार, लागु औषध
नबवक्र वितरर् तथा ओसारपोसार, सम्पचत्त शुविकरर् राहदार्ी दुरुपयोग अपहरर् िा
र्ैनतक पतर् दे चखर्े अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय र्पाएको।
-ज_ पैतानलस िषन उमेर पुरा भर्न साठी िषन उमेर पुरा र्भएको।
९. पदािनध: सचििको पदािनध पाँि िषनको हुर्छ
े र नर्ज पुर्ाः नर्युि हुर् सक्र्ेछ ।
१०. सचििको पद ररि हुर्े अिस्था: दे हायका अिस्थामा सचििको पद ररि भएको मानर्र्ेछ:
(क) राजीर्ामा ददएमा,

(ख) पदािनध सवकएमा,

(ग) नर्जको उमेर साठी िषन पुरा भएमा¸

(घ) कायनिमताको अभाि, खराब आिरर् िा आफ्र्ो पदीय कतनव्यको पालर्ा र्मान्दारीपूिक
न
र्गरे को भर्ी सभामुखको नसफाररसमा प्रदे श प्रमुखबाट नर्जलाई पदबाट हटाएमा,

(ङ) विदे शी राष्ट्रको स्थायी आिासीय अर्ुमनतपर नलर् नर्िेदर् ददएमा,

(ि) भ्रष्टािार, जबरजस्ती करर्ी, मार्ि बेिनबखर् तथा ओसारपसार, लागू औषध नबवक्र वितरर्
िा ओसारपसार, सम्पचत्त शुविकरर्, राहदार्ी दुरुपयोग, अपहरर् िा र्ैनतक-पतर् दे चखर्े
अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा,

(छ) मृत्यु भएमा ।

पररच्छे द–५

पाररश्रनमक र अन्य सुविधा
११. पाररश्रनमक: (१) सचििको पाररश्रनमक प्रदे श सरकारको प्रमुख सचििले पाए सरह हुर्ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम पाररश्रनमक पाउर्े सचििको मृत्यु भएमा नर्जले पाउर् बाँकी

पाररश्रनमक नर्जसं गै बस्र्े नर्जको पनत िा पत्नीलाई ददर्र्ेछ र पनत िा पत्नी समेत चजिीत र्रहेमा त्यस्तो
पाररश्रनमक नर्जसँगै बस्र्े नर्जको छोरा छोरीलाई ददर्र्ेछ ।

१२. एउटा सुविधा मार पाउर्े:(१) सरकारी कोषबाट नर्िृत्तभरर् पाएको व्यचि सचििमा नर्युि भएमा त्यस्तो
सचििले नर्िृत्तभरर् िा यस ऐर् बमोचजमको पाररश्रनमकमध्ये नर्जले रोजेको कुर्ै एक सुविधा मार
पाउर्ेछ।

(२) सरकारी िा सािनजनर्क सेिाको पदबाट अिकाश भई नर्िृत्तभरर् पार्रहेको व्यचि सचििमा

नर्युि भर्न उपदफा (१) बमोचजम पाररश्रनमक र्रोजेको अिस्थामा पाररश्रनमक र नर्िृत्तभरर्बीिको फरक
रकम मार उपलब्ध गरार्र्ेछ ।

स्पष्टीकरर्ाः यस दफाको प्रयोजर्को लानग “सरकारी कोष” भन्नाले दे हायको कुर्ै कोष सम्झर्ु पछन:

(क) र्ेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थार्ीय तहको सं चित कोष िा अन्य सरकारी कोष
4

(ख) र्ेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थार्ीय तहको पूर्न िा आंचशक स्िानमत्ि भएको
सं स्थार्, सनमनत, नर्गम, बोडन, कोष, प्रानधकरर्, प्रनतष्ठार् िा यस्तै कुर्ै नर्कायको कोष,

(ग) र्ेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थार्ीय तहबाट प्राप्त अर्ुदार्बाट सञ्चानलत कोष,

(घ) सािनजनर्क पद धारर् गरे को व्यचिलाई नर्िृत्तभरर् प्रदार् गर्न प्रिनलत कार्ूर् बमोचजम
स्थापर्ा भएको कोष ।

१३. सिारी साधर् तथा र्न्धर् सुविधा: (१) सचििलाई िालक सवहतको सिारी साधर् एक तथा र्न्धर् र मोनबल
सुविधा ददर्र्ेछ ।

हलुका

(२) आफ्र्ो नर्जी सिारी साधर् प्रयोग गर्े सचििलाई िालकको लानग प्रदे श सरकारको
सिारी िालकको तलबमार्को शुरु अंक बराबरको रकम र सिारी ममनत तथा सं भार

बापत प्रदे श सरकारको प्रमुख सचििले पाए सरहको रकम तथा उपदफा (१) बमोचजम पाउर्े
र्न्धर् र मोनबल उपलब्ध गरार्र्ेछ ।

(३) सचििले यस दफा बमोचजमको सुविधा यस ऐर्को दफा १० को खण्ड (ग), (घ) र

(ङ) को अिस्थामा बाहेक नर्जले आफ्र्ो पदबाट अिकाश पाएको नमनतले सात ददर्सम्म पाउर्ेछ
।

१४. िाडपिन खिन: (१) सचििले आफ्र्ो धमन, सं स्कृनत र परम्परा अर्ुसार मर्ाउर्े िाडपिनको लानग आफूले

खाईपाई आएको एकउ मवहर्ाको पाररश्रनमक बराबरको रकम प्रत्येक िषन िाडपिन खिनको रुपमा
पाउर्ेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको रकम एक आनथनक िषनमा एकपटक आफ्र्ो धमन, सं स्कृनत र परम्परा

अर्ुसार मर्ाउर्े मुख्य िाडपिनको अिसरमा भुिार्ी नलर् सक्र्ेछ ।

१५. दै नर्क तथा भ्रमर् भत्ता: प्रदे श सभाको कामको नसलनसलामा स्िदे श िा विदे श भ्रमर् गदान सचििलाई प्रदे श
सरकारको प्रमुख सचििले पाए सरहको दै नर्क तथा भ्रमर् भत्ता ददर्र्ेछ ।

१६. पोशाक सुविधा: सचििलाई प्रत्येक िषन प्रदे श सरकारको प्रमुख सचििले पाए सरहको रकम पोशाक भत्ता
बापत ददर्र्ेछ ।

१७. बीमा खिन: सचििले सरकारी कामको नसलनसलामा स्िदे श िा विदे श भ्रमर् गदान दुई लाख रुपैयाँ बराबरको
दुघट
न र्ा विमा गराउर् सक्र्ेछ र सोबापत लाग्र्े खिन प्रदे श सरकारले व्यहोर्ेछ ।

१८. नबदा: (१) सचििले दे हाय बमोचजमका नबदा पाउर्ेछ:–
(क) पिन नबदा र भैपरी आउर्े नबदा,
(ख) घर नबदा,

(ग) नबरामी नबदा,

(घ) वकररया नबदा,

(ङ) प्रसूनत नबदा, र

(ि) प्रसूनत स्याहार नबदा ।

(२) सचििले प्रत्येक िषन भैपरी आउर्े नबदा छ ददर् र पिन नबदा छ ददर् गरी जम्मा बाह्र ददर्

विदा नलर् पाउर्ेछ ।
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(३) भैपरी आउर्े र पिन विदामा बस्र्े सचििले पूरा तलब पाउर्ेछ ।

(४) सचििले काम गरे को अिनधको बाह्र ददर्को एक ददर्को दरले घर नबदा पाउर्ेछ । घर नबदा

बढीमा एकसय बीसददर्सम्म सं चित गरी राख्न सवकर्ेछ ।

स्पष्टीकरर्ाः यस दफाको प्रयोजर्को लानग “काम गरे को अिनध” भन्नाले सो अिनधनभर नलएको भैपरी आउर्े

र पिन विदा, नबरामी विदा, प्रसूनत विदा, प्रसूनत स्याहार विदा, वकररया विदा र सािनजनर्क विदा समेत सम्झर्ु
पछन।

(५) सचििले प्रत्येक िषन बाह्र ददर् नबरामी विदा पाउर्ेछ ।
(६) सचििले नबरामी विदा सं चित गरी राख्न पाउर्ेछ ।

(७) सचििले कुल धमनअर्ुसार आफै वकररया बस्र्ु परे मा पन्र ददर् वकररया विदा पाउर्ेछ ।
(८) वकररया विदामा बस्दा सचििले पूरा तलब पाउर्ेछ ।

(९) सचिि गभनिती भएमा नर्जले सुत्केरीको अचघपनछ गरी अन्ठार्ब्बे ददर् प्रसूनत विदा नलर्

पाउर्ेछ ।

(१०) सचििको पत्नी सुत्केरी हुर्े भएमा त्यस्तो सचििले सुत्केरीको अचघ िा पनछ गरी पन्र ददर्

प्रसूती स्याहार विदा नलर् पाउर्ेछ ।

(११) सचििले आफ्र्ो पदबाट अिकाश पाएमा उपदफा (४) र (५) बमोचजम सं चित रहेको विदा

बापत नर्जको पदानधकार रहेको पदबाट खार्पाई आएको पाररश्रनमकको दरले हुर् आउर्े रकम एकमुष्ट
नलर् पाउर्ेछ ।

१९. नबदा ददर्े अनधकारी: सचििले पिन विदा र भैपरी विदा आफैंनलर् सक्र्ेछ र अन्य विदा सभामुखबाट स्िीकृत
गराउर्ु पर्ेछ ।

पररच्छे द–६

उपिार खिन र उपदार्
२०. उपिार खिन: (१) सचििले आफूले नबरामी भई उपिार गराउँदा दे हाय बमोचजमको उपिार खिन पाउर्ेछ:

(क) सरकारी िा सामुदावयक अस्पतालमा भर्ान हुँदा र उपिार गराउँदा लागेको अस्पतालको
नबल बमोचजमको खिन र अस्पतालको चिवकत्सकको प्रेचस्क्रप्शर्
बमोचजम खररद गरे को औषनध खिन,

।

तर चिवकत्सकको प्रेचस्क्रप्शर्मा रोगको नर्दार् (डार्ग्र्ोनसस्) उल्लेख भएको हुर् ु पर्ेछ
(ख) प्लावष्टक सजनरी बाहेक सबै वकनसमको चिरफार (सचजनकल अपरे शर्) गदान लागेको

सरकारी िा सामुदावयक अस्पतालको नबल बमोचजमको खिन र प्रेरचस्क्रप्सर् बमोचजम
खररद गरे को औषनध खिन।

(ग) िश्मा, दाँत, एयरफोर् आदद उपकरर्को लानग प्रदे श सरकारले तोवकददएको रकममध्ये
लागेको नबल बमोचजमको खिन ।

(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा ले चखएको भए तापनर् सचििले आफ्र्ो कायनकालभर पाउर्े

उपिार खिनको रकम नर्जले पाउर्े बाह्र मवहर्ाको पाररश्रनमक बराबरको रकम भन्दा बढी हुर्े छै र् ।
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(३) र्ेपाल सरकारद्वारा नर्युि मेनडकल बोडनले र्ेपालनभर औषनध उपिार हुर् र्सक्र्े

भर्ी नसफाररस गरे मा विदे शमा गई उपिार गराउर् िाहर्े सचििलाई उपदफा (१) बमोचजम पाउर्े
उपिार खिनको अनतररि प्रदे श सरकारले उचित ठह¥याएको थप आनथनक सहायता ददर् सक्र्ेछ ।

(४) सचििले सेिाबाट अलग हुँदा उपदफा (२) बमोचजम पाउर्े उपिार खिन मध्ये केही

नलई िा र्नलई उपिार खिन बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी भए जनत रकमको दुई नतहाईको वहसाबले
हुर्े एकमुष्ट रकम नलर् पाउर्ेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुर्सुकै कुरा ले चखएको भए तापनर् सचििको पदमा पाँि िषन सेिा

र्गरी सेिाबाट अलग हुर्े सचििलाई उपिार खिन ददं दा यस ऐर् बमोचजम पाउर्े सम्पूर्न उपिार
खिनको रकमलाई पाँि िषन सेिा गरे िापत पाउर्े रकम मार्ी दामासाहीले हुर् आउर्े रकम मार
ददर्र्ेछ ।

(६) यस दफा बमोचजम पाउर्े उपिार खिन नलर् र्पाउँदै सचििको मृत्यु भएमा त्यस्तो

उपिार खिन नर्जसं गै बस्र्े नर्जको पनत िा पत्नीलाई ददर्र्ेछ र पनत िा पत्नी समेत जीवित र्रहेमा
त्यस्तो उपिार खिन नर्जसँगै बस्र्े नर्जको छोरा छोरीलाई ददर्र्ेछ ।

२१.उपदार्: पाँि िषन िा सो भन्दा बढी सेिा गरे को सचििले अिकाश पाएमा, राचजर्ामा स्िीकृत गराई पदबाट
अलग भएमा िा नर्जको मृत्यु भएमा दे हायको दरले उपदार् पाउर्ेछ :-

(क) पाँि िषन दे चख दश िषनसम्म सेिा गरे कोमा आफूले काम गरे को प्रत्येक िषनको नर्नमत्त
आचखरी आधा मवहर्ाको तलब,

(ख) दश िषनभन्दा बढी पन्र िषनसम्म सेिा गरे कोमा आफूले काम गरे को प्रत्येक िषनको
(ग)

नर्नमत्त आचखरी

एक मवहर्ाको तलब,

पन्र िषनभन्दा बढी सेिा गरे कोमा आफूले काम गरे को प्रत्येक िषनको नर्नमत्त आचखरी

डे ढ मवहर्ाको

तलब । तर नर्ज दफा १० को खण्ड (ग),(घ) र (ङ) को कारर्ले

पदमा र्रहेमा उपदार् पाउर्े छै र् ।

पररच्छे द–७
विविध

२२. बजेट नर्धानरर् गर्े: (१) सचििालयले प्रदे श सभा र सचििालयको लानग आिश्यक पर्े िावषनक बजेट
आनथनक मानमला तथा योजर्ा मन्रालयसँग परामशन गरी नर्धानरर् गर्ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम नर्धानरर् गरे को बजेट प्रदे श सरकारले विनर्योजर् विधेयकमा समािेश

गर्ुप
न र्ेछ ।

२३. अनधकार प्रत्यायोजर्: (१) यस ऐर् बमोचजम सनमनतले आफूलाई प्राप्त अनधकारमध्ये केही अनधकार सचिि िा
अन्य कुर्ै अनधकृतले प्रयोग गर्न पाउर्े गरी प्रत्यायोजर् गर्न सक्र्ेछ ।

(२) सचििले आफूलाई प्राप्त अनधकारमध्ये केही अनधकार कुर्ै अनधकृतले प्रयोग गर्न पाउर्े गरी

प्रत्यायोजर् गर्न सक्र्ेछ ।

२४. कमनिारी: (१) प्रदे श सभा र सचििालयमा आिश्यक पर्े कमनिारी प्रदे श सरकारले उपलब्ध गराउर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमका कमनिारी उपलब्ध र्भएसम्मको लानग र्ेपाल सरकारले काजमा
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कमनिारी खटाउर्ेछ ।

(३) सचििालयको दरबन्दीमा कायनरत कमनिारीले प्रत्येक िषन प्रदे श सभाबाट बजेट पाररत

भएपनछ खार्पार् आएको एक मवहर्ाको तलब बराबरको रकम प्रोत्साहर् स्िरुप पाउर्ेछर््।
२५. सञ्चय कोष: प्रदे श सरकारले सचििको मानसक पाररश्रनमकबाट सयकडा दशका दरले सञ्चय कोष कट्टा गरी
सो कट्टी रकममा शतप्रनतशत रकम थप गरी सञ्चय कोषमा जम्मा गररददर्ेछ ।

२६. शपथ: सचििले आफ्र्ो पदको कायनभार सम्हाल्र्ु अचघ सभामुख समि अर्ुसूिी बमोचजमको ढाँिामा आफ्र्ो
पदको शपथ ग्रहर् गर्ुन पर्ेछ ।

ँ सम्पकन: सचििालयले प्रदे श सरकारसँग सम्पकन राख्दा प्रदे श सभा सम्बन्धी विषय हेर्े
२७. प्रदे श सरकारसग
मन्रालय माफनत राख्नु पर्ेछ ।

२८. नर्यम बर्ाउर्े अनधकार: यस ऐर् कायानन्ियर् गर्नको लानग सचििालयले आिश्यक नर्यम बर्ाउर् सक्र्ेछ।
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अर्ुसूिी
(दफा २६ सँग सम्बचन्धत)
शपथ
ु र जर्ताप्रनत पूर्न िफादार रही सत्य नर्ष्ठापूर्न प्रनतज्ञा गदनछु ।
म..............................................मुलक
र्नश्वर/जर्ताको र्ाममा शपथ नलन्छु वक र्ेपालको राजकीय सत्ता र सािनभौमसत्ता र्ेपाली जर्तामा नर्वहत रहेको
र्ेपालको सं विधार् प्रनत पूर्न बफादार रहँदै गण्डकी प्रदे श सभाको सचिि पदको कामकाज प्रिनलत कार्ूर्को
ु र जर्ताको सोझो चितार्न¸ कसै को डर र्मार्ी¸ पिपात र्गरी¸ पूिानग्रह िा खराब भािर्ा
अधीर्मा रही मुलक
र्नलर्न पदीय गोपर्ीयता कायम राखी र्मान्दारीका साथ गर्ेछु र आफ्र्ो कतनव्य पालर्ाको नसलनसलामा
आफूलार्न जार्कारीमा आएको प्रिनलत कार्ूर् बमोचजम गोप्य राख्नु पर्े कुरा म पदमा बहाल रहदाँ िा र्रहदाँ
जुर्सुकै अिस्थामा पनर् प्रिनलत कार्ूर्को पालर्ा गदान बाहेक अरु अिस्थामा कुर्ै वकनसमबाट पनर् प्रकट िा
सङ्केत गर्े छै र् ।
नमनत:
दस्तखत:र्ाम¸ थर:प्रदे श सभाको सम्ित् २०७७ साल साउर् ४ गते बसेको बैठकले र्ेपालको सं विधार्को धारा १९९ बमोचजम
यो विधेयक पाररत गरे को ब्यहोरा सं विधार्को धारा २०१ बमोचजम प्रमाचर्त गदनछु ।
र्ेरर्ाथ अनधकारी
सभामुख

गण्डकी प्रदे श
नमनत :२०७७।०४ ।०७

प्रदे श सभाका सभामुखबाट प्रमाचर्त यो विधेयक
र्ेपालको सं विधार्को धारा २०१ को उपधारा(२)
बमोचजम प्रमार्ीकरर् गदनछु ।
अनमक शेरिर्
प्रदे श प्रमुख
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