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सॊवत ्२०७५ सारको ऐन नॊ. 13 

प्रदेश सबा सचचवारम सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनकेो ऐन 

प्रस्तावना् प्रदेश सबा सचचवारमको स्थाऩना तथा सचचवको 
मोग्मता, काभ, कतनव्म, अमधकाय तथा सेवाका शतन सम्फन्धी 
व्मवस्था गनन वान्छनीम बएकोरे, 

प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ ।   

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायचम्बक 

१. सॊचऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश सबा 
सचचवारम सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनकेो ऐन, २०७५" 

यहेको छ ।  

(२)  मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।                                                     
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२. ऩरयबाषा् हवषम वा प्रसङ्गरे अकको  अथन नरागेभा मस 
ऐनभा,- 

(क) "उऩसबाभखु" बन्नारे प्रदेश सबाको 
उऩसबाभखु सम्झन ुऩछन । 

(ख) "कभनचायी" बन्नारे प्रदेश सयकायरे 
सचचवारमभा खटाएका सचचवारम सचचव 
य अन्म व्मचि सम्झन ुऩछन य सो शब्दरे 
प्रदेश सबाभा खहटएका नेऩार सयकायका 
कभनचायी सभेतराई जनाउॉछ । 

(ग) "तोहकएको" वा "तोहकए फभोचजभ" बन्नारे 
मस ऐन अन्तगनत फनकेो मनमभभा 
तोहकएको वा तोहकए फभोचजभ सम्झन ु
ऩछन ।  

(घ) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ु
ऩछन । 

(ङ) "सचचवारम" बन्नारे दपा ३ फभोचजभ 
स्थाऩना बएको प्रदेश सबा सचचवारम 
सम्झन ुऩछन। 

(च) "सचचव" बन्नारे नेऩारको सॊहवधानको 
धाया १९५ को उऩधाया (१) फभोचजभ 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्धाया सॊशोमधत । 
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मनमिु प्रदेश सबाको सचचव सम्झन ु
ऩछन।  

(छ) "सचचवारम सचचव" बन्नारे प्रदेश सबा 
सचचवारमको सचचव सम्झन ुऩछन ।  

(ज) "समभमत" बन्नारे दपा ५ फभोचजभ गठन 
बएको सचचवारम सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 
समभमत सम्झन ुऩछन । 

(झ)  "सबाभखु" बन्नारे प्रदेश सबाको सबाभखु 
सम्झन ुऩछन । 

(ञ) "सॊहवधान" बन्नारे नेऩारको सॊहवधान 
सम्झन ुऩछन । 

ऩरयच्छेद-२ 

सचचवारमको स्थाऩना तथा अन्म व्मवस्था 

३. सचचवारमको स्थाऩना् (१) प्रदेश सबाको काभ 
कायफाही सचुारु रुऩरे सञ्चारन गनन तथा प्रदेश सबाका 
कभनचायीको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन गने काभ सभेतको 
रामग प्रदेश सबा सचचवारमको स्थाऩना गरयएको छ।  

(२) सचचवारमभा सचचव य प्रदेश सयकायको 
स्वीकृत दयफन्दीका सचचवारम सचचव तथा आवश्मक 
सॊख्माभा कभनचायी तथा भमानदाऩारक यहने छन ्। 

४. सचचवारमको काभ, कतनव्म य अमधकाय् (१) प्रचमरत 
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कानूनभा उल्रेख बएदेचख फाहेक सचचवारमको काभ, 

कतनव्म य अमधकाय देहाम फभोचजभ हनुेछ्-  

(क) प्रदेश सबा तथा प्रदेश सबाका समभमतराई 
हवधाहमकी कामनभा सहमोग गने, 

(ख) प्रदेश सबा, समभमत य सबाका सदस्मराई 
आवश्मक सेवा सहुवधा उऩरब्ध गयाउन,े  

(ग) प्रदेश सबाको काभ कायफाही सचुारु 
रुऩरे सञ्चारन गनन प्रशासमनक, आमथनक य 
बौमतक व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामनराई 
व्मवचस्थत य प्रबावकायी फनाउन,े   

(घ) प्रदेश सबाको सूचना प्रणारीराई 
प्रबावकायी फनाउने तथा प्रदेश सबा 
ऩरयसयभा सयुऺा व्मवस्था मभराउन,े  

(ङ) प्रदेश सबाका समभमतको मनणनम 
कामानन्वमन सम्फन्धभा आवश्मक कामन 
गने, 

(च) सॊसदीम अध्ममन तथा अनसुन्धान 
सम्फन्धी कामन गने, 

(छ) प्रदेश सबाको दरका कामानरमराई 
आवश्मक सेवा सहुवधा उऩरब्ध 
गयाउने।  
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(२) सचचवारमको अन्म काभ, कतनव्म य 
अमधकाय तोहकए फभोचजभ हनुेछ ।  

५. समभमतको गठन् (१) प्रदेश सबा य सचचवारमराई 
सचुारु रुऩरे सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गने सम्फन्धभा 
आवश्मक नीमत मनधानयण गने तथा येखदेख, मनमन्रण य 
सऩुरयवेऺण गने काभ सभेतका रामग सचचवारम सञ्चारन 
तथा व्मवस्थाऩन समभमत यहनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोचजभको समभमतको गठन 
देहाम फभोचजभ हनुेछ्-  

(क) सबाभखु  - सबाऩमत  

(ख) उऩसबाभखु  -सदस्म  

(ग) प्रदेश सबा सचचव  -सदस्म  

(घ) सचचवारम सचचव  - सदस्म 

(ङ) सचचवारमको प्रशासन  
शाखाको उऩसचचव     -सदस्म सचचव 

६. समभमतको काभ, कतनव्म य अमधकाय् (१) समभमतको काभ, 

कतनव्म य अमधकाय देहाम फभोचजभ हनुेछ्-  

(क) सचचवारमको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धी कामन गने,  

(ख) प्रदेश सबा तथा सचचवारमको वाहषनक फजेट 
मनधानयण गने य खचन सम्फन्धी भाऩदण्ड 
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मनधानयण गने,  

(ग) प्रदेश सबाका काभ कायफाहीराई 
प्रबावकायी फनाउन आवश्मक 
अनसुन्धानात्भक कामन गननको रामग हवऻ 
मनमचुि वा हवऻ सभूहको गठन गने, 

(घ) प्रदेश सबाभा यहन े कभनचायीको दयफन्दी 
मनधानयण गने,  

(ङ) सॊघीम अन्तय प्रदेश सबासॉग आवश्मक 
सभन्वम गने, 

(च) सचचवारमका कभनचायीको वचृि हवकास एवॊ 
सहुवधा मनधानयण सम्फन्धी कामन गने,   

(छ) प्रदेश सबाको बौमतक मनभानण य सधुाय 
सम्फन्धी नीमत तम गने,   

(ज) प्रदेश सबाका समभमतहरु फीच सभन्वम य 
साभन्जस्मता कामभ गने, गयाउन,े   

(झ) सबाका सदस्मको दऺता तथा ऺभता 
अमबवृहद्ध गनन आवश्मक ऩने कामन गने,  

(ञ) प्रदेश सयकायसॉग सभन्वम गयी प्रदेश सबा 
तथा प्रदेश सबाको समभमतको वाहषनक 
कामनतामरका तमाय गने तथा प्रदेश सबा य 
सचचवारमको अल्ऩकारीन तथा दीघनकारीन 
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मोजना फनाई कामानन्वमन गने, गयाउने, 

(ट) मभरयाष्डका प्रदेश सबा, अन्तय प्रदेश सबा, 
एमसमा प्रशान्त, प्रदेशीम भञ्च, साकन  प्रदेश 
सबाभखु, एमसमारी प्रदेश सबा, रगामत 
अन्म अन्तयानहष्डम सॊघ सॊस्थासॉग सम्ऩकन , 
सभन्वम, सहमोग य प्रदेशीम भण्डरको 
आदान प्रदान गने, 

(ठ) प्रदेश सबा य समभमतको मनणनम 
कामानन्वमनका सम्फनधभा प्रदेश सयकाय 
तथा अन्म सम्फचन्धत मनकामराई 
आवश्मकता अनसुाय मनदेशन ददने । 

(२) समभमतरे आवश्मक देखेभा सबाका सदस्म 
वा अन्म मनकामका ऩदामधकायीराई समभमतको फैठकभा 
आभन्रण गनन सक्नेछ । 

(३)  समभमतको अन्म काभ, कतनव्म य अमधकाय 
तोहकए फभोचजभ हनुेछ ।  

(४) समभमतको फैठक सम्फन्धी कामनहवमध समभमत 
आपैरे मनधानयण गये फभोचजभ हनुेछ ।   

७. सचचवको काभ, कतनव्म य अमधकाय् (१) प्रचमरत कानूनभा 
उल्रेख बएदेचख फाहेक सचचवको काभ, कतनव्म य अमधकाय 
देहाम फभोचजभ हनुेछ्-  

(क) सबाभखुको मनदेशानसुाय सबाको सञ्चारन 
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य व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामन गने, 
गयाउने, 

(ख) प्रदेश सबाका समभमतको रामग आवश्मक 
ऩने वाहषनक फजेट तमाय गयी समभमत 
सभऺ ऩेश गने,  

(ग) प्रदेश सबा य प्रदेश सबा समभमतको काभ 
कायफाही सचुारू रुऩरे सञ्चारन गनन 
आवश्मक व्मवस्था गने,  

(घ) सबाका सदस्मको ऺभता अमबवृहद्ध गनन 
आवश्मक कामन गने, गयाउने,  

(ङ) प्रदेश सबा य समभमतसॉग सम्फचन्धत 
कामनहरुको येखदेख य व्मवस्था गने,  

(च) सबाभखुको मनदेशन फभोचजभका अन्म 
कामन गने ।  

(१क.) उऩदपा (१) भा उचल्रचखत काभ 
कतनव्मका अमतरयि प्रदेश सबा सचचवारमको सचचव 
एक भहहनाबन्दा फढी अवमध मफदा मरई कामानरमभा 
अनऩुचस्थत यहेभा वा सचचवारम सचचवको ऩदस्थाऩन 
नबएभा वा अन्म कुनै कायणरे सचचवारम सचचवको ऩद 
रयि बएभा दपा ८ को उऩदपा (१) को खण्ड (ज) 

                                                           
  ऩहहरो सॊशोधनद्वाया थहऩएको। 
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फभोचजभको कामन प्रदेश सबा सचचवरे गनन सक्नेछ। 

तय सचचवारम सचचवको ऩदऩूमतन बई मनज 
आफ्नो ऩदभा यही कामन गयेको अवस्थाभा सचचवारम 
सचचवको कामनहरु प्रदेश सबा सचचवरे गनन ऩाउने छैन। 

(२) सचचवको अन्म काभ, कतनव्म य अमधकाय 
तोहकए फभोचजभ हनुेछ ।  

८. सचचवारम सचचवको काभ, कतनव्म य अमधकाय् (१) 
सचचवारम सचचवको काभ, कतनव्म य अमधकाय देहाम 
फभोचजभ हनुेछ्- 

(क) सचचवारमको प्रशासकीम प्रभखुको रूऩभा 
कामन गने,  

(ख) कानून फभोचजभ प्रदेश सबाका 
कभनचायीको मनमचुि, अवकाश य सजाम 
सम्फन्धी कामन गने,   

(ग) प्रदेशसबा य सचचवारमको वाहषनक फजेट 
तमाय गयी समभमत सभऺ ऩेश गने, 

(घ) सचचवारमको वाहषनक मोजना तथा 
कामनक्रभ स्वीकृत गने, 

(ङ) समभमतको मनदेशानसुाय सचचवारमको 
सञ्चारन य व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामन 
गने,  

(च) सचचवारमको चर अचर सम्ऩचिको 



 

10 
 

येखदेख स्माहाय य सम्बाय गने,  

(छ) आपू भातहतका भहाशाखा अन्तगनतका 
कभनचायीहरुको काभको सऩुरयवेऺण, 

अनगुभन य भूल्माङ्कन गने,  

(ज) प्रदेश सबा य सचचवारमको रामग 
हवमनमोचजत फजेट यकभ खचन एवॊ आमथनक 
प्रशासन सम्फन्धी कामन गने, गयाउने,  

(झ) सचचवारमको बौमतक मनभानण, सधुाय 
सम्फन्धी कामन गने  गयाउने,  

(ञ) प्रदेश सबा तथा ऩदामधकायीको आन्तरयक 
तथा वाह्य सयुऺा व्मवस्था मभराउने, 

(ट) सचचवारम य अन्म मनकाम फीच सभन्वम 
कामभ गने,   

(ठ) समभमतको मनदेशन अनसुाय अन्म काभ 
गने।  

(२) सचचवारम सचचवको अन्म काभ, कतनव्म य 
अमधकाय तोहकए फभोचजभ हनुेछ ।  

ऩरयच्छेद–३ 

सचचवको मोग्मता, ऩदावमध, ऩारयश्रमभक य अन्म सहुवधा 

९. मोग्मता् प्रदेश सबाको सचचव हनुको रामग देहाम 
फभोचजभको मोग्मता ऩगेुको हनु ुऩनेछ्-  
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(क) नेऩारी नागरयक बएको, 

(ख) भान्मता प्राप्त हवश्वहवद्यारमफाट कम्तीभा 
स्नातकोिय हामसर गयी सम्फचन्धत 
ऺेरभा कम्तीभा दश वषनको अनबुव प्राप्त 
गयेको, 

(ग) मनमिु हनुबुन्दा तत्कार अगामड कुनै 
याजनैमतक दरको सदस्म नयहेको,  

(घ) उच्च नैमतक चरयर बएको,  

(ङ) प्रचमरत कानून फभोचजभ कारो सूचीभा 
नऩयेको य  

(च) ऩैंतारीस वषन उभेय ऩूया बएको ।  

१०. ऩदावमध् प्रदेश सबाको सचचवको ऩदावमध ऩाॉच वषनको 
हनुेछ य मनज ऩनु् मनमिु हनु सक्नेछ।  

तय सो ऩदावमध ऩूया हनु ुअगावै सचचवको उभेय 
ऩैंसठ्ठी वषन ऩूया बएभा मनज आफ्नो ऩदभा फहार यहन े
छैन। 

११. सचचवको ऩद रयि हनु े अवस्था् देहामका अवस्थाभा 
सचचवको ऩद रयि बएको भामननेछ्-  

(क) मनजको भतृ्म ुबएभा,  

(ख) याजीनाभा ददएभा,  
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(ग) दपा १० फभोचजभ मनजको ऩदावमध ऩूया 
बएभा वा मनज आफ्नो ऩदभा नयहेभा,  

(घ) सबाभखुरे मनजराई ऩदफाट हटाएभा,  

(ङ) हवदेशी याष्डको स्थामी आवासीम 
अनभुमतऩर मरएभा, वा 

(च) भ्रष्टाचाय, जफयजस्ती कयणी, भानव 
फेचमफखन तथा ओसायऩसाय, रागू औषध 
मफक्री हवतयण वा ओसायऩसाय, सम्ऩचि 
शहुद्धकयण, याहदानी दरुुऩमोग, अऩहयण 
वा नैमतक ऩतन देचखन े अन्म पौजदायी 
कसूयभा अदारतफाट सजाम ऩाएभा । 

१२. ऩारयश्रमभक तथा सहुवधा् (१) सचचवको ऩारयश्रमभक तथा 
सहुवधा याजऩराॊहकत हवचशष्ट शे्रणीका कभनचायीरे ऩाए 
सयह हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोचजभ ऩारयश्रमभक ऩाउन े
सचचवको भतृ्म ु बएभा मनजरे ऩाउन फाॉकी ऩारयश्रमभक 
मनजसॉगै फस्न ेमनजको ऩमत वा ऩत्नीराई ददइनेछ य ऩमत 
वा ऩत्नी सभेत जीहवत नयहेभा त्मस्तो ऩारयश्रमभक 
मनजसॉगै फस्ने मनजको छोया छोयीराई ददइनछे । 

१३. सवायी साधन तथा इन्धन सहुवधा् (१) सचचवराई 
चारक सहहतको एक सवायी साधन तथा याजऩराॊहकत 
हवचशष्ट शे्रणी सयह  इन्धन य भोमफर सहुवधा ददइनेछ ।
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(२) आफ्नो मनजी सवायी प्रमोग गने सचचवराई 
चारकको रामग प्रदेश सयकायको हरकुा सवायी 
चारकको तरफभानको शरुु अॊक फयाफयको यकभ तथा 
उऩदपा (१) फभोचजभ ऩाउने इन्धन य भोमफर उऩरब्ध 
गयाइनेछ । 

१४. चाडऩवन खचन्  (१) सचचवरे प्रत्मेक वषन  चाडऩवन खचन 
फाऩत आपूरे खाइऩाई आएको एक भहहनाको ऩारयश्रमभक 
फयाफयको यकभ ऩाउनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोचजभको यकभ एक 
आमथनक वषनभा एकऩटक आफ्नो धभन, सॊस्कृमत य ऩयम्ऩया 
अनसुाय भनाउने भखु्म चाडऩवनको अवसयभा बिुानी 
मरन सक्नेछ।  

१५. दैमनक तथा भ्रभण बिा् (१) सचचवराई आफ्नो ओहदा 
सम्फन्धी काभभा नेऩारमबर वा फाहहय भ्रभण गदान 
याजऩराॊहकत हवचशष्ट शे्रणी सयह  दैमनक तथा भ्रभण 
बिा ददइनेछ । 

  (२) सचचवरे नेऩार फाहहय औऩचारयक रूऩभा 
हवदेशी याष्डको अमतमथको रुऩभा भ्रभणभा जाॉदा त्मस्तो 
याष्डभा यहनु्जेरसम्भ उऩदपा (१) फभोचजभ ऩाउने दैमनक 
बिाको आधाको दयरे भार दैमनक बिा ऩाउनेछन ्।  

१६. मफभा खचन्  सचचवरे सयकायी काभको मसरमसराभा 
नेऩार मबर वा फाहहय भ्रभण गदान दईु राख रुऩैमाॉ 
फयाफयको दघुनटना मफभा गयाउन सक्नेछन ्य सो फाऩत 
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राग्ने खचन प्रदेश सयकायरे व्महोनेछ । 

१७. मफदा्  (१) सचचवरे ऩूया ऩारयश्रमभक सहहतको देहाम 
फभोचजभका मफदा ऩाउनेछ्– 

(क)  ऩवन मफदा य बैऩयी आउने मफदा, 

(ख)  घय मफदा, 

(ग)  मफयाभी मफदा, 

(घ)  हकरयमा मफदा,  

(ङ)  प्रसूमत मफदा,  

(च)  प्रसूमत स्माहाय मफदा । 

(२)  सचचवरे प्रत्मेक वषन बैऩयी आउने मफदा 
छ ददन य ऩवन मफदा छ ददन गयी जम्भा फाह्र ददन मफदा 
मरन ऩाउनेछ । 

(३)  सचचवरे काभ गयेको अवमधको फाह्र 
ददनको एक ददनको दयरे घय मफदा ऩाउनेछ । घय 
मफदा फढीभा ऩैंतारीस ददनसम्भ सचञ्चत गयी याख्न 
सहकनछे । 

स्ऩष्टीकयण : मस दपाको प्रमोजनको रामग "काभ गयेको 
अवमध" बन्नारे सो अवमधमबर मरएको बैऩयी य ऩवन मफदा, 
मफयाभी मफदा, प्रसूमत मफदा, प्रसूमत स्माहाय मफदा, हकरयमा 
मफदा य सावनजमनक मफदा सभेत सम्झन ुऩछन । 



 

15 
 

(४)  सचचवरे प्रत्मेक वषन फाह्र ददन मफयाभी 
मफदा ऩाउनछे ।  

(५)  सचचवरे मफयाभी मफदा सचञ्चत गयी याख्न 
ऩाउनेछ । 

(६)  सचचवरे कुर धभन अनसुाय आपैँ  हकरयमा 
फस्न ुऩयेभा ऩन्र ददन हकरयमा मफदा ऩाउनछे । 

(७)  सचचव गबनवती बएभा मनजरे सतु्केयीको 
अचघ ऩमछ गयी अन्ठानब्फे ददन प्रसूमत मफदा मरन 
ऩाउनेछ । 

(८) सचचवको ऩत्नी सतु्केयी हनुे बएभा त्मस्तो 
सचचवरे सतु्केयीको अचघ वा ऩमछ गयी ऩन्र ददन प्रसूमत 
स्माहाय मफदा मरन ऩाउनेछ । 

(९) सचचवरे आफ्नो ऩदफाट अवकाश ऩाएभा 
उऩदपा (३) य (५) फभोचजभ सचञ्चत यहेको मफदा फाऩत 
मनजको ऩदामधकाय यहेको ऩदफाट खाइऩाई आएको 
ऩारयश्रमभकको दयरे हनु आउने यकभ एकभषु्ट मरन 
ऩाउनेछ। 

१८. मफदा ददन ेअमधकायी् प्रदेश सबाको सचचवरे ऩवन मफदा य 
बैऩयी आउन े मफदा आपैँ  मरन सक्नछे य अन्म मफदा 
सबाभखुफाट स्वीकृत गयाउन ुऩनेछ । 
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ऩरयच्छेद–४ 

उऩचाय खचन य उऩदान 

१९. उऩचाय खचन्  (१) सचचवरे आपूरे मफयाभी बई उऩचाय 
गयाउॉदा देहाम फभोचजभको उऩचाय खचन ऩाउनछे्–  

(क) सयकायी वा साभदुाहमक अस्ऩतारभा बनान 
हुॉदा य उऩचाय गयाउॉदा रागेको 
अस्ऩतारको मफर फभोचजभको खचन य 
अस्ऩतारको चचहकत्सकको प्रचेस्क्रप्शन 
फभोचजभ खरयद गयेको औषमध खचन । 

   तय चचहकत्सकको प्रचेस्क्रप्शनभा 
योगको मनदान (डाइग्नोमसस)् उल्रेख 
बएको हनु ुऩनेछ । 

(ख) प्राहष्टक सजनयी फाहेक सफै हकमसभको 
चचयपाय (सचजनकर अऩयेशन) गदान रागेको 
सयकायी वा साभदुाहमक अस्ऩतारको मफर 
फभोचजभको खचन य  प्रचेस्क्रप्शन फभोचजभ 
खरयद गयेको औषमध खचन । 

(ग) चश्भा, दाॉत, एमयपोन आदद उऩकयणको 
रामग प्रदेश सयकायरे तोहकददएको यकभ 
भध्मे रागेको मफर फभोचजभको खचन । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेचखएको 
बए ताऩमन सचचवरे आफ्नो कामनकार बय ऩाउन ेउऩचाय 
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खचनको यकभ मनजरे ऩाउन े तीन भहहनाको ऩारयश्रमभक 
फयाफयको यकभ बन्दा फढी हनुे छैन । 

(४)  सचचवरे सेवाफाट अरग हुॉदा उऩदपा 
(२) फभोचजभ ऩाउन ेउऩचाय खचन भध्मे केही मरई वा 
नमरई उऩचाय खचन फाॉकी यहेको बए त्मस्तो फाॉकी बए 
जमत यकभको दईु मतहाईको हहसाफरे हनु ेएकभषु्ट यकभ 
मरन ऩाउनेछ । 

(५) उऩदपा (४) भा जनुसकैु कुया रेचखएको 
बए ताऩमन सचचवको ऩदभा ऩाॉच वषन सेवा नगयी 
सेवाफाट अरग हनुे सचचवराई उऩचाय खचन ददॊदा मस 
ऐन फभोचजभ ऩाउने सम्ऩूणन उऩचाय खचनको यकभराई 
ऩाॉच वषन सेवा गये फाऩत ऩाउने यकभ भानी दाभासाहीरे 
हनु आउने यकभ भार ददइनछे । 

(६) मस दपा फभोचजभ ऩाउने उऩचाय खचन 
मरन नऩाउॉदै सचचवको भतृ्म ुबएभा त्मस्तो उऩचाय खचन 
मनजसॉगै फस्न ेमनजको ऩमत वा ऩत्नीराई ददइनेछ य ऩमत 
वा ऩत्नी सभेत जीहवत नयहेभा त्मस्तो उऩचाय खचन 
मनजसॉगै फस्ने मनजको छोया छोयीराई ददइनछे । 

२०. उऩदान् ऩाॉच वषन वा सो बन्दा फढी सेवा गयेको 
सचचवरे अवकाश ऩाएभा, याजीनाभा स्वीकृत गयाई 
ऩदफाट अरग बएभा वा मनजको भतृ्म ुबएभा देहामको 
दयरे उऩदान ऩाउनछे्– 
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(क) ऩाॉच वषन देचख दश वषनसम्भ सेवा 
गयेकोभा आपूरे काभ गयेको प्रत्मेक 
वषनको मनमभि आचखयी आधा भहहनाको 
तरफ, 

(ख) दश वषनबन्दा फढी ऩन्र वषनसम्भ सेवा 
गयेकोभा आपूरे काभ गयेको प्रत्मेक 
वषनको मनमभि आचखयी एक भहहनाको 
तरफ, 

(ग) ऩन्र वषनबन्दा फढी सेवा गयेकोभा 
आपूरे काभ गयेको प्रत्मेक वषनको 
मनमभि आचखयी डेढ भहहनाको तरफ ।  

तय मनज दपा ११ को खण्ड 
(घ), (ङ) य (च) को कायणरे ऩदभा 
नयहेभा उऩदान ऩाउने छैन । 

ऩरयच्छेद–५ 

हवहवध 

२१. फजेट मनधानयण गने् (१) सचचवारमरे प्रदेश सबा 
सचचवारमको रामग आवश्मक ऩने वाहषनक फजेट आमथनक 
भामभरा तथा मोजना भन्रारमसॉग ऩयाभशन गयी मनधानयण 
गनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोचजभ मनधानयण गयेको 
फजेट प्रदेश सयकायरे हवमनमोजन हवधेमकभा सभावेश 



 

19 
 

गनेछ । 

२२. अमधकाय प्रत्मामोजन् (१) मस ऐन फभोचजभ समभमतरे 
आपूराई प्राप्त अमधकाय भध्मे केही अमधकाय सचचव वा 
अन्म कुनै अमधकृतरे प्रमोग गनन ऩाउने गयी प्रत्मामोजन 
गनन सक्नेछ । 

(२) सचचवरे आपूराई प्राप्त अमधकायभध्मे केही 
अमधकाय कुनै अमधकृतरे प्रमोग गनन ऩाउने गयी 
प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ । 

२३. कभनचायी् (१) प्रदेश सबा य सचचवारमभा आवश्मक 
ऩने सचचवारम सचचव य अन्म कभनचायी प्रदेश सयकायरे 
उऩरब्ध गयाउनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोचजभका कभनचायी 
उऩरब्ध नबएसम्भको रामग नेऩार सयकायरे काजभा 
कभनचायी खटाउनेछ । 

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोचजभका 
कभनचायीको सेवा सहुवधा नेऩार सयकाय वा प्रदेश 
सयकायरे तोके फभोचजभ हनुछे । 

२४. एउटा सहुवधा भार ऩाउने्  सयकायी कोषफाट मनवृिबयण 
ऩाएको व्मचि सचचवभा मनमिु बएभा त्मस्तो सचचवरे 
मनवृिबयण वा मस ऐन फभोचजभको ऩारयश्रमभक भध्मे 
मनजरे योजेको कुनै एक सहुवधा भार ऩाउनछे । 

स्ऩष्टीकयण: मस दपाको प्रमोजनको रामग "सयकायी 
कोष" बन्नारे देहामको कुनै कोष सम्झन ुऩछन्–  
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(क) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा 
स्थानीम तहको सॊचचत कोष वा अन्म 
सयकायी कोष, 

(ख)  नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा 
स्थानीम तहको ऩूणन वा आॊचशक 
स्वामभत्व बएको सॊस्थान, मनगभ, फोडन, 
प्रामधकयण, प्रमतष्ठान वा मस्तै कुनै 
मनकामको कोष,  

(ग)  नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा 
स्थानीम तहफाट प्राप्त अनदुानफाट 
सञ्चामरत कोष, 

(घ)  सावनजमनक ऩद धायण गयेको 
व्मचिराई मनवृिबयण प्रदान गनन 
प्रचमरत कानून फभोचजभ स्थाऩना 
बएको कोष । 

२५. ऩयाभशन्  सचचवारमका सचचव तथा भहाशाखा प्रभखुको 
सरूवा गदान प्रदेश सयकायरे सबाभखु सॉग ऩयाभशन गनुन 
ऩनेछ। 

२६. शऩथ् सचचवरे आफ्नो ऩदको कामनबाय सम्हाल्न ु अचघ 
सबाभखु सभऺ अनसूुची फभोचजभको ढाॉचाभा आफ्नो 
ऩदको शऩथ ग्रहण गनुन ऩनेछ । 

२७. प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकन ् सचचवारमरे प्रदेश सयकाय 
सॉग सम्ऩकन  याख्दा प्रदेश सबा सम्फन्धी हवषम हेने 
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भन्रारम भापन त ्याख्न ुऩनेछ । 

२८. मनमभ फनाउन ेअमधकाय्  मस ऐन कामानन्वमन गननको 
रामग प्रदेश सयकायरे आवश्मक मनमभ फनाउन 
सक्नेछ। 
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अनसूुची 
(दपा २६ सॉग सम्फचन्धत) 
ऩद तथा गोऩनीमताको शऩथ 

 
भ   ... ...)ऩूया नाभ... ... ...( भरुकु य जनताप्रमत ऩूणन फपादाय 
यही सत्म मनष्ठाऩूवनक प्रमतऻा गदनछु।भरुकु य जनता/ईश्वयको 
नाभभा शऩथ मरन्छु हक नऩेारको सावनबौभसिा य याजकीमसिा 
नेऩारी जनताभा यहेको नेऩारको सॊहवधान प्रमत ऩूणन फपादाय यही 
फागभती प्रदेशको सचचव ऩदको काभकाज प्रचमरत कानूनको 
अधीनभा यही भरुकु य जनताको सोझो चचताई, कसैको डय 
नभानी, ऩऺऩात नगयी, कसै प्रमत ऩूवानग्रह वा खयाफ बावना 
नमरई ऩदीम गोऩनीमता कामभ याखी इभान्दायी साथ गनेछु य 
आफ्नो कतनव्म ऩारनाको मसरमसराभा आपूराई जानकायीभा 
आएको प्रचमरत कानून फभोचजभ गोप्म याख् नऩुने कुया भ ऩदभा 
फहार यहॉदा वा नयहॉदा जनुसकैु अवस्थाभा ऩमन प्रचमरत 
कानूनको ऩारना गदान फाहेक अरु अवस्थाभा कुनै हकमसभफाट 
ऩमन प्रकट वा सङ्कते गने छैन। 

 
 
 मभमत्  ... ... ... ...  

           नाभ, थय्  
 दस्तखत् 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्धाया सॊशोमधत । 
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