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ूदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय 

ूदेश नं. ३, हेट डा 

ूदेश नं. ३ को ूदेश सभाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको ऐन 
सवर्साधारणको जानकारीको लािग ूकाशन गिरएको छ । 

संवत ्२०७५ सालको ऐन नं. 10 
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मखु्यमन्ऽी तथा मन्ऽीको पािरौिमक र सिुवधा सम्बन्धमा 
व्यवःथा गनर् बनेको ऐन  

ूःतावना: मखु्यमन्ऽी तथा मन्ऽीको पािरौिमक र सिुवधाका 
सम्बन्धमा कानूनी व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय भएकोले,   

    ूदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  
१. संिक्ष  नाम र ूारम्भ: (१) यस ऐनको नाम  "मखु्यमन्ऽी तथा 

मन्ऽीको पािरौिमक र सिुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५" रहेको 
छ।  

(२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ।                      
२. पिरभाषा:  िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमाः,  

(क)   "ूदेश" भ ाले ूदेश नं. 3 सम्झन ुपछर् । 
(ख)  "मन्ऽालय" भ ाले ूदेश मन्ऽालय सम्झन ुपछर् । 
(ग)  "मन्ऽी" भ ाले ूदेशको मन्ऽी, राज्य मन्ऽी वा 

सहायक मन्ऽी समेत सम्झन ुपछर् । 
(घ)   "मखु्यमन्ऽी" भ ाले ूदेश मखु्यमन्ऽी सम्झन ुपछर् । 

३. पािरौिमक: (१) मखु्यमन्ऽी तथा मन्ऽीले पाउने पािरौिमक 
तथा सिुवधा शपथमहण गरेको िमित देिख  अनसूुची -१ मा 
उल्लेख भए बमोिजम ूा  गनछ। 

      तर चरम आिथर्क िवौंृखलता वा ूाकृितक िवपद वा 
महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्प  भइर् संकटकाल 
घोषणा भएमा वा संघीय शासन लागू भएको कारणबाट ूदेश 
कायर्कािरणी कायम नरहेमा पािरौिमक तथा सिुवधा ूा  गन 
छैन। 
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  (2) मखु्य मन्ऽी तथा कुनै मन्ऽीको आफ्नो पदमा बहाल 
रहेकै अवःथामा मतृ्य ुभई वा िनजले िदएको राजीनामा ःवीकृत 
भई वा मिन्ऽपिरषद िवघटन भई वा अन्य कुनै तवरबाट िनज 
आफ्नो पदमा कायम नरहेमा िनजलाई मन्ऽी पद कायम रहेको 
िदनसम्म पाउने पािरौिमक िदइनेछ।  

     (3) मखु्यमन्ऽी तथा मन्ऽीले उपदफा (2) बमोिजम पाउने 
पािरौिमक िनजलाई वा िनजले इच् ाएको व्यिक्तलाई 
िदइनेछ। मखु्यमन्ऽी तथा मन्ऽीको मतृ्य ु भएमा िनजले 
कसैलाई इच् ाएको रहेनछ वा इच् ाएको व्यिक्त जीिवत 
रहेनछ भने त्यःतो पािरौिमकको रकम िनजको निजकको 
हकवालालाई िदइनेछ।  

4. आवास सिुवधा: (१) मखु्यमन्ऽी तथा मन्ऽीलाई आवासको 
िनिम  ूदेश सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबःत हनेुछ। 
त्यःतो घरको बन्दोबःत नभएमा वा ूदेशको राजधानीमा 
आफ्नो उपयकु्त घर नभएमा घरभाडा वापत अनसूुची -१ मा 
उल्लेख भए बमोिजमको रकम िदइनेछ।  

    (2) उपदफा (1) बमोिजमको सिुवधा मखु्मन्ऽी तथा मन्ऽीले 
आफ्नो कायर्काल समा  भएको  िमितले सात िदनसम्म पाउने 
छन।्  

5. धारा, िवजलुी, टेिलफोन तथा स ार सिुवधा:  मखु्यमन्ऽी तथा 
मन्ऽीलाई धारा, िबजलुी, टेिलफोन, इन्टरनेट र पऽपिऽका 
सिुवधा बापत अनसूुची - १ बमोिजमको सिुवधा िदइनेछ। 

6.  सवारी तथा इन्धन सिुवधाः    (१) मखु्यमन्ऽी तथा मन्ऽीले 
सवारीको िनिम  सवारी साधन एकगोटा र अनसूुची -१ मा 
उल्लेख भए बमोिजमको रकम पाउनेछन।् 
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     (2) उपदफा (1) बमोिजमको सिुवधा मखु्यमन्ऽी तथा मन्ऽीले 
आफ्नो कायर्काल समा  भएको िमितले सात िदनसम्म 
पाउनेछन।्  

7. दैिनक तथा ॅमण भ ा  )१ ( मखु्यमन्ऽी तथा मन्ऽीलाइर् 
सरकारी कामको िसलिसलामा नेपालिभऽ वा नेपाल बािहर 
ॅमण गदार् अनसूुची -२ मा उल्लेख भए बमोिजमको दैिनक 
भ ा उपलब्ध गराईने छ। 

   (२) सरकारी कामको िसलिसलामा नेपालिभऽ मोटरबाट ॅमण 
गदार् मखु्यमन्ऽीलाई दईु जना र मन्ऽीलाई िबल भरपाई 
बमोिजमको एकवटा सवारी साधनको लािग लागेको इन्धन 
खचर् िदईनेछ । हवाईजहाजबाट ॅमण गदार् एक जना 
अंगरक्षक समेतको लाग्ने िटकट खचर् िदइनेछ। 

  तर मखु्यमन्ऽीको हकमा दईुजना अंगरक्षकलाई लाग्ने िटकट 
खचर् िदइनेछ। 

 (३) अन्य सवारी साधनबाट ॅमण गदार् लाग्ने िटकट खचर् 
भकु्तानी िदइनेछ। 

 (४) मखु्यमन्ऽी तथा मन्ऽीले िनजी सिचवालयका बढीमा एक 
जना कमर्चारीलाई ॅमणमा साथै लैजान अित आवँयक भएमा 
त्यःतो कमर्चारीलाई ूदेश सरकारको िनयामानसुार दैिनक तथा 
ॅमण भ ा िदइनेछ। 

 (५) मखु्यमन्ऽी तथा मन्ऽीले ॅमणबाट फकको िदनको 
एकचौथाई दैिनक भ ा  पाउनेछन।्  

  (६) ॅमण भ ाको भकु्तानीको िनिम  ॅमण िबल भरी 
लगबकु, िबल, भरपाई, आिद आवँयक ूमाणह  उपलब्ध 
गराउन ुपनछ।  
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8. िबमा सिुवधा: मखु्यमन्ऽी तथा मन्ऽीले दफा 7 बमोिजम ॅमण 
गदार् अनसूुची ‐२ बमोिजमको याऽा िबमा बापतको िूिमयम 
रकम पाउनेछ। 

९.   उपचारको सिुवधाः (1) मखु्यमन्ऽी र मन्ऽीलाई सामूिहक 
पमा ूदेश सरकारले तोकेको 

    एकजना िचिकत्सकको सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।   
(2) उपदफा (1) बमोिजमको िचिकत्सकले अःपतालमा भनार् 
भई औषधी उपचार गनुर्पन भनी गरेको िसफािरस बमोिजम 
मखु्यमन्ऽी र मन्ऽीले सरकारी अःपतालमा भनार् भई औषधी 
उपचार गराएमा त्यसरी उपचार गराउँदा लागेको ूिेःबप्शन 
तथा िबल बमोिजमको सम्पूणर् खचर् मखु्यमन्ऽी तथा 
मन्ऽीपिरषदको कायार्लयले व्यहोनछ । 

        (3) मखु्यमन्ऽी तथा मन्ऽीलाई उपचारको िनिम  ूदेश 
सरकारले ःवाःथ्य िबमाको लािग अनसुचुी -2 बमोिजमको 
रकम उपलब्ध गराउनेछ । यसरी िबमा सिुवधा उपलब्ध 
गराईएकोमा उपदफा (2) बमोिजमको उपचार खचर् उपलब्ध 
गराईने छैन। 

  (4) उपदफा (2) र (3) बमोिजमको उपचार तथा िबमा 
िूिमयम खचर् बापतको रकम तथा मखु्यमन्ऽी र मन्ऽी भनार् 
भई वा नभई उपचार गराएको िचिकत्सकको ूिेःकप्सन 
अनसुारको खचर्को िबल भरपाई बमोिजमको रकम मखु्यमन्ऽी 
तथा मन्ऽीलाई मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लयले 
भकु्तानी गनछ ।  

10. चाडपवर् खचर्:   मखु्यमन्ऽी तथा मन्ऽीले आफ्नो धमर्, 
संःकृित र परम्परा अनसुार मनाइने चाडपवर्को लािग आफूले 
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खाईपाई आएको एक मिहनाको पािरौिमक बराबरको रकम 
ूत्येक वषर् चाडपवर् खचर् बापत पाउने छन ्। 

१1.  सिचवालयको व्यवःथा: मखु्यमन्ऽी तथा   मन्ऽीको ःवकीय 
सिचवालयमा अनसूुची -३ मा उल्लेख भए बमोिजमका 
कमर्चारीह  रहने छन ्। 

१2.  अितिथ सत्कार तथा भैपरी खचर्  : (१)  मखु्यमन्ऽी तथा 
मन्ऽीलाई अनसूुची -१ मा उल्लेख भए बमोिजमको रकम 
अितिथ सत्कार तथा भैपरी खचर् बापत िदइनेछ । 

   (२) उपदफा (१) बमोिजमको खचर्को िबल भरपाई पेश गनुर् 
पन छैन । 

१3. सरुक्षा व्यवःथा: मखु्यमन्ऽी तथा मन्ऽीह लाई आवँयक पन 
सरुक्षाको व्यवःथा ूदेश सरकारले तोके बमोिजम हनेुछ । 

१4.  सपथ महणः मखु्यमन्ऽी र मन्ऽीले ूदेश ूमखु तथा राज्यमन्ऽी 
र सहायक मन्ऽीले मखु्यमन्ऽीसमक्ष आफ्नो कायर्भार सम्हाल्न ु
अिघ अनसूुची ‐४ बमोिजमको ढाँचामा पद तथा गोपिनयताको 
शपथ िलन ुपनछ । 

15.  दोहोरो सिुवधा नपाउने: सरकारी कोषबाट िनवृ ीभरण पाउने 
व्यिक्त मखु्यमन्ऽी वा मन्ऽी पदमा िनयकु्ती भएमा त्यःतो 
मन्ऽीले िनवृ ीभरण वा यस ऐन बमोिजमको पािरौिमक मध्ये 
एउटा माऽ सिुवधा पाउनेछ। 

१6.  सिुवधाको दु पयोग गनर् नहनेु: यस ऐन बमोिजमका सिुवधाह  
मखु्मन्ऽी तथा मन्ऽी ःवयंले माऽ उपयोग गनर् पाउने छन ्र 
मखु्यमन्ऽी तथा मन्ऽीले सिुवधाको दु पयोग गरेमा ूचिलत 
कानून बमोिजम कारबाही हनेुछ ।   
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 ःप ीकरण : यस दफाको ूयोजनको लािग सिुवधाको 
दु पयोग भ ाले मािथ दफामा तोिकएभन्दा बढी सिुवधा 
िलने, अन्य व्यिक्तलाई सिुवधा िदलाइ िदने, योग्यता 
नपगेुको व्यिक्तलाई िनयिुक्त िदने, गलत व्यिक्त वा 
कागजात खडा गरी सिुवधा िलने, सरकारी धनमालको 
हानी नोक्सानी परु् याउने लगायतका कायर्लाई 
बझुाउनेछ  ।   

१7.  अनसूुचीमा हेरफेर : ूदेश सरकारले ूदेश राजपऽमा सूचना 
ूकाशन गरी अनसूुचीमा हेरफेर गनर् सक्नेछ । 

18. पािरौिमक तथा सिुवधा: मन्ऽीको पािरौिमक र सिुवधा 
मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लयबाट उपलब्ध 
गराईनेछ। 
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अनसूुची -१ 
(दफा ३, ४, ५, ६ र 12 सँग सम्बिन्धत) 

मखु्यमन्ऽी तथा मन्ऽीले पाउने पािरौिमक तथा सिुवधा 
ब.सं. सिुवधाको 

िकिसम 
इकाई दर मखु्यमन्ऽी मन्ऽी राज्य मन्ऽी सहायक

मन्ऽी 
१ पािरौिमक ूित मिहना

. 
६०,९७० ५२,००० ४९,००० ४७,०००

२ आवास 
सिुवधा* 

ूित मिहना
. 

आवास
िदन े

आवास िदन े आवास िदन े आवास िदन े

३ िनजी 
आवासमा 
बःनेलाई  

   

क) घर ममर्त 
खचर् 

ख) फिनर्चर 
(सरकारले 
व्यवःथा 
नगरेमा) 

बािषर्क . 

एकमु  . 

- १,3०,००० 

1,00,000 

१,1०,००० 

1,00,000 

१,0०,००० 

1,00,000 

4 सवारी इन्धन ूित मिहना
(िलटर) 

१50 1२५ १२० १२०

5 मोिवल ऽैमािसक
/िलटर 

1० ५ ५ ५

6 यातायात 
सिुवधा 

ूितिदन . सवारी
साधन 1 
गोटा 

सवारी 
साधन 1 
गोटा 

सवारी 
साधन 1 
गोटा 

सवारी 
साधन 1 
गोटा 

7 स ार सिुवधा 
(टेिलफोन, 
इन्टरनेट र 
पऽपिऽका) 

ूित मिहना
. 

५,००० 3,००० २,००० २,०००

8 अितिथ 
सत्कार तथा 
भैपरी खचर् 

ूित मिहना
. 

१०,००० ५,००० ३,००० ३,०००

9 िबजलुी, धारा ूित मिहना
 

िबल 
बमोजीम 

िबल 
बमोजीम 

िबल 
बमोजीम 

िबल 
बमोजीम 
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नोट :- *  

(१) आवास सिुवधा उपलब्ध गराउन नसिकने भएमा मन्ऽीलाई 
.27,000/Ñ, राज्यमन्ऽीलाई  .25,000/Ñर 
सहायक मन्ऽीलाई .20,000/Ñमािसक पमा घरभाडा 
बापत उपलब्ध  गराइनेछ । 

(२)  िनजी आवास ममर्त खचर् िलएका मन्ऽीलाई घरभाडा 
उपलब्ध गिरन ेछैन । 

(३)  सरकारी आवास सिुवधाको घरको धारा िबजलुी िबल अनसुार 
भकु्तानी िदइनेछ । 

(४) मखु्यमन्ऽीको हकमा सरुक्षा ूयोजनको लािग आवँयक 
भएमा थप एक सवारी साधन उपलब्ध  

     गराइनेछ।उक्त सवारी साधनको लािग मािसक 100 िलटर 
ईन्धन उपलब्ध गराईनेछ। 

(५)  सरकारी आवास उपलब्ध गराईएकोमा िबजलुी, धाराको 
महसलु िबल बमोिजम भकु्तानी गिरनेछ तर िनजी आवासको 
हकमा मािथ अनसुचुी -1 मा उल्लेख भए बमोिजमको रकम 
िदइनेछ।
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अनसूुची -२ 
(दफा 7, 8 र 9 सँग सम्बिन्धत) 

मखु्यमन्ऽी तथा मन्ऽीले पाउने दैिनक भ ा तथा िबमाको सिुवधा 

 
ि व्य : 
(१)  यरुोिपयन मलुकुह  अ ेिलया, न्यिुजल्याण्ड, अमेिरका, 

क्यानाडा, कुवेत, कोरीया, जापान,ह क , स, कतार, 
जािम्बया, य.ुए.इ., िसँगापरु, लेबनान, बहराईनको ॅमण गदार् 
मािथ उिल्लिखत दरमा ते ीस ूितशत थप रकम िदईनेछ 

(२)  िवदेश ॅमण गदार् भारतको चे ाई, हैदराबाद, बगलोर, ममु्बई, 

िदल्ली, कोलकाता र ब लादेशको ढाका र चटगाउँ बाहेक अन्य 

ःथानमा रात िबताउन ु पदार् मािथ उिल्लिखत दरको पचास 

ूितशत रकम माऽ िदइनेछ ।अन्य देशको हकमा मािथको 
दर अनसुार नै हनेुछ । 

(3) िवदेश ॅमण गदार् आमन्ऽण गन रा को सरकार वा कुनै 
संःथाबाट दैिनक भ ा बापतको रकम उपलब्ध गराइएको 

ब. 
सं. 

िववरण मखु्यमन्ऽी मन्ऽी राज्य 
मन्ऽी 

सहायक 
मन्ऽी 

१. ःवदेश ॅमण गदार् पाउने 
दैिनक भ ा दर( ) 

३००० २५०० २००० २०००

२. िवदेश ॅमण गदार्को 
दैिनक भ ा (ूित िदन 
अमेिरकी डलरमा) 

250 २०० 1७5 1७५

3. याऽा िबमा (ूित ॅमण 
.) 

१०००००० १०००००० १०००००० १००००००
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अवःथामा उिल्लिखत दैिनक ॅमण भ ा बापतको रकम 
उपलब्ध गराइने छैन । 

(4)  िवदेश ॅमण गदार् आमन्ऽण गन रा को सरकार वा कुनै 
संःथाबाट खाना बःन र यातायात खचर् माऽ िदएको मा 
दैिनक ॅमण भ ाको पिच्चस ूितशत रकम उपलब्ध 
गराइनेछ । 

(5)  िवदेश ॅमण गदार् आमन्ऽण गन रा को सरकार वा कुनै 
संःथाबाट बःन माऽ  उपलब्ध भएमा दैिनक ॅमण 
भ ाको ते ीस ूितशत रकम उपलब्ध गराइनेछ । 

(6)  िवदेश ॅमण गदार् आमन्ऽण गन रा को सरकार वा कुनै 
संःथाबाट खाना माऽ  उपलब्ध भएमा दैिनक ॅमण 
भ ाको ास ी ूितशत रकम उपलब्ध गराइनेछ । 

(7)  मखु्मन्ऽी तथा मन्ऽीलाई उपचारको लािग ूदेश सरकारले 
ःवाःथ्य िबमाको लािग वािषर्क . 10,000 सम्मको 
िूिमयम रकम िबल बमोिजम उपलब्ध गराउनेछ। 

(8)  मखु्यमन्ऽी तथा मन्ऽीले नेपाल बािहरको ॅमण गदार् 
सम्बिन्धत रा  वा संःथाले िनधार्रण गरे बमोिजमको िबमा 
गदार् लाग्ने शलु्क भकु्तानी िदईनेछ। 

(9)  ॅमण सम्बन्धी थप व्यवःथा:- 
(क)  िजल्ला ॅमण गनुर् पूवर् मन्ऽीले मखु्यमन्ऽीबाट 

अनमुती िलन ुपन र मखु्यमन्ऽीले आफै ःवीकृत गनर् 
सक्नेछ , 

(ख)  ॅमण खचर् िमतव्ययी हनु ुपन, 
(ग)  एक मिहनामा एक िजल्लामा एक पटकमा 

सामान्यतया दईु िदनभन्दा बढी नबःने व्यवःथा गन 
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र एकपटक ॅमण गदार् आतेजाते ितन िदन भन्दा  
 बढीको दैिनक ॅमण भ ा िदईने छैन , 

(घ) अत्यावँक नपरी एउटै िजल्लामा दईु पटक भन्दा 
बढी ॅमण नगन, 

(ङ) ॅमणबाट फक पिछ मखु्यमन्ऽी समक्ष ूितवेदन पेश 
गनुर् पन।            
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अनसूुची -३ 
(दफा १1 सँग सम्विन्धत) 

मखु्मन्ऽी तथा मन्ऽीको ःवकीय सिचवालयमा रहने कमर्चारी 
ब. 
सं. 

कमर्चारी मखु्यमन्ऽी मन्ऽी राज्य 
मन्ऽी 

सहायक 
मन्ऽी 

१. ःवकीय सिचव
(रा.प.ि तीय) 

१ ० ० ० 

२. ःवकीय सिचव
(शाखा 
अिधकृत) 

१ १ १  

३. ःवकीय सिचव 
(ना.स.ु/क.अ.) 

2 1  1 

4. सवारी चालक २ १ १ १ 
5. कायार्लय 

सहयोगी 
2 २ 1 1 

ि व्य : 

(१)  ःवकीय सिचवालयका कमर्चारीह ले शु  ःकेल 
अनसुारको तलबमाऽ पाउनेछन ्। 

(२)  ःवकीय सिचवालयका कमर्चारीह ले यस ऐन 
बमोिजम ूा  गन पािरौिमक िनजह को बक खाता 
माफर् त उपलब्ध गराइनेछ । 
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अनसूुची - ४ 

(दफा १4 सँग सम्बिन्धत) 
   सहायक मन्ऽी/राज्यमन्ऽी/मन्ऽी/मखु्यमन्ऽी)पदको शपथको 

ढाचँा 
 

पद तथा गोपनीयताको शपथ 
म  ... ... (पूरानाम)... ...मलुकु र जनताूित पूणर् बफादार रही 
सत्यिन ापूवर्क ूित ा गदर्छु/देश,जनता/ई रको नाममा शपथ िलन्छुिक 
नेपालको सावर्भौमस ा र राजकीयस ा नेपाली जनतामा रहेको नेपालको 
संिवधान ूितपूणर् बफादार रही ूदेश नम्बर तीनको  ............पदको 
कामकाज ूचिलत काननुको अधीनमा रही मलुकु र जनताको सोझो िचताई, 
कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, कसैूित पूवार्मह वा खराब भावना निलई 
पदीय गोपिनयता कायम राखी इमान्दारी साथ गनछु र आफ्नो 
कतर्व्यपालनाको िसलिसलामा आफूलाई जानकारीमा आएको ूचिलत काननु 
बमोिजम गोप्य राख् नपुन कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जनुसकैु 
अवःथामा पिन ूचिलत  काननुको पालना गदार् बाहेक अ  अवःथामा कुनै 
िकिसमबाट पिन ूकट वा स ते गन छैन। 
िमितः  ... ... ... ...  
 नाम, थरः  
 दःतखतः 
ूमाणीकरण िमित : २०७५।०5।29 

 आ ाले, 
 राजकुमार ौे  
 ूदेश सरकारको सिचव 

 
!$ 
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