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ूदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय 

ूदेश नं. ३, हेट डा 
ूदेश सरकारले ूदेश सभाका पदािधकारी तथा सदःयको पािरौिमक 
र सिुवधा सम्बन्धी ऐन, 2075 को दफा 25 ले िदएको अिधकार 
ूयोग गरी सोही ऐनको अनसूुचीमा देहाय बमोिजम हेरफेर गरेकाले 
सवर्साधारणको लािग यो सूचना ूकाशन गिरएको छ:- 
 

(१) अनसूुची -१ मा रहेको "िवपक्षी दलको नेता/ 
उपसभामखु" शीषर्क महललाई "उपसभामखु/िवपिक्ष दलको नेता" 
बनाई िनजह ले पाउने सिुवधामा देहाय बमोिजम हेरफेर गरेको छ:- 

 
ब.सं. सिुवधाको िकिसम इकाई दर उपसभामखु /िवपक्षी 

दलको नेता 

१ पािरौिमक ूित मिहना . ५००००।-
२ बैठक भ ा ूित िदन . १०००।-
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३ स ार सिुवधा
(टेलीफोन, इन्टरनेट, 

पऽपिऽका) 

ूित मिहना . 3०००/2०००।-

४ आवास सिुवधा ूित मिहना . आवास उपलब्ध
गराउने /२५००० 

५ फिनर्चर (पाँच वषर्को 
अविधमा एक पटक) 

एक मु . ०/५०००० 

६ िनजी सिचवालय
बन्दोवःत 

ूित मिहना . १७५०।-

७ सवारी इन्धन ूित मिहना िल. १२५
८ मोिवल ऽैमािसक िल. ५
९ यातायात सिुवधा ूितिदन  -
१० िबजलुी, धारा ूित मिहना िवलअनसुार/२०००
११ दैिनक ॅमण भ ा ूित िदन . २०००।-
१२ िवदेश ॅमण गदार्को 

दैिनक भ ा 
ूित िदन अमेिरकी 

डलरमा 
१७५।-

१३ याऽा िबमा ूित ॅमण  
.(लाखमा) 

१०
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(२) अनसूुची-२ मा रहेको "िवपक्षी दलको 
नेता/उपसभामखु" शीषर्क महललाई "उपसभामखु/िवपक्षी दलको 
नेता" बनाई िनजह ले पाउने सिुवधामा देहाय बमोिजम हेरफेर गरेको 
छ:- 

 

ब.
सं. 

सिुवधाको िकिसम इकाई दर उपसभामखु/
िवपक्षी दलको 
नेता 

१ ःवकीय सिचव (शाखा 
अिधकृत) 

जना

जना 

 

 

१/१ 

२ कम्यूटर अपरेटर 
(रा.प.अनं.ूथम) 

जना १/1

३ कायार्लय सहयोगी
(ूथम ःतर) 

जना १/1

४ हलकुा सवारी 
चालक(ूथम ःतर) 

जना १/1

५ अितिथ सत्कार ूित  मिहना . ५००0/
5000।- 

 

 आ ाले, 
 राजकुमार ौे   
 ूदेश सरकारको सिचव 
 

# 
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