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प्रदेश सबाका ऩदाधधकायी तथा सदस्मको ऩारयश्रधभक य सवुिधा 
सम्फन्धी ऐन, २०७५ 

प्रभाणीकयण य प्रकाशन धभधत 

२०७५।०६।०४ 

सॊशोधन गने ऐन 

१. प्रदेश सबाका ऩदाधधकायी तथा  

   सदस्मको ऩारयश्रधभक य सवुिधा  सम्फन्धी 
   (ऩवहरो सॊशोधन) ऐन, २०७६                  २०७६।०1।२0 

२. केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७             २०७७।०४।१६ 
 

सॊित ्२०७५ सारको ऐन नॊ. 12 

प्रदेश सबाका ऩदाधधकायी तथा सदस्मको ऩारयश्रधभक य सवुिधा सम्फन्धभा 
व्मिस्था गनन फनकेो ऐन 

प्रस्तािना् प्रदेश सबाका ऩदाधधकायी तथा सदस्मको ऩारयश्रधभक य सवुिधा 
सम्फन्धभा व्मिस्था गनन िाञ्छनीम बएकारे, 

        प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

1.  सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश सबाका 
ऩदाधधकायी तथा सदस्मको ऩारयश्रधभक य सवुिधा सम्फन्धी ऐन, 

२०७५" यहेको छ । 

(२) मस ऐनको दपा ४, ६ य ७ सऩथ ग्रहण बएको धभधत 
देक्षि प्रायम्ब बएको भाधननेछ य अन्म दपाहरु तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।  

2.  ऩरयबाषा : विषम िा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,-  
(क) "उऩसबाभिु" बन्नारे प्रदेश सबाको उऩसबाभिु सम्झन ु
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ऩछन ।  

(ि) "दरको प्रभिु सचेतक" बन्नारे प्रदेश सबाभा दश प्रधतशत 
बन्दा फढी सदस्मरे प्रधतधनधधत्ि गने याजनीधतक दरको 
नेतारे सो दरको प्रभिु सचेतक बई काभ गनन तोकेको 
सबाको सदस्म सम्झन ुऩछन । 

(ग)  "ऩदाधधकायी" बन्नारे सबाभिु, उऩसबाभिु, विऩऺी 
दरको नेता, भखु्म सचेतक, दरको प्रभिु सचेतक, 
विऩऺी दरको प्रभिु सचेतक य प्रदेश सबा सधभधतका 
सबाऩधत सभेतराई सम्झन ुऩछन । 

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

(ङ) "प्रभिु सचेतक" बन्नारे विऩऺी दरको नतेारे प्रदेश 
सबाभा विऩऺी दरको प्रभिु सचेतक बई काभ गनन 
तोकेको सबाको सदस्म सम्झन ुऩछन । 

(च)  "भखु्म सचेतक" बन्नारे प्रदेश सबाभा फहभुत प्राप्त 
सॊसदीम दरको नेतारे िा त्मसयी फहभुत प्राप्त गने कुनै 
दर नबएभा भखु्मभन्रीरे प्रदेश सबाभा सत्ता ऩऺको 
भखु्म सचेतक बई काभ गनन तोकेको सबाको सदस्म 
सम्झन ुऩछन । 

(छ)  "याजधानी" बन्नारे फागभती प्रदेशको याजधानी सम्झन ु
ऩछन य सो शब्दरे प्रदेशको अस्थामी  याजधानीराई 
सभेत जनाउॉछ । 

(ज)  "विऩऺी दरको सचेतक" बन्नारे प्रदेश सबाको विऩऺी 
दरको नेतारे सचेतक बई काभ   गनन  तोकेको  सबाको 

                                                           

 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोधधत । 
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सदस्मराई सम्झन ुऩछन । 

(झ)  "विऩऺी दरको नेता" बन्नारे देहाम फभोक्षजभका दररे 
सॊसदीम दरको नतेाका रुऩभा छानेको व्मक्षि सम्झन ु
ऩछन्- 

(१) भक्षन्रऩरयषद् गठन गने िा भक्षन्रऩरयषद् गठन 
गनन सभथनन गने दर फाहेक प्रदेश सबाभा 
सफै बन्दा फढी सदस्म बएको दर,  

(२) प्रदेश सबाभा एक बन्दा फढी दरहरुको 
फयाफय सदस्म बएभा ती दरहरुरे ऩायस्ऩरयक 
सहभधतको आधायभा आपू भध्मेफाट भान्मता 
ददएको कुनै एक दर,   

(३) उऩिण्ड (२) फभोक्षजभ ऩायस्ऩरयक सहभधत 
हनु नसकेभा भक्षन्रऩरयषद् गठन गने िा 
भक्षन्रऩरयषद् गठन गनन सभथनन गने दर 
फाहेकका प्रदेश सबाका सफै बन्दा फढी 
सदस्मरे विऩऺी दरको नतेा छान्नको राधग 
धरक्षित भञु्जयी गयेको दर,  

(४) उऩिण्ड (३) फभोक्षजभ धरक्षित भञ्जुयी 
नबएभा िा भक्षन्रऩरयषद् गठन गने िा 
भक्षन्रऩरयषद् गठन गनन सभथनन गने दर 
फाहेकका प्रदेश सबाभा दश प्रधतशत िा सो 
बन्दा फढी सदस्म बएको कुनै ऩधन दर 
नबएभा सबाको राधग प्रदेश सबाभिुरे तोकी 
ददएको दर,  
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(५) कुनै व्मक्षि विऩऺी दरको नेता बइयहेकोभा 
कुनै कायणफाट कुनै दरको प्रदेश सबाभा 
दश प्रधतशत बन्दा फढी सदस्म ऩगु्न गई 
सफैबन्दा फढी सदस्म बएको दर फन्न ऩगेुभा 
त्मस्तो दर,  

(६) मस िण्डको प्रमोजनको राधग सम्फक्षन्धत दर 
िा सदस्मरे उऩिण्ड (२) फभोक्षजभको 
ऩायस्ऩरयक सहभधत प्रदेश सबा सदस्मको 
धनिानचन बएको ऩवहरो ऩटक प्रदेश सबाको 
अधधिेशन फसेको धभधतरे ऩन्र ददनधबर य 
ऩायस्ऩरयक सहभधत हनु नसकेको धभधतरे ऩन्र 
ददन धबर उऩिण्ड (३) फभोक्षजभको धरक्षित 
भञु्जयी ददन ुऩनेछ । 

(ञ) "सत्ता ऩऺको सचेतक" बन्नारे प्रदेश सबाभा फहभुत 
प्राप्त सॊसदीम दरको नतेारे िा त्मसयी फहभुत प्राप्त गने 
कुनै दर नबएभा भखु्मभन्रीरे प्रदेश सबाभा सत्ता 
ऩऺको सचेतक बई काभ गनन तोकेको सबाको सदस्म 
सम्झन ुऩछन । 

(ट)  "सदस्म" बन्नारे भन्री िा ऩदाधधकायी फाहेकका प्रदेश 
सबाका सदस्म सम्झन ुऩछन ।  

(ठ) "सबाऩधत" बन्नारे प्रदेश सबाको कुनै सधभधतको सबाऩधत 
सम्झन ुऩछन । 

(ड) "सबाभिु" बन्नारे प्रदेश सबाको सबाभिु सम्झन ुऩछन। 

(ढ) "सधभधत" बन्नारे प्रदेश सबाको कुनै सधभधत सम्झन ु
ऩछन। 
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3.  ऩारयश्रधभक् (१) ऩदाधधकायी य सदस्मरे आपूरे धनिानक्षचत िा 
भनोनमन बई शऩथ धरएको धभधत देक्षि  अनसूुची-१ भा उल्रेि बए 
फभोक्षजभको ऩारयश्रधभक तथा बत्ता ऩाउनेछन ्। 

 (२) कुनै ऩदाधधकायी िा सदस्मको ऩदािधध सभाप्त नहुॉदै 
धनजको भतृ्म ु बई िा धनजरे याजीनाभा ददई िा प्रदेश सबा विघटन 
बई धनज आप्नो ऩदभा कामभ नयहेभा त्मस्तो ऩदाधधकायी िा 
सदस्मको सदस्मता कामभ यहेको ददनसम्भको ऩाउने ऩारयश्रधभको 
अधतरयि एक भवहनाको थऩ ऩारयश्रधभक ऩाउनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोक्षजभ ऩाउने यकभ अिस्था अनसुाय 
त्मस्तो ऩदाधधकायी िा सदस्मराई िा धनजरे इच्छाएको व्मक्षिराई 
ददइनेछ । ऩदाधधकायी िा सदस्मको भतृ्म ुबएभा भतृ ऩदाधधकायी िा 
सदस्मरे कसैराई इच्छाएको यहेनछ िा इच्छाएको व्मक्षि जीवित 
यहेनछ बने त्मस्तो यकभ धनजको नक्षजकको हकिारारे ऩाउनेछ । 

4.  ऩदाधधकायी य सदस्मको बत्ता् (१) ऩदाधधकायी य सदस्मराई प्रदेश 
सबाको फैठक िा कुनै सधभधत िा उऩसधभधतको फैठकभा बाग धरएको 
प्रत्मेक ददनको राधग फैठक बत्ता फाऩत अनसूुची-१ फभोक्षजभको यकभ 
ऩाउनछे ।  

तय प्रदेश सबा य सधभधतको फैठक एकै ददन फसेकोभा 
ऩदाधधकायी य सदस्मरे एक ददनको भार बत्ता ऩाउनछे । सदन य 
सधभधतको फैठक फाऩत छुट्टाछुटै्ट बत्ता ऩाउन ेछैन । 

(२) प्रदेश सबाको अधधिेशन आव्हान य अन्त्म हुॉदाका फित 
आप्नो स्थामी फासस्थानफाट सॊसदको अधधिेशन िा सधभधतको 
फैठकभा बाग धरन आउॉदा य बाग धरएय आप्नो फासस्थान बएको 
ऺेरतपन  पकन दा ऩदाधधकायी य सदस्मराई दपा ९ फभोक्षजभको बत्ता 



 

6 
 

ऩाउनछे । 

तय कुनै ऩदाधधकायी िा सदस्म धनिानक्षचत बएको ऺेर य धनजको 
स्थामी फासस्थान बएको ऺेर धबन्ना धबनै्न बएभा ती दईु स्थानभध्मे 
कुनै एक स्थानफाट आउॉदा जाॉदा त्मस्तो बत्ता ऩाउनछे ।  

5.  सक्षचिारम य कभनचायीको व्मिस्था् (१) आप्नो कामनकारबयको 
धनधभत्त ऩदाधधकायी य सदस्मरे धनजी सक्षचिारमको राधग अनसूुची–२ 
भा उल्रेि बए फभोक्षजभको कभनचायी सवुिधा य अनसूुची-१ 
फभोक्षजभको धनजी सक्षचिारम फन्दोिस्त सवुिधा ऩाउनछे । 

(२) सबाभिु य उऩसबाभिु फाहेक अन्म ऩदाधधकायी तथा 
सदस्मराई धनजको कामनकारबयको धनधभत्त पधननचय व्मिस्था गनन दपा 
६ को उऩदपा (४) फभोक्षजभको यकभ उऩरब्ध गयाइनछे । 

(३) धनजी सक्षचिारमको राधग कामानरम सञ्चारन य भसरन्द 
तथा अधतधथ सत्कायको धनधभत्त ऩदाधधकायी य सदस्मराई अनसूुची-२ 
भा उल्रेि बए फभोक्षजभको यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ । 

6.  आिास सवुिधा् (१) सबाभिु य उऩसबाभिुराई आिासको धनधभत्त प्रदेश 

सयकायको तपन फाट आिश्मक पधननचय सवहतको सयकायी आिासको 
फन्दोफस्त गरयनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ प्रदेश सयकायको तपन फाट 
फन्दोफस्त बएको घयको भभनत य सम्बाय प्रदेश सयकायरे गनेछ ।  

(३) सबाभिु य उऩसबाभिु फाहेक अन्म ऩदाधधकायी य 
सदस्मराई अनसूुची-१ भा उल्रेि बए फभोक्षजभको यकभ आिास 
सवुिधा फाऩत ददइनेछ । 

(४) सबाभिु य उऩसबाभिु फाहेक अन्म ऩदाधधकायी य 
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सदस्मराई आिासभा पधननचय सम्फन्धी व्मिस्था गननको राधग प्रदेश 
सबाको एक कामनकारको धनधभत्त अनसूुची-१ फभोक्षजभको यकभ 
उऩरब्ध गयाइनछे।  

तय भन्री िा ऩदाधधकायीको हैधसमतरे एक ऩटक पधननचय 
सम्फन्धी सवुिधा ऩाइसकेको बए धनजराई प्रदेश सबाको सोही 
कामनकारधबर मस उऩदपा फभोक्षजभको पधननचय सवुिधा ददइने छैन । 

(५) ऩदाधधकायी िा सदस्मरे मस दपा फभोक्षजभ ऩाउन े
सवुिधा आप्नो ऩदािधध सभाप्त बएको धभधतरे सात ददनसम्भ 
ऩाउनेछ। 

7.  सिायी साधन तथा इन्धन सवुिधा् (१) सबाभिु, उऩ सबाभिु, प्रभिु 
प्रधतऩऺी दरको नतेा, सत्ताऩऺको भखु्म सचेतक, विऩऺी दरको प्रभिु 
सचेतक य सधभधतका सबाऩधतहरुराई सिायी साधन एक/एक य 
अनसूुची-१ भा उल्रेि बए फभोक्षजभ इन्धन, भोविर य अनसूुची-२ भा 
उल्रेि बए फभोक्षजभको हरकुा सिायी चारक प्रदेश सबा 
सक्षचिारमरे उऩरब्ध गयाउनेछ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ ऩदाधधकायीरे प्राप्त गयेको इन्धन 
य भोधफरको धफर बौचय फझुाउन ुऩने छैन। 

(३) मस दपा फभोक्षजभ ऩदाधधकायीराई उऩरब्ध गयाइएको 
सिायी साधनको भभनत य सम्बाय प्रदेश सबा सक्षचिारमको तपन फाट 
गरयनेछ । 

(४) मस दपा फभोक्षजभ ऩाएको सवुिधा ऩदाधधकायीरे आफ्नो 

                                                           
  ऩवहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोधधत। 
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ऩदािधध सभाप्त बएको धभधतरे सात ददनसम्भ ऩाउनछे । 

(५) सिायी सवुिधा उऩरब्ध नगयाइएको सदस्मराई प्रदेश 
सबाको िा कुनै सधभधत िा उऩसधभधतको फैठकभा बाग धरएको प्रत्मेक 
ददनको धनधभत्त मातामात सवुिधा फाऩत अनसूुची-१ फभोक्षजभको यकभ 
ददइनेछ । 

8.  धफजरुी, धाया य सञ्चाय सवुिधा् ऩदाधधकायी तथा सदस्मराई धाया, 
धफजरुी, टेधरपोन भहशरु, इन्टयनेट य ऩरऩधरका फाऩत अनसूुची-१ 
फभोक्षजभको सवुिधा ददइनछे। 

9.  दैधनक तथा भ्रभण बत्ता् (१) प्रदेश सबाको काभको धसरधसराभा 
नेऩारधबर िा फावहय भ्रभण गदान ऩदाधधकायी िा सदस्मराई अनसूुची-१ 
फभोक्षजभको दैधनक तथा भ्रभण बत्ता ददइनेछ । 

10.  चाडनऩिन िचन्  (१) ऩदाधधकायी य सदस्मरे आफ्नो धभन, सॊस्कृधत य 

ऩयम्ऩया अनसुाय भनाइन े चाडनऩिनको राधग आपूरे िाईऩाई आएको एक 

भवहनाको ऩारयश्रधभक फयाफयको यकभ प्रत्मेक आधथनक िषन चाडनऩिन िचनको  
रुऩभा ऩाउनेछन ्। 

(2) उऩदपा (१) फभोक्षजभको यकभ ऩदाधधकायी तथा 
सदस्मरे एक आधथनक िषनभा एकऩटक आफ्नो धभनसॊस्कृधत य ऩयम्ऩया 
अनसुाय भनाउने भखु्म चाडऩिनको अिसयभा बिुानी धरन सक्नेछन ्।  

11. धफर बयऩाई इत्मादद ऩेश गनुन ऩने् (१) भ्रभण बत्ताको बिुानीको 
धनधभत्त ऩवहरो ऩटक अधधिेशनभा आउॉदाको हिाईजहाज, येर य 
फसको वटकट फाऩत बएको िचनको धफर बयऩाई य ऩैदर भ्रभण 
गयेकोभा आपूरे भ्रभण गयेको कोस प्रभाक्षणत गरयएको धनस्सा भ्रभण 
धफरको साथ ऩेश गनुन ऩनेछ । 

(२) भ्रभण िचनभा ऩरयितनन नबएसम्भ उऩदपा (१) फभोक्षजभ 
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एक ऩटक प्रभाक्षणत धफर बौचय सॊरग्न बएको दैधनक तथा भ्रभण 
बत्ताको धफर फयाफयको यकभ दोस्रो ऩटक देक्षि सदन िा सधभधतको 
फैठकभा बाग धरन आउॉदा जाॉदाको राधग ऩधन दैधनक तथा भ्रभण 
बत्ता फाऩत एकभषु्ट िचन रेिी सम्फक्षन्धत ऩदाधधकायी िा सदस्मराई 
प्रदेश सबाको सक्षचिारमरे उऩरब्ध गयाउनेछ । 

12.  दोहोयो ऩने गयी भ्रभण बत्ता नऩाउने्  सधभधतको फैठक चधरयहेको 
सभमभा सबाको फैठक प्रायम्ब हनुे कुयाको िा सबाको फैठक 
चधरयहेको सभमभा सधभधतको फैठक प्रायम्ब हनुे कुयाको सूचना 
प्रकाक्षशत बएकोभा सो फभोक्षजभ सबा िा सधभधतको फैठक प्रायम्ब हनुे 
य चधरयहेको सबा िा सधभधतको फैठक अन्त्म बएको धभधत फीचको 
अिधध सात ददन बन्दा फढी पयक नबएभा चारू फैठकभा बाग 
धरइयहेको ऩदाधधकायी िा सदस्मरे ऩधछफाट प्रायम्ब बएको सदन िा 
सधभधतको फैठकको अन्त्म बएऩधछ भार मस ऐन फभोक्षजभको भ्रभण 
बत्ताको सवुिधा ऩाउनछे । 

13.  याहदानी सवुिधा् प्रदेश सबाको काभको धसरधसराभा िा नेऩारको 
प्रधतधनधधत्ि गयी विदेशको भ्रभणभा जाॉदा ऩदाधधकायी य सदस्मरे नेऩार 

सयकायरे तोके फभोक्षजभको याहदानी ऩाउनेछन ्। 

14.  उऩचायको व्मिस्था्  (१) ऩदाधधकायी य सदस्मराई उऩचायको धनधभत्त 

प्रदेश सबा सक्षचिारमरे स्िास््म धफभाको राधग वप्रधभमभ फाऩत अनसूुची-
१ फभोक्षजभको यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ स्िास््म धफभाको व्मिस्था 
नबएभा ऩदाधधकायी तथा सदस्मराई साभूवहक रुऩभा प्रदेश सयकायरे 
तोकेको एकजना क्षचवकत्सकको सेिा उऩरब्ध गयाइनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोक्षजभको क्षचवकत्सकरे अस्ऩतारभा बनान 
बई औषधध उऩचाय गनन धसपारयस गयेभा ऩदाधधकायी तथा सदस्मरे 



 

10 
 

सयकायी अस्ऩतारभा बनान बई िा नबई औषधध उऩचाय गयाएभा 
त्मसयी उऩचाय गयाउॉदा रागेको प्रके्षस्िप्शन तथा धफर फभोक्षजभको 
िचन प्रदेश सयकायरे व्महोनेछ । 

15.  कामानरम सवुिधा् (१) ऩदाधधकायीराई आप्नो कामानरम स्थाऩना गनन 
प्रदेश सबाको सक्षचिारमभा कामनकऺ उऩरब्ध गयाइनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ कामनकऺभा आिश्मक पधननचय, 

कम्प्मूटय य टेधरपोन उऩरब्ध गयाइनेछ । 

16.  अस्थामी सधभधतको सबाऩधत तथा उऩसधभधतको सॊमोजक य सदस्मरे 
ऩाउन ेसवुिधा् (१) कुनै िास प्रमोजनका राधग प्रदेश सबारे अस्थामी 
प्रकृधतको कुनै सधभधत गठन गयेभा त्मस्तो सधभधतको सबाऩधत य 
सदस्म तथा सो सधभधत अन्तगनत गदठत उऩसधभधतको सॊमोजक य 
सदस्मरे दपा ४ को उऩदपा (१) फभोक्षजभको फैठक बत्ता ऩाउन े
छन ्। 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ गदठत सधभधतको सबाऩधतराई 
दपा ७ को उऩदपा (१) फभोक्षजभ सवुिधा ददइनेछ।  अन्म सदस्म 
तथा उऩसधभधतको सॊमोजक य सदस्मराई दपा ७ को उऩदपा (५) 
फभोक्षजभ मातामात सवुिधा फाऩतको यकभ ददइनेछ । 

17.  दृवष्टविवहन य अशि ऩदाधधकायी िा सदस्मराई विशषे सवुिधा् (१) 
कुनै ऩदाधधकायी िा सदस्म दृवष्टविवहन िा शायीरयक रुऩरे अशि बई 
वहॉडडरु गनन धनजराई ऩरयचायकको सेिाको आिश्मकता छ बने्न कुया 
सबाभिु िा अध्मऺराई रागेभा त्मस्तो ऩदाधधकायी िा सदस्मको साथ 
यहने एकजना ऩरयचायक उऩरब्ध गयाइनेछ  । 

(२) ऩदाधधकायी िा सदस्मको साथभा उऩदपा (१) फभोक्षजभ 
यहेको ऩरयचायकराई देहाम फभोक्षजभको सवुिधा प्राप्त हनुछे्– 

(क)   दैधनक बत्ता् ऩदाधधकायी िा सदस्मरे ऩाउने दैधनक 
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बत्ताको आधा । 

(ि)   भ्रभण बत्ता् ऩदाधधकायी िा सदस्मरे भ्रभण गदान ऩाए 
सयहको सवुिधा । 

18.  ऩेश्की् (१) ऩदाधधकायी िा सदस्मरे मस ऐन फभोक्षजभ ऩाउन े
ऩारयश्रधभक य आिास सवुिधा फाऩतको यकभ ऩेश्कीको रुऩभा भाग 
गयेभा सोही आधथनक िषनधबर पछनमौट गने गयी फढीभा तीन 
भवहनासम्भको ऩेश्की ऩाउन सक्नेछ । 

19.  ऩारयश्रधभक, बत्ता तथा सवुिधा फाऩतको यकभ बिुानी्  ऩदाधधकायी य 
सदस्मरे मस ऐन फभोक्षजभ ऩाउने ऩारयश्रधभक, बत्ता तथा अन्म सवुिधा 
फाऩतको यकभ प्रदेश सबाको सक्षचिारमफाट फैंक िाताभा बिुानी 
ऩाउनेछन ्। 

20.  बत्ता नऩाउने्  (१) मस ऐनभा अन्मर जनुसकैु कुया रेक्षिएको बए 
ताऩधन कुनै ऩदाधधकायी िा सदस्म सबाफाट धनरक्षम्फत बएभा त्मस्तो 
धनरक्षम्फत अिधधबय य पौजदायी अधबमोगभा अदारतको आदेश 
फभोक्षजभ थनुा, कैद िा धयौटीभा यहेभा त्मसयी थनुा, कैद िा धयौटीभा 
यहेको अिधधबयको राधग धनजरे मस ऐन फभोक्षजभ ऩाउने कुनै 
वकधसभको बत्ता ऩाउने छैन । 

तय धनजको धनरम्िन पुकुिा बएभा िा अदारतफाट सपाइ 
ऩाएभा ऩारयश्रधभक तथा सवुिधा योक्का बएको धभधतदेक्षि ऩारयश्रधभक तथा 
सवुिधा ऩाउनेछ । 

(२) कुनै ऩदाधधकायी दईु िटा ऩदभा भनोनीत िा धनिानक्षचत 
बएभा धनजरे कुनै एक ऩदको सवुिधा भार ऩाउनेछ । 

21. सयुऺाको व्मिस्था् प्रदेश सबाका सबाभिु तथा उऩसबाभिुराई 

आिश्मक ऩने सयुऺाको व्मिस्था प्रदेश सयकायरे धनधानयण गये फभोक्षजभ 
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हनुेछ । 

22. एउटा सवुिधा भार ऩाउने्  सयकायी कोषफाट धनिृत्तबयण ऩाएको 
व्मक्षि ऩदाधधकायी िा सदस्मभा धनिानक्षचत िा भनोनीत बएभा त्मस्तो 
ऩदाधधकायी िा सदस्मरे धनिृत्तबयण िा मस ऐन फभोक्षजभको 
ऩारयश्रधभक भध्मे एउटा सवुिधा भार ऩाउनेछ । 

23. सवुिधाको दरुुऩमोग गनन नहनुे्   मस ऐनका विधबन्न दपाहरुभा उल्रेि 

बएका सवुिधाहरु सम्फक्षन्धत ऩदाधधकायी तथा सदस्म स्िमॊरे भार उऩमोग 

गनन ऩाउनेछन ्। सम्फक्षन्धत ऩदाधधकायी तथा सदस्मरे सवुिधाको दरुुऩमोग  
गयेभा प्रचधरत कानून फभोक्षजभ कायफाही  हनुेछ। 

स्ऩष्टीकयण : मस दपाको प्रमोजनको राधग सवुिधाको दरुुऩमोग बन्नारे भाधथ 

दपा दपाभा तोवकए बन्दा फढी सवुिधा धरन,े अन्म व्मक्षिराई सवुिधा 
ददराइददन,े मोग्मता नऩगेुको व्मक्षिराई धनमकु्षि ददन,े गरत व्मक्षि िा 
कागजात िडा गयी सवुिधा धरन,े सयकायी धनभारको हाधन नोक्सानी 
ऩयुम्ाउन ेरगामतका कामनराई फझुाउनेछ।   

24. प्रदेश सबा सदस्मको शऩथ् (१) प्रदेश सबा सदस्मरे प्रदेश सबा िा 
त्मसको कुनै सधभधतको फैठकभा बाग धरनअुक्षघ प्रदेश सबाको 
अध्मऺता गने व्मक्षि सभऺ अनसूुची–३ फभोक्षजभको ढाॉचाभा शऩथ 
धरनऩुनेछ ।    

तय सॊविधानको धाया १८२ को उऩधाया (५) फभोक्षजभको 
सदस्मरे प्रदेश प्रभिु सभऺ शऩथ धरन ुऩनेछ ।    

(२) कुनै सदस्मरे आफ्नो भातबृाषाभा शऩथ धरन चाहेभा 
त्मस्तो सदस्मरे उऩदपा (१) फभोक्षजभको शऩथको व्महोया आफ्नो 
भातबृाषाभा अनिुाद गयी सो अनिुादको प्रधत प्रदेश सबा िा त्मसको 
कुनै सधभधतको ऩवहरो फैठकभा बाग धरन ुतीन ददन अगािै प्रदेश सबा 
सक्षचिारमराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।    
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(३) मस दपा फभोक्षजभ सदस्मरे शऩथ धरए ऩधछ आपूरे 
धरएको शऩथको प्रधतभा हस्ताऺय गयी प्रदेश सबाको अध्मऺता गने 
व्मक्षि सभऺ ऩेश गनुन ऩनेछ ।    

(४) कुनै सदस्मरे आफ्नो भातबृाषाभा शऩथ धरएकोभा 
सयकायी काभकाजको नेऩारी बाषा य अन्म नेऩारी भातबृाषाको 
शऩथको प्रधतहरुभा हस्ताऺय गयी प्रदेश सबाको अध्मऺता गने व्मक्षि 
सभऺ ऩेश गनुन ऩनेछ । 

(५) मस दपा फभोक्षजभ सदस्मरे धरएको शऩथको अधबरेि प्रदेश 
सबा सक्षचिारमरे याख्नछे । 

25. अनसूुचीभा हेयपेय गनन सक्ने्  प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩरभा सूचना 
प्रकाशन गयी ऩदाधधकायी िा सदस्मराई भकान नऩने वकधसभफाट 
अनसूुचीभा हेयपेय गनन सक्नछे । 

26.  फचाउ् मो ऐन प्रायम्ब हनुबुन्दा अक्षघ प्रदेश भक्षन्रऩरयषद्को धनणनम 
फभोक्षजभ प्रदेश सबाका ऩदाधधकायी तथा सदस्मरे ऩाएको सवुिधा मस 
ऐनभा व्मिस्था बएको हदसम्भ मसै ऐन फभोक्षजभ बएको भाधननेछ । 
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अनसूुची-१ 
( दपा ३,४,५,६,७,८ य ९ सॉग सम्फक्षन्धत ) 

ऩदाधधकायी तथा सदस्मरे ऩाउने ऩारयश्रधभक तथा सवुिधा 
 

ि.
सॊ. 

सवुिधाको 
वकधसभ इकाई दय सबाभिु 

उऩसबाभिु/विऩ
ऺी दरको नतेा 

सत्ताऩऺको  
भखु्म सचेतक 
सधभधतका 

सबाऩधत विऩऺी 
दरको प्रभिु 

सचेतक 

दरका प्रभिु 
सचेतक, 
सत्ताऩऺको 
सचेतक य 

विऩऺी दरको 
सचेतक 

सदस्म 

१ ऩारयश्रधभक प्रधत भवहना रु. 61480।
- 

५8०००।- 56840।- 5४52०।- 522००।- 

२ फैठक बत्ता प्रधत ददन रु. १०००।- १०००।- १०००।- १०००।- १०००।- 

                                                           

 धभधत 2075।09।09 को प्रदेश याजऩरद्वाया हेयपेय । 


 धभधत २०७६ सार साउन १ गते देक्षि रागू हनुे । 

 धभधत २०७६।७।२९ को प्रदेश याजऩरद्वाया हेयपेय । 
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३ सञ्चाय सवुिधा 

(टेरीपोन, 
इन्टयनेट, 
ऩरऩधरका) 

प्रधत भवहना रु. ५०००।- ३०००/२०००।- २०००।- १५००।- १५००।- 

४ आिास सवुिधा प्रधत भवहना रु. आिास 
उऩरब्ध 
गयाउन े

आिास उऩरब्ध 
गयाउने/२५००० 

२५०००।- १५०००।- १५०००।- 

५ पधननचय (ऩाॉच 
िषनको अिधधभा 
एक ऩटक) 

एक भषु्ठ रु. - ०/५०००० ५००००।- ५००००।- ५००००।- 

६ धनजी सक्षचिारम 
फन्दोिस्त 

प्रधत भवहना रु. 
 

२०००।- १७५०।- १७५०।- १२००।- - 

७ सिायी इन्धन प्रधत भवहना 
धर. 

१५० १२५ १२५।- --- - 

                                                           

 धभधत 2075।09।09 को प्रदेश याजऩरद्वाया हेयपेय । 
 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया क्षझवकएको। 
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८ भोविर रैभाधसक धर. १० ५ ५ --- - 
९ मातामात सवुिधा प्रधतददन रू - - - - १०००।- 
१० धफजरुी, धाया प्रधत भवहना विर अनसुाय विर 

अनसुाय/२००० 
२०००।- २०००।- २०००।- 

११ दैधनक भ्रभण 
बत्ता 

प्रधत ददन रु. २५००।- २०००।- २०००।- २०००।- २०००।- 

१२ विदेश भ्रभण 
गदानको दैधनक 

बत्ता 

प्रधत ददन 
अभेरयकी 
डरयभा 

२००।- १७५।- १७५।- १७५।- १७५।- 

१३ मारा धफभा प्रधत भ्रभण  
रु.(रािभा) 

१० १० १० १० १० 

द्रष्टव्म :- 
(१) विदेश भ्रभण गदान बायतको चेन्नाई, हैदयाफाद, फैँगरोय, भमु्फई, ददल्री, कोरकाता य फङ्गरादेशको  ढाका य चटगाउॉ 

फाहेक अन्म स्थानभा यात धफताउन ुऩदान भाधथ उल्रेक्षित दयको  ऩचास प्रधतशत यकभ भार ददइनछे । अन्म देशको 
हकभा भाधथको दययेट अनसुाय नै हनुेछ। 

                                                           
 

 धभधत 2075।09।09 को प्रदेश याजऩरद्वाया हेयपेय । 
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(२) विदेश भ्रभण गदान आभन्रण गने याष्डको सयकाय िा कुनै सॊस्थाफाट दैधनक बत्ता फाऩतको यकभ उऩरब्ध 
गयाइएको अिस्थाभा उल्रेक्षित दैधनक भ्रभण बत्ता फाऩतको यकभ उऩरब्ध गयाइन ेछैन। 

(३) विदेश भ्रभण गदान आभन्रण गने याष्डको सयकाय िा कुनै सॊस्थाफाट िान फस्न य मातामात िचन भार ददएको 
भा दैधनक भ्रभण बत्ताको ऩच्चीस प्रधतशत यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ । 

(४) विदेश भ्रभण गदान आभन्रण गने याष्डको सयकाय िा कुनै सॊस्थाफाट फस्न भार उऩरव्ध बएभा दैधनक भ्रभण 
बत्ताको तेत्तीस प्रधतशत यकभ उऩरव्ध गयाइनेछ । 

(५) विदेश भ्रभण गदान आभन्रण गने याष्डको सयकाय िा कुनै सॊस्थाफाट िाना भार उऩरब्ध बएभा दैधनक भ्रभण 
बत्ताको छ्यासट्टी प्रधतशत यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ । 

(६) ऩदाधधकायी िा सदस्मरे नऩेार फावहयको भ्रभण गदान सम्फक्षन्धत याष्ड िा सॊस्थारे धनधानयण गये फभोक्षजभको 
धफभा गदान राग्ने शलु्क बिुानी ददइनेछ । 

(७) भ्रभण सम्फन्धी थऩ व्मिस्था:- 
(क) क्षजल्रा भ्रभण गनुन ऩूिन सबाभिुफाट स्िीकृधत धरन ुऩने,  

(ि) भ्रभण िचन धभतव्ममी हनु ुऩने,   

(ग) एक क्षजल्राभा एक ऩटकभा दईु ददनबन्दा फढी नफस्न ेव्मिस्था गने य उऩरव्ध बएसम्भ सयकायी गेष्ट 
हाउसभा फस्ने प्रफन्ध गनुन  ऩने, 

(घ) अत्मािश्मक नऩयी एक क्षजल्राभा भवहनाभा  एकऩटकबन्दा फढी भ्रभण नगने, 
(ङ) भ्रभणफाट पके ऩधछ सबाभिु सभऺ प्रधतिेदन ऩेश गयेय भार भ्रभण धफर बिुानी गरयनेछ।         
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अनसूुची-२ 

(दपा ५ सॉग सम्फक्षन्धत) 

ऩदाधधकायी तथा सदस्मराई ददईने अन्म सवुिधा 

ि
.सॊ
. 

सवुिधाको वकधसभ इकाई 
दय सबाभिु 

उऩसबाभिु
/ विऩऺी 
दरको नतेा 

सत्ताऩऺको  भखु्म 
सचेतक सधभधतका 
सबाऩधत विऩऺी 
दरको प्रभिु 

सचेतक 

दरका प्रभिु 
सचेतक, सत्ताऩऺको 
सचेतक य विऩऺी 
दरको सचेतक 

सदस्म 

१  
स्िकीम सक्षचि  
 

जना 
जना 
 

उऩ सक्षचि 
शािा 
अधधक[त 

शािा 
अधधक[त 
१/१ 

या.ऩ.अनॊ. प्रथभ 
नामि सबु्िा 
 

या.ऩ.अनॊ.प्रथभ नामफ 
सबु्िा 
 

या.ऩ.अनॊ.प्र
थभ नामफ 
सबु्िा 

२ कम्मूटय अऩयेटय 
(या.ऩ.अनॊ.प्रथभ) 

जना १ १/1 - - - 

                                                           

 धभधत 2075।09।09 को प्रदेश याजऩरद्वाया हेयपेय । 
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३ कामानरम सहमोगी 
(प्रथभ स्तय) 

जना १ 2/१ - - - 

४ हरकुा सिायी 
चारक(प्रथभ स्तय) 

जना २ १/1 १ १ - 

५ अधतधथ सत्काय प्रधत  
भवहना 
रु. 

१००००
।- 

५0००/ 
5000।- 

४०००।- ३५००।- ३०००।- 

 द्रष्टव्म :- 
 (१) स्िकीम सक्षचिारमका कभनचायीहरुरे सभान तहका धनजाभती कभनचायीरे ऩाए सयह शरुु तरफ स्केर, भहॊगी बत्ता, 

चाडऩिन िचन य ऩोशाक बत्ता प्रदेश सयकाय भक्षन्रऩरयषद्रे भखु्मभन्री तथा भन्रीको स्िकीम सक्षचिारमको 
कभनचायीराई ददएको सवुिधा सयह ददन।े  

(२) स्िकीम सक्षचिारमका कभनचायीहरुरे मस ऐन फभोक्षजभ प्राप्त गने ऩारयश्रधभक धनजहरुको फैंक िाताभा    

                                                           
 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोधधत । 

 धभधत 2075।09।09 को प्रदेश याजऩरद्वाया हेयपेय । 


 धभधत २०७६।७।२९ को प्रदेश याजऩरद्वाया हेयपेय । 


 धभधत २०७६ सार साउन १ गते देक्षि रागू हनुे । 
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उऩरब्ध गयाइनेछ । 
(३) सॊसद सक्षचिारम बएको स्थानभा घय बएका साॊसदहरुको हकभा घय बाडा यकभको अधा यकभ भभनत सवुिधाभा 

  व्मिस्था गरयनछे ।
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अनसूुची–३ 
(दपा २४ को उऩदपा (१) सॉग सम्फक्षन्धत) 

शऩथको ढाॉचा 
भ (सम्फक्षन्धत सदस्मको ऩूया नाभ) 
......................................... भरुकु य जनताप्रधत ऩूणन 
फपादाय यही सत्मधनष्ठाऩूिनक प्रधतऻा गछुन/देश य जनता/ईश्वयको 
नाभभा शऩथ धरन्छु वक नऩेारको सािनबौभसत्ता य याजकीमसत्ता 
नेऩारी जनताभा यहेको नेऩारको सॊविधानप्रधत ऩूणन िपादाय यहॉदै 
प्रदेश सबाको सदस्म ऩदको काभकाज प्रचधरत कानूनको 
अधीनभा यही भरुकु य जनताको सोझो क्षचताई, कसैको डय 
नभानी, ऩऺऩात नगयी, ऩूिानग्रह िा ियाफ बािना नधरई ऩदीम 
गोऩनीमता कामभ यािी ईभान्दायीका साथ गनेछु ।   

 

धभधत्-    

दस्तित्- 

नाभ, थय्- 
 


