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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. 12 
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ूदेश सभाका पदािधकारी तथा सदःयको पािरौिमक र 
सिुवधा सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको ऐन 

  
ूःतावनाः ूदेश सभाका पदािधकारी तथा सदःयको पािरौिमक र 
सिुवधा सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय भएकाले, 
        ूदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 
1. संिक्ष  नाम र ूारम्भः (१) यस ऐनको नाम "ूदेश सभाका 

पदािधकारी तथा सदःयको पािरौिमक र सिुवधा सम्बन्धी ऐन, 
२०७५" रहेको छ । 

(२) यस ऐनको दफा ४, ६ र ७ सपथ महण भएको 
िमित देिख ूारम्भ भएको मािननेछ र अन्य दफाह  तु न्त 
ूारम्भ हनेुछ ।  

2. पिरभाषा : िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा,‐  
(क) "उपसभामखु"  भ ाले ूदेश सभाको उपसभामखु सम्झन ु

पछर् ।  
(ख) "दलको ूमखु सचेतक" भ ाले ूदेश सभामा दश ूितशत 

भन्दा बढी सदःयले ूितिनिधत्व गन राजनीितक दलको 
नेताले  सो  दलको  ूमखु सचेतक  भई  काम  गनर्  तोकेको 
सभाको सदःय सम्झन ुपछर् । 

(ग)  "पदािधकारी" भ ाले सभामखु, उपसभामखु, िवपक्षी दलको 
नेता,  मखु्य सचेतक, दलको ूमखु सचेतक, िवपक्षी 
दलको ूमखु सचेतक र ूदेश सभा सिमितका सभापित 
समेतलाई सम्झन ुपछर् । 

(घ) "ूदेश" भ ाले ूदेश नं. ३ सम्झन ुपछर् । 
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(ङ) "ूमखु सचेतक" भ ाले िवपक्षी दलको नेताले ूदेश 
सभामा िवपक्षी दलको ूमखु सचेतक भई काम गनर् 
तोकेको सभाको सदःय सम्झन ुपछर् । 

(च)  "मखु्य सचेतक" भ ाले ूदेश सभामा बहमुत ूा  
संसदीय दलको नेताले वा त्यसरी बहमुत ूा  गन कुनै 
दल नभएमा मखु्यमन्ऽीले ूदेश सभामा स ा पक्षको 
मखु्य सचेतक भई काम गनर् तोकेको सभाको सदःय 
सम्झन ुपछर् । 

(छ) "राजधानी" भ ाले ूदेश नं. ३ को राजधानी सम्झन ुपछर् 
र सो शब्दले ूदेशको अःथायी  राजधानीलाई समेत 
जनाउँछ । 

(ज)   "िवपक्षी दलको सचेतक" भ ाले ूदेश सभाको िवपक्षी 
दलको नेताले सचेतक भई काम गनर् तोकेको सभाको 
सदःयलाई सम्झन ुपछर् । 

(झ)  "िवपक्षी दलको नेता"  भ ाले देहाय बमोिजमका दलले 
संसदीय दलको नेताका पमा छानेको व्यिक्त सम्झन ु
पछर्ः‐ 
(१) मिन्ऽपिरषद गठन गन वा मिन्ऽपिरषद गठन गनर् 

समथर्न गन दल बाहेक ूदेश सभामा सबै भन्दा 
बढी सदःय भएको दल,  

(२) ूदेश सभामा एक भन्दा बढी दलह को बराबर 
सदःय भएमा ती दलह ले पारःपिरक सहमितको 
आधारमा आफू मध्येबाट मान्यता िदएको कुनै 
एक दल,   
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(३) उपखण्ड (२) बमोिजम पारःपिरक सहमित हनु 
नसकेमा मिन्ऽपिरषद गठन गन वा मिन्ऽपिरषद 
गठन गनर् समथर्न गन दल बाहेकका ूदेश 
सभाका सबै भन्दा बढी सदःयले िवपक्षी दलको 
नेता छा को लािग िलिखत म ुरी गरेको दल,  

(४) उपखण्ड (३) बमोिजम िलिखत म ुरी नभएमा वा 
मिन्ऽपिरषद गठन गन वा मिन्ऽपिरषद गठन गनर् 
समथर्न गन दल बाहेकका ूदेश सभामा दश 
ूितशत वा सो भन्दा बढी सदःय भएको कुनै 
पिन दल नभएमा सभाको लािग ूदेश सभामखुले 
तोकी िदएको दल,  

(५) कुनै व्यिक्त िवपक्षी दलको नेता भइरहेकोमा कुनै 
कारणबाट कुनै दलको ूदेश सभामा दश ूितशत 
भन्दा बढी सदःय पगु्न गई सबैभन्दा बढी सदःय 
भएको दल ब  पगुेमा त्यःतो दल,  

(६) यस खण्डको ूयोजनको लािग सम्बिन्धत दल वा 
सदःयले उपखण्ड (२) बमोिजमको पारःपिरक 
सहमित ूदेश सभा सदःयको िनवार्चन भएको 
पिहलो पटक ूदेश सभाको अिधवेशन बसेको 
िमितले पन्ी िदनिभऽ र पारःपिरक सहमित हनु 
नसकेको िमितले पन्ी िदन िभऽ उपखण्ड (३) 
बमोिजमको िलिखत म ुरी िदन ुपनछ । 

(ञ) "स ा पक्षको सचेतक" भ ाले ूदेश सभामा बहमुत ूा  
संसदीय दलको नेताले वा त्यसरी बहमुत ूा  गन कुनै 
दल नभएमा मखु्यमन्ऽीले ूदेश सभामा स ा पक्षको 
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सचेतक भई काम गनर् तोकेको सभाको सदःय सम्झन ु
पछर् । 

(ट)  "सदःय"  भ ाले मन्ऽी वा पदािधकारी बाहेकका ूदेश 
सभाका सदःय सम्झन ुपछर् ।  

(ठ) "सभापित" भ ाले ूदेश सभाको कुनै सिमितको सभापित 
सम्झन ुपछर् । 

(ड) "सभामखु" भ ाले ूदेश सभाको सभामखु सम्झन ुपछर् । 
(ढ) "सिमित" भ ाले ूदेश सभाको कुनै सिमित सम्झन ुपछर् । 

3.  पािरौिमकः (१) पदािधकारी र सदःयले आफूले िनवार्िचत वा 
मनोनयन भई शपथ िलएको िमित देिख अनसूुची‐१ मा उल्लेख 
भए बमोिजमको पािरौिमक तथा भ ा पाउनेछन ्। 

 (२) कुनै पदािधकारी वा सदःयको पदाविध समा  
नहुँदै िनजको मतृ्य ुभई वा िनजले राजीनामा िदई वा ूदेश 
सभा िवघटन भई िनज आफ्नो पदमा कायम नरहेमा त्यःतो 
पदािधकारी वा सदःयको सदःयता कायम रहेको िदनसम्मको 
पाउने पािरौिमको अितिरक्त एक मिहनाको थप पािरौिमक 
पाउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम पाउने रकम अवःथा 
अनसुार त्यःतो पदािधकारी वा सदःयलाई वा िनजले 
इच्छाएको व्यिक्तलाई िदइनेछ । पदािधकारी वा सदःयको 
मतृ्य ुभएमा मतृ पदािधकारी वा सदःयले कसैलाई इच्छाएको 
रहेनछ वा इच्छाएको व्यिक्त जीिवत रहेनछ भने त्यःतो 
रकम िनजको निजकको हकवालाले पाउनेछ । 

4. पदािधकारी र सदःयको भ ाः (१) पदािधकारी र सदःयलाई 
ूदेश सभाको बैठक वा कुनै सिमित वा उपसिमितको बैठकमा 
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भाग िलएको ूत्येक िदनको लािग बैठक भ ा बापत अनसूुची‐
१ बमोिजमको रकम पाउनेछ ।  

तर ूदेश सभा र सिमितको बैठक एकै िदन बसेकोमा 
पदािधकारी र सदःयले एक िदनको माऽ भ ा पाउनेछ । 
सदन र सिमितको बैठक बापत छु ाछु ै भ ा पाउने छैन । 

(२) ूदेश सभाको अिधवेशन आव्हान र अन्त्य हुँदाका 
बखत आफ्नो ःथायी बासःथानबाट संसदको अिधवेशन वा 
सिमितको बैठकमा भाग िलन आउँदा र भाग िलएर आफ्नो 
बासःथान भएको क्षेऽतफर्  फकर् दा पदािधकारी र सदःयलाई 
दफा ९ बमोिजमको भ ा पाउनेछ । 

तर कुनै पदािधकारी वा सदःय िनवार्िचत भएको क्षेऽ र 
िनजको ःथायी बासःथान भएको क्षेऽ िभ ा िभ ै भएमा ती 
दईु ःथानमध्ये कुनै एक ःथानबाट आउँदा जाँदा त्यःतो भ ा 
पाउनेछ ।  

5. सिचवालय र कमर्चारीको व्यवःथाः (१) आफ्नो कायर्कालभरको 
िनिम  पदािधकारी र सदःयले िनजी सिचवालयको लािग 
अनसूुची–२ मा उल्लेख भए बमोिजमको कमर्चारी सिुवधा र 
अनसूुची‐१ बमोिजमको  िनजी सिचवालय बन्दोवःत सिुवधा 
पाउनेछ । 

(२) सभामखु र उपसभामखु बाहेक अन्य पदािधकारी 
तथा सदःयलाई िनजको कायर्कालभरको िनिम  फिनर्चर 
व्यवःथा गनर् दफा ६ को उपदफा (४) बमोिजमको रकम 
उपलब्ध गराइनेछ । 

(३) िनजी सिचवालयको लािग कायार्लय स ालन र 
मसलन्द तथा अितिथ सत्कारको िनिम  पदािधकारी र 
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सदःयलाई अनसूुची‐२ मा उल्लेख भए बमोिजमको रकम 
उपलब्ध गराइनेछ । 

६. आवास सिुवधाः (१) सभामखु  र  उपसभामखुलाई  आवासको 
िनिम   ूदेश  सरकारको  तफर् बाट  आवँयक फिनर्चर सिहतको 
सरकारी आवासको बन्दोबःत गिरनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ूदेश सरकारको 
तफर् बाट बन्दोबःत भएको घरको ममर्त र सम्भार ूदेश 
सरकारले गनछ ।  

)३ (  सभामखु र उपसभामखु बाहेक अन्य 
पदािधकारी र सदःयलाई अनसूुची‐१मा उल्लेख भए 
बमोिजमको रकम आवास सिुवधा बापत िदइनेछ । 

(४) सभामखु र उपसभामखु बाहेक अन्य पदािधकारी 
र सदःयलाई आवासमा फिनर्चर सम्बन्धी व्यवःथा गनर्को 
लािग ूदेश सभाको एक कायर्कालको िनिम  अनसूुची‐१ 
बमोिजमको रकम उपलब्ध गराइनेछ । 

तर मन्ऽी वा पदािधकारीको हैिसयतले एक पटक 
फिनर्चर सम्बन्धी सिुवधा पाइसकेको भए िनजलाई ूदेश 
सभाको सोही कायर्कालिभऽ यस उपदफा बमोिजमको 
फिनर्चर सिुवधा िदइने छैन । 

(५) पदािधकारी वा सदःयले यस दफा बमोिजम 
पाउने सिुवधा आफ्नो पदाविध समा  भएको िमितले सात िदन 
सम्म पाउनेछ । 

7. सवारी साधन तथा इन्धन सिुवधाः (१) सभामखु र 
उपसभामखुलाई सवारी साधन एक र अनसूुची‐१ मा उल्लेख 
भए बमोिजमको सवारी इन्धन र मोिबल उपलब्ध  
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गराइनेछ ।अन्य पदािधकारीलाई सवारी  साधन र इन्धन 
सिुवधा बापत मािसक पािरौिमक बराबर यातायात खचर् 
िदइनेछ । 

तर मािसक पािरौिमक बराबर यातायात खचर् 
िलएका पदािधकारीलाई सवारी साधन र इन्धन सिुवधा 
उपलव्ध गराइने छैन । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम पदािधकारीले ूा  
गरेको इन्धन र मोिबलको िबल भौचर बझुाउन ुपन छैन । 

(३) यस दफा बमोिजम पदािधकारीलाई उपलब्ध 
गराइएको सवारी साधनको ममर्त र सम्भार ूदेश सभा 
सिचवालयको तफर् बाट गिरनेछ । 

(४) यस दफा बमोिजम पाएको सिुवधा पदािधकारीले 
आफ्नो पदाविध समा  भएको िमितले सात िदन सम्म 
पाउनेछ । 

(५) सवारी सिुवधा उपलब्ध नगराइएको सदःयलाई 
ूदेश सभाको वा कुनै सिमित वा उपसिमितको बैठकमा भाग 
िलएको ूत्येक िदनको िनिम  यातायात सिुवधा बापत 
अनसूुची‐१ बमोिजमको रकम िदइनेछ । 

8. िबजलुी,  धारा र स ार सिुवधाः पदािधकारी तथा सदःयलाई 
धारा, िबजलुी, टेिलफोन महशलु, इन्टरनेट र पऽपिऽका बापत 
अनसूुची‐१ बमोिजमको सिुवधा िदइनेछ। 

9. दैिनक तथा ॅमण भ ाः (१) ूदेश सभाको कामको 
िसलिसलामा नेपालिभऽ वा बािहर ॅमण गदार्  पदािधकारी वा 
सदःयलाई अनसूुची‐१ बमोिजमको दैिनक तथा ॅमण भ ा 
िदइनेछ । 
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10. चाडर्पवर् खचर्ः(१) पदािधकारी र सदःयले आफ्नो धमर्,  संःकृित र 
परम्परा  अनसुार    मनाइने    चाडर्पवर्को  लािग  आफूले    खाईपाई 
आएको  एक  मिहनाको  पािरौिमक    बराबरको    रकम    ूत्येक 

आिथर्क  वषर् चाडर्पवर्  खचर्को   पमा पाउनेछन ्। 
  )२(  उपदफा (१) बमोिजमको रकम पदािधकारी 

तथा सदःयले एक आिथर्क वषर्मा एकपटक आफ्नो 
धमर्संःकृित र परम्परा अनसुार मनाउने मखु्य चाडपवर्को 
अवसरमा भकु्तानी िलन सक्नेछन ्।  

११. िबल भरपाई इत्यािद पेश गनुर् पनः (१) ॅमण भ ाको 
भकु्तानीको िनिम  पिहलो पटक अिधवेशनमा  आउँदाको 
हवाईजहाज,  रेल र बसको िटकट बापत भएको खचर्को िबल 
भरपाई र पैदल ॅमण गरेकोमा आफूले ॅमण गरेको कोस 
ूमािणत गिरएको िनःसा ॅमण िबलको साथ पेश गनुर् पनछ । 

(२) ॅमण खचर्मा पिरवतर्न नभएसम्म उपदफा (१) 
बमोिजम एक पटक ूमािणत िबल भौचर संलग्न भएको 
दैिनक तथा ॅमण भ ाको िबल बराबरको रकम दोॐो पटक 
देिख सदन वा सिमितको बैठकमा भाग िलन आउँदा जाँदाको 
लािग पिन दैिनक तथा ॅमण भ ा बापत एकमु  खचर् लेखी 
सम्बिन्धत पदािधकारी वा सदःयलाई ूदेश सभाको 
सिचवालयले उपलब्ध गराउनेछ । 

१२. दोहोरो पन गरी ॅमण भ ा नपाउनेः सिमितको बैठक 
चिलरहेको समयमा सभाको बैठक ूारम्भ हनेु कुराको वा 
सभाको बैठक चिलरहेको समयमा सिमितको बैठक ूारम्भ हनेु 
कुराको सूचना ूकािशत  भएकोमा सो बमोिजम सभा वा 
सिमितको बैठक ूारम्भ हनेु र चिलरहेको सभा वा सिमितको 
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बैठक  अन्त्य भएको िमित बीचको अविध सात िदन भन्दा 
बढी फरक नभएमा चालू बैठकमा भाग िलइरहेको  पदािधकारी 
वा सदःयले पिछबाट ूारम्भ भएको सदन वा सिमितको 
बैठकको अन्त्य भएपिछ माऽ यस  ऐन बमोिजमको ॅमण 
भ ाको सिुवधा पाउनेछ । 

१३. राहदानी सिुवधाः ूदेश सभाको कामको िसलिसलामा वा 
नेपालको ूितिनिधत्व गरी िवदेशको ॅमणमा जाँदा पदािधकारी र 
सदःयले नेपाल  सरकारले तोके बमोिजमको राहदानी  
पाउनेछन ्। 

१४. उपचारको व्यवःथाः  (१) पदािधकारी र सदःयलाई उपचारको 
िनिम  ूदेश सभा सिचवालयले  ःवाःथ्य  िबमाको लािग 

िूिमयम बापत अनसूुची-१ बमोिजमको रकम उपलब्ध  

गराइनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम ःवाःथ्य िबमाको 

व्यवःथा नभएमा पदािधकारी तथा सदःयलाई सामूिहक पमा 
ूदेश सरकारले तोकेको एकजना िचिकत्सकको सेवा उपलब्ध 
गराइनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको िचिकत्सकले 
अःपतालमा भनार् भई औषिध उपचार गनर् िसफािरस गरेमा 
पदािधकारी तथा सदःयले सरकारी अःपतालमा भनार् भई वा 
नभई औषिध उपचार गराएमा त्यसरी उपचार गराउँदा 
लागेको ूिेःबप्शन तथा िबल बमोिजमको खचर् ूदेश 
सरकारले व्यहोनछ । 

 

१५. कायार्लय सिुवधाः (१) पदािधकारीलाई आफ्नो कायार्लय ःथापना 
गनर् ूदेश सभाको सिचवालयमा कायर्कक्ष उपलब्ध गराइनेछ । 
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(२)  उपदफा (१) बमोिजम कायर्कक्षमा 
आवँयक फिनर्चर,  कम्प्यूटर र टेिलफोन उपलब्ध  
गराइनेछ । 

१६.  अःथायी सिमितको सभापित तथा उपसिमितको संयोजक र 
सदःयले पाउन ेसिुवधाः (१) कुनै खास ूयोजनका लािग ूदेश 
सभाले अःथायी ूकृितको कुनै सिमित गठन गरेमा त्यःतो 
सिमितको सभापित र सदःय तथा सो सिमित अन्तगर्त गिठत 
उपसिमितको संयोजक र सदःयले दफा ४ को उपदफा (१)  

    बमोिजमको बैठक भ ा पाउने छन ्। 
(२) उपदफा (१) बमोिजम गिठत सिमितको 

सभापितलाई दफा ७ को उपदफा (१) बमोिजम सिुवधा 
िदइनेछ । अन्य सदःय तथा उपसिमितको संयोजक र 
सदःयलाई दफा ७ को उपदफा (५) बमोिजम यातायात 
सिुवधा बापतको रकम िदइनेछ । 

 

१७. ि िविहन र अशक्त पदािधकारी वा सदःयलाई िवशेष सिुवधाः 
(१) कुनै पदािधकारी वा सदःय  ि िविहन वा शारीिरक 
पले अशक्त भई िहँडडलु गनर् िनजलाई पिरचारकको सेवाको 
आवँयकता छ  भ े कुरा सभामखु वा अध्यक्षलाई लागेमा 
त्यःतो पदािधकारी वा सदःयको साथ रहने एकजना 
 पिरचारक उपलब्ध गराइनेछ  । 

(२) पदािधकारी वा सदःयको साथमा उपदफा (१) 
बमोिजम रहेको पिरचारकलाई देहाय बमोिजमको सिुवधा ूा  
हनेुछः– 

(क) दैिनक भ ाः पदािधकारी वा सदःयले पाउने दैिनक 
भ ाको आधा । 
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(ख) ॅमण भ ाः पदािधकारी वा सदःयले ॅमण गदार् पाए 
सरहको सिुवधा । 

१८. पेँकीः (१) पदािधकारी वा सदःयले यस ऐन बमोिजम पाउने 
पािरौिमक र आवास सिुवधा बापतको  रकम पेँकीको पमा 
माग गरेमा सोही आिथर्क वषर्िभऽ फछर्य ट गन गरी बढीमा 
तीन मिहनासम्मको पेँकी पाउन सक्नेछ । 

१९.  पािरौिमक,  भ ा तथा सिुवधा बापतको रकम भकु्तानीः  
पदािधकारी र सदःयले यस ऐन बमोिजम पाउने पािरौिमक, 

भ ा तथा अन्य सिुवधा बापतको रकम ूदेश सभाको 
सिचवालयबाट बक खातामा भकु्तानी पाउनेछन ्। 

२०. भ ा नपाउनेः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन कुनै पदािधकारी वा सदःय  सभाबाट िनलिम्बत 
भएमा त्यःतो िनलिम्बत अविधभर र फौजदारी अिभयोगमा 
अदालतको आदेश बमोिजम थनुा,  कैद वा धरौटीमा रहेमा 
त्यसरी थनुा, कैद वा धरौटीमा रहेको अविधभरको लािग िनजले 
 यस ऐन बमोिजम पाउने कुनै िकिसमको भ ा पाउने छैन । 
       तर िनजको िनलम्वन फुकुवा भएमा वा अदालतबाट 
सफाई पाएमा पािरौिमक तथा सिुवधा रोक्का भएको िमित देिख 
पािरौिमक तथा सिुवधा पाउनेछ । 

(२) कुनै पदािधकारी दईु वटा पदमा मनोनीत वा 
िनवार्िचत भएमा िनजले कुनै एक पदको सिुवधा माऽ  
पाउनेछ । 

२१. सरुक्षाको व्यवःथाः ूदेश सभाका सभामखु  तथा उपसभामखुलाई 
आवँयक पन सरुक्षाको व्यवःथा ूदेश सरकारले िनधार्रण गरे 
बमोिजम हनेुछ । 
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२२. एउटा सिुवधा माऽ पाउनेः सरकारी कोषबाट िनवृ भरण पाएको 
व्यिक्त पदािधकारी वा सदःयमा  िनवार्िचत वा मनोनीत भएमा 
त्यःतो पदािधकारी वा सदःयले िनवृ भरण वा यस ऐन 
बमोिजमको पािरौिमक मध्ये एउटा सिुवधा माऽ पाउनेछ । 

२३. सिुवधाको  दु पयोग  गनर्  नहनेुः   यस  ऐनका  िविभ   दफाह मा 
उल्लेख भएका सिुवधाह  सम्बिन्धत पदािधकारी  तथा सदःय 
ःवयंले माऽ उपयोग गनर् पाउनेछन ्। सम्बिन्धत पदािधकारी तथा 
सदःयले  सिुवधाको  दु पयोग  गरेमा  ूचिलत  कानून  बमोिजम 
कारबाही  हनेुछ । 
ःप ीकरण  :  यस  दफाको  ूयोजनको लािग सिुवधाको  दु पयोग 
भ ाले मािथ दफा दफामा तोिकए भन्दा बढी सिुवधा  िलने, अन्य 
व्यिक्तलाई  सिुवधा  िदलाइिदने,  योग्यता  नपगुेको  व्यिक्तलाई 
िनयिुक्त  िदने, गलत  व्यिक्त  वा कागजात खडा गरी सिुवधा  िलने, 
सरकारी  धनमालको  हानी नोक्सानी  परुय्ाउने  लगायतका 
कायर्लाई बझुाउनेछ।   

२४.  ू देश सभा सदःयको शपथः (१) ूदेश सभा सदःयले ूदेश 
सभा वा त्यसको कुनै सिमितको बैठकमा  भाग िलनअुिघ ूदेश 
सभाको अध्यक्षता गन व्यिक्त समक्ष अनसूुची–३ बमोिजमको 
ढाँचामा शपथ िलन ु पनछ ।    

तर संिवधानको धारा १८२ को उपधारा (५) 
बमोिजमको सदःयले ूदेश ूमखु समक्ष शपथ िलन ुपनछ ।    

(२) कुनै सदःयले आफ्नो मातभृाषामा शपथ िलन 
चाहेमा त्यःतो सदःयले उपदफा (१) बमोिजमको शपथको 
व्यहोरा आफ्नो मातभृाषामा अनवुाद गरी सो अनवुादको ूित 
ूदेश सभा वा त्यसको कुनै सिमितको पिहलो बैठकमा भाग 
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िलन ु तीन िदन अगावै ूदेश सभा सिचवालयलाई उपलब्ध 
गराउन ुपनछ ।    

(३) यस दफा बमोिजम सदःयले शपथ िलए पिछ 
आफूले िलएको शपथको ूितमा हःताक्षर गरी ूदेश सभाको 
अध्यक्षता गन व्यिक्त समक्ष पेश गनुर् पनछ ।    

(४) कुनै सदःयले आफ्नो मातभृाषामा शपथ 
िलएकोमा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा र अन्य नेपाली 
मातभृाषाको शपथको ूितह मा हःताक्षर गरी ूदेश सभाको 
अध्यक्षता गन व्यिक्त समक्ष पेश गनुर् पनछ । 

(५) यस दफा बमोिजम सदःयले िलएको शपथको 
अिभलेख ू देश सभा सिचवालयले राख्नछे । 

२५. अनसूुचीमा हेरफेर गनर् सक्नेः ूदेश सरकारले ूदेश राजपऽमा 
सूचना ूकाशन गरी पदािधकारी वा सदःयलाई मकार् नपन 
िकिसमबाट अनसूुचीमा हेरफेर गनर् सक्नेछ । 

२६. बचाउः यो ऐन ूारम्भ हनुभुन्दा अिघ ूदेश मिन्ऽपिरषदको िनणर्य 
बमोिजम ूदेश  सभाका पदािधकारी तथा सदःयले पाएको 
सिुवधा यस ऐनमा व्यवःथा भएको हदसम्म यसै ऐन बमोिजम 
भएको मािननेछ ।                                           
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अनसूुची-१ 
(दफा ३,४,५,६,७,८, र ९ सँग सम्बिन्धत ) 

पदािधकारी तथा सदःयले पाउने पािरौिमक तथा सिुवधा 
 
ब.
सं. 

सिुवधाको 
िकिसम 

इकाई दर सभामखु िवपक्षी दलको 
नतेा/ 
उपसभामखु 

स ापक्षको  
मखु्य 
सचेतक 
सिमितका 
सभापित 
िवपक्षी 
दलको 
ूमखु 
सचेतक,  

दलका ूमखु 
सचेतक, 
स ापक्षको 
सचेतक र 
िवपक्षी दलको 
सचेतक 

सदःय

१ पािरौिमक ूित 
मिहना . 

५३०००।- ५००००।- ४९०००।- ४७०००।- ४५०००।-

२ बैठक भ ा ूित िदन
. 

१०००।- १०००।- १०००।- १०००।- १०००।-

३ स ार 
सिुवधा 
(टेलीफोन, 
इन्टरनेट, 
पऽपिऽका) 

ूित 
मिहना . 

५०००।- २०००/३०००।- २०००।- १५००।- १५००।-

४ आवास 
सिुवधा 

ूित 
मिहना . 

आवास
उपलब्ध 
गराउने 

२५०००/आवा
स उपलब्ध 
गराउने 

२५०००।- १५०००।- १५०००।-

५ फिनर्चर 
(पाँच वषर्को 
अविधमा 
एक पटक) 

एक मु
. 

- ५००००/०  ५००००।- ५००००।- ५००००।-

६ िनजी 
सिचवालय 
बन्दोवःत 

ूित 
मिहना . 

२०००।- १७५०।- १७५०।- १२००।- -

७ सवारी 
इन्धन 

ूित 
मिहना िल. 

१५० १२५ १२५।- १२५।- -

८ मोिवल ऽैमािसक 
िल. 

१० ५ ५ ५ -

९  यातायात 
सिुवधा 

ूितिदन ‐  - - - १०००।-

१० िबजलुी, 
धारा 

ूित 
मिहना  

िवल अनसुार २०००/िवल
अनसुार 

२०००।- २०००।- २०००।-

११ दैिनक ॅमण 
भ ा 

ूित िदन
. 

२५००।- २०००।- २०००।- २०००।- २०००।-

१२ िवदेश ॅमण ूित िदन २००।- १७५।- १७५।- १७५।- १७५।-
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ब.
सं. 

सिुवधाको 
िकिसम 

इकाई दर सभामखु िवपक्षी दलको 
नतेा/ 
उपसभामखु 

स ापक्षको  
मखु्य 
सचेतक 
सिमितका 
सभापित 
िवपक्षी 
दलको 
ूमखु 
सचेतक,  

दलका ूमखु 
सचेतक, 
स ापक्षको 
सचेतक र 
िवपक्षी दलको 
सचेतक 

सदःय

गदार्को 
दैिनक भ  

अमेिरकी 
डलरमा 

१३ याऽा िबमा ूित ॅमण  
. 

(लाखमा) 

१० १० १० १० १०

 
ि व्य :- 

(१) िवदेश ॅमण गदार् भारतको चे ाई, हैदराबाद, बगलोर, 
ममु्बई, िदल्ली, कोलकाता र ब लादेशको  ढाका र 
चटगाउँ बाहेक अन्य ःथानमा रात िबताउन ु पदार् मािथ 

उल्लेिखत दरको  पचास ूितशत रकम माऽ िदइनेछ । 

अन्य देशको हकमा मािथको दररेट अनसुार नै हनेुछ । 

(२) िवदेश ॅमण गदार् आमन्ऽण गन रा को सरकार वा 
कुनै संःथाबाट दैिनक भ ा बापतको रकम उपलब्ध 
गराइएको अवःथामा उल्लेिखत दैिनक ॅमण भ ा 
बापतको रकम उपलब्ध गराइने छैन। 

(३) िवदेश ॅमण गदार् आमन्ऽण गन रा को सरकार वा 
कुनै संःथाबाट खान बःन र यातायात खचर् माऽ िदएको 
मा दैिनक ॅमण भ ाको पिच्चस ूितशत रकम 
उपलब्ध गराइनेछ । 
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(४) िवदेश ॅमण गदार् आमन्ऽण गन रा को सरकार वा 
कुनै संःथाबाट बःन माऽ उपलव्ध भएमा दैिनक ॅमण 
भ ाको ते ीस ूितशत रकम उपलव्ध गराइनेछ । 

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

(६) पदािधकारी वा सदःयले नेपाल बािहरको ॅमण गदार् 
सम्बिन्धत रा  वा संःथाले िनधार्रण गरे बमोिजमको 
िबमा गदार् लाग्ने शलु्क भकु्तानी िदइनेछ । 

(७) ॅमण सम्बन्धी थप व्यवःथा:- 
(क) िजल्ला ॅमण गनुर् पूवर् सभामखुबाट ःवीकृित िलन ु

पन,  

(ख) ॅमण खचर् िमतव्ययी हनु ुपन,   

(ग) एक िजल्लामा एक पटकमा दईु िदनभन्दा बढी 
नबःने व्यवःथा गन र उपलव्ध भए  सम्म 
सरकारी गे  हाउसमा बःने ूबन्ध गनुर् पन, 

(घ) अत्यावँयक नपिर एक िजल्लामा मिहनामा एक 
पटकभन्दा बढी ॅमण नगन, 

(ङ) ॅमणबाट फक पिछ सभामखु समक्ष ूितवेदन 
पेश गरेर माऽ ॅमण िबल भकु्तानी गिरनेछ। 
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अनसूुची-२ 
(दफा ५ सँग सम्बिन्धत) 

पदािधकारी तथा सदःयलाई िदईने अन्य सिुवधा 
ब.
सं. 

सिुवधाको 
िकिसम 

इकाई 
दर 

सभामखु िवपक्षी दलको 
नतेा/उपसभामखु 

स ापक्षको  
मखु्य 
सचेतक 
सिमितका 
सभापित 
िवपक्षी 
दलको ूमखु 
सचेतक,  

दलका
ूमखु 
सचेतक, 
स ापक्ष
को 
सचेतक 
र 
िवपक्षी 
दलको 
सचेतक 

सदःय

१  
ःवकीय 
सिचव  
 

जना 
जना 
 

उप सिचव
शाखा 
अिधक [त 

रा.प.अनं ूथम 
नायव सबु्वा 

रा.प.अनं. 
ूथम नायव 
सबु्वा 
 

रा.प.अ
नं. ूथम 
नायब 
सबु्वा 
 

रा.प.अनं.ू
थम नायब 
सबु्वा 
 

२ कम्यूटर 
अपरेटर 
(रा.प.अ
नं.ूथम) 

जना १ १ - - - 

३ कायार्लय 
सहयोगी 
(ूथम 
ःतर) 

जना १ १ - - - 

४ हलकुा 
सवारी 
चालक(ू
थम 
ःतर) 

जना २ १ १ १ -

५ अितिथ 
सत्कार 

ूित  
मिहना 
. 

१००००।- ४५००/5000।- ४०००।- ३५००।- ३०००।-

 ि व्य :- 
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(१)  ःवकीय सिचवालयका कमर्चारीह ले सु  ःकेल अनसुारको 
तलबमाऽ पाउनेछन ्। 

(२)  ःवकीय सिचवालयका कमर्चारीह ले यस ऐन बमोिजम ूा  
गन पािरौिमक िनजह को बक खातामा उपलब्ध गराइनेछ । 

(३)  संसद सिचवालय भएको ःथानमा घर भएका सांसदह को 
हकमा घर भाडा रकमको अधा रकम ममर्त सिुवधामा व्यवःथा 
गिरनेछ ।   
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अनसूुची–३ 
(दफा २४ को उपदफा (१) सगँ सम्बिन्धत) 

शपथको ढाचँा 
म (सम्बिन्धत सदःयको पूरा नाम) ......................................... 
मलुकु र जनताूित पूणर् बफादार रही सत्यिन ापूवर्क ूित ा गछुर्/देश 
र जनता/ई रको नाममा शपथ िलन्छु िक नेपालको सावर्भौमस ा र 
राजकीयस ा नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संिवधानूित पूणर् 
वफादार रहँदै ूदेश सभाको सदःय पदको कामकाज ूचिलत 
कानूनको अधीनमा रही मलुकु र जनताको सोझो िचताई, कसैको डर 
नमानी,  पक्षपात नगरी,  पूवार्मह वा खराब भावना निलई पदीय 
गोपनीयता कायम राखी ईमान्दारीका साथ गनछु ।   
 

िमितः-        
     दःतखतः-  

नाम, थरः- 

ूमाणीकरण िमित : २०७५।०६।०४                                 
 आ ाले,    
 राजकुमार ौे   
 ूदेश सरकारको सिचव 

 
 
 

@) 
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