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ूदेश सरकार 

मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय 

ूदेश नं. ३, हेट डा 
;"rgf ! 

ूदेश सभाका सभामखु, उपसभामखु तथा सदःयको पािरौिमक र 
सिुवधा तोक्ने सम्बन्धी मिन्ऽपिरषदको आदेश २०७५ 

ूःतावनाः ूदेश कानून नबने सम्म ूदेश सभाका सभामखु, 
उपसभामखु तथा सदःयको पािरौिमक र सिुवधा सम्बन्धमा व्यवःथा 
गनर् वाञ्छनीय भएकाले,  
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ूदेश सरकारले नेपालको संिवधानको धारा १९६ 
बमोिजम यो आदेश जारी गरेको छ । 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भः (१) यस आदेशको नाम “ूदेश 
सभाका सभामखु, उपसभामखु तथा सदःयको पािरौिमक र 
सिुवधा सम्बन्धी आदेश, २०७५” रहेको छ । 

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

आदेशमा,–  
(क) “उपसभामखु”  भ ाले ूदेश सभाको उपसभामखु 

सम्झन ुपछर् ।  
(ख) “पदािधकारी”  भ ाले सभामखु,  उपसभामखु,  िवपक्षी 

दलको नेता, मखु्य सचेतक, ूमखु सचेतक, दलको 
ूमखु सचेतक र ूदेश सभा सिमितका सभापित 
समेतलाई सम्झन ुपछर् । 

(ग) “ूदेश” भ ाले ूदेश नं. ३ सम्झन ुपछर् । 
(घ) "ूमखु सचेतक" भ ाले िवपक्षी दलको नेताले 

ूदेश सभामा िवपक्षी दलको ूमखु सचेतक भई 
काम गनर् तोकेको सभाको सदःय सम्झन ुपछर् । 

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

(छ) “ि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 दश ूितशत वा सो भन्दा बढी 
सदःय भएको दलमध्ये सबै भन्दा बढी 
सदःय भएको दल,  

(२) ूदेश सभामा दश ूितशत वा सो भन्दा 
बढी सदःय भएका एक भन्दा बढी 
दलह को बराबर सदःय भएमा ती 
दलह ले पारःपिरक सहमितको आधारमा 
आफूमध्येबाट मान्यता िदएको कुनै एक 
दल,   

(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 
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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, वा  

(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 ।  

(ज) "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 । 

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

(ञ)  “सदःय”  भ ाले मन्ऽी वा पदािधकारी 
बाहेकका ूदेश सभाका सदःय सम्झन ुपछर् ।  

(ट) “सभापित” भ ाले ूदेश सभाको कुनै सिमितको 
सभापित सम्झन ुपछर् । 

(ठ) “सभामखु”  भ ाले ूदेश सभाको सभामखु 
सम्झन ुपछर् । 

(ड) “सिमित”  भ ाले ूदेश सभाको कुनै सिमित 
सम्झन ुपछर् । 
 

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

तर चरम आिथर्क िवौंृखलता वा ूाकृितक िवप  वा 
महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्प  भइर् संकटकाल 
घोषणा भएमा वा संघीय शासन लागू भएको कारणबाट ूदेश 
सभा कायम नरहेमा यस दफा बमोिजमको सिुवधा पाउने  
छैन ।  

(२) कुनै पदािधकारी वा सदःयको पदाविध समा  
नहदैु ि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 
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पाउने पािरौिमकको 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 । 

 

४. पदािधकारी र सदःयको भ ाः (१) पदािधकारी र सदःयलाई 
ूदेश सभाको बैठक वा कुनै सिमित वा उपसिमितको 
बैठकमा 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 अिधबेशन 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 ःथान मध्ये कुनै एक ःथानबाट आउँदा जाँदा त्यःतो 
भ ा पाउनेछ ।  
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५. 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 
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 
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लािग ूदेश सभाको एक कायार्विधको िनिम  अनसूुची–१ 
बमोिजमको रकम उपलब्ध गराइनेछ । 

तर मन्ऽी वा पदािधकारीको हैिसयतले एक पटक 
फिनर्चर सम्बन्धी सिुवधा पाइसकेको भए िनजलाई ूदेश 
सभाको सोही कायार्विध िभऽ 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 । 

 

७. सवारी साधन तथा इन्धन सिुवधाः (१) सभामखु, उपसभामखु  
र िवपक्षी दलको नेतालाई सवारी साधन एक र अनसूुची–१ 
मा उल्लेख भए बमोिजमको सवारी इन्धन र मोिबल उपलब्ध 
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 । 
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(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 । 

 
८. िबजलुी,  धारा र स ार सिुवधाः पदािधकारी तथा सदःयलाई 

धारा, िबजलुी, टेिलफोन महशलु,  इन्टरनेट र पऽपिऽका 
बापत अनसूुची–१ बमोिजमको सिुवधा िदइनेछ। 
 

९. दैिनक तथा ॅमण भ ाः ूदेश सभाको कामको िसलिसलामा 
नेपालिभऽ वा बािहर ॅमण गदार् पदािधकारी वा सदःयलाई 
अनसूुची–१ बमोिजमको दैिनक तथा ॅमण भ ा िदइनेछ । 

 

१०. चाडपवर्   खचर्ः (१) पदािधकारी र सदःयले  आफ्नो  धमर्, 
संःकृित  र  परम्परा  अनसुार  मनाइने  चाडपवर्को  लािग  आफूले 
खाईपाई  आएको  एक  मिहनाको  पािरौिमक  बराबरको  रकम 
ूत्येक आिथर्क वषर् चाडपवर् खचर्को  पमा पाउनेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम पदािधकारी तथा 
सदःयले एक आिथर्क वषर्मा एकपटक आफ्नो धमर्, संःकृित 
र परम्परा अनसुार मनाउने मखु्य चाडपवर्को अवसरमा 
भकु्तानी िलन सक्नेछन ्। 
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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 ा नपाउनःे 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 
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 आदेश 
बमोिजमको ॅमण भ ाको सिुवधा पाउनेछ । 
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१३. राहदानी सिुवधाः ूदेशसभाको 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 बीमाको लािग िूिमयम 
वापत अनसूुची–१ बमोिजमको रकम उपलब्ध गराइनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ःवाःथ्य बीमाको 
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 
औषिध उपचार गराएमा त्यसरी उपचार गराउँदा लागेको 
ूिेःबप्शन तथा िबल बमोिजमको खचर् ूदेश सरकारले 
व्यहोनछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजमको उपचार खचर् 
बापतको रकम ूदेश सभा सिचवालयले पदािधकारी तथा 
सदःय भनार् भएको सरकारी अःपताललाई भकु्तानी गनछ । 

  
१४. 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 । 

 

१५. अःथायी सिमितको सभापित तथा उपसिमितको संयोजक र 
सदःयले पाउने 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 । 

  
१६. ि ि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 । 

 

१७. पेँकीः पदािधकारी वा सदःयले यस आदेश बमोिजम पाउने 
पािरौिमक र आवास सिुवधा बापतको रकम पेँकीको पमा 
माग गरेमा सोही आिथर्क वषर्िभऽ फ ौट गन गरी बढीमा 
तीन मिहनासम्मको पेँकी पाउन सक्नेछ । 
 

१८. पािरौिमक,  भ ा तथा सिुवधा बापतको रकम भकु्तानीः  
पदािधकारी र सदःयले यस आदेश बमोिजम पाउने 
पािरौिमक,  भ ा तथा अन्य सिुवधा बापतको रकम ूदेश 
सभाको सिचवालयबाट बक खातामा भकु्तानी पाउनेछन ्। 
 

१९. भ ा नपाउनेः (१) यस आदेशमा 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 आदेश बमोिजम पाउने कुनै 
िकिसमको भ ा पाउने छैन । 

(२) कुनै पदािधकारी दईु वटा पदमा मनोनीत वा 
िनवार्िचत भएमा िनजले कुनै एक पदको सिुवधा माऽ  
पाउनेछ । 
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२०. सरुक्षाको व्यवःथाः ूदेश  सभाका   सभामखु   तथा  
उपसभामखुलाई  आवँयक  पन  सरुक्षाको व्यवःथा ूदेश 
सरकारले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 
 

२१. 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 
आदेश बमोिजमको पािरौिमक मध्ये एउटा सिुवधा माऽ 
पाउनेछ । 
 

२२. सिुवधाको  दु पयोग गनर् नहनेुः यस आदेशका  िविभ   दफाह मा 
उल्लेख  भएका  सिुवधाह   सम्बिन्धत  पदािधकारी  तथा  सदःय 
ःवयंले  माऽ  उपयोग  गनर्  पाउने छन ्।  सम्बिन्धत  पदािधकारी  
तथा   सदःयले  सिुवधाको  दु पयोग  गरेमा ूचिलत  कानून 
बमोिजम कारवाही  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  हानीनोक्सानी  परुय्ाउने 
लगायतका कायर्लाई बझुाउनेछ  ।  

 
२३. बचाउः यो आदेश ूारम्भ  हनुभुन्दा अिघ  ूदेश मिन्ऽपिरषदको 

िनणर्य बमोिजम ूदेश  सभाका पदािधकारी तथा सदःयले 
पाएको सिुवधा यस आदेशमा व्यवःथा भएको हदसम्म यसै 
आदेश बमोिजम भएको मािननेछ ।  
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अनसूुची-१ 
(दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८, र 9 सँग सम्बिन्धत) 

 
पदािधकारी तथा सदःयले पाउन ेपािरौिमक तथा सिुवधा 

 

ि व्य : 

१. यरुोिपयन मलुकुह , अ ेिलया, न्यिुजल्याण्ड, अमेिरका, 
क्यानाडा, कुवेत, कोिरया, जापान, हङकङ, स, कतार, 
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जािम्बया, यू.ए.इर्. िसंगापरु, लेवनान, बहराइनको ॅमण गदार् 
मािथ उिल्लिखत दरमा ते ीस ूितशत थप रकम  

िदइनेछ । 

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 उल्लेिखत दरको  पचास 

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

३. ि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 । 

४. िवदेश ॅमण गदार् आमन्ऽण गन रा को सरकार वा कुनै 
संःथाबाट खाना बःन र यातायात खचर् माऽ िदएको मा 
दैिनक ॅमण भ ाको पच्चीस ूितशत रकम उपलव्ध 
गराइनेछ । 

५. ि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 ।  

६. िवदेश ॅमण गदार् आमन्ऽण गन रा को सरकार वा कुनै 
संःथाबाट खाना माऽ उपलव्ध भएमा दैिनक ॅमण भ ाको 
ास ी ूितशत रकम उपलव्ध गराइनेछ । 

७. पदािधकारी वा सदःयले नेपाल बािहरको ॅमण गदार् 
सम्बिन्धत रा  वा संःथाले िनधार्रण गरे बमोिजमको िबमा 
गदार् लाग्ने शलु्क भकु्तानी िदइनेछ । 
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८. ॅमण सम्बन्धी थप व्यवःथाः 
(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 नपरी एक िजल्लामा मिहनामा एक 
पटकभन्दा बढी ॅमण नगन, 

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

पदािधकारी तथा सदःयलाई िदइन ेअन्य सिुवधा 

 

ि व्य : 

१.  ःवकीय सिचवालयका कमर्चारीह ले सु  ःकेल अनसुारको 
तलबमाऽ पाउनेछन ्। 

२.  ःवकीय सिचवालयका कमर्चारीह ले यस आदेश बमोिजम ूा  
गन पािरौिमक िनजह को बक खातामा उपलब्ध गराइनछे । 

  



v08 !_ cltl/Qmf° ^ k|b]z /fhkq efu @ ldlt @)&%.@.@ 

19 
 

;"rgf @ 

मखु्यमन्ऽी र मन्ऽीको पािरौिमक तथा अन्य सिुवधा 
सम्बन्धी आदेश, 2075 

ूःतावना : ूदेश ऐन नबने सम्म मखु्यमन्ऽी र मन्ऽीको 
पािरौिमक तथा सिुवधाका सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय 
भएकोले, 

ूदेश सरकारले नेपालको संिवधानको धारा १७१ 
बमोिजम यो आदेश जारी गरेको छ । 

  
१. संिक्ष  नाम र ूारम्भ: (१) यो आदेशको नाम "मखु्यमन्ऽी 

र मन्ऽीको पािरौिमक तथा अन्य सिुवधा सम्बन्धी आदेश, 
2075" रहेको छ ।  

(२) यो आदेश तु न्त ूारम्भ हनेुछ । 
                    

२. पिरभाषा:  िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस 
आदेशमा,‐  
(क) “ूदेश” भ ाले ूदेश नं. ३ 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 । 
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३. पािरौिमक :  (१) मखु्यमन्ऽी र मन्ऽीले पाउने पािरौिमक 
तथा सिुवधा शपथ महण गरेको िमित देिख  अनसूुची-१ मा 
उल्लेख भए बमोिजम ूा  गनछ। 

तर चरम आिथर्क िवौंृखलता वा ूाकृितक िवप  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। 

(2) मखु्यमन्ऽी वा कुनै मन्ऽीको मन्ऽीपदमा बहाल 
रहेकै अवःथामा मतृ्य ु भई वा िनजले िदएको राजीनामा 
ःवीकृत भई वा मिन्ऽपिरषद िवघटन भई वा अन्य कुनै 
तवरबाट िनज मन्ऽी पदमा कायम नरहेमा िनजलाई मन्ऽी 
पद कायम रहेको िदनसम्म पाउने पािरौिमक िदइनेछ।  

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

  
४. आवास सिुवधा : (१) मखु्यमन्ऽी र मन्ऽीलाई आवासको 

िनिम  ूदेश सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबःत हनेुछ। 
त्यःतो घरको बन्दोबःत नभएमा वा ूदेशको राजधानीमा 
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आफ्नो उपयकु्त घर नभएमा घरभाडा बापत अनसूुची‐१ मा 
उल्लेख भए बमोिजमको रकम िदइनेछ।  

(2) उपदफा (1) बमोिजमको सिुवधा मखु्यमन्ऽी र 
मन्ऽीले आफ्नो कायर्काल समा  भएको  िमितले सात 
िदनसम्म पाउनेछन।् 

  
५. धारा, िवजलुी, टेिलफोन तथा स ार सिुवधा :  मखु्यमन्ऽी र 

मन्ऽीलाई धारा, िवजलुी, टेिलफोन, इन्टरनेट र पऽपिऽका 
सिुवधा बापत अनसूुची‐१ बमोिजमको सिुवधा िदइनेछ। 
 

६. सवारी तथा इन्धन सिुवधा:  (1) मखु्यमन्ऽी र ूत्येक 
मन्ऽीले सवारीको िनिम  सवारी साधन एक र अनसूुची-१ 
मा उल्लेख भए बमोिजमको इन्धन पाउनेछन।् 

(2) उपदफा (1) बमोिजमको सिुवधा मखु्यमन्ऽी र 
मन्ऽीले आफ्नो कायर्काल समा  भएको िमितले सात 
िदनसम्म पाउनेछन।् 

  
७. दैिनक तथा ॅमण भ ाः (1) मखु्यमन्ऽी र मन्ऽीलाइर् 

सरकारी कामको िसलिसलामा नेपालिभऽ वा नेपाल बािहर 
ॅमण गदार् अनसूुची-२ मा उल्लेख भए बमोिजमको दैिनक 
भ ा उपलव्ध गराईने छ। 

(२) मखु्यमन्ऽी र मन्ऽीलाई सरकारी कामको 
िसलिसलामा नेपालिभऽ मोटरबाट ॅमण गदार् िवल भरपाई 



v08 !_ cltl/Qmf° ^ k|b]z /fhkq efu @ ldlt @)&%.@.@ 

22 
 

बमोिजमको एक सवारी साधनको लािग लागेको इन्धन खचर् 
तथा हवाईजहाजबाट ॅमण गदार् एक जना अंगरक्षक 
समेतको लाग्ने िटकट खचर् पाउनेछ। 

तर, मखु्यमन्ऽीको हकमा दईुजना अंगरक्षकलाई 
लाग्ने िटकट खचर् िदइनेछ। 

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

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

(५) मखु्यमन्ऽी र मन्ऽीले ॅमणबाट फकको 
िदनको एक चौथाई दैिनक भ ा  पाउँनेछन।् 

(६)  ॅमण भ ाको भकु्तानीको िनिम  मखु्यमन्ऽी र 
मन्ऽीले ॅमण िवल भरी लगबकु, िवल, भरपाई, आिद 
आवँयक ूमाणह  उपलव्ध गराउन ुपनछ। 

  
८. िबमा सिुवधा: मखु्यमन्ऽी र मन्ऽीले दफा 7 बमोिजम ॅमण 

गदार् अनसूुची ‐२ बमोिजमको याऽा िबमा बापतको िूिमयम 
रकम पाउनेछ। 
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९. उपचारको सिुवधा: (1) मखु्यमन्ऽी र मन्ऽीलाई सामिुहक 
पमा ूदेश सरकारले तोकेको िचिकत्सकको सेवा उपलब्ध 
गराइनेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोिजमको िचिकत्सकले 
अःपतालमा भनार् भइर्  औषिध उपचार गनुर्पन भनी गरेको 
िसफािरस बमोिजम मखु्यमन्ऽी र मन्ऽीले सरकारी 
अःपतालमा भनार् भई औषिध उपचार गराउँदा लागेको 
ूिेँबप्शन तथा िबल बमोिजमको रकम ूदेश सरकारले 
व्यहोन छ । 

(३) मखु्यमन्ऽी र मन्ऽीलाई उपचारको िनिम  
अनसूुची‐2 बमोिजमको िबमा िूिमयम वापतको रकम 
उपलब्ध गराइनेछ । यसरी िबमा सिुवधा उपलब्ध 
गराएकोमा उपदफा (2) बमोिजमको उपचार खचर् उपलब्ध 
गराइने छैन । 

(४) उपदफा (2) वा उपदफा (3) बमोिजमको 
उपचार वा िबमा िूिमयम खचर् वापतको रकम मखु्यमन्ऽी 
तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लयले मखु्यमन्ऽी र मन्ऽी भनार् 
भएको सरकारी अःपताललाई भकु्तानी गनछ । 

 
१०. चाडपवर् खचर्: मखु्यमन्ऽी र मन्ऽीले आफ्नो धमर्, संःकृित 

र परम्परा अनसुार मनाइने चाडपवर्को लािग आफूले 
खाईपाई आएको एक मिहनाको पािरौिमक बराबरको 
रकम ूत्येक वषर् चाडपवर् खचर् बापत पाउने छन ्। 
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११. सिचवालयको व्यवःथा  : मखु्यमन्ऽी र मन्ऽीह को 
ःवकीय सिचवालयमा अनसूुची-३ मा उल्लेिखत कमर्चारी 
रहनेछन ्। 
 

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

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको खचर्को िवल 
भरपाई पेश गनुर्पन छैन । 

 
१३. सरुक्षा व्यवःथा:  मखु्यमन्ऽी र मन्ऽीलाई आवँयक पन 

सरुक्षाको व्यवःथा ूदेश सरकारले तोके बमोिजम  
हनेुछ । 
 

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

   तर, पािरौिमक बाहेक अन्य सिुवधा िलन बाधा 
पन छैन । 
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१५. सिुवधाको दु पयोग गनर् नहनेु : यस ऐन बमोिजमका 
सिुवधाह  सम्बिन्धत मखु्यमन्ऽी वा मन्ऽी ःवयंले माऽ 
उपयोग गनर् पाउने छन ् र सम्बिन्धत मखु्यमन्ऽी वा 
मन्ऽीले सिुवधाको दु पयोग गरेमा ूचिलत कानून 
बमोिजम कारवाही हनेुछ ।   
ःप ीकरण : यस दफाको ूयोजनको लािग सिुवधाको 
दु पयोग भ ाले मािथ दफामा तोिकए भन्दा बढी सिुवधा 
िलने, अन्य व्यिक्तलाई सिुवधा िदलाइ िदने, योग्यता 
नपगुेको व्यिक्तलाई िनयिुक्त िदने, गलत व्यिक्त वा 
कागजात खडा गरी सिुवधा िलने, सरकारी धनमालको 
हानी नोक्सानी परु् याउने लगायतका कायर्लाई  
बझुाउनेछ  ।   
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अनसूुची-१ 
(दफा ३, ४, ५, ६ र 12 सँग सम्बिन्धत) 

मखु्यमन्ऽी  र 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 िदने आवास िदन े आवास िदन े आवास िदन े

३ 

 

 

िनजी 

आवासमा 

बःनेलाई 

क.घर ममर्त 

खचर् 

बािषर्क . - १,3०,०००।‐ १,1०,०००।‐ १,0०,०००।‐ 

ख.फिनर्चर 

(सरकारले 

व्यवःथा 

नगरेमा) 

एक मु  . ‐  १,0०,०००।‐ १,0०,०००।‐ १,0०,०००।‐ 

4 सवारी इन्धन ूित मिहना

(िलटर) 

१50 1२५ १२० १२०

5 मोिवल ऽैमािसक

/िलटर 

1० ५ ५ ५

6 यातायात 

सिुवधा 

सवारी साधन 

(गोटा) 

1 1 1 1

7 स ार सिुवधा 

(टेिलफोन, 

इन्टरनेट र 

ूित मिहना . ५,०००।‐ 3,०००।‐ २,०००।‐ २,०००।‐
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पऽपिऽका) 

8 अितिथ 

सत्कार तथा 

भैपरी खचर् 

ूित मिहना . १०,०००।‐ ५,०००।‐ ३,०००।‐ ३,०००।‐

9 िवजलुी, धारा ूित मिहना िबल बमोजीम   2,500।‐ 2,000।‐ 2,000।‐

नोट :-  

१. *आवास सिुवधा उपलब्ध गराउन नसिकन े भएमा मन्ऽीलाई . 
२७,000/-, राज्यमन्ऽीलाई .25,000 /- र सहायक मन्ऽीलाई 
.20,000/- मािसक पमा घरभाडा बापत उपलब्ध  

गराइनेछ । तर, िनजी आवास ममर्त खचर् िलएका मन्ऽीलाई 
घरभाडा उपलव्ध गिरन ेछैन । 

२. सरकारी आवास सिुवधाको घरको धारा िवजलुी िवल अनसुार 
भकु्तानी िदइनेछ । 

३. मखु्यमन्ऽीको हकमा सरुक्षा ूयोजनको लािग आवँयक भएमा थप 
एक सवारी साधन उपलब्ध गराइनेछ।उक्त सवारी साधनको लािग 
मािसक 100 िलटर ईन्धन उपलव्ध गराईनछे। 

४. सरकारी आवास उपलव्ध गराईएकोमा िबजलुी, धाराको महसलु 
िवल बमोिजमको रकम भकु्तानी गिरनेछ तर िनजी आवासको हकमा 
मािथ अनसुचुी-1 मा उल्लेख भए बमोिजमको रकम िदइनछे। 
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अनसूुची - २ 
   (दफा 7, 8 र 9 सँग सम्बिन्धत) 

 
मखु्यमन्ऽी  तथा मन्ऽीले पाउने दैिनक भ ा तथा िवमाको सिुवधा 
ब.सं. िववरण मखु्यमन्ऽी मन्ऽी राज्य मन्ऽी सहायक मन्ऽी 

१. ःवदेश 

ॅमण गदार् 

पाउने 

दैिनक भ ा 

दर 

३,०००।- २,५००।- २,०००।- २,०००।- 

२. िवदेश ॅमण 

गदार्को 

दैिनक भ ा 

(ूित िदन 

अमेिरकी 

डलरमा) 

250 २०० 1७5 1७५ 

3. याऽा िवमा 

(ूित ॅमण 

. लाखमा) 

१०(दश) १०(दश) १०(दश) १०(दश) 

ि व्य: 

१. यूरोिपयन मलुकुह  अ ेिलया , न्यूिजल्याण्ड, 
अमेिरका, क्यानडा  कुवेत ,कोिरया , जापान, 
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यू.ए.इर्., जािम्बया, कतार, स, हङकङ, 
िसंगापरु, लेवनान, बहराइर्नको ॅमण गदार् मािथ 
उिल्लिखत दरमा थप ते ीस ूितशत थप रकम 
िदइर्नेछ । 

२. िवदेश ॅमणगदार् 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 । 

३. िवदेश ॅमण गदार् आमन्ऽण गन रा को 
सरकार वा कुनै संःथाबाट दैिनक भ ा 
वापतको रकम उपलब्ध गराइएको अवःथामा 
उल्लेिखत दैिनक ॅमण भ ा बापतको रकम 
उपलब्ध गराइने छैन । 

४. िवदेश ॅमण गदार् आमन्ऽण गन रा को 
सरकार वा कुनै संःथाबाट खाना बःन र 
यातायात खचर् माऽ िदएकोमा दैिनक ॅमण 
भ ाको पच्चीस ूितशत रकम उपलव्ध 
गराइनेछ । 

५. िवदेश ॅमण गदार् आमन्ऽण गन रा को 
सरकार वा कुनै संःथाबाट बःन माऽ उपलव्ध 
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भएमा दैिनक ॅमण भ ाको ते ीस ूितशत 
रकम उपलव्ध गराइनेछ । 

६. िवदेश ॅमण गदार् आमन्ऽण गन रा को 
सरकार वा कुनै संःथाबाट खाना माऽ उपलव्ध 
भएमा दैिनक ॅमण भ ाको छैस ी ूितशत 
रकम उपलव्ध गराइनेछ । 

७. मखु्यमन्ऽी तथा मन्ऽीलाई उपचारको लािग 
ूदेश सरकारले ःवाःथ्य िबमाको लािग वािषर्क 
. 10,000।- सम्मको िूिमयम रकम िबल 
बमोिजम उपलव्ध गराउनेछ। 

८. मखु्यमन्ऽी र मन्ऽीले नेपाल बािहरको ॅमण 
गदार् सम्बिन्धत रा  वा सँःथाले िनधार्रण गरे 
बमोिजमको िबमा गदार् लाग्ने शलु्क भकु्तानी 
िदईनेछ। 

९. ॅमण सम्वन्धी थप व्यवःथा: 

१)   िजल्ला ॅमण गनुर् पूवर् मखु्यमन्ऽीबाट 
ःवीकृती िलन ुपन, 

२)  ॅमण खचर् िमतव्ययी हनु ुपन, 

३)  एक िजल्लामा एक पटकमा 
सामान्यतया दईु िदनभन्दा बढी नवःने 
व्यवःथा गन, 
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४)  अत्यावँयक नपरी मिहनामा एउटै 
िजल्लामा दईु पटक भन्दा बढी ॅमण 
नगन, 

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

 
मखु्यमन्ऽी तथा मन्ऽीको ःवकीय सिचवालयमा रहने कमर्चारी 

 
ब.सं. कमर्चारी मखु्यमन्ऽी मन्ऽी राज्य

मन्ऽी 
सहायक
मन्ऽी 

१. ःवकीय सिचव
(रा.प.ि तीय) 

१ ‐  - -

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 सु  ःकेल अनसुारको 

तलबमाऽ पाउनेछन ्। 
२.  ःवकीय सिचवालयका कमर्चारीह ले यस आदेश बमोिजम ूा  

गन पािरौिमक िनजह को बक खातामा उपलब्ध गराइनेछ । 
 
 

        आ ाले, 

                                रमेशूसाद िशवाकोटी        
ूदेश सरकारको सिचव 

  

 
#@ 
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