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प्रदेश सबाका सबाभखु, उऩसबाभखु तथा 
सदस्मको ऩारयश्रमभक य सवुिधा सम्फन्धी 

आदेश, २०७५ 

प्रदेश याजऩरभा प्रकाशशत मभमत 

२०७५।०२।०२ 

प्रस्तािना् प्रदेश कानून नफने सम्भ प्रदेश सबाका सबाभखु, 
उऩसबाभखु तथा सदस्मको ऩारयश्रमभक य सवुिधा सम्फन्धभा 
व्मिस्था गनन िाञ्छनीम बएकारे,  

प्रदेश सयकायरे नेऩारको सॊविधानको धाया १९६ 
फभोशजभ मो आदेश जायी गयेको छ । 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस आदेशको नाभ “प्रदेश 
सबाका सबाभखु, उऩसबाभखु तथा सदस्मको ऩारयश्रमभक 
य सवुिधा सम्फन्धी आदेश, २०७५” यहेको छ । 

(२) मो आदेश तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।  

२. ऩरयबाषा : विषम िा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस 
आदेशभा,–  
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(क) “उऩसबाभखु” बन्नारे प्रदेश सबाको 
उऩसबाभखु सम्झन ुऩछन ।  

(ख) “ऩदामधकायी” बन्नारे सबाभखु, उऩसबाभखु, 

विऩऺी दरको नेता, भखु्म सचेतक, प्रभखु 
सचेतक, दरको प्रभखु सचेतक य प्रदेश सबा 
समभमतका सबाऩमत सभेतराई सम्झन ुऩछन।  

(ग) “प्रदेश” बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ु
ऩछन। 

(घ) "प्रभखु सचेतक" बन्नारे विऩऺी दरको 
नेतारे प्रदेश सबाभा विऩऺी दरको प्रभखु 
सचेतक बई काभ गनन तोकेको सबाको 
सदस्म सम्झन ुऩछन । 

(ङ) "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 । 

(च) “याजधानी” बन्नारे फागभती प्रदेशको 
याजधानी सम्झन ु ऩछन य सो शब्दरे 
प्रदेशको अस्थामी याजधानीराई सभेत 
जनाउॉछ । 
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(छ) “विऩऺी दरको नतेा” बन्नारे देहाम 
फभोशजभका दररे सॊसदीम दरको नेताका 
रुऩभा छानेको व्मशि सम्झन ुऩछन्– 

(१) भशन्रऩरयषद गठन गने िा 
भशन्रऩरयषद गठन गनन सभथनन गने 
दर फाहेक प्रदेश सबाभा दश 
प्रमतशत िा सो बन्दा फढी सदस्म 
बएको दरभध्मे सफै बन्दा फढी 
सदस्म बएको दर,  

(२) प्रदेश सबाभा दश प्रमतशत िा सो 
बन्दा फढी सदस्म बएका एक बन्दा 
फढी दरहरुको फयाफय सदस्म 
बएभा ती दरहरुरे ऩायस्ऩरयक 
सहभमतको आधायभा आपूभध्मेफाट 
भान्मता ददएको कुनै एक दर,   

(३) उऩखण्ड (२) फभोशजभ ऩायस्ऩरयक 
सहभमत हनु नसकेभा भशन्रऩरयषद 
गठन गने िा भशन्रऩरयषद गठन 
गनन सभथनन गने दर फाहेकका 
प्रदेश सबाका सफै बन्दा फढी 
सदस्मरे विऩऺी दरको नेता 
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छान्नको रामग मरशखत भञु्जयी गयेको 
दर,  

(४) उऩखण्ड (३) फभोशजभ मरशखत 
भञ्जुयी नबएभा िा भशन्रऩरयषद 
गठन गने िा भशन्रऩरयषद गठन 
गनन सभथनन गने दर फाहेकका 
ऩय्देश सबाभा दश प्रमतशत िा सो 
बन्दा फढी सदस्म बएको कुनै ऩमन 
दर नबएभा सबाको रामग प्रदेश 
सबाभखुरे तोकी ददएको दर, िा  

(५) कुनै व्मशि विऩऺी दरको नेता 
बइयहेकोभा कुनै कायणफाट कुनै 
दरको प्रदेश सबाभा दश प्रमतशत 
बन्दा फढी सदस्म ऩनु न गई 
सफैबन्दा फढी सदस्म बएको दर 
फन्न ऩगेुभा त्मस्तो दर,  

(६) मस खण्डको प्रमोजनको रामग 
सम्फशन्धत दर िा सदस्मरे 
उऩखण्ड (२) फभोशजभको 
ऩायस्ऩरयक सहभमत प्रदेश सबा 
सदस्मको मनिानचन बएको ऩवहरो 
ऩटक प्रदेश सबाको अमधिेशन 
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फसेको मभमतरे ऩन्र ददनमबर य 
ऩायस्ऩरयक सहभमत हनु नसकेको 
मभमतरे ऩन्र ददन मबर उऩखण्ड 
(३) फभोशजभको मरशखत भञ्जुयी 
ददन ुऩनेछ ।  

(ज) "दरको प्रभखु सचेतक" बन्नारे प्रदेश सबाभा 
दश प्रमतशत बन्दा फढी सदस्मरे 
प्रमतमनमधत्ि गने याजनीमतक दरको नेतारे 

सो दरको प्रभखु सचेतक बई काभ गनन 
तोकेको सबाको सदस्म सम्झन ुऩछन । 

(झ) "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 । 

(ञ)  “सदस्म” बन्नारे भन्री िा ऩदामधकायी 
फाहेकका प्रदेश सबाका सदस्म सम्झन ु
ऩछन।  

(ट) “सबाऩमत” बन्नारे प्रदेश सबाको कुनै 
समभमतको सबाऩमत सम्झन ुऩछन । 

(ठ) “सबाभखु” बन्नारे प्रदेश सबाको सबाभखु 
सम्झन ुऩछन । 



 

6 
 

(ड) “समभमत” बन्नारे प्रदेश सबाको कुनै समभमत 
सम्झन ुऩछन । 

३. ऩारयश्रमभक् (१) ऩदामधकायी य सदस्मरे आपूरे मनिानशचत 
िा भनोनमन बई शऩथ मरएको मभमत देशख अनसूुची–१ भा 
उल्रेख बए फभोशजभको ऩारयश्रमभक तथा सवुिधा 
ऩाउनछेन ्। 

तय चयभ आमथनक विश्ररॊखरता िा प्राकर मतक विऩद् 
िा भहाभायीको कायणरे गम्बीय सॊकट उत्ऩन्न बइन 
सॊकटकार घोषणा बएभा िा सॊघीम शासन रागू बएको 
कायणफाट प्रदेश सबा कामभ नयहेभा मस दपा 
फभोशजभको सवुिधा ऩाउने छैन ।  

(२) कुनै ऩदामधकायी िा सदस्मको ऩदािमध 
सभाप्त नहदैु मनजको भरत्म ुबई िा मनजरे याजीनाभा ददई 
िा प्रदेश सबा विघटन बई मनज आप्नो ऩदभा कामभ 
नयहेभा त्मस्तो ऩदामधकायी िा सदस्मको सदस्मता कामभ 
यहेको ददनसम्भको ऩाउने ऩारयश्रमभकको अमतरयि एक 
भवहनाको थऩ ऩारयश्रमभक ऩाउनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ ऩाउने यकभ अिस्था 
अनसुाय त्मस्तो ऩदामधकायी िा सदस्मराई िा मनजरे 
इच्छाएको व्मशिराई ददइनेछ । ऩदामधकायी िा 
सदस्मको भरत्म ु बएभा भरत ऩदामधकायी िा सदस्मरे 
कसैराई इच्छाएको यहेनछ िा इच्छाएको व्मशि जीवित 
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यहेनछ बने त्मस्तो यकभ मनजको नशजकको हकिारारे 
ऩाउनछे । 

४. ऩदामधकायी य सदस्मको बत्ता् (१) ऩदामधकायी य 
सदस्मराई प्रदेश सबाको फैठक िा कुनै समभमत िा 
उऩसमभमतको फैठकभा बाग मरएको प्रत्मेक ददनको रामग 
फैठक बत्ता फाऩत अनसूुची–१ फभोशजभको यकभ 
ऩाउनछे।  

तय प्रदेश सबा य समभमतको फैठक एकै ददन 
फसेकोभा ऩदामधकायी य सदस्मरे एक ददनको भार बत्ता 
ऩाउनेछ । सदन य समभमतको फैठक फाऩत छुट्टाछुटै्ट बत्ता 
ऩाउन ेछैन । 

(२) प्रदेश सबाको अमधफेशन आव्हान य अन्त्म 
हुॉदाका फखत आप्नो स्थामी फासस्थानफाट सॊसदको 
अमधिेशन िा समभमतको फैठकभा बाग मरन आउॉदा य 
बाग मरएय आप्नो फासस्थान बएको ऺेरतयप् पकन दा 
ऩदामधकायी य सदस्मराई दपा ९ फभोशजभको बत्ता 
ऩाउनछे । 

तय कुनै ऩदामधकायी िा सदस्म मनिानशचत बएको 
ऺेर य मनजको स्थामी फासस्थान बएको ऺेर मबन्ना मबनै्न 
बएभा ती दईु स्थान भध्मे कुनै एक स्थानफाट आउॉदा 
जाॉदा त्मस्तो बत्ता ऩाउनछे ।  
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५. सशचिारम य कभनचायीको व्मिस्था् (१) आप्नो 
कामनकारबयको मनमभत्त ऩदामधकायी य सदस्मरे मनजी 
सशचिारमको रामग अनसूुची–२ भा उल्रेख बए 
फभोशजभको कभनचायी सवुिधा य अनसूुची–१ फभोशजभको 
मनजी सशचिारम फन्दोिस्त सवुिधा ऩाउनेछ । 

(२) सबाभखु य उऩसबाभखु फाहेक अन्म 
ऩदामधकायी तथा सदस्मराई मनजको कामनकारबयको 
मनमभत्त पमननचय व्मिस्था गनन दपा ६ को उऩदपा (४) 
फभोशजभको यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ । 

(३) मनजी सशचिारमको रामग कामानरम सञ्चारन 
य भसरन्द तथा अमतमथ सत्कायको मनमभत्त ऩदामधकायी य 
सदस्मराई अनसूुची–२ भा उल्रेख बए फभोशजभको यकभ 
उऩरब्ध गयाइनछे । 

६. आिास सवुिधा् (१) सबाभखु य उऩसबाभखुराई आिासको 
मनमभत्त प्रदेश सयकायको तपन फाट आिश्मक पमननचय 
सवहतको सयकायी  आिासको  फन्दोफस्त गरयनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रदेश सयकायको 
तयप्फाट फन्दोफस्त बएको घयको भभनत य सम्बाय प्रदेश 
सयकायरे गनेछ ।  
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(३) सबाभखु य उऩसबाभखु फाहेक अन्म 
ऩदामधकायी य सदस्मराई अनसूुची–१भा उल्रेख बए 
फभोशजभको यकभ आिास सवुिधा फाऩत ददइनेछ । 

(४) सबाभखु य उऩसबाभखु फाहेक अन्म 
ऩदामधकायी य सदस्मराई आिासभा पमननचय सम्फन्धी 
व्मिस्था गननको रामग प्रदेश सबाको एक कामानिमधको 
मनमभत्त अनसूुची–१ फभोशजभको यकभ उऩरब्ध 
गयाइनेछ। 

तय भन्री िा ऩदामधकायीको हैमसमतरे एक ऩटक 
पमननचय सम्फन्धी सवुिधा ऩाइसकेको बए मनजराई प्रदेश 
सबाको सोही कामानिमध मबर मस उऩदपा फभोशजभको 
पमननचय सवुिधा ददइने छैन । 

(५) ऩदामधकायी िा सदस्मरे मस दपा फभोशजभ 
ऩाउने सवुिधा आप्नो ऩदािमध सभाप्त बएको मभमतरे सात 
ददन सम्भ ऩाउनेछ । 

७. सिायी साधन तथा इन्धन सवुिधा् (१) सबाभखु, 
उऩसबाभखु  य विऩऺी दरको नेताराई सिायी साधन एक 
य अनसूुची–१ भा उल्रेख बए फभोशजभको सिायी इन्धन 
य भोमफर उऩरब्ध गयाइनेछ ।अन्म ऩदामधकायीराई 
सिायी साधन य इन्धन सवुिधा फाऩत भामसक ऩारयश्रमभक 
फयाफय मातामात खचन ददइनछे । 
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तय भामसक ऩारयश्रमभक फयाफय मातामात खचन 
मरएका ऩदामधकायीराई सिायी साधन य इन्धन सवुिधा 
उऩरव्ध गयाइने छैन । 

 (२) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩदामधकायीरे प्राप्त 
गयेको इन्धन य भोमफरको मफर बौचय फझुाउन ु ऩने 
छैन। 

(३) मस दपा फभोशजभ ऩदामधकायीराई उऩरब्ध 
गयाइएको सिायी साधनको भभनत य सम्बाय प्रदेश सबा 
सशचिारमको तयप्फाट गरयनेछ । 

(४) मस दपा फभोशजभ ऩाएको सवुिधा 
ऩदामधकायीरे आफ्नो ऩदािमध सभाप्त बएको मभमतरे सात 
ददन सम्भ ऩाउनेछ । 

(५)  सिायी सवुिधा उऩरब्ध नगयाइएको 
सदस्मराई प्रदेश सबाको िा कुनै समभमत िा उऩसमभमतको 
फैठकभा बाग मरएको प्रत्मेक ददनको मनमभत्त मातामात 
सवुिधा फाऩत अनसूुची–१ फभोशजभको यकभ ददइनेछ । 

८. मफजरुी, धाया य सञ्चाय सवुिधा् ऩदामधकायी तथा सदस्मराई 
धाया, मफजरुी, टेमरपोन भहशरु, इन्टयनेट य ऩरऩमरका 
फाऩत अनसूुची–१ फभोशजभको सवुिधा ददइनछे। 

९. दैमनक तथा भ्रभण बत्ता् प्रदेश सबाको काभको 
मसरमसराभा नेऩारमबर िा फावहय भ्रभण गदान ऩदामधकायी 
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िा सदस्मराई अनसूुची–१ फभोशजभको दैमनक तथा भ्रभण 
बत्ता ददइनेछ । 

१०. चाडऩिन  खचन्  (१) ऩदामधकायी य सदस्मरे आफ्नो धभन, 
सॊस्कर मत य ऩयम्ऩया अनसुाय भनाइन ेचाडऩिनको रामग आपूरे 

खाईऩाई आएको एक भवहनाको ऩारयश्रमभक फयाफयको यकभ 

प्रत्मेक आमथनक िषन चाडऩिन खचनको रुऩभा ऩाउनेछन ्। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩदामधकायी तथा 
सदस्मरे एक आमथनक िषनभा एकऩटक आफ्नो धभन, 
सॊस्कर मत य ऩयम्ऩया अनसुाय भनाउन े भखु्म चाडऩिनको 
अिसयभा बिुानी मरन सक्नछेन ्। 

११. मफर बयऩाई इत्मादद ऩेश गनुन ऩने् (१) भ्रभण बत्ताको 
बिुानीको मनमभत्त ऩवहरो ऩटक अमधिेशनभा आउॉदाको 
हिाईजहाज, येर य फसको वटकट फाऩत बएको खचनको 
मफर बयऩाई य ऩैदर भ्रभण गयेकोभा आपूरे भ्रभण गयेको 
कोस प्रभाशणत गरयएको मनस्सा भ्रभण मफरको साथ ऩेश 
गनुन ऩनेछ । 

(२) भ्रभण खचनभा ऩरयितनन नबएसम्भ उऩदपा 
(१) फभोशजभ एक ऩटक प्रभाशणत मफर बौचय सॊरन न 
बएको दैमनक तथा भ्रभण बत्ताको मफर फयाफयको यकभ 
दोस्रो ऩटक देशख सदन िा समभमतको फैठकभा बाग मरन 
आउॉदा जाॉदाको रामग ऩमन दैमनक तथा भ्रभण बत्ता फाऩत 
एकभषु्ट खचन रेखी सम्फशन्धत ऩदामधकायी िा सदस्मराई 
प्रदेश सबाको सशचिारमरे उऩरब्ध गयाउनेछ । 
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१२. दोहोयो ऩने गयी भ्रभण बत्ता नऩाउने्  समभमतको फैठक 
चमरयहेको सभमभा सबाको फैठक प्रायम्ब हनु ेकुयाको िा 
सबाको फैठक चमरयहेको सभमभा समभमतको फैठक प्रायम्ब 
हनुे कुयाको सूचना प्रकाशशत बएकोभा सो फभोशजभ सबा 
िा समभमतको फैठक प्रायम्ब हनुे य चमरयहेको सबा िा 
समभमतको फैठक अन्त्म बएको मभमत फीचको अिमध सात 
ददन बन्दा फढी पयक नबएभा चारू फैठकभा बाग 
मरइयहेको ऩदामधकायी िा सदस्मरे ऩमछफाट प्रायम्ब 
बएको सदन िा समभमतको फैठकको अन्त्म बएऩमछ भार 
मस आदेश फभोशजभको भ्रभण बत्ताको सवुिधा ऩाउनछे । 

१३. याहदानी सवुिधा् प्रदेशसबाको काभको मसरमसराभा िा 
नेऩारको प्रमतमनमधत्ि गयी विदेशको भ्रभणभा जाॉदा 
ऩदामधकायी य सदस्मरे नेऩार सयकायरे तोके फभोशजभको 
याहदानी ऩाउनेछन ्। 

१४. उऩचायको व्मिस्था्  (१) ऩदामधकायी य सदस्मराई 

उऩचायको मनमभत्त प्रदेश सबा सशचिारमरे स्िास््म फीभाको 
रामग वप्रमभमभ िाऩत अनसूुची–१ फभोशजभको यकभ 

उऩरब्ध गयाइनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ स्िास््म फीभाको 
व्मिस्था नबएभा ऩदामधकायी तथा सदस्मराई साभूवहक 
रुऩभा प्रदेश सयकायरे तोकेको एकजना शचवकत्सकको 
सेिा उऩरब्ध गयाइनछे। 
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(३) उऩदपा (२) फभोशजभको शचवकत्सकरे 
अस्ऩतारभा बनान बई औषमध उऩचाय गनन मसपारयस गयेभा 
ऩदामधकायी तथा सदस्मरे सयकायी अस्ऩतारभा बनान बई 
औषमध उऩचाय गयाएभा त्मसयी उऩचाय गयाउॉदा रागेको 
प्रशेस्िप्शन तथा मफर फभोशजभको खचन प्रदेश सयकायरे 
व्महोनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभको उऩचाय खचन 
फाऩतको यकभ प्रदेश सबा सशचिारमरे ऩदामधकायी तथा 
सदस्म बनान बएको सयकायी अस्ऩतारराई बिुानी गनेछ 
।  

१२. कामानरम सवुिधा् (१) ऩदामधकायीराई आप्नो कामानरम 
स्थाऩना गनन प्रदेश सबाको सशचिारमभा कामनकऺ 
उऩरब्ध गयाइनछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ कामनकऺभा 
आिश्मक पमननचय, कम्प्मूटय य टेमरपोन उऩरब्ध 
गयाइनेछ । 

१३. अस्थामी समभमतको सबाऩमत तथा उऩसमभमतको सॊमोजक य 
सदस्मरे ऩाउन ेसवुिधा् (१) कुनै खास प्रमोजनका रामग 
प्रदेश सबारे अस्थामी प्रकर मतको कुनै समभमत गठन गयेभा 
त्मस्तो समभमतको सबाऩमत य सदस्म तथा सो समभमत 
अन्तगनत गदठत उऩसमभमतको सॊमोजक य सदस्मरे दपा 
४ को उऩदपा (१) फभोशजभको फैठक बत्ता ऩाउने 
छन।् 
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(२) उऩदपा (१) फभोशजभ गदठत समभमतको 
सबाऩमतराई दपा ७ को उऩदपा (१) फभोशजभ सवुिधा 
ददइनेछ । अन्म सदस्म तथा उऩसमभमतको सॊमोजक य 
सदस्मराई दपा ७ को उऩदपा (५) फभोशजभ मातामात 
सवुिधा फाऩतको यकभ ददइनछे ।  

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

(२) ऩदामधकायी िा सदस्मको साथभा उऩदपा 
(१) फभोशजभ यहेको ऩरयचायकराई देहाम फभोशजभको 
सवुिधा प्राप्त हनुेछ्– 

(क)  दैमनक बत्ता् ऩदामधकायी िा 
सदस्मरे ऩाउने दैमनक बत्ताको आधा । 

(ख)  भ्रभण बत्ता् ऩदामधकायी िा 
सदस्मरे भ्रभण गदान ऩाए सयहको सवुिधा । 

१५. ऩेश्की् ऩदामधकायी िा सदस्मरे मस आदेश फभोशजभ 
ऩाउने ऩारयश्रमभक य आिास सवुिधा फाऩतको यकभ 
ऩेश्कीको रुऩभा भाग गयेभा सोही आमथनक िषनमबर 
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पछ्यौट गने गयी फढीभा तीन भवहनासम्भको ऩेश्की 
ऩाउन सक्नछे । 

१६. ऩारयश्रमभक, बत्ता तथा सवुिधा फाऩतको यकभ बिुानी्  

ऩदामधकायी य सदस्मरे मस आदेश फभोशजभ ऩाउन े
ऩारयश्रमभक, बत्ता तथा अन्म सवुिधा फाऩतको यकभ प्रदेश 
सबाको सशचिारमफाट फैंक खाताभा बिुानी ऩाउनछेन ्। 

१७. बत्ता नऩाउने्  (१) मस आदेशभा अन्मर जनुसकैु कुया 
रेशखएको बए ताऩमन कुनै ऩदामधकायी िा सदस्म सबाफाट 
मनरशम्फत बएभा त्मस्तो मनरशम्फत अिमधबय य पौजदायी 
अमबमोगभा अदारतको आदेश फभोशजभ थनुा, कैद िा 
धयौटीभा यहेभा त्मसयी थनुा, कैद िा धयौटीभा यहेको 
अिमधबयको रामग मनजरे मस आदेश फभोशजभ ऩाउने कुनै 
वकमसभको बत्ता ऩाउने छैन । 

(२) कुनै ऩदामधकायी दईु िटा ऩदभा भनोनीत िा 
मनिानशचत बएभा मनजरे कुनै एक ऩदको सवुिधा भार 
ऩाउनेछ । 

१८. सयुऺाको व्मिस्था् प्रदेश सबाका  सबाभखु  तथा  
उऩसबाभखुराई आिश्मक ऩने सयुऺाको व्मिस्था प्रदेश 
सयकायरे मनधानयण गये फभोशजभ हनुेछ । 

१९. एउटा सवुिधा भार ऩाउने्  सयकायी कोषफाट मनिरत्तबयण 
ऩाएको व्मशि ऩदामधकायी िा सदस्मभा मनिानशचत िा 
भनोनीत बएभा त्मस्तो ऩदामधकायी िा सदस्मरे मनिरत्तबयण 
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िा मस आदेश फभोशजभको ऩारयश्रमभक भध्मे एउटा 
सवुिधा भार ऩाउनेछ । 

२०. सवुिधाको दरुुऩमोग गनन नहनुे्  मस आदेशका विमबन्न 

दपाहरुभा उल्रेख बएका सवुिधाहरु सम्फशन्धत ऩदामधकायी 
तथा सदस्म स्िमॊरे भार उऩमोग गनन ऩाउन ेछन ्। सम्फशन्धत 

ऩदामधकायी  तथा  सदस्मरे सवुिधाको दरुुऩमोग गयेभा 
प्रचमरत कानून फभोशजभ कायिाही  हनुेछ ।   

स्ऩष्टीकयण: मस  दपाको  प्रमोजनको  रामग  
सवुिधाको  दरुुऩमोग बन्नारे भामथ दपा दपाभा तोवकए बन्दा 
फढी सवुिधा मरन,े अन्म व्मशिराई सवुिधा ददराइददन,े 

मोन मता नऩगेुको व्मशिराई मनमशुि ददन,े गरत व्मशि िा 
कागजात खडा गयी सवुिधा मरन,े सयकायी धनभारको 
हानीनोक्सानी ऩयुम्ाउन ेरगामतका कामनराई फझुाउनेछ  ।  

२१. फचाउ् मो आदेश प्रायम्ब हनुबुन्दा अशघ प्रदेश 
भशन्रऩरयषदको मनणनम फभोशजभ प्रदेश सबाका ऩदामधकायी 
तथा सदस्मरे ऩाएको सवुिधा मस आदेशभा व्मिस्था 
बएको हदसम्भ मसै आदेश फभोशजभ बएको भामननछे ।  
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अनसूुची-१ 

(दपा ३, ४, ५, ६, ७, ८, य 9 सॉग सम्फशन्धत) 

ऩदामधकायी तथा सदस्मरे ऩाउन ेऩारयश्रमभक तथा सवुिधा 
ि.
सॊ. 

सवुिधाको 
वकमसभ 

इकाई दय सबाभखु उऩसबाभु
ख 

विऩऺी 
दरको नतेा 

भखु्म 
सचेतक, 
प्रभखु 

सचेतक, 
समभमतका 
सबाऩमत 

दरका 
प्रभखु 
सचेत
क 

सदस्म 

१ ऩारयश्रमभक प्रमत भवहना 
रु. 

५३,०००
।- 

५०,०००
।- 

५०,०००
।- 

४९,०००।
- 

४७,०
००।
- 

४५,०
००।
- 

२ फैठक बत्ता प्रमत ददन 
रु. 

७५०।- ७५०।- ७५०।- ७५०।- ७५०
।- 

७५०
।- 

३ सञ्चाय 
सवुिधा 
(टेरीपोन, 
इन्टयनेट, 
ऩरऩमरका) 

प्रमत भवहना 
रु. 

३,०००
।- 

२,०००।
- 

२,०००।- २,०००।- १,५०
०।- 

१,५०
०।- 

४ आिास 
सवुिधा 

प्रमत भवहना 
रु. 

आिास 
उऩरब्ध 
गयाउने 

आिास 
उऩरब्ध 
गयाउने 

२५,०००
।- 

२५,०००।
- 

१५,०
००।
- 

१५,०
००।
- 

५ पमननचय 
(ऩाॉच िषनको 
अिमधभा 
एक ऩटक) 

एक भषु्ठ 
रु. 

- - १५,०००
।-  

१5,०००।
- 

१5,०
००।
- 

१5,०
००।
- 

६ मनजी 
सशचिारम 

प्रमत भवहना 
रु. 

२,०००
।- 

१,७५०।
- 

१,७५०।- १,७५०।- १,२०
०।- 

- 
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ि.
सॊ. 

सवुिधाको 
वकमसभ 

इकाई दय सबाभखु उऩसबाभु
ख 

विऩऺी 
दरको नतेा 

भखु्म 
सचेतक, 
प्रभखु 

सचेतक, 
समभमतका 
सबाऩमत 

दरका 
प्रभखु 
सचेत
क 

सदस्म 

फन्दोिस्त 

७ सिायी 
इन्धन 

प्रमत भवहना 
मर. 

१२५ १०० 100 - - - 

८ भोविर रैभामसक 
मर. 

१० ५ 5 - - - 

९  मातामात 
सवुिधा 

प्रमतददन रू - - - - - ७५०
।- 

१० मफजरुी, 
धाया 

प्रमत भवहना  विर 
अनसुाय 

विर 
अनसुाय 

१,५००।-  १,५००।- १,५०
०।- 

१,५०
०।- 

११ दैमनक 
भ्रभण बत्ता 

प्रमत ददन 
रु. 

२,५००
।- 

२,०००।
- 

२,०००।- २,०००।- २,००
०।- 

२,००
०।- 

1२ विदेश 
भ्रभण 
गदानको 
दैमनक बत्ता
  

प्रमत ददन 
अभेरयकी 
डरयभा 

२०० १७५ १७५ १७५ १७५ १७५ 

१३ मारा विभा प्रमत भ्रभण  
रु.(राखभा
) 

10 
(दश) 

१० 
(दश) 

10 (दश) 10 (दश) 10 
(दश) 

10 
(दश) 
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द्रष्टव्म : 

१. मयुोवऩमन भरुकुहरु, अषे्डमरमा, न्मशुजल्माण्ड, 

अभेरयका, क्मानाडा, कुिेत, कोरयमा, जाऩान, हङकङ, 

रुस, कताय, जाशम्फमा, मू.ए.इन.  मसॊगाऩयु, रेिनान, 

फहयाइनको भ्रभण गदान भामथ उशल्रशखत दयभा 
तेत्तीस प्रमतशत थऩ यकभ ददइनेछ । 

२. विदेश भ्रभण गदान बायतको चेन्नाई, हैदयाफाद, 

फैँगरोय, भमु्फई, ददल्री, कोरकाता य फङ्गरादेशको  
ढाका य चटगाउॉ फाहेक अन्म स्थानभा यात मफताउन ु

ऩदान भामथ उल्रेशखत दयको  ऩचास प्रमतशत यकभ 

भार ददइनेछ । अन्म देशको हकभा भामथको 
दययेट अनसुाय नै हनुेछ । 

३. विदेश भ्रभण गदान आभन्रण गने याष्डको सयकाय 
िा कुनै सॊस्थाफाट दैमनक बत्ता फाऩतको यकभ 
उऩरब्ध गयाइएको अिस्थाभा उल्रेशखत दैमनक 
भ्रभण बत्ता फाऩतको यकभ उऩरब्ध गयाइन े
छैन। 

४. विदेश भ्रभण गदान आभन्रण गने याष्डको सयकाय 
िा कुनै सॊस्थाफाट खाना फस्न य मातामात खचन 
भार ददएको भा दैमनक भ्रभण बत्ताको ऩच्चीस 
प्रमतशत यकभ उऩरव्ध गयाइनेछ । 

५. विदेश भ्रभण गदान आभन्रण गने याष्डको सयकाय 
िा कुनै सॊस्थाफाट फस्न भार उऩरव्ध बएभा 
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दैमनक भ्रभण बत्ताको तेत्तीस प्रमतशत यकभ 
उऩरव्ध गयाइनेछ । 

६. विदेश भ्रभण गदान आभन्रण गने याष्डको सयकाय 
िा कुनै सॊस्थाफाट खाना भार उऩरव्ध बएभा 
दैमनक भ्रभण बत्ताको छ्यासट्टी प्रमतशत यकभ 
उऩरव्ध गयाइनेछ । 

७. ऩदामधकायी िा सदस्मरे नऩेार फावहयको भ्रभण 
गदान सम्फशन्धत याष्ड िा सॊस्थारे मनधानयण गये 
फभोशजभको मफभा गदान रान ने शलु्क बिुानी 
ददइनेछ । 

८. भ्रभण सम्फन्धी थऩ व्मिस्था् 
(क) शजल्रा भ्रभण गनुन ऩूिन सबाभखुफाट 

स्िीकर मत मरन ुऩने,  

(ख) भ्रभण खचन मभतव्ममी हनु ुऩने,   

(ग) एक शजल्राभा एक ऩटकभा दईु ददनबन्दा 
फढी नफस्ने व्मिस्था गने य उऩरव्ध बए 
 सम्भ सयकायी गेष्ट हाउसभा फस्ने प्रफन्ध 
गनुन ऩने, 

(घ) अत्मािश्मक नऩयी एक शजल्राभा भवहनाभा 
एक ऩटकबन्दा फढी भ्रभण नगने, 

(ङ) भ्रभणफाट पके ऩमछ सबाभखु सभऺ 
प्रमतिेदन ऩेश गयेय भार भ्रभण मफर बिुानी 
 गरयने । 
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अनसूुची-२ 

(दपा ५ सॉग सम्फशन्धत) 

ऩदामधकायी तथा सदस्मराई ददइन ेअन्म सवुिधा 

ि.सॊ. सवुिधाको 
वकमसभ 

इका
ई 
दय 

सबाभखु उऩसबाभु
ख 

विऩऺी 
दरको 
नतेा 

भखु्म 
सचेतक, 
प्रभखु 

सचेतक, 
समभमतका 
सबाऩमत 

दरका 
प्रभखु 
सचेत
क 

सदस्म 

१ स्िकीम सशचि 
(या.ऩ.तरतीम) 

जना १ १ 1 - - - 

२ कम्मूटय अऩयेटय 
(या.ऩ.अनॊ.प्रथभ) 

जना १      

३ कामानरम सहमोगी 
(प्रथभ स्तय) 

जना १ १ 1 - - - 

४ हरकुा सिायी 
चारक(प्रथभ 
स्तय) 

जना १ 1 1    

5 अमतमथ सत्काय प्रमत  
भवह
ना 
रु. 

३,०००
।- 

२,५००
।- 

२,५०
०।- 

२,५००।- १,५०
०।- 

१,०००
।- 

 



 

22 
 

द्रष्टव्म : 

१.  स्िकीम सशचिारमका कभनचायीहरुरे सरुु स्केर 
अनसुायको तरफ भार ऩाउनेछन ्। 

२.  स्िकीम सशचिारमका कभनचायीहरुरे मस आदेश 
फभोशजभ प्राप्त गने ऩारयश्रमभक मनजहरुको फैंक 
खाताभा उऩरब्ध गयाइनेछ । 

नोट्- केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन,२०७७ फभोशजभ प्रदेश 
नॊ. ३ को सट्टा फागभती प्रदेश बने्न शब्द याखी सॊशोधन 
गरयएको छ। 


