प्रदे श राजपत्र
प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत

खण्ड २) बुटवल, रूपन्दे ही, साउन २२ गते, २०७५ साल (अततररक्ताङ्क ११

भाग १
प्रदे श सरकार

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना
नेपालको सं ववधानको धारा १76 बमोशजम प्रदे श नं. ५ को प्रदे श सभाले

बनाएको तल ले शखए बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन
गररएको छ ।

सं वत् २०७५ सालको ऐन नं. दो. अ. ०६
प्रदे श नं+. ५ प्रदे श सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पाररश्रतमक तथा सुववधा

सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ऐन

खण्ड २) अततररक्ताङ्क ११ प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत २०७५।०४।२२

प्रस्तावनाM मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पाररश्रतमक तथा सुववधा सम्बन्धमा व्यवस्था गनव
वाञ्छनीय भएकोले,
प्रदे श नं. ५ को प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१.

सं शिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्रदे श नं. ५ का मुख्यमन्त्री
र मन्त्रीको पाररश्रतमक तथा सुववधा सम्बन्धी ऐन, २०७५” रहेको छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,(क)

"प्रदे श" भन्नाले प्रदे श नं. ५ प्रदे श सम्झनु पछव ।

(ख)

"प्रदे श

सरकार"

भन्नाले

प्रदे श

नं.

५

को

प्रदे श

मशन्त्रपररषद् सम्झनु पछव ।
(ग)

"मन्त्री” भन्नाले प्रदे श नं. ५ का मन्त्री, राज्य मन्त्री वा
सहायक मन्त्री समेत सम्झनु पछव।

(घ)

“मुख्यमन्त्री” भन्नाले प्रदे श नं. ५ का मुख्यमन्त्री सम्झनु
पछव ।

३.

पाररश्रतमक:(१) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई अनुसूची-१ मा उल्लेख भए
बमोशजमको पाररश्रतमक ददइनेछ ।
(२) मुख्यमन्त्री र मन्त्री कुनै कारणले सो पदमा नरहेमा
तनजलाई एक मवहनाको पाररश्रतमक बराबरको रकम थप सुववधाको रुपमा
ददइनेछ ।

४.

आवास सुववधा: (१) मुख्यमन्त्रीलाई आवासको लातग प्रदे श सरकारले
सरकारी घरको बन्दोबस्त गनेछ।
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(२) मन्त्रीलाई आवासको लातग प्रदे श सरकारले सरकारी घरको
बन्दोबस्त गनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम सरकारी घरको बन्दोबस्त नभएको
र प्रदे शको राजधानीमा आफ्नो उपयुक्त घर नभएको मन्त्रीलाई अनुसूची१ मा उल्लेख भए बमोशजमको रकम आवास सुववधा बापत ददइनेछ।
(४)

उपदफा

(१)

र

(२)

बमोशजमको

आवासको

लातग

आवश्यक पने फतनवचरको व्यवस्था प्रदे श सरकारले गनेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोशजमको आवासको लातग अनुसूची-१
बमोशजमको रकम फतनवचर बापत ददइनेछ।
(६) उपदफा (१) र (२) बमोशजम बन्दोबस्त भएको घर
कम्पाउण्डको ममवत र सम्भार खचव प्रदे श सरकारले व्यहोनेछ।
(७) उपदफा (३) बमोशजमको आवासको ममवत र सम्भार खचव
बापत प्रदे श सरकारले तोके बमोशजमको रकम ददइनेछ ।
(८) यस दफा बमोशजमको आवास सुववधा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले
आफ्नो कायवकाल समाप्त भएको तमततले सात ददनसम्म पाउनेछन्।
५.

सवारी तथा इन्धन सुववधा : (१) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई सवारीको लातग
ु ी - १ मा उल्लेख भए बमोशजमको
चालक सवहतको मोटर एक र अनुसच
इन्धन र मोतबल उपलब्ध गराइनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम उपलब्ध गराइएको मोटर प्रयोग
नगरी आफ्नो तनजी मोटर प्रयोग गने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई नेपाल
सरकारको हलुका सवारी चालकको तलबमानको सुरु अंक बराबरको
रकम र उपदफा (१) बमोशजमको इन्धन र मोतबल उपलब्ध गराइनेछ।
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(३) उपदफा (१) र (२) बमोशजम उपलब्ध गराइएको मोटरको
तनयतमत ममवत र सम्भारको बन्दोबस्त प्रदे श सरकारले गनेछ ।
(४) उपदफा (१) र (२) बमोशजम प्राप्त हुने इन्धन र
मोतबलको तबल भरपाई बुझाउनु पने छै न ।
(५) यस दफा बमोशजमको सुववधा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो
कायवकाल समाप्त भएको तमततले सात ददनसम्म पाउनेछन् ।
६.

ववजुली, धारा र सञ्चार सुववधाM (१) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको आवासमा
इन्टरनेट सवहतको

एक लाइन टे तलफोन जडान गनव लाग्ने खचव र

धरौटी बापत लाग्ने रकम प्रदे श सरकारले व्यहोनेछ।
(२)

मुख्यमन्त्री

र

मन्त्रीलाई

ववजुली,

धारा,

इन्टरनेट,

टे तलफोनको महसुल र पत्रपतत्रका बापत अनुसूची-१ मा उल्लेख भए
बमोशजमको रकम ददइनेछ ।
७.

उपचार सुववधा : (१) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई सामूवहक रुपमा प्रदे श
सरकारले तोकेको एकजना शचवकत्सकको सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको शचवकत्सकले अस्पतालमा भनाव
भई औषधी उपचार गनुप
व ने भनी गरे को तसफाररस बमोशजम मुख्यमन्त्री र
मन्त्रीले सरकारी वा सामुदावयक अस्पतालमा भनाव भई औषधी उपचार
गराएमा

त्यसरी

उपचार

गराउँदा

लागेको

प्रेशस्िप्शन

तथा

तबल

बमोशजमको सम्पूणव खचव प्रदे श सरकारले व्यहोनेछ ।
(३) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको स्वदे शमा उपचार हुन नसकी
मेतडकल बोडवको तसफाररसमा नेपाल सरकारको सहमतत तलई ववदे शमा
उपचार गराउनु परे मा प्रदे श सरकारले तोकेको उपचार खचव पाउनेछन् ।
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(४) उपदफा (२) र (३) बमोशजमको उपचार खचव बापतको
रकम मुख्यमन्त्रीको कायावलयले मुख्यमन्त्री र मन्त्री भनाव भएको सरकारी
वा सामुदावयक अस्पताललाई भुक्तानी गनेछ ।
८.

दै तनक तथा भ्रमण भत्ता : (१) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सरकारी कामको
तसलतसलामा नेपालतभत्र भ्रमण गदाव पाउने दै तनक तथा भ्रमण भत्ता
अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोशजम हुनेछ ।
(२) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सरकारी कामको तसलतसलामा वा
नेपाल सरकारको तफवबाट ववतभन्न समारोह, उत्सव, सम्मेलन आददमा
भाग तलन नेपाल बावहर भ्रमण गदाव पाउने दै तनक तथा भ्रमण भत्ता
अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोशजम हुनेछ ।

९.

बीमा सुववधा : मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई सरकारी कामको तसलतसलामा
स्वदे श वा ववदे शमा भ्रमण गदाव दश लाख रुपैँया बराबरको बीमा सुववधा
ददइनेछ ।

१०.

तनजी सशचवालयको व्यवस्था : (१) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको काममा
सहयोग पुर्याउन अनुसूची-२ बमोशजमको सं ख्यामा कमवचारीहरु रहने गरी
तनजी सशचवालयको व्यवस्था हुनेछ ।
(२)

मुख्यमन्त्री

र

मन्त्रीलाई

आफ्नो

कायवकालमा

तनजी

सशचवालयको लातग आवश्यक पने फतनवचर र कायावलय सामानको
व्यवस्था प्रदे श सरकारले गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशजमका फतनवचर तथा स्थायी शजन्सी
सामानहरु मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो कायवकाल समाप्त भएको सात
ददनतभत्र वफताव बुझाउनु पनेछ ।
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११.

अतततथ सत्कार खचव : (१) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको तनजी सशचवालयको
लातग अतततथ सत्कार बापत अनुसूची-१ बमोशजमको रकम ददइनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त अतततथ सत्कार खचवको तबल
भौचर बुझाउनु पने छै न ।

१२.

अङ्गरिक र गाडवको सुववधा : मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई आवश्यक पने
अङ्गरिक र गाडवको सुववधा प्रदे श सरकारले तोके बमोशजम हुनेछ ।

१३.

शपथ : मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो कायवभार सम्हाल्नु अशघ अनुसूची-३
बमोशजमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ तलनु पनेछ ।

१४.

सुववधा लागू हुने : मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले यस ऐन बमोशजम पाउने
सुववधा शपथ गरे को तमतत दे शख पाउनेछन् ।

१५.

अनुसूचीमा हेरफेर : प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी
अनुसूचीमा हेरफेर गनव सक्नेछ ।
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अनुसूची – १
(दफा ३ को उपदफा (१), दफा ४ को उपदफा (३) र (५), दफा ५ को

उपदफा (१), दफा ६ को उपदफा (२), दफा ८ र दफा ११ को उपदफा (१)
सँग सम्बशन्धत)

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको सुववधा
ि.

सुववधाको प्रकार

इकाई दर

मुख्यमन्त्री

मन्त्री

१.

पाररश्रतमक

मातसक रुपैयाँ

६०,९७०।–

२.

आवास सुववधा

प्रतत मवहना

-

३.

फतनवचर (सरकारी

एकमुष्ठ रु.

-

सं.

घरको बन्दोबस्त

रुपैयाँ

राज्यमन्त्री

सहायक

५२,०००।–

४९,०००।–

४8,1००।–

-

१५,०००।–

१५,०००।–

-

५०,०००।–

५०,०००।–

१

१

१

मन्त्री

नभएमा)
४.

सवारी

मोटर (वटा)

आवश्यकता

५.

सवारी इन्धन

तलटर

२५०

२००

२००

२००

६.

मोववल

तलटर

आवश्यकता

१०

१०

१०

७.

सञ्चार सुववधा

प्रतत मवहना

तबल अनुसार

३,०००।–

२,०००।–

२,०००।–

(टे तलफोन, इन्टरनेट
र पत्रपतत्रका)

(मातसक)
(त्रैमातसक)
रुपैयाँ

अनुसार

अनुसार

८.

धारा, ववजुली

प्रतत मवहना

तबल अनुसार

तबल अनुसार*

२,०००।–

२,०००।–

९.

दै तनक तथा भ्रमण

प्रतत ददन रुपैयाँ

२,५००।-

२,०००।-

२,०००।-

२,०००।-

१०.

दै तनक तथा भ्रमण

प्रतत ददन

२२५।-

२२५।-

२२५।-

२२५।-

११.

अतततथ सत्कार

प्रतत मवहना

१५,०००।–

१०,०००।–

५,०००।–

५,०००।–

भत्ता (स्वदे श)

भत्ता (ववदे श)

रुपैयाँ

अमेररकी डलर
रुपैयाँ

*b|i6JoM ;/sf/L cfjf;df a;]sf] cj:yfdf dfq .
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मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले भ्रमण गदाव पाउने दै तनक तथा भ्रमण भत्ता प्रयोजनको लातग:-

१. ववदे श भ्रमण गदाव भारतको चेन्नाई, है दराबाद, बैँगलोर, मुम्बई, ददल्ली, कोलकत्ता
र बङ्गलादे शको ढाका र चटगाउँ बाहेक अन्य स्थानमा रात तबताउनु पदाव
मातथ उशल्लशखत दरको पचास प्रततशत रकम मात्र ददइनेछ ।
ु हरू, अष्टे «तलया, न्यूशजल्याण्ड, अमेररका, क्यानडा, कुवेत, कोररया,
२. युरोवपयन मुलक
जापान, हङ्कगं, रुस, कतार, जाशम्बया, यू.ए.ई., तसं गापुर, ले वनान, बहराइनको भ्रमण
गदाव मातथ उल्ले शखत दरमा तेत्तीस प्रततशत थप रकम ददइनेछ ।

३. ववदे श भ्रमण गदाव आमन्त्रण गने राष्ट्रको सरकार वा कुनै सं स्थाबाट दै तनक
भत्ता बापतको रकम उपलब्ध गराइएको अवस्थामा उशल्लशखत दै तनक भ्रमण
भत्ता बापतको रकम उपलब्ध गराइने छै न ।

४. ववदे श भ्रमण गदाव आमन्त्रण गने राष्ट्रको सरकार वा कुनै सं स्थाबाट खाना
बस्न र यातायात खचव मात्र ददएकोमा दै तनक भ्रमण भत्ताको पशचचस प्रततशत
रकम उपलव्ध गराइनेछ ।

५. ववदे श भ्रमण गदाव आमन्त्रण गने राष्ट्रको सरकार वा कुनै सं स्थाबाट बस्न
मात्र उपलव्ध भएमा दै तनक भ्रमण भत्ताको तेशत्तस प्रततशत रकम उपलव्ध
गराइनेछ ।

६. ववदे श भ्रमण गदाव आमन्त्रण गने राष्ट्रको सरकार वा कुनै सं स्थाबाट खाना
मात्र उपलव्ध भएमा दै तनक भ्रमण भत्ताको छै सठ्ठी प्रततशत रकम उपलव्ध
गराइनेछ ।

७. नेपाल बावहरको भ्रमण गदाव सम्बशन्धत राष्ट्र वा सं स्थाले तनधावरण गरे
बमोशजमको तबमा गदाव लाग्ने शुल्क भुक्तानी ददइनेछ ।

८. भ्रमण सम्बन्धी थप व्यवस्थााः
ू व मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीबाट शस्वकृतत तलनु पने ।
(क) शजल्ला भ्रमण गनुप
व व
(ख) भ्रमण खचव तमतव्ययी हुन ु पने ।
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(ग)

एक शजल्लामा एक पटकमा दुई ददनभन्दा बढी नबस्ने व्यवस्था गने
र उपलव्ध भएसम्म सरकारी गेष्ट हाउसमा बस्ने प्रबन्ध गनुव पने ।

(घ)

अत्यावश्यक नपरी एक शजल्लामा मवहनामा एक पटकभन्दा बढी
भ्रमण नगने ।

(ङ)

भ्रमणबाट फके पतछ मुख्यमन्त्री समि प्रततवेदन पेश गरे र मात्र
भ्रमण तबल भुक्तानी गररने ।

खण्ड २) अततररक्ताङ्क ११ प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत २०७५।०४।२२

अनुसूची-२

दफा १० को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको तनजी सशचवालयमा रहने कमवचारी
ि.सं.

सशचवालयमा रहने कमवचारीको वववरण

इकाई

मुख्यमन्त्री

मन्त्री

१.

स्वकीय सशचव (रा.प .दद्वतीय श्रे णी वा सो सरह)

२.

स्वकीय अतधकृत (रा.प .तृततय श्रे णी वा सो

राज्य

सहायक

जना

१

-

-

-

जना

२

१

-

-

-

-

मन्त्री

मन्त्री

सरह)
३.

प्रेस सं योजक (रा.प .तृततय श्रे णी वा सो सरह)

जना

१

-

४.

स्वकीय सहायक (कम्प्यूटर अपरे टर /रा.प.अनं

जना

१

१

१

१

प्रथम श्रे णी वा सो सरह)
५.

हलुका सवारी चालक (प्रथमस्तर)

जना

१

१

१

१

६.

स्वकीय कायावलय सहयोगी (प्रथमस्तर)

जना

१

१

१

१

७

४

३

३

जम्मा

b|i6JoM
!= :jsLo ;lrjfnosf sd{rf/Lx?n] z'? :s]n cg';f/sf] tnj dfq kfpg]5g\ .
@= :jsLo ;lrjfnosf sd{rf/Lx?n] o; P]g adf]lhd k|fKt ug]{ kfl/>lds lghx?sf] j}+s
vftfdf pknAw u/fOg]5 .
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अनुसूची-३
(दफा १३ सँग सम्बशन्धत)
शपथ

ु र जनताप्रतत पूणव वफादार रही सत्य तनष्ठापूवक
म========================================== मुलक
व
प्रततज्ञा गदवछु÷दे श र जनता/ईश्वरको नाममा शपथ तलन्छु वक नेपालको राजकीय
सत्ता र साववभौमसत्ता नेपाली जनतामा तनवहत रहेको नेपालको सं ववधान प्रतत पूणव
बफादार रही प्रदे श नं. ====== को==========================पदको कामकाज प्रचतलत कानूनको
अधीनमा रही कसै को डर नमानी, पिपात नगरी, कसै प्रतत पूवावग्रह वा खराब
भावना नतलई इमान्दारीसाथ गनेछु र आफ्नो कतवव्य पालनाको तसलतसलामा
आफूलाई जानकारीमा आएको प्रचतलत कानून बमोशजम गोप्य राख्नु पने कुरा म
ँ ा जुनसुकै अवस्थामा पतन प्रचतलत कानूनको पालना
पदमा बहाल रहँदा वा नरहद
गदाव बाहेक अरु अवस्थामा कुनै वकतसमबाट पतन प्रकट वा सङ्केत गने छै न ।
तमतत :
नाम :

दस्तखत :

प्रमाणीकरण तमतताः 207५/०4/22
आज्ञाले,
डा. मान बहादुर वीके
प्रदे श सशचव
११
प्रकाशनाः प्रदे श नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय

