
 

 

भखु्मभन्त्री य भन्त्रीको ऩारयश्रमभक 
तथा सवुिधा सम्फन्त्धभा व्मिस्था 

गनन फनेको ऐन, 
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भखु्मभन्त्री य भन्त्रीको ऩारयश्रमभक तथा सवुिधा सम्फन्त्धभा व्मिस्था गनन फनेको विधेमक, २०७५ 

 

प्रस्तािना  ् भखु्मभन्त्री य भन्त्रीको ऩारयश्रमभक तथा सवुिधा सम्फन्त्धभा व्मिस्था गनन िाञ्छनीम 
बएकोरे, 

   नेऩारको सॊविधानको धाया १७१ िभोजजभ प्रदेश नॊ ७को प्रदेशसबारे मो ऐन फनाएको छ।  
१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “भखु्मभन्त्री य भन्त्रीको ऩारयश्रमभक तथा 

सवुिधा सम्फन्त्धी ऐन, २०७५” यहेकोछ। 

  ( २) मो ऐन तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२.  ऩरयबाषा : विषम िा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा:- 
            (क) "प्रदेश ” भन्नाले प्रदेश नं ७ लाई सम्झनु पर्छ । 
  (ख) "भन्त्री ” बन्नारे प्रदेशको भन्त्री, याज्म भन्त्री िा सहामक भन्त्रीसभेत सम्झन ु

ऩछन। 

(ग) “भखु्मभन्त्री” बन्नारे प्रदेशको भखु्मभन्त्री सम्झन ुऩछन। 

३. ऩारयश्रमभक : (१) भखु्मभन्त्री य भन्त्री राई अनसूुची-१ भा उल्रेख बए फभोजजभको 
ऩारयश्रमभक ददइनेछ ।    

 ( २) भखु्मभन्त्री य भन्त्री कुनै कायणरे सो ऩदभा नयहेभा मनजराई ऩदकामभ यहेको 
ददनसम्भ ऩाउने ऩारयश्रमभकको अमतरयक्त एक भवहनाको ऩारयश्रमभक फयाफयको यकभ थऩ 
सवुिधाको रुऩभा ददइनेछ । 

४. आिास सवुिधा : (१) भखु्मभन्त्रीराई आिासको रामग प्रदेश सयकायरे सयकायी घयको 
फन्त्दोफस्त गनेछ।  

  (२) भन्त्रीराई आिासको रामग प्रदेश सयकायरे सयकायी घयको फन्त्दोफस्त गनेछ।  
 (३) उऩदपा (२) फभोजजभ सयकायी घयको फन्त्दोफस्त नबएको  अिस्थाभा भन्त्रीराई 
अनसूुची-१ भा उल्रेख बए फभोजजभकोयकभ आिास सवुिधा फाऩत ददइनेछ। 

 (४) उऩदपा (१) य (२) फभोजजभको आिासको रामग आिश्मक ऩने पमननचयको 
व्मिस्था प्रदेश सयकायरे गनेछ । 

 (५) उऩदपा (३) फभोजजभको आिासको रामग अनसूुची-१ फभोजजभको यकभ 
पमननचय फाऩत ददइनेछ।  
 ( ६) उऩदपा (१) य (२) फभोजजभ फन्त्दोफस्त बएको घय कम्ऩाउण्डको भभनत य 
सम्बाय खचन प्रदेश सयकायरे व्महोनेछ।  
 (७) उऩदपा (३) फभोजजभको  आिासको भभनत य सम्बाय खचन फाऩत प्रदेश 
सयकायरे तोके फभोजजभको यकभ ददइनेछ। 
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 (८) मस दपा फभोजजभको आिास सवुिधा भखु्मभन्त्री य भन्त्रीरे आफ्नो कामनकार 
सभाप्त बएको मभमतरे सात ददनसम्भ ऩाउनेछन।्  

५.  सिायी तथा इन्त्धन सवुिधा : (१) भखु्मभन्त्री य भन्त्रीराई सिायीको रामग चारक सवहतको 
भोटय य अनसुचुी-१ भा उल्रेख बए फभोजजभको इन्त्धन य भोमफर उऩरब्ध गयाइनेछ। 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ उऩरब्ध गयाइएको भोटय प्रमोग नगयी आफ्नो मनजी 
भोटय प्रमोग गने भखु्मभन्त्री य भन्त्रीराई नेऩार सयकायको हरकुा सिायी चारकको 
तरफभानको सरुु अॊक फयाफयको यकभ य उऩदपा (१) फभोजजभको इन्त्धन य भोमफर 
उऩरब्ध गयाइनेछ।  
 (३) उऩदपा (१) य (२) फभोजजभ उऩरब्ध गयाइएको भोटयको मनममभत भभनत य 
सम्बायको फन्त्दोफस्त प्रदेश सयकायरे गनेछ। 

 (४) मस दपा फभोजजभको सवुिधा भखु्मभन्त्री य भन्त्रीरे आफ्नो कामनकार सभाप्त 
बएको मभमतरे सात ददनसम्भ ऩाउनेछन।्  

६. विजरुी, धाया य सञ्चाय सवुिधा : (१) भखु्मभन्त्री य भन्त्रीको आिासभा इन्त्टयनेट सवहतको  
एक राइन टेमरपोन जडान गनन राग्ने खचन य धयौटी फाऩतराग्ने यकभ प्रदेश सयकायरे 
व्महोनेछ। 

 (२) भखु्मभन्त्री य भन्त्रीराई विजरुी, धाया, इन्त्टयनेट, टेमरपोनको भहसरु य 
ऩरऩमरका फाऩत अनसूुची-१ भा उल्रेख बए फभोजजभको यकभ ददइनेछ। 

७. उऩचाय सवुिधा : (१) भखु्मभन्त्री य भन्त्रीराई साभूवहक रुऩभा प्रदेश सयकायरे तोकेको 
एकजना जचवकत्सकको सेिा उऩरब्ध गयाइनेछ। 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको जचवकत्सकरे अस्ऩतारभा बनान बई औषधी उऩचाय 
गनुनऩने बनी गयेको मसपारयस फभोजजभ भखु्मभन्त्री य भन्त्रीरे सयकायी िा साभदुावमक 
अस्ऩतारभा बनान बई औषधी उऩचाय गयाएभा त्मसयी उऩचाय गयाउॉदा रागेको प्रजेस्िप्शन 
तथा मफर फभोजजभको सम्ऩूणन खचन प्रदेश सयकायरे व्महोनेछ। 

 (३) भखु्मभन्त्री य भन्त्रीको स्िदेशभा उऩचाय हनु नसकी प्रदेश  भेमडकर िोडन िा 
नेऩार भेमडकर फोडनको मसपारयसभा नेऩार सयकायको सहभमत मरई  विदेशभा उऩचाय 
गयाउन ुऩयेभा प्रदेशसयकायरे तोकेको उऩचाय खचन ऩाउनेछन।् 

 (४) उऩदपा (२) य (३) फभोजजभको उऩचाय खचन फाऩतको यकभ भखु्मभन्त्रीको 
कामानरमरे भखु्मभन्त्री य भन्त्री बनान बएको सयकायी िा साभदुावमक अस्ऩतारराई बकु्तानी 
गनेछ।  
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८.  दैमनक तथा भ्रभण बत्ता  : (१) भखु्मभन्त्री य भन्त्रीरे सयकायी काभको मसरमसराभा 
नेऩारमबर भ्रभण गदान ऩाउने दैमनक तथा भ्रभण बत्ता अनसूुची-१भा उल्रेख बए फभोजजभ 
हनुेछ। 

 (२) भखु्मभन्त्री य भन्त्रीरे सयकायी काभको मसरमसराभा िा नेऩार सयकायको 
तपन फाट विमबन्न सभायोह, उत्सि, सम्भेरन आददभा बाग मरन नेऩार फावहय भ्रभण गदान 
ऩाउने दैमनक तथा भ्रभण बत्ता अनसूुची-१भा उल्रेख बए फभोजजभ हनुेछ। 

 (३) उऩदपा (१) य (२) िभोजजभ भ्रभण गदान भन्त्रीरे भखु्म भन्त्रीिाट ऩूिन स्िीकृमत 
मरन ुऩनेछ य भ्रभणिाट पकेऩमछ भखु्मभन्त्रीसभऺ प्रमतिेदन ऩेशगये ऩश्चातभार भ्रभण िीर 
बकु्तानी गनुनऩनेछ ।  
 (४) भखु्मभन्त्री य भन्त्रीको भ्रभण सम्िन्त्धी अन्त्म व्मिस्था प्रदेश सयकायरे तोके 
िभोजजभ हनुेछ । 

९. चाडऩिन खचन : (१) भखु्मभन्त्री य भन्त्रीरे आफ्नो धभन, सॊस्कृमत य ऩयम्ऩया अनसुाय 
भनाउने चाडऩिनको रामग आपूरे खाईऩाई आएको एक भवहनाको ऩारयश्रमभक फयाफयको 
यकभ प्रत्मेक िषन चाडऩिन खचनको रुऩभा ऩाउनेछन।् 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको यकभ भखु्मभन्त्री य भन्त्रीरे एक आमथनक िषनभा 
एकऩटक आफ्नो धभन, सॊस्कृमत य ऩयम्ऩया अनसुाय भनाउने भखु्म चाडऩिनको अिसयभा 
बकु्तानी मरन सक्नेछन ्।  

१०.  फीभा सवुिधा : भखु्मभन्त्री य भन्त्रीराई सयकायी काभको मसरमसराभा स्िदेश िा विदेशभा 
भ्रभण गदान दश राख रुऩैँमा फयाफयको मारा फीभा गनन राग्ने यकभ ददइनेछ। 

११. सल्राहकाय सवुिधा : भखु्मभन्त्रीराई आिश्मक बएभा भन्त्री ऩरयषद्को मनणनम फभोजजभ 
आिश्मक कामनविमध फनाई विषमगत सल्राहकायको व्मिस्था गनन सवकने छ ।  

१२.  मनजी सजचिारमको व्मिस्था  : (१) भखु्मभन्त्री य भन्त्रीको काभभा सहमोग ऩमुानभउन 
अनसूुची-२ फभोजजभको सॊख्माभा कभनचायीहरु यहने गयी मनजी सजचिारमको व्मिस्था 
हनुेछ। 

 (२) भखु्मभन्त्री य भन्त्रीराई आफ्नो कामनकारभा मनजी सजचिारमको रामग 
आिश्मक ऩने पमननचय य कामानरम साभानको व्मिस्था प्रदेश सयकायरे गनेछ। 

 (३) उऩदपा (२) फभोजजभका पमननचय तथा स्थामी जजन्त्सी साभानहरु भखु्मभन्त्री य 
भन्त्रीरे आफ्नो कामनकार सभाप्त बएको सात ददनमबर वपतान फझुाउन ुऩनेछ। 

१३. अमतमथ सत्काय खचन :  भखु्मभन्त्री य भन्त्रीको मनजी सजचिारमको रामग अमतमथ सत्काय 
फाऩत अनसूुची-१ फभोजजभको यकभ ददइनेछ। 
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१४.  अङ्गयऺक य गाडनको सवुिधा: भखु्मभन्त्री य भन्त्रीराई आिश्मक ऩने अङ्गयऺक य गाडनको 
सवुिधा प्रदेश सयकायरे तोके फभोजजभ हनुेछ। 

१५.  शऩथ : भखु्मभन्त्री य भन्त्रीरे आफ्नो कामनबाय सम्हाल्न ुअजघ अनसूुची-३ फभोजजभको 
ढाॉचाभा ऩद तथा गोऩनीमताको शऩथ मरन ुऩनेछ। 

१६. सवुिधा रागू हनुे: भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीरे मस ऐन फभोजजभ ऩाउने सवुिधा शऩथ गयेको 
मभमत देजख ऩाउनेछन।् 

१७. अनसूुचीभा हेयपेय : प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी अनसूुचीभा 
हेयपेय गनन  सक्नेछ। 

१८. िचाउ : मो ऐन प्रायम्ब हनुबुन्त्दा अगामड भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीहरुरे ऩाएको ऩारयश्रमभक य 
सवुिधा मसै ऐन िभोजजभ ऩाएको भामननेछ । 
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अनसूुची-१ 

(दपा ३ को उऩदपा (१), दपा ४ को उऩदपा (३) य  (५), ,दपा ५ को उऩदपा (१) दपा ६ 
को उऩदपा (२), दपा ८ को उऩदपा (१), (२) य दपा १२ को (२) य (३)  य दपा १३ 

सॉग सम्फजन्त्धत) 
भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीको सवुिधा 

ि.सॊ. सवुिधाको प्रकाय इकाई दय भखु्मभन्त्री भन्त्री याज्मभन्त्री सहामक भन्त्री  

१. ऩारयश्रमभक भामसक रुऩैमाॉ ६०,९७०।- ५४,०००।- ५१,०००।- ४९,०००।- 
२. आिास सवुिधा प्रमत भवहना रुऩैमाॉ - २५,०००।- २०,०००।- २०,०००।- 

३. पमननचय (सयकायी 
घयको फन्त्दोफस्त 
नबएभा)  

एकभषु्ठ रु. - २५,०००।- २५,०००।- २५,०००।- 

४. सिायी  भोटय (िटा) २ १ १ १ 
५. सिायी इन्त्धन 

ऩेट्रोर/मडजेर 
मरटय(भामसक) आिाश्मकता 

अनसुाय 
२५० मर. २०० मर. २०० मर. 

६. भोविर मरटय (रैभामसक) आिाश्मकता 
अनसुाय 

आिाश्मकता 
अनसुाय 

५ मर. ५ मर. 

७. सञ्चाय सवुिधा 
(टेमरपोन,इन्त्टयनेट य 
ऩरऩमरका) 

प्रमत भवहना रुऩैमाॉ २,०००।- २,०००।- २,०००।- २,०००।- 

८. धाया, विजरुी प्रमत भवहना रुऩैमाॉ मफर अनसुाय मफर अनसुाय मफर अनसुाय मफर अनसुाय 
९. दैमनक तथा भ्रभण 

बत्ता (स्िदेश) 
प्रमत ददन रुऩैमाॉ २,५००।- 

 

 

२,५००।- २,५००।- २,५००।- 

१०. दैमनक तथा भ्रभण 
बत्ता (विदेश) 

प्रमत ददन अभेरयकी 
डरय  

२२५।- २२५।- २२५।- २२५।- 

११. अमतथी सत्काय प्रमत भवहना रुऩैमाॉ १०,०००।- ९,०००।- ८,०००।- ७,५००।- 
द्रष्टव्म: 
      भखु्मभन्त्री य भन्त्रीरे विदेश भ्रभण गदान ऩाउने दैमनक तथा भ्रभण बत्ता प्रमोजनको रामग :- 

१. मयुोवऩमन भरुकुहरु , अषे्डमरमा, न्त्मजुजल्माण्ड, अभेरयका, क्मानाडा, कुिेत, कोरयमा, जाऩान, हङ्ककङ्क, 

रुस, कताय, जाजम्फमा, मू. ए. ई. , मसॊगाऩयु, रेिनान, फहयाइनको भ्रभण  गदान भामथ उजल्रजखत 
दयभा तेत्तीस प्रमतशत थऩ यकभ ददइनेछ । 

२. बायतको चेन्नइ, हैदयािाद, फैंगरोय, भमु्फई, ददल्री, कोरकाता, फङ्गरादेशको ढाका य चटगाउॉ 
फाहेक अन्त्म स्थानभा यात विताउन ुऩदान भामथ उजल्रजखत दयको ऩचास प्रमतशत यकभ भार 
ददइनेछ। 
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अनसूुची-२ 

(दपा १२ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्त्धत) 

भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीको स्िवकम सजचिारमभा यहने कभनचायी 

ि.सॊ. सजचिारमभा यहने 
कभनचायीको 
विियण  

इकाई भखु्मभन्त्री भन्त्री याज्म भन्त्री सहामक 
भन्त्री 

१. स्िकीम सजचि 
(या.ऩ. दितीम शे्रणी 
िा सो सयह)  

जना १    

२. स्िकीम सजचि 
(या.ऩ. तमृतमशे्रणी 
िा सो सयह)  

जना १ १ १ १ 

३. प्रशासन सहामक 

(या.ऩ.अनॊ 
प्रथभशे्रणी िा सो 
सयह) 

जना १ १   

४. कामानरम सहमोगी 
  

जना २ २ १ १ 

५ हरकुा सिायी 
चारक  

जना २ १ १ १ 
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अनसूुची-३ 

(दपा १४ सॉग सम्फजन्त्धत) 
शऩथ  

भ....... ... भरुकु य जनताप्रमत ऩूणन िपादाय यही सत्म मनष्ठाऩूिनक प्रमतऻा गदनछु ÷ईश्वयको नाभभा 
शऩथ मरन्त्छु वक नेऩारको याजकीम  सत्ता य सािनबौभसत्ता नेऩारी जनताभा मनवहत यहेको नेऩारको 
सॊविधान प्रमत ऩूणन फपादाय यही प्रदेश नॊ. .... को.............. ऩदको काभकाज प्रचमरत कानूनको 
अधीनभा यही कसैको डय नभानी , ऩऺऩात नगयी , कसैप्रमतऩूिानग्रह िा खयाफ बािना नमरई 
इभान्त्दायीसाथ गनेछु य आफ्नो कतनव्म ऩारनाको मसरमसराभा आपूराई जानकायीभा आएको 
प्रचमरत कानून फभोजजभ गोप्म याख्ु्  ऩने कुया भ ऩदभा फहार यहॉदा िा नयहॉदा जनुसकैु 
अिस्थाभा ऩमन प्रचमरतकानूनको ऩारना गदान फाहेक अरु अिस्थाभा कुनै वकमसभफाट ऩमन प्रकट 
िा सङ्केत गने छैन । 

नाभ :  

दस्तखत :  
मभमत :  


