मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पाररश्रममक तथा सुविधा सम्बन्त्धमा व्यिस्था गर्न बर्ेको विधेयक
प्रस्तािर्ााः मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पाररश्रममक तथा सुविधा सम्बन्त्धमा आिश्यक कार्ूर्ी
व्यिस्था गर्न िाञ्छर्ीय भएकोले ,
र्ेपालको सं विधार्को धारा १७५ बमोजिमको प्रदे श सभाले यो ऐर् बर्ाई लागु
गरे को छ ।
१.

संजिप्त र्ाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐर्को र्ाम “मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पाररश्रममक तथा सुविधा
सम्बन्त्धी ऐर्, २०७५” रहेको छ।
(२) यो ऐर् तुरुन्त्त प्रारम्भ हुर्ेछ ।

२.

पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मा,:(क) "मन्त्री” भन्नाले प्रदे शको मन्त्री, राज्य मन्त्री िा सहायक मन्त्री समेत सम्झर्ु
पछन ।
(ख) “मुख्यमन्त्री” भन्नाले प्रदे शको मुख्यमन्त्री सम्झर्ु पछन ।
(ग) "सुविधा" भन्नाले यस ऐर् बमोजिम उपलब्ध गराईर्े सुविधालाई सम्झर्ु पछन ।
(घ) "र्ेपाल सरकार" भन्नाले र्ेपालको सं घीय कायनकाररणी अमधकारलाई प्रयोग गर्े
सं घीय मजन्त्रपररषद्लाई सम्झर्ु पछन ।
(ङ) "प्रदे श सरकार" भन्नाले प्रदे शको कायनकाररणी अमधकारलाई प्रयोग गर्े प्रदे श र्ं. १
को प्रदे श मजन्त्रपररषद्लाई सम्झर्ु पछन ।

३.

पाररश्रममक: (१) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई अर्ुसूची-१ मा उल्ले ख भए बमोजिमको पाररश्रममक र
अन्त्य सुविधा ददइर्ेछ ।
(२) मुख्यमन्त्री र मन्त्री कुर्ै कारणले सो पदमा र्रहे मा मर्िलाई एक मवहर्ाको
पाररश्रममक बराबरको रकम थप सुविधाको रुपमा ददइर्ेछ ।

४.

आिास सुविधा: (१) मुख्यमन्त्रीलाई आिासको लामग प्रदे श सरकारले सरकारी घरको बन्त्दोबस्त
गर्ेछ ।
(२) मन्त्रीलाई आिासको लामग प्रदे श सरकारले सरकारी घरको बन्त्दोबस्त गर्ेछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोजिम सरकारी घरको बन्त्दोबस्त र्भएको र प्रदे शको रािधार्ीमा
आफ्र्ो उपयुक्त घर र्भएको मन्त्रीलाई अर्ुसूची-१ मा उल्ले ख भए बमोजिमको रकम आिास
सुविधा बापत ददइर्ेछ ।
(४) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको आिासको लामग आिश्यक पर्े फमर्नचरको
व्यिस्था प्रदे श सरकारले गर्ेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिमको आिासको लामग अर्ुसूची-१ बमोजिमको फमर्नचर
ददइर्ेछ ।
(६) उपदफा (१) र (२) बमोजिम बन्त्दोबस्त भएको घर कम्पाउण्डको ममनत र
सम्भार खचन प्रदे श सरकारले व्यहोर्ेछ ।
(७)उपदफा (३) बमोजिमको आिासको ममनत र सम्भार खचन बापत प्रदे श सरकारले
तोके बमोजिमको रकम ददइर्ेछ ।
(८) यस दफा बमोजिमको आिास सुविधा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आफ्र्ो कायनकाल
समाप्त भएको मममतले सात ददर्सम्म पाउर्ेछर्् ।
५.

सिारी तथा इन्त्धर् सुविधा : (१) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई सिारीको लामग चालक सवहतको
ु ी-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको मोटर¸ इन्त्धर् र मोमबल उपलब्ध गराइर्ेछ ।
अर्ुसच
(२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको मोटर प्रयोग र्गरी आफ्र्ो मर्िी
मोटर प्रयोग गर्े मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई र्ेपाल सरकारको हलुका सिारी चालकको
तलबमार्को सुरु अं क बराबरको रकम र उपदफा (१) बमोजिमको इन्त्धर् र मोमबल उपलब्ध
गराइर्ेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम उपलब्ध गराइएको मोटरको मर्यममत ममनत र
सम्भारको बन्त्दोबस्त प्रदे श सरकारले गर्ेछ ।
(४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम प्राप्त हुर्े इन्त्धर् र मोमबलको मबल भरपाई
बुझाउर्ु पर्े छै र्।
(५) यस दफा बमोजिमको सुविधा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आफ्र्ो कायनकाल समाप्त
भएको मममतले सात ददर्सम्म पाउर्ेछर्् ।
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६.

वििुली, धारा र सञ्चार सुविधा: (१) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको आिासमा इन्त्टरर्ेट सवहतको एक
लाइर् टे मलफोर् िडार् गर्न लाग्र्े खचन र धरौटी बापत लाग्र्े रकम प्रदे श सरकारले
व्यहोर्ेछ ।
(२)

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई वििुली, धारा, इन्त्टरर्ेट, टे मलफोर्को महसुल र

परपमरका बापत अर्ुसूची-१ मा उल्ले ख भए बमोजिमको रकम ददइर्ेछ ।
७.

उपचार सुविधा :(१) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई सामूवहक रुपमा प्रदे श सरकारले तोकेको
एकिर्ा जचवकत्सकको सेिा उपलब्ध गराइर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको जचवकत्सकले अस्पतालमा भर्ान भई औषधी उपचार
गर्ुप
न र्े भर्ी गरे को मसफाररस बमोजिम मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सरकारी िा सामुदावयक
अस्पतालमा भर्ान भई औषधी उपचार गराएमा त्यसरी उपचार गराउँदा लागेको प्रेजस्िप्शर् तथा
मबल बमोजिमको सम्पूणन खचन प्रदे श सरकारले व्यहोर्ेछ ।
(३) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको स्िदे शमा उपचार हुर् र्सकी मेमडकल बोडनको मसफाररसमा
र्ेपाल सरकारको सहममत मलई विदे शमा उपचार गराउर्ु परे मा प्रदे शसरकारले तोकेको उपचार
खचन पाउर्ेछर्् ।
(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिमको उपचार खचन बापतको रकम मुख्यमन्त्रीको
कायानलयले मुख्यमन्त्री र मन्त्री भर्ान भएको सरकारी िा सामुदावयक अस्पताललाई भ ुक्तार्ी
गर्ेछ ।

८.

दै मर्क तथा भ्रमण भत्ता : (१) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सरकारी कामको मसलमसलामा र्ेपालमभर
भ्रमण गदान पाउर्े दै मर्क तथा भ्रमण भत्ता अर्ुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुर्ेछ ।
(२) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सरकारी कामको मसलमसलामा िा र्ेपाल सरकारको
तफनबाट विमभन्न समारोह, उत्सि, सम्मेलर् आददमा भाग मलर् र्ेपाल बावहर भ्रमण गदान पाउर्े
दै मर्क तथा भ्रमण भत्ता अर्ुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुर्ेछ ।
(३) मुख्यमन्त्री भ्रमणमा िार्ु पदान ३ ददर् सम्मको भ्रमण आदे श आफैँले स्िीकृत गर्न
सक्र्ेछ । सो भन्त्दा बढी ददर् िा मबदे श भ्रमण गर्ुन परे मा मजन्त्रपररषदबाट भ्रमण आदे श
स्िीकृत गर्ुन पर्ेछ ।
(४) मन्त्रीले ७ ददर्सम्मको भ्रमणको लामग मुख्यमन्त्रीबाट र सोभन्त्दा बढी ददर्को िा
विदे श भ्रमण मजन्त्रपररषदबाट स्िीकृत गर्ुन पर्ेछ ।
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९.

अन्त्य सुविधा : (१) यस ऐर्मा अन्त्यर िुर्सुकै कुरा ले जखएको भएतापमर् विजशष्ट पररजस्थमत
मसिनर्ा भई मजन्त्रपररषदका सदस्यलाई आिश्यक अन्त्य कुर्ै सुविधा ददर्ु पर्े भएमा त्यस्तो
पररजस्थमतलाई मध्येर्िर गरी मजन्त्रपररषदले मर्णनय गरे बमोजिम त्यस्तो सुविधा ददर् सक्र्ेछ ।

१०.

बीमा सुविधा : मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई सरकारी कामको मसलमसलामा स्िदे श िा विदे शमा
भ्रमण गदान दश लाख रुपैँ या बराबरको बीमा सुविधा ददइर्ेछ ।

११.

मर्िी सजचिालयको व्यिस्था: (१) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको काममा सहयोग पुर्याउर् अर्ुसूची-२
बमोजिमको सं ख्यामा कमनचारीहरु रहर्े गरी मर्िी सजचिालयको व्यिस्था हुर्ेछ ।
(२) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई आफ्र्ो कायनकालमा मर्िी सजचिालयको लामग आिश्यक पर्े
फमर्नचर र कायानलय सामार्को व्यिस्था प्रदे श सरकारले गर्ेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमका फमर्नचर तथा स्थायी जिन्त्सी सामार्हरु मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले
आफ्र्ो कायनकाल समाप्त भएको सात ददर्मभर वफतान बुझाउर्ु पर्ेछ ।

१२.

अमतथी सत्कार खचन: (१) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको मर्िी सजचिालयको लामग अमतथी सत्कार
बापत अर्ुसूची-२ बमोजिमको रकम ददइर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त अमतमथ सत्कार खचनको मबल भौचर बुझाउर्ु पर्े
छै र् ।

१३.

अङ्गरिक र गाडनको सुविधा : मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई आिश्यक पर्े अङ्गरिक र गाडनको
सुविधा प्रदे श सरकारले तोके बमोजिम हुर्ेछ ।

१४.

सुविधा लागू हुर्े : मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आफ्र्ो कायनभार सम्हाल्र्ु अजघ अर्ुसूची-३
बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपर्ीयताको शपथ मलएको मममतदे जख यस ऐर् बमोजिमको
सुविधा पाउर्े छर्् ।

१५.

पाररश्रममक तथा सुविधा र्पाउर्े:

यस ऐर्मा अन्त्यर िुर्सुकै कुरा ले जखएको भएतापमर्

मुख्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषदको कुर्ै सदस्य आफ्र्ो पदबाट मर्लजम्बत भएमा त्यस्तो मर्लजम्बत
अिमधभर र फौिदारी अमभयोगमा अदालतको आदे शबमोजिम थुर्ामा िा कैदमा रहे मा त्यसरी
थुर्ा िा कैदमा रहेको अबमधभरको लामग मर्िले यस ऐर् बमोजिम पाउर्े कुर्ै वकमसमको
पाररश्रममक िा सुविधा पाउर्े छै र् ।
4

तर¸ त्यस्तो अमभयोग प्रमाजणत र्भई अदालतबाट सफाई पाएमा मर्िले यस ऐर्
बमोजिमको सुविधा पाउर् बाधा पर्े छै र् ।
१६.

अर्ुसूचीमा हेरफेर : प्रदे श सरकारले प्रदे श रािपरमा सूचर्ा प्रकाशर् गरी अर्ुसूचीमा हे रफेर
गर्न सक्र्ेछ ।

१७.

खारे िी र बचाउ : यो ऐर् प्रारम्भ हुर् ु भन्त्दा अजघ प्रदे श मजन्त्रपररषदको मर्णनय बमोजिम
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले पाएको सुविधा यस ऐर्मा व्यिस्था भएको हदसम्म यसै ऐर् बमोजिम
भएको मामर्र्ेछ ।
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अर्ुसूची-१
(दफा ३ को उपदफा (१), दफा ४ को उपदफा (३) र (५),दफा ५ को उपदफा (१) दफा
६ को उपदफा (२) र दफा ८ सँग सम्बजन्त्धत)
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको सुविधा
ि.सं

सुविधाको प्रकार

इकाई दर

मुख्यमन्त्री

मन्त्री

राज्य मन्त्री

सहायक मन्त्री

१.

पाररश्रममक

मामसक रुपैयाँ

६०,९७०।

५२,०००।

४९,०००।

४७,०००।

२.

आिास सुविधा

प्रमत मवहर्ा

आिास ददर्े

आिास ददर्े-

आिास ददर्े-

आिास ददर्े-

आिास उपलब्ध

आिास उपलब्ध आिास उपलब्ध

र्भएसम्म

र्भएसम्म

र्भएसम्म

२५,०००।-

२०,०००।-

२०,०००।-

फमर्नचर

फमर्नचर उपलब्ध

फमर्नचर

फमर्नचर

घरको बन्त्दोबस्त

उपलब्ध

गराउर्े

उपलब्ध

उपलब्ध

र्भएमा)

गराउर्े

गराउर्े

गराउर्े

१

१

१

रुपैयाँ

३.

फमर्नचर (सरकारी

एकमुष्ठ रु.

४.

सिारी

मोटर (िटा)

२

५.

सिारी इन्त्धर् पेट्रोल मलटर (मामसक) २५०

२००

१५०

१२५

६.

मोविल (मल.)

रैमामसक

१५

१०

७

७

७.

सञ्चार सुविधा
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१०

१०

द्रष्टव्य:
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले विदे श भ्रमण गदान पाउर्े दै मर्क तथा भ्रमण भत्ता प्रयोिर्को लामग :ु हरु, अष्ट्रेमलया, न्त्यजु िल्याण्ड, अमेररका, क्यार्ाडा, कुिेत, कोररया, िापार्, हङ्ककङ्क,
१. युरोवपयर् मुलक
रुस, कतार, िाजम्बया, यू. ए. ई., मसं गापुर, ले िर्ार्, बहराइर्को भ्रमण गदान मामथ उजल्लजखत
दरमा तेत्तीस प्रमतशत थप रकम ददइर्ेछ ।
२. भारतको चेन्नइ, है दरािाद, बैंगलोर, मुम्बई, ददल्ली, कोलकाता, बङ्गलादे शको ढाका र
चटगाउँ बाहेक अन्त्य स्थार्मा रात विताउर्ु पदान मामथ उजल्लजखत दरको पचास प्रमतशत
रकम मार ददइर्ेछ ।
३. विदे श भ्रमण गदान आमन्त्रण गर्े राष्ट्रको सरकार िा कुर्ै सं स्थाबाट दै मर्क भत्ता बापतको
रकम उपलब्ध गराइएको अिस्थामा उल्ले जखत दै मर्क भ्रमण भत्ता बापतको रकम उपलब्ध
गराइर्े छै र् ।
४. विदे श भ्रमण गदान आमन्त्रण गर्े राष्ट्रको सरकार िा कुर्ै सं स्थाबाट खार्ा बस्र् र यातायात
खचन मार ददएको मा दै मर्क भ्रमण भत्ताको पजचचस प्रमतशत रकम उपलव्ध गराइर्ेछ ।
५. विदे श भ्रमण गदान आमन्त्रण गर्े राष्ट्रको सरकार िा कुर्ै सं स्थाबाट बस्र् मार उपलव्ध
भएमा दै मर्क भ्रमण भत्ताको ते जत्तस प्रमतशत रकम उपलव्ध गराइर्ेछ ।
६. विदे श भ्रमण गदान आमन्त्रण गर्े राष्ट्रको सरकार िा कुर्ै सं स्थाबाट खार्ा मार उपलव्ध
भएमा दै मर्क भ्रमण भत्ताको छै सठ्ठी प्रमतशत रकम उपलव्ध गराइर्ेछ ।
७. मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले र्ेपाल बावहरको भ्रमण गदान सम्बजन्त्धत राष्ट्र िा सं स्थाले मर्धानरण गरे
ु ार्ी ददइर्ेछ ।
बमोजिमको मबमा गदान लाग्र्े शुल्क भक्त
भ्रमण सम्बन्त्धी थप व्यिस्थााः
(क) मन्त्रीले जिल्ला भ्रमण गर्ुन पुि न मुख्यमन्त्रीबाट जस्िकृमत मलर्ु पर्े,
(ख) भ्रमण खचन ममतव्ययी हुर् ु पर्े,
(ग) एक जिल्लामा एक पटकमा दुई ददर्भन्त्दा बढी र्बस्र्े व्यिस्था गर्े र
उपलव्ध भएसम्म सरकारी गेष्ट हाउसमा बस्र्े प्रबन्त्ध गर्ुन पर्े,
(घ) अत्यािश्यक र्परर एक जिल्लामा मवहर्ामा एक पटकभन्त्दा बढी भ्रमण
र्गर्े,
(ङ) भ्रमणबाट फके पमछ मुख्यमन्त्री समि प्रमतिेदर् पेश गरे र मार भ्रमण
मबल भ ुक्तार्ी गररर्े ।
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अर्ुसूची - २
(दफा ११ को उपदफा (१) र दफा १२ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्त्धत)
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको मर्िी सजचिालयमा रहर्े कमनचारी
ि.सं .

सजचिालयमा रहर्े

इकाई

मुख्यमन्त्री

मन्त्री

राज्य मन्त्री

सहायक मन्त्री

िर्ा

१ (रा.प. दितीय श्रे णी

१ (रा.प. तृतीय

-

िा सो सरह)

श्रे णी िा सो सरह)

१ (रा.प. तृतीय श्रे णी

१ (रा.प. अर्ं . प्रथम

१ (रा.प. अर्ं .

१ (रा.प. अर्ं .

श्रे णी िा सो सरह)

प्रथम श्रे णी िा

प्रथम श्रे णी िा सो

कमनचारीको वििरण
१
२

प्रमुख स्िकीय सजचि
स्िकीय सजचि

िर्ा

िा सो सरह)

सो सरह)
३

सजचिालय

िर्ा

१ (रा.प. दितीय श्रे णी

१ (रा.प. तृतीय

१ (रा.प. तृतीय

िा सो सरह)

श्रे णी िा सो सरह)

श्रे णी िा सो
सरह)

४

रािर्ैमतक

िर्ा

सल्लाहकार
५

आमथनक सल्लाहकार

१ (रा.प. प्रथम श्रे णी

-

सरह)
१ (रा.प. तृतीय
श्रे णी िा सो
सरह)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

१ (रा.प. अर्ं .

-

-

िा सो सरह)
िर्ा

१ (रा.प. दितीय श्रे णी
िा सो सरह)

६

प्रेस सल्लाहकार

िर्ा

१ (रा.प. दितीय श्रे णी
िा सो सरह)

८

८
९
८.
९.

सूचर्ा/प्रविमध

हलुका सिारी चालक
आिास सहयोगी
कायानलय सहयोगी
अमतमथ सत्कार

िर्ा

िर्ा
िर्ा
िर्ा
प्रमत

१ (रा.प. अर्ं . प्रथम
श्रे णी िा सो सरह)

दितीय श्रे णी िा सो

२(श्रे णीविवहर्

१(श्रे णीविवहर्

१(श्रे णीविवहर्

प्रथमस्तर)

प्रथमस्तर)

प्रथमस्तर)

२(श्रे णीविवहर्

१(श्रे णीविवहर्

१(श्रे णीविवहर्

प्रथमस्तर)

प्रथमस्तर)

प्रथमस्तर)

२(श्रे णीविवहर्

१(श्रे णीविवहर्

१(श्रे णीविवहर्

प्रथमस्तर)

प्रथमस्तर)

प्रथमस्तर)

१००००

७०००

५०००

सरह)

मवहर्ा
द्रष्टव्याः १. विभागीय मन्त्रीले मजन्त्रपररषद्को मर्णनय बमोजिम १ िर्ा विषयगत सल्लाहकार राख्न सक्र्ेछर्् ।
2. विभागीय मन्त्रीले मन्त्रीस्तरीय मर्णनयबाट १ िर्ा श्रे णी विवहर् ह.स.चा. करारमा मर्युजक्त गर्न सक्र्ेछर्् ।
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१(श्रे णीविवहर्
प्रथमस्तर)
१(श्रे णीविवहर्
प्रथमस्तर)
१(श्रे णीविवहर्
प्रथमस्तर)
३०००

अर्ुसूची-३
(दफा १४ सँग सम्बजन्त्धत)
शपथ
ु
म........................... मुलक
र िर्ताप्रमत पूण न िफादार रही सत्य मर्ष्ठापूिक
न
प्रमतज्ञा
गदनछु÷ईश्वरको र्ाममा शपथ मलन्त्छु वक र्ेपालको रािकीय सत्ता र सािनभौमसत्ता र्ेपाली
िर्तामा मर्वहत रहे को र्ेपालको सं विधार् प्रमत पूण न बफादार रही प्रदे श र्ं. १ को ..............
पदको कामकाि प्रचमलत कार्ूर्को अधीर्मा रही कसै को डर र्मार्ी, पिपात र्गरी, कसै प्रमत
पूिानग्रह िा खराब भािर्ा र्मलई इमान्त्दारीसाथ गर्े छु र आफ्र्ो कतनव्य पालर्ाको मसलमसलामा
आफूलाई िार्कारीमा आएको प्रचमलत कार्ूर् बमोजिम गोप्य राख्र्ु पर्े कुरा म पदमा बहाल
रहँदा िा र्रहँदा िुर्सुकै अिस्थामा पमर् प्रचमलत कार्ूर्को पालर्ा गदान बाहेक अरु अिस्थामा
कुर्ै वकमसमबाट पमर् प्रकट िा सङ्केत गर्े छै र् ।
मममत :
र्ाम :
दस्तखत :
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