विधेयक सं ख्या :

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रममक तथा सुविधा
सम्बन्त्धमा व्यिस्था गर्न बर्ेको विधेयक

प्रदे श सभा सचििालय
र्दीपुि, पोखिा

"मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रममक तथा सुविधा सम्बन्त्धमा व्यिस्था गर्न बर्ेको विधेयक"
प्रस्तािर्ा :

प्रदे श सिकािका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले पाउर्े पारिश्रममक तथा सुविधाका

सम्बन्त्धमा कार्ूर्ी व्यिस्था गर्न बाञ्छर्ीय भएकोले,
प्रदे श सभाले यो ऐर् बर्ाएको छ ।
१.

सं चिप्त र्ाम ि प्रािम्भ : (१) यस ऐर्को र्ाम "मन्त्रीहरुको पारिश्रममक तथा सुविधा
सम्बन्त्धी ऐर्, २०७४" िहेको छ ।

(२) यो ऐर् तुरुन्त्त प्रािम्भ हुर्ेछ ।

२.

परिभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मा,(क)

"मन्त्री" भन्नाले प्रदे श सिकािको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, िाज्यमन्त्री ि सहायक

(ख)

"मचन्त्रपरिषद" भन्नाले प्रदे श सिकािको मचन्त्रपरिषद सम्झर्ु पछन ।

(ग)

(घ)

३.

मन्त्री समेत सम्झर्ु पछन ।

"सं विधार्" भन्नाले र्ेपालको सं विधार् सम्झर्ु पछन ।

"तोवकएको" िा "तोवकए बमोचिम" भन्नाले प्रदे श सिकािले प्रदे श िािपरमा
सूिर्ा प्रकाशर् गिी तोवकए बमोचिमका विषय सम्झर्ु पछन ।

पारिश्रममक : (१) मन्त्रीहरुले अर्ुसूिी-१ मा उल्लेख भए बमोचिमको पारिश्रममक
पाउर्ेछर्् ।

ति ििम आमथनक विश्रं रखलता िा प्राकरमतक विपद िा महामािीको कािणले

गम्भीि सं कट उत्पन्न भर्न सं कटकाल घोषणा भएमा िा सं घीय शासर् लागू भएको
कािणबाट प्रदे श कायनकारिणी कायम र्िहेमा यो व्यिस्था लागू हुर्े छै र् ।

(२) कुर्ै मन्त्रीको पदमा बहाल िहेकै अिस्थामा मरत्यु भई िा मर्िले

ददएको िािीर्ामा स्िीकरत भई िा मचन्त्रपरिषद विघटर् भई िा अन्त्य कुर्ै तबिबाट मर्ि
मन्त्री पदमा कायम र्िहेमा मर्िलाई मन्त्री पद कायम िहेको ददर्सम्म पारिश्रममक
ददर्र्ेछ ।

(३) मन्त्रीले दफा (२) बमोचिम पाउर्े पारिश्रममक अिस्था अर्ुसाि

मर्िलाई िा मर्िले र्च्छ्याएको व्यचिलाई ददर्र्ेछ । मन्त्रीको मरत्यु भएमा मर्िले

कसै लाई र्च्छ्याएको िहेर्छ िा र्च्छ्याएको व्यचि िीवित िहेर्छ भर्े त्यस्तो
पारिश्रममक िकम मर्िको र्चिकको हकिालालाई ददर्र्ेछ ।
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४.

आिास सुविधा : (१) मन्त्रीलाई आिासको मर्ममत्त प्रदे श सिकाििाट सम्भि भएसम्म

सिकािी आिासको बन्त्दोिस्त गरिर्ेछ । त्यस्तो बन्त्दोिस्त र्भएसम्म िा पोखिा
उपत्यकामा आफ्र्ो घि र्भएका मन्त्रीलाई घिभाडा िापत अर्ुसूिी-१ बमोचिमको िकम
प्रदे श सिकािले उपलब्ध गिाउर्ेछ ।

(२) यस दफा बमोचिमको सुविधा मन्त्रीले आफ्र्ो कायनकाल समाप्त भएको

मममतले सात ददर्सम्म पाउर्ेछर्् ।
५.

सञ्चाि सुविधा :मन्त्रीले आिासको लामग टे मलफोर्, र्न्त्टिर्ेट, परपमरका िस्ता सञ्चाि

६.

सिािी तथा र्न्त्धर् सुविधा : (१) प्रत्येक मन्त्रीलाई सिािीको मर्ममत्त सिािी साधर् एक

सुविधा अर्ुसूिी-१ बमोचिम पाउर्ेछर्् ।

ि अर्ुसूिी-१ बमोचिमको र्न्त्धर् सुविधा ददर्र्ेछ ।

(२) यस दफा बमोचिमको सुविधा मन्त्रीले आफ्र्ो कायनकाल समाप्त

भएको मममतले सात ददर्सम्म पाउर्ेछर्् ।
७.

दै मर्क तथा

भ्रमण भत्ता :

मन्त्रीहरुलार्न सिकािी कामको मसलमसलामा र्ेपालमभर िा

प्रदे श सिकािको िा प्रदे श सिकािको तफनबाट विमभन्न समािोह, उत्सि, सम्मेलर्

आददमा भाग मलर् र्ेपाल बावहि भ्रमण गदान अर्ुसूिी-२ मा उल्लेख भए बमोचिमको
दै मर्क भत्ता पाउर्ेछर्् ।
८.

उपिािको सुविधा :

मन्त्रीलाई उपिािको मर्ममत्त प्रदे श सिकािले स्िास््य बीमाको

लामग िावषनक दश हिािसम्मको मबल िकम िा वप्रममयम मध्ये िुर् घवटहुन्त्छ सो िकम
उपलब्ध गिाउर्ेछ ।

९.

िाडनपिन खिन : मन्त्रीले आफ्र्ो धमन, सं स्करमत ि पिम्पिा अर्ुसाि मर्ार्र्े िाडनपिनको

लामग आफूले खाईपाई आएको एक मवहर्ाको पारिश्रममक बिाबिको िकम प्रत्येक
आमथनक िषन िाडनपिन खिनको रुपमा पाउर्ेछर्् ।

१०.

अमतमथ सत्काि तथा भैपिी खिन :

(१) मन्त्रीहरुलाई अर्ुसूिी-१ मा उल्ले ख भए

बमोचिमको िकम अमतमथ सत्काि तथा भैपिी खिन बापत ददर्र्ेछ ।
।

(२) उपदफा (१) बमोचिमको खिनको विल भिपाई पेश गर्ुन पर्े छै र्
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११.

मर्िी सचििालयको व्यिस्था : मन्त्रीहरुको मर्िी सचििालयमा अर्ुसूिी-३ मा उल्ले चखत
कमनिािी िहर्ेछर्् ।

१२.

विज्ञ सम्बन्त्धी व्यिस्था : (१) मचन्त्रपरिषदले मन्त्रीको काममा सहयोग पुि ्याउर्
आिश्यकता ि औचित्यको आधािमा मर्चित अिमधका लामग विषयगत विज्ञ मर्युि गर्न
सक्र्ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोचिम मर्युि विज्ञको सं ख्या ि त्यस्तो विज्ञले

पाउर्े मामसक पारिश्रममक तथा सुविधा प्रदे श सिकािले तोके बमोचिम हुर्ेछ ।
(३)

मन्त्रीले विज्ञ तथा स्िकीय सचिि लगायतका कमनिािी मर्युिी

गदान स्थायी आिामसय अर्ुममत (मड.भी. वपआि िा ग्रीर् काडन) मलएको िा सोकालामग
आिेदर् ददएको ि सम्िचन्त्धत पदका लामग अिश्यक शैचिक योग्यता र्भएका
मर्युि गर्न पाईर्ेछैर् ् ।
१३.

सुििाको व्यिस्था :

व्यचिलाई

मन्त्रीहरुलाई आिश्यक पर्े सुििाको व्यिस्था र्ेपाल सिकािबाट

तोवकए बमोचिम हुर्ेछ ।
१४.

सुविधाको प्रािम्भ :

मन्त्रीले सपथ मलई पदभाि ग्रहण गिे को मममतदे चख यस ऐर्

बमोचिमको पारिश्रममक ि अन्त्य सुविधा पाउर्ेछ ।

१४क. सुविधाको दुरुपयोग गर्न र्हुर्े : यस ऐर् बमोचिमका सुविधाहरु सम्बचन्त्धत मन्त्री स्ियंले
मार उपयोग गर्न पाउर्े छर्् ।

कार्ूर् बमोचिम काििाही हुर्ेछ ।
स्पष्टीकिण :

सम्बचन्त्धत मन्त्रीले सुविधाको दुरुपयोग गिे मा प्रिमलत

यस दफाको प्रयोिर्को लामग सुविधाको दुरुपयोग भन्नाले मामथ दफा

दफामा तोवकए भन्त्दा बढी सुविधा मलर्े, अन्त्य व्यचिलाई सुविधा ददलार्ददर्े, योग्यता
र्पुगेको व्यचिलाई मर्युचि ददर्े, गलत व्यचि िा कागिात खडा गिी सुविधा मलर्े,
सिकािी धर्मालको हार्ीर्ोक्सार्ी पुि ्याउर्े लगायतका कायनलाई बुझाउर्ेछ ।
१५.

अर्ुसूिीमा हेिफेि :

प्रदे श सिकािले प्रदे श िािपरमा सूिर्ा प्रकाशर् गिी अर्ुसूिीमा

हेिफेि गर्न सक्र्ेछ ।
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१६.

ु न्त्दा अचघ प्रदे श मचन्त्रपरिषदको मर्णनय बमोचिम प्रदे श
बिाउ : यो ऐर् प्रािम्भ हुर्भ
सिकािका मन्त्रीहरुले पाएको सुविधा यस ऐर्मा व्यिस्था भएको हदसम्म यसै ऐर्
बमोचिम भएको मामर्र्ेछ ।
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अर्ुसूिी-१

(दफा ३, ४, ५, ६ ि ७ सँग सम्बचन्त्धत)
मन्त्रीले पाउर्े सुविधा

क्र.सं .

सुविधाको वकमसम

१

पारिश्रममक

२

आिास सुविधा

३

मर्िी

र्काई दि

मुख्यमन्त्री

प्रमत मवहर्ा रु.
प्रमत मवहर्ा रु.

*

६०९७०
आिास ददर्े

आिासमा एकमुष्ठ

बस्र्ेलाई घि मिमत
फमर्निि

व्यिस्था

(सिकािले

र्गिे मा)

एकमुष्ठ

एक मुष्ठ

िाज्य मन्त्री

५२०००
आिास ददर्े

सहायक मन्त्री

४९०००

४७०००

आिास ददर्े

आिास ददर्े

-

१५००००

१२५०००

१२५०००

-

१०००००

१०००००

१०००००

खिन
४

मन्त्री

५

सिािी र्न्त्धर्

प्रमत

मवहर्ा

२५०

१५०

१२५

१२५

६

मोविल

रैमामसक मलटि

१०

५

५

५

७

यातायात सुविधा

प्रमतददर् रु.

८

सञ्चाि

मलटि

सिािी साधर्

सिािी साधर्

सिािी साधर्

सुविधा प्रमत मवहर्ा रु.

५०००

२०००

२०००

२०००

अमतमथ सत्काि

प्रमत मवहर्ा रु.

४००००

१५०००

१००००

१००००

वििुली, धािा

प्रमत मवहर्ा रु

२०००

२०००

(टे मलफोर्,

र्न्त्टिर्ेट

ि परपमरका)
९
१०

सिािी साधर्

नोट :- *१.

विल अर्ुसाि

विल अर्ुसाि

मन्त्री, िाज्यमन्त्री ि सहायक मन्त्रीलाई आिासको बन्त्दोबस्त र्भएसम्म सो
बापत

मामसक

रु.

२५०००।–
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उपलब्ध

गिार्र्ेछ

।

अर्ुसूिी-२

(दफा १० सँग सम्बचन्त्धत)

मन्त्रीले पाउर्े दै मर्क भत्ता तथा विमाको सुविधा
क्र.सं .
१.

विििण

मुख्यमन्त्री

स्िदे श भ्रमण गदान

िाज्य मन्त्री

सहायक मन्त्री

३०००

२५००

२५००

२५००

२५०

१७५

१५०

१५०

यात्रा विमा (प्रति १०,००,००० १०,००,००० १०,००,०००

१०,००,०००

पाउर्े दै मर्क भत्ता
दि

२.

मन्त्री

विदे श

भ्रमण

गदानको दै मर्क भत्ता
(प्रमत

ददर्

अमेरिकी डलिमा)
३.

भ्रमण

विमाङ्कको

रु.)

लागि

लाग्ने विमा शल्
ु क

द्रष्टव्य :१.

विदे श भ्रमण गदान भाितको िेन्नाई, है दिाबाद, बैँ गलोि, मुम्बई, ददल्ली, कोलकाता ि
बङ्गलादे शको

ढाका ि िटगाउँ बाहेक अन्त्य स्थार्मा िात मबताउर्ु पदान मामथ

उल्लेचखत दिको

पिास प्रमतशत िकम मार ददर्र्ेछ । अन्त्य दे शको हकमा

मामथको दििे ट अर्ुसाि र्ै हुर्ेछ ।
२.

विदे श भ्रमण गदान आमन्त्रण गर्े िाष्ट्रको सिकाि िा कुर्ै सं स्थाबाट दै मर्क भत्ता

िापतको िकम उपलब्ध गिार्एको अिस्थामा उल्ले चखत दै मर्क भत्ता बापतको
िकम उपलब्ध गिार्र्े छै र् ।

6

अर्ुसूिी-३

(दफा १३ सँग सम्िचन्त्धत)

मन्त्रीको मर्िी सचििालयमा िहर्े कमनिािी
क्र.सं .

कमनिािी

१.

स्िकीय

२.

स्िकीय

३.

कायानलय सहयोगी

(िा.प.वितीय)
अमधकरत)

द्रष्टव्य :

सचिि

मुख्यमन्त्री

मन्त्री

िाज्य मन्त्री

सहायक

सचिि

१

०

०

०

(शाखा

१

१

१

१

२

१

१

१

१.

स्िकीय

२.

स्िकीय सचििालयका कमनिािीहरुले यस ऐर् बमोचिम प्राप्त गर्े पारिश्रममक

३.

सचििालयका

पाउर्ेछर्् ।

कमनिािीहरुले

सुरु

स्केल

अर्ुसािको

मन्त्री

तलबमार

मर्िहरुको बैंक खातामा उपलब्ध गिार्र्ेछ ।

मुख्यमन्त्रीको हकमा सुििा प्रयोिर्को लामग थप १ सिािी साधर् उपलब्ध
गिार्र्ेछ ।

प्रदे श सभाको सम्िि ् २०७४ साल चैि २६ ििे बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १९९
बमोजिम यो विधेयक पाररि िरे को ब्यहोरा संविधानको धारा २०१ बमोजिम प्रमाणणि िददछु ।
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