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प्रदे श प्रमुखको पारिश्रममक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४
प्रमाणीकिण ि प्रकाशन मममत
२०७४।०७।०१
सं शोधन गने ऐन
केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५

२०७५।११।१९

सं ित् २०७४ सालको ऐन नं. ४४
प्रस्तािनााः प्रदे श प्रमुखको पारिश्रममक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सं विधानको धािा २९६ को उपधािा (१) बमोजिमको व्यिस्थावपका–सं सदले यो ऐन बनाएको
छ ।
१.

संजिप्त नाम ि प्रािम्भाः (१) यस ऐनको नाम “प्रदे श प्रमुखको पारिश्रममक तथा सुविधा सम्बन्धी
ऐन, २०७४” िहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रािम्भ हुनेछ ।

२.

पारिश्रममकाः (१) प्रदे श प्रमुखलाई अनुसूची–१ मा उल्ले ख भए बमोजिमको मामसक पारिश्रममक
तथा अन्य सुविधा ददइनेछ ।
(२) प्रदे श प्रमुख कुनै कािणले सो पदबाट मनिृत्त भएमा िा सो पदमा निहे मा मनिलाई
एक मवहनाको पारिश्रममक बिाबिको िकम थप सुविधाको रुपमा ददइनेछ ।

३.

आिास सुविधााः (१) प्रदे श प्रमुखको आिासको लामग नेपाल सिकािले सम्बजन्धत प्रदे शको
िािधानीमा सिकािी घिको बन्दोिस्त गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम घिको बन्दोिस्त नभएसम्मको लामग प्रदे श प्रमुखलाई घि
भाडा बापत प्रमत मवहना नेपाल सिकािले तोके बमोजिमको िकम उपलब्ध गिाइनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको सिकािी आिासको ममनत तथा सम्भाि नेपाल सिकािले
गनेछ ।
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(४) उपदफा (१) बमोजिमको घिको लामग उपयुक्त फमननचिको व्यिस्था नेपाल
सिकािले गनेछ ।
४.

सिािी तथा इन्धन सुविधााः (१) नेपाल सिकािले प्रदे श प्रमुखलाई सिािी साधनको व्यिस्था
गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गिाइएको सिािी साधनका लामग आिश्यक पने
इन्धन, मोमबल तथा ममनत सम्भािको व्यिस्था नेपाल सिकािले गनेछ ।

५.

सञ्चाि सुविधााः प्रदे श प्रमुखको आिासको लामग टे मलफोन, कम््यूटि, इन्टिनेट, फ्याक्स, पत्रपमत्रका
िस्ता सञ्चाि सुविधा नेपाल सिकािले व्यिस्था गनेछ ।

६.

पोशाक सुविधााः प्रदे श प्रमुखलाई प्रत्येक िर्न अनुसूची -१ मा उल्ले ख भए बमोजिमको िकम
पोशाक भत्ता बापत ददइनेछ ।

७.

अमतमथ सत्काि तथा भैपिी खचनाः (१) प्रदे श प्रमुखलाई अनुसूची -१ मा उल्ले ख भए बमोजिमको
िकम अमतमथ सत्काि तथा भै पिी खचन बापत ददइनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको खचनको मबल भिपाई पेश गनुन पने छै न ।

८.

मनिी जचवकत्सक सम्बन्धी सुविधााः प्रदे श प्रमुखको लामग नेपाल सिकािले एक िना मनिी
जचवकत्सकको व्यिस्था गनेछ ।

९.

उपचाि खचनाः (१) प्रदे श प्रमुख स्िदे शमा अस्पताल भनान भई उपचाि गिाउँदा िा नेपालमा
उपचाि हुन नसक्ने भई मेमडकल बोडनको मसफारिसमा विदे शमा गई उपचाि गिाउँदा लागेको
उपचाि खचन नेपाल सिकािले व्यहोनेछ ।
(२) प्रदे श प्रमुख अस्पताल भनान भई उपचाि गिाउँदा कुरुिा बस्नु पने भएमा कुरुिा
खचन बापत एक िनाको मनामसब खचन नेपाल सिकािले उपलब्ध गिाउनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको उपचाि खचन बापतको िकम प्रधानमन्त्री तथा
ु ानी गनेछ ।
मजन्त्रपरिर्द्को कायानलयले प्रदे श प्रमुख भनान भएको अस्पताललाई भक्त

१०.

चाडपिन खचनाः (१) प्रदे श प्रमुखले आफ्नो धमन, सं स्कृमत ि पिम्पिा अनुसाि मनाइने चाडपिनको
लामग आफूले खाईपाई आएको एक मवहनाको पारिश्रममक बिाबिको िकम प्रत्येक िर्न चाडपिन
खचनको रूपमा पाउनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजिमको िकम प्रदे श प्रमुखले एक आमथनक िर्नमा एक पटक
आफ्नो धमन, सं स्कृमत ि पिम्पिा अनुसाि मनाइने मुख्य चाडपिनको अिसिमा भ ुक्तानी मलन
सक्नेछ ।
११.



दै मनक भत्ता पाउनेाः प्रदे श प्रमुखले आफ्नो ओहदा सम्बन्धी कामको मसलमसलामा स्िदे श तथा

विदे शको भ्रमण गदान अनुसूची -२ मा उल्ले ख भए बमोजिमको दै मनक भत्ता पाउनेछ ।
१२.

बीमा सुविधााः प्रदे श प्रमुखलाई सिकािी कामको मसलमसलामा स्िदे श तथा विदे शको भ्रमण गदान
अनुसूची -२ मा उल्लेख भए बमोजिमको बीमा सुविधा प्राप्त हुनेछ ।

१३.

विज्ञ सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) प्रदे श प्रमुखले आफ्नो पदीय काममा सहयोग पु¥याउन विज्ञ
मनयुक्त गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम मनयुक्त हुने विज्ञको सङ्खख्या ि त्यस्तो विज्ञले पाउने मामसक
पारिश्रममक तथा सुविधा नेपाल सिकािले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१४.

मनिी सजचिालय सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) प्रदे श प्रमुखको मनिी सजचिालयको लामग अनुसूची ३ बमोजिमका कमनचािीहरू िहनेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको मनिी सजचिालयमा काम गने कमनचािीले नेपाल
सिकािले तोके बमोजिमको पारिश्रममक तथा सुविधा पाउनेछन् ।

१५.

शपथाः प्रदे श प्रमुखले आफ्नो कायनभाि सम्हाल्नुअजघ िाट्रपतपमत समि अनुसूची -४ बमोजिमको
ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ मलनु पनेछ ।

१६.

मुद्दा नचलाइनेाः प्रदे श प्रमुखले आफ्नो पदीय है मसयतले सम्पादन गिे का काम कािबाहीको
विर्यमा मनि पदमा िहँदा िा सेिा मनिृत्त भएपमछ मनि उपि कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने
छै न ।

१७.

ँ सम्पकनाः प्रदे श प्रमुखको कायानलयले नेपाल सिकािसँग सम्पकन िाख्दा
नेपाल सिकािसग
प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपरिर्द्को कायानलय माफनत िाख्नु पनेछ ।

१८.

अनुसूचीमा संशोधनाः नेपाल सिकािले नेपाल िािपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी अनुसूचीमा
आिश्यक सं शोधन गनन सक्नेछ ।



केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, 2075 द्वािा सं शोमधत ।
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अनुसूची –१
(दफा २ को उपदफा (१), दफा ६ ि ७ सँग सम्बजन्धत)

प्रदे श प्रमुखको पारिश्रममक तथा अन्य सुविधा

१.

पारिश्रममक

प्रमत मवहना रु. ६४,०००।–

२.

पोशाक सुविधा

प्रमत िर्न रु. १८,०००।–

३.

अमतमथ सत्काि तथा भैपिी खचन

प्रमत मवहना रु.४०,०००।–

4

www.lawcommission.gov.np

अनुसूची –२
(दफा ११ ि १२ सँग सम्बजन्धत)

प्रदे श प्रमुखले पाउने दै मनक भत्ता तथा बीमाको सुविधा

क्र. सं.

विििण

प्रमत ददन पाउने िकम

१.

स्िदे शमा भ्रमण गदान पाउने दै मनक भत्ता दि

रु. ३,०००।-

२.

विदे शमा भ्रमण गदान पाउने दै मनक भत्ता दि

२५०।- अमेरिकी डलि

३.

बीमा

रु. १५,००,०००।-

द्रष्टव्याः
१.

ु हरु, अट्रपतेमलया, न्यू जिल्याण्ड, अमेरिका, क्यानाडा, कुिेत, कोरिया, िापान, हङ्गकङ्ग,
युिोवपयन मुलक
रुस, कताि, िाजम्बया, यू. ए. ई., मसङ्गापुि, ले िनान, बहिाइनको भ्रमण गदान मामथ उजल्लजखत दिमा
ते त्तीस प्रमतशत थप िकम ददइनेछ ।

२.

भाितको चेन्नाइ, है दिािाद, बैङ्गलोि, मुम्बई, ददल्ली, कोलकाता, बङ्गलादे शको ढाका ि चटगाउँ
बाहेक अन्य स्थानमा िात मबताउनु पदान मामथ उजल्लजखत दिको पचास प्रमतशत िकम मात्र
ददइनेछ ।
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अनुसूची(३
(दफा १४ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत)

प्रदे श प्रमुखको मनिी सजचिालयमा िहने कमनचािी

(क)

प्रमुख स्िकीय सजचि

- १

(ख)

सहस्िकीय सजचि

- १

(ग)

उपस्िकीय सजचि

- १

(घ)

स्िकीय अमधकृत

- १

(ङ)

फोटोग्राफि अमधकृत

- १

(च)

कम््युटि सहायक

- १

(छ)

प्रशासन सहायक

- १

(ि)

लेखा सहायक

- १

(झ)

सिािी चालक

- २

(ञ)

कायानलय सहयोगी

- २
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अनुसूची(४
(दफा १५ सँग सम्बजन्धत)

शपथ

ु ि िनताप्रमत पूण न बफादाि िही सत्य मनष्ठापूिक
म.............................मुलक
न प्रमतज्ञा गदनछु ।
ईश्विको नाममा शपथ मलन्छु वक नेपालको िािकीयसत्ता ि सािनभौम सत्ता नेपाली िनतामा मनवहत
िहेको नेपालको सं विधानप्रमत पूणन बफादाि िही प्रदे श नं. ..............को प्रमुखको पदमा कामकाि
प्रचमलत कानूनको अधीनमा िही कसै को डि नमानी, पिपात नगिी, कसै प्रमत पूिानग्रह िा खिाब भािना
नमलई इमान्दािीसाथ गने छु ि आफ्नो कतनव्य पालनाको मसलमसलामा आफूलाई िानकािीमा आएको
प्रचमलत कानून बमोजिम गो्य िाख्नु पने कुिा म पदमा बहाल िहँदा िा निहँदा िुनसुकै अिस्थामा
पमन प्रचमलत कानूनको पालना गदान बाहे क अरु अिस्थामा कुनै वकमसमबाट पमन प्रकट िा सङ्केत गने
छै न ।

मममताः
नामाः
दस्तखताः
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