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मन्त्रीहरूको पारिश्रममक ि सुविधा सम्बन्त्धी ऐन, २०४९

लालमोहि ि प्रकाशन मममि
२०५०।२।३२

सं शोधन गने ऐन

प्रमाणीकिण ि प्रकाशन मममि

गणिन्त्र सुदृढीकिण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन


गने ऐन, २०६६

२०६६।१०।७
२०५० सालको ऐन नं. ११

...........
मन्त्रीहरूको पारिश्रममक ि सुविधा सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनन बनेको ऐन
प्रस्िािना : मन्त्रीहरूको पारिश्रममक ि सुविधाका सम्बन्त्धमा कानूनी व्यिस्था गनन िाञ्छनीय
भएकोले,
श्री ५ महािाजामधिाज िीिे न्त्र िीि विक्रम शाहदे िको शासनकालको बाईसौं िर्नमा सं सदले यो ऐन
बनाएको छ ।
परिच्छे द – १
प्रािम्म्भक
१.

संम्िप्त नाम ि प्रािम्भ : (१) यस ऐनको नाम “मन्त्रीहरूको पारिश्रममक ि सुविधा
सम्बन्त्धी ऐन, २०४९” िहेकोछ ।
(२) यो ऐन िुरून्त्ि प्रािम्भ हुनेछ ।

२.

परिभार्ा : विर्य िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“मन्त्री” भन्नाले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, िाज्यमन्त्री ि
सहायकमन्त्री समेि सम्झनु पछन ।



यो ऐन २०६५ साल जेठ १५ गिेदेम्ि लागू भएको ।

 गणिन्त्र सुदृढीकिण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वािा म्झवकएको ।
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(ि)

“िोवकएको” िा “िोवकए बमोम्जम” भन्नाले नेपाल सिकािले नेपाल
िाजपरमा सूचना प्रकाशन गिी िोवकएको िा िोवकए बमोम्जम
सम्झनु पछन ।
परिच्छे द – २
पारिश्रममक ि अन्त्य सुविधा

३. पारिश्रममक : (१) दे हायका मन्त्रीहरूलाई दे हाय बमोम्जम पारिश्रममक ददइनेछः–
(क)

प्रधानमन्त्री–

मामसक रू.

९,०००।–

(ि)

उपप्रधानमन्त्री–

मामसक रू.

७,५००।–

(ग)

मन्त्री–

मामसक रू.

७,०००।–

(घ)

िाज्यमन्त्री–

मामसक रू.

६,७००।–

(ङ)

सहायकमन्त्री–

मामसक रू.

५,८००।–

(२) नेपाल सिकािले आिश्यक दे िेमा नेपाल िाजपरमा सूचना प्रकाम्शि गिी
मन्त्रीहरूको मामसक पारिश्रममकमा परिििनन गनन सक्नेछ ।

(३)

कुनै मन्त्रीको मन्त्री पदमा बहाल िहे कै अिस्थामा मृत्यु भई िा मनजले

ददएको िाजीनामा स्िीकृि भई िा मम्न्त्रपरिर्द् विघटन भई िा अन्त्य कुनै िििबाट मनज
मन्त्री पदमा कायम निहे मा मनजलाई मन्त्री पद कायम िहे को ददनसम्म पाउने
पारिश्रममकको अमिरिक्त एक महीनाको थप पारिश्रममक ददइनेछ ।

(४)

मन्त्रीले उपदफा (३) बमोम्जम पाउने पारिश्रममक िा थप पारिश्रममक

अिस्था अनुसाि मनजलाई िा मनजले इच्याएको व्यम्क्तलाई ददइनेछ । मन्त्रीको मृत्यु
भएमा मनजले कसै लाई इच्याएको िहे नछ िा इच्याएको व्यम्क्त जीविि िहे नछ भने
त्यस्िो पारिश्रममकको िकम मनजको नम्जकको हकिालालाई ददइनेछ ।
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४.

आिास सुविधा : (१) मन्त्रीहरूलाई आिासको मनममत्त नेपाल सिकािबाट सिकािी घिको
बन्त्दोबस्ि हुनेछ । त्यस्िो घिको बन्त्दोबस्ि नभएकोमा िा काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नो
उपयुक्त घि नभएका मन्त्रीहरूलाई घिभाडा बापि प्रमिमास मिनुन पने िकम नेपाल
सिकािले िोवकददए बमोम्जम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम बन्त्दोबस्ि भएको सिकािी घि कम्पाउण्डको ममनि ि
सिसफाइ िचन बापि प्रत्येक िर्न मन्त्रीहरूलाई मनजहरूको मामसक पारिश्रममकको आधा
िकम ददइनेछ । यो सुविधा भाडाको घिमा बसे पमन ददइनेछ ।
(३) काठमाडौं उपत्यकामा स्थायी बासस्थान भई उपयुक्त घि भएका मन्त्रीलाई
मनजको घि कम्पाउण्डको ममनि ि सिसफाइ िचन बापि प्रत्येक महीना एकहजाि पााँचसय
रूपैयााँ

ददइनेछ ।
(४) यस दफा बमोम्जमको सुविधा मन्त्रीहरूले आफ्नो कायनकाल समाप्त भएको

मममिले साि ददनसम्म पाउनेछन् ।
५.

मबजुली, धािा ि टे मलफोन सुविधा : प्रधानमन्त्रीको आिासमा जडान भएका मबजुली धािा ि
टे मलफोन िथा अन्त्य मन्त्रीहरूको आिासमा जडान भएका एक इकाईको मबजुली, धािा ि
नेपाल ............ मभर गरिने टे मलफोनको महसुल (जरििाना बाहे क) नेपाल सिकािले
ब्यहोनेछ ।
िि प्रधानमन्त्री, पििाष्ट्र, गृह ि अथन सम्बन्त्धी मन्त्रीलाई भने नेपाल सिकािले िोके
बमोम्जम सिकािी काममा विदे शमा गिे को टे मलफोन महसुल समेि ददन सवकनेछ ।

६.

सिािी िथा इन्त्धन सुविधा : (१) दे हायका मन्त्रीहरूलाई दे हाय बमोम्जम सिािी िथा
इन्त्धन सुविधा ददइनेछ :–
(क) प्रधानमन्त्री :
(१)

सिािीको मनममत्त मोटि दुई ।

 गणिन्त्र सुदृढीकिण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वािा म्झवकएको ।
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(ि)

(ग)

(घ)

(२)

मामसक िीनसय चामलस मलटि पेट्रोल ।

(३)

रैमामसक दश मलटि मोमबल ।

उपप्रधानमन्त्री :
(१)

सिािीको मनममत्त मोटि एक ।

(२)

मामसक दुईसय पैसठ्ठी मलटि पेट्रोल ।

(३)

रैमामसक पााँच मलटि मोमबल ।

मन्त्री :
(१)

सिािीको मनममत्त मोटि एक ।

(२)

मामसक दुईसय िीस मलटि पेट्रोल ।

(३)

रैमामसक पााँच मलटि मोमबल ।

िाज्यमन्त्री ि सहायकमन्त्री :
(१) सिािीको मनममत्त मोटि एक ।
(२) मामसक दुईसय मलटि पेट्रोल ।
(३) रैमामसक पााँच मलटि मोमबल ।

(२) मोटिको ममनि ि मोटिलाई चावहने ग्रीजको बन्त्दोबस्ि केन्त्रीय सेिा
विभागबाट हुनेछ ।
(३) पेट्रोल ि मोमबलको मबल भौचि बुझाउनु पने छै न ।
(४) यस दफाबमोम्जमको सुविधा मन्त्रीहरूले आफ्नोेे कायनकाल समाप्त भएको
मममिले साि ददनसम्म पाउनेछन् ।
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परिच्छे द – ३
दै मनक िथा भ्रमण भत्ता
७.

दै मनक िथा भ्रमण भत्ता : (१) मन्त्रीहरूलाई सिकािी कामको मसलमसलामा नेपाल
............ मभर भ्रमण गदान दे हाय बमोम्जम दै मनक िथा भ्रमण भत्ता ददइनेछ :–
(क)

दै मनक भत्ता :
(१)

प्रधानमन्त्री–

रू.

२१०।–

(२)

उप-प्रधानमन्त्री–

रू.

१९५।–

(३)

मन्त्री–

रू.

१९०।–

(४)

िाज्यमन्त्री–

रू.

१८०।–

(५)

सहायक मन्त्री–

(ि)

भ्रमण भत्ता :

(१)

पैदल भ्रमण गदान,–

(२)

रू.

१४५।–

(क)

प्रधानमन्त्रीलाई प्रमिकोस पच्चीस रूपैयााँ ।

(ि)

उप-प्रधानमन्त्रीलाई प्रमिकोस बीस रूपैयााँ ।

(ग)

मन्त्रीलाई प्रमिकोस पन्त्र रूपैयााँ ।

(घ)

िाज्यमन्त्री ि सहायक मन्त्रीलाई प्रमिकोस दश रूपैयााँ ।

मोटिबाट भ्रमण गदान मबल भपानई बमोम्जमको एउटा सिािी
साधनको लामग लागेको इन्त्धन िचन ।

(३)

िे लबाट भ्रमण गदान प्रधानमन्त्रीलाई दुईजनालाई लाग्ने एयि
कम्ण्डशन भएको ठाउाँमा एयि कम्ण्डशनको ि सो नभएको ठाउाँमा
पवहलो दजानको वटकट िचन ि िथन रिजभन गिे मा सो रिजभन गिे को
िचन समेि ि अन्त्य मन्त्रीलाई एकजनालाई लाग्ने एयि कम्ण्डशन
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भएको ठाउाँमा एयि कम्ण्डशनको ि सो नभएको ठाउाँमा पवहलो
दजानको वटकट िचन ि िथन रिजभन गिे मा सो रिजभन गिे को िचन
समेि ।
(४)

हिाईजहाजबाट भ्रमण गदान प्रधानमन्त्रीलाई दुईजनालाई लाग्ने
वटकट िचन ि अन्त्य मन्त्रीलाई एकजनालाई लाग्ने वटकट िचन ।

(५)

अन्त्य

सिािी

साधनबाट

भ्रमण

गदान

लाग्ने

वटकट

िचन

ि

ज्याला ।
(६)

मन्त्रीले अमि आिश्यक सम्झेमा मनजी सम्चिालयका कमनचािीलाई
भ्रमणमा साथै लान सक्नेछन् । यसिी भ्रमणमा जाने कमनचािीलाई
नेपाल सिकािको मनयमानुसाि दै मनक िथा भ्रमण भत्ता ददइनेछ ।
मन्त्रीको साथमा भ्रमणमा जाने कमनचािीको सं ख्या नेपाल सिकािले
िोक्न सक्नेछ ।

(२) मन्त्रीहरूलाई सिकािी काममा िा नेपाल सिकािको िफनबाट विमभन्न
समािोह, उत्सि, सम्मेलन आददमा भाग मलन नेपाल ............. बावहि भ्रमण गदान दे हाय
बमोम्जम दै मनक िथा भ्रमण भत्ता ददइनेछ :–
(क)

दै मनक भत्ता :
(१)

जापान, दम्िण कोरिया, वफमलवपन्त्स बाहे क अन्त्य सबै एम्शयाली
ु हरूमा भ्रमण गदान प्रधानमन्त्रीले प्रमिददन एकसय पच्चीस
मुलक
अमेरिकी डलि ि अरू मन्त्रीहरूले प्रमिददन एकसय अमेरिकी
डलि भत्ता पाउनेछन् ।
िि भाििको हकमा परिित्र्य विदे शी मुरा बिाबि भाििीय
मुरा उपलब्ध गिाइनेछ ।

 गणिन्त्र सुदृढीकिण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वािा म्झवकएको ।

6

www.lawcommission.gov.np
(२)

ु हरूमा
जापान, दम्िण कोरिया, वफमलवपन्त्स लगायि अरू सबै मुलक
भ्रमण गदान प्रमिददन प्रधानमन्त्रीले एकसय पचास अमेरिकी डलि ि
अरू मन्त्रीहरूले प्रमिददन एकसय पच्चीस अमेरिकी डलि भत्ता
पाउनेछन् ।

(ि)

भ्रमण भत्ता :
(१)

मोटिबाट भ्रमण गदान मबल बमोम्जमको मोटि भाडा ।

(२)

िे लबाट भ्रमण गदान प्रधानमन्त्रीलाई दुईजनालाई लाग्ने एयि
कम्ण्डशन भएको ठाउाँमा एयि कम्ण्डशनको ि सो नभएको ठाउाँमा
पवहलो दजानको वटकट िचन ि अन्त्य मन्त्रीलाई एकजनालाई लाग्ने
एयि कम्ण्डशनको ि सो नभएको ठाउाँमा पवहलो दजानको वटकट
िचन ।

(३) हिाईजहाजबाट भ्रमण गदान मनयममि सेिा (सेड्युल्ड फ्लाईट) मा प्रधानमन्त्रीलाई
दुईजनालाई लाग्ने पवहलो दजानको वटकट िचन ि उपप्रधानमन्त्रीलाई एकजनालाई लाग्ने पवहलो
दजानको वटकट िचन ि अन्त्य मन्त्रीलाई एकजनालाई लाग्ने मबम्जनेस क्लासको वटकट िचन ।
(४) जलमागनबाट भ्रमण गदान एकजनालाई लाग्ने मबल बमोम्जमको िचन।
(५) मन्त्रीहरूले

नेपाल ............ बावहि औपचारिक रूपमा विदे शी िाष्ट्रहरूको

अमिमथको रूपमा भ्रमणमा जााँदा त्यस्िा िाष्ट्रमा िहुञ्जल
े सम्म उपदफा (२) को िण्ड (क)
बमोम्जम पाउने दै मनक भत्ताको आधाका दिले मार दै मनक भत्ता पाउनेछन् ।
८.

भ्रमण सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था : (१) मन्त्रीहरूले भ्रमणबाट फकेको ददनको आधा दै मनक
भत्ता पाउनेछन् । यस्िो भत्ता मनजहरूले फकेको अम्घल्लो ददन बसेको स्थानको लामग
पाउने न्त्यूनिम दै मनक भत्ताको आधा हुनेछ ।
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(२) भ्रमण भत्ताको भ ुक्तानीको मनममत्त मन्त्रीहरूले भ्रमणबाट फकेको मममिले
पैंिीस ददनमभर भ्रमण मबल भिी कोर् प्रमाण, लगबुक, मबल, भपानई आदद आिश्यक
प्रमाणहरू उपलब्ध गिाउनु पनेछ ।
९.

लुगा भत्ता : (१) मन्त्रीहरूले सिकािी काममा िा नेपाल सिकािको िफनबाट विमभन्न
समािोह, उत्सि, सम्मेलन आददमा भाग मलन नेपाल ............ बावहि जााँदा िीन िर्नमा
एक पटक दे हाय बमोम्जमका दिले लुगा भत्ता बापि पाउनेछन्ः–
(क)

प्रधानमन्त्री–

रू.

६,२००।–

(ि)

उपप्रधानमन्त्री–

रू.

५,७००।–

(ग)

मन्त्री–

रू.

५,६७०।–

(घ)

िाज्यमन्त्री–

रू.

५,३२०।–

(ङ)

सहायक मन्त्री–

रू.

४,३२०।–

(२) उपदफा (१) बमोम्जम नेपाल ........... बावहि जााँदा मन्त्रीले आफ्नोेे
श्रीमिी समेि साथमा लै जाने स्िीकृमि पाएमा श्रीमिीको लामग आफ्नोेे एक महीनाको
पारिश्रममकको आधा िकम िीन िर्नमा एक पटक लुगा भत्ता बापि
१०.

पाउनेछ ।

नेिा भत्ता : मन्त्रीहरूले नेिाको रूपमा विदे श जााँदा आफूले पाउने दै मनक भत्ताको पचास
प्रमिशि थप नेिा भत्ता बापि पाउनेछन् ।

११.

बीमा सुविधा : मन्त्रीहरूलाई भ्रमण गदान िीनलाि रूपैयााँको यारा बीमा गनन लाग्ने िकम
ि हिाई उडान कि बापि लाग्ने िकम ददइनेछ ।

१२.

उपचािको सुविधा : (१) मन्त्रीहरूलाई सामुवहक रूपमा नेपाल सिकािले िोकेको
एकजना म्चवकत्सकको सेिा उपलब्ध गिाइनेछ ।
(२) अस्पिालमा भनान भई और्धी उपचाि गनुन पने भनी उपदफा (१) बमोम्जम
िोवकएको म्चवकत्सकले मसफारिश गिे को मन्त्रीले अस्पिालमा भनान भई और्धी उपचाि

 गणिन्त्र सुदृढीकिण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वािा म्झवकएको ।
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गिाएमा त्यसिी उपचाि गिाउाँदा लागेको प्रेम्स्क्रप्शन िथा मबल बमोम्जमको सम्पूण न िचन
नेपाल सिकािले व्यहोने छ ।
(३) मन्त्रीहरूले विदे शमा गएि उपचाि गिाउन पिे मा नेपाल सिकािले िोकेको
उपचाि िचन पाउनेछन् ।
परिच्छे द – ४
विविध
१३.

मनजी सम्चिालयको व्यिस्था : (१) मन्त्रीहरूलाई आफ्नो कायनकालभिको लामग मनजी
सम्चिालयको मनममत्त आिश्यक पने फमननचि, कायानलय सामान िथा कमनचािीको व्यिस्था
िोवकए बमोम्जम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम िोवकएका फमननचि िथा स्थायी म्जन्त्सी सामानहरू
मन्त्रीहरूले आफ्नो कायनकाल समाप्त भएपमछ वफिान बुझाउनु पनेछ ।

१४.

मसलन्त्द िथा अमिमथ सत्काि िचन : मन्त्रीहरूको मनजी सम्चिालयको मनममत्त चावहने
मसलन्त्द िथा अमिमथ सत्काि िचनको िकम िोवकए बमोम्जम हुनेछ । यसिी गरिने
मसलन्त्द िथा अमिमथ सत्काि िचनको िकमको बील भपानई बुझाउनु पने छै न ।

१५.

अङ्गििक ि गाडनको सुविधा : मन्त्रीहरूलाई आिश्यक पने अङ्गििक ि गाडनको सुविधा
िोवकए बमोम्जम हुनेछ ।

१६.

सुविधाको प्रािम्भ : (१) यस ऐन बमोम्जम पाउने सुविधाहरू मन्त्रीहरूले मन्त्री पदको
शपथ ग्रहण गिे को मममिदे म्ि पाउनेछन् ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेम्िएको भए िापमन मन्त्री पदको शपथ
ग्रहणको मनममत्त काठमाडौं उपत्यका बावहिबाट काठमाडौंसम्म आउाँदा लाग्ने दै मनक िथा
भ्रमण भत्ताको िकम समेि मन्त्रीहरूले मलन सक्नेछन् ।

१७.

िािे जी ि बचाउ : (१) मन्त्रीहरूको पारिश्रममक ि सुविधा सम्बन्त्धी मनयमािली, २०४०
िािे ज गरिएकोछ ।
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ु न्त्दा अम्घ मन्त्रीहरूले प्राप्त गिे का यस ऐन बमोम्जमका
(२) यो ऐन प्रािम्भ हुनभ
सुविधाहरू समेि मन्त्रीहरूले यसै ऐन बमोम्जम प्राप्त गिे को मामननेछ ।
रष्टब्य :– केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वािा रूपान्त्िि भएका शब्दहरूः–
“श्री ५ को सिकाि” को सट्टा “नेपाल सिकाि”.
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