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राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पाररश्रतिक िथा सवुिधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ 

  प्रिाणीकरण तिति  

                    २०७४।६।२७  

संशोधन गने ऐन 

केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५                २०७५।११।१९ 

 

सम्िि ्२०७४ सालको ऐन नं. २२ 

प्रस्िािनााः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पाररश्रतिक िथा सवुिधा सम्बन्धिा व्यिस्था गनन िाञ्छनीय 
भएकोले,  

 नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बिोजििको व्यिस्थावपका–संसदले यो ऐन 
बनाएको छ ।  

१.  संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाि “राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पाररश्रतिक िथा सवुिधा 
सम्बन्धी ऐन, २०७४” रहेको छ । 

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२.  पाररश्रतिकाः (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अनसूुची–१ िा उल्लेख भए बिोजििको िातसक 
पाररश्रतिक ददइनेछ ।  

(२) राष्ट्रपति िा उपराष्ट्रपति संविधानको धारा १०१ को उपधारा (१) बिोजििको 
अिस्थािा बाहेक अन्य िनुसकैु अिस्थािा पदबाट तनितृ्त भएिा तनिलाई एक िवहनाको 
पाररश्रतिक बराबरको रकि थप सवुिधाको रूपिा ददइनेछ । 

३. आिास सवुिधााः (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको आिासको लातग नेपाल सरकारबाट सरकारी 
घरको बन्दोबस्ि गररनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बिोजििको घरको ििनि र सम्भार नेपाल सरकारबाट हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोजििको घरको लातग उपयकु्त फतननचरको व्यिस्था नेपाल 
सरकारबाट हनुेछ ।  
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४.   सिारी िथा इन्धन सवुिधााः (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लातग नेपाल सरकारले सिारी साधन 
उपलब्ध गराउनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजिि उपलब्ध गराइएको सिारी साधनलाई आिश्यक पने 
इन्धन, िोतबल िथा ििनि सम्भारको व्यिस्था नेपाल सरकारले गनेछ ।  

५. सञ्चार सवुिधााः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको आिासको लातग टेतलफोन, कम््यूटर, इन्टरनेट, फ्याक्स, 

पत्रपतत्रका िस्िा सञ्चार सवुिधा नेपाल सरकारले व्यिस्था गनेछ । 

६.   पोशाक सवुिधााः  राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई प्रत्येक िर्न अनसूुची–१ िा उल्लेख भए बिोजििको 
रकि पोशाक भत्ता बापि ददइनेछ । 

७.  अतितथ सत्कार िथा भैपरी खचनाः (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई प्रत्येक िवहना िातसक 
पाररश्रतिक बराबरको रकि अतितथ सत्कार िथा भैपरी खचन बापि ददइनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बिोजििको खचनको तबल भरपाई पेश गनुन पने छैन । 

८.  तनिी जचवकत्सक सम्बन्धी सवुिधााः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लातग नेपाल सरकारले एक/एक 
िना तनिी जचवकत्सकको व्यिस्था गनेछ । 

९.  उपचार खचनाः (१) राष्ट्रपति िा उपराष्ट्रपति स्िदेशिा अस्पिाल भनान भई उपचार गराउँदा िा 
नेपालिा उपचार हनु नसक्ने भई िेतिकल बोिनको तसफाररसिा विदेशिा गई उपचार गराउँदा 
लागेको उपचार खचन नेपाल सरकारले व्यहोनेछ । 

(२) राष्ट्रपति िा उपराष्ट्रपति अस्पिाल भनान भई उपचार गराउँदा कुरुिा बस्न ुपने 
भएिा कुरुिा खचन बापि िीन िना सम्िको िनातसब खचन नेपाल सरकारले उपलब्ध    
गराउनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोजििको उपचार खचन बापिको रकि प्रधानिन्त्री िथा 
िजन्त्रपररर्द्को कायानलयले राष्ट्रपति िा उपराष्ट्रपति भनान भएको अस्पिाललाई भकु्तानी       
गनेछ ।  

१०.  चािपिन खचनाः (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो धिन, संस्कृति र परम्परा अनसुार िनाइने 
चािपिनको लातग आफूले खाईपाई आएको एक िवहनाको पाररश्रतिक बराबरको रकि प्रत्येक 
िर्न चािपिन खचनको रूपिा पाउनेछन ्। 



www.lawcommission.gov.np 

3 
 

(२) उपदफा (१) बिोजििको रकि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले एक आतथनक िर्निा एक 
पटक तलन सक्नेछन ्।   

११.  दैतनक भत्ता िथा भ्रिण खचनाः (१) राष्ट्रपति िा उपराष्ट्रपति आफ्नो ओहोदा सम्बन्धी कािको 
तसलतसलािा स्िदेश िा विदेशको भ्रिण गदानको सम्पूणन खचन नेपाल सरकारले व्यहोनेछ ।  

(२) राष्ट्रपति िा उपराष्ट्रपति स्िदेश िथा विदेशको भ्रिण गदान अनसूुची–२ िा उल्लेख 
भए बिोजििको दैतनक भत्ता पाउनेछन ्।  

१२.  बीिा सवुिधााः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सरकारी कािको तसलतसलािा स्िदेश िथा विदेशको 
भ्रिण गदान अनसूुची–२ िा उल्लेख भए बिोजििको बीिा सवुिधा प्राप्त हनुेछ । 

१३.  विज्ञ सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय काििा सहयोग प¥ुयाउन 
बढीिा क्रिशाः साि र पाँच िना विज्ञ तनयकु्त गनन सक्नेछन ्।  

(२) उपदफा (१) बिोजिि तनयकु्त हनुे विज्ञले पाउने िातसक पाररश्रतिक िथा सवुिधा 
नेपाल सरकारले नपेाल रािपत्रिा सूचना प्रकाशन गरी िोके बिोजिि हनुेछ । 

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले तनयकु्त गरेका विज्ञ यसै 
ऐन बिोजिि तनयकु्त गरेको िातननेछ । 

१४.  तनिी सजचिालय सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तनिी सजचिालयको लातग 
अनसूुची–३ बिोजििका किनचारीहरू रहनेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बिोजििको तनिी सजचिालयिा काि गने किनचारीले नेपाल 
सरकारले िोके बिोजििको पाररश्रतिक िथा सवुिधा पाउनेछन ्। 

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तनिी सजचिालयिा तनयकु्त 
भई कायनरि किनचारीहरू यसै ऐन बिोजिि तनयकु्त भएको िातननेछ । 

(४) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तनिी सजचिालयको लातग आिश्यक पने फतननचर िथा 
अन्य भौतिक स्रोि र साधनको व्यिस्था नेपाल सरकारले गनेछ । 

१५.  शपथाः आफ्नो कायनभार सम्हाल्न ु अजघ राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश सिि र उपराष्ट्रपतिले 
राष्ट्रपति सिि अनसूुची–४ बिोजििको ढाँचािा पद िथा गोपनीयिाको शपथ तलन ुपनेछ । 
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१६.  िदु्दा नचलाइनाेः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैतसयिले सम्पादन गरेका काि 
कारबाहीको विर्यिा तनि पदिा रहँदा िा सेिा तनितृ्त भएपतछ तनि उपर कुनै अदालििा िदु्दा 
चलाइने छैन । 

१७.  नपेाल सरकारसँग सम्पकन ाः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कायानलयले नेपाल सरकारसँग सम्पकन  
राख्दा प्रधानिन्त्री िथा िजन्त्रपररर्द्को कायानलय िाफन ि राख्न ुपनेछ । 

१८.  अनसूुचीिा संशोधनाः नपेाल सरकारले नेपाल रािपत्रिा सूचना प्रकाशन गरी अनसूुचीिा 
आिश्यक संशोधन गनन सक्नेछ । 
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अनसूुची–१ 

(दफा २ को उपदफा (१) र दफा ६ सँग सम्बजन्धि) 

 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पाउन ेपाररश्रतिक िथा पोशाक सवुिधा 

 

क्र.सं. विर्य राष्ट्रपतिको लातग उपराष्ट्रपतिको लातग 

 

१. पाररश्रतिक प्रति िवहना रु. १,५०,४५०।– प्रति िवहना रु. १,०८,०३०।– 

 

२. पोशाक सवुिधा प्रति िर्न रु. २५,०००।– प्रति िर्न रु. २०,०००।– 
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अनसूुची–२ 

(दफा ११ को उपदफा (२) र दफा १२ सँग सम्बजन्धि) 

 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पाउन ेदैतनक भत्ता िथा बीिा 

 

क्र.सं. वििरण रकि 

१. स्िदेशिा भ्रिण गदान पाउने दैतनक भत्ता दर ३,३००।– रुपैयाँ 
 

२. विदेशिा भ्रिण गदान पाउने दैतनक भत्ता दर २५०।– अिेररकी िलर 

 

३. बीिा २५,००,०००।– रुपैयाँ 
 

 

   

       

द्रष्टव्याः 

१.  यूरोवपयन िलुकुहरू, अषे्ट्रतलया, न्यूजिल्याण्ि, अिेररका, क्यानािा, कुिेि, कोररया, िापान, हङ्गकङ्ग, 

रुस, किार, िाजम्बया, यू. ए. ई., तसङ्गापरु, लेिनान, बहराइनको भ्रिणिा उजल्लजखि दरिा िेत्तीस 
प्रतिशि थप रकि ददइनछे । 
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अनसूुची–३ 

(दफा १४ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धि) 

 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तनिी सजचिालयका किनचारी 

 

क्र.सं.   किनचारीको पद वििरण   राष्ट्रपति    उपराष्ट्रपति 

(क) प्रिखु स्िकीय सजचि (रा.प.विजशष्ट शे्रणी सरह)    १   १ 

(ख) सह स्िकीय सजचि (रा.प. प्रथि शे्रणी सरह)     १   – 

(ग) उप स्िकीय सजचि (रा.प. दििीय शे्रणी सरह)     २   १ 

(घ) स्िकीय अतधकृि (रा.प. ििृीय शे्रणी सरह)            ४   २ 

(ङ) कम््यूटर सहायक (रा.प.अनविि प्रथि शे्रणी सरह)    १   १ 

(च) फोटोग्राफर (रा.प. अनविि प्रथि शे्रणी सरह)     १   १ 

(छ) प्रसे संयोिक (रा.प. अनविि प्रथि शे्रणी सरह)    १   १ 

(ि) सिारी चालक (शे्रणी विहीन)       ४   ३ 

(झ) कायानलय सहयोगी        ४   ३ 
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अनसूुची–४ 

(दफा १५ सँग सम्बजन्धि) 

 

शपथ ग्रहणको ढाचँा 

 

ि.... ... ... ... ... ... ... िलुकु र िनिाप्रति पूणन बफादार रही सत्य तनष्ठापूिनक प्रतिज्ञा 
गदनछुुु÷ईश्वरको नाििा शपथ तलन्छु वक नपेालको रािकीयसत्ता र सािनभौिसत्ता नेपाली िनिािा 
रहेको नेपालको संविधान प्रति पूुूणन बफादार रही .....................पदको कािकाि प्रचतलि कानूनको 
अधीनिा रही िलुकु र िनिाको सोझो जचिाई, कसैको िर निानी, पिपाि नगरी, पूिानग्रह िा खराब 
भािना नतलई इिान्दाररिाका साथ सम्पादन गनेछु र आफ्नो किनव्य पालनको तसलतसलािा आफूुूलाई 
िानकारीिा आएको प्रचतलि कानून बिोजिि गो्य राख्न ुपने कुरा ि पदिा बहाल रहँदा िा नरहँदा 
िनुसकैु अिस्थािा पतन कानूनको पालना गदान बाहेक अरु अिस्थािा कुनै पतन वकतसिबाट प्रकट िा 
सिेि गने छैन । 

 

         नािाः 

तितिाः          दस्िखिाः  

 

 

                                                           
 केही नेपाल  ऐन संशोधन गने ऐन, 2075 िारा संशोतधि । 


