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सभाबाट पारित मिमत  : २०७५।०७।१८ 

"कर्ााली प्रदेश सिकािका िखु्यिन्त्री तथा िन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सवुिधा सम्बन्त्धिा व्यिस्था गर्ा 
बर्केो विधेयक, २०७५" 

 
प्रस्तािर्ा : कर्ााली प्रदेश सिकािका िखु्यिन्त्री तथा िन्त्रीहरुले पाउर्े पारिश्रमिक तथा सवुिधाका 
सम्बन्त्धिा कारू्र्ी व्यिस्था गर्ा बाञ्छर्ीय भएकोले,  
     

प्रदेश सभाको पवहलो िर्ािा यो ऐर् बर्ाएको छ । 
 
१.  संक्षिप्त र्ाि ि प्रािम्भ : (१) यस ऐर्को र्ाि "कर्ााली प्रदेश सिकािका िखु्यिन्त्री तथा 

िन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सवुिधा सम्बन्त्धी  ऐर्, २०७५" िहेको छ । 
  (२) यो ऐर् तरुुन्त्त प्रािम्भ हरु्ेछ । 
 
२.  परिभार्ा :  विर्य िा प्रसङ्गले अको अथा र्लागेिा यस ऐर्िा,-  

(क)  "िन्त्री" भन्नाले प्रदेश सिकािको िखु्यिन्त्री, िन्त्री, िाज्यिन्त्री ि सहायक िन्त्री 
सिेत सम्झर् ुपछा । 

(ख)  "िक्षन्त्रपरिर्द्" भन्नाले प्रदेश सिकािको िक्षन्त्रपरिर्द् सम्झर् ुपछा । 
(ग)  "संविधार्" भन्नाले र्ेपालको संविधार् सम्झर् ुपछा । 
(घ)  "तोवकएको" िा "तोवकए बिोक्षिि" भन्नाले प्रदेश सिकािले प्रदेश िािपरिा सूचर्ा 

प्रकाशर् गिी तोवकए बिोक्षििका विर्य सम्झर् ुपछा । 
 
३.  पारिश्रमिक तथा सेिा सवुिधा : (१) िन्त्रीहरुले अर्सूुची-१ िा उल्लेख भए बिोक्षििको पारिश्रमिक 

तथा सेिा सवुिधा पाउर्ेछर् ्।  
ति चिि आमथाक विश्ररंखलता िा प्राकर मतक विपद् िा िहािािीको कािर्ले गम्भीि संकट 

उत्पन्न भर्ा संकटकाल घोर्र्ा भएिा िा संघीय शासर् लागू भएको कािर्बाट प्रदेश कायाकारिर्ी 
कायि र्िहेिा यो व्यिस्था लागू हरु्े छैर् । 

(२) कुरै् िन्त्रीको पदिा बहाल िहेकै अिस्थािा िरत्य ुभई िा मर्िले ददएको िािीर्ािा 
स्िीकर त भई िा िक्षन्त्रपरिर्द् विघटर् भई िा अन्त्य कुरै् तबिबाट मर्ि िन्त्री पदिा कायि र्िहेिा 
मर्िलाई िन्त्री पद कायि िहेको ददर्सम्ि पारिश्रमिक ददर्र्ेछ । 

(३)  िन्त्रीले दफा (२) बिोक्षिि पाउर्े पारिश्रमिक अिस्था अर्सुाि मर्िलाई िा मर्िले 
र्च्छ्याएको व्यक्षिलाई ददर्र्ेछ । िन्त्रीको िरत्य ुभएिा मर्िले कसैलाई र्च्छ्याएको िहेर्छ िा 
र्च्छ्याएको व्यक्षि िीवित िहेर्छ भर् े त्यस्तो पारिश्रमिक िकि मर्िको र्क्षिकको हकिालालाई 
ददर्र्ेछ ।  

 
४.  आिास सवुिधा : (१) िन्त्रीलाई आिासको मर्मित्त प्रदेश सिकाििाट सम्भि भएसम्ि सिकािी 

आिासको बन्त्दोिस्त गरिर्छे । त्यस्तो बन्त्दोिस्त र्भएसम्ि िा प्रदेश िािधार्ीिा आफ्र्ो घि 
र्भएका िन्त्रीलाई घिभाडा िापत अर्सूुची-१ बिोक्षििको िकि प्रदेश सिकािले उपलब्ध 
गिाउर्ेछ। 
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(२) यस दफा बिोक्षििको सवुिधा िन्त्रीले आफ्र्ो कायाकाल सिाप्त भएको मिमतले सात 
ददर्सम्ि पाउर्ेछर् ्। 

(३) प्रदेश िािधार्ीिा स्थायी बासस्थार् भई सिकािी आिास प्रयोग र्गिेका िन्त्रीहरुलाई 
मर्िको घि कम्पाउण्डको ििात ि सिसफाई खचा बापत अर्सूुक्षच - १ बिोक्षििको िकि प्रदेश 
सिकािले उपलब्ध गिाउर्े छ । 

 (४) िन्त्रीले आिासको लामग अर्सूुची-1 बिोक्षिि फमर्ाचि ि मबिलुीधािा सवुिधा 
पाउर्ेछर् ्। 

५.  सञ् चाि सवुिधा : िन्त्रीले आिासको लामग टेमलफोर्, र्न्त्टिर्ेट, परपमरका िस्ता सञ्चाि सवुिधा 
अर्सूुची-1 बिोक्षिि पाउर्ेछर् ्। 

 
६.  सिािी तथा र्न्त्धर् सवुिधा : (१) प्रत्येक िन्त्रीलाई सिािीको मर्मित्त सिािी साधर् एक ि अर्सूुची-

१ बिोक्षििको र्न्त्धर् सवुिधा ददर्र्ेछ । 
(२) यस दफा बिोक्षििको सवुिधा िन्त्रीले आफ्र्ो कायाकाल सिाप्त भएको मिमतले सात 

ददर्सम्ि पाउर्ेछर् ्। 
 
७. दैमर्क तथा  भ्रिर् भत्ता :  िन्त्रीहरुलार्ा सिकािी कािको मसलमसलािा र्ेपालमभर िा प्रदेश 

सिकािको िा प्रदेश सिकािको तफा बाट विमभन्न सिािोह, उत्सि, सम्िेलर् आददिा भाग मलर् र्ेपाल 
बावहि भ्रिर् गदाा अर्सूुची-२ िा उल्लेख भए बिोक्षििको दैमर्क भत्ता पाउर्ेछर् ्। 

 
८.  उपचािको सवुिधा :  िन्त्रीलाई उपचािको मर्मित्त प्रदेश सिकािले स्िास््य बीिाको लामग िावर्ाक 

दश हिाि रूपैयासम्िको मबल िकि िा वप्रमियि िध्ये िरु् घवट हनु्त्छ सो िकि उपलब्ध 
गिाउर्ेछ। 

 
९.  चाडापिा खचा :   िन्त्रीले आफ्र्ो धिा, संस्कर मत ि पिम्पिा अर्सुाि िर्ार्र्े चाडापिाको लामग आफूले 

खाईपाई आएको एक िवहर्ाको पारिश्रमिक बिाबिको िकि प्रत्येक आमथाक िर्ा चाडापिा खचाको 
रुपिा पाउर्ेछर् ्। 

 
10.  अमतमथ सत्काि तथा भैपिी खचा :  (१)  िन्त्रीहरुलाई अर्सूुची-१ िा उल्लेख भए बिोक्षििको 

िकि अमतमथ सत्काि तथा भैपिी खचा बापत ददर्र्ेछ । 
(२) उपदफा (१) बिोक्षििको खचाको विल भिपाई पेश गर्ुा परे् छैर् । 

 
११. लगुा भत्ता : िन्त्रीहरूले सिकािी काििा िा प्रदेश सिकािको तफा बाट विमभन्न सिािोह, उत्सि, 

सम्िेलर् आददिा भाग मलर् र्ेपाल बावहि िााँदा तीर् िर्ािा एक पटक अर्सूुची -१ बिोक्षििको 
िकि लगुा भत्ता बापत पाउाँर्ेछर् ्।  

१२.  मर्िी सक्षचिालयको व्यिस्था : िन्त्रीहरुको मर्िी सक्षचिालयिा अर्सूुची-३ िा उल्लेक्षखत किाचािी 
िहर्ेछर् ्। 

१३.  विज्ञ सम्बन्त्धी व्यिस्था : (१) िखु्यिन्त्री ि िन्त्रीको काििा सहयोग परु् याउर् प्रदेश सिकािले विज्ञ 
मर्यिु गर्ा सक्र्ेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोक्षिि मर्यिु विज्ञको संख्या ि त्यस्तो विज्ञले पाउर् े िामसक 
पारिश्रमिक तथा सवुिधा प्रदेश सिकािले तोके बिोक्षिि हरु्ेछ । 

(३) िन्त्रीले विज्ञ तथा स्िकीय सक्षचि लगायतका किाचािी मर्यिुी गदाा स्थायी आिामसय 

अर्िुमत (मड.भी. वपआि िा ग्रीर् काडा) मलएको व्यक्षिलाई मर्यिु गर्ा पाईर् ेछैर् ्।  

 

१४.  सिुिाको व्यिस्था :  िन्त्रीहरुलाई आिश्यक परे् सिुिाको व्यिस्था र्ेपाल सिकािबाट तोवकए 
बिोक्षिि हरु्ेछ । 

 
१५. सवुिधाको दरुुपयोग गर्ा र्हरु् े:  यस ऐर् बिोक्षििका सवुिधाहरु सम्बक्षन्त्धत िन्त्री स्ियंले िार 

उपयोग गर्ा पाउर्े छर् ्।  सम्बक्षन्त्धत िन्त्रीले सवुिधाको दरुुपयोग गिेिा प्रचमलत कारू्र् बिोक्षिि 
काििाही हरु्ेछ ।   

स्पष्टीकिर् :  यस दफाको प्रयोिर्को लामग सवुिधाको दरुुपयोग भन्नाले िामथ दफा 
दफािा तोवकए भन्त्दा बढी सवुिधा मलर्े, अन्त्य व्यक्षिलाई सवुिधा ददलार् ददर्े, योग्यता र्पगेुको 
व्यक्षिलाई मर्यकु्षि ददर्े, गलत व्यक्षि िा कागिात खडा गिी सवुिधा मलर्े, सिकािी धर्िालको 
हामर् र्ोक्सार्ी परु् याउर् ेलगायतका कायालाई बझुाउर्ेछ  ।   

 
१६.  अर्सूुचीिा हेिफेि :  प्रदेश सिकािले प्रदेश िािपरिा सूचर्ा प्रकाशर् गिी अर्सूुचीिा हेिफेि गर्ा 

सक्र्ेछ । 
 
१७.  बचाउ :  यो ऐर् प्रािम्भ हरु् ुभन्त्दा अगामड प्रदेश िक्षन्त्रपरिर्द्को मर्र्ाय बिोक्षिि प्रदेश सिकािका 

िन्त्रीहरुले पाएको पारिश्रमिक ि सवुिधा यसै ऐर् बिोक्षिि भए गिेको िामर्र्ेछ ।  
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अर्सूुची-१  

(दफा ३, ४, ५, ६, १० ि ११ साँग सम्बक्षन्त्धत) 
िन्त्रीले पाउर् ेसवुिधा 

 
क्र.सं. सवुिधाको वकमसि र्काई दि िखु्यिन्त्री िन्त्री िाज्य िन्त्री सहायक 

िन्त्री 
१ पारिश्रमिक प्रमत िवहर्ा रु. ६०,९७० ५२,००० ४९,००० ४७,००० 
२ (क) आिास सवुिधा प्रमत िवहर्ा रु. आिास 

उपलब्ध 
गिाउर्े 

२५,००० २०,००० २०,००० 

(ख)  कम्पाउण्ड ििात 
ि सिसफार् खचा 

िावर्ाक रु. - १,२०,००० १,१०,००० १,००,००० 

३ फमर्ाचि (सिकािले 
व्यिस्था र्गिेिा) 
एकिषु्ठ 

एक िषु्ठ ६०,००० ५०,००० ४०,००० ४०,००० 

४ सिािी र्न्त्धर् प्रमत िवहर्ा 
मलटि 

250 २०० १५० १२५ 

५ िोविल रैिामसक मलटि 1० ५ ५ ५ 
६ यातायात सवुिधा प्रमतददर् रु. सिािी 

साधर् 
सिािी 
साधर् 

सिािी 
साधर् 

सिािी 
साधर् 

७ सञ् चाि सवुिधा 
(टेमलफोर्, र्न्त्टिर्ेट ि 
परपमरका) 

प्रमत िवहर्ा रु. ७,००० ५,००० ३,००० ३,००० 

८ अमतमथ सत्काि प्रमत िवहर्ा रु. १५,००० १०,००० १०,००० ८,००० 
९ वििलुी, धािा प्रमत िवहर्ा रु विल 

अर्सुाि 
विल अर्सुाि २,००० २,००० 

१० लगुाभत्ता  तीर् बर्ािा एक 
पटक पाउर् े
िकि 

१५,००० १२,००० १२,००० १२,००० 

 
द्रष्टव्य :  

१. िखु्यिन्त्री ि विभागीय िन्त्रीले िक्षन्त्रपरिर्द्को मर्र्ाय बिोक्षिि आिश्यकता अर्सुाि 
विर्यगत  सल्लाहकाि िाख् र् सक्र्ेछर् ्। 

२.  िन्त्री,  िाज्यिन्त्री ि सहायक िन्त्रीलार्ा सिकािी आिास उपलब्ध र्भएको खण्डिा प्रमत 
िवहर्ा आिास सवुिधा बापतको िकि उपलब्ध गिार्र्ेछ । 

३. प्रदेश िािधार्ीिा स्थायी बासस्थार् भई सिकािी आिास प्रयोग र्गरे् िन्त्रीको हकिा िार 
बुाँदा रं्. २ (ख) लागू हरु्छे ।  
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अर्सूुची-२ 
(दफा ७ साँग सम्बक्षन्त्धत) 

िन्त्रीले पाउर् ेदैमर्क भत्ता तथा वििाको सवुिधा 
 

क्र.सं. विििर् िखु्यिन्त्री िन्त्री िाज्य िन्त्री सहायक िन्त्री 
१. स्िदेश भ्रिर् गदाा पाउर् े

दैमर्क भत्ता दि ३,००० २,५०० २,५०० २,५०० 

२. विदेश भ्रिर् गदााको 
दैमर्क भत्ता (प्रमत 
ददर् अिेरिकी डलििा) 

2०0 १७५ १७५ १७५ 

3. यारा वििा (प्रमत भ्रिर् 
रु. nfvdf _ १० १० १० 10 

 
द्रष्टव्य : 

१.  विदेश भ्रिर् गदाा भाितको चेन्नाई, हैदिाबाद, बैँगलोि, िमु्बई, ददल्ली, कोलकाता ि बङ्गलादेशको  
ढाका ि चटगाउाँ बाहेक अन्त्य स्थार्िा िात मबताउर् ुपदाा िामथ उल्लेक्षखत दिको  पचास प्रमतशत 

िकि िार ददर्र्ेछ । अन्त्य देशको हकिा िामथको दििेट अर्सुाि रै् हरु्छे । 

 

२. विदेश भ्रिर् गदाा आिन्त्रर् गरे् िाष्ट्रको सिकाि िा कुरै् संस्थाबाट दैमर्क भत्ता िापतको 
िकि उपलब्ध गिार्एको अिस्थािा उल्लेक्षखत दैमर्क भ्रिर् भत्ता बापतको िकि उपलब्ध 
गिार्र्े छैर् । 
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अर्सूुची-३ 
(दफा १२ साँग सम्िक्षन्त्धत) 

िन्त्रीको मर्िी सक्षचिालयिा िहर् ेकिाचािी 
 

क्र.सं. किाचािी िखु्यिन्त्री िन्त्री िाज्य िन्त्री सहायक िन्त्री 
१. प्रिखु स्िकीय सक्षचि (िा.प.वितीय 

शे्रर्ी िा सो सिह) 
१ - - - 

२. स्िकीय सक्षचि (िा.प. तरतीय शे्रर्ी िा 
सो सिह) 

१ १ १ १ 

३ (िा.प. अरं्. प्रथि शे्रर्ी िा सो सिह) १ १ - - 
४. सूचर्ा / प्रविमध (िा.प. अरं्. प्रथि 

शे्रर्ी िा सो सिह) 
१ १ १ १ 

५. हलकुा सिािी चालक (शे्रर्ी विवहर् 
प्रथि स्ति) 

२ १ १ १ 

६. कायाालय सहयोगी (शे्रर्ी विवहर् प्रथि 
स्ति) 

२ १ १ १ 

 
 
द्रष्टव्य : 

१.  स्िकीय सक्षचिालयका किाचािीहरुले शरुु स्केल अर्सुािको तलबिार  
पाउर्ेछर् ्। 

२.  स्िकीय सक्षचिालयका किाचािीहरुले यस ऐर् बिोक्षिि प्राप्त गरे् पारिश्रमिक मर्िहरुको बैंक 
खातािा उपलब्ध गिार्र्ेछ । 

३.  िखु्यिन्त्री को हकिा सिुिा प्रयोिर्को लामग थप १ सिािी साधर् उपलब्ध गिार्र्छे ।  
४.  िखु्यिन्त्री तथा िन्त्रीहरूले अर्सूुची १, २, ३ बिोक्षिि प्राप्त गरे् सवुिधाको भिुार्ी 

िखु्यिन्त्री तथा िक्षन्त्रपरिर्द्को कायाालयबाट हरु्छे । 
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कर्ााली प्रदेश सभाको सम्ित ् २०७५ साल कामताक १८ गते बसेको बैठकले र्ेपालको 
संविधार्को धािा १९९ बिोक्षिि यो विधेयक पारित गिेको व्यहोिा संविधार्को धािा २०१ 
बिोक्षिि प्रिाक्षर्त गदाछु ।  

 

 

िाि बहादिु शाही 

सभािखु 

कर्ााली प्रदेश 
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