सभाबाट पारित मिमत : २०७५।०७।१८
"कर्ााली प्रदे श सभाका पदामिकािी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक ि सुवििा सम्बन्ििा व्यिस्था गर्ा बर्ेको
वििेयक, २०७५"

प्रस्तािर्ा :

प्रदे श सभाका पदामिकािी तथा सदस्यहरूले पाउर्े पारिश्रमिक ि सुवििा सम्बन्ििा व्यिस्था गर्ा

बाञ्छर्ीय भएकोले ,
१.

२.

प्रदे श सभाको पवहलो िर्ािा यो ऐर् बर्ाएको छ ।
सं क्षिप्त र्ाि ि प्रािम्भ : (१)

यस

ऐर्को

र्ाि

"कर्ााली

प्रदे श

सदस्यहरूको पारिश्रमिक ि सुवििा सम्बन्िी ऐर्, २०७५" िहेको छ ।

सभाका

पदामिकािी

तथा

(२) यो ऐर् तुरुन्त प्रािम्भ हुर्ेछ ।

परिभार्ा : विर्य िा प्रसङ्गले अको अथा र्लागेिा यस ऐर्िा,(क)
(ख)

"उपसभािुख" भन्नाले प्रदे श सभाको उपसभािुख सम्झर्ु पछा ।

"पदामिकािी" भन्नाले प्रदे श सभाको सभािुख, उपसभािुख, विपिी दलको र्ेता,

विपिी दलको प्रिुख सचेतक, सत्ता पिको प्रिुख सचेतक, प्रदे श सभा समिमतका

अध्यि, दलको प्रिुख सचेतक, सत्ता पिको सचेतक, विपिी दलको सचेतक ि
(ग)

(घ)

सदस्य सिेतलाई सम्झर्ु पछा ।

"प्रदे श" भन्र्ाले कर्ााली प्रदे श सम्झर्ु पछा ।

"विपिी दलको र्ेता" भन्नाले दे हाय बिोक्षििका दलले सं सदीय दलको र्ेताका
रूपिा छार्ेको व्यक्षि सम्झर्ु पछा ।
(१)

(२)

(३)

प्रदे शको िक्षन्िपरिर्द् गठर् गर्े िा िक्षन्िपरिर्द् गठर् गर्ा सिाथर् गर्े दल

बाहेक प्रदे श सभािा दश प्रमतशत िा सो भन्दा बढी सदस्यहरू भएको
दलहरूिध्ये सबै भन्दा बढी सदस्य भएको दल,

प्रदे श सभािा दश प्रमतशत िा सो भन्दा बढी सदस्यहरू भएका एक भन्दा

बढी दलहरूको बिाबि सदस्य भएिा ती दलहरूले पािस्परिक सहिमतको
आिाििा आफूिध्येबाट िान्यता ददएको कुर्ै एक दल,

उपखण्ड (२) बिोक्षिि पािस्परिक सहिमत हुर् र्सकेिा िक्षन्िपरिर्द् गठर्

गर्े िा िक्षन्िपरिर्द् गठर् गर्ा सिाथर् गर्े दल बाहेकका प्रदे श सभाका
सबै भन्दा बढी सदस्यहरूले विपिी दलको र्ेता छान्नको लामग मलक्षखत

(४)

िञ्िुिी गिे को दल,

उपखण्ड (३) बिोक्षिि मलक्षखत िञ्िुिी र्भएिा िा िक्षन्िपरिर्द् गठर् गर्े

िा िक्षन्िपरिर्द् गठर् गर्ा सिाथर् गर्े दल बाहेकका प्रदे श सभािा दश

प्रमतशत िा सो भन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुर्ै पमर् दल र्भएिा प्रदे श
(५)

(६)

सभाको लामग सभािुखले तोवकददएको दल, िा

कुर्ै व्यक्षि विपिी दलको र्ेता भइिहेकोिा कुर्ै कािर्बाट कुर्ै दलको

प्रदे श सभािा दश प्रमतशत भन्दा बढी सदस्य पुग्र् गई सबैभन्दा बढी
सदस्य भएको दल बन्र् पुगि
े ा त्यस्तो दल ।

यस खण्डको प्रयोिर्को लामग सम्बक्षन्ित दल िा सदस्यले उपखण्ड (२)
बिोक्षििको पािस्परिक सहिमत प्रदे श सभाको अमििेशर् बसेको मिमतले
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पन्र ददर्मभि ि उपखण्ड (३) बिोक्षििको मलक्षखत िञ्िुिी पािस्परिक
(ङ)

(च)
(छ)
(ि)

(झ)
(ञ)
३.

सहिमत हुर् र्सकेको मिमतले पन्र ददर् मभि ददर्ु पर्ेछ ।

"दलको सचेतक" भन्नाले प्रदे श सभािा दश प्रमतशत भन्दा बढी सदस्यहरू िहेको
दलको र्ेताले सो दलको प्रिुख सचेतक भई काि गर्ा तोकेको त्यस्तो सभाको
सदस्य सम्झर्ु पछा ।

"सदस्य" भन्नाले प्रदे श सिकािका िन्िी िा पदामिकािी बाहेकका प्रदे श सभाका
सदस्यलाई सम्झर्ु पछा ।

"अध्यि" भन्नाले प्रदे श सभाको कुर्ै समिमतको अध्यि सम्झर्ु पछा ।
"सभािुख" भन्नाले प्रदे श सभाको सभािुख सम्झर्ु पछा ।

"समिमत" भन्नाले प्रदे श सभा सं चालर् मर्यिािलीले तोकेको कुर्ै समिमत सम्झर्ु
पछा।

"सत्तापि" भन्नाले प्रदे शको िक्षन्िपरिर्द् गठर् गर्े िा िक्षन्िपरिर्द् गठर् गर्ा
सिथार् प्राप्त दल सम्झर्ु पछा ।

पारिश्रमिक : (१) पदामिकािी ि सदस्यले आफूले सपथ मलएको िा मर्िााक्षचत िा िर्ोर्यर् भएको
मिमतदे क्षख अर्ुसूची-१ िा उल्ले ख भए बिोक्षििको पारिश्रमिक पाउर्ेछर््।

ति चिि आमथाक विश्रृङ्खलता िा प्राकृमतक विपद िा िहािािीको कािर्ले गम्भीि सं कट

उत्पन्न भइा सं कटकाल घोर्र्ा भएिा िा सं घीय शासर् लागू भएको कािर्बाट प्रदे श व्यिस्थावपका
कायि र्िहेिा यो व्यिस्था लागू हुर्े छै र् ।

ुँ ै मर्िको िृत्यु भई िा मर्िले
(२) कुर्ै पदामिकािी िा सदस्यको पदािमि सिाप्त र्हुद

िािीर्ािा ददई िा प्रदे शसभा विघटर् भई मर्ि आफ्र्ो पदिा कायि र्िहेिा त्यस्तो पदामिकािी िा
सदस्यको सदस्यता कायि िहेको ददर्सम्ि पाउर्े पारिश्रमिक ददइर्ेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोक्षिि पाउर्े िकि अिस्था अर्ुसाि त्यस्तो पदामिकािी िा सदस्यलाई

िा मर्िले इच्छाएको व्यक्षिलाई ददइर्ेछ । पदामिकािी िा सदस्यको िृत्यु भएिा िृत पदामिकािी
िा सदस्यले कसै लाई इच्छाएको िहेर्छ िा इच्छाएको व्यक्षि िीवित िहेर्छ भर्े त्यस्तो िकि
मर्िको र्क्षिकको हकिालालाई ददइर्ेछ ।

(४) योग्यता र्पुगेको कािर्बाट कुर्ै पदामिकािी िा सदस्य आफ्र्ो पदिा कायि र्िहेिा

४.

त्यस्तो पदामिकािी िा सदस्यलाई उपदफा (२) बिोक्षििको िकि ददइर्े छै र् ।
पदामिकािी ि सदस्यहरूको भत्ता : (१)

पदामिकािी ि सदस्यलाई प्रदे श सभा िा कुर्ै समिमत िा

उपसमिमतको बैठकिा भाग मलएको प्रत्येक ददर्को लामग बैठक भत्ता बापत अर्ुसूची-१ बिोक्षििको
िकि ददइर्ेछ ।

ति सभा ि समिमतको बैठक एकै ददर् बसेकोिा पदामिकािी ि सदस्यले एक ददर्को िाि

भत्ता पाउर्ेछर्् । सभा ि समिमतको बैठक बापत छु ट्टा छु ट्टै भत्ता ददइर्े छै र् ।

(२) आफ्र्ो स्थायी बासस्थार्बाट प्रदे श सभाको अमििेशर् िा समिमतको बैठकिा भाग मलर्

आउुँदा ि भाग मलएि आफ्र्ो बासस्थार् भएको िेितफा फकादा पदामिकािी ि सदस्यलाई दफा ९
५.

बिोक्षििको भत्ता ददइर्ेछ ।

मर्िी सक्षचिालय ि किाचािीको व्यिस्था : (१) आफ्र्ो कायाकाल भिको मर्मित्त पदामिकािी ि
सदस्यले मर्िी सक्षचिालयको लामग अर्ुसूची-२ िा उल्लेख भए बिोक्षििको किाचािी सुवििा
पाउर्ेछर्् ।
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(२) पदामिकािीलाई मर्िको कायाकालभिको मर्मित्त आिश्यक फमर्ाचि ि अर्ुसूची-२ िा

उल्लेख भए बिोक्षििका अन्य िालसािार्हरू उपलब्ि गिाइर्ेछ । त्यसिी उपलब्ि गिाइएको
फमर्ाचि ि िालसािार्हरू मर्िले आफ्र्ो कायाकाल सिाप्त भएपमछ वफताा बुझाउर्ु पर्ेछ ।

ति कुर्ै पदामिकािीलाई फमर्ाचि उपलब्ि र्गिाइएिा फमर्ाचि सम्बन्िी व्यिस्था गर्ा दफा

६ को उपदफा (४) बिोक्षििको िकि उपलब्ि गिाइर्ेछ ।

(३) मर्िी सक्षचिालयको लामग कायाालय सञ्चालर् तथा अमतमथ सत्कािको मर्मित्त पदामिकािी

६.

ि सदस्यलाई अर्ुसूची-२ िा उल्ले ख भए बिोक्षििको िकि उपलब्ि गिाइर्ेछ ।

आिास सुवििा : (१) सभािुख ि उपसभािुखलाई आिासको मर्मित्त प्रदे श सिकािको तफाबाट
सिकािी आिासको बन्दोबस्त गरिर्ेछ । त्यस्तो आिासको बन्दोबस्त र्भएको ि सुखेत, िीिे न्नगि
र्गिपामलकािा आफ्र्ै घि र्भएिा िामसक रुपिा अर्ुसूची-१ बिोक्षििको िकि आिास सुवििा
बापत ददइर्ेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोक्षिि प्रदे श सिकािको तफाबाट बन्दोबस्त भएको आिासको ििात ि

सं भाि प्रदे श सिकािले गर्ेछ ।

(३) पदामिकािी िा सदस्यले यस दफा बिोक्षिि पाउर्े सुवििा आफ्र्ो पदािमि सिाप्त

भएको मिमतले सात ददर्सम्ि पाउर्ेछर्् ।

(४) उपदफा (१) बिोक्षिि प्रदे श सिकािबाट आिास सुवििा बन्दोबस्त र्भएिा िा दफा

५ को उपदफा (२) बिोक्षिि फमर्ाचिको व्यिस्था र्गरिएकोिा पदामिकािी ि सदस्यलाई आिासिा
फमर्ाचि सम्बन्िी व्यिस्था गर्ाको लामग प्रदे श सभाको एक कायाािमिको मर्मित्त अर्ुसूची-१
बिोक्षििको िकि उपलब्ि गिाइर्ेछ ।

ति िन्िी िा पदामिकािीको है मसयतले एक पटक फमर्ाचि सम्बन्िी सुवििा पाइसकेको भए

मर्िलाई प्रदे श सभा सदस्यको सोही कायाािमि मभि यस उपदफा बिोक्षििको फमर्ाचि सुवििा ददइर्े
७.

छै र् ।

सिािी सािर् तथा इन्िर् सुवििा : (१)

सभािुख ि उपसभािुखलाई सिािी सािर् एक ि अर्ुसूची-

१ िा उल्लेख भए बिोक्षििको सिािी इन्िर् ि िोमबल उपलब्ि गिाइर्ेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोक्षिि सभािुख ि उपसभािुखले प्राप्त गिे को इन्िर् ि िोमबलको मबल

भौचि बुझाउर्ु पर्े छै र् ।

(३) सभािुख ि उपसभािुखले यस दफा बिोक्षिि पाउर्े सिािी सािर् आफ्र्ो पदािमि

सिाप्त भएको मिमतले सात ददर्मभि वफताा गर्ुा पर्ेछ ।

(४) यस दफा बिोक्षिि सभािुख ि उपसभािुखलाई उपलब्ि गिाइएको सिािी सािर्को

ििात ि सं भाि प्रदे श सिकािको तफाबाट गरिर्ेछ ।

(५) सिािी सुवििा उपलब्ि र्गिाइएको सदस्यलाई प्रदे श सभाको िा कुर्ै समिमत िा

उपसमिमतको बैठकिा भाग मलएको प्रत्येक ददर्को मर्मित्त यातायात सुवििा बापत अर्ुसूची-१
८.

९.

बिोक्षििको िकि ददइर्ेछ ।

मबिुली, िािा ि सञ्चाि सुवििा :

सभािुख ि उपसभािुखको आिासिा िडार् गरिएको मबिुली तथा

िािाको पूिै िहसुल ि एउटा इन्टिर्ेट सवहतको टे मलफोर् लाइर् िडार् गर्ा लाग्र्े खचा ि
टे मलफोर्को िरििार्ा बाहेकको पूिै िहसुल प्रदे श सिकािले अर्ुसूची-१ बिोक्षिि व्यहोर्ेछ ।

दै मर्क तथा भ्रिर् भत्ता : प्रदे श सभाको कािको मसलमसलािा र्ेपालमभि िा र्ेपाल बावहि भ्रिर् गदाा
पदामिकािी िा सदस्यलाई अर्ुसूची-१ बिोक्षििको दै मर्क तथा भ्रिर् भत्ता ददइर्ेछ ।
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10.

१1.

चाडापिा खचा :

पदामिकािी ि सदस्यले आफ्र्ो ििा, सं स्कृमत ि पिम्पिा अर्ुसाि िर्ाइर्े चाडापिाको

लामग आफूले खाईपाई आएको एक िवहर्ाको पारिश्रमिक बिाबिको िकि प्रत्येक आमथाक िर्ा
चाडापिा खचाको रुपिा पाउर्ेछर्् ।

मबल भिपाई इत्यादद पेश गर्ुा पर्े : (१) भ्रिर्
अमििेशर्िा आउुँदाको हिाइिहाि

भत्ताको

भुिार्ीको

मर्मित्त

पवहलो

पटक

ि बसको वटकट बापत भएको खचाको मबल भिपाई ि पैदल

भ्रिर् गिे कोिा आफूले भ्रिर् गिे को कोस प्रिाक्षर्त गरिएको मर्स्सा भ्रिर् मबलको साथ पेश गर्ुा
पर्ेछ ।

(२) भ्रिर् खचािा परिितार् र्भएसम्ि उपदफा (१) बिोक्षिि एक पटक प्रिाक्षर्त मबल

भौचि सं लग्र् भएको दै मर्क तथा भ्रिर् भत्ताको मबल बिाबिको िकि दोस्रो पटक दे क्षख सभा िा

समिमतको बैठकिा भाग मलर् आउुँदा िाुँदाको लामग पमर् दै मर्क तथा भ्रिर् भत्ता बापत एकिुष्ट खचा
१2.

ले खी सम्बक्षन्ित पदामिकािी िा सदस्यलाई प्रदे श सभा सक्षचिालयले उपलब्ि गिाउर्ेछ ।

दोहोिो पर्े गिी भ्रिर् भत्ता र्पाउर्े : समिमतको बैठक चमलिहेको सियिा सभाको बैठक प्रािम्भ हुर्े

कुिाको िा सदर्को बैठक चमलिहेको सियिा समिमतको बैठक प्रािम्भ हुर्े कुिाको सूचर्ा प्रकाक्षशत
भएकोिा सो बिोक्षिि सभा िा समिमतको बैठक प्रािम्भ हुर्े ि चमलिहेको सभा िा समिमतको बैठक

अन्त्य भएको मिमत बीचको अिमि सात ददर् भन्दा बढी फिक र्भएिा चालू बैठकिा भाग
मलइिहेको पदामिकािी िा सदस्यले पमछबाट प्रािम्भ भएको सभा िा समिमतको बैठकको अन्त्य
१3.
१4.

भएपमछ िाि यस ऐर् बिोक्षििको भ्रिर् भत्ताको सुवििा पाउर्ेछ ।

िाहदार्ी सुवििा : प्रदे शसभाको कािको मसलमसलािा िा र्ेपालको प्रमतमर्मित्ि गिी विदे शको भ्रिर्िा
िाुँदा पदामिकािी ि सदस्यले र्ेपाल सिकािले तोके बिोक्षििको िाहदार्ी पाउर्ेछर्् ।

उपचािको व्यिस्था : (१) पदामिकािी ि सदस्यलाई उपचािको मर्मित्त प्रदे श सभा सक्षचिालयलिा
क्षचवकत्सकको मर्:शुल्क सेिा उपलब्ि गिाइर्ेछ ।

(२) अस्पतालिा उपचाि गर्ुप
ा र्े भमर् उपदफा (१) बिोक्षििको क्षचवकत्सकले मसफारिस

गिे को पदामिकािी िा सदस्यले अस्पतालिा उपचाि गिाउुँदा लागेको मबल बिोक्षििको खचा प्रदे श
सभा सक्षचिालयले ब्यहोर्ेछ ।

ति आकक्षस्िक अिस्थािा परि अस्पतालिा भर्ाा हुर् ु पिे िा िा प्रदे श िाििार्ी बावहि िहेको

अिस्थािा अस्पताल भर्ाा हुर् ु पिे िा त्यस्तो क्षचवकत्सकको मसफारिस आिश्यक पर्े छै र् । त्यसिी

अस्पताल भर्ाा भएको कुिा प्रदे श सभा सक्षचिालयलाई यथासम्भि मछटो िाध्यिद्वािा िार्कािी ददर्ु
१5.

पर्ेछ ।

कायाालय सुवििा : (१) पदामिकािीलाई आफ्र्ो कायाालय स्थापर्ा गर्ा प्रदे श सभाको सक्षचिालयिा
स्थार् उपलब्ि भएसम्ि कायाकि उपलब्ि गिाइर्ेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोक्षिि कायाकििा फमर्ाचि, कम््यूटि ि टे मलफोर् उपलब्ि

१6.

गिाइर्ेछ।

अस्थायी समिमतको अध्यि तथा उपसमिमतको संयोिक ि सदस्यले पाउर्े सुवििा :

कुर्ै

खास

प्रयोिर्का लामग प्रदे श सभािा अस्थायी प्रकृमतको कुर्ै समिमत गठर् गरिएिा त्यस्तो समिमतको

अध्यि ि सदस्य तथा सो समिमत अन्तगात गदठत उपसमिमतको सं योिक ि सदस्यले दफा ४ को
१7.

उपदफा (१) बिोक्षििको बैठक भत्ता पाउर्े छर्् ।

दृवष्टविवहर् ि अशि पदामिकािी िा सदस्यलाई विशेर् सुवििा : (१) कुर्ै पदामिकािी िा सदस्य

दृवष्टविवहर् िा शािीरिकरुपले अशि भई वहुँडडुल गर्ा मर्िलाई परिचािकको सेिाको आिश्यकता छ
भन्ने कुिा सभािुखलाई लागेिा त्यस्तो पदामिकािी िा सदस्यको साथ िहर्े एक िर्ा परिचािक
उपलब्ि गिाइर्ेछ ।
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(२) पदामिकािी िा सदस्यको साथिा उपदफा (१) बिोक्षिि िहेको परिचािकलाई दे हाय

बिोक्षििको सुवििा प्राप्त हुर्छ
े ,
(क)

१8.

(ख)

दै मर्क भत्ता : पदामिकािी िा सदस्यले पाउर्े दै मर्क भत्ताको आिा ।

भ्रिर् भत्ता : पदामिकािी िा सदस्यले भ्रिर् गदाा पाए सिहको सुवििा ।

पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुवििा बापतको िकि भुिार्ी : पदामिकािी ि सदस्यले यस ऐर् बिोक्षिि
पाउर्े पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सुवििा बापतको िकि प्रदे श सभा सक्षचिालयबाट पाउर्ेछर्् ।

ति कुर्ै पदामिकािी िा सदस्यले प्रदे श सभा सक्षचिालयको पिािशािा कुर्ै बैंकिा खाता

खोली आफूले पाउर्े पारिश्रमिक, भत्ता िा अन्य सुवििा बापतको िकि त्यस्तो खातािा िम्िा गिी
१9.

ददर् मलक्षखत सूचर्ा ददएिा सक्षचिालयले त्यस्तो िकि त्यस्तो खातािा िम्िा गिी ददर्ेछ ।
भत्ता र्पाउर्े :

(१) यस ऐर्िा अन्यि िुर्सुकै कुिा ले क्षखएको भए तापमर् कुर्ै पदामिकािी िा

सदस्य सदर्बाट मर्लक्षम्बत भएिा त्यस्तो मर्लक्षम्बत अिमिभि ि फौिदािी अमभयोगिा अदालतको

आदे श बिोक्षिि थुर्ा, कैद िा ििौटीिा िहेिा त्यसिी थुर्ा, कैद िा ििौटीिा िहेको अिमिभिको
लामग मर्िले यस ऐर् बिोक्षिि पाउर्े कुर्ै वकमसिको भत्ता पाउर्े छै र् ।

(२) कुर्ै पदामिकािी दुईिटा पदिा िर्ोर्ीत िा मर्िााक्षचत भएिा मर्िले कुर्ै एक पदको

20.

२1.
22.

सुवििा िाि पाउर्ेछ ।

एउटा सुवििा िाि पाउर्े : सिकािी कोर्बाट मर्िृत्तभिर् पाएको व्यक्षि पदामिकािी िा सदस्यिा
मर्िााक्षचत िा िर्ोमर्त भएिा त्यस्तो पदामिकािी िा सदस्यले मर्िृत्तभिर् िा यस ऐर् बिोक्षििको
सुवििा िध्ये एउटा सुवििा िाि पाउर्ेछ ।

सुििाको व्यिस्था : प्रदे श सभाका सभािुख तथा उपसभािुखलाई आिश्यक पर्े सुििाको व्यिस्था
र्ेपाल सिकािबाट तोवकए बिोक्षिि हुर्ेछ ।
सुवििाको दुरुपयोग गर्ा र्हुर्े :

यस ऐर्का विमभन्न दफाहरूिा उल्लेख भएका सुवििाहरू सम्बक्षन्ित

पदामिकािी तथा सदस्य स्ियंले िाि उपयोग गर्ा पाउर्ेछर्् । सम्बक्षन्ित पदामिकािी तथा
सदस्यहरूले सुवििाको दुरुपयोग गिे िा प्रचमलत कार्ूर् बिोक्षिि काििाही हुर्ेछ ।
स्पष्टीकिर् :

यस दफाको प्रयोिर्को लामग सुवििाको दुरुपयोग भन्नाले िामथ दफा

दफािा तोवकए भन्दा बढी सुवििा मलर्े, अन्य व्यक्षिलाई सुवििा ददलाइददर्े, योग्यता र्पुगेको
व्यक्षिलाई मर्युक्षि ददर्े, गलत व्यक्षि िा कागिात खडा गिी सुवििा मलर्े, सिकािी िर्िालको
२3.
24.

हार्ीर्ोक्सार्ी पुर्याउर्े लगायतका कायालाई बुझाउर्ेछ ।
अर्ुसूचीिा हेिफेि गर्ा सक्र्े :

प्रदे श सिकािले प्रदे श िािपििा सूचर्ा प्रकाशर् गिी पदामिकािी

िा सदस्यलाई खाइपाई आएको सुवििािा िकाा र्पर्े वकमसिबाट अर्ुसूचीिा हेिफेि गर्ा सक्र्ेछ ।

ु न्दा अगाडी प्रदे श िक्षन्िपरिर्द्को मर्र्ाय बिोक्षिि पदामिकािी तथा
बचाऊ : यो ऐर् प्रािम्भ हुर्भ
सदस्यले पाएको पारिश्रमिक ि सुवििा यसै ऐर् बिोक्षिि भए गिे को िामर्र्ेछ ।
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अर्ुसूची-१
(दफा ३, ४, ६, ७, ८ ि 9 सुँग सम्बक्षन्ित)
पदामिकािी तथा सदस्यले पाउर्े सुवििा

दलको

क्र.सं .

सुवििाको वकमसि

इकाई दि

सभािुख

विपिी दलको र्ेता
ि उपसभािुख

विपिी

सत्ता पिको

प्रिुख
सचेतक ि

दलको

विपिी दलको

सत्ता

सचेतक

सदस्य

प्रिुख सचेतक,
प्रिुख सचेतक
ि अध्यि

पिको
सचेतक

१

पारिश्रमिक

प्रमत िवहर्ा रु.

५३,०००

५०,०००

४८,०००

४8,००0

४8,००0

४५,०००

२

बैठक भत्ता

प्रमत ददर् रु.

७५०

७५०

७५०

७५०

७५०

७५०

प्रमत िवहर्ा रु.

२०००

२०००

२०००

२०००

२०००

२०००

१५,०००

१५,०००

१५,०००

१५,०००

सञ्चाि सुवििा
(टे लीफोर्,

३

इन्टिर्ेट,

पिपमिका)
४

आिास सुवििा
फमर्ाचि (पाुँच िर्ाको

५

अिमििा) एक पटक
मर्िी सक्षचिालय

६

बन्दोिस्त

प्रमत िवहर्ा रु.

आिास

उपलब्ि
गिाउर्े

आिास उपलब्ि
गिाउर्े

एक िुष्ठ रु.

६०,०००

५००००

४००००

४००००

४००००

४००००

प्रमत िवहर्ा रु.

२,०००

१,७५०

१५००

१५००

१५००

-

200

१५०

१२५

१२५

-

-

१०

५

5

5

-

-

विल अर्ुसाि

१,५०0

१,५००

१,५००

१५००

२,०००

२,०००

२,०००

२,०००

प्रमत िवहर्ा

७

सिािी इन्िर्

८

िोविल

िैिामसक मलं

९

मबिुली, िािा

प्रमत िवहर्ा

१०

दै मर्क भ्रिर् भत्ता

प्रमत ददर् रु.

२,५००

२,५००

प्रमत ददर्

१७५

१७५

10

10

विदे शिा दै मर्क

११

भ्रिर् भत्ता

(अिेरिकी डलििा)

१२

यािा वििा

मल.

प्रमत भ्रिर्

रु.(लाखिा)

विल

अर्ुसाि

१७५

10

१७५

10

१७५

10

१७५

10

र्ोट :
१. प्रदे श िाििार्ी िीिे न्रर्गि र्गिपामलका सुखेतिा घि भएका िार्र्ीय सदस्यहरूलाई ििात सम्भाि बापत ५०
प्रमतशत िाि आिाश सुवििा उपलब्ि गिाईर्ेछ ।
२. विपिी दलको र्ेता तथा उपसभािुखलाई आिास उपलब्ि र्भएको खण्डिा रु २५,०००। प्रमत िवहर्ा िकि
उपलब्ि गिाइर्ेछ ।
३. िार्र्ीय सदस्यहरूले सिकािी आिास प्रयोग गिे को खण्डिा घिभाडा िकि उपलब्ि गिाइर्े छै र्।
४. िार्र्ीय सदस्यहरूलाइा प्रदे श सभा बैठक बसेको ददर्को िाि प्रमत ददर् रु ५०० यातायात खचा उपलब्ि

गिाईर्ेछ ।
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अर्ुसूची-२

(दफा ५ सुँग सम्बक्षन्ित)

पदामिकािी तथा सदस्यलाई ददइर्े अन्य सुवििा
क्र.

सुवििाको वकमसि

इकाई

सं .

सभािुख

दि

विपिी दलको

समिमतका

दलका

र्ेता ि

अध्यि

प्रिुख

उपसभािुख

सदस्य

कैवफयत

-

सचेतक ि
सत्ता
पिका
सचेतक

१

२

स्िकीय सक्षचि

सूचर्ा / प्रविमि

िर्ा

िर्ा

१

१

१

१

१

(िा.प.तृतीय

(िा.प.तृतीय

(िा.प.अर्ं.

(िा.प.अर्ं.

(िा.प.अर्ं.

श्रे र्ी िा

श्रे र्ी िा सो

प्रथि

प्रथि श्रे र्ी

प्रथि

सो सिह)

सिह)

श्रे र्ी िा

िा सो

श्रे र्ी िा

सो सिह)

सिह)

सो सिह)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

१

१

(िा.प.अर्ं.

(िा.प.अर्ं.

प्रथि श्रे र्ी

प्रथि श्रे र्ी िा

िा सो

सो सिह)

सिह)
३

प्रशासर् सहायक

िर्ा

१
(िा.प.अर्ं.
प्रथि श्रे र्ी
िा सो
सिह

४

हलुका

सिािी

िर्ा

१

१

१

१

-

-

सहयोगी

िर्ा

१

१

-

-

-

-

प्रमत

१०,०००

५,०००

-

-

-

-

चालक
५

कायाालय

(प्रथि स्ति)
६

अमतथी सत्काि

िवहर्ा

रष्टव्य :

रु.

१.

स्िकीय

२.

स्िकीय सक्षचिालयका किाचािीहरूले यस ऐर् बिोक्षिि प्राप्त गर्े पारिश्रमिक मर्िहरूको बैंक

३.

सक्षचिालयका

पाउर्ेछर्् ।

किाचािीहरूले

खातािा उपलब्ि गिाइर्ेछ ।

शुरु

स्केल

अर्ुसािको

मर्िी सक्षचिालयलाई चावहर्े आिश्यक फमर्ाचि उपलब्ि गिाइर्ेछ ।
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तलब

िाि

कर्ााली प्रदे श सभाको सम्ित् २०७५ साल कामताक १८ गते बसेको बैठकले र्ेपालको
सं वििार्को िािा १९९ बिोक्षिि यो वििेयक पारित गिे को व्यहोिा सं वििार्को िािा २०१
बिोक्षिि प्रिाक्षर्त गदा छु ।

िाि बहादुि शाही
सभािुख
कर्ााली प्रदे श
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