
 
 

 
प्रदेश राजपत्र 
प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

 

खण्ड ३) बटुवल, रूपन्देही, मंसीर 11 गते, २०७६ साल (अततररक्ताङ्क 4५ 

भाग ३ 

प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालयको सूचना 
 

 

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, 2076 को दफा ४ को उपदफा (2) बमोशजम 
प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्यको पाररश्रतमक, सेवाको शता र सवुवधा तमतत 
२०७६/08/02 मा प्रदेश सरकार (म.प.) बाट स्वीकृत भएको व्यहोरा 
सवासाधारणको जानकारीका लातग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 
 

प्रदेश लोक सेवा आयोगका सदस्यको पाररश्रतमक, सेवाको शता र सवुवधा 
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प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, 2076 को दफा ४ को उपदफा (2) बमोशजम 
प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्यको पाररश्रतमक, सेवाको शता र सवुवधा तमतत 
२०७६/०७/२५ गते देशख लाग ुहनुे गरी देहाय बमोशजम हनुेछः- 

१. पाररश्रतमक, भत्ता र सवुवधाः प्रदेश लोक सेवा आयोगको सदस्यले अनसूुची-1 
मा उल्लेख भए बमोशजम पाररश्रतमक, भत्ता र सवुवधा पाउनेछ । 

२. चाडपवा खचाः सदस्यले आफूले खाइपाइ आएको एक मवहनाको पाररश्रतमक 
वापतको रकम प्रत्येक वषा चाडपवा खचाको रुपमा पाउनछे । 

३. सहयोगी र हलकुा सवारी चालकः सदस्यले आफुले पदमा बहाल रहेसम्म 
तनवासको कामका लातग एक जना शे्रणी वववहन प्रथम स्तरको सहयोगी र 
हलकुा सवारी चालक भनाा गना पाउनेछ र तनजहरुको पाररश्रतमक प्रदेश 
सरकारले व्यहोनेछ । 

४. तबदाः (1) सदस्यले देहायका तबदा देहाय बमोशजम पाउनेछः- 
(क) भैपरी आउने तबदा प्रत्येक वषा ६ ददन, संशचत नहनुे । 
(ख) पवा तबदा प्रत्येक वषा ६ ददन, संशचत नहनुे । 
(ग) घर तबदा काम गरेको अवतधको 12 ददनको एक 

 ददनका दरले एकसय पचास ददनसम्म  
 संशचत रहने । 

(घ) तबरामी तबदा प्रत्येक वषा 12 ददन, संशचत रहने । 
(ङ) वकरीया तबदा आफैँ  वकरीया बस्नपुने भएमा बविमा पन्र  

 ददन । 

(2) संशचत तबदा वापतको रकम पदमा नरहेमा एकमषु्ठ पाउने । 

(3) मातथ उल्लेशखत सबै तबदा पाररश्रतमक सवहतको तबदा हनुेछ । 
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(4) भैपरी र पवा तबदा आफैले तलन सक्ने, अन्य तलंदा प्रदेश प्रमखुको 
स्वीकृततबाट तलनपुने छ । 

५. संचयकोषः सदस्यको पाररश्रतमकबाट दश प्रततशतका दरले रकम कट्टा गरी 
सोमा प्रदेश सरकारले शत प्रततशत थप गरी कमाचारी संचयकोषमा जम्मा 
गररददनेछ । 

६. उपचार खचाः प्रदेश सरकारले तनधाारण गरी उपलब्ध गराउने । 
७. तनवतृतभरणः सवुवधासम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भए बमोशजम हनुेछ । 
८. अन्य सवुवधा र शताः अन्य सवुवधा र शता सेवा सवुवधासम्बन्धी कानूनमा 

उल्लेख गररन े। 
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अनसूुची-1 

प्रदेश लोक सेवाको सदस्यको पाररश्रतमक तथा अन्य सवुवधा 

क्र .सं.  सवुवधाको प्रकार ईकाई दर 
1.  पाररश्रतमक प्रतत मवहना रु. 50,600।- 

2.  आवास सवुवधा प्रतत मवहना रु. 15,000।- 
3.  आफ्नो घरमा बस्ने 

प्रदेश लोक सेवा 
आयोगको सदस्यलाई 
घर सफाई तथा ममात 
सवुवधा 

प्रतत मवहना रु. 5,000।- 

4.  सवारी साधन मोटर वटा 1 
5.  ववजलुी, धारा, टेतलफोन प्रतत मवहना रु. 1,500।- 
6.  सवारी इन्धन प्रतत मवहना तल. 80 तलटर 
7.  मोतबल तै्रमातसक तल. 5 तलटर 
8.  लगुा भत्ता वावषाक रु. 10,000।- 
9.  चाडवाड खचा वावषाक रु. एक मवहनाको 

पाररश्रतमक बराबरको 
रकम 

10.  यातायात सवुवधा प्रततमवहना रु. 20,000।- 
11.  दैतनक भ्रमण भत्ता 

(भ्रमण गरेको ददन) 
प्रततददन रु. 2,000।- 

12.  यात्रा तबमा - 10 लाख 
13.  ववदेश भ्रमण भत्ता प्रतत ददन 

 
175 अमेररकी डलर 
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१. सवारी साधन र आवास सवुवधा प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध भएको 
अवस्थामा आयोगका सदस्यलाई क्र.स. ३ र १० बमोशजमको सवुवधा 
रकम उपलब्ध गराईने छैन । 

 

 

आज्ञाले, 
टेकनारायण पाण्डे 

सशचव 
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प्रकाशनः प्रदेश नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय  


