
 
 

 
 

प्रदेश राजपत्र 
प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

 

खण्ड ४) बटुवल, रूपन्देही, असार ३ गते, २०७७ साल (अततररक्ताङ्क ४ 

भाग १ 
प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना 
नेपालको संववधान बमोशजम प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले बनाएको तल लेशखए 
बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीका लातग प्रकाशन गररएको छ । 

सम्वत ्२०७७ सालको ऐन नं. ३ 

लोक सेवा आयोगका पदातधकारीको पाररश्रतमक, सेवाको शतव र सवुवधा सम्बन्धमा 
व्यवस्था गनव बनकेो ऐन, २०७६
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प्रस्तावना: प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदातधकारीको पाररश्रतमक, सेवाको शतव र 
सवुवधा सम्बन्धमा व्यवस्था गनव वाञ्छनीय भएकोले, 

 प्रदेश नं ५ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद-१  

प्रारशम्भक 

1. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो ऐनको नाम "लोक सेवा आयोगका 
पदातधकारीको पाररश्रतमक, सेवाको शतव र सवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७६" 
रहेको छ ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

2. पररभाषा: ववषय वा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,– 
(क) "अध्यि" भन्नाले प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यि 

सम्झन ुपछव ।   
(ख) "आयोग" भन्नाले नेपालको संववधानको धारा २४४ 

बमोशजम गठित प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्झन ुपछव । 
(ग) "ऐन" भन्नाले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ 

सम्झन ुपछव । 
(घ) "कायावलय" भन्नाले आयोगको कायावलय सम्झनपुछव । 
(ङ) "पदातधकारी" भन्नाले आयोगका अध्यि र सदस्यलाई 

सम्झनपुछव । 
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(च) "प्रदेश सरकार" भन्नाले प्रदेश नं. ५ को प्रदेश 
मशन्त्रपररषद् लाई सम्झन ुपछव । 

(छ) "सदस्य" भन्नाले प्रदेश लोक सेवा आयोगको सदस्य 
सम्झन ुपछव । 

(ज) "संववधान" भन्नाले नेपालको संववधान सम्झन ुपछव। 

पररच्छेद-२  

पाररश्रतमक र सवुवधा 

3. पाररश्रतमक: आयोगका पदातधकारीले यस ऐनको अनसूुचीमा उल्लेख भए 
बमोशजमको पाररश्रतमक पाउनेछ ।  

4. आवास सवुवधा: (१) आयोगका पदातधकारीलाई आवासको तनतमत्त प्रदेश 
सरकारबाट सरकारी आवासको बन्दोवस्त हनुेछ । सरकारी आवासको 
बन्दोवस्त नभएकोमा वा प्रदेश राजधानी वा आयोगको कायावलय रहेको 
शजल्लातभत्र आफ्नो घर नभई घर भाडामा तलन ु परेमा आयोगका 
पदातधकारीलाई घरभाडा बापत प्रतत मवहना अनसूुची बमोशजमको रकम 
ठदइनेछ । 

(2) उपदफा (१) बमोशजम बन्दोवस्त भएको सरकारी 
आवासको ममवत, सम्भार प्रदेश सरकारबाट हनुेछ । 

(३) यस दफा बमोशजमको सवुवधा आयोगका पदातधकारीलाई 
आफ्नो पदावतध समाप्त भएको तमततले सात ठदनसम्म ठदईनेछ ।  
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5. धारा, तबजलुी, संचार महसलु: आयोगका पदातधकारीलाई धारा, तबजलुी 
तथा संचार महसलु बापत अनसूुचीमा उल्लेख भए बमोशजमको रकम 
ठदईनेछ । 
  तर सरकारी आवास वा कायावलयले भाडामा तलएको आवासमा 
बस्ने पदातधकारीलाई यस्तो रकम ठदइन ेछैन । 

6. लगुाभत्ता: आयोगका पदातधकारीले प्रत्येक वषवको चैत्र मसान्तमा 
अनसूुचीमा उल्लेख भए बमोशजमको लगुा भत्ता पाउनेछ। 

7. चाडपवव खचव: (1) आयोगका पदातधकारीले खाईपाई आएको एक 
मवहनाको पाररश्रतमक बराबरको रकम चाडपवव खचव बापत पाउनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको रकम आयोगका पदातधकारीले 
एक आतथवक वषवमा एक पटक आफ्नो धमव, संस्कृतत र परम्परा अनसुार 
मनाउने मखु्य चाडपववको अवसरमा भकु्तानी तलन पाउनछे। 

8. सवारी तथा ईन्धन सवुवधााः आयोगका पदातधकारीलाई सवारीको तनशम्त 
चालक सवहतको मोटर एक र सो मोटरको लातग अनसूुची बमोशजमको 
ईन्धन र मोतबल सवुवधा ठदइनेछ । 

9. भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) अध्यिले सात ठदनसम्मको भ्रमण आदेश 
आफैले स्वीकृत गनेछ र सात ठदन भन्दा बढीको भ्रमण भए प्रदेश 
प्रमखुबाट स्वीकृत गराउनपुनेछ । 

(२) सदस्यको भ्रमण आदेश अध्यिले स्वीकृत गनेछ । 

10. तबमा खचव: आयोगका पदातधकारीलाई सरकारी कामको तसलतसलामा नेपाल 
तभत्र वा बावहर भ्रमण गदाव भ्रमण अवधीको भ्रमण तबमा गदाव लाग्न े
वप्रतमयम बापतको रकम तबमा खचव भकु्तानी गररनेछ ।  
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पररच्छेद-३ 

तबदा सम्बन्धी व्यवस्था 

11. तबदााः आयोगका पदातधकारीले देहायका तबदा पाउनेछन:- 
(क) भैपरी आउने तबदा, 
(ख) पवव तबदा, 
(ग) घर तबदा, 
(घ) तबरामी एवम ्ववशषे तबदा, 
(ङ) वकररया तबदा, 
(च) प्रसूतत तबदा, 
(छ) प्रसूतत स्याहार तबदा ।   

12. भैपरी र पवव तबदााः (१) आयोगका पदातधकारीले प्रत्येक वषव पूरा 
पाररश्रतमक सवहतको छ ठदन भैपरी आउने तबदा र छ ठदन पवव तबदा तलन 
पाउनेछ । 

(२) एक वषवको भैपरी र पवव तबदा अको वषवलाई संशचत गनव 
पाइने छैन । 

13. घर तबदााः (१) आयोगका पदातधकारीले काम गरेको अवतधको बाह्र 
ठदनको एक ठदनको दरले पूरा पाररश्रतमक सवहतको घर तबदा पाउनछे । 

स्पविकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लातग "काम गरेको अवतध" 
भन्नाले भैपरी तबदा र पवव तबदामा बसेको ठदन र साववजतनक तबदाको 
ठदनलाई समेत जनाउनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोशजमको घर तबदा बढीमा नब्बे ठदनसम्म 
संशचत गरी राख्न सवकनछे । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम संशचत रहेको घर तबदा बापत 
आयोगका पदातधकारी पदमा नरहेमा आफूले खाईपाई आएको 
पाररश्रतमकको दरले हनु आउने रकम एकमिु तलन पाउनेछ । 

14. तबरामी एवम ्ववशषे तबदााः (१) आयोगका पदातधकारीले प्रत्येक वषव बाह्र 
ठदनका दरले पाररश्रतमक सवहतको तबरामी तबदा पाउनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको तबरामी तबदा नतलएमा संशचत हुुँदै 
जानेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम संशचत रहेको तबरामी तबदा बापत 
आयोगका पदातधकारी पदमा नरहेमा आफूले खाईपाई आएको 
पाररश्रतमकको दरले हनु आउने रकम एकमिु तलन पाउनेछ । 

(4) आयोगका पदातधकारीले कुनै कडा रोग लातग स्वीकृत 
शचवकत्सकको प्रमाण पत्र पेश गरेमा तबरामी तबदा बाुँकी नभए दईु मवहना 
सम्म पाररश्रतमक सवहतको र त्यस्तो पाररश्रतमक सवहतको थप तबरामी 
तबदा तलईसकेपतछ एक पटकमा थप चार मवहनासम्म र सेवा अवतधभरमा 
जम्मा बाह्र मवहनामा नबढ्न ेगरी तबना पाररश्रतमकको ववशेष तबदा पाउन 
सक्नेछ । 

15. वकररया तबदााः आयोगका पदातधकारी आफैले वकररया बस्न ुपदाव कुल धमव 
वा संस्कार अनसुार बढीमा पन्र ठदनको पाररश्रतमक सवहतको वकररया 
तबदा पाउनछे । 
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16. प्रसूतत तबदााः (१) आयोगका मवहला पदातधकारीले प्रसूततको अशघपतछ गरी 
अन्िानब्बे ठदन प्रसूतत तबदा तलन पाउनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रसूतत तबदामा बस्ने आयोगका 
पदातधकारीले पूरा तलब पाउनेछ । 

17. प्रसूतत स्याहार तबदााः (१) आयोगका पदातधकारीको पत्नी सतु्केरी हनु े
भएमा त्यस्तो पदातधकारीले सतु्केरीको अशघ वा पतछ गरी पन्र ठदन प्रसूतत 
स्याहार तबदा तलन पाउनेछ ।  

(२) प्रसूतत स्याहार तबदामा बस्ने आयोगका पदातधकारीले पूरा 
तलब पाउनेछ । 

18. तबदा ठदन े पदातधकारीाः (१) भैपरी तबदा र पवव तबदा आयोगका अध्यि 
आफैले र सदस्यले अध्यिलाई जानकारी गराई तलन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (1) बमोशजमको भैपरी तथा पवव तबदा तलएकोमा 
सम्बशन्धत पदातधकारीले सोको जानकारी कायावलयलाई ठदनपुनेछ । 

(3) अन्य तबदाको सम्बन्धमा अध्यिले प्रदेश प्रमखुबाट र 
सदस्यले अध्यिबाट तबदा स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 

पररच्छेद-४ 

ववववध 

19. उमेरको गणनााः आयोगका पदातधकारीको उमेर देहायका आधारमा गणना 
गदाव जनु उमेरबाट तनज पवहले अवकाश हनु्छ सोही आधारमा उमेरको 
गणना गररनेछाः- 
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(क) तनजले पेश गरेको शशिण संस्थाको प्रमाणपत्रमा 
लेशखएको जन्म ठदन वा वषवबाट हनु आउने उमेर,  

(ख) तनजको नागररकताको प्रमाणपत्रमा लेशखएको जन्म ठदन 
वा वषवबाट हनु आउने उमेर, वा   

(ग) तनजको वैयशक्तक नोकरी वववरण (तसटरोल) मा लेशखएको 
जन्म ठदन वा वषवबाट हनु आउने उमेर । 

20. वैयशक्तक वववरण पेश गनुवपनेाः (1) आयोगको पदातधकारीको पदमा तनयकु्त 
भएको व्यशक्तले आफू तनयकु्त भएको तमततले एक मवहनातभत्र आफनो 
वैयशक्तक वववरण फाराम (तसटरोल) भरी प्रदेश सरकारले तोकेको 
कायावलय समि पेश गनुवपनेछ । 

(2) उपदफा (१) को प्रयोजनको लातग आयोगका 
पदातधकारीको वैयशक्तक वववरणको ढाुँचा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा 
प्रकाशन गनेछ । 

21. सवुवधा लाग ुहनुाेः आयोगका पदातधकारीले यो ऐन बमोशजम पाउने सवुवधा 
शपथ गरेको तमतत देशख पाउनेछ । 

तर, बहालवाला पदातधकारीको हकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन 
भएपतछ यो सवुवधा लागू हनुछे । 

22. खारेजी र बचाउाः (१) यो ऐन लागू हनु ु पूवव प्रदेश सरकारले आयोगका 
अध्यि र सदस्यलाई प्रदान गररएको पाररश्रतमक, सेवाका शतव र सवुवधा 
सम्बन्धी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशशत सूचनाहरु खारेज गररएको छ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रदान गररएको पाररश्रतमक, सेवाका 
शतव र सवुवधा यसै ऐन बमोशजम प्रदान गररएको मातननेछ।  
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अनसूुची 

(दफा 3,4,5,6,७, र ८ सुँग सम्बशन्धत) 

आयोगका पदातधकारीहरुको सवुवधा 

क्र सं. सवुवधाको प्रकार इकाइ दर अध्यि सदस्य 

1.  पाररश्रतमक मातसक रुपैयाुँ 64,420/- ५०,६००/- 
2.  आवास सवुवधा मातसक रुपैयाुँ १८,000/- १8,000/- 
3.  धारा, तबजलुी, संचार मातसक रुपैयाुँ 1,500/- 1,500/- 
4.  लगुा भत्ता बावपवक रुपैयाुँ 10,000/- 10,000/- 
5.  ईन्धन मातसक तलटर १०० तल. ८० तल. 
6.  मोतबल तै्रमातसक तलटर ५ तल. ५ तल. 

7.  दैतनक भत्ता 
(स्वदेश) 

प्रततठदन रुपैयाुँ  2,000/- 2,000/- 

8.  दैतनक भत्ता (ववदेश) 
प्रततठदन  

(अमेररकी डलर) 

175/-  

(अमेररकी डलर) 

175/- 
(अमेररकी 

डलर) 
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आज्ञाले, 
राजेन्र थापा 

प्रदेश कानून सशचव 

९ 
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