
  

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड ५) वीरेन्द्रनगर, सखेुत श्रावर् 2५ गते, 2079 साल (संख्या ९ 

भाग-१ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

आन्द्तररक माममला तथा कानून मन्द्त्रालयको 
सूचना 

 

कर्ााली प्रदेश सभाले बनाएको तल लेशखए बमोशजमको ऐन 
सवासाधारर्को जानकारीको लामग प्रकाशन गररएको छ। 

संम्वत ्२०७९ सालको ऐन नं. 0७ 
 

प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदामधकारीको पाररश्रममक, सेवाका शता र सवुवधा 
सम्बन्द्धमा व्यवस्था गना बनकेो ऐन 

प्रस्तावना: प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदामधकारीको पाररश्रममक, सेवाका शता 
र सवुवधा सम्बन्द्धमा कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोले,  

कर्ााली प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 
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पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक   
 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश लोक सेवा 
आयोगका पदामधकारीको पाररश्रममक, सेवाका शता र सवुवधा सम्बन्द्धी 
ऐन, २०७९" रहेको छ।  

(२) यो ऐन संवत ्२०७८ साल फागनु २९ गतेदेशख प्रारम्भ 
भएको मामननेछ। 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,-  
(क) "अध्यि" भन्नाले आयोगको अध्यि सम्झन ुपछा। 

(ख) "आयोग" भन्नाले नेपालको संववधानको धारा २४४ 
बमोशजमको प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्झन ुपछा।  

(ग) "पदामधकारी" भन्नाले आयोगको अध्यि वा सदस्य 
सम्झन ुपछा। 

(घ) "सदस्य" भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झन ुपछा। 

पररच्छेद-२ 

पाररश्रममक र सवुवधा  

३. पाररश्रममक: (१) पदामधकारीले अनसूुचीमा उल्लेख भए बमोशजमको 
पाररश्रममक पाउनेछ।  

(२) पदामधकारीको पदावमध समाप्त भएमा वा मनजले ददएको 
राशजनामा स्वीकृत भएमा वा मतृ्य ुभएमा वा अरु कुनै कारर्ले पदबाट 
अवकाश भएमा मनजले आफ्नो पद कायम रहेको ददनसम्म पाउन े
पाररश्रममकको अमतररक्त एक मवहनाको थप पाररश्रममक पाउनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको पाररश्रममक पदामधकारीलाई 
ददइनेछ। पदामधकारीको मतृ्य ु भएको अवस्थामा त्यस्तो पाररश्रममक 
मनजले कसैलाइा इच्छाएको भए त्यस्तो व्यशक्तलाई र मनजले कसैलाई 
इच्छाएको रहेनछ वा इच्छाइएको व्यशक्त जीववत रहेनछ भने मनजको 
नशजकको हकवालालाई ददइनेछ। 
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(४) पदामधकारी आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म मनजलाई मकाा 
पने गरी पाररश्रममक र सवुवधामा पररवतान गररने छैन।  

तर चरम आमथाक ववशंृ्रखलता, प्राकृमतक ववपद् वा महामारीको 
कारर्ले गम्भीर संकट उत्पन्न भइा संकटकाल घोषर्ा भएको 
अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हनुे छैन। 

4. आवास सवुवधा: (१) पदामधकारीलाई प्रदेश सरकारबाट सरकारी 
आवासको बन्द्दोवस्त गररनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम सरकारी आवासको बन्द्दोवस्त 
नभएमा मामसक रूपमा अनसूुचीमा उल्लेख भएबमोशजमको रकम 
आवास सवुवधा वापत ददइनेछ। 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापमन पदामधकारीको वीरेन्द्रनगर नगरपामलका िेत्रमभत्र एकाघरका 
पररवारको नाममा मनजी आवास भएमा आवास सवुवधा उपलब्ध गराइने 
छैन। त्यस्तो पदामधकारीले मनजी आवास प्रयोग गरेमा अनसूुचीमा 
उल्लेख भएबमोशजमको रकम आवास ममात तथा सरसफाइको लामग 
उपलब्ध गराइनेछ। 

(4) उपदफा (१) बमोशजम बन्द्दोवस्त भएको सरकारी 
आवासको ममात र सम्भार सरकारी खचामा गररनेछ।  

(५) उपदफा (१) बमोशजमको सवुवधा सरकारी आवास प्रयोग 
गने पदामधकारीलाई आफ्नो पदावमध समाप्त भएको मममतले सात 
ददनसम्म उपलब्ध गराइनेछ।  

५. सञ् चार सवुवधा: (१) पदामधकारीले सञ् चार सवुवधा वापत अनसूुचीमा 
उल्लेख भए बमोशजमको रकम पाउनेछ।  

(२) पदामधकारीलाइा आवासमा इन्द्टरनेट र स्वदेशमभत्र सञ् चार 
गना एक लाइन टेमलफोन जडान गरी मबल बमोशजमको महसलु 
भकु्तानी गररनेछ। 
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६. धारा र मबजलुी महसलु: सरकारी आवासमा नबस्ने पदामधकारीलाई 
धारा र मबजलुी महसलुबापत अनसूुचीमा उल्लेख भए बमोशजमको रकम 
भकु्तानी ददइनेछ। 

७. लगुा भत्ता: पदामधकारीलाई प्रत्येक वषाको चैत मसान्द्तमा अनसूुचीमा 
उल्लेख भए बमोशजमको रकम लगुा भत्ताबापत भकु्तानी ददइनेछ। 

८. चाडपवा खचा: पदामधकारीलाई खाइपाई आएको एक मवहनाको 
पाररश्रममक बराबरको रकम एक आमथाक वषामा एक पटक आफ्नो 
धमा, संस्कृमत र परम्परा अनसुार मनाउन ेमखु्य चाडपवाको अवसरमा 
चाडपवा खचा वापत भकु्तानी ददइनेछ। 

९. सवारी साधन तथा इन्द्धन सवुवधा: पदामधकारीलाई चालक सवहतको 
एक हलकुा सवारी साधन र अनसूुचीमा उल्लेख भए बमोशजमको 
इन्द्धन सवुवधा उपलब्ध हनुेछ। 

१०. अमतमथ सत्कार खचा: पदामधकारीलाई अनसूुचीमा उल्लेख भए 
बमोशजमको अमतमथ सत्कार खचा उपलब्ध हनुेछ। 

११. फमनाचर खचा: प्रदेश सरकारबाट सरकारी आवासको बन्द्दोबस्त नभएको 
पदामधकारीलाई आवासमा फमनाचर सम्बन्द्धी व्यवस्था गनाको लामग 
अनसूुचीमा उल्लेख भए बमोशजमको फमनाचर खचा उपलब्ध हनुेछ। 

१२. भ्रमर्सम्बन्द्धी व्यवस्था: (१) अध्यिले आफ्नो सात ददनसम्मको भ्रमर् 
आदेश आफैले स्वीकृत गना सक्नेछ र सो अवमध भन्द्दा बढीको भ्रमर् 
आदेश प्रदेश प्रमखुबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ।  

(२) सदस्यको भ्रमर् आदेश अध्यिले स्वीकृत गनेछ।  

(३) पदामधकारीले ववदेश भ्रमर् गदाा प्रचमलत कानून बमोशजम 
भ्रमर् स्वीकृत गराउन ु पनेछ।  

(४) पदामधकारीलाई भ्रमर्मा जााँदा अनसूुचीमा उल्लेख भए 
बमोशजमको दैमनक भत्ता तथा भ्रमर् खचा उपलब्ध हनुेछ।  

१३. मबमा खचा: पदामधकारीले सरकारी कामको मसलमसलामा नेपालमभत्र वा 
बावहर भ्रमर् गदाा भ्रमर् अवमधको लामग दशलाख रुपैयााँसम्मको मबमा 
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गदाा लाग्ने वप्रममयम वापतको रकम सम्बशन्द्धत मबमकलाई भकु्तानी 
गररनेछ। 

१४. उपचार खचा: (१) पदामधकारीले आफू मबरामी भई सरकारी 
अस्पतालमा उपचार गराउाँदा देहाय बमोशजमको उपचार खचा पाउनेछः- 

(क) अस्पतालमा भनाा भइा उपचार गराउाँदा लागेको 
मबल बमोशजमको खचा र शचवकत्सकको 
प्रशेस्िप्शन बमोशजम खररद गरेको औषधी खचा, 

तर शचवकत्सकको प्रशेस्िप्शनमा रोगको स्पष्ट मनदान 
(डाइग्नोमसस) गररएको हनु ुपनेछ। 

(ख)  प्लावष्टक सजारी बाहेक सबै वकमसमको शचरफार 
(सशजाकल अपरेशन) गदाा लागेको मबल 
बमोशजमको खचा। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन 
कुल सेवा अवमधभर पदामधकारीले पाउने बाह्र मवहनाको पाररश्रममक 
भन्द्दा बढी रकमको उपचार खचा उपलब्ध गराइने छैन। 

(३) नेपाल सरकारद्वारा गदित मेमडकल बोडाले नेपालमभत्र 
औषधी उपचार हनु नसक्ने भनी मसफाररस गरेमा ववदेशमा गइा उपचार 
गराउन चाहने पदामधकारीलाइा उपदफा (१) बमोशजम पाउने उपचार 
खचाको अमतररक्त प्रदेश सरकारले उशचत िहर् याएको थप आमथाक 
सहायता ददन सक्नेछ।  

(४) यस दफा बमोशजम पाउने उपचार खचा मलन नपाउाँदै 
पदामधकारीको मतृ्य ु भएमा त्यस्तो उपचार खचा मनजले इच्छाएको 
व्यशक्तले मलन पाउनेछ। पदामधकारीले कसैलाई इच्छाएको रहेनछ वा 
इच्छाइएको व्यशक्त जीववत रहेनछ भने त्यस्तो उपचार खचाको रकम 
मनजको नशजकको हकवालालाई ददइनेछ।  

(५) उपदफा (२) बमोशजम कुल सेवा अवमधभरमा पाउन े
उपचार खचा मध्ये केही मलइा वा नमलइा उपचार खचा बााँकी रहेको 
पदामधकारीले सेवा गरेको प्रमत वषाको दइुा मवहनाको मामसक 
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पाररश्रममकको दरले हनु आउने रकम मध्ये बााँकी रकम अवकाश प्राप्त 
गरेपमछ मलन पाउनेछ। 

(६) यस दफा बमोशजम उपचार खचा माग गने पदामधकारीले 
कायाालयमा उपशस्थत हनु नसक्ने गरी मबरामी भएको अवस्थामा 
मबरामी ववदा बााँकी भएसम्म मबरामी ववदा माग गनुा पनेछ। मबरामी 
ववदा नभएमा मात्र अन्द्य ववदा माग गना पाउनेछ। 

(७) यस दफा बमोशजम पदामधकारीले पाएको उपचार खचाको 
वववरर् आयोगको अमभलेखमा राख् न ुपनेछ।  

पररच्छेद-३ 

ववदासम्बन्द्धी व्यवस्था 
१५. ववदा: पदामधकारीले पूरा पाररश्रममक सवहत देहाय बमोशजमको ववदा 

पाउनेछ:- 
(क) पवा ववदा र भैपरी आउने ववदा, 
(ख) घर ववदा, 
(ग) मबरामी ववदा, 
(घ) वकररया ववदा, 
(ङ) प्रसूमत ववदा, र 

(च) प्रसूमत स्याहार ववदा।    

१६.  पवा ववदा र भैपरी आउन े ववदा: (१) पदामधकारीले प्रत्येक वषा पवा 
ववदा छ ददन र भैपरी आउने ववदा छ ददन गरी जम्मा बाह्र ददन ववदा 
मलन पाउनेछ। 

(२) पवा ववदा र भैपरी आउने ववदा आधा ददन पमन मलन 
सवकनेछ। 

(३) पवा ववदा र भैपरी आउने ववदा सशञ् चत गना सवकन े
छैन। 

१७.  घर ववदा: (१) पदामधकारीले काम गरेको अवमधको बाह्र ददनको एक 
ददनका दरले घर ववदा पाउनेछ। 
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स्पष्टीकरर्: यस दफाको प्रयोजनको लामग "काम गरेको अवमध" 
भन्नाले काम गरेको ददन, पवा ववदा तथा भैपरी आउने ववदामा बसेको 
ददन र सावाजमनक ववदाको ददन सम्झन ुपछा।  

(२) घर ववदा नब्बे ददनसम्म सशञ् चत गना सवकनेछ। 
(३) पदामधकारीले अवकाश हुाँदाका बखत उपदफा (२) 

बमोशजम सशञ् चत घर ववदा वापत मनजले खाइपाई आएको 
पाररश्रममकको दरले हनु आउने रकम एकमषु्ट पाउनेछ।  

१८.  मबरामी ववदा: (१) पदामधकारीले प्रत्येक वषा बाह्र ददन मबरामी ववदा 
पाउनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम खचा नभएको मबरामी ववदा 
सशञ् चत गना सवकनेछ। 

(३) पदामधकारीले अवकाश हुाँदाका बखत उपदफा (२) 
बमोशजम सशञ् चत मबरामी ववदा वापत मनजले खाइपाई आएको 
पाररश्रममकको दरले हनु आउने रकम एकमषु्ट पाउनेछ। 

(४) पदामधकारीले कुनै कडा रोग लामग स्वीकृत शचवकत्सकको 
प्रमार्पत्र पेश गरेमा मबरामी ववदा बााँकी नभए दइुा मवहनासम्म 
पाररश्रममक सवहतको मबरामी ववदा पाउनेछ। त्यस्तो पाररश्रममक 
सवहतको मबरामी ववदा मलइसकेपमछ एक पटकमा चार मवहनासम्म र 
सेवा अवमधभरमा बाह्र मवहनामा नबढ्ने गरी ववना पाररश्रममकको थप 
मबरामी ववदा मलन सक्नेछ।  

१९.  वकररया ववदा: पदामधकारीले आफै वकररया बस्न ु परेमा कुल, धमा वा 
संस्कार बमोशजम बढीमा पन्द्र ददनसम्मको वकररया ववदा पाउनेछ।  

२०.  प्रसूमत ववदा: मवहला पदामधकारीले प्रसूमतको अशघ वा पमछ गरी 
अन्द्िानब्बे ददन प्रसूमत ववदा पाउनेछ।  

२१.  प्रसूमत स्याहार ववदा: पदामधकारीले पत् नी सतु्केरी हनुे भएमा सतु्केरीको 
अशघ वा पमछ गरी पन्द्र ददन प्रसूमत स्याहार ववदा पाउनेछ।  

२२. ववदा ददन ेअमधकारी: (१) पदामधकारीले पवा ववदा र भैपरी आउने ववदा 
आफै मलन सक्नेछ र सोको जानकारी आयोगलाई ददन ुपनेछ।  
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(२) अध्यिले उपदफा (१) बमोशजमको ववदा बाहेक सात 
ददनसम्मको अन्द्य ववदा आफैले स्वीकृत गना सक्नेछ र मनजले सात 
ददनभन्द्दा बढीको अन्द्य ववदा प्रदेश प्रमखुबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ। 

(३) सदस्यले उपदफा (१) बमोशजमको ववदा बाहेक अन्द्य 
ववदा अध्यिबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ।  

पररच्छेद-४ 

ववववध 
२३. कायावाहक अध्यिले पाररश्रममक र सवुवधा पाउन:े कायाबाहक अध्यि 

भई काम गने व्यशक्तले कायावाहक अध्यि भएको अवमधभर अध्यिले 
पाए सरह पाररश्रममक र सवुवधा पाउनेछ।  

२४. उमेर गर्ना: पदामधकारीको उमेर देहायको आधारमा गर्ना गदाा जनु 
उमेरबाट मनज पवहले अवकाश हनु्द्छ सोही आधारमा उमेर गर्ना 
गररनेछ:-  

(क) मनजले पेश गरेको शशिर् संस्थाको प्रमार्पत्रमा 
लेशखएको जन्द्म ददन वा वषाबाट हनु आउने उमेर, 

(ख) मनजको नागररकताको प्रमार्पत्रमा लेशखएको जन्द्म 
ददन वा वषाबाट हनु आउने   उमेर।   

२५. दोहोरो सवुवधा नपाउन:े सरकारी कोषबाट मनवतृ्तभरर् पाउने व्यशक्त 
पदामधकारीमा मनयशुक्त भएमा त्यस्तो व्यशक्तले मनवतृ्तभरर् वा यस ऐन 
बमोशजमको पाररश्रममक मध्ये एउटा सवुवधा मात्र पाउनेछ। 

२६. सवुवधा लागू हनु:े पदामधकारीले यो ऐनबमोशजम पाउने सवुवधा शपथ 
गरेको मममतदेशख पाउनेछ।  

२७.  यसै ऐन बमोशजमको पाररश्रममक र सवुवधा पाउन:े यो ऐन प्रारम्भ 
हुाँदाका बखत बहाल रहेको पदामधकारीले शपथ गरेको मममतदेशख यसै 
ऐन बमोशजमको पाररश्रममक र सवुवधा पाउनेछ।  

२८.  अनसूुचीमा हेरफेर गना सक्न:े पदामधकारीले खाइापाइा आएको 
पाररश्रममक तथा सवुवधाको रकममा नघट्ने गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश 
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनसूुचीमा हेरफेर गना सक्नेछ। 
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२९.  खारेजः प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ को दफा ७ खारेज 
गररएको छ।  

अनसूुची  
(दफा ३ को उपदफा (१), दफा ४ को उपदफा (२) र (३), दफा ५ को 
उपदफा (१), दफा ६, ७, ९, १० र ११ तथा दफा १२ को उपदफा 

(४) साँग सम्बशन्द्धत) 

पदामधकारीको पाररश्रममक र सवुवधा 
ि.सं. सवुवधाको वववरर् इकाइा दर अध्यि सदस्य 
१. पाररश्रममक  मामसक रुपैयााँ ६2,६८०।- ५५,०००।- 
२. आवास सवुवधा  मामसक रुपैयााँ १५,०००।- १५,०००।- 
३. आवास ममात तथा 

सरसफाइा  

वावषाक रुपैयााँ १०,०००।- १०,०००।- 

४. सञ् चार सवुवधा 
(मोवाइल र 
पत्रपमत्रका समेत)  

मामसक रुपैयााँ ५,०००।- ५,०००।- 

५. धारा र मबजलुी 
महशलु 

मामसक रुपैयााँ १,५००।- १,५००।- 

६. लगुा भत्ता वावषाक रुपैयााँ १०,०००।- १०,०००।- 

७. इन्द्धन  मामसक मलटर १२५  १००  

८. मोववल  तै्रमामसक 
मलटर 

५  ५  

९. अमतमथ सत्कार खचा  मामसक रुपैयााँ ५,०००।- २५,००।- 
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१०. फमनाचर खचा सेवा अवमधभर 
एकपटक 
रुपैयााँ 

४०,०००।- ४०,०००।- 

११. दैमनक भत्ता र 
भ्रमर् खचा (स्वदेश 
तथा ववदेश) 

प्रमत ददन नेपाल सरकारको 
राजपत्रावित 
ववशशष्ट शे्रर्ीको 
कमाचारी सरह। 

नेपाल सरकारको 
राजपत्रावित 
प्रथम शे्रर्ीको 
कमाचारी सरह। 

 
प्रमाशर्करर् मममत: २०७९।0४।2५ 
 

 
     

  

 
आन्द्तररक माममला तथा कानून मन्द्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुरत 

आज्ञाले, 
कृष्र् प्रसाद उपाध्याय 

प्रदेश सरकारको मनममत्त सशचव 


