विधे यक सं ख्या:

प्रदे श लोकसेिा आयोगका पदाधधकारीको पाररश्रधिक,

सेिाको शर्त र सुविधा सम्बन्धिा व्यिस्था गर्त बर्ेको
विधेयक

प्रदे श सभा सचििालय

गण्डकी प्रदे श¸ पोखरा
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प्रदे श लोक सेिा आयोगका पदाधधकारीको पाररश्रधिक, सेिाको शर्त र सुविधा सम्बन्धिा व्यिस्था
गर्त बर्ेको विधेयक
प्रस्र्ािर्ा:

प्रदे श लोक सेिा आयोगका पदाधधकारीको पाररश्रधिक, सेिाको शर्त र सुविधा

सम्बन्धिा कार्ूर्ी व्यिस्था गर्त िाञ्छर्ीय भएकोले,
गण्डकी प्रदे श सभाले यो ऐर् बर्ाएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारचम्भक
1.

संचिप्त र्ाि र प्रारम्भ: (१) यो ऐर्को र्ाि “प्रदे श लोक सेिा आयोगका पदाधधकारीको
पाररश्रधिक, सेिाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐर्, २०७६” रहे को छ।
(२) यो ऐर् र्ुरुन्र् प्रारम्भ हुर्ेछ।

2.

पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथत र्लागेिा यस ऐर्िा,–
(क )

"अध्यि" भन्नाले प्रदे श लोक सेिा आयोगको अध्यि सम्झर्ु पछत।

(ख)

“आयोग” भन्नाले सं विधार्को धारा २४४ बिोचििको प्रदे श लोक सेिा
आयोग सम्झर्ु पछत।

(ग)

"कायातलय" भन्नाले आयोगको कायातलय सम्झर्ुपछत।

(घ)

"पदाधधकारी" भन्नाले आयोगका अध्यि िा सदस्य सम्झर्ु पछत।

(ङ)

“सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झर्ु पछत र सो शब्दले अध्यि
सिेर्लाई िर्ाउँछ।

(ि)

“सं विधार्” भन्नाले र्ेपालको सं विधार् सम्झर्ु पछत।
पररच्छे द-२
पाररश्रधिक र सुविधा

3.

पाररश्रधिक: (१) पदाधधकारीले यस ऐर्को अर्ुसूिीिा उल्ले ख भए बिोचििको पाररश्रधिक
पाउर्ेछ।
(२) पदाधधकारीको पदािधध सिाप्त भएिा िा धर्िले ददएको रािीर्ािा स्िीकृर्
भएिा िा िृत्यु भएिा िा अरु कुर्ै कारणबाट धर्िले पदबाट अिकाश पाएिा धर्िलाई
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आफ्र्ो पद कायि रहे को ददर्सम्ि पाउर्े पाररश्रधिकको अधर्ररक्त एक िवहर्ाको थप
पाररश्रधिक उपलब्ध गराइर्ेछ।
(३) पदाधधकारीले उपदफा (२) बिोचिि पाउर्े पाररश्रधिक िा थप पाररश्रधिक
अिस्था अर्ुसार धर्िलाई िा धर्िले इच्छाएको व्यचक्तलाई उपलब्ध गराइर्ेछ। धर्िको
िृत्यु भएिा धर्िले कसैलाई इच्छाएको रहे र्छ िा इच्छाईएको व्यचक्त िीविर् रहे र्छ भर्े
त्यस्र्ो पाररश्रधिकको रकि धर्िको र्चिकको हकिालालाई उपलब्ध गराइर्ेछ।
4.

आिास सुविधा: (१) पदाधधकारीलाई सरकारी आिासको बन्दोिस्र् गररर्ेछ। त्यस्र्ो
आिासको बन्दोिस्र् र्भएकोिा र पोखरा िहार्गरपाधलकािा आफ्र्ै घर र्भएिा िाधसक
रुपिा अर्ुसूिी बिोचििको रकि आिास सुविधा बापर् उपलब्ध गराइर्ेछ।
(2)

उपदफा

(१)

िा

िुर्सुकै

कुरा

लेचखएको

भए

र्ापधर्

पोखरा

िहार्गरपाधलकािा घर हुर्े पदाधधकारीलाई सरकारी आिास प्रयोग र्गरी आफ्र्ो घरिा
बस्र् िाहेिा आिास सुविधा बापर्को आधा रकि आिास िितर् र सम्भार बापर् उपलब्ध
गराइर्ेछ।
(३) उपदफा (१) बिोचिि बन्दोिस्र् भएको सरकारी आिासको िितर्, सम्भार
सरकारी खितिा गररर्ेछ।
(4) यस दफा बिोचििको सुविधा उपदफा (१) बिोचििको सरकारी आिास
प्रयोग गर्े पदाधधकारीलाई आफ्र्ो पदािधध सिाप्र् भएको धिधर्ले पन्र ददर्सम्ि उपलब्ध
गराइर्ेछ।
5.

सञ्िार सुविधााः (१) पदाधधकारीले िोबाइल र पत्रपधत्रका खित बापर् सञ्िार सुविधाको
रुपिा अर्ुसूिीिा उल्लेख भए बिोचििको रकि पाउर्ेछ।
(२) पदाधधकारीलाई आिासिा स्िदे शी कलको लाधग एक लाइर् टे धलफोर् र
ु ार्ी गररर्ेछ।
इन्टरर्ेट िडार् गरी धबल बिोचििको िहसुल भक्त

6.

धारा, धबिुली िहसुल: पदाधधकारीलाई धारा र्था धबिुलीको िहसुल बापर् अर्ुसूिीिा
उल्लेख भए बिोचििको रकि उपलब्ध गराइर्ेछ।
र्र

सरकारी

आिास

िा

कायातलयले

भाडािा

धलएको

आिासिा

बस्र्े

पदाधधकारीलाई यस्र्ो रकि उपलब्ध गराइर्े छै र्।
7.

लुगा भत्ता: पदाधधकारीलाई प्रत्येक िषतको िै त्र िसान्र्िा अर्ुसूिीिा उल्लेख भए
बिोचििको लुगा भत्ता उपलब्ध गराइर्ेछ।
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8.

िाडपित खित: पदाधधकारीलाई खाईपाई आएको एक िवहर्ाको पाररश्रधिक बराबरको रकि
एक आधथतक िषतिा एक पटक आफ्र्ो धित, सं स्कृधर् र परम्परा अर्ुसार िर्ाउर्े िुख्य
िाडपितको अिसरिा िाडपित खित बापर् उपलब्ध गराइर्ेछ।

9.

सिारी र्था ईन्धर् सुविधााः पदाधधकारीलाई िालक सवहर्को एक हलुका सिारी साधर् र
सोका लाधग अर्ुसूिी बिोचििको ईन्धर् सुविधा उपलब्ध गराइर्ेछ।

10.

अधर्धथ सत्कार खिताः पदाधधकारीलाई अर्ुसूिीिा र्ोवकए बिोचििको अधर्धथ सत्कार खित
उपलब्ध गराइर्ेछ।

11.

भ्रिण सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) अध्यिले आफ्र्ो सार् ददर्सम्िको भ्रिण आदे श आफैंले
स्िीकृर् गर्त सक्र्ेछ र सो अिधधभन्दा बढीको भ्रिण आदे श प्रदे श प्रिुखबाट स्िीकृर्
गराउर्ु पर्ेछ।
(२) सदस्यको भ्रिण आदे श अध्यिले स्िीकृर् गर्ेछ।
(३) पदाधधकारीले विदे श भ्रिण प्रिधलर् कार्ूर् बिोचिि स्िीकृर् गराउर्ु पर्ेछ।
(४) पदाधधकारीलाई स्िीकृर् भ्रिणिा िाँदा अर्ुसूिीिा र्ोवकए बिोचििको दै धर्क
भत्ता र्था भ्रिण खित उपलब्ध गराइर्ेछ।

12.

धबिा खित : पदाधधकारीले सरकारी कािको धसलधसलािा र्ेपालधभत्र िा बावहर भ्रिण गदात
भ्रिण अिधधको दश लाख रुपैयाँसम्िको धबिा गदात लाग्र्े वप्रधियि बापर्को रकि
ु ार्ी गररर्ेछ।
सम्बचन्धर् धबिकलाई भक्त
पररच्छे द-३
धबदा सम्बन्धी व्यिस्था

13.

धबदााः पदाधधकारीले दे हायका बिोचििका धबदा पाउर्ेछ:(क )

भै परी आउर्े र पित धबदा,

(ख)

घर धबदा,

(ग)

धबरािी धबदा,

(घ)

वकररया धबदा,

(ङ)

विशेष धबदा,

(ि)

प्रसुधर् धबदा,

(छ)

प्रसुधर् स्याहार धबदा ।
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14.

भैपरी आउर्े र पित धबदााः (१) पदाधधकारीले प्रत्येक िषत पूरा पाररश्रधिक सवहर्को छ ददर्
भैपरी आउर्े धबदा र छ ददर् पित धबदा पाउर्ेछ।
(२) भै परी आउर्े र पित धबदा सचञ्िर् गर्त सवकर्े छै र्।

15.

घर धबदााः (१) पदाधधकारीले काि गरे को अिधधको बाह्र ददर्को एक ददर्को दरले पूरा
पाररश्रधिक सवहर्को घर धबदा पाउर्ेछ।
स्पविकरणाः यस दफाको प्रयोिर्को लाधग "काि गरे को अिधध" भन्नाले काि
गरे को ददर्, भै परी आउर्े र पित विदािा बसेको ददर् र साितिधर्क धबदाको ददर्लाई
िर्ाउर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बिोचििको घर धबदा बढीिा र्ब्बे ददर्सम्ि सचञ्िर् गरी
राख्र् सवकर्ेछ।
(३) पदाधधकारीले अिकाश हुँदाका बखर् उपदफा (२) बिोचिि सचञ्िर् रहे को
घर धबदा िापर् आफूले खाईपाई आएको पाररश्रधिकको दरले हुर् आउर्े रकि एकिुि
पाउर्ेछ।

16.

धबरािी धबदााः (१) पदाधधकारीले प्रत्येक िषत पन्र ददर्का दरले पाररश्रधिक सवहर्को
धबरािी धबदा पाउर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बिोचििको धबरािी धबदा सचञ्िर् गर्त सवकर्ेछ।
(३) पदाधधकारीले अिकाश हुँदाका बखर् उपदफा (२) बिोचिि सचञ्िर् रहे को
धबरािी धबदा िापर् आफूले खाईपाई आएको पाररश्रधिकको दरले हुर् आउर्े रकि
एकिुि पाउर्ेछ।
(4) पदाधधकारीले कुर्ै कडा रोग लागी स्िीकृर् चिवकत्सकको प्रिाण पत्र पेश
गरे िा धबरािी धबदा बाँकी र्भए दुई िवहर्ासम्ि पाररश्रधिक सवहर्को र त्यस्र्ो
पाररश्रधिक सवहर्को थप धबरािी धबदा धलई सकेपधछ एक पटकिा थप िार िवहर्ासम्ि
र सेिा अिधधभरिा िम्िा बाह्र िवहर्ािा र्बढ्र्े गरी धबर्ा पाररश्रधिकको विशेष धबरािी
धबदा पाउर् सक्र्ेछ।

17.

वकररया धबदााः पदाधधकारीले आफै वकररया बस्र्ु पदात कुल, धित िा सं स्कार अर्ुसार बढीिा
पन्र ददर्को पाररश्रधिक सवहर्को वकररया धबदा पाउर्ेछ।

18.

विशेष धबदााः पदाधधकारीले दे हाय बिोचिि विशेष धबदा पाउर् सक्र्ेछ र त्यस्र्ो धबदा
आधा पाररश्रधिक सवहर्को हुर्ेछाः(क) एक पटकिा एक िवहर्ािा र्बढाई, र
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(ख) सेिाको अिधध भरिा िम्िा र्ीर् िवहर्ािा र्बढाई ।
19.

प्रसूधर् धबदााः आयोगका िवहला पदाधधकारीले प्रसूधर्को अचघपधछ गरी अन्ठार्ब्बे ददर् पूरा
पाररश्रधिक सवहर्को प्रसूधर् धबदा पाउर्ेछ।

20.

प्रसूधर् स्याहार धबदााः पदाधधकारीले पत्नी सुत्केरी हुर्े भएिा सुत्केरीको अचघ िा पधछ गरी
पन्र ददर् पूरा पाररश्रधिक सवहर्को प्रसूधर् स्याहार धबदा पाउर्ेछ।

21.

धबदा ददर्े अधधकारीाः (१) पदाधधकारीले आफ्र्ो भै परी आउर्े र पित विदा आफै धलर्
सक्र्ेछ र सोको िार्कारी कायातलयलाई ददर्ुपर्ेछ ।
(२) अध्यिले आफ्र्ो सार् ददर्सम्िको अन्य धबदा आफैले स्िीकृर् गर्त सक्र्ेछ
र सदस्यले अन्य धबदा अध्यिबाट स्िीकृर् गराउर्ु पर्ेछ ।
(३) अध्यिले आफ्र्ो सार् ददर्भन्दा बढीको अन्य धबदा प्रदे श प्रिुखबाट स्िीकृर्
गराउर्ुपर्ेछ।

पररच्छे द–४
उपिार खित
22.

उपिार खिताः (१) पदाधधकारीले आफू धबरािी भई उपिार गराउँदा दे हाय बिोचििको
उपिार खित पाउर्ेछाः–
(क)

स्िदे शको अस्पर्ालिा भर्ात हुँदा र उपिार गराउँदा लागेको अस्पर्ालको
धबल बिोचििको खित र अस्पर्ालको चिवकत्सकको प्रेचस्िप्शर् बिोचिि
खररद गरे को औषधी खित,
र्र चिवकत्सकको प्रेचस्िप्शर्िा रोगको धर्दार् (डाइग्र्ोधसस)
गररएको हुर् ु पर्ेछ ।

(ख)

प्लाचस्टक सितरी बाहे क सबै वकधसिको चिरफार (सचितकल अपरे शर्) गदात
लागेको धबल बिोचििको खित,
र्र धर्िी र्धसतङ होििा चिरफार गरे को खित भर्े उपलब्ध गराइर्े
छै र्।

(२) उपदफा (१) िा िुर्सुकै कुरा ले चखएको भए र्ापधर् कुल सेिा अिधधभर
पदाधधकारीले पाउर्े बाह्र िवहर्ाको पाररश्रधिक भन्दा बढी रकिको उपिार खित उपलब्ध
गराइर्े छै र्।
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(३) र्ेपाल िेधडकल बोडतले र्ेपालधभत्र औषधध उपिार हुर् र्सक्र्े भर्ी धसफाररस
गरे िा विदे शिा गई उपिार गराउर् िाहर्े पदाधधकारीलाई उपदफा (१) बिोचिि पाउर्े
उपिार खितको अधर्ररक्त सेिा अिधधिा पन्र लाखिा र्बढ्र्े गरी प्रदे श सरकारले थप
आधथतक सहायर्ा ददर् सक्र्ेछ।
(४) यस दफा बिोचिि पाउर्े उपिार खित धलर् र्पाउँदै पदाधधकारीको िृत्यु
भएिा त्यस्र्ो उपिार खित दफा ३ को उपदफा (३) िा र्ोवकएको व्यचक्तले धलर्
पाउर्ेछ।
(५) पदाधधकारीले अिकाश प्राप्त गदात उपदफा (२) बिोचिि कुल सेिा
अिधधभरिा पाउर्े उपिार खित िध्ये केही धलई िा र्धलई उपिार खित बाँकी रहे को भए
पदाधधकारीले सेिा गरे को प्रधर्िषतको दुई िवहर्ाको िाधसक पाररश्रधिकको दरले हुर् आउर्े
रकि िध्ये बाँकी रकि पदाधधकारीले अिकाश प्राप्त गरे पधछ धलर् पाउर्ेछ।
(६) यस दफा बिोचिि उपिार खित िाग गर्े पदाधधकारीले कायातलयिा उपचस्थर्
हुर् र्सक्र्े गरी धबरािी भएको अिस्थािा धबरािी धबदा बाँकी भएसम्ि धबरािी धबदा र्ै
िाग गर्ुत पर्ेछ। धबरािी धबदा र्भएिा िात्र अन्य धबदा िाग गर्त पाउर्ेछ।
(७) यस दफा बिोचिि पदाधधकारीले पाएको उपिार खितको वििरण कायातलयको
अधभलेखिा राख्र्ुपर्ेछ।

पररच्छे द-५
विविध
23.

कायतबाहकको व्यिस्थााः (१) आयोगको अध्यि धबदा बसेकोिा धबदाको अिधधभर िा
अध्यिको पद ररक्त हुर् आएको अिस्थािा त्यस्र्ो ररक्त पद पूधर्त र्भएसम्िको लाधग
आयोगका िररष्ठर्ि सदस्यले कायतबाहक अध्यि भई काि गर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बिोचिि कायतबाहक अध्यि भई काि गर्े व्यचक्तले त्यसरी
कायतबाहक अध्यि भएको अिधधभरको लाधग अध्यिले पाए सरह पाररश्रधिक र सुविधा
पाउर्ेछ।

24.

उिेरको गणर्ााः पदाधधकारीको उिेर दे हायका आधारिा गणर्ा गदात िुर् उिेरबाट धर्ि
पवहले अिकाश हुन्छ सोही आधारिा उिेरको गणर्ा गररर्ेछाः7

(क )

धर्िले पेश गरे को चशिण सं स्थाको प्रिाणपत्रिा लेचखएको िन्ि ददर् िा
िषतबाट हुर् आउर्े उिेर,

(ख)

धर्िको र्ागररकर्ाको प्रिाणपत्रिा ले चखएको िन्ि ददर् िा िषतबाट हुर्
आउर्े उिेर।

25.

सञ्िय कोषाः प्रदे श सरकारले पदाधधकारीको िाधसक पाररश्रधिकबाट सयकडा दशका दरले
सञ्िय कोष कट्टा गरी सो रकििा शर्प्रधर्शर् रकि थप गरी कितिारी सञ्िय कोषिा
िम्िा गररददर्ेछ।

26.

सुविधा लागू हुर्ाःे पदाधधकारीले यो ऐर् बिोचिि पाउर्े सुविधा शपथ गरे को धिधर्दे चख
पाउर्ेछ।

27.

अर्ुसूिीिा हेरफेर: पदाधधकारीले खाइपाई आएको पाररश्रधिक र्था सुविधाको रकििा
र्घट्र्े गरी प्रदे श सरकारले प्रदे श रािपत्रिा सूिर्ा प्रकाशर् गरी अर्ुसूिीिा आिश्यक
हेरफेर गर्त सक्र्ेछ।
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अर्ुसूिी
ँ सम्बचन्धर्)
(दफा 3, 4, 5, 6, ७, ९, १० र ११ सग
आयोगका अध्यि िा सदस्यको सुविधा
ि सं.

सुविधाको प्रकार

इकाइ दर
िाधसक रुपैयाँ

अध्यि

सदस्य

6०,680/-

५१,०००/-

1.

पाररश्रधिक

2.

आिास सुविधा

िाधसक रुपैयाँ

२०,000/-

२०,000/-

3.

सञ्िार सुविधा

िाधसक रुपैयाँ

५,000/-

3,000/-

4.

धारा धबिुली

िाधसक रुपैयाँ

1,500/-

1,500/-

5.

लुगा भत्ता

िावषतक रुपैयाँ

10,000/-

10,000/-

6.

ईन्धर्

िाधसक धलटर

१२५ धल.

१०० धल.

7.

िोधबल

त्रैिाधसक धलटर

५ धल.

५ धल.

8.

अधर्धथ सत्कार

िाधसक रुपैयाँ

१०,०००।-

५,०००।-

र्ेपाल सरकारको

र्ेपाल सरकारको

रा.प. विचशि

रा.प. प्रथि

श्रे णीको कितिारी

श्रे णीको कितिारी

सरह।

सरह।

9.

दै धर्क भत्ता र भ्रिण खित (स्िदे श
र विदे श)

प्रधर् ददर्

प्रदे श सभाको सम्िर्् २०७७ साल असार २४ गर्े बसेको बैठकले र्ेपालको सं विधार्को धारा १९९ बिोचिि
यो विधेयक पाररर् गरे को ब्यहोरा सं विधार्को धारा २०१ बिोचिि प्रिाचणर् गदतछु ।

र्ेत्रर्ाथ अधधकारी

प्रदे श सभाका सभािुखबाट प्रिाचणर् यो

सभािुख

विधे यक

गण्डकी प्रदे श

२०१

र्ेपालको

को

उपधारा

प्रिाणीकरण गदतछु ।

धिधर्ाः २०७७।३।२८

सं विधार्को
(२)

धारा

बिोचिि

अमिक शेरचन
प्रदे श प्रिुख
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