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संवैधानिक निकायका पदानधकारीहरूको पाररश्रनिक, सेवाको शर्त र 

सवुवधा सम्बन्धी ऐि, २०५३ 

लालिोहर र प्रकाशि निनर् 

२०५३।९।१७ 

संशोधि गिे ऐि            प्रिाणीकरण र प्रकाशि निनर् 

१.  केही िेपाल काििु संशोधि गिे ऐि, २०६३   २०६३।६।२८ 

२. लैविक सिािर्ा कायि गित केही िेपाल ऐि संशोधि 

गिे ऐि, २०६३  २०६३।७।१७ 

३. गणर्न्र सदुृढीकरण र्था केही िेपाल काििु संशोधि 

गिे ऐि, २०६६  २०६६।१०।७ 

४. राविय िािव अनधकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको 

पाररश्रनिक सम्बन्धिा केही िेपाल ऐिलाई संशोधि गित 

बिेको ऐि, २०७२  २०७२।१०।१२ 

५. केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२  २०७२।११।१३ 

  २०५३ सालको ऐि िं. १६ 

.............. 

संवैधानिक निकायका पदानधकारीहरूको पाररश्रनिक, सेवाको शर्त र सवुवधा सम्बन्धिा  

व्यवस्था गित बिकेो ऐि 

                                                 


  यो ऐि संवर् ्२०६५ साल जेठ १५ गरे्देखि लागू भएको, प्रशस्र्ी र अनधराज्य शब्द खिवकएको । 

 गणर्न्र सदुृढीकरण र्था केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा खिवकएको । 
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प्रस्र्ाविा : संवैधानिक निकायका पदानधकारीहरूको पाररश्रनिक, सेवाको शर्त र सवुवधा 

सम्बन्धिा व्यवस्था गित वाञ्छिीय भएकोले, 

 श्री ५ िहाराजानधराज वीरेन्र वीर ववक्रि शाहदेवको शासिकालको पच्चीसौं 

वर्तिा संसदले यो ऐि बिाएको छ । 

  

पररच्छेद–१ 

प्रारखम्भक 

१. संखक्षप्त िाि र प्रारम्भ : (१) यस ऐिको िाि “संवैधानिक निकायका 

पदानधकारीहरूको पाररश्रनिक, सेवाको शर्त र सवुवधा सम्बन्धी ऐि, २०५३”  

रहेकोछ । 

(२) यो ऐिको दफा ३ को उपदफा (१) २०५२ साल श्रावण १ 

गरे्देखि प्रारम्भ भएको िानििेछ र अन्य दफाहरू र्रुून्र् प्रारम्भ हिुेछि ्। 

२. पररभार्ा : ववर्य वा प्रसिले अको अथत िलागेिा यस ऐििा,– 

(क) “संवैधानिक निकायका पदानधकारी” भन्नाले िेपालको संववधाि बिोखजि 

नियकु्त हिुे संवैधानिक निकायका प्रििु पदानधकारी र पदानधकारी सम्िि ु

पछत । 

(ि) “प्रििु पदानधकारी” भन्नाले िेपालको संववधाि बिोखजि नियकु्त हिुे 

अखतर्यार दरुूपयोग अिसुन्धाि आयोगको प्रििु आयकु्त, िहालेिा 

परीक्षक, लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष, निवातचि आयोगको प्रििु निवातचि 

आयकु्त, राविय िािव अनधकार आयोगको अध्यक्ष, राविय प्राकृनर्क श्रोर् 

र्था ववत्त आयोगको अध्यक्ष, राविय िवहला आयोगको अध्यक्ष, राविय 
                                                 
   केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा संशोनधर् । 
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दनलर् आयोगको अध्यक्ष, राविय सिावेखश आयोगको अध्यक्ष, आददवानस 

जिजानर् आयोगको अध्यक्ष, िधेशी आयोगको अध्यक्ष, थारु आयोगको 

अध्यक्ष र िखुस्लि आयोगको अध्यक्ष सम्िि ुपछत । 

(ग) “पदानधकारी” भन्नाले िेपालको संववधाि बिोखजि नियकु्त हिुे अखतर्यार 

दरुूपयोग अिसुन्धाि आयोगको आयकु्त, लोक सेवा आयोगको सदस्य, 

निवातचि आयोगको निवातचि आयकु्त, राविय िािव अनधकार आयोगको 

सदस्य, राविय प्राकृनर्क श्रोर् र्था ववत्त आयोगको सदस्य, राविय िवहला 

आयोगको सदस्य, राविय दनलर् आयोगको सदस्य, राविय सिावेखश 

आयोगको सदस्य, आददवानस जिजानर् आयोगको सदस्य, िधेशी आयोगको 

सदस्य, थारु आयोगको सदस्य र िखुस्लि आयोगको सदस्य सम्िि ु   

पछत । 

(घ) “र्ोवकएको” वा “र्ोवकए बिोखजि” भन्नाले िेपाल सरकारले िेपाल 

राजपरिा सूचिा प्रकाशि गरी जारी गरेको आदेशिा र्ोवकएको वा 

र्ोवकए बिोखजि सम्िि ुपछत । 

पररच्छेद–२ 

पाररश्रनिक र अन्य सवुवधा 

३. पाररश्रनिक : (१) प्रििु पदानधकारीलाई िानसक छ हजार सार्सय रुपैयााँ र  

पदानधकारीलाई िानसक पााँचहजार िौसय रुपैयााँ पाररश्रनिक ददइिेछ । । 

(२)  िेपाल सरकारले संवैधानिक निकायका पदानधकारीको िानसक 

पाररश्रनिक र्था अन्य सवुवधािा थप गित सक्िेछ । यसरी िेपाल सरकारले 

                                                 
   केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा संशोनधर् । 

      केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा संशोनधर् । 
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पाररश्रनिक र्था अन्य सवुवधािा थप गदात िेपाल राजपरिा सूचिा प्रकाशि गिुत 

पिेछ । 

(३) संवैधानिक निकायका पदानधकारीकोेे पदावनध सिाप्त भएिा वा 

निजले ददएको राजीिािा स्वीकृर् भएिा वा ितृ्य ुभएिा वा अरू कुिै कारणबाट 

निजले पदबाट अवकाश पाएिा निजलाई आफ्िो पद कायि रहेको ददिसम्ि 

पाउिे पाररश्रनिकको अनर्ररक्त एक िवहिाको थप पाररश्रनिक ददइिेछ । 

(४) संवैधानिक निकायका पदानधकारीले उपदफा (३) बिोखजि पाउिे 

पाररश्रनिक वा थप पाररश्रनिक अवस्था अिसुार निजलाई वा निजले इच्छाएको 

व्यखक्तलाई ददइिेछ । निजको ितृ्य ुभएिा निजले कसैलाई इच्छाएको रहेिछ वा 

इच्छाईएको व्यखक्त जीववर् रहेिछ भि े त्यस्र्ो पाररश्रनिकको रकि निजको 

िखजकको हकवालालाई ददइिेछ । 

४. आवास सवुवधा : (१) संवैधानिक निकायका पदानधकारीलाई आवासको निनित्त 

िेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्र् हिुेछ । सरकारी घरको बन्दोबस्र् 

िभएकोिा वा काठिाडौं उपत्यकािा आफ्िो उपयकु्त घर िभई घर भाडािा नलि ु

परेिा संवैधानिक निकायका पदानधकारीलाई घरभाडा बापर् प्रनर्िास िपेाल 

सरकारले र्ोवकददए बिोखजिको रकि ददइिेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोखजि बन्दोबस्र् भएको सरकारी घरको िितर्, 

सम्भार िेपाल सरकारबाट हिुेछ । 

(३) निजी घरिा बस्िे संवैधानिक निकायका पदानधकारीलाई घर िितर् र 

सरसफाइको निनित्त िानसक एकहजार पााँचसय रुपैयााँ ददइिेछ । 
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(४) यस दफा बिोखजिको सवुवधा संवैधानिक निकायका पदानधकारीलाई 

आफ्िो पदावनध सिाप्त भएको निनर्ले सार् ददिसम्ि ददइिेछ । 

५. नबजलुी, धारा र टेनलफोि सवुवधा : (१) प्रििु पदानधकारीको आवासिा जडाि 

गररएको एक लाइि टेनलफोिको जडाि िचत र धरौटी बापर् लाग्िे रकि िेपाल 

सरकारले व्यहोिेछ । निजको आवासिा जडाि गररएको नबजलुी, धारा र 

टेनलफोि िहसलु बापर् नर्िै कलििा गरी िानसक एकहजार दईुसय रुपैयााँ 

िेपाल सरकारले व्यहोिेछ । 

(२) पदानधकारीको आवासिा जडाि गररएको एक लाइि टेनलफोिको 

जडाि िचत र धरौटी बापर् लाग्िे रकि िपेाल सरकारले व्यहोिेछ । 

(३) पदानधकारीलाई नबजलुी, धारा र टेनलफोि िहसलु बापर् िानसक 

सार्सय रुपैयााँ  ददइिेछ । 

६. सवारी र्था इन्धि सवुवधा : (१) प्रििु पदानधकारीलाई सवारीको निनित्त ड्राइभर 

सवहर्को िोटर एक, िानसक एकसय पचास नलटर पेट्रोल र रैिानसक पााँच नलटर 

िोनबल उपलब्ध गराईिेछ । 

(२) प्रत्येक पदानधकारीलाई सवारीको निनित्त ड्राईभर सवहर्को िोटर 

एक, िानसक एकसय नलटर पेट्रोल र रैिानसक पााँच नलटर िोनबल उपलब्ध 

गराइिेछ । 

(३) आफ्िो निजी िोटर प्रयोग गिे संवैधानिक निकायका पदानधकारीलाई 

ड्राईभरको निनित्त िेपाल सरकारको हलकुा सवारी चालकको र्लबिािको शरुू 

अङ्क बराबरको रकि र्था उपदफा (१) वा (२) िा उल्लेि भए बिोखजि 

निजहरूले पाउिे पेट्रोल र िोनबल उपलब्ध गराईिेछ । 
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(४) उपदफा (१) वा (२) बिोखजि उपलब्ध गराएको िोटरको िितर् र 

सम्भार र्था ग्रीजको व्यवस्था िेपाल सरकारले गरे बिोखजि हिुेछ । 

(५) संवैधानिक निकायका पदानधकारीले पेट्रोल र िोनबलको नबल भौचर 

बिुाउि ुपिेछैि । 

(६) यस दफा बिोखजिको सवुवधा संवैधानिक निकायका पदानधकारीलाई 

निजको कायतकाल सिाप्त भएको निनर्ले सार् ददिसम्ि ददईिेछ । 

पररच्छेद–३ 

दैनिक र्था भ्रिण भत्ता 

७. दैनिक र्था भ्रिण भत्ता : (१) संवैधानिक निकायका पदानधकारीलाई आफ्िो 

ओहदा सम्बन्धी कािको नसलनसलािा िेपाल ............ नभर भ्रिण गदात देहाय 

बिोखजि दैनिक र्था भ्रिण भत्ता ददइिेछ :– 

(क) दैनिक भत्ता : प्रििु पदानधकारीलाई प्रनर्ददि एकसय 

पैंसठ्ठी रुपैयााँ र पदानधकारीलाई प्रनर्ददि एकसय चालीस 

रुपैयााँ । 

(ि) भ्रिण भत्ता : (१) पैदल भ्रिण गदात प्रििु पदानधकारीलाई 

प्रनर् कोस पच्चीस रुपैयााँ र पदानधकारीलाई प्रनर् कोस 

पन्र  रुपैयााँ  । 

(२) बसबाट भ्रिण गदात एकजिालाई लाग्ि े  

भाडा । 

                                                 

  गणर्न्र सदुृढीकरण र्था केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा खिवकएको । 
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(३) रेलबाट भ्रिण गदात प्रििु पदानधकारीलाई 

एकजिालाई लाग्िे एयर कखडडशि भएको ठाउाँिा एयर 

कखडडशिको र सो िभएको ठाउाँिा पवहलो दजातको वटकट िचत 

र पदानधकारीलाई पवहलो दजातको वटकट िचत । 

(४) हवाई जहाजबाट भ्रिण गदात एकजिालाई लाग्ि े

वटकट िचत । 

(५) अन्य सवारीबाट भ्रिण गदात एकजिालाई लाग्ि े 

भाडा । 

(२) संवैधानिक निकायका पदानधकारीलाई सरकारी काििा वा िेपाल सरकारको 

र्फत बाट कुिै सिारोह, उत्सव, सम्िेलि, आददिा भाग नलि िेपाल .......... बावहर भ्रिण 

गदात देहाय बिोखजि दैनिक र्था भ्रिण भत्ता ददइिेछ :– 

(क) दैनिक भत्ता : (१) जापाि, दखक्षण कोररया र वफनलवपन्स बाहेक 

अन्य सबै एखशयाली िलुकुहरूिा एकसय अिेररकी डलर । 

र्र भारर्को हकिा त्यस्र्ो पररवत्र्य ववदेशी िरुा बराबर 

भारर्ीय िरुािा दैनिक भत्ता ददइिेछ । 

(२) जापाि, दखक्षण कोररया र वफनलवपन्स लगायर् बााँकी 

सबै िलुकुहरूिा एकसय पच्चीस अिेररकी डलर । 

(ि) भ्रिण भत्ता : (१) िोटरबाट भ्रिण गदात एकजिालाई लाग्िे नबल 

बिोखजिको िोटर भाडा । 

(२) रेलबाट भ्रिण गदात प्रििु पदानधकारीलाई 

एकजिालाई लाग्िे एयर कखडडशि भएको ठाउाँिा एयर 
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कखडडशिको र सो िभएको ठाउाँिा पवहलो दजातको वटकट िचत र 

पदानधकारीलाई पवहलो दजातको वटकट िचत । 

(३) हवाईजहाजबाट भ्रिण गदात प्रििु पदानधकारीलाई 

एकजिालाई लाग्िे नबखजिेस दजातको वटकट िचत र 

पदानधकारीलाई एकजिालाई लाग्िे इकोिोिी दजातको वटकट  

िचत । 

(४) जलिागतबाट भ्रिण गदात एकजिालाई लाग्िे नबल 

बिोखजिको िचत । 

(५) संवैधानिक निकायका पदानधकारीले िेपाल 

............ बावहर ववदेशी रािको अनर्नथको रूपिा औपचाररक 

भ्रिणिा जााँदा त्यस्र्ो राििा रहनु्जेल सम्ि उपदफा (२) को 

िडड (क) बिोखजि पाउिे दैनिक भत्ताको आधाको दरले िार 

दैनिक भत्ता   पाउिेछ ।  

८. भ्रिण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) संवैधानिक निकायका पदानधकारीले 

भ्रिणबाट फकेको ददिको आधा दैनिक भत्ता पाउिेछ र त्यस्र्ो भत्ता फकेको 

ददिको अखघल्लो ददि बसेको स्थािको लानग पाउिे न्यूिर्ि दैनिक भत्ताको आधा 

हिुेछ । 

(२) भ्रिण भत्ताको भकु्तािीको निनित्त संवैधानिक निकायका पदानधकारीले 

भ्रिणबाट फकेको निनर्ले पैंर्ीस ददिनभर भ्रिण नबल भरी कोस प्रिाण, लगबकु, 

भपातई आदद आवयकयक प्रिाणहरू उपलब्ध गराउि ुपिेछ । 

                                                 

  गणर्न्र सदुृढीकरण र्था केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा खिवकएको । 
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९. बीिा सवुवधा र उडाि कर : संवैधानिक निकायका पदानधकारीलाई सरकारी 

कािको नसलनसलािा िपेाल ............ नभर वा बावहर भ्रिण गदात र्ीिलाि 

रुपैयााँको बीिा िचत र उडाि कर बापर् लाग्िे रकि ददइिेछ । 

१०. ............ 

११. लगुा भत्ता : (१) सरकारी काििा वा िेपाल सरकारको र्फत बाट कुिै सिारोह, 

उत्सव, सम्िेलि आददिा भागनलि िेपाल ............ बावहर जााँदा र्ीि वर्तिा 

एक पटक लगुा भत्ता बापर् प्रििु पदानधकारीले चारहजार िौसय पचास रुपैयााँ र 

पदानधकारीले चार हजार दईुसय रुपैयााँ पाउिेछि ्।  

(२) उपदफा (१) बिोखजि िेपाल ........... बावहर जााँदा संवैधानिक 

निकायका पदानधकारीले आफ्िो श्रीिर्ी  वा श्रीिाि सिेर् साथिा लैजािे 

स्वीकृनर् पाएिा श्रीिर्ी वा श्रीिािको लानग आफ्िो एक िवहिाको 

पाररश्रनिकको आधा रकि र्ीि वर्तिा एक पटक लगुा भत्ता बापर् पाउिेछ । 

१२. िरे्ा भत्ता : (१) संवैधानिक निकायका पदानधकारीले प्रनर्निनधिडडलको िेर्ाको 

रूपिा ववदेशिा जााँदा आफूले पाउिे दैनिक भत्ताको पच्चीस प्रनर्शर् थप रकि 

िेर्ा भत्ता बापर् पाउिेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जिुसकैु कुरा लेखिएको भए र्ापनि िेपाल 

सरकारले र्ोकेको अवस्थािा बाहेक एक सदस्यीय प्रनर्निनधिडडल जााँदा िेर्ा 

भत्ता ददइिे छैि । 

                                                 

 गणर्न्र सदुृढीकरण र्था केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा खिवकएको । 


   केही िेपाल काििु संशोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा िारेज । 


   लैविक सिािर्ा कायि गित केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा थप । 


   लैविक सिािर्ा कायि गित केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा संशोनधर् । 
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१३. भैपरी आउि ेिचत : (१) संवैधानिक निकायका पदानधकारीले िेपाल ........... 

का ववनभन्न खजल्लािा वस्र्खुस्थनर् अध्ययि भ्रिणिा जााँदा िचतको फााँटवारी 

बिुाउि ु िपिे गरी वर्तको बढीिा दईु पटकसम्ि प्रत्येक पटकको निनित्त 

एकहजार रुपैयााँ अनर्नथ सत्कार बापर् भैपरी आउिे िचत पाउिेछ । 

(२) संवैधानिक निकायका पदानधकारीलाई अन्र्रातविय सम्िेलि, उत्सव, 

सिारोह आददिा भागनलि िेपाल ............ बावहर जााँदा िेपाल सरकारले निणतय 

गरे बिोखजिको रकि भैपरी आउिे िचत बापर् ददइिेछ । त्यसरी ददइएको भैपरी 

आउिे िचतको नबल भपातई बिुाउि ुपिेछ । 

१४.  चाडपवत िचत : संवैधानिक निकायका पदानधकारीले िाईपाई आएको एक 

िवहिाको पाररश्रनिक बराबरको रकि  चाडपवत िचत बापर् पाउिेछ । 

१५. नबदा : (१) संवैधानिक निकायका पदानधकारीले पूरा पाररश्रनिक सवहर्को देहाय 

बिोखजिका नबदाहरू पाउि सक्िेछि ्:– 

(क) पवत नबदा र भैपरी आउिे नबदा, 

(ि) घर नबदा,  

(ग) नबरािी नबदा , 

(घ) वकररया नबदा, 

(ङ) ववशेर् नबदा । 

२) संवैधानिक निकायका पदानधकारीले प्रत्येक वर्त भैपरी आउिे नबदा ६ 

ददि र पवत नबदा ६ ददि नलि  पाउिेछ । 

                                                 
    केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा संशोनधर् । 
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(३) संवैधानिक निकायका पदानधकारीले काि गरेको अवनधको एघार 

ददिको निनित्त एक ददिको दरले घर नबदा पाउिेछ । घर नबदा बढीिा एकसय 

पचास ददिसम्ि संखचर् गरी राख्न सवकिेछ । घर नबदाको प्रयोजिको निनित्त 

काि गरेको अवनध कायि गदात भइपरी आउिे नबदा र पवत नबदा बसेको ददि र 

सावतजनिक नबदाको ददि सिेर् काि गरेको ददििा जोनडिेछ । 

(४) एकसय बीस ददि भन्दा बढी घर नबदा संखचर् हिुे संवैधानिक 

निकायका पदानधकारीले सो बढी घर नबदािध्ये प्रत्येक वर्त चैर िसान्र्सम्ि 

संखचर् रहेको घर नबदािध्ये बढीिा र्ीस ददि सम्िको घर नबदा बापर् निजले 

िाईपाई आएको पाररश्रनिकको दरले हिु आउि े रकि सोही आनथतक वर्तको 

अन्त्य सम्ििा एकिषु्ट नलि सक्िेछ । 

(५) संवैधानिक निकायका पदानधकारीले प्रत्येक वर्त पन्र ददिका दरले 

नबरािी नबदा पाउि सक्िेछ । त्यस्र्ो नबरािी नबदा जनर् पनि संखचर् गरी राख्न 

सवकिेछ । कुिै कडा रोग लानग स्वीकृर् खचवकत्सकको प्रिाणपर पेश गरेिा 

नबरािी नबदा बााँकी िभए दईु िवहिासम्ि पाररश्रनिक सवहर्को र त्यस्र्ो 

पाररश्रनिक सवहर्को थप नबरािी नबदा नलइसकेपनछ एक पटकिा थप चार 

िवहिासम्ि र सेवाको अवनध भरिा बाह्र िवहिािा िबढ्िे गरी नबिा 

पाररश्रनिकको नबरािी नबदा पाउि सक्िेछ । 

र्र त्यसरी पाररश्रनिक सवहर्को थप नबरािी नबदा नलंदा प्रत्येक दईु ददि 

थप नबरािी नबदा बापर् एक ददिका दरले घर नबदा कट्टी गररिेछ ।   

(६) संवैधानिक निकायका पदानधकारी आफै वकररया बस्ि ुपरेिा कुलधित 

हेरी बढीिा पन्र ददिसम्िको वकररया नबदा नलि पाउिेछ । 
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(७) संवैधानिक निकायका पदानधकारीले देहाय बिोखजि ववशेर् नबदा 

पाउि सक्िेछ र त्यस्र्ो नबदा आधा पाररश्रनिक सवहर्को हिुेछ :– 

(क) एक पटकिा एक िवहिािा िबढाई,  र 

स(ि) सेवाको अवनध भरिा जम्िा र्ीि िवहिािा िबढाई । 

(८) संवैधानिक पदिा वा िेपाल सरकारको सेवािा रहेको कुिै व्यखक्त 

संवैधानिक निकायको पदानधकारीको पदिा नियकु्त भएिा सो पदिा वा सेवािा 

रहाँदाको निजको संखचर् नबदा सम्बन्धी हक उपभोग गितबाट निजलाई बंखचर् 

गररिे छैि । 

(९) संवैधानिक निकायका पदानधकारीले आफ्िो पदबाट अवकाश पाएिा 

उपदफा (३) बिोखजि संखचर् रहेको नबदा बापर् निजको पदानधकार रहेको 

पदबाट िाईपाई आएको पाररश्रनिकको दरले हिु आउिे रकि एकिषु्ट नलि 

पाउिेछ । 

१६. नबदा ददि ेअनधकारी : पवत नबदा र भइपरी आउिे नबदा बाहेक दफा १५ िा 

उखल्लखिर् अन्य नबदाहरू प्रििु पदानधकारीले रािपनर्बाट र पदानधकारीले 

सम्बखन्धर् प्रििु पदानधकारीबाट स्वीकृर् गराउि ुपिेछ । 

 

पररच्छेद–४ 

उपचार िचत, निवतृ्तभरण र उपदाि 

१७. उपचार िचत : (१) संवैधानिक निकायका पदानधकारी आफू नबरािी भई उपचार 

गराउाँदा देहाय बिोखजिको उपचार िचत पाउिेछ :– 

                                                 


  गणर्न्र सदुृढीकरण र्था केही िेपाल काििु संशोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा संशोनधर् । 
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(क) स्वदेशिा अस्पर्ालिा भिात हुाँदा र उपचार गराउाँदा 

लागेको अस्पर्ालको नबल बिोखजिको िचत र अस्पर्ालको 

खचवकत्सकको पेर्खस्क्रप्शि बिोखजि िररद गरेको और्नध 

िचत, 

र्र खचवकत्सकको प्रखेस्क्रप्शििा रोगको निदाि         

(डाइग्िोनसस) उल्लेि भएको हिु ुपिेछ । 

(ि) प्लाखस्टक सजतरी बाहेक सबै वकनसिको खचरफार (सखजतकल 

अपरेशि) गदात लागेको नबल बिोखजिको िचत । 

र्र निजी िनसति होििा खचरफार गरेको िचत भि े

ददइिे छैि । 

(ग) चयकिा, दााँर्, एयरफोि आदद उपकरणको लानग र्ोवकए 

बिोखजि नबल बिोखजिको िचत । 

(२) उपदफा (१) िा जिुसकैु कुरा लेखिएको भए र्ापनि कुल सेवा 

अवनधभर संवैधानिक निकायका पदानधकारीले पाउिे बाह्र िवहिाको पाररश्रनिक 

भन्दा बढी रकिको उपचार िचत ददइिे छैि । 

(३) िेपाल सरकारद्वारा नियकु्त खचवकत्सकहरूको सनिनर्ले िेपाल 

............ नभर और्नध उपचार हिु िसक्िे भिी नसफाररश गरेिा ववदेशिा गई 

उपचार गराउि चाहिे संवैधानिक निकायका पदानधकारीलाई उपदफा (१) 

बिोखजि पाउिे उपचार िचतको अनर्ररक्त िपेाल सरकारले उखचर् ठहराएको थप 

आनथतक सहायर्ा ददि सक्िेछ । 

                                                 

  गणर्न्र सदुृढीकरण र्था केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा खिवकएको । 
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(४) यस दफा बिोखजि पाउिे उपचार िचत नलि िपाउाँदै संवैधानिक 

निकायका पदानधकारीको ितृ्य ुभएिा त्यस्र्ो उपचार िचत दफा १९ को उपदफा 

(१) िा र्ोवकएको व्यखक्तले नलि पाउिेछ । 

(५) संवैधानिक निकायका पदानधकारीको सगोलको पनर्, पत्नी, आिा, बाब,ु 

छोरा वा छोरी नबरािी भएिा उपदफा (२) बिोखजि पाउिे अनधकर्ि उपचार 

िचतको रकिबाट कट्टा हिुे गरी सो रकिको आधासम्ि नबल बिोखजि भएको 

उपचार िचतको िब्बे प्रनर्शर् रकि संबैधानिक निकायका पदानधकारीले नलि 

पाउिेछ । त्यस्र्ो उपचार िचत िाग गदात रोगको निदाि (डाईग्िोनसस) उल्लेि 

गररएको खचवकत्सकको प्रसेवक्रप्शि पनि पेश गिुत पिेछ ।  

र्र यस उपदफा बिोखजि पाउिे उपचार िचत एक पटकिा त्यस्र्ो 

पदानधकारीको एक िवहिाको पाररश्रनिक भन्दा बढी हिुे छैि ।  

(६) संवैधानिक निकायका पदानधकारीको सगोलको पनर् वा पत्नी, आिा, 

बाब,ु छोरा वा छोरी नबरािी भई ववदेशिा गई उपचार गराउि ुपदात वा स्वदेशिै 

अस्पर्ाल भिात भई शल्यवक्रया वा उपचार गराउि ुपदात अस्पर्ालिा लागेको नबल 

बिोखजिको िचत र अस्पर्ालको खचवकत्सकको प्रसेवक्रप्शि बिोखजि लागेको 

और्नध उपचार िचतको िब्बे प्रनर्शर् रकि उपदफा (२) बिोखजि संवैधानिक 

निकायका पदानधकारीले पाउिे रकििध्येबाट पाउिेछ । 

(७) उपदफा (५) र (६) िा जिुसकैु कुरा लेखिएको भए र्ापनि 

संवैधानिक निकायका पदानधकारीको सगोलको पनर् वा पत्नी, आिा वा बाब,ु कुिै 

संवैधानिक पदिा वा सरकारी सेवािा वा सरकारी स्वानित्व वा नियन्रण भएको 

संस्थाको सेवािा बहालवाला कितचारी भएिा त्यस्र्ो उपचार िचत पाउिे छैि । 
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(८) संवैधानिक निकायका पदानधकारीले अवकाश प्राप्त गदात उपदफा (२) 

बिोखजि कुल सेवा अवनधभरिा पाउिे उपचार िचत िध्ये केही नलई वा िनलई 

उपचार िचत बााँकी रहेको भए त्यस्र्ो बााँकी भएजनर् रकिको दईु नर्हाईको 

वहसाबले हिुे एकिषु्ट रकि त्यस्र्ा संवैधानिक निकायका पदानधकारीले अवकाश 

प्राप्त गरेपनछ नलि  पाउिछे । 

र्र निवतृ्तभरण पाउिे गरी सेवाबाट अवकाश पाएको संवैधानिक 

निकायका पदानधकारीले त्यस्र्ो बााँकी भएजनर् पूरै रकि त्यसरी सेवाबाट अलग 

हुाँदा एकिषु्ट नलि पाउिेछ । 

(९) यस दफा बिोखजि उपचार िचत िाग गिे संवैधानिक निकायका 

पदानधकारीले कायातलयिा उपखस्थर् हिु िसक्िे गरी नबरािी भएको अवस्थािा 

नबरािी नबदा बााँकी भएसम्ि नबरािी नबदा िै िाग गिुत पिेछ । नबरािी नबदा 

िभएिा िार अन्य नबदा िाग गित पाउिेछ । 

(१०) यस दफा बिोखजि संवैधानिक निकायका पदानधकारीले पाएको 

उपचार िचतको वववरण त्यस्र्ा संवैधानिक निकायको पदानधकारीको नबदाको 

अनभलेि र व्यखक्तगर् अनभलेििा राख्न ु पिेछ । 

१८. निवतृ्तभरण वा उपदाि : (१) संवैधानिक निकायका पदानधकारीको पदिा नियकु्त 

भएको व्यखक्त सो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपनछ निजले देहाय बिोखजिको 

निवतृ्तभरण वा उपदाि पाउिेछ :–  

(क) संवैधानिक निकायका पदानधकारीको पदिा दश वर्त सेवा अवनध 

पूरा गररसकेको भए आफ्िो िानसक पाररश्रनिकको छैसठ्ठी प्रनर्शर् 

रकि  िानसक निवतृ्तभरण । 
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(ि) संवैधानिक पदिा वा िेपाल सरकारको सेवािा बहाल रहेको वा 

बहाल गररसकेको व्यखक्त संवैधानिक निकायका पदानधकारीको 

पदिा नियकु्त भई सेवाबाट अवकाश पाएिा निजले त्यसरी अखघ 

गरेको सेवा अवनध र संवैधानिक निकायका पदानधकारीको पदिा 

काि गरेको सेवा अवनध जोड्दा बीस वर्त वा सो भन्दा बढी सेवा 

अवनध पूरा हिुे रहेछ भिे निजले िडड    (क) बिोखजिको 

िानसक निवतृ्तभरण वा देहायको वहसाबले हिुे िानसक 

निवतृ्तभरणिध्ये कुिै एक रोज्ि सक्िेछ :– 

जम्िा सेवा वर्त  िानसक पाररश्रनिक 

५० 

स्पष्टीकरण : यस िडडको प्रयोजिको लानग “सरकारी सेवािा 

काि गरेको अवनध” भन्नाले िेपाल सरकारबाट वा िेपाल 

सरकारबाट अिदुाि प्राप्त संगदठर् संस्थाबाट निवतृ्तभरण पाउि 

सक्िे काििु बिोखजि कुिै पदिा नियकु्त भै काि गरेको 

अवनधलाई  जिाउाँिेछ । 

(ग) िडड (क) वा (ि) बिोखजि वहसाब गदात संवैधानिक निकायका 

पदानधकारीको सेवा अवनध दश वा बीस वर्त िपगु्िे भएिा जनर् 

वर्त सेवा पूरा भएको छ सो पूरा गरेको वर्त संतयालाई निजले 

पाईआएको डेढ िवहिाको पाररश्रनिकको अङ्कले गणिा गदात हिु 

आउिे अङ्क बराबरको एकिषु्ट उपदाि रकि पाउिेछ ।  

(२) उपदफा (१) को िडड (क) बिोखजि निवतृ्तभरणको अवनध गणिा 

गिे प्रयोजिको लानग प्रििु पदानधकारी वा पदानधकारी वा सो दवैु पदिा काि 
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गरेको अवनधिा संवैधानिक पदिा वा सरकारी सेवाको पदिा वा सो दवैु पदिा 

काि गरेको कुल अवनधको आधा जोडी गणिा गररिेछ ।  

(३) कुिै संवैधानिक पदिा वा िेपाल सरकारको सेवा गरे बापर् उपदाि 

पाइसकेको कुिै व्यखक्त संवैधानिक निकायको पदानधकारीको पदिा नियकु्त भएिा 

निजले त्यसरी नियकु्त भएको एक वर्त नभर आफूले अखघ पाएको उपदािको पूरा 

रकि वफर्ात गरेिा िार निजले अखघ गरेको सेवा अवनध निवतृ्तभरणको प्रयोजिको 

लानग गणिा गररिेछ । 

(४) यस दफा बिोखजि संवैधानिक निकायका पदानधकारीले पाउिे 

उपदािको रकि निजको बाह्र िवहिाको पाररश्रनिक रकि भन्दा बढी हिुे छैि ।  

(५) संवैधानिक निकायका पदानधकारीको पाररश्रनिक ववृि हुाँदा िाईपाई 

आएको पाररश्रनिकिा जनर् रकि ववृि भएको छ त्यसको दईु नर्हाई रकि 

निवतृ्तभरण पाइरहेको संवैधानिक निकायका पदानधकारीको निवतृ्तभरणको रकििा 

पनि थप गररिेछ ।  

(६) कुिै संवैधानिक पदिा वा िेपाल सरकारको सेवा गरे बापर् 

निवतृ्तभरण पाइरहेको व्यखक्त संवैधानिक निकायका पदानधकारीको पदिा नियकु्त 

भई यस ऐि बिोखजि पनि निवतृ्तभरण पाउि सक्िे भएिा निजले अखघ पाइरहेको 

निवतृ्तभरण र यस ऐि बिोखजि पाउिे निवतृ्तभरण िध्ये कुिै एक रोज्ि   

सक्िेछ । 

(७) िानथ उपदफाहरूिा जिुसकैु कुरा लेखिएको भए र्ापनि 

कायतक्षिर्ाको अभाव वा िराब आचरण भएको वा ईिान्दारीपूवतक आफ्िो पदीय 

कर्तव्य पालि िगरेको आधारिा पदबाट हटाइएको संवैधानिक निकायका 
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पदानधकारीले यस ऐि बिोखजिको निवतृ्तभरण वा उपदािको सवुवधा पाउि े   

छैि ।  

१९. पाररवाररक निवतृ्तभरण वा उपदाि : (१) देहायका अवस्थािा देहायका 

अवनधसम्िको लानग संवैधानिक निकायका पदानधकारीले आफ्िो पररवारका 

सदस्यहरू िध्ये इच्छाएको व्यखक्तलाई र त्यस्र्ो इच्छाइएको व्यखक्तको पनि ितृ्य ु

भएिा वा कसैलाई पनि िइच्छाएकोिा निजको पररवारका सदस्यहरूिध्ये 

िखजकको हकदारलाई दफा १८ बिोखजिको निवतृ्तभरण वा उपदाि ददइिेछ :– 

(क) पदिा बहाल छाँदै संवैधानिक निकायका पदानधकारीको ितृ्य ुभएिा 

ितृ्य ुभएदेखि सार् वर्त सम्ि, 

(ि) दफा १८ बिोखजि निवतृ्तभरण पाउि थालेको सार् वर्त िपगु्दै 

ितृ्य ुभएिा सो सार् वर्त िपगेुको बााँकी अवनधसम्ि । 

(२) पदिा बहाल छाँदै संवैधानिक निकायका पदानधकारीको ितृ्य ुभएिा र 

दफा १८ बिोखजि निवृे ृत्तभरण पाउिे िभई उपदाि िार पाउिे रहेछ भिे सो 

उपदािको रकि निजको पररवारका सदस्यहरू िध्ये उपदफा (१) बिोखजिको 

व्यखक्तले पाउिेछ ।  

(३) संवैधानिक निकायका पदानधकारीको पदिा बहाल छाँदै वा निवतृ्तभरण 

पाउि थालेको सार् वर्त िपगु्दै संवैधानिक निकायका पदानधकारीको ितृ्य ुभएिा 

निजको ववधवा पत्नी वा ववधरु पनर्ले उपदफा (१) बिोखजि पाररवाररक 

निवतृ्तभरण पाउिे भएिा सो निवतृ्तभरण पाउिे अवनध भकु्ताि भएको निनर्देखि र 

त्यस्र्ो निवतृ्तभरण िपाउिे भएिा वा निजको पनर् वा पत्नीले निवतृ्तभरण पाउि 

थालेको सार् वर्त व्यनर्र् भइसकेपनछ निजको पनर् वा पत्नीको ितृ्य ु भएकोिा 
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ितृ्य ु भएको निनर्देखि आजीवि निजको ववधरु पनर् वा ववधवा पत्नीले 

निवतृ्तभरणको आधा रकि पाउिेछ ।  

(४) बहालवाला संवैधानिक निकायका पदानधकारीको पाररश्रनिक ववृि 

हुाँदा िाईपाई आएको पाररश्रनिकिा जनर् रकि ववृि भएको छ त्यसको दईु 

नर्हाई रकि उपदफा (१) र (३) बिोखजि पाररवाररक निवतृ्तभरण पाइरहेका 

व्यखक्तले िाइपाई आएको पाररवाररक निवतृ्तभरण रकििा पनि थप गररिेछ ।  

१९क. राविय िािव अनधकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पाररश्रनिक सम्बन्धी 

ववशरे् व्यवस्था : यस ऐििा अन्यर जिुसकैु कुरा लेखिएको भए र्ापनि िािव 

अनधकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पाररश्रनिक क्रिशः िेपालको प्रधाि 

न्यायाधीश र सवोच्च अदालर्को न्यायाधीश सरह हिुेछ । 

पररच्छेद–५ 

ववववध 

२०. कायतवाहकको व्यवस्था : (१) कुिै प्रििु पदानधकारी नबदा बसेकोिा नबदाको 

अवनधभर वा प्रििु पदानधकारीको पद ररक्त हिु आएको अवस्थािा त्यस्र्ो ररक्त 

पद पूनर्त िभएसम्िको लानग सम्बखन्धर् संवैधानिक निकायका वररष्ठर्ि 

पदानधकारीले कायतवाहक प्रििु पदानधकारी भई काि गिेछ । 

र्र िहालेिापरीक्षकको हकिा सो ववभागको वररष्ठर्ि 

उपिहालेिापरीक्षकले कायतवाहक िहालेिापरीक्षक भई काि गिेछ । 

                                                 
    राविय िािव अनधकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पाररश्रनिक सम्बन्धिा केही िेपाल ऐिलाई 

संशोधि गित बिेको ऐि, २०७२ द्वारा थप । 


  केही िेपाल काििु संशोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा संशोनधर् । 
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(२) उपदफा (१) बिोखजि कायतवाहक प्रििु पदानधकारी भई काि गिे 

व्यखक्तले त्यसरी कायतवाहक प्रििु पदानधकारी भएको अवनधभरको लानग प्रििु 

पदानधकारीले पाए सरह पाररश्रनिक र सवुवधा पाउिेछ । 

र्र कायतवाहक प्रििु पदानधकारी भएको कारणले िार यस ऐि बिोखजि 

त्यस्र्ो पदको निवतृ्तभरण, उपदाि आदद सवुवधा पाउिे छैि ।   

२०क. उिेरको गणिा : संवैधानिक निकायका पदानधकारीको उिेर देहायका आधारिा 

गणिा गदात जिु उिेरबाट निज पवहले अवकाश हनु्छ सोही आधारिा उिेरको 

गणिा गररिेछ :– 

(क) निजले पेश गरेको खशक्षण संस्थाको प्रिाणपरिा वकवटएको जन्ि 

ददि वा वर्तबाट हिु आउिे उिेर, 

(ि) निजको िागररकर्ाको प्रिाणपरिा वकवटएको जन्ि ददि वा 

वर्तबाट हिु आउिे उिेर, वा  

(ग) निजको वैयखक्तक िोकरी वववरण (नसटरोल) िा लेखिएको जन्ि 

ददि वा वर्तबाट हिु आउिे उिेर । 

२१. सञ्चय कोर्  िपेाल सरकारले संवैधानिक निकायका पदानधकारीको िानसक 

पाररश्रनिकबाट सयकडा दशका दरले सञ्चय कोर् कट्टा गरी सो रकििा 

शर्प्रनर्शर् रकि थप गरी कितचारी सञ्चय कोर्िा जम्िा गररददिेछ ।  

२२. थप सवुवधा : (१) भैपरी आउिे नबदा र पवत नबदा बाहेक अन्य कुिै पनि नबदा 

िनलई र्ीि वर्त नबर्ाइसकेको संवैधानिक निकायका पदानधकारीले आफूले 

पकाएको घर नबदािा आफ्िो घर जााँदा र घरबाट फकत दा यो ऐिबिोखजि निजले 
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पाउिे दैनिक र्था भ्रिण भत्ताको आधाको दरले दैनिक र्था भ्रिण भत्ता  

पाउिेछ । 

र्र पररवारका सदस्यले दैनिक र्था भ्रिण भत्ता पाउिे छैि । 

(२) संवैधानिक निकायका पदानधकारीले आफ्िो पदबाट अवकाश प्राप्त 

गदात वा स्वीकृर् गराई राजीिािा गदात निजको संखचर् रहेको घर नबदाबाट बढीिा 

एक सय बीस ददिसम्िको र नबरािी नबदाको र्लब निजले सो बिर्िा िाईपाई 

रािेको र्लबको दरले एकिषु्ट पाउिेछ । बहाल छाँदै ितृ्य ुभएकोिा पनि त्यस्र्ो 

र्लब, निवतृ्तभरण वा उपदाि पाउिे निजको पररवारका सदस्यले  पाउिेछ । 

२३. बाटो म्याद : संवैधानिक निकायका पदानधकारीले घर नबदािा घर जााँदा र घर 

नबदा भकु्ताि गरी घरबाट आफ्िोेे कायातलयिा हाखजर हिु आउाँदा वर्तको 

एकपटक पैदलको बाटोलाई आठ कोसको निनित्त एक ददिको दरले र्था िोटर, 

रेल, हवाईजहाजको बाटोलाई जनर् ददि लाग्िे हो त्यनर् ददि बाटो म्याद   

पाउिेछ ।  

र्र घर नबदािा घर िगई अन्यर जाि वा बस्िको निनित्त बाटो म्याद 

ददइिे  छैि । बाटो म्याद ददंदा सबैभन्दा नछटो साधिद्वारा सबै भन्दा छोटो 

बाटोको ददइिेछ र जााँदा आउाँदा वास्र्ववक लागेको ददि भन्दा बढी ददइि े   

छैि । 

२४. शपथ ग्रहण : आफ्िोेे कायतभार सम्हाल्ि ु अखघ प्रििु पदानधकारीले प्रधाि 

न्यायाधीश सिक्ष र पदानधकारीले प्रििु पदानधकारी सिक्ष अिसूुची बिोखजिको 

पद र्था गोपिीयर्ाको शपथ ग्रहण गिुत पिेछ । 
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२५. िारेजी र बचाउ : (१) देहायका ऐिहरू िारेज गररएका छिः्– 

(क) िहालेिापरीक्षकको पाररश्रनिक, सेवाको शर्त र्था पदावनध 

ऐि, २०२३ । 

(ि) लोक सेवा आयोगका सदस्यहरूको पाररश्रनिक, सेवाको 

शर्त र्था सवुवधा सम्बन्धी ऐि, २०२६ । 

(ग) निवातचि आयकु्तहरूको पदावनध, पाररश्रनिक र सेवाका 

अन्य शर्त र्था सवुवधा सम्बन्धी ऐि, २०२६ । 

(घ) अखतर्यार दरुूपयोग अिसुन्धाि आयोगका आयकु्तहरूको 

पाररश्रनिक, सेवाको शर्त र्था सवुवधा सम्बन्धी ऐि, २०५० । 

(२) उपदफा (१) िा उखल्लखिर् ऐिहरू बिोखजि भए गरेका काि कारबाहीहरू 

यसै ऐि बिोखजि िै भए गरेका िानििेछि ्। 

(३) यो ऐि प्रारम्भ हिु ु भन्दा अखघ संवैधानिक निकायका पदानधकारीले प्राप्त 

गरेको पाररश्रनिक र्था अन्य सवुवधाहरू यसै ऐि बिोखजि प्राप्त गरेको िानििेछ ।  

(४) यो ऐि प्रारम्भ हिु ु भन्दा अखघ नियकु्त भएका संवैधानिक निकायका 

पदानधकारीले प्राप्त गरररहेका सवुवधाहरू यो ऐि प्रारम्भ भएपनछ पनि त्यस्र्ो पदिा बहाल 

रहेसम्ि प्राप्त गित सक्िेछि ्। 

(५) यो ऐि प्रारम्भ हिु ुभन्दा अखघ अखतर्यार दरुूपयोग निवारण आयोगका प्रििु 

आयकु्त र आयकु्तहरू, िहालेिापरीक्षक, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र्था सदस्यहरू र 

प्रििु निवातचि आयकु्त र्था निवातचि आयकु्तहरूको पदबाट अवकाश प्राप्त गरी 

निवतृ्तभरण पाइरहेको व्यखक्तले यसै ऐि बिोखजि निवतृ्तभरण पाएको िानििेछ । 
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__________ 

रष्टव्य : केही िेपाल काििु संशोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्र्र गररएका शब्दहरूः  

    “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” । 
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 अिसूुची 

(दफा २४ साँग सम्बखन्धर्) 

शपथ 

ि ... ... ... िलुकु र जिर्ाप्रनर् पूणत वफादार रही सत्य निष्ठापूवतक प्रनर्ज्ञा 

गदतछु÷ईश्वरको िाििा शपथ नलन्छु वक िेपालको राजकीय सत्ता र सावतभौिसत्ता िेपाली 

जिर्ािा रहेको  िेपालका संववधाि प्रनर् पूणत वफादार रहाँदै .......... पदको कािकाज 

प्रचनलर् काििुको अधीििा रही िलुकु र जिर्ाको सोिो खचर्ाइ, कसैको डर ििािी, 

पक्षपार् िगरी, पूवातग्रह वा िराब भाविा िनलई इिान्दाररर्ाका साथ गिेछु र आफ्िोेे 

कर्तव्य पालिाको नसलनसलािा आपूmलाई जािकारीिा आएको कुरा ि पदिा बहाल रहाँदा 

वा िरहाँदा जिुसकैु अवस्थािा पनि काििुको पालिा गदात बाहेक अरू अवस्थािा कुिै 

वकनसिबाट पनि प्रकट वा सङ्केर् गिे छैि । 

                       

    

............... 

निनर् :              हस्र्ाक्षर 
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    केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा संशोनधर् । 


