
 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 

गण्डकी प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ०३) ऩोखया, असाय २६ गते, २०७७ सार (अततरयक्ताङ्क ०४ 
 

बाग 1 

प्रदेश सयकाय 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम 
नेऩारको सॊविधान फभोशजभ प्रदेश सबारे फनाएको देहाम फभोशजभको ऐन 

सिवसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ । 

सम्फत ्२०७७ सारको ऐन नॊ. ६ 

गाॉउसबा, नगयसबा य शजल्रा सभन्िम सतभततका सदस्मरे ऩाउन े सवुिधा सम्फन्धभा 
व्मिस्था गनव फनकेो ऐन 
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प्रस्तािना् गाॉउसबा, नगयसबा य शजल्रा सभन्िम सतभततका सदस्मको सवुिधा सम्फन्धी 
प्रचतरत कानूनी व्मिस्थाराई सभमानकूुर फनाउन िाञ्छनीम बएकोरे, 

गण्डकी प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "गाॉउसबा, नगयसबा य शजल्रा सभन्िम 
सतभततका सदस्मरे ऩाउने सवुिधा सम्फन्धी ऐन, 2076" यहेको छ। 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 

2. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथव नरागभेा मस ऐनभा,–  

(क) "अध्मऺ" बन्नारे सॊविधानको धाया २१५ को उऩधाया (१) 
फभोशजभको गाउॉ कामवऩातरकाको अध्मऺ सम्झन ुऩछव । 

(ख) "उऩप्रभखु" बन्नारे सॊविधानको धाया २१६ को उऩधाया (२) 
फभोशजभको नगय कामवऩातरकाको उऩप्रभखु सम्झन ुऩछव । 

(ग) "उऩाध्मऺ" बन्नारे सॊविधानको धाया २१५ को उऩधाया (२) 
फभोशजभको गाउॉ कामवऩातरकाको उऩाध्मऺ सम्झन ुऩछव। 

(घ) "कामवऩातरका" बन्नारे गाउॉ कामवऩातरका िा नगय कामवऩातरका 
सम्झन ुऩछव। 

(ङ) "कामवऩातरका सदस्म" बन्नारे सॊविधानको धाया २१५ को उऩधाया 
(४) तथा धाया २१६ को उऩधाया (४) फभोशजभका कामवऩातरकाको 
सदस्म सम्झन ुऩछव। 

(च) "ऩदातधकायी" बन्नारे अध्मऺ, उऩाध्मऺ, प्रभखु, उऩप्रभखु तथा 
सतभततको प्रभखु य उऩप्रभखु सम्झन ुऩछव।  

(छ) "प्रभखु" बन्नारे सॊविधानको धाया २१६ को उऩधाया (१) 
फभोशजभको नगय कामवऩातरकाको प्रभखु सम्झन ुऩछव। 

(ज) "िडा" बन्नारे गाउॉऩातरका िा नगयऩातरकाको िडा सम्झन ुऩछव। 

(झ) "िडा अध्मऺ" बन्नारे सॊविधानको धाया २१५ को उऩधाया (२) 
तथा धाया २१६ को उऩधाया (२) फभोशजभको िडा अध्मऺ सम्झन ु
ऩछव। 

(ञ) "सदस्म" बन्नारे सॊविधानको धाया २२२ को उऩधाया (२) तथा 
धाया २२३ को उऩधाया (२) फभोशजभका सदस्म सम्झन ुऩछव य सो 
शब्दरे सॊविधानको धाया २२० को उऩधाया (३) फभोशजभका 
शजल्रा सभन्िम सतभततको सदस्मराई सभेत जनाउॉछ। 

(ट) "सतभतत" बन्नारे सॊविधानको धाया २२० को उऩधाया (३) 
फभोशजभको  शजल्रा सभन्िम सतभतत सम्झन ुऩछव। 
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(ठ) "सतभततको प्रभखु" बन्नारे सतभततको प्रभखु सम्झन ुऩछव। 

(ड) "सतभततको उऩप्रभखु" बन्नारे सतभततको उऩप्रभखु सम्झन ुऩछव। 

(ढ) "सबा" बन्नारे गाउॉऩातरकाको हकभा गाउॉ सबा, नगयऩातरकाको 
हकभा नगय सबा सम्झन ुऩछव। 

(ण) "सबाका सदस्म" बन्नारे गाउॉ सबा य नगय सबाका सदस्म सम्झन ु
ऩछव। 

(त) "सॊविधान" बन् नारे नऩेारको सॊविधान सम्झन ुऩछव। 

(थ) "स्थानीम तह” बन्नारे गाउॉऩातरका, नगयऩातरका िा शजल्रा सभन्िम 
सतभतत सम्झन ुऩछव। 

 

3. सवुिधा् (1) ऩदातधकायी य सदस्मरे आपू तनिावशचत बई ऩदबाय ग्रहण गयेको 
तभततदेशख स्थानीम तहको आन्तरयक स्रोत सभेतको आधायभा अनसूुची फभोशजभको 
यकभभा नफढ्ने गयी मस ऐनभा उल्रेख बएको सवुिधा ऩाउनेछन।्  

(2) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन मो ऐन प्रायम्ब 
हनु ुअशघ कामभ यहेको "स्थानीम तहका ऩदातधकायी तथा सदस्मको सवुिधा सम्फन्धी 
ऐन, 207४" फभोशजभ भातसक सवुिधा नऩाएका ऩदातधकायी िा सदस्मरे सो सवुिधा 
नऩाएको तभतत देशख भात्र मस ऐन फभोशजभको सवुिधा ऩाउनेछन।् 

तय चयभ आतथवक विशृ्रङ् खरता िा प्राकृततक विऩ्  िा भहाभायीको 
कायणरे गम्बीय सॊकट उत्ऩन् न बई सॊकटकार घोषणा बएको अिस्थाभा मो 
व्मिस्था रागू हनु ेछैन।  

4. सिायी तथा मातामात सवुिधा् (१) ऩदातधकायीराई सम्फशन्धत स्थानीम तहरे सिायी 
चारक सवहतको हरकुा सिायी साधन उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ य मसयी सिायी 
साधन उऩरब्ध गयाएकोभा अनसूुची फभोशजभको इन्धन तथा भोविर सभेत उऩरब्ध 
गयाउनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको सिायी साधन उऩरब्ध गयाएकोभा 
अनसूुची फभोशजभको मातामात सवुिधा उऩरब्ध गयाइने छैन। सिायी साधन 
उऩरब्ध नगयाएको अिस्थाभा ऩदातधकायीरे अनसूुची फभोशजभको मातामात सवुिधा 
ऩाउनेछ। 

(३) ऩदातधकायी फाहेकका सदस्मरे अनसूुची फभोशजभको यकभ मातामात 
सवुिधा िाऩत ऩाउनेछ। 
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तय, कुनै िडा अध्मऺरे मातामात सवुिधा िाऩत कुनै सिायी साधन िा 
इन्धन सवुिधा ऩाएको बए मातामात सवुिधा िाऩतको यकभ ऩाउने छैन। 

5. सञ् चाय सवुिधा् ऩदातधकायी तथा सदस्मरे सञ् चाय सवुिधा िाऩत अनसूुची 
फभोशजभको यकभ टेतरपोन तथा भोफाइर रयचाजव सवुिधा य ऩत्रऩतत्रका तथा 
इन्टयनेट सवुिधा िाऩत ऩाउनेछन।्  

6. अतततथ सत्काय सवुिधा् ऩदातधकायी तथा सदस्मरे अनसूुची फभोशजभको यकभ अतततथ 
सत्काय सवुिधा िाऩत ऩाउनेछन।्  

7. अन्म सवुिधा् (१) ऩदातधकायी तथा सदस्मरे अनसूुची फभोशजभको अनगुभन सवुिधा 
ऩाउनेछन।् 

(२) ऩदातधकायी तथा सदस्मरे अनसूुची फभोशजभको सभन्िम य 
सहजीकयण सवुिधा ऩाउनेछन।् 

 (३) ऩदातधकायी तथा सदस्मरे अनसूुची फभोशजभ आफ्नो धभव, 
सॊस्कृतत य ऩयम्ऩया अनसुाय भनाइने चाडऩिवको रातग अनसूुची फभोशजभको सवुिधा 
ऩाउनेछन।्  

8. फैठक बत्ा् (१) ऩदातधकायी तथा सदस्मरे सबा िा कामवऩातरका िा िडा सतभतत 
िा न्मावमक सतभतत रगामत स्थानीम तहको अन्म कुनै सतभतत िा उऩसतभततको 
फैठकभा बाग तरएको प्रत्मेक ददनको रातग अनसूुची फभोशजभको यकभ फैठक बत्ा 
िाऩत ऩाउनेछन।्  

(२) िडा सतभततको हकभा उऩदपा (१) फभोशजभ फैठक बत्ा प्रतत 
भवहना फढीभा तीन िटा फैठकसम्भको भात्र ऩाइनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोशजभको फैठक व्मिस्थाऩनका रातग खवटने फढीभा 
तीन जना कभवचायीहरुरे सदस्म सयह फैठक बत्ा ऩाउनेछन।् 

(४) एक ददनभा जतत ऩटक फैठक फसेको बएऩतन एउटा फैठकको भात्र 
फैठक बत्ा ऩाइनेछ। 

स्ऩविकयण् मस दपाको प्रमोजनको रातग “न्मावमक सतभतत” बन्नारे 
सॊविधानको धाया २१७ फभोशजभको न्मावमक सतभतत सम्झन ुऩछव।   

9. दैतनक बत्ा तथा भ्रभण खचव्  (१) ऩदातधकायी तथा सदस्मरे स्थानीम तहसॉग 
सम्फशन्धत काभको तसरतसराभा आफ्नो कामवऺ ेत्र फाहेक नेऩारतबत्र िा नेऩार फावहय 
भ्रभण गदाव स्थानीम तहको आन्तरयक स्रोत सभेतको आधायभा अनसूुची फभोशजभको 
दयभा नफढ्ने गयी दैतनक बत्ा तथा भ्रभण खचव ऩाउनेछन।् 
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(२) ऩदातधकायी तथा सदस्मरे उऩदपा (१) फभोशजभ भ्रभण गदाव राग्न े
मातामात खचव िाऩत वटकट िा तफर फभोशजभको यकभ ऩाउनेछन ्।  

10. तफभा सतुफधा: ऩदातधकायी तथा सदस्मराई अनसूुचीभा उल्रेख बएको यकभभा नफढ्न े
गयी विभा शलु्क (वप्रतभमभ) िाऩत तफर फभोशजभको यकभ बकु्तानी गरयनेछ। 

11. तनजी सशचिारमको व्मिस्था् (१) भहानगयऩातरकाको प्रभखुरे आन्तरयक स्रोतफाट 
खचव व्महोने गयी याजऩत्र अनवङ्कत प्रथभ शे्रणी िा सो सयहको स्िकीम सशचि याख्न 
ऩाउनेछन।् 

(२) भहानगयऩातरकाको उऩप्रभखु तथा नगयऩातरकाको प्रभखुरे 
आन्तरयक स्रोतफाट खचव व्महोने गयी याजऩत्र अनवङ्कत दद्वत्ीम शे्रणी िा सो सयहको 
स्िकीम सशचि याख्न ऩाउनेछन।् 

 (३) गाॉउऩातरकाको अध्मऺरे आन्तरयक स्रोतफाट खचव व्महोने गयी 
याजऩत्र अनवङ्कत दद्वततम शे्रणी िा सो सयहको स्िकीम सशचि याख्न ऩाउनेछन।् 

12. दृविविहीन य अशक्त ऩदातधकायी िा सदस्मराई विशेष सवुिधा् (१) कुनै ऩदातधकायी 
तथा सदस्म दृविविहीन िा शायीरयक रुऩरे अशक्त बई वहॉडडरु गनव सहमोगीको सेिा 
आिश्मक छ बने्न कुया अध्मऺ, प्रभखु िा सतभततको प्रभखुराई रागभेा गाउॉ 
कामवऩातरका, नगय कामवऩातरका िा सतभततरे त्मस्तो ऩदातधकायी तथा सदस्मको 
साथभा यहन ेतनजरे योजेको एक जना सहमोगीको सेिा उऩरब्ध गयाउनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ उऩरब्ध गयाइएको सहमोगीराई मस ऐन 
फभोशजभ सदस्मरे ऩाउन े सयहको फैठक बत्ा उऩरब्ध गयाइनेछ य त्मस्तो 
ऩदातधकायी तथा सदस्म भ्रभण गदाव तनजको सहमोगीराई तनजरे ऩाए सयहको दैतनक 
बत्ाको आधा यकभ य भ्रभण खचव उऩरब्ध गयाइनेछ।  

13. बत्ा तथा सवुिधा िाऩतको यकभ बकु्तानी् (१) ऩदातधकायी तथा सदस्मरे मस ऐन 
फभोशजभ ऩाउन े बत्ा तथा सवुिधा िाऩतको यकभ सम्फशन्धत स्थानीम तहको 
कामावरमरे सम्फशन्धत ऩदातधकायी िा सदस्मको फैंक खाता भापव त बकु्तानी गनुव 
ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩतन कुनै स्थानीम 
तहभा फैँङ्कको कामावरम नबइव कुनै ऩदातधकायी िा सदस्मरे फैंकभा खाता खोल्न 
नसक्ने अिस्था बएभा तनजरे ऩाउने बत्ा िा सवुिधा िाऩतको यकभ सम्फशन्धत 
स्थानीम तहको कामावरमफाट उऩरब्ध गयाउन फाधा ऩगु्न ेछैन।  

14. सवुिधा नऩाउने्  मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन कुनै 
ऩदातधकायी िा सदस्म आफ्नो ऩदफाट तनरशम्फत बएभा त्मस्तो तनरशम्फत अितधबय 
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य पौजदायी अतबमोगभा अदारतको आदेश फभोशजभ थनुा, कैद िा धयौटीभा यहेभा 
त्मसयी थनुा, कैद िा धयौटीभा यहेको अितधबयको रातग तनजरे मस ऐन फभोशजभ 
ऩाउने कुनै वकतसभको सवुिधा ऩाउने छैन। 

तय त्मस्तो अतबमोग प्रभाशणत नबई अदारतफाट सपाई ऩाएभा तनजरे मस 
ऐन फभोशजभको सवुिधा ऩाउनेछ । 

15. सवुिधा कभ हनु ेगयी तनणवम गनव सक्ने्  मस ऐन फभोशजभ तनधावयण गरयएको सवुिधा 
सम्फशन्धत सबारे आफ्नो आन्तरयक श्रोत तथा ऺभताका आधायभा कभ हनुे गयी 
तनणवम गनव सक्नेछ।  

16. अन्म सवुिधा नऩाउने्  कुनै ऩतन सदस्मरे मस ऐनरे तनधावयण गयेको सवुिधा िाहेक 
अन्म सवुिधा ऩाउने छैनन।् 

17. अनसूुची हेयपेय गनव सक्ने्  प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी 
अनसूुचीभा हेयपेय गनव सक्नेछ । 

18. खायेजी य फचाऊ् (१) स्थानीम तहका ऩदातधकायी तथा सदस्मको सवुिधा सम्फन्धी 
ऐन, २०७4 खायेज गरयएको छ । 

(२) स्थानीम तहका ऩदातधकायी तथा सदस्मको सवुिधा सम्फन्धी ऐन, 
२०७4 खायेज हनु ुअशघ सो ऐन फभोशजभ बएको काभ कायिाही मसै ऐन फभोशजभ 
बएको भातननेछ। 

द्रिव्म्- 

स्थानीम तहका ऩदातधकायी तथा सदस्मको सवुिधा सम्फन्धी ऐन, २०७४ सम्भातनत 
सिोच्च अदारतको तभतत २०७६।०७।०१ को पैसरा फाट खायेज बएको। 
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अनसूुची 
(दपा ३, ४, 5, ६, ७, 8, 9 य १० सॉग सम्फशन्धत) 

स्थानीम तहका ऩदातधकायी तथा सदस्मरे ऩाउने सवुिधा 
(क) गाउॉऩातरकाका ऩदातधकायी तथा सदस्मरे ऩाउने सवुिधा 

क्र. 

सॊ. 
सवुिधाको वकतसभ 

एकाइ 
दय 

अध्मऺ उऩाध्मऺ 
िडा 
अध्मऺ 

कामवऩातर
का 
सदस्म 

सबाका  

सदस्म 

१ सिायी इन्धन  

प्रतत 
भवहना 
तरटय 

९० ९०  १५ - - 

२ 
भोविर 

तै्रभातसक 
तरटय 

५  ५  १ - - 

३ 
मातामात सवुिधा 

प्रतत 
भवहना रु. 

१२,००० १२,००० १,५०० १,५०० १,५०० 

४ 

ऩत्रऩतत्रका, इन्टयनेट 
सवुिधा 

प्रतत 
भवहना रु. 

५,००० ४,००० ३,5०० 3,००० 2,0०० 

५ 

टेतरपोन तथा 

भोफाइर रयचाजव सवुिधा 

प्रतत 
भवहना रु. 

५,००० ४,००० ३,5०० 3,000 २,००० 

६ 
अतततथ सत्काय सवुिधा 

प्रतत 
भवहना रु. 10,००० 7,००० 6,००० 4,0०० २,5०० 

७ 
अनगुभन सवुिधा 

प्रतत 
भवहना रु. 

9,००० 10,००० 6,000 5,500 3,000 

८ 

सभन्िम य सहजीकयण 
सवुिधा 

प्रतत 
भवहना रु. 

7,००० 6,0०० 2,5०० 2,5०० 1,००० 

९ 
चाडऩिव सवुिधा 

िावषवक 
रु. 

२५,000 २5,000 २०,000 १८,000 १5,000 

१० 
फैठक बत्ा 

प्रतत 
फैठक रु. 

1,०0० 1,०0० 1,०0० 1,०0० 1,०0० 

११ 
दैतनक भ्रभण बत्ा प्रतत ददन १,८००  १,६०० १,५०० १,५०० १,५०० 
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रु. 

१२ विदेश भ्रभण गदावको 
दैतनक बत्ा (आमोजक 
सॊस्थारे होटर फासको 
प्रफन्ध गयेकोभा २५ 
प्रततशत भात्र उऩरब्ध 
हनेु ।) 

प्रतत ददन 
अभेरयकी 
डरयभा 

१३५ १३० १२५ १२५ १२० 

१३ 
तफभा िावषवक रु.  १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० 

(ख)  नगयऩातरकाका ऩदातधकायी तथा सदस्मरे ऩाउन ेसवुिधा  

(अ) नगयऩातरका 
क्र. 

सॊ. 
सवुिधाको वकतसभ एकाइ दय प्रभखु उऩप्रभखु िडा अध्मऺ 

कामवऩातर
का सदस्म 

सबाका 
सदस्म 

१ सिायी इन्धन  

प्रतत 
भवहना 
तरटय 

९० ९०  १५ - - 

२ 
भोविर 

तै्रभातसक 
तरटय 

५  ५  १ - - 

३ 
मातामात सवुिधा 

प्रतत 
भवहना रु. 

१२,००० १२,००० १,५०० १,५०० १,५०० 

४ 

ऩत्रऩतत्रका, इन्टयनेट 
सवुिधा 

प्रतत 
भवहना रु. 

५,००० ४,००० 4,००० 3,5०० 2,0०० 

५ 

टेतरपोन तथा 

भोफाइर रयचाजव सवुिधा 

प्रतत 
भवहना रु. 

५,००० 4,००० 4,००० 3,0०० २,००० 

६ 
अतततथ सत्काय सवुिधा 

प्रतत 
भवहना रु. 

12,००० 8,5०० 6,००० 4,0०० 3,0०० 

७ 
अनगुभन सवुिधा 

प्रतत 
भवहना रु. 

11,५०० 1२,५०० 6,000 6,000  ३,000 

८ 

सभन्िम य सहजीकयण 
सवुिधा 

प्रतत 
भवहना रु. 

7,००० 6,0०० 4,5०० 
4,००० 2००० 
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९ 
चाडऩिव सवुिधा िावषवक रु. 30,000 30,000 

२5,000 २०,000 १८,000 

१० 
फैठक बत्ा 

प्रतत फैठक 
रु. 

1,०0० 
1,०0० 1,०0० 1,०0० 1,०0० 

११ 
दैतनक भ्रभण बत्ा 

प्रतत ददन 
रु. 

१,8०० १,६०० १,५०० १,५०० १,५०० 

१२ विदेश भ्रभण गदावको 
दैतनक बत्ा (आमोजक 
सॊस्थारे होटर फासको 
प्रफन्ध गयेकोभा २५ 
प्रततशत भात्र उऩरब्ध 
हनेु ।) 

प्रतत ददन 
अभेरयकी 
डरयभा 

१४० १३५ १२५ १२५ १२० 

१३ 
तफभा िावषवक रु.  १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० 

(आ) भहानगयऩातरका 
क्र. 

सॊ. 

सवुिधाको 
वकतसभ 

एकाइ दय प्रभखु उऩप्रभखु 
िडा 
अध्मऺ 

कामवऩातर
का सदस्म 

सबाका 
सदस्म 

१ सिायी इन्धन  
प्रतत भवहना 
तरटय 

९० ९०  १५ - - 

२ 
भोविर 

तै्रभातसक 
तरटय 

५  ५  १ - - 

३ 
मातामात सवुिधा 

प्रतत भवहना 
रु. 

१5,००० १5,००० १,५०० १,५०० १,५०० 

४ 

ऩत्रऩतत्रका, 
इन्टयनेट 
सवुिधा 

प्रतत भवहना 
रु. 

५,००० ५,००० 4,००० 4,००० 2,0०० 

५ 

टेतरपोन तथा 

भोफाइर रयचाजव 
सवुिधा 

प्रतत भवहना 
रु. 

५,००० ५,००० 4,००० 4,0०० २,००० 

६ 

अतततथ सत्काय 
सवुिधा 

प्रतत भवहना 
रु. 

14,००० 12,००० 7,5०० ७,० ०० 4,००० 
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७ 
अनगुभन सवुिधा 

प्रतत भवहना 
रु. 

13,००० 14,००० 7,000 ६,000 3,500 

८ 

सभन्िम य 
सहजीकयण 
सवुिधा 

प्रतत भवहना 
रु. 

1४,००० ९,0०० 6,००० 5,००० 

3,000 

९ 
चाडऩिव सवुिधा िावषवक रु. 3५,000 35,000 

30,000 २५,000 2०,000 

१० 
फैठक बत्ा प्रतत फैठक रु. 1,०0० 1,०0० 1,०0० 1,०0० 1,०0० 

११ 

दैतनक भ्रभण 
बत्ा 

प्रतत ददन रु. 2,०००  १,8०० १,६०० १,६०० १,६०० 

१२ विदेश भ्रभण 
गदावको दैतनक 
बत्ा (आमोजक 
सॊस्थारे होटर 
फासको प्रफन्ध 
गयेकोभा २५ 
प्रततशत भात्र 
उऩरब्ध हनेु 
।) 

प्रतत ददन 
अभेरयकी 
डरयभा 

१5० १३5 १२५ १२५ १२० 

१३ 
तफभा िावषवक रु.  १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० 

(ग)  शजल्रा सभन्िम सतभततका ऩदातधकायी तथा सदस्मरे ऩाउन ेसवुिधा 

क्र. 

सॊ. 
सवुिधाको वकतसभ एकाइ दय प्रभखु उऩप्रभखु 

सतभततका 
सदस्म 

१ सिायी इन्धन  
प्रतत भवहना 
तरटय 

९० ९०  - 

२ 
भोविर तै्रभातसक तरटय ५  ५  -  

३ 
मातामात सवुिधा प्रतत भवहना रु. १5,००० १२,००० 1500 

४ 
ऩत्रऩतत्रका, इन्टयनेट सवुिधा प्रतत भवहना रु. ५,००० ४,००० 3,0०० 
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५ 

टेतरपोन तथा 

भोफाइर रयचाजव सवुिधा 
प्रतत भवहना रु. ५,००० ४,००० 3,००० 

६ 
अतततथ सत्काय सवुिधा प्रतत भवहना रु. 12,००० 8,००० ६,००० 

७ 
अनगुभन सवुिधा प्रतत भवहना रु. 14,००० 12,००० 8,000 

८ 
सभन्िम य सहजीकयण सवुिधा प्रतत भवहना रु. 10,००० 8,0०० 3,500 

९ 
चाडऩिव सवुिधा िावषवक रु. 3२,000 २८,000 

2५,000 

१० 
फैठक बत्ा प्रतत फैठक रु. 1,०0० 1,०0० 1,०0० 

११ 
दैतनक भ्रभण बत्ा प्रतत ददन रु. १,8०० १,६०० १,५०० 

१२ विदेश भ्रभण गदावको दैतनक 
बत्ा (आमोजक सॊस्थारे होटर 
फासको प्रफन्ध गयेकोभा २५ 
प्रततशत भात्र उऩरब्ध हनेु ।) 

प्रतत ददन 
अभेरयकी डरयभा 

१५० १३५ १२० 

१३ 
तफभा िावषवक रु.  १०,००० १०,००० १०,००० 

 

द्रिव्म्१. ऩदातधकायी तथा सदस्मरे विदेश भ्रभण गदाव बायतको चेन्नाई¸ हैदयाफाद¸ फैँगरोय¸ 
भमु्फई¸ ददल्री¸ कोरकाता¸ य फङ्गरादेशको ढाका य चटगाउॉ फाहेक बायत य फङ्गरादेशको 
अन्म स्थानभा यात तफताउन ु ऩदाव भातथ उशल्रशखत दयको ऩचास प्रततशत यकभ भात्र 
ददइनेछ। 
 

प्रभाणीकयण तभतत् 207७/0३/२६ 

 

 

 

 

 भदु्रक : आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, प्रदेश सयकाय, गण्डकी  प्रदेश । भूल्म रु २५।- 

आऻारे¸ 

वकयणयाज शभाव 
प्रदेश सयकायको सशचि 


