
 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 

गण्डकी प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ०३) ऩोखया, असाय ३१ गते, २०७७ सार (अततरयक्ताङ्क ०6 
 

बाग 1 

प्रदेश सयकाय 

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

सिवसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ । 

सॊित ्२०७७ सारको ऐन नॊ. 7 
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प्रदेश रोक सेिा आमोगका ऩदातधकायीको ऩारयश्रतभक, सेिाको शतव य  सवुिधा सम्फन्धभा 
व्मिस्था गनव फनकेो ऐन 

प्रस्तािना:  प्रदेश रोक सेिा आमोगका ऩदातधकायीको ऩारयश्रतभक, सेिाको शतव य सवुिधा 
सम्फन्धभा कानूनी व्मिस्था गनव िाञ्छनीम बएकोरे, 

गण्डकी प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

ऩरयच्छेद-१  

प्रायशम्बक 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मो ऐनको नाभ “प्रदेश रोक सेिा आमोगका 
ऩदातधकायीको ऩारयश्रतभक, सेिाको शतव य सवुिधा सम्फन्धी ऐन, २०७६” यहेको 
छ।   

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ।  

2. ऩरयबाषा: विषम िा प्रसङ्गरे अको अथव नरागभेा मस ऐनभा,– 

(क) "अध्मऺ" बन्नारे प्रदेश रोक सेिा आमोगको अध्मऺ सम्झन ुऩछव।   

(ख) “आमोग” बन्नारे सॊविधानको धाया २४४ फभोशजभको प्रदेश रोक 
सेिा आमोग सम्झन ुऩछव। 

(ग) "कामावरम" बन्नारे आमोगको कामावरम सम्झन ुऩछव।  

(घ) "ऩदातधकायी" बन्नारे आमोगका अध्मऺ िा सदस्म सम्झन ुऩछव। 

(ङ)  “सदस्म” बन्नारे आमोगको सदस्म सम्झन ु ऩछव य सो शब्दरे 
अध्मऺ सभेतराई जनाउॉछ। 

(च) “सॊविधान” बन्नारे नेऩारको सॊविधान सम्झन ुऩछव। 
 

ऩरयच्छेद-२  

ऩारयश्रतभक य सवुिधा 
3. ऩारयश्रतभक: (१) ऩदातधकायीरे मस ऐनको अनसूुचीभा उल्रेख बए फभोशजभको 

ऩारयश्रतभक ऩाउनेछ। 

(२) ऩदातधकायीको ऩदाितध सभाप्त बएभा िा तनजरे ददएको याजीनाभा 
स्िीकृत बएभा िा भतृ्म ु बएभा िा अरु कुनै कायणफाट तनजरे ऩदफाट अिकाश 
ऩाएभा तनजराई आफ्नो ऩद कामभ यहेको ददनसम्भ ऩाउने ऩारयश्रतभकको अततरयक्त 
एक भवहनाको थऩ ऩारयश्रतभक उऩरब्ध गयाइनेछ। 

(३) ऩदातधकायीरे उऩदपा (२) फभोशजभ ऩाउने ऩारयश्रतभक िा थऩ 
ऩारयश्रतभक अिस्था अनसुाय तनजराई िा तनजरे इच्छाएको व्मशक्तराई उऩरब्ध 
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गयाइनेछ। तनजको भतृ्म ुबएभा तनजरे कसैराई इच्छाएको यहेनछ िा इच्छाईएको 
व्मशक्त जीवित यहेनछ बन े त्मस्तो ऩारयश्रतभकको यकभ तनजको नशजकको 
हकिाराराई उऩरब्ध गयाइनेछ।   

4. आिास सवुिधा: (१) ऩदातधकायीराई सयकायी आिासको फन्दोिस्त गरयनेछ। त्मस्तो 
आिासको फन्दोिस्त नबएकोभा य ऩोखया भहानगयऩातरकाभा आफ्नै घय नबएभा 
भातसक रुऩभा अनसूुची फभोशजभको यकभ आिास सवुिधा फाऩत उऩरब्ध 
गयाइनेछ।  

(2) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन ऩोखया 
भहानगयऩातरकाभा घय हनुे ऩदातधकायीराई सयकायी आिास प्रमोग नगयी आफ्नो 
घयभा फस्न चाहेभा आिास सवुिधा फाऩतको आधा यकभ आिास भभवत य सम्बाय 
फाऩत उऩरब्ध गयाइनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ फन्दोिस्त बएको सयकायी आिासको भभवत, 
सम्बाय सयकायी खचवभा गरयनेछ। 

(4) मस दपा फभोशजभको सवुिधा उऩदपा (१) फभोशजभको सयकायी 
आिास प्रमोग गने ऩदातधकायीराई आफ्नो ऩदाितध सभाप् त बएको तभततरे ऩन्ध्र 
ददनसम्भ उऩरब्ध गयाइनेछ।  

5. सञ् चाय सवुिधा  (१) ऩदातधकायीरे भोफाइर य ऩत्रऩतत्रका खचव फाऩत सञ् चाय 
सवुिधाको रुऩभा अनसूुचीभा उल्रेख बए फभोशजभको यकभ ऩाउनेछ।  

(२) ऩदातधकायीराई आिासभा स्िदेशी करको रातग एक राइन 
टेतरपोन य इन्टयनेट जडान गयी तफर फभोशजभको भहसरु बकु्तानी गरयनेछ।  

6. धाया, तफजरुी भहसरु: ऩदातधकायीराई धाया तथा तफजरुीको भहसरु फाऩत अनसूुचीभा 
उल्रेख बए फभोशजभको यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ। 

  तय सयकायी आिास िा कामावरमरे बाडाभा तरएको आिासभा फस्न े
ऩदातधकायीराई मस्तो यकभ उऩरब्ध गयाइने छैन। 

7. रगुा बत्ता: ऩदातधकायीराई प्रत्मेक िषवको चैत्र भसान्तभा अनसूुचीभा उल्रेख बए 
फभोशजभको रगुा बत्ता उऩरब्ध गयाइनेछ।  

8. चाडऩिव खचव: ऩदातधकायीराई खाईऩाई आएको एक भवहनाको ऩारयश्रतभक फयाफयको 
यकभ एक आतथवक िषवभा एक ऩटक आफ्नो धभव, सॊस्कृतत य ऩयम्ऩया अनसुाय 
भनाउने भखु्म चाडऩिवको अिसयभा चाडऩिव खचव फाऩत उऩरब्ध गयाइनेछ। 

9. सिायी तथा इन्धन सवुिधा  ऩदातधकायीराई चारक सवहतको एक हरकुा सिायी 
साधन य सोका रातग अनसूुची फभोशजभको इन्धन सवुिधा उऩरब्ध गयाइनेछ। 

10. अतततथ सत्काय खचव  ऩदातधकायीराई अनसूुचीभा तोवकए फभोशजभको अतततथ सत्काय 
खचव उऩरब्ध गयाइनेछ। 
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11. भ्रभण सम्फन्धी व्मिस्था  (१) अध्मऺरे आफ्नो सात ददनसम्भको भ्रभण आदेश 
आपैं रे स्िीकृत गनव सक्नेछ य सो अितधबन्दा फढीको भ्रभण आदेश प्रदेश 
प्रभखुफाट स्िीकृत गयाउन ुऩनेछ। 

  (२) सदस्मको भ्रभण आदेश अध्मऺरे स्िीकृत गनेछ। 

  (३) ऩदातधकायीरे विदेश भ्रभण प्रचतरत कानून फभोशजभ स्िीकृत गयाउन ु
ऩनेछ। 

  (४) ऩदातधकायीराई स्िीकृत भ्रभणभा जाॉदा अनसूुचीभा तोवकए 
फभोशजभको दैतनक बत्ता तथा भ्रभण खचव उऩरब्ध गयाइनेछ।   

12. तफभा खचव : ऩदातधकायीरे सयकायी काभको तसरतसराभा नेऩारतबत्र िा फावहय भ्रभण 
गदाव भ्रभण अितधको दश राख रुऩैमाॉसम्भको तफभा गदाव राग्ने वप्रतभमभ फाऩतको 
यकभ सम्फशन्धत तफभकराई बकु्तानी गरयनेछ।  

 

ऩरयच्छेद-३ 

तफदा सम्फन्धी व्मिस्था 
13. तफदा  ऩदातधकायीरे देहामका फभोशजभका तफदा ऩाउनेछ:- 

(क) बैऩयी आउने य ऩिव तफदा,  

(ख) घय तफदा, 
(ग) तफयाभी तफदा, 
(घ) वकरयमा तफदा, 
(ङ) विशेष तफदा, 
(च) प्रसतुत तफदा, 
(छ) प्रसतुत स्माहाय तफदा ।   

14. बैऩयी आउन ेय ऩिव तफदा  (१) ऩदातधकायीरे प्रत्मेक िषव ऩयुा ऩारयश्रतभक सवहतको 
छ ददन बैऩयी आउन ेतफदा य छ ददन ऩिव तफदा ऩाउनेछ।  

(२) बैऩयी आउने य ऩिव तफदा सशञ् चत गनव सवकने छैन। 

15. घय तफदा  (१) ऩदातधकायीरे काभ गयेको अितधको फाह्र ददनको एक ददनको दयरे 
ऩूया ऩारयश्रतभक सवहतको घय तफदा ऩाउनेछ। 

स्ऩष्टीकयण  मस दपाको प्रमोजनको रातग "काभ गयेको अितध" बन्नारे काभ गयेको 
ददन, बैऩयी आउन े य ऩिव विदाभा फसेको ददन य सािवजतनक तफदाको ददनराई 
जनाउनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको घय तफदा फढीभा नब्फे ददनसम्भ सशञ् चत 
गयी याख् न सवकनेछ। 
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(३) ऩदातधकायीरे अिकाश हुॉदाका फखत उऩदपा (२) फभोशजभ सशञ् चत 
यहेको घय तफदा िाऩत आपूरे खाईऩाई आएको ऩारयश्रतभकको दयरे हनु आउन े
यकभ एकभषु्ट ऩाउनेछ।   

16. तफयाभी तफदा  (१) ऩदातधकायीरे प्रत्मेक िषव ऩन्ध्र ददनका दयरे ऩारयश्रतभक सवहतको 
तफयाभी तफदा ऩाउनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको तफयाभी तफदा सशञ् चत गनव सवकनेछ। 

(३) ऩदातधकायीरे अिकाश हुॉदाका फखत उऩदपा (२) फभोशजभ सशञ् चत 
यहेको तफयाभी तफदा िाऩत आपूरे खाईऩाई आएको ऩारयश्रतभकको दयरे हनु आउन े
यकभ एकभषु्ट ऩाउनेछ।   

 (4) ऩदातधकायीरे कुनै कडा योग रागी स्िीकृत शचवकत्सकको प्रभाण 
ऩत्र ऩेश गयेभा तफयाभी तफदा फाॉकी नबए दईु भवहनासम्भ ऩारयश्रतभक सवहतको य 
त्मस्तो ऩारयश्रतभक सवहतको थऩ तफयाभी तफदा तरई सकेऩतछ एक ऩटकभा थऩ चाय 
भवहनासम्भ य सेिा अितधबयभा जम्भा फाह्र भवहनाभा नफ्ने गयी विना 
ऩारयश्रतभकको विशेष तफयाभी तफदा ऩाउन सक्नेछ।  

17. वकरयमा तफदा  ऩदातधकायीरे आपै वकरयमा फस्न ुऩदाव कुर, धभव िा सॊस्काय अनसुाय 
फढीभा ऩन्ध्र ददनको ऩारयश्रतभक सवहतको वकरयमा तफदा ऩाउनेछ। 

18. विशेष तफदा  ऩदातधकायीरे देहाम फभोशजभ विशेष तफदा ऩाउन सक्नेछ य त्मस्तो 
तफदा आधा ऩारयश्रतभक सवहतको हनुेछ -  

 (क) एक ऩटकभा एक भवहनाभा नफढाई, य 

 (ख) सेिाको अितध बयभा जम्भा तीन भवहनाभा नफढाई ।  

19. प्रसूतत तफदा  आमोगका भवहरा ऩदातधकायीरे प्रसूततको अशघऩतछ गयी अन्ठानब्फे ददन 
ऩूया ऩारयश्रतभक सवहतको प्रसूतत तफदा ऩाउनेछ।  

20. प्रसूतत स्माहाय तफदा  ऩदातधकायीरे ऩत्नी सतु्केयी हनु ेबएभा सतु्केयीको अशघ िा ऩतछ 
गयी ऩन्ध्र ददन ऩूया ऩारयश्रतभक सवहतको प्रसूतत स्माहाय तफदा ऩाउनेछ।   

21. तफदा ददन ेअतधकायी  (१) ऩदातधकायीरे आफ्नो बैऩयी आउन ेय ऩिव तफदा आपै तरन 
सक्नेछ य सोको जानकायी कामावरमराई ददन ुऩनेछ ।  

(२) अध्मऺरे आफ्नो सात ददनसम्भको अन्म तफदा आपैरे स्िीकृत गनव 
सक्नेछ य सदस्मरे अन्म तफदा अध्मऺफाट स्िीकृत गयाउन ुऩनेछ । 

(३) अध्मऺरे आफ्नो सात ददनबन्दा फढीको अन्म तफदा प्रदेश प्रभखुफाट 
स्िीकृत गयाउन ुऩनेछ। 

ऩरयच्छेद–४ 

उऩचाय खचव 
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22. उऩचाय खचव  (१) ऩदातधकायीरे आपू तफयाभी बई उऩचाय गयाउॉदा देहाम 
फभोशजभको उऩचाय खचव ऩाउनेछ –    

(क) स्िदेशको अस्ऩतारभा बनाव हुॉदा य उऩचाय गयाउॉदा रागकेो 
अस्ऩतारको तफर फभोशजभको खचव य अस्ऩतारको 
शचवकत्सकको प्रशेस्िप्शन फभोशजभ खरयद गयेको औषधी खचव, 
तय शचवकत्सकको प्रशेस्िप्शनभा योगको तनदान (डाइग्नोतसस) 
गरयएको हनु ुऩनेछ । 

(ख) प्राशस्टक सजवयी फाहेक सफै वकतसभको शचयपाय (सशजवकर 
अऩयेशन) गदाव रागकेो तफर फभोशजभको खचव, 
तय तनजी नतसवङ होभभा शचयपाय गयेको खचव बन े उऩरब्ध 
गयाइने छैन।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन कुर सेिा 
अितधबय ऩदातधकायीरे ऩाउने फाह्र भवहनाको ऩारयश्रतभक बन्दा फढी यकभको 
उऩचाय खचव उऩरब्ध गयाइने छैन।   

(३) नेऩार भेतडकर फोडवरे नेऩारतबत्र औषतध उऩचाय हनु नसक्न ेबनी 
तसपारयस गयेभा विदेशभा गई उऩचाय गयाउन चाहन ेऩदातधकायीराई उऩदपा (१) 
फभोशजभ ऩाउन ेउऩचाय खचवको अततरयक्त सेिा अितधभा ऩन्ध्र राखभा नफ्ने गयी 
प्रदेश सयकायरे थऩ आतथवक सहामता ददन सक्नेछ।  

(४) मस दपा फभोशजभ ऩाउने उऩचाय खचव तरन नऩाउॉदै ऩदातधकायीको 
भतृ्म ुबएभा त्मस्तो उऩचाय खचव दपा ३ को उऩदपा (३) भा तोवकएको व्मशक्तरे 
तरन ऩाउनेछ।   

(५) ऩदातधकायीरे अिकाश प्राप्त गदाव उऩदपा (२) फभोशजभ कुर सेिा 
अितधबयभा ऩाउने उऩचाय खचव भध्मे केही तरई िा नतरई उऩचाय खचव फाॉकी 
यहेको बए ऩदातधकायीरे सेिा गयेको प्रतत िषवको दईु भवहनाको भातसक 
ऩारयश्रतभकको दयरे हनु आउने यकभ भध्मे फाॉकी यकभ ऩदातधकायीरे अिकाश प्राप्त 
गयेऩतछ तरन ऩाउनेछ।  

(६) मस दपा फभोशजभ उऩचाय खचव भाग गने ऩदातधकायीरे कामावरमभा 
उऩशस्थत हनु नसक्ने गयी तफयाभी बएको अिस्थाभा तफयाभी तफदा फाॉकी बएसम्भ 
तफयाभी तफदा नै भाग गनुव ऩनेछ। तफयाभी तफदा नबएभा भात्र अन्म तफदा भाग गनव 
ऩाउनेछ।    

(७) मस दपा फभोशजभ ऩदातधकायीरे ऩाएको उऩचाय खचवको विियण 
कामावरमको अतबरेखभा याख् नऩुनेछ।  

 
 



खण्ड ०3) अरय ०6,  प्रदेश याजऩत्र बाग १ तभतत २०७७।०३।३१ 

7 
 

ऩरयच्छेद-५  

विविध 

23. कामवफाहकको व्मिस्था  (१) आमोगको अध्मऺ तफदा फसेकोभा तफदाको अितधबय िा 
अध्मऺको ऩद रयक्त हनु आएको अिस्थाभा त्मस्तो रयक्त ऩद ऩूततव नबएसम्भको 
रातग आमोगका िरयष्ठतभ सदस्मरे कामवफाहक अध्मऺ बई काभ गनेछ।   

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ कामवफाहक अध्मऺ बई काभ गने व्मशक्तरे 
त्मसयी कामवफाहक अध्मऺ बएको अितधबयको रातग अध्मऺरे ऩाए सयह ऩारयश्रतभक 
य सवुिधा ऩाउनेछ।  

24. उभेयको गणना  ऩदातधकायीको उभेय देहामका आधायभा गणना गदाव जनु उभेयफाट 
तनज ऩवहरे अिकाश हनु्छ सोही आधायभा उभेयको गणना गरयनेछ - 

(क) तनजरे ऩेश गयेको शशऺण सॊस्थाको प्रभाणऩत्रभा रेशखएको जन्भ ददन 
िा िषवफाट हनु आउने उभेय,  

(ख) तनजको नागरयकताको प्रभाणऩत्रभा रेशखएको जन्भ ददन िा िषवफाट 
हनु आउन ेउभेय।   

25. सञ् चम कोष  प्रदेश सयकायरे ऩदातधकायीको भातसक ऩारयश्रतभकफाट समकडा दशका 
दयरे सञ् चम कोष कट्टा गयी सो यकभभा शतप्रततशत यकभ थऩ गयी कभवचायी 
सञ् चम कोषभा जम्भा गरयददनेछ।   

26. सवुिधा राग ु हनु े ऩदातधकायीरे मो ऐन फभोशजभ ऩाउन े सवुिधा शऩथ गयेको 
तभततदेशख ऩाउनेछ।  

27. अनसूुचीभा हेयपेय: ऩदातधकायीरे खाइऩाई आएको ऩारयश्रतभक तथा सवुिधाको 
यकभभा नघट्न े गयी प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी 
अनसूुचीभा आिश्मक हेयपेय गनव सक्नेछ।  
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अनसूुची 
(दपा 3, 4, 5, 6, ७, ९, १० य ११ सॉग सम्फशन्धत) 

आमोगका अध्मऺ िा सदस्मको सवुिधा 
 

ि. सॊ. सवुिधाको प्रकाय इकाइ दय अध्मऺ सदस्म 

1.  ऩारयश्रतभक 
भातसक रुऩैमाॉ 
 

6०,680/- ५१,०००/- 

2.  आिास सवुिधा भातसक रुऩैमाॉ २०,000/- २०,000/- 

3.  सञ् चाय सवुिधा  भातसक रुऩैमाॉ ५,000/- 3,000/- 

4.  धाया तफजरुी भातसक रुऩैमाॉ 1,500/- 1,500/- 

5.  रगुा बत्ता िावषवक रुऩैमाॉ 10,000/- 10,000/- 

6.  इन्धन भातसक तरटय १२५ तर. १०० तर. 

7.  भोतफर तै्रभातसक तरटय ५ तर. ५ तर. 

8.  अतततथ सत्काय भातसक रुऩैमाॉ १०,०००।- ५,०००।- 

9.  

दैतनक बत्ता य भ्रभण 
खचव (स्िदेश य 
विदेश) 

प्रतत ददन 

नेऩार सयकायको 
या.ऩ. विशशष्ट 
शे्रणीको कभवचायी 
सयह। 

नेऩार सयकायको 
या.ऩ. प्रथभ शे्रणीको 
कभवचायी सयह। 

 
 

 

प्रभाणीकयण तभतत  207७/0३/31 

 

 

 

 भदु्रक : आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, प्रदेश सयकाय, गण्डकी  प्रदेश । भूल्म रु 10।- 

आऻारे¸ 

काशी याभ गैये 

प्रदेश सयकायको तन. सशचि 


