
 

प्रदेश रोक सेवा आमोगका ऩदाधधकायीको ऩारयश्रधभक, सेवाको शतत य 
सवुवधा सम्फन्धी ऐन, २०७६ 

 (धभधत २०७७ सार काधततक भसान्तसम्भ बएका सॊशोधनहरु सभेत धभराइएको) 
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प्रदेश रोक सेवा आमोगका ऩदाधधकायीको ऩारयश्रधभक, सेवाको शतत य सवुवधा 
सम्फन्धी ऐन, २०७६ 

प्रभाणीकयण य प्रकाशन धभधत 

2077।०३।३१ 

२०७७ सारको ऐन नॊ ७ 

प्रदेश रोक सेवा आमोगका ऩदाधधकायीको ऩारयश्रधभक, सेवाको शतत य  सवुवधा सम्फन्धभा व्मवस्था गनत 
फनकेो ऐन 

प्रस्तावना:  प्रदेश रोक सेवा आमोगका ऩदाधधकायीको ऩारयश्रधभक, सेवाको शतत य सवुवधा सम्फन्धभा 
कानूनी व्मवस्था गनत वाञ्छनीम बएकोरे, 

गण्डकी प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

ऩरयच्छेद-१  

प्रायम्म्बक 

1. सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मो ऐनको नाभ “प्रदेश रोक सेवा आमोगका ऩदाधधकायीको 
ऩारयश्रधभक, सेवाको शतत य सवुवधा सम्फन्धी ऐन, २०७६” यहेको छ।   

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ।  

2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथत नरागेभा मस ऐनभा,– 

(क) "अध्मऺ" बन्नारे प्रदेश रोक सेवा आमोगको अध्मऺ सम्झन ुऩछत।   

(ख) “आमोग” बन्नारे सॊववधानको धाया २४४ फभोम्जभको प्रदेश रोक सेवा 
आमोग सम्झन ुऩछत। 

(ग) "कामातरम" बन्नारे आमोगको कामातरम सम्झनऩुछत।  

(घ) "ऩदाधधकायी" बन्नारे आमोगका अध्मऺ वा सदस्म सम्झन ुऩछत। 

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

(च) “सॊववधान” बन्नारे नेऩारको सॊववधान सम्झन ुऩछत। 

 

ऩरयच्छेद-२  

ऩारयश्रधभक य सवुवधा 

3. ऩारयश्रधभक: (१) ऩदाधधकायीरे मस ऐनको अनसूुचीभा उल्रेख बए फभोम्जभको ऩारयश्रधभक 
ऩाउनेछ। 

(२) ऩदाधधकायीको ऩदावधध सभाप्त बएभा वा धनजरे ददएको याजीनाभा स्वीकृत बएभा वा 
भतृ्म ुबएभा वा अरु कुनै कायणफाट धनजरे ऩदफाट अवकाश ऩाएभा धनजराई आफ्नो ऩद कामभ 
यहेको ददनसम्भ ऩाउने ऩारयश्रधभकको अधतरयक्त एक भवहनाको थऩ ऩारयश्रधभक उऩरब्ध 
गयाइनेछ। 
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(३) ऩदाधधकायीरे उऩदपा (२) फभोम्जभ ऩाउने ऩारयश्रधभक वा थऩ ऩारयश्रधभक अवस्था 
अनसुाय धनजराई वा धनजरे इच्छाएको व्मम्क्तराई उऩरब्ध गयाइनेछ। धनजको भतृ्म ु बएभा 
धनजरे कसैराई इच्छाएको यहेनछ वा इच्छाईएको व्मम्क्त जीववत यहेनछ बने त्मस्तो 
ऩारयश्रधभकको यकभ धनजको नम्जकको हकवाराराई उऩरब्ध गयाइनेछ।   

4. आवास सवुवधा: (१) ऩदाधधकायीराई सयकायी आवासको फन्दोवस्त गरयनछे। त्मस्तो आवासको 
फन्दोवस्त नबएकोभा य ऩोखया भहानगयऩाधरकाभा आफ्नै घय नबएभा भाधसक रुऩभा अनसूुची 
फभोम्जभको यकभ आवास सवुवधा फाऩत उऩरब्ध गयाइनछे।  

(2) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩधन ऩोखया भहानगयऩाधरकाभा घय 
हनुे ऩदाधधकायीराई सयकायी आवास प्रमोग नगयी आफ्नो घयभा फस्न चाहेभा आवास सवुवधा 
फाऩतको आधा यकभ आवास भभतत य सम्बाय फाऩत उऩरब्ध गयाइनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोम्जभ फन्दोवस्त बएको सयकायी आवासको भभतत, सम्बाय सयकायी 
खचतभा गरयनेछ। 

(4) मस दपा फभोम्जभको सवुवधा उऩदपा (१) फभोम्जभको सयकायी आवास प्रमोग गने 
ऩदाधधकायीराई आफ्नो ऩदावधध सभाप् त बएको धभधतरे ऩन्ध्र  ददनसम्भ उऩरब्ध गयाइनेछ।  

5. सञ् चाय सवुवधा  (१) ऩदाधधकायीरे भोफाइर य ऩरऩधरका खचत फाऩत सञ् चाय सवुवधाको रुऩभा 
अनसूुचीभा उल्रेख बए फभोम्जभको यकभ ऩाउनछे।  

(२) ऩदाधधकायीराई आवासभा स्वदेशी करको राधग एक राइन टेधरपोन य इन्टयनेट 
जडान गयी धफर फभोम्जभको भहसरु बकु्तानी गरयनेछ।  

6. धाया, धफजरुी भहसरु: ऩदाधधकायीराई धाया तथा धफजरुीको भहसरु फाऩत अनसूुचीभा उल्रेख बए 
फभोम्जभको यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ। 

तय सयकायी आवास वा कामातरमरे बाडाभा धरएको आवासभा फस्ने ऩदाधधकायीराई 
मस्तो यकभ उऩरब्ध गयाइन ेछैन। 

7. रगुा बत्ता: ऩदाधधकायीराई प्रत्मेक वषतको चैर भसान्तभा अनसूुचीभा उल्रेख बए फभोम्जभको 
रगुा बत्ता उऩरब्ध गयाइनछे।  

8. चाडऩवत खचत: ऩदाधधकायीराई खाईऩाई आएको एक भवहनाको ऩारयश्रधभक फयाफयको यकभ एक 
आधथतक वषतभा एक ऩटक आफ्नो धभत, सॊस्कृधत य ऩयम्ऩया अनसुाय भनाउने भखु्म चाडऩवतको 
अवसयभा चाडऩवत खचत फाऩत उऩरब्ध गयाइनछे। 

9. सवायी तथा इन्धन सवुवधा  ऩदाधधकायीराई चारक सवहतको एक हरकुा सवायी साधन य सोका 
राधग अनसूुची फभोम्जभको इन्धन सवुवधा उऩरब्ध गयाइनेछ। 

10. अधतधथ सत्काय खचत  ऩदाधधकायीराई अनसूुचीभा तोवकए फभोम्जभको अधतधथ सत्काय खचत उऩरब्ध 
गयाइनेछ। 

11. भ्रभण सम्फन्धी व्मवस्था  (१) अध्मऺरे आफ्नो सात ददनसम्भको भ्रभण आदेश आपैं रे स्वीकृत 
गनत सक्नेछ य सो अवधधबन्दा फढीको भ्रभण आदेश प्रदेश प्रभखुफाट स्वीकृत गयाउन ुऩनेछ। 

(२) सदस्मको भ्रभण आदेश अध्मऺरे स्वीकृत गनेछ। 

(३) ऩदाधधकायीरे ववदेश भ्रभण प्रचधरत कानून फभोम्जभ स्वीकृत गयाउन ुऩनेछ। 
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(४) ऩदाधधकायीराई स्वीकृत भ्रभणभा जाॉदा अनसूुचीभा तोवकए फभोम्जभको दैधनक बत्ता 
तथा भ्रभण खचत उऩरब्ध गयाइनेछ।   

12. धफभा खचत: ऩदाधधकायीरे सयकायी काभको धसरधसराभा नेऩारधबर वा फावहय भ्रभण गदात भ्रभण 
अवधधको दश राख रुऩैमाॉसम्भको धफभा गदात राग्ने वप्रधभमभ फाऩतको यकभ सम्फम्न्धत 
धफभकराई बकु्तानी गरयनेछ।  

ऩरयच्छेद-३ 

धफदा सम्फन्धी व्मवस्था 

13. धफदा  ऩदाधधकायीरे देहामका फभोम्जभका धफदा ऩाउनेछ:- 

(क) बैऩयी आउने य ऩवत धफदा,  

(ख) घय धफदा, 
(ग) धफयाभी धफदा, 
(घ) वकरयमा धफदा, 
(ङ) ववशेष धफदा, 
(च) प्रसधुत धफदा, 
(छ) प्रसधुत स्माहाय धफदा ।   

14. बैऩयी आउन ेय ऩवत धफदा  (१) ऩदाधधकायीरे प्रत्मेक वषत ऩयुा ऩारयश्रधभक सवहतको छ ददन बैऩयी 
आउने धफदा य छ ददन ऩवत धफदा ऩाउनछे।  

(२) बैऩयी आउने य ऩवत धफदा सम्ञ् चत गनत सवकन ेछैन। 

15. घय धफदा  (१) ऩदाधधकायीरे काभ गयेको अवधधको फाह्र ददनको एक ददनको दयरे ऩूया 
ऩारयश्रधभक सवहतको घय धफदा ऩाउनछे। 

स्ऩष्टीकयण  मस दपाको प्रमोजनको राधग "काभ गयेको अवधध" बन्नारे काभ गयेको ददन, बैऩयी 
आउने य ऩवत ववदाभा फसेको ददन य सावतजधनक धफदाको ददनराई जनाउनछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको घय धफदा फढीभा नब्फे ददनसम्भ सम्ञ् चत गयी याख् न 
सवकनछे। 

(३) ऩदाधधकायीरे अवकाश हुॉदाका फखत उऩदपा (२) फभोम्जभ सम्ञ् चत यहेको घय 
धफदा वाऩत आपूरे खाईऩाई आएको ऩारयश्रधभकको दयरे हनु आउने यकभ एकभषु्ट ऩाउनेछ।   

16. धफयाभी धफदा  (१) ऩदाधधकायीरे प्रत्मेक वषत ऩन्ध्र  ददनका दयरे ऩारयश्रधभक सवहतको धफयाभी धफदा 
ऩाउनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको धफयाभी धफदा सम्ञ् चत गनत सवकनेछ। 

(३) ऩदाधधकायीरे अवकाश हुॉदाका फखत उऩदपा (२) फभोम्जभ सम्ञ् चत यहेको धफयाभी 
धफदा वाऩत आपूरे खाईऩाई आएको ऩारयश्रधभकको दयरे हनु आउने यकभ एकभषु्ट ऩाउनेछ।   

(4) ऩदाधधकायीरे कुनै कडा योग रागी स्वीकृत म्चवकत्सकको प्रभाण ऩर ऩेश गयेभा 
धफयाभी धफदा फाॉकी नबए दईु भवहनासम्भ ऩारयश्रधभक सवहतको य त्मस्तो ऩारयश्रधभक सवहतको थऩ 
धफयाभी धफदा धरई सकेऩधछ एक ऩटकभा थऩ चाय भवहनासम्भ य सेवा अवधधबयभा जम्भा फाह्र 
भवहनाभा नफढ्ने गयी ववना ऩारयश्रधभकको ववशषे धफयाभी धफदा ऩाउन सक्नछे।  
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17. वकरयमा धफदा  ऩदाधधकायीरे आपै वकरयमा फस्न ुऩदात कुर, धभत वा सॊस्काय अनसुाय फढीभा ऩन्ध्र  
ददनको ऩारयश्रधभक सवहतको वकरयमा धफदा ऩाउनेछ। 

18. ववशषे धफदा  ऩदाधधकायीरे देहाम फभोम्जभ ववशेष धफदा ऩाउन सक्नछे य त्मस्तो धफदा आधा 
ऩारयश्रधभक सवहतको हनुछे -  

 (क) एक ऩटकभा एक भवहनाभा नफढाई, य 

 (ख) सेवाको अवधध बयभा जम्भा तीन भवहनाभा नफढाई ।  

19. प्रसूधत धफदा  आमोगका भवहरा ऩदाधधकायीरे प्रसूधतको अम्घऩधछ गयी अन्ठानब्फे ददन ऩूया 
ऩारयश्रधभक सवहतको प्रसूधत धफदा ऩाउनछे।  

20. प्रसूधत स्माहाय धफदा  ऩदाधधकायीरे ऩत्नी सतु्केयी हनुे बएभा सतु्केयीको अम्घ वा ऩधछ गयी ऩन्ध्र  
ददन ऩूया ऩारयश्रधभक सवहतको प्रसूधत स्माहाय धफदा ऩाउनछे।   

21. धफदा ददन ेअधधकायी  (१) ऩदाधधकायीरे आफ्नो बैऩयी आउने य ऩवत धफदा आपै धरन सक्नछे य 
सोको जानकायी कामातरमराई ददन ुऩनेछ ।  

(२) अध्मऺरे आफ्नो सात ददनसम्भको अन्म धफदा आपैरे स्वीकृत गनत सक्नछे य 
सदस्मरे अन्म धफदा अध्मऺफाट स्वीकृत गयाउन ुऩनेछ । 

(३) अध्मऺरे आफ्नो सात ददनबन्दा फढीको अन्म धफदा प्रदेश प्रभखुफाट स्वीकृत 
गयाउन ुऩनेछ। 

ऩरयच्छेद–४ 

उऩचाय खचत 
22. उऩचाय खचत  (१) ऩदाधधकायीरे आपू धफयाभी बई उऩचाय गयाउॉदा देहाम फभोम्जभको उऩचाय 

खचत ऩाउनछे –    

(क) स्वदेशको अस्ऩतारभा बनात हुॉदा य उऩचाय गयाउॉदा रागेको अस्ऩतारको 
धफर फभोम्जभको खचत य अस्ऩतारको म्चवकत्सकको प्रमे्स्िप्शन फभोम्जभ 
खरयद गयेको औषधी खचत, 
तय म्चवकत्सकको प्रमे्स्िप्शनभा योगको धनदान (डाइग्नोधसस) गरयएको 
हनु ुऩनेछ । 

(ख) प्राम्स्टक सजतयी फाहेक सफै वकधसभको म्चयपाय (सम्जतकर अऩयेशन) 
गदात रागेको धफर फभोम्जभको खचत, 
तय धनजी नधसतङ होभभा म्चयपाय गयेको खचत बने उऩरब्ध गयाइन े
छैन।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩधन कुर सेवा अवधधबय 
ऩदाधधकायीरे ऩाउने फाह्र भवहनाको ऩारयश्रधभक बन्दा फढी यकभको उऩचाय खचत उऩरब्ध गयाइन े
छैन।   

(३) नेऩार भेधडकर फोडतरे नेऩारधबर औषधध उऩचाय हनु नसक्न ेबनी धसपारयस गयेभा 
ववदेशभा गई उऩचाय गयाउन चाहने ऩदाधधकायीराई उऩदपा (१) फभोम्जभ ऩाउने उऩचाय 
खचतको अधतरयक्त सेवा अवधधभा ऩन्ध्र  राखभा नफढ्ने गयी प्रदेश सयकायरे थऩ आधथतक सहामता 
ददन सक्नेछ।  

(४) मस दपा फभोम्जभ ऩाउने उऩचाय खचत धरन नऩाउॉदै ऩदाधधकायीको भतृ्म ु बएभा 
त्मस्तो उऩचाय खचत दपा ३ को उऩदपा (३) भा तोवकएको व्मम्क्तरे धरन ऩाउनेछ।   
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(५) ऩदाधधकायीरे अवकाश प्राप्त गदात उऩदपा (२) फभोम्जभ कुर सेवा अवधधबयभा 
ऩाउने उऩचाय खचत भध्मे केही धरई वा नधरई उऩचाय खचत फाॉकी यहेको बए ऩदाधधकायीरे सेवा 
गयेको प्रधत वषतको दईु भवहनाको भाधसक ऩारयश्रधभकको दयरे हनु आउने यकभ भध्मे फाॉकी यकभ 
ऩदाधधकायीरे अवकाश प्राप्त गयेऩधछ धरन ऩाउनछे।  

(६) मस दपा फभोम्जभ उऩचाय खचत भाग गने ऩदाधधकायीरे कामातरमभा उऩम्स्थत हनु 
नसक्ने गयी धफयाभी बएको अवस्थाभा धफयाभी धफदा फाॉकी बएसम्भ धफयाभी धफदा नै भाग गनुत 
ऩनेछ। धफयाभी धफदा नबएभा भार अन्म धफदा भाग गनत ऩाउनेछ।    

(७) मस दपा फभोम्जभ ऩदाधधकायीरे ऩाएको उऩचाय खचतको वववयण कामातरमको 
अधबरेखभा याख् नऩुनेछ।  

ऩरयच्छेद-५  

ववववध 

23. कामतफाहकको व्मवस्था  (१) आमोगको अध्मऺ धफदा फसेकोभा धफदाको अवधधबय वा अध्मऺको 
ऩद रयक्त हनु आएको अवस्थाभा त्मस्तो रयक्त ऩद ऩूधतत नबएसम्भको राधग आमोगका वरयष्ठतभ 
सदस्मरे कामतफाहक अध्मऺ बई काभ गनेछ।   

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ कामतफाहक अध्मऺ बई काभ गने व्मम्क्तरे त्मसयी 
कामतफाहक अध्मऺ बएको अवधधबयको राधग अध्मऺरे ऩाए सयह ऩारयश्रधभक य सवुवधा ऩाउनेछ।
  

24. उभेयको गणना  ऩदाधधकायीको उभेय देहामका आधायभा गणना गदात जनु उभेयफाट धनज ऩवहरे 
अवकाश हनु्छ सोही आधायभा उभेयको गणना गरयनछे - 

(क) धनजरे ऩेश गयेको म्शऺण सॊस्थाको प्रभाणऩरभा रेम्खएको जन्भ ददन वा 
वषतफाट हनु आउने उभेय,  

(ख) धनजको नागरयकताको प्रभाणऩरभा रेम्खएको जन्भ ददन वा वषतफाट हनु 
आउने उभेय।   

25. सञ् चम कोष  प्रदेश सयकायरे ऩदाधधकायीको भाधसक ऩारयश्रधभकफाट समकडा दशका दयरे 
सञ् चम कोष कट्टा गयी सो यकभभा शतप्रधतशत यकभ थऩ गयी कभतचायी सञ् चम कोषभा जम्भा 
गरयददनेछ।   

26. सवुवधा राग ुहनु े ऩदाधधकायीरे मो ऐन फभोम्जभ ऩाउने सवुवधा शऩथ गयेको धभधतदेम्ख ऩाउनछे।  

27. अनसूुचीभा हेयपेय: ऩदाधधकायीरे खाइऩाई आएको ऩारयश्रधभक तथा सवुवधाको यकभभा नघट्न े
गयी प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी अनसूुचीभा आवश्मक हेयपेय गनत 
सक्नेछ।  
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अनसूुची 

(दपा 3, 4, 5, 6, ७, ९, १० य ११ सॉग सम्फम्न्धत) 
आमोगका अध्मऺ वा सदस्मको सवुवधा 

 

ि. सॊ. सवुवधाको प्रकाय इकाइ दय अध्मऺ सदस्म 

1.  ऩारयश्रधभक 
भाधसक रुऩैमाॉ 
 

6०,680/- ५१,०००/- 

2.  आवास सवुवधा भाधसक रुऩैमाॉ २०,000/- २०,000/- 

3.  सञ् चाय सवुवधा  भाधसक रुऩैमाॉ ५,000/- 3,000/- 

4.  धाया धफजरुी भाधसक रुऩैमाॉ 1,500/- 1,500/- 

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

6.  इन्धन भाधसक धरटय १२५ धर. १०० धर. 

7.  भोधफर रैभाधसक धरटय ५ धर. ५ धर. 

8.  अधतधथ सत्काय भाधसक रुऩैमाॉ १०,०००।- ५,०००।- 

9.  

दैधनक बत्ता य 
भ्रभण खचत 
(स्वदेश य 
ववदेश) 

प्रधत ददन 

नेऩार सयकायको 
या.ऩ. ववम्शष्ट 
शे्रणीको कभतचायी 
सयह। 

नेऩार सयकायको या.ऩ. 
प्रथभ शे्रणीको कभतचायी 
सयह। 

 


