
 
 

प्रदेश याजऩत्र 
 फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ५) हेटौंडा, भकवानऩयु, ऩसु १९ गते, २०७८ सार (सङ्ख्मा १9 

बाग 3 
प्रदेश सयकाय 

आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारम 
फागभती प्रदेश, हेटौंडाको 

सूचना 
प्रदेशका ववशशष्ट व्मशिहरूको सयुऺाभा खवटन ेसयुऺाकभीराई ऩोसाक 

सवुवधा प्रदान गने भाऩदण्ड सम्फन्धी कामयववमध, 2078 

प्रस्तावना: प्रदेश सयकायको ववमबन्न मनकामका ववशशष्ट व्मशिहरूको 
सयुऺाभा खवटएका सयुऺाकभीहरूको (Protective Service Officer 

(PSO)) ऩोसाकभा एकरुऩता कामभ गनय, ववशशष्ट व्मशिहरूको भमायदा 
कामभ याख्न एवॊ मनजहरूको सयुऺा व्मवस्थाराई अझ प्रबावकायी फनाउन 
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आवश्मक बएकोरे प्रदेश सशुासन ऐन, 2077 को दपा 46 रे ददएको 
अमधकाय प्रमोग गयी फागभती प्रदेश सयकायरे मो कामयववमध फनाएको छ। 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामयववमधको नाभ "प्रदेशका 
 ववशशष्ट व्मशिहरूको सयुऺाभा खवटने सयुऺाकभीराई ऩोसाक 
 सवुवधा प्रदान गने भाऩदण्ड सम्फन्धी कामयववमध, 2078" यहेको 
 छ । 

(२) मो कामयववमध प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन बएको 
मभमतफाट रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववमधभा,- 
(क) "ऩोसाक" बन्नारे प्रदेशका ववशशष्ट व्मशिहरूको 

सयुऺाभा खवटएका सयुऺाकभी (Protective Service 

Officer (PSO)) रे रगाउनऩुने अनसूुची-2 
फभोशजभको छुटै्ट ऩोसाक सम्झन ुऩछय ।   

(ख) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछय । 
(ग) "भन्त्रारम" बन्नारे आन्तरयक भामभरा तथा कानून 

भन्त्रारम सम्झन ुऩछय । 
(घ) "ववशशष्ट व्मशि" बन्नारे नऩेार सयकायरे स्वीकृत 

गयेको 'ववशशष्ट व्मशिहरूको सयुऺा व्मवस्थाऩन 
कामयववमध, २०७७' भा उल्रेख बए फभोशजभका 
व्मशि सम्झन ुऩछय । 

(ङ) "सयुऺाकभी" बन्नारे प्रदेशका ववशशष्ट व्मशिहरूको 
सयुऺाभा खवटने सयुऺाकभी सम्झन ुऩछय। 
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३. ऩोसाक सवुवधा प्रदान गरयने्  (१) प्रदेशका ववशशष्ट व्मशिहरूको 
 सयुऺाभा खवटएका सयुऺाकभीराई ववशशष्ट व्मशिको सयुऺाभा 
 खवटएको अवस्थाभा छुटै्ट ऩोसाक रगाउने प्रमोजनको रामग 
 भन्त्रारमरे मनधाययण गये फभोशजभ वावषयक रुऩभा ऩोसाक सवुवधा 
 फाऩतको रु. २०,000।- (फीस हजाय रूऩैमाॉ) यकभ प्रदान 
 गरयनेछ । 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ खवटएका सयुऺाकभीरे 
प्रत्मेक वषय ऩवहरो एक ऩटक भाघ भवहनादेशख भात्र ऩाउनेछ। 

तय,  
(क) शरुु खवटएको सयुऺाकभी वा मस कामयववमध 

रागू हुॉदा खवटएका  सयुऺाकभीरे खवटएको 
सभमदेशख नै ऩोसाक सवुवधा ऩाउनेछ । 

(ख) एक ऩटक ऩोसाक सवुवधा ऩाएका सयुऺाकभी 
ऩनु: सोही वषयभा दोहोमायएय खटी आएभा वा 
एक वषयबन्दा फ ी मनयन्तय खवटएको अवस्थाभा 
मनजरे ऩसु भसान्तऩमछ भात्र मस वकमसभको 
सवुवधा ऩाउनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोशजभको सवुवधा प्राप् त गनय 
सयुऺाकभीरे प्रदेशका ववशशष्ट व्मशिहरूको सयुऺाको शजम्भेवायी 
प्राप्त गयेको सात ददनमबत्र भन्त्रारमभा आपैँ  उऩशस्थत बई 
अनसूुची-1 फभोशजभको  ाॉचाभा मनवेदन ददन ुऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ मनवेदन प्राप्त बए ऩश्चात 
भन्त्रारमरे सम्फशन्धत सयुऺाकभीको व्मशिगत फैंक खाताभा 
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उऩदपा (१) फभोशजभको ऩोसाक सवुवधा फाऩतको यकभ प्रदान 
गनेछ । 

४. छुटै्ट ऩोसाक रगाउन ुऩने् (१) सयुऺाकभीरे ववशशष्ट व्मशिकासाथ 
 दैमनक काभकाजको क्रभभा वा अन्म कुनै औऩचारयक कामयक्रभ 
 तथा सभायोहभा उऩशस्थत हुॉदाका फखत अमनवामय रुऩभा अनसूुची-
 २ फभोशजभको ऩोसाक अमनवामय रगाउन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (1) फभोशजभ प्रमोजनको रामग मनधायरयत 
ऩोसाक रगाउनको रामग सम्फशन्धत सयुऺाकभीरे दपा ३ को 
उऩदपा (१) फभोशजभको सवुवधा प्राप्त गयेको सात ददनमबत्र रगाई 
सक्न ुऩनेछ । 

५. ऩोसाकको गणुस्तय् सयुऺाकभीरे रगाउने ऩोसाक ववशशष्ट 
 व्मशिको भमायदा कामभ गनय सक्ने गणुस्तय य आवयणको हनु ु
 ऩनेछ । 
६. ऩोसाकको आवयण् सयुऺाकभीको ऩोसाकको आवयण अनसूुची-३ 
 फभोशजभको  ाॉचाभा हनु ुऩनेछ । 
७. ऩोसाक सवुवधा रागू हनु:े ववशशष्ट व्मशिहरूको सयुऺा व्मवस्थाऩन 
 कामयववमध, २०७७ फभोशजभ तोवकएका प्रदेशका ववशशष्ट व्मशिका 
 रामग प्रदेश प्रहयी कामायरमफाट खवटएका सयुऺाकभी (Protective 

 Service Officer (PSO)) को रामग भात्र मो ऩोसाक सवुवधा रागू 
 हनुेछ । 
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अनसूुची-१ 
(दपा ३ को उऩदपा (३) सॉग सम्फशन्धत) 

ऩोसाक सवुवधा फाऩतको यकभ भाग गने मनवेदनको  ाॉचा 
 

मभमत्........................ 
 

ववषम् ऩोसाक सवुवधा फाऩतको यकभ ऩाउॉ बने्न फाये । 
 

श्री आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारम, 
फागभती प्रदेश, हेटौंडा । 

फागभती प्रदेश प्रहयी कामायरमको च.नॊ............... मभमत ....................... को 
ऩत्रानसुाय प्रदेश सयकायका भा. भु् मभन्त्री/भन्त्री/याज्मभन्त्री/सबाभखु/उऩसबाभखु/प्रभखु 
प्रमतऩऺ दरका नेता/ प्रभखु सशचव/ आन्तरयक भामभरा तथा कानून सशचवको व्मशिगत 
सयुऺाकभीको रुऩभा भ (नाभ).......................................................................... 
(ऩद).............................. सॊकेत नॊ. .................... मभमत .......................... का 
ददनफाट खवटएकोरे तहाॉ भन्त्रारमफाट प्रदान गरयने ऩोसाक सवुवधा फाऩतको यकभ तऩमसर 
फभोशजभको भेयो व्मशिगत फैंक खाता भापय त ऩाऊॉ  बनी सादय मनवेदन गदयछु । 
फैंक खाताको वववयण् 

१. फैंकको नाभ्.................................., शाखा कामायरम ....................... । 
२. फैंक खाता नॊ. .............................................. । 
३. प्मान नॊ.........................................। 

मनवेदनका साथ सॊरग्न कागजात् 

१. फागभती प्रदेश प्रहयी कामायरमफाट प्राप्त शजम्भेवायीको ऩत्रको प्रमतमरवऩ। 
२. व्मशिगत फैंक खाताको चेकको प्रमतमरवऩ । 
३. ऩवहरे मस वकमसभको सवुवधा भन्त्रारमफाट मरए नमरएको ऩषु्ट्याई, मरएको बए 

कवहरे मरएको ।  
 

 
मनवेदक् 

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

(दस्तखत) 
........................ 

(नाभ) 
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अनसूुची-२ 
(दपा ४ को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्धत) 

ववशशष्ट व्मशिहरूको सयुऺाभा खवटन ेसयुऺाकभीको ऩोसाकको वववयण 
 

(1) जाडो भौसभको रामग 

(क) खैयो कोट, ऩाईन्ट (Dark Gray), 
(ख) फैजनी सटय (Light Purple), 
(ग) छाराको कारो जतु्ता य कारो भोजा (Black), 

(2) गभी भौसभको रामग 

(क) गाडा मनरो सपायी सटु ऩाइन्ट (Dark Blue), 
(ख) छाराको कारो जतु्ता य कारो भोजा (Black), 

(3) गभी य जाडो दफैुको रामग 

(क) मनरो ट्रमाकसटु (Blue), 
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अनसूुची-३ 
(दपा ६ सॉग सम्फशन्धत) 

ऩोसाक आवयण 

 

 

 

 

 

 

 

 

नोट: ववशशष्ट व्मशिहरूको सयुऺाभा खवटने सयुऺाकभीरे सयुऺाभा खवटएको फखत आफ्नो 
ऩरयचमऩत्र सभेत अमनवामय रुऩभा भामथ आवयणभा उल्रेख गरयए फभोशजभ धायण गनुय 
ऩनेछ।  

आऻारे, 
रुद्रमसॊह ताभाङ 

प्रदेश सयकायको सशचव 
 

ववशशष्ट व्मशिको सयुऺाथय खवटएका सयुऺाकभीरे जाडो भौसभभा प्रमोग गने ऩोसाक 

ववशशष्ट व्मशिको सयुऺाथय खवटएका सयुऺाकभीरे गभी भौसभभा प्रमोग गने ऩोसाक 

 

आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुद्रत। 

भूल्म रु. ५।- 
 


