
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 
 प्रदेश नॊ. ३ प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ३) हेटौंडा, भकवानऩयु, भॊससय १५ गते, २०७६ सार (असतरयक्ताङ्क 28 

बाग १ 
प्रदेश सयकाय 

प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडा 
आन्तरयक भासभरा तथा कानून भन्त्रारमको 

सूचना 
 

प्रदेश नॊ. ३ को प्रदेश भशन्त्रऩरयषद्को ससपारयसभा प्रदेश प्रभखुफाट जायी 
बएको तर रेशखए फभोशजभको अध्मादेश सववसाधायणको जानकायीको रासग 
प्रकाशन गरयएको छ। 
 

सॊवत ्२०७६ सारको अध्मादेश नॊ. ०१
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प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, २०७६ राई सॊशोधन गनव फनेको  

अध्मादेश, २०७६ 

 

प्रस्तावना: हार प्रदेश सबाको असधवेशन नचरेको य प्रदेश रोक सेवा 
आमोग ऐन, २०७६ राई तत्कार सभसाभयमक सॊशोधन गनव आवश्मक 
ऩयेकोरे,  

 नेऩारको सॊयवधानको धाया २०२ को उऩधाया (१) फभोशजभ 
तत्कार  प्रदेश भशन्त्रऩरयषदको ससपारयसभा प्रदेश प्रभखुफाट मो अध्मादेश 
जायी बएको छ। 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस अध्मादेशको नाभ "प्रदेश रोक 
 सेवा आमोग (ऩयहरो सॊशोधन) अध्मादेश, २०७६" यहेको छ। 

  (२) मो अध्मादेश तरुुन्त प्रायम्ब हनेुछ । 
२. प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, २०७६ (मसऩसछ "भूर ऐन" 
 बसनएको) को दपा ९ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ९ को सट्टा 
 देहामको दपा ९ याशखएको छः- 

 "९.ऩारयश्रसभक य सयुवधा: (१) आमोगका अध्मऺ य 
 सदस्महरूको ऩारयश्रसभक अनसूुची-१क. भा उल्रेख बए फभोशजभ 
 हनेुछ। 

  (२) आमोगका अध्मऺ य सदस्मरे उऩदपा (१) 
 फभोशजभको ऩारयश्रसभक य सयुवधा सनजरे ऐनको दपा ४ को 
 उऩदपा (३) फभोशजभ ऩद तथा गोऩनीमताको सऩथ सरएको 
 सभसतदेशख ऩाउनेछ । 

  (३) आमोगका अध्मऺ य सदस्म आफ्नो ऩदभा फहार 
 यहेसम्भ सनजहरूराई भकाव ऩने गयी सेवाका शतव, ऩारयश्रसभक य 
 सयुवधा ऩरयवतवन गरयने छैन । 
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  तय चयभ आसथवक यवश्ररॊखरताका कायण सॊकटकार 
 घोषणा बएको अवस्थाभा मो यवमवस्था रागू हनेु छैन।"  

३. भूर ऐनभा दपा ९क. य ९ख. थऩ: भूर ऐनको दपा ९ ऩसछ 
 देहामको दपा ९क. य ९ख.थयऩएको छः- 

 "९क. सफदा सम्फन्धी यवमवस्था: (१) आमोगका अध्मऺ तथा 
 सदस्मरे देहाम फभोशजभका सफदा ऩाउनेछनः्- 

(क) ऩवव सफदा य बैऩयी आउने सफदा, 
(ख) घय सफदा,  
(ग) सफयाभी सफदा , 

(घ) यकरयमा सफदा, 
(ङ) प्रसूसत सफदा 
(च) प्रसूसत स्माहाय सफदा । 

  (२) आमोगका अध्मऺ तथा सदस्मरे वायषवक छ ददन 
 बैऩयी आउने सफदा य छ ददन ऩवव सफदा ऩाउनेछ ।  

  तय एक वषवको बैऩयी य ऩवव सफदा अको वषवको रासग 
 सशित हनेु छैन ।  

  (३) आमोगका अध्मऺ तथा सदस्मरे काभ गयेको 
 अवसधको फाह्र ददनको एक ददनका दयरे घय सफदा ऩाउनेछ। 

  (४) उऩदपा (३) फभोशजभ प्राप्त घय सफदा फढीभा नब्फे 
 ददनसम्भ सशित गनव सयकनेछ । 

  स्ऩष्टीकयण: मस दपाको प्रमोजनको सनसभत्त काभ गयेको 
 अवसध बन्नारे बैऩयी तथा ऩवव सफदा फसेको ददन य साववजसनक 
 सफदाको ददन सभेतराई कामभ गरयनेछ । 

  (५)आमोगका अध्मऺ तथा सदस्मरे प्रत्मेक वषव फाह्र 
 ददनका दयरे सफयाभी सफदा ऩाउनेछ । 
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  (६) उऩदपा (५) फभोशजभ खचव नबएको सफयाभी सफदा 
 सशित गनव सयकनेछ । 

  (७) आमोगका अध्मऺ तथा सदस्मरे उऩदपा (४) य 
 (६) फभोशजभको सशित सफदा फाऩत सनजरे खाई ऩाई आएको 
 ऩारयश्रसभकको दयरे हनु आउने यकभ अवकाशको सभमभा 
 एकभषु्ट ऩाउनेछ । 

  (८) आमोगका अध्मऺ तथा सदस्मरे आपैँ  यकरयमा फस्न ु
 ऩयेभा ऩन्र ददनसम्भको यकरयमा सफदा ऩाउनेछ। 

  (९) आमोगका अध्मऺ वा सदस्म गबववती बएभा 
 सतु्केयीको अशघ वा ऩसछ गयी अन्ठानब्फे ददनसम्भ प्रसूसत सफदा 
 ऩाउनेछ।  

  (१०) आमोगको अध्मऺ वा सदस्मको ऩत्नी सतु्केयी 
 बएभा सनजरे ऩन्र ददनसम्भ प्रसूसत स्माहाय सफदा ऩाउनेछ। 

  (११) मस दपा फभोशजभ सदस्मरे ऩाउने सफदा अध्मऺरे 
 य अध्मऺरे ऩाउने बैऩयी तथा ऩवव सफदा सनज आपैँ रे य सो 
 फाहेकका अन्म सफदा प्रदेश प्रभखुफाट स्वीकर त गयाउन ुऩनेछ।" 

 

 "९ख. औषधी उऩचायः आमोगका अध्मऺ तथा सदस्म आपू सफयाभी 
 बई स्वदेशभा उऩचाय गयाउॉदा रागेको सयकायी अस्ऩतारको सफर 
 फभोशजभको खचव य अस्ऩतारको शचयकत्सकको प्रेशस्िप्शन फभोशजभ 
 खरयद गयेको औषधी खचव वा भाससक ऩारयश्रसभकको डेढ गणुाभा 
 जनु यकभ कभ हनु्छ सो फयाफयको यकभ । 

  तय मस्तो उऩचाय खचव फाऩतको यकभ प्रदान गने 
 प्रमोजनका रासग शचयकत्सकको प्रेशस्िप्शनभा योगको स्ऩष्ट सनदान 
 (डाइग्नोससस) उल्रेख बएको हनु ुऩनेछ।" 
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४. भूर ऐनभा अनसूुची थऩः भूर ऐनको अनसूुची-१ ऩसछ देहामको 
 अनसूुची-१क. थयऩएको छः- 

अनसूुची-१.क 

(दपा ९ को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्धत) 

रोक सेवा आमोगका अध्मऺ य सदस्महरूको ऩारयश्रसभक, सेवा, सयुवधा 
ि .सॊ.  सयुवधाको प्रकाय अध्मऺ सदस्म 
1.  ऩारयश्रसभक (भाससक) रु.६०,६८०।- रु.४७,३८०।- 
2.  आवास सयुवधा (भाससक) रु.२०,०००।- रु.२०,०००।- 

3.  

आफ्नो घयभा फस्ने रोक 
सेवा आमोगको अध्मऺ तथा 
सदस्मराई घय भभवत तथा 
सयसपाई (भाससक) 

रु.१०,०००।- रु.७,५००।- 

4.  रगुा बत्ता (वायषवक) रु.१०,०००।- रु.१०,०००।- 

5.  

सवायी साधन, चारक, इन्धन, 

भोसफर, भभवत (भाससक) 
कामावरमफाट उऩरब्ध हनेु 

(इन्धन भाससक १०० सर. य 
भोसफर तै्रभाससक ५ सर. य 
सफजरुी, टेसरपोन (भाससक) 
रु.२,५००।-) 

रु.४७,००0।- 

6.  

चाडवाड खचव एक भयहनाको ऩारयश्रसभक यकभ एक भयहनाको 
ऩारयश्रसभक यकभ 

7.  दैसनक भ्रभण बत्ता(प्रसतददन) रु.२,०००।- रु 2,000।- 

8.  यवदेश भ्रभण बत्ता (प्रसतददन) २२५ अभेरयकी डरय १७५ अभेरयकी 
डरय 

 

५. फचाउ: मो अध्मादेश प्रायम्ब हनु ुअशघ सनमशुक्त बएका आमोगका 
 अध्मऺ तथा सदस्मरे मसै अध्मादेश फभोशजभको सयुवधा 
 ऩाउनेछ। 

जायी सभसतः २०७६।०८।१५  

आऻारे, 
यवनोद प्रकाश ससॊह 

प्रदेश सयकायको सशचव 
 

आन्तरयक भासभरा तथा कानून भन्त्रारम, प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडाभा भदुित। 
भूल्म रु.५।- 


