
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 
फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ३) हेटौंडा, भकवानऩयु, पागनु १९ गते, २०७६ सार (अततरयक्ताङ्क ३८ 

बाग १ 

प्रदेश सयकाय 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम 

फागभती प्रदेश, हेटौंडा 
 

फागभती प्रदेशको प्रदेश सबारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको ऐन 
जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ। 

सॊवत ्२०७६ सारको ऐन नॊ. २२
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प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, २०७६ राई सॊशोधन गनन फनेको ऐन 

प्रस्तावना: प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, २०७६ राई सॊशोधन गनन 
वाञ्छनीम बएकोरे, 

फागभती प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ।  

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ  "प्रदेश रोक  सेवा 
 आमोग (ऩहहरो सॊशोधन) ऐन, २०७६" यहेको छ। 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनेुछ। 
२. प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, २०७६ को दपा ८ भा सॊशोधन:  
  प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, २०७६ (मस ऩतछ भूर ऐन 
 बतनएको) को दपा ८ को उऩदपा (५) को सट्टा देहामको 
 उऩदपा (५) याशखएको छ:- 

''(५) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩेश बएको प्रस्ताव प्रदेश 
सबाभा तत्कार कामभ यहेको सम्ऩूणन सदस्म सॊख्माको दईु ततहाई 
फहभुतरे ऩारयत गयेभा अध्मऺ वा सदस्म ऩदफाट भकु्त हनेुछ।'' 

३. भूर ऐनको दपा ९ भा सॊशोधन:   भूर ऐनको दपा ९ को सट्टा 
 देहामको दपा ९ याशखएको छ:- 

"९. ऩारयश्रतभक य सहुवधा: (१) आमोगका अध्मऺ य 
सदस्मको ऩारयश्रतभक य सहुवधा अनसूुची-१क. भा उल्रेख बए 
फभोशजभ हनेुछ। 

(२) आमोगका अध्मऺ य सदस्मरे उऩदपा (१) 
फभोशजभको ऩारयश्रतभक य सहुवधा तनजरे ऐनको दपा ४ को 
उऩदपा (३) फभोशजभ ऩद तथा गोऩनीमताको शऩथ तरएको 
तभततदेशख ऩाउनेछ। 
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(३) आमोगका अध्मऺ य सदस्म आफ्नो ऩदभा फहार 
यहेसम्भ तनजहरूराई भकान ऩने गयी सेवाका शतन, ऩारयश्रतभक य 
सहुवधा ऩरयवतनन गरयने छैन। 

तय चयभ आतथनक हवश्ररॊखरताका कायण सॊकटकार 
घोषणा बएको अवस्थाभा मो व्मवस्था रागू हनेु छैन।" 

४. भूर ऐनभा दपा  ९क. य ९ख. थऩ: भूर ऐनको दपा ९ ऩतछ 
 देहामका दपा ९क. य ९ख. थहऩएका छन्- 

"९क.  तफदा सम्फन्धी व्मवस्था: (१) आमोगका अध्मऺ 
तथा सदस्मरे देहाम फभोशजभका तफदा ऩाउनेछन :- 

(क) बैऩयी आउने तफदा य ऩवन तफदा, 
(ख) घय तफदा, 
(ग) तफयाभी तफदा, 
(घ) हकरयमा तफदा,  

(ङ) प्रसूतत तफदा,  

(च) प्रसूतत स्माहाय तफदा। 

(२) आमोगका अध्मऺ तथा सदस्मरे वाहषनक छ ददन 
बैऩयी आउने तफदा य छ ददन ऩवन तफदा ऩाउनेछ। 

तय एक वषनको बैऩयी य ऩवन तफदा अको वषनको रातग 
सशित हनेु छैन।  

(३) आमोगका अध्मऺ तथा सदस्मरे काभ गयेको 
अवतधको फाह्र ददनको एक ददनका दयरे घय तफदा ऩाउनेछ।  
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(४) उऩदपा (३) फभोशजभ प्राप्त घय तफदा फढीभा नब्फे 
ददनसम्भ सशित गनन सहकनेछ।   

स्ऩष्टीकयण: मस दपाको प्रमोजनको तनतभत्त "काभ गयेको 
अवतध" बन्नारे बैऩयी तथा ऩवन तफदा फसेको ददन य सावनजतनक 
तफदाको ददन सभेतराई कामभ गरयनेछ। 

(५) आमोगका अध्मऺ तथा सदस्मरे प्रत्मेक वषन फाह्र 
ददनका दयरे तफयाभी तफदा ऩाउनेछन।् 

(६) उऩदपा (५) फभोशजभ खचन नबएको तफयाभी तफदा 
सशित गनन सहकनेछ।  

(७) आमोगका अध्मऺ तथा सदस्मरे उऩदपा (४) य 
(६) फभोशजभको सशित तफदा फाऩत तनजरे खाई ऩाई आएको 
ऩारयश्रतभकको दयरे हनु आउने यकभ अवकाशको सभमभा 
एकभषु्ट ऩाउनेछन।् 

(८) आमोगका अध्मऺ तथा सदस्मरे आपैँ  हकरयमा फस्न ु
ऩयेभा ऩन्र ददनसम्भको हकरयमा तफदा ऩाउनेछन।् 

(९) आमोगका अध्मऺ वा सदस्म गबनवती बएभा 
सतु्केयीको अशघ वा ऩतछ गयी अन्ठानब्फे ददनसम्भ प्रसूतत तफदा 
ऩाउनेछन।्  

(१०) आमोगको अध्मऺ वा सदस्मको ऩत्नी सतु्केयी 
बएभा तनजरे ऩन्र ददनसम्भ प्रसूतत स्माहाय तफदा ऩाउनेछन।् 

(११) मस दपा फभोशजभ सदस्मरे ऩाउने तफदा अध्मऺरे 
य अध्मऺरे ऩाउने फढीभा सातददन सम्भको घय तफदा तथा तफयाभी 
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तफदा य बैऩयी तथा ऩवन तफदा तनज आपैँ रे य सो फाहेकका अन्म 
तफदा प्रदेश प्रभखुफाट स्वीकर त गयाउन ुऩनेछ।" 

"९ख.  औषतध उऩचाय:  आमोगका अध्मऺ तथा सदस्म 
आपू तफयाभी बई स्वदेशभा उऩचाय गयाउॉदा रागेको सयकायी 
अस्ऩतारको तफर फभोशजभको खचन य अस्ऩतारको शचहकत्सकको 
प्रेशस्िप्शन फभोशजभ खरयद गयेको औषतध खचन वा भातसक 
ऩारयश्रतभकको डेढ गणुाभा जनु यकभ कभ हनु्छ सो फयाफयको 
यकभ औषतध उऩचाय फाऩत ऩाउनेछन।् 

तय त्मस्तो उऩचाय खचन फाऩतको यकभ प्रदान गने 
प्रमोजनका रातग शचहकत्सकको प्रेशस्िप्शनभा योगको स्ऩष्ट तनदान 
(डाइग्नोतसस) उल्रेख बएको हनु ुऩनेछ।" 

५. भूर ऐनभा अनसूुची थऩ: भूर ऐनको अनसूुची-१ ऩतछ 
 अनसूुची-१क. थहऩएको छ। 
६. खायेजी य  फचाउ: (१) प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, 2076 
 राई सॊशोधन गनन फनेको अध्मादेश, 2076 खायेज गरयएको छ। 

(2) प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, 2076 राई सॊशोधन 
गनन फनेको अध्मादेश, 2076 फभोशजभ बए गयेका काभ 
कायफाही मसै ऐन फभोशजभ बए गयेको भातननेछ। 
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अनसूुची-१क. 
(ऐनको दपा ९ को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्धत) 

  प्रदेश रोक सेवा आमोगका अध्मऺ तथा सदस्महरूको ऩारयश्रतभक, सेवा य 
सहुवधा 

ि .सॊ.  सहुवधाको प्रकाय अध्मऺ सदस्म 
१. ऩारयश्रतभक(भातसक) रु.६२,000/- रु.55,00०/- 

२. 
आवास सहुवधा (भातसक) घय 
बाडा सम्झौता ऩेश बएभा 
कामानरमफाट  न ैबकु्तानी हनुे  

रु.२०,०००/- रु.२०,०००/- 

३. 

आफ्नो घयभा फस्न ेप्रदेश रोक 
सेवा आमोगको अध्मऺ तथा 
सदस्मराई घय भभनत तथा  
सयसपाई (भातसक) 

रु.१०,००0/- रु.10,0००/- 

४. रगुा बत्ता (वाहषनक) रु.१०,०00/- रु.१०,०००/- 

५. 

सवायी साधन, चारक, भभनत, 
इन्धन, भोतफर (भातसक) 

कामानरमफाट उऩरब्ध हनु े

(इन्धन भातसक १०० 
तर. य भोतफर त्रैभातसक 
५ तर.) 

एक भहहनाको 
सरुु स्केर 
फयाफय यकभ 

६. 
चाडवाड खचन एक भहहनाको ऩारयश्रतभक 

यकभ 
एक भहहनाको 
ऩारयश्रतभक यकभ 

७. तफजरुी, सिाय(भातसक) रु.2,500/- रु.1,000/- 
८. दैतनक भ्रभण बत्ता(प्रततददन) रु.२,०००/- रु.२,०००/- 

९. 
हवदेश भ्रभण बत्ता (प्रततददन) २२५ अभेरयकी डरय १७५ अभेरयकी 

डरय 
 

प्रभाणीकयण तभतत: २०७६।११।१९ 

आऻारे, 
हवनोद प्रकाश तसॊह 

प्रदेश सयकायको सशचव 

 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदेश ,हेटौंडाभा भदुित। 

भूल्म रु. ५।- 


