
 

प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, २०७६ राई सॊशोधन गनन फनेको ववधेमक 

प्रस्तावनााःप्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, २०७६ राई सॊशोधन गनन वाञ्छनीम बएकोरे, 

प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  

 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्बाः (१) मस ऐनको नाभ“प्रदेश रोक सेवा आमोग (ऩवहरो सॊशोधन) ऐन, २०७६” 
यहेको छ । 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, २०७६ को दपा ८ भा सॊशोधनाःप्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, २०७६ 
(मसऩछछ भूर ऐन बछनएको) को दपा ८ को उऩदपा (५) को सट्टा देहामको उऩदपा (५) याक्षिएको 
छ:- 

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

३. भूर ऐनको दपा ९ भा सॊशोधनाः भूर ऐनको दपा ९ को सट्टा देहामको दपा ९ याक्षिएको छ:- 

“९.ऩारयश्रछभक य सवुवधााः (१) आमोगका अध्मऺ य सदस्महरूको ऩारयश्रछभक अनसूुची -१क. भा 
उल्रेि बए फभोक्षजभ हनुेछ। 

(२) आमोगका अध्मऺ य सदस्मरे उऩदपा (१) फभोक्षजभको ऩारयश्रछभक य सवुवधा छनजरे ऐनको 
दपा ४ को उऩदपा (३) फभोक्षजभ ऩद तथा गोऩनीमताको सऩथ छरएको छभछतदेक्षि ऩाउनेछ । 

(३) आमोगका अध्मऺ य सदस्म आफ्नो ऩदभा फहार यहेसम्भ छनजहरूराई भकान ऩने गयी 
सेवाका शतन, ऩारयश्रछभक य सवुवधा ऩरयवतनन गरयने छैन । 

 तय चयभ आछथनक ववश्ररॊिरताका कायण सॊकटकार घोषणा बएको अवस्थाभा मो व्मवस्था रागू 
हनुे छैन ।” 

४. भूर ऐनभा दपा९क. य ९ि. थऩाः भूर ऐनको दपा ९ ऩछछ देहामकादपा ९क. य ९ि.थवऩएका छन:्- 

“९क.छफदा सम्फन्धी व्मवस्थााः (१) आमोगका अध्मऺ तथा सदस्मरे देहाम फभोक्षजभका छफदा ऩाउनेछना्ः- 
(क) ऩवन छफदा य बैऩयी आउने छफदा, 
(ि) घय छफदा,  
(ग) छफयाभी छफदा , 

(घ) वकरयमा छफदा, 
(ङ) प्रसूछत छफदा  

(च) प्रसूछत स्माहाय छफदा । 



(२) आमोगका अध्मऺ तथा सदस्मरे वावषनक छ ददन बैऩयी आउने छफदा य छ ददन ऩवन छफदा 
ऩाउनेछ। 

तय एक वषनको बैऩयी य ऩवन छफदा अको वषनको राछग सक्षित हनुे छैन ।  

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

(४) उऩदपा (३) फभोक्षजभ प्राप्त घय छफदा फढीभा नब्फे ददनसम्भ सक्षित गननसवकनेछ ।   

स्ऩष्टीकयणाः मस दपाको प्रमोजनको छनछभत्त काभ गयेको अवछध बन्नारे बैऩयी तथा ऩवन 
छफदाफसेको ददन य सावनजछनक छफदाको ददन सभेतराई कामभ गरयनेछ । 

(५)आमोगका अध्मऺ तथा सदस्मरे प्रत्मेक वषन फाह्र ददनका दयरे छफयाभी छफदा ऩाउनेछ । 

(६) उऩदपा (५) फभोक्षजभ िचन नबएको छफयाभी छफदा सक्षित गनन सवकनछे ।  

(७) आमोगका अध्मऺ तथा सदस्मरे उऩदपा (४) य (६) फभोक्षजभको सक्षित छफदा फाऩत 
छनजरे िाई ऩाई आएको ऩारयश्रछभकको दयरे हनु आउने यकभ अवकाशको सभमभा एकभसु्ट ऩाउनेछ । 

(८) आमोगका अध्मऺ तथा सदस्मरे आपैँ  वकरयमा फस्न ुऩयेभा ऩन्र ददनसम्भको वकरयमा छफदा 
ऩाउनेछ। 

(९) आमोगका  अध्मऺ वा सदस्म गबनवती बएभा सतु्केयीको अक्षघ वा ऩछछ गयी अन्ठा नब्फे 
ददनसम्भ प्रसूछतछफदाऩाउनेछ ।  

(१०) आमोगकोअध्मऺ वा सदस्मको ऩत्नी सतु्केयी बएभा छनजरे ऩन्र ददनसम्भप्रसूछतस्माहाय छफदा 
ऩाउनेछ। 

(११) मस दपा फभोक्षजभ सदस्मरे ऩाउने छफदा अध्मऺरे य अध्मऺरे ऩाउने बैऩयी तथा ऩवन 
छफदा छनज आपैँ रे य सो फाहेकका अन्म छफदा प्रदेश प्रभिुफाट स्वीकर त गयाउन ुऩनेछ । 

९ि. औषधी उऩचायाःआमोगका अध्मऺ तथा सदस्म आपू छफयाभी बई स्वदेशभा उऩचाय गयाउॉदा रागेको 
सयकायी अस्ऩतारको छफर फभोक्षजभको िचन य अस्ऩतारको क्षचवकत्सकको प्रके्षस्िप्शन फभोक्षजभ िरयद 
गयेको औषधी िचन वा भाछसक ऩारयश्रछभकको डेढ गणुाभा जनु यकभ कभ हनु्छ सो फयाफयको यकभ  
औषधी उऩचाय फाऩत ऩाउनेछ। 

 तय त्मस्तो उऩचाय िचन फाऩतको यकभ प्रदान गने प्रमोजनका राछग क्षचवकत्सकको प्रके्षस्िप्शनभा 
योगको स्ऩष्ट छनदान (डाइग्नोछसस) उल्रेि बएको हनु ुऩनेछ ।” 

५. भूर ऐनभा अनसूुची थऩाः भूर ऐनको अनसूुची-१ ऩछछ देहामको अनसूुची-१क. थवऩएको छाः- 
  



अनसूुची-१क. 
(ऐनको दपा ९ को उऩदपा (१) सॉग सम्फक्षन्धत) 

रोक सेवा आमोगका अध्मऺ तथासदस्महरूको ऩारयश्रछभक, सेवा य सवुवधा 
ि .सॊ.  सवुवधाको प्रकाय अध्मऺ सदस्म 

1.  ऩारयश्रछभक(भाछसक) रु.६०,६८०-/ रु .४७,३८०-/ 
2.  आवास सवुवधा 

(माससक) घर भाडा 
सम्झौता ऩेश भएमा 
कायााऱयबाट  नै 
भकु्तानी हुने  

रु.२०,०००-/ रु.२०,०००-/ 

3.  आफ्नो घयभा फस्ने रोक 
सेवा आमोगको अध्मऺ तथा 
सदस्मराई घय भभनत तथा  
सयसपाई (भाछसक) 

रु.१०,०००-/ रु.७,५००-/ 

4.  रगुा बत्ता (वावषनक) रु.१०,०००-/ रु.१०,०००-/ 
5.  सवायी साधन, चारक, भभनत, 

इन्धन, भोछफर (भाछसक) 
कामानरमफाट उऩरब्ध हनु े

(इन्धन भाछसक १०० छर. य 
भोछफर तै्रभाछसक ५ छर.) 

रु.४७,०००-/ 

6.  चाडवाड िचन एक भवहनाको ऩारयश्रछभक 
यकभ 

एक भवहनाको ऩारयश्रछभक 
यकभ 

7.  छफजरुी, सिाय(भाछसक) रु.2,500/- रु.1,000/- 
8.  दैछनक भ्रभण बत्ता(प्रछतददन) रु.२,०००-/ रु.२,०००-/ 
9.  ववदेश भ्रभण बत्ता (प्रछतददन) २२५ अभेरयकी डरय १७५ अभेरयकी डरय 

 
६. िायेजी य फचाउाः(१) प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, 2076 राई सॊशोधन गनन फनेको अध्मादेश, 2076 

िायेज गरयएको छ। 

(2) प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, 2076 राई सॊशोधन गनन फनेको अध्मादेश, 2076 
फभोक्षजभ बए गयेका काभ कायफाही मसै ऐन फभोक्षजभ बए गयेको भाछननेछ। 

 


