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

 

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

   

प्रदेश सबारे मो ऐन वनाएको छ ।  

 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्बाः (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश रोक सेवा आमोग (ऩवहरो सॊशोधन) ऐन, २०७७" 
यहेको छ ।  

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनेुछ ।  

२. प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, २०७६ दपा ३ भा सॊशोधनाः प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, २०७६ (मसऩछछ 
भूर ऐन बछनएको) को दपा ३ को उऩदपा (3) भा सछभछतरे बन्न ेशव्दको ऩछछ "सभानऩुाछतक" बन्न ेशव्द 
थवऩएको छ । 

३. भूर ऐनको दपा ६ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ६ को ठाउॉ ठाउॉभा यहेको "सेवाका शतन" बन्ने 
शव्दहरुको सट्टा "सवुवधा" बन्ने शव्द य "प्रदेश कानून" बन्ने शव्दहरुको सट्टा "अनसूुची-१" बन्ने शब्द 
कामभ गरयएका छन ्। 

४. भूर ऐनको दपा ६६ भा सॊशोधन: भूर ऐनको दपा ६६ को उऩदपा (१) ऩछछ देहामको उऩदपा (२) 
थऩ  गरयएको छाः- 

"(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ प्राप्त वावषनक प्रछतवेदन प्रदेश प्रभखुरे भखु्मभन्री भापन त प्रदेश सबाभा 
ऩेश गनन रगाउनेछ ।" 

५. भूर ऐनभा देहाम फभोक्षजभको अनसूुची-१ थऩ गरयएको छाः- 

अनसूुची-१ 
(दपा- ६ सॊग सम्फक्षन्धत) 

ऩारयश्रछभक य सवुवधा 
क्र.सॊ. वववयण इकाई दय अध्मऺ सदस्म 

1 ऩारयश्रछभक प्रछत भवहना रु. 60,680।- 55,000।- 
2 आवास सवुवधा प्रछत भवहना रु. 20,000।- 20,000।- 
3 पछननचय य पछननछसङ्ग (सयकायी घयको 

फन्दोफस्त नबएभा) 
एकऩटक भार रु. 50,000।- 50,000।- 

4 सवायी साधन (चारक सवहत) एक वटा 1 १ 
5 इन्धन (छडजेर/ऩेट्रोर) भाछसक 125 छर. 100 छर. 
6 भोववर  रैभाछसक 5 छर. 5 छर. 
7 सॊचाय सवुवधा (टेछरपोन, इन्टयनेट य 

ऩरऩछरका) 
प्रछत भवहना रु. 3,000।- 2,000।- 

8 मातामात सवुवधा प्रछत भवहना रु. 15,000।- 15,000।- 
9 ववववध प्रछत भवहना रु. 3,000।- 2,000।- 
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10 दैछनक भ्रभण बत्ता 
स्वदेश  

ववदेश 

प्रछत ददन 

रु 

 

अभेरयकी डरय 

 

 

2500।- 

 

225।- 

 

2000।- 

 

175।- 

11 चाडऩवन खचन वावषनक एक भवहना फयाफयको 
तरफ 

एक भवहना फयाफयको 
तरफ 

12 मारा दघुनटना ववभा )सयकायी 
काभको छसरछसराभा(  

रु. 2,00,000। 2,00,000। 

 

स्ऩष्टीकयणाः  

१. सयकायी आवास य सवायी साधन उऩरब्ध गयाइएको अवस्थाभा क्रभ सॊख्मा 2 य 8 फभोक्षजभको यकभ 
उऩरब्ध गयाइने छैन । 

२. सयकायी सवायी साधन उऩरब्ध बएभा वा आफ्नै नीक्षज स्वाछभत्वको सवायी साधन प्रमोग गयेभा भार क्रभ 
सॊख्मा 5 य 6 फभोक्षजभको क्षजन्सी सवुवधा उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

३. आमोगका अध्मऺ य सदस्मराई प्रदेश छनजाभती कभनचायी सयह बैऩयी आउने य ऩफन छफदा, घय छफदा, 
छफयाभी छफदा, वकरयमा छफदा, प्रसूछत छफदा य प्रसूछत स्माहाय छफदा उऩरव्ध गयाईनेछ । 

४. सदस्मको हकभा अध्मऺरे य अध्मऺको हकभा आमोगको काभ कायफाही प्रबाववत नहनेु गयी अध्मऺ 
स्वमॊरे आफ्नो छफदा स्वीकृत गनन सक्नेछ । 

५. आमोगका अध्मऺ य सदस्मराई प्रदेश छनजाभती कभनचायी सयह सॊचमकोषको सवुवधा उऩरब्ध गयाइनेछ । 

६. प्रदेश सयकाय (भक्षन्रऩरयषद्) रे आवश्मकता य औक्षचत्मताको आधायभा आछथनक भाछभरा तथा मोजना 
भन्रारमको सहभछत छरई अनसूुचीभा हेयपेय गनन सक्नेछ । 

 

 

प्रदेश सबाको सम्फत ्२०७७ श्रावण ३१ गते शछनफायका ददन फसेको छैटौँ अछधवेशनको ३२औ ँफैठकरे 
नेऩारको सॊववधानको धाया १९९ फभोक्षजभ मो ववधेमक ऩारयत गयेको हदुा नेऩारको सॊववधानको धाया 
२०१ को उऩधाया (1) फभोक्षजभ प्रभाक्षणत गदनछु ।  

 

  ............................. 
भाननीम अजुनन फहादयु थाऩा 
       सबाभखु 

    सुदरूपश्चिम प्रदेश  

छभछत :- २०७७-०५-०२ 

 

सदूुयऩक्षिभ प्रदेश सबाका सबाभखुफाट प्रभाक्षणत मो ववधेमक 
नेऩारको सॊववधानको धाया २०१ को उऩधाया (2) फभोक्षजभ 
प्रभाक्षणकयण गदनछु । 

छभछत :-.........................  भाननीम सभीरा कुभायी ऩन्त 
    प्रदेश प्रभखु 


