
  

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 4) सखेुत, काशताक १० गते, 2078 साल (संख्या ११ 

भाग-१ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

आन्तररक माममला तथा कानून मन्त्रालय 
सम्वत ्२०७८ सालको अध्यादेशनं. 0४ 

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गना बनेको 
अध्यादेश 

प्रस्तावना: प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई तत्काल 
संशोधन गना वाञ्छनीय भएको र हाल कर्ााली प्रदेश सभाको 
अमधवेशन नभएकोले, 
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नेपालको संववधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोशजम 
कर्ााली प्रदेश सरकार मशन्त्रपररषद् को मसफाररसमा प्रदेश प्रमखुबाट यो 
अध्यादेश जारी भएको छ। 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस अध्यादेशको नाम "प्रदेश 
लोक सेवा आयोग (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८" रहेको 
छ। 

(२) यो अध्यादेश तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 

२. प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामा 
संशोधन: प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ (यसपमछ "मूल 
ऐन" भमनएको) को प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश सभा सेवा" भने्न 
शब्दहरु शिकी सोही प्रस्तावनामा रहेका "स्थानीय सेवाको" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको 
सङ्गठित संस्थाको सेवाको" भने्न शब्दहरु राशखएका छन।् 

३. मूल ऐनको दफा २ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २ को सट्टा 
देहायको दफा २ राशखएको छः- 
"२.  पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस 

ऐनमा,- 
(क) "अशख्तयारवाला" भन्नाले कानून बमोशजम 

प्रदेश सेवाको पदमा मनयशुि गना वा 
ववभागीय सजाय गना सक्ने अमधकारी सम्िन ु
पछा। 
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(ख) "अध्यि" भन्नाले आयोगको अध्यि सम्िन ु
पछा। 

(ग) "आयोग" भन्नाले संववधानको धारा २४४ 
बमोशजमको प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्िन ु
पछा। 

(घ)  "तोवकएको” वा “तोवकए बमोशजम" भन्नाले 
यस ऐन अन्तगात बनेको मनयममा तोवकएको 
वा तोवकए बमोशजम सम्िन ुपछा। 

(ङ) "नशजकको नातेदार" भन्नाले बाब,ु आमाको 
तीन पसु्तामभत्रको नातेदार सम्िन ुपछा र सो 
शब्दले सास-ुससरुा, पमत-पत् नी, छोरा-छोरी, 
दाज-ुभाई, ठददी-बवहनी, भाउजू-बहुारी, अमाजू, 
नन्द, जिेाज-ुजिेानी, देवर-देउरानी, काका-
काकी, िूलोबबुा-िूलीआमा, सानाबा-सानीआमा, 
भमतजा-भमतजी, भाञ् जा-भाञ् जी, मभनाज-ुज्वाई, 

मामा-माइज,ू फुप-ुफुपाजू, जेिी सासू, साढु 
दाइ- साढु भाई, जिेान, जिेानी ठददी, साला-
साली, सालाको पत् नी, ममत-मममतनी, धमापतु्र-
धमापतु्री र मतनका छोराछोरीलाई समेत 
जनाउँछ।  

(च) "प्रदेश अन्य सरकारी सेवा" भन्नाले प्रदेश 
मनजामती सेवा र प्रदेश प्रहरी सेवा बाहेकका 
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प्रदेश कानूनद्वारा गिन भएका प्रदेश 
सरकारका अन्य सेवा सम्िन ुपछा।  

(छ) "प्रदेश मनजामती सेवा" भन्नाले प्रदेश प्रहरी 
सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा र प्रदेश 
मनजामती सेवाको पद होइन भनी प्रदेश 
कानूनद्वारा तोवकएको सेवा बाहेकको प्रदेश 
सरकारको सेवा सम्िन ुपछा। 

(ज) "प्रदेश प्रहरी सेवा" भन्नाले प्रदेश कानूनद्वारा 
गिन भएको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्िन ुपछा। 

(ि) "प्रदेश सेवा" भन्नाले प्रदेश मनजामती सेवा, 
प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित 
संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र 
स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवा 
सम्िन ुपछा। 

(ञ) "प्रदेश सङ्गठित संस्था" भन्नाले प्रदेश 
ववश् वववद्यालय सेवा र प्रदेश शशिक सेवा 
आयोग बाहेकका पचास प्रमतशत वा सो भन्दा 
बढी शेयर वा जायजेथामा प्रदेश सरकारको 
स्वाममत्व वा मनयन्त्रर् भएको संस्थान, 

कम्पनी, बैङ्क, समममत वा प्रदेश कानून 
बमोशजम स्थावपत वा प्रदेश सरकारद्वारा 
गठित आयोग, संस्थान, प्रामधकरर्, मनगम, 
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प्रमतष्ठान, बोडा, केन्र, पररषद् र यस्तै प्रकृमतका 
अन्य सङ्गठित संस्था सम्िन ुपछा। 

(ट) "लोक सेवा आयोग" भन्नाले संववधानको धारा 
२४२ बमोशजमको लोक सेवा आयोग सम्िन ु
पछा। 

(ि) "सदस्य" भन्नाले आयोगको सदस्य सम्िन ु
पछा र सो शव्दले आयोगको अध्यिलाई 
समेत जनाउँछ। 

(ड) "संववधान" भन्नाले नेपालको संववधान सम्िन ु
पछा। 

(ढ) "स्थानीय सरकारी सेवा" भन्नाले संववधानको 
धारा २८५ को उपधारा (३) बमोशजम गाउँ 
कायापामलका र नगर कायापामलकाले कानून 
बमोशजम गिन गरेको सरकारी सेवा सम्िन ु
पछा।  

(र्) "स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवा" 
भन्नाले स्थानीय तहमा स्थानीय कानून 
बमोशजम गिन भएका सङ्गठित संस्थाको सेवा 
सम्िन ुपछा। 

(त) "मसद्धान्त" भन्नाले आयोगबाट जारी भएको 
प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा मनयशुि तथा 
बढुवा गदाा अपनाउन ु पने मसद्धान्त र प्रदेश 
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सेवाको पदमा मनयशुि बढुवा र ववभागीय 
कारबाही गदाा अपनाउन ुपने मसद्धान्त सम्िन ु
पछा।" 

४. मूल ऐनमा दफा ३क. थपः मूल ऐनको दफा ३ पमछ देहायको 
दफा ३ क. थवपएको छः-  

"३क.  शपथः आफ्नो कायाभार सम्हाल्न ुअशघ अध्यिले प्रदेश 
प्रमखु समि र सदस्यले अध्यि समि अनसूुचीको 
ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ मलन ुपनेछ।" 

५. मूल ऐनको दफा ४ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ४ को 
दफा शशषाक र सोही दफाको उपदफा (१) मा रहेको "आधार" 
भने्न शब्दको सट्टा "अवस्था" भने्न शब्द राशखएको छ। 

६. मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ६ को सट्टा 
देहायको दफा ६ राशखएको छः- 

"६.  आयोगको काम, कताव्य र अमधकारः (१) प्रदेश सेवाको 
पदमा कमाचारी मनयशुिका लामग उपयिु उम्मदेवारको 
छनौट गना परीिा सञ्चालन गनुा आयोगको कताव्य 
हनुेछ। 

(२) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूमताका लामग मलइन े
मलशखत परीिा आयोगले सञ्चालन गनेछ। 

(३) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा मनयशुि र बढुवा 
गदाा अपनाउन ु पने मसद्धान्तको ववषयमा आयोगको 
परामशा मलन ुपनेछ। 
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(४) प्रदेश सेवाको पदमा मनयशुि, बढुवा र 
ववभागीय कारबाही गदाा अपनाउन ु पने मसद्धान्तको 
ववषयमा आयोगको परामशा मलन ुपनेछ।  

(५) प्रदेश सेवाको पदमा आयोगको परामशा ववना 
स्थायी मनयशुि गररने छैन। 

(६)  देहायका ववषयमा आयोगको परामशा मलन ु
पनेछः- 

(क) प्रदेश सेवाको शता सम्बन्धी कानूनको 
ववषयमा, 

(ख) प्रदेश सेवाको पदमा छ मवहनाभन्दा 
बढी समयका लामग मनयशुि गदाा 
उम्मेदवारको उपयिुताको ववषयमा, 

(ग)  कुनै एक प्रकारको प्रदेश मनजामती 
सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको 
पदबाट अको प्रकारको प्रदेश 
मनजामती सेवा वा स्थानीय सरकारी 
सेवाको पदमा वा प्रदेश अन्य 
सरकारी सेवाबाट प्रदेश मनजामती 
सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको 
पदमा सरुवा वा बढुवा गदाा 
उम्मेदवारको उपयिुताको ववषयमा, 
र 
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(घ)  प्रदेश मनजामती सेवाका कमाचारीलाई 
ठदइने ववभागीय सजायको ववषयमा।" 

७. मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ८ को,- 

(१) उपदफा (१) मा रहेका “प्रदेश आयोगको” भने्न 
शब्दहरुको सट्टा “आयोगको” भने्न शब्द राशखएको छ। 

(२) उपदफा (२) को िाउँ िाउँमा रहेका “प्रदेश आयोग” 
भने्न शब्दहरुको सट्टा “आयोग” भने्न शब्द राशखएको 
छ। 

(३) उपदफा (३) मा रहेका “प्रदेश आयोगको” भने्न 
शब्दहरुको सट्टा “आयोगको” भने्न शब्द राशखएको छ। 

८. मूल ऐनको दफा ९ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ९ को 
उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राशखएको छः-  

“(२) आयोगको बैिकको अध्यिता अध्यिले गनेछ। 
अध्यिको अनपुशस्थमतमा आयोगको वररष्ठतम ् सदस्यले 
बैिकको अध्यिता गनेछ।”  

९. मूल ऐनको दफा ११ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ११ मा 
रहेका "संववधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोशजमको 
अवस्था परी मनजले कायासम्पादन गना नपाउन े भएमा"  भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "दफा ४ को उपदफा (२)  बमोशजम मनज 
ववरुद्ध आरोपको प्रस्ताव पेश भई सोही दफाको उपदफा (६) 
बमोशजम प्रदेश सभाबाट मनर्ाय नभएसम्म" भने्न शब्दहरु 
राशखएका छन।् 
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१०. मूल ऐनको दफा १३ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १३ को 
उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश मनजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी 
सेवा, अन्य प्रदेश सरकारी सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र 
सङ्गठित संस्थामा" भने्न शब्दहरुको सट्टा "प्रदेश सेवामा" भने्न 
शब्दहरु राशखएका छन।् 

११. मूल ऐनको दफा १४ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १४ को,- 
(१) उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश मनजामती सेवा" भने्न 

शब्दहरुको सट्टा “प्रदेश सेवा” भने्न शब्दहरु राशखएका 
छन।्  

(२) उपदफा (३) मा रहेको "आयोगले" भने्न शब्द पमछ 
“तोवकए बमोशजम” भने्न शब्दहरु थवपएका छन।् 

(३) उपदफा (५) पमछ देहायको उपदफा (६) थवपएको छः- 
 "(६) पाठ् यक्रम मनमाार् र परीिर् सम्बन्धी अन्य 

कायाववमध तोवकए बमोशजम हनुेछ।" 

१२. मूल ऐनको दफा १५ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १५ को 
उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राशखएको छः- 

“(१) प्रदेश सेवाको पदमा कमाचारी मनयशुिका लामग  

उपयिु उम्मेदवारको छनौट गदाा मलशखत परीिाको अमतररि 
पदको काया प्रकृमत बमोशजम आयोगले देहायको कुनै एक वा 
एकभन्दा बढी परीिाको तररका अपनाउन सक्नछेः– 

(क) प्रयोगात्मक परीिा, 
(ख) सीप परीिर्, 
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(ग) अन्तवााताा, र 
(घ) आयोगले समय समयमा तोकेका अन्य 

तररका।“ 

१३. मूल ऐनको दफा १७ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १७ को,- 
(१)  उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश मनजामती सेवाको"  भने्न 

शब्दहरुको सट्टा "प्रदेश सेवाको" भने्न शब्दहरु राशखएका 
छन।्  

(२) उपदफा (२) मा रहेका "आयोगले मनधाारर् गरे 
बमोशजम" भने्न शब्दहरुको सट्टा "तोवकए बमोशजम" भने्न 
शब्दहरु राशखएका छन।् 

१४. मूल ऐनको दफा २७ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २७ 
को,- 

(१) उपदफा (६) शिवकएको छ। 

(२) उपदफा (९) पमछ देहायको उपदफा (१०) थवपएको 
छः- 

“(१०) प्रश्नपत्र मनमाार् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोशजम हनुेछ।“ 

१५. मूल ऐनको दफा ३९ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ३९ को 
उपदफा (३) मा रहेका "एक मवहना"  भने्न शब्दहरूको सट्टा 
"दइुा मवहना" भने्न शब्दहरु राशखएका छन।् 

१६. मूल ऐनको दफा ४२ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४२ 
को,- 
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(१) उपदफा (१) मा रहेका "आयोगले मनधाारर् गरे 
बमोशजमको"  भने्न शब्दहरूको सट्टा "तोवकए बमोशजमको" 
भने्न शब्दहरु राशखएका छन।् 

(२) उपदफा (२) मा रहेका "पन्र प्रमतशत" भने्न शब्दहरूको 
सट्टा "बीस प्रमतशत" भने्न शब्दहरु राशखएका छन।् 

(३) उपदफा (६) को सट्टा देहायको उपदफा (६) राशखएको 
छः- 

“(६) अन्तवााताा समममतको कुनै सदस्यले कारर् 
खलुाई कुनै उम्मदेवारलाई उपदफा (५) बमोशजम सतरी 
प्रमतशत भन्दा बढी वा चालीस प्रमतशत भन्दा घटी अङ्क 
प्रदान गरेको अवस्थामा अन्तवााताा समममतको पचास प्रमतशत 
भन्दा बढी सदस्यले कारर् खलुाई अङ्क प्रदान गरेको 
अवस्थामा मात्र मान्य हनुेछ। त्यसरी कारर् नखलुाएको 
अवस्थामा बढीमा सतरी प्रमतशत र घटीमा चालीस प्रमतशत 
अङ्क मानी गर्ना गररनछे।” 

१७. मूल ऐनको दफा ४६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४६ 
को,- 

(१) उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश मनजामती सेवा, प्रदेश 
प्रहरी सेवा, प्रदेश सभा सेवा, स्थानीय सेवा तथा प्रदेशका 
अन्य सरकारी सेवामा" भने्न शब्दहरु को सट्टा "प्रदेश 
सेवामा" भने्न शब्दहरु राशखएका छन।् 



खण्ड ४) संख्या ११ कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग १ मममत 207८/0७/१० 

 

 

 

12 

 

(२) उपदफा (६) मा रहेका "आयोगले मनधाारर् गरे बमोशजम" 

भने्न शब्दहरूको सट्टा "तोवकए बमोशजम" भने्न शब्दहरु 
राशखएका छन।् 

१८. मूल ऐनको दफा ५० मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ५० को 
उपदफा (२) मा रहेका "राजपत्र अनवङ्कत” भने्न शब्दहरुको 
सट्टा “सहायक स्तर” भने्न शब्दहरु राशखएका छन।् 

१९. मूल ऐनको दफा ५३ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ५३ को 
उपदफा (३) मा रहेका "बढीमा छ मवहनासम्मको लामग” भने्न 
शब्दहरुको सट्टा “बढीमा एक वषासम्मको लामग” भने्न शब्दहरु 
राशखएका छन।् 

२०. मूल ऐनको दफा ५४ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ५४ को,- 
(१)  उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राशखएको 

छः- 
     "(१) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा मनयशुि तथा 

बढुवा गदाा अपनाउन ु पने मसद्धान्तको ववषयमा र प्रदेश 
सेवाको पदमा, मनयशुि, बढुवा र ववभागीय कारबाही गदाा 
अपनाउन ु पने मसद्धान्तको ववषयमा आयोगको परामशा 
मलंदा सो सम्बन्धमा आयोगले जारी गरेको मसद्धान्त 
बमोशजम सेवा, समूह सञ्चालन गने मन्त्रालय वा सम्पका  
मन्त्रालय माफा त माग गनुा पनेछ।" 

(२) उपदफा (१) पमछ देहायको उपदफा (१क) थवपएको 
छः- 
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     "(१क) प्रदेश मनजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी 
सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कमाचारीलाई ठदइन े
ववभागीय सजायको ववषयमा आयोगको परामशा मलंदा 
सेवा शता सम्बन्धी प्रचमलत कानूनमा तोवकएको प्रवक्रया 
पूरा गरी सजाय गने अमधकारीको मनर्ाय सवहत सक् कलै 
फाइल आयोगमा पिाउन ुपनेछ।" 

२१. मूल ऐनको दफा ५५ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ५५ को,- 
(१) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राशखएको 

छः- 
“(१) प्रदेश मनजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी 

सेवाको शता सम्बन्धी कानूनको ववषयमा आयोगको 
परामशा मलंदा मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को 
कायाालय माफा त ्मलनपुनेछ।” 

(२) उपदफा (३) मा रहेका "नेपाल सरकारका" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "प्रदेश सरकारका" भने्न शब्दहरु 
राशखएका छन।् 

(३) उपदफा (५) पमछ देहायको उपदफा (६) थवपएको छः- 
     "(६) प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय 

तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको शता सम्बन्धी कानूनको 
ववषयमा आयोगको परामशा मलंदा सो सम्बन्धमा आयोगले 
जारी गरेको मसद्धान्त बमोशजम मखु्यमन्त्री तथा 
मशन्त्रपररषद्को कायाालय माफा त ्मलन ुपनेछ।" 
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२२. मूल ऐनको दफा ५७ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ५७ को 
सट्टा देहायको दफा ५७ राशखएको छः- 
"५७.  आयोगले परामशा ठदनेः (१) आयोगले यस ऐन 

बमोशजम परामशा ठदंदा यस पररच्छेदमा उल्लेख भएको 
प्रवक्रया पूरा भएमा मात्र ठदनछे। 

(२) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा मनयशुि तथा 
बढुवा गदाा अपनाउन ुपने मसद्धान्तको ववषयमा र प्रदेश 
अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, 
स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको सङ्गठित 
संस्थाको सेवाका पदको सेवा शता सम्बन्धी कानूनको 
ववषयमा तथा त्यस्तो मनकाय, संस्थाका कमाचारीलाई 
ववभागीय कारबाही गदाा अपनाउन ु पने मसद्धान्तका 
ववषयमा परामशा ठदन े प्रयोजनका लामग आयोगले 
सम्बशन्धत मनकाय र कमाचारीको सेवाको प्रकृमत 
अनसुार समान वा छुट्टाछुटै्ट लागू हनु े गरी मसद्धान्त 
मनधाारर् गना सक्नछे।" 

२३. मूल ऐनको दफा ६४ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ६४ 
को,- 

(१) उपदफा (१) को खण्ड (छ) मा रहेका "एकलाख 
रुपैयाँसम्म जररवानाका अमतररि" भने्न शब्दहरु 
शिवकएका छन।् 
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(२) उपदफा (३) मा रहेका "मनजामती, सरुिा मनकाय, अन्य 
प्रदेश सरकारी सेवा, स्थानीय सेवा वा सङ्गठित संस्थाका" 
भने्न शब्दहरुको सट्टा "प्रदेश सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, 
नेपाल सरकारको सेवा वा संववधानको धारा २४३ को 
उपधारा (२) बमोशजमको सङ्गठित संस्थाका" भने्न 
शब्दहरु राशखएका छन।् 

२४. मूल ऐनको दफा ६७ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ६७ मा 
रहेका "स्थानीय सेवा" भने्न शब्दहरुको सट्टा "स्थानीय सरकारी 
सेवा, स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवा"  भने्न शब्दहरु 
राशखएका छन।् 

२५. मूल ऐनको दफा ६८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ६८ को 
िाउँ िाउँमा रहेको "संघीय" भने्न शब्द शिवकएको छ। 

२६. मूल ऐनको दफा ६९ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ६९ को 
सट्टा देहायको दफा ६९ राशखएको छः- 

"६९. राय तथा सिुाव मलन सक्न:े (१) आयोगले 
आफ्नो काम कारबाही सञ्चालनका सम्बन्धमा 
प्रदेश सरकारको मन्त्रालय वा मनकाय, प्रदेश 
सङ्गठित संस्था, स्थानीय तह तथा स्थानीय तहको 
सङ्गठित संस्थासँग राय तथा सिुाव मलन सक्नछे। 

 (२) आयोगले आफ्नो काम कारबाहीसँग 
सम्बशन्धत कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा मखु्य 
न्यायामधविाको राय मलन सक्नेछ।" 
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२७. मूल ऐनमा दफा ६९क. थपः मूल ऐनमा दफा ६९ पमछ 
देहायको दफा ६९क. थवपएको छः- 
"६९क. प्रमतरिाः आयोगले आफ्नो तफा बाट कुन ै अड्डा 

अदालतमा मदु्दा चलाउन वा मनवेदन ठदन वा त्यसको 
लामग आवश्यक मलखत तयार गना, प्रमतरिा गना वा 
आयोग ववरूद्ध कसैले कुनै कानूनी कारबाही चलाएमा 
वा मदु्दा दायर गरेमा मलशखत जवाफ वा प्रमतउतर 
ठदन वा प्रमतरिा गना आयोगले मखु्य 
न्यायामधविालाई लेखी पिाउन सक्नेछ। त्यसरी 
लेखी आएमा मखु्य न्यायामधविाले आवश्यक सहयोग 
र प्रमतरिा गनेछ।" 

२८. मूल ऐनको दफा ७२ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ७२ को,- 
(१)  उपदफा (१) मा रहेका "दि, ववशषेज्ञ वा कमाचारीको 

नातेदार” भने्न शब्दहरुको सट्टा "दि, ववज्ञ, ववशेषज्ञ वा 
कमाचारीको नशजकको नातेदार” भने्न शब्दहरु राखी सोही 
उपदफामा रहेका "हनु ु अगामड" भने्न शब्दहरु पमछ 
रहेको "जानकारी" भने्न शब्द शिवकएको छ। 

(२) उपदफा (२) मा रहेको "सगोलको" भने्न शब्दको सट्टा 
"नशजकको" भने्न शब्द राशखएको छ। 

२९. मूल ऐनको दफा ८० मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ८० को,- 
(१) उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश सरकारको" भने्न शब्दहरु 

पमछ "अमधकृत स्तरको" भने्न शब्दहरु थवपएका छन।् 
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(२) उपदफा (३) मा रहेका "परीिा मध्ये" भने्न शब्दहरु 
पमछ "मलशखत परीिा र अन्तवााताा बाहेकका शारीररक 
तन्दरुुस्ती परीिर्, स्वास््य परीिर् लगायतका" भने्न 
शब्दहरु थवपएका छन।् 

३०. मूल ऐनमा दफा ८२क. र ८२ख. थप: मूल ऐनको दफा ८२ 
पमछ देहायका दफा ८२क. र ८२ख. थवपएका छन:्- 
"८२क.  थप सवुवधा ठदन सवकनेः आयोगका पदामधकारी वा 

कमाचारीलाई कायाालय समयभन्दा अशघपमछ 
आयोगको काममा लगाउन ु परेमा वा अन्य कुन ै
व्यशिलाई आयोगसँग सम्बशन्धत कुनै ववशषे काममा 
लगाउन ु परेमा प्रदेश आमथाक माममला तथा योजना 
मन्त्रालयको सहममत मलई प्रदेश सरकारले स्वीकृत 
गरे बमोशजमको सवुवधा ठदन सवकनछे। 

८२ख.  स्वीकृमत मलन ु नपनेः प्रदेश सरकारले आयोगको 
लामग बजेटमा छुट् याएको ववववध शीषाक अन्तगातको 
रकम खचा गनुा पदाा आमथाक माममला तथा योजना 
मन्त्रालयको स्वीकृमत मलन ु पने छैन र आयोगले 
त्यस्तो रकम प्रचमलत कानून बमोशजम खचा गना 
सक्नेछ।"  

३१. मूल ऐनमा अनसूुची थपः मूल ऐनको अन्तमा यसैसाथ संलग्न 
अनसूुची थवपएको छ।   
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"अनसूुची 
(दफा ३क. सँग सम्बशन्धत) 

पद तथा गोपनीयताको शपथको ढाचँा 
 

म ................................... मलुकु र जनताप्रमत पूर्ा बफादार 
रही सत्य मनष्ठापूवाक प्रमतज्ञा गदाछु÷ईश्वरको नाममा शपथ 
मलन्छु वक नेपालको राजकीय सता र सावाभौमसता नेपाली 
जनतामा मनवहत रहेको नेपालको संववधानप्रमत पूर्ा वफादार 
रहँदै प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यि÷सदस्य पदको 
कामकाज प्रचमलत कानूनको अधीनमा रही मलुकु र जनताको 
सोिो शचताइ, कसैको डर नमानी, पिपात नगरी, पूवााग्रह वा 
खराव भावना नमलई इमान्दारीताका साथ गनेछु र आफ्नो 
कताव्य पालनाको मसलमसलामा आफूलाई जानकारीमा आएको 
गोप्य राख् न ु पने कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा 
कानूनको पालना गदाा बाहेक अरु जनुसकैु अवस्थामा पमन कुन ै
वकमसमबाट प्रकट वा संकेत गने छैन।" 
 

नामः         हस्तािरः 
पदः                               मममतः 
 

प्रमार्ीकरर् मममतः २०७८/०७/०९ 
 
 
 
 

आज्ञाले, 
(िक्क प्रसाद आचाया) 

 प्रदेश सरकारको सशचव  
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आन्तररक माममला तथा कानून मन्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मठुरत 


