
  

 

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 5) वीरेन्द्रनगर, सखेुत, श्रावर् 26 गते, 2079 साल (अततररक्ताङ्क ९ 

भाग-१ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालयको 
सूचना 

1.  

कर्ााली प्रदेश सभाले बनाएको तल लेशखए बमोशजमको ऐन 
सवासाधारर्को जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको छ। 

 

संवत ्२०७९ सालको ऐन नं. 0८ 

 

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गना बनकेो ऐन 

प्रस्तावना: प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गना वाञ्छनीय 
भएकोले, 

कर्ााली प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 
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१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश लोक सेवा आयोग 
(दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९" रहेको छ। 

(२) यो ऐन संवत ्२०७८ साल फागनु २९ गतेदेशख प्रारम्भ 
भएको मातननेछ। 

२. प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामा संशोधन: प्रदेश 
लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ (यसपतछ "मूल ऐन" भतनएको) को 
प्रस्तावनामा रहेका "स्थानीय सेवाको" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "स्थानीय 
सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको" भन्ने 
शब्दहरू राशखएका छन।् 

३. मूल ऐनको दफा २ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २ को सट्टा 
देहायको दफा २ राशखएको छः- 

"२.  पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क) "अशततयारवाला" भन्नाले कानून बमोशजम प्रदेश 

सेवाको पदमा तनयशुक्त गना वा ववभागीय सजाय गना 
सक्न ेअतधकारी सम्झन ुपछा। 

(ख) "अध्यि" भन्नाले आयोगको अध्यि सम्झन ुपछा। 

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

(घ)  "तोवकएको" वा "तोवकए बमोशजम" भन्नाले यस ऐन 
अन्द्तगात बनेको तनयममा तोवकएको वा तोवकए 
बमोशजम सम्झन ुपछा। 

(ङ) "नशजकको नातेदार" भन्नाले बाब,ु आमाको तीन 
पसु्तातभत्रको नातेदार सम्झन ु पछा र सो शब्दले 
सास-ुससरुा, पतत-पत् नी, छोरा-छोरी, दाज-ुभाई, 

ठददी-बवहनी, भाउजू-बहुारी, आमाजू, नन्द्द, जेिाज-ु
जेिानी, देवर-देउरानी, काका-काकी, िूलोबबुा-
िूलीआमा, सानाबा-सानीआमा, भततजा-भततजी, 
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भाञ् जा-भाञ् जी, तभनाज-ुज्वाई, मामा-माइजू, फुप-ु
फुपाजू, जेिी सासू, साढु दाइा-साढु भाई, जेिान, 
जेिानी ठददी, साला-साली, सालाको पत् नी, तमत-
तमततनी, धमापतु्र-धमापतु्री र ततनका छोराछोरीलाई 
समेत जनाउँछ।  

(च) "प्रदेश अन्द्य सरकारी सेवा" भन्नाले प्रदेश तनजामती 
सेवा, प्रदेश सभा सेवा र प्रदेश प्रहरी सेवा 
बाहेकका प्रदेश कानूनद्वारा गिन भएका प्रदेश 
सरकारका अन्द्य सेवा सम्झन ुपछा।  

(छ) "प्रदेश तनजामती सेवा" भन्नाले प्रदेश सभा सेवा, 
प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्द्य सरकारी सेवा र 
प्रदेश तनजामती सेवाको पद होइन भनी प्रदेश 
कानूनद्वारा तोवकएको सेवा बाहेकको प्रदेश 
सरकारको सेवा सम्झन ुपछा। 

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

(झ) "प्रदेश सभा" भन्नाले संववधानको धारा १७५ 
बमोशजमको प्रदेश सभा सम्झन ुपछा। 

(ञ) "प्रदेश सेवा" भन्नाले प्रदेश तनजामती सेवा, प्रदेश 
सभा सेवा, प्रदेश अन्द्य सरकारी सेवा, प्रदेश 
सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र 
स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवा सम्झन ु
पछा। 

(ट) "प्रदेश सङ्गठित संस्था" भन्नाले प्रदेश ववश् वववद्यालय 
सेवा र प्रदेश शशिक सेवा आयोग बाहेकका पचास 
प्रततशत वा सोभन्द्दा बढी शेयर वा जायजेथामा 
प्रदेश सरकारको स्वातमत्व वा तनयन्द्त्रर् भएको 



खण्ड 5) अततररक्ताङ्क ९ कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत 2079/0४/26 

 

 

 
4 

 

संस्थान, कम्पनी, बैङ्क, सतमतत वा प्रदेश कानून 
बमोशजम स्थावपत वा प्रदेश सरकारद्वारा गठित 
आयोग, संस्थान, प्रातधकरर्, तनगम, प्रततष्ठान, बोडा, 
केन्द्र, पररषद् र यस्तै प्रकृततका अन्द्य सङ्गठित 
संस्था सम्झन ुपछा। 

(ि) "प्रदेश सभा सेवा" भन्नाले प्रदेश कानून द्वारा गठित 
प्रदेश सभा सेवा सम्झन ुपछा। 

(ड) "लोक सेवा आयोग" भन्नाले संववधानको धारा 
२४२ बमोशजमको लोक सेवा आयोग सम्झन ु
पछा। 

(ढ) "सदस्य" भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झन ु पछा र 
सो शब्दले आयोगको अध्यिलाई समेत जनाउँछ। 

(र्) "संववधान" भन्नाले नेपालको संववधान सम्झन ुपछा। 
(त) "स्थानीय सरकारी सेवा" भन्नाले संववधानको धारा 

२८५ को उपधारा (३) बमोशजम गाउँ 
कायापातलका र नगर कायापातलकाले कानून 
बमोशजम गिन गरेको सरकारी सेवा सम्झन ुपछा। 

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

(द) "तसद्धान्द्त" भन्नाले आयोगबाट जारी भएको प्रदेश 
प्रहरी सेवाको पदमा तनयशुक्त तथा बढुवा गदाा 
अपनाउन ु पने तसद्धान्द्त र प्रदेश सेवाको पदमा 
तनयशुक्त, बढुवा र ववभागीय कारबाही गदाा 
अपनाउन ुपने तसद्धान्द्त सम्झन ुपछा।" 

४. मूल ऐनमा दफा ३क. थप: मूल ऐनको दफा ३ पतछ देहायको दफा 
३क. थवपएको छः-  
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"३क.  शपथः आफ्नो कायाभार सम्हाल्न ुअशघ अध्यिले प्रदेश प्रमखु 
समि र सदस्यले अध्यि समि अनसूुचीको ढाँचामा पद तथा 
गोपनीयताको शपथ तलन ुपनेछ।" 

५. मूल ऐनको दफा ४ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४ को दफा शीषाक 
र सोही दफाको उपदफा (१) मा रहेको "आधार" भन्ने शब्दको सट्टा 
"अवस्था" भन्ने शब्द राशखएको छ। 

६. मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ६ को सट्टा 
देहायको दफा ६ राशखएको छ:- 

"६.  आयोगको काम, कताव्य र अतधकार: (१) प्रदेश सेवाको पदमा 
कमाचारी तनयशुक्तका लातग उपयकु्त उम्मेदवारको छनौट गना 
परीिा सञ्चालन गनुा आयोगको कताव्य हनुेछ। 

(२) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूतताका लातग तलइने तलशखत 
परीिा आयोगले सञ्चालन गनेछ। 

(३) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा तनयशुक्त र बढुवा गदाा 
अपनाउन ु पने तसद्धान्द्तको ववषयमा आयोगको परामशा तलन ु
पनेछ। 

(४) प्रदेश सेवाको पदमा तनयशुक्त, बढुवा र ववभागीय 
कारबाही गदाा अपनाउन ु पने तसद्धान्द्तको ववषयमा आयोगको 
परामशा तलन ुपनेछ।  

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

(६)  देहायका ववषयमा आयोगको परामशा तलन ुपनेछ:- 

(क) प्रदेश सेवाको शतासम्बन्द्धी कानूनको 
ववषयमा, 

(ख) प्रदेश सेवाको पदमा छ मवहनाभन्द्दा बढी 
समयका लातग तनयशुक्त गदाा उम्मेदवारको 
उपयकु्तताको ववषयमा, 
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(ग)  कुनै एक प्रकारको प्रदेश तनजामती सेवा वा 
स्थानीय सरकारी सेवाको पदबाट अको 
प्रकारको प्रदेश तनजामती सेवा वा स्थानीय 
सरकारी सेवाको पदमा वा प्रदेश अन्द्य 
सरकारी सेवाबाट प्रदेश तनजामती सेवा वा 
स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा सरुवा वा 
बढुवा गदाा उम्मेदवारको उपयकु्तताको 
ववषयमा, र 

(घ)  प्रदेश तनजामती 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" भन्ने शब्दहरूको 
सट्टा "आयोगको" भन्ने शब्द राशखएको छ। 

(२) उपदफा (२) को िाउँ-िाउँमा रहेका "प्रदेश आयोग" भन्न े
शब्दहरूको सट्टा "आयोग" भन्ने शब्द राशखएको छ। 

(३) उपदफा (३) मा रहेका "प्रदेश आयोगको" भन्ने शब्दहरूको 
सट्टा "आयोगको" भन्ने शब्द राशखएको छ। 

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

"(२) आयोगको बैिकको अध्यिता अध्यिले गनेछ। 
अध्यिको अनपुशस्थततमा 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 
तनजले कायासम्पादन गना नपाउने भएमा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "दफा 
४ को उपदफा (२)  बमोशजम तनज ववरुद्ध आरोपको प्रस्ताव पेश भई 
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सोही दफाको उपदफा (६) बमोशजम प्रदेश सभाबाट तनर्ाय नभएसम्म" 
भन्ने शब्दहरू राशखएका छन।् 

१०. मूल ऐनको दफा १३ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १३ को उपदफा 
(१) मा रहेका "प्रदेश तनजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, अन्द्य प्रदेश 
सरकारी सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थामा" भन्ने 
शब्दहरूको सट्टा "प्रदेश सेवामा" भन्ने शब्दहरू राशखएका छन।् 

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

(१) उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश तनजामती सेवा" भन्ने शब्दहरूको 
सट्टा "प्रदेश सेवा" भन्ने शब्दहरू राशखएका छन।्  

(२) उपदफा (३) मा रहेको "आयोगले" भन्ने शब्द पतछ "तोवकए 
बमोशजम" भन्ने शब्दहरू थवपएका छन।् 

(३) उपदफा (५) पतछ देहायको उपदफा (६) थवपएको छ:- 

 "(६) पाठ् यक्रम तनमाार् र परीिर् सम्बन्द्धी अन्द्य कायाववतध 
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 तनयशुक्तका लातग  

उपयकु्त उम्मेदवारको छनौट गदाा तलशखत परीिाको अततररक्त पदको 
काया प्रकृतत बमोशजम आयोगले देहायको कुनै एक वा एकभन्द्दा बढी 
परीिाको तररका अपनाउन सक्नेछः- 

(क) प्रयोगात्मक परीिा, 
(ख) सीप परीिर्, 
(ग) अन्द्तवााताा, र 
(घ) आयोगले समय-समयमा तोकेका अन्द्य तररका।" 

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

(१)  उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश तनजामती सेवाको" भन्न े
शब्दहरूको सट्टा "प्रदेश सेवाको" भन्ने शब्दहरू राशखएका छन।्  



खण्ड 5) अततररक्ताङ्क ९ कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत 2079/0४/26 

 

 

 
8 

 

(२) उपदफा (२) मा रहेका "आयोगले तनधाारर् गरे बमोशजम" भन्ने 
शब्दहरूको सट्टा "तोवकए बमोशजम" भन्ने शब्दहरू राशखएका 
छन।् 

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

(१) उपदफा (६) शझवकएको छ। 

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

"(१०) प्रश्नपत्र तनमाार्सम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था तोवकए 
बमोशजम हनुेछ।" 

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

१६. मूल ऐनको दफा ४२ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४२ को,- 

(१) उपदफा (१) मा रहेका "आयोगले तनधाारर् गरे बमोशजमको" भन्न े
शब्दहरूको सट्टा "तोवकए बमोशजमको" भन्ने शब्दहरू राशखएका 
छन।् 

(२) उपदफा (२) मा रहेका "पन्द्र प्रततशत" भन्ने शब्दहरूको सट्टा 
"बीस प्रततशत" भन्ने शब्दहरू राशखएका छन।् 

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

"(६) अन्द्तवााताा सतमततको कुनै सदस्यले कारर् खलुाई कुनै 
उम्मेदवारलाई उपदफा (५) बमोशजम सत्तरी प्रततशत भन्द्दा बढी 
वा चालीस प्रततशत भन्द्दा घटी अङ्क प्रदान गरेको अवस्थामा 
अन्द्तवााताा सतमततको पचास प्रततशत भन्द्दा बढी सदस्यले कारर् 
खलुाई अङ्क प्रदान गरेको अवस्थामा मात्र मान्द्य हनुेछ। त्यसरी 
कारर् नखलुाएको अवस्थामा बढीमा सत्तरी प्रततशत र घटीमा 
चालीस प्रततशत अङ्क मानी गर्ना गररनेछ।" 

१७. मूल ऐनको दफा ४६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४६ को,- 
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(१) उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश तनजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, 
प्रदेश सभा सेवा, स्थानीय सेवा तथा प्रदेशका अन्द्य सरकारी 
सेवामा" भन्ने शब्दहरू को सट्टा "प्रदेश सेवामा" भन्ने शब्दहरू 
राशखएका छन।् 

(२) उपदफा (६) मा रहेका "आयोगले तनधाारर् गरेबमोशजम" भन्ने 
शब्दहरूको सट्टा "तोवकए बमोशजम" भन्ने शब्दहरू राशखएका 
छन।् 

१८. मूल ऐनको दफा ५० मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ५० को उपदफा 
(२) मा रहेका "राजपत्र अनवङ्कत" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "सहायक 
स्तर" भन्ने शब्दहरू राशखएका छन।् 

१९. मूल ऐनको दफा ५३ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ५३ को उपदफा 
(३) मा रहेका "बढीमा छ मवहनासम्मको लातग" भन्ने शब्दहरूको सट्टा 
"बढीमा एक वषासम्मको लातग" भन्ने शब्दहरू राशखएका छन।् 

२०. मूल ऐनको दफा ५४ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ५४ को,- 

(१) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राशखएको छ:- 

     "(१) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा तनयशुक्त तथा बढुवा 
गदाा अपनाउन ुपने तसद्धान्द्तको ववषयमा र प्रदेश सेवाको पदमा, 
तनयशुक्त, बढुवा र ववभागीय कारबाही गदाा अपनाउन ु पने 
तसद्धान्द्तको ववषयमा आयोगको परामशा तलंदा सो सम्बन्द्धमा 
आयोगले जारी गरेको तसद्धान्द्त बमोशजम सेवा, समूह सञ्चालन 
गने मन्द्त्रालय वा सम्पका  मन्द्त्रालय माफा त माग गनुा पनेछ।" 

(२) उपदफा (१) पतछ देहायको उपदफा (१क) थवपएको छ:- 
     "(१क) प्रदेश तनजामती सेवा, प्रदेश सभा सेवा, प्रदेश 

अन्द्य सरकारी सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कमाचारीलाई 
ठदइने ववभागीय सजायको ववषयमा आयोगको परामशा तलंदा सेवा 
शता सम्बन्द्धी प्रचतलत कानूनमा तोवकएको प्रवक्रया पूरा गरी 
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सजाय गने अतधकारीको तनर्ाय 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 तनजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी 
सेवाको शता सम्बन्द्धी कानूनको ववषयमा आयोगको परामशा 
तलंदा मतुयमन्द्त्री तथा मशन्द्त्रपररषद्को कायाालय माफा त ्
तलनपुनेछ।" 

(२) उपदफा (३) मा रहेका "नेपाल सरकारका" भन्ने शब्दहरूको 
सट्टा "प्रदेश सरकारका" भन्ने शब्दहरू राशखएका छन।् 

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

सङ्गठित संस्थाको सेवाको शता सम्बन्द्धी कानूनको ववषयमा 
आयोगको परामशा तलंदा सो सम्बन्द्धमा आयोगले जारी गरेको 
तसद्धान्द्त बमोशजम मतुयमन्द्त्री तथा मशन्द्त्रपररषद्को कायाालय 
माफा त ्तलन ुपनेछ।" 

२२. मूल ऐनको दफा ५७ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ५७ को सट्टा 
देहायको दफा ५७ राशखएको छ:- 

"५७.  आयोगले परामशा ठदन:े (१) आयोगले यस ऐन बमोशजम 
परामशा ठदंदा यस पररच्छेदमा उल्लेख भएको प्रवक्रया पूरा 
भएमा मात्र ठदनेछ। 

(२) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा तनयशुक्त तथा बढुवा 
गदाा अपनाउन ु पने तसद्धान्द्तको ववषयमा र प्रदेश अन्द्य 
सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी 
सेवा र स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाका पदको सेवा 
शता सम्बन्द्धी कानूनको ववषयमा तथा त्यस्तो तनकाय, संस्थाका 
कमाचारीलाई ववभागीय कारबाही गदाा अपनाउन ु पने 
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तसद्धान्द्तका ववषयमा परामशा ठदने प्रयोजनका लातग आयोगले 
सम्बशन्द्धत तनकाय र कमाचारीको सेवाको प्रकृतत अनसुार 
समान वा छुट्टाछुटै्ट लागू हनुे गरी तसद्धान्द्त तनधाारर् गना 
सक्नेछ।" 

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

(१) उपदफा (१) को खण्ड (छ) मा रहेका "एकलाख रुपैयाँसम्म 
जररवानाका अततररक्त" भन्ने शब्दहरू शझवकएका छन।् 

(२) उपदफा (३) मा रहेका "तनजामती, सरुिा तनकाय, अन्द्य प्रदेश 
सरकारी सेवा, स्थानीय सेवा वा सङ्गठित संस्थाका" भन्ने 
शब्दहरूको सट्टा "प्रदेश सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, नेपाल 
सरकारको सेवा वा संववधानको धारा २४३ को उपधारा (२) 
बमोशजमको सङ्गठित संस्थाका" भन्ने शब्दहरू राशखएका छन।् 

२४. मूल ऐनको दफा ६७ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ६७ मा रहेका 
"स्थानीय सेवा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "स्थानीय सरकारी सेवा, स्थानीय 
तहको सङ्गठित संस्थाको सेवा" भन्ने शब्दहरू राशखएका छन।् 

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

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

"६९. राय तथा सझुाव तलन सक्न:े (१) आयोगले आफ्नो काम 
कारबाही सञ्चालनका सम्बन्द्धमा प्रदेश सरकारको 
मन्द्त्रालय वा तनकाय, प्रदेश सङ्गठित संस्था, स्थानीय तह 
तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थासँग राय तथा सझुाव 
तलन सक्नेछ। 

 (२) आयोगले आफ्नो काम कारबाहीसँग 
सम्बशन्द्धत कानूनी प्रश्नको सम्बन्द्धमा मतुय 
न्द्यायातधवक्ताको राय तलन सक्नेछ।" 



खण्ड 5) अततररक्ताङ्क ९ कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत 2079/0४/26 

 

 

 
12 
 

२७. मूल ऐनमा दफा ६९क. थप: मूल ऐनमा दफा ६९ पतछ देहायको 
दफा ६९क. थवपएको छ:- 

"६९क. प्रततरिा: आयोगले आफ्नो तफा बाट कुनै अड्डा अदालतमा मदु्दा 
चलाउन वा तनवेदन ठदन वा त्यसको लातग आवश्यक तलखत 
तयार गना, प्रततरिा गना वा आयोग ववरूद्ध कसैले कुनै 
कानूनी कारबाही चलाएमा वा मदु्दा दायर गरेमा तलशखत 
जवाफ वा प्रततउत्तर ठदन वा प्रततरिा गना आयोगले मतुय 
न्द्यायातधवक्तालाई लेखी पिाउन सक्नेछ। त्यसरी लेखी 
आएमा मतुय न्द्यायातधवक्ताले आवश्यक सहयोग र प्रततरिा 
गनेछ।" 

२८. मूल ऐनको दफा ७२ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ७२ को,- 

(१) उपदफा (१) मा रहेका "दि, ववशेषज्ञ वा कमाचारीको 
नातेदार" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "दि, ववज्ञ, ववशेषज्ञ वा 
कमाचारीको नशजकको नातेदार" भन्ने शब्दहरू राखी सोही 
उपदफामा रहेका "हनु ु अगातड" भन्ने शब्दहरू पतछ रहेको 
"जानकारी" भन्ने शब्द शझवकएको छ। 

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

२९. मूल ऐनको दफा ८० मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ८० को,- 

(१) उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश सरकारको" भन्ने शब्दहरू पतछ 
"अतधकृत स्तरको" भन्ने शब्दहरू थवपएका छन।् 

(२) उपदफा (३) मा रहेका "परीिा मध्ये" भन्ने शब्दहरू पतछ 
"तलशखत परीिा र अन्द्तवााताा बाहेकका शारीररक तन्द्दरुुस्ती 
परीिर्, स्वास््य परीिर् लगायतका" भन्ने शब्दहरू थवपएका 
छन।् 

३०. मूल ऐनमा दफा ८२क. र ८२ख. थप: मूल ऐनको दफा ८२ पतछ 
देहायका दफा ८२क. र ८२ख. थवपएका छन:्- 
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"८२क.  थप सवुवधा ठदन सवकन:े आयोगका पदातधकारी वा 
कमाचारीलाई कायाालय समयभन्द्दा अशघपतछ आयोगको 
काममा लगाउन ुपरेमा वा अन्द्य कुनै व्यशक्तलाई आयोगसँग 
सम्बशन्द्धत कुनै ववशेष काममा लगाउन ुपरेमा प्रदेश आतथाक 
मातमला तथा योजना मन्द्त्रालयको सहमतत तलई प्रदेश 
सरकारले स्वीकृत गरे बमोशजमको सवुवधा ठदन सवकनेछ। 

८२ख.  स्वीकृतत तलन ु नपने: प्रदेश सरकारले आयोगको लातग 
बजेटमा छुट् याएको ववववध शीषाक अन्द्तगातको रकम खचा 
गनुा पदाा आतथाक मातमला तथा योजना मन्द्त्रालयको 
स्वीकृतत तलनपुने छैन र आयोगले त्यस्तो रकम प्रचतलत 
कानून बमोशजम खचा गना सक्नछे।" 

३१. मूल ऐनमा अनसूुची थप: मूल ऐनको अन्द्तमा यसैसाथ संलग्न अनसूुची 
थवपएको छ:-   

"अनसूुची 
(दफा ३क. सँग सम्बशन्द्धत) 

पद तथा गोपनीयताको शपथको ढाचँा 
 

म …............................................... मलुकु र जनताप्रतत पूर्ा बफादार 
रही सत्य तनष्ठापूवाक प्रततज्ञा गदाछु/ईश्वरको नाममा शपथ तलन्द्छु वक 
नेपालको राजकीय सत्ता र सावाभौमसत्ता नेपाली जनतामा तनवहत रहेको 
नेपालको संववधानप्रतत पूर्ा बफादार रहँदै प्रदेश लोक सेवा आयोगको 
अध्यि/सदस्य पदको कामकाज प्रचतलत कानूनको अधीनमा रही 
मलुकु र जनताको सोझो शचताइ, कसैको डर नमानी, पिपात नगरी, 
पूवााग्रह वा खराव भावना नतलई इमान्द्दारीताका साथ गनेछु र आफ्नो 
कताव्य पालनाको तसलतसलामा आफूलाई जानकारीमा आएको गोप्य 
रात नपुने कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा कानूनको पालना गदाा 
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बाहेक अरु जनुसकैु अवस्थामा पतन कुनै वकतसमबाट प्रकट वा संकेत 
गने छैन। 

नामः 
पदः  
हस्तािरः 
तमततः"  

प्रमाशर्करर् तमततः २०७९/०४/२६ 

                      आज्ञाले 

कृष्र् प्रसाद उपाध्यय 

                    प्रदेश सरकारको तनतमत्त सशचव 

   
आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मठुरत 

 

 


