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प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गनन बनेको ववधेयक 

 
प्रस्तावनााः  प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गनन वाञ्छनीय भएकोले,  

   

प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

 

१. संक्षिप् त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश लोक सेवा आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०७८" रहेको 
छ ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

(३) यो ऐन सदूुरपक्ष िम प्रदेशभर लागू हनुछे । 

२. प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को प्रस्तावनामा थप: प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ (यसपछछ 
"मूल ऐन" भछनएको) को प्रस्तावनामा रहेका "प्रदेश प्रहरी सेवा" भन् न े शब्दहरु पछछ "प्रदेश अनसुन्धान 
व्यूरो" भन् न ेशब्दहरु थवपएका छन ्।  

३. प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा २ मा संशोधनाः प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ 
(यसपछछ "मूल ऐन" भछनएको) को दफा २ को,-  

(१) खण्ड (घ) मा रहेका "साला-साली," भन् न े शब्दहरु पछछ "बवहनी ज्वाई, छोरी ज्वाई, भान्जी ज्वाई, 
भान्जी बहुारी" भन् ने शब्दहरु राक्षखएका छन।् 

(२) खण्ड (ङ) पछछ देहायको खण्ड (ङ१) थवपएको छ:- 
"(ङ१) "प्रदेश अनसुन्धान व्यूरो" भन् नाले प्रदेश कानूनद्वारा गठन भएको प्रदेश अनसुन्धान व्यूरो सम्झन ु
पछन ।" 

(३) खण्ड (ञ) मा रहेका "प्रदेश प्रहरी सेवा" भन् ने शब्दहरु पछछ "प्रदेश अनसुन्धान व्यूरो" भन् ने शब्दहरु 
थवपएका छन ्। 

(४) खण्ड (त) मा रहेको "सभा" भन् ने शब्दको सट्टा "समन्वय सछमछत" भन् ने शब्दहरु राक्षखएका छन।्  

४.  मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ३ को,-  

(१) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) र (१क) राक्षखएका छन:्- 
"(१) प्रदेशमा एक प्रदेश लोक सेवा आयोग रहनेछ । 

(१क) आयोगमा कम्तीमा एकजना मवहला हनुे गरी अध्यि सवहत बढीमा तीनजना सदस्य रहनेछन।्" 

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

(१) उपदफा (1) मा रहेका "प्रदेश छनजामती सेवा" भन् ने शब्दहरु पछछ "तथा स्थानीय सरकारी सेवा" भन् न े
शब्दहरु थवपएका छन ्। 
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(२) उपदफा (२) मा रहेका "प्रदेश छनजामती सेवाको पद बाहेक प्रदेश प्रहरी सेवा" भन् ने शब्दहरुको सट्टा 
"प्रदेश छनजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवाको पद बाहेक प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अनसुन्धान 
व्यूरो," भन् ने शब्दहरु राखी "स्थानीय सरकारी सेवा" भन् ने शब्दहरु क्षझवकएका छन ्। 

(३) उपदफा (४) को खण्ड (घ) मा रहेका "प्रदेश प्रहरी सेवा" भन् न ेशब्दहरु पछछ "तथा प्रदेश अनसुन्धान 
व्यूरो" भन् न ेशब्दहरु थवपएका छन ्। 

 

६.  मूल ऐनको दफा ११ मा थप: मूल ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) पछछ देहायको उपदफा (४) थवपएको 
छाः- 

"(४) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापछन आयोगको कायनसञ् िालन तथा व्यवस्थापन गदान 
लोक सेवा आयोगका कायानलयबाट गनन सवकनेछ।" 

 

७.  मूल ऐनको दफा १२ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा १२ को उपदफा (३) क्षझवकएको छ। 

८.  मूल ऐनको दफा १५ मा थप: मूल ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) मा रहेका "प्रदेश प्रहरी सेवा" भन् न े
शब्दहरु पछछ "तथा प्रदेश अनसुन्धान व्यूरो" भन् न ेशब्दहरु थवपएका छन।् 

९.  मूल ऐनको दफा १७ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा १७ मा रहेका "पद संख्या छनधानरण गरी खलुा 
प्रछतयोछगता वा बढुवाद्वारा पदपूछतन" भन् ने शब्दहरुको सट्टा "खलुा प्रछतयोछगता वा बढुवाद्वारा पदपूछतन हनुे पद 
सङ्खख्या छनधानरण गरी" भन् न ेशब्दहरु राक्षखएका छन ्। 

१०.  मूल ऐनको दफा ६५ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ६५ को सट्टा देहायको दफा ६५ राक्षखएको छ :-  

"६५. अनगुमन तथा छनरीिण सम्बन्धी व्यवस्था : (1) प्रदेश सरकारका ववछभन् न मन्रालय, ववभाग, 
छनदेशनालय, कायानलय, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठठत संस्थाहरु, स्थानीय तह र स्थानीय तहको 
संगठठत संस्थाले छनयकु्षि, बढुवा र ववभागीय कारबाही गदान यो ऐन र अन्य प्रिछलत कानून बमोक्षजम तथा 
आयोगले समय समयमा तोकेको कायनववछध र शतन बमोक्षजम भएको छ वा छैन भन् ने सम्बन्धमा आयोगले 
छनरीिण गनन वा गराउन सक्नेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोक्षजम आयोगले प्रदेश प्रहरी सेवा र प्रदेश अनसुन्धान ब्यरुो पदमा छनयकु्षि, बढुवा तथा 
सामान्य छसद्धान्तका सम्बन्धमा आयोगको परामशन छलएका प्रदेश तथा स्थानीय तहस्तरका संगठठत 
संस्थाले सामान्य छसद्धान्तका सम्बन्धमा आयोगबाट प्राप्त परामशन अनरुुप गरे वा नगरेको सम्बन्धमा 
आयोगले अनगुमन गनन वा गराउन सक्नछे।   

(3) अनगुमन तथा छनरीिण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोक्षजम हनुछे ।" 

११.  मूल ऐनको दफा ६७ मा थप: मूल ऐनको दफा ६७ मा रहेका "प्रदेश प्रहरी सेवा," भन् न ेशब्दहरु पछछ 
"प्रदेश अनसुन्धान व्यूरो" भन् न ेशब्दहरु थवपएका छन।् 

१२.  मूल ऐनको दफा ७८ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ७८ को,- 
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(१) उपदफा (१) मा रहेका "प्रदेश प्रहरी सेवा" भन् न ेशब्दहरु पछछ "प्रदेश अनसुन्धान व्यूरो" भन् न ेशब्दहरु 
थवपएका छन ्। 

(२) उपदफा (२) मा रहेका "लोक सेवा" भन् ने शब्दहरु क्षझवकएका छन ्। 

(३) उपदफा (३) मा रहेका "लोक सेवा आयोगले आयोगसँग" भन् ने शब्दहरुको सट्टा "आयोगले लोक सेवा 
आयोगसँग" भन् न ेशब्दहरु राक्षखएका छन ्। 

१३.  मूल ऐनको दफा 84 मा संशोधन: मूल ऐनको दफा 84 को सट्टा देहायको दफा ८४ राक्षखएको छाः- 
 "८४. छनदेक्षशका वा कायनववछध वा मापदण्ड बनाउन सक्ने: आयोगले आवयकता अनसुार छनदेक्षशका वा 

कायनववछध वा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । 

१४. मूल ऐनमा दफा ८४क. थप : मूल ऐनको दफा ८४ पछछ देहायको दफा ८४क. थवपएको छाः- 
"८४क. अनसूुिीमा हेरफेर गनन सक्ने : प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूिना प्रकाशन गरी आवयकता 

अनसुार अनसूुिीमा हेरफेर गनन सक्नेछ ।"  
१५.  मूल ऐनको अनसूुिी-१ मा थप: मूल ऐनको अनसूुिी-१ को स्पष्टीकरणको क्रम संख्याको,- 

(१) क्रम संख्या 4. पछछ देहायको क्रम संख्या ४क. थवपएको छ:- 
"४क. आयोगका अध्यि र सदस्यले स्वदेशछभर भ्रमण गनुन पदान सदस्यको सात ठदनसम्मको भ्रमण 
आदेश अध्यिले र अध्यिको हकमा औक्षित्य हेरी सात ठदनसम्मको भ्रमण आदेश अध्यि स्वयंले 
स्वीकृत गनन सक्नेछ । सात ठदनभन्दा बढी अवछधको लाछग आयोगका अध्यि तथा सदस्यले 
स्वदेशछभर भ्रमण गनुनपदान औक्षित्यको आधारमा आयोगले स्वीकृत गनेछ ।  

   तर आयोगका अध्यि तथा सदस्यले ववदेश भ्रमण गनुनपने भएमा प्रदेश सरकारको स्वीकृछत 
छलन ुपनेछ ।" 

(२) क्रम संख्या ६. क्षझवकएको छ ।  

 

प्रदेश सभाको सम्बत ्२०७८ साल असोज १5 गते शकु्रबारका ठदन बसेको आठौँ अछधवशेनको 27औ ँबैठकले 
नेपालको संववधानको धारा १९९ बमोक्षजम यो ववधेयक पाररत गरेको हुँदा नेपालको संववधानको धारा २०१ को 
उपधारा (१) बमोक्षजम प्रमाक्षणत गदनछु ।  

 

............................ 
माननीय अजुनन बहादरु थापा 
सभामखु  

सदूुरपक्ष िम प्रदेश  

छमछत २०७८।०6।1५ 

सदूुरपक्ष िम प्रदेश सभाका सभामखुबाट प्रमाक्षणत यो ववधेयक 
नेपालको संववधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोक्षजम 
प्रमाणीकरण गदनछु । 

छमछत :-  

........................... 

माननीय गंगाप्रसाद यादव 

प्रदेश प्रमखु 


