विधेयक सं ख्या :

प्रदे श लोक सेिा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधधकार र कायतविधधको
सम्बन्धमा व्यिस्था गनत बनेको विधेयक

प्रदे श सभा सचििालय

गण्डकी प्रदे श , पोखरा

प्रदे श लोक सेिा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधधकार र कायतविधधको सम्बन्धमा व्यिस्था गनत
बनेको विधेयक

प्रस्र्ािनााः प्रदे श धनजामर्ी सेिा, प्रदे श प्रहरी सेिा, प्रदे शको अन्य सरकारी सेिा, प्रदे श सङ्गठठर्
सं स्थाको सेिा¸ स्थानीय सरकारी सेिा र्था स्थानीय र्हको सं गठठर् सं स्थाको

पदमा उपयुक्त

उम्मेदिार छनौटमा स्िच्छर्ा र्था धनष्पक्षर्ा कायम गरी योग्यर्ा प्रणालीलाई प्रिर्द्तन गदै

साितजधनक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेिामुखी बनाउन प्रदे श लोकसेिा आयोगको गठन¸ काम¸
कर्तव्य, अधधकार र्था कायतविधधको सम्बन्धमा आिश्यक व्यिस्था
गण्डकी प्रदे शको प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ।

गनत िाञ्छनीय भएकोले,

पररच्छे द –१
प्रारचम्भक

१.

२.

सं चक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “प्रदे श लोक सेिा आयोग ऐन,२०७६”
रहेको छ ।

(२) यो ऐन र्ुरून्र् प्रारम्भ हुनेछ।

पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथत नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “अचख्र्यारिाला” भन्नाले प्रिधलर् कानून बमोचजम प्रदे श र्था स्थानीय र्हको
कुनै पदमा धनयुचक्त गनत सक्ने अधधकारी सम्झनु पछत ।

(ख) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पछत ।

(ग) “आयोग” भन्नाले सं विधानको धारा २४४ बमोचजमको प्रदे श लोक सेिा
आयोग सम्झनु पछत ।

(घ) “प्रदे शको अन्य सरकारी सेिा” भन्नाले प्रदे श धनजामर्ी सेिा र प्रदे श प्रहरी
सेिा बाहेकका प्रदे श कानून बमोचजम गठन भएका प्रदे श सरकारका अन्य
सरकारी सेिा सम्झनु पछत ।

(ङ) “प्रदे श धनजामर्ी सेिा” भन्नाले प्रदे श प्रहरी सेिा र प्रदे शको अन्य सरकारी

सेिा र्था प्रदे श धनजामर्ी सेिा होइन भनी प्रदे श कानूनद्वारा र्ोवकएको
सेिा बाहेकको प्रदे श सरकारको सेिा सम्झनु पछत ।

(छ) “प्रदे श प्रहरी सेिा” भन्नाले प्रदे श कानून बमोचजम गठठर् प्रदे श प्रहरी
सेिालाई सम्झनु पछत ।

(ज) “प्रदे श सङ्गठठर् सं स्था” भन्नाले पिास प्रधर्शर् िा सोभन्दा बढी शेयर िा
जायजेथामा प्रदे श सरकारको स्िाधमत्ि िा धनयन्रण भएको सं स्थान,
कम्पनी, बैङ्क, सधमधर् िा प्रदे श कानून बमोचजम स्थावपर् िा प्रदे श

सरकारद्वारा गठठर् आयोग, सं स्थान, प्राधधकरण, धनगम, प्रधर्ष्ठान, बोडत, केन्र,
पररषद र यस्र्ै प्रकृधर्का अन्य सङ्गठठर् सं स्था सम्झनु पछत ।

(झ) “पदपूधर्त” भन्नाले प्रदे श धनजामर्ी सेिा, प्रदे शको अन्य सरकारी सेिा, प्रदे श

सङ्गठठर् सं स्थाको सेिा¸ स्थानीय सरकारी सेिा र्था स्थानीय र्हको
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सं गठठर् सं स्थाको सेिाको ररक्त पदमा खुल्ला प्रधर्योधगर्ा र्था बढु िाद्वारा
गररने पदपूधर्त सम्झनु पछत ।

(ञ) “लोक सेिा आयोग” भन्नाले सं विधानको धारा २४२ बमोचजमको लोक सेिा
आयोग सम्झनु पछत ।

(ट) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पछत र सो शव्दले आयोगको
अध्यक्षलाइत समेर् जनाउँछ ।

(ठ) "सं विधान" भन्नाले नेपालको सं विधान सम्झनु पछत ।

(ड) “स्थानीय र्ह” भन्नाले गाउँपाधलका िा नगरपाधलका सम्झनु पछत ।

(ढ) “स्थानीय सरकारी सेिा” भन्नाले सं विधानको धारा २८५ को उपधारा (३)
बमोचजम कानूनद्वारा गठन हुने स्थानीय सेिा सम्झनु पछत ।

(ण) "स्थानीय सङ्गठठर् सं स्थाको सेिा" भन्नाले स्थानीय र्हमा स्थानीय कानून

बमोचजम गठन भएका स्थानीय र्हको सङ्गठठर् सं स्थाको सेिा सम्झनु
पछत।

(र्) “र्ोवकएको” िा “र्ोवकए बमोचजम” भन्नाले यस ऐन अन्र्गतर् बनेको धनयममा
र्ोवकएको िा र्ोवकए बमोचजम सम्झनु पछत ।
पररच्छे द –२

३.

आयोगको गठन¸ काम¸ कर्तव्य र अधधकार

आयोगको गठन: (१) प्रदे श लोक सेिा आयोगमा अध्यक्ष सवहर् बढीमा र्ीन जना सदस्य
रहनेछन् ।

(२) आयोगका अध्यक्ष िा सदस्यमध्ये कचम्र्मा एकजना मवहला हुनपु नेछ।

(३) आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको धनयुचक्तको लाधग धसफाररस गनत दे हाय

बमोचजमको सधमधर् रहनेछाः
(क)
(ख)
(ग)

मुख्यमन्री

– अध्यक्ष

प्रदे श सभाको सभामुख

प्रदे श सभाको विपक्षी दलको नेर्ा

– सदस्य

– सदस्य

(४) उपदफा (३) बमोचजमको सधमधर्ले आयोगका अध्यक्ष र्था सदस्यको

धनयुचक्तको धसफाररस गदात समानुपाधर्क समािेशी धसर्द्ान्र्का आधारमा गनुत पनेछ।

(५) आयोगका सदस्यहरु मध्ये कचम्र्मा एक जना सदस्य बीस िषत िा सोभन्दा

बढी अिधधसम्म कुनै सरकारी सेिामा रहेका व्यचक्तहरु मध्येबाट र बाँकी सदस्यहरु
विज्ञान, प्रविधध, कला, सावहत्य, कानून, जनप्रशासन¸ समाजशास्त्र िा राविय जीिनका अन्य

क्षेरमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन िा अन्य कुनै महत्िपूणत कायत गरी ख्याधर् प्राप्त गरे का
व्यचक्तहरु मध्येबाट धनयुक्त हुनेछन् ।

(६) दे हायको योग्यर्ा भएको नेपाली नागररक आयोगको अध्यक्ष िा सदस्यको

पदमा धनयुचक्तका लाधग योग्य हुनेछाः–
(क)
(ख)
(ग)

मान्यर्ाप्राप्त विश्िविद्यालयबाट स्नार्कोत्तर उपाधध प्राप्त गरे को,

धनयुचक्त हुँदाका बखर् कुनै राजनीधर्क दलको सदस्य नरहेको,
अध्यक्षको हकमा पैर्ालीस िषत र सदस्यको हकमा पैंर्ीस िषत
उमेर पूरा भएको,

(घ)

उच्ि नैधर्क िररर भएको
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(७) उपदफा (३) बमोचजमको सधमधर्को धसफाररसमा प्रदे श प्रमुखले अध्यक्ष र

सदस्यको धनयुक्त गनेछ।

(८) आफ्नो कायतभार सम्हाल्नु अचघ प्रदे श प्रमुखको उपचस्थधर्मा अध्यक्षले उच्ि

अदालर्को मुख्य न्यायाधीश समक्ष र सदस्यले अध्यक्ष समक्ष अनुसूिी बमोचजमको
ढाँिामा शपथ धलनु पनेछ ।

४.

हुनेछ ।

(९) आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदािधध धनयुचक्त भएको धमधर्ले छ िषतको

पद ररक्त हुने आधाराः (१) दे हायको कुनै अिस्थामा आयोगको अध्यक्ष िा सदस्यको पद
ररक्त हुनेछाः–

(क) धनजले प्रदे श प्रमुख समक्ष धलचखर् राजीनामा ठदएमा,
(ख) धनजको उमेर पैसठ्ठी िषत पूरा भएमा,
(ग)
(घ)

उपदफा (५) बमोचजम पदमुक्त भएमा,

शारीररक िा मानधसक अस्िस्थर्ाको कारणले सेिामा रही कायतसम्पादन
गनत असमथत रहेको भनी प्रदे श सरकारले गठन गरे को मेधडकल बोडतले

ठदएको धसफाररसको आधारमा दफा ३ को उपदफा (३) बमोचजमको
सधमधर्को धसफाररसमा प्रदे श प्रमुखले पदमुक्त गरे मा, िा
(ङ)

धनजको मृत्यु भएमा।

(२) सं विधान र प्रिधलर् कानूनको गम्भीर उल्लङघन गरे को, कायतक्षमर्ाको

अभाि िा खराब आिरण भएको िा इमान्दारीपूिक
त
आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना

नगरे को िा आिारसं वहर्ाको गम्भीर उल्लङघन गरे को कारणले आफ्नो पदीय चजम्मेिारी
पूरा गनत नसकेको भनी प्रदे श सभाका र्त्काल कायम रहेका सम्पूणत सदस्य सङ्खख्याको
एक िौथाइत सदस्यले अध्यक्ष िा सदस्य विरुर्द् आरोपको प्रस्र्ाि पेश गनत सक्नेछन् ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम आरोपको प्रस्र्ाि पेश भइत दर्ात भएमा त्यस्र्ो

प्रस्र्ािमा उचल्लचखर् आधार र कारण विद्यमान भए नभएको सम्बन्धमा छानधबन गरी
प्रधर्िेदन पेश गनत प्रदे श सभामा एक छानधबन सधमधर् गठन गररनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजमको सधमधर्मा प्रदे श सभाका सार् जना सदस्य

रहनेछन।

(५) उपदफा (३) बमोचजमको सधमधर्ले पदमुक्त गने भनी धसफाररस सवहर्को

प्रस्र्ाि प्रदे श सभामा पेश गरे मा र प्रदे श सभामा र्त्काल कायम रहेको सम्पूणत सदस्य
सं ख्याको दुई धर्हाई बहुमर्ले प्रस्र्ाि पाररर् गरे मा अध्यक्ष िा सदस्य पदमुक्त हुनछ
े ।

(६) उपदफा (२) बमोचजमको आरोप लागेको अध्यक्ष िा सदस्यलाई सफाई

पेश गने मनाधसब मौका ठदनु पनेछ।

(७) उपदफा (५) बमोचजम पदमुक्त भएको व्यचक्तले त्यस्र्ो पदबाट पाउने कुनै

सुविधा धलन र भविष्यमा कुनै पधन साितजधनक पदमा धनयुक्त िा मनोनयन हुन सक्नेछैन।

(८) उपदफा (२) बमोचजमको आरोप छानविन सम्िन्धी अन्य व्यिस्था प्रदे श

५.

सभाको कायतसञ्चालन धनयमािली बमोचजम हुनछ
े ।

पुनाः धनयुचक्ताः (१) अध्यक्ष र सदस्यको पुनाः धनयुचक्त हुन सक्नेछैन र धनज कुनै पधन
सरकारी सेिामा धनयुचक्तका लाधग ग्राह्य हुनेछैन ।
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए र्ापधन दे हायको अिस्थामा

अध्यक्ष र सदस्य दे हायको पदमा धनयुचक्तको लाधग ग्राह्य हुन सक्नेछन्(क)
(ख)
(ग)

सं िैधाधनक धनकायको पदाधधकारीको पदमा धनयुक्त हुन,

सदस्य अध्यक्षको पदमा धनयुक्त हुन,

कुनै राजनीधर्क पदमा िा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँिबुझ
िा छानिीन गने िा कुनै विषयको अध्ययन िा अन्िेषण गरी
राय, मन्र्व्य िा धसफाररस पेश गने कुनै पदमा धनयुक्त हुन,

(३) सदस्य अध्यक्षको पदमा धनयुक्त हुने भएमा धनजको पदािधध गणना गदात

६.

धनज सदस्य भएको अिधध समेर्लाई जोडी गणना गररनेछ।

सदस्यको पाररश्रधमक र सेिाका शर्ताः (१) अध्यक्ष र सदस्यको पाररश्रधमक र सेिाका शर्त
प्रदे श कानून बमोचजम हुनेछ। अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म
धनजहरूलाई मकात पने गरी पाररश्रधमक र सेिाका शर्त पररिर्तन गररने छै न।

र्र िरम आधथतक विश्रं ृखलर्ा िा प्राकृधर्क विपद िा महामारीको कारणले

सं कटकाल घोषणा भएको अिस्थामा यो व्यिस्था लागू हुने छै न।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए र्ापधन सो उपदफा

बमोचजमको कानून बनी लागू नभएसम्मका लाधग अध्यक्ष र सदस्यको पाररश्रधमक र
७.

सेिाका शर्त प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपरमा सूिना प्रकाशन गरी र्ोके बमोचजम हुनछ
े ।

आयोगको कायातलयको स्थापनााः (१) आयोगको कायत सञ्िालन र्था व्यिस्थापनको लाधग
प्रदे शमा एक प्रदे श स्र्रीय कायातलय रहनेछ र आयोगले आिश्यकर्ा अनुसार अन्य
स्थानमा शाखा कायातलय स्थापना गनत सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम रहने प्रदे शस्र्रीय कायातलयको मुकाम पोखरामा

रहनेछ।

(३) आयोगको सं गठन सं रिना र कमतिारीको दरिन्दी आयोगको धसफाररसमा

८.

प्रदे श सरकारले स्िीकृर् गरे बमोचजम हुनेछ ।

आयोगको बैठकाः(१) सं विधान, यो ऐन र अन्य प्रिधलर् कानून बमोचजम आयोगले गनुप
त ने
सिै काम आयोगको बैठकबाट धनणतय भए बमोचजम हुनछ
े ।

(२) आयोगको बैठकको अध्यक्षर्ा अध्यक्षले गनेछ।अध्यक्षको अनुपचस्थधर्मा

उपचस्थर् सदस्यहरुमध्ये िररष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षर्ा गनेछ।

(३) आयोगको सदस्य सं ख्याको कचम्र्मा पिास प्रधर्शर् सदस्यहरु उपचस्थर्

भएमा आयोगको बैठक बस्न सक्नेछ।

(४) आयोगको बैठकमा बहुमर्को धनणतय मान्य हुनेछ र मर् बराबर भएमा

बैठकको अध्यक्षर्ा गने व्यचक्तले धनणातयक मर् ठदनेछ।

(५) आयोगको धनणतय आयोगको सचििले प्रमाचणर् गनेछ।

(६) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कायतविधध आयोग आफैँले धनधातरण गरे

९.

बमोचजम हुनेछ ।

आयोगको काम, कर्तव्य र अधधकाराः (१) प्रदे श धनजामर्ी सेिा, प्रदे श अन्य सरकारी

सेिा, प्रदे श सं गठठर् सं स्थाको सेिा, स्थानीय सरकारी सेिा र स्थानीय र्हको सं गठठर्

सं स्थाको सेिाको पदमा धनयुचक्तका लाधग उपयुक्त उम्मेदिार छनौट गनत परीक्षा सञ्चालन
गनुत आयोगको कर्तव्य हुनेछ।
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(२) प्रदे श प्रहरी सेिाको पदपूधर्तका लाधग धलइने धलचखर् परीक्षा आयोगले

सञ्चालन गनेछ ।

(३) प्रदे श प्रहरी सेिाको पदमा धनयुचक्त, बढु िा र्था विभागीय कारिाही गदात

अपनाउनु पने सामान्य धसर्द्ान्र्को विषयमा आयोगको परामशत धलनु पनेछ।

(४) प्रदे श सरकार र्था स्थानीय र्हबाट धनिृचत्तभरण पाउने पदमा आयोगको

परामशत धबना स्थायी धनयुचक्त गररने छै न ।

(५) दे हायका विषयमा आयोगको परामशत धलनु पनेछाः–

(क) प्रदे श धनजामर्ी सेिा, प्रदे श अन्य सरकारी सेिा, प्रदे श सं गठठर् सं स्थाको
सेिा, स्थानीय सरकारी सेिा र स्थानीय र्हको सं गठठर् सं स्थाको सेिाको
पदका कमतिारीको सेिा, शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा,

(ख) प्रदे श धनजामर्ी सेिा, प्रदे श अन्य सरकारी सेिा, प्रदे श सं गठठर् सं स्थाको
सेिा, स्थानीय सरकारी सेिा र स्थानीय र्हको सं गठठर् सं स्थाको सेिाको
पदमा

धनयुचक्त, बढु िा

र

धसर्द्ान्र्को विषयमा,

विभागीय

कारबाही

गदात

अपनाउनु पने

(ग) प्रदे श धनजामर्ी सेिा, प्रदे श अन्य सरकारी सेिा र स्थानीय सरकारी
सेिाको

पदमा

६

मवहनाभन्दा

बढी

उम्मेदिारको उपयुक्तर्ाको विषयमा,

समयका

लाधग

धनयुचक्त

गदात

(घ) कुनै एक प्रकारको प्रदे श धनजामर्ी सेिा िा स्थानीय सरकारी सेिाको
पदबाट अको प्रकारको प्रदे श धनजामर्ी सेिा िा स्थानीय सरकारी सेिाको
पदमा िा प्रदे श अन्य सरकारी सेिाबाट प्रदे श धनजामर्ी सेिा िा स्थानीय

सरकारी सेिाको पदमा सरुिा िा बढु िा गदात उम्मेदिारको उपयुक्तर्ाको
विषयमा,
(ङ)

आयोगको

परामशत

धलनु

नपने

अिस्थाको

पदमा

बहाल

रहेको

कमतिारीलाई आयोगको परामशत धलनुपने अिस्थाको पदमा स्थायी सरुिा
िा बढु िा गने विषयमा, र

(ि) प्रदे श धनजामर्ी सेिा, प्रदे श अन्य सरकारी सेिा र स्थानीय सरकारी
सेिाका कमतिारीलाई ठदइने विभागीय सजायको विषयमा ।

(६) आयोगले सं विधान, यो ऐन र यस ऐन अन्र्गतर् बनेको धनयम र्था अन्य

प्रिधलर् कानून बमोचजम आफूलाई प्राप्र् काम, कर्तव्य र अधधकार मध्ये कुनै काम,
कर्तव्य र अधधकार र्ोके बमोचजमको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र्था पालना गने गरी

अध्यक्ष, कुनै सदस्य, सदस्यहरुको सधमधर्, आयोगको कुनै कायातलय िा कमतिारी िा
प्रदे श सरकारको अन्य कुनै कमतिारीलाई प्रत्यायोजन गनत सक्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोचजम प्रत्यायोजन गररएको अधधकार आयोगले जुनसुकै

बखर् वफर्ात धलन सक्नेछ ।

(८) आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधधकार र्ोवकए बमोचजम हुनेछ ।

१०.

कायत विभाजनाः अध्यक्ष र सदस्यको कायत विभाजन आयोगले धनधातरण गरे बमोचजम

११.

कमतिारी सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) आयोगको कायत सञ्चालन र्था व्यिस्थापनको लाधग

हुनेछ।

आिश्यक पने कमतिारी प्रदे श सरकारले उपलब्ध गराउने छ ।
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(२) आयोगमा कायतरर् कमतिारीलाई प्रदे श सरकारले अन्य कायातलयमा सरुिा

गदात आयोगसँग परामशत गनेछ ।

(३) आयोगको दरबन्दी स्िीकृर् नभएसम्म प्रदे श सरकारले आयोगमा आिश्यक

१२.

कमतिारी कामकाज गनत खटाउनेछ ।

दक्ष िा विशेषज्ञको सेिा धलन सक्नेाः (१) आयोगले सं विधान, यो ऐन र अन्य प्रिधलर्
कानून बमोचजम आफूले सम्पादन गनुत पने कामको लाधग दक्ष िा विशेषज्ञ िा विचशष्टीकृर्
धनकायको सेिा धलन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम सेिा धलने प्रयोजनको लाधग दक्ष िा विशेषज्ञ िा

विचशष्टीकृर् धनकायको मनोनयन िा छनौट अध्यक्षले गनेछ र त्यस्र्ो सेिा धलए बापर्

सम्बचन्धर् दक्ष िा विशेषज्ञ िा विचशष्टीकृर् धनकायलाई आयोगले र्ोके बमोचजमको
पाररश्रधमक र्था सुविधा ठदइनेछ ।

(३) आयोगको काममा सहयोग गने दक्ष िा विशेषज्ञले अधनिायत रुपमा पालना

१३.

गनुत पने आिारसवहर्ा र्ोवकए बमोचजम हुनेछ ।

सम्पकत राख्न र राय धलन सक्नेाः (१) आयोगले आफ्नो काम कर्तव्यको सम्बन्धमा प्रदे श
सरकारको कुनै मन्रालय, कायातलय िा स्थानीय र्ह िा सं गठठर् सं स्थासँग सोझै सम्पकत
राख्न, सरसल्लाह गनत िा राय धलन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए र्ापधन प्रदे श सरकार,

मचन्रपररषदबाट धनणतय हुनपु ने आयोगसँग सम्बचन्धर् कुनै विषयमा सम्पकत राख्दा
मुख्यमन्री र्था मचन्रपररषद्को कायातलय माफतर् राख्नु पनेछ ।

(३) आयोगले आफ्नो काम कारबाहीसँग सम्बचन्धर् सं िैधाधनक र्था कानूनी

प्रश्नको सम्बन्धमा कुनै धनकाय िा अधधकारीको राय धलन आिश्यक दे खेमा प्रदे शको
१४.

सम्बचन्धर् सरकारी धनकाय िा मुख्य न्यायाधधिक्ताको राय धलन सक्नेछ।

प्रधर्रक्षा गनेाः आयोगले आफ्नो र्फतबाट कुनै अड्डा अदालर्मा धनिेदन ठदन िा मुद्दा

िलाउन िा त्यसको लाधग आिश्यक धलखर् र्यार गनत र प्रधर्रक्षा गनत िा आयोग

विरूर्द् कसैले कुनै कानूनी कारबाही िलाएमा िा मुद्दा दायर गरे मा धलचखर् जिाफ िा
प्रत्युत्तर ठदन िा प्रधर्रक्षा गनत आयोगले आिश्यकर्ा र उपयुक्तर्ाको आधारमा मुख्य

न्यायाधधिक्ता िा धनजको परामशत धलई अन्य कानून व्यिसायी िा दुिैको सेिा धलन
१५.

सक्नेछ ।

आयोगले सुझाि ठदन सक्नेाः (१) आयोगको काम कारिाहीको धसलधसलामा िा

आयोगद्वारा आयोचजर् गोष्ठी, सेधमनार र्था छलफलबाट प्राप्र् धनष्कषतको आधारमा प्रदे श
धनजामर्ी सेिा, स्थानीय सरकारी सेिा, प्रदे शको अन्य सरकारी सेिा, प्रदे श सं गठठर् सं स्था,

स्थानीय सं गठठर् सं स्था र प्रदे श प्रहरी सेिाको शर्त सम्बन्धी कानूनमा सुधार गनत
आिश्यक दे चखएमा आयोगले सम्बचन्धर् धनकायलाई सुझाि ठदन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम ठदइएको सुझािको वििरण आयोगको बावषतक

१६.

प्रधर्िेदनमा समािेश गनुत पनेछ ।

अनुसन्धानात्मक र प्रिर्द्तनात्मक कायत गनत सक्नेाः आयोगले प्रदे श धनजामर्ी सेिा, स्थानीय
सरकारी सेिा, प्रदे शको अन्य सरकारी सेिा, प्रदे श सं गठठर् सं स्थाको सेिा, स्थानीय

सं गठठर् सं स्थाको सेिालाई सक्षम र प्रभािकारी बनाउन र्था र्ी सेिाप्रधर् आकषतण
बढाउन समय समयमा अनुसन्धानात्मक र प्रिर्द्तनात्मक कायतहरु गनत सक्नेछ ।
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१७.

१८.

समन्िय र सहयोगाः आयोगले समान उद्देश्यले स्थापना भएका राविय र्था प्रदे शस्र्रीय

सं स्थाहरुसँग समन्िय गनत िा त्यस्र्ा सं स्थाहरुसँग आपसी सम्िन्ध र सहयोग िृवर्द् गनत
सक्नेछ।

थप सुविधा ठदन सक्नेाः आयोगका सदस्य र्था कमतिारीलाई कायातलय समयभन्दा बढी
समय आयोगको काममा लगाउनु परे मा िा सदस्य र्था कमतिारी िा अन्य कुनै

व्यचक्तलाई आयोगसँग सम्बचन्धर् कुनै विशेष काममा लगाउनु परे मा थप सुविधाको

रूपमा आयोगले धनधातरण गरे बमोचजमको रकम र्था खाजा र खाना खित समेर् ठदन
सवकनेछ।

पररच्छे द–३

१९.

शैचक्षक योग्यर्ा र्था पाठ्यक्रम धनधातरण

शैचक्षक योग्यर्ाको धनधातरणाः (१) प्रदे श धनजामर्ी सेिा, प्रदे श अन्य सरकारी सेिा, प्रदे श
सं गठठर् सं स्थाको सेिा, स्थानीय सरकारी सेिा र स्थानीय र्हको सं गठठर् सं स्थाको

सेिाको खुला प्रधर्योधगर्ाबाट पूधर्त गररने पदको लाधग आिश्यक पने न्यूनर्म शैचक्षक
योग्यर्ा सम्िचन्धर् सेिा, शर्त सम्बन्धी प्रिधलर् कानूनमा धनधातरण भए बमोचजम हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम शैचक्षक योग्यर्ा धनधातरण गनुत अचघ सेिा, समूह र्था

उपसमूह सञ्िालन गने मन्रालय िा धनकायले आयोगको परामशत धलनु पनेछ।
(३)

अन्य

प्रिधलर्

कानूनमा

जुनसुकै

कुरा

ले चखएको

भए

र्ापधन

कुनै

उम्मेदिारले कुनै विश्िविद्यालय िा चशक्षण सं स्थाबाट प्राप्त गरे को शैचक्षक योग्यर्ा

सम्बचन्धर् सेिा, समूह िा उपसमूहको कुनै पदको लाधग धनधातरण गररएको शैचक्षक
योग्यर्ा सरह छ छै न भन्ने सम्बन्धमा आिश्यकर्ा अनुसार आयोगले धनणतय गरे बमोचजम
२०.

हुनेछ।

पाठ्यक्रम र परीक्षण विधधाः (१) प्रदे श धनजामर्ी सेिा, प्रदे श अन्य सरकारी सेिा, प्रदे श
सं गठठर् सं स्थाको सेिा, स्थानीय सरकारी सेिा र स्थानीय र्हको सं गठठर् सं स्थाको

सेिाको ररक्त पद पूधर्त गनतको लाधग आयोगले धलने परीक्षाको पाठ्यक्रम, अङ्कभार,
उचत्तणातङ्क, परीक्षण विधध र र्र्् सम्बन्धी अन्य व्यिस्था लोक सेिा आयोगले अपनाएको
अभ्यास, विधध र्था मापदण्डका आधारमा र्ोवकए बमोचजम हुनेछ।

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोचजम धलचखर् परीक्षाको पाठ्यक्रमको र्जुम
त ा,

प्रश्नपर धनमातण िा परीक्षा सम्बन्धी कुनै पधन विषयका सम्िन्धमा लोकसेिा आयोगको
सहयोग धलन सक्नेछ।

पररच्छे द–४

२१.

पदपूधर्त सम्बन्धी व्यिस्था

उम्मेदिार छनौट गने र्ररकााः (१) आयोगले प्रदे श धनजामर्ी सेिा, प्रदे श अन्य सरकारी

सेिा, प्रदे श सं गठठर् सं स्थाको सेिा, स्थानीय सरकारी सेिा र स्थानीय र्हको सं गठठर्
सं स्थाको सेिाको ररक्त पद पूधर्तको लाधग उपयुक्त उम्मेदिारको छनौट गदात धलचखर्
परीक्षाका अधर्ररक्त दे हायको कुनै एक िा एकभन्दा बढी र्ररका अपनाउन सक्नेछाः–
(क)
(ख)
(ग)

प्रयोगात्मक परीक्षा,
अन्र्िातर्ात, र

आयोगले समय समयमा र्ोकेका अन्य र्ररका ।
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(२) आयोगले प्रदे श प्रहरी सेिाको पदपूधर्तका लाधग धलचखर् परीक्षा सञ्िालन

२२.

गनेछ ।

परीक्षाको माध्यमाः (१) आयोगले सञ्िालन गने धलचखर् परीक्षाको माध्यम नेपाली भाषा
हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा ले चखएको भाषाका अधर्ररक्त अङ्खग्रेजी िा प्रदे श कानून

बमोचजम धनधातरण गररएको सरकारी कामकाजको भाषा समेर् परीक्षाको माध्यम भाषा हुन
२३.

२४.

सक्नेछ।

लोक सेिा आयोगलाई अनुरोध गनत सक्नेाः आयोगले सञ्िालन गने कुनै परीक्षा सञ्िालन

गररठदन आयोगको धसफाररसमा प्रदे श सरकारले नेपाल सरकार माफतर् लोक सेिा
आयोगलाई अनुरोध गनत सक्नेछ।

पदपूधर्त गने र्ररकााः (१) प्रदे श धनजामर्ी सेिा, प्रदे श अन्य सरकारी सेिा, प्रदे श सं गठठर्
सं स्थाको सेिा, स्थानीय सरकारी सेिा र स्थानीय र्हको सं गठठर् सं स्थाको सेिाको ररक्त

पदको पूधर्त सेिा शर्त सम्बन्धी प्रिधलर् कानूनमा उल्लेख भएको प्रधर्शर् बमोचजम पद
सङ्खख्या धनधातरण गरी खुला प्रधर्योधगर्ा र्था बढु िाद्वारा गररनेछ।

(२) खुला प्रधर्योधगर्ा र्था बढु िाद्वारा पदपूधर्त गदात धलइने परीक्षाको र्ररका र्था

परीक्षा दस्र्ुर, दरखास्र्को ढाँिा, दरखास्र् फाराम दस्र्ुर र परीक्षा सम्बन्धी अन्य
२५.

व्यिस्था आयोगले र्ोके बमोचजम हुनेछ।

पदपूधर्तको लाधग माग गनेाः (१)अचख्र्यारिालाले प्रदे श धनजामर्ी सेिा, प्रदे श अन्य सरकारी

सेिा, प्रदे श सं गठठर् सं स्थाको सेिा, स्थानीय सरकारी सेिा र स्थानीय र्हको सं गठठर्
सं स्थाको सेिाको ररक्त पद पूधर्त गनतको लाधग र्ोवकए बमोचजमको माग फाराममा

सम्बचन्धर् सेिा, समूह, उपसमूह, र्ह, पदसङ्खख्या, धनधातररर् कायत वििरण र न्यूनर्म
योग्यर्ा समेर् उल्लेख गरी आधथतक िषतको सुरुमानै आयोगमा पठाउनु पनेछ ।

(२) माग प्राप्त भएपधछ आयोगले खुला, बढु िा, खुला अन्र्गतर् विधभन्न क्लष्टरको

२६.

लाधग प्रधर्शर् धनधातरण गनेछ ।

पदपूधर्तको विज्ञापन प्रकाशन गनेाः (१) दफा २४ को उपदफा (१) बमोचजम पद सङ्खख्या
धनधातरण भएपधछ आयोगले खुला प्रधर्योधगर्ा र्था बढु िाद्वारा पदपूधर्त गनत छु ट्टाछु ट्टै
विज्ञापन प्रकाशन गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम प्रकाशन गररने विज्ञापनमा दरखास्र् फाराम बुझाउने

म्याद, ररक्त पद सङ्खख्या, परीक्षा दस्र्ुर लगायर् र्ोवकए बमोचजमका अन्य कुराहरु समेर्
२७.

खुलाउनु पनेछ ।

पदपूधर्तको विज्ञापन िा परीक्षा रद्द गनत सक्नेाः (१) आयोगले प्रकाशन गरे को विज्ञापन
बमोचजम पदपूधर्त गनुत नपने िा पद आिश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्िालन हुन ु अगािै

अचख्र्यारिालाले सो विज्ञापन रद्द गररठदन कारण सवहर् धलचखर् अनुरोध गरे मा आयोगले
त्यस्र्ो विज्ञापन रद्द गनत सक्नेछ।

(२) आयोगले सञ्िालन गरे को परीक्षाको कुनै परीक्षा केन्रमा कुनै वकधसमको

अधनयधमर्र्ा भएमा िा कुनै बाधा अिरोध उत्पन्न भई आंचशक िा पूणरू
त पले परीक्षा
सञ्िालन हुन नसकेमा आयोगले कारण जनाई सो ठदनको परीक्षा िा सोसँग सम्बचन्धर्
विज्ञापनको परीक्षा आंचशक िा पूणत रुपमा रद्द गनत सक्नेछ।
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२८.

परीक्षा दस्र्ुर वफर्ात ठदनेाः दफा २७ को उपदफा (१) बमोचजम विज्ञापन रद्द भएमा िा
दरखास्र् अस्िीकृर् भएमा

परीक्षा दस्र्ुर बापर् बुझाएको रकम वफर्ात धलनको लाधग

आयोगले र्ोकेको अिधधधभर सम्बचन्धर् व्यचक्तले धनिेदन ठदएमा आयोगले त्यस्र्ो दस्र्ुर
२९.

वफर्ात ठदनु पनेछ ।

प्रश्नपर धनमातण र परीक्षा सञ्िालनाः (१) आयोगले सञ्िालन गने सबै प्रकारको
परीक्षाको लाधग आिश्यक पने प्रश्नपर धनमातण र्था पररमाजतन ( मोडरे शन ) र्ोवकए
बमोचजम हुनेछ।

(२) पदपूधर्तको लाधग उम्मेदिारको छनौट गनत सम्बचन्धर् पदको कायत प्रकृधर्

अनुसार आयोगले परीक्षा सञ्िालन गनेछ र त्यस्र्ो परीक्षाको र्ररका आयोगले र्ोके
३०.

बमोचजम हुनेछ।

धनलम्िन िा धनष्काशन गनत सक्नेाः (१) कुनै उम्मेदिारले कुनै परीक्षा केन्रमा अधनयधमर्

काम कारिाही गरे मा िा आयोगले र्ोकेको शर्तको उल्लं घन गरे मा आयोगले त्यस्र्ो
उम्मेदिारको परीक्षा रद्द गरी त्यसपधछ हुने कुनै विज्ञापन बमोचजमको परीक्षामा आयोगले
र्ोकेको अिधधसम्म धनजलाई उम्मेदिार हुन नपाउने गरी धनलम्िन गनत सक्नेछ ।
(२)

कुनै उम्मेदिारले कुनै परीक्षा केन्रमा होहल्ला गरी परीक्षा सञ्िालनमा

बाधा पुर्याएमा त्यस्र्ो उम्मेदिारलाई केन्राध्यक्षले र्त्काल परीक्षा केन्रबाट धनष्काशन

गनत सक्नेछ र त्यसरी धनष्काशन भएमा धनजको सो विज्ञापन बमोचजमको सबै विषयको
३१.

परीक्षा स्िर्ाः रद्द हुनेछ ।

उत्तरपुचस्र्कामा सङ्केर् नम्बर राख्नेाः (१) आयोगद्वारा धलइने धलचखर् िा प्रयोगात्मक परीक्षा
सम्पन्न भएपधछ धनष्पक्षर्ा र गोपनीयर्ा कायम गनत र्ोवकए बमोचजमको प्रवक्रया अनुसार
उत्तरपुचस्र्कामा दोहोरो सङ्केर् नम्बर राख्नु पनेछ ।
(२)

विद्युर्ीय

प्रणालीबाट

उत्तरपुचस्र्का

परीक्षण

गने

उत्तरपुचस्र्कामा र्ोवकए बमोचजमको बारकोडको प्रयोग गनत सवकनेछ।

प्रयोजनको

लाधग

(३) उपदफा (२) बमोचजम उत्तरपुचस्र्कामा बारकोडको प्रयोग गररएकोमा छु ट्टै

३२.

सङ्केर् नम्बर प्रयोग गनुत पने छै न ।

उत्तरपुचस्र्का परीक्षण गनेाः (१) दफा ३१बमोचजम उत्तरपुचस्र्कामा सङ्केर् नम्बर राखी
सकेपधछ विषयविज्ञ िा दक्षद्वारा उत्तरपुचस्र्काको परीक्षण गराउनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमका उत्तर पुचस्र्का आयोग िा आयोगले धनधातरण

गरे को स्थानमा परीक्षण गराउनुपनेछ।
३३.

(३) उत्तरपुचस्र्काको परीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था र्ोवकए बमोचजम हुनेछ ।

धलचखर् िा प्रयोगात्मक परीक्षाको नधर्जा प्रकाशन गनेाः (१) आयोगले धलचखर् िा
प्रयोगात्मक

परीक्षाको

नधर्जा

प्रकाशन

गदात

त्यस्र्ो

परीक्षामा

उचत्तणत

भएका

उम्मेदिारहरुमध्ये ररक्त पदको अनुपार्मा र्ोवकए बमोचजमको सङ्खख्यामा सबैभन्दा बढी

अङ्क प्राप्त गने उम्मेदिारको नाम, थर र रोल नम्बर समेर् उल्लेख गरी नधर्जा प्रकाशन
गनुत पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम नधर्जा प्रकाशन गदात अन्र्िातर्ात लगायर् विधभन्न

िरणमा धलइने अन्य परीक्षाको कायतक्रम र धमधर् समेर् उल्लेख गनुत पनेछ।
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३४.

अन्र्िातर्ात सधमधर्को गठनाः (१) उम्मेदिार छनौटको लाधग अन्र्िातर्ात धलन आयोगको
प्रदे शस्र्रीय कायातलयमा अध्यक्ष िा धनजले र्ोकेको सदस्य िा अन्य कुनै व्यचक्तको
अध्यक्षर्ामा र्ोवकए बमोचजम अन्र्िातर्ात सधमधर् गठन हुनछ
े ।

(२) आयोगको प्रदे शस्र्रीय कायातलय बाहेक अन्य कायातलयमा हुने अन्र्िातर्ातको

लाधग अन्र्िातर्ात सधमधर् गठन र्ोवकए बमोचजम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोचजम गठन हुने अन्र्िातर्ात सधमधर्मा समािेशी

सहभाधगर्ा सुधनश्िर् गररनेछ ।
३५.

(४) अन्र्िातर्ात सम्बन्धी अन्य व्यिस्था र्ोवकए बमोचजम हुनेछ ।

अचन्र्म नधर्जा प्रकाशन गनेाः (१) उम्मेदिारको छनौट सम्बन्धी सम्पूणत प्रवक्रया सम्पन्न

भएपधछ सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने उम्मेदिारको रोल नम्बर, नाम, थर, ठे गाना र
धसफाररस गररएको धनकाय समेर् उल्लेख गरी योग्यर्ाक्रम अनुसार अचन्र्म नधर्जा
प्रकाशन गनुत पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम नधर्जा प्रकाशन गदात र्ोवकए बमोचजमको सङ्खख्यामा

बैकचल्पक उम्मेदिारको सूिी समेर् प्रकाशन गनुत पनेछ ।

(३) यस दफा बमोचजम अचन्र्म नधर्जा प्रकाशन गदात अन्र्िातर्ातमा छनौट हुन

नसकेका न्यूनर्म उचत्तणातङ्क प्राप्त गरे का उम्मेदिारहरु मध्येबाट अस्थायी उम्मेदिारको
सूिी प्रकाशन गनुत पनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम उम्मेदिारको सूिीबाट अस्थायी धनयुचक्तका लाधग

धसफाररस गदात उपदफा (२) बमोचजम बैकचल्पक सूिीमा समािेश भई स्थायी धनयुचक्त हुन
३६.

नसकेका उम्मेदिारहरुलाई पवहलो योग्यर्ाक्रमको सूिीमा समािेश गनुत पनेछ ।

धनयुचक्तको लाधग धसफाररस गनेाः (१) दफा ३५ को उपदफा (१) बमोचजमको
उम्मेदिारलाई आयोगले योग्यर्ाक्रम अनुसार धनयुचक्तको लाधग अचख्र्यारिाला समक्ष
धसफाररस गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम धसफाररस गररएको उम्मेदिारको दफा ४६ को

उपदफा (२) बमोचजम धनयुचक्तको धसफाररस रद्द भएमा िा र्ोवकए बमोचजमको अन्य

अिस्थामा आयोगले योग्यर्ाक्रम अनुसार बैकचल्पक उम्मेदिारलाई धनयुचक्तको लाधग
धसफाररस गनेछ ।

(३) उम्मेदिारको धनयुचक्तको लाधग गररने धसफाररस सम्बन्धी अन्य व्यिस्था

३७.

र्ोवकए बमोचजम हुनेछ ।

प्रारचम्भक परीक्षााः (१) आयोगले र्ोकेको कुनै सेिा, समूह र्था उपसमूहको कुनै पदको
ु िा छु ट्टाछु ट्टै प्रारचम्भक परीक्षा धलन सक्नेछ।
लाधग सं यक्त

र्र प्रारचम्भक परीक्षा धलन र्ोकेका पदमध्ये कुनै खास प्रधर्स्पधातका लाधग

छु ट्याइएको पदहरुमा प्रारचम्भक परीक्षा आिश्यक नपने गरी आयोगले छु ट गनत
सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको प्रारचम्भक परीक्षाको लाधग आिश्यक वििरण

खुलाई आयोगले विज्ञापन प्रकाशन गनुत पनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोचजमको प्रारचम्भक परीक्षा धलइएकोमा त्यस्र्ो परीक्षा

उत्तीणत हुने व्यचक्त मार सम्बचन्धर् सेिा, समूह र्था उपसमूहको खुला प्रधर्योधगर्ाद्वारा
पूधर्त गररने ररक्त पदको लाधग उम्मेदिार हुन सक्नेछ ।
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(४) प्रारचम्भक परीक्षामा उत्तीणत भएको व्यचक्त सो परीक्षामा उत्तीणत भएको

धमधर्ले आयोगले र्ोकेको अिधधसम्म सेिा शर्त सम्बन्धी प्रिधलर् कानून बमोचजम

उम्मेदिार हुनको लाधग धनधातररर् उमेरको हद ननाघ्ने गरी सम्बचन्धर् सेिा, समूह र्था
उपसमूहको खुला प्रधर्योधगर्ाद्वारा पूधर्त गररने ररक्त पदको लाधग उम्मेदिार हुन सक्नेछ।
३८.

३९.

(५) प्रारचम्भक परीक्षा दस्र्ुर र अन्य व्यिस्था आयोगले र्ोके बमोचजम हुनेछ ।

विद्युर्ीय माध्यमको प्रयोगाः आयोगले ररक्त पदको माग, पदपूधर्तको विज्ञापन, परीक्षा

सञ्िालन, नधर्जा प्रकाशन, आठद काममा उपयुक्तर्ाको आधारमा विद्युर्ीय माध्यमको
प्रयोग गनत सक्नेछ।

आयोगलाई सहयोग गनुत पनेाः (१) आयोगको परीक्षा सम्बन्धी कायत सम्पादनका लाधग

सरकारी कायातलय, चशक्षण सं स्था िा अन्य सं स्थाले आयोगको माग बमोचजम कमतिारी,
भिन िा कक्षाकोठा उपलब्ध गराई सहयोग गनुत पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम आयोगको काममा सं लग्न कमतिारीको पाररश्रधमक र

भिन िा कक्षाकोठा प्रयोग गरे बापर्को भाडा रकम आयोगले ठदनेछ ।
पररच्छे द–५

४०.

परामशत सम्बन्धी कायतविधध

आयोगको परामशत धलदा अपनाउनु पने कायतविधधाः (१) प्रदे श धनजामर्ी सेिा, प्रदे शको
अन्य सरकारी सेिा, प्रदे श सङ्गठठर् सं स्थाको सेिा¸ स्थानीय सरकारी सेिा र्था स्थानीय

र्हको सं गठठर् सं स्थाको सेिाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा आयोगको परामशत
धलँदा सेिा समूह सञ्चालन गने मन्रालय िा कायातलय माफतर् परामशत माग गनुत पनेछ ।

र्ी सेिाका शर्त सम्बन्धी कुनै नयाँ कानून बनाउन िा भइरहेको कानूनमा सं शोधन गनुत
परे मा सोको कारण र आिश्यक वििरण समेर् खुलाई आयोगमा पठाउनु पनेछ ।

(२) प्रदे श धनजामर्ी सेिा, प्रदे शको अन्य सरकारी सेिा, प्रदे श सङ्गठठर् सं स्थाको

सेिा¸ स्थानीय सरकारी सेिा र्था स्थानीय र्हको सं गठठर् सं स्थाको सेिाका पदमा शुरु
धनयुचक्त िा बढु िा धनयुचक्त गदात र त्यस्र्ो सेिाका कमतिारीलाई विभागीय कारिाही गदात
अपनाउनु पने सामान्य धसर्द्ान्र्को विषयमा आयोगको परामशत धलदा सो सम्बन्धी धनणतय
सवहर् सेिा, समूह सञ्िालन गने मन्रालय िा कायातलय माफतर् धलनु पनेछ ।

(३) प्रदे श धनजामर्ी सेिा, प्रदे शको अन्य सरकारी सेिा, प्रदे श सङ्गठठर्

सं स्थाको सेिा¸ स्थानीय सरकारी सेिा र्था स्थानीय र्हको सं गठठर् सं स्थाको सेिा गठन

गनत आयोगको परामशत माग गदात सेिा गठनको उद्देश्य, त्यस्र्ो सेिा अन्र्गतर्को समूह िा
उपसमूह र्था र्ह विभाजन, धनयुचक्त, बढु िा र सेिाका अन्य शर्तहरू र्था प्रदे श धनजामर्ी

सेिा, प्रदे शको अन्य सरकारी सेिा, प्रदे श सङ्गठठर् सं स्थाको सेिा¸ स्थानीय सरकारी सेिा
र्था स्थानीय र्हको सं गठठर् सं स्थाको सेिा अन्र्गतर्का विधभन्न सेिासँग राख्नुपने
एकरूपर्ा, समन्िय र सामञ्जस्यका कुराहरू समेर् स्पष्ट पारी आयोगमा पठाउनु पनेछ।

(४) प्रदे श धनजामर्ी सेिा, प्रदे श अन्य सरकारी सेिा िा स्थानीय सरकारी

सेिाका कमतिारीलाई ठदइने विभागीय सजायको विषयमा आयोगको परामशत धलं दा सेिा
शर्त सम्बन्धी प्रिधलर् कानून बमोचजम र्ोवकएको प्रवक्रया पूरा गरी अधभयोग र प्रस्र्ाविर्

सजायको सम्बन्धमा सम्बचन्धर् कमतिारीले पेश गरे को स्पष्टीकरण र्था सबुर् प्रमाणलाई
मूल्याङ्कन

गरी कमतिारीलाई गनत खोचजएको सजायको वकटानी साथ

अधधकारीको धनणतय सवहर् सक्कलै फाइल आयोगमा पठाउनु पनेछ ।
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सजाय गने

(५) कुनै एक प्रकारको प्रदे श धनजामर्ी सेिा िा स्थानीय सरकारी सेिाको

पदबाट अको प्रकारको प्रदे श धनजामर्ी सेिा िा स्थानीय सरकारी सेिाको पदमा िा

प्रदे श अन्य सरकारी सेिाबाट प्रदे श धनजामर्ी सेिा िा स्थानीय सरकारी सेिाको पदमा

सरुिा िा बढु िा गदात उम्मेदिारको उपयुक्तर्ाको विषयमा आयोगको परामशत माग गदात
प्रदे शको हकमा प्रदे श सरकार, मचन्रपररषद् र स्थानीय र्हको हकमा सम्बचन्धर् स्थानीय

र्हको कायतपाधलकाको िा सन्दभतअनुसार दुिै कायतपाधलकाको धनणतय सवहर् सेिा, समूह
सञ्िालन गने मन्रालय िा धनकायले सम्बचन्धर् उम्मेदिारको नाम, ठे गाना, शैचक्षक
योग्यर्ा,
पनेछ।

अनुभि र धनयुचक्त सम्बन्धी अन्य वििरण समेर् खुलाई आयोगमा पठाउनु

(६) प्रदे श धनजामर्ी सेिा, प्रदे श अन्य सरकारी सेिा र स्थानीय सरकारी सेिाको

पदमा छ मवहनाभन्दा बढी समयका लाधग धनयुचक्त गदात उम्मेदिारको उपयुक्तर्ाको
विषयमा आयोगको परामशत माग गदात सम्बचन्धर् मन्रालय िा धनकायको धनणतय सं लग्न
गरी आयोगमा पठाउनु पनेछ ।

(७) दफा ९ को उपदफा (३) बमोचजम सामान्य धसर्द्ान्र्को विषयमा आयोगको

परामशत माग गदात सोको कारण र आिश्यक वििरण समेर् खुलाई सम्बचन्धर् मन्रालय
िा धनकाय माफतर् आयोगमा पठाउनु पनेछ ।

(८) परामतश धलँदा अपनाउनु पने कायतविधध सम्बन्धी अन्य व्यिस्था र्ोवकए

४१.

बमोचजम हुनेछ ।

आयोगले परामशत ठददा अपनाउनु पने कायतविधधाः (१) दफा ४० को उपदफा (१)

बमोचजम आयोगको परामशत माग भई आएमा प्रदे श धनजामर्ी सेिा, प्रदे शको अन्य
सरकारी सेिा, प्रदे श सङ्गठठर् सं स्थाको सेिा¸ स्थानीय सरकारी सेिा र्था स्थानीय र्हको

सं गठठर् सं स्थाको सेिालाई सक्षम र प्रभािकारी बनाउन र्ी सेिाका शर्त सम्बन्धी
कानूनमा विधभन्न सेिाका कामको प्रकृधर् र अिस्था अनुसार फरक गनुत पने कुरामा

फरक गने र एकरुपर्ा ल्याउनु पने कुरामा एकरुपर्ा ल्याउने व्यिस्था समेर्को वििार
गरी आयोगले परामशत ठदनेछ।

(२) दफा ४० को उपदफा (२) बमोचजम आयोगको परामशत माग भई आएमा

प्रदे श धनजामर्ी सेिा, प्रदे शको अन्य सरकारी सेिा, प्रदे श सङ्गठठर् सं स्थाको सेिा¸ स्थानीय
सरकारी सेिा र्था स्थानीय र्हको सं गठठर् सं स्थाको सेिा सम्बन्धमा आयोगबाट
धनधातररर् धसर्द्ान्र् समेर्लाई वििार गरी आयोगले परामशत ठदनेछ।

(३) दफा ४० को उपदफा (३) बमोचजम आयोगको परामशत माग भई आएमा

आयोगले नयाँ गठन गनुप
त ने सेिा समूह िा उपसमूहको उद्देश्य, उपयोधगर्ा र महत्िलाई

ध्यानमा राखी प्रदे श धनजामर्ी सेिा, प्रदे शको अन्य सरकारी सेिा, प्रदे श सङ्गठठर् सं स्थाको
सेिा¸ स्थानीय सरकारी सेिा र्था स्थानीय र्हको सं गठठर् सं स्थाको सेिालाई अझ सक्षम
र प्रभािकारी बनाउने कुरालाई समेर् वििार गरी परामशत ठदनेछ।

(४) दफा ४० को उपदफा (४) बमोचजम आयोगको परामशत माग भई आएमा

आयोगले सेिा शर्त सम्बन्धी प्रिधलर् कानून बमोचजम र्ोवकएको प्रवक्रया पूरा भए
नभएको हेरी प्रवक्रया पूरा नभएको अिस्थामा प्रवक्रया पूरा गनत लगाई आिश्यक भएमा
अचख्र्यारिालासँग अरु थप सबुर् प्रमाण समेर् बुझी परामशत ठदनेछ ।
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(५) दफा ४० को उपदफा (४) बमोचजम आयोगको परामशत माग भई आएमा

आयोगले सेिाको प्रकृधर् र अिस्था समेर्लाई वििार गरी सम्भि भएसम्म समान
व्यिस्था लागू हुने गरी आयोगले परामशत ठदनेछ ।

(६) दफा ४० को उपदफा (५) िा (६)

बमोचजम आयोगको परामशत माग

भई आएमा आयोगले प्रदे श धनजामर्ी सेिा, प्रदे शको अन्य सरकारी सेिा, प्रदे श सङ्गठठर्
सं स्थाको सेिा¸ स्थानीय सरकारी सेिा र्था स्थानीय र्हको सं गठठर् सं स्थाको सेिा िा

पदको कायत प्रकृधर् समेर्लाई वििार गरी आयोगले दफा २१ मा उल्लेचखर् कुनै एक िा

एक भन्दा बढी र्ररकाद्वारा आिश्यकर्ा अनुसार उम्मेदिारको उपयुक्तर्ाको जाँि गरी
परामशत ठदनेछ ।

(७) यस दफा बमोचजम आयोगले परामशत ठदने प्रयोजनको लाधग सम्बचन्धर्

विषयका विशेषज्ञसँग राय सुझाि धलन सक्नेछ ।

४२.

हुनेछ।

(८) परामशत ठदँदा अपनाउनु पने अन्य कायतविधध आयोगले र्ोके बमोचजम

आयोगको परामशत कायातन्ियन गनेाः (१) सं विधान, यो ऐन र अन्य प्रिधलर् कानून
बमोचजम आयोगको परामशत धलनु पने विषयमा आयोगको परामशत धलएपधछ आयोगले
ठदएको परामशत कायातन्ियन गने गराउने दावयत्ि परामशत माग गने अधधकारीको हुनछ
े ।

(२) कुनै विशेष कारण िा पररचस्थधर् परी आयोगले ठदएको परामशत कायातन्ियन

गनत सवकने अिस्था नभएमा त्यसको कारण खोली परामशत माग गने अधधकारीले
पुनवितिारको लाधग आयोग समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा आयोगले

त्यसमा वििार गदात पूि त परामशतलाई सं शोधन गनत पयातप्त आधार र औचित्य दे चखएमा
र्त्सम्बन्धमा पुनाः परामशत ठदन सक्नेछ ।

(३) आयोगले उपलब्ध गराएको विभागीय सजाय सम्बन्धी परामशत आयोगले

४३.

र्ोकेको अिधधधभर कायातन्ियन गरी आयोगलाई जानकारी ठदनु पनेछ।

काम कारिाही बदर गनत सक्नेाः सं विधान, यो ऐन र अन्य प्रिधलर् कानून बमोचजम

आयोगको परामशत धलनु पने विषयमा आयोगको परामशत नधलई कुनै काम कारिाही गरे मा
आयोगले त्यस्र्ो काम कारिाही बदर गनत सक्नेछ ।
पररच्छे द–६

४४.

विविध

सामान्य धसर्द्ान्र् धनधातरण गनत सक्नेाः (१) आयोगले प्रदे श प्रहरी सेिाको पदमा धनयुचक्त िा
बढु िा िा विभागीय कारिाही गदात अपनाउनु पने सामान्य धसर्द्ान्र् धनधातरण गनत सक्नेछ
।

पनेछ ।

४५.

(२) उपदफा (१) बमोचजम आयोगले धनधातरण गरे को धसर्द्ान्र् प्रकाशन गनुत
(३) आयोगले उपदफा (१) अनुरुपको सामान्य धसर्द्ान्र् धनधातरण गदात लोक

सेिा आयोगले अिलम्बन गरे को पर्द्र्ीसँग धमल्दो हुन ु पनेछ ।

धनरीक्षण िा अनुगमन गनत सक्नेाः (१) प्रदे श सरकारका विधभन्न मन्रालय िा कायातलयले

र स्थानीय र्हका विधभन्न कायातलयले धनयुचक्त गदात सविधान, यो ऐन र अन्य प्रिधलर्

कानून र्था आयोगले समय समयमा र्ोकेको कायतविधध र शर्त बमोचजम गरे का छन् िा
छै नन् भन्ने सम्बन्धमा आयोगले धनरीक्षण गनत िा गराउन सक्नेछ ।
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(२) प्रदे श प्रहरी सेिा सञ्िालन गने धनकायले सामान्य धसर्द्ान्र्का सम्बन्धमा

आयोगबाट प्राप्त परामशत अनुरुप गरे िा नगरे को सम्बन्धमा आयोगले अनुगमन गनत िा
४६.

गराउन सक्नेछ ।

अधनयधमर् ठहर िा रद्द गनत सक्नेाः (१) यो ऐन, अन्य प्रिधलर् कानून र्था आयोगले

समय समयमा र्ोकेको कायतविधध र शर्त पूरा नगरी कुनै कमतिारीलाई धनयुचक्त गरे को
पाइएमा आयोगले त्यस्र्ो धनयुचक्त अधनयधमर् ठहर गनत सक्नेछ ।
(२)

आयोगले प्रकाशन गरे को विज्ञापन बमोचजमको परीक्षामा उम्मेदिार हुन

कुनै व्यचक्तले पेश गरे को कुनै वििरण झुट्टा िा गलर् प्रमाचणर् भएमा आयोगले त्यस्र्ो
उम्मेदिारको दरखास्र् िा परीक्षा िा अन्र्िातर्ात िा धनयुचक्तको धसफाररस रद्द गनत सक्नेछ

र धनजले धनयुचक्त पाइसकेको भए सम्बचन्धर् सेिा शर्त सम्बन्धी कानून बमोचजम
आिश्यक कारबाही िलाउन सम्बचन्धर् धनकायमा धसफाररस पठाउन सक्नेछ।

(३) दफा ४५ को उपदफा (२) बमोचजम अनुगमन गदात िा गराउँदा सामान्य

धसर्द्ान्र्को सम्बन्धमा आयोगको परामशत अनुरुप गरे को नपाइएमा आयोगले सम्बचन्धर्
४७.

धनकायलाई त्यस्र्ो काम कारिाही सच्याउने िा रद्द गने आदे श ठदन सक्नेछ ।

विभागीय कारिाहीको लाधग लेखी पठाउनेाः (१) परीक्षाको काममा सं लग्न कमतिारीले

परीक्षा केन्रमा कुनै अधनयधमर् काम कारिाही गरे मा त्यस्र्ो कमतिारीलाई र्त्काल
कामबाट हटाउन िा कसूरको मारा अनुसार सेिा शर्त सम्बन्धी प्रिधलर् कानून बमोचजम
विभागीय कारिाही गनतको लाधग आयोगले सम्बचन्धर् धनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

र्र आयोगको कमतिारीको हकमा आयोग आफैले कारिाही गनत िा कारिाहीको

लाधग ले खी पठाउन सक्नेछ ।

(२) दफा ४६ को उपदफा (१) बमोचजमको अधनयधमर् काम गने कमतिारीलाई

सेिा शर्त सम्बन्धी प्रिधलर् कानून बमोचजम विभागीय कारिाही गनतको लाधग आयोगले
सम्बचन्धर् धनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोचजम आयोगले विभागीय कारिाहीको लाधग लेखी

पठाएमा आयोगले र्ोकेको अिधधधभर अचख्र्यारिालाले सम्बचन्धर् कमतिारीलाई विभागीय
४८.

कारिाही गरी सोको जानकारी यथाशीघ्र आयोगलाई ठदनु पनेछ ।

उजूर गनत सक्नेाः(१) आयोगद्वारा प्रत्यायोचजर् अधधकार बमोचजम काम गने अधधकारीले
गरे को काम कारिाहीमा चित्त नबुझ्ने व्यचक्तले सो काम कारिाही भए गरे को धमधर्ले
पैंर्ीस ठदनधभर आयोग िा आयोगले र्ोकेको अधधकारी समक्ष उजूरी गनत सक्नेछ ।

र्र त्यस्र्ो काम कारिाही उपर पुनरािेदन लाग्ने छु ट्टै व्यिस्था भएकोमा सोही

बमोचजम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम उजूरी पनत आएमा आयोगले र्त्सम्बन्धमा आिश्यक

जाँिबुझ गरी उपयुक्त आदे श ठदन सक्नेछ र सो उजूरी बमोचजम छानविन गदात कारबाही
४९.

गनुत नपने दे चखएमा त्यस्र्ो उजूरी र्ामेलीमा राख्न सक्नेछ।

धलखर्को गोपनीयर्ााः (१) आयोगको परीक्षासँग सम्बचन्धर् धलखर् र्था कागजार् गोप्य
रहनेछन् ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए र्ापधन आयोगले र्ोके

बमोचजमका परीक्षा सम्बन्धी कागजार् िा वििरण सम्बचन्धर् व्यचक्तलाई ठदन िा
साितजधनक गनत सक्नेछ ।
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५०.

िावषतक प्रधर्िेदनाः (१) आयोगले आफूले गरे को काम कारिाहीको िावषतक प्रधर्िेदन
आधथतक िषत समाप्र् भएको धमधर्ले सामान्यर्या पैँ र्ालीस ठदनधभर प्रदे श प्रमुख समक्ष पेश
गनुत पनेछ र प्रदे श प्रमुखले मुख्यमन्री माफतर् प्रदे श सभा समक्ष पेश गनत लगाउनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम पेश गररने प्रधर्िेदनमा खुलाउनु पने कुराहरु र्ोवकए

५१.

बमोचजम हुनेछ ।

पुरस्कार ठदन सक्नेाः (१) आयोग िा मार्हर्का कायातलयमा कायतरर् कमतिारीहरुबाट

प्रत्येक बषत उत्कृष्ट काम गने एक जना कमतिारीको छनौट गरी आयोगले र्ोके
बमोचजमको नगद पुरस्कार ठदन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लाधग उत्कृष्ट काम गने कमतिारी छनौट गने

५२.

कायतविधध आयोगले र्ोके बमोचजम हुनेछ ।

दस्र्ुर र शुल्क र्ोक्न सक्नेाः यस ऐनमा अन्यथा उल्लेख गररएकोमा बाहेक आयोगको
काम कारिाहीका सम्बन्धमा आयोगले आिश्यक दस्र्ुर िा शुल्क र्ोक्न सक्नेछ ।

५३.

प्रधर्कुल असर नपानेाः यस ऐनमा ले चखएको कुनै कुराले प्रदे श न्याय सेिा आयोगको

५४.

आयोगका धसर्द्ान्र् र मापदण्ड अिलम्बन गनुत पनेाः (१) प्रदे श धनजामर्ी सेिा, प्रदे श प्रहरी

काम, कर्तव्य र अधधकार क्षेरधभर पने विषयमा कुनै असर पाने छै न।

सेिा, प्रदे शको अन्य सरकारी सेिा, प्रदे श सङ्गठठर् सं स्थाको सेिा¸ स्थानीय सरकारी सेिा
र्था स्थानीय र्हको सं गठठर् सं स्थाको सेिाको पदको पदपूधर्तको लाधग उम्मेदिार
छनौटलाई स्िच्छ, धनष्पक्ष

र विश्िसनीय बनाउन लोक सेिा आयोगले सं घीय कानून

बमोचजम अपनाएको धसर्द्ान्र् र मापदण्डलाई आयोगले अिलम्बन गनुत पनेछ ।

(२) उपदफा (१) विपरीर् हुने गरी आयोगले गरे को काम, कारिाही स्िर्ाः

५५.

बदर भएको माधननेछ ।

असल धनयर्ले गरे को काम कारबाहीको बिाउाः आयोगले िा आयोगको अध्यक्ष िा कुनै

सदस्यले िा कुनै कमतिारीले सं विधान, यो ऐन िा यस ऐन अन्र्गतर् बनेको धनयम

बमोचजम असल धनयर्ले गरे को कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै अदालर्मा मुद्दा
५६.
५७.
५८.

िलाइने छै न ।

प्रिधलर् कानून बमोचजम हुनाःे यस ऐनमा ले चखएका कुरामा यसै ऐन बमोचजम र अन्य
कुरामा प्रिधलर् कानून बमोचजम हुनेछ ।

धनयम बनाउने अधधकाराः यो ऐन कायातन्ियन गनत आयोगसँग परामशत गरी प्रदे श सरकारले
धनयम बनाउन सक्नेछ र त्यस्र्ो धनयम प्रदे श राजपरमा प्रकाशन भएपधछ लागू हुनेछ ।

धनदे चशका िा कायतविधध िा मापदण्ड बनाउन सक्नेाः आयोगले आफूले सम्पादन गनुत पने

काम सुिारु रुपले सञ्िालन गने गराउने प्रयोजनको लाधग यो ऐन र यो ऐन अन्र्गतर्

बनेको धनयमको अधीनमा रही आिश्यकर्ा अनुसार धनदे चशका िा कायतविधध िा मापदण्ड
५९.

बनाउन सक्नेछ ।

बाधा अड्काउ फुकाउनेाः यो ऐन कायातन्ियनको सम्बन्धमा कुनै बाधा अड्काउ परे मा यो

ऐनको भािनाको प्रधर्कूल नहुने गरी आयोगसँग परामशत गरी प्रदे श सरकारले त्यस्र्ो
बाधा अड्काउ फुकाउन आिश्यक ब्यिस्था गनत सक्नेछ ।
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अनुसूिी

(दफा ३ को उपदफा (८) सँग सम्बचन्धर्)
शपथ

ु
म ……………….. मुलक
र जनर्ाप्रधर् पूणत िफादार रही सत्य धनष्ठापूिक
त
प्रधर्ज्ञा
गदतछु / ईश्िरको/ दे श र जनर्ाको नाममा शपथ धलन्छु वक नेपालको राजकीयसत्ता र
साितभौमसत्ता नेपाली जनर्ामा धनवहर् रहेको नेपालको सं विधानप्रधर् पूणत िफादार रहँदै

प्रदे श लोक सेिा आयोगको अध्यक्ष / सदस्य पदको काम काज प्रिधलर् कानूनको
ु
अधीनमा रही मुलक
र जनर्ाको सोझो चिर्ाई, कसैको डर नमानी, पक्षपार् नगरी,

पूिातग्रह िा खराब भािना नधलई ईमान्दारीर्ाकासाथ गनेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको

धसलधसलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा िा नरहँदा

जुनसुकै अिस्थामा पधन कानूनको पालना गदात बाहेक अरु अिस्थामा कुनै वकधसमबाट
पधन प्रकट िा सं केर् गने छै न ।
धमधर्ाः

…………………….
हस्र्ाक्षर

प्रदे श सभाको सम्िर्् २०७६ साल साउन १० गर्े बसेको बैठकले नेपालको सं विधानको धारा १९९
बमोचजम यो विधेयक पाररर् गरे को ब्यहोरा सं विधानको धारा २०१ बमोचजम प्रमाचणर् गदतछु ।

नेत्रनाथ अधिकारी
सभामुख

गण्डकी प्रदे श
ममति :

प्रदे श सभाका सभामुखबाट प्रमाणिि यो वििेयक
नेपालको संवििानको िारा २०१ को उपिारा (२)
बमोजिम प्रमािीकरि गदद छु ।
ममतििः

बाबु राम कुुँिर
प्रदे श प्रमुख
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