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प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको ववधेयक, २०७६ 

 

प्रस्तावर्ा : प्रदेश नर्जामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठित संस्था, प्रदेशको अन्य सरकारी 
सेवा, स्थार्ीय सरकारी सेवा र स्थार्ीय तहको संगठित संस्थाको पदमा उपयकु्त उम्मेदवार छर्ौटमा 
स्वच्छता, नर्ष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई व्यवस्स्थत गरी प्रदेश एवम ्स्थार्ीय तहको सावनजनर्क 
प्रशासर्लाई सक्षम, सदुृढ, प्रनतस्पधानत्मक, उत्तरदायी, सेवामखुी र समावेस्शतालाई समेत मध्यर्जर 
गदै योग्यता प्रणालीलाई अवलम्वर् गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगको गिर्, काम, कतनव्य र 
अनधकारको व्यवस्था गर्न वाञ्छर्ीय भएकोले,   

प्रदेश रं्. १ को प्रदेश सभाले यो ऐर् बर्ाएको छ। 

 

पररच्छेद – 1 

प्रारस्म्भक 

 

1. संस्क्षप्त, र्ाम र प्रारम्भ: (1) यस ऐर्को र्ाम “प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐर्, 
२०७६” रहेको छ। 

(2) यो ऐर् तरुुन्त प्रारम्भ हरु्ेछ। 

2.  पररभाषा: ववषय वा प्रसंगले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मा 
(क)  “अस्ततयारवाला” भन्नाले कारू्र् बमोस्जम कुर्ै पदमा नर्य'क्ती ug{] वा 

ववभागीय सजाय गरे् अस्ततयार प्राप्त अनधकारी सम्झर् ुपछन। 

(ख)  “अध्यक्ष” भन्नाले प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष सम्झर् ुपछन। 

(ग)  “आयोग” भन्नाले संववधार्को धारा २४४ बमोस्जमको प्रदेश लोक 
सेवा आयोग सम्झर् ुपछन। 

(घ)  “तोवकएको” वा “तोवकए बमोस्जम” भन्नाले यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको 
नर्यममा तोवकएको वा तोवकए बमोस्जम सम्झर् ुपछन। 

(ङ) “पदपूनतन” भन्नाले प्रदेश नर्जामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य 
सरकारी सेवा, संगठित संस्था र स्थार्ीय सरकारी सेवाको ररक्त पदमा 
खलुा प्रनतयोनगता तथा बढुवाद्वारा गररर्े पदपूनतन सम्झर् ुपछन।  

(च) “प्रदेश अन्य सरकारी सेवा” भन्नाले प्रदेश नर्जामती सेवा र प्रदेश 
प्रहरी सेवा बाहेकको प्रदेश कारू्र्बमोस्जम गिर् भएका अन्य 
सरकारी सेवा सम्झर् ुपछन। 

(छ) “प्रदेश नर्जामती सेवा वा पद” भन्नाले प्रदेश प्रहरी कमनचारीको सेवा 
वा पद र प्रदेश अन्य सरकारी कमनचारीको सेवा वा पद तथा प्रदेश 
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नर्जामती सेवा वा पद होइर् भर्ी ऐर्द्बारा तोवकएको सेवा वा पद 
बाहेक प्रदेश सरकारको अरु सबै सेवा वा पद सम्झर् ुपछन। 

 (ज)  “प्रदेश प्रहरी सेवा” भन्नाले प्रदेश कारू्र्द्वारा गिर् भएको प्रदेश प्रहरी 
सेवा सम्झर् ुपछन। 

(झ)  “मन्रालय” भन्नाले प्रदेश रं्. १ को मतुयमन्री तथा मस्न्रपररषद्को 
कायानलयलाइन सम्झर् ुपछन। 

(ञ) “मतुय न्यायानधवक्ता” भन्नाले प्रदेश रं्. १ को मतुय न्यायानधवक्तालाइन 
सम्झर् ुपछन। 

(ट) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले पचास प्रनतशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा 
जायजेथामा प्रदेश सरकारको स्वानमत्व वा नर्यन्रण भएको संस्थार्, 
कम्पर्ी, बैंङ्क, सनमनत, प्रनतष्ठार्, पररषद् वा प्रदेश कारू्र् बमोस्जम 
स्थावपत वा प्रदेश सरकारद्बारा गठित आयोग, संस्थार्, प्रानधकरण, 
नर्गम, प्रनतष्ठार्, बोर्न, केन्र, पररषद् र यस्तै प्रकृनतका अन्य सङ्गठित 
संस्था सम्झर् ुपछन। 

(ि) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झर् ुपछन। 

(र्) “सामान्य नसद्धान्त” भन्नाले परामशन प्रदार् गरे् प्रयोजर्का लानग 
आयोगले जारी गरेको सामान्य नसद्धान्त सम्झर् ुपछन। 

(ढ) “स्थार्ीय तह” भन्नाले गाउँपानलका र र्गरपानलका  सम्झर् ुपछन। 

(ण) “स्थार्ीय सरकारी सेवा”  भन्नाले संववधार्को धारा २८५ को उपधारा 
(३) बमोस्जम कारू्र्द्वारा गिर् हरु्े स्थार्ीय सरकारी सेवा सम्झर् ु
पछन। 

 (त)  “संववधार्” भन्नाले र्पेालको संववधार् सम्झर् ुपछन। 

३. प्रदेश लोक सेवा आयोगको गिर् : (1) प्रदेश लोक सेवा आयोगमा समावशेी 
नसद्धान्तका आधारमा कस्म्तमा एकजर्ा मवहला हरु्े गरी अध्यक्ष सवहत बढीमा तीर् 
जर्ा सदस्य रहर्े छर्।् 

(2) अध्यक्ष र सदस्यको नर्य'स्क्तको लानग नसफाररस गर्न मतुयमन्रीको 
अध्यक्षतामा प्रदेश सभाको सभामखु र प्रदेश सभामा ववपक्षी दलको र्तेा रहेको एक 
नसफाररस सनमनत रहर्ेछ र त्यस्तो सनमनतमा प्रदेश सरकारको प्रमखु सस्चवले सस्चव 
भइन काम गरे्छ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जमको नसफाररस सनमनतले समार्पुानतक समावेशी 
नसद्धान्तका आधारमा अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नर्यसु्क्तको लानग नसफाररस   
गर्ुनपरे्छ।  
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(४) उपदफा (2) बमोस्जमको सनमनतको नसफाररसमा प्रदेश प्रमखुले 
अध्यक्ष र सदस्यको नर्यसु्क्त गरे्छ। 

(५) देहायको योग्यता भएको र्ेपाली र्ागररक आयोगको अध्यक्ष वा 
सदस्यको पदमा नर्यसु्क्तका लानग योग्य हरु्ेछः 

(क) मान्यताप्राप्त ववश्वववद्यालयबाट स्र्ातकोत्तर उपानध प्राप्त गरेको, 
(ख) नर्यसु्क्त हुँदाका बखत कुर् ैराजर्ीनतक दलको सदस्य र्रहेको, 
(ग) अध्यक्षको हकमा पैंतालीस वषन र सदस्यको हकमा पैंतीस वषन 

उमेर पूरा भएको, 
(घ) उच्च र्ैनतक चररर भएको। 

(६)  आयोगका सदस्यहरुमध्ये कस्म्तमा एक जर्ा सदस्य बीस वषन वा 
सोभन्दा बढी अवनधसम्म कुर्ै सरकारी सेवामा रहेका व्यस्क्तहरु मध्यबाट र बाँकी 
सदस्यहरु ववज्ञार्, प्रववनध, कला, सावहत्य, कारू्र्, व्यवस्थापर्, जर्प्रशासर्, 
समाजशास्त्र, राजर्ीनतशास्त्र वा राविय जीवर्का अन्य क्षेरमा शोध, अर्सुन्धार्, 
अध्यापर् वा अन्य कुर्ै महत्वपूणन कायन{ गरी तयाती प्राप्त गरेका व्यस्क्तहरु मध्येबाट 
नर्यकु्त हरु्ेछर्।् 

   (७)  अध्यक्ष र सदस्यको पदावनध नर्य'स्क्त भएको नमनतले छ वषन हरु्ेछ। 

(८)  आफ्र्ो कायनभार सम्हाल्र् ुअस्घ प्रदेश प्रमखुको उपस्स्थनतमा अध्यक्षले 
उच्च अदालतको मतुय न्यायाधीश समक्ष र सदस्यले अध्यक्ष समक्ष अर्सूुची-१ 
बमोस्जमको ढाँचामा सपथ नलर्पुरे्छ। 

(९)  उपदफा (७) मा जरु्सकैु कुरा लेस्खएको भए तापनर् देहायको कुर् ै
अवस्थामा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद ररक्त हरु्ेछः 

(क)  नर्जले प्रदेश प्रमखु समक्ष नलस्खत राजीर्ामा ठदएमा,  

(ख) नर्जको उमेर पैंसठ्ठी वषन पूरा भएमा, 
(ग) उपदफा (1४) बमोस्जम पदमकु्त भएमा, 
(घ) शारीररक वा मार्नसक अस्वस्थताको कारणले सेवामा रही 

कायनसम्पादर् गर्न असमथन रहेको भर्ी प्रदेश सरकारले गिर् 
गरेको मेनर्कल बोर्नले ठदएको नसफाररसको आधारमा उपदफा 
(2) बमोस्जमको सनमनतको नसफाररसमा प्रदेश प्रमखुले 
पदमकु्त गरेमा, 

(ङ) नर्जको मतृ्य ुभएमा, 
(च) अन्य प्रचनलत कारू्र् बमोस्जम अयोग्य िहररएमा। 
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(१०)  संववधार् र प्रचनलत कारू्र्को गम्भीर उल्लङ्घर् गरेमा, कायनक्षमताको 
अभाव वा खराब आचरण भएको वा ईमान्दारीपूवनक आफ्र्ो पदीय कतनव्यको पालर्ा 
र्गरेको वा आचारसंवहताको गम्भीर उल्लङ्घर् गरेको कारणले आफ्र्ो पदीय 
स्जम्मेवारी पूरा गर्न र्सकेको भर्ी प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूणन 
सदस्य सङ\तयाको एक चौथाइ सदस्यले अध्यक्ष वा सदस्य ववरुद्ध आरोपको प्रस्ताव 
पेश गर्न सक्र्ेछर्।् 

(११)  उपदफा (१०) बमोस्जम प्रस्ताव पेश भएमा प्रदेश सभाको सभामखुले 
कायनव्यवस्था परामशन सनमनतको परामशनमा पाँच सदस्यीय छार्ववर् नसफाररश सनमनत गिर् 
गर्न सक्र्ेछ। 

(1२)  उपदफा (१०) बमोस्जम अध्यक्ष वा सदस्यलाई जरु् कारणका 
आधारमा पदमकु्त गर्न नर्ज उपर प्रस्ताव पेश गररएको हो सोही कारण र आधार 
खलुाई उपदफा (११) बमोस्जdको सनमनतले आरोपपर तयार गरी अध्यक्ष वा 
सदस्यलाई आफ्र्ो स्पष्टीकरण सवहतको सफाई पेश गर्न मर्ानसव मौका ठदई 
आरोपपर ठदर् ुपरे्छ। 

(1३)  उपदफा (1२) बमोस्जमको समयावनध नभर अध्यक्ष वा सदस्यले 
स्पष्टीकरण पेश र्गरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण उपदफा (११) बमोस्जमको 
सनमनतलाई मर्ानसव र्लागेमा सनमनतले सोही बमोस्जम मूल्याङ्कर् गरी उपदफा (१०) 
बमोस्जमको प्रस्ताव उपयकु्त भए वा र्भएको नर्णनय गरे्छ। 

(1४)  उपदफा (११) बमोस्जमको सनमनतले उपदफा (1३) बमोस्जम 
पदमकु्त गरे् भर्ी ठदएमा नसफाररस सवहतको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम 
रहेको सम्पूणन सदस्य संतयाको दईु नतहाई बहमुतले प्रस्ताव पाररत गरेमा अध्यक्ष वा 
सदस्य पदबाट मकु्त हरु्ेछ। 

(१५) उपदफा (१४) बमोस्जम पदमकु्त भएको व्यस्क्तले त्यस्तो पदबाट 
पाउर्े कुर्ै सवुवधा नलर् र भववष्यमा कुर् ैसावनजनर्क पदमा नर्यसु्क्त वा मर्ोर्यर् हरु् 
सक्र्े छैर्।  

4. परु्ः नर्य'स्क्त : (1) अध्यक्ष र सदस्यको परु्ः नर्य 'स्क्त हरु् सक्र्ेछैर् र नर्ज कुर् ै
पनर् सरकारी सेवामा नर्यसु्क्तका लानग ग्राह्य हरु्े छैर् । 

(2) उपदफा (1) मा जरु्सकैु कुरा लेस्खएको भए तापनर् अध्यक्ष र सदस्य 
देहायको पदमा नर्यसु्क्तको लानग ग्राह्य हरु् सक्र्ेछः 

(क) संवैधानर्क नर्कायको पदानधकारीको पदमा नर्य 'स्क्त हरु्, 
(ख) प्रदेश लोक सेवा आयोगको सदस्य सोही आयोगको अध्यक्ष पदमा 

नर्यकु्त हरु्, 
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(ग) कुर्ै राजर्ीनतक पदमा वा कुर्ै ववषयको अर्सुन्धार्, जाँचबझु वा 
छार्ववर् गरे् वा कुर्ै ववषयको अध्ययर् वा अन्वेषण गरी राय, 
मन्तव्य वा नसफाररस पेश गरे् कुर्ै पदमा नर्यकु्त हरु्, 

(3) प्रदेश लोक सेवा आयोगको सदस्य सोही आयोगको अध्यक्ष पदमा 
नर्यकु्त हरु्े भएमा नर्जको पदावनध गणर्ा गदान नर्ज सदस्य भएको अवनध समेतलाई 
जोर्ी गणर्ा गररर्ेछ। 

5. पाररश्रनमक, सवुवधा र सेवाका शतनहरु: (१) आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको 
पाररश्रनमक र सवुवधा अर्सूुची (२) र (३) मा तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ। प्रदेश 
सरकारले उक्त अर्सूुची संशोधर् गर्न सक्र्े छ। 

(२) अध्यक्ष र सदस्यहरुको सेवाको शतन तोवकएवमोस्जम हरु्ेछ। 
 

६. प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कतनव्य र अनधकार : (1) प्रदेश नर्जामती सेवा र 
स्थार्ीय सरकारी सेवाको पदमा नर्यसु्क्तको लानग उपयकु्त उम्मेदवार छर्ौट गर्न 
परीक्षा सञ्चालर् गर्ुन आयोगको कतनव्य हरु्ेछ।  

(२) ववनभन्न सेवाको लानग उपयकु्त उम्मेदवार छर्ौटका लानग सञ्चालर् 
गररर्े परीक्षाको वकनसम, पाठ्यक्रम तजुनमा, परीक्षण ववनध नर्धानरण, ववज्ञहरुको छर्ौट, 
प्रश्नपर नर्माणन तथा पररमाजनर्, परीक्षा सञ्चालर्, उत्तर पसु्स्तकामा सङ्केत र्म्बरको 
प्रयोग, उत्तरपसु्स्तका परीक्षण, अन्तवानतान सञ्चालर्, र्नतजा प्रकाशर् र नसफाररस 
लगायतका काम कारवाही सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगले अपर्ाएको अभ्यास, ववनध 
तथा मापदण्र्का आधारमा कायन गरे्छ।  

 (३) प्रदेश प्रहरी सेवा, स्शक्षक सेवा लगायत प्रदेश अन्य सरकारी सेवा र 
संगठित संस्थाको पदमा पदपूनतनका लानग नलइर्े नलस्खत परीक्षा आयोगले सञ्चालर् 
गरे्छ। 

 (४) प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश स्शक्षक सेवा र प्रदेश अन्य सरकारी सेवाका 
पदमा बढुवा गदान अपर्ाउर् ुपरे् सामान्य नसद्धान्तको ववषयमा आयोगको परामशन नलर् ु
परे्छ।  

(५) कुर्ै संगठित संस्थाका सेवाका कमनचारीहरुको सेवाका शतन सम्बन्धी 
कारू्र् र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा वा ववभागीय कारवाही गदान अपर्ाउर् ु परे् 
सामान्य नसद्धान्तको ववषयमा आयोगको परामशन नलर् ुपरे्छ।  

(६) प्रदेश सरकारबाट नर्वसृ्त्तभरण पाउर्े पदमा आयोगको परामशन नबर्ा 
स्थायी नर्यसु्क्त गररर्े छैर्।  
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 (7) आयोगले आफ्र्ो काम, कतनव्य र अनधकार मध्ये कुर्ै काम, कतनव्य र 
अनधकार आयोगको अध्यक्ष वा कुर्ै सदस्य वा प्रदेश सरकारको कमनचारीलाई 
तोवकएको शतनको अधीर्मा रही प्रयोग तथा पालर्ा गरे् गरी प्रत्यायोजर् गर्न   
सक्र्ेछ।  

(8) आयोगको अन्य काम, कतनव्य र अनधकार तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ।  

 

7. परीक्षा सञ्चालर् : (1) प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश नर्जामती सेवा, प्रदेश अन्य 
सरकारी सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थार्ीय सरकारी 
सेवा पदमा कमनचारी नर्यसु्क्तको लानग उपयकु्त उम्मेदवारको छर्ौट गदान नलस्खत 
परीक्षाका अनतररक्त देहायको कुर्ै एक वा एकभन्दा बढी तररका अपर्ाउर्    
सक्र्ेछ। 

(क) प्रयोगात्मक परीक्षा, 
(ख) सीप परीक्षण, 

(ग) अन्तवानतान,  

(घ) आयोगले समय समयमा तोकेका अन्य तररका। 

(2) प्रदेश प्रहरी सेवाको  पदपूनतनका लानग नलइर्े नलस्खत परीक्षा प्रदेश लोक 
सेवा आयोगले सञ्चालर् गरे्छ। 

८. परीक्षाको माध्यम भाषा : (1) प्रदेश लोक सेवा आयोगले सञ्चालर् गरे् नलस्खत 
परीक्षाको माध्यम भाषा संघीय सरकारी कामकाजको भाषा हरु्ेछ। 

(2) उपदफा (1) मा लेस्खएको भाषाका  अनतररक्त अंग्रजेी वा प्रदेश कारू्र् 
बमोस्जम नर्धानरण गररएको सरकारी कामकाजको भाषासमेत परीक्षाको माध्यम भाषा 
हरु् सक्र्ेछ। 

९. संघीय लोक सेवा आयोगलाई अर्रुोध गर्न सक्र्े : प्रदेश लोक सेवा आयोग गिर् 
भएपनछ प्रदेश लोक सेवा आयोगले सञ्चालर् गरे् कुर्ै परीक्षा सञ्चालर् गररठदर् 
आवश्यक िार्ेमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको नसफाररसमा प्रदेश सरकारले र्ेपाल 
सरकार माफन त लोक सेवा आयोगलाई अर्रुोध गर्न सक्र्ेछ। 

१०. स्थायी नर्यसु्क्त र परामशन : (1) प्रदेश नर्जामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको 
पद, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवाको पद, स्थार्ीय सरकारी सेवाको पदमा स्थायी 
नर्यसु्क्त गदान प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामशन नबर्ा गररर्े छैर्। 

   (2) देहायका ववषयमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामशन नलर् ुपरे्छ। 
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(क) प्रदेश नर्जामती सेवा, अन्य सरकारी सेवाको पद र स्थार्ीय 
सरकारी सेवाको पदमा छ मवहर्ा भन्दा बढी समयका लानग 
नर्यसु्क्त गदान उम्मेदवारको उपयकु्तताको ववषयमा, 

(ख) प्रदेश नर्जामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश 
सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थार्ीय सरकारी सेवाको 
कमनचारीको सेवा शतन सम्बन्धी कारू्र्को ववषयमा, 

(ग) प्रदेश नर्जामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश 
सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थार्ीय सेवाको पदमा नर्यसु्क्त, 
बढुवा र ववभागीय कारवाही गदान अपर्ाउर् ु परे् नसद्धान्तको 
ववषयमा, 

(घ) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा नर्यसु्क्त तथा बढुवा गदान अपर्ाउर् ु
परे् नसद्धान्तको ववषयमा, 

(ङ) कुर्ै एक प्रकारको प्रदेश नर्जामती सेवा वा स्थार्ीय सरकारी 
सेवाको पदबाट अको प्रकारको प्रदेश नर्जामती सेवा वा 
स्थार्ीय सरकारी सेवाको पदमा वा प्रदेश अन्य सरकारी 
सेवाबाट प्रदेश नर्जामती सेवा वा स्थार्ीय सरकारी सेवाको 
पदमा सरुवा वा बढुवा गदान उम्मेदवारको उपयकु्तताको 
ववषयमा, 

(च) प्रदेश सेवाको पदबाट संघीय सेवाको पदमा पररवतनर् गर्न र 
अन्तरप्रदेश सेवा पररवतनर् गरे् ववषयमा, 

(छ)  नर्जामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा वा स्थार्ीय सेवाको 
कमनचारीलाई ठदइर्े ववभागीय सजायको ववषयमा। 

1१. लोक सेवा आयोगका नसद्धान्त र मापदण्र् अवलम्बर् गर्ुन परे् : (1) प्रदेश नर्जामती 
सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र 
स्थार्ीय सरकारी सेवाको पदपूनतनको लानग उम्मेदावारको छर्ौटलाई स्वच्छ, नर्ष्पक्ष र 
ववश्वसर्ीय बर्ाउर् लोक सेवा आयोगले संघीय कारू्र् बमोस्जम अपर्ाएको नसद्धान्त, 
कायनववनध र मापदण्र्को प्रनतकूल र्हरु्े गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम   
गरे्छ।  

(2) उपदफा (1) बमोस्जमको लोक सेवा आयोले अपर्ाएको नसद्धान्त, 
कायनववनध र मापदण्र्लाई प्रदेश लोक सेवा आयोगले अवलम्बर् गर्ुन परे्छ। 

(3) उपदफा (1) बमोस्जमको नसद्धान्त, कायनववनध र मापदण्र्को प्रनतकूल 
हरु्े गरी भए गरेको कामकारवाही स्वतः बदरभागी हरु्ेछ। 
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पररच्छेद – २ 

आयोगको कायन सञ्चालर् तथा व्यवस्थापर् 

 

१२. आयोगको कायानलय : (1) आयोगको कायन सञ्चालर् तथा व्यवस्थापर्को लानग 
आयोगको एक प्रदेश कायानलय रहर्ेछ।  

(2) उपदफा (1) बमोस्जमको  कायानलय प्रदेश सरकारले तोकेको स्थार्मा 
रहर्ेछ। 

(3) आयोगको सङ्गिर् संरचर्ा र कमनचारीको दरबन्दी आयोगको परामशनमा 
प्रदेश  सरकारले स्वीकृत गरेबमोस्जम हरु्ेछ। 

१३. आयोगको बैिक : (1) संववधार्, यो ऐर् र अन्य प्रचनलत कारू्र्बमोस्जम आयोगले 
गर्ुनपरे् सबै काम आयोगको नर्णनय बमोस्जम हरु्ेछ। 

   (2) आयोगको बैिकको अध्यक्षता अध्यक्षले गरे्छ। 

  (3) आयोगको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्खतयाको पचास प्रनतशत 
भन्दा बढी सदस्य उपस्स्थत भएमा आयोगको बैिक बस्र् सक्र्ेछ। 

(4) आयोगको बैिकमा बहमुतको नर्णनय मान्य हरु्ेछ र मत बराबर भएमा 
बैिकको अध्यक्षता गरे् व्यस्क्तले नर्णानयक मत ठदर्छे। 

   (5) आयोगको नर्णनय आयोगको सस्चवले प्रमास्णत गरे्छ। 

  (6) आयोगको बैिक सम्बन्धी अन्य कायनववनध आयोगले नर्धानरण गरे 
बमोस्जम हरु्ेछ। 

१४. कायनववभाजर् : अध्यक्ष र सदस्यको कायनववभाजर् आयोगले नर्धानरण गरे बमोस्जम 
हरु्ेछ। 

१५. कायनवाहक भई काम गरे् : कुर्ै कारणले अध्यक्षको पद ररक्त भएमा, नर्ज ववदा 
बसेमा, काजमा खवटइ वा अन्य कुर्ै अवस्था परी नर्जले कायनसम्पादर् गर्न र्पाउर् े
भएमा वा अन्य कुर्ै कारणले नर्ज आयोगमा अर्पुस्स्थत रहेको अवस्थामा आयोगको 
वररष्ठतम ्सदस्यले आयोगको कायनवाहक अध्यक्ष भई काम गरे्छ। 

१६. कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्था : आयोगको कायन सञ्चालर् तथा व्यवस्थापर्को लानग 
स्वीकृत दरबन्दी अर्सुारका कमनचारी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउर्ेछ। 

१७. राय, परामशन नलर् सक्र् े : (1) आयोगले आफ्र्ो कामको सम्बन्धमा कुर् ै
संवैधानर्क, प्रादेस्शक नर्काय, प्रदेश सरकारको कुर्ै मन्रालय, ववभाग, कायानलय वा 
प्रदेश सरकारको कुर्ै नर्काय, प्रदेश आयोग वा सनमनतसँग परामशन नलर् सक्र्ेछ। 
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(2) आयोगले आफ्र्ो कामसँग सम्बस्न्धत संवैधानर्क वा कारू्र्ी प्रश्नको 
सम्बन्धमा आवश्यकता अर्सुार मतुय न्यायानधवक्ता वा कुर्ै सरकारी नर्काय वा 
ववषय ववज्ञसँग राय नलर् सक्र्ेछ। 

१८. प्रनतरक्षा : आयोगले आफ्र्ो तफन बाट कुर्ै अड्डा अदालतमा नर्वेदर् ठदर्, मदु्दा दायर 
गर्न वा मदु्दा सम्बन्धी आवश्यक नलखत तयार गर्न, प्रनतरक्षा गर्न मतुय 
न्यायानधवक्ताको परामशनमा अन्य कारू्र् व्यवसायीको सेवा नलर् सक्र्ेछ। 

पररच्छेद – ३ 

शैस्क्षक योग्यता तथा पाठ्यक्रम 

 

1९. शैस्क्षक योग्यता नर्धानरण : (1) प्रदेश नर्जामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य 
सरकारी सेवा, स्थार्ीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थामा पूनतन गररर्े पदको लानग 
आवश्यक परे् न्यूर्तम शैस्क्षक योग्यता तथा अर्भुव प्रदेश कारू्र्मा उल्लेख भए 
बमोस्जम हरु्ेछ। 

तर त्यस्तो कारू्र् बर्ी लागू र्भएको अवस्थामा प्रदेश लोक सेवा आयोगले 
नर्णनय गरे बमोस्जम हरु्ेछ।  

 (२) उम्मेदवारले कुर् ै ववश्वववद्यालय वा स्शक्षण संस्थाबाट प्राप्त गरेको 
शैस्क्षक योग्यता सम्बस्न्धत सेवा, समहु वा उपसमहुको कुर्ै पदको लानग नर्धानरण 
गररएको शैस्क्षक योग्यता सरह भए र्भएको भने्न ववषयमा आयोगले नर्णनय गरे 
बमोस्जम हरु्ेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम आयोगले गरेको नर्णनय समार् शैस्क्षक योग्यता 
भएको अन्य उम्मेदवारको हकमा समेत लागू हरु्ेछ। 

२०. पाि \यक्रम र परीक्षण ववनध : (1) प्रदेश नर्जामती सेवाको ररक्त पदपूनतन गर्नको लानग 
आयोगले नलर्े परीक्षाको पाठ्यक्रम, अङ्कभार, उस्त्तणानङ्क, परीक्षण ववनध, र्नतजा 
प्रकाशर् र तत ्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोस्जम हरु्ेछ। 

(2) प्रदेश प्रहरी सेवा, अन्य प्रदेश सरकारी सेवा, संगठित संस्था वा स्थार्ीय 
सरकारी सेवाको ररक्त पदपूनतन गर्नका लानग आयोगले नलर्े नलस्खत परीक्षाको 
पाठ्यक्रम, अङ्कभार, उस्त्तणानङ्क, परीक्षण ववनध, र्नतजा प्रकाशर् र तत \ सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोस्जम हरु्ेछ। 
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पररच्छेद – ४ 

पदपूनतन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

२१. पदपूनतनको माग : (1) प्रदेश नर्जामती सेवाको ररक्त पद पूनतनका लानग सम्बस्न्धत 
नर्कायले तोवकएबमोस्जमको माग फाराममा सम्बस्न्धत सेवा, समूह, उपसमूह, शे्रणी 
वा तह, पदसंतया, कायन वववरण र न्यूर्तम योग्यता समेत उल्लेख गरी मतुयमन्री 
तथा मस्न्रपररषद\को कायानलय माफन त आयोगमा पिाउर् ुपरे्छ। 

(2) पदपनूतनको माग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले नर्धानरण गरे बमोस्जम 
हरु्ेछ। 

२२. सहमनत नलर् ुपरे् : प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा र संगठित संस्था वा 
स्थार्ीय सरकारी सेवाको ररक्त पदमा पदपनूतनको लानग न्यूर्तम योग्यता समेत 
उल्लेख गरी मतुयमन्री तथा मस्न्रपररषद्को कायानलय माफन त आयोगमा पिाउर् ु
परे्छ। 

२३. पद संतया नर्धानरण : आयोगले प्रदेश नर्जामती सेवा र स्थार्ीय सरकारी सेवाको 
ररक्त पदपूनतन गदान त्यस्तो सेवाको शतन सम्बन्धी प्रदेश कारू्र्मा उल्लेख भएको 
प्रनतशत बमोस्जम खलुा प्रनतयोनगता, अन्तरसेवा प्रनतयोनगता वा बढुवाद्बारा पूनतन गररर् े
पद संतया नर्धानरण गर्ुन परे्छ। 

२४. ववज्ञापर् प्रकाशर् गरे् : (१) प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश नर्जामती सेवा, प्रदेश 
अन्य सरकारी सेवा र स्थार्ीय सरकारी सेवाको ररक्त पदपूनतन गर्नको लानग वावषनक 
कायनतानलका बर्ाई ववज्ञापर् प्रकाशर् गर्ुनपरे्छ। 

(२) दफा २३ बमोस्जम पद संतया नर्धानरण भएपनछ आयोगले खलुा 
प्रनतयोनगता तथा बढुवाद्वारा पदपूनतन गर्न छुट्टाछुटै्ट ववज्ञापर् प्रकाशर् गर्ुन परे्छ। 

(३) पदपूनतनका लानग आयोगले नलर्े परीक्षाको लानग ववज्ञापर् गदान देहायको 
वववरण खलुाउर् ुपरे्छः 

(क)  ररक्त पदसंतया, सेवा र समूह,   

(ख)  न्यूर्तम शैस्क्षक योग्यता, तालीम र अर्भुव आवश्यक हरु्ेमा सो कुरा, 
(ग)   परीक्षा दस्तरु,  

(घ) फाराम बझुाउर्े म्याद, स्थार्, परीक्षा हरु्े नमनत तथा परीक्षाको तररका 
र परीक्षाको माध्यम (भाषा), 

(ङ)  दरखास्त फाराम बझुाउर्े अस्न्तम म्यादमा आवश्यक परे् उमेरको 
हद, 
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(च)  प्रचनलत कारू्र् बमोस्जम स्थापर्ा भएको सम्बस्न्धत व्यवसावयक 
पररषद\मा दतान, अद्यावनधक वा र्वीकरण आवश्यक हरु्ेमा सो कुरा,  

(छ)  दरखास्त पेश गरे् तररका, 
(ज) पाठ्यक्रम, र 

(झ) अन्य आवश्यक कुराहरु। 

(४) उपदफा (३) बमोस्जम ववज्ञापर् प्रकाशर् गदान आयोगले कस्म्तमा प्रदेश 
स्तरका दैनर्क समाचारपर, आयोगको वेवसाइट वा आवश्यकता अर्सुार सञ्चारका 
अन्य माध्यम माफन त ववज्ञापर् प्रकाशर् गरे् वा गराउर्े छ। 

(५) उपदफा (३) बमोस्जम दरखास्त फाराम बझुाउर्े म्याद ठदँदा पवहलो 
पटक ववज्ञापर् प्रकाशर् भएको नमनतले कस्म्तमा एक्काईस ठदर् ठदर् ुपरे्छ। 

(६) उपदफा (५) मा जरु्सकैु कुरा लेस्खएको भए तापनर् दरखास्त फाराम 
बझुाउर्े म्याद समाप्त भएको नमनतले सात ठदर्नभर दोब्बर दस्तरु नतरी दरखास्त 
फाराम बझुाउर् सवकर्ेछ। 

(७) प्रदेश सेवामा खलुा प्रनतयोनगता वा बढुवाद्वारा पदपूनतन गदान नलइर्े परीक्षा 
दस्तरु, दरखास्त फारामको ढाँचा र परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले नर्धानरण 
गरे बमोस्जम हरु्ेछ। 

२५. दरखास्त अस्वीकृत गर्न सक्र्े : (1) दफा 2४ बमोस्जम आयोगले प्रकाशर् गरेको 
ववज्ञापर् बमोस्जम कुर्ै उम्मेदवारले पेश गरेको दरखास्त तोवकएको ढाँचा बमोस्जम 
र्भएको, रीत र्पगेुको वा आयोगले नर्धानरण गरे बमोस्जमको योग्यता र्भएको 
देस्खएमा आयोगले परीक्षा सञ्चालर् हरु् ु अगावै त्यस्तो दरखास्त अस्वीकृत गर्न 
सक्र्ेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोस्जम दरखास्त अस्वीकृत भएको कारण सवहतको 
जार्कारी आयोगले आफ्र्ो वेवसाईटमा प्रकाशर् गर्ुन परे्छ। 

२६. ववज्ञापर् वा परीक्षा रद्ध वा संशोधर् गर्न सक्र्े : (1) आयोगले प्रकाशर् गरेको 
ववज्ञापर् अर्सुारको पदपूनतन गर्ुन र्परे् वा पद आवश्यक र्भएको भर्ी परीक्षा 
सञ्चालर् हरु् ुअगानर् सम्बस्न्धत नर्कायले मन्रालय माफन त त्यस्तो ववज्ञापर् रद्ध वा 
संशोधर् गर्न मर्ानसव कारण सवहत नलस्खत अर्रुोध गरेमा आयोगले त्यस्तो ववज्ञापर् 
रद्ध वा संशोधर् गर्न वा गराउर् सक्र्ेछ। 

(2) आयोगले परीक्षा सञ्चालर् गरेको केन्रमा कुर्ै वकनसमको अनर्यनमतता 
भएमा वा कुर्ै बाधा अवरोध उत्पन्न भई आंस्शक वा पूणनरुपले परीक्षा सञ्चालर् हरु् 
र्सकेमा आयोगले त्यसको कारण खलुाई सम्बस्न्धत ववज्ञापर्को आंस्शक वा सम्पूणन 
परीक्षा रद्ध वा स्थगर् गर्न सक्र्ेछ। 
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२७. परीक्षा दस्तरु वफतान पाउर् े: (1) दफा 2६ को उपदफा (1) बमोस्जम ववज्ञापर् रद्ध 
भएमा त्यस्तो ववज्ञापर्को लानग आयोगले नलएको परीक्षा दस्तरु सम्बस्न्धत व्यस्क्तले 
वफतान पाउर्ेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोस्जम परीक्षा दस्तरु वफतान पाउर्े व्यस्क्तले तोवकएको 
अवनधनभर आवश्यक कागजात सवहत ववज्ञापर् प्रकाशर् गरे् कायानलयमा नर्वेदर् ठदर् ु
परे्छ। 

2८. प्रश्नपर नर्मानण : (1) आयोगले सञ्चालर् गरे् परीक्षाको लानग आवश्यक परे् 
प्रश्नपरको नर्मानण वा पररमाजनर् (मोर्रेशर्) आयोगले नर्धानरण गरेको मापदण्र् 
बमोस्जम हरु्ेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोस्जम प्रश्नपर नर्मानण वा पररमाजनर् गर्न ववषय ववज्ञको 
योग्यता, नर्जले पालर्ा गर्ुन परे् शतन एवं अन्य व्यवस्था आयोगले नर्धानरण गरे 
बमोस्जम हरु्ेछ। 

२९. ववनभन्न चरणमा परीक्षा नलर् सवकर्े : (1) आयोगले प्रदेश नर्जामती सेवा र स्थार्ीय 
सरकारी सेवाको पदमध्ये आयोगले तोकेको कुर्ै सेवा, समूह तथा उपसमूहको कुर् ै
पदको लानग संयकु्त वा छुट्टाछुटै्ट वा ववनभन्न चरणमा परीक्षा नलर् सक्र्ेछ।  

(2) उपदफा (1) बमोस्जम परीक्षा नलर्े सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ।   

३०. प्रदेश प्रहरी सेवा, अन्य सरकारी वा सङ्गठित संस्थाको नलस्खत परीक्षा : (1) 
आयोगले प्रदेश प्रहरी सेवा, अन्य प्रदेश सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाको पदमा 
पदपूनतन गर्न नलइर्े  नलस्खत परीक्षा सञ्चालर् गरी सोको र्नतजा प्रकाशर् गरे्छ। 

(2) सङ्गठित संस्थाको ररक्त पद पूनतनका लानग आयोगले नलर्े नलस्खत 
परीक्षामा उम्मेदवार संतयाका आधारमा आयोगले पूवन योग्यता परीक्षा नलर्     
सक्र्ेछ। 

(3) उपदफा (1) बमोस्जम सञ्चालर् गररर्े नलस्खत परीक्षा सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ। 

३१. उत्तरपसु्स्तकाको ढाचँा र उम्मेदवारले पालर्ा गर्ुनपरे् शतनहरु : उत्तरपसु्स्तकाको ढाँचा 
र उम्मेदवारले पालर्ा गर्ुन परे् शतनहरु तोवकएबमोस्जम हरु्ेछर्।् 

३२. उत्तरपसु्स्तकामा सङ्कते र्म्बर  : (1) आयोगले नलर्े नलस्खत वा प्रयोगात्मक परीक्षा 
सम्पन्न भएपनछ तोवकएको प्रवक्रया बमोस्जम उत्तरपसु्स्तकामा सङ्केत र्म्बर राख्न ु   
परे्छ। 

(2) ववद्यतुीय प्रणालीबाट उत्तरपसु्स्तका परीक्षण गरे् प्रयोजर्को लानग 
उत्तरपसु्स्तकामा बारकोर्को प्रयोग गर्न सवकर्ेछ। 
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(3) उपदफा (2) बमोस्जम बारकोर्को प्रयोग गररएकोमा छुटै्ट सङ्केत र्म्बर 
राख्न ुपरे् छैर् । 

(4) उत्तरपसु्स्तकामा सङ्केत र्म्बर राख्न े सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोस्जम हरु्ेछ। 

(५) आयोगले सञ्चालर् गरे् नलस्खत परीक्षाको उत्तरपसु्स्तकाको ढाँचा 
आयोगले नर्धानरण गरे बमोस्जम हरु्ेछ।  

३३. उत्तरपसु्स्तका परीक्षण : (1) दफा 3२ बमोस्जम उत्तरपसु्स्तकामा सङ्केत र्म्बर राखी 
सकेपनछ ववषय ववज्ञ वा दक्षद्बारा उत्तरपसु्स्तकाको परीक्षण गराउर् ुपरे्छ। 

(2) उत्तरपसु्स्तकाको परीक्षण गरे् ववषय ववज्ञ वा दक्षको योग्यता, पालर्ा 
गर्ुन परे् शतन वा उत्तरपसु्स्तका परीक्षण गरे् स्थार् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले 
नर्धानरण गरे बमोस्जम हरु्ेछ। 

(3) आयोगले ठदएको नर्देशर् वा दफा 3२ बमोस्जम तोवकएको 
उत्तरपसु्स्तकाको ढाँचा र शतनको ववपरीत हरु्े गरी लेस्खएको उत्तरपसु्स्तका परीक्षण 
गर्न आयोग बाध्य हरु्ेछैर्।  

३४.  सीप परीक्षण र प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्याङ्कर्  (१) आयोगले आवश्यकतार्सुार 
सीप परीक्षण र प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्याङ्कर्का लानग आयोगका सदस्यको 
अध्यक्षतामा सम्बस्न्धत ववषयको ववज्ञ र अन्य एकजर्ा व्यस्क्त सदस्य रहेको मूल्याङ्कर् 
सनमनत गिर् गर्न सक्र्ेछ।  

   तर सहायकस्तरको पदका लानग नलइर्े परीक्षण र प्रयोगात्मक परीक्षाको 
मूल्याङ्कर् गर्न आयोगका अनधकृतस्तरका कमनचारीको अध्यक्षतामा सनमनत गिर् गर्न 
बाधा परे्छैर्।  

   (२) सीप परीक्षण र प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्याङ्कर् सम्बन्धी तररका र ववनध 
आयोगले नर्धानरण गरे बमोस्जम हरु्ेछ।  

 ३५.  नलस्खत वा प्रयोगात्मक परीक्षाको र्नतजा : (1) आयोगले नलस्खत वा प्रयोगात्मक 
परीक्षाको र्नतजा प्रकाशर् गदान त्यस्तो परीक्षामा उस्त्तणन भएका उम्मेदवारमध्ये ररक्त 
पदको अर्पुातमा तोवकएबमोस्जमको संतयामा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरे् 
उम्मेदवारको वणानर्कु्रम अर्सुार र्ाम, थर र रोल र्म्बर समेत उल्लेख गरी र्नतजा 
प्रकाशर् गर्ुन परे्छ। 

(2) उपदफा (1) बमोस्जम र्नतजा प्रकाशर् गदान अन्तवानता तथा ववनभन्न 
चरणमा नलइर्े अन्य परीक्षाको कायनक्रम र नमनत समेत उल्लेख गर्ुन परे्छ। 
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(3) उपदफा (2) मा जरु्सकैु कुरा लेस्खएको भए तापनर् सरुक्षा नर्काय, 
प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाको नलस्खत परीक्षाको 
र्नतजा प्रकाशर् गदान उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अङ्क नसलबन्दी गररसकेपनछ आयोगले 
वेवसाईट माफन त र्नतजा प्रकाशर् गर्ुन परे्छ र अन्य प्रयोगात्मक परीक्षा वा 
अन्तवानतानको लानग उपदफा (1) बमोस्जम उत्तीणन उम्मेदवारको र्ामावली सम्बस्न्धत 
नर्कायमा पिाउर् ुपरे्छ। 

(4) आयोगले अन्य प्रयोगात्मक परीक्षा वा अन्तवानतान सम्पन्न भई सकेपनछ 
मार उपदफा (3) बमोस्जमको नसलबन्दी प्राप्ताङ्क अस्न्तम र्नतजा प्रकाशर्को लानग 
सम्बस्न्धत नर्कायमा पिाउर् ुपरे्छ। 

३६.   परु्योग  (१) आयोगले सञ्चालर् गरेको नलस्खत परीक्षाको र्नतजा प्रकाशर् भएपनछ 
कुर्ै उम्मेदवारले आफ्र्ो नलस्खत परीक्षाको कुर् ै एक वा एकभन्दा बढी परको 
परु्योग गर्ुनपरे् पर उल्लेख गरी सो पदका लानग तोवकएको परीक्षा दस्तरुको आधा 
दस्तरु संलग्र् गरी नलस्खत परीक्षाको र्नतजा प्रकाशर् भएको सात ठदर्नभर आयोगमा 
नर्वेदर् ठदर् सक्र्ेछ।  

    (२) उपदफा (१) बमोस्जम नर्वेदर् परेमा त्यस्तो नलस्खत परीक्षाको र्नतजा 
प्रकाशर्मा संलग्र् बाहेक अन्य कमनचारीबाट प्राप्ताङ्कको परु्योग गरी सोको र्नतजा 
पन्र ठदर्नभर सावनजनर्क गर्ुन परे्छ।  

    (३) उपदफा (२) बमोस्जम परु्योग गदान नर्वेदकको र्ाम नलस्खत परीक्षाको 
र्नतजामा समावेश गर्ुनपरे् देस्खएमा नलस्खत परीक्षाको र्नतजामा समावेश गरी 
संशोनधत सूचर्ा प्रकाशर् गर्ुनपरे्छ।  

३७. अन्तवानतान सनमनत गिर् : (1) आयोगले पदपूनतनको लानग उम्मेदवारको छर्ौट गर्न 
तोवकएबमोस्जम अन्तवानतान सनमनत गिर् गरे्छ। 

(2) उपदफा (1) बमोस्जम अन्तवानतान सनमनत गिर् गदान अन्तवानतान सनमनतमा 
अध्यक्ष वा नर्जले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा गिर् गररर्ेछ। 

(3) उपदफा (1) बमोस्जमको अन्तवानतान सनमनत गिर् गदान अन्तवानतान 
सनमनतमा सम्बस्न्धत क्षेरमा तोवकएबमोस्जमको योग्यता भएको कम्तीमा एक जर्ा 
ववषय ववज्ञ रहर्े गरी गिर् गर्ुन परे्छ। 

(४) उपदफा (१) बमोस्जम अन्तवानतान सनमनत गिर् गदान समावेशी सहभानगता 
सनुर्स्ित गररर्ेछ।  

(५) अन्तवानतान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ। 
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३८. अस्न्तम र्नतजा प्रकाशर् : (1) आयोगले पदपूनतनका लानग उम्मेदवार छर्ौट सम्बन्धी 
प्रकृया पूरा भएपछी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरे् उम्मेदवारको रोल र्म्बर, र्ाम, 
थर, िेगार्ा, बाब ुआमाको र्ाम र नसफाररस गररएको नर्काय समेत उल्लेख गरी 
योग्यताक्रम अर्सुार खलु्ला र समावेशी तफन को एकीकृत योग्यताक्रम सवहतको 
अस्न्तम र्नतजा प्रकाशर् गर्ुनपरे्छ। 

(2) उपदफा (1) बमोस्जम र्नतजा प्रकाशर् गदान तोवकएबमोस्जमको संतयामा 
बैकस्ल्पक उम्मेदवारको सूची र अन्तवानतानमा छर्ौट हरु् र्सकेका न्यूर्तम उत्तीणानङ्क 
प्राप्त गरेको उम्मेदवारमध्ये तोवकएको संतयामा अस्थायी उम्मेदवारको सूची प्रकाशर् 
गर्ुन परे्छ। 

(3) उपदफा (2) बमोस्जमको बैकस्ल्पक सूची प्रकाशर् भएको नमनतले एक 
वषनसम्म र अस्थायी सूची सोही पदको अको अस्थायी सूची प्रकाशर् र्भएसम्म कायम 
रहर्ेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोस्जम योग्यताक्रमको सूची प्रकाशर् गदान एउटै 
परीक्षाको माध्यमबाट नसफाररस हरु्े आन्तररक, खलुा तथा समावेशी समूहका 
उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कूल अंकको आधारमा सेवा समूहको एकमषु्ट योग्यताक्रम 
सूची समेत तयार गरी प्रकाशर् गर्ुनपरे्छ।  

३९. नर्यसु्क्तको नसफाररस : दफा ३८ को उपदफा (1) बमोस्जमका उम्मेदवारलाई 
आयोगले योग्यताक्रम अर्सुार नर्यसु्क्तको लानग अस्ततयारवाला नर्काय वा तह समक्ष 
नसफाररस गर्ुन परे्छ। 

(2) उपदफा (1) बमोस्जम नसफाररस गररएको उम्मेदवारमध्ये एक वषन नभर 
कुर्ै उम्मेदवारको नर्यसु्क्तको नसफाररस बदर भएमा वा अन्य कुर्ै कारणले उक्त पद 
ररक्त भएमा दफा ३८ को उपदफा (३) बमोस्जम आयोगले योग्यताक्रम अर्सुार 
बैकस्ल्पक उम्मेदवारलाई नर्यसु्क्तको लानग नसफाररस गरे्छ। 

(3) दफा ३८ को उपदफा (2) बमोस्जमको सूचीबाट अस्थायी नर्यसु्क्तका 
लानग नसफाररस गदान बैकस्ल्पक सूचीमा समावेश भई स्थायी नर्यसु्क्त हरु् र्सकेको 
उम्मेदवारलाई पवहलो योग्यताक्रमको सूचीमा समावेश गर्ुन परे्छ। 

(4) आयोगबाट नर्यसु्क्तको लानग नसफाररस भएको उम्मेदवारले नर्यसु्क्त नलर् 
र्चाहेमा नसफाररस भएको नमनतले तीस ठदर् नभर आयोगमा नलस्खत जार्कारी गराउर् ु
परे्छ । नलस्खत जार्कारी  ववर्ा नर्यसु्क्त र्नलएमा त्यस्तो उम्मेदवारले नसफाररस 
भएको नमनतले दईु वषनसम्म आयोगले नलर्े परीक्षामा सहभागी हरु् पाउर्े छैर्। 

(5) उम्मेदवारको नर्यसु्क्तको नसफाररस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ। 
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४०. आयोगलाई सहयोग गर्ुन परे् : (1) आयोगले परीक्षा सञ्चालर् र व्यवस्थापर् 
सम्बन्धी कायनको लानग प्रदेश सरकारी नर्काय, शैस्क्षक संस्था वा सङ्गठित संस्था वा 
स्थार्ीय सरकारी सेवाका कमनचारीलाई काममा लगाउर् सक्र्ेछ। 

 (२) आयोगको परीक्षा सञ्चालर् र व्यवस्थापर् सम्बन्धी कामको लानग 
संवैधानर्क नर्काय, सरकारी नर्काय, स्थार्ीय तह, स्शक्षण संस्था वा सङ्गठित संस्थाले 
कमनचारी, भवर् वा कोिा उपलब्ध गराई सहयोग गर्ुन परे्छ। 

(३) प्रचनलत कारू्र्मा जरु्सकैु कुरा लेस्खएको भए तापनर् आयोगको कायन 
सम्पादर् गर्नको लानग आयोगको कमनचारीबाट मार सम्भव हरु्े र्देस्खएमा आयोगले 
अन्य कायानलयमा कायनरत कमनचारीलाई काजमा खटाई पिाउर् सेवा सञ्चालर् गरे् 
नर्कायलाई लेस्ख पिाउर् सक्र्ेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोस्जम आयोगबाट लेस्खआए बमोस्जम सम्बस्न्धत नर्काय 
वा तहले कमनचारी खटाई सहयोग गर्ुन परे्छ। 

४१. ववद्यतुीय माध्यमको प्रयोग : आयोगले ररक्त पदको माग, पदपूनतनको ववज्ञापर्, परीक्षा 
सञ्चालर्, र्नतजा प्रकाशर् जस्ता काममा ववद्यतुीय माध्यमको प्रयोग गर्न सक्र्ेछ। 

 

पररच्छेद – ५ 

परामशन र अर्गुमर् तथा  नर्रीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था 
४२. आयोगले परामशन ठदँदा अपर्ाउर् ु परे् कायनववनध : (1) प्रदेश नर्जामती सेवाका 

कमनचारीको सेवा शतन सम्बन्धी कारू्र्को ववषयमा आयोगमा परामशन माग भई आएमा 
प्रदेश नर्जामती सेवाको कामको प्रकृनत र अवस्था अर्सुार समार् वा पथृक-पथृक 
रुपमा परामशन ठदर् सक्र्ेछ। 

(2) प्रदेश नर्जामती सेवाको पदमा नर्यसु्क्त, बढुवा वा त्यस्तो सेवाको 
कमनचारीलाई ववभागीय कारवाही गदान अपर्ाउर् ु परे् सामान्य नसद्धान्तको ववषयमा 
आयोगको परामशन माग भएमा आयोगले सो सम्बन्धी नर्धानररत नसद्धान्त समेतलाई 
ववचार गरी परामशन ठदर्ेछ। 

(३) आयोगले परामशन ठदँदा अपर्ाउर् ु परे् अन्य कायनववनध तोवकएबमोस्जम 
हरु्ेछ। 

  

४३. आयोगको परामशन कायानन्वयर् : (1) आयोगले ठदएको परामशन कायानन्वयर् गरे् 
गराउर्े दावयत्व परामशन माग गरे्  अनधकारीको हरु्ेछ। 
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(2) कुर्ै ववशेष कारण वा पररस्स्थनत सजृर्ा भई आयोगले ठदएको परामशन 
कायानन्वयर् गर्न सवकर्े अवस्था र्भएमा त्यसको मर्ानसव कारण खोली परामशन माग 
गरे् अनधकारीले परु्ववनचारको लानग आयोग समक्ष लेखी पिाउर् सक्र्ेछ। 

(3) उपदफा (2) बमोस्जम परु्ववनचारको लानग लेस्ख आएमा परु्ववनचार 
गर्ुनपरे् कारण वा पररस्स्थनत आधारयकु्त र औसं्चत्यपूणन रहेको भने्न लागेमा आयोगले 
तत ्सम्बन्धमा परु्ः परामशन ठदर् सक्र्ेछ। 

(4) ववभागीय सजाय सम्बन्धमा आयोगबाट प्राप्त परामशन सम्बस्न्धत 
अनधकारीले आयागले तोकेको अवनध नभर कायानन्वयर् गरी आयोगलाई जार्कारी 
ठदर् ुपरे्छ। 

४४. अर्गुमर् तथा नर्रीक्षण : (1) आयोगले देहायको ववषयमा अर्गुमर् तथा नर्रीक्षण 
गर्न वा गराउर् सक्र्ेछ : 

(क) प्रदेश सरकारका ववनभन्न मन्रालय, सस्चवालय, ववभाग, 
कायानलय र स्थार्ीय तहले नर्यसु्क्त, बढुवा र ववभागीय 
कारवाही गदान संववधार् तथा प्रचनलत कारू्र् र आयोगले 
ठदएको परामशन पालर्ा गरेको वा र्गरेको, 

(ख) प्रदेश प्रहरी सेवा र प्रदेश अन्य सरकारी सेवाका पदमा बढुवा 
गदान अपर्ाउर् ु परे् सामान्य नसद्धान्तको ववषयमा आयोगले 
ठदएको परामशन पालर्ा भए र्भएको, 

(ग) सङ्गठित संस्थाको कमनचारीको सेवाका शतन सम्बन्धी कारू्र् 
बर्ाउँदा त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको कारू्र् पालर्ा भए 
र्भएको। 

 (२) अर्गुमर् तथा नर्रीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोस्जम   
हरु्ेछ। 

४५. कामकारवाही सच्याउर् वा बदर गर्न सक्र्े : (1) संववधार्, यो ऐर् र अन्य प्रचनलत 
कारू्र् बमोस्जम आयोगको परामशन नलर् ुपरे् ववषयमा आयोगको परामशन र्नलई कुर् ै
काम कारवाही भए गरेमा आयोगले त्यस्तो कामकारवाही बदर गर्न सक्र्ेछ। 

(2) दफा ४४ बमोस्जम अर्गुमर् वा नर्रीक्षण गदान वा गराउँदा संववधार्, यो 
ऐर्, अन्य प्रचनलत कारू्र् तथा आयोगले नर्धानरण गरे बमोस्जमको कायनववनध वा शतन 
पूरा र्गरी कुर्ै कमनचारीलाई नर्यसु्क्त, बढुवा  वा ववभागीय कारवाही गरेको  पाइएमा 
त्यस्तो नर्यसु्क्त, बढुवा वा ववभागीय कारवाही सच्याउर् वा बदर गर्न आदेश ठदर् 
सक्र्ेछ। 
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(3) आयोगले प्रकाशर् गरेको ववज्ञापर् बमोस्जमको परीक्षामा वा आयोगले 
सञ्चालर् गरेको परीक्षामा उम्मेदवार हरु् कुर्ै व्यस्क्तले पेश गरेको कुर्ै वववरण झिुा 
वा गलत देस्खर् आएमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको दरखास्त, परीक्षा, अन्तवानतान 
वा नर्यसु्क्तको नसफाररस बदर गरे्छ र नर्जले नर्यसु्क्त पाइसकेको भए प्रचनलत 
कारू्र्बमोस्जम आवश्यक कारवाही चलाउर् सम्बस्न्धत नर्कायमा लेखी पिाउर्ेछ। 

(4) आयोगद्बारा प्रत्यायोस्जत अनधकार बमोस्जम नर्यकु्त हरु्े पदमा यो ऐर् वा 
यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको  नर्यम वा कायनववनध वा आयोगले तोकेको शतन पूरा र्गरी 
कुर्ै व्यस्क्तलाई नर्यसु्क्त गरेको पाइएमा आयोगले त्यस्तो नर्यसु्क्तलाई जरु्सकैु बखत 
बदर गर्न सक्र्ेछ र त्यस्तो नर्यसु्क्त ठदर् ेअनधकारीलाई ववभागीय कारवाहीका लानग 
आयोगले सम्बस्न्धत अस्ततयारवालालाई नर्देशर् ठदर्छे। 

 

पररच्छेद – ६ 

कसरु र सजाय 

 

४६. कामबाट हटाउर्े : (1) यस ऐर् बमोस्जमको परीक्षा सञ्चालर्मा संलग्र् कमनचारी वा 
व्यस्क्तले परीक्षा केन्रमा कुर्ै अनर्यनमत काम कारवाही गरेमा त्यस्तो कमनचारी वा 
व्यस्क्तलाई तत्काल कामबाट हटाउर् ुपरे्छ। 

(2) उपदफा (1) बमोस्जम कामबाट हटाइएको कमनचारी वा व्यस्क्तलाई 
आयोगले अनभलेख राखी भववष्यमा आयोगबाट सञ्चालर् हरु्े कुर् ै पनर् परीक्षा 
सम्बन्धी काममा संलग्र् हरु् र्पाउर्े गरी रोक लगाउर् सक्र्ेछ। 

(3) उपदफा (1) बमोस्जम कामबाट हटाइएको कमनचारी वा व्यस्क्तको 
वववरण आयोगले आफ्र्ो वेवसाईटमा प्रकाशर् गरे्छ। 

४७. रोक लगाउर् सक्र्े : (1) कुर्ै उम्मेदवारले कुर्ै परीक्षा केन्रमा हो-हल्ला गरी 
परीक्षा सञ्चालर्मा बाधा अवरोध पयुानएमा वा तोवकएको परीक्षा सम्बन्धी शतन र 
मयानदाको उल्लङ्घर् गरेमा त्यस्तो उम्मेदवारलाई केन्राध्यक्षले तत्काल परीक्षा 
केन्रबाट नर्ष्काशर् गर्न सक्र्ेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोस्जम नर्ष्काशर् गररएको व्यस्क्तलाई आयोगले 
आयोगद्बारा नलइर्े परीक्षामा दईु वषनसम्म उम्मेदवार हरु् र्पाउर् ेगरी रोक लगाउर् 
सक्र्ेछ। 

(3) परीक्षा केन्रमा स्चट चोरे् वा चोराउर्े, अकानको र्क्कल गरे् वा गराउर्े, 
ववद्यतुीय उपकरणको प्रयोग गरी परीक्षामा अनर्यनमत काम गरे् वा आयोगले तोकेको 
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शतनहरु उल्लङ्घर् गरे् उम्मेदवारलाई आयोगले आयोगद्बारा नलइर्े परीक्षामा दईु 
वषनसम्म उम्मेदवार हरु् र्पाउर्े गरी रोक लगाउर् सक्र्ेछ। 

(4) कुर् ैपरीक्षाथीले आफ्र्ो उत्तरपसु्स्तका र्बझुाई आफूसाथ नलई गएमा वा 
आयोगले वफतान गर्ुन परे् भर्ी तोकेको प्रश्नपर वफतान र्बझुाएमा वा कसैले त्यस्तो 
प्रश्नको प्रनतनलवप बर्ाई वा ववद्यतुीय उपकरणबाट सावनजनर्क गरेमा आयोगले त्यस्तो 
व्यस्क्तलाई आयोगद्बारा नलइर्े परीक्षामा दईु वषनसम्म उम्मेदवार हरु् र्पाउर्े गरी 
रोक लगाउर् सक्र्ेछ। 

 (5) आयोगले परीक्षा सञ्चालर् गरररहेको परीक्षा केन्रमा आयोगले 
तोकेको परीक्षा समयमा सम्बस्न्धत पदानधकारीको स्वीकृनत नबर्ा कसैले प्रवेश गरेमा 
वा प्रवेश गर्न प्रयत्न गरेमा आयोगले त्यस्तो व्यस्क्तलाई आयोगद्बारा नलइर्े परीक्षामा 
चार वषनसम्म उम्मेदवार हरु् र्पाउर्े गरी रोक लगाउर् सक्र्ेछ। 

(6) आयोगले  परीक्षा सञ्चालर् गरे् परीक्षा केन्र कसैले नर्यन्रणमा नलएमा 
वा नलर् प्रयत्न गरेमा, अकानको र्ामबाट परीक्षा ठदएमा वा ठदर् लगाएमा वा परीक्षा 
सञ्चालर्मा बाधा अवरोध पयुानएमा वा पयुानउर् प्रयत्न गरेमा आयोगले त्यस्तो 
व्यस्क्तलाई आयोगद्बारा नलइर्े परीक्षामा पाँच वषनसम्म उम्मेदवार हरु् र्पाउर्े गरी 
रोक लगाउर् सक्र्ेछ। 

4८. मदु्दाको अर्सुन्धार्, तहवककात र अनभयोजर् : यस ऐर् बमोस्जमको मदु्दा सरकार 
वादी हरु्ेछ र त्यस्तो कसरुमा मदु्दाको अर्सुन्धार्, तहवककात र अनभयोजर् प्रचनलत 
कारू्र् बमोस्जम हरु्ेछ। 

पररच्छेद – ७ 

ववववध 

 

४९. वावषनक प्रनतवेदर् : (1) आयोगले आफूले गरेको कामकारवाहीको वावषनक प्रनतवेदर् 
आनथनक वषन समाप्त भएको नमनतले दईु मवहर्ानभर प्रदेश प्रमखु समक्ष पेश गर्ुन   
परे्छ । उक्त प्रनतवदेर् प्रदेश प्रमखुबाट मतुयमन्री माफन त प्रदेश सभामा पेश गररर्छे। 

(2) उपदफा (1) बमोस्जम पेश गररर्े प्रनतवेदर्मा देहायको कुराहरु उल्लेख 
गर्ुन परे्छ। 

(क) उम्मेदवार छर्ौट गर्न नलएको परीक्षा र परीक्षामा संलग्र् भएका तथा 
उत्तीणन भएको पररक्षाथीको सङ्खतयात्मक वववरण, 

(ख) ववनभन्न नर्काय वा तहलाई आयोगले ठदएको परामशन र त्यस्तो 
परामशन कायानन्वयर्को अवस्था, 



20 

 

(ग) प्रदेश नर्जामती सेवा र स्थार्ीय सरकारी सेवाका कमनचारीलाई 
ववभागीय कारवाही र सजाय गदान ठदएको परामशन र त्यस्तो परामशन 
कायानन्वयर्को अवस्था, 

(घ) ववनभन्न सेवाको पदमा नर्यसु्क्त, बढुवा र ववभागीय कारवाही गदान 
अपर्ाउर् ुपरे् सामान्य नसद्धान्तको ववषयमा ठदएको परामशन र त्यस्तो 
परामशन कायानन्वयर्को अवस्था, 

(ङ) प्रदेश नर्जामती सेवा, स्थार्ीय सरकारी सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, अन्य 
प्रदेश अन्य सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको सेवामा सधुार गर्ुनपरे् 
ववषय लगायत आयोगले आवश्यक िार्ेका अन्य ववषय। 

५०. सूझाव ठदर् सक्र्े : (1) आयोगको काम कारवाहीको नसलनसलामा वा आयोगले 
गरेको अध्ययर् वा अर्सुन्धार्को आधारमा प्रदेश नर्जामती सेवा, प्रदेश अन्य 
सरकारी सेवा, स्थार्ीय सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाको सेवाको कमनचारीको 
सेवाको शतन सम्बन्धी कारू्र्मा सधुार गर्न आवश्यक देस्खएमा आयोगले सम्बस्न्धत 
नर्कायलाई सझुाव ठदर् सक्र्ेछ। 

(2) आयोगले प्रदेश नर्जामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, स्थार्ीय 
सरकारी सेवा वा संङ्गठित संस्थाको सेवासँग सम्बस्न्धत नर्कायको व्यवस्थापर्लाई 
स्वच्छ, नर्ष्पक्ष, सक्षम, कायनमूलक र प्रभावकारी बर्ाउर् सम्बस्न्धत नर्काय वा 
तहलाई समय-समयमा आवश्यक सझुाव ठदर् सक्र्ेछ। 

५१. ववभागीय सजायका लानग लेखी पिाउर् सक्र्े : (1) दफा ४६ को उपदफा (1) 
बमोस्जम कामबाट हटाइएको कमनचारीलाई आयोगले ववभागीय कारवाहीको लानग 
सम्बस्न्धत नर्काय वा तहमा लेखी पिाउर् सक्र्ेछ। 

 (२) उपदफा (1) बमोस्जम ववभागीय कारवाहीको लानग लेखी आएमा 
अस्ततयारवालाले तीर् मवहर्ा नभर सम्बस्न्धत कमनचारीलाई नर्जको सेवा शतन सम्बन्धी 
कारू्र् बमोस्जम ववभागीय कारवाही गरी सोको जार्कारी आयोगलाई ठदर् ुपरे्छ। 

५२. नर्यसु्क्त रद्द हरु्े : (1) प्रचनलत कारू्र् ववपरीत नर्वनृतभरण पाउर्े पदमा कुर्ै 
व्यस्क्तले स्थायी नर्यसु्क्त पाएमा त्यस्तो नर्यसु्क्त जरु्सकैु बखत रद्ध हरु्ेछ र त्यस्तो 
नर्यसु्क्त ठदर्े अनधकारीलाई ववभागीय कारवाही हरु्ेछ। 

(2) कसैले आफ्र्ो सट्टा अन्य कुर्ै व्यस्क्तलाई परीक्षा ठदर् लगाएमा नर्जले 
परीक्षा ठदएको सम्बस्न्धत ववज्ञापर्को सम्पूणन ववषयको परीक्षा नर्जको हकमा स्वतः 
रद्ध हरु्ेछ र त्यसरी ठदएको परीक्षाको आधारमा नसफाररस भई कुर्ै व्यस्क्तले नर्यसु्क्त 
पाएको भएमा त्यस्तो नर्यसु्क्त जरु्सकैु बखत रद्ध हरु्ेछ। 
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५३. ववषय ववज्ञ वा दक्षको सेवा नलर् सक्र्े : (1) आयोगले सम्पादर् गर्ुन परे् कामको 
लानग सम्बस्न्धत ववषयको ववज्ञ, दक्ष वा ववस्शष्टीकृत नर्कायको सेवा नलर् सक्र्छे। 

(2) उपदफा (1) बमोस्जम सेवा नलर्े प्रयोजर्को लानग ववषय ववज्ञ, दक्ष वा 
ववस्शष्टीकृत नर्कायको मर्ोर्यर् वा छर्ौट आयोगले गरे्छ। 

(3) उपदफा (1) बमोस्जम सेवा नलए बापत सम्बस्न्धत ववषय ववज्ञ, दक्ष वा 
ववस्शष्टीकृत नर्कायलाई आयोगले नर्धानरण गरेबमोस्जमको पाररश्रनमक, सवुवधा तथा 
सेवा शलु्क ठदर्ेछ र त्यस्तो सेवा सवुवधा उपलब्ध गराउँदा प्रचनलत कारू्र्लाई 
आधार मान्नु परे्छ। 

५४. खचन गर्न सक्र्े : प्रदेश सरकारले ववनर्योजर् गरेको रकम प्रचनलत कारू्र्बमोस्जम 
आयोगले खचन गर्न सक्र्ेछ। 

५५. दस्तरु वा शलु्क : (1) प्रदेश नर्जामती सेवामा खलुा प्रनतयोनगता, अन्तरसेवा 
प्रनतयोनगता वा बढुवाद्बारा पदपूनतन गदान नलइर्े परीक्षाको दस्तरु आयोगले नर्धानरण गरे 
बमोस्जम हरु्ेछ। 

(2) यस ऐर्मा अन्यर उल्लेख गररएको अनतररक्त आयोगको काम 
कारवाहीका सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक दस्तरु वा शलु्क तोक्र् सक्र्ेछ। 

५६. समन्वय र सहयोग : आयोगले समार् उदे्दश्यले स्थापर्ा भएका संघीय अन्य वा 
प्रदेशको संस्थासँग समन्वय वा आपसी सम्बन्ध र सहयोग अनभववृद्ध गर्न सक्र्ेछ। 

5७. नलखतको गोपर्ीयता : (1) प्रचनलत कारू्र्मा जरु्सकैु कुरा लेस्खएको भए तापनर् 
आयोगले सञ्चालर् गरे् परीक्षासँग सम्बस्न्धत नलखत तथा कागजात गोप्य रहर्ेछर् ्र 
अदालतको आदेश भएकोमा बाहेक त्यस्ता कागजात सावनजनर्क गर्न आयोग बाध्य 
हरु्े छैर्। 

(2) उपदफा (1) मा जरु्सकैु कुरा लेस्खएको भए तापनर् आयोगले नर्धानरण 
गरेबमोस्जमको परीक्षा सम्बन्धी कागजात वा वववरण सम्बस्न्धत व्यस्क्तलाई ठदर् वा 
सावनजनर्क गर्न वा धलु्याउर् सवकर्ेछ। 

5८. अनधकार प्रत्यायोजर् : (1) आयोगले आफ्र्ो काम, कतनव्य र अनधकारमध्ये कुर् ै
काम, कतनव्य र अनधकार अध्यक्ष, कुर्ै सदस्य वा आयोगको कमनचारीलाई 
प्रत्यायोजर् गर्ुन परे् भएमा त्यस्तो अनधकारको प्रयोग र पालर्ा गर्ुन परे् शतन नर्धानरण 
गरी तोवकएबमोस्जम प्रत्यायोजर् गर्ुन  परे्छ। 

५९. उजूरी : (1) आयोगद्बारा प्रत्यायोस्जत अनधकारबमोस्जम काम गरे् अनधकारीले गरेको 
कामकारवाही स्चत्त र्बझु्र्े व्यस्क्तले सो कामकारवाही भए गरेको नमनतले पैंतीस 
ठदर्नभर आधार र कारण खोली आयोग समक्ष उजूरी गर्न सक्र्ेछ। 
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(2) उपदफा (1) बमोस्जम उजूरी पर्न आएमा आयोगले  तत ् सम्बन्धमा 
आवश्यक जाँचबझु गरी उपयकु्त नर्णनय गरे्छ। 

६०. प्रदेश लोक सेवा आयोग र संघीय लोक सेवा आयोगको सम्बन्ध : प्रदेश लोक सेवा 
आयोग र संघीय लोक सेवा आयोगबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध रहर्ेछ। 

६१. प्रदेश सरकारसँग सम्पकन  : आयोगले प्रदेश सरकारसँग सम्पकन  रातदा मतुयमन्री 
तथा मस्न्रपररषद्को कायानलय माफन त राख्न ुपरे्छ। 

६२. अर्सुन्धार्ात्मक र प्रबद्धनर्ात्मक कायन गर्न सक्र्े : आयोगले प्रदेश  नर्जामती 
सेवालाई सक्षम र प्रभावकारी बर्ाउर् तथा नर्जामती सेवा प्रनत आकषनण बढाउर् 
समय समयमा अर्सुन्धार्ात्मक र प्रबद्धनर्ात्मक कायनहरु गर्न सक्र्ेछ। 

६३. नर्यम बर्ाउर्े अनधकार : यो ऐर् कायानन्वयर् गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगले 
आवश्यक नर्यम बर्ाउर् सक्र्ेछ। 

6४. नर्देस्शका वा कायनववनध वा मापदण्र् बर्ाउर् सक्र्े : यो ऐर् तथा यस ऐर् अन्तगनत 
बर्ेको नर्यमको अधीर्मा रही आयोगले आफूले सम्पादर् गर्ुन परे् काम सचुारु रुपले 
सञ्चालर् गर्न वा गराउर्को लानग आवश्यकता अर्सुार नर्देस्शका वा कायनववनध वा 
मापदण्र् बर्ाइन लागू गर्न सक्र्ेछ। 

6५. प्रचनलत कारू्र् बमोस्जम हरु्े : यस ऐर्मा लेस्खएको कुरामा यसै ऐर् बमोस्जम र 
अन्य कुरामा प्रचनलत कारू्र् बमोस्जम हरु्ेछ। 

6६. वाधा अड्काउ फुकाउर्े: यो ऐर्को कायानन्वयर्को क्रममा समस्या आएमा ऐर्को ममन 
अर्सुार आयोगले वाधा अड्काउ फुकाउर् सक्र्ेछ।  

 
 

  



23 
 

अर्सूुची-1  

दफा ३ को उपदफा (८) सँग सम्बस्न्धत  

 
 

शपथ 

 

म........................................... ईश्वर/जर्ताप्रनत पूणन वफादार रही आयोगको 
अध्यक्ष/सदस्यको हैनसयतले सत्य नर्ष्ठापूवनक प्रनतज्ञा गदनछु । ईश्वर/जर्ताको र्ाममा शपथ नलन्छु 
वक र्ेपालको राजकीयसत्ता र सावनभौमसत्ता र्ेपाली जर्तामा नर्वहत रहेको र्ेपालको संववधार्प्रनत पूणन 
वफादार रहँदै देश र जर्ताको भलो स्चताइ, कसैको र्र र्मार्ी, पक्षपात र्गरी, पूवानग्रह वा खराव 
भावर्ा र्नलइन इमान्दारीका साथ प्रचनलत कारू्र्को अधीर्मा रही कामकाज गरे्छु र आफ्र्ो 
कतनव्यको पालर्ाको स्शलस्शलामा आफूलाइन जार्कारीमा आएको गोप्य राख्नपुरे् कुरा म पदमा बहाल 
रहँदा वा र्रहँदा जरु्सकैु अवस्थामा पनर् कारू्र्को पालर्ा गदान बाहेक अरु अवस्थामा कुर्ै 
वकनसमबाट पनर् प्रकट वा संकेत गरे् छैर् ।  

 
 
 

नमनतः        ......................... 
         हस्ताक्षर  
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अर्सूुची-२ 

दफा-५ सँग सम्वस्न्धत 

प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको पाररश्रनमक तथा अन्य सवुवधा 

क्र.स. सवुवधाको प्रकार इकाई दर 

१ पाररश्रनमक प्रनतमवहर्ा ६०,६८०।- 
२ आवास सवुवधा  उपलव्ध गराउर्े  

३ टेनलफोर्, पर-पनरका प्रनतमवहर्ा २५००।- 
४ सवारी ईन्धर् प्रनतमवहर्ा १०० नलटर 

५ मोववल रैमानसक १० नलटर 
६ चार्पवन खचन वावषनक एक मवहर्ाको पाररश्रनमक बराबर 

७ यातायात सनुबधा सवारी साधर् 
(चारपाङ्खग्र-े१) 

 

८ दैनर्क भ्रमण भत्ता प्रनतठदर् रु 2500।- 
९ यारा वीमा दईु लाख  २ लाख  
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अर्सूुची-३ 

दफा-५ सँग सम्वस्न्धत 

प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्यको पाररश्रनमक तथा अन्य सवुवधा 

क्र.स. सवुवधाको प्रकार इकाई दर 

१ पाररश्रनमक प्रनतमवहर्ा ४७३८०।- 
२ आवास सवुवधा (१५ वकलोनमटर नभर आवास 

र्हरु्ेको लानग) 

प्रनतमवहर्ा १५०००।- 

३ आफ्र्ो घरमा बस्र्े सदस्यलाई घर सरसफाई 
तथा ममनत खचन सवुवधा 

प्रनतवषन 40000।- 

४ ववजलुी, धारा, पार्ी, टेनलफोर्, परपनरका प्रनतमवहर्ा २0००।- 
५ सवारी ईन्धर् प्रनतमवहर्ा 8० नलटर 

६ मोववल रैमानसक १० नलटर 
७ चार्पवन खचन वावषनक एक मवहर्ाको 

पाररश्रनमक बराबर 

८ यातायात सनुबधा सवारी साधर् 
(चारपाङ्खग्र-े१) 

 

९ दैनर्क भ्रमण भत्ता प्रनतठदर् रु 2000।- 
10 यारा वीमा दईु लाख  २ लाख  

 

                                                                                                                                                                                                 



                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

उपरोक्त सम्बन्धमा मममि २०७६/५/१० गिे बसेको प्रदेश सभाको चौथो िथा 
बजेट अमधवशेनको ४० औ ँबैठकले पाररि गरेको ववधेयक "प्रदेश लोक सेवा आयोग 
सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक, २०७6" नेपालको संववधानको धारा 
२०१(१) बमोजजम प्रमाजिि गदनछु । 

 

 

______________ 

माननीय प्रददप कुमार भण्डारी 
सभामखु 


