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प्रदे श लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निधाारण) ऐि, २०७५
प्रमाणीकरण र प्रकाशि नमनि
२०७५।१२।१५
प्रदे श लोक सेवा आयोगको गठि, काम, किाव्य र अनधकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निधाारण गिा
बिेको ऐि
प्रस्िाविााः प्रदे श लोक सेवा आयोगको गठि, काम, किाव्य र अनधकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड
निधाारण गरी प्रदे श निजामिी सेवा, प्रदे श प्रहरी सेवा, प्रदे श अन्य सरकारी सेवा, प्रदे श सङ्गठठि सं स्थाको
सेवा, स्थािीय सरकारी से वा िथा स्थािीय िहको सङ्गठठि सं स्थाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवारको
छिौटमा स्वच्छिा िथा निष्पक्षिा कायम गरी योग्यिा प्रणालीलाई प्रवद्र्धि गदै सावाजनिक प्रशासिलाई
सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बिाउिे सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गिा वाञ्छिीय भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐि बिाएको छ ।
1.

संक्षक्षप्त िाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐिको िाम “प्रदे श लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड
निधाारण) ऐि, २०७५” रहेको छ ।
(२)

2.

यो ऐि िुरुन्ि प्रारम्भ हुिछ
े ।

पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा िलागेमा यस ऐिमा,–
(क)

“अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झिु पछा ।

(ख)

“आयोग” भन्नाले सं ववधािको धारा २४४ बमोक्षजमको प्रदे श लोक सेवा आयोग
सम्झिु पछा ।

(ग)

“प्रदे श अन्य सरकारी सेवा” भन्नाले प्रदे श निजामिी सेवा र प्रदे श प्रहरी सेवा
बाहे कका प्रदे श कािूि बमोक्षजम गठि भएका अन्य सरकारी सेवा सम्झिु
पछा ।

(घ)

“प्रदे श निजामिी सेवा” भन्नाले प्रदे श प्रहरी सेवा र प्रदे श अन्य सरकारी सेवा
िथा प्रदे श निजामिी सेवा होइि भिी प्रदे श कािूिद्वारा िोवकएको सेवा बाहे कको
प्रदे श सरकारको सेवा सम्झिु पछा ।
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(ङ)

“प्रदे श प्रहरी सेवा” भन्नाले कािूिद्वारा गठि भएको प्रदे श प्रहरी सेवा सम्झिु
पछा ।

(च)

“सङ्गठठि सं स्था” भन्नाले पचास प्रनिशि वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा
प्रदे श सरकारको स्वानमत्व वा नियन्रण भएको सं स्थाि, कम्पिी, बैङ्क, सनमनि वा
प्रदे श कािूि बमोक्षजम स्थावपि वा प्रदे श सरकारद्वारा गठठि आयोग, सं स्थाि,
प्रानधकरण, निगम, प्रनिष्ठाि, बोडा, केन्र, पररषद् र यस्िै प्रकृनिका अन्य सङ्गठठि
सं स्था सम्झिु पछा ।

(छ)

“सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झिु पछा ।

(ज)

“स्थािीय िह” भन्नाले गाउँपानलका वा िगरपानलका सम्झिु पछा ।

(झ)

“स्थािीय सरकारी सेवा” भन्नाले सं ववधािको धारा २८५ को उपधारा (३)
बमोक्षजम कािूिद्वारा गठि हुिे स्थािीय सेवा सम्झिु पछा ।

(ञ)

“स्थािीय िहको सङ्गठठि सं स्थाको सेवा” भन्नाले स्थािीय िहमा स्थािीय कािूि
बमोक्षजम गठि भएका स्थािीय िहको सङ्गठठि सं स्थाको सेवा सम्झिु पछा ।

(ट)
3.

“सं ववधाि” भन्नाले िेपालको सं ववधाि सम्झिु पछा ।

आयोग गठिका आधाराः (१) आयोगमा कक्षम्िमा एकजिा मवहला हुिे गरी अध्यक्ष सवहि
बढीमा िीिजिा सदस्य रहिेछि् ।
(२) अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्षक्तको लानग नसफाररस गिा प्रदे श मुख्यमन्रीको
अध्यक्षिामा प्रदे श सभाको सभामुख र प्रदे श सभामा ववपक्षी दलको िेिा रहे को एक नसफाररस
सनमनि रहिेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्षजमको नसफाररस सनमनिले समािुपानिक समावेशी नसद्धान्िका
आधारमा अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्षक्तको लानग नसफाररस गिुा पिेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोक्षजमको सनमनिको नसफाररसको आधारमा प्रदे श प्रमुखले अध्यक्ष
र सदस्यको नियुक्षक्त गिेछ ।
(५)

दे हायको योग्यिा भएको िेपाली िागररक अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्षक्तका

लानग योग्य हुिेछाः–
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(क)

मान्यिा प्राप्त ववश्वववद्यालयबाट स्िािकोत्तर उपानध प्राप्त गरे को,

(ख)

नियुक्षक्त हुँदाका बखि कुिै राजिीनिक दलको सदस्य िरहे को,

(ग)

अध्यक्षको हकमा पैंिालीस वषा र सदस्यकोहकमा पैंिीस वषा उमेर पूरा
भएको,

(घ)

उच्च िैनिक चररर भएको ।

(६) आयोगका सदस्यहरुमध्ये कम्िीमा एकजिा सदस्य बीस वषा वा सोभन्दा बढी
अवनधसम्म कुिै सरकारी सेवामा रहे का व्यक्षक्तहरुमध्येबाट र बाँकी सदस्यहरु ववज्ञाि, प्रववनध,
कला, सावहत्य, कािूि, जिप्रशासि, समाजशास्त्र वा राविय जीविका अन्य क्षेरमा शोध, अिुसन्धाि,
अध्यापि वा अन्य कुिै महत्वपूण ा काया गरी ख्यानि प्राप्त गरे को व्यक्षक्तहरुमध्येबाट नियुक्त
हुिेछि् ।
(७) अध्यक्ष र सदस्यको पदावनध नियुक्षक्त भएको नमनिले छ वषाको हुिेछ ।
4.

पद ररक्त हुिे आधाराः (१) दे हायको आधारमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पद ररक्त हुिे
गरी प्रदे श कािूिमा व्यवस्था गिुा पिेछाः–
(क)

निजले प्रदे श प्रमुख समक्ष नलक्षखि राजीिामा ठदएमा,

(ख)

निजको उमेर पैं सठ्ठी वषा पूरा भएमा,

(ग)

उपदफा (५) बमोक्षजम पदमुक्त भएमा,

(घ)

शारीररक वा मािनसक अस्वस्थिाको कारणले सेवामा रही कायासम्पादि
गिा असमथा रहे को भिी प्रदे श सरकारले गठि गरे को मेनडकल बोडाले
ठदएको नसफाररसको आधारमा दफा ३ को उपदफा (२) बमोक्षजमको
सनमनिको नसफाररसमा प्रदे श प्रमुखले पदमुक्त गरे मा,

(ङ)

निजको मृत्यु भएमा ।

(२) सं ववधाि र प्रचनलि कािूिको गम्भीर उल्लङ्घि गरे को, कायाक्षमिाको अभाव वा
खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूवक
ा
आफ्िो पदीय किाव्यको पालिा िगरे को वा
आचारसं वहिाको गम्भीर उल्लङ्घि गरे को कारणले आफ्िो पदीय क्षजम्मेवारी पूरा गिा िसकेको

3

www.lawcommission.gov.np
भिी प्रदे श सभाका ित्काल कायम रहे का सम्पूण ा सदस्य सङ्खख्याको एक चौथाई सदस्यले
अध्यक्ष वा सदस्य ववरुद्ध आरोपको प्रस्िाव पेश गिा सक्िेछि् ।
(३)

उपदफा (२) बमोक्षजम आरोपको प्रस्िाव पेश भई दिाा भएमा त्यस्िो प्रस्िावमा

उक्षल्लक्षखि आधार र कारण ववद्यमाि भए िभएको सम्बन्धमा छािनबि गरी प्रनिवेदि पेश गिा
प्रदे श सभामा एक छािनबि सनमनि गठि गररिेछ ।
(४)

अध्यक्ष वा सदस्य ववरुद्धको आरोपको प्रस्िाव उपर छािनबि गिे सम्बन्धी

व्यवस्था प्रदे श कािूिमा उल्ले ख भए बमोक्षजम हुिेछ ।
(५)

उपदफा (३) बमोक्षजमको सनमनिले पद मुक्त गिे भिी नसफाररस सवहिको

प्रस्िाव प्रदे श सभामा पेश गरे मा र प्रदे श सभामा ित्काल कायम रहेको सम्पूण ा सदस्य सङ्खख्याको
दुई निहाई बहुमिल प्रस्िाव पाररि गरे मा अध्यक्ष वा सदस्य पदबाट मुक्त हुिेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोक्षजम पदमुक्त भएको व्यक्षक्तले त्यस्िो पदबाट पाउिे कुिै सुववधा
नलि र भववष्यमा कुिै पनि सावाजनिक पदमा नियुक्षक्त वा मिोनिि हुि सक्िे छै ि ।
5.

पुिाः नियुक्षक्ताः (१) अध्यक्ष र सदस्यको पुिाः नियुक्षक्त हुि सक्िेछैि र निज कुिै पनि सरकारी
सेवामा नियुक्षक्तका लानग ग्राह्य हुिे छै ि ।
(२)

उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा लेक्षखएको भए िापनि दे हायको अवस्थामा अध्यक्ष

र सदस्य दे हायको पदमा नियुक्षक्तको लानग ग्राह्य हुि सक्िेछाः–
(क)

सं वैधानिक निकायको पदानधकारीको पदमा नियुक्त हुि,

(ख)

आयोगको सदस्य सोही आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुि,

(ग)

कुिै राजिीनिक पदमा वा कुिै ववषयको अिुसन्धाि, जाँचबुझ वा
छािनबि गिे वा कुिै ववषयको अध्ययि वा अन्वेषण गरी राय, मन्िव्य
वा नसफाररस पेश गिे कुिै पदमा नियुक्त हुि ।

(३) आयोगको सदस्य सोही आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुिे भएमा निजको
पदावनध गणिा गदाा निज सदस्य भएको अवनध समेिलाई जोडी गणिा गररिेछ ।
6.

आयोगको काम, किाव्य र अनधकाराः आयोगको काम, किाव्य र अनधकारको सम्बन्धमा प्रदे श
कािूिमा व्यवस्था गदाा दे हायका आधार र मापदण्ड बमोक्षजम गिुा पिेछाः–
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(क)

लोक सेवा आयोग सम्बन्धी प्रचनलि कािूिी व्यवस्थाको आधारभूि
मान्यिा र नसद्धान्ि, र

(ख)

ववनभन्न सेवाको लानग उपयुक्त उम्मेदवार छिौटका लानग सञ्चालि गररिे
परीक्षाको वकनसम, पाठ्यक्रम िजुम
ा ा, परीक्षण ववनध निधाारण, ववज्ञहरुको
छिौट, प्रश्नपर निमााण िथा पररमाजाि, परीक्षा सञ्चालि, उत्तरपुक्षस्िकामा
सङ्केि िम्बरको प्रयोग, उत्तरपुक्षस्िका परीक्षण, अन्िवाािाा सञ्चालि, िनिजा
प्रकाशि र नसफाररस लगायिका काम कारबाही सम्बन्धमा लोक सेवा
आयोगले अपिाएको अभ्यास, ववनध िथा मापदण्ड ।

7.

परीक्षा सञ्चालिाः (१) आयोगले प्रदे श निजामिी से वा, प्रदे श अन्यसरकारी सेवा, प्रदे श सङ्गठठि
सं स्थाको सेवा, स्थािीय सरकारी सेवा र स्थािीय िहको सङ्गठठि सं स्थाको सेवाको पदमा
कमाचारी नियुक्षक्तका लानग उपयुक्त उम्मेदवारको छिौट गदाा नलक्षखि परीक्षाका अनिररक्त
दे हायको कुिै एक वा एकभन्दा बढी िररका अपिाउि सक्िेछाः–
(क)

प्रयोगात्मक परीक्षा,

(ख)

अन्िवाािाा, र

(ग)

आयोगले समय समयमा िोकेका अन्य िररका ।

(२) प्रदे श प्रहरी सेवाको पदपूनिाका लानग नलइिे नलक्षखि परीक्षा आयोगले सञ्चालि
गिेछ ।
8.

परीक्षाको माध्यम भाषााः (१) आयोगले सञ्चालि गिे नलक्षखि परीक्षाको माध्यम भाषा सं घीय
सरकारी कामकाजको भाषा हुिेछ ।
(२)

उपदफा (१) मा ले क्षखएको भाषाका अनिररक्त अङ्खग्रेजी वा प्रदे श कािूि बमोक्षजम

निधाारण गररएको सरकारी कामकाजको भाषा समेि परीक्षाको माध्यम भाषा हुि सक्िेछ ।
9.

लोक सेवा आयोगलाई अिुरोध गिा सक्िेाः आयोगले सञ्चालि गिे कुिै परीक्षा सञ्चालि गररठदि
आयोगको नसफाररसमा प्रदे श सरकारले िेपाल सरकार माफाि् लोक सेवा आयोगलाई अिुरोध
गिा सक्िेछ ।
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10.

स्थायी नियुक्षक्त र परामशााः (१) प्रदे श निजामिी सेवा, प्रदे श अन्य सरकारी सेवाको पद, प्रदे श
सङ्गठठि सं स्थाको सेवाको पद, स्थािीय सरकारी सेवाको पद, स्थािीय िहको सङ्गठठि सं स्थाको
सेवाको पदमा स्थायी नियुक्षक्त गदाा आयोगको परामशा नबिा गररिे छै ि ।
(२) दे हायका ववषयमा आयोगको परामशा नलिु पिेछाः–
(क)

प्रदे श निजामिी सेवा, प्रदे श अन्य सरकारी सेवाको पद र स्थािीय
सरकारी सेवाको पदमा छ मवहिाभन्दा बढी समयका लानग नियुक्षक्त
गदाा उम्मेदवारको उपयुक्तिाको ववषयमा,

(ख)

प्रदे श निजामिी सेवा, प्रदे श अन्य सरकारी सेवा, प्रदे श सङ्गठठि सं स्थाको
सेवा र स्थािीय सरकारी सेवा िथा स्थािीय िहको सङ्गठठि सं स्थाको
सेवाको पदका कमाचारीको सेवा, शिा सम्बन्धी कािू िको ववषयमा,

(ग)

प्रदे श निजामिी सेवा, प्रदे श अन्य सरकारी सेवा, प्रदे श सङ्गठठि सं स्थाको
सेवा र स्थािीय सरकारी सेवा िथा स्थािीय िहको सङ्गठठि सं स्थाको
सेवाको पदमा नियुक्षक्त, बढु वा र ववभागीय कारबाही गदाा अपिाउिु पिे
नसद्धान्िको ववषयमा,

(घ)

प्रदे श प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्षक्त िथा बढु वा गदाा अपिाउिु पिे
नसद्धान्िको ववषयमा,

(ङ)

कुिै एक प्रकारको प्रदे श निजामिी सेवा वा स्थािीय सरकारी सेवाको
पदबाट अको प्रकारको प्रदे श निजामिी सेवा वा स्थािीय सरकारी
सेवाको पदमा वा प्रदे श अन्य सरकारी सेवाबाट प्रदे श निजामिी सेवा
वा स्थािीय सरकारी सेवाको पदमा सरुवा वा बढु वा गदाा उम्मेदवारको
उपयुक्तिाको ववषयमा, र

(च)

प्रदे श निजामिी सेवा, प्रदे श अन्य सरकारी सेवा वा स्थािीय सरकारी
सेवाका कमाचारीलाई ठदइिे ववभागीय सजायको ववषयमा ।

११.

नसद्धान्ि र मापदण्ड अवलम्बि गिुा पिेाः (१) प्रदे श निजामिी सेवा, प्रदे श प्रहरी सेवा, प्रदे श
अन्य सरकारी सेवा, प्रदे श सङ्गठठि सं स्थाको सेवा, स्थािीय सरकारी सेवा र स्थािीय िहको
सङ्गठठि सं स्थाको सेवाको पदको पदपूनिाको लानग उम्मेदवारको छिौटलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र
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ववश्वसिीय बिाउि लोक सेवा आयोगले सं घीय कािूि बमोक्षजम अपिाएको नसद्धान्ि र
मापदण्डलाई आयोगले अवलम्बि गिुा पिेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोक्षजमको नसद्धान्ि र मापदण्ड लोक सेवा आयोगले सावाजनिक

गिुा पिेछ ।
(३)

उपदफा (१) बमोक्षजमको नसद्धान्ि र मापदण्ड बमोक्षजम काम कारबाही गिाको

लानग लोक सेवा आयोगले आयोगसँग आवश्यक समन्वय र सहकाया गिा सक्िेछ ।
(४)

उपदफा (१) ववपरीि हुिे गरी आयोगले गरे को काम, कारबाही स्विाः बदर

भएको मानििेछ ।
१२.

सहयोग नलि सक्िेाः आयोगले पाठ्यक्रम िजुम
ा ा, प्रश्नपर निमााण वा परीक्षा सम्बन्धी कुिै पनि
ववषयका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको सहयोग नलि सक्िेछ ।

7

