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भाग १ 

प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना 
 

नेपालको संववधानको धारा १76 बमोशजम प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले 
बनाएको तल लेशखए बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन 
गररएको छ । 

 

सम्वत ्२०७६ सालको ऐन नं. १८ 

 

प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कतवव्य र अतधकार सम्बन्धमा व्यवस्था 
गनव बनकेो ऐन 
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प्रस्तावनााः प्रदेश तनजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा र 
स्थानीय सरकारी सेवा तथा संगठठत संस्थाको सेवाको पदमा उपयकु्त उम्मेदवारको 
छनौटमा स्वच्छता तथा तनष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्द्वन गदै 
साववजतनक प्रशासनलाई समायानकूुल रुपान्तररत सक्षम, सदुृढ र सेवामखुी 
बनाउनका लातग प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कतवव्य र अतधकारका 
सम्बन्धमा व्यवस्था गनव वाञ्छनीय भएकोले, 
 प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

1= संशक्षप्त नाम, ववस्तार र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश लोक सेवा 
आयोग ऐन, २०७६" रहेको छ। 

  (२) यो ऐन प्रदेश नं. ५ मा लागू हनुेछ ।  

  (३) यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनुेछ । 

2= पररभाषााः ववषय वा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,– 
(क)  "अशततयार वाला" भन्नाले प्रचतलत कानून बमोशजम प्रदेश तनजामती 

सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको कुनै 
पदमा तनयशुक्त गनव सक्ने अतधकारी सम्झनपुछव। 

(ख)  "अध्यक्ष" भन्नाले प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष सम्झनपुछव । 

(ग)  "आयोग" भन्नाले यस ऐनको दफा ३ बमोशजमको प्रदेश लोक सेवा 
आयोग सम्झन ुपछव । 

(घ)  "तोवकएको" वा "तोवकए बमोशजम" भन्नाले यस ऐन अन्तगवत बनकेो 
तनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोशजम सम्झन ुपछव । 
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(ङ)  "पदपूततव" भन्नाले प्रदेश तनजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा र 
स्थानीय सरकारी सेवाको ररक्त पदमा खलुा प्रततयोतगता तथा 
बढुवाद्वारा गररने पदपूततव सम्झनपुछव। 

(च)  "प्रदेश तनजामती सेवा" भन्नाले प्रदेश प्रहरी सेवा र प्रदेश अन्य 
सरकारी सेवा तथा प्रदेश तनजामती सेवा होइन भनी प्रदेश कानून 
बमोशजम तोवकएको सेवा बाहेकको प्रदेश सरकारको सेवा सम्झन ु
पछव । 

(छ)  "प्रदेश प्रहरी सेवा" भन्नाले प्रदेश कानून बमोशजम गठठत प्रदेश प्रहरी 
सेवालाई सम्झनपुछव। 

(ज)  "प्रदेश सभा" भन्नाले संववधानको धारा १७६ बमोशजमको प्रदेश सभा 
सम्झनपुछव।  

(झ) "प्रदेश सरकार" भन्नाले प्रदेश नं. ५ को प्रदेश मशन्त्रपररषद् 
सम्झनपुछव। 

(ञ)  "प्रदेश अन्य सरकारी सेवा" भन्नाले प्रदेश तनजामती सेवा र प्रदेश 
प्रहरी सेवा बाहेकका प्रदेश कानून बमोशजम गठन भएका अन्य 
सरकारी सेवा सम्झनपुछव । 

(ट)  "लोक सेवा आयोग" भन्नाले संववधानको धारा २४२ बमोशजमको 
लोक सेवा आयोग सम्झनपुछव। 

(ठ) "सदस्य" भन्नाले प्रदेश लोक सेवा आयोगको सदस्य सम्झन ुपछव र 
सो शव्दले प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष समेतलाई 
जनाउँछ। 

(ड)  "संववधान" भन्नाले नेपालको संववधान सम्झनपुछव। 
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(ढ)  "संगठठत संस्था" भन्नाले पचास प्रततशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा 
जायजेथा वा स्वामशवव वा तनयन्त्रण एकल वा संयकु्त रुपमा नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको भएको प्रदेश शस्थत 
संस्थान, कम्पनी, बैंक, सतमतत वा प्रदेश कानून बमोशजम स्थावपत वा 
प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा गठठत आयोग, संस्थान, 

प्रातधकरण, तनगम, प्रततष्ठान, बोडव, केन्र, पररषद् र यस्तै प्रकृततका अन्य 
संगठठत संस्था सम्झन ुपछव ।   

(ण) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपातलका वा नगरपातलका सम्झनपुछव। 

(त)  "स्थानीय सरकारी सेवा" भन्नाले संववधानको धारा 285 को उपधारा 
(३) बमोशजम स्थानीय तहले कानूनद्वारा गठन गने स्थानीय सेवा 
सम्झनपुछव । 

पररच्छेद-२ 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

3= प्रदेश लोक सेवा आयोग: (१) प्रदेश नं. ५ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग 
रहनेछ जसमा अध्यक्ष सवहत बढीमा तीन जना सदस्य रहनेछन ्। 

  (२) अध्यक्ष र सदस्यको तनयशुक्तका लातग देहाय बमोशजमको 
तसफाररश सतमतत रहनेछ : 

  (क) प्रदेश मतुय मन्त्री  -अध्यक्ष 

  (ख) प्रदेश सभाको सभामखु -सदस्य 

  (ग) प्रदेश सभाको ववपक्षी दलको नतेा -सदस्य  

  (३) उपदफा (२) बमोशजमको सतमततको तसफाररशमा प्रदेश प्रमखुले 
अध्यक्ष र सदस्यको तनयशुक्त गनेछ । 
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  (४) देहायको योग्यता भएको नेपाली नागररक आयोगको अध्यक्ष वा 
सदस्यको पदमा तनयशुक्तका लातग योग्य हनुेछ:- 

(क)  मान्यताप्राप्त ववश्व ववद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपातध प्राप्त 
गरेको, 

(ख)  तनयशुक्त हुदँाका बखत कुनै राजनीततक दलको सदस्य 
नरहेको, 

(ग)  अध्यक्षको हकमा पैंतालीस वषव र सदस्यको हकमा पैंतीस 
वषव उमेर पूरा भएको, 

(घ)  उच्च नैततक चररत्र भएको । 

  (५) आयोगका सदस्यहरु मध्ये कम्तीमा एक जना सदस्य बीस वषव 
वा सोभन्दा बढी अवतधसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यशक्तहरु मध्येबाट 
र बाँकी सदस्यहरु ववज्ञान, प्रववतध, कला, सावहवय, कानून, जनप्रशासन, 
समाजशास्त्र वा राविय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनसुन्धान, अध्यापन वा 
अन्य कुनै महववपूणव कायव गरेका व्यशक्तहरू मध्येबाट तनयकु्त हनुछेन ्। 

  (६) आयोगका सदस्यहरुको तनयशुक्तको तसफाररस गदाव आयोगमा 
कम्तीमा एक जना मवहला पनेगरी तसफाररश गनुव पनेछ । 

  (७) आफ्नो कायवभार सम्हाल्न ु अशघ प्रदेश प्रमखुको उपशस्थततमा 
अध्यक्षले उच्च अदालतको मतुय न्यायाधीश समक्ष र सदस्यले अध्यक्ष 
समक्ष अनसूुची बमोशजमको ढाँचामा सपथ तलन ुपनेछ ।  

  (८) अध्यक्ष र सदस्यको पदावतध तनयशुक्त भएको तमततले छ वषवको 
हनुेछ । 

  तर, कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा तनयशुक्त भएमा तनजको पदावतध 
गणना गदाव तनज सदस्य भएको अवतधलाई समेत जोडी गणना गररनेछ । 



खण्ड ३) अततररक्ताङ्क २० प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७६।०२।२१ 

 

   (९) उपदफा (८) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन 
देहायको अवस्थामा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद ररक्त हनुेछ:- 

(क)  तनजले प्रदेश प्रमखु समक्ष तलशखत राजीनामा ठदएमा, 
(ख)  तनजको उमेर पैसठ्ठी वषव पूरा भएमा, 
(ग)  तनज ववरुर्द् संववधान र प्रचतलत कानूनको गम्भीर 

उल्लंघन गरेको, कायव क्षमताको अभाव वा खराव 
आचरण भएको वा इमानदारी पूववक आफ्नो पदीय 
कतवव्यको पालना नगरेको वा आचार संवहताको गम्भीर 
उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय शजम्मेवारी परुा 
गनव नसकेको आधारमा प्रदेश सभामा तवकाल कायम 
रहेका सम्पूणव सदस्य संतयाको एक चौथाई सदस्यले पेश 
गरेको अतभयोगको प्रस्ताव सो सभामा तवकाल कायम 
रहेका सम्पूणव सदस्य संतयाको कम्तीमा दईु ततहाई 
बहमुतले पाररत गरेमा, 

(घ)  तनज शारीररक वा मानतसक अस्वस्थताको कारण सेवामा 
रही कायव सम्पादन गनव असमथव रहेको भनी प्रदेश 
सरकारले गठन गरेको मेतडकल बोडवले ठदएको 
प्रततवेदनको आधारमा उपदफा (२) बमोशजमको 
सतमततको तसफाररसमा प्रदेश प्रमखुले पदमकु्त गरेमा र 

(ङ)  तनजको मवृय ुभएमा । 

   (10) उपदफा (9) को देहाय (ग) बमोशजमको अतभयोगको 
प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश सभा तनयमावलीमा उल्लेख भए 
बमोशजम हनुेछ ।     
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  (१1) आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य भइसकेको व्यशक्त अन्य 
सरकारी सेवामा तनयशुक्तका लातग ग्राह्य हनुे छैन । 

  तर, संवैधातनक तनकायको पदातधकारीको पदमा तनयशुक्त हनु, 
आयोगको सदस्य भएको व्यशक्त सोही आयोगको अध्यक्षमा तनयशुक्त हनु वा 
कुनै राजनीततक पदमा वा कुनै ववषयको अनसुन्धान, जाँचबझु वा छानतबन 
गने वा कुनै ववषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा तसफाररस 
पेश गने कुनै पदमा तनयशुक्त भई काम गनव यस उपदफामा लेशखएको कुनै 
कुराले वाधा परु् याएको मातनने छैन । 

4= सदस्यको पाररश्रतमक र सेवाका शतव: (१) आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको 
पाररश्रतमक र सेवाका शतव प्रदेश कानून बमोशजम हनुेछ । आयोगका 
अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म तनजहरूलाई मकाव पने गरी 
पाररश्रतमक र सेवाका शतव पररवतवन गररन ेछैन । 

   तर चरम आतथवक ववशंृ्रखलताका कारण संकटकाल घोषणा 
भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हनुे छैन ।  

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन सो उपदफा 
बमोशजमको कानून बनी लाग ु नभएसम्मका लातग प्रदेश सरकारले प्रदेश 
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तनधावरण गरे बमोशजमको पाररश्रतमक, सेवाको 
शतव र सवुवधा ठदइनछे । 

5= आयोगको कायावलयको स्थापना: (१) आयोगको कायव सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापनको लातग आयोगको एक कायावलय रहेनछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको कायावलयको मकुाम प्रदेश सरकारले 
प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोवकए बमोशजम हनुेछ । 
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  (३) आयोगको संगठन संरचना र कमवचारीको दरवन्दी प्रदेश 
सरकारले स्वीकृत गरे बमोशजम हनुेछ ।  

6= आयोगको बैठक: (१) संववधान, यो ऐन र अन्य प्रचतलत कानून बमोशजम 
आयोगले गनुवपने सम्पूणव काम आयोगको तनणवय बमोशजम हनुेछ । 

  (२) आयोगका अध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गनेछ । अध्यक्षको 
अनपुशस्थततमा उपशस्थत सदस्यहरु मध्ये वररष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता 
गनेछ ।  

  (३) कम्तीमा दईु जना सदस्यहरु उपशस्थत भएमा आयोगको बैठक 
बस्न सक्नेछ । 

  (४) आयोगको बैठकमा सामान्यता बहमुतको तनणवय मान्य हनुछे तर 
मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यशक्तले तनणावयक मत ठदनेछ । 

  (५) आयोगको तनणवय आयोगको सशचवले प्रमाशणत गनेछ । 

  (६) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवववतध आयोगले तनधावरण 
गरे बमोशजम हनुेछ । 

7= आयोगको काम, कतवव्य र अतधकार: (१) प्रदेश तनजामती सेवा र स्थानीय 
सरकारी सेवाको पदमा तनयशुक्तका लातग उपयकु्त उम्मेदवार छनौट गनव 
परीक्षा सञ्चालन गनुव आयोगको कतवव्य हनुछे ।    

  (२) प्रदेश प्रहरी सेवा लगायत प्रदेश अन्य सरकारी सेवा र संगठठत 
संस्थाको पदमा पदपूततवका लातग तलइन े तलशखत परीक्षा आयोगले सञ्चालन 
गनेछ ।   

  (३) प्रदेश तनजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा र स्थानीय 
सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गदाव अपनाउन ु पने सामान्य तसर्द्ान्तको 
ववषयमा आयोगको परामशव तलन ुपनेछ ।  
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  (४) संगठठत संस्थाको सेवाका कमवचारीहरुको सेवाका शतव सम्बन्धी 
कानून र वयस्तो सेवाको पदमा बढुवा वा ववभागीय कारबाही गदाव अपनाउन ु
पने सामान्य तसर्द्ान्तको ववषयमा आयोगको परामशव तलन ुपनेछ ।  

  (५) तनवृशत्तभरण पाउने पदमा आयोगको परामशव तबना स्थायी 
तनयशुक्त गररने छैन ।  

  (६)  देहायका ववषयमा आयोगको परामशव तलन ुपनेछाः-   

(क) प्रदेश तनजामती सेवाको शतव सम्बन्धी कानूनको ववषयमा, 
(ख)  प्रदेश तनजामती सेवा वा पदमा तनयशुक्त, बढुवा र ववभागीय 

कारबाही गदाव अपनाउन ुपने तसर्द्ान्तको ववषयमा, 
(ग)  प्रदेश सरकारी सेवाको पदमा ६ मवहना भन्दा बढी समयका 

लातग तनयकु्ती गदाव उम्मेदवारको उपयकु्तताको ववषयमा, 
(घ)  कुनै एक प्रकारको प्रदेश सरकारी सेवाको पदबाट अको 

प्रकारको प्रदेश सरकारी सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी 
सेवाबाट प्रदेश तनजामतत सेवामा सरुवा वा बढुवा गदाव वा कुनै 
प्रदेशको सेवाको पदबाट प्रदेश तनजामती सेवाको पदमा सेवा 
पररवतवन वा स्थानान्तरण गदाव उम्मेदवारको उपयकु्तताको 
ववषयमा, 

(ङ) आयोगको परामशव तलन ु नपने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको 
कमवचारीलाई आयोगको परामशव तलनपुने अवस्थाको पदमा 
स्थायी सरुवा वा बढुवा गने ववषयमा र   

(च)  प्रदेश सरकारी सेवाको र स्थानीय सरकारी सेवाका 
कमवचारीलाई ठदइने ववभागीय सजायको ववषयमा ।  
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  (७) आयोगले आफ्नो काम, कतवव्य र अतधकार मध्ये कुनै काम, 
कतवव्य र अतधकार आयोगको अध्यक्ष वा कुनै सदस्य वा प्रदेश सरकारको 
कमवचारीलाई तोवकएको शतवको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गनेगरी 
प्रवयायोजन गनव सक्नेछ ।  

  (८) आयोगको अन्य काम, कतवव्य र अतधकार तोवकए बमोशजम 
हनुेछ ।  

8= कायव ववभाजनाः अध्यक्ष र सदस्यको कायव ववभाजन आयोगले तनधावरण गरे 
बमोशजम हनुेछ । 

9= कायववाहक भई काम गने: कुनै कारणवश अध्यक्षको पद ररक्त भएमा वा 
तनज सात ठदनभन्दा बढी आयोगमा अनपुशस्थत रहेको अवस्थामा आयोगको 
वररष्ठतम सदस्यले आयोगको कायवबाहक अध्यक्ष भई काम गनेछ । 

10= कमवचारी सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) आयोगको कायव सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापनका लातग आवश्यक पने स्वीकृत दरबन्दी अनसुारको कमवचारी 
प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । 

  (२) आयोगमा कायवरत कमवचारीलाई प्रचतलत कानून बमोशजमको 
अवतध पूरा नहुदैँ अन्य कायावलयमा सरुवा गदाव आयोगको सहमतत तलन ु
पनेछ । 

  (३) आयोगको दरबन्दी स्वीकृत नभएसम्म प्रदेश सरकारले 
आयोगमा आवश्यक कमवचारी कामकाज गनव खटाउनछे । 

पररच्छेद-३ 

शैशक्षक योग्यता तथा पाठयक्रम 

11= शैशक्षक योग्यता तनधावरणाः (१) प्रदेश तनजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश 
अन्य सरकारी सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र संगठठत संस्थामा पूततव गररन े
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पदको लातग आवश्यक पने न्यूनतम शैशक्षक योग्यता सम्बशन्धत सेवा, शतव 
सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भए बमोशजम हनुछे ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम शैशक्षक योग्यता तनधावरण गनुव अशघ 
सम्बशन्धत तनकायले आयोगको परामशव तलन ुपनेछ । 

  (३) प्रचतलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन कुनै 
उम्मेदवारले कुनै ववश्वववद्यालय वा शशक्षण संस्थाबाट प्राप्त गरेको शैशक्षक 
योग्यता सम्बशन्धत सेवा, समूह वा उपसमूहको कुनै पदको लातग तनधावरण 
गररएको शैशक्षक योग्यता सरह छ छैन भन् ने सम्बन्धमा आयोगले तनणवय गरे 
बमोशजम हनुेछ । 

12= पाठयक्रम तनमावण: (१) आयोगले तलने परीक्षाको पाठयक्रम, अङ्कभार, 
उत्तीणावङ्क, परीक्षण ववतध नततजा प्रकाशन र तत ् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम तलने परीक्षाको पाठयक्रम, अंकभार, 

उत्तीणावङ्क र तत ्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तनधावरण गदाव आयोगले सम्बशन्धत 
मन्त्रालय, सशचवालय, स्थानीय तह र सम्बशन्धत ववषयको शैशक्षक संस्था 
तथा ववशेषज्ञसँग परामशव तलन सक्नेछ ।  

  (३) उपदफा (१) र (२) बमोशजम पाठ्यक्रम तनमावणका लातग 
आयोगले पाठ्यक्रम तनधावरण सतमतत गठन गनव सक्नेछ । 

  (४) यस दफा बमोशजम पाठ्यक्रम तनमावण गदाव आवश्यकता अनसुार 
सम्बशन्धत पदको कायव वववरण र शैशक्षक योग्यता समेतलाई आधार तलई 
पाठ्यक्रम लाग ुहनुे तमतत, प्रवयेक ववषयको पूणावङ्क, उत्तीणावङ्क, परीक्षा प्रणाली, 
परीक्षाको माध्यम (भाषा), प्रश्नको अंकभार र समय समेतका ववषयहरु 
समावेश गररनेछ । 
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पररच्छेद-४ 

उम्मेदवार छनौट सम्बन्धी व्यवस्था 
13= उम्मेदवार छनौट गने तररकााः (१) प्रदेश तनजामती सेवा, प्रदेश अन्य 

सरकारी सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र संगठठत संस्थाको पदमा कमवचारी 
तनयशुक्तका लातग उपयकु्त उम्मेदवार छनौट गदाव तलशखत परीक्षाका अततररक्त 
देहायको कुनै एक वा एकभन्दा बढी तररका अपनाउन सक्नेछाः- 

  (क) प्रयोगावमक परीक्षा, 
  (ख) सीप पररक्षण, 
  (ग)  अन्तवावताव र 

  (घ)  आयोगले समय समयमा तोकेका अन्य तररका । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखए तापतन प्रदेश प्रहरी 
सेवाको पदपूततवका लातग तलइने तलशखत परीक्षा आयोगले संचालन गनेछ । 

  (३) आयोगले संचालन गने तलशखत परीक्षाको माध्यम भाषा संघीय 
सरकारी काम काजको भाषा हनुेछ । 

  (४) उपदफा (३) मा लेशखएको भाषाका अततररक्त अङ्ग्ग्रजेी वा 
प्रदेश कानून बमोशजम तनधावरण गररएको सरकारी कामकाजको भाषा समेत 
परीक्षाको माध्यम भाषा हनु सक्नेछ । 

14= पदपूततवको मागाः (१) प्रदेश तनजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको ररक्त 
पदपूततवका लातग सम्बशन्धत तनकायले आयोगले तनधावरण गरे बमोशजमको 
माग फाराममा ररक्त पदको सेवा, समूह, उपसमूह, पदसंतया, कायव वववरण 
र न्यूनतम योग्यता समेत उल्लेख गरी आयोगमा पठाउन ुपनेछ । 

  (२) पदपूततवको माग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले तनधावरण गरे 
बमोशजम हनुेछ ।  
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15= पद संतया तनधावरणाः (१) प्रदेश तनजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको 
ररक्त पदपूततव गदाव वयस्तो सेवाको शतव सम्बन्धी कानूनमा पदपूततवका लातग 
उल्लेख भएको प्रततशत बमोशजम पद संतया तनधावरण गरी प्रततयोतगता वा 
बढुवाद्वारा पूततव गररने पदसंतया तनधावरण गनुव पनेछ । 
 (२) उपदफा (१) बमोशजमको कानून नबनसेम्म वयस्तो पद संतया 
प्रचतलत कानूनको तसर्द्ान्त र मापदण्ड बमोशजम आयोगले तनधावरण गनव 
सक्नेछ । 

16= ववज्ञापन प्रकाशन गनेाः (१) आयोगले ररक्त पदपूततव गनवको लातग कायव 
तातलका बनाई ववज्ञापन प्रकाशन गनुव पनेछ । 

  (२) दफा १५ बमोशजम पद संतया तनधावरण भएपतछ आयोगले 
प्रततयोतगता तथा बढुवाद्वारा पदपूततव गनव छुट्टाछुटै्ट ववज्ञापन प्रकाशन गनुव 
पनेछ। 

  (३) उपदफा (२) बमोशजम प्रकाशशत ववज्ञापन अनसुार तलइन े
परीक्षाको तरीका, परीक्षा दस्तरु, दरखास्तको ढाँचा र परीक्षा सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोशजम ववज्ञापन प्रकाशन गदाव आयोगले 
कम्तीमा प्रदेश स्तरका दैतनक समाचारपत्र, आयोगको वेभ साइट वा 
आवश्यकता अनसुार सञ्चारका अन्य माध्यम माफव त ववज्ञापन प्रकाशन गनुव 
गराउन ुपनेछ । 

17= दरखास्त फाराम उपर छानववन गने: (१) दफा १६ बमोशजम प्रकाशशत 
ववज्ञापन अनसुार आयोगमा प्राप्त दरखास्त फाराम ववज्ञापनमा उल्लेख भए 
बमोशजम रीत पगेु नपगेुको रुज ुगदाव रीत पूववकको देशखएमा सो दरखास्त 
स्वीकृत गनुव पनेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोशजम दरखास्त फाराम उपर छानववन गदाव 
म्यादतभत्र प्राप्त नभएको वा न्यूनतम योग्यता नपगेुको वा ववज्ञापनमा 
उशल्लशखत वववरण नखलुाएको वा नतमलेको, परीक्षा दस्तरु नबझुाएको वा 
अन्य रीत नपगेुको पाइएमा वयस्तो दरखास्त फाराम उपर कुनै कारबाही 
गररने छैन । 

  (३) कुनै पतन उम्मेदवारको दरखास्त फाराम शतव राखी स्वीकृत 
गररने छैन । 

18= दरखास्त अस्वीकृत गनव सक्न:े (१) दफा १६ बमोशजम आयोगले प्रकाशन 
गरेको ववज्ञापन बमोशजम कुनै उम्मेदवारले पेश गरेको दरखास्त तोवकएको 
ढाँचा बमोशजम नभएको, रीत नपगेुको वा तनजको योग्यता आयोगले तनधावरण 
गरे बमोशजमको नदेशखएमा वयस्तो व्यशक्तको दरखास्त फाराम आयोगले 
जनुसकैु बखत अस्वीकृत गनव सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम दरखास्त अस्वीकृत भएमा सो को 
कारण सवहतको जानकारी आयोगले उम्मेदवारलाई ठदनपुनेछ र आयोगको 
वेभ साइटमा समेत प्रकाशन गनुव पनेछ । 

19= ववज्ञापन वा परीक्षा रद्द गनव सक्नाेः (१) आयोगले प्रकाशन गरेको ववज्ञापन 
बमोशजमको पदपूततव गनुव नपने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा 
सञ्चालन हनु ु अगातड सम्बशन्धत तनकायले वयस्तो ववज्ञापन रद्द गनव कारण 
सवहत तलशखत अनरुोध गरेमा आयोगले वयस्तो ववज्ञापन रद्द गनव वा गराउन 
सक्नेछ ।  

  (२) परीक्षा सञ्चालन गरेको केन्रमा कुनै वकतसमको अतनयतमतता 
भएमा वा कुनै बाधा अवरोध उवपन्न भई आशंशक वा पूणवरूपले परीक्षा 
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सञ्चालन हनु नसकेमा आयोगले वयसको कारण खलुाई उक्त ठदनको परीक्षा 
वा सम्बशन्धत ववज्ञापनको परीक्षा आशंशक वा पूणव रुपमा रद्द गनव सक्नछे । 

20= परीक्षा दस्तरु वफताव पाउनाेः  दफा १८ बमोशजम दरखास्त अस्वीकृत भएमा 
वा दफा १९ बमोशजम ववज्ञापन रद्द भएमा वयस्तो ववज्ञापनको लातग 
आयोगले तलएको परीक्षा दस्तरु सम्बशन्धत व्यशक्तको बैंक खातामा जम्मा 
गररठदन ुपने छ ।  

21= प्रश्न पत्र तनमावण: (१) आयोगले सञ्चालन गने परीक्षाको लातग आवश्यक पने 
प्रश्न पत्रको तनमावण, पररमाजवन र भण्डारण आयोगले तनधावरण गरेको मापदण्ड 
बमोशजम हनुेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम प्रश्न तनमावण वा पररमाजवन गने ववषय 
ववज्ञको योग्यता, तनजले पालना गनुवपने शतव एवम ्अन्य व्यवस्था आयोगले 
तनधावरण गरे बमोशजम हनुछे । 

  (३) आयोगले परीक्षाको लातग प्रश्नको तनमावण वा पररमाजवन गदाव 
सम्बशन्धत ववषयका दक्ष वा ववशेषज्ञद्वारा गराउन ुपनेछ ।  

22= ववतभन्न चरणमा परीक्षा तलन सवकनाेः (१) आयोगले परीक्षा तलने ववतभन् न 
सेवाका पदमध्ये आयोगले तोकेको कुनै सेवा, समूह तथा उपसमूहको कुनै 
पदको लातग संयकु्त वा छुट्टाछुटै्ट वा ववतभन्न चरणमा परीक्षा तलन सक्नेछ ।  

  (२) आयोगले प्रदेश प्रहरी सेवा, अन्य सरकारी सेवा र संगठठत 
संस्थाको सेवाको पदमा पदपूततव गनव तलइने तलशखत परीक्षा संचालन गरी 
सोको नततजा प्रकाशन गनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोशजम तलने तलशखत परीक्षामा उम्मेदवार 
संतयाको आधारमा आयोगले पूवव योग्यता परीक्षा तलन सक्नेछ । 
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  (४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोशजम परीक्षा तलने सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

23= उत्तर पशुस्तकाको ढाचँा र सङ्कते नम्बर: (१) आयोगले तलने तलशखत वा 
प्रयोगावमक परीक्षा सम्पन्न भएपतछ तोवकए बमोशजम उत्तर पशुस्तकामा सङे्कत 
नम्बर राख्न ुपनेछ । 

  (२) ववद्यतुीय प्रणालीबाट उत्तरपशुस्तका परीक्षण गने प्रयोजनका लातग 
उत्तर पशुस्तकामा बारकोडको प्रयोग गनव सवकनेछ र वयसरी बारकोडको 
प्रयोग भएमा छुटै्ट संकेत नं. राख्न ुपने छैन । 

  (३) आयोगले संचालन गने तलशखत परीक्षाको उत्तर पशुस्तकाको 
ढाँचा आयोगले तनधावरण गरे बमोशजम हनुेछ । 

24= उत्तर पशुस्तका परीक्षणाः (१) दफा २३ बमोशजम उत्तर पशुस्तकामा सङे्कत 
नम्बर राखी सकेपतछ ववषय ववज्ञद्वारा उत्तर पशुस्तकाको परीक्षण गराउन ु
पनेछ ।  

  (२) उत्तर पशुस्तकाको परीक्षण गने ववषय ववज्ञको योग्यता, पालना 
गनुव पने शतव वा उत्तर पशुस्तका परीक्षण गने स्थान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
आयोगले तनधावरण गरे बमोशजम हनुेछ । 

  (३) दफा २३ बमोशजम तोवकएको ढाँचा ववपरीतको उत्तर पशुस्तका 
परीक्षण गररन ेछैन । 

  (४) दफा २३ बमोशजम ववषय ववज्ञबाट परीक्षण भई प्राप्त भएका 
उत्तर पशुस्तका रुज ुगनुव पनेछ । 

  (५) आयोगले आवश्यक देखेमा सम्बशन्धत ववषयको ववशेषज्ञबाट 
परीक्षण भई प्राप्त भएका उत्तर पशुस्तका मध्ये सबै वा केही उत्तर पशुस्तका 
सम्परीक्षण गराउन सक्नछे । 
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  (६) उपदफा (५) बमोशजम उत्तरपशुस्तका सम्परीक्षण गदाव ववषय 
ववज्ञले पालना गनुव पने शतवहरु पालना भएको नपाइएमा वयस्ता उत्तर 
पशुस्तकाको पनुाः परीक्षण गराउन ुपनेछ ।  

  (७) उपदफा (६) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन तलशखत 
परीक्षाको नततजा प्रकाशन भएपतछ उत्तर पशुस्तकाको पनुाः परीक्षण गररन े
छैन ।  

25= सीप परीक्षण र प्रयोगावमक परीक्षाको मूल्याङ्कन: (१) आयोगले 
आवश्यकतानसुार सीप परीक्षण र प्रयोगावमक परीक्षाको मूल्याङ्कनका लातग 
आयोगका सदस्यको अध्यक्षतामा सम्बशन्धत ववषयको ववज्ञ र अन्य एकजना 
व्यशक्त सदस्य रहेको मूल्याङ्कन सतमतत गठन गनव सक्नेछ । 

  तर सहायक स्तरको पदका लातग तलइने सीप परीक्षण र प्रयोगावमक 
परीक्षाको मूल्यांकन गनव आयोगका अतधकृत स्तरका कमवचारीको 
अध्यक्षतामा सतमतत गठन गनव बाधा पनेछैन । 

  (२) सीप परीक्षण र प्रयोगावमक परीक्षाको मूल्याङ्कन सम्बन्धी 
तररका र ववतध आयोगले तनधावरण गरे बमोशजम हनुेछ । 

26= तलशखत वा प्रयोगावमक परीक्षाको नततजााः (१) आयोगले तलशखत वा 
प्रयोगावमक परीक्षाको नततजा प्रकाशन गदाव वयस्तो परीक्षामा उत्तीणव भएका 
उम्मेदवार मध्ये ररक्त पदको अनपुातमा तोवकए बमोशजमको संतयामा 
सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने उम्मेदवारको वणावनकु्रम अनसुार नाम, थर र 
रोल नम्बर समेत उल्लेख गरी नततजा प्रकाशन गनुव पनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम नततजा प्रकाशन गदाव अन्तवावताव तथा 
ववतभन्न चरणमा तलइने अन्य परीक्षाको कायवक्रम र तमतत समेत उल्लेख गनुव 
पनेछ । 
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  (३) तलशखत परीक्षाको नततजा प्रकाशन भएको तमततले कम्तीमा पन्र 
ठदन पतछ र बढीमा तीन मवहना तभत्र तसफाररस गररसक्ने गरी अन्तवावताव 
कायवक्रम तोक्न ुपनेछ । 

27= पनुयोग: (१) आयोगले सञ्चालन गरेको तलशखत परीक्षाको नततजा प्रकाशन 
भएपतछ कुनै उम्मेदवारले आफ्नो तलशखत परीक्षाको कुनै एक वा एक भन्दा 
बढी पत्रको पनुयोग गरी पाउँ भनी पनुयोग गनुव पने पत्र उल्लेख गरी सो 
पदका लातग तोवकएको परीक्षा दस्तरुको आधा दस्तरु संलग्न गरी तलशखत 
परीक्षाको नततजा प्रकाशन भएको सात ठदनतभत्र आयोगमा तनवेदन ठदन 
सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम तनवेदन परेमा वयस्तो तलशखत परीक्षाको 
नततजा प्रकाशनमा संलग्न बाहेक अन्य कमवचारीबाट प्राप्ताङ्कको पनुयोग गरी 
सोको नततजा १५ ठदनतभत्र साववजतनक गनुव पनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोशजम पनुयोग गदाव तनवेदकको नाम तलशखत 
परीक्षाको नततजामा समावेश गनुवपने देशखएमा तलशखत परीक्षाको नततजामा 
समावेश गरी संशोतधत सूचना प्रकाशन गनुव पनेछ ।  

28= अन्तवावताव सतमतत गठन: (१) आयोगले पदपूततवका लातग उम्मेदवारको छनौट 
गनव तोवकए बमोशजम अन्तवावताव सतमतत गठन गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम अन्तवावताव सतमतत गठन गदाव अध्यक्ष वा 
तनजले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा गठन गनुव पनेछ । 

  तर सहायक स्तरको पद पूततव गनव आयोगको अतधकृत स्तरको 
कमवचारीको अध्यक्षतामा अन्तवावताव सतमतत गठन गनव बाधा पनेछैन । 

  (३) यस दफा बमोशजमको अन्तवावताव सतमततमा सम्बशन्धत क्षेत्रको 
एक जना ववषय ववज्ञ रहने गरी गठन गनुवपनेछ ।  
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  (४) अन्तवावताव सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ ।
   

29= अशन्तम नततजा प्रकाशन गने: (१) आयोगले पदपूततवका लातग तलइन े
उम्मेदवारको छनौटसम्बन्धी परीक्षामा सम्पूणव प्रवक्रया सम्पन्न भएपतछ 
सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने उम्मेदवारको रोल नम्बर, नाम, थर, बाब,ु 
आमाको नाम, थर, ठेगाना र तसफाररस गररएको तनकाय समेत उल्लेख गरी 
योग्यता क्रम अनसुार खलुा र समावेशी तफव  समेतको अशन्तम नततजा 
प्रकाशन गनुवपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम नततजा प्रकाशन गदाव तोवकए 
बमोशजमको संतयामा वैकशल्पक उम्मेदवारको सूची र अन्तवावतावमा छनौट 
हनु नसकेका न्यूनतम उत्तीणावङ्क प्राप्त गरेका उम्मेदवार मध्ये तोवकएको 
संतयामा अस्थायी उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गनुवपनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोशजमको वैकशल्पक सूची सोही पदको अको 
परीक्षा नभएसम्म र अस्थायी सूची सोही पदको अको अस्थायी सूची प्रकाशन 
नभएसम्म कायम रहनेछ । 

30= एकमषु्ट योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गनेाः दफा २९ बमोशजम योग्यता 
क्रमको सूची प्रकाशन गदाव एउटै परीक्षाको माध्यमबाट तसफाररस हनु े
आन्तररक, खलुा तथा समावेशी समूहका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कूल 
अंकको आधारमा सेवा, समूह, उप-समूहको एकमषु्ट योग्यता क्रम सूची 
समेत तयार गरी प्रकाशन गनुव पनेछ । 

31= तनयशुक्तको तसफाररश: (१) दफा २९ बमोशजम नततजा प्रकाशन गदाव 
आयोगले तलएको समान स्तरको एक भन्दा बढी पदको परीक्षामा उत्तीणव 
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हनुे उम्मेदवारलाई दोहोरो नपने गरी ववज्ञापनको क्रम अनसुार तसफाररश 
गनुव पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम तसफाररश गदाव योग्यताक्रम अनसुार 
तनयशुक्तका लातग अशततयारवाला समक्ष तसफाररश गनुव पनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजम तसफाररश गने प्रयोजनका लातग तलशखत 
परीक्षामा छनोट भएका उम्मेदवारलाई अन्तवावताव हनु ुभन्दा अगातड तोवकए 
बमोशजम तसफाररश हनुे कायावलय रोज्न लगाउन ुपनेछ । 

  (४) यस दफा बमोशजम प्रततयोतगताको आधारमा हनुे बढुवाको 
योग्यता क्रम सूची प्रकाशन गनुव अगातड कुनै उम्मेदवार उपर बढुवाको 
उम्मेदवार हनु नपाउने गरी ववभागीय सजाय भएको आतधकाररक जानकारी 
हनु आएमा वयस्तो उम्मेदवारको नाम हटाई योग्यता क्रम सूची प्रकाशन 
गनुव पनेछ । 

  (५) योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
आयोगले तनधावरण गरे बमोशजम हनुेछ । 

  (६) आयोगले तनयशुक्तका लातग अशततयारवाला समक्ष तसफाररस 
पठाउँदा सम्बशन्धत उम्मेदवारले बझुाएको एक प्रतत दरखास्त फाराम र 
सोसाथ पेश भएका प्रमाण-पत्रका एक/एक प्रतत प्रमाशणत प्रतततलवप समेत 
पठाउन ुपनेछ । 

32= वैकशल्पक उम्मेदवार तसफाररसाः (१) दफा ३१ बमोशजम तसफाररश गररएको 
उम्मेदवारमध्ये कुनै उम्मेदवारको तनयशुक्तको तसफाररश दफा ४५ बमोशजम 
वदर भएमा वा अन्य कुनै कारणले उक्त पद आयोगले तसफाररश गरेको 
तमततले एक वषव तभत्र ररक्त भएमा आयोगले योग्यता क्रम अनसुार वैकशल्पक 
उम्मेदवारलाई तनयशुक्तको लातग तसफाररश गनुव पनेछ । 
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  (२) आयोगले अस्थायी तनयशुक्तका लातग तसफाररश गदाव वैकशल्पक 
सूचीमा समावेश भई स्थायी तनयशुक्त हनु नसकेका उम्मेदवारलाई पवहलो 
योग्यता क्रमको सूचीमा समावेश गनुव पनेछ ।  

  (३) यस दफा बमोशजम वैकशल्पक उम्मेदवारलाई तनयकु्त गनुवपने 
अवस्था परेमा अशततयारवालाले पद ररक्त भएको तमततले सात ठदनतभत्र 
आयोगलाई जानकारी ठदन ुपनेछ ।  

  (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन पद ररक्त 
भएको सात ठदन तभत्र जानकारी ठदन नसकेको मनातसव कारण सवहत 
अशततयारवालाबाट लेखी आएमा आयोगले वैकशल्पक सूचीमा रहेका 
उम्मेदवारलाई योग्यता क्रम अनसुार तनयशुक्तका लातग तसफाररस गनव 
सक्नेछ।  

  तर, आयोगले तनयशुक्तका लातग तसफाररस गरेको एक वषव पतछलेखी 
आएमा वैकशल्पक उम्मेदवारलाई तनयशुक्तका लातग तसफाररस गररने छैन । 

  (५) उम्मेदवारको तनयशुक्तको तसफाररश सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

33= अस्थायी तनयशुक्तका लातग तसफाररस गने: (१) सेवा, समूह तथा उप-
समूहसँग सम्बशन्धत प्रचतलत कानून बमोशजम अस्थायी तनयशुक्तका लातग 
आयोगमा माग भई आएमा आयोगले वैकशल्पक उम्मेदवारको सूचीमा नाम 
समावेश भई स्थायी तनयशुक्त हनु नसकेका र अस्थायी उम्मेदवारको सूचीमा 
रहेका उम्मेदवारहरू मध्येबाट योग्यता क्रमको आधारमा तसफाररस गनेछ ।  

  (२) वैकशल्पक तथा अस्थायी सूचीमा समावेश भएका उम्मेदवारको 
सङ्ग्तया भन्दा अस्थायी तनयशुक्तको लातग माग भएको सङ्ग्तया बढी भएमा 
आयोगले सोभन्दा अशघल्लो ववज्ञापनमा वैकशल्पक तथा अस्थायी सूचीमा 
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रहेको उम्मेदवारलाई समेत अस्थायी तनयशुक्तका लातग तसफाररस गनव 
सक्नेछ। 

  (३) यस दफा बमोशजम अस्थायी तनयशुक्तको लातग तसफाररस गदाव 
उक्त पदमा स्थायी पदपूततव नभएसम्मका लातग बढीमा छ मवहनासम्मको 
लातग तसफाररस गनुवपनेछ ।  

 

पररच्छेद-५ 

परामशव सम्बन्धी व्यवस्था 
34= परामशव ठदन:े (१) दफा ७ बमोशजम आयोगसँग परामशव माग गररएको 

ववषयमा आयोगले तोवकए बमोशजमको समयमा परामशव ठदनेछ । 
  (२) आयोगले परामशव ठदने सम्बन्धी कायवववतध तोवकए बमोशजम 

हनुेछ । 

35= आयोगको परामशव कायावन्वयन: (१) आयोगले ठदएको परामशव कायावन्वयन 
गने गराउन ेदावयवव परामशव माग गने अतधकारीको हनुछे। 

  (२) कुनै ववशेष कारण वा पररशस्थतत परी आयोगले ठदएको परामशव 
कायावन्वयन गनव सवकन े अवस्था नभएमा वयसको मनातसव कारण खोली 
परामशव माग गने अतधकारीले पनुवववचारको लातग आयोग समक्ष लेखी 
पठाउन ुपनेछ। 

  (३) उपदफा (२) बमोशजम पनुवववचारको लातग लेखी आएमा 
आयोगलाई आफूले ठदएको परामशव पनुवववचार गनुवपने पयावप्त आधार, कारण र 
औशचवय रहेको भने्न लागेमा आयोगले तवसम्बन्धमा पनुाः परामशव ठदन 
सक्नेछ। 
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  (४) ववभागीय सजाय सम्बन्धमा आयोगबाट प्राप्त परामशव आयोगले 
तोकेको अवतधतभत्र कायावन्वयन गरी आयोगलाई जानकारी ठदनपुनेछ । 

36= स्थायी तनयशुक्त वदर हनु े : प्रचतलत कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा 
बाहेक आयोगको परामशव तबना भएको स्थायी तनयशुक्त स्वताः बदर हनुछे। 

पररच्छेद-६ 

कसरु र सजाय 

37= कामबाट हटाउनाेः (१) यस ऐन बमोशजमको परीक्षा सञ्चालनमा संलग्न 
कमवचारी वा व्यशक्तले परीक्षा केन्रमा कुनै अतनयतमत काम कारबाही गरेमा 
वयस्तो कमवचारी वा व्यशक्तलाई तवकाल कामबाट हटाउनपुनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम कामबाट हटाइएको कमवचारी वा 
व्यशक्तलाई आयोगले अतभलेख राखी भववष्यमा आयोगबाट सञ्चालन हनुे कुनै 
पतन परीक्षा सम्बन्धी काममा संलग्न हनु नपाउन े गरी रोक लगाउन 
सक्नेछ। 

  (३) उपदफा (१) बमोशजम कामबाट हटाइएको कमवचारी वा 
व्यशक्तको वववरण आयोगले आफ्नो वेभ साईटमा प्रकाशन गनेछ। 

38= रोक लगाउन सक्नाेः (१) कुनै उम्मेदवारले कुनै परीक्षा केन्रमा होहल्ला 
गरी परीक्षा सञ्चालनमा बाधा अवरोध परु् याएमा वा तोवकएको परीक्षा 
सम्बन्धी शतव र मयावदाको उल्लङ्घन गरेमा वयस्तो उम्मेदवारलाई 
केन्राध्यक्षले तवकाल परीक्षा केन्रबाट तनष्काशन गनव सक्नेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम तनष्काशन गररएको व्यशक्तलाई आयोगले 
आयोगद्वारा तलइने परीक्षामा एक वषवसम्म उम्मेदवार हनु नपाउन ेगरी रोक 
लगाउन सक्नेछ । 
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  (३) परीक्षा केन्रमा शचट चोने वा चोराउने, अकावको नक्कल गने वा 
गराउने, ववद्यतुीय उपकरणको प्रयोग गरी परीक्षामा अतनयतमत काम गने वा 
आयोगले तोकेको शतवको उल्लघंन गने उम्मेदवारलाई आयोगले आयोगद्वारा 
तलइने परीक्षामा दईु वषवसम्म उम्मेदवार हनु नपाउन े गरी रोक लगाउन 
सक्नेछ । 

  (४) कुनै परीक्षाथीले आफ्नो उत्तर पशुस्तका नबझुाई आफू साथ 
तलई गएमा वा आयोगले वफताव गनुव पने भनी तोकेका प्रश्न पत्र वफताव 
नबझुाएमा वा कसैले वयस्तो प्रश्नको प्रतततलवप बनाई वा ववद्यतुीय 
उपकरणबाट साववजतनक गरेमा आयोगले वयस्तो व्यशक्तलाई आयोगद्वारा 
तलइने परीक्षामा तीन वषवसम्म उम्मेदवार हनु नपाउन े गरी रोक लगाउन 
सक्नेछ। 

  (५) आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरररहेको परीक्षा केन्रमा आयोगले 
तोकेको परीक्षा समयमा सम्बशन्धत पदातधकारीको स्वीकृतत तबना कसैले 
प्रवेश गरेमा वा प्रवेश गनव प्रयत्न गरेमा आयोगले वयस्तो व्यशक्तलाई 
आयोगद्वारा तलइने परीक्षामा चार वषवसम्म उम्मेदवार हनु नपाउन ेगरी रोक 
लगाउन सक्नेछ। 

  (६) कसैले आयोगले परीक्षा सञ्चालन गने परीक्षा केन्र तनयन्त्रणमा 
तलएमा वा तलन प्रयत्न गरेमा, अकावको नामबाट परीक्षा ठदएमा वा ठदन 
लगाएमा वा परीक्षा सञ्चालनमा बाधा अवरोध परु् याएमा वा परु् याउने प्रयत्न 
गरेमा आयोगले वयस्तो व्यशक्तलाई आयोगद्वारा तलइने परीक्षामा पाँच वषवसम्म 
उम्मेदवार हनु नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नछे। 

39= कसूर र सजायाः (१) कसैले आयोगले परीक्षा सञ्चालन गने परीक्षा केन्र 
तनयन्त्रणमा तलएमा वा तलन प्रयत्न गरेमा, अकावको नामबाट परीक्षा ठदएमा 
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वा ठदन लगाएमा, आयोगले तोकेको परीक्षा समयमा सम्बशन्धत 
पदातधकारीको स्वीकृतत तबना प्रवेश गरेमा वा प्रवेश गने प्रयव न गरेमा वा 
परीक्षा सञ्चालनमा बाधा अवरोध परु् याएमा वा परु् याउन ेप्रयत्न गरेमा यस ऐन 
बमोशजम कसूर गरेको मातननेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम कसूर गने वा गनव लगाउने व्यशक्तलाई 
प्रचतलत कानून बमोशजम सजाय हनुेछ । 

40= प्रचतलत कायवववतध बमोशजम हनुाेः दफा ३९ बमोशजमको मदु्दाको कारबाही र 
वकनारा प्रचतलत कायवववतध कानून बमोशजम हनुेछ । 

पररच्छेद-७ 

ववववध  

41= अनगुमन तथा तनरीक्षणाः (१) आयोगले देहायका ववषयमा अनगुमन तथा 
तनरीक्षण गनव वा गराउन सक्नेछ :- 

(क)  प्रदेश सरकारका ववतभन्न मन्त्रालय, सशचवालय, तनदेशनालय, 

कायावलयले तनयशुक्त, बढुवा र ववभागीय कारबाही गदाव 
संववधान तथा प्रचतलत कानून र आयोगले ठदएको परामशव 
पालना गरेको वा नगरेको, 

(ख)  प्रदेश प्रहरी र अन्य सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गदाव 
अपनाउन ुपने सामान्य तसर्द्ान्तको ववषयमा आयोगले ठदएको 
परामशव पालना भए नभएको, 

(ग)  सङ्गठठत संस्थाको कमवचारीको सेवाका शतव सम्बन्धी कानून 

बनाउँदा, तथा वयस्तो सेवाका पदमा बढुवा गदाव र 
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कमवचारीलाई ववभागीय कारबाही गदाव अपनाउन ुपने सामान्य 
तसर्द्ान्तको ववषयमा आयोगले ठदएको परामशव पालना भए 
नभएको, 

   (२) उपदफा (१) बमोशजम आयोगले अनगुमन तथा तनरीक्षण गने 
वा गराउन ेप्रयोजनको लातग आयोग वा प्रदेश सरकारका अतधकृत स्तरका 
कमवचारीलाई खटाउन सक्नछे। 

   (३) अनगुमन तथा तनरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 

42= काम कारबाही सच्याउन वा बदर गनव सक्न:े (१) संववधान, यो ऐन र अन्य 
प्रचतलत कानून बमोशजम आयोगको परामशव तलन ु पने ववषयमा आयोगको 
परामशव नतलई कुनै कारबाही भए गरेमा आयोगले वयस्तो काम कारबाही 
बदर गनव सक्नछे। 

   (२) दफा ४१ बमोशजम अनगुमन वा तनरीक्षण गदाव वा गराउँदा 
संववधान, यो ऐन, अन्य प्रचतलत कानून तथा आयोगले तनधावरण गरे 
बमोशजमको कायवववतध र शतव पूरा नगरी कुनै कमवचारीलाई तनयशुक्त, बढुवा 
वा ववभागीय कारबाही गरेको पाइएमा वयस्तो तनयशुक्त, बढुवा वा ववभागीय 
कारबाही सच्याउन वा बदर गनव आदेश ठदन सक्नछे। 

   (३) आयोगले प्रकाशन गरेको ववज्ञापन बमोशजमको परीक्षामा वा 
आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा उम्मेदवार हनु कुनै व्यशक्तले पेश गरेको 
कुनै वववरण झटु्टा वा गलत देशखन आएमा आयोगले वयस्तो उम्मेदवारको 
दरखास्त, परीक्षा, अन्तवावताव वा तनयशुक्तको तसफाररस बदर गनेछ र तनजले 
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तनयशुक्त पाइसकेको भए प्रचतलत कानून बमोशजम आवश्यक कारबाही 
चलाउन सम्बशन्धत तनकायमा लेखी पठाउने छ । 

   (४) आयोगद्वारा प्रवयायोशजत अतधकार बमोशजम तनयकु्त हनुे पदमा 
यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयम वा कायवववतध वा आयोगले 
तोकेको शतव पूरा नगरी व्यशक्तलाई तनयशुक्त गरेको पाइएमा आयोगले वयस्तो 
तनयशुक्तलाई जनुसकैु बखत बदर गनव सक्नछे। 

43= वावषवक प्रततवेदनाः (१) आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वावषवक 
प्रततवेदन आतथवक वषव समाप्त भएको तमततले दइुव मवहनातभत्र प्रदेश प्रमखु 
समक्ष पेश गनुव पनेछ। 

   (२) उपदफा (१) बमोशजम पेश गररने प्रततवेदनमा देहायका कुराहरु 
उल्लेख गनुव पनेछाः- 

(क) उम्मेदवार छनौट गनव तलएको परीक्षा र परीक्षामा संलग्न 
भएका तथा उत्तीणव भएका परीक्षाथीको सङ्ग्तयावमक वववरण, 

(ख)  ववतभन्न तनकायलाई आयोगले ठदएको परामशव र वयस्तो 
परामशव कायावन्वयनको अवस्था, 

(ग)  प्रदेश तनजामती सेवाका कमवचारीलाई ववभागीय कारबाही र 
सजाय गदाव ठदएको परामशव र वयस्तो परामशव कायावन्वयनको 
अवस्था, 

(घ)  ववतभन्न सेवाको पदमा तनयशुक्त, बढुवा र ववभागीय कारबाही 
गदाव अपनाउन ु पने सामान्य तसर्द्ान्तको ववषयमा ठदएको 
परामशव वयस्तो परामशव कायावन्वयनको अवस्था, 
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(ङ)  प्रदेश तनजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवा र सङ्गठठत 
संस्थाको सेवामा सधुार गनुवपने ववषय लगायत आयोगले 
आवश्यक देखेका अन्य ववषय । 

44= सझुाव ठदन सक्नाेः (१) आयोगको काम कारबाहीको तसलतसलामा वा 
आयोगले गरेको अध्ययन वा अनसुन्धानको आधारमा प्रदेश तनजामती सेवा, 
प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा वा सङ्गठठत संस्थाको 
सेवाका कमवचारीको सेवाको शतव सम्बन्धी कानूनमा सधुार गनव आवश्यक 
देशखएमा आयोगले सम्बशन्धत तनकायलाई सझुाव ठदन सक्नेछ। 

   (२) आयोगले प्रदेश तनजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, 
स्थानीय सरकारी सेवा वा सङ्गठठत संस्थाको सेवासँग सम्बशन्धत तनकायको 
व्यवस्थापनलाई स्वच्छ, तनष्पक्ष, सक्षम, कायवमूलक र प्रभावकारी बनाउन 
उक्त तनकायलाई समय समयमा आवश्यक सझुाव ठदन सक्नेछ । 

45= ववभागीय सजायका लातग लेखी पठाउन सक्नाेः (१) दफा ३७ को उपदफा 
(१) बमोशजम कामबाट हटाइएको कमवचारीलाई आयोगले ववभागीय 
कारबाहीको लातग सम्बशन्धत तनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ। 

   (२) दफा ३८ बमोशजमको कसूर तनजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, अन्य 
सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठठत संस्थाका कमवचारीले गरेमा वयस्तो 
कमवचारीलाई ववभागीय कारबाहीका लातग आयोगले सम्बशन्धत तनकायमा 
लेखी पठाउन सक्नेछ । 

   (३) उपदफा (१) र (२) बमोशजम ववभागीय कारबाहीका लातग 
लेखी आएमा अशततयारवालाले तीन मवहना तभत्र सम्बशन्धत कमवचारीलाई 
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तनजको सेवा शतव सम्बन्धी कानून बमोशजम ववभागीय कारबाही गरी सोको 
जानकारी आयोगलाई ठदन ुपनेछ । 

46= तनयशुक्त रद्द हनुाेः कसैले आफ्नो सट्टा अन्य कुनै व्यशक्तलाई परीक्षा ठदन 
लगाएमा तनजले परीक्षा ठदएको सम्बशन्धत ववज्ञापनको सम्पूणव ववषयको 
परीक्षा तनजको हकमा स्वताः रद्द हनुेछ र वयसरी ठदएको परीक्षाको आधारमा 
तसफाररस भई कुनै व्यशक्तले तनयशुक्त पाएको भएमा वयस्तो तनयशुक्त जनुसकैु 
बखत बदर हनुेछ । 

47= ववषय ववज्ञको सेवा तलन सक्नाेः (१) आयोगले सम्पादन गनुवपने कामका 
लातग सम्बशन्धत ववषयको ववषय ववज्ञको वा ववशशष्टीकृत तनकायको सेवा तलन 
सक्नेछ । 

   (२) उपदफा (१) बमोशजम सेवा तलने प्रयोजनको लातग ववषय 
ववज्ञको वा ववशशष्टीकृत तनकायको मनोनयन वा छनौट अध्यक्षले गनेछ । 

   (३) उपदफा (१) बमोशजम सेवा तलए बापत सम्बशन्धत ववषय 
ववज्ञको वा ववशशष्टीकृत तनकायलाई आयोगले तनधावरण गरे बमोशजमको 
पाररश्रतमक, सवुवधा तथा सेवा शलु्क ठदइनेछ। 

48= खचव गनव सक्नाेः प्रदेश सरकारले आयोगको लातग बजेट माफव त छुट्याएको 
रकम प्रचतलत कानून बमोशजम आयोगले खचव गनव सक्नछे । 

49= दस्तरु वा शलु्क: (१) प्रदेश सेवा, स्थानीय सेवा र संगठठत संस्थाको सेवामा 
खलुा प्रततयोतगता, अन्तरसेवा प्रततयोतगता वा बढुवाद्वारा पदपूततव गदाव तलइन े
परीक्षाको दस्तरु आयोगले तनधावरण गरे बमोशजम हनुेछ । 
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   (२) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख गररएको अततररक्त आयोगको काम 
कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक दस्तरु वा शलु्क तोक्न 
सक्नेछ। 

50= समन्वय र सहयोगाः आयोगले समान उद्देश्यले स्थापना भएका राविय तथा 
अन्तरावविय संस्थासँग समन्वय वा आपसी सम्बन्ध र सहयोग तलन सक्नछे। 

51= आयोगको प्रतततनतधाः प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा र सङ्गठठत 
संस्थाको सेवामा पदपूततवको लातग गठन हनुे सेवा आयोग वा सतमततमा 
आयोगको प्रतततनतध रहनेछ । 

52= तलखतको गोपनीयतााः (१) प्रचतलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन आयोगले सञ्चालन गने परीक्षासँग सम्बशन्धत तलखत तथा कागजात 
गोप्य रहनेछ । अदालतको आदेश भएकोमा बाहेक वयस्ता कागजात 
साववजतनक गनव आयोग बाध्य हनुेछैन । 

   (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन आयोगले 
तनधावरण गरे बमोशजमका परीक्षा सम्बन्धी कागजात वा वववरण सम्बशन्धत 
व्यशक्तलाई ठदन वा साववजतनक गनव वा धलु्याउन सवकनछे । 

53= अतधकार प्रवयायोजनाः (१) आयोगले यस ऐनको दफा (७) बमोशजमको 
आफ्नो काम, कतवव्य र अतधकार मध्ये कुनै काम, कतवव्य र अतधकार 
अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा प्रदेश सरकारको कमवचारीलाई वा अन्य कुनै 
कमवचारीलाई प्रवयायोजन गनुवपने भएमा वयस्तो अतधकारको प्रयोग र पालना 
गनुवपने शतव तनधावरण गरी तोवकए बमोशजम प्रवयायोजन गनुव पनेछ । 

   (२) उपदफा (१) बमोशजम प्रवयायोजन गररएको अतधकार आयोगले 
जनुसकैु बखत वफताव तलन सक्नेछ । 



खण्ड ३) अततररक्ताङ्क २० प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७६।०२।२१ 

 

54= उजरूीाः (१) आयोगद्वारा प्रवयायोशजत अतधकार बमोशजम काम गने 
अतधकारीले गरेको काम कारबाहीमा शचत्त नबझु्न े व्यशक्तले सो काम 
कारबाही भए गरेको तमततले पैतीस ठदनतभत्र आधार र कारण खोली आयोग 
समक्ष उजूरी गनव सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम उजूरी पनव आएमा आयोगले 
तवसम्बन्धमा आवश्यक जाँचबझु गरी उपयकु्त तनणवय गनेछ । 

55= आयोग र लोक सेवा आयोगको सम्बन्धाः (१) आयोग र लोक सेवा आयोग 
बीच समन्वयावमक सम्बन्ध रहनेछ । 
 (२) आयोगको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन लोक सेवा 
आयोग र आयोगका अध्यक्ष र सदस्यबीच समय समयमा गररने छलफलमा 
आयोगको सहभातगता हनुछे । 

56= लोक सेवा आयोगलाई अनरुोध गनव सक्न े: प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन 
भएपतछ आयोगले सञ्चालन गने कुनै परीक्षा सञ्चालन गररठदन आयोगको 
तसफाररसमा प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार माफव त लोक सेवा आयोगलाई 
अनरुोध गनव सक्नछे । 

57= प्रदेश सरकारसगँ सम्पकव ाः आयोगले प्रदेश सरकारसँग सम्पकव  रातदा 
मतुयमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायावलय माफव त राख्न ुपनेछ। 

58= प्रततकूल असर नपनेाः यस ऐनमा लेशखएको कुनै कुराले न्याय सेवा आयोगको 
काम, कतवव्य र अतधकार क्षते्रतभत्र पने ववषयमा कुनै असर पने छैन। 

59= अनसुन्धानावमक र प्रवर्द्वनावमक कायव गनव सक्नाेः आयोगले प्रदेश सेवा 
स्थानीय सेवालाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन तथा तनजामती सेवा प्रतत 
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आकषवण बढाउन समय समयमा अनसुन्धानावमक र प्रवर्द्वनावमक कायवहरु 
गनव सक्नेछ । 

60= सहयोग तलन सक्न े: आयोगले पाठ्यक्रम तजुवमा, प्रश्नपत्र तनमावण वा परीक्षा 
सम्बन्धी कुनै पतन ववषयका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको सहयोग तलन 
सक्नेछ । 

61= तनयम बनाउन े अतधकार : यो ऐन कायावन्वयन गनव आयोगले आवश्यक 
तनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

62= तनदेशशका वा कायवववतध वा मापदण्ड बनाउन सक्नाेः यो ऐन तथा यस 
ऐनअन्तगवत बनेको तनयमको अधीनमा रही आयोगले आफूले सम्पादन 
गनुवपने काम सचुारू रुपले सञ्चालन गनव वा गराउनको लातग आवश्यकता 
अनसुार तनदेशशका, कायवववतध वा मापदण्ड बनाउन सक्नछे । 

63= प्रचतलत कानून बमोशजम हनुाेः यस ऐनमा लेशखएका कुरामा यसै ऐन बमोशजम 
र अन्य कुरामा प्रचतलत कानून बमोशजम हनुेछ ।  
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अनसूुची 
(दफा ३ को उपदफा (७) सँग सम्बशन्धत) 

शपथ 

 म....................................मलुकु र जनताप्रतत पूणव वफादार रही 
सवय तनष्ठापूववक प्रततज्ञा गदवछु/ईश्वरको नाममा सपथ तलन्छु वक नेपालको राजकीय 
सत्ता र साववभौम सत्ता नेपाली जनतामा तनवहत रहेको नेपालको संववधान प्रतत पूणव 
वफादार रहँदै मलुकु र जनताको सोझो शचताइ, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, 
पूवावग्रह वा खराव भावना नतलई इमान्दाररताका साथ गनेछु र आफ्नो कतवव्यको 
पालनाको तसलतसलामा आफूलाई जानकारीमा आएको गोप्य रात न ु पने कुरा म 
पदमा वाहाल रहँदा वा नरहँदा जनुसकैु अवस्थामा पतन कानूनको पालना गदाव 
बाहेक अरु अवस्थामा कुनै वकतसमबाट पतन प्रकट वा संकेत गने छैन । 

तमतत :                      .................... 

                              हस्ताक्षर 
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आज्ञाले, 
केशवराज आचायव 

प्रदेश सशचव 
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