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सुदरूपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्िमा ब्यवस्था गनत बनकेो वविेयक, 

२०७६ 
 

प्रस्र्ावनााः प्रदेश धनजामर्ी सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठठर् संस्थाको सेवा, स्थानीय 
सरकारी सेवा र्था स्थानीय र्हको संगठठर् संस्थाको पदमा उपयकु्त उम्मेदवारको छनौटमा स्वच्छर्ा र्था  धनष्पक्षर्ा 
कायम गरी योग्यर्ा प्रणालीलाई प्रवर्द्तन गदै सावतजधनक प्रशासनलाई सक्षम, सदुृढ र सेवामखुी बनाउन प्रदेश लोक 
सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको ब्यवस्था गनत वाञ्छनीय भएकोले, 

 

नेपालको संवविानको िारा २४४ को उपिारा (२) वमोजजम प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

 

  पररच्छेद–१ 

प्रारजम्भक 

 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन र्रुून्र् प्रारम्भ हनुेछ । 

  (३) यो ऐन सदुरूपश्चिम प्रदेशभर लागू हनुेछ । 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसंगले अको अथत नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “अजतर्यारवाला” भन्नाले कानून बमोजजम प्रदेश सेवाको पदमा धनयजुक्त गनत वा ववभागीय 
सजाय गनत सक्न ेअधिकारी सम्झन ुपछत । 

(ख) “अध्यक्ष” भन्नाले प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष सम्झन ुपछत । 

(ग) “आयोग” भन्नाले संवविानको िारा २४४ बमोजजमको प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्झन ु
पछत। 

(घ) “नारे्दार” भन्नाले बाब-ुआमा, सासू-ससरुा, पधर्-पत्नी, छोरा–छोरी, दाज–ुभाई, ठददी–बवहनी, 
भाउजू–बहुारी, आमाजू-नन्द, जेठाज-ुदेवर, जेठानी-देउरानी, काका–काकी, ठूलोबबुा–ठूलीआमा, 
सानाबा–सानीआमा, भधर्जा–भधर्जी, भाञ्जा–भाञ्जी, धभनाज–ुज्वाइँ, मामा–माइजू, फुपू–फुपाज,ु जेठी 
सासू, साढु दाइ-भाई, साला–साली, र धर्नका छोराछोरी सम्झन ुपछत । 

(ङ) “प्रदेश अन्य सरकारी सेवा” भन्नाले प्रदेश धनजामर्ी सेवा र प्रदेश प्रहरी सेवा बाहेकका 
प्रदेश कानून बमोजजम गठन भएका प्रदेश सरकारका अन्य सरकारी सेवा सम्झन ुपछत । 

(च) “प्रदेश धनजामर्ी सेवा” भन्नाले प्रदेश प्रहरी सेवा र प्रदेश अन्य सरकारी सेवा र्था प्रदेश 
धनजामर्ी सेवा होइन भनी प्रदेश कानूनद्वारा र्ोवकएको सेवा बाहेकको प्रदेश सरकारको सेवा 
सम्झन ुपछत । 

(छ) “प्रदेश” भन्नाले सदुरूपश्चिम प्रदेश सम्झन ुपछत । 

(ज) “प्रदेश प्रहरी सेवा” भन्नाले प्रदेश कानून बमोजजम गठन भएको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्झन ु 
पछत ।  

(झ) “प्रदेश सभा” भन्नाले संवविानको िारा १७५ बमोजजमको प्रदेश सभा सम्झन ुपछत । 

(ञ) “प्रदेश सेवाका पद” भन्नाले प्रदेश विचिववद्यालय सेवा र प्रदेश जशक्षक सेवा आयोग 
बाहेकका प्रदेश धनजामर्ी सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठठर् 
संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय र्हको संगठठर् संस्थाको पद सम्झन ु
पछत। 
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(ट) “प्रदेश संगठठर् संस्था” भन्नाले पचास प्रधर्शर् वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा प्रदेश 
सरकारको स्वाधमत्व वा धनयन्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैङ्क, सधमधर् वा प्रदेश कानून 
बमोजजम स्थावपर् वा प्रदेश सरकारद्वारा गठठर् आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, धनगम, प्रधर्ष्ठान, 

बोर्त, केन्र, पररषद्  र यस्रै् प्रकृधर्का अन्य सङ्गठठर् संस्था सम्झन ुपछत ।  

(ठ) “लोक सेवा आयोग” भन्नाले संवविानको िारा २४२ बमोजजमको लोक सेवा आयोग सम्झन ु
पछत । 

(र्) “सजचव” भन्नाले प्रदेश मन्रालयको सजचव वा सो सरहका प्रमखु प्रशासकीय अधिकारीलाई 
सम्झन ुपछत । 

(ढ) “सदस्य” भन्नाले प्रदेश लोक सेवा आयोगको सदस्य सम्झन ु पछत र सो शव्दले प्रदेश  
लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष समेर्लाई जनाउँछ । 

(ण) “संवविान” भन्नाले नेपालको संवविान सम्झन ुपछत । 

(र्) “स्थानीय र्ह” भन्नाले गाउँपाधलका वा नगरपाधलका सम्झनपुछत र सो शब्दले जजल्ला सभा 
समेर्लाई जनाउँछ । 

(थ) "स्थानीय सरकारी सेवा" भन्नाले संवविानको िारा 285 को उपिारा (3) बमोजजम 
कानूनद्वारा गठन हनु ेस्थानीय सेवा सम्झन ुपछत । 

(द) “स्थानीय र्हको संगठठर् संस्था” भन्नाले पचास प्रधर्शर् वा सो भन्दा बढी शेयर वा 
जमानर्मा स्थानीय र्हको स्वाधमत्व वा धनयन्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, सधमर्ी वा 
स्थानीय कानून बमोजजम स्थावपर् वा स्थानीय र्हद्वारा गठठर् आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, 
धनगम, प्रधर्ष्ठान, बोर्त, केन्र, पररषद् र यस्रै् प्रकृधर्का अन्य संगठठर् संस्था सम्झन ुपछत । 

(ि) “र्ोवकएको” वा “र्ोवकए बमोजजम” भन्नाले यो अन्र्गतर् बनेको धनयममा र्ोवकएको वा 
र्ोवकए बमोजजम सम्झन ुपछत । 

 

पररच्छेद–२ 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

३. प्रदेश लोक सेवा आयोगाः (१) सदुरूपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहनेछ, जसमा कजम्र्मा एकजना 
मवहला हनुे गरी अध्यक्ष सवहर् बढीमा र्ीनजना सदस्य रहनेछन  । 

  (२) आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको धनयजुक्तको लाधग धसफाररस गनत देहाय बमोजजमको सधमधर् रहनेछाः- 
(क) प्रदेश मतुयमन्री     – अध्यक्ष 

(ख) प्रदेश सभाको सभामखु     – सदस्य 

(ग) प्रदेश सभाको ववपक्षी दलको नेर्ा   – सदस्य 

  (३) उपदफा (२) वमोजजमको सधमधर्ले समावेशी धसर्द्ान्र्का आिारमा अध्यक्ष र    सदस्यको पदमा 
धनयजुक्तका लाधग धसफाररस गनुत पनेछ । 

            (४) उपदफा (2) बमोजजमको सधमधर्को धसफाररसको आिारमा प्रदेश प्रमखुले अध्यक्ष र सदस्यको 
धनयजुक्त गनेछ । 

  (५) देहायको योग्यर्ा भएको नेपाली नागररक आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा धनयजुक्तका लाधग 
योग्य हनुेछाः–  

(क) मान्यर्ा प्राप्त विचिववद्यालयबाट स्नार्कोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, 
(ख) धनयजुक्त हुँदाका बखर् कुनै राजनीधर्क दलको सदस्य नरहेको, 
(ग) अध्यक्षको हकमा पैंर्ालीस वषत र सदस्यको हकमा पैर्ीस बषत पूरा भएको, र 
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(घ) उच्च नैधर्क चररर भएको । 

           (६) आयोगका सदस्यहरुमध्ये कम्र्ीमा एकजना सदस्य बीस वषत वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुन ै
सरकारी सेवामा रहेका व्यजक्तहरुमध्येबाट र बाकँी सदस्यहरु ववज्ञान, प्रववधि, कला, सावहत्य, कानून, जनप्रशासन, 

समाजशास्त्र वा राविय जीवनका अन्य क्षेरमा शोि, अनसुन्िान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूणत कायत गरी 
तयाधर् प्राप्त गरेका व्यजक्तहरूमध्येबाट धनयकु्त गनुत पनेछ । 

   

  (७) आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि धनयजुक्त भएको धमधर्ले छ वषतको हनुेछ । 

 

४.  पद ररक्त हनुाेः (१) दफा ३ को उपदफा (७) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए र्ापधन देहायको अवस्थामा 
आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद ररक्त हनुेछाः– 

(क) धनजले प्रदेश प्रमखु समक्ष धलजखर् राजीनामा ठदएमा, 
(ख) धनजको उमेर पैसठ्ठी वषत पूरा भएमा, 
(ग) उपदफा (5) बमोजजम पदमकु्त भएमा, 
(घ) शारीररक वा मानधसक अस्वस्थर्ाको कारणले सेवामा रही कायतसम्पादन गनत असमथत रहेको 

भनी प्रदेश सरकारले गठन गरेको मेधर्कल बोर्तले ठदएको धसफाररसका आिारमा दफा ३ 
को उपदफा (२) बमोजजमको सधमधर्को धसफाररसमा प्रदेश प्रमखुले पदमकु्त गरेमा, र 

(ङ) धनजको मतृ्य ुभएमा ।  

(२) संवविान र प्रचधलर् कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कायतक्षमर्ाको अभाव वा खराब आचरण 
भएको वा इमान्दाररपूवतक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंवहर्ाको गम्भीर उल्लंघन गरेको 
कारणले आफ्नो पदीय जजम्मेवारी पूरा गनत नसकेको भनी प्रदेश सभाका र्त्काल कायम रहेका सम्पूणत सदस्य 
संतयाको एक चौथाई सदस्यले अध्यक्ष वा सदस्य ववरुर्द् आरोपको प्रस्र्ाव पेश गनत सक्नेछन  । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम आरोपको प्रस्र्ाव पेश भई दर्ात भएमा त्यस्र्ो प्रस्र्ावमा उजल्लजखर् आिार 
र कारण ववद्यमान भए नभएको सम्वन्िमा छानववन गरी प्रधर्वेदन पेश गनत आरोपको प्रस्र्ाव दर्ात भएको 
धमधर्ले 30 ठदन धभर प्रदेश सभामा एक छानवीन सधमधर् गठन गररनेछ । 

(४) अध्यक्ष वा सदस्य धबरुर्द्को आरोपको प्रस्र्ाव उपर छानववन गने सम्वन्िी अन्य व्यवस्था र्ोवकए 
वमोजजम हनुेछ । 

(५) उपदफा (३) वमोजजमको सधमधर्ले पदमकु्त गने भनी धसफाररस सवहर्को प्रस्र्ाव प्रदेश सभामा 
पेश गरेमा र प्रदेश सभामा र्त्काल कायम रहेको सम्पूणत सदस्य संतयाको दईु धर्हाई बहमुर्ले प्रस्र्ाव पाररर् 
गरेमा अध्यक्ष वा सदस्य पदवाट मकु्त हनुेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोजजम पदमकु्त भएको व्यजक्तले त्यस्र्ो पदवाट पाउन े कुन ै सवुविा धलन र 
भववष्यमा कुनैपधन सावतजधनक पदमा धनयजुक्त वा मनोधनर् हनु सक्ने छैन । 

५. पनु्ाः धनयजुक्त नहनुाेः (१) आयोगका अध्यक्ष र्था सदस्यको पनुाः धनयजुक्त हनु सक्ने छैन र धनजहरु कुनैपधन 
सरकारी सेवामा धनयजुक्तका लाधग ग्राह्य हनुे छैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए र्ापधन देहायको अवस्थामा आयोगको अध्यक्ष र 
सदस्य देहायको पदमा धनयजुक्तको लाधग ग्राह्य हनु सक्नेछ : 

(क) संवैिाधनक धनकायको पदाधिकारीको पदमा धनयकु्त हनु, 
(ख) प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्य सोही आयोगको अध्यक्ष पदमा धनयकु्त हनु, र 
(ग) कुनै राजनीधर्क पदमा वा कुनै ववषयको अनसुन्िान, जाँचबझु वा छानवीन गने वा कुन ै

ववषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्र्व्य वा धसफाररस पेश गने कुनै पदमा धनयकु्त  
हनु । 
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(3) आयोगको सदस्य सोही आयोगको अध्यक्ष पदमा धनयकु्त हनुे भएमा धनजको पदाविी गणना गदात 
धनज सदस्य भएको अवधि समेर्लाई जोर्ी गणना गररनेछ । 

  

६. पाररश्रधमक र सेवाका शर्ताः आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पाररश्रधमक र सेवाका शर्त प्रदेश कानून बमोजजम 
हनुेछ ।आयोगका अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म धनजहरूलाई मकात पने गरी पाररश्रधमक र 
सेवाका शर्त पररवर्तन गररने छैन । 

  र्र चरम आधथतक ववशंृ्रखलर्ाका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हनुे 
छैन । 

७. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकाराः (१) प्रदेश धनजामर्ी सेवाको पदमा धनयजुक्तका लाधग उपयकु्त उम्मेदवार 
छनौट गनत परीक्षा सञ्चालन गनुत आयोगको कर्तव्य हनुेछ । 

       (२) प्रदेश धनजामर्ी सेवाको पद बाहेक प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठठर् 
संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र्था स्थानीय र्हको संगठठर् संस्थाको सेवाको पदमा पदपूधर्तका लाधग 
धलइने धलजखर् परीक्षा आयोगले सञ्चालन गनेछ । 

(३) प्रदेश धनजामर्ी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पद, प्रदेश संगठठर् संस्थाको सेवाको पद, 
स्थानीय सरकारी सेवाको पद र्था स्थानीय र्हको संगठठर् संस्थाको सेवाको पदमा स्थायी धनयजुक्त गदात 
आयोगको परामशत धबना गररने छैन । 

 (४) देहायका ववषयमा आयोगको परामशत धलन ुपनेछाः–  

(क) प्रदेश धनजामर्ी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पद र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा 
६ मवहना भन्दा बढी समयका लाधग धनयजुक्त गदात उम्मेदवारको उपयकु्तर्ाको ववषयमा, 

(ख) प्रदेश धनजामर्ी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठठर् संस्थाको सेवा र स्थानीय 
सरकारी सेवा र्था स्थानीय र्हको संगठठर् संस्थाको सेवाको पदमा कमतचारीको सेवा, शर्त 
सम्बन्िी कानूनको ववषयमा, 

(ग) प्रदेश धनजामर्ी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठठर् संस्थाको सेवा र स्थानीय 
सरकारी सेवा र्था स्थानीय र्हको संगठठर् संस्थाको सेवाको पदमा धनयजुक्त, बढुवा र 
ववभागीय कारवाही गदात अपनाउनपुने धसर्द्ान्र्को ववषयमा, 

(घ) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा धनयजुक्त र्था बढुवा गदात अपनाउनपुने धसर्द्ान्र्को ववषयमा, 
(ङ) कुन ै एक प्रकारको प्रदेश धनजामर्ी सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदबाट अको 

प्रकारको प्रदेश धनजामर्ी सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा वा प्रदेश अन्य सरकारी 
सेवाबाट प्रदेश धनजामर्ी सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गदात 
उम्मेदवारको उपयकु्तर्ाको ववषयमा, र  

(च) प्रदेश धनजामर्ी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाका कमतचारीलाई 
ठदइने ववभागीय सजायको ववषयमा । 

(५)  उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा उजल्लजखर् काम, कर्तव्य र अधिकारका साथै अन्य काम 
कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग देहायको आिार र मापदण्र् बमोजजम गनुत पनेछाः- 

(क) लोक सेवा आयोगसम्बन्िी प्रचधलर् कानूनी व्यवस्थाको आिारभरू् मान्यर्ा र धसर्द्ान्र्, र  

(ख) ववधभन्न सेवाको लाधग उपयकु्त उम्मेदवार छनौटका लाधग सञ्चालन गररने परीक्षाको वकधसम, 
पाठ्यक्रम र्जुतमा, पररक्षण ववधि धनिातरण, ववज्ञहरुको छनौट, प्रचनपर धनमातण र्था 
पररमाजतन, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपजुस्र्कामा संकेर् नम्बरको प्रयोग, उत्तरपजुस्र्का परीक्षण, 
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अन्र्रवार्ात सञ्चालन, नधर्जा प्रकाशन र धसफाररस लगायर्का काम कारवाही सम्बन्िमा 
लोकसेवा आयोगले अपनाएको अभ्यास, ववधि र्था मापदण्र् । 

(६) आयोगले आफूले गरेको काम कारवाहीको बावषतक प्रधर्वेदन र्यार गरी प्रदेश प्रमखु समक्ष पेश 
गनेछ र प्रदेश प्रमखुले मतुयमन्री माफत र् प्रदेश सभा समक्ष पेश गनत लगाउनेछ । 

८. कायतववभाजनाः अध्यक्ष र सदस्यको कायतववभाजन आयोगले र्ोके बमोजजम हनुेछ । 

९. कायतवाहक भई काम गनेाः कुन ैकारणबश अध्यक्षको पद ररक्त भएमा वा सार् ठदन भन्दा बढी अनपुजस्थर् 
रहेको अवस्थामा आयोगको वररष्ठर्म सदस्यले आयोगको कायतवाहक अध्यक्ष भई काम गनेछ । 

१०. आयोगको बैठकाः (१) संवविान, यो ऐन र अन्य प्रचधलर् कानून बमोजजम आयोगले गनुतपने सबै काम आयोगको 
बैठकवाट धनणतय भए बमोजजम हनुेछ । 

(२) आयोगको बैठकको अध्यक्षर्ा आयोगको अध्यक्षले गनेछ ।  

(३) आयोगको बैठकमा बहमुर्को धनणतय मान्य हनुेछ र मर् बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षर्ा गने 
व्यजक्तले धनणातयक मर् ठदनेछ । 

(४) आयोगको र्त्काल कायम रहेका अध्यक्षसवहर् अको एकजना सदस्य गरी दईुजना उपजस्थर् 
भएमा आयोगको बैठक बस्न सक्नेछ ।  

(५) आयोगको धनणतय पजुस्र्कामा उपजस्थर् सदस्यहरुले हस्र्ाक्षर गनुत पनेछ । 

(६) आयोगको धनणतय आयोगको सजचवले प्रमाजणर् गनेछ । 

(७) आयोगको बैठक सम्बन्िी अन्य कायतववधि आयोगले धनिातरण गरे बमोजजम हनुेछ । 

११. आयोगको कायातलयाः (१) आयोगको कायत सञ्चालन र्था व्यवस्थापनको लाधग आवश्यकर्ा अनसुार कायातलय 
स्थापना गनत सवकनेछ । 

(२) आयोग गठन हुँदाका बखर् लोक सेवा आयोगका कायम रहेका कायातलयबाट आयोगको कायत 
सञ्चालन र्था व्यवस्थापन गनत सहयोग धलन सवकनेछ । 

(३) आयोगको संगठन संरचना र कमतचारीको दरवन्दी आयोगको धसफाररसलाई आिार धलई प्रदेश 
सरकारले स्वीकृर् गरे बमोजजम हनुेछ ।  

१२. कमतचारी सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) आयोगको कायत सञ्चालन र्था व्यवस्थापनको लाधग आवश्यक पने 
कमतचारीको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गनेछ । 

  (२) आयोगमा कायतरर् कमतचारीलाई प्रदेश सरकारले अन्य कायातलयमा सरुवा गदात आयोगको सहमधर् 
धलन ुपनेछ । 

(३) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए र्ापधन दफा 11 को उपदफा (२) बमोजजम आयोगको 
कायत सञ्चालन र्था व्यवस्थापन गदात लोक सेवा आयोगका कायातलयबाट गनत सवकनेछ । 

 

पररच्छेद–३ 

शैजक्षक योग्यर्ा धनिातरण र्था पाठ्यक्रम 

१३. शैजक्षक योग्यर्ा धनिातरणाः (१) खुला प्रधर्योधगर्ाबाट पूधर्त गररने प्रदेश सेवाको पदको लाधग आवश्यक पने 
न्यूनर्म शैजक्षक योग्यर्ा सम्बजन्िर् सेवा,  समूह र्था उपसमूह सम्बन्िी प्रचधलर् कानूनमा धनिातरण भए 
बमोजजम हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम शैजक्षक योग्यर्ा धनिातरण गनुतअजघ सेवा, समूह र्था उपसमूह सञ्चालन गने 
मन्रालय वा धनकायले आयोगको परामशत धलन ुपनेछ । 

(३) अन्य प्रचधलर् कानूनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए र्ापधन कुनै उम्मेदवारले कुनै विचिववद्यालय 
वा जशक्षण संस्थाबाट प्राप्त गरेको शैजक्षक योग्यर्ा सम्बजन्िर् सेवा, समूह वा उपसमूहको कुनै पदको लाधग 
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धनिातरण गररएको शैजक्षक योग्यर्ा सरह छ, छैन भन्न ेठद्ववविा भएमा सो सम्बन्िमा आयोगले प्रचधलर् कानूनको 
अिज्नमा रही धनणतय गरे बमोजजम हनुेछ । 

१४. पाठ्यक्रम धनमातणाः (१) प्रदेश सेवाका पद पूधर्त गनतको लाधग आयोगले धलने परीक्षाको पाठ्यक्रम, अङ्कभार, 

उत्तीणातङ्क, परीक्षण ववधि र र्त् सम्बन्िी अन्य व्यवस्था आयोगले धनिातरण गरी सावतजधनक गनुतपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम धलजखर् परीक्षाको पाठ्यक्रम, अङ्कभार, उत्तीणातङ्क, परीक्षण ववधि र 
र्त् सम्बन्िी अन्य व्यवस्था धनिातरण गदात आयोगले सम्बजन्िर् प्रदेश मन्रालय वा धनकाय, स्थानीय र्ह र 
सम्बजन्िर् ववषयको ववशेषज्ञस्ँग परामशत धलन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजजम पाठ्यक्रम धनमातणका लाधग आयोगले पाठ्यक्रम धनिातरण सधमधर् 
गठन गनत सक्नेछ । 

(४) यस दफा बमोजजम पाठ्यक्रम स्वीकृर् गदात सेवा सञ्चालन गने सम्बजन्िर् मन्रालय वा धनकाय 
र्था  स्थानीय र्हको प्रधर्वक्रया धलन ुपनेछ । 

(५) यस दफा बमोजजम पाठ्यक्रम धनमातण गदात आवश्यकर्ाअनसुार सम्बजन्िर् पदको कायत वववरण र 
शैजक्षक योग्यर्ा समेर्लाई आिार धलई पाठ्यक्रम लागू हनुे धमधर्, प्रत्येक ववषयको पूणातङ्क, उत्तीणातङ्क, परीक्षा 
प्रणाली, परीक्षाको माध्यम भाषा, प्रचनको अङ्कभार र समय समेर्का कुराहरु समावेश गनुत पनेछ । 

 

पररच्छेद–४ 

पदपूधर्त सम्बन्िी व्यवस्था 
१५. उम्मेदवारको  छनौट गने र्ररका्ाः- (१) आयोगले प्रदेश धनजामर्ी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश 

संगठठर् संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय र्हको संगठठर् संस्थाको सेवाको पदमा कमतचारी 
धनयजुक्तका लाधग उपयकु्त उम्मेदवारको छनौट गदात धलजखर् परीक्षाका अधर्ररक्त देहायको कुन ै एक वा 
एकभन्दा बढी र्ररका अपनाउन सक्नेछाः- 

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

(ग)  अन्र्वातर्ात, र 

(घ)  आयोगले समय समयमा र्ोकेका अन्य र्ररका । 

(२) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूधर्तका लाधग धलइन ेधलजखर् परीक्षा आयोगले सञ्चालन गनेछ । 

१६. पदपूधर्तको मागाः (१) प्रदेश धनजामर्ी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठठर् संस्थाको सेवा, स्थानीय 
सरकारी सेवा र स्थानीय र्हको संगठठर् संस्थाको सेवाको पदमा पदपूधर्तको लाधग सम्बजन्िर् अजतर्यारवालाले 
माग आकृधर् फाराम भर्ी धनिातररर् समयधभर आयोगमा पठाउन ुपनेछ । 

(२) पदपूधर्तको माग सम्बन्िी अन्य व्यवस्था आयोगले धनिातरण गरे बमोजजम हनुेछ । 

१७. पद संतया धनिातरणाः प्रदेश धनजामर्ी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठठर् संस्थाको सेवा, स्थानीय 
सरकारी सेवा र स्थानीय र्हको संगठठर् संस्थाको सेवाको पदपूधर्त गदात त्यस्र्ो सेवाको शर्त सम्बन्िी कानूनमा 
उल्लेख भएको प्रधर्शर् बमोजजम पद संतया धनिातरण गरी खुला प्रधर्योधगर्ा वा बढुवाद्वारा पदपूधर्त गनुत पनेछ । 

१८. ववज्ञापन प्रकाशन गनेाः (१) आयोगले प्रदेश सेवाको ररक्त पदपूधर्त गनतको लाधग प्रत्येक बषतको लाधग 
कायतर्ाधलका बनाई ववज्ञापन प्रकाशन गनुत पनेछ । 

(२) दफा १7 बमोजजम पद संतया धनिातरण भएपधछ आयोगले खुला प्रधर्योधगर्ा र्था बढुवाद्वारा 
पदपूधर्त गनत छुट्टाछुटै्ट ववज्ञापन प्रकाशन गनुत पनेछ । 

(३) पदपूधर्तका लाधग आयोगले धलन े परीक्षाको लाधग ववज्ञापन गदात ववज्ञापनमा देहायको वववरण 
खुलाउन ुपनेछाः- 
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(क) ररक्त पदसंतया, सेवा, समूह, उपसमहु, र्ह 

(ख) न्यूनर्म शैजक्षक योग्यर्ा, र्ालीम र अनभुव आवश्यक हनुेमा सो कुरा, 
(ग) परीक्षा दस्र्रु,  

(घ) दरखास्र् फार्ाम बझुाउने म्याद, स्थान, परीक्षा हनुे धमधर्, स्थान र्था परीक्षाको र्ररका र 
परीक्षाको माध्यम (भाषा), 

(ङ) दरखास्र् फाराम बझुाउने अजन्र्म म्यादमा आवश्यक पने उमेरको हद, 

(च) प्रचधलर् कानून बमोजजम स्थापना भएको सम्बजन्िर् व्यवसावयक पररषदमा दर्ात, अद्यावधिक 
वा नवीकरण आवश्यक हनुेमा सो कुरा,  

(छ) दरखास्र् पेश गने र्ररका, र 

(ज) आयोगले र्ोकेको अन्य आवश्यक कुराहरु । 

(४) उपदफा (३) बमोजजम ववज्ञापन प्रकाशन गदात आयोगले कम्र्ीमा प्रदेशस्र्रका दैधनक समाचारपर, 

आयोगको वेभसाइट वा आवश्यकर्ा अनसुार सञ्चारका अन्य माध्यम माफत र् ववज्ञापन प्रकाशन गनुत पनेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोजजम दरखास्र् फाराम बझुाउने म्याद ठदँदा पवहलो पटक ववज्ञापन प्रकाशन 
भएको धमधर्ले कम्र्ीमा एक्काइस ठदन ठदन ुपनेछ । 

(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए र्ापधन दरखास्र् फाराम बझुाउन े म्याद समाप्त 
भएको धमधर्ले सार् ठदनधभर दरखास्र् दस्र्रुको दोब्बर दस्र्रु धर्री दरखास्र् फाराम बझुाउने व्यवस्था गनुत 
पनेछ । 

 (७) खुला प्रधर्योधगर्ा वा बढुवाद्वारा पदपूधर्त गदात धलइने परीक्षा दस्र्रु, दरखास्र् फारामको ढाँचा र 
परीक्षासम्बन्िी अन्य व्यवस्था आयोगले धनिातरण गरे बमोजजम हनुेछ । 

१९. उम्मेदवारको उमेर र योग्यर्ाको गणनााः (१) दफा 18 बमोजजम प्रकाजशर् धबज्ञापनमा उम्मेदवार हनुको लाधग 
प्रचधलर् कानून बमोजजम पगु्न ुपने उमेर पूरा भएको र्था उमेरको हद ननाघेको हनु ुपनेछ । 

(२) उम्मेदवारको उमेरको गणना गदात धनजले दरखास्र् फाराम साथ पेश गरेको जशक्षण संस्थाको 
प्रमाणपरमा वकवटएको जन्मधमधर् वा नागररकर्ाको प्रमाणपरमा वकवटएको जन्मधमधर्बाट हनु आउने उमेरमध्ये 
जनु उमेरबाट धनज पवहले जजन्मएको देजखन्छ सोही आिारमा धनजको उमेरको गणना गनुत पनेछ। 

(३) दफा 18 को उपदफा (५) बमोजजम ठदइएको अजन्र्म म्याद पधछ जारी हनुे शैजक्षक योग्यर्ा, 
र्ाधलम, व्यावसावयक पररषद्  दर्ात, सम्वर्द्र्ा र समकक्षर्ालाई मान्यर्ा ठदइने छैन । 

२०. दरखास्र् फाराम उपर छानववन गनेाः (१) आयोगमा म्यादधभर प्राप्त दरखास्र् फाराम ववज्ञापनमा उल्लज्खज्र् 
शर्त बमोजजम ररर् पगेु नपगेुको रुज ुगदात रीर्पूवतकको देजखएमा सो दरखास्र् स्वीकृर् गनुत पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम दरखास्र् फाराम रुज ुगदात रीर् नपगेुको पाइएमा त्यस्र्ो दरखास्र् फाराम 
उपर कुनै कारबाही गररने छैन । 

            (३) परीक्षा प्रवेशपर जारी भइसकेपधछ कुन ैउम्मेदवारको दरखास्र् फाराम ररर् पूवतकको नभएको पवुि 
भएमा त्यस्र्ो दरखास्र् फाराम रद्द गनत बािा पगेुको माधनने छैन । 

(४) कुनै पधन उम्मेदवारको दरखास्र् फाराम शर्त राखी स्वीकृर् गररने छैन । 

२१. परीक्षा प्रवेशपर सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) आयोगबाट दरखास्र् फाराम स्वीकृर् भएपधछ उम्मेदवारलाई परीक्षाको 
प्रवेश पर ठदन ुपनेछ । 

(२) परीक्षाको प्रवेशपरको ढाँचा आयोगले धनिातरण गरे बमोजजम हनुेछ । 

(३) उम्मेदवारले प्रवेशपरमा उल्लेख भएका शर्तहरू पालन गनुतपनेछ र त्यस्र्ो शर्तहरूको पालना 
नगने उम्मेदवारलाई आयोगले यस ऐनको अिीनमा रही कारबाही गनत सक्नेछ । 
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(४) आयोगले प्रदान गरेको परीक्षा प्रवेशपर हराएमा वा नाधसएमा त्यस्र्ो व्यजक्तले प्रवेश परको नक्कल 
माग गरेमा आयोगले र्ोकेको दस्र्रु धलई प्रवेशपरको प्रधर्धलवप उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

(५) परीक्षामा प्रवेश पर नधलई आउने उम्मेदवारलाई परीक्षामा सहभागी गराउन आयोग बाध्य 
हनुेछैन । 

२२. उम्मेदवारको नामावली प्रकाशनाः (१) प्रत्येक ववज्ञापनको लाधग दरखास्र् फाराम ठदने दफा 18 को उपदफा 
(५) र (६) बमोजजमको म्याद समेर् समाप्त भएपधछ आयोगले दरखास्र् फाराम स्वीकृर् भएका सबै 
उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गनुत पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको नामावली परीक्षा हनुभुन्दा कम्र्ीमा पन्र ठदन अगाधर् प्रकाशन गररसक्न ु
पनेछ । 

२३. ववज्ञापन वा परीक्षा रद्द गनत सक्नाेः (१) आयोगले प्रकाशन गरेको ववज्ञापन बमोजजम पदपूधर्त गनुत नपने वा पद 
आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हनु ु अगावै अजतर्यारवालाले सो ववज्ञापन रद्द गररठदन कारणसवहर् 
धलजखर् अनरुोि गरेमा आयोगले त्यस्र्ो ववज्ञापन रद्द गनत सक्नेछ । 

(२) आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरेको केन्रमा कुन ै वकधसमको अधनयधमर्र्ा भएमा वा कुनै बािा 
अवरोि उत्पन्न भई आजंशक वा पूणतरूपले परीक्षा सञ्चालन हनु नसकेमा आयोगले स्ोको कारण खुलाई सो 
ठदनको परीक्षा वा सम्बजन्िर् ववज्ञापनको परीक्षा आजंशक वा पूणत रुपमा रद्द गनत सक्नेछ । 

२४.  परीक्षा दस्र्रु वफर्ात पाउनाेः (१) दरखास्र् अस्वीकृर् भएमा वा ववज्ञापन रद्द भएमा त्यस्र्ो ववज्ञापनको लाधग 
आयोगले धलएको परीक्षा दस्र्रु सम्बजन्िर् व्यजक्तले वफर्ात पाउनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम परीक्षा दस्र्रु वफर्ात पाउने व्यजक्तले आयोगले सूचनामा र्ोकेको अवधिधभर 
परीक्षाको प्रवेश पर वा दस्र्रु बझुाएको रधसद सवहर् आयोग वा आयोगको कायातलयमा धनवेदन ठदनपुनेछ । 

 

२५. प्रचनपर धनमातण र परीक्षा सञ्चालनाः (१) आयोगले धलने सबै प्रकारका परीक्षाको लाधग प्रचनपरको धनमातण 
गदात सम्बजन्िर् ववषयववज्ञ वा ववशेषज्ञद्वारा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्रचनपर धनमातण गने ववषयववज्ञ वा ववशेषज्ञको योग्यर्ा, धनजले पालन 
गनुतपने शर्त एवं अन्य व्यवस्था आयोगले धनिातरण गरे बमोजजम हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोजजम प्रचनपरको धनमातण गने ववषयववज्ञ वा ववशेषज्ञलाई सम्बजन्िर् ववषयको 
पाठ्यक्रम, नमूना प्रचनपर, प्रचनपर धनमातणसम्वन्िी अन्य आवश्यक वववरण समेर् गोप्य रुपले उपलब्ि 
गराउन ुपनेछ । 

(४) प्रचनपर धनमातण गदात पाठ्यक्रममा र्ोवकएका ववषयमा आिाररर् भई अङ्कभार अनरुुप शैजक्षक 
योग्यर्ा र पदका र्ह अनसुार धनमातण गनुत पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजजम प्रचनपर धनमातण गदात देहायमा उल्लेख भएबमोजजमका प्रचनहरू राख्न 
सवकनेछाः– 

(क) प्रचनको जवाफमा परीक्षाथीहरूले आफ्ना ववचारहरू व्यातयात्मक रूपमा अधभव्यक्त गनत 
पाउने वकधसमका वणतनात्मक प्रचन, 

(ख) परीक्षाथीहरूले दईु िारणाको र्लुना गदै आफ्नो जवाफ प्रस्र्रु् गनुतपने वकधसमका 
र्लुनात्मक प्रचन, 

(ग) कुनै कुराको पक्ष वा ववपक्षमा आफ्नो ववचार अधभव्यक्त गरी कारण र पषु्याइँ ठदनपुने 
वकधसमका प्रचन, 
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(घ) प्रचनको जवाफमा परीक्षाथीहरूले आफ्नो धनजी िारणा प्रस्र्रु् गने अवसर ठदई स्वर्न्र 
ववचार अधभव्यक्त गनुतपने वकधसमका प्रचन, 

(ङ) कुनै घटना र वास्र्ववकर्ालाई पवुि गनतको लाधग कारण र असर उल्लेख गनुतपने 
वकधसमका प्रचन, 

(च) परीक्षाथीको बझुाई एवं प्रयोग गने क्षमर्ालाई जाँच्न छोटो उत्तर आउने वकधसमका प्रचन,  

(छ) समस्या समािान सम्बन्िी प्रचन, 

(ज) परीक्षाथीको बौवर्द्क ज्ञान र्था क्षमर्ा जाँच्न ेबस्र्गुर् वह ुवैकजल्पक प्रचन, र 
(झ) सीप र्था दक्षर्ा परीक्षण गने वकधसमका प्रचन । 

(७) आयोगले प्रत्येक ववषयको प्रचनपर धनमातण गदात सम्बजन्िर् क्षेरका ववषयववज्ञ वा ववशेषज्ञबाट 
कम्र्ीमा पाँच सेट प्रचनपर र्यार गराउन ुपनेछ । 

 (8) प्रचनपर धनमातण गदात सम्भव भएसम्म सबै पाठ्यांश (खण्र्, समूह, उपसमूह) बाट प्रचन समावेश 

गरी पाठ्यक्रममा धनिातररर् समयधभर उम्मेदवारले उत्तर लेख्न सक्ने वकधसमको हनुपुनेछ । 

२६. प्रचनको पररमाजतनाः (१) दफा २5 बमोजजम धनमातण गररएका प्रचनको पररमाजतन (मोर्रेशन) आवश्यकर्ा 
अनसुार एक वा एक भन्दा बढी ववषयववज्ञ वा ववशेषज्ञद्वारा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए र्ापधन प्रचनपर पररमाजतन गराउँदा एउटै 
प्रचनपरमा ववधभन्न खण्र्मा ववधभन्न क्षेरका प्रचन पररमाजतन गनुतपने अवस्था भएमा ववषयगर् क्षेर अनसुार दईु 
वा सोभन्दा बढी ववषयववज्ञ वा ववशेषज्ञबाट गराउन सवकनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजम प्रचनको पररमाजतन गदात सम्भव भएसम्म सबै पाठ्यांश (खण्र्, समूह, 

उपसमूह) बाट प्रचन समावेशगरी पाठ्यक्रममा धनिातररर् समयधभर उम्मेदवारले उत्तर लेख्न सक्ने वकधसमले गनुत 
पनेछ । 

(४) प्रचन पररमाजतन गदात देहायका कुराहरूमा ध्यान ठदन ुपनेछाः–  

(क) वववादास्पद र्था ठद्ववविायकु्त प्रचन नराख्न,े 

(ख) पाठ्यक्रम भन्दा बावहरका प्रचन नराख्न,े 

(ग) सम्बजन्िर् पद (शे्रणी वा र्ह) को स्र्रसँग धमल्ने वकधसमका प्रचन राख्न,े 

(घ) प्रचनपरको सेट र्यार गदात एक सेटधभर रहने प्रचनहरू नदोहोररने गरी र्यार गने, र 

(ङ) प्रचनको पररमाजतन सम्बन्िमा आयोगले र्ोकेको अन्य कायतववधिको पालना गने । 

(५) प्रचन पररमाजतन गदात उपयकु्त देजखए पधन प्रयोग नभएका प्रचनहरु धसलबन्दी गरी राखी प्रयोग 
गनत अनपुयकु्त देजखएका प्रचनहरू सम्बजन्िर् शाखाले र्त्काल िलु्याउन ुपनेछ । 

(६) कुन ैएक ववज्ञापन बमोजजम हनुे परीक्षाको लाधग सामान्यर्या प्रत्येक ववषयको कम्र्ीमा र्ीन सेट 
पररमाजजतर् प्रचनपर धनमातण गनुत गराउन ुपनेछ । 

२७. प्रचनपरको भण्र्ारण र्था छपाईाः (१) दफा २6 बमोजजम पररमाजतन गररएका प्रचनपरको भण्र्ारण गनत 
आयोगमा प्रचनपर भण्र्ार शाखा रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको प्रचनपर भण्र्ार शाखा आयोगले र्ोकेको अधिकृर्स्र्रको कमतचारीको 
जजम्मामा रहनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको प्रचनपर भण्र्ारणमा प्रचन पररमाजतन गदात उपयकु्त देजखएका र 
पररमाजजतर् प्रचन सेट मध्येबाट प्रयोग नभएका प्रचनहरु रहनेछन  ।  
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(४) दक्ष वा ववशेषज्ञले पररमाजतन गरेका र्ीन सेट प्रचन आयोगका अध्यक्ष वा धनजले र्ोकेको 
सदस्यले धसलबन्दी नखोली गोला प्रथाद्वारा छनौट गनुतपनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोजजम छनौट भएका प्रचनका सेटबाट आयोगले र्ोकेको कमतचारीले प्रचनपर 
छपाइ सम्बन्िी काम गोप्य रुपमा गनुतपनेछ । 

२८. धलजखर् परीक्षा सञ्चालनाः (१) आयोगले पद पूधर्तको लाधग प्रकाशन गरेको ववज्ञापन बमोजजम उम्मेदवारको 
छनौट गनत सोही ववज्ञापनमा उल्लेख भए बमोजजम धलजखर् परीक्षा सञ्चालन गनेछ । 

(२) परीक्षा सञ्चालन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था आयोगले धनिातरण गरे बमोजजम हनुेछ । 

२९. ववधभन्न चरणमा परीक्षा धलन सवकनाेः (१) आयोगले प्रदेश सेवाका पदमध्ये आयोगले र्ोकेको कुनै सेवा, समूह 
र्था उपसमूहको कुनै पदको लाधग संयकु्त वा छुट्टाछुटै्ट वा ववधभन्न चरणमा परीक्षा धलन सक्नेछ । 

  (२) ववधभन्न चरणमा परीक्षा धलने सम्बन्िी अन्य व्यवस्था आयोगले धनिातरण गरे बमोजजम हनुेछ । 

३०. धलजखर् परीक्षाको व्यवस्थापनाः (१) धलजखर् परीक्षा सञ्चालन गनतको लाधग धमधर् र समय धनिातरण गदात परीक्षा 
भवनको उपलब्िर्ा लगायर्का पक्षहरूलाई ववचार गरी धनिातरण गनुत पनेछ । 

(२) िेरै उम्मेदवार भएको ववज्ञापनको लाधग सामान्यर्या दईुसय जना उम्मेदवारका लाधग एक परीक्षा 
केन्र र्ोक्न ुपनेछ । 

(३) धलजखर् परीक्षामा केन्राध्यक्ष खटाउँदा सामान्यर्या परीक्षा हनुे शे्रणी वा र्हभन्दा कम्र्ीमा एकर्ह 
माधथको अधिकृर् कमतचारीलाई र्ोक्न ुपनेछ । 

(४) धलजखर् परीक्षामा उपलब्ि भएसम्म उप-केन्राध्यक्ष र सहायक केन्राध्यक्ष समेर् राजपरावङ्कर् 
कमतचारीलाई खटाउन ुपनेछ । 

३१. उत्तरपजुस्र्कामा सङे्कर् नम्बर राख्न ुपनेाः (१) आयोगले धलइने धलजखर् वा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न भएपधछ 
लोक सेवा आयोगले धनिातरण गरे बमोजजम उत्तरपजुस्र्कामा सङे्कर् नम्बर राख्न ुपनेछ । 

(२) ववद्यरु्ीय प्रणालीबाट उत्तरपजुस्र्का परीक्षण गने प्रयोजनको लाधग उत्तरपजुस्र्कामा बारकोर्को 
प्रयोग गनत सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) वमोजजम बारकोर्को प्रयोग गररएकोमा छुटै्ट सङे्कर् नम्वर प्रयोग गनुत पने छैन । 
३२. उत्तरपजुस्र्का परीक्षणाः (१) दफा ३१ बमोजजम उत्तरपजुस्र्कामा सङे्कर् नम्बर राखी सकेपधछ ववषयववज्ञ वा 

ववशेषज्ञद्वारा उत्तरपजुस्र्काको परीक्षण गराउन ुपनेछ । 

(२) उत्तरपजुस्र्काको परीक्षण गने ववषयववज्ञ वा ववशेषज्ञको योग्यर्ा, पालना गनुतपने शर्त वा 
उत्तरपजुस्र्का परीक्षण गनेसम्बन्िी अन्य व्यवस्था आयोगले धनिातरण गरे बमोजजम हनुेछ । 

३३. उत्तरपजुस्र्काको सम्परीक्षण र्था पनुाःपरीक्षणाः (१) आयोगले आवश्यक देखेमा सम्बजन्िर् ववषयववज्ञ वा 
ववशेषज्ञबाट परीक्षण भई प्राप्त भएका उत्तरपजुस्र्कामध्ये सबै वा केही उत्तरपजुस्र्का सम्वजन्िर् धबषयववज्ञ वा 
धबशेषज्ञद्वारा सम्परीक्षण गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम उत्तरपजुस्र्का सम्परीक्षण गदात ववषयववज्ञ वा ववशेषज्ञले पालना गनुतपने 
शर्तहरु पालना भएको नपाइएमा त्यस्र्ा उत्तरपजुस्र्काको पनुाः परीक्षण गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए र्ापधन धलजखर् परीक्षाको नधर्जा प्रकाशन भएपधछ 
उत्तरपजुस्र्काको पनुाः परीक्षण गररने छैन । 

३४. सीप परीक्षण र प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्याङ्कनाः (१) सीप परीक्षण र प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्याङ्कनको लाधग 
अध्यक्षले र्ोकेको सदस्य वा आयोगको अधिकृर् कमतचारीको अध्यक्षर्ामा सम्बजन्िर् ववषयको ववषयववज्ञ वा 
ववशेषज्ञ र अन्य एकजना व्यजक्त सदस्य रहेको एक मूल्याङ्कन सधमधर् रहनेछ । 

    र्र ववज्ञले परीक्षा ठदएकै समयमा र्त्काल अंक प्रदान गनुत पने परीक्षामा मूल्याङ्कन सधमधर् गठन गनुत पने 
छैन । 
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(२) सीप परीक्षण र प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्याङ्कन सम्बन्िी र्ररका र ववधि आयोगले धनिातरण गरे 
बमोजजम हनुेछ । 

३५. धलजखर् वा प्रयोगात्मक परीक्षाको नधर्जााः (१) आयोगले धलजखर् वा प्रयोगात्मक परीक्षाको नधर्जा प्रकाशन गदात 
त्यस्र्ो परीक्षामा उत्तीणत भएका उम्मेदवारमध्ये ररक्त पदको अनपुार्मा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने वणातनकु्रम 
अनसुार उम्मेदवारको नाम, थर र रोल नम्बर समेर् उल्लेख गरी नधर्जा प्रकाशन गनुत पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम नधर्जा प्रकाशन गदात अन्र्वातर्ात र्था ववधभन्न चरणमा धलइने अन्य 
परीक्षाको कायतक्रम र धमधर् समेर् उल्लेख गनुत पनेछ । 

(३) धलजखर् परीक्षाको नधर्जा प्रकाशन भएको धमधर्ले कम्र्ीमा पन्र ठदनपधछ र दईु मवहनाधभर 
धसफाररस गररसक्ने गरी अन्र्वातर्ात कायतक्रम र्ोक्न ुपनेछ । 

३६. पनुयोगाः (१) आयोगले सञ्चालन गरेको धलजखर् परीक्षाको नधर्जा प्रकाशन भएपधछ कुन ैउम्मेदवारले आफ्नो 
धलजखर् परीक्षाको कुन ैएक वा एकभन्दा बढी परको पनुयोग गरी पाउँ भनी पनुयोग गनुतपने पर उल्लेख गरी 
सो पदका लाधग र्ोवकएको परीक्षा दस्र्रुको आिा दस्र्रु संलग्न गरी धलजखर् परीक्षाको नधर्जा प्रकाशन भएको 
सार् ठदनधभर आयोगमा धनवेदन ठदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम धनवेदन परेमा त्यस्र्ो धलजखर् परीक्षाको नधर्जा प्रकाशनमा संलग्न बाहेक 
अन्य कमतचारीबाट प्राप्ताङ्कको पनुयोग गरी सोको नधर्जा सावतजधनक गनुतपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम पनुयोग गदात धनवेदकको नाम धलजखर् परीक्षाको नधर्जामा समावेश गनुत 
पने देजखएमा धलजखर् परीक्षाको नधर्जामा समावेश गरी संशोधिर् सूचना प्रकाशन गनुत पनेछ । 

३७. अन्र्वातर्ात सधमधर् गठनाः (१) उम्मेदवारको छनौटको लाधग अन्र्वातर्ात धलन आयोगको अध्यक्ष वा धनजले 
र्ोकेको सदस्य वा पदपूधर्त हनुे पदभन्दा माधथल्लो र्हको अधिकृर्स्र्रको कमतचारीको अध्यक्षर्ामा कम्र्ीमा 
र्ीन जना रहने गरी अन्र्वातर्ात सधमधर् गठन गररनेछ । 

(२) आयोगको मतुय कायातलय वाहेक अन्य कायातलयमा हनुे अन्र्वातर्ातको लाधग अन्र्वातर्ात सधमधर्को 
गठन आयोगद्वारा र्ोवकए बमोजजम हनुेछ । 

  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजजमको अन्र्वातर्ात सधमधर्मा सम्बजन्िर् क्षेरको एक जना ववषयववज्ञ वा 
ववशेषज्ञ रहने गरी गठन गनुत पनेछ । 

(४) यस दफा बमोजजम गठन हनुे अन्र्वातर्ात सधमधर्मा समावेशी सहभाधगर्ा हनुे गरी गनुत पनेछ । 

स्पिीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजनका लाधग अन्र्वातर्ात सधमधर्मा संवविानको िारा ४२ को 
उपिारा (१) मा उजल्लजखर् समहुका व्यजक्त मध्ये कम्र्ीमा एक जना सदस्य रहेमा समावेशी सहभाधगर्ा भएको 
माधननेछ । 

३८. अन्र्वातर्ातको मूल्याङ्कन सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) अन्र्वातर्ातमा उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गनतको लाधग आयोगले 
धनिातरण गरे बमोजजमको फाराम प्रयोग गनुत पनेछ । 

(२) अन्र्वातर्ातको अङ्कभार धलजखर् परीक्षाको कुल पूणातङ्कको बढीमा पन्र प्रधर्शर् हनुेछ । 

(३) अन्र्वातर्ात सधमधर्को अध्यक्ष वा सदस्यको अन्र्वातर्ातमा भाग धलने कुनै उम्मेदवारसँग नारे्दार 
भएमा अन्र्वातर्ात सधमधर्को त्यस्र्ो अध्यक्ष वा सदस्यले उक्त ववज्ञापनको अन्र्वातर्ातमा बस्न पाइन े छैन । 
नारे्दार भएको कुरा नधर्जा प्रकाशन हनु ुभन्दा अजघ प्रमाजणर् भएमा सो अन्र्वातर्ातकर्ातले प्रदान गरेको अङ्क 
गणना गररने छैन । 

(४) अन्र्वातर्ात सधमधर्को प्रत्येक सदस्यलाई अन्र्वातर्ात हनुे पदको वववरण, पाठ्यक्रम र अन्र्वातर्ात 
सम्वन्िी वववरण अन्र्वातर्ात हनुे स्थानमा अन्र्वातर्ात सरुु हनु ुभन्दा अगाधर् उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 
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(५) अन्र्वातर्ातमा पूणातङ्कको सत्तरी प्रधर्शर्भन्दा बढी वा पचास प्रधर्शर्भन्दा घटी अङ्क ठदन ु परेमा 
सोको कारण खुलाउन ु पनेछ । यसरी कारण नखुलाई अधिकर्म भन्दा बढी वा न्यूनर्म भन्दा घटी अङ्क 
ठदएकोमा बढीमा सत्तरी प्रधर्शर् र घटीमा पचास प्रधर्शर् अङ्क ठदएको मानी गणना गनुत पनेछ । 

३९. अधग्रम वा छुट अन्र्वातर्ात धलन सवकन े : (१) धलजखर् वा प्रयोगात्मक परीक्षाको प्रकाजशर् नधर्जामा समावेश 
भएको कुनै उम्मेदवारले मनाधसव कारण जनाई अन्र्वातर्ातको लाधग र्ोवकएको धमधर्भन्दा अगाधर् नै अन्र्वातर्ात 
धलईठदन सोको कारण उल्लेख गरी धनवेदन ठदएमा र धनवेदनको व्यहोरा मनाधसव देजखएमा आयोगले त्यस्र्ो 
व्यजक्तको लाधग अधग्रम अन्र्वातर्ात धलने व्यवस्था गनत सक्नेछ । 

(२) कुन ैउम्मेदवारले देहायको अवस्था परी अन्र्वातर्ातको लाधग र्ोवकएको धमधर् र समयमा उपजस्थर् 
हनु नसकेको प्रमाण सवहर् सो धमधर्ले पन्र ठदनधभर धनवेदन ठदएमा आयोगले धनवेदनको व्यहोरा मनाधसव 
देखेमा छुट अन्र्वातर्ात धलने व्यवस्था गनत सक्नछेाः– 

(क)  काब ुबावहरको पररजस्थधर् परेमा, 
(ख)  सरकारी कामको कारणबाट उपजस्थर् हनु नसकेमा, 
(ग)  वकररया बस्न ुपरेमा, 
(घ)  सतु्केरी भएमा, 
(ङ)  अन्र्वातर्ातमा उपजस्थर् हनु नसक्ने गरी आकजस्मक धबरामी भएमा । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए र्ापधन प्रयोगात्मक परीक्षा वा आयोगले 
र्ोकेका अजन्र्म चरणका अन्य परीक्षामा अनपुजस्थर् रहेको उम्मेदवारलाई अन्र्वातर्ातमा समावेश गराईने छैन । 

(४) अधग्रम र्था छुट अन्र्वातर्ातमा समावेश हनु ेउम्मेदवारले आयोगले धनिातरण गरे बमोजजमको दस्र्रु 
बझुाउन ुपनेछ । 

(५) अन्र्वातर्ात सम्बन्िी अन्य व्यवस्था आयोगले धनिातरण गरे बमोजजम हनुेछ । 

४०. प्रमाणपर पेश गनुत पनेाः (१) धलजखर् परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुले प्रयोगात्मक परीक्षा वा आयोगले 
धनिातरण गरेका अन्य परीक्षा हनुेमा परीक्षा हनु ुभन्दा अगाधर् आयोगमा सक्कल र दईु प्रधर् त्यसको प्रधर्धलवप र 
दरखास्र् फाराम पेश गनुतपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम पेश गरेको प्रमाण पर रुज ुगदात सेवामा प्रवेश पाउने उद्दशे्यले शैजक्षक 
योग्यर्ा, उमेर, नागररकर्ा, अनभुव आठद ढांटेको देजखएमा वा ववज्ञापन भएको पदको धनधमत्त र्ोवकए बमोजजम 
योग्यर्ा नभएको पाइएमा त्यस्र्ो उम्मेदवारलाई अन्र्वातर्ातमा समावेश गराइन े छैन र धनजको दरखास्र् रद्द 
हनुेछ । 

४१. कायातलय रोजाउन ुपनेाः सहायक स्र्रका पदमा धलजखर् परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारलाई अन्र्वातर्ात हनु ु
भन्दा अगाधर् कायातलय रोजाउन ुपनेछ ।  

४२. योग्यर्ाक्रमको सूची प्रकाशन गनेाः (१) उम्मेदवारको छनौट सम्बन्िी सम्पूणत प्रवक्रया सम्पन्न भएपधछ आयोगले 
सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने उम्मेदवारको रोल नम्बर, नाम, थर, बाब,ु आमा, बाजेको नाम, ठेगाना र धसफाररस 
गररएको धनकाय समेर् उल्लेख गरी योग्यर्ाक्रम अनसुार खुला र समावेशी र्फत  समेर्को अजन्र्म नधर्जा 
प्रकाशन गनुत पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम योग्यर्ाक्रमको सूची र्यार गदात उम्मेदवारहरूको कूल प्राप्ताङ्क बराबर 
भएमा देहायका आिारमा योग्यर्ाक्रम कायम गररनेछाः– 

(क)  धलजखर् परीक्षा हनुेमा धलजखर् परीक्षाको प्राप्ताङ्कका आिारमा, 
(ख)  धलजखर् परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षा हनुेमा खण्र् (क) बमोजजम योग्यर्ाक्रम नछुवट्टएमा 

प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्कका आिारमा,  
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(ग)  खण्र् (ख) बमोजजम पधन उम्मेदवारको योग्यर्ाक्रम नछुवट्टएमा अन्र्वातर्ातको प्राप्ताङ्कका 
आिारमा, 

(घ)  खण्र् (ग) बमोजजम पधन उम्मेदवारको योग्यर्ाक्रम नछुवट्टएमा सम्बजन्िर् पदको सेवा 
प्रवेशको लाधग र्ोवकएको न्यूनर्म शैजक्षक योग्यर्ाको प्राप्त अङ्कको प्रधर्शर् वा ग् रेधर्ङ्ग 
स्र्रको आिारमा, 

(ङ)  खण्र् (घ) बमोजजम पधन उम्मेदवारहरूको योग्यर्ाक्रम नछुवट्टएमा ववज्ञापन गररएको 
पदभन्दा एक र्ह मधुनको पदमा बहाल रहेको व्यहोरा दरखास्र् फाराममा उल्लेख गरेको भए 
त्यस्र्ो पदको जेष्ठर्ाका आिारमा, 

(च)  खण्र् (ङ) बमोजजम पधन उम्मेदवारहरूको योग्यर्ाक्रम नछुवट्टएमा वा खण्र् (घ) बमोजजम 
योग्यर्ाक्रम नछुट्टीएका उम्मेदवारको हकमा उमेरको ज्येष्ठर्ाका आिारमा, 

(३) उपदफा (२) मा उजल्लजखर् आिार बमोजजम पधन उम्मेदवारहरूको योग्यर्ाक्रम नछुवट्टएमा 
आयोगले धनिातरण गरे बमोजजम योग्यर्ाक्रम कायम गरी अजन्र्म नधर्जा प्रकाशन गररनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजजम अजन्र्म नधर्जा प्रकाशन गदात आयोगले धलएको समानस्र्रको एकभन्दा 
बढी पदको परीक्षामा उत्तीणत हनुे उम्मेदवारलाई दोहोरो नपने गरी पवहले नधर्जा प्रकाशन हनुे एक पदमा मार 
धसफाररश गनुत पनेछ । 

(५) यस दफा बमोजजम आन्र्ररक प्रधर्योधगर्ाको आिारमा हनुे बढुवाको योग्यर्ाक्रम सूची प्रकाशन 
गनुत अगाधर् कुन ैउम्मेदवार उपर बढुवाको उम्मेदवार हनु नपाउने गरी ववभागीय सजाय भएको आधिकाररक 
जानकारी हनु आएमा त्यस्र्ो उम्मेदवारको नाम हटाई योग्यर्ाक्रम सूची प्रकाशन गनुत पनेछ । 

(६) योग्यर्ाक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था आयोगले धनिातरण गरे बमोजजम हनुेछ । 

४३. एकमिु योग्यर्ाक्रमको सूची प्रकाशन गनेाः दफा ४२ बमोजजम योग्यर्ाक्रमको सूची प्रकाशन गदात एउटै 
परीक्षाको माध्यमबाट धसफाररस हनु ेआन्र्ररक, खुला र्था समावेशी समूहका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कूल 
अंकको आिारमा सेवा, समूह, उपसमूहको एकमिु योग्यर्ाक्रम सूची समेर् र्यार गरी प्रकाशन गनुत पनेछ । 

४४. उम्मेदवारले आफ्नो कूल प्राप्ताङ्क हेनत पाउनाेः अन्र्वातर्ातमा उपजस्थर् भएका उम्मेदवारहरुले सवै परीक्षाबाट प्राप्त 
गरेको कूल प्राप्ताङ्क अजन्र्म योग्यर्ाक्रम सूची प्रकाशन भएको धमधर्ले सार् ठदनपधछबाट सार् ठदन सम्म 
उम्मेदवार आफूले मार आफ्नो कूल प्राप्ताङ्क हेनत सक्ने गरी आयोगले व्यवस्था गनत सक्नेछ । 

४५. वैकजल्पक उम्मेदवारको सूचीाः (१) दफा ४३ बमोजजम उम्मेदवारको योग्यर्ाक्रम अनसुार अजन्र्म नधर्जा 
प्रकाशन गदात आयोगले धनिातरण गरे बमोजजमको सङ्खतयामा बैकजल्पक उम्मेदवारको सूची समेर् प्रकाशन 
गनुतपनेछ । 

  र्र, वैकजल्पक उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गदात पयातप्त सङ्खतयामा उम्मेदवार उपलब्ि हनु नसकेमा 
धनिातरण गरेको संतया भन्दा कम सङ्खतयामा पधन उम्मेदवारको वैकजल्पक सूची प्रकाशन गनत बािा पने छैन।  

(२) खुला र समावेशी समूहको एकमषु्ठ योग्यर्ाक्रम प्रकाशन हनु े ववज्ञापनमा एउटै सेवा, समूह, 

उपसमूह वा शे्रणीको पधछल्लो ववज्ञापनबाट धसफाररस हनु े उम्मेदवारको नाम अजघल्लो ववज्ञापनको वैकजल्पक 
सूचीमा समावेश नगरी क्रमशाः धनज भन्दा पधछल्लो क्रमको उम्मेदवारको नाम समावेश गरी वैकजल्पक सूची 
प्रकाशन गनत सवकनेछ ।  

४६. धनयजुक्तको लाधग धसफाररस गनेाः (१) आयोगले धनयजुक्तको लाधग अजतर्यारवाला समक्ष धसफाररस पठाउँदा 
सम्बजन्िर् उम्मेदवारले बझुाएको एक प्रधर् दरखास्र् फाराम र सो साथ पेश गरेको प्रमाणपरको एक एक प्रधर् 
प्रधर्धलवप समेर् पठाउन ुपनेछ । 

(२) आयोगले सहायक स्र्रको पदको धनयजुक्तको लाधग अजतर्यारवाला समक्ष धसफाररस गदात देहायका 
आिारमा गनुत पनेछाः– 
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(क) योग्यर्ाक्रम अनसुार उम्मेदवारले रोजेको प्राथधमकर्ाको कायातलय, 

  र्र एकभन्दा बढी उम्मेदवारले एउटै कायातलय रोजेको अवस्थामा पवहलो 
योग्यर्ाक्रममा रहेको उम्मेदवारले प्राथधमकर्ा पाउनेछ । 

(ख) उम्मेदवारले रोजेको कायातलय बाँकी नरहे वा कुनै पधन कायातलय रोजेको नभएमा त्यस्र्ा 
उम्मेदवारलाई योग्यर्ाक्रमानसुार सम्भव भएसम्म घर पायकको कायातलय । 

४७. वैकजल्पक उम्मेदवार धसफाररसाः (१) आयोगले देहायको अवस्थामा वैकजल्पक उम्मेदवारको सूचीमा रहेका 
उम्मेदवारलाई योग्यर्ाक्रम अनसुार धनयजुक्तको लाधग धसफाररस गनुत पनेछाः– 

(क) धनयजुक्तको लाधग धसफाररस गररएको उम्मेदवारले धनयजुक्तको सूचना पाएको वा सूचना 
प्रकाजशर् भएको धमधर्ले र्ीस ठदनधभर धनयजुक्त पर नधलएमा, 

(ख) धनयजुक्तको लाधग धसफाररस गररएको उम्मेदवारले धनयजुक्त बजुझधलएको धमधर्ले प्रचधलर् 
कानून बमोजजमको अवधिधभर सम्बजन्िर् कायातलयमा बहाली नगरेको आिारमा 
अजतर्यारवालाले धनजको धनयजुक्त बदर गरेमा, 

(ग) आयोगबाट धनयजुक्तको लाधग धसफाररस गररएको कुनै उम्मेदवार धसफाररस हुँदाका बखर् 
प्रचधलर् नेपाल कानून बमोजजम अयोग्य रहेको कुरा धसफाररस भई सकेपचिार् मार 
जानकारी हनु आई आयोगबाट त्यस्र्ो उम्मेदवारको धसफाररस रद्द भई अजतर्यारवालाले 
धनजको धनयजुक्त बदर गरेमा, 

(घ) धनयजुक्तको लाधग धसफाररस गररएको उम्मेदवारको धसफाररस भएको धमधर्ले एक वषतधभर 
मतृ्य ु भई वा धनजले धनयजुक्त धलएको पदबाट राजजनामा ठदई वा धनजको अन्य पदमा 
धनयजुक्त भई वा अन्य कुनै कारणले धनजले धनयजुक्त धलएको पद ररक्त हनु आएमा, र 

(ङ) धनयजुक्तको लाधग धसफाररस भएको उम्मेदवारले सम्बजन्िर् कायातलयमा आफैं  उपजस्थर् भई 
धनयजुक्त नधलने व्यहोराको धनवेदन पेश गरी सनाखर् गरेमा । 

(२) यस उपदफा बमोजजमको कुनै अवस्था परेमा अजतर्यारवालाले पद ररक्त भएको धमधर्ले सार् 
ठदनधभर आयोगलाई जानकारी ठदन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए र्ापधन पद ररक्त भएको सार् ठदन धभर जानकारी 
ठदन नसकेको मनाधसव कारण सवहर् अजतर्यारवालाबाट लेखी आएमा आयोगले वैकजल्पक सूचीमा रहेको 
उम्मेदवारलाई योग्यर्ाक्रम अनसुार धनयजुक्तको लाधग धसफाररस गनत सक्नेछ । 

र्र आयोगले धनयजुक्तको लाधग धसफाररस गरेको एक वषत नाघेपधछ लेखी आएमा वैकजल्पक 
उम्मेदवारलाई धनयजुक्तको लाधग धसफाररस गनत पाइन ेछैन । 

४८. अस्थायी उम्मेदवारको सूची प्रकाशनाः (१) दफा ४२ को उपदफा (१) बमोजजम योग्यर्ाक्रमको सूची प्रकाशन 
गदात खुला मागपद संतयाको बीस प्रधर्शर् उम्मेदवारहरु समावेश गरी देहाय बमोजजम अस्थायी उम्मेदवारको 
सूची प्रकाशन गनुत पनेछाः– 

(क) खुला प्रधर्योधगर्ार्र  फ अन्र्वातर्ातमा समावेश भएका र्र वैकजल्पक उम्मेदवारको सूचीमा 
समावेश हनु नसकेका सवै,  

(ख) धलजखर् परीक्षाबाट अन्र्वातर्ातका लाधग छनौट हनु नसकेका र्र उत्तीणातङ्क प्राप्त गरेकाहरू 
मध्येबाट योग्यर्ाक्रमको आिारमा,  

र्र अस्थायी पदपूधर्तका लाधग आयोगमा अनरुोि भई आएको अवस्थामा सो भन्दा बढी 
संतयामा उम्मेदवारको नाम समावेश गनत बािा पनेछैन । 

(२) उपदफा (२) बमोजजम बीस प्रधर्शर्सम्म उम्मेदवारहरूको नाम समावेश गदात एकजना मार 
उम्मेदवार हनुे भएमा कम्र्ीमा दईु जना उम्मेदवारको नाम समावेश गनुत पनेछ । 
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(३) यस दफा बमोजजम अस्थायी धनयजुक्तको प्रयोजनको लाधग सूची प्रकाशन गदात प्रयोगात्मक परीक्षा 
हनुे पदको हकमा त्यस्र्ो परीक्षामा अनतु्तीणत उम्मेदवारको नाम समावेश गररने छैन । 

४९. अस्थायी धनयजुक्तको लाधग धसफाररस गनेाः (१)सेवा, समूह र्था उपसमूहसँग सम्बजन्िर् प्रचधलर् कानून बमोजजम 
अस्थायी धनयजुक्तको लाधग आयोगमा माग भई आएमा आयोगले बैकजल्पक उम्मेदवारको सूचीमा नाम समावेश 
भई स्थायी धनयजुक्त हनु नसकेका र अस्थायी उम्मेदवारको सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरू मध्येबाट 
योग्यर्ाक्रमको आिारमा धसफाररस गनेछ । 

(२) बैकजल्पक र्था अस्थायी सूचीमा समावेश भएका उम्मेदवारको सङ्खतया भन्दा अस्थायी धनयजुक्तको 
लाधग माग भएको सङ्खतया बढी भएमा आयोगले सो भन्दा अजघल्लो ववज्ञापनमा बैकजल्पक र्था अस्थायी सूचीमा 
रहेको उम्मेदवारलाई समेर् अस्थायी धनयजुक्तको लाधग धसफाररस गनत सक्नेछ । 

(३) यस दफा बमोजजम अस्थायी धनयजुक्तको लाधग धसफाररस गदात बढीमा छ मवहनासम्मको लाधग 
धसफाररस गनुतपनेछ । 

 

 

पररच्छेद–५ 

परामशत सम्बन्िी व्यवस्था 
५०. ववभागीय सजायको धबषयमा आयोगको परामशत धलन ुपनेाः (१) प्रदेश सेवाक्ा पदमा बहाल रहेका कमतचारीलाई 

ठदइने ववभागीय सजायको धबषयमा आयोगको परामशत धलंदा सेवा शर्त सम्बन्िी प्रचधलर् कानून बमोजजम 
र्ोवकएको प्रवक्रया पूरा गरी सजाय गने अधिकारीको धनणतयसवहर् सक्कलै फाइल आयोगमा पठाउन ुपनेछ । 

(२) ववभागीय सजायको कारवाही गदात देहाय बमोजजम रीर् पूरा भएको हनु ुपनेछ :- 
(क) ववभागीय सजायको लाधग सेवा, समूह सम्बन्िी प्रचधलर् कानून बमोजजम सजाय गनत 

अधिकार प्राप्त अधिकारीले कसूर र सजाय प्रस्र्ाव गरेको, 
(ख) सम्बजन्िर् कमतचारीलाई लगाइएको अधभयोग र सजाय कुन कानून अन्र्गतर्को हो सो कुरा 

स्पि खुलाएको, 
(ग) सजाय प्रस्र्ाव गनुतपूवत सम्बजन्िर् कमतचारीलाई आफ्नो सफाइ पेश गनतको लाधग सेवा 

सम्वन्िी कानून बमोजजम मौका ठदएको, 
(घ) सेवा सम्बन्िी कानूनमा सफाई पेश गने अवधि नर्ोवकएकोमा सफाई पेश गनत कम्र्ीमा  

र्ीस ठदनको म्याद ठदएको, 
(ङ) अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बजन्िर् कमतचारीले ठदएको सफाइ उपर आिार र कारण 

खुलाई सफाईका वारेमा व्यक्त गरेको प्रधर्वक्रया फाइल संलग्न रहेको, 
(च) कुन कसरु वापर् कुन सजाय गनत खोजजएको हो कसरु खुलाई सजाय प्रस्र्ाव गररएको, र 

(छ) सम्बजन्िर् अधिकृर्को दस्र्खर् गरी कायातलयको छाप समेर् लगाई आयोगले धनिातरण गरे 
बमोजजमको फाराम फाइल संलग्न गरेको । 

(3) उपदफा (१) बमोजजम कुनै कमतचारीलाई एक प्रकारको ववभागीय सजाय गनत आयोगमा परामशत 
माग गररएकोमा आयोगबाट सो ववषयमा परामशत उपलब्ि नहुँदै वा परामशत उपलब्ि भएपधछ सो कमतचारीलाई 
प्रस्र्ाव गररएको सजायमा पररवर्तन गने गरी पनुाः परामशत माग गनत सवकने छैन । 

(4) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए र्ापधन सम्बजन्िर् कमतचारीले काब ु बावहरको 
पररजस्थधर् परी अजघ सफाई पेश गनत नसकेको कारण देखाई धनवेदन ठदएमा वा अजघ पेश गनत नसकेको 
महत्वपूणत सबूर् प्रमाण पधछ पेश हनु आएको कारणबाट सजाय गने अधिकारीलाई सजाय पररवर्तन गनुत पछत 
भन्ने लागेमा सो को कारण सवहर् आफ्नो राय उल्लेख गरी पवहले प्रस्र्ाव गरेको सजाय पररवर्तन गनत 
आयोगको पनुाः परामशत माग गनत सवकनेछ । 
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(5) यस दफा बमोजजम रीर् पगेुको नदेजखएमा रीर् परु् याई पठाउन आयोगले सम्बजन्िर् धनकायमा 
वफर्ात पठाउन ुपनेछ । 

५१. सेवाको शर्तसम्बन्िी कानूनको ववषयमा परामशत माग गनुत पनेाः (१) प्रदेश धनजामर्ी सेवाको शर्तसम्बन्िी 
कानूनको ववषयमा आयोगको परामशत धलँदा सेवा समूह सञ्चालन गने मन्रालयमाफत र् परामशत माग गनुत    
पनेछ । 

(२) प्रदेश सेवाको शर्तसम्बन्िी कुनै नयाँ कानून बनाउन वा भइरहेको कानूनमा संशोिन गनुत परेमा 
सोको कारण र आवश्यक वववरण समेर् खुलाई आयोगमा पठाउन ुपनेछ । 

(३) प्रदेश सेवाहरू गठन गनत आयोगको परामशत माग गदात सेवा गठनको उद्देश्य, त्यस्र्ो सेवा 
अन्र्गतर्को समूह वा उपसमूह र्था शे्रणी/र्ह ववभाजन, धनयजुक्त, बढुवा र सेवाका अन्य शर्तहरू र्था धनजामर्ी 
सेवा र नपेाल सरकारका अन्य सेवा अन्र्गतर्को ववधभन्न सेवासँग राख्नपुने एकरूपर्ा, समन्वय र सामञ्जस्यका 
कुराहरू समेर् स्पि पारी आयोगमा पठाउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजजम परामशत माग गदात आयोगसंग परामशत माग गने ववषयको प्रदेश 
सरकार मजन्रपररषदको धनणतय संलग्न गनुत पनेछ । 

(५) सेवा, शर्त सम्वन्िी कानूनको संशोिन सम्बन्िी ववषयमा परामशत माग गदात र्ीन महले ढाँचा र 
परुानो कानून खारेज गरी नया ँकानून बनाउँदा सोको कारण सवहर्को वववरण समेर् संलग्न हनु ुपनेछ । 

५२. सेवा, समूह वा उपसमूह पररवर्तन गनत परामशत माग गने : (१) कुनै एक प्रकारको प्रदेशसेवाको सेवा, समूह वा 
उपसमूहको पदबाट अको प्रकारको प्रदेशसेवाको सेवा, समूह वा उपसमूहको पदमा सेवा, समूह वा उपसमूह 
पररवर्तन गनत उम्मेदवारको उपयकु्तर्ाको ववषयमा आयोगको परामशत माग गदात देहाय अनसुारका कागजार् 
संलग्न भएको हनु ुपनेछाः– 

(क) सम्भाव्य उम्मेदवारको नाम, ठेगाना, शैजक्षक योग्यर्ा, अनभुव र धनयजुक्तसम्बन्िी वववरण, 

(ख) सेवा, समूह वा उपसमूह पररवर्तन गनत सम्बजन्िर् धनकायको सहमधर् धलनपुने पदका लाधग 
सम्बजन्िर् धनकायको र अन्य पदका हकमा सेवासञ्चालन गने प्रदेश मन्रालयको सहमधर्, 

(ग) सम्बजन्िर् सेवा, समूह वा उपसमूह सम्बन्िी प्रचधलर् कानूनले र्ोकेको आिार र 
औजचत्यको पवुि हनुे गरी अजतर्यारवालाले सेवा, समूह पररवर्तन गनुत पने कारण खुलाएको 
कागजार्, र 

(घ) सेवा, समूह वा उपसमूह पररवर्तन गने बारेको प्रदेश मजन्रपररषदको धनणतय । 

(२) सेवा, समूह वा उपसमूह पररवर्तन गनत परामशत माग भई आएमा आयोगले धलजखर् र्था अन्र्वातर्ात 
र प्रयोगात्मक परीक्षा आवश्यक पने पदका लाधग प्रयोगात्मक परीक्षा समेर्बाट त्यस्र्ो उम्मेदवारको 
उपयकु्तर्ाको परीक्षण गरी परामशत ठदन ुपनेछ । 

(३) सेवा, समूह वा उपसमूह पररवर्तन गनत उम्मेदवारको उपयकु्तर्ाको ववषयमा धलइन े धलजखर् 
परीक्षाको पाठ्यक्रम पररवर्तन हनुे सम्बजन्िर् पदको लाधग आयोगबाट धनिातररर् पाठ्यक्रमको सेवा सम्बन्िी 
एउटा परमा मार परीक्षा धलन सवकनेछ । 

(४) सेवा, समूह वा उपसमूह पररवर्तन गनत उम्मेदवारको उपयकु्तर्ाको ववषयमा धलइन े धलजखर् 
परीक्षाको उत्तीणातङ्क पचास प्रधर्शर् हनुेछ । 

(५) उम्मेदवारको उपयकु्तर्ाको ववषयमा धलइएको धलजखर् परीक्षामा उत्तीणातङ्क प्राप्त नगरेका 
उम्मेदवारलाई सेवा, समूह वा उपसमूह पररवर्तन गने धसफाररस गररनेछैन । 

(६) प्रदेश सेवाको कुन ैपद आवश्यक नभई दरबन्दी कटौर्ी भएको र सो कटौर्ी भएको सेवा, समूह, 

उपसमूहको पद अन्य कुनै पधन धनकायमा ररक्त नरहेको अवस्थामा प्रदेश सेवाको स्थायी पदमा धनयजुक्त धलई 
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कायतरर् कमतचारीको शैजक्षक योग्यर्ा र्था र्ाधलमसँग धमल्दो पदमा अन्र्वातर्ात धलई समायोजन गनत सवकन े   
छ । 

५३. आयोगले परामशत ठदनाेः आयोगले यस ऐन बमोजजम परामशत ठदँदा यस पररच्छेदमा उल्लेख भएका प्रवक्रयाहरु 
पूरा भएमा मार ठदनेछ । 

५४. आयोगको परामशत कायातन्वयन गनेाः (१) आयोगले ठदएको परामशत कायातन्वयन गने गराउने दावयत्व परामशत 
माग गने अधिकारीको हनुेछ । 

(२) कुनै ववशेष कारण वा पररजस्थधर् परी आयोगले ठदएको परामशत कायातन्वयन गनत सवकने अवस्था 
नभएमा त्यसको कारण खोली परामशत माग गने अधिकारीले पनुववतचारको लाधग आयोग समक्ष लेखी पठाउन ु
पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम पनुववतचारको लाधग लेखी आएमा आयोगलाई आफूले ठदएको परामशत 
पनुववतचार गनुत पने पयातप्त आिार, कारण र औजचत्य रहेको भन्न ेलागेमा आयोगले र्त्सम्बन्िमा पनुाः परामशत 
ठदन सक्नेछ । 

(४) ववभागीय सजाय सम्बन्िमा आयोगबाट प्राप्त परामशत आयोगले र्ोकेको अवधि धभर कायातन्वयन 
गरी आयोगलाई जानकारी ठदन ुपनेछ । 

५५. काम कारवाही बदर गनत सक्नाेः संवविान, यो ऐन र अन्य प्रचधलर् कानून बमोजजम आयोगको परामशत धलनपुने 
ववषयमा आयोगको परामशत नधलई कुनै काम कारवाही भए गरेमा आयोगले त्यस्र्ो काम कारवाही बदर गनत 
सक्नेछ । 

पररच्छेद–६ 

बढुवा उपरको उजरूी सम्बन्िी ब्यवस्था 
५६. बढुवा उपरको उजरूीाः (१) बढुवा सधमधर्ले गरेको बढुवा धसफाररसमा जचत्त नबझु्ने सम्भाव्य उम्मेदवारले 

सम्बजन्िर् सेवा शर्त सम्बन्िी कानूनमा र्ोवकएको म्यादधभर उजूरकर्ात स्वयं उपजस्थर् भई आयोगले र्ोकेको 
दस्र्रु, आफुले बढुवा पाउन ुपने स्पि आिार र प्रमाण समेर् संलग्न राखी आयोगले धनिातरण गरेको ढाँचामा 
आयोग वा आयोगले र्ोकेको बढुवा उजूरी सनु्न ेअधिकारी समक्ष उजूरी ठदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए र्ापधन उजूरी गनत उजूरकर्ात आयोगमा वा उजूरी 
सनु्ने अधिकारी समक्ष आफैं  उपजस्थर् हनु नसकेमा सोको कारण खुलाई कानून बमोजजमको प्रधर्धनधिले उजूरी 
ठदन सक्नेछ । 

र्र त्यसरी उजूरी ठदन ल्याउने कानूनी प्रधर्धनधिले उजूरीको व्यहोरा र दस्र्खर् सम्बजन्िर् 
उजूरीकर्ातको न ैहो भनी आयोगसमक्ष सनाखर् गरी सहीछाप गनुत पनेछ । 

(३) यस दफा बमोजजम उजूरी गनत चाहने सम्बजन्िर् कमतचारीले आफ्नो उजूरीमा देहायका कुराहरु 
खुलाएको हनु ुपनेछाः- 

(क) उजूरकर्ातको नाम, थर, ठेगाना र धनज कायतरर् कायातलय, 

(ख) उजूरीको ववषय, 
(ग) कसको ववरुर्द् उजूरी गनत चाहेको हो सोको वववरण, 

(घ) कुन धमधर्को बढुवा धसफाररस वा सूचना ववरुर्द् उजूरी गनत चाहेको हो त्यस्र्ो धसफाररस वा 
सूचनाको प्रधर्धलवप, 

(ङ) उजूरीको दावी र दावी पिुी गने सोसँग सम्बजन्िर् कानून, नजजर र धसर्द्ान्र्को वववरण, 

(च) आफ्नो दावी र सो दावी पषु्याई गने र्थ्यगर् आिार, र 

(छ) अन्य प्रासंधगक कुराहरू । 
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५७. नया ँर महत्वपूणत प्रमाणहरु पेश गनत सक्नाेः (१) बढुवा उपरको उजूरी ठदइसकेपधछ त्यस्र्ो उजूरी उपर धनणतय 
नहुँदै सम्बजन्िर् कमतचारीले सो धनणतयमा सघाउ पगु्न ेकुन ैथप प्रमाण फेला पारेमा धनवेदनसाथ संलग्न गरी पेश 
गनत सक्नेछ । 

(२) बढुवा उजूरी सनुवुाइको धसलधसलामा कुन ैथप प्रमाण कागजार् आवश्यक छ भन्ने लागेमा आयोग 
वा उजूरी सनु्न ेअधिकारीले उजूरकर्ात वा सम्बजन्िर् धनकायलाई त्यस्र्ो प्रमाण कागजार्हरू उपलब्ि गराउन 
लगाउन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम माग भएका कागजार् सम्बजन्िर् धनकाय वा कमतचारीले पर प्राप्त गरेको 
धमधर्ले सार् ठदनधभर पेश गनुत पनेछ । 

५८. बढुवा उजरूीको धनणतयाः (१) आयोगमा वा उजूरी सनु्ने अधिकारी समक्ष बढुवा उपरको उजूरी पनत आएमा 
सम्बजन्िर् बढुवा सधमधर्को प्रधर्वक्रया, बढुवा धसफाररस भएका र उजूरकर्ातको व्यजक्तगर् वववरण, कायतसम्पादन 
मूल्याङ्कन फाराम र अन्य सम्बजन्िर् आवश्यक कागजार् समेर् बढुवा सधमधर्को सजचवालयसँग माग गरी 
आयोगले वा उजूरी सनु्ने अधिकारीले त्यस्र्ो बढुवा उजूरीको सम्बन्िमा धनणतय गनुत पनेछ । 

(२) बढुवा उजूरी उपर धनणतय गदात उजूरीकर्ातले धलएको दावी र सो दावीका सम्वन्िमा प्रस्र्रु् 
गररएका आिार, प्रमाण र्था सो सम्वन्िी कानून समेर् खुलाई धनणतय गनुत पनेछ । 

(३) बढुवा उजूरी सम्वन्िी धनणतयको ढाँचा आयोगले धनिातरण गरे बमोजजम हनुेछ । 

५९. बढुवा उजरूी उपर कारबाही नहनुाेः देहाय बमोजजम ररर् नपगेुको बढुवा उजूरी उपर कुनै कारबाही गररने छैनाः– 

(क) कानूनमा र्ोवकएको म्यादधभर दर्ात नभएको, 
(ख) उजूरी गदात लाग्न ेदस्र्रु बझुाएको रधसद उजूरीसाथ संलग्न नभएको, र 
(ग) दफा ५६ बमोजजमको ररर् नपगेुको । 

 

पररच्छेद– ७ 

कसूर र सजाय 

६०. कसूर र सजायाः (१) कसैले देहायको कायत गरेमा वा गनत लगाएमा वा सो कायत गनत सहयोग परु् याएमा त्यस्र्ो 
व्यजक्तलाई देहाय बमोजजम सजाय हनुेछाः– 

(क) कुनै उम्मेदवारले कुन ै परीक्षा केन्रमा परीक्षा सञ्चालनमा कुनै वकधसमले बािा अवरोि 
परु् याएमा वा र्ोवकएको परीक्षा सम्बन्िी शर्त र मयातदाको उल्लङ्घन गरेमा त्यस्र्ो 
उम्मेदवारलाई केन्राध्यक्षले र्त्काल परीक्षा केन्रबाट धनष्काशन गरी आयोगले धनजलाई 
आयोगद्वारा धलइने परीक्षामा एक वषतसम्म उम्मेदवार हनु नपाउन े गरी रोक लगाउन  
सक्नेछ । 

(ख) कुनै परीक्षा केन्रमा कुन ै पधन वकधसमले जचट चोने वा चोराउने, अकातको नक्कल गने वा 
गराउने, ववद्यरु्ीय उपकरणको प्रयोग गरी वा अन्य कुनै वकधसमले परीक्षामा अधनयधमर् काम 
गने वा आयोगले र्ोकेको शर्तको उल्लङ्घन गने उम्मेदवारलाई आयोगले आयोगद्वारा धलइने 
परीक्षामा दईु बषतसम्म उम्मेदवार हनु नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । 

(ग) कुन ैपरीक्षाथीले धनजको उत्तरपजुस्र्का नबझुाई आफू साथ धलई गएमा वा आयोगले वफर्ात 
गनुत पने भनी र्ोकेका प्रचनपर धलई गएमा वा कसैले त्यस्र्ो प्रचनको प्रधर्धलवप बनाई वा 
ववद्यरु्ीय उपकरणबाट सावतजधनक गरेमा धनजलाई आयोगले आयोगद्वारा धलइन े परीक्षामा 
र्ीन वषतसम्म उम्मेदवार हनु नपाउन ेगरी रोक लगाउन सक्नेछ । 

(घ) परीक्षा केन्रमा सम्बजन्िर् पदाधिकारीको स्वीकृधर् बेगर कसैले प्रवेश गनत प्रयत्न गरेमा वा 
प्रवेश गरेमा वा परीक्षा केन्र धनयन्रणमा धलई अमयातठदर् कायत गरेमा धनज परीक्षाथी भए 
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आयोगले आयोगद्वारा धलइने परीक्षामा धनजलाई पाचँ बषतसम्म उम्मेदवार हनु नपाउन ेगरी 
रोक लगाउन सक्नेछ । 

(ङ) कसैले आफ्नो सट्टा अकत ्ो ब्यजक्तलाई परीक्षा ठदने वा ठदन लगाई छनौट भई अन्र्रवार्ातमा 
सामेल भएको वा धनयजुक्त नै धलई सकेको भए र्ापधन सो कुरा जनुसकैु बखर् जानकारी 
हनु आएमा त्यस्र्ो ब्यजक्तको धसफाररश वा धनयजुक्तपर रद्द हनुेछ । 

(च) खण्र् (ङ) बमोजजम अकातको नामबाट परीक्षा ठदने, ठदलाउन लगाउने व्यजक्तलाई आयोगले 
आयोगद्वारा धलइने परीक्षामा पाँच वषतसम्म उम्मेदवार हनु नपाउने गरी रोक लगाउन 
सक्नेछ । 

(छ) कसैले खण्र् (घ) बमोजजम परीक्षाकेन्रमा जवरजस्र्ी प्रवेश गने प्रयत्न गरेमा वा प्रवेश 
गरेमा वा परीक्षा केन्र धनयन्रणमा धलएमा वा खण्र् (ङ) बमोजजम अकातको नामबाट 
परीक्षा ठदएमा त्यस्र्ो कसूर गने र गनत लगाउने व्यजक्तलाई एकलाख रुपैयाँसम्म जररवाना 
वा छ मवहनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनु सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको कसूर गने ब्यजक्त उम्मेदवार भई परीक्षा ठदएको भएमा धनजको उक्त 
ववज्ञापन बमोजजमको सवै ववषयको परीक्षा स्वर्ाः रद्द हनुेछ । 

६१. ववभागीय कारबाहीको लाधग लेखी पठाउनाेः (१) यस ऐन बमोजजमको परीक्षा सञ्चालनमा खवटएका कमतचारीले 
परीक्षा केन्रमा कुनै अधनयधमर् काम कारबाही गरेमा आयोगले त्यस्र्ो कमतचारीलाई र्त्काल परीक्षा केन्र र 
कामबाट हटाई ववभागीय कारबाहीको लाधग सम्बजन्िर् धनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम ववभागीय कारबाहीको लाधग लेखी आएमा अजतर्यारवालाले र्ीन मवहना 
धभर त्यस्र्ो कमतचारीलाई धनजको सेवा शर्त सम्बन्िी कानून बमोजजम ववभागीय कारवाही गरी सोको जानकारी 
आयोगलाई ठदन ुपनेछ । 

 (३) आयोगले उपदफा (१) बमोजजम हटाइएको कमतचारीको अधभलेख राखी भववष्यमा त्यस्र्ो 
कमतचारीलाई आयोगबाट सञ्चालन हनुे परीक्षा सम्बन्िी काममा संलग्न हनु नपाउन े गरी रोक लगाउन   
सक्नेछ । 

(४) आयोगले उपदफा (१) बमोजजम हटाइएको कमतचारीको वववरण सावतजधनक गरी लोक सेवा 
आयोगमा समेर् पठाउन ुपनेछ । 

६२. नपेाल सरकार वादी हनुाेः दफा ६० को उपदफा (१) को खण्र् (छ) बमोजजमका मदु्दा मलुकुी फौजदारी 
कायतववधि (संवहर्ा) ऐन 2074 बमोजजम सरकार वादी मदु्दा हनुेछ । 

 

पररच्छेद–८ 

ववववि 

 

६३. राय धलन सक्नाेः (१) आयोगले आफ्नो काम कर्तव्यको सम्बन्िमा प्रदेश सरकारको कुन ैमन्रालय, कायातलय 
वा संगठठर् संस्थासँग राय धलन सक्नेछ । 

(२) आयोगले आफ्नो काम कारबाहीसँग सम्बजन्िर् कानूनी प्रचनको सम्बन्िमा आवश्यकर्ा अनसुार 
मतुय न्यायाधिवक्ता वा कुनै सरकारी धनकायको राय धलन सक्नेछ । 

६४. प्रधर्रक्षााः आयोगले आफ्नो र्र  फबाट कुनै अड्डा अदालर्मा धनवेदन ठदन वा मदु्दा चलाउन वा त्यसको लाधग 
आवश्यक धलखर् र्यार गनत र प्रधर्रक्षा गनत वा आयोग ववरूर्द् कसैले कुनै कानूनी कारबाही चलाएमा वा मदु्दा 
दायर गरेमा धलजखर् जवाफ वा प्रत्यतु्तर ठदन वा प्रधर्रक्षा गनत आयोगले आवश्यकर्ा अनसुार मतुय 
न्यायाधिवक्ताको परामशत धलई अन्य कानून व्यवसायीको सेवा धलन सक्नेछ । 
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६५. वववरण संकलनाः (१) आयोगले प्रदेश सरकारका ववधभन्न मन्रालय, सजचवालय वा कायातलयले धनयजुक्त, बढुवा र 
ववभागीय कारबाही गदात यो ऐन, अन्य कानून र्था आयोगले समय समयमा ठदएको धनदेशन पालना गरेको वा 
नगरेको सम्बन्िमा वववरण संकलन गनत वा गराउन सक्नेछ । 

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजजम वववरण संकलन गने वा गराउने प्रयोजनको लाधग आयोग वा 
प्रदेश सरकारको कमतचारीलाई खटाउन सक्नेछ । 

६६. वावषतक प्रधर्वेदनाः (१) आयोगले दफा ७ को उपदफा (६) बमोजजमको वावषतक प्रधर्वेदन आधथतक वषत समाप्त 
भएको धमधर्ले र्ीन मवहनाधभर प्रदेश प्रमखु समक्ष पेश गनुत पनेछ र सो प्रधर्वेदनमा देहायका ववषयहरु उल्लेख 
गनुत पनेछाः– 

(क) उम्मेदवार छनौट गनत धलएको परीक्षा र परीक्षामा उत्तीणत परीक्षाथी सम्बन्िी, 
(ख) ववधभन्न धनकायलाई ठदएको परामशत र परामशत बमोजजम काम भए नभएको सम्बन्िी, 
(ग) प्रदेश सेवाका पदमा बहाल रहेका कमतचारीको सेवा शर्त सम्बन्िी कानूनको धसर्द्ान्र्को 

ववषयको परामशत सम्बन्िी, 
(घ) प्रदेशसेवाका पदमा बहाल रहेका कमतचारीलाई ववभागीय कारबाही र सजाय गदात ठदएको 

परामशत र परामशत बमोजजम काम भए नभएको सम्बन्िी, 
(ङ) ववधभन्न सेवाको पदमा धनयजुक्त, बढुवा र ववभागीय कारबाही गदात अपनाउन ु पने सामान्य 

धसर्द्ान्र्को बारेमा ठदएको परामशत सम्बन्िी, र 
(च) प्रदेशसेवाको सिुार गनुतपने ववषय लगायर् आयोगले आवश्यक देखेका अन्य ववषय । 

६७. सझुाव ठदन सक्नाेः आयोगको काम कारबाहीको धसलधसलामा वा आयोगले गरेको अध्ययन वा अनसुन्िानको 
आिारमा प्रदेश धनजामर्ी सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठठर् संस्थाको सेवा, 
स्थानीय सरकारी सेवा र्था स्थानीय र्हको संगठठर् संस्थाको सेवाका कमतचारीको सेवाको शर्त सम्बन्िी 
कानूनमा सिुार गनत आवश्यक देजखएमा आयोगले सम्बजन्िर् धनकायलाई सझुाव ठदन सक्नेछ । 

६८. रद्द गनत सक्नाेः (१) आयोगले धलएको परीक्षामा प्रचनपर धनमातण, पररमाजतन, प्रचनपर छपाई, उत्तरपजुस्र्का 
परीक्षण वा प्रयोगात्मक परीक्षासम्बन्िी काममा संलग्न भएको ववषयववज्ञ वा ववशेषज्ञ वा कमतचारी आफू वा 
आफ्नो नारे्दार त्यस्र्ो परीक्षामा उम्मेदवार रहेको भए सो को जानकारी त्यस्र्ो काममा संलग्न हनु ुअगाधर् 
आयोगलाई गराउन ुपनेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोजजमको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्र्ो ववषयववज्ञ वा ववशेषज्ञ वा कमतचारीलाई 
प्रचनपर धनमातण, पररमाजतन, प्रचनपर छपाई, उत्तरपजुस्र्का परीक्षण वा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्िी काममा 
खटाइने छैन । 

(3) उपदफा (१) बमोजजम आफू वा आफ्नो नारे्दार उम्मेदवार रहेको कुरा जानकारी नगराई त्यस्र्ो 
काममा संलग्न भई त्यस्र्ो उम्मेदवार सो परीक्षामा सफल भएको देजखएमा आयोगले धनजको परीक्षा वा 
अन्र्वातर्ात वा धनयजुक्तको धसफाररस रद्द गनत सक्नेछ र धनजले धनयजुक्त पाइसकेको भए प्रचधलर् कानून बमोजजम 
धनयजुक्त बदर गनत सम्बजन्िर् धनकायमा धसफाररस गरी पठाउन ुपनेछ । 

(4) उपदफा (१) बमोजजम जानकारी नगराई त्यस्र्ो परीक्षा सम्वन्िी काममा संलग्न हनु े
कमतचारीलाई आयोगले आयोगको कमतचारी भए ववभागीय कारवाही गने र अन्यरको भए सम्बजन्िर् धनकायमा 
ववभागीय कारवाहीको लाधग लेखी पठाउन ुपनेछ । 

(5) उपदफा (१) बमोजजम जानकारी नगराई त्यस्र्ो परीक्षा सम्बन्िी काममा संलग्न हनु े ववषयववज्ञ 
वा ववशेषज्ञलाई आयोगको परीक्षा सम्बन्िी कुन ैपधन काममा संलग्न हनु नपाउने गरी ववषयववज्ञ वा ववशेषज्ञको 
सूचीबाट हटाउन ुपनेछ । 
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६९. परीक्षाको माध्यम भाषााः (१) आयोगले सञ्चालन गने धलजखर् परीक्षाको माध्यम भाषा संघीय सरकारी 
कामकाजको भाषा हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) मा लेजखएको भाषाका अधर्ररक्त अंग्रजेी वा प्रदेश कानून वमोजजम धनिातरण गररएको 
सरकारी कामकाजको भाषा समेर् परीक्षाको माध्यम भाषा हनु सक्नेछ । 

७०. ववद्यरु्ीय माध्यमको प्रयोगाः आयोगले ररक्त पदको माग, पदपूधर्तको ववज्ञापन, परीक्षा सञ्चालन, नधर्जा प्रकाशन 
जस्र्ा काममा ववद्यरु्ीय माध्यमको प्रयोग गनत सक्नेछ । 

७१. आयोगलाई सहयोग गनुत पनेाः (१) आयोगको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्िी कामको लाधग सरकारी धनकाय, जशक्षण 
संस्था वा अन्य संस्थाले आयोगको माग बमोजजम कमतचारी, भवन वा कोठा उपलब्ि गराई सहयोग गनुत   
पनेछ । 

(२) आयोगको कायत सम्पादन गनतको लाधग आयोगको कमतचारीबाट मार सम्भव हनु े नदेजखएमा 
आयोगले खास प्रयोजनका लाधग सेवा सञ्चालन गने प्रदेश मन्रालयको परामशतमा अन्य कायातलयमा कायतरर् 
कमतचारीलाई काजमा ल्याई काममा लगाउन सक्नेछ । 

(३) प्रचधलर् कानूनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए र्ापधन उपदफा (२) बमोजजम आयोगले कमतचारी 
माग गरेमा सम्बजन्िर् धनकायले कमतचारी पठाई सहयोग गनुतपनेछ । 

७२. ववषयववज्ञ वा ववशेषज्ञको सेवा धलन सक्नाेः (१) आयोगले सम्पादन गनुत पने कामको लाधग सम्बजन्िर् ववषयको 
ववषयववज्ञ,  ववशेषज्ञ वा ववजशिीकृर् धनकायको सूची र्यार गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजमको सूचीमा रहेका ववषयववज्ञ, ववशेषज्ञ वा ववजशिीकृर् धनकायको सेवा 
आयोगले धलन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम सेवा धलने प्रयोजनको लाधग ववषयववज्ञ, ववशेषज्ञ वा ववजशिीकृर् धनकायको 
मनोनयन वा छनौट अध्यक्षले गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजजम सेवा धलए बापर् सम्बजन्िर् ववषयववज्ञ, ववशेषज्ञ वा ववजशिीकृर् धनकायलाई 
आयोगले धनिातरण गरे बमोजजमको पाररश्रधमक, सवुविा र्था सेवा शलु्क ठदइनेछ । 

७३. दस्र्रु वा शलु्काः (१) प्रदेश धनजामर्ी सेवामा खुला प्रधर्योधगर्ा वा बढुवाद्वारा पदपूधर्त गदात धलइने परीक्षाको 
दस्र्रु आयोगले धनिातरण गरेबमोजजम हनुेछ । 

(२) यस ऐनमा अन्यर उल्लेख गररए देजख बाहेक आयोगको काम कारबाहीका सम्बन्िमा आयोगले 
आवश्यक दस्र्रु वा शलु्क र्ोक्न सक्नेछ । 

७४. सहयोग धलन सक्न े वा समन्वय गनत सक्नाेः (१) आयोगले पाठ्यक्रम र्जुतमा, प्रचनपर धनमातण वा परीक्षा 
सम्बन्िी अन्य कुनै पधन ववषयका सम्बन्िमा लोक सेवा आयोगको सहयोग धलन सक्नेछ । 

(२) आयोगले संचालन गने कुनै परीक्षा संचालन गररठदन आयोगको धसफाररसमा प्रदेश सरकारले 
नेपाल सरकार माफत र् लोक सेवा आयोगलाई अनरुोि गनत सक्नेछ । 

(3) आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोगका सम्बन्िमा अन्य प्रदेशसँग समन्वय गनत 
सक्नेछ । 

७५. धलखर्को गोपनीयर्ााः (१) प्रचधलर् कानूनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए र्ापधन आयोगले सञ्चालन गने 
परीक्षासँग सम्बजन्िर् धलखर् र्था कागजार् गोप्य रहनेछन  र अदालर्को आदेश भएकोमा बाहेक त्यस्र्ा 
कागजार् सावतजधनक गनत आयोग बाध्य हनु ेछैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए र्ापधन आयोगले र्ोके बमोजजमका परीक्षा सम्बन्िी 
कागजार् वा वववरण सम्बजन्िर् व्यजक्तलाई ठदन वा सावतजधनक गनत वा िलु्याउन सक्नेछ । 

(३) िलु्याउने सम्बन्िी कायतववधि आयोगले धनिातरण गरे बमोजजम हनुेछ । 
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७६. अधिकार प्रत्यायोजनाः (१) आयोगले यस ऐन बमोजजमको आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, 

कर्तव्य र अधिकार अध्यक्ष, सदस्य वा आयोगको कुन ै कायातलय वा आयोगको वा प्रदेश सरकारको कुन ै
कमतचारीलाई प्रत्यायोजन गनत सक्नेछ । 

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजजम अधिकार प्रत्यायोजन गदात त्यस्र्ो अधिकारको प्रयोग र पालना 
सम्बन्ि्ी शर्त धनिातरण गनुतपनेछ । 

 (3) यस दफा बमोजजम प्रत्यायोजन गररएको अधिकार आयोगले जनुसकैु बखर् वफर्ात धलन सक्नेछ। 

७७. उजरूीाः  (१) आयोगद्वारा प्रत्यायोजजर् अधिकार बमोजजम काम गने अधिकारीले गरेको काम कारबाहीमा जचत्त 
नबझु्ने व्यजक्तले सो काम कारबाही भए गरेको धमधर्ले पैंर्ीस ठदनधभर आिार र कारण खोली आयोग समक्ष 
उजूरी गनत सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम उजूरी पनत आएमा आयोगले र्त्सम्बन्िमा आवश्यक जाँचबझु गरी 
उपयकु्त धनणतय गनत सक्नेछ । 

७८. धसर्द्ान्र् र मापदण्र् अवलम्बन गनुत पने : (1) प्रदेश धनजामर्ी सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी 
सेवा, प्रदेश संगठठर् संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय र्हको संगठठर् संस्थाको सेवाका पदको 
पदपूधर्तको लाधग उम्मेदवारको छनौटलाई स्वच्छ, धनष्पक्ष र विचिसनीय बनाउन लोकसेवा आयोगले संघीय 
कानून बमोजजम अपनाएको धसर्द्ान्र् र मापदण्र्लाई आयोगले अवलम्वन गनुत पनेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोजजमको धसर्द्ान्र् र मापदण्र् लोकसेवा आयोगले सावतजधनक गनुत पनेछ । 

(3) उपदफा (1) बमोजजमको धसर्द्ान्र् र मापदण्र् बमोजजम काम कारवाही गनतको लाधग लोक सेवा 
आयोगले आयोगसँग आवश्यक समन्वय र सहकायत गनत सक्नेछ । 

(4) उपदफा (1) ववपररर् हनुे गरी आयोगले गरेको काम, कारवाही स्वर्ाः बदर भएको माधननेछ । 
७९. लोकसेवा आयोगलाई अनरुोि गनत सक्नाेः  प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपधछ प्रदेश लोकसेवा आयोगले 

सञ्चालन गने कुन ै परीक्षा सञ्चालन गररठदन प्रदेश लोकसेवा आयोगको धसफाररसमा प्रदेश सरकारले नेपाल 
सरकारमाफत र् लोकसेवा आयोगलाई अनरुोि गनत सक्नेछ । 

८०. प्रदेश सरकारसगँ सम्पकत ाः आयोगले प्रदेश सरकारसँग सम्पकत  रातदा मतुयमन्री र्था मजन्रपररषद्को कायातलय 
माफत र् राख्न ुपनेछ । 

र्र आयोगको दैधनक प्रशासकीय कामको लाधग सम्बजन्िर् धनकायसँग सीिै सम्पकत  राख्न सक्नछे । 

८१. अनसुन्िानात्मक र प्रबितनात्मक कायत गनत सक्नाेः आयोगले प्रदेश धनजामर्ी सेवालाई सक्षम र प्रभावकारी 
बनाउन र्था धनजामर्ी सेवा प्रधर् आकषतण बढाउन समय समयमा अनसुन्िानात्मक र प्रबर्द्तनात्मक कायतहरु 
गनत सक्नेछ । 

८२. प्रचधलर् कानून बमोजजम हनुाेः यस ऐनमा लेजखएका कुरामा यसै ऐन बमोजजम र अन्य कुरामा प्रचधलर् कानून 
बमोजजम हनुेछ । 

८३. धनयम बनाउन े अधिकाराः यो ऐन कायातन्वयन गनत आयोगले धनयम बनाउन सक्नेछ र त्यस्र्ो धनयम प्रदेश 
स्र्रको राजपरमा प्रकाशन भएपधछ लागू हनुेछ । 

८४. धनदेजशका वा कायतववधि वा मापदण्र् बनाउन सक्नाेः (१) आयोगले आवश्यकर्ा अनसुार धनदेजशका वा कायतववधि 
वा मापदण्र् बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम बनाएको धनदेजशका, कायतववधि वा मापदण्र् प्रदेशस्र्रको राजपरमा 
प्रकाशन भएपधछ लागू हनुेछ । 

८५. बािा अड्काउ फुकाउनाेः यो ऐन कायातन्वयनको सम्बन्िमा कुनै बािा अड्काउ परेमा यो ऐनको भावनाको 
प्रधर्कूल नहनुे गरी आयोगले त्यस्र्ो बािा अड्काउ फुकाउन आवश्यक ब्यवस्था गनत सक्नेछ । 
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प्रदेश सभाको सम्बर्  २०७६ श्रावण ०७ गरे् मंगलबारका ठदन बसेको बैठकले नेपालको संवविानको िारा 
१९९ बमोजजम यो वविेयक पाररर् गरेको हदुा नेपालको संवविानको िारा २०१ को उपिारा (१) बमोजजम 
प्रमाजणर् गदतछु ।  

 

माननीय अजुतन बहादरु थापा 
सभामखु 

सदुरूपश्चिम प्रदेश  
धमधर् २०७६।०४।१० 

 

 
 

 

सदुरूपश्चिम प्रदेश सभाका सभामखुबाट प्रमाजणर् यो 
वविेयक नेपालको संवविानको िारा २०१ को उपिारा 
(२) बमोजजम प्रमाजणकरण गदतछु । 

धमधर् :- ............................. माननीय मोहनराज मल्ल 

    प्रदेश प्रमखु 


