
 

 

प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन,२०७६ 

 (मभमत २०७७ सार कामतिक भसान्तसम्भ बएका सॊशोधनहरु सभेत मभराइएको) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश सयकाय 

आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्रारम 
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   प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन,२०७६ 

     प्रभाणीकयण य प्रकाशन मभमत 

२०७६।०४।२६ 

२०७६ सारको ऐन नॊ ०४ 

प्रदेश रोक सेवा आमोगको गठन, काभ, कतिव्म, अमधकाय य कामिववमधको सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको ऐन 

प्रस्तावनााः प्रदेश मनजाभती सेवा, प्रदेश प्रहयी सेवा, प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत सॊस्थाको 
सेवा¸ स्थानीम सयकायी सेवा तथा स्थानीम तहको सङ् गठठत सॊस्थाको  ऩदभा उऩमक्त  उम्भेदवाय छनटटभा 
स्वच्छता तथा मनष्ऩऺता कामभ गयी मोग्मता प्रणारीराई प्रवर्द्िन गदै  साविजमनक प्रशासनराई सऺभ, 

सकदृढ य सेवाभकखी फनाउन प्रदेश रोकसेवा आमोगको गठन¸ काभ¸ कतिव्म, अमधकाय तथा कामिववमधको 
सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था  गनि वाञ्छनीम बएकोरे, 

गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

ऩरयच्छेद –१ 

प्रायम्म्बक 

१. सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायम्बाः (१) मस ऐनको नाभ “प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन,२०७६” यहेको छ । 

(२) मो ऐन तकरून्त प्रायम्ब हकनेछ। 

२. ऩरयबाषााः ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा,– 

(क) “अम्ततमायवारा” बन्नारे प्रचमरत कानून फभोम्जभ प्रदेश तथा स्थानीम 
तहको कक नै ऩदभा मनमकम््त  गनि सक्ने अमधकायी सम्झनक ऩछि । 

(ख) “अध्मऺ” बन्नारे आमोगको अध्मऺ सम्झनक ऩछि । 

(ग) “आमोग” बन्नारे सॊववधानको धाया २४४ फभोम्जभको प्रदेश रोक सेवा 
आमोग सम्झनक ऩछि । 

(घ) “प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा” बन्नारे प्रदेश मनजाभती सेवा य प्रदेश 
प्रहयी सेवा फाहेकका प्रदेश कानून फभोम्जभ गठन बएका प्रदेश 
सयकायका अन्म सयकायी सेवा सम्झनक ऩछि । 

 (ङ) “प्रदेश मनजाभती सेवा” बन्नारे प्रदेश प्रहयी सेवा य प्रदेशको अन्म 
सयकायी सेवा तथा प्रदेश मनजाभती सेवा होइन बनी प्रदेश कानूनद्वाया 
तोवकएको सेवा फाहेकको प्रदेश सयकायको सेवा सम्झनक ऩछि । 

(छ) “प्रदेश प्रहयी सेवा” बन्नारे प्रदेश कानून फभोम्जभ गठठत प्रदेश प्रहयी 
सेवाराई सम्झनक ऩछि । 

(ज) “प्रदेश सङ्गठठत सॊस्था” बन्नारे ऩचास प्रमतशत वा सोबन्दा फढी शेमय वा 
जामजेथाभा प्रदेश सयकायको स्वामभत्व वा मनमन्रण बएको सॊस्थान, 

कम्ऩनी, फैङ्क, समभमत वा प्रदेश कानून फभोम्जभ स्थावऩत वा प्रदेश 
सयकायद्वाया गठठत आमोग, सॊस्थान, प्रामधकयण, मनगभ, प्रमतष्ठान, फोडि, 
केन्र, ऩरयषद् य मस्तै प्रकृमतका अन्म सङ्गठठत सॊस्था सम्झनक ऩछि । 
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(झ) “ऩदऩूमति” बन्नारे प्रदेश मनजाभती सेवा, प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, 
प्रदेश सङ्गठठत सॊस्थाको सेवा¸ स्थानीम सयकायी सेवा तथा स्थानीम 
तहको सङ् गठठत सॊस्थाको सेवाको रय्त  ऩदभा खकल्रा प्रमतमोमगता तथा 
फढकवाद्वाया गरयने ऩदऩूमति सम्झनक ऩछि ।  

(ञ) “रोक सेवा आमोग” बन्नारे सॊववधानको धाया २४२ फभोम्जभको रोक 
सेवा आमोग सम्झनक ऩछि । 

(ट) “सदस्म” बन्नारे आमोगको सदस्म सम्झनक ऩछि य सो शव्दरे आमोगको 
अध्मऺराइि सभेत जनाउॉछ । 

(ठ) "सॊववधान" बन्नारे नेऩारको सॊववधान सम्झनक ऩछि । 

(ड)  “स्थानीम तह” बन्नारे गाउॉऩामरका वा नगयऩामरका सम्झनक ऩछि । 

(ढ) “स्थानीम सयकायी सेवा” बन्नारे सॊववधानको धाया २८५ को उऩधाया 
(३) फभोम्जभ कानूनद्वाया गठन हकने स्थानीम सेवा सम्झनक ऩछि ।  

(ण) "स्थानीम सङ्गठठत सॊस्थाको सेवा" बन्नारे स्थानीम तहभा स्थानीम कानून 
फभोम्जभ गठन बएका स्थानीम तहको सङ्गठठत सॊस्थाको सेवा सम्झनक 
ऩछि।  

 (त) “तोवकएको” वा “तोवकए फभोम्जभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगित फनेको 
मनमभभा तोवकएको वा तोवकए फभोम्जभ सम्झनक ऩछि । 

ऩरयच्छेद –२ 

आमोगको गठन¸ काभ¸ कतिव्म य अमधकाय 

३. आमोगको गठन: (१) प्रदेश रोक सेवा आमोगभा अध्मऺ सवहत फढीभा तीन जना सदस्म 
यहनेछन ्।  

(२) आमोगका अध्मऺ वा सदस्मभध्मे कम्तीभा एकजना भवहरा हकन कऩनेछ।    

(३) आमोगको अध्मऺ य सदस्मको मनमकम््त को रामग मसपारयस गनि देहाम फभोम्जभको 
समभमत यहनेछाः 

(क) भकतमभन्री                                           – अध्मऺ 

(ख) प्रदेश सबाको सबाभकख                              – सदस्म 

(ग) प्रदेश सबाको ववऩऺी दरको नतेा                          – सदस्म 

(४) उऩदपा (३) फभोम्जभको समभमतरे आमोगका अध्मऺ तथा सदस्मको मनमकम््त को 
मसपारयस गदाि सभानकऩामतक सभावेशी मसर्द्ान्तका आधायभा गनकि ऩनेछ।  

(५) आमोगका सदस्महरु भध्मे कम्तीभा एक जना सदस्म फीस वषि वा सोबन्दा फढी 
अवमधसम्भ कक नै सयकायी सेवाभा यहेका व्मम््त हरु भध्मेफाट य फाॉकी सदस्महरु ववऻान, प्रववमध, 

करा, सावहत्म, कानून, जनप्रशासन¸ सभाजशास्त्र वा यावष्डम जीवनका अन्म ऺेरभा शोध, अनकसन्धान, 

अध्माऩन वा अन्म कक नै भहत्वऩूणि कामि गयी तमामत प्राप्त गयेका व्मम््त हरु भध्मेफाट मनमक्त  
हकनेछन ्। 



 

3 
 

(६) देहामको मोग्मता बएको नेऩारी नागरयक आमोगको अध्मऺ वा सदस्मको ऩदभा 
मनमकम््त का रामग मोग्म हकनछेाः–  

(क) भान्मताप्राप्त ववश् ववव्ारमफाट स्नातकोत्तय उऩामध प्राप्त गयेको, 

(ख) मनमकम््त  हकॉदाका फखत कक नै याजनीमतक दरको सदस्म नयहेको, 

(ग) अध्मऺको हकभा ऩैँतारीस वषि य सदस्मको हकभा ऩैँतीस वषि उभेय ऩूया 
बएको, 

(घ) उच्च नैमतक चरयर बएको  

(७)  उऩदपा (३) फभोम्जभको समभमतको मसपारयसभा प्रदेश प्रभकखरे अध्मऺ य 
सदस्मको मनमक्त  गनेछ। 

(८) आफ्नो कामिबाय सम्हाल्नक अम्घ प्रदेश प्रभकखको उऩम्स्थमतभा अध्मऺरे उच्च 
अदारतको भकतम न्मामाधीश सभऺ य सदस्मरे अध्मऺ सभऺ अनकसूची फभोम्जभको ढाॉचाभा शऩथ 
मरनक ऩनेछ । 

(९) आमोगको अध्मऺ य सदस्मको ऩदावमध मनमकम््त  बएको मभमतरे छ वषिको हकनेछ । 

४.  ऩद रय्त  हकन ेआधायाः (१) देहामको कक नै अवस्थाभा आमोगको अध्मऺ वा सदस्मको ऩद रय्त  
हकनेछाः– 

(क) मनजरे प्रदेश प्रभकख सभऺ मरम्खत याजीनाभा ठदएभा, 

(ख) मनजको उभेय ऩैँसट् ठी वषि ऩूया बएभा, 

(ग) उऩदपा (५) फभोम्जभ ऩदभक्त  बएभा, 

(घ) शायीरयक वा भानमसक अस्वस्थताको कायणरे सेवाभा यही कामिसम्ऩादन 
गनि असभथि यहेको बनी प्रदेश सयकायरे गठन गयेको भेमडकर फोडिरे 
ठदएको मसपारयसको आधायभा दपा ३ को उऩदपा (३) फभोम्जभको 
समभमतको मसपारयसभा प्रदेश प्रभकखरे ऩदभक्त  गयेभा, वा 

(ङ) मनजको भतृ्मक बएभा। 

(२) सॊववधान य प्रचमरत कानूनको गम्बीय उल्रङघन गयेको, कामिऺ भताको अबाव वा 
खयाफ आचयण बएको वा इभान्दायीऩूविक आफ्नो ऩदीम कतिव्मको ऩारना नगयेको वा 
आचायसॊवहताको गम्बीय उल्रङघन गयेको कायणरे आफ्नो ऩदीम म्जम्भेवायी ऩूया गनि नसकेको 
बनी प्रदेश सबाका तत्कार कामभ यहेका सम्ऩूणि सदस्म सङ्तमाको एक चटथाइि सदस्मरे अध्मऺ 
वा सदस्म ववरुर्द् आयोऩको  प्रस्ताव ऩेश गनि सक्नेछन ्।  

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ आयोऩको प्रस्ताव ऩेश बइि दताि बएभा त्मस्तो प्रस्तावभा 
उम्ल्रम्खत आधाय य कायण वव्भान बए नबएको सम्फन्धभा छानमफन गयी प्रमतवेदन ऩेश गनि 
प्रदेश सबाभा एक छानमफन समभमत गठन गरयनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोम्जभको समभमतभा प्रदेश सबाका सात जना सदस्म यहनेछन। 

(५) उऩदपा (३) फभोम्जभको समभमतरे ऩदभक्त  गने बनी मसपारयस सवहतको प्रस्ताव 
प्रदेश सबाभा ऩेश गयेभा य प्रदेश सबाभा तत्कार कामभ यहेको सम्ऩूणि सदस्म सॊतमाको दकई 
मतहाई फहकभतरे प्रस्ताव ऩारयत गयेभा अध्मऺ वा सदस्म ऩदभक्त  हकनेछ। 
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(६)  उऩदपा (२) फभोम्जभको आयोऩ रागेको अध्मऺ वा सदस्मराई सपाई ऩेश गने 
भनामसफ भटका ठदनक ऩनेछ। 

(७) उऩदपा (५) फभोम्जभ ऩदभक्त  बएको व्मम््त रे त्मस्तो ऩदफाट ऩाउने कक नै सकववधा 
मरन य बववष्मभा कक नै ऩमन साविजमनक ऩदभा मनमक्त  वा भनोनमन हकन सक्नेछैन। 

(८)  उऩदपा (२) फभोम्जभको आयोऩ छानमफन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था प्रदेश सबाको 
कामिसञ्चारन मनमभावरी फभोम्जभ हकनेछ। 

५.  ऩकनाः मनमकम््त ाः (१) अध्मऺ य सदस्मको ऩकनाः मनमकम््त  हकन सक्नेछैन य मनज कक नै ऩमन सयकायी 
सेवाभा मनमकम््त का रामग ग्राह्य हकनेछैन । 

(२) उऩदपा (१) भा जकनसककै कक या रेम्खएको बए ताऩमन देहामको अवस्थाभा अध्मऺ य 
सदस्म देहामको ऩदभा मनमकम््त को रामग ग्राह्य हकन सक्नछेन:्- 

(क) सॊवैधामनक मनकामको ऩदामधकायीको ऩदभा मनमक्त  हकन, 

(ख) सदस्म अध्मऺको ऩदभा मनमक्त  हकन, 

(ग) कक नै याजनीमतक ऩदभा वा कक नै ववषमको अनकसन्धान, जाॉचफकझ वा 
छानमफन गने वा कक नै ववषमको अध्ममन वा अन्वेषण गयी याम, भन्तव्म 
वा मसपारयस ऩेश गने कक नै ऩदभा मनमक्त  हकन । 

(३) सदस्म अध्मऺको ऩदभा मनमक्त  हकने बएभा मनजको ऩदावमध गणना गदाि मनज सदस्म 
बएको अवमध सभेतराई जोडी गणना गरयनेछ। 

६.  सदस्मको ऩारयश्रमभक य सेवाका शतिाः (१) अध्मऺ य सदस्मको ऩारयश्रमभक य सेवाका शति प्रदेश 
कानून फभोम्जभ हकनेछ। अध्मऺ य सदस्म आफ्नो ऩदभा फहार यहेसम्भ मनजहरूराई भकाि ऩने 
गयी ऩारयश्रमभक य सेवाका शति ऩरयवतिन गरयने छैन। 

         तय चयभ आमथिक ववशृ्रॊखरता वा प्राकृमतक ववऩद् वा भहाभायीको कायणरे  सङ् कटकार 
घोषणा बएको अवस्थाभा  मो व्मवस्था रागक हकने छैन। 

 (२) उऩदपा (१) भा जकनसककै कक या रेम्खएको बए ताऩमन सो उऩदपा फभोम्जभको 
कानून फनी रागक नबएसम्भका रामग अध्मऺ य सदस्मको ऩारयश्रमभक य सेवाका शति प्रदेश 
सयकायरे प्रदेश याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी तोके फभोम्जभ हकनेछ। 

७.  आमोगको कामािरमको स्थाऩनााः (१) आमोगको कामि सञ् चारन तथा व्मवस्थाऩनको रामग 
प्रदेशभा एक प्रदेशस्तयीम कामािरम यहनेछ य आमोगरे आवश्मकता अनकसाय अन्म स्थानभा शाखा 
कामािरम स्थाऩना गनि सक्नछे। 

 (२) उऩदपा (१) फभोम्जभ यहने प्रदेशस्तयीम कामािरमको भककाभ ऩोखयाभा यहनेछ। 

 (३) आमोगको सङ् गठन सॊयचना य कभिचायीको दयफन्दी आमोगको मसपारयसभा प्रदेश 
सयकायरे स्वीकृत गये फभोम्जभ हकनेछ । 

८. आमोगको फैठकाः(१) सॊववधान, मो ऐन य अन्म प्रचमरत कानून फभोम्जभ आमोगरे गनकिऩने सवै 
काभ आमोगको फैठकफाट मनणिम बए फभोम्जभ हकनछे। 

(२) आमोगको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ।अध्मऺको अनकऩम्स्थमतभा उऩम्स्थत 
सदस्महरुभध्मे वरयष्ठ सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ।  
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(३) आमोगको सदस्म सॊतमाको कम्तीभा ऩचास प्रमतशत सदस्महरु उऩम्स्थत बएभा 
आमोगको फैठक फस्न सक्नछे। 

 (४) आमोगको फैठकभा फहकभतको मनणिम भान्म हकनेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको 
अध्मऺता गने व्मम््त रे मनणािमक भत ठदनेछ। 

 (५) आमोगको मनणिम आमोगको सम्चवरे प्रभाम्णत गनेछ। 

 (६) आमोगको फैठक सम्फन्धी अन्म कामिववमध आमोग आपैँ रे मनधाियण गये फभोम्जभ 
हकनेछ । 

९. आमोगको काभ, कतिव्म य अमधकायाः (१) प्रदेश मनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश 
सङ् गठठत सॊस्थाको सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा य स्थानीम तहको सङ् गठठत सॊस्थाको सेवाको 
ऩदभा मनमकम््त का रामग उऩमक्त  उम्भेदवाय छनटट गनि ऩयीऺा सञ्चारन गनकि आमोगको कतिव्म 
हकनेछ।   

(२) प्रदेश प्रहयी सेवाको ऩदऩूमतिका रामग मरइन ेमरम्खत ऩयीऺा आमोगरे सञ्चारन गनेछ 
। 

(३) प्रदेश प्रहयी सेवाको ऩदभा मनमकम््त , फढकवा तथा ववबागीम कायफाही गदाि अऩनाउनक 
ऩने साभान्म मसर्द्ान्तको ववषमभा आमोगको ऩयाभशि मरनक ऩनेछ।   

(४) प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम तहफाट मनवमृ्त्तबयण ऩाउने ऩदभा आमोगको ऩयाभशि 
मफना स्थामी मनमकम््त  गरयन ेछैन ।  

(५) देहामका ववषमभा आमोगको ऩयाभशि मरनक ऩनेछाः–  

(क) प्रदेश मनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ् गठठत 
सॊस्थाको सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा य स्थानीम तहको सङ् गठठत 
सॊस्थाको सेवाको ऩदका कभिचायीको सेवा, शति सम्फन्धी कानूनको 
ववषमभा, 

(ख) प्रदेश मनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ् गठठत 
सॊस्थाको सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा य स्थानीम तहको सङ् गठठत 
सॊस्थाको सेवाको ऩदभा मनमकम््त , फढकवा य ववबागीम कायफाही गदाि 
अऩनाउनक ऩने मसर्द्ान्तको ववषमभा, 

(ग) प्रदेश मनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा य स्थानीम सयकायी 
सेवाको ऩदभा ६ भवहनाबन्दा फढी सभमका रामग मनमकम््त  गदाि 
उम्भेदवायको उऩमक्त ताको ववषमभा, 

(घ) कक नै एक प्रकायको प्रदेश मनजाभती सेवा वा स्थानीम सयकायी सेवाको 
ऩदफाट अको प्रकायको प्रदेश मनजाभती सेवा वा स्थानीम सयकायी 
सेवाको ऩदभा वा प्रदेश अन्म सयकायी सेवाफाट प्रदेश मनजाभती सेवा वा 
स्थानीम सयकायी सेवाको ऩदभा सरुवा वा फढकवा गदाि उम्भेदवायको 
उऩमक्त ताको ववषमभा,  

(ङ) आमोगको ऩयाभशि मरनक नऩने अवस्थाको ऩदभा फहार यहेको 
कभिचायीराई आमोगको ऩयाभशि मरनकऩने अवस्थाको ऩदभा स्थामी सरुवा 
वा फढकवा गने ववषमभा, य  
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(च) प्रदेश मनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा य स्थानीम सयकायी 
सेवाका कभिचायीराई ठदइने ववबागीम सजामको ववषमभा । 

(६) आमोगरे सॊववधान, मो ऐन य मस ऐन अन्तगित फनेको मनमभ तथा अन्म प्रचमरत 
कानून फभोम्जभ आपूराई प्राप् त काभ, कतिव्म य अमधकाय भध्मे कक नै काभ, कतिव्म य अमधकाय 
तोके फभोम्जभको शतिको अधीनभा यही प्रमोग तथा ऩारना गने गयी अध्मऺ, कक नै सदस्म, 
सदस्महरुको समभमत, आमोगको कक नै कामािरम वा कभिचायी वा प्रदेश सयकायको अन्म कक नै 
कभिचायीराई प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ । 

(७) उऩदपा (६) फभोम्जभ प्रत्मामोजन गरयएको अमधकाय आमोगरे जकनसककै फखत वपताि 
मरन सक्नेछ ।  

(८) आमोगको अन्म काभ, कतिव्म य अमधकाय तोवकए फभोम्जभ हकनेछ । 

१०.  कामि ववबाजनाः अध्मऺ य सदस्मको कामि ववबाजन आमोगरे मनधाियण गये फभोम्जभ हकनेछ। 

११. कभिचायी सम्फन्धी व्मवस्थााः (१) आमोगको कामि सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनको रामग आवश्मक 
ऩने कभिचायी प्रदेश सयकायरे उऩरब्ध गयाउने छ । 

(२) आमोगभा कामियत कभिचायीराई प्रदेश सयकायरे अन्म कामािरमभा सरुवा गदाि 
आमोगसॉग ऩयाभशि गनेछ । 

(३) आमोगको दयफन्दी स्वीकृत नबएसम्भ प्रदेश सयकायरे आमोगभा आवश्मक कभिचायी 
काभकाज गनि खटाउनेछ । 

१२. दऺ वा ववशषेऻको सेवा मरन सक्नाेः (१) आमोगरे सॊववधान, मो ऐन य अन्म प्रचमरत कानून 
फभोम्जभ आपूरे सम्ऩादन गनकि ऩने काभको रामग दऺ वा ववशेषऻ वा ववम्शष्टीकृत मनकामको सेवा 
मरन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ सेवा मरने प्रमोजनको रामग दऺ वा ववशेषऻ वा ववम्शष्टीकृत 
मनकामको भनोनमन वा छनटट अध्मऺरे गनेछ य त्मस्तो सेवा मरए फाऩत सम्फम्न्धत दऺ वा 
ववशेषऻ वा ववम्शष्टीकृत मनकामराई आमोगरे तोके फभोम्जभको ऩारयश्रमभक तथा सकववधा ठदइनछे 
। 

(३) आमोगको काभभा सहमोग गने दऺ वा ववशषेऻरे अमनवामि रुऩभा ऩारना गनकि ऩने 
आचायसॊवहता तोवकए फभोम्जभ हकनेछ । 

१३. सम्ऩकि  याख्न य याम मरन सक्नाेः (१) आमोगरे आफ्नो काभ कतिव्मको सम्फन्धभा प्रदेश 
सयकायको कक नै भन्रारम, कामािरम वा स्थानीम तह वा सङ् गठठत सॊस्थासॉग सोझै सम्ऩकि  यात न, 
सयसल्राह गनि वा याम मरन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जकनसककै कक या रेम्खएको बए ताऩमन प्रदेश सयकाय, भम्न्रऩरयषद् फाट 
मनणिम हकन कऩने आमोगसॉग सम्फम्न्धत कक नै ववषमभा सम्ऩकि  यातदा भकतमभन्री तथा भम्न्रऩरयषद्को 
कामािरम भापि त यात नक ऩनेछ । 

 (३) आमोगरे आफ्नो काभ कायफाहीसॉग सम्फम्न्धत सॊवैधामनक तथा कानूनी प्रश् नको 
सम्फन्धभा कक नै मनकाम वा अमधकायीको याम मरन आवश्मक देखेभा प्रदेशको सम्फम्न्धत सयकायी 
मनकाम वा भकतम न्मामामधव्त ाको याम मरन सक्नछे। 
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१४. प्रमतयऺा गनेाः आमोगरे आफ्नो तपि फाट कक नै अड्डा अदारतभा मनवेदन ठदन वा भकद्दा चराउन वा 
त्मसको रामग आवश्मक मरखत तमाय गनि य प्रमतयऺा गनि वा आमोग ववरूर्द् कसैरे कक नै कानूनी 
कायफाही चराएभा वा भकद्दा दामय गयेभा मरम्खत जफाप वा प्रत्मकत्तय ठदन वा प्रमतयऺा गनि 
आमोगरे आवश्मकता य उऩमक्त ताको आधायभा भकतम न्मामामधव्त ा वा मनजको ऩयाभशि मरई 
अन्म कानून व्मवसामी वा दकवैको सेवा मरन सक्नेछ । 

१५. आमोगरे सकझाव ठदन सक्नाेः (१) आमोगको काभ कायफाहीको मसरमसराभा वा आमोगद्वाया 
आमोम्जत गोष्ठी, सेमभनाय तथा छरपरफाट प्राप् त मनष्कषिको आधायभा प्रदेश मनजाभती सेवा, 
स्थानीम सयकायी सेवा, प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ् गठठत सॊस्था, स्थानीम सङ् गठठत 
सॊस्था य प्रदेश प्रहयी सेवाको शति सम्फन्धी कानूनभा सकधाय गनि आवश्मक देम्खएभा आमोगरे 
सम्फम्न्धत मनकामराई सकझाव ठदन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ ठदइएको सकझावको वववयण आमोगको फावषिक प्रमतवेदनभा 
सभावेश गनकि ऩनेछ । 

१६. अनकसन्धानात्भक य प्रवर्द्िनात्भक कामि गनि सक्नाेः आमोगरे प्रदेश मनजाभती सेवा, स्थानीम सयकायी 
सेवा, प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ् गठठत सॊस्थाको सेवा, स्थानीम सङ् गठठत सॊस्थाको 
सेवाराई सऺभ य प्रबावकायी फनाउन तथा ती सेवाप्रमत आकषिण फढाउन सभम सभमभा 
अनकसन्धानात्भक य प्रवर्द्िनात्भक कामिहरु गनि सक्नेछ । 

१७. सभन्वम य सहमोगाः आमोगरे सभान उद्देश्मरे स्थाऩना बएका यावष्डम तथा प्रदेशस्तयीम 
सॊस्थाहरुसॉग सभन्वम गनि वा त्मस्ता सॊस्थाहरुसॉग आऩसी सम्फन्ध य सहमोग वृवर्द् गनि सक्नेछ। 

१८. थऩ सकववधा ठदन सक्नाेः आमोगका सदस्म तथा कभिचायीराई कामािरम सभमबन्दा फढी सभम 
आमोगको काभभा रगाउनक ऩयेभा वा सदस्म तथा कभिचायी वा अन्म कक नै व्मम््त राई आमोगसॉग 
सम्फम्न्धत कक नै ववशषे काभभा रगाउनक ऩयेभा थऩ सकववधाको रूऩभा आमोगरे मनधाियण गये 
फभोम्जभको यकभ तथा खाजा य खाना खचि सभेत ठदन सवकनेछ। 

 

ऩरयच्छेद–३ 

शैम्ऺक मोग्मता तथा ऩाठ्यक्रभ मनधाियण  

१९. शैम्ऺक मोग्मताको मनधाियणाः (१) प्रदेश मनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश 
सङ् गठठत सॊस्थाको सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा य स्थानीम तहको सङ् गठठत सॊस्थाको सेवाको 
खकरा प्रमतमोमगताफाट ऩूमति गरयन ेऩदको रामग आवश्मक ऩने न्मूनतभ शैम्ऺक मोग्मता सम्फम्न्धत 
सेवा, शति सम्फन्धी प्रचमरत कानूनभा मनधाियण बए फभोम्जभ हकनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ शैम्ऺक मोग्मता मनधाियण गनकि अम्घ सेवा, सभूह तथा 
उऩसभूह सञ् चारन गने भन्रारम वा मनकामरे आमोगको ऩयाभशि मरनक ऩनेछ। 

(३) अन्म प्रचमरत कानूनभा जकनसककै कक या रेम्खएको बए ताऩमन कक नै उम्भेदवायरे कक नै 
ववश् ववव्ारम वा म्शऺण सॊस्थाफाट प्राप्त गयेको शैम्ऺक मोग्मता सम्फम्न्धत सेवा, सभूह वा 
उऩसभूहको कक नै ऩदको रामग मनधाियण गरयएको शैम्ऺक मोग्मता सयह छ छैन बने्न सम्फन्धभा 
आवश्मकता अनकसाय आमोगरे मनणिम गये फभोम्जभ हकनेछ। 

२०. ऩाठ्यक्रभ य ऩयीऺण ववमधाः (१) प्रदेश मनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ् गठठत 
सॊस्थाको सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा य स्थानीम तहको सङ् गठठत सॊस्थाको सेवाको रय्त  ऩद 
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ऩूमति गनिको रामग आमोगरे मरन े ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभ, अङ्कबाय, उम्त्तणािङ्क, ऩयीऺण ववमध य तत ्
सम्फन्धी अन्म व्मवस्था रोक सेवा आमोगरे अऩनाएको अभ्मास, ववमध तथा भाऩदण्डका आधायभा 
तोवकए फभोम्जभ हकनेछ। 

(२) आमोगरे उऩदपा (१) फभोम्जभ मरम्खत ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभको तजकिभा, प्रश् नऩर 
मनभािण वा ऩयीऺा सम्फन्धी कक नै ऩमन ववषमका सम्फन्धभा रोकसेवा आमोगको सहमोग मरन 
सक्नेछ। 

ऩरयच्छेद–४ 

ऩदऩूमति सम्फन्धी व्मवस्था 

२१. उम्भेदवाय छनटट गने तरयकााः (१) आमोगरे प्रदेश मनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा, 
प्रदेश सङ् गठठत सॊस्थाको सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा य स्थानीम तहको सङ् गठठत सॊस्थाको 
सेवाको रय्त  ऩद ऩूमतिको रामग उऩमक्त  उम्भेदवायको छनटट गदाि मरम्खत ऩयीऺाका अमतरय्त  
देहामको कक नै एक वा एकबन्दा फढी तरयका अऩनाउन सक्नेछाः– 

(क) प्रमोगात्भक ऩयीऺा,  

(ख) अन्तवािताि, य 

(ग) आमोगरे सभम सभमभा तोकेका अन्म तरयका । 

(२) आमोगरे प्रदेश प्रहयी सेवाको ऩदऩूमतिका रामग मरम्खत ऩयीऺा सञ् चारन गनेछ । 

२२. ऩयीऺाको भाध्मभाः (१) आमोगरे सञ् चारन गने मरम्खत ऩयीऺाको भाध्मभ नेऩारी बाषा हकनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) भा रेम्खएको बाषाका अमतरय्त  अङ्ग्रजेी वा प्रदेश कानून फभोम्जभ 
मनधाियण गरयएको सयकायी काभकाजको बाषा सभेत ऩयीऺाको भाध्मभ बाषा हकन सक्नेछ। 

२३. रोक सेवा आमोगराई अनकयोध गनि सक्नाेः आमोगरे सञ् चारन गने कक नै ऩयीऺा सञ् चारन गरयठदन 
आमोगको मसपारयसभा प्रदेश सयकायरे नेऩार सयकाय भापि त रोक सेवा आमोगराई अनकयोध गनि 
सक्नेछ। 

२४.  ऩदऩूमति गने तरयकााः (१) प्रदेश मनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ् गठठत 
सॊस्थाको सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा य स्थानीम तहको सङ् गठठत सॊस्थाको सेवाको रय्त  ऩदको 
ऩूमति सेवा शति सम्फन्धी प्रचमरत कानूनभा उल्रेख बएको प्रमतशत फभोम्जभ ऩद सङ्तमा मनधाियण 
गयी खकरा प्रमतमोमगता तथा फढकवाद्वाया गरयनेछ। 

(२) खकरा प्रमतमोमगता तथा फढकवाद्वाया ऩदऩूमति गदाि मरइने ऩयीऺाको तरयका तथा ऩयीऺा 
दस्तकय, दयखास्तको ढाॉचा, दयखास्त पायाभ दस्तकय य ऩयीऺा सम्फन्धी अन्म व्मवस्था आमोगरे 
तोके फभोम्जभ हकनेछ। 

२५. ऩदऩूमतिको रामग भाग गनेाः (१)अम्ततमायवारारे प्रदेश मनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा, 
प्रदेश सङ् गठठत सॊस्थाको सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा य स्थानीम तहको सङ् गठठत सॊस्थाको 
सेवाको रय्त  ऩद ऩूमति गनिको रामग तोवकए फभोम्जभको भाग पायाभभा सम्फम्न्धत सेवा, सभूह, 
उऩसभूह, तह, ऩदसङ्तमा, मनधािरयत कामि वववयण य न्मूनतभ मोग्मता सभेत उल्रेख गयी  आमथिक 
वषिको सकरुभा नै आमोगभा ऩठाउनक ऩनेछ । 

(२) भाग प्राप्त बएऩमछ आमोगरे खकरा, फढकवा, खकरा अन्तगित ववमबन्न क्रष्टयको रामग 
प्रमतशत मनधाियण गनेछ । 
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२६. ऩदऩूमतिको ववऻाऩन प्रकाशन गनेाः (१) दपा २४ को उऩदपा (१) फभोम्जभ ऩद सङ्तमा मनधाियण 
बएऩमछ आमोगरे खकरा प्रमतमोमगता तथा फढकवाद्वाया ऩदऩूमति गनि छकट्टाछक टै्ट ववऻाऩन प्रकाशन गनेछ 
। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ प्रकाशन गरयने ववऻाऩनभा दयखास्त पायाभ फकझाउने म्माद, 
रय्त  ऩद सङ्तमा, ऩयीऺा दस्तकय रगामत तोवकए फभोम्जभका अन्म कक याहरु सभेत खकराउनक ऩनेछ 
। 

२७. ऩदऩूमतिको ववऻाऩन वा ऩयीऺा यद्द गनि सक्नाेः (१) आमोगरे प्रकाशन गयेको ववऻाऩन फभोम्जभ 
ऩदऩूमति गनकि नऩने वा ऩद आवश्मक नबएको बनी ऩयीऺा सञ् चारन हकन क अगावै अम्ततमायवारारे 
सो ववऻाऩन यद्द गरयठदन कायण सवहत मरम्खत अनकयोध गयेभा आमोगरे त्मस्तो ववऻाऩन यद्द गनि 
सक्नेछ। 

(२) आमोगरे सञ् चारन गयेको ऩयीऺाको कक नै ऩयीऺा केन्रभा कक नै वकमसभको 
अमनममभतता बएभा वा कक नै फाधा अवयोध उत्ऩन्न बई आॊम्शक वा ऩूणिरूऩरे ऩयीऺा सञ् चारन हकन 
नसकेभा आमोगरे कायण जनाई सो ठदनको ऩयीऺा वा सोसॉग सम्फम्न्धत ववऻाऩनको ऩयीऺा 
आॊम्शक वा ऩूणि रुऩभा यद्द गनि सक्नेछ। 

२८. ऩयीऺा दस्तकय वपताि ठदनाेः दपा २७ को उऩदपा (१) फभोम्जभ ववऻाऩन यद्द बएभा वा दयखास्त 
अस्वीकृत बएभा  ऩयीऺा दस्तकय फाऩत फकझाएको यकभ वपताि मरनको रामग आमोगरे तोकेको 
अवमधमबर सम्फम्न्धत व्मम््त रे मनवेदन ठदएभा आमोगरे त्मस्तो दस्तकय वपताि ठदनक ऩनेछ । 

२९. प्रश् नऩर मनभािण य ऩयीऺा सञ् चारनाः (१) आमोगरे सञ् चारन गने सफै प्रकायको ऩयीऺाको रामग 
आवश्मक ऩने प्रश् नऩर मनभािण तथा ऩरयभाजिन ( भोडयेशन ) तोवकए फभोम्जभ हकनेछ। 

(२) ऩदऩूमतिको रामग उम्भेदवायको छनटट गनि सम्फम्न्धत ऩदको कामि प्रकृमत अनकसाय 
आमोगरे ऩयीऺा सञ् चारन गनेछ य त्मस्तो ऩयीऺाको तरयका आमोगरे तोके फभोम्जभ हकनेछ। 

३०. मनरम्वन वा मनष्काशन गनि सक्नाेः (१) कक नै उम्भेदवायरे कक नै ऩयीऺा केन्रभा अमनममभत काभ 
कायफाही गयेभा वा आमोगरे तोकेको शतिको उल्रॊघन गयेभा आमोगरे त्मस्तो उम्भेदवायको 
ऩयीऺा यद्द गयी त्मसऩमछ हकने कक नै ववऻाऩन फभोम्जभको ऩयीऺाभा आमोगरे तोकेको अवमधसम्भ 
मनजराई उम्भेदवाय हकन नऩाउने गयी मनरम्वन गनि सक्नछे । 

(२) कक नै उम्भेदवायरे कक नै ऩयीऺा केन्रभा होहल्रा गयी ऩयीऺा सञ् चारनभा फाधा 
ऩकर् माएभा त्मस्तो उम्भेदवायराई केन्राध्मऺरे तत्कार ऩयीऺा केन्रफाट मनष्काशन गनि सक्नछे य 
त्मसयी मनष्काशन बएभा मनजको सो ववऻाऩन फभोम्जभको सफै ववषमको ऩयीऺा स्वताः यद्द हकनेछ 
। 

३१. उत्तयऩकम्स्तकाभा सङ्कते नम्फय याख्नाेः (१) आमोगद्वाया मरइने मरम्खत वा प्रमोगात्भक ऩयीऺा सम्ऩन्न 
बएऩमछ मनष्ऩऺता य गोऩनीमता कामभ गनि तोवकए फभोम्जभको प्रवक्रमा अनकसाय उत्तयऩकम्स्तकाभा 
दोहोयो सङ्केत नम्फय यात नक ऩनेछ । 

(२) वव्कतीम प्रणारीफाट उत्तयऩकम्स्तका ऩयीऺण गने प्रमोजनको रामग उत्तयऩकम्स्तकाभा 
तोवकए फभोम्जभको फायकोडको प्रमोग गनि सवकनछे। 

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ उत्तयऩकम्स्तकाभा फायकोडको प्रमोग गरयएकोभा छक टै्ट सङे्कत 
नम्फय प्रमोग गनकि ऩने छैन । 
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३२. उत्तयऩकम्स्तका ऩयीऺण गनेाः (१) दपा ३१ फभोम्जभ उत्तयऩकम्स्तकाभा सङ्केत नम्फय याखी सकेऩमछ 
ववषमववऻ वा दऺद्वाया उत्तयऩकम्स्तकाको ऩयीऺण गयाउनक ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभका उत्तय ऩकम्स्तका आमोग वा आमोगरे मनधाियण गयेको 
स्थानभा ऩयीऺण गयाउनकऩनेछ। 

(३) उत्तयऩकम्स्तकाको ऩयीऺण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोम्जभ हकनेछ । 

३३. मरम्खत वा प्रमोगात्भक ऩयीऺाको नमतजा प्रकाशन गनेाः (१) आमोगरे मरम्खत वा प्रमोगात्भक 
ऩयीऺाको नमतजा प्रकाशन गदाि त्मस्तो ऩयीऺाभा उम्त्तणि बएका उम्भेदवायहरुभध्मे रय्त  ऩदको 
अनकऩातभा तोवकए फभोम्जभको सङ्तमाभा सफैबन्दा फढी अङ्क प्राप्त गने उम्भेदवायको नाभ, थय य 
योर नम्फय सभेत उल्रेख गयी नमतजा प्रकाशन गनकि ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ नमतजा प्रकाशन गदाि अन्तवािताि रगामत ववमबन्न चयणभा 
मरइने अन्म ऩयीऺाको कामिक्रभ य मभमत सभेत उल्रेख गनकि ऩनेछ। 

३४. अन्तवािताि समभमतको गठनाः (१) उम्भेदवाय छनटटको रामग अन्तवािताि मरन आमोगको प्रदेशस्तयीम 
कामािरमभा अध्मऺ वा मनजरे तोकेको सदस्म वा अन्म कक नै व्मम््त को अध्मऺताभा तोवकए 
फभोम्जभ अन्तवािताि समभमत गठन हकनेछ । 

(२) आमोगको प्रदेशस्तयीम कामािरम फाहेक अन्म कामािरमभा हकने अन्तवाितािको रामग 
अन्तवािताि समभमत गठन तोवकए फभोम्जभ हकनछे । 

(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोम्जभ गठन हकने अन्तवािताि समभमतभा सभावेशी सहबामगता 
सकमनश् चत गरयनछे । 

(४) अन्तवािताि सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोम्जभ हकनेछ । 

३५. अम्न्तभ नमतजा प्रकाशन गनेाः (१) उम्भेदवायको छनटट सम्फन्धी सम्ऩूणि प्रवक्रमा सम्ऩन्न बएऩमछ 
सफैबन्दा फढी अङ्क प्राप्त गने उम्भेदवायको योर नम्फय, नाभ, थय, ठेगाना य मसपारयस गरयएको 
मनकाम सभेत उल्रेख गयी मोग्मताक्रभ अनकसाय अम्न्तभ नमतजा प्रकाशन गनकि ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ नमतजा प्रकाशन गदाि तोवकए फभोम्जभको सङ्तमाभा 
फैकम्ल्ऩक उम्भेदवायको सूची सभेत प्रकाशन गनकि ऩनेछ । 

(३) मस दपा फभोम्जभ अम्न्तभ नमतजा प्रकाशन गदाि अन्तवाितािभा छनटट हकन नसकेका 
न्मूनतभ उम्त्तणािङ्क प्राप्त गयेका उम्भेदवायहरु भध्मेफाट अस्थामी उम्भेदवायको सूची प्रकाशन गनकि 
ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोम्जभ उम्भेदवायको सूचीफाट अस्थामी मनमकम््त का रामग मसपारयस 
गदाि उऩदपा (२) फभोम्जभ फैकम्ल्ऩक सूचीभा सभावेश बई स्थामी मनमकम््त  हकन नसकेका 
उम्भेदवायहरुराई ऩवहरो मोग्मताक्रभको सूचीभा सभावेश गनकि ऩनेछ । 

३६. मनमकम््त को रामग मसपारयस गनेाः (१) दपा ३५ को उऩदपा (१) फभोम्जभको उम्भेदवायराई 
आमोगरे मोग्मताक्रभ अनकसाय मनमकम््त को रामग अम्ततमायवारा सभऺ मसपारयस गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ मसपारयस गरयएको उम्भेदवायको दपा ४६ को उऩदपा 
(२) फभोम्जभ मनमकम््त को मसपारयस यद्द बएभा वा तोवकए फभोम्जभको अन्म अवस्थाभा आमोगरे 
मोग्मताक्रभ अनकसाय फैकम्ल्ऩक उम्भेदवायराई मनमकम््त को रामग मसपारयस गनेछ । 
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(३) उम्भेदवायको मनमकम््त को रामग गरयने मसपारयस सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए 
फभोम्जभ हकनेछ । 

३७. प्रायम्म्बक ऩयीऺााः (१) आमोगरे तोकेको कक नै सेवा, सभूह तथा उऩसभूहको कक नै ऩदको रामग 
सॊमक्त  वा छकट्टाछक टै्ट प्रायम्म्बक ऩयीऺा मरन सक्नेछ। 

तय प्रायम्म्बक ऩयीऺा मरन तोकेका ऩदभध्मे कक नै खास प्रमतस्ऩधािका रामग छकट्याइएको 
ऩदहरुभा प्रायम्म्बक ऩयीऺा आवश्मक नऩने गयी आमोगरे छकट गनि सक्नछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको प्रायम्म्बक ऩयीऺाको रामग आवश्मक वववयण खकराई 
आमोगरे ववऻाऩन प्रकाशन गनकि ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोम्जभको प्रायम्म्बक ऩयीऺा मरइएकोभा त्मस्तो ऩयीऺा उत्तीणि हकन े
व्मम््त  भार सम्फम्न्धत सेवा, सभूह तथा उऩसभूहको खकरा प्रमतमोमगताद्वाया ऩूमति गरयन ेरय्त  ऩदको 
रामग उम्भेदवाय हकन सक्नेछ । 

(४) प्रायम्म्बक ऩयीऺाभा उत्तीणि बएको व्मम््त  सो ऩयीऺाभा उत्तीणि बएको मभमतरे 
आमोगरे तोकेको अवमधसम्भ सेवा शति सम्फन्धी प्रचमरत कानून फभोम्जभ उम्भेदवाय हकनको रामग 
मनधािरयत उभेयको हद ननाघ्न ेगयी सम्फम्न्धत सेवा, सभूह तथा उऩसभूहको खकरा प्रमतमोमगताद्वाया 
ऩूमति गरयने रय्त  ऩदको रामग उम्भेदवाय हकन सक्नेछ। 

(५) प्रायम्म्बक ऩयीऺा दस्तकय य अन्म व्मवस्था आमोगरे तोके फभोम्जभ हकनेछ । 

३८. वव्कतीम भाध्मभको प्रमोगाः आमोगरे रय्त  ऩदको भाग, ऩदऩूमतिको ववऻाऩन, ऩयीऺा सञ् चारन, 

नमतजा प्रकाशन, आठद काभभा उऩमक्त ताको आधायभा वव्कतीम भाध्मभको प्रमोग गनि सक्नेछ। 

३९. आमोगराई सहमोग गनकि ऩनेाः (१) आमोगको ऩयीऺा सम्फन्धी कामि सम्ऩादनका रामग सयकायी 
कामािरम, म्शऺण सॊस्था वा अन्म सॊस्थारे आमोगको भाग फभोम्जभ कभिचायी, बवन वा कऺाकोठा 
उऩरब्ध गयाई सहमोग गनकि ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ आमोगको काभभा सॊरग्न कभिचायीको ऩारयश्रमभक य बवन 
वा कऺाकोठा प्रमोग गयेफाऩतको बाडा यकभ आमोगरे ठदनेछ । 

ऩरयच्छेद–५ 

ऩयाभशि सम्फन्धी कामिववमध 

४०. आमोगको ऩयाभशि मरदा अऩनाउनक ऩने कामिववमधाः (१) प्रदेश मनजाभती सेवा, प्रदेशको अन्म 
सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत सॊस्थाको सेवा¸ स्थानीम सयकायी सेवा तथा स्थानीम तहको 
सङ् गठठत सॊस्थाको सेवाको शति सम्फन्धी कानूनको ववषमभा आमोगको ऩयाभशि मरॉदा सेवा सभूह 
सञ्चारन गने भन्रारम वा कामािरम भापि त ऩयाभशि भाग गनकि ऩनेछ । ती सेवाका शति सम्फन्धी 
कक नै नमाॉ कानून फनाउन वा बइयहेको कानूनभा सॊशोधन गनकि ऩयेभा सोको कायण य आवश्मक 
वववयण सभेत खकराई आमोगभा ऩठाउनक ऩनेछ । 

(२) प्रदेश मनजाभती सेवा, प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत सॊस्थाको सेवा¸ 
स्थानीम सयकायी सेवा तथा स्थानीम तहको सङ् गठठत सॊस्थाको सेवाका ऩदभा शकरु मनमकम््त  वा 
फढकवा मनमकम््त  गदाि य त्मस्तो सेवाका कभिचायीराई ववबागीम कायफाही गदाि अऩनाउनक ऩने 
साभान्म मसर्द्ान्तको ववषमभा आमोगको ऩयाभशि मरदा सो सम्फन्धी मनणिम सवहत सेवा, सभूह 
सञ् चारन गने भन्रारम वा कामािरम भापि त मरनक ऩनेछ । 
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 (३) प्रदेश मनजाभती सेवा, प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत सॊस्थाको सेवा¸ 
स्थानीम सयकायी सेवा तथा स्थानीम तहको सङ् गठठत सॊस्थाको सेवा गठन गनि आमोगको ऩयाभशि 
भाग गदाि सेवा गठनको उद्देश्म, त्मस्तो सेवा अन्तगितको सभूह वा उऩसभूह तथा तह ववबाजन, 

मनमकम््त , फढकवा य सेवाका अन्म शतिहरू तथा प्रदेश मनजाभती सेवा, प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, 
प्रदेश सङ्गठठत सॊस्थाको सेवा¸ स्थानीम सयकायी सेवा तथा स्थानीम तहको सङ् गठठत सॊस्थाको 
सेवा अन्तगितका ववमबन्न सेवासॉग यात नकऩने एकरूऩता, सभन्वम य साभञ् जस्मका कक याहरू सभेत 
स्ऩष्ट ऩायी आमोगभा ऩठाउनक ऩनेछ। 

(४) प्रदेश मनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा वा स्थानीम सयकायी सेवाका 
कभिचायीराई ठदइने ववबागीम सजामको ववषमभा आमोगको ऩयाभशि मरॊदा सेवा शति सम्फन्धी 
प्रचमरत कानून फभोम्जभ तोवकएको प्रवक्रमा ऩूया गयी अमबमोग य प्रस्ताववत सजामको सम्फन्धभा 
सम्फम्न्धत कभिचायीरे ऩेश गयेको स्ऩष्टीकयण तथा सफकत प्रभाणराई भूल्माङ्कन गयी कभिचायीराई 
गनि खोम्जएको सजामको वकटानी साथ सजाम गने अमधकायीको मनणिम सवहत सक्करै पाइर 
आमोगभा ऩठाउनक ऩनेछ । 

(५) कक नै एक प्रकायको प्रदेश मनजाभती सेवा वा स्थानीम सयकायी सेवाको ऩदफाट अको 
प्रकायको प्रदेश मनजाभती सेवा वा स्थानीम सयकायी सेवाको ऩदभा वा प्रदेश अन्म सयकायी 
सेवाफाट प्रदेश मनजाभती सेवा वा स्थानीम सयकायी सेवाको ऩदभा सरुवा वा फढकवा गदाि 
उम्भेदवायको उऩमक्त ताको ववषमभा आमोगको ऩयाभशि भाग गदाि प्रदेशको हकभा प्रदेश सयकाय, 
भम्न्रऩरयषद् य स्थानीम तहको हकभा सम्फम्न्धत स्थानीम तहको कामिऩामरकाको वा सन्दबिअनकसाय 
दकवै कामिऩामरकाको मनणिम सवहत सेवा, सभूह सञ् चारन गने भन्रारम वा मनकामरे सम्फम्न्धत 
उम्भेदवायको नाभ, ठेगाना, शैम्ऺक मोग्मता,  अनकबव य मनमकम््त  सम्फन्धी अन्म वववयण सभेत 
खकराई आमोगभा ऩठाउनक ऩनेछ। 

 (६) प्रदेश मनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा य स्थानीम सयकायी सेवाको ऩदभा 
छ भवहनाबन्दा फढी सभमका रामग मनमकम््त  गदाि उम्भेदवायको उऩमक्त ताको ववषमभा आमोगको 
ऩयाभशि भाग गदाि सम्फम्न्धत भन्रारम वा मनकामको मनणिम सॊरग्न गयी आमोगभा ऩठाउनक ऩनेछ 
। 

 (७) दपा ९ को उऩदपा (३) फभोम्जभ साभान्म मसर्द्ान्तको ववषमभा आमोगको 
ऩयाभशि भाग गदाि सोको कायण य आवश्मक वववयण सभेत खकराई सम्फम्न्धत भन्रारम वा 
मनकाम भापि त आमोगभा ऩठाउनक ऩनेछ । 

 (८) ऩयाभिश मरॉदा अऩनाउनक ऩने कामिववमध सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोम्जभ 
हकनेछ । 

४१. आमोगरे ऩयाभशि ठददा अऩनाउनक ऩने कामिववमधाः (१) दपा ४० को उऩदपा (१) फभोम्जभ 
आमोगको ऩयाभशि भाग बई आएभा प्रदेश मनजाभती सेवा, प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश 
सङ्गठठत सॊस्थाको सेवा¸ स्थानीम सयकायी सेवा तथा स्थानीम तहको सङ् गठठत सॊस्थाको सेवाराई 
सऺभ य प्रबावकायी फनाउन ती सेवाका शति सम्फन्धी कानूनभा ववमबन्न सेवाका काभको प्रकृमत य 
अवस्था अनकसाय पयक गनकि ऩने कक याभा पयक गने य एकरुऩता ल्माउनक ऩने कक याभा एकरुऩता 
ल्माउने व्मवस्था सभेतको ववचाय गयी आमोगरे ऩयाभशि ठदनेछ। 

 (२) दपा ४० को उऩदपा (२) फभोम्जभ आमोगको ऩयाभशि भाग बई आएभा प्रदेश 
मनजाभती सेवा, प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत सॊस्थाको सेवा¸ स्थानीम सयकायी सेवा 
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तथा स्थानीम तहको सङ् गठठत सॊस्थाको सेवा सम्फन्धभा आमोगफाट मनधािरयत मसर्द्ान्त सभेतराई 
ववचाय गयी आमोगरे ऩयाभशि ठदनछे। 

 (३) दपा ४० को उऩदपा (३) फभोम्जभ आमोगको ऩयाभशि भाग बई आएभा 
आमोगरे नमाॉ गठन गनकिऩने सेवा सभूह वा उऩसभूहको उद्देश्म, उऩमोमगता य भहत्वराई ध्मानभा 
याखी प्रदेश मनजाभती सेवा, प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत सॊस्थाको सेवा¸ स्थानीम 
सयकायी सेवा तथा स्थानीम तहको सङ् गठठत सॊस्थाको सेवाराई अझ सऺभ य प्रबावकायी फनाउन े
कक याराई सभेत ववचाय गयी ऩयाभशि ठदनेछ। 

 (४) दपा ४० को उऩदपा (४) फभोम्जभ आमोगको ऩयाभशि भाग बई आएभा 
आमोगरे सेवा शति सम्फन्धी प्रचमरत कानून फभोम्जभ तोवकएको प्रवक्रमा ऩूया बए नबएको हेयी 
प्रवक्रमा ऩूया नबएको अवस्थाभा प्रवक्रमा ऩूया गनि रगाई आवश्मक बएभा अम्ततमायवारासॉग अरु 
थऩ सफकत प्रभाण सभेत फकझी ऩयाभशि ठदनेछ । 

(५) दपा ४० को उऩदपा (४) फभोम्जभ आमोगको ऩयाभशि भाग बई आएभा आमोगरे 
सेवाको प्रकृमत य अवस्था सभेतराई ववचाय गयी सम्बव बएसम्भ सभान व्मवस्था रागक हकने गयी 
आमोगरे ऩयाभशि ठदनेछ । 

 (६) दपा ४० को उऩदपा (५) वा (६)  फभोम्जभ आमोगको ऩयाभशि भाग बई 
आएभा आमोगरे प्रदेश मनजाभती सेवा, प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत सॊस्थाको 
सेवा¸ स्थानीम सयकायी सेवा तथा स्थानीम तहको सङ् गठठत सॊस्थाको सेवा वा ऩदको कामि प्रकृमत 
सभेतराई ववचाय गयी आमोगरे दपा २१ भा उल्रेम्खत कक नै एक वा एक बन्दा फढी तरयकाद्वाया 
आवश्मकता अनकसाय उम्भेदवायको उऩमक्त ताको जाॉच गयी ऩयाभशि ठदनेछ । 

 (७) मस दपा फभोम्जभ आमोगरे ऩयाभशि ठदन े प्रमोजनको रामग सम्फम्न्धत ववषमका 
ववशेषऻसॉग याम सकझाव मरन सक्नेछ । 

 (८) ऩयाभशि ठदॉदा अऩनाउनक ऩने अन्म कामिववमध आमोगरे तोके फभोम्जभ हकनछे। 

४२. आमोगको ऩयाभशि कामािन्वमन गनेाः (१) सॊववधान, मो ऐन य अन्म प्रचमरत कानून फभोम्जभ 
आमोगको ऩयाभशि मरनक ऩने ववषमभा आमोगको ऩयाभशि मरएऩमछ आमोगरे ठदएको ऩयाभशि 
कामािन्वमन गने गयाउने दावमत्व ऩयाभशि भाग गने अमधकायीको हकनेछ । 

(२) कक नै ववशेष कायण वा ऩरयम्स्थमत ऩयी आमोगरे ठदएको ऩयाभशि कामािन्वमन गनि 
सवकने अवस्था नबएभा त्मसको कायण खोरी ऩयाभशि भाग गने अमधकायीरे ऩकनवविचायको रामग 
आमोग सभऺ रेखी ऩठाउन सक्नेछ य त्मसयी रेखी आएभा आमोगरे त्मसभा ववचाय गदाि ऩूवि 
ऩयाभशिराई सॊशोधन गनि ऩमािप्त आधाय य औम्चत्म देम्खएभा तत्सम्फन्धभा ऩकनाः ऩयाभशि ठदन 
सक्नेछ । 

(३) आमोगरे उऩरब्ध गयाएको ववबागीम सजाम सम्फन्धी ऩयाभशि आमोगरे तोकेको 
अवमधमबर कामािन्वमन गयी आमोगराई जानकायी ठदनक ऩनेछ। 

४३.  काभ कायफाही फदय गनि सक्नाेः सॊववधान, मो ऐन य अन्म प्रचमरत कानून फभोम्जभ आमोगको 
ऩयाभशि मरनक ऩने ववषमभा आमोगको ऩयाभशि नमरई कक नै काभ कायफाही गयेभा आमोगरे त्मस्तो 
काभ कायफाही फदय गनि सक्नेछ । 
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ऩरयच्छेद–६ 

ववववध  

४४. साभान्म मसर्द्ान्त मनधाियण गनि सक्नाेः (१) आमोगरे प्रदेश प्रहयी सेवाको ऩदभा मनमकम््त  वा फढकवा 
वा ववबागीम कायफाही गदाि अऩनाउनक ऩने साभान्म मसर्द्ान्त मनधाियण गनि सक्नछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ आमोगरे मनधाियण गयेको मसर्द्ान्त प्रकाशन गनकि ऩनेछ । 

(३) आमोगरे उऩदपा (१) अनकरुऩको साभान्म मसर्द्ान्त मनधाियण गदाि रोक सेवा 
आमोगरे अवरम्फन गयेको ऩर्द्तीसॉग मभल्दो हकन क ऩनेछ ।  

४५. मनयीऺण वा अनकगभन गनि सक्नाेः (१) प्रदेश सयकायका ववमबन् न भन्रारम वा कामािरमरे य 
स्थानीम तहका ववमबन्न कामािरमरे मनमकम््त  गदाि सववधान, मो ऐन य अन्म प्रचमरत कानून तथा 
आमोगरे सभम सभमभा तोकेको कामिववमध य शति फभोम्जभ गयेका छन ्वा छैनन ्बने्न सम्फन्धभा 
आमोगरे मनयीऺण गनि वा गयाउन सक्नछे । 

(२) प्रदेश प्रहयी सेवा सञ् चारन गने मनकामरे साभान्म मसर्द्ान्तका सम्फन्धभा आमोगफाट 
प्राप्त ऩयाभशि अनकरुऩ गये वा नगयेको सम्फन्धभा आमोगरे अनकगभन गनि वा गयाउन सक्नेछ । 

४६. अमनममभत ठहय वा यद्द गनि सक्नाेः (१) मो ऐन, अन्म प्रचमरत कानून तथा आमोगरे सभम 
सभमभा तोकेको कामिववमध य शति ऩूया नगयी कक नै कभिचायीराई मनमकम््त  गयेको ऩाइएभा आमोगरे 
त्मस्तो मनमकम््त  अमनममभत ठहय गनि सक्नेछ ।  

(२) आमोगरे प्रकाशन गयेको ववऻाऩन फभोम्जभको ऩयीऺाभा उम्भेदवाय हकन कक नै 
व्मम््त रे ऩेश गयेको कक नै वववयण झकट्टा वा गरत प्रभाम्णत बएभा आमोगरे त्मस्तो उम्भेदवायको 
दयखास्त वा ऩयीऺा वा अन्तवािताि वा मनमकम््त को मसपारयस यद्द गनि सक्नछे य मनजरे मनमकम््त  
ऩाइसकेको बए सम्फम्न्धत सेवा शति सम्फन्धी कानून फभोम्जभ आवश्मक कायफाही चराउन 
सम्फम्न्धत मनकामभा मसपारयस ऩठाउन सक्नेछ। 

(३) दपा ४५ को उऩदपा (२) फभोम्जभ अनकगभन गदाि वा गयाउॉदा साभान्म मसर्द्ान्तको 
सम्फन्धभा आमोगको ऩयाभशि अनकरुऩ गयेको नऩाइएभा आमोगरे सम्फम्न्धत मनकामराई त्मस्तो 
काभ कायफाही सच्माउने वा यद्द गने आदेश ठदन सक्नछे । 

४७. ववबागीम कायफाहीको रामग रेखी ऩठाउनाेः (१) ऩयीऺाको काभभा सॊरग्न कभिचायीरे ऩयीऺा 
केन्रभा कक नै अमनममभत काभ कायफाही गयेभा त्मस्तो कभिचायीराई तत्कार काभफाट हटाउन वा 
कसूयको भारा अनकसाय सेवा शति सम्फन्धी प्रचमरत कानून फभोम्जभ ववबागीम कायफाही गनिको 
रामग आमोगरे सम्फम्न्धत मनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नछे । 

तय आमोगको कभिचायीको हकभा आमोग आपैरे कायफाही गनि वा कायफाहीको रामग 
रेखी ऩठाउन सक्नेछ । 

 (२) दपा ४६ को उऩदपा (१) फभोम्जभको अमनममभत काभ गने कभिचायीराई सेवा 
शति सम्फन्धी प्रचमरत कानून फभोम्जभ ववबागीम कायफाही गनिको रामग आमोगरे सम्फम्न्धत 
मनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ । 

 (३) उऩदपा (१) वा (२) फभोम्जभ आमोगरे ववबागीम कायफाहीको रामग रेखी ऩठाएभा 
आमोगरे तोकेको अवमधमबर अम्ततमायवारारे सम्फम्न्धत कभिचायीराई ववबागीम कायफाही गयी 
सोको जानकायी मथाशीघ्र आमोगराई ठदनक ऩनेछ । 
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४८. उजयू गनि सक्नाेः(१) आमोगद्वाया प्रत्मामोम्जत अमधकाय फभोम्जभ काभ गने अमधकायीरे गयेको 
काभ कायफाहीभा म्चत्त नफकझ्ने व्मम््त रे सो काभ कायफाही बए गयेको मभमतरे ऩैंतीस ठदनमबर 
आमोग वा आमोगरे तोकेको अमधकायी सभऺ उजकयी गनि सक्नेछ । 

तय त्मस्तो काभ कायफाही उऩय ऩकनयावेदन राग्न ेछक टै्ट व्मवस्था बएकोभा सोही फभोम्जभ 
हकनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ उजकयी ऩनि आएभा आमोगरे तत्सम्फन्धभा आवश्मक 
जाॉचफकझ गयी उऩमक्त  आदेश ठदन सक्नेछ य सो उजकयी फभोम्जभ छानमफन गदाि कायफाही गनकि 
नऩने देम्खएभा त्मस्तो उजकयी ताभेरीभा यात न सक्नेछ। 

४९. मरखतको गोऩनीमतााः (१) आमोगको ऩयीऺासॉग सम्फम्न्धत मरखत तथा कागजात गोप्म यहनेछन ्
। 

(२) उऩदपा (१) भा जकनसककै कक या रेम्खएको बए ताऩमन आमोगरे तोके फभोम्जभका 
ऩयीऺा सम्फन्धी कागजात वा वववयण सम्फम्न्धत व्मम््त राई ठदन वा साविजमनक गनि सक्नेछ । 

५०. वावषिक प्रमतवेदनाः (१) आमोगरे आपूरे गयेको काभ कायफाहीको वावषिक प्रमतवेदन आमथिक वषि 
सभाप् त बएको मभमतरे साभान्मतमा ऩैँतारीस ठदनमबर प्रदेश प्रभकख सभऺ ऩेश गनकि ऩनेछ य प्रदेश 
प्रभकखरे भकतमभन्री भापि त प्रदेश सबा सभऺ ऩेश गनि रगाउनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ ऩेश गरयन े प्रमतवेदनभा खकराउनक ऩने कक याहरु तोवकए 
फभोम्जभ हकनेछ । 

५१. ऩकयस्काय ठदन सक्नाेः (१) आमोग वा भातहतका कामािरमभा कामियत कभिचायीहरुफाट प्रत्मेक फषि 
उत्कृष् ट काभ गने एक जना कभिचायीको छनटट गयी आमोगरे तोके फभोम्जभको नगद ऩकयस्काय 
ठदन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनका रामग उत्कृष् ट काभ गने कभिचायी छनटट गने 
कामिववमध आमोगरे तोके फभोम्जभ हकनेछ । 

५२. दस्तकय य शकल्क तोक्न सक्नाेः मस ऐनभा अन्मथा उल्रेख गरयएकोभा फाहेक आमोगको काभ 
कायफाहीका सम्फन्धभा आमोगरे आवश्मक दस्तकय वा शकल्क तोक्न सक्नेछ । 

५३. प्रमतकक र असय नऩानेाः मस ऐनभा रेम्खएको कक नै कक यारे प्रदेश न्माम सेवा आमोगको काभ, कतिव्म 
य अमधकाय ऺेरमबर ऩने ववषमभा कक नै असय ऩाने छैन। 

५४. आमोगका मसर्द्ान्त य भाऩदण्ड अवरम्फन गनकि ऩनेाः (१) प्रदेश मनजाभती सेवा, प्रदेश प्रहयी सेवा, 
प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत सॊस्थाको सेवा¸ स्थानीम सयकायी सेवा तथा स्थानीम 
तहको सङ् गठठत सॊस्थाको सेवाको ऩदको ऩदऩूमतिको रामग उम्भेदवाय छनटटराई स्वच्छ, मनष्ऩऺ  
य ववश् वसनीम फनाउन रोक सेवा आमोगरे सङ् घीम कानून फभोम्जभ अऩनाएको मसर्द्ान्त य 
भाऩदण्डराई आमोगरे अवरम्फन गनकि ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) ववऩयीत हकने गयी आमोगरे गयेको काभ, कायफाही स्वताः फदय बएको 
भामननेछ । 

५५. असर मनमतरे गयेको काभ कायफाहीको फचाउाः आमोगरे वा आमोगको अध्मऺ वा कक नै सदस्मरे 
वा कक नै कभिचायीरे सॊववधान, मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको मनमभ फभोम्जभ असर मनमतरे 
गयेको कक नै काभ कायफाहीको सम्फन्धभा कक नै अदारतभा भकद्दा चराइने छैन ।  
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५६. प्रचमरत कानून फभोम्जभ हकनाेः मस ऐनभा रेम्खएका कक याभा मसै ऐन फभोम्जभ य अन्म कक याभा 
प्रचमरत कानून फभोम्जभ हकनछे । 

५७. मनमभ फनाउन ेअमधकायाः मो ऐन कामािन्वमन गनि आमोगसॉग ऩयाभशि गयी प्रदेश सयकायरे मनमभ 
फनाउन सक्नछे य त्मस्तो मनमभ प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन बएऩमछ रागक हकनेछ । 

५८. मनदेम्शका वा कामिववमध वा भाऩदण्ड फनाउन सक्नाेः आमोगरे आपूरे सम्ऩादन गनकि ऩने काभ 
सकचारु रुऩरे सञ् चारन गने गयाउने प्रमोजनको रामग मो ऐन य मो ऐन अन्तगित फनकेो मनमभको 
अधीनभा यही आवश्मकता अनकसाय मनदेम्शका वा कामिववमध वा भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ । 

५९. फाधा अड्काउ पक काउनाेः मो ऐन कामािन्वमनको सम्फन्धभा कक नै फाधा अड्काउ ऩयेभा मो ऐनको 
बावनाको प्रमतकूर नहकन े गयी आमोगसॉग ऩयाभशि गयी प्रदेश सयकायरे त्मस्तो फाधा अड्काउ 
पक काउन आवश्मक व्मवस्था गनि सक्नेछ । 
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अनकसूची 

(दपा ३ को उऩदपा (८) सॉग सम्फम्न्धत) 

शऩथ 

भ ……………….. भकरकक य जनताप्रमत ऩूणि वपादाय यही सत्म मनष् ठाऩूविक प्रमतऻा गदिछक  / 
ईश् वयको/ देश य जनताको नाभभा शऩथ मरन्छक वक नेऩारको याजकीमसत्ता य साविबटभसत्ता 
नेऩारी जनताभा मनवहत यहेको नेऩारको सॊववधानप्रमत ऩूणि वपादाय यहॉदै प्रदेश रोक सेवा 
आमोगको अध्मऺ / सदस्म ऩदको काभ काज प्रचमरत कानूनको अधीनभा यही भकरकक य जनताको 
सोझो म्चताई, कसैको डय नभानी, ऩऺऩात नगयी, ऩूवािग्रह वा खयाफ बावना नमरई 
ईभान्दायीताकासाथ गनेछक य आफ्नो कतिव्म ऩारनाको मसरमसराभा आपूराई जानकायीभा आएको 
कक या भ ऩदभा फहार यहॉदा वा नयहॉदा जकनसककै अवस्थाभा ऩमन कानूनको ऩारना गदाि फाहेक अरु 
अवस्थाभा कक नै वकमसभफाट ऩमन प्रकट वा सॊकेत गने छैन । 

 

मभमताः                  ……………………. 

                  हस्ताऺय 

 


