
 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 

गण्डकी प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ०२) ऩोखया, श्रावण 26 गते, २०७6 सार (अततरयक्ताङ्क ०५ 
 

बाग 1 
प्रदेश सयकाय 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम 
नेऩारको सॊववधान फभोशजभ प्रदेश सबारे फनाएको देहाम फभोशजभको ऐन 

सववसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ । 

सम्फत ्२०७6 सारको ऐन नॊ. 4 
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प्रदेश रोक सेवा आमोगको गठन, काभ, कतवव्म, अतधकाय य कामवववतधको सम्फन्धभा 
व्मवस्था गनव फनकेो ऐन 

प्रस्तावना् प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेश प्रहयी सेवा, प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश 
सङ्गठठत सॊस्थाको सेवा¸ स्थानीम सयकायी सेवा तथा स्थानीम तहको सॊगठठत सॊस्थाको  
ऩदभा उऩमकु्त उम्भेदवाय छनौटभा स्वच्छता तथा तनष्ऩऺता कामभ गयी मोग्मता 
प्रणारीराई प्रवर्द्वन गदै  साववजतनक प्रशासनराई सऺभ, सदुृढ य सेवाभखुी फनाउन प्रदेश 
रोकसेवा आमोगको गठन¸ काभ¸ कतवव्म, अतधकाय तथा कामवववतधको सम्फन्धभा 
आवश्मक व्मवस्था  गनव वाञ्छनीम बएकोरे, 

गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

ऩरयच्छेद –१ 

प्रायशम्बक 

 

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

    (२) मो ऐन तरुून्त प्रायम्ब हनुेछ। 

२.  ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथव नरागभेा मस ऐनभा,– 

(क) “अशततमायवारा”  बन्नारे प्रचतरत कानून फभोशजभ प्रदेश तथा 
स्थानीम तहको कुनै ऩदभा तनमशुक्त गनव सक्न ेअतधकायी सम्झन ुऩछव 
। 

(ख) “अध्मऺ” बन्नारे आमोगको अध्मऺ सम्झन ुऩछव । 

(ग) “आमोग”  बन्नारे सॊववधानको धाया २४४ फभोशजभको प्रदेश रोक 
सेवा आमोग सम्झन ुऩछव । 

(घ) “प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा” बन्नारे प्रदेश तनजाभती सेवा य प्रदेश 
प्रहयी सेवा फाहेकका प्रदेश कानून फभोशजभ गठन बएका प्रदेश 
सयकायका अन्म सयकायी सेवा सम्झन ुऩछव । 
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(ङ) “प्रदेश तनजाभती सेवा” बन्नारे प्रदेश प्रहयी सेवा य प्रदेशको अन्म 
सयकायी सेवा तथा प्रदेश तनजाभती सेवा होइन बनी प्रदेश कानूनद्वाया 
तोवकएको सेवा फाहेकको प्रदेश सयकायको सेवा सम्झन ुऩछव । 

(छ) “प्रदेश प्रहयी सेवा” बन्नारे प्रदेश कानून फभोशजभ गठठत प्रदेश प्रहयी 
सेवाराई सम्झन ुऩछव । 

(ज) “प्रदेश सङ्गठठत सॊस्था”  बन्नारे ऩचास प्रततशत वा सोबन्दा फढी 
शेमय वा जामजेथाभा प्रदेश सयकायको स्वातभत्व वा तनमन्त्रण बएको 
सॊस्थान, कम्ऩनी, फैङ्क, सतभतत वा प्रदेश कानून फभोशजभ स्थावऩत वा 
प्रदेश सयकायद्वाया गठठत आमोग, सॊस्थान, प्रातधकयण, तनगभ, प्रततष्ठान, 

फोडव, केन्र, ऩरयषद य मस्तै प्रकृततका अन्म सङ्गठठत सॊस्था सम्झन ु
ऩछव । 

(झ) “ऩदऩूततव” बन्नारे प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, 
प्रदेश सङ्गठठत सॊस्थाको सेवा¸ स्थानीम सयकायी सेवा तथा स्थानीम 
तहको सॊगठठत सॊस्थाको सेवाको रयक्त ऩदभा खलु्रा प्रततमोतगता तथा 
फढुवाद्वाया गरयने ऩदऩूततव सम्झन ुऩछव ।  

(ञ) “रोक सेवा आमोग”  बन्नारे सॊववधानको धाया २४२ फभोशजभको 
रोक सेवा आमोग सम्झन ुऩछव । 

(ट) “सदस्म”  बन्नारे आमोगको सदस्म सम्झन ु ऩछव य सो शव्दरे 
आमोगको अध्मऺराइव सभेत जनाउॉछ । 

(ठ) "सॊववधान" बन्नारे नेऩारको सॊववधान सम्झन ुऩछव । 

 (ड) “स्थानीम तह” बन्नारे गाउॉऩातरका वा नगयऩातरका सम्झन ुऩछव । 

(ढ) “स्थानीम सयकायी सेवा” बन्नारे सॊववधानको धाया २८५ को 
उऩधाया (३) फभोशजभ कानूनद्वाया गठन हनुे स्थानीम सेवा सम्झन ु
ऩछव ।  

(ण) "स्थानीम सङ्गठठत सॊस्थाको सेवा" बन्नारे स्थानीम तहभा स्थानीम 
कानून फभोशजभ गठन बएका स्थानीम तहको सङ्गठठत सॊस्थाको सेवा 
सम्झन ुऩछव।  
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 (त) “तोवकएको”  वा “तोवकए फभोशजभ”  बन्नारे मस ऐन अन्तगवत 
फनेको तनमभभा तोवकएको वा तोवकए फभोशजभ सम्झन ुऩछव । 

 

ऩरयच्छेद –२ 

आमोगको गठन¸ काभ¸ कतवव्म य अतधकाय 

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

(२) आमोगका अध्मऺ वा सदस्मभध्मे कशम्तभा एकजना भवहरा 
हनुऩुनेछ।    

(३) आमोगको अध्मऺ य सदस्मको तनमशुक्तको रातग तसपारयस गनव देहाम 
फभोशजभको सतभतत यहनेछ् 

(क) भतुमभन्त्री                  – अध्मऺ 

(ख) प्रदेश सबाको सबाभखु           – सदस्म 

(ग) प्रदेश सबाको ववऩऺी दरको नेता    – सदस्म 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभको सतभततरे आमोगका अध्मऺ तथा सदस्मको 
तनमशुक्तको तसपारयस गदाव सभानऩुाततक सभावेशी तसर्द्ान्तका आधायभा गनुव ऩनेछ।  

(५) आमोगका सदस्महरु भध्मे कशम्तभा एक जना सदस्म फीस वषव वा 
सोबन्दा फढी अवतधसम्भ कुनै सयकायी सेवाभा यहेका व्मशक्तहरु भध्मेफाट य फाॉकी 
सदस्महरु ववऻान, प्रववतध, करा, सावहत्म, कानून, जनप्रशासन¸ सभाजशास्त्र वा यावष्डम 
जीवनका अन्म ऺेत्रभा शोध, अनसुन्धान, अध्माऩन वा अन्म कुनै भहत्वऩूणव कामव गयी 
तमातत प्राप्त गयेका व्मशक्तहरु भध्मेफाट तनमकु्त हनुेछन ्। 

(६) देहामको मोग्मता बएको नऩेारी नागरयक आमोगको अध्मऺ वा 
सदस्मको ऩदभा तनमशुक्तका रातग मोग्म हनुेछ्–  

(क) भान्मताप्राप्त ववश् ववव्ारमफाट स्नातकोत्तय उऩातध प्राप्त गयेको, 

(ख) तनमशुक्त हुॉदाका फखत कुनै याजनीततक दरको सदस्म नयहेको, 

(ग) अध्मऺको हकभा ऩैतारीस वषव य सदस्मको हकभा ऩैंतीस वषव 
उभेय ऩूया बएको, 
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(घ) उच्च नैततक चरयत्र बएको  

(७)  उऩदपा (३) फभोशजभको सतभततको तसपारयसभा प्रदेश प्रभखुरे 
अध्मऺ य सदस्मको तनमकु्त गनेछ। 

(८) आफ्नो कामवबाय सम्हाल्न ुअशघ प्रदेश प्रभखुको उऩशस्थततभा अध्मऺरे 
उच्च अदारतको भतुम न्मामाधीश सभऺ य सदस्मरे अध्मऺ सभऺ अनसूुची 
फभोशजभको ढाॉचाभा शऩथ तरन ुऩनेछ । 

(९) आमोगको अध्मऺ य सदस्मको ऩदावतध तनमशुक्त बएको तभततरे छ 
वषवको हनुेछ । 

४. ऩद रयक्त हनु ेआधाय् (१) देहामको कुनै अवस्थाभा आमोगको अध्मऺ वा सदस्मको 
ऩद रयक्त हनुेछ्– 

(क) तनजरे प्रदेश प्रभखु सभऺ तरशखत याजीनाभा ठदएभा, 

(ख) तनजको उभेय ऩैसठ्ठी वषव ऩूया बएभा, 

(ग) उऩदपा (५) फभोशजभ ऩदभकु्त बएभा, 

(घ) शायीरयक वा भानतसक अस्वस्थताको कायणरे सेवाभा यही 
कामवसम्ऩादन गनव असभथव यहेको बनी प्रदेश सयकायरे गठन 
गयेको भेतडकर फोडवरे ठदएको तसपारयसको आधायभा दपा ३ 
को उऩदपा (३) फभोशजभको सतभततको तसपारयसभा प्रदेश 
प्रभखुरे ऩदभकु्त गयेभा, वा 

(ङ) तनजको भतृ्म ुबएभा। 

(२) सॊववधान य प्रचतरत कानूनको गम्बीय उल्रङघन गयेको, 
कामवऺ भताको अबाव वा खयाफ आचयण बएको वा इभान्दायीऩूववक आफ्नो ऩदीम 
कतवव्मको ऩारना नगयेको वा आचायसॊवहताको गम्बीय उल्रङघन गयेको कायणरे 
आफ्नो ऩदीम शजम्भेवायी ऩूया गनव नसकेको बनी प्रदेश सबाका तत्कार कामभ यहेका 
सम्ऩूणव सदस्म सङ्खतमाको एक चौथाइव सदस्मरे अध्मऺ वा सदस्म ववरुर्द् आयोऩको  
प्रस्ताव ऩेश गनव सक्नेछन ्।  

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ आयोऩको प्रस्ताव ऩेश बइव दताव बएभा त्मस्तो 
प्रस्तावभा उशल्रशखत आधाय य कायण वव्भान बए नबएको सम्फन्धभा छानतफन गयी 
प्रततवेदन ऩेश गनव प्रदेश सबाभा एक छानतफन सतभतत गठन गरयनेछ। 
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(४) उऩदपा (३) फभोशजभको सतभततभा प्रदेश सबाका सात जना सदस्म 
यहनेछन। 

(५) उऩदपा (३) फभोशजभको सतभततरे ऩदभकु्त गने बनी तसपारयस 
सवहतको प्रस्ताव प्रदेश सबाभा ऩशे गयेभा य प्रदेश सबाभा तत्कार कामभ यहेको 
सम्ऩूणव सदस्म सङ्खतमाको दईु ततहाई फहभुतरे प्रस्ताव ऩारयत गयेभा अध्मऺ वा सदस्म 
ऩदभकु्त हनुेछ। 

 (६)  उऩदपा (२) फभोशजभको आयोऩ रागकेो अध्मऺ वा सदस्मराई 
सपाई ऩेश गने भनातसफ भौका ठदन ुऩनेछ। 

 (७) उऩदपा (५) फभोशजभ ऩदभकु्त बएको व्मशक्तरे त्मस्तो ऩदफाट 
ऩाउने कुनै सवुवधा तरन य बववष्मभा कुनै ऩतन साववजतनक ऩदभा तनमकु्त वा भनोनमन 
हनु सक्नेछैन। 

  (८)  उऩदपा (२) फभोशजभको आयोऩ छानववन सम्वन्धी अन्म व्मवस्था 
प्रदेश सबाको कामवसञ्चारन तनमभावरी फभोशजभ हनुेछ। 

५. ऩनु् तनमशुक्त् (१) अध्मऺ य सदस्मको ऩनु् तनमशुक्त हनु सक्नेछैन य तनज कुनै ऩतन 
सयकायी सेवाभा तनमशुक्तका रातग ग्राह्य हनुेछैन । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन देहामको 
अवस्थाभा अध्मऺ य सदस्म देहामको ऩदभा तनमशुक्तको रातग ग्राह्य हनु सक्नेछन-् 

(क) सॊवैधातनक तनकामको ऩदातधकायीको ऩदभा तनमकु्त हनु, 

(ख) सदस्म अध्मऺको ऩदभा तनमकु्त हनु, 

(ग) कुनै याजनीततक ऩदभा वा कुनै ववषमको अनसुन्धान, जाॉचफझु 
वा छानवीन गने वा कुनै ववषमको अध्ममन वा अन्वेषण गयी 
याम, भन्तव्म वा तसपारयस ऩेश गने कुनै ऩदभा तनमकु्त हनु, 

(३) सदस्म अध्मऺको ऩदभा तनमकु्त हनुे बएभा तनजको ऩदावतध गणना 
गदाव तनज सदस्म बएको अवतध सभेतराई जोडी गणना गरयनेछ। 

६. सदस्मको ऩारयश्रतभक य सेवाका शतव्  (१) अध्मऺ य सदस्मको ऩारयश्रतभक य सेवाका 
शतव प्रदेश कानून फभोशजभ हनुेछ। अध्मऺ य सदस्म आफ्नो ऩदभा फहार यहेसम्भ 
तनजहरूराई भकाव ऩने गयी ऩारयश्रतभक य सेवाका शतव ऩरयवतवन गरयने छैन। 
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तय चयभ आतथवक ववशृ्रॊखरता वा प्राकृततक ववऩद वा भहाभायीको कायणरे  सॊकटकार 
घोषणा बएको अवस्थाभा  मो व्मवस्था रागू हनुे छैन। 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन सो उऩदपा 
फभोशजभको कानून फनी रागू नबएसम्भका रातग अध्मऺ य सदस्मको ऩारयश्रतभक य 
सेवाका शतव प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोके फभोशजभ 
हनुेछ। 

७. आमोगको कामावरमको स्थाऩना् (१) आमोगको कामव सञ् चारन तथा व्मवस्थाऩनको 
रातग प्रदेशभा एक प्रदेश स्तयीम कामावरम यहनेछ य आमोगरे आवश्मकता अनसुाय 
अन्म स्थानभा शाखा कामावरम स्थाऩना गनव सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ यहने प्रदेशस्तयीम कामावरमको भकुाभ 
ऩोखयाभा यहनेछ। 

(३) आमोगको सॊगठन सॊयचना य कभवचायीको दयवन्दी आमोगको 
तसपारयसभा प्रदेश सयकायरे स्वीकृत गये फभोशजभ हनुेछ । 

८. आमोगको फैठक्(१) सॊववधान, मो ऐन य अन्म प्रचतरत कानून फभोशजभ आमोगरे 
गनुवऩने सवै काभ आमोगको फैठकफाट तनणवम बए फभोशजभ हनुेछ। 

(२) आमोगको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ।अध्मऺको 
अनऩुशस्थततभा उऩशस्थत सदस्महरुभध्मे वरयष्ठ सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ।  

(३) आमोगको सदस्म सॊतमाको कशम्तभा ऩचास प्रततशत सदस्महरु 
उऩशस्थत बएभा आमोगको फैठक फस्न सक्नेछ। 

(४) आमोगको फैठकभा फहभुतको तनणवम भान्म हनुेछ य भत फयाफय 
बएभा फैठकको अध्मऺता गने व्मशक्तरे तनणावमक भत ठदनेछ। 

(५) आमोगको तनणवम आमोगको सशचवरे प्रभाशणत गनेछ। 

(६) आमोगको फैठक सम्फन्धी अन्म कामवववतध आमोग आपैँ रे तनधावयण 
गये फभोशजभ हनुेछ । 

९. आमोगको काभ, कतवव्म य अतधकाय् (१) प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी 
सेवा, प्रदेश सॊगठठत सॊस्थाको सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा य स्थानीम तहको सॊगठठत 
सॊस्थाको सेवाको ऩदभा तनमशुक्तका रातग उऩमकु्त उम्भेदवाय छनौट गनव ऩयीऺा 
सञ्चारन गनुव आमोगको कतवव्म हनुछे।   
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(२) प्रदेश प्रहयी सेवाको ऩदऩूततवका रातग तरइने तरशखत ऩयीऺा आमोगरे 
सञ्चारन गनेछ । 

(३) प्रदेश प्रहयी सेवाको ऩदभा तनमशुक्त, फढुवा तथा ववबागीम कायवाही 
गदाव अऩनाउन ुऩने साभान्म तसर्द्ान्तको ववषमभा आमोगको ऩयाभशव तरन ुऩनेछ।   

(४) प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम तहफाट तनवशृत्तबयण ऩाउन े ऩदभा 
आमोगको ऩयाभशव तफना स्थामी तनमशुक्त गरयने छैन ।  

(५) देहामका ववषमभा आमोगको ऩयाभशव तरन ुऩनेछ्–  

(क) प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सॊगठठत 
सॊस्थाको सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा य स्थानीम तहको 
सॊगठठत सॊस्थाको सेवाको ऩदका कभवचायीको सेवा, शतव 
सम्फन्धी कानूनको ववषमभा, 

(ख) प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सॊगठठत 
सॊस्थाको सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा य स्थानीम तहको 
सॊगठठत सॊस्थाको सेवाको ऩदभा तनमशुक्त, फढुवा य ववबागीम 
कायफाही गदाव अऩनाउन ुऩने तसर्द्ान्तको ववषमभा, 

(ग) प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा य स्थानीम 
सयकायी सेवाको ऩदभा ६ भवहनाबन्दा फढी सभमका रातग 
तनमशुक्त गदाव उम्भेदवायको उऩमकु्तताको ववषमभा, 

(घ) कुनै एक प्रकायको प्रदेश तनजाभती सेवा वा स्थानीम सयकायी 
सेवाको ऩदफाट अको प्रकायको प्रदेश तनजाभती सेवा वा 
स्थानीम सयकायी सेवाको ऩदभा वा प्रदेश अन्म सयकायी 
सेवाफाट प्रदेश तनजाभती सेवा वा स्थानीम सयकायी सेवाको 
ऩदभा सरुवा वा फढुवा गदाव उम्भेदवायको उऩमकु्तताको 
ववषमभा,  

(ङ) आमोगको ऩयाभशव तरन ु नऩने अवस्थाको ऩदभा फहार यहेको 
कभवचायीराई आमोगको ऩयाभशव तरनऩुने अवस्थाको ऩदभा 
स्थामी सरुवा वा फढुवा गने ववषमभा, य  
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(च) प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा य स्थानीम 
सयकायी सेवाका कभवचायीराई ठदइने ववबागीम सजामको 
ववषमभा । 

(६) आमोगरे सॊववधान, मो ऐन य मस ऐन अन्तगवत फनेको तनमभ तथा 
अन्म प्रचतरत कानून फभोशजभ आपूराई प्राप् त काभ, कतवव्म य अतधकाय भध्मे कुनै 
काभ, कतवव्म य अतधकाय तोके फभोशजभको शतवको अधीनभा यही प्रमोग तथा ऩारना 
गने गयी अध्मऺ, कुनै सदस्म, सदस्महरुको सतभतत, आमोगको कुनै कामावरम वा 
कभवचायी वा प्रदेश सयकायको अन्म कुनै कभवचायीराई प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ । 

(७) उऩदपा (६) फभोशजभ प्रत्मामोजन गरयएको अतधकाय आमोगरे 
जनुसकैु फखत वपताव तरन सक्नेछ ।  

(८) आमोगको अन्म काभ, कतवव्म य अतधकाय तोवकए फभोशजभ हनुछे । 

१०. कामव ववबाजन् अध्मऺ य सदस्मको कामव ववबाजन आमोगरे तनधावयण गये फभोशजभ 
हनुेछ। 

११. कभवचायी सम्फन्धी व्मवस्था् (१) आमोगको कामव सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनको रातग 
आवश्मक ऩने कभवचायी प्रदेश सयकायरे उऩरब्ध गयाउने छ । 

(२) आमोगभा कामवयत कभवचायीराई प्रदेश सयकायरे अन्म कामावरमभा 
सरुवा गदाव आमोगसॉग ऩयाभशव गनेछ । 

(३) आमोगको दयफन्दी स्वीकृत नबएसम्भ प्रदेश सयकायरे आमोगभा 
आवश्मक कभवचायी काभकाज गनव खटाउनेछ । 

१२. दऺ वा ववशेषऻको सेवा तरन सक्ने्  (१) आमोगरे सॊववधान, मो ऐन य अन्म प्रचतरत 
कानून फभोशजभ आपूरे सम्ऩादन गनुव ऩने काभको रातग दऺ वा ववशेषऻ वा 
ववशशष्टीकृत तनकामको सेवा तरन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सेवा तरने प्रमोजनको रातग दऺ वा ववशेषऻ 
वा ववशशष्टीकृत तनकामको भनोनमन वा छनौट अध्मऺरे गनेछ य त्मस्तो सेवा तरए 
फाऩत सम्फशन्धत दऺ वा ववशेषऻ वा ववशशष्टीकृत तनकामराई आमोगरे तोके 
फभोशजभको ऩारयश्रतभक तथा सवुवधा ठदइनेछ । 

(३) आमोगको काभभा सहमोग गने दऺ वा ववशेषऻरे अतनवामव रुऩभा 
ऩारना गनुव ऩने आचायसवहता तोवकए फभोशजभ हनुेछ । 
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१३. सम्ऩकव  याख्न य याम तरन सक्ने्  (१) आमोगरे आफ्नो काभ कतवव्मको सम्फन्धभा 
प्रदेश सयकायको कुनै भन्त्रारम, कामावरम वा स्थानीम तह वा सॊगठठत सॊस्थासॉग सोझै 
सम्ऩकव  यात न, सयसल्राह गनव वा याम तरन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन प्रदेश सयकाय, 
भशन्त्रऩरयषदफाट तनणवम हनुऩुने आमोगसॉग सम्फशन्धत कुनै ववषमभा सम्ऩकव  यातदा 
भतुमभन्त्री तथा भशन्त्रऩरयषद्को कामावरम भापव त यात न ुऩनेछ । 

(३) आमोगरे आफ्नो काभ कायफाहीसॉग सम्फशन्धत सॊवैधातनक तथा 
कानूनी प्रश् नको सम्फन्धभा कुनै तनकाम वा अतधकायीको याम तरन आवश्मक देखेभा 
प्रदेशको सम्फशन्धत सयकायी तनकाम वा भतुम न्मामातधवक्ताको याम तरन सक्नेछ। 

१४. प्रततयऺा गने् आमोगरे आफ्नो तपव फाट कुनै अड्डा अदारतभा तनवेदन ठदन वा भदु्दा 
चराउन वा त्मसको रातग आवश्मक तरखत तमाय गनव य प्रततयऺा गनव वा आमोग 
ववरूर्द् कसैरे कुनै कानूनी कायफाही चराएभा वा भदु्दा दामय गयेभा तरशखत जवाप वा 
प्रत्मतु्तय ठदन वा प्रततयऺा गनव आमोगरे आवश्मकता य उऩमकु्तताको आधायभा भतुम 
न्मामातधवक्ता वा तनजको ऩयाभशव तरई अन्म कानून व्मवसामी वा दवैुको सेवा तरन 
सक्नेछ । 

१५. आमोगरे सझुाव ठदन सक्ने्  (१) आमोगको काभ कायवाहीको तसरतसराभा वा 
आमोगद्वाया आमोशजत गोष्ठी, सेतभनाय तथा छरपरफाट प्राप् त तनष्कषवको आधायभा 
प्रदेश तनजाभती सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा, प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सॊगठठत 
सॊस्था, स्थानीम सॊगठठत सॊस्था य प्रदेश प्रहयी सेवाको शतव सम्फन्धी कानूनभा सधुाय 
गनव आवश्मक देशखएभा आमोगरे सम्फशन्धत तनकामराई सझुाव ठदन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ठदइएको सझुावको वववयण आमोगको फावषवक 
प्रततवेदनभा सभावेश गनुव ऩनेछ । 

१६. अनसुन्धानात्भक य प्रवर्द्वनात्भक कामव गनव सक्ने्  आमोगरे प्रदेश तनजाभती सेवा, 
स्थानीम सयकायी सेवा, प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सॊगठठत सॊस्थाको सेवा, 
स्थानीम सॊगठठत सॊस्थाको सेवाराई सऺभ य प्रबावकायी फनाउन तथा ती सेवाप्रतत 
आकषवण फढाउन सभम सभमभा अनसुन्धानात्भक य प्रवर्द्वनात्भक कामवहरु गनव सक्नेछ 
। 

१७. सभन्वम य सहमोग् आमोगरे सभान उदे्दश्मरे स्थाऩना बएका यावष्डम तथा प्रदेशस्तयीम 
सॊस्थाहरुसॉग सभन्वम गनव वा त्मस्ता सॊस्थाहरुसॉग आऩसी सम्वन्ध य सहमोग ववृर्द् गनव 
सक्नेछ। 
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१८. थऩ सवुवधा ठदन सक्ने्  आमोगका सदस्म तथा कभवचायीराई कामावरम सभमबन्दा फढी 
सभम आमोगको काभभा रगाउन ु ऩयेभा वा सदस्म तथा कभवचायी वा अन्म कुनै 
व्मशक्तराई आमोगसॉग सम्फशन्धत कुनै ववशेष काभभा रगाउन ु ऩयेभा थऩ सवुवधाको 
रूऩभा आमोगरे तनधावयण गये फभोशजभको यकभ तथा खाजा य खाना खचव सभेत ठदन 
सवकनेछ। 

ऩरयच्छेद–३ 

शैशऺक मोग्मता तथा ऩाठ्यक्रभ तनधावयण  

१९. शैशऺक मोग्मताको तनधावयण् (१) प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा, 
प्रदेश सॊगठठत सॊस्थाको सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा य स्थानीम तहको सॊगठठत 
सॊस्थाको सेवाको खरुा प्रततमोतगताफाट ऩूततव गरयने ऩदको रातग आवश्मक ऩने न्मूनतभ 
शैशऺक मोग्मता सम्वशन्धत सेवा, शतव सम्फन्धी प्रचतरत कानूनभा तनधावयण बए फभोशजभ 
हनुेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ शैशऺक मोग्मता तनधावयण गनुव अशघ सेवा, 
सभूह तथा उऩसभूह सञ् चारन गने भन्त्रारम वा तनकामरे आमोगको ऩयाभशव तरन ु
ऩनेछ। 

(३) अन्म प्रचतरत कानूनभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन कुनै 
उम्भेदवायरे कुनै ववश् ववव्ारम वा शशऺण सॊस्थाफाट प्राप्त गयेको शैशऺक मोग्मता 
सम्फशन्धत सेवा, सभूह वा उऩसभूहको कुनै ऩदको रातग तनधावयण गरयएको शैशऺक 
मोग्मता सयह छ छैन बने्न सम्फन्धभा आवश्मकता अनसुाय आमोगरे तनणवम गये 
फभोशजभ हनुेछ। 

२०. ऩाठ्यक्रभ य ऩयीऺण ववतध् (१) प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा, 
प्रदेश सॊगठठत सॊस्थाको सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा य स्थानीम तहको सॊगठठत 
सॊस्थाको सेवाको रयक्त ऩद ऩूततव गनवको रातग आमोगरे तरन े ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभ, 

अङ्कबाय, उशत्तणावङ्क, ऩयीऺण ववतध य तत ्सम्फन्धी अन्म व्मवस्था रोक सेवा आमोगरे 
अऩनाएको अभ्मास, ववतध तथा भाऩदण्डका आधायभा तोवकए फभोशजभ हनुेछ। 

(२) आमोगरे उऩदपा (१) फभोशजभ तरशखत ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभको 
तजुवभा, प्रश् नऩत्र तनभावण वा ऩयीऺा सम्फन्धी कुनै ऩतन ववषमका सम्वन्धभा रोकसेवा 
आमोगको सहमोग तरन सक्नेछ। 
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ऩरयच्छेद–४ 

ऩदऩूततव सम्फन्धी व्मवस्था 

२१. उम्भेदवाय छनौट गने तरयका् (१) आमोगरे प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म 
सयकायी सेवा, प्रदेश सॊगठठत सॊस्थाको सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा य स्थानीम तहको 
सॊगठठत सॊस्थाको सेवाको रयक्त ऩद ऩूततवको रातग उऩमकु्त उम्भेदवायको छनौट गदाव 
तरशखत ऩयीऺाका अततरयक्त देहामको कुनै एक वा एकबन्दा फढी तरयका अऩनाउन 
सक्नेछ्– 

 (क) प्रमोगात्भक ऩयीऺा,  

 (ख) अन्तवावताव, य 

 (ग) आमोगरे सभम सभमभा तोकेका अन्म तरयका । 

(२) आमोगरे प्रदेश प्रहयी सेवाको ऩदऩूततवका रातग तरशखत ऩयीऺा 
सञ् चारन गनेछ । 

२२. ऩयीऺाको भाध्मभ् (१) आमोगरे सञ् चारन गने तरशखत ऩयीऺाको भाध्मभ नेऩारी 
बाषा हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा रेशखएको बाषाका अततरयक्त अङ्खग्रजेी वा प्रदेश 
कानून फभोशजभ तनधावयण गरयएको सयकायी काभकाजको बाषा सभेत ऩयीऺाको भाध्मभ 
बाषा हनु सक्नेछ। 

२३. रोक सेवा आमोगराई अनयुोध गनव सक्ने्  आमोगरे सञ् चारन गने कुनै ऩयीऺा 
सञ् चारन गरयठदन आमोगको तसपारयसभा प्रदेश सयकायरे नेऩार सयकाय भापव त रोक 
सेवा आमोगराई अनयुोध गनव सक्नछे। 

२४. ऩदऩूततव गने तरयका् (१) प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश 
सॊगठठत सॊस्थाको सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा य स्थानीम तहको सॊगठठत सॊस्थाको 
सेवाको रयक्त ऩदको ऩूततव सेवा शतव सम्फन्धी प्रचतरत कानूनभा उल्रेख बएको प्रततशत 
फभोशजभ ऩद सङ्खतमा तनधावयण गयी खरुा प्रततमोतगता तथा फढुवाद्वाया गरयनेछ। 

(२) खरुा प्रततमोतगता तथा फढुवाद्वाया ऩदऩूततव गदाव तरइन े ऩयीऺाको 
तरयका तथा ऩयीऺा दस्तयु, दयखास्तको ढाॉचा, दयखास्त पायाभ दस्तयु य ऩयीऺा 
सम्फन्धी अन्म व्मवस्था आमोगरे तोके फभोशजभ हनुेछ। 
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२५. ऩदऩूततवको रातग भाग गने् (१)अशततमायवारारे प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म 
सयकायी सेवा, प्रदेश सॊगठठत सॊस्थाको सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा य स्थानीम तहको 
सॊगठठत सॊस्थाको सेवाको रयक्त ऩद ऩूततव गनवको रातग तोवकए फभोशजभको भाग 
पायाभभा सम्फशन्धत सेवा, सभूह, उऩसभूह, तह, ऩदसङ्खतमा, तनधावरयत कामव वववयण य 
न्मूनतभ मोग्मता सभेत उल्रेख गयी  आतथवक वषवको सरुुभानै आमोगभा ऩठाउन ुऩनेछ 
। 

(२) भाग प्राप्त बएऩतछ आमोगरे खरुा, फढुवा, खरुा अन्तगवत ववतबन्न 
क्रष्टयको रातग प्रततशत तनधावयण गनेछ । 

२६. ऩदऩूततवको ववऻाऩन प्रकाशन गने् (१) दपा २४ को उऩदपा (१) फभोशजभ ऩद 
सङ्खतमा तनधावयण बएऩतछ आमोगरे खरुा प्रततमोतगता तथा फढुवाद्वाया ऩदऩूततव गनव 
छुट्टाछुटै्ट ववऻाऩन प्रकाशन गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रकाशन गरयने ववऻाऩनभा दयखास्त पायाभ 
फझुाउने म्माद, रयक्त ऩद सङ्खतमा, ऩयीऺा दस्तयु रगामत तोवकए फभोशजभका अन्म 
कुयाहरु सभेत खरुाउन ुऩनेछ । 

२७. ऩदऩूततवको ववऻाऩन वा ऩयीऺा यद्द गनव सक्ने्  (१) आमोगरे प्रकाशन गयेको ववऻाऩन 
फभोशजभ ऩदऩूततव गनुव नऩने वा ऩद आवश्मक नबएको बनी ऩयीऺा सञ् चारन हनु ु
अगावै अशततमायवारारे सो ववऻाऩन यद्द गरयठदन कायण सवहत तरशखत अनयुोध गयेभा 
आमोगरे त्मस्तो ववऻाऩन यद्द गनव सक्नेछ। 

(२) आमोगरे सञ् चारन गयेको ऩयीऺाको कुनै ऩयीऺा केन्रभा कुनै 
वकतसभको अतनमतभतता बएभा वा कुनै फाधा अवयोध उत्ऩन्न बई आॊशशक वा ऩूणवरूऩरे 
ऩयीऺा सञ् चारन हनु नसकेभा आमोगरे कायण जनाई सो ठदनको ऩयीऺा वा सोसॉग 
सम्फशन्धत ववऻाऩनको ऩयीऺा आॊशशक वा ऩूणव रुऩभा यद्द गनव सक्नेछ। 

२८. ऩयीऺा दस्तयु वपताव ठदने्  दपा २७ को उऩदपा (१) फभोशजभ ववऻाऩन यद्द बएभा वा 
दयखास्त अस्वीकृत बएभा  ऩयीऺा दस्तयु फाऩत फझुाएको यकभ वपताव तरनको रातग 
आमोगरे तोकेको अवतधतबत्र सम्फशन्धत व्मशक्तरे तनवेदन ठदएभा आमोगरे त्मस्तो 
दस्तयु वपताव ठदन ुऩनेछ । 

२९. प्रश् नऩत्र तनभावण य ऩयीऺा सञ् चारन् (१) आमोगरे सञ् चारन गने सफै प्रकायको 
ऩयीऺाको रातग आवश्मक ऩने प्रश् नऩत्र तनभावण तथा ऩरयभाजवन ( भोडयेशन ) तोवकए 
फभोशजभ हनुेछ। 
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(२) ऩदऩूततवको रातग उम्भेदवायको छनौट गनव सम्फशन्धत ऩदको कामव 
प्रकृतत अनसुाय आमोगरे ऩयीऺा सञ् चारन गनेछ य त्मस्तो ऩयीऺाको तरयका आमोगरे 
तोके फभोशजभ हनुेछ। 

३०. तनरम्वन वा तनष्काशन गनव सक्ने्  (१) कुनै उम्भेदवायरे कुनै ऩयीऺा केन्रभा 
अतनमतभत काभ कायवाही गयेभा वा आमोगरे तोकेको शतवको उल्रॊघन गयेभा 
आमोगरे त्मस्तो उम्भेदवायको ऩयीऺा यद्द गयी त्मसऩतछ हनुे कुनै ववऻाऩन फभोशजभको 
ऩयीऺाभा आमोगरे तोकेको अवतधसम्भ तनजराई उम्भेदवाय हनु नऩाउने गयी तनरम्वन 
गनव सक्नेछ । 

(२) कुनै उम्भेदवायरे कुनै ऩयीऺा केन्रभा होहल्रा गयी ऩयीऺा 
सञ् चारनभा फाधा ऩु माएभा त्मस्तो उम्भेदवायराई केन्राध्मऺरे तत्कार ऩयीऺा 
केन्रफाट तनष्काशन गनव सक्नेछ य त्मसयी तनष्काशन बएभा तनजको सो ववऻाऩन 
फभोशजभको सफै ववषमको ऩयीऺा स्वत् यद्द हनुेछ । 

३१. उत्तयऩशुस्तकाभा सङ्कते नम्फय याख्ने्  (१) आमोगद्वाया तरइने तरशखत वा प्रमोगात्भक 
ऩयीऺा सम्ऩन्न बएऩतछ तनष्ऩऺता य गोऩनीमता कामभ गनव तोवकए फभोशजभको प्रवक्रमा 
अनसुाय उत्तयऩशुस्तकाभा दोहोयो सङे्कत नम्फय यात न ुऩनेछ । 

(२) वव्तुीम प्रणारीफाट उत्तयऩशुस्तका ऩयीऺण गने प्रमोजनको रातग 
उत्तयऩशुस्तकाभा तोवकए फभोशजभको फायकोडको प्रमोग गनव सवकनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ उत्तयऩशुस्तकाभा फायकोडको प्रमोग 
गरयएकोभा छुटै्ट सङे्कत नम्फय प्रमोग गनुव ऩने छैन । 

३२. उत्तयऩशुस्तका ऩयीऺण गने् (१) दपा ३१ फभोशजभ उत्तयऩशुस्तकाभा सङे्कत नम्फय 
याखी सकेऩतछ ववषमववऻ वा दऺद्वाया उत्तयऩशुस्तकाको ऩयीऺण गयाउन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभका उत्तय ऩशुस्तका आमोग वा आमोगरे 
तनधावयण गयेको स्थानभा ऩयीऺण गयाउनऩुनेछ। 

(३) उत्तयऩशुस्तकाको ऩयीऺण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ 
हनुेछ । 

३३. तरशखत वा प्रमोगात्भक ऩयीऺाको नततजा प्रकाशन गने् (१) आमोगरे तरशखत वा 
प्रमोगात्भक ऩयीऺाको नततजा प्रकाशन गदाव त्मस्तो ऩयीऺाभा उशत्तणव बएका 
उम्भेदवायहरुभध्मे रयक्त ऩदको अनऩुातभा तोवकए फभोशजभको सङ्खतमाभा सफैबन्दा फढी 
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अङ्क प्राप्त गने उम्भेदवायको नाभ, थय य योर नम्फय सभेत उल्रेख गयी नततजा प्रकाशन 
गनुव ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ नततजा प्रकाशन गदाव अन्तवावताव रगामत 
ववतबन्न चयणभा तरइने अन्म ऩयीऺाको कामवक्रभ य तभतत सभेत उल्रेख गनुव ऩनेछ। 

३४. अन्तवावताव सतभततको गठन् (१) उम्भेदवाय छनौटको रातग अन्तवावताव तरन आमोगको 
प्रदेशस्तयीम कामावरमभा अध्मऺ वा तनजरे तोकेको सदस्म वा अन्म कुनै व्मशक्तको 
अध्मऺताभा तोवकए फभोशजभ अन्तवावताव सतभतत गठन हनुेछ । 

(२) आमोगको प्रदेशस्तयीम कामावरम फाहेक अन्म कामावरमभा हनु े
अन्तवावतावको रातग अन्तवावताव सतभतत गठन तोवकए फभोशजभ हनुेछ । 

(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोशजभ गठन हनु े अन्तवावताव सतभततभा 
सभावेशी सहबातगता सतुनश् चत गरयनेछ । 

(४) अन्तवावताव सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ । 

३५. अशन्तभ नततजा प्रकाशन गने् (१) उम्भेदवायको छनौट सम्फन्धी सम्ऩूणव प्रवक्रमा 
सम्ऩन्न बएऩतछ सफैबन्दा फढी अङ्क प्राप्त गने उम्भेदवायको योर नम्फय, नाभ, थय, ठेगाना 
य तसपारयस गरयएको तनकाम सभेत उल्रेख गयी मोग्मताक्रभ अनसुाय अशन्तभ नततजा 
प्रकाशन गनुव ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ नततजा प्रकाशन गदाव तोवकए फभोशजभको 
सङ्खतमाभा फैकशल्ऩक उम्भेदवायको सूची सभेत प्रकाशन गनुव ऩनेछ । 

(३) मस दपा फभोशजभ अशन्तभ नततजा प्रकाशन गदाव अन्तवावतावभा छनौट 
हनु नसकेका न्मूनतभ उशत्तणावङ्क प्राप्त गयेका उम्भेदवायहरु भध्मेफाट अस्थामी 
उम्भेदवायको सूची प्रकाशन गनुव ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ उम्भेदवायको सूचीफाट अस्थामी तनमशुक्तका 
रातग तसपारयस गदाव उऩदपा (२) फभोशजभ फैकशल्ऩक सूचीभा सभावेश बई स्थामी 
तनमशुक्त हनु नसकेका उम्भेदवायहरुराई ऩवहरो मोग्मताक्रभको सूचीभा सभावेश गनुव 
ऩनेछ । 

३६. तनमशुक्तको रातग तसपारयस गने् (१) दपा ३५ को उऩदपा (१) फभोशजभको 
उम्भेदवायराई आमोगरे मोग्मताक्रभ अनसुाय तनमशुक्तको रातग अशततमायवारा सभऺ 
तसपारयस गनेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोशजभ तसपारयस गरयएको उम्भेदवायको दपा ४६ 
को उऩदपा (२) फभोशजभ तनमशुक्तको तसपारयस यद्द बएभा वा तोवकए फभोशजभको 
अन्म अवस्थाभा आमोगरे मोग्मताक्रभ अनसुाय फैकशल्ऩक उम्भेदवायराई तनमशुक्तको 
रातग तसपारयस गनेछ । 

(३) उम्भेदवायको तनमशुक्तको रातग गरयने तसपारयस सम्फन्धी अन्म 
व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ । 

३७. प्रायशम्बक ऩयीऺा् (१) आमोगरे तोकेको कुनै सेवा, सभूह तथा उऩसभूहको कुनै 
ऩदको रातग सॊमकु्त वा छुट्टाछुटै्ट प्रायशम्बक ऩयीऺा तरन सक्नेछ। 

तय प्रायशम्बक ऩयीऺा तरन तोकेका ऩदभध्मे कुनै खास प्रततस्ऩधावका रातग 
छुट्याइएको ऩदहरुभा प्रायशम्बक ऩयीऺा आवश्मक नऩने गयी आमोगरे छुट गनव 
सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको प्रायशम्बक ऩयीऺाको रातग आवश्मक 
वववयण खरुाई आमोगरे ववऻाऩन प्रकाशन गनुव ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभको प्रायशम्बक ऩयीऺा तरइएकोभा त्मस्तो 
ऩयीऺा उत्तीणव हनु े व्मशक्त भात्र सम्फशन्धत सेवा, सभूह तथा उऩसभूहको खरुा 
प्रततमोतगताद्वाया ऩूततव गरयने रयक्त ऩदको रातग उम्भेदवाय हनु सक्नेछ । 

(४) प्रायशम्बक ऩयीऺाभा उत्तीणव बएको व्मशक्त सो ऩयीऺाभा उत्तीणव बएको 
तभततरे आमोगरे तोकेको अवतधसम्भ सेवा शतव सम्फन्धी प्रचतरत कानून फभोशजभ 
उम्भेदवाय हनुको रातग तनधावरयत उभेयको हद ननाघ्ने गयी सम्फशन्धत सेवा, सभूह तथा 
उऩसभूहको खरुा प्रततमोतगताद्वाया ऩूततव गरयने रयक्त ऩदको रातग उम्भेदवाय हनु 
सक्नेछ। 

(५) प्रायशम्बक ऩयीऺा दस्तयु य अन्म व्मवस्था आमोगरे तोके फभोशजभ 
हनुेछ । 

३८. वव्तुीम भाध्मभको प्रमोग् आमोगरे रयक्त ऩदको भाग, ऩदऩूततवको ववऻाऩन, ऩयीऺा 
सञ् चारन, नततजा प्रकाशन, आठद काभभा उऩमकु्तताको आधायभा वव्तुीम भाध्मभको 
प्रमोग गनव सक्नेछ। 

३९. आमोगराई सहमोग गनुव ऩने् (१) आमोगको ऩयीऺा सम्फन्धी कामव सम्ऩादनका रातग 
सयकायी कामावरम, शशऺण सॊस्था वा अन्म सॊस्थारे आमोगको भाग फभोशजभ कभवचायी,  
बवन वा कऺाकोठा उऩरब्ध गयाई सहमोग गनुव ऩनेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोशजभ आमोगको काभभा सॊरग्न कभवचायीको 
ऩारयश्रतभक य बवन वा कऺाकोठा प्रमोग गयेफाऩतको बाडा यकभ आमोगरे ठदनेछ । 

 

ऩरयच्छेद–५ 

ऩयाभशव सम्फन्धी कामवववतध 

४०. आमोगको ऩयाभशव तरदा अऩनाउन ुऩने कामवववतध् (१) प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेशको 
अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत सॊस्थाको सेवा¸ स्थानीम सयकायी सेवा तथा स्थानीम 
तहको सॊगठठत सॊस्थाको सेवाको शतव सम्फन्धी कानूनको ववषमभा आमोगको ऩयाभशव 
तरॉदा सेवा सभूह सञ्चारन गने भन्त्रारम वा कामावरम भापव त ऩयाभशव भाग गनुव ऩनेछ 
। ती सेवाका शतव सम्फन्धी कुनै नमाॉ कानून फनाउन वा बइयहेको कानूनभा सॊशोधन 
गनुव ऩयेभा सोको कायण य आवश्मक वववयण सभेत खरुाई आमोगभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

(२) प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत 
सॊस्थाको सेवा¸ स्थानीम सयकायी सेवा तथा स्थानीम तहको सॊगठठत सॊस्थाको सेवाका 
ऩदभा शरुु तनमशुक्त वा फढुवा तनमशुक्त गदाव य त्मस्तो सेवाका कभवचायीराई ववबागीम 
कायवाही गदाव अऩनाउन ुऩने साभान्म तसर्द्ान्तको ववषमभा आमोगको ऩयाभशव तरदा सो 
सम्फन्धी तनणवम सवहत सेवा, सभूह सञ् चारन गने भन्त्रारम वा कामावरम भापव त तरन ु
ऩनेछ । 

(३) प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत 
सॊस्थाको सेवा¸ स्थानीम सयकायी सेवा तथा स्थानीम तहको सॊगठठत सॊस्थाको सेवा 
गठन गनव आमोगको ऩयाभशव भाग गदाव सेवा गठनको उद्देश्म, त्मस्तो सेवा अन्तगवतको 
सभूह वा उऩसभूह तथा तह ववबाजन, तनमशुक्त, फढुवा य सेवाका अन्म शतवहरू तथा 
प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत सॊस्थाको सेवा¸ 
स्थानीम सयकायी सेवा तथा स्थानीम तहको सॊगठठत सॊस्थाको सेवा अन्तगवतका ववतबन्न 
सेवासॉग यात नऩुने एकरूऩता, सभन्वम य साभञ् जस्मका कुयाहरू सभेत स्ऩष्ट ऩायी 
आमोगभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(४) प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा वा स्थानीम सयकायी 
सेवाका कभवचायीराई ठदइने ववबागीम सजामको ववषमभा आमोगको ऩयाभशव तरॊदा सेवा 
शतव सम्फन्धी प्रचतरत कानून फभोशजभ तोवकएको प्रवक्रमा ऩूया गयी अतबमोग य 
प्रस्ताववत सजामको सम्फन्धभा सम्फशन्धत कभवचायीरे ऩेश गयेको स्ऩष्टीकयण तथा सफतु 
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प्रभाणराई भूल्माङ्कन गयी कभवचायीराई गनव खोशजएको सजामको वकटानी साथ सजाम 
गने अतधकायीको तनणवम सवहत सक्करै पाइर आमोगभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

(५) कुनै एक प्रकायको प्रदेश तनजाभती सेवा वा स्थानीम सयकायी 
सेवाको ऩदफाट अको प्रकायको प्रदेश तनजाभती सेवा वा स्थानीम सयकायी सेवाको 
ऩदभा वा प्रदेश अन्म सयकायी सेवाफाट प्रदेश तनजाभती सेवा वा स्थानीम सयकायी 
सेवाको ऩदभा सरुवा वा फढुवा गदाव उम्भेदवायको उऩमकु्तताको ववषमभा आमोगको 
ऩयाभशव भाग गदाव प्रदेशको हकभा प्रदेश सयकाय, भशन्त्रऩरयषद् य स्थानीम तहको 
हकभा सम्फशन्धत स्थानीम तहको कामवऩातरकाको वा सन्दबवअनसुाय दवैु कामवऩातरकाको 
तनणवम सवहत सेवा, सभूह सञ् चारन गने भन्त्रारम वा तनकामरे सम्फशन्धत उम्भेदवायको 
नाभ, ठेगाना, शैशऺक मोग्मता,  अनबुव य तनमशुक्त सम्फन्धी अन्म वववयण सभेत खरुाई 
आमोगभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(६) प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा य स्थानीम सयकायी 
सेवाको ऩदभा छ भवहनाबन्दा फढी सभमका रातग तनमशुक्त गदाव उम्भेदवायको 
उऩमकु्तताको ववषमभा आमोगको ऩयाभशव भाग गदाव सम्फशन्धत भन्त्रारम वा तनकामको 
तनणवम सॊरग्न गयी आमोगभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

(७) दपा ९ को उऩदपा (३) फभोशजभ साभान्म तसर्द्ान्तको ववषमभा 
आमोगको ऩयाभशव भाग गदाव सोको कायण य आवश्मक वववयण सभेत खरुाई 
सम्फशन्धत भन्त्रारम वा तनकाम भापव त आमोगभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

(८) ऩयाभवश तरॉदा अऩनाउन ु ऩने कामवववतध सम्फन्धी अन्म व्मवस्था 
तोवकए फभोशजभ हनुेछ । 

४१. आमोगरे ऩयाभशव ठददा अऩनाउन ु ऩने कामवववतध् (१) दपा ४० को उऩदपा (१) 
फभोशजभ आमोगको ऩयाभशव भाग बई आएभा प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेशको अन्म 
सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत सॊस्थाको सेवा¸ स्थानीम सयकायी सेवा तथा स्थानीम 
तहको सॊगठठत सॊस्थाको सेवाराई सऺभ य प्रबावकायी फनाउन ती सेवाका शतव 
सम्फन्धी कानूनभा ववतबन्न सेवाका काभको प्रकृतत य अवस्था अनसुाय पयक गनुव ऩने 
कुयाभा पयक गने य एकरुऩता ल्माउन ु ऩने कुयाभा एकरुऩता ल्माउन े व्मवस्था 
सभेतको ववचाय गयी आमोगरे ऩयाभशव ठदनेछ। 

  (२) दपा ४० को उऩदपा (२) फभोशजभ आमोगको ऩयाभशव भाग बई 
आएभा प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत सॊस्थाको 



खण्ड ०२) अततरयक्ताङ्क ०5,  प्रदेश याजऩत्र बाग १ तभतत २०७6।०4।26 

 

19 
 

सेवा¸ स्थानीम सयकायी सेवा तथा स्थानीम तहको सॊगठठत सॊस्थाको सेवा सम्फन्धभा 
आमोगफाट तनधावरयत तसर्द्ान्त सभेतराई ववचाय गयी आमोगरे ऩयाभशव ठदनेछ। 

  (३) दपा ४० को उऩदपा (३) फभोशजभ आमोगको ऩयाभशव भाग बई 
आएभा आमोगरे नमाॉ गठन गनुवऩने सेवा सभूह वा उऩसभूहको उद्दशे्म, उऩमोतगता य 
भहत्वराई ध्मानभा याखी प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश 
सङ्गठठत सॊस्थाको सेवा¸ स्थानीम सयकायी सेवा तथा स्थानीम तहको सॊगठठत सॊस्थाको 
सेवाराई अझ सऺभ य प्रबावकायी फनाउन े कुयाराई सभेत ववचाय गयी ऩयाभशव 
ठदनेछ। 

(४) दपा ४० को उऩदपा (४) फभोशजभ आमोगको ऩयाभशव भाग बई 
आएभा आमोगरे सेवा शतव सम्फन्धी प्रचतरत कानून फभोशजभ तोवकएको प्रवक्रमा ऩूया 
बए नबएको हेयी प्रवक्रमा ऩूया नबएको अवस्थाभा प्रवक्रमा ऩूया गनव रगाई आवश्मक 
बएभा अशततमायवारासॉग अरु थऩ सफतु प्रभाण सभेत फझुी ऩयाभशव ठदनेछ । 

(५) दपा ४० को उऩदपा (४) फभोशजभ आमोगको ऩयाभशव भाग बई 
आएभा आमोगरे सेवाको प्रकृतत य अवस्था सभेतराई ववचाय गयी सम्बव बएसम्भ 
सभान व्मवस्था रागू हनु ेगयी आमोगरे ऩयाभशव ठदनेछ । 

(६) दपा ४० को उऩदपा (५) वा (६)  फभोशजभ आमोगको ऩयाभशव 
भाग बई आएभा आमोगरे प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश 
सङ्गठठत सॊस्थाको सेवा¸ स्थानीम सयकायी सेवा तथा स्थानीम तहको सॊगठठत सॊस्थाको 
सेवा वा ऩदको कामव प्रकृतत सभेतराई ववचाय गयी आमोगरे दपा २१ भा उल्रेशखत 
कुनै एक वा एक बन्दा फढी तरयकाद्वाया आवश्मकता अनसुाय उम्भेदवायको 
उऩमकु्तताको जाॉच गयी ऩयाभशव ठदनेछ । 

(७) मस दपा फभोशजभ आमोगरे ऩयाभशव ठदन े प्रमोजनको रातग 
सम्फशन्धत ववषमका ववशेषऻसॉग याम सझुाव तरन सक्नेछ । 

(८) ऩयाभशव ठदॉदा अऩनाउन ुऩने अन्म कामवववतध आमोगरे तोके फभोशजभ 
हनुेछ। 

४२. आमोगको ऩयाभशव कामावन्वमन गने् (१) सॊववधान, मो ऐन य अन्म प्रचतरत कानून 
फभोशजभ आमोगको ऩयाभशव तरन ुऩने ववषमभा आमोगको ऩयाभशव तरएऩतछ आमोगरे 
ठदएको ऩयाभशव कामावन्वमन गने गयाउने दावमत्व ऩयाभशव भाग गने अतधकायीको हनुेछ 
। 
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(२) कुनै ववशेष कायण वा ऩरयशस्थतत ऩयी आमोगरे ठदएको ऩयाभशव 
कामावन्वमन गनव सवकन े अवस्था नबएभा त्मसको कायण खोरी ऩयाभशव भाग गने 
अतधकायीरे ऩनुवववचायको रातग आमोग सभऺ रेखी ऩठाउन सक्नेछ य त्मसयी रेखी 
आएभा आमोगरे त्मसभा ववचाय गदाव ऩूवव ऩयाभशवराई सॊशोधन गनव ऩमावप्त आधाय य 
औशचत्म देशखएभा तत्सम्फन्धभा ऩनु् ऩयाभशव ठदन सक्नेछ । 

(३) आमोगरे उऩरब्ध गयाएको ववबागीम सजाम सम्फन्धी ऩयाभशव 
आमोगरे तोकेको अवतधतबत्र कामावन्वमन गयी आमोगराई जानकायी ठदन ुऩनेछ। 

४३. काभ कायवाही फदय गनव सक्ने्  सॊववधान, मो ऐन य अन्म प्रचतरत कानून फभोशजभ 
आमोगको ऩयाभशव तरन ु ऩने ववषमभा आमोगको ऩयाभशव नतरई कुनै काभ कायवाही 
गयेभा आमोगरे त्मस्तो काभ कायवाही फदय गनव सक्नेछ । 

 

ऩरयच्छेद–६ 

ववववध  

४४. साभान्म तसर्द्ान्त तनधावयण गनव सक्ने्  (१) आमोगरे प्रदेश प्रहयी सेवाको ऩदभा तनमशुक्त 

वा फढुवा वा ववबागीम कायवाही गदाव अऩनाउन ु ऩने साभान्म तसर्द्ान्त तनधावयण गनव 
सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ आमोगरे तनधावयण गयेको तसर्द्ान्त प्रकाशन 
गनुव ऩनेछ । 

  (३) आमोगरे उऩदपा (१) अनरुुऩको साभान्म तसर्द्ान्त तनधावयण गदाव 
रोक सेवा आमोगरे अवरम्फन गयेको ऩर्द्तीसॉग तभल्दो हनु ुऩनेछ ।  

४५. तनयीऺण वा अनगुभन गनव सक्ने्  (१) प्रदेश सयकायका ववतबन् न भन्त्रारम वा 
कामावरमरे य स्थानीम तहका ववतबन्न कामावरमरे तनमशुक्त गदाव सववधान, मो ऐन य 
अन्म प्रचतरत कानून तथा आमोगरे सभम सभमभा तोकेको कामवववतध य शतव फभोशजभ 
गयेका छन ्वा छैनन ्बने्न सम्फन्धभा आमोगरे तनयीऺण गनव वा गयाउन सक्नेछ । 

(२) प्रदेश प्रहयी सेवा सञ् चारन गने तनकामरे साभान्म तसर्द्ान्तका 
सम्फन्धभा आमोगफाट प्राप्त ऩयाभशव अनरुुऩ गये वा नगयेको सम्फन्धभा आमोगरे 
अनगुभन गनव वा गयाउन सक्नेछ । 
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४६. अतनमतभत ठहय वा यद्द गनव सक्ने्  (१) मो ऐन, अन्म प्रचतरत कानून तथा आमोगरे 
सभम सभमभा तोकेको कामवववतध य शतव ऩूया नगयी कुनै कभवचायीराई तनमशुक्त गयेको 
ऩाइएभा आमोगरे त्मस्तो तनमशुक्त अतनमतभत ठहय गनव सक्नेछ ।  

(२) आमोगरे प्रकाशन गयेको ववऻाऩन फभोशजभको ऩयीऺाभा उम्भेदवाय 
हनु कुनै व्मशक्तरे ऩेश गयेको कुनै वववयण झटु्टा वा गरत प्रभाशणत बएभा आमोगरे 
त्मस्तो उम्भेदवायको दयखास्त वा ऩयीऺा वा अन्तवावताव वा तनमशुक्तको तसपारयस यद्द गनव 
सक्नेछ य तनजरे तनमशुक्त ऩाइसकेको बए सम्फशन्धत सेवा शतव सम्फन्धी कानून 
फभोशजभ आवश्मक कायफाही चराउन सम्फशन्धत तनकामभा तसपारयस ऩठाउन 
सक्नेछ। 

(३) दपा ४५ को उऩदपा (२) फभोशजभ अनगुभन गदाव वा गयाउॉदा 
साभान्म तसर्द्ान्तको सम्फन्धभा आमोगको ऩयाभशव अनरुुऩ गयेको नऩाइएभा आमोगरे 
सम्फशन्धत तनकामराई त्मस्तो काभ कायवाही सच्माउन ेवा यद्द गने आदेश ठदन सक्नेछ 
। 

४७. ववबागीम कायवाहीको रातग रेखी ऩठाउने्  (१) ऩयीऺाको काभभा सॊरग्न कभवचायीरे 
ऩयीऺा केन्रभा कुनै अतनमतभत काभ कायवाही गयेभा त्मस्तो कभवचायीराई तत्कार 
काभफाट हटाउन वा कसूयको भात्रा अनसुाय सेवा शतव सम्फन्धी प्रचतरत कानून 
फभोशजभ ववबागीम कायवाही गनवको रातग आमोगरे सम्फशन्धत तनकामभा रेखी ऩठाउन 
सक्नेछ । 

  तय आमोगको कभवचायीको हकभा आमोग आपैरे कायवाही गनव वा 
कायवाहीको रातग रेखी ऩठाउन सक्नेछ । 

(२) दपा ४६ को उऩदपा (१) फभोशजभको अतनमतभत काभ गने 
कभवचायीराई सेवा शतव सम्फन्धी प्रचतरत कानून फभोशजभ ववबागीम कायवाही गनवको 
रातग आमोगरे सम्फशन्धत तनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोशजभ आमोगरे ववबागीम कायवाहीको रातग 
रेखी ऩठाएभा आमोगरे तोकेको अवतधतबत्र अशततमायवारारे सम्फशन्धत कभवचायीराई 
ववबागीम कायवाही गयी सोको जानकायी मथाशीघ्र आमोगराई ठदन ुऩनेछ । 

४८. उजूय गनव सक्ने् (१) आमोगद्वाया प्रत्मामोशजत अतधकाय फभोशजभ काभ गने अतधकायीरे 
गयेको काभ कायवाहीभा शचत्त नफझु्ने व्मशक्तरे सो काभ कायवाही बए गयेको तभततरे 
ऩैंतीस ठदनतबत्र आमोग वा आमोगरे तोकेको अतधकायी सभऺ उजूयी गनव सक्नेछ । 
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  तय त्मस्तो काभ कायवाही उऩय ऩनुयावेदन राग्न ेछुटै्ट व्मवस्था बएकोभा सोही 
फभोशजभ हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ उजूयी ऩनव आएभा आमोगरे तत्सम्फन्धभा 
आवश्मक जाॉचफझु गयी उऩमकु्त आदेश ठदन सक्नेछ य सो उजूयी फभोशजभ छानववन 
गदाव कायफाही गनुव नऩने देशखएभा त्मस्तो उजूयी ताभेरीभा यात न सक्नेछ। 

४९. तरखतको गोऩनीमता् (१) आमोगको ऩयीऺासॉग सम्फशन्धत तरखत तथा कागजात 
गोप्म यहनेछन ्। 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन आमोगरे तोके 
फभोशजभका ऩयीऺा सम्फन्धी कागजात वा वववयण सम्फशन्धत व्मशक्तराई ठदन वा 
साववजतनक गनव सक्नेछ । 

५०. वावषवक प्रततवेदन् (१) आमोगरे आपूरे गयेको काभ कायवाहीको वावषवक प्रततवेदन 
आतथवक वषव सभाप् त बएको तभततरे साभान्मतमा ऩैँतारीस ठदनतबत्र प्रदेश प्रभखु सभऺ 
ऩेश गनुव ऩनेछ य प्रदेश प्रभखुरे भतुमभन्त्री भापव त प्रदेश सबा सभऺ ऩेश गनव 
रगाउनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩेश गरयने प्रततवेदनभा खरुाउन ुऩने कुयाहरु 
तोवकए फभोशजभ हनुेछ । 

५१. ऩयुस्काय ठदन सक्ने्  (१) आमोग वा भातहतका कामावरमभा कामवयत कभवचायीहरुफाट 
प्रत्मेक फषव उत्कृष् ट काभ गने एक जना कभवचायीको छनौट गयी आमोगरे तोके 
फभोशजभको नगद ऩयुस्काय ठदन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनका रातग उत्कृष् ट काभ गने कभवचायी 
छनौट गने कामवववतध आमोगरे तोके फभोशजभ हनुेछ । 

५२. दस्तयु य शलु्क तोक्न सक्ने्  मस ऐनभा अन्मथा उल्रेख गरयएकोभा फाहेक आमोगको 
काभ कायवाहीका सम्फन्धभा आमोगरे आवश्मक दस्तयु वा शलु्क तोक्न सक्नेछ । 

५३. प्रततकुर असय नऩाने् मस ऐनभा रेशखएको कुनै कुयारे प्रदेश न्माम सेवा आमोगको 
काभ, कतवव्म य अतधकाय ऺेत्रतबत्र ऩने ववषमभा कुनै असय ऩाने छैन। 

५४. आमोगका तसर्द्ान्त य भाऩदण्ड अवरम्फन गनुव ऩने् (१) प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेश 
प्रहयी सेवा, प्रदेशको अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत सॊस्थाको सेवा¸ स्थानीम 
सयकायी सेवा तथा स्थानीम तहको सॊगठठत सॊस्थाको सेवाको ऩदको ऩदऩूततवको रातग 
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उम्भेदवाय छनौटराई स्वच्छ, तनष्ऩऺ  य ववश् वसनीम फनाउन रोक सेवा आमोगरे 
सॊघीम कानून फभोशजभ अऩनाएको तसर्द्ान्त य भाऩदण्डराई आमोगरे अवरम्फन गनुव 
ऩनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) ववऩयीत हनु े गयी आमोगरे गयेको काभ, कायवाही 
स्वत् फदय बएको भातननेछ । 

५५. असर तनमतरे गयेको काभ कायफाहीको फचाउ् आमोगरे वा आमोगको अध्मऺ वा 
कुनै सदस्मरे वा कुनै कभवचायीरे सॊववधान, मो ऐन वा मस ऐन अन्तगवत फनेको तनमभ 
फभोशजभ असर तनमतरे गयेको कुनै काभ कायफाहीको सम्फन्धभा कुनै अदारतभा भदु्दा 
चराइने छैन ।  

५६. प्रचतरत कानून फभोशजभ हनुे्  मस ऐनभा रेशखएका कुयाभा मसै ऐन फभोशजभ य अन्म 
कुयाभा प्रचतरत कानून फभोशजभ हनुेछ । 

५७. तनमभ फनाउन े अतधकाय् मो ऐन कामावन्वमन गनव आमोगसॉग ऩयाभशव गयी प्रदेश 
सयकायरे तनमभ फनाउन सक्नेछ य त्मस्तो तनमभ प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन बएऩतछ 
रागू हनुेछ । 

५८. तनदेशशका वा कामवववतध वा भाऩदण्ड फनाउन सक्ने्  आमोगरे आपूरे सम्ऩादन गनुव ऩने 
काभ सचुारु रुऩरे सञ् चारन गने गयाउने प्रमोजनको रातग मो ऐन य मो ऐन अन्तगवत 
फनेको तनमभको अधीनभा यही आवश्मकता अनसुाय तनदेशशका वा कामवववतध वा 
भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ । 

५९. फाधा अड्काउ पुकाउने्  मो ऐन कामावन्वमनको सम्फन्धभा कुनै फाधा अड्काउ ऩयेभा 
मो ऐनको बावनाको प्रततकूर नहनुे गयी आमोगसॉग ऩयाभशव गयी प्रदेश सयकायरे 
त्मस्तो फाधा अड्काउ पुकाउन आवश्मक ब्मवस्था गनव सक्नेछ । 
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अनसूुची 

(दपा ३ को उऩदपा (८) सॉग सम्फशन्धत) 

शऩथ 

भ ……………….. भरुकु य जनताप्रतत ऩूणव वपादाय यही सत्म तनष् ठाऩूववक प्रततऻा 
गदवछु / ईश् वयको/ देश य जनताको नाभभा शऩथ तरन्छु वक नेऩारको 
याजकीमसत्ता य साववबौभसत्ता नेऩारी जनताभा तनवहत यहेको नेऩारको 
सॊववधानप्रतत ऩूणव वपादाय यहॉदै प्रदेश रोक सेवा आमोगको अध्मऺ / सदस्म 

ऩदको काभ काज प्रचतरत कानूनको अधीनभा यही भरुकु य जनताको सोझो 
शचताई, कसैको डय नभानी, ऩऺऩात नगयी, ऩूवावग्रह वा खयाफ बावना नतरई 
ईभान्दायीताकासाथ गनेछु य आफ्नो कतवव्म ऩारनाको तसरतसराभा आपूराई 
जानकायीभा आएको कुया भ ऩदभा फहार यहॉदा वा नयहॉदा जनुसकैु अवस्थाभा 
ऩतन कानूनको ऩारना गदाव फाहेक अरु अवस्थाभा कुनै वकतसभफाट ऩतन प्रकट 
वा सॊकेत गने छैन । 

 

तभतत्       …………………….

          हस्ताऺय 

 

 

 

प्रभाणीकयण तभतत् 2076/04/26 

 

 

 

 

 

 

भरुक : आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, प्रदेश सयकाय, गण्डकी  प्रदेश । भूल्म रु 50।- 

आऻारे¸ 

भनोहय प्रसाद खनार 

प्रदेश सयकायको सशचव 


