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लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६
प्रमाणिकरि तथा प्रकाणित मममत
२०६६।१०।१३
सं िोधन गने ऐन
केही नेपाल ऐन सं िोधन गने ऐन, २०७२

२०७२।११।१३

सं वत् २०६६ सालको ऐन नं. ११
लोक सेवा आयोगको काम, कततव्य, अमधकार र कायतववमधका सम्बन्धमा व्यवस्था गनत
बनेको ऐन
प्रस्तावना : लोक सेवा आयोगको काम, कततव्य, अमधकार र कायतववमधलाई समयानुकूल
बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको अन्तररम सं ववधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१)
बमोणिम सं ववधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारणम्भक
१

सं णिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६”
रहे को छ ।
(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनछ
े ।

२.

पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथत नलागेमा यस ऐनमा,
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(क)“सं ववधान” भन्नाले
(ख)

“आयोग” भन्नाले

नेपालको सं ववधान सम्झनु पछत ।


सं ववधानको धारा २४२ बमोणिमको लोक सेवा

आयोग सम्झनु पछत ।
(ग)

“अध्यि” भन्नाले आयोगको अध्यि सम्झनु पछत ।

(घ)

“सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पछत र सो िब्दले
अध्यि समेतलाई िनाउँछ ।

(ङ)

“अणततयारवाला” भन्नाले प्रचमलत कानून बमोणिम कुनै पदमा
मनयुणि गनत सक्ने अमधकारी सम्झनु पछत ।

(च)

“मनिामती सेवा वा पद” भन्नाले सै मनक अमधकृत वा िवान र
सिस्त्र प्रहरी वा प्रहरी कमतचारीको सेवा वा पद तथा मनिामती
सेवा वा पद होइन भनी ऐनद्वारा तोवकएको अन्य सेवा वा पद
बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवा वा पद सम्झनु पछत ।

(छ)

“अन्य सरकारी सेवा” भन्नाले मनिामती सेवा, सै मनक सेवा, सिस्त्र
प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा बाहेकका अन्य सरकारी सेवा सम्झनु
पछत ।

(ि)

“सावतिमनक सं स्था” भन्नाले पचास प्रमतित वा सोभन्दा बढी िेयर
वा िायिेथामा नेपाल सरकारको स्वाममत्व वा मनयन्रि भएको
प्रचमलत कानून बमोणिम स्थावपत सङ्गठित सं स्था सम्झनु पछत ।

(झ)

“पदपूमतत” भन्नाले मनिामती सेवाको ररि पदमा खुला प्रमतयोमगता
तथा बढु वाद्वारा गररने पदपूमतत सम्झनु पछत ।



केही नेपाल ऐन सं िोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा सं िोमधत ।
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(ञ)

“सामान्य मसद्धान्त” भन्नाले सै मनक सेवा, सिस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी
सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा मनयुणि र बढु वा गदात वा
कुनै सावतिमनक सं स्थाकोेे सेवाका पदमा मनयुणि, बढु वा र कुनै
कमतचारीलाई ववभागीय कारबाही गदात अपनाउनु पने सामान्य
मसद्धान्त सम्झनु पछत ।

(ट)

“तोवकएको” वा “तोवकए बमोणिम” भन्नाले यस ऐन अन्तगतत बनेको
मनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोणिम सम्झनु पछत ।
पररच्छे द–२
आयोगको कायत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन

३.

आयोगको

कायातलयको

स्थापना

:

(१)

आयोगको

कायत

सञ्चालन

तथा

व्यवस्थापनको लामग केन्रीय स्तरमा एक केन्रीय कायातलय रहनेछ र आयोगले
ववभाग तथा िेरीय, अञ्चल र णिल्लास्तरमा आवश्यकता अनुसार अन्य कायातलय
स्थापना गनत सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणिम स्थापना हुने ववभाग तथा कायातलयको मुकाम
आयोगले तोके बमोणिम हुनेछ ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहे का आयोगका कायातलयहरु
यसै ऐन बमोणिम स्थापना भएका मामनने छन् ।
(४)

आयोगको

सड्डिन

सं रचना र कमतचारीको

दरबन्दी आयोगको

मसफाररसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोणिम हुनेछ ।
४.

आयोगको बैिक : (१) सं ववधान, यो ऐन र अन्य प्रचमलत कानून बमोणिम
आयोगले गनुत पने सबै काम आयोगको बैिकबाट मनितय भए बमोणिम हुनेछ ।
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(२) आयोगको बैिकको अध्यिता अध्यिले
अनुपणस्थमतमा

उपणस्थत

सदस्यहरूमध्ये

वररष्ठ

सदस्यले

गनेछ । अध्यिको
बैिकको

अध्यिता

गनेछ ।
(३) आयोगको सदस्य सङ्खतयाको कम्तीमा पचास प्रमतित सदस्यहरू
उपणस्थत भएमा आयोगको बैिक बस्न सक्नेछ ।
(४) आयोगको बैिकमा बहुमतको मनितय मान्य हुनेछ र मत बराबर
भएमा बैिकको अध्यिता गने व्यणिले मनिातयक मत ठदनेछ ।
(५) आयोगको मनितय आयोगको सणचवले प्रमाणित गनेछ ।
(६) आयोगको बैिक सम्बन्धी अन्य कायतववमध आयोग आपंेmै ले मनधातरि
गरे बमोणिम हुनेछ ।
५.

कायतववभािन : अध्यि र सदस्यहरूको कायतववभािन आयोगले तोके बमोणिम
हुनेछ ।

६.

कमतचारी सम्वन्धी व्यवस्था : (१) आयोगको कायत सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको
लामग आवश्यक पने कमतचारीको व्यवस्था नेपाल सरकारले गनेछ ।
(२) आयोगमा कायतरत कमतचारीलाई नेपाल सरकारले अन्य कायातलयमा
सरुवा गदात आयोगको सहममत मलनु पनेछ ।

७.

दि वा वविेषज्ञको सेवा मलन सक्ने : (१) आयोगले सं ववधान, यो ऐन र अन्य
प्रचमलत कानून बमोणिम आपूmले सम्पादन गनुत पने कामको लामग दि वा वविेषज्ञ
वा ववणिष्टीकृत मनकायको सेवा मलन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणिम सेवा मलने प्रयोिनको लामग दि वा वविेषज्ञ
वा ववणिष्टीकृत मनकायको मनोनयन वा छनौट अध्यिले गनेछ र त्यस्तो सेवा
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मलए बापत सम्बणन्धत दि वा वविेषज्ञ वा ववणिष्टीकृत मनकायलाई आयोगले तोके
बमोणिमको पाररश्रममक तथा सुववधा ठदइनेछ ।
८.

स्वीकृमत मलनु नपने : नेपाल सरकारले आयोगको लामग बिेटमा छु ट्याएको
ववववध िीषतक अन्तगततको रकम खचत गनुत पदात अथत मन्रालयको स्वीकृमत मलनु
पने छै न र आयोगले त्यस्तो रकम प्रचमलत कानून बमोणिम खचत गनत सक्नेछ ।

९.

सम्पकत राख्न र राय मलन सक्ने : (१) आयोगले आÇनो काम कततव्यको
सम्बन्धमा कुनै सं वैधामनक मनकाय वा नेपाल सरकारको कुनै मन्रालय, ववभाग,
कायातलय वा सावतिमनक सं स्थास“ग सोभै m सम्पकत राख्न, सरसल्लाह गनत वा राय
मलन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेणखएको भए तापमन नेपाल सरकार
मणन्रपररषद्े्बाट मनितय हुन ु पने आयोगस“ग सम्बणन्धत कुनै ववषयमा सम्पकत
रातदा प्रधानमन्री तथा मणन्रपररषद्को कायातलय मापतmत राख्नु पनेछ ।
(३) आयोगले आफ्नो कामकारबाहीसँग सम्बणन्धत सं वैधामनक तथा
कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा कुनै मनकाय वा अमधकारीको राय मलन आवश्यक
दे खेमा सरकारी मनकाय वा महान्यायामधविा वा अन्य सरकारी वकीलको राय
मलन सक्नेछ ।

१०.

प्रमतरिा गने : आयोगले आफ्नो तफतबाट कुनै अड्डा अदालतमा मनवेदन ठदन वा
मुद्दा चलाउन वा त्यसको लामग आवश्यक मलखत तयार गनत र प्रमतरिा गनत वा
आयोग ववरूद्ध कसै ले कुनै कानूनी कारबाही चलाएमा वा मुद्दा दायर गरे मा
मलणखत िवाफ वा प्रत्युत्तर ठदन वा प्रमतरिा गनत आयोगले आवश्यकता र
उपयुिताको आधारमा सरकारी वकील वा महान्यायामधविाको परामित मलई
अन्य कानून व्यवसायी वा दुवैको सेवा मलन सक्नेछ ।
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११.

आयोगले सुझाव ठदन सक्ने : (१) आयोगको काम कारबाहीको मसलमसलामा वा
आयोगद्वारा आयोणित गोष्ठी, सेममनार तथा छलफलबाट प्राप्त मनष्कषतको आधारमा
मनिामती सेवाका ितत सम्बन्धी प्रचमलत कानूनमा सुधार गनत आवश्यक दे णखएमा
आयोगले सम्बणन्धत मनकायलाई सुझाव ठदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणिम ठदइएको सुझावको वववरि आयोगको वावषतक
प्रमतवेदनमा समावेि गनुत पनेछ ।

१२.

पदपूमततको काममा सहयोग गनत सक्ने : प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा ले णखएको
भए तापमन सैमनक सेवा, सिस्त्र प्रहरी सेवा, प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवा वा
सावतिमनक सं स्थाहरुमध्ये नेपाल सरकारले आयोगको परामित मलई तोकेका
सै मनक सेवा, सिस्त्र प्रहरी सेवा, प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवा वा सावतिमनक
सं स्थाका कमतचारीको पदपूमतत गदात तोवकए बमोणिम परीिा लगायतका काममा
आयोगले आवश्यक सहयोग गनत सक्नेछ ।

१३.

मनरीिि वा अनुगमन गनत सक्ने : (१) सं वैधामनक मनकाय वा नेपाल सरकारका
ववमभन्न मन्रालय, सणचवालय, ववभाग वा कायातलयले मनयुणि, बढु वा र ववभागीय
कारबाही गदात सं ववधान, यो ऐन र अन्य प्रचमलत कानून तथा आयोगले समय
समयमा तोकेको कायतववमध र ितत बमोणिम गरे को छ वा छै न भन्ने सम्बन्धमा
आयोगले मनरीिि गनत वा गराउन सक्नेछ ।
(२) सैमनक सेवा, सिस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवा
सञ्चालन गने मनकाय तथा सामान्य मसद्धान्तका सम्बन्धमा आयोगको परामित
मलएका सावतिमनक सं स्थाले सामान्य मसद्धान्तका सम्बन्धमा आयोगबाट प्राप्त
परामित अनुरुप गरे वा नगरे को सम्बन्धमा आयोगले अनुगमन गनत वा गराउन
सक्नेछ ।
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१४.

अमनयममत िहर गनत वा रद्द गनत सक्ने : (१) दफा १३ को उपदफा

(१)

बमोणिम मनरीिि गदात वा गराउँदा सं ववधान, यो ऐन र अन्य प्रचमलत कानून तथा
आयोगले समय समयमा तोकेको कायतववमध र ितत पूरा नगरी कुनै कमतचारीलाई
मनयुणि, बढु वा वा ववभागीय कारबाही गरे को पाइएमा आयोगले त्यस्तो मनयुणि,
बढु वा वा ववभागीय कारबाहीलाई अमनयममत िहर गनत सक्नेछ ।
(२) प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा ले णखएको भए तापमन आयोगद्वारा
प्रत्यायोणित अमधकार बमोणिम मनयुि हुने पदमा यो ऐन र यस ऐन अन्तगतत
बनेको मनयम बमोणिम मनधातररत प्रविया र ितत पूरा नगरी कुनै व्यणिलाई
मनयुणि गरे को पाइएमा आयोगले त्यस्तो मनयुणिलाई िुनसुकै बखत रद्द गनत
सक्नेछ ।
(३) आयोगको ववज्ञापन बमोणिमको परीिामा उम्मेदवार हुन कुनै
व्यणिले पेि गरे को कुनै वववरि झुट्टा वा गलत प्रमाणित भएमा आयोगले त्यस्तो
उम्मेदवारको दरखास्त वा परीिा वा अन्तवाततात वा मनयुणिको मसफाररस रद्द गनत
सक्नेछ र मनिले मनयुणि पाइसकेको भए प्रचमलत कानून बमोणिम आवश्यक
कारबाही चलाउन सम्बणन्धत मनकायमा मसफाररस पिाउन सक्नेछ ।
(४) दफा १३ को उपदफा (२) बमोणिम अनुगमन गदात वा गराउँदा
सामान्य मसद्धान्तको सम्बन्धमा आयोगको परामित अनुरुप गरे को नपाइएमा
आयोगले सम्बणन्धत मनकायलाई त्यस्तो काम कारबाही सच्याउने वा रद्द गने
आदे ि ठदन सक्नेछ ।
१५.

ववभागीय कारबाहीको लामग लेखी पिाउने : (१) परीिाको काममा सं लग्न
कमतचारीले

परीिा

केन्रमा

कुनै

अमनयममत

काम

कारबाही

गरे मा

त्यस्तो

कमतचारीलाई तत्काल कामबाट हटाउन वा कसूरको मारा अनुसार सेवा ितत
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सम्बन्धी प्रचमलत कानून बमोणिम ववभागीय कारबाही गनतको लामग आयोगले
सम्बणन्धत मनकायमा ले खी पिाउन सक्नेछ ।
तर आयोगको कमतचारीको हकमा आयोग आफैले कारबाही गनत वा
कारबाहीको लामग ले खी पिाउन सक्नेछ ।
(२) दफा १४ को उपदफा (१) वा (२) बमोणिमको अमनयममत काम
गने कमतचारीलाई सेवा ितत सम्बन्धी प्रचमलत कानून बमोणिम ववभागीय कारबाही
गनतको लामग आयोगले सम्बणन्धत मनकायमा ले खी पिाउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोणिम आयोगले ववभागीय कारबाहीको
लामग ले खी पिाएमा आयोगले तोकेको अवमधमभर अणततयारवालाले सम्बणन्धत
कमतचारीलाई ववभागीय कारबाही गरी सोको िानकारी यथािीघ्र आयोगलाई ठदनु
पनेछ ।
१६.

सामान्य मसद्धान्त मनधातरि गनत सक्ने : (१) आयोगले सै मनक सेवा, सिस्त्र प्रहरी
सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा मनयुणि वा बढु वा गदात वा
कुनै सावतिमनक सं स्थाको सेवाका पदमा मनयुणि, बढु वा र कमतचारीलाई ववभागीय
कारबाही गदात अपनाउनु पने सामान्य मसद्धान्त मनधातरि गनत सक्नेछ ।
(२) आयोगले

सावतिमनक सं स्थाको हकमा उपदफा (१) बमोणिम

सामान्य मसद्धान्त मनधातरि गदात समान वा पृथक्–पृथक् रुपमा लागू हुने गरी
मनधातरि गनत सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोणिम आयोगले मनधातरि गरे को मसद्धान्त
प्रकािन गनुत पनेछ ।
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१७.

सामान्य मसद्धान्तको ववषयमा परामित : (१) सै मनक सेवा, सिस्त्र प्रहरी से वा वा
प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा मनयुणि र बढु वा गदात अपनाउनु पने
सामान्य मसद्धान्तको ववषयमा लोक सेवा आयोगको परामित मलनु पनेछ ।
(२) कुनै सावतिमनक सं स्थाको सेवाका कमतचारीको सेवा ितत सम्बन्धी
प्रचमलत कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा मनयुणि, बढु वा र कमतचारीलाई ववभागीय
कारबाही गदात अपनाउनु पने सामान्य मसद्धान्तको ववषयमा त्यस्तो सं स्थाले
आयोगसं ग परामित मलन सक्नेछ ।
(३) सामान्य मसद्धान्तको ववषयमा आयोगबाट प्राप्त परामितका आधारमा
सम्बणन्धत मनकाय वा सावतिमनक सं स्थाले आफ्नो कमतचारीको सेवा ितत सम्बन्धी
कानून बनाउनु पनेछ ।

१८.

अनुसन्धानात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कायत गनत सक्ने : आयोगले मनिामती
सेवालाई सिम र प्रभावकारी बनाउन तथा मनिामती सेवाप्रमत आकषति बढाउन
समय समयमा अनुसन्धानात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कायतहरू गनत सक्नेछ ।

१९.

समन्वय र सहयोग : आयोगले समान उद्देश्यले स्थापना भएका राविय तथा
अन्तरातविय सस्थासं ग समन्वय गनत वा त्यस्ता सं स्थासं ग आपसी सम्बन्ध र
सहयोग वृवद्ध गनत सक्नेछ ।

२०.

अमधकार प्रत्यायोिन : (१) आयोगले सं ववधान, यो ऐन र यस ऐनअन्तगतत बनेको
मनयम तथा अन्य प्रचमलत कानून बमोणिम आपूmलाई प्राप्त काम, कततव्य र
अमधकारमध्ये कुनै काम, कततव्य र अमधकार आयोगले तोके बमोणिमको िततको
अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गने गरी कुनै सदस्य, सदस्यहरूको समममत,
आयोगको

कुनै

कायातलय

वा

कमतचारी

कमतचारीलाई सुम्पन्न सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोणिम प्रत्यायोिन गररएको अमधकार आयोगले
िुनसुकै बखत वफतात मलन सक्नेछ ।
२१.

थप सुववधा ठदन सक्ने : आयोगका सदस्य तथा कमतचारीलाई कायातलय समयभन्दा
बढी समय आयोगको काममा लगाउनु परे मा वा सदस्य तथा कमतचारी वा अन्य
कुनै व्यणिलाई आयोगस“ग सम्बणन्धत कुनै वविेष काममा लगाउनु परे मा थप
सुववधाको रूपमा आयोगले मनधातरि गरे बमोणिमको रकम तथा खािा र खाना
खचत समेत ठदन सवकनेछ ।
पररच्छे द–३
िैणिक योग्यता मनधातरि, पाठ्यिम तथा अन्य व्यवस्था

२२.

िैणिक योग्यताको मनधातरि : (१) मनिामती सेवाको खुला प्रमतयोमगताबाट पूमतत
गररने कुनै पदको लामग आवश्यक पने न्यूनतम िैणिक योग्यता सम्बणन्धत सेवा,
समूह तथा उपसमूह सम्बन्धी प्रचमलत कानूनमा मनधातरि भए बमोणिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणिम िैणिक योग्यता मनधातरि गनुत अणघ सेवा,
समूह तथा उपसमूह सञ्चालन गने मन्रालय, सणचवालय वा मनकायले आयोगको
परामित मलनु पनेछ ।
(३) अन्य प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा ले णखएको भए तापमन कुनै
उम्मेदवारले कुनै ववश्वववद्यालय वा णििि सं स्थाबाट प्राप्त गरे को िैणिक योग्यता
मनिामती सेवाको कुनै पदको लामग मनधातरि गररएकोेे िैणिक योग्यता सरह छ
छै न भन्ने सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार आयोगले मनितय गरे बमोणिम हुनेछ ।

२३.

पाठ्यिम र परीिि ववमध : मनिामती सेवाको ररि पद पूमतत गनतको लामग
आयोगले मलने परीिाको पाठ्यिम, त्यसको अड्ढभार, उत्तीिातड्ढ, परीिि ववमध र
पाठ्यिम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोणिम हुनेछ ।
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पररच्छे द–४
पदपूमतत सम्बन्धी व्यवस्था
२४.

उम्मेदवार छनौट गने तररका : मनिामती सेवाको ररि पद पूमततको लामग उपयुि
उम्मेदवारको छनौट गदात आयोगले दे हायको कुनै एक वा एकभन्दा बढी
परीिाको तररका अपनाउन सक्नेछ :–

२५.

(क)

मलणखत परीिा,

(ख)

प्रयोगात्मक परीिा,

(ग)

अन्तवाततात, र

(घ)

आयोगले समय समयमा तोकेका अन्य तररकाहरू ।

पदपूमतत गने तररका : (१) मनिामती सेवाको ररि पदको पूमतत सेवा ितत सम्बन्धी
प्रचमलत कानूनमा उल्ले ख भएको प्रमतित बमोणिम पद सङ्खतया मनधातरि गरी
खुला प्रमतयोमगता तथा बढु वाद्वारा गररनेछ ।
(२) खुला प्रमतयोमगता तथा बढु वाद्वारा पदपूमतत गदात मलइने परीिाको
तररका तथा परीिा दस्तुर, दरखास्तको ढा“चा, दरखास्त फाराम दस्तुर र परीिा
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले तोके बमोणिम हुनेछ ।

२६.

पदपूमततको लामग माग गने : अणततयारवालाले मनिामती सेवाको ररि पद पूमतत
गनतको लामग तोवकए बमोणिमको माग फाराममा सम्बणन्धत सेवा, समूह, उपसमूह,
श्रे िी, पदसङ्खतया, मनधातररत कायतवववरि र न्यू नतम योग्यता समेत उल्लेख गरी
आयोगमा पिाउनु पनेछ ।
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२७.

पदपूमततको ववज्ञापन प्रकािन गने : (१) दफा २५ को उपदफा (१) बमोणिम
पदसङ्खतया मनधातरि भएपमछ आयोगले खुला प्रमतयोमगता तथा बढु वाद्वारा पदपूमतत
गनत छु ट्टाछु ट्टै ववज्ञापन प्रकािन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणिम प्रकािन गररने ववज्ञापनमा दरखास्त फाराम
बुझाउने म्याद, ररि पदसङ्खतया, परीिा दस्तुर लगायत तोवकए बमोणिमका अन्य
कुराहरू समेत खुलाउनु पनेछ ।

२८.

पदपूमततको ववज्ञापन वा परीिा रद्द गनत सक्ने : (१) आयोगले प्रकािन गरे को
ववज्ञापन बमोणिम पदपूमतत गनुत नपने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीिा
सञ्चालन हुन ु अगावै अणततयारवालाले सो ववज्ञापन रद्द गररठदन कारिसवहत मलणखत
अनुरोध गरे मा आयोगले त्यस्तो ववज्ञापन रद्द गनत सक्नेछ ।
(२) आयोगले सञ्चालन गरे को परीिाको कुनै परीिा केन्रमा कुनै
वकमसमको अमनयममतता भएमा वा कुनै बाधा अवरोध उत्पन्न भई आंणिक वा
पूिरू
त पले परीिा सञ्चालन हुन नसकेमा आयोगले कारि िनाई सो ठदनको परीिा
वा सोस“ग सम्बणन्धत ववज्ञापनको आंणिक वा सम्पूि त परीिा रद्द गनत सक्नेछ ।

२९.

परीिा दस्तुर वफतात ठदने : दफा २८ को उपदफा (१) बमोणिम ववज्ञापन रद्द
भएमा वा दरखास्त अस्वीकृत भएमा परीिा दस्तुर बापत बुझाएको रकम वफतात
मलनको लामग आयोगले तोकेको अवमधमभर सम्बणन्धत व्यणिले मनवेदन ठदएमा
आयोगले त्यस्तो दस्तुर वफतात ठदनु पनेछ ।

३०.

प्रश्न मनमाति र परीिा सञ्चालन : (१) आयोगद्वारा मलइने सबै प्रकारका परीिाको
लामग आवश्यक पने प्रश्नको मनमाति तथा पररमाितन (मोडरे िन) तोवकए बमोणिम
हुनेछ ।
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(२)

पदपूमततको

लामग

उम्मेदवारको

छनौट

गनत

सम्बणन्धत

पदको

कायतप्रकृमत अनुसार आयोगले परीिा सञ्चालन गनेछ र त्यस्तो परीिाको तररका
आयोगले तोके बमोणिम हुनेछ ।
३१.

मनलम्बन वा मनष्कािन गनत सक्ने : (१) कुनै उम्मेदवारले कुनै परीिा केन्रमा
अमनयममत काम कारबाही गरे मा वा आयोगले तोकेको िततको उल्लङ्घन गरे मा
आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको परीिा रद्द गरी त्यसपमछ हुने कुनै ववज्ञापन
बमोणिमको परीिामा आयोगले तोकेको अवमधसम्म मनिलाई उम्मेदवार हुन
नपाउने गरी मनलम्बन गनत सक्नेछ ।
(२)

कुनै

उम्मेदवारले

कुनै

परीिा

केन्रमा

होहल्ला

गरी परीिा

सञ्चालनमा बाधा अवरोध पु¥याएमा त्यस्तो उम्मेदवारलाई केन्राध्यिले तत्काल
परीिा केन्रबाट मनष्कािन गनत सक्नेछ र त्यसरी मनष्कािन भएमा मनिको सो
ववज्ञापन बमोणिमको सबै ववषयको परीिा स्वतः रद्द हुनेछ ।
३२.

उत्तरपुणस्तकामा सड्ढेत नम्बर राख्ने : (१) आयोगद्वारा मलइने मलणखत वा
प्रयोगात्मक

परीिा

सम्पन्न

भएपमछ

तोवकए

बमोणिमको

प्रविया

अनुसार

उत्तरपुणस्तकामा सड्ढेत नम्बर राख्नु पनेछ ।
(२) ववद्युतीय प्रिालीबाट उत्तरपुणस्तका परीिि गने प्रयोिनको लामग
उत्तरपुणस्तकामा तोवकए बमोणिम बारकोडको प्रयोग गनत सवकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोणिम बारकोडको प्रयोग गररएकोमा छु ट्टै सड्ढे त
नम्बर प्रयोग गनुत पने छै न ।
३३.

उत्तरपुणस्तका परीिि गने : (१) दफा ३२ बमोणिम उत्तरपुणस्तकामा सड्ढे त नम्बर
राणखसकेपमछ ववषय वविेषज्ञ वा दिद्वारा उत्तरपुणस्तकाको परीिि गराउनु पनेछ
।

13

www.lawcommission.gov.np

(२) उत्तरपुणस्तकाको परीिि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोणिम
हुनेछ ।
३४.

मलणखत वा प्रयोगात्मक परीिाको नमतिा प्रकािन गने : (१) आयोगले मलणखत वा
प्रयोगात्मक परीिाको नमतिा प्रकािन गदात त्यस्तो परीिामा उत्तीित भएका
उम्मेदवारहरुमध्ये ररि पदको अनुपातमा तोवकए बमोणिमको सङ्खतयामा सबैभन्दा
बढी अड्ढ प्राप्त गने उम्मेदवारको रोल नम्बर, नाम, थर समेत उल्लेख गरी नमतिा
प्रकािन गनुत पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणिम नमतिा प्रकािन गदात अन्तवाततात लगायत
ववमभन्न चरिमा मलइने अन्य परीिाको कायतिम र मममत समेत खुलाउनु पनेछ ।

३५.

अन्तवाततात समममतको गिन : (१) उम्मेदवारको छनौटको लामग अन्तवाततात मलन
केन्रीय कायातलयमा अध्यि वा मनिले तोकेको सदस्य वा अन्य कुनै व्यणिको
अध्यितामा तोवकए बमोणिम अन्तवाततात समममत गिन हुनेछ ।
(२)

आयोगको

केन्रीय

कायातलय

बाहे क

अन्य

कायातलयमा

हुने

अन्तवाततातको लामग अन्तवाततात समममतको गिन तोवकए बमोणिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोणिम अन्तवातता समममत गिन गदात
समावेिी सहभामगता सुमनणित गररनेछ ।
स्पष्टीकरि : यस उपदफाको प्रयोिनका लामग अन्तवाततात समममतमा
मवहला, आठदवासी÷िनिामत, मधेिी, दमलत, वपछमडएको िेरका व्यणिमध्ये कम्तीमा
एकिना सदस्य रहेमा समावेिी सहभामगता सुमनणित भएको मामननेछ ।
(४) अन्तवाततात सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोणिम हुनेछ ।
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३६.

अणन्तम नमतिा प्रकािन गने : (१) उम्मेदवारको छनौट सम्बन्धी सम्पूि त प्रविया
सम्पन्न भएपमछ आयोगले सबैभन्दा बढी अड्ढ प्राप्त गनेेे उम्मेदवारको रोल नम्बर,
नाम, थर, िे गाना, मसफाररस गररएको मनकाय आठद समेत उल्लेख गरी योग्यतािम
अनुसार अणन्तम नमतिा प्रकािन गनुत पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणिम नमतिा प्रकािन गदात तोवकए बमोणिमको
सङ्खतयामा वैकणल्पक उम्मेदवारको सूची समेत प्रकािन गनुत पनेछ ।
(३) यस दफा बमोणिम अणन्तम नमतिा प्रकािन गदात अन्तवाततातमा छनौट
हुन नसकेका न्यूनतम उत्तीिातड्ढ प्राप्त गरे का उम्मेदवारहरु मध्येबाट तोवकएको
सङ्खतयामा अस्थायी उम्मेदवारको सूची प्रकािन गनुत पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोणिम उम्मेदवारको सूचीबाट अस्थायी मनयुणिका
लामग मसफाररस गदात उपदफा (२) बमोणिम वैकणल्पक सूचीमा समावेि भई
स्थायी मनयुणि हुन नसकेका उम्मेदवारहरुलाई पवहलो योग्यतािमको सूचीमा
समावेि गनुत पनेछ ।

३७.

मनयुणिको लामग मसफाररस गने : (१) दफा ३६ को उपदफा (१) बमोणिमको
उम्मेदवारलाई आयोगले योग्यतािम अनुसार मनयुणिको लामग अणततयारवाला
समि मसफाररस गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणिम मसफाररस गररएको उम्मेदवारको दफा १४
को

उपदफा

बमोणिमको

(३)
अन्य

बमोणिम

मनयुणिको

अवस्थामा

आयोगले

मसफाररस

रद्द

योग्यतािम

भएमा
अनुसार

वा

तोवकए

वैकणल्पक

उम्मेदवारलाई मनयुणिको लामग मसफाररस गनेछ ।
(३) उम्मेदवारको मनयुणिको लामग गररने मसफाररस सम्बन्धी अन्य
व्यवस्था तोवकए बमोणिम हुनेछ ।
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३८.

प्रारणम्भक परीिा : (१) आयोगले तोकेको कुनै सेवा, समूह तथा उपसमूहको कुनै
ु वा छु ट्टाछु ट्टै प्रारणम्भक परीिा मलन सक्नेछ ।
पदको लामग सं यि
तर प्रारणम्भक परीिा मलन तोकेका पदमध्ये कुनै खास प्रमतस्पधातका लामग
छु ट्याइएको पदहरुमा प्रारणम्भक परीिा आवश्यक नपने गरी आयोगले छूट गनत
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणिमको प्रारणम्भक परीिाको लामग आवश्यक
वववरि खुलाई आयोगले ववज्ञापन प्रकािन गनुत पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोणिमको प्रारणम्भक परीिा मलइएकोमा त्यस्तो
परीिा उत्तीित हुने व्यणि मार सम्बणन्धत सेवा, समूह तथा उपसमूहको खुला
प्रमतयोमगताद्वारा पूमतत गररने ररि पदको लामग उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।
(४) प्रारणम्भक परीिामा उत्तीित भएको व्यणि सो परीिामा उत्तीित भएको
मममतले आयोगले तोकेको अवमधसम्म सेवा ितत सम्बन्धी प्रचमलत कानून बमोणिम
उम्मेदवार हुनको लामग मनधातररत उमेरको हद ननाघ्ने गरी सम्बणन्धत सेवा, समूह
तथा उपसमूहको खुला प्रमतयोमगताद्वारा पूमतत गररने ररि पदको लामग उम्मेदवार
हुन सक्नेछ ।
(५) प्रारणम्भक परीिा दस्तुर र अन्य व्यवस्था आयोगले तोके बमोणिम
हुनेछ ।

३९.

ववद्युतीय माध्यमको प्रयोग गनत सक्ने : आयोगले ररि पदको माग, पदपूमततको
ववज्ञापन, परीिा सञ्चालन, नमतिा प्रकािन आठद काममा उपयुिताको आधारमा
ववद्युतीय माध्यमको प्रयोग गनत सक्नेछ ।

४०.

आयोगको काममा सहयोग गनुत पने : (१) आयोगको परीिा सम्बन्धी कायत
सम्पादनका लामग सं वैधामनक मनकाय वा सरकारी कायातलय वा णििि सं स्थाले
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आयोगको माग बमोणिम कमतचारी, भवन वा किाकोिा उपलब्ध गराई सहयोग
गनुत पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणिम आयोगको काममा सं लग्न कमतचारीको
पाररश्रममक र भवन वा किाकोिा प्रयोग गरे बापतको भाडा रकम आयोगले
ठदनेछ ।
पररच्छे द–५
परामित सम्बन्धी कायतववमध
४१.

आयोगको परामित मलं दा अपनाउनु पने कायतववमध : (१) मनिामती सेवाको ितत
सम्बन्धी कानूनको ववषयमा आयोगको परामित मलं दा सेवा समूह सञ्चालन गने
मन्रालय वा सणचवालय माफतत मलनु पनेछ । मनिामती से वाको ितत सम्बन्धी
कुनै नयाँ कानून बनाउन वा भै रहे को कानूनमा सं िोधन गनुत परे मा सोको कारि
र आवश्यक वववरि समेत खुलाई आयोगमा पिाउनु पनेछ ।
(२) मनिामती सेवा वा पदमा िुरु मनयुणि वा बढु वा मनयुणि गदात र
त्यस्तो सेवाका कमतचारीलाई ववभागीय कारबाही गदात अपनाउनु पने सामान्य
मसद्धान्तको ववषयमा आयोगको परामित मलं दा सो सम्बन्धी मनितय सवहत सेवा,
समूह सञ्चालन गने मन्रालय वा सणचवालय मापतmत मलनु पनेछ ।
(३) मनिामती पदमा छ मवहनाभन्दा बढी समयको लामग मनयुणि गदात
उम्मेदवारको उपयुिताको ववषयमा आयोगको परामित माग गदात सम्बणन्धत
मन्रालय वा सणचवालय वा मनकायको मनितय सं लग्न गरी आयोगमा

पिाउनु

पनेछ ।
(४) कुनै एक प्रकारको मनिामती सेवाको पदबाट अको प्रकारको
मनिामती सेवाको पदमा वा मनिामती सेवा अन्तगततको कुनै सेवाको एक समूह वा
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उपसमूहबाट अको समूह वा उपसमूहमा वा मनिामती सेवा बाहेकका अरु
सरकारी सेवाबाट मनिामती सेवामा वा आयोगको परामित मलनु नपने अवस्थाको
पदमा बहाल रहेको कमतचारीलाई आयोगको परामित मलनु पने अवस्थाको पदमा
सरूवा वा बढु वा गनत उम्मेदवारको उपयुिताको ववषयमा आयोगको परामित माग
गदात

मणन्रपररषद्े्को मनितय

सवहत

सेवा, समूह

सञ्चालन

गने

मन्रालयले

सम्बणन्धत उम्मेदवारको नाम, िे गाना, िैणिक योग्यता, अनुभव र मनयुणि सम्बन्धी
अन्य वववरि समेत खुलाई आयोगमा पिाउनु पनेछ ।
(५) मनिामती कमतचारीलाई ठदइने ववभागीय सिायको ववषयमा आयोगको
परामित मलं दा सेवा ितत सम्बन्धी प्रचमलत कानून बमोणिमको प्रविया पूरा गरी
अमभयोग र प्रस्ताववत सिायको सम्बन्धमा सम्बणन्धत कमतचारीले पेि गरे को
स्पष्टीकरि तथा सबुत प्रमािलाई मूल्याड्ढन गरी कमतचारीलाई गनत खोणिएको
सिायको वकटानी साथ सिाय गने अमधकारीको मनितय सवहत सक्कलै फाईल
आयोगमा पिाउनु पनेछ ।
(६) मनिामती सेवा र आवश्यक अन्य सरकारी सेवाहरू गिन गनत
आयोगको परामित माग गदात सेवा गिनको उद्देश्य, त्यस्तो सेवा अन्तगततको समूह
वा उपसमूह तथा श्रे िी ववभािन, मनयुणि, बढु वा र सेवाका अन्य िततहरू तथा
मनिामती सेवा र सरकारी सेवा अन्तगततका ववमभन्न सेवास“ग राख्नुपने एकरूपता,
समन्वय र सामञ्जस्यका कुराहरू समेत स्पष्ट पारी आयोगमा पिाउनु पनेछ ।
(७) दफा १७ को उपदफा (१) वा (२) बमोणिम सामान्य मसद्धान्तको
ववषयमा आयोगको परामित माग गदात सोको कारि र आवश्यक वववरि समेत
खुलाई सम्बणन्धत मन्रालय वा सणचवालय मापतmत आयोगमा पिाउनु पनेछ ।
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(८) परामित मलदा अपनाउनु पने कायतववमध सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
तोवकए बमोणिम हुनेछ ।
४२.

आयोगले परामित ठदं दा अपनाउनु पने कायतववमध : (१) दफा ४१ को उपदफा
(१) बमोणिम आयोगको परामित माग भई आएमा मनिामती सेवालाई सिम र
प्रभावकारी बनाउन मनिामती सेवाको ितत सम्बन्धी कानूनमा ववमभन्न प्रकारका
मनिामती सेवाको कामको प्रकृमत र अवस्था अनुसार फरक गनुत पने कुरामा
फरक गने र एकरूपता ल्याउनु पने कुरामा एकरूपता ल्याउने व्यवस्था समेतको
ववचार गरी आयोगले परामित ठदनेछ ।
(२) दफा ४१ को उपदफा (२) बमोणिम आयोगको परामित माग भई
आएमा

आयोगले

मनिामती

सेवा

सम्बन्धमा

आयोगबाट

मनधातररत

मसद्धान्त

समेतलाई ववचार गरी परामित ठदनेछ ।
(३) दफा ४१ को उपदफा (३) वा (४) बमोणिम आयोगको परामित
माग भई आएमा मनिामती सेवा वा पदको कायतप्रकृमत समेतलाई ववचार गरी
आयोगले दफा २४ मा उणल्लणखत कुनै एक वा एकभन्दा बढी तररकाद्वारा
आवश्यक अनुसार उम्मेदवारको उपयुिताको िाँच गरी परामित ठदनेछ ।
(४) दफा ४१ को उपदफा (५) बमोणिम आयोगको परामित माग भई
आएमा आयोगले सेवा ितत सम्बन्धी प्रचमलत कानून बमोणिम तोवकएको प्रविया
पूरा भए नभएको हे री प्रविया पूरा नभएको अवस्थामा प्रविया पूरा गनत लगाई
आवश्यक भएमा अणततयारवालास“ग अरू थप सबुत प्रमाि समेत बुझी परामित
ठदनेछ ।
(५) दफा ४१ को उपदफा (६) बमोणिम आयोगको परामित माग भई
आएमा आयोगले नयाँ गिन गनुत पने सेवा, समूह वा उपसमूहको उद्देश्य,
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उपयोमगता र महत्वलाई ध्यानमा राखी मनिामती सेवा र अरु सरकारी सेवालाई
अझ सिम र प्रभावकारी बनाउने कुरालाई समेत ववचार गरी परामित ठदनेछ ।
(६) दफा ४१ को उपदफा (७) बमोणिम आयोगको परामित माग भई
आएमा सेवाको प्रकृमत र अवस्था समेतलाई ववचार गरी सम्भव भएसम्म समान
व्यवस्था लागू हुने गरी आयोगले परामित ठदनेछ ।
(७) यस दफा बमोणिम आयोगले

परामित ठदने प्रयोिनको लामग

सम्बणन्धत ववषयका वविेषज्ञस“ग राय सुझाव मलन सक्नेछ ।
(८) परामित ठदं दा अपनाउनु पने अन्य कायतववमध आयोगले तोके बमोणिम
हुनेछ ।
४३.

आयोगको परामित कायातन्वयन गने : (१) सं ववधान, यो ऐन र अन्य प्रचमलत
कानून बमोणिम आयोगको परामित मलनु पने ववषयमा आयोगको परामित मलएपमछ
त्यस्तो ववषयमा आयोगले ठदएको परामित कायातन्वयन गने गराउने दावयत्व
परामित माग गने अमधकारीको हुनेछ ।
(२) कुनै वविेष कारि वा पररणस्थमत परी आयोगले कुनै ववषयमा प्रदान
गरे को परामित कायातन्वयन गनत बाधा पनत आएमा त्यसको कारि खोली परामित
माग गने अमधकारीले पुनववतचारको लामग आयोग समि ले खी पिाउन सक्नेछ र
त्यसरी ले खी आएमा आयोगले त्यसमा ववचार गदात पूव त परामितलाई सं िोधन गनत
पयातप्त आधार र औणचत्य दे णखएमा तत्सम्बन्धमा पुनः परामित ठदन सक्नेछ ।
(३) आयोगले उपलब्ध गराएको ववभागीय सिाय सम्बन्धी परामित
आयोगले तोकेको अवमधमभर कायातन्वयन गरी आयोगलाई िानकारी ठदनु पनेछ ।
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४४.

काम कारबाही बदर गनत सक्ने : सं ववधान, यो ऐन र अन्य प्रचमलत कानून
बमोणिम आयोगको परामित मलनु पने ववषयमा आयोगको परामित नमलई कुनै
काम कारबाही भए गरे मा आयोगले त्यस्तो काम कारबाही बदर गनत सक्नेछ ।
पररच्छे द–६
ववववध

४५

मलखतको गोपनीयता : (१) आयोगको परीिास“ग सम्बणन्धत मलखत र कागिात
गोप्य रहनेछन् ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले णखएको भए तापमन आयोगले तोके
बमोणिमका परीिा सम्बन्धी कागिात वा वववरि सम्बणन्धत व्यणिलाई ठदन वा
सावतिमनक गनत सवकनेछ ।

४६.

उिूर गनत सक्ने : (१) आयोगद्वारा प्रत्यायोणित अमधकार बमोणिम काम गने
अमधकारीले गरे को काम कारबाहीमा णचत्त नबुझ्ने व्यणिले सो काम कारबाही भए
गरे को मममतले पैंतीस ठदनमभर आयोग वा आयोगले तोकेको अमधकारी समि
उिूरी गनत सक्नेछ ।
तर त्यस्तो काम कारबाही उपर पुनरावेदन लाग्ने छु ट्टै व्यवस्था भएकोमा
सोही बमोणिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणिम उिूरी पनत आएमा आयोगले तत्सम्बन्धमा
आवश्यक िाँचबुझ गरी उपयुि आदे ि ठदन सक्नेछ र सो उिूरी बमोणिम
छानमबन गदात कारबाही गनुत नपने दे णखएमा आयोगले त्यस्तो उिूरी तामेलीमा
राख्न सक्नेछ ।
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४७.

पुरस्कार ठदन सक्ने : (१) आयोगको केन्रीय तथा अन्य कायातलयमा कायतरत
कमतचारीहरु मध्येबाट प्रत्येक वषत उत्कृष्ट काम गने तीन िना कमतचारीको छनौट
गरी आयोगले तोके बमोणिमको नगद पुरस्कार ठदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोिनका लामग उत्कृष्ट काम गने कमतचारी
छनौट गने कायतववमध आयोेेगले तोके बमोणिम हुनेछ ।

४८.

दस्तुर र िुल्क तोक्न सक्ने : यस ऐनमा अन्यर उल्लेख गररए बाहेक आयोगको
काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक दस्तुर र िुल्कः तोक्न सक्नेछ
।

४९.

वावषतक प्रमतवेदन : सं ववधान बमोणिम आयोगबाट पेि गनुत पने वावषतक प्रमतवेदन
आमथतक वषत समाप्त भएको मममतले सामान्यतया तीन मवहनामभर पेि गनुत पनेछ ।

५०.

प्रचमलत कानून बमोणिम हुने : यस ऐनमा ले णखएका कुरामा यसै ऐन बमोणिम र
अन्य कुरामा प्रचमलत कानून बमोणिम हुनेछ ।

५१.

प्रमतकूल असर नपाने : यस ऐनमा ले णखएको कुनै कुराले न्याय सेवा आयोगको
काम, कततव्य र अमधकार िेरमभर पने ववषयमा कुनै असर पाने छै न ।

५२.

असल मनयतले गरे को काम कारबाहीको बचाउ : आयोगले वा आयोगको अध्यि
वा कुनै सदस्यले वा कुनै कमतचारीले सं ववधान, यो ऐन वा यस ऐन अन्तगतत
बनेको मनयम बमोणिम असल मनयतले गरे को कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा
कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छै न ।

५३.

मनयम बनाउने अमधकार : यो ऐन कायातन्वयन गनत आयोगले मनयम बनाउन
सक्नेछ र त्यस्तो मनयम नेपाल रािपरमा प्रकािन भएपमछ लागू हुनेछ ।
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५४.

मनदे णिका बनाउन सक्ने : आयोगले आपूmले सम्पादन गनुत पने काम सुचारू रुपले
सञ्चालन गने गराउने प्रयोिनको लामग आवश्यकतानुसार मनदे णिका बनाई लागू
गनत सक्नेछ ।

५५.

बाधा अड्काउ फुकाउने : यो ऐन कायातन्वयनको सम्बन्धमा कुनै बाधा अड्काउ
परे मा यो ऐनको भावनाको प्रमतकूल नहुने गरी आयोगले त्यस्तो बाधा अड्काउ
फुकाउन आवश्यक व्यवस्था गनत सक्नेछ ।

५६.

खारे िी र बचाउ : (१) लोक सेवा आयोग (कायतववमध) ऐन, २०४८ खारे ि
गररएको छ ।
(२) लोक सेवा आयोग (कायतववमध) ऐन, २०४८ बमोणिम भए गरे का
काम कारबाही यसै ऐन बमोणिम भए गरे को मामननेछ ।
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