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�दे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ११२ बमोिजम
माननीय �दे श �मुख समक्ष �स्तुत ग�रएको
�दे श लोक सेवा आयोगको
�थम वा�षर्क ��तवेदन

यस ��तवेदनमा �दे श लोक सेवा आयोगको
२०७६ मङ्�सर २ गते दे िख २०७७ आषाढ ३१ गते सम्मका
काम कारबाह�हरू समे�टएका छन् ।

�दे श लोक सेवा आयोग
बागमती �दे श, हेटौडा
�म�तः २०७७-०६-१२

�वषयः आयोगको �थम वा�षर्क ��तवेदन �स्तुत ग�रएको।

माननीय �दे श �मुखज्यू ,
�दे श �मुखको कायार्लय
बागमती �दे श, हे टौडा।

�दे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ११२ बमोिजम �दे श लोक सेवा आयोगले आ�थर्क वषर्
२०७६/०७७ मा सम्पादन गरे का काम-कारबाह�हरूको वा�षर्क ��तवेदन �स्तुत ग�रएको छ।

भवद�य,

(सुरेश मान �े �)
अध्यक्ष

(सुदशर्न �साद ढकाल)

(श�मर्ला नेउपाने)

सदस्य

सदस्य

(भोला दाहाल)
�न�म� सिचव

�दे श लोक सेवा आयोगका पदा�धकार�हरू

सुरेश मान �े �
अध्यक्ष

सुदशर्न �साद ढकाल

श�मर्ला नेउपाने

सदस्य

सदस्य

भोला दाहाल
�न�म� सिचव

धन्यवाद ज्ञापन
नेपालको सं �वधानको धारा २४४ ले �त्येक �दे शमा �दे श लोक सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरे को
छ।सोह� बमोिजम २०७६ साल असोज २८ गते दे िख �दे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ कायार्न्वयनमा
आएप�ात् २०७६ साल मङ्�सर २ गते अध्यक्षको �नयुि� सँगै आयोगको गठन भएको र माघ ६ गते
सदस्य�यको �नयुि� प�छ �दे श लोक सेवा आयोग, बागमती �दे शले पूणत
र् ा �ा� गरे को छ।
�दे श �नजामती सेवा, �दे श अन्य सरकार� सेवा, स्थानीय सरकार� सेवा, �दे श �हर� सेवा, �दे श अनुसन्धान
ब्युरो, �दे श स��ठत संस्थाको सेवा तथा स्थानीय तहको स��ठत सं स्थाको सेवाको पदमा उपयु�
उम्मेदवारहरूको छनौटमा स्वच्छता तथा �नष्पक्षता कायम गर� योग्यता �णाल�लाई �व�र्न गद� सावर्ज�नक
�शासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउने �मुख िजम्मेवार� आयोगको काँधमा छ।
यसै सन्दभर्मा सङ्घीयताको ऐ�तहा�सक कायार्न्वयनाथर् �दे श लोक सेवा आयोगको गठनका ला�ग �सफा�रस
गनुर् हुने �दे श सरकार माननीय मुख्यमन्�ी, माननीय �दे श सभाको सभामुख र माननीय �दे श सभाको
�वपक्षी दलको नेता��त र आयोगका पदा�धकार�हरूलाई �नयुि� गनुर् हुने माननीय �दे श �मुख��त आयोग
हा�दर्क कृतज्ञता ज्ञापन गदर्छ।
आयोगको कायर् सम्पादनका ला�ग आवश्यक �ोत साधन तथा सहयोग उपलब्ध गराएकोमा �दे श सरकार
��त आयोग धन्यवाद ज्ञापन गदर्छ। पर�क्षा स�ालनका ला�ग आवश्यक पन� शैिक्षक योग्यता तथा
पा��म �नमार्ण लगायतका कायर्मा सहयोग पुर्याउनु हुने �व�भ� �वधाका दक्ष एवम् �वज्ञ तथा आयोगको
कायर्सम्पादनमा �त्यक्ष/अ�त्यक्ष सहयोग पुर्याउनु हुने महानुभावहरूमा आयोग हा�दर्क आभार व्य� गदर्छ।
साथै, यस �थम वा�षर्क ��तवेदन तयार गन� कायर्मा सं लग्न आयोगका कमर्चार�हरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गद�
�दे श सरकार तथा स्थानीय तहलाइर् आवश्यक पन� जनशि�को पदपू�तर् लगायतको कायर् सम्पादनमा
स��यताका साथ ला�ग पन� कुरामा आयोग ��तब�ता व्य� गदर्छ ।
२०७७ असोज १२ गते, सोमबार

कायर्कार� सारांश
1.

आयोगको गठन
नेपालको सं �वधानको धारा २४४ को उपधारा (१) मा �त्येक �दे शमा �दे श लोक सेवा आयोग
रहनेछ भ�े व्यवस्था रहेको छ।सं घीय सरकारको �दे श लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड
�नधार्रण) ऐन, २०७५ बमोिजमको आधार र मापदण्डलाई आत्मसात गद� आयोगको गठन, काम,
कतर्व्य, अ�धकार र कायर्�व�धका सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् �दे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६
बागमती �दे शको �दे श सभाबाट �म�त २०७६ साल भा� २८ गते पा�रत भई �दे श �मुखबाट �म�त
२०७६ साल असोज २८ गते �माणीकरण भएको हो।
�दे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा (४) बमोिजम २०७६ साल मङ्�सर २ गते
अध्यक्षको �नयुि�सँगै �दे श लोक सेवा आयोगको गठन भएको हो।�म�त २०७६ साल माघ ६ गते
२ जना सदस्यहरूको �नयुि�सँगै आयोगले पूणत
र् ा पाएको हो।

2.

आयोगको काम, कतर्व्य र अ�धकार
�दे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा १० मा व्यवस्था भए बमोिजम आयोगको काम,
कतर्व्य र अ�धकार �नम्न अनुसार रहे को छः
(१) �दे श �नजामती सेवा, �दे श अन्य सरकार� सेवा, �दे श स��ठत सं स्थाको सेवा, स्थानीय सरकार�
सेवा वा स्थानीय तहको स��ठत सं स्थाको सेवाको पदमा �नयुि�का ला�ग उपयु� उम्मेदवार छनौट
गनर् पर�क्षा स�ालन गनुर् आयोगको कतर्व्य हुनेछ।
(२)

�दे श �हर� सेवा र �दे श अनुसन्धान ब्युरोको पदपू�तर्का ला�ग �लइने �लिखत पर�क्षा

आयोगले स�ालन गन�छ।

I

(३)

�दे श �नजामती सेवा, �दे श अन्य सरकार� से वा, �दे श स��ठत सं स्थाको सेवा, स्थानीय

सरकार� सेवा वा स्थानीय तहको स��ठत सं स्थाको सेवामा स्थायी �नयुि� गदार् आयोगको परामशर्
�लनु पन�छ।
(४)

�दे श सरकार वा स्थानीय तहबाट �नवृि�भरण पाउने पदमा आयोगको परामशर् �वना स्थायी

�नयुि� ग�रने छै न।
(५)

दे हायका �वषयमा आयोगको परामशर् �लनु पन�छः-

(क)

�दे श �नजामती सेवा, �दे श अन्य सरकार� से वाको पद र स्थानीय सरकार� से वाको पदमा छ

म�हनाभन्दा बढ� समयका ला�ग �नयुि� गदार् उम्मेदवारको उपयु�ताको �वषयमा,
(ख)

�दे श �नजामती सेवा, �दे श अन्य सरकार� सेवा, �दे श स��ठत सं स्थाको सेवा र स्थानीय

सरकार� सेवा तथा स्थानीय तहको स��ठत सं स्थाको सेवाको पदमा कमर्चार�को सेवा, सतर् सम्बन्धी
कानूनको �वषयमा,
(ग)

�दे श �नजामती सेवा, �दे श अन्य सरकार� सेवा, �दे श स��ठत सं स्थाको सेवा र स्थानीय

सरकार� सेवा तथा स्थानीय तहको स��ठत सं स्थाको सेवाको पदमा �नयुि�, बढु वा र �वभागीय
कारवाह� गदार् अपनाउनु पन� �स�ान्तको �वषयमा,
(घ)

�दे श �हर� सेवा र �दे श अनुसन्धान ब्युरोको पदमा �नयुि� तथा बढु वा गदार् अपनाउनु पन�

�स�ान्तको �वषयमा,
(ङ)

कुनै एक �कारको �दे श �नजामती सेवा वा स्थानीय सरकार� सेवाको पदबाट अक� �कारको

�दे श �नजामती सेवा वा स्थानीय सरकार� से वाको पदमा वा �दे श अन्य सरकार� सेवाबाट �दे श
�नजामती सेवा वा स्थानीय सरकार� सेवाको पदमा सरुवा वा बढु वा गदार् वा सेवा प�रवतर्न वा
स्थानान्तरण गदार् उम्मेदवारको उपयु�ताको �वषयमा,
(च)

आयोगको परामशर् �लनु नपन� अवस्थाको पदमा बहाल रहे को कमर्चार�लाई आयोगको परामशर्

�लनुपन� अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढु वा गन� �वषयमा,
II

(छ)

�दे श �नजामती सेवा, �दे श अन्य सरकार� सेवा वा स्थानीय सरकार� सेवाको कमर्चार�लाई

�दइने �वभागीय सजायको �वषयमा।
(६)

आयोगले आफ्नो काम, कतर्व्य र अ�धकार मध्ये कुनै काम, कतर्व्य र अ�धकार आयोगको

अध्यक्ष वा कुनै सदस्य वा �दे श सरकारको कमर्चार�लाई तो�कएको सतर्को अधीनमा रह� �योग
तथा पालना गन� गर� �त्यायोजन गनर् सक्नेछ।
(७)

3.

आयोगको अन्य काम, कतर्व्य र अ�धकार �दे श कानून बमोिजम हुनेछ।

आयोगको कायर्सम्पादनका कानूनी आधारहरू
आयोगले आफ्नो कायर्सम्पादनको �सल�सलामा हाल �च�लत मुख्य कानून एवम् कायर्�व�धहरूको सूची
दे हाय अनुसार छः
 नेपालको सं �वधान
 �दे श लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड �नधार्रण) ऐन, २०७५
 कमर्चार� समायोजन ऐन, २०७५
 �नजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा �नजामती सेवा �नयमावल�, २०५०
 �दे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ तथा �दे श लोक सेवा आयोग �नयमावल�, २०७६
 नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा �नयमावल�, २०५५
 �व�भ� सेवा, समूह स�ालन सम्बन्धी �च�लत ऐन तथा �नयमावल�हरू
 �दे श लोक सेवा आयोगका पदा�धकार� एवं दक्ष/�वज्ञ र कमर्चार�हरूको आचारसं �हता, २०७६
 �दे श लोक सेवा आयोगका समय–समयका �नणर्यहरू
 �दे श लोक सेवा आयोगबाट ��तपा�दत �व�भ� �स�ान्तहरू
 �दे श लोक सेवा आयोगको कायर्सम्पादनसँग सम्बिन्धत ऐन, �नयम र �नद� िशकाहरू।

III

4.

आयोगबाट कायर्सम्पादन हुँदा अवलम्बन ग�रने �स�ान्तहरू
आयोगले योग्यताको �स�ान्त, गोपनीयताको �स�ान्त, स्वच्छताको �स�ान्त, �नष्पक्षताको �स�ान्त,
समावेशीताको �स�ान्त, समान अवसरको �स�ान्त, ��अन्ध �स�ान्त, प�रचय-शून्यताको �स�ान्त र
असं लग्नताको �स�ान्तलाई आफ्नो �मुख कायर्सम्पादनको �स�ान्तको रूपमा अपनाउँदै आएको छ।

5.

�नर�क्षण
सं �वधान, ऐन, �नयमावल� र �च�लत कानून तथा आयोगले समय समयमा तोकेको कायर्�व�ध र सतर्
बमोिजम �नयुि�, बढु वा र �वभागीय कारबाह� भएको छ, छै न भ�े सम्बन्धमा आयोगले �दे श
सरकारका �व�भ� मन्�ालय, �वभाग, �नद� शनालय र कायार्लय, स्थानीय तह, �दे श अन्य सरकार�
सेवा स�ालन गन� �नकाय, �दे श स��ठत सं स्था र स्थानीय तहको स��ठत सं स्थाको �नर�क्षण गनुर्
पन� कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

6.

आयोगबाट सम्पादन भएका कामहरू
आयोग सम्बन्धी �नयम/कानून अन्तगर्त �दे श लोक सेवा आयोग �नयमावल�, २०७६, �दे श लोक
सेवा आयोग पा�र��मक दररे ट, २०७६, �दे श लोक सेवा आयोगका पदा�धकार�, कमर्चार� तथा
दक्ष�वज्ञहरूको आचारसं �हता, २०७६, �दे श लोक सेवा आयोगको वैठक स�ालन सम्बन्धी कायर्�व�ध
२०७६ �नमार्ण भएको छ।
आन्त�रक

व्यवस्थापन

महाशाखाहरूको

अन्तगर्त

कायर्�ववरण

आयोगको
तयार

अस्थायी

ग�रएको,

स�ठन

आयोगको

spsc.bagamati.gov.np वेवसाइट स�ालन ग�रएको

बारे मा

बमोिजम
जानकार�

सबै

शाखा

�दने

ु े
हे तल

र दक्ष�वज्ञहरूको रो�र तयार गन� कायर्

�ारम्भ भई दक्ष �वज्ञ मनोनयन फाराम स�लन भइरहेको छ।

IV

सं रचना

7.

ऐ�तहा�सक कायर्�म
�म�त २०७६ साल मङ्�सर २ गते माननीय �दे श �मुख �वष्णु �साद �सा�समक्ष �दे श लोक सेवा
आयोग ऐन २०७६ को दफा ४ को उपदफा (३) बमोिजम आयोगका अध्यक्ष �ी सुरेश मान
�े �ले �दे श �मुखको कायार्लयमा एक समाहरोह बीच शपथ �हण गनुभ
र् इर् �थम अध्यक्ष ब�ु भएको
र सं घीयता कायार्न्वयनमा आवश्यक पन� कमर्चार� पदपू�तर् सम्बन्धमा बागमती �दे शको �दे श लोक
सेवा आयोगको गठन एउटा ऐ�तहा�सक कायर्�म भएको छ।
�म�त २०७६ साल माघ ६ गते �दे श लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ को दफा ४ को उपदफा
(३) बमोिजम आयोगका अध्यक्ष सुरेश मान �े �समक्ष माननीय �दे श �मुख �वष्णु �साद �सा�को
समुपिस्थ�तमा आयोगका सदस्य �ी सुदशर्न �साद ढकाल र सदस्य �ी शम�ला नेउपानेले �दे श
�मुखको कायार्लयमा एक समाहरोह बीच शपथ �हण गनुभ
र् यो।

8.

अन्तर �दे श लोक सेवा आयोग �थम कायर्शाला गो�ी २०७६:
सबै �दे शका आयोगहरूबाट सम्पादन हुने कायर्मा एकरूपता ल्याउन, अन्तर �दे श सहकायर् र
अनुभव आदान �दान गनर् तथा आयोगहरूको अन्य कानूनी तथा व्यवस्थापक�य पक्षमा साझा
अवधारणा �नमार्ण गर� अगा�ड बढ्न २०७६।११।१४ र १५ गते हे ट�डामा अन्तर �दे श लोक
सेवा आयोग �थम कायर्शाला गो�ी २०७६ सम्प� भयो। गो�ीमा �दे श लोक सेवा आयोग �दे श
नं. १, �दे श नं. २, �दे श नं. ५ र बागमती �दे शका पदा�धकार� तथा कमर्चार�हरू, �दे श लोक सेवा
आयोग गण्डक�का �न�म� सिचव, कणार्ल� �दे शका आन्त�रक मा�मला तथा कानून मन्�ालयका
सिचवको सहभा�गता रहे को �थयो। गो�ीले अन्तर �दे श लोक सेवा आयोग हे टौडा साझा अवधारणा
तथा ��तब�ता प�, २०७६ जार� गरे को �थयो।

V

9.

सेवा सतर् सम्बन्धी कानूनका �वषयमा परामशर्
�दे श �हर� सेवा �वधेयक र करार सेवा �नयमावल�, २०७६ को मस्यौदा उपर परामशर् �दान
ग�रएको।

10. आयोगले िजम्मेवार� �नवार्हमा दे खेका क�ठनाइहरू
•

सरकार� सेवा र अन्य सेवाका कमर्चार�लाई स�, �दे श र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गन�
सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनर् स�ीय सं सदले कमर्चार� समायोजन ऐन, २०७५ बनाएको र उ�
ऐनको दफा १२ बमोिजम �दे श लोक सेवा आयोगले स्वीकृत दरबन्द� �भ�का अत्यावश्यक �र�
पदमा पदपू�तर् गनुर् पन� कुराको स्प� व्यवस्था गरे को छ।

•

त्यसैको आधारमा नेपाल सरकार (मिन्�प�रषद्) को �म�त २०७६/२/६ को �नणर्य अनुसार सं घीय
मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालय माफर्त् �ा� स्थानीय तहका �र� पदहरूको खुला र
समावेशी ��तयो�गतात्मक पर�क्षा�ारा तथा बढु वा�ारा स्थायी पदपू�तर् गनर् �दे श लोक सेवा आयोग
गठन नभएको अवस्थामा लोक सेवा आयोगले �म�त २०७६/२/१५ मा सूचना नं. ५२९/०७५–७६
र ५३०/०७५–७६
पाच� र चौथो तहका

जार�
९,१६१

गर�

�व�भ�

स्थानीय

तहहरूमा

�र�

अ�धकृत छै ठ�, सहायक

(नौ हजार एक सय एकस�ी) पदमा लोक सेवा आयोगबाट

कमर्चार� स्थायी पदपू�तर् ग�रसकेको िस्थ�त रहे को छ।

यसर� स्प� कानूनी आधार हुँदाहुदै प�न स्वीकृत �र� स्थायी दरबन्द�हरू पदपू�तर्का ला�ग �दे श सरकार र
स्थानीय तहहरूबाट माग भई नआएको अवस्था छ। यस �वषयमा धेरै पटक छलफल हुँदा समेत स्थायी
पदपू�तर्का ला�ग �दे श सरकार सहमत हुन नसक्दा �दे श लोक सेवा आयोगले �वज्ञापन �कािशत गनर्
सकेको छै न। यसर� लामो अव�धसम्म �र� पदहरूमा स्थायी पदपू�तर्मा चासो न�दनु गम्भीर �वषय ब�
पुगेको छ। जसबाट �दे श सरकार र स्थानीय तहको काम कारबाह�मा �त्यक्ष असर पर� जनताले पाउनु पन�
सेवा र काम कारबाह�मा नकारात्मक सन्दे श गइरहे को छ।
VI

11. सुझावहरूः
1. कमर्चार� समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ अनुसार सम्बिन्धत �दे श वा स्थानीय तहले �दे श
लोक सेवा आयोगमा पदपू�तर्को ला�ग अनुरोध गर� पठाउनु पन� भ�े स्प� व्यवस्थालाइर् �दे श
सरकार र स्थानीय तहहरूले अनुसरण गर� पदपू�तर्को कायर् तत्काल अिघ बढाउनु पन�।
2. पदपू�तर्को ला�ग माग भई आएमा कमर्चार� समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ (२) बमोिजम
�दे श लोक सेवा आयोगले सम्बिन्धत �दे श वा स्थानीय तहको सेवाको कानून नबनेसम्म �नजामती
सेवा सम्बन्धी �च�लत कानूनको व्यवस्था बमोिजम पदसङ्ख्या �नधार्रण गर� पदपू�तर् गन�।
3. कमर्चार� समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १५ सेवाका सतर् र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको उपदफा
२ अनुसार सं घ, �दे श र स्थानीय तहका कमर्चार�को से वा, सतर् र सुरक्षा सम्बन्धी कानून
नबनेसम्मको ला�ग समायोजन हुन ु पूवक
र् ो से वाका सतर् र सु�वधा बमोिजम नै हुने स्प� व्यवस्थालाइर्
उपयोग गनुर् पन�।
4. कमर्चार� समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था बमोिजम �दे श लोक सेवा आयोग गठन
भइनसकेको कारणले गदार् लोक सेवा आयोग (सं घ) ले ९,१६१ पदहरू स्थानीय तहहरूमा पदपू�तर्
ग�रसकेको हुँदा �दे श सरकारलाई अत्यावश्यक सेवाका ला�ग आवश्यक पन� कमर्चार�हरू �न�दर्�
गर� पदपू�तर् गनर् आयोगमा माग गर� पठाउनु पन�।
5. �दे श �नजामती सेवा ऐन तथा �नयमावल� र स्थानीय तह कमर्चार� व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनहरू
तजूम
र् ा गन� काम यथाशक्य चाँडो सम्प� गनर् �दे श सरकारको ध्यानाकषर्ण हुन ु पन�।
6. �दे श सरकारबाट यथा समयमा आयोगको स्वीकृत दरबन्द� अनुसारको जनशि� आपू�तर् गर�
सहयोग गनुर् पन�।
7. �दे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बमोिजम आयोगले �दान गरे को परामशर्को सबै सरोकारवाला
�नकायहरूले पालना गनुप
र् न�।

VII

8. �दे श सरकार र सबै स्थानीय तहहरूले ६ म�हनाभन्दा बढ� अव�धको ला�ग अस्थायी पदपू�तर् गदार्
�दे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बमोिजम आयोगको परामशर् �लनुपन� व्यवस्थालाई कडाईका
साथ पालना गनुर् पन�।
9. सबै सं वैधा�नक �नकायहरूका �मुख आयु�, अध्यक्ष, आयु� र सदस्यको भन्दा मा�थल्लो शैिक्षक
योग्यता �नधार्रण भएको र ��त�ाको �हसाबबाट प�न �दे श लोक सेवा आयोगका पदा�धकार�हरूको
मयार्दा�म १५ मा नभइर् मयार्दा�म १२ मा सं वैधा�नक �नकायका सदस्य तथा आयु�को प�छ
लग�ै रा�ुपन�।
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आयोगको गठन र कायर्क्ष�
े
१.१ आयोगको गठन
नेपालको सं �वधानको धारा २४४ को उपधारा (१) मा �त्येक �दे शमा �दे श लोक सेवा आयोग रहनेछ
भ�े व्यवस्था रहे को छ।सं घीय सरकारको �दे श लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड �नधार्रण) ऐन,
२०७५ बमोिजमको आधार र मापदण्डलाई आत्मसात गद� आयोगको गठन, काम, कतर्व्य, अ�धकार र
कायर्�व�धका सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् �दे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बागमती �दे शको �दे श
सभाबाट �म�त २०७६ साल भा� २८ गते पा�रत भई �दे श �मुखबाट �म�त २०७६ साल असोज २८ गते
�माणीकरण भएको हो।
�दे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा (४) बमोिजम २०७६ साल मङ्�सर २ गते अध्यक्षको
�नयुि�सँगै �दे श लोक सेवा आयोगको गठन भएको हो।�म�त २०७६ साल माघ ६ गते २ जना
सदस्यहरूको �नयुि�सँगै आयोगले पूणत
र् ा पाएको हो।
१.२ आयोगको काम, कतर्व्य र अ�धकार
�दे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा १० मा व्यवस्था भए बमोिजम आयोगको काम, कतर्व्य र
अ�धकार �नम्न अनुसार रहेको छः
(१) �दे श �नजामती सेवा, �दे श अन्य सरकार� सेवा, �दे श स��ठत सं स्थाको सेवा, स्थानीय सरकार�
सेवा वा स्थानीय तहको स��ठत सं स्थाको सेवाको पदमा �नयुि�का ला�ग उपयु� उम्मेदवार
छनौट गनर् पर�क्षा स�ालन गनुर् आयोगको कतर्व्य हुनेछ।
(२) �दे श �हर� सेवा र �दे श अनुसन्धान ब्युरोको पदपू�तर्का ला�ग �लइने �लिखत पर�क्षा आयोगले
स�ालन गन�छ।
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(३) �दे श �नजामती सेवा, �दे श अन्य सरकार� सेवा, �दे श स��ठत सं स्थाको से वामा, स्थानीय सरकार�
सेवा वा स्थानीय तहको स��ठत सं स्थाको सेवामा स्थायी �नयुि� गदार् आयोगको परामशर् �लनु
पन�छ।
(४) �दे श सरकार वा स्थानीय तहबाट �नवृि�भरण पाउने पदमा आयोगको परामशर् �वना स्थायी
�नयुि� ग�रने छै न।
(५) दे हायका �वषयमा आयोगको परामशर् �लनु पन�छः(ज) �दे श �नजामती सेवा, �दे श अन्य सरकार� सेवाको पद र स्थानीय सरकार� सेवाको पदमा छ
म�हनाभन्दा बढ� समयका ला�ग �नयुि� गदार् उम्मेदवारको उपयु�ताको �वषयमा,
(झ) �दे श �नजामती सेवा, �दे श अन्य सरकार� सेवा, �दे श स��ठत सं स्थाको सेवा र स्थानीय
सरकार� सेवा तथा स्थानीय तहको स��ठत सं स्थाको सेवाको पदमा कमर्चार�को सेवा, सतर्
सम्बन्धी कानूनको �वषयमा,
(ञ) �दे श �नजामती सेवा, �दे श अन्य सरकार� सेवा, �दे श स��ठत सं स्थाको सेवा र स्थानीय
सरकार� सेवा तथा स्थानीय तहको स��ठत सं स्थाको सेवाको पदमा �नयुि�, बढु वा र
�वभागीय कारबाह� गदार् अपनाउनु पन� �स�ान्तको �वषयमा,
(ट)

�दे श �हर� सेवा र �दे श अनुसन्धान ब्युरोको पदमा �नयुि� तथा बढु वा गदार् अपनाउनु पन�
�स�ान्तको �वषयमा,

(ठ)

कुनै एक �कारको �दे श �नजामती सेवा वा स्थानीय सरकार� सेवाको पदबाट अक� �कारको
�दे श �नजामती सेवा वा स्थानीय सरकार� सेवाको पदमा वा �दे श अन्य सरकार� सेवाबाट
�दे श �नजामती सेवा वा स्थानीय सरकार� सेवाको पदमा सरुवा वा बढु वा गदार् वा सेवा
प�रवतर्न वा स्थानान्तरण गदार् उम्मेदवारको उपयु�ताको �वषयमा,
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(ड)

आयोगको परामशर् �लनु नपन� अवस्थाको पदमा बहाल रहे को कमर्चार�लाई आयोगको
परामशर् �लनुपन� अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढु वा गन� �वषयमा,

(ढ)

�दे श �नजामती सेवा, �दे श अन्य सरकार� सेवा वा स्थानीय सरकार� सेवाको कमर्चार�लाई
�दइने �वभागीय सजायको �वषयमा।

(६) आयोगले आफ्नो काम, कतर्व्य र अ�धकार मध्ये कुनै काम, कतर्व्य र अ�धकार आयोगको अध्यक्ष
वा कुनै सदस्य वा �दे श सरकारको कमर्चार�लाई तो�कएको सतर्को अधीनमा रह� �योग तथा
पालना गन� गर� �त्यायोजन गनर् सक्नेछ।
(७) आयोगको अन्य काम, कतर्व्य र अ�धकार �दे श कानून बमोिजम हुनेछ।
१.३ ��तवेदन
�दे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ११२ र �दे श लोक सेवा आयोग �नयमावल�, २०७६ को
�नयम ५४ मा आयोगले आफूले गरे को काम कारबाह�को वा�षर्क ��तवेदन आ�थर्क वषर् समा� भएको
�म�तले तीन म�हना�भ� �दे श �मुख समक्ष पेश गनुर् पन�छ भ�े व्यवस्था भए बमोिजम आयोगले यो ��तवेदन
तयार गरे को छ।

~3~

�थम वा�षर्क ��तवेदन २०७६/०७७
प�रच्छे द २

आयोगको कायर्सम्पादनका आधारहरू
२.१ संस्थागत �बन्ध
२.१.१ सं�वधान
नेपालको सं �वधानको भाग २३, धारा २४४ मा ग�रएको व्यवस्था बमोिजम सं घीय सं सदले �दे श
लोक

सेवा आयोगको गठन, काम, कतर्व्य र अ�धकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड �नधार्रण गर�

�दे श �नजामती सेवा, �दे श �हर� सेवा, �दे श अन्य सरकार� सेवा, �दे श स��ठत सं स्थाको सेवा,
स्थानीय सरकार� सेवा तथा स्थानीय तहको स��ठत सं स्थाको पदमा उपयु� उम्मेदवारको छनौटमा
स्वच्छता तथा �नष्पक्षता कायम गर� योग्यता �णाल�लाई �व�र्न गद� सावर्ज�नक �शासनलाई सक्षम,
सुदृढ र सेवामुखी बनाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गरे को छ।
२.१.२ कानूनहरू
आयोगले आफ्नो कायर्सम्पादनको �सल�सलामा हाल �च�लत मुख्य कानून एवम् कायर्�व�धहरूको सूची
दे हाय अनुसार छः


नेपालको सं �वधान



�दे श लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड �नधार्रण) ऐन, २०७५



कमर्चार� समायोजन ऐन, २०७५



�नजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा �नजामती सेवा �नयमावल�, २०५०



�दे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ तथा �दे श लोक सेवा आयोग �नयमावल�, २०७६



नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा �नयमावल�, २०५५



�व�भ� सेवा, समूह स�ालन सम्बन्धी �च�लत ऐन तथा �नयमावल�हरू



�दे श लोक सेवा आयोगका पदा�धकार� एवं दक्ष/�वज्ञ र कमर्चार�हरूको आचारसं �हता, २०७६
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�दे श लोक सेवा आयोगका समय–समयका �नणर्यहरू



�दे श लोक सेवा आयोगबाट ��तपा�दत �व�भ� �स�ान्तहरू



�दे श लोक सेवा आयोगको कायर्सम्पादनसँग सम्बिन्धत ऐन, �नयम र �नद� िशकाहरू।

२.२ स�ठनात्मक संरचना र कायर्क्ष�
े
स्थापनाको सुरुवाती चरण भएको हुनाले आयोग समक्ष सं रचनागत र मानव सं शाधन प�रपू�तर् गन� च ुनौती
खडा भएको छ । ऐनले गरे को व्यवस्था बमोिजम आयोगको मुख्य कायार्लय बागमती �दे शको राजधानी
हेट�डामा स्थापना ग�रएको छ । आयोगको कायर् स�ालन गन� �योजनको ला�ग समय�ममा �दे शका अन्य
िजल्लाहरूमा प�न शाखा कायार्लयहरू स्थापना ग�रने छ । �दे श सरकार अन्तगर्तका कायार्लयहरूको
स�ठन तथा व्यवस्थापन सभ� क्षण गन� कायर् आस� रहे को कारण आयोगको दरबन्द� र पदपू�तर्को अवस्था
य�कन भैसकेको छै न ।
बागमती �दे श सरकारबाट स्वीकृत आयोगको अस्थायी स�ठन सं रचना र दरबन्द� बमोिजम आयोगमा
रा.प.�थम �े णीका सिचव स�हत कूल ४८ जनाको दरबन्द� रहे को छ। आयोगको अस्थायी स�ठन सं रचना
र दरबन्द� सम्बन्धी �वस्तृत �ववरण अनुसूची १ मा उल्ले ख ग�रएको छ। �दे श लोक सेवा आयोग ऐन,
२०७६ बमोिजम बागमती �दे श अन्तगर्त रहे का �ब�भ� मन्�ालय तथा �नकायहरू, स्थानीय तहहरू, �दे श
�हर� सेवा, �दे श अनुसन्धान ब्युरो, �दे श स��ठत सं स्थाको से वा र स्थानीय तहको स��ठत सं स्थाको सेवामा
पदपू�तर् गन� कायर्क्षे� रहेको छ।
ँ ा अवलम्बन ग�रने �स�ान्तहरू
२.३ आयोगबाट कायर्सम्पादन हुद
२.३.१ योग्यताको �स�ान्त (Principle of Merit)
उत्कृ� कायर्सम्पादन गनर् सक्ने ज्ञान, सीप, क्षमता, योग्यता र दक्षताका आधारमा अब्बल हुने
उम्मेदवारलाई स्थायी �नयुि�का ला�ग �सफा�रस ग�रन्छ।
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२.३.२

गोपनीयताको �स�ान्त (Principle of Confidentiality)

आयोगले तोकेका �वषयहरू बाहे क आयोगबाट स�ालन हुने पर�क्षा सम्बन्धी सबै कायर्हरूमा
गोप�नयता कायम ग�रन्छ।
२.३.३ स्वच्छताको �स�ान्त (Principle of Fairness)
�व�सनीयता,

उ�रदा�यत्व, जवाफदे ह�ता, िजम्मेवार�,

इमान्दा�रता

र

वैज्ञा�नक

व्यवस्थापनका

माध्यमबाट आयोगका ��याकलापहरू स�ालन ग�रन्छन्।
२.३.४ �नष्पक्षताको �स�ान्त (Principle of Impartiality)
�लिखत तथा मौिखत पर�क्षामा ��तस्पधार् गराई भनसुन तथा दबाबजस्ता ��याकलापलाई अस्वीकार
गद� �वना भेदभाव आयोगका सबै ��याकलापमा �नष्पक्षता कायम ग�रन्छ।
२.३.५ समावेशीताको �स�ान्त (Principle of Inclusiveness)
पदपू�तर्का ला�ग आयोगमा माग भई आएका पदहरू राज्यको समावेशीकरण नी�त बमोिजम ��तशत
�नधार्रण गर� सम्बिन्धत समूहका उम्मेदवार बीच मा� ��तस्पधार् गराई पदपू�तर् ग�रन्छ।
२.३.६ समान अवसरको �स�ान्त (Principle of Equal Opportunity)
योग्यता पुगेका सबै सम्भाव्य नेपाल� नाग�रकहरूलाई कानून बमोिजम खुला एवम् समावेशी �व�धबाट
पर�क्षामा सहभागी गराई ��तस्पधार्त्मक माध्यमबाट छनौट हुने समान अवसर �दान ग�रन्छ।
२.३.७ ��अन्ध �स�ान्त (Principle of Double Blind)
पदा�धकार�, �वज्ञ वा कमर्चार�लाई पर�क्षाको �व�भ� चरणहरूमध्ये एक चरणमा मा�ै सं लग्न
गराइन्छ।प�हलो

को�डङमा

सं लग्न

व्यि�

दो�ो

को�डङमा

सहभागी

हुन

नसक्ने

व्यवस्था

ग�रन्छ।एक शाखा वा महाशाखाको काममा अक� शाखा वा महाशाखाको पहुँच नहुने गर�
कायर्व्यवस्था �मलाइएको हुन्छ।
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२.३.८ प�रचय - शून्यताको �स�ान्त (Principle of Identity Masking)
�लिखत

पर�क्षा

स�कएप�छ

आयोगले

उ�रपुिस्तका

पर�क्षण

गराउनु

अगावै

उम्मेदवारले

उ�रपुिस्तकामा लेखेको सबै व्यि�गत �ववरणहरूलाई दोहोरो को�डङ गर� उ�र पुिस्तकाबाट अलग
गराई कोड प�रचय कायम ग�रन्छ। यसो गदार् �वज्ञ तथा कमर्चार�ले उ� उ�र पुिस्तका कसको हो
भ�े कुरा थाहा पाउँदैनन्। यो ���या अिन्तम न�तजा �काशनको ���या बाहे क सबै चरणमा
कायम हुन्छ।
२.३.९ असंलग्नताको �स�ान्त (Principle of Non-Involvement)
आयोगबाट स�ालन हुने पर�क्षा सम्बन्धी कायर्हरूमा आयोगका पदा�धकार�, कमर्चार� वा �वज्ञका
प�रवारका सदस्य वा नातेदार व्यि� सहभागी हुने भएमा उ� पर�क्षाका सबै चरणमा पदा�धकार�,
कमर्चार� वा �वज्ञलाई सहभागी गराइँदैन।
२.४ कायर्सम्पादन ���या र कायर्�वाह
�दे श �नजामती सेवा, �दे श अन्य सरकार� सेवा, स्थानीय सरकार� सेवा, �दे श स��ठत सं स्थाको सेवा,
स्थानीय तहको स��ठत सं स्थाको सेवाको �व�भ� पदहरूमा उपयु� उम्मेदवार छनौट गनर्को ला�ग �लिखत
पर�क्षा स�ालन सम्बन्धी सम्पूण र् कायर् गनर् आयोगले अवलम्बन गन� कायर्���या दे हाय बमोिजम उल्लेख
ग�रएको छः
२.४.१ वा�षर्क कायर्ता�लका
�दे श �नजामती सेवा, स्थानीय सरकार� सेवा र �दे श �हर�, �दे श अनुसन्धान ब्युरो तथा स्थानीय
तहका अन्य स��ठत सं स्थाका ला�ग आयोगबाट पदपू�तर् सम्बन्धी वा�षर्क कायर्ता�लका तयार गर�
लागू ग�रने छ।
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२.४.२ �वज्ञापन �काशन
�दे श �नजामती सेवा र स्थानीय सरकार� से वाको हकमा कायर्ता�लकामा �नधार्�रत समयमा सम्बिन्धत
मन्�ालय, �नद� शनालय र कायार्लयले �र� दरबन्द� अनुसारको पद, सेवा, समूह, उपसमूह र तह समेत
खुल्ने गर� माग आकृ�त फाराम भर� पठाएप�छ आयोगले कानून बमोिजम ��तशत �नधार्रण गर�
बढु वा, आन्त�रक ��तयो�गता, खुला तथा समावेशी समूहहरूमा पदसङ्ख्या छु �ाई �लिखत पर�क्षा हुने
�म�त र समय �नधार्रण गर� आयोगले �वज्ञापन/सूचना �काशन गर� दरखास्त आव्हान गदर्छ। �दे श
अन्य सरकार� सेवा, �दे श स��ठत सं स्थाको सेवा, स्थानीय तहको स��ठत सं स्थाको सेवाको हकमा
कायर्ता�लकामा �नधार्�रत समयमा पदपू�तर्को �वज्ञापन गनर्का ला�ग सम्बिन्धत सं स्थाले आयोगमा
सहम�तका ला�ग माग गदर् छन्। आयोगको सहम�त �ा� भै सकेप�छ सम्बिन्धत सं स्थाले नै पदपू�तर्का
ला�ग �वज्ञापन �काशन गदर्छन्।
२.४.३ दरखास्त स�लन
�वज्ञापन �काशन भएप�छ सूचनामा �दइएको म्याद�भ� �दे श �नजामती सेवा र स्थानीय सरकार� सेवा
तफर्का खुला, आन्त�रक ��तयो�गता र बढु वा �वज्ञापन गर� दरखास्त स�लन ग�रन्छ। �दे श अन्य
सरकार� सेवा, �दे श स��ठत सं स्थाको सेवा, स्थानीय तहको स��ठत सं स्थाको सेवाको हकमा भने
सम्बिन्धत सं स्थाले नै दरखास्त स�लन गदर्छन्।
२.४.४ �लिखत पर�क्षा
�वज्ञापन �काशन भएसँगै �वज्ञा�पत पदहरूको पर�क्षा स�ालनको ला�ग �वज्ञहरूको सेवा �लई ��प�
तयार ग�रन्छ। �दे श �नजामती सेवा, स्थानीय सरकार� सेवा, अन्य सरकार� सेवा, �दे श स��ठत
सं स्थाको सेवा र स्थानीय तहको स��ठत सं स्थाको सेवाका �वज्ञा�पत पदका ला�ग तो�कएको �म�तमा
आयोगले �लिखत पर�क्षा स�ालन गदर्छ।
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२.४.५ उ�र पुिस्तका स�ेतीकरण र पर�क्षण
�लिखत पर�क्षा स�ालन भएप�छ सम्बिन्धत उम्मेदवारहरूको उ�रपुिस्तकामा �थम र ��तीय स�ेत
नम्बर राखी स�ेतीकरण ग�रन्छ र उम्मेदवारको व्यि�गत �ववरण उ�रपुिस्तकाबाट अलग गर�
�सलबन्द� रूपमा अलग अलग स्थानमा रािखन्छ।
२.४.६ �लिखत पर�क्षा न�तजा, अन्तवार्तार् र �सफा�रस
�वज्ञहरूबाट उ�रपुिस्तका पर�क्षण गराईर् उम्मेदवारले �ा� गरे को �ा�ा� तथा माग पदसङ्ख्याको
तुलनामा आयोगको ऐन तथा �नयमावल�मा उल्ले िखत व्यवस्थाका आधारमा माग पदभन्दा �नि�त
थप सङ्ख्यामा सम्बिन्धत �वज्ञापनमा अ�धकतम अ� �ा� गन� उम्मेदवारहरूको मा� नाम �डकोड
ु मका आधारमा �काशन ग�रन्छ। �दे श अन्य सरकार� से वा,
गर� �लिखत पर�क्षाको न�तजा वणार्न�
�दे श स��ठत सं स्थाको सेवा र स्थानीय तहको स��ठत सं स्थाको सेवाको हकमा �लिखत पर�क्षा
न�तजा �काशन गर� अन्तवार्तार् तथा अन्य पर�क्षा कायर्�म �काशन गनर् सम्बिन्धत �नकायमा
पठाइन्छ। �दे श �नजामती सेवा र स्थानीय सरकार� सेवाको हकमा �लिखत पर�क्षामा छनौट भएका
उम्मेदवारहरूको अन्तवार्तार् एवम् सम्बिन्धत पदको पा��म योजना बमोिजमका �योगात्मक पर�क्षा
समेतको पर�क्षा स�ालन हुन्छन्। यसर� अन्तवार्तार् लगायत उ� सबै पर�क्षामा �ा� अ� र �लिखत
पर�क्षाको �ा�ा�को कूल योगका आधारमा अ�धकतम अ� �ा� गन� उम्मेदवारहरूलाई स्थायी
�नयुि�को ला�ग �सफा�रस ग�रन्छ।
२.५ कायर्�वभाजन
आयोगले सम्पादन गनुप
र् न� कामको कायर् �वभाजन आयोगको �नणर्य बमोिजम हुने व्यवस्था �दे श लोक सेवा
आयोग ऐन, २०७६ को दफा १३ मा र सोह� ऐनको दफा ११५ मा आयोगले सं �वधान, यो ऐन र यस ऐन
अन्तगर्त बनेको �नयम तथा अन्य �च�लत कानून बमोिजम आफूलाई �ा� काम, कतर्व्य र अ�धकार मध्ये
कुनै काम, कतर्व्य र अ�धकार आयोगले तोके बमोिजमको सतर्को अधीनमा रह� �योग तथा पालन गन� गर�
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कुनै सदस्य, सदस्यहरूको स�म�त, आयोगको कुनै कायार्लय वा कमर्चार� वा �दे श सरकारको अन्य कुनै
कमर्चार�लाई �त्यायोजन गनर् सक्ने व्यवस्था रहे को छ।
�दे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा १३ बमोिजम आन्त�रक कायर्सम्पादनका ला�ग अनुसूची २
बमोिजम कायर् �वभाजन ग�रएको छ ।
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प�रच्छे द ३

�शास�नक तथा �व�ीय िस्थ�त
३.१ बैठक तथा �नणर्य
आ�थर्क वषर् २०७६/७७ को अव�धमा कुल १५ पटक आयोग बैठकहरू बसी १५ वटा �नणर्यहरू
�लइएका छन्। आयोगको �नणर्य सङ्ख्या तथा �तनको �वषयगत वग�करण अनुसूची ३ मा �स्तुत ग�रएको
छ।
३.२ आयोगको दरबन्द� र पदपू�तर्
स्थापनाकालमा �म�त २०७६/८/१ को (�मुख सिचवस्तर�य) �नणर्यानुसार अ�धकृत नव� १, अ�धकृत सात�
२ र अ�धकृत छै ठ� १ गर� जम्मा ४ जना कमर्चार�बाट कायार्लय व्यवस्थापन ग�रएको �थयो। �दे श
सरकारबाट �म�त २०७६/८/५ मा स्वीकृत अस्थायी दरबन्द� अनुसार �दे श लोक सेवा आयोगको
कायार्लयमा राजप�ा��त �थम �े णी/सिचव १, अ�धकृतस्तर १९, सहायकस्तर २० र तह �वह�न ८ गर�
कुल ४८ जना कमर्चार�हरूको दरबन्द� रहे को छ । कुल दरबन्द� मध्ये २०७७ साल आषाढ
मसान्तसम्मको तथ्या� अनुसार ९ पदहरू पू�तर् भएका छन् भने ३९ पदहरू �र� छन्। आयोगको अस्थायी
सं रचना र दरबन्द� अनुसार तहगत दरबन्द� सङ्ख्या, पदपू�तर् र �र� अवस्था अनुसूची ४ र आयोगमा
कायर्रत कमर्चार�हरूको �ववरण अनुसूची ५ मा उल्ले ख ग�रएको छ।
३.३ भौ�तक अवस्था
२०७६ मङ्�सर २ गते अध्यक्षको �नयुि� भई मुख्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लय प�रसरमा उपलब्ध
गराइएको ३ वटा कोठामा आयोगले ४ म�हना सम्म कायर्स�ालन गरे को र २०७६ चै � १ गते दे िख घर
भाडामा �लई काम कारबाह� स�ालन ग�रएको छ।आयोगको आफ्नै घर जग्गा व्यवस्था तफर् �दे श
सरकारले सोच्नु पन� अवस्था छ, जसबाट आयोगको अन्य भौ�तक सं रचना र ग�त�व�धमा सहजता
हुनेछ।आयोगका अध्यक्षलाई उपलब्ध गराइएको एउटा सवार� साधन आयोगको नाममा शी� हस्तान्तरण
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हुन ु पन� अवस्थामा रहेको छ। आयोगको भौ�तक �ोत साधनहरूको अवस्था अनुसूची ६ मा उल्ले ख
ग�रएको छ।
३.४ क्षमता �वकास
•

आयोगमा कायर्रत कमर्चार�हरूको क्षमता �वकासका ला�ग यस आ.व. २०७६/७७ मा १ जना
कमर्चार�ले ले खा सम्बन्धी २ �दने ता�लम �ा� गरे का छन्।

•

�दे श नं. १, �दे श नं. २, बागमती �दे श र

�दे श नं. ५ गर� चारवटा �दे शहरूमा �दे श लोक सेवा

आयोग गठन भई कायर् �ारम्भ भएको र सबै आयोगहरूको कायर् �कृ�त र गठन ���या समान
रहेको हुँदा आयोगहरूबाट सम्पादन हुने कायर्मा एकरूपता ल्याउन, अन्तर �दे श सहकायर् र अनुभव
आदान �दान गनर् तथा अन्य कानूनी तथा व्यवस्थापक�य पक्षमा साझा अवधारणा �नमार्ण गर�
अगा�ड बढनुपन� अवस्था महसुस ग�रएकोले यस आयोगको स��यतामा दुइर् �दवसीय अन्तर �दे श
लोक सेवा आयोग �थम कायर्शाला गो�ी २०७६ साल फाल्गुन १४ र १५

गते हे ट�डामा

स�ालन ग�रएको �थयो। यस गो�ीबाट "अन्तर �दे श लोक सेवा आयोग हे टौडा साझा अवधारणा
तथा ��तब�ता प�, २०७६" जार� ग�रएको छ। उ� साझा अवधारणा तथा ��तब�ता प�
अनुसूची ७ मा उल्ले ख ग�रएको छ।
•

ु ो साथै
क्षमता �वकास सम्बन्धी उपयु�
र्
ता�लम एवम् गो�ीबाट अनुभव आदान–�दान हुनक
सा�ठ�नक �वधर्न एवम् क्षमता �वकासमा सघाउ पुगेको छ ।

३.५ �नर�क्षण
सं �वधान, ऐन, �नयमावल� र �च�लत कानून तथा आयोगले समय समयमा तोकेको कायर्�व�ध र सतर् बमोिजम
�नयुि�, बढु वा र �वभागीय कारबाह� भएको छ, छै न भ�े सम्बन्धमा आयोगले �दे श सरकारका �व�भ�
मन्�ालय, �वभाग, �नद� शनालय र कायार्लय, स्थानीय तह, �दे श अन्य सरकार� सेवा स�ालन गन� �नकाय,
�दे श स��ठत सं स्था र स्थानीय तहको स��ठत सं स्थाको �नर�क्षण गनुर् पन� कानूनी व्यवस्था रहे को छ।ती
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�नकायहरूबाट भए गरे का �नयुि�, बढु वा तथा �वभागीय कारबाह� सम्बन्धी कायर्हरू �च�लत कानून अनुकूल
हुने गर� प�रपालना गराउन आयोगको �नर�क्षण कायर्ले महत्वपूण र् भू�मका खेल्ने गदर्छ। कायार्लयहरूको
�नर�क्षण गन� �ममा उ� �नकायहरूको दरबन्द� सं रचना, पू�तर् भएका र �र� दरबन्द�, पदपू�तर्का
�क�समहरू, अस्थायी, करार तथा ज्यालादार�मा भएका �नयुि�हरू, आयोगबाट अवलम्बन ग�रएको �स�ान्त
अनुसार कमर्चार�हरूको पदस्थापना, �नयुि� भए/नभएको लगायतका �वषयहरूलाई आधार मा�नन्छ। तर
यस आ�थर्क वषर्मा को�भड-१९ को महामार�का कारण स्थलगत �नर�क्षण भने हुन सकेन।
३.६ बजेट, �नकासा र खचर्
आ.व. २०७६/०७७ को ला�ग �व�भ� शीषर्कहरूमा �व�नयोिजत बजेट र सो सम्बन्धी खचर्को �ववरण
अनुसूची ८ मा �स्तुत ग�रएको छ। आयोगको गठन २०७६ मङ्�सर २ गते भएको तर २०७६ माघ दे िख
मा�ै बजेट अिख्तयार� �ा� भएको र को�भड-१९ को महामार� र लकडाउनले गदार् कायर्�महरू स�ालन
ँ ीगत खचर्मा १३.९९ ��तशत मा� खचर् हुन
गनर् नसकेको कारणबाट चालु खचर्मा २८.१८ ��तशत र पुज
सकेको छ।
३.७ राजस्व र धरौट�
�दे श तथा स्थानीय तहहरूमा �र� दरबन्द� पदपू�तर्का ला�ग �वज्ञापन �काशन नभएको कारणबाट
आयोगको मुख्य राज� स�लनको �ोत रहे को पर�क्षा दस्तुर �ा� नभएकोले आ�थर्क वषर् २०७६/०७७ मा
आयोगले जम्मा रु. ९ हजार मा� राजस्व स�लन गरे को छ। आयोगले �ा� गरे को राजस्व र धरौट�को
�ववरण अनुसूची ९ मा उल्लेख ग�रएको छ।
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प�रच्छे द ४

पर�क्षण ��व�ध, शैिक्षक योग्यता र पा��म
४.१ पर�क्षण ��व�ध
व्यि�ले हा�सल गरे को शैिक्षक योग्यताको स्तर र क्षे�लाई सावर्ज�नक सेवाको पदमा उम्मेदवार ब�े
न्यूनतम सतर्का रूपमा �लइन्छ।पदपू�तर् गनुप
र् न� स�ठन �वशेष वा काम �वशेषलाई दृ��गत गद� त्यसका
ला�ग आवश्यक पन� ज्ञान, सीप, मनोवृि� र व्यवहार शैल�को पर�क्षण गन� गर� पर�क्षण ��व�धको �वकास
ग�रन्छ। �नि�त पदमा नभई तह �वशेषका ला�ग कमर्चार� भनार् हुने भएकोले �दे श �नजामती लगायत
�व�भ� सावर्ज�नक सेवामा कमर्चार� छनौट गदार् पद �वशेषको भन्दा सेवा/समूह �वशेषका साझा गुणहरूको
पर�क्षण गन� गर� �व�भ� पर�क्षण ��व�धहरूको �योग गन� ग�रन्छ।
४.२ शैिक्षक योग्यता र पा��म
�दे श �नजामती सेवाका ५ वटा पदको शैिक्षक योग्यता �नधार्रण र पा��म �नमार्ण ग�रएको छ।यसको
�वस्तृत �ववरण अनुसूची १० मा उल्लेख ग�रएको छ।
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�थम वा�षर्क ��तवेदन २०७६/०७७
प�रच्छे द ५

आयोगबाट सम्पादन भएका कामहरू
५.१ आयोग सम्बन्धी �नयम/कानून :
•

�दे श लोक सेवा आयोग �नयमावल�, २०७६ - �दे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा
११७ ले �दएको अ�धकार �योग गर� �दे श लोक सेवा आयोग, �नयमावल� २०७६ साल चै � ७
गते �दे श राजप�मा �कािशत भएको हो।यसमा प�रच्छे द ११, �नयम ६३ र अनुसूची ३५ रहे को
छ।

•

�दे श लोक सेवा आयोग पा�र��मक दररे ट, २०७६ - आयोगले आफ्नो अ�धकार अन्तगर्त
पदा�धकार�, दक्ष �वज्ञ, कमर्चार� लगायतका ला�ग पर�क्षा स�ालन सम्बन्धी �व�भ� कायर्मा सं लग्न भए
वापत आवश्यक पा�र��मकको व्यवस्था गनर् लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत भएको लोक सेवा
आयोग पा�र��मक दररे ट भन्दा बढ� नहुने गर� आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालयबाट �म�त
२०७६ चै � ६ गते सहम�त �ा� भई आयोगको �म�त २०७६ चै � ७ गते बसेको बैठकको
�नणर्यबाट स्वीकृत भई �दे श लोक सेवा आयोग पा�र��मक दररे ट, २०७६ कायार्न्वयनमा आएको
छ।

•

�दे श लोक सेवा आयोगका पदा�धकार�, कमर्चार� तथा दक्ष�वज्ञहरूको आचारसं �हता, २०७६ आयोगले सम्पादन गन� सम्पूण र् काम कारबाह�लाई �भावकार� र �व�सनीय बनाईर् सुशासनको मूल्य
मान्यता अनुरूप स्वतन्�, �नष्पक्ष एवम् वस्तु�न� बनाउनका ला�ग आयोगका पदा�धकार�, दक्ष/�वज्ञ र
कमर्चार�हरूको आचरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् �दे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा
११३ को आधारमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा स�ालन) ऐन, २०६४ को दफा २३ को उपदफा
(२) को खण्ड (ख) ले �दएको अ�धकार �योग गर� �दे श लोक सेवा आयोग, बागमती �दे शको
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�म�त २०७६ साल चै� ७ गते बसेको बैठकले �दे श लोक सेवा आयोगका पदा�धकार�, कमर्चार�
तथा दक्ष�वज्ञहरूको आचारसं �हता, २०७६ स्वीकृत गर� कायार्न्वयनमा ल्याएको छ।
•

�दे श लोक सेवा आयोगको वैठक स�ालन सम्बन्धी कायर्�व�ध २०७६- �दे श लोक से वा आयोगको
बैठक र काम कारबाह�हरूलाई व्यविस्थत, मयार्�दत र अनुशा�सत रूपमा स�ालन गनर् �दे श लोक सेवा
आयोग ऐन, २०७६ को दफा १२ को उपदफा ७ बमोिजम आयोगले �दे श लोक सेवा आयोगको वैठक
स�ालन सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७६ तयार गरे को छ। यसलाई आयोगको २०७६ चै � ७ गते बसेको
बैठकबाट स्वीकृत भएको हो।

५.२ आन्त�रक व्यवस्थापन :
•

�दे श लोक सेवा आयोगको ला�ग भवन भाडामा �लई कायर् स�ालन भइरहे को छ।

•

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको आन्त�रक कायर्�वभाजन भएको छ।

•

आयोगका पदा�धकार� तथा कमर्चार�बाट �दे श लोक सेवा आयोग �नयमावल�को अनुसूची ३५
बमोिजम ��तब�ता �लइएको छ।

•

आयोगको अस्थायी स�ठन सं रचना बमोिजम सबै शाखा महाशाखाहरूको कायर्�ववरण तयार ग�रएको
छ।

•
•

ु े spsc.bagamati.gov.np वेवसाइट स�ालन ग�रएको छ।
आयोगको बारे मा जानकार� �दने हे तल

दक्ष�वज्ञहरूको रो�र तयार गन� कायर् �ारम्भ भई दक्ष �वज्ञ मनोनयन फाराम स�लन भइरहे को छ।

ँ प�ाचार :
५.३ अन्य �नकायसग
•

�दे श अन्तगर्त �नकायहरू तथा सबै स्थानीय तहहरूमा मौजुदा दरबन्द� र सोको पदपू�तर्को
अवस्थाको �ववरण २०७६ फागुन ११ गते �दे श मन्�ालय, २०७७ जेठ ३० गते �दे श मन्�ालय
र सबै स्थानीय तहसँग माग ग�रएकोमा त्यसको जवाफ केह� स्थानीय तहबाट मा� �ा� भएको छ।
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•

बागमती �दे श अन्तगर्तको �र� दरबन्द�मा कमर्चार� समायोजन

ऐन, २०७५ बमोिजम पदपू�तर् गन�

सम्बन्धमा �म�त २०७७।०२।३० को आयोगको �नणर्य बमोिजम �म�त २०७७।०३।०२ मा
माननीय मुख्यमन्�ी तथा मन्�ीहरूलाइर् ध्यानाकषर्ण स�हतको अनुरोध प� �े�षत ग�रएको �थयो।उ�
प� अनुसूची ११ मा समा�व� ग�रएको छ।
ँ छलफल तथा भेटघाटः
५.४ अन्य �नकाय/संस्थासग
•

�दे श लोक सेवा आयोग स्थापनाप�ात् �म�त २०७६ मङ्�सर १३ गते �दे श लोक सेवा आयोगका
अध्यक्ष सुरेश मान �े � र कमर्चार�समेतको टोल�ले लोक सेवा आयोग, अनामनगर, काठमाड�मा
आयोगका माननीय अध्यक्ष उमेश �साद मैनाल� लगायत सबै पदा�धकार�हरू तथा सिचवसँग �वस्तृत
छलफल भएको �थयो।

•

सूचना ��व�धलाइर् उपयोग गर� अनलाइन �णाल�मा लै जाने सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगले �दे श
लोक सेवा आयोगलाइर् के कसर� सहयोग गनर् सक्छ भ�े सम्बन्धमा �म�त २०७६ मङ्�सर २४ गते
लोक सेवा आयोग, अनामनगर, काठमाड�मा सम्ब� अ�धकार�हरूसँग �दे श लोक सेवा आयोगका
अध्यक्ष सुरेश मान �े � र �न�म� सिचव �ी भोला दाहालबाट �वस्तृत छलफल भएको �थयो।

•

२०७६।११।१२ गते �दे श सभाको �दे श मा�मला स�म�तका माननीय सभाप�त माधव पौडे ल र
माननीय सदस्यहरूसँग आयोगको गठन भएप�छका आयोगका ग�त�व�धका बारे मा �थम पटक
आयोगका पदा�धकार�सँग छलफल भएको �थयो। छलफलमा माननीय सभाप�त माधव पौडे ल, मा.
राधा घले, मा. �रना गुरुङ, मा. चमेल� �े �, मा. योगेन्� सं �ौला लगायतका व्यि�त्वहरूले स��य
सहभा�गता जनाउनु भएको �थयो।

•

स्थायी पदपू�तर् सम्बन्धमा बागमती �दे श सभाका माननीय सभामुखसँग �म�त २०७६।११।१२ गते
�दे श लोक सेवा आयोगका पदा�धकार�हरूको छलफल भएको �थयो।
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•

�म�त २०७६।११।१३ गते "�दे शको सावर्ज�नक �शासन गुरु योजना तजुम
र् ा र संघीय संरचनामा
अन्तर तह सम्बन्ध" अन्तर��या कायर्�ममा �दे श लोक सेवा आयोगका पदा�धकार�हरूको स��य
सहभा�गता �थयो।

•

�म�त २०७६।१२।०७ गते �दे श सरकारका माननीय मुख्यमन्�ी तथा माननीय भौ�तक पूवार्धार
�वकास मन्�ी, माननीय सामािजक �वकास मन्�ी, �मुख सिचव तथा मुख्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्
सिचवालयका अ�धकार�हरूसँग आयोगले कमर्चार� समायोजन ऐन, २०७५को दफा १२ बमोिजम
�दे श र स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्द�मा स्थायी पदपू�तर् गनर् स�कने सम्बन्धमा छलफल गरे को
�थयो। सं घीय �नजामती कानून वा �दे श �नजामती कानून नभइर् स्थायी पदपू�तर् गनर् क�ठनाइ हुने
हुँदा करार वा अस्थायी दरबन्द� �सजर्ना गर� पदपू�तर् गनर् स�कने भ�े धारणा �मुख सिचवबाट व्य�
भएको �थयो। आयोगले १०० �दन दे िख १२० �दनसम्ममा �र� दरबन्द�मा स्थायी पदपू�तर्का ला�ग
�सफा�रस गनर् सक्ने कुरा आयोगका अध्यक्षबाट अ�भव्य� भएको �थयो।

५.५ ऐ�तहा�सक कायर्�म :
•

आयोगका अध्यक्षको शपथ �हण :
�म�त २०७६ साल मङ्�सर २ गते माननीय �दे श �मुख �वष्णु �साद �सा�समक्ष �दे श लोक सेवा
आयोग ऐन २०७६ को दफा ४ को उपदफा (३) बमोिजम आयोगका अध्यक्ष �ी सुरेश मान
�े �ले �दे श �मुखको कायार्लयमा एक समाहरोह बीच शपथ �हण गनुर् भइर् �थम अध्यक्ष ब�ु
भएको र सं घीयता कायार्न्वयनमा आवश्यक पन� कमर्चार� पदपू�तर् सम्बन्धमा बागमती �दे शको �दे श
लोक सेवा आयोगको गठन एउटा ऐ�तहा�सक कायर्�म भएको छ। उ� अवसरमा माननीय
मुख्यमन्�ी �ी डोरमिण पौडेल, �दे श सभाका सभामुख माननीय सानु कुमार �े �, माननीय मन्�ीहरू,
�मुख सिचव, सबै मन्�ालयका सिचव, �व�भ� �नकायका �मुखहरूको समेत उपिस्थ�त रहे को �थयो।
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•

आयोगका सदस्यहरूको शपथ �हण :
�म�त २०७६ साल माघ ६ गते �दे श लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ को दफा ४ को उपदफा
(३) बमोिजम आयोगका अध्यक्ष सुरेश मान �े �समक्ष माननीय �दे श �मुख �वष्णु �साद �सा�को
समुपिस्थ�तमा आयोगका सदस्य �ी सुदशर्न �साद ढकाल र सदस्य �ी शम�ला नेउपानेले �दे श
�मुखको कायार्लयमा एक समाहरोह बीच शपथ �हण गनुभ
र् यो। उ� अवसरमा माननीय मुख्यमन्�ी
�ी डोरमिण पौडेल, �दे श सभाका सभामुख माननीय सानु कुमार �े �, माननीय मन्�ीहरू, �मुख
सिचव, सबै मन्�ालयका सिचव, �व�भ� �नकायका �मुखहरूको समेत उपिस्थ�त रहे को �थयो।

•

अन्तर �दे श लोक सेवा आयोग �थम कायर्शाला गो�ी २०७६:
सबै �दे शका आयोगहरूको कायर् �कृ�त र गठन ���या समान रहे को हुँदा आयोगहरूबाट सम्पादन
हुने कायर्मा एकरूपता ल्याउन, अन्तर �दे श सहकायर् र अनुभव आदान �दान गनर् तथा
आयोगहरूको अन्य कानूनी तथा व्यवस्थापक�य पक्षमा साझा अवधारणा �नमार्ण गर� अगा�ड बढ्नका
ला�ग २०७६।११।१४ र १५ गते हे ट�डामा अन्तर �दे श लोक सेवा आयोग �थम कायर्शाला
गो�ी २०७६ सम्प� भयो। गो�ीमा �दे श लोक सेवा आयोग �दे श नं. १, �दे श नं. २, �दे श नं. ५
र बागमती �दे शका पदा�धकार� तथा कमर्चार�हरू, �दे श लोक सेवा आयोग गण्डक�का �न�म�
सिचव, कणार्ल� �दे शका आन्त�रक मा�मला तथा कानून मन्�ालयका सिचवको सहभा�गता रहे को
�थयो। कायर्�मको शुभारम्भ बागमती �दे शका माननीय मुख्यमन्�ीबाट र समापन बागमती �दे शका
माननीय सभामुखबाट समापन भएको �थयो। गो�ीले अन्तर �दे श लोक सेवा आयोग हेटौडा साझा
अवधारणा तथा ��तब�ता प�, २०७६ जार� गरे को �थयो। उ� ��तब�ता प� अनुसूची – ७ मा
रािखएको छ।
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परामशर् र उजुर�
६.१ सेवा सतर् सम्बन्धी कानूनका �वषयमा परामशर्
•

�दे श �हर� सेवा �वधेयकमा आयोगबाट सं शोधनस�हत परामशर् �दान ग�रएको ।

•

मुख्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लय, बागमती �दे शको प�बाट �शासक�य कायर्�व�ध �नय�मत
गन� ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोिजम करार सेवा �नयमावल�, २०७६ को मस्यौदा उपर
सहम�त/परामशर् माग ग�रएको �वषयमा स्वीकृत दरबन्द�को �र� पदहरूमा स्थायी पदपू�तर् गन�
िजम्मेवार� यस आयोगको भएको र सं �वधान र �च�लत सं घीय कानूनहरू �नजामती सेवा ऐन,
२०४९ र कमर्चार� समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम मस्यौदामा उल्ले िखत करारमा पदपू�तर् गन�
�ावधान उपर आयोगले सहम�त �दन सक्ने आधार नभएको व्यहोरा जानकार� गराउने भनी
आयोगबाट �नणर्य भई मुख्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लयमा जानकार� गराइएको।
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आयोगले िजम्मेवार� �नवार्हमा दे खेका क�ठनाइहरू
७.१ आयोगले िजम्मेवार� �नवार्हमा दे खेका क�ठनाइहरू
सं घीय सं सदबाट पा�रत “�दे श लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड �नधार्रण) ऐन, २०७५” बमोिजम

•

�दे श सभाले “�दे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६” पा�रत गरे को र सोह� कानून बमोिजम �दे श लोक
सेवा आयोग गठन भएको छ। सरकार� से वा र अन्य सेवाका कमर्चार�लाई स�, �दे श र स्थानीय तहको
सेवामा समायोजन गन� सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनर् स�ीय सं सदले कमर्चार� समायोजन ऐन, २०७५
बनाएको र उ� ऐनको दफा १२ बमोिजम �दे श लोक सेवा आयोगले स्वीकृत दरबन्द� �भ�का
अत्यावश्यक �र� पदमा पदपू�तर् गनुर् पन� कुराको स्प� व्यवस्था गरे को छ।
कमर्चार� समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था तथा नेपाल सरकार (मिन्�प�रषद्) को �म�त

•

२०७६/२/६ को �नणर्य अनुसार सं घीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालय माफर्त् �ा� स्थानीय
तहका �र� पदहरूको खुला र समावेशी ��तयो�गतात्मक पर�क्षा�ारा तथा बढु वा�ारा स्थायी पदपू�तर् गनर्
�दे श लोक सेवा आयोग गठन नभएको अवस्थामा लोक सेवा आयोगले �म�त २०७६/२/१५ मा सूचना
नं. ५२९/०७५–७६ र ५३०/०७५–७६ जार� गर� �व�भ� स्थानीय तहहरूमा �र� अ�धकृत छै ठ�,
सहायक पाच� र चौथो तहका

९,१६१

(नौ हजार एक सय एकस�ी) पदमा लोक सेवा आयोगबाट

कमर्चार� स्थायी पदपू�तर् ग�रसकेको िस्थ�त रहे को छ।
•

स्प� कानूनी आधार हुँदाहुदै प�न स्वीकृत �र� स्थायी दरबन्द�हरू पदपू�तर्का ला�ग �दे श सरकार र
स्थानीय तहहरूबाट माग भई नआएको अवस्था छ। यस �वषयमा धेरै पटक छलफल हुँदा समेत
स्थायी पदपू�तर्का ला�ग �दे श सरकार सहमत हुन नसक्दा �दे श लोक सेवा आयोगले �वज्ञापन
�कािशत गनर् सकेको छै न। यसर� लामो अव�धसम्म �र� पदहरूमा स्थायी पदपू�तर्मा चासो न�दनु
गम्भीर �वषय ब� पुगेको छ। जसबाट �दे श सरकार र स्थानीय तहको काम कारबाह�मा �त्यक्ष असर
पर� जनताले पाउनु पन� सेवा र काम कारबाह�मा नकारात्मक सन्दे श गइरहेको छ।
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सुझाव
८.१ सुझावहरूः
1. कमर्चार� समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ मा "�दे श वा स्थानीय तहको सेवाको ला�ग दफा
३ बमोिजम कायम ग�रएको दरबन्द�मा दफा ६ र ७ बमोिजम समायोजन गदार् समेत त्यस्तो
दरबन्द� पूरा हुन नसकेमा सम्बिन्धत �दे श वा स्थानीय तहले �दे श लोक सेवा आयोगमा
पदपू�तर्को ला�ग अनुरोध गर� पठाउनु पन�" भ�े स्प� व्यवस्थालाइर् �दे श सरकार र स्थानीय
तहहरूले अनुसरण गर� पदपू�तर्को कायर् तत्काल अिघ बढाउनु पन�।
2. पदपू�तर्को ला�ग माग भई आएमा �दे श लोक सेवा आयोगले सम्बिन्धत �दे श वा स्थानीय तहको
सेवाको कानून नबनेसम्म �नजामती सेवा सम्बन्धी �च�लत कानूनको व्यवस्था बमोिजम पदसङ्ख्या
�नधार्रण गर� पदपू�तर् गन�।
3. सेवाका सतर् र सुरक्षा सम्बन्धी दफा १५ को उपदफा २ अनुसार सं घ, �दे श र स्थानीय तहका
कमर्चार�को सेवा, सतर् र सुरक्षा सम्बन्धी कानून नबनेसम्मको ला�ग समायोजन हुन ु पूवक
र् ो सेवाका
सतर् र सु�वधा बमोिजम नै हुने स्प� व्यवस्थालाइर् उपयोग गनुर् पन�।
4. कमर्चार� समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था बमोिजम �दे श लोक सेवा आयोग
गठन भइनसकेको कारणले गदार् लोक से वा आयोग (सं घ) ले ९,१६१ पदहरू स्थानीय तहहरूमा
पदपू�तर् ग�रसकेको हुँदा �दे श �नजामती सेवा ऐनको व्यवस्था नभएकै कारणले �र� पदहरूमा
खुला ��तयो�गताबाट पदपू�तर् गनर् बाधा नपन� भएकोले �दे श सरकारलाई अत्यावश्यक सेवाका ला�ग
आवश्यक पन� कमर्चार�हरू �न�दर्� गर� पदपू�तर् गनर् आयोगमा माग गर� पठाउनु पन�।
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5. �च�लत कानून बमोिजम �दे श सरकारबाट पदपू�तर्को माग भई आएप�छ आयोगले बढ�मा १२०
�दन �भ� पदपू�तर् ���या सम्प� गन� भएकोले सोह� अनुसार सम्बिन्धत मन्�ालय, �नकाय र
स्थानीय तहले जनशि� व्यवस्थापन योजना बनाउनु पन�।
6. �दे श तथा स्थानीय तहमा कायर्रत कमर्चार�हरूको वृि� �वकासमा समेत ��तकूल असर परे को
साथै कानूनको अभावका कारण �नजामती सेवाका �व�भ� सेवा समूहका कमर्चार�हरूको �शास�नक
कायर्मा समेत �व�वध क�ठनाई उत्प� भएकोले �दे श �नजामती सेवा ऐन तथा �नयमावल� र
स्थानीय तह कमर्चार� व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनहरू तजूम
र् ा गन� काम यथाशक्य चाँडो सम्प�
गनर् �दे श सरकारको ध्यानाकषर्ण हुन ु पन�।
7. �दे श सरकारबाट यथा समयमा आयोगको स्वीकृत दरबन्द� अनुसारको जनशि� आपू�तर् गर�
सहयोग गनुर् पन�।
8. �दे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बमोिजम आयोगले �दान गरे को परामशर्को सबै
सरोकारवाला �नकायहरूले पालना गनुप
र् न�।
9. �दे श सरकार र सबै स्थानीय तहहरूले ६ म�हनाभन्दा बढ� अव�धको ला�ग अस्थायी पदपू�तर् गदार्
�दे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बमोिजम आयोगको परामशर् �लनुपन� व्यवस्थालाई कडाईका
साथ पालना गन�।
10. �दे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ ले �दे शको राजधानीमा एक केन्��य कायार्लय रहने र
आवश्यकतानुसार शाखा कायार्लय स्थापना गनर् स�कने व्यवस्था गरे को तथा �वज्ञ उपलब्धताको
अवस्था, पर�क्षा स�ालनको गाम्भीयर्ता समेतलाई दृ��गत गदार् काठमाड� उपत्यका �भ� आयोगको
एउटा शाखा कायार्लय स्थापना गनुप
र् न�।
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11. सबै सं वैधा�नक �नकायहरूका �मुख आयु�, अध्यक्ष, आयु� र सदस्यको भन्दा मा�थल्लो
शैिक्षक योग्यता �नधार्रण भएको र ��त�ाको �हसाबबाट प�न मयार्दा�म १५ मा नभइर् मयार्दा�म
१२ मा सं वैधा�नक �नकायका सदस्य तथा आयु�को प�छ लग�ै रा�ु पन�।
यसको थप स्प�ीकरण �नम्न बमोिजम �दइएको छः
�दे श लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको ��त�ा अनुरूप �दे श लोक सेवा आयोगको ग�रमा
उच्च बनाइएको छ जुन कुरा �नम्न �मािणत कारणबाट स्प� झल्कन्छः
•

सबै सं वैधा�नक �नकायहरूमा शैिक्षक योग्यता स्नातक वा सो सरह तो�कएको तर लोक सेवा
आयोग र �दे श लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको ला�ग मा� न्यू नतम शैिक्षक
योग्यता स्नातको�र उपा�ध �ा� गरे को हुन ु पन� व्यवस्था भएको।

•

आयोगको

अध्यक्ष

र

सदस्यको

�नयुि�को

ला�ग

�दे श

�मुख

समक्ष

�सफा�रस

गनर्

मुख्यमन्�ीको अध्यक्षतामा �दे श सभाको सभामुख र �दे श सभाको �वपक्षी दलको नेता
सदस्यहरू रहेको ३ (तीन) सदस्यीय �सफा�रस स�म�तबाट अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम
�सफा�रस गर� कम्तीमा एकजना सदस्य

बीस वषर् वा सो भन्दा बढ� अव�धसम्म कुनै सरकार�

सेवामा रहे का व्यि�हरु मध्येबाट र बाँक� सदस्य �वज्ञान, ��व�ध, कला, सा�हत्य, कानून,
जन�शासन, समाज शा� वा रा��य जीवनका अन्य क्षे�मा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य
कुनै महत्वपूण र् कायर् गर� ख्या�त �ा� गरे को व्यि�हरू मध्येबाट ग�रने व्यवस्था भएको।
•

आफ्नो पद�य िजम्मेवार� पूरा गनर् नसकेको भनी हटाउनु पन� अवस्था �सजर्ना भएमा �दे श
सभाका एक चौथाई सदस्यले अध्यक्ष वा सदस्य �वरु� आरोपको �स्ताव पेश गर� �दे श
सभामा तत्काल कायम रहे को सम्पूण र् सदस्य सङ्ख्याको दुई �तहाई बहुमतले �स्ताव पा�रत
गरे मा मा� अध्यक्ष वा सदस्य पदबाट मु� हुने व्यवस्था भएको।
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•

नेपाल सरकारले २०७६ वैशाख १६ गते �नधार्रण गरे को मयार्दा�म अनुसार लोक सेवा
आयोगका अध्यक्षको मयार्दा�म नेपाल सरकारका मुख्य सिचवको मयार्दा�म भन्दा मा�थ
रािखएको छ भने �दे श लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको मयार्दा�म नेपाल सरकारको सिचव
(राजप�ा��त �विश� �े णी) भन्दा तल रािखएको छ। नेपाल सरकारको सिचव (राजप�ा��त
�विश� �े णी) को पदमा �नवृ� भइसकेको व्यि�त्वलाइर् �दे श लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको
पदमा �नयुि� गर� मयार्दा�ममा �हर� अ�त�र� महा�नर�क्षक सरहको मयार्दा�ममा राखेको
अवस्था अ�मल्दो दे िखएको। तसथर् �दे श लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको
योग्यता, �नयुि� ���या, ��त�ा तथा िजम्मेवार�को दृ��कोणले यसमा प�रमाजर्न गर� उ�
मयार्दा�म १२ मा सं वैधा�नक �नकायका सदस्य तथा आयु�को प�छ लग�ै रा�ु पन�।
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�थम वा�षर्क ��तवेदन २०७६/०७७

अनुसूचीहरू
अनुसूची १
�दे श लोक सेवा आयोगको अस्थायी स�ठन संरचना र दरबन्द�
�दे श लोक सेवा आयोगको स�ठनात्मक सं रचना

अध्यक्ष

सदस्य

�नजी सहायक-सात�/आठ� तह-�शासन-१, ह.स.चा.-१

सदस्य

�नजी सहायक-पाँच� तह-�शासन-१

सिचव
रा.�. �थम
�शासन महाशाखा
नव�/दश� तह-�शासन-१

�शासन सूचना �काशन शाखा
सात�/आठ� तह-�शासन-१
पाँच� तह-�शासन-२
पाँच� तह-कम्प्युटर अपरे टर-१

�नजी सहायक-पाँच� तह-�शासन-१

�नजी सहायक-पाँच� तह-�शासन-१

पर�क्षा महाशाखा

अन्तरवातार् तथा �सफा�रस शाखा

नव�/दश� तह-�शासन-१

नव�/दश� तह-�शासन-१

पर�क्षा स�ालन शाखा

��प� प�रमाजर्न शाखा

सात�/आठ� तह-�शासन-१

सात�/आठ� तह-�शासन-१

पाँच� तह-�शासन-२

छै ठ� तह-�शासन-१

पाँच� तह-कम्प्युटर अपरे टर-१

पाँच� तह-कम्प्युटर अपरे टर-१
पाँच� तह-�शासन-१

दतार् चलानी तथा हे ल्प डे स्क
पाँच� तह-�शासन-१
िजन्सी इकाई
पाँच� तह-�शासन-१

�लिखत पर�क्षा न�तजा तयार� शाखा
सात�/आठ� तह-�शासन-१
छै ठ� तह-�शासन-१

अन्तरवातार् तथा �सफा�रश शाखा

पाँच� तह-कम्प्युटर अपरे टर-१

सात�/आठ� तह-�शासन-१
छै ठ� तह-�शासन-१

नी�त �नयम तथा कानुन शाखा
सात�/आठ� तह-न्याय/कानुन-१
पाँच� तह-�शासन-१

पा��म तथा पर�क्षण ��व�ध शाखा

पाँच� तह-�शासन-१

�लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन शाखा

पाँच� तह-कम्प्युटर अपरे टर-१

सात�/आठ� तह-�शासन-१
छै ठ� तह-�शासन-१
पाँच� तह-कम्प्युटर अपरे टर-१

सात�/आठ� तह-िशक्षा-१
पाँच� तह-�शासन-१

दरबन्द� ते�रज

आ�थर्क �शासन शाखा
सात�/आठ� तह-�शासन/ले खा-१
पाँच� तह-�शासन/ले खा-१

सूचना ��व�ध शाखा
सात�/आठ� तह-कम्प्युटर इि��नयर-१
छै ठ� तह-कम्प्युटर अपरे टर-१

से वा/समू ह

तह
रा.प.�थम

नव�/दश�

सात�/आठ�

छै ठ�

पाँच�

�शासन/समान्य �शासन

१

३

७

४

१३

२८

�शासन/ले खा

-

-

१

-

१

२

न्याय/कानुन

-

-

१

-

-

१

िशक्षा

-

-

१

-

-

१

इि��नय�रङ/�व�वध

-

-

१

१

६

८

ह.स.चा.

३

का.स.
हलुका सवार� चालक-२
कायार्लय सहयोगी-५

जम्मा

५

जम्मा

१

३

११

५

२०

४८

��व्य : हलुका सवार� चालक र कायार्लय सहयोगी पद करारबाट पदपू�तर् गनर् स�कनेछ ।
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�थम वा�षर्क ��तवेदन २०७६/०७७
अनुसूची २
आन्त�रक कायर् �वभाजन
�.सं.

पदा�धकार�को नाम

िजम्मेवार�
• �शासन तथा सूचना �काशन

१

मा.अध्यक्ष सुरेश मान �े �

• आ�थर्क �शासन
• ��प� प�रमाजर्न
• अन्तवार्तार् तथा �सफा�रस
• नी�त �नयम तथा कानून

२

मा.सदस्य सुदशर्न �साद ढकाल

• पर�क्षा स�ालन
• �लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन
• �नर�क्षण तथा अनुगमन
• पा��म तथा पर�क्षण ��व�ध

३

मा.सदस्य श�मर्ला नेउपाने

• सूचना ��व�ध
• �लिखत पर�क्षा न�तजा तयार�
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�थम वा�षर्क ��तवेदन २०७६/०७७
अनुसूची ३
आयोगका �नणर्यहरूको �वषयगत वग�करण
�.सं.

�नणर्यका �वषयहरू

�नणर्य सङ्ख्या
२०७६/०७७

१

शैिक्षक योग्यता र पा��म

१

२

सुरक्षा �नकाय तथा स��ठत सं स्था

१

३

�वभागीय सजायको परामशर्

-

४

बढु वा सम्बन्धी

-

५

नी�त–�नयम सम्बन्धी

८

६

पर�क्षा, अन्तवार्तार् र न�तजा

-

७

�व�वध

५
जम्मा

१५
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अनुसूची ४
आयोगको दरबन्द� तथा पदपू�तर्को अवस्था
�.सं .
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२

पद
सिचव

�े णी/तह

सेवा

समूह

दरबन्द�

पू�तर्

�र�

रा.प.�थम

�शासन

सा.�.

१

-

१

अ�धकृत नव�/दश�

अ�धकृतस्तर नव�/दश�

�शासन

सा.�.

३

१

२

अ�धकृत सात�/आठ�

अ�धकृतस्तर सात�/आठ�

�शासन

सा.�.

७

३

४

अ�धकृत सात�/आठ�

अ�धकृतस्तर सात�/आठ�

�शासन

ले खा

१

१

0

अ�धकृत सात�/आठ�

अ�धकृतस्तर सात�/आठ�

न्याय

कानून

१

-

१

अ�धकृत सात�/आठ�

अ�धकृतस्तर सात�/आठ�

िशक्षा

१

-

१

क.इि��नयर सात�/आठ�

अ�धकृतस्तर सात�/आठ�

इि�./�व�वध

�व�वध

१

-

१

अ�धकृत छै ठ�

अ�धकृतस्तर छै ठ�

�शासन

सा.�.

४

-

४

कम्प्यूटर अ�धकृत छै ठ�

अ�धकृतस्तर छै ठ�

�व�वध

१

-

१

सहायक पाँच�

सहायकस्तर पाँच�

�शासन

सा.�.

१३

-

१३

सहायक पाँच�

सहायकस्तर पाँच�

�शासन

ले खा

१

-

१

कम्प्यूटर अपरे टर पाँच�

सहायकस्तर पाँच�

�व�वध

६

-

६

१३

हलुका सवार� चालक

३

१

२

१४

कायार्लय सहयोगी

५

३

२

४८

९

३९

जम्मा
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�थम वा�षर्क ��तवेदन २०७६/०७७
अनुसूची ५
आयोगमा कायर्रत कमर्चार�हरूको �ववरण
स्थायी कमर्चार�हरू
�.सं

कमर्चार�को नामथर

पद

सेवा/समूह

अवस्था

१

�ी भोला दाहाल

�न�म� सिचव

�शासन/सामान्य �शासन

कायर्रत

२

�ी टे केन्� अ�धकार�

अ�धकृत सात�

�शासन/सामान्य �शासन

कायर्रत

३

�ी राजु राज अयार्ल

अ�धकृत सात�

�शासन/सामान्य �शासन

कायर्रत

४

�ी स�बना ढकाल

अ�धकृत सात�

�शासन/सामान्य �शासन

कायर्रत

५

�ी राजेन्� पाण्डे

लेखा अ�धकृत सात�

�शासन/ले खा

कायर्रत

६

�ी अरूणकुमार पौडेल

अ�धकृत छै ठ�

�शासन/सामान्य �शासन

अवकाश

७

�ी बाबुराम आचायर्

अ�धकृत छै ठ�

�शासन/सामान्य �शासन

सरूवा

करारमा कायर्रत कमर्चार�हरू
�.सं

कमर्चार�को नामथर

पद

सेवा/समूह

१

�ी अनुप लोपचन

हलुका सवार� चालक

-

२

�ी स�रता काक�

कायार्लय सहयोगी

-

३

�ी �नरज बा�नयाँ

कायार्लय सहयोगी

-

४

�ी िखल बहादुर आले

कायार्लय सहयोगी

-
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अवस्था

�थम वा�षर्क ��तवेदन २०७६/०७७
अनुसूची ६
महत्वपूण र् भौ�तक साधनहरूको अवस्था
�.सं .

�ब�ववरण

इकाई

प�रमाण

-

-

भाडामा रहेको
हस्तान्तरण भई नसकेको

१

घर जग्गा

२

सवार� साधन-कार

थान

१

३

मोटरसाइकल

थान

२

४

डे स्कटप कम्प्यूटर

थान

४

५

��न्टर

थान

२

६

�ोजेक्टर

थान

१

७

स्क्यानर

थान

१

८

सोफा सेट

सेट

५

९

िस्टल दराज

थान

५

१०

�ट टे बल

थान

४

११

�भिजटर कुस�

थान

१८

१२

अ�फस कुस�-साधारण

थान

६

१३

अ�फस िचयर-नेट

थान

५

१४

अ�फस िचयर-हेभी

थान

२

१५

अ�फस टे बल

थान

६
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कै�फयत

�थम वा�षर्क ��तवेदन २०७६/०७७
अनुसूची ७
अन्तर �दे श लोक सेवा आयोग हेटौडा साझा अवधारणा तथा ��तब�ता प�, २०७६
(�म�तः २०७६ फागुन १५ गते �बह�बार, हेटौडा)

नेपालको सं �वधानको भाग–२३ लोक सेवा आयोग, धारा २४४ अनुसार �त्येक �दे शमा �दे श लोक सेवा
आयोग रहने सं वैधा�नक व्यवस्था भएको र सं �वधानमा भएको ब्यवस्था बमोिजम सं घीय सं सदले कानून बनाई
�दे श लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड �नधार्रण) ऐन, २०७५ समेत जार� भइसकेको छ। यसै आधार
र मापदण्ड अनुसार �दे श �नजामती सेवा, �दे श अन्य सरकार� सेवा, स्थानीय सरकार� सेवा, �दे श �हर� सेवा,
�दे श स��ठत सं स्थाको सेवा तथा स्थानीय तहको स��ठत सं स्थाको सेवाको पदमा उपयु� उम्मेदवारको
छनौटमा स्वच्छता तथा �नष्पक्षता कायम गर� योग्यता �णाल�लाई �व�र्न गद� सावर्ज�नक �शासनलाई
सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउन �दे श लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कतर्व्य, अ�धकार र कायर्�व�धलाई
व्यविस्थत गनर् �त्येक �दे शमा �दे श लोक सेवा आयोग ऐन जार� भएको छ। �दे श नं. १, �दे श नं. २,
बागमती �दे श र

�दे श नं. ५ गर� हालसम्म चारवटा �दे शहरूमा �दे श लोक सेवा आयोग गठन समेत भई

कायर् �ारम्भ भएको छ।
सं घीय �नजामती सेवा �वधेयक छलफलमा रहे को कारणले �दे श तथा स्थानीय तहको �नजामती से वा ऐन
�नयमहरू हालसम्म व्यवस्था हुन नसकेको भएताप�न सबै आयोगको कायर् �कृ�त र गठन ���या समान
रहे को हुँदा आयोगहरूबाट सम्पादन हुने कायर्मा एकरूपता ल्याउन, अन्तर �दे श सहकायर् र अनुभव आदान
�दान गनर् तथा �दे श लोक सेवा आयोगको अन्य कानूनी तथा व्यवस्थापक�य पक्षमा साझा अवधारणा
�नमार्ण गर� अगा�ड बढनुपन� अवस्था महसुस गर� हालसम्म गठन भइसकेका सबै �दे श लोक सेवा
आयोगको अध्यक्ष, सदस्यहरू र िजम्मेवार रा�सेवक कमर्चार�हरू एवम् आयोग गठन भई नसकेका
�दे शहरूका ��त�न�धत्व गन� रा�सेवक कमर्चार�हरूको सहभा�गतामा बागमती �दे शका माननीय मुख्यमन्�ी
�ी डोरमिण पौडे लको �मुख आ�तथ्यता एवम् अन्य �विश� व्यि�त्वको ग�रमामय उपिस्थ�तमा उद्घाटन स�
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स�ालन भएको र यस स�मा �वषय �वज्ञको रूपमा लोक सेवा आयोगका पूव र् माननीय सदस्य डा.
गो�वन्द�साद कुसुमबाट ×आयोगको काम र भावीकायर् �दशा" �वषयमा कायर्प� �स्तु�तका साथै बागमती
�दे श, �दे श सभाका माननीय सभामुख �ी सानु कुमार �े �को �मुख आ�तथ्यतामा समापन कायर्�म स�हत
�म�त २०७६ साल फागुन १४ र १५ गते दुई �दने अन्तर �दे श लोक सेवा आयोग �थम कायर्शाला गो�ी
ँ ाहरूस�हतको अन्तर �दे श लोक सेवा
बागमती �दे शको राजधानी हेटौडामा सम्प� गर� �नम्न�लिखत बुद
आयोग हेटौडा साझा अवधारणा तथा ��तब�ता प�, २०७६ जार� ग�रएको छः
आयोगको मूल्य र मान्यता
1= सं �वधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) (ठ) बमोिजम व्यवस्था भएको “सं वैधा�नक �नकाय”
भ�ाले यस सं �वधान बमोिजम गठन ग�रएका आयोगहरूमध्ये लोक सेवा आयोग प�न उल्ले ख भएको
र सं �वधानको भाग–२३ लोक सेवा आयोग, धारा २४४ अनुसार �त्येक �दे शमा �दे श लोक सेवा
आयोग रहने व्यवस्था भए बमोिजम ग�ठत �दे श लोक सेवा आयोगको प�हचान र ��त�ालाइर् अक्षुण
राखी �दे श लोक सेवा आयोगलाई सम्मा�नत र मयार्�दत बनाउन आयोगका पदा�धकार�हरू सदै व
क�टब� रहने,
2= आफ्नो कायर् क्षे��भ�का �व�भ� �नकायहरूको �र� पदहरूको पदपू�तर्को ला�ग उम्मेदवारको
छनौटलाई स्वच्छ, �नष्पक्ष र �व�सनीय बनाउन सं घीय कानून बमोिजम अपनाइएको �स�ान्त र
मापदण्डहरूलाई �दे श लोक सेवा आयोगहरूले दृढताका साथ अवलम्बन गन� ,
3= सं घीय सं सदबाट पा�रत भइ जार� भएको �दे श लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड �नधार्रण) ऐन
२०७५ लाइर् आत्मसात गद� आवश्यकता अनुसार लोक सेवा आयोगको सहयोग �लन सदै व अ�सर
रहने,
4= �दे श लोक सेवा आयोगहरूले तयार गन� पा��महरूमा यथासम्भव एकरूपता कायम गन� गर�
आपसी समन्वय गन�,
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5=

योग्यता �णाल�को आधारमा स्वच्छता र �नष्पक्षता कायम गर� �दे श सरकार र स्थानीय तहलाई
आवश्यक सङ्ख्यामा उत्कृ� र दक्ष जनशि� उपलब्ध गराउन सदै व �य�शील रहने,

नी�तगत
1=

सं घीय �नजामती सेवा ऐन �नयम, �दे श �नजामती सेवा ऐन �नयम तथा स्थानीय सरकार� सेवा ऐन
�नयमहरूको व्यवस्था गर� आयोगलाई आफ्नो िजम्मेवार� �नवार्हमा द�घर्काल�न योजना स�हत अिघ
बढ्न सहजताका ला�ग �तनै तहका सरकारहरूको ध्यानाकषर्ण गराउने,

2=

कमर्चार� समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ मा भएको व्यवस्था बमोिजम �दे श र स्थानीय
तहको सेवा सम्बन्धी कानू न नबनेसम्म �नजामती सेवा सम्बन्धी �च�लत कानून बमोिजम पदसङ्ख्या
�नधार्रण गर� पदपू�तर् गन�,

3=

समायोजन प�छ �दे श सरकारका �नकायहरू र स्थानीय तहहरूमा �र� रहे का मा�थल्ला पदहरूमा
भनार्को ज�टलतालाई फुकाउन सं घीय �नजामती सेवा ऐनमा �वशेष व्यवस्था आवश्यक दे िखएको
हुँदा यस बारे मा �लिखत रूपमा �दे श सरकार माफर्त नेपाल सरकार सं घीय मा�मला तथा सामान्य
�शासन मन्�ालयलाई जानकार� गराउने,

कायर्गत
ु भ सेवा �दान गनर् अहम्
1= �दे श सरकारको कायर् सम्पादनलाई �भावकार� बनाई जनतालाई सवर्सल
भू�मका खेल्ने सक्षम जनशि�को समयमा नै पदपू�तर् गन� कायर् �दे श लोक सेवा आयोगको भएको
कुरालाई गम्भीरतापूवक
र् मनन गन�,
2= �दे श सरकार तथा स्थानीय तहलाइर् �भावकार� रूपमा कायर् सम्पादन गनर् आवश्यक पन� योग्य
जनशि� यथा समयमा नै पदपू�तर् गर� जनशि� व्यवस्थापनमा टे वा पुयार्उने,
3= कायर्ता�लका �नमार्ण, शैिक्षक योग्यता र पा��म �नमार्ण, दरखास्त फाराम, माग स�लन र
पदपू�तर्को पदसङ्ख्या �नधार्रण, �वज्ञापन, �लिखत पर�क्षा स�ालन, उ�रपुिस्तका, स�ेत नम्बर तथा
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पर�क्षण, �लिखत पर�क्षा न�तजा �काशन, �योगात्मक पर�क्षा, सामू�हक छलफल तथा अन्तवार्तार्,
अिन्तम न�तजा �काशन तथा �सफा�रस गन� तथा �नर�क्षण, बढु वा उजुर�, परामशर्, दक्ष वा �वशेषज्ञको
सेवा, गोपनीयता कायम गन�, वा�षर्क ��तवेदन, �नयम बनाउने सम्बन्धी व्यवस्थाहरू लगायतका
आवश्यक कायर्हरू गर� �दे श लोक सेवा आयोगको दक्षता र �भावका�रताको अ�भवृ�� गन�,
4= �दे श लोक सेवा आयोगहरूले आ-आफ्नो �नयमावल�, पा��म लगायतका नी�तगत व्यवस्थाहरू
गर� २०७७ साल असार �भ� समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम पर�क्षा स�ालन गन� गर� वा�षर्क
कायर्ता�लका तयार गन�,
5= आयोगको कायर् सम्पादनमा �भावका�रता अ�भवृ�� गनर् सबैले अनलाइन �णाल�को �वकास गन�,
6= �दे श सरकार र स्थानीय तहहरूलाई �र� पदहरू पदपू�तर्का ला�ग तो�कए बमोिजमको ढाँचामा
माँगहरू पठाउन तत्काल प�ाचार गन�,
7= �दे श लोक सेवा आयोग ऐन �नयम बमोिजम अनुगमनको कामलाइ समेत �भावकार� बनाउने,
अन्य
1= काम कारबाह�मा एकरूपता ल्याउन �दे श लोक सेवा आयोगहरू बीच एक आपसमा अनुभवको
आदान �दान, समन्वय र सहकायर्को सं स्कृ�त �वकास गन�,
2= �दे श लोक सेवा आयोगहरूले आ-आफ्नो (लोगो) ��तक िचन्ह उपयोग गन�,
3= कुनै एक �दे शको �दे श लोक सेवा आयोगले अक� �दे शको �दे श लोक सेवा अयोगको दक्ष
�वशेषज्ञको नामावल�को सूचीबाट प�न सहयोग �लन सक्ने गर� आयोगहरू बीच �वशेषज्ञको
नामावल�को सूची आदान �दान गन�,
4= स्वीकृत वा�षर्क कायर्�म र उपलब्ध बजेटका आधारमा �दे श �भ�का िजल्लाहरूमा �दे श लोक
सेवा आयोगको वा�षर्क कायर्ता�लका र आयोगले �लने पर�क्षाहरूको वारे मा िजल्लास्तरमा सचेतना
कायर्�म गर� बढ� भन्दा बढ� जन सहभा�गताको वातावरण बनाउने,
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5= स्वीकृत दरबन्द� अनुसार �दे श लोक सेवा आयोगलाई कमर्चार�हरू उपलब्ध गराउन सम्बिन्धत
�दे श सरकारलाई अनुरोध गन�,
6= अन्तर �दे श लोक सेवा आयोग �थम कायर्शाला गो�ीको आयोजना गन� �दे श लोक सेवा आयोग
बागमती �दे शलाई धन्यवाद �ददै अन्तर �दे श लोक सेवा आयोग दो�ो कायर्शाला गो�ी २०७७
सालमा �दे श लोक सेवा आयोग, �दे श नम्बर १ ले �बराटनगरमा आयोजना गन�,

7= गो�ीको आयोजना र कायर्�म सफल बनाउन सहयोगका ला�ग बागमती �दे शका माननीय
मुख्यमन्�ी, माननीय �दे श सभामुख, �ीमान् �मुख सिचव लगायत सबै��त हा�दर्क आभार तथा
धन्यवाद �कट गन�।
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अनुसूची ८
आयोगको �व�नयोिजत बजेट, �नकासा र खचर्
चालु र पूंिजगत खचर् शीषर्कको �ग�त �ववरण
�. सं .

बजेट उपिशषर्क नं.

कुल बजेट

आ.ब.२०७६/०७७ को
कुल खचर्

खचर् ��तशत

1

चालु खचर्

28062000.00

7907423.50

28.18

2

ँ ीगत खचर्
पुज

17660000.00

2470769.00

13.99

चालु तफर्
खचर्/�व�ीय सं केत नं

खचर्/�व�ीय सं केतको नाम

२११३४

कमर्चार� बैठक भ�ा

२११४२

पदा�धकार� अन्य सु�वधा

२२२१३
२२२१४
२२२२१

जम्मा खचर्

८०००००.००

२८०५००.००

१४०२०००.००

१२४६८७८.००

सवार� साधन ममर्त खचर्

१०००००.००

६६४१८.००

�वमा तथा नवीकरण

१२००००.००

०.००

७००००.००

०.००

१६५००००.००

९२०८७१.००

२५००००.००

०.००

१५००००.००

०.००

१५००००.००

१७५१५.००

मेिशनर� तथा औजार ममर्त तथा
स�ालन खचर्

२२३११

मसलन्द तथा कायार्लय साम�ी

२२४११

सेवा र परामशर्

२२४१२

अिन्तम बजेट

सूचना �णाल� तथा सफ्टवेयर स�ालन
खचर्

२२५२२

कमर्चार� ता�लम खचर्

२२५२२

कायर्�म खचर्

३९५००००.००

३९२१००.००

२८१४२

घरभाडा

२४०००००.००

७८४०००.००

ँ ीगत तफर्
पुज
खचर्/�व�ीय सं केत नं

खचर्/�व�ीय सं केतको नाम

३११२१

सवार� साधन

३११२२
३११२३

अिन्तम बजेट

जम्मा खचर्

१३०१००००.००

४९९८००.००

मेिशनर� तथा औजार

२७२००००.००

१४६८८१.००

फ�नर्चर तथा �फक्चसर्

१९३००००.००

१८२४०८८.००
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अनुसूची ९

आयोगबाट स��लत राजस्व र धरौट�
�. सं .
1

कर राज�

गैरकर राज�

शीषर्क

सं क�लत रकम

शीषर्क

-

-

14229
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सं क�लत रकम
9000/-
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अनुसूची १०

शैिक्षक योग्यता र पा��म �नमार्ण
�.सं .

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

तह

नेपाल इि��नय�र�/�स�भल/�बिल्ड�

१

इि��नयर

२

इि��नयर

नेपाल इि��नय�र�/�स�भल/हाइवे

सब इि��नयर/

नेपाल इि��नय�र�/�स�भल/�बिल्ड�

ओभर�सयर

एण्ड आ�कर्टे क्ट

सब इि��नयर/

नेपाल इि��नय�र�/�स�भल/जनरल र

ओभर�सयर

हाइवे

३
४
५

ल्याब
टे िक्न�सयन

एण्ड आ�कर्टे क्ट

नेपाल इि��नय�र�/�स�भल/हाइवे
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�नणर्य �म�त

लागू हुने �म�त

अ�धकृत सात�

२०७७/३/१९

२०७७/३/१९

अ�धकृत सात�

२०७७/३/१९

२०७७/३/१९

सहायक पाँच�

२०७७/३/१९

२०७७/३/१९

सहायक पाँच�

२०७७/३/१९

२०७७/३/१९

सहायक पाँच�

२०७७/३/१९

२०७७/३/१९

�थम वा�षर्क ��तवेदन २०७६/०७७
अनुसूची ११
बागमती �दे शका मा. मुख्यमन्�ी तथा मा. मन्�ीहरूलाइर् ग�रएको ध्यानाकषर्ण स�हतको प�ाचार

�दे श लोक सेवा आयोग
बागमती �दे श
हेटौडा, मकवानपुर
प.सं . ०७६/०७७
च.नं. १४२

�म�तः२०७७/०३/०२
माननीय मुख्यमन्�ीज्यू,
मुख्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लय
हेटौडा।

�वषय: बागमती �दे श अन्तगर्तको �र� दरबन्द�मा पदपू�तर् सम्बन्धमा।
उपरो� सम्बन्धमा यस बागमती �दे श सरकारका काम कारबाह�लाई ऊजार्शीलता र �भावका�रता
�दान गनर् आवश्यक पन� मन्�ालयहरू र अन्तगर्तका �व�भ� सेवा, समूह, उपसमूह र तहमा �र� रहे का
दरबन्द�मा कमर्चार� पदपू�तर् गन� सम्बन्धमा आयोगले मनन गर� �म�त २०७६/०२/३० मा दे हाय बमोिजम
िचन्तन गर� �नणर्य भएकोले सो अनुसार ध्यानाकषर्ण भई �र� दरबन्द�मा पदपू�तर्को ला�ग आवश्यक पहल
ग�र�दनुहन
र् अनुरोध गदर्छुः
ु �वन�तापूवक
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•

कमर्चार� समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम �दे श सरकार र स्थानीय तहका �नजामती सेवाका �र�
पदहरूमा पदपू�तर् गन� काम �दे श लोक सेवा आयोगको िजम्मेवार� �भ�को �वषय हो।�दे श लोक सेवा
आयोगले पूणत
र् ा पाए लग�ै आयोगले पर�क्षाको आवश्यक तयार� गद� गरे को अवस्थामा कोरोना
महामार�को �वपि�को सामना �व�ले गनुर् पर्यो।जसले नेपाल प�न �भा�वत भयो।

•

नेपाल सरकार (सं घ) ले सं सदमा पेश गरे को आ.व. २०७७/०७८ को बजेट व�व्य अनुसार �व�मान
कोरोना महामार�का कारण अत्यावश्यक पदहरू बाहेक अन्य पदहरूमा पदपू�तर् नग�रने नी�त �लइएबाट
यसको सम्वेदनशीलता अनुमान गनर् स�कन्छ।

•

कमर्चार� समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ बमोिजम स�ीय �नजामती सेवाका कमर्चार�हरूको �दे श
र स्थानीय तहमा समायोजन ���या समा� भई बागमती �दे शका ला�ग स्वीकृत दरबन्द� कूल ३७६४
भएता प�न क�रब २५ ��तशत भन्दा बढ� पदहरू �र� रहे का छन्, अझै �नय�मत ���या बमोिजम
कैयन कमर्चार�को अवकाश र स्वेिच्छक राजीनामाका कारण पदहरू �र� हुने �म रो�कएका छै नन्।
भौ�तक पूवार्धार �वकास मन्�ालयले ३ म�हना अगावै र सामािजक �वकास मन्�ालयले २ म�हना अगावै
�र� रहेका अत्यावश्यक पदहरू पदपू�तर्का ला�ग मुख्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लयलाइर् प�ाचार
गर� यस आयोगलाइर् बोधाथर् �दएका छन्। �दे श सरकारका सबैजसो मन्�ालयहरूमा कमर्चार�को
अभावका कारण कामहरू �भा�वत भएका छन्। यसर�

कमर्चार� अभाव ज्यादै बढ्दै गइरहे को हुँदा

�दे श सरकारको कायर्सम्पादनमा �त्यक्ष असर परे को एवम् त्यस्तै गर� स्थानीय तहमा यह� अवस्था रहे को
भ�े कुरा जानकार�मा आएको छ।
•

कमर्चार� समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ बमोिजम �दे श लोक सेवा आयोगको गठन प�ात् �र�
रहेका पदहरूमा �दे श लोक सेवा आयोगले मा� पदपू�तर् गनर् सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

•

ँ ा
�म�त २०७७ साल ज्ये� १३ मा पेश भई पा�रत भएको �दे श सरकारको नी�त तथा कायर्�मको बुद
नं. १४ मा "आयोगको क्षमता अ�भवृ�� गनर् जनशि�, साधन �ोतले सम्प� गराइने छ। सं घीय
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ँ को समन्वयमा आगामी आ.व. दे िख जनशि� आपू�तर् गन� कायर्लाई अगा�ड बढाइनेछ।" भ�े
सरकारसग
व्यवस्था उल्लेख भएको छ। अक� तफर् नेपाल सरकार (सं घ) को आ.व. २०७७/०७८ को बजेट
ँ ा नं २९५ अनुसार अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सावर्ज�नक �नकायका सबै �र� दरबन्द�मा
व�व्यको बुद
नयाँ �नयुि� रो�ा रा�े व्यवस्था गरे को कुरा उल्ले ख छ। जसबाट अत्यावश्यक सेवाका सावर्ज�नक
�नकायका पदहरूमा मा� पू�तर् गनर् जोड �दएको दे िखन्छ। �दे श सरकारले सं घीय सरकारको भन्दा फरक
ढं गले कमर्चार� भनार्को नी�त अवलम्बन गनर् प�न सक्ने नै दे िखन्छ।
•

�दे श �नजामती सेवा ऐनको मस्यौदा हालसम्म भएको छै न। यसले �दे श सरकार र स्थानीय तहमा
कायर्रत कमर्चार�हरूको वृि� �वकासमा समेत अन्यौल �सजर्ना गरे को प�न छ।

•

सं घीय �हर� ऐनको मस्यौदा छलफलकै अवस्थामा भएको वेला �दे श �हर� �वधेयक �दे श सभामा पेश
भई �दे श �हर�को व्यवस्थापन हुने र पदपू�तर्मा समेत सहजता हुने आयोगको �व�ास छ।

•

स्वास्थ्य सेवाको कुनै पद कुनै त�रकाबाट �र� भएमा सोको जानकार� पद �र� भएको एक म�हना�भ�
सम्बिन्धत �नकायले लोक सेवा आयोगलाई �दनु पन� स्प� व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा �नयमावल�को दफा
८क को उपदफा (२) मा

•

रहेको छ।

�यनै पृ�भू�ममा आयोगको दे हाय बमोिजम �नणर्य भएकोले सो अनुसार �र� दरबन्द�मा पदपू�तर्को ला�ग
आवश्यक पहल ग�र�दनुहन
ु अनुरोध गदर्छुः
क.

कमर्चार� समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ मा पदपू�तर्को ला�ग माग गनर् सक्नेमा

�दे श

वा स्थानीय तहको सेवाको ला�ग दफा ३ बमोिजम कायम ग�रएको दरबन्द�मा दफा ६ र ७
बमोिजम समायोजन गदार् समेत त्यस्तो दरबन्द� पूरा हुन नसकेमा सम्बिन्धत �दे श वा स्थानीय
तहले �दे श लोक सेवा आयोगमा पदपू�तर्को ला�ग अनुरोध गर� पठाउन सक्ने। यसर�
अनुरोध भई आएमा �दे श लोक सेवा आयोगले सम्बिन्धत �दे श वा स्थानीय तहको सेवाको
कानून नबनेसम्म �नजामती सेवा सम्बन्धी �च�लत कानूनको व्यवस्था बमोिजम पदसङ्ख्या
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�नधार्रण गर� पदपू�तर् गनर् सक्नेछ। सेवाका सतर् र सुरक्षा सम्बन्धी दफा १५ को उपदफा २
अनुसार सं घ, �दे श र स्थानीय तहका कमर्चार�को सेवा, सतर् र सुरक्षा सम्बन्धी कानून
नबनेसम्मको ला�ग समायोजन हुन ु पूवक
र् ो से वाका सतर् र सु�वधा बमोिजम नै हुने स्प� व्यवस्था
छ। यह� कमर्चार� समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था बमोिजम लोक सेवा
आयोग (सं घ) ले ९,१६१ पदहरू स्थानीय तहहरूमा पदपू�तर् ग�रसकेको हुँदा �दे श �नजामती
सेवा ऐनको व्यवस्था नभएको कारणले �र� पदहरूमा खुला ��तयो�गताबाट पदपू�तर् गनर् बाधा
नपन� भएकोले �दे श सरकारलाई अत्यावश्यक सेवाका ला�ग आवश्यक पन� कमर्चार�हरू �न�दर्�
गर� पदपू�तर् गनर् यस आयोगमा माग गर� पठाउनु हुन।
ख.

�च�लत कानून बमोिजम त्यहाँबाट पदपू�तर्को माग भई आएप�छ आयोगले बढ�मा १२० �दन
�भ� पदपू�तर् ���या सम्प� गन� भएकोले सोह� अनुसार जनशि� व्यवस्थापन योजना बनाउनु
हुन।

ग.

�दे श तथा स्थानीय तहमा कायर्रत कमर्चार�हरूको वृि� �वकासमा समेत ��तकूल असर परे को
साथै कानूनको अभावका कारण �नजामती सेवाका �व�भ� सेवा समूहका कमर्चार�हरूको
�शास�नक कायर्मा समेत �व�वध क�ठनाई उत्प� भएकोले �दे श �नजामती सेवा ऐन तथा
�नयमावल� तजूम
र् ा गन� काम यथाशक्य चाँडो सम्प� गनर्को ला�ग ध्यानाकषर्ण हुन।

द.
(सुरेश मान �े �)
अध्यक्ष
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आयोगका अध्यक्ष �ी सुरेश मान �े � माननीय �दे श �मुख �वष्णु �साद �सा� समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ �लनुहँद
ु ै

आयोगका अध्यक्ष �ी सुरेश मान �े � पदभार सम्हाल्दै

आयोगका अध्यक्ष �ी सुरेश मान �े � कायार्लयका कमर्चार�हरूको साथमा

आयोगका अध्यक्ष �ी सुरेशमान �े � र �न�म� सिचव �ी भोला दाहाल लोक सेवा आयोगका पदा�धकार�हरू र
सिचवसँग लोक सेवा आयोगको कायार्लय अनामनगरमा छलफल गद�

आयोगका सदस्य �य �ी सुदशर्न �साद ढकाल र �ी श�मर्ला नेउपाने माननीय �दे श �मुख �वष्णु �साद �सा� समक्ष पद
तथा गोपनीयताको शपथ �लनुहँद
ु ै

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू शपथ �हण प�छ माननीय �दे श �मुख, माननीय मुख्यमन्�ी र बागमती �दे शका माननीय
सभामुखसँग

आयोगका सदस्य�य �ी सुदशर्न �साद ढकाल र �ी श�मर्ला नेउपाने पदभार सम्हाल्दै

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू कायार्लयका कमर्चार�हरूसँग आयोगको प�रसरमा

बागमती �दे शका माननीय मुख्यमन्�ी डोरमिण पौडेलज्यू अन्तर�दे श लोक सेवा आयोग �थम कायर्शाला गो�ीको समुद्घाटन
गनुह
र् ँद
ु ै

आयोगका अध्यक्ष �ी सुरेश मान �े � अन्तर �दे श लोक सेवा आयोग �थम कायर्शाला गो�ीमा आफ्नो मन्तव्य रा�ुहँद
ु ै

आयोगका सदस्य �ी सुदशर्न �साद ढकाल अन्तर �दे श लोक सेवा आयोग �थम कायर्शाला गो�ीमा आफ्नो मन्तव्य रा�ुहँद
ु ै

बागमती �दे शका माननीय मुख्यमन्�ी डोरमिण पौडेलज्यू अन्तर �दे श लोक सेवा आयोग �थम कायर्शाला गो�ीमा आफ्नो
मन्तव्य रा�ुहँद
ु ै

बागमती �दे शका �मुख सिचव �ी तोयम राया अन्तर �दे श लोक सेवा आयोग �थम कायर्शाला गो�ीमा आफ्नो मन्तव्य
रा�ुहँद
ु ै

कायर्�ममा सहभागी पदा�धकार� तथा कमर्चार�हरू र साथमा बागमती �दे शका माननीय सभामुख सानु कुमार �े �ज्यू

�दे श लोक सेवा आयोग �दे श नं. १, �दे श नं. २, बागमती �दे श र �दे श नं . ५ का अध्यक्षज्यूहरू

सहभागी आयोगका पदा�धकार� तथा कमर्चार�हरू छलफलमा

सहभागी आयोगका पदा�धकार� तथा कमर्चार�हरू छलफलमा

सहभागी आयोगका पदा�धकार� तथा कमर्चार�हरू छलफलमा

कायर्�म समापन प�ात् बागमती �दे श लोक सेवा आयोगका पदा�धकार� तथा कमर्चार�हरू

भाडामा रहे को आयोगको कायार्लय भवन

