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 प्रदेश राजपत्र 

प्रदेश नं. २, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 
खण्ड४)जनकपरुधाम, असोज २८ गते,2077 साल( अततररक्ताङ्क२ 

भाग 2 
प्रदेश लोकसेवा आयोग 

प्रदेश लोक सेवा आयोग तनयमावली, २०७7 

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ८७ ले ददएको अतधकार 
प्रयोग गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगले देहायका तनयमहरू बनाएको छ ।  

पररच्छेद–१ 

प्रारशभभक 

१. संशिप्त नाम र प्रारभभः (१) यी तनयमहरूको नाम “प्रदेश लोक सेवा 
आयोग तनयमावली, २०७7” रहेको छ ।  

(२) यो तनयमावली तरुुन्त प्रारभभ हनुेछ ।  

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसंगले अको अर्थ नलागेमा यस तनयमावलीमाः
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(क) “ऐन” भन्नाले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ सभझन ु
पछथ । 

(ख) “आयोग” भन्नाले प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई सभझन ुपछथ ।  

(ग) “ प्रदेश” भन्नाले प्रदेश नं. दईुलाई सभझन ुपछथ । 

(घ) “समूह” वा “उपसमूह” भन्नाले प्रदेश तनजामती सेवा, प्रदेश अन्य 
संगदित सेवा र स्र्ानीय सरकारी सेवा तर्ा अन्तगथतका समूह 
वा उपसमूह सभझन ुपछथ । प्रदेश तनजामती सेवा र स्र्ानीय 
सरकारी सेवाको ऐन तनयम जारी नभएसभम यी शब्दहरुले 
प्रचतलत संघीय तनजामती सेवाको कानून बमोशजम “समूह” वा 
“उपसमूह” लाई सभझन ुपछथ । 

(ङ) “दि/ववज्ञ” भन्नाले आयोगबाट संचालन हनुे परीिासँग 
सभबशन्धत पाठ् यक्रम तनमाथण तर्ा शैशिक योग्यता तनधाथरण, 

प्रश् नपत्र तनमाथण र पररमाजथन, उत्तरपशुस्तका परीिण र 
अन्तवाथताथ लगायत सूचना प्रववतध∕कभ्यटुर¸ मनोववज्ञान¸ कानून 
ववषयसँग सभबशन्धत कभतीमा स्नातक शैशिक योग्यता तर्ा 
अनभुव भएको व्यशक्त सभझन ु पछथ ।सो शब्दले त्यस्तो 
ववषयको योग्यता भएको आयोगको पदातधकारी वा कमथचारी 
समेतलाई जनाउँछ ।  

(च) “सभबशन्धत कायाथलय” भन्नाले सेवा, शतथ सभबन्धी कानून 
बमोशजम पदपूततथका लातग माग गने मन्त्रालय, तनदेशनालय, 

कायाथलय, स्र्ानीय तह, स्र्ानीय तहमा रहेको कायाथलय तर्ा 
प्रदेश वा स्र्ानीय तहका अन्य संगदित संस्र्ाको कायाथलय 
समेतलाई जनाउँछ ।  
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(छ) “पदपूततथ” भन्नाले प्रदेश तनजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी 
सेवा, स्र्ानीय सरकारी सेवा र ऐन बमोशजम ररक्त पदमा 
गररने पदपूततथ समेतलाई जनाउँछ । 

पररच्छेद–२ 

पदपूततथको लातग माग र पद संख्या तनधाथरण सभबन्धी व्यवस्र्ा 
३. पदपूततथको लातग माग गने तररकाः (१) अशख्तयारवालाले प्रदेश तनजामती 

सेवा र प्रदेश सेवाको ररक्त पदपूततथ गनथको लातग माग गदाथ अनसूुची -१ 
बमोशजमको फाराम भरी आयोगमा पिाउन ुपनेछ। 

(२) उपतनयम (१) बमोशजम पदपूततथ गनथको लातग माग गदाथ 
प्रत्येक वषथ असार मसान्त र पषु मसान्तसभमको ररक्त पदपूततथको लातग 
वषथमा दईु पटक वा आवश्यकतानसुार माग गनुथ पनेछ । 

(३) उपतनयम (२) बमोशजम कुनै कायाथलयको लातग अतधकृत वा 
सहायक स्तरको पद पूततथको लातग माग गरर सकेपतछ त्यस्तो पद 
सरुवाद्वारा पूततथ गनथ सवकने छैन । 

४. पद संख्या तनधाथरणः (१) तनयम ३ बमोशजम ररक्त पदको माग सङ्कलन 
भएपतछ त्यस्तो पदको सेवा शतथ सभबन्धी प्रचतलत कानूनमा उल्लेख 
भएको प्रततशत बमोशजम आयोगले पद संख्या तनधाथरण गनेछ। 

(२) उपतनयम (१) बमोशजम पद संख्या तनधाथरण भएपतछ सोसँग 
सभबशन्धत ववज्ञापन रद्द भई वा अन्य कुनै कारणले पदपूततथ हनु नसकेमा 
त्यसपतछ माग हनुे पद समेतलाई गणना गरी पद संख्या तनधाथरण गनेछ। 

(३) पद संख्या तनधाथरण सभबन्धी अन्य व्यवस्र्ा आयोगले 
तनधाथरण गरे बमोशजम हनुछे ।  

पररच्छेद–३ 

पाठ्यक्रम र परीिण ववतध सभबन्धी व्यवस्र्ा 
५. पाठ् यक्रम तनमाथणः (१) आयोगले प्रदेश तनजामती सेवा र प्रदेश सेवा 

अन्तगथतको प्रत्येक सेवा, समूह तर्ा उपसमूहको पदको लातग र अन्य 
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सरकारी सेवाको पदको लातग आवश्यकता अनसुार पाठ् यक्रम तनमाथण 
गनेछ । 

(२) उपतनयम (१) बमोशजम पाठ्यक्रम तनमाथण गदाथ आवश्यकता 
अनसुार सभबशन्धत पदको कायथ ववश्लषेण गरी त्यस्तो पदको कायथ वववरण 
र शैशिक योग्यता समेतलाई आधार तलन ुपनेछ। 

(३) उपतनयम (१) बमोशजम पाठ् यक्रम तनमाथण गदाथ पाठ्यक्रम 
लागू हनुे तमतत, प्रत्येक ववषयको पूणाथङ्क, उत्तीणाथङ्क, परीिा प्रणाली, परीिाको 
माध्यम (भाषा), प्रश्नको अङ्कभार र समय समेतका कुराहरू समावेश गनुथ 
पनेछ । 

(४) उपतनयम (१) बमोशजम आयोगले पाठ् यक्रम तनमाथण गदाथ 
सेवा, समूह, उपसमूह सञ्चालन गने सभबशन्धत मन्त्रालय, सशचवालय, तनकाय 
तर्ा सभबशन्धत ववषयको ववशेषज्ञको राय तलन स्नेछ ।   

६. परीिण ववतधः प्रदेश तनजामती सेवा र प्रदेश सेवाका पदपूततथको लातग 
आयोगले तलने परीिाको उत्तरपशुस्तकाको परीिण गने तररका र मूल्याङ्कन 
ववतध आयोगले तनधाथरण गरेको आधार तर्ा मापदण्ड बमोशजम गररनछे । 

पररच्छेद–४ 

ववज्ञापन सभबन्धी व्यवस्र्ा 
७. ववज्ञापन प्रकाशन गनुथ पनेः (१) आयोगले पदपूततथको लातग ववज्ञापन 

प्रकाशन गदाथ ररक्त पदसंख्या, सेवा, समूह तर्ा उपसमूह, तह, आवश्यक 
न्यूनतम योग्यता, तालीम वा अनभुव आवश्यक पने भएमा सो कुरा, 
दरखास्त दस्तरु, परीिा दस्तरु, दरखास्त फाराम बझुाउने भयाद र स्र्ान, 

परीिा हनुे तमतत तर्ा परीिाको तररका र माध्यम (भाषा) समेत खलुाई 
नेपालको ववतभन्न भागमा प्रचार प्रसार हनु स्न ेगरी आयोगको बलेुवटन, 

राविय र प्रदेश स्तरका दैतनक समाचार पतत्रका, आयोगको वेबसाइट तर्ा 
आवश्यकता अनसुार सञ्चारका अन्य माध्यम माफथ त ववज्ञापन प्रकाशन गने 
वा गराउनछे। 
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(२) उपतनयम (१) बमोशजम दरखास्त फाराम बझुाउने भयाद 
ददंदा पवहलो पटक ववज्ञापन प्रकाशन भएको तमततले कभतीमा एक्काइस ददन 
ददन ुपनेछ । 

(३) उपतनयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
दरखास्त फाराम बझुाउन े भयाद समाप्त भएको तमततले सात ददनतभत्र 
परीिा दस्तरुको दोब्वर दस्तरु ततरी दरखास्त फाराम बझुाउन सवकनेछ। 

(४) आयोगले प्रदेश तनजामती सेवा र प्रदेश सेवाका ररक्त पद 
पूततथ गनथको लातग कायथतातलका बनाई वषथको एकपटक वा 
आवश्यक्तानसुार ववज्ञापन प्रकाशन गनेछ ।  

(५) यस तनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
कुनै ववशेष पररशस्र्तत परी दरखास्त फाराम बझुाउन े भयाद र्प गनथ 
आवश्यक छ भने्न आयोगलाई लागेमा आयोगले दरखास्त फाराम बझुाउन े
भयाद र्प गनथ स्नछे ।  

८. दरखास्त फाराम बझुाउन ुपनेः ऐनको दफा १९ तर्ा तनयम ७ बमोशजम 
प्रकाशशत ववज्ञापन बमोशजमको प्रततयोतगतामा भाग तलन चाहने व्यशक्तले 
आयोगले तनधाथरण गरे बमोशजमको दरखास्त फाराम भरी आवश्यक परीिा 
दस्तरु सवहत ववज्ञापनमा उल्लेख भएको भयादतभत्र आयोगबाट तोवकएको 
स्र्ानमा दरखास्त फाराम बझुाउन ुपनेछ । 

९. उभमेदवारको उमेर र योग्यताको गणनाः (१) तनयम ८ बमोशजम दरखास्त 
फाराम बझुाउन े व्यशक्तको उभमेदवार हनुको लातग प्रचतलत कानून 
बमोशजम पगु्न ु पने वा कायम रहन ुपने उमेर त्यस्तो दरखास्त फाराम 
बझुाउनको लातग तनयम ७ को उपतनयम (२) बमोशजम ददइएको अशन्तम 
ददनसभममा पगेुको वा कायम रही उमेरको हद ननाघेको हनु ुपनेछ । 

(२) उभमेदवारको उमेरको गणना गदाथ तनजले दरखास्त फाराम 
सार् पेश गरेको शशिण संस्र्ाको प्रमाणपत्रमा वकवटएको जन्मददन वा 
वषथ, नागररकताको प्रमाणपत्रमा वकवटएको जन्मददन वा वषथबाट हनु 
आएको उमेर वा तनजले पेश गरेको उमेर खलेुको अन्य प्रमाणपत्रमा 
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वकवटएको जन्मददन वा वषथबाट हनु आएको उमेरमध्ये जनु उमेरबाट 
तनज पवहले जशन्मएको देशखन्छ सोही आधारमा तनजको उमेरको गणना 
गररनेछ ।  

(३) तनयम ७ को उपतनयम (२) बमोशजम ददइएको अशन्तम 
भयाद पतछ प्राप्त हनुे शैशिक योग्यता, तालीम, अनभुव वा सेवा अवतध 
गणना गररने छैन । 

१०. दरखास्त फाराम उपर छानववन गनेः (१) तनयम ८ बमोशजम आयोगमा 
प्राप्त दरखास्त फाराम ववज्ञापनमा उल्लेख भए बमोशजम रीत पगेु नपगेुको 
छानववन गनुथ पनेछ ।  

(२) उपतनयम (१) बमोशजम दरखास्त फाराम उपर छानववन 
गदाथ उभमेदवारको दरखास्त ररतपूवथकको देशखएमा सभबशन्धत 
उभमेदवारलाई तनयम ११ को उपतनयम (१) बमोशजमको परीिा 
प्रवेशपत्र उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(३) उपतनयम (१) बमोशजम दरखास्त फाराम उपर छानववन 
गदाथ भयादतभत्र प्राप्त नभएको वा न्यूनतम योग्यता नपगेुको वा 
ववज्ञापनमा उशल्लशखत अन्य वववरण नखलुाएको वा नतमलेको, परीिा 
दस्तरु नबझुाएको वा अन्य रीत नपगेुको पाइएमा त्यस्तो दरखास्त 
फाराम उपर कुनै कारबाही गररने छैन । 

(४) कुनै पतन उभमेदवारको दरखास्त फाराम शतथ राखी स्वीकृत 
गररने छैन ।  

(५) उपतनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
परीिा प्रवेशपत्र जारी भएपतछ कुनै उभमेदवारको दरखास्त फाराम रीत 
पूवथकको नदेशखएमा त्यस्तो दरखास्त फाराम जनुसकैु अवस्र्ामा पतन रद्द 
गनथ सवकनेछ ।  

११. परीिा प्रवेशपत्र सभबन्धी व्यवस्र्ाः (१) परीिा प्रवेशपत्रको ढाँचा 
आयोगले तनधाथरण गरे बमोशजम हनुेछ । 
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(२) उभमेदवारले प्रवेशपत्रमा उल्लेख भएका शतथहरू पालन गनुथ 
पनेछ र त्यस्तो शतथहरूको पालना नगने उभमेदवारलाई आयोगले 
उपयकु्त िहर् याएको कारबाही गनथ स्छ । 

(३) आयोगले प्रदान गरेको परीिा प्रवेशपत्र हराएमा वा 
नातसएमा सभबशन्धत व्यशक्तको तनवेदन मागका आधारमा आयोगले 
तोकेको दस्तरु तलई परीिा प्रवेशपत्रको प्रतततलवप उपलब्ध गराउन ु
पनेछ ।  

१२. उभमेदवारको नामावली प्रकाशनः प्रत्येक ववज्ञापनको लातग दरखास्त 
फाराम ददने तनयम ७ को उपतनयम (३) बमोशजमको भयाद समेत 
समाप्त भएपतछ आयोगले दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका सबै 
उभमेदवारहरूको नामावली सूचना पाटीमा प्रकाशन गनुथ पनेछ । 

१३. परीिाकेन्र र स्र्ानः तनयम १२ बमोशजम उभमेदवारको नामावली 
प्रकाशन भएपतछ आयोगले सभबशन्धत सबैको जानकारीको लातग 
परीिाकेन्र र स्र्ान तो्नछे ।  

पररच्छेद – ५ 

प्रश्नपत्रको तनमाथण तर्ा पररमाजथन सभबन्धी व्यवस्र्ा 
१४. प्रश्नको तनमाथणः (१) आयोगले परीिाको लातग प्रश्नको तनमाथण गदाथ 

सभबशन्धत ववषयका दि वा ववशेषज्ञद्वारा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपतनयम (१) बमोशजम प्रश्नको तनमाथण गने दि वा 
ववशेषज्ञलाई सभबशन्धत ववषयको पाठ्यक्रम, नमूना प्रश्न,  प्रश्न तनमाथण 
तनदेशशका र अन्य आवश्यक वववरण समेत गो्य रुपले उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ । 

(३) कुनै पदको पाठ् यक्रममा भौगोतलक, ऐततहातसक, सांस्कृततक, 

आतर्थक, राजनैततक, कानूनी, वैज्ञातनक, अन्तराथविय गततववतध आदद ववतभन्न 
िेत्रहरू समावेश भएकोमा त्यस्तो पाठ् यक्रम अनसुार प्रश् न तनमाथण गदाथ 
सबै िेत्र समावेश हनु ेगरी सभभव भएसभम सभबशन्धत िेत्रका दि वा 
ववशेषज्ञद्वारा तनमाथण गने व्यवस्र्ा तमलाउन ुपनेछ । 
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(४) कुनै एक ववज्ञापन बमोशजम हनुे परीिाको लातग सामान्यतया 
प्रत्येक ववषयको पाँच सेट प्रश् नपत्र तनमाथण गनुथ, गराउन ुपनेछ । 

(५) आयोगको वावषथक कायथतातलका अनसुार ररक्त पदको माग 
प्राप्त हनुे समय र प्रश्नपत्र भण्डारमा मौज्दातको अवस्र्ा समेतलाई 
दृविगत गरी प्रश्न तनमाथण गराउन ुपनेछ ।  

१५. प्रश्नको पररमाजथनः (१) तनयम १४ बमोशजम तनमाथण गररएका प्रश्नको 
पररमाजथन (मोडरेशन) आवश्यकता अनसुार एक वा एक भन्दा बढी 
दि वा ववशेषज्ञद्वारा गराउन ुपनेछ ।यसरी प्रश् नको पररमाजथन गराउँदा 
दईु वा सोभन्दा बढी समूहबाट अलग अलग रुपमा गराउन सवकनेछ । 

(२) उपतनयम (१) बमोशजम प्रश् नको पररमाजथन गदाथ सकभर सबै 
पाठ् याशं (खण्ड, समूह, उपसमूह) बाट समानपुाततक रुपमा प्रश् न समावेश 
गनुथ पनेछ । प्रश् नको चयन गदाथ पाठ् यक्रममा तोवकएको समयतभत्र 
उभमेदवारले उत्तर लेख्न स्ने वकतसमको हनु ुपनेछ । 

(३) प्रश् न पररमाजथन गदाथ देहायका कुराहरूमा ध्यान ददन ुपनेछः- 
(क) वववादास्पद तर्ा दद्वववधायकु्त प्रश्न नराख् ने,  
(ख) पाठ्यक्रम भन्दा बावहरका प्रश्न नराख् ने, 
(ग) सभबशन्धत पदको स्तरसगँ तमल्ने वकतसमका प्रश् न राख् न,े 
(घ) प्रश्नपत्रको सेट तयार गदाथ एक सेटतभत्र रहने प्रश् नहरू 

नदोहोररने गरी तयार गने, 

(ङ) प्रश् नको पररमाजथन सभबन्धमा आयोगले तोकेको अन्य 
कायथववतधको पालना गने ।  

(४) प्रश् न पररमाजथन गदाथ प्रयोग नभएका वा प्रयोग गनथ अनपुयकु्त 
देशखएका प्रश् नहरू सभबशन्धत शाखाले धलु्याउनेछ ।  

१६. प्रश् नपत्रको भण्डारण तर्ा छपाईः (१) तनयम १५ बमोशजम पररमाजथन 
गररएका प्रश् नपत्रको भण्डारण गनथ आयोगमा एक प्रश्नपत्र भण्डार 
रहनेछ। 
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(२) उपतनयम (१) बमोशजमको प्रश् नपत्र भण्डार आयोगको 
सशचवको सामान्य रेखदेख र तनयन्त्रणमा सभबशन्धत महाशाखा प्रमखुको 
शजभमामा रहनेछ । 

(३) प्रश् नपत्रको छपाई सभबन्धी काम आयोगको सशचवले 
तोकेको कमथचारीबाट गराउन ुपनेछ । 

पररच्छेद – ६ 

परीिा सञ्चालन, उत्तरपशुस्तका परीिण तर्ा नततजा प्रकाशन  

सभबन्धी व्यवस्र्ा 
१७. परीिा सञ्चालनः (१) आयोगले पदपूततथको लातग प्रकाशन गरेको 

ववज्ञापन बमोशजम उभमेदवारको छनौट गनथ सोही ववज्ञापनमा उल्लेख 
भए बमोशजम परीिा सञ्चालन गनेछ । 

(२) परीिा केन्र तो्न े र परीिा सञ्चालन सभबन्धी अन्य 
व्यवस्र्ा आयोगले बनाएको तनदेशशकामा व्यवस्र्ा गरे बमोशजम हनुेछ।  

१८. उत्तरपशुस्तकामा सङे्कत राख् नःे (१) आयोगबाट तलइने तलशखत परीिा 
सभपन्न भएपतछ उत्तरपशुस्तकामा पवहलो तर्ा दोस्रो सङे्कत राख्न ुपनेछ ।  

(२) आयोगले अन्यर्ा व्यवस्र्ा गरे बाहेक सामान्यतया 
उत्तरपशुस्तकामा पवहलो सङे्कत राख्न े वा राख्न लगाउने शजभमेवारी 
आयोगको सभबशन्धत महाशाखा प्रमखुको रोहवरमा हनुछे ।  

(३) उत्तरपशुस्तकामा पवहलो सङे्कत राखेपतछ दोस्रो सङे्कत 
आयोगको सशचवले तोकेको अतधकृत कमथचारीले राख् नछे ।  

तर संकेत राख्दा उतरपशुस्तकाको तसलतसलेवार क्रमलाई भङ्ग 
गनुथ पनेछ । 

(४) उत्तरपशुस्तकामा राशखएको पवहलो सङ्केतको अधथकट्टीको 
तसलबन्दी पोका आयोगको सशचव वा तनजले तोकेको कमथचारीको र 
दोस्रो सङे्कतको अधथकट्टीको तसलबन्दी पोका अध्यि वा तनजले तोकेको 
आयोगको कमथचारीको शजभमामा रहनेछ ।  
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(५) तलशखत परीिाको नततजा प्रकाशन गनथ सभबशन्धत 
शाखाबाट तलशखत अनरुोध भएपतछ अधथकट्टीको तसलबन्दी पोका 
सभबशन्धत शाखामा उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

१९. उत्तरपशुस्तकाको परीिणः (१) आयोगबाट तलइने तलशखत परीिाको 
उत्तरपशुस्तकाको परीिण आयोगले तोकेको सभबशन्धत ववषयको दि वा 
ववशेषज्ञबाट गराउन ुपनेछ ।  

 (२) उपतनयम (१) बमोशजम उत्तरपशुस्तका परीिणको लातग 
आयोगले आवश्यकता अनसुार परीिण सभबन्धी तनदेशशका, परीिण गने 
तररका र मूल्याङ्कन गने ववतध समेत सभबशन्धत दि वा ववशेषज्ञलाई 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(३) उपतनयम (१) बमोशजम उत्तरपशुस्तका प्राप्त भए पतछ 
सभबशन्धत दि वा ववशषेज्ञले समयमै त्यस्ता उत्तरपशुस्तका परीिण गरी 
गो्य रुपमा आयोगलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(४) यस तनयमावलीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन आयोगले तोकेको पदको परीिाको उत्तरपशुस्तका दोहोरो परीिण 
गराउन बाधा पने छैन । 

(५) उपतनयम (४) बमोशजम आयोगले दोहोरो परीिण गराउन े
तनणथय गरेकोमा प्रर्म परीिकले आयोगले उपलब्ध गराएको छुटै्ट 
तसटमा प्राप्ताङ्क उल्लेख गने र दद्वतीय परीिकले उत्तर पशुस्तकामा नै 
प्राप्ताङ्क उल्लेख गनुथपने छ ।  

(६) उपतनयम (५) बमोशजम दोहोरो परीिण गररएका 
उत्तरपशुस्तकाको हकमा दवैु परीिकद्वारा ददइएको प्राप्ताङ्क जोडी औसत 
प्राप्ताङ्क तनकाली गणना गररन ेछ ।   

२०. उत्तरपशुस्तका रुज ुगनेः (१) तनयम १९ को उपतनयम (३) बमोशजम 
दि वा ववशषेज्ञबाट परीिण भई प्राप्त भएका उत्तरपशुस्तका रुज ुगरी 
राशखनेछ । 
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(२) उत्तरपशुस्तका रुज ु गदाथ देहायका कुराहरूलाई ध्यान ददन ु
पनेछः- 

(क) उभमेदवारले लेखेको सबै उत्तर परीिण गरी अङ्क 
ददइएको छ, छैन,  

(ख) परीिकले ददएका सबै अङ्कहरू िीकसँग जोतडएको छ, 

छैन, 

(ग) आयोगले तोकेका अन्य कुराहरू ।   

२१. उत्तरपशुस्तकाको सभपरीिण तर्ा पनुःपरीिणः (१) आयोगले आवश्यक 
देखेमा सभबशन्धत ववषयको दि वा ववशषेज्ञबाट परीिण भई प्राप्त 
भएका उत्तरपशुस्तका मध्ये सबै वा केही उत्तरपशुस्तका सभपरीिण 
गराउन स्नछे ।  

(२) उपतनयम (१) बमोशजम उत्तरपशुस्तका सभपरीिण गदाथ दि 
वा ववशेषज्ञले पालना गनुथ पने शतथहरु पालना भएको नपाइएमा त्यस्ता 
उत्तरपशुस्तकाको पनुः परीिण गराइनेछ ।  

(३) उपतनयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
तलशखत परीिाको नततजा प्रकाशन भएपतछ उत्तरपशुस्तकाको पनुः 
परीिण गररने छैन ।  

२२. प्रयोगात्मक परीिाको मूल्याङ्कनः (१) आयोगमा हनुे प्रयोगात्मक 
परीिाको मूल्याङ्कनको लातग अध्यिले तोकेको सदस्य वा आयोगको 
अतधकृत कमथचारीको अध्यितामा सभबशन्धत ववषयको दि वा ववशेषज्ञ 
र अन्य एकजना व्यशक्त सदस्य रहेको एक मूल्याङ्कन सतमतत रहनेछ ।  

(२) प्रयोगात्मक परीिाको मूल्याङ्कन सभबन्धी तररका र ववतध 
आयोगले बनाएको तनदेशशकामा व्यवस्र्ा गरे बमोशजम हनुेछ।  

२३. तलशखत वा प्रयोगात्मक परीिाको नततजाः (१) ऐनको दफा ३९ 
बमोशजम आयोगले तलशखत वा प्रयोगात्मक परीिाको नततजा प्रकाशन 
गदाथ ररक्त पदको अनपुातमा अनसूुची–२ बमोशजमको संख्यामा वणाथनकु्रम 
वा रोल नभबरका आधारमा प्रकाशन गनुथ पनेछ ।  
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(२) उपतनयम (१) बमोशजम नततजा प्रकाशन गदाथ अस्र्ायी 
योग्यताक्रम सूचीमा समावेश गने प्रयोजनको लातग उत्तीणाथङ्क प्राप्त गरेका 
तर सो नततजामा नाम समावेश हनु नसकेका उभमेदवारहरूमध्येबाट पद 
संख्याको बीस प्रततशतसभम (घटीमा दईु जना) उभमेदवारको नाम छुटै्ट 
तसलबन्दी गरी पिाउन ुपनेछ ।  

तर,(१) तनधाथररत संख्याभन्दा कम उभमेदवार उपलब्ध भएको 
अवस्र्ामा सोही अनसुार कम संख्यामा नाम पिाउन 
सवकनछे ।  

(२) तलशखत वा प्रयोगात्मक परीिाबाट छनौट भएकै 
उभमेदवारबाट अस्र्ायी योग्यताक्रम सूचीमा समावेश 
हनुे संख्या पगु्न े अवस्र्ा भएमा सो प्रयोजनको लातग 
छुटै्ट सूची पिाइने छैन । 

(३) तलशखत परीिा पतछ प्रयोगात्मक परीिा हनुे पदको 
हकमा तलशखत परीिाको नततजा प्रकाशन गदाथ अस्र्ायी 
योग्यताक्रम सूची पिाइने छैन ।  

२४. पनुयोगः (१) आयोगले सञ्चालन गरेको तलशखत परीिाको नततजा 
प्रकाशन भएपतछ कुनै उभमेदवारले आफ्नो तलशखत परीिाको कुनै वा 
सबै पत्रको पनुयोग गरी पाउँ भनी पनुयोग गनुथ पने पत्र उल्लेख गरी 
सो पदका लातग तोवकएको परीिा दस्तरुको आधा दस्तरु संलग्न गरी 
तलशखत परीिाको नततजा प्रकाशन भएको सात ददनतभत्र आयोगमा 
तनवेदन ददन स्नेछ । 

(२) उपतनयम (१) बमोशजम तनवेदन पनथ आएमा आयोगको 
सशचवले तलशखत परीिाको प्राप्तांकको पनुयोग गरी तनवेदकलाई सोको 
नततजा जानकारी गराउन ुपनेछ ।   

(३) उपतनयम (२) बमोशजम पनुयोग गदाथ तनवेदकको नाम 
तलशखत परीिाको नततजामा समावेश गनुथ पने देशखएमा तनयम २३ को 
उपतनयम (१) बमोशजमको नततजामा समावेश गररनछे ।  
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पररच्छेद–७ 

अन्तवाथताथ सभबन्धी व्यवस्र्ा 
२५. अन्तवाथताथ र अन्य चरणको परीिामा समावेश गराइनःे (१) ऐनको दफा 

३९ तर्ा तनयम २३ बमोशजम प्रकाशशत नततजामा नाम समावेश भएका 
उभमेदवारहरूलाई मात्र अन्तवाथताथ र आयोगले तोकेको अन्य ववतभन्न 
चरणको परीिामा समावेश गराइनेछ ।  

(२) तलशखत परीिा र प्रयोगात्मक परीिा समेत हनुेमा तलशखत 
परीिाबाट छनौट हनुे उभमेदवारलाई मात्र प्रयोगात्मक परीिा र 
अन्तवाथताथमा समावेश गराइनछे ।  

२६. अन्तवाथताथ सतमतत गिनः (१) आयोगमा हनुे अन्तवाथताथ सतमततमा ऐनको 
दफा ४१ को उपदफा (१) बमोशजमको अन्तवाथताथ सतमततको अध्यि र 
दि वा ववशेषज्ञ समेत गरी कभतीमा तीनजना सदस्य रहेको अन्तवाथताथ 
सतमतत गिन हनुेछ । 

(२) उपतनयम (१) बमोशजम अन्तवाथताथ सतमततको गिन 
सामान्यतया अन्तवाथताथ हनुे तमतत भन्दा एक ददन अगातड गनुथ पनेछ।  

(३) उपतनयम (१) बमोशजम गदित अन्तवाथताथ सतमततका 
अध्यि र सदस्यलाई गो्य तररकाले सूचना गनुथ पनेछ ।   

(४) कुनै सेवा, समूह, उपसमूह वा पदको लातग एकै समयमा 
एक भन्दा बढी अन्तवाथताथ कायथक्रम सञ्चालन गनुथ परेमा आवश्यकता 
अनसुार उपतनयम (१) र (२) बमोशजम अन्तवाथताथ सतमतत गिन गरी 
गोलाप्रर्ाद्वारा अन्तवाथताथ तलइने टोली तोवकनेछ। 

(५) अन्तवाथताथ सतमतत गिन सभबन्धी अन्य व्यवस्र्ा आयोगले 
तनधाथरण गरे बमोशजम हनुछे ।  

२७. अन्तवाथताथको मूल्याङ्कन सभबन्धी व्यवस्र्ाः (१) अन्तवाथताथमा उभमेदवारको 
मूल्याङ्कन गनथको लातग अनसूुची–३ बमोशजमको फाराम प्रयोग गररनेछ 
।  



 खण्ड ४) अततररक्ताङ्क २ प्रदेश राजपत्र भाग 2 तमतत2077/0६/२८   

14 
 

(२) अन्तवाथताथको अङ्कभार अनसूुची–४ मा उल्लेख भए बमोशजम 
हनुेछ ।  

(३) अन्तवाथताथ सतमततको अध्यि वा सदस्यको अन्तवाथताथमा 
भाग तलने कुनै उभमेदवारसँग अनसूुची–३ मा उशल्लशखत नाता पने 
भएमा अन्तवाथताथ सतमततको त्यस्तो अध्यि वा सदस्यले उक्त ववज्ञापनको 
अन्तवाथताथमा बस्न हुँदैन । सो नातातभत्र परेको कुरा नततजा प्रकाशन 
हनु ुभन्दा अशघ प्रमाशणत भएमा सो अन्तवाथताथ कताथले प्रदान गरेको अङ्क 
गणना गररने छैन ।  

(४) अन्तवाथताथ सतमततको प्रत्येक सदस्यलाई अन्तवाथताथ हनु े
पदको वववरण, पाठ् यक्रम र उभमेदवारको व्यशक्तगत वववरण एक एक 
प्रतत उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(५) अन्तवाथताथमा पूणाथङ्कको सत्तरी प्रततशतभन्दा बढी वा चालीस 
प्रततशतभन्दा घटी अङ्क ददन ु परेमा सोको कारण खलुाउन ु पनेछ । 
यसरी कारण नखलुाई अतधकतम भन्दा बढी वा न्यूनतम भन्दा घटी 
अङ्क ददएकोमा बढीमा सत्तरी प्रततशत र घटीमा चालीस प्रततशत अङ्क 
ददएको मानी गणना गररनेछ । 

(६) अन्तवाथताथ सतमततको कुनै सदस्यले कारण खलुाई कुनै 
उभमेदवारलाई उपतनयम (५) बमोशजम सत्तरी प्रततशत भन्दा बढी वा 
चालीस प्रततशत भन्दा कम अड्ढ प्रदान गरेको अवस्र्ामा पतन अन्तवाथताथ 
सतमततका पचास प्रततशत भन्दा बढी सदस्यले त्यसरी कारण खलुाई अड्ढ 
प्रदान गरेको अवस्र्ामा मात्र मान्य हनुछे । अन्यर्ा बढीमा सत्तरी 
प्रततशत र घटीमा चालीस प्रततशत नै अड्ढ मानी गणना गररनेछ ।   

२८. अतिम वा छुट अन्तवाथताथ तलन सवकनःे (१) तलशखत वा प्रयोगात्मक 
परीिाको प्रकाशशत नततजामा समावेश भएको कुनै उभमेदवारले मनातसव 
कारण जनाई अन्तवाथताथको लातग तोवकएको तमततभन्दा अगातड नै 
अन्तवाथताथ तलई ददन सोको कारण उल्लेख गरी तनवेदन ददएमा र 
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तनवेदनको व्यहोरा मनातसव देशखएमा आयोगले त्यस्तो व्यशक्तको लातग 
अतिम अन्तवाथताथ तलने व्यवस्र्ा गनथ स्नछे । 

(२) कुनै उभमेदवारले देहायको अवस्र्ा परी अन्तवाथताथको 
लातग आयोगबाट तनधाथरण भएको तमतत र समयमा उपशस्र्त हनु 
नसकेमा सोको प्रमाण सवहत अन्तवाथताथका लातग तोवकएको तमततले 
वकररया बस्न ुपरेको हकमा पन्र ददन र अन्य अवस्र्ाको हकमा सात 
ददनतभत्र तनवेदन ददएमा आयोगले तनवेदनको व्यहोरा मनातसव देखेमा 
छुट अन्तवाथताथ तलने व्यवस्र्ा गनथ स्नेछः- 

(क)  काब ुबावहरको पररशस्र्तत परेमा,  
(ख) सरकारी कामको कारणबाट उपशस्र्त हनु नसकेमा,  
(ग)  वकररया बस्न ुपरेमा,  
(घ)  सतु्केरी भएमा,  
(ङ) अन्तवाथताथमा उपशस्र्त हनु नस्ने गरी आकशस्मक 

तबरामी भएमा ।  

(३) उपतनयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन प्रयोगात्मक परीिा वा सामूवहक छलफल वा अन्तवाथताथ पूवथका 
अन्य परीिामा अनपुशस्र्त रहेको उभमेदवारलाई अन्तवाथताथमा समावेश 
गराइने छैन । 

(४) अतिम तर्ा छुट अन्तवाथताथमा समावेश हनुे उभमेदवारले 
आयोगले तनधाथरण गरे बमोशजमको दस्तरु बझुाउन ुपनेछ ।  

२९. अन्तवाथताथ सभबन्धी अन्य व्यवस्र्ाः (१) अन्तवाथताथ हनुे ददन आयोगले 
खटाएको कमथचारीले उभमेदवारबाट पेश भएको प्रमाशणत कागजातको 
सक्कल प्रततसँग तभडाउने र प्रवेशपत्र जाँच गरी हाशजर समेत गराउन ु
पनेछ ।  

(२) प्रदेश तनजामती सेवा वा प्रदेश सेवामा प्रवेश पाउन े
उद्देश्यले शैशिक योग्यता, उमेर, नागररकता, अनभुव आदद ढांटेको 
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देशखएमा त्यस्तो उभमेदवारलाई अन्तवाथताथमा समावेश गराइने छैन र 
तनजको दरखास्त समेत रद्द गररनेछ ।  

(३) अन्तवाथताथ सभबन्धी अन्य व्यवस्र्ा आयोगले बनाएको 
तनदेशशकामा व्यवस्र्ा गरे बमोशजम हनुेछ ।  

पररच्छेद–८ 

योग्यताक्रम तर्ा तनयशुक्तको तसफाररस सभबन्धी व्यवस्र्ा 
३०. अशन्तम नततजाको लातग योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गनेः (१) ऐनको 

दफा ४६ बमोशजम अशन्तम नततजा प्रकाशनको लातग आयोगबाट 
तलइएको ववतभन्न चरणको परीिामा उभमेदवारले प्राप्त गरेको अङ्कको 
आधारमा योग्यताक्रमको सूची तयार गनुथ पनेछ ।  

(२) उपतनयम (१) बमोशजम योग्यताक्रमको सूची तयार गदाथ 
उभमेदवारहरूको कुल प्राप्ताङ्क बराबर भएमा देहायका आधारमा 
योग्यताक्रम कायम गररनछेः- 

(क) तलशखत परीिा हनुेमा तलशखत परीिाको प्राप्ताङ्कका 
आधारमा,  

(ख) तलशखत परीिा र प्रयोगात्मक परीिा हनुेमा खण्ड 
(क) बमोशजम योग्यताक्रम नछुवट्टएमा प्रयोगात्मक 
परीिाको प्राप्ताङ्कका आधारमा,  

(ग) खण्ड (ख) बमोशजम पतन उभमेदवारको योग्यताक्रम 
नछुवट्टएमा अन्तवाथताथको प्राप्ताङ्कका आधारमा,  

(घ) खण्ड (ग) बमोशजम पतन उभमेदवारको योग्यताक्रम 
नछुवट्टएमा सभबशन्धत पदको सेवा प्रवेशको लातग 
तोवकएको न्यूनतम शैशिक योग्यताको प्राप्ताङ्कको 
प्रततशतको आधारमा, 

(ङ) खण्ड (घ) बमोशजम पतन उभमेदवारहरूको 
योग्यताक्रम नछुवट्टएमा ववज्ञापन गररएको पदभन्दा 
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एक तह मतुनको पदमा बहाल रहेको व्यहोरा 
दरखास्त फाराममा उल्लेख गरेको भए त्यस्तो पदको 
जेष्ठताका आधारमा,  

(च) खण्ड (ङ) बमोशजम पतन उभमेदवारहरूको 
योग्यताक्रम नछुवट्टएमा उमेरको ज्येष्ठताका आधारमा,  

(छ) अन्तवाथताथबाट मात्र छनौट गररने पदका हकमा खण्ड 
(घ),  (ङ) वा (च) को आधारमा ।  

(३) उपतनयम (२) मा उशल्लशखत आधार बमोशजम पतन 
उभमेदवारहरूको योग्यताक्रम नछुवट्टएमा आयोगले तनधाथरण गरे बमोशजम 
योग्यताक्रम कायम गरी ऐनको दफा ४६ बमोशजम अशन्तम नततजा 
प्रकाशन गररनेछ ।  

(४) उपतनयम (३) बमोशजम अशन्तम नततजा प्रकाशन गदाथ 
आयोगले तलएको समानस्तरको एकभन्दा बढी पदको परीिामा उत्तीणथ 
हनुे उभमेदवारलाई दोहोरो नपने गरी पवहले नततजा प्रकाशन हनु े एक 
पदमा मात्र समावेश गररनेछ ।  

(५) यस तनयम बमोशजम आन्तररक प्रततयोतगताको आधारमा 
हनुे बढुवाको योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गनुथ अगातड सभबशन्धत 
उभमेदवार उपर बढुवाको उभमेदवार हनु नपाउने गरी ववभागीय सजाय 
भए नभएको बझु्नपुनेछ । यसरी बझु्दा कुनै उभमेदवारले त्यस्तो 
ववभागीय सजाय पाएको भएमा त्यस्तो उभमेदवारको नाम हटाई 
योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गनुथ पनेछ । 

(६) योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सभबन्धी अन्य व्यवस्र्ा 
आयोगले तनधाथरण गरे बमोशजम हनुेछ ।  

३१. वैकशल्पक उभमेदवारको सूचीः तनयम ३० बमोशजम उभमेदवारको 
योग्यताक्रम अनसुार अशन्तम नततजा प्रकाशन गदाथ अनसूुची–५ 
बमोशजमको संख्यामा वैकशल्पक उभमेदवारको सूची समेत प्रकाशन गनुथ 
पनेछ । 
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 तर, (१) वैकशल्पक उभमेदवारको सूची प्रकाशन गदाथ पयाथप्त 
संख्यामा उभमेदवार उपलब्ध हनु नसकेमा सो अनसूुचीमा उल्लेख 
भएको भन्दा कम संख्यामा पतन उभमेदवारको वैकशल्पक सूची प्रकाशन 
गनथ सवकनेछ । 

(२) खलुा र समावेशी समूहको एकमषु्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन 
हनुे ववज्ञापनमा एउटै सेवा, समूह, उपसमूह वा तहको पतछल्लो 
ववज्ञापनबाट तसफाररस हनु े उभमेदवारको नाम अशघल्लो ववज्ञापनको 
वैकशल्पक सूचीमा समावेश नगरी क्रमशः तनज भन्दा पतछल्लो क्रमको 
उभमेदवारको नाम समावेश गरी वैकशल्पक सूची प्रकाशन गनथ 
सवकनछे।  

३२. तनयशुक्तको लातग तसफाररस गनेः (१) ऐनको दफा ५० को उपदफा (१) 
बमोशजम आयोगले तनयशुक्तको लातग अशख्तयारवाला समि तसफाररस 
पिाउँदा सभबशन्धत उभमेदवारले बझुाएको एक प्रतत दरखास्त फाराम र 
सो सार् पेश भएका प्रमाणपत्रका प्रतततलवपहरू समेत पिाउन ुपनेछ । 

(२) आयोगले सहायक स्तरको पदको तनयशुक्तको लातग 
अशख्तयारवाला समि तसफाररस गदाथ देहायका आधारमा गनेछः– 

(क) सभभव भएसभम उभमेदवारले रोजेको कायाथलय, तर 
एकभन्दा बढी उभमेदवारले एउटै कायाथलय रोजेको 
अवस्र्ामा पवहलो योग्यताक्रममा रहेको उभमेदवारले 
प्रार्तमकता पाउनेछ । 

(ख) उभमेदवारले रोजेको कायाथलय बाँकी नरहे वा कुनै 
पतन कायाथलय रोजेको नभएमा त्यस्ता उभमेदवारलाई 
योग्यता क्रमानसुार घर पायकको कायाथलय ।  

३३. वैकशल्पक उभमेदवार तसफाररस गनेः (१) आयोगले ऐनको दफा ५१ को 
उपदफा (२) को अवस्र्ाको अततररक्त देहायको अवस्र्ामा वैकशल्पक 
उभमेदवारको सूचीमा रहेका उभमेदवारलाई योग्यताक्रम अनसुार 
तनयशुक्तको लातग तसफाररस गनेछः- 
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(क) तनयशुक्तको लातग तसफाररस गररएको उभमेदवारले 
तनयशुक्तको सूचना पाएको वा सूचना प्रकाशशत भएको 
तमततले तीस ददनतभत्र तनयशुक्त पत्र नतलएमा, तर 
तनयशुक्तको लातग तसफाररस भएको उभमेदवारले 
सभबशन्धत कायाथलयमा आफैं  उपशस्र्त भई तनयशुक्त 
नतलन े व्यहोराको तनवेदन पेश गरी सनाखत गरेमा 
यस खण्ड बमोशजमको अवतध ननाघे पतन वैकशल्पक 
उभमेदवारलाई तनयशुक्तको लातग तसफाररस गनथ 
सवकनछे ।  

(ख) तनयशुक्तको लातग तसफाररस गररएको उभमेदवारले 
तनयशुक्त बशुझतलएको तमततले प्रचतलत कानून 
बमोशजमको अवतध तभत्र सभबशन्धत कायाथलयमा 
बहाली नगरेको आधारमा अशख्तयारवालाले तनजको 
तनयशुक्त बदर गरेमा । 

(ग) आयोगबाट तनयशुक्तको लातग तसफाररस गररएको कुनै 
उभमेदवार तसफाररस हुँदाका बखत प्रचतलत कानून 
बमोशजम अयोग्य रहेको कुरा तसफाररस भई सके 
पश्चात मात्र जानकारी हनु आई आयोगबाट त्यस्तो 
उभमेदवारको तसफाररस रद्द भई अशख्तयारवालाले 
तनजको तनयशुक्त बदर गरेमा। 

(घ) तनयशुक्तको लातग तसफाररस गररएको उभमेदवारको 
तसफाररस भएको तमततले एक वषथतभत्र मतृ्य ुभई वा 
तनजले तनयशुक्त तलएको पदबाट राजीनामा ददई वा 
तनजको अन्य पदमा तनयशुक्त भई तनजले तनयशुक्त 
तलएको पद ररक्त हनु आएमा वा खण्ड (क), (ख) 
वा (ग) बमोशजमको अवस्र्ा परेमा। 
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(२) उपतनयम (१) को अशख्तयारवालाले पद ररक्त भएको 
तमततले सात ददनतभत्र आयोगलाई जानकारी ददन ुपनेछ ।  

(३) उपतनयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन पद 
ररक्त भएको सात ददन तभत्र जानकारी ददन नसकेको मनातसव कारण 
सवहत अशख्तयारवालाबाट लेखी आएमा आयोगले वैकशल्पक सूचीमा 
रहेको उभमेदवारलाई योग्यताक्रम अनसुार तनयशुक्तको लातग तसफाररस 
गनथ स्नेछ ।  

तर आयोगले तनयशुक्तको लातग तसफाररस गरेको एक वषथ सात 
ददन पतछ प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा वैकशल्पक उभमेदवारलाई 
तनयशुक्तको लातग तसफाररस गने छैन । 

३४. अस्र्ायी उभमेदवारको सूची प्रकाशन गनेः (१) ऐनको दफा ४६ तर्ा 
तनयम ३० बमोशजम अशन्तम नततजा प्रकाशन गदाथ अस्र्ायी तनयशुक्तको 
प्रयोजनको लातग समेत योग्यताक्रम अनसुारको सूची प्रकाशन गनुथ 
पनेछ।  

(२) उपतनयम (१) बमोशजम अस्र्ायी योग्यताक्रमको सूची 
प्रकाशन गदाथ प्रततयोतगता तफथ  अन्तवाथताथमा समावेश भएका तर 
वैकशल्पक उभमेदवारको सूचीमा समावेश हनु नसकेका र तलशखत 
परीिाबाट अन्तवाथताथका लातग छनौट हनु नसकेका तर उत्तीणाथङ्क प्राप्त 
गरेका उभमेदवारहरू मध्येबाट योग्यताक्रमको आधारमा माग गररएको 
पद संख्याको बीस प्रततशतसभम उभमेदवारहरूको नाम समावेश गनुथ 
पनेछ ।  

तर बीस प्रततशतसभम उभमेदवारहरूको नाम समावेश गदाथ 
एकजना मात्र उभमेदवार हनुे भएमा कभतीमा दईु जना उभमेदवारको 
नाम समावेश गनुथ पनेछ ।   

(३) उपतनयम (१) वा (२) बमोशजम अस्र्ायी तनयशुक्तको 
प्रयोजनको लातग सूची प्रकाशन गदाथ प्रयोगात्मक परीिा हनुे पदको 
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हकमा त्यस्तो परीिामा उत्तीणाथङ्क हातसल नगने उभमेदवारको नाम 
समावेश गररने छैन ।  

(४) तनयम ३५ को उपतनयम (३) को अवस्र्ामा बाहेक यस 
तनयम बमोशजम प्रकाशन भएको सूची सोही पदको अको ववज्ञापनको 
नततजा प्रकाशन नभएसभम कायम रहनछे ।  

३५. अस्र्ायी तनयशुक्तको लातग तसफाररस गनेः (१) सेवा, समूह तर्ा 
उपसमूहसँग सभबशन्धत प्रचतलत कानून बमोशजम अस्र्ायी तनयशुक्तको 
लातग आयोगमा माग भई आएमा आयोगले वैकशल्पक उभमेदवारको 
सूचीमा नाम समावेश भई स्र्ायी तनयशुक्त हनु नसकेका र अस्र्ायी 
उभमेदवारको सूचीमा रहेका उभमेदवारहरू मध्येबाट योग्यताक्रमको 
आधारमा तसफाररस गनेछ। 

(२) उपतनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
वैकशल्पक तर्ा अस्र्ायी सूचीमा समावेश भएका उभमेदवारको संख्या 
भन्दा अस्र्ायी तनयशुक्तको लातग माग भएको संख्या बढी भएमा 
आयोगले सो भन्दा अशघल्लो ववज्ञापनमा वैकशल्पक तर्ा अस्र्ायी सूचीमा 
रहेको उभमेदवारलाई समेत अस्र्ायी तनयशुक्तको लातग तसफाररस गनथ 
स्नेछ ।  

(३) यस तनयम बमोशजम अस्र्ायी तनयशुक्तको लातग तसफाररस 
गदाथ बढीमा छ मवहनाको लातग तसफाररस गनुथ पनेछ ।  

३६. रद्द गनथ स्नःे आयोगले तलएको परीिामा प्रश्नपत्र पररमाजथन, प्रश्नपत्र 
छपाई, उत्तरपशुस्तका परीिण वा अन्तवाथताथ सभबन्धी काममा संलग्न 
भएको दि वा कमथचारीको नशजकको नातेदार त्यस्तो परीिामा 
उभमेदवार भई सो परीिामा सफल भएको प्रमाशणत भएमा तनजको 
परीिा वा अन्तवाथताथ वा तनयशुक्तको तसफाररस रद्द गनथ स्नेछ र तनजले 
तनयशुक्त पाइसकेको भए प्रचतलत कानून बमोशजम आवश्यक कारबाही 
चलाउन सभबशन्धत तनकायमा तसफाररस गरी पिाउन स्नेछ ।  
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स्पिीकरणः यस तनयमको प्रयोजनको लातग नशजकको नातेदार 
भन्नाले बाब,ु आमा, पतत, पत्नी, छोरा–छोरी, दाज–ुभाई, दददी–बवहनी, भाउज–ु

बहुारी, आमाज,ु नन्द, जेिाज,ु देवर,  जेिानी, देउरानी, काका–काकी, 
िूलोबबुा–िूलीआमा, सानाबा–सानीआमा, भततजा–भततजी, भाञ्जा–भाञ्जी, 
तभनाज–ुज्वाई, मामा–माइज,ू फुप–ुफुपाजू, साला–साली र तीनका छोराछोरी 
सभझन ुपछथ ।  

पररच्छेद–९ 

ववभागीय सजायको परामशथ सभबन्धी व्यवस्र्ा 
३७. ववभागीय सजाय सभबन्धी परामशथः (१) ऐनको दफा ५४ बमोशजम 

ववभागीय सजायको परामशथ माग गदाथ सभबशन्धत फाइल सार् अनसूुची–
६ बमोशजमको फाराम भरी संलग्न गनुथ पनेछ । 

(२) कुनै कमथचारीलाई एक प्रकारको ववभागीय सजाय गनथ 
आयोगमा परामशथ माग गररएकोमा आयोगबाट सो ववषयमा परामशथ 
उपलब्ध नहुदैँ वा परामशथ उपलब्ध भएपतछ सो कमथचारीलाई प्रस्ताव 
गररएको सजायमा पररवतथन गने गरी पनुः परामशथ माग गनथ सवकन े
छैन।  

(३) उपतनयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
सभबशन्धत कमथचारीले काब ु बावहरको पररशस्र्तत परी अशघ स्पिीकरण 
ददन नसकेको कारण देखाई तनवेदन ददएमा वा अशघ पेश गनथ नसकेको 
महत्वपूणथ सबतु प्रमाण पतछ पेश हनु आएको कारणबाट सजाय गने 
अतधकारीलाई सजाय पररवतथन गनुथ पछथ भने्न लागेमा सोको कारण सवहत 
आफ्नो राय उल्लेख गरी पवहले प्रस्ताव गरेको सजाय पररवतथन गनथ 
आयोगको पनुः परामशथ माग गनथ सवकनेछ । 

(४) यस तनयम बमोशजम आयोगको परामशथ माग गरी फाइल 
पिाउँदा सभबशन्धत तनकायको प्रमखु माफथ त पिाउन ुपनेछ।  
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पररच्छेद–१० 

बढुवा र सो उपरको उजरूी सभबन्धी व्यवस्र्ा 
३८.  बढुवाको ववज्ञापनः (१) आयोगले प्रचतलत कानून बमोशजम प्रदेश 

तनजामती सेवा वा  प्रदेश सेवाको पदमा बढुवाको लातग कायथतातलका 
बमोशजम बढुवाको ववज्ञापनसमूहमा  प्रकाशन गनेछ। 

(२) उपतनयम (१) बमोशजम ववज्ञापन प्रकाशन गदाथ बढुवा 
गररने पद, तह, संख्या, सेवा, समूह, उपसमूह, उभमेदवार हनु आवश्यक पने 
सेवा अवतध, न्यूनतम शैशिक योग्यता, दरखास्त बझुाउन ेभयाद र स्र्ान 
तर्ा आयोगले तोकेको अन्य आवश्यक वववरण समेत खलुाउन ुपनेछ। 

(३) उपतनयम (१) बमोशजम प्रकाशशत ववज्ञापनमा उल्लेख भए 
बमोशजमको वववरण संलग्न गरी सभभाव्य उभमेदवारहरूले दरखास्त 
फाराम आयोगमा बझुाउन ुपनेछ ।  

(४) उपतनयम (३) बमोशजम प्राप्त हनु आएका दरखास्तहरू 
आयोगले सभबशन्धत बढुवा सतमततको सशचवालयमा पिाउन ुपनेछ । 

(५) बढुवा सभबन्धी दरखास्त फारामको ढाँचा र दरखास्त 
दस्तरु आयोगले तोके बमोशजम हनुेछ ।  

३९. प्रततयोतगतात्मक परीिाद्वारा हनु े बढुवाको ववज्ञापनः  (१) आयोगले प्रदेश 
तनजामती सेवा वा प्रदेश  सेवा समूह सभबन्धी प्रचतलत कानून बमोशजम 
प्रततयोतगतात्मक परीिाको आधारमा हनुे बढुवाको लातग कायथतातलका 
बमोशजम ववज्ञापन प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उपतनयम (१) बमोशजमको ववज्ञापनमा बढुवा गररने पद, 

तह, संख्या, सेवा, समूह, उपसमूह, उभमेदवार हनु आवश्यक पने सेवा 
अवतध, न्यूनतम शैशिक योग्यता, दरखास्त बझुाउने भयाद र स्र्ान तर्ा 
आयोगले आवश्यक सभझेका अन्य वववरण समेत खलुाउन ुपनेछ । 

(३) सभभाव्य उभमेदवारले उपतनयम (१) बमोशजम प्रकाशशत 
ववज्ञापनमा उल्लेख भए बमोशजमको वववरण संलग्न गरी दरखास्त 
फाराम बझुाउन ुपनेछ । 
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(४) बढुवा सभबन्धी दरखास्त फारामको ढाँचा, दरखास्त दस्तरु 
र परीिा दस्तरु आयोगले तोके बमोशजम हनुछे ।  

४०. बढुवा उपरको उजरूीः (१) सेवा समूह सभबन्धी प्रचतलत कानून बमोशजम  
सतमततले गरेको बढुवा तसफाररसमा शचत्त नबझु्ने सभभाव्य उभमेदवारले 
सभबशन्धत सेवा शतथ सभबन्धी कानूनमा तोवकएको भयादतभत्र उजूरकताथ 
स्वयं उपशस्र्त भई आयोगले तोकेको दस्तरु, आफूले बढुवा पाउन ुपने 
स्पि आधार र प्रमाण समेत संलग्न राखी आयोगमा उजूरी ददन स्नेछ 
।  

(२) उपतनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
उजूरी गनथ उजूरकताथ आयोगमा आफै उपशस्र्त हनु नसकेमा सोको 
कारण खलुाई कुनै प्रदेश सेवाको कमथचारीले उजूरीकताथले ददन चाहेको 
उजूरी आयोगमा ददन स्नछे । 

तर त्यसरी आयोगमा उजूरी ददन ल्याउने कमथचारीले उजूरीको 
व्यहोरा र दस्तखत सभबशन्धत उजूरीकताथको नै हो भनी आयोग समि 
सनाखत गरी सहीछाप गनुथ पनेछ । 

(३) उपतनयम (१) वा (२) बमोशजम आयोगमा बढुवा उपरको 
उजूरी पनथ आएमा सभबशन्धत बढुवा सतमततको प्रततवक्रया, बढुवा 
तसफाररस भएका र उजूरकताथको व्यशक्तगत वववरण, कायथसभपादन 
मूल्याङ्कन फाराम र अन्य सभबशन्धत आवश्यक कागजात समेत बढुवा 
सतमततको सशचवालयसँग माग गरी आयोगले त्यस्तो बढुवा उजूरीको 
सभबन्धमा तनणथय गनेछ ।  

(४) यस तनयमावलीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन उपतनयम (३) बमोशजमका वववरण तर्ा कागजात प्राप्त भएको 
कभतीमा सात ददन परुा नभई आयोगले तनणथय गने छैन । 

(५) उपतनयम (३) बमोशजम आयोगबाट भएको तनणथय 
कायाथन्वयनको लातग सभबशन्धत बढुवा सतमततको सशचवालयमा पिाउन ु
पनेछ ।  
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पररच्छेद–११ 

ववववध 

४१. दि वा ववशषेज्ञको सूची राख्नःे (१) आयोगबाट तलइने परीिा सभबन्धी 
कामको लातग आयोगले ववतभन्न दि वा ववशेषज्ञको सूची तयार गनेछ।  

(२) उपतनयम (१) बमोशजमको सूची प्रत्येक वषथ आयोगले 
अद्यावतधक गनेछ ।  

४२. कायथतातलका बनाउनःे (१) आयोगले आफ्नो काम कारबाहीलाई 
व्यवशस्र्त र तनयतमत गनथ कायथतातलका बनाई लागू गनेछ । 

(२) उपतनयम (१) बमोशजमको कायथतातलकामा आयोगले 
आवश्यकता अनसुार हेरफेर गनथ स्नेछ ।   

४३. पदपूततथ सभबन्धी कायथमा सहयोग गनथ तर्ा प्रतततनतध खटाउन स्नःे (१) 
प्रदेश अन्य सरकारी सेवा वा सावथजतनक संस्र्ाका कमथचारीको पदपूततथ 
सभबन्धमा सभबशन्धत तनकायबाट अनरुोध भई आएमा आयोगले ती 
तनकायहरुको पदपूततथ सभबन्धी कायथ सभपन्न गनथ आवश्यक सहयोग गनथ 
स्नेछ । 

(२) आयोगको प्रतततनतधत्व हनुे गरी सभबशन्धत कानूनमा 
व्यवस्र्ा भएमा अन्य सरकारी सेवा वा सावथजतनक संस्र्ाका कमथचारीको 
पदपूततथ सभबन्धमा आयोगले प्रतततनतध खटाउन स्नेछ।  

तर पदपूततथ सभबन्धमा आयोगले तनधाथरण गरेका प्रकृयाहरु परुा गने 
सतुनशश्चतता नभएको तनकायमा पदपूततथको लातग आयोगले प्रतततनतध 
खटाउन ेछैन ।  

४४. नक्कल ददन ेसभबन्धी कायथववतधः (१) आयोगको तनणथय वा कागजातको 
नक्कल तलन चाहने सरोकारवालाले आयोगमा तनवेदन ददन ुपनेछ र यसरी 
तनवेदन ददएमा आयोगले तोकेको दस्तरु तलई नक्कल ददन स्नेछ । तर 
सरकारी कायाथलयलाई नक्कल उपलब्ध गराउँदा कुनै दस्तरु लाग्ने छैन। 
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(२) उपतनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
आयोगले गो्य राख्न ु पने िहर् याएको कागजातको नक्कल उपलब्ध 
गराउने छैन । 

४५. जानकारी ददन ुपनेः प्रदेश शस्र्त सरकारी कायाथलयले आयोगलाई आफ्नो 
कायाथलयमा स्र्ायी वा अस्र्ायी तनयशुक्त भएका र बढुवा तर्ा कायम 
मकुायम मकुरर भएका प्रदेश तनजामती सेवा वा प्रदेश सेवाका 
कमथचारीहरूको जानकारी ददन ुपनेछ ।  

४६. तनयमावलीमा संशोधनः आयोगले आवश्यकता अनसुार यस तनयमावलीमा 
संशोधन गनथ स्नेछ ।  

४७. खारेजी र बचाउः (१) प्रदेश लोक सेवा आयोग तनयमावली¸ २०७७ 
लाई खारेज गररएको छ । 

   (२)“प्रदेश लोक सेवा आयोग तनयमावली¸ २०७७” बमोशजम 
भएको काम कारवाही यसै तनयमावली बमोशजम भए गरेको मातननछे । 
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अनसुचुी –१ 

(तनयम ३ को उपतनयम (१) सगँ सभबशन्धत) 
ररक्त पदपूततथको लातग माग गदाथ भनुथ पने फारम 

माग गने कायाथलयको नाम र िेगानाः  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

क्र. 
सं. 

माग 
पद/ 
तहको 
नाम 

पद, 
तह 

सेवा/ 

समूह/ 

उपसमूह 

स्र्ायी/ 

अस्र्ायी 
आवश्यक  

न्यूनतम 

शैशिक योग्यता 

संशिप्त  

कायथवववरण 

  र 
उभमेदवारले 
शरुुमा 
काम गनुथ 
पने 
शजल्ला/ 
स्र्ानीय तह  

अशघल्लो दईु 
आ.व.मा माग 
भई पूततथ हनुे 
बाँकी पद 
संख्या 

यस आ.व. 
को माग नयाँ 
पद सजृना वा 
ररक्त भई 
माग गररएको 
संख्या 

कुल 
माग 
पद  

संख्या  

कैवफयत 

खलुाको 
लातग 

बढुवाको 
लातग 

आ.व. 
...को 

आ.व. 
...को 

नयाँ 
पद  

सजृना 

ररक्त 

              



 खण्ड ४) अततररक्ताङ्क २ प्रदेश राजपत्र भाग 2 तमतत2077/0६/२८   

28 
 

         

रिव्यः- 
(१) महल ८ अन्तगथतको पवहलो कोलममा दईु आ.व.को वववरण 

खलुाउने ।  

(२) महल ८ अन्तगथतको दोस्रो कोलममा नयाँ पद सजृना भएको भए 
कुन तमततमा भएको हो खलुाउने र ररक्त भएको भए कसरी ररक्त 
भएको हो कैवफयत  महलमा अतनवायथ रुपमा खलुाउन ुपनेछ ।  

(३) अन्य आवश्यक कुराहरु भएमा उल्लेख गनेः-..................... 

 
 

         

    कायाथलय प्रमखुकोः-   

     दस्तखतः- 

     तमततः- 

     नाम,र्रः- 

     पद/तहः- 
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अनसूुची –२ 

(तनयम २३ को उपतनयम (१) सगँ सभबशन्धत) 
तलशखत तर्ा प्रयोगात्मक परीिाको नततजा प्रकाशन गदाथको संख्या 

१.  तलशखत परीिाको नततजा प्रकाशन गदाथ माग भएको ररक्त पद संख्यामा देहाय बमोशजम उत्तीणथ उभमेदवारहरु र्प गनुथ 
पनेछ ।  

क्र.सं.   माग भएको ररक्त पद/तह संख्या उभमेदवार संख्या  र्प हनुे संख्या   कायम हनुे 
(१)     १ देशख ५ सभम भएमा                    २       ३ देशख ७ सभम 

(२) ६ देशख १० सभम भएमा             ३       ९ देशख १३ सभम 

(३) ११ देशख १५ सभम भएमा             ४       १५ देशख १९ सभम  

(४) १६ देशख २० सभम भएमा             ५  २१ देशख २५ सभम 

(५) २१ देशख २५ सभम भएमा            ६       २७ देशख ३१ सभम 

(६) २६ देशख ३० सभम भएमा             ७       ३३ देशख ३७ सभम  

(७) ३१ देशख ३५ सभम भएमा             ८        ३९ देशख ४३ सभम 

(८) ३६ देशख ४० सभम भएमा             ९        ४५ देशख ४९ सभम 

(९) ४१ र सो मातर् जततसकैु भएमा २० प्रततशत 
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२.  एकीकृत परीिा प्रणाली अन्तगथतको ववज्ञापनमध्ये समान शैशिक योग्यता 
भएको परीिाको हकमा खण्ड (१) बमोशजम कायम हनुे उभमेदवारको 
संख्यामा दश प्रततशत र्प गरी उभमेदवार संख्या कायम गररनछे भन े
न्यूनतम शैशिक योग्यता छुट्टाछुटै्ट तोवकएको परीिाको हकमा खण्ड (१) 
बमोशजम कायम हनुे उभमेदवार संख्या त्यसरी छुट्टाछुटै्ट न्यूनतम शैशिक 
योग्यता भएका सेवा वा समूह वा उपसमूहका लातग समेत पगेु नपगेुको 
वहसाव गरी सो संख्या नपगुञु्जले प्राप्ताङ्क ल्याउने सबै उभमेदवारको नाम 
समेत समावेश गरी नततजा प्रकाशन गनुथ पनेछ ।  

स्पिीकरणः यस तनयमावलीको अनसूुचीको लातग “एकीकृत 
परीिा प्रणाली” भन्नाले एउटै तहका ववतभन्न सेवा वा समूह वा उप समूहमा 
रहेका ववतभन्न पदहरुका लातग सञ्चालन हनुे परीिा मध्ये सवै वा केही 
तबषयमा एउटै परीिाको माध्यमबाट सञ्चालन गने परीिा प्रणाली सभझन ु
पछथ ।  

३. प्रयोगात्मक परीिा हनुे प्राववतधक पदमा तलशखत परीिाबाट प्रयोगात्मक 
परीिाको लातग छनौट गदाथ ररक्त माग पद संख्या १ देशख ५ सभम भएमा 
र्प ५ जना उभमेदवारको नाम समावेश गनुथ पनेछ । माग भएको ररक्त 
पद संख्या ६ वा सो भन्दा बढी भएमा माग भएको पद संख्याको दोब्बर 
संख्यामा उभमेदवारको नाम समावेश गरी नततजा प्रकाशन गनुथ पनेछ ।  

४. समान स्तरका ववतभन्न पदको लातग एउटै समयमा भएको तभन्दा तभन्दै 
ववज्ञापन बमोशजमको तलशखत परीिाको नततजा प्रकाशन गदाथ अन्य पदको 
नततजामा नाम समावेश भएका मध्ये जततजना उभमेदवारको नाम त्यसपतछ 
प्रकाशन हनुे पदको नततजामा समावेश भएको छ त्यततकै संख्यामा र्प 
उभमेदवारहरुको नाम समावेश गरी नततजामा प्रकाशन गनुथ पनेछ ।  

५.  खण्ड (२) र (३) बमोशजम नततजा प्रकाशन गदाथ अशन्तम प्राप्ताङ्क समान 
भएका उभमेदवार एकभन्दा बढी भएमा त्यस्ता सबै उभमेदवारको नाम 
तलशखत परीिाको नततजामा समावेश गनुथ पनेछ।  
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६.  खण्ड (२) र (३) बमोशजम नततजाको लातग संख्या तनधाथरण गदाथ ०.५ 
(शून्य दशमलव पाँच) वा सो भन्दा बढी हनु आएमा मात्र पूणथ अङ्क एक 
मानु्न पनेछ ।  

७.  खण्ड (१) वा (२) वा (३) बमोशजम नततजा प्रकाशन गदाथ कुनै कदिनाई 
आईपरेमा आयोगले आवश्यक व्यवस्र्ा गनथ स्नेछ ।  

८.  मातर्ल्लो तह वा पदमा पवहले नै तनयशुक्तको लातग तसफाररस भैसकेको 
उभमेदवारको नाम अको पदको ववज्ञापनको तलशखत परीिाको नततजामा 
समावेश गररने छैन र समावेश नभएको संख्या बराबर अन्य 
उभमेदवारहरुको नाम समावेश गरी नततजा प्रकाशन गनुथ पनेछ ।  
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अनसूुची – ३ 

(तनयम २७ को उपतनयम (१) र (३) सगँ सभबशन्धत) 
अन्तवाथताथको मूल्याङ्कन फारम 

ववज्ञापन नं. :     पदः   तहः 
सेवाः    समूहः      उपसमूहः 
पदसंख्याः           उभमेदवार संख्याः  सभबशन्धत मन्त्रालयः  

अन्तवाथताथ तमततः 
क्र.सं. रोल नं. उभमेदवारको 

नाम, र्र 

सामान्य ज्ञान,  ववषय 
सभबन्धी ज्ञान र 
व्यशक्तत्व 

कैवफयत 

प्राप्ताङ्क 

अङ्कमा अिरमा 
      

 

मातर् उशल्लशखत ववज्ञापनमा सहभागी कुनै पतन उभमेदवार मेरो पतत, पत्नी 
तर्ा छोरा, छोरी, दाज–ुभाइ, दददी–बवहनी, भाउज–ुबहुारी, जेिाज,ु देवर, जेिानी, 
देउरानी, आमाज,ु नन्द, काका–काकी, िुलोबबुा–िूली–आमा, सानाबा–सानीआमा, 
भततजा–भततजी, भाञ्जा–भाञ्जी, तभनाज–ुज्वाई, मामा–माइज्यू, फुप–ुफुपाज्यू, साला–साली 
र तीनका छोराछोरी नाता पदैन । 

  

    अन्तवाथताथ सतमततको अध्यि/सदस्यको 
दस्तखतः  

     नाम, र्रः 
     पद/तहः 
     तमततः 
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रिव्यः  

(१) अन्तवाथताथ तलइन लागेको पदको ववज्ञापनमा अन्तवाथताथ सतमततका अध्यि 
तर्ा सदस्यहरुका मातर् उशल्लशखत कुनै नाता पने भएमा त्यस्तो 
अन्तवाथताथकताथले उक्त समूहको सो ददनको अन्तवाथताथमा भाग तलन ुहुँदैन । 

(२) अन्तवाथताथमा अतधकतम ७०% भन्दा बढी र न्यूनतम ४०% भन्दा कम 
अङ्क ददंदा पषु्ट्याई ददन ुपनेछ ।  

अन्तवाथताथ गदाथ अन्तवाथताथकताथले ध्यान ददन ुपने कुरा  

१. पदको कायथ वववरण 

   यस अन्तगथत सवथप्रर्म काम तर्ा पदको कायथ वववरण हेने ुथ पनेछ ।  

२. दरखास्त वववरण अध्ययन 

   दरखास्त वववरण अध्ययन गरी उभमेदवारको शैशिक उपलशब्ध, अनभुव, 

अतभरुची आदद उशल्लशखत वायोडाटालाई ध्यान ददन ुपनेछ ।  

३. (क) सेवा, समूह सभबन्धी ज्ञान 

उभमेदवारको सेवा, समूह सभबन्धी कामको ज्ञान, अनभुव सभबशन्धत 
िेत्रको अध्ययन एवं प्रकाशशत कृतत, तातलम आदद कुराहरु पदका लातग 
कतत उपयोगी छन ्तनजले कुनै पदमा रही काम गरी सकेको भए त्यस 
बारे तनजको ज्ञान कततको छ र हालको पदसँग तनजले प्राप्त गरेको 
ज्ञानको कततको सभबन्ध छ ? आदद कुरालाई ध्यान ददन ुपनेछ ।  

(ख) राविय तर्ा अन्तराथविय ववषय सभबन्धी ज्ञान 

  देशको सामाशजक, आतर्थक, राजनैततक र अन्तराथविय ववषय सभबन्धी 
जानकारी तलन ुपनेंछ ।  

(ग) कामको अनभुव 

 यस सन्दभथमा ववज्ञावपत पदसगँ सभबशन्धत काममा कुन तहमा कतत बषथ 
रही अनभुव प्राप्त गरेको छ, पदको काममा ववशषे योगदान एवं अनभुव 
भएमा सो सभबन्धी ववषयमा दि एवं ववशेषज्ञले दृवि ददन े।  
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     (घ) रुची (Aptitude) 
 सभबशन्धत पद सभबन्धी शशिा प्राप्त गरे तापतन त्यस पदका तनशभत 

व्यशक्तत्व र वास्तववक अतभरुशच छ वक छैन, सो बारे ध्यान ददन ुपनेछ। 

४. अततररक्त वक्रयाकलाप 

 सामाशजक, पाररवाररक, व्यावसावयक, खेलकुद, मनोरञ्जन, शौख (Hobby) 
आदद वक्रयाकलापमा कुन प्रकारको संलग्नता छ ? आदद कुरामा 
जानकारी तलने ।  

५. व्यशक्तत्व परीिण  

यस परीिणबाट उभमेदवारको गणु अवगणु केलाउन सवकन्छ, जसका 
आधार मखु्य दईु प्रकारका छन ्:- 

 (क) संगिनात्मक व्यवहार प्रदशथन 

 यस अन्तगथत उभमेदवारको अतभव्यशक्त मनोबशृत्त, अतभरुशच, शचन्तन–

शशक्त, बौविक शस्र्तत, महत्वाकांिा, सहयोगी भावना आदद ववषयहरु 
संगदित देशखएमा एक गणुी उभमेदवारको रुपमा मूल्यांकन गनथ 
सवकन्छ ।  

 (ख) असंगिनात्मक व्यवहार प्रदशथन 

 अस्पि बोल्ने, भकभकाउन,े हडबडाउन,े अपररप्वता, असन्तवुि, 

अस्वस्र्ता, असामाशजकता आदद व्यवहारबाट उभमेदवारलाई 
अवगणुी एवं असन्ततुलत व्यशक्तत्वको रुपमा शचतनन्छ ।  
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अनसूुची –४ 

(तनयम २७ को उपतनयम (२) सगँ सभबशन्धत) 
अन्तवाथताथको अङ्कभार 

१.  तलशखत परीिाको पूणाथङ्क १०० भएमा त्यसको अन्तवाथताथको अङ्कभार २० 
(बीस) कायम गररनेछ । यस पतछ तलशखत परीिाको पूणाथङ्कमा र्प हनु े
प्रत्येक १०० पूणाथङ्कतभत्र अन्तवाथताथको अङ्कभारमा १० अङ्कका दरले र्प 
गनुथ पनेछ ।  

    उदाहरणार्थः 
तलशखत परीिाको 
पूणाथङ्क 

अन्तवाथताथको अङ्कभार 
  

कैवफयत  

 

१०० सभम  २०+०=२०   

२०० सभम  २०+१०=३० 

३०० सभम  २०+१०+१०=४० 

४०० सभम  २०+१०+१०+१०=५० 

     

२. एवककृत परीिा प्रणाली लागू भएको सेवा, समूह वा उपसमूहको पदको 
अन्तवाथताथको अङ्कभार कायम गदाथ देहायको पत्र बाहेकको तलशखत परीिाको 
पूणाथङ्कको आधारमा कायम गनुथ पनेछः- 

(क) कुनै सेवा, समूह उपसमूहको पदको लातग मात्र उभमेदवार 
हनु आवश्यक पने र्प पत्र,  

(ख)  अशन्तम चरणमा अङ्क गणना गदाथ परुा प्राप्ताङ्क गणना नभई 
तनशश्चत प्रततशत मात्र गणना हनुे पत्र । 

३. प्रततशतको वहसाबले तलशखत परीिाको पूणाथङ्कको तलुनामा अन्तवाथताथ अङ्कभार 
२०% भन्दा बढी १०% भन्दा कम हनुे छैन । 

४. अन्तवाथताथद्वारा मात्र पदपूततथ हनुे पदको लातग अन्तवाथताथको पूणाथङ्क १०० 
हनुेछ ।  
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अनसूुची –५ 

(तनयम ३१ सगँ सभबशन्धत) 
वैकशल्पक उभमेदवारको संख्या 

१. उभमेदवारको तनयशुक्तको लातग योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गदाथ देहाय 
बमोशजमको संख्यामा वैकशल्पक उभमेदवार समावेश गरी सूची प्रकाशन गनुथ 
पनेछ ।  

तस.नं.   माग भएको ररक्त पदसंख्या  वैकशल्पक उभमेदवारको सं. 
   (१)  १ देशख ३ सभम भएमा    १ 

   (२)  ४ देशख ८ सभम भएमा     २ 

   (३)  ९ देशख १५ सभम भएमा    ३ 

   (४)  १६ देशख २० सभम भएमा    ४ 

   (५)  २१ र सो भन्दा मातर् जततसकैु भएपतन  –२० प्रततशत  

२. एकीकृत परीिा प्रणाली अन्तगथतको ववज्ञापनको हकमा उभमेदवारले उल्लेख 
गरेको प्रार्तमकताक्रमको आधारमा तसफाररसको योग्यताक्रममा नपरेका 
सबै उभमेदवार समावेश हनुे गरी वैकशल्पक उभमेदवारको सूची प्रकाशन 
गनुथ पनेछ ।  

३. खण्ड (१) बमोशजम बैकशल्पक उभमेदवारको सूची तयार गदाथ एकभन्दा बढी 
उभमेदवारको अशन्तम प्राप्ताङ्क समान भएमा तनयम ३० को उपतनयम (२) 
बमोशजम योग्यताक्रम कायम गरी नततजा प्रकाशन गनुथ पनेछ ।  
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अनसूुची – ६ 

(तनयम ३७ को उपतनयम (१) सगँ सभबशन्धत) 
ववभागीय सजायको परामशथ माग गदाथ भनुथ पने फाराम 

१.  सजायको लागी प्रस्ताववत कमथचारीको, 
नाम, र्रः       कमथचारी सङे्कत नं. : 
बाबकुो नामः                बाजेको नामः 
पतत वा पत्नीको नामः            तहः 
पदः                    सेवा/समूह/उपसमूहः 
स्र्ायी तनयशुक्त तमततः       खाई पाई आएको तलब बवृि (िडे) संख्याः 
पाउन स्न ेअतधकतम तलब वृवि संख्याः   हालको पदमा बढुवा तमततः 
खाईपाई आएको तलव रकमः 
२. ववभागीय सजाय सभबन्धी वववरण 

   (क) प्रस्ताववत सजायको वववरणः 
         (१) कमथचारीले गरेको कसूरको छोटकरी वववरण र तनज उपर 

लगाइएको अतभयोगः 
(सभबशन्धत ऐन र तनयमको दफा र तनयम समेत उल्लेख गने)  

   (२)  प्रस्ताववत सजायको वववरणः  

       (सेवा सभबन्धी ऐन र तनयमको दफा र तनयम समेत  उल्लेख 
गने) 

   (ख)  यसअशघ ववभागीय सजाय भए नभएकोः  

  (भएको भए)  

(१) कुन कसरुमा सजाय भएको हो, कसरुको प्रकृतत र तमतत समेत 
छोटकरीमा उल्लेख  गनेः 

(२) प्रचतलत कानूनको कुन दफासँग सभबशन्धत अतभयोग 
लगाइएको हो, सो खलुाउनेः  

(३) आयोगबाट परामशथ तलएको भए कुन तमततमा परामशथ प्राप्त 
भएको हो, सो समेत खलुाउनःे 
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३. यसै प्रकृततको कसूरमा यस अशघ त्यस तनकाय अन्तगथतका अन्य 
कमथचारीलाई ववभागीय सजाय गररएको भए सो खलुाउनेः 

४. यसै कसूरमा संलग्न अन्य कमथचारी भए सोको वववरण र तनजहरु उपर 
लगाएको अतभयोग वा सजायको वववरणः 

५. सजाय गने अतधकारीकोः 
   नाम, र्रः.......................सेवा र समूह र उपसमूह .................. 
   पदः....................................... तहः ............................... 
   कायाथलयः.................................. 
६. फाइल पिाउने अतधकृतकोः 
   नाम, र्रः............................    दस्तखतः............................  

   पद/तहः.................................... तमततः..................... 
   कायाथलयः................................... 
 

शस्वकृत तमततः- 2077/0६/२८ 

 

आज्ञाले, 
वीरेन्र कुमार यादव 

प्रदेश सशचव 

आन्तररक मातमला तर्ा कानून मन्त्रालय, प्रदेश नं. 2 बाट प्रकाशशत 

 


