
 

 

 

 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 

गण्डकी प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ०४) ऩोखया, वैशाख २६ गते, २०७८ सार (अततरयक्ताङ्क ०६ 

बाग २ 
प्रदेश सयकाय 

भखु्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद् को कामायरमको सूचना 

गण्डकी प्रदेश रोक सेवा आमोग तनमभावरी, २०7८ 

प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, २०७६ को दपा ५७ रे ददएको अतधकाय प्रमोग 
गयी गण्डकी प्रदेश सयकायरे प्रदेश रोक सेवा आमोगको ऩयाभशयभा देहामका तनमभहरू 
फनाएको छ। 
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ऩरयच्छेद-१ 

प्रायशभबक 

1= सॊशऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मी तनमभहरूको नाभ “गण्डकी प्रदेश रोक सेवा 
आमोग तनमभावरी, २०7८” यहेको छ । 

(२) मो तनमभावरी तरुुन्त्त प्रायभब हनुेछ । 

2= ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागभेा मस तनमभावरीभा,– 

(क)  “ऐन” बन्नारे प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, २०७६ सभझन ु
ऩछय । 

(ख) “ऩद” बन्नारे प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेशको अन्त्म सयकायी 
सेवा, प्रदेश सङ्गदित सॊस्थाको सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा 
तथा स्थानीम तहको सङ्गदित सॊस्थाको सेवाको कुनै 
कामायरमको स्वीकृत सङ्गिन सॊयचना फभोशजभको स्थामी 
दयफन्त्दी तबत्रको ऩद सभझन ुऩछय। 

(ग) “सभूह” वा “उऩसभूह” बन्नारे प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेशको 
अन्त्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गदित सॊस्थाको सेवा, स्थानीम 
सयकायी सेवा तथा स्थानीम तहको सङ्गदित सॊस्थाको सेवा 
अन्त्तगयतका सभूह वा उऩसभूह सभझन ुऩछय। 

तय, प्रदेश तनजाभती सेवा य स्थानीम सयकायी सेवाको ऐन 
तथा तनमभ जायी नबएसभभ मी शब्दहरूरे प्रचतरत तनजाभती 
सेवा य सयकायी सेवासभफन्त्धी  कानून फभोशजभको सभूह वा 
उऩसभूहराई सभझन ुऩछय। 

ऩरयच्छेद–२ 

ऩाठ्यक्रभ य ऩयीऺण ववतध सभफन्त्धी व्मवस्था 

3= ऩािमक्रभ तनभायण् (१) आमोगरे प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेश अन्त्म सयकायी सेवा 
तथा स्थानीम सयकायी सेवा अन्त्तगयतको प्रत्मेक सेवा, सभूह तथा उऩसभूहको 
ऩदको रातग रोक सेवा आमोगरे अऩनाएको अभ्मास, ववतध तथा भाऩदण्डको 
आधायभा आवश्मकता अनसुाय  ऩाठ्यक्रभ तनभायण गनेछ । 
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(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ ऩाठ्यक्रभ तनभायण गदाय आवश्मकता अनसुाय 
सभफशन्त्धत ऩदको कामय ववश्लषेण गयी त्मस्तो ऩदको कामय वववयण य शैशऺक 
मोग्मता सभेतराई आधाय तरन ुऩनेछ । 

(३) उऩतनमभ (१) फभोशजभ ऩाठ्यक्रभ तनभायण गदाय ऩाठ्यक्रभ रागू हनु े
तभतत, प्रत्मेक ववषमको ऩूणायङ्क, उत्तीणायङ्क, ऩयीऺा प्रणारी, ऩयीऺाको भाध्मभ (बाषा), 
प्रश्नको अङ्कबाय य सभम सभेतका कुयाहरू सभावेश गनुय ऩनेछ । 

(४) उऩतनमभ (१) फभोशजभ आमोगरे ऩाठ्यक्रभ तनभायण गदाय सेवा, 
सभूह, उऩसभूह सञ्चारन गने सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम, सशचवारम, तनकाम तथा 
सभफशन्त्धत ववषमको दऺ वा ववशेषऻको याम तरन सक्नेछ ।  

4= ऩयीऺण ववतध् (1) ऩदऩूततयको रातग आमोगरे तरने ऩयीऺाको उत्तयऩशुस्तकाको 
ऩयीऺण गने तरयका य भूल्माङ्कन ववतध आमोगरे तनधाययण गयेको आधाय तथा 
भाऩदण्ड फभोशजभ हनुेछ । 

(2) उऩतनमभ (1) फभोशजभ आधाय तथा भाऩदण्ड तनधाययण गदाय रोक 
सेवा आमोगरे अऩनाएको अभ्मास, ववतध तथा भाऩदण्डराई आधाय तरन 
सवकनेछ। 

ऩरयच्छेद-3 

ऩदऩूततय सभफन्त्धी व्मवस्था 

5= ऩदऩूततयका  रातग  भाग  गने  तरयका् (१) प्रदेश तनजाभती सेवा तथा प्रदेश 
अन्त्म सयकायी सेवा य स्थानीम सयकायी सेवाको रयक्त ऩद ऩूततय गनय 
अशख्तमायवारारे अनसूुची-१ फभोशजभको भाग आकृतत पायाभ बयी आमोगको 
कामायरमभा ऩिाउन ुऩनेछ । 

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ रयक्त ऩद ऩूततय गनय भाग गदाय सहामक 
तहको ऩदको हकभा प्रत्मेक वषयको श्रावण य भाघ भसान्त्तसभभको रयक्त 
ऩदऩूततयको रातग वषयभा दईु ऩटक भाग गनुयऩनेछ । 

  (३) प्रदेश सङ्गदित सॊस्था य स्थानीम तहको सङ्गदित सॊस्थाको भखु्म 
कामायरमरे रयक्त ऩद ऩूततय गनय अनसूुची-१ फभोशजभको भाग आकृतत पायाभ बयी 
आमोगको कामायरमभा ऩिाउन ुऩनेछ । 
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 (४) मस तनमभ फभोशजभ कुनै ऩद ऩूततय गनय भाग गयी सकेऩतछ त्मस्तो 
ऩद सरुवाद्वाया ऩूततय गनय सवकन ेछैन ।  

 

6= ऩद सङ्खख्मा तनधाययण् (१) तनमभ ५ फभोशजभ रयक्त ऩदको भाग सङ्करन बएऩतछ 
त्मस्तो ऩदको सेवा शतय सभफन्त्धी प्रचतरत कानूनभा उल्रेख बएको प्रततशत 
फभोशजभ आमोगरे ऩद सङ्खख्मा तनधाययण गनेछ । 

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ ऩद सङ्खख्मा तनधाययण बएऩतछ सोसॉग 
सभफशन्त्धत ववऻाऩन यद्द बई वा अन्त्म कुनै कायणरे ऩदऩूततय हनु नसकेभा त्मसऩतछ 
भाग हनु ेऩद सभेतराई गणना गयी ऩद सङ्खख्मा तनधाययण गरयनेछ । 

(३) ऩद सङ्ख ख्मा तनधाययण सभफन्त्धी अन्त्म व्मवस्था आमोगरे तनधाययण 
गनेछ । 

7= ववऻाऩन प्रकाशन गनुय ऩने् (१) आमोगरे ऩदऩूततयको रातग ववऻाऩन प्रकाशन गदाय 
रयक्त ऩद सङ्खख्मा, सेवा, सभूह तथा उऩसभूह, तह, आवश्मक न्त्मूनतभ शैशऺक 
मोग्मता, तारीभ वा अनबुव आवश्मक ऩने बएभा सो कुया, दयखास्त दस्तयु, ऩयीऺा 
दस्तयु, दयखास्त पायाभ फझुाउन ेभमाद य स्थान, ऩयीऺा हनु ेतभतत तथा ऩयीऺाको 
तरयका य भाध्मभ (बाषा) सभेत खरुाई आमोगको फरेुवटन, याविम दैतनक सभाचाय 
ऩतत्रका, आमोगको वेफसाइट तथा आवश्मकता अनसुाय सञ्चायका अन्त्म भाध्मभ 
भापय त ्ववऻाऩन प्रकाशन गने वा गयाउनेछ । 

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ दयखास्त पायाभ फझुाउने भमाद ददॉदा 
ऩवहरो ऩटक ववऻाऩन प्रकाशन बएको तभततरे कभतीभा एक्काईस ददन ददन ुऩनेछ। 

(३) उऩतनमभ (२) भा जनुसकै कुया रेशखएको बए ताऩतन दयखास्त 
पायाभ फझुाउन भमाद सभाप्त बएको तभततरे सात ददनतबत्र ऩयीऺा दस्तयुको 
दोब्फय दस्तयु ततयी दयखास्त पायाभ फझुाउन सवकनेछ । 

(४) आमोगरे रयक्त ऩदभा ऩद ऩूततय गनय कामयतातरका फनाई वषयको एक 
ऩटक ववऻाऩन प्रकाशन गनेछ ।  

तय सहामक तहको ऩद ऩूततय गनय वषयको दईु ऩटक ववऻाऩन प्रकाशन गनय 
फाधा ऩने छैन । 

 (५) मस तनमभभा अन्त्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन कुनै ववशेष 
ऩरयशस्थतत ऩयी दयखास्त पायाभ फझुाउन भमाद थऩ गनय आवश्मक छ बने्न 
आमोगराई रागभेा आमोगरे दयखास्त पायाभ फझुाउन ेभमाद थऩ गनय सक्नेछ । 
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8= दयखास्त पायाभ फझुाउन ु ऩने् ऐनको दपा २६ तथा  तनमभ ७ फभोशजभ 
प्रकाशशत ववऻाऩन फभोशजभको प्रततमोतगताभा बाग तरन चाहन ेव्मशक्तरे आमोगरे 
तनधाययण गये फभोशजभको दयखास्त पायाभ बयी आमोगरे तोकेको ऩयीऺा दस्तयु 
सवहत ववऻाऩनभा उल्रेख बएको भमादतबत्र आमोगरे तोकेको स्थानभा दयखास्त 
पायाभ फझुाउन ुऩनेछ । 

 

9= उभभेदवायको उभेय य मोग्मताको गणना् (१) तनमभ ८ फभोशजभ दयखास्त पायाभ 
फझुाउने व्मशक्तको उभभेदवाय हनुको रातग प्रचतरत कानून फभोशजभ ऩगु्न ुऩने वा 
कामभ यहन ुऩने उभेय त्मस्तो दयखास्त पायाभ फझुाउनको रातग तनमभ ७ को 
उऩतनमभ (२) फभोशजभ ददइएको अशन्त्तभ ददनसभभभा ऩगुकेो वा कामभ यही 
उभेयको हद ननाघकेो हनु ुऩनेछ । 

(२) उभभेदवायको उभेयको गणना गदाय तनजरे दयखास्त पायाभ साथ ऩेश 
गयेको शशऺण सॊस्थाको प्रभाणऩत्रभा वकवटएको जन्त्भददन वा वषय, नागरयकताको 
प्रभाणऩत्रभा वकवटएको जन्त्भददन वा वषयफाट हनु आएको उभेय वा तनजरे ऩशे 
गयेको उभेय खरेुको अन्त्म प्रभाणऩत्रभा वकवटएको जन्त्भददन वा वषयफाट हनु 
आएको उभेयभध्मे जनु उभेयफाट तनज ऩवहरे जशन्त्भएको देशखन्त्छ सोही आधायभा 
तनजको उभेयको गणना गरयनेछ । 

(३) तनमभ ७ को उऩतनमभ (२) फभोशजभ ददइएको अशन्त्तभ भमाद ऩतछ 
प्राप्त हनु ेशैशऺक मोग्मता, तातरभ, अनबुव वा सेवा अवतध गणना गरयनेछैन । 

10= दयखास्त पायाभ उऩय छानतफन गने् (१) तनमभ ८ फभोशजभ आमोगभा प्राप्त 
दयखास्त पायाभ ववऻाऩनभा उल्रेख बए फभोशजभ यीत ऩगु ेनऩगुकेो छानतफन गनुय 
ऩनेछ । 

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ दयखास्त पायाभ उऩय छानतफन गदाय 
उभभेदवायको दयखास्त यीतऩूवयकको देशखएभा सभफशन्त्धत उभभेदवायराई तनमभ 
११ को उऩतनमभ (१) फभोशजभको ऩयीऺा प्रवेशऩत्र उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(३) उऩतनमभ (१) फभोशजभ दयखास्त पायाभ उऩय छानतफन गदाय 
भमादतबत्र प्राप्त नबएको वा न्त्मूनतभ मोग्मता नऩगुकेो वा ववऻाऩनभा उशल्रशखत 
अन्त्म वववयण नखरुाएको वा नतभरेको, ऩयीऺा दस्तयु नफझुाएको वा अन्त्म यीत 
नऩगुकेो ऩाइएभा त्मस्तो दयखास्त पायाभ उऩय कुनै कायफाही गरयने छैन । 

(४) कुनै ऩतन उभभेदवायको दयखास्त पायाभ शतय याखी स्वीकृत गरयन े
छैन । 
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(५) उऩतनमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन ऩयीऺा 
प्रवेशऩत्र जायी बएऩतछ कुनै उभभेदवायको दयखास्त पायाभ यीत ऩूवयकको 
नदेशखएभा त्मस्तो दयखास्त पायाभ जनुसकैु अवस्थाभा यद्द गनय सवकनछे । 

11= ऩयीऺा प्रवेशऩत्र सभफन्त्धी व्मवस्था् (१) ऩयीऺा प्रवेशऩत्रको ढाॉचा आमोगरे 
तनधाययण गनेछ। 

(२) उभभेदवायरे प्रवेशऩत्रभा उल्रेख बएको शतय ऩारना गनुय ऩनेछ य 
त्मस्तो शतय ऩारना नगने उभभेदवायराई आमोगरे उऩमकु्त िहय ्माएको कायफाही 
गनय सक्नछे । 

(३) आमोगरे प्रदान गयेको ऩयीऺा प्रवेशऩत्र हयाएभा वा नातसएभा 
सभफशन्त्धत व्मशक्तको तनवेदनको आधायभा आमोगरे तोकेको दस्तयु तरई ऩयीऺा 
प्रवेशऩत्रको प्रतततरवऩ उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

12= उभभेदवायको नाभावरी प्रकाशन् प्रत्मेक ववऻाऩनको रातग दयखास्त पायाभ 
फझुाउन े तनमभ ७ को उऩतनमभ (३) फभोशजभको भमाद सभेत सभाप्त बएऩतछ 
आमोगरे दयखास्त पायाभ स्वीकृत बएका सफै उभभेदवायको नाभावरी आमोगको 
वेफसाइट य सूचना ऩाटीभा प्रकाशन गनुय ऩनेछ । 

13= ऩयीऺा केन्त्र य स्थान् (१) तनमभ १२ फभोशजभ उभभेदवायको नाभावरी प्रकाशन 
बएऩतछ वा प्रदेश प्रहयी सेवाको ऩदभा तरशखत ऩयीऺाको रातग उभभेदवायको 
नाभावरी सवहत आमोगभा अनयुोध बई आएऩतछ आमोगरे सभफशन्त्धत सफैको 
जानकायीको रातग ऩयीऺा केन्त्र य स्थान तोक्नेछ । 

(२) आमोगरे उऩतनमभ (१) फभोशजभ ऩयीऺा केन्त्र य स्थान तोक्दा 
आवश्मकता अनसुाय आमोगको कामायरम यहेको शजल्राका अततरयक्त अन्त्म 
शजल्राभा सभेत तोक्न सक्नेछ। 

ऩरयच्छेद - 4 

प्रश्नऩत्रको तनभायण तथा ऩरयभाजयन सभफन्त्धी व्मवस्था 

14= प्रश्नको तनभायण् (१) आमोगरे ऩयीऺाको रातग प्रश्नको तनभायण गदाय सभफशन्त्धत 
ववषमका दऺ वा ववशेषऻद्वाया गयाउन ुऩनेछ । 

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ प्रश्नको तनभायण गनय दऺ वा ववशेषऻराई 
सभफशन्त्धत ववषमको ऩाठ्यक्रभ, नभूना प्रश्न, प्रश्न तनभायण तनदेशशका य अन्त्म 
आवश्मक वववयण सभेत गोप्म रुऩरे उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 
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(३) कुनै ऩदको ऩाठ्यक्रभभा बौगोतरक, ऐततहातसक, आतथयक, याजनैततक, 

कानूनी, वैऻातनक, अन्त्तयायविम गततववतध, आदद ववतबन्न ऺेत्रहरू सभावेश बएकोभा 
त्मस्तो ऩाठ्यक्रभ अनसुाय प्रश्न तनभायण गदाय सफै ऺेत्र सभावेश हनु े गयी सभबव 
बएसभभ सभफशन्त्धत ऺेत्रका दऺ वा ववशेषऻद्वाया तनभायण गने व्मवस्था तभराउन ु
ऩनेछ। 

(४) कुनै एक ववऻाऩन फभोशजभ हनुे ऩयीऺाको रातग कशभतभा प्रत्मेक 
ववषमको चाय सेट प्रश्न तनभायण गनुय ऩनेछ। 

(५) आमोगको वावषयक कामयतातरका अनसुाय रयक्त ऩदको भाग प्राप्त हनु े
सभम य प्रश्नऩत्र बण्डायभा भौज्दातको अवस्था सभेतराई दृविगत गयी प्रश्न तनभायण 
गनुय ऩनेछ। 

15= प्रश्नको ऩरयभाजयन् (१) तनमभ 1४ फभोशजभ तनभायण गरयएका प्रश्नको ऩरयभाजयन 

(भोडयेशन)  आवश्मकता अनसुाय एक वा एक बन्त्दा फढी दऺ वा ववशेषऻद्वाया 
गयाउन ु ऩनेछ । मसयी प्रश्नको ऩरयभाजयन गयाउॉदा दईु वा सो बन्त्दा फढी 
सभूहफाट अरग अरग रुऩभा गयाउन सवकनेछ ।   

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ प्रश्नको ऩरयभाजयन गदाय सकबय सफै ऩाठ्याॊश 
(खण्ड, सभूह, उऩसभूह) फाट सभानऩुाततक रुऩभा प्रश्न सभावेश गनुय ऩनेछ। 
प्रश्नको चमन गदाय ऩाठ्यक्रभभा तोवकएको सभमतबत्र उभभेदवायरे उत्तय रेख्न 
सक्ने वकतसभको हनु ुऩनेछ। 

(३) प्रश्न ऩरयभाजयन गदाय देहामका कुयाहरूभा ध्मान ददन ुऩनेछ्– 
(क) वववादास्ऩद तथा दद्वववधामकु्त प्रश्न नयाख्न,े 

(ख) ऩाठ्यक्रभबन्त्दा फावहयका प्रश्न नयाख्न,े 

(ग) सभफशन्त्धत ऩद (तह) को स्तयसॉग तभल्ने वकतसभका प्रश्न याख्न,े 

(घ)  प्रश्नको सेट तमाय गदाय एक सेटतबत्र यहने प्रश्नहरू नदोहोरयन े
गयी तमाय  गने, 

(ङ)  प्रश्नको ऩरयभाजयन सभफन्त्धभा आमोगरे तोकेको अन्त्म 
कामयववतधको ऩारना गने । 

(४) प्रश्न ऩरयभाजयन गदाय प्रमोग नबएका वा प्रमोग गनय अनऩुमकु्त देशखएका 
प्रश्नहरू सभफशन्त्धत शाखारे धलु्माउनेछ । 

16= प्रश्नऩत्रको बण्डायण तथा छऩाई् (१) तनमभ 1५ फभोशजभ ऩरयभाजयन गरयएका 
प्रश्नऩत्रको बण्डायण गनय आमोगभा एक प्रश्नऩत्र बण्डाय यहनेछ । 
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(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको प्रश्नऩत्र बण्डाय आमोगको सशचवको 
साभान्त्म येखदेख य तनमन्त्त्रणभा सभफशन्त्धत भहाशाखा प्रभखुको शजभभाभा यहनेछ । 

(३) प्रश्नऩत्रको छऩाई सभफन्त्धी काभ आमोगको सशचवरे तोकेको 
कभयचायीरे गनुय ऩनेछ । 

ऩरयच्छेद - 5 

ऩयीऺा सञ्चारन, उत्तयऩशुस्तका ऩयीऺण तथा नततजा प्रकाशन सभफन्त्धी व्मवस्था 

17= ऩयीऺा सञ्चारन् (१) आमोगरे ऩदऩूततयको रातग प्रकाशन गयेको ववऻाऩन फभोशजभ  
उभभेदवायको छनौट गनय सोही ववऻाऩनभा उल्रेख बए फभोशजभ ऩयीऺा सञ्चारन 
गनेछ । 

(२) प्रदेश प्रहयी सेवाको ऩदभा तरशखत ऩयीऺाको रातग ऩदऩूततय सतभततको 
तसपारयस सवहत अनयुोध बई आएभा आमोगरे तभतत, सभम य स्थान तोकी 
तरशखत ऩयीऺा सञ् चारन गनेछ । 

(३) आमोगरे उभभेदवायको छनौट गदाय आवश्मकता अनसुाय प्रायशभबक 
ऩयीऺा सभेत सञ् चारन गनय सक्नछे । 

(४) ऩयीऺा सञ्चारन सभफन्त्धी अन्त्म व्मवस्था आमोगरे फनाएको 
तनदेशशकाभा उल्रेख बए फभोशजभ हनुेछ । 

18= उत्तयऩशुस्तकाभा सङ्कते याख्ने्  (१) आमोगफाट तरइने तरशखत ऩयीऺा सभऩन्न 
बएऩतछ उत्तयऩशुस्तकाभा ऩवहरो तथा दोस्रो सङे्कत याख्न ुऩनेछ । 

(२) आमोगरे अन्त्मथा व्मवस्था गये वाहेक साभान्त्मतमा उत्तयऩशुस्तकाभा 
ऩवहरो सङे्कत याख्न े वा याख्न रगाउने शजभभेवायी आमोगको सभफशन्त्धत भहाशाखा 
प्रभखुको हनुेछ ।  

 (३) उत्तयऩशुस्तकाभा ऩवहरो सङे्कत याखेऩतछ दोस्रो सङे्कत आमोगको 
सशचवरे तोकेको अतधकृत कभयचायीरे याख्नछे ।  

 (४) उत्तयऩशुस्तकाभा याशखएको ऩवहरो सङे्कतको अधयकट्टीको तसरफन्त्दी 
ऩोका आमोगको सशचव वा तनजरे तोकेको कभयचायीको य दोस्रो सङे्कतको 
अधयकट्टीको तसरफन्त्दी ऩोका अध्मऺ वा तनजरे तोकेको आमोगको कभयचायीको 
शजभभेवायीभा यहनेछ । 
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(५) तरशखत ऩयीऺाको नततजा प्रकाशन गनय सभफशन्त्धत शाखाफाट तरशखत 
अनयुोध बएऩतछ अधयकट्टीको तसरफन्त्दी ऩोका सभफशन्त्धत शाखाभा उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ । 

(६) ववद्यतुीम प्रणारीफाट उत्तयऩशुस्तका ऩयीऺण गने बएभा फायकोडको 
प्रमोग सभफन्त्धी व्मवस्था आमोगरे फनाएको तनदेशशका फभोशजभ हनुेछ । 

19= उत्तयऩशुस्तकाको ऩयीऺण् (१) तनमभ १८ फभोशजभ उत्तयऩशुस्तकाभा सङे्कत 
याशखसकेऩतछ उत्तयऩशुस्तकाको ऩयीऺण आमोगरे तोकेको सभफशन्त्धत ववषमको दऺ 
वा ववशेषऻफाट गयाउन ुऩनेछ ।  

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ उत्तयऩशुस्तका ऩयीऺणको रातग आमोगरे 
आवश्मकता अनसुाय ऩयीऺण सभफन्त्धी तनदेशशका, ऩयीऺण गने तरयका य भूल्माङ्कन 
गने ववतध सभेत सभफशन्त्धत दऺ वा ववशेषऻराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(३) उऩतनमभ (१) फभोशजभ उत्तयऩशुस्तका प्राप्त बए ऩतछ सभफशन्त्धत दऺ 
वा ववशेषऻरे सभमभै त्मस्ता उत्तयऩशुस्तका ऩयीऺण गयी गोप्म रुऩभा आमोगराई 
उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

20= उत्तयऩशुस्तका रुज ु गने् (१) तनमभ 1९ को उऩतनमभ (३) फभोशजभ दऺ वा 
ववशेषऻफाट ऩयीऺण बई प्राप्त बएका उत्तयऩशुस्तका रुज ुगयी याशखनछे । 

(२) उत्तयऩशुस्तका रुज ुगदाय देहामका कुयाहरू ध्मान ददन ुऩनेछ्– 

(क)  उभभेदवायरे रेखेको सफै उत्तय ऩयीऺण गयी अङ्क ददइएको 
छ, छैन, 

(ख)  ऩयीऺकरे ददएको सफै अङ्कहरू िीकसॉग जोतडएको छ, छैन, 

(ग)  आमोगरे तोकेका अन्त्म कुयाहरू । 

21= उत्तयऩशुस्तकाको सभऩयीऺण तथा ऩनु्ऩयीऺण् (१) आमोगरे आवश्मक देखेभा 
सभफशन्त्धत ववषमको दऺ वा ववशेषऻफाट ऩयीऺण बई प्राप्त बएका 
उत्तयऩशुस्तकाभध्मे सफै वा केही उत्तयऩशुस्तका सभऩयीऺण गयाउन सक्नेछ । 

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ उत्तयऩशुस्तका सभऩयीऺण गदाय दऺ वा 
ववशेषऻरे ऩारना गनुय ऩने शतयहरु ऩारना नबएको ऩाइएभा त्मस्ता 
उत्तयऩशुस्तकाको ऩनु् ऩयीऺण गयाइनेछ । 

(३) उऩतनमभ (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन तरशखत 
ऩयीऺाको नततजा प्रकाशन बएऩतछ उत्तयऩशुस्तकाको ऩनु् ऩयीऺण गरयने छैन । 
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22= प्रमोगात्भक ऩयीऺाको भूल्माङ्कन् (१) आमोगको कामायरमभा हनु े प्रमोगात्भक 
ऩयीऺाको भूल्माङ्कनको रातग अध्मऺरे तोकको सदस्म वा आमोगको अतधकृत 
कभयचायीको अध्मऺताभा सभफशन्त्धत ववषमको दऺ वा ववशेषऻ य अन्त्म एकजना 
व्मशक्त सदस्म यहेको एक भूल्माङ्कन सतभतत यहनेछ। 

(२) प्रमोगात्भक ऩयीऺाको भूल्माङ्कन सभफन्त्धी तरयका य ववतध आमोगरे 
फनाएको तनदेशशकाभा व्मवस्था बए फभोशजभ हनुेछ । 

23= तरशखत वा प्रमोगात्भक ऩयीऺाको नततजा् (१) ऐनको दपा ३३ फभोशजभ 
आमोगरे  तरशखत वा प्रमोगात्भक ऩयीऺाको नततजा प्रकाशन गदाय रयक्त ऩदको 
अनऩुातभा अनसूुची-२ फभोशजभको सङ्खख्माभा वणायनकु्रभ वा योर नभफयका 
आधायभा प्रकाशन गनुय ऩनेछ । 

(२) प्रदेश प्रहयी सेवाको ऩदभा तरएको तरशखत ऩयीऺाको नततजा प्रकाशन 
बएऩतछ आमोगरे तरशखत ऩयीऺा उत्तीणय उभभेदवायहरूको नाभावरी प्रमोगात्भक 
ऩयीऺा य अन्त्तवायतायको प्रमोजनका रातग य नाभावरी सवहतको प्राप्ताङ्क तातरका 
अशन्त्तभ नततजा प्रकाशन गने प्रमोजनका रातग भात्र खोल्ने गयी शशरफन्त्दी गयी 
सभफशन्त्धत प्रहयी कामायरमभा ऩिाउन ुऩनेछ । 

(३) उऩतनमभ (१) फभोशजभ नततजा प्रकाशन गदाय अस्थामी मोग्मताक्रभ 
सूचीभा सभावेश गने प्रमोजनको रातग उत्तीणायङ्क प्राप्त गयेका तय सो नततजाभा नाभ 
सभावेश हनु नसकेका उभभेदवायहरूभध्मेफाट कभतीभा दईु जना हनुे गयी ऩद 
सङ्खख्माको फीस प्रततशतसभभ उभभेदवायको नाभ छुटै्ट तसरफन्त्दी गयी याख्न ुऩनेछ। 

तय, 

(१) तनधायरयत सङ्खख्माबन्त्दा कभ उभभेदवाय उऩरब्ध बएको 
अवस्थाभा सोही अनसुाय क्रभ सङ्खख्माभा नाभ सभावेश गनय 
सवकनेछ । 

(२) तरशखत वा प्रमोगात्भक ऩयीऺाफाट छनौट बएका उभभेदवायफाट 
अस्थामी मोग्मताक्रभ सूचीभा सभावेश हनुे सङ्खख्मा ऩगु्ने अवस्था 
बएभा सो प्रमोजनको रातग छुटै्ट सूची याशखन ेछैन । 

(३) तरशखत ऩयीऺा ऩतछ प्रमोगात्भक ऩयीऺा हनु े ऩदको हकभा 
तरशखत ऩयीऺाको नततजा प्रकाशन गदाय अस्थामी मोग्मताक्रभ 
सूची प्रकाशन गरयने छैन । 



खण्ड ०४) अरय ६,  प्रदेश याजऩत्र बाग २ तभतत २०७८।०१।२६ 

11 
 

24= ऩनुमोग् (१) आमोगरे सञ्चारन गयेको तरशखत ऩयीऺाको नततजा प्रकाशन 
बएऩतछ कुनै उभभेदवायरे आफ्नो तरशखत ऩयीऺाको कुनै वा सफै ऩत्रको ऩनुमोग 
गयी ऩाउॉ बनी ऩनुमोग गनुय ऩने ऩत्र उल्रेख गयी सो ऩदका रातग तोवकएको 
ऩयीऺा दस्तयुको आधा दस्तयु सॊरग्न गयी तरशखत ऩयीऺाको नततजा प्रकाशन 
बएको सात ददनतबत्र आमोगको कामायरमभा तनवेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ तनवेदन ऩनय आएभा आमोगको कामायरमरे 
तरशखत ऩयीऺाको प्राप्ताङ्कको ऩनुमोग गयी तनवेदकराई सोको नततजा जानकायी 
गयाउन ुऩनेछ । 

(३) उऩतनमभ (२) फभोशजभ ऩनुमोग गदाय तनवेदकको नाभ तरशखत 
ऩयीऺाको नततजाभा सभावेश गनुय ऩने देशखएभा तनमभ 2३ को उऩतनमभ (१) 
फभोशजभको नततजाभा सभावेश गरयनेछ ।  

ऩरयच्छेद–6 

अन्त्तवायताय सभफन्त्धी व्मवस्था 

25= अन्त्तवायताय य अन्त्म चयणको ऩयीऺाभा सभावेश गयाइने्  (१) ऐनको दपा ३३ तथा 
तनमभ 2३ फभोशजभ प्रकाशशत नततजाभा नाभ सभावेश बएको उभभेदवायराई भात्र 
अन्त्तवायताय य आमोगरे तोकेको अन्त्म ववतबन्न चयणका ऩयीऺाभा सभावेश गयाइनेछ 
। 

(२) तरशखत ऩयीऺा य प्रमोगात्भक ऩयीऺासभेत हनुेभा तरशखत ऩयीऺाफाट 
छनौट हनु े उभभेदवायराई भात्र प्रमोगात्भक ऩयीऺा य अन्त्तवायतायभा सभावेश 
गयाइनेछ । 

26= अन्त्तवायताय सतभततको गिन् (१) ऐनको दपा ३४ को उऩदपा (१) फभोशजभको 
अन्त्तवायताय सतभततभा सतभततको अध्मऺ य दऺ वा ववशेषऻ सभेत गयी कशभतभा 
तीन जना सदस्म यहनेछन ्। 

(२) ऐनको दपा ३४ को उऩदपा (२) फभोशजभको अन्त्तवायताय सतभतत 
सभफशन्त्धत कामायरम प्रभखु वा तनजरे तोकेको तनकटतभ अतधकृत कभयचायीको 
अध्मऺताभा दऺ वा ववशेषऻ सभेत गयी तीन सदस्मीम हनुे गयी गिन हनुेछ । 
सभफशन्त्धत कामायरम प्रभखु ऩद रयक्त यहेको वा अन्त्म कुनै कायणरे उऩमकु्त 
देशखएभा आमोगको प्रदेशस्तयीम कामायरमफाट अन्त्तवायताय सतभतको अध्मऺता गने 
कभयचायी खटाउन सवकनेछ ।  
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(३) अन्त्तवायतायका रातग अध्मऺरे ऐनको दपा ३४ को उऩदपा (३) को 
अधीनभा यही साभान्त्मतमा अन्त्तवायताय हनुे तभतत बन्त्दा एकददन अगातड अन्त्तवायताय 
सतभततको गिन गनेछ। 

(४) उऩतनमभ (१) य (२) फभोशजभ गदित अन्त्तवायताय सतभततका अध्मऺ 
य सदस्मराई गोप्म तरयकारे सूचना गनुय ऩनेछ । 

(५) कुनै सेवा, सभूह, उऩसभूह वा ऩदको रातग एकै सभमभा एक बन्त्दा 
फढी अन्त्तवायताय कामयक्रभ सञ्चारन गनुय ऩयेभा आवश्मकता अनसुाय उऩतनमभ (१) 
य (२) फभोशजभ अन्त्तवायताय सतभतत गिन गयी गोराप्रथाद्वाया अन्त्तवायताय तरइन े
टोरी तोवकनेछ ।  

27= अन्त्तवायतायको भूल्माङ्कन सभफन्त्धी व्मवस्था् (१) अन्त्तवायतायभा उभभेदवायको भूल्माङ्कन 
गनय अनसूुची-३ फभोशजभको पायाभ प्रमोग गरयनेछ । 

(२) अन्त्तवायताय सतभततको अध्मऺ वा सदस्मको अन्त्तवायतायभा बाग तरन े
कुनै उभभेदवायसॉग अनसूुची-३ भा उशल्रशखत नाता ऩने बएभा अन्त्तवायताय 
सतभततको त्मस्तो अध्मऺ वा सदस्मरे उक्त ववऻाऩनको अन्त्तवायतायभा फस्न हुॉदैन 
। सो नातातबत्र ऩयेको कुया नततजा प्रकाशन हनु ुबन्त्दा अशघ प्रभाशणत बएभा सो 
अन्त्तवायतायकतायरे प्रदान गयेको अङ्क गणना गरयने छैन । 

(३) अन्त्तवायताय सतभततको प्रत्मेक सदस्मराई अन्त्तवायताय हनुे ऩदको 
वववयण, ऩाठ्यक्रभ य उभभेदवायको व्मशक्तगत वववयणको एक-एक प्रतत उऩरब्ध 
गयाउन ुऩनेछ।  

(४) अन्त्तवायतायको अङ्कबाय अनसूुची-४ भा उल्रेख बए फभोशजभ हनुेछ । 

(५) अन्त्तवायतायभा ऩूणायङ्कको सत्तयी प्रततशतबन्त्दा फढी वा चातरस 
प्रततशतबन्त्दा घटी अङ्क ददन ुऩयेभा सोको कायण खरुाउन ुऩनेछ । मसयी कायण 
नखरुाई अतधकतभ बन्त्दा फढी वा न्त्मूनतभ बन्त्दा घटी अङ्क ददएकोभा फढीभा 
सत्तयी प्रततशत य घटीभा चातरस प्रततशत अङ्क ददएको भानी गणना गरयनेछ।  

(६) अन्त्तवायताय सतभततको कुनै सदस्मरे स्ऩि कायण खरुाई कुनै 
उभभेदवायराई उऩतनमभ (५) फभोशजभ सत्तयी प्रततशत बन्त्दा फढी वा चातरस 
प्रततशत बन्त्दा कभ अङ्क प्रदान गयेको अवस्थाभा सभेत अन्त्तवायताय सतभततका ऩचास 
प्रततशत बन्त्दा फढी सदस्मरे त्मसयी स्ऩि कायण खरुाई अङ्क प्रदान गयेको 



खण्ड ०४) अरय ६,  प्रदेश याजऩत्र बाग २ तभतत २०७८।०१।२६ 

13 
 

अवस्थाभा भात्र भान्त्म हनुेछ । अन्त्मथा फढीभा सत्तयी प्रततशत य घटीभा चातरस 
प्रततशत अङ्क भानी गणना गरयनेछ । 

28= अतिभ वा छुट अन्त्तवायताय तरन सवकने्  (१) तरशखत वा प्रमोगात्भक ऩयीऺाको 
प्रकाशशत नततजाभा सभावेश बएको कुनै उभभेदवायरे भनातसव कायण जनाइ 
अन्त्तवायतायको रातग तोवकएको तभतत बन्त्दा अगाडी अन्त्तवायताय तरइददन सोको कायण 
उल्रेख गयी तनवेदन ददएभा य तनवेदनको व्महोया भनातसव देशखएभा आमोगरे 
त्मस्तो अन्त्तवायताय तरइददन सक्नेछ ।  

(२) कुनै उभभेदवायरे देहामको अवस्था ऩयी अन्त्तवायतायको रातग 
आमोगफाट तनधाययण बएको तभतत य सभमभा उऩशस्थत हनु नसकेभा सो को प्रभाण 
सवहत अन्त्तवायतायका रातग तोवकएको तभततरे वकरयमा फस्न ु ऩयेको तथा सतु्केयी 
बएको हकभा ऩन्त्र ददन य अन्त्म अवस्थाको हकभा सात ददनतबत्र तनवेदन ददएभा 
आमोगरे तनवेदनको व्महोया भनातसफ देखेभा छुट अन्त्तवायताय तरन े व्मवस्था गनय 
सक्नेछ्– 

(क) काफ ुफावहयको ऩरयशस्थतत ऩयेभा, 
(ख) सयकायी काभको कायणफाट उऩशस्थत हनु नसकेभा,  

(ग)  वकरयमा फस्न ुऩयेभा, 
(घ)  सतु्केयी बएभा, 
(ङ)  अन्त्तवायतायभा उऩशस्थत हनु नसक्ने गयी आकशस्भक तफयाभी 

बएभा। 

(३) उऩतनमभ (१) य (२) भा जनुसूकै कुया रेशखएको बए ताऩतन 
प्रमोगात्भक ऩयीऺा वा साभूवहक छरपर वा अन्त्तवायताय ऩूवयका अन्त्म ऩयीऺाभा 
अनऩुशस्थत यहेको उभभेदवायराई अन्त्तवायतायभा सभावेश गयाइने छैन । 

(४) अतिभ तथा छुट अन्त्तवायतायभा सभावेश हनुे उभभेदवायरे आमोगरे 
तनधाययण गये फभोशजभको दस्तयु फझुाउन ुऩनेछ। 

29= अन्त्तवायताय सभफन्त्धी अन्त्म व्मवस्था् (१) अन्त्तवायताय हनुे ददन आमोगरे खटाएको 
कभयचायीरे उभभेदवायफाट ऩेश बएको प्रभाशणत कागजातको सक्कर प्रततसॉग 
तबडाउन ेय प्रवेशऩत्र जाॉच गयी हाशजय सभेत गयाउन ुऩनेछ। 

(२) प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेशको अन्त्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गदित 
सॊस्थाको सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा तथा स्थानीम तहको सङ्गदित सॊस्थाको 
ऩदभा प्रवेश ऩाउने उदे्दश्मरे शैशऺक मोग्मता, उभेय, नागरयकता, अनबुव आदद 
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ढाॉटेको देशखएभा त्मस्तो उभभेदवायराई अन्त्तवायतायभा सभावेश गयाइने छैन य 
तनजको दयखास्त यद्द गरयनेछ । 

(३) अन्त्तवायताय सभफन्त्धी अन्त्म व्मवस्था आमोगरे तनधाययण गनेछ । 
 

ऩरयच्छेद–७ 

मोग्मताक्रभ तथा तनमशुक्तको तसपारयस सभफन्त्धी व्मवस्था 

30= अशन्त्तभ नततजाको रातग मोग्मताक्रभको सूची प्रकाशन गने्  (१) ऐनको दपा 
३५ फभोशजभ अशन्त्तभ नततजा प्रकाशनको रातग आमोगफाट तरइएको ववतबन्न 
चयणको ऩयीऺाभा उभभेदवायरे प्राप्त गयेको अङ्कको आधायभा मोग्मताक्रभको सूची 
तमाय गनुय ऩनेछ । 

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ मोग्मताक्रभको सूची तमाय गदाय 
उभभेदवायहरूको कुर प्राप्ताङ्क फयाफय बएभा देहामका आधायभा मोग्मताक्रभ 
कामभ गरयनेछ्-  

(क) तरशखत ऩयीऺा हनुेभा तरशखत ऩयीऺाको प्राप्ताङ्कको आधायभा, 
(ख) तरशखत ऩयीऺा य प्रमोगात्भक ऩयीऺा हनुेभा खण्ड (क) 

फभोशजभ मोग्मताक्रभ नछुवट्टएभा प्रमोगात्भक ऩयीऺाको 
प्राप्ताङ्कको आधायभा, 

(ग) खण्ड (ख) फभोशजभ ऩतन उभभेदवायको मोग्मताक्रभ नछुवट्टएभा 
अन्त्तवायतायको प्राप्ताङ्कको आधायभा, 

(घ) खण्ड (ग) फभोशजभ ऩतन उभभेदवायको मोग्मताक्रभ नछुवट्टएभा 
सभफशन्त्धत ऩदको सेवा प्रवेशको रातग तोवकएको न्त्मूनतभ 
शैशऺक मोग्मताको प्राप्ताङ्कको प्रततशत वा ितेडङ स्तयको 
आधायभा, 

(ङ) खण्ड (घ) फभोशजभ ऩतन उभभेदवायहरूको मोग्मताक्रभ 
नछुवट्टएभा ववऻाऩन गरयएको ऩदबन्त्दा एक तह भतुनको ऩदभा 
फहार यहेको व्महोया दयखास्त पायाभभा उल्रेख गयेको बए 
त्मस्तो ऩदको जेष्ठताको आधायभा, 

(च) खण्ड (ङ) फभोशजभ ऩतन उभभेदवायहरूको मोग्मताक्रभ 
नछुवट्टएभा उभेयको ज्मेष्ठताको आधायभा, 

(छ) अन्त्तवायतायफाट भात्र छनौट गरयने ऩदको हकभा खण्ड (घ), (ङ) 
वा (च) को आधायभा। 
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(३) उऩतनमभ (२) भा उशल्रशखत आधाय फभोशजभ उभभेदवायहरूको 
मोग्मताक्रभ नछुवट्टएभा आमोगरे तनधाययण गये फभोशजभ मोग्मताक्रभ कामभ गयी 
ऐनको दपा ३५ फभोशजभ अशन्त्तभ नततजा प्रकाशन गरयनेछ। 

(४) उऩतनमभ (३) फभोशजभ अशन्त्तभ नततजा प्रकाशन गदाय आमोगरे 
तरएको सभानस्तयको एकबन्त्दा फढी ऩदको ऩयीऺाभा उत्तॉण हनुे उभभेदवायराई 
दोहोयो नऩने गयी ऩवहरे नततजा प्रकाशन हनु ेएक ऩदभा भात्र सभावेश गरयनेछ 
। 

(५) मस तनमभ फभोशजभ आन्त्तरयक प्रततमोतगताको आधायभा हनुे फढुवाको 
मोग्मताक्रभ सूची प्रकाशन गनुय अगातड सभफशन्त्धत उभभेदवाय उऩय फढुवाको 
उभभेदवाय हनु नऩाउन े गयी ववबागीम सजाम बए नबएको फझु्नऩुनेछ । मसयी 
फझु्दा कुनै उभभेदवायरे त्मस्तो ववबागीम सजाम ऩाएको बएभा त्मस्तो 
उभभेदवायको नाभ हटाई मोग्मताक्रभ सूची प्रकाशन गनुय ऩनेछ । 

(६) मोग्मताक्रभको सूची प्रकाशन सभफन्त्धी अन्त्म व्मवस्था आमोगरे 
तनधाययण गनेछ। 

31= वैकशल्ऩक उभभेदवायको सूची् तनमभ ३० फभोशजभ उभभेदवायको मोग्मताक्रभ 
अनसुाय अशन्त्तभ नततजा प्रकाशन गदाय अनसूुची-५ फभोशजभको सङ्खख्माभा 
वैकशल्ऩक उभभेदवायको सूची सभेत प्रकाशन गनुय ऩनेछ। 

तय, 

(१) वैकशल्ऩक उभभेदवायको सूची प्रकाशन गदाय ऩमायप्त सङ्खख्माभा 
उभभेदवाय उऩरब्ध हनु नसकेभा सो अनसूुचीभा उल्रेख बएको 
बन्त्दा कभ सङ्खख्माभा ऩतन उभभेदवायको वैकशल्ऩक सूची 
प्रकाशन गनय सवकनेछ । 

(२) खरुा य सभावेशी सभूहको एकभषु्ठ मोग्मताक्रभ प्रकाशन हनु े
ववऻाऩनभा एउटा सेवा, सभूह, उऩसभूह वा तहको ऩतछल्रो 
ववऻाऩनफाट तसपारयस हनुे उभभेदवायको नाभ अशघल्रो 
ववऻाऩनको वैकशल्ऩक सूचीभा सभावेश नगयी क्रभश् तनज बन्त्दा 
ऩतछल्रो क्रभको उभभेदवायको नाभ सभावेश गयी वैकशल्ऩक 
सूची प्रकाशन गनय सवकनेछ । 
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32= तनमशुक्तको रातग तसपारयस गने् (१) ऐनको दपा ३६ को उऩदपा (१) फभोशजभ 
आमोगरे तनमशुक्तको रातग अशख्तमायवारा सभऺ तसपारयस ऩिाउॉदा सभफशन्त्धत 
उभभेदवायरे फझुाएको एक प्रतत दयखास्त पायाभ य सो साथ ऩेश बएका 
प्रभाणऩत्रका प्रतततरवऩहरू सभेत ऩिाउन ुऩनेछ ।  

(२) आमोगरे सहामक स्तयको ऩदको तथा स्थानीम तहको ऩदको 
तनमशुक्तका रातग सभफशन्त्धत अशख्तमायवारा सभऺ तसपारयस गदाय देहामका 
आधायभा गनेछ्- 

(क) सभबव बएसभभ उभभेदवायरे योजेको कामायरम वा स्थानीम तह, 

तय, एकबन्त्दा फढी उभभेदवायरे एउटा कामायरम वा स्थानीम तह 
योजेको अवस्थाभा ऩवहरो मोग्मताक्रभभा यहेको उभभेदवायरे 
प्राथतभकता ऩाउनेछ । 

(ख) उभभेदवायरे योजेको कामायरम वा स्थानीम तह फाॉकी नयहे वा 
कुनै ऩतन कामायरम वा स्थानीम तह योजेको नबएभा त्मस्ता 
उभभेदवायराई मोग्मताक्रभानसुाय घयऩामकको कामायरम वा 
स्थानीम तह ।  

 

33= वैकशल्ऩक उभभेदवाय तसपारयस गने् (१) आमोगरे ऐनको दपा ३६ को उऩदपा 
(२) को अवस्थाको अततरयक्त देहामको कुनै अवस्थाभा वैकशल्ऩक उभभेदवायको 
सूचीभा यहेको उभभेदवायराई मोग्मताक्रभ अनसुाय तनमशुक्तको रातग तसपारयस 
गनेछ्- 

(क) तनमशुक्तको रातग तसपारयस गरयएको उभभेदवायरे तनमशुक्तको 
सूचना ऩाएको वा सूचना प्रकाशन बएको तभततरे तीस ददनतबत्र 
तनमशुक्त ऩत्र नतरएभा, 
तय, तनमशुक्तको रातग तसपारयस बएका उभभेदवायरे सभफशन्त्धत 
कामायरमभा आपैं  उऩशस्थत बई तनमशुक्त नतरन े व्महोयाको 
तनवेदन ऩेश गयी सनाखत गयेभा मस खण्ड फभोशजभको अवतध 
ननाघ ेऩतन वैकशल्ऩक उभभेदवायराई तनमशुक्तको रातग तसपारयस 
गनय सवकनेछ। 

(ख) तनमशुक्तको रातग तसपारयस गरयएको उभभेदवायरे तनमशुक्त 
फशुझतरएको तभततरे प्रचतरत कानून फभोशजभको अवतधतबत्र 
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सभफशन्त्धत कामायरमभा फहारी नगयेको आधायभा 
अशख्तमायवारारे तनजको तनमशुक्त फदय गयेभा, 

(ग) आमोगफाट तनमशुक्तको रातग तसपारयस गरयएको कुनै उभभेदवाय 
तसपारयस हुॉदाका फखत प्रचतरत कानून फभोशजभ अमोग्म यहेको 
कुया तसपारयस बई सके ऩश्चात भात्र जानकायी हनु आई 
आमोगफाट त्मस्ता उभभेदवायको तसपारयस यद्द बई 
अशख्तमायवारारे तनजको तनमशुक्त फदय गयेभा, य 

(घ) तनमशुक्तको रातग तसपारयस गरयएको उभभेदवायको तसपारयस 
बएको तभततरे एक वषयतबत्र भतृ्म ु बई वा तनजरे तनमशुक्त 
तरएको ऩदफाट याजीनाभा ददई वा तनजको अन्त्म ऩदभा तनमशुक्त 
बई तनजरे तनमशुक्त तरएको ऩद रयक्त हनु आएभा। 

(२) उऩतनमभ (१) को खण्ड (क), (ख) वा (घ) फभोशजभको अवस्था 
ऩयेभा अशख्तमायवारारे ऩद रयक्त बएको तभततरे सात ददनतबत्र आमोगराई 
जानकायी ददन ुऩनेछ । 

(३) उऩतनमभ (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन ऩद रयक्त 
बएको सात ददनतबत्र जानकायी ददन नसकेको भनातसफ कायण सवहत 
अशख्तमायवाराफाट रेखी आएभा आमोगरे वैकशल्ऩक सूचीभा यहेका उभभेदवायराई 
मोग्मताक्रभ अनसुाय तनमशुक्तको रातग तसपारयस गनय सक्नेछ । 

तय, आमोगरे तनमशुक्तको रातग तसपारयस गयेको एक वषय सात ददन ऩतछ 
प्राप्त बएको जानकायीको आधायभा वैकशल्ऩक उभभेदवायराई तनमशुक्तको रातग 
तसपारयस गरयने छैन । 

34= अस्थामी उभभेदवायको सूची प्रकाशन गने् (१) ऐनको दपा ३५ तथा तनमभ ३० 
फभोशजभ अशन्त्तभ नततजा प्रकाशन गदाय अस्थामी तनमशुक्तको प्रमोजनको रातग सभेत 
मोग्मताक्रभ अनसुायको सूची प्रकाशन गनुय ऩनेछ । 

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ अस्थामी मोग्मताक्रभको सूची प्रकाशन गदाय 
खरुा प्रततमोतगता तपय  अन्त्तवायतायभा सभावेश बएको तय वैकशल्ऩक उभभेदवायको 
सूचीभा सभावेश हनु नसकेको य तरशखत ऩयीऺाफाट अन्त्तवायतायको रातग छनौट 
हनु नसकेको तय उत्तीणायङ्क प्राप्त गयेका उभभेदवायहरूभध्मेफाट मोग्मताक्रभका 
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आधायभा भाग गरयएको ऩद सङ्खख्माको फीस प्रततशतसभभ उभभेदवायहरूको नाभ 
सभावेश गनुय ऩनेछ ।  

तय, फीस प्रततशतसभभ उभभेदवायहरूको नाभ सभावेश गदाय एकजना भात्र 
उभभेदवाय हनु ेबएभा कभतीभा दईु जना उभभेदवायको नाभ सभावेश गनुय ऩनेछ। 

 (३) उऩतनमभ (१) वा (२) फभोशजभ अस्थामी तनमशुक्तको प्रमोजनको 
रातग सूची प्रकाशन गदाय प्रमोगात्भक ऩयीऺा हनु ेऩदको हकभा त्मस्तो ऩयीऺाभा 
उत्तीणायङ्क हातसर नगने उभभेदवायको नाभ सभावेश गरयने छैन । 

(४) तनमभ ३५ को उऩतनमभ (२) को अवस्थाभा फाहेक मस तनमभ 
फभोशजभ प्रकाशन बएको सूची सोही ऩदको अको ववऻाऩनको नततजा प्रकाशन 
नबएसभभ कामभ यहनेछ । 

35= अस्थामी  तनमशुक्तको  रातग  तसपारयस  गने् (१) सेवा, सभूह तथा उऩसभूहसॉग 
सभफशन्त्धत प्रचतरत कानून फभोशजभ अस्थामी तनमशुक्तको रातग आमोगभा भाग बई 
आएभा आमोगरे वैकशल्ऩक उभभेदवायको सूचीभा नाभ सभावेश बई स्थामी 
तनमशुक्त हनु नसकेका य अस्थामी उभभेदवायको सूचीभा यहेका 
उभभेदवायहरूभध्मेफाट मोग्मताक्रभको आधायभा तसपारयस गनेछ। 

(२) वैकशल्ऩक तथा अस्थामी सूचीभा सभावेश बएका उभभेदवायको 
सङ्खख्मा बन्त्दा अस्थामी तनमशुक्तको रातग भाग बएको सङ्खख्मा फढी बएभा 
आमोगरे सो बन्त्दा अशघल्रो ववऻाऩनभा वैकशल्ऩक तथा अस्थामी सूचीभा यहेको 
उभभेदवायराई सभेत अस्थामी तनमशुक्तको रातग तसपारयस गनय सक्नेछ । 

(३) मस तनमभ फभोशजभ अस्थामी तनमशुक्तको रातग तसपारयस गदाय फढीभा 
छ भवहनाको रातग तसपारयस गनुय ऩनेछ । 

36= यद्द गनय सक्ने्  आमोगरे तरएको ऩयीऺाभा प्रश्नऩत्र ऩरयभाजयन, प्रश्नऩत्र छऩाई, 
उत्तयऩशुस्तका ऩयीऺण वा अन्त्तवायताय सभफन्त्धी काभभा सॊरग्न बएको दऺ वा 
कभयचायीको नशजकको नातेदाय त्मस्तो ऩयीऺाभा उभभेदवाय बई सो ऩयीऺाभा 
सपर बएको प्रभाशणत बएभा तनजको ऩयीऺा वा अन्त्तवायताय वा तनमशुक्तका 
तसपारयस यद्द गनय सक्नेछ य तनजरे तनमशुक्त ऩाइसकेको बए प्रचतरत कानून 
फभोशजभ आवश्मक कायफाही चराउन सभफशन्त्धत तनकामभा तसपारयस गयी 
ऩिाउन सक्नेछ। 

स्ऩिीकयण् मस तनमभको प्रमोजनको रातग नशजकको नातेदाय बन्नारे ऩतत, 
ऩत्नी, छोया-छोयी, दाज-ुबाई, दददी-फवहनी, बाउज-ुफहुायी, आभाज,ुनन्त्द, जेिाज,ु देवय, 
जेिानी,  देउयानी, काका-काकी, िूरोफफुा-िूरीआभा, सानाफा-सानीआभा, बततजा-
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बततजी, बाञ्जा-बाञ्जी, तबनाज-ुज्वाई, भाभा-भाइजू, पुऩ-ुपुऩाजू, सारा-सारी य 
ततनका छोयाछोयी सभझनऩुछय । 

 

ऩरयच्छेद-८ 

फढुवा सभफन्त्धी व्मवस्था 

37= फढुवाको ववऻाऩन् (१) आमोगरे प्रचतरत कानून फभोशजभ प्रदेश तनजाभती सेवा य 
स्थानीम सयकायी सेवा वा सभूहभा फढुवाको रातग आमोगको कामयतातरका 
फभोशजभ फढुवाको ववऻाऩन प्रकाशन गनेछ । 

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ ववऻाऩन प्रकाशन गदाय फढुवा गरयन े ऩद, 
तह, सङ्खख्मा, सेवा, सभूह, उऩसभूह, उभभेदवाय हनु आवश्मक ऩने सेवा अवतध, 

न्त्मूनतभ मोग्मता, दयखास्त फझुाउने भमाद य स्थान तथा आमोगरे तोकेको अन्त्म 
आवश्मक वववयण सभेत खरुाउन ुऩनेछ। 

(३) उऩतनमभ (१) फभोशजभ प्रकाशशत ववऻाऩनभा उल्रेख बए 
फभोशजभको वववयण सॊरग्न गयी सभबाव्म उभभेदवायहरूरे दयखास्त पायाभ 
आमोगभा फझुाउन ुऩनेछ । 

(४) उऩतनमभ (३) फभोशजभ प्राप्त हनु आएका दयखास्तहरू आमोगरे 
सभफशन्त्धत फढुवा सतभततको सशचवारमभा ऩिाउन ुऩनेछ । 

(५) फढुवा सभफन्त्धी दयखास्त पायाभको ढाॉचा य दयखास्त दस्तयु 
आमोगरे तनधाययण गये फभोशजभ हनुछे । 

38= प्रततमोतगतात्भक ऩयीऺाद्वाया हनु े फढुवाको ववऻाऩन् (१) प्रदेश तनजाभती सेवा, 
स्थानीम सयकायी सेवा वा सभूह सभफन्त्धी प्रचतरत कानून फभोशजभ 
प्रततमोतगतात्भक ऩयीऺाको आधायभा हनु े फढुवाको रातग आमोगरे कामयतातरका 
फभोशजभ ववऻाऩन प्रकाशन गनेछ । 

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको ववऻाऩनभा फढुवा गरयने ऩद, तह, 
सङ्खख्मा, सेवा, सभूह, उऩसभूह, उभभेदवाय हनु आवश्मक ऩने सेवा अवतध, न्त्मूनतभ 
शैशऺक मोग्मता, दयखास्त फझुाउने भमाद य स्थान तथा आमोगरे आवश्मक 
सभझेका अन्त्म वववयण सभेत खरुाउन ुऩनेछ । 
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(३) सभबाव्म उभभेदवायरे उऩतनमभ (१) फभोशजभ प्रकाशशत ववऻाऩनभा 
उल्रेख बए फभोशजभको वववयण सॊरग्न गयी दयखास्त पायाभ फझुाउन ुऩनेछ । 

(४) फढुवा सभफन्त्धी दयखास्त पायाभको ढाॉचा, दयखास्त दस्तयु य ऩयीऺा 
दस्तयु आमोगरे तोके फभोशजभ हनुछे । 

39= फढुवा उऩयको उजूयी् (१) सेवा सभूह सभफन्त्धी प्रचतरत कानून फभोशजभ 
सभफशन्त्धत फढुवा सतभततरे गयेको फढुवा तसपारयसभा शचत्त नफझु्ने सभबाव्म 
उभभेदवायरे सभफशन्त्धत सेवा शतय सभफन्त्धी कानूनभा तोवकएको भमादतबत्र 
उजूयीकताय स्वमॊ उऩशस्थत बई आमोगरे तोकेको दस्तयु, आपूरे फढुवा ऩाउन ुऩने 
स्ऩि आधाय य प्रभाण सभेत सॊरग्न याखी आमोगभा उजूयी ददन सक्नछे । 

(२) उऩतनमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन उजूयी गने 
उजूयीकताय आमोगभा आपैं  उऩशस्थत हनु नसकेभा सोको कायण खरुाई कुनै 
कभयचायीरे उजूयीकतायरे ददन चाहेको उजूयी आमोगभा ददन सक्नेछ। 

तय त्मसयी आमोगभा उजूयी ददन ल्माउने कभयचायीरे उजूयीको व्महोया य 
दस्तखत सभफशन्त्धत उजूयीकतायको नै हो बनी आमोग सभऺ सनाखत गयी 
सहीछाऩ गनुय ऩनेछ । 

(३) उऩतनमभ (१) वा (२) फभोशजभ आमोगभा फढुवा उऩयको उजूयी 
ऩनय आएभा सभफशन्त्धत फढुवा सतभततको प्रततवक्रमा, फढुवा तसपारयस बएका य 
उजूयीकतायको व्मशक्तगत वववयण, कामयसभऩादन भूल्माङ्कन पायाभ य अन्त्म 
सभफशन्त्धत आवश्मक कागजात सभेत फढुवा सतभततको सशचवारमसॉग भाग गयी 
आमोगरे त्मस्तो फढुवा उजूयीको सभफन्त्धभा तनणयम गनेछ। 

(४) मस तनमभावरीभा अन्त्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
उऩतनमभ (३) फभोशजभको वववयण तथा कागजात प्राप्त बएको कशभतभा सात ददन 
ऩयुा नबइ आमोगरे तनणयम गने छैन । 

(५) उऩतनमभ (३) फभोशजभ आमोगफाट बएको तनणयम कामायन्त्वमनको 
रातग सभफशन्त्धत फढुवा सतभततको सशचवारमभा ऩिाउन ुऩनेछ । 
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ऩरयच्छेद-९ 

ववबागीम सजामको ऩयाभशय सभफन्त्धी व्मवस्था 

40= ववबागीम सजाम सभफन्त्धी ऩयाभशय्  (१) ऐनको दपा ४० को उऩदपा (४) 
फभोशजभ ववबागीम सजामको ऩयाभशय भाग गदाय सभफशन्त्धत पाइरसाथ अनसूुची-६ 
फभोशजभको पायाभ बयी सॊरग्न गनुय ऩनेछ । 

(२) कुनै कभयचायीराई एक प्रकायको ववबागीम सजाम गनय आमोगभा 
ऩयाभशय भाग गरयएकोभा आमोगफाट सो ववषमभा ऩयाभशय उऩरब्ध नहुॉदै वा 
ऩयाभशय उऩरब्ध बएऩतछ सो कभयचायीराई प्रस्ताव गरयएको सजामभा ऩरयवतयन 
गने गयी ऩनु् ऩयाभशय भाग गनय सवकने छैन । 

(३) उऩतनमभ (२) भा जनुसकै कुया रेशखएको बए ताऩतन सभफशन्त्धत 
कभयचायीरे काफ ुफावहयको ऩरयशस्थतत ऩयी अशघ स्ऩिीकयण ददन नसकेको कायण 
देखाई तनवेदन ददएभा वा अशघ ऩशे गनय नसकेको भहत्त्वऩूणय सफतु प्रभाण ऩतछ 
ऩेश हनु आएको कायणफाट सजाम गने अतधकायीराई सजाम ऩरयवतयन गनुय ऩछय 
बने्न रागभेा सो को कायण सवहत आफ्नो याम उल्रेख गयी ऩवहरे प्रस्ताव गयेको 
सजाम ऩरयवतयन गनय आमोगको ऩनु् ऩयाभशय भाग गनय सवकनेछ। 

(४) मस तनमभ फभोशजभ आमोगको ऩयाभशय भाग गयी पाइर ऩिाउॉदा  
प्रदेश तनजाभती सेवा, प्रदेशको अन्त्म सयकायी सेवा य प्रदेश सङ्गदित सॊस्थाको 
सेवाका कभयचायीको हकभा सेवा, सभूह सञ्चारन गने भन्त्त्रारमको सशचव भापय त 
य स्थानीम सयकायी सेवा तथा स्थानीम तहको सङ्गदित सॊस्थाको सेवाका 
कभयचायीको हकभा प्रचतरत कानूनभा अन्त्मथा व्मवस्था बएकोभा फाहेक सभफशन्त्धत 
स्थानीम तहको प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत भापय त ऩिाउन ुऩनेछ।  

ऩरयच्छेद–१० 

ववववध 

41= दऺ वा ववशेषऻको सूची याख्ने्  (१) आमोगफाट तरइने ऩयीऺा सभफन्त्धी काभका 
रातग आमोगरे ववतबन्न दऺ वा ववशेषऻको सूची तमाय गनेछ । 

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको सूची आमोगरे आवश्मकता अनसुाय 
अद्यावतधक गनेछ । 
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(३) आमोगरे तमाय गयेको दऺ वा ववशेषऻको सूची गोप्म यहनछे य 
त्मस्तो सूची प्रकाशन गनय वा कसैराई उऩरब्ध गयाउन आमोग वाध्म हनुे छैन। 

42= दऺ तथा ववशेषऻरे आचायसॊवहता ऩारना गनुय ऩने् ऐनको दपा १२ फभोशजभ 
आमोगको काभभा सहमोग गने दऺ वा ववशेषऻरे देहामका आचायसॊवहता ऩारना 
गनुयऩनेछ:- 

(क) आमोगद्धाया सॊचारन हनुे ऩयीऺासॉग सभफशन्त्धत ऩाठ्यक्रभ 
तनभायण, प्रश्नऩत्र तनभायण, उत्तयऩशुस्तका ऩयीऺणसॉग सभफशन्त्धत 
कामयभा स्वाथयको द्धन्त्द यहने कुनै कामयभा सॊरग्न हनु नहनुे, 

(ख) आमोगद्धाया सॊचारन हनुे ऩयीऺासॉग सभफशन्त्धत ऩाठ्यक्रभ 
तनभायण, प्रश्नऩत्र तनभायण, उत्तयऩशुस्तका ऩयीऺणसॉग सभफशन्त्धत 
कामयको गोऩतनमता कामभ गनुयऩने, 

(ग) आफ्नो कतयव्म तथा दावमत्व तनवायह गदाय फाह्य वा आन्त्तरयक कुनै 
ऩतन ऺेत्रफाट कुनै ऩतन कायणरे प्रत्मऺ वा ऩयोऺ रुऩभा आउन े
प्रबाव, प्ररोबन, दवाव, बनसनु, धभकी आिह आददफाट प्ररेयत वा 
प्रबाववत नबई कानूनको सही रुऩभा प्रमोग गयी कामय सभऩादन गनुय 
ऩने, य 

(घ) आमोगरे फनाएको आचायसॊवहता तथा भाऩदण्डको ऩारना 
गनुयऩने । 

43= कामयतातरका फनाउने्  (१) आमोगरे आफ्नो काभ कायफाहीराई व्मवशस्थत य 
तनमतभत गने कामयतातरका फनाई रागू गनेछ ।  

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको कामयतातरकाभा आमोगरे आवश्मकता 
अनसुाय हेयपेय गनय सक्नेछ । 

44= फावषयक प्रततवेदन् आमोगरे ऐनको दपा ५० फभोशजभ ऩेश गनुय ऩने फावषयक 
प्रततवेदनभा देहाम फभोशजभका कुयाहरु खरुाउन ुऩनेछ्- 

(क) आमोगरे स्थामी तनमशुक्तका रातग तसपारयस गयेका ऩद य 
सॊख्मा, 

(ख) आमोगरे ददएका ऩयाभशयका ववषम, 
(ग) आमोगरे सभफशन्त्धत तनकामराई ददएका सझुावका ववषम, 
(घ) आमोगफाट बएका अनसुन्त्धानात्भक तथा प्रवद्धयनात्भक ववषम, 
(ङ) आमोग सभफद्ध याविम तथा प्रदेश स्तयीम सॊस्थाहरुसॊग 

सभन्त्वमका ववषम, 
(च) आमोगरे उऩमकु्त िानेका अन्त्म ववषमहरु । 
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45= जानकायी ददन ु ऩने् (१) अशख्तमायवारारे आमोगको तसपारयसभा बएको तनमशुक्त 
तथा फढुवाको जानकायी आमोगराई ददन ुऩनेछ । 

(२) सयकायी कामायरम य सङ्गदित सॊस्थारे आफ्नो कामायरमभा स्थामी वा 
अस्थामी तनमशुक्त बएका य फढुवा तथा कामभ भकुामभ भकुयय बएका कभयचायीको 
जानकायी आमोगराई ददनऩुनेछ । 

(३) प्रदेश सङ्गदित सॊस्था य स्थानीम तहको सङ्गदित सॊस्थाको सेवाका 
शतयका सभफन्त्धभा आमोगको ऩयाभशय य साभान्त्म तसद्धान्त्तको कामायन्त्वमनको 
अवस्थाको ववषमभा आमोगराई जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 

46= अनसूुचीभा हेयपेय वा थऩघट गनय सक्ने्  आमोगरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना 
प्रकाशशत गयी अनसूुचीभा हेयपेय वा थऩघट गनय सक्नेछ । 
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अनसूुची –१ 

(तनमभ ५ को उऩतनमभ (१) सॉग सभफशन्त्धत) 
रयक्त ऩदऩूततयको रातग भाग गदाय बनुय ऩने भाग आकृतत पायाभ 

भाग गने कामायरमको नाभ य िेगाना्- 

 

रिव्म्  

(१) भहर ८ अन्त्तगयतको ऩवहरो कोरभभा दईु आ.व.को वववयण खरुाउन े। 

(२) भहर ८ अन्त्तगयतको दोस्रो कोरभभा नमाॉ ऩद सजृना बएको बए कुन तभततभा बएको हो 
खरुाउने य रयक्त बएको बए कसयी रयक्त बएका हो कैवपमत भहरभा अतनवामय रुऩभा खरुाउन ु
ऩनेछ । 

(३) अन्त्म आवश्मक कुयाहरु बएभा उल्रेख गने्–.................. 

 

कामायरम प्रभखुको् 
दस्तखत्  

तभतत्  

नाभ, थय्  

ऩद्  

1 2 3 4 ५ ६ ७ ८ ९ 10 

क्र.
सॊ. 

भाग 
ऩदको 
नाभ 

ऩदको 
तह 

सेवा/सभूह
/उऩसभूह 

स्थामी 
/अस्थामी 

आवश्मक 
न्त्मूनतभ 
शैशऺक 
मोग्मता 

सॊशऺप्त 
कामय 
वववयण  

अशघल्रो 
दईु 
आ.फ.भा 
भाग बई 
ऩूततय हनु 
फाॉकी ऩद 
सङ्खख्मा 

मस आ.फ. 
को भाग्- 
नमाॉ ऩद 
सजृना वा 
रयक्त बई 
भाग गरयएको 
सङ्खख्मा  

कूर   
भाग 
ऩद  
सङ्खख्मा 

कैवप
मत 

     खरुा
को 
रातग 

फढु
वा
को
रा
तग 

 आ
.फ
...
को 

आ
.
फ   
... 
को 

नमाॉ 
ऩद 
सजृना 

रय
क्त 
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अनसूुची–२ 

(तनमभ २3 को उऩतनमभ (१) सॉग सभफशन्त्धत) 
तरशखत तथा प्रमोगात्भक ऩयीऺाको नततजा प्रकाशन गदायको सङख्मा् 

 

१. तरशखत ऩयीऺाको नततजा प्रकाशन गदाय भाग बएको रयक्त ऩद सङ  ख्माभा देहाम 
फभोशजभ उत्तीणय उभभेदवायहरू थऩ गनुय ऩनेछ्- 
 

क्र.सॊ. भाग बएका रयक्त ऩद सङ  ख्मा   थऩ हनु े
सङ  ख्मा     

कामभ हनुे उभभेदवाय 
सङ  ख्मा 
 

(१)              

 

१ देशख ५ सभभ बएभा   २ ३ देशख ७ सभभ 

(२)  ६ देशख १० सभभ बएभा           ३ ९ देशख १३ सभभ 

 

(३)    ११ देशख १५ सभभ बएभा          ४ १५ देशख १९ सभभ 

(४)    १६ देशख २० सभभ बएभा          ५ २१ देशख २५ सभभ 

(५)   

 

२१ देशख २५ सभभ बएभा          ६               २७ देशख ३१ सभभ 

(६)    २६ देशख ३० सभभ बएभा          ७ ३३ देशख ३७ सभभ 

 

(७)                 

 

३१ देशख ३५ सभभ बएभा          ८ ३९ देशख ४३ सभभ 

(८)                

 

३६ देशख ४० सभभ बएभा          ९   ४५ देशख ४९ सभभ 

(९)    ४१ य सो भातथ जततसकैु 
बएभा                      

 २०% (फीस प्रततशत) 
 

  

                          

२. एकीकृत ऩयीऺा प्रणारी अन्त्तगयतको ववऻाऩनभध्मे सभान शैशऺक मोग्मता बएको 
ऩयीऺाको हकभा खण्ड (१) फभोशजभ कामभ हनु े उभभेदवायको सङ्ख ख्माभा दश 
प्रततशत थऩ गयी उभभेदवाय सङ्ख ख्मा कामभ गरयनेछ बने न्त्मूनतभ शैशऺक मोग्मता 
छुट्टाछुटै्ट तोवकएको ऩयीऺाको हकभा खण्ड (१) फभोशजभ कामभ हनुे उभभेदवायको 
सङ्ख ख्मा त्मसयी छुट्टाछुटै्ट न्त्मूनतभ शैशऺक मोग्मता बएका सेवा वा सभूह वा 
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उऩसभूहका रातग सभेत ऩगु े नऩगुकेो वहसाव गयी सो सङ्ख ख्मा नऩगुञु्जरेसभभको 
प्राप्ताङ्क ल्माउने सफै उभभेदवायको नाभ सभेत सभावेश गयी नततजा प्रकाशन गनुय 
ऩनेछ। 

 

स्ऩिीकयण् मस अनसूुचीको प्रमोजनका रातग “एकीकृत ऩयीऺा प्रणारी”  

बन्नारे एउटै तहका ववतबन्न सेवा वा सभूह वा उऩ सभूहभा यहेका ववतबन्न ऩदहरुका 
रातग सञ्चारन हनुे ऩयीऺा भध्मे सवै वा केही तफषमभा एउटै ऩयीऺाका भाध्मभफाट 
सञ्चारन गने ऩयीऺा प्रणारी सभझन ुऩछय। 

३. प्रमोगात्भक ऩयीऺा हनु े प्राववतधक ऩदभा तरशखत ऩयीऺाफाट प्रमोगात्भक ऩयीऺाको 
रातग  छनौट गदाय रयक्त भाग ऩद सङ्ख ख्मा १ देशख ५ सभभ बएभा थऩ ५ (ऩाॉच) 
जना उभभेदवायका नाभ सभावेश गनुय ऩनेछ । भाग बएका रयक्त ऩद सङ्ख ख्मा ६ 
(छ) वा सो बन्त्दा फढी बएभा भाग बएका ऩद सङ्ख ख्माको दोब्फय सङ्ख ख्माभा 
उभभेदवायको नाभ सभावेश गयी नततजा प्रकाशन गनुय ऩनेछ । 

४. सभानस्तयका ववतबन्न ऩदको रातग एउटै सभमभा बएको तबन्त्दा तबन्त्दै ववऻाऩन 
फभोशजभको तरशखत ऩयीऺाको नततजा प्रकाशन गदाय अन्त्म ऩदको नततजाभा नाभ 
सभावेश  बएकाभध्मे जततजना उभभेदवायको नाभ त्मसऩतछ प्रकाशन हनु े ऩदको 
नततजाभा सभावेश बएको छ त्मततकै सङ्ख ख्माभा थऩ उभभेदवायहरूको नाभ सभावेश 
गयी नततजा प्रकाशन गनुय ऩनेछ। 

५. खण्ड (२) य (३) फभोशजभ नततजा प्रकाशन गदाय अशन्त्तभ प्राप्ताङ्क सभान बएका 
उभभेदवाय एकबन्त्दा फढी बएभा त्मस्ता सफै उभभेदवायको नाभ तरशखत ऩयीऺाको 
नततजाभा सभावेश गनुय ऩनेछ। 

६. खण्ड (२) य (३) फभोशजभ नततजाको रातग सङ्ख ख्मा तनधाययण गदाय ०.५ (शून्त्म 
दशभरव ऩाॉच) वा सो बन्त्दा फढी हनु आएभा भात्र ऩूणय अङ्क एक भानु्न ऩनेछ। 

७. खण्ड  (१) वा (२) वा (३) फभोशजभ नततजा प्रकाशन गदाय कुनै कदिनाई आईऩयेभा 
आमोगरे तनणयम गयी त्मस्तो कदिनाई पुकाउन सक्नेछ । 

८. भातथल्रो तह वा ऩदभा ऩवहरे नै तनमशुक्तका रातग तसपारयस बैसकेको उभभेदवायको 
नाभ अको ऩदको ववऻाऩनको तरशखत ऩयीऺाको नततजाभा सभावेश गरयने छैन य 
सभावेश नबएको सङ्ख ख्मा फयाफय अन्त्म उभभेदवायको नाभ सभावेश गयी नततजा 
प्रकाशन गनुय ऩनेछ।  
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अनसूुची – ३ 

(तनमभ २७ को उऩतनमभ (१) य (2) सॉग सभफशन्त्धत) 
अन्त्तवायतायको भूल्माङ्कन पायाभ 

ववऻाऩन नॊ.           ऩद्                    तह्  

सेवा्               सभूह्                 उऩसभूह्  

ऩदसङख्मा्                 उभभेदवाय सङ्खख्मा्          

सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम/ स्थानीम तह/ सॊस्था् 
अन्त्तवायताय तभतत्  

क्र.सॊ. योर 
नॊ. 

उभभेदवायको 
नाभ, थय 

साभान्त्म ऻान, ववषम सभफन्त्धी ऻान य 
व्मशक्तत्व 

कैवपमत 

प्राप्ताङ्क 

अङ्कभा अऺयभा  

      

 

भातथ उशल्रशखत ववऻाऩनभा सहबागी कुनै ऩतन उभभेदवाय भेयो ऩतत, ऩत्नी तथा छोया-छोयी,  
दाज-ुबाइ, दददी-फवहनी,  बाउज-ुफहुायी, जेिाज,ु  देवय,  जेिानी,  देउयानी,  आभाज,ु नन्त्द,  

काका-काकी, िुरोफफुा-िुरीआभा, सानाफा-सानीआभा,  बततजा-बततजी,  बाञ्जा- बाञ्जी,  
तबनाज-ुज्वाई,  भाभा-भाइज्मू,  पुऩ-पुऩाज्मू, सारा-सारी य तीनका छोयाछोयी नाता ऩदैन। 

                         अन्त्तवायताय सतभततका अध्मऺ/सदस्मको 
दस्तखत् 
नाभ, थय् 
ऩद् 
तभतत् 

 

 



खण्ड ०४) अरय ६,  प्रदेश याजऩत्र बाग २ तभतत २०७८।०१।२६ 

28 
 

 

 

 

रिव्म् 
(१) अन्त्तवायताय तरइन रागकेो ऩदको ववऻाऩनभा अन्त्तवायताय सतभततका अध्मऺ तथा 

सदस्महरूका भातथ उशल्रशखत कुनै नाता ऩने बएभा त्मस्ता अन्त्तवायतायकतायरे उक्त 
सभूहको सो ददनको अन्त्तवायतायभा बाग तरन ुहुॉदैन । 

(२) अन्त्तवायतायभा अतधकतभ ७०% (सत्तयी प्रततशत) बन्त्दा फढी य न्त्मूनतभ ४०% 
(चातरस प्रततशत) बन्त्दा कभ अङ्क ददॊदा ऩिुमाई ददन ुऩनेछ। 

अन्त्तवायताय गदाय अन्त्तवायतायकतायरे ध्मान ददन ुऩने कुया् 
१.  ऩदको कामय वववयण 

मस अन्त्तगयत सवयप्रथभ काभ तथा ऩदको कामय वववयण हेनुय ऩनेछ । 

२.  दयखास्त वववयण अध्ममन 

दयखास्त वववयण अध्ममन गयी उभभेदवायको शैशऺक उऩरशब्ध, अनबुव, अतबरुची 
आदद उशल्रशखत वामोडाटाराई ध्मान ददन ुऩनेछ । 

३.  (क) सेवा, सभूह सभफन्त्धी ऻान 

उभभेदवायको सेवा, सभूह सभफन्त्धी काभको ऻान,  अनबुव सभफशन्त्धत ऺेत्रको 
अध्ममन एवॊ प्रकाशशत कृतत, तारीभ आदद कुयाहरू ऩदका रातग कतत उऩमोगी 
छन ् तनजरे कुनै ऩदभा यही काभ गयी सकेको बए त्मस फाये तनजको ऻान 
कततको छ य हारको ऩदसॉग तनजरे प्राप्त गयेको ऻानको कततको सभफन्त्ध छ? 

आदद कुयाराई ध्मान ददन ुऩनेछ । 

(ख) याविम तथा अन्त्तयायविम ववषम सभफन्त्धी ऻान 

देशको साभाशजक,  आतथयक,  याजनैततक य अन्त्तयायविम ववषम सभफन्त्धी जानकायी 
तरन ुऩनेछ। 

(ग) काभको अनबुव 

मस सन्त्दबयभा ववऻावऩत ऩदसॉग सभफशन्त्धत काभभा कुन तहभा कतत वषय यही 
अनबुव प्राप्त  गयेको  छ,  ऩदको  काभभा  ववशेष  मोगदान  एवॊ  अनबुव  
बएभा  सो  सभफन्त्धी ववषमभा दऺ एवॊ ववशेषऻरे दृवि ददन ुऩनेछ। 

(घ) रुशच (Aptitude)  

सभफशन्त्धत ऩद सभफन्त्धी शशऺा प्राप्त गये ताऩतन त्मस ऩदका तनशभत व्मशक्तत्व य 
वास्तववक अतबरुशच छ वक छैन, सो फाये ध्मान ददन ुऩनेछ । 

४.  अततरयक्त वक्रमाकराऩ 

साभाशजक,  ऩारयवारयक,  व्मावसावमक,  खेरकुद,  भनोयञ्जन, शौख (Hobby) आदद 
वक्रमाकराऩभा कुन प्रकायको सॊरग्नता छ ? आदद कुयाभा जानकायी तरने । 
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५.  व्मशक्तत्व ऩयीऺण 

मस ऩयीऺणफाट उभभेदवायको गणु अवगणु केराउन सवकन्त्छ, जसका आधाय भखु्म 
दईु प्रकायका छन्  

(क) सङ्गिनात्भक व्मवहाय प्रदशयन 

मस अन्त्तगयत उभभेदवायको अतबव्मशक्त, भनोफशृत्त,  अतबरुशच,  शचन्त्तन–शशक्त,  

फौवद्धक शस्थतत,  भहत्वाकाॊऺा,  सहमोगी बावना आदद ववषमहरू सङ्गदित देशखएभा 
एक गणुी उभभेदवायको रुऩभा भूल्माङ्कन गनय सवकन्त्छ । 

(ख) असङ्गिनात्भक व्मवहाय प्रदशयन 

अस्ऩि फोल्न,े हडफडाउन,े अशशि व्मवहाय, असहमोगी बावना, असन्त्तवुि आदद 
व्मवहायफाट उभभेदवायराई अवगणुी एवॊ असन्त्ततुरत व्मशक्तत्वका रुऩभा 
शचतनन्त्छ ।  
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अनसूुची – ४ 

(तनमभ 2७ को उऩतनमभ (4) सॉग सभफशन्त्धत) 
अन्त्तवायतायको अङ्कबाय 

 

१. तरशखत ऩयीऺाको ऩूणायड्ढ १०० (सम) बएभा त्मसको अन्त्तवायतायको अङ्कबाय २० 
(फीस) कामभ गरयनेछ।मस ऩतछ तरशखत ऩयीऺाका ऩूणायङ्कभा थऩ हनु ेप्रत्मेक १०० 
(सम) ऩूणायङ्कतबत्र अन्त्तवायतायको अङ्कबायभा १० (दस) अङ्कका दयरे थऩ गनुय ऩनेछ । 

उदाहयणाथय्  
तरशखत ऩयीऺाको ऩूणायङ्क अन्त्तवायतायको अङ्कबाय कैवपमत 

100 सभभ 20+0 =20  

200 सभभ 20+10=30 

300 सभभ 20+10+10=40 

400 सभभ 20+10+10+10=50 

 

२.  एवककृत ऩयीऺा प्रणारी रागू बएको सेवा, सभूह वा उऩसभूहको ऩदको  
अन्त्तवायतायको अङ्कबाय कामभ गदाय देहामको ऩत्र फाहेकको तरशखत ऩयीऺाको 
ऩूणायङ्कको आधायभा कामभ गनुय ऩनेछ्  

(क) कुनै सेवा, सभूह वा उऩसभूहको ऩदको रातग भात्र उभभेदवाय हनु आवश्मक 
ऩने थऩ ऩत्र, 

(ख) अशन्त्तभ चयणभा अङ्क गणना गदाय ऩूया प्राप्ताङ्क गणना नबई तनशश्चत प्रततशत भात्र 
गणना हनु ेऩत्र। 

३.  प्रततशतको वहसाफरे तरशखत ऩयीऺाको ऩूणायङ्कको तरुनाभा अन्त्तवायताय अङ्कबाय २०% 
(फीस प्रततशत) बन्त्दा फढी य १०% (दस प्रततशत) बन्त्दा कभ हनु ेछैन । 

४.  अन्त्तवायतायद्वाया भात्र ऩदऩूततय हनुे ऩदको रातग अन्त्तवायतायको ऩूणायङ्क १०० (सम) 
हनुेछ।  
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अनसूुची–५ 

(तनमभ ३१ सॉग सभफशन्त्धत) 
वैकशल्ऩक उभभेदवायको सङ्ख ख्मा 

 

१. उभभेदवायको तनमशुक्तको रातग मोग्मताक्रभ सूची प्रकाशन गदाय देहाम फभोशजभको 
सङ्ख ख्माभा वैकशल्ऩक उभभेदवाय सभावेश गयी सूची प्रकाशन गनुय ऩनेछ । 

तस.नॊ.     भाग बएको रयक्त ऩदसङ्ख ख्मा             वैकशल्ऩक उभभेदवायको सङ्ख ख्मा 
(१)       १ देशख ३ सभभ बएभा                                 १ (एक) 
(२)       ४ देशख ८ सभभ बएभा                                 २ (दईु) 
(३)       ९ देशख १५ सभभ बएभा                                ३ (तीन) 
(४)       १६ देशख २० सभभ बएभा                               ४ (चाय) 
(५)       २१ य सो बन्त्दा भातथ जततसकैु बएऩतन            २०% (फीस प्रततशत)  

 

२. एकीकृत ऩयीऺा प्रणारी अन्त्तगयतको ववऻाऩनको हकभा उभभेदवायरे उल्रेख गयेको 
प्राथतभकताक्रभको आधायभा तसपारयसको मोग्मताक्रभभा नऩयेका सफै उभभेदवाय 
सभावेश हनुे गयी फैकशल्ऩक उभभेदवायको सूची प्रकाशन गनुय ऩनेछ । 

 

३. खण्ड (१) फभोशजभ फैकशल्ऩक उभभेदवायको सूची तमाय गदाय एकबन्त्दा फढी  
उभभेदवायको अशन्त्तभ प्राप्ताङ्क फयाफय बएभा तनमभ २८ को उऩतनमभ (२) फभोशजभ 
मोग्मताक्रभ कामभ गयी नततजा प्रकाशन गनुय ऩनेछ ।  
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अनसूुची – ६ 

(तनमभ 40 को उऩतनमभ (१) सॉग सभफशन्त्धत) 
ववबागीम सजामको ऩयाभशय भाग गदाय बनुय ऩने पायाभ 

 

१. सजामको रातग प्रस्ताववत कभयचायीको, 
 

नाभ, थय्                                            कभयचायी सङे्कत नॊ.  

फाफकुो नाभ्                                         फाजेको नाभ् 
ऩतत वा ऩत्नीको नाभ्                                   तह् 
ऩद्                                              सेवा/ सभूह/ उऩसभूह् 
शरुु तनमशुक्त तभतत्                खाइ ऩाई आएको तरफ ववृद्ध (िडे) सङख्मा् 
ऩाउन सक्न ेअतधकतभ तरफ ववृद्ध सङख्मा्      हारको ऩदभा तनमशुक्त तभतत् 
खाईऩाई आएको तरव यकभ् 

 

२. ववबागीम सजाम सभफन्त्धी वववयण 

 

(क)  प्रस्ताववत सजामको वववयण् 
(१) कभयचायीरे गयेको कसूयको छोटकयी वववयण य तनज उऩय रगाइएको 

अतबमोग् 
     (सभफशन्त्धत ऐन य तनमभको दपा य तनमभ सभेत उल्रेख गने) 
(२) प्रस्ताववत सजामको वववयण् 
     (सेवा सभफन्त्धी ऐन य तनमभको दपा य तनमभ सभेत उल्रेख गने) 

(ख) मसअशघ ववबागीम सजाम बए नबएको्  

     (बएको बए) 
(१)  कुन कसूयभा सजाम बएको हो, कसूयको प्रकृतत य तभतत सभेत छोटकयीभा 

उल्रेख गने् 
(२) प्रचतरत कानूनको कुन दपासॉग सभफशन्त्धत अतबमोग रगाइएको हो, सो 

खरुाउने् 
(३) आमोगफाट ऩयाभशय तरएको बए कुन तभततभा ऩयाभशय प्राप्त बएको हो, सो 

सभेत खरुाउने् 
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३. मसै प्रकृततको कसूयभा मस अशघ त्मस तनकाम अन्त्तगयतका अन्त्म कभयचायीराई 
ववबागीम सजाम गरयएको बए सो खरुाउने् 

 

 

४. मसै कसूयभा सॊरग्न अन्त्म कभयचायी बए सोको वववयण य तनजहरु उऩय रगाएको 
अतबमोग वा सजामको वववयण् 

 

 

५. सजाम गने अतधकायीको् 
नाभ,थय्.....................      सेवा, सभूह य उऩसभूह्.......................          
ऩद्............................          शे्रणी/तह...............................  

कामायरम् ..................................... 
 

६. पाइर ऩिाउन ेअतधकृतको् 
नाभ,थय्.............................              दस्तखत्..............................  

ऩद् ................................               तभतत् .................................  

कामायरम् ............................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

भरुक : आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, प्रदेश सयकाय, गण्डकी  प्रदेश । भूल्म रु ५०।- 

आऻारे, 
फरसागय तगयी 

प्रदेश सयकायको सशचव 


