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प्रदेश रोक सेवा आमोग ननमभावरी, २०७६ 

प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन नभनत 

                                                                              २०७६।१२।०७ 

 

प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, २०७६ को दपा ११७ रे ददएको अनधकाय 
प्रमोग गयी प्रदेश रोक सेवा आमोग, फागभती प्रदेशरे मो ननमभावरी फनाएको 
छ। 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायम्भबक 

1. सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायभब: (१) मो ननमभावरीको नाभ "प्रदेश रोक सेवा 
आमोग ननमभावरी, २०७६" यहेको छ। 

(२) मो ननमभावरी प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन बएको नभनत 
देम्ि प्रायभब हनुेछ। 

2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथथ नरागेभा मस ननमभावरीभा,–  

(क) "आमोगको कामाथरम" बन्नारे प्रदेश रोक सेवा 
आमोगको केन्रीम कामाथरम य अन्तगथत कामाथरम 
सभझन ुऩछथ।  

(ि) "ऐन" बन्नारे प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, २०७६ 
सभझन ुऩछथ। 

(ग) "दऺ/ववऻ" बन्नारे आमोगफाट सञ्चारन हनुे ऩयीऺासॉग 
सभफम्न्धत ऩाठ्यक्रभ ननभाथण तथा शैम्ऺक मोग्मता 
ननधाथयण, प्रश्नऩर ननभाथण य ऩरयभाजथन, उत्तयऩमु्ततका 
ऩयीऺण य अन्तवाथताथ रगामतका ववषमसॉग सभफम्न्धत 
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ऻान तथा अनबुव बएको व्मम्ि सभझन ु ऩछथ। सो 
शब्दरे त्मततो ववषमको ऻान बएको आमोगको 
ऩदानधकायी वा कभथचायी सभेतराई जनाउॉछ।  

(घ) "ऩदऩूनतथ" बन्नारे प्रदेश ननजाभती सेवा, प्रदेश अन्म 
सयकायी सेवा, तथानीम सयकायी सेवा य ऐन फभोम्जभ 
रयि ऩदभा गरयने ऩदऩूनतथ सभेतराई जनाउॉछ। 

(ङ) "सभूह" वा "उऩसभूह" बन्नारे प्रदेश ननजाभती सेवा, प्रदेश 
अन्म सॊगदठत सेवा य तथानीम सयकायी सेवा तथा 
अन्तगथतका सभूह वा उऩसभूह सभझन ु ऩछथ। प्रदेश 
ननजाभती सेवा य तथानीम सयकायी सेवाको ऐन ननमभ 
जायी नबएसभभ मी शब्दहरूरे प्रचनरत सॊघीम ननजाभती 
सेवाको कानून फभोम्जभको "सभूह" वा "उऩसभूह" राई 
सभेत जनाउनेछ। 

(च) "सभफम्न्धत कामाथरम" बन्नारे सेवा, शतथ सभवन्धी कानून 
फभोम्जभ ऩदऩूनतथको रानग भाग गने भन्रारम, 

ननदेशनारम, कामाथरम, तथानीम तह, तथानीम तहभा 
यहेको कामाथरम तथा प्रदेश  वा तथानीम तहका अन्म 
सॊगदठत सॊतथाको कामाथरम सभेतराई जनाउॉछ।  

ऩरयच्छेद-२ 

भाग य ऩद सङ्ख्मा ननधाथयण तथा वावषथक कामथतानरका सभफन्धी व्मवतथा 

3. रयि ऩद भाग गने तरयका् (१) ऐनको दपा २१ फभोम्जभ 
अम््तमायवारारे प्रदेश ननजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा  वा 
तथानीम सयकायी सेवाको रयि ऩदऩूनतथ गनथको रानग भाग गदाथ 
अनसूुची-१ फभोम्जभको पायाभ बयी आमोगको कामाथरमभा ऩठाउन ु
ऩनेछ। 
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(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ऩदऩूनतथका रानग भाग गदाथ 
आमोगफाट ननधाथरयत वावषथक कामथतानरका वा सूचना फभोम्जभ ववऻाऩन 
हनु े नभनत बन्दा दईु ददन अगावै रयि ऩदऩूनतथको रानग भाग गनुथ 
ऩनेछ। 

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ कुनै कामाथरमरे ऩदऩूनतथको 
रानग भाग गरयसकेऩनछ त्मततो ऩदभा सरुवाद्वाया ऩूनतथ गरयने छैन। 

4. ऩद सङ्ख्मा ननधाथयण: (१) ननमभ (३) फभोम्जभ रयि ऩदको भाग 
सङ्करन बएऩनछ त्मततो ऩदको सेवा शतथ सभफन्धी प्रचनरत  कानूनभा 
उल्रेि बएको प्रनतशत अनसुाय अनसूुची-२ फभोम्जभ आमोगरे ऩद 
सङ्ख्मा ननधाथयण गनेछ। 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ऩद सङ्ख्मा ननधाथयण बएऩनछ 
सोसॉग सभफम्न्धत ववऻाऩन यद्द बई वा अन्म कुनै कायणरे ऩदऩूनतथ हनु 
नसकेभा त्मसऩनछ भाग हनु े ऩद सभेतराई गणना गयी ऩद सङ्ख्मा 
ननधाथयण गरयनेछ। 

(३) ऩद सङ्ख्मा ननधाथयण सभफन्धी अन्म व्मवतथा आमोगको 
ननणथम फभोम्जभ हनुेछ। 

5. वावषथक कामथतानरका: (१) ऐनको दपा २८ को उऩदपा (१) 
फभोम्जभ आमोगरे प्रदेश ननजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा वा 
तथानीम सयकायी सेवाको ऩदभा ऩदऩूनतथका रानग नसपारयस गने 
सभवन्धभा तमाय गने वावषथक कामथतानरकाको ढाॉचा अनसूुची-३ 
फभोम्जभ हनुेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभको कामथतानरकाभा आमोगरे 
आवश्मकता अनसुाय हेयपेय गनथ सक्नेछ। 
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6. ववद्यतुीम भाध्मभको उऩमिुताको ननधाथयण: ऐनको दपा २९ फभोम्जभ 
आमोगरे ऩयीऺा सभफन्धी काभभा ववद्यतुीम भाध्मभको प्रमोग गदाथ 
अऩनाउन ु ऩने उऩमिुताको आधाय आमोगको वैठकफाट ननणथम बए 
फभोम्जभ हनुेछ। 

ऩरयच्छेद-३ 

ववऻाऩन तथा दयिातत पायाभ सभफन्धी व्मवतथा 
7. ववऻाऩन नभफय: ऐनको दपा ३६ को उऩदपा (६) फभोम्जभ 

आमोगरे ऩदऩूनतथका रानग ववऻाऩन प्रकाशन गदाथ अनसूुची-४ फभोम्जभ 
ववऻाऩन नभफयको प्रमोग गनेछ। 

8. दयिातत पायाभको ढाॉचा: (१) ऐनको दपा ३७ को उऩदपा (१) 
फभोम्जभ िरुा तथा आन्तरयक प्रनतमोनगतात्भक ऩयीऺाद्वाया  ऩदऩूनतथ 
गरयने ऩदको रानग दयिातत पायाभको ढाॉचा अनसूुची-५  भा उल्रेि 
बए फभोम्जभ हनुछे।  

(२) कामथऺ भताको भूल्माङ्कन तथा ज्मेष्ठता य कामथसभऩादन 
भूल्माङ्कनद्वाया हनुे फढुवाका रानग दयिातत पायाभको ढाॉचा अनसूुची-
६ भा उल्रेि बए फभोम्जभ हनुेछ।  

(३) कामथसभऩादन तथा अनबुवको भूल्माङ्कन द्वाया गरयन े
फढुवाको रानग दयिातत पायाभको ढाॉचा अनसूुची-७ भा उल्रेि बए 
फभोम्जभ हनुेछ। 

(४) कामथसभऩादन तथा अनबुवको भूल्माङ्कनद्वाया हनुे फढुवा 
सभामोजनको रानग दयिातत पायाभको ढाॉचा अनसूुची-८ भा उल्रेि 
बए फभोम्जभ हनुछे। 

(५) एकीकृत ऩयीऺा प्रणारी रागू बएको ऩदको रानग 
िरुातपथ  दयिातत पायाभको ढाॉचा अनसूुची-९ भा उल्रेि बए 
फभोम्जभ हनुेछ। 
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9. योर नभफय कामभ: ऐनको दपा ३९ फभोम्जभ िरुा तथा  आन्तरयक 
प्रनतमोनगतात्भक ऩयीऺाको हकभा दयिातत तवीकृत बएऩनछ 
उभभेदवायराई अनसूुची-१० फभोम्जभ योर नभफय कामभ गयी सभफम्न्धत 
दयिातत पायाभभा यहेको ऩयीऺाको प्रवेश ऩर ददन ुऩनेछ। 

10. उभभेदवायको उभेय य मोग्मताको गणना: (१) आमोगको ववऻाऩन 
फभोम्जभ दयिातत पायाभ फझुाउने व्मम्िको उभभेदवाय हनुको रानग 
प्रचनरत कानून फभोम्जभ ऩगु्न ुऩने वा कामभ यहन ुऩने उभेय त्मततो 
दयिातत पायाभ फझुाउनको रानग ऐनको दपा ३६ को उऩदपा (८) 
फभोम्जभ ददइएको अम्न्तभ ददनसभभभा ऩगेुको वा कामभ यही उभेयको 
हद ननाघेको हनु ुऩनेछ।  

(२) उभभेदवायको उभेयको गणना गदाथ ननजरे दयिातत 
पायाभ साथ ऩेश गयेको म्शऺण सॊतथाको प्रभाणऩरभा वकवटएको जन्भ 
ददन वा वषथ, नागरयकताको प्रभाणऩरभा वकवटएको जन्भददन वा वषथफाट 
हनु आएको उभेय वा ननजरे ऩेश गयेको उभेय िरेुको अन्म 
प्रभाणऩरभा वकवटएको जन्भ ददन वा वषथफाट हनु आएको उभेय भध्मे 
जनु उभेयफाट ननज ऩवहरे जम्न्भएको देम्िन्छ सोही आधायभा ननजको 
उभेयको गणना गरयनेछ। 

(३) ऐनको दपा ३६ को उऩदपा (८) फभोम्जभ ददइएको 
अम्न्तभ भमाद ऩनछ प्राप्त हनु ेशैम्ऺक मोग्मता, तारीभ, अनबुव वा सेवा 
अवनध गणना गरयन ेछैन। 

11. उभभेदवायको तवीकृत नाभावरी प्रकाशन: प्रत्मेक ववऻाऩनको रानग 
ऐनको दपा ३६ को उऩदपा (९) फभोम्जभको दयिातत पायाभ 
फझुाउने भमाद सभाप्त बएऩनछ ऐनको दपा ४१ को उऩदपा (१) 
फभोम्जभ आमोगरे दयिातत पायाभ तवीकृत बएका सफै 
उभभेदवायहरूको नाभावरी अनसूुची-११ फभोम्जभ आमोगको कामाथरमको 
सूचनाऩाटी वा वेवसाइटभा प्रकाशन गनुथ ऩनेछ। 
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12. ऩयीऺा केन्र, तथान  य सभम: ननमभ ११ फभोम्जभ उभभेदवायको 
नाभावरी प्रकाशन बएऩनछ आमोगरे ऩयीऺा केन्र,  तथान य सभम 
िरुाई सभफम्न्धत सफैको जानकायीका रानग आमोगको सूचना ऩाटी, 
फरेुवटन, आमोगको वेवसाइट वा यावष्डमततयका दैननक ऩनरका वा 
आवश्मकता अनसुाय अन्म सञ्चायका भाध्मभ भापथ त ् सावथजननक गनथ 
सक्नेछ। 

ऩरयच्छेद-४ 

प्रश्नऩर ऩरयभाजथन सभफन्धी व्मवतथा 

13. प्रश्नऩर ऩरयभाजथन:  (१) प्रश्नऩर ऩरयभाजथन गदाथ ऐनको दपा ४८ को 
उऩदपा (१) भा उल्रेि बएका कुयाहरूका अनतरयि देहामका 
कुयाहरूभा ध्मान ददन ुऩनेछ:- 

(क) प्रश्नहरूराई ऩाठ्यक्रभ अनसुाय सभानऩुानतक हनुे गयी 
नभराउन वा बाषागत रूऩभा ततयीम फनाउन आवश्मक 
बएभा प्रश्नको भनसाम ननफग्रने गयी नभराउन,े 

(ि) प्रश्नको ऩरयभाजथन सभफन्धभा आमोगरे सभम सभमभा 
तोकेको कुयाहरूको ऩारना गने।  

(२) ऩाठ्यक्रभ फभोम्जभ दऺफाट ननभाथण गरयएका प्रश्नको 
ऩरयभाजथन (भोडयेशन) आवश्मकता अनसुाय एक वा एक बन्दा फढी 
दऺ वा ववशेषऻद्वाया गयाउन ुऩनेछ। मसयी प्रश्नको ऩरयभाजथन गयाउॉदा 
दईु वा सोबन्दा फढी सभूहफाट अरग अरग रूऩभा गयाउन 
सवकनछे। 

(३) प्रश्न ऩरयभाजथन गदाथ प्रमोग नबएका वा प्रमोग गनथ 
अनऩुमिु देम्िएका प्रश्नहरू सभफम्न्धत शािारे धलु्माउनछे।  

ऩरयच्छेद-५ 
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ऩयीऺा सञ्चारन, उत्तयऩमु्ततका ऩयीऺण तथा ननतजा प्रकाशन 

सभफन्धी व्मवतथा 

14. नरम्ित ऩयीऺा सञ्चारन: (१) आमोगफाट नरइने नरम्ित ऩयीऺा 
सञ्चारनका रानग देहाम फभोम्जभको व्मवतथा गनुथ ऩनेछ्- 

(क) ऩयीऺाथॉहरूरे एक-आऩसभा सय-सल्राह गनथ नसक्न े
गयी उभभेदवायहरूको सभावेशी सभूह य ऐम्च्छक 
प्राम्ऻक ववषम हनुे ऩयीऺा बए सो सभेत छुट्टमाई सोको 
वणाथनकु्रभ वा योर नभफयको जोय नफजोय सॊ्मा 
अनसुाय ऩयीऺा बवनभा आसनको व्मवतथा (नसट 
प्रान) गने, 

(ि) प्रत्मेक कोठाभा यहने ऩयीऺाथॉहरूको नाभ, थय य योर 
नभफय सभफम्न्धत कोठा फावहय प्रष्ट देम्िने गयी टाॉस 
गने, 

(ग) ऩयीऺाथॉहरूराई ऩयीऺा बवनभा प्रवेश गयाउन ऩयीऺा 
सरुु हनुबुन्दा तीस नभनेट अगानड ध्वनन सॊकेतद्वाया 
सूचना गने, 

(घ) ऩयीऺाथॉहरू आ–आफ्नो नसटभा फनससकेऩनछ 
उत्तयऩमु्ततकाको ववतयण गने,  

(ङ) कुनै उभभेदवायरे ऩयीऺा केन्रभा प्रवेशऩर ल्माउन छुट 
बएको व्महोया उल्रेि गयी ननवेदन ददएभा आमोगको 
कामाथरमभा यहेको प्रवेशऩरसॉग ननजको दततित य 
अन्म वववयण सभेत नबडाई नभरेभा आमोगद्वाया ननधाथयण 
गरयएको दततयु नरई केन्राध्मऺरे अनसूुची-१२ 
फभोम्जभको अनभुनतऩर ददई ऩयीऺाभा फतने अनभुनत 
ददन,े 
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(च) एक बन्दा फढी ऩर/ववषमभा ऩयीऺा सञ्चारन हनुेभा 
अम्घल्रो ऩर/ववषमभा अनऩुम्तथत उभभेदवायराई 
ऩनछल्रो ऩर/ववषमको ऩयीऺाभा साभेर नगयाउने।  

(२) ऩयीऺाथॉरे ऩयीऺा प्रवेशऩर छुट बए फाऩत ऩयीऺा 
केन्रभा दततयु फझुाएकोभा सभन्वमकताथरे त्मसको यनसद ननजराई 
ददन ु ऩनेछ य त्मततो यकभ कामाथरम िरेुको ददन याजतव िाताभा 
जभभा गनुथ ऩनेछ।  

(३) ऩयीऺा बवनको अवतथा, उभभेदवायहरूको सङ्ख ्मा 
आददको दृवष्टकोणफाट ऩयीऺा सञ्चारनभा कदठनाई हनुे देम्िएभा 
केन्राध्मऺरे कायण जनाई आफ्नो सहमोगका रानग एक जना 
सहामक केन्राध्मऺ थऩ गनथ सक्नेछ। मसयी सहामक केन्राध्मऺ थऩ 
गरयएकोभा कामाथरम िलु्न े ददनभा नै कामाथरम प्रभिुफाट सभथथन 
गयाउन ुऩनेछ। 

15. ऩयीऺा केन्रभा प्रवेश गने: (१) ऩयीऺाथॉहरू ऩयीऺा सरुु हनु े
 सभम बन्दा आधा घण्टा अगानड ऩयीऺा केन्रभा प्रवेश गयी सक्न ु
 ऩनेछ।देहामको अवनध ऩनछ ऩयीऺा केन्रभा प्रवेश गनथ ददइन े
 छैन:- 

(क) ववषमगत ऩयीऺा हनुेभा ऩयीऺा सरुु बएको तीस 
नभनेटऩनछ, 

(ि) वततगुत ऩयीऺा हनुेभा ऩयीऺा सरुु बएको ऩन्र 
नभनेटऩनछ, 

(ग) ववषमगत य वततगुत ऩयीऺा हनुेभा ऩयीऺा सरुु बएको 
फीस नभनेटऩनछ। 
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(२) उऩदपा (१) को िण्ड (क), (ि) य (ग) फभोम्जभको 
अवनध व्मतीत बएको दश नभनेटऩनछ भार ऩयीऺा छाडी जान चाहन े
ऩयीऺाथॉराई ऩयीऺा बवन फावहय जान अनभुनत ददन ुऩनेछ। 

16. जनशम्ि सभफन्धी व्मवतथा: (१) ऐनको दपा ५३ को उऩदपा (३) 
फभोम्जभ नरम्ित ऩयीऺा सञ्चारन गनथका रानग उभभेदवायहरूको 
सॊ्माको अनऩुातको आधायभा देहाम फभोम्जभ जनशम्ि व्मवतथा गनुथ 
ऩनेछ:-  

(क) एक ऩयीऺा केन्रभा एकजना केन्राध्मऺ य एकजना 
उऩ-केन्राध्मऺ याख्न,े  

(ि) एकै सभमभा दईु वा सो बन्दा फढी ऩयीऺा केन्रभा 
ऩयीऺा सञ्चारन हुॉदा ऩयीऺा सञ्चारन गने कामाथरमभा 
एक जना ऩयीऺा ननमन्रक याख्न,े  

(ग) सफै प्रश्नको उत्तय एउटै उत्तयऩमु्ततकाभा ददनऩुने 
ऩयीऺाभा साभान्मतमा तीस जनासभभ उभभेदवायहरूका 
रानग एकजना सहामक केन्राध्मऺको व्मवतथा गने। 
प्रश्नको अरग–अरग उत्तयऩमु्ततका यहन े नरम्ित 
ऩयीऺाको रानग ऩच्चीस जनासभभ ऩयीऺाथॉका रानग 
एक जना सहामक केन्राध्मऺ याख्न,े 

(घ) साभान्मत् ऩन्र जनासभभ उभभेदवायहरूका रानग 
एकजना ननयीऺकको व्मवतथा गने,  

तय मसयी व्मवतथा गदाथ सभबव बएसभभ एक 
कोठाभा कभतीभा दईु जना ननयीऺक याख्न।े१५ जना 
बन्दा कभ ऩयीऺाथॉ बएभा ननयीऺकको काभ सभेत 
सहामक केन्राध्मऺरे गने। 
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(ङ) ऩयीऺाका रानग आवश्मक साभग्री, आसन व्मवतथा 
(नसट प्रान) रगामतको व्मवतथा नभराउन एक ऩयीऺा 
केन्रभा एकजना सभन्वमकताथ याख्न,े  

(च) ऩयीऺा बवनभा आवश्मक सयुऺाको रानग प्रहयीको 
व्मवतथा नभराउन,े ववशषे ऩरयम्तथनत आइऩयेभा 
सभफम्न्धत कामाथरम प्रभिुरे आवश्मकता अनसुाय थऩ 
जनशम्ि एवभ ् सयुऺाको मथोम्चत प्रफन्ध य िचथको 
व्मवतथा गने,  

(छ) एउटा ऩयीऺा केन्रको रानग आवश्मकता अनसुाय 
फढीभा तीन जनासभभ सहमोगी कभथचायी व्मवतथा 
गने। 

(२) धेयै उभभेदवाय बएको ववऻाऩनको रानग साभान्मतमा 
दईुसम जना उभभेदवायका रानग एक ऩयीऺा केन्र तोक्न ुऩनेछ, 

(३) अनधकृतततय ऩदको नरम्ित ऩयीऺाभा उऩरब्ध बएसभभ 
उऩ-केन्राध्मऺ य सहामक केन्राध्मऺ सभेत अनधकृतततयको 
कभथचायीराई िटाउन ुऩनेछ। 

(४) ऩयीऺा सञ्चारन गने कामाथरमरे ऩयीऺाभा िवटन े
कभथचायीराई अनसूुची-१३ फभोम्जभको ढाॉचाभा ऩरयचमऩर ददन े
व्मवतथा नभराउन ु ऩनेछ। ऩरयचमऩरभा कभथचायीरे ऩारना गनुथऩने 
शतथहरू सभेत उल्रेि गनुथ ऩनेछ। 

(५) ऩयीऺा सञ्चारनका रानग कभथचायी िटाउॉदा आमोगका 
कभथचायीहरूफाट नऩगु हनुे बएभा सयकायी कामाथरमका कभथचायीराई 
प्राथनभकता ददइनेछ य त्मसयी ऩनन नऩगु बएभा अन्म कामाथरम, 

सावथजननक सॊतथा वा ऩयीऺा केन्र यहेको सॊतथाको जनशम्ि सभेत 
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िटाउन सवकनेछ।त्मसयी िवटन े जनशम्िको ऩरयचम ऩर वा 
नागरयकताको प्रनतनरवऩ ऩेश गनथ रगाउन ुऩनेछ। 

(६) ऩयीऺा सचुारु रूऩरे सञ्चारन बए नबएको सभफन्धभा 
वततमु्तथनतको अध्ममन गनथ सम्चवरे वा सम्चवरे तोकेको ऩयीऺा 
सञ्चारन गने कामाथरम प्रभिुरे सऩुरयवेऺक िटाई वववयण नरन 
सक्नेछ। 

(७) नरम्ित ऩयीऺाभा केन्राध्मऺ िटाउॉदा साभान्मतमा 
ऩयीऺा हनुे तह बन्दा कभतीभा एक तह भानथको अनधकृत 
कभथचायीराई तोक्न ुऩनेछ। 

तय अनधकृतततय नवौं तहको ऩदको ऩयीऺाको हकभा 
अनधकृतततय नवौं तहको कभथचायीराई केन्राध्मऺभा िटाउन 
सवकनछे।  

17. सऩुरयवेऺकको काभ, कतथव्म य अनधकाय: नरम्ित ऩयीऺा सञ्चारन गने 
सभफन्धभा सऩुरयवेऺकको काभ, कतथव्म य अनधकाय देहाम  फभोम्जभ 
हनुेछ:- 

(क) सऩुरयवेऺण गनुथ ऩने ऩयीऺा केन्रभा िवटएका 
जनशम्िको उऩम्तथनतको अनगुभन गने, 

(ि) सभफम्न्धत ऩयीऺा केन्रको सयुऺा प्रफन्धको अनगुभन 
गने,  

(ग) सभफम्न्धत ऩयीऺा केन्रभा कुनै सभतमा आइऩयेभा 
तत्कार सभाधानको रानग केन्रध्मऺराई आवश्मक 
सझुाव तथा ननदेशन ददन,े  

(घ) सभफम्न्धत ऩयीऺा केन्र अनगुभन गयी ऩयीऺा सञ्चारन 
गने कामाथरम वा शािाभा प्रनतवेदन ऩेश गने।  
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18. ऩयीऺा ननमन्रकको काभ, कतथव्म य अनधकाय: नरम्ित ऩयीऺा सञ्चारन 
गने सभफन्धभा ऩयीऺा ननमन्रकको काभ, कतथव्म य अनधकाय देहाम 
फभोम्जभ हनुेछ:- 

(क) ऩयीऺाभा िवटने कभथचायीको व्मवतथाऩन गने, 

(ि) ऩयीऺाभा आवश्मक ऩने श्रोत/साधन व्मवतथाऩन गने, 

(ग) ऩयीऺाभा आवश्मक सयुऺा प्रफन्ध नभराउन,े  

(घ) ऩयीऺाको गोऩनीमता कामभ गयाउने य 
(ङ) ऩयीऺासॉग सभफम्न्धत अन्म आवश्मक कामथ गने। 

19. केन्राध्मऺको काभ, कतथव्म य अनधकाय: नरम्ित ऩयीऺा सञ्चारन गने 
सभफन्धभा केन्राध्मऺको काभ, कतथव्म य अनधकाय देहाम फभोम्जभ 
हनुेछ:- 

(क) ऩयीऺाका रानग आवश्मक प्रश्नऩर सवहत ऩयीऺा सरुु 
हनुे सभमबन्दा कभतीभा एक घण्टा अगावै ऩयीऺा केन्र 
ऩगु्न,े 

(ि) सफै उत्तयऩमु्ततकाको भिुऩषृ्ठको नछदरत येिा 
(Perforated Line) को दवैुनतय ऩने गयी दततित गने वा 
दततितको छाऩ रगाउन,े   

(ग) ऩयीऺा कामथभा िवटएका उऩकेन्राध्मऺ, सहामक 
केन्राध्मऺ य ननयीऺकहरूको कामथ ववबाजन गयी 
आवश्मक ननदेशन सभेत ददने, 

(घ) ऩयीऺाभा िवटन े कभथचायीराई कामाथरमफाट उऩरब्ध 
गयाइएको ऩरयचमऩर ऩयीऺा अवनधबय अननवामथ रूऩभा 
रगाउन ननदेशन ददन,े  

(ङ) ऩयीऺा सरुु हनुबुन्दा तीस नभनेट अगावै ननयीऺकराई 
ऩयीऺा कोठाभा आवश्मक उत्तयऩमु्ततका सवहत िटाउन,े 
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ऩयीऺा कोठाभा ननधाथयण गरयएका ननयीऺक नऩगु हनु े
बएभा थऩ ननयीऺकको व्मवतथा गने, 

(च) आवश्मक प्रश्नऩरको नसरफन्दी िाभ ऩयीऺा सरुु 
हनुबुन्दा फढीभा फीस नभनटे अगानड उऩ–केन्राध्मऺ, 

सहामक केन्राध्मऺ एवॊ सभन्वमकताथ सभेतको योहवयभा 
भचुलु्का गयी नसरवन्दी िाभको राहाछाऩ ननफग्रन ेगयी 
वकनायाफाट िोल्न,े 

(छ) प्रश्नऩरको नसरफन्दी िाभ िोनरसकेऩनछ वततगुत 
ऩयीऺाका क, ि, ग, य घ क्रभभा ववतयण गने गयी सफै 
सेटफाट प्रश्नऩर नभसाउन,े 

(ज) िण्ड (छ) फभोम्जभ वततगुत प्रश्नऩरहरू नभसाई 
सकेऩनछ वततगुत वा ववषमगत प्रश्नऩरहरू ऩयीऺा 
कोठाभा यहने ऩयीऺाथॉको सॊ्मा फयावय छुट्याइ 
सहामक केन्राध्मऺराई फझुाउने य ऩयीऺा सरुु हनु ु
बन्दा अगानड ऩयीऺा कोठाभा ऩगु्ने गयी ऩठाउन,े 

(झ) ऩयीऺा सरुु बएऩनछ सफै कोठाभा गई ननयीऺण गने, 

ननयीऺण कामथराई ननयन्तयता ददन,े 

(ञ) ऩयीऺा सञ्चारनभा कुनै कदठनाइ बएभा तत्कार 
सभाधान गने, 

(ट) ऩयीऺाथॉको प्रवेशऩर य उत्तयऩमु्ततकाभा रेिेको नाभ, 

थय, दततित, पोटो आदद ननबड्न े बनी सहामक 
केन्राध्मऺरे सूचना गयेभा वा ऩयीऺा बवनभा कुनै 
उभभेदवायरे अनमु्चत कामथ गयेभा वा त्मततो कामथ गने 
उद्योग गयेभा केन्राध्मऺरे ननजराई तत्कार ऩयीऺाफाट 
ननष्काशन गने य ऩयीऺा सवकएऩनछ सोको प्रनतवेदन 
आमोगभा ददन,े 
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(ठ) ऩयीऺाभा िवटएको कुनै व्मम्ि ऩयीऺा सरुु हनु े
सभमसभभ उऩम्तथत नबएभा वा आफ्नो कतथव्म ऩारन 
नगयेभा त्मतता व्मम्िराई काभफाट हटाई ऩयीऺा 
बवनफाट ननष्काशन गयी ननजराई सो ददनको 
ऩारयश्रनभक सभेत नददन,े  

(ड) अन्म ऩयीऺा केन्रका ऩयीऺाथॉ आफ्नो केन्रभा ऩयीऺा 
ददन आएभा सभम य ऩरयम्तथनत हेयी भनानसव देम्िएभा 
भार ननजराई ऩयीऺाभा सम्भभनरत गयाउने, 

(ढ) ऩयीऺा सभऩन्न बएऩनछ ऩयीऺाथॉरे फझुाएका 
उत्तयऩमु्ततका ऩयीऺाथॉको योर नभफय य नाभ थय नबडाई 
प्रत्मेक कोठाका सहामक केन्राध्मऺ/ ननयीऺकफाट 
सॊ्मा गन्ती गयी छुटृा छ्ट्टै्ट फझु्ने व्मवतथा नभराउन,े 

(ण) उत्तयऩमु्ततकाहरू िाभ/थैरोभा नसरफन्दी गयी 
केन्राध्मऺको नाभको नसरछाऩ रगाउने य नसरफन्दी 
भचुलु्काभा नसरछाऩ सॊ्मा य सभम सभेत उल्रेि गयी 
केन्राध्मऺ, उऩ–केन्राध्मऺ, सहामक केन्राध्मऺ य 
सभन्वमकताथ सभेतरे थैराको जोनॉ जोनॉभा अननवामथ 
रूऩभा दततित गने, गयाउन,े 

(त) ऩयीऺाभा िवटने सभऩूणथ कभथचायीको प्रत्मेक ददनको 
हाम्जयी गयाई ननजहरूको ऩरयचम िलु्ने प्रभाणऩरको 
प्रनतनरवऩ नरई अनसूुची-१४ फभोम्जभको वववयण सभेत 
बयी ऩयीऺा सञ्चारन कामाथरम वा शािाभा फझुाउन,े  

(थ) नसरफन्दी उत्तयऩमु्ततकाको ऩोका आमोगको सभफम्न्धत 
कामाथरम/ शािाभा फझुाउन।े 

20. उऩ-केन्राध्मऺको काभ, कतथव्म य अनधकाय: केन्राध्मऺको ननदेशन  य 
ननमन्रणभा उऩ-केन्राध्मऺरे देहाम फभोम्जभको कामथहरू गनुथ ऩनेछ:- 
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(क) केन्राध्मऺको अनऩुम्तथनतभा केन्राध्मऺको कामथ गने, 

(ि) कुनै सहामक केन्राध्मऺको अनऩुम्तथनतभा ननजको 
म्जभभेवायी ननवाथह गने,  

(ग) सहामक केन्राध्मऺ तथा ननयीऺकको काभको ननयीऺण 
गने, 

(घ) सभन्वमकताथराई नसट प्रान अनसुायको आसन व्मवतथा 
नभराउन आवश्मक सहमोग गने, 

(ङ) ऩयीऺा कोठाको ननयन्तय ननयीऺण गने य ऩयीऺा 
सञ्चारनभा केन्राध्मऺराई आवश्मक सहमोग गने, 

(च) केन्राध्मऺको ननदेशन फभोम्जभ अन्म कामथ गने, 

(छ) ऩयीऺा सभऩन्न बएऩनछ सफै उत्तयऩमु्ततकाहरू रुजू गयी 
नसरफन्दी गने य प्रभाम्णत सभेत गने। 

21. सहामक केन्राध्मऺको काभ, कतथव्म य अनधकाय: केन्राध्मऺ तथा 
उऩ–केन्राध्मऺको ननदेशन य ननमन्रणभा यही सहामक केन्राध्मऺरे 
देहाम फभोम्जभका कामथहरू गनुथ ऩनेछ:- 

(क) ऩयीऺाथॉहरूरे उत्तयऩमु्ततकाको ननददथष्ट ठाउॉभा आफ्नो 
नाभ, थय, योर नभफय, ववषम, ववऻाऩन नभफय, सेवा, सभूह 
तथा सभावेशीको वकनसभ, नभनत य अन्म आवश्मक 
वववयणहरू बयी दततित गरयसकेऩनछ ऩयीऺाथॉहरूको 
प्रवेशऩरको दततित तथा पोटो नबडाई सो वववयण 
नभरेभा उत्तयऩमु्ततकाको भिुऩषृ्ठको नछदरत येिाको 
दवैुनतय ऩने गयी दततित गने। सो वववयण दरुुतत 
ननभरेभा केन्राध्मऺ सभऺ ऩेश गयी ननकासा बए 
फभोम्जभ गने, 

(ि) सहामक केन्राध्मऺरे िण्ड (क) फभोम्जभ दततित 
गदाथ ववऻाऩन नभफय, नाभ, योर नॊ., ववषम/ऩर, वततगुत 
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प्रश्नको हकभा ‘वक’ तथा ववषमगत प्रश्नको हकभा 
िण्ड/प्रश्न नभफय रगामतभा येजा रगाई दततित गनुथ 
ऩनेछ, 

(ग) ऩयीऺा सरुु बएऩनछ ननधाथरयत सभमनबर ऩयीऺाथॉराई 
ऩयीऺा कोठा फावहय जान नददने य सो सभमऩनछ फावहय 
जाने बएभा सोको प्रमोजनका रानग याम्िएको यम्जष्टयभा 
सभम जनाउन रगाइथ जान ददन,े 

(घ) ऩयीऺाको ननधाथरयत सभम सभाप्त बएऩनछ उभभेदवायको 
उत्तयऩमु्ततकाको प्रत्मेक ऩानाभा िारी छोनडएको 
तथानभा ऩनछ थप्न ननभल्ने गयी काटी ददने य दततित 
सभेत गने। वततगुत ऩयीऺा हनुेभा उत्तय नरेिेको 
िारी कोठा कावटददन,े  

(ङ) केन्राध्मऺ वा उऩ–केन्राध्मऺराई ऩयीऺाको अम्न्तभ 
चयणसभभका कामथहरूभा आवश्मक सहमोग ऩरु् माउन,े  

(च) उत्तयऩमु्ततकाभा भसी पयक गयेको वा उत्तयऩमु्ततका थऩ 
गयेकोभा सो व्महोया उत्तयऩमु्ततकाभा नै प्रभाम्णत गने, 

(छ) आफ्नो म्जभभाभा यहेका ऩयीऺा कोठाको ऩयीऺाथॉरे 
फझुाएका उत्तयऩमु्ततका गन्ती गयी केन्राध्मऺ/ 

उऩकेन्राध्मऺराई फझुाउन े य उत्तयऩमु्ततका याम्िएको 
नसरफन्दी िाभ/ऩोका प्रभाम्णत गने, 

(ज) केन्राध्मऺ य उऩकेन्राध्मऺको ननदेशन फभोम्जभ अन्म 
कामथ गने।  

22. सभन्वमकताथको काभ, कतथव्म य अनधकाय: केन्राध्मऺ तथा 
उऩकेन्राध्मऺको ननदेशन य ननमन्रणभा यही सभन्वमकताथरे देहाम 
 फभोम्जभका काभहरू गनुथ ऩनेछ:- 
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(क) केन्राध्मऺ तथा उऩकेन्राध्मऺको ननदेशनभा 
ऩयीऺाथॉहरूको आसन व्मवतथा वणाथनकु्रभ वा योर नॊ. 
को जोय नफजोयको आधायभा नभराउन,े 

(ि) प्रत्मेक ऩयीऺा कोठा फावहय उभभेदवायहरूको योर नभफय 
तथा नाभ, थय टाॉस गने, 

(ग) आवश्मक सॊ्माभा उत्तयऩमु्ततका य अन्म आवश्मक 
साभग्री फझुी ऩयीऺा केन्रभा रैजान,े 

(घ) केन्राध्मऺको ननदेशन अनसुाय ऩयीऺाभा िवटएका 
कभथचायीहरूराई ऩयीऺा कोठाभा ऩठाउन,े 

(ङ) आफ्नो ऩयीऺा केन्रभा िवटएका कभथचायीहरूको दैननक 
हाम्जयी उठाउन,े 

(च) ऩयीऺाको कामथक्रभ सभऩन्न बएऩनछ केन्राध्मऺ 
रगामतका ऩयीऺाभा िवटएका सफै कभथचायीहरूराई 
ऩारयश्रनभक ववतयण गने य सो को वववयण 
केन्राध्मऺफाट प्रभाम्णत गयाई सभमभै ऩेश्की पछथमौट 
गने। ननमभ १६ को उऩननमभ (५) फभोम्जभ िवटन े
जनशम्िको ऩरयचमऩर वा नागरयकताको प्रभाण ऩरको 
प्रनतनरवऩ नरएय भार ऩारयश्रनभक ददन,े 

(छ) ऩयीऺाथॉहरूको दईु प्रनत हाम्जयी उठाउन ननयीऺकराई 
हाम्जयी पायाभ म्जभभा ददन,े  

(ज) ऩयीऺा कामथक्रभ सभऩन्न बए ऩनछ प्रमोगभा नआएका 
उत्तयऩमु्ततका रगामतका कागजातहरू वपताथ फझुाउने। 

23. ननयीऺकको काभ, कतथव्म य अनधकाय: ऩयीऺाभा िवटएका 
ननयीऺकहरूरे देहाम फभोम्जभका कामथहरू  गनुथ ऩनेछ:- 

(क) प्रवेश घण्टी राग्नबुन्दा ऩवहरे सभफम्न्धत कोठाभा जान,े 
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(ि) ऩयीऺाथॉहरू नसटभा फनससकेऩनछ प्रवेशऩर हेयी 
उत्तयऩमु्ततका ववतयण गने, 

(ग) उत्तयऩमु्ततका ववतयण गरयसकेऩनछ ऩयीऺाथॉहरूरे ऩारना 
गनुथऩने देहामका कुयाहरूको जानकायी ददने्- 
(१) उत्तयऩमु्ततकाको ननदेम्शत तथानहरूभा िरुाउन ुऩने 

वववयणहरू अननवामथ रूऩरे रेख्न,े 

(२) उत्तयऩमु्ततकाभा आपूराई म्चनाउने कुनै ऩनन 
प्रकायको सॊकेत वा म्चन्ह नरेख्न,े रेिेको ऩाइएभा 
ऩयीऺा यद्द हनुसक्न,े 

(३) थऩ उत्तयऩमु्ततकाभा नाभ, योर नभफय वा आपूराई 
म्चनाउने कुनै सॊकेत वा म्चन्ह रेख्न नहनु,े 

(४) ऩयीऺा कोठाभा कुनै ऩतुतक, काऩी, वटऩोट तथा 
अन्म असभफम्न्धत वतत ु ल्माउन वा साथभा याख्न 
नहनु,े 

(५) भोवाइर आदद सञ्चायका साधन साथभा याख्न 
नऩाउन,े ऩयीऺा नसवकएसभभ त्मततो साधन साथभा 
यािेभा जपत गनथ सवकन,े 

(६) ऩयीऺा अवनधबय आसऩास कुया गनथ नऩाइन,े 

(७) नाभ, योर नभफय आदद वववयण रेिेको ऩानाको 
ऩछानड उत्तय वा अन्म व्महोया रेख्न नहनु,े रेिेभा 
सॊकेत नभफय या्दा त्मो ऩेज च्मानतन,े 

(८) प्रश्न ऩरभा अतऩष्ट अऺय बई वा ऩयीऺा सभफन्धी 
कुनै कुया सोध्न ु ऩयेभा अनशुानसत रूऩफाट सोध्न ु
ऩने, 

(९) उत्तयऩमु्ततकाको फावहय ऩेजभा रेम्िएका 
ननदेशनहरूको ऩारना गनुथ ऩने। 
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(घ) आफ्नो म्जभभाको कोठाभा ऩयीऺाथॉहरूरे आऩसभा 
कुयाकानी एवभ ् अन्म कुनै अनमु्चत कामथ गनथ नऩाउन े
गयी ननगयानी याख्न,े 

(ङ) ऩयीऺाथॉहरूराई सभमभै दईु प्रनत हाम्जय पायाभभा 
दततित गयाउने य सभावेशी सभूहको उऩम्तथत य 
अनऩुम्तथत सॊ्मा सभेत छुट्याउन,े 

(च) एकीकृत ऩयीऺा प्रणारी अन्तगथत न्मूनतभ शैम्ऺक 
मोग्मता छुट्टाछुटै्ट तोवकएको सेवा/सभूह/उऩसभूहको 
ऩयीऺाको हकभा िण्ड (ङ) फभोम्जभ सङ्ख्मा छुट्याउॉदा 
ऐम्च्छक प्राम्ऻक ववषम, शैम्ऺक मोग्मताको भूर ववषम य 
सॊबाव्म उभभेदवाय हनु सक्ने सेवा/सभूह/उऩसभूह सभेत 
छुट्याउन,े 

(छ) ऩयीऺाथॉरे उत्तयऩमु्ततकाभा भसी पेयेकोभा वा 
उत्तयऩमु्ततका थऩ गयेकोभा सभफम्न्धत उभभेदवायको भूर 
उत्तयऩमु्ततकाको अग्र बागको फाॉमा वकनायाभा अननवामथ 
रूऩरे जनाई प्रभाम्णत गने,  

(ज) ऩयीऺा सभाप्त बएऩनछ ऩयीऺाथॉहरूफाट ऩयीऺाको प्रकृनत 
अनसुाय ऩयीऺाथॉरे साथ रैजान नऩाउने प्रश्नऩर य 
उत्तयऩमु्ततकाहरू सङ्करन गने तथा नाभ य योर नभफय 
नबडाई सहामक केन्राध्मऺराई फझुाउन,े  

(झ) कुनै ऩयीऺाथॉको नाभभा ऩर, पोन आदद आएभा ननजको 
ऩयीऺा सवकएऩनछ फझुाउने वा जानकायी ददन े व्मवतथा 
गने, 

(ञ) केन्राध्मऺ, उऩ-केन्राध्मऺ, सहामक केन्राध्मऺ 
सभेतराई ऩयीऺा सञ्चारन कामथभा आवश्मक सहमोग 
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ऩरु् माउने तथा ननजहरूरे ददएको ननदेशन फभोम्जभका 
अन्म काभ गने। 

24. उत्तयऩमु्ततका सभफन्धी व्मवतथा: ऐनको दपा ५४ अनसुाय  ववषमगत य 
वततगुत ऩयीऺाका उत्तयऩमु्ततकाको आवयण ऩषृ्ठ य  ऩषृ्ठ सॊ्मा देहाम 
फभोम्जभ हनुेछ:- 

(क) ववषमगत उत्तयऩमु्ततकाको आवयण ऩषृ्ठको नभनुा 
अनसूुची-१५ भा उल्रेि बए फभोम्जभ हनुेछ, 

(ि) वततगुत उत्तयऩमु्ततकाको आवयण ऩषृ्ठको नभनुा 
अनसूुची-१६ भा उल्रेि बए फभोम्जभ हनुेछ,  

(ग) OMR Answer Sheet को आवयण ऩषृ्ठको नभनुा अनसूुची-
१७ भा उल्रेि बए फभोम्जभ हनुेछ, 

(घ) ववषमगत ऩयीऺाको उत्तयऩमु्ततका आवयण ऩाना फाहेक 
देहाम फभोम्जभको ऩषृ्ठसॊ्माभा फनाउन ुऩनेछ्  

(१) तीन घण्टा वा सो बन्दा फढी अवनधको ऩयीऺाका 
रानग-फाह्र ऩषृ्ठ, 

(२) तीन घण्टा बन्दा कभ अवनधको य िण्ड/िण्ड 
प्रश्नको छुट्टाछुटै्ट ऩमु्ततका प्रमोग हनु े ऩयीऺाका 
रानग-आठ ऩषृ्ठ, 

(३) ववषमगत ऩयीऺाभा प्रत्मेक प्रश्नको उत्तय अरग 
अरग उत्तयऩमु्ततकाभा ददन ु ऩने ऩदको ऩयीऺाका 
रानग प्रत्मेक प्रश्नका रानग आवयण ऩषृ्ठ फाहेक छ 
ऩषृ्ठको उत्तयऩमु्ततका प्रमोग गनुथ ऩनेछ।  

तय उत्तयऩमु्ततकाभा उत्तय रेख्न नऩगु बएभा ऩयीऺाथॉरे थऩ 
उत्तयऩमु्ततकाको प्रमोग गनथ सक्नेछन।् 

ऩरयच्छेद-६ 
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सॊकेत नभफय, रुज ूय नरम्ित ऩयीऺा ननतजा सभफन्धी व्मवतथा 

25. फाय कोड प्रमोग हनु:े ववद्यतुीम भाध्मभफाट ऩयीऺण हनुे गयी तमाय 
गरयएको उत्तयऩमु्ततकाभा सॊकेतको सट्टा फाय कोडको प्रमोग गरयनेछ। 

26. अधथकट्टीको व्मवतथाऩन: ऐनको दपा ५९ फभोम्जभ उत्तयऩमु्ततकाभा 
ऩवहरो सॊकेत याम्िएको अधथकट्टीको नसरफन्दी ऩोका आमोगको सम्चव 
वा ननजरे तोकेको कभथचायी य दोस्रो सॊकेतको अधथकट्टीको नसरफन्दी 
ऩोका अध्मऺ वा ननजरे तोकेको आमोगको कभथचायीको  म्जभभाभा यहनेछ। 

27. उत्तयऩमु्ततका आधायतानरका: ऐनको दपा ६१ को उऩदपा (१) को 
िण्ड (ि) फभोम्जभ उत्तयऩमु्ततका ऩयीऺणका रानग आधाय तानरका 
अनसूुची–१८ फभोम्जभ तमाय गनुथ ऩनेछ।  

28. कैवपमत िरुाउन:े (१) ऐनको दपा ६२ को उऩदपा (१) फभोम्जभ 
दऺफाट ऩयीऺण बई प्राप्त बएका ववषमगत ऩयीऺाका उत्तयऩमु्ततकाहरू 
रुज ू गदाथ कैवपमत देम्िएभा अनसूुची-१९ फभोम्जभको ढाॉचाभा 
िरुाउन ुऩनेछ।  

(२) ववषमगत वा वततगुत उत्तयऩमु्ततका ऩयीऺण गयाउॉदा 
साभान्म गल्ती बएभा सचेत गयाउन े य गभबीय गल्ती बएभा केही 
सभमको रानग ऩयीऺण गनथ नददने वा सधैका रानग ऩयीऺण गनथ नददन े
सभफन्धभा आमोगफाट ननणथम बए फभोम्जभ हनुे। 

29. मोग्मताक्रभको सूची सभफन्धी व्मवतथा: (१) ऐनको दपा ६३ को 
िण्ड (ग) फभोम्जभ तमाय बएको मोग्मताक्रभको सूची भध्मे भानथल्रो 
उत्तीणाथङ्क प्राप्त गयेका उभभेदवायको सॊकेत नभफयभा अनसूुची-२० भा 
उल्रेि बए अनसुायको मोग्मताक्रभ तमाय गने।  

(२) ऐनको दपा ६३ को िण्ड (घ) फभोम्जभ नरम्ित 
ऩयीऺाको ननतजा प्रकाशन गने प्रमोजनको रानग अनसूुची-२१ 
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फभोम्जभको नडकोनडङ पायाभ बयी नसरवन्दी गयी नडकोनडङ शािा वा 
एकाइभा ऩठाउने।  

ऩरयच्छेद-७ 

प्रमोगात्भक ऩयीऺा तथा अन्तवाथताथ 

30. प्रमोगात्भक ऩयीऺा सभफन्धी व्मवतथा: (१) ऐनको दपा ६७ को 
उऩननमभ (२) फभोम्जभ प्रमोगात्भक ऩयीऺाको भूल्माङ्कन पायाभको 
नभनुा अनसूुची-२२ फभोम्जभ तमाय गनुथ ऩनेछ।  

(२) कभप्मटुय सीऩ ऩयीऺणको भूल्माङ्कन पायाभको नभनुा 
अनसूुची-२३ फभोम्जभ तमाय गनुथ ऩनेछ।  

31. प्रमोगात्भक ऩयीऺाको भूल्माङ्कन: (१) आमोगको केन्रीम  कामाथरमभा 
हनु ेप्रमोगात्भक ऩयीऺाको भूल्माङ्कनको रानग अध्मऺरे तोकेको सदतम 
वा आमोगको अनधकृत कभथचायीको अध्मऺताभा सभफम्न्धत ववषमको 
दऺ वा ववशेषऻ य अन्म एकजना व्मम्ि  सदतम यहेको एक भूल्माङ्कन 
सनभनत यहनेछ। 

(२) आमोग अन्तगथत कामाथरमभा हनुे प्रमोगात्भक ऩयीऺाको 
भूल्माङ्कनको रानग सभफम्न्धत कामाथरम प्रभिुको अध्मऺताभा ननजरे 
तोकेको दऺ वा ववशषेऻ य आमोगको केन्रीम कामाथरमको प्रनतनननध 
सवहत फढीभा चाय सदतमीम एक भूल्माङ्कन सनभनत यहनेछ। 

(३) प्रमोगात्भक ऩयीऺा तथा कभप्मटुय सीऩ ऩयीऺणको 
भूल्माङ्कन सभफन्धी अन्म तरयका य ववनध, छुट दततयु रगामतका अन्म 
कुया  आमोगरे तोके फभोम्जभ फभोम्जभ हनुछे। 

32. नरम्ित वा प्रमोगात्भक ऩयीऺाको ननतजा: (१) आमोगरे नरम्ित वा 
प्रमोगात्भक ऩयीऺाको ननतजा प्रकाशन गदाथ रयि ऩदको  अनऩुातभा 
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अनसूुची-२४ फभोम्जभको सङ्ख्माभा वणाथनकु्रभ वा योर नभफयका 
आधायभा प्रकाशन गनुथ ऩनेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननतजा प्रकाशन गदाथ अतथामी 
मोग्मताक्रभ सूचीभा सभावेश गने प्रमोजनको रानग उत्तीणाथङ्क प्राप्त 
गयेका तय सो ननतजाभा नाभ सभावेश हनु नसकेका उभभेदवायहरू 
भध्मेफाट ऩद सङ्ख्माको फीस प्रनतशतसभभ वा न्मूनतभ दईु जनासभभ 
उभभेदवायको नाभ छुटै्ट नसरफन्दी गयी ऩठाउन ुऩनेछ। 

तय,  

(क) ननधाथरयत सङ्ख्माबन्दा कभ उभभेदवाय उऩरब्ध 
बएको अवतथाभा सोही अनसुाय कभ सङ्ख्माभा 
नाभ ऩठाउन सवकनछे,  

(ि) नरम्ित वा प्रमोगात्भक ऩयीऺाफाट छनौट बएकै 
उभभेदवायफाट अतथामी मोग्मताक्रभ सूचीभा 
सभावेश हनुे सङ्ख्मा ऩगु्न े अवतथा बएभा सो 
प्रमोजनको रानग छुटै्ट सूची ऩठाइन ेछैन,   

(ग) नरम्ित ऩयीऺा ऩनछ प्रमोगात्भक ऩयीऺा हनुे ऩदको 
हकभा नरम्ित ऩयीऺाको ननतजा प्रकाशन गदाथ 
अतथामी मोग्मताक्रभ सूची ऩठाइने छैन। 

33. साभूवहक छरपर सभफन्धी व्मवतथा:  ऐनको दपा ६८ को उऩदपा 
(६) फभोम्जभ साभूवहक छरपर सभफन्धी अन्म  व्मवतथा आमोगफाट 
ननणथम बए फभोम्जभ हनुछे। 

34. प्राथनभकता क्रभ बयाउन ेसभफन्धी व्मवतथा: ऐनको दपा ६९ फभोम्जभ 
उभभेदवायफाट अनसूुची-२५ अनसुायको प्राथनभकता क्रभको 
पायाभ बयाउन ुऩनेछ। 
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35. अन्तवाथताथ य अन्म चयणको ऩयीऺाभा सभावेश गयाइन:े (१) ऐनको 
दपा ६४ फभोम्जभ प्रकाम्शत ननतजाभा नाभ सभावेश बएका 
उभभेदवायहरूराई भार अन्तवाथताथ य आमोगरे तोकेको अन्म ववनबन्न 
चयणको ऩयीऺाभा सभावेश गयाइनेछ।  

(२) नरम्ित ऩयीऺा य प्रमोगात्भक ऩयीऺा सभेत हनुेभा 
नरम्ित ऩयीऺाफाट छनौट हनु ेउभभेदवायराई भार प्रमोगात्भक ऩयीऺा 
य अन्तवाथताथभा सभावेश गयाइनेछ। 

36. अन्तवाथताथ सनभनत सभफन्धी व्मवतथा: (१) ऐनको दपा ७० को 
उऩदपा (१) फभोम्जभ आमोगको केन्रीम कामाथरमभा हनुे अन्तवाथताथ 
सनभनतभा अन्तवाथताथ सनभनतको अध्मऺ य दऺ वा  ववशेषऻ सभेत गयी 
कभतीभा तीन जना सदतम यहेको अन्तवाथताथ सनभनत गठन हनुेछ।  

(२) ऐनको दपा ७० को उऩदपा (३) फभोम्जभ आमोगको 
केन्रीम कामाथरम फाहेक अन्म कामाथरमभा हनुे अन्तवाथताथको रानग 
सनभनतको गठन आमोगफाट ननणथम बए फभोम्जभ हनुछे। 

37. अन्तवाथताथ कताथरे ध्मान ददनऩुने कुयाहरू: ऐनको दपा ७२ को 
उऩदपा (२) फभोम्जभ अन्तवाथताथ कताथरे अन्तवाथताथ नरॊदा देहामको 
कुयाभा ध्मान ददन ुऩनेछ:- 

(क) उभभेदवायको व्मम्िगत वववयण तथा सभफम्न्धत ववषमभा 
केम्न्रत बई प्रश्न गने,   

(ि) उभभेदवायको शैम्ऺक उऩानध, अनबरुची, भनोवृम्त्त य ऩदको 
ततयसॉग तारभेर हनुे गयी प्रश्न गने, 

(ग) उभभेदवायको व्मम्िगत शोिहरू, साभाम्जक एवॊ 
अनतरयि वक्रमाकराऩभा के कततो सॊरग्नता छ 
जानकायी नरन,े 
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(घ) अन्तवाथताथ सनभनतका सफैरे सभबव बएसभभ फयाफय सभम 
ववबाजन गने, 

(ङ) अन्तवाथताथ नरन आउन ु अगानड सभफम्न्धत ववषमका 
प्रश्नहरू फाये तमायी यहने, 

(च) अन्तवाथताथ नरॉदा सहज वातावयणको सजृना गने, 

उभभेदवायराई केयकाय नगने, 

(छ) सयर, फोधगभम य तऩष्ट बाषाभा प्रश्न सोध्न,े 

(ज) सभसाभवमक यावष्डम तथा अन्तयाथवष्डम ववषमका ववववध 
ऺेर जततै आनथथक, साभाम्जक, याजनीनतक, वैऻाननक 
रगामतका ववषमहरू फायेको साभान्म जानकायी नरन,े 

(झ) उभभेदवायरे उत्तय ददन नसकेका ववषम ऺेरभा 
दोहोर् माएय प्रश्न नगने, 

(ञ) दऺरे आफ्नो ऺेरसॉग सभफम्न्धत ववषमभा प्रश्न गने, 

(ट) एक ऩटकभा एउटा भार प्रश्न सोध्न,े ऩूयक प्रश्न गदाथ दईु 
प्रश्न फीच अन्तय सभफम्न्धत प्रश्नहरू सोध्न,े 

(ठ) प्रश्नको जवटरता हेयी उत्तय ददने वातावयण फनाउन 
साभान्म सॊकेत ददई उभभेदवायराई उत्तय ददन सकबय 
प्रोत्सावहत गने,  

(ड) राभो सभमसभभ एउटै ववषमभा भार प्रश्न नसोध्न,े 

(ढ) उभभेदवायको जवाप प्रनत अनावश्मक रूऩभा कडा 
प्रनतवक्रमा नददन,े 

(ण) आपूरे सोधेको ववषमभा आपैरे उत्तयको व्मा्मा नगने, 

(त) प्रश्नको जवापफाट उभभेदवायको ऻान, व्मम्ित्व, ननणथम 
गने ऺभता, सहमोगी बावना, नहडफडाउन े फानी 
रगामतका ववषम सभेतको भूल्माङ्कन गने, 
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(थ) अन्तवाथताथभा उभभेदवायराई ददन े वा ददइएको अङ्क फाये 
अरुरे थाहा नऩाउने गयी गोप्म रूऩरे ददन।े 

 

ऩरयच्छेद-८ 

अम्न्तभ ननतजा प्रकाशन तथा नसपारयस  

38. नडकोड सभफन्धी व्मवतथा: (१) ऐनको दपा ७४ को उऩदपा (१) 
फभोम्जभ अम्न्तभ ननतजा प्रकाशनका रानग अनसूुची-२६ को ढाॉचाभा 
मोग्मताक्रभ सूची तमाय गनुथ ऩनेछ। 

(२) ऐनको दपा ७४ को उऩदपा (४) फभोम्जभ छुटै्ट 
नडकोनडङ शािा वा एकाइफाट नरम्ित ऩयीऺाको ननतजा प्रकाशन 
बएकोभा अम्न्तभ ननतजा प्रकाशनका रानग मोग्मताक्रभ सूची तमाय 
गनथ गरयने नडकोडको ढाॉचा अनसूुची-२७ फभोम्जभ हनुेछ। 

39. मोग्मताक्रभ कामभ गने सभफन्धभा: (१) अम्न्तभ ननतजा  प्रकाशनको 
रानग आमोगफाट नरइएको ववनबन्न चयणको ऩयीऺाभा उभभेदवायरे प्राप्त 
गयेको अङ्कको आधायभा मोग्मताक्रभको सूची तमाय गदाथ 
उभभेदवायहरूको कुर प्राप्ताङ्क फयाफय बएभा देहामका आधायभा 
मोग्मताक्रभ कामभ गरयनछे:-  

(क) नरम्ित ऩयीऺा हनुेभा नरम्ित ऩयीऺाको प्राप्ताङ्कका 
आधायभा, 

(ि) नरम्ित ऩयीऺा य प्रमोगात्भक ऩयीऺा हनुभेा िण्ड (क) 
फभोम्जभ मोग्मताक्रभ नछुवट्टएभा प्रमोगात्भक ऩयीऺाको 
प्राप्ताङ्कका आधायभा,  
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(ग) िण्ड (ि) फभोम्जभ ऩनन उभभेदवायको मोग्मताक्रभ 
नछुवट्टएभा अन्तवाथताथको प्राप्ताङ्कका आधायभा, 

(घ) िण्ड (ग) फभोम्जभ ऩनन उभभेदवायको मोग्मताक्रभ 
नछुवट्टएभा सभवम्न्धत ऩदको सेवा प्रवेशको रानग 
तोवकएको न्मूनतभ शैम्ऺक मोग्मताको प्राप्ताङ्कको 
प्रनतशतको आधायभा, 

(ङ) िण्ड (घ) फभोम्जभ ऩनन उभभेदवायहरूको मोग्मताक्रभ 
नछुवट्टएभा ववऻाऩन गरयएको ऩदबन्दा एक तह भनुनको 
ऩदभा फहार यहेको व्महोया दयिातत पायाभभा उल्रेि 
गयेको बए त्मततो ऩदको जेष्ठताका आधायभा, 

(च) िण्ड (ङ) फभोम्जभ ऩनन उभभेदवायहरूको मोग्मताक्रभ 
नछुवट्टएभा उभेयको ज्मेष्ठताका आधायभा, 

(छ) अन्तवाथताथफाट भार छनौट गरयने ऩदका हकभा िण्ड 
(घ), (ङ) वा (च) को आधायभा। 

(२) उऩननमभ (१) भा उम्ल्रम्ित आधाय फभोम्जभ ऩनन 
उभभेदवायहरूको मोग्मताक्रभ नछुवट्टएभा आमोगरे ननधाथयण गये 
फभोम्जभ मोग्मताक्रभ कामभ गयी ऐनको दपा ७५ फभोम्जभ 
मोग्मताक्रभको सूची प्रकाशन गरयनेछ।  

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ मोग्मताक्रभको सूची प्रकाशन 
गदाथ आमोगरे नरएको सभानततयको एकबन्दा फढी ऩदको ऩयीऺाभा 
उत्तीणथ हनुे उभभेदवायराई दोहोयो नऩने गयी ऩवहरे ननतजा प्रकाशन 
हनु ेएक ऩदभा भार सभावेश गरयनेछ। 

(४) आन्तरयक प्रनतमोनगताको आधायभा हनु े फढुवाको 
मोग्मताक्रभ सूची प्रकाशन गनुथ अगानड सभफम्न्धत उभभेदवाय उऩय 
फढुवाको उभभेदवाय हनु नऩाउने गयी ववबागीम सजाम बए नबएको 
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फझु्न ुऩनेछ। मसयी फझु्दा कुनै उभभेदवायरे त्मततो ववबागीम सजाम 
ऩाएको बएभा त्मततो उभभेदवायको नाभ हटाई मोग्मताक्रभ सूची 
प्रकाशन गनुथ ऩनेछ। 

(५) मोग्मताक्रभको सूची प्रकाशन सभफन्धी अन्म व्मवतथा 
आमोगरे ननधाथयण गये फभोम्जभ हनुेछ। 

40. एकभषु्ट मोग्मताक्रभको सूची सभफन्धी व्मवतथा: ऐनको दपा ७६ को 
उऩदपा (१) फभोम्जभ एकभषु्ट मोग्मताक्रभ सूचीको ढाॉचा  अनसूुची-
२८  फभोम्जभ हनुछे। 

41. वैकम्ल्ऩक उभभेदवायको सूची: ननमभ ३९ फभोम्जभ उभभेदवायको 
अम्न्तभ ननतजाको मोग्मताक्रभको सूची  प्रकाशन गदाथ अनसूुची-२९ 
फभोम्जभको सङ्ख्माभा फैकम्ल्ऩक उभभेदवायको सूची सभेत  प्रकाशन 
गनुथ ऩनेछ।  

तय,  

(१) वैकम्ल्ऩक उभभेदवायको सूची प्रकाशन गदाथ ऩमाथप्त 
सङ्ख्माभा उभभेदवाय उऩरब्ध हनु नसकेभा सो 
अनसूुचीभा उल्रेि बएको बन्दा कभ सङ्ख्माभा ऩनन 
उभभेदवायको वैकम्ल्ऩक सूची प्रकाशन गनथ सवकनेछ, 

(२)  िरुा य सभावेशी सभूहको एकभषु्ठ मोग्मताक्रभ 
प्रकाशन हनु े ववऻाऩनभा एउटै सेवा, सभूह, उऩसभूह वा 
तहको ऩनछल्रो ववऻाऩनफाट नसपारयस हनु ेउभभेदवायको 
नाभ अम्घल्रो ववऻाऩनको वैकम्ल्ऩक सूचीभा सभावेश 
नगयी क्रभश् ननज बन्दा ऩनछल्रो क्रभको 
उभभेदवायको नाभ सभावेश गयी वैकम्ल्ऩक सूची 
प्रकाशन गनथ सवकनेछ।  
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42. ननममु्िको रानग नसपारयस गने: ऐनको दपा ७५ फभोम्जभ 
सहामकततयको ऩदको उभभेदवायको नाभ देहामका आधायभा नसपारयस 
गनेछ्- 

(क) सभबव बएसभभ उभभेदवायरे योजेको कामाथरम, 

 तय एकबन्दा फढी उभभेदवायरे एउटै कामाथरम 
योजेको अवतथाभा ऩवहरो मोग्मताक्रभभा यहेको 
उभभेदवायरे प्राथनभकता ऩाउनेछ।   

(ि) उभभेदवायरे योजेको कामाथरम फाॉकी नयहे वा कुनै ऩनन 
कामाथरम योजेको नबएभा त्मतता उभभेदवायराई 
मोग्मताक्रभ अनसुाय घय ऩामकको कामाथरम। 

43. नसपारयस यद्द गनथ सक्न:े आमोगरे नरएको ऩयीऺाभा प्रश्नऩर 
ऩरयभाजथन, प्रश्नऩर छऩाई, उत्तयऩमु्ततका ऩयीऺण वा अन्तवाथताथ सभफन्धी 
काभभा सॊरग्न बएको दऺ वा कभथचायीको नम्जकको नातेदाय त्मततो 
ऩयीऺाभा उभभेदवाय बई सो ऩयीऺाभा सपर बएको प्रभाम्णत बएभा 
ननजको ऩयीऺा वा अन्तवाथताथ वा ननममु्िको नसपारयस यद्द गनथ सक्नछे 
य ननजरे ननममु्ि ऩाइसकेको बए प्रचनरत कानून फभोम्जभ आवश्मक 
कायफाही चराउन सभफम्न्धत कामाथरमभा नसपारयस गयी ऩठाउन 
सक्नेछ। 

तऩष्टीकयण् मस ननमभको प्रमोजनको रानग नम्जकको नातेदाय बन्नारे 
फाफ,ु आभा, ऩनत, ऩत्नी, छोया-छोयी, दाज-ुबाई, दददी-फवहनी, बाउज–ुफहुायी, 
आभाज,ु नन्द, जेठाज,ु देवय, जेठानी, देउयानी, काका-काकी, ठूरोफफुा-
ठूरीआभा, सानाफा-सानीआभा, बनतजा-बनतजी, बाञ्जा-बाञ्जी, नबनाज-ुज्वाई, 

भाभा-भाइज,ू पुऩ-ुपुऩाज,ू सारा-सारी य तीनका छोयाछोयी सभझन ु
ऩछथ। 
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44. वैकम्ल्ऩक उभभेदवाय नसपारयस: आमोगरे ऐनको दपा ७८ को 
उऩदपा (१) भा उल्रेम्ित कुयाहरूको अनतरयि देहामको अवतथाभा 
वैकम्ल्ऩक उभभेदवायको सूचीभा यहेका उभभेदवायराई मोग्मताक्रभ 
अनसुाय ननममु्िको रानग नसपारयस गनेछ:- 

(क)  ननममु्िको रानग नसपारयस गरयएको उभभेदवायरे 
ननममु्िको सूचना ऩाएको वा सूचना प्रकाम्शत बएको 
नभनतरे तीस ददननबर ननममु्ि ऩर ननरएभा, 

तय ननममु्िको रानग नसपारयस बएको उभभेदवायरे 
सभफम्न्धत कामाथरमभा आपैं  उऩम्तथत बई ननममु्ि 
ननरन ेव्महोयाको ननवेदन ऩेश गयी सनाित गयेभा मस 
िण्ड फभोम्जभको अवनध ननाघे ऩनन वैकम्ल्ऩक 
उभभेदवायराई ननममु्िको रानग नसपारयस गनथ 
सवकनछे। 

(ि) ननममु्िको रानग नसपारयस  गरयएको उभभेदवायरे 
ननममु्ि फमु्झनरएको नभनतरे प्रचनरत कानून फभोम्जभको 
अवनधनबर सभफम्न्धत कामाथरमभा फहारी नगयेको 
आधायभा अम््तमायवारारे ननजको ननममु्ि फदय गयेभा, 

(ग) आमोगफाट ननममु्िको रानग नसपारयस गरयएको कुनै 
उभभेदवाय नसपारयस हुॉदाका फित प्रचनरत नेऩार 
कानून फभोम्जभ अमोग्म यहेको कुया नसपारयस बई सके 
ऩश्चात ् भार जानकायी हनु आई आमोगफाट त्मततो 
उभभेदवायको नसपारयस यद्द बई अम््तमायवारारे ननजको 
ननममु्ि फदय गयेभा। 

45. अतथामी उभभेदवायको सूची प्रकाशन: (१) ऐनको दपा ७५ फभोम्जभ 
अम्न्तभ मोग्मताक्रभको सूची प्रकाशन गदाथ अतथामी ननममु्िको 
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प्रमोजनको रानग सभेत मोग्मताक्रभ अनसुायको सूची प्रकाशन गनुथ 
ऩनेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ अतथामी मोग्मताक्रभको सूची 
प्रकाशन गदाथ िरुा प्रनतमोनगता तपथ  अन्तवाथताथभा सभावेश बएका तय 
वैकम्ल्ऩक उभभेदवायको सूचीभा सभावेश हनु नसकेका य नरम्ित 
ऩयीऺाफाट अन्तवाथताथका रानग छनौट हनु नसकेका तय उत्तीणाथङ्क प्राप्त 
गयेका उभभेदवायहरू भध्मेफाट मोग्मताक्रभको आधायभा भाग गरयएको 
ऩद सङ्ख्माको फीस प्रनतशतसभभ उभभेदवायहरूको नाभ सभावेश गनुथ 
ऩनेछ। 

तय फीस प्रनतशतसभभ उभभेदवायहरूको नाभ सभावेश गदाथ 
एकजना भार उभभेदवाय हनु ेबएभा कभतीभा दईु जना उभभेदवायको 
नाभ सभावेश गनुथ ऩनेछ। 

(३) उऩननमभ (१) वा (२) फभोम्जभ अतथामी ननममु्िको 
प्रमोजनको रानग सूची प्रकाशन गदाथ प्रमोगात्भक ऩयीऺा हनुे ऩदको 
हकभा त्मततो ऩयीऺाभा उत्तीणाथङ्क हानसर नगने उभभेदवायको नाभ 
सभावेश गरयने छैन। 

(४) मस ननमभ फभोम्जभ प्रकाशन बएको सूची सोही ऩदको 
अको ववऻाऩनको ननतजा प्रकाशन नबएसभभ कामभ यहनछे। 

तय वैकम्ल्ऩक तथा अतथामी सूचीभा सभावेश बएका 
उभभेदवायको सङ्ख्मा बन्दा अतथामी ननममु्िको रानग भाग बएको 
सङ्ख्मा फढी बएभा आमोगरे सो बन्दा अम्घल्रो ववऻाऩनभा वैकम्ल्ऩक 
तथा अतथामी सूचीभा यहेको उभभेदवायराई सभेत अतथामी ननममु्िको 
रानग नसपारयस गनथ सक्नछे। 

(५) मस ननमभ फभोम्जभ अतथामी ननममु्िको रानग नसपारयस 
गदाथ फढीभा छ भवहनाको रानग नसपारयस गनुथ ऩनेछ।  
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ऩरयच्छेद-९ 

ननयीऺण, अनगुभन, फढुवा य उजयुी सभफन्धी व्मवतथा 

46. ननयीऺण गयाउन सक्न:े (१) ऐनको दपा ८० को उऩदपा (४) 
फभोम्जभ ननयीऺणभा िवटन े ऩदानधकायी वा कभथचायीरे अनसूुची-३० 
फभोम्जभको वववयण पायाभ बनथ रगाउन ुऩनेछ।  

(२) ननयीऺणभा िवटन े ऩदानधकायी वा कभथचायीरे अनसूुची-
३१ फभोम्जभको वववयण तथा सझुाव सवहतको ननयीऺण प्रनतवेदन 
आमोग सभऺ ऩेश गनुथ ऩनेछ। 

47. फढुवा उजयुी ननयीऺण: ऐनको दपा ८१ को िण्ड (ग) भा उल्रेम्ित 
कुयाका अनतरयि फढुवा उजयुी सभफन्धभा बएको ननणथम उऩय 
अदारतभा रयट ननवेदन ऩये नऩयेको सभेत ननयीऺण गनुथ ऩनेछ। 

48. ननयीऺण गने कामथप्रवक्रमा: ऐनको दपा ८२ को िण्ड (ि) फभोम्जभ 
ननयीऺण कामथभा िवटने ऩदानधकायी वा कभथचायीरे तवीकृत कुर 
दयफन्दी, ऩदऩूनतथको अवतथा य तरयका सभफन्धी वववयण अनसूुची-३० 
फभोम्जभको पायाभभा बनथ रगाउन ुऩनेछ। 

49. अनगुभन प्रवक्रमा: (१) आमोगरे ऐनको दपा ८३ को उऩदपा (२) 
फभोम्जभ आमोगफाट अनगुभन कामथभा िवटने ऩदानधकायी वा 
कभथचायीरे देहामको प्रवक्रमा अऩनाउन ुऩनेछ्- 

(क) अनगुभन गनथ िवटएको कामाथरमराई आमोगफाट 
ददइएको ऩयाभशथ सभफन्धी वववयण सवहत सभफम्न्धत 
कामाथरमको प्रभिुसॉग सभऩकथ  गने, 

(ि) अनगुभन गरयएको कामाथरम वा सॊतथाको तवीकृत कुर 
दयफन्दी, ऩदऩूनतथको अवतथा य तरयका सभफन्धी 
वववयणको रानग अनसूुची-३० फभोम्जभको पायाभ बनथ 
रगाउन,े 
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(ग) अनगुभन गरयएको वषथभा बएका सरुु ननममु्ि, फढुवा 
ननममु्ि य कभथचायीराई बएको ववबागीम कायफाही 
सभफन्धी वववयण अनसूुची-३२ फभोम्जभको पायाभ बनथ 
रगाउन,े 

(घ) िण्ड (ि) य (ग) फभोम्जभका वववयणहरू सभफम्न्धत 
पाइर हेयी रुजू गने, 

(ङ) ऩदऩूनतथ सभफन्धी कायफाही गदाथ सभफम्न्धत कामाथरम वा 
सॊतथारे आमोगको ऩयाभशथ कामाथन्वमन गये नगयेको 
हेने, 

(च) अनगुभनको क्रभभा प्रभाणका रूऩभा नरन आवश्मक 
देम्िएका कागजातहरूको प्रनतनरवऩ सभेत नरन।े 

(२) अनगुभनभा िवटन ेऩदानधकायी वा कभथचायीरे उऩननमभ 
(१) िण्ड (ि) य (ग) फभोम्जभको वववयण तथा सझुाफ सवहतको 
अनगुभन प्रनतवेदन तमाय गयी आमोग सभऺ ऩेश गनुथ ऩनेछ। 

50. फढुवा उजयुी: (१) ऐनको दपा ८५ को उऩदपा (१) य (२) 
फभोम्जभ फढुवा उऩयको उजयुी ऩनथ आएभा सभफम्न्धत फढुवा सनभनतको 
प्रनतवक्रमा, फढुवा नसपारयस बएका य उजयुकताथको व्मम्िगत वववयण, 
कामथसभऩादन भूल्माङ्कन पायाभ य अन्म सभफम्न्धत आवश्मक कागजात 
सभेत फढुवा सनभनतको  सम्चवारमसॉग भाग गयी आमोगरे त्मततो 
फढुवा उजयुीको  सभफन्धभा ननणथम गनेछ।  

(२) मस ननमभावरीभा अन्मर जनुसकैु कुया रेम्िएको बए 
ताऩनन ऐनको दपा ८५ को उऩदपा (१) य (२) फभोम्जभको 
उजयुीको वववयण तथा कागजात प्राप्त बएको कभतीभा सात ददन ऩयुा 
नबई आमोगरे ननणथम गने छैन। 
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(३) उऩननमभ (१) फभोम्जभ आमोगफाट बएको ननणथम 
कामाथन्वमनको रानग सभफम्न्धत फढुवा सनभनतको सम्चवारमभा ऩठाउन ु
ऩनेछ। 

ऩरयच्छेद-१० 

ऩयाभशथ सभफन्धी व्मवतथा 

51. सेवा, सभूह वा उऩसभूह ऩरयवतथन गनथ ऩयाभशथ भाग गने तरयका् सेवा, 
सभूह वा उऩसभूह ऩरयवतथन गनथ आमोगको ऩयाभशथ भाग गदाथ ऐनको 
दपा ९१ को उऩदपा (१) भा उल्रेम्ित कुयाहरूका अनतरयि सेवा, 
सभूह ऩरयवतथन गनथ सभफम्न्धत आमोग वा कामाथरमको सहभनत 
नरनऩुने ऩदका रानग सभफम्न्धत आमोग वा कामाथरमको य अन्म 
ऩदका हकभा सेवा सभूह सञ्चारन गने भन्रारमको सहभनत, सभेत 
सॊरग्न बएको हनु ुऩनेछ। 

52. ववबागीम सजाम सभफन्धी ऩयाभशथ: (१) कुनै कभथचायीराई एक 
प्रकायको ववबागीम सजाम गनथ आमोगभा ऩयाभशथ भाग गरयएकोभा 
आमोगफाट सो ववषमभा ऩयाभशथ उऩरब्ध नहुॉदै वा ऩयाभशथ उऩरब्ध 
बएऩनछ सो कभथचायीराई प्रतताव गरयएको सजामभा ऩरयवतथन गने गयी 
ऩनु् ऩयाभशथ भाग गनथ सवकने छैन। 

(२) उऩननमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेम्िएको बए ताऩनन 
सभफम्न्धत कभथचायीरे काफ ुफावहयको ऩरयम्तथनत ऩयी अम्घ तऩष्टीकयण 
ददन नसकेको कायण देिाई ननवेदन ददएभा वा अम्घ ऩेश गनथ 
नसकेको भहत्वऩूणथ सफतु प्रभाण ऩनछ ऩेश हनु आएको कायणफाट 
सजाम गने अनधकायीराई सजाम ऩरयवतथन गनुथ ऩछथ बने्न रागेभा सो 
को कायण सवहत आफ्नो याम उल्रेि गयी ऩवहरे प्रतताव गयेको 
सजाम ऩरयवतथन गनथ आमोगको ऩनु् ऩयाभशथ भाग गनथ सवकनछे।  



 

35 

 

(३) मस ननमभ फभोम्जभ आमोगको ऩयाभशथ भाग गयी पाइर 
ऩठाउॉदा सभफम्न्धत केन्रीम कामाथरमको सम्चव भापथ त ऩठाउन ु
ऩनेछ। 

ऩरयच्छेद-११ 

ववववध 

53. ववशषेऻ वा दऺको वववयण सङ्करन पायाभ:  (१) ऐनको दपा १०० 
को उऩदपा (१) को िण्ड (क) फभोम्जभ  ववशेषऻ वा दऺको 
वववयण सङ्करन पायाभको ढाॉचा अनसूुची-३३ फभोम्जभ हनुेछ। 

(२) ऐनको दपा १०० को उऩदपा (२) फभोम्जभ ववशेषऻ 
वा दऺको वववयण सङ्करन गयी अनसूुची-३४ फभोम्जभको ढाॉचाभा 
तमाय गयी आमोगभा तवीकृनतका रानग ऩेश गनुथ ऩनेछ। 

54. वावषथक प्रनतवेदन: (१) आमोगरे आपूरे गयेको काभ कायफाहीको 
वावषथक प्रनतवेदन आनथथक वषथ सभाप्त बएको नभनतरे तीन भवहनानबर 
प्रदेश प्रभिु सभऺ ऩेश गनुथ ऩनेछ ।   

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ ऩेश गरयने प्रनतवेदनभा देहामका 
कुयाहरु सभेत उल्रेि गनुथ ऩनेछ्- 

(क) उभभेदवाय छनौट गनथ नरएको ऩयीऺा य ऩयीऺाभा 
उत्तीणथ ऩयीऺाथॉ सभफन्धी,  

(ि) ववनबन्न ननकामराई ददएको ऩयाभशथ य ऩयाभशथ 
फभोम्जभ काभ बए नबएको सभफन्धी,  

(ग) प्रदेश ननजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा 
वा तथानीम सयकायी सेवाका कभथचायीराई 
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ववबागीम कायफाही य सजाम गदाथ ददएको ऩयाभशथ 
य ऩयाभशथ फभोम्जभ काभ बए नबएको सभफन्धी, 

(घ) ववनबन्न सेवाको ऩदभा ननममु्ि, फढुवा य ववबागीम 
कायफाही गदाथ अऩनाउन ुऩने साभान्म नसद्धान्तको 
फायेभा ददएको ऩयाभशथ सभफन्धी,   

(ङ) प्रदेश ननजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा 
वा तथानीम सयकायी सेवाको सधुाय गनुथऩने ववषम 
रगामत आमोगरे आवश्मक देिेका अन्म 
ववषम।  

(३) उऩदपा (१) फभोम्जभको प्रनतवेदन भु् मभन्री भापथ त 
प्रदेश सबाभा ऩेश हनुेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोम्जभ ऩेश बएको प्रनतवेदन प्रदेश 
भानभरा सनभनतभा छरपर हनुेछ। 

55. केन्रीम कामाथरमभा ऩयीऺण गने: आमोग अन्तगथतका कामाथरमभा 
ऩयीऺण बएका उत्तयऩमु्ततकाहरू भध्मे केही छनौट गयी केन्रीम 
कामाथरमभा ऩयीऺण गने व्मवतथा गरयनेछ। 

56. ऩारयश्रनभक दय येट सभफन्धी व्मवतथा: ऐनको दपा ११० फभोम्जभ 
आमोगरे प्रश्नऩर ननभाथण, प्रश्नऩर ऩरयभाजथन (भोडेयेशन), ऩयीऺा 
सञ्चारन, उत्तयऩमु्ततका ऩयीऺण, अन्तवाथताथ, अनतरयि ऩारयश्रनभक, 
ऩाठ्यक्रभ ननभाथण, ऩरयभाजथन य शैम्ऺक मोग्मता तथा आमोगको ववववध 
गोप्म व्मवतथाऩन सभफन्धी रगामतका कामथको रानग ऩारयश्रनभक दय 
येट रोक सेवा आमोगरे ननधाथयण गयेको व्मवतथाराइथ आधाय 

नरइनेछ।  
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57. ऩाठ्यक्रभ ननभाथण सभफन्धभा: ऩाठ्यक्रभ ननभाथण गदाथ रोक सेवा 
आमोगरे तमाय गयेको सभफम्न्धत सेवा सभूहको ऩाठ्यक्रभराई आधाय 
नरन सवकनेछ। 

58. उत्तयकुम्ञ्जका प्रभाम्णत गयाउन ु ऩने: उत्तयकुम्ञ्जका अननवामथ  रूऩभा 
सभफम्न्धत भहाशािा प्रभिुफाट प्रभाम्णत गयाउन ुऩनेछ। 

59. कामथ मोजना तवीकृत गने: आमोगफाट सभऩादन हनुे काभको कामथ 
मोजना आमोगफाट तवीकृत बए फभोम्जभ हनुछे। 

60. आमोग य आमोगको कभथचायी व्मवतथाऩन फीचको सभफन्ध: (१) 
आमोगको कामथ सभऩादनराई ऊजाथशीर य ननतजाभिुी फनाई 
वक्रमाशीर फनाउन आमोग य आमोगको कभथचायी व्मवतथाऩन फीचको 
सभफन्धराई सभुधयु फनाई याख्न सभम सभमभा फैठक यािी छरपर 
गने य आवश्मकतानसुाय ननदेशन ददने।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभको ननदेशन ऩारना गनुथ 
आमोगको ऩदानधकायी तथा कभथचायीको कतथव्म हनुछे। 

61. नरम्ित प्रनतफद्धता जनाउनऩुने: आमोगका ऩदानधकायी तथा  कभथचायीरे 
आमोगफाट तवीकृत आचाय सॊवहता २०७६ ऩारनाको रानग अनसूुची-
३५ फभोम्जभ नरम्ित प्रनतफद्धता जनाउन ुऩनेछ। 

62. प्रोत्सावहत गनथ सक्न:े (१) आमोगभा कामथयत कभथचायीहरु भध्मे 
प्रत्मेक फषथ उत्कृष्ट काभ गने कभतीभा २ जना कभथचायीको छनौट 
गयी आमोगरे प्रोत्सावहत गनथ सक्नेछ। 

(२) उऩननमभ (१) को प्रमोजनको रानग उत्कृष्ट काभ गने 
कभथचायी छनौट सभफन्धी कामथववनध  आमोगरे तमाय गनेछ। 
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63. फाधा अड्काउ पुकाउन:े मो ननमभावरी कामाथन्वमनको सन्दबथभा कुनै 
फाधा अड्काउ ऩयेभा ऐनको बावनाको प्रनतकुर नहनु ेगयी  आमोगरे 
त्मततो फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नछे। 
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अनसूुची–१ 

(ननमभ ३ को उऩननमभ (१) सॉग सभफम्न्धत) 
रयि ऩदऩूनतथका रानग भाग गदाथ बनुथ ऩने भाग आकृनत पायाभ 

भाग गने कामाथरमको नाभ य ठेगाना् 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

क्र.सॊ. 
 

भाग 
ऩदको 
नाभ 
 

ऩदको 
तह 
 

सेवा/ 
सभूह/ 
उऩसभूह 

 

तथामी/अतथामी 
 

आवश्मक न्मूनतभ 
शैम्ऺक मोग्मता सॊम्ऺप्त कामथवववयण य 

उभभेदवायरे सरुुभा 
काभ गनुथ ऩने म्जल्रा 

अम्घल्रो दईु आ.व.भा 
भाग बई ऩूनतथ हनु 
फाॉकी ऩदसङ््मा 

मस आ.व.को भाग 
नमाॉ ऩद सजृना वा 

रयि बई भाग गरयएको 
सङ्ख्मा 

कुर भाग 
ऩदसङ्ख्मा 

 

कैवपमत 

 

िरुाको 
रानग 

फढुवाको 
रानग 

आ.व. 
....को 

आ.व. 
....को नमाॉ ऩद सजृना रयि 

              
रष्टव्म् 
१) भहर ८ अन्तगथतको ऩवहरो कोरभभा दईु आ.व.को वववयण िरुाउने।     
२)  भहर ८ अन्तगथतको दोस्रो कोरभभा नमाॉ ऩद सजृना बएको बए कुन नभनतभा बएको हो िरुाउन ेय रयि बएको बए कसयी रयि बएको हो कैवपमत भहरभा 

अननवामथ रूऩभा िरुाउन ुऩनेछ। 

३) अन्म आवश्मक कुयाहरू बएभा उल्रेि गने्....................     कामाथरम प्रभिुको,– 
दततित् 
नभनत् 
नाभ, थय् 
ऩद् 
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अनसूुची-२ 

 (ननमभ ४ को उऩननमभ (१) सॉग सभफम्न्धत) 
ऩद सङ्ख्मा (प्रनतशत) ननधाथयण गने सभवन्धी सूर(पभुथरा) 

१.  ननजाभती सेवा ऐन, २०४९ य कभथचायी सभामोजन ऐन २०७५ अनसुायका ऩदहरू्  
१.१. याजऩरावङ्कत प्रथभ -अनधकृत ततय एघायौँ य फाह्रौँ य दद्वतीम (अनधकृत ततय नवौं य दशौं) 

शे्रणी/तहका ऩदभा ऩदसॊ्मा (प्रनतशत) ननधाथयण गने सूर य सो अनसुाय प्रनतशत ननधाथयण गदाथ 
कामभ हनु आउने ऩदसॊ्मा देहाम फभोम्जभ हनुेछ:- 

(क) प्रनतशत ननधाथयण गने सूर् 
कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया हनेु 

ऩदऩूनतथका रानग ३५% 

जेष्ठता य कामथसभऩादन 
भूल्माङ्कनद्वाया हनेु ऩदऩूनतथका 

रानग ३५% 

आन्तरयक प्रनतमोनगताद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग २०% 

िुरा प्रनतमोनगताद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग १०% 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा  ३५ 

१०० 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा  ३५ 

१०० 
जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा  २० 

१०० 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा  १० 

१०० 

 

(ि) िण्ड (क) फभोम्जभ कुनै ऩद वा ऩदहरूको सभफन्धभा सूर प्रमोग गदाथ बागपर दशभरवभा आएभा 
कामथऺ भता भूल्माङ्कन फढुवा, जेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया हनुे वढुवा, आन्तरयक प्रनतमोनगता य 
िरुा  प्रनतमोनगता भध्मे जनुभा फढी आउॉछ त्मसैका रानग प्रनतशत ननधाथयण गने।दशभरव ऩनछको 
अॊक फयाफय आएभा क्रभश् कामथऺ भताको भूल्माङ्कन फढुवा, जेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया हनु े
फढुवा, आन्तरयक प्रनतमोनगता य िरुा प्रनतमोनगताराई प्राथनभकता ददने।मसयी ऩद सॊ्मा प्रनतशत 
ननधाथयण गदाथ देहाम फभोम्जभ ऩदसॊ्मा कामभ हनुछे:- 

जभभा भाग ऩद 
सङ्ख्मा 

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग ३५% 

जेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग ३५% 

आन्तरयक प्रनतमोनगताद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग २०% 

िरुा प्रनतमोनगताद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग १०% 

सूरको प्रमोग ऩद सङ्ख्मा सूरको प्रमोग ऩद सङ्ख्मा सूरको प्रमोग ऩद सङ्ख्मा सूरको प्रमोग ऩद सङ्ख्मा 
1 1*35   = .35 

 100 
1 1*35 =0.35 

 100 
  1*20  = 0.20 

 100 
 1*10  = 0.10 

  100 
 

2 2*35   = .70 
 100 

1 2*35   = 0.70 
 100 

1 2*20  = 0.40 
 100 

 2*10  = 0.20 
  100 

 

3 3*35   = 1.05 
 100 

1 3*35   = 1.05 
 100 

1 3*20  = 0.60 
 100 

1 3*10  = 0.30 
  100 

 

4 4*35   = 1.40 
 100 

2 4*35   = 1.40 
 100 

1 4*20  = 0.80 
 100 

1 4*10  = 0.40 
  100 

 

5 5*35   = 1.75 
 100 

2 5*35   = 1.75 
 100 

2 5*20  = 1.00 
 100 

1 5*10  = 0.50 
  100 

 

6 6*35   = 2.10 
 100 

2 6*35   = 2.10 
 100 

2 6*20  = 1.20 
 100 

1 6*10  = 0.60 
  100 

1 

7 7*35   = 2.45 
 100 

3 7*35   = 2.45 
 100 

2 7*20  = 1.40 
 100 

1 7*10  = 0.70 
  100 

1 

8 8*35   = 2.80 
 100 

3 8*35   = 2.80 
 100 

3 8*20  = 1.60 
 100 

1 8*10  = 0.80 
  100 

1 

9 9*35   = 3.15 
 100 

3 9*35   = 3.15 
 100 

3 9*20  = 1.80 
 100 

2 9*10  = 0.90 
  100 

1 
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जभभा भाग ऩद 
सङ्ख्मा 

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग ३५% 

जेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग ३५% 

आन्तरयक प्रनतमोनगताद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग २०% 

िरुा प्रनतमोनगताद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग १०% 

सूरको प्रमोग ऩद सङ्ख्मा सूरको प्रमोग ऩद सङ्ख्मा सूरको प्रमोग ऩद सङ्ख्मा सूरको प्रमोग ऩद सङ्ख्मा 
10 10*35   = 3.50 

 100 
4 10*35   = 3.50 

 100 
3 10*20  = 2.00 

 100 
2 10*10  = 1.00 

  100 
1 

11 11*35   = 3.85 
 100 

4 11*35   = 3.85 
 100 

4 11*20  = 2.20 
 100 

2 11*10  = 1.10 
  100 

1 

12 12*35   = 4.20 
 100 

4 12*35   = 4.20 
 100 

4 12*20  = 2.40 
 100 

3 12*10  = 1.20 
  100 

1 

13 13*35   = 4.55 
 100 

5 13*35   = 4.55 
 100 

4 13*20  = 2.60 
 100 

3 13*10  = 1.30 
  100 
 

1 

14 14*35   = 4.90 
 100 

5 14*35   = 4.90 
 100 

5 14*20  = 2.80 
 100 

3 14*10  = 1.40 
  100 

1 

15 15*35   = 5.25 
 100 

5 15*35   = 5.25 
 100 

5 15*20  = 3.00 
 100 

3 15*10  = 1.50 
  100 

2 

16 16*35   = 5.60 
 100 

6 16*35   = 5.60 
 100 

5 16*20  = 3.20 
 100 

3 16*10  = 1.60 
  100 

2 

17 17*35   = 5.95 
100 

6 17*35   = 5.95 
100 

6 17*20  = 3.40 
100 

3 17*10  = 1.70 
  100 

2 

18 18*35   = 6.30 
100 

6 18*35   = 6.30 
100 

6 18*20  = 3.60 
100 

4 18*10  = 1.80 
  100 

2 

19 19*35   = 6.65 
100 

7 19*35   = 6.65 
100 

6 19*20  = 3.80 
100 

4 19*10  = 1.90 
  100 

2 

20 20*35   = 7.00 
100 

7 20*35   = 7.00 
100 

7 20*20  = 4.00 
100 

4 20*10  = 2.00 
  100 

2 

 

भानथ उल्रेि बए अनसुाय प्रनतशत ननधाथयण गदाथ भाग ऩटक ऩटक गयी प्राप्त बएभा २० (फीस) ऩद 
नऩगेुसभभको अवनधका भागहरू जोडी गणना गने य २१ औ ँदेम्िको ऩदराई ऩनु् नमाॉ गणना गने ।  
(ग)  िण्ड (ि) वभोम्जभ िलु्रा प्रनतमानगताद्वाया ऩदऩूनतथका रानग छुट् माईन ेऩद भध्मे ननजाभती सेवा ऐन, 

२०४९ को दपा ७ को उऩदपा (७) अनसुाय ४५ प्रनतशतफाट (भवहरा, आददवासी/जनजाती, 
भधेसी, दनरत, अऩाङ्ग य वऩछनडएको ऺेरका उभभेदवायवीच भार प्रनततऩधाथ गयाउनका रानग 
छुटमाउॉदा) हनु े ऩद य फाॉकी ५५ प्रनतशत सवै उभभेदवायहरू फीच िलु्रा प्रनततऩधाथका रानग ऩद 
सङ्ख्मा (प्रनतशत) ननधाथयण गने सूर य सो अनसुाय प्रनतशत ननधाथयण गदाथ कामभ हनु आउन ेऩद 
सङ्ख्मा देहाम वभोम्जभ हनुछे्-  

 

(घ)  िण्ड  (ग) वभोम्जभ कुनै ऩद वा  ऩदहरूको सभफन्धभा सूर प्रमोग गदाथ  बागपर दशभरवभा  
आएभा ५५ प्रनतशत य ४५ प्रनतशत भध्मे जनुभा वढी आउॉछ, त्मसैका रानग प्रनतशत ननधाथयण गने। 

५५ प्रनतशत िलु्रा प्रनतमानगताद्वाया ऩदऩूनतथका 
रानग 

४५ प्रनतशत तोवकएका सभूहहरूका वीच िलु्रा 
प्रनतमानगताद्वाया ऩदऩूनतथका रानग 

िलु्रा ऩदको रानग छुट्टाइएको ऩद सङ्ख्मा x ५५ 
                 १०० 

 

िलु्रा ऩदको रानग छुट्टाइएको ऩद  सङ्ख्मा  x ४५ 
                 १०० 
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दशभरव ऩनछ दवैु सभूहभा वयावय अङ्क आएभा ऩवहरे ५५ प्रनतशत िरुाराई प्राथनभकता ददन े। 
मसयी ऩदसङ्ख्मा प्रनतशत ननधाथयण गदाथ देहाम फभोम्जभ ऩद सङ्ख्मा कामभ हनुेछ्- 

िुल्रा प्रनतमोनगताका प्रनतशत 
ननधाथयण ऩनछ कामभ बएको 

ऩद सङ्ख्मा 

५५ प्रनतशत िुल्रा प्रनतमोनगताद्वाया ऩदऩूनतथका 
रानग 

४५ प्रनतशत तोवकएका सभूहहरूका वीच िल्रा 
प्रनतमोनगताद्वाया ऩदऩूनतथका रानग 

सूरको प्रमोग ऩद सङ्ख्मा सूरको प्रमोग ऩद सङ्ख्मा 

1 1*55 = 0 .55 
100 

1 1*45 = 0 .45 
100 

0 

2 2*55 = 1 .10 
100 

1 2*45 = 0.90 
100 

1 

3 3*55 = 1 .65 
100 

2 3*45 = 1 .35 
100 

1 

4 4*55 = 2.20 
100 

2 4*45 = 1.80 
100 

2 

5 5*55 = 2.75 
100 

3 5*45 = 2.25 
100 

2 

6 6*55 = 3.30 
100 

3 6*45 = 2.70 
100 

3 

7 7*55 = 3.85 
100 

4 7*45 = 3.15 
100 

3 

8 8*55 = 4.40 
100 

4 8*45 = 3.60 
100 

4 

9 9*55 = 4.95 
100 

5 9*45 = 4.05 
100 

4 

10 10*55 = 5.50 
100 

6 10*45 = 4.50 
100 

4 

11 11*55 = 6 .05 
100 

6 11*45 = 4.95 
100 

5 

12 12*55 = 6 .60 
100 

7 12*45 = 5.40 
100 

5 

13 13*55 = 7 .15 
100 

7 13*45 = 5.85 
100 

6 

14 14*55 = 7.70 
100 

8 14*45 = 6.30 
100 

6 

15 15*55 = 8.25 
100 

8 15*45 = 6.75 
100 

7 

16 16*55 = 8.80 
100 

9 16*45 = 7.20 
100 

7 

17 17*55 = 9.35 
100 

9 17*45 = 7.65 
100 

8 

18 18*55 = 9.90 
100 

10 18*45 = 8.10 
100 

8 
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(ङ)  िण्ड (घ) फभोम्जभ ऐनद्वाया तोवकएको ४५ प्रनतशत िरुा प्रनतमोनगताका रानग छुटमाइएका ऩदराई 
शत प्रनतशत भानी ती ऩद भध्मे ननजाभती सेवा (दोस्रो  सॊशोधन) ऐन,  २०४९ को  दपा ७ को 
उऩदपा  (७)  अनसुाय (क) भवहरा, (ि) आददवासी/जनजानत, (ग) भधेसी, (घ) दनरत, (ङ) अऩाङ्ग 
य च) वऩछनडएको ऺेरका उभभेदवाय वीच भार प्रनततऩधाथका रानग ऩदसङ्ख्मा (प्रनतशत) ननधाथयण 
गने सूर य सो अनसुाय प्रनतशत ननधाथयण गदाथ कामभ हनु आउने ऩदसङ्ख्मा देहाम फभोम्जभ हनुेछ:- 

 

 प्रनतशत ननधाथयण गने सूर्- 

नस.नॊ. ननजाभती सेवा ऐन, २०४९ को दपा  ७ का उऩदपा 
(७) भा उल्रेम्ित सभूह 

ऩदसॊ्मा छुट्याउन े
सूर् 

(क) भवहरा (३३%) ऩदसङ््मा  x  ३३ 
   १०० 

(ि) आददवासी/जनजाती (२७%) ऩदसङ््मा  x  २७ 

   १०० 

(ग) भधेसी (२२%) ऩदसङ््मा  x  २२ 
   १०० 

(घ) दनरत (९%) ऩदसङ््मा  x  ९ 
   १०० 

(ङ) अऩाङ्ग (५%) ऩदसङ््मा  x  ५ 
   १०० 

(च) वऩछनडएको ऺेर (४%) ऩदसङ््मा  x  ४ 
   १०० 

 

(च)  िण्ड (ङ) वभोम्जभ कुनै ऩद वा ऩदहरूको सभवन्धभा सूर प्रमोग गदाथ बागपर दशभरवभा आएभा  
भवहरा, आददवासी/जनजाती, भधेसी, दनरत, अऩाङ्ग य वऩछनडएको ऺेर जनुभा वढी आउछ, त्मसैका 
रानग प्रनतशत ननधाथयण गने।दशभरव ऩनछ भवहरा आददवासी/जनजानत,  भधेसी,  दनरत,  अऩाङ्ग य 
वऩछनडएको  ऺेर फयाफय अङ्क आएभा भवहराराई प्राथनभकता ददने।आददवासी/जनजानत, भधेसी, 
दनरत, अऩाङ्ग य वऩछनडएको ऺेरभा वयावय अङ्ख क आएभा आददवासी/जनजानतराई प्राथनभकता ददन,े 

भधेसी, दनरत, अऩाङ्ग य वऩछनडएको ऺेरभा वयावय अङ्ख क आएभा भधेसीराइ प्राथनभकता ददने।दनरत, 

अऩाङ्ग य वऩछनडएका ऺेरभा फयाफय अॊक आएभा दनरतराई प्राथनभकता ददन।ेअऩाङ्ग य वऩछनडएको 
ऺेरभा फयाफय अॊक आएभा अऩाङ्गराई प्राथनभकता ददने।मसयी ऩदसङ्ख्मा प्रनतशत ननधाथयण गदाथ 
देहाम वभोम्जभ ऩदसङ्ख्मा कामभ हनुछे्- 

19 19*55 = 10.45 
100 

10 19*45 = 8.55 
100 

9 

20 20*55 = 11.00 
100 

11 20*45 = 9 
100 

9 
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िुल्रा ऩद 

भध्मे 

४५% वाट 

हनु आउने 

ऩदहरु 

भवहराf आददवासी/जनजानत भधेसी दनरत अऩाङ्ग वऩछनडएको ऺरे 

३३% रे हनु 

आउने 

बाय अङ्ख क 

ऩद 

सङ्ख्मा 

२७% रे हनु 

आउने 

बाय अङ्ख क 

ऩद 

सङ्ख्मा 

२२% रे हनु 

आउने 

बाय अङ्ख क 

ऩद 

सङ्ख्मा  

९% रे हनु 

आउने 

बाय अङ्ख क 

ऩद 

सॊ्मा  

५% रे हनु 

आउने 

बाय अङ्ख क 

ऩद 

सङ्ख्मा  

४% रे हनु 

आउने 

बाय अङ्ख क 

ऩद 

सङ्ख्मा  

 0.33  0.27  0.22  0.09  0.05  0.04  
1 0.33 1 0.27  0.22  0.09  0.05  0.04  
2 0.66 1 0.54 1 0.44  0.18  0.10  0.08  
3 0.99 1 0.81 1 0.66 1 0.27  0.15  0.12  
4 1.32 1 1.08 1 0.88 1 0.36 1 0.20  0.16  
5 1.65 2 1.35 1 1.10 1 0.45 1 0.25  0.20  
6 1.98 2 1.62 2 1.32 1 0.54 1 0.30  0.24  
7 2.31 2 1.89 2 1.54 2 0.63 1 0.35  0.28  
8 2.64 3 2.16 2 1.76 2 0.72 1 0.40  0.32  
9 2.97 3 2.43 2 1.98 2 0.81 1 0.45 1 0.36  
10 3.30 3 2.70 3 2.20 2 0.90 1 0.50 1 0.40  
11 3.63 4 2.97 3 2.42 2 0.99 1 0.55 1 0.44  
12 3.96 4 3.24 3 2.64 3 1.08 1 0.60 1 0.48  
13 4.29 4 3.51 3 2.86 3 1.17 1 0.65 1 0.52 1 
14 4.62 4 3.78 4 3.08 3 1.26 1 0.70 1 0.56 1 
15 4.95 5 4.05 4 3.30 3 1.35 1 0.75 1 0.60 1 
16 5.28 5 4.32 4 3.52 4 1.44 1 0.80 1 0.64 1 
17 5.61 6 4.59 4 3.74 4 1.53 1 0.85 1 0.68 1 
18 5.94 6 4.86 5 3.96 4 1.62 1 0.90 1 0.72 1 
19 6.27 6 5.13 5 4.18 4 1.71 2 0.95 1 0.76 1 
20 6.60 7 5.40 5 4.40 4 1.80 2 1.00 1 0.80 1 
21 6.93 7 5.67 6 4.62 4 1.89 2 1.05 1 0.84 1 
22 7.26 7 5.94 6 4.84 5 1.98 2 1.10 1 0.88 1 
23 7.59 8 6.21 6 5.06 5 2.07 2 1.15 1 0.92 1 
24 7.92 8 6.48 7 5.28 5 2.16 2 1.20 1 0.96 1 
25 8.25 8 6.75 7 5.50 6 2.25 2 1.25 1 1.00 1 
26 8.58 9 7.02 7 5.72 6 2.34 2 1.30 1 1.04 1 
27 8.91 9 7.29 7 5.94 6 2.43 3 1.35 1 1.08 1 
28 9.24 9 7.56 8 6.16 6 2.52 3 1.40 1 1.12 1 
29 9.57 10 7.83 8 6.38 6 2.61 3 1.45 1 1.16 1 
30 9.90 10 8.10 8 6.60 7 2.70 3 1.50 1 1.20 1 
31 10.23 10 8.37 8 6.82 7 2.79 3 1.55 2 1.24 1 
32 10.56 10 8.64 9 7.04 7 2.88 3 1.60 2 1.28 1 
33 10.89 11 8.91 9 7.26 7 2.97 3 1.65 2 1.32 1 
34 11.22 11 9.18 9 7.48 8 3.06 3 1.70 2 1.36 1 
35 11.55 12 9.45 9 7.70 8 3.15 3 1.75 2 1.40 1 
36 11.88 12 9.72 10 7.92 8 3.24 3 1.80 2 1.44 1 
37 12.21 12 9.99 10 8.14 8 3.33 3 1.85 2 1.48 2 
38 12.54 13 10.26 10 8.36 8 3.42 3 1.90 2 1.52 2 
39 12.87 13 10.53 10 8.58 9 3.51 3 1.95 2 1.56 2 
40 13.20 13 10.80 11 8.80 9 3.60 3 2.00 2 1.60 2 
41 13.53 13 11.07 11 9.02 9 3.69 4 2.05 2 1.64 2 
42 13.86 14 11.34 11 9.24 9 3.78 4 2.10 2 1.68 2 
43 14.19 14 11.61 12 9.46 9 3.87 4 2.15 2 1.72 2 
44 14.52 14 11.88 12 9.68 10 3.96 4 2.20 2 1.76 2 
45 14.85 15 12.15 12 9.90 10 4.05 4 2.25 2 1.80 2 
46 15.18 15 12.42 13 10.12 10 4.14 4 2.30 2 1.84 2 
47 15.51 16 12.69 13 10.34 10 4.23 4 2.35 2 1.88 2 
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48 15.84 16 12.96 13 10.56 11 4.32 4 2.40 2 1.92 2 
49 16.17 16 13.23 13 10.78 11 4.41 4 2.45 3 1.96 2 
50 16.50 17 13.50 13 11.00 11 4.50 4 2.50 3 2.00 2 
51 16.83 17 13.77 14 11.22 11 4.59 4 2.55 3 2.04 2 
52 17.16 17 14.04 14 11.44 11 4.68 5 2.60 3 2.08 2 
53 17.49 17 14.31 14 11.66 12 4.77 5 2.65 3 2.12 2 
54 17.82 18 14.58 14 11.88 12 4.86 5 2.70 3 2.16 2 
55 18.15 18 14.85 15 12.10 12 4.95 5 2.75 3 2.20 2 
56 18.48 19 15.12 15 12.32 12 5.04 5 2.80 3 2.24 2 
57 18.81 19 15.39 15 12.54 13 5.13 5 2.85 3 2.28 2 
58 19.14 19 15.66 16 12.76 13 5.22 5 2.90 3 2.32 2 
59 19.47 20 15.93 16 12.98 13 5.31 5 2.95 3 2.36 2 
60 19.80 20 16.20 16 13.20 13 5.40 6 3.00 3 2.40 2 
61 20.13 20 16.47 17 13.42 13 5.49 6 3.05 3 2.44 2 
62 20.46 20 16.74 17 13.64 14 5.58 6 3.10 3 2.48 2 
63 20.79 21 17.01 17 13.86 14 5.67 6 3.15 3 2.52 2 
64 21.12 21 17.28 17 14.08 14 5.76 6 3.20 3 2.56 3 
65 21.45 21 17.55 18 14.30 14 5.85 6 3.25 3 2.60 3 
66 21.78 22 17.82 18 14.52 14 5.94 6 3.30 3 2.64 3 
67 22.11 22 18.09 18 14.74 15 6.03 6 3.35 3 2.68 3 
68 22.44 23 18.36 18 14.96 15 6.12 6 3.40 3 2.72 3 
69 22.77 23 18.63 19 15.18 15 6.21 6 3.45 3 2.76 3 
70 23.10 23 18.90 19 15.40 15 6.30 6 3.50 4 2.80 3 
71 23.43 23 19.17 19 15.62 16 6.39 6 3.55 4 2.84 3 
72 23.76 24 19.44 19 15.84 16 6.48 6 3.60 4 2.88 3 
73 24.09 24 19.71 20 16.06 16 6.57 6 3.65 4 2.92 3 
74 24.42 24 19.98 20 16.28 16 6.66 7 3.70 4 2.96 3 
75 24.75 25 20.25 20 16.50 16 6.75 7 3.75 4 3.00 3 
76 25.08 25 20.52 20 16.72 17 6.84 7 3.80 4 3.04 3 
77 25.41 25 20.79 21 16.94 17 6.93 7 3.85 4 3.08 3 
78 25.74 26 21.06 21 17.16 17 7.02 7 3.90 4 3.12 3 
79 26.07 26 21.33 21 17.38 18 7.11 7 3.95 4 3.16 3 
80 26.40 26 21.60 22 17.60 18 7.20 7 4.00 4 3.20 3 
81 26.73 27 21.87 22 17.82 18 7.29 7 4.05 4 3.24 3 
82 27.06 27 22.14 22 18.04 18 7.38 8 4.10 4 3.28 3 
83 27.39 27 22.41 23 18.26 18 7.47 8 4.15 4 3.32 3 
84 27.72 28 22.68 23 18.48 18 7.56 8 4.20 4 3.36 3 
85 28.05 28 22.95 23 18.70 19 7.65 8 4.25 4 3.40 3 
86 28.38 28 23.22 23 18.92 19 7.74 8 4.30 4 3.44 4 
87 28.71 29 23.49 23 19.14 19 7.83 8 4.35 4 3.48 4 
88 29.04 29 23.76 24 19.36 19 7.92 8 4.40 4 3.52 4 
89 29.37 29 24.03 24 19.58 20 8.01 8 4.45 4 3.56 4 
90 29.70 30 24.30 24 19.80 20 8.10 8 4.50 4 3.60 4 
91 30.03 30 24.57 25 20.02 20 8.19 8 4.55 4 3.64 4 
92 30.36 30 24.84 25 20.24 20 8.28 8 4.60 5 3.68 4 
93 30.69 31 25.11 25 20.46 20 8.37 8 4.65 5 3.72 4 
94 31.02 31 25.38 25 20.68 21 8.46 8 4.70 5 3.76 4 
95 31.35 31 25.65 26 20.90 21 8.55 8 4.75 5 3.80 4 
96 31.68 32 25.92 26 21.12 21 8.64 8 4.80 5 3.84 4 
97 32.01 32 26.19 26 21.34 21 8.73 9 4.85 5 3.88 4 
98 32.34 32 26.46 26 21.56 22 8.82 9 4.90 5 3.92 4 
99 32.67 32 26.73 27 21.78 22 8.91 9 4.95 5 3.96 4 
100 33.00 33 27.00 27 22.00 22 9.00 9 5.00 5 4.00 4 
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भानथ उल्रेि बए अनसुाय  प्रनतशत ननधाथयण  गदाथ भाग  ऩटक  ऩटक  गयी  प्राप्त  बएभा १०० (एक 
सम) ऩद नऩगेुसभभका अवनधका भागहरू जोडी गणना गने य १०१ औॊ देम्िका ऩदराई ऩनु् नमाॉ गणना 
गने । 

 

१.२. याजऩरावङ्कत ततृीम शे्रणी/तह अनधकृत ततयको सातौँ तहको  ऩदभा ऩद सॊ्मा (प्रनतशत) ननधाथयण गने 
सूर य सो अनसुाय प्रनतशत ननधाथयण गदाथ कामभ हनु आउने ऩद सॊ्मा देहाम फभोम्जभ हनुेछ्- 

     (क) प्रनतशत ननधाथयण गने सूर्- 

 

(ि) िण्ड (क) फभोम्जभ कुनै ऩद वा ऩदहरूको सभफन्धभा सूर प्रमोग गदाथ बागपर दशभरवभा आएभा 
िरुा प्रनतमोनगता य जेष्ठता य कामथ सभऩादन भूल्माङ्कन फढुवा भध्मे जनुभा फढी आउॉछ त्मसैका रानग 
प्रनतशत ननधाथयण गने।दशभरव ऩनछको अॊक फयाफय आएभा िरुा प्रनतमोनगताराई प्राथनभकता ददने। 

मसयी ऩद सङ्ख्मा प्रनतशत ननधाथयण गदाथ देहाम फभोम्जभ ऩद सङ्ख्मा कामभ हनुेछ्- 
 

 

िरुा प्रनतमोनगताद्वाया हनेु ऩदऩूनतथका रानग ७०% जेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया हनेु ऩदऩूनतथका रानग ३०% 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा X ७० 
१०० 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा X ३० 
१०० 

जभभा भाग ऩद 
सङ्ख्मा 

  

िरुा प्रनतमोनगताद्वाया हनेु ऩदऩूनतथका 
रानग ७०% 

जेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया हनेु ऩदऩूनतथका 
रानग ३०% 

सूरको प्रमोग ऩद सङ्ख्मा सूरको प्रमोग ऩद  सङ्ख्मा 

1 
1*70  = 0.70 
 100 

1 
1*30  = 0.30 
 100 

– 

2 
2*70  = 1.40 
 100 

1 
2*30  = 0.60 
 100 

1 

3 
3*70  = 2.10 
 100 

2 
3*30  = 0.90 
 100 

1 

4 
4*70  = 2.80 
 100 

3 
4*30  = 1.20 
 100 

1 

5 
5*70  = 3.50 
 100 

4 
5*30  = 1.50 
 100 

1 

6 
6*70  = 4.20 
 100 

4 
6*30  = 1.80 
 100 

2 

7 
7*70  = 4.90 
 100 

5 
7*30  = 2.10 
 100 

2 

8 
8*70  = 5.60 
 100 

6 
8*30  = 2.40 
 100 

2 

9 
9*70  = 6.30 
 100 

6 
9*30  = 2.70 
 100 

3 

10 
10*70  = 7.00 
 100 

7 
10*30  = 3.00 
 100 

3 
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भानथ उल्रेि बएअनसुाय प्रनतशत ननधाथयण गदाथ भाग ऩटक ऩटक गयी प्राप्त बएभा १० (दस) ऩद  
नऩगेुसभभको अवनधका भागहरू जोडी गणना गने य ११औ ँदेम्िको ऩदराई ऩनु् नमाॉ गणना गने ।  
(ग)  िलु्रा प्रनतमोनगताद्वाया ऩदऩूनतथका रानग छुट्टाईने ऩद भध्मे ननजाभती सेवा ऐन, २०४९ को दपा ७ 

को उऩदपा (७) अनसुाय ४५ प्रनतशतफाट (भवहरा, आददवासी/जनजानत, भधेसी, दनरत, अऩाङ्ग य 
वऩछनडएको ऺेरका उभभेदवाय फीच भार प्रनततऩधाथ गयाउनका रानग छुट्याउॉदा) हनु े ऩद य फाॉकी 
५५ प्रनतशत सफै उभभेदवायहरू फीच िलु्रा प्रनततऩधाथका रानग ऩदसॊ्मा (प्रनतशत) ननधाथयण गने 
सूर भानथ १.१ को (ग), (घ), (ङ) य (च) का फुॉदाहरूभा उल्रेि बएको प्रवक्रमा अनसुाय गने । 

 

१.३. याजऩर अनवङ्कत प्रथभ शे्रणी/तह/सहामक ततयको ऩाचौँ तहको  ऩदभा का ऩदभा ऩद सङ्ख्मा 
(प्रनतशत) ननधाथयण गने सूर य सो अनसुाय प्रनतशत ननधाथयण गदाथ कामभ हनु आउन ेऩद सॊ्मा 
देहाम फभोम्जभ हनुेछ्- 

(क) प्रनतशत ननधाथयण गने सूर् 
िरुा प्रनतमोनगताद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग ४०% 

जेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग ४०% 

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग २०% 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा X ४० 
१०० 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा X ४० 
१०० 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा X २० 
१०० 

 

(ि) िण्ड (क) फभोम्जभ कुनै ऩद वा ऩदहरूको सभफन्धभा सूर प्रमोग गदाथ बागपर दशभरवभा आएभा 
िरुा प्रनतमोनगता, जेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया हनु ेफढुवा य कामथऺ भताको भूल्माङ्कन फढुवा 
भध्मे जनुभा फढी आउॉछ त्मसैका रानग प्रनतशत ननधाथयण गने।दशभरव ऩनछको अॊक फयाफय आएभा 
क्रभश् िरुा प्रनतमोनगता, जेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया हनु ेफढुवा य कामथऺ भताको भूल्माङ्कन 
फढुवाराई प्राथनभकता ददने।मसयी प्रनतशत ननधाथयण गदाथ देहाम फभोम्जभको ऩदसॊ्मा कामभ हनुेछ् 

जभभा भाग 
ऩद सङ्ख्मा 

िुरा प्रनतमोनगताद्वाया हनेु ऩदऩूनतथका 
रानग ४०% 

जेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग ४०% 

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग २०% 

सूरको प्रमोग ऩद सङ्ख्मा सूरको प्रमोग ऩद सङ्ख्मा सूरको प्रमोग ऩद सङ्ख्मा 

1 1*40  = 0.40 
 100 

1 1*40  = 0.40 
 100 

- 1*20  = 0.20 
 100 

- 

2 2*40  = 0.80 
 100 

1 2*40  = 0.80 
 100 

1 2*20  = 0.40 
 100 

- 

3 3*40  = 1.20 
 100 

1 3*40  = 1.20 
 100 

1 3*20  = 0.60 
 100 

1 

4 4*40  = 1.60 
 100 

2 4*40  = 1.60 
 100 

1 4*20  = 0.80 
 100 

1 

5 5*40  = 2.00 
 100 

2 5*40  = 2.00 
 100 

2 5*20  = 1.00 
 100 

1 

 

भानथ उल्रेि बए अनसुाय प्रनतशत ननधाथयण गदाथ भाग ऩटक ऩटक गयी प्राप्त बएभा ५ (ऩाॉच) ऩद 
नऩगेुसभभको अवनधका भागहरू जोडी गणना गने य छैठौँ देम्िको ऩदराई ऩनु् नमाॉ गणना गने ।  
(ग)  िलु्रा प्रनतमोनगताद्वाया ऩदऩूनतथका रानग छुट्टाईने ऩद भध्मे ननजाभती सेवा ऐन, २०४९ को दपा ७ 

को उऩदपा (७) अनसुाय ४५ प्रनतशतफाट (भवहरा, आददवासी/जनजाती, भधेसी, दनरत, अऩाङ्ग य 
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वऩछडीएको ऺेरका उभभेदवाय फीच भार प्रनततऩधाथ गयाउनका रानग छुट्याउदा) हनु े ऩद य वाकी 
५५ प्रनतशत सफै उभभेदवायहरू फीच िलु्रा प्रनततऩधाथका रानग ऩद सङ्ख्मा (प्रनतशत) ननधाथयण गने 
सूर भानथ १.१ को (ग), (घ), (ङ) य (च) का वुॉदाहरूभा उल्रेि बएको प्रवक्रमा अनसुाय गने। 

 

१.४. याजऩर अनवङ्कत दद्वतीम शे्रणी/तह/सहामक ततय चौथो तहको ऩदभा ऩद सङ्ख्मा (प्रनतशत) ननधाथयण 
गने सूर य सो अनसुाय प्रनतशत ननधाथयण गदाथ कामभ हनु आउने ऩद सङ्ख्मा देहाम फभोम्जभ हनुेछ् 

    (क) प्रनतशत ननधाथयण गने सूर् 

िरुा प्रनतमोनगताद्वाया हनेु ऩदऩूनतथका 
रानग ७०% 

आन्तरयक प्रनतमोनगताद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग २०% 

जेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग १०% 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा X ७० 
१०० 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा X २० 
१०० 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा X १० 
१०० 

(ि)  िण्ड (क) फभोम्जभ कुनै ऩद वा ऩदहरूको सभफन्धभा सूर प्रमोग गदाथ बागपर दशभरवभा आएभा 
िरुा प्रनतमोनगता, आन्तरयक प्रनतमोनगता य जेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया हनुे फढुवा भध्मे 
जनुभा फढी अॊक आउॉछ त्मसैका रानग प्रनतशत ननधाथयण गने।दशभरव ऩनछको अङ्ख क फयाफय 
आएभा क्रभश् िरुा प्रनतमोनगता, आन्तरयक प्रनतमोनगता य जेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया हनु े
फढुवाराई प्राथनभकता  ददने। 

मसयी प्रनतशत ननधाथयण गदाथ देहाम फभोम्जभको ऩदसॊ्मा कामभ हनुेछ:- 
जभभा 

भाग ऩद 
सङ्ख्मा 

िुरा प्रनतमोनगताद्वाया हनेु ऩदऩूनतथका 
रानग ७०% 

आन्तरयक प्रनतमोनगताद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग २०% 

जेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग १०% 

सूरको प्रमोग 

ऩद 
सङ्ख्मा 

सूरको प्रमोग ऩद सङ्ख्मा सूरको प्रमोग ऩद सङ्ख्मा 

1 1*70  = 0.70 
 100 

1 1*20  = 0.20 
 100 

- 1*10  = 0.10 
 100 

- 

2 2*70  = 1.40 
 100 

2 2*20  = 0.40 
 100 

- 2*10  = 0.20 
 100 

- 

3 3*70  = 2.10 
 100 

2 3*20  = 0.60 
 100 

1 3*10  = 0.30 
 100 

- 

4 4*70  = 2.80 
 100 

3 4*20  = 0.80 
 100 

1 4*10  = 0.40 
 100 

- 

5 5*70  = 3.50 
 100 

4 5*20  = 1.00 
 100 

1 5*10  = 0.50 
 100 

- 

6 6*70  = 4.20 
 100 

4 6*20  = 1.20 
 100 

1 6*10  = 0.60 
 100 

1 

7 7*70  = 4.90 
 100 

5 7*20  = 1.40 
 100 

1 7*10  = 0.70 
 100 

1 

8 8*70  = 5.60 
 100 

6 8*20  = 1.60 
 100 

1 8*10  = 0.80 
 100 

1 

9 9*70  = 6.30 
 100 

6 9*20  = 1.80 
 100 

2 9*10  = 0.90 
 100 

1 

10 10*70  = 7.00 
 100 

7 10*20  = 2.00 
 100 

2 10*10  = 1.00 
 100 

1 
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भानथ उल्रेि बएअनसुाय प्रनतशत ननधाथयण गदाथ भाग ऩटक ऩटक गयी प्राप्त बएभा १०(दस) ऩद 
नऩगेुसभभको अवनधका भागहरू जोडी  गणना जभभा गने य ११औ ँदेम्िको ऩदराई ऩनु् नमाॉ गणना गने ।  
(ग)  िरुा प्रनतमोनगताद्वाया ऩदऩूनतथका रानग छुट् माईन ेऩद भध्मे ननजाभती सेवा ऐन, २०४९ को दपा ७ 

को उऩदपा (७) अनसुाय ४५ प्रनतशतफाट (भवहरा, आददवासी/जनजानत, भधेसी, दनरत, अऩाङ्ग य 
वऩछनडएको ऺेरका उभभेदवाय फीच भार प्रनततऩधाथ गयाउनका रानग छुट्याउॉदा) हनु े ऩद य वाॉकी 
५५ प्रनतशत सवै उभभेदवायहरू फीच िरुा प्रनततऩधाथका रानग ऩद सङ्ख्मा (प्रनतशत) ननधाथयण गने 
सूर भानथ १.१ को (ग), (घ), (ङ) य (च) का फुॉदाहरूभा उल्रेि बएको प्रवक्रमा अनसुाय गने। 

२. तवात्म सेवा ऐन, २०५३ अन्तगथतका ऩदहरू: 

२.१. एघायौं तहका ऩदभा ऩद सङ्ख्मा (प्रनतशत) ननधाथयण गने सूर य सो अनसुाय प्रनतशत ननधाथयण गदाथ 
कामभ हनु आउने ऩद सङ्ख्मा देहाम फभोम्जभ हनुेछ:- 

 (क) प्रनतशत ननधाथयण गने सूर:  

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया ऩदऩूनतथका 
रानग ५०% 

आन्तरयक प्रनतमोनगताद्वाया हनेु ऩदऩूनतथका 
रानग ४०% 

िरुा प्रनतमोनगताद्वाया हनेु ऩदऩूनतथका 
रानग १०% 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा X  ५० 
१०० 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा X  ४० 
१०० 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा X  १० 
१०० 

(ि)  िण्ड (क) फभोम्जभ कुनै ऩद वा ऩदहरूको सभफन्धभा सूर प्रमोग गदाथ बागपर दशभरवभा आएभा 
कामथऺ भताको भूल्माङ्कन फढुवा, आन्तरयक प्रनतमोनगता य िरुा प्रनतमोनगता भध्मे जनुभा फढी अङ्ख क 
आउॉछ त्मसैका रानग प्रनतशत ननधाथयण गने।दशभरव ऩनछको अङ्ख क फयाफय आएभा क्रभश् 
कामथऺ भताको भूल्माङ्कन फढुवा, आन्तरयक प्रनतमोनगता य िरुा प्रनतमोनगताराई प्राथनभकता ददने।मसयी 
प्रनतशत ननधाथयण गदाथ देहाम फभोम्जभको ऩद सॊ्मा कामभ हनुछे:- 

जभभा भाग ऩद 
सङ्ख्मा 

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया ऩदऩूनतथका 
रानग ५०% 

आन्तरयक प्रनतमोनगताद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग ४०% 

िुरा प्रनतमोनगताद्वाया हनेु ऩदऩूनतथका 
रानग १०% 

सूरको प्रमोग ऩद सङ्ख्मा सूरको प्रमोग ऩद सङ्ख्मा सूरको प्रमोग 

ऩद 
सङ्ख्मा 

1 1*50  = 0.50 
 100 

1 1*40  = 0.40 
 100 

- 1*10  = 0.10 
 100 

- 

2 2*50  = 1.00 
 100 

1 2*40  = 0.80 
 100 

1 2*10  = 0.20 
 100 

- 

3 3*50  = 1.50 
 100 

2 3*40  = 1.20 
 100 

1 3*10  = 0.30 
 100 

- 

4 4*50  = 2.00 
 100 

2 4*40  = 1.60 
 100 

2 4*10  = 0.40 
 100 

- 

5 5*50  = 2.50 
 100 

3 5*40  = 2.00 
 100 

2 5*10  = 0.50 
 100 

- 

6 6*50  = 3.00 
 100 

3 6*40  = 2.40 
 100 

2 6*10  = 0.60 
 100 

1 

7 7*50  = 3.50 
 100 

3 7*40  = 2.80 
 100 

3 7*10  = 0.70 
 100 

1 
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8 8*50  = 4.00 
 100 

4 8*40  = 3.20 
 100 

3 8*10  = 0.80 
 100 

1 

9 9*50  = 4.50 
 100 

4 9*40  = 3.60 
 100 

4 9*10  = 0.90 
 100 

1 

10 10*50  = 5.00 
 100 

5 10*40  = 4.00 
 100 

4 10*10  = 1.00 
 100 

1 

भानथ उल्रेि बए अनसुाय प्रनतशत ननधाथयण गदाथ भाग ऩटक ऩटक गयी प्राप्त बएभा १० (दस) ऩद 
नऩगेुसभभको अवनधका भागहरू जोडी गणना गने य ११औ ँदेम्िको ऩदराई ऩनु् नमाॉ गणना गने ।  
(ग)  िण्ड (ि) वभोम्जभ िलु्रा प्रनतमानगताद्वाया ऩदऩूनतथका रानग छट्टाईन ेऩद भध्मे तवात्म सेवा ऐन, 

२०५३ को दपा ८ को उऩदपा (५) अनसुाय ४५ प्रनतशतफाट (भवहरा, आददवासी/जनजानत, 

भधेसी, दनरत, अऩाङ्ग य वऩछनडएको ऺेरका उभभेदवाय वीच भार प्रनततऩधाथ गयाउनका रानग 
छुटमाउॉदा) हनु े ऩद य वाॉकी ५५ प्रनतशत सफै उभभेदवायहरू फीच िलु्रा प्रनततऩधाथका रानग ऩद 
सङ्ख्मा (प्रनतशत) ननधाथयण गने सूर भानथ १.१ को (ग), (घ), (ङ) य (च) का फुॉदाहरूभा उल्रेि 
बएको प्रवक्रमा अनसुाय गने। 

२.२. नवौं तह (म्चवकत्सक य ननसथङ्ग फाहेकका) ऩदभा ऩद सङ्ख्मा (प्रनतशत) ननधाथयण गने सूर य सो 
अनसुाय प्रनतशत ननधाथयण गदाथ कामभ हनु आउन ेऩद सङ्ख्मा देहाम फभोम्जभ हनुेछ: 

(क) प्रनतशत ननधाथयण गने सूर: 

कामथऺ भताको भूल्माङ्कन  द्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग ५०% 

आन्तरयक प्रनतमोनगताद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग ३०% 

िरुा प्रनतमोनगताद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग २०% 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा X  ५० 
१०० 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा X  ३० 
१०० 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा X  २० 
१०० 

(ि)  िण्ड (क) फभोम्जभ कुनै ऩद वा ऩदहरूको सभफन्धभा सूर प्रमोग गदाथ बागपर दशभरवभा आएभा 
कामथऺ भता भूल्माङ्कन फढुवा, आन्तरयक प्रनतमोनगता य िरुा प्रनतमोनगता भध्मे जनुभा फढी अङ्ख क 
आउॉछ त्मसैका रानग प्रनतशत ननधाथयण गने।दशभरव ऩनछको अङ्ख क फयाफय आएभा क्रभश् 
कामथऺ भताको भूल्माङ्कन फढुवा, आन्तरयक प्रनतमोनगता य िरुा प्रनतमोनगताराई प्राथनभकता ददने।मसयी 
प्रनतशत ननधाथयण गदाथ देहाम फभोम्जभको ऩद सङ्ख्मा कामभ हनुेछ:- 

 

जभभा भाग 
ऩद सङ्ख्मा  

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग ५०% 

आन्तरयक प्रनतमोनगताद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग ३०% 

िुरा प्रनतमोनगताद्वाया हनेु ऩदऩूनतथका 
रानग २०% 

सूरको प्रमोग 

ऩद 
सङ्ख्मा 

सूरको प्रमोग ऩद सङ्ख्मा सूरको प्रमोग 

ऩद 
सङ्ख्मा 

1 1*50  = 0.50 
 100 

1 1*30  = 0.30 
 100 

- 1*20  = 0.20 
 100 

- 

2 2*50  = 1.00 
 100 

1 2*30  = 0.60 
 100 

1 2*20  = 0.40 
 100 

- 

3 3*50  = 1.50 
 100 

1 3*30  = 0.90 
 100 

1 3*20  = 0.60 
 100 

1 
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4 4*50  = 2.00 
 100 

2 4*30  = 1.20 
 100 

1 4*20  = 0.80 
 100 

1 

5 5*50  = 2.50 
 100 

3 5*30  = 1.50 
 100 

1 5*20  = 1.00 
 100 

1 

6 6*50  = 3.00 
 100 

3 6*30  = 1.80 
 100 

2 6*20  = 1.20 
 100 

1 

7 7*50  = 3.50 
 100 

4 7*30  = 2.10 
 100 

2 7*20  = 1.40 
 100 

1 

8 8*50  = 4.00 
 100 

4 8*30  = 2.40 
 100 

2 8*20  = 1.60 
 100 

2 

9 9*50  = 4.50 
 100 

4 9*30  = 2.70 
 100 

3 9*20  = 1.80 
 100 

2 

10 10*50  = 5.00 
 100 

5 10*30  = 3.00 
 100 

3 10*20  = 2.00 
 100 

2 

 

भानथ उल्रेि बए अनसुाय प्रनतशत ननधाथयण गदाथ भाग ऩटक ऩटक गयी प्राप्त बएभा १० (दस) ऩद 
नऩगेुसभभको अवनधका भागहरू जोडी गणना गने य ११औ ँदेम्िको ऩदराई ऩनु् नमाॉ गणना गने । 

 

(ग)  िण्ड (ि) वभोम्जभ िरुा प्रनतमानगताद्वाया ऩदऩूनतथका रानग छट् माईन ेऩद भध्मे तवात्म सेवा ऐन, 

२०५३ को दपा ८ को उऩदपा ५ अनसुाय ४५ प्रनतशतफाट (भवहरा, आददवासी/जनजानत, भधेसी, 
दनरत, अऩाङ्ग य वऩछनडएको ऺेरका उभभेदवाय वीच भार प्रनततऩधाथ गयाउनका रानग छुटमाउॉदा) हनु े
ऩद य वाॉकी ५५ प्रनतशत सवै उभभेदवायहरू वीच िलु्रा प्रनततऩधाथका रानग ऩद सङ्ख्मा (प्रनतशत) 
ननधाथयण गने सूर भानथ १.१ को (ग), (घ), (ङ) य (च) का वदुाहरूभा उल्रेि बएको प्रवक्रमा 
अनसुाय गने। 

 २.३. नवौं तह (म्चवकत्सक य ननसथङ्ग) ऩदभा ऩद सङ्ख्मा (प्रनतशत) ननधाथयण  गने सूर य सो अनसुाय 
प्रनतशत ननधाथयण गदाथ कामभ हनु आउने ऩद  सङ्ख्मा देहाम फभोम्जभ हनुेछ:-  
 

(क) प्रनतशत ननधाथयण गने सूर : 

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग ४०% 

आन्तरयक प्रनतमोनगताद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग ४०% 

िरुा प्रनतमोनगताद्वाया हनेु ऩदऩूनतथका 
रानग २०% 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा X ४० 
१०० 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा X ४० 
१०० 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा X २० 
१०० 

 

(ि) िण्ड (क) फभोम्जभ कुनै ऩद वा ऩदहरूको सभफन्धभा सूर प्रमोग गदाथ बागपर दशभरवभा आएभा 
कामथऺ भताको भूल्माङ्कन फढुवा, आन्तरयक प्रनतमोनगता य िरुा प्रनतमोनगता भध्मे जनुभा फढी अङ्ख क 
आउॉछ त्मसैका रानग प्रनतशत ननधाथयण गने।दशभरव ऩनछको अङ्ख क फयाफय आएभा क्रभश् 
कामथऺ भताको भूल्माङ्कन फढुवा, आन्तरयक प्रनतमोनगता य िरुा प्रनतमोनगताराई प्राथनभकता ददन े। 
मसयी प्रनतशत ननधाथयण गदाथ देहाम फभोम्जभको ऩद सङ्ख्मा कामभ हनुेछ:- 
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जभभा भाग 
ऩद सङ्ख्मा  

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग ४०% 

आन्तरयक प्रनतमोनगताद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग ४०% 

िुरा प्रनतमोनगताद्वाया हनेु ऩदऩूनतथका 
रानग २०% 

सूरको प्रमोग 

ऩद 
सङ्ख्मा 

सूरको प्रमोग 

ऩद 
सङ्ख्मा 

सूरको प्रमोग ऩद सङ्ख्मा 

1 1*40  = 0.40 
 100 

1 1*40  = 0.40 
 100 

- 1*20  = 0.20 
 100 

- 

2 2*40  = 0.80 
 100 

1 2*40  = 0.80 
 100 

1 2*20  = 0.40 
 100 

- 

3 3*40  = 1.20 
 100 

1 3*40  = 1.20 
 100 

1 3*20  = 0.60 
 100 

1 

4 4*40  = 1.60 
 100 

2 4*40  = 1.60 
 100 

1 4*20  = 0.80 
 100 

1 

5 5*40  = 2.00 
 100 

2 5*40  = 2.00 
 100 

2 5*20  = 1.00 
 100 

1 

भानथ उल्रेि बए अनसुाय प्रनतशत ननधाथयण गदाथ भाग ऩटक ऩटक गयी प्राप्त बएभा ५ (ऩाॉच) ऩद 
नऩगेुसभभको अवनधका भागहरू जोडी गणना गने य छैटौँ देम्िको ऩदराई ऩनु: नमाॉ गणना गने ।  
(ग)  िण्ड (ि) वभोम्जभ िलु्रा प्रनतमानगताद्वाया ऩदऩूनतथका रानग छट् माईन ेऩद भध्मे तवात्म सेवा ऐन, 

२०५३ को दपा ८ को उऩदपा ५ अनसुाय ४५ प्रनतशतफाट (भवहरा, आददवासी/जनजानत, भधेसी, 
दनरत, अऩाङ्ग य वऩछनडएको ऺेरका उभभेदवाय वीच भार प्रनततऩधाथ गयाउनका रानग छुटमाउॉदा) हनु े
ऩद य वाॉकी ५५ प्रनतशत सवै उभभेदवायहरू वीच िरुा प्रनततऩधाथका रानग ऩद सङ्ख्मा (प्रनतशत) 
ननधाथयण गने सूर भानथ १.१ को (ग), (घ), (ङ) य (च) का फुॉदाहरूभा उल्रेि बएको प्रवक्रमा 
अनसुाय गने । 

२.४. अनधकृत सातौं य ऩाॉचौ तहको ऩदभा ऩद सङ्ख्मा (प्रनतशत) ननधाथयण गने सूर य सो अनसुाय प्रनतशत 
ननधाथयण गदाथ कामभ हनु आउन ेऩद सङ्ख्मा देहाम फभोम्जभ हनुेछ:- 

    (क) प्रनतशत ननधाथयण गने सूर  

िरुा प्रनतमोनगताद्वाया हनेु ऩदऩूनतथका 
रानग ६५% 

आन्तरयक प्रनतमोनगताद्वाया हनेु 
ऩदऩूनतथका रानग २०% 

कामथ सभऩादन तथा अनबुवको 
भूल्माङ्कनफाट हनेु सभामोजन ऩदऩूनतथका 

रानग १५% 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा X ६५ 
१०० 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा X २० 
१०० 

जभभा भाग ऩद सङ्ख्मा X १५ 
१०० 

 

(ि) िण्ड (क) फभोम्जभ कुनै ऩद वा ऩदहरूको सभफन्धभा सूर प्रमोग गदाथ बागपर दशभरवभा आएभा 
िरुा प्रनतमोनगता, आन्तरयक प्रनतमोनगता य कामथ सभऩादन तथा अनबुवको भूल्माङ्कनफाट हनु े
सभामोजन जनुभा फढी अङ्ख क आउॉछ त्मसैका रानग प्रनतशत ननधाथयण गने।दशभरव ऩनछको अङ्ख क 
फयाफय बए क्रभश् िरुा प्रनतमोनगता, आन्तरयक प्रनतमोनगता य कामथ सभऩादन तथा अनबुवको 
भूल्माङ्कनफाट हनुे सभामोजनराई प्राथनभकता ददने। मसयी प्रनतशत ननधाथयण गदाथ देहाम फभोम्जभको 
ऩद सङ्ख्मा कामभ हनुेछ्- 
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जभभा भाग 
ऩद सङ्ख्मा  

िुरा प्रनतमोनगताद्वाया हनेु ऩदऩूनतथका 
रानग ६५% 

आन्तरयक प्रनतमोनगताद्वाया हनेु ऩदऩूनतथका 
रानग २०% 

कामथ सभऩादन तथा अनबुवको भूल्माङ्कनफाट 
हनेु सभामोजन ऩदऩूनतथका रानग १५% 

सूरको प्रमोग 

ऩद 
सङ्ख्मा 

सूरको प्रमोग ऩद सङ्ख्मा सूरको प्रमोग ऩद सङ्ख्मा 

1 1*65  = 0.65 
 100 

1 1*20  = 0.20 
 100 

- 1*15  = 0.15 
 100 

- 

2 2*65  = 1.30 
 100 

1 2*20  = 0.40 
 100 

1 2*15  = 0.30 
 100 

- 

3 3*65  = 1.95 
 100 

2 3*20  = 0.60 
 100 

1 3*15  = 0.45 
 100 

- 

4 4*65  = 2.60 
 100 

3 4*20  = 0.80 
 100 

1 4*15  = 0.60 
 100 

- 

5 5*65  = 3.25 
 100 

3 5*20  = 1.00 
 100 

1 5*15  = 0.75 
 100 

1 

6 6*65  = 3.90 
 100 

4 6*20  = 1.20 
 100 

1 6*15  = 0.90 
 100 

1 

7 7*65  = 4.55 
 100 

5 7*20  = 1.40 
 100 

1 7*15  = 1.05 
 100 

1 

8 
8*65  = 5.20 
 100 

5 
8*20  = 1.60 
 100 

2 
8*15  = 1.20 
 100 

1 
 
 
 

9 9*65  = 5.85 
 100 

6 9*20  = 1.80 
 100 

2 9*15  = 1.35 
 100 

1 

10 10*65  = 6.50 
 100 

7 10*20  = 2.00 
 100 

2 10*15  = 1.50 
 100 

1 

11 11*65  = 7.15 
 100 

7 11*20  = 2.20 
 100 

2 11*15  = 1.65 
 100 

2 

12 12*65  = 7.80 
 100 

8 12*20  = 2.40 
 100 

2 12*15  = 1.80 
 100 

2 

13 13*65  = 8.45 
 100 

8 13*20  = 2.60 
 100 

3 13*15  = 1.95 
 100 

2 

14 14*65  = 9.10 
 100 

9 14*20  = 2.80 
 100 

3 14*15  = 2.10 
 100 

2 

15 15*65  = 9.75 
 100 

10 15*20  = 3.00 
 100 

3 15*15  = 2.25 
 100 

2 

16 16*65  = 10.40 
 100 

11 16*20  = 3.20 
 100 

3 
16*15  = 2.40 
 100 
 

2 

17 17*65  =11.05 
 100 

11 17*20  = 3.40 
 100 

3 17*15  = 2.55 
 100 

3 

18 18*65  =11.70 
 100 

12 18*20  = 3.60 
 100 

3 18*15  = 2.70 
 100 

3 

19 19*65  = 12.35 
 100 

12 19*20  = 3.80 
 100 

4 19*15  = 2.85 
 100 

3 

20 20*65  = 13.00 
 100 

13 20*20  = 4.00 
 100 

4 20*15  = 3.00 
 100 

3 
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भानथ उल्रेि बए अनसुाय प्रनतशत ननधाथयण गदाथ भाग ऩटक ऩटक गयी प्राप्त बएभा २० (फीस) ऩद 
नऩगेुसभभको अवनधका भागहरू जोडी गणना गने य २१ औ ँदेम्िको ऩदराई ऩनु् नमाॉ गणना गने ।  
(ग)  िण्ड (ि) वभोम्जभ िरुा प्रनतमानगताद्वाया ऩदऩूनतथका रानग छट् माईन ेऩद भध्मे तवात्म सेवा ऐन, 

२०५३ को दपा ८ को उऩदपा ५ अनसुाय ४५ प्रनतशतफाट (भवहरा, आददवासी/जनजानत, भधेसी, 
दनरत, अऩाङ्ग य वऩछनडएको ऺेरका उभभेदवाय वीच भार प्रनततऩधाथ गयाउनका रानग छुटमाउॉदा) हनु े
ऩद य वाॉकी ५५ प्रनतशत सवै उभभेदवायहरू वीच िरुा प्रनततऩधाथका रानग ऩद सङ्ख्मा (प्रनतशत) 
ननधाथयण गने सूर भानथ १.१ को (ग), (घ), (ङ) य (च) का फुॉदाहरूभा उल्रेि बएको प्रवक्रमा 
अनसुाय गने। 

२.५.  नेऩार तवात्म सेवा ऐन, २०५३ को दपा ८ भा शत प्रनतशत ऩद कामथऺ भता भूल्माङ्कन फढुवाफाट 
ऩूनतथ गने प्रावधान यहेका फाह्रौँ तहका ऩदहरूको भाग प्राप्त हनु आएभा सफै ऩद कामथऺ भता भूल्माङ्कन 
फढुवाफाट ऩदऩूनतथ हनु ेगयी ऩद सङ्ख्मा छुट् माइन ेछ  । 

२.६.  नेऩार तवात्म सेवा ऐन, २०५३ को दपा ८ भा शत प्रनतशत ऩद िरुा प्रनतमोनगताफाट ऩूनतथ गने 
प्रावधान यहेका आठौँ य चौथो तहका ऩदहरूको भाग प्राप्त हनु आएभा सफै ऩद िरुा प्रनतमोनगताफाट 
ऩदऩूनतथ हनु े गयी ऩद सङ्ख्मा छुट्याइ सो ऩद भध्मे तवात्म सेवा ऐन, २०५३ को दपा ८ को 
उऩदपा ५ अनसुाय ४५ प्रनतशतफाट (भवहरा, आददवासी/जनजानत, भधेसी, दनरत, अऩाङ्ग य वऩछनडएको 
ऺेरका उभभेदवाय वीच भार प्रनततऩधाथ गयाउनका रानग छुटमाउॉदा) हनु ेऩद य वाॉकी ५५ प्रनतशत 
सवै उभभेदवायहरू वीच िरुा प्रनततऩधाथका रानग ऩद सङ्ख्मा (प्रनतशत) ननधाथयण गने सूर भानथ 
१.१ को (ग), (घ), (ङ) य (च) का फुॉदाहरूभा उल्रेि बएको प्रवक्रमा अनसुाय गने ।  

 

रष्टव्म् 
 १.  याजऩर अनॊवकत / सहामक ऩदको हकभा कुन कामाथरमको रयि ऩदभा िरुाद्वाया य कुन कामाथरमको 

ऩदभा वढुवाद्वाया नसपारयश हनु ेबने्न कुया प्रनतशत ननधाथयण गदाथ नै उल्रेि गने।मसयी ननधाथयण गदाथ 
आमोगको सभफम्न्धत कामाथरमको भाग दताथ वकताफभा भाग बएका ऩदहरूको प्राप्त बएको नभनतको 
आधायभा जेष्ठता कामभ गयी जनु ऩद जनु क्रभ सङ्ख्माभा दताथ हनु्छ, त्मसराई त्मनत नै ऩद सङ्ख्मा 
भाग बएको ठानी भानथ उल्रेि बएको सूर अनसुाय िरुा य वढुवाद्वाया ऩूनतथ हनुे गयी छुट्याउॉने। 

 २.   भाग दताथ वकताफभा ऩद दताथ गदाथ कामाथरमको भूर दताथ वकताफभा दताथ बएको नभनतको ज्मेष्ठताराई 
आधाय भान्ने।  

 ३.  शत प्रनतशत ऩद एउटै प्रवक्रमावाट (सफै िरुाद्वाया वा सफै वढुवाद्वाया) ऩूनतथ गरयन े ऩदको हकभा 
प्रनतशत ननधाथयण गरययहन ुनऩने, तय अनबरेि बन ेयाख्न ुऩनेछ। 
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अनसूुची-३ 

(ननमभ ५ को उऩननमभ (१) सॉग सभफम्न्धत) 
प्रदेश ननजाभती सेवा वावषथक ऩदऩूनतथ कामथतानरका-क 

(अनधकृतततय तथा सहामकततयका ऩदहरूको) 

नस.नॊ. तह ऩदऩूनतथको वकनसभ 
ववऻाऩन/
सूचना 
प्रकाशन 

ऩयीऺा 
सञ्चारन 

नर.ऩ. 
ननतजा 

अन्तवाथताथ 
य 

नसपारयस 

१. 
 

ववनबन्न सेवाका अनधकृतततय 
एघायौँ तहका प्राववनधक य 
अप्राववनधक ऩदहरू एवॊ तवात्म 
सेवाको एघायौं तह 

िुरा प्रनतमोनगता य आ.प्र. द्वाया फढुवा 

 

   
कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    
ज्मेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

का.स.तथा अनबुवको भूल्माङ्कनफाट हनेु सभामोजन    

२. 
 

ववनबन्न सेवाका अनधकृतततय नवौं 
तहका प्राववनधक य अप्राववनधक 
ऩदहरू एवॊ तवात्म सेवाको नवौं 
तह 

िुरा प्रनतमोनगता य आ.प्र. द्वाया फढुवा     

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

ज्मेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

का.स.तथा अनबुवको भूल्माङ्कनफाट हनेु सभामोजन 
   

३. 
 

ववनबन्न सेवाका अनधकृतततय 
सातौँ तहका प्राववनधक ऩदहरू य 
तवात्म सेवाका छैठौँ,  सातौँ य 
आठौँ तहका ऩदहरू 

िुरा प्रनतमोनगता य आ.प्र. द्वाया फढुवा  
 

   

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

ज्मेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

का.स.तथा अनबुवको भूल्माङ्कनफाट हनेु सभामोजन    

४. 
ववनबन्न सेवाका अनधकृतततय 
सातौं तहका अप्राववनधक ऩदहरू 

िुरा प्रनतमोनगता य आ.प्र.द्वाया फढुवा      

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा  

 

 

 

 

 

 

ज्मेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

का.स.तथा अनबुवको भूल्माङ्कनफाट हनेु सभामोजन 
   

५. 
 ववनबन्न सेवाका सहामकततय ऩाॉचौँ 

तहका अप्राववनधक ऩदहरू  
 

िुरा प्रनतमोनगता य आ.प्र. द्वाया फढुवा  
 

   

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

ज्मेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

का.स.तथा अनबुवको भूल्माङ्कनफाट हनेु सभामोजन 
   

६. 
 

ववनबन्न सेवाका सहामकततय ऩाॉचौ 
तहका प्राववनधक ऩदहरू य 
तवात्म सेवाको ऩाॉचौ तहका 
ऩदहरू  
 

िुरा प्रनतमोनगता य आ.प्र. द्वाया फढुवा  
 

   

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

ज्मेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

का.स.तथा अनबुवको भूल्माङ्कनफाट हनेु सभामोजन 

 

   

७. 
 

ववनबन्न सेवाका सहामकततय 
चौथो तहका अप्राववनधक ऩदहरू  
 

िुरा प्रनतमोनगता य आ.प्र. द्वाया फढुवा  
 

   

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

ज्मेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

८. 
 

ववनबन्न सेवाका सहामकततय 
चौथो तहका प्राववनधक ऩदहरू य 
तवात्म सेवाका चौथो तहका 
ऩदहरू 

िुरा प्रनतमोनगता य आ.प्र. द्वाया फढुवा  
 

   

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

ज्मेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

रष्टव्म्– 
  १. कामथतानरका रागू हनेु नभनत्   

 २. भानथ कामथतानरकाभा नऩयेका अन्म ववषमराई क्रभश् उल्रेि गने। 
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तथानीम सयकायी सेवा वावषथक ऩदऩूनतथ कामथतानरका-ि 
(अनधकृतततय तथा सहामकततयका ऩदहरूको) 

नस.नॊ. तह ऩदऩूनतथको वकनसभ 
ववऻाऩन/सूचना 

प्रकाशन 
ऩयीऺा 
सञ्चारन 

नर.ऩ. 
ननतजा 

अन्तवाथताथ 
य 

नसपारयस 

१. 
 

ववनबन्न सेवाका अनधकृतततय नवौं तहका 
प्राववनधक य अप्राववनधक ऩदहरू एवॊ 
तवात्म सेवाको नवौं तह 

िुरा प्रनतमोनगता य आ.प्र. द्वाया फढुवा     

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

ज्मेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

का.स.तथा अनबुवको भूल्माङ्कनफाट हनेु 
सभामोजन 

   

२. 
 

ववनबन्न सेवाका अनधकृतततय सातौँ 
तहका प्राववनधक ऩदहरू य तवात्म 
सेवाका छैठौँ,  सातौँ य आठौँ तहका 
ऩदहरू 

िुरा प्रनतमोनगता य आ.प्र. द्वाया फढुवा  
 

   

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

ज्मेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

का.स.तथा अनबुवको भूल्माङ्कनफाट हनेु 
सभामोजन 

   

३. 
ववनबन्न सेवाका अनधकृतततय सातौं 
तहका अप्राववनधक ऩदहरू 

िुरा प्रनतमोनगता य आ.प्र.द्वाया फढुवा      

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा  

 

 

 

 

 

 

ज्मेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

का.स.तथा अनबुवको भूल्माङ्कनफाट हनेु 
सभामोजन 

   

४. 
 

ववनबन्न सेवाका सहामकततय ऩाॉचौँ तहका 
अप्राववनधक ऩदहरू  
 

िुरा प्रनतमोनगता य आ.प्र. द्वाया फढुवा  
 

   

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

ज्मेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

का.स.तथा अनबुवको भूल्माङ्कनफाट हनेु 
सभामोजन 

   

५. 
 

ववनबन्न सेवाका सहामकततय ऩाॉचौ तहका 
प्राववनधक ऩदहरू य तवात्म सेवाको 
ऩाॉचौ तहका ऩदहरू  
 

िुरा प्रनतमोनगता य आ.प्र. द्वाया फढुवा  
 

   

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

ज्मेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

का.स.तथा अनबुवको भूल्माङ्कनफाट हनेु 
सभामोजन 

   

६. 
 

ववनबन्न सेवाका सहामकततय चौथो तहका 
अप्राववनधक ऩदहरू  
 

िुरा प्रनतमोनगता य आ.प्र. द्वाया फढुवा  
 

   

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

ज्मेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

७. 
 

ववनबन्न सेवाका सहामकततय चौथो तहका 
प्राववनधक ऩदहरू य तवात्म सेवाका 
चौथो तहका ऩदहरू 

िुरा प्रनतमोनगता य आ.प्र. द्वाया फढुवा  
 

   

कामथऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

ज्मेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया फढुवा    

रष्टव्म्– 
  १. कामथतानरका रागू हनेु नभनत्   

 २. भानथ कामथतानरकाभा नऩयेका अन्म ववषमराई क्रभश् उल्रेि गने। 
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प्रदेश प्रहयी, प्रदेश अनसुन्धान व्मूयोको नरम्ित ऩयीऺा सञ्चारन तथा तथानीम 
तहका अन्म सॊगदठत सॊतथा वावषथक ऩदऩूनतथ कामथतानरका-ग 

(अनधकृतततय तथा सहामकततयका ऩदहरूको) 
 

आमोगरे आवश्मकतानसुाय तमाय गयी रागू गनेछ। 
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अनसूुची-४ 

(ननमभ ७ सॉग सभफम्न्धत) 
ववऻाऩन नभफयको ववबाजन 

 
नस.नॊ. कामाथरम अप्राववनधक प्राववनधक 

१. प्रदेश रोक सेवा आमोग, केन्रीम 
कामाथरम 

१ देम्ि ५०० सभभ ५०१ देम्ि १००० सभभ 
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अनसूुची-५ 

(ननमभ ८ को उऩननमभ (१) सॉग सभफम्न्धत) 
प्रदेश रोक सेवा आमोग 

फागभती प्रदेश 

दयिातत पायाभ 

(िरुा तथा आन्तरयक प्रनतमोनगतात्भक ऩयीऺाको दयिातत पायाभ) 
(क) उभभेदवायरे दयिातत पायाभ बयेको ऩद सभवन्धी वववयण 
१. ववऻाऩन नॊ: २. िरुा/आ.प्र् ३. ऩद् ४. सेवा् 
५. सभूह् ६. उऩ-सभूह् ७. शे्रणी/तह् ८.ऩयीऺा केन्र् 
९. िरुा प्रनतमोनगताद्वाया ऩूनतथ हनु े ऩदहरु भध्मे ऐनद्वाया तोवकएको 
सभूहका उभभेदवायहरु फीच भार प्रनततऩधाथ गयाउन बनी छुट्याईएका 
ऩदहरुको ऩदऩूनतथका रानग बएको ववऻाऩनभा दयिातत ददन ुबएको बए 
सभूह म्चन्ह (०) रगाउनहुोस।् 

क) भवहरा   
ि) आददवासी य जनजानत 
ग) भधेसी   घ) दनरत  
ङ) अऩाङ्ग च) वऩछनडएको ऺेर 

(ि) उभभेदवायको वैमम्िक वववयण् 

उभभेदवायको  
नाभ, 
थय 

(देवनागयीभा):  
(अॊग्रजेीभा): नरङ्ग: 

नागरयकता नॊ.: जायी गने म्जल्रा: नभनत: 
 
तथामी 
ठेगाना 

क) प्रदेश: 
ि) म्जल्रा: ग) न.ऩा./गा.ऩा. घ) वडा नॊ. 
ङ) टोर: च) घय/भागथ नॊ. छ) पोन नॊ. 

ऩराचाय गने ठेगाना:           ई-भेर: 
फाफकुो नाभ थय: आभाको नाभ थय: 
फाजेको नाभ थय: ऩनत/ऩत्नीको नाभ थय: 
जन्भ 
नभनत 

(वव.सॊ.भा): (ईतवी सन् भा): हारको उभेय: फषथ   
भवहना 

(ग) शैम्ऺक मोग्मता/तानरभ (दयिातत पायाभ बयेको ऩदको रानग चावहने आवश्मक न्मूनतभ शैम्ऺक 
मोग्मता/तानरभ भार उल्रेि गने) 
आवश्मक न्मूनतभ 

मोग्मता 
ववश्वववद्यारम/फोडथ/तानरभ 

ददने सॊतथा 
शैम्ऺक 

मोग्मता/तानरभ सॊकाम शे्रणी/प्रनतशत भूर 
ववषम 

शैम्ऺक मोग्मता 
     
     

तानरभ 
     

     

कामाथरम प्रमोजनको रानग  
ऩयीऺाथॉको सॊकेत न् 
योर नॊ./ववऻाऩन नॊ./सूचना नॊ 
............../................/............... 

हारसारै म्िचेको 
ऩासऩोटथ साइजको 
ऩूयै भिुाकृनत देम्िने 

पोटो टाॉसी 
पोटोभा सभेत ऩने 
गयी उभभेदवायरे 
दततित गने । 
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(घ) अनबुव सभफन्धी वववयण (दयिातत पायाभ बयेको ऩदको ववऻाऩनको रानग अनबुव तथा ववदाको वववयण 
आवश्मक बएभा भार उल्रेि गने) 

कामाथरम ऩद सेवा/सभूह/उऩसभूह शे्रणी/तह तथामी/अतथामी/कयाय 
अवनध 

देम्ि सभभ 

       

       

असाधायण नफदा नरएको बए अवनध : ............................................. देम्ि ................................................ सभभ ।  
भैरे मस दयिाततभा िरुाएका सभऩूणथ वववयणहरु सत्म छन।् दयिातत फझुाएको ऩदको ववऻाऩनको रानग अमोग्म 
ठहरयने गयी कुनै सजाम ऩाएको छैन । कुनै कुया ढाॉटे वा रकुाएको ठहरयएभा प्रचनरत कानून फभोम्जभ 
सहनेछु/फझुाउनछुे। उभभेदवायरे ऩारन गने बनी प्रचनरत कानून तथा मस दयिातत पायाभका ऩषृ्ठहरुभा उल्रेम्ित 
सफै शतथ तथा ननमभहरु ऩारन गनथ भञ्जुय गदथछु । 

 

उभभेदवायको 
ल्माप्चे सहीछाऩ 

 

 

 

 

 

 

.............................. 
उभभेदवायको दततित 

नभनत: 

दामाॉ फामाॉ 
 

 

 

 

आमोगको कभथचायीरे बने 

यनसद/बौचय नॊ.: योर नॊ.: 
दयिातत अतवीकृत बए सोको कायण: 
दयिातत रुजू 
गनेको दततित:M 
नभनत: 

दयिातत तवीकृत/अतवीकृत गनेको दततित: 
नभनत: 

रष्टव्म  ् दयिातत साथ ववऻाऩनभा उम्ल्रम्ित रगामत ननभननरम्ित कागजातहरु अननवामथ रुऩभा उभभेदवाय आपैरे 
प्रभाम्णत गयी ऩेश गनुथ ऩनेछ ।  
१. नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ,  
२. सभकऺता य सभफद्धता आवश्मक ऩनेभा सोको प्रनतनरवऩ,  
३. सेवा सभफन्धी ऐन/ननमभावरीभा तोवकएको बए सभफम्न्धत व्मवसावमक ऩरयषद भा नाभ दताथ बएको 

प्रभाणको प्रनतनरऩी,,  
४. ववऻाऩन बएको ऩदको रानग तोवकएको न्मूनतभ शैम्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩर य चारयनरक प्रभाणऩरको 

प्रनतनरवऩ (तानरभ य अनबुव आवश्मक ऩनेभा सो सभेतको प्रनतनरवऩ),  
५. प्रचनरत कानून फभोम्जभ सभावशेी सभूहका  उभभेदवायरे आनथथक तथा साभाम्जक रुऩभा ऩछानड ऩयेको 

बने्न प्रभाणको प्रनतनरऩी ऩेश गनुथ ऩनेछ। 

उभभेदवायरे भानथ उल्रेि गयेका अनबुवको वववयणहरु ठीक छ बनी 
प्रभाम्णत गने ववबागीम प्रभिु/कामाथरम प्रभिुको 

दततित् 

नाभ थय् 

ऩद÷दजाथ् 

नभनत्                           कामाथरमको छाऩ 



प्रदेश रोक सेवा आमोग, फागभती प्रदेश 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उभभेदवायरे ऩारन गनुथऩने ननमभहरु्- 
 १. ऩयीऺा ददन आउॉदा अननवामथ रुऩभा प्रवेशऩर ल्माउन ुऩनेछ। प्रवेशऩर ववना ऩयीऺाभा वतन 

ऩाइने छैन। 
 २. ऩयीऺा हर नबर कुनै ऩनन वकनसभका ववद्यतुीम उऩकयणहरुको प्रमोग ननषेध गरयएको छ। 
 ३. नरम्ित ऩयीऺाको ननतजा प्रकाम्शत बएऩनछ अन्तवाथताथ हनेु ददनभा ऩनन प्रवेशऩर ल्माउन ु

अननवामथ छ। 
 ४. ऩयीऺा शरुु हनु ुबन्दा ३० नभनेट अगानड घण्टीद्वाया सूचना गयेऩनछ ऩयीऺा हरभा प्रवेश गनथ 

ददइनेछ । वततगुत ऩयीऺा शरुु बएको १५ नभनेट ऩनछ य नफषमगत ऩयीऺा शरुु बएको 
आधा घण्टा ऩनछ आउने य वततगुत तथा नफषमगत दवैु ऩयीऺा सॉगै हनेुभा २० नभनेट ऩनछ 
आउने उभभेदवायरे ऩयीऺाभा वतन ऩाउने छैन। 

 ५. ऩयीऺाभा हरभा प्रफेश गनथ ऩाउने सभम अवनध (फुॉदा नॊ. ४ भा उल्रेि गरयएको) नफतेको 
१० नभनेट ऩछानड भार उभभेदवायराई ऩयीऺा हर फावहय जाने अनभुनत ददइने छ। 

 ६. ऩयीऺा हरभा वकताव, काऩी, कागज, म्चट आदद ल्माउन/ुरैजान ुहुॉदैन।उभभेदवायरे आऩसभा 
कुयाकानी य सॊकेत सभेत गनुथ हुॉदैन। 

 ७. ऩयीऺा हरभा उभभेदवायरे ऩयीऺाको भमाथदा नफऩरयत कुनै काभ गयेभा केन्राध्मऺरे ऩयीऺा 
हरफाट ननष्काशन गयी तरुुन्त कानून फभोम्जभको कायफाही गनेछ य त्मसयी ननष्काशन 
गरयएको उभभेदवायको सो ववऻाऩनको ऩयीऺा तवत् यद्द बएको भाननने छ। 

 ८. ववयाभी बएको उभभेदवायरे ऩयीऺा हरभा प्रवेश गयी ऩयीऺा ददने क्रभभा ननजराई केही 
बएभा आमोग जवापदेही हनेु छैन। 

९.  उभभेदवायरे ऩयीऺा ददएको ददनभा हाम्जय अननवामथ रुऩरे गनुथ ऩनेछ। 
१०. आमोगरे सूचनाद्वाया ननधाथयण गयेको कामथक्रभ अनसुाय ऩयीऺा सञ्चारन हनेुछ। 
११. उभभेदवायरे फततगुत ऩयीऺाभा आपूराई प्राप्त प्रश्नको 'की' उत्तयऩमु्ततकाभा अननवामथ रूऩभा  

रेख्नऩुने छ। नरेिेभा उत्तय ऩमु्ततका तवत् यद्द हनेुछ। 
१२. नफषमगत ऩयीऺाभा भार क्मारकुरेटय प्रमोग गनथ ददइनेछ। 
१३. कुनै उभभेदवायरे प्रश्नऩरभा यहेको अतऩष्टताको सभवन्धभा सोध्न ु ऩदाथ ऩनन ऩयीऺाभा 

सम्भभनरत अन्म उभभेदवायहरूराई वाधा नऩने गयी ननयीऺकराई सोध्न ुऩनेछ। 

 

प्रदेश रोक सेवा आमोग 

फागभती  प्रदेश 

प्रवेश ऩर 

ऩयीऺाथॉरे बने्— 
उभभेदवायको नाभ थय्—  
दततित्— 

 

 

क) सेवा्—    ववऻाऩन नॊ.— वकनसभ /सभूह 

ि) सभूह्–  
  

ग) उऩसभूह्— 
  

घ) शे्रणी/तह्—               
  

ङ) ऩद्—   

च) ऩयीऺा केन्र्— 
  

 

आमोगको कभथचायीरे बने्—  

 मस आमोगफाट नरइने उि ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई ननभन केन्रफाट सम्भभनरत 
हनु अनभुनत ददइएको छ । ववऻाऩनभा तोवकएको शतथ नऩगुको ठहय बएभा जनुसकैु अवतथाभा ऩनन 
मो अनभुनत यद्द हनेुछ ।  
ऩयीऺा केन्र्— 

योर नभवय्—  
.......................... 
अनधकृतको दततित 

 

हारसारै म्िचेको 
ऩासऩोटथ साइजको ऩूयै 
भिुाकृनत देम्िन ेपोटो 
टाॉसी पोटोभा सभेत ऩन े

गयी उभभेदवायरे 
दततित गने । 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

उभभेदवायरे ऩारन गनुथऩने ननमभहरु्- 
 १. ऩयीऺा ददन आउॉदा अननवामथ रुऩभा प्रवेशऩर ल्माउन ुऩनेछ। प्रवेशऩर ववना ऩयीऺाभा वतन 

ऩाइने छैन। 
 २. ऩयीऺा हर नबर कुनै ऩनन वकनसभका ववद्यतुीम उऩकयणहरुको प्रमोग ननषेध गरयएको छ। 
 ३. नरम्ित ऩयीऺाको ननतजा प्रकाम्शत बएऩनछ अन्तवाथताथ हनेु ददनभा ऩनन प्रवेशऩर ल्माउन ु

अननवामथ छ। 
 ४. ऩयीऺा शरुु हनु ुबन्दा ३० नभनेट अगानड घण्टीद्वाया सूचना गयेऩनछ ऩयीऺा हरभा प्रवेश गनथ 

ददइनेछ । वततगुत ऩयीऺा शरुु बएको १५ नभनेट ऩनछ य नफषमगत ऩयीऺा शरुु बएको 
आधा घण्टा ऩनछ आउने य वततगुत तथा नफषमगत दवैु ऩयीऺा सॉगै हनेुभा २० नभनेट ऩनछ 
आउने उभभेदवायरे ऩयीऺाभा वतन ऩाउने छैन। 

 ५. ऩयीऺाभा हरभा प्रफेश गनथ ऩाउने सभम अवनध (फुॉदा नॊ. ४ भा उल्रेि गरयएको) नफतेको 
१० नभनेट ऩछानड भार उभभेदवायराई ऩयीऺा हर फावहय जाने अनभुनत ददइने छ। 

 ६. ऩयीऺा हरभा वकताव, काऩी, कागज, म्चट आदद ल्माउन/ुरैजान ुहुॉदैन।उभभेदवायरे आऩसभा 
कुयाकानी य सॊकेत सभेत गनुथ हुॉदैन। 

 ७. ऩयीऺा हरभा उभभेदवायरे ऩयीऺाको भमाथदा नफऩरयत कुनै काभ गयेभा केन्राध्मऺरे ऩयीऺा 
हरफाट ननष्काशन गयी तरुुन्त कानून फभोम्जभको कायफाही गनेछ य त्मसयी ननष्काशन 
गरयएको उभभेदवायको सो ववऻाऩनको ऩयीऺा तवत् यद्द बएको भाननने छ। 

 ८. ववयाभी बएको उभभेदवायरे ऩयीऺा हरभा प्रवेश गयी ऩयीऺा ददने क्रभभा ननजराई केही 
बएभा आमोग जवापदेही हनेु छैन। 

९.  उभभेदवायरे ऩयीऺा ददएको ददनभा हाम्जय अननवामथ रुऩरे गनुथ ऩनेछ। 
१०. आमोगरे सूचनाद्वाया ननधाथयण गयेको कामथक्रभ अनसुाय ऩयीऺा सञ्चारन हनेुछ। 
११. उभभेदवायरे फततगुत ऩयीऺाभा आपूराई प्राप्त प्रश्नको 'की' उत्तयऩमु्ततकाभा अननवामथ रूऩभा  

रेख्नऩुने छ। नरेिेभा उत्तय ऩमु्ततका तवत् यद्द हनेुछ। 
१२. नफषमगत ऩयीऺाभा भार क्मारकुरेटय प्रमोग गनथ ददइनेछ। 
१३. कुनै उभभेदवायरे प्रश्नऩरभा यहेको अतऩष्टताको सभवन्धभा सोध्न ु ऩदाथ ऩनन ऩयीऺाभा 

सम्भभनरत अन्म उभभेदवायहरूराई वाधा नऩने गयी ननयीऺकराई सोध्न ुऩनेछ। 

 

प्रदेश रोक सेवा आमोग 

फागभती  प्रदेश 

प्रवेश ऩर 

ऩयीऺाथॉरे बने्— 
उभभेदवायको नाभ थय्—  
दततित्— 

 

 

क) सेवा्—    ववऻाऩन नॊ.— वकनसभ /सभूह 

ि) सभूह्–  
  

ग) उऩसभूह्— 
  

घ) शे्रणी/तह्—               
  

ङ) ऩद्—   

च) ऩयीऺा केन्र्— 
  

 

आमोगको कभथचायीरे बने्—  

 मस आमोगफाट नरइने उि ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई ननभन केन्रफाट सम्भभनरत 
हनु अनभुनत ददइएको छ । ववऻाऩनभा तोवकएको शतथ नऩगुको ठहय बएभा जनुसकैु अवतथाभा ऩनन 
मो अनभुनत यद्द हनेुछ ।  
ऩयीऺा केन्र्— 

योर नभवय्—  
.......................... 
अनधकृतको दततित 

 

हारसारै म्िचेको 
ऩासऩोटथ साइजको ऩूयै 
भिुाकृनत देम्िन ेपोटो 
टाॉसी पोटोभा सभेत ऩन े

गयी उभभेदवायरे 
दततित गने । 
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अनसूुची-६ 

(ननमभ ८ को उऩननमभ (२) सॉग सभफम्न्धत) 
कामथऺ भता भूल्माङ्कनद्वाया तथा ज्मेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कनद्वाया हनु ेफढुवाको दयिातत पायाभ 

 (नन.से.नन., २०५० को ननमभ ७४ (३) सॉग सभफम्न्धत) 
कभथचायी सॊकेत नॊ. : 

प्रदेश रोक सेवा आमोगको सूचना नॊ.:(क)..........(ि)......... 
 

फढुवा हनेु ऩदको सॊ्मा :  

सेवा :  

उऩसभूह :  

फढुवाको वकनसभ : (क) कामथऺ भता भूल्माङ्कन   

 (ि) ज्मेष्ठता य कामथसभऩादन भूल्माङ्कन 

शे्रणी/तह :  

सभूह :  

 

उभभेदवायको ऩूया नाभ, थय : 

जन्भ नभनत : 

फाफकुो नाभ : 

फाजेको नाभ : 

फहार यहेको कामाथरम : 

सेवा : 

सभूह :  

उऩसभूह : 
१. नोकयी वववयण (सरुुदेम्ि हारको ऩदसभभ) 

क्र.सॊ. 

ऩदको नाभ, 

शे्रणी/तह, 

सेवा, सभूह, 

उऩसभूह 

कामाथरम
को नाभ 

ननममु्ि वा 
फढुवाको 

ननणथम नभनत 

फहार यहेको 
नभनत 

असाधायण नफदा 
फसेको बए अवनध 

कसयी आएको 
(िुरा/फढुवा/अतथामी) 

कैवपमत 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

          

          

          

          

          

          

रष्टव्म : (१)  नन.से.ऐन, २०४९ को दपा २२ अनसुाय फढुवाको उभभेदवाय हनु असय ऩने केही छैन बनी कैवपमतभा उल्रेि गने । 

       (२)  तथामी, ववकास, अतथामी, सेवा ऩरयवतथन, सभूह/उऩसभूह ऩरयवतथन आदद कसयी आएको बने्न व्महोया भहर नॊ. ९ भा तऩष्ट 
िुराउने। 

२. नन.से.ऐन, २०४९ को दपा २१ को उऩदपा (२) फभोम्जभ सेवा अवनध गणना हनेु वगथको बए सो वगथभा म्चन्ह (√) रगाउने : 

 भवहरा   आददवासी/जनजानत   भधेशी   दनरत   अऩाङ्ग   वऩछनडएको ऺेर  
३. ववनबन्न वगॉकृत ऺेरभा गई काभ गयेको अनबुव (हारको शे्रणी/तहको भार) 

वहार यहेको नभनत 
वहार यहेको 

म्जल्रा 

कुन वगथको 
म्जल्रा हो 
िुराउने 

रुजू हाम्जय बएको ददन (फषथ, भवहना, ददन) कैवपमत 
देम्ि सभभ 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

      

रष्टव्म :  (१) भहर नॊ. ४ भा नन.से.ऐन, २०४९ को ऩरयच्छेद ४ को दपा २४ अनसुाय वगथ िुराउन ुऩनेछ । 

        (२) वगॉकृत ऺेर सभफन्धभा रुजू हाम्जय कनत (वषथ, भवहना, ददन) बएको हो भहर नॊ. ५ भा तऩष्ट िुराउन ुऩनेछ । 
४. भूल्माङ्कनको रानग गणना हनेु ऩनछल्रो ५ फषथको का.स.भू. ऩेश गयेको कामाथरम : 

कामाथरमको नाभ आ.व. 
(क)  
(ि)  
(ग)  
(घ)  
(ङ)  
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५. शैम्ऺक मोग्मता (नन.से.ऐन, २०४९ को दपा २४घ अनसुाय ऩाउने भार) 

शैम्ऺक मोग्मता 
अध्ममनको अवनध 

शे्रणी/तह म्शऺण सॊतथाको नाभ, ठेगाना कैवपमत 
देम्ि सभभ 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

      

रष्टव्म्– (१) पायाभभा उल्रेम्ित सफै उऩानधहरूको प्रभाम्णत प्रनतनरवऩ ऩेश गनुथ ऩनेछ। प्रनतनरवऩ ऩेश नगयेभा सो वाऩतका अङ्  क ऩाइने   
छैन । 

       (२) सेवा प्रवेशको नननभत्त तोवकएको न्मूनतभ शैम्ऺक मोग्मताबन्दा भानथ सभफम्न्धत ववषमको अनतरयि शैम्ऺक उऩानधको सभफद्धता 
ननधाथयण बै नसकेको बए नन.से.नन. २०५० को ननमभ १२७ अनसुाय सभफद्धता ननधाथयण सनभनतफाट सभफद्धता ननधाथयण गयाएको हनु ुऩदथछ । 
साथै उऩमुथि भहर ६ भा शैम्ऺक मोग्मताको सभफद्धता ननधाथयण बैसकेको बए सभफद्धता ननधाथयण बएको नभनत सो उऩानध सेवा सभूह, 

उऩसभूहसॉग सभवम्न्धत हो बने प्रभाम्णत बएको नभनत उल्रेि बएको हनु ुऩनेछ । 

६. सेवासॉग सभफम्न्धत सेवाकारीन तारीभ (हारको शे्रणी/तहको भार) 

 

तानरभको ववषम 
तानरभ ददने सॊतथाको नाभ य 

ठेगाना 
अवनध 

शे्रणी/तह कैवपमत 
देम्ि सभभ 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

      

रष्टव्म्-  (१)  नन.से.ऐन २०४९ को दपा २४घ(६) अनसुायको तानरभको प्रभाणऩरभा अवनध        हनु ुऩनेछ। 

(२)  नन.से.नन. २०५० को ननमभ १२७ अनसुाय आपूरे प्राप्त गयेको तानरभको ततय ननधाथयण बै नसकेको बए सभफद्धता 
ननधाथयण सनभनतफाट ततय ननधाथयण गयाएको हनु ुऩनेछ । 

 (३)  सेवाकानरन तारीभ वाऩत कुनै एउटा तानरभराई भार अङ्  क ददइनेछ। 

७. अध्ममन ववदा, असाधायण ववदा (हारको शे्रणी/तहको भार) 

नफदाको 
वकनसभ 

नफदा नरएको नभनत 

नफदाको अवनध 

अध्ममनको 
नफषम(अध्ममन नफदाको 

हकभा भार) 

अध्ममन गयेको सॊतथाको नाभ 
य ठेगाना(अध्ममन नफदाको 

हकभा भार) 
कैवपमत 

देम्ि सभभ 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
       

८. फैदेम्शक तारीभ (हारको शे्रणी/तहको भार) 

तानरभको ववषम 
तानरभ नरएको 

भरुकु 
तानरभ ददने सॊतथाको नाभ 

य ठेगाना 
तानरभ नरएको नभनत 

तानरभको अवनध कैवपमत 
देम्ि सभभ 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

       

९. गमरकट्टी (हारको शे्रणी/तहको भार) 
गमरकट्टी बएको नभनत 

गमरकट्टी बएको अवनध कैवपमत 
देम्ि सभभ 

१ २ ३ ४ 

    

भानथ उम्ल्रम्ित वववयणभा कुनै कुया झठुा रेम्िएको वा जानाजानी साॉचो कुया दफाउने उद्देश्मरे रेम्िएको ठहये कानून फभोम्जभ सजाम तवीकाय 
गनेछु बनी सहीछाऩ गने : 

कभथचायीको नाभ, थय : 

ऩद : 

दामाॉ औॊराको ल्माप्चे सहीछाऩ : 

सही य नभनत : 

 

उऩयोि व्महोया कामाथरमभा यहेको ननजको येकडथ अनसुायको हो य मसभा ननजरे भेयो योहवयभा सहीछाऩ गयेको ठीक हो बनी प्रभाम्णत गने : 

कामाथरमको छाऩ : ववबागीम/कामाथरम प्रभिुको नाभ : 

दततित : 

नभनत : 
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अनसूुची–७ 

(ननमभ ८ को उऩननमभ (३) सॉग सभफम्न्धत) 
कामथसभऩादन तथा अनबुवको भूल्माङ्कनद्वाया गरयने फढुवाको रानग दयिातत पायाभ 

 
 
 
 

१. नोकयी वववयण (शरुुदेम्ि हारको ऩदसभभ) 

 

रष्टव्म्  

१. तथामी, ववकास, अतथामी, सेवा ऩरयवतथन के हो तऩष्ट उल्रेि गने ।  

२. प्रचनरत कानून अनसुाय फढुवाको उभभेदवाय हनु असय ऩने केही छैन बनी कैवपमत भहरभा उल्रेि गने ।  

३. तथामी, ववकास, अतथामी, सेवा ऩरयवतथन, सभूह/उऩसभूह ऩरयवतथन कसयी आएको बन्ने व्महोया कैवपमत 
भहरभा तऩष्ट िुराउने ।  

४. गमरकट्टी रगामत सेवा अवनध गणना नहनेु कुनै वववयण बए कैवपमत भहरभा िरुाउन ुऩनेछ।  

 
  

फढुवाको सूचना प्रकाशन बएको नभनत्                       फढुवा हनेु ऩद् 
सेवा्                                                 सभूह्  

उऩसभूह्                                              तह: 

क्र.सॊ. ऩदको नाभ 
सेवा सभूह 
उऩसभूह 
शे्रणी/तह 

कामाथरमको 
नाभ 

ननममु्ि वा 
फढुवाको 

ननणथम नभनत 

फहार यहेको 
नभनत 

असाधायण नफदा 
फसेको बए 
अवनध 

कसयी 
आएको 

कैवपमत 

देम्ि सभभ देम्ि सभभ 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

       
 
 
 
 
 
 
 

उभभेदवायको ऩूया नाभ, थय्    फहार यहेको कामाथरम् 
तारकु भन्रारम्     ऩद् 
ठेगाना्               सेवा् 
फाफकुो नाभ्      सभूह् 
फाजेको नाभ्      उऩसभूह्  

      तह: 
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२.  शैम्ऺक मोग्मता  

शैम्ऺक मोग्मता अध्ममन अवनध शे्रणी म्शऺण सॊतथाको नाभ ठेगाना कैवपमत 

देम्ि सभभ 
 
 
 
 

 

     

रष्टव्म  

१. पायाभभा उल्रेम्ित सफै उऩानधहरुको प्रभाम्णत प्रनतनरवऩ ऩेश गनुथ ऩनेछ।  

२. फढुवा हनेु ऩदको रानग तोवकएको न्मूनतभ शैम्ऺक मोग्मताको सभफन्धभा सेवा सभूह सभफन्धी ननमभभा 
तोवकएको      शैम्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩर वा सभफद्धता ननधाथयण बएको कागजात ऩेश गनुथ ऩनेछ।  

 

भानथ उम्ल्रम्ित वववयणभा कुनै कुया झठुा रेम्िएको वा जानाजानी साॉचो कुया दफाउने उदे्दश्मरे रेम्िएको ठहये कानून 
फभोम्जभ सजाम तवीकाय गनेछु बनी सहीछाऩ गने 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उऩयोि व्महोया कामाथरमभा यहेको ननजको येकडथ अनसुायको हो य मसभा ननजरे भेयो योहवयभा सहीछाऩ गयेको ठीक हो 
बनी प्रभाम्णत गने् 
 
 

कामाथरम प्रभिुको नाभ् 
दततित् 
नभनत् 
कामाथरमको छाऩ् 
 

  

 

कभथचायीको नाभ् 
सही य नभनत् 
ऩद् 
दामाॉ औरँाको ल्माप्चे सहीछाऩ् 
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अनसूुची-८ 

(ननमभ ८ को उऩननमभ (४) सॉग सभफम्न्धत) 
कामथसभऩादन तथा अनबुवको भूल्माङ्कनद्वाया हनु ेफढुवा सभामोजनको रानग 

दयिातत पायाभ 

 
 
 
 
 
 
 
१. नोकयी वववयण (शरुुदेम्ि हारको ऩदसभभ) 

 

रष्टव्म्  

1. तथामी, ववकास, अतथामी, सेवा ऩरयवतथन के हो तऩष्ट उल्रेि गने ।  

2. प्रचनरत कानून अनसुाय फढुवाको उभभेदवाय हनु असय ऩने केही छैन बनी कैवपमत भहरभा उल्रेि गने ।  

3. तथामी, ववकास, अतथामी, सेवा ऩरयवतथन, सभूह/उऩसभूह ऩरयवतथन कसयी आएको बन्ने व्महोया कैवपमत 
भहरभा तऩष्ट िुराउने ।  

4. गमरकट्टी रगामत सेवा अवनध गणना नहनेु कुनै वववयण बए कैवपमत भहरभा िरुाउन ुऩनेछ।  

  

फढुवाको सूचना प्रकाशन बएको नभनत्                        फढुवा हनेु ऩद् 
सेवा्                                                  सभूह्  

उऩसभूह्                                               तह: 

क्र.सॊ. 

ऩदको नाभ 
सेवा सभूह 
उऩसभूह 
शे्रणी/तह 

कामाथरमको 
नाभ 

ननममु्ि वा 
फढुवाको 
ननणथम 
नभनत 

फहार यहेको 
नभनत 

असाधायण नफदा 
फसेको बए 
अवनध 

कसयी 
आएको 

कैवपमत 

देम्ि सभभ देम्ि सभभ 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 

उभभेदवायको ऩूया नाभ, थय्    फहार यहेको कामाथरम् 
तारकु भन्रारम्     ऩद् 
ठेगाना्      सेवा् 
फाफकुो नाभ्      सभूह् 
फाजेको नाभ्      उऩसभूह्        तह: 
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२.  शैम्ऺक मोग्मता  

शैम्ऺक मोग्मता अध्ममन अवनध शे्रणी म्शऺण सॊतथाको नाभ ठेगाना कैवपमत 

देम्ि सभभ 
 
 
 
 

 

     

रष्टव्म  

१. पायाभभा उल्रेम्ित सफै उऩानधहरुको प्रभाम्णत प्रनतनरवऩ ऩेश गनुथऩनेछ।  

२. फढुवा हनेु ऩदको रानग तोवकएको न्मूनतभ शैम्ऺक मोग्मताको सभफन्धभा सेवा सभूह सभफन्धी ननमभभा तोवकएको 
       शैम्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩर वा सभफद्धता ननधाथयण बएको कागजात ऩेश गनुथऩनेछ।  

 

भानथ उम्ल्रम्ित वववयणभा कुनै कुया झठुा रेम्िएको वा जानाजानी साॉचो कुया दफाउने उदे्दश्मरे रेम्िएको ठहये कानून 
फभोम्जभ सजाम तवीकाय गनेछु बनी सहीछाऩ गने 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

उऩयोि व्महोया कामाथरमभा यहेको ननजको येकडथ अनसुायको हो य मसभा ननजरे भेयो योहवयभा सहीछाऩ गयेको ठीक हो 
बनी प्रभाम्णत गने् 
 

कामाथरम प्रभिुको नाभ् 
दततित् 
नभनत् 
कामाथरमको छाऩ् 

  

कभथचायीको नाभ् 
सही य नभनत् 
ऩद् 
दामाॉ औरँाको ल्माप्चे सहीछाऩ् 
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अनसूुची–९ 

 (ननमभ ८ को उऩननमभ (५) सॉग सभफम्न्धत)  

प्रदेश रोक सेवा आमोग 

फागभती प्रदेश 

 एकीकृत ऩयीऺा प्रणारी रागू बएको ऩदको रानग दयिातत पायाभ 

(क) उभभेदवायरे दयिातत पायाभ बयेको ऩद सभवन्धी वववयण 

१. ववऻाऩन नॊ: २. िरुा/सभावेशी् ३. ऩद् ४. शे्रणी्/तह् ५. ऩयीऺा केन्र् 
६. छुट्टाछुटै्ट शैम्ऺक मोग्मता बएका सेवा/सभूह/उऩसभूहको हकभा सभबाव्म 
उभभेदवाय हनु सक्ने सेवा/सभूह/उऩसभूहभा म्चन्ह (0) रगाउनहुोस।्  

क. नेऩार प्रशासन सेवा 
   अ. साभान्म प्रशासन  आ. याजश्व   
   इ. रेिा 

७. िरुा प्रनतमोनगताद्वाया ऩूनतथ हनेु ऩदहरु भध्मे ऐनद्वाया तोवकएको सभूहका 
उभभेदवायहरु फीच भार प्रनततऩधाथ गयाउन बनी छुट्याईएका ऩदहरुको ऩदऩूनतथका 
रानग बएको ववऻाऩनभा दयिातत ददन ुबएको बए सभूह म्चन्ह (०) रगाउनहुोस्। 

क) भवहरा  ि)आददवासी/जनजानत 
ग) भधेसी   घ) दनरत  
ङ) अऩाङ्ग च) वऩछनडएको ऺेर 

(ि) उभभेदवायको वैमम्िक वववयण् 

उभभेदवायको 
नाभ, थय 

(देवनागयीभा): 
(अॊग्रेजीभा): नरङ्ग: 

नागरयकता नॊ.: जायी गने म्जल्रा: नभनत: 
 

तथामी ठेगाना 
(क) प्रदेश: 
(ि) म्जल्रा: (ग) न.ऩा/गा.ऩा.           (घ) वडा नॊ. 
(ङ) टोर: (च) घय/भागथ नॊ: (छ) पोन नॊ. 

ऩराचाय गने ठेगाना: ई-भेर: 
फाफकुो नाभ थय: आभाको नाभ थय: 
फाजेको नाभ थय: ऩनत/ऩत्नीको नाभ थय: 
जन्भ 
नभनत 

(वव.सॊ.भा) (ईतवी सन्भा) हारको उभेय:   वषथ    
भवहना 

(ग) शैम्ऺक मोग्मता/तानरभ (दयिातत पायाभ बयेको ऩदको रानग चावहने आवश्मक न्मूनतभ शैम्ऺक मोग्मतायतानरभ भार 
उल्रेि गने): 
आवश्मक न्मूनतभ 

मोग्मता 
ववश्वववद्यारम/फोडथ/तानरभ ददने 

सॊतथा 
शैम्ऺक 

मोग्मता/तानरभ 
सॊकाम शे्रणी/प्रनतशत भूर नफषम 

शैम्ऺक मोग्मता      

     

तानरभ 
     

     

(घ) अनबुव सभफन्धी वववयण (दयिातत पायाभ बयेको ऩदको ववऻाऩनको रानग अनबुव तथा ववद।को वववयण आवश्मक 
बएभा भार उल्रेि गने) 

कामाथरम ऩद सेवा/सभूह/उऩसभूह शे्रणी/तह 

 

तथामी/अतथामी/क
याय 

अवनध 

देम्ि सभभ 

       

       

कामाथरम प्रमोजनको रानग  
ऩयीऺाथॉको सॊकेत न् 
योर नॊ./ववऻाऩन नॊ./सूचना नॊ 
.........../.......... /.............. 

हारसारै म्िचेको 
ऩासऩोटथ साइजको ऩूयै 
भिुाकृनत देम्िने पोटो 
टाॉसी पोटोभा सभेत 
ऩने गयी उभभेदवायरे 
दततित गने । 
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असाधायण नफदा नरएको बए अवनध: .............................................. देम्ि ................................................ सभभ ।  
भैरे मस दयिाततभा िरुाएका सभऩूणथ वववयणहरु सत्म छन ्। दयिातत फझुाएको ऩदको ववऻाऩनको रानग अमोग्म ठहरयने गयी कुनै 
सजाम ऩाएको छैन । कुनै कुया ढाॉटे वा रकुाएको ठहरयएभा प्रचनरत कानून फभोम्जभ सहनेछु/फझुाउनेछु । उभभेदवायरे ऩारन गने 
बनी प्रचनरत कानून तथा मस दयिातत पायाभका ऩषृ्ठहरुभा उल्रेम्ित सफै शतथ तथा ननमभहरु ऩारन गनथ भञ्जुय गदथछु । 

उभभेदवायको ल्माप्चे 
सहीछाऩ 

 

 

 

 

 

..................................... 
उभभेदवायको दततित 

नभनत् 

दामाॉ वामाॉ 
 

 

 

 

आमोगको कभथचायीरे बने 

यनसद/बौचय नॊ.: योर नॊ.: 
दयिातत अतवीकृत बए सोको कायण् 
दयिातत रुजू गनेको 
दततित् 
नभनत् 

दयिातत तवीकृत/अतवीकृत गनेको दततित  
नभनत् 

 

रष्टव्म् दयिातत साथ ववऻाऩनभा उल्रेम्ित रगामत ननभननरम्ित कागजातहरु अननवामथ रुऩभा उभभेदवाय आपैरे 
प्रभाम्णत गयी ऩेश गनुथ ऩनेछ।  
(१) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ, 
(२) सभकऺता य सभफद्धता आवश्मक ऩनेभा सोको प्रनतनरवऩ,  
(३) सेवा सभफन्धी ऐन/ननमभावरीभा तोवकएको बए सभफम्न्धत व्मवसावमक ऩरयषद भा नाभ दताथ बएको प्रभाणको 

प्रनतनरऩी, 
(४) ववऻाऩन बएको ऩदको रानग तोवकएको न्मूनतभ शैम्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩर य चारयनरक प्रभाणऩरको 

प्रनतनरवऩ (तानरभ य अनबुव आवश्मक ऩनेभा सो सभेतको प्रनतनरवऩ),  
(५) प्रचनरत कानून फभोम्जभ सभावेशी सभूहका  उभभेदवायरे आनथथक तथा साभाम्जक रुऩभा ऩछानड ऩयेको 

बन्ने प्रभाणको प्रनतनरऩी ऩेश गनुथ ऩनेछ। 

उभभेदवायरे भानथ उल्रेि गयेका अनबुवको वववयणहरु ठीक छ 
बनी प्रभाम्णत गने ववबागीम प्रभिु/कामाथरम प्रभिुको 
दततित् 
नाभ थय् 
ऩद/दजाथ् 
नभनत्       कामाथरमको छाऩ 
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उभभेदवायरे ऩारन गनुथऩने ननमभहरु्— 

 

 १. ऩयीऺा ददन आउॉदा अननवामथ रुऩभा प्रवेशऩर ल्माउन ुऩनेछ। प्रवेशऩर ववना ऩयीऺाभा वतन 
ऩाइने छैन। 

 २. ऩयीऺा हर नबर कुनै ऩनन वकनसभका ववद्यतुीम उऩकयणहरुको प्रमोग ननषेध गरयएको छ। 

 ३. नरम्ित ऩयीऺाको ननतजा प्रकाम्शत बएऩनछ अन्तवाथताथ हनेु ददनभा ऩनन प्रवेशऩर ल्माउन ु
अननवामथ छ। 

 ४. ऩयीऺा शरुु हनु ुबन्दा ३० नभनेट अगानड घण्टीद्वाया सूचना गयेऩनछ ऩयीऺा हरभा प्रवेश गनथ 
ददइनेछ।वततगुत ऩयीऺा शरुु बएको १५ नभनेट ऩनछ य नफषमगत ऩयीऺा शरुु बएको आधा 
घण्टा ऩनछ आउने य वततगुत तथा नफषमगत दवैु ऩयीऺा सॉगै हनेुभा २० नभनेट ऩनछ आउने 
उभभेदवायरे ऩयीऺाभा वतन ऩाउने छैन। 

 ५. ऩयीऺाभा हरभा प्रफेश गनथ ऩाउने सभम अवनध (फुॉदा नॊ. ४ भा उल्रेि गरयएको) नफतेको 
१० नभनेट ऩछानड भार उभभेदवायराई ऩयीऺा हर फावहय जाने अनभुनत ददइने छ। 

 ६. ऩयीऺा हरभा वकताव, काऩी, कागज, म्चट आदद ल्माउन/ुरैजान ुहुॉदैन।उभभेदवायरे आऩसभा 
कुयाकानी य सॊकेत सभेत गनुथ हुॉदैन। 

 ७. ऩयीऺा हरभा उभभेदवायरे ऩयीऺाको भमाथदा नफऩरयत कुनै काभ गयेभा केन्राध्मऺरे ऩयीऺा 
हरफाट ननष्काशन गयी तरुुन्त कानून फभोम्जभको कायफाही गनेछ य त्मसयी ननष्काशन 
गरयएको उभभेदवायको सो ववऻाऩनको ऩयीऺा तवत् यद्द बएको भाननने छ। 

 ८. ववयाभी बएको उभभेदवायरे ऩयीऺा हरभा प्रवेश गयी ऩयीऺा ददने क्रभभा ननजराई केही 
बएभा आमोग जवापदेही हनेु छैन। 

९.  उभभेदवायरे ऩयीऺा ददएको ददनभा हाम्जय अननवामथ रुऩरे गनुथ ऩनेछ। 

१०. आमोगरे सूचनाद्वाया ननधाथयण गयेको कामथक्रभ अनसुाय ऩयीऺा सञ्चारन हनेुछ। 

११. उभभेदवायरे फततगुत ऩयीऺाभा आपूराई प्राप्त प्रश्नको 'की' उत्तयऩमु्ततकाभा अननवामथ रूऩभा  
रेख्नऩुने छ। नरेिेभा उत्तय ऩमु्ततका तवत् यद्द हनेुछ। 

१२. नफषमगत ऩयीऺाभा भार क्मारकुरेटय प्रमोग गनथ ददइनेछ। 

१३. कुनै उभभेदवायरे प्रश्नऩरभा यहेको अतऩष्टताको सभवन्धभा सोध्न ु ऩदाथ ऩनन ऩयीऺाभा 
सम्भभनरत अन्म उभभेदवायहरूराई वाधा नऩने गयी ननयीऺकराई सोध्न ुऩनेछ। 

 

प्रदेश रोक सेवा आमोग   

फागभती  प्रदेश 

प्रवेश ऩर 

ऩयीऺाथॉरे बने्— 
उभभेदवायको नाभ थय्—  
दततित्— 

क) ववऻाऩन नॊ.— िुरा/ सभावेशी  सभूह 

............................................ ............................................ 

............................................ ............................................ 

............................................ ............................................ 

............................................ ............................................ 

............................................ ............................................ 

............................................ ............................................ 
ि) ऩद/तह्— ग) ऩयीऺा केन्र्— 

घ) न्मूनतभ शैम्ऺक मोग्मताको भूर नफषम्  

आमोगको कभथचायीरे बने्—  

 मस आमोगफाट नरइने उि ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई ननभन केन्रफाट सम्भभनरत 
हनु अनभुनत ददइएको छ । ववऻाऩनभा तोवकएको शतथ नऩगेुको ठहय बएभा जनुसकैु अवतथाभा ऩनन 
मो अनभुनत यद्द हनेुछ ।  
ऩयीऺा केन्र्— 

योर नभवय्—  

छुट्टाछुटै्ट शैम्ऺक मोग्मता बएका सेवा/सभूह/उऩसभूहको हकभा सभबाव्म उभभेदवाय हनु सक्ने 
सेवा/सभूह/उऩसभूहहरु.........................................                ...........................                                                               

अनधकृतको दततित 

 

हारसारै म्िचेको 
ऩासऩोटथ साइजको ऩूयै 
भिुाकृनत देम्िन ेपोटो 
टाॉसी पोटोभा सभेत ऩने 

गयी उभभेदवायरे 
दततित गने । 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

उभभेदवायरे ऩारन गनुथऩने ननमभहरु्— 

१. ऩयीऺा ददन आउॉदा अननवामथ रुऩभा प्रवेशऩर ल्माउन ुऩनेछ। प्रवेशऩर ववना ऩयीऺाभा वतन 
ऩाइने छैन। 

 २. ऩयीऺा हर नबर कुनै ऩनन वकनसभका ववद्यतुीम उऩकयणहरुको प्रमोग ननषेध गरयएको छ। 

 ३. नरम्ित ऩयीऺाको ननतजा प्रकाम्शत बएऩनछ अन्तवाथताथ हनेु ददनभा ऩनन प्रवेशऩर ल्माउन ु
अननवामथ छ। 

 ४. ऩयीऺा शरुु हनु ुबन्दा ३० नभनेट अगानड घण्टीद्वाया सूचना गयेऩनछ ऩयीऺा हरभा प्रवेश गनथ 
ददइनेछ।वततगुत ऩयीऺा शरुु बएको १५ नभनेट ऩनछ य नफषमगत ऩयीऺा शरुु बएको आधा 
घण्टा ऩनछ आउने य वततगुत तथा नफषमगत दवैु ऩयीऺा सॉगै हनेुभा २० नभनेट ऩनछ आउने 
उभभेदवायरे ऩयीऺाभा वतन ऩाउने छैन। 

 ५. ऩयीऺाभा हरभा प्रफेश गनथ ऩाउने सभम अवनध (फुॉदा नॊ. ४ भा उल्रेि गरयएको) नफतेको 
१० नभनेट ऩछानड भार उभभेदवायराई ऩयीऺा हर फावहय जाने अनभुनत ददइने छ। 

 ६. ऩयीऺा हरभा वकताव, काऩी, कागज, म्चट आदद ल्माउन/ुरैजान ुहुॉदैन । उभभेदवायरे आऩसभा 
कुयाकानी य सॊकेत सभेत गनुथ हुॉदैन। 

 ७. ऩयीऺा हरभा उभभेदवायरे ऩयीऺाको भमाथदा नफऩरयत कुनै काभ गयेभा केन्राध्मऺरे ऩयीऺा 
हरफाट ननष्काशन गयी तरुुन्त कानून फभोम्जभको कायफाही गनेछ य त्मसयी ननष्काशन 
गरयएको उभभेदवायको सो ववऻाऩनको ऩयीऺा तवत् यद्द बएको भाननने छ। 

 ८. ववयाभी बएको उभभेदवायरे ऩयीऺा हरभा प्रवेश गयी ऩयीऺा ददने क्रभभा ननजराई केही 
बएभा आमोग जवापदेही हनेु छैन। 

९.  उभभेदवायरे ऩयीऺा ददएको ददनभा हाम्जय अननवामथ रुऩरे गनुथ ऩनेछ। 

१०. आमोगरे सूचनाद्वाया ननधाथयण गयेको कामथक्रभ अनसुाय ऩयीऺा सञ्चारन हनेुछ। 

११. उभभेदवायरे फततगुत ऩयीऺाभा आपूराई प्राप्त प्रश्नको 'की' उत्तयऩमु्ततकाभा अननवामथ रूऩभा  
रेख्नऩुने छ। नरेिेभा उत्तय ऩमु्ततका तवत् यद्द हनेुछ। 

१२. नफषमगत ऩयीऺाभा भार क्मारकुरेटय प्रमोग गनथ ददइनेछ। 

१३. कुनै उभभेदवायरे प्रश्नऩरभा यहेको अतऩष्टताको सभवन्धभा सोध्न ु ऩदाथ ऩनन ऩयीऺाभा 
सम्भभनरत अन्म उभभेदवायहरूराई वाधा नऩने गयी ननयीऺकराई सोध्न ुऩनेछ। 

प्रदेश रोक सेवा आमोग   

फागभती  प्रदेश 

प्रवेश ऩर

ऩयीऺाथॉरे बने्— 
उभभेदवायको नाभ थय्—  
दततित्— 

क) ववऻाऩन नॊ.— िुरा/ सभावेशी  सभूह 

............................................ ............................................ 

............................................ ............................................ 

............................................ ............................................ 

............................................ ............................................ 

............................................ ............................................ 

............................................ ............................................ 
ि) ऩद/तह्— ग) ऩयीऺा केन्र्— 

घ) न्मूनतभ शैम्ऺक मोग्मताको भूर नफषम्  

आमोगको कभथचायीरे बने्—  

 मस आमोगफाट नरइने उि ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई ननभन केन्रफाट सम्भभनरत 
हनु अनभुनत ददइएको छ । ववऻाऩनभा तोवकएको शतथ नऩगेुको ठहय बएभा जनुसकैु अवतथाभा ऩनन 
मो अनभुनत यद्द हनेुछ ।  
ऩयीऺा केन्र्— 

योर नभवय्—  

छुट्टाछुटै्ट शैम्ऺक मोग्मता बएका सेवा/सभूह/उऩसभूहको हकभा सभबाव्म उभभेदवाय हनु सक्ने 
सेवा/सभूह/उऩसभूहहरु.........................................                ...........................                                                               

अनधकृतको दततित 

हारसारै म्िचेको 
ऩासऩोटथ साइजको ऩूयै 
भिुाकृनत देम्िन ेपोटो 
टाॉसी पोटोभा सभेत ऩन े

गयी उभभेदवायरे 
दततित गने । 
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अनसूुची-१० 

(ननमभ ९ सॉग सभफम्न्धत) 
ऩयीऺाको योर नभफयको ववबाजन 

 

नस.नॊ. कामाथरम योर नभफय 

१. प्रदेश रोक सेवा आमोग १ देम्ि कामभ हनु े
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अनसूुची-११ 

 (ननमभ ११ सॉग सभफम्न्धत) 
दयिातत तवीकृत नाभावरी 

भाग ऩद सॊ्मा्          ववऻाऩन प्रकाम्शत नभनत् 
वव.नॊ./सू.नॊ.          दयिाततको अम्न्तभ नभनत् 
ऩद्          दोब्वय दततयुको अम्न्तभ नभनत् 
तह्          सेवा/सभूह/उऩसभूह् 
ऩयीऺा नभनत्              

योर 
नॊ. 

उभभेदवायको 
नाभ 

फाफकुो 
नाभ 

फाजेको 
नाभ 

यनसद 
नॊ. 

ऩयीऺा दततयु 

दताथ 
नभनत 

*ऐम्च्छक 
प्राम्ऻक 
नफषम 

*थऩ 
ऩर/नफषम 

*न्मूनतभ 
शैम्ऺक 

मोग्मताको 
भूर नफषम 

*सभबाव्म उभभेदवाय 
हनु सक्ने 

सेवा/सभूह/उऩसभूह 

कैवपमत 
सभावेशी सभूह 

िुरा भवहरा आ.ज. भधेसी दनरत अऩाङ्ग वऩ.ऺे. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

*एकीकृत ऩयीऺा प्रणारी अन्तगथत छुट्टाछुटै्ट शैम्ऺक मोग्मता तोवकएको ऩयीऺाको हकभा भार उल्रेि गने। 

  

तमाय गने      रुजू गने     प्रभाम्णत गने 
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अनसूुची–१२ 

(ननमभ १४ को उऩननमभ ( १ (  को िण्ड (ङ) सॉग सभफम्न्धत) 
ऩयीऺाभा फतन ेअनभुनत-ऩर 

 

नस.नॊ.        नभनत्  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ऩयीऺा केन्र्        ववऻाऩन नॊ. 
ऩद् 
प्रवशेऩर छुटेको/हयाएको/ननरएको  
दततयु रु. 
उभभे ]दवायको नाभ् 
योर नॊ. 
यकभ फमु्झनरनकेो दततित् 
उभभे ]दवायको दततित् 
केन्राध्मऺको दततित् 
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अनसूुची-१३ 

(ननमभ १६ को उऩननमभ (४) सॉग सभफम्न्धत) 
ऩयीऺाभा िवटन ेकभथचायीको ऩरयचम-ऩर 

 
 

  

प्रदेश रोक सेवा आमोग 

फागभती प्रदेश 
केन्राध्मऺ 

प्रदेश रोक सेवा आमोग 

फागभती प्रदेश 
ननयीऺक 

प्रदेश रोक सेवा आमोग 

फागभती प्रदेश 
सभन्वमकताथ 

 

प्रदेश रोक सेवा आमोग  
फागभती प्रदेश 
उऩ-केन्राध्मऺ 

प्रदेश रोक सेवा आमोग 

फागभती प्रदेश 
सहामक  

केन्राध्मऺ 

प्रदेश रोक सेवा आमोग 

फागभती प्रदेश 
सहमोगी 

प्रदेश रोक सेवा आमोग 

फागभती प्रदेश 
ऩयीऺा ननमन्रक 

 

प्रदेश रोक सेवा आमोग 

फागभती प्रदेश 
सऩुयीवेऺक 
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अनसूुची-१४ 

(ननमभ १९ को िण्ड (त) सॉग सभफम्न्धत) 
ऩयीऺाभा िवटएका जनशम्िको वववयण 

१.ऩयीऺा केन्र्     

२.केन्रध्मऺको नाभ्    ३.ऩयीऺा सञ्चारन नभनत य सभम् 

क्र.सॊ. ऩद नाभ,थय 
ऩयीऺाभा 
िवटएको 
कोठा नॊ. 

जभभा 
ऩयीऺाथॉ 
सॊ्मा 

फमु्झनरएको 
प्रश्नऩर सङ्ख्मा 
य दततित 

उऩम्तथत उभभेदवाय सङ्ख्मा 
दततित 

भवहरा ऩरुुष जभभा 

      
 

    

          

          

          

          

          

          

          

          

 
सभन्वमकताथको नाभ्      केन्राध्मऺको नाभ् 
दततित्       दततित् 
नभनत्       नभनत्   
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अनसूुची-१५ 

(ननमभ २४ को िण्ड (क) सॉग सभफम्न्धत) 
ववषमगत उत्तयऩमु्ततकाको आवयण ऩषृ्ठ 

प्रदेश रोक सेवा आमोग 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सभावेशी तपथ को उभभेदवायहरुरे कुन कुन सभूहका ऩयीऺाभा 
सॊरग्न हनु ुबएको हो अननवामथ रुऩरे तर रेख्नहुोस ्

प्रथभ कोड नॊ.  १..……................. 
  २..……................. 
  ३..……................. 
दोस्रो कोड नॊ.   ४..……................. 
  ५..……................. 
  ६..……................. 
 

दोस्रो कोड नॊ. 
 

सूचना               

१. मस कबय ऩेजको ऩछानडऩवट्ट केही ऩनन नरेख्न ुहोरा। मस ऩानाको दामाॉऩवट्ट 
आफ्नो नाभ, थय, योर नभफय ववषम य ऩयीऺा नभनत फाहेक अरु मस उत्तय 
काऩीभाआपू म्चम्न्हने केही रेिेभा अथवा म्चन्ह रगाएभा उत्तयऩर यद्द गनथ 
कायफाही हनेुछ। 

२. ववषमगत ऩयीऺा हनेुभा ऩयीऺा शरुु बएको ३० नभनेट ऩनछ, वततगुत ऩयीऺा 
हनेुभा १५ नभनेटऩनछ य ववषम तथा वततगुत ऩयीऺा हनेुभा २० नभनेटऩनछ 
ऩयीऺा केन्रभा प्रवेश गनथ ऩाइने छैन। उल्रेम्ित सभम व्मनतत बएको १० 
नभनेट ऩनछ भार ऩयीऺा बवन फावहय जान अनभुनत ददइनेछ। 

३. ऩयीऺा हरनबर कुनै ऩतुतक कागजऩर य भोफाइर पोन ल्माउन ऩाइने 
छैन। 

४. ऩयीऺाभा कुनै प्रकायको अनमु्चत काभ कायफाही गने ऩयीऺाथॉराई 
ऩयीऺातथरफाट ननष्काम्शत गयी ननजको उत्तयऩर सभेत यद्द गरयनेछ य 
आमोगको ननणथम फभोम्जभ कायफाही हनेुछ। 

५. हयेक ऩानाभा १ इञ्च वकनाया (भाम्जथन) छोड्न ुऩदथछ। 
६. ऩानाको दवैुऩवट्ट भसीरे रेख्न ुऩदथछ ऩेन्सीररे रेख्न ुहुॉदैन। 
७. थऩ काऩीहरु नरएको बए उत्तय काऩीहरु याम्रोसॉग नत्थी गयीददन ुऩदथछ। 
८. िरुा अन्तगथत सभावेशी तपथ  सॊरग्न हनेु उभभेदवायहरुरे जनु जनु सभावेशी 

ऩदको ऩयीऺाभा सॊरग्न हनेु हो काऩीको भानथल्रो बागको दामाॉ/फाॉमा दवैु 
कोठाभा अननवामथ रुऩरे रेख्न ुऩदथछ। 

1. ववऻाऩन नॊ. ............................................................................. 
2. सेवा/सभहु/उऩसभहु .................................................................. 
3. ऩद, शे्रणी ............................................................................... 
4. ववषम:................................................िण्ड/प्रश्न नॊ..................... 

ऩयीऺा नभनत: ........................................................................... 
थऩ काऩी सॊ्मा ...................................................................... 
प्राप्ताङ्क......................अऺयभा .................................................... 
 

           

सभावेशी तपथ को उभभेदवायहरुरे कुन कुन सभूहका ऩयीऺाभा 
सॊरग्न हनु ुबएको हो अननवामथ रुऩरे तर रेख्नहुोस ्

प्रथभ कोड नॊ.  १..……................. 
  २..……................. 
  ३..……................. 
  ४..……................. 
  ५..……................. 
  ६..……................. 
 

 
 
 
 

ववऻाऩन नॊ. ………………………………………………………………. 

 

ऩद/तह …………………………………………………………………….                           

 

सेवा ………………………………………………………………………… 

 

सभूह/उऩसभूह. ………………………………………………………... 

 

१. योर नभफय …………………………………………………….. 

२. नाभ, थय ……………………………………………………….. 

३. तथामी ठेगाना ………………………………………………… 

४. आभाको नाभ, थय ………………………………………….. 

५. फाफकुो नाभ, थय …………………………..…............... 

६. फाजेको नाभ, थय …………………………................... 

७. दततित ……………………………………….................... 

ववषम् …………………………………िण्ड/प्रश्न नॊ………………....... 

 

ऩयीऺा केन्र …………………………………................................ 

 

ऩयीऺा नभनत ……………………………….................................... 

 
 
 
 
 
 

 

केन्राध्मऺको दततित 

सहामक केन्राध्मऺको दततित 
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अनसूुची–१६ 

(ननमभ २४ िण्ड (ि) सॉग सभफम्न्धत) 
वततगुत उत्तयऩमु्ततकाको आवयण ऩषृ्ठ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऩवहरो कोड नॊ. 
सभावेशी तपथ का उभभेदवायहरुरे कुन कुन सभूहको ऩयीऺाभा सॊरग्न 
हनुबुएको हो अननवामथ रुऩरे तर रेख्नहुोस ्

१………………….. ४………………….. 

२………………….. ५………………….. 

३………………….. ६………………….. 

प्रदेश रोक सेवा आमोग 

िुरा /आन्तरयक प्रनतमोनगतात्भक नरम्ित ऩयीऺा 
वततगुत फहउुत्तय उत्तयऩमु्ततका 

 

ववऻाऩन नॊ. ……………… 

सेवा : 

सभूह: 

उऩसभूह: 

ऩद य तह: 

नाभथय  नेऩारीभा: 
           अॊग्रजेीभा: 
आभाको नाभ: 

फाफकुो नाभ: 

फाजेको नाभ: 

तथामी ठेगाना: 
ववषम: 

ऩयीऺा केन्र: 

योर नॊ. 
दततित: 
 

ध्मानाकषथण 
१. प्रश्नऩर प्राप्त बए ऩनछ सफैबन्दा ऩवहरे क, ि, ग य घ भध्मे 

प्रश्नऩरको की कुन हो ध्मानऩूवथक हेयी उि अऺयराई मस उत्तय 
ऩमु्ततकाको की याम्िएको िारी कोष्ठ (  ) भा तऩष्ट रुऩरे 
रेख्नहुोस।्की नरेिेको उत्तयऩमु्ततकाको ऩयीऺण हनेु छैन। 

२. कारो भसी भारै प्रमोग गनुथ ऩनेछ। 
३. एक बन्दा फढी उत्तय रेिेभा वा ननधाथरयत कोठाबन्दा अन्मर उत्तय 

रेिेभा गल्ती भाननने छ। 
४. ऩयीऺा हरनबर कुनै ऩतुतक, कागजऩर य ववधतुीम सभग्री ल्माउन 

ऩाइने छैन। 
५. उत्तय गरत ठहरयएभा २० प्रनतशत अङ् क कट्टा गरयनेछ।  

ऩनुश् च: प्रश्न सॊ्माको आधायभा उत्तयिण्ड थऩघट हनु सक्नेछ 

ऩवहरो कोड नॊ. 
सभावेशी तपथ का उभभेदवायहरुरे कुन कुन सभूहको ऩयीऺाभा सॊरग्न 
हनुबुएको हो अननवामथ रुऩरे तर रेख्नहुोस ्

१…………… ४………… 

दोश्रो कोड नॊ.   २………….. ५………… 

   ३…………... ६………… 

      
 

     दोश्रो कोड नॊ. 
  

की ( )   ऩर: 
प्रश्न उत्तय 
१ 

 

२ 
 

३ 
 

४ 
 

५ 
 

६ 
 

७ 
 

८  

९  

१०  

११  

१२  

१३  

१४  

१५  

१६  

१७  

१८  

१९  

२०  

 

प्रश्नोत्तय सङ्ख्मा 
ठीक:………..           फेठीक:………               छोडेको:……… 

जभभा प्राप्ताॊक: 

ऩयीऺण गनेको ऩूया नाभथय: 

ऩनु ऩयीऺण गनेको ऩूया नाभथय: 

अम्न्तभ ऩयीऺण गनेको ऩूया नाभथय: 

केन्राध्मऺको दततित 

सहामक केन्राध्मऺको 
दततित 
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अनसूुची–१८ 

(ननमभ २७ सॉग सभफम्न्धत) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची–१७ 

(ननमभ २४ िण्ड (ग) सॉग सभफम्न्धत) 
OMR Answer Sheet को आवयण ऩषृ्ठ 

प्रदेश रोक सेवा आमोग 

वततगुत फहउुत्तय ऩमु्ततका 
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अनसूुची-१८ 

(ननमभ २७ सॉग सभफम्न्धत) 
उत्तयऩमु्ततका ऩयीऺणका रानग आधाय तानरका  

 

ववषमगत 
उत्तयऩमु्ततका 
ऩयीऺण गदाथ 
अऩनाउनऩुने 
आधायहरु 

ऩूणाथङ्क ५ 

अङ्ख क 
ववबाजन 
एक 

उदाहयण 

ऩूणाथङ्क १० 

अङ्ख क 
ववबाजन 
एक 

उदाहयण 

ऩूणाथङ्क १५ 

अङ्ख क 
ववबाजन 
एक 

उदाहयण 

ऩूणाथङ्क 
२५ 

अङ्ख क 
ववबाजन एक 
उदाहयण 

ववषम ऻानको 
त्मऩूणथ य तकथ ऩूणथ 
अनबव्मम्ि 

७५ % ३.७५ ४५ % ४.५० ३५ % ५.२५ ३० % ७.५० 

भौनरकता ५ % ०.२५ ३० % ३.०० ३५ % ५.२५ ३० % ७.५० 

सभारोचना तथा 
आरोचना 

५ % ०.२५ १५ % १.५० २० % ३.०० २५ % ६.२५ 

प्रतततुीकयण १०% ०.५० ५ % ०.५० ५ % ०.७५ १० % २.५० 

शदु्धाशवुद्ध तथा 
सपाइ 

५ % ०.२५ ५ % ०.५० ५ % ०.७५ ५ % १.२५ 

 

१०० % ५ १०० % १० १०० % १५ 
१०० 

% 

२५ 
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अनसूुची–१९  

(ननमभ २८ को उऩननमभ (१) सॉग सभफम्न्धत) 
ऩयीऺण बै वपताथ आएका उत्तयऩमु्ततका य प्राप्ताङ्क तानरकाभा ददइएको अङ्क रुजू गदाथ देम्िएको कैवपमत 

िरुाउने पायाभ 

 

सॊकेत नॊ.       ववषम् 

क्र.सॊ. उत्तयऩमु्ततका 
नभफय 

उत्तयऩमु्ततकाभा प्राप्ताङ्क तानरकाभा कुर जभभा 
बएको हनुऩुने बएको हनुऩुने बएको हनुऩुने 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

         

रुजू गनेको दततित् 
     नभनत् 
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अनसुचुी-२० 

(ननमभ २९ को उऩननमभ (१) सॉग सभफम्न्धत) 
मोग्मताक्रभ पायाभ 

(आ.प्र, िरुा वा सभावशेी सभूह भध्मे कुनै एउटा भार सभूहको नरम्ित ऩयीऺा बएकोभा) 

ववऻाऩन नॊ.  
 

 
 

  
 

सेवा्  
 

 भाग ऩद् 
 

  उऩम्तथत सॊ्मा्  

सभूह्  
 

 थऩ गने ऩद्     उत्तीणथ सॊ्मा्  

तह्  
 

 जभभा् 
 

  अनतु्तीणथ सॊ्मा्  

ऩद्  
 

  
   

मोग्मताक्रभ 
नॊ. 

दोश्रो 
वक.नॊ. 

ऩवहरो 
वक.नॊ. 

सभान 
अङ्क 

ऩयीऺाको 
वकनसभ 

योर 
नॊ. 

नाभ 
थय 

फाफ/ुआभाको 
नाभ 

फाजेको 
नाभ 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
                 

नरम्ित ऩयीऺा ननतजा तमाय गने शािाफाट            नडकोनडङ शािा वा इकाईफाट 

तमाय गने् .............. रुजू गने् ...........                   तमाय गने् .............. रुजू गने् ...........  
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अनसुचुी–२१ 
(ननमभ २९ को उऩननमभ (२) सॉग सभफम्न्धत) 

नडकोनडङ पायाभ 

(आ.प्र, िरुा वा सभावशेी सभूह भध्मे एक बन्दा फढी सभूहको नरम्ित ऩयीऺा बएकोभा) 
ववऻाऩन नॊ.  भाग ऩद्   थऩ गने ऩद्  कुर जभभा्   नरम्ित ऩयीऺा नभनत्  
सेवा्  आ. प्र. आ. प्र. आ. प्र. उऩम्तथत सॊ्मा्  
सभूह्  भवहरा्  भवहरा्  भवहरा्  उत्तीणथ सॊ्मा्  
शे्रणी्  आ.ज.   आ.ज.   आ.ज.   अनतु्तीणथ सॊ्मा्  
ऩद् भधेसी् भधेसी् भधेसी्  

 दनरत् दनरत् दनरत्  

   अऩाङ्ग   अऩाङ्ग   अऩाङ्ग     

 वऩ.ऺे. वऩ.ऺे. वऩ.ऺे.  

 िरुा् िरुा् िरुा्  

 जभभा् जभभा् कुर जभभा्  

मोग्मता क्रभ नॊ. दोश्रो वक.नॊ. ऩवहरो वक.नॊ. सभान अॊक 
ऩयीऺाको वकनसभ 

योर नॊ. नाभ थय फाफ/ुआभाको नाभ फाजेको नाभ 

आ.प्र. भवहरा आ.ज. भधेसी दनरत अऩाङ्ग वऩ.ऺे. िरुा 
                               

 

नरम्ित ऩयीऺा ननतजा तमाय गने शािाफाट                 नडकोनडङ शािा वा इकाईफाट 

तमाय गने् ..............         तमाय गने् .............. 
रुजू गने् ...........                                                                                 रुजू गने् ........... 
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अनसूुची-२२ 

(ननमभ ३० को उऩननमभ (१) सॉग सभफम्न्धत) 
प्रमोगात्भक ऩयीऺाको भूल्माङ्कन पायाभ 

 

प्रमोगात्भक 
ऩयोऺाको एकाइ अङ्ख कबाय 

प्राप्ताङ्क 
अङ्ख कभा अऺयभा 

१    

२    

३    

४    

५    

कुर जभभा    

 

(मो नभनुा फभोम्जभ ५ बन्दा फढी वा घटी एकाइ हनु ेबएभा सोही अनसुाय एकाइ य अङ्ख क ववबाजन गयी 
भूल्माङ्कन पायाभ तमाय गनुथ ऩनेछ) 

 

ववऻाऩन नॊ.         भूल्माङ्कनकताथको्  

योर नॊ.       दततित् 
ऩद्      दजाथ् 
तह्      ठेगाना् 
सेवा/सभूह/उऩसभूह्     नभनत् 
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अनसूुची–२३ 

(ननमभ ३० को उऩननमभ (२) सॉग सभफम्न्धत) 
उत्तयतानरका/कभप्मटुय सीऩ ऩयीऺणको भूल्माङ्कन पायाभ 

 

नस.नॊ. 
दोस्रो 
कोड 
नॊ. 

प्राप्ताङ्क प्राप्ताङ्क 
कैवपमत प्रश्न नॊ. 

/िण्ड 

प्रश्न नॊ. 
/िण्ड 

प्रश्न नॊ. 
/िण्ड 

प्रश्न नॊ. 
/िण्ड 

प्रश्न नॊ. 
/िण्ड 

प्रश्न नॊ. 
/िण्ड 

अङ्ख कभा अऺयभा 

           

           

           

           

           

           

 

 भूल्माङ्कनकताथको् 
दततित् 
दजाथ् 
ठेगाना: 
नभनत् 
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अनसूुची–२४ 

(ननमभ ३२ को उऩननमभ (१) सॉग सभफम्न्धत) 
नरम्ित तथा प्रमोगात्भक ऩयीऺाको ननतजा प्रकाशन गदाथको सङ्ख्मा 

१. नरम्ित ऩयीऺाको ननतजा प्रकाशन गदाथ भाग बएको रयि ऩदसॊ्माभा देहाम फभोम्जभ उत्तीणथ 
उभभेदवायहरू थऩ गनुथ ऩनेछ् 
क्र.सॊ. भाग बएको रयि ऩद सॊ्मा थऩ हनु ेसङ्ख्मा कामभ हनु ेउभभेदवाय सङ्ख्मा 
(१) १ देम्ि ५ सभभ बएभा      २  ३ देम्ि ७ सभभ 

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

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

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

(५) २१ देम्ि २५ सभभ बएभा     ६  २७ देम्ि ३१ सभभ 

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

(७) ३१ देम्ि ३५ सभभ बएभा     ८  ३९ देम्ि ४३ सभभ 

(८) ३६ देम्ि ४० सभभ बएभा     ९  ४५ देम्ि ४९ सभभ 

(९) ४१ य सो भानथ जनतसकैु बएभा  २० प्रनतशत  

 

२. एकीकृत ऩयीऺा प्रणारी अन्तगथतको ववऻाऩनभध्मे सभान शैम्ऺक मोग्मता बएको ऩयीऺाको हकभा िण्ड 
(१) फभोम्जभ कामभ हनुे उभभेदवायको सङ्ख्माभा दश प्रनतशत थऩ गयी उभभेदवाय सङ्ख्मा कामभ 
गयीनेछ बन ेन्मूनतभ शैम्ऺक मोग्मता छुट्टाछुटै्ट तोवकएको ऩयीऺाको हकभा िण्ड (१) फभोम्जभ कामभ 
हनुे उभभेदवाय सङ्ख्मा त्मसयी छुट्टाछुटै्ट न्मूनतभ शैम्ऺक मोग्मता बएका सेवा वा सभूह वा उऩसभूहका 
रानग सभेत ऩगेु नऩगेुको वहसाव गयी सो सङ्ख्मा नऩगुञु्जरे सभभको प्राप्ताङ्क ल्माउने सफै उभभेदवायको 
नाभ सभेत सभावशे गयी ननतजा प्रकाशन गनुथ ऩनेछ। 

तऩष्टीकयण् "एवककृत ऩयीऺा प्रणारी" बन्नारे एउटै शे्रणी/तह वा तहका ववनबन्न सेवा वा सभूह वा उऩ 
सभूहभा यहेका ववनबन्न ऩदहरूका रानग सञ्चारन हनु ेऩयीऺा भध्मे सफै वा केही नफषमभा एउटै ऩयीऺाको 
भाध्मभफाट सञ्चारन गने ऩयीऺा प्रणारी सभझन ुऩछथ। 

३. प्रमोगात्भक ऩयीऺा हनु े प्राववनधक ऩदभा नरम्ित ऩयीऺाफाट प्रमोगात्भक ऩयीऺाको रानग छनौट गदाथ 
रयि भाग ऩद सङ्ख्मा १ देम्ि ५ सभभ बएभा थऩ ५ जना उभभेदवायको नाभ सभावशे गनुथ 
ऩनेछ।भाग बएको रयि ऩद सॊ्मा ६ वा सो बन्दा फढी बएभा भाग बएको ऩद सॊ्माको दोब्फय 
सङ्ख्माभा उभभेदवायको नाभ सभावशे गयी ननतजा प्रकाशन गनुथ ऩनेछ।  

४. सभान ततयका ववनबन्न ऩदको रानग एउटै सभमभा बएको नबन्दा नबन्दै ववऻाऩन फभोम्जभको नरम्ित 
ऩयीऺाको ननतजा प्रकाशन गदाथ अन्म ऩदको ननतजाभा नाभ सभावशे बएकाभध्मे जनतजना उभभेदवायको 
नाभ त्मसऩनछ प्रकाशन हनु े ऩदको ननतजाभा सभावशे बएको छ त्मनतकै सङ्ख्माभा थऩ 
उभभेदवायहरूको नाभ सभावशे गयी ननतजा प्रकाशन गनुथ ऩनेछ। 

५. िण्ड (२) य (३) फभोम्जभ ननतजा प्रकाशन गदाथ अम्न्तभ प्राप्ताङ्क सभान बएका उभभेदवाय एकबन्दा 
फढी बएभा त्मतता सफै उभभेदवायको नाभ नरम्ित ऩयीऺाको ननतजाभा सभावशे गनुथ ऩनेछ। 

६. िण्ड (२) य (३) फभोम्जभ ननतजाको रानग सङ्ख्मा ननधाथयण गदाथ ०.५ (शून्म दशभरव ऩाॉच) वा सो 
बन्दा फढी हनु आएभा भार ऩूणथ अङ्क एक भान्न ुऩनेछ। 
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७. िण्ड (१) वा (२) वा (३) फभोम्जभ ननतजा प्रकाशन गदाथ कुनै कदठनाई आईऩयेभा आमोगरे 
आवश्मक व्मवतथा गनथ सक्नेछ। 

८. भानथल्रो शे्रणी/तह वा ऩदभा ऩवहरे नै ननममु्िको रानग नसपारयस बैसकेको उभभेदवायको नाभ अको 
ऩदको ववऻाऩनको नरम्ित ऩयीऺाको ननतजाभा सभावशे गरयन े छैन य सभावशे नबएको सॊ्मा फयाफय 
अन्म उभभेदवायहरूको नाभ सभावशे गयी ननतजा प्रकाशन गनुथ ऩनेछ। 
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अनसूुची-२५ 

(ननमभ ३४ सॉग सभफम्न्धत) 
प्राथनभकताक्रभ पायाभ 

सेवा/सभूहको प्राथनभकताक्रभ य कामाथरम योज्न ेपायाभ 

उभभेदवायको नाभ, थय् 
योर नॊ. 
ऩद्         तह्     वव.नॊ.M 
सेवा    सभूह 

       

क्र.सॊ
. 

कामाथरम
को नाभ य 
ठेगाना 

कामाथरम
को नाभ य 
ठेगाना 

कामाथरम
को नाभ य 
ठेगाना 

कामाथरम
को नाभ य 
ठेगाना 

कामाथरम
को नाभ य 
ठेगाना 

कामाथरम
को नाभ य 
ठेगाना 

कामाथरम
को नाभ य 
ठेगाना 

कामाथरम
को नाभ य 
ठेगाना 

कामाथरम
को नाभ य 
ठेगाना 

कामाथरम
को नाभ य 
ठेगाना 

कामाथरम
को नाभ य 
ठेगाना 

१            

२            

३            

४            

५            

नोट्   
   (१) उऩयोि पायाभभा उभभेदवायरे योजेको सेवा/सभूहको प्राथनभकताक्रभ उल्रेि गने। 

   (२) उभभेदवायरे आपूरे योजेको सेवा/सभूहभा प्राथनभकताक्रभ उल्रेि गरय सकेऩनछ ती सेवा/सभूह अन्तगथत रयि यहेका कामाथरमभा प्राथनभकताक्रभ उल्रेि गने। 

     (३) सभावेशी सभूह अन्तगथत कुन–कुन सभूहभा नरम्ित ऩयीऺाफाट अन्तवाथताथका रानग छनौट बएको हो सो को छुट्टा छुटै्ट प्राथनभकताक्रभ पायाभ बनुथ ऩनेछ।  
 

 

उभभेदवायको दततित                   प्रभाम्णत गने अनधकृतको दततित  

ववऻाऩन बएका सेवा/सभूह 

============================      ================================ 

============================      ================================ 

============================      ================================ 

============================      ================================ 

============================      ================================ 

============================      ================================ 
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अनसूुची-२६ 

(ननमभ ३८ को उऩननमभ (१) सॉग सभफम्न्धत) 
............ऩदको मोग्मताक्रभ सूची 

 
नफऻाऩन नॊ. ऩद् सेवा् सभूह् उऩसभूह्  तह्  

ऩदको रानग न्मूनतभ शैम्ऺक मोग्मता् 
ऩद सङ्ख्मा् उभभेदवाय सङ्ख्मा् दयिाततको अम्न्तभ नभनत् अन्तवाथताथ नभनत् 

क्र.सॊ. मो.नॊ. योर 
नॊ. 

उभभेदवायको नाभ 
थय 

नर.ऩ. को 
अङ्ख क 

भनोवैऻाननक व्मम्ित्व 
ऩरयऺण/साभूवहक 

छरपर/प्रमोगात्भकको अङ्ख क 

अन्तवाथताथको अङ्ख क 
कुर 
जभभा कैवपमत 

१ २ ३ ४ 
जभभा 
अङ्ख क 

औसत 
अङ्ख क 
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अनसूुची-२७ 

(ननमभ ३८ को उऩननमभ (२) सॉग सभफम्न्धत) 
अम्न्तभ ननतजा प्रकाशनको रानग नडकोनडङ्ग पायाभ 

 

ववऻाऩन नॊ. ऩद्   

तह् सेवा्   

सभूह् उऩसभूह्   

ऩद सङ्ख्मा् उभभेदवाय सङ्ख्मा्   

अन्तवाथताथ नभनत्      

क्र.सॊ. दद्वतीम 
कोड 

योर 
नॊ. 

उभभेदवायको 
नाभ थय 

फाफ/ुआभाको 
नाभ 

फाजेको 
नाभ 

नरम्ित 
ऩयीऺाको 
प्राप्ताङ्क 

कैवपमत 
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अनसूुची–२८ 

(ननमभ ४० सॉग सभफम्न्धत) 
(................................) 
एकभषु्ट मोग्मताक्रभ सूची 

सूचना नॊ.....       नभनत्  
 

आमोगको ववऻाऩन नॊ. .................,................... य ................, नेऩार ............ सेवा,.............सभूह 
.............. उऩसभूह ........................तह ......................ऩदभा ननममु्िको रानग नसपारयस बएका 
उभभेदवायहरूरे प्राप्त गयेको कुर अॊकको आधायभा नभनत ............... को ननणथमानसुाय देहाम फभोम्जभको 
एकभषु्ट मोग्मताक्रभ सूची सभफम्न्धत सफैको जानकायीको रानग प्रकाशन गरयएकोछ।  
 

मोग्मताक्रभ नॊ. योर 
नॊ. 

उभभेदवायको नाभ 
थय 

नसपारयस 
गरयएको वव.नॊ. 

सभावशेी/िरुा कैवपमत 
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अनसूुची–२९ 

(ननमभ ४१ सॉग सभफम्न्धत) 
वैकम्ल्ऩक उभभेदवायको सङ्ख्मा 

 

१. उभभेदवायको ननममु्िको रानग मोग्मताक्रभ सूची प्रकाशन गदाथ देहाम फभोम्जभको सङ्ख्माभा वैकम्ल्ऩक 
उभभेदवाय सभावशे गयी सूची प्रकाशन गनुथ ऩनेछ ।  

 

क्र.सॊ.  भाग बएको रयि ऩद सङ्ख्मा वैकम्ल्ऩक उभभेदवायको सङ्ख्मा  
  

(१)  १ देम्ि ३ सभभ बएभा   १    

(२)  ४ देम्ि ८ सभभ बएभा   २    

(३)  ९ देम्ि १५ सभभ बएभा  ३    

(४)  १६ देम्ि २० सभभ बएभा  ४    

(५)  २१ य सो बन्दा भानथ जनतसकैु बएऩनन      २० प्रनतशत 

२. एकीकृत ऩयीऺा प्रणारी अन्तगथतको ववऻाऩनको हकभा उभभेदवायरे उल्रेि गयेको प्राथनभकताक्रभको 
आधायभा नसपारयसको मोग्मताक्रभभा नऩयेका सफै उभभेदवाय सभावशे हनु े गयी वैकम्ल्ऩक 
उभभेदवायको सूची प्रकाशन गनुथ ऩनेछ ।  

३. िण्ड (१) फभोम्जभ वैकम्ल्ऩक उभभेदवायको सूची तमाय गदाथ एकबन्दा फढी उभभेदवायको अम्न्तभ 
प्राप्ताङ्क सभान बएभा ननमभ ३१ को उऩननमभ (२) फभोम्जभ मोग्मताक्रभ कामभ गयी ननतजा प्रकाशन 
गनुथ ऩनेछ। 

 

 

 

 

 



प्रदेश रोक सेवा आमोग, फागभती प्रदेश 

94 

 

अनसूुची-३० 

(ननमभ ४६ को उऩननमभ (१), ननमभ ४८ य ननमभ ४९ को उऩननमभ (१) 
को िण्ड (ि) सॉग सभफम्न्धत) 

तवीकृत कुर दयफन्दी, ऩदऩूनतथको अवतथा य तरयका सभफन्धी ननयीऺण पायाभ 

दयफन्दी तथा ऩदऩूनतथको वववयण 

 

मस बन्दा ऩवहरे ननयीऺण बएको नभनत्   कामाथरमको कुर दयफन्दी सङ््मा् 
हार बएको ननयीऺण नभनत्    साधायण तपथ ् 
कामाथरम्      ववकास तपथ ् 

नस
.नॊ
. 
 

तवीकृत दयवन्दी वववयण तवीकृत दयवन्दी वववयण 

कै
वप
मत 

ऩ
द
को 
ना
भ 

ऩद 
सङ्
्मा 

शे्रणी/
तह/त
ह 

से
वा 

स
भू
ह 

उऩ
सभू
ह 

तथा
मी 
सङ्
्मा 

अतथामी 
ननममु्ि 

का.भ.ुबए
को 

कयायभा 
ननममु्ि 

ज्मारादायी
भा बनाथ 

िुद रयि 
बएको 

सङ्
्मा 

नभ
नत 

सङ्
्मा 

नभ
नत 

सङ्
्मा 

नभ
नत 

सङ्
्मा 

नभ
नत 

सङ्
्मा 

नभ
नत 

                   

                   

रष्टव्म्    १. कुनै ऩदभा कसैको ऩदानधकाय छ बन ेकतको ?...................    कवहरे देम्ि ....... 
     २. कुनै ऩदभा काजभा ल्माई ऩदऩूनतथ बैयहेको बए कुन ऩदभा ....को छ ?.... कहाॉफाट  
     ....कवहरेदेम्ि ....... 
 ३. ववकास बए कैवपमतभा ववकास बनी जनाउन े। 

 ४. फढुवा तथा िरुाफाट ऩदऩूनतथ बएको छ छैन ? 

 ५. ववबागीम सजाम बएको छ, छैन ? 

कामाथरम प्रभिुको दततित् 
नाभ, थय्                                                                                                      
दजाथ् 
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अनसूुची–३१ 

(ननमभ ४६ को उऩननमभ (२) सॉग सभफम्न्धत) 
ननयीऺण प्रनतवदेन पायाभ 

 

क्र.सॊ. ननयीऺण नभनत भन्रारम ननयीऺण बएको ननकाम ननयीऺणफाट देम्िएका 
कैवपमतहरू 
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अनसूुची–३२ 

(ननमभ ४९ को उऩननमभ १ को िण्ड (ग) सॉग सभफम्न्धत) 
कभथचायी ननममु्ि, फढुवा य ववबागीम सजाम सभफन्धी वववयण 

 

कामाथरमको नाभ् 
ठेगाना् 
(क) ननममु्ि सभफन्धी वववयण 

क्र.सॊ. ऩद तह सेवा/सभूह/उऩसभूह 

तवीकृत 
दयवन्दी 

सरुु 
ननममु्ि 

फढुवा 
ननममु्ि 

कैवपमत 

        

        

        

        

 

(ि) फढुवा ननममु्ि सभफन्धी वववयण्(फढुवाद्वाया ऩदऩूनतथ बएकोभा भार मो पायाभ बने) 
१.  (क) ऩदको नाभ्    (ि) सेवा् 

 (ग) सभूह्     (घ) उऩ–सभूह् 
 (ङ) शे्रणी्     (च) ऩद सॊ्मा् 
 

२. फढुवा प्रनतशत ननधाथयण बएऩनछ कुनै सभबाव्म उभभेदवाय सरुवा बई अन्मर गएको य अन्मर 
कामाथरमफाट महाॉ आएको बए सो को वववयण् 

 

३. (क) फढुवा नसपारयश नभनत्   (ि) ननममु्ि नभनत् 
 

४. नसपारयश हनुेहरू भध्मे न्मूनतभ अङ्क ऩाउनेको नाभ्   अङ्क् 
५. नसपारयश नहनु ेभध्मे अनधकतभ अङ्क ऩाउनेको नाभ्   अङ्क् 
 

(मस फायेभा उजयुी ऩयेको बए ननभन वववयण बने) 
 (क) उजयुी गनेको नाभ्      

 (ि) उजयुीको आधाय् 
 (ग) नभनत् 
६. उजयुी सनेु्न अनधकायीरे गयेको ननणथमको सॊम्ऺप्त वववयण् 
७. उजयुीको ननणथम बएऩनछ ननममु्ि गयेको नभनत् 
 

८. अरु कुनै कुया बए उल्रेि गने् 
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(ग) ववबागीम सजाम सभफन्धी वववयण् 

क्र.सॊ. कभथचायीको 
नाभ 

ऩद तह सेवा/सभूह/उऩसभहु 

कायफाहीको 
व्महोया कैवपमत 

       

       

       

       

 

 

कामाथरम प्रभिुको दततित् 
नाभ,थय् 
दजाथ् 
नभनत् 
कामाथरम् 
कामाथरमको छाऩ् 
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अनसूुची-३३ 

(ननमभ ५३ को उऩननमभ (१) सॉग सभफम्न्धत) 
दऺ/ववऻको सूचीभा नाभ सभावशे गने पायाभ 

नभनत् 
श्री अध्मऺज्मू,        

प्रदेश रोक सेवा आमोग, हेटौडा, भकवानऩयु। 
 आमोगभा यहन े दऺ/ववऻको सूची (Roster) भा भेयो नाभ सूचीकृत गरयददन ु हनु आफ्नो 
ननभनानसुायको सत्म त्म नफवयण िरुाई अनयुोध गदथछु। 

१. नाभ थय् 
२. जन्भ नभनत्      हारको उभेय् 
३. हार फसोवास गयेको ठेगाना् 

 

४. सभऩकथ  पोन नभफयहरु् 
  क) ननवास्     ि) भोवाइर नॊ. 

 ग) कामाथरम्    घ) फैकम्ल्ऩक सभऩकथ  नॊ. 
५. ई भेर् 
६. शैम्ऺक मोग्मता य दऺता (ववशेषऻता ऺेर सभेत) उल्रेि गने् 

शैम्ऺक मोग्मता अध्ममन गयेका नफषमहरू दऺताको ऺेरभा ववम्शष्टता 
हानसर गयेको बए 
ववम्शष्टताको ऺेर 

शैम्ऺक मोग्मता 
अध्ममन गयेका 

नफषमहरू 

 

देम्ि 

 

सभभ 

दऺताको 
नफषम 

 

देम्ि 

 

सभभ 

वऩ.एच.नड./एभ.
वपर 

       

तनातकोत्तय 
       

तनातक 
       

नोट्  प्राववनधक दऺताको ऺेरभा ववम्शष्टता हानसर गयेको बए सोऺरेका दऺ/ववऻहरूरे ववम्शष्टताको 
 ऺेर िरुाउने। 

७. नोकयी सभफन्धी नफवयण (कभतीभा दईु तहको) 

हारको 
ऩद 

हारको ऩदभा 
ननममु्ि नभनत 

शे्रणी/तह सेवा सभूह उऩसभूह 
प्राववनधक/ 

अप्राववनधक 

ननजाभती/सयकायी/ 
ववश्वववद्यारम/अन्म ऺेर 
(नाभ उल्रेि गने) 

        

 

प्रदेश्              म्जल्रा्               न.ऩा./गा.ऩा. 
टोर्               भागथ्                 घय नॊ.  
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८. अवकाश हदुाॉको सेवा/सभूह/उऩसभूह (प्राववनधक/अप्राववनधक) 
अवकाश हुॉदाको ऩद 

अवकाश नभनत ऩदको 
नाभ 

शे्रणी/तह/तह सेवा सभूह उऩसभूह 
प्राववनधक/ 
अप्राववनधक 

सेवा फषथ 

        

९. सेवा ननवतृ बएऩनछ कुनै ननकामभा कामथयत एवॊ प्रनतनननधत्व बएको बए सोको ऩूणथ वववयण् 
१०. अध्ममन, अनसुन्धान गयेको बए के नफषमको अनसुन्धान हो िरुाउने् 
११. दऺताको ऺेरभा नरएको तानरभ य अन्म नफषम बए िरुाउने् 

 

तानरभको नफषम 

 

तानरभ ददने सॊतथा 
तानरभ नरएको अवनध  

तानरभ नरएको देश देम्ि सभभ 

     

     

१२. रोक सेवा आमोगरे नरन ेऩयीऺासॊग सभफम्न्धत ऩतुतक प्रकाशन बएको बए सोको वववयण् 
 

१३. रोक सेवा आमोगफाट नरईन ेऩयीऺासॊग सभफम्न्धत नफषमहरूभा तमायी कऺा सञ्चारन गने 
नफनबन्न सॊतथाहरूभा अध्माऩन गयाए/नगयाएको वववयण् 

 

१४. थऩ अरु केही बए् 
 

नोट् 
(क) उम्ल्रम्ित नफषमको दऺ/ववऻको रूऩभा कामथ गनथ सभफम्न्धत नफषमसॉग अद्यावनधक हनुेछु। 

(ि) आफ्नो ठेगाना, पोन नॊ. रगामतका वववयणभा कुनै ऩरयवतथन बएभा सभमभै प्रदेश रोक सेवा 
आमोगराई जानकायी गयाउनेछु। 

 

ननवदेकको दततित 

 

ऩनुश्च्  उम्ल्रम्ित वववयण बनथ तथानाबाव बएभा छुटै्ट ऩानाभा वववयण बयी मसैसाथ सॊरग्न गनथ 
 सवकनेछ।  उम्ल्रम्ित वववयणको आधायभा सूचीभा नाभ सभावशे गने अनधकाय प्रदेश रोक सेवा 
 आमोगभा सयुम्ऺत यहनेछ। 
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अनसूुची–३४ 

(ननमभ ५३ को उऩननमभ (२) सॉग सभफम्न्धत) 
ववशेषऻ वा दऺको वववयण पायाभ 

 

नस.नॊ
. 
 

 

ना
भ 
थय 
 

घय
को 
ठेगा
ना 

 

कामाथर
म 
 

 

ऩ
द 
 

 

शे्रणी/त
ह 
 

 

से
वा 
 

सभू
ह 

 

उऩसभू
ह 
 

 

शैम्ऺ
क 

मोग्म
ता 
 

 

दऺता
को 
ऺेर 
 

टेनरपोन नभफय 

कैवपम
त 

कामाथर
म 

ननवा
स 

भोवाइ
र 
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अनसूुची-३५ 

(ननमभ ६१ सॉग सभफम्न्धत) 
प्रनतफद्धता 

 

भ ................................................ प्रदेश रोक सेवा आमोग, फागभती 
प्रदेशको......................................  ऩदभा यही आमोगको प्रचनरत कानून तथा 
आचायसॊवहताको ऩूणथ ऩारना गदै मोग्मता, ननष्ऩऺता य तवच्छता कामभ याख्न 
इभन्दारयताऩूवथक आफ्नो कतथव्म ननवाथह गनेछु।आफ्नो कतथव्मको ऩारनाको नसरनसराभा 
आपूराई जानकायीभा आएको गोप्म या् न ुऩने कुया भ ऩदभा वहार यहॉदा वा नयहॉदा 
जनुसकैु अवतथाभा ऩनन कानूनको ऩारना गदाथ फाहेक अरू अवतथाभा कुनै वकनसभफाट 
ऩनन प्रकट वा सॊकेत गने छैन। 
 
 

नभनत :-  

       

       ... ... ... ... . 
              हतताऺय   

 


