
 

 

 
 
 
 

प्रदेश याजऩत्र 
प्रदेश नॊ. ३ प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाङ्ञशत 

खण्ड ३) हेटौंडा, भकवानऩङ्टय, असोज २८ गते, २०७६ सार (अङ्झतङ्चयक्ताङ्क २३ 

बाग १ 

प्रदेश सयकाय 

प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडा 
आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारमको 

सूचना 
प्रदेश नॊ. ३ को प्रदेश सबारे फनाएको तर रेङ्ञखए फभोङ्ञजभको ऐन सववसाधायणको 
जानकायीको राङ्झग प्रकाशन गङ्चयएको छ। 

 

सॊवत ्२०७६ सारको ऐन नॊ. 1६
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प्रदेश रोक सेवा आमोगको गठन, काभ, कतवव्म, अङ्झधकाय य कामवङ्जवङ्झधका 
सम्फन्धभा व्मवस्था गनव फनेको ऐन 

 

प्रस्तावना:  प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा, स्थानीम 
सयकायी सेवा, प्रदेश प्रहयी सेवा, प्रदेश अनङ्टसन्धान व्मूयो, प्रदेश सङ्गङ्छठत 
सॊस्थाको सेवा तथा स्थानीम तहको सङ्गङ्छठत सॊस्थाको सेवाको ऩदभा 
उऩमङ्टक्त उम्भेदवायको छनौटभा स्वच्छता तथा ङ्झनष्ऩऺता कामभ गयी 
मोग्मता प्रणारीराई प्रवर्द्वन गदै साववजङ्झनक प्रशासनराई सऺभ, सङ्टदृढ य 
सेवाभङ्टखी फनाउन प्रदेश रोक सेवा आमोगको गठन, काभ, कतवव्म, 
अङ्झधकाय य कामवङ्जवङ्झधराई व्मवङ्ञस्थत गनव वाञ्छनीम बएकोरे, 
 प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

ऩङ्चयच्छेद–१ 

प्रायङ्ञम्बक 

1. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “प्रदेश रोक सेवा 
 आमोग ऐन,   २०७6” यहेको छ।  

  (२) मो ऐन तङ्टरून्त प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

2. ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा,-  

(क) “अङ्ञततमायवारा” बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कङ्ट नै 
ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनव सक्ने अङ्झधकायी सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ख) “अध्मऺ” बङ्ङारे आमोगको अध्मऺ सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ग) “आमोग” बङ्ङारे दपा ४ फभोङ्ञजभ गङ्छठत प्रदेश रोक 
सेवा आमोग सम्झनङ्ट ऩछव। 
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(घ) “केन्रीम कामावरम” बङ्ङारे प्रदेश रोक सेवा आमोगको 
केन्रीम कामावरम सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ङ) “तोङ्जकएको” वा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन 
अन्तगवत फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकए वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
सम्झनङ्ट ऩछव। 

(च) “प्रदेश” बङ्ङारे प्रदेश नॊ.3 सम्झनङ्ट ऩछव। 

(छ) “प्रदेश अन्म सयकायी सेवा” बङ्ङारे प्रदेश ङ्झनजाभती 
सेवा, प्रदेश प्रहयी सेवा य प्रदेश अनङ्टसन्धान व्मूयो 
फाहेकका प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ गठन बएका अन्म 
सयकायी सेवा सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ज) “प्रदेश अनङ्टसन्धान व्मूयो” बङ्ङारे प्रदेश कानूनद्वाया 
गठन बएको प्रदेश अनङ्टसन्धान व्मूयो सम्झनङ्ट ऩछव। 

(झ)  “प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा” बङ्ङारे प्रदेश प्रहयी सेवा, प्रदेश 
अनङ्टसन्धान व्मूयो य प्रदेश अन्म सयकायी सेवा तथा 
प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा होइन बनी प्रदेश कानूनद्वाया 
तोङ्जकएको सेवा फाहेकको प्रदेश सयकायको सेवा 
सम्झनङ्ट ऩछव ।   

(ञ) “प्रदेश प्रहयी सेवा” बङ्ङारे कानूनद्वाया गठन बएको 
प्रदेश प्रहयी सेवा सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ट) “प्रदेश सबा” बङ्ङारे सॊङ्जवधानको धाया 176 
फभोङ्ञजभको प्रदेश सबा सम्झनङ्ट ऩछव। 
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(ठ) “प्रदेश सयकाय” बङ्ङारे प्रदेश नॊ. 3 को भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् 
सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ड) “रोक सेवा आमोग” बङ्ङारे सॊङ्जवधानको धाया 242 
फभोङ्ञजभको रोक सेवा आमोग सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ढ) “सङ्गङ्छठत सॊस्था” बङ्ङारे प्रदेश ङ्जवश्वङ्जवद्यारम फाहेकका 
ऩचास प्रङ्झतशत वा सोबन्दा फढी शेमय वा जामजेथाभा 
प्रदेश सयकायको स्वाङ्झभत्व वा ङ्झनमन्त्रण बएको 
सॊस्थान, कम्ऩनी, फैंक, सङ्झभङ्झत वा प्रदेश कानून 
फभोङ्ञजभ स्थाङ्जऩत वा प्रदेश सयकायद्वाया गङ्छठत आमोग, 
सॊस्थान, प्राङ्झधकयण, ङ्झनगभ, प्रङ्झतष्ठान, फोडव, केन्र, 
ऩङ्चयषद् य मस्तै प्रकृङ्झतका अन्म सङ्गङ्छठत सॊस्था सम्झनङ्ट 
ऩछव।  

(ण) “सदस्म” बङ्ङारे आमोगको सदस्म सम्झनङ्ट ऩछव य सो 
शब्दरे अध्मऺ सभेतराई जनाउॉछ। 

(त) “साभान्म ङ्झसर्द्ान्त” बङ्ङारे स्थानीम सयकायी सेवा, 
प्रदेश प्रहयी सेवा, प्रदेश अनङ्टसन्धान व्मूयो, प्रदेश अन्म 
सयकायी सेवाको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य फढङ्टवा गदाव वा 
प्रदेशका सङ्गङ्छठत सॊस्था वा स्थानीम तहको सङ्गङ्छठत 
सॊस्थाको सेवाको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, फढङ्टवा य कङ्ट नै 
कभवचायीराई ङ्जवबागीम कायवाही गदाव अऩनाउनङ्ट ऩने 
साभान्म ङ्झसर्द्ान्त सम्झनङ्ट ऩछव।  
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(थ) “स्थानीम तह” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरका 
सम्झनङ्ट ऩछव।  

(द) “स्थानीम सयकायी सेवा” बङ्ङारे सॊङ्जवधानको धाया 
285 को उऩधाया (3) फभोङ्ञजभ कानूनद्वाया गठन 
हङ्टने स्थानीम सेवा सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ध) “स्थानीम तहको सॊगङ्छठत सॊस्थाको सेवा” बङ्ङारे 
स्थानीम तहभा स्थानीम कानून फभोङ्ञजभ गठन बएका 
स्थानीम तहको सङ्गङ्छठत सॊस्थाको सेवा सम्झनङ्ट ऩछव।  

(न) “सॊङ्जवधान” बङ्ङारे नेऩारको सॊङ्जवधान सम्झनङ्ट ऩछव। 

 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

प्रदेश रोक सेवा आमोग 

3. ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत: (१) अध्मऺ य सदस्मको ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग प्रदेश 
 प्रभङ्टख सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनव देहाम फभोङ्ञजभको एक ङ्झसपाङ्चयस 
 सङ्झभङ्झत यहनेछ्- 

(क) भङ्टतमभन्त्री         -अध्मऺ 

(ख) प्रदेश सबाको सबाभङ्टख   -सदस्म 

(ग) प्रदेश सबाको ङ्जवऩऺी दरको नेता  -सदस्म 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतरे मस 
 ऐन फभोङ्ञजभ अध्मऺ य सदस्म हङ्टन मोग्म व्मङ्ञक्तहरूभध्मेफाट 
 सभानङ्टऩाङ्झतक सभावेशी ङ्झसर्द्ान्तका आधायभा अध्मऺ तथा 
 सदस्मको नाभ ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनेछ। 
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  (३) उऩदपा (2) फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस गदाव कम्तीभा एक 
 जना सदस्म फीस वषव वा सोबन्दा फढी अवङ्झधसम्भ कङ्ट नै सयकायी 
 सेवाभा यहेका व्मङ्ञक्तहरुभध्मेफाट य फाॉकी सदस्म ङ्जवऻान, प्रङ्जवङ्झध, 
 करा, साङ्जहत्म, कानून, जनप्रशासन, सभाज शास्त्र वा याङ्जष्डम 
 जीवनका अन्म ऺेत्रभा शोध, अनङ्टसन्धान, अध्माऩन वा अन्म कङ्ट नै 
 भहत्वऩूणव कामव गयी तमाङ्झत प्राप्त गयेको व्मङ्ञक्तहरुभध्मेफाट गनङ्टव 
 ऩनेछ। 

4. आमोगको गठन: (१) आमोगभा कम्तीभा एक जना भङ्जहरा हङ्टने 
 गयी अध्मऺ सङ्जहत फढीभा तीन जना सदस्म यहनेछन।् 

  (२) प्रदेश प्रभङ्टखरे दपा (३) को उऩदपा (१) 
 फभोङ्ञजभको ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा अध्मऺ य सदस्महरु 
 ङ्झनमङ्टक्त गनेछ। 

  तय त्मस्तो व्मङ्ञक्त ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टनङ्ट ऩूवव कनै सयकायी वा 
 सयकायी कोषफाट सङ्टङ्जवधा प्राप्त गने गयी कङ्ट नै ऩदभा कामवयत यहेको 
 बए सो ऩदफाट याजीनाभा ङ्छदई स्वीकृत बएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

  (३) अध्मऺरे प्रदेश प्रभङ्टख सभऺ य सदस्मरे 
 अध्मऺसभऺ आ्नो कामवबाय सम्हा्नङ्ट अङ्ञघ अनङ्टसूची-१ 
 फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ऩद तथा गोऩनीमताको सऩथ ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

  (४) अध्मऺ य सदस्मको ऩदावङ्झध ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएको ङ्झभङ्झतरे 
 छ वषवको हङ्टनेछ। 
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5. अध्मऺ तथा सदस्मको मोग्मता: देहामको मोग्मता बएको व्मङ्ञक्त 
 आमोगको अध्मऺ वा सदस्मको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग मोग्म 
 हङ्टनेछ:- 

(क) भान्मता प्राप्त ङ्जवश्वङ्जवद्यारमफाट स्नातकोत्तय उऩाङ्झध 
प्राप्त गयेको,  

(ख) ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टॉदाका फखत कङ्ट नै याजनीङ्झतक दरको 
सदस्म नयहेको, 

(ग) अध्मऺको हकभा ऩैंतारीस वषव य सदस्मको 
हकभा ऩैंतीस वषव उभेय ऩूया बएको, 

(घ) उच्च नैङ्झतक चङ्चयत्र बएको। 

6. ऩद ङ्चयक्त हङ्टने अवस्था: देहामको कङ्ट नै अवस्थाभा आमोगको अध्मऺ 
 वा सदस्मको ऩद ङ्चयक्त हङ्टनेछ्- 

(क) ङ्झनजरे प्रदेश प्रभङ्टख सभऺ ङ्झरङ्ञखत याजीनाभा 
ङ्छदएभा, 

(ख) ङ्झनजको उभेय ऩैंसठ्ठी वषव ऩूया बएभा, 
(ग) दपा ८ को उऩदपा (5) फभोङ्ञजभ ऩदभङ्टक्त 

बएभा, 
(घ) शायीङ्चयक वा भानङ्झसक अस्वस्थताको कायणरे 

सेवाभा यही कामवसम्ऩादन गनव असभथव यहेको 
बनी प्रदेश सयकायरे गठन गयेको भेङ्झडकर 
फोडवरे ङ्छदएको ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा दपा ३ को 
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उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतको 
ङ्झसपाङ्चयसभा प्रदेश प्रभङ्टखरे ऩदभङ्टक्त गयेभा, 

(ङ) ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा। 

7. ऩङ्टन्ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टन नसक्ने व्मवस्था: (1) अध्मऺ वा सदस्मको ऩङ्टन: 
 ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टन सक्ने छैन य ङ्झनज कङ्ट नै ऩङ्झन सयकायी सेवाभा 
 ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग ग्राह्य हङ्टने छैन। 

  (२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
 अध्मऺ य सदस्म देहामको ऩदभा  ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग ग्राह्य हङ्टन 
 सक्नेछ्- 

(क) सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकामको ऩदाङ्झधकायीको ऩदभा 
ङ्झनमङ्टक्त हङ्टन, 

(ख) आमोगको सदस्म सोही आमोगको अध्मऺ 
ऩदभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टन, 

(ग) कङ्ट नै याजनीङ्झतक ऩदभा वा कङ्ट नै ङ्जवषमको 
अनङ्टसन्धान, जाॉचफङ्टझ वा छानङ्जवन गने वा कङ्ट नै 
ङ्जवषमको अध्ममन वा अन्वेषण गयी याम, भन्तव्म 
वा ङ्झसपाङ्चयस ऩेश गने कङ्ट नै ऩदभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टन। 

  (३) आमोगको कङ्ट नै सदस्म सोही आमोगको अध्मऺ 
 ऩदभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टने बएभा ङ्झनजको ऩदावङ्झध गणना गदाव ङ्झनज सदस्म 
 बएको अवङ्झध सभेतराई जोडी गणना गङ्चयनेछ। 

8. आयोऩको प्रस्ताव सम्फन्धी व्मवस्था: (१) सॊङ्जवधान वा प्रचङ्झरत 
 कानून गम्बीय उ्रङ्घन गयेको, कामवऺ भताको अबाव वा खयाफ 
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 आचयण बएको वा इभान्दायीऩूववक आ्नो ऩदीम कतवव्मको ऩारना 
 नगयेको वा आचायसॊङ्जहताको गम्बीय उ्रङ्घन गयेको कायणरे 
 आ्नो ऩदीम ङ्ञजम्भेवायी ऩूया गनव नसकेको बनी प्रदेश सबाका 
 एक चौथाई सदस्मरे अध्मऺ वा सदस्म ङ्जवरुर्द् आयोऩको प्रस्ताव 
 ऩेश गनव सक्नेछन।् 

  (२) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ प्रस्ताव ऩेश बएऩङ्झछ सो 
 कायवाहीको टङ्टङ्गो नरागेसम्भ त्मस्तो सदस्मरे आ्नो ऩदको कङ्ट नै 
 ऩङ्झन कामव सम्ऩादन गनव ऩाउने छैन। 

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रस्ताव प्राप्त बएको 
 ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदन ऩङ्झछको कङ्ट नै फैठकभा छरपर हङ्टनेगयी प्रदेश 
 सबाको सबाभङ्टखरे ङ्छदन य सभम तोक्नेछ। 

  (4) उऩदपा (3) फभोङ्ञजभ प्रदेश सबाभा प्रस्तङ्टत बएको 
 प्रस्ताव तीन भहीनाङ्झबत्र टङ्टङ्गो नरागेभा त्मस्तो प्रस्ताव स्वत् 
 ङ्झनङ्ञष्िम हङ्टनेछ। 

  (5) उऩदपा (2) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे ऩदभङ्टक्त गने 
 बनी ङ्झसपाङ्चयस सङ्जहतको प्रस्ताव प्रदेश सबाभा ऩेश गयेभा य प्रदेश 
 सबाभा तत्कार कामभ यहेको सम्ऩूणव सदस्म सॊतमाको दङ्टई ङ्झतहाई 
 फहङ्टभतरे प्रस्ताव ऩाङ्चयत गयेभा अध्मऺ वा सदस्म ऩदफाट भङ्टक्त 
 हङ्टनेछ। 

  (६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ ऩदभङ्टक्त बएको व्मङ्ञक्तरे 
 त्मस्तो ऩदफाट ऩाउने कङ्ट नै सङ्टङ्जवधा ङ्झरन य बङ्जवष्मभा कङ्ट नै ऩङ्झन 
 साववजङ्झनक ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त वा भनोनमन हङ्टन सक्ने छैन। 
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9. सेवाका शतव, ऩाङ्चयश्रङ्झभक य सङ्टङ्जवधा: (१) आमोगका अध्मऺ य 
 सदस्मको सेवाका शतव, ऩाङ्चयश्रङ्झभक य सङ्टङ्जवधा प्रदेश कानूनरे तोके 
 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

  (2) आमोगका अध्मऺ य सदस्म आ्नो ऩदभा फहार 
 यहेसम्भ ङ्झनजहरूराई भकाव ऩने गयी सेवाका शतव, ऩाङ्चयश्रङ्झभक य 
 सङ्टङ्जवधा ऩङ्चयवतवन गङ्चयने छैन।  

  तय चयभ आङ्झथवक ङ्जवशृ्रॊखरताका कायण सॊकटकार 
 घोषणा बएको अवस्थाभा मो व्मवस्था रागू हङ्टने छैन।  
 

ऩङ्चयच्छेद-3 

आमोगको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय 

10.  आमोगको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय:  (१) प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा, 
 प्रदेश अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गङ्छठत सॊस्थाको सेवा, स्थानीम 
 सयकायी सेवा वा स्थानीम तहको सङ्गङ्छठत सॊस्थाको सेवाको ऩदभा 
 ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग उऩमङ्टक्त उम्भेदवाय छनौट गनव ऩयीऺा सञ्चारन 
 गनङ्टव आमोगको कतवव्म हङ्टनेछ। 

  (२) प्रदेश प्रहयी सेवा य प्रदेश अनङ्टसन्धान व्मूयोको 
 ऩदऩूङ्झतवका राङ्झग ङ्झरइने ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा आमोगरे सञ्चारन गनेछ। 

  (३) प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा, 
 प्रदेश सङ्गङ्छठत सॊस्थाको सेवाभा, स्थानीम सयकायी सेवा वा स्थानीम 
 तहको सङ्गङ्छठत सॊस्थाको सेवाभा स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गदाव आमोगको 
 ऩयाभशव ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 
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  (४) प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहफाट ङ्झनवृत्तीबयण ऩाउने 
 ऩदभा आमोगको ऩयाभशव ङ्जवना स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गङ्चयने छैन। 

  (५) देहामका ङ्जवषमभा आमोगको ऩयाभशव ङ्झरनङ्ट ऩनेछ्- 

(क) प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी 
सेवाको ऩद य स्थानीम सयकायी सेवाको ऩदभा 
छ भङ्जहनाबन्दा फढी सभमका राङ्झग ङ्झनमङ्टङ्ञक्त 
गदाव उम्भेदवायको उऩमङ्टक्तताको ङ्जवषमभा, 

(ख) प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी 
सेवा, प्रदेश सङ्गङ्छठत सॊस्थाको सेवा य स्थानीम 
सयकायी सेवा तथा स्थानीम तहको सङ्गङ्छठत 
सॊस्थाको सेवाको ऩदभा कभवचायीको सेवा, शतव 
सम्फन्धी कानूनको ङ्जवषमभा, 

(ग) प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी 
सेवा, प्रदेश सङ्गङ्छठत सॊस्थाको सेवा य स्थानीम 
सयकायी सेवा तथा स्थानीम तहको सङ्गङ्छठत 
सॊस्थाको सेवाको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, फढङ्टवा य 
ङ्जवबागीम कायवाही गदाव अऩनाउनङ्ट ऩने 
ङ्झसर्द्ान्तको ङ्जवषमभा, 

(घ) प्रदेश प्रहयी सेवा य प्रदेश अनङ्टसन्धान व्मूयोको 
ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त तथा फढङ्टवा गदाव अऩनाउनङ्ट ऩने 
ङ्झसर्द्ान्तको ङ्जवषमभा, 
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(ङ) कङ्ट नै एक प्रकायको प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा वा 
स्थानीम सयकायी सेवाको ऩदफाट अको 
प्रकायको प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा वा स्थानीम 
सयकायी सेवाको ऩदभा वा प्रदेश अन्म सयकायी 
सेवाफाट प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा वा स्थानीम 
सयकायी सेवाको ऩदभा सरुवा वा फढङ्टवा गदाव 
वा सेवा ऩङ्चयवतवन वा स्थानान्तयण गदाव 
उम्भेदवायको उऩमङ्टक्तताको ङ्जवषमभा, 

(च) आमोगको ऩयाभशव ङ्झरनङ्ट नऩने अवस्थाको ऩदभा 
फहार यहेको कभवचायीराई आमोगको ऩयाभशव 
ङ्झरनङ्ट ऩने अवस्थाको ऩदभा स्थामी सरुवा वा 
फढङ्टवा गने ङ्जवषमभा, 

(छ) प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा 
वा स्थानीम सयकायी सेवाको कभवचायीराई 
ङ्छदइने ङ्जवबागीम सजामको ङ्जवषमभा। 

  (६) आमोगरे आ्नो काभ, कतवव्म य अङ्झधकायभध्मे कङ्ट नै 
 काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय आमोगको अध्मऺ वा कङ्ट नै सदस्म वा 
 प्रदेश सयकायको कभवचायीराई तोङ्जकएको शतवको अधीनभा यही 
 प्रमोग तथा ऩारना गने गयी प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ। 

  (७) आमोगको अन्म काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए 
 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद–४ 

आमोगको कामव सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 

11. आमोगको कामावरमको स्थाऩना: (१) आमोगको कामव सञ्चारन 
 तथा व्मवस्थाऩनको राङ्झग प्रदेश याजधानीभा एक केन्रीम कामावरम 
 यहनेछ।  

  (2) आमोगरे प्रदेश ङ्झबत्रको अन्म स्थानभा आवश्मकता 
 अनङ्टसाय आमोग अन्तगवतका कामावरम स्थाऩना गनव सक्नेछ। 

  (३) आमोगको सॊगठन सॊयचना य कभवचायीको दयफन्दी 
 आमोगको ङ्झसपाङ्चयसभा प्रदेश सयकायरे स्वीकृत गये फभोङ्ञजभ 
 हङ्टनेछ।  

12. आमोगको फैठक: (१) सॊङ्जवधान, मो ऐन य अन्म प्रचङ्झरत कानून 
 फभोङ्ञजभ आमोगरे गनङ्टव ऩने सफै काभ आमोगको फैठकफाट ङ्झनणवम 
 बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

  (२) आमोगको फैठक आवश्मकता अनङ्टसाय अध्मऺरे 
 तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थानभा फस्नेछ। 

  (3) आमोगको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ। 
 अध्मऺको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा फङ्चयष्ठ सदस्मरे फैठकको अध्मऺता 
 गनेछ। 

 (४) अध्मऺ वा अध्मऺको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा अध्मऺता गने 
 फङ्चयष्ठ सदस्म य एकजना सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभा आमोगको फैठक 
 फस्न सक्नेछ। 
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  (५) आमोगको फैठकभा फहङ्टभतको ङ्झनणवम भान्म हङ्टनेछ य 
 भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता गने व्मङ्ञक्तरे ङ्झनणावमक भत 
 ङ्छदनेछ। 

  (६) आमोगको ङ्झनणवम आमोगको सङ्ञचवरे प्रभाङ्ञणत 
 गनेछ। 

  (७) आमोगको फैठक सम्फन्धी अन्म कामवङ्जवङ्झध आमोग 
 आपैं रे ङ्झनधावयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

13. कामवङ्जवबाजन: अध्मऺ य सदस्मको कामवङ्जवबाजन आमोगरे तोके 
 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

14. कभवचायी सम्वन्धी व्मवस्था: आमोगको कामव सञ्चारन तथा 
 व्मवस्थाऩनको राङ्झग आवश्मक ऩने कभवचायीको व्मवस्था प्रदेश 
 सयकायरे गनेछ।  

15. सम्ऩकव  याख्न य याम ङ्झरन सक्ने: (१) आमोगरे आ्नो काभ 
 कतवव्मको सम्फन्धभा प्रदेश सयकायको कङ्ट नै भन्त्रारम, ङ्जवबाग, 
 कामावरम वा साववजङ्झनक सॊस्थासॉग सोझै सम्ऩकव  याख्न य सङ्टझाव वा 
 याम ङ्झरन सक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
 प्रदेश सयकायफाट ङ्झनणवम हङ्टनङ्ट ऩने आमोगसॉग सम्फङ्ञन्धत कङ्ट नै 
 ङ्जवषमभा सम्ऩकव  यातदा भङ्टतमभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामावरम 
 भापव त याख्नङ्ट ऩनेछ। 



खण्ड ३) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क २३ प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७६।०६।२८ 

 

15 

  (३) आमोगरे आ्नो काभ कायवाहीसॉग सम्फङ्ञन्धत 
 सॊवैधाङ्झनक तथा कानूनी प्रश्नको सम्फन्धभा सयकायी ङ्झनकाम वा भङ्टतम 
 न्मामाङ्झधवक्ताको याम ङ्झरन सक्नेछ। 

16. रोक सेवा आमोगसॉग ऩयाभशव ङ्झरन सक्ने: आमोगरे ऩयीऺा 
 सञ्चारन सम्फन्धी काभ कायवाहीका सम्फन्धभा रोक सेवा 
 आमोगसॉग सहमोग, याम, ऩयाभशव तथा सङ्टझाव ङ्झरन सक्नेछ। 

17. प्रङ्झतयऺा गने: (1) आमोगरे आ्नो तपव फाट कङ्ट नै अड्डा अदारतभा 
 ङ्झनवेदन ङ्छदन वा भङ्टद्दा चराउन वा त्मसको राङ्झग आवश्मक ङ्झरखत 
 तमाय गनव य प्रङ्झतयऺा गनव वा आमोग ङ्जवरूर्द् कसैरे कङ्ट नै कानूनी 
 कायवाही चराएभा वा भङ्टद्दा दामय गयेभा ङ्झरङ्ञखत जवाप वा प्रङ्झतउत्तय 
 ङ्छदन वा प्रङ्झतयऺा गनव भङ्टतम न्मामाङ्झधवक्ता, अन्म कानून व्मवसामी वा 
 दङ्टवैको सेवा ङ्झरन सक्नेछ।  

  (2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ अन्म कानून व्मवसामीको 
 याम ङ्झरनङ्ट ऩने बएभा अन्म कानून व्मवसामीको याम ङ्झरनङ्ट अङ्ञघ 
 भङ्टतम न्मामाङ्झधवक्ताको ऩयाभशव ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

  तय भङ्टतम न्मामाङ्झधवक्ताको ऩद ङ्चयक्त यहेको अवस्थाभा 
 भङ्टतम न्मामाङ्झधवक्ताको ऩयाभशव ङ्जवना अन्म कानून व्मवसामीको याम 
 ङ्झरन मस उऩदपारे फाधा ऩङ्टर् माएको भाङ्झनने छैन।  
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ऩङ्चयच्छेद–५ 

ऩयीऺा सञ्चारन, ऩदऩूङ्झतव, ऩदसॊतमा ङ्झनधावयण य कामवताङ्झरका 
सम्फन्धी व्मवस्था 

18. ऩयीऺा सञ्चारन: (१) आमोगरे प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म 
 सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गङ्छठत सॊस्थाको सेवा, स्थानीम सयकायी 
 सेवा य स्थानीम तहको सङ्गङ्छठत सॊस्थाको सेवाको ऩदभा कभवचायी 
 ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग उऩमङ्टक्त उम्भेदवायको छनौट गदाव ङ्झरङ्ञखत 
 ऩयीऺाको अङ्झतङ्चयक्त देहामको कङ्ट नै एक वा एकबन्दा फढी 
 ऩयीऺाको तङ्चयका अऩनाउन सक्नेछ:–  

(क) प्रमोगात्भक ऩयीऺा,  
(ख) अन्तवावताव,  
(ग) आमोगरे सभम सभमभा तोकेका अन्म 

तङ्चयका।  

  (२) प्रदेश प्रहयी सेवा य प्रदेश अनङ्टसन्धान व्मूयोको 
 ऩदऩूङ्झतवका राङ्झग ङ्झरइने ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा आमोगरे सञ्चारन गनेछ। 

19. ऩयीऺाको भाध्मभ बाषा: (१) आमोगरे सञ्चारन गने ङ्झरङ्ञखत 
 ऩयीऺाको भाध्मभ बाषा सॊघीम सयकायी काभकाजको बाषा हङ्टनेछ।   

  (२) उऩदपा (१) भा रेङ्ञखएको बाषाको अङ्झतङ्चयक्त अॊग्रजेी 
 वा प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनधावयण गङ्चयएको सयकायी काभकाजको 
 बाषा सभेत ऩयीऺाको भाध्मभ बाषा हङ्टन सक्नेछ। 

20. ऩदऩूङ्झतव गने तङ्चयका: (१) प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म 
 सयकायी सेवा वा स्थानीम सयकायी सेवाको ङ्चयक्त ऩदऩूङ्झतव गदाव सेवा 
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 सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानूनभा उ्रेख बएको प्रङ्झतशत फभोङ्ञजभ 
 ऩदसॊतमा ङ्झनधावयण गयी खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगता तथा फढङ्टवाद्वाया गङ्चयनेछ।  

  (२) खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगता तथा फढङ्टवाद्वाया ऩदऩूङ्झतव गदाव ङ्झरइने 
 ऩयीऺाको तङ्चयका तथा ऩयीऺा दस्तङ्टय, दयखास्तको ढाॉचा, दयखास्त 
 पायाभ दस्तङ्टय य ऩयीऺा सम्फन्धी अन्म व्मवस्था आमोगरे तोके 
 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

21. ऩदऩूङ्झतवको राङ्झग भाग गने: अङ्ञततमायवारारे प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा, 
 प्रदेश अन्म सयकायी सेवा वा स्थानीम सयकायी सेवाको ङ्चयक्त ऩद 
 ऩूङ्झतव गनवको राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभको भाग पायाभभा सम्फङ्ञन्धत 
 सेवा, सभूह, उऩसभूह, शे्रणी,  तह, ऩदसॊतमा,  ङ्झनधावङ्चयत कामव ङ्जववयण 
 य न्मूनतभ मोग्मता सभेत उ्रेख गयी आमोगभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।  

22. भाग सङ्करन य ऩदसॊतमा ङ्झनधावयण: (१) आमोगरे प्रदेश ङ्झनजाभती 
 सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा वा स्थानीम सयकायी सेवाको ङ्चयक्त 
 ऩदऩूङ्झतव गनवको राङ्झग भाग सङ्करन गनेछ। 

  (२) भाग प्राप्त बएऩङ्झछ आमोगरे सेवा सम्फन्धी प्रचङ्झरत 
 कानूनभा ङ्झनधावयण गङ्चयएको प्रङ्झतशतका आधायभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
 ऩदसॊतमा ङ्झनधावयण गनेछ। 

  (३) ऩदसॊतमा ङ्झनधावयण बइसकेऩङ्झछ प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक 
 ऩयीऺाद्वाया ङ्चयक्त ऩदऩूङ्झतव गङ्चयने ऩदको ऩयीऺाको ऩाठ्यिभ तमाय बए 
 नबएको मङ्जकन गनङ्टव ऩनेछ। ऩाठ्यिभ तमाय नबएको वा बइयहेको 
 ऩाठ्यिभभा ऩङ्चयभाजवन गनङ्टवऩने बएभा सोको आवश्मक व्मवस्था 
 ङ्झभराई ङ्जवऻाऩन प्रकाशन गनङ्टव ऩनेछ। 
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  (४) आमोगरे ङ्जवऻाऩन प्रकाशन गनङ्टवबन्दा अगाङ्झड 
 आवश्मक देङ्ञखएभा सङ्करन बएको ङ्चयक्त ऩद सॊतमा मङ्जकन गनव 
 सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ। मसयी रेखी आएभा 
 सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे सात ङ्छदनङ्झबत्र मङ्जकन ङ्जववयण उऩरव्ध गयाउनङ्ट 
 ऩनेछ। 

23. ऩदऩूङ्झतवको ङ्जवऻाऩन वा ऩयीऺा यद्द वा सॊशोधन गनव सक्ने: (१) 
 आमोगरे प्रकाशन गयेको ङ्जवऻाऩन फभोङ्ञजभ ऩदऩूङ्झतव गनङ्टव नऩने वा 
 ऩद आवश्मक नबएको बनी ऩयीऺा सञ्चारन हङ्टनङ्ट अगावै सम्फङ्ञन्धत 
 ङ्झनकामरे त्मस्तो ङ्जवऻाऩन यद्द वा सॊशोधन गनव भनाङ्झसव 
 कायणसङ्जहत ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध गयेभा आमोगरे त्मस्तो ङ्जवऻाऩन यद्द 
 वा सॊशोधन गनव सक्नेछ। 

  (२) आमोगरे सञ्चारन गयेको ऩयीऺाको कङ्ट नै ऩयीऺा 
 केन्रभा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको अङ्झनमङ्झभतता बएभा वा कङ्ट नै फाधा अवयोध 
 उत्ऩङ्ङ बई आॊङ्ञशक वा ऩूणवरूऩरे ऩयीऺा सञ्चारन हङ्टन नसकेभा 
 आमोगरे कायण जनाई सो ङ्छदनको ऩयीऺा वा सोसॉग सम्फङ्ञन्धत 
 ङ्जवऻाऩनको आॊङ्ञशक वा सम्ऩूणव ऩयीऺा यद्द गनव सक्नेछ। 

24. ऩदऩूङ्झतवको ङ्जवऻाऩन प्रकाशन गने: (१) दपा 2२ को उऩदपा (२) 
 फभोङ्ञजभ ऩदसॊतमा ङ्झनधावयण बएऩङ्झछ आमोगरे खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगता 
 तथा फढङ्टवाद्वाया ऩदऩूङ्झतव गनव छङ्ट ट्टाछङ्ट टै्ट ङ्जवऻाऩन प्रकाशन गनेछ।   

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रकाशन गङ्चयने ङ्जवऻाऩनभा 
 दयखास्त पायाभ फङ्टझाउने म्माद, ङ्चयक्त ऩदसॊतमा, ऩयीऺाको तङ्चयका, 
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 ऩयीऺा दस्तङ्टय, मोग्मता रगामत तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कङ्ट याहरू 
 सभेत खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ।  

25. ऩयीऺा दस्तङ्टय ङ्जपताव ङ्छदने:  दपा २3 को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ 
 ङ्जवऻाऩन यद्द बएभा ऩयीऺा दस्तङ्टय फाऩत फङ्टझाएको यकभ सम्फङ्ञन्धत 
 ऩयीऺाथॉको फैंक खाताभा जम्भा गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

  तय त्मस्तो यकभ प्राप्त गनव ऩयीऺाथॉरे दयखास्त पायभभा 
 फैंक खाता सम्फन्धी ङ्जववयण उ्रेख गयेको हङ्टनङ्ट ऩनेछ।  

26. ऩङ्टन् ऩदसॊतमा ङ्झनधावयण गने: (१) एकऩटक ऩदसॊतमा ङ्झनधावयण गयी 
 ङ्जवऻाऩन प्रकाशन बइसकेऩङ्झछ देहामको अवस्था ऩनव आएभा त्मस्तो 
 ऩदको सभेत ऩङ्टन् ऩदसॊतमा ङ्झनधावयण गनङ्टव ऩनेछ्- 

(क) दयखास्त नऩयेको, 
(ख) ऩयीऺाभा कङ्ट नै ऩङ्झन उम्भेदवाय उऩङ्ञस्थत 

नबएको, 
(ग) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाभा कङ्ट नै ऩङ्झन उम्भेदवाय उत्तीणव 

हङ्टन नसकेको, 
(घ) ऩदऩूङ्झतवको ङ्जवऻाऩन अनङ्टसायको आवश्मक 

सॊतमाभा उम्भेदवाय ङ्झसपाङ्चयस नबएको, 
(ङ) ऩदऩूङ्झतवको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस बई सम्फङ्ञन्धत 

उम्भेदवायरे ङ्झनमङ्टङ्ञक्त नङ्झरएको य सो ऩदभा 
ङ्झसपाङ्चयस गनव वैकङ्ञ्ऩक उम्भेदवाय नबएको, 

(च) अदारतको आदेश वा अन्म कङ्ट नै कायणरे 
ङ्जवऻाऩन यद्द वा खायेज बएको। 
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  (2) उऩदपा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) य (घ) भा 
 जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सभावेशी तपव को ङ्जवऻाऩनको 
 हकभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

  (3) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अवस्था ऩयेभा 
 अङ्झधकृतस्तयको ऩदको हकभा आमोगरे य सहामकस्तयको 
 ऩदको हकभा ङ्जवऻाऩन प्रकाशन गने आमोग वा आमोग 
 अन्तगवतको कामावरमरे ङ्चयक्त ऩदको भाग गयी ऩठाउन 
 सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई सोको जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। मसयी 
 जानकायी प्राप्त बएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे सो ऩद सभेत 
 सभावेश गयी भाग गनङ्टव ऩनेछ। 

  (4) उऩदपा (3) फभोङ्ञजभ सहामकस्तयको ऩदको 
 हकभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा जानकायी गयाएको ङ्जववयण ङ्जवऻाऩन 
 प्रकाशन गने आमोग अन्तगवतको कामावरमरे आमोगभा सभेत 
 ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

27. साङ्जवककै प्रङ्जिमाफाट ऩदऩूङ्झतव गङ्चयने: दपा 22 फभोङ्ञजभ ऩदसॊतमा 
 ङ्झनधावयण बई ऩदऩूङ्झतवको राङ्झग ङ्जवऻाऩन बएकोभा अदारतको आदेश 
 वा अन्म कङ्ट नै कायणरे ऩदऩूङ्झतव प्रङ्जिमा स्थङ्झगत बएकोभा सो 
 पङ्ट कङ्ट वा बएऩङ्झछ साङ्जवककै प्रङ्जिमाफाट उक्त ऩदको ऩूङ्झतव गङ्चयनेछ। 

28. कामवताङ्झरका फनाउने: (१) आमोगरे प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा, प्रदेश 
 अन्म सयकायी सेवा वा स्थानीम सयकायी सेवाको ऩदभा ऩदऩूङ्झतवका 
 राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने सम्वन्धभा देहामका कङ्ट याहरू सभावेश गयी 
 तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा वाङ्जषवक कामवताङ्झरका फनाउनेछ्- 
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(क) प्रङ्झतशत ङ्झनधावयण, 
(ख) ङ्जवऻाऩन प्रकाशन, 
(ग) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा सञ्चारन, 
(घ) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको नतीजा प्रकाशन, 
(ङ) प्रमोगात्भक ऩयीऺा, 
(च) अन्तवावताव, 
(छ) ङ्झसपाङ्चयस,  

(ज) अन्म प्रासॊङ्झगक कङ्ट याहरू। 

  (२) प्रायङ्ञम्बक ऩयीऺा ङ्झरइने ऩदको राङ्झग प्रायङ्ञम्बक 
 ऩयीऺा कामविभ सभेत वाङ्जषवक कामवताङ्झरकाभा सभावेश गनङ्टव 
 ऩनेछ। 

  (३) आमोगरे आ्नो वाङ्जषवक कामवताङ्झरकाको फायेभा 
 सम्फङ्ञन्धत सफैको जानकायीका राङ्झग आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्जवङ्झबङ्ङ 
 भाध्मभफाट प्रचाय–प्रसायको व्मवस्था गनेछ। 

  (४) वाङ्जषवक कामवताङ्झरकाभा साभान्मतमा हेयपेय गङ्चयने 
 छैन। 

29. ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभको प्रमोग गनव सक्ने: आमोगरे ङ्चयक्त ऩदको भाग, 
 ऩदऩूङ्झतवको ङ्जवऻाऩन, ऩयीऺा सञ्चारन, नङ्झतजा प्रकाशन रगामत 
 काभभा उऩमङ्टक्तताको आधायभा ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभको प्रमोग गनव 
 सक्नेछ।  

30. आमोगको काभभा सहमोग गनङ्टव ऩने: (१) आमोगको ऩयीऺा 
 सम्फन्धी कामव सम्ऩादनका राङ्झग सयकायी कामावरम वा ङ्ञशऺण 
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 सॊस्थारे आमोगको भाग फभोङ्ञजभ कभवचायी, बवन वा कऺा कोठा 
 उऩरब्ध गयाई सहमोग गनङ्टव ऩनेछ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आमोगको काभभा सॊरग्न 
 कभवचायीको ऩाङ्चयश्रङ्झभक य बवन वा कऺा कोठा प्रमोग गये 
 फाऩतको बाडा यकभ आमोगरे ङ्छदनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद–६ 

शैङ्ञऺक मोग्मता य ऩाठ्यिभ सम्फन्धी व्मवस्था 
31. शैङ्ञऺक मोग्मताको ङ्झनधावयण: (१) प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा, प्रदेश 
 अन्म सयकायी सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा, प्रदेश प्रहयी सेवा, 
 प्रदेश अनङ्टसन्धान व्मूयो, प्रदेश सङ्गङ्छठत सॊस्थाको सेवा वा स्थानीम 
 तहको सङ्गङ्छठत सॊस्थाको सेवाको ऩदको खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगताफाट ऩूङ्झतव 
 गङ्चयने कङ्ट नै ऩदको राङ्झग आवश्मक ऩने न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता 
 ङ्झनधावयण गनव देहाम फभोङ्ञजभको शैङ्ञऺक मोग्मता ङ्झनधावयण सङ्झभङ्झत 
 यहनेछ्- 

(क) अध्मऺ वा आमोगरे तोकेको  

आमोगको सदस्म       -सॊमोजक 

(ख) आमोगका सङ्ञचव         -सदस्म 

(ग) सम्फङ्ञन्धत सेवा सभूह सञ्चारन गने 

भन्त्रारमका सङ्ञचव        -सदस्म 

(घ) आमोगरे तोकेको सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषम 

ङ्जवऻ     -सदस्म 
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(ङ) आमोगको सम्फङ्ञन्धत भहाशाखा प्रभङ्टख 
    -सदस्म सङ्ञचव 

  (२) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे प्रदेश प्रहयी 
 सेवा, प्रदेश अनङ्टसन्धान व्मूयो, प्रदेश सङ्गङ्छठत सॊस्थाको सेवा वा 
 स्थानीम तहको सङ्गङ्छठत सॊस्थाको सेवाभा ऩूङ्झतव गङ्चयने ऩदको राङ्झग 
 आवश्मक ऩने न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता ङ्झनधावयण गदाव सम्फङ्ञन्धत 
 प्रदेश प्रहयी वा प्रदेश अनङ्टसन्धान व्मूयो वा प्रदेश सङ्गङ्छठत सॊस्था वा 
 स्थानीम तहको सङ्गङ्छठत सॊस्था सञ्चारन गने ङ्झनकामको ऩयाभशव 
 ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

  (3) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
 कङ्ट नै उम्भेदवायरे कङ्ट नै ङ्जवश्वङ्जवद्यारम वा ङ्ञशऺण सॊस्थाफाट प्राप्त 
 गयेको शैङ्ञऺक मोग्मता उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभको कङ्ट नै 
 ऩदको राङ्झग ङ्झनधावयण गङ्चयएका शैङ्ञऺक मोग्मता सयह छ, छैन बङे्ङ 
 सम्फन्धभा आमोगरे रोक सेवा आमोगरे ङ्झनधावयण गयेको आधाय 
 य भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ ङ्झनणवम गनङ्टव ऩनेछ। 

  (४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे आन्तङ्चयक 
 प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺाद्वाया ऩदऩूङ्झतव हङ्टने प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा, 
 प्रदेश अन्म सयकायी सेवा वा स्थानीम सयकायी सेवाको ऩदको 
 शैङ्ञऺक मोग्मता ङ्झनधावयण गनेछ। 

32. ऩाठ्यिभ सङ्झभङ्झत: (1) आमोगरे ङ्झरने ऩयीऺाको ऩाठ्यिभ ङ्झनभावण 
 तथा ऩङ्चयभाजवन गनव आमोगरे देहाम फभोङ्ञजभको ऩाठ्यिभ सङ्झभङ्झत 
 गठन गनेछ्- 
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(क) अध्मऺ वा आमोगरे तोकेको 
आमोगको सदस्म                 -सॊमोजक        

(ख) आमोगका सङ्ञचव                 -सदस्म 

(ग) सम्फङ्ञन्धत सेवा सभूह सञ्चारन 

 गने भन्त्रारमको सङ्ञचव            -सदस्म 

(घ) आमोगरे तोकेको सम्फङ्ञन्धत  

 ङ्जवषम ङ्जवऻ                      -सदस्म 

(ङ) आमोगको सम्फङ्ञन्धत भहाशाखा 
 प्रभङ्टख                -सदस्म सङ्ञचव 

  (2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे प्रदेश सयकायका 
 ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्त्रारम, प्रदेश प्रहयी, प्रदेश अनङ्टसन्धान व्मूयो, प्रदेश अन्म 
 सयकायी सेवा सञ्चारन गने ङ्झनकाम य प्रदेश वा स्थानीम तहको 
 सङ्गङ्छठत सॊस्थाभा कामवयत ऩदाङ्झधकायीहरुराई फैठकभा आभन्त्रण 
 गनव सक्नेछ। 

33. ऩाठ्यिभ ङ्झनभावण: (१) आमोगरे प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा, प्रदेश 
 अन्म सयकायी सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गङ्छठत 
 सॊस्थाको सेवा वा स्थानीम तहको सङ्गङ्छठत सॊस्थाको सेवा, सभूह 
 तथा उऩसभूहको ऩदको राङ्झग आवश्मकता अनङ्टसाय ऩाठ्यिभ 
 ङ्झनभावण गनेछ।  

  (2) प्रदेश प्रहयी सेवा य प्रदेश अनङ्टसन्धान व्मूयोको 
 ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको ऩाठ्यिभ ङ्झनभावण गदाव आमोगको ऩयाभशव ङ्झरनङ्ट 
 ऩनेछ। 
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  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩाठ्यिभ ङ्झनभावण गदाव 
 आवश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ऩदको कामव ङ्जवश्लेषण गयी त्मस्तो 
 ऩदको कामव ङ्जववयण य शैङ्ञऺक मोग्मता सभेतराई आधाय ङ्झरनङ्ट 
 ऩनेछ।  

  (4) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩाठ्यिभ ङ्झनभावण गदाव 
 ऩाठ्यिभ रागू हङ्टने ङ्झभङ्झत, प्रत्मेक ङ्जवषमको ऩूणावङ्क, उत्तीणावङ्क, 
 ऩयीऺा प्रणारी, ऩयीऺाको भाध्मभ बाषा, प्रश्नको अङ्कबाय य सभम 
 सभेतका कङ्ट याहरु सभावेश गनङ्टव ऩनेछ। 

34. ऩाठ्यिभ ङ्झनभावण प्रङ्जिमा: (१) दपा ३3 फभोङ्ञजभ ऩाठ्यिभ 
 ङ्झनभावण तथा ऩङ्चयभाजवन गनङ्टवऩने बएभा त्मस्तो ऩदको राङ्झग ङ्जवऻाऩन 
 गनङ्टवबन्दा अगावै ऩाठ्यिभ ङ्झनभावण हङ्टने गयी सम्फङ्ञन्धत शाखारे 
 दपा ३2 फभोङ्ञजभको ऩाठ्यिभ सङ्झभङ्झतको फैठक फोराउनङ्ट 
 ऩनेछ। 

  (२) ऩाठ्यिभ सङ्झभङ्झतको फैठकभा ऩाठ्यिभ 
 ङ्झनभावण/ऩङ्चयभाजवन गनङ्टव ऩने सेवा, सभूह तथा उऩसभूह अन्तगवतको 
 ऩदको ऩाठ्यिभ ङ्झनभावण/ऩङ्चयभाजवन सम्फन्धी प्रायङ्ञम्बक छरपर 
 गयी आवश्मक ङ्झनदेशन सङ्जहत ङ्जवषम ङ्जवशेषऻ वा दऺहरूराई 
 ऩाठ्यिभको प्रायङ्ञम्बक भस्मौदा तमाय गनव रगाउनङ्ट ऩनेछ। 

  (3) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ तमाय बएको भस्मौदा प्राप्त 
 बएऩङ्झछ ऩाठ्यिभ सङ्झभङ्झतभा आवश्मकता अनङ्टसाय सो ङ्जवषमसॉग 
 सम्फङ्ञन्धत अन्म ङ्जवशेषऻ वा दऺहरूराई सभेत सभावशे गयाई 
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 अङ्ञन्तभ भस्मौदा तमाय गनङ्टव ऩनेछ य मसयी तमाय बएको भस्मौदा 
 स्वीकृङ्झतका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टव ऩनेछ। 

  (४) ऩाठ्यिभ सङ्झभङ्झतफाट ङ्झसपाङ्चयस बएको ऩाठ्यिभको 
 भस्मौदाभा सम्फङ्ञन्धत सेवा, सभूह सञ्चारन गने भन्त्रारम, 
 सङ्ञचवारम, ङ्झनकाम तथा सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमका ङ्जवशेषऻको याम 
 प्रङ्झतङ्जिमा ङ्झरन सङ्जकनेछ। 

  (५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ याम प्रङ्झतङ्जिमा भाग बएभा 
 त्मस्ता ङ्झनकामरे अङ्जवरम्व आ्नो याम प्रङ्झतङ्जिमा आमोगभा 
 ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

  (६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ प्राप्त याम प्रङ्झतङ्जिमा 
 उऩमङ्टक्तताका आधायभा ऩाठ्यिभको भस्मौदाभा सभामोजन गयी 
 सम्फङ्ञन्धत शाखारे ऩाठ्यिभ स्वीकृङ्झतको ङ्झनङ्झभत्त आमोग सभऺ 
 ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

  (७) ऩाठ्यिभ सङ्झभङ्झतरे ऩाठ्यिभको भस्मौदा तमाय गनव 
 मस दपाभा रेङ्ञखएदेङ्ञख फाहेकका अन्म आवश्मक व्मवस्था सभेत 
 गनव सक्नेछ। 

35. ऩाठ्यिभ ङ्झनभावण गदाव ध्मान ङ्छदनङ्टऩने कङ्ट याहरू: ऩाठ्यिभ ङ्झनभावण 
 गदाव दपा 33 य दपा 34 को अधीनभा यही देहामको 
 कङ्ट याहरूभा ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩनेछ्- 

(क) सम्फङ्ञन्धत ऩदको स्तयसॉग ङ्झभ्ने ङ्जकङ्झसभको हङ्टनङ्ट 
ऩने, 
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(ख) सम्फङ्ञन्धत ऩदको राङ्झग तोङ्जकएको न्मूनतभ शैङ्ञऺक 
मोग्मतासॉग ङ्झभ्दोजङ््ट दो हङ्टनङ्ट ऩने, 

(ग) सभ–साभङ्जमक ङ्जवषमवस्तङ्ट सभेङ्जटएको हङ्टनङ्ट ऩने। 

ऩङ्चयच्छेद–७ 

ङ्जवऻाऩन प्रकाशन तथा दयखास्त पायाभको छानङ्जवन य स्वीकृङ्झत 

सम्फन्धी व्मवस्था 
 

36. ङ्जवऻाऩन प्रकाशन गने: (१) प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺाद्वाया ऩदऩूङ्झतव 
 हङ्टने ऩदहरूको ऩूङ्झतव गनवको राङ्झग आमोगरे ङ्जवऻाऩन प्रकाशन 
 गनेछ। 

  (२) आमोगरे ऩदऩूङ्झतवका राङ्झग ङ्जवऻाऩन प्रकाशन गदाव 
 ङ्चयक्त ऩदसॊतमा, सेवा, सभूह तथा उऩसभूह, शे्रणी वा तह, 
 आवश्मक न्मूनतभ मोग्मता, ताङ्झरभ वा अनङ्टबव आवश्मक ऩने बए 
 सो ताङ्झरभ वा अनङ्टबव दयखास्त दस्तङ्टय, ऩयीऺा दस्तङ्टय, दयखास्त 
 पायाभ फङ्टझाउने म्माद  य स्थान, ऩयीऺा हङ्टने ङ्झभङ्झत तथा 
 ऩयीऺाको तङ्चयका य भाध्मभ बाषा सभेत खङ्टराई प्रदेशको ङ्जवङ्झबङ्ङ 
 बागभा प्रचाय-प्रसाय हङ्टनसक्ने गयी आमोगको फङ्टरेङ्जटन, 
 याङ्जष्डमस्तयको कङ्ट नै दैङ्झनक सभाचाय ऩङ्झत्रका, आमोगको वेबसाइट 
 तथा आवश्मकता अनङ्टसाय सञ्चायका अन्म भाध्मभ भापव त ङ्जवऻाऩन 
 प्रकाशन गनङ्टव ऩनेछ। 

  (3) ज्मेष्ठता य कामवसम्ऩादन भू्माङ्कनद्वाया हङ्टने फढङ्टवा, 
 कामवऺ भताका आधायभा हङ्टने फढङ्टवा तथा कामवसम्ऩादन तथा 
 अनङ्टबवको भू्माङ्कनफाट हङ्टने फढङ्टवाको सभामोजनद्वाया ऩदऩूङ्झतव हङ्टने 
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 ऩदहरुको ऩूङ्झतव गनव उऩदपा (2) फभोङ्ञजभका ङ्जववयणहरु खङ्टराई 
 सूचना प्रकाशन गनङ्टव ऩनेछ ।  

  (4) ङ्जवऻाऩन प्रकाशन गदाव िभश् ज्मेष्ठता य 
 कामवसम्ऩादन भू्माङ्कनद्वाया हङ्टने फढङ्टवा, कामवऺ भताको आधायभा 
 हङ्टने फढङ्टवा, कामवसम्ऩादन तथा अनङ्टबवको भू्माङ्कनको आधायभा हङ्टने 
 फढङ्टवाको सभामोजन, प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺाद्वाया हङ्टने फढङ्टवा य 
 खङ्टरा तपव को छङ्ट ट्टाछङ्ट टै्ट सूचना प्रकाशन गनङ्टव ऩनेछ। त्मसयी 
 ङ्जवऻाऩन प्रकाशन गदाव सभावेशी सभूहको छङ्ट ट्टा छङ्ट टै्ट ङ्जवऻाऩन नम्फय 
 कामभ गनङ्टव ऩनेछ। खङ्टरा य सभावेशी सभूहको ङ्जवऻाऩन प्रकाशन 
 गदाव खङ्टराको ऩङ्जहरे य त्मसऩङ्झछ सभावेशी सभूहको िभानङ्टसाय 
 ङ्जवऻाऩन नम्फय कामभ गनङ्टव ऩनेछ। 

  तय एकीकृत ऩयीऺा प्रणारी रागू बएको 
 सेवा/सभूह/उऩसभूहको ऩदको ङ्जवऻाऩन प्रकाशन गदाव ऩदसॊतमा 
 छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट उ्रेख गयी खङ्टरातपव  एउटा य सभावेशी सभूहको राङ्झग 
 छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट ङ्जवऻाऩन नम्फय प्रमोग गनङ्टव ऩनेछ। त्मसयी ङ्जवऻाऩन 
 प्रकाशन गदाव देहामका कङ्ट याहरु खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ्- 

(क) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाफाट अन्तवावतावका राङ्झग छनौट 
बएका उम्भेदवायको नङ्झतजा प्रकाशन गदाव 
खङ्टरातपव  वणावनङ्टिभका आधायभा एकभङ्टष्ट रुऩभा 
नतीजा प्रकाशन हङ्टने कङ्ट या,  

(ख) सभावेशी सभूह तपव को ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺ ा नङ्झतजाफाट 
अन्तवावतावका राङ्झग छनौट बएका उम्भेदवायको 
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नङ्झतजा प्रकाशन गदाव सेवा/सभूह/उऩसभूहको 
छङ्ट ट्टाछङ्ट टै्ट नङ्झतजा प्रकाशन नगयी सभावेशी सभूहको 
भात्र छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट वणावनङ्टिभको आधायभा नङ्झतजा 
प्रकाशन हङ्टने कङ्ट या, 

(ग) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाफाट अन्तवावतावका राङ्झग छनौट 
बएका उम्भेदवायरे अन्तवावताव हङ्टनङ्ट अङ्ञघ 

सेवा/सभूह/उऩसभूहको प्राथङ्झभकतािभ अङ्झनवामव 
रुऩभा बनङ्टवऩने कङ्ट या, 

(घ) खण्ड  (ग)  फभोङ्ञजभ  प्राथङ्झभकतािभ  बदाव  
उ्रेख नगयेको सेवा/सभूह/उऩसभूहभा ङ्झसपाङ्चयस 
नगङ्चयने कङ्ट या, 

(ङ) सभावेशी सभूहतपव  ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाफाट अन्तवावतावका 
राङ्झग छनौट बएका उम्भेदवायरे सभावेशी सभूह 
योज्न नऩाउने कङ्ट या, 

(च) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाफाट अन्तवावतावका राङ्झग एकबन्दा 
फढी खङ्टरा तथा सभावेशी सभूहभा छनौट बएका 
उम्भेदवायको ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा ऩश्चातका सफै 
ऩयीऺा एक ऩटक भात्र ङ्झरइने य 
सेवा/सभूह/उऩसभूहको ऩदको एकभङ्टष्ट 

मोग्मतािभ प्रकाशन हङ्टने कङ्ट या, 
(छ) अन्म आवश्मक कङ्ट या। 
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  (5) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्जवऻाऩन प्रकाशन गदाव एउटै 
 प्रश्नऩत्रको भाध्मभफाट बएको ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाफाट अन्तवावतावका 
 राङ्झग एकबन्दा फढी खङ्टरा तथा सभावेशी सभूहभा छनौट हङ्टने 
 उम्भेदवायको ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा ऩश्चातका सफै ऩयीऺा एक ऩटक 
 भात्र ङ्झरइने य एकभङ्टष्ट मोग्मतािभ प्रकाशन हङ्टने कङ्ट या सभेत 
 खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। 

  (6) ङ्जवऻाऩन प्रकाशन गदाव तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ङ्जवऻाऩन 
 नम्फय प्रमोग गनङ्टव ऩनेछ। 

  (7) तोङ्जकएको अङ्झधकृतस्तयबन्दा भाङ्झथको ऩदभा खङ्टरा 
 प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺाफाट ऩदऩूङ्झतवको राङ्झग ङ्जवऻाऩन प्रकाशन गदाव 
 देहामका कङ्ट याहरु सभेत खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ्- 

(क) देहाम फभोङ्ञजभको ङ्झनकामभा यही अङ्झधकृतस्तयभा 
गयेको काभको अनङ्टबव ऩेश बएकोभा त्मस्तो 
ऩदको ङ्झनमङ्टङ्ञक्तऩत्र वा कयायनाभा य सेवा अवङ्झध 
प्रभाङ्ञणत गङ्चयएको सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको ऩत्रको 
आधायभा त्मस्तो सेवाराई भान्मता ङ्छदने कङ्ट या्- 

(1) ङ्झनजाभती तथा अन्म सयकायी ङ्झनकाम, 

(2) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा 
स्थानीम तहको सयकायको ऩूणव वा 
आॊङ्ञशक स्वाङ्झभत्वभा सॊचाङ्झरत सॊगङ्छठत 
सॊस्था,  
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(3) ङ्जवकास सङ्झभङ्झत ऐन, २०१३ फभोङ्ञजभ 
गङ्छठत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, 

(4) ङ्जवशेष ऐनद्वाया  स्थाङ्जऩत सॊस्था वा ङ्झनकाम, 

(5) सॊमङ्टक्त याष्ड सॊघ, मसका अॊग तथा 
ङ्जवङ्ञशङ्जष्टकृत ङ्झनकाम, 

(6) अन्तय सयकायी ऺेत्रीम तथा अन्तयावङ्जष्डम 

सॊगठनहरु, 
(7) ङ्जवश्वङ्जवद्यारमको आॊङ्झगक क्माम्ऩस, 

(8) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम, 

(9) रोक सेवा आमोग वा आमोगरे भान्मता 
प्रदान गयी सूचीकृत गयेका याङ्जष्डम तथा 
अन्तयावङ्जष्डम गैय सयकायी सॊगङ्छठत सॊस्था। 

(ख) खण्ड (क) भा उ्रेख बए फाहेकको अन्म 
ङ्झनकामको अनङ्टबव ऩेश गयेकोभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्तऩत्र वा 
कयायनाभा य सेवा प्रभाङ्ञणत गङ्चयएको सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामको ऩत्रको अङ्झतङ्चयक्त सम्बव बएसम्भ 
त्मस्तो ङ्झनकामभा अङ्झधकृत स्तयका कभवचायी 
बनावको प्रङ्जिमा, मोग्मता, सॊगठन सॊयचना 
रगामत कभवचायीको सेवाका शतव सभेतका 
ङ्जवषम सभावेश गङ्चयएको ङ्झनमभ वा ङ्जवङ्झनमभ वा 
ङ्झनदेङ्ञशका वा कामवङ्जवङ्झध सभेत ऩेश गनङ्टव ऩने य 
त्मस्तो ङ्झनमभ वा ङ्जवङ्झनमभ वा ङ्झनदेङ्ञशका वा 
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कामवङ्जवङ्झधभा बएको व्मवस्था फभोङ्ञजभ 
तोङ्जकएको अङ्झधकृतस्तयभा बनाव बएको मङ्जकन 
हङ्टने अनङ्टबवराई भात्र भान्मता ङ्छदने कङ्ट या, 

(ग) सयकायी कभवचायीरे अन्म सॊगङ्छठत सॊस्थाभा 
काभ गयेको अनङ्टबव ऩेश गयेभा सयकायको ऩूवव 
स्वीकृङ्झतको ऩत्र तथा सो अवङ्झधको ङ्जवदा 
स्वीकृङ्झतको ऩत्र सॊरग्न बएभा भात्र त्मस्तो 
अनङ्टबवराई भान्मता ङ्छदने कङ्ट या, 

(घ)  एउटै अवङ्झधभा दङ्टई वा सोबन्दा फढी ङ्झनकामभा 
काभ गयेको बएभा ऩूया सभम काभ  गयेको कङ्ट नै 
एकको अनङ्टबव भात्र गणना गने कङ्ट या, 

(ङ) ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ऩत्र वा कयायनाभाभा नै आॊङ्ञशक रुऩभा 
काभ गने उ्रेख बएकोभा सो अनङ्टबवराई 
भान्मता नङ्छदने कङ्ट या,  

(च) एक वषवबन्दा कभ अवङ्झधको अस्थामी वा कयाय 
सेवाको अनङ्टबवराई गणना नगने कङ्ट या, 

(छ) सहामकस्तयभा ऩदाङ्झधकाय यही अङ्झधकृतस्तयभा 
कामभ भङ्टकामभ वा ङ्झनङ्झभत्त बई सेवा गयेको 
अनङ्टबवराई भान्मता नङ्छदने कङ्ट या, 

(ज)  तोङ्जकएको अङ्झधकृतस्तयबन्दा भाङ्झथको ऩदको 
जङ्टन सेवा, सभूहको ऩदभा आवेदन गने हो, सो 
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सेवा, सभूहको ऩदको राङ्झग तोङ्जकएको न्मूनतभ 
शैङ्ञऺक मोग्मताराई भान्मता प्रदान गने कङ्ट या, 

(झ)  ङ्झनमङ्टङ्ञक्तऩत्र वा कयायनाभाभा उङ्ञ्रङ्ञखत ऩद, 
नाभफाट अङ्झधकृतस्तय नखङ्टरेकोभा सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामरे सो ऩद अङ्झधकृतस्तयको बनी प्रभाङ्ञणत 
गयेको ऩत्र सॊरग्न गनङ्टव ऩने कङ्ट या। 

  (8) मस दपा फभोङ्ञजभ दयखास्त पायाभ फङ्टझाउने म्माद 
 ङ्छदॉदा ऩङ्जहरो ऩटक ङ्जवऻाऩन प्रकाशन बएको ङ्झभङ्झतरे कम्तीभा 
 एक्काइस ङ्छदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

  (9) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
 ताऩङ्झन दयखास्त पायाभ फङ्टझाउने म्माद सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे सात 
 ङ्छदन ङ्झबत्र ऩयीऺा दस्तङ्टयको दोब्फय दस्तङ्टय ङ्झतयी दयखास्त पायाभ 
 फङ्टझाउन सङ्जकनेछ ।  

  (10) आमोगरे प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी 
 सेवा वा स्थानीम सयकायी सेवाको ङ्चयक्त ऩदऩूङ्झतव गनवको राङ्झग 
 कामवताङ्झरका फनाई वषवको एक ऩटक ङ्जवऻाऩन प्रकाशन गनेछ ।  

  (11) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
 ताऩङ्झन कङ्ट नै ङ्जवशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयी दयखास्त पायाभ फङ्टझाउने म्माद 
 थऩ गनव आवश्मक छ बङे्ङ आमोगराई रागेभा आमोगरे दयखास्त 
 पायाभ फङ्टझाउने म्माद थऩ गनव सक्नेछ। 

37. दयखास्त पायाभको ढाॉचा: (१) खङ्टरा तथा आन्तङ्चयक 
 प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺा, कामवऺ भताको भू्माङ्कनद्वाया तथा ज्मेष्ठता 
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 य कामवसम्ऩादन भू्माङ्कनद्वाया हङ्टने फढङ्टवा, कामवसम्ऩादन तथा 
 अनङ्टबवको भू्माङ्कनद्वाया हङ्टने फढङ्टवा, कामवसम्ऩादन तथा अनङ्टबवको 
 भू्माङ्कनद्वाया हङ्टने फढङ्टवा सभामोजन य एकीकृत ऩयीऺा प्रणारी 
 रागू बएको ऩदको राङ्झग खङ्टरातपव को दयखास्त पायाभको ढाॉचा 
 तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

  (2) आमोगरे वेबसाइट भापव त उऩरव्ध गयाएको 
 दयखास्त पायाभ बयी आमोगफाट ङ्झनधावयण बए फभोङ्ञजभको 
 पाइरभा सॊरग्न गयी फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। त्मसयी ङ्झनधावयण नबएको 
 अवस्थाभा जङ्टनसङ्टकै येकडव पाइरभा सॊरग्न गयी फङ्टझाउन 
 सङ्जकनेछ। 

  (3) उम्भेदवायरे आमोगफाट ङ्झनधावयण बएको फाहेक अन्म 
 ङ्जकङ्झसभको दयखास्त पायाभ फङ्टझाएभा त्मस्तो पायाभ स्वीकाय 
 गङ्चयने छैन। 

38. दयखास्त छानङ्जवन गने: (१) खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺाको 
 राङ्झग प्रकाङ्ञशत ङ्जवऻाऩन अनङ्टसाय ऩनव आएका दयखास्त उऩय देहाम 
 फभोङ्ञजभ छानङ्झफन गनङ्टव ऩनेछ्- 

(क) उम्भेदवायरे दयखास्त पायाभभा ङ्जवऻाऩन 
नम्फय, ऩद, सेवा, सभूह, उऩसभूह, शे्रणी/तह, 
नाभ, थय, ठेगाना य जन्भ ङ्झभङ्झत खङ्टराएको छ, 
छैन, 
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(ख) सम्फङ्ञन्धत सेवा, सभूह सम्फन्धी प्रचङ्झरत 
कानूनभा उ्रेख बए फभोङ्ञजभ उम्भेदवायको 
उभेय ऩङ्टगेको वा नाघेको छ, छैन,  

(ग) दयखास्त ऩेश गयेको ऩदको राङ्झग आवश्मक 
ऩने सम्फङ्ञन्धत सेवा/सभूह सम्फन्धी प्रचङ्झरत 
कानूनभा उ्रेख बए फभोङ्ञजभको न्मूनतभ 
शैङ्ञऺक मोग्मता ऩङ्टगेको छ, छैन, 

तय ङ्जवऻाऩनभा उङ्ञ्रङ्ञखत शैङ्ञऺक 
मोग्मता नबई सोही ङ्जवषमको भाङ्झथ्रो शैङ्ञऺक 
मोग्मता यहेछ बने सो मोग्मताराई नै न्मूनतभ 
शैङ्ञऺक मोग्मता ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ। 

(घ) सम्फङ्ञन्धत सेवा, सभूह सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभको न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩत्र वा रब्धाङ्क ङ्जववयणऩत्र (ट्रान्स्कृप्ट) 
वा रब्धाङ्कऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ दयखास्त साथ 
सॊरग्न छ, छैन, 

(ङ) दयखास्त साथ सॊरग्न शैङ्ञऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩत्र जायी गने ङ्ञशऺण सॊस्था भान्मता 
प्राप्त ङ्ञशऺण सॊस्था ङ्झबत्र ऩछव, ऩदैन,  

(च) सभकऺता य सम्वर्द्ता ङ्झनधावयण गनङ्टवऩने 
शैङ्ञऺक प्रभाणऩत्रको सभकऺता य सम्वर्द्ता 
ङ्झनधावयण बएको छ, छैन, 



खण्ड ३) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क २३ प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७६।०६।२८ 

 

36 

(छ) एकीकृत ऩयीऺा प्रणारी अन्तगवत न्मूनतभ 
शैङ्ञऺक मोग्मता छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट तोङ्जकएको 
सेवा/सभूह/उऩसभूहको ङ्जवऻाऩनभा 
उम्भेदवायरे प्राप्त गयेको न्मूनतभ शैङ्ञऺक 
मोग्मताको भूर ङ्जवषम उ्रेख गयेको छ, 
छैन, 

(ज) एकीकृत ऩयीऺा प्रणारी अन्तगवत न्मूनतभ 
शैङ्ञऺक मोग्मता छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट तोङ्जकएको 
सेवा/सभूह/उऩसभूहको ङ्जवऻाऩनभा शैङ्ञऺक 
मोग्मताको आधायभा सॊबाव्म उम्भेदवाय हङ्टन 
सक्ने सेवा/सभूह/उऩसभूहको भहरभा सङ्केत 
ङ्ञचन्ह रगाएको छ, छैन, 

(झ) एकीकृत ऩयीऺा प्रणारी अन्तगवत ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ऐङ्ञच्छक प्राङ्ञऻक ङ्जवषम तोङ्जकएको ऩदको 
ङ्जवऻाऩनभा उम्भेदवायरे ऩयीऺा ङ्छदन चाहेको 
ऐङ्ञच्छक प्राङ्ञऻक ङ्जवषम उ्रेख गयेको छ, 
छैन, 

(ञ) ताङ्झरभ वा अनङ्टबव चाङ्जहनेभा सोको 
प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सॊरग्न गयेको छ, छैन, 

(ट) नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
सॊरग्न गयेको छ, छैन, 
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(ठ) दयखास्त पायाभभा हारसारै ङ्ञखङ्ञचएको पोटो 
टाॉस गयेको य उम्भेदवायरे पोटो सभेतभा ऩने 
गयी दस्तखत गयेको छ, छैन, 

(ड) दयखास्तसाथ ङ्जवऻाऩनभा उङ्ञ्रङ्ञखत ऩयीऺा 
दस्तङ्टय दाङ्ञखरा गयेको यङ्झसद वा बौचय सॊरग्न 
गयेको छ, छैन, 

(ढ) दयखास्तसाथ सम्फङ्ञन्धत कागजातहरूको एक-
एक प्रङ्झत प्रङ्झतङ्झरऩी सॊरग्न गयेको छ, छैन, 

(ण) प्रायङ्ञम्बक ऩयीऺा हङ्टने बनी तोङ्जकएको सेवा, 
सभूह वा उऩसभूहको ऩदको भूर ऩयीऺाको 
राङ्झग प्रायङ्ञम्बक ऩयीऺा उत्तीणव गयेको प्रभाण 
सॊरग्न गयेको छ, छैन, 

(त) दयखास्तभा उम्भेदवायरे दस्तखत तथा ्माप्चे 
सहीछाऩ गयेको छ, छैन, 

(थ) व्मावसाङ्जमक ऩङ्चयषद् भा दताव हङ्टनङ्टऩने ऩदको 
उम्भेदवायको हकभा सम्फङ्ञन्धत व्मावसाङ्जमक 
ऩङ्चयषद् भा दताव बए, नबएको वा दताव नवीकयण 
गयेको छ, छैन, 

(द) सभावेशी तपव को दयखास्त फङ्टझाउने 
उम्भेदवायरे सभावेङ्ञशता मङ्जकन हङ्टने प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभको प्रभाण ऩेश गयेको छ, 
छैन। 
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  (२) आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺा य कामवऺ भताका 
 आधायभा हङ्टने फढङ्टवाको राङ्झग प्रकाङ्ञशत ङ्जवऻाऩन अनङ्टसाय ऩनव 
 आएका दयखास्त पायाभहरू उऩय देहाम फभोङ्ञजभ छानङ्झफन गनङ्टव 
 ऩनेछ्- 

(क) उम्भेदवायरे दयखास्त पायाभभा ङ्जवऻाऩन 
नम्फय, ऩद, सेवा, सभूह, उऩसभूह, शे्रणी/तह, 
नाभ, थय, ठेगाना य जन्भ ङ्झभङ्झत खङ्टराएको छ, 
छैन, 

(ख) दयखास्त  ऩेश  गयेको  ऩदको  राङ्झग  
आवश्मक  ऩने  सम्फङ्ञन्धत सेवा, सभूह 
सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको न्मूनतभ 
शैङ्ञऺक मोग्मता ऩङ्टगेको छ, छैन, 

तय ङ्जवऻाऩनभा उङ्ञ्रङ्ञखत शैङ्ञऺक 
मोग्मता नबई सोही ङ्जवषमको भाङ्झथ्रो शैङ्ञऺक 
मोग्मता यहेछ बने सो मोग्मताराई नै न्मूनतभ 
शैङ्ञऺक मोग्मता ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ। 

(ग) सम्फङ्ञन्धत  सेवा  सम्फन्धी  प्रचङ्झरत  कानून  
फभोङ्ञजभको  न्मूनतभ  शैङ्ञऺक  मोग्मताको 
प्रभाणऩत्र वा रब्धाङ्कऩत्र (ट्रान्स्कृप्ट)को प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
दयखास्त साथ सॊरग्न छ, छैन, 
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(घ) दयखास्तसाथ सॊरग्न शैङ्ञऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩत्र जायी गने ङ्ञशऺण सॊस्था भान्मता 
प्राप्त ङ्ञशऺण सॊस्था ङ्झबत्र ऩछव, ऩदैन, 

(ङ) ङ्जवऻाऩन बएको ऩदसॉग सम्फङ्ञन्धत सेवा, सभूह 
तथा उऩसभूहको एक शे्रणी/तह भङ्टङ्झनको ऩदभा 
सेवा सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानूनभा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ सेवा अवङ्झध ऩूया गयेको छ, छैन य 
सोको प्रभाण ऩेश गयेको छ, छैन, 

(च) दयखास्त  पायाभभा  ङ्झनङ्छदवष्ट  गङ्चयएको  
स्थानभा  सम्फङ्ञन्धत  कामावरम  प्रभङ्टख/ 
ङ्जवबागीम प्रभङ्टखफाट यीतऩूववक प्रभाङ्ञणत बएको 
छ, छैन,  

(छ) सभकऺता य सम्वर्द्ता ङ्झनधावयण गनङ्टवऩने 
शैङ्ञऺक प्रभाणऩत्रको सभकऺता य सम्वर्द्ता 
ङ्झनधावयण बएको छ, छैन, 

(ज) दयखास्तभा उम्भेदवायरे दस्तखत तथा ्माप्चे 
सहीछाऩ गयेको छ, छैन, 

(झ) व्मावसाङ्जमक ऩङ्चयषद् भा दताव हङ्टनङ्टऩने ऩदको 
उम्भेदवायको हकभा सम्फङ्ञन्धत व्मावसाङ्जमक 
ऩङ्चयषद् भा दताव बएको वा दताव नवीकयण 
गङ्चयएको छ, छैन, 
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(ञ) प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺाद्वाया हङ्टने फढङ्टवाको 
हकभा दयखास्तसाथ ङ्जवऻाऩनभा उङ्ञ्रङ्ञखत 
ऩयीऺा दस्तङ्टय दाङ्ञखर गयेको यङ्झसद वा बौचय 
सॊरग्न गयेको छ, छैन, 

(ट) दयखास्त पायाभसाथ ऩेश गयेका प्रभाणऩत्रका 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩहरूको ङ्जववयण (तेङ्चयज) सभावेश 
गयेको छ, छैन,  

(ठ) सभावेशी तपव को दयखास्त फङ्टझाउने 
उम्भेदवायरे सभावेङ्ञशता मङ्जकन हङ्टने प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभको प्रभाण ऩेश गयेको छ, 
छैन। 

  (3) तोङ्जकएको अङ्झधकृतस्तयको ऩदभा खङ्टरा 
 प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺा भापव त ऩदऩूङ्झतवको राङ्झग प्रकाङ्ञशत ङ्जवऻाऩन 
 अनङ्टसाय ऩनव आएका दयखास्त पायाभहरु उऩय दपा 36 को 
 उऩदपा (7) फभोङ्ञजभका ङ्जवषमहरु सभेत छानङ्जवन गनङ्टव ऩनेछ। 

  (4) दयखास्त छानङ्झफन गदाव ऩेश गयेको प्रभाणऩत्र वा 
 ङ्जववयण सम्फन्धभा ङ्छद्वङ्जवधा बएभा त्मस्तो दयखास्त सम्फन्धभा 
 ङ्छद्वङ्जवधा ऩयेको ङ्जववयण खङ्टराई ङ्छद्वङ्जवधा ऩयेको ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत 
 शाखा प्रभङ्टख सभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

  (5) उऩदपा (4) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको ङ्जवषमका 
 सम्फन्धभा आवश्मकतानङ्टसाय ङ्जवशेषऻ वा दऺ वा सेवा, सभूह 
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 सञ्चारन गने भन्त्रारमको याम ङ्झरई आमोगरे आवश्मक ङ्झनणवम 
 गनव सक्नेछ। 

39. दयखास्त स्वीकृत गने: (१) दपा 38 फभोङ्ञजभ दयखास्त छानङ्झफन 
 गदाव यीत ऩङ्टगकेो य सूचनाभा उङ्ञ्रङ्ञखत अन्म शतवहरू ऩूया बएको 
 देङ्ञखएभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो दयखास्तराई स्वीकृत 
 गनङ्टव ऩनेछ। 

  (२) खङ्टरा तथा आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺाको 
 हकभा दयखास्त स्वीकृत बए ऩङ्झछ उम्भेदवायराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
 योर नॊम्फय कामभ गयी सम्फङ्ञन्धत दयखास्त पायाभभा यहेको 
 ऩयीऺाको प्रवेशऩत्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

  (3) उम्भेदवायराई ङ्छदइने ऩयीऺाको प्रवेशऩत्रभा दयखास्त 
 स्वीकृत गने कामावरमको नाभ, स्वीकृत गने कभवचायीको नाभ, थय, 

 ऩद खङ्टराई कामावरमको छाऩ सभेत रगाउनङ्ट ऩने य उम्भेदवायको 
 पोटोभा उम्भेदवाय य स्वीकृत गने कभवचायीरे दस्तखत गनङ्टव 
 ऩनेछ। 

  (४) ऩयीऺाको प्रवेशऩत्रभा उ्रेख बएका शतवहरू 
 उम्भेदवायरे ऩारना गनङ्टव ऩनेछ। 

40. दयखास्त अस्वीकृत गने: (१) आमोगका कामावरमभा ऩेश बएका 
 दयखास्तहरू उऩय छानङ्झफन गदाव ङ्जवऻाऩन/सूचनाभा उङ्ञ्रङ्ञखत 
 प्रावधानहरू ऩूया बएको नदेङ्ञखएभा त्मस्तो दयखास्त अस्वीकृत गनङ्टव 
 ऩनेछ। 
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  (२) एकऩटक स्वीकृत गयी प्रवेशऩत्र जायी बएको 
 दयखास्तभा ऩङ्झछ कङ्ट नै कैङ्जपमत देङ्ञखएभा त्मस्तो दयखास्त 
 अस्वीकृत गयी प्रवेशऩत्र यद्द गनव सङ्जकनेछ। 

  (३) दयखास्त पायाभभा उम्भेदवायरे आपैं  दस्तखत तथा 
 ्माप्चे सहीछाऩ नगयेको ऩाइएभा ङ्झनजको दयखास्त जङ्टनसङ्टकै फखत 
 अस्वीकृत गनव सङ्जकनेछ। 

  (४) मस दपा फभोङ्ञजभ अस्वीकृत बएका दयखास्त 
 सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत उम्भेदवायको जानकायीका राङ्झग सूचना 
 प्रकाशन गनङ्टव ऩनेछ। 

41. दयखास्त ऩठाउनङ्ट ऩने: (१) दपा 39 फभोङ्ञजभ स्वीकृत बएका 
 दयखास्त पायाभहरु सम्फङ्ञन्धत शाखा/कामावरमरे व्मवङ्ञस्थत गयी 
 याखी तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा स्वीकृत नाभावरी तमाय गयी 
 याख्नङ्ट ऩनेछ य ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाफाट अन्तवावतावका राङ्झग छनौट बएका 
 उम्भेदवायहरुको दयखास्त पायाभ सम्फङ्ञन्धत शाखा/कामावरमभा 
 ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका दयखास्त पायाभ य 
 स्वीकृत नाभावरीभध्मे अन्म कामावरमफाट ऩयीऺा सञ्चारन हङ्टने 
 ऩदको दयखास्त य सो फभोङ्ञजभको स्वीकृत नाभावरी तथा अन्मत्र 
 ऩयीऺा केन्र याखी फङ्टझाएको दयखास्त पायाभ य सो फभोङ्ञजभको 
 स्वीकृत नाभावरी सम्फङ्ञन्धत कामावरमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 
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  (३) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा नङ्झरई अन्तवावतावफाट भात्र ऩूङ्झतव गङ्चयने 
 ऩदको ङ्जवऻाऩनको हकभा सम्ऩूणव उम्भेदवायको दयखास्त पायाभ 
 अन्तवावताव हङ्टने स्थानभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

  (४) कामवऺ भताको आधायभा हङ्टने फढङ्टवा य कामवसम्ऩादन 
 तथा अनङ्टबवको भू्माङ्कनफाट हङ्टने फढङ्टवा सभामोजनको दयखास्त 
 पायाभ दयखास्त ङ्छदने म्माद ब ङ्टक्तान बएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र 
 नाभावरी सङ्जहत सम्फङ्ञन्धत फढङ्टवा सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारमभा ऩठाउनङ्ट 
 ऩनेछ। 

  (५) अदारतभा ङ्जवचायाधीन यहेको वा आमोगरे याख्नङ्ट ऩने 
 अवङ्झध तोकेको अवस्थाका दयखास्त पायाभ फाहेक ङ्झरङ्ञखत 
 ऩयीऺाफाट अन्तवावतावका राङ्झग छनौट नबएका उम्भेदवायहरूको 
 दयखास्त पायाभ एक वषवऩङ्झछ धङ््ट माउनङ्ट ऩनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद–८ 

प्रश्नऩत्र ङ्झनभावण य ऩङ्चयभाजवन 

42. प्रश्न ङ्झनभावण: (१) प्रश्न ङ्झनभावणको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत शाखारे 
 देहामका प्रायङ्ञम्बक कामवहरू गनङ्टव ऩनेछ्- 

(क) ऩयीऺाका राङ्झग आवश्मक ऩने प्रश्न ङ्झनभावण 
गनवका राङ्झग दपा 99 फभोङ्ञजभको सूचीफाट 
आमोगद्वाया ङ्जवषमगत दऺहरूको भनोनमन 
गयाउने, 

(ख) प्रश्न ङ्झनभावणका राङ्झग भनोनीत दऺराई 
सम्फङ्ञन्धत  ङ्जवषमको ऩाठ्यिभ,  ऩङ्टयाना वा 
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नभूना प्रश्नऩत्र, प्रश्नऩत्र ङ्झनभावण ङ्झनदेशन, प्रश्नऩत्र 
खाभफन्दी गने “क” य “ख” अङ्जङ्कत खाभ तथा 
प्रश्न ङ्झनभावणकतावको ऩत्र खाभवन्दी गने “ग” 
अङ्जङ्कत खाभका साथै अन्म आवश्मक 
ङ्जववयणहरू गोप्म रुऩरे उऩरब्ध गयाउने,  

(ग) प्रश्न ङ्झनभावणकतावफाट तमाय बएका प्रश्न फङ्टङ्ञझङ्झरई 
प्रश्न यहेको गोप्म ङ्झसरफन्दी “ख” अङ्जङ्कत खाभ 
ङ्झसरफन्दी अवस्थाभा नै प्रश्न ऩङ्चयभाजवनको राङ्झग 
सम्फङ्ञन्धत शाखाराई फङ्टझाउने य “ग” अङ्जङ्कत 
खाभ गोप्म रुऩभा शाखाभा सङ्टयङ्ञऺत याख्न।े 

  (२) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभका “क”, “ख” 

 य “ग” अङ्जङ्कत खाभको नभूना अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

  (३) कङ्ट नै ऩदको ऩाठ्यिभभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेत्र (बौगोङ्झरक, 

 ऐङ्झतहाङ्झसक, आङ्झथवक, याजनैङ्झतक, कानूनी, वैऻाङ्झनक, अन्तयाङ्जष्डम 
 गङ्झतङ्जवङ्झध आङ्छद) सभावेश बएकोभा त्मस्तो ऩाठ्यिभ अनङ्टसाय 
 प्रश्नऩत्र तमाय गनव रगाउॉदा सफै ऺेत्र सभावेश हङ्टने गयी त्मस्ता 
 ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट ङ्जवऻद्वाया प्रश्न ङ्झनभावण गने व्मवस्था 
 ङ्झभराउन सङ्जकनेछ। 

  (४) प्रश्नऩत्र तमाय गनव दऺराई अनङ्टयोध गने ऩत्र य सो 
 सम्फन्धी ङ्झनदेशन तथा प्रश्नहरु तमाय गयी ऩठाउॉदा ङ्जवचाय ऩङ्टर् माउनङ्ट 
 ऩने कङ्ट याहरु अनङ्टसूची-३ भा उ्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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  (५) प्रश्नहरु तमाय गयी आमोगभा ऩठाउने ऩत्रको ढाॉचा 
 अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

  (६) एउटा ङ्जवषमभा साभान्मतमा कम्तीभा ऩाॉच जना 
 दऺहरूफाट प्रश्न ङ्झनभावण गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

  (७) प्रश्नऩत्र ऩङ्चयभाजवन गने शाखाफाट प्रश्नको स्तय 
 नङ्झभरेको वा उऩमङ्टक्त प्रश्नहरु नबएको बनी कङ्ट नै दऺको फायेभा 
 रेखी आएको खण्डभा आमोगभा ऩेश गयी त्मस्ता दऺराई दऺको 
 सूचीफाट हटाउनङ्ट ऩनेछ। 

43. ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाभा सोङ्झधने प्रश्नका प्रकाय: (१) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाभा 
 ऩाठ्यिभभा ङ्झनधावयण गङ्चयए अनङ्टसाय देहाम फभोङ्ञजभका प्रश्नहरु 
 सोध्न सङ्जकनेछ्- 

(क) ङ्जवषमगत प्रश्न, 
(ख) वस्तङ्टगत प्रश्न । 

  (2) राभो उत्तय अऩेऺा गङ्चयएको प्रश्नरे ऩयीऺाथॉराई 
 ङ्जवस्ततृ उत्तय वा प्रङ्झतङ्जिमा व्मक्त गने, व्मातमा गने तथा आ्नो 
 भौङ्झरक ङ्जवचाय व्मक्त गने अङ्झधकतभ स्वतन्त्रता हङ्टने गयी देहामभा 
 उ्रेख बए फभोङ्ञजभका प्रश्नहरु सोध्न सङ्जकनेछ्- 

(क) प्रश्नको जवापभा ऩयीऺाथॉहरूरे आ्ना 
ङ्जवचायहरू व्मातमात्भक रूऩभा अङ्झबव्मक्त गनव 
ऩाउने ङ्जकङ्झसभका फणवनात्भक प्रश्न, 
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(ख) ऩयीऺाथॉहरूरे दङ्टई धायणाको तङ्टरना गदै 
आ्नो जवाप प्रस्तङ्टत गनङ्टवऩने ङ्जकङ्झसभको 
तङ्टरनात्भक प्रश्न,  

(ग) कङ्ट नै कङ्ट याको ऩऺ वा ङ्जवऩऺभा आ्नो ङ्जवचाय 
अङ्झबव्मक्त गयी कायण य ऩङ्टष्याईँ ङ्छदनङ्टऩने 
ङ्जकङ्झसभका प्रश्न, 

(घ) प्रश्नको जवापभा ऩयीऺाथॉहरूरे आ्नो ङ्झनजी 
धायणा प्रस्तङ्टत गने अवसय ङ्छदई स्वतन्त्र ङ्जवचाय 
अङ्झबव्मक्त गनङ्टवऩने ङ्जकङ्झसभका प्रश्न,  

(ङ) कङ्ट नै घटना य वास्तङ्जवकताराई ऩङ्टङ्जष्ट गनवको 
राङ्झग कायण य असय उ्रेख गनङ्टवऩने 
ङ्जकङ्झसभका प्रश्न, 

(च) ऩयीऺाथॉको फङ्टझाई एवभ ्प्रमोग गने ऺभताराई 
जाॉच्न छोटो उत्तय आउने ङ्जकङ्झसभका प्रश्न,  

(छ) सभस्मा सभाधान सम्फन्धी प्रश्न।  

  (३) ङ्जवषमगत प्रश्नको ङ्झनभावण गदाव राभो उत्तयका प्रश्नको 
 अङ्झनवामव उत्तय ङ्छदनङ्टऩने गयी एक दङ्टईवटा भौङ्झरक ङ्जवचाय य स्वतन्त्र 
 अङ्झबव्मङ्ञक्त जाॉच गने प्रश्न य अन्म सफै सॊङ्ञऺप्त उत्तयात्भक प्रश्न हङ्टनङ्ट 
 ऩनेछ। 

  (४) ङ्जवषमगत प्रश्न ङ्झनभावण गदाव देहामका कङ्ट याभा ध्मान 
 ऩङ्टर् माउनङ्ट ऩनेछ्- 



खण्ड ३) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क २३ प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७६।०६।२८ 

 

47 

(क) सॊऻानात्भक तह (कग्नेङ्जटब रेबर) अनङ्टसाय 
ऻान, फोध, प्रमोग, ङ्जवश्लेषण, सॊश्लेषण य भू्माङ्कन 
तहका उऩरङ्ञब्ध जाॉच्ने गयी प्रश्न ङ्झनभावण गनङ्टव 
ऩनेछ, 

(ख) ङ्जवषमगत प्रश्नराई सीङ्झभत ऩानव स्वतन्त्र 
अङ्झबव्मङ्ञक्त जाॉच्ने ङ्झनङ्ञश्चत सीभा हङ्टनङ्ट ऩनेछ, 

(ग) ङ्जववादास्ऩद, फहङ्टअथव राग्ने य अस्ऩष्ट प्रश्न 
सोध्नङ्ट हङ्टॉदैन, 

(घ) प्रश्नसॉगै गाॉङ्झसएय आउने ऩूयक प्रश्न एक 
अकोसॉग ऩूणवरूऩभा सम्फङ्ञन्धत हङ्टनङ्ट ऩनेछ, 

(ङ) ऩयीऺाथॉको ङ्झसजवनात्भक प्रङ्झतबा, भौङ्झरकता 
जाॉच्ने य ङ्झनङ्छदवष्ट गङ्चयएको सेवा, सभूह, 
शे्रणी/तहको ऩाठ्यिभ य सोको उदे्दश्मराई 
आधाय भानी ङ्झनधावयण गङ्चयएको सभमङ्झबत्र 
उत्तय ङ्छदन सङ्जकने ङ्जकङ्झसभका प्रश्न सभावेश गनङ्टव 
ऩनेछ, 

(च) प्रश्न ङ्झनभावणकतावरे ङ्जवश्वस्त स्रोतराई भात्र 
सन्दबव साभग्रीको रूऩभा प्रमोग गनङ्टव ऩनेछ, 

(छ) ऩाठ्यिभभा तोङ्जकएकोभा सोही अनङ्टसाय य 
नतोङ्जकएको अवस्थाभा ऩाठ्यिभको सफै 
एकाई वा खण्डफाट सभानङ्टऩाङ्झतक ङ्जहसावरे 
प्रश्न ङ्झनभावण गनङ्टव ऩनेछ, 
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(ज) आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगताको राङ्झग प्रश्न ङ्झनभावण 
गदाव साभान्मतमा व्मावहाङ्चयक  ऩऺभा ङ्जवशेष 
ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩदवछ बने खङ्टरा तपव का राङ्झग 
सैर्द्ाङ्ञन्तक ऩऺभा केङ्ञन्रत बई प्रश्न ङ्झनभावण गनङ्टव 
ऩनेछ, 

(झ) प्रश्न, ऩयीऺाको शे्रणी अनङ्टसाय ङ्जवषमवस्तङ्टको 
ऻान सङ्जहत व्मङ्ञक्तको ङ्झसजवनशीरता, भौङ्झरक 
ऺभता भाऩन गने ङ्जकङ्झसभको हङ्टनङ्ट ऩनेछ, 

(ञ) एउटै प्रश्नभा टङ्टिे प्रश्न बएको बए प्रत्मेक टङ्टिे 
प्रश्नको अङ्कबाय सभेत छङ्टयाउनङ्ट ऩनेछ, 

(ट) ऩाॉच अङ्कबायसम्भ बएका प्रश्न ङ्झनभावण गदाव उत्तय 
सभेत तमाय गयी सॊरग्न गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ, 

(ठ) दश अङ्कबाय वा सोबन्दा भाङ्झथका प्रश्न ङ्झनभावण 
गदाव प्रश्नरे अऩेऺा गयेको सम्बाङ्जवत फङ्टॉदागत 
उत्तयको साय सॊऺेऩ ङ्जवषमवस्तङ्ट के के हङ्टन ्सो 
सभेत सॊरग्न गयी कङ्ट न कङ्ट न ङ्जवषमवस्तङ्ट 
सभेट्दा कङ्झत कङ्झत अङ्क प्रदान गने बङे्ङ कङ्ट या 
सभेत प्रष्ट छङ्टयाई प्रश्न साथ अङ्कन मोजना 
(भाङ्जकव ङ स्कीभ) सॊरग्न गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ, 

(ड) अङ्झधकृतस्तय नवौं वा सोबन्दा भाङ्झथको ऩदको 
राङ्झग सभस्मा सभाधानको प्रश्न ङ्झनभावण गदाव 
चायवटा ङ्जवषमऺेत्रहरूभा केङ्ञन्रत यहेय उत्तय 
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रेख्नङ्टऩने हङ्टॉदा उक्त प्रत्मेक चाय ङ्जवषम ऺेत्रभा 
के के ङ्जवषमवस्तङ्ट (उत्तय) सभेङ्जटनङ्ट ऩदवछ 
त्मसका सम्बाङ्जवत फङ्टॉदा उ्रेख गयी चायवटै 
ङ्जवषम ऺेत्रको अङ्कबाय ङ्जवबाजन सभेत गङ्चयङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। रष्टव्म् अङ्कबाय फीस बएकोभा 
चायवटाभा 5+5+5+5 वा 4+6+4+6 
आङ्छद तङ्चयकारे प्रश्नभै उ्रेख गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ, 

(ढ) प्रश्न ङ्झनभावण गदाव कभवचायीको तह, उसरे गने 
य गनङ्टवऩने काभ तथा उसको दऺताराई ध्मान 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। मसका राङ्झग अनङ्टसूची -५ भा 
उ्रेख बएका आधाय स्तम्ब तथा 
ङ्जिमाऩदको प्रमोग गनङ्टव ऩनेछ। 

  (५) ऩयीऺाथॉको तथ्मगत जानकायी फोध, प्रमोग, ङ्जवश्लेषण 
 आङ्छद ऺभता तथा न्मून सॊऻानात्भक तहदेङ्ञख भध्मभ स्तयको 
 सॊऻानराई जाॉच गनव ऩयीऺाथॉरे आ्ना उत्तय ङ्ञचत्र, रेखाङ्ञचत्र, 
 आॉकडा आङ्छदका रूऩभा ऩङ्झन प्रस्तङ्टत गनव सक्ने गयी सॊङ्ञऺप्त 
 उत्तयात्भक प्रश्न सोध्न सङ्जकनेछ। 

  (६) छोटो उत्तय आउने ङ्जवषमगत प्रश्न ङ्झनभावण गदाव 
 देहामका कङ्ट याभा ध्मान ऩङ्टर् माउनङ्ट ऩनेछ्– 

(क) सीङ्झभत वा सॊङ्ञऺप्त उत्तय आउने प्रश्न सोध्ने, 
(ख) साभान्मतमा प्रत्मेक प्रश्नका राङ्झग फयाफय 

सभम राग्ने प्रश्न सभावेश गने, 
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(ग) फहङ्टअथव नराग्ने गयी सयर य स्ऩष्ट बाषाको 
प्रमोग गने, 

(घ) प्रश्न कङ्ट नै एउटा सॊऻानात्भक (कग्नेङ्जटब) तहको 
भात्र नयाखी न्मूनदेङ्ञख उच्च तहको सॊऻान 

(कङ्ञग्नसन) भाऩन गने ङ्जकङ्झसभफाट सभावेश 
गने। 

44. वस्तङ्टगत प्रश्न ङ्झनभावण: (१) वस्तङ्टगत प्रश्न अन्तगवत फहङ्टवैकङ्ञ्ऩक 
 (भङ्ञ्टऩर च्वाइस) प्रश्न सोङ्झधने छ, जसभा देहामभा उ्रेख बए 
 फभोङ्ञजभका प्रश्न सभेत सभावेश गनव सङ्जकनेछ्– 

(क) ठीक फेठीक छङ्टयाउने प्रश्न, 
(ख) जोडा ङ्झभराउने प्रश्न, 
(ग) खारी ठाउॉ बने प्रश्न।  

  (२) वस्तङ्टगत फहङ्टवैकङ्ञ्ऩक प्रश्न ङ्झनभावण गदाव देहामका 
 कङ्ट याभा ध्मान ऩङ्टर् माउनङ्ट ऩनेछ्-  

(क) फहङ्टवैकङ्ञ्ऩक प्रश्नको प्रश्नात्भक अॊश अथवऩूणव य 
स्ऩष्ट रूऩभा जवाप खोज्ने अथावत ् प्रश्नात्भक 
हङ्टनङ्ट ऩनेछ, 

(ख) प्रश्नभा आवश्मक सम्ऩूणव जानकायी हङ्टनङ्ट ऩने य 
जवाप सॊङ्ञऺप्त तथा स्ऩष्ट हङ्टनङ्ट ऩनेछ, 

(ग) प्रश्नको एकभात्र ठीक वा सफैबन्दा उऩमङ्टक्त 
जवाप हङ्टनङ्ट ऩनेछ। मसभा ऩयीऺाथॉराई 
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अनावश्मक रूऩभा झङ्टक्माउने ङ्जकङ्झसभको 
जवाप हङ्टनङ्ट हङ्टॉदैन, 

(घ) प्रश्न य मसका वैकङ्ञ्ऩक जवापका फीच 
व्माकयणीम तादात्म्मता हङ्टनङ्ट ऩनेछ, 

(ङ) सकबय नकायात्भक प्रश्न सोध्नङ्ट हङ्टॉदैन। ऺभता 
जाॉच्नङ्ट ऩयेभा भात्र नकायात्भक प्रश्न सोध्नङ्ट 
ऩदवछ य नकायात्भक वाक्माॊशराई येखाङ्कन 
गनङ्टव ऩनेछ, 

(च) प्रश्नका सम्ऩूणव ङ्जवक्ऩ स्वीकायमोग्म हङ्टनङ्ट 
ऩनेछ, एकदभ नङ्झभ्दो ङ्जवक्ऩ याख्नङ्ट हङ्टॉदैन, 

(छ) प्रश्न य सही ङ्जवक्ऩ फीचको शाङ्ञब्दक 
एकरूऩतारे जवापराई सङ्केत गनङ्टव हङ्टॉदैन, 

(ज) ङ्जवक्ऩको रम्फाईरे सही जवाप फाये सङ्केत 
गनङ्टव हङ्टॉदैन, 

(झ) प्रश्नभा अङ्झनङ्ञश्चत ङ्जवशेषण य ङ्जिमा ङ्जवशेषण 
जस्तै धेयैजसो, कङ्ट नै, केही, प्राम् कङ्जहरे काही ीँ 
जस्ता वाक्माॊस प्रमोग गनङ्टव हङ्टॉदैन, 

(ञ) ङ्जवक्ऩहरू अङ्क अथवा सभमकारको रूऩभा 
बए मसराई ङ्झनङ्ञश्चत िभानङ्टसाय याख्नङ्ट ऩनेछ, 

(ट) अङ्झत ङ्जवङ्ञशष्ट तथा स्भयण शङ्ञक्त जाॉच्ने प्रश्न 
जस्तै् व्मङ्ञक्त वा स्थानको नाभ,  ङ्झभङ्झत जस्ता 
प्रश्न भात्र सोध्नङ्ट हङ्टॉदैन, 
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(ठ) सही जवापहरू साभान्मतमा् सम्ऩूणव 
ङ्जवक्ऩहरूभा सभान अनङ्टऩातभा ङ्जवतयण गङ्चयनङ्ट 
ऩनेछ, 

(ड) फहङ्टवैकङ्ञ्ऩक प्रश्न अन्तगवत खारी ठाउॉ बने 
प्रश्न यातदा भङ्टतम शब्द नै ङ्ञझक्नङ्ट ऩनेछ य 
मसको एक भात्र सही जवाप हङ्टनङ्ट ऩनेछ, 

(ढ) फहङ्टवैकङ्ञ्ऩक प्रश्न अन्तगवत ठीक य फेठीक 
छङ्टयाउने प्रश्न फनाउॉदा प्रमोग गङ्चयने वाक्म 
ऩूणवतमा ठीक वा फेठीक हङ्टनङ्ट ऩनेछ,  

(ण) फहङ्टवैकङ्ञ्ऩक प्रश्न अन्तगवत जोडा ङ्झभराउने प्रश्न 
फनाउॉदा प्रश्न सभान ऺेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत हङ्टनङ्ट 
ऩनेछ, 

(त) वस्तङ्टगत प्रश्नका ङ्जवक्ऩ फनाउॉदा ङ्जवक्ऩ कङ्ट नै 
न कङ्ट नै रूऩभा सभान प्रकृङ्झतका हङ्टनङ्ट ऩनेछ, 

(थ) वस्तङ्टगत प्रश्न ङ्झनभावण गदाव वैकङ्ञ्ऩक उत्तयफीच 
कङ्ट नै न कङ्ट नै रूऩभा तारभेर यहनङ्ट ऩनेछ। 
ङ्जवक्ऩ सभान अनङ्टऩातभा ङ्जवतयण गङ्चयनङ्ट ऩदवछ 
य सही उत्तय सभेत उ्रेख गयी ऩठाउनङ्ट 
ऩनेछ, 

(द) प्रश्न ङ्झनभावण गदाव सम्फङ्ञन्धत तहरे गने काभ 
तथा दऺताराई ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। मसका 
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राङ्झग अनङ्टसूची-5 भा उ्रेख बएका आधाय 
स्तम्ब तथा ङ्जिमाऩदको प्रमोग गनङ्टव ऩनेछ, 

(ध) ङ्झछटै्ट ऩङ्टयानो हङ्टने वा सान्दङ्झबवकता नयहने 
ङ्जकङ्झसभका प्रश्न सोध्नङ्ट हङ्टॉदैन, 

(न) साभान्मतमा सहजस्तयका ऩच्चीस प्रङ्झतशत, 

भध्मभ स्तयका ऩचास प्रङ्झतशत य उच्च 
स्तयका ऩच्चीस प्रङ्झतशत हङ्टने गयी प्रश्न सभावेश 
गनङ्टव ऩनेछ। 

45. भनोवऻैाङ्झनक ऩयीऺण: (१) ऩाठ्यिभभा ङ्झनधावयण गङ्चयए अनङ्टसाय 
 भनोवैऻाङ्झनक ऩयीऺण सम्फन्धी ऩयीऺा सभेत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको भनोवैऻाङ्झनक ऩयीऺण 
 देहामका तङ्चयकाफाट गनव सङ्जकनेछ्– 

(क) अभूतव/ङ्ञचत्रात्भक ताङ्जकव क ऩयीऺण, 
(ख) अङ्क सम्फन्धी ताङ्जकव क ऩयीऺण,  
(ग) व्मवस्थाऩकीम/साॊगठङ्झनक सभस्मा सभाधान, 
(घ) शाङ्ञव्दक/अशाङ्ञब्दक ताङ्जकव क ऩयीऺण। 

46. भनोवऻैाङ्झनक ऩयीऺणका प्रश्न ङ्झनभावण: (१) भनोवैऻाङ्झनक ऩयीऺण, 

 आई.क्मू., व्मङ्ञक्तत्व ऩयीऺण, ताङ्जकव क ऩयीऺण रगामतका प्रश्न 
 ङ्झनभावण सम्फङ्ञन्धत ऺेत्रका ङ्जवशेषऻ वा दऺफाट गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

  (२) सम्फङ्ञन्धत शाखाफाट भनोवऻैाङ्झनक ऩयीऺणका प्रश्न 
 ङ्झनभावण गदाव दपा 42 को उऩदपा (१), (२), (४), (५) य (६) 
 फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया गनङ्टव ऩनेछ। 
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  (३) ङ्जवशेषऻ वा दऺरे भनोवऻैाङ्झनक ऩयीऺणका प्रश्न 
 ङ्झनभावण गदाव देहामका कङ्ट याभा ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩनेछ्– 

(क) प्रश्न ङ्झनभावण गदाव जङ्टन ङ्जवषम हो (एब्स््र माक्ट, 
न्मूभेङ्चयकर, बववर ङ्चयजङ्झनङ, भेनेजभेन्ट एण्ड 
अगवनाइजेशन टेष्ट आङ्छद) त्मही ङ्जवषमको बाव 
अनङ्टसाय ङ्झनभावण गनङ्टव ऩनेछ, 

(ख) ऩयीऺाथॉको उभेय सभूह तथा शैङ्ञऺक मोग्मता 
सभेतराई ध्मान ङ्छदएय प्रश्न ङ्झनभावण गनङ्टव ऩनेछ, 

(ग) ऩयीऺाथॉरे  ङ्झनङ्ञश्चत  सभम ङ्झबत्र  सभाधान  
गनव  सक्ने  गयी  प्रश्नको सेट तमाय गनङ्टव 
ऩनेछ, 

(घ) दोहोयो उत्तय हङ्टन सक्ने सम्बावना नहङ्टने गयी 
प्रश्न ङ्झनभावण गनङ्टव ऩनेछ, 

(ङ) ङ्छद्वङ्जवधामङ्टक्त प्रश्न सभावेश गनङ्टव हङ्टॉदैन,  

(च) जङ्टन ङ्चयजङ्झनङ टेष्ट सभस्मा सभाधानको प्रश्न 
ङ्झनभावण गनव राङ्झगएको हो त्मसको उदे्दश्मसॉग 
भेर खाने ङ्जकङ्झसभको हङ्टनङ्ट ऩनेछ,  

(छ) प्रश्नको स्तय िभश् सयरफाट कङ्छठनाई 
स्तयको हङ्टनङ्ट ऩनेछ, 

(ज) साभान्मतमा सहज स्तयका ऩच्चीस प्रङ्झतशत, 

भध्मभ स्तयका ऩचास प्रङ्झतशत य उच्च स्तयका 
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ऩच्चीस प्रङ्झतशत हङ्टने गयी प्रश्न सभावेश गनङ्टव 
ऩनेछ,  

(झ) एब्स््र माक्ट/ङ्जऩक्टोङ्चयमर ङ्चयजङ्झनङ टेष्टका प्रश्न 
ङ्झनभावणका िभभा ङ्ञचत्र फनाउॉदा येखाहरू तथा 
वृत्त ङ्ञखङ्ञचएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ,   

(ञ) जातीम, रैङ्जङ्गक, बाङ्जषक, धाङ्झभवक य ऺेत्रीमता 
आङ्छद कङ्ट नै ऩङ्झन ऩूवावग्रहफाट भङ्टक्त हङ्टनङ्ट ऩनेछ, 

(ट) प्रश्नको उत्तय य उत्तयको ऩङ्टष्टमाई सभेत 
सभावेश गनङ्टव ऩनेछ। 

47. प्रश्न ऩङ्चयभाजवन: (१) प्रश्न ऩङ्चयभाजवन (भोडयेशन) गयाउने कामव 
 सम्फङ्ञन्धत शाखारे गनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रश्न ऩङ्चयभाजवन (भोडयेशन) 
 गयाउॉदा देहाम फभोङ्ञजभ गनङ्टव ऩनेछ्- 

(क) प्रश्न सॊकरन गने शाखाफाट ङ्झसरफन्दी “ख” 
अङ्जङ्कत खाभ फङ्टङ्ञझङ्झरने, 

(ख) प्रश्न प्राप्त हङ्टनासाथ सोको ऩङ्चयभाजवनका राङ्झग 
ङ्जवशेषऻ वा दऺको नाभ आमोगफाट भनोनमन 
गयाउने,  

(ग) ङ्जवशेषऻ वा दऺको नाभ भनोनमन बएऩङ्झछ 
ङ्झनजराई गोप्म रुऩभा कामावरमभा आभन्त्रण 
गने, 
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(घ) प्रश्न ऩङ्चयभाजवन गनव दऺको योहवयभा ङ्झसरछाऩ 
दङ्टरुस्त बए नबएको हेयी भङ्टच ङ््ट का गयी प्रश्न 
याङ्ञखएका खाभहरू खो्ने, 

(ङ) प्रश्न ऩङ्चयभाजवन गयाउॉदा साभान्मतमा एउटा 
ङ्जवषमका सभान स्तयका तीन सेट प्रश्न तमाय 
गने,   

(च) प्रश्नको बाङ्जषक शङ्टर्द्ता तथा ऩाठ्यिभ 
फभोङ्ञजभ सफै इकाईका प्रश्न सभावेश गने य 
ऩाठ्यिभ वाङ्जहयका प्रश्न हटाउने सम्फन्धभा 
ङ्जवशेषऻ वा दऺराई आवश्मक जानकायी 
गयाउने,  

(छ) प्रश्न ऩङ्चयभाजवनको काभ सभाप्त बएऩङ्झछ 
दऺद्वाया तमाय गङ्चयए अनङ्टसाय छ, छैन रुजङ्ट 
गयी दऺको योहवयभा प्रत्मेक सेट प्रश्न 
छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट ङ्झसरफन्दी गने।  

48. प्रश्न ऩङ्चयभाजवन गदाव ध्मान ङ्छदनङ्टऩने कङ्ट याहरु: (१) दऺ वा ङ्जवशेषऻरे 
 प्रश्न ऩङ्चयभाजवन गदाव देहामका कङ्ट याभा ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩनेछ्- 

(क) ऩाठ्यिभभा तोङ्जकएको सॊतमा अनङ्टसाय 
आवश्मक प्रश्नको ऩङ्चयभाजवन गने, 

(ख) ऩयीऺाभा सोङ्झधने प्रश्नभध्मे उत्तय ङ्छदनङ्टऩने प्रश्न 
सॊतमाको अङ्झतङ्चयक्त सभम, ऩूणावङ्क य प्रत्मेक 
प्रश्नको अङ्कबाय ऩङ्झन स्ऩष्ट रुऩरे उ्रेख गने, 
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(ग) ऩाठ्यिभबन्दा फाङ्जहयका प्रश्न नयाख्न,े 

(घ) स्तयहीन प्रश्न हटाउने य फाॉकी बएका सफै 
सेटका प्रश्नराई ऩाठ्यिभभा ङ्झनधावयण बए 
अनङ्टसाय सभानङ्टऩाङ्झतक रूऩभा तीन सेट प्रश्नऩत्र 
तमाय गने, 

(ङ) प्रश्न ङ्जववादास्ऩद तथा ङ्छद्वङ्जवधामङ्टक्त नहङ्टने गयी 
बाङ्जषक रूऩरे शङ्टर्द् फनाउने, 

(च) ऩङ्चयभाजवनकतावरे प्रश्न कङ्ट न कङ्ट न इकाई वा 
ऩाठ्याॊशको हो, सोको नम्फय प्रश्नभा जनाउॉने, 

(छ) ऩाठ्यिभभा तोङ्जकएको सभमङ्झबत्र उम्भेदवायरे 
उत्तय रेख्न सक्ने ङ्जकङ्झसभको प्रश्नको छनौट 
गने, 

(ज) सम्फङ्ञन्धत ऩद (तह) को स्तयसॉग ङ्झभ्ने 
ङ्जकङ्झसभका प्रश्न सभावेश गने, 

(झ) दशबन्दा फढी अङ्कका ङ्जवषमगत प्रश्नको राङ्झग 
ऩूयक प्रश्न सोङ्झधएकोभा सोङ्झधएका प्रश्नको 
प्रत्मेक बागको अङ्कबाय ठीक छ, छैन जाॉच 
गने, 

(ञ) अङ्झधकृतस्तय नवौं वा सोबन्दा भाङ्झथ 
(अप्राङ्जवङ्झधक)का ऩदभा सोङ्झधने सभस्मा 
सभाधान सम्फन्धी प्रश्नको ऩाठ्यिभभा उ्रेख 
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बए अनङ्टसाय प्रत्मेक बागको छङ्ट ट्टा छङ्ट टै्ट अङ्क 
ङ्जवबाजन गने, 

(ट) वस्तङ्टगत प्रश्न ऩङ्चयभाजवन गयी तमाय गदाव 
सकेसम्भ ङ्झछटै्ट ऩङ्टयानो हङ्टने वा सान्दङ्झबवकता 
सङ्जकने ङ्जकङ्झसभका प्रश्न सभावेश नगने, 

(ठ) वस्तङ्टगत प्रश्नका हकभा प्रश्नसॉगै आएका उत्तय 
एवभ ्सम्बाव्म उत्तयराई ठीक छ, छैन, हेयी 
ऩङ्चयभाजवन गने य अनङ्टसूची-६ भा ङ्छदइएको 
ताङ्झरका अनङ्टसाय वगॉकयण गने, 

  (२) प्रश्न ऩङ्चयभाजवन गने कामव सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ त्मस्ता 
 प्रश्नराई ङ्झसरफन्दी गयी ङ्झसरफन्दी खाभ सम्फङ्ञन्धत भहाशाखा 
 प्रभङ्टखराई फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। 

49. प्रश्नऩत्र बण्डायण गने: (१) ऩङ्चयभाजवन बएका प्रश्नऩत्र बण्डायण गनव 
 एउटा प्रश्नऩत्र बण्डाय (क्वशे् चन फैंक) को व्मवस्था गनङ्टव ऩनेछ। 

  (२) प्रश्नऩत्रहरू ऩमावप्त भात्राभा भौज्दात याख्न,े सङ्टयऺा गने य 
 व्मवङ्ञस्थत रुऩरे बण्डायण गने कतवव्म सम्फङ्ञन्धत भहाशाखा 
 प्रभङ्टखको हङ्टनेछ। 

  (३)  प्रश्नऩत्र ऩङ्चयभाजवन गने शाखाभा प्रश्नको सेट तमाय 
 हङ्टन नसकी फाॉकी यहेका प्रश्न सभेतको छङ्टट्टा छङ्ट टै्ट बण्डायण गने 
 व्मवस्था सम्फङ्ञन्धत भहाशाखा प्रभङ्टखरे गनङ्टव ऩनेछ। 
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  (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ बण्डायण गङ्चयएका प्रश्नऩत्र 
 आवश्मकता अनङ्टसाय सभम सभमभा ऩङ्चयभाजवन गयी ऩङ्टन् प्रमोग गनव 
 सङ्जकनेछ। 

  (५) प्रश्नऩत्र बण्डायण सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत भहाशाखा 
 प्रभङ्टखरे देहामका कामव गनङ्टव ऩनेछ्– 

(क) ऩङ्चयभाङ्ञजवत प्रश्नऩत्रका सेट ङ्झसरफन्दी अवस्थाभा 
फङ्टझ्ने, 

(ख) प्रश्नऩत्रका सेट ङ्जवषम अनङ्टसाय सङ्केत ङ्ञचन्ह 
याखी यङ्ञजष्टयभा चढाउने य त्मस्ता प्रश्नऩत्रका 
सेट बण्डायभा सङ्टयङ्ञऺत याख्न,े 

(ग) प्रश्न बण्डायभा यहेका प्रश्न ऩाठ्यिभ ऩङ्चयवतवन 
बएभा वा अन्म अवस्थाभा त्मसभा 
आवश्मकता अनङ्टसाय ऩङ्टनयावरोकन गयाउने, 

(घ) ऩङ्टनयावरोकन गनव खोङ्झरएका प्रश्नऩत्र 
ऩङ्टनयावरोकन गङ्चयसकेऩङ्झछ छङ्टट्टा छङ्ट टै्ट ङ्झसरफन्दी 
खाभ बण्डायण गनव ङ्ञजम्भा ङ्झरने, 

(ङ) ऩङ्चयभाजवन गदाव ङ्जवशेषऻ वा दऺरे आमोगको 
ङ्झनदेशनको ऩारना गयेको नऩाइएभा सो को 
व्महोया आमोगसभऺ ऩेश गने। 

50. प्रश्नऩत्रको छऩाई: प्रश्नऩत्रको छऩाई सम्फन्धी काभ गदाव देहाम 
 अनङ्टसाय गनङ्टव गयाउनङ्ट ऩनेछ्- 
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(क) सम्फङ्ञन्धत भहाशाखा प्रभङ्टखरे ऩङ्चयभाजवन बई 
बण्डायण बएका प्रश्नऩत्रका सेटभध्मे ङ्झरङ्ञखत 
ऩयीऺाभा प्रमोग गनङ्टव ऩने प्रश्नऩत्रको सेट 
अध्मऺफाट छनौट गयाउने, 

(ख) ङ्झसरफन्दी प्रश्नऩत्र सेटको खाभ टाइऩ 
रगामतका काभ गनङ्टव अङ्ञघ भङ्टच ङ््ट का गयी खो्ने, 

(ग) ऩङ्चयभाङ्ञजवत प्रश्न टाइऩ रगामतका काभ गदाव 
सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकृतराई ङ्छद्वङ्जवधा रागेभा 
आमोग वा आमोगरे तोकेको व्मङ्ञक्तसॉग 
सम्ऩकव  याखी टङ्टङ्गो रगाउने, 

(घ) प्रश्न टाइऩ गदाव दङ्टरुस्त टाइऩ गने, 

(ङ) ऩङ्चयभाजवन बैसकेका प्रश्न सङ्ञचवरे तोकेको ठाउॉ 
य तोकेको कभवचायीफाट आवश्मक प्रङ्झत सेट 
तमाय गयाई ऩङ्चयभाङ्ञजवत प्रश्न याङ्ञखएको खाभको 
फाङ्जहय सेवा, सभूह, उऩसभूह, शे्रणी/तह, ऩद, 

ङ्जवषम, ऩयीऺा ङ्झभङ्झत तथा वस्तङ्टगत प्रश्नऩत्र बए A, 

B, C, D वा क, ख, ग, घ के भा आधाङ्चयत छ सो 
सभेत उ्रेख गने, 

(च) काभ नराग्ने कागजात, काववन ऩेऩय आङ्छद 
भहाशाखा प्रभङ्टखको योहवयभा जराउने, 

(छ) ऩयीऺा हङ्टने ङ्छदनभा आवश्मक प्रङ्झत तमाय हङ्टने 
गयी प्रश्नऩत्र छऩाई य आवश्मक सॊतमाभा 
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प्रश्नऩत्र ङ्झसरफन्दी गयी ङ्जवतयण गने व्मवस्था 
ङ्झभराउने, 

(ज) आमोग अन्तगवतका कामावरमभा सञ्चारन हङ्टने 
ऩयीऺाका राङ्झग केन्रीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध भापव त 
अनङ्टसूची–७ फभोङ्ञजभको ऩत्र साथ प्रश्नऩत्र 
ऩठाउने य कामावरम प्रभङ्टख तथा केन्रीम 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधको योहवयभा खण्ड (छ) फभोङ्ञजभ 
छऩाई गने व्मवस्था गने, 

(झ) प्रश्नऩत्र छऩाई कामवभा सॊरग्न कभवचायीहरू 
ऩयीऺा शङ्टरु नहङ्टन्जेरसम्भ सफै एकै ठाउॉभा 
फस्ने, कङ्ट नै व्मङ्ञक्त बेट गनव आएभा एक्रै बेट 
नगने, टेङ्झरपोन, भोफाइर पोनको प्रमोग 
नगने, गनै ऩने बएभा एक्रै नगने व्मवस्था 
ङ्झभराउने। 

(ञ) प्रश्नऩत्र छऩाई कामवभा सॊरग्न कभवचायीराई 
सोही ऩयीऺाभा नखटाउने। 

51. प्रायङ्ञम्बक ऩयीऺा: (१) आमोगरे तोकेको कङ्ट नै सेवा, सभूह तथा 
 उऩसभूहको कङ्ट नै ऩदको राङ्झग सॊमङ्टक्त वा छङ्ट ट्टाछङ्ट टै्ट प्रायङ्ञम्बक 
 ऩयीऺा ङ्झरन सक्नेछ। 

  तय प्रायङ्ञम्बक ऩयीऺा ङ्झरन तोकेका ऩदभध्मे कङ्ट नै खास 
 प्रङ्झतस्ऩधावका राङ्झग छङ्टयाइएको ऩदभा प्रायङ्ञम्बक ऩयीऺा आवश्मक 
 नऩने गयी आमोगरे छङ्टट गनव सक्नेछ।  
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  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रायङ्ञम्बक ऩयीऺाको राङ्झग 
 आवश्मक ङ्जववयण खङ्टराई आमोगरे ङ्जवऻाऩन प्रकाशन गनङ्टव ऩनेछ।  

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रायङ्ञम्बक ऩयीऺा 
 ङ्झरइएकोभा त्मस्तो ऩयीऺा उत्तीणव हङ्टने व्मङ्ञक्त भात्र सम्फङ्ञन्धत 
 सेवा, सभूह तथा उऩसभूहको खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगताद्वाया ऩूङ्झतव गङ्चयने ङ्चयक्त 
 ऩदको राङ्झग उम्भेदवाय हङ्टन सक्नेछ।  

  (४) प्रायङ्ञम्बक ऩयीऺाभा उत्तीणव बएको व्मङ्ञक्त सो 
 ऩयीऺाभा उत्तीणव बएको ङ्झभङ्झतरे आमोगरे तोकेको अवङ्झधसम्भ सेवा 
 शतव सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ उम्भेदवाय हङ्टनको राङ्झग 
 ङ्झनधावङ्चयत उभेयको हद ननाघ्ने गयी सम्फङ्ञन्धत सेवा, सभूह तथा 
 उऩसभूहको खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगताद्वाया ऩूङ्झतव गङ्चयने ङ्चयक्त ऩदको राङ्झग 
 उम्भेदवाय हङ्टन सक्नेछ। 

  (५) प्रायङ्ञम्बक ऩयीऺा दस्तङ्टय य अन्म व्मवस्था आमोगरे 
 तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।   

ऩङ्चयच्छेद–९ 

ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा सम्फन्धी व्मवस्था 
52. ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा सञ्चारन गने कामावरम: आमोगका देहामका 
 कामावरमरे आमोगफाट ङ्झरइने देहामका शे्रणी/तहका ऩयीऺा 
 सञ्चारन गनेछन्- 

(क) केन्रीम कामावरम: अङ्झधकृतस्तय य सहामकस्तय 
ऩाचौं वा सोबन्दा भङ्टङ्झनका (प्राङ्जवङ्झधक तथा 
अप्राङ्जवङ्झधक) ऩदका ऩयीऺाहरू, 
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(ख) आमोग अन्तगवतका कामावरम: सहामकस्तय ऩाचौं 
वा सोबन्दा भङ्टङ्झनका (प्राङ्जवङ्झधक तथा अप्राङ्जवङ्झधक) 
ऩदका ऩयीऺाहरू। 

53. ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन: (१) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा 
 सञ्चारन गनवको राङ्झग ङ्झभङ्झत य सभम ङ्झनधावयण गदाव ऩयीऺा बवनको 
 उऩरब्धता रगामतका ऩऺराई ङ्जवचाय गयी ङ्झनधावयण गनङ्टव ऩनेछ। 

  (२) ऩयीऺा सञ्चारन गने ङ्ञजम्भेवायी बएको सम्फङ्ञन्धत 
 शाखा वा कामावरमरे ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा सञ्चारन गनव देहाम 
 फभोङ्ञजभको व्मवस्था गनङ्टव ऩनेछ्– 

(क) उम्भेदवायहरूको सॊतमाको अनङ्टऩातको आधायभा 
ऩयीऺा बवनको व्मवस्था गने, 

(ख) दयखास्त ङ्छदने उम्भेदवायको अङ्ञन्तभ नाभावरी 
तमाय गने, 

(ग) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा सञ्चारनको राङ्झग आवश्मक ऩने 
हाङ्ञजय कऩी, उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका रगामत अन्म 
साभग्रीको व्मवस्था गने। 

  (३) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा सञ्चारन, सोका राङ्झग आवश्मक 
 ऩयीऺा ङ्झनमन्त्रक, केन्राध्मऺ य अन्म जनशङ्ञक्त सम्फन्धी व्मवस्था 
 तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

54. उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका सम्फन्धी व्मवस्था: ङ्जवषमगत य वस्तङ्टगत ऩयीऺाका 
 उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाको आवयण ऩषृ्ठ य ऩषृ्ठ सॊतमा सम्फन्धी व्मवस्था 
 तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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55. सहमोगी रेखकको व्मवस्था: (१) कङ्ट नै ऩयीऺ ाथॉराई ऩयीऺ ाभा आपैँ  
 रेख्न नसक्ने बई सहमोगी रेखक आवश्मक ऩने बएभा ङ्जवशेष 
 ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयेको अवस्थाभा फाहेक ऩयीऺ ा शङ्टरु हङ्टनङ्टबन्दा सात ङ्छदन 
 अगावै सहमोगी रेखक भाग गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺ ा सञ्चारन 
 गने कामावरमभा ङ्झरङ्ञखत ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

  स्ऩष्टीकयण् मस उऩदपाको प्रमोजनको राङ्झग ङ्जवशेष 
 ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत बङ्ङारे ऩयीऺा शङ्टरु हङ्टनङ्टबन्दा कम्तीभा एक ङ्छदन अङ्ञघ 
 जनाउॉछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सहमोगी रेखक भाग बएभा 
 सम्फङ्ञन्धत ऩदको राङ्झग तोङ्जकएको शैङ्ञऺक मोग्मताबन्दा एक तह 
 भङ्टङ्झनको शैङ्ञऺक मोग्मता हाङ्झसर गयेको व्मङ्ञक्तराई सम्फङ्ञन्धत 
 कामावरमरे सहमोगी रेखकको रुऩभा खटाउनङ्ट ऩनेछ। 

  तय एस.एर.सी. वा सो सयह बन्दा भङ्टङ्झनको शैङ्ञऺक 
 मोग्मता तोङ्जकएको ऩदको हकभा सभान मोग्मता हाङ्झसर गयेको 
 सहमोगी रेखक  खटाउन सङ्जकनेछ। 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सहमोगी रेखक खटाउने 
 प्रमोजनको राङ्झग ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा सञ्चारन गने सम्फङ्ञन्धत शाखा वा 
 कामावरमरे शैङ्ञऺक मोग्मताको आधायभा छङ्ट ट्टाछङ्ट टै्ट सूची (योष्टय) 
 तमाय गयी याख्नङ्ट ऩनेछ। त्मस्तो सूची वाङ्जषवक रुऩभा अद्यावङ्झधक 
 गनङ्टव ऩनेछ। 

56. ऩयीऺाभा अङ्झनमङ्झभत काभ गने उऩय कायफाही: (१) कङ्ट नै 
 ऩयीऺाथॉरे ऩयीऺा केन्रभा होह्रा गयी ऩयीऺा सञ्चारनभा फाधा 
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 अवयोध ऩङ्टय ् माएभा वा ऩयीऺा बवनभा अङ्झनमङ्झभतता गये गयाएको 
 ऩाइएभा केन्राध्मऺरे तत्कार त्मस्तो ऩयीऺाथॉराई ऩयीऺा 
 बवनफाट ङ्झनष्काशन गनव सक्नेछ। मसयी ङ्झनष्काशन गयेकोभा 
 सोको कायण सङ्जहत केन्राध्मऺरे आमोग सभऺ प्रङ्झतवेदन ङ्छदनङ्ट 
 ऩनेछ। 

  (2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ ङ्झनष्काशन गङ्चयएको 
 ऩयीऺाथॉको सो ङ्जवऻाऩन फभोङ्ञजभको सफै ङ्जवषमको ऩयीऺा स्वत् 
 यद्द हङ्टनेछ। 

  (३) ऩयीऺा केन्रभा खङ्जटएका कङ्ट नै कभवचायीरे ऩयीऺा 
 सञ्चारनभा असहमोग गयेभा वा कङ्ट नै उम्भेदवायराई अनङ्टङ्ञचत 
 पाइदा ऩङ्टर् माउने काभ गयेभा केन्राध्मऺरे त्मस्ता कभवचायीराई 
 तत्कार ऩयीऺा केन्रफाट ङ्झनष्काशन गनव सक्नेछ। 

  (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै कभवचायीराई ऩयीऺा 
 केन्रफाट ङ्झनष्काशन गङ्चयएभा सोको प्रङ्झतवेदन आमोगभा ङ्छदनङ्ट 
 ऩनेछ। 

  (5) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतवेदन प्राप्त बए ऩङ्झछ 
 अङ्झनमङ्झभत काभ कायवाही गने कभवचायीराई कसूयको भात्रा 
 अनङ्टसाय सेवा शतव सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्जवबागीम 
 कायवाही गनङ्टव ऩने बएभा आमोगरे सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी 
 ऩठाउन सक्नेछ। 

  तय आमोगको कभवचायीको हकभा आमोग आपैं रे 
 कायवाही गनव वा कायवाहीको राङ्झग रेखी ऩठाउन सक्नेछ। 
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  (६) आमोगरे ङ्जवबागीम कायवाहीको राङ्झग रेखी ऩठाएभा 
 आमोगरे तोकेको अवङ्झधङ्झबत्र अङ्ञततमायवारारे सम्फङ्ञन्धत 
 कभवचायीराई ङ्जवबागीम कायवाही गयी सोको जानकायी मथाङ्ञशघ्र 
 आमोगराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

57. ङ्झनरम्फन गनव सक्ने: कङ्ट नै उम्भेदवायरे कङ्ट नै ऩयीऺा केन्रभा 
 अङ्झनमङ्झभत काभ कायवाही गयेभा वा आमोगरे तोकेको शतवको 
 उ्रङ्घन गयेभा आमोगरे त्मस्तो उम्भेदवायको ऩयीऺा यद्द गयी 
 त्मसऩङ्झछ हङ्टने कङ्ट नै ङ्जवऻाऩन फभोङ्ञजभको ऩयीऺाभा आमोगरे 
 तोकेको अवङ्झधसम्भ ङ्झनजराई उम्भेदवाय हङ्टन नऩाउने गयी ङ्झनरम्फन 
 गनव सक्नेछ।  

58. प्रश्न वा उत्तय सम्फन्धी उजङ्टयी: (१) ऩयीऺाभा सोङ्झधएको प्रश्न वा 
 उत्तय गरत बएको बनी कङ्ट नै ऩयीऺाथॉरे उजङ्टयी ङ्छदन चाहेभा 
 ऩयीऺा सङ्जकएको सात ङ्छदनङ्झबत्र केन्रीम कामावरमभा वा ऩयीऺा 
 सञ्चारन गने सम्फङ्ञन्धत कामावरमभा प्रभाणसङ्जहत उजूयी ङ्झनवेदन 
 ङ्छदन सक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ केन्रीम कामावरम फाहेकका 
 अन्म कामावरमभा ऩयेको उजङ्टयी ङ्झनवेदन सम्फङ्ञन्धत कामावरमरे 
 ङ्झछटो भाध्मभफाट केन्रीम कामावरमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयेको उजङ्टयीको सम्फन्धभा 
 प्रश्नऩत्र ऩङ्चयभाजवन गने शाखारे आवश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत 
 दऺ वा ङ्जवऻको सहमोग ङ्झरई छानङ्जवन गनेछ। 



खण्ड ३) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क २३ प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७६।०६।२८ 

 

67 

  (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ छानङ्जवन गदाव प्रश्न वा उत्तय 
 गरत बएको प्रभाङ्ञणत नबएभा सम्फङ्ञन्धत शाखारे उजङ्टयीकतावराई 
 सोको जानकायी गयाउनेछ। 

  (५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ छानङ्जवन गदाव प्रश्न वा उत्तय 
 गरत बएको ऩाइएभा आमोग सभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद–१० 

सङ्कते नम्फय सम्फन्धी व्मवस्था 
59. उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा सङ्कते (कोड) नम्फय याख्न:े (१) सफै ङ्जकङ्झसभका 
 ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाका उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा अङ्झनवामव रुऩभा ऩङ्जहरो तथा 
 दोस्रो सङ्केत नम्फय याख्नङ्ट ऩनेछ। 

  (२) उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा ऩङ्जहरो सङ्केत नम्फय याख्न ेङ्ञजम्भेवायी 
 य तङ्चयका देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क) आमोगरे अन्मथा व्मवस्था गये फाहेक 
साभान्मतमा उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका प्राप्त बएको सात 
ङ्छदनङ्झबत्र उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा ऩङ्जहरो सङ्केत नम्फय 
याख्नङ्ट ऩनेछ। ऩङ्जहरो सङ्केत नम्फय याख्न े वा 
याख्न रगाउने ङ्ञजम्भेवायी आमोगको केन्रीम 
कामावरमको हकभा सम्फङ्ञन्धत भहाशाखा 
प्रभङ्टख य आमोग अन्तगवतका कामावरमको 
हकभा आमोगको केन्रीम कामावरमको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधको योहवयभा सम्फङ्ञन्धत कामावरम 
प्रभङ्टखको हङ्टनेछ,  
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(ख) आमोग अन्तगवतका कामावरमभा सङ्केत नम्फय 
याख्न ङ्झभ्ने ऩमावप्त जनशङ्ञक्त नबएको वा सङ्केत 
नम्फय याख्न आवश्मक ऩने स्रोत साधन 
उऩरब्ध नबएको कायणरे केन्रीम 
कामावरमफाट सङ्केत नम्फय याख्न उऩमङ्टक्त छ 
बनी रेखी आएभा त्मस्तो उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा 
केन्रीम कामावरमको सम्फङ्ञन्धत भहाशाखा 
प्रभङ्टखरे ऩङ्जहरो सङ्केत नम्फय याख्न वा याख्न 
रगाउन सक्नेछ, 

(ग) ऩङ्जहरो सङ्कते नम्फय याख्न तोङ्जकएको कभवचायीरे 
उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाको ङ्झसरफन्दी ऩोका/खाभ 
फङ्टझ्नङ्टबन्दा ऩङ्जहरे उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ङ्झसरफन्दी 
गदावको ङ्झसरछाऩ ठीक छ, छैन याम्रयी हेयी 
त्मस्तो ऩोका/खाभ खो्नङ्ट अगाङ्झड भङ्टच ङ््ट का 
गनङ्टव ऩनेछ, 

(घ) एउटै ङ्जवऻाऩनका सफै ऩयीऺा केन्रको 
उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका तरभाङ्झथ ऩायी छासङ्झभस गयी 
ऩङ्जहरो सङ्केत नम्फय याख्नङ्ट ऩनेछ, 

(ङ) ऩङ्जहरो सङ्केत नम्फय याखेऩङ्झछ उम्भेदवायको 
नाभ, थय, योर नम्फय, ङ्जवषम, ङ्झभङ्झत आङ्छद 
उ्रेख बएको अधवकट्टी च्मातेय ङ्झसरफन्दी गयी 
याख्नङ्ट ऩनेछ, 
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(च) सफै ङ्जवषमको ऩयीऺाभा उऩङ्ञस्थत नहङ्टने 
उम्भेदवायको उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा सङ्केत नम्फय 
नयाखी छङ्ट टै यङ्ञजष्टयभा ङ्जववयण उ्रेख गयी 
याख्नङ्ट ऩनेछ, 

(छ) ऩङ्जहरो सङ्केत नम्फय याङ्ञखसकेऩङ्झछ सो सङ्केत 
नम्फय यहेको अधवकट्टी च्माती छ्ट्टै्ट 
ऩोका/खाभभा ङ्झसरफन्दी गयी त्मस्तो 
ङ्झसरफन्दी ऩोका/खाभको फाङ्जहय सो कामवभा 
सॊरग्न सफै कभवचायीहरूरे दस्तखत सभेत गनङ्टव 
ऩनेछ, 

(ज) ऩङ्जहरो सङ्केत नम्फयको अधवकट्टी ङ्झसरफन्दी 
ऩोका/खाभ ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको नतीजा प्रकाशन 
गनव ङ्झरङ्ञखत रुऩभा भाग बई आएऩङ्झछ भात्र 
फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ, 

(झ) अधवकट्टी बएको ङ्झसरफन्दी ऩोकाभा सङ्केत 
नम्फय याख्न खङ्जटने भङ्टतम व्मङ्ञक्तको नाभको 
ङ्झसरछाऩ रगाउनङ्ट ऩनेछ, 

(ञ) ऩङ्जहरो सङ्केत नम्फय यातदा कारो भसीको 
प्रमोग गनङ्टव ऩनेछ।  

  (३) ऩङ्जहरो सङ्केत नम्फय याङ्ञखएका उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा दोस्रो 
 सङ्केत नम्फय याख्न ेङ्ञजम्भेवायी य तङ्चयका देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 
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(क) दोस्रो सङ्केत नम्फय याख्न ेकामव सङ्ञचवरे तोकेको 
कभवचायीरे गनेछ, 

(ख) ऩङ्जहरो सङ्केत नम्फय याख्न े कामवभा सॊरग्न 
यहेका कभवचायीहरूराई दोस्रो सङ्केत नम्फय 
याख्न ेकाभभा रगाउनङ्ट हङ्टॉदैन, 

(ग) दोस्रो सङ्केत नम्फय याख्न तोङ्जकएको कभवचायीरे 
ऩङ्जहरो सङ्केत नम्फय याङ्ञखएका उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाको 
ङ्झसरफन्दी ऩोका/खाभ फङ्टझ्नङ्टबन्दा ऩङ्जहरे 
ङ्झसरछाऩ ठीक छ, छैन हेयी त्मस्तो 
ऩोका/खाभ खो्नङ्ट अगाङ्झड भङ्टच ङ््ट का गनङ्टव ऩनेछ, 

(घ) उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाको सॊतमा ठीक छ, छैन, हेयी 
उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका तरभाङ्झथ ऩायी छासङ्झभस गयी 
दोस्रो सङ्केत नम्फय याख्नङ्ट ऩनेछ, 

(ङ) दोस्रो सङ्केत नम्फय याखी सकेऩङ्झछ प्रथभ य 
दोस्रो सङ्केत नम्फय बएको अधवकट्टी च्माती 
छङ्ट ट्टाछङ्ट टै्ट ङ्झसरफन्दी गने य ङ्झसरफन्दी 
ऩोका/खाभको फाङ्जहय सो कामवभा सॊरग्न सव ै
कभवचायीहरूरे दस्तखत गनङ्टव ऩनेछ, 

(च) दोस्रो सङ्केत नम्फय यहेका अधवकट्टीको 
ङ्झसरफन्दी ऩोका/खाभ केन्रीम कामावरमभा 
अध्मऺरे तोकेको कभवचायी तथा अन्तगवत 
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कामावरम प्रभङ्टखरे तोकेको कभवचायीको 
ङ्ञजम्भाभा यहनेछ, 

(छ) दोस्रो सङ्केत नम्फयको अधवकट्टी ङ्झसरफन्दी 
ऩोका/खाभ ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको नतीजा 
प्रकाशनका राङ्झग ङ्झरङ्ञखत रुऩभा भाग बएऩङ्झछ 
भात्र फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ, 

(ज) अधवकट्टी बएको ङ्झसरफन्दी ऩोकाभा सङ्केत 
नम्फय याख्न खङ्जटने भङ्टतम व्मङ्ञक्तको नाभको 
ङ्झसरछाऩ रगाउनङ्ट ऩनेछ, 

(झ) दोस्रो सङ्केत नम्फय याङ्ञखसकेऩङ्झछ ऩयीऺणको 
राङ्झग ऩठाउन ङ्झनधावयण गङ्चयएको सॊतमाभा 
उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाराई ऩोका/खाभभा ङ्झसरफन्दी 
गयी ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा नतीजा प्रकाशन गने 
शाखाभा फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ, 

(ञ) दोस्रो सङ्केत नम्फय यातो भसीरे याख्नङ्ट ऩनेछ। 

  (४) उऩदपा (२) य (३) फभोङ्ञजभ उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा सङ्कते 
 नम्फय तोङ्जकएको कभवचायीको सङ्टऩयीवेऺणभा याख्नङ्ट ऩनेछ। एकबन्दा 
 फढी कभवचायीफाट सङ्केत नम्फय याख्न रगाउॉदा सङ्कते नम्फय 
 नदोहङ्चयने आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ। 

  (५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सङ्केत नम्फय याखी फङ्टझाउन 
 ्माएका उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाका ङ्झसरवन्दी ऩोका/खाभ फङ्टझ्नङ्टबन्दा ऩङ्जहरे 
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 ङ्झसरछाऩ ठीक छ, छैन हेयी ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा नतीजा तमायी गने 
 शाखारे फङ्टझ्नङ्ट ऩनेछ। 

  (६) मस दपा फभोङ्ञजभ सङ्केत नम्फय यातदा 
 उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा कङ्ट नै कैङ्जपमत देङ्ञखएभा सोको जानकायी अध्मऺ 
 वा ङ्झनजरे तोकेको सदस्मराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य प्राप्त ङ्झनदेशन फभोङ्ञजभ 
 त्मस्ता उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका सम्फन्धभा कायवाही गनङ्टव ऩनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद–११ 

उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण सम्फन्धी व्मवस्था 
60. उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण गनव ऩठाउने: (१) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको 
 उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺणका राङ्झग ऩठाउॉदा ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको नङ्झतजा 
 तमाय गने शाखारे देहाम फभोङ्ञजभ गनङ्टव ऩनेछ्- 

(क) आमोगफाट ङ्झरइने ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाको 
ऩयीऺण आमोगको केन्रीम कामावरमको हकभा 
आमोगरे तोकेको य आमोग अन्तगवतको कामावरमको 
हकभा सो कामावरमको प्रभङ्टखरे तोकेको सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवषमको दऺ वा ङ्जवशेषऻफाट गयाउनङ्ट ऩनेछ,  

स्ऩष्टीकयण् मस खण्डको प्रमोजनको राङ्झग आमोग 
वा अन्तगवतका कामावरमरे दऺ वा ङ्जवशेषऻ तोक्दा 
आमोगरे तमाय गयेको सो ङ्जवषमका ङ्जवऻ 
सूचीभध्मेफाट तोक्नङ्ट ऩनेछ,  

(ख) खण्ड (क) फभोङ्ञजभ उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺणका राङ्झग 
दऺ वा ङ्जवशेषऻको नाभ भनोनमन बएऩङ्झछ 
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उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाको ङ्झसरफन्दी ऩोका/खाभभा नाभको 
सट्टा सङ्केत ङ्ञचन्ह याखी यङ्ञजष्टयभा उ्रेख गनङ्टव 
ऩनेछ, 

(ग) दोस्रो सङ्केत नम्फय याखी प्राप्त बएका ङ्झसरफन्दी 
उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाका ऩोका/खाभ नखोङ्झरकन ऩयीऺणका 
राङ्झग सम्फङ्ञन्धत दऺ सभऺ ऩठाउनङ्ट ऩनेछ, 

(घ) उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण गनव ऩठाउॉदा उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका 
ऩयीऺणको राङ्झग आमोगरे सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमको प्रश्न 
ऩत्र, उत्तय ताङ्झरका पायाभ, आवश्मकता अनङ्टसाय 
ऩयीऺण सम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञशका, ऩयीऺण गने तङ्चयका य 
भू्माङ्कन गने ङ्जवङ्झध सभेत सम्फङ्ञन्धत दऺ वा 
ङ्जवशेषऻराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।सहामकस्तय 
तहको ऩदको हकभा गाइड राइन सभेत सॊरग्न 
गयी गोप्म रुऩफाट फङ्टझाउने व्मवस्था गनङ्टव ऩनेछ, 

(ङ) उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण गनव ऩठाउॉदा अनङ्टसूची–८ 
फभोङ्ञजभको ऩत्र य दऺरे ऩारना गनङ्टवऩने शतवहरू 
सभेत उ्रेख गनङ्टव ऩनेछ, 

(च) आमोग अन्तगवतका कामावरमभा कामावरम प्रभङ्टखरे 
उऩमङ्टवक्त फभोङ्ञजभ उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण गने, 

गयाउने आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ, 
(छ) उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण गने ङ्ञजम्भेवायी ऩाएको दऺरे 

ऩयीऺण कामव सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
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उत्तयताङ्झरका पायाभभा प्राप्ताङ्कराई अङ्क य अऺयभा 
उ्रेख गयी अन्म ङ्जववयण सभेत चढाई ङ्झरङ्ञखत 
ऩयीऺा नतीजा तमाय गने शाखाभा फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। 

  (२) वस्तङ्टगत ऩयीऺाका उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका चेक, ङ्चयचेक 
 गनव/गयाउन तोङ्जकएको कभवचायीराई फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। 

  (३) वस्तङ्टगत ऩयीऺाका उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका चेक, ङ्चयचेक 
 गनव/गयाउन तोङ्जकएको कभवचायीरे चेक, ङ्चयचेक गदाव देहाम अनङ्टसाय 
 गनङ्टव ऩनेछ्- 

(क) चेक, ङ्चयचेक गनव फङ्टङ्ञझङ्झरएको ङ्झसरवन्दी 
ऩोका/खाभभा रगाएको ङ्झसरछाऩ ठीक दङ्टरुस्त 
छ, छैन जाॉच गयी चेक, ङ्चयचेक गनव/गयाउन 
तोङ्जकएको कभवचायीहरूरे भङ्टच ङ््ट का गयेय भात्र 
ङ्झसरवन्दी ऩोका/खाभ खो्ने, 

(ख) चेक गनव तोकेको कभवचायीरे ङ्छदएको ङ्झनदेशन 
अनङ्टसाय ‘की’ नरेखेको उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका यद्द गयी 
‘की’ रेखेको हकभा ‘की’ सॉग ङ्झबडाई ठीक, 
फेठीक ङ्ञचन्ह रगाई चेक गने, 

(ग) ठीक उत्तयको सॊतमा,  फेठीक उत्तयको सॊतमा य 
उत्तय रेख्न छाडेको सॊतमा उ्रेख गयी वेठीक 
उत्तयको प्राप्ताङ्कको फीस प्रङ्झतशत अङ्क कट्टा गयी 
कूर प्राप्ताङ्क उ्रेख गने, 
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(घ) खण्ड (ग) फभोङ्ञजभ चेक गयेको ङ्जववयण 
अनङ्टसाय ठीक छ, छैन उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाको “की” 
सॉग ङ्झबडाई ङ्चयचेक गने/गयाउने, 

(ङ) उङ्ञ्रङ्ञखत चेक, ङ्चयचेक कामवको सङ्टऩङ्चयवेऺ ण 
चेक, ङ्चयचेक गनव तोङ्जकएको कभवचायीरे गने, 

(च) चेक, ङ्चयचेक गने कामव सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको उत्तयताङ्झरका पायाभभा अङ्क य 
अऺयभा प्राप्ताङ्क बयी चेक ङ्चयचेक गनव तोङ्जकएको 
कभवचायीरे यीतऩूववक ङ्झसरवन्दी गने। 

  (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ चेक ङ्चयचेक गयी ङ्झसरवन्दी 
 गङ्चयएको उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाको ऩोका/खाभ ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा नङ्झतजा तमाय 
 गने शाखाभा फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। 

  (५) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
 ताऩङ्झन वस्तङ्टगत उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाराई अङ्ञप्टकर भाकव  ङ्चयडयफाट 
 ऩयीऺण गदाव उङ्ञ्रङ्ञखत व्मवस्था रागू हङ्टनेछैन। 

  (६) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
 ताऩङ्झन आमोगरे तोकेको कङ्ट नै ऩदको ऩयीऺाको ङ्जवषमगत 
 उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका दोहोयो ऩयीऺण गयाउन फाधा ऩने छैन। 

61. ऩयीऺकरे ध्मान ङ्छदनङ्टऩने कङ्ट याहरू: (१) ङ्जवषमगत प्रश्नका 
 उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺणका राङ्झग प्राप्त बएऩङ्झछ ऩयीऺकरे देहामको 
 कङ्ट याभा ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩनेछ्- 
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(क) उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाको सॊतमा, ङ्जवषम आङ्छद उ्रेख बए 
अनङ्टसाय बए नबएको मकीन गने य उ्रेख बए 
अनङ्टसाय नबएको ऩाइएभा चौफीस घण्टाङ्झबत्र 
सम्फङ्ञन्धत शाखाभा जानकायी गयाउने,  

(ख) वस्तङ्टङ्झनष्ठ रूऩभा उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण गनवका 
राङ्झग उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाराई देहाम अनङ्टसाय स्तय 
छङ्टयाई तोङ्जकए फभोङ्ञजभको आधाय ताङ्झरका 
अनङ्टसाय ऩयीऺण गनङ्टव ऩनेछ्-   

(1) अनङ्टऩमङ्टक्त ४०% बन्दा कभ  

(2) साधायणस्तय ४०% वा सोबन्दा भाङ्झथ 
 ४५% सम्भ 

(3) भध्मभस्तय ४५% देङ्ञख भाङ्झथ ५5% सम्भ 

(4) उच्चस्तय ५5% देङ्ञख भाङ्झथ 7०% सम्भ 

(5) अङ्झत उच्चस्तय 7०% देङ्ञख भाङ्झथ, 
(ग)  उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण गदाव उऩरब्ध गयाइएको 

अङ्क मोजना अनङ्टसाय ऩयीऺण गनङ्टव ऩनेछ,  

(घ)  उत्तयरे अऩेऺा गयेका फङ्टॉदाहरूराई ऩयीऺण गनङ्टव 
ऩूवव सूचीकृत गयी ङ्झतनीहरूको अङ्कबाय सङ्टङ्झनङ्ञश्चत 
गनङ्टव ऩनेछ,   

(ङ)  ङ्जवषमगत ऩत्रभा कङ्ट नै ऩङ्झन ऩयीऺाथॉरे अङ्झत 
उच्चस्तयको अङ्क प्राप्त गने देङ्ञखएभा सोको 
ऩङ्टष्याईं सभेत खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ,  
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(च)  भू्माङ्कनराई वस्तङ्टङ्झनष्ठ फनाउन जवापराई 
स्वङ्झनणवमबन्दा उत्तयको गङ्टणस्तयको आधायभा 
भू्माङ्कन गनङ्टव ऩनेछ,  

(छ) ऩयीऺकरे उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका भू्माङ्कन गदाव उच्च अङ्क 
प्राप्त गने दश प्रङ्झतशत उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाको ऩङ्टन् 
भू्माङ्कन गनङ्टव ऩनेछ, 

(ज)  एक ङ्झसङ्जटङ्गभा कङ्झत उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण गने 
सोको ऩङ्जह्मै मङ्जकन गने य उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका 
ऩयीऺण गदाव यातो भसी प्रमोग गयी सकबय 
उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाको देवे्रऩङ्जट्ट ङ्जकनायाभा अङ्क प्रदान 
गने गनङ्टव ऩनेछ, 

(झ)  उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा प्रदान गयेको अङ्कभा केयभेट 
बएभा ऩयीऺकरे अऺयभा रेखी दस्तखत सभेत 
गनङ्टव ऩनेछ। 

  (२) वस्तङ्टगत प्रश्नका उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा “की” नरेखेकोभा 
 त्मस्तो उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका यद्द हङ्टनेछ। 

  (३) वस्तङ्टगत प्रश्नको उत्तय रेतदा केयभेट गयेको, दोहोयो 
 रेखेको, सच्माएको, ङ्झससाकरभरे रेखेको, ङ्झनङ्छदवष्ट स्थानबन्दा अन्मत्र 
 रेखेको वा उत्तय नै सायेको (क, ख, ग, घ नरेखेका) उत्तयराई 
 ग्ती भाङ्झननेछ। 



खण्ड ३) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क २३ प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७६।०६।२८ 

 

78 

62. उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका रुजङ्ट गने: (१) दऺफाट ऩयीऺण बई प्राप्त बएका 
 ङ्जवषमगत ऩयीऺाका उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका नङ्झतजा तमायी गने शाखारे रुजङ्ट 
 गयी तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा कैङ्जपमत बए खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। 

  (2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ रुजङ्ट गदाव देहामका 
 कङ्ट याहरुराई ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩनेछ्- 

(क) उम्भेदवायरे रेखेको सवै उत्तय ऩयीऺण गयी 
अङ्क ङ्छदइएको छ, छैन,  

(ख) ऩयीऺकरे ङ्छदएका सफै अङ्कहरु ठीकसॉग 
जोङ्झडएको छ, छैन, 

(ग) आमोगरे तोकेका अन्म कङ्ट याहरु। 

  (३) ऩङ्जहरो ऩयीऺण बई प्राप्त बएको वस्तङ्टगत 
 उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाको ऩोका/खाभ भङ्टच ङ््ट का गयी खोरी ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको 
 नङ्झतजा तमाय गने शाखारे अङ्ञन्तभ चेक गनङ्टव ऩनेछ। 

  (४) ङ्जवषमगत तथा वस्तङ्टगत ऩयीऺाका उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका रुजङ्ट 
 गदाव कैङ्जपमत देङ्ञखएभा कैङ्जपमतको व्महोया खङ्टराई ऩेश गनङ्टव ऩनेछ 
 य सो ङ्जवषमभा आमोगभा ऩेश गयी आमोगको ङ्झनणवम फभोङ्ञजभ 
 हङ्टनेछ। 

  (५) दपा 60 को उऩदपा (6) फभोङ्ञजभ 
 उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाको ऩयीऺण तथा ऩङ्टन् ऩयीऺण दङ्टईजना ऩयीऺकफाट 
 गयाइएको बएभा दङ्टवै जना ऩयीऺकफाट प्रदान बएको अङ्कको 
 औषतफाट अङ्क गणना गनङ्टव ऩनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद–1२ 

ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा नङ्झतजा प्रकाशन सम्फन्धी व्मवस्था 
63. प्राप्ताॊक टेफङ्टरेशन गने: दपा 62 फभोङ्ञजभ रुजङ्ट बएका 
 उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा उम्भेदवायरे प्राप्त गयेको अङ्क नङ्झतजा प्रकाशनको 
 राङ्झग नङ्झतजा प्रकाशन गने शाखारे देहाम फभोङ्ञजभ टेफङ्टरेशन गनङ्टव 
 ऩनेछ्-  

(क) उम्भेदवायरे ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाभा प्राप्त गयेको सफै 
ङ्जवषमको प्राप्ताॊक जोड गनव सङ्जकने गयी प्रश्न वा 
उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका अनङ्टसायको प्राप्ताङ्क देङ्ञखने गयी 
आवश्मक पायाभ तमाय गयी प्रत्मेक उम्भेदवायरे 
प्राप्त गयेको कूर प्राप्ताङ्क टेफङ्टरेशन गने,  

(ख) खण्ड (क) फभोङ्ञजभ टेफङ्टरेशन गदाव उम्भेदवायरे 
ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाभा प्राप्त गयेको अङ्क दोस्रो सङ्कते नम्फय 
अनङ्टसाय अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩनेछ। मसयी चढाईएको अङ्क 
न्मूनतभ दङ्टई ऩटक रुजङ्ट गयी उत्तीणावङ्क प्राप्त गयेका 
उम्भेदवायको दोस्रो सङ्केत नम्फयभा मोग्मतािभ 
तमाय गने, 

(ग) खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ तमाय बएको मोग्मतािभको 
सूचीभध्मे भाङ्झथ्रो उत्तीणावङ्क प्राप्त गयेका 
उम्भेदवायको सङ्कते नम्फयभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
सॊतमाभा तमाय गने, 
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(घ) आमोगरे छङ्ट टै्ट ङ्झडकोङ्झडङ शाखा वा इकाइफाट नतीजा 
प्रकाशन गने गयी तोकेको ऩदको हकभा खण्ड (ख) 
फभोङ्ञजभ दोस्रो सङ्केत नम्फयका आधायभा तमाय 
बएको प्राप्ताॊक सङ्जहतको मोग्मतािभ सूची ङ्झसरवन्दी 
गयी अङ्ञन्तभ नङ्झतजा प्रकाशन गने सभमभा अङ्ञन्तभ 
नङ्झतजा प्रकाशन गने शाखा वा कामावरमभा ऩठाउने 
य ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको नङ्झतजा प्रकाशन गने प्रमोजनको 
राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभको पायाभ बयी ङ्झसरवन्दी गयी 
ङ्झडकोङ्झडङ शाखा वा इकाइभा ऩठाउने, 

(ङ) खण्ड (घ) फभोङ्ञजभ प्राप्ताङ्क यङ्जहतको दोस्रो सङ्केत 
नम्फयका आधायभा तमाय बएको मोग्मतािभ सूचीभा 
सभान अङ्क ्माउने उम्भेदवायको हकभा सो व्महोया 
खङ््ट ने गयी सङ्केत ङ्ञचन्ह ङ्छदने मोग्मतािभ सभान 
याख्न।े 

64. ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको नङ्झतजा प्रकाशन: दपा 63 फभोङ्ञजभ प्राप्ताॊक 
 टेफङ्टरेशन गङ्चयसकेऩङ्झछ ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको नङ्झतजा प्रकाशन गने 
 शाखा वा इकाइरे ङ्जवऻाऩनको िभानङ्टसाय खङ्टराको ऩङ्जहरे य 
 त्मसऩङ्झछ सभावेशी सभूहको िभानङ्टसाय देहाम अनङ्टसाय गयी नङ्झतजा 
 प्रकाशन गनङ्टव ऩनेछ्– 

(क) ऩङ्जहरो तथा दोस्रो सङ्केत नम्फयको अधवकट्टी 
ङ्झसरफन्दी खाभ भाग गयी सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीफाट 
फङ्टङ्ञझङ्झरने, 
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(ख) खण्ड (क) फभोङ्ञजभको अधवकट्टीको ङ्झसरफन्दी खाभ 
प्राप्त बएऩङ्झछ आमोगको केन्रीम कामावरमभा 
सम्फङ्ञन्धत भहाशाखा प्रभङ्टख वा शाखा प्रभङ्टख य 
आमोग अन्तगवतका कामावरमभा सम्फङ्ञन्धत कामावरम 
प्रभङ्टख य ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको नङ्झतजा प्रकाशनभा 
सॊरग्न कभवचायीरे भङ्टच ङ््ट का गयी ङ्झसरफन्दी खो्ने, 

(ग) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको नङ्झतजा प्रकाशन गने िभभा 
सङ्केत नम्फयको अधवकट्टी ङ्झसरवन्दी खाभ 
खोङ्झरसकेऩङ्झछ नतीजा सम्फन्धी सूचना प्रकाशन 
नबएसम्भ त्मस्तो काभभा सॊरग्न हङ्टने कभवचायीराई 
कामावरम छोडी फाङ्जहय जान नङ्छदने, 

(घ) दोस्रो सङ्केत नम्फयको आधायभा उत्तीणव बएका 
उम्भेदवायको ऩङ्जहरो सङ्केत नम्फय ऩत्ता रगाई 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झडकोड गने य उम्भेदवायको योर 
नम्फय, नाभ, थय तथा उम्भेदवायको फाफङ्ट/आभा य 
फाजेको नाभ सभेत उ्रेख गयी फणावनङ्टिभको 
आधायभा नङ्झतजा प्रकाशन गने 

तय मसयी नतीजा प्रकाशन गदाव उत्तीणव 
बएका उम्भेदवायरे उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा रेखेको योर 
नम्फय, नाभ, थय तथा फाफङ्ट फाजेको नाभ सभेत 
गरत रेखेको देङ्ञखएभा ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको नङ्झतजा 
प्रकाशन बएको बए ऩङ्झन उक्त ऩयीऺा यद्द हङ्टनेछ। 
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(ङ) खण्ड (घ) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
दपा 63 को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभ ङ्झडकोङ्झडङ शाखा 
वा इकाइफाट नतीजा प्रकाशन बएकोभा नतीजा 
तमाय गने शाखाफाट ऩठाइएको तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
पायाभभा ङ्झडकोड गनङ्टव ऩने, 

(च) नङ्झतजा प्रकाशन गदाव अन्तवावताव रगामत अन्म 
सम्फर्द् ऩयीऺाको ङ्झभङ्झत, सभम, स्थान य उम्भेदवायको 
सॊतमा सभेत खङ्टराउने। मसयी अन्तवावताव रगामत 
अन्म सम्वर्द् ऩयीऺा हङ्टने ङ्झभङ्झत तोक्दा साभान्मतमा 
ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको नङ्झतजा प्रकाशन बएको ङ्झभङ्झतरे 
ऩन्र ङ्छदनबन्दा ऩङ्झछ य नङ्झतजा प्रकाशन बएको 
ङ्झभङ्झतरे दङ्टई भहीनाङ्झबत्र ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस 
गनव सक्ने गयी तोक्नङ्ट ऩने, 

(छ) खण्ड (च) फभोङ्ञजभ नङ्झतजा प्रकाशन गदाव एउटै 
प्रश्नऩत्रको भाध्मभफाट वा एकीकृत ऩयीऺा प्रणारी 
अन्तगवत बएको ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाफाट अन्तवावतावका 
राङ्झग एकबन्दा फढी खङ्टरा तथा सभावेशी सभूहभा 
छनौट हङ्टने उम्भेदवायको ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा ऩश्चातका 
सफै ऩयीऺा एक ऩटक भात्र ङ्झरने गयी तोक्नङ्ट ऩने, 

(ज) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाफाट अन्तवावतावका राङ्झग छनौट 
बएका उम्भेदवायहरूको प्राप्ताङ्क ताङ्झरका अनङ्टसूची–9 
फभोङ्ञजभको पायाभभा चढाई ङ्झसरफन्दी गयी अङ्ञन्तभ 
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नतीजा प्रकाशन गने सभमभा सम्फङ्ञन्धत कामावरम 
वा शाखाभा ऩठाउने व्मवस्था गने,  

तय दपा 63 को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभ 
ङ्झडकोङ्झडङ शाखा वा इकाइफाट नङ्झतजा प्रकाशन 
बएको अवस्थाभा मस्तो पायाभ बनङ्टव ऩने छैन। 
दोस्रो सङ्केत नम्फय उ्रेख गयी मोग्मतािभका 
आधायभा तमाय बएको नङ्झतजा ङ्झसरवन्दी गयी 
अङ्ञन्तभ नङ्झतजा प्रकाशन गने सभमभा अङ्ञन्तभ 
नङ्झतजा प्रकाशन गने शाखा वा कामावरमभा ऩठाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

(झ) खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगताको नङ्झतजा प्रकाशन गदाव न्मूनतभ 
प्राप्ताङ्क प्राप्त गयी अन्तवावतावका राङ्झग छनौट नबएका 
उम्भेदवायहरूको ङ्जववयण अस्थामी सूचीको 
प्रमोजनका राङ्झग ङ्झनधावयण गङ्चयए अनङ्टसायको सॊतमाभा 
मोग्मतािभको आधायभा छङ्ट टै्ट ङ्झसरफन्दी गयी 
अङ्ञन्तभ नङ्झतजा प्रकाशन गने शाखा वा कामावरमभा 
ऩठाउने। 

65. प्रायङ्ञम्बक ऩयीऺाको नङ्झतजा: प्रायङ्ञम्बक ऩयीऺाको नङ्झतजा प्रकाशन 
 गदाव देहाम फभोङ्ञजभ गनङ्टव ऩनेछ्- 

(क) प्रायङ्ञम्बक ऩयीऺाको नङ्झतजा उम्भेदवायको योर 
नम्फयको िभानङ्टसाय प्रकाशन गने, 
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(ख) प्रायङ्ञम्बक ऩयीऺाको नङ्झतजा तमाय गयी प्रकाशन गने 
सम्फन्धी अन्म कामवङ्जवङ्झध दपा 64 फभोङ्ञजभ हङ्टने। 

66. ऩयीऺाको स्तयको ङ्जवश्लषेण एवभ ् भू्माङ्कन गने: अङ्ञन्तभ 
 मोग्मतािभ सूची प्रकाशन बएको एक वषवऩङ्झछ आमोगरे प्रश्नऩत्र 
 तथा ऩयीऺाको स्तय आङ्छद ङ्जवषमको ङ्जवश्लषेण एवभ ् भू्माङ्कन गनव 
 गयाउन सक्नेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद–1३ 

प्रमोगात्भक ऩयीऺा, साभूङ्जहक छरपर तथा अन्तवावताव 
67. प्रमोगात्भक ऩयीऺा: (१) प्रमोगात्भक ऩयीऺा तथा कम्प्मङ्टटय सीऩ 
 ऩयीऺणका प्रश्न ङ्झनभावणकताव तथा ऩयीऺकरे ऩाठ्यिभका आधायभा 
 प्रश्न ङ्झनभावण तथा कम्प्मङ्टटय सीऩ ऩयीऺण गनङ्टव ऩनेछ। 

  (२) प्रमोगात्भक ऩयीऺा य कम्प्मङ्टटय सीऩ ऩयीऺणको 
 भू्माङ्कन पायाभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभको नभूना अनङ्टसाय ऩाठ्यिभभा 
 आधाङ्चयत बई तमाय गनङ्टव ऩनेछ। 

  (३) प्रमोगात्भक ऩयीऺा य कम्प्मङ्टटय सीऩ ऩयीऺणको 
 आवश्मक व्मवस्था आमोगको केन्रीम कामावरमभा अन्तवावताव 
 व्मवस्थाऩन गने शाखारे य आमोग अन्तगवतका कामावरमभा 
 सम्फङ्ञन्धत कामावरमरे गनेछ। 

  (४) प्रमोगात्भक ऩयीऺाको उत्तीणावङ्क ऩचास प्रङ्झतशत 
 हङ्टनेछ। 

  (५) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा नहङ्टने प्रमोगात्भक ऩयीऺा तथा 
 अन्तवावताव भात्र हङ्टने ऩदका राङ्झग सभेत मस दपा फभोङ्ञजभको 
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 प्रङ्जिमा अऩनाउनङ्ट ऩनेछ। मस्तो प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा उत्तीणावङ्क 
 प्राप्त नगने उम्भेदवायराई मोग्मतािभ सूचीभा सभावशे गङ्चयने 
 छैन। 

  (६) प्रमोगात्भक ऩयीऺा तथा कम्प्मङ्टटय सीऩ ऩयीऺणका 
 राङ्झग ङ्झनधावङ्चयत ङ्झभङ्झतभा कङ्ट नै उम्भेदवाय अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा त्मस्तो 
 उम्भेदवायरे अनङ्टऩङ्ञस्थत यहनङ्टको भनाङ्झसव कायण खङ्टराई तोङ्जकएको 
 दस्तङ्टय सङ्जहत ङ्झनवेदन ङ्छदएभा ङ्झनजराई सो ऩद वा तहको 
 प्रमोगात्भक ऩयीऺा हङ्टने अङ्ञन्तभ ङ्झभङ्झतसम्भभा साभेर गयाउन 
 सङ्जकनेछ। 

  (७) प्रमोगात्भक ऩयीऺा तथा कम्प्मङ्टटय सीऩ ऩयीऺण 
 सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

68. साभूङ्जहक छरपर: (१) ऩाठ्यिभ फभोङ्ञजभ ऩदऩूङ्झतव गङ्चयने ऩदका 
 राङ्झग ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा उत्तीणव बएका उम्भेदवायको मोग्मताको 
 ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩऺको भू्माङ्कन गनव सम्फङ्ञन्धत शाखारे साभूङ्जहक 
 छरपर गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको साभूङ्जहक छरपरको 
 राङ्झग आमोगरे तोकेको आमोगका सदस्मको अध्मऺताभा एक 
 जना ङ्जवषम ङ्जवशेषऻ य भनोवऻैाङ्झनक सङ्ञम्भङ्झरत तीन सदस्मीम 
 भू्माङ्कन सङ्झभङ्झत यहनेछ। 

  (३) साभूङ्जहक छरपरभा देहामका ङ्जवषमभा केङ्ञन्रत यही 
 ऩयीऺण गनङ्टव ऩनेछ्– 

(क) सभस्मा ऩङ्जहचान गनव सक्ने ऺभता, 
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(ख) सभस्मा सभाधानका उऩाम ऩत्ता रगाउने 
ऺभता, 

(ग) ताङ्जकव क ऺभता, 
(घ) भौङ्झरकता य ङ्झसजवनशीरता, 
(ङ) व्मवहाय, 

(च) फौङ्जर्द्क ऺभता, 
(छ) ङ्झनणवम गनव सक्ने ऺभता, 
(ज) नेततृ्व ङ्झरन सक्ने ऺभता, 
(झ) धैमवता। 

  (४) साभूङ्जहक छरपर सञ्चारन गदाव देहाम फभोङ्ञजभको 
 प्रङ्जिमा अवरम्फन गनङ्टव ऩनेछ्- 

(क) उम्भेदवायको सॊतमाका आधायभा फढीभा सात 
जनासम्भको सभूह गठन गने, 

(ख) खण्ड (क) फभोङ्ञजभ सभूह गठन गदाव 
एकबन्दा फढी सभूह गठन गनङ्टवऩने बएभा  
ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको नतीजाको िभसॊतमाको जोय 
ङ्जवजोय वा उम्भेदवायको वणावनङ्टिभ वा 
भू्माङ्कन सङ्झभङ्झतको अध्मऺफाट तोकेको 
प्रङ्जिमाको आधायभा सभूह ङ्जवबाजन गने, 

(ग) भू्माङ्कन सङ्झभङ्झतका भनोवैऻाङ्झनक सदस्मरे 
साभूङ्जहक छरपरका राङ्झग तमाय गङ्चयएको 
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ङ्जवषमवस्तङ्ट ऩढेय सङ्टनाई सभूहभा छरपरको 
रुऩभा प्रस्तङ्टत गयाउने, 

(घ) साभूङ्जहक छरपरभा सफै ऩयीऺाथॉको 
सहबाङ्झगताभा ङ्झनधावङ्चयत सभमङ्झबत्र छरपर 
तथा तकव ङ्जवतकव  सङ्जकएऩङ्झछ सहबागीभध्मेफाट 
नेततृ्वको चमन गयाउने, 

(ङ) नेताफाट सभूहको ङ्झनष्कषव प्रस्तङ्टत गयेऩङ्झछ 
साभूङ्जहक छरपर टङ्टङ्गग्माउने, 

(च) साभूङ्जहक छरपर सङ्जकएऩङ्झछ भू्माङ्कन 
सङ्झभङ्झतका सदस्मरे व्मङ्ञक्तगत रुऩभा गोप्म 
ढॊगरे छङ्ट ट्टा छङ्ट टै्ट भू्माङ्कन पायाभभा अङ्क 
प्रदान गने, 

(छ) खण्ड (च) फभोङ्ञजभ बङ्चयएको तीनैजनाको 
भू्माङ्कन पायाभ एउटै खाभभा याख्न े य सो 
खाभराई सफैको योहवयभा ङ्झसरफन्दी गयी 
सम्फङ्ञन्धत शाखाभा फङ्टझाउने। 

  (५) साभूङ्जहक छरपरका राङ्झग ङ्झनधावङ्चयत ङ्छदनभा कङ्ट नै 
 उम्भेदवाय अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा सो ऩदको साभूङ्जहक छरपरको 
 ऩयीऺा फाॉकी यहेकै अवस्थाभा त्मस्तो उम्भेदवायरे अनङ्टऩङ्ञस्थत 
 यहेको भनाङ्झसव कायण खङ्टराई तोङ्जकएको दस्तङ्टय सङ्जहत ङ्झनवेदन 
 ङ्छदएभा ङ्झनजराई अन्म ङ्छदनको साभूङ्जहक छरपरभा साभेर गयाउन 
 सङ्जकनेछ। 
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  तय ङ्जकङ्चयमा फस्नङ्ट ऩयेको अवस्थाभा साभूङ्जहक छरपरभा 
 उऩङ्ञस्थत हङ्टन नसकेभा सो ऩङ्झछ ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र अन्म सभान तहको 
 ऩदको साभूङ्जहक छरपरको कामविभ यहेकोभा सो कामविभभा य 
 नबएभा ङ्जकङ्चयमा सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन ङ्छदनङ्झबत्र साभूङ्जहक 
 छरपरभा सभावेश गनव फाधा ऩने छैन। 

  (६) साभूङ्जहक छरपर सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए 
 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

69. प्राथङ्झभकतािभ बयाउने: एकीकृत ऩयीऺा प्रणारी रागू बएको 
 ऩदको राङ्झग अन्तवावताव हङ्टनङ्ट अङ्ञघ आमोगरे खटाएको कभवचायीरे 
 उम्भेदवायफाट ऩेश बएको प्रभाङ्ञणत कागजातको सक्करप्रङ्झत 
 ङ्झबडाउने य प्रवेशऩत्र जाॉच गयी हाङ्ञजय गयाउॉदाका सभमभा 
 सेवा/सभूह/उऩसभूहको तोङ्जकए फभोङ्ञजभको प्राथङ्झभकतािभको 
 पायाभ उम्भेदवायफाट अङ्झनवामव रुऩभा बयाउनङ्ट ऩनेछ। 

70. अन्तवावताव सङ्झभङ्झतको गठन: (१) उम्भेदवायको छनौटको राङ्झग 
 अन्तवावताव ङ्झरन आमोगको अध्मऺ वा ङ्झनजरे तोकेको सदस्मको 
 अध्मऺताभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ अन्तवावताव सङ्झभङ्झत गठन हङ्टनेछ। 

  (२) अङ्झधकृतस्तय नवौं तह वा सोबन्दा भाङ्झथका ऩदका 
 राङ्झग हङ्टने अन्तवावतावका राङ्झग उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभा 
 आमोगका अध्मऺ य सफै सदस्मको सहबाङ्झगता यहनेछ। 

  (३) आमोगको केन्रीम कामावरम फाहेक अन्म 
 कामावरमभा हङ्टने अन्तवावतावको राङ्झग अन्तवावताव सङ्झभङ्झतको गठन 
 तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।   
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71. अन्तवावतावको भू्माङ्कन: (१) अन्तवावताव हङ्टने ऩदको ङ्जवऻाऩन नम्फय, 

 ऩद, शे्रणी, सेवा, सभूह वा उऩसभूह, सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारम, ऩदसॊतमा, 
 उम्भेदवाय सॊतमा, उम्भेदवायको नाभावरी सङ्जहतको अन्तवावताव 
 पायाभ, सॊङ्ञऺप्त वैमङ्ञक्तक ङ्जववयण, सम्फङ्ञन्धत ऩदको ऩाठ्यिभ य 
 खेस्रा कागज अन्तवावताव सङ्झभङ्झतका सदस्मराई अन्तवावताव शङ्टरु हङ्टनङ्ट 
 अगावै उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

  (२) अन्तवावतावकतावरे प्रश्नको जवापप्रङ्झत तटस्थ तथा 
 वस्तङ्टङ्झनष्ठ बई भू्माङ्कन गनङ्टव ऩदवछ। ऩदका राङ्झग चाङ्जहने ऻानको 
 स्तय, उक्त ऻानराई व्मवहायभा उतानव उत्सङ्टक य प्रङ्झतवर्द्ताको 
 ऺभता, प्रष्ट फो्ने, घङ्टरङ्झभर हङ्टने ऺभता, नेततृ्व ङ्छदने, सभस्माराई 
 ङ्जवश्लेषण गने, तकव  गने ऺभता आङ्छदको आधायभा उम्भेदवायको 
 ङ्झरङ्ग, जाङ्झत, वणव, ऺेत्रीमता, बेषबषूा आङ्छद जस्ता ङ्जवषमभा ऩूवावग्रह 
 नयाखी भू्माङ्कन गनङ्टव ऩनेछ। 

  (३) अन्तवावताव सङ्झभङ्झतका सदस्मरे अन्तवावताव बैयहेको 
 अवस्थाभा उम्भेदवायको भू्माङ्कन खेस्रा कागजभा गने य सफै 
 उम्भेदवायको भू्माङ्कन सभाप्त बएऩङ्झछ भात्र केयभेट नगयी 
 पायाभभा अङ्क प्रदान गयी आ्नो नाभ, ऩद, दस्तखत य अन्तवावताव 
 ङ्झरएको ङ्झभङ्झत उ्रेख गनङ्टव ऩनेछ। केयभेट गनङ्टवऩने बएभा फङ्टङ्ञझने 
 गयी काटी दस्तखत गनङ्टव ऩनेछ। 

  (४) अन्तवावताव कामविभ सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ अन्तवावताव 
 सङ्झभङ्झतका सदस्मरे आपूरे बयेका अन्तवावताव प्राप्ताॊक पायाभ एक 
 अकावरे नदेख्न ेगयी ऩट् माई खाभभा याङ्ञखङ्छदनङ्ट ऩनेछ य सङ्झभङ्झतका 
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 सदस्मको योहवयभा ङ्झसरफन्दी गयी सम्फङ्ञन्धत सदस्मको दस्तखत 
 गयाई सम्फङ्ञन्धत कभवचायीरे फङ्टङ्ञझङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

72. अन्तवावताव सङ्झभङ्झतरे ध्मान ङ्छदनङ्टऩने कङ्ट या: (१) अन्तवावताव सङ्झभङ्झतरे 
 अन्तवावतावका सम्फन्धभा देहामका कङ्ट याभा ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩनेछ्– 

(क) प्रश्न सोध्ने कामव कङ्ट न ऩदाङ्झधकायीफाट सङ्टरु गने 
य कङ्ट न ऩदाङ्झधकायीफाट अन्त्म गने,  

उम्भेदवायको सभम के कङ्झत ङ्झरने य भू्माङ्कन 
कसयी गने फाये अन्तवावताव सङ्झभङ्झतको 
अध्मऺफाट सफै सदस्मभा प्रष्ट गने, 

(ख) अन्तवावताव ङ्छदने व्मङ्ञक्तको उऩमङ्टक्तता वा 
अनङ्टऩमङ्टक्तता फाये अन्तवावताव ऩूवव, अन्तवावताव 
िभभा वा अन्तवावताव ऩश्चात ् एक आऩसभा 
चचाव नगने, 

(ग) उम्भेदवाय अन्तवावताव कऺभा प्रवेश गयेऩङ्झछ 
ङ्झनजको बम, तनाव आङ्छदराई साभान्म ङ्ञस्थङ्झतभा 
्माउन अन्तवावताव सङ्झभङ्झतका अध्मऺफाट 
ङ्ञचनजानका साथसाथै सहज वातावयणका 
ङ्जवषमभा प्रश्न केङ्ञन्रत गने, 

(घ) अन्तवावताव सङ्झभङ्झतका अध्मऺरे उम्भेदवायराई 
प्रायम्बभा प्रवेशात्भक प्रश्न सोध्ने य त्मसऩङ्झछ 
ऩारैऩारो अन्म सदस्मरे ङ्जवषम प्रवेश गने, 
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(ङ) अन्तवावताव ङ्झरइने ऩदको सफै उम्भेदवायराई 
सोङ्झधने प्रश्नको स्तय सभान गने, 

(च) अन्तवावताव सङ्झभङ्झतका कङ्ट नै एक सदस्मरे प्रश्न 
सोध्दा त्मसको जवाप फाये अन्म सदस्मरे 
सभेत ध्मान ङ्छदएय सङ्टङे्ङ, 

(छ) अन्तवावतावभा ऩूणवत् भौङ्झरक, वस्तङ्टगत प्रश्न सोधी 
ऩूवावग्रहयङ्जहत तवयरे भू्माङ्कन गने, 

(ज) अन्तवावताव अवङ्झधबय सफै सॊरग्न सदस्मरे 
अन्तवावतावभै आ्नो ध्मान केङ्ञन्रत गने,   

(झ) अन्तवावतावभा बए गयेका ऩऺफाये अन्तवावताव 
ऩश्चात ्ऩङ्झन चचाव, ऩङ्चयचचाव नगने, 

(ञ) अन्तवावताव सङ्झभङ्झतका अध्मऺरे अन्तवावताव 
सङ्झभङ्झतका अन्म सदस्मको सहभङ्झत ङ्झरॉदै 
उम्भेदवायराई धन्मवाद ङ्छदई अन्तवावताव 
सङ्जकएको सङ्केत गने। 

  (२) अन्तवावतावकतावरे अन्तवावताव ङ्झरॉदा ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩने कङ्ट या 
 तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

73. अङ्झग्रभ वा छङ्टट अन्तवावताव ङ्झरन सङ्जकने: (1) ङ्झरङ्ञखत वा 
 प्रमोगात्भक ऩयीऺाको प्रकाङ्ञशत नङ्झतजाभा सभावेश बएको कङ्ट नै 
 उम्भेदवायरे भनाङ्झसफ कायण जनाई अन्तवावतावको राङ्झग तोङ्जकएको 
 ङ्झभङ्झतबन्दा अगाङ्झड नै अन्तवावताव ङ्झरइङ्छदन सोको कायण उ्रेख गयी 
 ङ्झनवेदन ङ्छदएभा य ङ्झनवेदनको व्महोया भनाङ्झसव देङ्ञखएभा आमोगरे 
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 त्मस्तो व्मङ्ञक्तको राङ्झग अङ्झग्रभ अन्तवावताव ङ्झरने व्मवस्था गनव 
 सक्नेछ।  

  (2) कङ्ट नै उम्भेदवायरे देहामको अवस्था ऩयी अन्तवावतावको 
 राङ्झग आमोगफाट ङ्झनधावयण बएको ङ्झभङ्झत य सभमभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन 
 नसकेभा सोको प्रभाण सङ्जहत अन्तवावतावका राङ्झग तोङ्जकएको ङ्झभङ्झतरे 
 ङ्जकङ्चयमा फस्नङ्ट ऩयेको हकभा ऩन्र ङ्छदन य अन्म अवस्थाको हकभा 
 सात ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनवेदन ङ्छदएभा आमोगरे ङ्झनवेदनको व्महोया भनाङ्झसफ 
 देखेभा छङ्टट अन्तवावताव ङ्झरने व्मवस्था गनव सङ्जकनेछ्- 

(क) काफङ्ट फाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयेभा, 
(ख) सयकायी काभको कायणफाट उऩङ्ञस्थत हङ्टन 

नसकेभा, 
(ग) ङ्जकङ्चयमा फस्नङ्ट ऩयेभा, 
(घ) सङ्टत्केयी बएभा, 
(ङ) अन्तवावतावभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन नसक्ने गयी 

आकङ्ञस्भक ङ्झफयाभी बएभा । 

  (3) उऩङ्झनमभ (1) य (2) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको 
 बए ताऩङ्झन प्रमोगात्भक ऩयीऺा वा साभूङ्जहक छरपर वा अन्तवावताव 
 ऩूववका अन्म ऩयीऺाभा अनङ्टऩङ्ञस्थत यहेका उम्भदेवायराई 
 अन्तवावतावभा सभावेश गयाइने छैन। 

  (4) अङ्झग्रभ तथा छङ्टट अन्तवावतावभा सभावेश हङ्टने 
 उम्भेदवायरे आमोगरे ङ्झनधावयण गये फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय फङ्टझाउनङ्ट 
 ऩनेछ।  
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ऩङ्चयच्छेद–1४ 

अङ्ञन्तभ नङ्झतजा प्रकाशन तथा ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्धी व्मवस्था 
74. मोग्मतािभ सूची तमाय गने: (१) ऩयीऺाको सम्ऩूणव प्रङ्जिमा सभाप्त 
 बएको फढीभा तीन ङ्छदनङ्झबत्र देहामभा उङ्ञ्रङ्ञखत अङ्क जोडी तोङ्जकए 
 फभोङ्ञजभको पायाभभा मोग्मतािभ सूची तमाय गनङ्टव ऩनेछ्- 

(क) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको प्राप्ताङ्क, 
(ख) भनोवैऻाङ्झनक व्मङ्ञक्तत्व ऩयीऺण, साभूङ्जहक 

छरपर, प्रमोगात्भक तथा सो फाहेक अन्म 
ऩयीऺा हङ्टनेभा त्मस्ता ऩयीऺाभा प्राप्त गयेको अङ्क, 

(ग) अन्तवावतावको औषत अङ्क। 

  (2) एकीकृत ऩयीऺा प्रणारी अन्तगवतको ङ्जवऻाऩनको 
 मोग्मतािभ सूची तमाय गदाव दपा 67 फभोङ्ञजभ उम्भेदवायरे 
 बयेको प्राथङ्झभकतािभ य सेवा/सभूह/उऩसभूहको ऩदसॊतमाका 
 आधायभा छङ्ट ट्टाछङ्ट टै्ट रुऩभा एकै ऩटक गनङ्टव ऩनेछ। 

  (3) मोग्मतािभ सूची तमाय गनवको राङ्झग उम्भेदवायरे 
 प्राप्त गयेको अङ्क ताङ्झरकाको ङ्झसरफन्दी खाभ खो्दा सोको भङ्टच ङ््ट का 
 गयी ङ्झभङ्झत य सभम सभेत उ्रेख गयी अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीफाट 
 स्वीकृत गयाएय भात्र खो्नङ्ट ऩनेछ। 

  (4) दपा 63 को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभ छङ्ट टै्ट ङ्झडकोङ्झडङ 
 शाखा वा इकाइफाट ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको नङ्झतजा प्रकाशन बएकोभा 
 उऩदपा (१) य (2) फभोङ्ञजभ मोग्मतािभ सूची तमाय गनवको 
 राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झडकोड गनङ्टव ऩनेछ। 
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75. मोग्मतािभको सूची प्रकाशन गने: (१) मोग्मतािभको सूची 
 प्रकाशन गदाव ऩङ्जहरो ङ्जवऻाऩन य ङ्जवऻाऩन ङ्झबत्रको सभावेशी 
 सभूहको िभानङ्टसाय मोग्मतािभ सूची ऩङ्जहरे प्रकाशन गनङ्टव ऩनेछ। 

  तय ऩङ्जहरे प्रकाङ्ञशत ङ्जवऻाऩन वा ङ्जवऻाऩन ङ्झबत्रको सभावेशी 
 सभूहको िभानङ्टसायको अङ्ग ऩूया बइसकेको यहेनछ बने िभश् 
 सो िभ ऩङ्झछको अङ्ग ऩङ्टगकेा ङ्जवऻाऩनहरू वा ङ्जवऻाऩन ङ्झबत्रको 
 सभावेशी सभूहको िभानङ्टसायको मोग्मतािभ सूची प्रकाशन गनव 
 फाधा ऩने छैन। 

  (२) उऩदपा (१) को प्रङ्झतफन्धात्भक वाक्माॉशभा जङ्टनसङ्टकै 
 कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नै उम्भेदवाय सभान शे्रणी/तहका 
 एकबन्दा फढी ङ्जवऻाऩनभा ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाफाट उत्तीणव बएकोभा 
 ऩङ्झछ्रो िभभा यहेको ङ्जवऻाऩनको अङ्ग ऩूया बए ताऩङ्झन ऩङ्जहरे 
 अन्तवावताव सम्ऩङ्ङ बएको ङ्जवऻाऩनको मोग्मतािभ प्रकाङ्ञशत 
 नबएसम्भ त्मस्तो ङ्जवऻाऩनको मोग्मतािभ प्रकाशन गङ्चयने छैन। 

76. एकभङ्टष्ट मोग्मतािभको सूची प्रकाशन गने: (१) दपा 74 
 फभोङ्ञजभ मोग्मतािभको सूची प्रकाशन गदाव एउटै ऩयीऺाको 
 भाध्मभफाट ङ्झसपाङ्चयस हङ्टने खङ्टरा तथा सभावेशी सभूहका 
 उम्भेदवायरे प्राप्त गयेको कूर अङ्कको आधायभा एकभङ्टष्ट 
 मोग्मतािभ सूची सभेत तमाय गयी तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा 
 प्रकाशन गनङ्टव ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
 एकीकृत ऩयीऺा प्रणारी अन्तगवत बएको ऩयीऺाको भाध्मभफाट 
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 ङ्झसपाङ्चयस हङ्टने खङ्टरा तथा सभावेशी सभूहका उम्भेदवायरे प्राप्त 
 गयेको कूर अङ्कको आधायभा सेवा/सभूह/उऩसभूहको एकभङ्टष्ट 
 मोग्मतािभ सूची तमाय गयी प्रकाशन गनङ्टव ऩनेछ। 

77. ङ्झसपाङ्चयस ऩठाउने: स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग दपा 75 फभोङ्ञजभ 
 प्रकाङ्ञशत मोग्मतािभ सूची अनङ्टसाय छनौट बएका उम्भेदवायको 
 नाभ ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम वा कामावरमभा ङ्झसपाङ्चयस 
 ऩठाउॉदा सम्फङ्ञन्धत उम्भेदवायको दयखास्त पायाभ एकप्रङ्झत य सो 
 साथ ऩेश बएका प्रभाणऩत्रका प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ साथ ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

78. वकैङ्ञ्ऩक उम्भेदवाय ङ्झसपाङ्चयस: (१) दपा 77 फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस 
 गङ्चयएको उम्भेदवायभध्मे कङ्ट नै उम्भेदवायको ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको ङ्झसपाङ्चयस 
 फदय बएभा वा अन्म कङ्ट नै कायणरे उक्त ऩद आमोगरे ङ्झसपाङ्चयस 
 गयेको ङ्झभङ्झतरे एक वषवङ्झबत्र ङ्चयक्त बएभा आमोगरे मोग्मतािभ 
 अनङ्टसाय वकैङ्ञ्ऩक उम्भेदवायराई ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टव 
 ऩनेछ। 

  (२) मस दपा फभोङ्ञजभ वैकङ्ञ्ऩक उम्भेदवायराई ङ्झनमङ्टक्त 
 गनङ्टवऩने अवस्था ऩयेभा अङ्ञततमायवारारे ऩद ङ्चयक्त बएको ङ्झभङ्झतरे 
 सात ङ्छदनङ्झबत्र आमोगराई जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

  (३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
 ऩद ङ्चयक्त बएको सात ङ्छदनङ्झबत्र जानकायी ङ्छदन नसकेको भनाङ्झसव 
 कायण सङ्जहत अङ्ञततमायवाराफाट रेखी आएभा आमोगरे वैकङ्ञ्ऩक 
 सूचीभा यहेका उम्भेदवायराई मोग्मतािभ अनङ्टसाय ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका 
 राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनव सक्नेछ।  
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  तय आमोगरे ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गयेको एक 
 वषवऩङ्झछ रेखी आएभा वैकङ्ञ्ऩक उम्भेदवायराई ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग 
 ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयने छैन। 

  (४) उम्भेदवायको ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्धी अन्म 
 व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

79. अस्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने: (1) सेवा, सभूह तथा 
 उऩसभूहसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अस्थामी 
 ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग आमोगभा भाग बई आएभा आमोगरे वैकङ्ञ्ऩक 
 उम्भेदवायको सूचीभा नाभ सभावेश बई स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टन 

 नसकेका य अस्थामी उम्भेदवायको सूचीभा यहेका 
 उम्भेदवायभध्मेफाट मोग्मतािभको आधायभा ङ्झसपाङ्चयस गनेछ। 

  (2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ अस्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग 
 ङ्झसपाङ्चयस गदाव देहामको िभ अनङ्टसायका उम्भेदवायराई ङ्झसपाङ्चयस 
 गनङ्टव ऩनेछ्- 

(क) खङ्टरा तपव को वकैङ्ञ्ऩक सूचीभा सभावेश 
बएका उम्भेदवाय, 

(ख) ङ्जवऻाऩन नॊम्फय को िभ अनङ्टसाय सभावेशी 
सभूहतपव  वैकङ्ञ्ऩक सूचीभा सभावेश बएका 
उम्भेदवाय, 

(ग) खङ्टरा तपव को अस्थामी सूचीभा सभावेश बएका 
उम्भेदवाय। 
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  (3) अस्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए 
 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद–1५ 

ङ्झनयीऺण सम्फन्धी व्मवस्था 
80. ङ्झनयीऺण गनव सक्ने: (१) सॊङ्जवधान, ऐन, ङ्झनमभावरी य प्रचङ्झरत 
 कानून तथा आमोगरे सभम सभमभा तोकेको कामवङ्जवङ्झध य शतव 
 फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, फढङ्टवा य ङ्जवबागीम कायवाही बएको छ, छैन बङे्ङ 
 सम्फन्धभा आमोगरे प्रदेश सयकायका ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्त्रारम, ङ्जवबाग, 
 ङ्झनदेशनारम य कामावरम, स्थानीम तह, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा 
 सञ्चारन गने ङ्झनकाम, प्रदेश सङ्गङ्छठत सॊस्था य स्थानीम तहको 
 सङ्गङ्छठत सॊस्थाको ङ्झनयीऺण गनव सक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रदेश प्रहयी सेवा य प्रदेश 
 अनङ्टसन्धान व्मूयोको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य फढङ्टवाको सम्फन्धभा 
 आमोगरे ङ्झनयीऺण गनव सक्नेछ। 

  (३) आमोगफाट ङ्झनयीऺणका राङ्झग खङ्जटएका ऩदाङ्झधकायी 
 वा कभवचायीरे हेनव भागेका कागजात तथा ङ्जववयण सम्फङ्ञन्धत 
 प्रभङ्टख वा कभवचायीरे उऩरव्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

  (४) ङ्झनयीऺणभा खङ्जटने ऩदाङ्झधकायी वा कभवचायीरे तोङ्जकए 
 फभोङ्ञजभको ङ्जववयण तथा सङ्टझाव सङ्जहतको ङ्झनयीऺण प्रङ्झतवेदन 
 आमोग सभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

  (५) ङ्झनयीऺण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
 हङ्टनेछ। 
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81. ङ्झनयीऺण गदाव हेनङ्टवऩने भूरबतू ङ्जवषमहरु: आमोगफाट ङ्झनयीऺण 
 कामवभा खङ्जटने कभवचायीरे ङ्झनयीऺण गदाव देहामका ङ्जवषमभा 
 ङ्झनयीऺण गनङ्टव ऩनेछ्– 

(क) ऩदऩूङ्झतव सम्फन्धी 
(1) सेवा सभूह सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून 

फभोङ्ञजभ ङ्चयक्त ऩदऩूङ्झतवको कायवाही 
प्रङ्जिमा अगाङ्झड फढाइएको छ, छैन, 

(2) सेवा सभूह सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ स्वत् खायेज हङ्टने ऩदभा कङ्ट नै 
ऩदऩूङ्झतव बएको छ, छैन, 

(3) आमोगफाट अङ्झधकाय प्रत्मामोजन बएको 
वा ङ्झसपाङ्चयस बए फाहेक कङ्ट नै  
व्मङ्ञक्तराई अस्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गङ्चयएको छ, 

छैन, 

(4) सेवा सभूह सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ कामभ भङ्टकामभ भङ्टकयय बएको 
छ, छैन, 

(5) आमोगको ऩयाभशव ङ्झफना अस्थामी तथा 
कामभ भङ्टकामभको म्माद थऩ गङ्चयएको 
छ, छैन, 

(6) ऩद ङ्चयक्त नबई वा ऩद ङ्झसजवना नबई 
कभवचायीको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएको छ, छैन, 
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(7) आमोगफाट प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकाय 
फभोङ्ञजभ सभमभै ऩदऩूङ्झतव बए, नबएको य 
ऩदऩूङ्झतव गदाव आमोगफाट ङ्झनधावङ्चयत 
कामवङ्जवङ्झधको अवरम्वन बएको छ, छैन,  

(8) सेवा, सभूह, उऩ-सभूह ऩङ्चयवतवन 
गङ्चयएकोभा आमोगको ऩयाभशव ङ्झरइएको 
छ, छैन। 

(ख) फढङ्टवा सम्फन्धी 
(1) फढङ्टवाको सूचनाभा आवश्मक ऩने सेवा 

अवङ्झध,  शैङ्ञऺक मोग्मता,  फढङ्टवा हङ्टने  
ऩदको ङ्जववयण य सॊतमा, ऩद ङ्चयक्त बएको 
कामावरम, ङ्झनवेदन ङ्छदने म्माद य स्थान 
खङ्टराई सूचना प्रकाङ्ञशत बएको छ, छैन, 

(2) सेवा, सभूह सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ ङ्झनधावङ्चयत प्रङ्झतशत अनङ्टसाय 
ऩदसॊतमा ङ्झनधावयण बएऩङ्झछ फढङ्टवाको 
कायवाही बएको छ, छैन, 

(3) फढङ्टवा सम्फन्धी कायवाही सभमभै बएको 
छ, छैन,  

(4) फढङ्टवा सङ्झभङ्झतरे ङ्झनमभानङ्टसाय भू्माङ्कन 
(अङ्क गणना) गयेको छ, छैन। 

(ग) फढङ्टवा उजूयी सम्फन्धी 
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(1) आमोगफाट प्रत्मामोजन बए अनङ्टसाय 
उजूयी सङ्टङ्ङ ऩाउने ङ्झनकामरे उजूयी हेयेको 
छ, छैन, 

(2) उजूयीका भङ्टतम फङ्टॉदा उऩय याम्रयी 
छानवीन गयी उजूयी सङ्टङे्ङ ङ्झनकामरे 
कायवाही टङ्टॊग्माएको छ, छैन, 

(घ) ङ्जवबागीम सजाम सम्फन्धी 
(1) ङ्जवबागीम सजाम गनव सभमभै कायवाही 

चराइएको छ, छैन, 

(2) कङ्ट नै कभवचायीराई ङ्जवबागीम सजाम गदाव 
आमोगको ऩयाभशव ङ्झरइएको छ, छैन, 

(3) ङ्जवबागीम सजामका राङ्झग आमोगफाट 
प्राप्त ऩयाभशव सभमभै कामावन्वमन बएको 
छ, छैन,  

(4) ङ्जवबागीम सजाम सम्फन्धी कागजातको 
अङ्झबरेख दङ्टरुस्त याङ्ञखएको छ, छैन। 

82. ङ्झनयीऺण गने कामव प्रङ्जिमा: ङ्झनयीऺण कामवभा खङ्जटने ऩदाङ्झधकायी वा 
 कभवचायीरे देहामको प्रङ्जिमा अऩनाउनङ्ट ऩनेछ्- 

(क) ङ्झनयीऺण गनव खङ्जटएको कामावरमको प्रभङ्टख वा 
सम्फङ्ञन्धत शाखाभा सम्ऩकव  गने, 
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(ख) स्वीकृत कूर दयफन्दी, ऩदऩूङ्झतवको अवस्था य तङ्चयका 
सम्फन्धी ङ्जववयण तोङ्जकए फभोङ्ञजभको पायाभभा बनव 
रगाउने, 

(ग) फढङ्टवा सम्फन्धी ङ्जववयण तथा कभवचायीराई बएको 
ङ्जवबागीम कायवाही सम्वन्धी ङ्जववयण ङ्झनधावङ्चयत 
पायाभभा बनव रगाउने, 

(घ) पायाभ बने तङ्चयकाका ङ्जवषमभा जानकायी ङ्छदने, 
(ङ) खण्ड (ख) य (ग) फभोङ्ञजभका ङ्जववयणहरू 

सम्फङ्ञन्धत कागजात हेयी रुजङ्ट गने, 

(च) ऩदऩूङ्झतव सम्वन्धी कायवाहीको ङ्जववयण हेयी प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभको कायवाही बए नबएको हेने, 

(छ) ङ्झनयीऺणको िभभा प्रभाणका रुऩभा ङ्झरन आवश्मक 
देङ्ञखएका कागजातको प्रङ्झतङ्झरऩी ङ्झरने, 

(ज) ङ्झनयीऺणकतावरे ङ्झनयीऺण गङ्चयएको कामावरमको 
ङ्झनयीऺण ऩङ्टङ्ञस्तकाभा ङ्झनयीऺणका िभभा देङ्ञखएका 
भङ्टतम ङ्जवषमहरूराई उ्रेख गयी दस्तखत गने, 

(झ) आमोगफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ सभमभा बएका ऩङ्चयऩत्र अनङ्टसाय 
काभ कायवाही बए नबएको य ङ्झनयीऺणको िभभा 
देङ्ञखएका अन्म आवश्मक कागजातको ङ्झनयीऺण 
गने। 
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83. अनङ्टगभन गनव सक्ने: (१) साभान्म ङ्झसर्द्ान्तका सम्फन्धभा 
 आमोगफाट प्राप्त ऩयाभशव कामावन्वमन गये नगयेको सम्फन्धभा 
 आमोगरे अनङ्टगभन गनव सक्नेछ। 

  (२) आमोगफाट अनङ्टगभन कामवभा खङ्जटने ऩदाङ्झधकायी वा 
 कभवचायीरे अनङ्टगभन गदाव ऩ ङ्टर् माउनङ्ट ऩने प्रङ्जिमा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
 हङ्टनेछ। 

84. ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन प्रङ्झतवदेन उऩयको कायफाही: (१) ङ्झनयीऺण 
 वा अनङ्टगभन गदाव देङ्ञखएका भहत्वऩूणव ङ्जवषम उ्रेख गयी 
 सम्फङ्ञन्धत शाखारे आमोग सभऺ प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आमोग सभऺ ऩेश बएको 
 प्रङ्झतवेदनभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको काभ कायवाहीभा कङ्ट नै त्र ङ्टटी बएको 
 वा कङ्ट नै ङ्जवषम सच्माउनङ्ट ऩने बनी उ्रेख बएको यहेछ बने 
 आमोगरे त्मस्तो त्र ङ्टटीऩूणव काभ कायवाही सच्माउन रगाउन वा यद्द 
 गने आदेश ङ्छदन सक्नेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद–1६ 

फढङ्टवा उजूयी सम्फन्धी व्मवस्था 
85. फढङ्टवा उजूयी ङ्छदन सक्ने: (१) कामवऺ भताको आधायभा बएको 
 फढङ्टवा, कामवसम्ऩादन तथा अनङ्टबवको भू्माङ्कनफाट हङ्टने फढङ्टवा तथा 
 कामवसम्ऩादन तथा अनङ्टबवको भू्माङ्कनफाट हङ्टने फढङ्टवा सभामोजन 
 ङ्झसपाङ्चयसभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने सम्बाव्म उम्भेदवायरे सम्फङ्ञन्धत सेवा 
 शतव सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानूनभा तोङ्जकएको म्मादङ्झबत्र उजूयकताव 
 स्वमॊ उऩङ्ञस्थत बई आमोगरे तोकेको दस्तङ्टय, आपूरे फढङ्टवा ऩाउनङ्ट 
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 ऩने स्ऩष्ट आधाय य प्रभाण सभेत सॊरग्न याखी आमोगभा उजूयी 
 ङ्छदन सक्नेछ । 

  (2) उऩदपा (1) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
 उजूयी गनव उजूयकताव आमोगभा आपैँ  उऩङ्ञस्थत हङ्टन नसकेभा 
 सोको कायण खङ्टराई कङ्ट नै कभवचायी भापव त उजूयी ङ्छदन सक्नेछ ।  

  तय त्मसयी आमोगभा उजूयी ङ्छदन ्माउने कभवचायीरे 
 उजूयीको व्महोया य दस्तखत सम्फङ्ञन्धत उजूयीकतावको नै हो बनी 
 आमोग सभऺ सनाखत गयी सहीछाऩ गनङ्टव ऩनेछ ।  

  (3) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ उजूयी गनव चाहने सम्फङ्ञन्धत 
 कभवचायीरे आ्नो उजूयीभा देहामका कङ्ट याहरू खङ्टराएको हङ्टनङ्ट 
 ऩनेछ्- 

(क) उजङ्टयकतावको नाभ, थय, ठेगाना य ङ्झनज कामवयत 
कामावरम, 

(ख) कसको ङ्जवरुर्द् उजूयी गनव चाहेको हो सोको 
ङ्जववयण, 

(ग) कङ्ट न ङ्झभङ्झतको फढङ्टवा ङ्झसपाङ्चयस वा सूचना 
ङ्जवरुर्द् उजूयी गनव चाहेको हो त्मस्तो ङ्झसपाङ्चयस 
वा सूचनाको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(घ) उजूयीको ङ्ञजङ्जकय एवभ ् दावी य सोसॉग 
सम्फङ्ञन्धत कानून, नङ्ञजय य ङ्झसर्द्ान्तको ङ्जववयण, 

(ङ) आ्नो दावी ङ्ञजङ्जकयराई ऩङ्टष्याई गने आधाय, 
(च) अन्म प्रासॊङ्झगक कङ्ट या। 
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86. थऩ प्रभाण ऩेश गनव सक्ने: (१) आमोग सभऺ फढङ्टवा उऩयको 
 उजूयी ङ्छदइसकेऩङ्झछ त्मस्तो उजूयी उऩय आमोगफाट ङ्झनणवम नहङ्टॉदै 
 सम्फङ्ञन्धत कभवचायीरे ङ्झनणवमभा सघाउ ऩङ्टग्ने कङ्ट नै थऩ प्रभाण पेरा 
 ऩयेभा ङ्झनवेदनसाथ सॊरग्न गयी आमोग सभऺ ऩेश गनव सक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेश हङ्टन आएको प्रभाण 
 सभेतका आधायभा आमोगरे फढङ्टवा उजूयी उऩय ङ्झनणवम गनङ्टव 
 ऩनेछ। 

87. थऩ प्रभाण कागजात भाग गनव सङ्जकने: (१) फढङ्टवा उजूयी 
 सङ्टनङ्टवाईको ङ्झसरङ्झसराभा कङ्ट नै थऩ प्रभाण कागजात आवश्मक छ 
 बङे्ङ रागेभा आमोगरे उजूयकताव वा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई त्मस्तो 
 प्रभाण कागजात उऩरब्ध गयाउन रगाउन सक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आमोगफाट भाग बएका 
 कागजात सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम वा कभवचायीरे ऩत्र प्राप्त गयेको ङ्झभङ्झतरे 
 सात ङ्छदनङ्झबत्र आमोगभा ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

88. फढङ्टवा उजूयीको ङ्झनणवम: फढङ्टवा उजूयी उऩय आमोगरे ङ्झनणवम गदाव 
 उजूयकतावरे ङ्झरएको भहत्वऩूणव आधाय एवभ ् ङ्ञजङ्जकयको सम्फन्धभा 
 त्मस्तो आधाय एवभ ् ङ्ञजङ्जकय सभथवन वा खण्डन के बएका हङ्टन,् 
 कङ्ट न कानून, ङ्झसर्द्ान्त तथा प्रभाणका आधायभा ङ्ञजङ्जकय सभथवन वा 
 खण्डन गङ्चयएका हङ्टन ् बङे्ङ कङ्ट या ङ्झनणवमभा खङ्टराइ अनङ्टसूची–10 
 फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झनणवम गनङ्टव ऩनेछ। 

89. फढङ्टवा उजूयी उऩय कायवाही नहङ्टने: देहाम फभोङ्ञजभ यीत नऩङ्टगेको 
 फढङ्टवा उजूयी उऩय कङ्ट नै कायवाही गङ्चयने छैन्- 
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(क) म्मादङ्झबत्र दताव नबएको, 
(ख) उजूयी दस्तङ्टय फङ्टझाएको यङ्झसद उजूयीसाथ सॊरग्न 

नबएको, 
(ग) दपा 85 को उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभको 

प्रङ्जिमा नऩङ्टगेको। 

ऩङ्चयच्छेद–1७ 

ऩयाभशव सम्फन्धी व्मवस्था 
90. सेवाको  शतव सम्फन्धी  कानूनको ङ्जवषमभा  ऩयाभशव भाग गने 
 तङ्चयका:  (१) प्रदेश ङ्झनजाभती सेवाको शतव सम्फन्धी कानूनको 
 ङ्जवषमभा आमोगको ऩयाभशव ङ्झरॉदा सेवा, सभूह सञ्चारन गने 
 भन्त्रारम भापव त ऩयाभशव भाग गनङ्टव ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयाभशव भाग गदाव आमोगसॉग 
 ऩयाभशव भाग गने ङ्जवषमको प्रदेश सयकाय, भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको ङ्झनणवम 
 सॊरग्न गनङ्टव ऩनेछ। 

  (३) प्रदेश अन्म सयकायी सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा, 
 प्रदेश सङ्गङ्छठत सॊस्थाको सेवा य स्थानीम तहको सङ्गङ्छठत सॊस्थाको 
 सेवाको ऩदको कभवचायीको सेवा शतव सम्फन्धी कङ्ट नै नमाॉ कानून 
 फनाउन वा बैयहेको कानूनभा सॊशोधन गनङ्टव ऩयेभा त्मस्तो 
 ङ्झनकामको अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीफाट ङ्झनणवम गयाई भङ्टतमभन्त्री 
 तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामावरम भापव त ऩयाभशव भाग गनङ्टव ऩनेछ। 

  (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ऩयाभशव भाग गदाव आमोगसॉग 
 ऩयाभशव भाग गने ङ्जवषमको ङ्झनणवम सॊरग्न गनङ्टव ऩनेछ। 
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  (५) सेवाको शतव सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए 
 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

91. सेवा,  सभूह वा उऩसभूह  ऩङ्चयवतवन गनव ऩयाभशव भाग गने   
 तङ्चयका: (१) कङ्ट नै एक प्रकायको प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा वा 
 स्थानीम सयकायी सेवाको ऩदफाट अको प्रकायको प्रदेश 
 ङ्झनजाभती सेवा वा स्थानीम सयकायी सेवाको ऩदभा वा प्रदेश 
 अन्म सयकायी सेवाफाट प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा वा स्थानीम 
 सयकायी सेवाको ऩदभा सेवा ऩङ्चयवतवन वा स्थानान्तयण गदाव 
 उम्भेदवायको उऩमङ्टक्तताको ङ्जवषमभा आमोगको ऩयाभशव भाग 
 गदाव देहाम अनङ्टसायका कागजात सॊरग्न बएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ्-  

(क) सम्बाव्म उम्भेदवायको नाभ, ठेगाना, शैङ्ञऺक 
मोग्मता, अनङ्टबव य ङ्झनमङ्टङ्ञक्त सम्फन्धी ङ्जववयण 
खङ्टराई अनङ्टसूची–1१ भा तोङ्जकए अनङ्टसायको 
पायाभ, 

(ख) सम्फङ्ञन्धत सेवा, सभूह सम्फन्धी प्रचङ्झरत 
कानूनरे तोकेको आधाय य औङ्ञचत्मको ऩङ्टङ्जष्ट 
हङ्टने गयी अङ्ञततमायवारारे सेवा, सभूह 
ऩङ्चयवतवन गनङ्टव ऩने कायण खङ्टराएको 
कागजात, 

(ग) सेवा, सभूह ऩङ्चयवतवन गने फायेको प्रदेश सयकाय 
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को ङ्झनणवम, 
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(घ) ऩद वा दयफन्दी खायेज बई कभवचायीको 
शैङ्ञऺक मोग्मता तथा ताङ्झरभसॉग ङ्झभ्दो ऩदभा 
सेवा, सभूह ऩङ्चयवतवन गनव सो ङ्जववयण सङ्जहत 
ऩङ्चयवतवन हङ्टने ऩदको राङ्झग आवश्मक ऩने 
मोग्मताका प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(ङ) हार कामवयत ऩदभा कम्तीभा तीन वषव सेवा 
अवङ्झध ऩूया गयेको प्रभाण खङ््ट ने कागजात, 

(च) तोङ्जकए फभोङ्ञजभको अन्म आवश्मक कागजात। 

  (२) सेवा, सभूह वा उऩसभूह ऩङ्चयवतवन गनव ऩयाभशव भाग 
 बई आएभा आमोगरे ङ्झरङ्ञखत तथा अन्तवावताव य प्रमोगात्भक ऩयीऺा 
 आवश्मक ऩने ऩदका राङ्झग प्रमोगात्भक ऩयीऺा सभेतफाट त्मस्तो 
 उम्भेदवायको उऩमङ्टक्तताको ऩयीऺण गयी ऩयाभशव ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

  (३) सेवा, सभूह वा उऩसभूह ऩङ्चयवतवन गनव उम्भेदवायको 
 उऩमङ्टक्तताको ङ्जवषमभा ङ्झरइने ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको ऩाठ्यिभ ऩङ्चयवतवन 
 हङ्टने सम्फङ्ञन्धत ऩदको राङ्झग आमोगफाट ङ्झनधावङ्चयत ऩाठ्यिभको 
 सेवा सम्फन्धी एउटा ऩत्रभा ऩयीऺा ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। ऩाठ्यिभ ङ्झनभावण 
 हङ्टन फाॉकी ऩदभा सेवा सभूह, उऩसभूह ऩङ्चयवतवन गनङ्टवऩने बएभा 
 सोको राङ्झग छङ्ट टै्ट ऩाठ्यिभ ङ्झनभावण गनङ्टव ऩनेछ। 

  (४) सेवा, सभूह वा उऩसभूह ऩङ्चयवतवन गनव उम्भेदवायको 
 उऩमङ्टक्तताको ङ्जवषमभा ङ्झरइने ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको उत्तीणावङ्क चारीस 
 प्रङ्झतशत हङ्टनेछ। 
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  (५) आमोगफाट ङ्झनधावङ्चयत वाङ्जषवक कामवताङ्झरका अनङ्टसाय 
 ङ्जवऻाऩन हङ्टने सम्फङ्ञन्धत ऩदको ऩयीऺासॉगै सेवा, सभूह, उऩसभूह 
 ऩङ्चयवतवन हङ्टने उम्भेदवायको उऩमङ्टक्तता ऩयीऺण गनव ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा 
 ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

  तय वाङ्जषवक कामवताङ्झरकाभा सभावेश नबएका ऩदका 
 हकभा आमोगरे छङ्ट टै्ट ऩयीऺा ङ्झरन सक्नेछ।  

  (६) उम्भेदवायको उऩमङ्टक्तताको ङ्जवषमभा ङ्झरइएको 
 ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाभा उत्तीणावङ्क प्राप्त नगयेका उम्भेदवायराई सेवा, सभूह 
 वा उऩसभूह ऩङ्चयवतवन गने ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयने छैन। 

92. सरुवा वा फढङ्टवा गदाव ऩयाभशव भाग गने: (१) कङ्ट नै एक प्रकायको 
 प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा वा स्थानीम सयकायी सेवाको ऩदफाट अको 
 प्रकायको प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा वा स्थानीम सयकायी सेवाको ऩदभा 
 वा प्रदेश अन्म सयकायी सेवाफाट प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा वा स्थानीम 
 सयकायी सेवाको ऩदभा सरुवा वा फढङ्टवा गदाव उम्भेदवायको 
 उऩमङ्टक्तताको ङ्जवषमभा आमोगको ऩयाभशव भाग गनङ्टव ऩनेछ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आमोगको ऩयाभशव भाग गने 
 सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

93. ङ्जवबागीम सजामका ङ्जवषमभा ऩयाभशव भाग गने तङ्चयका: (१) प्रदेश 
 ङ्झनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा वा स्थानीम सयकायी 
 सेवाका कभवचायीराई ङ्छदइने ङ्जवबागीम सजामका राङ्झग आमोगको 
 ऩयाभशव भाग गदाव देहाम फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया गयेको हङ्टनङ्ट 
 ऩनेछ्- 
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(क) ङ्जवबागीम सजामको राङ्झग सेवा, सभूह सम्फन्धी 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सजाम गनव अङ्झधकाय 
प्राप्त अङ्झधकायीरे कायवाही य सजाम प्रस्ताव 
गयेको, 

(ख) सम्फङ्ञन्धत कभवचायीराई रगाइएको अङ्झबमोग य 
सजाम कङ्ट न कानून अन्तगवतको हो, सो कङ्ट या 
स्ऩष्ट खङ्टराएको,  

(ग) सजाम प्रस्ताव गनङ्टव ऩूवव सम्फङ्ञन्धत 
कभवचायीराई आ्नो सपाई ऩेश गनवको राङ्झग 
ऩमावप्त भौका ङ्छदएको, 

(घ) अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत 
कभवचायीरे ङ्छदएको सपाई वा स्ऩष्टीकयण उऩय 
मथोङ्ञचत भू्माङ्कन गयी सो सपाई वा 
स्ऩष्टीकयणका फायेभा व्मक्त गयेको प्रङ्झतङ्जिमा 
पाइर सॊरग्न यहेको, 

(ङ) कङ्ट न कसङ्टय वाऩत कङ्ट न सजाम गनव खोङ्ञजएको 
हो कसङ्टय खङ्टराई सजाम प्रस्ताव गङ्चयएको, 

(च) सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकृतको दस्तखत गयी 
कामावरमको छाऩ सभेत रगाई अनङ्टसूची-1२ 
फभोङ्ञजभको पायाभ सॊरग्न गयेको। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आमोगको ऩयाभशव भाग गने 
 सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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94. साभान्म ङ्झसर्द्ान्तको ङ्जवषमभा ऩयाभशव सम्फन्धी व्मवस्था: (१) प्रदेश 
 ङ्झनजाभती सेवाको ऩदभा शङ्टरु वा फढङ्टवा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गदाव वा त्मस्तो 
 सेवाका कभवचायीराई ङ्जवबागीम कायवाही गदाव अऩनाउनङ्ट ऩने 
 साभान्म ङ्झसर्द्ान्तको ङ्जवषमभा आमोगको ऩयाभशव ङ्झरॉदा सो सम्फन्धी 
 ङ्झनणवम सङ्जहत सेवा, सभूह सञ्चारन गने भन्त्रारम भापव त ङ्झरनङ्ट 
 ऩनेछ। 

  (२) प्रदेश अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गङ्छठत सॊस्थाको 
 सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा य स्थानीम तहको सङ्गङ्छठत सॊस्थाको 
 सेवाको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, फढङ्टवा य ङ्जवबागीम कायवाही गदाव अऩनाउनङ्ट 
 ऩने साभान्म ङ्झसर्द्ान्तको ङ्जवषमभा आमोगको ऩयाभशव भाग गदाव 
 अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीफाट ङ्झनणवम गयाई भङ्टतमभन्त्री तथा 
 भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामावरम भापव त भाग गनङ्टव ऩनेछ। 

  (३) प्रदेश प्रहयी सेवा य प्रदेश अनङ्टसन्धान व्मूयोको ऩदभा 
 ङ्झनमङ्टङ्ञक्त तथा फढङ्टवा गदाव अऩनाउनङ्ट ऩने साभान्म ङ्झसर्द्ान्तको 
 ङ्जवषमभा आमोगको ऩयाभशव भाग गदाव सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारम भापव त 
 भाग गनङ्टव ऩनेछ। 

  (४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्रदेश सङ्गङ्छठत सॊस्थाको सेवा 
 य स्थानीम तहको सङ्गङ्छठत सॊस्थाको सेवाको हकभा साभान्म 
 ङ्झसर्द्ान्तको ङ्जवषमभा आमोगको ऩयाभशव भाग गदाव देहामका ङ्जववयण 
 सॊरग्न गयी भाग गनङ्टव ऩनेछ्- 

(क) सम्फङ्ञन्धत सङ्गङ्छठत सॊस्था स्थाऩना गने कानूनी 
व्मवस्था,  
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(ख) सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको स्वीकृत ङ्झनमभावरी वा 
ङ्जवङ्झनमभावरीहरू, 

(ग) ऩयाभशव भाग गनङ्टवऩने कायण य सोको ऩङ्टष्याइॉ, 
(घ) ऩयाभशव भाग गने सम्फन्धी ङ्झनणवमको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(ङ) सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारमको याम सङ्जहतको 
ङ्झसपाङ्चयस,  

(च) अन्म प्रासॊङ्झगक कङ्ट या। 

  (५) मस दपा फभोङ्ञजभ भाग बएको साभान्म ङ्झसर्द्ान्तभा 
 आमोगरे ऩयाभशव ङ्छदनेछ। 

  (६) साभान्म ङ्झसर्द्ान्तको ङ्जवषमभा ऩयाभशव भाग गने 
 सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

95. आमोगरे ऩयाभशव ङ्छदॉदा अऩनाउनङ्ट ऩने कामवङ्जवङ्झध: (१) दपा ९4 
 को उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ आमोगको ऩयाभशव भाग बई 
 आएभा प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा रगामत अन्म सेवाराई सऺभ य 
 प्रबावकायी फनाउन सेवाको शतव सम्फन्धी कानूनभा ङ्जवङ्झबङ्ङ 
 प्रकायका सेवाको काभको प्रकृङ्झत य अवस्था अनङ्टसाय पयक गनङ्टव 
 ऩने कङ्ट याभा पयक गने य एकरूऩता ्माउनङ्ट ऩने कङ्ट याभा एकरूऩता 
 ्माउने व्मवस्था सभेतको ङ्जवचाय गयी आमोगरे ऩयाभशव ङ्छदनेछ। 

  (२) दपा ९4 को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ आमोगको 
 ऩयाभशव भाग बई आएभा सेवा वा ऩदको कामव प्रकृङ्झत सभेतराई 
 ङ्जवचाय गयी आमोगरे आमोगफाट ङ्झनधावङ्चयत ङ्झसर्द्ान्त सभेतराई 
 ङ्जवचाय गयी ऩयाभशव ङ्छदनेछ। 
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  (३) ऩयाभशव ङ्छदॉदा अऩनाउनङ्ट ऩने कामवङ्जवङ्झध सम्फन्धी अन्म 
 व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

96. आमोगको ऩयाभशव कामावन्वमन गने: (१) सॊङ्जवधान, मो ऐन य अन्म 
 प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आमोगको ऩयाभशव ङ्झरनङ्ट ऩने ङ्जवषमभा 
 आमोगको ऩयाभशव ङ्झरएऩङ्झछ त्मस्तो ङ्जवषमभा आमोगरे ङ्छदएको 
 ऩयाभशव कामावन्वमन गने गयाउने दाङ्जमत्व ऩयाभशव भाग गने 
 अङ्झधकायीको हङ्टनेछ।  

  (२) कङ्ट नै ङ्जवशेष कायण वा ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयी आमोगरे कङ्ट नै 
 ङ्जवषमभा प्रदान गयेको ऩयाभशव कामावन्वमन गनव फाधा ऩनव आएभा 
 त्मसको कायण खोरी ऩयाभशव भाग गने अङ्झधकायीरे ऩङ्टनङ्जववचायको 
 राङ्झग आमोग सभऺ रेखी ऩठाउन सक्नेछ य त्मसयी रेखी आएभा 
 आमोगरे त्मसभा ङ्जवचाय गदाव ऩूवव ऩयाभशवराई सॊशोधन गनव ऩमावप्त 
 आधाय य औङ्ञचत्म देङ्ञखएभा तत ् सम्फन्धभा ऩङ्टन् ऩयाभशव ङ्छदन 
 सक्नेछ।  

  (३) आमोगरे उऩरब्ध गयाएको ङ्जवबागीम सजाम 
 सम्फन्धी ऩयाभशव आमोगरे तोकेको अवङ्झधङ्झबत्र कामावन्वमन गयी 
 आमोगराई जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।   

97. काभ कायवाही फदय गनव सक्ने: सॊङ्जवधान, मो ऐन य अन्म प्रचङ्झरत 
 कानून फभोङ्ञजभ आमोगको ऩयाभशव ङ्झरनङ्ट ऩने ङ्जवषमभा आमोगको 
 ऩयाभशव नङ्झरई कङ्ट नै काभ कायवाही बए गयेभा आमोगरे त्मस्तो 
 काभ कायवाही फदय गनव सक्नेछ। 

 

 



खण्ड ३) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क २३ प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७६।०६।२८ 

 

113 

ऩङ्चयच्छेद–1८ 

ङ्जवङ्जवध 

98. पाइर ऩेश गने कामवङ्जवङ्झध: (१) ङ्झनणवम हङ्टनङ्टऩने कङ्ट नै ङ्जवषमभा पाइर 
 ऩेश गदाव ङ्जवषमवस्तङ्टको सॊङ्ञऺप्त व्महोया य सो सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानूनी 
 व्मवस्था सभेत उ्रेख गयी सम्फङ्ञन्धत शाखाफाट ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको पाइरभा देहाम 
 अनङ्टसायको प्रङ्जिमा अनङ्टसाय ङ्झनणवम गनङ्टव ऩनेछ्– 

(क) भहाशाखा प्रभङ्टखरे आपूराई अङ्झधकाय 
बएकोभा आपैं रे ङ्झनणवम गने य अन्म ङ्जवषमभा 
आ्नो याम सङ्जहत सङ्ञचव सभऺ ऩेश गने, 

(ख) खण्ड (क) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको पाइरभा 
सङ्ञचवरे आपूराई अङ्झधकाय बएकोभा आपैं रे 
ङ्झनणवम गने य अन्म ङ्जवषमभा आ्नो याम 
सङ्जहत आमोगका अध्मऺ वा सम्फङ्ञन्धत सदस्म 
सभऺ ऩेश गने, 

(ग) खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको पाइरभा 
आमोगका अध्मऺ वा सदस्मरे आपूराई 
अङ्झधकाय बएकोभा आपैं रे ङ्झनणवम गने य 
आमोगभा ऩेश गनङ्टवऩने ङ्जवषमभा आमोगभा 
प्रस्ताव ऩेश गनव स्वीकृत गने । 
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  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ आमोगभा प्रस्ताव ऩेश गने 
 ङ्झनणवम बएभा सम्फङ्ञन्धत शाखारे अनङ्टसूची–1३ को ढाॉचाभा प्रस्ताव 
 तमाय गयी भहाशाखा प्रभङ्टख सभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

  (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको प्रस्ताव 
 सम्फङ्ञन्धत भहाशाखा प्रभङ्टखरे आवश्मक अध्ममन गयी प्रस्तावभा 
 उङ्ञ्रङ्ञखत ङ्जवषमभा कङ्ट नै हेयपेय गनव आवश्मक बएभा सो सभेत 
 गयी सङ्ञचव सभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

  (५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको प्रस्ताव सङ्ञचवरे 
 आमोग सभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

  (६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ आमोगभा ऩेश बएको प्रस्ताव 
 उऩय आमोगफाट बएको ङ्झनणवम सभावेश गयी सङ्ञचवरे 
 कामावन्वमनका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत भहाशाखाभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

99. दऺ वा ङ्जवशेषऻको सेवा ङ्झरन सक्ने: (१) आमोगरे सॊङ्जवधान, मो 
 ऐन य अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आपूरे सम्ऩादन गनङ्टव ऩने 
 काभको राङ्झग आवश्मक दऺ वा ङ्जवशेषऻ वा ङ्जवङ्ञशष्टीकृत 
 ङ्झनकामको सेवा ङ्झरन सक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सेवा ङ्झरने प्रमोजनको राङ्झग 
 आमोगरे दऺ वा ङ्जवशेषऻ वा ङ्जवङ्ञशष्टीकृत ङ्झनकामको सूची (योष्टय) 
 स्वीकृत गनेछ। 

  (३) दऺ वा ङ्जवशेषऻ वा ङ्जवङ्ञशष्टीकृत ङ्झनकामको सूची 
 (योष्टय) अध्मऺको स्वीकृङ्झत ङ्जवना कसैराई ङ्छदइने वा साववजङ्झनक 
 गङ्चयने छैन। 



खण्ड ३) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क २३ प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७६।०६।२८ 

 

115 

  (४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सेवा ङ्झरॉदा उऩदपा (२) 
 फभोङ्ञजभको सूची (योष्टय) फाट ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। सेवा ङ्झरइने दऺ वा 
 ङ्जवशेषऻ वा ङ्जवङ्ञशष्टीकृत ङ्झनकामको भनोनमन वा छनौट अध्मऺ वा 
 अध्मऺरे तोकेको सदस्मरे गनेछ। 

  (५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ सेवा ङ्झरए फाऩत सम्फङ्ञन्धत 
 दऺ वा ङ्जवशेषऻ वा ङ्जवङ्ञशष्टीकृत ङ्झनकामराई आमोगरे तोके 
 फभोङ्ञजभको ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा सङ्टङ्जवधा ङ्छदइनेछ। 

100. ङ्जवशेषऻ वा दऺको नाभावरी तमाय गने: (१) ऩाठ्यिभ ङ्झनभावण, 
 प्रश्नऩत्र ङ्झनभावण, प्रश्नऩत्र ऩङ्चयभाजवन, उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण, 
 अन्तवावताव, भनोवऻैाङ्झनक व्मङ्ञक्तत्व ऩयीऺण, साभूङ्जहक छरपर 
 रगामतका आमोगको काभका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत शाखारे सम्फङ्ञन्धत 
 ङ्जवषमका आवश्मकता अनङ्टसाय देहामको कङ्ट नै तङ्चयका अऩनाई 
 ङ्जवशेषऻ वा दऺहरूको नाभावरी सङ्करन गनङ्टव ऩनेछ्– 

(क) ङ्जवशेषऻ वा दऺ यहेको सॊस्थाभा गई तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको पायाभ अनङ्टसायको ङ्जववयण सङ्करन 
गयेय, 

(ख) सम्फङ्ञन्धत ङ्जवशेषऻ वा दऺहरूको वामोडाटा भाग 
गयेय, 

(ग) आमोगको वेबसाइट वा फङ्टरेङ्जटन वा अन्म 
भाध्मभफाट सूचना प्रकाङ्ञशत गयेय। 
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  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत शाखारे सङ्करन 
 गयेको ङ्जवशेषऻ वा दऺहरूको सूची आमोगभा स्वीकृङ्झतको राङ्झग 
 ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको सूचीफाट 
 आमोगफाट ङ्झरइने ऩयीऺा सम्फन्धी काभको राङ्झग आमोगरे 
 आवश्मकतानङ्टसाय ङ्जवशेषऻ एवभ ्दऺहरूको नाभावरी स्वीकृत गनङ्टव 
 ऩनेछ। 

  (४) आमोगरे ङ्जवशेषऻ वा दऺको सूचीभा प्रत्मेक वषव 
 आवश्मकता अनङ्टसाय हेयपेय तथा अद्यावङ्झधक गनङ्टव ऩनेछ। 

101. ङ्जवशेषऻ वा दऺको भनोनमन गने: (१) दपा 100 फभोङ्ञजभ 
 आमोगफाट स्वीकृत ङ्जवशेषऻ वा दऺहरुभध्मेफाट ऩाठ्यिभ ङ्झनभावण, 
 प्रश्नऩत्र ङ्झनभावण, प्रश्नऩत्र ऩङ्चयभाजवन, उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण, अन्तवावताव, 
 भनोवैऻाङ्झनक व्मङ्ञक्तत्व ऩयीऺण, साभूङ्जहक छरपर रगामतका 
 आमोगको ऩयीऺा सम्फन्धी काभ गयाउन भनोनमनका राङ्झग 
 सम्फङ्ञन्धत शाखारे तोङ्जकएको ऩदाङ्झधकायी सभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ भनोनमनका राङ्झग ऩेश 
 बएका ङ्जवशेषऻ वा दऺहरूभध्मे ऩयीऺा सम्फन्धी ङ्जवङ्झबङ्ङ काभभा 
 सकेसम्भ एउटै दऺ नऩने गयी भनोनमन गनङ्टव ऩनेछ। 

  (३) आमोग अन्तगवतका कामावरमहरुरे आपूरे सम्ऩङ्ङ 
 गनङ्टवऩने काभका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमका आवश्मक सॊतमाभा 
 ङ्जवशेषऻ वा दऺहरुको सूची तमाय गयी स्वीकृत गयी याख्नङ्ट ऩनेछ। 
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102. केन्रीम प्रङ्झतङ्झनङ्झधको व्मवस्था: (१) आमोग अन्तगवतका 
 कामावरमहरूभा सञ्चारन गङ्चयने ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा, प्रमोगात्भक ऩयीऺा, 
 अन्तवावताव तथा अन्म उऩमङ्टक्तता ऩयीऺण गने ऩयीऺाभा आमोगको 
 केन्रीम कामावरमरे केन्रीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध ऩठाउन सक्नेछ। 

  (२) आमोग अन्तगवतका कामावरमको कामावरम प्रभङ्टख ऩद 
 ङ्चयक्त यहेको अवस्थाभा उक्त कामावरमफाट सञ्चारन हङ्टने 
 अन्तवावतावका राङ्झग सभान शे्रणी/तहको कभवचायीरे अध्मऺता गने 
 गयी आमोगको केन्रीम कामावरमफाट प्रङ्झतङ्झनङ्झध खटाउन सक्नेछ। 

103. गोऩनीमता कामभ गने: (१) आमोगको काभकायवाही तथा 
 गोऩनीमता कामभ गनङ्टवऩने ऩयीऺा सम्फन्धी कामवभा आवश्मक 
 गोऩनीमता कामभ याख्न े दाङ्जमत्व सो काभभा सॊरग्न सफै 
 ऩदाङ्झधकायी एवभ ्कभवचायीको हङ्टनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
 आमोगरे तोके फभोङ्ञजभका ऩयीऺा सम्फन्धी कागजात वा ङ्जववयण 
 सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तराई ङ्छदन वा साववजङ्झनक गनव सङ्जकनेछ।  

104. जानकायी ङ्छदनङ्टऩने: (१) प्रश्नऩत्र ङ्झनभावण, प्रश्नऩत्र ऩङ्चयभाजवन, ऩयीऺा 
 सञ्चारन, उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण य अन्तवावताव सम्फन्धी काभसॉग 
 सम्फङ्ञन्धत शाखाभा कामवयत आमोगका कङ्ट नै कभवचायीको कङ्ट नै 
 नातेदाय आमोगद्वाया सञ्चारन हङ्टने कङ्ट नै ऩयीऺाभा उम्भेदवाय बएभा 
 सम्फङ्ञन्धत कभवचायीरे सङ्ञचवराई जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 
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  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचना प्राप्त बएभा त्मस्तो 
 कभवचायीराई त्मस्तो ऩयीऺा सञ्चारन सम्फन्धी काभभा सॊरग्न 
 नगयाउने वा उऩमङ्टक्त तङ्चयकारे याख्न ेव्मवस्था गनङ्टव ऩनेछ। 

105. उजूय गनव सक्ने: (१) आमोगद्वाया प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकाय फभोङ्ञजभ 
 काभ गने अङ्झधकायीरे गयेको काभ कायवाहीभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने 
 व्मङ्ञक्तरे सो काभ कायवाही बए गयेको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र 
 आमोग वा आमोगरे तोकेको अङ्झधकायी सभऺ उजूयी गनव 
 सक्नेछ। 

  तय त्मस्तो काभ कायवाही उऩय ऩङ्टनयावेदन राग्ने छङ्ट टै्ट 
 व्मवस्था बएकोभा सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ उजूयी ऩनव आएभा आमोगरे 
 तत्सम्फन्धभा आवश्मक जाॉचफङ्टझ गयी उऩमङ्टक्त आदेश ङ्छदन सक्नेछ 
 य सो उजूयी फभोङ्ञजभ छानङ्झफन गदाव कायवाही गनङ्टव नऩने देङ्ञखएभा 
 आमोगरे त्मस्तो उजूयी ताभेरीभा याख्न सक्नेछ।  

106. अङ्झनमङ्झभत ठहय गनव वा यद्द गनव सक्ने: (१) दपा 80 फभोङ्ञजभ 
 ङ्झनयीऺण गदाव वा गयाउॉदा सॊङ्जवधान, मो ऐन य अन्म प्रचङ्झरत कानून 
 तथा आमोगरे सभम सभमभा तोकेको कामवङ्जवङ्झध य शतव ऩूया नगयी 
 कङ्ट नै कभवचायीराई ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, फढङ्टवा वा ङ्जवबागीम कायवाही गयेको 
 ऩाइएभा आमोगरे त्मस्तो ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, फढङ्टवा वा ङ्जवबागीम 
 कायवाहीराई अङ्झनमङ्झभत ठहय गनव सक्नेछ। 

  (२) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
 आमोगद्वाया प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकाय फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त हङ्टने ऩदभा मो 
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 ऐन य मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्झनधावङ्चयत प्रङ्जिमा 
 य शतव ऩूया नगयी कङ्ट नै व्मङ्ञक्तराई ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गयेको ऩाइएभा 
 आमोगरे त्मस्तो ङ्झनमङ्टङ्ञक्तराई जङ्टनसङ्टकै फखत यद्द गनव सक्नेछ। 

  (३) आमोगको ङ्जवऻाऩन फभोङ्ञजभको ऩयीऺाभा उम्भेदवाय 
 हङ्टन कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे ऩेश गयेको कङ्ट नै ङ्जववयण झङ्टट्टा वा गरत प्रभाङ्ञणत 
 बएभा आमोगरे त्मस्तो उम्भेदवायको दयखास्त वा ऩयीऺा वा 
 अन्तवावताव वा ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको ङ्झसपाङ्चयस यद्द गनव सक्नेछ य ङ्झनजरे 
 ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ऩाइसकेको बए प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आवश्मक 
 कायवाही चराउन सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ङ्झसपाङ्चयस ऩठाउन 
 सक्नेछ। 

  (४) दपा 83 फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन गदाव वा गयाउॉदा 
 साभान्म ङ्झसर्द्ान्तको सम्फन्धभा आमोगको ऩयाभशव अनङ्टरुऩ गयेको 
 नऩाइएभा आमोगरे सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई त्मस्तो काभ कायवाही 
 सच्माउने वा यद्द गने आदेश ङ्छदन सक्नेछ। 

107. ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट ङ्जवऻाऩन प्रकाशन य दयखास्त पायभ फङ्टझाउन 
 सङ्जकने: (१) आमोगरे ङ्चयक्त ऩदको भाग, ऩदऩूङ्झतवको ङ्जवऻाऩन, 
 ऩयीऺा सञ्चारन, नतीजा प्रकाशन जस्ता काभ ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट 
 सभेत गनव सक्नेछ। 

  (२) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
 ताऩङ्झन ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट दयखास्त पायाभ फङ्टझाउन सक्ने बनी 
 ङ्जवऻाऩनभा उ्रेख बएका दयखास्त पायाभका हकभा सो 
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 ङ्जवऻाऩनभा उ्रेख बए फभोङ्ञजभको ङ्जववयण उ्रेख गयी ङ्जवद्यङ्टतीम 
 भाध्मभफाट दयखास्त पायाभ फङ्टझाउन सङ्जकनेछ। 

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट 
 फङ्टझाएको दयखास्त पायाभको स्वीकृङ्झत य सो सम्फन्धी अन्म 
 व्मवस्था आमोगरे सम्फङ्ञन्धत ङ्जवऻाऩनभा उ्रेख गये फभोङ्ञजभ 
 हङ्टनेछ। 
108. दस्तङ्टय य शङ््ट क तोक्न सक्ने: मस ऐनभा अन्मत्र उ्रेख गङ्चयए 
 फाहेक आमोगको काभकायवाहीका सम्फन्धभा आमोगरे आवश्मक 
 दस्तङ्टय य शङ््ट क तोक्न सक्नेछ। 

109. अनङ्टसन्धानात्भक तथा प्रवर्द्वनात्भक कामव गनव सक्ने: आमोगरे 
 प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा, प्रदेश अन्म सयकायी सेवा, प्रदेश सङ्गङ्छठत 
 सॊस्थाको सेवा, स्थानीम सयकायी सेवा य स्थानीम तहको सङ्गङ्छठत 
 सॊस्थाको सेवाराई सऺभ य प्रबावकायी फनाउन तथा सेवाप्रङ्झत 
 आकषवण फढाउन सभम सभमभा अनङ्टसन्धानात्भक तथा 
 प्रवर्द्वनात्भक कामवहरू गनव सक्नेछ। 

110. थऩ सङ्टङ्जवधा ङ्छदन सक्ने: आमोगका सदस्म तथा कभवचायीराई 
 कामावरम सभमबन्दा फढी सभम आमोगको काभभा रगाउनङ्ट ऩयेभा 
 वा सदस्म तथा कभवचायी वा अन्म कङ्ट नै व्मङ्ञक्तराई आमोगसॉग 
 सम्फङ्ञन्धत कङ्ट नै ङ्जवशेष काभभा रगाउनङ्ट ऩयेभा थऩ सङ्टङ्जवधाको 
 रूऩभा आमोगरे ङ्झनधावयण गये फभोङ्ञजभको यकभ तथा खाजा य 
 खाना खचव सभेत ङ्छदन सङ्जकनेछ।  
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111. आमोगरे सङ्टझाव ङ्छदन सक्ने: (१) आमोगको काभ कायवाहीको 
 ङ्झसरङ्झसराभा वा आमोगद्वाया आमोङ्ञजत गोष्ठी, सेङ्झभनाय तथा 
 छरपरफाट प्राप्त ङ्झनश्कषवको आधायभा प्रदेश तथा स्थानीम तहका 
 ङ्जवङ्झबङ्ङ सेवाका शतव सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानूनभा सङ्टधाय गनव 
 आवश्मक देङ्ञखएभा आमोगरे सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई सङ्टझाव ङ्छदन 
 सक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको सङ्टझावको ङ्जववयण 
 आमोगको वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदनभा सभावेश गनङ्टव ऩनेछ।  

112. वाङ्जषवक प्रङ्झतवदेन: (१) आमोगरे आपूरे गयेको काभ कायवाहीको 
 वाङ्जषवक प्रङ्झतवदेन प्रदेश प्रभङ्टख सभऺ ऩेश गनेछ य प्रदेश प्रभङ्टखरे 
 भङ्टतमभन्त्री भापव त त्मस्तो प्रङ्झतवेदन प्रदेश सबा सभऺ ऩेश गनव 
 रगाउनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदनभा खङ्टराउनङ्ट 
 ऩने कङ्ट या तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

113. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टने: मस ऐनभा रेङ्ञखएका कङ्ट याभा मसै 
 ऐन फभोङ्ञजभ य अन्म कङ्ट याभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

114. असर ङ्झनमतरे गयेको काभ कायवाहीको फचाउ: आमोगरे वा 
 आमोगको अध्मऺ वा कङ्ट नै सदस्मरे वा कङ्ट नै कभवचायीरे सॊङ्जवधान, 

 मो ऐन वा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ असर 
 ङ्झनमतरे गयेको कङ्ट नै काभ कायवाहीको सम्फन्धभा कङ्ट नै अदारतभा 
 भङ्टद्दा चराइने छैन।   
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115. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन: (१) आमोगरे सॊङ्जवधान, मो ऐन य मस ऐन 
 अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ तथा अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
 आपूराई प्राप्त काभ, कतवव्म य अङ्झधकायभध्मे कङ्ट नै काभ, कतवव्म य 
 अङ्झधकाय आमोगरे तोके फभोङ्ञजभको शतवको अधीनभा यही प्रमोग 
 तथा ऩारन गने गयी कङ्ट नै सदस्म, सदस्महरूको सङ्झभङ्झत, आमोगको 
 कङ्ट नै कामावरम वा कभवचायी वा प्रदेश सयकायको अन्म कङ्ट नै 
 कभवचायीराई प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रत्मामोजन गङ्चयएको अङ्झधकाय 
 आमोगरे जङ्टनसङ्टकै फखत ङ्जपताव ङ्झरन सक्नेछ। 

116. केन्रीम कामावरमरे गने: मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
 रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन दपा 11 को उऩदपा (2) फभोङ्ञजभ 
 आमोग अन्तगवतका कामावरम स्थाऩना नबएको अवस्थाभा आमोग 
 अन्तगवतका कामावरमरे सम्ऩादन गने बनी तोङ्जकएको कामव 
 आमोगको केन्रीम कामावरमरे सम्ऩादन गनव सक्नेछ ।  

117. ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय: मो ऐन कामावन्वमन गनव आमोगरे ङ्झनमभ 
 फनाउन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनमभ प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन बएऩङ्झछ 
 रागू हङ्टनेछ।  

118. ङ्झनदेङ्ञशका फनाउन सक्ने: आमोगरे आपूरे सम्ऩादन गनङ्टव ऩने काभ 
 सङ्टचारू रुऩरे सञ्चारन गने गयाउने प्रमोजनको राङ्झग 
 आवश्मकतानङ्टसाय ङ्झनदेङ्ञशका फनाई रागू गनव सक्नेछ।  
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119. अनङ्टसूचीभा हेयपेय गने अङ्झधकाय: आमोगफाट रेखी आएभा प्रदेश 
 सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी अनङ्टसूचीभा हेयपेय 
 गनव सक्नेछ। 

120. फाधा अड्काउ पङ्ट काउने: मो ऐन कामावन्वमनको सम्फन्धभा कङ्ट नै 
 फाधा अड्काउ ऩयेभा मो ऐनको बावनाको प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी 
 आमोगरे त्मस्तो फाधा अड्काउ पङ्ट काउन आवश्मक व्मवस्था गनव 
 सक्नेछ। 
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अनङ्टसूची-१ 

(दपा ४ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
शऩथको ढाॉचा 

 भ ................................................ भङ्टरङ्टक य जनताप्रङ्झत ऩूणव वपादाय यही 
सत्म ङ्झनष्ठाऩूववक प्रङ्झतऻा गदवछङ्ट/ईश् वयको नाभभा शऩथ ङ्झरन्छङ्ट  ङ्जक नेऩारको याजकीम सत्ता य 
साववबौभ सत्ता नेऩारी जनताभा ङ्झनङ्जहत यहेको नेऩारको सॊङ्जवधान प्रङ्झत ऩूणव वपादाय यहॉदै 
प्रदेश रोक सेवा आमोगको अध्मऺ/सदस्मको ङ्ञजम्भेवायी भङ्टरङ्टक य जनताको सोझो ङ्ञचताइ, 
कसैको डय नभानी, ऩऺऩात नगयी, ऩूवावग्रह वा खयाफ बावना नङ्झरई इभान्दाङ्चयताका साथ 
गनेछङ्ट  य आ्नो कतवव्मको ऩारनाको ङ्झसरङ्झसराभा आपूराई जानकायीभा आएको गोप्म 
यात नङ्ट ऩने कङ्ट या भ ऩदभा वाहार यहॉदा वा नयहॉदा जङ्टनसङ्टकै अवस्थाभा ऩङ्झन कानङ्टनको ऩारना 
गदाव फाहेक अरू अवस्थाभा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभफाट ऩङ्झन प्रकट वा सॊकेत गने छैन। 

 

ङ्झभङ्झत :-      

      ... ... ... ... ... 
         हस्ताऺय 
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अनङ्टसूची-२ 

(दपा ४२ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
खाभको नभङ्टना 

 
प्रश् न सॊतमा :-     "क" 

अङ्झत गोप्म 

अङ्झत जरुयी 
श्री प्रदेश रोक सेवा आमोग 

ऩयीऺा सञ्चारन शाखा, 
.....................। 

प्रषेक :- 

सॊकेत ङ्ञचन्ह :- .............. 

प्रश् न सॊतमा :-          "ख" 

अङ्झत गोप्म 

अङ्झत जरुयी 
श्री प्रदेश रोक सेवा आमोग 

ऩयीऺा सञ्चारन शाखा, 
......................। 

प्रषेक :- 

सॊकेत ङ्ञचन्ह .............. 

प्रश् न सॊतमा :-     "ग" 

अङ्झत गोप्म 

अङ्झत जरुयी 
श्री प्रदेश रोक सेवा आमोग 

ऩयीऺा सञ्चारन शाखा, 
......................। 

प्रषेक :- 

सॊकेत ङ्ञचन्ह :-.............. 
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अनङ्टसूची-३ 

(दपा 4२ को उऩदपा (४) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
प्रश्नऩत्र तमाय गनव दऺराई ऩठाउने ऩत्रको ढाॉचा य 

ङ्जवचाय ऩङ्टर् माउनङ्ट ऩने कङ्ट याहरु 

प्रदेश रोक सेवा आमोग 

सॊकेत ङ्ञचन्ह :- .......................। 

 ङ्झभङ्झत :-................. 
ङ्जवषम् - प्रश् नऩत्र तमाय गयी ऩठाउन।े 

श्री .........................ज्मू, 

 मस आमोगफाट ङ्झरइने अङ्झधकृतस्तय/सहामकस्तय ... ... ... शे्रणी/तह ... ... ... 
सेवा ... ... ... सभूह ... ... ... उऩ-सभूह ... ... ... ऩदको प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक खङ्टरा/फढङ्टवा 
ऩयीऺाको ... ... ... ङ्जवषमको ... ... ... ऩूणावङ्कको ... ... ... वटा प्रश् नऩत्र तमाय गनव 
महाॉराई अनङ्टयोध गदवछङ्ट। 

प्रश् नऩत्र तमाय गयी ऩठाउॉदा ङ्जवचाय ऩङ्टर् माउनङ्ट ऩने कङ्ट याहरू 

१. अङ्झधकृतस्तय तहका ऩदहरूको ङ्जवषमगत प्रश् नऩत्र ङ्झनभावण गदाव प्रश् नरे  अऩेऺा 
 गयेको सम्बाङ्जवत उत्तयको ङ्जवषमवस्तङ्टहरू के के हङ्टन ्सो सभेत  सॊरग्न गयी कङ्ट न 
 कङ्ट न ङ्जवषमवस्तङ्ट सभेट्दा कङ्झत कङ्झत अङ्क प्रदान गने बङे्ङ कङ्ट या सभेत प्रष्ट  छङ्टट् माई 
 प्रश् नसाथ भाङ्जकव ङ ङ्ञस्कभ सॊरग्न गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

२. एउटै प्रश् नभा टङ्टिे प्रश् नहरु बएको बए प्रत्मेक टङ्टिे प्रश् नको अङ्कबाय सभेत 
 छङ्टट् माई फङ्टॉदा नॊ.१ फभोङ्ञजभको भाङ्जकव ङ ङ्ञस्कभ सॊरग्न गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

३. अङ्झधकृतस्तय नवौं वा सोबन्दा भाङ्झथको तहको सभस्मा सभाधान प्रश् न  ङ्झनभावण 
 गदाव चायवटा ङ्जवषम ऺेत्रहरूभा केङ्ञन्रत यहेय उत्तय रेत नङ्ट ऩने हङ्टॉदा उक्त प्रत्मेक 
 चाय ङ्जवषम ऺेत्रभा के के ङ्जवषमवस्तङ्ट सभेङ्जटनङ्ट ऩदवछ  त्मसका सम्बाङ्जवत फङ्टॉदाहरू 
 उ्रेख गयी चायवटै ऺेत्रको अङ्कबाय ङ्जवबाजन  सभेत गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩदवछ।जस्तै:- 
 अङ्कबाय फीस बएकोभा चायवटाभा ५+५+५+५ वा ४+6+४+६ आङ्छद तङ्चयकारे 
 प्रश् नभै उ्रेख गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

४. सहामकस्तय तहका ङ्जवषमगत छोटो छोटो प्रश् नहरु य सफै तहका वस्तङ्टगत 
 फहङ्टफैकङ्ञ्ऩक प्रश् नहरु ङ्झनभावण गदाव प्रश् नको उत्तय  सॊरग्न गयी ऩठाउनङ्ट 
 ऩनेछ।सहामकस्तय तहको राभो उत्तय ङ्छदने प्रश् नको भाङ्जकव ङ ङ्ञस्कभ सॊरग्न 
 गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 
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५. उत्तय य भाङ्जकव ङ ङ्ञस्कभ प्रश् नऩत्र पायाभभा उ्रेख गनङ्टव ऩदवछ। 

६. तमाय गनङ्टव बएको प्रश्न मसैसाथ प्रङे्जषत “ख” रेङ्ञखएको खाभभा ङ्झसरफन्दी गयी 
 ङ्झसरफन्दी खाभराई ऩङ्टन् “क” रेङ्ञखएको खाभभा फन्द गयी सो खाभको 
 फाङ्जहयऩङ्जट्ट प्रश् न सॊतमा (ङ्जवषमगत वा वस्तङ्टगत कङ्ट न हो सो सभेत) उ्रेख गयी ... 
 ... ... ङ्छदनङ्झबत्र ऩङ्टग्न े गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। प्रश् न तमाय गयी ऩठाउॉदा “ग” 
 रेङ्ञखएको खाभभा ऩत्र छङ्ट टै्ट ङ्झसर गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

७. सॊरग्न ऩाठ्यिभफाट सोङ्झधने प्रश् नहरु सम्फङ्ञन्धत ऩदको राङ्झग 
 आवश्मक शैङ्ञऺक मोग्मता अनङ्टसाय एस.एर.सी./एस.ई.ई./ 
 इन्टयङ्झभङ्झडमट/+२/स्नातक/अनसव/स्नातकोत्तय सयहको हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

८. सोङ्झधएका प्रश् नहरु साभान्मता ... ... ... घण्टा ... ... ...  ङ्झभनटेङ्झबत्र उत्तय 
 ङ्छदन सक्ने हङ्टनङ्ट ऩदवछ। 

९. प्रश् न सॊरग्न ऩाठ्यिभभा आधाङ्चयत वा ङ्जवबाङ्ञजत अङ्क अनङ्टसाय हङ्टनङ्ट ऩनेछ, 
 जसफाट ङ्जवद्याथॉको प्रस्तङ्टत ङ्जवषमभा ऩूया ऻान छ, छैन बङे्ङ जस्ता कङ्ट याको 
 ऩयीऺण गनव सङ्जकमोस ्। 

१०. प्रश् न ङ्झनभावणकतावरे प्रश्न ऩठाउदा खाभभा  अङ्झत गोप्म/अङ्झत जरुयी  जनाई 
 प्रदेश रोक सेवा आमोग, ऩयीऺा सञ्चारन शाखाको नाभभा ऩठाउनङ्ट 
 ऩनेछ।प्रषेकभा आ्नो नाभ नङ्छदई सॊकेत ङ्ञचन्ह भात्र उ्रेख गनङ्टव 
 ऩनेछ।पोनफाट कङ्ट या गदाव ऩङ्झन सॊकेत ङ्ञचन्ह उ्रेख गनङ्टव ऩनेछ। 

११. सङ्टङ्ञम्ऩएको कामव स्वीकाय गङ्चयसकेऩङ्झछ म्मादङ्झबत्र प्रश् न प्राप्त हङ्टन नआई ङ्जढराई 
 बएभा ऩाउन े ऩाङ्चयश्रङ्झभक कट्टा गनव अथवा प्रश् न ङ्झनभावणकतावको नाभ सूचीफाट 
 ङ्ञझक्न सङ्जकनछे। 

१२. कामव स्वीकाय गनव असभथव बएभा मस सम्फन्धी सफै कागजात तङ्टरुन्त 
 ङ्झसरफन्दी रूऩभा नै ङ्जपताव गनङ्टव ऩनेछ। 

१३. एउटा ऩानाभा भात्र प्रश् न तमाय गनङ्टव ऩनेछ।सो ऩानाभा नऩङ्टगेभा भात्र अको ऩाना 
 प्रमोग गनव सङ्जकनेछ। 

१४. प्रश् नको आङ्ञखयीभा सॊकेत ङ्ञचन्ह भात्र रेत नङ्ट ऩनेछ। 

१५. ङ्झसरफन्दी छाऩ रगाउॉदा आ्नो नाभको छाऩ नरगाई अन्म  नाभको वा 
 कङ्ट नै सॊकेतात्भक छाऩ रगाई सो छाऩभा उङ्ञ्रङ्ञखत ङ्जववयण खाभ फाङ्जहय 
 उ्रेख गनङ्टव ऩनेछ। 
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अनङ्टसूची-४ 

(दपा 4२ को उऩदपा (५) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
प्रश् नऩत्र ऩठाउन ेऩत्रको ढाॉचा 
प्रदेश रोक सेवा आमोग 

(प्रश् नऩत्र सपा य फङ्टङ्ञझने गयी एकाङ्झतय भात्र रेत नङ्ट ऩदवछ।) 
 

 अङ्झधकृतस्तय/सहामकस्तय ... ... ... ... ... शे्रणी/तह ऩदको प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक 
ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा ... ... ... सभूह) 

ङ्जवषम :- ... ... ... ... ... ... ऩत्र :- ... ... ... ...... 
प्रङे्जषत प्रश् नऩत्र भ आपैँ रे रेखेको/टाइऩ गयेको हङ्टॉ। कसैराई ऩङ्झन देखाएको अथवा बनेको 
छैन।प्रश् नऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ भैरे याखेको छैन य मस सम्फन्धभा फनाएको ङ्जटप्ऩणी एवभ ्
खेस्रासभेत आगोभा जराई नष्ट गङ्चयसकेको छङ्ट। भ मस ङ्जवषमको प्रश् नकताव हङ्टॉ बनी कसैराई 
बनेको ऩङ्झन छैन, बङ्जवष्मभा बङे्ङ ऩङ्झन छैन। 

मस प्रश् नको सवावङ्झधकाय प्रदेश रोक सेवा आमोगराई ङ्छदएको छङ्ट।सोङ्झधएका प्रश् नहरु 
ङ्झनधावङ्चयत सभमभा नै जवाप ङ्छदन सङ्जकने ङ्जकङ्झसभका छन ्बङे्ङ  कङ्ट या ङ्जवश् वास ङ्छदराउॉछङ्ट। 

 

... ... ... ... ... 
प्रश्नकतावको दस्तखत 

ङ्झभङ्झत :- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
ऩूया नाभ य थय :- ... ... ... ... ... प्रश् नकतावको दस्तखत 

दजाव :- ... ... ... ... ...(फहार यहेको) 
दजाव :- ... ... ... ... ...(अवकाश हङ्टॉदाको) 
ठेगाना :- 
घय :-... ... ... ... ... गा.ऩा./न.ऩा./उ.भ.न.ऩा./भ.न.ऩा. ... ... ... वडा नॊ. ... ... ... 
भागव/घय नॊ. ... ... ... 
कामावरम :- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
पोन :- ... ... ... ... (कामावरम) ... ... ... ... (ङ्झनवास) ... ... ... (भोवाइर)  
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अनङ्टसूची-५ 

(दपा ४३ को उऩदपा (४) को खण्ड (ढ) य दपा ४४ को उऩदपा (२) को  

खण्ड (द) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
प्रश् नऩत्र ङ्झनभावण गनव आधाय स्तम्ब तथा कृमाऩद 

प्रश् न ङ्झनभावणका आधाय स्तम्ब 

दऺता 
कभवचायीहरू
को तह 

अऩेङ्ञऺत कामव ङ्जववयण 

(भू्माङ्कन+सॊश् रेषण+ङ्जवश् रे
षण+प्रमोग) 

अङ्झधकृतस्तय 
एघायौं 

 अनङ्टगभन 

 नीङ्झत, मोजना ङ्झनभावण 

 सभन्वम 

 नीङ्झत ङ्जवश् रेषण तथा कामावन्वमन 

 नीङ्झत प्रबाव भू्माङ्कन तथा ङ्जवश् रेषण 
(भू्माङ्कन+सॊश् रेषण+ङ्जवश् रे
षण+प्रमोग+फोध+ऻान) 

अङ्झधकृतस्तय 
नवौं/दशौं 

 अनङ्टसन्धान 

 नीङ्झत, ङ्झनभावण, मोजना तथा कामावन्वमन 

 नीङ्झत कामावन्वमन य प्रबाव भू्माङ्कन 

 सङ्टऩङ्चयवेऺण 

 व्मवस्थाऩकीम कामव 
 कभवचायी व्मवस्थाऩन मोजना 

(भू्माङ्कन+सॊश् रेषण+ङ्जवश् रे
षण+प्रमोग+फोध+ऻान) 

अङ्झधकृतस्तय 
छैठौँ/सातौं/
आठौं 

 अनङ्टसन्धान 

 नीङ्झत कामावन्वमन 

 कामव ङ्जवश् रेषण 

 कभवचायी व्मवस्थाऩन 

 कामावरम कामवङ्जवङ्झध सञ्चारन 
(सॊश् रेषण+ङ्जवश् रेषण+प्रमोग
+फोध+ऻान) 

सहामकस्तय 
ऩाॉचौं 

 कभवचायी व्मवस्थाऩन 

 कामविभ कामावन्वमन 

 कामावरम कामवङ्जवङ्झध सञ्चारन 

 अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन 
(प्रमोग+फोध+ऻान) सहामकस्तय 

चौथो 
 कामावरम कामवङ्जवङ्झध सञ्चारनभा सहमोग गने 

 कामविभ कामावन्वमनभा सहमोग गने 

 अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन 
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प्रश् न ङ्झनभावण गदाव प्रमोग गङ्चयने ङ्जिमाऩदहरू 

दऺता प्रदङ्ञशवत सीऩका राङ्झग प्रश् नको सॊकेत 

१. ऻान ऩङ्जहचान गनङ्टव, सूची तमाय गनङ्टव, ऩङ्चयबाषा ङ्छदनङ्ट, बङ्ङङ्ट, वणवन गनङ्टव, 
छङ्टट् माउनङ्ट, देखाउनङ्ट, सॊग्रह गनङ्टव, इङ्जङ्गत गनङ्टव, ताङ्झरका फनाउनङ्ट, 
उरृ्द्त गनङ्टव, नाभ ङ्छदनङ्ट, को, कङ्जहरे, कहाॉ आङ्छद। 

२. फोध फङ्टझाइ सायाॊश ङ्छदनङ्ट, वणवन गनङ्टव, व्मातमा गनङ्टव, उ्था गनङ्टव, ङ्झबङ्ङता 
देखाउनङ्ट, बङ्जवष्मवाणी गनङ्टव, अनङ्टभान गनङ्टव, पयक देखाउनङ्ट, छरपर 
गनङ्टव, ऩ ङ्टङ्जष्ट गनङ्टव, उदाहयण ङ्छदनङ्ट आङ्छद। 

३. प्रमोग प्रमोग गनङ्टव, प्रदशवन गनङ्टव, गणना गनङ्टव, ऩूया गनङ्टव, व्मातमा गनङ्टव, 
सभाधान गनङ्टव, जाॉच्नङ्ट, खोज्नङ्ट, सम्फन्ध देखाउनङ्ट आङ्छद। 

४. ङ्जवश् रेषण ङ्जवश् रेषण गनङ्टव, छङ्टट् माउनङ्ट, िभ ङ्झभराउनङ्ट, व्मातमा गनङ्टव, वगॉकयण 
गनङ्टव, ङ्झभराउनङ्ट, बाग गनङ्टव, त ङ्टरना गनङ्टव, छनौट गनङ्टव आङ्छद 

५. सॊश्लेषण गाभ्नङ्ट एकीकृत गनङ्टव, सङ्टधानङ्टव, ऩ ङ्टन् ङ्झभराउनङ्ट, मोजना गनङ्टव, तमाय 
गनङ्टव, ऩ ङ्टनरेखन गनङ्टव आङ्छद। 

६. भू्माङ्कन रेखाजोखा गनङ्टव, ङ्झनणवम गनङ्टव, िभ ङ्झभराउनङ्ट, ऩयीऺण गनङ्टव, भाऩन 
गनङ्टव, ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टव, ङ्जवबेद देखाउनङ्ट, ङ्झनचोड ङ्झनका्नङ्ट, सायाॊश 
ङ्झनका्नङ्ट आङ्छद 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



खण्ड ३) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क २३ प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७६।०६।२८ 

 

131 

अनङ्टसूची-६ 

(दपा ४८ को उऩदपा (१) को खण्ड (ठ) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
कच्चा प्रश् नहरु वगॉकयण गने ताङ्झरका 

 

प्रश् न ङ्झनभावणकतावको सॊकेत 
ङ्ञचन्ह 

स्तयीम प्रश् न 
सॊतमा 

ठीकै प्रश् न 
सॊतमा 

स्तय नबएका प्रश् न 
सॊतमा 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

     ऩङ्चयभाजवन कतावको दस्तखत :- 

     नाभ, थय :- 
     ङ्झभङ्झत :- 
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अनङ्टसूची-७ 

(दपा ५० को खण्ड (ज) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
प्रश्नऩत्र ऩठाउने ऩत्रको ढाॉचा 
प्रदेश रोक सेवा आमोग 

ऩ.सॊ. :- .......................। 

च.नॊ. :-                                              ङ्झभङ्झत :-................... 
ङ्जवषम :- प्रश् नऩत्र ऩठाएको। 

श्री प्रदेश रोक सेवा आमोग 

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

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

 आमोगको केन्रीम कामावरम/अन्तगवतका कामावरम/... ... ... ... ... फाट 
प्रकाङ्ञशत ङ्झनम्न ङ्झरङ्ञखत फभोङ्ञजभका ङ्जवऻाऩन अनङ्टसाय देहामको ऩदका राङ्झग तऩङ्झसर 
अनङ्टसायका ङ्जवषमहरूको प्रश् नऩत्र मसैसाथ ऩठाइएको छ। ङ्झनदेशन अनङ्टसाय कामव सञ्चारन 
गनङ्टव हङ्टनङ्ट अवगत गयाइन्छ। 

तऩङ्झसर 

ङ्झस. नॊ. ङ्जवऻाऩन नम्फय ऩद ङ्जवषम प्रङ्झत केन्र कैङ्जपमत 
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अनङ्टसूची-८ 

(दपा ६० को उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण गनव ऩठाउन ेऩत्रको ढाॉचा 

प्रदेश रोक सेवा आमोग 

सॊकेत ङ्ञचन्ह :-                                       ङ्झभङ्झत :-................  

 

ङ्जवषम :- उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण गयी ऩठाउन।े 

श्री ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ...। 

 

१. मस आमोगफाट ङ्झरइएको अङ्झधकृतस्तय/सहामकस्तय ... ... ... शे्रणी/तह ... ... 
 ... सेवा ... ... ... सभूह ... ... ... उऩ-सभूह ... ... ... ऩदको (खङ्टरा/आ.प्र.) 
 प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺाको ... ... ... ऩत्र ... ... ... ङ्जवषमको ङ्जवषमगत ऩूणावङ्कको 
 ... ... ... बएको ऩत्रको उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका थान ... ... ... स्तय ... ... ... फभोङ्ञजभ 
 अङ्झत गोप्म रूऩरे ऩयीऺण गयी मसैसाथ सॊरग्न प्राप्ताङ्क ताङ्झरकाभा एक प्रङ्झत बयी 
 प्रत्मेक प्रश् न फाऩत ऩाएको अङ्क य कूर प्राप्त गयेको अङ्क केयभेट नगयी सम्फङ्ञन्धत 
 कोठाभा बयी ... ... ... ङ्छदनङ्झबत्र उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩठाइएको खाभभा ङ्झसरफन्दी गयी 
 ... ... ... ... ... शाखाभा ऩूणव गोप्मताका साथ ऩठाउनङ्ट हङ्टन आदेशानङ्टसाय 
 अनङ्टयोध गङ्चयन्छ। मस ङ्जवषमभा केही सोध्नङ्ट वा सम्ऩकव  यात नङ्ट ऩयेभा सॊकेत नम्फय 
 ङ्छदई पोन नॊ. ... ... ... ... ... भा अथवा आपैँ  उऩङ्ञस्थत बई मस शाखाभा 
 अङ्झधकृतसॉग सम्ऩकव  यात न हङ्टन अनङ्टयोध छ। 

२. ऩयीऺण गयी ऩठाउन नसक्ने ङ्ञस्थङ्झत बएभा तङ्टरुन्त जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। खाभ 
 ङ्झसरफन्दी गदाव कङ्ट न नाभ वा सॊकेतको कङ्झतवटा राहाछाऩ रगाइएका छन ्खाभ 
 फाङ्जहय जनाउनङ्ट ऩनेछ। 

३. ङ्जवषमगत उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाहरू ऩयीऺण गदाव ङ्झनम्न कङ्ट याहरूभा ध्मान याखी ऩयीऺण 
 ऩनङ्टव ऩनेछ :- 

क. ङ्जवषम ऻानको तथ्मऩूणव य तकव ऩूणव अङ्झबव्मङ्ञक्त 

ख. भौङ्झरकता 
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ग. सभारोचना तथा आरोचनाशङ्ञक्त 

घ. प्रस्तङ्टतीकयण 

ङ. शङ्टर्द्ाशङ्टङ्जर्द् तथा सपाई 

४. ऩयीऺाथॉरे प्राप्त गने अङ्कको स्तय सम्फन्धभा देहाम अनङ्टसाय भाङ्झनने छ :- 

क. ४० प्रङ्झतशत बन्दा कभ अङ्क प्राप्त बएभा – अनङ्टऩमङ्टक्त 

ख. ४० प्रङ्झतशतदेङ्ञख ४५ प्रङ्झतशतसम्भ अङ्क प्राप्त गयेभा – साधायण 
स्तय 

ग. ४५ प्रङ्झतशत बन्दा भाङ्झथ ५५ प्रङ्झतशतसम्भ अङ्क प्राप्त गयेभा – 
भध्मभ स्तय 

घ. ५५ प्रङ्झतशत बन्दा भाङ्झथ 70 प्रङ्झतशतसम्भ अङ्क प्राप्त गयेभा – 
उच्च स्तय 

ङ. 70 प्रङ्झतशत बन्दा भाङ्झथ अङ्क प्राप्त गयेभा – अङ्झत उच्च स्तय 

५. एउटै प्रश् नभा टङ्टिे प्रश् नहरु बए प्रत्मेक टङ्टिे प्रश् नको राङ्झग छङ्टट् माइएको 
 Marking Scheme अनङ्टसाय अङ्क ङ्छदइ उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाको ऩयीऺण गनङ्टव ऩनेछ। 

६. ङ्झनधावङ्चयत सभमङ्झबत्र ऩयीऺण गयी ऩठाएभा प्रश् नऩत्र ङ्झनभावण फाऩत ऩाउने कूर 
 ऩाङ्चयश्रङ्झभकभा २० प्रङ्झतशत थऩ गयी ब ङ्टक्तानी गने व्मवस्था छ। 

७. उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺणको राङ्झग गाइडराइन्स ् सॊरग्न छ। ऩयीऺकरे 
 उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका भू्माङ्कन गदाव उच्च अङ्क प्राप्त गने १०% उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाहरूको ऩङ्टन् 
 भू्माङ्कन गनङ्टव ऩनेछ। 

८. ऩयीऺणकतावको कङ्ट नै नातेदायरे सो ऩयीऺा ङ्छदएको बए ङ्झसरफन्दी रूऩभा न ै
 उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण नगयी ङ्जपताव गनङ्टव ऩनेछ। 

९. सॊरग्न उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका : 
१. ङ्जक. नॊ. ... ... ... देङ्ञख ... ... ... सम्भ 
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अनङ्टसूची-9 

(दपा 6४ को खण्ड (ज) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
नङ्झतजा प्रकाशनको राङ्झग प्राप्ताङ्क ताङ्झरका पायभ 

प्रदेश रोक सेवा आमोग 

ङ्झभङ्झत :- ............. 
ङ्जवषम :- ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको प्राप्ताङ्क ऩठाएको। 

श्री प्रदेश रोक सेवा आमोग                           ङ्चयक्त भाग ऩद सॊतमा : ... 
... ... ... ... ... ... ...                         ङ्झर.ऩ.फाट छनौट सॊतमा :-... 
... ... ... ... ... ... ... 
 आमोगको केन्रीम कामावरमको ङ्जवऻाऩन नम्फय ... ... ... ... ... अनङ्टसाय ... ... 
... सेवा ... ... ... सभूह ... ... ... उऩ-सभूह ... ... ... शे्रणी/तह ... ... ... ... ... 
(खङ्टरा/आ.प्र.) ऩदको ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाफाट अन्तवावतावका राङ्झग छनौट बएका तऩङ्झसर 
अनङ्टसायका उम्भेदवायहरूको कूर प्राप्ताङ्क ङ्झनम्नानङ्टसाय बएको व्महोया अनङ्टयोध छ। 

तऩङ्झसर 

ङ्झस. 
नॊ. 

योर 
नॊ. 

नाभ, थय 
कूर 
प्राप्ताङ्क 

अऺयभा 
भूर 
ङ्जक. 
नॊ. 

ऐङ्ञच्छक 
प्राङ्ञऻक 
ङ्जवषम 

शैङ्ञऺक 
मोग्मताको 

भूर 
ङ्जवषम 

सम्बाव्म 
उम्भेदवाय हङ्टन 

सक्ने 
सेवा/सभूह/उऩ-

सभूह 

   

 

 

 

      

एकीकृत ऩयीऺा प्रणारी अन्तगवत छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट शैङ्ञऺक मोग्मता तोङ्जकएको ऩयीऺाको हकभा भात्र 
उ्रेख गने। 

 

उताय गने :-                   रुजङ्ट गने :-          प्रभाङ्ञणत गने :- 
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अनङ्टसूची-10 

(दपा 8८ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
फढङ्टवा उजङ्टयीको ङ्झनणवम ढाॉचा 

 

 आमोगको/फढङ्टवा सङ्झभङ्झतको सूचना नॊ. ... ... ... ... ... अनङ्टसाय ... ... ... सेवा 
... ... ... ... ... सभूह ... ... ... उऩ-सभूहको अङ्झधकृतस्तय/सहामकस्तय ... ... ... ... 
... शे्रणी/तहको ऩदभा फढङ्टवा सङ्झभङ्झतको फढङ्टवा ङ्झसपाङ्चयस उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझाई ... ... ... ... 
... ... सभेत .. ... ... जनारे मस आमोग सभऺ ङ्छदनङ्ट बएको फढङ्टवा उजङ्टयीका सम्फन्धभा 
उजङ्टयकतावहरूको ङ्ञजङ्जकय तत ्सम्फन्धभा फढङ्टवा सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतङ्जिमा य प्रचङ्झरत ऐन, ङ्झनमभ 
सभेतको आधायभा देहाम फभोङ्ञजभ ङ्झनणवम गङ्चयमो :- 
 

 एकबन्दा फढी उजङ्टयकताव बएकोभा प्रत्मेक उजङ्टयकतावको भाग दावीको व्महोया 
िभश् खङ्टराई सो भागदावीका सम्फन्धभा ङ्ञजङ्जकय ऩङ्टग्न सक्ने वा नसक्ने के हो आमोगको 
बनाई यात ने :- 
 

भाङ्झथ उङ्ञ्रङ्ञखत आधाय य कायणफाट उजङ्टयकतावको ङ्ञजङ्जकय तथ्ममङ्टक्त य ङ्झनमभ 
सॊगत देङ्ञखएकोरे/तथ्महीन देङ्ञखएकोरे फढङ्टवा सङ्झभङ्झतकै फढङ्टवा ङ्झसपाङ्चयस सूची कामभै यहन े
हो वा सॊशोधन हङ्टन ेहो सो को व्महोया स्ऩष्ट हङ्टने गयी खङ्टराउनङ्ट ऩदवछ। ङ्झनणवमको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
फढङ्टवा सङ्झभङ्झतभा ऩठाई भाग बएभा सयोकायवारा सभेतराई ङ्छदन।े 
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अनङ्टसूची-1१ 

(दपा ९१ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
सेवा, सभूह वा उऩ-सभूह ऩङ्चयवतवनका राङ्झग बनङ्टवऩने पायाभ 

 

(क) सेवा, सभूह वा उऩ-सभूह ऩङ्चयवतवन गदाव सम्फङ्ञन्धत कभवचायीरे बनङ्टवऩने ङ्जववयण पायाभ 

१. कभवचायीको नाभ, थय :-  २. हारको 
3. स्थामी ठेगाना :-    (क) ऩद :- 
4. हारको उभेय :-    (ख) सेवा :- 
5. हार कामवयत कामावरमको नाभ :-  (ग) सभूह/उऩ-सभूह :- 

6. ठेगाना :-    ७. भाङ्झथ्रो शैङ्ञऺक मोग्मता :- 
8. ङ्जवशेष शैङ्ञऺक मोग्मता :- 

9. शैङ्ञऺक मोग्मता सम्फन्धी ङ्जववयण (प्रभाणऩत्रको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झत साथै ऩेश गनङ्टव ऩनेछ):- 
 
 
 
 
 
 
 

10. सेवा सम्फन्धी ङ्जववयण (अनङ्टबव प्रमोजनाथव कङ्ट न ैङ्जवशेष अनङ्टबव हाङ्झसर गयेको बए सो 
ऩङ्झन ङ्जववयणभा स्ऩष्ट खङ्टराउन)े ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ऩत्रको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झत साथै ऩेश गनङ्टव ऩनेछ :- 
 
 
 
 
 
 
 

11. तारीभ (दऺता/सीऩ प्रमोजनाथव) :- (कङ्ट न ङ्जवषमभा के कस्तो दऺता वा तारीभ 

हाङ्झसर गयेको हो सो ङ्जववयणभा स्ऩष्ट खङ्टराउने) प्रभाणऩत्रको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झत साथै ऩेश 
गनङ्टव ऩनेछ। 

 
 
 
 
 

 
 

12. सेवा, सभूह वा उऩ-सभूह ऩङ्चयवतवन हङ्टन चाहेको भङ्टतम कायण :- 
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13. सेवा ऩङ्चयवतवन गनव खोजकेो :- 

(क) ऩद :-   कभवचायीको दस्तखत :- 
(ख) शे्रणी/तह :- नाभ, थय :- 
(ग) सेवा :-   कामावरम :- 

(घ) सभूह, उऩ-सभूह  ङ्झभङ्झत :- 
दामाॉ औ ीँठाको छाऩ :- 

(ख) अङ्झधकृतस्तय कभवचायीको हकभा सेवा/सभूह/उऩ-सभूह ऩङ्चयवतवन गयी ङ्झरने सेवा, सभूह वा 
उऩ-सभूह सञ्चारन गने भन्त्रारमरे य सहामकस्तय कभवचायीको हकभा सेवा/सभूह/उऩ-
सभूह ऩङ्चयवतवन गयी ङ्झरने ङ्जवबागीम प्रभङ्टखरे बने पायाभ 

 

१. सेवा/सभूह/उऩ-सभूह ऩङ्चयवतवन गङ्चयने :- 
(क) कामावरमको नाभ :-   (ख) ठेगाना :- 

२. सेवा/सभूह/उऩ-सभूह ऩङ्चयवतवन द्वाया ऩूङ्झतव गनङ्टवऩने ऩदको ङ्जववयण :- 

(क) ऩदको नाभ :-    (ख) शे्रणी/तह :- 
(ग) सेवा :-    (घ) सभूह, उऩ-सभूह :- 

३. हार सेवा/सभूह/उऩ-सभूह ऩङ्चयवतवन गङ्चयने सेवा, सभूह वा उऩ-सभूह अन्तगवत 
सम्फङ्ञन्धत शे्रणी/तहको दयफन्दी ङ्जववयण 

(क) हार कामभ दयफन्दी सॊतमा :-   (ख) ऩदऩूङ्झतव सॊतमा :- 

        (ग) ङ्चयक्त ऩद सॊतमा :-            (घ) सो भध्मे स्थामी ऩदऩूङ्झतव गनव आमोगभा 
भाग बइसकेको बए सो सॊतमा:- 

 

४. सो सेवा, सभूहभा कभवचायी अऩमावप्त बएको बङे्ङ कायण सङ्जहतको ऩङ्टष्ट् माई :- 
 

५. हार सेवा, सभूह वा उऩ-सभूह ऩङ्चयवतवन गयी ्माउनङ्ट ऩने कभवचायीको दऺता य 
ङ्जवशेषता प्रभाङ्ञणत गने आधायहरू :- 

६. सो ऩदको राङ्झग चाङ्जहन ेन्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता :- 

७. सो ऩदभा यही गनङ्टव ऩने कामव ङ्जववयण :- 
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८. सेवा, सभूह वा उऩ-सभूह ऩङ्चयवतवन गनव अनङ्टभङ्झत ङ्छदने भन्त्रारम वा ङ्जवबागको 
नाभ:- 

९. अनङ्टभङ्झत ऩत्रको सॊतमा य ङ्झभङ्झत :- 

१०. सेवा/सभूह/उऩ-सभूह ऩङ्चयवतवन गयी ्माउनङ्ट ऩने कायण सङ्जहतको ऩङ्टष्ट् माई :- 
सेवा/सभूह/उऩ-सभूह ऩङ्चयवतवन गयी ङ्झरन े

सङ्ञचव/ङ्जवबागीम प्रभङ्टखको दस्तखत :- 
कामावरमको छाऩ नाभ, थय :- 
 दजाव :- 
कामावरम :- 

ङ्झभङ्झत :- 
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अनङ्टसूची-1२ 
(दपा 9३ को उऩदपा (१) को खण्ड (च) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

ङ्जवबागीम सजामको ऩयाभशव भाग गदाव बनङ्टव ऩने पायाभ 

१. सजामको राङ्झग प्रस्ताङ्जवत कभवचायीको, 
नाभ, थय :-    कभवचायी सॊकेत नॊ. :- 

फाफङ्टको नाभ :-   फाजेको नाभ :- 

ऩङ्झत वा ऩत्नीको नाभ :-  शे्रणी/तह :- 

ऩद :-    सेवा/सभूह/उऩ-सभूह :- 
स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्झभङ्झत :-   

खाई ऩाई आएको तरव वङृ्जर्द् (ग्रडे) सॊतमा :- 
ऩाउन सक्ने अङ्झधकतभ तरव वङृ्जर्द् सॊतमा :- 
हारको ऩदभा फढङ्टवा ङ्झभङ्झत :- 

खाई ऩाई आएको तरव यकभ :- 

२. ङ्जवबागीम सजाम सम्फन्धी ङ्जववयण, 
(क) प्रस्ताङ्जवत सजामको ङ्जववयण :- 

(१) कभवचायीरे गयेको कसूयको छोटकयी ङ्जववयण य ङ्झनज उऩय रगाइएको 
अङ्झबमोग :- 
(सम्फङ्ञन्धत ऐन य ङ्झनमभको दपा य ङ्झनमभ सभेत उ्रेख गने) 

(२) प्रस्ताङ्जवत सजामको ङ्जववयण :- 

(सेवा सम्फन्धी ऐन य ङ्झनमभको दपा य ङ्झनमभ सभेत उ्रेख गने) 

(ख) मसअङ्ञघ ङ्जवबागीम सजाम बए नबएको :- 

बएको बए ; 
(१) कङ्ट न कसूयभा सजाम बएको हो, कसूयको प्रकृङ्झत य ङ्झभङ्झत सभेत 

छोटकयीभा उ्रेख गने :- 

(२) प्रचङ्झरत कानङ्टनको कङ्ट न दपासॉग सम्फङ्ञन्धत अङ्झबमोग रगाइएको हो, सो 
खङ्टराउने :- 

(३) आमोगफाट ऩयाभशव ङ्झरएको बए कङ्ट न ङ्झभङ्झतभा ऩयाभशव प्राप्त बएको हो, सो 
सभेत खङ्टराउन े:- 

३. मसै प्रकृङ्झतको कसूयभा मस अङ्ञघ त्मस ङ्झनकाम अन्तगवतका अन्म कभवचायीराई 
ङ्जवबागीम सजाम गङ्चयएको बए सो खङ्टराउने :- 
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४. मसै कसूयभा सॊरग्न अन्म कभवचायी बए सो को ङ्जववयण य ङ्झनजहरू उऩय रगाएको 
अङ्झबमोग वा सजामको ङ्जववयण :- 

 
 

५. सजाम गने अङ्झधकायीको, 
नाभ, थय :- ... ... ... ... ... .. सेवा, सभूह य उऩ-सभूह :- ...  

ऩद :- ... ... ... ... ... ...  शे्रणी/तह :- ... ... ... ... ...  

कामावरम :- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 

६. पाइर ऩठाउने अङ्झधकृतको :- 

नाभ, थय :- ... ... ... ... ... ... ... दस्तखत :- ... ... ... ... ...  

ऩद :- ... ... ... ... ... ...  ङ्झभङ्झत :- ... ... ... ... ... ... 
कामावरम :- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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अनङ्टसूची-१३ 

(दपा 98 को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
प्रदेश रोक सेवा आमोगभा ऩेश हङ्टन ेप्रस्तावको ढाॉचा 

प्रदेश रोक सेवा आमोग 

       शाखा :- 
       प्रस्ताव नॊ. :- 
       ङ्झभङ्झत :- 
प्रस्ताव ऩेश गनव स्वीकृत बएको ङ्झभङ्झत :- 

ङ्जवषम :- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
(१) ङ्जवषमको सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण :- 

(ङ्जवषमवस्तङ्टको ऩषृ्ठबङू्झभ, ङ्जवषमको ङ्जववयण य अन्म आवश्मक सन्दबवहरू सभेत 

खङ्टराउने) 
 

(२) आमोगफाट ङ्झनणवम हङ्टनङ्ट ऩने :- 

(आमोगफाट मो, मसयी य मस प्रकायफाट ङ्झनणवम हङ्टनङ्ट ऩने बनी व्महोया खङ्टराउने) 

 

(३) आमोगको ङ्झनणवम :- 

(आमोगफाट बएको ङ्झनणवमको व्महोया खङ्टराउन)े 
 

 

प्रभाङ्ञणकयण ङ्झभङ्झत: २०७६।०६।२८ 

 

आऻारे, 
ङ्जवनोद प्रकाश ङ्झसॊह 

प्रदेश सयकायको सङ्ञचव  
 

 

 

 

आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारम,  प्रदेश नॊ.३, हेटौंडाभा भङ्टङ्छरत। 

भू्म रु.६३।- 


