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प्रदेश लोक सेवा आयोग (काया सञ्चालन)  ननदेशशका- २०७8 

    प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ५८ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी आयोगले यो 
ननदेशशका बनाएको छ । 

पररच्छेद –१ 

प्रारशम्िक 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्िः (१) यो ननदेशशकाको नाम “प्रदेश लोक सेवा आयोग (काया सञ्चालन) 
ननदेशशका-२०७8” रहेको छ। 

(२) यो ननदेशशका सम्वत,् २०७8 साल जेठ २१ गते देशख प्रारम्ि हनुेछ। 

 

२. पररिाषाः  ववषय वा प्रसंगले अको अर्ा नलागेमा यस ननदेशशकामा; 
(क) “ऐन” िन्नाले  प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन,२०७६ सम्झनपुछा। 

(ख) “ननयमावली” िन्नाले गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोग ननयमावली, २०७8 सम्झनपुछा। 

 

३. ननदेशशकाको प्रयोग र पालनाः यो ननदेशशकाको प्रयोग र पालना गने गराउने दावयत्व आयोग,  
आयोगबाट प्रत्यायोशजत अनिकार प्रयोग गने आयोगका सदस्य, सदस्यहरुको सनमनत, सशिव, आयोगमा 
कायारत कमािारी, प्रदेश सरकारका अन्य ननकाय र कमािारीहरु तर्ा सरोकारवाला सबैको हनुेछ। 

पररच्छेद -२ 

पाठ्यक्रम सम्बन्िी व्यवस्र्ा 

४. पाठ्यक्रम सनमनतः (१) आयोगले नलने परीिाको पाठ्यक्रम ननमााण/पररमाजान गना आयोगले देहाय 
बमोशजमको पाठ्यक्रम सनमनत गठन गनेछः 

(क) आयोगले तोकेको आयोगको सदस्य          -संयोजक 

(ख)  आयोगका सशिव                        -सदस्य 

      (ग)  सम्बशन्ित महाशाखा प्रमखु                -सदस्य 

      (घ)  सम्बशन्ित ववषयको ववशेषज्ञ वा दि         -सदस्य 

(ङ)  सम्बशन्ित शाखा प्रमखु                   -सदस्य सशिव 

(२) पाठ्यक्रम सनमनतले पाठ्यक्रम ननमााण/पररमाजान गदाा आवश्यकता अनसुार सेवा, समूह 

सँग सम्बशन्ित मन्रालयको प्रनतनननि, अन्य ववशेषज्ञ वा दिहरुसमेत आमन्रण गनासक्नेछ। 

(३) पाठ्यक्रम ननमााणमा सहिागी हनुे प्रनतनननि, ववशेषज्ञ वा दि जनु पदका पाठ्यक्रम 
ननमााण गररने हो सामान्यतया सो पदिन्दा कम्तीमा एक तह मानर्को हनुपुनेछ। 

(४) पाठ्यक्रम सनमनतको बैठकसम्बन्िी कायाववनि सनमनत आफैले ननिाारण गरेबमोशजम 
हनुेछ। 

 



 

2 

 

५. पाठ्यक्रम ननमााण प्रवक्रयाः (१) प्रदेश ननजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगदठत 
संस्र्ाको सेवा, स्र्ानीय सरकारी सेवा र स्र्ानीय तहको संगदठत संस्र्ा अन्तगातको प्रत्येक सेवा, 
समूह तर्ा उपसमूहको पदका लानग पाठ्यक्रम ननमााण/पररमाजान गनुापने िएमा त्यस्तो पदका लानग 
ववज्ञापन गनुािन्दा अगावै पाठ्यक्रम ननमााण हनुे गरी सम्बशन्ित शाखाले पाठ्यक्रम सनमनतको बैठक 
बोलाउन ुपनेछ। 

(२) पाठ्यक्रम सनमनतको बैठकमा पाठ्यक्रम ननमााण/पररमाजान गनुापने सेवा, समूह तर्ा 
उपसमूह अन्तगातको पदका पाठ्यक्रम ननमााण/पररमाजानसम्बन्िी  प्रारशम्िक छलफल गरी आवश्यक 
ननदेशन सवहत ववषय ववशेषज्ञ वा दिहरुलाइा पाठ्यक्रमको प्रारशम्िक मस्यौदा तयार गना लगाउन ु
पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम तयार िएको मस्यौदा प्राप्त िएपनछ पाठ्यक्रम सनमनतमा 
आवश्यकताअनसुार सो ववषयसँग सम्बशन्ित अन्य ववशेषज्ञ वा दिहरुलाइा समेत समावेश गराइा 
अशन्तम मस्यौदा तयार गनुा पनेछ र यसरी तयार िएको मस्यौदा स्वीकृनतका लानग नसफाररस गनुापनेछ। 

(४) पाठ्यक्रम सनमनतबाट नसफाररस िएको पाठ्यक्रमको मस्यौदामा सम्बशन्ित सेवा, समूह 
सञ्चालन गने मन्रालय, स्र्ानीय तह एवं सम्बद्ध ननकाय तर्ा संस्र्ाको राय प्रनतवक्रया नलन सवकनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोशजम माग िएको राय सम्बशन्ित मन्रालय, स्र्ानीय तह एवं सम्बद्ध 
ननकाय वा संस्र्ाले अववलम्ब आफ्नो राय आयोगमा पठाउन ुपनेछ।  

(६) उपदफा (५) बमोशजम प्राप्त राय प्रनतवक्रया उपयकु्तताको आिारमा पाठ्यक्रमको 
मस्यौदामा समायोजन गरी सम्बशन्ित शाखाले पाठ्यक्रम स्वीकृनतका नननमत्त आयोग समि पेश 
गनुापनेछ। 

(७) पाठ्यक्रम सनमनतले पाठ्यक्रमको मस्यौदा तयार गना यस दफामा लेशखएदेशख बाहेकका 
अन्य आवश्यक व्यवस्र्ा समेत गनासक्नेछ। 

 

६. पाठ्यक्रम ननमााण गदाा ध्यान ददनपुने कुराहरुः पाठ्यक्रम ननमााण गदाा ननयमावलीको ननयम 3 को 
अिीनमा रही देहायका कुराहरुमा ध्यान ददनपुनेछः 

(क) सम्बशन्ित पदका स्तरसँग नमल्ने वकनसमको हनुपुनेछ। 

(ख)  सम्बशन्ित पदका लानग तोवकएको न्यूनतम शैशिक योग्यतासँग नमल्दोजलु्दो हनुपुनेछ। 

(ग)  समसामवयक ववषयवस्त ुसमेवटएको हनुपुनेछ। 

                      

पररच्छेद - ३ 

कायातानलका तर्ा पदसङ्ख्या ननिाारणसम्बन्िी व्यवस्र्ा 
 

७. कायातानलका बनाउनेः (१) आयोगले प्रदेश ननजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगदठत 
संस्र्ाको सेवा, स्र्ानीय सरकारी सेवा र स्र्ानीय तहको संगदठत संस्र्ाको पदमा पदपूनताका लानग 
नसफाररस गने सम्बन्िमा देहायका कुराहरु समावेश गरी अनसूुिी-१ बमोशजमको ढाँिामा वावषाक 
कायातानलका बनाउने छः 

(क) प्रनतशत ननिाारण, 
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(ख) ववज्ञापन प्रकाशन, 
(ग) नलशखत परीिा सञ्चालन, 
(घ) नलशखत परीिाको ननतजा प्रकाशन, 
(ङ) प्रयोगात्मक परीिा, 
(ि) अन्तवााताा, 
(छ) नसफाररस, र 

(ज) अन्य प्रासविक कुराहरु। 

(२) प्रारशम्िक परीिा नलइने पदका लानग प्रारशम्िक परीिा कायाक्रमसमेत वावषाक 
कायातानलकामा समावेश गनुापनेछ।  

(३) आयोगको आफ्नो वावषाक कायातानलकाका बारेमा सम्बशन्ित सबैको जानकारीका लानग 
आवश्यकतानसुार ववनिन्न माध्यमबाट प्रिार-प्रसारको व्यवस्र्ा गनासक्नेछ।  

(४) वावषाक कायातानलकामा सामान्यतया हेरफेर गररनछैेन। 

 

८. माग सङ्कलन र पदसङ्ख्या ननिाारणः (१) आयोगले प्रदेश ननजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, 
प्रदेश संगदठत संस्र्ाको सेवा, स्र्ानीय सरकारी सेवा र स्र्ानीय तहको संगदठत संस्र्ाको ररक्त पदमा 
पदपूनता गनाका लानग माग सङ्कलनको काया गनेछ। 

(२) माग प्राप्त िएपनछ आयोगले सेवासँग सम्बशन्ित प्रिनलत कानूनमा ननिाारण गररएको 
प्रनतशतका आिारमा पदसङ्ख्या ननिाारण गनेछ। 

(३) पदसङ्ख्या ननिाारण िइसकेपनछ प्रनतयोनगतात्मक परीिाद्वारा ररक्त पदपूनता गररने पदका 
परीिाको पाठ्यक्रम तयार िए निएको यवकन गनुापनेछ। पाठ्यक्रम तयार निएको वा िैरहेको 
पाठ्यक्रममा पररमाजान गनुापने िएमा सोको आवश्यक व्यवस्र्ा नमलाइा ववज्ञापन प्रकाशन गनुा पनेछ। 

(४) आयोगले ववज्ञापन प्रकाशन गनुािन्दा अगानड आवश्यक देशखएमा सङ्कलन िएको ररक्त पद 
सङ्ख्या यवकन गना सम्बशन्ित ननकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ। यसरी लेखी आएमा सम्बशन्ित 
ननकायले सात ददननिर यवकन वववरण उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

 

९. पनुः पदसङ्ख्या ननिाारण गनेः (१) एकपटक पदसङ्ख्या ननिाारण गरी ववज्ञापन प्रकाशन िइसकेपनछ 
देहायको अवस्र्ा पना आएमा त्यस्तो पदका समेत पनुः पदसङ्ख्या ननिाारण गनुापनेछः  

(क) दरखास्त नै नपरेको, 
(ख) परीिामा कुनै पनन उम्मेदवार उपशस्र्त निएको, 
(ग) नलशखत परीिामा कुनै उम्मेदवार उत्तीणा हनु नसकेको, 
(घ) आवश्यक सङ्ख्यामा उम्मेदवार नसफाररस निएको, 
(ङ) पदपूनताका लानग नसफाररस िएको तर सम्बशन्ित उम्मेदवारले ननयशुक्त ननलएको र 

सो पदमा नसफाररस गना वैकशल्पक उम्मेदवार पनन निएको, 
(ि) अदालतको आदेश वा अन्य कुनै कारणले ववज्ञापन रद्द वा खारेज िएको। 

(2) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), र (घ) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन 
समावेशी समूह तफा को ववज्ञापनको हकमा प्रिनलत कानून बमोशजम हनुेछ। 
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(3) उपदफा (१) बमोशजमको अवस्र्ा परेमा सोको जानकारी आयोगले ररक्त पदका माग 
गरी पठाउने सम्बशन्ित ननकायलाई ददनपुनेछ। यसरी जानकारी प्राप्त िएपनछ सम्बशन्ित ननकायले 
उक्त पदका पदपूनता प्रवक्रया पूरा िएको मानी सो पदसमेत समावेश गरी माग गरी पठाउन ुपनेछ। 

१०. साववककै प्रवक्रयाबाट पदपूनता गरीनेः दफा ८ बमोशजम पदसङ्ख्या ननिारण िइा पदपूनताका लानग 
ववज्ञापन िएकामा अदालतको आदेश वा अन्य कुनै कारणले पदपूनता प्रवक्रया स्र्नगत िएकोमा सो 
फुकुवा िएपनछ साववककै प्रवक्रयाबाट उक्त पदको पूनता गररनेछ। 

                       

पररच्छेद – ४ 

ववज्ञापन प्रकाशन तर्ा दरखास्त फारामको छाननबन र स्वीकृनतसम्बन्िी व्यवस्र्ा 
 

११. ववज्ञापन प्रकाशन गनेः (१) प्रनतयोनगतात्मक परीिाद्वारा पदपूनता हनुे पदहरुको पूनता गनाका लानग 
आयोगले ववज्ञापन प्रकाशन गनेछ। 

(२) ज्येष्ठता र कायासम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हनुे वढुवा, कायािमताका आिारमा हनुे बढुवा 
तर्ा कायासम्पादन तर्ा अनिुवको मूल्याङ्कनबाट हनुे बढुवाको समायोजनद्वारा पदपूनता हनुे पदहरुको 
पूनता गना ननयमावलीको ननयम (7) का वववरणहरु खलुाइा सूिना प्रकाशन गनुापनेछ।  

(३) ववज्ञापन प्रकाशन गदाा क्रमशः कायािमताको आिारमा हनु ेबढुवा, कायासम्पादन तर्ा 
अनिुवको मूल्याङ्कनको आिारमा हनुे बढुवाको समायोजन, प्रनतयोनगतात्मक परीिाद्वारा हनुे बढुवा र 
खलुा तफा को छुट्टाछुटै्ट सूिना प्रकाशन गनुापनेछ। त्यसरी ववज्ञापन प्रकाशन गदाा समावेशी समूहको 
छुट्टाछुटै्ट ववज्ञापन नम्बर कायम गनुापनेछ। खलुा र समावेशी समूहको ववज्ञापन प्रकाशन गदाा खलुाको 
पवहले र त्यसपनछ समावेशी समूहको क्रमानसुार ववज्ञापन नम्बर कायम गरी गररनछे। 

तर एकीकृत परीिा प्रणाली लाग ुिएको सेवा/समूह/उपसमूहको पदका ववज्ञापन प्रकाशन 
गदाा पदसङ्ख्या छुट्टाछुटै्ट उल्लेख गरी खलुातफा  एउटा र समावेशी समूहका लानग छुट्टाछुटै्ट ववज्ञापन 
नम्बर प्रयोग गनुा पनेछ। त्यसरी ववज्ञापन प्रकाशन गदाा देहायका कुराहरु खलुाउन ुपनेछः 

(क) नलशखत परीिाबाट अन्तवाातााका लानग छनौट िएका उम्मेदवारको ननतजा प्रकाशन 
गदाा खलुातफा  वणाानकु्रमका आिारमा  एकमषु्ट रुपमा ननतजा प्रकाशन हनुे कुरा, 

(ख) समावेशी समूहतफा को नलशखत परीिा ननतजाबाट अन्तवाातााका लानग छनौट िएका 
उम्मेदवारको ननतजा प्रकाशन गदाा सेवा/समूह/उपसमूहको छुट्टाछुटै्ट ननतजा प्रकाशन 
नगरी समावेशी समूहको मार छुट्टाछुटै्ट वणाानकु्रमको आिारमा ननतजा प्रकाशन हनु े
कुरा, 

(ग) नलशखत परीिाबाट अन्तवाातााका लानग छनौट िएका उम्मेदवारले अन्तवााताा हनुअुशघ 
सेवा/समूह/उपसमूहको प्रार्नमकताक्रम अननवाया रुपमा िनुापने कुरा, 

(घ) खण्ड (ग) बमोशजम प्रार्नमकताक्रम िदाा उल्लेख नगरेको सेवा/समूह/उपसमूहमा 
नसफाररस नगररने कुरा, 

(ङ) समावेशी समूहतफा  नलशखत परीिाबाट अन्तवाातााका लानग छनौट िएका उम्मेदवारले 
समावेशी समूह रोज्न नपाउने कुरा, 
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(ि) नलशखत परीिाबाट अन्तवाातााका लानग एकिन्दा बढी खलुा तर्ा समावेशी समूहमा 
छनौट िएका उम्मेदवारको नलशखत परीिा पश्चातका सबै परीिा एक पटक मार 
नलइने र सेवा/समूह/उपसमूहको पदका एकमषु्ट योग्यताक्रम प्रकाशन हनुे कुरा र  

(छ) अन्य आवश्यक कुराहरु। 

(४) यस दफा बमोशजम ववज्ञापन प्रकाशन गदाा एउटै प्रश्नपरको माध्यमबाट िएको नलशखत 
परीिाबाट अन्तवाातााका लानग एकिन्दा बढी खलुा तर्ा समावेशी समूहमा छनौट हनुे उम्मेदवारको 
नलशखत परीिा पश्चातका सबै परीिा एक पटक मार नलइने र एकमषु्ट योग्यताक्रम प्रकाशन हनु े
कुरा समेत खलुाउन ुपनेछ। 

(५) ववज्ञापन प्रकाशन गदाा अनसूुिी-2 मा उल्लेख िए अनसुारको ववज्ञापन नम्बर प्रयोग 
गनुापनेछ। 

(६) नवौँ तहिन्दा मानर्को पदमा खलुा प्रनतयोनगतात्मक परीिाबाट पदपूनताका लानग ववज्ञापन 
प्रकाशन गदाा देहायका कुराहरु समेत खलुाउन ुपनेछः  

(क) देहायबमोशजमको ननकायमा रही अनिकृत स्तरमा गरेको कामको अनिुव पेश 
िएकामा त्यस्तो पदका ननयशुक्तपर वा करारनामा र सेवा अवनि प्रमाशणत गररएको 
सम्बशन्ित ननकायको परको आिारमा त्यस्तो सेवालाइा मान्यता ददने कुराः  

(१) ननजामती सेवा, प्रदेश ननजामती सेवा तर्ा अन्य सरकारी सेवा र स्र्ानीय सरकारी 
सेवा,  

(२) प्रदेश संगदठत संस्र्ा र स्र्ानीय तहको संगदठत संस्र्ा, 
(३) ववकास सनमनत ऐन,२०१३ बमोशजम गदठत ववकास सनमनत, 
(४) ववशेष ऐनद्वारा स्र्ावपत संस्र्ा वा ननकाय ( Statutory Organization /Agency),  

( ५) संयकु्त राष्ट्र संघ, यसका अंग तर्ा ववशशवष्टकृत ननकाय, 
(६) अन्तर सरकारी िेरीय तर्ा अन्तरावष्ट्रय संगठनहरु, 
(७) ववश्वववद्यालय, ववश्वववद्यालयका आंनगक क्याम्पस र मेनडकल कलेज 

(८) सामदुावयक ववद्यालय, 
(९) लोकसेवा आयोगले मान्यता प्रदान गरी सूिीकृत गरेका रावष्ट्रय तर्ा अन्तरावष्ट्रय 

गैर सरकारी संगदठत संस्र्ा। 

(ख) खण्ड (क) मा उल्लेख िए बाहेकको अन्य ननकायको अनिुव पेश गरेकोमा ननयशुक्त 
पर वा करारनामा र सेवा प्रमाशणत गररएको सम्बशन्ित ननकायको परको अनतररक्त 
त्यस्तो ननकायमा अनिकृतस्तरका कमािारी िनााको प्रवक्रया, योग्यता, संगठन संरिना 
लगायत कमािारीको सेवाका शतासमेतका ववषय समावेश गररएको ननयम वा ववननयम 
वा ननदेशशका वा कायाववनिसमेत पेश गनुा पने र त्यस्तो ननयम वा ववननयम वा 
ननदेशशका वा कायाववनिमा िएको व्यवस्र्ाबमोशजम अनिकृतस्तरमा िनाा िएको यवकन 
हनुे अनिुवलाइा मार मान्यता ददने कुरा। 
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(ग) सरकारी कमािारीले अन्य संगदठत संस्र्ामा काम गरेको अनिुव पेश गरेमा सरकारको 
पूवा स्वीकृनतको पर तर्ा सो अवनिको ववदा स्वीकृनतको पर संलग्न िएमा मार 
त्यस्तो अनिुवलाइा मान्यता ददने कुरा। 

(घ) एउटै अवनिमा दइुा वा सोिन्दा बढी ननकायमा काम गरेको िएमा पूरा समय काम 
गरेको कुनै एकको अनिुव मार गणना गने कुरा। 

(ङ) ननयशुक्त पर वा करारनामामा नै आंशशक (Part Time) रुपमा काम गने उल्लेख िएको 
मा सो अनिुवलाइा मान्यता नददने कुरा। 

(ि) एक वषािन्दा कम अवनिको अस्र्ायी वा करार सेवाको अनिुवलाइा गणना नगने 
कुरा। 

(छ) सहायकस्तरमा पदानिकार रही अनिकृतस्तरमा कायम मकुायम वा नननमत्त िइा सेवा 
गरेको अनिुवलाइा मान्यता नददने कुरा। 

(ज) अनिकृतस्तर नवौँ/दशौँ/एघारौँ तहको पदमा आवेदन गने िए सो सेवा, समूहको 
अनिकृतस्तर सातौँ/आठौँ पदका लानग तोवकएको न्यूनतम शैशिक योग्यता हानसल 
गरेपनछको अनिकृतस्तरको अनिुवलाइा मार मान्यता प्रदान गने कुरा। 

(झ) ननयशुक्तपर वा करारनामामा उल्लेशखत पदनामबाट अनिकृतस्तर नखलेुकामा 
सम्बशन्ित ननकायले सो पद अनिकृतस्तरको िनी प्रमाशणत गरेको पर संलग्न गनुापने 
कुरा। 

 

१२. दरखास्त फारामको ढािँाः (१) खलुा तर्ा आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीिाद्वारा पदपूनता गररन े
पदकालानग दरखास्त फारामको ढािँा अनसूुिी-3 मा उल्लेख िएबमोशजम हनुेछ। 

(२) एकीकृत परीिा प्रणाली लाग ुिएको पदका लानग खलुातफा  दरखास्त फारामको ढाँिा 
अनसूुिी-4 मा उल्लेख िएबमोशजम हनुेछ। 

(३) कायािमताको मूल्याङ्कनद्वारा तर्ा ज्येष्ठता र कायासम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुवाका 
लानग दरखास्त फारामको ढाँिा अनसूुिी-5 मा उल्लेख िएबमोशजम हनुेछ। 

(४) कायासम्पादन तर्ा अनिुवको मूल्याङ्कनद्वारा गररन ेबढुवाका लानग दरखास्त फारामको 
ढाँिा अनसूुिी-6 मा उल्लेख िएबमोशजम हनुेछ। 

(५) कायासम्पादन तर्ा अनिुवको मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुवा समायोजनको लानग दरखास्त 
फारामको ढाँिा अनसूुिी-7 मा उल्लेख िएबमोशजम हनुेछ। 

(६) आयोगको वेबसाइटमाफा त उपलब्ि गराएको दरखास्त फाराम िरी आयोगबाट ननिाारण 
िएबमोशजमको फाइलमा संलग्न गरी बझुाउन ुपनेछ। त्यसरी ननिाारण निएको अवस्र्ामा जनुसकैु 
रेकडा फाइलमा संलग्न गरी बझुाउन सवकनेछ। 

(७) कुनै ववज्ञापनमा उम्मेदवारले आयोगबाट ननिाारण िएको दरखास्त फारामबाहेक अन्य 
वकनसमको दरखास्त बझुाएमा त्यस्तो दरखास्त स्वीकार गररनेछैन। 

 

१३. दरखास्त छाननबन गनेः (१) खलुा प्रनतयोनगतात्मक परीिाका लानग प्रकाशशत ववज्ञापनअनसुार पना 
आएका दरखास्तहरु उपर देहायबमोशजम छाननबन गनुापनेछः 
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(क) उम्मेदवारले दरखास्त फाराममा ववज्ञापन नम्बर, पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह, 
नाम, र्र, ठेगाना र जन्मनमनत खलुाएको छ, छैन, 

(ख) सम्बशन्ित सेवा, समूहसम्बन्िी प्रिनलत कानूनमा उल्लेख िएबमोशजम उम्मेदवारको 
उमेर पगेुको वा नाघेको छ, छैन,  

(ग) दरखास्त पेश गरेको पदका लानग आवश्यक पने सम्बशन्ित सेवा, समूहसम्बन्िी 
प्रिनलत कानूनमा उल्लेख िएबमोशजमको न्यूनतम शैशिक योग्यता पगेु, नपगेुको, 

तर ववज्ञापनमा उल्लेशखत शैशिक योग्यता निइा सोही ववषयको मानर्ल्लो शैशिक योग्यता 
रहेछ िने सो योग्यतालाइा नै न्यूनतम शैशिक योग्यता पगेुको मानननेछ। 

(घ) सम्बशन्ित सेवा, समूहसम्बन्िी प्रिनलत कानून बमोशजमको न्यूनतम शैशिक 
योग्यताको प्रमाणपर वा लब्िाङ्क वववरणपर (ट्रान्सवक्रप्ट) वा लब्िाङ्कपरको प्रनतनलवप 
दरखास्त सार् संलग्न छ, छैन,  

(ङ) दरखास्त सार् संलग्न शैशिक योग्यताको प्रमाणपर जारी गने शशिण संस्र्ा मान्यता 
प्राप्त शशिण संस्र्ानिर पछा, पदैन,  

(ि) समकिता र सम्बद्धता ननिाारण गनुापने शैशिक प्रमाणपरको  समकिता र सम्बद्धता  
ननिाारण िएको छ, छैन,  

(छ) एकीकृत परीिा प्रणाली अन्तगात न्यूनतम शैशिक योग्यता छुट्टाछुटै्ट तोवकएको सेवा/ 
समूह/उपसमूहको ववज्ञापनमा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको न्यूनतम शैशिक योग्यताको 
मूल ववषय उल्लेख गरे, नगरेको,  

(ज) एकीकृत परीिा प्रणाली अन्तगात न्यूनतम शैशिक योग्यता छुट्टाछुटै्ट तोवकएको 
सेवा/समूह/उपसमूहको ववज्ञापनमा शैशिक योग्यताको आिारमा संिाव्य उम्मेदवार 
हनु सक्ने सेवा/समूह/उपसमूहको महलमा सङ्केत शिन्ह लगाए, नलगाएको, 

(झ) एकीकृत परीिा प्रणालीअन्तगात ववनिन्न ऐशच्छक प्राशज्ञक ववषय तोवकएको पदका 
ववज्ञापनमा उम्मेदवारले परीिा ददन िाहेको ऐशच्छक प्राशज्ञक ववषय उल्लेख गरे, 
नगरेको, 

(ञ) तानलम वा अनिुव िावहनेमा सोको प्रमाणपरको प्रनतनलवप संलग्न छ, छैन, 
(ट) नेपाली नागरीकताको प्रमाणपरको प्रनतनलवप संलग्न छ, छैन, 
(ठ) दरखास्त फाराममा हालसालै शखशिएको फोटो टाँनसएको छ, छैन र उम्मेदवारले 

फोटो समेतमा पने गरी दस्तखत गरेको छ, छैन, 
(ड) दरखास्तसार् ववज्ञापनमा उल्लेशखत परीिा दस्तरु दाशखला गरेको रनसद वा िौिर 

संलग्न गरेको छ, छैन, 
(ढ) दरखास्तसार् सम्बशन्ित कागजातहरुको एक-एक प्रनत प्रनतनलवप संलग्न छ, छैन, 
(ण) प्रारशम्िक परीिा हनुे िनी तोवकएको सेवा, समूह वा उपसमूहको पदका मूल 

परीिाका लानग प्रारशम्िक परीिा उत्तीणा गरेको प्रमाण संलग्न छ, छैन, 
(त)  दरखास्तमा उम्मेदवारले दस्तखत तर्ा ल्याप्िे सहीछाप गरेको छ, छैन, 
(र्) व्यावसावयक पररषद्मा दताा हनुपुने पदका उम्मेदवारको हकमा सम्बशन्ित व्यावसावयक 

पररषद्मा दताा िएको वा दताा नवीकरण गररएको छ, छैन,  
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(द)  समावेशी तफा को दरखास्त बझुाउने उम्मेदवारले ननजामती सेवा ननयमावली २०५० 
को ननयम १४ को उपननयम (४) बमोशजमको प्रमाण पेश गरेको छ, छैन । 

(२) आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीिा र कायािमताका आिारमा हनुे बढुवाका लानग 
प्रकाशशत ववज्ञापनअनसुार पना आएका दरखास्त फारामहरु उपर देहायबमोशजम छानववन गनुा पनेछः 

(क) उम्मेदवारले दरखास्त फाराममा ववज्ञापन नम्बर, पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह, 
नाम, र्र, ठेगाना र जन्मनमनत खलुाएको छ, छैन, 

(ख) दरखास्त पेश गरेको पदका लानग आवश्यक पने सम्बशन्ित सेवा, समूहसम्बन्िी 
प्रिनलत कानून बमोशजमको न्यूनतम शैशिक योग्यता पगेुको छ, छैन, 

तर ववज्ञापनमा उल्लेशखत शैशिक योग्यता निइा सोही ववषयको मानर्ल्लो शैशिक योग्यता 
रहेछ िने सो योग्यतालाइा नै न्यूनतम शैशिक योग्यता पगेुको मानननेछ। 

(ग) सम्बशन्ित सेवासम्बन्िी प्रिनलत कानून बमोशजमको न्यूनतम शैशिक योग्यताको 
प्रमाणपर वा लब्िाङ्क वववरणपर (ट्रान्सवक्रप्ट) वा लब्िाङ्कपरको प्रनतनलवप दरखास्त 
सार् संलग्न छ, छैन, 

(घ) दरखास्तसार् संलग्न शैशिक योग्यताका प्रमाणपर जारी गने शशिण संस्र्ा मान्यता 
प्राप्त शशिण संस्र्ानिर पछा, पदैन, 

(ङ) ववज्ञापन िएको पदसँग सम्बशन्ित सेवा, समूह तर्ा उपसमूहको एक तहमनुनको 
पदमा सेवासम्बन्िी प्रिनलत कानूनमा तोवकएबमोशजम सेवा अवनि पूरा गरेको छ, 
छैन र सो को प्रमाण पेश गरेको छ, छैन, 

(ि) दरखास्त फाराममा ननददाष्ट गररएको स्र्ानमा सम्बशन्ित कायाालय प्रमखु/वविागीय 
प्रमखुबाट रीतपूवाक प्रमाशणत िएको छ, छैन, 

(छ) समकिता र सम्बद्धता ननिाारण गनुापने शैशिक प्रमाणपरको समकिता र सम्बद्धता 
ननिाारण िएको छ, छैन, 

(ज) दरखास्तमा उम्मेदवारले दस्तखत तर्ा ल्याप्िे सहीछाप गरेको छ, छैन, 
(झ) व्यावसावयक पररषद्मा दताा हनुपुने पदका उम्मेदवारको हकमा सम्बशन्ित 

व्यावसावयक पररषद्मा दताा िएको वा दताा नवीकरण गररएको छ, छैन, 
(ञ) प्रनतयोनगतात्मक परीिाद्वारा हनुे बढुवाको हकमा दरखास्तसार् ववज्ञापनमा उशल्लशखत 

परीिा दस्तरु दाशखला गरेको रनसद वा िौिर संलग्न गरेको छ, छैन,  

(ट) दरखास्त फारामसार् पेश गरेको प्रमाणपरका प्रनतनलवपहरुको वववरण (तेररज) 
समावेश गरेको छ, छैन, र 

(ठ)  समावेशी तफा को दरखास्त बझुाउने उम्मेदवारले ननजामती सेवा ननयमावली, २०५० 
को ननयम १४ को उपननयम (४) बमोशजमको प्रमाण पेश गरेको छ, छैन, 

(३) अनिकृत स्तर नवौँ, दशौँ, एघारौँ तहको पदमा खलुा प्रनतयोनगतात्मक परीिामाफा त 
पदपूनताका लानग प्रकाशशत ववज्ञापनअनसुार पना आएका दरखास्त फारामहरु उपर दफा ११ को 
उपदफा (6) बमोशजमका ववषयहरु समेत छानववन गनुापनेछ। 
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(४) दरखास्त छानववन गदाा पेश गरेको प्रमाणपर वा वववरण सम्बन्िमा दद्ववविा िएमा त्यस्तो 
दरखास्त सम्बन्िमा दद्ववविा परेको वववरण खलुाइा दद्ववविा परेको ववषयसँग सम्बशन्ित शाखा 
प्रमखुसमि पेश गनुापनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोशजम पेश िएको ववषयका सम्बन्िमा आवश्यकतानसुार ववशेषज्ञ वा 
दि वा सेवा, समूह सञ्चालन गने मन्रालय तर्ा सम्बशन्ित स्र्ानीय तहको राय नलइा आयोगले 
आवश्यक ननणाय गनासक्नेछ। 

 

१४. दरखास्त स्वीकृत गनेः (१) दफा १३ बमोशजम दरखास्त छाननबन गदाा रीत पगेुको र सूिनामा 
उल्लेशखत अन्य शताहरु परूा िएको देशखएमा अनिकार प्राप्त अनिकारीले त्यस्तो दरखास्तलाइा स्वीकृत 
गनुापनेछ। 

(२) खलुा तर्ा आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीिाको हकमा दरखास्त स्वीकृत िए पनछ 
उम्मेदवारलाइा तोवकएबमोशजम रोल नम्बर कायम गरी सम्बशन्ित दरखास्त फाराममा रहेको परीिाको 
प्रवेश पर ददनपुनेछ। 

तर आयोगले एकीकृत परीिा नलने िनी तोकेका ववज्ञापनका हकमा एउटै रोल नम्बर कायम 
गनुापनेछ। 

(३) उम्मेदवारलाइा ददइने परीिा प्रवेशपरमा दरखास्त स्वीकृत गने कायाालयको नाम, स्वीकृत 
गने कमािारीको नाम, र्र, पद खलुाइा कायाालयको छाप समेत लगाउन ुपनेछ। सारै् उम्मेदवारको 
फोटोमा उम्मेदवार र स्वीकृत गने कमािारीले समेत दस्तखत गनुापनेछ। 

(४) परीिा प्रवेश परमा उल्लेख िएका शताहरु उम्मेदवारले पालना गनुापनेछ। 

 

१५. सम्बशन्ित उम्मेदवारलाइा जानकारी ददनेः (१) आयोगको कायाालयमा पेश िएका दरखास्तहरु उपर 
छानववन गदाा ववज्ञापन/सूिनामा उल्लेशखत प्राविानहरु पूरा िएको नदेशखएमा त्यस्तो दरखास्त 
अस्वीकृत गनुापनेछ। 

(२) एकपटक स्वीकृत गरी प्रवेशपर जारी िएको दरखास्तमा पनछ कुनै कैवफयत देशखएमा 
त्यस्तो दरखास्त अस्वीकृत गरी प्रवेशपर रद्द गना सवकनेछ। 

(३) दरखास्त फाराममा उम्मेदवारले आफै दस्तखत तर्ा ल्याप्िे सहीछाप नगरेको पाइएमा 
ननजको दरखास्त जनुसकैु बखत अस्वीकृत गना सवकनेछ। 

(४) यस दफाबमोशजम अस्वीकृत िएका दरखास्त सम्बन्िमा सम्बशन्ित उम्मेदवारको 
जानकारीका लानग सूिना प्रकाशन गनुापनेछ। 

 

१६. दरखास्त पठाउन ु पनेः (१) दफा १४ बमोशजम स्वीकृत िएका दरखास्त फारामहरु सम्बशन्ित 
शाखाले व्यवशस्र्त गरी राख्नकुा सारै् अनसूुिी-8 बमोशजमको ढाँिामा स्वीकृत नामावली तयार गरी 
राख्न ुपनेछ र नलशखत परीिाबाट अन्तवाातााका लानग छनौट िएका उम्मेदवारहरुको दरखास्त फाराम 
सम्बशन्ित शाखामा पठाउन ुपनेछ। 

(२) नलशखत परीिा ननलइा अन्तवाातााबाट मार पूनता गररन ेपदका ववज्ञापनको हकमा  सम्पूणा 
उम्मेदवारको दरखास्त फाराम अन्तवााताा शाखामा पठाउन ुपनेछ। 
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(३) ज्येष्ठता र कायासम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हनुे वढुवा, कायािमताको आिारमा हनुे बढुवा र 
कायासम्पादन तर्ा अनिुवको मूल्याङ्कनबाट हनुे बढुवा समायोजनको दरखास्त फाराम दरखास्त ददन े
म्याद िकु्तान िएको नमनतले तीस ददननिर नामावली सवहत सम्बशन्ित बढुवा सनमनतको सशिवालयमा 
पठाउन ुपनेछ।   

(४) अदालतमा वविारािीन रहेको वा आयोगले राख्नपुने अवनि तोकेको अवस्र्ाका दरखास्त 
फारामबाहेक नलशखत परीिाबाट अन्तवाातााका लानग छनौट निएका उम्मेदवारहरुको दरखास्त फाराम 
एक वषापनछ िलु्याउन ुपनेछ। 

पररच्छेद -५ 

                              प्रश्न ननमााण र पररमाजानः  

 

१७. प्रश्न ननमााणः (१) प्रश्न ननमााणका लानग सम्बशन्ित शाखाले देहायका प्रारशम्िक कायाहरु गनुा पनेछः 

(क) परीिाका लानग आवश्यक पने प्रश्न ननमााण गनाका लानग दफा ८० बमोशजमको 
सूिीबाट आयोगद्वारा ववषयगत दिहरुको मनोनयन गराउने, 

(ख) प्रश्न ननमााणका लानग मनोननत दिलाइा सम्बशन्ित ववषयको पाठ्यक्रम, परुाना वा 
नमनुा प्रश्नपर, प्रश्नपर ननमााण ननदेशन, प्रश्नपर खामबन्दी गने “क” र “ख” अवङ्कत 
खाम तर्ा प्रश्न ननमााणकतााको पर खामबन्दी गने “ग” अवङ्कत खामका सारै् अन्य 
आवश्यक वववरणहरु गोप्य रुपले  उपलब्ि गराउने, र  

(ग) प्रश्नननमााणकतााबाट तयार िएका प्रश्न बशुझनलइा प्रश्नहरु रहेको गोप्य नसलबन्दी “ख” 
अवङ्कत खाम नसलबन्दी अवस्र्ामा नै प्रश्न पररमाजानका लानग सम्बशन्ित शाखालाइा 
बझुाउने र “ग” अवङ्कत खाम गोप्य रुपमा शाखामा सरुशित राख्न।े 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोशजमका “क”, “ख” र “ग” अवङ्कत खामको नमनुा 
अनसूुिी-9 बमोशजम हनुेछ। 

(३) कुनै पदका पाठ्यक्रममा ववनिन्न िेर (िौगोनलक, ऐनतहानसक, आनर्ाक, राजनैनतक कानून, 
वैज्ञाननक, अन्तरावष्ट्रय गनतववनि आदद) समावेश िएकामा त्यस्तो पाठ्यक्रमअनसुार प्रश्नपर तयार गना 
लगाउँदा सबै िेर समावेश हनुे गरी त्यस्ता ववषयसँग सम्बशन्ित छुट्टाछुटै्ट ववशेषज्ञद्वारा प्रश्न ननमााण 
गने व्यवस्र्ा नमलाउन सवकनेछ। 

(४) प्रश्न तयार गना दिलाइा अनरुोि गने पर र सोसम्बन्िी ननदेशन तर्ा प्रश्नहरु तयार गरी 
पठाउँदा याद गनुापने कुराहरु अनसूुिी-१0 मा उल्लेख िएबमोशजम हनुेछ। 

(५) प्रश्नहरु तयार गरी आयोगमा पठाउने परको ढाँिा अनसूुिी-१1 बमोशजम हनुेछ। 

(६) एउटा ववषयमा सामान्यतया कम्तीमा िार जना दिहरुबाट प्रश्न ननमााण गराउन ुपनेछ। 

(७) प्रश्न पर पररमाजान गने शाखाबाट प्रश्नको स्तर ननमलेको वा उपयकु्त प्रश्नहरु निएका 
िनी कुन ैदिको बारेमा लेखी आएको खण्डमा आयोगमा पेश गरी आयोगको ननणायअनसुार त्यस्ता 
दिलाइा दिको सूिीबाट हटाउन ुपनेछ। 
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१८. नलशखत परीिामा सोनिने प्रश्नका प्रकारः नलशखत परीिामा पाठ्यक्रममा ननिाारण गररएअनसुार देहाय 
बमोशजमका प्रश्नहरु सोध्न सवकनेछः- 

(क) ववषयगत प्रश्न, र  

(ख) वस्तगुत प्रश्न। 

 

१९ . ववषयगत प्रश्न ननमााणः  (१) ववषयगत प्रश्नअन्तगात लामो उत्तर अपेिा गररएको प्रश्न र छोटो उत्तर 
अपेिा गररएको प्रश्नहरु रहन सक्नेछन।् 

(२) लामो उत्तर अपेिा गररएको प्रश्नले परीिार्ीलाइा ववस्ततृ उत्तर वा प्रनतवक्रया व्यक्त गने, 
व्या्या गने तर्ा आफ्नो मौनलक वविार व्यक्त गने अनिकतम स्वतन्रता हनु ेगरी देहायमा उल्लेख 
िएबमोशजमका प्रश्नहरु सोध्न सवकनेछः 

(क) प्रश्नको जवाफमा परीिार्ीहरुले आफ्ना वविारहरु व्या्यात्मक रुपमा अनिव्यक्त 
गना पाउने वकनसमका वणानात्मक प्रश्न, 

(ख) परीिार्ीहरुले दइुा िारणाको तलुना गदै आफ्नो जवाफ प्रस्ततु गनुापने वकनसमका 
तलुनात्मक प्रश्न, 

(ग) कुनै कुराको पि वा ववपिमा आफ्नो वविार अनिव्यक्त गरी कारण र पषु्ट्याइँ 
ददनपुने वकनसमका प्रश्न,  

(घ) प्रश्नको जवाफमा परीिार्ीहरुले आफ्नो ननजी िारणा प्रस्ततु गने अवसर ददइा स्वतन्र 
वविार अनिव्यक्त गनुापने वकनसमका प्रश्न, 

(ङ) कुनै घटना र वास्तववकतालाइा पवुष्ट गनाका लानग कारण र असर उल्लेख गनुापने 
वकनसमका प्रश्न, 

(ि) परीिार्ीको बझुाइ एवं प्रयोग गने िमतालाइा जाँच्न छोटो उत्तर आउने वकनसमका 
प्रश्न, र  

(छ) समस्या समािानसम्बन्िी प्रश्न। 

(३) ववषयगत प्रश्नको ननमााण गदाा लामो उत्तरका प्रश्नहरुको अननवाया उत्तर ददनपुने गरी एक 
दइुावटा मौनलक वविार र स्वतन्र अनिव्यशक्त जाँि गने प्रश्नहरु र अन्य सबै संशिप्त उत्तरात्मक 
प्रश्नहरु हनुपुनेछ। 

(४) ववषयगत प्रश्नहरु ननमााण गदाा देहायका कुराहरुमा ध्यान परु ्याउन ुपनेछः 

(क) संज्ञानात्मक तह (Cognitive Level) अनसुार ज्ञान, बोि, प्रयोग, ववश्लषेण, संश्लषेण र 
मूल्याङ्कन तहका उपलशब्ि जाँच्ने गरी प्रश्न ननमााण गनुापनेछ। 

उदाहरणः  

(१) ज्ञान तहः संवविानअनसुार अध्यादेश कुन अवस्र्ामा, कोबाट र कसरी जारी हनु 
सक्छ? 
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(२) बोि तहः ववगत छ मवहनाको अवनिमा राजश्व सङ्कलन िएको क्रमको आिारमा 
आगामी छ मवहनामा के कस्तो रुपमा राजश्व सङ्कलन हनु सक्ला? वणान गनुाहोस।् 

(३) प्रयोग तहः प्रदेश सरकारको स्वीकृत बजेट शीषाक (Budget heading) अनसुार कुनै 
एक सामदुावयक खानेपानी योजना ननमााणको बजेट नमनुाका रुपमा प्रस्ततु गनुाहोस।् 

(४) ववश्लषेण तहः सम्पूणा गणुस्तर व्यवस्र्ापन (Total Quality Management) को 
अविारणा के हो र यसको आिारमा आफू कायारत रहेको संस्र्ाले के कस्तो ववकास 
वा सेवा परु ्याइरहेको छ ििाा गनुाहोस।्  

(५)  संश्लषेण तहः गत वषाहरुमा िएका आय र व्यय वववरणका आिारमा आगामी वषाका 
लानग कुनै संस्र्ाको बजेट तयार गनुाहोस।् 

(६)  मूल्याङ्कन तहः वतामान उच्ि माध्यनमक शशिाको संरिना देशको अवस्र्ाअनसुार 
उपयकु्त छ वा छैन? लेखाजोखा गनुाहोस।्  

(ख) प्रश्नहरु ववषयगत हनु ेिएपनन नतनलाइा सीनमत पाना स्वतन्र अनिव्यशक्त जाँच्ने प्रश्न   
िएपनन त्यसको ननशश्चत सीमा हनुपुनेछ। 

(ग) वववादास्पद, बहअुर्ा लाग्ने र अस्पष्ट प्रश्न सोध्न ुहुँदैन। 

(घ) प्रश्नसँगै गाँनसएर आउने पूरक प्रश्नहरु एक अकोसँग पूणा रुपमा सम्बशन्ित हनुपुनेछ।  

(ङ) परीिार्ीको नसजानात्मक प्रनतिा, मौनलकता जाँच्ने र ननददाष्ट गररएको सेवा, समूह, 
तहको पाठ्यक्रम र सोको उदे्दश्यलाइा आिार मानी ननिाारण गररएको समयनिर 
उत्तर ददन सवकने वकनसमका प्रश्नहरु समावेश गनुापनेछ।  

(ि) प्रश्न ननमााणकतााले ववश्वस्त स्रोतलाइा मार सन्दिा सामाग्रीको रुपमा प्रयोग गनुापनेछ। 

(छ) पाठ्यक्रममा तोवकएकोमा सोहीअनसुार र नतोवकएको अवस्र्ामा पाठ्यक्रमको सबै 
एकाइा वा खण्डबाट समानपुानतक वहसाबले प्रश्न ननमााण गनुापनेछ। 

(ज) आन्तररक प्रनतयोनगताका लानग प्रश्न ननमााण गदाा सामान्यतया व्यावहाररक पिमा 
ववशेष ध्यान ददनपुदाछ िने खलुा तफा का लानग सैद्धाशन्तक पिमा केशन्ित िइा प्रश्न 
ननमााण गनुापनेछ। 

(झ) प्रश्न, परीिाको शे्रणीअनसुार ववषयवस्तकुो ज्ञानसवहत व्यशक्तको नसजानशीलता, मौनलक 
िमता मापन गने वकनसमको हनुपुनेछ। 

(ञ) एउटै प्रश्नमा टुके्र प्रश्नहरु िएको िए प्रत्येक टुके्र प्रश्नको अङ्किार समेत छुयाइा 
पाँि अङ्किारसम्म िएका प्रश्न ननमााण गदाा उत्तर तयार गरी संलग्न गरीददन ुपनेछ। 

(ट) दश अङ्किार वा सोिन्दा मानर्का प्रश्न ननमााण गदाा प्रश्नले अपेिा गरेको सम्िाववत 
बुदँागत उत्तरको सारसंिेप ववषयवस्तहुरु के के हनु ्सो समेत संलग्न गरी कुन 
कुन ववषयवस्त ुसमेट्दा कनत अङ्क प्रदान गने िने्न कुरासमेत प्रष्ट छुयाइा प्रश्नसार् 

Marking Scheme संलग्न गरी पठाउन ुपनेछ। 
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(ठ) अनिकृतस्तर नवौँ, दशौँ र एघारौँ तहको समस्या समािानको प्रश्न ननमााण गदाा 
िारवटा ववषयिेरहरुमा केशन्ित रहेर उत्तर लेख्नपुने हुँदा उक्त प्रत्येक िार ववषय 
िेरमा के के ववषयवस्त ु(उत्तर) समेवटन ुपदाछ त्यसका सम्िाववत बुदँाहरु उल्लेख 
गरी िारवटै ववषय िेरको अङ्किार वविाजनसमेत गरीददन ुपनेछ। जस्तैः अङ्किार 
नबस िएकामा िारवटा ५+५+५+५ वा ४+६+४+६ आदद तररकाले प्रश्नमै उल्लेख 
गरीददन ुपनेछ। 

(५) परीिार्ीको तथ्यगत जानकारी बोि, प्रयोग, ववश्लषेण आदद िमता तर्ा न्यून संज्ञानात्मक 
तहदेशख मध्यमस्तरको संज्ञानलाइा जाँि गना परीिार्ीले आफ्ना उत्तरहरु शिर, लेखाशिर, आकँडा 
आददका रुपमा पनन प्रस्ततु गना सक्ने गरी संशिप्त उत्तरात्मक प्रश्न सोध्न सवकनेछ। 

(६) छोटो उत्तर आउने ववषयगत प्रश्नहरु ननमााण गदाा देहायका कुराहरुमा ध्यान परु ्याउन ु
पनेछः 

(क) सीनमत वा संशिप्त उत्तर आउने प्रश्नहरु सोध्ने, 
(ख) सामान्यतया प्रत्येक प्रश्नका लानग बराबर समय लाग्ने प्रश्न समावेश गने, 
(ग) बहअुर्ा नलाग्ने गरी सरल र स्पष्ट िाषाको प्रयोग गने, 
(घ) प्रश्नहरु कुनै एउटा संज्ञानात्मक (Cognitive) तहको मार नराखी न्यूनदेशख उच्ि 

तहको संज्ञान (Cognition) मापन गने वकनसमबाट समावेश गने। 

 

२०. वस्तगुत प्रश्न ननमााणः (१) वस्तगुत प्रश्न अन्तगात बहवैुकशल्पक (Multiple Choice Question) प्रश्न 
सोनिनेछ जसमा देहायमा उल्लेख िएबमोशजमका प्रश्नहरुसमेत समावेश गना सवकनेछः- 

(क) दठक बेदठक छुयाउने प्रश्न (True / False Questions) 

(ख) जोडा नमलाउने प्रश्न ( Match the Following Questions) 

(ग) खाली ठाउँ िने प्रश्न (Fill-up the Blanks Questions) 

(२) वस्तगुत बहवैुकशल्पक प्रश्न ननमााण गदाा देहायका कुराहरुमा ध्यान परु ्याउन ुपनेछः  

(क) बहवैुकशल्पक प्रश्नको प्रश्नात्मक अंश अर्ापूणा र स्पष्ट रुपमा जवाफ खोज्ने अर्ाात ्
प्रश्नात्मक हनुपुनेछ। 

(ख) प्रश्नमा आवश्यक सम्पूणा जानकारीहरु हनुपुनेछ र जवाफ संशिप्त र स्पष्ट हनुपुनेछ। 
प्रश्नमा अनावश्यक कुराहरु हनुहुुँदैन।  

(ग) प्रश्नहरुको एकमार दठक वा सबैिन्दा उपयकु्त जवाफ हनुपुनेछ। यसमा 
परीिार्ीलाइा अनावश्यक रुपमा झकु्याउने वकनसमको जवाफ हनुहुुँदैन। 

(घ) प्रश्न र यसका वैकशल्पक जवाफहरु नबि व्याकरणीय तादात्म्यता हनुपुनेछ। 

(ङ) सकिर नकारात्मक प्रश्न सोध्नहुुँदैन। िमता जाँच्न परेमा मार नकारात्मक प्रश्न 
सोध्नपुदाछ र नकारात्मक वाक्यांशलाइा (Underline) गनुापनेछ।  

(ि) प्रश्नका सम्पूणा ववकल्प स्वीकारयोग्य हनुपुनेछ। एकदम ननमल्दो ववकल्प राख्नहुुँदैन। 

(छ) प्रश्न र सही ववकल्प नबिको शाशब्दक एकरुपताले जवाफलाइा सङ्केत गनुाहुँदैन। 
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(ज) ववकल्पको लम्बाइले सही जवाफबारे सङ्केत गनुाहुँदैन। 

(झ) प्रश्नमा अननशश्चत ववशेषण र वक्रयाववशेषण जस्तै िेरैजसो, कुनै, कोही, प्रायः 
कवहलेकाहीीँजस्ता वाक्यांश प्रयोग गनुाहुँदैन। 

(ञ) ववकल्पहरु अङ्क अर्वा समयकालको रुपमा िए यसलाइा ननशश्चत क्रमानसुार 
राख्नपुनेछ। 

(ट) अनत ववशशष्ट तर्ा स्मरण शशक्त जाँच्ने प्रश्नहरु जस्तैः व्यशक्त वा स्र्ानको नाम, नमनत 
जस्ता प्रश्नहरु मार सोध्नहुुँदैन। 

(ठ) सही जवाफहरु सामान्यतयाः सम्पूणा ववकल्पहरुमा समान अनपुातमा ववतरण 
गररनपुनेछ। 

(ड) बहवैुकशल्पक प्रश्न अन्तगात खाली ठाउँ िने प्रश्न रा्दा मु् य शब्द नै शझक्नपुनेछ 
र यसको एकमार सही जवाफ हनुपुनेछ। 

(ढ) बह ुवैकशल्पक प्रश्न अन्तगात दठक र बेदठक छुयाउने प्रश्न बनाउँदा प्रयोग गररन े
वाक्य पूणातया दठक वा बेदठक हनुपुनेछ। 

(ण) बहवैुकशल्पक प्रश्नहरु (Multiple Choice Questions) अन्तगात जोडा नमलाउने प्रश्न 
बनाउँदा प्रश्नहरु समान िरेसँग सम्बशन्ित हनुपुनेछ। 

(त) बहवैुकशल्पक प्रश्नका ववकल्पहरु बनाउँदा ववकल्पहरु कुनै न कुनै रुपमा समान 
प्रकृनतका हनुपुनेछ।  

(र्) बहवैुकशल्पक प्रश्न ननमााण गदाा वैकशल्पक उत्तरहरु बीि कुनै न कुनै रुपमा तालमेल 
रहनपुनेछ। ववकल्पहरु समान अनपुातमा ववतरण गरीन ुपदाछ र सही उत्तर समेत 
उल्लेख गरी पठाउन ुपनेछ।  

(द) प्रश्न ननमााण गदाा कमािारीको तह, उसले गने र गनुापने काम तर्ा उसको दिता 
(Competency) लाइा ध्यान ददनपुनेछ। यसका लानग अनसूुिी-१2 मा उल्लेख  
िएका आिार स्तम्ि तर्ा वक्रयापदहरुको प्रयोग गनुापनेछ। 

(ि) नछटै परुानो हनुे वा सान्दनिाकता नरहने वकनसमका प्रश्नहरु सोध्नहुुँदैन। 

(न) सामान्तया सहजस्तरका प्रश्न पच्िीस प्रनतशत, मध्यमस्तर पिास प्रनतशत र उच्िस्तर 
पच्िीस प्रनतशत हनुे गरी प्रश्न समावेश गनुापनेछ। 

 

२१. मनोवैज्ञाननक परीिणः (१) पाठ्यक्रममा ननिाारण गरीए अनसुार मनोवैज्ञाननक परीिणसम्बन्िी परीिा 
समेत नलनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको मनोवैज्ञाननक परीिण देहायका तररकाबाट गना सवकनेछः 

(क) अमूता/शिरात्मक तावका क परीिण (Abstract/ Pictorial Reasoning Test)  

(ख) अङ्कसम्बन्िी तावका क परीिण (Numerical Reasoning Test) 

(ग) व्यवस्र्ापकीय/सांगठननक समस्या समािान (Managerial/ Organizational Problem 

Solving) 

(घ) शाशब्दक/अशाशब्दक तावका क परीिण (Verbal/ Non-Verbal Reasoning  Test)  
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२२. मनोवैज्ञाननक परीिणका प्रश्न ननमााणः (१) मनोवैज्ञाननक परीिण, आइा क्यू, व्यशक्तत्व परीिण, तावका क 
परीिण लगायतका प्रश्न ननमााण सम्बशन्ित िेरका ववशेषज्ञ वा दिबाट गराउन ुपनेछ। 

(२) सम्बशन्ित शाखाबाट मनोवैज्ञाननक परीिणका प्रश्न ननमााण गदाा दफा १७ को उपदफा 
(१), (२), (४), (५) र (६) बमोशजमको प्रवक्रया पूरा गनुापनेछ।  

(३) दि वा ववशेषज्ञले मनोवैज्ञाननक परीिणका प्रश्न ननमााण गदाा देहायका कुरामा ध्यान 
ददनपुनेछः 

(क) प्रश्न ननमााण गदाा जनु ववषय हो (Abstract, Numerical, Verbal, Reasoning, 

Management and Organization Test etc.) त्यही ववषयको िावअनसुार ननमााण 
गनुापनेछ । 

(ख) परीिार्ीको उमेर समूह तर्ा शैशिक योग्यतासमेतलाइा ध्यान ददएर प्रश्न ननमााण 
गनुापनेछ। 

(ग) परीिार्ीले ननशश्चत समय निर समािान गना सक्ने गरी प्रश्नको सेट तयार गनुापनेछ। 

(घ) दोहोरो उत्तर हनु सक्ने सम्िावना नहनुे गरी प्रश्न ननमााण गनुापनेछ। 

(ङ) दद्ववविायकु्त प्रश्न समावेश गनुाहुँदैन। 

(ि) जनु Reasoning Test समस्या समािानको प्रश्न ननमााण गना लानगएको हो त्यसको 
उदे्दश्यसँग मेल खाने वकनसमको हनुपुनेछ। 

(छ) प्रश्नको कदठनाइस्तर ( Difficulty Level) क्रमशः सरलबाट कदठनस्तरको हनुपुनेछ। 

(ज) सामान्यतया सहजस्तरका प्रश्न पच्िीस प्रनतशत, मध्यमस्तरका पिास प्रनतशत र 
उच्िस्तरका पच्िीस प्रनतशत हनुे गरी प्रश्न समावेश गनुापनेछ। 

(झ) Abstract/ Pictorial Reasoning Test का प्रश्न ननमााणका क्रममा शिर बनाउँदा रेखाहरु 
तर्ा वतृ शखशिएको हनुपुनेछ। 

(ञ) जातीय, लैविक, िावषक, िानमाक र िेरीयता आदद कुनै पनन पूवााग्रहबाट मकु्त 
हनुपुनेछ। 

(ट) प्रश्नको उत्तर र त्यो उत्तरको पषु्ट्याइ समेत समावेश गनुापनेछ। 

 

२३. प्रश्न पररमाजानः (१) प्रश्नहरु पररमाजान (Moderation) गराउने काया सम्बशन्ित शाखाले गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रश्नपर पररमाजान (Moderation) गराउँदा देहायबमोशजम 
गनुापनेछः 

(क) प्रश्न संकलन गने शाखाबाट  नसलबन्दी “ख” अवङ्कत खाम बशुझनलने, 
(ख) प्रश्न प्राप्त हनुासार् सोको पररमाजानका लानग ववशेषज्ञ वा दिको नाम आयोगको 

अध्यिबाट मनोनयन गराउने, 
(ग) ववशेषज्ञ वा दिको नाम मनोनयन िएपनछ ननजलाइा गोप्य रुपमा कायाालयमा 

आमन्रण गने,  

(घ) प्रश्नहरु पररमाजान गने दिको रोहवरमा नसलछाप दरुुस्त िए निएको हेरी मिुलु्का 
गरी प्रश्नहरु राशखएका खामहरु खोल्ने, 
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(ङ) एक पटक प्रश्नहरु पररमाजान गराउँदा सािारणतया एउटा ववषयको समानस्तरका 
सामान्यतया तीन सेट प्रश्नहरु तयार गने, गराउने व्यवस्र्ा गने, 

(ि) प्रश्नपरको िावषक शदु्धता तर्ा पाठ्यक्रम बमोशजम सबै एकाइका प्रश्नहरु समावेश 
गने र पाठ्यक्रम वावहरका प्रश्नहरु हटाउने सम्बन्िमा ववशेषज्ञ वा दिलाइा आवश्यक 
जानकारी गराउने, 

(छ) प्रश्नहरु पररमाजानको काम समाप्त िएपनछ दिद्वारा तयार गररएअनसुार छ, छैन रुज ु
गरी दिको रोहवरमा प्रत्येक सेट प्रश्न छुट्टा छुटै्ट नसलबन्दी गने। 

 

२४. प्रश्न पररमाजान गदाा ध्यान ददनपुने कुराहरुः (१) दि वा ववशेषज्ञले प्रश्नहरु पररमाजान गदाा देहायका 
कुरामा ध्यान ददनपुनेछः 

(क) पाठ्यक्रममा तोवकएको सङ्ख्याअनसुार आवश्यक प्रश्नहरुको पररमाजान गने, 
(ख) परीिामा सोनिने प्रश्नहरुमध्ये कनतवटा प्रश्नहरुको उत्तर ददन ुपने हो सो कुराको 

अनतररक्त समय, पूणााङ्क र प्रत्येक प्रश्नको अङ्किार पनन स्पष्ट रुपले उल्लेख गने, 
(ग) पाठ्यक्रमिन्दा बावहरका प्रश्नहरु नराख्न,े 
(घ) सबै प्रश्नका सेटहरु राम्ररी पढ्ने, स्तरहीन प्रश्नहरु हटाउने र बाँकी िएका सबै 

सेटका प्रश्नहरुलाइा सबै पाठयांश (खण्ड, समूह, उपसमूह) बाट पाठ्यक्रममा 
तोवकएको हकमा सोहीअनसुार र नतोवकएको हकमा समानपुानतक रुपमा प्रश्नहरु 
समावेश गरी सामान्यतया तीन सेट प्रश्नपर तयार गने, 

(ङ) प्रश्नहरु वववादास्पद तर्ा दद्ववविायकु्त नहनुे गरी िावषक रुपले समेत शदु्ध बनाउने, 
(ि) पररमाजानकतााले प्रश्नहरु कुन कुन एकाइ वा पाठ्यांशको हो सोको नम्बर प्रश्नमा 

जनाउने, 
(छ) पाठ्यक्रममा तोवकएको समयनिर उम्मेदवारले उत्तर लेख्न सक्ने वकनसमको प्रश्नहरुको 

छनौट गने, 
(ज) सम्बशन्ित पद र तहको स्तरसँग नमल्ने वकनसमका प्रश्नहरु मार समावेश गने,  

(झ) दशिन्दा बढी अङ्कका ववषयगत प्रश्नहरुको लानग पूरक प्रश्न सोनिएकोमा सोनिएका 
प्रश्नको प्रत्येक िागको अङ्किार दठक छ, छैन जाँि गरी पाँिवटा िन्दा बढी पूरक 
प्रश्न िएका प्रश्नहरु नराख्न,े 

(ञ) अनिकृतस्तर नवौँ, दशौँ र एघारौँ तहका पदहरुमा सोनिने समस्या समािानसम्बन्िी 
प्रश्नको पाठ्यक्रममा उल्लेख िए अनसुार प्रत्येक िागको छुट्टा छुटै्ट अङ्क वविाजन 
गने, 

(ट) वस्तगुत प्रश्नहरु पररमाजान गरी तयार गदाा सकेसम्म नछटै्ट परुानो हनुे वा सान्दनिाकता 
नसवद्धने वकनसमका प्रश्नहरु समावेश नगने, 

(ठ) प्रश्नहरुसँगै आएका उत्तर एवं सम्िाव्य उत्तरलाइा दठक छ छैन हेरी पररमाजान गने 
र अनसूुिी-१3 मा ददइएको तानलकाअनसुार वगीकरण समेत गने र  
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(ड) प्रश्नहरुलाइा पाठ्यक्रमअनसुार समानपुानतक हनुे गरी नमलाउन आवश्यक िएमा वा 
िाषागत रुपमा स्तरीय बनाउन आवश्यक िएमा प्रश्नको मनसाय ननबग्रने गरी 
नमलाउने। 

(२) प्रश्नहरु पररमाजान गने काया सम्पन्न िएपनछ त्यस्ता प्रश्नहरु नसलबन्दी गरीएका खाम सम्बशन्ित 
महाशाखा प्रमखुलाइा बझुाउन ुपनेछ। 

 

२५. प्रश्नपर िण्डारण गनेः (१) पररमाजान िएका प्रश्नहरु िण्डारण गना आयोगमा एउटा प्रश्नपर िण्डार 
(Question Bank) को व्यवस्र्ा गनुा पनेछ। 

(२) प्रश्नहरु पयााप्त मारामा मौज्दात राख्न,े सरुिा गने र व्यवशस्र्त रुपले िण्डारण गने 
कताव्य सम्बशन्ित महाशाखा प्रमखुको हनुेछ। 

(३) प्रश्नहरु पररमाजान गने शाखामा प्रश्नहरुको सेट तयार हनु नसकी बाँकी रहेका प्रश्नहरु 
समेतको छुट्टाछुटै्ट िण्डारण गने व्यवस्र्ा सम्बशन्ित महाशाखा प्रमखुले गनुापनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोशजम िण्डारण गररएका प्रश्नहरु आवश्यकताअनसुार समयसमयमा 
पररमाजान गरी पनुः प्रयोग गना सवकनेछ। 

(५) प्रश्नपर िण्डारण सम्बन्िमा सम्बशन्ित महाशाखा प्रमखुले देहायका कायाहरु गनुापनेछः 
(क) पररमाशजात प्रश्नपरका सेटहरु नसलबन्दी अवस्र्ामा बझु्ने, 
(ख) प्रश्नपरका सेटहरु ववषयअनसुार सङ्केत शिन्ह राखी रशजष्टरमा िढाउने र त्यस्ता 

प्रश्नपरका सेटहरु िण्डारमा सरुशित राख्न,े 
(ग) प्रश्न िण्डारमा रहेका प्रश्नहरु पाठ्यक्रम पररवतान िएमा वा अन्य अवस्र्ामा समेत 

आवश्यकताअनसुार पनुरावलोकन गराउने, 
(घ) पनुरावलोकन गना खोनलएका प्रश्नपरहरु पनुरावलोकन गरी सकेपनछ छुट्टाछुटै्ट 

नसलबन्दी खाम िण्डारण गना शजम्मा नलने, 
(ङ) पररमाजान गदाा ववशेषज्ञ वा दिले आयोगको ननदेशनको पालना नगरेको पाइएमा 

सोको व्यहोरा आयोग समि पेश गने। 

 

२६. प्रश्नपरहरुको छपाइः प्रश्नपरको छपाइसम्बन्िी काम गदाा देहाय अनसुार गनुा गराउन ुपनेछः 
(क) सम्बशन्ित महाशाखा प्रमखुले पररमाजान िइा िण्डारण िएका प्रश्नपरका सेटहरुमध्ये 

नलशखत परीिामा प्रयोग गररने प्रश्नपरका सेट अध्यिबाट छनौट गराउने, 
(ख) नसलबन्दी प्रश्नपर सेटको खामहरु टाइप लगायतका काम गनुाअशघ मिुलु्का गरी खोल्ने, 
(ग) पररमाशजात प्रश्नहरु टाइप लगायतका काम गदाा सम्बशन्ित अनिकृतलाइा दद्ववविा लागेमा 

आयोग वा आयोगले तोकेको व्यशक्तसँग सम्पका  राखी टंुगो लगाउने, 
(घ) मनोवैज्ञाननक परीिणसम्बन्िी प्रश्न टाइप गदाा प्रश्नको िाव ननबग्रने गरी दरुुस्त टाइप 

गने, 
(ङ) पररमाजान िैसकेको प्रश्नहरु सशिवले तोकेको ठाउँ र ननजले तोकेको कमािारीबाट 

आवश्यक प्रनत सेटहरु तयार गराई पररमाशजात प्रश्न राशखएको खामको बावहर सेवा, 
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समूह, उपसमूह, तह, पद, ववषय, परीिा नमनत तर्ा वस्तगुत प्रश्नपर  A, B, C, D वा क, 
ख, ग, घ केमा आिाररत छ सो समेत उल्लेख गने,  

(ि) काम नलाग्ने कागजात, कावान पेपर आदद महाशाखा प्रमखुको रोहवरमा जलाउने, 
(छ) सशिवले परीिा हनुे ददनमा आवश्यक प्रनत तयार हनुेगरी प्रश्नपरहरु छपाइ र आवश्यक 

सङ्ख्यामा प्रश्नपरहरु नसलबन्दी गरी ववतरण गने व्यवस्र्ा नमलाउने, 
(ज) प्रश्नपर छपाइा कायामा संलग्न कमािारीहरु परीिा सरुु नहनु्जेलसम्म सबै एकै ठाउँमा 

बस्ने, कुनै व्यशक्त िेट गना आएमा एक्लै िेट नगने, टेनलफोन, मोबाइल फोनको प्रयोग 
नगने, गनैपने िएमा एक्लै नगने व्यवस्र्ा नमलाउने, 

(ञ) प्रश्नपर छपाइ कायामा संलग्न कमािारीहरुलाइा सोही परीिामा नखटाउने। 

       

पररच्छेद  -६ 

नलशखत परीिासम्बन्िी व्यवस्र्ा 
 

२७. नलशखत परीिा सञ्चालनः आयोगले ववज्ञापन गरेका र आयोगबाट नलइने ववनिन्न तहका पदहरुको 
नलशखत परीिा आयोगले सञ्चालन गनेछ।  

 

२८. नलशखत परीिाको व्यवस्र्ापनः (१) नलशखत परीिा सञ्चालन गनाका लानग नमनत र समय ननिाारण 
गदाा परीिा िवनको उपलब्िता लगायतका पिहरुलाइा वविार गरी ननिाारण गनुापनेछ। 

(२) परीिा सञ्चालन गने शजम्मेवारी िएको सम्बशन्ित शाखाले नलशखत परीिा सञ्चालन गना 
देहाय बमोशजमको व्यवस्र्ा गनुापनेछः 

(क) उम्मेदवारहरुको सङ्ख्याको अनपुातको आिारमा परीिा िवनको व्यवस्र्ा गने, 
(ख) दरखास्त ददने उम्मेदवारहरुको अशन्तम नामावली तयार गने, 
(ग) नलशखत परीिा सञ्चालनका लानग आवश्यक पने हाशजर कपी, उत्तरपशुस्तका लगायत 

अन्य सामाग्रीको व्यवस्र्ा गने, 
(घ) उम्मेदवारहरुको सङ्ख्याको अनपुातको आिारमा देहायबमोशजम जनशशक्त व्यवस्र्ा 

गनुापनेछः 
(१) परीिा सञ्चालनका लानग एक जना परीिा ननयन्रक हनुेछ, 
(२) एक परीिा केन्िमा एकजना केन्िाध्यि र एकजना उपकेन्िाध्यि राख्न,े 
(३) सबै प्रश्नको उत्तर एउटै उत्तरपशुस्तकामा ददनपुने परीिामा सामान्यतया तीस 

जनासम्म उम्मेदवारहरुका लानग एकजना सहायक केन्िाध्यिको व्यवस्र्ा गने। 
प्रश्नको अलग-अलग उत्तरपशुस्तका रहने नलशखत परीिाका लानग पच्िीस 
जनासम्म परीिार्ीका लानग एक जना सहायक केन्िाध्यि राख्न,े 

(४) सामान्तयाः पन्र जनासम्म उम्मेदवारका लानग एकजना ननरीिकको व्यवस्र्ा 
गनुा पनेछ, 
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तर यसरी व्यवस्र्ा गदाा सम्िव िए सम्म एक कोठामा कम्तीमा दइुाजना 
ननरीिक राख्न।े १५ जनािन्दा कम परीिार्ी िएमा ननरीिकको काम समेत 
सहायक केन्िाध्यिले गने, 

(५) परीिाका लानग आवश्यक सामाग्री, आसन व्यवस्र्ा (नसटप्लान) आददको 
व्यवस्र्ा नमलाउन एक परीिा केन्िमा एकजना समन्वयकताा राख्न,े 

(६) परीिा िवनमा आवश्यक सरुिाका लानग प्रहरीको व्यवस्र्ा नमलाउने, ववशेष 
पररशस्र्नत आइपरेमा सम्बशन्ित परीिा ननयन्रक/केन्िाध्यिले आवश्यकता 
अनसुार र्प जनशशक्त एवं सरुिाको यर्ोशित प्रबन्ि गने र यसरी गररएको 
ववशेष प्रबन्िमा िएको खिाको समर्ान आयोगको कायाालयबाट गराउने, 

(७) एउटा परीिा केन्िका लानग आवश्यकताअनसुार बढीमा तीन जनासम्म कायाालय 
सहयोगीको व्यवस्र्ा गने। 

(३) िेरै उम्मेदवार िएको ववज्ञापनको लानग सामान्यतया दइुासय जना उम्मेदवारका लानग 
एक परीिा केन्ि तोक्न ुपनेछ। 

(४) अनिकृतस्तरको पदका नलशखत परीिामा उपलब्ि िएसम्म उप-केन्िाध्यि र सहायक 
केन्िाध्यिसमेत अनिकृतस्तरको कमािारीलाइा खटाउनपुनेछ। 

(५) परीिा सञ्चालन गदाा परीिामा खवटने कमािारीलाई अनसूुिी-१4 को ढाँिामा पररियपर 
ददने व्यवस्र्ा नमलाउनपुनेछ। पररियपरमा कमािारीले पालना गनुापने शताहरु उल्लेख गनुापनेछ। 

(६) परीिा सञ्चालनका लानग कमािारी खटाउँदा आयोगका कमािारीहरुबाट नपगु हनुे िएमा 
दरखास्त संकलन गने कायाालयका कमािारीलाइा प्रार्नमकता ददइने र त्यसरी पनन नपगु िएमा अन्य 
सरकारी कायाालय, सावाजननक संस्र्ान वा परीिा केन्ि रहेको संस्र्ाको जनशशक्त समेत खटाउन 
सवकनेछ। त्यसरी खवटने जनशशक्तको पररियपर वा नागरीकताको प्रनतनलवप पशे गना लगाउनपुनेछ। 

(७) परीिा सिुारु रुपले सञ्चालन िए निएको सम्बन्िमा वस्तशुस्र्नतको अध्ययन गना सशिव 
वा सशिवले तोकेको कमािारी सपुरीवेिकको रुपमा खवटई वववरण नलन सक्नेछ। 

(८) नलशखत परीिामा केन्िाध्यि खटाउँदा सामान्यतया परीिा हनुे तहिन्दा कम्तीमा एकतह 
मानर्को अनिकृत कमािारीलाइा तोक्न ुपनेछ। 

तर अनिकृतस्तर एघारौँ तहको पदका परीिाको हकमा अनिकृतस्तर एघारौँ तहको 
कमािारीलाइा केन्िाध्यिमा खटाउन सवकनेछ। 

 

२९. उत्तरपशुस्तकासम्बन्िी व्यवस्र्ाः (१) ववषयगत परीिाका उत्तरपशुस्तकाको आवरण पषृ्ठ अनसूुिी-१5 
मा उल्लेख िएबमोशजम हनुेछ। 

(२) दईु वा सोिन्दा बढी सेवा, समूह वा उपसमूहको नलशखत परीिाका लानग िएको 
ववज्ञापनमा परीिार्ीको रोल नम्बर सेवा, समूह वा उपसमूहअनसुार फरक/फरक तर प्रर्म पर 
एकीकृत हनुे परीिाका लानग ववषयगत उत्तरपशुस्तकाको नमनुा अनसूुिी-16 मा उल्लेख िएबमोशजम 
हनुेछ।  

(३) बस्तगुत उत्तरपशुस्तकाको नमनुा अनसूुिी-17 मा उल्लेख िएबमोशजम हनुेछ। 
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(४) ववषयगत परीिाको उत्तरपशुस्तका आवरण पाना बाहेक देहायबमोशजमको पषृ्ठसङ्ख्यामा 
बनाउन ुपनेछ। उत्तरपशुस्तकामा उत्तर लेख्न नपगु िएमा परीिार्ीले र्प उत्तरपशुस्तकाको प्रयोग गना 
सक्नेछन।् 

(क) तीन घण्टा वा सोिन्दा बढी अवनिको परीिाका लानग - िौि पषृ्ठ 

(ख) तीन घण्टािन्दा कम अवनिको र खण्ड/खण्ड प्रश्नको छुट्टाछुटै्ट उत्तरपशुस्तका प्रयोग 
हनुे परीिाका लानग - दश पषृ्ठ  

(५) ववषयगत परीिामा प्रत्येक प्रश्नको उत्तर अलगअलग उत्तरपशुस्तकामा ददनपुने पदका 
परीिाका लानग प्रत्येक प्रश्नका लानग आवरण पषृ्ठबाहेक छ पषृ्ठको उत्तरपशुस्तका प्रयोग गनुापनेछ। 

(६) उत्तरपशुस्तकासम्बन्िी अन्य व्यवस्र्ा आयोगले ननिाारण गरेबमोशजम हनुेछ। 

 

३०. नलशखत परीिा सञ्चालनः (१) आयोगबाट नलइने नलशखत परीिा सञ्चालनका लानग देहायबमोशजमको 
व्यवस्र्ा गनुापनेछः 

(क) परीिार्ीहरुले एक-आपसमा सर-सल्लाह गना नसक्ने गरी उम्मेदवारहरुको समावेशी 
समूह र ऐशच्छक प्राशज्ञक ववषय हनुे परीिा िए सो समेत छुट्टयाइा सोको वणाानकु्रम 
वा रोलनम्बरको जोरनबजोर सङ्ख्याअनसुार परीिा िवनमा आसनको व्यवस्र्ा (नसट 
प्लान) गने, 

(ख) प्रत्येक कोठामा रहन ेपरीिार्ीहरुको नाम, र्र र रोलनम्बर सम्बशन्ित कोठाबावहर 
प्रष्ट देशखने गरी टांस गने, 

(ग) परीिार्ीहरुलाइा परीिा िवनमा प्रवेश गराउन परीिा सरुु हनुिुन्दा तीस नमनेट 
अगानड ध्वनन सङ्केतद्वारा सूिना गने, 

(घ) परीिार्ीहरु आ-आफ्नो नसटमा बनससकेपनछ उत्तरपशुस्तकाको ववतरण गने, 
(ङ) कुनै उम्मेदवारले परीिा केन्िमा प्रवेशपर ल्याउन छुट िएको व्यहोरा उल्लेख गरी 

ननवेदन ददएमा आयोगको कायाालयमा रहेको प्रवेशपरसँग ननजको दस्तखत र अन्य 
वववरण समेत निडाइा नमलेमा आयोगद्वारा ननिाारण गररएको दस्तरु नलइा केन्िाध्यिले 
अनसूुिी-18 बमोशजमको अनमुनतपर ददइा परीिामा बस्ने अनमुनत ददने, 

(ि) एकिन्दा बढी पर/ववषयमा परीिा सञ्चालन हनुेमा अशघल्लो पर/ववषयमा अनपुशस्र्त 
उम्मेदवारलाइा पनछल्लो पर/ववषयको परीिामा सामेल नगराउने। 

(२) परीिार्ीले परीिा प्रवेशपर छुट िएबापत परीिा केन्िमा दस्तरु बझुाएकोमा 
समन्वयकतााले त्यसको रनसद ननजलाइा ददनपुनेछ र त्यस्तो रकम कायाालय खलेुको ददन राजश्व 
खातामा जम्मा गनुापनेछ। 

(३) परीिा िवनको अवस्र्ा, उम्मेदवारहरुको सङ्ख्या आददको दृवष्टकोणबाट परीिा 
सञ्चालनमा कदठनाइ हनु े देशखएमा केन्िाध्यिले कारण जनाइा आफ्नो सहयोगका लानग एकजना 
सहायक केन्िाध्यि र्प गना सक्नेछ। यसरी सहायक केन्िाध्यि र्प गररएकामा कायाालय खलु्न े
ददनमा नै परीिा ननयन्रकबाट समर्ान गराउन ुपनेछ। 
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३१. परीिा केन्िमा प्रवेश गनेः (१) परीिार्ीहरु परीिा सरुु हनुे समयिन्दा आिा घण्टाअगानड परीिा 
केन्िमा प्रवेश गरी सक्नपुनेछ। देहायको अवनिपनछ परीिा केन्िमा प्रवेश गना ददइनेछैनः 

(क) ववषयगत परीिा हनुमेा परीिा सरुु िएको तीस नमनेटपनछ, 
(ख) वस्तगुत परीिा हनुमेा परीिा सरुु िएको पन्र नमनेटपनछ, 
(ग) ववषयगत र वस्तगुत परीिा हनुेमा परीिा सरुु िएको बीस नमनेटपनछ। 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोशजमको अवनि व्यतीत िएको दश 
नमनेटपनछ मार परीिा छाडी जान िाहने परीिार्ीलाइा परीिा िवनबावहर जान अनमुनत ददनपुनेछ। 

 

३२. परीिा केन्ि पररवतानः (१) अन्य शजल्लामा समेत परीिा केन्ि तोवकएको खण्डमा कुनै उम्मेदवारले 
पूवा ननिााररत परीिा केन्िमा जान नसक्ने अवस्र्ा परेमा परीिा नमनतिन्दा पन्र ददन अगानड सोको 
कारण खोली आयोगले तोकेको दस्तरुसवहत परीिा केन्ि पररवतान गना आयोगको कायाालयमा ननवेदन 
ददनसक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम केन्ि पररवतान गना ननवेदन परेमा एउटै ववज्ञापनको नलशखत 
परीिाका केन्ि एकिन्दा बढी शजल्लामा िएमा औशित्य हेरी परीिा ननयन्रकले परीिा केन्ि पररवतान 
गने अनमुनत ददनसक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम परीिा केन्ि पररवतान गरीएमा सोको सूिना र उम्मेदवारको 
वववरण सम्बशन्ित शजल्लाको परीिा केन्िमा तरुुन्त उपलब्ि गराउनपुनेछ। 

 

३३. सहयोगी लेखकको व्यवस्र्ाः (१) कुनै परीिार्ीलाइा परीिामा आफै लेख्न नसक्ने िइा सहयोगी 
लेखक आवश्यक पने िएमा ववशेष पररशस्र्नत परेको अवस्र्ामा बाहेक परीिा सरुु हनुिुन्दा दश ददन 
अगावै सहयोगी लेखक माग गरी आयोगको कायाालयमा नलशखत ननवेदन ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सहयोगी लेखक माग िएमा सम्बशन्ित पदका लानग तोवकएको 
शैशिक योग्यतािन्दा एक तह मनुनको शैशिक योग्यता हानसल गरेको व्यशक्तलाई परीिा ननयन्रकले 
सहयोगी लेखकको रुपमा खटाउन ुपनेछ। 

तर एस.एल.सी./एस.ई.ई. िन्दा मनुनको शैशिक योग्यता तोवकएको पदका हकमा समान 
योग्यता हानसल गरेको सहयोगी लेखक खटाउन सवकनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम सहयोगी लेखक खटाउने प्रयोजनका लानग नलशखत परीिा सञ्चालन 
गने सम्बशन्ित शाखाले शैशिक योग्यताको आिारमा छुट्टाछुटै्ट सूिी (रोस्टर) तयार गरी राख्नपुनेछ। 
त्यस्तो सूिी वावषाक रुपमा अद्यावनिक गनुापनेछ। 

 

३४. सपुरीवेिकको काम, कताव्य र अनिकारः नलशखत परीिा सञ्चालन गने सम्बन्िमा सपुरीवेिकको 
काम, कताव्य र अनिकार देहायबमोशजम हनुेछः  

(क) सपुरीवेिण गनुापने परीिा केन्िमा खवटएका जनशशक्तको उपशस्र्नतको अनगुमन गने,  

  (ख) सम्बशन्ित परीिा केन्िको सरुिा प्रबन्िको अनगुमन गने,  

(ग) सम्बशन्ित केन्िमा कुनै समस्या आइपरेमा तत्काल समािानका लानग केन्िाध्यिलाई 
आवश्यक सझुाव तर्ा ननदेशन ददने,  
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(घ) सम्बशन्ित केन्िको अनगुमन गरी परीिा सञ्चालन शाखामा प्रनतवेदन पशे गने। 

 

३५. परीिा ननयन्रकको काम, कताव्य र अनिकारः नलशखत परीिा सञ्चालन गने सम्बन्िमा परीिा  
ननयन्रकको काम, कताव्य र अनिकार देहाय बमोशजम हनुेछः 

(क) परीिामा खवटने कमािारीको व्यवस्र्ापन गने, 
(ख) परीिामा आवश्यक पने श्रोत/सािन व्यवस्र्ापन गने, 
(ग) परीिामा आवश्यक सरुिा प्रबन्ि नमलाउने, 
(घ) परीिाको गोपननयता कायम गराउने र 

(ङ) परीिासँग सम्बशन्ित अन्य आवश्यक काया गने। 

 

३6. केन्िाध्यिको काम, कताव्य र अनिकारः नलशखत परीिा सञ्चालन गने सम्बन्िमा केन्िाध्यिको काम, 
कताव्य र अनिकार देहाय बमोशजम हनुेछः 

(क) परीिाका लानग आवश्यक प्रश्नपरसवहत परीिा सरुु हनुे समयिन्दा कम्तीमा एक 
घण्टा अगावै परीिा केन्ि पगु्ने, 

(ख) सबै उत्तरपशुस्तकाको मखुपषृ्ठको नछदित रेखा  (Perforated Line) को दवैुनतर पने गरी 
दस्तखत गने वा दस्तखतको छाप लगाउने,  

(ग) परीिा कायामा खवटएका उपकेन्िाध्यि, सहायक केन्िाध्यि र ननरीिकहरुको काया 
वविाजन गरी आवश्यक ननदेशन समेत ददने, 

(घ) परीिामा खवटने कमािारीलाइा कायाालयबाट उपलब्ि गराइएको पररियपर परीिा 
अवनििर अननवाया  रुपमा लगाउन ननदेशन ददने,  

(ङ) परीिा सरुु हनुिुन्दा तीस नमनेट अगावै ननरीिकलाइा परीिा कोठामा आवश्यक 
उत्तरपशुस्तकासवहत खटाउने। परीिा कोठामा ननिाारण गरीएका ननरीिक नपगु हनुे 
िएमा र्प ननरीिकको व्यवस्र्ा गने,  

(ि) आवश्यक प्रश्नपरको नसलबन्दी खाम परीिा सरुु हनुिुन्दा बढीमा बीस नमनेट अगानड 
उपकेन्िाध्यि, सहायक केन्िाध्यि एवं समन्वयकताा समेतको रोहवरमा मिुलु्का 
गरी नसलबन्दी खामको लाहाछाप ननबग्रने गरी वकनाराबाट खोल्ने, 

(छ) प्रश्नपरको नसलबन्दी खाम खोनलसकेपनछ वस्तगुत परीिाका क, ख, ग र घ क्रममा 
ववतरण गने गरी सबै सेटबाट प्रश्नपर नमलाउने,  

(ज) खण्ड (छ) बमोशजम वस्तगुत प्रश्नपरहरु नमलाइा सकेपनछ वस्तगुत वा ववषयगत 
प्रश्नहरु परीिा कोठामा रहने परीिार्ीको सङ्ख्या बराबर छुयाइ सहायक 
केन्िाध्यिलाइा बझुाउने र परीिा सरुु हनुिुन्दा अगानड परीिा कोठामा पगु्न ेगरी 
पठाउने, 

(झ) परीिा सरुु िएपनछ सबै कोठामा गइा ननरीिण गने, ननरीिण कायालाइा ननरन्तरता 
ददने, 

(ञ) परीिा सञ्चालनमा कुनै कदठनाइ िएमा तत्काल समािान गने, 
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(ट) परीिार्ीको प्रवेशपर र उत्तरपशुस्तकामा लेखेको नाम, र्र, दस्तखत, फोटो आदद 
ननिड्ने िनी सहायक केन्िाध्यिले सूिना गरेमा वा परीिा िवनमा कुनै उम्मेदवारले 
अनशुित काया गरेमा वा त्यस्तो काया गने उद्योग गरेमा केन्िाध्यिले ननजलाइा 
तत्काल परीिाबाट ननष्ट्काशन गने र परीिा सवकएपनछ सोको प्रनतवेदन आयोगमा 
ददने, 

(ठ) परीिामा खवटएको कुनै व्यशक्त परीिा सरुु हनुे समयसम्म उपशस्र्त निएमा वा 
आफ्नो कताव्य पालन नगरेमा त्यस्ता व्यशक्तलाइा कामबाट हटाइा परीिा िवनबाट 
ननष्ट्काशन गरी ननजलाइा सो ददनको पाररश्रनमक समेत नददने, 

(ड) अन्य परीिा केन्िका परीिार्ी आफ्नो केन्िमा परीिा ददन आएमा समय र पररशस्र्नत 
हेरी मनानसव देशखएमा मार ननजलाइा परीिामा सशम्मनलत गराउने, 

(ढ) खण्ड (ड) बमोशजम परीिामा सशम्मनलत गराएकोमा सोको कारण उल्लेख गरी सोही 
ददन परीिा सञ्चालन गने शाखालाई नलशखत रुपमा जानकारी गराउनपुनेछ,  

(ण) परीिा सम्पन्न िएपनछ परीिार्ीले बझुाएका उत्तरपशुस्तका परीिार्ीको रोल नम्बर 
र नाम र्र निडाइा प्रत्येक कोठाका सहायक केन्िाध्यि/ननरीिकबाट सङ्ख्या गन्ती 
गरी छुट्टाछुटै्ट बझु्ने व्यवस्र्ा नमलाउने, 

(त) उत्तरपशुस्तकाहरु खाम/रै्लोमा नसलबन्दी गरी केन्िाध्यिको नामको नसलछाप 
लगाउने र नसलबन्दी मिुलु्कामा नसलछाप सङ्ख्या र समयसमेत उल्लेख गरी 
केन्िाध्यि, उपकेन्िाध्यि, सहायक केन्िाध्यि र समन्वयकताा समेतले रै्लोको 
जोनी जोनीमा अननवाया रुपमा दस्तखत गने, गराउने,  

(र्) नसलबन्दी उत्तरपशुस्तकाको पोका आयोगको सम्बशन्ित शाखामा बझुाउने, 
(द) परीिामा खवटने सम्पूणा कमािारीको प्रत्येक ददनको हाशजरी गराई ननजहरुको पररिय 

खलु्ने प्रमाणपरको प्रनतनलवप नलई अनसूुिी-19 बमोशजमको वववरणसमेत िरी परीिा 
सञ्चालन गने शाखामा बझुाउन ुपनेछ,  

(ि) अन्य शजल्लामा परीिा केन्ि रहेको िए सो केन्िबाट आयोगको कायाालयमा  पठाउन ु
पने उत्तरपशुस्तकाको नसलबन्दी पोका आयोगबाट खवटई गएको प्रनतनननिको शजम्मामा 
पठाउने। 

 

३7. उपकेन्िाध्यिको काम, कताव्य र अनिकारः केन्िाध्यिको ननदेशन र ननयन्रणमा उपकेन्िाध्यिले 
देहाय बमोशजमको कायाहरु गनुा पनेछः   

(क) केन्िाध्यिको अनपुशस्र्नतमा केन्िाध्यिको काया गने, 
(ख) कुनै सहायक केन्िाध्यिको अनपुशस्र्नतमा ननजको शजम्मेवारी ननवााह गने,  

(ग) सहायक केन्िाध्यि तर्ा ननरीिकको कामको ननरीिण गने, 
(घ) समन्वयकताालाइा नसटप्लान अनसुारको आसन व्यवस्र्ा नमलाउन आवश्यक सहयोग गने, 
(ङ) परीिा कोठाको ननरन्तर ननरीिण गने र परीिा सञ्चालनमा केन्िाध्यिलाइा आवश्यक 

सहयोग गने, 
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(ि) केन्िाध्यिको ननदेशनबमोशजम अन्य काया गने,  

(छ) परीिा सम्पन्न िएपनछ सबै उत्तरपशुस्तकाहरु रुज ुगरी नसलबन्दी गने र प्रमाशणत समेत 
गने। 

 

३8. सहायक केन्िाध्यिको काम, कताव्य र अनिकारः केन्िाध्यि तर्ा उपकेन्िाध्यिको ननदेशन र 
ननयन्रणमा रही सहायक केन्िाध्यिले देहायबमोशजमका कायाहरु गनुापनेछः 

(क) परीिार्ीहरुले उत्तरपशुस्तकाको ननददाष्ट ठाउँमा आफ्नो नाम, र्र, रोल नम्बर, ववषय, 
ववज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह तर्ा समावेशीको वकनसम, नमनत र अन्य आवश्यक 
वववरणहरु िरी दस्तखत गरीसकेपनछ परीिार्ीहरुको प्रवेशपरको दस्तखत तर्ा फोटो  
निडाइा सो वववरण नमलेमा उत्तरपशुस्तकाको मखुपषृ्ठको नछदित रेखाको दवैुनतर पने गरी 
दस्तखत गने। सो वववरण दरुुस्त ननमलेमा केन्िाध्यिसमि पेश गरी ननकासा 
िएबमोशजम गने, 

(ख) सहायक केन्िाध्यिले खण्ड (क) बमोशजम दस्तखत गदाा ववज्ञापन नम्बर, नाम, 
रोलनम्बर, ववषय/पर, वस्तगुत प्रश्नको हकमा “वक" तर्ा ववषयगत प्रश्नको हकमा 
खण्ड/प्रश्न नम्बर आददमा रेजा लगाइा दस्तखत गनुापनेछ। 

(ग) परीिा सरुु िएपनछ ननिााररत समयनिर परीिार्ीलाइा परीिा कोठाबावहर जान नददने र 
सो समयपनछ बावहर जाने िएमा सोको प्रयोजनका लानग राशखएको रशजष्टरमा समय 
जनाउन लगाइा जान ददने, 

(घ) परीिाको ननिााररत समय समाप्त िएपनछ उम्मेदवारको उत्तरपशुस्तकाको प्रत्येक पानामा 
खाली छोनडएको  स्र्ानमा पनछ र्प्न ननमल्ने गरी काटी ददने र दस्तखत समेत गने। 
वस्तगुत परीिा हनुेमा उत्तर नलेखेको खाली कोठा कावटददने, 

(ङ) केन्िाध्यि वा उपकेन्िाध्यिलाइा परीिाको अशन्तम िरणसम्मका कायाहरुमा आवश्यक 
सहयोग परु ्याउने, 

(ि) उत्तरपशुस्तकामा मसी फरक गरेको वा उत्तरपशुस्तका र्प गरेकोमा सो व्यहोरा 
उत्तरपशुस्तकामा नै प्रमाशणत गने, 

(छ) आफ्नो शजम्मामा रहेका परीिा कोठाको परीिार्ीले बझुाएका उत्तरपशुस्तका गन्ती गरी 
केन्िाध्यि/उपकेन्िाध्यिलाइा बझुाउने र उत्तरपशुस्तका राशखएको नसलबन्दी खाम/ 
पोका प्रमाशणत गने, 

(ज) केन्िाध्यि र उपकेन्िाध्यिको ननदेशनबमोशजम अन्य काया गने। 

 

३9. समन्वयकतााको काम, कताव्य र अनिकारः  केन्िाध्यि तर्ा उपकेन्िाध्यिको ननदेशन र ननयन्रणमा 
रही समन्वयकतााले देहायबमोशजमका कामहरु गनुापनेछः 

(क) केन्िाध्यि तर्ा उपकेन्िाध्यिको ननदेशनमा परीिार्ीहरुको आसन व्यवस्र्ा वणाानकु्रम 
वा रोल नम्बरको जोर नबजोरको आिारमा नमलाउने, 

(ख) प्रत्येक परीिा कोठा बावहर उम्मेदवारहरुको रोल नम्बर तर्ा नाम, र्र टाँस गने, 
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(ग) आवश्यक सङ्ख्यामा उत्तरपशुस्तका र अन्य आवश्यक सामग्री बझुी परीिा केन्िमा 
लैजाने, 

(घ) केन्िाध्यिको ननदेशनअनसुार परीिामा खवटएका कमािारीहरुलाइा परीिा कोठामा 
पठाउने, 

(ङ) आफ्नो परीिा केन्िमा खवटएका कमािारीहरुको दैननक हाशजरी उठाउने, 
(ि) परीिाको कायाक्रम सम्पन्न िएपनछ केन्िाध्यि लगायतका परीिामा खवटएका सबै 

कमािारीहरुलाइा पाररश्रनमक ववतरण गने र सोको वववरण केन्िाध्यिबाट प्रमाशणत गराइा 
समयमै पेश्की फछ्यौट गने। दफा २८(६) बमोशजम खवटने जनशशक्तको पररियपर 
वा नागरीकताको प्रमाणपरको प्रनतनलवप नलएर मार पाररश्रनमक ददने, 

(छ) परीिार्ीहरुको दइुाप्रनत हाशजरी उठाउन ननरीिकलाइा हाशजरी फाराम शजम्मा ददने, 
(ज) परीिा कायाक्रम सम्पन्न िएपनछ प्रयोगमा नआएका उत्तरपशुस्तका लगायतका कागजातहरु 

वफताा बझुाउने, 
 

40. ननरीिकको काम, कताव्य र अनिकारः  परीिामा खवटएका ननरीिकहरुले देहाय बमोशजमका कायाहरु 
गनुा पनेछः 

(क) प्रवेश घण्टी लाग्निुन्दा पवहले सम्बशन्ित कोठामा जाने, 
         (ख) परीिार्ीहरु नसटमा बनससकेपनछ प्रवेशपर हेरी उत्तरपशुस्तका ववतरण गने, 

       (ग) उत्तरपशुस्तका ववतरण गरीसकेपनछ परीिार्ीहरुले पालना गनुापने देहायका कुराहरुको 
जानकारी ददनेः 
(१) उत्तरपशुस्तकाको ननदेशशत स्र्ानहरुमा खलुाउन ुपने वववरणहरु अननवाया रुपले लेख्न,े 

            (२) उत्तरपशुस्तकामा आफूलाइा शिनाउने कुनै पनन प्रकारको सङ्केत वा शिन्ह नलेख्न ेलेखेको 
पाइएमा परीिा रद्द हनुसक्ने, 

            (३) र्प उत्तरपशुस्तकामा नाम, रोल नम्बर वा आफूलाइा शिनाउने कुनै सङ्केत वा शिन्ह 
लेख्न नहनुे, 

            (४) परीिाकोठामा कुनै पसु्तक, कापी, वटपोट तर्ा अन्य असम्बशन्ित वस्त ुल्याउन वा 
सार्मा राख्न नहनुे, 

(५) मोवाइल आदद सञ्चारका सािन सार्मा राख्न नपाउने, परीिा नसवकएसम्म त्यस्तो 
सािन राखेमा जफत गना सवकने, 

            (६) परीिा अबनििर आसपास कुरा गना नपाइने, 
            (७) नाम, रोल नम्बर आदद वववरण लेखेको पानाको पछानड उत्तर वा अन्य व्यहोरा लेख्न 

नहनुे, लेखेमा सङ्केतनम्बर रा्दा त्यो पेज च्यानतने, 
(८) प्रश्नपरमा अस्पष्ट अिर िइा वा परीिासम्बन्िी कुनै कुरा सोध्न ुपरेमा अनशुानसत 

रुपबाट सोध्न ुपने, 
            (९) उत्तरपशुस्तकाको बावहरी पेजमा लेशखएका ननदेशनहरुको पालना गनुापने। 
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(घ)  आफ्नो शजम्माको कोठामा परीिारर्ीहरुले आपसमा कुराकानी एवं अन्य कुनै अनशुित 
काया गना नपाउने गरी ननगरानी राख्ने, 

(ङ) परीिार्ीहरुलाइा समयमै दइुाप्रनत हाशजर फाराममा दस्तखत गराउने र समावेशी समूहको 
उपशस्र्त र अनपुशस्र्त सङ्ख्या समेत छुयाउने,  

(ि) एकीकृत परीिा प्रणालीअन्तगात न्यूनतम शैशिक योग्यता छुट्टाछुटै्ट तोवकएको सेवा/ 
समूह/उपसमूहको परीिाको हकमा खण्ड (ङ) बमोशजम सङ्ख्या छुयाउँदा ऐशच्छक 
प्राशज्ञक ववषय, शैशिक योग्यताको मूल ववषय र सम्िाव्य उम्मेदवार हनु सक्ने सेवा/ 
समूह/उपसमूह समेत छुयाउने, 

(छ) परीिार्ीले उत्तरपशुस्तकामा मसी फेरेकोमा वा उत्तरपशुस्तका र्प गरेकोमा सम्बशन्ित 
उम्मेदवारको मूल उत्तरपशुस्तकाको अग्र िागको वाँया वकनारामा अननवाया रुपले जनाइा 
प्रमाशणत गने, 

(ज) परीिा समाप्त िएपनछ परीिार्ीहरुबाट परीिाको प्रकृनतअनसुार परीिार्ीले सार् लैजान 
नपाउने प्रश्नपर र उत्तरपशुस्तकाहरु सङ्कलन गने तर्ा नाम र रोल नम्बर निडाइा सहायक 
केन्िाध्यिलाइा बझुाउने,                

(झ) कुन ैपरीिार्ीको नाममा पर, फोन आदद आएमा ननजको परीिा सवकएपनछ बझुाउने 
वा जानकारी ददने व्यवस्र्ा गने, 

(ञ) केन्िाध्यि, उपकेन्िाध्यि, सहायक केन्िाध्यिसमेतलाइा परीिा सञ्चालन कायामा 
आवश्यक सहयोग परु ्याउने तर्ा ननजहरुले ददएको ननदेशनबमोशजमका अन्य काम गने। 

  

41. परीिामा अननयनमत काम गने उपर कारबाहीः (१) कुनै परीिार्ीले परीिा िवनमा अननयनमतता 
गरे गराएको पाइएमा केन्िाध्यिले  तत्काल त्यस्तो परीिार्ीलाइा परीिा िवनबाट ननष्ट्काशन 
गनासक्नेछ। 

      (२) उपदफा (१) बमोशजम केन्िाध्यिले कुनै परीिार्ीलाइा ननष्ट्काशन गरेकोमा त्यसरी ननष्ट्काशन 
गनुा परेको कारण उल्लेख गरी आयोग समि प्रनतवेदन ददनपुनेछ। 

      (३) परीिा केन्िमा खवटएका कुनै कमािारीले परीिा सञ्चालनमा असहयोग गरेमा वा कुनै 
उम्मेदवारलाइा अनशुित फाइदा परु ्याउने काम गरेमा केन्िाध्यिले त्यस्ता कमािारीलाइा तत्काल 
परीिा िवनबाट ननष्ट्काशन गनासक्नेछ। 

      (४) उपदफा (३) बमोशजम कुनै कमािारीलाइा परीिा केन्िबाट ननष्ट्काशन गरीएमा सोको प्रनतवेदन 
आयोगमा ददनपुनेछ। 

 

४2. प्रश्न वा उत्तरसम्बन्िी उजरुीः (१) परीिामा सोनिएको प्रश्न वा उत्तर गलत िएको िनी कुनै 
परीिार्ीले उजरुी ददन िाहेमा परीिा सवकएको सात ददननिर आयोगको कायाालयमा प्रमाणसवहत 
उजरुी ननवेदन ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम परेको उजरुीको सम्बन्िमा प्रश्नपर पररमाजान गने शाखाले 
आवश्यकताअनसुार सम्बशन्ित दि वा ववशेषज्ञको सहयोग नलइा छानववन गनेछ। 
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(३) उपदफा (२) बमोशजम छानववन गदाा प्रश्न वा उत्तर गलत निएको प्रमाशणत िएमा 
सम्बशन्ित शाखाले उजरुीकताालाइा सोको जानकारी गराउनेछ। 

(४) उपदफा (2) बमोशजम छानववन गदाा प्रश्न वा उत्तर गलत िएमा आयोग समि पेश गनुा 
पनेछ। 

 

पररच्छेद -७ 

सङ्कते नम्बरसम्बन्िी व्यवस्र्ा 
 

४3. उत्तरपशुस्तकामा सङ्कते (Code) नम्बर राख्नःे (१) सबै वकनसमका नलशखत परीिाका उत्तरपशुस्तकाहरुमा 
अननवाया रुपमा पवहलो तर्ा दोस्रो सङ्केत नम्बर राख्नपुनेछ।  

(२) उत्तरपशुस्तकाहरुमा पवहलो सङ्केत नम्बर राख्न ेशजम्मेवारी र तरीका देहाय बमोशजम हनुेछः 
(क) उत्तरपशुस्तका प्राप्त िएको सात ददन निर ननयमावलीको ननयम १8(२) बमोशजमका 

पदानिकाररले पवहलो सङ्केत नम्बर राख्नका लानग कमािारी तोक्नेछ।  

(ख) पवहलो सङ्केत नम्बर राख्न तोवकएको कमािारीले उत्तरपशुस्तकाको नसलबन्दी पोका/ 
खाम बझुन्िुन्दा पवहले उत्तरपशुस्तका नसलबन्दी गदााको नसलछाप दठक छ, छैन 
राम्ररी हेरी त्यस्तो पोका/खाम खोल्न ुअगानड मिुलु्का गनुापनेछ। 

(ग) एउटै ववज्ञापनका सबै परीिा केन्िहरुको उत्तरपशुस्तकाहरु तलमानर् पारी छ्यासनमस 
गरी पवहलो सङ्केत नम्बर राख्नपुनेछ। 

(घ) पवहलो सङ्कते नम्बर राखेपनछ उम्मेदवारको नाम, र्र, रोल नम्बर, ववषय, नमनत 
आदद उल्लेख िएको अिाकट्टी च्यातेर नसलबन्दी गरी राख्नपुनेछ। 

(ङ) सबै ववषयको परीिामा उपशस्र्त नहनुे उम्मेदवारको उत्तरपशुस्तकामा सङ्केत नम्बर 
नराखी छुटै्ट रशजष्टरमा वववरण उल्लेख गरी राख्नपुनेछ। 

(ि) पवहलो सङ्केत नम्बर राशखसकेपनछ सो सङ्केत नम्बर रहेको अिाकट्टी च्याती छुटै्ट 
पोका/खाममा नसलबन्दी गरी त्यस्तो नसलबन्दी पोका/खामको बावहर सो कायामा 
संलग्न सबै कमािारीहरुले दस्तखत समेत गनुापनेछ। 

(छ) पवहलो सङ्केत नम्बरको अिाकट्टी नसलबन्दी पोका/खाम नलशखत परीिाको ननतजा 
प्रकाशन गना नलशखत रुपमा माग िइा आएपनछ मार बझुाउन ुपनेछ। 

(ज) अिाकट्टी िएको नसलबन्दी पोकामा सङ्केत नम्बर राख्न खवटने मु् य व्यशक्तको नामको 
नसलछाप लगाउन ुपनेछ। 

(झ) पवहलो सङ्केत नम्बर रा्दा कालो मसीको प्रयोग गनुापनेछ। 

(३) पवहलो सङ्कते नम्बर राशखएका उत्तरपशुस्तकाहरुमा दोस्रो सङ्केत नम्बर राख्न ेशजम्मेवारी र 
तररका देहाय बमोशजम हनुेछः 

(क) दोस्रो सङ्केत नम्बर राख्न ेकाया सशिवले तोकेको अनिकृत कमािारीले गनेछ। 

(ख) पवहलो सङ्केत नम्बर राख्न ेकायामा संलग्न रहेका कमािारीहरुलाइा दोस्रो सङ्केत नम्बर 
राख्न ेकाममा लगाउन ुहुँदैन। 
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(ग) दोस्रो सङ्केत नम्बर राख्न तोवकएको कमािारीले पवहलो सङ्केत नम्बर राशखएका 
उत्तरपशुस्तकाको नसलबन्दी पोका/खाम बझु्निुन्दा पवहले नसलछाप दठक छ, छैन 
हेरी त्यस्तो पोका/खाम खोल्न ुअगानड मिुलु्का गनुापनेछ। 

(घ) उत्तरपशुस्तकाहरुको सङ्ख्या दठक छ, छैन हेरी उत्तरपशुस्तकाहरु तलमानर् पारी 
छ्यासनमस गरी दोस्रो सङ्केत नम्बर राख्नपुनेछ। 

(ङ) दोस्रो सङ्केत नम्बर राखी सकेपनछ प्रर्म र दोस्रो सङ्केत नम्बर िएको अिाकट्टी च्याती 
छुट्टाछुटै्ट नसलबन्दी गने र नसलबन्दी पोका/खामको बावहर सो कायामा संलग्न सबै 
कमािारीहरुले दस्तखत गनुापनेछ। 

(ि) दोस्रो सङ्केत नम्बर रहेको अिाकट्टीको नसलबन्दी पोका/खाम अध्यि वा ननजले 
तोकेको कमािारीको शजम्मामा रहनेछ। 

(छ) दोस्रो सङ्केत नम्बरको अिाकट्टी नसलबन्दी पोका/खाम नलशखत परीिाको ननतजा 
प्रकाशनका लानग नलशखत रुपमा माग िएपनछ मार बझुाउन ुपनेछ। 

(ज) अिाकट्टी िएको नसलबन्दी पोकामा सङ्केत नम्बर राख्न खवटने मु् य व्यशक्तको नामको 
नसलछाप लगाउन ुपनेछ। 

(झ) दोस्रो सङ्केत नम्बर राशखसकेपनछ परीिणका लानग पठाउन ननिाारण गररएको 
सङ्ख्यामा उत्तरपशुस्तकाहरुलाइा पोका/खाममा नसलबन्दी गरी नलशखत परीिा ननतजा 
प्रकाशन गने शाखामा बझुाउन ुपनेछ। 

(ञ) दोस्रो सङ्केत नम्बर रातो मसीले राख्नपुनेछ। 

(४) उपदफा (२) र (३) बमोशजम उत्तरपशुस्तकामा सङ्केत नम्बर तोवकएको कमािारीको 
सपुरीवेिणमा राख्नपुनेछ। एकिन्दा बढी कमािारीबाट सङ्केत नम्बर राख्न लगाउँदा सङ्केत नम्बर 
नदोहोररने गरी आवश्यक व्यवस्र्ा नमलाउन ुपनेछ। 

(५) उपदफा (३) बमोशजम सङ्केत नम्बर राखी बझुाउन ल्याएका उत्तरपशुस्तकाका नसलबन्दी 
पोका/खाम बझु्निुन्दा पवहले नसलछाप दठक छ, छैन हेरी नलशखत परीिा ननतजा प्रकाशन गने 
शाखाले बझु्नपुनेछ। 

(६) यस दफा बमोशजम सङ्केत नम्बर रा्दा उत्तरपशुस्तकामा कुनै कैवफयत देशखएमा सोको 
जानकारी अध्यि वा ननजले तोकेको सदस्यलाइा ददनपुनेछ र प्राप्त ननदेशन बमोशजम त्यस्ता 
उत्तरपशुस्तका सम्बन्िमा कारबाही गनुापनेछ।  

                  

पररच्छेद -८        

उत्तरपशुस्तका परीिणसम्बन्िी व्यवस्र्ा 
 

४4. उत्तरपशुस्तका परीिण गना पठाउनेः (१) नलशखत परीिाको उत्तरपशुस्तका परीिणका लानग पठाउँदा 
नलशखत परीिा ननतजा प्रकाशन गने शाखाले देहायबमोशजम गनुापनेछः 
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(क) ननयमावलीको ननयम 19(१) बमोशजम उत्तरपशुस्तका परीिणका लानग दिको नाम 
मनोनयन िएपनछ उत्तरपशुस्तकाको नसलबन्दी पोका/खाममा सङ्केत शिन्ह राखी 
रशजष्ट्ररमा उल्लेख गनुापनेछ। 

(ख) दोस्रो सङ्केत नम्बर राखी प्राप्त िएका नसलबन्दी उत्तरपशुस्तकाका पोका/खाम 
नखोनलकन परीिणका लानग सम्बशन्ित दिसमि पठाउन ुपनेछ। 

(ग) उत्तरपशुस्तका परीिण गना पठाउँदा सम्बशन्ित ववषयको प्रश्नपर तर्ा उत्तर तानलका 
फाराम र सहायकस्तर तहको पदका गाइड लाइन समेत संलग्न गरी गोप्य रुपबाट 
बझुाउने व्यवस्र्ा गनुापनेछ।  

(घ) उत्तरपशुस्तका परीिण गना पठाउँदा सम्बशन्ित अनसूुिी-२0 बमोशजमको पर र दिले 
पालना गनुापने शताहरुसमेत उल्लेख गनुापनेछ।  

(ङ) उत्तरपशुस्तका परीिण गने शजम्मेवारी पाएको दिले परीिण काया सम्पन्न िएपनछ 
अनसूुिी-२1 बमोशजमको उत्तरतानलका फाराममा प्राप्ताङ्कलाइा अङ्क र अिरमा उल्लेख 
गरी अन्य वववरणसमेत िढाइा नलशखत परीिा ननतजा प्रकाशन गने शाखामा बझुाउन ु
पनेछ। 

   (२) वस्तगुत परीिाका उत्तरपशुस्तकाहरु िेक, ररिेक गना/गराउन तोवकएको कमािारीलाइा 
बझुाउन ुपनेछ। 

     (३) वस्तगुत परीिाका उत्तरपशुस्तकाहरु िेक, ररिेक गना/गराउन तोवकएको कमािारीले 
िेक, ररिेक गदाा देहायअनसुार गनुापनेछः     

(क) िेक, ररिेक गना बशुझनलएको नसलबन्दी पोका/खाममा लगाएको नसलछाप दठक 
दरुुस्त छ, छैन जाँि गरी िेक, ररिेक गना/गराउन तोवकएको कमािारीहरुले 
मिुलु्का गरेर मार नसलबन्दी पोका/खाम खोल्नपुनेछ। 

(ख)  िेक गना तोकेको कमािारीले ददएको ननदेशनअनसुार “वक” नलेखेको उत्तरपशुस्तका 
रद्द गरी “वक” लेखेको हकमा “वक” सँग निडाइा दठक, बेदठक शिन्ह लगाइा िेक 
गने। 

(ग)  दठक उत्तरको सङ्ख्या, बेदठक उत्तरको सङ्ख्या र उत्तर लेख्न छोडेको सङ्ख्या 
उल्लेख गरी बेदठक उत्तरको प्राप्ताङ्कको बीस प्रनतशत कट्टा गरी कुल प्राप्ताङ्क उल्लेख 
गने। 

(घ)  खण्ड (ग) बमोशजम िेक गरेको वववरणअनसुार दठक छ, छैन उत्तरपशुस्तकाको 
“वक” सँग निडाइा ररिेक गने/गराउने। 

(ङ) उल्लेशखत िेक, ररिेक कायाको सपुरीवेिण िेक, ररिेक गना तोवकएको कमािारीले 
गने। 

(ि) िेक, ररिेक गने काया सम्पन्न िएपनछ अनसूुिी-२2 बमोशजमको उत्तरतानलका 
फाराममा अङ्क र अिरमा प्राप्ताङ्क िरी िेक ररिेक गना तोवकएको कमािारीले 
रीतपूवाक नसलबन्दी गने। 
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(४) उपदफा (३) बमोशजम िेक ररिेक गरी नसलबन्दी गररएको उत्तरपशुस्तकाको पोका/ 
खाम नलशखत परीिा ननतजा तयारी गने शाखामा बझुाउन ुपनेछ। 

(५) यस  दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशखएको िएतापनन वस्तगुत उत्तरपशुस्तकालाइा 
अशप्टकल माका  ररडरबाट परीिण गदाा उल्लेशखत व्यवस्र्ा लाग ुहनुेछैन। 

 

४5. परीिकले ध्यान ददनपुने कुराहरुः (१) ववषयगत प्रश्नका उत्तरपशुस्तका परीिणका लानग प्राप्त  िएपनछ 
परीिकले देहायको कुरामा ध्यान ददनपुनेछः 

(क) उत्तरपशुस्तकाको सङ्ख्या, ववषय आदद उल्लेख िए अनसुार िए निएको यवकन गने 
र उल्लेख िएअनसुारको निएको पाइएमा िौबीस घण्टानिर सम्बशन्ित शाखामा 
जानकारी  गराउने। 

(ख) वस्तनुनष्ठ रुपमा उत्तरपशुस्तका परीिण गनाका लानग उत्तरपशुस्तकालाइा देहायअनसुार 
स्तर छुयाई अनसूुशि-२3 मा उल्लेख िएको आिारमा तानलका अनसुार परीिण 
गनुापनेछः 

- अनपुयकु्त                 ४० प्रनतशतिन्दा कम 

               - सािारणस्तर               ४० प्रनतशत वा सोिन्दा मानर् ४५ प्रनतशतसम्म 

- मध्यमस्तर                 ४५ प्रनतशतदेशख मानर् ५० प्रनतशतसम्म  

- उच्िस्तर                  ५० प्रनतशतदेशख मानर् ६० प्रनतशतसम्म 

- अनतउच्िस्तर              ६० प्रनतशतदेशख मानर् 

(ग) उत्तरपशुस्तका परीिण गदाा उपलब्ि गराएको अङ्क योजनाअनसुार परीिण गनुापनेछ। 

(घ) उत्तरले अपिेा गरेका बुदँाहरुलाइा परीिण गनुापूवा सूिीकृत गरी नतनीहरुको अङ्किार 
सनुनशश्चत गनुापनेछ।   

(ङ) ववषयगत परमा कुनैपनन परीिार्ीले अनत उच्िस्तरको अङ्क प्राप्त गने देशखएमा सोको 
पषु्ट याइा समेत खलुाउन ुपनेछ। 

(ि) मूल्याङ्कनलाइा वस्तनुनष्ठ बनाउन जवाफलाइा स्वननणायिन्दा उत्तरको गणुस्तरको 
आिारमा मूल्याङ्कन गनुापनेछ। 

(छ) परीिकले उत्तरपशुस्तका मूल्याङ्कन गदाा उच्ि अङ्क प्राप्त गने दश प्रनतशत 
उत्तरपशुस्तकाहरुको पनुः मूल्याङ्कन गनुापनेछ।  

(ज) एक नसवटिमा कनत उत्तरपशुस्तका परीिण गने सोको पवहल्यै यवकन गने र 
उत्तरपशुस्तका परीिण गदाा रातो मसी प्रयोग गरी सकिर उत्तरपशुस्तकाको देबे्रपवट्ट 
वकनारामा अङ्क प्रदान गने गनुापनेछ।        

(झ) उत्तरपशुस्तकामा प्रदान गरेको अङ्कमा केरमेट िएमा परीिकले अिरमा लेखी दस्तखत 
समेत गनुापनेछ। 

(२) वस्तगुत प्रश्नका उत्तरपशुस्तकामा “वक” नलेखेकोमा त्यस्तो उत्तरपशुस्तका रद्द हनुेछ। 
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(३) वस्तगुत प्रश्नको उत्तर ले्दा केरमेट गरेको, दोहोरो लेखेको, सच्िाएको, नससाकलमले 
लेखेको, ननददाष्ट स्र्ानिन्दा अन्यर लेखेको वा उत्तर नै सारेको (क, ख, ग, घ नलेखेको) उत्तरलाइा 
गल्ती मानननेछ। 

 

४6. उत्तरपशुस्तका रुज ुगनेः (१) दिबाट परीिण िइा प्राप्त िएका ववषयगत परीिाका उत्तरपशुस्तकाहरु 
ननयमावलीको ननयम २0 बमोशजम रुज ुगरी अनसूुिी-२4 बमोशजमको ढाँिामा कैवफयत िए खलुाउन ु
पनेछ। 

(२) दफा ४4 को उपदफा (४) बमोशजम प्राप्त िएको वस्तगुत उत्तरपशुस्तकाको पोका/ 
खाम मिुलु्का गरी खोली नलशखत परीिाको ननतजा प्रकाशन गने शाखाले अशन्तम िेक गनुापनेछ। 

(३) ववषयगत तर्ा वस्तगुत परीिाका उत्तरपशुस्तका रुज ुगदाा कैवफयत देशखएमा कैवफयतको 
व्यहोरा खलुाइा पेश गनुापनेछ र सो ववषयमा आयोगमा पेश गरी आयोगको ननणाय बमोशजम हनुेछ। 

(४) ननयमावलीको ननयम 19 तर्ा २1 बमोशजम उत्तरपशुस्तकाको परीिण तर्ा पनुः परीिण 
दइुाजना परीिकबाट गराइएको िएमा दवैुजना परीिकबाट प्रदान िएको अङ्कको औसतबाट अङ्क 
गणना गनुापनेछ।    

 

पररच्छेद  -९ 

नलशखत परीिाको ननतजा प्रकाशन 

 

४7. प्राप्ताङ्क टेबलेुशन गनेः दफा ४6 बमोशजम रुज ुिएका उत्तरपशुस्तकाहरुमा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको 
अङ्क ननतजा प्रकाशनका लानग ननतजा प्रकाशन गने शाखाले देहायबमोशजम टेबलेुसन गनुापनेछः 

(क) उम्मेदवारले नलशखत परीिामा प्राप्त गरेको सबै ववषयको प्राप्ताङ्क जोड गना सवकने गरी 
प्रश्न वा उत्तरपशुस्तका अनसुारको प्राप्ताङ्क देशखने गरी आवश्यक फाराम तयार गरी प्रत्येक 
उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्क टेबलेुसन गने। 

(ख) खण्ड (क) बमोशजम टेबलेुसन गदाा उम्मेदवारले नलशखत परीिामा प्राप्त गरेको अङ्क दोस्रो 
सङ्केत नम्बर अनसुार अनिलेख राख्न ुपनेछ। यसरी िढाइएका अङ्क न्यूनतम दइुा पटक 
रुज ुगरी उत्तीणााङ्क प्राप्त गरेका उम्मेदवारको दोस्रो सङ्केत नम्बरमा योग्यताक्रम तयार 
गने। 

(ग) खण्ड (ख) बमोशजम तयार िएको योग्यताक्रमको सूिीमध्ये मानर्ल्लो उशत्तणााङ्क प्राप्त 
गरेका उम्मेदवारको सङ्केत नम्बरमा ननयमावलीको ननयम २3 को उपननयम (१) मा 
उल्लेख िएअनसुारको सङ्ख्यामा तयार गरी ननतजा प्रकाशनका लानग पेश गने। 

(घ) आयोगले छुटै्ट नडकोनडङ शाखा वा एकाइबाट ननतजा प्रकाशन गने गरी तोकेको पदका 
हकमा खण्ड (ख) बमोशजम दोस्रो सङ्केत नम्बरका आिारमा तयार िएको प्राप्ताङ्क 
सवहतको योग्यताक्रम सूिी नसलबन्दी गरी अशन्तम ननतजा प्रकाशन गने समयमा अशन्तम 
ननतजा प्रकाशन गने शाखामा पठाउने र नलशखत परीिाको ननतजा प्रकाशनका लानग 
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अनसूुिी-२5 बमोशजमको फाराम िरी नसलबन्दी गरी नडकोनडङ शाखा वा इकाइमा 
पठाउने। 

(ङ) खण्ड (घ) बमोशजम प्राप्ताङ्क सवहतको दोस्रो सङ्केत नम्बरका आिारमा तयार िएको 
योग्यताक्रम सूिीमा समान अङ्क ल्याउने उम्मेदवारको हकमा सो व्यहोरा खलु्नेगरी सङ्केत 
शिन्ह ददने वा योग्यताक्रम समान राख्न।े 

 

४8. नलशखत परीिाको ननतजा प्रकाशनः दफा ४7 बमोशजम प्राप्ताङ्क टेबलेुसन गरीसकेपनछ नलशखत परीिाको 
ननतजा तयारी गने शाखा वा इकाइले ववज्ञापनको क्रमानसुार खलुाको पवहले र त्यसपनछ समावेशी 
समूहको क्रमानसुार देहायअनसुार गरी ननतजा प्रकाशन गनुापनेछः 

(क) पवहलो तर्ा दोस्रो सङ्केत नम्बरको अिाकट्टी नसलबन्दी खाम माग गरी सम्बशन्ित 
अनिकारीबाट बशुझनलने। 

(ख) खण्ड (क) बमोशजमको अिाकट्टीको नसलबन्दी खाम प्राप्त िएपनछ सम्बशन्ित महाशाखा 
प्रमखु वा शाखा प्रमखु र ननतजा प्रकाशनमा संलग्न कमािारीले मिुलु्का गरी नसलबन्दी 
खोल्ने। 

(ग) नलशखत परीिाको ननतजा प्रकाशन गने क्रममा सङ्केत नम्बरको अिाकट्टी नसलबन्दी खाम 
खोलीसकेपनछ ननतजा सम्बन्िी सूिना प्रकाशन निएसम्म त्यस्तो काममा संलग्न हनु े
कमािारीलाइा कायाालय छोडी बावहर जान नददने। 

(घ) दोस्रो सङ्केत नम्बरको आिारमा उत्तीणा िएका उम्मेदवारको पवहलो सङ्कते नम्बर पत्ता 
लगाइा अनसूुिी-२6 बमोशजम नडकोड गने र उम्मेदवारको रोल नम्बर, नाम, र्र तर्ा 
उम्मेदवारको बाब/ुआमा र बाजेको नाम समेत उल्लेख गरी वणाानकु्रमको आिारमा 
ननतजा प्रकाशन गने। 

    तर यसरी ननतजा प्रकाशन गदाा उत्तीणा िएका उम्मेदवारले उत्तरपशुस्तकामा लेखेको रोल 
नम्बर, नाम, र्र तर्ा बाब ुबाजेको नाम समेत गलत लेखेको देशखएमा नलशखत परीिाको 
ननतजा प्रकाशन िएको िए पनन उक्त परीिा रद्द हनुेछ।  

(ङ) खण्ड (घ) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन दफा ४7 को खण्ड (घ) बमोशजम 
नडकोनडङ शाखा वा इकाइबाट ननतजा प्रकाशन िएकोमा ननतजा तयार गने शाखाबाट 
पठाएको अनसूुिी-२7 बमोशजमको फाराममा नडकोड गनुापनेछ। 

(ि) ननतजा प्रकाशन गदाा अन्तवााताालगायत अन्य सम्बद्ध परीिाको नमनत, समय, स्र्ान र 
उम्मेदवारको सङ्ख्या समेत खलुाउने। यसरी अन्तवााताालगायत अन्य सम्बद्ध परीिा 
हनुे नमनत तोक्दा सामान्यतया नलशखत परीिाको ननतजा प्रकाशन िएको नमनतले पन्र 
ददनिन्दा पनछ र ननतजा प्रकाशन िएको नमनतले दइुा मवहनानिर ननयशुक्तका लानग 
नसफाररस गना सक्ने गरी तोक्नपुनेछ। 

(छ) खण्ड (ि) बमोशजम ननतजा प्रकाशन गदाा एउटै प्रश्नपरको माध्यमबाट वा एकीकृत 
परीिा प्रणाली अन्तगात िएको नलशखत परीिाबाट अन्तवाातााका लानग एकिन्दा बढी 
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खलुा तर्ा समावेशी समूहमा छनौट हनुे उम्मेदवारको नलशखत परीिा पश्चातका सबै 
परीिा एक पटक मार नलने गरी तोक्नपुनेछ।  

(ज) नलशखत परीिाबाट अन्तवाातााका लानग छनौट िएका उम्मेदवारको प्राप्ताङ्क तानलका 
अनसूुिी-३० बमोशजमको फाराममा िढाइा नसलबन्दी गरी अशन्तम ननतजा प्रकाशन गने 
समयमा सम्बशन्ित शाखामा पठाउने व्यवस्र्ा गने।                        

    तर दफा ४7 को खण्ड (घ) बमोशजम नडकोनडङ शाखा वा इकाइबाट ननतजा प्रकाशन 
िएको अवस्र्ामा अनसूुिी-28 बमोशजमको फाराम िनुापने छैन। तर दोस्रो सङ्केत नम्बर 
उल्लेख गरी योग्यताक्रमका आिारमा तयार िएको ननतजा नसलबन्दी गरी अशन्तम 
ननतजा प्रकाशन गने समयमा अशन्तम ननतजा प्रकाशन गने शाखामा पठाउन ुपनेछ। 

(झ) खलुा प्रनतयोनगताको ननतजा प्रकाशन गदाा न्यूनतम  प्राप्ताङ्क प्राप्त गरी अन्तवाातााका लानग 
छनौट निएका उम्मेदवारहरुको वववरण अस्र्ायी सूिीको प्रयोजनका लानग ननिाारण 
गरीए अनसुारको सङ्ख्यामा योग्यताक्रमको आिारमा छुटै नसलबन्दी गरी अशन्तम ननतजा 
प्रकाशन गने शाखामा पठाउने। 

तर, प्रयोगात्मक परीिा हनुे पदका हकमा त्यस्तो वववरण पठाउन ुपनेछैन। 

 

४9. प्रारशम्िक परीिाको ननतजाः  प्रारशम्िक परीिाको ननतजा प्रकाशन गदाा देहाय बमोशजम गनुापनेछः 
(क) प्रारशम्िक परीिाको ननतजा उम्मेदवारको रोल नम्बर क्रमानसुार प्रकाशन गने,                  

         (ख) प्रारशम्िक परीिा उत्तीणा हनुे व्यशक्तलाइा अनसूुिी-29 अनसुारको प्रमाणपर ददने, र  

         (ग) प्रारशम्िक परीिाको ननतजा तयार गरी प्रकाशन गने सम्बन्िी अन्य कायाववनि दफा ४7 
बमोशजम गने। 

 

50. परीिाको स्तरको ववश्लषेण एवं मूल्याङ्कन गनेः  अशन्तम योग्यताक्रम सूिी प्रकाशन िएको एक वषापनछ 
आयोगले प्रश्नपर तर्ा परीिाको स्तर आदद ववश्लषेण एवं मूल्याङ्कन गना गराउन सक्नेछ। 

                 

पररच्छेद  -९ 

प्रयोगात्मक परीिा, सामूवहक छलफल तर्ा अन्तवााताा 
 

51. प्रयोगात्मक परीिा तर्ा कम्प्यटुर नसप परीिणः (१) प्रयोगात्मक परीिा तर्ा कम्प्यटुर नसप 
परीिणका प्रश्न ननमााणकताा तर्ा परीिकले पाठ्यक्रमका आिारमा प्रश्न ननमााण तर्ा कम्प्यटुर नसप 
परीिण गनुापनेछ। 

(२) प्रयोगात्मक परीिा र कम्प्यटुर नसप परीिणको मूल्याङ्कन फाराम अनसूुिी-30 
बमोशजमको नमनुाअनसुार पाठ्यक्रममा आिाररत िइा तयार गनुापनेछ। 

(३) प्रयोगात्मक परीिा र कम्प्यटुर नसप परीिणको आवश्यक व्यवस्र्ा अन्तवााताा व्यवस्र्ापन 
गने शाखाले गनेछ। 

(४) प्रयोगात्मक परीिाको उत्तीणााङ्क पिास प्रनतशत हनुेछ। 
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(५) नलशखत परीिा नहनु ेर प्रयोगात्मक परीिा तर्ा अन्तवााताा मार हनुे पदका लानग समेत 
यस दफा बमोशजमको प्रवक्रया अपनाउन ुपनेछ। 

(6) प्रयोगात्मक परीिामा उत्तीणााङ्क प्राप्त नगने उम्मेदवारलाइा योग्यताक्रम सूिीमा समावेश 
गररन ेछैन। 

(7) प्रयोगात्मक परीिा वा कम्प्यटुर नसप परीिण हनुे पदका नलशखत परीिाको प्रकाशशत 
ननतजामा समावेश िएको कुनै उम्मेदवारले मनानसव कारण जनाई प्रयोगात्मक परीिा वा कम्प्यटुर 
नसप परीिणका लानग तोवकएको नमनतिन्दा अगानड नै त्यस्तो परीिामा सहिागी हनु कारण सवहत 
ननवेदन ददएमा र ननवेदनको व्यहोरा मनानसव देशखएमा तर्ा सोबखत सम्बशन्ित सेवा, समूह, उपसमूह 
र पदका प्रयोगात्मक परीिा वा कम्प्यटुर नसप परीिणको कायाक्रम िनलरहेको िएमा सोही परीिामा 
सहिागी गराउन सवकनेछ।  

(8) प्रयोगात्मक परीिा तर्ा कम्प्यटुर नसप परीिणका लानग ननिााररत ददनमा कुनै उम्मेदवार 
अनपुशस्र्त िएमा सो पदका प्रयोगात्मक परीिा वा कम्प्यटुर नसप परीिा बाँकी रहेकै अवस्र्ामा 
त्यस्तो उम्मेदवारले अनपुशस्र्त रहेको मनानसव कारण सवहत ननवेदन ददएमा ननजलाइा अन्य ददनको 
प्रयोगात्मक परीिा वा कम्प्यटुर नसप परीिणमा सामेल गराउन सवकनेछ। 

तर सम्बशन्ित परीिाको सबै नसफ्टको प्रयोगात्मक परीिा वा कम्प्यटुर नसप परीिण सम्पन्न 
िइसकेपनछ प्राप्त िएको ननवेदनको आिारमा प्रयोगात्मक परीिा वा नसप परीिणमा समावेश गराउन 
सवकनेछैन। 

 

५2. सामूवहक छलफलः (१) पाठ्यक्रम बमोशजम पदपूनता गररन ेपदका प्रत्येक उम्मेदवारको योग्यताको 
ववनिन्न पिको मूल्याङ्कन गना सम्बशन्ित शाखाले सामूवहक छलफल गराउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको सामूवहक छलफलका लानग आयोगका अध्यि वा ननजले 
तोकेको आयोगको सदस्यको अध्यितामा एकजना ववषय ववशेषज्ञ सवहत कम्तीमा तीन जनाको 
मूल्याङ्कन सनमनत  रहनेछ। यस्तो सनमनतमा उपलब्ि िएसम्म एक मनोवैज्ञाननकलाई संलग्न गना 
सवकनेछ। 

(३) सामूवहक छलफलमा देहायका ववषयमा केशन्ित रही परीिण गनुापनेछः 
(क) समस्या पवहिान गना सक्ने िमता, 

            (ख) समस्या समािानका उपाय पत्तालगाउने िमता, 
            (ग) तावका क िमता , 
            (घ) मौनलकता र नसजानशीलता, 
            (ङ) व्यवहार, 
            (ि) बौवद्धक िमता, 
            (छ) ननणाय गना सक्ने िमता, 
            (ज) नेततृ्व नलन सक्ने िमता, र  

            (झ) िैयाता। 

(४) सामूवहक छलफल सञ्चालन गदाा देहायबमोशजमको प्रवक्रया अवलम्बन गनुापनेछः 
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            (क) उम्मेदवारहरुको सङ्ख्याका आिारमा बढीमा सात जनासम्मको समूह गठन गने, 
            (ख) खण्ड(क) बमोशजम समूह गठन गदाा एकिन्दा बढी समूह गनुापने िएमा नलशखत 

परीिाको ननतजाको क्रमसङ्ख्याको जोरववजोर वा उम्मेदवारको वणाानकु्रम वा 
मूल्याङ्कन  सनमनतको अध्यिबाट तोकेको प्रवक्रयाको आिारमा समूह वविाजन गने, 

            (ग) मूल्याङ्कन सनमनतका अध्यि वा ननजले तोकेको सदस्यले सामूवहक छलफलका लानग 
तयार गररएको ववषयवस्त ुपढेर सनुाइ समूहमा छलफलको रुपमा प्रस्ततु गराउने, 

            (घ) सामूवहक छलफलमा सबै परीिार्ीको सहिानगतामा ननिााररत समयनिर छलफल 
तर्ा तका ववतका  सवकएपनछ सहिागी मध्येबाट नेततृ्वको ियन गराउने, 

(ङ) नेताबाट समूहको ननष्ट्कषा प्रस्ततु गरेपनछ सामूवहक छलफल टुङ ग्याउने, 
            (ि) सामूवहक छलफल सवकएपनछ मूल्याङ्कन सनमनतका सदस्यले व्यशक्तगत रुपमा गोप्य 

ढिले छुट्टाछुटै्ट मूल्याङ्कन फाराममा अङ्क प्रदान गने, र 

            (छ) खण्ड (ि) बमोशजम िररएको मूल्याङ्कन फाराम एउटै खाममा राख्न ेसो खामलाइा 
सबैको रोहवरमा नसलबन्दी गरी सम्बशन्ित शाखामा बझुाउने। 

(५) सामूवहक छलफलका लानग ननिााररत ददनमा कुनै उम्मेदवार अनपुशस्र्त िएमा सो पदका 
सामूवहक छलफलको परीिा बाँकी रहेकै अवस्र्ामा त्यस्तो उम्मेदवारले अनपुशस्र्त रहेको मनानसव 
कारणसवहत ननवेदन ददएमा ननजलाइा अन्य ददनको सामूवहक छलफलमा सामेल गराउन सवकनेछ। 

“तर वकररया बस्न ु परेको र सतु्केरी िएको अवस्र्ामा सामूवहक छलफलमा उपशस्र्त हनु 
नसकेमा सोपनछ पन्र ददननिर अन्य समान तहको पदका सामूवहक छलफलको कायाक्रम रहेकोमा 
सो कायाक्रममा र निएमा वकररया समाप्त िएको तीन ददननिर र सतु्केरीको हकमा सतु्केरी िएको  
१५ ददन पनछको तीन ददननिर सामूवहक छलफलमा समावेश गना बािा पने छैन।“  

(६) सम्बशन्ित सेवा/समूह वा अन्य सेवा/समूहको सामूवहक छलफलको परीिा निएमा वा 
त्यस्तो परीिामा ३ जनािन्दा कम उम्मेदवार रहेको अवस्र्ामा कम्तीमा ३ जना परु ्याउन त्यस्तो 
सामूवहक छलफलको परीिा हनुे पदका लानग तोवकएको न्यूनतम योग्यता िएका एक शे्रणी मनुनका 
पदका कमािारीलाई समावेश गरी परीिा सञ्चालन गना सवकनेछ। 

 

५3. अनग्रम सामूवहक छलफलको परीिा नलन सवकनेः (१) नलशखत वा प्रयोगात्मक परीिाको प्रकाशशत 
ननतजामा समावेश िएको कुनै उम्मेदवारले मनानसव कारण जनाई सामूवहक छलफलका लनग 
तोवकएको नमनतिन्दा अगानड सो पदका सामूवहक छलफल सम्पन्न नहुँदै सामूवहक छलफलको परीिा 
नलइददन सोको कारण उल्लेख गरी सामूवहक छलफलका लानग तोवकएको नमनतिन्दा अगानड नै 
ननवेदन ददएमा र ननवेदनको व्यहोरा मनानसव देशखएमा आयोगले त्यस्तो व्यशक्तका लानग अनग्रम 
सामूवहक छलफलको परीिा नलने व्यवस्र्ा गना सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम ननवेदन परेमा सोही पदका अन्तवााताा अनग्रम रुपमा समावेश गना 
सवकने िए सोही ववज्ञापनमा र नसवकने िए अन्य सेवा/समूहको नमल्दो ववज्ञापनमा समावेश गना 
सवकनेछ। 



 

36 

 

तर, ननज उम्मेदवार रहेको पदका अन्तवााताा कायाक्रम सम्पन्न िइसकेको िए अन्य सामूवहक 
छलफलको परीिामा समावेश गराउन सवकनेछैन। 

(३) अनग्रम सामूवहक छलफलमा समावेश हनुे उम्मेदवारले आयोगले अनग्रम वा छुट 
अन्तवाातााका लनग ननिाारण गरेबमोशजम दस्तरु बझुाउन ुपनेछ। 

 

5४. प्रार्नमकताक्रम िराउनेः एकीकृत परीिा प्रणाली लाग ु िएको पदका लानग अन्तवााताा हनुअुशघ 
ननयमावलीको ननयम 29 को उपननयम (१) बमोशजम उम्मेदवारबाट पेश िएको प्रमाशणत कागजातको 
सक्कल प्रनत निडाउने र प्रवेश-पर जाँि गरी हाशजर गराउँदाका समयमा सेवा/समूह/उपसमूहको 
अनसूुिी-३1 मा उल्लेख िएबमोशजमको प्रार्नमकताक्रमको फाराम उम्मेदवारबाट अननवाया रुपमा 
िराउन ुपनेछ। 

  तर, 
(१)  एकीकृत परीिा प्रणाली लाग ु िएको अनिकृत तहको पदका हकमा सेवा, समूहको 

प्रार्नमकताक्रम मार िराउन ुपनेछ।  

(२)  सम्बशन्ित सेवा समूह वा उपसमूहका लानग मार िएको सहायक तहको पदका हकमा 
कायाालयको प्रार्नमकताक्रम मार िराउन ुपनेछ।  

 

५५. अन्तवाातााको मूल्याङ्कनः (१) अन्तवााताा हनुे पदका ववज्ञापन नम्बर, पद, सेवा, समूह वा उपसमूह, 
सम्बशन्ित मन्रालय वा स्र्ानीय तह, पदसङ्ख्या, उम्मेदवार सङ्ख्या, उम्मेदवारको नामावली सवहतको 
अन्तवााताा फाराम, संशिप्त वैयशक्तक वववरण, सम्बशन्ित पदका पाठ्यक्रम र खेस्रा कागज अन्तवााताा 
सनमनतका सदस्यहरुलाइा अन्तवााताा सरुु हनु अगावै उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

(२) अन्तवाातााकतााले प्रश्नको जवाफप्रनत तटस्र् तर्ा वस्तनुनष्ठ िइा मूल्याङ्कन गनुापदाछ।पदका 
लानग िावहने ज्ञानको स्तर, उक्त ज्ञानलाइा व्यवहारमा उताना उत्सकु र प्रनतबद्धताको िमता, प्रष्ट 
बोल्ने, घलुनमल हनुे िमता, नेततृ्व ददने, समस्यालाइा ववश्लषेण गने तका  गने िमता आददको आिारमा 
उम्मेदवारको नलि, जानत, वणा, िेरीयता, िेषिषूा आददजस्ता ववषयहरुमा ध्यान नददइा मूल्याङ्कन 
गनुापनेछ। 

(३) अन्तवााताा  सनमनतका सदस्यले अन्तवााताा िैरहेको अवस्र्ामा उम्मेदवारको मूल्याङ्कन खेस्रा 
कागजमा गने र सबै उम्मेदवारको मूल्याङ्कन समाप्त िएपनछ मार केरमेट नगरी फाराममा अङ्क प्रदान 
गरी आफ्नो नाम, पद, दस्तखत र अन्तवााताा नलएको नमनत उल्लेख गनुापनेछ। केरमेट गनुापने िएमा 
बशुझने गरी काटी दस्तखत समेत गनुापनेछ। 

(४) अन्तवााताा कायाक्रम सम्पन्न िएपनछ अन्तवााताा सनमनतका सदस्यले आफूले िरेको 
अन्तवााताा प्राप्ताङ्क फाराम एक अकााले नदेख्न े गरी पट याइा खाममा राशखददन ु पनेछ र सनमनतका 
सदस्यको रोहवरमा शशलबन्दी गरी सम्बशन्ित सदस्यको दस्तखतसमेत गराई सम्बशन्ित कमािारीले 
बशुझनलन ुपनेछ।  

 

५६. अन्तवााताा सनमनतले ध्यान ददनपुने कुराहरुः  अन्तवााताा सनमनतका अध्यि, दि र सदस्यले अन्तवाातााका 
सम्बन्िमा देहायको कुरामा ध्यान ददनपुनेछः 
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(क) प्रश्न कसबाट सरुु गरी कसबाट अन्त्य गने, उम्मेदवारको समय के कनत नलने र 
मूल्याङ्कन कसरी गने बारे अन्तवााताा सनमनतको अध्यिबाट सबै सदस्यमा प्रष्ट गने, 

(ख) अन्तवााताा ददने व्यशक्तको उपयकु्तता वा अनपुयकु्तताबारे अन्तवााताा पूवा, अन्तवाातााक्रम 
वा अन्तवााताा पश्चात एक आपसमा ििाा नगने, 

(ग) उम्मेदवार अन्तवााताा किमा प्रवेश गरेपनछ ननजको िय, तनाव आददलाइा सामान्य 
शस्र्नतमा ल्याउन अन्तवााताा सनमनतका अध्यिबाट शिनजानका सार्सारै् सहज 
वातावरणका ववषयमा प्रश्नहरु केशन्ित गने, 

(घ) अन्तवााताा सनमनतका अध्यिले उम्मेदवारलाइा प्रारम्िमा प्रवेशात्मक प्रश्न सोध्ने र त्यसपनछ 
पालैपालो अन्य सदस्यहरुले ववषय प्रवेश गने, 

(ङ) अन्तवााताा नलइने पदका सबै उम्मेदवारहरुलाइा सोनिने प्रश्नको स्तर समान गने, 
(ि) अन्तवााताा सनमनतका कुनै एक सदस्यले प्रश्न सोध्दा त्यसको जवाफ बारे अन्य सदस्यले 

समेत ध्यान ददएर सनेु्न, 
(छ) अन्तवााताा सनमनतका अध्यिले अन्तवााताा कायाक्रमको समग्र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक 

िएमा प्रवक्रया सम्बन्िमा सझुाव गने, 
(ज) अन्तवााताामा पूणातः मौनलक, वस्तगुत प्रश्न गरी पूवााग्रहरवहत तवरले मूल्याङ्कन गने, 
(झ) अन्तवााताा अवनििर सबै संलग्न सदस्यहरुको ध्यान अन्तवााताामै केशन्ित गने, अन्तवााताा 

अवनििर अन्तवाातााकतााले पनरका, पसु्तक पढ्न े वा मोबाइल प्रयोग गनेजस्ता कुन ै
असान्दनिाक काया नगने, 

(ञ) अन्तवााताामा िए गरेका पिहरुबारे अन्तवााताापश्चात ्पनन ििाा, पररििाा नगने, र 

(ट) अन्तवााताा सनमनतका अध्यिले अन्तवााताा सनमनतका अन्य सदस्यहरुको सहमनत नलँदै 
उम्मेदवारलाइा िन्यवाद ददइा अन्तवााताा सवकएको सङ्केत गने। 

 

५७. अन्तवाातााकतााले ध्यान ददनपुने कुराहरुः अन्तवाातााकतााले अन्तवााताा नलदा देहायको कुरामा ध्यान 
ददनपुनेछः 

(क) उम्मेदवारको व्यशक्तगत वववरण (Bio-data) तर्ा सम्बशन्ित ववषयमा केशन्ित िइा प्रश्न 
गने, 

(ख) उम्मेदवारको शैशिक उपानि, अनिरुशि, मनोवशृत्त र पदका स्तरसँग तालमेल हनुे गरी 
प्रश्न गने, 

(ग) उम्मेदवारको व्यशक्तगत सोखहरु, सामाशजक एवं अनतररक्त वक्रयाकलापमा के कस्तो 
संलग्नता छ जानकारी नलने, 

(घ) अन्तवााताा सनमनतका सबैले सम्िव िएसम्म बराबर समय वविाजन गने, 
(ङ) अन्तवााताा नलन आउन ुअगानड सम्बशन्ित ववषयका प्रश्नहरु बारे तयारी रहने, 
(ि) अन्तवााताा  नलँदा सहज वातावरणको सजृना गने, उम्मेदवारलाइा केरकार नगने, 
(छ) सरल, बोिगम्य र स्पष्ट िाषामा प्रश्न सोध्ने, 
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(ज) समसामवयक रावष्ट्रय तर्ा अन्तरावष्ट्रय ववषयका ववववि िेर जस्तै आनर्ाक, सामाशजक, 
राजनीनतक, वैज्ञाननक आदद बारेको सामान्य जानकारी नलने, 

(झ) उम्मेदवारले उत्तर ददन नसकेका ववषय िेरमा दोहोर ्याएर प्रश्न नगने, 
(ञ) दिले आफ्नो िेरसँग सम्बशन्ित ववषयमा प्रश्न गने, 
(ट) एक पटकमा एउटा मार प्रश्न सोध्ने, पूरक प्रश्न गदाा दइुा प्रश्न नबि अन्तरसम्बशन्ित 

प्रश्नहरु सोध्ने,  

(ठ) प्रश्नको जवटलता हेरी उत्तर ददने वातावरण बनाउन सामान्य सङ्केत ददइा उम्मेदवारलाइा 
उत्तर ददन सकिर प्रोत्सावहत गने, 

(ड) लामो समयसम्म एउटै ववषयमा मार प्रश्न नसोध्ने, 
(ढ) उम्मेदवारको जवाफप्रनत अनावश्यक रुपमा कडा प्रनतक्रया नददने, 
(ण) आफूले सोिेको ववषयमा आफैले उत्तरको व्या्या नगने, 
(त) प्रश्नको जवाफबाट उम्मेदवारको ज्ञान, व्यशक्तत्व, ननणाय गने िमता, सहयोगी िावना, 

नहडबडाउने बानी आदद समेतको मूल्याङ्कन गने, 
(र्) अन्तवााताामा उम्मेदवारलाइा ददने वा ददएको अङ्क बारे अरुले र्ाहा नपाउने गरी गोप्य 

रुपले ददने। 

पररच्छेद -११ 

अशन्तम ननतजा प्रकाशन तर्ा नसफाररससम्बन्िी व्यवस्र्ा 
५८. योग्यताक्रम सूिी तयार गनेः (१) परीिाको सम्पूणा प्रवक्रया समाप्त िएको पाँि ददननिर देहायमा 

उल्लेशखत अङ्क जोडी अनसूुिी-32 बमोशजमको फाराममा योग्यताक्रम सूिी तयार गनुापनेछः 
(क) नलशखत परीिाको प्राप्ताङ्क, 
(ख) मनोवैज्ञाननक व्यशक्तत्व परीिण, सामूवहक छलफल, प्रयोगात्मक तर्ा सो बाहेक 

अन्य परीिा हनुेमा त्यस्ता परीिामा प्राप्त गरेको अङ्क, 
(ग) अन्तवाातााको औषत अङ्क र  

(घ) शैशिक योग्यताको अङ्क। 

(२) एकीकृत परीिा प्रणाली अन्तगातको ववज्ञापनको योग्यताक्रम सूिी तयार गदाा दफा ५4 
बमोशजम उम्मेदवारले िरेको प्रार्नमकताक्रमका आिारमा सेवा/समूह/उपसमूहको पदसङ्ख्याका 
आिारमा छुट्टाछुटै रुपमा एकै पटक गनुापनेछ। 

(३) योग्यताक्रम सूिी तयार गनाको लानग उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अङ्क तानलकाको नसलबन्दी 
खाम खोल्दा सोको मिुलु्का गरी नमनत र समय समेत उल्लेख गरी सशिवबाट स्वीकृत गराएर मार 
खोल्नपुनेछ। 

(४) दफा ४8 को खण्ड (घ) बमोशजम सम्बशन्ित शाखाबाट नलशखत परीिाको ननतजा 
प्रकाशन िएकामा उपदफा (१) र (२) बमोशजम योग्यताक्रम सूिी तयार गनाका लानग अनसूुिी-33 
बमोशजम नडकोड गनुापनेछ। 
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५९. योग्यताक्रमको सूिी प्रकाशन गनेः (१) योग्यताक्रमको सूिी प्रकाशन गदाा पवहलो ववज्ञापन र ववज्ञापन 
निरको समावेशी समूहको क्रमानसुार योग्यताक्रम सूिी पवहले प्रकाशन गनुापनेछ। 

         तर पवहले प्रकाशशत ववज्ञापन वा ववज्ञापन निरको समावेशी समूहको क्रमानसुारको अङ्क पूरा 
िइसकेको रहेनछ िने क्रमशः सो क्रम पनछको अङ्क पगेुका ववज्ञापनहरु वा ववज्ञापन निरको समावेशी 
समूहको क्रमानसुारको योग्यताक्रम सूिी प्रकाशन गना बािा पनेछैन। 

(२) उपदफा (१) को प्रनतबन्िात्मक वाक्याँशमा जनुसकैु कुरा लेशखएको ियतापनन कुन ै
उम्मेदवार समान तहका एकिन्दा बढी ववज्ञापनमा नलशखत परीिाबाट उत्तीणा िएकोमा पनछल्लो 
क्रममा रहेको ववज्ञापनको अङ्क पूरा ियतापनन पवहले अन्तवााताा सम्पन्न िएको ववज्ञापनको योग्यताक्रम 
प्रकाशशत निएसम्म त्यस्तो ववज्ञापनको योग्यताक्रम प्रकाशन गररनेछैन। 

 

६०. एकमषु्ट योग्यताक्रमको सूिी प्रकाशन गनेः (१) दफा ५9 बमोशजम योग्यताक्रमको सूिी प्रकाशन 
गदाा एउटै परीिाको माध्यमबाट नसफाररस हनुे खलुा तर्ा समावेशी समूहका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको 
कुल अङ्कको आिारमा एकमषु्ट योग्यताक्रम सूिी समेत तयार गरी अनसूुिी-34 को ढाँिामा प्रकाशन 
गनुापनेछ। 

         (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन एकीकृत परीिा प्रणाली अन्तगात 
िएको परीिाको माध्यमबाट नसफाररस हनुे खलुा तर्ा समावेशी समूहका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको 
कूल अङ्कको आिारमा सेवा/समूह/उपसमूहको एकमषु्ट योग्यताक्रम सूिी तयार गरी प्रकाशन 
गनुापनेछ। 

 

61. नसफाररस पठाउनेः स्र्ायी ननयशुक्तको लानग दफा 59 बमोशजम प्रकाशशत योग्यताक्रम सूिीअनसुार 
छनौट िएका उम्मेदवारहरुको नाम ननयशुक्तका लानग सम्बशन्ित ननकाय वा कायाालयमा नसफाररस 
पठाउँदा सम्बशन्ित उम्मेदवारको दरखास्त फाराम एक प्रनत र सो सार् पशे िएका प्रमाणपरका 
प्रनतनलवपहरु सार् पठाउन ुपनेछ। 

 

62. अस्र्ायी ननयशुक्तका लानग नसफाररस गनेः ननयमावलीको ननयम ३5 बमोशजम अस्र्ायी ननयशुक्तको 
लानग नसफाररस गदाा देहायको क्रमअनसुारका उम्मेदवारलाइा नसफाररस गनुा पनेछः 

(क) खलुा तफा को वैकशल्पक सूिीमा समावेश िएका उम्मेदवारलाइा, 
(ख) ववज्ञापन नम्बरको क्रमअनसुार समावेशी समूहतफा  वैकशल्पक सूिीमा समावेश िएका 

उम्मेदवारलाइा, 
(ग) खलुा तफा को अस्र्ायी सूिीमा समावेश िएका उम्मेदवारलाइा। 

 

६3. वैकशल्पक उम्मेदवारको सूिी सम्बन्िमाः (१) ननयमावलीको ननयम 33 बमोशजम वैकशल्पक उम्मेदवार 
नसफाररस गदाा वैकशल्पक उम्मेदवारको योग्यताक्रम सूिीको आिारमा क्रमशः नसफाररस गररनेछ ।  

   (२) एकीकृत र संयकु्त परीिा हनुे पदका हकमा वैकशल्पक उम्मेदवारको सूिी प्रकाशन 
गदाा सम्बशन्ित सेवा, समूह वा उपसमूहका लानग तोवकएको न्यूनतम शैशिक योग्यताको आिारमा 
सम्िाव्य उम्मेदवार िएको सेवा, समूह वा उपसमूह खलुाई प्रकाशन गनुापनेछ ।  
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   (३) एकीकृत र संयकु्त परीिा हनुे पदका हकमा उपदफा (१) बमोशजम वैकशल्पक 
उम्मेदवार नसफाररस गदाा उपदफा (२) बमोशजम सम्बशन्ित सेवा, समूह वा उपसमूहका लानग सम्िाव्य 
उम्मेदवार कायम िएको आिारमा वैकशल्पक उम्मेदवारको योग्यताक्रमको सूिीअनसुार क्रमशः 
नसफाररस गररनेछ। 

 

पररच्छेद  -१२ 

ननरीिण तर्ा अनगुमनसम्बन्िी व्यवस्र्ा 
 

64. ननरीिण गराउन सक्नेः (१) संवविान, ऐन, ननयमावली र अन्य प्रिनलत कानून तर्ा आयोगले समय 
समयमा तोकेको कायाववनि र शताबमोशजमको ननयशुक्त, बढुवा र वविागीय कारवाही िएको छ छैन 
िने्न सम्बन्िमा आयोगले प्रदेश सरकारका ववनिन्न मन्रालय, सशिवालय, वविाग, ननदेशनालय, 
कायाालय, स्र्ानीय तह, प्रदेशस्तरका संगदठत संस्र्ा, प्रदेश प्रहरी, स्र्ानीय तहका संगदठत संस्र्ा, 
प्रदेश कानून बमोशजम गदठत अन्य संस्र्ा र कायाालय समेतको ननरीिण गराउन सक्नेछ।  

(२) आयोगबाट ननरीिणका लानग खवटएका पदानिकारी वा कमािारीले हेना मागेको फाइल 
कागजात तर्ा वववरण सम्बशन्ित प्रमखु वा कमािारीले उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

(३) ननरीिणमा खवटने पदानिकारी वा कमािारीले अनसूुिी-३5 बमोशजमको वववरण तर्ा 
सझुावसवहतको ननरीिण प्रनतवेदन आयोग समि पेश गनुापनेछ। 

 

65. ननरीिण गदाा हेनुापने मूलितू ववषयहरुः आयोगबाट ननरीिण कायामा खवटने कमािारीले ननरीिण गदाा 
देहायका ववषयमा ननरीिण गनुा पनेछः 

      (क) पदपूनतासम्बन्िी 
(१) सेवा समूहसम्बन्िी प्रिनलत कानूनबमोशजम ररक्त पदपूनताका कारवाही अगानड बढाएको 

छ, छैन, 
(२) सेवा समूहसम्बन्िी प्रिनलत कानूनबमोशजम स्वतः खारेज हनुे पदमा कुनै पदपूनता िए, 

निएको, 
         (३) आयोगबाट अनिकार प्रत्यायोजन िएको वा नसफाररस िए बाहेक कुनै व्यशक्तलाइा अस्र्ायी 

ननयशुक्त गररएको छ, छैन, 
(४) सेवा समूहसम्बन्िी प्रिनलत कानूनबमोशजम कायम मकुायम मकुरर िएको छ, छैन, 

         (५) आयोगको परामशा बेगर अस्र्ायी तर्ा कायम मकुायमको म्याद र्प गररएको छ, छैन, 
         (६) पद ररक्त निइा वा पद नसजाना निइा कमािारीको ननयशुक्त िएको छ, छैन, 
         (७) आयोगबाट प्रत्यायोशजत अनिकारबमोशजम समयमै पदपूनता िएको छ, छैन र पदपूनता 

िएकोमा आयोगबाट ननिााररत कायाववनिको अबलम्वन िएको छ, छैन, र 

         (८) सेवा समूह उपसमूह पररवतान गररएकामा आयोगको परामशा नलइएको छ, छैन। 

      (ख) बढुवासम्बन्िी 
(१) बढुवाको सूिनामा आवश्यक पने सेवा अवनि, शैशिक योग्यता, बढुवा हनुे पदका वववरण 

र सङ्ख्या, पद ररक्त िएको कायाालय, ननवेदन ददने म्याद र स्र्ान खलुाइा सूिना प्रकाशशत िएको 
छ, छैन, 
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(२) सेवा, समूहसम्बन्िी प्रिनलत कानूनबमोशजम ननिााररत प्रनतशतअनसुार पदसङ्ख्या ननिाारण 
िएपनछ बढुवाको कारवाही िएको हो, होइन, 

         (३) बढुवासम्बन्िी कारवाही समयमै िएको छ, छैन, 
         (४) बढुवा सनमनतले ननयमानसुार मूल्याङ्कन (अङ्क गणना) गरेको छ, छैन,। 

     (ग) बढुवा उजरुीसम्बन्िी 
         (१) आयोगबाट प्रत्यायोजन िएअनसुार उजरुी सनु्न पाउने ननकायले उजरुी हेरेको हो, होइन, 
         (२) उजरुीका मु् य बुदँाहरु उपर राम्ररी छानवीन गरी उजरुी सनेु्न ननकायले कारवाही 

टुङ्खग्याएको छ, छैन, र 

         (३) बढुवा उजरुीसम्बन्िमा िएको ननणाय उपर अदालतमा ररट ननवेदन परेको छ, छैन। 

    (घ) वविागीय सजायसम्बन्िी  

(१) वविागीय सजाय गना समयमै कारवाही िलाइएको छ, छैन, 
         (२) कुनै कमािारीलाइा वविागीय सजाय गदाा आयोगको परामशा नलइएको छ, छैन, 
         (३) वविागीय सजायका लानग आयोगबाट प्राप्त परामशा समयमै कायाान्वयन िएको छ, छैन,र  

         (४) वविागीय सजायसम्बन्िी फाइल दठक दरुुस्त राशखएको छ, छैन। 

 

66. ननरीिण गने कायाप्रवक्रयाः आयोगबाट ननरीिण कायामा खवटन ेपदानिकारी वा कमािारीले देहायको 
प्रवक्रया अपनाउन ुपनेछः 

(क) सवाप्रर्म ननरीिण गना खवटएको कायाालयको प्रमखु वा सम्बशन्ित शाखामा सम्पका  गने, 
         (ख) स्वीकृत कुल दरबन्दी, पदपूनताका अवस्र्ा र तररका सम्बन्िी वववरण अनसूुिी-३7 

बमोशजमको फाराममा िना लगाउने, 
         (ग) बढुवा सम्बन्िी वववरण तर्ा कमािारीलाइा िएको वविागीय कारवाही सम्बन्िी वववरण 

ननिााररत फाराममा िना लगाउने, 
         (घ) फाराम िने तररकाका ववषयमा जानकारी ददने, 
         (ङ)  खण्ड (ख) र (ग) बमोशजमका वववरणहरु सम्बशन्ित फाइल हेरी रुज ुगने, 
         (ि) पदपूनतासम्बन्िी कारबाहीको वववरण हेरी प्रिनलत कानून बमोशजमको कारबाही िए 

निएको हेने, 
         (छ) ननरीिणको क्रममा प्रमाणका रुपमा नलन आवश्यक देशखएका कागजातहरुको प्रनतनलवप 

समेत नलने, 
         (ज) ननरीिणकतााले ननरीिण गररएको कायाालयको ननरीिण पशुस्तकामा ननरीिणका क्रममा 

देशखएका मु् य ववषयहरुलाइा उल्लेख गरी दस्तखत समेत गने , 
         (झ) आयोगबाट ववनिन्न समयमा िएका पररपरअनसुार काम कारबाही िए निएको र 

ननरीिणको क्रममा देशखएका अन्य आवश्यक कागजातहरुको ननरीिण गने। 

 

६7. अनगुमन गना सक्नेः (१) प्रदेश प्रहरी सेवा सञ्चालन गने ननकाय तर्ा सामान्य नसद्धान्तका सम्बन्िमा 
परामशा नलएका संगदठत संस्र्ाले सामान्य नसद्धान्तका सम्बन्िमा आयोगबाट प्राप्त परामशा कायाान्वयन 
गरे नगरेको सम्बन्िमा आयोगले अनगुमन गनासक्नेछ। 

(२) आयोगबाट अनगुमन कायामा खवटने पदानिकारी वा कमािारीले देहायको प्रवक्रया अपनाउन ु
पनेछः 
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(क) अनगुमन गना खवटएको ननकाय वा कायाालयलाइा आयोगबाट ददइएको 
परामशासम्बन्िी वववरण सारै् लगी सम्बशन्ित ननकायको प्रमखुसँग सम्पका  गने, 

(ख) अनगुमन गररएको ननकाय वा संस्र्ाको स्वीकृत कूल दरबन्दी, पदपूनताका अवस्र्ा 
र तररकासम्बन्िी वववरणका लानग अनसूुिी-37 बमोशजमको फाराम िना लगाउने, 

(ग) अनगुमन गररएको वषामा िएका सरुु ननयशुक्त, बढुवा ननयशुक्त र कमािारीलाइा िएको 
वविागीय कारबाहीसम्बन्िी वववरण ननिााररत फाराममा िना लगाउने, 

(घ) खण्ड (ख) र (ग) बमोशजमका वववरणहरु सम्बशन्ित फाइल हेरी रुज ुगने, 
(ङ) पदपूनतासम्बन्िी कारबाही गदाा सम्बशन्ित ननकाय वा संस्र्ाले आयोगको परामशा 

कायाान्वयन गरे नगरेको हेने, 
(ि) अनगुमनको क्रममा प्रमाणको रुपमा नलन आवश्यक देशखएका कागजातहरुको 

प्रनतनलवप समेत नलने, र 
(छ) अनगुमनमा खवटने पदानिकारी वा कमािारीले खण्ड (ख) र (ग) बमोशजमको वववरण 

तर्ा सझुावसवहतको अनगुमन प्रनतवेदन तयार गरी आयोग समि पेश गने।  

 

६8. ननरीिण तर्ा अनगुमन प्रनतवेदन उपरको कारबाहीः (१) दफा 66 वा ६7 बमोशजम प्राप्त ननरीिण 
वा अनगुमनसम्बन्िी प्रनतवेदनका प्रमखु ववषयहरु समावेश गरी प्रशासन तर्ा ननरीिण शाखाले समग्र 
प्रनतवेदन आयोगसमि पेश गनुापनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रनतवेदनमा कैवफयत देशखएका ववषयमा आयोगले सम्बशन्ित 
ननकायलाइा त्यस्तो काम कारबाही सच्याउन लगाउन वा रद्द गने आदेश ददन सक्नेछ। 

             

पररच्छेद -१३ 

बढुवा उजरुीसम्बन्िी व्यवस्र्ा 
 

६9. बढुवा उजरुी ददन सक्नेः (१) ज्येष्ठता र कायासम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा िएको बढुवा, कायािमताको 
आिारमा िएको बढुवा, कायासम्पादन तर्ा अनिुवको मूल्याङ्कनबाट हनुे बढुवा समायोजन नसफाररसमा 
शित्त नबझु्न ेसम्बशन्ित कमािारीले सेवा, समूहसम्बन्िी प्रिनलत कानूनमा तोवकएको म्यादनिर आयोग 
वा आयोगले तोकेको बढुवा उजरुी सनेु्न अनिकारीसमि उजरुी ननवेदन ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम उजरुी गना िाहने सम्बशन्ित कमािारीले आफ्नो उजरुीमा देहायका 
कुराहरु खलुाएको हनुपुनेछः 

(क) उजरुीकतााको नाम, र्र, ठेगाना, पद र ननज कायारत कायाालय, 
            (ख) कसको ववरुद्ध उजरुी गना िाहेको हो सोको वववरण, 
            (ग) कुन नमनतको बढुवा नसफाररस वा सूिना ववरुद्ध उजूरी गना िाहेको हो त्यस्तो 

नसफाररस वा सूिनाको प्रनतनलवप, 
            (घ) उजरुीको शजवकर एवं दावी र सोसँग सम्बशन्ित कानून, नशजर र नसद्धान्तको वववरण,  

            (ङ) आफ्नो दावी शजवकरलाइा पषु्ट याइ गने आिार, र 

            (ि) अन्य प्रासविक कुराहरु। 
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70. र्प प्रमाणहरु पेश गना सक्नेः (१) आयोग समि बढुवा उपरको उजरुी ददइसकेपनछ त्यस्तो उजरुी 
उपर आयोगबाट ननणाय नहुँदै सम्बशन्ित कमािारीले सो ननणायमा सघाउ पगु्न ेकुनै र्प प्रमाण फेला 
परेमा ननवेदनसार् संलग्न गरी आयोग समि पेश गनासक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम पेश हनु आएको प्रमाण समेतका आिारमा आयोगले बढुवा उजरुी 
उपर ननणाय गनुापनेछ। 

 

71. र्प प्रमाण कागजातहरु माग गना सवकनेः (१) बढुवा उजरुी सनुवुाइको नसलनसलामा कुन ैर्प प्रमाण 
कागजातहरु आवश्यक छ िने्न लागेमा आयोगले उजरुकताा वा सम्बशन्ित ननकायलाइा त्यस्तो प्रमाण 
कागजातहरु उपलब्ि गराउन लगाउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम आयोगबाट माग िएका कागजात सम्बशन्ित ननकाय वा कमािारीले 
पर प्राप्त गरेको नमनतले सात ददननिर आयोगमा पेश गनुापनेछ। 

 

72. बढुवा उजरुीको ननणायः बढुवा उजरुी उपर आयोगले ननणाय गदाा उजरुकतााले नलएको महत्वपूणा 
आिार एवं शजवकरहरुको सम्बन्िमा त्यस्तो आिार एवं शजवकरहरु सदर वा खण्डन के िएका हनु,् 
कुन कानून, नसद्धान्त एवं ननणाय कागजातका आिारमा शजवकरहरु सदर वा खण्डन गरीएका हनु ्िन्न े
कुराहरु ननणायमा खलुाई अनसूुिी-36 बमोशजमको ढाँिामा ननणाय गनुापनेछ। 

 

73. बढुवा उजरुी उपर कारबाही नहनुेः  देहायबमोशजम ररत नपगेुको बढुवा उजरुी उपर कुनै कारबाही 
गररन ेछैनः 

(क) सेवा समूहसँग सम्बशन्ित प्रिनलत कानूनमा उल्लेशखत म्यादनिर आयोगमा दताा निएको, 
         (ख) उजरुी दस्तरु बझुाएको रनसद उजरुीसार् संलग्न निएको र 

         (ग) ननयमावलीको ननयम 39 को उपननयम (१) र (२) बमोशजमको प्रवक्रया नपगेुको। 

                               

पररच्छेद  -१४ 

परामशासम्बन्िी व्यवस्र्ा 
 

७4. सेवाको शतासम्बन्िी कानूनको ववषयमा परामशा माग गने तररकाः (१) प्रदेश ननजामती सेवा, प्रदेशको 
अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगदठत संस्र्ाको सेवा, स्र्ानीय सरकारी सेवा तर्ा स्र्ानीय तहको संगदठत 
संस्र्ाको सेवाका शतासम्बन्िी कानूनको ववषयमा आयोगको परामशा नलँदा सेवा समूह सञ्चालन गने 
मन्रालय, सशिवालय वा स्र्ानीय तह वा सम्बशन्ित संगदठत संस्र्ाको केन्िीय कायाालयमाफा त परामशा 
माग गनुापनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम परामशा माग गदाा आयोगसँग परामशा माग गने ववषयको  प्रदेश 
सरकार वा सम्बशन्ित स्र्ानीय तहको कायापानलका, सम्बशन्ित संगदठत संस्र्ाको केन्िीय ननकायको 
ननणाय संलग्न गनुापनेछ।  

(३) प्रदेश ननजामती सेवा, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा र प्रदेश संगदठत संस्र्ाको सेवा, 
स्र्ानीय सरकारी सेवा तर्ा स्र्ानीय तहको संगदठत संस्र्ाको सेवाको शतासम्बन्िी कुनै नयाँ कानून 
बनाउन वा िैरहेको कानूनमा संशोिन गनुापरेमा सोको कारण र आवश्यक वववरणसमेत खलुाइा 
आयोगमा पठाउन ुपनेछ। 
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(४) प्रदेश ननजामती सेवा, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा र प्रदेश संगदठत संस्र्ाको सेवा, 
स्र्ानीय सरकारी सेवा तर्ा स्र्ानीय तहको संगदठत संस्र्ाको सेवा गठन गना आयोगको परामशा माग 
गदाा सेवा गठनको उदे्दश्य, त्यस्तो सेवा अन्तगातको समूह वा उपसमूह तर्ा तह वविाजन, ननयशुक्त, 
बढुवा र सेवाका अन्य शताहरु तर्ा प्रदेश ननजामती सेवा, स्र्ानीय तहको सेवा, प्रदेश सरकार र 
स्र्ानीय तहको अन्य सेवा अन्तगातका ववनिन्न सेवासँग राख्नपुने एकरुपता, समन्वय र सामञ्जस्यका 
कुराहरु समेत स्पष्ट पारी आयोगमा पठाउन ुपनेछ।  

 

75. सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतान गना परामशा माग गने तररकाः  कुनै एक प्रकारको प्रदेश ननजामती 
सेवाको पदबाट अको प्रकारको प्रदेश ननजामती सेवाको पदमा वा एक प्रकारको स्र्ानीय तहको 
पदका सेवाबाट अको प्रकारको स्र्ानीय तहको पदका सेवामा वा प्रदेशको अन्य सरकारी सेवाबाट 
प्रदेश ननजामती सेवामा लान वा स्र्ानीय तहको अन्य सेवाको पदबाट स्र्ानीय तहको पदका सेवामा 
लान उम्मेदवारको उपयकु्तताको ववषयमा आयोगको परामशा माग गदाा देहाय अनसुारका कागजात 
संलग्न िएको हनुपुनेछः 

(क) सम्िाव्य उम्मेदवारको नाम, ठेगाना, शैशिक योग्यता, अनिुव र ननयशुक्तसम्बन्िी अन्य 
वववरण खलुाइा अनसूुिी-37 मा तोवकएअनसुारको फाराम, 

(ख) सेवा, समूह पररवतान गना सम्बशन्ित आयोग वा ननकायको सहमनत नलनपुने पदका लानग 
सम्बशन्ित आयोग वा ननकायको र अन्य पदका हकमा सेवा समूह सञ्चालन गने 
मन्रालयको सहमनत, 

(ग) सम्बशन्ित सेवा, समूहसम्बन्िी प्रिनलत कानूनले तोकेको आिार र औशित्यको पवुष्ट हनु े
गरी अश्तयारवालाले सेवा, समूह पररवतान गनुापने कारण खलुाएको कागजात, 

(घ) सेवा, समूह पररवतान गने बारेको प्रदेश सरकार वा स्र्ानीय तहको कायापानलकाको ननणाय 
र 

(ङ) पद वा दरबन्दी खारेज िइा कमािारीको शैशिक योग्यता तर्ा तानलमसँग नमल्दो पदमा 
सेवा, समूह पररवतान गना सो वववरणसवहत पररवतान हनुे पदका लानग आवश्यक पने 
योग्यताका प्रमाणपरको प्रनतनलवप। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतान गना परामशाका लानग पठाउँदा 
उक्त कमािारीले सेवा पररवतानका लानग सात वषा, समूह पररवतानका लानग पाँि वषा र उपसमूह 
पररवतानका लानग तीन वषा हाल कायारत पदमा सेवा अवनि पूरा गरेको हनुपुनेछ। 

(३)  सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतान गना परामशा माग िइा आएमा आयोगले नलशखत तर्ा 
अन्तवााताा र प्रयोगात्मक परीिा आवश्यक पने पदका लानग प्रयोगात्मक परीिा समेतबाट त्यस्तो 
उम्मेदवारको उपयकु्तताको परीिण गरी परामशा ददनपुनेछ। 

(४) सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतान गना उम्मेदवारको उपयकु्तताको ववषयमा नलइने नलशखत 
परीिाको पाठ्यक्रम पररवतान हनुे सम्बशन्ित पदका लानग आयोगबाट ननिााररत पाठ्यक्रमको 
सेवासम्बन्िी एउटा परमा परीिा नलनपुनेछ। पाठ्यक्रम ननमााण हनु बाँकी पदमा सेवा, समूह, 
उपसमूह पररवतान गनुापने िएमा सोका लानग छुटै्ट पाठ्यक्रम ननमााण गनुापनेछ। 

(५) सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतान गना उम्मेदवारको उपयकु्तताको ववषयमा नलइने नलशखत 
परीिाको उत्तीणााङ्क पिास प्रनतशत हनुेछ। 
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(६) आयोगबाट ननिााररत वावषाक कायातानलकाअनसुार ववज्ञापन हनुे सम्बशन्ित पदका परीिासँगै 
सेवा, समूह, उपसमूह पररवतान हनुे उम्मेदवारको उपयकु्तताको परीिण गना नलशखत परीिा नलनपुनेछ। 

तर वावषाक कायातानलकामा समावेश निएका पदका हकमा आयोगले छुटै्ट परीिा नलन 
सक्नेछ।   

(७) उम्मेदवारको उपयकु्तताको ववषयमा नलइएको नलशखत परीिामा उत्तीणााङ्क प्राप्त नगरेका 
उम्मेदवारलाइा सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतान गना नसफाररस गररनेछैन। 

 

76. वविागीय सजायका ववषयमा परामशा माग गने तररकाः प्रदेश ननजामती सेवा, प्रदेशको अन्य सरकारी 
सेवा वा स्र्ानीय सरकारी सेवाको कमािारीलाई वविागीय सजायका लानग आयोगको परामशा माग 
गना देहाय बमोशजमको प्रवक्रया पूरा गरेको हनुपुनेछः 

(क) वविागीय सजायका लानग सेवा, समूहसम्बन्िी प्रिनलत कानूनबमोशजम सजाय गना 
अनिकार प्राप्त अनिकारीले कारवाही र सजाय प्रस्ताव गरेको, 

(ख) सम्बशन्ित कमािारीलाइा लगाइएको अनियोग र सजाय कुन कानून अन्तगातको हो सो 
कुरा स्पष्ट खलुाएको, 

(ग) सजाय प्रस्ताव गनुा पूवा सम्बशन्ित कमािारीलाइा आफ्नो सफाइ पेश गनाका लानग पयााप्त 
मौका ददएको,  

(घ) अनिकार प्राप्त अनिकारीले सम्बशन्ित कमािारीले ददएको सफाइ वा स्पष्टीकरण उपर 
यर्ोशित मूल्याङ्कन गरी सो सफाइ वा स्पष्टीकरणका बारेमा व्यक्त गरेको प्रनतवक्रया 
फाइल संलग्न रहेको, 

(ङ) कुन कसरु वापत कुन सजाय गना खोशजएको हो कसरु खलुाइा सजाय प्रस्ताव गररएको, 
र 

(ि) सम्बशन्ित अनिकृतको दस्तखत गरी कायाालयको छापसमेत लगाइा ननयमावलीको 
अनसूुिी-६ बमोशजमको फाराम फाइल संलग्न गरेको। 

 

७7. सामान्य नसद्धान्तको ववषयमा परामशासम्बन्िी व्यवस्र्ाः (१) प्रदेश ननजामती सेवा, प्रदेशको अन्य 
सरकारी सेवा र प्रदेश संगदठत संस्र्ाको सेवा, स्र्ानीय सरकारी सेवा तर्ा स्र्ानीय तहको संगदठत 
संस्र्ाको सेवा वा पदमा सरुु ननयशुक्त वा बढुवा ननयशुक्त गदाा र त्यस्तो सेवाका कमािारीलाइा वविागीय 
कारबाही गदाा अपनाउनपुने सामान्य नसद्धान्तको ववषयमा आयोगको परामशा नलँदा सेवा, समूह सञ्चालन 
गने मन्रालय, सशिवालय वा स्र्ानीय तह वा सम्बशन्ित संगदठत संस्र्ाको केन्िीय कायाालय माफा त 
माग गनुापनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम परामशा माग गदाा सेवा, समूह सञ्चालन गने मन्रालय, सशिवालय 
वा स्र्ानीय तह वा सम्बशन्ित संगदठत संस्र्ाको केन्िीय कायाालयको रायसवहतको नसफाररस र ननणाय 
समेत संलग्न गनुापनेछ। 

(३) प्रदेश ननजामती सेवा, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा र प्रदेश संगदठत संस्र्ाको सेवा, 
स्र्ानीय सरकारी सेवा तर्ा स्र्ानीय तहको संगदठत संस्र्ाको सेवाको पदमा ननयशुक्त र बढुवा गदाा 
अपनाउनपुने सामान्य नसद्धान्तको ववषयमा आयोगको परामशा माग गदाा सम्बशन्ित मन्रालय वा 
स्र्ानीय तह वा संस्र्ामाफा त माग गनुापनेछ।  
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(४) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा ननयशुक्त र बढुवा गदाा अपनाउनपुने सामान्य नसद्धान्तको 
ववषयमा आयोगको परामशा माग गदाा प्रदेश सरकारको ननणायसवहत सम्बशन्ित मन्रालयमाफा त माग 
गनुापनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोशजम परामशा माग गदाा सम्बशन्ित मन्रालयको रायसवहतको नसफाररस  
र ननणाय समेत संलग्न गनुापनेछ। 

(६) पिास प्रनतशत वा सोिन्दा बढी शेयर वा जायजेर्ामा प्रदेश सरकारको वा स्र्ानीय 
तहको स्वानमत्व वा ननयन्रण िएको संगदठत संस्र्ाको सेवाका कमािारीहरुको सेवाका सतासम्बन्िी 
प्रिनलत कानून र त्यस्तो सेवाका पदका ननयशुक्त, बढुवा र वविागीय कारबाही गदाा अपनाउन ुपने 
सामान्य नसद्धान्तको ववषयमा त्यस्तो संस्र्ाले आयोगसँग परामशा गनासक्नेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोशजम सामान्य नसद्धान्तको ववषयमा आयोगको परामशा माग गदाा 
देहायका वववरण संलग्न गरी माग गनुापनेछः 

(क) सम्बशन्ित संगदठत संस्र्ा स्र्ापना गने कानूनी व्यवस्र्ा, 
          (ख) सम्बशन्ित संस्र्ाको स्वीकृत ननयमावली वा ववननयमावलीहरु, 
          (ग) परामशा माग गनुापने कारण र सोको पषु्ट याइँ, 
          (घ) परामशा माग गने सम्बन्िी ननणायको प्रनतनलवप, 
          (ङ) सम्बशन्ित मन्रालयको रायसवहतको नसफाररस, र 

          (ि) अन्य प्रासविक कुराहरु। 

(८) यस दफाबमोशजम माग िएको सामान्य नसद्धान्तमा आयोगले परामशा ददनछे। 

 

७8. अस्र्ायी ननयशुक्त ददन ेववषयमा परामशासम्बन्िी व्यवस्र्ाः प्रदेश ननजामती सेवा, प्रदेशको अन्य सरकारी 
सेवा र प्रदेश संगदठत संस्र्ाको सेवा, स्र्ानीय सरकारी सेवा तर्ा स्र्ानीय तहको संगदठत संस्र्ाको 
सेवाको पदमा अस्र्ायी ननयशुक्त गदाा उम्मेदवारको उपयकु्तताको ववषयमा आयोगसँग परामशा माग 
गदाा सम्बशन्ित मन्रालय वा सशिवालय वा स्र्ानीय तहको कायापानलकाको वा सम्बशन्ित संस्र्ाको 
केन्िीय ननकायको ननणाय संलग्न गरी आयोगमा पठाउन ुपनेछ। 

                                 

पररच्छेद  -१५ 

ववववि 

७9. फाइल पेश गने कायाववनिः (१) ननणाय हनुपुने कुनै ववषयमा फाइल पशे गदाा ववषयवस्तकुो संशिप्त 
व्यहोरा र सोसम्बन्िी प्रिनलत कानूनी व्यवस्र्ासमेत उल्लेख गरी सम्बशन्ित शाखाबाट पेश गनुा 
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम पेश िएको फाइलमा देहायअनसुारको प्रवक्रयाअनसुार ननणाय 
गनुापनेछः 

(क) महाशाखा प्रमखुले आफूलाइा अनिकार िएकोमा आफैले ननणाय गने र अन्य ववषयमा 
आफ्नो रायसवहत सशिव समि पेश गने, 

(ख) खण्ड (क) बमोशजम पेश िएको फाइलमा सशिवले आफूलाइा अनिकार िएकोमा 
आफैले ननणाय गने र अन्य ववषयमा आफ्नो रायसवहत आयोगका अध्यि वा 
सम्बशन्ित सदस्य समि पेश गने, 
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(ग) खण्ड (ख) बमोशजम पेश िएको फाइलमा आयोगका अध्यि वा सदस्यले आफूलाइा 
अनिकार िएकोमा आफैले ननणाय गने र आयोगमा पेश गनुा पने ववषयमा आयोगमा 
प्रस्ताव पेश गना स्वीकृत गने, 

(३) उपदफा (२) बमोशजम आयोगमा प्रस्ताव पशे गने ननणाय िएमा सम्बशन्ित शाखाले 
अनसूुिी-38 को ढाँिामा प्रस्ताव तयार गरी महाशाखा प्रमखुसमि पेश गनुापनेछ। 

(४) सम्बशन्ित महाशाखा प्रमखुले उपदफा (३) बमोशजम पेश िएको प्रस्ताव उपर आवश्यक 
अध्ययन गरी प्रस्तावमा उशल्लशखत ववषयमा कुनै हेरफेर गना आवश्यक िएमा सोसमेत गरी सशिव 
समि पेश गनुापनेछ। 

(५)  उपदफा (४) बमोशजम  पेश िएको प्रस्ताव सशिवले आयोगसमि पेश गनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोशजम आयोगमा पेश िएको प्रस्ताव उपर आयोगबाट िएको ननणाय 
समावेश गरी सशिवले कायाान्वयनका लानग सम्बशन्ित महाशाखामा पठाउन ुपनेछ।  

 

80. ववशेषज्ञ वा दिको नामावली तयार गनेः (१) प्रश्नपर ननमााण, प्रश्नपर पररमाजान, उत्तरपशुस्तका 
परीिण, अन्तवााताा, मनोवैज्ञाननक व्यशक्तत्व परीिण, पाठ्यक्रम ननमााण लगायतका आयोगको कामका 
लानग सम्बशन्ित शाखाहरुले सम्बशन्ित ववषयका आवश्यकताअनसुार देहायको कुनै तररका अपनाइा 
ववशेषज्ञ वा दिहरुको नामावली सङ्कलन गनुापनेछः 

(क) ववशेषज्ञ वा दि रहेको संस्र्ामा गइा अनसूुिी-39 बमोशजमको फारामअनसुारको 
वववरण सङ्कलन गरेर, 

(ख) सम्बशन्ित ववशेषज्ञ वा दिहरुको वैयशक्तक वववरण (Bio-data) माग गरेर, वा 
(ग) आयोगको वेबसाइट वा बलेुवटन वा अन्य माध्यमबाट सूिना प्रकाशशत गरेर। 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोशजम दि वा ववशेषज्ञबाट अनसूुिी-४0 
बमोशजम व्यशक्तगत वववरण  र अनिुवसवहतको (Bio-data) िराई अनिलेखमा राशखनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम सम्बशन्ित शाखाले सङ्कलन गरेको ववशेषज्ञ वा दिहरुको सूिी 
आयोगमा स्वीकृनतका लानग पेश गनुापनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोशजम पेश िएको सूिीबाट आयोगबाट नलइने परीिासम्बन्िी कामको 
लानग आयोगले आवश्यकतानसुार ववशेषज्ञ एवं दिहरुको नामावली स्वीकृत गनेछ। 

(५) आयोगले ववशेषज्ञ वा दिको सूिीमा प्रत्येक वषा आवश्यकताअनसुार हेरफेर तर्ा 
अद्यावनिक गनुापनेछ। 

 

81. ववशेषज्ञ वा दिको मनोनयन गनेः (१) दफा 80 बमोशजम आयोगबाट स्वीकृत ववशेषज्ञ वा दिहरु 
मध्येबाट प्रश्नपर ननमााण, प्रश्नपर पररमाजान, उत्तरपशुस्तका परीिण, अन्तवााताा, मनोवैज्ञाननक व्यशक्तत्व 
परीिण, सामूवहक छलफल, पाठ्यक्रम ननमााण लगायतका आयोगको परीिासम्बन्िी काम गराउन 
मनोनयनका लानग सम्बशन्ित शाखाले अध्यिसमि पेश गनुापनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम मनोनयनका लानग पेश िएका ववशेषज्ञ वा दिहरुमध्ये 
परीिासम्बन्िी ववनिन्न काममा सकेसम्म एउटै दि नपने गरी मनोनयन गनुापनेछ। 

 

८2. गोपनीयता कायम गनेः आयोगको कामकारबाही तर्ा गोपनीयता कायम गनुापने परीिासम्बन्िी कायामा 
आवश्यक गोपनीयता कायम राख्न ेदावयत्व सो काममा संलग्न सबै पदानिकारी एवं कमािारीको हनुेछ। 
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८3. जानकारी ददनपुनेः (१) प्रश्नपर ननमााण, प्रश्नपर पररमाजान, उत्तरपशुस्तका परीिण, परीिा सञ्चालन र 
अन्तवााताासम्बन्िी कामसँग सम्बशन्ित शाखामा कायारत आयोगका कुनै कमािारीको कुनै नातेदार 
आयोगद्वारा सञ्चालन हनुे कुनै परीिामा उम्मेदवार िएमा सम्बशन्ित कमािारीले सशिवलाइा जानकारी 
ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको सूिना प्राप्त िएमा त्यस्तो कमािारीलाइा त्यस्तो परीिा सञ्चालन 
सम्बन्िी काममा संलग्न नगराउने वा उपयकु्त तररकाले राख्न ेव्यवस्र्ा गनुापनेछ। 

 

८4. बाशझएमा गनेः यस ननदेशशकामा उल्लेख िएका कुराहरु ऐन तर्ा ननयमावलीसँग बाशझएमा ऐन तर्ा 
ननयमावलीअनसुार नै हनुछे। 

 

८५. बािा अड्काउ फुकाउनेः यस ननदेशशका कायाान्वयन गदाा कुनै वािा अड्काउ परेमा ऐन, ननयम र 
ननदेशशकाको िावना प्रनतकूल नहनुे गरी आयोगले वािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।  
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अनसूुिी -१ 

(दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्ित) 

वावषाक कायातानलका 
पदपूनता कायातानलका (अनिकृत/सहायक तहका ववनिन्न पदहरुको) 

नस.नं. तह पदपूनताका वकनसम ववज्ञापन / सूिना 
प्रकाशन 

परीिा सञ्चालन नल.प.ननतजा अन्तरवाताा र नसफाररस 

 

१ 
ववनिन्न सेवाका अनिकृत एघारौँ तहका 
प्राववनिक र अप्रावविक पदहरु 

     

     

     

     

 

२ 
ववनिन्न सेवाका अनिकृत नवौँ र दशौँ 
प्राववनिक र अप्रावविक पदहरु  

     

     

     

     

 

३ 
ववनिन्न सेवाका अनिकृत सातौँ र आठौँ 
तहका प्राववनिक र अप्राववनिक पदहरु 

     

     

     

     

 

४ 
ववनिन्न सेवाका अनिकृत छैठौँ तहका 
प्राववनिक र अप्राववनिक पदहरु 

     

     

     

     

     

 

५ 
ववनिन्न सेवाका सहायकस्तर िौर्ो र 
पािौँ तहका प्राववनिक र अप्राववनिक 
पदहरु 

     

     

६ िौर्ो तहका प्राववनिक र अप्राववनिक 
पदहरु 
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अनसूुिी -2 
दफा ११ उपदफा (५) सँग सम्बशन्ित 

ववज्ञापन नम्बरको वविाजन 

नस.नं. तह अप्राववनिक प्राववनिक 

१ िौर्ो 10001 10051 

२ पािौँ 10101 10151 
3 छैठौँ 10201 10251 
4 सातौं 10301 10351 
5 आठौं 10401 10451 
6 नवौँ 10501 10551 
7 दशौँ 10601 10651 
8 एघारौँ 10701 10751 
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अनसूुिी -3 

(दफा १२ को (१) सँग सम्बशन्ित) 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

दरखास्त फाराम 

(खलुा/आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीिाका लानग) 

 
(क) उम्मेदवारले दरखास्त फाराम िरेको पद सम्बन्िी वववरण  

१.ववज्ञापन नं. : २.खलुा/आ.प्र.: ३.पदः ४.सेवाः 
५.समूहः ६.उप-समूहः ७.तहः ८. परीिा केन्िः 
९.खलुा प्रनतयोनगताद्वारा पूनता हनु े पदहरु मध्ये ऐनद्वारा तोवकएको समूहका 
उम्मेदवारहरु नबि मार प्रनतस्पिाा गराउन िनी छुयाइएका पदहरुको पदपूनताका 
लानग िएको ववज्ञापनमा दरखास्त ददन ुिएको िए समूह शिन्ह (०) लगाउनहुोस ्। 

(क) मवहला     (ख)आददवासी/जनजानत 

(ग) मिेसी      (घ) दनलत 

(ङ) अपाि      (ि) वपछनडएको िेर 
(ख) उम्मेदवारको वैयशक्तक वववरणः 

 

उम्मेदवारको 
 

नाम, र्र 
(देवनागरीमा) 
(अंग्रजेी ठूलो अिरमा) नलिः 

नागरीकता नं. : जारी गने शजल्लाः नमनतः 
स्र्ायी ठेगाना (क) शजल्लाः (ख) म.न.पा./न.पा./गा.पा. (ग) वडा नं. 
 (घ) टोलः (ङ) मागा/घर नं. : (ि) फोन नं. 
परािार गने ठेगानाः ई-मेलः 
बाबकुो नाम, र्रः आमाको नाम, र्रः 
बाजेको नाम, र्रः पनत/पत्नीको नाम, र्रः 
जन्म नमनत (वव.सं.मा) (ईस्वी सन ्मा) हालको उमेरः .......वषा .......मवहना 

(ग) शैशिक योग्यता/तानलम (दरखास्त फाराम िरेको पदका लानग िावहन ेआवश्यक न्यूनतम शैशिक योग्यता/तानलम मार उल्लेख गने।) 
आवश्यक न्यूनतम योग्यता ववश्वववद्यालय/वोडा/तानलम ददन ेसंस्र्ा शैशिक उपानि/तानलम संकाय शे्रणी/प्रनतशत मूल ववषय 

शैशिक योग्यता      

     

तानलम      

(घ)अनिुव सम्बन्िी वववरण (दरखास्त फाराम िरेको पदका ववज्ञापनका लानग अनिुव तर्ा ववदाको वववरण आवश्यक िएमा मार उल्लेख गने) 

कायाालय पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्र्ायी/अस्र्ायी/करार अवनि 

देशख सम्म 

       
       
       

असािारण नबदा नलएको िए अवनिः .............................. देशख ............................. सम्म ।  

मैले यस दरखास्तमा खलुाएका सम्पूणा वववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदका ववज्ञापनका लानग अयोग्य ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन 
। कुन ैकुरा ढाटँी वा लकुाएको ठहररएमा प्रिनलत कानूनबमोशजम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारले पालन गने िनी प्रिनलत कानून तर्ा यस दरखास्त 
फारामका पषृ्ठहरुमा उल्लेशखत सबै शता तर्ा ननयमहरु पालन गना मञु्जर गदाछु । 

उम्मेदवाराको ल्याप्िे सहीछाप  
 
 
 

उम्मेदवारको दस्तखत 

नमनतः 
 

दाया ँ बाया ँ

आयोगको कमािारीले िने 

रनसद / िौिर नं.: रोल नं.: 
दरखास्त अस्वीकृत िए सोको कारणः 
दरखास्त रुज ुगनेको दस्तखतः  

नमनतः 
 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत 

गनेको दस्तखत 

नमनतः 
िष्टव्यः दरखास्तसार् ववज्ञापनमा उल्लेशखत लगायत ननम्ननलशखत कागजातहरु अननवाया रुपमा आफैले प्रमाशणत गरी पेश गनुापनेछ । 

(१) नेपाली नागरीकताको प्रमाणपरको प्रनतनलपी,  (२) समकिता र सम्बद्धता आवश्यक पनेमा सोको प्रनतनलपी, 
(३) ववज्ञापन िएको पदका लानग तोवकएको न्यूनतम शैशिक योग्यताको प्रमाणपर र िाररनरक प्रमाणपरको प्रनतनलवप (तानलम र अनिुव आवश्यक पनेमा 

सो समेतको प्रनतनलवप) 

(४) नन.से.ऐन २०४९ दफा ७(७) को प्रयोजनका लानग मवहला, आददवासी/जनजानत, मिेसी र दनलत उम्मेदवारले आनर्ाक र सामाशजक रुपमा पछानड 
परेको िने्न प्रमाणको प्रनतनलवप पेश गनुापनेछ ।  

(५) सेवासम्बन्िी ऐन/ननयमावलीमा तोवकएको िए सम्बशन्ित व्यावसावयक पररषदमा नाम दताा िएको प्रमाणको प्रनतनलवप।

कायाालय प्रयोजनका लानग 

परीिार्ीको सङ्कते नं. 
रोल नं./ववज्ञापन नं./सूिना नं. 
 

........../ .............../ ........... 

हालसालै शखिेको 
पासपोटा साइजको पूरै 
मखुाकृनत देशखन ेफोटो 
टाँसी फोटोमा समेत 
पने गरी उम्मेदवारले 

दस्तखत गने 

उम्मेदवारले मानर् उल्लेख गरेका अनिुवको वववरणहरु दठक छ 
िनी प्रमाशणत गने वविागीय प्रमखु/कायाालय प्रमखुको दस्तखत 
नाम, र्रः 
पद/दजााः 
नमनतः                 कायाालयको छाप 
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उम्मेदवारले पालन गनुापने ननयमहरुः 
१. परीिा ददन आउँदा अननवाया रुपमा प्रवेशपर ल्याउन ुपनेछ। प्रवेशपर नबना परीिामा 

बस्न पाइनछैेन। 

२. परीिा हलमा मोबाइल फोनको प्रयोग ननषेि गररएको छ।  

३. नलशखत परीिाको ननतजा प्रकाशशत िएपनछ अन्तवााताा हनु े ददनमा पनन प्रवेशपर 
ल्याउन ुअननवाया छ।  

४. परीिा सरुु हनुिुन्दा ३० नमनेट अगानड घण्टीद्वारा सूिना गरेपनछ परीिा हलमा 
प्रवेश गना ददइनछे। वस्तगुत परीिा सरुु िएको १५ नमनेट पनछ र ववषयगत परीिा 
सरुु िएको आिा घण्टापनछ आउने र वस्तगुत तर्ा ववषयगत दवैु परीिासँगै हनुेमा 
२० नमनेटपनछ आउने उम्मेदवारले परीिामा बस्न पाउनछैेन। 

५. परीिा हलमा प्रवेश गना पाउने समय अवनि (बुँदा नं.४ मा उल्लेख गररएको) 
नबतेको १० नमनटेपछानड मार उम्मेदवारलाई परीिा हल बावहर जान े अनमुनत 
ददइनेछ।  

६. परीिा हलमा प्रवेश गरेपनछ वकताब, कापी, कागज, शिट आदद आफू सार् राख्न ु
हुँदैन। उम्मेदवारले आपसमा कुराकानी र सङ्कते समेत गनुा हुँदैन।  

७. परीिा हलमा उम्मेदवारले परीिाको मयाादा ववपरीत कुन ैकाम गरेमा केन्िाध्यिले 
परीिा हलबाट ननष्ट्काशन गरी तरुुन्त कानूनबमोशजमको कारवाही गनेछ र त्यसरी 
ननष्ट्काशन गररएको उम्मेदवारको सो ववज्ञापनको परीिा स्वतः रद्द िएको मानननेछ।  

८. नबरामी िएको उम्मेदवारले परीिा हलमा प्रवेश गरी परीिा ददन ेक्रममा ननजलाई 
केही िएमा आयोग जवाफदेही हनुछैेन।  

९. उम्मेदवारले परीिा ददएको ददनमा हाशजर अननवाया रुपले गनुापनेछ। 

१०. आयोगले सूिनाद्वारा ननिाारण गरेको कायाक्रमअनसुार परीिा सञ्चालन हनुछे।  

११. उम्मेदवारले वस्तगुत परीिामा आफूलाई प्राप्त प्रश्न परको “कि” उत्तरपशुस्तकामा 
अननवाया रुपले लेख्नपुनेछ। नलेखेमा उत्तरपशुस्तका स्वतः रद्द हनुेछ।  

१२. कुनै उम्मेदवारले प्रश्नपरमा रहेको अस्पष्टताको सम्बन्िमा सोध्न ुपदाा पनन परीिामा 
सशम्मनलत अन्य उम्मेदवारलाई वािा नपने गरी ननरीिकलाई सोध्नपुनेछ। 

 
 
 
 
 

उम्मेदवारले पालन गनुापने ननयमहरुः 
१. परीिा ददन आउँदा अननवाया रुपमा प्रवेशपर ल्याउन ुपनेछ। प्रवेशपर नबना परीिामा 

बस्न पाइनछैेन। 

२. परीिा हलमा मोबाइल फोनको प्रयोग ननषेि गररएको छ।  

३. नलशखत परीिाको ननतजा प्रकाशशत िएपनछ अन्तवााताा हनु े ददनमा पनन प्रवेशपर 
ल्याउन ुअननवाया छ।  

४. परीिा सरुु हनुिुन्दा ३० नमनेट अगानड घण्टीद्वारा सूिना गरेपनछ परीिा हलमा 
प्रवेश गना ददइनछे। वस्तगुत परीिा सरुु िएको १५ नमनेटपनछ र ववषयगत परीिा 
सरुु िएको आिा घण्टा पनछ आउन ेर वस्तगुत तर्ा ववषयगत दवैु परीिा सँगै 
हनुेमा २० नमनेटपनछ आउने उम्मेदवारले परीिामा बस्न पाउनछैेन। 

५. परीिा हलमा प्रवेश गना पाउने समय अवनि (बुँदा नं.४ मा उल्लेख गररएको) 
नबतेको १० नमनेट पछानड मार उम्मेदवारलाई परीिा हल बावहर जान ेअनमुनत 
ददइनेछ।  

६. परीिा हलमा प्रवेश गरेपनछ वकताब, कापी, कागज, शिट आदद आफू सार् राख्न ु
हुँदैन। उम्मेदवारले आपसमा कुराकानी र सङ्कते समेत गनुा हुँदैन।  

७. परीिा हलमा उम्मेदवारले परीिाको मयाादा ववपरीत कुन ैकाम गरेमा केन्िाध्यिले 
परीिा हलबाट ननष्ट्काशन गरी तरुुन्त कानूनबमोशजमको कारवाही गनेछ र त्यसरी 
ननष्ट्काशन गररएको उम्मेदवारको सो ववज्ञापनको परीिा स्वतः रद्द िएको मानननेछ।  

८. नबरामी िएको उम्मेदवारले परीिा हलमा प्रवेश गरी परीिा ददन ेक्रममा ननजलाई 
केही िएमा आयोग जवाफदेही हनुछैेन।  

९. उम्मेदवारले परीिा ददएको ददनमा हाशजर अननवाया रुपले गनुापनेछ। 

१०. आयोगले सूिनाद्वारा ननिाारण गरेको कायाक्रमअनसुार परीिा सञ्चालन हनुछे।  

११. उम्मेदवारले वस्तगुत परीिामा आफूलाई प्राप्त प्रश्न परको “कि” उत्तरपशुस्तकामा 
अननवाया रुपले लेख्नपुनेछ। नलेखेमा उत्तरपशुस्तका स्वतः रद्द हनुेछ।  

१२. कुनै उम्मेदवारले प्रश्नपरमा रहेको अस्पष्टताको सम्बन्िमा सोध्न ुपदाा पनन परीिामा 
सशम्मनलत अन्य उम्मेदवारलाई वािा नपने गरी ननरीिकलाई सोध्नपुनेछ। 

 
 
 
 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रवेशपर 
 

परीिार्ीले िनेः- 
  

क) सेवाः- ववज्ञापन नं. वकनसम/समूह 

ख) समूहः- ...................... ...................... 

ग) पदसमूहः- ...................... ...................... 

घ) तहः- ...................... ...................... 

ङ) पदः- ...................... ...................... 

ि) परीिा केन्िः- ...................... ...................... 

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

छ) उम्मेदवारको  नाम, र्रः- 

दस्तखतः- 

आयोगको कमािारीले िनेः- 
  यस आयोगबाट नलइन ेउक्त पदका परीिामा तपाईँलाई ननम्न 

केन्िबाट सशम्मनलत हनु अनमुनत ददइएको छ। ववज्ञापनमा तोवकएको सता 
नपगेुको ठहर िएमा जनुसकैु अवस्र्ामा पनन यो अनमुनत रद्द हनुेछ । 

परीिा केन्िः-  

रोल नम्बरः- 
  

िष्टव्यः- १) कृपया उम्मेदवारले पालन गनुापने ननयमहरु हेनुा होला । 

 
 
 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रवेशपर 
 
 

परीिार्ीले िनेः- 
 क) सेवाः- ववज्ञापन नं. वकनसम/समूह 

ख) समूहः- ...................... ...................... 

ग) पदसमूहः- ...................... ...................... 

घ) तहः- ...................... ...................... 

ङ) पदः- ...................... ...................... 

ि) परीिा केन्िः- ...................... ...................... 

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

छ) उम्मेदवारको  नाम, र्रः- 

दस्तखतः- 

आयोगको कमािारीले िनेः- 
  यस आयोगबाट नलइन ेउक्त पदका परीिामा तपाईँलाई ननम्न 

केन्िबाट सशम्मनलत हनु अनमुनत ददइएको छ। ववज्ञापनमा तोवकएको सता 
नपगेुको ठहर िएमा जनुसकैु अवस्र्ामा पनन यो अनमुनत रद्द हनुेछ । 

परीिा केन्िः-  

रोल नम्बरः- 
 िष्टव्यः- १) कृपया उम्मेदवारले पालन गनुापने ननयमहरु हेनुा होला । 

हालसालै शखिेको पासपोटा 
साइजको पूरै मखुाकृनत 

देशखने फोटो टाँसी फोटोमा 
समेत पने गरी उम्मेदवारले 

दस्तखत गने 

 

................... 
(अनिकृतको दस्तखत) 

हालसालै शखिेको पासपोटा 
साइजको पूरै मखुाकृनत देशखन े
फोटो टाँसी फोटोमा समेत पने 
गरी उम्मेदवारले दस्तखत गने 

 

................... 
(अनिकृतको दस्तखत) 
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प्रदेश लोक सेवा आयोग   

 

उम्मेदवारहरुले अननवाया रुपमा आफैले ननम्न वववरणहरु स्पष्ट बशुझनेगरी उल्लेख गनुाहोला। 

सम्बशन्ित ववकल्पको क्रमसङ्ख्या गोलो (О) शिन्ह लगाउनहुोस ्। 

१. उम्मेदवारले दरखास्त फाराम िरेको पदसम्बन्िी वववरण 

क पद    ववज्ञापन नं. वकनसम/समूह 

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

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

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

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

 

ख पदपूनताका तररका १. आन्तररक प्रनतयोनगता २. खलुा प्रनतयोनगता 
ग पदका वकनसम १. प्राववनिक २. अप्राववनिक 
 

घ 
 

सेवा 
  
  

  ङ तह तहः     १.प्रर्म       २.दद्वतीय        ३.ततृीय          
४.ितरु्ा        ५.पाँिौँ        ६.छैठौँ  
७.सातौँ        ८.आठौँ        ९.नवौँ 
१०.दशौँ       ११.एघारौँ 

  
  
  

 समूह (लेख्नहुोस):- 
 उपसमूह (लेख्नहुोस):- १. शे्रणीववहीन 

२. उम्मेदवारको व्यशक्तगत वववरण 

क उम्मेदवारको नेपालको रावष्ट्रय पररिय वा नागरीकता नं.: ........................................... 
नाम, र्रः  .........................     ..........................             ............................. 
             (पवहलो नाम)            (नबिको)                  (अशन्तम अर्ाात ्र्र)            

ख जात (लेख्नहुोस)् .............................................................. 
 

ग 
 

जन्म स्र्ान र स्र्ायी ठेगाना 
जन्म स्र्ानः शजल्ला ...........................  म.न.पा./न.पा./गा.पा.            

स्र्ायी ठेगाना:  शजल्ला .....................    म.न.पा./न.पा./गा.पा. 
घ दरखास्त ददन ेअशन्तम नमनतमा पगु्न ेउमेरः ............... वषा ................... मवहना 
ङ नलि १. परुुष                       २. मवहला  
ि िमा १. वहन्द ु           २.बौद्ध        ३. इस्लाम         ४. अन्य (उल्लेख गने)          
छ वैवावहक शस्र्नतः १. वववावहत        २. अवववावहत       ३. वविवा/वविरु             ४. अलग िई बसेको 
ज तपाई आफूलाई के िन्न रुिाउन ुहनु्छ ? 

१. वहमाली      २. पहाडी      ३. तराई     ४. वपछनडएको िेर   ५. अन्य िए (उल्लेख गने)................. 
झ तपाई आफूलाई कुन समूह/वगामा राख्न ुहनु्छ ? 

१. आददवासी/जनजानत       २. दनलत          ३. वैश्य          ४. िेरी           ५. ब्राह्मण          ६. मिेसी       ७. मसुलमान             

८. अन्य िए (उल्लेख गने) ........................... 
ञ उम्मेदवारको रोजगारीको अवस्र्ा १. वेरोजगार     २. सरकारी सेवा        ३. अन्य पेसा (उल्लेख गने) ............ 
ट मातिृाषाः  (लेख्नहुोस)  ..................................... 
ठ शारीररक रुपमा अशक्त हनु ुहनु्छ ?            १. छु        २. छैन 

यदद हनुहुनु्छ िन ेकस्तो प्रकारको शारीररक अशक्तता हो खलुाउन ुहोला ............................ 
 

ड 
शैशिक संकायः 
(कुन ैएकमा मार शिन्ह लगाउनहुोला) 

१. मानववकी  २. कानून  ३. व्यवस्र्ापन   ४. शशिा   ५. ववज्ञान   ६. इशन्जननयररङ 

७. शिवकत्सा  ८. कृवष   ९. वन  १०. संस्कृत  ११. अन्य कुन ैिए उल्लेख गने .......... 
आवश्यक न्यूनतम शैशिक योग्यताको प्राप्ताङ्क प्रनतशतः  ................................. 
आवश्यक न्यूनतम शैशिक योग्यतािन्दा मानर्ल्लो शैशिक योग्यताः १. छ, तह उल्लेख गने ...................        २.छैन 

ढ तपाईँले अध्ययन गरेको शशिण संस्र्ा कस्तो प्रकारको हो ? 

SLC, SEE, A-Level, O-Level वा +2 पढेको ववद्यालयः 
ववश्वववद्यालयः 

ववश्वववद्यालयको नाम लेख्नहुोस ्

१. सामदुावयक (सरकारी)       २. संस्र्ागत (ननजी)     ३. ववदेशी 
१. सामदुावयक (सरकारी)       २. संस्र्ागत (ननजी)     ३. ववदेशी 
 .................................................. 

ण शैशिक अवस्र्ा आमा 
बाब ु

१. ननरिर       २. सािर           ३. एस.एल.सी./एस.ई.ई.सम्म              ४. उच्ि शशिा 
१. ननरिर       २. सािर           ३. एस.एल.सी./एस.ई.ई.सम्म              ४. उच्ि शशिा 

आमा/बाबकुो मु् य 
पेसा (कुन ैएक) 

१. कृवष       २. व्यापार/व्यवसाय    ३. शशिण (ननजी/सरकारी)      ४. गैह्र सरकारी        ५. सरकारी सेवा 
६. अन्य िए (उल्लेख गने):  ............................................. 

 

मानर् उल्लेशखत वववरणहरु दठक छन ्। 
उम्मेदवारको दस्तखत  

 

  

कायाालय प्रयोजनका लानग 

परीिार्ीको कोड नं.: 
 (रोल नं./आनर्ाक वषा) 

........................................ 
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अनसूुिी -४ 

(दफा १२ को उपदफा (२) सँग सम्बशन्ित) 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

दरखास्त फाराम 

(एकीकृत परीिा प्रणाली अन्तगातको परीिाका लानग) 

(क) उम्मदेवारले दरखास्त फाराम िरेको पदसम्बन्िी वववरण  

१.ववज्ञापन नं. :  २.खलुा/समावेशीः  ३.पदः ४. तहः ५. परीिा केन्िः 

६. छुट्टाछुटै्ट शैशिक योग्यता िएका सेवा/ समूह/ उपसमूह 
को हकमा सम्िाव्य उम्मेदवार हनु सक्ने सेवा/समूह/ 
उपसमहू उल्लेख गनुाहोस।् 

  

७. ऐनद्वारा तोवकएको समावेशी समूहका उम्मेदवारहरु नबि मार प्रनतस्पिाा गराउन िनी छुयाइएका 
पदहरुको पदपूनताका लानग िएको ववज्ञापनमा दरखास्त ददन ुिएका िए समूह शिन्ह (०) लगाउनहुोस ्। 

(क) मवहला  (ख)आददवासी/जनजानत  (ग) मिेसी 
(घ) दनलत  (ङ) अपाि     (ि) वपछनडएको िरे 

८. ऐशच्छक प्राशज्ञक ववषयः  .................... 
  (पाठ्यक्रममा ऐशच्छक प्राशज्ञक ववषय तोवकएको पदका हकमा परीिा ददन  

िाहेको एक ऐशच्छक प्राशज्ञक ववषय मार उल्लेख गनुाहोला ।) 

९. र्प पर / ववषयः ......................... 
  पाठ्यक्रममा कुनै सेवा/समहू/उपसमूहका लानग र्प पर/ववषय तोवकएको  िए सो 

सेवा/समूह/उपसमूहमा परीिा ददने िए सो ववषय उल्लेख गने ।) 

(ख) उम्मेदवारको वैयशक्तक वववरणः 
 

उम्मदेवारको 
 

नाम, र्र 
(देवनागरीमा) 

(अंग्रजेी ठूलो अिरमा) नलिः 
नागरीकता नं. : जारी गने शजल्लाः नमनतः 

 

स्र्ायी ठेगाना 
(क) शजल्लाः (ख) म.न.पा./न.पा./गा.पा. (ग) वडा नं. 
(घ) टोलः  (ङ) मागा/घर नं. : (ि) फोन नं. 

परािार गने ठेगानाः ई-मलेः 
बाबकुो नाम, र्रः आमाको नाम, र्रः 
बाजेको नाम, र्रः  पनत/पत्नीको नाम, र्रः 
जन्म नमनत (वव.सं.मा) (ईस्वी सन ्मा) हालको उमेरः ....... वषा ........ मवहना  

(ग) शैशिक योग्यता/तानलम (दरखास्त फाराम िरेको पदका लानग िावहन ेआवश्यक न्यूनतम शैशिक योग्यता/तानलम मार उल्लेख गने।) 
आवश्यक न्यूनतम योग्यता ववश्वववद्यालय/वोडा/तानलम ददन ेसंस्र्ा शैशिक उपानि/तानलम संकाय शे्रणी/प्रनतशत मूल ववषय 

शैशिक योग्यता      

     

तानलम      

(घ) अनिुव सम्बन्िी वववरण (दरखास्त फाराम िरेको पदका ववज्ञापनका लानग अनिुव तर्ा ववदाको वववरण आवश्यक िएमा मार उल्लेख गने) 
कायाालय पद सेवा/समूह/उपसमूह तह स्र्ायी/अस्र्ायी/करार अवनि 

देशख सम्म 

       
       

असािारण नबदा नलएको िए अवनिः .............................. देशख ............................. सम्म ।  

मैले यस दरखास्तमा खलुाएका सम्पूणा वववरणहरु सत्य छन।् दरखास्त बझुाएको पदका ववज्ञापनका लानग अयोग्य ठहररन ेगरी कुनै सजाय पाएको छैन। कुनै कुरा ढाँटी वा 
लकुाएको ठहररएमा प्रिनलत कानूनबमोशजम सहनछुे/बझुाउनछुे। उम्मदेवारले पालन गने िनी प्रिनलत कानून तर्ा यस दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्लेशखत सबै सता तर्ा 
ननयमहरु पालन गना मञु्जर गदाछु। 

उम्मदेवाराको ल्याप्िे सहीछाप  
 

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

उम्मदेवारको दस्तखत 

नमनतः 

दाया ँ बाया ँ
 
 
 

 

 

आयोगको कमािारीले िने 

रनसद / िौिर नं.: रोल नं.: छुट्टाछुटै्ट शैशिक योग्यता िएका सेवा/समूह/उपसमहू को हकमा संिाव्य उम्मेदवार 
हनु सक्ने सेवा/समहू/उपसमूह खलुाउने । 

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

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

दरखास्त अस्वीकृत िए सोको कारणः 

दरखास्त रुज ुगनेको दस्तखतः  

नमनतः 
 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत 

गनेको दस्तखत 

नमनतः 
िष्टव्यः दरखास्तसार् ववज्ञापनमा उल्लेशखत लगायत ननम्ननलशखत कागजातहरु अननवाया रुपमा आफैले प्रमाशणत गरी पेश गनुापनेछ। 

(१) नेपाली नागरीकताको प्रमाणपरको प्रनतनलवप,  (२) समकिता र सम्बद्धता आवश्यक पनेमा सोको प्रनतनलवप, 
(३) ववज्ञापन िएको पदका लानग तोवकएको न्यूनतम शैशिक योग्यताको प्रमाणपर र िाररनरक प्रमाणपरको प्रनतनलवप (तानलम र अनिुव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रनतनलवप) 

(४) नन.से.ऐन २०४९ दफा ७(७) मा मवहला, आददवासी/जनजानत, मिेसी र दनलत उम्मेदवारहरुका लानग िएको ववज्ञापनमा फाराम बझुाउन िाहने उम्मेदवारहरुले आनर्ाक र सामाशजक रुपमा पछानड परेको मवहला, 
आददवासी/जनजाती, मिेसी र दनलत हो िन्ने प्रमाण र अपाि र वपछनडएको िेरको ववज्ञापनमा फारम बझुाउनेले सो सम्बन्िी प्रमाणको प्रनतनलपी पेश गनुापनेछ।  

(५) सेवा सम्बन्िी ऐन/ननयमावलीमा तोवकएको िए सम्बशन्ित व्यावसावयक पररषदमा नाम दताा िएको प्रमाणको प्रनतनलवप।

कायाालय प्रयोजनका लानग 

परीिार्ीको सङ्केत नं. 
रोल नं./ववज्ञापन नं./सूिना नं. 

........../ .............../ ........... 

हालसालै शखिेको पासपोटा 
साइजको पूरै मखुाकृनत 
देशखने फोटो टाँसी 

फोटोमा समेत पने गरी 
उम्मदेवारले दस्तखत गने 

उम्मदेवारले मानर् उल्लेख गरेका अनिुवको वववरणहरु दठक छ िनी 
प्रमाशणत गने वविागीय प्रमखु/कायाालय प्रमखुको 
दस्तखतः  

नाम, र्रः 
पद/दजााः 
नमनतः                 कायाालयको छाप 
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उम्मेदवारले पालन गनुापने ननयमहरुः 
 

१. परीिा ददन आउँदा अननवाया रुपमा प्रवेशपर ल्याउन ुपनेछ। प्रवेशपर नबना परीिामा बस्न 
पाइनेछैन। 

१.  परीिा हलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइनेछैन।  

२. नलशखत परीिाको ननतजा प्रकाशशत िएपनछ अन्तवााताा हनुे ददनमा पानन प्रवेशपर ल्याउन ुअननवाया 
छ।  

३. परीिा सरुु हनुिुन्दा ३० नमनेट अगानड घण्टीद्वारा सूिना गरेपनछ परीिा हलमा प्रवेश गना 
ददइनेछ। वस्तगुत परीिा सरुु िएको १५ नमनेटपनछ र ववषयगत परीिा सरुु िएको आिा 
घण्टापनछ आउने र वस्तगुत तर्ा ववषयगत दवैु परीिासँगै हनुेमा २० नमनेटपनछ आउने 
उम्मेदवारले परीिामा बस्न पाउनेछैन। 

४. परीिा हलमा प्रवेश गना पाउने समय अवनि (बुँदा नं.४ मा उल्लेख गररएको) नबतेको १० 
नमनेटपछानड मार उम्मेदवारलाई परीिा हल बावहर जाने अनमुनत ददइनेछ।  

५. परीिा हलमा प्रवेश गरेपनछ वकताब, कापी, कागज, शिट आदद आफू सार् राख्न ु हुँदैन। 
उम्मेदवारले आपसमा कुराकानी र सङ्केत समेत गनुाहुँदैन।  

६. परीिा हलमा उम्मेदवारले परीिाको मयाादा ववपरीत कुनै काम गरेमा केन्िाध्यिले परीिा 
हलबाट ननष्ट्काशन गरी तरुुन्त कानूनबमोशजमको कारवाही गनेछ र त्यसरी ननष्ट्काशन गररएको 
उम्मेदवारको सो ववज्ञापनको परीिा स्वतः रद्द िएको मानननेछ।  

७.  नबरामी िएको उम्मेदवारले परीिा हलमा प्रवेश गी परीिा ददने क्रममा ननजलाई केही िएमा 
आयोग जवाफदेही हनुेछैन।   

८.  उम्मेदवारले परीिा ददएको ददनमा हाशजर अननवाया रुपले गनुापनेछ। 
९. आयोगले सूिनाद्वारा ननिाारण गरेको कायाक्रमअनसुार परीिा सञ्चालन हनुेछ।  

१०. उम्मेदवारले वस्तगुत परीिामा आफूलाई प्राप्त प्रश्नपरको “कि” उत्तरपशुस्तकामा अननवाया रुपले 
लेख्नपुनेछ। नलेखेमा उत्तरपशुस्तका स्वतः रद्द हनुेछ।  

११. कुनै उम्मेदवारले प्रश्नपरमा रहेको अस्पष्टताको सम्बन्िमा सोध्न ुपदाा पनन परीिामा सशम्मनलत 
अन्य उम्मेदवारलाई वािा नपने गरी ननररिकलाई सोध्नपुनेछ। 

१२. नन.से.ऐन,२०४९ को दफा ७(७) अनसुार क) मवहला ख) आददवासी/जनजानत ग) मिेसी घ) 
दनलत ङ) अपाि ि) वपछनडएको िेरका दरखास्त बझुाएको िए कुन कुन समूहमा परीिामा 
सशम्मनलत हनु दरखास्त फाराम बझुाएको हो सो व्यहोरा उत्तर पशुस्तकामा पनन उल्लेख 
गनुापनेछ।  

                                                  
                                                      

 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रवेशपर 
 
 

परीिार्ीले िनेः-  
क) ववज्ञापन नं. :- खलुा/ समावेशी 

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

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

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

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

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

.............................. .............................. 
ख) पदः -  ग) परीिा केन्िः- 
घ) ऐशच्छक प्राशज्ञक ववषयः- 
ङ) र्प पर/ववषयः- 

ि) न्यूनतम शैशिक योग्यताको 
मूल ववषयः- 

 

छ) उम्मेदवारको 
नाम, र्रः- 
दस्तखतः- 

 

आयोगको कमािारीले िनेः- 
  यस आयोगबाट नलइन ेउक्त पदका परीिामा तपाईँलाई ननम्न 

केन्िबाट सशम्मनलत हनु अनमुनत ददइएको छ। ववज्ञापनमा तोवकएको सता 
नपगेुको ठहर िएमा जनुसकैु अवस्र्ामा पनन यो अनमुनत रद्द हनुेछ । 

परीिा केन्िः-  

रोल नम्बरः- 
 
 

 िष्टव्यः- १) कृपया उम्मेदवारले पालन गनुापने ननयमहरु हेनुाहोला।

 

उम्मेदवारले पालन गनुापने ननयमहरुः 
 

१. परीिा ददन आउँदा अननवाया रुपमा प्रवेशपर ल्याउन ुपनेछ। प्रवेशपर नबना परीिामा बस्न 
पाइने छैन। 

२. परीिा हलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइनेछैन।  

३. नलशखत परीिाको ननतजा प्रकाशशत िएपनछ अन्तवााताा हनुे ददनमा पानन प्रवेशपर ल्याउन ुअननवाया 
छ।  

४. परीिा सरुु हनुिुन्दा ३० नमनेटअगानड घण्टीद्वारा सूिना गरेपनछ परीिा हलमा प्रवेश गना 
ददइनेछ। वस्तगुत परीिा सरुु िएको १५ नमनेटपनछ र ववषयगत परीिा सरुु िएको आिा 
घण्टापनछ आउने र वस्तगुत तर्ा ववषयगत दवैु परीिासँगै हनुेमा २० नमनेटपनछ आउने 
उम्मेदवारले परीिामा बस्न पाउनेछैन। 

५. परीिा हलमा प्रवेश गना पाउने समय अवनि (बुँदा नं.४ मा उल्लेख गररएको) नबतेको १० 
नमनेट पछानड मार उम्मेदवारलाई परीिा हल बावहर जाने अनमुनत ददइनेछ।  

६. परीिा हलमा प्रवेश गरेपनछ वकताब, कापी, कागज, शिट आदद आफू सार् राख्न ु हुँदैन। 
उम्मेदवारले आपसमा कुराकानी र सङ्केत समेत गनुाहुँदैन।  

७. परीिा हलमा उम्मेदवारले परीिाको मयाादा ववपरीत कुनै काम गरेमा केन्िाध्यिले परीिा 
हलबाट ननष्ट्काशन गरी तरुुन्त कानून बमोशजमको कारवाही गनेछ र त्यसरी ननष्ट्काशन गररएको 
उम्मेदवारको सो ववज्ञापनको परीिा स्वतः रद्द िएको मानननेछ।  

८. नबरामी िएको उम्मेदवारले परीिा हलमा प्रवेश गी परीिा ददने क्रममा ननजलाई केही िएमा 
आयोग जवाफदेही हनुेछैन।  

९. उम्मेदवारले परीिा ददएको ददनमा हाशजर अननवाया रुपले गनुापनेछ। 

१०. आयोगले सूिनाद्वारा ननिाारण गरेको कायाक्रम अनसुार परीिा सञ्चालन हनुेछ।  

११. उम्मेदवारले वस्तगुत परीिामा आफूलाई प्राप्त प्रश्न परको “कि” उत्तरपशुस्तकामा अननवाया रुपले 
लेख्नपुनेछ। नलेखेमा उत्तरपशुस्तका स्वतः रद्द हनुेछ।  

१२. कुनै उम्मेदवारले प्रश्नपरमा रहेको अस्पष्टताको सम्बन्िमा सोध्न ुपदाा पनन परीिामा सशम्मनलत 
अन्य उम्मेदवारलाई वािा नपने गरी ननरीिकलाई सोध्नपुनेछ। 

१३. नन.से.ऐन,२०४९ को दफा ७(७) अनसुार क) मवहला ख) आददवासी/जनजानत ग) मिेसी घ) 
दनलत ङ) अपाि ि) वपछनडएको िेरका दरखास्त बझुाएको िए कुन कुन समूहमा परीिामा 
सशम्मनलत हनु दरखास्त फाराम बझुाएको हो सो व्यहोरा उत्तर पशुस्तकामा पनन उल्लेख 
गनुापनेछ। 

 
 
 

 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रवेशपर 
 
 

परीिार्ीले िनेः- 
क) ववज्ञापन नं. :- खलुा/ समावेशी 

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

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

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

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

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

.............................. .............................. 
ख) पदः-  ग) परीिा केन्िः- 
घ) ऐशच्छक प्राशज्ञक ववषयः- 
ङ) र्प पर/ववषयः- 

ि) न्यूनतम शैशिक योग्यताको 
मूल ववषयः- 

 

छ) उम्मेदवारको 
नाम, र्रः- 
दस्तखतः- 

आयोगको कमािारीले िनेः- 
  यस आयोगबाट नलइन ेउक्त पदका परीिामा तपाईँलाई ननम्न 

केन्िबाट सशम्मनलत हनु अनमुनत ददइएको छ। ववज्ञापनमा तोवकएको सता 
नपगेुको ठहर िएमा जनुसकैु अवस्र्ामा पनन यो अनमुनत रद्द हनुेछ। 

परीिा केन्िः-  

रोल नम्बरः- 
 
 

 िष्टव्यः- १) कृपया उम्मेदवारले पालन गनुापने ननयमहरु हेनुाहोला ।

................... 
(अनिकृतको दस्तखत) 

हालसालै शखिेको पासपोटा 
साइजको पूरै मखुाकृनत 

देशखने फोटो टाँसी फोटोमा 
समेत पने गरी उम्मेदवारले 

दस्तखत गने 

 

हालसालै शखिेको पासपोटा 
साइजको पूरै मखुाकृनत 

देशखने फोटो टाँसी फोटोमा 
समेत पने गरी उम्मेदवारले 

दस्तखत गने 

 

................... 
(अनिकृतको दस्तखत) 
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प्रदेश लोक सेवा आयोग   

 

उम्मेदवारहरुले अननवाया रुपमा आफैले ननम्न वववरणहरु स्पष्ट बशुझनेगरी उल्लेख गनुा होला। 

सम्बशन्ित ववकल्पको क्रमसङ्ख्या गोलो (О) शिन्ह लगाउनहुोस।् 

१. उम्मेदवारले दरखास्त फाराम िरेको पदसम्बन्िी वववरण 

क पदः  ववज्ञापन नं. : खलुा / समावेशी समूह  

 

तह 

 .................................... .................................... 
१.प्रर्म   २.दद्वतीय   ३.ततृीय  ४.ितरु्ा    ५.पाँिौँ   ६.छैठौँ    
७.सातौँ   ८.आठौँ   ९.नवौँ    १०.दशौँ    ११.एघारौँ 

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

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

.................................... ................................... 
२. उम्मेदवारको व्यशक्तगत वववरण 

क उम्मेदवारको नेपालको रावष्ट्रय पररिय वा नागरीकता नं.: ........................................... 
नाम, र्रः  .........................     ..........................             ............................. 
             (पवहलो नाम)            (नबिको)                  (अशन्तम अर्ाात ्र्र) 

ख जात (लेख्नहुोस)् .............................................................. 
ग जन्म स्र्ान र स्र्ायी ठेगाना जन्म स्र्ानः शजल्ला ...........................  म.न.पा./न.पा./गा.पा. 

स्र्ायी ठेगाना:  शजल्ला .....................    म.न.पा./न.पा./गा.पा. 
घ दरखास्त ददन ेअशन्तम नमनतमा पगु्न ेउमेरः ............... वषा ................... मवहना 
ङ नलि १. परुुष                       २. मवहला  
ि िमा १. वहन्द ु           २.बौद्ध        ३. इस्लाम         ५. अन्य (उल्लेख गने)          
छ वैवावहक शस्र्नतः १. वववावहत        २. अवववावहत       ३. वविवा/वविरु             ४. अलग िई बसेको 
ज तपाईँ आफूलाई के िन्न रुिाउन ुहनु्छ ? 

१. वहमाली      २. पहाडी      ३. तराई     ४. वपछनडएको िरे   ५. अन्य िए (उल्लेख गने)................. 
झ तपाईँ आफूलाई कुन समूह/वगामा राख्नहुनु्छ ? 

१. आददवासी/जनजानत  २. दनलत   ३. वैश्य  ४. िेरी  ५. ब्राह्मण ६. मिेसी  ७. मसुलमान  ८. अन्य िए (उल्लेख गने) .......... 
ञ उम्मेदवारको रोजगारीको अवस्र्ा १. वेरोजगार     २. सरकारी सेवा        ३. अन्य पेसा (उल्लेख गने) ............ 
ट मातिृाषाः  (लेख्नहुोस)  ..................................... 
ठ शारीररक रुपमा असक्त हनुहुनु्छ ?            १. छु        २. छैन 

यदद हनुहुनु्छ िन ेकस्तो प्रकारको शारीररक अशक्तता हो खलुाउनहुोला ............................ 
 

ड 
शैशिक संकायः 
(कुनै एकमा मार शिन्ह लगाउनहुोला) 

१. मानववकी  २. कानून  ३. व्यवस्र्ापन   ४. शशिा   ५. ववज्ञान   ६. इशन्जननयररङ 

७. शिवकत्सा  ८. कृवष   ९. वन  १०. संस्कृत  ११. अन्य कुनै िए उल्लेख गने .......... 
आवश्यक न्यूनतम शैशिक योग्यताको प्राप्ताङ्क प्रनतशतः  ................................. 
आवश्यक न्यूनतम शैशिक योग्यतािन्दा मानर्ल्लो शैशिक योग्यताः १. छ, तह उल्लेख गने ...................        २.छैन 

 

ढ 
तपाईले अध्ययन गरेको शशिण संस्र्ा कस्तो प्रकारको हो ? 

SLC/SEE, A-Level/ O-Level वा +2 पढेको ववद्यालयः 
ववश्वववद्यालयः 

ववश्वववद्यालयको नाम लेख्नहुोस ्

 

१. सामदुावयक (सरकारी)       २. संस्र्ागत (ननजी)     ३. ववदेशी 
१. सामदुावयक (सरकारी)       २. संस्र्ागत (ननजी)     ३. ववदेशी 
 .................................................. 

 

ण 
 शैशिक अवस्र्ा आमा 

बाब ु

१. ननरिर       २. सािर         ३. एस.एल.सी./एस.ई.ई.सम्म           ४. उच्ि शशिा 
१. ननरिर       २. सािर         ३. एस.एल.सी./एस.ई.ई.सम्म           ४. उच्ि शशिा 

आमा/बाबकुो मु् य 
पेसा (कुनै एक) 

१. कृवष        २. व्यापार/व्यवसाय       ३. शशिण (ननजी/सरकारी)        ४. गैह्र सरकारी         
५. सरकारी सेवा         ६. अन्य िए (उल्लेख गने):  ............................................. 

 

 
मानर् उल्लेशखत वववरणहरु दठक छन ्। 

उम्मेदवारको दस्तखत  

  

कायाालय प्रयोजनका लानग 

परीिार्ीको कोड नं.: 
 (रोल नं./आनर्ाक वषा) 

........................................ 
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अनसूुिी-५ 

(दफा १२ को उपदफा (३) सँग सम्बशन्ित) 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

कायाकिमता मूल्याङ्कनद्वारा तर्ा ज्येष्ठता र कायासम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुवाको दरखास्त फाराम 

(नन.से.नन.,२०५० को पररच्छेद १० ननयम ७४(३) सँग सम्बशन्ित) 

कमािारी सङे्कत नं. :  

प्रदेश लोक सेवा आयोगको सूिना नं. :                       बढुवाको वकनसमः 
बढुवा हनुे पदका सं्याः  तहः 
सेवाः                                                  समूहः      

उपसमूहः                                              
 

उम्मेदवारको पूरा नाम, र्रः                                 बहाल रहेको कायाालयः 
जन्म नमनतः                                              सेवाः 
बाबकुो नामः                                             समूहः 
बाजेको नामः                                             उपसमूहः 

१. नोकरी वववरण (सरुुदेशख हालसम्मको पदसम्म) 

क्र. 
स. 

पदका नाम, 
तह, सेवा, समूह, 
उपसमूह 

कायाालयको नाम ननयशुक्त वा 
बढुवाको 
ननणाय नमनत 

बहाल रहेको नमनत असािारण ववदा 
बसेको िए अवनि 

कसरी आएको 
(खलुा/बढुवा/ 
अस्र्ायी) 

कैवफयत 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

          
          
          
          
          
          

 

िष्टव्यः (१) नन.से.ऐन, २०४९ दफा २२ अनसुार बढुवाको उम्मेदवार हनु असर पने केही छैन िनी कैवफयतमा उल्लेख गने ।  

(२) स्र्ायी, ववकास, अस्र्ायी, सेवा पररवतान, समूह, उपसमूह पररवतान आदद कसरी आएको िने्न व्यहोरा महल नं.८ मा स्पष्ट खलुाउन े

२. नन.से.ऐन २०४९ को दफा २१ को उपदफा (२) को उपदफा (२) बमोशजम सेवा अवनि गणना हनु ेवगाको 
िए शिन्ह (√) लगाउन े

 मवहला  आददवासी/जनजानत  मिेसी   दनलत       अपाि      वपछनडएको िेर 

३.  ववनिन्न वगीकृत िेरमा गई काम गरेको अनिुव (हालको तहको मार) 

वहाल रहेको नमनत वहाल रहेको 
शजल्ला 

कुन वगाको शजल्ला हो 
खलुाउने  

रुज ुहाशजर िएको ददन 
(वषा, मवहना, ददन) 

कैवफयत 

देशख सम्म 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

िष्टव्यः- (१) महल नं.४ मा नन.से.ऐन, २०४९ को पररच्छेद ४ को दफा २४ अनसुार वगा खलुाउन ुपनेछ । 

(२) वगीकृत िेर सम्बन्िमा रुज ुहाशजर कनत (वषा, मवहना, ददन) िएको हो ५ को महलमा स्पष्ट खलुाउन ुपनेछ ।  
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४. काया िमता मूल्याङ्कनको गणना हनुे पनछल्लो ५ वषाको का.स.म.ु पेश गरेको कायाालयः 
कायाालयको नाम आ.व. 

(क)  

(ख)  

(ग)  

(घ)  

(ङ)  

५. शैशिक योग्यता (नन.से.ऐन, २०४९ को दफा २४ घ अनसुार पाउने मार) 

शैशिक योग्यता अध्ययनको अवनि तह शशिण संस्र्ाको नाम, 
ठेगाना 

कैवफयत 

देशख सम्म 

१ २ ३ ४ ५ ७ 
 
 
 
 
 
 

 

     

िष्टव्यः- (१) फाराममा उल्लेशखत सबै उपानिहरुको प्रमाशणत प्रनतनलवप पेस गनुापनेछ। प्रनतनलवप पेस नगरेमा सो वापतका अङ्क पाइने छैन। 

(२) सेवा प्रवेशको नननमत्त तोवकएको न्यूनतम शैशिक योग्यतािन्दा मानर् सम्बशन्ित ववषयको अनतररक्त शैशिक उपानिको सम्बद्धता 
ननिाारण िै नसकेको िए नन.से.नन. २०५० को ननयम १२७ अनसुार सम्बद्धता ननिाारण सनमनतबाट सम्बद्धता ननिाारण गराएको 
हनु ुपदाछ। सारै् उपयुाक्त महल ६ मा शैशिक योग्यताको सम्बद्धता ननिाारण िैसकेको िए सम्बद्धता ननिाारण िएको नमनत 
सो उपानि सेवा समूह, उपसमूहसँग सम्बशन्ित हो िने्न प्रमाशणत िएको नमनत उल्लेख िएको हनुपुनेछ।  

६. सेवासँग सम्बशन्ित सेवाकालीन तानलम (हालको तहको मार) 

तानलमको 
ववषय 

तानलम ददने संस्र्ाको नाम र ठेगाना अवनि तह कैवफयत 

देशख सम्म 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

 
 
 
 

 

     

 िष्टव्यः- (१) नन.से.ऐन २०४९ को दफा २४घ(६) अनसुारको तानलमको प्रमाणपरमा अवनि हनुपुनेछ।  

(२) नन.से.नन. २०५० को ननयम १२७ अनसुार आफूले प्राप्त गरेको तानलमको स्तर ननिाारण िै नसकेको िए सम्बद्धता ननिाारण 
सनमनतबाट स्तर ननिाारण गराएको हनुपुनेछ । 

(३) सेवाकालीन तानलम वापत कुनै एउटा तानलमलाई मार अङ्क ददइनेछ । 

७. अध्ययन ववदा, असािारण ववदा (हालको तहको मार) 

ववदाको 
वकनसम 

ववदा नलएको नमनत ववदाको 
अवनि 

अध्ययनको ववषय 
(अध्ययन ववदाको 
हकमा मार) 

अध्ययन गरेको संस्र्ाको 
नाम र ठेगाना (अध्ययन 
ववदाको हकमा मार) 

कैवफयत 

देशख सम्म 

१ २ 3 4 5 6 7 
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8. बैदेशशक तानलम (हालको तहको मार) 
तानलमको 
ववषय 

तानलम 
नलएको मलुकु 

तानलम ददन ेसंस्र्ाको 
नाम र ठेगाना 

तानलम नलएको नमनत तानलमको 
अवनि 

कैवफयत 

देशख सम्म 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

 
 

 

   
 
 
 

 

   

९. गयलकट्टी (हालको तहको मार) 

गयलकट्टी िएको नमनत गयलकट्टी िएको अवनि कैवफयत 

देशख सम्म 

१ २ ३ ४ 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

मानर् उल्लेशखत वववरणमा कुनै कुरा झठुा लेशखएको वा जानाजानी साँिो कुरा दबाउन ेउदे्दश्यले लेशखएको ठहरे कानूनबमोशजम सजाय 
स्वीकार गनेछु िनी सहीछाप गनेः  

कमािारीको नामः                                          सही र नमनतः 

पदः 

दायाँ औीँलाको ल्याप्िे सहीछापः  

उपरोक्त व्यहोरा कायाालयमा रहेको ननजको रेकडाअनसुारको हो र यसमा ननजले मेरो रोहवरमा सहीछाप गरेको दठक हो 
िनी प्रमाशणत गनेः  

 

कायाालयको छापः 
  

वविागीय/कायाालय प्रमखुको नामः 
दस्तखतः 
नमनतः 
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अनसूुिी-६ 

(दफा १२ को उपदफा (4) सँग सम्बशन्ित) 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

कायासम्पादन तर्ा अनिुवको मूल्याङ्कनद्वारा गररने बढुवाको दरखास्त फाराम 

(नन.से.नन., २०५० को पररच्छेद १० ननयम ८७ख. मा आिाररत) 

 

बढुवाको सूिना प्रकाशन िएको नमनतः                        बढुवा हनुे पदः  

सेवाः                                                  समूहः 

उपसमूहः                                               तहः 
 

उम्मेदवारको पूरा नाम, र्रः                                 बहाल रहेको कायाालयः 

तालकु मन्रालयः                                          पदः 

ठेगानाः                                                  सेवाः 

बाबकुो नामः                                              समूहः 

बाजेको नामः                                              उपसमूहः 

                                                        तहः 
 

१. नोकरी वववरण (सरुुदेशख हालसम्मको पदसम्म) 
 
 

क्र. 

स. 

पदका नाम, 
तह, सेवा, 
समूह, 
उपसमूह 

कायाालयको नाम  ननयशुक्त वा 
बढुवाको 
ननणाय नमनत 

बहाल रहेको नमनत असािारण ववदा बसेको 
िए अवनि 

कसरी आएको  कैवफयत 

देशख सम्म देशख सम्म 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

६ 

         

िष्टव्यः (१)  स्र्ायी, ववकास, अस्र्ायी, सेवा पररवतान के हो स्पष्ट उल्लेख गने । 
 (२) नन.से.ऐन, २०४९ दफा २२ अनसुार बढुवाको उम्मेदवार हनु असर पने केही छैन िनी कैवफयत 

महलमा उल्लेख गने । 

(३) स्र्ायी, ववकास, अस्र्ायी, सेवा पररवतान, समूह, उपसमूह पररवतान आदद कसरी आएको िने्न व्यहोरा 
कैवफयत महलमा खलुाउन।े 

(४) गयलकट्टी लगायत सेवा अवनि गणना नहनुे कुन ैवववरण िए कैवफयत महलमा खलुाउन ुपनेछ । 
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२. शैशिक योग्यता (नन.से.ऐन, २०४९ को दफा २४ घ अनसुारको मार) 
 

शैशिक योग्यता अध्ययन अवनि तह शशिण संस्र्ाको 
नाम, ठेगाना 

कैवफयत 

 देशख सम्म 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

िष्टव्यः (१) फाराममा उल्लेशखत सबै उपानिहरुको प्रमाशणत प्रनतनलवप पेश गनुापनेछ।  

(२) बढुवा हनु ेपदका लानग तोवकएको न्यूनतम शैशिक योग्यताको सम्बन्िमा सेवा समूहसम्बन्िी 
ननयममा तोवकएको शैशिक योग्यताको प्रमाणपर वा नन.से.नन.,२०५० को ननयम १२७ बमोशजम 
सम्बद्धता ननिाारण िएको कागजात पेश गनुापनेछ। 

 

मानर् उशल्लशखत वववरणमा कुनै कुरा झठुा लेशखएको वा जानाजानी साँिो कुरा दबाउने उद्दशे्यले 
लेशखएको ठहरे कानूनबमोशजम सजाय स्वीकार गनेछु िनी सहीछाप गनेः 
 

कमािारीको नामः                                          

सही र नमनतः 
पदः 
दायाँ औीँलाको ल्याप्िे सहीछापः  

 

 उपरोक्त व्यहोरा कायाालयमा रहेको ननजको रेकडाअनसुारको हो र यसमा ननजले मेरो रोहवरमा सहीछाप गरेको 
दठक हो िनी प्रमाशणत गनेः 

  

 वविागीय / कायाालय प्रमखुको नामः 
 दस्तखतः 
 नमनतः 
 
 

 कायाालयको छापः 
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३. शैशिक योग्यता (नेपाल स्वास्थ्य सेवा ननयमावली, २०५५ को ननयम ७४ अनसुार अङ्क पाउने मार) 
 

शैशिक योग्यता अध्ययन अवनि तह शशिण संस्र्ाको 
नाम, ठेगाना 

कैवफयत 

 देशख सम्म 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

िष्टव्यः (१) फाराममा उल्लेशखत सबै उपानिहरुको प्रमाशणत प्रनतनलवप पेस गनुापनेछ। प्रनतनलवप पेस नगरेका सो वापतको अङ्क पाइन े
छैन। 

(२) सेवा प्रवेशको तोवकएको न्यूनतम शैशिक योग्यतािन्दा मानर् सम्बशन्ित ववषयको अनतररक्त शैशिक उपानिको सम्बद्धता 
ननिाारण िै नसकेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ननयमावली २०५५, को ननयम १२३ अनसुार सम्बद्धता ननिाारण सनमनतबाट 
सम्बद्धता ननिाारण गराएको हनुपुदाछ। सारै् उपयुाक्त महल ६ मा शैशिक योग्यताको सम्बद्धता ननिाारण िैसकेको िए 
सम्बद्धता ननिाारण िएको नमनत सो उपानि सेवा, समूह, उपसमूहसँग सम्बशन्ित हो िने्न प्रमाशणत िएको नमनत उल्लेख 
िएको हनुपुनेछ।  

 ४. सेवासँग सम्बशन्ित सेवाकालीन तानलम (हालको तहको मार) 
तानलमको 
ववषय 

तानलम ददने संस्र्ाको नाम र 
ठेगाना 

अवनि तह कैवफयत 

देशख सम्म 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

 

 

 

 

     

 िष्टव्यः- (१) नेपाल स्वास्थ्य सेवा ननयमावली, २०५५ को ननयम ७४ अनसुारको तानलमको प्रमाणपरमा अवनि हनुपुनेछ ।  

(२) नेपाल स्वास्थ्य सेवा ननयमावली, २०५५ को ननयम १२३ अनसुार आफूले प्राप्त गरेको तानलमको स्तर ननिाारण िै नसकेको 
िए सम्बद्धता ननिाारण सनमनतबाट स्तर ननिाारण गराएको हनुपुनेछ । 

(३) सेवाकालीन तानलम वापत कुनै एउटा तानलमलाई मार अङ्क ददइनेछ ।  

    मानर् उल्लेशखत वववरणमा कुन ैकुरा झठुा लेशखएको वा जानाजानी साँिो कुरा दबाउन ेउदे्दश्यले लेशखएको ठहरे कानूनबमोशजम 
सजाय स्वीकार गनेछु िनी सहीछाप गनेः  

 

कमािारीको नामः                                          सही र नमनतः 

पदः 

दायाँ औीँलाको ल्याप्िे सहीछापः  

उपरोक्त व्यहोरा कायाालयमा रहेको ननजको रेकडाअनसुारको हो र यसमा ननजले मेरो रोहवरमा सहीछाप गरेको 
दठक हो िनी प्रमाशणत गनेः  

 

कायाालयको छापः 
 
 
 
 

वविागीय/कायाालय प्रमखुको नामः 
दस्तखतः 

नमनतः 
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अनसूुिी-7 

(दफा १२ को उपदफा (5) सँग सम्बशन्ित) 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

कायासम्पादन तर्ा अनिुवको मूल्याङ्कनबाट हनुे बढुवाको 
समायोजनको प्रयोजनका लानग दरखास्त फाराम 

(नन.से.नन.,२०५० को पररच्छेद १० ननयम ७४ सँग सम्बशन्ित) 

 

१. कमािारी सङे्कत नं. 
 

सूिना नं. :                                                बढुवा हनुे पदका सङ्ख्याः 
 

तहः                                                      सेवाः 
 

समूहः                                                     उपसमूहः 
 

 

उम्मेदवारको पूरा नाम, र्रः                        नलि 

 

ठेगानाः                                         वहाल रहेको कायाालयः 
 

सेवाः                                          बाबकुो नामः 
 

समूहः                                         आमाको नामः 
 

उपसमूहः                                       बाजेको नामः 
 

जन्मनमनतः                                     अवकाश हनुे नमनत (नन.से.ऐन दफा ३३, नन.से.नन. दफा 
१०२क सँग सम्बशन्ित): 

 

२. नोकरी वववरण (हालको पद र हालको पद िन्दा एक तह मनुनको पद) 

क्र.स. पदका नाम, तह, 
सेवा, समूह, उपसमूह 

कायाालयको नाम ननयशुक्त वा बढुवाको 
ननणाय नमनत 

कसरी आएको (खलुा 
/ बढुवा/अस्र्ायी) 

कैवफयत 

१      

२      

३. अस्र्ायी नोकरी जोडेको िए नमनत जोनडएको अवनिः 
मानर् उल्लेशखत वववरण साँिो हो गलत ठहरे कानून बमोशजम सजायँ स्वीकार गनेछु िनी सहीछाप गनेः 
कमािारीको नामः                                  सहीः 
पदः                                             नमनतः 

 

 

 

कायाालयको छाप  

 

 

 

उपरोक्त व्यहोरा कायाालयमा रहेको ननजको अनिलेखअनसुारको हो र यसमा ननजले मेरो 
रोहवरमा सहीछाप गरेको दठक हो िनी प्रमाशणत गने  

वविागीय/ कायाालय प्रमखुको नामः 
कमािारी सङे्कत नं.: 
कायाालयः 
दस्तखतः 
नमनतः 

दरखास्त सार् ऐनको दफा २४घ१ बमोशजमको बढुवाको ननयशुक्त परको प्रनतनलवप पेश गनुापनेछ । 
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अनसूुिी-8 

(दफा १६ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्ित) 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

दरखास्त स्वीकृत नामावली 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रोल 
नं. 

उम्मेदवारको 
नाम 

बाबकुो 
नाम 

बाजेको नाम रनसद 
नं. 

परीिा दस्तरु दताा 
नमनत 

* ऐशच्छक 
प्राशज्ञक 
ववषय 

*र्प पर 
/ ववषय 

*न्यूनतम 
शैशिक 
योग्यताको 
मूल ववषय 

*सम्िाव्य 
उम्मेदवार हनु 
सक्ने सेवा / 
समूह/ उपसमूह 

कैवफयत 

     खलुा समावेशी समूह 

     मवहला आ.ज. मिेसी दनलत आपाि वप.छे. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 *एकीकृत परीिा प्रणाली अन्तगात छुट्टाछुटै्ट शैशिक योग्यता तोवकएको परीिाको हकमा मार उल्लेख गने । 

 

माग पद सं्याः 
वव.नं./सू.नं. 
पदः 
तहः 
परीिा नमनतः 

ववज्ञापन प्रकाशशत नमनतः 
दरखास्तको अशन्तम नमनतः 
दोब्बर दस्तरुको अशन्तम नमनतः 
सेवा/समूह/उपसमूहः 

............................. 
तयार गने 

............................. 
रुज ुगने 

............................. 
प्रमाशणत गने 
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अनसूुिी -9 

(दफा १७ को उपदफा (२) सँग सम्बशन्ित) 

खामको नमनुा 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

“क” 

प्रश्न सङ्ख्याः-       अनत गोप्य 

        अनत जरुरी  

श्री प्रदेश लोक सेवा आयोग  

परीिा सञ्चालन शाखा 
गण्डकी प्रदेश, पोखरा 

प्रषेकः- 
सङ्केत शिन्ह ........ 
 

 

“ख” 

प्रश्न सङ्ख्याः-      अनत गोप्य 

       अनत जरुरी  

श्री प्रदेश लोक सेवा आयोग  

परीिा सञ्चालन शाखा 
गण्डकी प्रदेश 

प्रषेकः- 
सङ्केत शिन्ह ........ 
 

“ग” 

प्रश्न सङ्ख्याः-      अनत गोप्य 

       अनत जरुरी  

श्री प्रदेश लोक सेवा आयोग  

परीिा सञ्चालन शाखा 
गण्डकी प्रदेश 

प्रषेकः- 
सङ्केत शिन्ह ........ 
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अनसूुिी-१0 

(दफा १७ को उपदफा (४) सँग सम्बशन्ित) 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

सङे्कत शिन्हः-  

ववषयः- प्रश्नपर तयार गरी पठाउने । 

श्री ........................................ ज्यू, 

 यस आयोगबाट नलइने अनिकृत/ सहायक .............. तह ............ सेवा ................ समूह ............... उप-समूह 
.......... पदका प्रनतयोनगतात्मक खलुा/बढुवा परीिाको ............ ववषयको ......... पूणााङ्कको ......... वटा प्रश्नपर तयार गने यहाँलाई 
अनरुोि गदाछु ।  

प्रश्नपर तयार गरी पठाउँदा याद राख्नपुने कुराहरु 

१. अनिकृत तहका पदहरुको ववषयगत प्रश्न ननमााण गदाा प्रश्नले अपेिा गरेको सम्िाववत उत्तरको ववषयवस्तहुरु के के हनु ्सोसमेत 
संलग्न गरी कुन कुन ववषयवस्त ुसमेट्दा कनत कनत अङ्क प्रदान गने िन्ने कुरासमेत प्रष्ट छुयाई प्रश्न सार् Marking Scheme 

संलग्न गरी पठाउन ुपनेछ।  

२. एउटै प्रश्नमा टुके्र प्रश्नहरु िएको िए प्रत्येक टुके्र प्रश्नको अङ्किार समेत छुयाई बुँदा नं.१ बमोशजमको Marking Scheme संलग्न 
गरी पठाउन ुपनेछ। 

३. अनिकृतस्तरको एघारौँ, दशौँ, नवौँ तहको समस्या समािानमूलक प्रश्न ननमााण गदाा िारवटा ववषय िेरहरुमा केशन्ित रहेर उत्तर 
लेख्नपुने हुँदा उक्त प्रत्येक िार ववषय िेरमा के के ववषयवस्त ुसमेवटन ुपदाछ त्यसका सम्िाववत बुदँाहरु उल्लेख गरी िारवटै 
िेरको अङ्किार वविाजन समेत गरीददन ुपदाछ। जस्तैः अङ्किार बीस िएकोमा िारओटामा ५+५+५+५ वा ४+६+४+६ आदद तररकाले 
प्रश्नमै उल्लेख गरीददन ुपनेछ। 

४. सहायक तहका ववषयगत छोटा-छोटा प्रश्नहरु र सबै शे्रणीका वस्तगुत बहबैुकशल्पक प्रश्नहरु ननमााण गदाा प्रश्नको उत्तर संलग्न गरी 
पठाउन ुपनेछ। सहायक तहका लामो उत्तर ददने प्रश्नको Marking Scheme  संलग्न गरी पठाउन ुपनेछ।  

५. उत्तर र Marking Scheme  प्रश्नपर फाराममा उल्लेख गनुापदाछ।  

६. तयार गनुा िएको प्रश्न यसैसार् प्रवेषत “ख” लेशखएको खाममा नसलबन्दी गरी नसलबन्दी खामलाई पनुः “क” लेशखएको खाममा बन्द 
गरी सो खामको बावहरपवट्ट प्रश्न सङ्ख्या उल्लेख गरी ..... ददननिर पगु्ने गरी पठाउन ुपनेछ। प्रश्न तयार गरी पठाउँदा “ग” 
लेशखएको खाममा पर छुटै्ट नसल गरी पठाउन ुपनेछ।  

७. संलग्न पाठ्यक्रमबाट सोनिने प्रश्नहरु ववश्वववद्यालयको एस.ई.ई./एस.एल.सी./प्रववणता प्रमाणपर तह/स्नातक/अनसा/स्नातकोत्तर 
सरहको हनुपुनेछ। 

८. सोनिएका प्रश्नहरु सामान्यत .......... घण्टा ...... नमनेटनिर उत्तर ददन सक्ने हनुपुदाछ। 

९. प्रश्न संलग्न पाठ्यक्रममा आिाररत र वविाशजत अङ्कअनसुार हनु ुपनेछ, जसबाट परीिार्ीको प्रस्ततु ववषयमा पूरा ज्ञान छ, छैन िन्न े
जस्ता कुराको परीिण गना सवकयोस।्  

१०.  प्रश्नकतााले लेखापढी गनुापदाा खाममा अनतगोप्य, अनत जरुरी जनाई प्रदेश लोक सेवा आयोग, परीिा सञ्चालन शाखाको नाममा 
पठाउन ुपनेछ। प्रषेकमा आफ्नो नाम नददई सङे्कत शिन्ह मार उल्लेख गनुापनेछ। फोनबाट कुरा गदाा पनन सङे्कत शिन्ह उल्लेख 
गनुापनेछ। 

११.  सशुम्पएको काया स्वीकार गरीसकेपनछ म्यादनिर प्रश्न प्राप्त हनु नआई वढलाइ िएमा पाउने पाररश्रनमक कट्टा गना अर्वा प्रश्नकतााको 
नाम सूिीबाट शझक्न सवकनेछ।  

१२.  काया स्वीकार गना असमर्ा िएमा यससम्बन्िी सबै कागजात तरुुन्त शशलबन्दी रुपमा वफताा गरी जानकारी ददन ुअननवाया छ। 

१३.  एउटा पानामा मार प्रश्न तयार गनुापनेछ। सो पानामा नपगेुमा मार अको पाना प्रयोग गना सवकनेछ।  

१४.  प्रश्नको आशखरीमा सङे्कत शिन्ह मार लेख्नपुनेछ ।  

१५.  नसलबन्दी छाप लगाउँदा आफ्नो नामको छाप नलगाई अन्य नामको वा कुनै संकेतात्मक छाप लगाई सो छापमा उशल्लशखत 
वववरण खाम बावहर उल्लेख गनुा पनेछ।  

  ...................... 
अनिकृत नवौँ 
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अनसूुिी -१1 

(दफा १७ को उपदफा (५) सँग सम्बशन्ित) 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रश्नपर प्रवेषत गने पर 

 

अनिकृत/सहायक  ......................... तह पदका प्रनतयोनगतात्मक नलशखत परीिा २०..... समूह । 

ववषयः- ............................ परः- .............................. 

 प्रवेषत प्रश्नपर म आफैले लेखेको/टाइप गरेको हुँ। कसैलाई पनन देखाएको अर्वा िनकेो छैन। प्रश्नपरको 
प्रनतनलवप मैले राखेको छैन र यस सम्बन्िमा बनाएको वटप्पणी एवं खेस्रासमेत आगोमा जलाई नष्ट गरी सकेको छु। म 
यस ववषयको प्रश्नकताा हुँ िनी कसैलाई िनेको पनन छैन, िववष्ट्यमा िने्न पनन छैन। 

 यस प्रश्नको सवाानिकार प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई ददएको छु। 

 सोनिएका प्रश्नहरु ननिााररत समयमा न ैजवाफ ददन सवकन ेवकनसमका छन ्र परीिार्ीले सामान्य वकनसमबाट उत्तर 
ददई दोहोर ्याउन िाहेमा दोहोर ्याउने समय पनन पाउन सक्ने कुरा ववश्वास ददलाउँछु।  

 

नमनतः ... ... .... ....      .................... 
पूरा नाम र र्रः- ......................................   प्रश्नकतााको दस्तखत  

दजााः- ....................... (वहाल रहेको) 

दजााः- ............................ (अवकाश हुँदाको) 

ठेगानाः-  

घरः- .......................... गा.पा./न.पा./उप/महा-नगरपानलका ......... वडा नं. .......... मागा/घर नं. 
कायाालयः- .............................................................. 
फोनः- ............................ (कायाालय) ....................... (ननवास) ....................... (मोवाइल) 
 

 

नोटः प्रश्नपर सफा र बशुझन ेगरी एकानतर मार लेख्नपुदाछ। 

  

ग खाममा छुटै्ट नसलबन्दी 
गरी पठाउने 
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अनसूुिी-१2 

(दफा २० का उपदफा (२) का खण्ड (द) सँग सम्बशन्ित) 

प्रश्नपर ननमााण गना आिारस्तम्ि तर्ा वक्रयापद 

प्रश्न ननमााणका आिारस्तम्ि 
दिता (Competencies) कमािारीहरुको 

तह 

अपेशित काया वववरण 

(Expected Job Description) 

Evaluation + Synthesis + Application 

(मूल्याङ्कन + संश्लषेण + ववश्लषेण + प्रयोग) 
अनिकृत एघारौँ • अनगुमन 

• नीनत, योजना ननमााण 

• समन्वय 

• नीनत ववश्लषेण तर्ा कायाान्वयन 

• नीनत प्रिाव मूल्याङ्कन तर्ा ववश्लषेण 
Evaluation+Synthesis+Application+Comprehension+ Knowledge 

(मूल्याङ्कन + संश्लषेण + ववश्लषेण + प्रयोग + बोि + ज्ञान) 
अनिकृत नवौँ/दशौँ • अनसुन्िान  

• नीनत ननमााण योजना तर्ा कायाान्वयन 

• नीनत कायाान्वयन र प्रिाव मूल्याङ्कन  

• सपुरीवेिण  

• व्यवस्र्ापकीय काया 
• कमािारी व्यवस्र्ापन योजना 

Evaluation+Synthesis+Application+Comprehension+ Knowledge 

(मूल्याङ्कन + संश्लषेण +  ववश्लषेण + प्रयोग + बोि + ज्ञान) 
अनिकृत 
छैठौँ/सातौँ/आठौँ 

• अनसुन्िान  

• नीनत कायाान्वयन 

• काया ववश्लषेण  

• कमािारी व्यवस्र्ापन  

• कायाालय कायाववनि सञ्चालन 
Synthesis+Application+Comprehension+ Knowledge 

(संश्लषेण + ववश्लषेण + प्रयोग + बोि + ज्ञान) 
सहायक पािौँ • कमािारी व्यवस्र्ापन 

• कायाक्रम कायाान्वयन 

• कायाालय कायाववनि सञ्चालन 

• अनिलेख व्यवस्र्ापन 
Application+Comprehension+ Knowledge 

(ववश्लषेण + प्रयोग + बोि + ज्ञान) 
 

सहायक िौर्ो • कायाालय कायाववनि सञ्चालनमा सहयोग गने 

• कायाक्रम कायाान्वयमा सहयोग गने 

• अनिलेख व्यवस्र्ापन 
 

प्रश्न ननमााण गदाा प्रयोग गररने वक्रयाकलापहरु 

दिता (Competence) प्रदशशात नसपका लानग प्रश्नको सङ्केत (Question Cues) 

१. ज्ञान पवहिान गनुा, सूिी तयार गनुा, पररिाषा ददन,ु िनु्न, वणान गनुा, छुयाउन,ु देखाउन,ु सङ्खग्रह गनुा, इवित गनुा, तानलका 
बनाउन,ु उद्धृत गनुा, नाम ददन,ु को, कवहले, कहाँ आदद।  

२. बोि बझुाइ सारांश ददन,ु वणान गनुा, व्या्या गनुा, उल्र्ा गनुा, निन्नता देखाउन,ु िववष्ट्यवाणी गनुा, अनमुान गनुा, फरक देखाउन,ु 
छलफल गनुा, पवुष्ट गनुा उदाहरण ददन ुआदद। 

३. प्रयोग प्रयोग गनुा, प्रदशान गनुा, गणना गनुा, पूरा गनुा, व्या्या गनुा, समािान गनुा, जाँच्न,ु खोज्न,ु सम्बन्ि देखाउन,ु आदद। 

४. ववश्लषेण ववश्लषेण गनुा, छुयाउन,ु क्रम नमलाउन,ु व्या्या गनुा, वगीकरण गनुा, नमलाउन,ु िाग गनुा, तलुना गनुा, छनौट गनुा 
आदद। 

५. संश्लषेण गाभ्न,ु एकीकृत गनुा, सिुानुा, पनुः नमलाउन,ु योजना गनुा तयार गनुा, पनुलेखन गनुा आदद।  

६. मूल्याङ्कन लेखाजोखा गनुा, ननणाय गनुा, क्रम नमलाउन,ु परीिण गनुा, मापन गनुा, नसफाररस गनुा, वविेद देखाउन,ु ननिोड ननकाल्न,ु 
सारांश ननकाल्न ुआदद।  
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अनसूुिी -१3 

(दफा २४ को उपदफा (१) को खण्ड (ठ) सँग सम्बशन्ित) 

 

कच्िा प्रश्नहरु (Raw Question) वगीकरण गने तानलका 
 

प्रश्न ननमााणकतााको सङ्केत 
शिन्ह 

 

स्तरीय प्रश्न सङ्ख्या ठीकै प्रश्न सङ्ख्या स्तर निएका प्रश्न सङ्ख्या 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 Comment केही िएः- 

 

पररमाजानकतााको दस्तखतः- 

नाम, र्रः- 

नमनतः- 
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अनसूुिी-१4 

(दफा २८ को उपदफा (५) सँग सम्बशन्ित) 
पररिय पर 

(परीिामा खट्नेलाई) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

केन्िाध्यि 

 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

उपकेन्िाध्यि 

 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

सहायक 

केन्िाध्यि 

 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

समन्वयकताा 

 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

ननरीिक 



 

71 

 

अनसूुिी-१५ 

(दफा २९ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्ित) 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

ववषयगत उत्तरपशुस्तकाको आवरण पषृ्ठ 

समावेशी तफा का उम्मेदवारहरुले कुन कुन समूहका परीिामा 
    संलग्न हनुिुएको हो अननवाया रुपले तल लेख्नहुोस।्  

 

१. ................................ 
२. ................................ 
३. ................................ 
४. ................................ 
५. ................................ 
६. ................................ 

 
 

सूिना 
१. यस किर पेजको पछानडपवट्ट केही पनन नलेख्नहुोला । 

२. यस पानाको दायाँ तर्ा वायाँपवट्ट परीिार्ीले िनुापने वववरण िनेबाहेक 
यस उत्तरपशुस्तका तर्ा र्प उत्तरपशुस्तकामा आफू शिननन े केही 
लेखेमा अर्वा शिन्ह लगाएमा उत्तरपर रद्द गने कारबाही हनुेछ। 

३. ववषयगत परीिा हनुेमा परीिा सरुु िएको ३० नमनेटपनछ, वस्तगुत 
परीिा हनुमेा १५ नमनटेपनछ र ववषयगत तर्ा वस्तगुत परीिा हनुेमा 
२० नमनेटपनछ  परीिा केन्िमा प्रवेश गना पाइनेछैन। उल्लेशखत 
समय व्यतीत िएको १० नमनेटपनछ मार परीिा िवनबावहर जान 
अनमुनत ददइनेछ।  

४. परीिा हलनिर कुनै पसु्तक, कागजपर र मोबाइल फोन ल्याउन 
पाइनेछैन। 

५. परीिामा कुनै प्रकारको अनशुित काम कारबाही गने परीिार्ीलाई 
परीिास्र्लबाट ननष्ट्कानसत गरी ननजको उत्तरपशुस्तका समेत रद्द 
गररनछे र आयोगको ननणाय बमोशजम कारबाही हनुेछ। 

६. हरेक पानामा १|| इन्ि वकनारा (माशजान) छोड्नपुदाछ। 

७. पानाको दबैुपवट्ट मसीले लेख्नपुदाछ, पेशन्सलले लेख्नहुदैुन।  

८. र्प कापीहरु नलएको िए उत्तरपशुस्तकाहरु राम्रोसँग नत्र्ी गरीददन ु
पदाछ।  

९. खलुा अन्तगात समावेशीतफा  संलग्न हनु े उम्मदेवारहरुले जनुजनु 
समावेशी पदका परीिामा संलग्न हनुे हो, उत्तरपशुस्तकाको मानर्ल्लो 
िागको दायाँ/वायाँ दवैु कोठामा अननवाया रुपले लेख्नपुदाछ।  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 
 

समावेशी तफा का उम्मेदवारहरुले कुन कुन समूहका परीिामा 
संलग्न हनुिुएको हो अननवाया रुपले तल लेख्नहुोस।्  

 

१. ................................ 
२. ................................ 
३. ................................ 
४. ................................ 
५. ................................ 
६. ................................ 

 स.के. ....................... 
 

 

ववज्ञापन नं. : ................................................. 

पदः ............................................................. 

तहः ............................................................. 

सेवाः  .......................................................... 

समूह/उपसमूहः ..............................................  

रोल नं. : .......................................................  

नाम, र्रः (नेपालीमा) ....................................... 

स्र्ायी ठेगानाः ............................................... 

आमाको नाम, र्रः .........................................  

बाबकुो नाम, र्रः ...........................................  

बाजेको नाम, र्रः ..........................................  

दस्तखतः .....................................................  

ववषयः .................. खण्ड/प्रश्न नं. .................. 

परीिा केन्िः ...............................................  

परीिा नमनतः ...............................................  

 

 

 

पवहलो कोड नं. 
 
 

दोस्रो कोड नं. 
 

१. ववज्ञापन नं. : ................................................. 
२. सेवा/समूह/उपसमूहः ....................................... 
३. पद, तह ....................................................... 
४. ववषयः ......................................................... 
५. परीिा नमनतः ................................................. 
६. र्प कापी सं्याः ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
********************************************************** 
प्राप्ताङ्क ................... अिरमा .................................... 

एकीकृत परीिा प्रणालीअन्तगात न्यूनतम शैशिक योग्यता छुट्टाछुटै्ट 
तोवकएको सेवा/समूह/उपसमूहको परीिाको प्रयोजनार्ाः- 
१. ऐशच्छक प्राशज्ञक ववषयः ................................... 
२. र्प पर/ववषयः ............................................ 
३. शैशिक योग्यताको मूल ववषयः .......................... 
४. संिाव्य उम्मेदवार हनुसक्ने सेवा/समूह/उपसमूहः   

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

 
 

प्रदेश लोक सेवा आयोग        

नलशखत परीिा 

केन्िाध्यिको दस्तखत 

एकीकृत परीिा प्रणाली अन्तगात न्यूनतम शैशिक योग्यता छुट्टाछुटै्ट 
तोवकएको सेवा/समूह/उपसमूहको परीिाको प्रयोजनार्ाः- 
१. ऐशच्छक प्राशज्ञक ववषयः ................................... 
२. र्प पर/ववषयः ............................................ 
३. शैशिक योग्यताको मूल ववषयः .......................... 
४. सम्िाव्य उम्मेदवार हनु सक्न ेसेवा/समूह/उपसमूहः   

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

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

पवहलो कोड नं. 
 
 

 

दोस्रो कोड नं. 
 

सहायक केन्िाध्यिको दस्तखत 
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https://en.wikipedia.org/wiki/File:Scissors_icon_black.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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अनसूुिी-16 

(दफा २९ को उपदफा (2) सँग सम्बशन्ित) 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

ववषयगत उत्तरपशुस्तकाको आवरण पषृ्ठ
 

 

खलुा/समावेशी/आ.प्र. तफा का उम्मेदवारहरुले कुन कुन समूहका  

परीिामा संलग्न हनु ुिएको हो अननवाया रुपले (√) शिन्ह लगाउनहुोस।् 

१. आ.प्र.  
२. खलुा  
३. मवहला  
४. आ.ज.  
५. मिेसी  
६. दनलत  
७. अपाि  
८. वप.िे.  

 
 

सूिना 
१. यस किर पेजको पछानडपवट्ट केही पनन नलेख्नहुोला। 

२. यस पानाको दायाँ तर्ा बायाँपवट्ट परीिार्ीले िनुापने वववरण िनेबाहेक 
यस उत्तरपशुस्तका तर्ा र्प उत्तरपशुस्तकामा आफू शिशन्हन े केही 
लेखेमा अर्वा शिन्ह लगाएमा उत्तरपर रद्द गने कारबाही हनुेछ। 

३. ववषयगत परीिा हनुेमा परीिा सरुु िएको ३० नमनेटपनछ, वस्तगुत 
परीिा हनुमेा १५ नमनटेपनछ र ववषयगत तर्ा वस्तगुत परीिा हनुेमा 
२० नमनेटपनछ  परीिा केन्िमा प्रवेश गना पाइने छैन। उल्लेशखत 
समय व्यतीत िएको १० नमनेटपनछ मार परीिा िवन बावहर जान 
अनमुनत ददइनेछ।  

४. परीिा हलनिर कुनै पसु्तक, कागजपर र मोबाइल फोन ल्याउन 
पाइनेछैन। 

५. परीिामा कुनै प्रकारको अनशुित काम कारबाही गने परीिार्ीलाई 
परीिास्र्लबाट ननष्ट्काशशत गरी ननजको उत्तरपशुस्तका समेत रद्द 
गररनछे र आयोगको ननणायबमोशजम कारबाही हनुेछ। 

६. हरेक पानामा १|| इन्ि वकनारा (माशजान) छोड्नपुदाछ। 

७. पानाको दबैुपवट्ट मसीले लेख्नपुदाछ, पेशन्सलले लेख्नहुुँदैन।  

८. र्प कापीहरु नलएको िए उत्तरपशुस्तकाहरु राम्रोसँग नत्र्ी गरीददन ु
पदाछ।  

९. खलुा अन्तगात समावेशीतफा  संलग्न हनु े उम्मदेवारहरुले जनुजनु 
समावेशी पदका परीिामा संलग्न हनुे हो, उत्तरपशुस्तकाको मानर्ल्लो 
िागको दायाँ/वायाँ दवैु कोठामा अननवाया रुपले लेख्नपुदाछ।  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 
 

 

प्रर्म एकीकृत िएको वव.नं.हरुमा दरखास्त फारम िने 
उम्मेदवारले वव.नं. र रोल नं. उल्लेख गनुाहोला। 

 

  

 

पदः ...................... तह .............................. 

सेवा 
समूह      

उपसमूह      

 

मास्टर आइडीः ........................................................ 

नाम, र्र : (नेपालीमा) .............................................. 

 (अंग्रजेीमा) ........................................... 

स्र्ायी ठेगानाः ....................................................... 

आमाको नाम, र्रः .................................................  

बाबकुो नाम, र्रः ...................................................  

बाजेको नाम, र्रः .................................................  

दस्तखतः ..............................................................  

ववषयः ..................... प्रश्न नं. .......... खण्डः ............ 

परीिा केन्िः .........................................................  

परीिा नमनतः .........................................................  

 

वव.नं. रोल नं. 
  
  
  
  
  
  

दोस्रो कोड नं. 
 

१. ववज्ञापन नं. : ................................................. 
२. सेवा/समूह/उपसमूहः ....................................... 
३. पद, तह ....................................................... 
४. ववषयः ......................................................... 
५. परीिा नमनतः ................................................. 
६. र्प कापी सङ्ख्या ............................................ 
 
********************************************************* 
प्राप्ताङ्क ................... अिरमा .................................... 

प्रदेश लोक सेवा आयोग        

नलशखत परीिा 

केन्िाध्यिको दस्तखत 

पवहलो कोड नं. 
 
 

 

दोस्रो कोड नं. 
 

सहायक केन्िाध्यिको दस्तखत 

पवहलो कोड नं. 
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अनसूुिी-17 

(दफा २९ को उपदफा (3) सँग सम्बशन्ित) 
प्रदेश लोक सेवा आयोग 

वस्तगुत बहउुत्तर पशुस्तकाको नमनुा (OMR) 

खण्ड क 
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खण्ड ख 
(दफा २९ को उपदफा (3) सँग सम्बशन्ित) 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 
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खण्ड ग 

(दफा २९ को उपदफा (3) सँग सम्बशन्ित) 
प्रदेश लोक सेवा आयोग 

 
पवहलो कोड नं. 
समावेशी तफा का उम्मेदवारहरुको कुनकुन परीिामा संलग्न हनु ु 

िएको हो अननवाया रुपले तल लेख्नहुोस ् 

१. .................................... २. ........................................ 
३. .................................... ४. ........................................ 
५. .................................... ६. ........................................ 

 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रनतयोनगतात्मक नलशखत परीिा 
वस्तगुत बहउुत्तरपशुस्तका 

ववज्ञापन नं. : ..................................... 
पदः ...................................... 
तहः ..................................... 
सेवाः  ...................................... 
समूह/उपसमूहः .....................................  

रोल नं. : ............................................................  

नाम, र्रः (नेपालीमा) ............................................ 
 (अंग्रजेीमा) ........................................... 

स्र्ायी ठेगानाः ..................................... 
आमाको नाम, र्रः .....................................  

बाबकुो नाम, र्रः .....................................  

बाजेको नाम, र्रः .....................................  

दस्तखतः .....................................  

ववषयः ............................................................... 
परीिा केन्िः .............................................. 
नमनतः ................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ध्यानाकषाण  

१. कालो/नीलो मसी मार िएको डटपेन/कलमले उत्तरको लानग ननिााररत 
कोठामा प्रश्नमा A,B,C,D  मध्ये एउटा मार सही उत्तर स्पष्ट रुपले 
लेख्नहुोला। पेशन्सलले लेखेकोलाई मान्यता ददइनछैेन। 

२. एकिन्दा बढी उत्तर लेखेमा ननिााररत कोठामा िन्दा अन्यर उत्तर लेखेमा 
एउटा उत्तर लेखी त्यसलाई केरे वा सच्याएर पनुः अको उत्तर लेखेमा 
गल्ती मानननेछ।  

३. परीिा हलनिर कुन ैपसु्तक, कागजपर र मोवाइल फोन ल्याउन पाइन े
छैन। 

४. उत्तर गलत ठहररएमा २० प्रनतशत अङ्क कट्टा गररनछे।  

समावेशी तफा का उम्मेदवारहरुको कुनकुन 
परीिामा संलग्न हनु ुिएको हो अननवाया रुपले तल 
लेख्नहुोस ् 

१. ....................... २. .......................... 
३. ....................... ४. .......................... 
५. ....................... ६. .......................... 

 

दोस्रो कोड नं. 
  की (  )            परः .................... 

 

 
 

सव
ाानि

क
ार 

प्रदे
श 

लो
क
 से

वा
 आ

यो
गम

ा स
रुशि

त 

एकीकृत परीिा प्रणाली अन्तगात न्यूनतम शैशिक योग्यता छुट्टाछुटै्ट 
तोवकएको सेवा/समूह/उपसमूहको परीिाको प्रयोजनार्ाः- 
१. ऐशच्छक प्राशज्ञक ववषयः ................................... 
२. र्प पर/ववषयः ............................................ 
३. शैशिक योग्यताको मूल ववषयः .......................... 
४. संिाव्य उम्मेदवार हनु सक्न ेसेवा/समूह/उपसमूहः   

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

 
 

पवहलो कोड नं. 
 
 
 

दोस्रो कोड नं. 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

 

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

41  

42  

43  

44  

45  

46  

47  

48  

49  

50  

 
एकीकृत परीिा प्रणाली अन्तगात न्यूनतम शैशिक योग्यता छुट्टाछुटै्ट 
तोवकएको सेवा/समूह/उपसमूहको परीिाको प्रयोजनार्ाः 
१. ऐशच्छक प्राशज्ञक ववषयः ................................... 
२. र्प पर/ववषयः ............................................ 
३. शैशिक योग्यताको मूल ववषयः .......................... 
४. सम्िाव्य उम्मेदवार हनुसक्न ेसेवा/समूह/उपसमूहः   

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

 
 
प्रश्नोत्तर सङ्ख्या 
दठकः          गलतः           छोडेकोः  

जम्मा प्राप्ताङ्क 

१. परीिण गनेको पूरा नाम, र्रः ................................. 
२. पनुपरीिण गनेको पूरा नाम, र्रः .............................. 
३. अशन्तम परीिण गनेको पूरा नाम, र्रः ........................ 
 

   

सहायक केन्िाध्यिको दस्तखत 

केन्िाध्यिको दस्तखत 
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अनसूुिी-18 

(दफा ३० को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) सँग सम्बशन्ित) 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

 

परीिामा सशम्मनलत गराउन ददइन े

अनमुनत पर 

नस.नं.            नमनतः- २०  /  / 

 

केन्िः          ववज्ञापन नं. : 

पदः  

प्रवेशपर छुटेको/हराएको/ननलएको  

रु. 
उम्मेदवारको नामः 
रोल नं. : 

रकम बशुझनलनेको दस्तखतः 
 

िष्टव्यः प्रवेशपर नलएर आई नदेखाएमा मेरो परीिा रद्द िएमा समते मञु्जर छ िनी उम्मेदवारको  

दस्तखतः 
  परीिामा सशम्मनलत गराउन अनमुनत ददने केन्िाध्यिको दस्तखतः 
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अनसूुिी-19 

(दफा 36 को उपदफा (१) को खण्ड (द) सँग सम्बशन्ित) 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

परीिामा खवटएका जनशशक्तको वववरण 

१. परीिा केन्िः 
२. केन्िाध्यिको नामः 
३. परीिा सञ्चालन िएको नमनतः 
क्र. 
सं. 

पद नाम, र्र परीिामा खवटएको 
कोठा नं. 

जम्मा परीिार्ी 
सङ्ख्या 

परीिाको नमनत, समय, उपशस्र्त  
परीिार्ी सङ्ख्या र हाशजरी 

कैवफयत 

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
 
 

 

  

समन्वयकतााको नाम: 

दस्तखतः 
नमनतः 

केन्िाध्यिको नाम: 

दस्तखतः 
नमनतः 
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अनसूुिी-20 

(दफा ४4 को उपदफा (१) को खण्ड (घ) सँग सम्बशन्ित) 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

सङ्केत शिन्हः-          नमनतः-20  /  / 

ववषयः- उत्तरपशुस्तका परीिण गना पठाउने । 

श्री ... ...... ..........  

......... ................ । 

१. यस आयोगबाट नलइएको अनिकृत/सहायक ............ तह ............ सेवा ............ समूह ....... उपसमूह 
खलुा/बढुवा प्रनतयोनगतात्मक परीिाको ............ पर .......... ववषयको ववषयगत पूणााङ्क ............ िएको परको 
उत्तरपशुस्तका र्ान ......... स्तर .......... बमोशजम अनतगोप्य रुपले परीिण गरी यसैसार् संलग्न प्राप्ताङ्क तानलकामा 
एकप्रनत िरी प्रत्येक प्रश्न बापत पाएको अङ्क र कूल प्राप्त गरेको अङ्क केरमेट नगरी सम्बशन्ित कोठामा िरी .... .... 
ददननिर उत्तरपशुस्तका पठाइएको खाममा नसलबन्दी गरी ..... ...... शाखामा पूणा गोप्यताका सार् पठाउन ुहनु 
आदेशानसुार अनरुोि गरीन्छ। यस ववषयमा केही सोध्न ुवा सम्पका  राख्न ुपरेमा सङ्केत नम्बर ददई फोन नं. ........... 
मा अर्वा आफै उपशस्र्त िै यस शाखामा अनिकृतसँग सम्पका  राख्नहुनु अनरुोि छ।  

२. परीिण गरी पठाउन नसक्न ेशस्र्नत िएमा तरुुन्त जानकारी ददनपुनेछ। खाम नसलबन्दी गदाा कुन नाम वा सङ्केतको 
कनतवटा लाहाछाप लगाइएका छन ्खाम बावहर जनाउनपुनेछ।  

३. ववषयगत (SUBJECTIVE) उत्तरपशुस्तकाहरु परीिण गदाा ननम्न कुराहरुमा ध्यान राखी परीिण गनुापनेछः 
(क) ववषय ज्ञानको तथ्यपूणा र तका पूणा अनिव्यशक्त 

(ख)  मौनलकता  

(ग)   समालोिना तर्ा आलोिना शशक्त 

(घ)   प्रस्ततुीकरण 

(ङ)   शदु्धा-शवुद्ध तर्ा सफाइ 

४. परीिार्ीले प्राप्त गने अङ्कको स्तर सम्बन्िमा देहाय अनसुार माननने छः 
(क)  ४० प्रनतशतिन्दा कम अङ्क प्राप्त िएमा – अनपुयकु्त 

(ख)   ४० प्रनतशत देशख ४५ प्रनतशतसम्मको अङ्क प्राप्त गरेमा – सािारण स्तर 

(ग)   ४५ देशख ५० प्रनतशतसम्म अंङ्क प्राप्त गरेमा – मध्यम स्तर 

(घ)   ५१ देशख ६० प्रनतशतसम्म अङ्क प्राप्त गरेमा – उच्ि स्तर 

(ङ)   ६१ प्रनतशतदेशख मानर् अङ्क प्राप्त गरेमा – अनत उच्ि स्तर 

ववषयगत (SUBJECTIVE) परमा कुनै पनन परीिार्ीले अनत उच्ि स्तरको अङ्क प्राप्त गने देशखएमा त्यसको कारण पनन 
खलुाउन ुपनेछ ।   

५. एउटै प्रश्नमा टुके्र प्रश्नहरु िए टुके्र प्रश्नका लानग छुयाइएको Marking Scheme अनसुार अङ्क ददई उत्तरपशुस्तकाको 
परीिण गनुापनेछ।  

६. ननिााररत समयनिर परीिण गरी पठाएमा पाररश्रनमकमा २० प्रनतशत र्प गने व्यवस्र्ा छ।  

७. उत्तरपशुस्तका परीिणका लानग गाइडलाइन्स संलग्न छ। परीिकले उत्तरपशुस्तका मूल्याङ्कन गदाा उच्ि अङ्क प्राप्त 
गने १०% उत्तरपशुस्तकाहरुको पनुः मूल्याङ्कन गनुापनेछ। प्रदान गरेको अङ्क केरमेट िएमा परीिकले अिरमा लेखी 
दस्तखत समते गनुापनेछ।  

८. परीिणकतााको कुन ैनातेदारले सो परीिा ददएको िए नसलबन्दी रुपमा न ैउत्तरपशुस्तका परीिण नगरी वफताा गनुा 
पनेछ।  

९. संलग्न उत्तरपशुस्तकाः 
१. वक.नं.      देशख            सम्म 

 
 
 
 

.......................... 
अनिकृत नवौँ/दशौँ 
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अनसूुिी-२1 

(दफा ४4 को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) सँग सम्बशन्ित) 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्राप्ताङ्क तानलका (MARK SHEET) 

ववषयगत 

 

सङ्केत शिन्हः 
अनिकृत/सहायक  ............. तह 

 
 

क्र.सं. वक.नं. प्रश्न नम्बर र प्रत्येकमा पाएको अङ्क कूल प्राप्ताङ्क कैवफयत 

१ २ ३ ....... ........ अङ्कमा अिरमा 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

रुजकुतााः      परीिकको दस्तखतः 
        नमनतः 
  

पूणााङ्कः 
ववषयः 
परः 
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अनसूुिी-२2 

(दफा ४4 को उपदफा (३) को खण्ड (ि) सँग सम्बशन्ित) 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्राप्ताङ्क तानलका (MARK SHEET) 

वस्तगुत 

ववज्ञापन नं. : 

 

पदः   सेवाः   समूहः   उपसमूहः 
 

तहः   पूणााङ्कः   ववषयः 
 

क्र.सं. वक.नं. नमलेको 
सङ्ख्या 

ननमलेको 
सङ्ख्या 

छोडेको 
सङ्ख्या 

कूल प्राप्ताङ्क कैवफयत 

अङ्कमा अिरमा 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         
 
 
 
 
 
 

केही कैफयत िएः-   

परीिण गनेको सहीः 
नाम, र्रः 
नमनतः 

पनुः परीिण गनेको सहीः 
नाम, र्रः 
नमनतः 

सपुरीवेिकको सहीः 
नाम, र्रः 
नमनतः 
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अनसूुिी-२3 

(दफा ४5 को उपदफा (१) को खण्ड (ख) सँग सम्बशन्ित) 

उत्तरपशुस्तका परीिण आिार तानलका  

 
 

ववषयगत उत्तरपशुस्तका परीिण 
गदाा अपनाउनपुने आिारहरु 

पूणााङ्क 

५ 

अङ्क वविाजन 
एक उदाहरण 

पूणााङ्क 

१० 

अङ्क वविाजन 
एक उदाहरण 

पूणााङ्क 

15 

अङ्क वविाजन 
एक उदाहरण 

पूणााङ्क 

25 

अङ्क वविाजन 
एक उदाहरण 

(क) ववषयज्ञानको तथ्यपूणा 
अनिव्यशक्त 

७५% 3.75 45% 4.50 ३५% 5.25 ३०% 7.50 

(ख) मौनलकता ५% 0.25 ३०% 3.00 ३५% 5.25 ३०% 7.50 

(ग) समालोिना तर्ा आलोिना ५% 0.25 15% 1.50 20% 3.00 25% 6.25 

(घ) प्रस्ततुीकरण 10% 0.50 ५% 0.50 ५% 0.75 10% 2.50 

(ङ) शदु्धाशवुद्ध तर्ा सफाइ ५% 0.25 ५% 0.50 ५% 0.75 ५% 1.25 

 100% 5.00 १००% 10 100% 15 100% 25.00 

 

  



 

82 

 

अनसूुिी-24 

(दफा ४6 को उपदफा (१) सँग सम्बशन्ित) 
प्रदेश लोक सेवा आयोग 

परीिण िै वफताा आएका उत्तरपशुस्तका र प्राप्ताङ्क तानलकामा ददइएको  

अङ्क रुज ुगदाा देशखएको कैवफयत 

सङ्केत नं.  :-         ववषयः- 
 

क्र.सं. उत्तरपशुस्तका नम्बर उत्तरपशुस्तकामा प्राप्ताङ्क तानलकामा कूल जम्मा 

िएको हनुपुने िएको हनुपुने िएको हनुपुने 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

पेज नं. ....................... मा नमनत २०  /  /    को ननणायानसुार उत्तर गररएको  

       रुज ुगनेको दस्तखतः- 
      नमनतः- 
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अनसूुिी-25 

(दफा ४7 को खण्ड (घ) सँग सम्बशन्ित) 
योग्यताक्रम तर्ा नडकोनडङ फाराम 

(आ.प्र., खलुा वा समावेशी समूह मध्ये कुनै एउटा मार समूहको नलशखत परीिा िएकामा) 

 

ववज्ञापन नं. 
 

सेवाः     माग पदः     उपशस्र्त सङ्ख्याः 
 

समूहः     र्प गने पदः    उत्तीणा सङ्ख्याः 
 

तहः      जम्माः     अनतु्तीणा सङ्ख्याः 
 

पदः  

योग्यताक्रम 
नं. 

दोश्रो 
वक.नं. 

पवहलो 
वक.नं. 

समान 
अङ्क 

परीिाको 
वकनसम 

रोल नं. नाम र्र बाब ुआमाको नाम बाजेको नाम 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

नलशखत परीिा ननतजा तयार गने शाखाबाट    नडकोनडङ शाखा वा इकाइबाट  

 

तयार गनेः- .................... रुज ुगनेः- ....................  तयार गनेः- ................... रुज ुगनेः- ............... 
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योग्यताक्रम तर्ा नडकोनडङ फाराम 

(आ.प्र., खलुा वा समावेशी समूहमध्ये एकिन्दा बढी समूहको नलशखत परीिा िएकोमा) 

 ववज्ञापन नं.   माग पद    र्प गने पदः  कुल जम्मा  नलशखत परीिा नमनतः 
 सेवाः    आ.प्र.    आ.प्र.   आ.प्र.  उपशस्र्त सं्याः 
 समहुः    मवहला    मवहला    मवहला  उत्तीणा सं्याः     

 तहः    आ.ज.    आ.ज.   आ.ज.  अनतु्तीणा सं्याः 
 पदः    मिेसी    मिेसी   मिेसी   

     दनलत    दनलत   दनलत  

     अपाि    अपाि   अपाि 

     वप.िे.    वप.िे.   वप.िे.   

     खलुा    खलुा   खलुा 
     जम्माः    जम्माः   जम्माः  

योग्यता 
क्रम नं. 

दोस्रो 
वक.नं. 

पवहलो 
वक.नं. 

समान 
अङ्क 

परीिाको वकनसम रोल नं. नाम र्र बाब ुआमाको नाम बाजेको नाम 

आ.प्र. मवहला  आ.ज. मिेसी दनलत अपाि वप.िे. खलुा 

                

                

                

                

                

                

 नलशखत परीिा ननतजा तयार गने शाखाबाट          नडकोनडङ शाखा वा इकाइबाट 

 तयार गनेः- ..........................  रुज ुगनेः- ....................      तयार गनेः- ..........................  रुज ुगनेः- .................... 
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अनसूुिी- 26 

(दफा ४8 को खण्ड (घ) सँग सम्बशन्ित) 

नडकोड गने फाराम 

नस.नं.:    वव.नं.:     पदः   सेवाः 
समूहः  

सफलः   कूल उम्मदेवार सङ्ख्याः      

असफलः     परीिा केन्िः 
 

नस.नं. पवहलो 
वक.नं. 

दोस्रो 
वक.नं. 

रोल 
नं. 

नाम, र्र वणाानकु्रम 
नं. 

बाबकुो 
नाम 

बाजेको 
नाम 

ऐच्छक 
प्राशज्ञक 
ववषय 

* शैशिक 
योग्यताको 
मूल ववषय 

सम्िाव्य उम्मेदवार 
हनुसक्ने 

सेवा/समूह/उपसमूह 

१    श्री       

२    श्री       

3    श्री       

4    श्री       

5    श्री       

6    श्री       

7    श्री       

8    श्री       

9    श्री       

10    श्री       

11    श्री       

12    श्री       

13    श्री       

14    श्री       

15    श्री       

 
*एकीकृत परीिा प्रणाली अन्तगात छुट्टाछुटै्ट शैशिक योग्यता तोवकएको परीिाको हकमा मार उल्लेख गने ।  

 

 

उतार गनेः     रुज ुगनेः   प्रमाशणत गनेः 

 

 



 

86 

 

अनसूुिी- 27 

(दफा ४8 को खण्ड (ङ) सँग सम्बशन्ित) 

नडकोड गने फाराम 

नस.नं.:    वव.नं.:     पदः   सेवाः 
समूहः 
सफलः     कूल उम्मदेवार सङ्ख्याः      

असफलः     परीिा केन्िः 
नस.नं. पवहलो वक.नं. दोस्रो वक.नं. रोल नं. नाम, र्र वणाानकु्रम 

नं. 
बाबकुो नाम बाजेको नाम 

१    श्री    

२    श्री    

३    श्री    

४    श्री    

५    श्री    

६    श्री    

७    श्री    

८    श्री    

९    श्री    

10    श्री    

11    श्री    

12    श्री    

13    श्री    

14    श्री    

15    श्री    
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अनसूुिी -28 

(दफा  ४8 को खण्ड (ज) सँग सम्बशन्ित) 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

ननतजा प्रकाशनको लानग प्राप्ताङ्क तानलका 
नमनतः- 

ववषयः नलशखत परीिाको प्राप्ताङ्क पठाएको । 

श्री प्रदेश लोक सेवा आयोग    

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

.......................... 
   आयोगको ववज्ञापन नम्बर ........... अनसुार .......... सेवा ...... समूह ........ उपसमूह 
........... तह, ................. (खलुा)/(बढुवा) पदका नलशखत परीिाबाट अन्तवाातााका लानग छनौट िएका तपनसल 
अनसुारका उम्मेदवारहरुको कूल प्राप्ताङ्क ननम्नानसुार िएको व्यहोरा अनरुोि छ ।  

 

तपनसल 

नस.नं. पवहलो 
वक.नं. 

दोस्रो 
वक.नं. 

रोल 
नं. 

नाम, र्र कूल 
प्राप्ताङ्क 

अिरमा ऐच्छक 
प्राशज्ञक ववषय 

* शैशिक 
योग्यताको 
मूल ववषय 

सम्िाव्य उम्मेदवार 
हनु सक्न े

सेवा/समूह/उपसमूह 

    श्री      

    श्री      

    श्री      

    श्री      

    श्री      

    श्री      

    श्री      

    श्री      

    श्री      

    श्री      

    श्री      

    श्री      

 

*एकीकृत परीिा प्रणाली अन्तगात छुट्टाछुटै्ट शैशिक योग्यता तोवकएको परीिाको हकमा मार उल्लेख गने ।  

 

उतार गनेः          रुज ुगनेः 
   

प्रमाशणत गनेः 
 

 

ररक्त माग पद सङ्ख्याः- 
नल.प.बाट छनौट सङ्ख्याः- 



 

88 

 

अनसूुिी-29 

(दफा ४9 को खण्ड (ख) सँग सम्बशन्ित) 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा 
नस.नं. 

प्रारशम्िक परीिा उत्तीणा गरेको प्रमाण-पर 

 

 आयोगबाट प्रकाशशत सूिना नं. ........................................................ अनसुार नमनत 20  /   /   
मा नलइएको ........... पदका  प्रारशम्िक परीिमा सशम्मनलत िएका ............................. शजल्ला ....................... 
म.न.पा./न.पा./गा.पा. वडा नं. .............. बस्न े............................................................... को छोरा/छोरी 
रोल नं. ..................... का श्री ................................................................. उक्त परीिामा उत्तीणा िएकाले 
यो प्रमाण-पर ददइएको छ ।  

 प्रिनलत कानूनले उम्मेदवार हनु रोक लगाएको अवस्र्ामा बाहेक आयोगबाट नमनत २०   /   /   सम्म 
प्राकशशत हनुे  ......................... तहको अप्राववनिक पदका ववज्ञापनअनसुारको नलशखत परीिामा सामले हनु अको 
प्रारशम्िक परीिा ददइरहन नपने व्यहोरासमेत जानकारी गराइएको छ ।  

 

प्रमाणपर ददनेको  

दस्तखतः 
दजााः 
नमनतः 
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अनसूुिी-30 

प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन फाराम 

(दफा 51 को उपदफा (२) सँग सम्बशन्ित) 

प्रयोगात्मक परीिाको मूल्याङ्कन फारामको नमनुा  

 

(यो नमनुा बमोशजम ५ िन्दा बढी वा घटी एकाइ हनुे िएमा सोही अनसुार एकाइ र अङ्क वविाजन गरी 
मूल्याङ्कन फाराम तयार गनुापनेछ ) 

  

  
प्रयोगात्मक परीिाको एकाइ अङ्किार प्राप्ताङ्क 

१   

२   

३   

४   

५   

कुल जम्माः-   

 
      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ववज्ञापन नं. : 

उम्मेदवारको नाम, र्रः 
रोल नं. : 

पदः 
तहः 
सेवा, समूह, उपसमूहः 

मूल्याङ्कनकतााको  

दस्तखतः 
नाम, र्रः 
दजााः 
ठेगानाः 
नमनतः 
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अनसूुिी-31 

(दफा 5४ सँग सम्बशन्ित) 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

सेवा/समूहको प्रार्नमकताक्रम र कायाालय रोज्ने फाराम 

 उम्मेदवारको नाम, र्रः 
 रोल नं. : 

 पदः       तहः    वव.नं. : 

सेवा            

समूह            

क्र.सं. कायाालयको नाम 
र ठेगाना 

कायाालयको नाम 
र ठेगाना 

कायाालयको नाम 
र ठेगाना 

कायाालयको नाम 
र ठेगाना 

कायाालयको नाम 
र ठेगाना 

कायाालयको नाम 
र ठेगाना 

कायाालयको नाम 
र ठेगाना 

कायाालयको नाम 
र ठेगाना 

कायाालयको नाम 
र ठेगाना 

कायाालयको नाम 
र ठेगाना 

कायाालयको नाम 
र ठेगाना 

१            

२            

३            

४            

५            

६            

७            

८            

९            

१०            

 नोटः  (१) उपरोक्त फाराममा उम्मेदवारले  रोजेको सेवा/ समूहको प्रार्नमकताक्रम उल्लेख गने । 

(२) उम्मेदवारले आफूले रोजेको सेवा/समूहमा प्रार्नमकताक्रम उल्लेख गरी सकेपनछ ती सेवा/समूह अन्तगात ररक्त रहेका कायाालयमा प्रार्नमकताक्रम उल्लेख गने। 

(३) समावेशी समूह अन्तगात कुन-कुन समूहमा नलशखत परीिाबाट अन्तवाातााका लानग छनौट िएको हो सोको छुट्टाछुटै्ट प्रार्नमकताक्रम फाराम िनुापनेछ।  

ववज्ञापन िएका सेवा/समूह 

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

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

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

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

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

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

.............................. 
उम्मेदवारको दस्तखत 

.............................. 
प्रमाशणत गने अनिकृतको 

दस्तखत 
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अनसूुिी-32 

(दफा ५8 को उपदफा (१) सँग सम्बशन्ित) 

 

.......................... पदका योग्यताक्रम सूिी 
 

ववज्ञापन नं. :    पदः  सेवाः  समूहः  उपसमूहः  तहः 
पदका लानग आवश्यक न्यूनतम शैशिक योग्यताः 
मन्रालयः   पदसं्याः  दरखास्तको अशन्तम नमनतः   अन्तवााताा नमनतः 
 

क्र.स. यो.नं. रोल 
नं. 

उम्मेदवारको 
नाम, र्र 

सामूवहक 
छलफल 

नल.प.को 
अङ्क 

अन्तवाातााको अङ्क औसत कूल 
जम्मा 

कैफयत 

१ २ ३ ४ जम्मा 

१              

२              

३              

४              

५              

६              

७              
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अनसूुिी-33 

(दफा ५8 को उपदफा (4) सँग सम्बशन्ित) 

अशन्तम ननतजा प्रकाशनका लानग नडकोनडङ फाराम 
 

 ववज्ञापन नं. :      पदः 

 तहः       सेवाः 

 समूहः       उपसमूहः  

 पद सङ्ख्याः      उम्मेदवार सङ्ख्याः 

 अन्तवााताा नमनतः 

  
क्र.सं. दद्वतीय 

कोड 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम र्र बाब/ुबाजकेो नाम  आमाको नाम नलशखत परीिाको 
प्राप्ताङ्क 

कैवफयत 
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अनसूुिी-34 

(दफा 60 को उपदफा (१) सँग सम्बशन्ित) 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

( .............................. ) 

एकमषु्ट योग्यताक्रम सूिी 

सूिना नं. .............. 

       नमनतः 

आयोगको ववज्ञापन नं. ................................... , ...................... र ............................ , नेपाल 
................... सेवा,  ............ समूह ...................... उपसमूह ................... तह ................ पदमा 
ननयशुक्तका लानग नसफाररस िएका उम्मदेवारहरुले प्राप्त गरेको कूल अङ्कको आिारमा नमनतः 
................................. को ननणायानसुार देहायबमोशजमको एकमषु्ट योग्यताक्रम सूिी सम्बशन्ित सबैको 
जानकारीका लानग प्रकाशन गररएको छ।  

 

योग्यताक्रम रोल नं. उम्मेदवारको नाम र्र  नसफाररस गररएको 
वव.नं. 

समावशेी/खलुा कैवफयत 
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अनसूुिी-35 

(दफा 64 को को उपदफा (3) सँग सम्बशन्ित) 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

दरबन्दी तर्ा पदपूनताका वववरण 

 

यसिन्दा पवहले ननरीिण िएको नमनतः    कायाालयको कूल दरबन्दी सङ्ख्याः 

हाल िएको ननरिण नमनतः      सािारण तफा ः 

कायाालयः        ववकास तफा ः  

 

नस.नं. 
स्वीकृत दरवन्दी वववरण 

पदका नाम पद सङ्ख्या तह सेवा समूह उपसमूह 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

िष्टव्यः १. कुनै पदमा कसैको पदानिकार छ िने कस्को ? .................... कवहलेदेशख ............................ 

२. कुनै पदमा काजमा ल्याई पदपूनता िैरहेको िए कुन पदमा ........................ को छ ? ............ 
कहाँबाट ........... कवहलेदेशख .................................. 

३. ववकास िए कैवफयतमा ववकास िनी जनाउने । 

४. बढुवा तर्ा खलुाबाट पदपूनता िएको छ छैन ? 

५. वविागीय सजाय िएको छ, छैन ? 

कायाालय प्रमखुको दस्तखतः 

नाम, र्रः 

  दजााः 

  नमनतः 

कायाालयको छापः 
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प्रदेश लोक सेवा आयोग 

दरबन्दी तर्ा पदपूनताका वववरण 

यसिन्दा पवहले ननरीिण िएको नमनतः    कायाालयको कुल दरबन्दी सङ्ख्याः 

हाल िएको ननरीिण नमनतः      सािारण तफा ः 

कायाालयः        ववकास तफा ः  

पदपूनताको वववरण कैवफयत 

स्र्ायी 
सङ्ख्या 

अस्र्ायी ननयशुक्त का.म.ुिएको करारमा ननयशुक्त ज्यालादारीमा िनाा खदु ररक्त िएको 

सङ्ख्या नमनत सङ्ख्या नमनत सङ्ख्या नमनत सङ्ख्या नमनत सङ्ख्या नमनत 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

िष्टव्यः १. कुनै पदमा कसैको पदानिकार छ िने कस्को ? .................... कवहलेदेशख ............................ 

२. कुनै पदमा काजमा ल्याई पदपूनता िैरहेको िए कुन पदमा ........................ को छ ? ............ 
कहाँबाट ........... कवहलेदेशख .................................. 

३. ववकास िए कैवफयतमा ववकास िनी जनाउने । 

४. बढुवा तर्ा खलुाबाट पदपूनता िएको छ छैन ? 

५. वविागीय सजाय िएको छ, छैन ? 

 

कायाालय प्रमखुको दस्तखतः 

नाम, र्रः 

  दजााः 

  नमनतः 

कायाालयको छापः 



 

96 

 

प्रदेश लोक सेवा आयोग 

पदपूनताका ववस्ततृ वववरण 

 

योिन्दा पवहले ननरीिण िएपनछ पदपूनताका कारवाही िएको िए मार यो फाराम िने  

क्र.सं. पदका नाम तह सेवा जम्मा 
सङ्ख्या 

प्रनतशत ननिाारण 

खलुाबाट  बढुवाबाट नमनत 

प्रनतशत सङ्ख्या प्रनतशत सङ्ख्या 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

िष्टव्यः (१) पाठ्यक्रम, प्रश्नपर ननमााण, परीिा सञ्चालन, उत्तरपशुस्तका परीिण, ननतजा प्रकाशन आददमा अपनाइएका 
कायाववनि स्वीकृत ननयमानसुार छ, छैन ? 

(२) प्रहरी प्रनतवदेन बझु्न गएको नमनतः 

(३) गतवषाको प्रनतशतमा घटीबढी िै समायोजन गना बाँकी िए उल्लेख गने  

(४) अन्तवााताा सनमनतः 
 

  नाम, र्र     पद   कायाालय 

(क)  अध्यि  श्री 
(ख)  सदस्य श्री 
(ग)  दि (सम्बशन्ित ववषयको) श्री 
(घ)  प्रनतनननि श्री 

कायाालय प्रमखुको दस्तखतः 
नाम, र्रः 
दजााः 
नमनतः 
कायाालयः 
कायाालयको छापः  
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प्रदेश लोक सेवा आयोग 

पदपूनताका ववस्ततृ वववरण 

योिन्दा पवहले ननरीिण िएपनछ पदपूनताका कारवाही िएको िए मार यो फाराम िने  

खलुाद्वारा पदपूनताका कारवाही वववरण कैवफयत 

ववज्ञापन 
नं. 

प्रकाशशत 
नमनत 

पदसङ्ख्या स्वीकृत 
दरखास्त 
सङ्ख्या 

नलशखत 
परीिा 
नमनत 

अन्तवााताा 
नमनत 

नसफाररस 
नमनत 

ननयशुक्त 
नमनत 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

िष्टव्यः (१) पाठ्यक्रम, प्रश्नपर ननमााण, परीिा सञ्चालन, उत्तरपशुस्तका परीिण, ननतजा प्रकाशन आददमा अपनाइएका 
कायाववनि स्वीकृत ननयमानसुार छ, छैन ? 

(२) प्रहरी प्रनतवदेन बझु्न गएको नमनतः 

(३) गतवषाको प्रनतशतमा घटीबढी िै समायोजन गना बाँकी िए उल्लेख गने  

(४) अन्तवााताा सनमनतः 
 

  नाम, र्र     पद   कायाालय 

(ङ)  अध्यि  श्री 
(ि)  सदस्य श्री 
(छ)  दि (सम्बशन्ित ववषयको) श्री 
(ज)  प्रनतनननि श्री 

कायाालय प्रमखुको दस्तखतः 
नाम, र्रः 
दजााः 
नमनतः 
कायाालय 

कायाालयको छापः  
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प्रदेश लोक सेवा आयोग 

बढुवासम्बन्िी कारबाहीको वववरण 

(बढुवाद्वारा पदपूनता िएकामा मार यो फाराम िने) 

  

१. (क) पदका नामः      (ख) सेवाः 
(ग) समूहः       (घ) उपसमूहः 
(ङ) तहः       (ि) पद सङ्ख्याः 

 

२. बढुवा प्रनतशत ननिाारण िएपनछ कुनै सम्िाव्य उम्मदेवार सरुवा िई अन्यर गएको र अन्यर कायाालयबाट 
यहाँ आएको िए सो को वववरणः- 
 

३. (क) बढुवा नसफाररस नमनतः    (ख) ननयशुक्त नमनतः 
 

४. नसफाररस हनुेहरुमध्ये न्यूनतम अङ्क पाउनेको नामः   अङ्कः 
 

५. नसफाररस नहनुेमध्ये अनिकतम अङ्क पाउनेको नामः   अङ्कः  

 
(यस बारेमा उजरुी परेको िए ननम्न वववरण िने) 

 
 

६. (क) उजरुी गनेको नामः 
(ख) उजरुीको आिारः 

 ७. उजरुी सनेु्न अनिकारीले गरेको ननणायको संशिप्त वववरणः 
  

 ८. उजरुीको ननणाय िएपनछ ननयशुक्त गरेको नमनतः 
  

 ९. अरु कुनै कुरा िए उल्लेख गनेः  

 

कायाालय प्रमखुको दस्तखतः 

नाम, र्रः 

  दजााः 

  नमनतः 

  कायाालयः 

कायाालयको छापः 
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प्रदेश लोक सेवा आयोग 

  

क्र.स. ननरीिण नमनत मन्रालय ननरीिण िएको ननकाय ननरीिणबाट देशखएका 
कैवफयतहरु 
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अनसूुिी-36 

(दफा 72 सँग सम्बशन्ित) 
बढुवा उजरुीको ननणाय 

 

आयोगको/बढुवा सनमनतको सूिना नं. .................. अनसुार ..... सेवा .......... समूह ............. 
उपसमूहको अनिकृत/सहायक ..................... तहको पदमा बढुवा सनमनतको बढुवा नसफाररस उपर शित्त नबझुाई 
................... ले समेत .......... जनाले यस आयोगसमि ददनिुएको बढुवा उजरुीका सम्बन्िमा उजरुकतााहरुको 
शजवकर तत्सम्बन्िमा बढुवा सनमनतको प्रनतवक्रया र प्रिनलत ऐन, ननयमसमतेको आिारमा देहायबमोशजम ननणाय 
गरीयोः 

 

एकिन्दा बढी उजरुकताा िएकोमा प्रत्यके उजरुकतााको माग दावीको व्यहोरा क्रमशः खलुाई सो 
मागदावीका सम्बन्िमा शजवकर पगु्न सक्ने वा नसक्ने के हो आयोगको िनाइ राख्नःे 

  
 

मानर् उशल्लशखत आिार र कारणबाट उजरुकतााको शजवकर तथ्ययकु्त र ननयम संगत देशखएकाले/तथ्यहीन देशखएकाले 
बढुवा सनमनतकै बढुवा नसफाररस सूिी कायमै रहने हो वा संशोिन हनुे हो सोको व्यहोरा स्पष्ट हनुे गरी खलुाउन ु
पदाछ। ननणायको प्रनतनलवप बढुवा सनमनतमा पठाई माग िएमा सरोकारवाला समेतलाई ददन।े 
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अनसूुिी-37 

(दफा 75 को खण्ड (क) सँग सम्बशन्ित) 

(सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतानका लानग िनुापने फाराम) 

 

(क)  सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतान गदाा सम्बशन्ित कमािारीले िनुापने वववरण फाराम 

(१)   कमािारीको नाम, र्रः     (२)  हालको  

(३)  स्र्ायी ठेगानाः      (क)  पदः 
(४)  हालको उमेरः      (ख)  सेवाः 
(५)  हाल कायारत कायाालयको नामः    (ग)  समूह/उपसमूहः 
(६)  ठेगानाः       (७)  मानर्ल्लो शैशिक योग्यताः 
(८) ववशेष शैशिक योग्यताः 
(९)  शैशिक योग्यतासम्बन्िी वववरण (प्रमाणपरको प्रमाशणतप्रनत सारै् पेश गनुापनेछ) :- 

नस.नं. स्कुल, महाववद्यालय, 
ववश्वववद्यालयका नाम र 

ठेगाना 

हानसल गरेको 
नडग्री, नडप्लोमा 

प्रमाणपर 

उत्तीणा गरेको मु् य ववषयहरु कैवफयत 

तह वषा   

   

 

    

(१०)   सेवासम्बन्िी वववरण (अनिुव प्रयोजनार्ा कुनै ववशेष अनिुव हानसल गरेको िए सो पनन वववरणमा स्पष्ट खलुाउने) 
ननयशुक्त परको प्रमाशणतप्रनत सारै् पेश गनुापनेछ। 

नस.
नं. 

कायाालय दजाा/ 
तह 

सेवा, समूह, 
उपसमूह 

ननयशुक्त 
नमनत 

स्र्ायी/ 
अस्र्ायी 

प्रत्येक पदमा हानसल 
गरेको अनिुव 

सरुवा, बढुवा वा 
छाडेको नमनत 

कैवफयत 

        

 

 

 (११) तानलम (दिता/नसप प्रयोजनार्ा): (कुन ववषयमा के कस्तो दिता वा तानलम हानसल गरेको हो सो वववरणमा स्पष्ट 
खलुाउने) 

 प्रमाणपरको प्रमाशणतप्रनत सारै् पेश गनुा पनेछ।  

नस.नं. तानलम ददने 
संस्र्ाको नाम र 

ठेगाना 

तानलम अवनि तानलमको उत्तीणा िएको तानलमको 
मु् य 

ववषयहरु 

कैवफयत 

देशख सम्म वकनसम ववषय तह वषा 

 

 

         

 

(१२)  सेवा, समूह वा उपसमूह, पररवतान हनु िाहेको मु् य कारणः 
 

(१३)  सेवा पररवतान गना खोजेकोः     कमािारीको दस्तखतः 
 (क) पदः       नाम, र्रः 
 (ख) तहः        कायाालयः 
 (ग) सेवाः      नमनतः 
 (घ) समूह, उपसमूहः     दायाँ औठाको छापः  
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(ख)  अनिकृत तहको कमािारीको हकमा सरुवा गरी नलने सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गने मन्रालयले र 
सहायक तहको हकमा सरुवा गरी नलने वविागीय प्रमखुले िने फाराम 

 

(१)  सरुवा गरीनःे 
(क)  कायाालयको नामः    (ख)  ठेगानाः 

 

(२)   सरुवाद्वारा पूनता गनुापने पदका वववरणः 
(क)   पदका नामः    (ख)  तहः 
(ग)  सेवाः     (घ)  समूह, उपसमूहः 

  

(३)   हाल सरुवा गररने सेवा, समूह वा उपसमूह अन्तगात सम्बशन्ित तहको दरबन्दी वववरणः 
(क)   हाल कायम दरबन्दी सङ्ख्याः  (ख) पदपूनता सङ्ख्याः 
(ग)  ररक्त पद सङ्ख्याः   (घ) सोमध्ये स्र्ायी पदपूनता गना आयोगमा माग  

 िैसकेको िए सो सङ्ख्याः 
 

(४)   सो सेवा, समूहमा कमािारी अपयााप्त िएको िने्न कारण सवहतको पषु्ट्याईः 
 

(५) हाल सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतान गरी ल्याउनपुने कमािारीको दिता र ववशेषता प्रमाशणत गने 
आिारहरुः 

 
(६) सो पदका लानग िावहने न्यूनतम शैशिक योग्यताः 
(७) सो पदमा रही गनुापने काया वववरणः 
(८) सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतान गना अनमुनत ददन ेमन्रालय वा वविागको नामः 
(९) अनमुनत परको सङ्ख्या र नमनतः 
(१०) सरुवा गरी ल्याउनपुने कारण सवहतको पषु्ट्याइँ: 

 
 

सरुवा गरी नलन े 

कायाालयको छाप    सशिव/ वविागीय प्रमखुको दस्तखतः 

नाम, र्रः 

दजााः 

कायाालयः- 

नमनतः 
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अनसूुिी-38 

(दफा ७9 को उपदफा (३) सँग सम्बशन्ित 

आयोगमा पेश हनुे प्रस्तावको ढाँिा 
प्रदेश लोक सेवा आयोग  

प्रस्ताव 

 
        

          प्रस्ताव नं. 
नमनतः 

 
 

प्रस्ताव पेश गना स्वीकृत िएको नमनतः 
 

ववषयः ............................................................. 
 

(१)   ववषयको संशिप्त वववरणः 
 

(ववषयवस्तकुो पषृ्ठिनूम, ववषयको वववरण र अन्य आवश्यक सन्दिाहरुसमेत खलुाउन)े 

  

(२)  अन्य प्रासविक ववषयः 
(संशिप्त वववरणमा नखलेुको ववषय उल्लेख गने)  

(३)  ननणाय हनुपुने व्यहोराः 
 

(आयोगबाट यो, यसरी र यस प्रकारबाट ननणाय हनु ुपने िनी प्रस्ताववत गरेको व्यहोरा खलुाउने) 
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अनसूुिी -39 

(दफा 80 को उपदफा (१) को खण्ड (क) सँग सम्बशन्ित) 

दिको वववरण सङ्कलन 

 

नस.नं. नाम, र्र 
ठेगाना (घरको) 

कायाालय पद शे्रणी सेवा, समूह, 
उपसमूह 

शैशिक 
योग्यता 

दिताको 
िेर 

टेनलफोन कैवफयत 

कायाालय ननवास मोवाइल 
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अनसूुिी -४0 

(दफा 80 को उपदफा (२) सँग सम्बशन्ित) 
(दि/ववशषेज्ञको सूिीमा नाम समावेश गने फाराम) 

 

नमनतः 
श्री अध्यिज्यू, 
प्रदेश लोक सेवा आयोग, पोखरा। 

 आयोगमा रहने दि/ववशेषज्ञको सूिी (Roster) मा मेरो नाम सूिीकृत गरीददनहुनु आफ्नो ननम्नानसुारको सत्यतथ्य 
वववरण खलुाई अनरुोि गदाछु। 

१. नाम, र्रः 
२. जन्म नमनतः 
३. स्र्ायी ठेगानाः            

४. हाल बसोबास गरेको ठेगानाः   

५. (क) सम्पका  फोन नम्बर (ननवास)    (ख) कायाालयको फोन नम्बरः 
(ग) मोबाइल नम्बरः      (घ) बैकशल्पक सम्पका  नम्बरः 

६. स्र्ायी लेखा नम्बर (PAN):  

७. ई मेलः 
८. शैशिक योग्यता र दिता (ववशेषज्ञता िेर समते) उल्लेख गनेः 
९. पेशा/व्यवसायः 
१०. पेशागत संगठनमा आवद्धता (NEC/NMC/CA आदद) नम्बरः 

 

११. शैशिक योग्यता र दिताको िरे  

शैशिक योग्यता अध्ययन गरेका ववषयहरु दिताको िेरमा 
ववशशष्टता हानसल गरेको 
िए ववशशष्टताको िेर 

शैशिक योग्यता अध्ययन गरेका 
ववषयहरु 

देशख सम्म दिताको 
ववषय 

देशख सम्म 

वप.एि.नड./एम.वफल        

स्नातकोत्तर        

स्नातक        

नोटः प्राववनिक दिताको िेरमा ववशशष्टता हानसल गरेको िए सो िेरका दि/ववशशष्टताको िेर खलुाउन।े 

१२. सेवासम्बन्िी वववरण (कशम्तमा दईु तहको) 

 

हालको 
पद 

हालको पदमा 
ननयशुक्त नमनत 

शे्रणी/तह सेवा समूह उपसमूह प्राववनिक/ 
अप्राववनिक 

ननजामती/सरकारी 
/ववश्वववद्यालय /अन्य 
िेर (नाम उल्लेख गने) 
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१3. अवकाश हुँदाको सेवा/समूह/उपसमूह (प्राववनिक/अप्राववनिक) 

अवकाश हुँदाको पद अवकाश नमनत 

पदका नाम शे्रणी/तह सेवा समूह उपसमूह प्राववनिक/ अप्राववनिक सेवा वषा 
  

 
      

  
 

      

 

१4. सेवा ननवृत्त िएपनछ कुनै ननकायमा कायारत एवम ्प्रनतनननित्व िएको िए सोको पूणा वववरणः 
 

 

१५. कुनै व्यवसायमा आवद्ध/संलग्न िए सोको वववरणः 
 

16. अध्ययन, अनसुन्िान गरेको िए के ववषयको अनसुन्िान हो सो खलुाउनेः 

 

1७. दिताको िरेमा नलएको तानलम र अन्य ववषयः 

तानलमको ववषय तानलम ददन ेसंस्र्ा तानलम नलएको अवनि तानलम नलएको देश 

देशख सम्म 

  
 

   

 
 

    

18. लोक सेवा आयोगले नलने परीिासँग सम्बशन्ित पसु्तक प्रकाशन िएको िए सोको वववरणः 

 

19. लोक सेवा आयोगबाट नलइने परीिासँग सम्बशन्ित ववषयहरुमा तयारी किा सञ्चालन गने ववनिन्न संस्र्ाहरुमा 
अध्यापन, गराए/नगराएको वववरणः 

 

२०. र्प अरु केही िएः 

 

नोटः 
(क)  उशल्लशखत ववषयको दि/ववशेषज्ञको रुपमा काया गना सम्बशन्ित ववषयसँग अद्यावनिक हनुेछु। 

(ख) आफ्नो ठेगाना, फोन नम्बर लगायतका वववरणमा कुनै पररवतान िएमा समयमै प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई 
जानकारी गराउनछुे। 

 

पनुश्चः  

(क)  उशल्लशखत वववरण िना स्र्ान अिाव िएमा छुटै्ट पानामा वववरण िरी यसै सार् संलग्न गना सवकनेछ। 

(ख)  उशल्लशखत वववरणको आिारमा सूिीमा नाम समावेश गने अनिकार आयोगमा सरुशित रहनेछ। 

ननवेदकको दस्तखतः 


