प्रदे श राजपत्र
प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत

खण्ड ३) बुटवल, रूपन्दे ही, माघ २९ गते, २०७6 साल (अततररक्ताङ्क ५५

भाग २
प्रदे श सरकार

प्रदे श लोक सेवा आयोगको सूचना
प्रदे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ कायाान्वयनको लातग प्रदे श लोक सेवा
आयोगबाट तमतत २०७६।१०।१५ मा स्वीकृत भएको "प्रदे श लोक सेवा
आयोग तनयमावली, २०७६" सवा साधारणको जानकारीका लातग प्रकाशन
गररएको छ ।
प्रदे श लोक सेवा आयोग तनयमावली, २०७६
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प्रस्तावनााः प्रदे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ६१ ले ददएको
अतधकार प्रयोग गरी प्रदे श लोक सेवा आयोगले दे हायका तनयमहरू बनाएको
छ ।
पररच्छे द-१
प्रारशभभक
1.

सं शिप्त नाम र प्रारभभ: (१) यी तनयमहरूको नाम "प्रदे श लोक सेवा
आयोग तनयमावली, २०७६" रहेको छ ।
(२) यो तनयमावली तुरुन्त प्रारभभ हुनेछ ।

2.

पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्ा नलागेमा यस तनयमावलीमा,
(क)

"ऐन" भन्नाले प्रदे श लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ सभझनु
पदाछ ।

(ख)

"कायाालय" भन्नाले प्रदे श लोक सेवा आयोगको कायाालय
सभझनु पदाछ ।

(ग)

"दि÷ववज्ञ÷ववशेषज्ञ"

भन्नाले

आयोगबाट

सञ्चालन

हुने

परीिाका सार्ै अन्य ववशेष काममा सं लग्न हुने आयोगले
तोकेको सभबशन्धत ववषयको ज्ञान भएको व्यशक्त सभझनु पदाछ
र सो शब्दले त्यस्तो ववषयको ज्ञान भई सो प्रकृततको काममा
सं लग्न हुने आयोगको पदातधकारी वा कमाचारी समेतलाई
जनाउँदछ ।
(घ)

"नशजकको नातेदार" भन्नाले बाबु, आमा, पतत, पत्नी, छोरा,
छोरी, दाजु, भाइ, दददी, बवहनी, भाउजू, बुहारी, आमाजू,
2
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नन्द, जेठाजु, दे वर, जेठानी, दे उरानी, काका-काकी, ठू लोबुबा,
ठू लीआमा, सानाबा, सानीआमा, भततजा, भततजी, भाञ्जा, भाञ्जी,
तभनाजु,

ज्वाइँ,

मामा,

माइजू,

फुपू,

फुपाजू,

जेठीसासू,

साढु दाइ, साढु भाइ, साला, साली, छोरी-ज्वाइँ, छोरा-बुहारी,
ु , धमापत्र
ु ी, सौतेनी आमा र
सभधी-सशभधनी, सासू-ससुरा, धमापत्र
ततनका छोराछोरी समेत सभझनु पदाछ ।
(ङ)

"सभबशन्धत तनकाय" भन्नाले सेवा, शता सभबन्धी कानून
बमोशजम पदपूतताको लातग माग गने मन्त्रालय, सशचवालय,
आयोग, ववभाग, तनदे शनालय, स्र्ानीय तह वा अन्य सं गदठत
सं स्र्ाको कायाालय समेतलाई जनाउँदछ ।
पररच्छे द-२
पदपूतता सभबन्धी व्यवस्र्ा

3.

पदपूतताको लातग माग गने तररकााः (१) सभबशन्धत तनकायले प्रदे श
तनजामती सेवा तर्ा स्र्ानीय सरकारी सेवाको ररक्त पदपूतताको लातग
माग गदाा अनुसूची-१ बमोशजमको फाराम भरी कायाालयमा पठाउनु
पनेछ ।
(२)

उपतनयम

(१)

बमोशजम

पदपूतता गना माग गदाा

सभबशन्धत सेवा, शता सभबन्धी कानूनमा तोवकएको भयाद तभत्र माग
गनुा पनेछ ।
(३) उपतनयम (२) बमोशजम पदपूतताको लातग माग गरी
सकेपतछ त्यस्तो पद सरुवाद्वारा पूतता गररने छै न ।
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4.

पद संख्या तनधाारण: (१) तनयम ३ बमोशजम ररक्त पदको माग
सङ्कलन भएपतछ त्यस्तो पदको सेवा शता सभबन्धी प्रचतलत कानूनमा
उल्लेख भएको प्रततशत बमोशजम आयोगले पद सं ख्या तनधाारण
गनेछ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम पद सं ख्या तनधाारण भएपतछ
सोसँग सभबशन्धत ववज्ञापन रद्द भई वा अन्य कुनै कारणले पदपूतता
हुन नसकेमा त्यसपतछ माग हुने पद समेतलाई गणना गरी पद सं ख्या
तनधाारण गररनेछ ।

5.

प्रदे श प्रहरी सेवा÷प्रदे श अन्य सरकारी सेवा तर्ा संगदठत सं स्र्ाको
पदपूतताको लातग माग गने तररकााः (१) प्रदे श प्रहरी सेवा÷प्रदे श अन्य
सरकारी सेवा तर्ा सं गदठत सं स्र्ाको ररक्त पदपूतताका लातग माग
गदाा सभबशन्धत तनकाय वा सं गदठत सं स्र्ाको पदपूतता सतमततले ररक्त
पदहरुको सं ख्याको सेवा शता सभबन्धी कानून बमोशजम प्रततशत
तनधाारण गरी सहमततको लातग आयोगमा पठाउनु पनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम पदपूतताका लातग माग गरे मा
सभबशन्धत सेवा, शता सभबन्धी कानूनमा तोवकए बमोशजम प्रततशत
तनधाारण भएको भए आयोगले पन्र ददन तभत्रमा सहमतत ददनेछ ।
(३) उपतनयम (१) बमोशजम प्रततशत तनधाारणको सहमतत
माग गदाा सभबशन्धत सेवा शता सभबन्धी कानूनमा तोवकएको भयाद
तभत्र पठाउनु पनेछ ।
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पररच्छे द-३
पाठ्यक्रम सभबन्धी व्यवस्र्ा
6.

पाठ्यक्रम तनमााणाः (१) आयोगले प्रदे श तनजामती सेवा तर्ा स्र्ानीय
सरकारी सेवा अन्तगातको प्रत्येक सेवा, समूह तर्ा उपसमूहको
तहका पदहरुको लातग आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम तनमााण
गनेछ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम पाठ्यक्रम तनमााण गदाा सेवा
समूह र तहको सिमता मापन गरी सभबशन्धत पदको काया वववरण
र काया ववश्लेषण गरी शैशिक योग्यता समेतको आधार तलनु पनेछ ।
(३)

उपतनयम

(१)

बमोशजम

पाठ्यक्रम

तनमााण

गदाा

पाठ्यक्रम लागू हुने तमतत, प्रत्येक ववषयको पूणााङ्क, उत्तीणााङ्क, परीिा
प्रणाली, परीिाको माध्यम भाषा, प्रश्नको अङ्कभार, समय र नमूना
प्रश्नपत्र समेत समावेश गनुा पनेछ ।
(४) उपतनयम (१) बमोशजम आयोगले पाठ्यक्रम तनमााण
गदाा सेवा, समूह, उपसमूह सञ्चालन गने सभबशन्धत मन्त्रालय,
सशचवालय, तनकाय तर्ा सभबशन्धत ववषयको ववशेषज्ञको राय तलन
सक्ने ।
(५) उपतनयम (१) बमोशजम पाठ्यक्रम तनमााणका लातग
आयोगले दे हाय बमोशजम पाठ्यक्रम तनमााण सतमतत गठन गना
सक्नेछाः(क) आयोगले तोकेको आयोगको सदस्याः

-सं योजक

(ख) आयोगको सशचव

-सदस्य

(ग) सभबशन्धत ववषयको ववज्ञ

-सदस्य

5
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(घ) सेवा, समूह सञ्चालन गने मन्त्रालयको
ववज्ञ प्रतततनतध

-सदस्य

(ङ) महाशाखा÷शाखा प्रमुख

-सदस्य सशचव

(६) उपतनयम (५) बमोशजम गदठत पाठ्यक्रम तनमााण
सतमततमा आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम ववज्ञलाई आमन्त्रण गना
सवकनेछ।
(७) प्रदे श लोक सेवा आयोगले तनमााण गरे को पाठ्यक्रम
सावाजतनक गनुा पनेछ ।
(८) पाठ्यक्रम तनमााण सभबन्धी अन्य व्यवस्र्ा तोवकए
बमोशजम हुनेछ ।
पररच्छे द-४
ववज्ञापन सभबन्धी व्यवस्र्ा
7.

ववज्ञापन प्रकाशन गनुा पने: (१) पदपूतताका लातग आयोगले तलने
परीिाको लातग ववज्ञापन गदाा ववज्ञापनमा दे हायको वववरण खुलाउनु
पनेछाः
(क) ररक्त पदसं ख्या, सेवा, समूह, उपसमूह, तह र पद,
(ख) न्यूनतम शैशिक योग्यता, तातलम र अनुभव आवश्यक
हुनेमा सो कुरा,
(ग) दरखास्त फाराम दस्तुर र परीिा दस्तुर,
(घ) फाराम बुझाउने भयाद र स्र्ान, परीिा हुने तमतत तर्ा
परीिाको तररका र परीिाको माध्यम (भाषा),
(ङ) दरखास्त फाराम बुझाउने अशन्तम भयादमा आवश्यक
पने उमेरको हद,
6
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(च) प्रचतलत कानून बमोशजम स्र्ापना भएको सभबशन्धत
व्यावसावयक पररषद्मा दताा, अद्यावतधक, नवीकरण
आवश्यक हुनेमा सो कुरा,
(छ) ववद्युतीय माध्यमबाट दरखास्त पेश गनुा पने भए सो
सभबन्धी वववरण,
(ज) पाठ्यक्रम सभबन्धी जानकारी र
(झ) अन्य आवश्यक कुराहरु ।
(२)
आयोगको

उपतनयम
बुलेवटन,

(१)

बमोशजम

रावियस्तरका

ववज्ञापन

दै तनक

प्रकाशन

पतत्रका,

गदाा

आयोगको

वेभसाइट वा आवश्यकता अनुसार सञ्चारका अन्य माध्यम माफात
ववज्ञापन प्रकाशन गने वा गराउनेछ ।
(३) उपतनयम (१) बमोशजम दरखास्त फाराम बुझाउने
भयाद ददँदा पवहलो पटक ववज्ञापन प्रकाशन भएको तमततले कशभतमा
एक्काइस ददन ददनु पनेछ ।
(४) उपतनयम (३) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापतन
दरखास्त फाराम बुझाउने भयाद समाप्त भएको तमततले सात ददनतभत्र
परीिा दस्तुरको दोब्बर दस्तुर ततरी दरखास्त फाराम बुझाउन
सवकनेछ ।
(५) उभमेदवारले दरखास्त पेश गदाा तसधै दरखास्त फाराम
वा ववद्युतीय माध्यमबाट पेश गना सक्ने गरी आयोगले ववज्ञापन
प्रकाशशत गना सक्नेछ ।
(६) आयोगले प्रदे श तनजामती सेवा, स्र्ानीय सरकारी सेवा
र अन्य सरकारी सेवाको ररक्त पदपूतता गनाको लातग कायातातलका
बनाई ववज्ञापन प्रकाशन गनेछ ।
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(७) यस तनयममा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए
तापतन दरखास्त फाराम बुझाउने भयाद र्प गनुा पने पयााप्त आधार र
कारण दे शखएमा आयोगले भयाद र्प गना सक्नेछ ।
(८) प्रदे श प्रहरी सेवा, अन्य सरकारी सेवा र सं गदठत
सं स्र्ाको ररक्त पदपूतताका लातग तलइने तलशखत परीिाका लातग
आयोग आफैले ववज्ञापन प्रकाशन गना वा सभबशन्धत तनकायमा
ववज्ञापन गना लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(९) आयोगको कायातातलका अनुरुप पदपूतता सभबन्धी
व्यवस्र्ा गनुा गराउनु सभबशन्धत तनकाय, कायाालय र सं गदठत
सं स्र्ाको कताव्य हुनेछ ।
(१०)

यस

तनयम

बमोशजम

प्रकाशन

गरे को

ववज्ञापन

बमोशजम पदपूतता गनुा नपने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीिा
सञ्चालन हुन ु अगातड सभबशन्धत तनकायले त्यस्तो ववज्ञापन रद्द गना
कारणसवहत तलशखत अनुरोध गरे मा आयोगले त्यस्तो ववज्ञापन रद्द गना
वा गराउन सक्नेछ ।
8.

दरखास्त फाराम बुझाउनेाः तनयम ७ बमोशजम प्रकाशशत ववज्ञापन
बमोशजमको

प्रततयोतगतामा

भाग तलन चाहने व्यशक्तले

आयोगले

तनधाारण गरे बमोशजमको दरखास्त फाराम भरी आवश्यक परीिा
दस्तुर

सवहत

ववज्ञापनमा

उल्लेख

भएको

भयादतभत्र

आयोगबाट

तोवकएको स्र्ानमा दरखास्त फाराम बुझाउनु पनेछ ।
9.

उभमेदवारको उमेर र योग्यताको गणना: (१) तनयम ८ बमोशजम
दरखास्त फाराम बुझाउने व्यशक्तको उभमेदवार हुनको लातग प्रचतलत
कानून बमोशजम पुग्नु पने वा कायम हुन ु पने उमेर त्यस्तो दरखास्त
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फाराम बुझाउनको लातग तनयम ७ को उपतनयम (३) बमोशजम
ददइएको अशन्तम ददनसभममा उमेर पुरा भएको र उमेर हद ननाघेको
हुन ु पनेछ ।
(२) उभमेदवारको उमेरको गणना गदाा तनजले दरखास्त
फाराम सार् पेश गरे को शशिण सं स्र्ाको प्रमाणपत्र वा नागररकताको
प्रमाणपत्र वा तनजले पेश गरे को उमेर खुलेको अन्य प्रमाणपत्रमा
वकवटएको जन्मददन वा वषाबाट हुन आएको उमेरमध्ये जुन उमेरबाट
तनज पवहले जशन्मएको दे शखन्छ सोही आधारमा तनजको उमेरको
गणना गररनेछ ।
(३) तनयम ७ को उपतनयम (३) बमोशजम ददइएको अशन्तम
भयाद पतछ जारी हुने शैशिक योग्यता, तातलम, व्यावसावयक पररषद्
दताा, सभबद्धता, समकिता, अनुभव वा सेवा अवतध गणना गररने
छै न।
10.

दरखास्त फाराम उपर छानववन गने: (१) तनयम ८ बमोशजम
आयोगमा प्राप्त दरखास्त फाराम ववज्ञापनमा उल्ले ख भए बमोशजम
ररत पुगे नपुगेको रुजु गनुा पनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम दरखास्त फाराम उपर रुजु
गदाा

उभमेदवारको

दरखास्त

ररतपूवक
ा को

दे शखएमा

सभबशन्धत

उभमेदवारलाई तनयम ११ को उपतनयम (१) बमोशजमको परीिा
प्रवेशपत्र उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(३) उपतनयम (१) बमोशजम दरखास्त फाराम उपर रुजु
गदाा भयादतभत्र प्राप्त नभएको वा न्यूनतम योग्यता नपुगेको वा
ववज्ञापनमा उशल्लशखत अन्य वववरण नखुलाएको वा नतमले को, परीिा
9
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दस्तुर नबुझाएको वा अन्य ररत नपुगेको पाइएमा त्यस्तो दरखास्त
फाराम उपर कुनै कारबाही गररने छै न ।
(४) तनयम (७) को उपतनयम (५) बमोशजम ववद्युतीय
माध्यमबाट दरखास्त पेश गने गरी ववज्ञापन प्रकाशन गरे को खण्डमा
दरखास्त पेश गने उभमेदवारलाई तनशित समय ददई आवश्यक
कागजातहरुको

सक्कल

प्रतत

आयोगमा

वा

आयोगले

तोकेको

कायाालयमा पेश गनुप
ा ने गरी तोक्न सक्नेछ ।
(५) कुनै पतन उभमेदवारको दरखास्त फाराम शता राखी
स्वीकृत गररने छै न ।
(६) यस तनयम बमोशजम परीिा प्रवेशपत्र जारी भैसकेको
भए

तापतन

कुनै

उभमेदवारको

दरखास्त

फाराम

ररतपूवक
ा को

नदे शखएमा त्यस्तो दरखास्त फाराम जुनसुकै अवस्र्ामा पतन रद्द गना
सवकनेछ ।
11.

परीिा प्रवेशपत्र सभबन्धी व्यवस्र्ा: (१) परीिा प्रवेशपत्रको ढाँचा
आयोगले तनधाारण गरे बमोशजम हुनेछ।
(२) उभमेदवारले प्रवेशपत्रमा उल्लेख भएका शताहरू पालना
गनुा पनेछ

र

त्यस्ता

शताहरूको

पालना

नगने

उभमेदवारलाई

आयोगले यस तनयमावलीको अधीनमा रही कारबाही गना सक्नेछ ।
(३) आयोगबाट जारी भएको परीिा प्रवेशपत्र हराएमा वा
नातसएमा सभबशन्धत व्यशक्तको तनवेदन मागका आधारमा आयोगले
तोकेको दस्तुर तलई स्वीकृत नामावली र सोमा रहेको उभमेदवारको
फोटो समेत रुजु गरी परीिा प्रवेशपत्रको प्रतततलवप उपलब्ध गराउनु
पनेछ ।
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12.

उभमेदवारको नामावली प्रकाशन: (१) प्रत्येक ववज्ञापनको लातग
दरखास्त फाराम ददने तनयम ७ को उपतनयम (४) बमोशजमको भयाद
समेत समाप्त भएपतछ आयोगले दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका सबै
उभमेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गनुा पनेछ ।
(२) प्रदे श प्रहरी, प्रदे श अन्य सरकारी तनकाय र सं गदठत
सं स्र्ाद्वारा स्वीकृत नामावली त्यस्तो प्रदे श प्रहरीको कायाालय, प्रदे श
अन्य सरकारी तनकाय र सं गदठत सं स्र्ाले प्रकाशशत गरी तछटो
साधनद्वारा आयोगमा पठाउनु पनेछ ।

13.

परीिा केन्र, स्र्ान र समय: (१) तनयम १२ बमोशजम उभमेदवारको
नामावली प्रकाशन भएपतछ आयोगले परीिा केन्र, स्र्ान र समय
तनधाारण गरी सभबशन्धत सबैको जानकारीका लातग आयोगको सूचना
पाटी, बुलेवटन, रावियस्तरका दै तनक पतत्रका, आयोगको वेभसाइट वा
आवश्यकता अनुसार अन्य सञ्चारका माध्यममाफात सावाजतनक गना
सक्नेछ ।
पररच्छे द - ५
प्रश्नपत्र तनमााण तर्ा पररमाजान सभबन्धी व्यवस्र्ा

14.

प्रश्नपत्र तनमााण: (१) आयोगले परीिाको लातग प्रश्नपत्र तनमााण गदाा
सभबशन्धत ववषयका दि/ववज्ञ/ ववशेषज्ञद्वारा गराउनु पनेछ ।
(२)

उपतनयम

(१)

बमोशजम

प्रश्नपत्र

तनमााण

गने

दि/ववज्ञ/ववशेषज्ञलाई सभबशन्धत ववषयको पाठ्यक्रम, नमुना प्रश्नपत्र,
प्रश्नपत्र तनमााण तनदे शशका र अन्य आवश्यक वववरण समेत गोप्य
रुपले उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
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(३)

कुनै

पदको

पाठ्यक्रममा

भौगोतलक,

ऐततहातसक,

आतर्ाक, राजनैततक, कानूनी, वैज्ञातनक, अन्तरााविय गततववतध आदद
ववतभन्न िेत्रहरू समावेश भएकोमा त्यस्तो पाठ्यक्रम र त्यस्तो पदको
आवश्यक न्यूनतम शैशिक योग्यता अनुसार प्रश्नपत्र तनमााण गदाा सबै
िेत्र

समावेश

हुने

गरी

सभभव

भएसभम

सभबशन्धत

िेत्रका

दि/ववज्ञ/ववशेषज्ञद्वारा तनमााण गने व्यवस्र्ा तमलाउनु पनेछ ।
(४) कुनै एक ववज्ञापन बमोशजम हुने परीिाको लातग
सामान्यतया प्रत्येक ववषयको कभतीमा तीन सेट पररमाशजात प्रश्नपत्र
तनमााण गनुा गराउनु पनेछ ।
(५) उपतनयम (४) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापतन
आयोगले प्रत्येक ववषयको कच्चा प्रश्नपत्र तनमााण गदाा अलग-अलग
ववज्ञवाट कशभतमा ६ सेट तयार गराउनु पनेछ ।
(६) आयोगको वावषाक कायातातलका अनुसार ररक्त पदको
माग प्राप्त हुने समय र प्रश्नपत्र भण्डारमा मौज्दातको अवस्र्ा
समेतलाई दृविगत गरी प्रश्नपत्र तनमााण गराउनु पनेछ ।
(७) प्रश्नपत्र तनमााण गदाा सबै पाठ्यांश (खण्ड, समूह,
उपसमूह) बाट समानुपाततक रुपमा प्रश्नपत्र समावेश गनुा पनेछ ।
15.

प्रश्नपत्रको पररमाजान: (१) तनयम १४ बमोशजम तनमााण गररएका
प्रश्नपत्रको पररमाजान (मोडरे शन) आवश्यकता अनुसार एक वा एक
भन्दा बढी दि/ववज्ञ/ववशेषज्ञद्वारा गराउनु पनेछ ।
(२) उपतनयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापतन
प्रश्नपत्र

पररमाजान

गराउँदा
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दि/ववज्ञ/ववशेषज्ञको

समूहबाट

अलग-अलग

रुपमा

गराउन

सवकनेछ।
(३) उपतनयम (१) बमोशजम प्रश्नपत्रको पररमाजान गदाा
सकभर सबै पाठ्यांश (खण्ड, समूह, उपसमूह) बाट समानुपाततक
रुपमा प्रश्नपत्र समावेश गनुा पनेछ
(४) प्रश्नपत्रको चयन गदाा पाठ्यक्रममा तोवकएको समयतभत्र
उभमेदवारले उत्तर ले ख्न सक्ने वकतसमको हुन ु पनेछ ।
(५) प्रश्नपत्र पररमाजान गदाा दे हायका कुराहरूमा ध्यान ददनु
पनेछाः(क) वववादास्पद तर्ा दद्वववधायुक्त प्रश्नपत्र नराख्ने,
(ख) पाठ्यक्रम भन्दा बावहरका प्रश्नपत्र नराख्ने,
(ग) सभबशन्धत पद (तह) को स्तरसँग तमल्ने वकतसमका
प्रश्नपत्र राख्ने,
(घ) प्रश्नपत्रको सेट तयार गदाा एक सेटतभत्र रहने प्रश्नहरू
नदोहोररने गरी तयार गने,
(ङ) प्रश्नपत्रको पररमाजान सभबन्धमा

आयोगले

तोकेको

हुने

प्रश्नहरु

अन्य कायाववतधको पालना गने,
(च) पाठ्यक्रमको

अंकभार

सन्तुलन

गरी

राख्ने।
(६) प्रश्नपत्र पररमाजान गदाा प्रयोग नभएका वा प्रयोग गना
अनुपयुक्त दे शखएका प्रश्नहरू सभबशन्धत शाखाले तत्काल धुल्याउनु
पनेछ ।
(७)

आफू

वा

आफ्नो

नातेदार

आयोगद्वारा

सञ्चातलत

परीिामा उभमेदवार रहेको कुनै पतन कमाचारीलाई प्रश्नपत्र पररमाजान
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कायामा खटाइने छै न । सो काम गने कमाचारीले सो काया छाडे को
तीन वषासभम तनजले आयोगबाट तलइने कुनै पतन परीिामा समावेश
हुन पाउने छै न ।
16.

प्रश्नपत्रको भण्डारण तर्ा छपाइ: (१) तनयम १५ बमोशजम पररमाजान
गररएका प्रश्नपत्रको भण्डारण गना आयोगमा प्रश्नपत्र भण्डार रहनेछ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजमको प्रश्नपत्र भण्डारण कि
आयोगको सशचवको रे खदे ख र तनयन्त्रणमा रहनेछ । प्रश्नपत्र
भण्डारण गररएको दराजको तभन्न तभन्न ताल्चाको साँचो अध्यि र
सशचवसँग रहनेछ ।
(३) प्रश्नपत्रको छपाइ सभबन्धी काम आयोगको कायाालयमा
आयोगको सशचवले तोकेको कमाचारीले सशचवको रोहवरमा गनुा
गराउनु पनेछ । उक्त प्रश्नपत्र तयार गने कभप्युटरमा इन्टरनेटको
जडान गररने छै न ।
(४)

प्रश्नपत्र

भण्डारबाट

सं केतको

आधारमा

आयोगका

अध्यिबाट प्रश्नपत्र सेटको छनौट गरी छपाइका लातग पठाइने छ ।
पररच्छे द - ६
परीिा सञ्चालन, उत्तरपुशस्तका परीिण तर्ा नततजा प्रकाशन सभबन्धी व्यवस्र्ा
17.

परीिा सञ्चालन: (१) आयोगले पदपूतताको लातग प्रकाशन गरे को
ववज्ञापन बमोशजम उभमेदवारको छनौट गना सोही ववज्ञापनमा उल्लेख
भए बमोशजम ववतभन्न चरणमा परीिा सञ्चालन गना सक्नेछ ।
(२) प्रदे श प्रहरी सेवा, अन्य सरकारी सेवा र सं गदठत
सेवाको

कुनै

पदको

पदपूतताको
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सभबशन्धत तनकायबाट अनुरोध भै आएमा आयोगले परीिा सञ्चालन
गनेछ ।
(३) तलशखत परीिाका लातग आवेदन ददने आवेदकहरुको
सं ख्याको आधारमा तनदे शशकामा तोवकए बमोशजम आयोगले पूव ा
योग्यता परीिा तलन सक्नेछ ।
(४) परीिा सञ्चालन सभबन्धी अन्य व्यवस्र्ा आयोगले
बनाएको तनदे शशकामा व्यवस्र्ा भए बमोशजम हुनेछ ।
18.

उत्तरपुशस्तकामा संकेत राख्ने: (१) आयोगबाट तलईने तलशखत परीिा
सभपन्न भएपतछ उत्तरपुशस्तकामा पवहलो तर्ा दोस्रो सं केत राख्नु
पनेछ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम उत्तरपुशस्तकामा पवहलो सं केत
राख्ने काम परीिा सञ्चालन शाखाको हुनछ
े ।
(३) उपतनयम (२) बमोशजम उत्तरपुशस्तका प्राप्त भएको
सामान्यतया सात ददन तभत्र सं केत ( प्रर्म कोड) कायम गररसक्नु
पनेछ ।
(४) उत्तरपुशस्तकामा उपतनयम (३) बमोशजमको समयमा
पवहलो सं केत राखेपतछ दोस्रो सं केत आयोगको सशचवले तोकेको कुनै
शाखाको शाखा प्रमुखको नेतत्ृ वमा राख्नु पनेछ ।
(५) उपतनयम (४) बमोशजम दोस्रो कोड राख्ने अतधकृत
कमाचारी तोक्दा पवहलो कोड राख्ने कमाचारी वा तनजको नाता
सभबन्धको कमाचारीलाई तोक्नु हुदैन ।
(६) उत्तरपुशस्तकामा राशखएको पवहलो सं केत राशखएको
अधाकट्टीको तसलबन्दी पोका आयोगको सशचव वा तनजले तोकेको
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कमाचारी र दोस्रो सं केतको अधाकट्टीको तसलबन्दी पोका अध्यि वा
तनजले तोकेको आयोगको कमाचारीको शजभमामा रहनेछ ।
(७) तलशखत परीिाको नततजा प्रकाशन गना सभबशन्धत
शाखाबाट अनुरोध भै आएपतछ अतभलेख राखी अधाकट्टीको तसलबन्दी
पोका सभबशन्धत शाखामा उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोशजम सं केत/कोड कायम गररएको
अधाकट्टीको आधारमा सभबशन्धत शाखाले नततजा प्रकाशनका लातग
आवश्यक उत्तरपुशस्तकाको तडकोतडङ्ग गनेछ ।
(९) तनयम १९ को उपतनयम (४) बमोशजम ववद्युतीय
माध्यमबाट

परीिण

हुने

गरी

तयार

गररएको

उत्तरपुशस्तकामा

सं केतको सट्टा बारकोडको प्रयोग गररनेछ ।
19.

उत्तरपुशस्तकाको परीिण: (१) आयोगबाट तलइने तलशखत परीिाको
उत्तरपुशस्तकाको

परीिण

आयोगले

तोकेको

सभबशन्धत

ववषयको

दि/ववज्ञ/ववशेषज्ञबाट गराउनु पनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम उत्तरपुशस्तका परीिणको लातग
आयोगले आवश्यकता अनुसार परीिण गने तररका र मूल्याङ्कन गने
ववतध

लगायतका

ववषयमा

तनदे शशका

बनाई

सभबशन्धत

दि/ववज्ञ/ववशेषज्ञलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(३) उपतनयम (१) बमोशजम उत्तरपुशस्तका प्राप्त भएपतछ
सभबशन्धत दि/ववज्ञ/ववशेषज्ञले उपतनयम (२) बमोशजम आयोगबाट
उपलब्ध

गराएको

तनदे शशकाको

अधीनमा

रही

समयमै

त्यस्ता

उत्तरपुशस्तका गोप्य रुपमा परीिण गरी आयोगलाई उपलब्ध गराउनु
पनेछ ।
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(४) उपतनयम (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा
ले शखएको भए तापतन आयोगले वस्तुगत ववषय मात्र हुने परीिाको
उत्तरपुशस्तका ववद्युतीय माध्यमबाट परीिण गना सक्नेछ ।
(५) उपतनयम (४) बमोशजम ववद्युतीय माध्यमबाट परीिण
हुने गरी तयार गररएको उत्तरपुशस्तकामा सं केतको रुपमा बारकोड
प्रयोग गररनेछ ।
(६)

ववद्युतीय

माध्यमबाट

उत्तरपुशस्तका

परीिण

गदाा

अपनाउनु पने प्रकृया आयोगले तनदे शशकामा तनधाारण गरे बमोशजम
हुनछ
े ।
(७) यस तनयमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए
तापतन आयोगले तोकेको पदको परीिाको उत्तरपुशस्तका एकभन्दा
बढी ववज्ञबाट दोहोरो परीिण गराउन बाधा पने छै न ।
(८) उपतनयम (७) बमोशजम आयोगले एक भन्दा बढी
ववज्ञबाट परीिण गराउने तनणाय गरे कोमा प्रर्म परीिकले आयोगले
उपलब्ध गराएको छु ट्टै

तसटमा प्राप्ताङ्क उल्लेख गने र दद्वतीय

परीिकले उत्तर पुशस्तकामा नै प्राप्ताङ्क उल्लेख गनुा पनेछ ।
(१०) उपतनयम (८) बमोशजम एक भन्दा बढी ववज्ञबाट
परीिण गररएका उत्तरपुशस्तकाको हकमा सबै परीिकद्वारा ददइएको
प्राप्ताङ्क जोडी औसत तनकाली प्राप्ताङ्क गणना गररनेछ ।
20.

उत्तरपुशस्तका रुजु गने: (१) तनयम १९ को उपतनयम (३) बमोशजम
दि/ववज्ञ/ववशेषज्ञबाट परीिण भई प्राप्त भएका उत्तरपुशस्तका रुजु
गरी राशखनेछ ।
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(२) उत्तरपुशस्तका रुजु गदाा दे हायका कुराहरूलाई ध्यान
ददनु पनेछाः(क)

उभमेदवारले ले खेको सबै उत्तर परीिण गरी अंक ददइएको
छ/छै न,

21.

(ख)

परीिकले ददएका सबै अंकहरू ठीकसँग जोतडएको छ/छै न,

(ग)

आयोगले तनदे शशकामा तनधाारण गरे का अन्य कुराहरू ।

उत्तरपुशस्तकाको सभपरीिण तर्ा पुनाःपरीिण: (१) तनयम २०
बमोशजम

रुजु

गदाा

सभबशन्धत

ववषयको

दि/ववज्ञ/ववशेषज्ञबाट

परीिण भई वा ववद्युतीय माध्यमबाट परीिण भई प्राप्त भएका
उत्तरपुशस्तका सभपरीिण गराउन पने आवश्यक भएमा आयोगले
केही उत्तरपुशस्तकाको सभपरीिण गराउन सक्नेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम उत्तरपुशस्तका सभपरीिण गदाा
दि/ववज्ञ/ववशेषज्ञले तनदे शशका बमोशजम पालना गनुा पने शताहरु
पालना

गरे को

नपाइएमा

त्यस्तो

ववज्ञबाट

परीिण

भएका

उत्तरपुशस्तकाको आयोगले पुनाः परीिण गराउनेछ ।
(३) ववद्युतीय माध्यमबाट परीिण गररएका उत्तरपुशस्तका
परीिण गदाा कमजोरी वा त्रुटी रहेको भन्ने सभपरीिणबाट दे शखएमा
त्यस्ता उत्तरपुशस्तका पुनाः परीिण गररनेछ ।
(४) उपतनयम (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए
तापतन तलशखत परीिाको नततजा प्रकाशन भएपतछ उत्तरपुशस्तकाको
सभपरीिण वा पुनाः परीिण गररने छै न ।
22.

सीप परीिण र प्रयोगात्मक परीिाको मूल्याङ्कन: (१) प्रदे श लोक
सेवा

आयोगको

कायाालयमा
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परीिाको मूल्याङ्कनको लातग ऐनको दफा २५ बमोशजम मूल्याङ्कन
सतमतत गठन गररनेछ।
(२)

सीप

परीिण

र

प्रयोगात्मक

परीिाको

मूल्यांङ्कन

सभबन्धी तररका र ववतध आयोगले तनदे शशकामा तनधाारण गरे बमोशजम
हुनेछ ।
23.

तलशखत वा प्रयोगात्मक परीिाको नततजा: (१) ऐनको दफा २६
बमोशजम आयोगले तलशखत वा प्रयोगात्मक परीिाको नततजा प्रकाशन
गदाा ररक्त पदको अनुपातमा अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोशजमको
ु मको आधारमा नततजा प्रकाशन गनुा पनेछ ।
सं ख्यामा वणाानक्र
(२) उपतनयम (१) बमोशजम नततजा प्रकाशन गदाा अस्र्ायी
योग्यताक्रम सूचीमा समावेश गने प्रयोजनको लातग उत्तीणााङ्क प्राप्त
गरे का तर सो नततजामा नाम समावेश हुन नसकेका उभमेदवारहरू
मध्येबाट पद सङ्खख्याको बीस प्रततशतसभम तलशखत परीिाको नततजा
प्रकाशन गने शाखाले अन्तवााताा तर्ा तसफाररस शाखामा घटीमा दुई
जना उभमेदवारको नाम तसलबन्दी गरी पठाउनु पनेछ ।
तर,
(१)

तनधााररत

सङ्खख्याभन्दा

कम

उभमेदवार

उपलब्ध

भएको

अवस्र्ामा सोही अनुसार कम सङ्खख्यामा नाम पठाउन
सवकनेछ ।
(२)

तलशखत

वा

प्रयोगात्मक

परीिाबाट

छनौट

भएकै

उभमेदवारबाट अस्र्ायी योग्यताक्रम सूचीमा समावेश हुने
सं ख्या पुग्ने अवस्र्ा भएमा सो प्रयोजनको लातग छु ट्टै सूची
पठाइने छै न ।
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(३)

तलशखत परीिा पतछ प्रयोगात्मक परीिा हुने पदको हकमा
तलशखत परीिाको नततजा प्रकाशन गदाा अस्र्ायी योग्यताक्रम
सूची पठाइने छै न ।

(४)

आयोगले अन्य सरकारी सेवा वा सं गदठत सं स्र्ाको पदमा
पदपूतताका लातग तलएको तलशखत परीिाको नततजा प्रकाशन
गरी

अको

चरणको

परीिाको

लातग

छनौट

भएका

उभमेदवारहरुको नामावली त्यस्तो अन्य सरकारी सेवा वा
सं गदठत सं स्र्ाको पदपूतता सतमततमा पठाउने छ । त्यस्तो
अन्य सरकारी सेवा वा सं गदठत सं स्र्ाको पदपूतता सतमततले
अन्तवााताा तलई सकेपतछ मात्र आयोगले त्यसरी नामावली
पठाएका उभमेदवारहरुको लब्धांक पत्र उपलब्ध गराउनेछ।
24.

पुनयोग: (१) ऐनको दफा २७ बमोशजम आयोगले सञ्चालन गरे को
तलशखत परीिाको नततजा प्रकाशन भएपतछ कुनै उभमेदवारले आफ्नो
तलशखत परीिाको कुनै एक वा सबै पत्रको पुनयोग गरी पाउँ भनी
पुनयोग गनुा पने पत्र उल्लेख गरी सो पदका लातग तोवकएको परीिा
दस्तुरको आधा दस्तुर सं लग्न गरी तलशखत परीिाको नततजा प्रकाशन
भएको सात ददनतभत्र आयोगमा तनवेदन ददन सक्नेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम प्राप्त तनवेदनको पुनयोग गदाा
त्यस्तो तलशखत परीिाको नततजा प्रकाशनमा सं लग्न बाहेक अन्य
कमाचारीबाट तलशखत परीिाको प्राप्ताङ्कको पुनयोग गरी सोको नततजा
सावाजतनक गनुा पनेछ ।
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(३) उपतनयम (२) बमोशजम पुनयोग गदाा तनवेदकको नाम
तलशखत परीिाको नततजामा समावेश गनुा पने दे शखएमा तनयम २३
को उपतनयम (१) बमोशजमको नततजामा समावेश गररनेछ ।
पररच्छे द-७
अन्तवााताा सभबन्धी व्यवस्र्ा
25.

अन्तवााताा र अन्य चरणको परीिामा समावेश गराइने: (१) तनयम
२३

बमोशजम

प्रकाशशत

नततजामा

नाम

समावेश

भएका

उभमेदवारहरूलाई मात्र अन्तवााताा र आयोगले तोकेको अन्य ववतभन्न
चरणको परीिामा समावेश गराइनेछ ।
(२) तलशखत परीिा र प्रयोगात्मक परीिा समेत हुनेमा
तलशखत परीिाबाट छनौट हुने उभमेदवारलाई मात्र प्रयोगात्मक
परीिा र अन्तवााताामा समावेश गराइनेछ ।
(३) सीप परीिण सभबन्धी व्यवस्र्ा आयोगले तनदे शशकामा
तनधाारण गरे बमोशजम हुनछ
े ।
26.

अन्तवााताा सतमततको गठन: (१) आयोगको कायाालयमा हुने अन्तवााताा
सतमततमा ऐनको दफा २८ बमोशजम अन्तवााताा सतमततको अध्यि र
दि/ववज्ञ/ववशेषज्ञ समेत गरी पाँच जना सदस्य रहेको अन्तवााताा
सतमतत गठन हुनेछ तर सहायकस्तरको पदपूतताको लातग तीन जना
सदस्यहरुको अन्तवााताा सतमतत गठन गना सवकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम सतमतत गठन गदाा अन्तवााताा
हुने तमतत भन्दा एक ददन अगातड अन्तवााताा सतमततको गठन गररनेछ
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। तर सतमततमा रहने सदस्य वा ववज्ञलाई अन्तवााताा हुन ु भन्दा केही
समय अशघमात्र जानकारी ददने व्यवस्र्ा गनुप
ा ने छ।
(३) यस तनयम बमोशजम गदठत अन्तवााताा सतमततका अध्यि
र सदस्यलाई गोप्य तररकाले सूचना गनुा पनेछ ।
(४) यस तनयममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए
तापतन एकै समयमा एक भन्दा बढी अन्तवााताा सतमतत गठन गनुा
परे मा आवश्यकता अनुसार गोलाप्रर्ाद्वारा तत्काल तीनजना सदस्य
रहेको अन्तवााताा सतमतत गठन गना सवकनेछ ।
(५)

अन्तवााताा

सतमतत

गठन

सभबन्धी

अन्य

व्यवस्र्ा

आयोगको तनदे शशकामा उल्लेख भए बमोशजम हुनछ
े ।
27.

अन्तवाातााको

मूल्याङ्कन

सभबन्धी

व्यवस्र्ा:

(१)

अन्तवााताामा

उभमेदवारको मूल्याङ्कन गनाको लातग अनुसूची-३ बमोशजमको फाराम
प्रयोग गररनेछ ।
(२) अन्तवाातााको अङ्कभार अनुसूची-४ मा उल्ले ख भए
बमोशजम हुनेछ ।
(३) अन्तवााताा सतमततको अध्यि वा सदस्यको अन्तवााताामा
ँ अनुसूची-३ मा उशल्लशखत नाता पने
भाग तलने कुनै उभमेदवारसग
भएमा अन्तवााताा सतमततको त्यस्तो अध्यि वा सदस्यले

उक्त

ववज्ञापनको अन्तवााताामा बस्न हुँदैन । सो नाता तभत्र परे को कुरा
नततजा प्रकाशन हुन ु भन्दा अशघ प्रमाशणत भएमा त्यस्तो सदस्यले
प्रदान गरे को अङ्क सो ववज्ञापनको हकमा गणना गररने छै न ।
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(४) अन्तवााताा सतमततको प्रत्येक सदस्यलाई अन्तवााताा हुने
पदको काया वववरण, पाठ्यक्रम र उभमेदवारको व्यशक्तगत वववरण
एक एक प्रतत उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(५) अन्तवााताामा पूणााङ्कको साठी प्रततशतभन्दा बढी वा
चालीस प्रततशतभन्दा घटी अङ्क ददनु परे मा सोको कारण खुलाउनु
पनेछ । यसरी कारण नखुलाई अतधकतम भन्दा बढी वा न्यूनतम
भन्दा घटी अङ्क ददएकोमा बढीमा साठी प्रततशत र घटीमा चातलस
प्रततशत अङ्क ददएको मानी गणना गररनेछ ।
(६) अन्तवााताा सतमततको कुनै सदस्यले कारण खुलाई कुनै
उभमेदवारलाई उपतनयम (५) बमोशजम साठी प्रततशतभन्दा बढी वा
चातलस

प्रततशतभन्दा

घटी

अङ्क

प्रदान

गरे को

अवस्र्ामा

पतन

अन्तवााताा सतमततका पचास प्रततशत भन्दा बढी सदस्यले त्यसरी
कारण खुलाई अङ्क प्रदान गरे को अवस्र्ामा मात्र मान्य हुनेछ ।
अन्यर्ा बढीमा साठी प्रततशत र घटीमा चालीस प्रततशत नै अङ्क मानी
गणना गररनेछ ।
28.

अतिम वा छु ट अन्तवााताा तलन सवकने: (१) तलशखत वा प्रयोगात्मक
परीिाको प्रकाशशत नततजामा समावेश भएको कुनै उभमेदवारले
मनातसब कारण जनाई अन्तवाातााको लातग तोवकएको तमततभन्दा
अगातड नै अन्तवााताा तलइददन सोको कारण उल्लेख गरी तनवेदन
ददएमा र तनवेदनको व्यहोरा मनातसब दे शखएमा आयोगले त्यस्तो
व्यशक्तको लातग अतिम अन्तवााताा तलने व्यवस्र्ा गना सक्नेछ ।
(२) कुनै उभमेदवारले दे हायको अवस्र्ा परी अन्तवाातााको
लातग आयोगबाट तनधाारण भएको तमतत र समयमा उपशस्र्त हुन
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नसकेमा सोको प्रमाण सवहत अन्तवाातााका लातग तोवकएको तमततले
वकररया बस्नु परे को तर्ा सुत्केरीको हकमा पन्र ददन र अन्य
अवस्र्ाको हकमा सात ददनतभत्र तनवेदन ददएमा आयोगले तनवेदनको
व्यहोरा मनातसब दे खेमा छु ट अन्तवााताा तलने व्यवस्र्ा गना सक्नेछ:(क) काबु बावहरको पररशस्र्तत परे मा,
(ख) सरकारी कामको कारणबाट उपशस्र्त हुन नसकेमा,
(ग)

वकररया बस्नु परे मा,

(घ)

सुत्केरी भएमा,

(ङ)

अन्तवााताामा उपशस्र्त हुन नसक्ने गरी आकशस्मक तबरामी
भएमा ।
(३) उपतनयम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए

तापतन प्रयोगात्मक परीिा वा कभप्युटर सीप पररिण वा अन्तवााताा
पूवक
ा ा अन्य परीिामा अनुपशस्र्त रहेको उभमेदवारलाई अन्तवााताामा
समावेश गराईने छै न ।
(४) अतिम तर्ा छु ट अन्तवााताामा समावेश हुने उभमेदवारले
आयोगले तनधाारण गरे बमोशजमको दस्तुर बुझाउनु पनेछ ।
29.

प्रमाण पत्र पेश गनुा पने: (१) तलशखत परीिाबाट छनौट भएका
उभमेदवारहरुले

प्रयोगात्मक

परीिा,

सीप

परीिण,

सामूवहक

छलफल, अन्तवााताा लगायतका कुनै वा सबै परीिा हुनम
े ा सबभन्दा
पवहला हुने परीिा हुन ु भन्दा सात ददन अगातड कायाालयमा सक्कल
प्रमाणपत्र र ततनका प्रतततलवपहरु दाशखला गनुा पनेछ ।
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(२) आयोगले खटाएको कमाचारीले उपतनयम (१) बमोशजम
दाशखला भएका प्रमाणपत्रहरु रुजु गरी तभडाई प्रमाशणत गरी राख्नु
पनेछ ।
(३)

अन्तवााताा

हुने

ददन

उभमेदवारले

प्रवेशपत्र

सवहत

तोवकएको समयमा कायाालयमा उपशस्र्त भई हाशजर गनुा पनेछ ।
(४) सेवामा प्रवेश पाउने उद्देश्यले शैशिक योग्यता, उमेर,
नागररकता, अनुभव आदद ढांटेको दे शखएमा वा ववज्ञापन भएको पदको
तनतमत्त

तोवकए

बमोशजम

योग्यता

नभएको

पाइएमा

त्यस्तो

उभमेदवारलाई अन्तवााताामा समावेश गराइने छै न र तनजको दरखास्त
रद्द गररनेछ ।
(५)

अन्तवााताा

सभबन्धी

अन्य

व्यवस्र्ा

आयोगले

तनदे शशकामा व्यवस्र्ा गरे बमोशजम हुनेछ ।
पररच्छे द-८
योग्यताक्रम तर्ा तनयुशक्तको तसफाररस सभबन्धी व्यवस्र्ा
30.

अशन्तम नततजाको लातग योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गने: (१)
ऐनको

दफा

२९

बमोशजम

अशन्तम

नततजा

प्रकाशनको

लातग

आयोगबाट तलइएको ववतभन्न चरणको परीिामा उभमेदवारले प्राप्त
गरे को कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा योग्यताक्रमको सूची तयार गनुा
पनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम योग्यताक्रमको सूची तयार
गदाा उभमेदवारहरूको कूल प्राप्ताङ्क बराबर भएमा दे हायका आधारमा
योग्यताक्रम कायम गररनेछाः-
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(क)

तलशखत

परीिा

हुनेमा

तलशखत

परीिाको

प्राप्ताङ्कका

आधारमा,
(ख)

तलशखत परीिा र प्रयोगात्मक परीिा हुनेमा खण्ड (क)
बमोशजम

योग्यताक्रम

नछु वट्टएमा

प्रयोगात्मक

परीिाको

प्राप्ताङ्कका आधारमा,
(ग)

खण्ड

(ख)

बमोशजम

पतन

उभमेदवारको

योग्यताक्रम

नछु वट्टएमा अन्तवाातााको प्राप्ताङ्कका आधारमा,
(घ)

खण्ड

(ग)

बमोशजम

पतन

उभमेदवारको

योग्यताक्रम

नछु वट्टएमा सभबशन्धत पदको सेवा प्रवेशको लातग तोवकएको
न्यूनतम शैशिक योग्यताको प्राप्त अङ्कको प्रततशत वा िेतडङ्ग
स्तरको आधारमा,
(ङ)

खण्ड (घ) बमोशजम पतन उभमेदवारहरूको योग्यताक्रम
नछु वट्टएमा ववज्ञापन गररएको पदभन्दा एक तह मुतनको
पदमा बहाल रहेको व्यहोरा दरखास्त फाराममा उल्लेख
गरे को भए त्यस्तो पदको ज्येष्ठताका आधारमा,

(च)

खण्ड (ङ) बमोशजम पतन उभमेदवारहरूको योग्यताक्रम
नछु वट्टएमा वा खण्ड (घ) बमोशजम योग्यताक्रम नछु वट्टएका
उभमेदवारको हकमा उमेरको ज्येष्ठताका आधारमा,
(३)

उपतनयम

उभमेदवारहरूको

(२)

योग्यताक्रम
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बमोशजम योग्यताक्रम कायम गरी ऐनको दफा २९ बमोशजम अशन्तम
नततजा प्रकाशन गररनेछ ।
(४) उपतनयम (३) बमोशजम अशन्तम नततजा प्रकाशन गदाा
आयोगले तलएको समानस्तरको एकभन्दा बढी पदको परीिामा
उत्तीणा हुने उभमेदवारलाई दोहोरो नपने गरी पवहले नततजा प्रकाशन
हुने एक पदमा मात्र समावेश गररनेछ ।
(५) यस तनयम बमोशजम आन्तररक प्रततयोतगताको आधारमा
हुने बढु वाको योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गनुा अगातड कुनै उभमेदवार
उपर बढु वाको उभमेदवार हुन नपाउने गरी ववभागीय सजाय भएको
आतधकाररक जानकारी हुन आएमा त्यस्तो उभमेदवारको नाम हटाई
योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गनुा पनेछ ।
(६) योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सभबन्धी अन्य व्यवस्र्ा
आयोगले तनधाारण गरे बमोशजम हुनेछ ।
31.

एकमुि योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गनेाः ऐनको दफा ३० बमोशजम
योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गदाा एउटै

परीिाको माध्यमबाट

तसफाररस हुने खुला तर्ा समावेशी समूहका उभमेदवारले प्राप्त गरे को
कूल अंकको आधारमा सेवा, समूह, उपसमूहका तहका पदहरुको
एकमुि योग्यताक्रम सूची समेत तयार गरी अनुसूची-५ को ढाँचामा
प्रकाशन गनुा पनेछ ।
32.

वैकशल्पक

उभमेदवारको

सूची:

ऐनको

दफा

३२

बमोशजम

उभमेदवारको योग्यताक्रम अनुसार अशन्तम नततजा प्रकाशन गदाा
अनुसूची-६ बमोशजमको सङ्खख्यामा वैकशल्पक उभमेदवारको सूची
समेत प्रकाशन गनुा पनेछ ।
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तर,
(१) वैकशल्पक उभमेदवारको सूची प्रकाशन गदाा पयााप्त सङ्खख्यामा
उभमेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा सो अनुसूचीमा उल्लेख भएको
भन्दा

कम

सङ्खख्यामा

पतन

उभमेदवारको

वैकशल्पक

सूची

प्रकाशन गना सवकनेछ ।
(२) खुला र समावेशी समूहको एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन हुने
ववज्ञापनमा एउटै सेवा, समूह, उपसमूहका तहका पदहरुको
पतछल्लो ववज्ञापनबाट तसफाररस हुने उभमेदवारको नाम अशघल्लो
ववज्ञापनको वैकशल्पक सूचीमा समावेश नगरी क्रमशाः तनज भन्दा
पतछल्लो क्रमको उभमेदवारको नाम समावेश गरी वैकशल्पक
सूची प्रकाशन गना सवकनेछ ।
33.

तनयुशक्तको लातग तसफाररस गने: (१) ऐनको दफा ३१ को उपदफा
(१) बमोशजम आयोगले तनयुशक्तको लातग अशख्तयारवाला समि
तसफाररस

पठाउँदा सभबशन्धत

उभमेदवारले

बुझाएको

एक

प्रतत

दरखास्त फाराम र सो सार् पेश भएका प्रमाणपत्रका प्रमाशणत
प्रतततलवपहरू समेत पठाउनु पनेछ ।
(२)

आयोगले

सहायकस्तर

पदको

तनयुशक्तको

लातग

अशख्तयारवाला समि तसफाररस गदाा दे हायका आधारमा गनेछाः(क) योग्यताक्रम

अनुसार

कायाालय,
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तर एकभन्दा बढी उभमेदवारले एउटै कायाालय रोजेको
अवस्र्ामा

पवहलो

योग्यताक्रममा

रहेको

उभमेदवारले

प्रार्तमकता पाउनेछ ।
(ख) उभमेदवारले रोजेको कायाालय बाँकी नरहे वा कुनै पतन
कायाालय

रोजेको

नभएमा

त्यस्ता

उभमेदवारलाई

योग्यताक्रमानुसार घर पायकको कायाालय ।
(ग) मातर् जुनसुकै कुरा ले शखएको भएता पतन सहायक स्तरका
कमाचारीको हकमा २ वषा तभत्रको बच्चा काखमा भएका
मवहला उभमेदवारलाई ररक्त पद भएमा तनजले रोजेको घर
पायकको कायाालयमा पदस्र्ापना गना प्रार्तमकता ददइनेछ।
34.

वैकशल्पक उभमेदवार तनयुशक्तको लातग तसफाररस गने: (१) आयोगले
ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१) बमोशजम दे हायको अवस्र्ामा
वैकशल्पक उभमेदवारको सूचीमा रहेका उभमेदवारलाई योग्यताक्रम
अनुसार तनयुशक्तको लातग तसफाररस गनेछाः(क) तनयुशक्तको लातग तसफाररस गररएको उभमेदवारले तनयुशक्तको
सूचना पाएको वा सूचना प्रकाशशत भएको तमततले तीस
ददनतभत्र तनयुशक्त पत्र नतलएमा,
(ख) तनयुशक्तको लातग तसफाररस गररएको उभमेदवारले तनयुशक्त
बुशझतलएको तमततले प्रचतलत कानून बमोशजमको अवतधतभत्र
सभबशन्धत

कायाालयमा

बहाली

नगरे को

अशख्तयारवालाले तनजको तनयुशक्त बदर गरे मा,
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(ग) आयोगबाट

तनयुशक्तको

लातग

तसफाररस

गररएको

कुनै

उभमेदवार तसफाररस हुँदाका बखत प्रचतलत कानून बमोशजम
अयोग्य
जानकारी

रहेको

कुरा

हुन

आई

तसफाररस
आयोगबाट

भई

सके

पिात् मात्र

त्यस्तो

उभमेदवारको

तसफाररस रद्द भई अशख्तयारवालाले तनजको तनयुशक्त बदर
गरे मा,
(घ) तनयुशक्तको लातग तसफाररस गररएको उभमेदवारको तसफाररस
भएको तमततले एक वषातभत्र मृत्यु भई वा तनजले तनयुशक्त
तलएको पदबाट राशजनामा ददई वा तनजको अन्य पदमा
तनयुशक्त भई वा अन्य कुनै कारण ले खी तनजले तनयुशक्त
तलएको पद ररक्त हुन आएमा,
(ङ) तनयुशक्तको लातग तसफाररस भएको उभमेदवारले सभबशन्धत
कायाालयमा आफैं उपशस्र्त भई तनयुशक्त नतलने व्यहोराको
तनवेदन पेश गरी सनाखत गरे मा खण्ड (क) बमोशजमको
अवतध ननाघे पतन वैकशल्पक उभमेदवारलाई तनयुशक्तको लातग
तसफाररस गना सवकनेछ ।
(२) उपतनयम (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र
(ङ) बमोशजमको अवस्र्ा परे मा अशख्तयारवालाले पद ररक्त भएको
तमततले सात ददनतभत्र आयोगलाई जानकारी ददनु पनेछ ।
(३) उपतनयम (२) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापतन
पद ररक्त भएको सात ददन तभत्र जानकारी ददन नसकेको मनातसब
कारण सवहत अशख्तयारवालाबाट ले खी आएमा आयोगले वैकशल्पक
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सूचीमा रहेको उभमेदवारलाई योग्यताक्रम अनुसार तनयुशक्तको लातग
तसफाररस गना सक्नेछ ।
तर आयोगले तनयुशक्तको लातग तसफाररस गरे को एक वषा
नाघेपतछ ले शखआएमा वैकशल्पक उभमेदवारलाई तनयुशक्तको लातग
तसफाररस गने छै न ।
35.

अस्र्ायी उभमेदवारको सूची प्रकाशन गने: (१) ऐनको दफा ३३ को
उपदफा

२

बमोशजम

तर्ा

तनयम

३२

बमोशजम

वैकशल्पक

उभमेदवारको सूची प्रकाशन गदाा अस्र्ायी तनयुशक्तको प्रयोजनको
लातग समेत योग्यताक्रम अनुसारको सूची प्रकाशन गनुा पनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम अस्र्ायी योग्यताक्रमको सूची
प्रकाशन गदाा खुला मागपद सं ख्याको बीस प्रततशत उभमेदवारहरु
समावेश गरी दे हाय बमोशजम गनुा पनेछ:
(क) खुला

प्रततयोतगतातफा

अन्तवााताामा

समावेश

भएका

तर

वैकशल्पक उभमेदवारको सूचीमा समावेश हुन नसकेका सबै,
(ख) तलशखत परीिाबाट अन्तवाातााका लातग छनौट हुन नसकेका
तर

उत्तीणााङ्क

प्राप्त

गरे काहरू

मध्येबाट

योग्यताक्रमको

आधारमा,
(३)

उपतनयम

(२)

बमोशजम

बीस

प्रततशतसभम

उभमेदवारहरूको नाम समावेश गदाा एकजना मात्र उभमेदवार हुने
भएमा कभतीमा दुई जना उभमेदवारको नाम समावेश गनुा पनेछ ।
(४) उपतनयम (१) वा (२) वा (३) बमोशजम अस्र्ायी
तनयुशक्तको प्रयोजनको लातग सूची प्रकाशन गदाा प्रयोगात्मक परीिा
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हुने

पदको

हकमा

त्यस्तो

परीिामा

उत्तीणााङ्क

हातसल

नगने

उभमेदवारको नाम समावेश गररने छै न ।
(५) उपतनयम (२) बमोशजम प्रकाशन भएको सूची सोही
पदको अको ववज्ञापनको नततजा प्रकाशन नभएसभम कायम रहनेछ ।
36.

अस्र्ायी तनयुशक्तको लातग तसफाररस गनेाः (१) ऐनको दफा ३३
ँ
बमोशजमका सेवा, समूह तर्ा उपसमूहका ववतभन्न तहका पदहरुसग
सभबशन्धत

प्रचतलत

कानून

बमोशजम

अस्र्ायी

तनयुशक्तको

लातग

आयोगमा माग भई आएमा आयोगले वैकशल्पक उभमेदवारको सूचीमा
नाम

समावेश

भई

स्र्ायी

तनयुशक्त

हुन

नसकेका

र

अस्र्ायी

उभमेदवारको सूचीमा रहेका उभमेदवारहरूमध्येबाट योग्यताक्रमको
आधारमा तसफाररस गनेछ ।
(२) वैकशल्पक

तर्ा

अस्र्ायी

सूचीमा

समावेश

भएका

उभमेदवारको सं ख्या भन्दा अस्र्ायी तनयुशक्तको लातग माग भएको
सं ख्या बढी भएमा आयोगले सोभन्दा अशघल्लो ववज्ञापनमा वैकशल्पक
तर्ा

अस्र्ायी

सूचीमा

रहेको

उभमेदवारलाई

समेत

अस्र्ायी

तनयुशक्तको लातग तसफाररस गना सक्नेछ ।
(३)

यस

तनयम

बमोशजम

अस्र्ायी

तनयुशक्तको

लातग

तसफाररस गदाा बढीमा छ मवहनाको लातग तसफाररस गनुा पनेछ ।
37.

रद्द गना सक्नेाः (१) आयोगले तलएको परीिामा प्रश्नपत्र पररमाजान,
प्रश्नपत्र छपाइ, उत्तरपुशस्तका परीिण वा प्रयोगात्मक, सामूवहक
छलफल

अन्तवााताा

दि/ववज्ञ/ववशेषज्ञ

वा

सभबन्धी

काममा

कमाचारीको

नशजकको

सं लग्न
नातेदार

भएको
त्यस्तो

परीिामा उभमेदवार भई सो परीिामा सफल भएको प्रमाशणत भएमा
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आयोगले तनजको परीिा वा अन्तवााताा वा तनयुशक्तको तसफाररस रद्द
गना सक्नेछ र तनजले तनयुशक्त पाइसकेको भए प्रचतलत कानून
बमोशजम आवश्यक कारबाही चलाउन सभबशन्धत तनकायमा तसफाररस
गरी पठाउन सक्नेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम नातेदार उभमेदवार रहेको
अवस्र्ामा प्रश्नपत्र पररमाजान, प्रश्नपत्र छपाइ, उत्तरपुशस्तका परीिण
वा अन्तवााताा सभबन्धी काममा सं लग्न हुने कमाचारीलाई आयोगले
आयोगको कमाचारी भए ववभागीय कारवाही गने र अन्यत्रको भए
सभबशन्धत तनकायमा ववभागीय कारवाहीको लातग ले खी पठाउन
सक्नेछ । कमाचारी नरहेको दि/ववज्ञ/ववशेषज्ञको हकमा त्यस्तो
दिलाई आयोगको परीिा सभबन्धी कुनै पतन काममा सं लग्न हुन
नपाउने गरी दि/ववज्ञ/ववशेषज्ञको सूचीबाट हटाउन सक्नेछ ।
त्यसरी हटाएको जानकारी सभबशन्धत दि/ववज्ञ/ववशेषज्ञलाई ददनु
पनेछ ।
पररच्छे द-९
परामशा सभबन्धी व्यवस्र्ा
38.

ववभागीय सजाय सभबन्धमा आयोगको परामशा तलं दा अपनाउनु पने
कायाववतधाः (१) प्रदे श तनजामती सेवा र स्र्ानीय सरकारी सेवाका
कमाचारीलाई ददइने ववभागीय सजायको ववषयमा ऐनको दफा ७ को
उपदफा (६) को दे हाय खण्ड (च) बमोशजम आयोगको परामशा
तलं दा सेवा शता सभबन्धी प्रचतलत कानून बमोशजम दे हायको प्रवक्रया
पूरा

गरी

सजाय

गने

अतधकारीको

आयोगमा पठाउनु पनेछाः
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(क) ववभागीय सजायको लातग सेवा, समूह, उपसमूह सभबन्धी
प्रचतलत

कानून

बमोशजम

सजाय

गना

अतधकार

प्राप्त

अतधकारीले कारबाही र सजाय प्रस्ताव गरे को,
(ख) सभबशन्धत कमाचारीलाई लगाइएको अतभयोग र सजाय कुन
कानून अन्तगातको हो सो कुरा स्पि खुलाएको,
(ग) सजाय

प्रस्ताव

ू ा
गनुप
ा व

सभबशन्धत

कमाचारीलाई

आफ्नो

सफाइ पेश गना पयााप्त मौका ददएको,
(घ) अतधकार प्राप्त अतधकारीले सभबशन्धत कमाचारीले ददएको
सफाइ वा स्पिीकरण उपर यर्ोशचत मूल्याङ्कन गरी सो
सफाइ वा स्पिीकरणका बारे मा व्यक्त गरे को प्रततवक्रया
फाइल सं लग्न रहेको,
(ङ) कुन कसुर वापत कुन सजाय गना खोशजएको हो कसुर
खुलाई सजाय प्रस्ताव गररएको, र
(च) सभबशन्धत अतधकृतको दस्तखत गरी कायाालयको छाप समेत
लगाई

तनयमावलीको

अनुसूची

-७

बमोशजमको

फाराम

फाइल सं लग्न गरे को ।
(२)

उपतनयम

(१)

बमोशजम

कुनै

कमाचारीलाई

एक

प्रकारको ववभागीय सजाय गना आयोगमा परामशा माग गररएकोमा
आयोगबाट सो ववषयमा परामशा उपलब्ध नहुँदै वा परामशा उपलब्ध
भएपतछ सो कमाचारीलाई प्रस्ताव गररएको सजायमा पररवतान गने
गरी पुनाः परामशा माग गना सवकने छै न ।
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(३) उपतनयम (२) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापतन
सभबशन्धत कमाचारीले काबु बावहरको पररशस्र्तत परी अशघ स्पिीकरण
ददन नसकेको कारण दे खाई तनवेदन ददएमा वा अशघ पेश गना
नसकेको महत्वपूणा सबूत प्रमाण पतछ पेश हुन आएको कारणबाट
सजाय गने अतधकारीलाई सजाय पररवतान गनुा पदाछ भन्ने लागेमा
सोको कारणसवहत आफ्नो राय उल्ले ख गरी पवहले प्रस्ताव गरे को
सजाय पररवतान गना आयोगको पुनाः परामशा माग गना सवकनेछ ।
(४) यस तनयम बमोशजम आयोगको परामशा माग गरी
फाइल पठाउँदा सभबशन्धत ववभागीय कारवाही गने अतधकार प्राप्त
अतधकारीले तनणाय गरी पठाउनु पनेछ ।
39.

सेवाको शतासभबन्धी कानूनको ववषयमा परामशा माग गने तररकााः
(१)

प्रदे श

तनजामती

सेवा

तर्ा

स्र्ानीय

सरकारी

सेवाको

शतासभबन्धी कानूनको ववषयमा आयोगको परामशा तलँदा सेवा समूह,
उपसमूह सञ्चालन गने मन्त्रालय वा सशचवालय माफात परामशा माग
गनुा पनेछ ।
(२) प्रदे श तनजामती सेवा तर्ा स्र्ानीय सरकारी सेवाको
शतासभबन्धी कुनै नयाँ कानून बनाउन वा भइरहेको कानूनमा
सं शोधन गनुा परे मा सोको कारण र आवश्यक वववरण समेत खुलाई
आयोगमा पठाउनु पनेछ ।
(३) प्रदे श तनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाहरु गठन
गना आयोगको परामशा माग गदाा सेवा गठनको उद्देश्य, त्यस्तो सेवा
अन्तगातको समूह वा उपसमूह तर्ा तह ववभाजन, तनयुशक्त, बढु वा र
सेवाका अन्य शताहरू तर्ा तनजामती सेवा र प्रदे श सरकारका अन्य
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सेवा अन्तगातको ववतभन्न सेवासँग राख्नुपने एकरूपता, समन्वय र
सामञ्जस्यका कुराहरू समेत स्पि पारी आयोगमा पठाउनु पनेछ ।
(४) उपतनयम (१), (२) र (३) बमोशजम परामशा माग
गदाा आयोगसँग परामशा माग गने ववषयको प्रस्तावसं गै प्रदे श सरकार
मशन्त्रपररषद्को तनणाय सं लग्न गनुा पनेछ ।
(५) सं गदठत सं स्र्ाको सेवा शता सभबन्धी कानूनको ववषयमा
आयोगको परामशा माग गदाा सं गदठत सं स्र्ासँग सभबशन्धत सभपका
मन्त्रालय वा सशचवालयमाफात माग गनुा पनेछ ।
(६) उपतनयम (५) बमोशजम परामशा माग गदाा सभपका
मन्त्रालय नरहेको सं गदठत सं स्र्ाले त्यस्तो सं स्र्ाको सेवा शता
सभबन्धी कानून स्वीकृत गने तनकाय माफात परामशा माग गनुा
पनेछ।
(७) उपतनयम (५) र (६) बमोशजम सेवा शता सभबन्धी
कानूनको ववषयमा परामशा माग गदाा कुनै मन्त्रालय, अन्य तनकाय
वा सं स्र्ाको स्वीकृतत वा सहमतत तलनु पने रहेछ भने त्यस्तो
स्वीकृतत वा सहमतत तलएर मात्र आयोगको परामशा माग गनुा पनेछ।
(८) उपतनयम (५) बमोशजम सेवा, शता सभबन्धी कानूनको
सं शोधन

भएका ववषयमा

परामशा माग गदाा

साववक

प्रावधान,

सं शोधनको व्यहोरा र सं शोधन गनुप
ा नााको कारण सवहत तीन महले
ढाँचाको वववरण समेत सं लग्न हुन ु पनेछ ।
40.

सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतान गना परामशा माग गने तररकााः (१)
कुनै एक प्रकारको प्रदे श तनजामती सेवा तर्ा स्र्ानीय सरकारी
सेवाको पदबाट अको प्रकारको प्रदे श तनजामती सेवा तर्ा स्र्ानीय
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सरकारी सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट प्रदे श तनजामती
सेवामा लै जान उभमेदवारको उपयुक्तताको ववषयमा आयोगको परामशा
माग गदाा दे हाय अनुसारका कागजात सं लग्न भएको हुन ु पनेछाः(क) सभभाव्य

उभमेदवारको

नाम,

ठे गाना,

शैशिक

योग्यता,

अनुभव र तनयुशक्तसभबन्धी अन्य वववरण खुलाई अनुसूची-८
मा तोवकए अनुसार भरे को फाराम,
(ख) सेवा, समूह र उपसमूह पररवतान गना सभबशन्धत आयोग वा
तनकायको सहमतत तलनुपने पदका लातग सभबशन्धत आयोग
वा तनकायको र अन्य पदका हकमा सेवा समूह सञ्चालन
गने मन्त्रालयको सहमतत,
(ग) सभबशन्धत सेवा, समूह सभबन्धी प्रचतलत कानूनले तोकेको
आधार र औशचत्यको पुवि हुने गरी अशख्तयारवालाले सेवा,
समूह पररवतान गनुा पने कारण खुलाएको कागजात,
(घ) सेवा,

समूह

पररवतान

गने

बारे को

प्रदे श

सरकार

मशन्तपररषद्को तनणाय, र
(ङ) पद वा दरबन्दी खारे ज भई कमाचारीको शैशिक योग्यता
तर्ा तातलमसँग तमल्दो पदमा सेवा, समूह पररवतान गना सो
वववरण सवहत पररवतान हुने पदको लातग आवश्यक पने
योग्यताका प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रतततलवप ।
(२) सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतान गना परामशा माग
भई आएमा आयोगले तलशखत तर्ा अन्तवााताा र प्रयोगात्मक परीिा
आवश्यक पने पदका लातग प्रयोगात्मक परीिा समेतबाट त्यस्तो
उभमेदवारको उपयुक्तताको परीिण गरी परामशा ददनु पनेछ ।
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(३) सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतान गना उभमेदवारको
उपयुक्तताको ववषयमा तलइने तलशखत परीिाको पाठ्यक्रम पररवतान
हुने सभबशन्धत पदको लातग आयोगबाट तनधााररत पाठ्यक्रमको सेवा
सभबन्धी एउटा पत्रमा परीिा तलनु पनेछ । पाठ्यक्रम तनमााण हुन
बाँकी पदमा सेवा समूह, उपसमूह पररवतान गनुप
ा ने भएमा सोको
लातग छु ट्टै पाठ्यक्रम तनमााण गनुा पनेछ ।
(४) सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतान गना उभमेदवारको
उपयुक्तताको ववषयमा तलइने तलशखत परीिाको उत्तीणााङ्क पचास
प्रततशत हुनछ
े ।
(५) आयोगबाट तनधााररत वावषाक कायातातलका अनुसार
ववज्ञापन हुने सभबशन्धत पदको परीिासँगै सेवा, समूह, उपसमूह
पररवतान हुने उभमेदवारको उपयुक्तता परीिण गना तलशखत परीिा
तलनु पनेछ तर वावषाक कायातातलकामा समावेश नभएका पदका
हकमा आयोगले छु ट्टै परीिा तलन सक्नेछ ।
(६) उभमेदवारको उपयुक्तताको ववषयमा तलइएको तलशखत
परीिामा उत्तीणााङ्क प्राप्त नगरे का उभमेदवारलाई सेवा, समूह वा
उपसमूह पररवतान गना तसफाररस गररनेछैन ।
41.

सामान्य तसद्धान्तको ववषयमा परामशा सभबन्धी व्यवस्र्ााः (१) प्रदे श
तनजामती सेवा तर्ा स्र्ानीय सरकारी सेवा वा पदमा शुरु तनयुशक्त वा
बढु वा तनयुशक्त

गदाा र त्यस्तो सेवाका कमाचारीलाई

ववभागीय

कारबाही गदाा अपनाउनु पने सामान्य तसद्धान्तको ववषयमा आयोगको
परामशा तलं दा सेवा, समूह सञ्चालन गने मन्त्रालय वा सशचवालय
माफात माग गनुा पनेछ ।
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(२) उपतनयम (१) बमोशजम परामशा माग गदाा सेवा, समूह
सञ्चालन गने मन्त्रालय वा सशचवालयको रायसवहतको तसफाररस र
तनणाय समेत सं लग्न गनुा पनेछ ।
(३) प्रदे श सरकारी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा
तनयुशक्त र बढु वा गदाा अपनाउनुपने सामान्य तसद्धान्तको ववषयमा
आयोगको परामशा माग गदाा सभबशन्धत मन्त्रालय माफात माग गनुा
पनेछ ।
(४) उपतनयम (३) बमोशजम परामशा माग गदाा सभबशन्धत
मन्त्रालय र सभबशन्धत तनकायको राय समेत सं लग्न गनुा पनेछ ।
(५) सं गदठत सं स्र्ाको सेवाका कमाचारीहरूको सेवाका शता
सभबन्धी प्रचतलत कानून र त्यस्तो सेवाका पदको तनयुशक्त, बढु वा र
ववभागीय कारबाही गदाा अपनाउनु पने सामान्य तसद्धान्तको ववषयमा
त्यस्तो सं स्र्ाले आयोगसँग परामशा माग गनुा पनेछ ।
(६) यस तनयम बमोशजम आयोगको परामशा माग गदाा
दे हायका वववरण सं लग्न गरी माग गनुा पनेछ:(क) सभबशन्धत सावाजतनक सं स्र्ा स्र्ापना गने कानूनी व्यवस्र्ा,
(ख) सभबशन्धत सं स्र्ाको स्वीकृत तनयमावली वा ववतनयमावली,
(ग) परामशा माग गनुप
ा ने कारण र सोको पुष्ट्याइँ,
(घ) परामशा माग गने सभबन्धी तनणायको प्रतततलवप,
(ङ) सभबशन्धत मन्त्रालयको रायसवहतको तसफाररस, र
(च) अन्य प्रासं तगक कुराहरू ।
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(७) सामान्य तसद्धान्त सभबन्धी परामशा माग गने तर्ा
आयोगले

परामशा प्रदान गने

कायाववतध

आयोगको तनदे शशकामा

उल्लेख भए बमोशजम हुनेछ ।
42.

सामान्य तसद्धान्त तनधाारणाः (१) तनयम ४१ मा जुनसुकै कुरा
ले शखएको भए तापतन अन्य सरकारी सेवाको पदमा बढु वा गदाा वा
सं गदठत सं स्र्ाको सेवाका कमाचारीको सेवा शता सभबन्धी कानून
बनाउँदा र त्यस्तो सेवाको पदमा बढु वा गदाा र कमाचारीलाई
ववभागीय कारवाही गदाा अपनाउनु पने सामान्य तसद्धान्तको ववषयमा
आयोगले सामान्य तसद्धान्त तनधाारण गरी लागू गना सक्नेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम सामान्य तसद्धान्त तनधाारण गदाा
सं गदठत सं स्र्ाको हकमा आयोगले समान वा पृर्क्-पृर्क् रुपमा
लागू हुने गरी तनधाारण गना सक्नेछ ।
(३) उपतनयम (१) वा (२) बमोशजम आयोगले तनधाारण
गरे को सामान्य तसद्धान्त सावाजतनक गनुा पनेछ ।
(४) सामान्य तसद्धान्त सभबन्धी अन्य व्यवस्र्ा आयोगले
तनधाारण गरे बमोशजम हुनछ
े ।

43.

आयोगले परामशा ददनेाः आयोगले ऐनको दफा ३४ बमोशजम परामशा
ददँदा यस पररच्छे दमा उल्लेख भएका प्रवक्रयाहरु पूरा भएको दे शखएमा
मात्र ददनेछ ।
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पररच्छे द-१०
ववववध
44.

दि/ववज्ञ/ववशेषज्ञको सूची राख्नेाः (१) आयोगबाट तलइने परीिा
सभबन्धी कामको लातग आयोगले ववतभन्न दि/ववज्ञ/ववशेषज्ञको सूची
तयार गनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजमको दि/ववज्ञ/ववशेषज्ञको सूची
तयार गदाा आयोगबाट सञ्चालन गररने परीिाको पाठ्यक्रमलाई
केशन्रत गरी बावहर सञ्चालन गररने तयारी किामा अध्यापन गने
गराउने वा आयोगको पाठ्यक्रममा आधाररत परीिा सामिी प्रकाशन
गने व्यशक्तलाई सो सूचीमा समावेश गररने छै न ।
(३) उपतनयम (१) बमोशजमको सूची आयोगले प्रत्येक
आतर्ाक वषामा अद्यावतधक गनेछ ।
(४)

यस

तनयम

बमोशजम

आयोगले

तयार

गरे को

दि/ववज्ञ/ववशेषज्ञको सूची गोप्य रहनेछ र त्यस्तो सूची प्रकाशन गना
वा कसै लाई ददन आयोग वाध्य हुने छै न ।
45.

कायातातलका बनाउनेाः (१) आयोगले आफ्नो काम कारबाहीलाई
व्यवशस्र्त र तनयतमत गना वावषाक कायातातलका बनाई लागू गनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजमको कायातातलकामा आयोगले
आवश्यकता अनुसार हेरफेर गना सक्नेछ ।
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(३)

आयोगले

आफूले

सभपादन

गने

कायाहरुलाई

नततजामूलक बनाउन वावषाक रुपमा नततजामूलक कायातातलका बनाई
कायाान्वयन गना÷गराउन सक्नेछ ।
46.

पदपूतता सभबन्धी कायामा प्रतततनतध खटाउनेाः (१) ऐनको दफा ५१
को प्रयोजनार्ा प्रदे श प्रहरी, प्रदे श अन्य सरकारी सेवा र सं गदठत
सं स्र्ाको सेवामा खुला प्रततयोतगता वा बढु वाद्वारा गररने पदपूतता
सतमततमा आयोगले प्रतततनतध खटाउनेछ ।
(२) उपतनयम (१) बमोशजम प्रतततनतध खटाउने सभबन्धी
अन्य व्यवस्र्ा आयोगले तनदे शशकामा तनधाारण गरे बमोशजम हुनछ
े ।

47.

नक्कल ददने सभबन्धी कायाववतधाः (१) आयोगको तनणायको नक्कल
तलन चाहने सरोकारवालाले आयोगमा तनवेदन ददनु पनेछ र यसरी
तनवेदन ददएमा आयोगले तोवकए बमोशजमको दस्तुर तलई नक्कल
ददन सक्नेछ ।
तर सरकारी कायाालयलाई नक्कल उपलब्ध गराउँदा कुनै
दस्तुर लाग्ने छै न ।
(२) उपतनयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापतन
ऐनको दफा ५२ बमोशजम आयोगले गोप्य राख्नु पने ठहर्याएको
परीिा सभबन्धी कागजातको नक्कल उपलब्ध गराउने छै न ।

48.

अनुगमन तर्ा तनरीिण सभबन्धी व्यवस्र्ााः

ऐनको दफा ४१ को

उपदफा (३) बमोशजम आयोगले दे हायका ववषयमा अनुगमन तर्ा
तनरीिण गनेछ
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(क) आयोगबाट तसफाररस गररएका कमाचारीलाई सभबशन्धत
कायाालयले

सेवा,

समूह

र

तहका

पदहरुमा

खटाए

नखटाएको सभबन्धमा,
(ख) प्रदे श प्रहरी सेवा, स्र्ानीय सरकारी सेवा र अन्य सरकारी
सेवाको लातग ऐन, तनयम तनमााण गदाा आयोगले ददएको
परामशा पालना भए नभएको सभबन्धमा,
(ग) स्र्ानीय सरकारी सेवा सभबन्धी ऐन र कानूनमा रहेका
कमाचारी

प्रशासन

सभबन्धी

प्रावधानहरुको

पालना

भए

नभएको सभबन्धमा ।
49.

जानकारी ददनु पनेाः (१) सरकारी कायाालय र सं गदठत सं स्र्ाले
आफ्नो कायाालयमा स्र्ायी वा अस्र्ायी तनयुशक्त भएका र बढु वा तर्ा
कायम मुकायम मुकरर भएका कमाचारीहरूको जानकारी प्रत्येक
आतर्ाक वषा समाप्त भएको पन्र ददन तभत्र आयोगलाई ददनु पनेछ ।
(२) तनयमावली प्रारभभ भए पतछ पवहलो पटक उपतनयम
(१) बमोशजमको वववरण पठाउनु पनेछ ।

50.

कागजात धुल्याउने व्यवस्र्ााः सं रिणका लातग आवश्यक नरहेका
भनी आयोगले तनधाारण गरे का कागजातहरु प्रचतलत कानून बमोशजम
नि गररनेछ ।

51.

अन्य कायाहरुाः (१) आयोगले आफ्ना काम कारवाहीहरु तनयतमत,
व्यवशस्र्त र गुणस्तरीय बनाउन तर्ा प्रदे श सरकार र स्र्ानीय
तहहरुलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका सार्ै कमाचारीको मनोबल
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बढाउनका लातग ववतभन्न प्रवधानात्मक तर्ा िमता अतभवृवद्ध सभबन्धी
कायाहरु सञ्चालन गना गराउन सक्नेछ ।
(२) अनुगमन तर्ा तनरीिणबाट प्राप्त तनष्ट्कषालाई आयोगले
सुझाव सवहत आयोगको वावषाक प्रततवेदनमा समावेश गनुा पनेछ ।
52.

हेरफेर वा र्पघट गना सक्नेाः आयोगले प्रदे श राजपत्रमा सूचना
प्रकाशन गरी यी तनयमहरु आवश्यकता अनुसार हेरफेर वा र्पघट
गना सक्नेछ ।
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अनुसूची-१
(तनयम ३ को उपतनयम (१) सँग सभबशन्धत)
ररक्त पदपूतताको लातग माग गदाा भनुपा ने फाराम
माग गने कायाालयको नाम र ठे गाना:
1

2

3

4

5

6

7
सं शिप्त

क्र.सं .

पदको
नाम

सेवा,
तह

समूह,
उपसमूह

स्र्ायी/
अस्र्ायी

आवश्यक

कायावववरण

न्यूनतम शैशिक

र

योग्यता

उभमेदवारले
शुरुमा

खुलाको बढु वाको
लातग

लातग

काम
गनुपने
शजल्ला
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8
अशघल्लो दुई
आ.व.मा माग
भई पूतता हुने
बाँकी पदसं ख्या

9

10

यस आ.व.को
नयाँ पद सृजना
वा ररक्त भई
माग गररएको
सं ख्या

आ.व.

आ.व.

नयाँ पद

....को

....को

सृजना

कूल
माग
पदसं ख्या

ररक्त

कैवफयत
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रिव्य:
(१)

महल ८ अन्तगातको पवहलो कोलममा दुइ आ.व. को वववरण खुलाउने ।

(२)

महल ८ अन्तगातको दोस्रो कोलममा नयाँ पद सृजना भएको भए कुन तमततमा भएको हो खुलाउने र ररक्त भएको
भए कसरी ररक्त भएको हो कैवफयत महलमा अतनवाया रुपमा खुलाउनु पनेछ।

(३)

अन्य आवश्यक कुराहरु भएमा उल्लेख गनेाःकायाालय प्रमुखको
दस्तखत:नाम, र्र:पद:तमतत:-
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अनुसूची-२
(तनयम २३ को उपतनयम (१) सँग सभबशन्धत)
तलशखत तर्ा प्रयोगात्मक परीिाको नततजा प्रकाशन गदााको संख्या
१. तलशखत परीिाको नततजा प्रकाशन गदाा माग भएको ररक्त पदसं ख्यामा
दे हाय बमोशजम उत्तीणा उभमेदवारहरू र्प गनुा पनेछ:क्र.सं .

माग भएको ररक्त

र्प हुने

कायम हुने

पद संख्या

संख्या

उभमेदवार संख्या

(१)

१ दे शख ५ सभम भएमा

२

३ दे शख ७ सभम

(२)

६ दे शख १० सभम भएमा

३

९ दे शख १३ सभम

(३)

११ दे शख १५ सभम भएमा

४

१५ दे शख १९ सभम

(४)

१६ दे शख २० सभम भएमा

५

२१ दे शख २५ सभम

(५)

२१ दे शख २५ सभम भएमा

६

२७ दे शख ३१ सभम

(६)

२६ दे शख ३० सभम भएमा

७

३३ दे शख ३७ सभम

(७)

३१ दे शख ३५ सभम भएमा

८

३९ दे शख ४३ सभम

(८)

३६ दे शख ४० सभम भएमा

९

४५ दे शख ४९ सभम

(९)

४१ र सो मातर् जततसुकै भएमा २० प्रततशत

२. एकीकृत परीिा प्रणाली अन्तगातको ववज्ञापनमध्ये समान शैशिक योग्यता
भएको परीिाको हकमा खण्ड (१) बमोशजम कायम हुने उभमेदवारको
सं ख्यामा दश प्रततशत र्प गरी उभमेदवार सं ख्या कायम गररनेछ भने
न्यूनतम शैशिक योग्यता छु ट्टाछु ट्टै तोवकएको परीिाको हकमा खण्ड (१)
बमोशजम कायम हुने उभमेदवार सं ख्या त्यसरी छु ट्टाछु ट्टै न्यूनतम शैशिक
योग्यता भएका सेवा वा समूह वा उपसमूहका लातग समेत पुगे नपुगेको
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वहसाब

गरी

सो

सं ख्या

ु ल
नपुगञ्ज
े

सभमको

प्राप्ताङ्क

ल्याउने

सबै

उभमेदवारको नाम समेत समावेश गरी नततजा प्रकाशन गनुा पनेछ ।
स्पिीकरणाः "एकीकृत परीिा प्रणाली" भन्नाले एउटै तहका ववतभन्न सेवा
वा समूह वा उप समूहमा रहेका ववतभन्न पदहरुका लातग
सञ्चालन हुने परीिा मध्ये सबै वा केही ववषयमा एउटै
परीिाको माध्यमबाट सञ्चालन गने परीिा प्रणाली सभझनु
पदाछ ।
३. प्रयोगात्मक परीिा हुने प्राववतधक पदमा तलशखत परीिाबाट प्रयोगात्मक
परीिाको लातग छनौट गदाा ररक्त माग पद सं ख्या १ दे शख ५ सभम
भएमा र्प ५ जना उभमेदवारको नाम समावेश गनुा पनेछ । माग भएको
ररक्त पद सं ख्या ६ वा सो भन्दा बढी भएमा माग भएको पद सं ख्याको
दोब्बर सं ख्यामा उभमेदवारको नाम समावेश गरी नततजा प्रकाशन गनुा
पनेछ ।
४. समान स्तरका ववतभन्न पदको लातग एउटै समयमा भएको तभन्दा तभन्दै
ववज्ञापन बमोशजमको तलशखत परीिाको नततजा प्रकाशन गदाा अन्य पदको
नततजामा नाम समावेश भएकामध्ये जततजना उभमेदवारको नाम त्यसपतछ
प्रकाशन हुने पदको नततजामा समावेश भएको छ त्यततकै सं ख्यामा र्प
उभमेदवारहरूको नाम समावेश गरी नततजा प्रकाशन गनुा पनेछ ।
५. खण्ड (२) र (३) बमोशजम नततजा प्रकाशन गदाा अशन्तम प्राप्ताङ्क समान
भएका उभमेदवार एकभन्दा बढी भएमा त्यस्ता सबै उभमेदवारको नाम
तलशखत परीिाको नततजामा समावेश गनुा पनेछ ।
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६. खण्ड (२) र (३) बमोशजम नततजाको लातग सं ख्या तनधाारण गदाा ०.५
(शून्य दशमलब पाँच) वा सो भन्दा बढी हुन आएमा मात्र पूणा अङ्क एक
मान्नु पनेछ ।
७. खण्ड (१) वा (२) वा (३) बमोशजम नततजा प्रकाशन गदाा कुनै
कदठनाइ आइपरे मा आयोगले आवश्यक व्यवस्र्ा गना सक्नेछ ।
८. मातर्ल्लो

पदमा

पवहले

नै

तनयुशक्तको

लातग

तसफाररस

भैसकेको

उभमेदवारको नाम पतछल्लो ववज्ञापनको तलशखत परीिाको नततजामा
समावेश

गररने

छै न

र

समावेश

नभएको

सं ख्या

बराबर

उभमेदवारहरूको नाम समावेश गरी नततजा प्रकाशन गनुा पनेछ ।
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अनुसूची-३
(तनयम २७ को उपतनयम (१) र (३) सँग सभबशन्धत)
अन्तवाातााको मूल्याङ्कन फाराम

ववज्ञापन नं.:-

पद:-

तह:-

सेवा:-

समूह:-

उपसमूह:-

पदसं ख्या:-

उभमेदवार सं ख्या:-

सभबशन्धत मन्त्रालय/तनकाय:-

अन्तवााताा तमतत:-

पूणााङ्क:सामान्य ज्ञान,

क्र.सं .

रोल

उभमेदवारको नाम,

नं.

र्र

ववषयसभबन्धी ज्ञान र
व्यशक्तत्व.

कैवफयत

प्राप्ताङ्क
अङ्कमा

अिरमा

मातर् उशल्लशखत ववज्ञापनमा सहभागी कुनै पतन उभमेदवार मेरा बाबु, आमा,
पतत, पत्नी, छोरा, छोरी, दाजु, भाइ, दददी, बवहनी, भाउजू, बुहारी, आमाजू,
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नन्द, जेठाजु, दे वर, जेठानी, दे उरानी, काका-काकी, ठू लोबुबा, ठू लीआमा,
सानाबा, सानीआमा, भततजा, भततजी, भाञ्जा, भाञ्जी, तभनाजु, ज्वाइ, मामा,
माइजू, फुपु, फुपाजू, जेठीसासू, साढु दाइ, साढु भाइ, साला, साली, छोरी-ज्वाइ,
ु , धमापत्र
ु ी, सौतेनी आमा र
छोरा-बुहारी, सभधी-सशभधनी, सासू-ससुरा, धमापत्र
ततनका छोराछोरी पदै नन् ।
अन्तवााताा सतमततको
अध्यि/सदस्यको दस्तखत:नाम,र्राःपद:रिव्य

तमतत:-

(१) अन्तवााताा

तलइन

लागेको

पदको

ववज्ञापनमा

अन्तवााताा

सतमततका

अध्यि तर्ा सदस्यहरूका मातर् उशल्लशखत ववज्ञापनमा सहभागी कुनै

नाता पने भएमा त्यस्तो तनजले उक्त समूहको सो ददनको अन्तवााताामा
भाग तलनु हुंदैन ।

(२) अन्तवााताामा अतधकतम ६० प्रततशत भन्दा बढी र न्यूनतम ४०
प्रततशतभन्दा कम अङ्क ददं दा पुष्ट्याई ददनु पनेछ ।

अन्तवााताा तलदाँ ध्यान ददनु पने कुराहरु
१.

पदको काया वववरण: यस

२.

दरखास्त वववरण अध्ययन: दरखास्त वववरण अध्ययन गरी उभमेदवारको

कायावववरण हेन ाु पनेछ ।

अन्तगात

सवाप्रर्म काम

तर्ा पदको

शैशिक उपलशब्ध, अनुभव, अतभरुशच आदद उशल्लशखत वायोडाटालाई
ध्यान ददनुपनेछ ।

३. (क) सेवा, समूह सभबन्धी ज्ञान: उभमेदवारको सेवा, समूह सभबन्धी
कामको ज्ञान, अनुभव सभबशन्धत िेत्रको अध्ययन एवं प्रकाशशत

कृतत, तातलम आदद कुराहरूको उपयोतगता, तनजले कुनै पदमा
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रही काम गरी सकेको भए त्यस बारे तनजको ज्ञान र हालको

पदसँग तनजले प्राप्त गरे को ज्ञानको सभबन्ध आदद कुरालाई ध्यान
ददनुपनेछ ।

(ख) राविय तर्ा अन्तरााविय ववषय सभबन्धी ज्ञान: दे शको सामाशजक,

आतर्ाक, राजनैततक र अन्तरााविय ववषय सभबन्धी जानकारी
तलनुपनेछ ।

(ग) कामको अनुभव: यस सन्दभामा ववज्ञावपत पदसँग सभबशन्धत
काममा कुन तहमा कतत वषा रही अनुभव प्राप्त गरे को छ, पदको
काममा ववशेष योगदान एवं अनुभव भएमा सो सभबन्धी ववषयमा
दि/ववज्ञ/ववशेषज्ञले ध्यान ददनुपनेछ ।

(घ) रुशच (Aptitude): सभबशन्धत पद सभबन्धी शशिा प्राप्त गरे तापतन

त्यस पदका तनशभत व्यशक्तत्व र वास्तववक अतभरुशच छ वक छै न,

४.

५.

सो बारे ध्यान ददनु पनेछ ।

अततररक्त वक्रयाकलाप: सामाशजक, पाररवाररक, व्यावसावयक, खेलकुद,

मनोरञ्जन, सौख (Hobby) आदद वक्रयाकलापमा सं लग्नताको जानकारी
तलने ।

व्यशक्तत्व परीिण: यस परीिणबाट उभमेदवारको गुण अवगुण केलाउन
सवकन्छ, जसका आधार मुख्य दुई प्रकारका छन्:-

(क) यस

अन्तगात

उभमेदवारको

अतभव्यशक्त

मनोवृशत्त,

अतभरुशच,

शचन्तन-शशक्त, महत्वाकांिा, सहयोगी भावना आदद ववषयहरू

सं गदठत दे शखएमा तनजलाई गुणवान् उभमेदवारको रुपमा मूल्याङ्कन
गना सवकन्छ ।

(ख) अपररपक्वता, असामाशजकता आदद व्यवहारबाट उभमेदवारलाई
सं गठनमैत्री नभएको व्यशक्तत्वको रुपमा तलन सवकन्छ ।

52

खण्ड 3) अततररक्ताङ्क ५५ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत 2076/१०/२९

अनुसूची-४
(तनयम २७ को उपतनयम (२) सँग सभबशन्धत)
अन्तवाातााको अङ्कभार
१.

तलशखत परीिाको पूणााङ्क १०० भएमा त्यसको अन्तवाातााको अङ्कभार
२०(बीस) कायम गररनेछ । यसपतछ तलशखत परीिाको पूणााङ्कमा र्प
हुने प्रत्येक १०० पूणााङ्कतभत्र अन्तवाातााको अङ्कभारमा १० अङ्कका दरले
र्प गनुा पनेछ ।
उदाहरणार्ा:तलशखत परीिाको पूणााङ्क

२.

अन्तवाातााको अङ्कभार

१०० सभम

२०+०=२०

२00 सभम

२०+१०=३०

३00 सभम

२०+१०+१०=४०

४00 सभम

२०+१०+१०+१०=५०

एकीकृत परीिा प्रणाली लागू भएको सेवा, समूह वा उपसमूहका
तहहरुका पदको अन्तवाातााको अङ्कभार कायम गदाा दे हायको पत्र
बाहेकको तलशखत परीिाको पूणााङ्कको आधारमा कायम गनुा पनेछ:-

(क) कुनै सेवा, समूह वा उपसमूहका तहका पदको लातग मात्र
उभमेदवार हुन आवश्यक पने र्प पत्र,
(ख) अशन्तम चरणमा अङ्क गणना गदाा पुरा प्राप्ताङ्क गणना नभई
तनशित प्रततशत मात्र गणना हुने पत्र ।

३.

प्रततशतको वहसाबले तलशखत परीिाको पूणााङ्कको तुलनामा अन्तवााताा

४.

अन्तवाातााद्वारा मात्र पदपूतता हुने पदको लातग अन्तवाातााको पूणााङ्क १००

अङ्कभार २० प्रततशतभन्दा बढी र १० प्रततशतभन्दा कम हुने छै न।
हुनछ
े ।
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अनुसूची-५
(तनयम ३१ सँग सभबशन्धत)
एकमुि योग्यताक्रम सूची
सूचना नं.:-..............
तमतत:-....................

आयोगको ववज्ञापन नं. ..........., ......... सेवा, .............समूह ..............
उपसमूह ................तह.............पदमा तनयुशक्तको लातग तसफाररस भएका
उभमेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल अङ्कको आधारमा तमतत: ............... को
तनणायानुसार दे हाय बमोशजमको एकमुि योग्यताक्रम सूची सभबशन्धत सबैको
जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको छ ।

योग्यताक्रम

रोल

उभमेदवारको

नं.

नाम र्र

तसफाररस
गररएको

खुला/समावेशी

कैवफयत

वव.नं.

प्रमाशणत गने अतधकृताः
नाम र्राः
हस्तािराः
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अनुसूची-६
(तनयम ३२ सँग सभबशन्धत)
वैकशल्पक उभमेदवारको संख्या
१.

उभमेदवारको तनयुशक्तको लातग योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गदाा दे हाय
बमोशजमको सं ख्यामा वैकशल्पक उभमेदवार समावेश गरी सूची प्रकाशन
गनुा पनेछ ।
क्र.सं .

२.

३.

माग भएको

वैकशल्पक

ररक्त पदसंख्या

उभमेदवारको संख्या

(१)

१ दे शख ५ सभम भएमा

२

(२)

६ दे शख १० सभम भएमा

३

(३)

११ दे शख १५ सभम भएमा

४

(४)

१६ दे शख २५ सभम भएमा

५

(५)

२६ र सो भन्दा मातर् जततसुकै भएपतन - २० प्रततशत

खण्ड (१) बमोशजम वैकशल्पक उभमेदवारको सं ख्या तनधाारण गदाा ०.५

(शून्य दशमलब पाँच) वा सो भन्दा बढी हुन आएमा मात्र पूणा अङ्क
एक मान्नु पनेछ ।

एकीकृत परीिा प्रणाली अन्तगातको ववज्ञापनको हकमा उभमेदवारले

उल्लेख गरे को प्रार्तमकताक्रमको आधारमा तसफाररसको योग्यताक्रममा

नपरे का सबै उभमेदवार समावेश हुने गरी वैकशल्पक उभमेदवारको सूची
४.

प्रकाशन गनुा पनेछ ।

खण्ड (१) बमोशजम वैकशल्पक उभमेदवारको सूची तयार गदाा एकभन्दा

बढी उभमेदवारको अशन्तम प्राप्ताङ्क समान भएमा तनयम ३० को

उपतनयम (२) बमोशजम योग्यताक्रम कायम गरी नततजा प्रकाशन गनुा
पनेछ ।
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अनुसूची-७
(तनयम ३८ को उपतनयम (१) को खण्ड (च) सँग सभबशन्धत)
ववभागीय सजायको परामशा माग गदाा भनुा पने फाराम
१.

सजायको लातग प्रस्ताववत कमाचारीको,
नाम, र्र:-

कमाचारी सङ्केत नं.:-

बाबुको नाम:-

बाजेको नाम:-

पतत वा पत्नीको नाम:-

तह:-

पद:-

सेवा/समूह/उपसमूह:-

स्र्ायी तनयुशक्त तमतत:-

खाईपाई आएको तलब र वृवद्ध
(िेड सं ख्या):-

पाउन सक्ने अतधकतम

हालको पदमा बढु वा तमतत:-

तलब वृवद्ध सं ख्या:खाईपाई आएको तलब रकम:२.

ववभागीय सजाय सभबन्धी वववरण
(क) प्रस्ताववत सजायको वववरणाः
(१)

कमाचारीले गरे को कसूरको छोटकरी वववरण र तनज उपर
लगाइएको अतभयोगाः (सभबशन्धत ऐन/तनयमको
दफा/तनयम समेत उल्लेख गने)

(२)

प्रस्ताववत सजायको वववरणाः (सेवा सभबन्धी ऐन/तनयमको
दफा/तनयम समेत उल्लेख गने)

(ख) यसअशघ ववभागीय सजाय भए नभएकोाः (भएको भए)
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(१)

कुन कसूरमा सजाय भएको हो, कसूरको प्रकृतत र तमतत
समेत छोटकरीमा उल्लेख गनेाः

(२)

प्रचतलत कानूनको कुन दफासँग सभबशन्धत अतभयोग
लगाईएको हो, सो खुलाउनेाः

(३)

आयोगबाट परामशा तलएको भए कुन तमततमा परामशा प्राप्त
भएको हो, सो समेत खुलाउनेाः

३.

यसै प्रकृततको कसूरमा यस अशघ त्यस तनकाय अन्तगातका अन्य
कमाचारीलाई ववभागीय सजाय गररएको भए सो खुलाउनेाः

४.

यसै कसूरमा संलग्न अन्य कमाचारी भए सो को वववरण र तनजहरु उपर
लगाएको अतभयोग वा सजायको वववरण:-

५.

सजाय गने अतधकारीकोाः
नाम,र्राः ................

सेवा/समूह/उपसमूहाः..................

पद: ...................

तह:-......................

कायाालयाः ...................................
६.

फाईल पठाउने अतधकृतकोाः
नाम,र्राः .......................

दस्तखताः......................

पद: .......................

तमतताः ...........................

कायाालयाः ..........................................
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अनुसूची - ८
(तनयम ४० को उपतनयम (१) को खण्ड (क) सँग सभबशन्धत)
सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतानका लातग भनुपा ने फाराम

(क)

सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतान गदाा सभबशन्धत कमाचारीले भनुपा ने
वववरण

(१) कमाचारीको नाम, र्र (सं केत नं.):-

(२) हालको

(३) स्र्ायी ठे गाना:-

(क)

पद:-

(४) हालको उमेर:-

(ख)

सेवा:-

(५) हाल कायारत कायाालयको नाम:-

(ग)

समूह/उपसमूह:-

(६) ठे गाना:(७) मातर्ल्लो शैशिक योग्यता:(८) ववशेष शैशिक योग्यता:(९) शैशिक योग्यता सभबन्धी वववरण (प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रतत यसै
सार् पेश गनुप
ा ने छ):तस.नं.

ववद्यालय, महाववद्यालय,

हातसल गरे को

ववश्वववद्यालयका नाम र

तडिी, तडप्लोमा,

ठे गाना

प्रमाणपत्र
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(१०)

सेवा सभबन्धी वववरण (अनुभव प्रयोजनार्ा कुनै ववशेष अनुभव
हातसल गरे को भए सो पतन वववरणमा स्पि खुलाउने) तनयुशक्त
पत्रको प्रमाशणत प्रतत सार्ै पेश गनुा पने छ ।

सेवा,
तस.नं.

कायाालय

पद

समूह,
उपसमूह

तह

तनयुशक्त

स्र्ायी÷

तमतत

अस्र्ायी

प्रत्येक

सरुवा,

पदमा

बढु वा

हातसल

वा

गरे को

छाडेको

अनुभव

तमतत

कैवफयत

(११) हातसल गरे को तातलम प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रतत सार्ै पेश गनुप
ा ने
छ ।

तस.नं.

तातलम

तातलम

ददने

अवतध

सं स्र्ाको
नाम र

दे शख

सभम

तातलमको

वकतसम

ववषय

उत्तीणा
भएको
श्रे णी

वषा

तातलमको
मुख्य
ववषयहरू

ठे गाना

(१२) सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतान हुन चाहेको मुख्य कारणाः
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कैवफयत
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(१३) सेवा पररवतान गना खोजेको:कमाचारीको दस्तखताः
(क) पदाः-

नाम, र्राः-

(ख) सेवााः-

कायाालय:-

(ग) समूह, उपसमूहाः-

तमतत:-

(घ) तहाः(ख) अतधकृतस्तर कमाचारीको हकमा सरुवा गरी तलने सेवा, समूह वा
उपसमूह सञ्चालन गने मन्त्रालयले र सहायकस्तरको हकमा सरुवा गरी
तलने ववभागीय प्रमुखले भने फाराम
(१) सरुवा गररनेाः(क) कायाालयको नामाः-

(ख) ठे गानााः-

(२) सरुवाद्वारा पूतता गनुप
ा ने पदको वववरणाः(क) पदको नामाः-

(ख) समूह, उपसमूहाः-

(ग) सेवााः-

(घ) तहाः-

(३) हाल सरुवा गररने सेवा, समूह वा उपसमूह अन्तगात सभबशन्धत
तहको दरबन्दी वववरणाः(क) हाल कायम दरबन्दी सं ख्या:(ख) पदपूतता सं ख्या:(ग) ररक्त पद सं ख्या:(घ) सो मध्ये स्र्ायी पदपूतता गना आयोगमा माग भैसकेको भए
सो सं ख्यााः(४) सो सेवा,समूहमा कमाचारी अपयााप्त भएको भन्ने कारण सवहतको
पुष्ट्याइाः60
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(५) हाल सेवा,समूह वा उपसमूह पररवतान गरी ल्याउनु पने
कमाचारीको दिता र ववशेषज्ञता प्रमाशणत गने आधारहरूाः(६) सो पदको लातग चावहने न्यूनतम शैशिक योग्यतााः(७) सो पदमा रही गनुा पने काया वववरणाः(८) सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतान गना अनुमतत ददने मन्त्रालय
वा ववभागको नामाः(९) अनुमतत पत्रको सं ख्या र तमतताः(१०) सरुवा गरी ल्याउनु पने कारण सवहतको पुष्ट्याइाःसरुवा गरी तलने
सशचव/ववभागीय प्रमुखको दस्तखताःकायाालयको छाप

नाम,र्राःदजाााःकायाालयाःतमतताःआज्ञाले,

सूय ा प्रासद भूसाल
तन. सशचव

६१
प्रकाशनाः प्रदे श नं. ५, आन्तररक61
मातमला तर्ा कानून मन्त्रालय

