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प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 4) सखेुत, मंससर 3 गते, 2078 साल (असतररक्ताङ्क २३ 

भाग-2 

कर्ााली प्रदेश सरकार 

प्रदेश लोकसेवा आयोगको 
सूचना 

 
 

प्रदेश लोक सेवा आयोग सनयमावली, २०७८ 

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ को दफा ८६ ले ददएको 
असिकार प्रयोग गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगले देहायका सनयमहरू 
बनाएको छ। 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारशभभक 
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1. संशिप्त नाम र प्रारभभ: (१) यी सनयमहरूको नाम "प्रदेश लोक 
सेवा आयोग सनयमावली, २०७८" रहेको छ।  

(२) यो सनयमावली प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशशत भएको 
समसतबाट प्रारभभ हनुछे। 

2. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्ा नलागेमा यस सनयमावलीमा, 
(क) "ऐन" भन् नाले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, 

२०७५ सभझन ुपछा। 

(ख) "दि, ववज्ञ वा ववशेषज्ञ" भन् नाले आयोगबाट 
सञ् चालन हनुे परीिासँग सभबशन्ित पाठ् यक्रम 
सनमाार्, शैशिक योग्यता सनिाारर्,  प्रश् नपत्र सनमाार् 
र पररमाजान, उत्तरपशुततका परीिर् र अन्तवााताा 
लगायतका ववषयसँग सभबशन्ित ज्ञान र अनभुव 
भएको आयोगको काममा सनष्पिता कायम गरी 
सहयोग गनासक्ने व्यशक्त सभझन ुपछा र सो शब्दले 
त्यततो ज्ञान र अनभुव भएको आयोगको 
पदासिकारी वा कमाचारीलाई समेत जनाउँछ। 

(ग) "पदपूसता" भन् नाले प्रदेश सेवाको ररक्त पदमा तर्ायी 
रुपमा गररने पदपूसता सभझन ुपछा।  

(घ) "समूह वा उपसमूह" भन् नाले प्रदेश सेवा अन्तगातका 
समूह वा उपसमूह सभझन ुपछा। 

पररच्छेद-२ 

पदपूसताको माग र पदसङ्ख्या सनिाारर् 
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3. पदपूसताको लासग माग गने तरीका: (१) अश्तयारवालाले प्रदेश 
सेवाको ररक्त पदपूसता गनाको लासग माग गदाा असार मसान्तसभम 
ररक्त रहने पदहरुको सं्या एवकन गरी अनसूुची-१ बमोशजमको 
फाराम भरी आयोगको कायाालयमा पठाउन ुपनेछ। 

(२) उपसनयम (१) बमोशजम पदपूसताको लासग माग गरी 
सकेपसछ त्यततो माग भएको पदमा अन्य कुनै प्रवक्रयाद्वारा पदपूसता 
गना सवकन ेछैन। 

4. पद सङ्ख्या सनिाारर्: (१) सनयम ३ बमोशजम ररक्त पदको माग 
सङ्ख कलन भएपसछ त्यततो पदको सेवा शता सभबन्िी प्रचसलत 
कानूनमा उल्लेख भएको प्रसतशत बमोशजम आयोगले पद सङ्ख्या 
सनिाारर् गनेछ।    

(२) उपसनयम (१) बमोशजम पद सङ्ख्या सनिाारर् भएपसछ 
सोसँग सभबशन्ित ववज्ञापन रद्द भई वा अन्य कुन ैकारर्ले पदपूसता 
हनु नसकेमा त्यसपसछ माग हनु ेपद समतेलाई गर्ना गरी पद 
सङ्ख्या सनिाारर् गररनेछ। 

(३) पद सङ्ख्या सनिाारर् सभबन्िी अन्य व्यवतर्ा आयोगले 
सनिाारर् गरे बमोशजम हनुछे। 

पररच्छेद-३ 

पाठ् यक्रम र परीिर् ववसि सभबन्िी व्यवतर्ा 
5. पाठ् यक्रम सनमाार् ससमसतिः (१) आयोगले प्रदेश सेवा अन्तगातको 

प्रत्येक तह, सेवा, समूह तर्ा उपसमूहको पदको लासग पाठ् यक्रम 
सनमाार् गदाा ऐनको दफा १४ को उपदफा (३) को असिनमा रही 
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आयोगले देहाय बमोशजमको पाठ् यक्रम सनमाार् ससमसत गठन गना 
सक्नेछ:-  

(क) आयोगले तोकेको आयोगको सदतय   -संयोजक 

(ख) आयोगको सशचब     -सदतय  

(ग)  सभबशन्ित महाशाखा प्रमखु    -सदतय  

(घ)  आयोगले तोकेको सभबशन्ित ववषयको दि, ववज्ञ 
वा ववशेषज्ञ     -सदतय  

(ङ) सभबशन्ित शाखा प्रमखु (कशभतमा सातौं तह) 
              -सदतय-सशचव  

(२) पाठ् यक्रम सनमाार् ससमसतले पाठ् यक्रम सनमाार् वा 
पररमाजान गदाा आवश्यकता अनसुार सेवा, समूह, उपसमूहसँग 
सभबशन्ित प्रदेश मन्त्रालयको प्रसतसनसि, अन्य दि, ववज्ञ वा ववषय 
ववशेषज्ञहरू समते आमन्त्रर् गना सक्नेछ। 

 (३) पाठ् यक्रम सनमाार्मा सहभागी हनुे प्रसतसनसि, दि, ववज्ञ 
वा ववषय ववशेषज्ञ चौर्ो र पाँचौं तहको लासग कशभतमा असिकृत 
सातौं तह र असिकृत तहको लासग सो पदभन्दा कभतीमा एक तह 
मासर्को हनु ुपनेछ।  

 (४) पाठ् यक्रम सनमाार् ससमसतको बैठक सभबन्िी कायाववसि 
ससमसत आफैं ले सनिाारर् गरे बमोशजम हनुेछ। 

6. परीिर् ववसि: पदपूसताको लासग आयोगले सलने प्रदेश सेवाको 
परीिा र प्रदेश प्रहरी सेवाको सलशखत परीिाको उत्तरपशुततका 
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परीिर् गने तररका र मूल्याङ्ख कन ववसि आयोगले सनिाारर् गरेको 
आिार तर्ा मापदण्ड बमोशजम हनुेछ।  

 

पररच्छेद-४ 

ववज्ञापन सभबन्िी व्यवतर्ा 
 

7. ववज्ञापन प्रकाशन गनुा पने: आयोगले ऐनको दफा १९ बमोशजम 
ववज्ञापन प्रकाशन गदाा कभतीमा वषाको एकपटक प्रकाशन गनेछ। 

8. दरखातत फाराम बझुाउन ुपने: ऐनको दफा १९ तर्ा सनयम ७ 
बमोशजम प्रकाशशत ववज्ञापन बमोशजमको प्रसतयोसगतामा भाग सलन 
चाहने व्यशक्तले आयोगले सनिाारर् गरे बमोशजमको दरखातत 
फाराम भरी आवश्यक परीिा दततरु सवहत ववज्ञापनमा उल्लेख 
भएको भयादसभत्र आयोगबाट तोवकएको तर्ान वा अनलाईनबाट 
दरखातत फाराम बझुाउन ुपनेछ। 

9. परीिा केन्र र तर्ान तोक्ने: ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) 
बमोशजम उभमदेवारको नामावली प्रकाशन भएपसछ आयोगले 
सभबशन्ित सबैको जानकारीको लासग परीिा केन्र र तर्ान 
तोक्नेछ।  

पररच्छेद-५ 

उत्तरपशुततका परीिर् तर्ा नसतजा प्रकाशन सभबन्िी व्यवतर्ा 
10. उत्तरपशुततकामा संकेत रा् न ुपने: (१) आयोगले अन्यर्ा व्यवतर्ा 

गरे बाहेक ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोशजम संकेत 
नभबर रा्दा उत्तरपशुततकामा पवहलो संकेत रा् ने वा रा् न 
लगाउन े शजभमवेारी आयोगको सभबशन्ित महाशाखा प्रमखुको 
हनुेछ।  
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(२) उपसनयम (१) बमोशजम उत्तरपशुततकामा पवहलो संकेत 
राखेपसछ दोस्रो संकेत आयोगको सशचवले तोकेको असिकृत 
कमाचारीले रा् नेछ। 

(३) यस सनयम बमोशजम उत्तरपशुततकामा पवहलो संकेत 
रा्दा कालो मसी र दोस्रो संकेत रा्दा रातो मसी प्रयोग 
गनुापनेछ। 

(४) उत्तरपशुततकामा राशखएको पवहलो संकेतको अिाकट्टीको 
ससलबन्दी पोका आयोगको सशचव वा सनजले तोकेको कमाचारीको 
र दोस्रो संकेतको अिाकट्टीको ससलबन्दी पोका अध्यि वा सनजले 
तोकेको आयोगको कमाचारीको शजभमामा रहनछे। 

(५) सलशखत परीिाको नसतजा प्रकाशन गना सभबशन्ित 
शाखाबाट सलशखत अनरुोि भएपसछ अिाकट्टीको ससलबन्दी पोका 
सो शाखामा उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

11. उत्तरपशुततकाको परीिर्: (१) उत्तरपशुततका परीिर् गराउँदा 
आयोगले सभबशन्ित ववषयका दि, ववज्ञ वा ववशेषज्ञलाई आयोगमा 
बोलाई परीिर् गराउन सक्नेछ। 

(२) उपसनयम (१) बमोशजम उत्तरपशुततका परीिर् गराउँदा 
आयोगले उत्तरपशुततकाको सार्मा आवश्यकता अनसुार परीिर् 
सभबन्िी सनदेशशका, परीिर् गने तरीका र मूल्याङ्ख कन गने ववसि 
समेत सभबशन्ित दि, ववज्ञ वा ववशेषज्ञलाई उपलब्ि गराउन ु
पनेछ। 
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(३) उपसनयम (१) बमोशजम उत्तरपशुततका प्राप्त भएपसछ 
सभबशन्ित दि, ववज्ञ वा ववशेषज्ञले समयमै त्यतता उत्तरपशुततका 
परीिर् गरी गोप्य रुपमा आयोगलाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ।  

12. सलशखत वा प्रयोगात्मक परीिाको नसतजा: ऐनको दफा ३९ को 
उपदफा (१) बमोशजम आयोगले सलशखत वा प्रयोगात्मक परीिाको 
नसतजा प्रकाशन गदाा ररक्त पदको अनपुातमा अनसूुची-२ 
बमोशजमको सङ्ख्यामा उभमदेवार छनौट गरी नामावली प्रकाशन 
गनुा पनेछ। 

 

पररच्छेद-६ 

अन्तवााताा र ससफाररस सभबन्िी व्यवतर्ा 
 

13. अन्तवााताा र अन्य चरर्को परीिामा समावेश गराईन:े (१) ऐनको 
दफा ३९ को उपदफा (१) तर्ा सनयम १२ बमोशजम प्रकाशशत 
नसतजामा नाम समावशे भएका उभमेदवारहरूलाई मात्र अन्तवााताा 
र आयोगले तोकेको अन्य ववसभन् न चरर्को परीिामा समावशे 
गराइनेछ।  

(२) सलशखत परीिा र प्रयोगात्मक परीिा समते हनुमेा 
सलशखत परीिाबाट छनौट हनु ेउभमदेवारलाई मात्र प्रयोगात्मक 
परीिा र अन्तवााताामा समावशे गराइनेछ।  

14. अन्तवााताा ससमसतको गठन: (१) अध्यिले ऐनको दफा ४१ को 
असिनमा रही सामान्यतयािः अन्तवााताा हनु े समसत भन्दा एक ददन 
अगासड अन्तवााताा ससमसत गठन गनेछ। 
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(२) उपसनयम (१) बमोशजम गदठत अन्तवााताा ससमसतका 
अध्यि र सदतयलाई गोप्य तरीकाले सूचना गनुा पनेछ।  

(३) कुन ैसेवा, समूह, उपसमूह वा पदको लासग एकै समयमा 
एक भन्दा बढी अन्तवााताा कायाक्रम सञ् चालन गनुा परेमा 
आवश्यकता अनसुार उपसनयम (१) बमोशजम अन्तवााताा ससमसत 
गठन गरी गोलाप्रर्ाद्वारा अन्तवााताा ददन े उभमेदवारको समूह 
तोवकनेछ। 

(४) अन्तवााताा ससमसत गठन सभबन्िी अन्य व्यवतर्ा 
आयोगले सनिाारर् गरे बमोशजम हनुेछ। 

15. अन्तवाातााको मूल्याङ्ख कन सभबन्िी व्यवतर्ा: (१) अन्तवााताामा 
उभमेदवारको मूल्याङ्ख कन गनाको लासग अनसूुची-३ बमोशजमको 
फाराम प्रयोग गररने छ।  

(२) अन्तवाातााको अङ्कभार अनसूुची-४ मा उल्लेख भए 
बमोशजम हनुेछ।  

16. प्रमार्पत्र सभडाउनिेः अन्तवााताा तर्ा ससफाररस शाखाले 
उभमेदवारबाट पेश भएको प्रमाशर्त कागजातको सक् कल प्रसतसँग 
सभडाउन ेर प्रवेशपत्र जाँच गरी हाशजर समेत गराउन ुपनेछ। 

17. वैकशल्पक उभमेदवारको सूची: ऐनको दफा ४६ बमोशजम 
उभमेदवारको योग्यताक्रम अनसुार अशन्तम नसतजा प्रकाशन गदाा 
अनसूुची-५ बमोशजमको सङ्ख्यामा वैकशल्पक उभमदेवारको सूची 
समेत प्रकाशन गनुा पनेछ।  

पररच्छेद-७ 
ववभागीय सजायको परामशा सभबन्िी व्यवतर्ा 
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18. ववभागीय सजाय सभबन्िी परामशा: (१) ऐनको दफा ५४ को 
उपदफा (१क) बमोशजम ववभागीय सजायको परामशा माग गदाा 
सभबशन्ित फाइल सार् अनसूुची-६ बमोशजमको फाराम भरी 
संलग्न गनुा पनेछ। 

(२) यस सनयम बमोशजम आयोगको परामशा माग गरी 
फाइल पठाउँदा तर्ानीय तहको हकमा मु् यमन्त्री तर्ा 
मशन्त्रपररषद्को कायाालयको सशचव र अन्यको हकमा सभबशन्ित 
प्रदेश मन्त्रालयको सशचव माफा त पठाउन ुपनेछ। 

19. सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतना गना परामशा माग गने तररकािः 
(१) कुन ैएक प्रकारको प्रदेश सेवाको पदबाट अको प्रकारको 
प्रदेश सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट प्रदेश सेवामा सेवा 
पररवतान गदाा ऐनको दफा ५६ को उपदफा (१) बमोशजमको 
वववरर् खलुाई अनसूुची-७ को ढाँचामा आयोगमा पठाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सेवा समूह र उपसमूह पररवतान 
गना परामशाका लासग पठाउँदा उक्त कमाचारीले सेवा पररवतानका 
लासग सात वषा, समूह पररवतानका लासग पाँच वषा र उपसमूह 
पररवतानका लासग तीन वषा हाल कायारत पदमा सेवा अवसि पूरा 
गरेको हनु ुपनेछ।  

(३) सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतान गना परामशा माग 
भई आएमा आयोगले सलशखत तर्ा अन्तवााताा र प्रयोगात्मक परीिा 
आवश्यक पने पदका लासग प्रयोगात्मक परीिा समतेबाट त्यततो 
उभमेदवारको उपयकु्तताको परीिर् गरी परामशा ददन ुपनेछ।  
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(४) पाठ् यक्रम सनमाार् हनु बाँकी पदमा सेवा, समूह, 

उपसमूह पररवतान गनुापने भएमा सोको लासग छुटै्ट पाठ् यक्रम 
सनमाार् गनुा पनेछ।  

(५) सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतान गना उभमदेवारको 
उपयकु्तताको ववषयमा सलइन ेसलशखत परीिाको उत्तीर्ााङ्ख क पचास 
प्रसतशत हनुेछ।  

(६) आयोगबाट सनिााररत वावषाक कायातासलका बमोशजम 
ववज्ञापन हनुे सभबशन्ित पदको परीिासँगै सेवा, समूह, उपसमूह 
पररवतान हनुे उभमदेवारको उपयकु्तता परीिर् गना सलशखत परीिा 
सलन ुपनेछ।  

तर बावषाक कायातासलकामा समावशे नभएका पदका हकमा 
आयोगले छुटै्ट परीिा सलन सक्नेछ।  

(७) सेवा, समूह, उपसमूह पररवतानका लासग उभमदेवारको 
उपयकु्तताको ववषयमा सलइएको सलशखत परीिामा उत्तीर्ााङ्ख क प्राप्त 
नगरेका उभमदेवारलाई सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतान गने 
ससफाररस गररने छैन।  

20. ससद्धान्तको ववषयमा परामशा गने कायाववसििः (१) ऐनको दफा ५४ 
को उपदफा (२) बमोशजम प्रदेश सेवाको पदमा सनयशुक्त, बढुवा 
वा ववभागीय कारवाही गदाा वा प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा सनयशुक्त 
वा बढुवा गदाा अपनाउनपुने ससद्धान्तको ववषयमा आयोगको 
परामशा सलंदा सेवा, समूह सञ् चालन गने मन्त्रालय, सशचवालय वा 
सनकाय माफा त माग गनुा पनेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोशजम परामशा माग गदाा सेवा, समूह 
समूह सञ् चालन गने मन्त्रालय, सशचवालय वा सनकायको राय 
सवहतको ससफाररस र सनर्ाय समेत संलग्न गनुा पनेछ।  

(३) प्रदेश संगदठत संतर्ा, तर्ानीय तहको संगदठत संतर्ाले 
ससद्धान्तको ववषयमा आयोगको परामशा माग गदाा देहायका 
वववरर् संलग्न गरी माग गनुा पनेछिः- 

(क) सभबशन्ित सावाजसनक संतर्ा तर्ापना गने कानूनी 
व्यवतर्ा,  

(ख) सभबशन्ित संतर्ाको तवीकृत सनयमावली वा 
ववसनयमावलीहरू,  

(ग) परामशा माग गनुापने कारर् र सोको पतु् याइँ, 

(घ) परामशा माग गने सभबन्िी सनर्ायको प्रसतसलवप,  

(ङ) सभबशन्ित मन्त्रालयको राय सवहतको ससफाररस, 
र 

(च) अन्य प्रासवङ्गक कुराहरु।  

 

पररच्छेद-८ 

बढुवा र सो उपरको उजूरी सभबन्िी ब्यवतर्ा 
21. बढुवाको लासग ववज्ञापन प्रकाशन: (१) आयोगले प्रचसलत कानून 

बमोशजम प्रदेश सेवा वा समूहमा बढुवाको लासग आयोगको 
कायातासलका बमोशजम बढुवाको ववज्ञापन प्रकाशन गनेछ।  

(२) उपसनयम (१) बमोशजम ववज्ञापन प्रकाशन गदाा बढुवा 
गररने पद, तह, सङ्ख्या, सेवा, समूह वा उपसमूहका लासग उभमेदवार 
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हनु आवश्यक पने सेवा अवसि, न्यूनतम शैशिक योग्यता, दरखातत 
बझुाउन ेभयाद र तर्ान तर्ा आयोगले तोकेको अन्य आवश्यक 
वववरर् समेत खलुाउन ुपनेछ।  

(३) उपसनयम (१) बमोशजम प्रकाशशत ववज्ञापनमा उल्लेख 
भए बमोशजमको वववरर् संलग्न गरी सभभाव्य उभमदेवारहरूले 
दरखातत फाराम आयोगमा बझुाउन ुपनेछ। 

(४) उपसनयम (३) बमोशजम प्राप्त हनु आएका दरखाततहरू 
आयोगले सभबशन्ित बढुवा ससमसतको सशचवालयमा पठाउन ु
पनेछ।  

(५) बढुवा सभबन्िी दरखातत फारामको ढाँचा र दरखातत 
दततरु आयोगले सनिाारर् गरे बमोशजम हनुेछ। 

22. प्रसतयोसगतात्मक परीिाद्वारा हनु े बढुवाको ववज्ञापन: (१) प्रदेश 
सेवा, समूह वा उपसमूह सभबन्िी प्रचसलत प्रदेश कानून बमोशजम 
प्रसतयोसगतात्मक परीिाको आिारमा हनुे बढुवाको लासग आयोगले 
कायातासलका बमोशजम ववज्ञापन प्रकाशन गनेछ।  

(२) उपसनयम (१) बमोशजमको ववज्ञापनमा बढुवा गररन े
पद, तह, सङ्ख्या, सेवा, समूह वा उपसमूहका लासग उभमदेवार हनु 
आवश्यक पने सेवा अवसि, न्यूनतम शैशिक योग्यता, दरखातत 
बझुाउन ेभयाद र तर्ान तर्ा आवश्यक देशखएका अन्य वववरर् 
समेत खलुाउन ुपनेछ।  
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(३) सभभाव्य उभमदेवारले उपसनयम (१) बमोशजम 
प्रकाशशत ववज्ञापनमा उल्लेख भए बमोशजमको वववरर् संलग्न गरी 
दरखातत फाराम बझुाउन ुपनेछ।   

(४) बढुवा सभबन्िी दरखातत फारामको ढाँचा, दरखातत 
दततरु र परीिा दततरु आयोगले तोकेबमोशजम हनुछे। 

23. बढुवा उजरुीको सनर्ाय: (१) ऐनको दफा ६० बमोशजम आयोगमा 
बढुवा उपरको उजरुी पना आएमा सभबशन्ित बढुवा ससमसतको 
प्रसतवक्रया, बढुवा ससफाररस भएका र उजरुकतााको व्यशक्तगत 
वववरर्, कायासभपादन मूल्याङ्ख कन फाराम र अन्य सभबशन्ित 
आवश्यक कागजात समेत बढुवा ससमसतको सशचवालयसँग माग 
गरी आयोगले त्यततो बढुवा उजरुीको सभबन्िमा सनर्ाय गनेछ।  

(२) यस सनयमावलीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको 
भएतापसन उपसनयम (१) बमोशजमका वववरर् तर्ा कागजात प्राप्त 
भएको कभतीमा सात ददन पूरा नभई आयोगले सनर्ाय गने छैन। 

(३) उपसनयम (१) बमोशजम आयोगबाट भएको सनर्ाय 
कायाान्वयनको लासग सभबशन्ित बढुवा ससमसतको सशचवालयमा 
पठाउन ुपनेछ। 

पररच्छेद-९ 

दि, ववज्ञ तर्ा ववशेषज्ञको सेवा सलने सभबन्िी व्यवतर्ा 
24. दि, ववज्ञ वा ववशषेज्ञको सूची रा् नेिः (१) आयोगबाट सलइन े

परीिा सभबन्िी कामको लासग आयोगले ववसभन् न दि, ववज्ञ वा 
ववशेषज्ञको सूची तयार गनेछ।  
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(२) उपसनयम (१) बमोशजमको सूची आवश्यकता अनसुार 
आयोगले अद्यावसिक गनेछ। 

25. दि, ववज्ञ वा ववशषेज्ञको नामावली तयार गनेिः (१) प्रश् नपत्र 
सनमाार्, प्रश् नपत्र पररमाजान, उत्तरपशुततका परीिर्, अन्तवााताा, 
मनोवैज्ञासनक व्यशक्तत्व परीिर्, पाठ् यक्रम सनमाार् लगायतका 
आयोगको कामका लासग सभबशन्ित शाखाले आवश्यकता अनसुार 
देहायको कुनै तररका अपनाई सभबशन्ित ववषयका दि, ववज्ञ वा 
ववशेषज्ञको नामावली सङ्कलन गनुा पनेछिः- 

(क) दि, ववज्ञ वा ववशषेज्ञ रहेको संतर्ामा गई 
अनसूुची-८ बमोशजमको फाराम अनसुारको 
वववरर् सङ्कलन गरेर, 

(ख)  सभबशन्ित दि, ववज्ञ वा ववशेषज्ञको व्यशक्तगत 
वववरर् माग गरेर, वा  

(ग)  आयोगको वेब साइट वा बलेुवटन वा अन्य 
माध्यमबाट सूचना प्रकाशशत गरेर।  

(२) उपसनयम (१) को खण्ड (क) , (ख) र (ग) बमोशजम 
दि, ववज्ञ र ववशषेज्ञको सूची अनसूुची-९ बमोशजम हनुेछ।  

(३) उपसनयम (१) बमोशजम सभबशन्ित शाखाले सङ्कलन 
गरेको दि, ववज्ञ वा ववशषेज्ञको सूची तवीकृतीको लासग आयोगमा 
पेश गनुा पनेछ।   

(४) उपसनयम (२) बमोशजम पेश भएको सूचीबाट 
आयोगबाट सलइने परीिा सभबन्िी कामको लासग आयोगले 
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आवश्यकता अनसुार दि, ववज्ञ वा ववशेषज्ञको नामावली तवीकृत 
गनेछ।  

(५) आयोगले दि, ववज्ञ वा ववशेषज्ञको नामावलीमा 
आवश्यकता अनसुार हेरफेर तर्ा अद्यावसिक गनुा पनेछ।   

26. दि, ववज्ञ वा ववशेषज्ञको मनानेयन गने : (१) सनयम २३ बमोशजम 
आयोगबाट तवीकृत दि, ववज्ञ वा ववशेषज्ञहरु मध्येबाट प्रश् नपत्र 
सनमाार्, प्रश् नपत्र पररमाजान, उत्तरपशुततका परीिर्, अन्तवााताा, 
मनोवैज्ञासनक व्यशक्तत्व परीिर्, सामूवहक छलफल, पाठ् यक्रम 
सनमाार् लगायतका आयोगको परीिा सभबन्िी काम गराउन 
मनोनयनका लासग सभबशन्ित शाखाले तोवकएको सदतय समि 
पेश गनुा पनेछ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम मनोनयनका लासग पेश भएका 
दि, ववज्ञ वा ववशषेज्ञहरू मध्य ेपरीिा सभबन्िी ववसभन् न काममा 
सकेसभम एउटै व्यशक्त नपने गरी मनोनयन गनुा पनेछ।   

 

पररच्छेद-१० 

ववववि 

27. आयोगको सनर्ाय गने कायाववसि: (१) सनर्ाय हनुपुने कुनै ववषयमा 
आयोगमा फाइल पेश गदाा ववषयवततकुो संशिप्त व्यहोरा र सो 
सभबन्िी प्रचसलत कानूनी व्यवतर्ा समेत उल्लेख गरी सभबशन्ित 
शाखाबाट पेश गनुा पनेछ।   

(२) उपसनयम (१) बमोशजम पेश भएको फाइलमा देहाय 
बमोशजम सनर्ाय गनुा पनेछिः- 
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(क) महाशाखा प्रमखुले आफूलाई असिकार भएकोमा 
आफैं ले सनर्ाय गने र अन्य ववषयमा आफ्नो राय 
सवहत सशचव समि पेश गने, 

(ख)  खण्ड (क) बमोशजम पेश भएको फाइलमा 
सशचवले आफूलाई असिकार भएकोमा आफैं ले 
सनर्ाय गने र अन्य ववषयमा आफ्नो राय सवहत 
आयोगका अध्यि वा सभबशन्ित सदतय समि 
पेश गने, 

(ग)  खण्ड (ख) बमोशजम पेश भएको फाइलमा 
आयोगका अध्यि वा सदतयले आफूलाई 
असिकार भएकोमा आफैं ले सनर्ाय गने र 
आयोगमा पेश गनुापने ववषयमा आयोगमा प्रतताव 
पेश गना तवीकृत गने। 

(३) उपसनयम (२) बमोशजम आयोगमा प्रतताव पेश गने 
सनर्ाय भएमा सभबशन्ित शाखाले अनसूुची-१० को ढाँचामा प्रतताव 
तयार गरी महाशाखा प्रमखु समि पेश गनुा पनेछ।   

(४) सभबशन्ित महाशाखा प्रमखुले उपसनयम (३) बमोशजम 
पेश भएको प्रतताव उपर आवश्यक अध्ययन गरी प्रततावमा 
उशल्लशखत ववषयमा कुन ैहेरफेर गना आवश्यक भएमा सो समते 
गरी सशचव समि पेश गनुा पनेछ।    

(५) उपसनयम (४) बमोशजम पेश भएको प्रतताव सशचवले 
आयोग समि पेश गनेछ।  
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(६) उपसनयम (५) बमोशजम आयोगमा पेश भएको प्रतताव 
उपर आयोगबाट भएको सनर्ाय समावेश गरी सशचवले 
कायाान्वयनका लासग सभबशन्ित महाशाखामा पठाउन ुपनेछ।   

28. कायातासलका बनाउने: (१) आयोगले आफ्नो काम कारबाहीलाई 
व्यवशतर्त र सनयसमत गना कायातासलका बनाई लागू गनेछ।  

(२) उपसनयम (१) बमोशजम कायातासलका बनाउँदा 
आयोगले प्रदेश सनजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य 
सरकारी सेवा, प्रदेश संगदठत संतर्ाको सेवा, तर्ानीय सरकारी सेवा 
र तर्ानीय तहको संगदठत संतर्ाको सेवाका लासग एउटै वा परृ्क 
परृ्क कायातासलका बनाउन सक्नेछ।  

(३) उपसनयम (१) बमोशजमको कायातासलकामा आयोगले 
आवश्यकता अनसुार हेरफेर गना सक्नेछ। 

29. पदपूसता सभबन्िी कायामा सहयोग गना तर्ा प्रसतसनसि खटाउन 
सक्ने: (१) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूसता सभबन्िमा सभबशन्ित 
सनकायबाट अनरुोि भई आएमा आयोगले पदपूसता सभबन्िी काया 
सभपन्न गना आवश्यक सहयोग गना सक्नेछ। 

(२) आयोगको प्रसतसनसित्व हनुे गरी सभबशन्ित कानूनमा 
व्यवतर्ा भएमा प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूसता सभबन्िमा आयोगले 
प्रसतसनसि खटाउन सक्नेछ। 

तर पदपूसता सभबन्िमा आयोगले सनिाारर् गरेका प्रकृयाहरु 
पूरा गने ससुनशितता नभएको सनकायमा पदपूसताको लासग आयोगले 
प्रसतसनसि खटाउने छैन। 
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30. गोपनीयता कायम गनेिः आयोगको कामकारबाही तर्ा गोपनीयता 
कायम गनुापने परीिा सभबन्िी कायामा आवश्यक गोपनीयता 
कायम रा् न े दावयत्व सो काममा संलग्न सबै पदासिकारी, 
कमाचारी, दि, ववज्ञ र ववशेषज्ञको हनुेछ। 

31. जानकारी ददनपुने : (१) प्रश् नपत्र सनमाार् गने, पररमाजान गने, 

उत्तरपशुततकामा संकेत रा् न,े उत्तरपशुततका परीिर् गने, परीिा 
सञ् चालन गने र अन्तवााताा सभबन्िी कामसँग सभबशन्ित शाखामा 
कायारत आयोगका कुन ै कमाचारीको कुन ै नातेदार आयोगद्वारा 
सञ् चालन हनुे कुन ै परीिामा उभमदेवार भएमा सभबशन्ित 
कमाचारीले सशचवलाई जानकारी ददन ुपनेछ।  

  (२) उपसनयम (१) बमोशजमको सूचना प्राप्त भएमा त्यततो 
कमाचारीलाई त्यततो काममा संलग्न नगराउने वा उपयकु्त 
तररकाले रा् ने व्यवतर्ा गनुा पनेछ। 

32. नक् कल सभबन्िी व्यवतर्ा: (१) आयोगको सनर्ाय वा कागजातको 
नक् कल सलन चाहने सरोकारवालाले आयोगमा सनवदेन ददन ुपनेछ 
र यसरी सनवेदन ददएमा आयोगले प्रसत पाना दश रुपैयाकँा दरले 
दततरु सलई नक् कल ददन सक्नेछ।  

तर सरकारी कायाालयलाई नक् कल उपलब्ि गराउँदा 
कुनै दततरु लाग्ने छैन।  

(२) उपसनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापसन 
आयोगले गोप्य रा् न ु पने ठहर् याएको कागजातको नक् कल 
उपलव्ि गराउन ेछैन।  

33. जानकारी ददन ुपने: प्रदेश सेवा अन्तगातको कुनै सेवा सञ् चालन 
गने सनकाय वा कायाालयले आयोगलाई आफ्नो कायाालयमा तर्ायी, 
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अतर्ायी वा करारमा सनयशुक्त भएका र बढुवा तर्ा कायम मकुायम 
मकुरर भएका कमाचारीहरूको जानकारी ददन ुपनेछ। 

34. अनसूुचीमा हेरफेर वा र्पघट गना सक्ने: आयोगले प्रदेश राजपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गरी अनसूुचीमा आवश्यकता अनसुार हेरफेर वा 
र्पघट गना सक्नछे। 
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अनसूुची-१ 

(सनयम 3 को उपसनयम (1) सँग सभबशन्ित) 
माग आकृसत फाराम 

       माग गने कायाालयको नाम र ठेगानािः 

क्र.स. सेवा 
समूह/ 

उपसमूह 
तह पद 

कुल 
तवीकृत 
दरबन्दी 

कायारत 
सं्या 

ररक्त पद सं्या 
जभमा 
ररक्त 
पद 

सं्या 

माग 
पद 
सं्या 

अवकाश, राशजनामा, मतृ्य ुर 
कारवाहीमा परर ररक्त 
हनुेहरुको वववरर् कैवफयत 

बढुवा अवकाश अन्य नाम,र्र समसत 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ 

               
 

कायाालय प्रमखुकोिः 
दततखतिः 
नाम, र्रिः 
पदिः 
समसतिः  
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अनसूुची-२ 

(सनयम १२ सँग सभबशन्ित) 
सलशखत तर्ा प्रयोगात्मक परीिाको नसतजा प्रकाशन गदााको सं्या 

१. सलशखत परीिाको नसतजा प्रकाशन गदाा माग भएको ररक्त पदसं्यामा 
देहाय बमोशजम उत्तीर्ा उभमदेवारहरू र्प गनुा पनेछ:- 

क्र.सं. माग भएको ररक्त 
पद सं्या 

र्प हनु े
सं्या 

कायम हनु ेउभमेदवार 
सं्या 

१ १ देशख ५ सभम 
भएमा 

२  ३ देशख ७ सभम 

२ ६ देशख १० 
सभम भएमा 

३ ९ देशख १३ सभम 

३ ११ देशख १५ 
सभम भएमा 

४ १५ देशख १९ सभम 

४ १६ देशख २० 
सभम भएमा 

५ २१ देशख २५ सभम 

५ २१ देशख २५ 
सभम भएमा 

६ २७ देशख ३१ सभम 

६ २६ देशख ३० 
सभम भएमा 

७ ३३ देशख ३७ सभम 

७ ३१ देशख ३५ 
सभम भएमा 

८ ३९ देशख ४३ सभम 

८ ३६ देशख ४० 
सभम भएमा 

९ ४५ देशख ४९ सभम 

९    ४१ र सो मासर् जसतसकैु भएमा २० प्रसतशत 
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२. एकीकृत परीिा प्रर्ाली अन्तगातको ववज्ञापनमध्ये समान शैशिक 
योग्यता भएको परीिाको हकमा खण्ड (१) बमोशजम कायम हनु े
उभमेदवारको सं्यामा दश प्रसतशत र्प गरी उभमदेवार सं्या 
कायम गररन ेछ भन ेन्यूनतम शैशिक योग्यता छुट्टाछुटै्ट तोवकएको 
परीिाको हकमा खण्ड (१) बमोशजम कायम हनु ेउभमदेवार सं्या 
त्यसरी छुट्टाछुटै्ट न्यूनतम शैशिक योग्यता भएका सेवा वा समूह वा 
उपसमूहका लासग समेत पगेु नपगेुको वहसाव गरी सो सं्या नपगुञेु्जल 
सभमको प्राप्ताङ्क ल्याउने सबै उभमेदवारको नाम समते समावेश गरी 
नसतजा प्रकाशन गनुा पनेछ। 

  तपष्टीकरर्:  “एवककृत परीिा प्रर्ाली” भन् नाले एउटै तहका 
ववसभन् न सेवा वा समूह वा उप समूहमा रहेका ववसभन् न पदहरुका 
लासग सञ् चालन हनु े परीिा मध्ये सवै वा केही सबषयमा एउटै 
परीिाको माध्यमबाट सञ् चालन गने परीिा प्रर्ाली सभझन ुपछा। 

३. प्रयोगात्मक परीिा हनु े प्राववसिक पदमा सलशखत परीिाबाट 
प्रयोगात्मक परीिाको लासग छनौट गदाा ररक्त माग पद सं्या एक 
देशख पाँच सभम भएमा र्प पाँच जना उभमदेवारको नाम समावशे 
गनुा पनेछ। माग भएको ररक्त पद सं्या छ वा सो भन्दा बढी 
भएमा माग भएको पद सं्याको दोब्बर सं्यामा उभमदेवारको नाम 
समावशे गरी नसतजा प्रकाशन गनुा पनेछ।  
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४. समानततरका ववसभन् न पदको लासग एउटै समयमा भएको सभन्दा 
सभन्दै ववज्ञापन बमोशजमको सलशखत परीिाको नसतजा प्रकाशन गदाा 
अन्य पदको नसतजामा नाम समावशे भएकामध्य े जसतजना 
उभमेदवारको नाम त्यसपसछ प्रकाशन हनु ेपदको नसतजामा समावेश 
भएको छ त्यसतकै सं्यामा र्प उभमेदवारहरूको नाम समावेश गरी 
नसतजा प्रकाशन गनुा पनेछ। 

५. खण्ड (२) र (३) बमोशजम नसतजा प्रकाशन गदाा अशन्तम प्राप्ताङ्क 
समान भएका उभमेदवार एकभन्दा बढी भएमा त्यतता सबै 
उभमेदवारको नाम सलशखत परीिाको नसतजामा समावशे गनुा पनेछ। 

६. खण्ड (२) र (३) बमोशजम नसतजाको लासग सं्या सनिाारर् गदाा 
शून्य दशमलव पाँच वा सो भन्दा बढी हनु आएमा मात्र पूर्ा अङ्क 
एक मानु्न पनेछ। 

७. खण्ड (१), (२) वा (३) बमोशजम नसतजा प्रकाशन गदाा कुन ै
कदठनाई आईपरेमा आयोगले आवश्यक व्यवतर्ा गना सक्नेछ। 

८. मासर्ल्लो तह वा पदमा पवहले न ै सनयशुक्तको लासग ससफाररस 
भैसकेको उभमेदवारको नाम अको पदको ववज्ञापनको सलशखत 
परीिाको नसतजामा समावशे गररने छैन र समावशे नभएको सं्या 
बराबर अन्य उभमेदवारहरूको नाम समावेश गरी नसतजा प्रकाशन 
गनुा पनेछ। 
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अनसूुची-३ 

(सनयम १५ को उपसनयम (१) सँग सभबशन्ित) 
अन्तवाातााको मूल्याङ्ख कन फाराम 

 

 ववज्ञापन नं.:    पद:     तह:  

सेवा:    समूह:                 उपसमूह:  

उभमेदवार सं्या:     पदसं्या:            अन्तवााताा समसत: 
    

क्र.सं. रोल 
नं. 

उभमेदवारको 
नाम, र्र 

प्राप्ताङ्क 
कैवफयत अङ्कमा अिरमा 

      

      

      

मासर् उशल्लशखत ववज्ञापनमा सहभागी कुन ै पसन उभमेदवार मेरो बाब,ु 

आमाको तीन पतुता सभत्रको नातेदार, सास ु-ससरुा, पसत, पत्नी, छोरा-छोरी, 
दाज ु-भाई, दददी-बवहनी, भाउज-ूबहुारी, आमाजू, नन्द, जठेाज,ु जेठानी, देवर, 
देउरानी, काका-काकी, ठूलोबबुा-ठूलीआमा, सानाबा-सानीआमा, भसतजा -
भसतजी, भाञ्जा-भाञ्जी, सभनाज ु-ज्वाइ, मामा-माइजू, फुप-ुफुपाजू, जेठी सासू, 

साढु दाइ-भाई, जठेान, साला-साली, समत-समसतनी, िमापतु्र र िमापतु्री 
सतनका छोराछोरी नाता पदैन।  

अन्तवााताा ससमसतको अध्यि-सदतयको दततखत :  

नाम, र्रिः 
पद :  

समसत :  
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रष्टव्य 

(१) अन्तवााताा सलइन लागेको पदको ववज्ञापनमा अन्तवााताा ससमसतका 
अध्यि तर्ा सदतयहरूका मासर् उशल्लशखत ववज्ञापनमा सहभागी 
कुनै नाता पने भएमा त्यततो अन्तवाातााकतााले उक्त समूहको सो 
ददनको अन्तवााताामा भाग सलन ुहुंदैन। 

(२) अन्तवााताामा असिकतम सत्तरी प्रसतशत भन्दा बढी र न्यूनतम 
चालीस प्रसतशत भन्दा कम अङ्क ददंदा पषु्याई ददन ुपनेछ। 

अन्तवााताा गदाा अन्तवाातााकतााले ध्यान ददन ुपने कुरािः 
१. पदको काया वववरर् 

 यस अन्तगात सवाप्रर्म काम तर्ा पदको कायावववरर् हेनुा पनेछ। 

२. दरखातत वववरर् अध्ययन 

 दरखातत वववरर् अध्ययन गरी उभमेदवारको शैशिक उपलशब्ि, 

अनभुव, असभरुची आदद उशल्लशखत वायोडाटालाई  ध्यान ददनपुनेछ। 

३. (क) सेवा, समूह सभबन्िी ज्ञान 

उभमेदवारको सेवा, समूह सभबन्िी कामको ज्ञान, अनभुव 
सभबशन्ित िेत्रको अध्यनय एवं प्रकाशशत कृसत, तालीम आदद 
कुराहरू पदका लासग कसत उपयोगी छन, सनजले कुनै पदमा 
रही काम गरी सकेको भए त्यस बारे सनजको ज्ञान कसतको छ 
र हालको पदसँग सनजले प्राप्त गरेको ज्ञानको कसतको सभबन्ि 
छ? आदद कुरालाई ध्यान ददनपुनेछ। 
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(ख) राविय तर्ा अन्तरााविय ववषय सभबन्िी ज्ञान 

देशको सामाशजक, आसर्ाक, राजनैसतक र अन्तरााविय ववषय 
सभबन्िी जानकारी सलन ुपनेछ। 

 (ग) कामको अनभुव 

यस सन्दभामा ववज्ञावपत पदसगँ सभबशन्ित काममा कुन तहमा 
कसत वषा रही अनभुव प्राप्त गरेको छ, पदको काममा ववशेष 
योगदान एवं अनभुव भएमा सो सभबन्िी ववषयमा दि एवं 
ववशेषज्ञले दृवष्ट ददन।े 

 (घ) रुशच 

सभबशन्ित पद सभबन्िी शशिा प्राप्त गरे तापसन त्यस पदका 
सनशभत व्यशक्तत्व र वाततववक असभरुची छ वक छैन, सो बारे 
ध्यान ददन ुपनेछ। 

४. असतररक्त वक्रयाकलाप 

 सामाशजक, पाररवाररक, व्यावसावयक, खेलकुद, मनोरञ्जन, शौख आदद 
वक्रयाकलापमा कुन प्रकारको संलग्नता छ? आदद कुरामा जानकारी 
सलन।े 

५. व्यशक्तत्व परीिर् 

 यस परीिर्बाट उभमदेवारको गरु् अवगरु् केलाउन सवकन्छ, जसका 
आिार मु् य दईु प्रकारका छन ्:- 

 (क) संगठनात्मक व्यवहार प्रदशान 

यस अन्तगात उभमेदवारको असभव्यशक्त मनोबशृत्त, असभरुशच, 

शचन्तन-शशक्त, बौवद्धक शतर्सत, महत्वाकांिा, सहयोगी भावना 
आदद ववषयहरू संगदठत देशखएमा एक गरु्ी उभमदेवारको 
रुपमा मूल्यांकन गना सवकन्छ। 
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 (ख) असंगठनात्मक व्यवहार प्रदशान 

अतपष्ट बोल्ने, भकभकाउन,े हडबडाउने, अपररपक्वता, असन्तवुष्ट, 
अतवतर्ता, असामाशजकता आदद व्यवहारबाट उभमेदवारलाई 
अवगरु्ी एवं असन्तसुलत व्यशक्तत्वको रुपमा शचसनन्छ। 
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अनसूुची-४ 

(सनयम १५ को उपसनयम (२) सँग सभबशन्ित) 
अन्तवाातााको अङ्कभार 

१. सलशखत परीिाको पूर्ााङ्क सय भएमा त्यसको अन्तवाातााको अङ्कभार 
बीस कायम गररनेछ। यसपसछ सलशखत परीिाको पूर्ााङ्कमा र्प 
हनुे प्रत्येक सय पूर्ााङ्कसभत्र अन्तवाातााको अङ्कभारमा दश अङ्कका 
दरले र्प गनुा पनेछ। 
 

 उदाहरर्ार्ािः   
 

सलशखत परीिाको पूर्ााङ्क अन्तवाातााको अङ्कभार कैवफयत 

१०० सभम २०+०=२० 
 

२०० सभम २०+१०=३० 
 

३०० सभम २०+१०+१०=४० 
 

४०० सभम २०+१०+१०+१०=५० 
 

 

२.  एकीकृत परीिा प्रर्ाली लागू भएको सेवा, समूह वा उपसमूहको 
पदको अन्तवाातााको अङ्कभार कायम गदाा देहायको पत्र बाहेकको 
सलशखत परीिाको पूर्ााङ्कको आिारमा कायम गनुा पनेछ:-  

(क) कुन ै सेवा, समूह वा उपसमूहको पदको लासग मात्र 
उभमेदवार हनु आवश्यक पने र्प पत्र,  

(ख) अशन्तम चरर्मा अङ्क गर्ना गदाा पूरा प्राप्ताङ्क गर्ना 
नभई सनशित प्रसतशत मात्र गर्ना हनु ेपत्र। 

३. प्रसतशतको वहसाबले सलशखत परीिाको पूर्ााङ्कको तलुनामा 
अन्तवााताा अङ्कभार सबस प्रसतशत भन्दा बढी र दश प्रसतशत भन्दा 
कम हनुे छैन। 
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४. अन्तवाातााद्वारा मात्र पदपूसता हनु ेपदको लासग अन्तवाातााको पूर्ााङ्क 
सय हनुछे। 
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अनसूुची-५ 

(सनयम १७ सँग सभबशन्ित) 
वैकशल्पक उभमेदवारको सं्या 

 

१. उभमेदवारको सनयशुक्तको लासग योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गदाा 
देहाय बमोशजमको सं्यामा वैकशल्पक उभमदेवार समावशे गरी 
सूची प्रकाशन गनुा पनेछ।  

क्र.सं. माग भएको ररक्त पदसं्या वैकशल्पक उभमेदवारको 
सं्या 

1.  १ देशख ३ सभम भएमा  १ 

2.  ४ देशख ८ सभम भएमा २ 

3.  ९ देशख १५ सभम भएमा  ३ 

4.  १६ देशख २० सभम भएमा ४ 

5.  २१ र सो भन्दा मासर् 
जसतसकैु भएपसन   

२० प्रसतशत 

 

२. एकीकृत परीिा प्रर्ाली अन्तगातको ववज्ञापनको हकमा उभमेदवारले 
उल्लेख गरेको प्रार्समकताक्रमको आिारमा ससफाररसको 
योग्यताक्रममा नपरेका सबै उभमेदवार समावशे हनु ेगरी वैकशल्पक 
उभमेदवारको सूची प्रकाशन गनुा पनेछ।  

३. खण्ड (१) बमोशजम वैकशल्पक उभमदेवारको सूची तयार गदाा 
एकभन्दा बढी उभमदेवारको अशन्तम प्राप्ताङ्क समान भएमा ऐनको 
दफा ४६ को उपदफा (२) र (३) बमोशजम योग्यताक्रम कायम 
गरी नसतजा प्रकाशन गनुा पनेछ। 
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अनसूुची-६ 

(सनयम १८ को उपसनयम (१) सँग सभबशन्ित) 
ववभागीय सजायको परामशा माग गदाा भनुा पने फाराम 

 

१. सजायको लासग प्रतताववत कमाचारीको, 
नाम, र्र :      कमाचारी संकेत नं. :  

बाबकुो नाम :      बाजेको नाम :   

पसत वा पत्नीको नाम :      तह :  

पद :     सेवा/समूह/उपसमूह :   

तर्ायी सनयशुक्त समसत :    

खाई पाई आएको तलब वृवद्ध (ग्रडे) सङ्ख्या :   

पाउन सक्न ेअसिकतम तलब वृवद्ध सङ्ख्या :   

हालको पदमा बढुवा समसत :  

खाईपाई आएको तलव रकम :  

२. ववभागीय सजाय सभबन्िी वववरर् 

(क) प्रतताववत सजायको वववरर् :  

(१) कमाचारीले गरेको कसूरको छोटकरी वववरर् र सनज उपर 
लगाईएको असभयोग :  

(सभबशन्ित ऐन/सनयमको दफा/सनयम समेत उल्लेख 
गने) 

(२) प्रतताववत सजायको वववरर् :  

  (सेवा सभबन्िी ऐन/सनयमको दफा/सनयम समेत उल्लेख 
गने) 

 (ख) यसअशघ ववभागीय सजाय भए नभएको :  

    (भएको भए ) 
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(१) कुन कसूरमा सजाय भएको हो, कसूरको प्रकृसत र समसत 
समेत छोटकरीमा उल्लेख गने:   

(२) प्रचसलत कानूनको कुन दफासँग सभबशन्ित असभयोग 
लगाईएको हो, सो खलुाउन:े  

(३) आयोगबाट परामशा सलएको भए कुन समसतमा परामशा प्राप्त 
भएको हो, सो समेत खलुाउन:े  

३. यसै प्रकृसतको कसूरमा यस अशघ त्यस सनकाय अन्तगातका अन्य 
कमाचारीलाई ववभागीय सजाय गरीएको भए सो खलुाउन:े  

४. यसै कसूरमा संलग्न अन्य कमाचारी भए सो को सबवरर् र सनजहरु 
उपर लगाएको असभयोग वा सजायको वववरर्:  

५. सजाय गने असिकारीको :   

नाम,र्र :.................  सेवा/समूह/उपसमूह:................ 
पद :.......................          तह:...................... 
कायाालय :................. 

६. फाईल पठाउन ेअसिकृतको :  

नाम, र्र :...................   दततखत :.................... 
पद :.........................     समसत:....................... 
कायाालय :................... 
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अनसूुची-७ 

(सनयम १९ को उपसनयम (१) सँग सभबशन्ित) 
सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतानका लासग भनुापने फाराम 

(क) सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतान गदाा सभबशन्ित कमाचारीले 
भनुापने वववरर् फाराम  

(१)  कमाचारीको नाम, र्रिः     (२) हालको 
(३)  तर्ायी ठेगानािः      (क) पदिः  

(४)  हालको उमेरिः      (ख) सेवािः 
(५)  हाल कायारत कायाालयको नामिः     (ग) समूह/उपसमूहिः  

(६)  ठेगानािः    

(७)  मासर्ल्लो शैशिक योग्यतािः  

(८)  ववशेष शैशिक योग्यतािः  

(९)  शैशिक योग्यता सभबन्िी वववरर् (प्रमापत्रको प्रमाशर्त प्रसत 
सारै् पेश गनुापनेछ) 

सस.नं. 

ववद्यालय, 

महाववद्यालय, 

ववश् वववद्यालयका 
नाम र ठेगाना 

हाससल 
गरेको 
सडग्री, 

सडप्लोमा, 
प्रमार्पत्र 

उशत्तर्ा 
गरेको मु् य 

ववषयहरु 
कैवफयत 

शे्रर्ी वषा 

       

 

(१०) सेवा सभबन्िी वववरर् (अनभुव प्रयोजनार्ा कुनै ववशेष अनभुव 
हाससल गरेको भए सो पसन वववरर्मा तपष्ट खलुाउने) सनयशुक्त 
पत्रको प्रमाशर्त प्रसत सारै् पेश गनुा पने छ।  
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सस.नं. कायाालय 
दजाा/ 
शे्रर्ी 

सेवा, समूह, 

उपसमूह 

सनयशुक्त 
समसत 

तर्ायी/ 

अतर्ायी 
प्रत्येक पदमा हाससल 

गरेको अनभुव 

सरुवा, बढुवा वा 
छाडेको समसत 

कैवफयत 

         

         

 

(११) तालीम (दिता/सीप प्रयोजनार्ा): (कुन ववषयमा के कततो दिता वा तालीम हाससल गरेको हो सो वववरर्मा तपष्ट 
खलुाउने) प्रमार्पत्रको प्रमाशर्त प्रसत सारै् पेश गनुापनेछ।  

 

सस.नं. 
तालीम ददने 
संतर्ाको नाम 
र ठेगाना 

तालीम अवसि तालीमको उत्तीर्ा भएको तालीमको मु् य 
ववषयहरु 

कैवफयत 

देशख सभम वकससम ववषय शे्रर्ी वषा 
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(१२) सेवा, समूह वा उपसमूह, पररवतान हनु चाहेको मु् य कारर्िः  

(१३)  सेवा पररवतान गना खोजेकोिः    
 कमाचारीको दततखतिः  

 (क) पदिः    नाम, र्रिः  

 (ख) तहिः     कायाालयिः  

 (ग) सेवािः     समसतिः  

 (घ) समूह, उपसमहूिः    दायाँ औठाको छापिः  

(ख) असिकृत ततरको कमाचारीको हकमा सरुवा गरी सलने सेवा, समूह 
वा उपसमूह सञ् चालन गने मन्त्रालयले र सहायक ततरको हकमा 
सरुवा गरी सलन ेववभागीय प्रमखुले भने फाराम  

(१)  सरुवा गररनिेः 
 (क) कायालायको नामिः    (ख)  ठेगानािः 
(२)  सरुवाद्वारा पूसता गनुापने पदको वववरर्िः- 
 (क) पदको नामिः    (ख) तहिः 
 (ग) सेवािः     (घ) समूह, उपसमूहिः 
(३) हाल सरुवा गररने सेवा, समूह वा उपसमूह अन्तगात सभबशन्ित 

तहको दरबन्दी वववरर्िः  

 (क) हाल कायम दरबन्दी सं्यािः    

(ख) पदपूसता सं्यािः  

 (ग) ररक्त पद सं्यािः     

(घ) सो मध्य ेतर्ायी पदपूसता गना आयोगमा माग भैसकेको भए 
सो सं्यािः  

(४) सो सेवा, समूहमा कमाचारी अपयााप् त भएको भने्न कारर् सवहतको 
पषु्याईिः  

(५) हाल सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतान गरी ल्याउनपुने 
कमाचारीको दिता र ववशेषता प्रमाशर्त गने आिारहरूिः 
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(६)  सो पदको लासग चावहन ेन्यूनतम शैशिक योग्यतािः  

(७) सो पदमा रही गनुा पने काया  वववरर्िः  

(८) सेवा, समहू वा उपसमूह पररवतान गना अनमुसत ददने मन्त्रालय वा 
ववभागको नामिः  

(९) अनमुसत पत्रको सं्या र समसतिः  

(१०) सरुवा गरी ल्याउन ुपने कारर् सवहतको पषु्याईिः  

सरुवा गरी सलन ेसशचव/ववभागीय प्रमखुको  

दततखतिः  

कायाालयको छाप   नाम,र्रिः  

    दजाािः      
    कायाालयिः     
    समसतिः   
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अनसूुची-८ 
(सनयम २५ को उपसनयम (१) को खण्ड (क) सँग सभबशन्ित) 

ववज्ञ वा दिको सूचीमा नाम समावेश गने फाराम 

        समसत: 

माननीय अध्यिज्यू, 
प्रदेश लोक सेवा आयोग, वीरेन्रनगर, सखेुत 

कर्ााली प्रदेश 
 

आयोगमा रहने दि  /ववज्ञहरुको सूची  (Roster) मा मेरो नाम सूचीकृत 
गरी ददन ु हनु मेरो सनभनानसुारको सत्यतथ्य वववरर् खलुाई अनरुोि 
गदाछु।  

1. नाम, र्र: 

2. जन्म समसत:    हालको उमेर: 

3. हाल बसोबास गरेको ठेगाना: प्रदेश:  शजल्ला : 
 न.पा./गा.पा.:  टोल:  मागा: 
 घर नं.: 

4. सभपका  फोन नभबरहरु: 

 क) सनवास:  ख) मोबाईल नं.: 
 ग) कायाालय:  घ) वैकशल्पक सभपका  नं.: 

5. तर्ायी लेखा नभबर:  
6. ईमेल:  

7. पेशागत संगठनमा आवद्धता नभबर: 
8. शैशिक योग्यता र दिता (ववशेषज्ञता िेत्र समते) उल्लेख 

गने: 
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शैशिक योग्यता अध्ययन गरेको ववषय दिताको िेत्रमा ववशशष्टता 
हाससल गरेको भए 
ववशशष्टताको िेत्र 

शैशिक योग्यता अध्ययन गरेको 
ववषय 

देशख सभम दिताको ववषय देशख सभम 

वप.एच.सड./एम.वफल.        

तनातकोत्तर        

तनातक        

 

नोटिः प्राववसिक दिताको िेत्रमा ववशशष्टता हाससल गरेको भए सो िेत्रका दि/ववज्ञहरुले ववशशष्टताको िेत्र खलुाउने।  
 

9. नोकरी सभबन्िी वववरर् (कभतीमा दईु तहको): 

हालको पद 
हालको पदमा 
सनयशुक्त समसत 

शे्रर्ी / 
तह सेवा समूह उपसमूह 

प्राववसिक / 
अप्राववसिक 

सनजामसत / सरकारी / 
ववश् वववद्यालय / अन्य िते्र नाम 

उल्लेख गने 
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10. अवकाश हुँदाको सेवा/समूह/उपसमूह (प्राववसिक/अप्राववसिक)  
 

अवकाश हुँदाको पद अवकाश समसत 

पदको नाम शे्रर्ी / तह सेवा समूह उपसमूह प्राववसिक / अप्राववसिक सेवा वषा  

        

 

11. सेवा सनवृत्त भएपसछ कुनै सनकायमा कायारत एवम ्प्रसतसनसित्व भएको भए सोको पूर्ा वववरर्: 
12. अध्ययन, अनसुन्िान गरेको भए के ववषयको अनसुन्िान हो खलुाउने: 
13. दिताको िेत्रमा सलएको तासलम र अन्य वववरर् भए खलुाउन:े 

तासलमको ववषय तासलम ददने संतर्ा 
तासलम सलएको अवसि तासलम सलएको देश 

देशख सभम  
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14. लोक सेवा आयोगले सलने परीिासँग सभबशन्ित पतुतक प्रकाशन 
भएको भए सो को वववरर्: 

15. लोक सेवा आयोगबाट सलईन ेपरीिासँग सभबशन्ित ववषयहरुमा 
तयारी किा सञ् चालन गने ववसभन् न संतर्ाहरुमा अध्यापन 
गराए/नगराएको वववरर्: 

16. र्प अरु केही भए: 
नोटिः  

(क) उशल्लशखत ववषयको दि/ववज्ञको रुपमा काया गना सभबशन्ित 
ववषयसँग अध्यावसिक हनुेछु। 

(ख) आफ्नो ठेगाना, फोन नभबर लगायतका वववरर्मा कुन ै
पररवतान भएमा समयमै लोक सेवा आयोगलाई जानकारी 
गराउनेछु।   

 

सनवेदकको दततखत 

पनुििः 
(क) उशल्लशखत वववरर् भना तर्ान अभाव भएमा छुटै्ट पानामा 

वववरर् कर यसैसार् संलग्न गना सवकनेछ।  

(ख) उशल्लशखत वववरर्को आिारमा सूचीमा नाम समावशे गने 
असिकार आयोगमा सरुशित रहनेछ। 
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अनसूुची-९ 
(सनयम २५ को उपसनयम (२) सँग सभबशन्ित) 
दि, ववज्ञ वा ववशषेज्ञको सूची तयार गने फाराम 

 

सस.नं. 
नामर्र 
ठेगाना 
(घरको) 

कायाालय पद शे्रर्ी/तह सेवा, समूह, 
उपसमूह 

शैशिक 
योग्यता 

दिताको 
िेत्र 

फोन/ 
मोबाइल 
नभबर 

कैवफयत 
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अनसूुची-१० 

(सनयम २७ को उपसनयम (३) सँग सभबशन्ित)  

प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पेश हनुे प्रततावको ढाचँा 
प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रतताव 

 

शाखािः    प्रतताव नं.    समसतिः 
 

प्रतताव पेश गना तवीकृसत भएको समसतिः-  
 

ववषयिः................................................ 
 

(१)  ववषयको संशिप्त वववरर्िः  

  (ववषयवततकुो पषृ्ठभसूम, ववषयको वववरर् र अन्य आवश्यक 
सन्दभाहरू समेत खलुाउने) 
 

(२)  आयोगबाट सनर्ाय हनु ुपनेिः  

  (आयोगबाट यो, यसरी र यस प्रकारबाट सनर्ाय हनु ुपने भनी 
प्रतताववत गरेको व्यहोरा खलुाउने) 
 

(३)  आयोगको सनर्ायिः 
 (आयोगबाट भएको सनर्ायको व्यहोरा खलुाउने) 

 

1.  
 
 
 
 
 

 
आन्तररक मासमला तर्ा कानून मन्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुरत 

आज्ञाले, 
आनन्द सारु  

 प्रदेश सरकारको सशचव  

 


