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नेपालको संववधानको धारा २९४ बमोजिम 
सम्माननीय राष्ट्रपवि समक्ष प्रस्तुि गररएको 

लोक सेवा आयोगको 
अन्ठाउन्नौं वावषिक प्रविवेदन 
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लोक सेवा आयोग 
अिामिगर, काठमाडौं  

 

पत्र संख्याः २०७४/०७५  मिम ाः २०७४/०८/०८ 

चलयनी नं. : 

 

आयोगको अन्ठाउन्नौं वातषिक प्रतिवेदन प्रस्िुि गररएको । 

 

सम्ियननी् रयष्ट्रपम ज््,ू 

रयष्ट्रपम को कय्याल् 

मि ल मनवयस, कयठियडौं ।  

 

नेपयलको संमवधयनको भयग २३, धयरय २९४ बिोमिि लोक सेवय आ्ोगले आमथाक वर्ा २०७३/०७४ िय 

सम्पयदन गरेकय कयि-कयरबयहीहरूको वयमर्ाक प्रम वदेन प्रस् ु  गररएको छ ।  

 

भवदीय 

 

 

 

(उमेश प्रसाद मैनाली) 
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 (तबन्रा हाडा भट्टरार्ि) (डा. गोतवन्द प्रसाद कुसमु) (श्रीपुरूष ढकाल) 
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 (अशोक कुमार झा) (ब्रहम देव राय) (कृष्ण चन्र झा) 
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(महेन्र प्रसाद गुरागारं्) 
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लोक सेवा आयोगका पदाधधकारीहरू 
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धन्यवाद ज्ञापन 

 

नेपयलको संमवधयनद्वयरय प्रदत्त कयि, क ाव्् र मिम्िेवयरी वहन गना र आ्ोगको कय्ासम्पयदनकय लयमग आवश््क स्रो  सयधन 

 थय सह्ोग उपलव्ध गरयएकोिय नेपयल सरकयर प्रम  आ्ोग धन््वयद ज्ञयपन गदाछ ।  

परीक्षय सञ्चयलनकय लयमग आवश््क पने पयठ््क्रि  थय प्रश्नपत्र  ्यरी, उत्तरपमुस् कय परीक्षण, अन् वया या लगय् कय 

कय्ािय मवमभन्न मवधयकय दक्ष एवं मवज्ञ, परीक्षय सञ्चयलनिय आवश््क पने भवन उपलव्ध गरयउने सम्वद्ध क््यम्पस, मवद्ययल् 

 थय आ्ोगको कय्ासम्पयदनिय प्रत््क्ष/अप्रत््क्ष सह्ोग पु् याउन ुहुने सम्पणूा िहयनभुयवहरूिय आ्ोग हयमदाक आभयर व््क्त 

गदाछ । 

्स अन्ठयउन्नौं वयमर्ाक प्रम वेदन  ्यर गने कय्ािय संलग्न आ्ोगकय समचव लगय्  सम्पणूा किाचयरीहरूलयर्ा आ्ोग 

धन््वयद ज्ञयपन गदाछ । 

 

२०७४ मंसीर ८ गिे, शुक्रवार 
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कायककारी साराशं 
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१. ववज्ञापन 

प्रम वेदन अवमधिय आ्ोगबयट बढुवय, आन् ररक प्रम ्ोमग य  थय खलुय प्रम ्ोमग यकय मवमधहरूबयट कूल १०,३६८ पदकय 

लयमग ३,०२८ वटय सचूनय/मवज्ञयपनहरू प्रकयिन गररएको मथ्ो, िस अन् गा  सियवेिी प्रम ्ोमग य  र्ा  कूल ३,४१० पदकय 

लयमग मवज्ञयपन भएको मथ्ो । (पररच्छेद ५) 

२. दरखास्त 

प्रम वेदन अवमधिय प्रकयमि  सम्पणूा सचूनय/मवज्ञयपनकय लयमग आ्ोगिय कूल ८,४४,२९७ दरखयस्  (सरुक्षय मनकय् र संगमठ  

संस्थय बयहके) प्रयप्त भएकय मथए । नेपयलकय ७५ वटै मिल्लयहरूबयट दरखयस्  प्रयप्त भएकय मथए । उम्िेदवयरको स्थय्ी ठेगयनयकय 

आधयरिय सबैभन्दय बढी दरखयस्  पने ५ मिल्लयिय सप्तरी, मसरयहय, धनरु्य, रौ हट र सलयाही पदाछन ्। सबैभन्दय न््नू दरखयस्  

पने मिल्लयिय क्रििाः िनयङ, िसु् यङ, रसवुय, डोल्पय र  ेह्रथुि रहकेय छन् । आ्ोगबयट प्रकयमि  मवज्ञयपन िध््े ३९ वटय 

मवज्ञयपनिय कुनै पमन दरखयस्  परेनन ्। (पररच्छेद ५) 

३. परीक्षा  

मवज्ञयमप  पदिय उप्कु्त उम्िेदवयर छनौट गनाकय लयमग आ्ोगले कूल २,९९२ सेट प्रश्नपत्र  ्यर गरी परीक्षय सञ्चयलन गरेको 

मथ्ो । सञ्चयमल  प्रथि चरणकय परीक्षयबयट २६% उम्िेदवयर ियत्र दोस्रो चरणकय परीक्षयकय लयमग छनौट भएकय मथए । दोस्रो 

चरणकय मलमख  परीक्षयिय उम्िेदवयर उपमस्थम  दर मनियि ी सेवयकय मवज्ञयपनको हकिय ७९% रहकेो मथ्ो भने संगमठ  

संस्थय  र्ा कय मवज्ञयपनिय ४४% ियत्र दमेखन्छ । प्रम वेदन अवमधिय प्रकयमि  मवज्ञयपन िध््े ९० वटय मवज्ञयपन (कूल १३० 

पद) कय लयमग सञ्चयमल  परीक्षयिय कुनैपमन उम्िेदवयर उत्तीणा हुन सकेनन ्। त््स् ै ६९७ पदकय लयमग भएकय मवमभन्न ४४ वटय 

मवज्ञयपनहरूिय ियग भएभन्दय न््नू संख्यिय (२५२ िनय) ियत्र उम्िेदवयर उत्तीणा भएकय मथए । (पररच्छेद ६) 
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४. स्थायी धनयुक्तिका लाधग लसफाररस 

प्रम वेदन अवमधिय कूल नौ हियर पयाँचस् पैसठ्ठी (९,५६५) िनय उम्िेदवयरहरू स्थय्ी मन्मुक्तकय लयमग मसर्यररस भए । 

िसिय िमहलय ४,१३४ िनय, परुुर् ५,४३१ िनय रहकेय छन ्। स्थय्ी ठेगयनयकय आधयरिय सबैभन्दय बढी उम्िेदवयर मसर्यररस 

हुने मिल्लयिय क्रििाः सप्तरी, सलयाही, धनरु्य, रौ हट र मसरयहय पदाछन ्। मसर्यररस हुने उम्िेदवयरहरूको औस  उिेर २७ वर्ा 

रहकेो छ । (पररच्छेद ७) 

५. समावेशी पदपूविि  

सियवेिी पदपमू ासम्बन्धी नेपयल सरकयरको नीम  कय्यान्व्नको दि वर्ा परूय भएको छ । प्रम वेदन अवमध समह  अमन् ि ७ 

वर्ािय कूल ३३,८१७ िनय स्थय्ी मन्मुक्तकय लयमग मसर्यररस भएकोिय मवमभन्न ६ सियवेिी सिहूकय मवज्ञयपनिय १३,६९५ 

िनय उम्िेदवयरहरू मसर्यररस भएकय छन ्। आ.व. २०७३/७४ िय प्रत््ेक सियवेिी सिहूकय उम्िेदवयरहरू उल्लेख् संख्यिय 

खलुय मवज्ञयपन र्ा कय प्रम स्पधयािय अव्वल ठहरी मन्कु्त भएकय छन ्। िमहलय सियवेिी सिहू र मपछमडएको क्षेत्र सियवेिी 

सिहूकय उम्िेदवयरको हकिय सियवेिी सिहूिय मसर्यररस हुनेको संख्य भन्दय खलुय मवज्ञयपन र्ा कय प्रम स्पधयािय उत्तीणा हुनेको 

संख्य बढी छ । (पररच्छेद ८) 

६. सरुक्षा धनकाय र संगवठि संस्थाको पदपूविि  

प्रम वेदन अवमधसम्ि कूल १०५ वटय संगमठ  संस्थयहरूिय लोक सेवय आ्ोगको प्रम मनमधत्व रहकेो छ । आमथाक वर्ा 

२०७३/७४ िय आ्ोगबयट मवमभन्न ३ वटय सरुक्षय मनकय्  थय ३० वटय संगमठ  संस्थयकय कूल १,८८० पदहरूको 

पदपमू ासम्बन्धी मवज्ञयपन प्रकयिन गने सहिम  प्रदयन गरी मवमभन्न पदकय लयमग मलमख  परीक्षय सञ्चयलन र उत्तरपमुस् कय 

परीक्षण गने कय्ा सिे  सम्पन्न भ्ो । उक्त मवज्ञयपनहरूिय कूल २,२३,४६७ दरखयस्  परेकोिय ९७,३२१ िनय उम्िेदवयर 

मलमख  परीक्षयिय समम्िमल  भएकय मथए । प्रम वेदन अवमधिय कूल २६६ वटय मवज्ञयपनकय मलमख  नम ियहरू प्रकयिन 

गररएको मथ्ो ।   (पररच्छेद ९)  

७. कायकसम्पादनका आधार 

संमवधयनप्रदत्त कयि/क ाव््/अमधकयर एवं सो को प्रचलनकय लयमग मनमिा  मवमभन्न कयननूहरूको आधयरिय आ्ोगल ेआफ्नो 

कय्ासम्पयदन गद ै आएको छ । संगठनयत्िक संरचनय एवं मवमभन्न कय्ामवमधहरू  ् गद ै आ्ोगले ्ोग्् य, स्वच्छ य, 

मनष्ट्पक्ष य, सियन अवसर, गोपनी् य लगय् कय मवमभन्न मसद्धयन्  आत्िसय  ्गरी संगठनयत्िक उद्दशे्् प्रयप्तीिय गणुस् री् य र 

मवश्वसनी् य समुनमि  गरेको छ । (पररच्छेद २) 

८. सधुार र प्रविकन 

बदमलाँदो पररवेि अनकूुल कय्ामदिय  ् गना आ्ोग आफ्नो मत्रवर्ी् रणनीम क ्ोिनय  िुाियको अमन् ि चरणिय पगुेको 

छ । प्रम वेदन अवमधिय आ्ोगले परीक्षय प्रणयलीिय मवमभन्न नवप्रव ानहरू सिे  गरेको छ । प्रमवमधको प्र्ोगलयई मवस् यर गद ै

स्वचयमल  कय्ापद्दम िय िोड मदएको छ । दस् रु संकलन पद्दम िय सधुयर र सेवयग्रयही एवं सरोकयरवयलयको सरल पहुाँच स्थयमप  

गना आ्ोगले नवीन प्रबन्धहरू सिे  गरेको छ । (पररच्छेद ११) 
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पररच्छदे १ 

आयोगको गठन र कायकक्षते्र 
 

१.१ ऐविहालसक पृष्ठभूधम 

मव.सं. २००४ सयलिय ियरी भएको नेपयल सरकयरको वैधयमनक कयननू ियर्ा   सरकयरी सेवयिय ्ोग्् व््मक्तहरूको भनया 

समुनमि  गने उद्दशे्् समह  धयरय ६५ िय ‘दरखयस्  पररर्द’् को व््वस्थय गररएको मथ्ो ।  र उक्त वैधयमनक कयननू लयगू हुन 

नसकेको कयरण पररर्द ्सिे  गठन भई मक्र्यिील हुन सकेन ।  

प्रिय न्त्रको स्थयपनय पिय  ्मव.सं. २००७ सयलिय ियरी भएको नेपयलको अन् ररि ियसन मवधयनको धयरय ६४ िय ‘पमब्लक 

समभास कमििन’ को व््वस्थय गररएको मथ्ो । उमल्लमख  व््वस्थय अनसुयर नेपयलिय पमब्लक समभास कमििनको स्थयपनय 

मव.सं. २००८ सयल असयर १ ग े भएको मथ्ो । सो कमििनिय एकिनय प्रेमसडेन्ट र २ िनय िेम्बर रहने व््वस्थय गररएको 

मथ्ो । उक्त मवधयनको धयरय ६७ अनसुयर सरकयरकय ‘सबै ियगीरदयरिय भनयाकय मनमित्त ियाँच गनुा’ कमििनको उद्दशे्् रहकेो 

मथ्ो । ियाँच गनुाकय अलयवय मवधयनिय मनियि ी ियगीरदयरको भनया गने  ररकय, मन्मुक्त, सरुवय र बढुवय गने मसद्धयन्  एव ं

अनिुयसनसम्बन्धी सबै मवर््िय पमब्लक समभास कमििनको ‘सल्लयह’ मलनपुने व््वस्थय गररएको मथ्ो ।  र, श्री ५ बयट 

कमििनसाँग सल्लयह मलन आवश््क छैन भनी मन्िद्वयरय  ोकेिय सोही बिोमिि हुने व््होरयको क्षेत्रयमधकयर सीमि  पयनासक्ने 

व््वस्थय सिे  मवधयनिै उल्लेख गररएको मथ्ो ।  

नेपयल अमधरयज््को संमवधयन, २०१५ को धयरय ५९ िय लोक सेवय आ्ोगको व््वस्थय गरी धयरय ६० िय सरकयरको सबै सेवय 

वय पदिय ‘भनयाको मनमित्त ियाँच गने’ क ाव््  ोमकएको मथ्ो । मनियि ी सेवय  थय पदिय भनया गने  ररकय, मन्मुक्त, सरुवय र 

बढुवय गदया उम्िेदवयरहरूको मवर््िय मवचयर गने, मसद्धयन् कय मवर््िय  थय मनियि ी किाचयरीको अनिुयसन लगय् कय 

मवर््िय आ्ोगको परयििा मलनुपने व््वस्थय गररएको मथ्ो । ्द्यमप, श्री ५ बयट आ्ोगसाँग परयििा मलन आवश््क छैन भनी 

मन्िद्वयरय  ोकेिय सोही बिोमिि हुने व््होरयको स्वैमच्छक प्रबन्ध सिे  सो संमवधयनिय सियवेि गररएको मथ्ो । ्ही 

प्रयवधयनलयई टेकेर २०१७ सयल ियघ २५ िय 'पमव्लक समभास कमििन कयरबयही बन्दिे मन्ि, २०१७' ियरी गरी  त्कयलीन 

रयिय िहने्रले २०१७ ियघ २५ दमेख २०१८ िेठ िसयन् सम्ि लोक सेवय आ्ोगलयई नै मनलम्बन गरेकय मथए ।  

नेपयलको संमवधयन, २०१९ को धयरय ७८ िय मनियि ी सेवयकय ि ासम्बन्धी कयननू, मन्मुक्त, बढुवय र मवभयगी् कयरबयही गदया 

अपनयउन ुपने सयियन्् मसद्धयन् , सेवय पररव ान, मवभयगी् सिय् लगय् कय मवर््िय लोक सेवय आ्ोगको परयििा मलनपुने 

व््वस्थय गररएको मथ्ो । त््स्  ै मनियि ी पदिय लोक सेवय आ्ोगको परयििा मवनय न्याँ भनयाद्वयरय स्थय्ी मन्मुक्त भएको 

कुनैपमन व््मक्तले मनवमृत्तभरण नपयउने व््वस्थय गनुाकय सयथै संमवधयनिय मव.सं. २०२३ सयलिय भएको पमहलो संिोधनबयट 
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संगमठ  संस्थयकय किाचयरीको सेवय ि ासम्बन्धी मन्ि र त््स् ो संस्थयको सेवय वय पदिय मन्मुक्त, बढुवय र मवभयगी् कयरबयही 

गदया अपनयउन ुपने सयियन्् मसद्धयन् कय मवर््िय लोक सेवय आ्ोगको परयििा मलनपुने प्रयवधयन सिे  थप भ्ो । सयमबककय 

संमवधयनिय भएको श्री ५ बयट लोक सेवय आ्ोगको परयििा मलन आवश््क छैन भनी मन्िद्वयरय  ोक्न सक्ने संमवधयनको 

व््वस्थय भने ्स संमवधयनिय सियवेि गररएन ।  

नेपयल अमधरयज््को संमवधयन, २०४७ को धयरय १०२ िय मनियि ी सेवयको पदिय मन्मुक्तको मनमित्त उप्कु्त उम्िेदवयर छनौट 

गना परीक्षयहरू सञ्चयलन गनुा लोक सेवय आ्ोगको क ाव््  ोमकएको मथ्ो भने मनियि ी सेवयको मनवमृत्तभरण पयउने पदिय 

लोक सेवय आ्ोगको परयििा मबनय स्थय्ी मन्मुक्त नगररने व््वस्थय गरर्ो । मनियि ी सेवयको ि ासम्बन्धी कयननूको 

मवर््िय; मनियि ी सेवय वय पदिय मन्मुक्त, बढुवय र मवभयगी् कयरबयही गदया अपनयउनपुने मसद्धयन् को मवर््िय; मनियि ी 

पदिय छ िमहनयभन्दय बढी सि्को लयमग मन्मुक्त गदया उम्िेदवयरको उप्कु्त यको मवर््िय; सेवय पररव ान गरी सरुवय वय 

बढुवय गदया उम्िेदवयरको उप्कु्त यको मवर््िय र कुनै पमन मनियि ी किाचयरीलयई मदर्ने मवभयगी् सिय् लगय् कय मवर््िय 

लोक सेवय आ्ोगको परयििा मलनपुने व््वस्थय मथ्ो । नेपयलको संमवधयन, २०१९ ले लोक सेवय आ्ोगलयई प्रदयन गरेको 

संगमठ  संस्थयको पदपमू ा  थय मवभयगी् कयरबयहीसम्बन्धी अमधकयर भने ्स संमवधयनिय सियवेि गररएन ।  

नेपयलको अन् ररि संमवधयन, २०६३ को धयरय १२६ िय लोक सेवय आ्ोगलयई सयमबककै कयि, क ाव््  थय परयििासम्बन्धी 

अमधकयर प्रदयन गररएको मथ्ो । संगमठ  संस्थयको पदपमू ा  थय मवभयगी् कयरबयहीकय सम्बन्धिय ‘त््स् ो संस्थयले चयहिेय 

लोक सेवय आ्ोगले परयििा मदनपुन’े भन्ने उल्लेख गरी कििोर रुपिै भएपमन अमधकयरक्षेत्र पनुाःस्थयमप  गने प्र्त्न भएको 

दमेखन्छ । ्सकय सयथै, सैमनक सेवय, सिस्त्र प्रहरी सेवय वय प्रहरी सेवयकय पदिय मन्मुक्त र बढुवय गदया अपनयउन ुपने सयियन्् 

मसद्धयन् को मवर््िय लोक सेवय आ्ोगको परयििा मलनपुने व््वस्थय सिे  ्स संमवधयनिय सियवेि गरर्ो ।  

नेपयलको संवैधयमनक मवकयसक्रिको सय  दिकको र्म हयसिय पमहलो पटक मव.सं. २०७२ सयलिय संमवधयनसभयबयट मनमिा  

नेपयलको संमवधयनिय नेपयलको सङ्घी् संरचनय अनरुुप केन्रिय लोक सेवय आ्ोग  थय प्रत््ेक प्रदिेिय प्रदिे लोक सेवय 

आ्ोगको प्रबन्ध गररएको छ । पमहलेकय संमवधयनिय नेपयल सरकयरबयट मनवमृत्तभरण पयउने मनियि ी सेवयकय पदिय लोक 

सेवय आ्ोगको परयििा मवनय स्थय्ी मन्मुक्त गना नपयउने व््वस्थय भएकोिय ्स संमवधयनबयट मनियि ी सेवय बयहके अन्् 

सेवयकय पदहरूिय पमन सो व््वस्थय लयगू हुने प्रबन्ध गररएको छ । मनियि ी सेवयको पदिय मन्मुक्तकय लयमग उप्कु्त उम्िेदवयर 

छनौट गना परीक्षय सञ्चयलन गने क ाव््को सयथै नेपयली सेनय, नेपयल प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बल, नेपयल र अन्् सङ्घी् सरकयरी 

सेवयको पद  थय संगमठ  संस्थयकय पदिय पदपमू ाकय लयमग मलमख  परीक्षय सञ्चयलन गन े मिम्िेवयरी सिे  लोक सेवय 

आ्ोगलयई  ोमकएको छ । सयमबकको संमवधयनिय रहकेय मनियि ी सेवयको परयििासम्बन्धी सम्पणूा अमधकयरहरूलयई ्स 

संमवधयनिय मनरन् र य मदर्एको छ । ्सको अम ररक्त सरुक्षय मनकय्हरूको सेवयको पदिय बढुवय गदया अवलम्बन गनुापन े

सयियन्् मसद्धयन् को मवर््िय र कुनै संगमठ  संस्थयको सेवयकय किाचयरीको सेवयकय ि ासम्बन्धी कयननू र त््स् ो सेवयकय पदिय 

बढुवय वय मवभयगी् कयरबयही गदया अपनयउनपुने सयियन्् मसद्धयन् को मवर््िय परयििा मदने व््वस्थय थप गररएको छ । कुनै एक 

प्रकयरको सङ्घी् मनियि ी सेवयको पदबयट अको प्रकयरको सङ्घी् मनियि ी सेवयको पदिय वय अन्् सरकयरी सेवयबयट 

सङ्घी् मनियि ी सेवयिय सरुवय वय बढुवय गदया वय कुनै प्रदिेको मनियि ी सेवयको पदबयट सङ्घी् मनियि ी सेवयको पदिय 

वय सङ्घी् मनियि ी सेवयको पदबयट प्रदिे मनियि ी सेवयको पदिय सेवय पररव ान वय स्थयनयन् रण गदया उम्िेदवयरको 

उप्कु्त यको मवर््िय आ्ोगले परयििा मदनपुने व््वस्थय भएको छ । प्रत््ेक प्रदिेिय प्रदिे लोक सेवय आ्ोग रहने र उक्त 
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आ्ोगहरूको गठन, कयि, क ाव्् र अमधकयर प्रदिे कयननू बिोमिि हुने  थय उक्त कयननूको प्र्ोिनको लयमग सङ्घी् 

संसदले कयननू बनयई आधयर र ियपदण्ड मनधयारण गने प्रयवधयन रहकेो छ ।  

मव.सं. २००४ दमेख मव.सं. २०७२ सयलसम्ि ियरी भएकय सय  वटय संमवधयनहरूिय लोक सेवय आ्ोगलयई  ोमकएकय कयि, 

क ाव््  थय अमधकयरहरूको  लुनयत्िक सयर  लको  यमलकयिय प्रस्  ु गररएको छ । 

िाललका १  
लोक सेवा आयोगका काम, किकव्य िथा अधधकारहरूको ववकासक्रम 

सतंवधानको नाम 

नेपाल सरकार 

वैधातनक 

कानून, २००४ 

नेपालको 

अन्िररम शासन 

तवधान, २००७ 

नेपाल 

अतधराज्यको 

संतवधान, २०१५ 

नेपालको 

संतवधान, 

२०१९ 

नेपाल 

अतधराज्यको 

संतवधान, २०४७ 

नेपालको 

अन्िररम 

संतवधान,२०६३ 

नेपालको 

संतवधान 

(२०७२) 

आयोगका नाम 

काम/कििव्य 
दरिास्ि 

पररषद् 

पतललक सतभिस 

कतमशन 

लोक सेवा 

आयोग 

लोक सेवा 

आयोग 

लोक सेवा 

आयोग 

लोक सेवा 

आयोग 

लोक सेवा 

आयोग 

मनियि ी सेवयको पदिय 

मन्मुक्तकय लयमग उप्ुक्त 

उम्िेदवयर छनौट गना परीक्षय 

सञ्चयलन गने क ाव््  ोमकएको 
    *    

सरुक्षय मनकय्  थय संगमठ  

संस्थयकय पदिय किाचयरी 

छनौटकय लयमग मलमख  परीक्षय 

सञ्चयलन गने क ाव््  ोमकएको 
       

मनियि ी सेवयकय ि ासम्बन्धी 

कयनूनिय परयििा मदनुपने 

व््वस्थय 
       

मन्मुक्त, सरुवय, बढुवयकय 
मसद्धयन् िय परयििा मदनुपने 

व््वस्थय 
       

सेवय पररव ानिय उम्िेदवयरको 

उप्ुक्त य सम्बन्धिय परयििा 

मदनुपने व््वस्थय 
       

मनियि ी सेवयकय किाचयरीको 

अनुियसन र मवभयगी् सिय्िय 

परयििा मदनुपने व््वस्थय 
       

संगमठ  संस्थयकय किाचयरीको 

सेवय ि ा कयनून (मन्मुक्त, 

बढुवय, मवभयगी् सिय्) िय 

परयििा मदनुपने व््वस्थय 

      **   

सरुक्षय मनकय्कय पदिय मन्मुक्त 

र बढुवयसम्बन्धी कयनूनिय 

परयििा मदनुपने 
       

आ्ोगको परयििा मलन नपने 

व््वस्थय गना सक्ने व््वस्थय         

वयमर्ाक प्रम वेदन पेि गनुापने 

व््वस्थय 
       

* परामर्श लिन ेव्यवस्था मात्र      **ऐच्छिक 

नेपयलकय संमवधयनहरूिय लोक सेवय आ्ोगकय सम्बन्धिय गररएकय व््वस्थयहरू ्स प्रम वेदनको अनसुचूी १ िय अक्षरसाः 

उल्लेख गररएको छ । 
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१.२ गठन 

नेपयलको संमवधयनको भयग २३ को धयरय २४२ को उपधयरय (१) िय भएको लोक सेवय आ्ोगको गठनसम्बन्धी व््वस्थय 

अनसुयर आ्ोगिय अध््क्ष र अन्् चयरिनय सदस््हरू रहने प्रयवधयन छ । रयष्ट्रपम ले संवैधयमनक पररर्दक्ो मसर्यररसिय लोक 

सेवय आ्ोगकय अध््क्ष र सदस््को मन्मुक्त गने र ्सरी मन्मुक्त गदया आ्ोगकय सदस््हरूिध््े कम् ीिय पचयस प्रम ि  

सदस्् बीस वर्ा वय सो भन्दय बढी अवमधसम्ि कुनै सरकयरी सेवयिय रहकेय व््मक्तहरू िध््ेबयट र बयाँकी सदस््हरू मवज्ञयन, 

प्रमवमध, कलय, सयमहत््, कयननू, िनप्रियसन, सियिियस्त्र वय रयमष्ट्र् िीवनकय अन्् क्षेत्रिय िोध, अनसुन्धयन, अध््यपन वय 

अन्् कुनै िहत्वपणूा कय्ा गरी ख्यम  प्रयप्त गरेकय व््मक्तहरू िध््ेबयट मन्कु्त हुने व््वस्थय छ । ्सरी मन्मुक्त हुन ु अमघ 

सङ्घी् संसदकय दबुै सदनकय सदस््हरू रहने गरी सङ्घी् कयननू बिोमिि पन्र सदस््ी् सं्कु्त समिम  ियर्ा   संसदी् 

सनुवुयई हुने प्रयवधयन छ ।  

संमवधयनको प्रयवधयन अनसुयर अध््क्ष सिे  गरी ५ िनय ियत्र पदयमधकयरी रहने व््वस्थय भएकोिय ्ो संमवधयन लयगू हुनपुवूा 

आ्ोगिय सो भन्दय बढी संख्यिय पदयमधकयरीहरू कय्ार  रहकेो हुाँदय सयमबककय सय  िनय पदयमधकयरीहरूको मन्मुक्तलयई 

नेपयलको संमवधयनको धयरय ३०१ को उपधयरय (३) ले मनरन् र य मदने व््वस्थय गरेको छ ।  

१.३ काम, किकव्य र अधधकार 

मनियि ी सेवयको पदिय मन्मुक्तकय लयमग उप्कु्त उम्िेदवयर छनौट गना परीक्षय सञ्चयलन गनुा लोक सेवय आ्ोगको क ाव्् हनु े

व््वस्थय नेपयलको संमवधयनको धयरय २४३ िय गररएको छ । उक्त धयरयिै “मनियि ी सेवयको पद” भन्नयले सैमनक वय नेपयल 

प्रहरी वय सिस्त्र प्रहरी बल, नेपयलको किाचयरीको सेवयको पद  थय मनियि ी सेवयको पद होर्न भनी ऐन, बिोमिि  ोमकएको 

अन्् सेवयको पद बयहके नेपयल सरकयरकय अरु सबै सेवयको पद पने व््होरय स्पि पयररएको छ ।  

त््स् ै मनियि ी सेवयको पद बयहके नेपयली सेनय, नेपयल प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बल, नेपयल, अन्् सङ्घी् सरकयरी सेवय र 

संगमठ  संस्थयको पदिय पदपमू ाकय लयमग मलर्ने मलमख  परीक्षय सञ्चयलन गने मिम्िेवयरी लोक सेवय आ्ोगको हुने प्रयवधयन 

रहकेो छ ।  

उक्त क ाव्् एवं मिम्िेवयरीकय अलयवय मनम्न मवर््हरूिय लोक सेवय आ्ोगको परयििा मलनपुने व््वस्थय छाः 

 नेपयली सेनय, नेपयल प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बल, नेपयल र अन्् सङ्घी् सरकयरी सेवयकय पदिय बढुवय गदया अपनयउन ुपने 

सयियन्् मसद्धयन् को मवर््िय; 

 कुनै संगमठ  संस्थयको सेवयकय किाचयरीको सेवयकय ि ासम्बन्धी कयननू र त््स् ो सेवयकय पदिय बढुवय र मवभयगी् 

कयरबयही गदया अपनयउन ुपने सयियन्् मसद्धयन् को मवर््िय; 

 सङ्घी् मनियि ी सेवयको ि ासम्बन्धी कयननूको मवर््िय; 

 सङ्घी् मनियि ी सेवय वय पदिय मन्मुक्त, बढुवय र मवभयगी् कयरबयही गदया अपनयउन ुपने मसद्धयन् को मवर््िय; 

 सङ्घी् मनियि ी सेवयको पदिय छ िमहनयभन्दय बढी सि्कय लयमग मन्ुमक्त गदया उम्िेदवयरको उप्ुक्त यको मवर््िय; 

 कुनै एक प्रकयरको सङ्घी् मनियि ी सेवयको पदबयट अको प्रकयरको सङ्घी् मनियि ी सेवयको पदिय वय अन्् 

सरकयरी सेवयबयट सङ्घी् मनियि ी सेवयिय सरुवय वय बढुवय गदया वय कुनै प्रदिेको मनियि ी सेवयको पदबयट 

सङ्घी् मनियि ी सेवयको पदिय वय सङ्घी् मनियि ी सेवयको पदबयट प्रदिे मनियि ी सेवयको पदिय सेवय पररव ान 

वय स्थयनयन् रण गदया उम्िेदवयरको उप्कु्त यको मवर््िय; 
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 लोक सेवय आ्ोगको परयििा मलन ुनपने अवस्थयको पदिय बहयल रहकेो किाचयरीलयई लोक सेवय आ्ोगको परयििा 

मलन ुपने अवस्थयको पदिय स्थय्ी सरुवय वय बढुवय गने मवर््िय; र 

 सङ्घी् मनियि ी सेवयको किाचयरीलयई मदर्ने मवभयगी् सिय्को मवर््िय । 

्स् ै नेपयल सरकयरबयट मनवमृत्तभरण पयउने कुनै पमन पदिय लोक सेवय आ्ोगको परयििा मवनय स्थय्ी मन्मुक्त नगररने व््वस्थय 

सिे  संमवधयनको धयरय २४३ को उपधयरय (५) िय गररएको छ ।  

१.३.१ न्याय सेवासम्बन्धी अधधकार 

न््य् सेवयको रयिपत्रयङ्मक  पदिय मन्मुक्त, सरुवय, बढुवय गना वय त््स् ो पदिय वहयल रहकेो कुनै किाचयरीलयई मवभयगी् 
सिय्को मसर्यररस गना नेपयलको संमवधयनको धयरय १५४ िय न््य् सेवय आ्ोगको व््वस्थय गररएको छ । सोही धयरयिय लोक 

सेवय आ्ोगको अध््क्ष न््य् सेवय आ्ोगको सदस्् रहने व््वस्थय रहकेो छ । न््य् सेवयको रयिपत्रयङ्मक  पदिय मन्मुक्त 

गदया खलुय र आन् ररक प्रम ्ोमग यत्िक परीक्षय मलने मिम्िेवयरी सिे  लोक  सेवय आ्ोगको हुने प्रयवधयन रहकेो छ । त््स्  ै

सङ्घी् न््य् सेवयको रयिपत्र अनङ्मक  पदबयट सोही सेवयको रयिपत्रयङ्मक  पदिय बढुवय गदया नेपयल सरकयरले लोक सेवय 

आ्ोगको मसर्यररस बिोमिि गनुापने व््वस्थय छ ।  

१.३.२ प्रविवदेन 

संमवधयन बिोमिि गमठ  संवैधयमनक मनकय्हरूले आरू्ले गरेको कयि कयरबयहीको वयमर्ाक प्रम वेदन रयष्ट्रपम  सिक्ष पेि 

गनुापने व््वस्थय नेपयलको संमवधयनको धयरय २९४ िय रहकेो छ । लोक सेवय आ्ोगले मव.सं. २०१६ सयलदमेख हरेक वर्ा 

आफ्नो वयमर्ाक प्रम वेदन रयष्ट्रप्रिखु सिक्ष पेि गद ैआएको छ ।  

१.४ सङ्घीय शासन प्रणालीमा लोक सेवा आयोग 

सयमबकको एकयत्िक ियसन व््वस्थयलयई नेपयलको संमवधयनले सङ्घी् ियसन प्रणयलीिय रुपयन् रण गरेको छ । संमवधयनको 

धयरय ५६ ले सङ्घी् लोक यमन्त्रक गण न्त्र नेपयलको िलू संरचनय संघ, प्रदिे र स्थयनी्  ह गरी  ीन  हको हुने व््वस्थय 

गरेको छ । नेपयलको संमवधयनको भयग २३ िय लोक सेवय आ्ोगसम्बन्धी व््वस्थय गररएको छ । संमवधयनको धयरय २४२ िय 

‘लोक सेवय आ्ोग’ र धयरय २४४ िय ‘प्रदिे लोक सेवय आ्ोग’सम्बन्धी व््वस्थय गरी सङ्घी् संरचनय अनरुुप संघ र प्रदिे 

 हिय लोक सेवय आ्ोगकय संरचनयत्िक प्रबन्ध भएको छ । लोक सेवय आ्ोगकय कयि, क ाव्् र अमधकयरहरू संमवधयनको 

धयरय २४३ िय व््वस्थय गररएको छ भने प्रत््ेक प्रदिेिय रहने प्रदेि लोक सेवय आ्ोगको गठन, कयि, क ाव्् र अमधकयरहरू 

प्रदिे कयननू बिोमिि हुने व््वस्थय गररएको छ । उक्त कयननू  िुािय गने प्र्ोिनको लयमग सङ्घी् संसदले कयननू बनयई 

आधयर र ियपदण्ड मनधयारण गने व््वस्थय सिे  गररएको छ । 
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पररच्छदे २ 

आयोगको कायकसम्पादनका आधारहरू 

 

२.१ संस्थागि प्रबन्ध 

२.१.१ संतवधान 

नेपयलको संमवधयनको भयग २३ िय गररएको लोक सेवय आ्ोगको गठन  थय कयि, क ाव्् र अमधकयर एवं प्रदिे लोक सेवय 

आ्ोगसम्बन्धी व््वस्थयले आ्ोगलयई कय्ासम्पयदनको संवैधयमनक आधयर प्रदयन गरेको छ । नेपयलको संमवधयनले लोक 

सेवय आ्ोगको कयि, क ाव्् र अमधकयरको क्षेत्र मवस् यर गरेको छ । मनियि ी सेवयको पदकय अलयवय अन्् सरकयरी सेवय, 

सङ्घी् सरकयरी सेवय, सरुक्षय मनकय् (नेपयली सेनय, नेपयल प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बल, नेपयल)  थय संगमठ  संस्थयहरूको पदिय 

पदपमू ाकय लयमग मलर्ने मलमख  परीक्षयहरू लोक सेवय आ्ोगल ेसञ्चयलन गन ेव््वस्थय छ । सङ्घी् मनियि ी सेवय, सरुक्षय 

मनकय्,  थय संगमठ  संस्थयको किाचयरी व््वस्थयपनकय मवमभन्न मवर््िय लोक सेवय आ्ोगको परयििा मलनपुने व््वस्थयहरू 

गररएकय छन ्।  

२.१.२ कानूनहरू 

संमवधयनको धयरय २४३ को उपधयरय (९) ले आ्ोगकय अन्् कयि, क ाव्् र अमधकयरहरू सङ्घी् कयननू बिोमिि हुन े

व््वस्थय सिे  गरेको छ । हयल नेपयलको सङ्घी् संरचनय अन् गा  संघ र प्रदिे  हहरू संस्थयग  हुने क्रििै रहकेो सन्दभािय 

संमवधयनको संक्रिणकयलीन व््वस्थय अन् गा  लोक सेवय आ्ोगले सयमबकको लोक सेवय आ्ोग ऐन, २०६६ लयई नै 

आफ्नो कय्ासम्पयदनको कयननूी आधयरकय रुपिय मलदैं आफ्नय कयि कयरबयहीहरू सचुयरु गरररहकेो छ । नेपयलको संमवधयनिय 

उमल्लमख  लोक सेवय आ्ोगकय संवैधयमनक अमधकयरहरूको प्रचलनको लयमग सङ्घी् कयननू बन्नपुने हनु्छ ।  

आ्ोगले आफ्नो कय्ासम्पयदनको मसलमसलयिय हयल प्र्ोग गद ैआएकय िखु् कयननू एवं कय्ामवमधहरूको सचूी दहेय् 

अनसुयर रहकेो छाः 

 लोक सेवय आ्ोग ऐन, २०६६  थय लोक सेवय आ्ोग मन्ियवली, २०६७ 

 मनियि ी सेवय ऐन, २०४९  थय मनियि ी सेवय मन्ियवली, २०५० 

 नेपयल स्वयस्थ्् सेवय ऐन, २०५३  थय नेपयल स्वयस्थ्् सेवय मन्ियवली, २०५५ 

 व््वस्थयमपकय-संसद समचवयल्सम्बन्धी ऐन, २०६४  थय व््वस्थयमपकय-संसद समचवयल् किाचयरी प्रियसन 

मन्ियवली, २०६५ 

 मवमभन्न सेवय, सिहू सञ्चयलनसम्बन्धी प्रचमल  ऐन  थय मन्ियवलीहरू, 

 लोक सेवय आ्ोग (कय्ा सञ्चयलन) मनदमेिकय, २०६७ 

 लोक सेवय आ्ोगकय पदयमधकयरी एवं दक्ष/मवज्ञ र किाचयरीहरूको आचयरसंमह य, २०६९ 

 संगमठ  संस्थयकय किाचयरीकय सेवयकय ि ासम्बन्धी कयननू, बढुवय र मवभयगी्  कयरबयहीसम्बन्धी सयियन्  ्मसद्धयन् , २०७४ 
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nf]s ;]jf cfof]u 

;lrj 

 s]Gb|Lo sfof{nosf 
dxfzfvfx? 

k/LIff dxfzfvf 

;'/Iff lgsfo tyf ;+ul7t 
;+:yf dxfzfvf 

k|Zg kl/dfh{g Pj+ cGtjf{tf{ 
tyf l;kmfl/; dxfzfvf 

k|zf;g tyf of]hgf 
dxfzfvf 

k/LIf0f k|ljlw tyf 
kf7\oqmd dxfzfvf 

sfg"g dxfzfvf 

b/vf:t Joj:yfkg 
s]Gb| 

k"jf{~rn If]qLo 
lgb]{zgfno, wgs'6f 

d]rL c~rn sfof{no, 
O{nfd 

;u/dfyf c~rn 
sfof{no, lbQm]n 

dWodf~rn If]qLo 
lgb]{zgfno, sf7df8f}+ 

hgsk'/ c~rn 
sfof{no, hn]Zj/ 

gf/fo0fL c~rn 
sfof{no, x]6f+}8f 

klZrdf~rn If]qLo 
lgb]{zgfno, kf]v/f 

n'lDjgL c~rn 
sfof{no, j'6jn 

wjnflu/L c~rn 
sfof{no, jfUn'8 

dWoklZrdf~rn If]qLo 
lgb]{zgfno, ;'v]{t 

/fKtL c~rn 
sfof{no, bfª 

s0ff{nL c~rn 
sfof{no, h'Dnf 

;'b"/ klZrdf~rn If]qLo 
lgb]{zgfno, lbkfon 

dxfsfnL c~rn 
sfof{no, dx]Gb\gu/ 

 लोक सेवय आ्ोगबयट ियरी मवमभन्न मनदमेिकय  थय लोक सेवय आ्ोगकय सि्–सि्कय मनणा्हरू, 

 लोक सेवय आ्ोगबयट प्रम पयमद  मवमभन्न मसद्धयन् हरू, 

 सरुक्षय मनकय्  थय संगमठ  संस्थयहरूसाँग सम्बमन्ध  ऐन, मन्ि, मवमन्ियवलीहरू 

 लोक सेवय आ्ोगको कय्ासम्पयदनसाँग सम्बमन्ध  अन्् प्रचमल  ऐन, मन्ि र मनदमेिकयहरू । 

२.२ संगठनात्मक संरचना 

केन्री् कय्याल्, पयाँचवटय क्षते्री् मनदिेनयल्हरू, नौवटय अञ्चल कय्याल्हरू र एउटय दरखयस्  व््वस्थयपन केन्रको 

बेग्लय–बेग्लै संगठनयत्िक संरचनय ियर्ा   ्लोक सेवय आ्ोगले आफ्नय कयि कयरबयहीहरू सञ्चयलन गरररहकेो छ ।  

केन्री् कय्याल्बयट आ्ोगको समचवयल्को कय्ासम्पयदन हुन्छ भने आ्ोगबयट प्रत््य्ोमि  अमधकयरको अधीनिय रही 

सयमबक पयाँच मवकयस क्षेत्रिय रहकेय क्षेत्री् मनदिेनयल्हरू, नौ वटय अञ्चलहरूिय अवमस्थ  अञ्चल कय्याल्हरू र 

कयठियडौंिय रहकेो दरखयस्  व््वस्थयपन केन्रवयट कय्ासम्पयदन हुने गरेको छ । प्रत््ेक क्षेत्री् मनदिेनयल्िय रयिपत्रयङ्मक  

प्रथि श्रेणीको क्षेत्री् मनदिेक, अञ्चल कय्याल्हरू र दरखयस्  व््वस्थयपन केन्रिय रयिपत्रयङ्मक  मद्व ी् श्रेणीको मनदिेक 

(कय्याल् प्रिखु) रहने गरी दरबन्दी कय्ि गररएको छ । क्षेत्री् मनदिेनयल् रहकेो अञ्चलिय भने अञ्चल कय्याल्ले गन े

कय्ा पमन सम्बमन्ध  क्षेत्री् मनदेिनयल्बयटै हुने व््वस्थय मिलयर्एको छ । 

दगुाि, भौगोमलक दृमिले मवकट  थय ्य य्य  समुवधय नपगुेकय र परीक्षयथी संख्य अमधक भएकय  र आ्ोगकय कय्याल् 

नभएकय केही मिल्लय एवं सहरी क्षेत्रहरूिय परीक्षयथीहरूलयई सहि होस ्भन्ने िनसय्ले परीक्षय केन्र कय्ि गने व््वस्थय 

मिलयर्एको छ । ्सरी परीक्षय सञ्चयलन गना सरुू गररएकय िहर/मिल्लयहरूिय हुम्लय, डोल्पय, लयहयन (मसरहय) र वीरगन्ि 

(पसया) पदाछन ्। परीक्षयथीको चयपलयर्ा दृमिग  गद ैमवमभन्न स्थयनहरूिय उपकेन्रको व््वस्थय गरी मलमख  परीक्षयहरू सञ्चयलन 

गने गररएको छ ।  

लचत्र १ 
लोक सेवा आयोगको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

k/LIff s]Gb|, pks]Gb|x? s'n b/aGbL $)@ 
s]Gb|Lo sfof{no @)$ 

If]qLo lgb]{zgfnox? () 

c~rn sfof{nox? (^ 

b/vf:t Joj:yfkg s]Gb|  !@ 
 



 

 

 लोक सेवय आ्ोगको ५८औ ंवयमर्ाक प्रम वेदन 

 

8 

२.३ कायकसम्पादनका आधारहरू 

२.३.१ योग्यिाको तसद्धान्ि (Principle of Merit) 

आ्ोगबयट कुनै पमन पदकय लयमग सञ्चयलन हुने परीक्षयहरूिय अव्वल ठहने उम्िेदवयरलयई ियत्र मन्मुक्तको लयमग मसर्यररस 

गररन्छ । सम्बमन्ध  पदको कय्ासम्पयदन गना आवश््क पने ज्ञयन, सीप, िनोभयव आमदको परीक्षण गने गरी पयठ््क्रि मनियाण 

हुने र सोही पयठ््क्रि बिोमिि परीक्षय सञ्चयलन हुने हुाँदय मन्मुक्तकय लयमग मसर्यररस हुने उम्िेदवयर सो पदको 

कय्ासम्पयदनकय लयमग क्षि यवयन हुने मवश्वयस गररन्छ ।  

२.३.२ स्वच्छिाको तसद्धान्ि (Principle of Fairness) 

आ्ोगकय सम्पणूा कयि कयरबयहीहरूिय र्ियन्दयरर य, मिम्िेवयरीपन, मवश्वसनी् य र उत्तरदयम्त्व समुनमि  गररन्छ । आ्ोगल े

मलने मनणा् हरू र िय ह कय कय्याल्हरूबयट सञ्चयलन हुन े मक्र्यकलयपलयई मविदु्ध रुपले स्वच्छ र वस् पुरक बनयउन 

आवश््क संस्थयग , संरचनयग  एवं कय्ामवमधग  प्रबन्ध गररन्छ ।  

२.३.३ तनष्पक्षिाको तसद्धान्ि (Principle of Impartiality) 

आ्ोगले मलने मनणा् हरू पवूयाग्रह रमह  हुन्छन ्। आ्ोगकय मनणा् र परीक्षयसम्बन्धी कयिकयरबयहीबयट कोही कसैलयई अन््य् 

नहुनेिय पणूा सिग य अपनयर्न्छ भने कुनैपमन ढंगले कसैलयई पमन पक्षपय  गररंदनै ।  

२.३.४ समान अवसरको तसद्धान्ि (Principle of Equal Opportunity) 

आ्ोगबयट हनुे मवज्ञयपनिय सम्बमन्ध  पदकय लयमग ्ोग्् य पगु्ने नेपयली नयगररकको पहुाँच समुनमि  गना आवश््क प्रबन्ध 

मिलयर्न्छ । सम्बमन्ध  मवज्ञयपनकय लयमग  ोमकएको ्ोग्् य पगु्ने सबैलयई दरखयस्  पेि गना सियन अवसर प्रदयन गररन्छ ।  

२.३.५ तिअन्ध तसद्धान्ि (Principle of Double Blind) 

पदपमू ा प्रमक्र्यको कुनै एक गोट् चरणिय संलग्न हुने पदयमधकयरी, मवज्ञ वय किाचयरीलयई सो प्रमक्र्यको अन्् चरणिय संलग्न 
गरयर्दनै र ियनकयरी सिे  मदर्दनै । उत्तरपमुस् कय परीक्षण गने परीक्षकले कुन परीक्षयथीको उत्तरपमुस् कय परीक्षण गरेको हो, पत्त ै
पयउाँदनैन ्। प्रयप्तयङ्क  यमलकीकरण गने किाचयरी कुन प्रयप्तयङ्क कसको हो भन्ने वयरेिय पणूा ाः अनमभज्ञ रहन्छ । अन् वया या 

समिम कय सदस््हरू अन् वया या मदाँद ै गरेको उम्िेदवयरको मलमख  परीक्षयको प्रयप्तयङ्ककय बयरेिय पणूा ाः अनमभज्ञ रहन्छन ्। 

त््स् ै आ्ोगकय हरेक िहयियखयहरूलयई मवमििीकृ  मिम्िेवयरी प्रदयन गररएको हुन्छ । कुनै एक िहयियखय/ियखयको 

कय्ासम्पयदनको गोट् यिय अको िहयियखय/ियखयको पहुाँच र संलग्न य रहाँदनै ।  

२.३.६ पररचय–शून्यिाको तसद्धान्ि (Principle of Identity Masking) 

उत्तरपमुस् कय परीक्षण गनुा अमघ दोहोरो सङ्के ीकरण प्रमक्र्य ियर्ा   उक्त उत्तरपमुस् कयबयट दरखयस्  मदने उम्िेदवयरको पररच् 

अलग गररन्छ । ्सबयट उत्तरपमुस् कयको मनष्ट्पक्ष र मनवै्मक्तक परीक्षण समुनमि  हुन्छ । त््स् ै उत्तरपमुस् कय परीक्षण पिय  ्

वै्मक्तक पमहचयन मवहीन रुपिय प्रयप्तयङ्कको  यमलकय  ्यर पयररन्छ । अन् वया या लगय्  छनौट प्रमक्र्यकय सम्पणूा परीक्षयकय 

अकंहरू एकीकृ  गरे पिय  ्ियत्र छनौट हुने उम्िेदवयरको वै्मक्तक पमहचयन मडकोमडङ्ग प्रमक्र्य ियर्ा   पत्तय लगयर्न्छ ।  
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२.३.७ असंलग् निाको तसद्धान्ि (Principle of Non-Involvement) 

आ्ोगकय पदयमधकयरी, किाचयरी वय मवज्ञकय नय ेदयर आ्ोगबयट सञ्चयमल  कुनै पमन परीक्षयिय उम्िेदवयर भएको अवस्थयिय 

त््स् य पदयमधकयरी, किाचयरी वय मवज्ञलयई उक्त परीक्षयको सम्पणूा प्रमक्र्यिय संलग्न नहुने प्रणयली समुनमि  गररन्छ ।  

२.३.८ गोपनीयिाको तसद्धान्ि (Principle of Secrecy) 

परीक्षय प्रणयलीलयई पणूा ाः मवश्वसनी् बनयउने प्र्ोिनको लयमग पदपमू ा प्रमक्र्यकय मवमभन्न चरणहरूिय आ्ोगले गोपनी् य 

कय्ि रयखदछ । आ्ोगबयट मलर्ने परीक्षयकय प्रश्नपत्रहरूको पररियिान र छनौटको कय्ा पणूा गोट् रहन्छ । परीक्षयथीको 

मलमख  परीक्षयको प्रयप्तयङ्क अमन् ि नम िय प्रकयिन हुने बेलयसम्ि गोट् रहन्छ । आ्ोगको अनलयईन डयटयवेसिय रहकेय 

व््मक्तग  सचूनयहरू गोट् रहकेो सुमनमि  गररन्छ । ्सरी पदपमू ा प्रमक्र्यकय अमधकयंि चरणहरूिय पणूा गोपनी् यकय 

सयथसयथै गुणस् री् य समुनमि  गररन्छ ।  

२.४ कायकसम्पादन प्रवक्रया र कायकप्रवाह 

मनियि ी सेवयको पदिय उप्कु्त उम्िेदवयर मसर्यररस गना  थय सरुक्षय मनकय् र संगमठ  संस्थयकय मवमभन्न पदहरूिय उप्कु्त 

उम्िेदवयर छनौट गनाको लयमग मलमख  परीक्षय सञ्चयलन गना आ्ोगले अवलम्बन गरेको कय्ाप्रमक्र्य र कय्ाप्रवयहलयई  ल 

उल्लेख गररएको छ ।  

२.४.१ वातषिक कायििातलका 

आ्ोगले हरेक आमथाक वर्ाकय लयमग पदपमू ासम्बन्धी वयमर्ाक कय्ा यमलकय सयवािमनक गदाछ । मनियि ी सेवयकय लयमग र 

सरुक्षय मनकय्  थय संगमठ  संस्थयकय लयमग दईु बेग्लयबेग्लै कय्ा यमलकय  ्यर गरी लयग ूगररन्छ ।  

२.४.२ तवज्ञापन प्रकाशन 

मनियि ी सेवयको हकिय कय्ा यमलकयिय मनधयारर  सि्िय सम्बमन्ध  िन्त्रयल्, मवभयग र कय्याल्ले ररक्त दरबन्दी 

अनसुयरको पद, सेवय, सिहू र श्रणेी सिे  खलु्ने गरी ियग आकृम  र्यरयि भरी पठयउन ुपदाछ । सो ियगकय आधयरिय प्रम ि  

मनधयारण गरी बढुवय, आन् ररक प्रम ्ोमग य, खलुय  थय सियवेिी सिहूहरूिय पदसंख्य छुट््यई मलमख  परीक्षय हुने मिम  र 

सि् मनधयारण गरी आ्ोगले मवज्ञयपन/सचूनय प्रकयिन गरी दरखयस्  आह्वयन गदाछ । ्स् ो सचूनय/मवज्ञयपन गोरखयपत्र  थय 

अनलयर्नबयट सिे  प्रकयिन गररन्छ । 

सरुक्षय मनकय् र संगमठ  संस्थयको हकिय कय्ा यमलकयिय मनधयारर  सि्िय पदपमू ाको मवज्ञयपन गनाकय लयमग सम्बमन्ध  

संस्थयले आ्ोगिय सहिम कय लयमग ियग गदाछन् । आ्ोगको सहिम  प्रयप्त भैसकेपमछ सम्बमन्ध  संस्थयले नै पदपमू ाकय लयमग 

मवज्ञयपन प्रकयिन गदाछन् ।  

२.४.३ दरिास्ि सङ्कलन 

मवज्ञयपन प्रकयिन भएपमछ सचूनयिय मदर्एको म््यदमभत्र मनियि ी सेवय  र्ा कय खलुय  थय आन् ररक प्रम ्ोमग य  र्ा कय 

मवज्ञयपनिय अनलयर्न ियर्ा   दरखयस्  संकलन गररन्छ भने बढुवय  र्ा कय दरखयस्  र्यरयि आ्ोगकय कय्याल्िय नै बझुयउनु 

पदाछ । सरुक्षय मनकय्  थय संगमठ  संस्थयकय पदकय हकिय भने सम्बमन्ध  संस्थयले नै दरखयस्  संकलन गदाछन ्। 
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लचत्र नं. २ 
पदपूविि सम्बन्धी कायकप्रवाह 

 

२.४.४ तलतिि परीक्षा 

मवज्ञयपन प्रकयिन भएसाँगै मवज्ञयमप  पदहरूको परीक्षय सञ्चयलनको लयमग मवज्ञहरूको सेवय मलई प्रश्नपत्र  ्यर गररन्छ । 

मनियि ी सेवय र सरुक्षय मनकय्  थय संगमठ  संस्थयकय मवज्ञयमप  पदकय लयमग  ोमकएको मिम िय आ्ोगले परीक्षय सञ्चयलन 

गदाछ ।  

२.४.५ उत्तरपुतस्िका सङ्केिीकरण र परीक्षण 

मलमख  परीक्षय सञ्चयलन भएपमछ सम्बमन्ध  उम्िेदवयरहरूको उत्तरपमुस् कयिय दईु अलग चरणिय प्रथि र मद्व ी् सङ्के  

नम्बर रयखी सङ्के ीकरण गररन्छ र उम्िेदवयरको व््मक्तग  मववरण उत्तरपमुस् कयबयट अलग गरी गोट् रुपिय रयमखन्छ ।  

jflif{s sfo{tflnsf 

k|ltzt lgwf{/0f 

kf7\oqmd lgdf{0f / kl/dfh{g kbk"lt{sf nflu dfu 

lj1fkg/;"rgf 

k|sfzg 

lnlvt k/LIff 

;~rfng 

sRrf k|Zgkq lgdf{0f 

k|Zgkq kl/dfh{g 

b/vf:t ;+sng lj1 

pQ/k'l:tsfdf 

bf]xf]/f] ;+s]t 

klxnf] sf]8 

bf];|f] sf]8 

pQ/k'l:tsf k/LIf0f lj1 lj1 

l8sf]l8Ë 

glthf tof/L 

lnlvt k/LIffsf] 

glthf k|sfzg 

cGtjf{tf{ 

 dfdnf cWoog -;x;lrj_ 

 k|:t'tLs/0f -;x;lrj_  

 ;fd"lxs 5nkmn -zf=c= jf ;f] ;/x_ 

 k|of]ufTds k/LIff -s=c=, ;=s=c= / 

cGo ;LkhGo kbx?_ 

 ;Lk k/LIf0f -zf=c=, gf=;'=, d=lj=sf=, 

;=d=lj=sf= cflb_ 

lj1 

cGtjf{tf{ 

;ldlt 

l;kmfl/; 
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२.४.६ तलतिि परीक्षा नतिजा, अन्िवाििाि र तसफाररस 

मवज्ञहरूबयट उत्तरपमुस् कय परीक्षण गरयई उम्िेदवयरले प्रयप्त गरेको प्रयप्तयङ्क  थय ियग पदसंख्यको  लुनयिय आ्ोगको 

कय्ासञ्चयलन मनदमेिकयिय उल्लेमख  व््वस्थयकय आधयरिय ियग पदभन्दय मनमि  थप संख्यिय सम्बमन्ध  मवज्ञयपनिय 

अमधक ि अकं प्रयप्त गनेहरूको नयि सियवेि गरी मलमख  परीक्षयको नम िय प्रकयिन गररन्छ । सरुक्षय मनकय् र संगमठ  

संस्थयको हकिय मलमख  परीक्षय नम िय प्रकयिनकय लयमग उम्िेदवयरको सचूी  ्यर पयरी सम्बमन्ध  मनकय्िय पठयर्न्छ । 

मनियि ी सेवयको हकिय मलमख  परीक्षयिय छनौट भएकय उम्िेदवयरहरूको अन् वया या एवं सम्बमन्ध  पदको पयठ््क्रि ्ोिनय 

बिोमििकय प्र्ोगयत्िक परीक्षय, ियिलय अध्््न (Case Study) एवं प्रस्  ुीकरण सिे को परीक्षय सञ्चयलन हुन्छन ्। ्सरी 

अन् वया या लगय्  उक्त सबै परीक्षयिय प्रयप्त अङ्क र मलमख  परीक्षयको प्रयप्तयङ्कको कूल ्ोगकय आधयरिय अमधक ि अङ्क 

प्रयप्त गने उम्िेदवयरहरूलयई स्थय्ी मन्मुक्तको लयमग मसर्यररस गररन्छ । सरुक्षय मनकय्  थय संगमठ  संस्थयहरुले अन् वया या 
 थय मसर्यररसको कय्ा आर्ैं  गदाछन ्। 

२.५ कायकववभािन र अधधकार प्रत्यायोिन 

लोक सेवय आ्ोग ऐन, २०६६ को दर्य ५ बिोमिि आ्ोगले सम्पयदन गनुापने कयिको कय्ा मवभयिन आ्ोगको मनणा्  

बिोमिि हुने व््वस्थय छ । लोक सेवय आ्ोगले आफ्नो कयि, क ाव्् र अमधकयर िध््े कुनै कयि, क ाव्् र अमधकयर 
आ्ोगको अध््क्ष वय कुनै सदस्् वय नेपयल सरकयरको किाचयरीलयई  ोमकएको ि ाको अधीनिय रही प्र्ोग  थय पयलन गने 

गरी प्रत््य्ोिन गना सक्ने व््वस्थय नेपयलको संमवधयनको धयरय २४३ को उपधयरय (८) िय गररएको छ ।  

लोक सेवय आ्ोग ऐन, २०६६ को दर्य ५ बिोमिि आन् ररक कय्ासम्पयदनकय लयमग एवं बयह्य मनकय्हरूिय लोक सेवय 

आ्ोगको प्रम मनमधत्व गना अध््क्ष  थय सदस््हरूको कय्ा मवभयिन  लको  यमलकयिय उल्लेख गररएको छ ।  

िाललका २ 
आन्तररक कायक ववभािन 

क्र.स.ं पदातधकारीको नाम तजम्मेवारी 

१. अध््क्ष श्री उिेि प्रसयद िैनयली  
अन् वया या  थय मसर्यररस 

प्रियसन  

२. सदस्् श्री मबन्रय हयडय (भट्टरयई) 
उिरुी  थय मवभयगी् सिय् परयििा 

प्रश्नपत्र पररियिान (अप्रय.) 

३. सदस्् डय. गोमवन्द प्रसयद कुसिु 

नीम  मन्ि  थय परयििा 

प्रश्नपत्र पररियिान (प्रय.) 

मलमख  परीक्षय नम िय  ्यरी (अप्रय.) 

४. सदस्् श्री श्रीपरुुर् ढकयल 

सचूनय  थय प्रकयिन 

मलमख  परीक्षय नम िय प्रकयिन (Optical Mark Reader प्रमवमधबयट प्रकयिन 

हुने नम िय सिे ) 
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क्र.स.ं पदातधकारीको नाम तजम्मेवारी 

५. सदस्् श्री अिोक कुियर झय  
पयठ््क्रि  थय िलू््यङ्कन  

परीक्षण प्रमवमध  थय अनसुन्धयन 

६. सदस्् श्री ब्रहि दवे रय्  
परीक्षय सञ्चयलन (प्रयमवमधक) 

मलमख  परीक्षय नम िय  ्यरी (प्रयमवमधक) 

७. सदस्् श्री कृष्ट्ण चन्र झय 
परीक्षय सञ्चयलन (अप्रयमवमधक) 

्ोिनय  थय सिन्व् 

नोटाः ियमथ उमल्लमख  कय्ामवभयिन अनसुयर सरुक्षय मनकय्  थय संगमठ  संस्थय र्ा को    ्    ् कय्ा मवभयिन सिे  

सम्बमन्ध  पदयमधकयरीबयट हुने व््वस्थय रहकेो छ । 

िाललका ३ 
बाह्य धनकायगि कायक ववभािन 

क्र.स.ं पदातधकारीको नाम प्रतितनतधत्व गनि िोतकएका तनकाय 

१. 
अध््क्ष श्री उिेि 

प्रसयद िैनयली 

मिक्षक सेवय आ्ोग पदयमधकयरी मसर्यररस समिम  – अध््क्ष 

मनियि ी सेवय ऐन, २०४९ को दर्य २०(१) बिोमििको समचव बढुवय समिम  – 

अध््क्ष 

सयवािमनक संस्थयन मनदेिन बोडाकय पदयमधकयरी मन्ुमक्त मसर्यररस समिम  – अध््क्ष 

सयवािमनक संस्थयन कय्ाकयरी प्रिुख मन्ुमक्त मसर्यररस समिम  – अध््क्ष 

न््य् सेवय आ्ोग – सदस्् 

रयमष्ट्र् परीक्षय वोडा अध््क्ष मसर्यररस समिम  – अध््क्ष  

नेपयल प्रियसमनक प्रमिक्षण प्रम ष्ठयन पररर्द् – सदस्् 

२. 
सदस्् श्री मबन्रय हयडय 

(भट्टरयई) 

प्रहरी मन्ियवली, २०७१ को मन्ि १० बिोमिि प्रहरी सेवय पदपूम ा समिम  – 

अध््क्ष 

मनियि ी सेवय ऐन, २०४९ को दर्य २०(१) बिोमिि समचव बढुवय समिम  – 

सदस्् 

सयवािमनक संस्थयन कय्ाकयरी प्रिुख मन्ुमक्त मसर्यररस समिम  – सदस्् 

देहय्कय मनकय्िय मनियि ी सेवय ऐन , २०४९ को दर्य २०(१क) बिोमििको 

वढुवय समिम –अध््क्ष  

 सूचनय  थय सञ्चयर िन्त्रयल् 

 भूमिसुधयर  थय व््वस्थय िन्त्रयल्  

 मिक्षय िन्त्रयल् 

– प्रयमवमधक मिक्षय  थय व््वसयम्क  यमलि पररर्द् – सदस्् 

– िध््पमिियञ्चल मवश्वमवद्ययल् सेवय आ्ोग – सदस्् 

३. 

 

 

सदस्् डय. गोमवन्द 

प्रसयद कुसिु 

 

मनियि ी सेवय ऐन, २०४९ को दर्य २०(१) बिोमििको समचव बयहेककय अन्् 

रयिपत्रयङ्मक  पदिय बढुवय समिम  – अध््क्ष 

व््वस्थयमपकय–संसद समचवयल्सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दर्य ३५ (४) बिोमिि 

बढुवय समिम  – अध््क्ष  

व््वस्थयमपकय-संसद समचवयल्सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दर्य २७ बिोमिि बढुवय 

समिम  – अध््क्ष 
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क्र.स.ं पदातधकारीको नाम प्रतितनतधत्व गनि िोतकएका तनकाय 

 

 

 

 

 

 

 

सदस्् डय. गोमवन्द 

प्रसयद कुसिु 

दहेय्कय मनकय्िय मनियि ी सेवय ऐन, २०४९ को दर्य २० (१क) बिोमििको वढुवय 

समिम –अध््क्ष  

 पररयष्ट्र िन्त्रयल्  

 सयियन्् प्रियसन िन्त्रयल्  

 अथा िन्त्रयल्  

 सहरी मवकयस िन्त्रयल् 

– सैमनक ऐन, २०६३ को दर्य १२ बिोमिि अमधकृ   हको पदपमू ा मसर्यररस समिम  

अध््क्ष 

– पयटन स्वयस्थ्् मवज्ञयन प्रम ष्ठयन, पदपमू ा समिम  – अध््क्ष 

– नेपयल संस्कृ  मवश्वमवद्ययल् सेवय आ्ोग – सदस्् 

४. 
सदस्् श्री श्रीपरुुर् 

ढकयल 

मनियि ी सेवय ऐन, २०४९ को दर्य २०(१) बिोमििको समचव बयहकेकय अन्् 

रयिपत्रयङ्मक  पदिय बढुवय समिम –सदस््  

सिस्त्र प्रहरी सेवय आ्ोग (सिस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दर्य ११ बिोमिि) – अध््क्ष 

दहेय्कय मनकय्िय मनियि ी सेवय ऐन, २०४९ को दर्य २० (१क) बिोमििको वढुवय 

समिम –अध््क्ष  

 संस्कृम , प्ाटन  थय नयगररक उड्ड्न िन्त्रयल्  

 भौम क पवूयाधयर  थय ्य य्य  िन्त्रयल्  

 उिया िन्त्रयल्  

 पिपुन्छी मवकयस िन्त्रयल् 

 – सदूरु पमिियञ्चल मवश्वमवद्ययल् सेवय आ्ोग – सदस्् 

 – संगी   थय नयट्् प्रज्ञय प्रम ष्ठयन सेवय आ्ोग – अध््क्ष 

५. 
सदस्् श्री अिोक 

कुियर झय 

स्वयस्थ्् सेवय ऐन, २०५३ को दर्य २५ बिोमिि बढुवय समिम  – अध््क्ष 

दहेय्कय मनकय्िय मनियि ी सेवय ऐन, २०४९ को दर्य २० (१क) बिोमििको वढुवय 

समिम –अध््क्ष  

 कयननू, न््य्  थय संसदी् ियमिलय िन्त्रयल्  

 खयनेपयनी  थय सरसर्यई िन्त्रयल्  

 मसंचयई िन्त्रयल् 

– नेपयल लमल कलय प्रज्ञय प्रम ष्ठयन सेवय आ्ोग – अध््क्ष 

– पवूयाञ्चल मवश्वमवद्ययल् सेवय आ्ोग – सदस्् 

६. 
सदस्् श्री ब्रहि दवे 

रय् 

स्वयस्थ्् सेवय ऐन, २०५३ को दर्य २५ बिोमिि बढुवय समिम  – सदस्् 

दहेय्कय मनकय्िय मनियि ी सेवय ऐन, २०४९ को दर्य २० (१क) बिोमििको वढुवय 

समिम  – अध््क्ष उद्योग िन्त्रयल् कृमर् मवकयस िन्त्रयल् 

– मत्रभवुन मवश्वमवद्ययल् सेवय आ्ोग – सदस्् 

– नेपयल प्रज्ञय प्रम ष्ठयन सेवय आ्ोग सेवय आ्ोग – अध््क्ष 
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क्र.स.ं पदातधकारीको नाम प्रतितनतधत्व गनि िोतकएका तनकाय 

७. 
सदस्् श्री कृष्ट्ण चन्र 

झय 

रयमष्ट्र् अनसुन्धयन मवभयग छनौट समिम  – अध््क्ष 

नेपयल मवज्ञयन  थय प्रमवमध प्रज्ञय प्रम ष्ठयन सेवय आ्ोग – सदस्् 

दहेय्कय मनकय्िय मनियि ी सेवय ऐन, २०४९ को दर्य २० (१क) बिोमििको वढुवय 

समिम –अध््क्ष 

 स्वयस्थ््  थय िनसंख्य िन्त्रयल् 

 सङ्घी् ियमिलय  थय स्थयनी् मवकयस िन्त्रयल्  

 वन  थय भ–ूसंरक्षण िन्त्रयल् 

– पोखरय मवश्वमवद्ययल् सेवय आ्ोग – सदस्् 

– कृमर्  थय वन मवज्ञयन मवश्वमवद्ययल् सेवय आ्ोग – सदस्् 

 

िाललका ४ 
प्रत्यायोजिि अधधकारहरू 

तस.नं. प्रत्यायोतजि अतधकार 
अतधकार प्रयोग गने 

अतधकारी 
सम्बतन्धि कायािलय 

१. नेपयल मिक्षय सेवय, मिक्षय प्रियसन सिहू, मनरीक्षण 

उपसिहू रय.प.   ृी् श्रेणीको मवज्ञयपनको मलमख  

परीक्षय संचयलन गने । 

आ्ोगकय सम्बमन्ध  क्षेत्री् 

मनदिेकहरू । 

आ्ोगकय सम्बमन्ध  

क्षेत्री् मनदिेनयल्हरू । 

२. ियखय अमधकृ , रय.प.   ृी् (अ.प्रय.) को प्रथि 

चरणको परीक्षय संचयलन गने । 

आ्ोगकय सम्बमन्ध  क्षेत्री् 

मनदेिकहरू  थय अञ्चल 

कय्याल् प्रिुखहरू । 

आ्ोगकय सम्बमन्ध  

क्षेत्री् मनदेिनयल्हरू 

 थय अञ्चल 

कय्याल्हरू । 

३. मनियि ी सेवय (व््वस्थयमपकय–संसद सेवय सिे ) 

मभत्रकय मवमभन्न सेवयकय सबै सिहूकय सम्बमन्ध  

कय्ाक्षेत्र मभत्रकय रय.प. अनं. प्रथि श्रेणी सम्िकय पदिय 

मन्मुक्तको लयमग उप्कु्त य परीक्षण गरी मसर्यररस 

गन े। 

आ्ोगकय सम्बमन्ध  क्षेत्री् 

मनदिेकहरू । 

आ्ोगकय सम्बमन्ध  

क्षेत्री् मनदिेनयल्हरू । 

४. रय.प. अनं. प्रथि (प्रयमवमधक/अप्रयमवमधक) को 

मलमख  परीक्षय सञ्चयलन । 

आ्ोगकय सम्बमन्ध  क्षेत्री् 

मनदिेकहरू  थय अञ्चल 

कय्याल् प्रिखुहरू ।  

आ्ोगकय सम्बमन्ध  

क्षेत्री् मनदिेनयल्हरू 

 थय अञ्चल 

कय्याल्हरू । 

५. नेपयल स्वयस्थ्् सेवयकय सबै सिहू, उपसिहूकय 

सम्बमन्ध  कय्ाक्षेत्र मभत्रकय पयाँचौ  ह सम्िकय 

प्रयमवमधक पदिय मन्मुक्तको लयमग उप्कु्त य परीक्षण 

गरी मसर्यररस गने । 

आ्ोगकय सम्बमन्ध  क्षेत्री् 

मनदिेकहरू । 

आ्ोगकय सम्बमन्ध  

क्षेत्री् मनदिेनयल्हरू । 
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तस.नं. प्रत्यायोतजि अतधकार 
अतधकार प्रयोग गने 

अतधकारी 
सम्बतन्धि कायािलय 

६. मनियि ी सेवय मभत्रकय मवमभन्न सेवय सिहूकय 

सम्बमन्ध  कय्ाक्षेत्र मभत्रकय रय.प. अनं. मद्व ी् 

श्रेणीसम्िकय र नेपयल स्वयस्थ्् सेवयकय सबै सिहू, 

उपसिहूकय चौथो  हसम्िकय प्रयमवमधक पदिय 

मन्मुक्तको लयमग उप्कु्त य परीक्षण गरी मसर्यररस 

गन े। 

आ्ोगकय सम्बमन्ध  क्षेत्री् 

मनदिेनयल् र अञ्चल 

कय्याल् प्रिखुहरू । 

आ्ोगकय सम्बमन्ध  

क्षेत्री् मनदिेनयल्हरू 

 थय अञ्चल 

कय्याल्हरू । 

७. टयर्मपि वगीकरण ्ोिनय, २०३८ अनसुयर मनियि ी 

सेवय मभत्रकय टयर्मपिहरूको सबै श्रेणीकय (रय.प. अनं. 

प्रथि श्रेणीसम्ि) को उप्कु्त यको परीक्षण गरी बढुवय 

मसर्यररस गने । 

आ्ोगकय सम्बमन्ध  क्षेत्री् 

मनदिेकहरू  थय अञ्चल 

कय्याल् प्रिखुहरू । 

 

८. आ्ोगबयट स्थय्ी पदपमू ाकय लयमग अमधकयर 

प्रत््य्ोिन भएकय पदहरूिय सम्बमन्ध  सेवयसम्बन्धी 

प्रचमल  कयननूिय उल्लेख भए बिोमिि छुटै्ट 

्ोग्् यक्रिको सचूी प्रकयमि  गरी सोही सचूीबयट 

ररक्त पदिय अस्थय्ी पदपमू ा गना सम्बमन्ध  मनकय्िय 

मसर्यररस गने र प्रचमल  कयनून बिोमिि म््यद थप 

गना सहिम  मदने । 

आ्ोगकय सम्बमन्ध  क्षेत्री् 

मनदिेकहरू  थय अञ्चल 

कय्याल् प्रिखुहरू । 

 

९. प्रथि चरणको परीक्षय हुने रय.प.   ृी् (अ.प्रय.) 

श्रेणीकय पदको मद्व ी् चरणको परीक्षय संचयलन गने । 

आ्ोगकय सम्बमन्ध  क्षेत्री् 

मनदिेकहरू । 

आ्ोगकय सम्बमन्ध  

क्षेत्री् मनदिेनयल्हरू 

 थय अञ्चल 

कय्याल्हरू । 

१०. आ्ोगको क्षेत्री् मनदिेनयल् र अञ्चल कय्याल्ले 

आफ्नो अमधकयर मभत्र रही मनरीक्षण गने । 

आ्ोगकय सम्बमन्ध  क्षेत्री् 

मनदिेकहरू  थय अञ्चल 

कय्याल् प्रिखुहरू । 

आ्ोगकय सम्बमन्ध  

क्षेत्री् मनदिेनयल्हरू 

 थय अञ्चल 

कय्याल्हरू । 

११. आ्ोगले सि् सि्िय  ोकेकय परीक्षयहरू सञ्चयलन 

गन े। 

आ्ोगकय सम्बमन्ध  क्षेत्री् 

मनदिेकहरू  थय अञ्चल 

कय्याल् प्रिखुहरू । 

आ्ोगकय सम्बमन्ध  

क्षेत्री् मनदिेनयल्हरू । 

१२. मिल्लय मस्थ  बढुवय समिम ले गरेको बढुवय मसर्यररस 

उपर उिरुी सनु्ने ।  

सम्वमन्ध  क्षेत्री् प्रियसकहरू आ्ोगकय सम्बमन्ध  

क्षेत्री् मनदिेनयल्  थय 

अञ्चल कय्याल्हरू । 
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पररच्छदे ३ 

प्रशासधनक िथा ववत्तीय स्थस्थवि 

 
 

३.१ बैठक िथा धनणकय 

आ्ोगबयट कय्ासम्पयदनकय मसलमसलयिय आमथाक वर्ा २०७३/७४ िय कूल ६५ वटय बैठक वसी मवमभन्न मवर््हरूिय िम्िय 

३८३ वटय मनणा् हरू मलर्एकय छन ्। आ्ोगको मनणा्   थय म नको वगीकरण समह   लुनयत्िक  थ््यङ्क  ल  यमलकयिय 

प्रस्  ु गररएको छ ।  

िाललका ५ 
आयोगका धनणकयहरूको ववषयगि वगीकरण 

क्र. स.ं तनणियका तवषयहरू 
तनणिय सखं्या 

२०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२ २०७२/७३ २०७३/७४ 

१. मवभयगी् सिय्को परयििा 128 87 165 119 158 

२. बढुवय सम्बन्धी 32 53 78 43 48 

३. नीम –मन्ि सम्बन्धी 14 16 11 50 23 

४. परीक्षय, अन् वया या र नम िय 9 33 8 17 15 

५. िैमक्षक ्ोग्् य 15 17 8 21 16 

६. पयठ््क्रि  थय िलू््यङ्कन 12 7 9 32 16 

७. सरुक्षय मनकय्  थय संगमठ  संस्थय - – – 4 79 

८. मवमवध 35 25 53 41 28 

िम्िय २४५ २३८ 332 327 383 

 

आ्ोगले ्स आमथाक वर्ाभरर गरेकय मनणा् िध््े आधयिसो मनणा् हरू मवभयगी् सिय्को परयििासाँग सम्बमन्ध  छन् । त््स्  ै

सरुक्षय मनकय्  थय संगमठ  संस्थयको परीक्षयसम्बन्धी मिम्िेवयरी संमवधयन ाः थप भएपमछ सो मवर्् आ्ोगको मनणा्  

प्रमक्र्यको दोस्रो प्रिखु कय्ा बनेको छ । अमघल्लो प्रम वेदन अवमधिय सरुक्षय मनकय्  थय संगमठ  संस्थयको पदपमू ासाँग 

सम्बमन्ध  ४ वटय ियत्र मनणा्  भएकोिय ्स आ.व.िय सोसम्बन्धी कूल ७९ वटय मनणा् हरू भएकय छन ्। मवर््ग  

मनणा् हरूको मववरण सम्वमन्ध  पररच्छेदिय सियवेि गररएको छ ।  
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३.२ आयोगको दरबन्दी र पदपूविि  

नेपयल सरकयरबयट स्वीकृ  दरबन्दी अनसुयर लोक सेवय आ्ोगको समचवयल् र अन् गा कय मनकय्हरूिय कूल ४०२ िनय 

किाचयरीहरूको दरबन्दी रहकेो छ । िसिय रयिपत्रयङ्मक  १३९, रयिपत्र अनङ्मक  १७९ र श्रेणीमवहीन ८४ दरबन्दी रहकेो छ । 

कूल दरबन्दीिध््े मव.सं. २०७४ सयल असयर िसयन् सम्िको  थ््यङ्क अनसुयर ३३८ पदहरू पमू ा भएकय छन ्भने ६४ पदहरू 

ररक्त छन ्। आ्ोग र अन् गा कय कय्याल्हरूिय कय्ार  किाचयरीहरूको मववरणय अनसुचूी २ िय रयमखएको छ ।  

आ्ोगको केन्री् कय्याल्  थय िय ह कय अन्् कय्याल्हरूिय रहकेो कय्याल्ग  एव ं हग  दरबन्दी संख्य, पदपमू ा र 

ररक्त अवस्थय  लको  यमलकयिय उल्लेख गररएको छ । 

िाललका ६ 
आयोग िथा मािहिका कायाकलयहरूमा रहकेो दरबन्दी िथा पदपूविि को अवस्था 
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1. केन्री् कय्याल्, अनयिनगर 1 6 22 64 77 9 8 17 204 184 20 

2. पूवयाञ्चल के्षत्री् मनदिेनयल्, धनकुटय  
 

1 1 2 5 1 1 4 15 12 3 

3. िध््ियञ्चल क्षेत्री् मनदेिनयल्, कयठियडौं  
 

1 2 6 10 3 1 7 30 27 3 

4. पमिियञ्चल क्षेत्री् मनदेिनयल्, पोखरय  
 

1 1 2 5 1 1 4 15 12 3 

5. िध््पमिियञ्चल क्षेत्री् मनदेिनयल्, सुखे   
 

1 1 2 5 1 1 4 15 12 3 

6. सुदरूपमिियञ्चल के्षत्री् मनदिेनयल्, मदपय्ल  
 

1 1 2 5 1 1 4 15 13 2 

7. िेची अञ्चल कय्याल्, र्लयि  
  

1 1 2 3 
 

3 10 6 4 

8. सगरियथय अञ्चल कय्याल्, मदके्तल  
  

1 1 2 3 
 

3 10 6 4 

9. िनकपुर अञ्चल कय्याल्, िलेश्वर  
  

1 1 2 3 
 

3 10 8 2 

10. नयरय्णी अञ्चल कय्याल्, हटेौंडय  
  

1 1 5 2 
 

3 12 10 2 

11. लुमम्बनी अञ्चल कय्याल्, बुटवल  
  

1 1 5 2 
 

3 12 10 2 

12. धवलयमगरी अञ्चल कय्याल्, बयग्लुङ  
  

1 1 3 2 
 

3 10 8 2 

13. रयप्ती अञ्चल कय्याल्, दयङ  
  

1 1 3 2 
 

3 10 8 2 

14. कणयाली अञ्चल कय्याल्, िुम्लय  
  

1 1 3 3 
 

3 11 8 3 

15. िहयकयली अञ्चल कय्याल्, िहने्रनगर  
  

1 1 3 3 
 

3 11 6 5 

16. दरखयस्  व््वस्थयपन केन्र, कयठियडौं   1 2 4 1  3 12 8 4 

कूल िम्िय 1 11 38 89 139 40 13 70 402 338 64 

पमू ा 1 9 37 84 131 35 6 35 338 

 ररक्त 0 2 1 5 8 5 7 35 64 
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३.३ क्षमिा ववकास 

मवमभन्न िलुकुहरूिय किाचयरी छनौट सम्बन्धिय अपनयर्एकय असल अभ््यसहरूको अध्््न अवलोकन एव ं अनभुवको 

आदयन-प्रदयन गना एवं मवमभन्न  यमलि  थय गोष्ठीहरूिय आ.व. २०७३/७४ िय पदयमधकयरी  थय किाचयरीहरू गरी िम्िय ४० 

िनयबयट वैदमेिक भ्रिणहरू भएकय मथए । वैदमेिक भ्रिणसम्बन्धी मववरण अनसुचूी ३ िय रयमखएको छ । त््स् ै ११ िनय 

किाचयरीहरूले नेपयल प्रियसमनक प्रमिक्षण प्रम ष्ठयनबयट सेवयकयलीन  यमलि प्रयप्त गरेकय छन ्। ्सकय सयथसयथ ैलोक सेवय 

आ्ोगबयट कय्ासम्पयदनसम्बन्धी छोटो र लयिो अवमधकय  यमलि  थय गोष्ठीहरू सम्पन्न भएकय छन ्। क्षि य मवकयससम्बन्धी 

उप्ुाक्त भ्रिण  थय  यमलि एव ंगोष्ठीबयट अनभुव आदयन-प्रदयन हुनकुो सयथ ैसयंगठमनक प्रव ान एव ंक्षि य मवकयसिय सघयउ 

पगुेको छ ।  

३.३.१ पुस्िकालय सेवा 

पसु् कयल्िय दक्ष/मवज्ञहरूकय लयमग सन्दभा सयिग्री सिे  हुने गरी मवमभन्न स्वदिेी/मवदिेी लेखकहरूद्वयरय लेमखएकय 

१४,१०६ पसु् क एवि ्िहत्वपणूा प्रकयिनहरू संग्रमह  गररएकय छन ्। ्स आमथाक वर्ािय आ्ोगकय पदयमधकयरी र किाचयरी 

बयहके एक हियर िनयभन्दय बढी पयठक, अनसुन्धयनक या, मवज्ञ  थय दक्षहरूले आ्ोगको पसु् कयल् सेवय प्रयप्त गरेकय छन ्।  

३.४ धनरीक्षण  

लोक सेवय आ्ोगकय मवमभन्न कय्ामवमध, ि ा एवं मसद्धयन्  बिोमिि सयवािमनक मनकय्हरूिय मन्मुक्त, बढुवय र मवभयगी् 

कयरबयहीकय मक्र्यकलयपहरू सञ्चयलन भएकय छन ्छैनन ्भन्ने सम्बन्धिय संवैधयमनक मनकय्हरू, नेपयल सरकयरकय मवमभन्न 

िन्त्रयल्  थय मवभयगहरू र कय्याल्हरूको मनरीक्षण गररएको छ । सयवािमनक मनकय्हरूबयट भए गरेकय मन्मुक्त, बढुवय  थय 

मवभयगी् कयरबयहीसम्बन्धी कय्ाहरू प्रचमल  कयननू अनकूुल हुनेगरी पररपयलनय गरयउन आ्ोगको मनरीक्षण कय्ाले 

िहत्वपणूा भमूिकय खेल्ने गदाछ । आमथाक वर्ा २०७३/७४ िय आ्ोगको केन्री् कय्याल्बयट उपत््कयमभत्रकय मवमभन्न २६ 

वटय सरकयरी मनकय्हरूको मनरीक्षण गररएको मथ्ो । मनरीक्षणकय क्रििय सबैभन्दय बढी पद ररक्त भएको मनकय् नयपी मवभयग 

रहकेो मथ्ो, िसिय कूल ३९० दरबन्दीहरू ररक्त दमेखए । त््स् ै २० भन्दय बढी दरबन्दी ररक्त रहकेय मनकय्हरूिय मसंचयई 

मवभयग, वन मवभयग, नेपयल गणुस् र  थय नयप ौल मवभयग, आपमू ा व््वस्थयपन  थय उपभोक्तय मह  संरक्षण मवभयग, सडक 

मवभयग र सहरी मवकयस  थय भवन मनियाण मवभयग रहकेय मथए । त््स् ै आ्ोगबयट भएको मसर्यररस बिोमिि ५ वटय 

मनकय्हरूिय मवभयगी् कयरबयही भएको पयर््ो ।  आ्ोगकय क्षेत्री्  थय अञ्चल कय्याल्हरूबयट भएको मनरीक्षण सम्बन्धी 

मववरण  लको  यमलकयिय उल्लेख गररएको छ । 

िाललका ७ 
के्षत्रीय धनदेशनालय िथा अञ्चल कायाकलयहरूबाट भएका धनरीक्षणसम्बन्धी वववरण 

क्र.स.ं 
तनरीक्षण गने के्षत्रीय तनदेशनालय/अञ्चल 

कायािलयहरू 
तनरीक्षण गररएका कायािलयहरूको सखं्या 

! पवूयाञ्चल क्षेत्री् मनदिेनयल्, धनकुटय 27 

@ िध््ियञ्चल क्षेत्री् मनदिेनयल्, कयठियडौं 59 

# पमिियञ्चल क्षेत्री् मनदिेनयल्, पोखरय  79 

$ िध््पमिियञ्चल क्षेत्री् मनदिेनयल्, सखुे   82 
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क्र.स.ं 
तनरीक्षण गने के्षत्रीय तनदेशनालय/अञ्चल 

कायािलयहरू 
तनरीक्षण गररएका कायािलयहरूको सखं्या 

% सदुरूपमिियञ्चल क्षेत्री् मनदिेनयल्, मदपय्ल  19 

^ िेची अञ्चल कय्याल्, र्लयि  64 

& सगरियथय अञ्चल कय्याल्, मदके्तल  47 

* िनकपरु अञ्चल कय्याल्, िलेश्वर  36 

( नयरय्णी अञ्चल कय्याल्, हटेौंडय  58 

!) लमुम्बनी अञ्चल कय्याल्, बटुवल  49 

!! धवलयमगरी अञ्चल कय्याल्, बयग्लङु  29 

!@ रयप्ती अञ्चल कय्याल्, दयङ  17 

!# कणयाली अञ्चल कय्याल्, िमु्लय  36 

!$ िहयकयली अञ्चल कय्याल्, िहने्रनगर  44 

कय्याल्हरूको मनरीक्षण गने क्रििय उक्त मनकय्हरूको दरबन्दी संरचनय, पमू ा भएकय र ररक्त दरबन्दी, पदपमू ाकय 

प्रकयर/मकमसिहरू, अस्थय्ी, करयर  थय ज््यलयदयरीिय भएकय मन्मुक्तहरू, आ्ोगबयट अवलम्बन गररएको मसद्धयन्  अनसुयर 

किाचयरीहरूको पदस्थयपनय मन्ुमक्त भए/नभएको लगय् कय मवर््हरूलयई आधयर ियमनएको मथ्ो । ्स आमथाक वर्ािय 

आ्ोगबयट भएकय मनरीक्षणहरूबयट दमेखएकय केही मवर््हरू मनम्नयनसुयर रहकेय छना्ः 

 मनियि ी सेवय ऐन, २०४९ (संिोधन समह ) लगय्  सेवय, सिहू संचयलन गन ेकयननू बिोमिि अमख ्यरवयलयले 

पद ररक्त भएको मिम बयट  ोमकएको सि्मभत्र पदपमू ाकय लयमग लोक सेवय आ्ोगिय ियनकयरी लगय्  

री पवूाकको ियग आकृम  र्यरयि भरी पदपमू ाको प्रमक्र्य अगयमड बढयउन ुपनेिय सो भएको देमखएन । 

 ररक्त पदहरूिय पमन स्पि कयननूी व््वस्थय अनसुयर स्थय्ी प्रमक्र्यबयट ियत्र पमू ा हुने पदिय अमख ्यरवयलयको 

स्वमववेकको आधयरिय केही सेवय, सिहू र पदिय पदपमू ाको लयमग ियग आकृम  र्यरयि पठयएको र केहीिय नपठयएको 

अवस्थय सिे  दमेख्ो । 

 धेरैिसो मनकय्हरूिय किाचयरी प्रियसनको मवर््लयई उमच  प्रयथमिक य नमदने सयथै ्ससम्बन्धी  थ््यङ्क 

सचूनयहरू सिे  अद्ययवमधक नरहने गरेको पयई्ो ।  

 कम प् मनकय्को खण्डीकृ  रुपिय स्पि छुरट्टने गरी सेवय, सिहू, उपसिहू, श्रेणी/ ह, पद र प्रयमवमधक  थय 

अप्रयमवमधक पदग  रुपिय उल्लेख भएको वयस् मवक दरबन्दी संख्य उल्लेख भएको पयर्एन । 

 सयवािमनक मनकय्हरूले दरबन्दी संरचनय अद्ययवमधक गने, सि्िै ियग आकृम  र्यरयि भरी पठयउने लगय् कय 

कय्ाको दयम्त्वबोध नगरेको पयई्ो । 

 कयननूको स्पि व््वस्थयनसुयर स्थय्ी प्रमक्र्य भन्दय बयहके अन्् प्रमक्र्यबयट पदपमू ा गना नमिल्ने पदिय सिे  करयर 

सेवय ियर्ा   मन्मुक्त मदई कयििय लगयएको पयर््ो । 

 मवभयगस् रकय  थय मिल्लयस् रकय कय्याल्हरूकय ियग सम्बन्धिय सिन्व् नहुाँदय ियग कय्ि भईसकेको पदिय पमन 

सरुवयबयट किाचयरी पदपमू ा हनुे अवस्थय दमेखएको छ । ्सबयट न्याँ मसर्यररस भई ियने किाचयरीहरूलयई 

पदस्थयपनयिय कमठनयर् पने गरेको छ ।  
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३.५ बिेट, धनकासा र खचक 
आ्ोगको आ.व. २०७३/७४ को लयमग मवमन्ोमि  बिेट ,  मनकयसय र खचाको मववरण  लको  यमलकयिय 

प्रस् ु  गररएको छ  ।   

िाललका ८ 
आयोगका ववधभन्न कायाकलयहरूको बिेट, खचक र बााँकी रकम (रू हिारमा) 

तस.नं. कायािलय/शीषिक वातषिक बजेि िचि बााँकी बजेि 
१ केन्रीय कायािलय    

(क) लोक सेवय आ्ोग, केन्री् कय्याल् 317679 311294 6385 

(ख) कय्ाक्रि बिेट (पूाँिीग ) – संस्थयग  सदुृढीकरण 86496 81731 4765 

(ग) कय्ाक्रि बिेट (चयल)ु 49975 46937 3038 

(घ) सचूनय प्रमवमध 2500 2463 37 

(ङ) अथा बिेट 16639 16639 0 

केन्रीय कायािलय जम्मा (अ) 472817 459094 14225 

2 पवूयाञ्चल क्षेत्री् मनदिेनयल्, धनकुटय 19415 19256 159 

3 िध््ियञ्चल क्षेत्री् मनदिेनयल्, कयठियडौं 53348 51808 1540 

4 पमिियञ्चल क्षेत्री् मनदिेनयल्, पोखरय 25650 24841 809 

5 िध््पमिियञ्चल क्षेत्री् मनदिेनयल्, सखुे  20945 20938 7  

6 सदुरूपमिियञ्चल क्षेत्री् मनदिेनयल्, मदपय्ल 18900 18290 610 

के्षत्रीय तनदेशनालय जम्मा (आ) 118640 115877 2763 

7 िेची अञ्चल कय्याल्, र्लयि  9941 9354 587 

8 सगरियथय अञ्चल कय्याल्, मदके्तल 8851 8032 819 

9 िनकपरु अञ्चल कय्याल्, िलेश्वर 10695 8443 2252 

10 नयरय्णी अञ्चल कय्याल्, हटेौंडय 14225 12973 1252 

11 धवलयमगरी अञ्चल कय्याल्, बयग्लङु 9767 9248 519 

12 लमुम्बनी अञ्चल कय्याल्, बटुवल  12589 12569 20 

13 रयप्ती अञ्चल कय्याल्, दयङ 10353 10122 231 

14 कणयाली अञ्चल कय्याल्, िमु्लय 11415 9358 2057 

15 िहयकयली अञ्चल कय्याल्, िहने्रनगर 9009 8332 677 

अञ्चल कायािलय जम्मा (र्) 96388 88431 7957 

!^ दरखयस्  व््वस्थयपन केन्र, कयठियडौं (उ) 10888 10420 468 

कूल जम्मा (अ+आ+र्+उ) 698733 673792 24945 
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३.६ रािस्व र धरौटी 

आमथाक वर्ा २०७३/७४ िय आ्ोगको केन्री् कय्याल्, क्षेत्री् मनदिेनयल्हरू, अञ्चल कय्याल्हरू  थय दरखयस्  

व््वस्थयपन केन्रबयट िम्िय रु. २१,४०,३२,०२९ रयिस्व सङ्कलन भएको छ । त््स् ै आ्ोगकय सबै कय्याल्हरूिय गरी 

िम्िय रु. ६०,६६,८१९ धरौटी िौज्दय  रहकेो छ । रयिस्व र धरौटीको मववरण  लको  यमलकयिय उल्लेख गररएको छ ।  

िाललका ९ 
आयोग िथा अन्तगकिका कायाकलयहरूबाट संकललि रािस्व र धरौटी  

(रकम रू हिारमा) 

क्र.स.ं कायािलयको नाम राजस्व धरौिी 

1= लोक सेवय आ्ोग, केन्री् कय्याल्, कयठियडौं 890201 2520904 

2= िेची अञ्चल कय्याल्, र्लयि 6931301 4156 

3= पवूयाञ्चल क्षेत्री् मनदिेनयल्, धनकुटय 8118650 293026 

4= सगरियथय अञ्चल कय्याल्, मदके्तल 2327800 84515 

5= िनकपरु अञ्चल कय्याल्, िलेश्वर 10442650 84766 

6= नयरय्णी अञ्चल कय्याल्, हटेौंडय 11467075 0 

7= िध््ियञ्चल क्षेत्री् मनदिेनयल्, कयठियडौं 400875 0 

8= पमिियञ्चल क्षेत्री् मनदिेनयल्, पोखरय 11311650 533607 

9= धवलयमगरी अञ्चल कय्याल्, बयग्लङु 3661900 305547 

10= लमुम्बनी अञ्चल कय्याल्, बटुवल 13002375 58831 

11= रयप्ती अञ्चल कय्याल्, दयङ 9292408 21684 

12= िध््पमिियञ्चल क्षेत्री् मनदिेनयल्, सखुे  14662775 556297 

13= कणयाली अञ्चल कय्याल्, िमु्लय 2337150 130373 

14= सदुरू–पमिियञ्चल क्षेत्री् मनदिेनयल्, मदपय्ल 3111544 1412709 

15= िहयकयली अञ्चल कय्याल्, िहने्रनगर 10731350 12654 

16= दरखयस्  व््वस्थयपन केन्र, कयठियडौं 101734450 47750 

िम्मा 214032029 6066819 
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३.७ दरखास्त र रािस्वको िलुना 

आ.व. २०६९/७० दमेख आ.व. २०७३/७४ सम्ि हरेक वर्ा प्रयप्त भएकय कूल दरखयस्  र संकमल  रयिस्वलयई  लको 

 यमलकयिय प्रस्  ु गररएको छ ।  

िाललका १० 
ववगि पााँच वषकको दरखास्त र रािश्वको स्थस्थवि 

आतथिक वषि => @)^(÷&) @)&)÷&! @)&!÷&@ @)&@÷&# @)&#÷&$ 

दरखयस्  संख्य 3,68,805 5,60,915 5,99,668 5,95,031 8,44,297 

परीक्षय दस् रु वयप को रयिस्व 10,29,16,005 13,04,95,010 15,25,17,970 18,09,97,725 21,32,82,264 

कूल रयिस्व 10,30,22,702 13,10,78,386 15,38,80,041 18,32,07,480 21,40,32,029 

 

लचत्र नं. ३ 
ववगि पााँच वषकको दरखास्त र रािस्वको स्थस्थवि 

 

३.८ बेरुि ु

लोक सेवय आ्ोगको केन्री् कय्याल् र अन् गा कय क्षेत्री् मनदिेनयल्  थय अञ्चल कय्याल्हरूको आमथाक वर्ा 

२०७३/७४ सम्िको कूल बेरुि ुर र्र्छ््ौटसम्बन्धी मववरण  लको  यमलकयिय प्रस्  ु गररएको छ । 

िाललका ११ 
बेरुिू र फर्छ्यौटसम्बन्धी वववरण 

२०७४ असयर सम्ि र्र्छ््ौट गनुापने बेरुि ु र्र्छ््ौट बेरुि ु बयाँकी बेरुिु बेरुि ुर्र्छ््ौट प्रम ि  

70,94,000 46,98,000 23,96,000 66.22 

 

आमथाक वर्ा २०७३/७४ िय कय्ि रहकेो कूल बेरूि ुिध््े ६६.२२ प्रम ि  बेरूि ुर्र्छ््ौट भएको छ । 
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पररच्छदे ४ 

परीक्षण प्रववधध, शलैक्षक योग्यिा र पाठ्यक्रम 

 

४.१ परीक्षण प्रववधध 

सयवािमनक सेवयको पदिय व््मक्तको ्ोग्् य ियपन गने न््नू ि ि ा/ियपदण्डको रुपिय िैमक्षक उपलमब्धको स् र र क्षेत्रलयई 

मलर्ए  यपमन सङ्गठन मविेर् र कयि मविेर्लयई दृमिग  गद ै त््सकय लयमग आवश््क पने ज्ञयन, सीप, िनोवमृत्त र व््वहयर 

िैलीको परीक्षण गनेगरी परीक्षण प्रमवमधको मवकयस गररन्छ । मनमि  पदिय नभई श्रेणी/ ह मविेर्कय लयमग किाचयरी भनया हुने 

भएकोले मनियि ी लगय्  मवमभन्न सयवािमनक सेवयिय किाचयरी छनौट गदया पद मविेर्को भन्दय सेवय/सिहू मविेर्कय सयझय 

गणुहरूको परीक्षण गने गरी मवमभन्न प्रमवमधहरूको प्र्ोग गने गररएको छ ।  

सयमबकको परीक्षण पद्दम ले संज्ञयनयत्िक (Cognitive) पक्षिय बढी िोड मदएकोिय व््मक्तकय अन्् गणु र क्षि यको सिे  

परीक्षण हुनेगरी आ्ोगले मव.सं. २०७१ सयलिय Assessment Center Methodology (ACM) अवलम्बन गने मदियिय अगयमड 

बढ्ने नीम ग  मनणा्  गरेको मथ्ो । सोही अनरुुप नेपयल प्रियसन सेवय र नेपयल वन सेवयको रयिपत्रयङ्मक  प्रथि श्रेणीकय 

पदहरूको Competency Mapping गरी परीक्षणको ढयाँचय  ्यर पयरी मव.सं. २०७३ िय अप्रयमवमधक  र्ा कय रयिपत्रयङ्मक  

प्रथि श्रेणीकय पयठ््क्रिहरू पररियिान गद ै ियमिलय अध्््न र प्रस्  ुीकरण (Case Study and Presentation) परीक्षयहरू 

सियवेि गरर्ो । ACM पद्दम लयई क्रििाः बहृ  रुपिय अवलम्बन गना िनिमक्त मवकयस  थय क्षि य मवकयसकय कय्ाक्रिहरू 

सञ्चयलन गने र्ा  पमन आ्ोग उन्िखु रहकेो छ ।  

४.२ शैलक्षक योग्यिा र पाठ्यक्रम 

४.२.१ शैतक्षक योग्यिा सम्बन्धमा उत्पन्न तितवधा उपर तनणिय 

मवमभन्न पदकय लयमग मनधयारण गररएको न््नू ि िैमक्षक ्ोग्् य सम्बन्धिय दमेखएकय मवमभन्न मद्वमवधयहरूको मनरयकरण गने 

मसलमसलयिय आ्ोगले प्रम वेदन अवमधभर गरेकय िखु् िखु् मनणा् हरू मनम्नयनसुयर रहकेय छना्ः 

 मनियि ी सेवयकय अप्रयमवमधक  थय प्रयमवमधक  र्ा कय रयिपत्र अनङ्मक  मद्व ी् श्रेणी, खररदयर वय सो सरहकय पदहरूको 

सेवय प्रवेिको लयमग न््नू ि िैमक्षक ्ोग्् य एस.एल.सी. वय सो सरह उत्तीणा उल्लेख भएकोिय हयल प्रचलनिय रहकेो 

एस.र्ा.र्ा. परीक्षय प्रणयली अन् गा  प्रदयन गररने लेटर ग्रमेडङ्ग (अक्षरयङ्कन) पद्दम  अनसुयर Grade sheet िय Grade 

Point Average (G.P.A.) 2 वय सो भन्दय ियमथ प्रयप्त गरेकोलयई उमल्लमख  न््नू ि ्ोग्् य परूय गरेको ियन्ने ।  

 नेपयल वन सेवय, स्वयर्ल एण्ड वयटर कन्िरभेिन, सिहू, रय.प. मद्व ी् श्रेणीको उपसमचव वय सो सरहको पदिय 

उम्िेदवयरले पेि गरेको मत्रभवुन मवश्वमवद्ययल्को Master's Degree in Natural Resource Management and 

Rural Development ्ोग्् य/उपयमधलयई न््नू ि ्ोग्् यको रुपिय मलन समकने । 
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 नेपयल वन सेवय, स्वयर्ल एण्ड वयटर कन्िरभेिन सिहू, रय.प. मद्व ी् श्रेणीको उपसमचव वय सो सरहको पदिय उम्िेदवयरल े

पेि गरेको Wageningnen University, Netherlands बयट अध्््न गरेको M.Sc. Forest and Nature 

Conservation िय अध्््न गरेकय मवर््हरू (मवस्  ृ पयठ््क्रिको आधयरिय) वन मवज्ञयन, वन वय यवरणको 

स्नय कोत्तरसंग सम्बमन्ध  देमखएकोले सो ्ोग्् यलयई उमल्लमख  वन सेवय, स्वयर्ल एण्ड वयटर कन्िरभेिन सिहूको 

रय.प. प्रथि/मद्व ी् श्रेणीको पदको न््नू ि ्ोग्् यको रुपिय मलन समकने ।  

 नेपयल वन सेवय, स्वयर्ल एण्ड वयटर कन्िरभेिन, सिहू, रय.प. मद्व ी् श्रेणीको उपसमचव वय सो सरहको पदिय 

उम्िेदवयरले पोखरय मवश्वमवद्ययल्बयट हयमसल गरेको Master of Science in Natural Resource Management 

उपयमध (मवस्  ृ पयठ््क्रिको आधयरिय) िलयधयर व््वस्थयपन वन वय यवरणसंग प्रत््क्ष सम्बमन्ध  दमेखएकोले सो 

उपयमधलयई रय.प. प्रथि/मद्व ी् श्रेणीको ्ोग्् यको रुपिय ियन्न समकने । 

 नेपयल वन सेवय, स्वयर्ल एण्ड वयटर कन्िरभेिन, सिहू, रय.प. मद्व ी् श्रेणीको उपसमचव वय सो सरहको पदिय 

उम्िेदवयरले Australian National University बयट हयमसल गरेको Master of Environmental Management 

and Development िैमक्षक ्ोग्् यको मवर््वस्  ुअध्््न गदया सो मवर््हरू वन वय यवरण मवर््संग सम्बमन्ध  

दमेखएकोले सो उपयमधलयई स्वयर्ल एण्ड वयटर कन्िरभेिन सिहूको रय.प. मद्व ी् श्रणेीको पदको लयमग आवश््क 

्ोग्् यको रुपिय मलन समकने ।  

 नेपयल वन सेवय, स्वयर्ल एण्ड वयटर कन्िरभेिन, सिहू, रय.प. मद्व ी् श्रेणीको उपसमचव वय सो सरहको पदिय 

उम्िेदवयरले हयमसल गरेको Ernst.Moritz.Arndt. University, Greifswald को M.Sc. Landscape Ecology 

and Nature Conservation िय अध्््न गरेको मवर््हरू उमल्लमख  सेवय, सिहूिय मिल्ने दमेख्ो ।  

 नेपयल वन सेवय, स्वयर्ल एण्ड वयटर कन्िरभेिन, सिहू, रय.प. मद्व ी् श्रेणीको उपसमचव वय सो सरहको पदिय 

उम्िेदवयरले पेि गरेको मत्रभवुन मवश्वमवद्ययल्बयट Master of Science in Environmental Science को मवस्  ृ 

पयठ््क्रिको आधयरिय सो उपयमधिय अध्््न गरेको Environmental Conservation & Management 

(Biodiversity Conservation, Water Resource Conservation, Soil Resource Conservation िस् य 

unit सियवेि) र Eclective मवर्् Biodiversity conservation & Management लगय् कय मवर्् वन 

वय यवरणसंग सम्बमन्ध  दमेखएकोले सो ्ोग्् यलयई उमल्लमख  पदको ्ोग्् यको रुपिय ियन्ने ।  

 नेपयल वन सेवय, स्वयर्ल एण्ड वयटर कन्िरभेिन, सिहू, रय.प. मद्व ी् श्रेणीको उपसमचव वय सो सरहको पदिय 

उम्िेदवयरले पेि गरेकय Tribhuvan University बयट हयमसल गरेको Masters Degree in Natural Resource 

Management and Rural Development ्ोग्् यलयई वन सेवय स्वयर्ल एण्ड वयटर कन्िरभेिन सिहू, रय.प मद्व ी् 

श्रेणीको पदिय सेवय प्रवेिको लयमग  ोमकएको न््नू ि ्ोग्् यको रुपिय ियन्ने ।  

 नेपयल वन सेवय, स्वयर्ल एण्ड वयटर कन्िरभेिन, सिहू, रय.प. मद्व ी् श्रेणीको उपसमचव वय सो सरहको पदिय 

उम्िेदवयरले पेि गरेकय University of Natural Resources and Life Sciences, BOKU Vienna बयट अध्््न 

गरेको Master of Science in Mountain Forestry िय अध्््न गरेकय मवर््हरू उमल्लमख  सेवय, सिहूको पदको 

लयमग  ोमकएको न््नू ि ्ोग्् यसंग मिल्ने दमेख्ो । 

 नेपयल वन सेवय, स्वयर्ल एण्ड वयटर कन्िरभेिन, सिहू, रय.प. मद्व ी् श्रेणीको उपसमचव वय सो सरहको पदिय 

उम्िेदवयरले मत्रभवुन मवश्वमवद्ययल्बयट हयमसल गरेको Master's Degree in Biodiversity and Environmental 

Management िय रहकेय मवर््हरू स्वयर्ल एण्ड वयटर कन्िरभेिन सिहूको रय.प. प्रथि/मद्व ी् श्रेणीको लयमग 

 ोमकएको ्ोग्् यहरूसंग सम्बमन्ध  नभएकोले सो लयई न््नू ि ्ोग्् यको रुपिय मलन नसमकने । 
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 नेपयल वन सेवय, स्वयर्ल एण्ड वयटर कन्िरभेिन, सिहू, रय.प. मद्व ी् श्रेणीको उपसमचव वय सो सरहको पदिय 

उम्िेदवयरले पेि गरेको Tribhuvan University को Master's Degree in Forestry लयई न््नू ि ्ोग्् यको रुपिय 

मलन समकने । 

 नेपयल वन सेवय, स्वयर्ल एण्ड वयटर कन्िरभेिन सिहू, रय.प. मद्व ी् श्रेणीको उपसमचव वय सो सरहको पदिय उम्िेदवयरल े

पेि गरेको Georg-August-University Goettingen बयट हयमसल गरेको Master of Science in Forest 

Science and Forest Ecology उपयमधलयई उमल्लमख  सेवय, सिहूको पदको न््नू ि ्ोग्् यको रुपिय मलन समकने । 

 नेपयल वन सेवय, स्वयर्ल एण्ड वयटर कन्िरभेिन, सिहू, रय.प. मद्व ी् श्रेणीको उपसमचव वय सो सरहको पदिय 

उम्िेदवयरले पेि गरेको Prince of Songkla University, Thailand बयट हयमसल गरेको Master of Science 

Ecology िय अध्््न गरेकय मवर््हरू हदेया वन सेवयको नेिनल पयका स एण्ड वयर्ल्ड लयर्र् सिहू  र्ा  ियत्र मिल्ने 

दमेखएको  र वन, स्वयर्ल एण्ड वयटर कन्िरभेिनसंग मिल्ने दमेखएन ।  

 नेपयल वन सेवय, नेिनल पयका स एण्ड वयर्ल्ड लयर्र्, सिहू, रय.प. मद्व ी् श्रेणीको उपसमचव वय सो सरहको पदिय 

उम्िेदवयरले पेि गरेको Australian National University बयट अध्््न गरेको Master of Environmental 

Management and Development िैमक्षक ्ोग्् यको मवर््वस्  ु अध्््न गदया अध्््नको मवर््वस् कुो 

आधयरिय, नेिनल पयका स एण्ड वयर्ल्ड लयर्र्, रय.प. मद्व ी् श्रेणीको ्ोग्् य परूय गरेको ियन्न नसमकने ।  

 नेपयल र्मञ्िमन्ररङ्ग सेवय, मसमभल सिहू, स््यमनटरी उपसिहू, रयिपत्रयङ्मक  प्रथि श्रेणी सहसमचव वय सो सरहको 

पदिय उम्िेदवयरहरूले मत्रभवुन मवश्वमवद्ययल्बयट अध्््न गरेको Master in Science in Qmructural 

Engineering उपयमध, M.Sc. Water Resource Engineering  थय पोखरय मवश्वमवद्ययल्बयट अध्््न गरेको 

Master of Science in Environmental Management उपयमधहरूलयई नेपयल र्मञ्िमन्ररङ्ग सेवय, मसमभल 

सिहू, स््यमनटरी उपसिहू रयिपत्रयङ्मक  प्रथि/ मद्व ी् श्रेणीको सेवय प्रवेिको लयमग  ोमकएको न््नू ि िैमक्षक ्ोग्् य 

परूय गरेको ियन्न नमिल्ने ।”  

 Bachelor of Technology (Information Technology), Jaipur National University, Rajasthan, India 

र B.E. Information Technology, University of Rajasthan बयट प्रदयन गररएको िैमक्षक ्ोग्् य कम्ट्टुर 

र्मञ्िमन्ररङ्गसंग सम्बमन्ध  रहकेो दमेखएको रय् सिे  प्रयप्त भएको आधयरिय सो ्ोग्् यलयई नेपयल मवमवध सेवय, 

रय.प.   ृी् श्रेणी, कम्ट्टुर र्मञ्िमन्र पदको लयमग  ोमकएको न््नू ि ्ोग्् यको रुपिय मलने ।  

 नेपयल र्मञ्िमन्ररङ्ग सेवय, मसमभल सिहू, हयर्वे उपसिहू, र्ररगेिन उपसिहू, रयिपत्रयङ्मक  प्रथि श्रेणी सहसमचव वय 

सो सरहको पदिय उम्िेदवयरले पेि गरेको पोखरय मवश्वमवद्ययल्बयट हयमसल गरेको Master of Science in 

Environmental Management िैमक्षक उपयमधिय अध्््न गरेकय मवर््हरू हयर्वे मवर््संग प्रत््क्ष सम्बमन्ध  

नरहकेो र हयर्वे िलू मवर्् सि े मलएको नदमेखएकोले उक्त ्ोग्् यलयई नेपयल र्मञ्िमन्ररङ्ग सेवय, मसमभल सिहू, 

हयर्वे उपसिहूको रयिपत्रयङ्मक  प्रथि/मद्व ी् श्रेणीिय सेवय प्रवेिको लयमग आवश््क न््नू ि िैमक्षक ्ोग्् य परूय गरेको 

ियन्न नसमकने । 

 नेपयल र्मञ्िमन्ररङ्ग सेवय, मसमभल सिहू, हयर्वे उपसिहू, र्ररगेिन उपसिहू, रयिपत्रयङ्मक  प्रथि श्रेणी सहसमचव वय 

सो रहको पदिय पोखरय मवश्वमवद्ययल्बयट हयमसल गरेको Master of Science in Environmental Management 

िैमक्षक ्ोग्् यिय अध्््न गरेकय मवर््हरू र्ररगेिनसंग सम्बमन्ध  रहकेो नदमेखएकोले सो ्ोग्् यलयई नेपयल 

र्मञ्िमन्ररङ्ग सेवय, मसमभल सिहू, र्ररगेिन उपसिहूको रयिपत्रयङ्मक  प्रथि/मद्व ी् श्रेणीको सेवय प्रवेिको लयमग 

 ोमकएको न््नू ि ्ोग्् य परूय गरेको ियन्न नसमकने ।  
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 मत्रभवुन मवश्वमवद्ययल्बयट प्रयप्त Master of Science, Sustainable Water Sanitation Health & 

Development िैमक्षक उपयमधिय अध्््न गरेको मवर््हरू र्ररगेिनसंग सम्बमन्ध  रहकेो नदमेखएको रय् सिे  प्रयप्त 

भएकोले सो ्ोग्् यलयई नेपयल र्मञ्िमन्ररङ्ग सेवय, मसमभल सिहू, र्ररगेिन उपसिहू, रय.प. मद्व ी् श्रेणीको न््नू ि 

्ोग्् यको रुपिय मलन नसमकने । 

 नेपयल कृमर् सेवय, खयद्य पोर्ण  थय गणु मन्न्त्रण सिहू, रय.प.   ृी् श्रेणी, खयद्य पोर्ण अमधकृ  पदको लयमग मत्रभवुन 

मवश्वमवद्ययल्बयट हयमसल गररएको Master of Science in Biotechnology िैमक्षक ्ोग्् यको उपयमधलयई न््नू ि 

्ोग्् यको रुपिय मलन नसमकने ।  

४.२.२ पाठ्यक्रम तनमािण र पररमाजिन 

आमथाक वर्ा २०७३/७४ िय दहेय् बिोमििकय पदकय पयठ््क्रिहरू मनियाण  थय पररियिान/संिोधन गररएको छाः  

 सहसमचव, नेपयल प्रियसन सेवय, रय.प. प्रथि श्रेणी 

 सहसमचव, नेपयल पररयष्ट्र सेवय, रय.प. प्रथि श्रेणी 

 सहसमचव, नेपयल न््य् सेवय, न््य्/कयननू/सरकयरी वमकल सिहू, रय.प. प्रथि श्रेणी 

 सहसमचव, नेपयल लेखयपरीक्षण सेवय, रय.प. प्रथि श्रेणी 

 सहसमचव, नेपयल व््वस्थयमपकय-संसद सेवय, रय.प. प्रथि श्रेणी 

 वररष्ठ कन्सल्टेन्ट डयक्टर, नेपयल स्वयस्थ्् सेवय, सबै सिहू, उपसिहू, एघयरौं  ह 

 कन्सल्टेन्ट डयक्टर, नेपयल स्वयस्थ्् सेवय, सबै सिहू, उपसिहू, नवौं  ह 

 वररष्ठ कन्सल्टेन्ट कयमडा्ोलोमिि, नेपयल स्वयस्थ्् सेवय, िेमडमसन सिहू, कयमडा्ोलोिी उपसिहू, एघयरौं  ह 

 वररष्ठ कन्सल्टेन्ट न््रूोलोमिि, नेपयल स्वयस्थ्् सेवय, िेमडमसन सिूह न््रूोलोिी उपसिहू, एघयरौं  ह 

 वररष्ठ कन्सल्टेन्ट कयमडा्ोथोरयमसक सिान, नेपयल स्वयस्थ्  ्सेवय, सिारी सिहू, कयमडा्ोथोरयमसक सिारी उपसिहू, एघयरौं  ह 

 कन्सल्टेन्ट महस्टोट्यथोलोमिि, नेपयल स्वयस्थ्् सेवय, ट्यथोलोिी सिहू, महस्टोट्यथोलोिी उपसिहू, नवौं  ह 

 कन्सल्टेन्ट हिेयटोलोमिि, नेपयल स्वयस्थ्् सेवय, ट्यथोलोिी सिूह, हिेयटोलोिी उपसिहू, नवौं  ह 

 कन्सल्टेन्ट ियलक्् मचमकत्सक, नेपयल स्वयस्थ्् सेवय, आ्वुेद सिहू, ियलक्् उपसिहू, नवौं  ह 

 कन्सल्टेन्ट िल्् मचमकत्सक, नेपयल स्वयस्थ्् सेवय, आ्वुेद सिहू, िल््  थय संज्ञयहरण उपसिहू, नवौं  ह 

 उपसमचव वय सो सरह, नेपयल र्मञ्िमन्ररङ्ग सेवय, रय.प. मद्व ी् श्रेणी 

 िय.अ. (हयमत्तसयर), नेपयल वन सेवय, रय.प.   ृी् श्रेणी 

 िय.अ. प्रयमवमधक, नेपयल मिक्षय सेवय, रय.प.   ृी् श्रेणी 

 र्मण /पछुवय, नेपयल वन सेवय, श्रेणीमवहीन 

 मर्लयटेमलि, नेपयल मिक्षय सेवय, रय.प. अनं. प्रथि श्रेणी 

 मसमन्र वकु वयर्न्डर, नेपयल मिक्षय सेवय, रय.प. अनं. प्रथि श्रेणी 

 स्वयस्थ्् मिक्षय टेमक्नमस्न, नेपयल स्वयस्थ्् सेवय, पयाँचौं  ह 

 गेि स्कयउट, नेपयल वन सेवय, ने.पय.एण्ड वय.लय. सिहू श्रेणीमवहीन 

 वन रक्षक, नेपयल वन सेवय, िनरल र्रेष्ट्री सिहू, श्रेणीमवहीन  
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पररच्छदे ५ 

ववज्ञापन र दरखास्त 

 
 

५.१ धनिामिी सेवाको दरबन्दी र पदपूवििको अवस्था 

मनियि ी मक यवखयनयको मिम  २०७४/३/३० को  थ््यङ्क अनसुयर मनियि ी सेवयिय हयल कूल १,१८,२३९ दरबन्दी रहकेय 
छन ्। िसिध््े मवमभन्न सेवय र्ा  दरबन्दी  थय पदपमू ा एवं पदररक्त यको अवस्थय  लको  यमलकयिय उल्लेख गररएको छ ।  

िाललका १२ 
धनिामिी सेवाको दरबन्दी र पदपूविि  

तस.नं. सेवा दरबन्दी पदपतूिि ररि 

1 नेपयल आमथाक ्ोिनय  थय  थ््यङ्क सेवय 444 397 47 

2 नेपयल कृमर् सेवय 5582 4862 720 

3 नेपयल प्रियसन सेवय 49689 34317 15372 

4 नेपयल वन सेवय 6917 4851 2066 

5 नेपयल मिक्षय सेवय 1926 1650 276 

6 नेपयल स्वयस्थ्् सेवय 32474 24851 7623 

7 नेपयल मवमवध सेवय 4861 3145 1716 

8 नेपयल र्मञ्िमन्ररङ्ग सेवय 11216 8310 2906 

9 नेपयल न््य् सेवय 4029 3432 597 

10 नेपयल पररयष्ट्र सेवय 284 257 27 

11 नेपयल लेखयपरीक्षण सेवय 378 347 31 

12 व््वस्थयमपकय-संसद सेवय 433 237 196 

जम्मा 1,18,233 86,656 31,577 

द्रष्टव्यः नेपाल प्रशासन सेवाका ररक्त श्रेणीर्वहीन पदमा स्थायी पदपरू्ति नहुने कारणवाट सो सेवामा बढी पद ररक्त देर्खएको हो ।  

५.२ पदपूविि सम्बन्धी वावषिक कायकिाललका  

लोक सेवय आ्ोगबयट एक आमथाक वर्ाभरर सम्पयदन हुन े सयवािमनक सेवयकय मवमभन्न पदहरूिय पदपमू ासम्बन्धी 

मक्र्यकलयपहरूको कय्ा यमलकय आ्ोगले सम्बमन्ध  आ.व.को पमहलो मदन सयवािमनक गदाछ । आ्ोगकय पदपमू ासम्बन्धी 

सम्पणूा कयि कयरबयहीहरू सोही कय्ा यमलकयिय आधयरर  भई सञ्चयलन हुने गदाछन ्। वयमर्ाक कय्ा यमलकयिय ियग 
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सङ्कलनदमेख प्रम ि  मनधयारण, मवज्ञयपन/सचूनय प्रकयिन, मलमख  परीक्षय सञ्चयलन, अन् वया या सञ्चयलन  थय मसर्यररस 
गनसेम्िकय मक्र्यकलयपहरू सियवेि हुन्छन ्। सरुक्षय मनकय् र संगमठ  संस्थयको पदपमू ासम्बन्धी कय्ा यमलकयको हकिय 

प्रम ि  मनधयारण र मवज्ञयपनकय लयमग सहिम  प्रदयन गनेदमेख मलमख  परीक्षयको नम िय प्रकयिन गने सम्िकय मक्र्यकलयपहरू 

सियवेि गररन्छ । आ्ोगले प्रकयिन गरेकय आ.व. २०७३/७४ को पदपमू ासम्बन्धी वयमर्ाक कय्ा यमलकयहरू अनसुचूी ४ िय 

सियवेि गररएको छ । 

५.३ प्रविशि धनधाकरण 

मनियि ी सेवयिय ररक्त रहकेय पदहरूिय पदपमू ाकय लयमग ररक्त भएको एक िमहनयमभत्र सम्बमन्ध  सेवय सञ्चयलन गन े

िन्त्रयल्हरूले लोक सेवय आ्ोगिय ियग गरी पठयउन ुपने व््वस्थय रहकेो छ । सेवय सञ्चयलन गने मनकय्हरूबयट पदपमू ाको 

लयमग ियग प्रयप्त भएपमछ कूल ररक्त पदहरू िध््े मनियि ी सेवय ऐन, २०४९ को दर्य ७ को उपदर्य (७) िय भएको व््वस्थय 
बिोमिि कुन कुन मवमधबयट के कम  प्रम ि  पदहरू पमू ा गनुापने हो सो को मनधयारण लोक सेवय आ्ोगबयट हुने गदाछ । नेपयल 

स्वयस्थ्् सेवय ऐन, २०५३ र व््वस्थयमपकय–संसद समचवयल्सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले   -्   ्सेवयिय ररक्त रहकेय पदहरूिय 

सिे  मनियि ी सेवय ऐनको व््वस्थय सरह सियवेिी मसद्धयन्  अपनयई पदपमू ा गन ेव््वस्थय गरेकय छन ्। त््स् ै सरुक्षय मनकय् र 

संगमठ  संस्थयहरूको ररक्त पदहरूिय सम्बमन्ध  मनकय्कय किाचयरी सेवय ि ासम्बन्धी कयननूिय उमल्लमख  प्रयवधयन अनसुयर 

प्रम ि  मनधयारण गररन्छ ।  

आमथाक वर्ा २०७३/७४ िय मवमभन्न सेवय सञ्चयलन गने नपेयल सरकयरकय मनकय्हरूबयट प्रयप्त ियगहरूलयई दहेय् अनसुयर 

प्रम ि  मनधयाण गरी पदपमू ाकय कयि कयरबयहीहरू अगयमड बढयर्एको मथ्ो ।  

िाललका १३ 
कूल माग र प्रविशि धनधाकरण 

मस.

नं. कय् याल  ्
कूल  
ियग 

प्रम ि  मनधयारण (पदसंख्य) 
बढुवय आ.प्र. खुलय िमहलय आ.ि. िधेसी दमल  अपयङ्ग मप. क्षे. िम्िय 

1. केन्री् कय्याल् 2385 803 302 680 192 160 125 59 22 26 2369 

2. 
िेची अञ्चल 

कय्याल् 272 10 16 129 35 31 25 10 6 6 268 

3. 
पवूयाञ्चल क्षते्री् 

मनदिेनयल् 906 223 63 342 91 70 65 27 12 12 905 

4. 
सगरियथय अञ्चल 

कय्याल् 324 16 25 156 41 33 27 15 5 5 323 

6. 
िनकपरु अञ्चल 

कय्याल् 355 13 13 174 50 36 33 13 6 3 341 

7. 
नयरय्णी अञ्चल 

कय्याल् 637 11 36 328 92 69 55 24 13 8 636 

8. 
िध््ियञ्चल क्षेत्री् 

मनदिेनयल् 1969 540 114 705 199 159 128 55 34 27 1961 

9. 
पमिियञ्चल क्षते्री् 

मनदिेनयल् 904 183 58 363 96 79 64 25 19 15 902 
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मस.

नं. कय् याल  ्
कूल  
ियग 

प्रम ि  मनधयारण (पदसंख्य) 
बढुवय आ.प्र. खुलय िमहलय आ.ि. िधेसी दमल  अपयङ्ग मप. क्षे. िम्िय 

10. 
धवलयमगरी अञ्चल 

कय्याल् 235 22 23 103 30 20 19 10 3 4 234 

11. 
लुमम्बनी अञ्चल 

कय्याल् 329 13 26 167 41 32 28 12 5 4 328 

12. रयप्ती अञ्चल कय्याल् 291 12 23 139 38 30 25 11 9 3 290 

13. 
िध््पमिियञ्चल 

क्षेत्री् मनदिेनयल् 830 138 30 341 105 81 77 27 17 13 829 

14. 
कणयाली अञ्चल 

कय्याल् 227 9 17 109 31 26 17 8 3 2 222 

15. सदुरू–पमिियञ्चल 
क्षेत्री् मनदिेनयल् 

535 116 36 201 60 42 40 20 11 8 534 

16. 
िहयकयली अञ्चल 

कय्याल् 227 12 14 104 35 22 23 8 5 3 226 

 जम्मा 10426 2121 796 4041 1136 890 751 324 170 139 10368 

पयठ््क्रिको अभयव, िैमक्षक ्ोग्् य मनधयारण नभएको, स्वीकृ  दरबन्दी भन्दय र्रक पदनयिबयट ियग भै आएको आमद 

कयरणले कूल ियग पदसंख्य भन्दय पदपमू ाको लयमग प्रम ि  मनधयारण भएकय पदहरूको संख्य कि भएको हो । त््स् ै कुन ै

सियवेिी सिहूको कुनै पदिय  ोमकएको आमथाक वर्ािय पदपमू ा हुन नसकेिय अको १ वर्ासम्ि सो पद सोही सिहूकय 

मवज्ञयपनिय थप हुने हुाँदय त््स् ो अवस्थयिय खलुय/सियवेिी सिहूको प्रम ि  केही र्रक दमेखन सक्दछ ।  

५.३.१ शैतक्षक योग्यिा र पाठ्यक्रम नभएको कारण प्रतिशि तनधािरण नभएका पदहरू 

प्रम वेदन अवमधिय प्रम ि  मनधयारणकय लयमग अनरुोध भर्ा आएकय दहेय्कय पदहरूको िैमक्षक ्ोग्् य सम्बमन्ध  सेवय 

सञ्चयलन गने मनकय्बयट मनधयारण नभएको र सोही कयरणले पयठ््क्रि मनियाण हुन नसकेको हुाँदय मवज्ञयपनकय लयमग प्रम ि  

मनधयारण हुन सकेनन ्।  

िाललका १४ 
शैलक्षक योग्यिा र पाठ्यक्रम नभएको कारण प्रविशि धनधाकरण नभएका पदहरू 

क्र.स.ं पद सेवा समूह उपसमूह शे्रणी/िह 

1 मसमन्र मडमभिनल र्मञ्िमन्र र्मञ्िमन्ररङ्ग मसमभल रेलव े रय.प. मद्व ी् 

2 र्मञ्िमन्र र्मञ्िमन्ररङ्ग मसमभल रेलव े रय.प.   ृी् 

3 प्रमिक्षण टेक्सटय्ल अमधकृ  मवमवध     रय.प.   ृी् 

4 वय्ोिेमडकल र्मञ्िमन्र स्वयस्थ्् मवमवध   सय ौं 

5 हयउस मकमपङ अमधकृ  स्वयस्थ्् मवमवध   सय ौं 

6 डयर्मटमस्न अमधकृ  स्वयस्थ्् मवमवध   सय ौं 

7 अमड्ोलोमिि स्वयस्थ्् मवमवध   सय ौं 
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क्र.स.ं पद सेवा समूह उपसमूह शे्रणी/िह 

8 सिस्त्र वन रक्षक (सवुेदयर) वन मवमवध   रय.प. अनं. प्रथि 

9 िमहलय कय्ाक या (खयनेपयनी कय्याल् र्ा ) मवमवध     रय.प. अनं. प्रथि 

10 प्रिखु मिक्षक (कम्ट्टुर) मवमवध     रय.प. अनं. प्रथि 

11 मसमन्र एिोमसएसन अगानयर्िर  र्मञ्िमन्ररङ्ग एग ृर्ररगेिन   रय.प. अनं. प्रथि 

12 डय्लयमसस टेमक्नमस्न स्वयस्थ्् मवमवध   पयाँचौ 

13 हयउस मकमपङ सपुरभयर्िर स्वयस्थ्् मवमवध   पयाँचौ 

14 सहय्क हयउसमकपर स्वयस्थ्् मवमवध   पयाँचौ 

17 
रेमििेरेटर टेमक्नमस्न र्मञ्िमन्ररङ्ग िेकयमनकल मन.उ.स. रय.प. अनं. प्रथि 

18 
सहय्क मिलर र्मञ्िमन्ररङ्ग िेकयमनकल मन.उ.स. रय.प. अनं. मद्व ी् 

19 
पम्प अपरेटर र्मञ्िमन्ररङ्ग िेकयमनकल मन.उ.स. रय.प. अनं. मद्व ी् 

20 
टलम्बर र्मञ्िमन्ररङ्ग िेकयमनकल मन.उ.स. रय.प. अनं. मद्व ी् 

21 अमसस्टेन्ट सब र्मञ्िमन्र र्मञ्िमन्ररङ्ग मसमभल िनरल रय.प. अनं. मद्व ी् 

 
५.३.२ पदनाम नतमलेको कारणले प्रतिशि तनधािरण नभएका पदहरू 

प्रम ि  मनधयारणकय लयमग ियग गने मनकय्ले उल्लेख गरेकय पदनयि सम्बमन्ध  सेवय, सिहू गठन, सिहू  थय श्रेणी 
मवभयिनसम्बन्धी मन्िहरूिय उमल्लमख  पदनयिसाँग िेल नखयएको कयरणले दहेय्कय पदहरू मवज्ञयपनकय लयमग प्रम ि  

मनधयारण हुन सकेनन ्। ्ससम्बन्धी मववरण  लको  यमलकयिय उल्लेख गररएको छ ।  
िाललका १५ 

पदनाम नधमलकेो कारण प्रविशि धनधाकरण नभएका पदहरू 

क्र.स.ं पद सेवा समूह उपसमूह शे्रणीरिह 

1 सबर्मञ्िमन्र र्मञ्िमन्ररङ्ग मसमभल र्लेमक्रकल रय.प. अनं. प्रथि 

2 सबर्मञ्िमन्र र्मञ्िमन्ररङ्ग िेकयमनकल मन.उ.स. रय.प. अनं. प्रथि 

3 र्लेमक्रमस्न र्मञ्िमन्ररङ्ग र्लेमक्रकल िनरल र्लेमक्रकल रय.प. अनं. मद्व ी् 

4 ल््यव टेमक्नमस्न र्मञ्िमन्ररङ्ग केिेष्ट्री   रय.प. अनं. मद्व ी् 

5 ग््यलरी सहय्क/गयडा मिक्षय परुय त्व परुय त्व रय.प. अनं. मद्व ी् 

6 लेखक मिक्षय परुय त्व परुय त्व रय.प. अनं. मद्व ी् 

7 प्रयमवमधक सहय्क मिक्षय परुय त्व   रय.प. अनं. मद्व ी् 

8 सहय्क गयर्ड मिक्षय परुय त्व संग्रहयल् रय.प. अनं. मद्व ी् 

9 ग््यलरी गयडा/कक्ष रक्षक मिक्षय परुय त्व संग्रहयल् रय.प. अनं. मद्व ी् 

10 मिक्षक  मवमवध     रय.प. अनं. मद्व ी् 

11 िमहलय कय्ाक या  मवमवध     रय.प. अनं. मद्व ी् 
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५.४ ववज्ञापन 

आमथाक वर्ा २०७३/०७४ िय आ्ोगको केन्री् कय्याल्, क्षेत्री् मनदिेनयल्हरू र अञ्चल कय्याल्हरूबयट बढुवय, 
आन् ररक प्रम ्ोमग य एवं खलुय  थय सियवेिी  र्ा  िम्िय ३,०२८ वटय मवज्ञयपन/सचूनयहरू प्रकयिन गररएको मथ्ो । 
प्रकयमि  मवज्ञयपनहरूिध््े १४ वटय मवज्ञयपनहरू सम्बमन्ध  सेवय सञ्चयलन गने िन्त्रयल्को अनरुोधिय पमछ रद्द गररएको 

मथ्ो । सोसम्बन्धी मववरण  लको  यमलकयिय प्रस्  ु गररएको छ ।  
िाललका १६ 

ववज्ञापन/सूचना र पदको वववरण 

क्र.सं. मवज्ञयपन/सचूनयको मववरण मवज्ञयपन/सचूनय संख्य पद संख्य 

1 बढुवयको सचूनय  960 2121 

2 आन् ररक प्रम ्ोमग य (टयर्मपि पद सिे ) 266 796* 

3 खलुय प्रम ्ोमग य (सियवेिी सिे ) 1802 7451 

िम्िय 3028 10368 

 * टाइर्पष्ट पदको पदसंख्या र्नर्ित नहुने हुुँदा सो संख्या समावेश नभएको 

आ.व. २०७३/७४ िय भएकय मवज्ञयपनहरूको वगीकरणको अवस्थयलयई  लको मचत्रिय प्रस्  ु गररएको छ ।  

लचत्र ४ 
आ.व. २०७३/७४ मा भएका ववज्ञापनहरू 
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५.४.१ िुला र समावेशी तवज्ञापन 

प्रम वेदन अवमधिय मवज्ञयपन भएकय कूल १०,३६८ पदिध््े खलुय र सियवेिी  र्ा कय मवज्ञयपन र पदसंख्य  लको  यमलकयिय 
उल्लेख गररएको छ । 

िाललका १७ 
खलुा र समावशेी ववज्ञापन र पदसंख्या  

 

खलुय र सियवेिी मवज्ञयपन  र्ा  कूल पदको अवस्थयलयई मचत्रग  रुपिय  ल प्रस्  ु गररएको छ ।  
लचत्र ५ 

खलुा र समावशेी ववज्ञापनको पदसंख्या 

  

 

4041 

3410 

v'nf ;dfj]zL

क्र.सं. मववरण मवज्ञयपन संख्य पद संख्य 

! खलुय प्रम ्ोमग य  539 4041 

@ सियवेिी  1263 3410 

कूल िम्िय 1802 7451 
समावेशीिफि  

 

िमहलय 332 1136 

 आमदवयसी/िनियम  267 890 

 िधेसी 262 751 

 दमल  180 324 

 अपयङ्ग 121 170 

 मपछमडएको क्षेत्र 101 139 

सियवेिी िम्िय 1263 3410 

1136 
890 751 

324 
170 139 

dlxnf cf=h=  dw];L  blnt  ckfË lk=If]=
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५.५ दरखास्त 

आमथाक वर्ा २०७३/०७४ िय मवज्ञयपन भएकय १०,३६८ पदहरूिध््े रयिपत्रयङ्मक  पदहरूको बढुवयको सचूनय (िेष्ठ य र 

कय.स.ि.ू  थय कय्ा क्षि य दबुै)  र्ा  कूल ३,५७३ दरखयस्  संकलन भएकय मथए भने आन् ररक र खलुय मवज्ञयपन  र्ा  

अनलयईन दरखयस्  प्रणयली ियर्ा   ६,४५,८७३ दरखयस्  र नेपयल वन सेवय  र्ा कय श्रेणीमवहीन पदकय १,९८,४२४ 

हस् मलमख  दरखयस्  गरी िम्िय ८,४४,२९७ दरखयस्  प्रयप्त भएकय मथए । ग  आमथाक वर्ािय परेको कूल दरखयस्  संख्य 

भन्दय ्स वर्ा परेकय दरखयस् को संख्य ४२ प्रम ि ले बढी छ । श्रेणीमवहीन पदहरूको मवज्ञयपनिय परेकय दरखयस् को कयरणले 

कूल संख्य ग  वर्ाको भन्दय उल्लेखनी् रुपिय बढी भएको हो । प्रम वेदन अवमधिय पना आएको दरखयस् को मवज्ञयपन 

अनसुयर ियम , मलङ्ग र सेवय अनसुयरकय मववरणयहरू अनसुूची ५, अनसुचूी ६, अनुसचूी ७ र अनसुचूी ८ िय उल्लेख  

गररएको छ ।  

५.५.१ तवगि दस वषिमा परेको दरिास्िको प्रवृतत्त 

आ.व. २०६४/६५ दमेख आ.व. २०७३/७४ सम्ि एक दिकको अवमधिय आ्ोगबयट भएकय मवमभन्न मवज्ञयपनिय परेकय 

दरखयस्  संख्यको  लुनयत्िक  यमलकय  ल प्रस्  ु गररएको छ । 

िाललका १८ 
ववगि दस वषकको दरखास्तको प्रवृलत्त 

cfly{s jif{ dlxnf k'?if hDdf 

२०७३/७४ 382485 461812 844297 

२०७२/७३ 318503 275877 595031 

२०७१/७२ 360506 239162 599668 

२०७०/७१ 255234 305681 560915 

२०६९/७० 173418 195387 368805 

२०६८/६९ 113785 157792 271577 

२०६७/६८ 110307 141344 251651 

२०६६/६७ 139963 160500 300463 

२०६५/६६ 32457 53711 86168 

२०६४/६५ 67435 107687 175122 
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लचत्र ६ 

ववगि दस वषकको दरखास्त प्रवृलत्त

 

५.५.२  आन्िररक, िुला र समावेशी पदमा दरिास्िको अवस्था  

प्रम वेदन अवमधिय आन् ररक, खलुय  थय सियवेिी सिहूकय मवज्ञयपनिय परेकय दरखयस् सम्बन्धी  थ््यङ्कहरूलयई वगीकृ  
रुपिय  ल प्रस्  ु गररएको छ । 

िाललका १९ 
आन्तररक, खलुा र समावशेी पदमा दरखास्त 

परीक्षाको तकतसम दरिास्ि सखं्या प्रतिशि 

आन् ररक प्रम ्ोमग य 6,636 1% 

खलुय प्रम ्ोमग य 4,75,505 56% 

सियवेिी प्रम ्ोमग य 3,62,156 43% 

कूल िम्िय 8,44,297 100% 

 
५.५.३ अतधक दरिास्ि परेका पदहरू िथा प्रतिपद औसि दरिास्ि 

कूल १५ हियरभन्दय बढी दरखयस्  परेकय पद, दरखयस्  संख्य  थय औस  दरखयस् को मववरण  यमलकय २० िय उल्लेख 

गररएको छ ।  
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िाललका २० 

अधधक दरखास्त परेका पदहरूको ववज्ञापनमा प्रविपद औसि दरखास्त 

पद दरिास्ि सखं्या पद सखं्या प्रतिपद औसि दरिास्ि 

खररदयर वय सो सरह (अप्रय.) 158551 2366 67 

नय.स.ु वय सो सरह (अप्रय.) 126625 1332 95 

वन रक्षक (श्रेणीमवहीन) 126483 452 280 

अ.ह.ेव. 56522 2509 23 

अ.न.िी. 45738 1395 33 

ियखय अमधकृ  वय सो सरह (अप्रय.) 36525 1488 25 

सहय्क िमहलय मवकयस मनरीक्षक 17991 101 178 

स्टयर् नसा 16945 471 36 

प्रम वेदन अवमधिय परेकय दरखयस् को अवस्थय हदेया खररदयर वय सो सरह (अप्रय.) पदिय सवैभन्दय वढी दरखयस्  परेको दमेखन्छ 

भने प्रम पद ॵर्  आवेदन धरैे हुने पदिय श्रेणीमवहीन वनरक्षक पद रहकेो छ ।  

५.५.४ दरिास्िको भौगोतलक तववरण 

प्रम वेदन अवमधिय भएकय मवज्ञयपनिय दरखयस् िय उमल्लमख  स्थय्ी ठेगयनयकय आधयरिय सबैभन्दय बढी दरखयस्  पने ५ 

मिल्लयिय सप्तरी, मसरयहय, धनरु्य, रौ हट र सलयाही पदाछन ्भने सबैभन्दय न््नू दरखयस्  पने मिल्लयिय िनयङ, िसु् यङ, रसवुय, 
डोल्पय र  ेह्रथिु रहकेय छन् ।  

िाललका २१ 
जिल्ला अनुसार दरखास्त संख्या

तजल्ला दरिास्ि प्रतिशि 

1. सप्तरी 35778 4.24% 

2. मसरयहय 26299 3.11% 

3. धनरु्य 25885 3.07% 

4. रौ हट 24658 2.92% 

5. सलयाही 23845 2.82% 

6. िहोत्तरी 21706 2.57% 

7. बयरय 21291 2.52% 

8. कैलयली 20486 2.43% 

9. सखुे  20213 2.39% 

10. बमदा् य 19449 2.30% 

11. रुकुि 19066 2.26% 

12. िोरङ 18989 2.25% 

तजल्ला दरिास्ि प्रतिशि 

13. सनुसरी 17896 2.12% 

14. कन्चनपरु 17676 2.09% 

15. गलु्िी 17542 2.08% 

16. स््यङिय 16866 2.00% 

17. िमु्लय 16809 1.99% 

18. दयङ 16685 1.98% 

19. दलैेख 16161 1.91% 

20. झयपय 15884 1.88% 

21. ियिरकोट 13789 1.63% 

22. रुपन्दहेी 13562 1.61% 

23. पसया 13524 1.60% 

24. खोटयङ 13341 1.58% 
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तजल्ला दरिास्ि प्रतिशि 

25. बझयङ 12766 1.51% 

26. बयग्लङु 11919 1.41% 

27. कमपलवस्  ु 11760 1.39% 

28. िकवयनपरु 11502 1.36% 

29. पयल्पय 11496 1.36% 

30. नवलपरयसी 11160 1.32% 

31. पवा  11144 1.32% 

32. बयाँके 11112 1.32% 

33. कयठियडौं 11109 1.32% 

34. कयस्की 10772 1.28% 

35. सल््यन 10754 1.27% 

36. उद्परु 10657 1.26% 

37. र्लयि 10424 1.23% 

38. कयमलकोट 10398 1.23% 

39. अघयाखयाँची 10354 1.23% 

40. मच वन 9715 1.15% 

41. गोरखय 9203 1.09% 

42. अछयि 8838 1.05% 

43. दयचुालय 8696 1.03% 

44. कयभ्रेपलयञ्चोक 8517 1.01% 

45. ट्ठूयन 8246 0.98% 

46. बै डी 8163 0.97% 

47. रोल्पय 8116 0.96% 

48.  नहुाँ 8112 0.96% 

49. संखवुयसभय 8065 0.96% 

50. मसन्धलुी 8020 0.95% 

तजल्ला दरिास्ि प्रतिशि 

51. धनकुटय 7629 0.90% 

52. ओखलढंुगय 7307 0.87% 

53. भोिपरु 7009 0.83% 

54. बयिरुय 6159 0.73% 

55. भक्तपरु 6112 0.72% 

56. रयिेछयप 6022 0.71% 

57. धयमदङ 5951 0.70% 

58. दोलखय 5676 0.67% 

59. पयाँचथर 5565 0.66% 

60.  यटलेिङु 5213 0.62% 

61. लििङु 5137 0.61% 

62. िगु ु 5105 0.60% 

63. लमल परु 5036 0.60% 

64. डडेलधरुय 4945 0.59% 

65. डोटी 4848 0.57% 

66. नवुयकोट 4815 0.57% 

67. मसन्धपुयल्चोक 4751 0.56% 

68. हुम्लय 4099 0.49% 

69. सोलखुमु्व ु 3676 0.44% 

70. म््यग्दी 3616 0.43% 

71.  ेह्रथिु 3417 0.40% 

72. डोल्पय 2111 0.25% 

73. रसवुय 1091 0.13% 

74. िसु् यङ 297 0.04% 

75. िनयङ 292 0.03% 

िम्िय 8,44,297 १००% 
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लचत्र ७ 

जिल्ला अनुसार दरखास्तको अवस्था 

 
 

५.५.५ शैतक्षक योग्यिा अनुसार दरिास्िको वगीकरण 

दरखयस् िय उल्लेख भएको िैमक्षक ्ोग्् यकय आधयरिय सम्बमन्ध  पदको लयमग  ोमकएको न््नू ि िैमक्षक ्ोग्् य 

भन्दय बढी ्ोग्् य भएकय दरखयस्  ८६ प्रम ि  दमेखन्छ भने न््नू ि ियत्र उल्लेख भएकय दरखयस्  १४ प्रम ि  

रहकेय छन ्। ्ससम्बन्धी मववरण  लको  यमलकयिय दखेयर्ाएको छ ।  
िाललका २२ 

नू्यनिम र सो भन्दा बढी शैलक्षक योग्यिा भएका दरखास्त संख्या 

;]jf 
न््नू ि ्ोग्् य 

भएकय उम्िेदवयर 

न््नू ि भन्दय बढी ्ोग्् य 

भएकय उम्िेदवयर 

िम्िय दरखयस्  

एकीकृ   थय सं्कु्त परीक्षय 38262 283439 321701 

नेपयल स्वयस्थ्् सेवय 7760 149974 157734 

नेपयल र्मञ्िमन्ररङ्ग सेवय 4285 49880 54165 

नेपयल मवमवध सेवय 4650 34975 39625 

नेपयल कृमर् सेवय 1307 28730 30037 

नेपयल मिक्षय सेवय 2029 20163 22192 

नेपयल वन सेवय 62764 144539 207303 
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;]jf 
न््नू ि ्ोग्् य 

भएकय उम्िेदवयर 

न््नू ि भन्दय बढी ्ोग्् य 

भएकय उम्िेदवयर 

िम्िय दरखयस्  

नेपयल प्रियसन सेवय 345 6483 6828 

नेपयल आमथाक ्ोिनय  थय  थ््यङ्क सेवय 408 2661 3069 

नेपयल न््य् सेवय 56 756 812 

नेपयल पररयष्ट्र सेवय 13 393 406 

व््वस्थयमपकय-संसद सेवय 3 258 261 

नेपयल लेखयपरीक्षण सेवय 9 155 164 

िम्िय 121891 722406 844297 

प्रम ि  14% 86% 100% 

 
लचत्र ८ 

दरखास्त रदएको पदको लाधग आवश्यक  
नू्यनिम शैलक्षक योग्यिाका आधारमा दरखास्तको वगीकरण 

 
 

५.५.६ शैतक्षक संकाय अनुसार दरिास्िको तववरण 

दरखयस्  मदने उम्िेदवयरले दरखयस् िय न््नू ि िैमक्षक ्ोग्् य वयप  उल्लेख गरेको िैमक्षक ्ोग्् यको संकय्लयई 

मवशे्लर्ण गदया सबैभन्दय बढी मिक्षय संकय्  र्ा कय २७% उम्िेदवयर रहकेय छन ्भने त््सपमछ क्रििाः मचमकत्सयियस्त्र 

(१८%), व््वस्थयपन (१४%), र्मञ्िमन्ररङ्ग / ियनमवकी / मवज्ञयन (६%) आमद रहकेय छन ्। सेवय र िैमक्षक 

सङ्कय् अनसुयर दरखयस् को वगीकरण  यमलकय २३ िय उल्लेख गररएको छ ।  

Go"gtd z}lIfs 
of]Uotf dfq 

ePsf b/vf:t 

Go"gtd eGbf 
dfly z}lIfs 
of]Uotf ePsf 

b/vf:t 
*^Ü 

!$Ü 
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िाललका २३ 
सेवा र शैलक्षक संकाय अनुसार दरखास्तको वगीकरण 

 से
व

ा 

कृ
मर्

 

मि
क्ष
य 

र्म
ञ्
ि
मन
्
रर
ङ्
ग

 

व
न
 

ि
यन
मव
क
ी 

क
यन
नू
 

व््
व
स्थ
यप
न
 

मच
मक
त्स
यि
यस्त्र

 

सं
स्कृ

 
 

मव
ज्ञ
यन

 

अ
न््

 

आमथाक ्ोिनय  थय 

 थ््यङ्क  
1205 4 

 
368 1 234 5 

 
1018 234 

एकीकृ   थय सं्कु्त 444 96105 647 55 30355 1569 78781 331 571 35445 77398 

नेपयल पररयष्ट्र 2 25 7 2 128 12 195 1 
 

34 
 

नेपयल वन 6739 88487 490 14163 12150 1209 22503 419 191 5708 55244 

नेपयल र्मञ्िमन्ररङ्ग 57 399 51228 
 

143 
 

144 72 4 1350 768 

नेपयल कृमर् 26793 862 197 10 72 
 

146 651 3 287 1016 

नेपयल न््य् 4 108 1 
 

29 462 33 
 

2 7 166 

नेपयल प्रियसन 47 1000 55 34 1563 114 3135 11 9 310 550 

नेपयल लेखयपरीक्षण 7 
  

5 
 

132 
  

4 
 

16 

नेपयल मवमवध सेवय 57 12172 1846 8 3553 20 8121 151 77 2753 10867 

नेपयल व््वस्थयमपकय-

संसद 62 1 
 

76 9 104 
  

9 
  

नेपयल मिक्षय 
 

21089 7 
 

597 
 

236 14 7 135 107 

नेपयल स्वयस्थ्् 119 3611 394 9 356 12 382 146371 55 1485 4940 

िम्िय 34331 225064 54876 14362 49323 3635 113910 148026 932 48532 151306 

प्रम ि  4.07% 26.66% 6.50% 1.70% 5.84% 0.43% 13.49% 17.53% 0.11% 5.75%  

 
५.५.७ जािीय आधारमा दरिास्िको वगीकरण 

आ्ोगिय प्रयप्त ८,४४,२९७ दरखयस्  िध््े ियम ग  आधयरिय हदेया सबै भन्दय बढी ब्रयमण ण ियम बयट (२५%) 

दरखयस्  पना आएको दमेखन्छ । ्ससम्बन्धी मवस्  ृ मववरण  लको  यमलकय २४ िय प्रस्  ु गररएको छ । 
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िाललका २४ 
िािीय आधारमा दरखास्तको वगीकरण 

जाति दरिास्ि प्रतिशि 
ब्रयमण ण 210164 24.89% 

क्षेत्री 169971 20.13% 

थयरू 64147 7.60% 

िगर 54929 6.51% 

्यदव 49202 5.83% 

नेवयर 30331 3.59% 

रयर्ा 25789 3.05% 

कयिी 20340 2.41% 

 ेली 19314 2.29% 

 यियङ 17977 2.13% 

ठकुरी 16701 1.98% 

कोर्ारी 14649 1.74% 

गरुूङ 9981 1.18% 

मलम्व ु 9962 1.18% 

दियर्ा 7919 0.94% 

सयकी 6874 0.81% 

िमुस्लि 6598 0.78% 

धयनकु 6452 0.76% 

कय्स्थ 5056 0.60% 

कुिी 4987 0.59% 

सुंडी 4706 0.56% 

कलवयर 4407 0.52% 

कयन ु 4112 0.49% 

चियर 3908 0.46% 

पयसवयन 2638 0.31% 

 त्िय 2569 0.30% 

लोहयर 2493 0.30% 

सनुवुयर 2458 0.29% 

सोनयर 2375 0.28% 

केवट 2328 0.28% 

सन््यसी 2315 0.27% 

बरयर्ा 2165 0.26% 

घ ी 2153 0.26% 

जाति दरिास्ि प्रतिशि 
ठयकुर 2050 0.24% 

कियर 2031 0.24% 

दनवुयर 1930 0.23% 

धोवी 1926 0.23% 

हलवयर्ा 1825 0.22% 

रयिवंिी 1796 0.21% 

कुियल 1783 0.21% 

िल्लयह 1633 0.19% 

रयिप ु 1602 0.19% 

ियझी 1257 0.15% 

िेपया 1216 0.14% 

खत्वे 1160 0.14% 

भोटे 892 0.11% 

भेमड्र 811 0.10% 

हियि 800 0.09% 

बयदी 691 0.08% 

गनगयर्ा 678 0.08% 

नमुन्य 568 0.07% 

रयिधोव 480 0.06% 

कहयर 408 0.05% 

छन् ेल 365 0.04% 

मिरेल 354 0.04% 

थकयली 353 0.04% 

ियली 348 0.04% 

रयिभर 339 0.04% 

कुम्हयर 322 0.04% 

्यक्खय 321 0.04% 

व््याँसी 306 0.04% 

िसुहर 287 0.03% 

बय र 275 0.03% 

डोि 264 0.03% 

 यिपरुर्य 257 0.03% 

बरयि ु 235 0.03% 
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जाति दरिास्ि प्रतिशि 
दरुय 230 0.03% 

स यर 210 0.02% 

प्रिय 202 0.02% 

लोध 199 0.02% 

थयिी 185 0.02% 

ियरवयडी 174 0.02% 

चेपयङ 173 0.02% 

िेच े 170 0.02% 

बंगयली 166 0.02% 

झयाँगड 159 0.02% 

िनु्डय 152 0.02% 

रयिी 111 0.01% 

रयउटे 106 0.01% 

लेटचय 104 0.01% 

दरयर्ा 101 0.01% 

हय् ु 94 0.01% 

वोटे 84 0.01% 

मबनयग 82 0.01% 

गयर्ाने 79 0.01% 

वढर्ा 78 0.01% 

मकसयन 61 0.01% 

कोचे 59 0.01% 

िैन 57 0.01% 

पहरी 57 0.01% 

मधियल 52 0.01% 

कुसणु्डय 52 0.01% 

धमुन्य 34  ०.०१% भन्दय कि 

ह्ययल्िो 33  ०.०१% भन्दय कि 

मचमडियर 31  ०.०१% भन्दय कि 

जाति दरिास्ि प्रतिशि 
वयली 30  ०.०१% भन्दय कि 

ियह 29  ०.०१% भन्दय कि 

हलखोर 26  ०.०१% भन्दय कि 

नरुयङ 24  ०.०१% भन्दय कि 

कुसवयमड्य 21  ०.०१% भन्दय कि 

रौमन्यर 20  ०.०१% भन्दय कि 

िह यरय 17  ०.०१% भन्दय कि 

मवडय 17  ०.०१% भन्दय कि 

पञ्ियवी 14  ०.०१% भन्दय कि 

ि यरय 11  ०.०१% भन्दय कि 

चौधरी 10  ०.०१% भन्दय कि 

मचमडियरय 8  ०.०१% भन्दय कि 

िौ्ा 7  ०.०१% भन्दय कि 

िधेसी 7  ०.०१% भन्दय कि 

डयाँगी 6  ०.०१% भन्दय कि 

बमन्य 6  ०.०१% भन्दय कि 

लोहरूङ 6  ०.०१% भन्दय कि 

परर्यर 6  ०.०१% भन्दय कि 

मसख 6  ०.०१% भन्दय कि 

वयलङु 4  ०.०१% भन्दय कि 

गोमड्य 4  ०.०१% भन्दय कि 

कुिवयहय 4  ०.०१% भन्दय कि 

श्रीिल 2  ०.०१% भन्दय कि 

िैमथल 2  ०.०१% भन्दय कि 

डोल्पो 2  ०.०१% भन्दय कि 

हलखोर 2  ०.०१% भन्दय कि 

िोगी 1  ०.०१% भन्दय कि 

अन्् 21177 2.51% 

िम्िय 844297 100% 
 

५.५.८  दरिास्ि तदने उम्मेदवारको सेवागि आधारमा जािीय वगीकरण 

प्रम वेदन अवमधिय पना आएकय दरखयस् हरूलयई मवशे्लर्ण गदया श्रेणीमवहीन बयहकेकय पदिय ब्रयमण ण, क्षत्री्, थयरू 

 थय ्यदव ियम बयट अत््मधक संख्यिय आवेदन पना आएको दमेखन्छ । त््सैगरी श्रेणीमवहीन (वन रक्षक, गेि स्कयउट 

र ियहु ) पदिय क्षेत्री, ब्रयमण ण, िगर,  थय ्यदव ियम बयट क्रििाः बढी संख्यिय दरखयस्  पना आएको दमेखएको छ । 

्ससम्बन्धी मवस्  ृ मववरण अनुसचूी ५ र अनसुचूी ६ िय प्रस्  ु गररएको छ । 
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५.५.९ उमेर समूह अनुसार दरिास्िको वगीकरण 

प्रम वेदन अवमधिय परेको दरखयस्  मदने उम्िेदवयरको उिेर मवशे्लर्ण गदया २१ वर्ादमेख २५ वर्ासम्िकय उम्िेदवयरको 

संख्य सबैभन्दय बढी र ४५ वर्ाभन्दय ियमथकय उम्िेदवयर सवैभन्दय वढी दमेख्ो । ्ससम्बन्धी मवस्  ृ मववरण  लको 

 यमलकयिय प्रस्  ु गररएको छ । 

िाललका २५ 
उमेर समूह अनुसार दरखास्तको संख्या 

सेवा/उमेर समूह 18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 $% dfly hDdf 

आ.्ो.  थय 

 थ््यङ्क 194 888 1290 616 62 17 2 3069 

पररयष्ट्र 1   14 82 135 101 73 406 

वन 52204 80076 42036 31373 1149 208 257 207303 

र्मञ्िमन्ररङ्ग 5107 26210 16530 5531 484 121 182 54165 

कृमर् 6688 13015 6514 3185 537 65 33 30037 

न््य्   114 117 76 129 257 119 812 

प्रियसन 1 296 529 1320 2055 1532 1095 6828 

लेखयपरीक्षण   16 12 25 40 32 39 164 

मवमवध  4748 15710 12838 5260 1031 30 8 39625 

संसद     9 57 94 67 34 261 

मिक्षय 554 4590 9599 6220 1087 76 66 22192 

स्वयस्थ्् 27166 63947 36684 18494 9391 1911 141 157734 

एकीकृ  56779 121681 95881 40131 6676 436 117 321701 

जम्मा 153442 326543 222053 112370 22870 4853 2166 844297 

  18% 39% 26% 13% 3% 1% 0.26%   
 

उिेर सिहू र मलङ्गकय आधयरिय दरखयस् को मवस्  ृ वगीकृ  मववरण  लको मचत्रिय प्रस्  ु गररएको छ ।  
लचत्र नं. ९ 

उम्मेदवारको उमेर र ललङ्ग अनुसार दरखास्त संख्या 
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आमथाक वर्ा २०७३/०७४ िय आ्ोगिय प्रयप्त भएकय दरखयस् को संख्य मवमभन्न आधयरिय वगीकरण गरी  लको 

 यमलकयिय प्रस्  ु गररएको छ ।  

िाललका २६ 
आ.व. २०७३/७४ मा परेका दरखास्त संख्याको बहुवधगिकृि िाललका 

जाति 

ब्राह्मण 

(पहाड) के्षत्री मगर थारू यादव नेबार राई िामाङ 
210160 165979 54929 64136 49202 30331 25789 17977 

िेली कामी ठकुरी कोर्री गुरुङ तलम्बू दमाई ाँ/ढोली साकी 
19314 20020 16701 14649 9981 9962 7919 6874 
कायस्थ धानुक मुतस्लम अन्य जम्मा 

   
5056 6452 6598 102268 844297 

   

धमि तहन्दु बौद्ध र्साई र्स्लाम अन्य जम्मा 
  786837 29183 6389 6871 15017 844297 
  

रोजगारीको 
अवस्था 

बेरोजगार सरकारी सेवा अन्य जम्मा 
    773712 45754 24831 844297 
    

उिेर सिहू 

वर्ा 

१८–२० 

वषि 
२१–२५ वषि २६–३० वषि ३१–३५ वषि ३६–४० वषि 

४१–४५ 

वषि 

४५ वषि भन्दा 

मातथ 
जम्मा 

153442 326543 222053 112370 22870 4853 2166 844297 

तलङ्ग र 

वैवातहक 

तस्थति 

तलङ्ग अतववातहि तववातहि अलग भई बसेको 
तवधवा / 

तवधुर 
जम्मा 

कूल जम्मा 
 िमहलय 230932 150628 428 497 382485 

परुुर् 283819 176620 554 819 461812 844297 

शैतक्षक 

योग्यिा 
न्यूनिम 

मात्र 

न्यूनिम भन्दा 

मातथ 
जम्मा 

     
121891 722406 844297 

     

शैतक्षक 

सकंाय 

मानतवकी ससं्कृि वन व्यवस्थापन तवज्ञान तचतकत्सा तशक्षा र्तञ्ज. 
49395 919 14281 114146 48545 148026 225132 54877 

कृतष कानुन अन्य जम्मा 
    

34262 3408 151306 844297 
    

भौगोतलक 

के्षत्र 
प्रदेश  १ प्रदेश  २ प्रदेश  ३ प्रदेश न ४* प्रदेश  ५ प्रदेश  ६* प्रदेश नं. ७ जम्मा 
135072 192986 88317 88518 128322 118505 92577 844297 

* नवलपरासी र्जल्लाको सब ैतथ्याङ्क प्रदशे न.ं ४ मा र रुकुम र्जल्लाका सब ैतथ्याङ्क प्रदशे नं. ६ मा रार्खएको ।  

५.५.१० दरिास्ि नपरेका पदहरू 

आमथाक वर्ा २०७३/७४ िय भएकय कूल ३,०२८ मवज्ञयपन िध््े ३९ वटय मवज्ञयपनहरूिय दरखयस्  परेनन ्। त््स् य 

पदहरूको मववरण अनसुचूीिय प्रस्  ु गररएको छ । ्सरी दरखयस्  नपने पदहरूिय अमधकयंि (२६ वटय) पदहरू 

स्वयस्थ्् सेवय  र्ा कय भएको दमेखन्छ । त््स् ै खलुय मवज्ञयपन भएकय दईु पद कन्सल्टेन्ट रमपकल िेमडमसन 

(मर्मिमस्न) र िेटयलमिाििय सिे  कुनैपमन दरखयस्  परेनन ्। सबैभन्दय बढी आन् ररक प्रम ्ोमग य  र्ा  ३० वटय र  

७ वटय सियवेिी  र्ा कय मवज्ञयपनिय दरखयस्  नपरेको दमेखन्छ । मवज्ञयपन गदया दरखयस्  नपरेकय मवज्ञयपनहरूको 

मववरण अनसुचूी ९ िय उल्लेख गररएको छ । 
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पररच्छदे ६ 

परीक्षा र परीक्षण 

 
 

६.१ प्रश्नपत्र धनमाकण र पररमािकन 

आ.व. २०७३/७४ िय  ्यर पयररएकय कूल ६,१७७ सेट कच्चय प्रश्नपत्रहरूबयट २,९९२ सेट पररियमिा  प्रश्नपत्र मनियाण 

गरी सो िध््ेबयट मवमभन्न परीक्षयकय लयमग प्रश्नपत्र छनौट गरी उप्ोग गरर्ो । प्रश्नपत्र मनियाण र पररियिान गने कय्ाकय 

लयमग मवमभन्न दक्ष/मवज्ञहरूलयई सहभयगी गरयर्एको मथ्ो । उप्ोगिय नआएकय पररियमिा  प्रश्नहरू आ्ोगको 

प्रश्न-बैंकिय िम्िय गरी पमछ हुने परीक्षयहरूिय उप्ोग गने गररएको छ । प्रश्नपत्र मनियाण र पररियिानसम्बन्धी मववरण 

 लको  यमलकयिय सियवेि गररएको छ । 

िाललका २७ 
प्रश्नपत्र धनमाकण र पररमािकनसम्बन्धी वववरण 

क्र.स ं शे्रणी/िह कच्चा प्रश्नपत्र 

सेि 
पररमातजिि  
प्रश्नपत्र सेि 

1 रयिपत्रयङ्मक  प्रथि (अप्रय.) 272 72 

2 रयिपत्रयङ्मक  प्रथि/एघयरौं  ह (प्रय.) 343 239 

3 रयिपत्रयङ्मक  मद्व ी् (अप्रय.) 101 81 

4 रयिपत्रयङ्मक  मद्व ी्/नवौं  ह (प्रय.) 444 322 

5 रयिपत्रयङ्मक    ृी् (अप्रय.) 457 189 

6 रयिपत्रयङ्मक    ृी्/सय ौं/आठौं (प्रय.) 604 263 

7 रय.प. अनं. प्रथि (अप्रय.) 94 166 

8 रय.प. अनं. प्रथि/पयाँचौ  ह (प्रय.) 255 191 

9 रय.प. अनं. मद्व ी्/चौथो  ह (प्रय.) 250 137 

10 रय.प. अनं. मद्व ी् (अप्रय.) 84 163 

11 सरुक्षय मनकय्  थय संगमठ  संस्थय, मवमभन्न श्रेणी (प्रय./अप्रय.) 3273 1169 

जम्मा 6177 2992 
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६.२ ललजखि परीक्षा  

६.२.१ प्रथम चरणको परीक्षा 

ठूलो संख्यिय आवेदन पने पदहरूकय लयमग मलर्ने प्रयरमम्भक परीक्षय पद्दम  पररियिान गरी आमथाक वर्ा २०७०/७१ 

दमेख अपनयर्एको एकीकृ  र सं्कु्त परीक्षय प्रणयली अन् गा  पमहलो चरणको परीक्षयलयई पवूा ्ोग्् य परीक्षणको 

रुपिय उप्ोग गररएको छ । पमहलो चरणको परीक्षयबयट  लुनयत्िक रुपिय कििोर उम्िेदवयर प्रम ्ोमग यबयट बयमहर भ ै

िलू परीक्षयिय बढी प्रम स्पधी उम्िेदवयरहरूकय बीच ियत्रै प्रम ्ोमग य हुने हुाँदय िलू परीक्षयलयई व््वमस्थ  र 

प्रभयवकयरी बनयउन सघयउ पगुेको छ । हयल ्स् ो परीक्षय पद्दम  अप्रयमवमधक  र्ा कय ियखय अमधकृ  (वय सो सरह) 

 थय नय्ब सबु्बय (वय सो सरह)  थय खररदयर (वय सो सरह) पदकय लयमग अवलम्बन गररएको छ ।  

प्रथि चरणको परीक्षयिय सहभयगी कूल १,३७,६२२ िनय उम्िेदवयर िध््े एक चौथयर्ा उम्िेदवयर ियत्र दोस्रो चरणको 
परीक्षयकय लयमग छनौट भएकय मथए । ्सरी हदेया दरखयस्  मदई प्रथि चरणको परीक्षयिय समम्िमल  भएकय कररब  ीन 

चौथयर्ा उम्िेदवयरहरू प्रथि चरणकै परीक्षयबयट बयमहररएकय छन् । ्सरी बयमहररनेिय परीक्षयिय समम्िमल  कूल िमहलय 

उम्िेदवयर िध््े ८३ प्रम ि  र कूल परुुर् उम्िेदवयर िध््े ६८ प्रम ि  रहकेो दमेखन्छ ।  

त््स् ै प्रथि चरणबयट छनौट भएकय िध््े मलमख  परीक्षयिय समम्िमल  हुने उम्िेदवयरको अनपुय  भने उल्लेखनी् 

रुपिय धेरै (८७ प्रम ि ) दमेखन्छ । ्ससम्बन्धी मववरण  लको  यमलकयिय दखेयर्ाएको छ । 

िाललका २८ 
आ.व. २०७३/७४ मा सञ्चाललि परहलो चरण र दोस्रो चरणको ललजखि परीक्षामा उपस्थस्थवि र छनौट 

पद 

पतहलो चरणको परीक्षामा 

सतम्मतलि सखं्या 

पतहलो चरणमा छनौि 

भएको सखं्या 

दोस्रो चरणको परीक्षामा 

सतम्मतलि सखं्या 

मतहला पुरुष जम्मा मतहला पुरुष जम्मा मतहला पुरुष जम्मा 

ियखय 

अमधकृ  वय 

सो सरह 
6617 14190 20807 770 3785 4555 706 3347 4053 

नय्ब सबु्बय 

वय सो सरह 24891 32595 57486 2980 8614 11594 2569 7349 9918 

खररदयर वय सो 

सरह 25393 33936 59329 5980 13757 19737 5296 11826 17122 

िम्िय 56901 80721 137622 9730 26156 35886 8571 22522 31093 

प्रम ि   26%  87% 
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६.२.२ तलतिि परीक्षा 

केन्री् कय्याल्  थय क्षेत्री् मनदिेनयल्  थय अञ्चल कय्याल्हरूबयट सिे  गरी आमथाक वर्ा २०७३/०७४ िय 

मनियि ी सेवय र्ा  मवज्ञयपन गररएकय आन् ररक, खलुय र सियवेिी प्रम ्ोमग यकय २,०६८ मवज्ञयपनबयट कूल ८,२४७ 

पदकय लयमग मलमख  परीक्षयहरू सञ्चयलन गरर्ो । त््स् ै ३ वटय सरुक्षय मनकय्  थय ३० वटय संगमठ  संस्थयकय ६०४ 

वटय मवज्ञयपनकय लयमग मलमख  परीक्षयहरू सञ्चयलन गरर्ो । मनियि ी  र्ा कय मलमख  परीक्षयहरूिय ७९ प्रम ि  

परीक्षयथी समम्िमल  भएको दमेख्ो भने सरुक्षय मनकय्  थय संगमठ  संस्थय  र्ा  मलमख  परीक्षयहरूिय ४४ प्रम ि  

ियत्र रहकेो मथ्ो ।  

िाललका २९ 
ललजखि परीक्षामा सम्मम्मललि संख्या 

शे्रणी 
 

दरिास्ि तलतिि परीक्षामा सतम्मतलि 

 

मतहला पुरुष जम्मा मतहला पुरुष जम्मा 
रय.प. प्रथि 282 1934 2216 961 5411 6372 

रय.प. मद्व ी् 1548 5369 6917 881 3453 4334 

रय.प.   ृी् 25284 41735 67019 11196 24684 35880 

रय.प. अनङ्मक  प्रथि 80624 103576 184200 35704 50312 146272 

रय.प. अनङ्मक  मद्व ी् 116470 110804 227274 25536 34720 192858 

िम्िय 224208 263418 487626 74278 118580 385716 79% 

सरुक्षय मनकय्  थय संगमठ  संस्थय 223467 33552 63769 97321 44% 

 
६.२.३ तलतिि परीक्षामा उम्मेदवार सतम्मतलि नभएका पदहरू 

्स आमथाक वर्ािय मवमभन्न श्रेणी/ ह अन् गा कय सेवय, सिहू र उपसिहूकय १५ वटय मवज्ञयपनहरूिय दरखयस्  मदने 
कुनैपमन उम्िेदवयर मलमख  परीक्षयिय समम्िमल  नभएको दमेखन्छ । ्ससम्बन्धी मववरण  लको  यमलकयिय प्रस्  ु 

गररएको छ । 

िाललका ३० 
दरखास्त रदने उम्मेदवार ललजखि परीक्षामा उपस्थस्थि नभएका पदहरू 

तस.नं. तवज्ञापन नं. पद, सेवा, समूह, उपसमूह शे्रणी 
िुला/ 

समावेशी 

जम्मा माग 

पद सखं्या 

1 17117/072-73 

कन्सल्टेण्ट रमपकल िेमडमसन 

मर्मिमस्न, स्वयस्थ््, िेमडमसन, 

रमपकल िेमडमसन 

नवौं  ह आ.प्र. 1 

2 17159/072-73 

कन्सल्टेण्ट मनओनेटोलोमिि, 

स्वयथ््, पेमड्यमरक, 

मनओनेटोलोिी 

नवौं  ह आ.प्र. 1 
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तस.नं. तवज्ञापन नं. पद, सेवा, समूह, उपसमूह शे्रणी 

िुला/ 

समावेशी 

जम्मा माग 

पद सखं्या 

3 17160/072-73 

कन्सल्टेण्ट मनओनेटोलोमिि, 

स्वयथ््, पेमड्यमरक, 

मनओनेटोलोिी 

नवौं  ह खलुय 1 

4 17196/072-73 
कम््मूनटी नमसाङ्ग प्रियसक, 

स्वयस्थ््, प.ह.ेन. 
नवौं  ह आ.प्र. 3 

5 17386/072-73 

क््रुर्ो ियाँच पयस 

अमधकृ /परुय त्व अमधकृ , 

मिक्षय, परुय त्व, परुय त्व 

रय.प.   ृी् िधेसी 1 

6 17413/072-73 
स्वयस्थ्् मिक्षय प्रमिक्षक, स्वयस्थ््, 

हले्थ एिकेुिनं 
सय ौं आ.प्र. 2 

7 17417/072-73 

िेमडकल ल््यब टेक्नोलोमिि, 

स्वयस्थ््, िे.ल््य.टे., िनरल 

िे.ल््य.टे. 

सय ौं आ.प्र. 1 

8 17033/073-74 

उपसमचव सरह, र्मञ्िमन्ररङ्ग, 

िेकयमनकल, मनियाण उपकरण 

सम्भयर. 

रय.प. मद्व ी् खलुय 1 

9 17034/073-74 
उपसमचव सरह, र्मञ्िमन्ररङ्ग, 

एरोनोमटकल र्मञ्ि. 
रय.प. मद्व ी् आ.प्र. 1 

10 10264/072-73 
मसमन्र गेि स्कयउट, वन, 

ने.पय.एण्ड वय.लय. 

रय.प. अनं. 

मद्व ी् 
आ.प्र. 4 

11 11466/072-073 
िौसि मवज्ञयन सहय्क, र्मञ्ि., 

िेटेरर्ोलोिी 

रय.प. अनं. 

प्रथि 
दमल  1 

12 15636/072-073 

मसमन्र अपरेटर, र्मञ्ि., 

िेकयमनकल, मनियाण उपकरण 

संभयर 

रय.प. अनं. 

प्रथि 
िमहलय 1 

13 15637/072-073 

मसमन्र अपरेटर, र्मञ्ि., 

िेकयमनकल, मनियाण उपकरण 

संभयर 

रय.प. अनं. 

प्रथि 
आ.ि. 1 

14 15638/072-073 

मसमन्र िेकयमनक्स, र्मञ्ि., 

िेकयमनकल, मनियाण उपकरण 

संभयर 

रय.प. अनं. 

प्रथि 
िमहलय 1 

15 15724/072-73 
मसमन्र गेि स्कयउट, वन, 

ने.पय.एण्ड वय.लय. 

रय.प. अनं. 

मद्व ी् 
आ.प्र. 3 

िम्िय 

  

23 

 
६.२.४ तलतिि परीक्षामा अतनयतमििा गने उम्मेदवारलाई गररएको कारबाही 

प्रम वेदन अवमधिय आ्ोगबयट सञ्चयमल  परीक्षयहरूिय अमन्मि  य गने २० िनय उम्िेदवयरहरूलयई मवमभन्न 

कयरबयही गररएको छ । आ्ोगबयट गररएको कयरबयहीको मववरण अनसुचूी १० िय उल्लेख गररएको छ । 
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 ६.३ उत्तरपसु्तस्तका सङ्केिीकरण 

आ्ोगको ऐन, मन्ियवली  थय कय्ासञ्चयलन मनदमेिकयले मनमदाि गरे अनसुयर मनियि ी सेवय, सरुक्षय मनकय्  थय 

संगमठ  संस्थयकय कूल २,६७२ वटय मवज्ञयपनकय लयमग ्स आ.व.िय सञ्चयमल  मवमभन्न मलमख  परीक्षयकय 

२,६६,८७८ उत्तरपमुस् कयहरूिय प्रथि सङ्के  नम्बर र दोस्रो सङ्के  नम्बर रयखी उत्तरपमुस् कय सङ्के ीकरणको 

कय्ासम्पयदन भएको छ ।  

६.४ उत्तरपसु्तस्तका परीक्षण 

्स आ.व.िय प्रथि चरण र मद्व ी् चरणकय परीक्षयिय गरी कूल २,३१,२१० वस् गु  बहुउत्तर उत्तरपमुस् कयहरू OMR 

प्रमवमधबयट परीक्षण गररएको छ । त््स् ै ्स आ.व.कय मवज्ञयपनकय लयमग मलर्एकय मलमख  परीक्षयकय उत्तरपमुस् कय 

एवं ग  आ.व.िय मलमख  परीक्षय सञ्चयलन भई परीक्षण हुन बयाँकी रहकेय उत्तरपमुस् कय गरी कूल २,६६,८७८ 

मवर््ग  उत्तरपमुस् कयहरू परीक्षण भएकय छन ् भने वस् गु  उत्तरपमुस् कय  र्ा  ४३,५६९ वटय उत्तरपमुस् कयहरू 

म््यनअुल परीक्षण गररएको छ । उत्तरपमुस् कय परीक्षणसम्बन्धी संख्यत्िक मववरण  यमलकय ३० िय र OMR 

िेमिनबयट परीक्षण भएकय उत्तरपमुस् कयसम्बन्धी मववरण  लको  यमलकयिय उल्लेख गररएको छ । 

िाललका ३१ 
प्रविवेदन अवधधमा परीक्षण भएका उत्तरपुस्तस्तका संख्या 
(ओएमआर मेर्शनबाट परीक्षण भएका उत्तरपरु्स्तका समावेश नभएको) 

उत्तरपुतस्िका परीक्षण 
प्रातवतधक अप्रातवतधक 

जम्मा 
तवषयगि वस्िुगि तवषयगि वस्िुगि 

रयिपत्रयङ्मक  पदहरू 86321 13063 85852 0 185236 

रय.प. अनङ्मक  पदहरू 13585 3466 81120 27040 125211 

िम्िय 99906 16529 166972 27040 310447 
 

िाललका ३२ 
ओएमआर मेलशनबाट परीक्षण भएका वसु्तगि उत्तरपुस्तस्तका संख्या 

पद/परीक्षा उत्तरपुतस्िका सखं्या 

ियखय अमधकृ  – प्रथि चरण 20807 

नय्व सबु्बय – प्रथि चरण  57492 

खररदयर – प्रथि चरण 61208 

रय.प. अनं. प्रयमवमधक पदहरू 91194 

सिस्त्र प्रहरी मनरीक्षक 509 

िम्िय 231210 
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६.४.१ तलतिि परीक्षाबाि उम्मेदवार छनौि नभएका पदहरू 

आ्ोगकय मवमभन्न कय्याल्हरूबयट सञ्चयमल  प्रम ्ोमग यत्िक मलमख  परीक्षयहरू िध््े कूल १३० पदकय लयमग 

गररएकय मवमभन्न ९० वटय मवज्ञयपनिय कुनै पमन उम्िेदवयर उत्तीणा हुन सकेनन ्। त््स् ै ७३१ पदकय लयमग भएकय कूल 

४४ वटय मवज्ञयपनिय ५९५ पदिय उम्िेदवयर उत्तीणा हुन सकेनन् ।  

्सरी उम्िेदवयर छनौट हुन नसकेकय पदहरूको श्रेणीग  मववरण  थय मवज्ञयपन अनसुयरको मवशे्लमर्  र मवस्  ृ मववरण 

 लकय  यमलकयहरूिय मदर्एको छ ।  

िाललका ३३ 
ललजखि परीक्षामा उम्मदेवार छनौट नभएका पदहरूको वगीकृि वववरण 

कुनैपतन उम्मेदवार छनौि नभएको  आतंशक सखं्यामा उम्मेदवार छनौि नभएको 

शे्रणी/िह माग पद सखं्या 

 

शे्रणी/िह माग पद 

सखं्या 
छनौि हुन नसकेका 

पद संख्या 
अप्रातवतधक िफि  अप्रातवतधक िफि  

/f=k=k|yd 1 /f=k=k|yd 2 1 

/f=k=t[tLo 32 /f=k=t[tLo 114 54 

/f=k=cg+=k|yd 11 /f=k=cg+=k|yd 2 1 

/f=k=cg+=låtLo 69 /f=k=cg+=låtLo 190 93 

प्रातवतधक िफि  प्रातवतधक िफि  

P3f/f}+ tx 1 gjf}+ tx 2 1 

gjf}+ tx 2 kfFrf} tx 382 292 

cf7f}+ tx 1 rf}yf] tx 5 3 

;ftf}+ tx 4 

 

kfFrf} tx 6 

rf}yf] tx 3 

 

मलमख  परीक्षयबयट कुनै पमन उम्िेदवयर छनौट नभएकय मवज्ञयपनसम्बन्धी मववरण अनसुचूी ११ िय  थय ियग भएभन्दय कि 

उम्िेदवयर मलमख  परीक्षयबयट छनौट भएकय मवज्ञयपनहरूको सचूी अनसुचूी १२ िय  उल्लेख गररएको छ । 
 

६.५ प्रयोगात्मक परीक्षा 

आ्ोगले मलने प्रयमवमधक  थय अप्रयमवमधक सेवय  र्ा कय मवमभन्न पदकय पयठ््क्रि बिोमिि प्र्ोगयत्िक परीक्षय/सीप 

परीक्षण सञ्चयलन गने गदाछ । प्रम वेदन अवमधिय आ्ोगबयट मनम्नयनसुयर प्र्ोगयत्िक परीक्षयहरू सञ्चयलन गररएकय 

मथए ।  
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(क)  कम््युिर सीप परीक्षणः आ्ोगले खररदयर वय सो सरह (रय.प. अनं. मद्व ी्, अप्रयमवमधक), नय्व सबु्बय वय 

सो सरह (रय.प. अनं. प्रथि, अप्रयमवमधक), ियखय अमधकृ  (रयिपत्रयङ्मक    ृी्, अप्रयमवमधक), िमहलय 

मवकयस अमधकृ  एवि सहय्क िमहलय मवकयस मनरीक्षक, िमहलय मवकयस मनरीक्षक पदकय उम्िेदवयरहरूकय 

लयमग कम्ट्टुर सीप परीक्षण परीक्षयहरू सञ्चयलन गने गदाछ । ्स अवमधिय आ्ोगल ेियखय अमधकृ  

पदकय ६४९ िनय र नय.सु. पदकय १०४५ िनय, खररदयर पदकय १४२१ िनय लगय्  मवमभन्न पदकय 

उम्िेदवयरहरूको कम्ट्टुर सीप परीक्षण सञ्चयलन गररएको मथ्ो ।  

(ि)  प्रयोगात्मक परीक्षाः कम्ट्टुर टेमक्नमस्न, कम्ट्टुर अपरेटर र सहय्क कम्ट्टुर अपरेटर, र्मञ्ि. सेवय 

िेकयमनकल/र्ालेमक्रकल र्मञ्ि.  र्ा कय रय.प. अनं. प्रथि/मद्व ी् श्रेणीकय मवमभन्न पदकय मलमख  परीक्षयिय 

उत्तीणा उम्िेदवयरकय लयमग  थय अन्् केही सीपिन्् पदहरूकय लयमग प्र्ोगयत्िक परीक्षय सञ्चयलन गररन्छ । 

प्रम वेदन अवमधिय उक्त पदकय कूल १,८९२ उम्िेदवयरकय लयमग प्र्ोगयत्िक परीक्षय सञ्चयलन गरर्ो । 

६.६ माधमला अध्ययन िथा प्रस्तिुीकरण 

सहसमचव (रयिपत्रयङ्मक  प्रथि श्रेणी, अप्रयमवमधक) पदको पररियमिा  पयठ््क्रि बिोमिि ्स प्रम वेदन अवमधिय 

कूल ५७ िनय उम्िेदवयरहरूको ियमिलय अध्््न  थय प्रस्  ुीकरण परीक्षय सञ्चयलन गररएको मथ्ो ।   
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पररच्छदे ७ 

अन्तवाकिाक र लसफाररस 

 

७.१ अन्तवाकिाक 

मलमख  परीक्षयबयट छनौट भएकय उम्िेदवयरहरूकय लयमग आ्ोगको केन्री् कय्याल्, क्षेत्री् मनदिेनयल्, अञ्चल 

कय्याल्िय मवमभन्न  ह र श्रेणीकय अन् वया याहरू सञ्चयलन गररन्छन ्। आमथाक वर्ा २०७३/७४ िय प्रकयिन भएकय 

मवज्ञयपन  थय अमघल्लो आमथाक वर्ािय मवज्ञयपन भै अन् वया या कय्ाक्रि सञ्चयलन हुन बयाँकी रहकेय मवज्ञयपनहरूको 

मलमख  परीक्षयबयट उत्तीणा २२,२०७ िनय उम्िेदवयरहरूको अन् वया या सञ्चयलन गररएको मथ्ो । 

७.२ लसफाररस 

आ.व. २०७३/७४ को अवमधिय मवमभन्न सेवय, सिहू सञ्चयलन गने मनकय्  थय कय्याल्हरूिय मन्मुक्तकय लयमग 

कूल ९,५६५ िनय उम्िेदवयर मसर्यररस भएकय छन् । मसर्यररस भएकय उम्िेदवयरसम्बन्धी प्रिखु  थ््यङ्क  थय 

मवशे्लर्ण  ल मवमभन्न खण्डहरूिय  यमलकय समह  उल्लेख गररएको छ । प्रम वेदन अवमधिय भएकय मवज्ञयपन 

प्रकयिन, मलमख  परीक्षय सञ्चयलन, नम िय प्रकयिन, अन् वया या  थय मसर्यररससम्बन्धी मवस्  ृ मववरण अनसुचूी १३ 

र अनसुचूी १४ िय प्रस्  ु गररएको छ ।  

एकीकृ  परीक्षय प्रणयली अन् गा  सञ्चयलन भएकय िखु् ३ वटय अप्रयमवमधक पदहरूको दरखयस् दमेख 

मसर्यररससम्िको  लुनयत्िक  थ््यङ्क  ल  यमलकयिय उल्लेख गररएको छ ।  

िाललका ३४ 
एकीकृि परीक्षा प्रणाली अन्तगकि शाखा अधधकृि, ना.स ुर खररदार पदको  

दरखास्तदेजख लसफाररससम्मको िुलनात्मक िथ्याङ्क 

पद 
१. दरिास्ि २. प्रथम चरण परीक्षामा उपतस्थि 

मतहला पुरुष जम्मा मतहला पुरुष जम्मा 
ियखय अमधकृ  15077 21500 36577 6617 14190 20807 

नय्व सबु्बय 64377 62153 126530 24891 32595 57486 

खररदयर 81529 76975 158504 25393 33936 59329 
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 पद 

 

३. तलतिि परीक्षामा उपतस्थि ४. अन्िवाििािका लातग छनौि ५. तसफाररस 

मतहला पुरुष जम्मा मतहला पुरुष जम्मा मतहला पुरुष जम्मा 

ियखय अमधकृ  706 3347 4053 188 461 649 86 302 388 

नय.स.ु 2569 7349 9918 250 795 1045 119 423 542 

खररदयर 5296 11826 17122 324 1097 1421 190 617 807 

 

लचत्र १० 
शाखा अधधकृि, ना.स ुर खररदार पदमा दरखास्तदेजख लसफाररससम्म उम्मदेवार संख्याको िुलना 

 
 

प्रम वेदन अवमधिय मसर्यररस भएकय उम्िेदवयरसम्बन्धी मलङ्ग, भगूोल, उिेर सिहू  थय ियम कय आधयरिय वगीकृ  

 थ््यङ्क  थय मवशे्लर्ण  ल प्रस्  ु गररएको छ ।  

७.२.१  लैङ्तगक तवशे्लषण 

्स आमथाक वर्ािय भएकय मसर्यररसको  थ््यङ्क हदेया कूल मसर्यररस पदसंख्य िध््े ४३ प्रम ि  पदिय िमहलय र 

बयाँकी ५७ प्रम ि  पदिय परुुर् मसर्यररस भएकय छन् । सियवेिी  र्ा को प्रम ्ोमग यिय भन्दय बढी संख्यिय खलुय 

प्रम ्ोमग यबयट िमहलय उम्िेदवयरहरू मसर्यररस भएकय छन् । िमहलय मवकयस अमधकृ  लगय्  िमहलय मवकयस 

कय्याल् सम्बद्ध मवमभन्न पदहरूिय िमहलय ियत्र उम्िेदवयर हुन पयउाँछन ्भने अ.न.मि. र स्टयर् नसा पदिय िमहलय ियत्र 

उम्िेदवयर हुने गदाछन ्। ्सकय कयरण खलुय  र्ा  िमहलयको मसर्यररस प्रम ि  वढी दमेखन गएको छ । ्ससम्बन्धी 

मववरण  यमलकय ३५ िय उल्लेख गररएको छ ।  

दरिास्ि 

प्रथम चरण 

लिखित परीक्षा 
अन्तर्ााताा 
लिफाररि zfvf clws[t 

gfoj ;'Aaf 

vl/bf/ 
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िाललका ३५ 
लसफाररस भएका उम्मेदवारको लैङ्ङ्गक वगीकरण 

 तसफाररस उम्मेदवार सखं्या 
मतहला पुरुष जम्मा 

आन् ररक प्रम ्ोमग य 36 230 266 

खलुय प्रम ्ोमग य 1867 3411 5273 

स
ि
यव
ेि
ी 
प्र
म 
्
ोम
ग
 
य िमहलय 1366 12 1383 

आमदवयसी/िनियम  356 670 1026 

िधेसी 257 644 901 

दमल  146 239 385 

अपयङ्ग 59 130 189 

मपछमडएको क्षेत्र 47 95 142 

िम्िय 4134 5431 9565 

 43% 57%  
 

७.२.२ भौगोतलक तवशे्लषण 

मसर्यररस भएकय उम्िेदवयरको स्थय्ी ठेगयनयकय आधयरिय मिल्लयग   थ््यङ्क हदेया सबैभन्दय धेरै उम्िेदवयर 

मसर्यररस हुनेिय सप्तरी मिल्लय पदाछ । सप्तरी मिल्लयबयट १४० िमहलय र २४४ परुुर् गरी कूल ३८४ उम्िेदवयर 

मसर्यररस भएकय छन ्। त््सपमछ धेरै उम्िेदवयर मसर्यररस हुने पयाँच मिल्लयिय क्रििाः सलयाही, धनरु्य, रौ हट, मसरयहय 
र िोरङ छन ्। सबैभन्दय न््नू उम्िेदवयर मसर्यररस हुने मिल्लयिय क्रििाः िनयङ, िसु् यङ, रसवुय, डोल्पय  थय  यटलेिङु 
रहकेय छन ्। सबैभन्दय बढी िमहलय मसर्यररस हुने मिल्लयिय िोरङ (१५० िनय) रहकेो छ भने बढी अनपुय िय िमहलय 

मसर्यररस हुने मिल्लयिय िसु् यङ रहकेो छ, िहयाँ ४ िनय िमहलय मसर्यररस हुाँदय १ िनय परुुर् उम्िेदवयर मसर्यररस 
भएको दमेखन्छ । ्ससम्बन्धी मववरण  लको  यमलकयिय दखेयर्ाएको छ । 

िाललका ३६ 
लसफाररस भएका उम्मेदवारको जिल्लागि संख्या 

तजल्ला मतहला पुरुष जम्मा प्रतिशि 
सप्तरी 141 246 387 4.05% 

सलयाही 82 276 358 3.74% 

धनरु्य 76 218 294 3.07% 

रौ हट 76 208 284 2.97% 

मसरयहय 108 173 281 2.94% 

िोरङ 150 129 279 2.92% 

गलु्िी 114 160 274 2.86% 

िहोत्तरी 69 182 251 2.62% 
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तजल्ला मतहला पुरुष जम्मा प्रतिशि 

स््यङिय 113 125 238 2.49% 

सखुे  103 107 210 2.20% 

झयपय 108 100 208 2.17% 

कन्चनपरु 88 120 208 2.17% 

रुकुि 68 132 200 2.09% 

दयङ 102 93 195 2.04% 

कयस्की 113 75 188 1.97% 

बयरय 59 117 176 1.84% 

िकवयनपरु 93 71 164 1.71% 

बमदा् य 64 98 162 1.69% 

मच वन 82 80 162 1.69% 

दलैेख 54 108 162 1.69% 

कैलयली 58 104 162 1.69% 

बयग्लङु 89 70 159 1.66% 

नवलपरयसी 78 79 157 1.64% 

सनुसरी 93 63 156 1.63% 

िमु्लय 45 111 156 1.63% 

रुपन्दहेी 68 86 154 1.61% 

खोटयङ 66 87 153 1.60% 

अघयाखयाँची 60 90 150 1.57% 

कयठियडौं 97 46 143 1.50% 

पयल्पय 67 59 126 1.32% 

बझयङ 38 87 125 1.31% 

गोरखय 68 51 119 1.24% 

उदरपरु 60 58 118 1.23% 

पवा  46 71 117 1.22% 

 नहुाँ 63 53 116 1.21% 

पसया 33 77 110 1.15% 

कयभ्रेपलयञ्चोक 59 50 109 1.14% 

मसन्धलुी 58 47 105 1.10% 

ओखलढंुगय 53 51 104 1.09% 

सल््यन 45 59 104 1.09% 

भक्तपरु 54 47 101 1.06% 

कमपलवस्  ु 41 59 100 1.05% 
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तजल्ला मतहला पुरुष जम्मा प्रतिशि 
बयाँके 51 48 99 1.04% 

ियिरकोट 32 64 96 1.00% 

रयिेछयप 48 47 95 0.99% 

ट्ठूयन 46 47 93 0.97% 

दोलखय 52 37 89 0.93% 

र्लयि 47 41 88 0.92% 

रोल्पय 42 45 87 0.91% 

धयमदङ 44 42 86 0.90% 

कयमलकोट 27 58 85 0.89% 

धनकुटय 44 36 80 0.84% 

बै डी 21 58 79 0.83% 

भोिपरु 38 38 76 0.79% 

दयचुालय 23 51 74 0.77% 

लििङु 47 26 73 0.76% 

डोटी 31 42 73 0.76% 

अछयि 20 53 73 0.76% 

लमल परु 32 34 66 0.69% 

संखवुयसभय 22 43 65 0.68% 

पयाँचथर 32 27 59 0.62% 

बयिरुय 23 34 57 0.60% 

नवुयकोट 21 35 56 0.59% 

सोलखुमु्व ु 38 8 46 0.48% 

मसन्धपुयल्चोक 25 20 45 0.47% 

डडेलधरुय 15 30 45 0.47% 

िगु ु 13 32 45 0.47% 

हुम्लय 12 32 44 0.46% 

म््यग्दी 25 19 44 0.46% 

 ेह्रथिु 17 23 40 0.42% 

 यटलेिङु 18 17 35 0.37% 

डोल्पय 12 10 22 0.23% 

रसवुय 9 9 18 0.19% 

िसु् यङ 4 1 5 0.05% 

िनयङ 1 1 2 0.02% 

 जम्मा 4134 5431 9565 100% 
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लचत्र ११ 

जिल्लागि रुपमा लसफाररसको अवस्था 

 

लचत्र १२ 
प्रदेशगि रुपमा दरखास्त र लसफाररसको अवस्था  

 

७.२.३ उमेर समूह अनुसार तवशे्लषण 

उिेरकय आधयरिय मसर्यररस उम्िेदवयरको मववरण मवशे्लर्ण गदया सबैभन्दय बढी उम्िेदवयर २१–२५ वर्ा उिेर सिहू 

(३६ प्रम ि ) र २६–३० वर्ा उिेर सिहूकय (३४ प्रम ि ) दमेखन्छन ्भने ४५ वर्ा ियमथकय उम्िेदवयर ५६ िनयियत्र 

मसर्यररस भएको दमेखन्छ । त््स् ै १८ दमेख २० वर्ाकय उम्िेदवयर पमन न््नू संख्यिय मसर्यररस भएको दमेखन्छ । 

मसर्यररस हुने कूल ९,५६५ उम्िेदवयरहरूको औस  उिेर २७ वर्ा रहकेो छ । ्ससम्बन्धी मववरण  यमलकय ३७ िय 

दखेयर्ाएको छ । 
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िाललका ३७ 
लसफाररस भएका उम्मेदवारको उमेर समूह अनुसारको वववरण 

प्रतियोतगिाका प्रकार 18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 
45 

मातथ 
कूल जम्मा 

आन् ररक प्रम ्ोमग य 
 

6 38 63 73 47 39 266 

खलुय प्रम ्ोमग य 169 1975 1845 914 294 62 14 5273 

स
ि
यव
ेि
ी 
प्र
म 
्
ोम
ग
 
य 

िमहलय 45 589 437 211 84 17  1383 

आमदवयसी/ 

िनियम  
29 357 366 187 69 17 1 1026 

िधेसी 12 310 307 192 64 14 2 901 

दमल  7 163 130 61 24   385 

अपयङ्ग 5 55 64 44 16 5 
 

189 

मपछमडएको क्षते्र 5 56 57 16 7 1 
 

142 

िम्िय 272 3511 3244 1688 631 163 56 9565 

प्रम ि  2.84% 36.71% 33.92% 17.65% 6.60% 1.70% 0.59% 100% 

 

७.२.४ जािीय तवशे्लषण 

आ.व. २०७३/७४ िय मसर्यररस भएकय उच्च ५ िय हरूिय ब्रयमण ण, क्षेत्री, िगर, ्यदव र थयरु पदाछन ्। वोटे, वरयि,ु 

दरुय, कियर, कुिवयहय, गयईन,े िैन, डोि, नमुन्य, ियली, िनु्डय, िसुहर, स यर, सहयनी र हलखोर िय ियम हरूबयट 

एक/एक िनय ियत्र उम्िेदवयर मसर्यररस भएकय छन ्। आमदवयसी/िनियम को वगीकरण मभत्र पने ५९ ियम  िध््े ३२ 

थररकय ियम दमेख मवमभन्न संख्यिय उम्िेदवयरहरू मसर्यररस भएकय छन ्। ्ससम्बन्धी मवस्  ृ मववरण सियवेिी 

पदपमू ा खण्ड (पररच्छेद ८) िय उल्लेख गररएको छ । ियम ग  आधयरिय मसर्यररस भएकय उम्िेदवयरहरूको  मववरण 

 लको  यमलकयिय दखेयर्ाएको छ । 

िाललका ३८ 
लसफाररस भएका उम्मेदवारको िािीय वववरण

जािजाति तसफाररस सखं्या प्रतिशि 
ब्रयमण ण (पहयड) 2196 22.96% 
क्षेत्री 1786 18.67% 
ब्रयमण ण (महियल) 633 6.62% 
िगर 520 5.44% 
्यदव 483 5.05% 
थयरू 474 4.96% 
नेवयर 456 4.77% 
 ेली 250 2.61% 
कयिी 237 2.48% 
रयई 224 2.34% 
 यियङ 197 2.06% 

जािजाति तसफाररस सखं्या प्रतिशि 
ठकुरी 183 1.91% 
ब्रयमण ण ( रयई) 170 1.78% 
कोईरी 168 1.76% 
दियई 118 1.23% 
गरुूङ 106 1.11% 
सयकी 82 0.86% 
धयनकु 79 0.83% 
िमुस्लि 78 0.82% 
सुडंी 75 0.78% 
मलम्व ु 73 0.76% 
कलवयर 72 0.75% 
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जािजाति तसफाररस सखं्या प्रतिशि 

कय्स्थ 61 0.64% 
कुिी 49 0.51% 
कयन ु 43 0.45% 
सन््यसी 37 0.39% 
 त्िय/दयस 36 0.38% 
चियर 35 0.37% 
केवट 29 0.30% 
सोनयर 27 0.28% 
िल्लयह 23 0.24% 
हियि 23 0.24% 
दनबुयर 21 0.22% 
सनुवुयर 21 0.22% 
लोहयर 21 0.22% 
वरयई 20 0.21% 
धोवी 18 0.19% 
कुम्हयर 17 0.18% 
घ ी 17 0.18% 
ियझी 16 0.17% 
रयिप ु 16 0.17% 
रयिवंिी 14 0.15% 
िेपया 14 0.15% 
खत्वे 13 0.14% 
हलवुयई 13 0.14% 
भोटे 12 0.13% 
कुियल 11 0.12% 
गनगयई 9 0.09% 
पयसवयन 8 0.08% 
वयदी 8 0.08% 
छन् ेल 6 0.06% 
गडेरी 5 0.05% 

जािजाति तसफाररस सखं्या प्रतिशि 
चेपयङ 4 0.04% 
 यिपरुर्य 4 0.04% 
मधियल 4 0.04% 
मिरेल 4 0.04% 
बंगयली 4 0.04% 
व््याँसी 3 0.03% 
्यक्खय 3 0.03% 
झयाँगड 2 0.02% 
िेच े 2 0.02% 
रयउटे 2 0.02% 
लेटचय 2 0.02% 
थकयली 2 0.02% 
कहर 2 0.02% 
रयिभयर 2 0.02% 
वोटे 1 0.01% 
बरयि ु 1 0.01% 
दरुय 1 0.01% 
कियर 1 0.01% 
कुिवयहय 1 0.01% 
गयईने 1 0.01% 
िैन 1 0.01% 
डोि 1 0.01% 
नमुन्य 1 0.01% 
ियली 1 0.01% 
िनु्डय 1 0.01% 
िसुहर 1 0.01% 
स यर 1 0.01% 
सहयनी 1 0.01% 
हलखोर 1 0.01% 
अन्् 207 2.16% 

 

७.२.५ अन्िवाििािको लातग उम्मेदवार छनौि भएर पतन तसफाररस हुन नसकेका पदहरू 

आ.व. २०७३/७४ िय पदपमू ा हुन नसकेकय पदहरूिय मवमभन्न सेवय, सिहूकय आन् ररक र खुलय गरी कूल ७४२ 

मवज्ञयमप  पदिध््े २१३ पदिय उम्िेदवयर मसर्यररस हुन सकेनन् । िसिध््े सम्बमन्ध  मवज्ञयपनिय ियग भएकय सबै 

पदिय उम्िेदवयर मसर्यररस नभएकय मवज्ञयपनहरू ८५ वटय छन ् भने ३८ वटय मवज्ञयपनिय आंमिक रुपिय उम्िेदवयर 

मसर्यररस हुन सकेनन ्। उम्िेदवयर मसर्यररस हुन नसकेकय मवज्ञयपनहरूको मववरण अनसुचूी १५ र अनसुचूी १६ िय 

रयमखएको छ ।  
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पररच्छदे ८ 

समावशेी पदपवूिि  
 

मनियि ी सेवय ऐन, २०४९ को दर्य ७ को उपदर्य (७) िय रहकेो प्रयवधयन अनसुयर मनियि ी सेवयलयई सियवेिी 

बनयउन खलुय प्रम ्ोमग यद्वयरय पमू ा हुने पदहरूिध््े ४५ प्रम ि  पद छुट््यई सो प्रम ि लयई ि प्रम ि  ियनी 

िमहलयकय लयमग ३३ प्रम ि , आमदवयसी/िनियम कय लयमग २७ प्रम ि , िधेसीकय लयमग २२ प्रम ि , दमल कय 

लयमग ९ प्रम ि , अपयङ्ग य भएकयको लयमग ५ प्रम ि  र मपछमडएको क्षेत्रकय लयमग ४ प्रम ि  पदहरू सोही 

सिहूमभत्रकै उम्िेदवयरहरूबीच प्रम स्पधया गरयई पदपमू ा गररने व््वस्थय छ । त््स् ै नेपयल स्वयस्थ्् सेवय ऐन, 

व््वस्थयमपकय-संसद समचवयल् किाचयरी मन्ियवलीिय पमन ्स् ो सियवेिी व््वस्थयको समुनमि य गररएको छ भने 

नेपयली सेनय, नेपयल प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बल नेपयल  थय संगमठ  संस्थयकय पदहरुिय पमन ्स् ो सियवेिी 

पदपमू ासम्बन्धी व््वस्थय अवलम्बन गने गररएको छ ।  

सियवेिीकरणकय लयमग रयज््ले अवलम्बन गरेको सकयरयत्िक मवभेदको उक्त नीम  अनरुुप लोक सेवय आ्ोगले 

मव.सं. २०६४ सयलदमेख  ोमकएकय सियवेिी सिहूकय उम्िेदवयर बीच प्रम स्पधया गरयई पदपमू ा गद ैआएको छ ।  

८.१ समावेशी समूह िफक  ववज्ञापन, दरखास्त, परीक्षा र लसफाररस 

प्रम वेदन अवमधिय भएकय कूल ३०३८ मवज्ञयपन िध््े िम्िय १२६३ मवज्ञयपनहरु अथया  ् ४२ प्रम ि  मवज्ञयपनहरु 

मवमभन्न सियवेिी सिहूकय लयमग गररएको मथ्ो । उक्त मवज्ञयपनबयट कूल ३४१० पदहरु सियवेिी सिहूकय 

उम्िेदवयरहरुकय लयमग आरमक्ष  गररएको मथ्ो । सियवेिीकरण समुनमि  गने प्र्ोिनले मवज्ञयपन गररएको आमथाक 

वर्ािय सियवेिी सिहूकय पदिय कोही पमन उत्तीणा हुन नसकी वय अन्् कयरणबयट पदपमू ा नभएिय आगयिी वर्ा सोही 

सिहूिय पनुाः मवज्ञयपन गनुा पने कयननूी व््वस्थय सिे  रहकेो छ । अमघल्लो आ.व. िय मवज्ञयपन भई प्रम वेदन अवमधिय 

मसर्यररस भएको सिे  कयरणले गदया मवमभन्न सियवेिी सिहूकय लयमग छुट््यर्एको प्रम ि  र मसर्यररस पदसिे  

मवज्ञयमप  पद संख्यको प्रम ि िय कि वय बढी हुन सक्दछ ।  

्सरी भएकय मवज्ञयपनहरुिय सियवेिी सिहूकय लयमग ियत्र ३,६२,१५६ दरखयस्  परेकय मथए, िनु कूल दरखयस् को 

४३ प्रम ि  हो । मवमभन्न सियवेिी सिहूहरुिय परेको प्रम पद औस  दरखयस्  हदेया सबैभन्दय बढी मपछमडएको क्षेत्र 

सिहूिय ९५ िनय र सबैभन्दय कि अपयङ्ग सिहूिय २८ िनय रहकेो दमेखन्छ ।  

कूल मसर्यररस उम्िेदवयर संख्य ९५६५ िध््े सम्वमन्ध  सियवेिी सिहूकय मवज्ञयपनबयट ४०२६ िनय  

(कूल मसर्यररसको ४२%) उम्िेदवयर सियवेिी सिहूबयट मसर्यररस भएकय छन ्। ्ससम्बन्धी मववरण  यमलकय ३९ 

िय दखेयर्ाएको छ । 
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िाललका ३९ 

समावेशी ववज्ञापन, दरखास्त र लसफाररस 

मववरण 
समावेशी तवज्ञापन समूह 

मरहला आ.ि. मधेसी दललि अपाङ्ग मप. क्षेत्र िम्मा 

मवज्ञयपन संख्य
*
 332 267 262 180 121 101 1263 

पदसंख्य
*
 1136 890 751 324 170 139 3410 

दरखयस् 
*
 1,57,222 81,342 74,941 19,403 7,001 22,247 362156 

मसर्यररस
**

 1,383 1026 901 385 189 142 ४०२६ 

* प्रम वेदन अवमधिय भएकय मवज्ञयपनहरुिय 

** आ.व. २०७२/७३ कय मवज्ञयपनबयट आ.व. २०७३/७४ को अवमधिय भएकय मसर्यररस 

नोटाः मलमख  परीक्षयिय सर्ल उम्िेदवयरहरुिध््े सबै उम्िेदवयर अन् वया यािय सहभयगी नहुने  थय खलुय र सियवेिी 

दबुै सिहूिय सर्ल उम्िेदवयर खलुय र्ा  मसर्यररस हुने एवं एउटै उम्िेदवयर मलमख  र्ा  धेरै सियवेिी सिहूिय सर्ल 

हुने  र एउटयिय ियत्र मसर्यररस हुने  थय अमघल्लो आमथाक वर्ाको मवज्ञयपनिय मसर्यररस हुने कयरणले संख्य र 

प्रम ि िय घटीबढी दमेखन सक्छ । 

 

८.१.१ मतहला समूहबाि तसफाररस 

्स आमथाक वर्ािय िमहलयहरुकय लयमग ियत्र गररएको सियवेिी मवज्ञयपनिय कूल १३८३ िनय िमहलय उम्िेदवयर 

मसर्यररस भएकय छन् । आन् ररक, खलुय र सबै सियवेिी मवज्ञयपन सिे  गरी िम्िय ४,१५१ िनय उम्िेदवयर स्थय्ी 

मन्मुक्तकय लयमग मसर्यररस भएकय छन,् ्ो संख्य कूल मसर्यररसको ४३ प्रम ि  हो । ्ससम्बन्धी मववरण  लको 

 यमलकयिय दखेयर्ाएको छ । 

िाललका ४० 
ववधभन्न ववज्ञापनबाट लसफाररस भएका मरहलाको संख्या 

मवज्ञयपनको प्रकयर मसर्यररस भएकय िमहलय उम्िेदवयर संख्य 

आन् ररक प्रम ्ोमग य 36 

खलुय प्रम ्ोमग य 1867 

सम
ाव

ेशी
 प्र

वि
यो

धग
िा
 

िमहलय 1383 

आमदवयसी/िनियम  356 

िधेसी 257 

दमल  146 

अपयङ्ग 59 

मपछमडएको क्षेत्र 47 

जम्मा 4151 
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८.१.२ आतदवासी/जनजाति समूहबाि तसफाररस 

आमदवयसी/िनियम कय लयमग ियत्र लमक्ष  मवज्ञयपनबयट १०२६ िनय उम्िेदवयर ्स आमथाक वर्ािय मसर्यररस भएकय 

छन ्। प्रम वेदन अवमधिय आन् ररक, खलुय र सबै सियवेिी मवज्ञयपन गरी िम्िय २२८८ िनय आमदवयसी/िनियम  

सिहूकय उम्िेदवयर मन्मुक्तकय लयमग मसर्यररस भएकय छन ्। िनु कूल मसर्यररसको २४ प्रम ि  हो । ्ससम्बन्धी 

मववरण  लको  यमलकयिय दखेयर्ाएको छ । 

िाललका ४१ 
ववधभन्न ववज्ञापनबाट लसफाररस भएका आरदवासी/िनिाविको संख्या 

तवज्ञापनको प्रकार आतदवासी/जनजाति 
आन् ररक प्रम ्ोमग य 29 

खलुय प्रम ्ोमग य 828 

स
ि
यव
ेि
ी 
प्र
म 
्
ोम
ग
 
य 

िमहलय 358 

आमदवयसी/िनियम  1026 

िधेसी 19 

दमल  4 

अपयङ्ग 23 

मपछमडएको क्षेत्र 1 

जम्मा 2288 

 

मसर्यररस भएको  थ््यङ्क मवशे्लर्ण गदया कूल ५९ िनियम  िध््े ३२ थररकय िनियम  उम्िेदवयर ्स अवमधिय 

मसर्यररस भएको दमेखन्छ । मसर्यररस हुने सबैभन्दय बढी उम्िेदवयर समुवधयवमञ्च  सिहूबयट भएको दमेखन्छ । उक्त 

सिहूिय पने कूल १५ ियम  िध््े ९ ियम बयट ्स वर्ा ९५३ उम्िेदवयर मसर्यररस भएकय छन् । लोपोन्िखु सिहूिय 

रहकेय १० ियम िध््े ३ ियम  िेचे, रयउटे र लेटचयबयट कूल ६ िनय उम्िेदवयर ्स आ.व.िय मनियि ी सेवयिय 

मन्मुक्तकय लयमग मसर्यररस भएकय छन् । 
िाललका ४१ 

आरदवासी िनिाविहरुको वगीकरण अनुसार लसफाररस संख्या 
आमदवयसी/िनियम  

सिहू 

सिहूिय पने ियम को 

संख्य 

मसर्यररस उम्िेदवयरको 

ियम को संख्य 

मसर्यररस भएकय आ।रिनियम  

उम्िेदवयर संख्य 

समुवधयवमञ्च  15 9 953 
सीियन् कृ  20 11 747 
मवकमस  2 2 458 
अम  सीियन् कृ  12 7 124 
लोपोन्िखु 10 3 6 
िम्िय 59 32 2288 

   
24% 
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 आमदवयसी/िनियम को वगीकरण अनसुयर मसर्यररस उम्िेदवयरको ियम ग  मववरण  लको  यमलकयिय मदर्एको छ ।  
 

िाललका ४३ 
लसफाररस भएका आरदवासी/िनिावि उम्मेदवारको िनिावि समूह अनुसारको वववरण 

सिहू आ.ि. मसर्यररस उम्िेदवयर 

अम  

सीियन् कृ  

वोटे 1 

चेपयङ 4 

झयाँगड 2 

दनवुयर 21 

धयनकु 79 

बरयि ु 1 

ियझी 16 

लोपोन्िखु 

 

िेच े 2 

रयउटे 2 

लेटचय 2 

मवकमस  

थकयली 2 

नेवयर 456 

सीियन् कृ  

कुियल 11 

गनगयर्ा 9 

 यिपरुर्य 4 

 यियङ 196 

थयरू 474 

सिहू आ.ि. मसर्यररस उम्िेदवयर 

दरुय 1 

मधियल 4 

पहयरी 1 

भोटे 12 

रयिवंिी 14 

सनुवुयर 21 

समुवधयवमञ्च  

मलम्व ु 73 

व््याँसी 3 

िेपया 14 

गरुूङ 106 

छन् ेल 6 

मिरेल 4 

िगर 520 

्यक्खय 3 

रयर्ा 224 

 32 जाति 2288 

 

८.१.३ मधेसी समूहबाि तसफाररस 

प्रम वेदन अवमधिय िधेसीकय लयमग ियत्र लमक्ष  सियवेिी मवज्ञयपनहरुबयट कूल ९०१ िनय उम्िेदवयरहरु मसर्यररस 

भएकय छन ्। आन् ररक, खलुय र सबै सियवेिी मवज्ञयपनिय गरी िम्िय १८४० िनय िधेसी उम्िेदवयर मसर्यररस भएकय 

छन ्। ्ो संख्य कूल मसर्यररसको १९ प्रम ि  हुन आउाँछ । ्ससम्बन्धी मववरण  यमलकय ४४ िय दखेयर्ाएको छ । 
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िाललका ४४ 
ववधभन्न ववज्ञापनबाट लसफाररस भएका मधेसी उम्मदेवारको संख्या 

तवज्ञापनको प्रकार तसफाररस भएका मधेसी उम्मेदवार 
आन् ररक प्रम ्ोमग य 31 

खलुय प्रम ्ोमग य 714 
स
ि
यव
ेि
ी 
प्र
म 
्
ोम
ग
 
य िमहलय 108 

आमदवयसी/िनियम  44 

िधेसी 901 

दमल  23 

अपयङ्ग 19 

िम्िय 1840 
 
८.१.४ दतलि समूहबाि तसफाररस 

आमथाक वर्ा २०७३/७४ िय दमल  सियवेिी मवज्ञयपनबयट कूल ३८५ िनय दमल  उम्िेदवयर मन्मुक्तकय लयमग 

मसर्यररस भएकय छन् । आन् ररक, खलुय र सबै सियवेिी मवज्ञयपनिय गरी ५५५ िनय दमल  उम्िेदवयर मसर्यररस 

भएकय छन ्। िनु संख्य कूल मसर्यररसको ६ प्रम ि  हुन आउाँछ । ्ससम्बन्धी मववरण  लको  यमलकयिय 

दखेयर्ाएको छ ।  

िाललका ४५ 
ववधभन्न ववज्ञापनबाट लसफाररस भएका दललि उम्मदेवारको संख्या 

तवज्ञापनको प्रकार तसफाररस भएका दतलि उम्मेदवार सखं्या 

आन् ररक प्रम ्ोमग य 2 

खलुय प्रम ्ोमग य 111 

स
ि
यव
ेि
ी 
प्र
म 
्
ोम
ग
 
य 

िमहलय 33 

आमदवयसी/िनियम  2 

िधेसी 20 

दमल  385 

अपयङ्ग 2 

िम्िय 555 

 
८.१.५ अपाङ्ग समूहबाि तसफाररस 

आमथाक वर्ा २०७३/७४ िय अपयङ्ग सियवेिी सिहूकय मवज्ञयपनहरुबयट कूल १८९ िनय उम्िेदवयर मसर्यररस भएकय 

छन ्।  र आन् ररक, खलुय र सबै सियवेिी मवज्ञयपनिय गरी २९७ िनय उम्िेदवयर प्रम वेदन अवमधिय मसर्यररस भएकय 

छन ्। ्ो संख्य कूल मसर्यररसको ३ प्रम ि  हो । ्ससम्बन्धी मववरण  यमलकय ४६ िय दखेयर्ाएको छ । 
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िाललका ४६ 

अपाङ्गिा भएका उम्मदेवारहरू ववधभन्न ववज्ञापनबाट लसफाररस भएको संख्या 

तवज्ञापनको प्रकार तसफाररस भएका 

अपाङ्ग उम्मेदवार सखं्या 

आन् ररक प्रम ्ोमग य 3 

खलुय प्रम ्ोमग य 78 

स
ि
यव
ेि
ी 
प्र
म 
्
ोम
ग
 
य 

िमहलय 5 

आमदवयसी/िनियम  10 

िधेसी 7 

दमल  4 

अपयङ्ग 189 

मपछमडएको क्षेत्र 1 

िम्िय 297 

 
८.१.६ तपछतडएको के्षत्र समूहबाि तसफाररस 

आ.व. २०७३/७४ िय मपछमडएको क्षेत्रकय लयमग लमक्ष  सियवेिी मवज्ञयपनबयट िम्िय १३९ िनय उम्िेदवयरहरु 

मन्मुक्तकय लयमग मसर्यररस भएकय छन ्। आन् ररक, खलुय र सबै सियवेिी मवज्ञयपनिय गरी मपछमडएको क्षेत्रकय कूल 

७०३ िनय उम्िेदवयर मसर्यररस भएकय छन ्। ्ो संख्य प्रम वेदन अवमधको कूल मसर्यररसको ७ प्रम ि  हुन आउाँछ । 

्ससम्बन्धी मववरण  लको  यमलकयिय उल्लेख गररएको छ । 

िाललका ४७ 
ववधभन्न ववज्ञापनबाट लसफाररस भएका वपछरडएको के्षत्रका उम्मेदवारको संख्या 

तवज्ञापनको प्रकार तपछतडएको के्षत्रबाि तसफाररस भएका उम्मेदवार सखं्या 

आन् ररक प्रम ्ोमग य 10 

खलुय प्रम ्ोमग य 382 

स
ि
यव
ेि
ी 
प्र
म 
्
ोम
ग
 
य 

िमहलय 67 

आमदवयसी/िनियम  22 

दमल  44 

अपयङ्ग 36 

मपछमडएको क्षेत्र 142 

िम्िय 703 
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८.२ खलुा ववज्ञापनमा समावेशी समूहका उम्मदेवार लसफाररस 

मव.सं. २०६४ सयलदमेख लयगू भएको सियवेिी पदपमू ासम्बन्धी व््वस्थय कय्यान्व्नको एक दिक पयर गरेको छ । 

सियवेिी वगा, क्षेत्रलयई ियत्र लमक्ष  मवज्ञयपन बयहकेकय खलुय र आन् ररक प्रम ्ोमग यत्िक मवज्ञयपनहरुिय सियवेिी 

उम्िेदवयर छनौटको प्रवमृत्त अनिुयन गना समकन्छ ।  

आ.व. २०७३/०७४ िय मवमभन्न प्रकयरकय मवज्ञयपनिय सियवेिी सिहूकय उम्िेदवयर मसर्यररसको अवस्थयलयई 

 लुनयत्िक रुपिय  ल  यमलकयिय प्रस्  ु गररएको छ । ्सरी हदेया ्स आमथाक वर्ािय सबै (६ वटै) सियवेिी सिहूिय 

पने उम्िेदवयरहरु खलुय मवज्ञयपनबयट सिे  मसर्यररस भएको दमेखन्छ । ्सिय सबैभन्दय बढी िमहलय सियवेिी सिहूकय 

उम्िेदवयरहरु खलुय मवज्ञयपनबयट मसर्यररस भएको दमेखन्छ । त््सपमछ क्रििाः आमदवयसी/िनियम , िधेसी, 

मपछमडएको क्षेत्र, दमल  र अपयङ्ग सियवेिी सिहूकय उम्िेदवयरहरु खलुय मवज्ञयपनवयटै मसर्यररस भएकय छन ्।  

प्रम वेदन अवमधको कूल मसर्यररस पदसंख्य ९,५६५ िध््े खलुय मवज्ञयपन र सियवेिी मवज्ञयपन दबुै गरेर ४३% पदिय 

िमहलय, २४% पदिय आमदवयसी/िनियम , १९% पदिय िधेसी, ७ प्रम ि  पदिय मपछमडएको क्षेत्रकय उम्िेदवयर, 

६% पदिय दमल  उम्िेदवयर र ३% पदिय अपयङ्ग उम्िेदवयर मसर्यररस भएको  थ्् ियमथ नै प्रस्  ु भैसकेको छ । 

्सरी हदेया दमल  र अपयङ्ग बयहके अन्् सियवेिी सिहूिय सम्बमन्ध  सियवेिी मवज्ञयपनबयट भन्दय खलुय र अन्् 

मवज्ञयपनबयट बढी संख्यिय सम्बमन्ध  सिहूकय उम्िेदवयर मसर्यररस भएको दमेखन्छ । ्सलयई  लको  यमलकय  थय 

मचत्रहरूिय दखेयर्एको छ ।  

िाललका ४८ 

सबै ववज्ञापनबाट लसफाररस भएका समावशेी समूहका उम्मेदवारहरुको िुलनात्मक वववरण 

 dlxnf cf=h= dw];L blnt ckfË lk=If]= 

(क)  खलुय प्रम स्पधयात्िक मवज्ञयपनबयट ियत्र 
मसर्यररस उम्िेदवयर संख्य 1867 828 714 111 78 382 

(ख)  सम्बमन्ध  सियवेिी सिहूकय मवज्ञयपनबयट ियत्र 
मसर्यररस उम्िेदवयर संख्य 1383 1026 901 385 189 142 

खलुय मसर्यररस र सियवेिी मसर्यररसको 

अनपुय  (क: ख) 1.3:1 0.8:1 0.8:1 0.3:1 0.4:1 2.7:1 

(ग)  अन्् मवज्ञयपनबयट मसर्यररस उम्िेदवयर 
संख्य (क र ख बयहके) 901 434 225 59 30 179 

(घ)  सबै मवज्ञयपनबयट मसर्यररस भएकय कूल 
उम्िेदवयर संख्य 4151 2288 1840 555 297 703 

कूल मसर्यररस र सियवेिी मसर्यररसको 

अनपुय  (घ: ख) 3:01 2:01 2:01 1.4:1 1.6:1 5:01 
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 उदयहरणको लयमग िमहलयकय लयमग लमक्ष  सियवेिी मवज्ञयपनबयट १,३८३ िनय ियत्र िमहलय मसर्यररस भएकय छन ्

भने खलुय मवज्ञयपनबयट सो भन्दय बढी संख्यिय (१,८६७ िनय) िमहलय मसर्यररस भएको दमेखन्छ । खलुय मवज्ञयपनबयट 

मसर्यररस कूल िमहलय संख्य, िमहलय सियवेिी मवज्ञयपनबयट मसर्यररस िमहलय संख्यको १.३५ गणुय रहकेो छ । 

त््स् ै आन् ररक प्रम ्ोमग य, खलुय प्रम ्ोमग य  थय अन्् सियवेिी सिहूकय मवज्ञयपनिय सिे  गरी कूल ४,१५१ 

िनय िमहलय ्ो प्रम वेदन अवमधिय मसर्यररस भएको  थ्् ियमथको  यमलकयले प्रि पयदाछ । अथया ्, मसर्यररस हुने 

कूल िमहलयको संख्य, िमहलय सियवेिी मवज्ञयपनबयट मसर्यररस हुने कूल उम्िेदवयरको संख्यको ३ गणुय रहकेो छ । 

अन्् अमधकयंि सियवेिी मवज्ञयपनिय उम्िेदवयर मसर्यररसको अवस्थय हदेया ्स् ै खयलको पररदृश्् दखेन समकन्छ ।  

 लको मचत्रिय सियवेिी मवज्ञयपनबयट र बयाँकी अन्् मवज्ञयपनबयट मसर्यररस भएको सम्बमन्ध  सियवेिी सिहूकय 

उम्िेदवयरको प्रम ि लयई  लुनयत्िक रुपिय प्रस्  ु गररएको छ । रय ो अिंले सियवेिी मवज्ञयपनिय मसर्यररस भएकय 

सम्बमन्ध  सिहूकय उम्िेदवयरको प्रम ि लयई िनयउाँछ भने मनलो अिंले अन्् मवज्ञयपनबयट मसर्यररस भएकय 

सम्बमन्ध  सिहूकय उम्िेदवयरको प्रम ि लयई िनयउाँछ । मनलो रङ्गको अिं बढी हुनकुो अथा सियवेिी मवज्ञयपनबयट 

भन्दय अन्् मवज्ञयपनबयट सो सियवेिी सिहूकय उम्िेदवयर बढी संख्यिय मसर्यररस भएकय छन ्भन्ने िनयउाँदछ । 

लचत्र १३ 
समावेशी र अन्य ववज्ञापनबाट लसफाररस भएका समावेशी समूहका उम्मदेवार संख्याको अनुपाि 

 

 

56
1 

27
68

 

12
62

 

93
9 

10
8
 

17
0
 

14
2 

138
3 

10
26 

90
1 

18
9 

38
5 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

lk=If]= dlxnf cf=h= dw];L ckfË blnt

;DalGwt ;dfj]zL
lj1fkgaf6
l;kmfl/;

cGo lj1fkgaf6
l;kmfl/;



 

 

67 

 लोक सेवय आ्ोगको ५८औ ंवयमर्ाक प्रम वेदन 

 

 

लचत्र १४ 
समावेशी ववज्ञापनबाट र सबै ववज्ञापन (समावेशी समेि) बाट लसफाररस भएका  

समावेशी समूहका उम्मेदवारको स्थस्थवि

 
 

८.३ पदको स्तरअनसुार समावेशी समूहका उम्मेदवार लसफाररसको अवस्था 

प्रम वेदन अवमधिय भएको कूल मसर्यररस संख्य ९५६५ िध््े ८७ प्रम ि  पदहरू सहय्कस् रकय र १३ प्रम ि  

पदहरू अमधकृ  स् रकय मथए । ्सरी पदको स् रअनसुयर सियवेिी सिहूकय उम्िेदवयर मसर्यररसको अवस्थय  लको 

 यमलकयिय रयमखएको छ ।  

िाललका ४९ 
पदको स्तरअनुसार समावशेी समूहका उम्मदेवार लसफाररसको अवस्था 

तववरण 
तसफाररस सखं्या 

तसफाररस प्रतिशि  

(सम्बतन्धि समूहको कूल तसफाररसको) 

सहायक अतधकृि जम्मा सहायकस्िर अतधकृिस्िर 

तसफाररस भएका कूल उम्मेदवार 8343 1222 9565 87% 13% 

िधेसी सियवेिी सिहूवयट मसर्यररस 1648 192 1840 90% 10% 

दमल  सियवेिी सिहूवयट मसर्यररस 505 50 555 91% 9% 

िनियम  सियवेिी सिहूवयट मसर्यररस 2079 209 2288 91% 9% 

िमहलय सियवेिी सिहूवयट मसर्यररस 3798 353 4151 91% 9% 

मप.क्षे. सियवेिी सिहूवयट मसर्यररस 673 30 703 96% 4% 

अपयंग सियवेिी सिहूवयट मसर्यररस 264 33 297 89% 11% 
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ckfË blnt lk=If]= dw];L cf=h= dlxnf
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 ८.४ समावेशी पदपूवििको साि वषकको प्रवृलत्त  

आमथाक वर्ा २०६७/६८ दमेख २०७३/७४ सम्ि मवमभन्न ६ सियवेिी सिहूकय मवज्ञयपनबयट भएको मसर्यररस संख्य 

 थय   ्    ् वर्ािय खलुय मवज्ञयपनबयट भएको मसर्यररस संख्य  यमलकय ४८ िय उल्लेख गररएको छ । आ्ोगिय 

२०६७/६८ भन्दय अगयमडको सियवेिी खण्डीकृ   थ््यङ्क उपलब्ध हुन नसकेको कयरणले सय  वर्ाको प्रवमृत्त ियत्र 

्हयाँ प्रस्  ु गररएको छ । उक्त अवमधिय सियवेिी मवज्ञयपनबयट िम्िय १३,६९५ िनय उम्िेदवयर मसर्यररस भएको 

दमेखन्छ भने खलुय मवज्ञयपनहरु  र्ा  सोही अवमधिय कूल २०,१२२ उम्िेदवयरहरु मसर्यररस भएकय छन ्। आ.व. 

२०६८/६९ िय बयहके अन्् आमथाक वर्ाहरुिय हरेक सियवेिी सिहूिय मसर्यररस उम्िेदवयरको संख्य क्रििाः बढ्दो 

दमेखन्छ । ्ससम्बन्धी मववरण  लको  यमलकयिय उल्लेख गररएको छ ।  

िाललका ५० 
गि साि वषकमा समावेशी िथा खलुा ववज्ञापनबाट लसफाररस भएका उम्मदेवार संख्या 

cfly{s jif{ dlxnf cf=h= dw];L blnt ckfË lk=If]]= 
;dfj]zL 
hDdf 

v'nf 

hDdf 

२०७३/०७४ 1383 1026 901 385 189 142 4026 5273 

२०७२/०७३ 797 629 503 213 101 95 2338 3300 

२०७१/०७२ 639 547 454 168 95 76 1979 2783 

२०७०/०७१ 626 509 384 173 91 71 1854 2767 

२०६९/०७० 372 318 254 106 51 35 1136 1707 

२०६८/०६९ 352 280 212 99 40 30 1013 1805 

२०६७/०६८ 471 371 300 105 59 43 1349 2487 

s"n hDdf 4640 3680 3008 1249 626 492 13695 20122 

प्रस्  ु  थ््यङ्कलयई रेखयमचत्रिय प्रस्  ु गदया सियवेिी उम्िेदवयर मसर्यररसको प्रवमृत्त ्स प्रकयर दखेन समकन्छ ।  

लचत्र १५ 
समावेशी ववज्ञापनबाट लसफाररस भएका उम्मेदवारहरुको संख्या (साि वषकको प्रवृलत्त)
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पररच्छदे ९ 

सुरक्षा धनकाय र सगंवठि ससं्थाको पदपवूिि  
 

९.१ सामान्य लसद्धान्त 

नेपयलको संमवधयनको धयरय २४३ को उपधयरय (४) ले संगमठ  संस्थयको सेवयकय किाचयरीको सेवयकय ि ासम्बन्धी 

कयननू र त््स् ो सेवयकय पदिय बढुवय र मवभयगी् कयरबयही गदया अपनयउनपुने सयियन्् मसद्धयन् को मवर््िय लोक सेवय 

आ्ोगको परयििा मलनपुने व््वस्थय गरेको छ । उमल्लमख  संगमठ  संस्थय अन् गा  मवश्वमवद्ययल् र मिक्षक सेवय 

आ्ोग बयहकेकय पचयस प्रम ि  वय सो भन्दय बढी िे्र वय िय्िेथयिय नेपयल सरकयरको स्वयमित्व वय मन्न्त्रण 

भएको संस्थयन, कम्पनी, बैंक, समिम  वय सङ्घी् कयननू बिोमिि स्थयमप  वय नेपयल सरकयरद्वयरय गमठ  आ्ोग, 

संस्थयन, प्रयमधकरण, मनगि, प्रम ष्ठयन, बोडा, केन्र, पररर्द ् र ्स् ै प्रकृम कय अन्् संगमठ  संस्थय सम्झनपुदाछ भनी 

संमवधयनले व््यख्य गरेको छ ।  

उक्त व््वस्थयलयई कय्ारुप मदाँद ै आ्ोगले संगमठ  संस्थयकय किाचयरीको सेवयकय ि ासम्बन्धी कयननू, बढुवय र 

मवभयगी् कयरबयहीसम्बन्धी सयियन्् मसद्धयन् , २०७४ आ्ोगले मिम  २०७४ िेठ २५ दमेख लयग ू गरेको छ । सो 

मसद्धयन्  बिोमिि मन्ि, मवमन्ि वय मनदमेिकय पररियिान गना सबै संगमठ  संस्थयलयई मनदिेन भैसकेको छ र ्सबयट 

पदपमू ा व््वस्थयिय सबै संस्थय/मनकय्हरुिय एकरुप य, मवश्वसनी् य र गणुस् री् य कय्ि हुने मवश्वयस मलईएको छ ।  

सरुक्षय मनकय्  थय संगमठ  संस्थयहरुको पदपमू ाकय लयमग मलमख  परीक्षय सञ्चयलन गने कय्ा आ.व. २०७३/७४ 

दमेख नै सम्पयदन हुाँद ैआएको छ । 

सामान्य लसद्धान्त, २०७४ मा रहकेा केही महत्वपणूक व्यवस्थाहरू 

 ्ोग्् यिय आधयरर  छनौट र वमृत्तमवकयस प्रणयलीिय आधयरर  भई किाचयरीको सेवयकय ि ासम्बन्धी कयननू 

 िुािय गनुापने र ्स् य कयननू आ्ोगको परयििा मलएर ियत्र परयििा बिोमिि स्वीकृ  गनुापने, 

 सीमि  प्रम स्पधयाबयट पदपमू ा गने मवर््, अस्थय्ी र करयरिय कय्ार  किाचयरीलयई स्थय्ी पदिय मन्मुक्त हुन 

उिेरको हद नलयग्ने लगय्  किाचयरीको सेवयकय ि ासम्बन्धी कयननूिय सियवेि गना नहुने,  

 लोक सेवय आ्ोगबयट मनधयारर  पदपमू ासम्बन्धी वयमर्ाक कय्ा यमलकय अवलम्बन गनुापन,े 

 मलमख  परीक्षय लोक सेवय आ्ोगले सञ्चयलन गने, 

 मवभयगी् सिय्कय मकमसि र सिय् मनधयारणकय आधयर सयियन्् मसद्धयन्  बिोमिि हुनपुन,े 

 पयठ््क्रि र परीक्षय ्ोिनय लोक सेवय आ्ोगले अवलम्बन गरेको मसद्धयन्  अनसुयर हुनपुने ।  
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 ९.२ प्रविधनधधत्व 

संगमठ  संस्थय  थय सरुक्षय मनकय्िय सयियन्् मसद्धयन् को कय्यान्व्न एवं पदपमू ासम्बन्धी कय्ािय सहिीकरण गना 

आ्ोगबयट प्रत््ेक संस्थय/मनकय्कय लयमग प्रम मनमध  ोक्ने गररएको छ । आ्ोगवयट हयल सरुक्षय मनकय् समह   

१०५ वटय संस्थय/मनकय्हरूिय प्रम मनमधहरू  ोमकएको छ । ्स् य मनकय्/संस्थयहरुको मववरण अनसुचूी १७ िय 

सियवेि गररएको छ ।  

९.३ सहमवि प्रदान र ववज्ञापन 

आमथाक वर्ा २०७३/७४ िय आ्ोगबयट कूल ३३ वटय संगमठ  संस्थय/सरुक्षय मनकय्हरुकय १,८८० पदहरुको 

पदपमू ासम्बन्धी मवज्ञयपन प्रकयिन गने सहिम  प्रदयन गररएको मथ्ो । सोही बिोमिि प्रम वेदन अवमधिय प्रकयिन 

भएकय मवज्ञयपनहरुको संख्य मनकय्ग  रुपिय  ल  यमलकयिय उल्लेख गररएको छ ।  

िाललका ५१ 
आयोगको सहमवि बमोजिम संगवठि संस्थाबाट भएका ववज्ञापनहरुको संख्या 

संस्थयको नयि 
मवज्ञयपन 

संख्य 

1. किाचयरी सञ्च् कोर् 7 

2. कयठियडौं उपत््कय खयनेपयनी 

मलमिटेड 27 

3. कृमर् मवकयस बैंक मल. 13 

4. घरेल ु थय सयनय उद्योग मवकयस 

समिम  5 

5. मद मटम्बर कपोरेसन अर् नेपयल मल. 9 

6. दगु्ध मवकयस संस्थयन 31 

7. नयगररक लगयनी कोर् 4 

8. नेपयल आ्ल मनगि 28 

9. नेपयल कृमर् अनुसन्धयन पररर्द ् 60 

10. नेपयल टेमलकि 5 

11. नेपयल दरूसञ्चयर प्रयमधकरण 10 

12. नेपयल मध ोपत्र बोडा 5 

13. नेपयल प्ाटन  थय होटल 

व््वस्थयपन प्रम ष्ठयन 6 

14. नेपयल प्ाटन बोडा 2 

15. नेपयल पयरवहन  थय गोदयि 

व््वस्थय कं.मल. 7 

16. नेपयल प्रज्ञय प्रम ष्ठयन 1 

संस्थयको नयि 
मवज्ञयपन 

संख्य 

17. नेपयल प्रहरी 23 

18. नेपयल बैंक मलमिटेड 5 

19. नेपयल रयष्ट्र बैंक 9 

20. नेपयल वय् ुसेवय मनगि 26 

21. नेपयल मवद्य ु प्रयमधकरण 124 

22. नेपयली सेनय 41 

23. पयटन स्वयस्थ्् मवज्ञयन प्रम ष्ठयन 40 

24. प्रेस कयउमन्सल नेपयल 2 

25. बीिय समिम  5 

26. रयमष्ट्र् ियनव अमधकयर आ्ोग 9 

27. रयमष्ट्र् बीउ मबिन कम्पनी 

मलमिटेड 11 

28. रयमष्ट्र् वयमणज्् बैंक मल. 39 

29. रयमष्ट्र् मवमध मवज्ञयन प्र्ोगियलय 3 

30. मव. मप. कोर्रयलय िेिोरर्ल 

क््यन्सर अस्प यल 13 

31. सियि कल््यण पररर्द ् 9 

32. सिस्त्र प्रहरी वल, नेपयल 2 

33. हटेौंडय मसिेण्ट उद्योग मल. 23 
िम्मा 604 
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९.४ परीक्षा सञ्चालन 

नेपयलको संमवधयनको धयरय २४३ को उपधयरय (२) को व््वस्थय कय्यान्व्नको क्रििय आ्ोगले आ.व. २०७३/७४ 

दमेख नै सरुक्षय मनकय्  थय संगमठ  संस्थयहरुको ियग बिोमिि मलमख  परीक्षय सञ्चयलन गरी सोको नम िय प्रकयिन 

कय्ा सम्पयदन गद ैआएको छ । 

आ.व. २०७३/७४ को अवमधिय भएकय मवज्ञयपनकय लयमग सम्बमन्ध  सरुक्षय मनकय्  थय संगमठ  संस्थयहरुिय कूल 

२,२३,४६७ दरखयस्  परेकय मथए भने लोक सेवय आ्ोगबयट उक्त मवज्ञयपनकय लयमग मलमख  परीक्षयहरु सञ्चयलन 

गररएको मथ्ो । उक्त परीक्षयिय परुुर् उम्िेदवयर ६३,७६९ र िमहलय उम्िेदवयर ३३,५५२ िनय गरी कूल ९७,३२१ िनय 

समम्िमल  भएकय मथए । ्सरी हदेया कूल दरखयस्  मदनेिध््े ४४ प्रम ि  ियत्र उम्िेदवयर मलमख  परीक्षयिय सहभयगी 

भएको दमेखन्छ । सम्बमन्ध  संगमठ  संस्थयले पदपमू ाको मवज्ञयपनिै मलमख  परीक्षयको मिम  न ोक्न ु  थय मवज्ञयपन 

भएको लयिो सि्पमछ ियत्रै परीक्षय संचयलन हुन ु्स् ो न््नू उपमस्थम कय िखु् कयरण हुन सक्दछन ्। 

प्रम वेदन अवमधिय मवमभन्न मनकय्िय आवेदन मदने उम्िेदवयर  थय मलमख  परीक्षयिय समम्िमल  कूल 

परीक्षयथीसम्बन्धी मवस्  ृ मववरण  लको  यमलकयिय प्रस्  ु गररएको छ ।  

िाललका ५२ 
ललजखि परीक्षामा परेको कूल आवेदन संख्या र ललजखि परीक्षामा सम्मम्मललि परीक्षाथीको वववरण 

क्र.सं. सरुक्षय मनकय्  थय संगमठ  संस्थयको नयि 

कूल 

आवेदन 

सख्य 

मलमख  परीक्षयिय समम्िमल  

िमहलय परुुर् िम्िय 

1 नेपयली सेनय 17042 2117 14355 16472 

2 नेपयल प्रहरी 13293 2315 9552 11867 

3 सिस्त्र प्रहरी बल¸ नेपयल 1431 100 1173 1273 

4 रयमष्ट्र् वयमणज्् बैंक मल. 96152 9812 11942 21754 

5 नेपयल मवद्य ु प्रयमधकरण 29361 2630 7340 9970 

6 नेपयल कृमर् अनुसन्धयन पररर्द ् 8119 4353 5440 9793 

7 नेपयल वय् ुसेवय मनगि 10214 1555 2787 4342 

8 नेपयल बैंक मलमिटेड 10705 2017 2013 4030 

9 नेपयल आ्ल मनगि 9731 1634 2292 3926 

10 नेपयल पयरवहन  थय गोदयि व््वस्थय कं.मल. 4333 1296 1499 2795 

11 नेपयल रयष्ट्र बैंक 2093 422 937 1359 

12 दगु्ध मवकयस संस्थयन 2761 668 685 1353 

13 सियि कल््यण पररर्द ् 3595 643 546 1189 

14 कृमर् मवकयस बैंक मल. 1261 373 738 1110 

15 घरेल ु थय सयनय उद्योग मवकयस समिम  2510 348 691 1039 

16 हटेौंडय मसिेण्ट उद्योग मल. 1908 250 508 758 

17 कयठियडौं उपत््कय खयनेपयनी मलमिटेड 1854 213 492 705 
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क्र.सं. सरुक्षय मनकय्  थय संगमठ  संस्थयको नयि 

कूल 

आवेदन 

सख्य 

मलमख  परीक्षयिय समम्िमल  

िमहलय परुुर् िम्िय 

18 मद मटम्बर कपोरेसन अर् नेपयल मल. 1440 273 366 639 

19 नयगररक लगयनी कोर् 1103 223 349 572 

20 रयमष्ट्र् बीउ मबिन कम्पनी मलमिटेड 1076 159 310 469 

21 रयमष्ट्र् ियनव अमधकयर आ्ोग 689 159 256 415 

22 नेपयल प्ाटन बोडा 748 148 212 360 

23 पयटन स्वयस्थ्् मवज्ञयन प्रम ष्ठयन 413 201 92 293 

24 नेपयल दरूसञ्चयर प्रयमधकरण 560 89 161 250 

25 नेपयल प्ाटन  थय होटल व््वस्थयपन प्रम ष्ठयन 190 76 69 145 

26 नेपयल मध ोपत्र बोडा 279 61 70 131 

27 बीिय समिम  162 8 81 90 

28 किाचयरी सञ्च् कोर् 72 10 40 51 

29 मव.मप. कोर्रयलय िेिोरर्ल क््यन्सर अस्प यल 57 16 25 41 

30 नेपयल टेमलकि 153 9 32 41 

31 नेपयल प्रज्ञय प्रम ष्ठयन 56 12 23 35 

32 प्रेस कयउमन्सल नेपयल 64 18 10 28 

33 रयमष्ट्र् मवमध मवज्ञयन प्र्ोगियलय 42 8 18 26 

जम्मा 223467 32216 65104 97321 
 

आमथाक वर्ा २०७३/०७४ िय सरुक्षय मनकय्  थय संगमठ  संस्थयकय मवज्ञयपनदमेख मलमख  परीक्षयको नम िय 

प्रकयिनसम्िकय िहत्वपणूा  थ््यङ्कहरु  लको  यमलकयिय उल्लेख गररएको छ ।  

िाललका ५३ 
सरुक्षा धनकाय िथा संगवठि संस्थाको पदपूविि सम्बन्धी केही िथ्याङ्कहरु 

तस.नं. तववरण प्रातवतधक अप्रातवतधक जम्मा 

१ सहिम  प्रदयन गररएकय पदहरु 938 942 1880 

२ दक्ष/मवज्ञ िनोन्न संख्य 856 625 1481 

३ कूल मवज्ञयपन संख्य 604 ^)$ 

४ परीक्षय सञ्चयलन भएको कूल मदन 232 232 

५ िम्िय परीक्षय केन्र (संख्य) 437 437 

६ मलमख  परीक्षय सञ्चयलन भएको मनकय्को 

संख्य (वटय) 

सरुक्षय मनकय् ३  

संगमठ  संस्थय ३० 
33 

७ कूल नम िय प्रकयिन (मवज्ञयपन) २८ वटय संस्थयकय 266 

८ परीक्षय सञ्चयलन खचा रु. ४,१८,६८,७८३ 
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९.५ नवििा प्रकाशन 

्स अवमधिय ३ सुरक्षय मनकय् र  २५ संगमठ  संस्थय गरी  २८ वटय मनकय्कय कूल २६६ वटय 

मवज्ञयपनहरूको  मलमख  परीक्षय सञ्चयलन गरी नम िय प्रकयिन गररएको छ  ।  संस्थयको नयि र  नम ियको 

संख्यसम्बन्धी मवस् ृ  मववरण  लको  यमलकयिय प्रस् ु  गररएको छ  ।   

िाललका ५४ 
सुरक्षा धनकाय िथा संगवठि संस्थाहरुको पदपूविि का लाधग सञ्चाललि 

ललजखि परीक्षाको नवििासम्बन्धी वववरण 

क्र.स.ं तनकाय/ससं्थाको नाम नतिजा सखं्या 

1 नेपयली सेनय 21 

2 नेपयल प्रहरी 21 

3 सिस्त्र प्रहरी बल, नेपयल  2 

4 नेपयल आ्ल मनगि 28 

5 रयमष्ट्र् मवमध मवज्ञयन प्र्ोगियलय 23 

6 नेपयल वय् ुसेवय मनगि 16 

7 नेपयल मवद्य ु प्रयमधकरण 16 

8 कृमर् मवकयस बैंक 15 

9 रयमष्ट्र् वयमणज्् बैंक 11 

10 मद मटम्बर कपोरेिन अर् नेपयल 11 

11 मब.पी.कोर्रयलय िेिोरर्ल क््यन्सर अस्प यल 11 

12 स्थयनी् मवकयस प्रमिक्षण प्रम ष्ठयन 10 

13 रयमष्ट्र् ियनव अमधकयर आ्ोग 9 

14 सियि कल््यण पररर्द ् 9 

15 बीिय समिम  8 

16 वन पैदयवयर मवकयस समिम  7 

17 नेपयल पयरवहन  थय गोदयि व््वस्थय कं.मल. 7 

18 किाचयरी सञ्च् कोर् 7 

19 नेपयल रयष्ट्र बैंक 6 

20 नेपयल प्ाटन  थय होटल व््वस्थयपन प्रम ष्ठयन 6 

21 कृमर् सयिग्री कम्पनी मल. 6 

22 नेपयल टेमलकि 5 

23 नयगररक लगयनी कोर् 4 

25 हटेौंडय मसिेन्ट उद्योग मल. 3 

26 प्रेस कयउमन्सल नेपयल 2 

27 रयमष्ट्र् अनसुन्धयन मवभयग 1 

28 नेपयल प्रज्ञय प्रम ष्ठयन 1 
िम्िय 266 
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पररच्छदे १० 

परामशक र उिुरी 
 

१०.१ कमकचारी सेवा शिकसम्बन्धी कानूनका ववषयमा परामशक 

प्रम वेदन अवमधिय किाचयरीहरुको सेवयकय ि ासम्बन्धी कयननूकय मवर््िय आ्ोगवयट दहेय्िय उल्लेमख  परयििाहरू 

प्रदयन गररएको छ ।  

तनणिय तमति तनणियको सतंक्षप्त व्यहोरा 

२०७३/०४/०३ मनक्षेप  थय किया सरुक्षण मनगिको किाचयरी सेवय ि ा मवमन्ियवली, २०६३ (सय ौं संिोधन) 

को प्रस् यमव  संिोधन िस््ौदयिय अमधकृ   ह सय  र सो भन्दय ियमथको नवौ  हसम्िकय 

ररक्तपदहरुिय पदसंख्यको ६० प्रम ि  कय्ाक्षि यको िलू््यङ्कनद्वयरय,२० प्रम ि  आन् ररक 

प्रम ्ोमग यद्वयरय र २० प्रम ि  खलु्लय प्रम ्ोमग यद्वयरय हुने गरी व््वस्थय गने लगय् कय 

पररियिान समह  परयििा प्रदयन गररएको । 

२०७३/०५/७ मनियि ी सेवय (चौधौं सिोधन) मन्ियवली, २०७३ को प्रस् यमव  िस््ौदयिय परयििा ियग भई 

आएकोिय मन्ि संिोधनको पुस्ट््यई र औमचत्् प्याप्त खलुयई पठयउन सम्बमन्ध  मनकय्िय 

लेमख पठयईएको । 

२०७३/०५/१० नेपयल वय् ु सेवय मनगिकय किाचयरीहरुको सेवय, ि ासम्बन्धी मवमन्ियवली, २०५८ िय 

संिोधनकय लयमग परयििा ियग भई आएकोिय उक्त मवमन्ियवलीको िस््ौदयिय संिोधन समह  

परयििा प्रदयन गररएको । 

२०७३/०५/२३ मनियि ी सेवय मन्ियवली, २०५० को मन्ि ३६ को उपमन्ि (१) को खण्ड (क), (ख) र 

(ग) िय संिोधनकय लयमग परयििा ियग भई आएकोिय सो पररियिान गद ैदहेय्कय खण्ड (क), 

(ख) र (ग) रयखने गरी संिोधनको परयििा प्रदयन गररएको: 

क) सयियन्् प्रियसन िन्त्रयल्ले प्रत््ेक वर्ाको भदौ एक ग ेदमेख भदौ िसयन्  मभत्रिय, 

ख)  िन्त्रयल् वय िन्त्रयल् स् रको केन्री् मनकय् वय मवभयगले प्रत््ेक वर्ाको असोि एक 

ग ेदमेख असोि पन्र ग े मभत्रिय, 

ग) क्षेत्री् स् रकय मनकय्हरुले प्रत््ेक वर्ाको असोि सोह्र ग ेदमेख असोि िसयन् मभत्र । 

२०७३/०५/२३ कृमर् मवकयस बैंक मलमिटेड किाचयरी सेवय मवमन्ियवली, २०६२ को संिोधनकय लयमग 

परयििा ियग भई आएकोिय उक्त मवमन्ियवलीको पररच्छेद २ को मवमन्ि ६ को उपमवमन्ि 

(७) िय सयमबकको व््वस्थयको सट्टयिय दहेय्को ब््वस्थय रयखन परयििा प्रदयन गररएको: 

उपमवमन्ि (६) बिोमिि मन्मुक्तकय लयमग मसर्यररस भएको उम्िेदवयरको पद ररक्त भएिय 

मसर्यररस भएको मिम ले १ (एक) वर्ा मभत्र बैकमल्पक उम्िेदवयरलयई मन्मुक्तकय लयमग 

मसर्यररस गना समकने छ । 
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तनणिय तमति तनणियको सतंक्षप्त व्यहोरा 

२०७३/०४/२६ रेमड्ो प्रसयर सेवय मवकयस समिम , किाचयरी सेवय ि ा मन्ियवली, २०५७ को आठौं 

संिोधनकय लयमग प्रस् यमव  िस््ौदयिय सहिम  प्रदयन गररएको ।  

२०७३/०५/१९ नेपयल स्टक एक्सचेञ्ि मलमिटेड किाचयरी सेवय ि ा मवमन्ियवली, २०७३ को िस््ौदयिय 

उल्लेख भएको मवर््िय सहिम  प्रदयन गररएको 

२०७३/०७/०२ वन  थय भ–ूसंरक्षण िन्त्रयल्को च.नं. ५०३, मिम  २०७३।०६।१६ को पत्रयनसुयर नेपयल वन 

सेवय (गठन, सिहू  थय श्रेणी मवभयिन र मन्मुक्त) मन्िहरु, २०५१ संिोधनकय लयमग परयििा 

ियग भई आएकोिय मनम्न आधयरिय प्रस् यमव  मन्िकय प्रयवधयनहरु लयग ूहुने गरी संिोधन गना 

औमचत््पणूा नदमेखएको परयििा मदईएकोाः 

१. प्रत््ेक सेवय मभत्र आवश््क मविेर्ज्ञ यकय आधयरिय मवमभन्न सिहूहरु गठन गरी 

वमृत्तमवकयसलयई सिहूमभत्र व््वमस्थ  गना  थय व््वसयम्क यको मवकयस गना गररएकय 

ब््वस्थयहरु क्रििाः हटयउाँद ैियाँदय सेवय, सिहू गठनकय उद्दशे्् प्रम कूल हुन े। 

२. वन सेवय मभत्र सिहूीकृ  भएकय रयिपत्रयङ्मक  प्रथि श्रेणीकय केही पद सिहूीकृ  नगने गरी 

मन्ि संिोधन गदया अन्् प्रयमवमधक सेवयहरुिय पमन मन्ि संिोधन गरी ्स् ै ब््वस्थय गन े

क्रि िरुु हुन ग्ो भने सेवय, सिहू गठनको औमचत्् नै सियप्त हुन सक्दछ । ्सथा नेपयल 

सरकयरले सिग्रिय नै ्स मवर््लयई हनेुा उप्कु्त हुन्छ ।  

३. सेवय, सिहू मभत्रकय एकै श्रेणीकय केही पद सिहूीकृ  गने र केही पद सिहूीकृ  नगने 

प्रस् यमव  मन्िको ब््वस्थय संगठनको परम्परय, वमृत्तमवकयसकय मसद्धयन् साँग िेल खयने 

दमेखएन । 

२०७३/०७/०३ स्वयस्थ्् िन्त्रयल् अन् गा कय स्वयस्थ्् संस्थयहरुिय नेपयल स्वयस्थ्् सेवय  र्ा  (नवौं  ह) 

मवमभन्न सिहूिय ररक्त कन्सल्टेन्ट पदहरु लोक सेवय आ्ोगबयट स्थय्ी पदपमू ा नहुाँदयसम्िको 

आवमधक सि्कय लयमग करयरद्वयरय पमू ा गनाको लयमग सहिम  प्रदयन गररएको । नेपयल स्वयस्थ्् 

सेवय मन्ियवली, २०५५ को अनसुचूी ६ को िैमक्षक ्ोग्् य कय्ि गने मवर्् ्स आ्ोगको 

क्षेत्रयमधकयर मभत्र पने नदमेखाँदय सो मवर््िय सहिम  प्रदयन नगररएको । 

२०७३/००७/० नेपयल प्ाटन बोडा किाचयरी सेवय (दिौं संिोधन) मवमन्ियवली, २०७३ को प्रस् यमव  संलग्न 

िस््ौदयिय उल्लेख भएको मवर््िय परयििा प्रदयन गररएको । 

२०७३/०६/१३ कयठियण्डौं उपत््कय मवकयस प्रयमधकरण किाचयरी सेवय, ि ासम्बन्धी मवमन्ियवली, २०७२ 

को िस््ौदयिय उल्लेख भएको मवर््िय परयििा प्रदयन गररएको । 

२०७३/०४/१९ नेपयल स्वयस्थ्् अनसुन्धयन पररर्द,् किाचयरीको प्रियसन मवमन्ि, २०६७ (पमहलो संिोधन), 

२०७३ को प्रस् यमव  िस््ौदयिय उल्लेख भएको मवर््िय परयििा प्रदयन गररएको । 

२०७३/०७/२४ नेपयल टेमलमभिनिय कय्ार  केही किाचयरीहरुको बढुवय प्र्ोिनकय लयमग मद्वमवधय उत्पन्न 

भएको र सोको मनरयकरणकय लयमग आ्ोगको परयििा ियग भई आएकोिय संवैधयमनक व््वस्थय 

बिोमिि सयियन्् मसद्धयन् िय ियत्र परयििा मदईने हुाँदय सो बयहकेकय अन्् मवर््हरुिय आ्ोगले 

रय् परयििा मदई रहन ुनपने मनणा्  भएको ।  
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२०७३/०७/२४ प्रहरी (चौथो संिोधन) मन्ियवली, २०७३ िय परयििाकय लयमग ियग भई आएकोिय  

मनम्न आधयरिय प्रस् यमव  मन्िकय प्रयवधयनहरु लयग ूहुने गरी परयििा मदर्एको 

१. मन्ि ३९ को उपमन्ि (३) पमछ थप गररएको उपमन्ि (४), (५), (६), (७), र (८) को 

व््वस्थयलयई हटयउने ।  

२.  मन्ि ८६ को उपमन्ि (८) िय भएको व््वस्थयिय ‘कयि  यमलि’ भएकोिय सो को सट्टयिय 

‘ यमलि कयि’ िव्द रयखने ।  

३.  मन्ि १२४ को उपमन्ि (१) िय रहकेो ‘रयिन’ िव्द हटयउने ।  

४.  मन्ि १२७ को उपमन्ि (१)(क)(८) िय सयमबककै व््वस्थय कय्ि गने ।  

५.  मन्ि १२९ को उपमन्ि (२) िय सयमबककै व््वस्थय कय्ि गने ।  

६.  मन्ि १४१ को उपमन्ि (६) िय सयमबककै व््वस्थय कय्ि गने ।  

७.  अन्् व््वस्थयकय हकिय प्रस् यमव  िस््ौदय बिोमिि नै हुने । 

२०७३/०७/३० रयमष्ट्र् बीउ मबिन कम्पनी मलमिटेड किाचयरी प्रियसन मवमन्ियवली २०६२, पयाँचौ संिोधन 

२०७३ को प्रस् यमव  िस््ौदयको मवमन्ि १७(१)(घ) को “ र ्ो मवमन्ियवली लयग ूभए 

पिय  ् खलु्लय प्रम ्ोमग यद्वयरय स्थय्ी पमू ाकय लयमग प्रथि पटक प्रकयमि  हुने मवज्ञयपनिय 

उिेरको हद हुाँद ै सेवय प्रवेि गरी मनरन् र रुपिय करयरिय कय्ार  हुने किाचयरीको हकिय 

एकपटकको लयमग उिेरको हद लयग्ने छैन” भन्ने प्रम बन्धयत्िक वयक््यंि हटयई अन्् मवर््िय 

ियग भएबिोमिि परयििा प्रदयन गररएको । 

२०७३/०८/१५ केन्री् बयल कल््यण समिम कय किाचयरीको मन्मुक्त, पयररश्रमिक, सेवयको ि ा  थय 

समुवधयसम्बन्धी मवमन्ियवली, २०७३ को िस््ौदयिय परयििा ियग भई आएकोिय िस््ौदयिय 

उल्लेख भएको मवर््िय परयििा मदर्एको ।  

२०७३/०८/१५ नेपयल दरूसञ्चयर प्रयमधकरणकय किाचयरीहरुको (सेवयकय ि ा सम्बन्धी) मवमन्ियवली, २०७३ 

को प्रस् यमव  संलग्न िस््ौदयिय उल्लेख भएको मवर््िय परयििा प्रदयन । 

२०७३/०९/१३ व््वस्थयमपकय-संसद समचवयल् किाचयरी प्रियसन मन्ियवली, २०६५ को प्रस् यमव  

िस््ौदयिय परयििा ियग भई आएकोिय संिोधनको प्रस् यमव  व््वस्थयिय दहेय् बिोमिि हुने 

गरर परयििा प्रदयन गररएकोाः 

क)  मन्ि १०(क) को आवश््क ठयनेिय समचवयल्ले भन्ने िव्दहरुको पछयमड सेवय िव्द थप 

गने ।  

ख) मन्ि ८० को उपमन्ि (३) को (ख) को सट्टय दहेय्को (ख) रयखने “(ख) बढुवय हुने पद 

भन्दय एक श्रेणी िमुनको पदको लयमग  ोमकएको न््नू ि िैमक्षक ्ोग्् य हयमसल गरेको ।” 

२०७३/१०/०३ किाचयरी सञ्च् कोर्, किाचयरी सेवय ि ा (एघयरौं संिोधन) मन्ियवली, २०७३ को प्रस् यमव  

िस््ौदयिय परयििा ियग भई आएकोिय प्रस्  ु संिोधन प्रस् यविय दीघाकयलीन आमथाक 

व्््भयरकय मवर््हरु सियवेि भएको दमेखएकोले भयवी मदनहरुिय अन्् संगमठ  संस्थयहरुले 

पमन ्स् ै प्रकयरको आमथाक दयम्त्व बढ्ने गरी संिोधन प्रस् यव गना सक्ने सम्भयवनय भएकोल े

्स मवर््िय नेपयल सरकयर अथा िन्त्रयल्को धयरणय ियग गररएको । 
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२०७३/१०/०६ मनियि ी सेवय (पयाँचौ संिोधन) मवधे्क¸ २०७३ को प्रस् यमव  िस््ौदयिय परयििा ियग 

भएकोिय दहेय्को परयििा प्रदयन गररएकोाः  

नेपयलको संमवधयनकय प्रयवधयनहरु हदेया धयरय ३०२ बिोमिि किाचयरीहरुको सिय्ोिन गना र 

धयरय २८५ बिोमिि सङ्घी् मनियि ी सेवय र आवश््क यनसुयर अन्् सङ्घी् सरकयरी सेवय 

गठन, सञ्चयलन र सेवयकय ि ासम्बन्धी कयननू मनियाण गने बयहके अमहलेकै िौिदुय ऐनलयई 

संिोधन गना संमवधयनको िनसय् रहकेो दमेखदनै । ्सकय अम ररक्त धयरय १०९ िय सङ्घी् 

संसदको व््वस्थयपकी् अमधकयरको व््वस्थय गदया अनसुचूी -५, अनसुचूी-७ र अनसुचूी-९ को 

सचूीिय उल्लेख भएकय मवर्् सङ्घी् संसदको क्षेत्रयमधकयर हुने स्पि उल्लेख भएको छ । 

अनसुचूी ५ िय सङ्घी् मनियि ी सेवय , न््य् सेवय र अन्् सरकयरी सेवयको उल्लेख भएबयट 

मवद्यियन मनियि ी सेवय ऐन लगय्  अन्् सरकयरी सेवयसाँग सम्बमन्ध  ऐनिय संिोधन गना 

उप्कु्त नदमेखएकयले सङ्घी् मनियि ी सेवयको गठन,  सञ्चयलन र सेवयकय ि ा सिेट्ने गरी 

न्याँ ऐनको मवधे्क िस््ौदय  ्यर पयरी परयििाकय लयमग पठयउन उप्कु्त हुन े। 

२०७३/१०/०६ किाचयरी सिय्ोिन सम्बन्धिय व््वस्थय गना वनेको मवधे्क¸ २०७३ को प्रस् यमव  िस््ौदयिय 

परयििा ियग भएकोिय दहेय्को परयििा प्रदयन गररएकोाः  

१. प्रस् यमव  मवधे्कको दर्य ५ को उपदर्य (४) िय "प्रचमल  कयननूिय िनुसुकै कुरय 

लेमखएको भए यपमन उपदर्य (३) बिोमििको म््यद मभत्र हयमिर नहुने किाचयरीलयई नेपयल 

सरकयरले अवकयि मदनेछ । " भन्ने प्रयवधयन रयखदय प्रयकृम क न््य्को मसद्धयन्  मवपरर  र 

नेपयलको संमवधयनको धयरय २४३ को उपधयरय ६ को खण्ड (ख) को व््वस्थय प्रम कूल हुन 

ियन्छ ।  सथा सेवयबयट अवकयि मदने िस् ो मविेर् सिय् मदन ुअमघ स्पिीकरण र सर्यई 

मदने िौकय मदनपुने र लोक सेवय आ्ोगको परयििा मलन ुपने प्रयवधयन रयखने ।  

२. प्रस् यमव  मवधे्कको दर्य ६ को उपदर्य (१) िय रहकेो "सयियन्् ्य" भन्ने िब्द हटयउने । 

उक्त दर्यिय उल्लेमख  आधयरहरुिय दहेय् (क) लयई (ङ) को स्थयनिय रयखी अरुको क्रि 

्थयव  रयखी मिलयउने ।  

३. प्रस् यमव  मवधे्कको दर्य ७ को सिन्व् समिम लयई सिय्ोिन हुने किाचयरी (रय.पं. 

मद्व ी्सम्िको उिरुी सनु्ने अमधकयर सिे  थप गने ।  

४. प्रस् यमव  मवधे्कको दर्य ११ को उपदर्य (२) को प्रयवधयन ्थयव  रहने हो भने ऐन ियरी 

भएको दईु (२) वर्ासम्ि सरकयरी किाचयरीहरुको वमृत्तमवकयस अवरुद्ध भई अन््य् हनु 

ियन्छ । ्स् ै खलुय प्रम ्ोमग य दईु वर्ा रोक्दय प्रम भयवयन व््मक्तहरु पलय्न हुने,  उम्िेदवयर 

हुन पयउने ियमथल्लो उिेर हद नयघ्न गई उल्लेख् संख्यकय व््मक्तहरुकय लयमग सधैकय लयमग 

सरकयरी सेवय प्रवेि गने ढोकय बन्द हुन ियन्छ । अ.व. ०७२/७३ िय मनियि ी सेवय  र्ा  

ियत्र ६ लयख ्वुयहरु उम्िेदवयर भएकय र अन्् सरकयरी सेवयकय लयमग उम्िेदवयर हुनेको 
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संख्य िोड्दय ्ो संख्य झण्डै ९ लयखको हयरयहरीिय पगु्ने अनिुयन गना समकन्छ । ्म  ठूलो 

संख्यकय ्वुयहरु लोक सेवय आ्ोगबयट मलईने परीक्षयको  ्यरीिय लयमग रहकेो अवस्थयिय 

लयिो सि् खलु्लय प्रम ्ोमग यबयट हुने पदपमू ा रोक्दय उनीहरुिय पना सक्ने िनोवैज्ञयमनक 

असरलयई दृमिग  गरी अन्् मवकल्पहरुको पमहचयन गररन ुउप्कु्त हुन्छ । आ्ोगको रय्िय 

न्याँ दरबन्दी मसिानय ियत्र रोकी िौिदुय दरबन्दी मभत्र ररक्त हुने पदहरुिय बढुवय र खलु्लयबयट 

पदपमू ा नरोक्ने व््वस्थय गना उप्कु्त हुन्छ । खलु्लय र्ा  पदपमू ाकय लयमग मवज्ञयपन गदया नै 

प्रदिे वय स्थयनी् मनकय्िय पदस्थयपनय हुने व््होरय रयखन समकन्छ ।  सथा प्रस् यमव  

मवधे्किय रहकेो सो दर्य ११ को उपदर्य (२) हटयउने ।  

५. उमल्लमख  व््वस्थय बयहके अन्् दर्यहरुको हकिय प्रस् यमव  मवधे्किय उल्लेख भए 

बिोमिि परयििा प्रदयन गने । 

२०७३/१०/१४ नेपयल आ्ल मनगि, किाचयरी प्रियसन मवमन्ियवली, २०६३ को वयईसौं संिोधनकय लयमग 

प्रस् यमव  िस््ौदयिय परयििा ियग भई आएकोिय अमधकृ   ह ६ (ल््यव) को वढुवय पदपमू ाको 

प्रम ि  िेष्ठ य  र्ा  ५० प्रम ि  र आ.प्र.  र्ा  ५० प्रम ि  हुनेगरी पररियिान गने र अन््को 

हकिय प्रस् यव भए बिोमिि परयििा प्रदयन गररएको ।  

२०७३/१२/०४ सिस्त्र प्रहरी सेवयको पदिय मन्मुक्त र बढुवय गदया अपनयउन ुपन ेसयियन्् मसद्धयन् , २०६४ को 

चौथो संिोधनकय लयमग प्रस् यमव  िस््ौदयिय परयििा ियग भई आएकोिय प्रस् यमव  िस््ौदयिय 

उल्लेख भएको मवर््िय परयििा प्रदयन गररएको । 

२०७४/२/२५ संगमठ  संस्थयकय किाचयरीको सेवयकय ि ा सम्बन्धी कयननु, बढुवय र मवभयगी् 

कयरबयहीसम्बन्धी सयियन्् मसद्धयन् , २०७४ स्वीकृ  भएको । 

 

१०.२ बढुवा उिरुी उपर धनणकय 

मनियि ी सेवय मन्ियवली, स्वयस्थ्् सेवय मन्ियवली लगय्  सम्बमन्ध  सेवय सञ्चयलनसम्बन्धी कयननूकय आधयरिय 

लोक सेवय आ्ोग मन्ियवली, २०६७ को मन्ि ४० अनुसयर सेवय, सिहूसम्बन्धी प्रचमल  कयननू बिोमिि 

सम्बमन्ध  बढुवय समिम ले गरेको बढुवय मसर्यररसिय मचत्त नबझु्ने सम्भयव्् उम्िेदवयरले आ्ोगिय उिरुी मदनसक्ने 

प्रयवधयन रहकेो छ । मिल्लय मस्थ  बढुवय समिम ले गरेको बढुवय मसर्यररस उपर उिरुी सनु्ने अमधकयर ्स अमघ 

पनुरयवेदन अदयल कय रमिष्ट्रयरलयई प्रत््य्ोिन गररएकोिय मिम  २०७३/८/२० र २०७३/१०/१७ िय नेपयल रयिपत्रिय 

सचूनय प्रकयमि  गरी सम्बमन्ध  क्षेत्रकय क्षेत्री् प्रियसक (रय.प. मवमिि श्रेणी) लयई आ्ोगले प्रत््य्ोिन गरेको छ । 

प्रम वेदन अवमधिय वढुवय समिम ले कूल ३४९ वटय वढुवय मसर्यररस गरेकोिय सो मसर्यररस उपर १०५ वटय उिरुी 

आ्ोगिय प्रयप्त भएकय मथए । उक्त उिरुी उपर मनणा्  हुाँदय वढुवय समिम को मनणा् िय २० वटय संिोधन भएकय मथए । 

्ससम्बन्धी मवस्  ृ मववरण  यमलकय ५५ िय उल्लेख गररएको छ ।  
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िाललका ५५ 

सेवागि आधारमा बढुवा लसफाररस, उिुरी र संशोधन 

क्र.सं. सेवय मसर्यररस संख्य उिरुी संख्य संिोमध  संख्य 
1 प्रियसन 186 31 4 

2 पररयष्ट्र 8 1 1 

3 कृमर् 26 15 2 

4 र्मञ्िमन्ररङ्ग 16 7 3 

5 वन 31 19 2 

6 लेखयपरीक्षण 5 3 2 

7 स्वयस्थ्् 49 17 5 

8 न््य् 21 5 1 

9 मिक्षय 2 1 0 

10 आमथाक ्ोिनय  थय  थ््यङ्क 1 1 0 

11 मवमवध 4 5 0 

12 अन््     0 
िम्मा 349 105 20 

 

१०.३ ववभागीय सिायका ववषयमा परामशक 

मनियि ी सेवयकय किाचयरीहरुको मवभयगी् सिय्कय मवर््िय लोक सेवय आ्ोगको परयििा मलनपुने संवैधयमनक 

प्रयवधयन अनरुुप आ्ोगले प्रम वेदन अवमधिय मवभयगी् सिय्कय मवर््िय कूल १५२ िनय किाचयरीलयई मवमभन्न 

कयरबयही गने गरी परयििाहरु मदएको मथ्ो । ्ससम्बन्धी मववरण  लकय  यमलकयहरूिय उल्लेख गररएको छ । 

िाललका ५६ 
ववभागीय सिायसम्बन्धी परामशकको लैङ्ङ्गक र शे्रणीगि वववरण 

क्र.स.ं परामशिको तवषय 
राजपत्राङ्तकि 

राजपत्र 

अनङ्तकि 
शे्रणीतवहीन जम्मा कूल 

जम्मा 
मतहला पुरुष मतहला पुरुष मतहला पुरुष मतहला पुरुष 

१. नमसह  मदने 
 

26 1 37 
  

1 63 64 

२.  लब बमृद्ध रोक्कय गने 1 20  12  1 1 33 34 

३. बढुवय रोक्कय गने  8  1    9 9 

४. सेवयबयट हटयउने  

(भमवष्ट््िय सरकयरी सेवयिय अ्ोग्् 

नठहररने गरी) 

5 15 9 10  3 14 28 42 

५. सेवयबयट वखयास्  गने 

(भमवष्ट््िय सरकयरी सेवयकय लयमग 

अ्ोग्् ठहररने गरी) 

 1  2    3 3 

िम्िय 6 70 10 62 0 4 16 136 152 
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िाललका ५७ 
ववभागीय सिायसम्बन्धी परामशकको सेवागि वववरण 

क्र.स.ं सेवा 

सामान्य सजाय तवशेष सजाय 

जम्मा 

न
मस
ह
 
  

 
ल
ब
 व
मृद्ध
 र
ोक्
क
य 

ब
ढु
व
य 
रो
क्
क
य 

से
व
यब
यट
 ह
ट
यउ
न
 े

(भ
व
मष्ट्
्
ि
य 
अ
्
ोग्
्
 

न
ठ
ह
रर
न
े ग
री
) 

से
व
यब
यट
 व
ख
यास्
 
 

(भ
व
मष्ट्
्
ि
य 
अ
्
ोग्
्
 

ठ
ह
रर
न
 ेग
री
) 

1 प्रियसन 49 14 1 17 3 84 

2 पररयष्ट्र 0 1 0 1 0 2 

3 कृमर् 0 0 1 1 0 2 

4 र्मञ्िमन्ररङ्ग 7 3 1 5 0 16 

5 वन 1 14 1 3 0 19 

6 लेखयपरीक्षण 0 0 0 0 0 0 

7 स्वयस्थ्् 3 1 1 10 0 15 

8 न््य् 2 1 0 1 0 4 

9 मिक्षय 1 0 3 2 0 6 

10 
आ.्ो. थय 

 थ््यङ्क 
0 0 0 0 0 0 

11 संसद  0 0 0 0 0 0 

12 मवमवध 3 0 0 1 0 4 

13 अन्् 0 0 0 0 0 0 

िम्मा 66 34 8 41 3 152 

 
िाललका ५८ 

ववभागीय सिायसम्बन्धी परामशकको धनकायगि वववरण 

क्र.स.ं तनकाय 

सामान्य सजाय तवशेष सजाय 

जम्मा 

न
मस
ह
 

 

 
ल
ब
 व
मृद्ध
 र
ोक्
क
य 

ब
ढु
व
य 
रो
क्
क
य 

स
ेव
यब
यट
 ह
ट
यउ
न
े 

(भ
व
मष्ट्
्
ि
य 
अ
्
ोग्
्
 

न
ठ
ह
रर
न
े ग
री
) 

स
ेव
यब
यट
 व
ख
यास्
 
 

(भ
व
मष्ट्
्
ि
य 
अ
्
ोग्
्
 

ठ
ह
रर
न
े ग
री
) 

1 भमूिसधुयर  थय व््वस्थय िन्त्रयल् 10 14 1 2   27 

2 वन  थय भ–ूसंरक्षण िन्त्रयल् 2 17 0 6   25 

3 अथा िन्त्रयल् 17 1 0 2 1 21 

4 मिक्षय िन्त्रयल् 1 0 4 2   7 

5 स्वयस्थ्् िन्त्रयल् 4 1 1 8   14 
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क्र.स.ं तनकाय 

सामान्य सजाय तवशेष सजाय 

जम्मा 

न
मस
ह
 

 

 
ल
ब
 व
मृद्ध
 र
ोक्
क
य 

ब
ढु
व
य 
रो
क्
क
य 

स
ेव
यब
यट
 ह
ट
यउ
न
े 

(भ
व
मष्ट्
्
ि
य 
अ
्
ोग्
्
 

न
ठ
ह
रर
न
े ग
री
) 

स
ेव
यब
यट
 व
ख
यास्
 
 

(भ
व
मष्ट्
्
ि
य 
अ
्
ोग्
्
 

ठ
ह
रर
न
े ग
री
) 

6 
सङ्घी् ियमिलय  थय स्थयनी् 

मवकयस िन्त्रयल् 2 0 0 1   3 

7 कृमर् मवकयस िन्त्रयल्   0 0 4 1 5 

8 
भौम क पवूयाधयर  थय ्य य्य  

िन्त्रयल् 1 0 0 1   2 

9 सचूनय  थय सञ्चयर िन्त्रयल् 2 0 0 1   3 

10 मसंचयर् िन्त्रयल् 1 0 0 1   2 

11 सबोच्च अदयल  2 1 0     3 

12 
श्रि  थय रोिगयर व््वस्थय 

िन्त्रयल् 15 0 0 1   16 

13 सयियन्् प्रियसन िन्त्रयल्   0 0 4 1 5 

14 पिपुन्छी मवकयस िन्त्रयल्   0 0 3   3 

15 पररयष्ट्र िन्त्रयल्   0 0 1   1 

16 उद्योग िन्त्रयल्   0 1     1 

17 सहरी मवकयस िन्त्रयल् 2 0 0     2 

18 रयमष्ट्र् स का  य केन्र 2 0 0     2 

19 
िल  थय ऊिया आ्ोगको 

समचवयल्   0 0 1   1 

20 वयमणज््  थय आपमू ा िन्त्रयल् 1 0 0     1 

21 ऊिया िन्त्रयल् 2 0 0 3   5 

22 खयनेपयनी  थय सरसर्यर् िन्त्रयल् 2 0 0     2 

23 
िनसंख्य  थय वय यवरण 

िन्त्रयल्   0 0 1   1 

जम्मा 66 34 7 41 3 152 
 

१०.४ लोक सेवा आयोगका ववरुद्ध पनक आएका ररट धनवदेन 

प्रम वेदन अवमधिय बढुवय, दरखयस्  स्वीकृम , अन् वया या, िैमक्षक ्ोग्् य, मवभयगी् सिय्, मलमख  परीक्षयिय 

अमन्मि  य, मन्मुक्त वदर, पदस्थयपन, सियवेिी प्रियणपत्र लगय् कय मवर््िय लोक सेवय आ्ोगले गरेकय मनणा्  

मवरुद्ध सवोच्च अदयल   थय उच्च अदयल , पयटनिय गरी कूल ८१ वटय ररट मनवेदन पना आएकय मथए । 
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पररच्छदे ११ 

सागंठधनक सुधार र प्रविकन 

 

११.१ रणनीविक योिना 

सङ्घी् ियसन प्रणयली एवं नेपयलको संमवधयनले प्रदयन गरेको कय्ामिम्िेवयरी अनरुुप वदमलाँदो भमूिकय बिोमिि 

आ्ोग आफ्नो कय्ामदिय  ् गना मत्र-वर्ी् रणनीम क ्ोिनय  िुाियको अमन् ि चरणिय पगुेको छ । उक्त ्ोिनयिय 

आ्ोगकय रणनीम हरू र सोको कय्यान्व्नकय लयमग कय्ा्ोिनय एवं कय्ासम्पयदन ियपनकय सूचकहरू सिे  सियवेि 

हुनेछन ्। 

११.२ संरचनागि सुधार 

संवैधयमनक मिम्िेवयरी परूय गना आ्ोगले संगठनयत्िक संरचनयिय आवश््क य अनसुयर पररियिान गद ैकय्ासम्पयदन 

गरररहकेो छ । रयज््िय बदमलएको ियसकी् संरचनय अनरुुप आ्ोगको पनुसंरचनय गनाको लयमग आ्ोगले गहृकय्ा 

गरररहकेो छ ।  

११.३ परीक्षा प्रणालीमा सधुार 

धेरै संख्यिय दरखयस्  पने रयिपत्रयङ्मक    ृी् श्रेणी, ियखय अमधकृ   थय रयिपत्र अनङ्मक  प्रथि श्रेणी, नय्ब 

सबु्बय वय सो सरह  थय रयिपत्र अनङ्मक  मद्व ी् श्रेणी, खररदयर वय सो सरहकय पदहरूिय पदपमू ाकय लयमग दईु चरणिय 

मलमख  परीक्षय सञ्चयलन गने गररएको छ । त््स् ै उम्िेदवयरले परीक्षयिय नेपयली वय अगं्रेिी वय दबुै भयर्यिय उत्तर लेखन 

सक्ने व््वस्थय भएको छ ।  

११.३.१ उत्तरपुतस्िका परीक्षण 

रय.प. प्रथि (सहसमचव) र रय.प. मद्व ी् (उपसमचव) पदकय उत्तरपमुस् कयहरू आ्ोगको कय्याल्िय नै परीक्षण हुन े

गरेकोिय ियखय अमधकृ  (रय.प.   ृी्) को उत्तरपमुस् कय सिे  आ्ोगिै परीक्षण गरयउने व््वस्थय सरुू गररएको छ । 

सहसमचव र उपसमचव (अप्रयमवमधक)  र्ा को आन् ररक र खलु्लय प्रम ्ोमग यत्िक परीक्षयको उत्तरपमुस् कयको परीक्षण 

सयमबकिय एक िनय मवज्ञबयट ियत्र गरयउाँद ैआएकोिय दईुिनय मवज्ञबयट परीक्षण गने व््वस्थय गररएको छ । 

११.३.२ प्रातवतधक पदहरूमा समूहगि छलफल 

आ्ोगले रयिपत्रयङ्मक    ृी् श्रेणी अप्रयमवमधक पदहरूिय िस् ै रय.प.   ृी् श्रेणी प्रयमवमधक पदहरूिय सिे  

सिहूग  छलर्ल (Group Discussion) गने परीक्षण मवमध मव.सं. २०७३ सयलदमेख कय्यान्व्निय ल््यएको छ ।  
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११.३.३ दृतितवहीन िथा सहयोगी लेिक आवश्यक पने परीक्षाथीलाई सहुतलयि 

मवमभन्न परीक्षय प्रणयलीिय रहकेो िनोवैज्ञयमनक परीक्षण खण्डिय सोमधने मवमभन्न Reasoning Test िध््े Abstract/ 

Pictorial Reasoning कय प्रश्नहरूको िवयर् मदन ु नपने  थय सह्ोगी लेखक आवश््क हुने मवर््ग  मलमख  

परीक्षयको लयमग प्रम  घण्टय १० मिनेटकय दरले थप सि् प्रदयन गने व््वस्थय गररएको छ । 

११.४ सेवा प्रवाह केन्द्र ववस्तार 

लोक सेवय आ्ोगबयट मलर्ने परीक्षयहरूिय अमधकयमधक उम्िेदवयरहरू सहभयगी हुन सक्ने वय यवरण बनयउन आ्ोगल े

दरखयस्  मदने पद्दम लयई सचूनय प्रमवमधिय आधयरर  हुने गरी अनलयईन सेवय प्रदयन गरेको छ भने आ्ोगकय केन्री्, 

क्षेत्री् र अञ्चल कय्याल् नभएकय स्थयनहरू िध््े ्य य्य को पहुाँच नभएकय हुम्लय र डोल्पय  थय िनघनत्व बढी 

भएकय मसरहयको लहयन र पसयाको मवरगञ्ििय सिे  आ्ोगले परीक्षय केन्रहरू सञ्चयलनिय ल््यएको छ । 

११.५ परीक्षण प्रववधधमा प्रविकन 

आ्ोगको परीक्षण पद्दम  प्रय्ाः संज्ञयनयत्िक (cognitive) पक्षिय आधयरर  भएकोिय उम्िेदवयरको व््यवहयररक 

लगय्  अन्् क्षि यको परीक्षण गना मव.सं. २०७१ िय Assessment Center Methodology (ACM) अवलम्बन 

गने मदियिय अगयमड बढ्ने नीम ग  मनणा्  गररएको मथ्ो । सोही अनरुुप नेपयल प्रियसन सेवय र नेपयल वन सेवयको 

रयिपत्रयङ्मक  प्रथि श्रेणीकय पदहरूको Competency Mapping गरी परीक्षणको ढयाँचय  ्यर पयरी मव.सं. २०७३ 

िय अप्रयमवमधक  र्ा कय रयिपत्रयङ्मक  प्रथि श्रेणीकय पयठ््क्रिहरू पररियिान गद ैियमिलय अध्््न र प्रस्  ुीकरण 

परीक्षयहरू सियवेि गररएको छ । ACM पद्दम लयई क्रििाः बहृ  रुपिय अवलम्बन गना िनिमक्त मवकयस  थय क्षि य 

मवकयसकय कय्ाक्रिहरू सञ्चयलन गने र्ा  आ्ोग उन्िखु रहकेो छ । 

११.६ प्रववधधको प्रयोग र स्वचाललि कायकपद्दवि 

११.६.१ अनलार्न दरिास्ि पद्दति 

आ्ोगबयट प्रकयिन हुने मवज्ञयपन/सचूनयहरू र सङ्कलन गररने दरखयस् हरू अनलयर्न ियध््िबयट मलने गररएको छ । 

पदपमू ा प्रमक्र्यकय अन्् पक्षहरूलयई सिे  उप्कु्त य र आवश््क यकय आधयरिय क्रििाः स्वचयमल  बनयउने  र्ा  

आ्ोग अगयमड बमढरहकेो छ ।  

११.६.२ उत्तरपुतस्िका परीक्षणमा अत्िकल माकि  ररडर प्रतवतध प्रयोग 

वस् गु  बहुउत्तर उत्तरपमुस् कय परीक्षण छरर ो बनयउनकय लयमग आ्ोगले आमथाक वर्ा २०६८/६९ दमेख अमटटकल 

ियका  ररडर (Optical Mark Reader-OMR) प्रमवमध प्र्ोगिय ल््यएको छ । 

११.६.३ दस्िुर सङ्कलन प्रणाली 

अनलयईन दरखयस्  पद्दम को अवलम्बनसाँगै सो वयप  लयग्ने रयिस्व संकलन सिे  अनलयईन ियर्ा   संकलन गने पद्दम  

सरुू गने प्र्यस गररएको छ । अनलयईन रयिस्व सङ्कलन प्रणयली कय्यान्व्निय नआउन्िेलसम्िकय लयमग लोक सेवय 

आ्ोग  थय हुलयक कय्याल्हरूबयट सङ्कलन हुाँद ै आएको दरखयस्  दस् रु मवमभन्न वयमणज्् बैंकहरूियर्ा   

सङ्कलन गने व््वस्थय कयठियडौं उपत््कयिय सरुूवय  हुने क्रििय रहकेो छ ।  
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११.७ सहभाधगिा  

११.७.१ सामातजक सञ्जाल 

िनस् रको गनुयसो सम्बोधन गनाको लयमग हलेो सरकयर कय्ाक्रि अन् गा  “हलेो लोक सेवय आ्ोग” 

(www.facebook.com/hello.psc) रे्सबकु पेि सञ्चयलन गररएको छ ।  

११.७.२ वेबसार्ि  

प्र्ोगक याहरूलयई सहि हुने गरी आ्ोगको वेबसयर्ट www.psc.gov.np को क्षि य मवस् यर  थय स्वरुपिय पररव ान 

गद ैसञ्चयलन भैरहकेो छ ।  

११.७.३ मोवाईल एत्लकेशन 

सरोकयरवयलयहरूलयई आ्ोगकय सचूनय, मवज्ञयपन, मलमख  नम िय, अन् वया या  थय मसर्यररस लगय् कय मवमभन्न 

गम मवमधकय बयरेिय िोवयईलबयटै ियनकयरी होस ् भन्ने ह ेलुे PSC Nepal नयिक एन्िोईड िोवयईल एमटलकेिन 

सञ्चयलनिय ल््यर्ाएको छ ।  

११.८ सूचना प्रवाह  

आ्ोगकय पदपमू ा लगय् कय गम मवमधहरू सियवेि गरी सयप्तयमहक रुपिय हरेक बधुबयर सचूनय-पत्र प्रकयिन हुन्छ । 

त््स् ै प्रत््ेक ३ िमहनयकय गम मवमधहरू सियवेि गरी त्रैियमसक सियचयरपत्र प्रकयिन गररन्छ । सियचयरपत्र  थय 

वेवसयईटिय सचूनयको हकसम्बन्धी ऐनले व््वस्थय गरे अनरुुप अग्रसमक्र् खलुयसय (Proactive Disclosure) हरू 

सिे  सियवेि गरी ्सलयई सचूनयको हक कय्यान्व्न गनािय उप्ोग गररएको छ । रेमड्ो कय्ाक्रि ियर्ा   आ्ोगकय 

सचूनयहरूिय सवासयधयरणको पहुाँच समुनमि  गने कय्ालयई मनरन् र य मदर्एको छ ।  

मलमख  परीक्षयबयट अन् वया यािय छनौट भई अन् वया यािय समम्िमल  सबै उम्िेदवयरहरूले मसर्यररस सचूनय प्रकयिन 

भएको मिम दमेख ७ मदन पिय  ् आरू्ले प्रयप्त गरेको कूल अङ्क आ्ोगको वेवसयईटबयट हनेा सक्ने व््वस्थय 

मिलयर्एको छ । उक्त मववरण वेवसयईटिय रयखेको ७ मदनपमछ हटयउने गररन्छ । सचूनयको हक कय्यान्व्न सिे कय 

लयमग आ्ोगले प्रवक्तय  थय सूचनय अमधकयरी  ोकी सो कय्ासम्पयदन गद ैआएको छ ।  

११.८.१ पारदतशििाका सीमा 

सचूनयको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सचूनय प्रवयहिय मनधयारण गरेकय केही सीियकय सिग्र मसद्धयन् कय आधयरिय लोक 

सेवय आ्ोगले आफ्नो कयि कयरबयहीकय सन्दभािय केही गोट् सचूनयहरू प्रवयह गना नमिल्ने गरी लोक सेवय आ्ोग 

ऐन, २०६८ ले व््वस्थय गरेकोले पयरदमिा यकय सीिय मभत्र रहरे आ्ोगले सचूनय प्रवयह गने गरेको छ ।  
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पररच्छदे १२ 
सुझावको कायाकन्वयन स्थस्थवि 

 

१२.१ सझुावको कायाकन्वयन स्थस्थवि 

१२.१.१ रयिपत्रयङ्मक  र रयिपत्र अनङ्मक  दईु वगािय मवभयमि  मनियि ी सेवयको पद वगीकरण प्रणयलीले 

पयरेको िनोवैज्ञयमनक पथृकपनलयई सम्बोधन सिे  गना श्रेणी प्रणयलीलयई खयरेि गरी मनियि ी सेवयलयई 

 हग  प्रणयलीिय रुपयन् रण गना मदर्एको सझुयव कय्यान्व्न  र्ा  कुनै प्रगम  भएको दमेखएन ।  

१२.१.२ किाचयरीले कयि गनुापने स्थयनको सयियमिक, सयंस्कृम क, आमथाक एवं अन्् िलू्् र ियन्् यहरूसाँग 

पररमच  गरयउन किाचयरी पदस्थयपन भैसकेपमछ सम्बमन्ध  क्षेत्रको भगूोल, संस्कृम , परम्परय, िलू्् 

ियन्् य लगय् कय मवर््िय किाचयरीलयई प्रमिक्षण गने परम्परय स्थयमप  गना सझुयव मदर्एकोिय ्स 

 र्ा  पहल भएको दमेखएन ।  

१२.१.३ सियवेिी पदपमू ा व््वस्थय अनसुयर मनियि ी सेवय मन्ियवली, २०५० को मन्ि १४क को उपमन्ि 

(१) बिोमिि कुन पद कुन मकमसिको अपयङ्ग य भएकोलयई उप्कु्त हुने हो सो सम्बन्धिय नेपयल 

सरकयरले रयिपत्रिय सचूनय प्रकयिन गरी  ोक्न ुपने भनी प्रम वेदनहरूिय उल्लेख गररएकोिय हयलसम्ि 

पमन  ोमकएको छैन । ्सले गदया मन्ििय भएको व््वस्थयको वयस् मवक अथािय सदपु्ोग हुन 

समकरहकेो छैन ।  

१२.१.४ मनियि ी सेवयको अवकयि उिेर हद ५८ वर्ा कय्ि भएकोिय नेपयलीहरूको औस  आ् ु बढ्द ै

गर्रहकेो एवं नेपयल मभत्रै पमन कम प् सयवािमनक सेवयिय कय्ार  रयष्ट्रसेवक पदयमधकयरी, 

किाचयरीहरूको अवकयि उिेर ५८ वर्ा भन्दय ियमथ भएकोले ्सिय एकरूप य कय्ि गना मनियि ी 

सेवयिय अवकयिको उिेर हद ६० वर्ा कय्ि गना आ्ोगले परयििा मदएको मथ्ो ।  र हयलसम्ि पमन 

मनियि ी सेवय ऐन, संिोधन गरी अवकयिको उिेर ६० वर्ा कय्ि गने कय्ा भएको छैन । 

१२.१.५ नेपयल वन सेवयकय वन रक्षक िस् य ियरीररक क्षि यको पणूा आवश््क य पने पदहरूिय पदपमू ा गदया 

अपयङ्ग सियवेिी सिहूिय मवज्ञयपन गनुापन े हयलको व््वस्थय संिोधन गना ध््यनयकर्ाण गरयर्एकोिय 

हयलसम्ि त््स सम्बन्धिय कुनै कय्ावयही भएको छैन ।  

१२.१.६ नेपयल स्वयस्थ्् सेवय अन् गा कय मवमभन्न ररक्त पदहरूको संख्य एकीन गरी सबै ररक्त पदको पूम ाकय 

लयमग आ्ोगिय सि्िै ियग गनुापनेिय सो नगरी वसेमन अस्थय्ी मन्मुक्तको मनमम्  सहिम  ियग भैरहन े

प्रवमृत्त ्थयव  ् रही आएको छ । ्स प्रकयरको व््वस्थयले प्रम स्पधया र अवसरको प्रयप्तीलयई कििोर 

बनयउाँछ । ्सिय सधुयर भएको छैन । 
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१२.१.७ मनियि ी सेवय ऐन, २०४९ को दर्य २४च िय आ्ोगिय पना आएकय बढुवय उिरुी झटु्टय ठहररएिय उिरुी 

पमछ हुने बढुवयिय उिरुीक याको नम्बर घटयउने व््वस्थय गररएको छ ।  र कुनै बढुवय उिरुी कय्ि 

नहुनयसयथ त््स् ो उिरुी झटु्टय ठहररने हो होर्न भन्ने स्पि छैन । त््सैले उिरुी झटु्टय ठहररने आधयर र 

अवस्थय के हुन ्? ऐनिय स्पि गनुापने भनी औलं््यएकोिय हयलसम्ि प्रि हुन सकेको छैन ।  

१२.१.८ मनियि ी किाचयरीलयई मवभयगी् कयरबयही गनेसम्बन्धी मवर््िय एकै प्रकृम को अमभ्ोगिय पमन एकै 

िन्त्रयल् र मवमभन्न िन्त्रयल्हरूबयट र्रक र्रक सिय् प्रस् यमव  भई आउने  थय कसरूको ियत्रय 

अनसुयर सिय्को प्रस् यव भर्ा नआउने गरेको छ, िसले गदया एकै प्रकृम कय एउटै कसरूिय पमन 

किाचयरीहरूलयई असियन सिय् हुने अवस्थय रहकेयले त््सिय एकरूप य कय्ि गरी कय्याल् 

मविेर्कय आधयरिय एउटै कसरूिय कि वय वढी सिय् हुने अवस्थयको अन्त्् गना मवभयगी् 

सिय्सम्बन्धी छुटै्ट कय्ामवमध वय मनदमेिकय बनयई लयग ूगनुापने भन्ने आ्ोगको मसर्यररसिय कुनै प्रगम  

हुन सकेको छैन ।  

१२.१.९ सि्क्रिसाँगै मवश्वमवद्ययल्हरूबयट न्याँ न्याँ मवधयिय िैमक्षक उपयमध प्रदयन हुाँद ै आएको छ । ्स 

सन्दभािय सेवय, सिहूसाँग सम्बमन्ध  ्स् य नवीन ि मवधयहरू सिे  सियवेि गरी सेवय, सिहूिय प्रवेि 

एवं बढुवयकय लयमग आवश््क पने िैमक्षक ्ोग्् यिय पररियिान गनुापने भनी बयरम्बयर सवेय, सिहू 

सञ्चयलन गने िन्त्रयल्हरूलयई परयििा मदर्एको भए य पमन केही िन्त्रयल्हरूको िैमक्षक ्ोग्् य 

अझसम्ि पमन अद्ययवमधक हुन सकेको छैन । 

१२.१.१० मनियि ी सेवय ऐन, २०४९ िय संिोधन गरी रयिपत्र अनङ्मक  मद्व ी् श्रेणीबयट रयिपत्र अनङ्मक  

प्रथि श्रेणीिय र रयिपत्र अनङ्मक  प्रथि श्रेणीबयट रयिपत्रयङ्मक    ृी् श्रेणीिय आन् ररक 

प्रम ्ोमग यत्िक परीक्षयबयट सिे  बढुवयको व््वस्थय गना प्रम वेदनहरूिय मदर्एको सझुयव कय्यान्व्न 

भएको छैन । 

१२.१.११  कम प् प्रयमवमधक पदकय िैमक्षक ्ोग्् य  ोक्दय प्र्ोग गररने िब्दयवली िस् ै सम्बमन्ध  मवर्् 

“सरह”, “र”, “वय” आमद उल्लेख भएबयट मवज्ञयपन गररएकय पदको लयमग  ोमकएको िैमक्षक ्ोग्् य 

मिल्ने वय नमिल्ने मद्वमवधय हुने हुाँदय मन्ियवली/मनदमेिकयिय स्पि व््वस्थय गनुापने मवर््कय सम्बन्धिय 

मदर्एको सझुयव सम्बन्धिय हयलसम्ि केही कयरबयही भएको छैन । 

१२.१.१२ आ्ोगले पदपमू ाकय लयमग वयमर्ाक कय्ा यमलकय स्वीकृ  गरी आमथाक वर्ाको सरुूिय नै प्रकयिन 

गदाछ । उक्त कय्ा यमलकयिय प्रम ि  मनधयारण गने िमहनय स्पिरूपिय उल्लेख गररएको हुन्छ । त््स्  ै

सम्बमन्ध  मनकय्बयट सि्िय नै ियग आकृम  र्यरयि पठयउनपुने कयननूी व््वस्थय छ र सोही बिोमिि 

आ्ोगले आफ्नय प्रम वेदनिय पमन वसेमन  ोमकएको सि्िय नै ियग पठयउन ुपने भनी औलं््यर् आएको 

पमन छ ।  थयमप अमन् ि अवस्थयिय ियत्र ियग पठयउने, पटक–पटक गरी पठयउने, ियग र्यरयििय भनुापन े

मववरणहरू पणूा रूपिय भरी नपठयउने, धेरै वय थोरै पद ियग गने र पमछ कटौ ी गना र थटन अनरुोध भई 

आउने, दोहोरो कय्ि हुने गरी ियग पठयउने, ियग पदको आवश््क िैमक्षक ्ोग्् य ियग र्यरयििय न ै

उल्लेख गरी पठयउनपुनेिय सो नगरी पठयउने गरेको पयर्न्छ । ्सबयट आ्ोगको मवज्ञयपनहरू  
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आमथाक वर्ा २०७२/७३ देमख अनलयर्न प्रणयलीिय गर्सकेको हुाँदय प्रयप्त ियगको मववरणको प्रिोधन 

गने, िैमक्षक ्ोग्् य  थय पयठ््क्रि मनक््ौल गने लगय्  अनलयर्न ियध््िबयट मवज्ञयपनकय लयमग 

गनुापने आवश््क  ्यरी गरी मवज्ञयपन प्रकयिनिय सिे  कमठनयर् हुने गरेको छ । सम्बमन्ध  

मनकय्हरूबयट ्स पक्षलयई मविेर् ध््यन मदएको पयर्एको छैन । 

१२.२ पनुः ध्यानाकषकण गराईएका ववषयहरू  

आ्ोगको सन् यउन्नौं वयमर्ाक प्रम वेदनिय गम्भीर ध््यनयकर्ाण भएकय केही मवर््हरू उल्लेख भएकोिय नेपयल सरकयर 

र सम्बमन्ध  मनकय्हरूबयट कुनै चयसो नदखेयएबयट उक्त मवर््हरूिय सिे  पनुाः ्स प्रम वेदनिय ध््यनयकर्ाण 

गरयईएको छ । 

१२.२.१ नेपयलको संमवधयन ियरी भएपमछ थमपएको मिम्िवयरी बहन गना आवश््क कयननुी आधयर  ्यर पयना 

आ्ोगले मवज्ञहरूसाँगको परयििा पिय  ्लोक सेवय आ्ोगको कयि, क ाव्् र अमधकयरको सम्वन्धिय 

संिोधन र एकीकरण गना बनेको मवधे्कको िसौदय  ्यर पयरी आ्ोगको मिम  २०७२/८/१५ को 

मनणा् ले प्रमक्र्य अगयमड बढयउन प्रधयनिन्त्री  थय िमन्त्रपररर्दक्ो कय्याल्िय पठयर्एको मथ्ो । संमवधयन 

ियरी भएपमछ सङ्घी् कयननू मनियाणको थयलनी गने क्रििय आ्ोग सबैभन्दय अमघ दमेखएको मथ्ो । उक्त 

मवधे्क लयिो औपचयररक प्रमक्र्य पिय  ्संसदिय द या भएको मथ्ो ।  र २०७४ असयर िसयन् सम्ि पमन 

दर्यबयर छलर्लको प्रमक्र्यिय प्रवेि हुन सकेन । ऐन ियरी हुन मबलम्ब हुाँदय आ्ोगलयई थप भएकय 

मिम्िेवयरी अनसुयरकय कय्ासम्पयदन गना सिस््य पद ैगएको छ ।  

१२.२.२ नेपयलको संमवधयनिय नेपयली सेनय, नेपयल प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बल नेपयल र अन्् सङ्घी् सरकयरी 

सेवयको पदिय बढुवय गदया अपनयउन ु पने सयियन्् मसद्धयन् को मवर््िय आ्ोगको परयििा मलन ु पने 

व््वस्थय गरेको छ । त््स् ै कुनै संगमठ  संस्थयको सेवयकय किाचयरीहरूको सेवयकय ि ासम्बन्धी कयननु र 

त््स् ो सेवयकय पदिय बढुवय र मवभयगी् कयरबयही गदया अपनयउनपुने सयियन्् मसद्धयन् को मवर््िय 

आ्ोगको परयििा मलनपुने प्रयवधयन छ । मनियि ी सेवय र्ा  सङ्घी् मनियि ी सेवयको ि ासम्बन्धी 

कयननूको मवर््िय सङ्घी् मनियि ी सेवय वय पदिय मन्मुक्त, बढुवय र मवभयगी् कयरबयही गदया अपनयउन ु

पने मसद्धयन् को मवर््िय आ्ोगको परयििा मलनपुने व््वस्थय छ । संमवधयनले सेवय संचयलन गने 

मनकय्हरूको स्वेच्छयिय परयििा मलने होर्न मक परयििा मलनै पने बयध््यत्िक व््वस्थय गररमदएको छ ।  र 

केही मनकय्हरूले परयििा नै नमलई मनणा् को लयमग पेि गने, परयििा मलए पमन परयििा अनरुुप मनणा्  

नगने, आ्ोगबयट स्वीकृ  ियपदण्ड र मसद्धयन्  भन्दय मभन्न प्रकयरले मनणा्  गने प्रवमृत्त सिे  दमेखन 

थयलेको छ । आ्ोगले मदएको परयििाले कुनै व््यवहयररक सिस््य पने दमेखएिय आ्ोगिय 

पनुरयवलोकनकय लयमग औमचत्् र कयरण समह  पठयउने प्रणयली स्थयमप  हुन सकेको छैन । ्सल े

आ्ोगको परयििा कमहलेकयही ाँ औपचयररक यिय सीमि  हुन पगु्दछ भने ्स् य प्रवमृत्तले संमवधयनको 

भयवनयको सिे  अनयदर हुन ियन्छ । 
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१२.२.३ नेपयल सरकयरको कय्ाकयरी मनणा् बयट ियरी हुने गठन आदिे, मन्िहरू र कुनै संगमठ  संस्थयकय 

मन्ियवली, मवमन्ि आमदिय लोक सेवय आ्ोगकय अध््क्ष वय अन्् पदयमधकयरीको प्रम मनमधत्व हुने 

गरी प्रयवधयन रयखने गररएको छ । ्सबयट आ्ोगको संवैधयमनक अमस् त्व  थय संमवधयनप्रम  वहन गनुापन े

उत्तरदयम्त्व कििोर हुन ियन्छ । संमवधयन र ऐनद्वयरय व््वस्थय गररएकोिय ियत्र आ्ोगले प्रम मनमधत्व गन े

र ्स बयहकेकय आदिे, मन्ि, मवमन्िले व््वस्थय गरेकोिय आ्ोगकय पदयमधकयरीहरूले प्रम मनमधत्व 

नगने व््वस्थय हुनपुदाछ भन्ने आ्ोगको धयरणय छ । नेपयल सरकयरकय सम्बमन्ध  मनकय्हरूको ्स र्ा  

ध््यनयकर्ाण हुनेछ भन्ने अपेक्षय गररएको छ । 

१२.२.४ नेपयल सरकयरले ियरी गरेको ि्यादयक्रि अत््न्  नमिल्दो र संवैधयमनक मनकय्कय पदयमधकयरीहरूको 

पदको गररियलयई अविलू््न गने खयलको छ । िन यबयट मनवयामच  प्रम मनमधहरूको ि्यादय ियमथ रयखन ु

िन यप्रम को सम्ियन हो ।  र ्ी बयहकेकय सरकयरी सेवयकय केही पदयमधकयरीहरूको ि्यादयक्रि 

संवैधयमनक मनकय्कय पदयमधकयरीहरू भन्दय ियमथ रयखन ुकम  उप्कु्त छ ? ्स सम्बन्धिय व््वस्थयमपकय-

संसदको रयज्् व््वस्थय समिम  लगय्  सम्बमन्ध  मनकय्हरूको ध््यनयकर्ाण गरयउाँदय पमन पनुरयवलोकन 

गने र्ा  ध््यन गएको दमेखएन । 

१२.२.५  मनियि ी सेवय ऐन, २०४९ को दर्य ७ख िय सो ऐनिय उल्लेख भएदमेख बयहके अन्् कुनै पमन  ररकयबयट 

मनियि ी सेवयकय पदहरूिय पदपमू ा नगररने व््वस्थय रहकेोिय हयल केही पदहरूको लयमग लयिो सि्सम्ि 

एउटै किाचयरीलयई धेरै मनकय्हरूिय कयििय लगयउने गररएको, करयरिय किाचयरी मलई कयि चलयउने, 

अस्थय्ी किाचयरीहरू रयखी कयि गरयउने (स्वयस्थ्् सेवय र्ा ) गररएको पयर्न्छ । ्सबयट एकयम र पदपमू ा 

नभई पद ररक्त रमहरहन ेर अकोम र पदपमू ाको मसद्धयन्  मवपरी  किाचयरी कयििय लगयउने प्रवमृत्तिय वमृद्ध 

हुाँद ैगएकोिय आ्ोग गम्भीर बनेको छ । 

 

१२.३ सधुार हुन नसकेका ववषयहरू 

ग वर्ा आ्ोगले अनभु ू गरेकय मवमभन्न मवर््हरूिय अझैपमन सधुयर हुन सकेको दमेखएन । सङ्घी् प्रियसमनक 

संरचनय अनरुूप  िुािय हुने किाचयरीकय सेवय ि ासम्बन्धी कयनून मनियाण गदया दहेय्कय मवर््हरूिय सिे  ध््यन मदन 

आवश््क दमेखन्छ ।  

१२.३.१ मनियि ी सेवय ऐन, २०४९ को दर्य ७ को उपदर्य (४) िय नेपयल सरकयरले रयिपत्रिय सचूनय 

प्रकयिन गरी िखु् कय्ा गने र सहय्क कय्ा गना श्रेणीमवहीन पद  ोक्ने र मनियि ी सेवय मन्ियवली, 

२०५० को मन्ि १२ को उपमन्ि (१) बिोमिि एक वर्ासम्ि पमू ा नभएको पद स्व ाः खयरेि हुने 

व््वस्थय रहकेो छ । ऐनको व््वस्थय अनसुयर िखु् कय्ा गने र सहय्क कय्ा गने श्रेणीमवहीन पदहरू 

वगीकरण हुननसक्दय पदपमू ा वय खयरेि हुन सकेको छैन, िसले गदया मनियि ी सेवयिय नेपयल 

प्रियसन सेवय  र्ा  वर्नेी ठूलो संख्यिय पद ररक्त रहन गएको अवस्थय छ ।   
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१२.३.२ मनियि ी सेवय ऐन, २०४९ को दर्य ७ को उपदर्य (१०) िय सियवेिी सिहूिय छुट््यर्एकय 

पदहरूिय िनु वर्ाको लयमग मवज्ञयपन भएको हो सो वर्ा हुने मवज्ञयपनिय उप्कु्त उम्िेदवयर उपलब्ध 

हुन नसकेिय त््स् ो पद अको वर्ा हुने मवज्ञयपनिय सोही सिहूिय सियवेि गनुापने र त््सरी मवज्ञयपन 

गदया पमन उप्कु्त उम्िेदवयर उपलब्ध हुन नसकेिय त््स् ो पद अको वर्ा खलुय प्रम ्ोमग यद्वयरय पमू ा 

हुने व््वस्थय गररएको छ । उपरोक्तयनसुयर पदपमू ा नभएको खण्डिय एउटय पदिय पदपमू ा गना झण्डै ४ 

वर्ा अवमध लयग्ने भएकोले लयिो सि्सम्ि पदपमू ा नहुने अवस्थय छ । 

१२.३.३ मनियि ी सेवय ऐन, २०४९ को दर्य ७ को उपदर्य (१३) िय कुनै खयस प्रकृम को कय्ा वय पदकय 

लयमग िमहलयले ियत्र प्रम स्पधया गना पयउने गरी नेपयल सरकयरले नेपयल रयिपत्रिय सचूनय प्रकयमि  

गरी पद  ोक्ने व््वस्थय भएकोिय हयलसम्ि िमहलय मवकयस र्ा कय पदहरू बयहके अन्् पदहरू 

त््सरी  ोक्ने व््वस्थय गररएको छैन । प्रिखु िमहलय मवकयस अमधकृ /िमहलय मवकयस 

अमधकृ /िमहलय मवकयस मनरीक्षक/सहय्क िमहलय मवकयस मनरीक्षक/अक्िलुरी नसा मिडवयईर् 

िस् य नेपयलको सन्दभािय िमहलयको ियत्र आवेदन पने खयलकय पदहरूलयई पमन सियवेिी िमहलय 

प्रम ि  मनधयारण गनुापने असयन्दमभाक व््वस्थय कय्ि नै छ ।  

१२.३.४ मनियि ी सेवय ऐन, २०४९ को दर्य १५ बिोमिि मनियि ी किाचयरीको पदस्थयपनय गदया 

किाचयरीको िैमक्षक ्ोग्् य,  यमलि र अनभुवलयई आधयर ियनी गनुापदाछ  र व््वहयरिय ्सलयई 

कय्यान्व्न गररएको पयर्ाँदनै । व््मक्तग  रुमच र पहुाँचकय आधयरिय पदस्थयपन  थय सरुवय गने 

पररपयटीलयई पररव ान गरी पयरदिी र वैज्ञयमनक आधयर समह  व््वमस्थ  गना हयलसम्ि पमन स्पि 

कय्ामवमध बन्न सकेको छैन । 

१२.३.५ मनियि ी सेवय ऐन, २०४९ को दर्य १६ िय परीक्षणकयलिय रहकेय किाचयरीको कयि सन् ोर्िनक 

नभएिय मनिको मन्मुक्त बदर गना समकने व््वस्थय छ ।  र ्सरी मन्मुक्त बदर गदया के–कस् ो 

प्रमक्र्यबयट गने हो, ्सिय न््यम्क प्रमक्र्यिय ियन ुपने/नपने मवर्् उल्लेख गररएको छैन ।  

१२.३.६ मनियि ी सेवय ऐन, २०४९ को दर्य ७ को उपदर्य (१) िय उमल्लमख  रयिपत्र अनङ्मक  प्रथि 

श्रेणी नय्व सबु्बय वय सो सरह र रयिपत्रयङ्मक    ृी् श्रेणी, ियखय अमधकृ  वय सो सरहकय पदिय 

बढुवय र्ा  आन् ररक प्रम ्ोमग यत्िक परीक्षयद्वयरय पदपमू ा हुने र्ा  प्रम ि  छुट््यर्एको छैन । ्सरी 

आन् ररक  वरले हुने वमृत्तमवकयसबयट किाचयरीलयई वमञ्च  गना उप्कु्त दमेखाँदनै । सोही दर्यको 

उपदर्य (१) को खण्ड (घ) िय रयिपत्र अनङ्मक  मद्व ी् श्रेणीिय बढुवय र्ा  आन् ररक 

प्रम ्ोमग यत्िक परीक्षयद्वयरय पमू ा हुने पदहरूको पदसंख्य २०% कय्ि गररएको छ । एकयम र 

रयिपत्र अनङ्मक  मद्व ी् श्रेणीभन्दय मनकट ि  ल्लय ररक्त पदहरूको खयरेिी, श्रेणीमवहीन पदहरू 

करयरबयट पमू ा गद ैियने नीम  र अकोम र आन् ररक प्रम ्ोमग य र्ा बयट पमू ा हुने पदसंख्य बढ्द ै

ियाँदय सम्भयमव  उम्िेदवयर कि भई वर्नेी ररक्त पद पणूा रुपिय पमू ा नहुने अवस्थय रहकेो छ ।  

१२.३.७  नेपयल स्वयस्थ्् सेवय अन् गा  मवज्ञयपन हुने पदहरूकय सम्बन्धिय खलुय र्ा बयट हुने पदहरूकय लयमग 

नेपयल स्वयस्थ्् सेवय मन्ियवली, २०५५ को अनसुचूी ६ िय र कय्ाक्षि य िलू््यङ्कन र आन् ररक 

प्रम ्ोमग यत्िक परीक्षयद्वयरय पमू ा हुने पदहरूकय लयमग अनसुूची ७ िय िैमक्षक ्ोग्् य उल्लेख 
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गररएको छ । ररक्त पदहरूको ियग पठयउाँदय सम्बमन्ध  मनकय्हरूले आवश््क िैमक्षक ्ोग्् य 

सम्बन्धिय सोही अनसुचूी उल्लेख गरी पठयउने गरेको पयर्न्छ ।  र अनसुचूी ७ िय आन् ररक 

प्रम ्ोमग य  र्ा  केही पदहरूको िैमक्षक ्ोग्् य नरहकेो अवस्थय छ । िस् ैाः हले्थ र्न्सपेक्सन सिहू 

(सय ौं  ह), िनस्वयस्थ्् अमधकृ , िनरल नमसाङ्ग सिहू( सय ौं  ह), नमसाङ्ग अमधकृ  पद आमद ।  

१२.३.८ ररक्त पदपमू ा गने मनकय्हरूबयट ियग गरी पठयउाँदय  ल्लो पद नभएकय पदहरू (िस् ैाः रेञ्िर, 

मिक्षय र्ा  प्रयमवमधक सहय्क, सब–र्मञ्िमन्र, स्टयर्ा  नसा, सहय्क कम्ट्टुर अपरेटर आमद) ्मकन 

गरी पठयउने गरेको पयर्ाँदनै । ्सबयट प्रम ि  मनधयारण गदया मन्ियनसुयर बढुवय र्ा  पमन पदहरू कय्ि 

गनुापने  र ्स् य पदहरूको िैमक्षक ्ोग्् य पमन उल्लेख भएको नहुने र मवज्ञयपनिय ियाँदय पमन पदपमू ा 

हुन नसक्ने अवस्थय रहकेो छ । 

१२.३.९ आ्ोगिय ियग भएकय पदहरूको िैमक्षक ्ोग्् य र पयठ््क्रि मनक््ौल भएकय अवस्थयिय ियत्र ियग 

पदहरूलयई मवज्ञयपनिय लैियन समकन्छ । मवमभन्न सेवय, सिहू, उपसिहू सञ्चयलन गने मनकय्ले 

आ्ोगको परयििा मलई  ी अन् गा  सञ्चयलन हुने पदहरूको िैमक्षक ्ोग्् य मनधयारण गनुापने 

व््वस्थय रहकेो छ ।  ी पदहरूको िैमक्षक ्ोग्् यको आधयरिय पयठ््क्रिको मनधयारण लोक सेवय 

आ्ोगबयट त््स् य मनकय्कय प्रम मनमध सिे को रय् सल्लयहिय हुने गदाछ ।  र त््स् य 

मनकय्हरूिय आफ्नो/िय ह कय मनकय्िय के कस् य कम  सेवय, सिहू, उपसिहू  थय पदनयि रहकेय 

छन,् न्याँ दरबन्दीहरू के कम  मसिानय भएकय छन,् खयरेि भएकय छन ् लगय् कय मववरण 

अद्ययवमधक नरहकेो अवस्थय छ । ्ी ्स् य कयरणबयट ररक्त पदपमू ा नहुने अवस्थय आउने गरेको छ ।  

१२.३.१० कम प् सेवय, सिहूको िैमक्षक ्ोग्् य मनधयारणिय श्रेणीग  रुपिय एकरूप य दमेखएको छैन । िस् ैाः 

नेपयल प्रियसन सेवय, रयिस्व सिहूको रयिपत्रयङ्मक    ृी् श्रेणी, ियखय अमधकृ  वय सो सरह 

पदकय लयमग ियन्् य प्रयप्त मवश्वमवद्ययल्बयट िनुसकैु मवर््िय स्नय क  ह वय सो सरह उत्तीणा गरेको 

भनी िैमक्षक ्ोग्् य  ोमकएको छ ।  र सोही सेवय, सिहूको रयिपत्र अनङ्मक  प्रथि श्रेणी, नय्ब 

सबु्बय वय सो सरहको पदिय सेवय प्रवेिको लयमग ियन्् य प्रयप्त मिक्षण संस्थयबयट व््वस्थयपन, 

वयमणज््ियस्त्र वय कयननूिय प्रवीण य प्रियणपत्र वय अथाियस्त्र, िनप्रियसन, गमण  वय  थ््यङ्क 

ियस्त्रिध््े कुनै एक िलू मवर्् मलई प्रवीण य प्रियणपत्र  ह वय सो सरह उत्तीणा हुनपुने िैमक्षक 

्ोग्् य  ोमकएको छ । त््सै गरी रयिपत्रयङ्मक  मद्व ी् श्रेणीको खलुय र्ा को लयमग उम्िेदवयर हुन 

ियन्् य प्रयप्त मिक्षण संस्थयबयट व््वस्थयपन, वयमणज््ियस्त्र, व््यपयर प्रियसन, कयननू, अथाियस्त्र, 

िनप्रियसन, गमण  वय  थ््यङ्क ियस्त्रिय स्नय कोत्तर उत्तीणा भएको हुन ु पनेछ भन्ने उल्लेख छ । 

्सले गदया अमधकृ  स् रिय उमल्लमख  मवर्् बयहके अन्् मवर्् मलई सेवय प्रवेि गरेको किाचयरीले 

आरू्ले सेवय प्रवेि गरेको मवर््िय स्नय कोत्तर गरे  यपमन सोही सेवय, सिहूको ियमथल्लो पदको 

खलुय प्रम ्ोमग यिय उम्िेदवयर हुन नपयउने कयरणले त््स् य किाचयरीको वमृत्तमवकयसिय प्रभयव 

परररहकेो छ ।  
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पररच्छदे १३ 

ध्यानाकषकण र सुझाव 
 

१३.१  परामशकको अनादर भएकोमा ध्यानाकषकण 

१३.१.१ वन  थय भ–ूसरंक्षण िन्त्रयल्बयट नेपयल वन सवेय (गठन, सिहू  थय श्रणेी मवभयिन र मन्मुक्त) मन्िहरू, 

२०५१ िय संिोधन गरी वन सेवय मभत्रकय मवमभन्न सिहूहरूिय रहकेय रयिपत्रयङ्मक  प्रथि श्रेणीकय केही 

पदहरू सिहूीकृ  नगने व््वस्थय गना परयििा ियग भएकोिय आ्ोगल ेप्रस् यमव  सिंोधन गना सैद्धयमन् क र 

व््यवहयररक रुपिय औमचत््पूणा नदमेखएको भनी परयििा मदएको मथ्ो । आ्ोगल े आफ्नो परयििािय 

स्पिरुपिय प्रत््ेक सवेयमभत्र आवश््क पने मविेर्ज्ञ यकय आधयरिय मवमभन्न सिहूहरू गठन गरी 

वमृत्तमवकयसलयई सिहूमभत्र व््वमस्थ  गना  थय व््यवसयम्क यको मवकयस गना गररएकय व््वस्थय क्रििाः 

हटयउाँद ैियाँदय सवेय, सिहू गठनकय उद्दशे्् प्रम कूल हुने उल्लेख गरेको मथ्ो । सयथै वन सवेयमभत्र सिहूीकृ  

भएकय रयिपत्रयङ्मक  प्रथि श्रणेीकय केही पद सिहूीकृ  नगने गरी मन्ि संिोधन गदया अन्् प्रयमवमधक 

सवेयहरूिय पमन मन्ि संिोधन गरी ्स् ै व््वस्थय गने क्रि िरुु हुन ग्ो भने सवेय, सिहू गठनको औमचत्् 

नै सियप्त हुने हुाँदय नेपयल सरकयरल ेसिग्रिय नै ्स मवर््लयई हनेा उप्कु्त हुने परयििा मदएको मथ्ो । सवेय 

मभत्रकय एकै श्रेणीकय केही पद सिहूीकृ  हुने र केही पद सिहूीकृ  नहुने प्रस् यमव  व््वस्थय संगठनको 

परम्परय, वमृत्तमवकयसको मसद्धयन् साँग िेल नखयने मवर््िय सिे  ध््यनयकृि गरयर्एको मथ्ो । सवेय, सिहू 

गठनकय उद्दशे्् नै मनष्ट्प्रभयवी बन्द ै ियने ्स् ो गम्भीर मवर््िय आ्ोगल े मदएको परयििािय उमल्लमख  

मसद्धयन् ,  का  र आधयरहरू उपेक्षय गद ैप्रस् यमव  मन्ि नेपयल सरकयरल ेसिंोधन गरेको पयर््ो । ्सबयट 

एउटय सवंैधयमनक मनकय्को संवैधयमनक दयम्त्व मभत्र पने मवर््लयई औपचयररक यको रुपिय ियत्र मलने 

प्रवमृत्त बढ्द ैियने र प्रियसमनक सं्न्त्रिय स्थयमप  रयम्रय प्रणयलीहरू क्रििाः कििोर बन्द ैियने ख रय छ । 

्सथा ्स् य गम्भीर परयििाहरूिय सवंेदनिील भई मनणा् मलन नेपयल सरकयरको ध््यन आकृि गरयर्एको 

छ । आ्ोगको परयििाल े सरकयरलयई अटठेरो परेको छ भने कयरण र औमचत्् समह  आ्ोगिय 

पनुरयवलोकनको लयमग लेखी पठयउने परम्परय बसयल्न नेपयल सरकयरलयई मविरे् सझुयव मदर्न्छ ।  

१३.१.२ सयियन्् प्रियसन िन्त्रयल्बयट किाचयरी सिय्ोिन सम्बन्धिय व््वस्थय गना बनेको मवधे्कको प्रस् यमव  

िस््ौदयिय परयििा ियग भई आएकोिय आ्ोगले िस््ौदयको प्रस् यमव  प्रयवधयनहरू िध््े खटयर्एको 

स्थयनिय ३५ मदनमभत्र हयमिर हुन नियने किाचयरीलयई अवकयि मदने प्रयवधयन प्रयकृम क न््य्को मसद्धयन्  

र नेपयलको संमवधयनको धयरय २४३ को उपधयरय ६ को खण्ड (ख) को व््वस्थय प्रम कूल भएकोले 

स्पिीकरण र सर्यईको िौकय मदनपुने र लोक सेवय आ्ोगको परयििा मलन ुपने प्रयवधयन रयखन परयििा 

मदर्एको मथ्ो । त््स् ै ऐन ियरी भएको २ वर्ासम्ि पदपमू ा नगने प्रयवधयनले किाचयरीहरूको वमृत्तमवकयस 

अवरुद्ध हुन,े खलुय प्रम ्ोमग य रोक्दय प्रम भयवयन व््मक्तहरू पलय्न हुने हुाँदय सो व््वस्थय हटयउन सिे  

परयििा मदर्एको मथ्ो । नेपयल सरकयले परयििालयई पणूा ाः बेवयस् य गद ै पदपमू ा रोक्ने अवमध १ वर्ा 
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घटयई ३५ मदन मभत्र हयमिर नहुनेलयई स्व ाः अवकयि मदने िस् य प्रयवधयन समह को मवधे्क संसदिय 

प्रस्  ु ग्ो । आ्ोगको परयििालयई हलकुयरुपिय नमलई त््समभत्र अन् रमनमह   यमका क आधयर र 

कयरणलयई नेपयल सरकयरले भमवष्ट््िय गम्भीर रुपिय मलनेछ भन्ने मवश्वयस आ्ोगले गरेको छ ।  

१३.२ सझुावहरू 

नेपयलको संमवधयनको व््वस्थय अनरुुप रयज््को पनुसंरचनयको कयि स्थयनी्  हको मनवयाचन सम्पन्न भई सङ्घी् 

संसद र प्रयदमेिक संसदको मनवयाचनको कय्ाक्रिको घोर्णय संगै कररब कररव अमन् ि चरणिय प्रवेि गररसकेको छ । 

 दनरुुप प्रियसमनक पनुसंरचनयकय कयि िध््े किाचयरी सिय्ोिनसम्बन्धी ऐन ियरी भर्सकेको छ । नेपयलको 

संमवधयन को धयरय २८५ को उपधयरय (१) बिोमिि सङ्घी् सरकयरी सेवयको गठन, संचयलन र सेवय ि ासम्बन्धी ऐन 

िध््े सङ्घी् मनियि ी सेवय ऐनको मवधे्क िसौदय अमन् ि चरणिय पगुेको बमुझएको छ । धयरय २८५ को उपधयरय 

(३) बिोमिि प्रयदमेिक सेवय र स्थयनी्  हकय सेवयहरू गठनकय लयमग सिे  सङ्घी् मनियि ी सेवय ऐनले ियगादिान 

गना सक्दछ । ्सथा ्स प्रस् यमव  ऐनलयई मनकै गहन अभ््यस छलर्ल  थय मवििा पिय  ्अमन् ि रुपमदन उप्कु्त 

हुन्छ । प्रियसमनक पनुसंरचनय भनेको प्रियसमनक सधुयरको ्स् ो प्रमक्र्य हो िसिय मवद्यियन प्रियसमनक संरचनयलयई 

पणूारुपिय मवस्थयमप  गने गरी आधमुनक र वैज्ञयमनक न्याँ संरचनय मनियाण गना समकन्छ । त््सैले ्स प्रमक्र्यलयई 

अवसरको रुपिय मलई हयलसम्िकय अनभुवकय आधयरिय दमेखएकय किी कििोरी र मवकृम  हटयउन सक्नपुदाछ । 

आ्ोगको दृमिकोणिय उक्त ऐनिय सिेट्नै पने मनम्न मवर््हरू रहकेय छन ्िसलयई  िुाियकय कय्ािय संलग्न हुने सवैल े

ध््यन मदन ुउप्कु्त हुन्छ ।  

१३.२.१ मव.सं.२०१३ सयलिय मनियि ी सेवय ऐन ियरी भई मवमभन्न सेवयहरूको गठन भएदमेख नै मनियि ी 

किाचयरीहरूको वमृत्तमवकयसको िखु्  त्व ियमनएको बढुवय व््वस्थयिय पटक पटक संिोधन हुाँद ैआएकय 

छन ्। िेष्ठ य, कय्ासम्पयदन िलू््यङ्कन, अनभुव, िैमक्षक ्ोग्् य िस् य कय्ाक्षि य ियपनकय 

आधयरहरूलयई मदर्ने भयर (Weightage) िय बयरम्बयर पररव ान भर्रहकेो दमेखन्छ । कमहले कुनै 

आधयरलयई बढी भयर मदने र कमहले अको आधयरलयई भयर बढी मदने गरी मन्ियवली संिोधन भर्रहकेो 

दमेखन्छ । बढुवय वय पदोन्नम कय िखु् ाः  ीन मसद्धयन् हरू प्रचमल  छनाः िेष्ठ यिय आधयरर  बढुवय 

(Seniority Based Promotion), ्ोग्् यिय आधयरर  बढुवय (Merit Based Promotion) र 

िेष्ठ य–्ोग्् यको मिमश्र  प्रणयलीिय आधयरर  बढुवय (Seniority cum Merit Based 

Promotion) । ्ी िध््े सैद्धयमन् क रुपिय ्ोग्् यिय आधयरर  बढुवयलयई बढी वैज्ञयमनक ियमनन्छ ।  र 

्सकय लयमग ्ोग्् यको आधयर वय पररसचूकहरू बनयउने र त््सकय आधयरिय वस् गु  िलू््यंकन गररन े

व््वस्थय गना सक्न ुपदाछ । किाचयरीहरूकय मवग कय उपलमब्ध र संभयवनयहरू (Potentialities) ियपन 

गने कयि आरै्िय मनकै िमटल छ भने पररणयि दखेयउन नसमकने कयिहरूकय लयमग Proxy Indicators 

बनयउन अझ िमटल हुने गदाछ । अमहलेसम्िकय संिोधनले गरेकय बढुवय व््वस्थय हदेया न   िेष्ठ य 

प्रणयलीलयई नै अगंयल्न सकेको छ, न   ्ोग्् य प्रणयलीलयई नै । िलू््यंकन प्रणयली अव््वमस्थ  र हचवुय 

हुाँद ै गएको दमेखन्छ । अपवयद बयहके सबैले िलू््यंकनिय पणूयाङ्क प्रयप्त गनुा, कयरबयहीिय परेकयले पमन 

पणूयाङ्क प्रयप्त गनुा िलू््यङ्कन प्रणयलीको कििोरी दमेखएको छ । कय्ाक्षि यकय अन्् आधयरहरू िध््े 

िैमक्षक ्ोग्् यको श्रेणीको नम्बर हटयउनयले ्सको िलू्् (Value) िनू्् भएको छ भने वगीकृ  क्षेत्रको 

अनभुवको नम्बर पमन बढुवय हुन ेिेष्ठ यको अकं पणूा अकं प्रयप्त गदया कररव कररव पणूयाङ्किय पगु्ने मस्थम  

छ । मनमि  प्रम ि  िेष्ठ यबयट बढुवय हुने बयहके कय्ाक्षि यकय आधयरिय बढुवय हुने पदहरू पमन 

्थयथािय िेष्ठ यकै आधयरिय मसर्यररस हुने अवस्थय छ । अझ समचव पदिय बढुवयकय लयमग मसर्यररस 
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गदया नेपयल सरकयरलयई पमन िेष्ठ यकय आधयरिय मसर्यररस गनुा बयहके अन्् मवकल्प नहुाँदय बढुवय गनै पन े

बयध्् य छ । िबमक कय्ा सम्पयदन िलू््यंकनकय आधयरिय बढुवयकय लयमग मसर्यररस गदया पणूयाङ्क प्रयप्त 

गने िध््ेकय दईुिनय बढुवयिय नपने हुन्छ । ्स् ो अमिल्दो र अवैज्ञयमनक प्रणयलीलयई व््वहयररक बनयउन 

अब बन्ने सङ्घी् मनियि ी सेवय ऐनिय किाचयरीहरूको कय्ासम्पयदनिय मनमि  ग्रडे भन्दय कि प्रयप्त गने, 

कयरबयहीिय परेकयहरूको नकयरयत्िक सचूी (Negative List) बनयउने र ्स बयहकेकय लयमग िेष्ठ यिय 

आधयरर  बढुवय प्रणयली रयखन उप्कु्त हुन्छ । 

१३.२.२ प्रियसमनक ने तृ्व मलने रयिपत्रयड्मक  मवमिि श्रेणीकय पदहरूिय मविेर् ने तृ्व क्षि य आवश््क पन े

हुन्छ । हयल ्स् य क्षि यको परीक्षण बेगर समचव लगय्  मवमिि श्रेणीकय पदहरूिय बढुवय गररंदय दिेको 

प्रियसमनक क्षि यिय ह्रयस आएको भन्ने गनुयसो प्रयमज्ञक वगा र रयिमनम क ने तृ्वबयट सिे  व््क्त हुन 

थयलेको दमेखन्छ । उच्च प्रियसमनक ने तृ्वकय ्ी पदहरूिय रहनेहरूको मविेर् क्षि य, नवीन सोच र 

मसिानयत्िक कयिले नै असल नीम हरूको कय्यान्व्न हुनकुो सयथै रयज््बयट मव रण हुने सेवयहरू 

प्रभयवकयरी रुपिय प्रवयह हुन गई सिुयसन कय्ि हुन ियन्छ । ्सकय लयमग ्स् य ने तृ्वदय्ी पदिय 

"हयिीलयई मवचयर भएकय व््मक्तहरू चयमहन्छ  र ्सभन्दय पमन बढी ियमनसहरूसाँगै मवचयर चयमहन्छ" 

(We need men with ideas, but even more, we need ideas with men - Anonymous) । 

अब ियरी हुने सङ्घी् मनियि ी सेवय ऐनिय ्स् य प्रयवधयनहरू रयमखन ुपदाछ िसबयट नेपयल सरकयरलयई 

प्रियसमनक ने तृ्व च्नको मवकल्प पमन रहोस र ने तृ्वकय गणु नभएकयहरू ्स पदिय पगु्न पमन नसकुन । 

्सथा कय्ासम्पयदनिय पणूयाङ्क वय ियमथल्लो ग्रडे प्रयप्त गरेकय रयिपत्रयङ्मक  प्रथि श्रेणीकय 

किाचयरीहरूलयई लोक सेवय आ्ोगले मलने Assessment Centre Methodology कय परीक्षयिय 

समम्िमल  हुन ुपने र आ्ोगको परीक्षण मवमधबयट सर्ल भएकय िध््ेबयट रयिपत्रयङ्मक  मवमिि श्रेणीिय 

बढुवय गनुापने व््वस्थय रयखन ु उप्कु्त हुन्छ । बेलय्  लगय्  केही िलुकुहरूिय ्ो व््वस्थय सर्ल 

रुपिय लयग ूभएको दमेखन्छ । सरकयरको च्न स्व न्त्र यको लयमग दईुगणुय वय  ीनगणुय बढी उम्िेदवयरहरू 

मसर्यररस हुने व््वस्थय गना समकन्छ । 

१३.२.३ कुनै पमन व््वस्थयको िलू्् ियन्् य (Regime Values) िन यसम्ि मव रण गना  दनरुुपको प्रियसमनक 

सं्न्त्र आवश््क पदाछ । नेपयलको संमवधयनले व््वस्थय गरेको सङ्घी् लोक यमन्त्रक गण न्त्र अनरुुपको 

रयज््को पनुसंरचनय हनुे क्रि कररव टंुमगन लयगेको दमेखन्छ । ्स अनरुुपको प्रियसनको पनुसंरचनय केही 

मधिय गम िय िरुु भएको छ । नेपयलको संमवधयनको धयरय २८५ िय सङ्घी्, प्रयदमेिक र स्थयनी्  हकय 

आ–आफ्नै सरकयरी सेवयहरू गठन गना सक्ने प्रयवधयन रहकेो छ । ्सबयट नपेयलले सङ्घी् प्रणयलीिय 

प्रियसनको मवमवध यको िोडेल (Diversity Model) अवलम्बन गना खोिेको दमेखन्छ । ्ो िोडेलिय 

 ीन  हकय प्रियसमनक र किाचयरी न्त्रबीच अन् र आबद्ध य (Intertwined) नरही मवखमण्ड  

(Fragmented) एकयईकय रुपिय कय्ार  हुन्छन ्। संियलीकृ  ियसन (Networked Governance) 

िय कयि गने वय यवरणलयर्ा सहि  लु््यउन र  ीन  हकय किाचयरीहरूवीच सहकयरर य र अपनत्वको 

भयवनय वढयउन प्रदिे र स्थयनी्  हकय किाचयरीहरूबयट सङ्घी् सेवयिय मनमि  प्रम ि  किाचयरी 

आन् ररक प्रम ्ोमग यबयट मलने व््वस्थय गना समकन्छ । ्सो गदया सबै  हकय किाचयरीहरू अन््  हकय 

सरकयरहरूप्रम  पमन संवेदनिील (responsive) हुने वय यवरण मसिानय हुन ियन्छ । 

१३.२.४ नेपयलको संमवधयनले सियवेिी लोक न्त्रको व््वस्थय गरेको छ । धयरय २८५ को उपधयरय (२) ले सङ्घी् 

मनियि ी सेवय लगय्  सबै सङ्घी् सरकयरी सेवयिय प्रम ्ोमग यत्िक परीक्षयद्वयरय पदपमू ा गदया सङ्घी् 
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कयननु बिोमिि खलुय र सियनपुयम क सियवेिी मसद्धयन् कय आधयरिय गनुापने स्पि व््वस्थय गरेको छ । 

सियवेिीकरणिय सिेट्न ुपने वगाहरू सिे  संमवधयनले थप गरेको मस्थम  छ । सङ्घी् मनियि ी सेवयिय 

आरक्षणको व््वस्थय गदया संमवधयनको ्ो प्रयवधयनलयई आधयर ियनेर गनुापने हुन्छ । ्स सेवयसम्बन्धी 

ऐनको व््वस्थय अन्् सरकयरी सेवयकय लयमग ियगादिाक हुने हुाँदय मनकै गहन अध्््न एवं  थ््ग  

मवशे्लर्ण पिय  ् गनुापने हुन्छ । लोक सेवय आ्ोगले ्ही प्र्ोिनको लयमग ्स प्रम वेदनको  

पररच्छेद ८ िय सियवेिी पदपमू ा िीर्ाकिय ्ससम्बन्धी मवशे्लर्ण गरेको छ ।  

१३.२.५ नेपयलको संमवधयनको रयज््को मनदिेक मसद्धयन् , नीम  र दयम्त्वसम्बन्धी धयरय ५१ को खण्ड ख(४) िय 

सयवािमनक प्रियसनलयई स्वच्छ, िनउत्तरदय्ी र सहभयमग यिूलक बनयउाँद ै रयज््बयट प्रयप्त हुने सेवय 

समुवधयिय िन यको सियन र सहि पहुाँच समुनमि  गरी सिुयसनको प्रत््यभमू  गने रयज््को नीम  हुन े

उल्लेख छ । ्स नीम लयई व््वहयरिय रुपयन् रण गना उत्तरदयम्त्वसम्बन्धी छुटै्ट कयननू मनियाण गरी 

उत्तरदयम्त्व मनवयाह गनुा पने केन्रहरू, उत्तरदयम्त्वकय सोपयन (Hierarchy), उत्तरदयम्त्वसम्बन्धी 

उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्व र ्स् ो मस्थम िय मनवयाह गनुापने उत्तरदयम्त्व, उत्तरदयम्त्वको अनपुयलनको 

परीक्षण (Compliance Audit) गने संस्थय र मनकय्हरूको बयरेिय स्पि उल्लेख गररनपुदाछ । सयथै 

अनतु्तरदय्ी भएको अवस्थयिय हुने कयरबयही वय सिय्को व््वस्थय सिे  उल्लेख गररएको हुनपुदाछ । 

सङ्घी् मनियि ी सेवय ऐनिय पमन ्स् ो व््वस्थय गना उप्कु्त हुन्छ । 

१३.२.६ मनियि ी सेवयिय श्रेणीग  मवभयिनले मसिानय गरेको िनोवैज्ञयमनक पथृकपनलयई सम्बोधन गना, 

प्रियसमनक र प्रयमवमधक सेवयकय किाचयरीहरूबीच प्रियसमनक उच्च ने तृ्विय पगु्न हुने गरेको 

प्रम स्पधयाको अन्  गरी व््यवसयम्क यको मवकयसद्वयरय वमृत्तमवकयसकय अवसरहरू सुमनमि  गना मवद्यियन 

श्रेणी पद्दम लयई खयरेि गरी  हग  प्रणयलीिय आधयरर  एकीकृ  मनियि ी सेवयकय व््वस्थय सङ्घी् 

मनियि ी सेवय ऐनिय व््वस्थय भएिय किाचयरीहरूको वमृत्त श्रखृलय बढ्न गई कयिप्रम  उत्पे्ररर  हुने 

अवस्थय सिे  मसिानय हुन सक्दछ ।  

१३.२.७ 

 

नेपयल न््य् सेवयको न््य्, सरकयरी वमकल  थय कयननू सिहूिय रयिपत्रयङ्मक    ृी् श्रेणीकय मवज्ञयमप  

पदिय उम्िेदवयरको उपलब्ध य कि भएको कयरण ियगभन्दय न््नू संख्यिय ियत्र परीक्षयथीहरू सर्ल हुन े

र वर्नेी ररक्त पद पमू ा हुन नसकेको अवस्थय छ । ्स र्ा  सरकयरले गम्भीर रूपिय ध््यन पु् याई िनिमक्त 

मवकयस एवं मनियि ी सेवयप्रम  आकर्ाणकय लयमग आवश््क कदिहरू चयल्न ुपने दमेखन्छ । 

१३.२.८ रयमष्ट्र्  यमलि नीम , २०७१ िय छोटो अवमधको  यमलिलयई सिे  िोडी  यमलि वयप को अकं कय्ि 

गना समकने उल्लेख छ । सयियन्् ्य छोटो अवमधको  यमलिको श्रेणी नखलु्ने हुाँदय  यमलि वयप  अकंकय 

लयमग श्रेणी उल्लेख नगरी सबैलयई सियन अकं मदने र बढुवयको लयमग न््नू ि ्ोग्् यिय मनमि  

अवमधको  यमलि अमनवय्ा हुनपुने गरी ऐन/मन्ियवलीिय व््वस्थय गना सयन्दमभाक दमेखन्छ ।  

१३.२.९ रयिपत्रयङ्मक    ृी् श्रेणी वय सो सरहकय पदको लयमग कम् ीिय पमन एक वर्ा सघन आवयसी् सेवय 

प्रवेि  यमलिको व््वस्थय गने र ्स् ो  यमलििय अगं्रिेी भयर्य, कम्ट्टुर प्र्ोग, सयियमिक, सयंस्कृम क 

मवमवध य सिेट्न सक्ने सयियमिकीकरण प्रमक्र्य, स्थयनी् भयर्य, रहनसहन लगय्  अन्् मवमभन्न 

मवर््को ज्ञयन आिानको अवसर सिे  सिेट्न ुपने भनी आ्ोगले मदएको सझुयवकय सम्बन्धिय नेपयल 

प्रियसन सेवय, सयियन्् प्रियसन सिहूको रयिपत्रयङ्मक    ृी् श्रेणी, ियखय अमधकृ हरूको लयमग ६ 

िमहनय अवमधको  यमलि नेपयल प्रियसमनक प्रमिक्षण प्रम ष्ठयनबयट प्रदयन गने गररएको छ । पररयष्ट्र सेवय, 
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रयिस्व सिहू र लेखय सिहूकय रयिपत्रयङ्मक    ृी् श्रेणीकय अमधकृ हरूकय लयमग  ीन िमहनय 

सयिमूहक  यमलि सञ्चयलन गने गररएको छ । सवै अप्रयमवमधक सेवय/सिहूहरूको लयमग ६ िमहनयको 

सं्कु्त आधयरभ ू  यमलि र वयाँकी छ िमहनय मवमिमिकृ   यमलिको व््वस्थय गना आवश््क दमेखन्छ । 

त््स् ै, मविेर्ज्ञ य आवश््क पने प्रयमवमधक र्ा कय सेवय/सिहूकय अमधकृ हरूको लयमग प्रियसमनक र 

व््वस्थयपकी्  यमलि ३ िमहनय र थप ३ िमहनय अवमधको मवमिमिकृ   यमलिको व््वस्थय गनुा िरुरी 

दमेखन्छ ।  

१३.२.१० मनियि ी सेवयिय कय्ार  किाचयरीहरूले िनु स्थयनिय बसी कयि गनुा पने हो सो स्थयनको सयियमिक, 

सयंस्कृम क, आमथाक एवं अन्् िलू्् र ियन्् यहरूसाँग पररमच  हुन िरुरी हुन्छ । ्सो भएिय मनियि ी 

सेवयको कय्ासम्पयदन स्थयनी् सिदुय्िैत्री हुन सक्छ । नेपयलिय मनियि ी सेवयकय मविेर् गरेर 

स्थयनी्स् रिय कयि गने किाचयरीहरूिय स्थयनी् भयर्य, संस्कृम , परम्परय, प्रमवमध लगय् कय मवर््िय 

ियनकयरी नभएकय कयरणले म नीहरूको कय्ा सम्पयदनिय वयमञ्छ  प्रभयवकयरर य नदमेखनकुय सयथै 

िन यले पमन मनियि ी सेवयलयई आफ्नो भनी िहससु गना सकेकय छैनन् । ्सरी मनियि ी सेवय र 

िन यबीचको दरूी कि गना पदस्थयपन भई सकेपमछ सम्बमन्ध  क्षेत्रको भगूोल, संस्कृम , परम्परय, िलू््, 

ियन्् य लगय् कय मवर््िय किाचयरीलयई प्रमिक्षण गने परम्परय स्थयमप  गनुा वयञ्छनी् दमेखन्छ । 

१३.२.११ सङ्घी् सरकयरी सेवयहरू गठनकय लयमग कयननू  िुािय गदया संघ, प्रदिे र स्थयनी् सरकयरकय मनकय्हरू 

र किाचयरीहरूबीच अमधकयरको बयाँडर्याँड  थय कय्ासम्बन्ध (Authority Relations), गम िील य, 

सिन्व्, नीम  क्षेत्र (Policy Realm), प्रियसकी् सेवयकय ियपदण्ड र गणुस् र सम्बन्धिय नेपयलकय 

लयमग व््यवहयररक हुने प्रबन्धहरू गना आवश््क छ । ्सको अम ररक्त सङ्घी् यको सयझय ियसन र 

स्वियसन (Shared rule and self rule) को अवधयरणय अनरुुप दिेको प्रियसमनक कय्ा 

'सञ्ियमलकृ  ियसन (Networked Governance)' िय सञ्चयलन हुन सक्ने प्रबन्धकय लयमग 

प्रभयवकयरी व््वस्थय गररन ु आवश््क हुन्छ । ्सकय लयमग मवद्यियन किाचयरीहरूको व््वस्थयपन 

लगय् कय कय्ा सरकयरले सबै सरोकयरवयलयहरूको सह्ोग मलई प्रयथमिक यकय सयथ गनुापने दमेखन्छ । 

सङ्घी् सरकयरकय मनकय्हरूले प्रयदमेिक र स्थयनी्  हकय मनकय्हरूलयई ियपदण्ड र गणुस् र 

मनधयारण गररमदने  थय मनगरयनी (Oversee) गने व््वस्थय गदया बढी ग्रयह्य हुन सक्छ । 

१३.२.१२ मनियि ी किाचयरीहरूको कय्ासम्पयदन िलू््यङ्कन वस् गु , वैज्ञयमनक र ियमथल्लो पदको मिम्िेबयरेी 

बहन गना आवश््क पने गणु र क्षि यको सम्भयवनय ियपन गने खयलको छैन । ्सले गदया बढुवय प्रणयली र 

अन्् वमृत्तमवकयसकय श्रङ्ृखलयहरू कय्ासम्पयदनिय आधयरर  हुन सकेकय छैनन ् । कय्ासम्पयदन 

िलू््यङ्कनलयई बढी वस् मुनष्ठ र ्थयथापरक बनयउन प्रत््ेक सेवय, सिहू र सो मभत्रको प्रत््ेक पदको 

मिम्िेवयरी अनसुयरको िलू््यङ्कनकय सचूकहरू  ्यर पयरी सो को उपलमब्धकय आधयरिय ‘क’ दमेख 

‘ङ’ सम्ि ग्रमेडङ गने व््वस्थय गना समकन्छ । सबै आधयरहरूिय ‘क’ प्रयप्त गनेलयई ‘उत्कृि किाचयरी’ 

(Star Employee) र सबै आधयरिय ‘ङ’ प्रयप्त गनेलयई हयलको मिम्िेवयरीबयट हटयई  यमलििय पठयउन े

ग्रमेडङिय रयखने िस् य व््वस्थय भएिय िलू््यङ्कन पद्दम  बढी अथापणूा हुन सक्दछ । सयथै वढुवयको 

िलू््यंकनिय सेवयग्रयहीको पषृ्ठपोर्णलयर्ा सिे  आधयर ियन्ने पद्द ी मवकयस गना समकन्छ ।  

१३.२.१३ संगमठ  संस्थयिय किाचयरीहरूको कय्ासम्पयदन िूल््यङ्कन सि्िय नगने र ्सको व््वस्थयपन पमन 

रयम्रो नभएकोले मनष्ट्पक्ष बढुवय पद्दम  बसयल्न कमठनयई भएको छ । संगमठ  संस्थयहरूले ्सको 

व््वस्थयपनिय सधुयर गनुापने दमेखएको छ । 
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