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लोक सेवा आयोग (कायय सञ् चालन) ननरे्दशिका, २०७९ 
स्वीकृत निनतिः २०७९।५।३० 

 

लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ को र्दफा ६० ले दर्दएको अनिकार प्रयोग गरी लोक सेवा आयोगले यो 
ननरे्दशिका बनाएको छ।  

पररच्छेर्द- १ 
प्रारशभिक 

1. संशिप्त नाि र प्रारभििः (१) यो ननरे्दशिकाको नाि “लोक सेवा आयोग (कायय सञ् चालन) ननरे्दशिका, 
२०७९” रहेको छ। 

(२) यो ननरे्दशिका तरुुन्त प्रारभि हनुेछ।  

2. पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्य नलागेिा यस ननरे्दशिकािा,-  

(क) “आयोग” िन् नाले संवविानको िारा २४२ बिोशििको लोक सेवा आयोग सभझन ु
पछय। 

(ख) “ऐन” िन् नाले लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ सभझन ुपछय। 

(ग) “ननयिावली” िन् नाले लोक सेवा आयोग ननयिावली, २०७९ सभझन ुपछय। 

(घ) “सशचव” िन् नाले आयोगको सशचव सभझन ु पछय र सो िब्र्दले कायि िकुायि 
सशचव वा नननित्त सशचव सिेतलाई िनाउँछ। 

3. ननरे्दशिकाको प्रयोग र पालना: यो ननरे्दशिकाको प्रयोग र पालना गने गराउने र्दावयत्व आयोग,  
आयोगका अध्यि तर्ा सर्दस्य, सशचव, आयोग िातहतका कायायलय, आयोगिा काययरत कियचारी 
तर्ा सरोकारवाला सबैको हनुेछ। 

पररच्छेर्द- २ 

काययतानलका तर्ा पर्दसंख्या ननिायरण सभबन्िी व्यवस्र्ा 

4. काययतानलका बनाउन:े (१) आयोगले संघीय ननिािती सेवा‚ स्वास््य सेवा र संघीय संसर्द सेवाका 
पर्दिा पर्दपूनतयका लानग नसफाररस गने प्रयोिनका लानग रे्दहायका कुराहरू सिावेि गरी अनसूुची-
१ बिोशििको ढाँचािा वावषयक काययतानलका बनाउनछे:- 

(क) प्रनतित ननिायरण,  

(ख) ववज्ञापन प्रकािन,  
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(ग) नलशखत परीिा सञ् चालन,  
(घ) नलशखत परीिाको ननतिा प्रकािन,  
(ङ) अन्तवायताय,  
(च) नसफाररस, र  
(छ) अन्य प्रासवङ्गक कुराहरू। 
(२) आयोगले सरुिा ननकाय‚ अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगदित संस्र्ाको ववज्ञापन 

प्रकािन गनय सहिनत प्रर्दान गने‚ नलशखत परीिा सञ्चालन गने र नलशखत परीिाको ननतिा प्रकािन 
गने सभबन्ििा अनसूुची-१ बिोशििको ढाँचािा वावषयक काययतानलका बनाउनेछ । 

(३) आयोगले आफ्नो वावषयक काययतानलका आयोगको वेवसाइटिा राख् नेछ र 
आवश्यकतानसुार ववनिन् न िाध्यिबाट प्रकािन-प्रसारणको व्यवस्र्ा गनय सक्नेछ। 

(४) वावषयक काययतानलकािा सािान्यतया हेरफेर गररने छैन। 
5. िाग सङ्कलन र पर्दसंख्या ननिायरणिः (१) आयोगको केन्रीय कायायलयले संघीय ननिािती सेवा‚ 

स्वास््य सेवा र संघीय संसर्द सेवाका रािपत्रावङ्कत वा अनिकृतस्तरका पर्दिा ररक्त पर्दपूनतय गनयको 
लानग िाग सङ्कलनको कायय गनेछ। 

(२) आयोगको रािपत्रावङ्कत प्रर्ि शे्रणीको कायायलय प्रिखु हनुे कायायलयले आफ्नो 
काययिेत्रनित्र रािपत्र अनवङ्कत प्रर्ि र दितीय शे्रणीका, सहायक स्तर पाँचौं र चौर्ो तहका तर्ा 
शे्रणी ववहीन पर्दिा र रािपत्रावङ्कत दितीय शे्रणीको कायायलय प्रिखु हनुे कायायलयले रािपत्र अनवङ्कत 
दितीय शे्रणी वा सहायकस्तर चौर्ो तह तर्ा शे्रणी ववहीन पर्दिा ररक्त पर्दको पर्दपूनतय गनयको लानग 
िाग सङ्कलनको कायय गनेछ।  

(३) उपर्दफा (१) र (२) बिोशिि ररक्त पर्दको पूनतयका लानग िाग पिाउँर्दा ननयिावलीको 
ननयि ३ बिोशिि ननिायररत फाराििा सभपूणय वववरणहरू स्पष्ट खलुाई पिाउन ुपनेछ। 

(४) उपर्दफा (३) बिोशिि रािपत्र अनवङ्कत वा सहायकस्तर तर्ा शे्रणी वववहन पर्दको 
िाग पिाउँर्दा अनसूुची-२ बिोशििको वववरण सिेत पिाउन ुपनेछ। 

(५) उपर्दफा (१) र (२) बिोशिि िाग सङ्कलन िएपनछ िाग सङ्कलन गने सभबशन्ित 
कायायलयले िाग िई आएको प्रत्येक पर्दको पर्दनाि तर्ा त्यसका लानग आवश्यक न्यूनति िैशिक 
योग्यता त्यस्तो सेवा ितय सभबन्िी प्रचनलत कानूनिा उ्लेख िएको यवकन गरी सेवा ितय सभबन्िी 
कानूनिा ननिायरण गररएको प्रनतितका आिारिा अनसूुची-३ िा उश्लशखत सूत्र बिोशिि पर्दसंख्या 
ननिायरण गनेछ। 

(६) उपर्दफा (५) बिोशिि पर्दसंख्या ननिायरण िइसकेपनछ िातहत कायायलयले सोको 
वववरण केन्रीय कायायलयिा ववज्ञापन प्रकािन गनयका लानग पिाउन ुपनेछ।  

(७) आयोगको केन्रीय कायायलयको हकिा उपर्दफा (५) बिोशिि प्रनतित ननिायरण 
िएपनछ र िातहत कायायलयको हकिा उपर्दफा (६) बिोशिि वववरण प्राप्त िइसकेपनछ सूचना 
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तर्ा प्रकािन िाखाले प्रनतयोनगतात्िक परीिािारा ररक्त पर्दपूनतय गररने पर्दको लानग आवश्यक पने 
परीिाको पाठ्यक्रि िए निएको यवकन गनय पाठ्यक्रि िाखािा र नलशखत परीिाको निनत तोक्न 
परीिा सञ्चालन िाखािा पिाउन ुपनेछ। पाठ्यक्रि तयार निएको वा िइरहेको पाठ्यक्रििा 
पररिाियन गनुयपने िएिा सोको आवश्यक व्यवस्र्ा निलाई केन्रीय कायायलयले वावषयक 
काययतानलकािा तोवकएको दर्दन सबै कायायलयको छुट्टाछुटै्ट ववज्ञापन प्रकािन गनेछ। 

(८) उपर्दफा (७) बिोशिि ववज्ञापन प्रकािन गने ननणयय िएपनछ आयोगको अनलाइन 
प्रणालीिा प्रववष्ट गरी आयोगको अनलाइन र्दरखास्त प्रणाली, वेवसाइट र राविय स्तरका पनत्रकाका 
िाध्यिबाट एकै सार् ववज्ञापन प्रकािन गररनेछ। 

(९) आयोगले ववज्ञापन प्रकािन गनुयिन्र्दा अगानि आवश्यक रे्दशखएिा सङ्कलन िएको ररक्त 
पर्दसंख्या यवकन गनय सभबशन्ित ननकायिा लेखी पिाउन सक्नेछ। यसरी लेखी आएिा सभबशन्ित 
ननकायले तत्काल यवकन गरी वववरण उपलव्ि गराउन ुपनेछ। 

(१०) यस र्दफािा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन आयोगबाट ननयिावलीको 
ननयि ६९ बिोशिि ननरीिणका क्रििा सिेत ररक्त पर्दको िाग सङ्कलन गनय सवकनेछ। 

6. पनुिः पर्दसंख्या ननिायरण गनेिः (१) एक पटक पर्दसंख्या ननिायरण गरी ववज्ञापन प्रकािन िइसकेपनछ 
रे्दहायको अवस्र्ा पनय आएिा त्यस्तो पर्दको सिेत पनुिः पर्दसंख्या ननिायरण गनुय पनेछ:- 

(क) र्दरखास्त नै नपरेको, 

(ख) परीिािा कुनै पनन उभिेर्दवार उपशस्र्त निएको, 

(ग) नलशखत परीिािा कुनै उभिेर्दवार उत्तीणय हनु नसकेको, 

(घ) आवश्यक संख्यािा उभिेर्दवार नसफाररस निएको, 

(ङ) पर्दपूनतयको लानग नसफाररस िएको तर सभबशन्ित उभिेर्दवारले ननयशुक्त ननलएको र 
सो पर्दिा नसफाररस गनय वैकश्पक उभिेर्दवार पनन निएको, र 

(च) अर्दालतको आरे्दि वा अन्य कुनै कारणले ववज्ञापन रद्द वा खारेि िएको। 

(२) उपर्दफा (१) को खण्ि (क), (ख), (ग) र (घ) िा िनुसकैु कुरा लेशखएको िए 
तापनन सिावेिी सिूहतफय को ववज्ञापनको हकिा प्रचनलत कानून बिोशिि पनु: ववज्ञापन गनुय पने 
पर्द सिेत सिावेि गरी सभबशन्ित सेवा, सिूह सञ्चालन गने ननकायले िाग आकृनत फाराििा 
खलुाई नपिाएको अवस्र्ािा ववज्ञापन प्रकािन गने कायायलयले अशघ्ला आनर्यक वषयिा प्राप्त 
िागका आिारिा पनु: ववज्ञापन गनुय पने पर्दसंख्या यवकन गरी प्रनतित ननिायरण गनुय पनेछ र सोको 
िानकारी सभबशन्ित ननकायिा पिाउन ुपनेछ। 
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(३) उपर्दफा (२) को हकिा बाहेक उपर्दफा (१) बिोशििको अवस्र्ािा आयोगले 
सभबशन्ित ननकायलाई िानकारी पिाउने र सभबशन्ित ननकायले उक्त पर्दको पर्दपूनतय प्रवक्रया पूरा 
िएको िानी सो पर्द सिेत सिावेि गरी ननयिावलीको ननयि ४ बिोशिि अको ववज्ञापनको लानग 
पनुिः िाग फाराि िरी पिाउन ुपनेछ। 

(४) उपर्दफा (३) बिोशिि पनुिः िाग गनुयपने सहायकस्तरको पर्दको पनुिः िाग िएको 
वववरण िातहत कायायलयले सूचना तर्ा प्रकािन िाखािा सिेत पिाउन ुपनेछ। 

7. ववज्ञापन प्रकािनका लानग सहिनत नलन ुपनेिः (१) सरुिा ननकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा तर्ा 
सङ्गदित संस्र्ाको ररक्त पर्दको पूनतयका लानग ववज्ञापन गनय पर्दपूनतय सनिनतको ननणयय र अनसूुची-४ 
का (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) बिोशििका फारािहरू िरी ती फाराििा उ्लेख 
िए बिोशििका कागिातहरु संलग्न राखी ननयिावलीको ननयि ५ बिोशिि आयोगको सहिनत 
िाग गनुय पनेछ। यसरी ववज्ञापन प्रकािन गनय सहिनत िाग िएकोिा सरुिा ननकाय, अन्य संघीय 
सरकारी सेवा तर्ा सङ्गदित संस्र्ाको परीिा सञ् चालन गने िाखाले रे्दहाय अनसुार कागिातहरूको 
अध्ययन गरी सहिनत प्रर्दान गने प्रवक्रयाका लानग पेस गनुय पनेछिः- 

(क) आयोगले ननिायरण गरेको वावषयक काययतानलका बिोशिि रहे नरहेको, 

(ख) पर्दसंख्या ननिायरण गरेको ननणयय र अन्य आवश्यक कागिात पेि िए निएको, 

(ग) अशघ्लो वषयहरूिा िएको ववज्ञापनिा सिावेि िएका पर्दको सशञ्चत वहसाव अनसुार 
पर्दसंख्या ननिायरण िई आए नआएको, 

(घ) कुल स्वीकृत र्दरवन्र्दी र पूनतयको वववरण सिावेि िई आए नआएको,  

(ङ) पर्दपूनतयका लानग पाठ्यक्रि स्वीकृत िए निएको‚ र 

(च) सभबशन्ित ननकायको पर्दपूनतय सभबन्िी कानून संलग्न िए निएको। 

(२) उपर्दफा (१) को खण्ि (ग) बिोशिि प्रनतित ननिायरण िई आउँर्दा पर्दपूनतय तानलकाको 
सभबशन्ित पर्द वा तहको प्रनतित संिोिन िएकोिा त्यसपनछ लगतै्त हनु े ववज्ञापनिा सशञ्चनत 
गणनालाई िून्य िानी प्रनतित ननिायरण गनुयपनेछ।  

तर सिावेिी सिूहको हकिा प्रनतित ननिायरण गर्दाय सिावेिी सिूहको लानग छुट्याइएको 
प्रनतित संिोिन निएसभि सशञ्चनत गणना गरी पर्दसंख्या ननिायरण गररनेछ। 

(३) प्रनतित ननिायरणका सभबन्ििा सभबशन्ित ननकायको कियचारीको सेवाका ितय सभबन्िी 
कानूनिा उ्लेख िएकोिा सोही बिोशिि र उ्लेख निएकोिा यस ननरे्दशिकालाई आिार नलन 
सवकनेछ।  
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(४) उपर्दफा (१) बिोशिि सहिनत िाग िएपश्चात ननयिावलीको ननयि ५ बिोशििको 
रीत पगेुको अवस्र्ािा आयोगले ववज्ञापन प्रकािन गनय यस र्दफा बिोशिि सहिनत प्रर्दान गनेछ। 

(५) उपर्दफा (४) बिोशिि सहिनत प्राप्त िएपनछ सभबशन्ित संस्र्ा वा ननकायले आयोगले 
दर्दएको सहिनत पत्रिा ननिायररत दर्दनिा ववज्ञापन प्रकािन गनुय पनेछ। यसरी प्रकािन िएको 
ववज्ञापन सभबन्िी वववरण आयोगको परीिा सञ्चालन िाखािा यर्ािीघ्र उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

(६) उपर्दफा (४) बिोशिि प्रर्दान गररएको सहिनत अनसुारको प्रनतित ननिायरणको पर्द 
वा तहगत अनिलेख सशञ्चनत गणना प्रयोिनका लानग सभबशन्ित िाखाले अद्यावनिक गरी राख् न ु
पनेछ।  

(७) सरुिा ननकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा तर्ा संगदित संस्र्ाले ननयिावलीको ननयि 
१६ बिोशिि स्वीकृत उभिेर्दवारहरूको नािावली अनसूुची-४ को (ि) बिोशििको ढाँचािा 
आयोगको परीिा सञ्चालन गने िाखािा पिाउन ुपनेछ।  

पररच्छेर्द- ३ 

पाठ्यक्रि तर्ा परीिण ववनि सभबन्िी व्यवस्र्ा  

8. पाठ्यक्रि ननिायण सभबन्िी व्यवस्र्ािः (१) आयोगबाट नलइने प्रनतयोनगतात्िक परीिाका लानग 
आवश्यक पने पाठ्यक्रि आयोगले स्वीकृत गरी सावयिननक गनुय पनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बिोशििको पाठ्यक्रििा पर्दपूनतय हनुे पर्दको काययवववरण, न्यूनति 
िैशिक योग्यता र सिसािवयक ववषयवस्त ुसिेतलाई आिार नलई एकै प्रकार वा फरक फरक 
हनुे गरी पाठ्यक्रि ननिायरण गनय सवकनेछ। 

(३) उपर्दफा (१) र (२) बिोशिि ननिायण गररने पाठ्यक्रि वा पाठ्यक्रिको िापर्दण्ििा 
रे्दहायका ववषय सिावेि गररएको हनु ुपनेछिः- 

(क) सेवा, सिूह, उपसिूह, शे्रणी वा तह, पर्द 

(ख) पाठ्यक्रिको रूपरेखा (संयकु्त र एकीकृत वा अन्य), 

(ग) परीिाको चरण, 

(घ) पत्र, ववषय, पूणायङ्क, उत्तीणायङ्क र परीिाको सियावनि, 

(ङ) प्रश् नका प्रकार (ववषयगत, वस्तगुत वा अन्य), 

(च) प्रश् न संख्या र अङ्किार, 

(छ) नलशखत परीिा पनछ हनुे अन्य परीिाका प्रकार र अङ्किार, 

(ि) प्रश् नपत्र र उत्तरिा प्रयोग हनुे िाषा, र 
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(झ) अन्य आवश्यक कुराहरू। 

(४) उपर्दफा (२) बिोशिि पर्दको काययवववरण उपलव्ि निएिा वा आयोगले आवश्यक 
रे्दखेिा कायय ववश्लषेण तर्ा सििता िापन (Competency Mapping) गरी कायय वववरण तयार गनय 
सवकनेछ। 

(५) आयोगबाट नलइने प्रनतयोनगतात्िक परीिाका लानग तयार गररने पाठ्यक्रि ननिायण 
गर्दाय सभबशन्ित िाखाले ननयिावलीको ननयि ७ बिोशििको पाठ्यक्रि सनिनतको बैिक सञ् चालन 
तर्ा पाठ्यक्रि ननिायण गने सभबन्ििा रे्दहाय बिोशििका काि गनुय पनेछिः- 

(क) पाठ्यक्रि ननिायण वा पररिाियनका लानग सभबशन्ित पर्दको न्यूनति िैशिक योग्यता 
र काययवववरणलाई प्रिखु आिार िानी सभबशन्ित ववषयका ववज्ञहरूको रोष्टर तयार 
गने, 

(ख) खण्ि (क) बिोशििको रोष्टरिा नेपाल सरकार, संगदित संस्र्ा तर्ा प्राध्यापन 
काययिा संलग् न ववश् वववद्यालय र प्राशज्ञक संस्र्ाहरूिा काययरत तर्ा अवकाि प्राप्त 
र स्वतन्त्र ववषय ववज्ञ सिेट्ने, 

(ग) पाठ्यक्रि सनिनतका संयोिकको स्वीकृनत नलई आवश्यकता अनसुार ववषय ववज्ञ 
वा र्दि वा सभबशन्ित ननकायको प्रनतनननिलाई आिन्त्रण गरी बैिक सञ् चालनका 
लानग आवश्यक व्यवस्र्ा निलाउने, 

(घ) पाठ्यक्रिको िस्यौर्दा तयारीिा आवश्यक सहिीकरण गने, 

(ङ) पाठ्यक्रिको िस्यौर्दा उपर सभबशन्ित सेवा, सिूह सञ् चालन गने िन्त्रालय वा 
ननकायको राय प्रनतवक्रयाको लानग लेखी पिाउन,े 

(च) खण्ि (ङ) बिोशिि सभबशन्ित सेवा, सिूह सञ् चालन गने िन्त्रालय वा ननकायको 
राय प्रनतवक्रया अनसुार िस्यौर्दािा आवश्यक पररिाियन गरी पाठ्यक्रिको अशन्ति 
िस्यौर्दा तयार गने र ननणययका लानग आयोगिा प्रस्ताव पेस गने, र  

(छ) आयोगबाट पाठ्यक्रि स्वीकृत िएपनछ आयोगको वेवसाइटिा अपलोि गने गराउने 
व्यवस्र्ा गने। 

(६) एक पटक लागू िएको पाठ्यक्रि सािान्यतया तीन वषयसभि पररवतयन गररने छैन।  

तर कानून, नीनत लगायतका ववषयिा िएका संिोिनलाई सभबोिन गनय आयोगले पाठ्यक्रि 
ननरन्तर अद्यावनिक गनय बािा पने छैन।  

9. सरुिा ननकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा तर्ा सङ्गदित संस्र्ाको पाठ्यक्रििः (१) सरुिा ननकाय, 
अन्य संघीय सरकारी सेवा तर्ा सङ्गदित संस्र्ाको आयोगबाट नलइने नलशखत परीिाको पाठ्यक्रि 
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ननयिावलीको ननयि ६ को उपननयि (२) बिोशिि आयोगले बनाएको िापर्दण्ि बिोशिि 
सभबशन्ित संस्र्ाले ननिायण गरी संस्र्ाको पर्दपूनतय सनिनतको ननणयय सवहत ननयिावलीको ननयि ६ 
को उपननयि (३) बिोशिि आयोगको स्वीकृनतका लानग पिाउन ुपनेछ। 

(२) सरुिा ननकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा वा सङ्गदित संस्र्ाले उपर्दफा (१) बिोशिि 
पाठ्यक्रि ननिायण गर्दाय ननयिावलीको ननयि ६ को उपननयि (२) बिोशिि ननिायररत िापर्दण्िका 
अनतररक्त सोही प्रकृनतका अन्य संस्र्ाको पाठ्यक्रि सिेतलाई आिार नलन ुपनेछ। 

(३) उपर्दफा (१) बिोशिि सरुिा ननकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा तर्ा सङ्गदित 
संस्र्ाले स्वीकृनतका लानग पिाएको पाठ्यक्रिको िस्यौर्दालाई आयोगको िापर्दण्ि बिोशिि िए 
निएको हेरी सभबशन्ित िाखाले पाठ्यक्रि सनिनतिा पेस गनेछ र पाठ्यक्रि सनिनतको सझुाव 
सवहत उक्त पाठ्यक्रि सभबशन्ित िाखाले ननणययका लानग आयोगिा पेि गनेछ। 

(४) आयोगबाट स्वीकृत िएको पाठ्यक्रि र सोसँग सभबशन्ित कानूनहरू सभबशन्ित 
ननकायले ववज्ञापन प्रकािन गनुय अगानि आफ्नो वेवसाइटिा प्रकािन गनुय पनेछ। 

(५) उपर्दफा (४) बिोशिि स्वीकृत पाठ्यक्रि अनसुार परीिा सञ् चालन हनुछे।  

10. िैशिक योग्यता ननिायरण तर्ा अध्ययन अनसुन्िानिः (१) ऐनको र्दफा १० को उपर्दफा (२) 
बिोशिि संघीय ननिािती सेवा, सरुिा ननकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा तर्ा सङ्गदित संस्र्ाको 
लानग िैशिक योग्यता ननिायरण सभबन्ििा आयोगको पराििय िाग िएिा ननयिावलीको ननयि 
१० बिोशििको िैशिक योग्यता ननिायरण सझुाव सनिनतिा पेि गनुय पनेछ।  

(२) परीिण प्रववनि िाखाले उपर्दफा (१) बिोशिि िैशिक योग्यता ननिायरण सझुाव 
सनिनतको बैिक सञ्चालन तर्ा िैशिक योग्यता स्वीकृनतका लानग रे्दहायको प्रवक्रया अवलभबन गनुय 
पनेछ:  

(क) सभबशन्ित ननकायबाट न्यूनति िैशिक योग्यता सभबन्िी पराििय िाग िै आएको 
अवस्र्ािा सेवा, सिूह, उपसिूह, शे्रणी वा तह, पर्दनाि, िैशिक योग्यता तर्ा 
काययवववरण र औशचत्य सिेत खलुाई पिाइएको वा नपिाइएको यवकन गरी सो 
बिोशििको वववरण प्राप्त निएिा िाग गने, 

(ख) न्यूनति िैशिक योग्यता ननिायरण वा संिोिनका लानग सभबशन्ित पर्दको लानग 
प्रस्ताववत िैशिक योग्यता र काययवववरणलाई प्रिखु आिार िानी नेपाल सरकार, 
ववनिन् न ववश् वववद्यालय, प्राशज्ञक संस्र्ा वा सावयिननक संस्र्ािा काययरत र अवकाि 
प्राप्त सभबशन्ित ववषयका ववज्ञहरूको रोष्टर तयार गने, 

(ग) िैशिक योग्यता ननिायरण सझुाव सनिनतका संयोिकको स्वीकृनत नलई आवश्यकता 
अनसुार ववषय ववज्ञ वा र्दि वा सभबशन्ित ननकायको प्रनतनननिलाई आिन्त्रण गरी 
बैिक सञ् चालनका लानग आवश्यक व्यवस्र्ा निलाउने, 
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(घ) िैशिक योग्यता ननिायरण सझुाव सनिनतले प्रस्ताववत िस्यौर्दा उपर छलफल गरी 
सझुाव सवहत ननणययको लानग आयोग सिि पेि गने, र 

(ङ) आयोगबाट न्यूनति िैशिक योग्यता सभबन्ििा िएको ननणयय सभबशन्ित ननकायिा 
पिाउने।  

)३ (  कुनै उभिेर्दवारले प्राप्त गरेको िैशिक योग्यता सभबशन्ित सेवा, सिूह वा उपसिूहको 
पर्दको लानग ननिायरण गररएको योग्यता सरह िए निएको दिवविाको ववषयिा रे्दहायको प्रवक्रया 
अवलभबन गरी ननरुपण गनुय पनेछिः- 

(क) पर्दको लानग तोवकएको न्यूनति िैशिक योग्यताको आनिकाररकता यवकन गरी 
दिवविाको ववषयिा स्पष्ट हनु योग्यता, तानलि वा अनिुव कुन ववषयसँग सभबशन्ित 
रहेको हो यवकन गने,  

(ख) न्यूनति िैशिक योग्यताको दिवविाको ववषयिा आयोगबाट पूवय ननणयय िएको िए 
सोही अनरुुप योग्यता निले ननिलेको िानकारी गराउन,े  

(ग) न्यूनति िैशिक योग्यता र उभिेर्दवारले पेि गरेको योग्यताको सभबन्ििा 
आयोगबाट नीनतगत व्यवस्र्ा वा ननणयय निएको अवस्र्ािा िैशिक योग्यता ननिायरण 
सझुाव सनिनतिा प्रस्ततु गने र सो सनिनतको सझुाव सवहत ननणययको लानग आयोगिा 
प्रस्ताव पेि गने। 

(घ) खण्ि (ग) बिोशिि आयोगबाट िएको ननणययको िानकारी सभबशन्ित कायायलय 
वा ननकायिा पिाउने। 

 )४ ( संघीय ननिािती सेवा, सरुिा ननकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा वा सङ्गदित 
संस्र्ाको पर्दपूनतयको लानग आयोगले अपनाएको वा अपनाउने परीिण ववनििा सिसािवयक सिुारका 
लानग परीिण प्रववनि िाखाले परीिण ववनि र िू्याङ्कनका आिारिा अध्ययन वा अनसुन्िान गरी 
आयोग सिि पेि गनय सक्नेछ।  

 )५ (  उपर्दफा (४) बिोशििको अध्ययन वा अनसुन्िानका लानग त्याङ्क सङ्कलन, प्रिोिन 
तर्ा ववश्लषेण एवि ्प्रनतवेर्दन लेखन काययको लानग आयोगका सभबशन्ित सर्दस्यको संयोिकत्विा 
अनसुन्िान काययिा र्दिता प्राप्त ववज्ञ सवहतको अध्ययन सनिनत गिन गनय सवकनेछ। 

(६) उपर्दफा (५) बिोशििको अध्ययन वा अनसुन्िानबाट प्राप्त ननष्कषय वा सझुावका 
सभबन्ििा आवश्यक ननणययका लानग आयोग सिि पेि गनुय पनेछ।  

(७) आयोगले आवश्यक रे्दखेका आफ्नो कािसँग सभबशन्ित ववषयिा अध्ययन अनसुन्िान 
गराउन सक्नेछ र त्यसरी गररएको अध्ययन अनसुन्िानबाट प्राप्त ननष्कषयका आिारिा आवश्यकता 
अनसुार काययप्रणालीिा सिुार गनय सक्नेछ। 
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पररच्छेर्द-४ 

ववज्ञापन प्रकािन तर्ा र्दरखास्त फारािको छाननबन र स्वीकृनत सभबन्िी व्यवस्र्ा 

11. ववज्ञापन प्रकािन गने: (१) संघीय ननिािती सेवा, स्वास््य सेवा तर्ा संघीय संसर्द सेवाका 
प्रनतयोनगतात्िक परीिािारा पूनतय हनुे पर्दहरूको पर्दपूनतय गनयको लानग आयोगले ववज्ञापन प्रकािन 
गनेछ। 

(२) िेष्ठता र कायय सभपार्दन िू्याङ्कनिारा हनुे बढुवा, काययििताको िू्याङ्कनिारा हनुे 
बढुवा र काययसभपार्दन तर्ा अनिुवको िू्याङ्कनबाट हनुे सिायोिनिारा हनुे बढुवाबाट पूनतय हनुे 
पर्दहरूको पूनतय गनय ननयिावलीको ननयि ११ बिोशिि सूचना प्रकािन गनुय पनेछ। 

(३) ववज्ञापन प्रकािन गर्दाय क्रिििः िेष्ठता र कायय सभपार्दन िू्याङ्कनिारा हनुे बढुवा, 
काययििताको िू्याङ्कनिारा हनुे बढुवा र काययसभपार्दन तर्ा अनिुवको िू्याङ्कनबाट हनुे 
सिायोिनिारा हनुे बढुवा, आन्तररक प्रनतयोनगतात्िक परीिािारा हनुे बढुवा र खलुातफय को छुट्टाछुटै्ट 
सूचना प्रकािन गनुय पनेछ। यसरी ववज्ञापन प्रकािन गर्दाय सिावेिी सिूहको छुट्टाछुटै्ट ववज्ञापन 
नभबर कायि गनुय पनेछ। खलुा र सिावेिी सिूहको ववज्ञापन प्रकािन गर्दाय खलुातफय को पवहले 
र त्यसपनछ सिावेिी सिूहतफय को क्रिानसुार ववज्ञापन नभबर कायि गनुय पनेछ। 

तर एकीकृत परीिा प्रणाली लागू िएको सेवा, सिूह, उपसिूहको पर्दको ववज्ञापन प्रकािन 
गर्दाय पर्दसंख्या छुट्टाछुटै्ट उ्लेख गरी खलुातफय  एउटा र सिावेिी सिूहको लानग छुट्टाछुटै्ट ववज्ञापन 
नभबर प्रयोग गनुय पनेछ। यसरी ववज्ञापन प्रकािन गर्दाय रे्दहायका कुराहरू खलुाउन ुपनेछ:- 

(क) नलशखत परीिाबाट अन्तवायतायका लानग छनोट िएका उभिेर्दवारको ननतिा प्रकािन 
गर्दाय खलुा र सिावेिी सिूहतफय  उभिेर्दवारहरुको नाि वणायनकु्रिका आिारिा 
एकिषु्ट रूपिा प्रकािन गने, 

(ख) खण्ि (क) बिोशिि नलशखत ननतिा प्रकािन गर्दाय सभबशन्ित उभिेर्दवार छनौट 
िएको सिूह (खलुा वा सिावेिी) उ्लेख गने,  

(ग) अन्य आवश्यक कुराहरू। 

 (४) ववज्ञापन प्रकािन गर्दाय अनसूुची-५ िा उ्लेख िए अनसुारको ववज्ञापन नभबर प्रयोग 
गनुय पनेछ। 

(५) रािपत्रावङ्कत प्रर्ि तर्ा दितीय शे्रणीको वा अनिकृत एघारौँ तर्ा नवौँ तहको पर्दिा 
खलुा प्रनतयोनगतात्िक परीिाबाट पर्दपूनतयको लानग ववज्ञापन प्रकािन गर्दाय रे्दहायका कुराहरू सिेत 
खलुाउन ुपनेछ: 
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(क) रे्दहाय बिोशििको ननकायिा रही अनिकृतस्तरिा गरेको कािको अनिुव पेस 
िएकोिा त्यस्तो पर्दको ननयशुक्तपत्र वा करारनािा र सेवा अवनि प्रिाशणत गररएको 
सभबशन्ित ननकायको पत्रको आिारिा त्यस्तो सेवालाई िान्यता दर्दने कुरा:  

(१) ननिािती तर्ा अन्य सरकारी ननकाय, 

(२) नेपाल सरकारको पूणय वा आंशिक स्वानित्विा सञ् चानलत सङ्गदित संस्र्ा,  

(३) ववकास सनिनत ऐन, २०१३ बिोशिि गदित ववकास सनिनत, 

(४) ऐनिारा स्र्ावपत संस्र्ा वा ननकाय, 

(५) संयकु्त राि संघ, यसका अंग तर्ा ववशिष्टीकृत ननकाय, 

(६) अन्तरसरकारी अन्तरायविय संगिनहरू,  

(७) ववश् वववद्यालयको आवङ्गक क्याभपस, 

(८) सािरु्दावयक ववद्यालय वा क्याभपस,  

(ख) खण्ि (क) िा उ्लेख िए बाहेक राविय तर्ा अन्तरायविय गैर सरकारी संस्र्ा 
लगायतका अन्य ननकायको अनिुव पेस गरेकोिा ननयशुक्तपत्र वा करारनािा र सेवा 
प्रिाशणत गररएको सभबशन्ित ननकायको पत्रको अनतररक्त त्यस्तो ननकायिा 
अनिकृतस्तरका कियचारी िनायको प्रवक्रया, योग्यता, संगिन संरचना लगायत 
कियचारीको सेवाका ितय सिेतका ववषय सिावेि गररएको ननयि वा ववननयि वा 
ननरे्दशिका वा काययववनि सिेत पेस गनुय पने र त्यस्तो ननयि वा ववननयि वा 
ननरे्दशिका वा काययववनििा िएको व्यवस्र्ा बिोशिि अनिकृतस्तरिा िनाय िएको 
यवकन हनुे अनिुवलाई िात्र िान्यता दर्दने कुरा, 

(ग) सरकारी कियचारीले अन्य ननकाय वा संगदित संस्र्ािा काि गरेको अनिुव पेस 
गरेिा नेपाल सरकारको पूवय स्वीकृनतको पत्र तर्ा सो अवनिको ववर्दा स्वीकृनतको 
पत्र संलग् न िएिा िात्र त्यस्तो अनिुवलाई िान्यता दर्दने, 

(घ) एउटै अवनििा र्दईु वा सो िन्र्दा बढी ननकायिा काि गरेको िएिा पूरा सिय 
काि गरेको कुनै एकको अनिुव िात्र गणना गने, 

(ङ) ननयशुक्त पत्र वा करारनािािा नै आंशिक रूपिा काि गने उ्लेख िएकोिा सो 
अनिुवलाई िान्यता नदर्दन,े 

(च) एक वषय िन्र्दा कि अवनिको अस्र्ायी वा करार सेवाको अनिुवलाई गणना नगने, 

(छ) सहायकस्तरिा पर्दानिकार रही अनिकृतस्तरिा कायि िकुायि वा नननित्त िई 
सेवा गरेको अनिुवलाई िान्यता नदर्दन,े 
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(ि) रािपत्रावङ्कत प्रर्ि तर्ा दितीय शे्रणीको िनु सेवा, सिूहको पर्दिा आवेर्दन गने हो 
सो सेवा, सिूहको रािपत्रावङ्कत ततृीय शे्रणीको पर्दको लानग तोवकएको न्यूनति 
िैशिक योग्यता हानसल गरेपनछको अनिकृतस्तरको अनिुवलाई िात्र िान्यता प्रर्दान 
गने, र 

(झ) ननयशुक्तपत्र वा करारनािािा उ्लेशखत पर्दनािबाट अनिकृतस्तर नखलेुकोिा 
सभबशन्ित ननकायले सो पर्द अनिकृतस्तरको हो िनी प्रिाशणत गरेको पत्र संलग् न 
गनुय पने। 

(६) सरुिा ननकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा तर्ा सङ्गदित संस्र्ाको ररक्त पर्दको पूनतयका 
लानग सभबशन्ित संस्र्ाले ववज्ञापन प्रकािन गर्दाय यस र्दफािा लेशखएका कुराहरूलाई सिेत ववचार 
गरी प्रकािन गनुय पनेछ। 

12. अनलाइन प्रणालीबाट ववज्ञापन प्रकािनिः (१) र्दफा ११ बिोशिि ववज्ञापन प्रकािन गनयका लानग 
सूचना तर्ा प्रकािन िाखाले रावियस्तरका पत्र-पनत्रकािा पिाउन ुपनेछ र त्यसरी प्रकािनको 
लानग पिाइएको ववज्ञापन आयोगको अनलाइन प्रणालीबाट सिेत प्रकािन गनय सूचना प्रववनि 
िाखािा पिाउन ुपनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बिोशिि वववरण प्राप्त िएपनछ सूचना प्रववनि िाखाले अनलाइन 
प्रणालीबाट ववज्ञापन प्रकािन गनुय पनेछ। 

(३) आयोगले अनलाइन प्रणालीबाट र्दरखास्त फाराि िने प्रवक्रया सभबन्ििा ननरे्दशिका 
(User Manual) बनाई सावयिननक गनेछ। 

(४) अनलाइन प्रणालीिा ववज्ञापन प्रकािन गर्दाय ववज्ञापन प्रकािन िएको निनत, र्दरखास्त 
पेस गने अशन्ति निनत (र्दोब्बर र्दस्तरु बझुाई र्दरखास्त पेस गने निनत सिेत), उिेर गणना हनुे 
निनत लगायतका वववरण उ्लेख गनुय पनेछ।  

13. र्दरखास्त फारािको ढाचँा: (१) खलुा तर्ा आन्तररक प्रनतयोनगतात्िक परीिा वा बढुवािारा पर्दपूनतय 
गररने पर्दको लानग र्दरखास्त फारािको ढाँचा ननयिावलीको अनसूुची-३ िा उ्लेख िएबिोशिि 
हनुेछ।  

(२) आयोगले ननयिावलीको ननयि ११ को उपननयि (६) बिोशिि अनलाइन प्रणालीबाट 
र्दरखास्त बझुाउने गरी ववज्ञापन प्रकािन गरेकोिा अनलाइन प्रणालीिा सिावेि िए बिोशििको 
फाराि प्रयोग गनुय पनेछ। 

(३) कुनै ववज्ञापनिा उभिेर्दवारले आयोगबाट ननिायरण िएको र्दरखास्त फाराि वा 
अनलाइन प्रणाली बाहेक अन्य वकनसिको र्दरखास्त फाराि प्रयोग गरेिा त्यस्तो र्दरखास्त स्वीकार 
गररने छैन। 
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14. अनलाइन र्दरखास्त छाननबन तर्ा स्वीकृनतका लानग ववतरण गने: (१) खलुा तर्ा आन्तररक 
प्रनतयोनगतात्िक परीिाको लानग प्रकाशित ववज्ञापन अनसुार पनय आएका अनलाइन र्दरखास्तहरू 
छाननबन तर्ा स्वीकृनतका लानग केन्रीय कायायलय र काििािौं कायायलयको ववज्ञापनका हकिा 
र्दरखास्त व्यवस्र्ापन केन्र प्रिखुले र िातहत कायायलयको ववज्ञापनका हकिा सभबशन्ित कायायलय 
प्रिखुले आफैं  गने गरी वा अनिकृतस्तरका अन्य कियचारी तोकी ववतरण गनुय पनेछ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोशिि ववतरण गररसकेका अनलाइन र्दरखास्त फाराि कुनै  कारणवस 
अन्य कियचारीलाई ववतरण गनुय परेिा पनुिःववतरण गनय सवकनेछ। 

15. र्दरखास्त छाननबन गने: (१) र्दफा १४ बिोशिि ववतरण गररएको उभिेर्दवारको र्दरखास्त सभबशन्ित 
कियचारीको अनलाइन खातािा प्राप्त हनुेछ। यसरी प्राप्त र्दरखास्त तोवकएको कियचारी आफैं ले 
छाननबन गनुय पनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बिोशिि खलुा तर्ा आन्तररक प्रनतयोनगतात्िक परीिाका लानग प्राप्त 
र्दरखास्त फारािहरु रे्दहायका आिारिा छाननबन गनुय पनेछ:- 

(क) सभबशन्ित ववज्ञापनको सूचनािा उ्लेख िए अनसुारका आवश्यक वववरणहरू 
िररएका छन ्वा छैनन,् 

(ख) उभिेर्दवारहरुले पेस गरेका वववरण ववज्ञापनिा उ्लेख गररए बिोशिि छन ्वा 
छैनन,्  

(ग) ववज्ञापनिा तोवकए बिोशििको न्यूनति िैशिक योग्यता पगेुको छ वा छैन, 

 तर ववज्ञापनिा उश्लशखत िैशिक योग्यता निई सोही सेवा, सिूह र 
उपसिूहको िानर््लो पर्दको लानग तोवकएको िैशिक योग्यता रहेछ िने सो 
योग्यतालाई नै न्यूनति िैशिक योग्यता पगेुको िानननेछ र िानर््लो िैशिक 
योग्यताले न्यूनति िैशिक योग्यतालाई सिेटेको यवकन निएको अवस्र्ािा 
आयोगिा पेस गरी ननणयय िए बिोशिि हनुेछ। 

(घ) न्यूनति िैशिक योग्यताको प्रिाणपत्र वा लब्िाङ्क वववरणपत्र (ट्रान्सवक्रप्ट) वा 
लब्िाङ्कपत्रको प्रनतनलवप अपलोि गररएको छ वा छैन, 

(ङ) र्दरखास्तसार् संलग् न िैशिक योग्यताको प्रिाणपत्र िारी गने शििण संस्र्ा 
िान्यता प्राप्त शििण संस्र्ानित्र पछय वा परै्दन, 

(च) सिकिता ननिायरण गनुयपने िैशिक प्रिाणपत्रको हकिा ननयिावलीको ननयि १३ 
को उपननयि (२) को खण्ि (ग) बिोशििको भयार्दनित्र सिकिता िारी िएको 
छ वा छैन,  
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(छ) एकीकृत परीिा प्रणाली अन्तगयत एकिन्र्दा बढी सेवा, सिूह वा उपसिूहिा 
र्दरखास्त दर्दने उभिेर्दवारको हकिा तोवकएको न्यूनति िैशिक योग्यताका 
प्रिाणपत्रहरु अपलोि गररएको छ वा छैन, 

(ि) नेपाली नागररकताको प्रिाणपत्र अपलोि गररएको छ वा छैन, 

(झ) र्दरखास्तको ननिायररत स्र्ानिा हालसालै शखशचएको फोटो र र्दस्तखत अपलोि 
गररएको छ वा छैन, 

(ञ) व्यावसावयक पररषद् िा र्दताय हनुपुने पर्दको उभिेर्दवारको हकिा सभबशन्ित 
व्यावसावयक पररषद् िा र्दताय िएको वा नवीकरण गररएको छ वा छैन, 

(ट) सिावेिीतफय को र्दरखास्त बझुाउने उभिेर्दवारले ननिािती सेवा ननयिावली, 
२०५० को ननयि १४ को उपननयि (४) बिोशििको प्रिाण पेि गरेको छ वा 
छैन,  

(ि) खलुातफय  उभिेर्दवारको उिेर नपगेुको वा नाघेको छ वा छैन, 

(ि) खलुातफय  तानलि वा अनिुव चावहनेिा सोको प्रिाणपत्र अपलोि गररएको छ वा 
छैन, 

(ढ) आन्तररक प्रनतयोनगतातफय  ववज्ञापन िएको पर्दसँग सभबशन्ित सेवा, सिूह वा 
उपसिूहको एक शे्रणी वा तह िनुनको पर्दिा सेवा सभबन्िी प्रचनलत कानूनिा 
तोवकए बिोशिि सेवा अवनि पूरा गरेको छ वा छैन र सोको प्रिाण पेस गरेको 
छ वा छैन, 

(ण) आन्तररक प्रनतयोनगतातफय  र्दरखास्त फाराििा ननदर्दयष्ट गररएको स्र्ानिा सभबशन्ित 
कायायलय प्रिखु वा वविागीय प्रिखुबाट रीतपूवयक प्रिाशणत िएको छ वा छैन,  

(त) ववज्ञापनिा तोवकएका अन्य आवश्यक वववरण सिावेि गररएको छ वा छैन। 

(३) िेष्ठता र कायय सभपार्दन िू्याङ्कनिारा हनुे बढुवा, काययििताको िू्याङ्कनिारा हनुे 
बढुवा र काययसभपार्दन तर्ा अनिुवको िू्याङ्कनबाट हनुे सिायोिनिारा हनुे बढुवाको लानग 
प्रकाशित ववज्ञापन अनसुार पनय आएका र्दरखास्त फारािहरू उपर रे्दहायका आिारिा रुिू गनुय 
पनेछ:-  

(क) सभबशन्ित र्दरखास्त फाराििा उ्लेख िए अनसुारका वववरणहरू िररएका छन ्
वा छैनन,्  

(ख) र्दरखास्त पेि गरेको पर्दको लानग आवश्यक पने न्यूनति िैशिक योग्यता पगेुको 
छ वा छैन, 
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 तर ववज्ञापनिा उश्लशखत िैशिक योग्यता निई सोही सेवा, सिूह र 
उपसिूहको िानर््लो पर्दको लानग तोवकएको िैशिक योग्यता रहेछ िने सो 
योग्यतालाई नै न्यूनति िैशिक योग्यता पगेुको िानननेछ र िानर््लो िैशिक 
योग्यताले न्यूनति िैशिक योग्यतालाई सिेटेको यवकन निएको अवस्र्ािा 
आयोगिा पेस गरी ननणयय िए बिोशिि हनुेछ। 

(ग) न्यूनति िैशिक योग्यताको प्रिाणपत्र वा लब्िाङ्क वववरणपत्र (ट्रान्सवक्रप्ट) वा 
लब्िाङ्कपत्रको प्रनतनलवप र्दरखास्त सार् संलग् न छ वा छैन, 

(घ) र्दरखास्तसार् संलग् न िैशिक योग्यताका प्रिाणपत्र िारी गने शििण संस्र्ा िान्यता 
प्राप्त शििण संस्र्ानित्र पछय वा परै्दन, 

(ङ) ववज्ञापन िएको पर्दसँग सभबशन्ित सेवा, सिूह तर्ा उपसिूहको एक शे्रणी वा तह 
िनुनको पर्दिा सेवा सभबन्िी प्रचनलत कानूनिा तोवकए बिोशिि सेवा अवनि पूरा 
गरेको छ वा छैन र सो को प्रिाण पेि गरेको छ वा छैन,  

(च) र्दरखास्त फाराििा ननदर्दयष्ट गररएको स्र्ानिा सभबशन्ित कायायलय प्रिखु वा  
वविागीय प्रिखुबाट प्रिाशणत िएको छ वा छैन, 

(छ) सिकिता ननिायरण गनुयपने िैशिक प्रिाणपत्रको हकिा सिकिता ननिायरण िएको 
छ वा छैन, 

(ि) र्दरखास्तिा उभिेर्दवारले र्दस्तखत तर्ा ्याप्चे सहीछाप गरेको छ वा छैन, 

(झ) व्यावसावयक पररषद् िा र्दताय हनुपुने पर्दको उभिेर्दवारको हकिा सभबशन्ित 
व्यावसावयक पररषद् िा र्दताय िएको वा नवीकरण गररएको छ वा छैन, 

(ञ) परीिा र्दस्तरु र्दाशखला गरेको रनसर्द वा िौचर र्दरखास्तसार् संलग् न गरेको छ वा 
छैन,  

(ट) र्दरखास्त फारािसार् पेि गरेका प्रिाणपत्रका प्रनतनलवपहरूको वववरण (तेररि) 
सिावेि गरेको छ वा छैन, 

(ि) र्दरखास्त बझुाउने सिावेिीतफय को उभिेर्दवारले सेवा, ितयसँग सभबशन्ित कानूनिा 
व्यवस्र्ा गरे बिोशििको प्रिाण पेि गरेको छ वा छैन, र 

(ि) बढुवा सूचनािा तोवकएका अन्य आवश्यक वववरण सिावेि गररएका छन ् वा 
छैनन।् 

(४) रािपत्रावङ्कत प्रर्ि शे्रणी तर्ा दितीय शे्रणीको वा अनिकृत एघारौं तर्ा अनिकृत नवौं 
तहको पर्दिा खलुा प्रनतयोनगतात्िक परीिा िाफय त पर्दपूनतयको लानग प्रकाशित ववज्ञापन अनसुार पनय 
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आएका अनलाइन र्दरखास्त फारािहरू उपर र्दफा ११ को उपर्दफा (६) बिोशििका ववषयहरू 
सिेत छाननबन गनुय पनेछ। 

(५) र्दरखास्त छाननबन गर्दाय पेस गरेको िैशिक योग्यताका प्रिाणपत्रका सभबन्ििा दिवविा 
िएिा त्यस्तो िैशिक योग्यताका प्रिाणपत्रको वववरण खलुाई परीिण प्रववनि िाखािा पिाउन ु
पनेछ। 

(६) उपर्दफा (४) वा (५) िा िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन नपेाल स्वास््य सेवाका 
अनिकृत सातौं तह (आन्तररक प्रनतयोनगतातफय ), अनिकृत नवौं र एघारौं तहका पर्दको लानग िएको 
ववज्ञापनिा परेका र्दरखास्त तर्ा उभिेर्दवारले पेस गरेका न्यूनति योग्यताका प्रिाणपत्र छानववन 
गनय चेकनलष्ट बनाई र्दरखास्त व्यवस्र्ापन केन्रका कायायलय प्रिखुले रे्दहायको र्दरखास्त छानववन 
सनिनतिा पेि गनुय पनेछ:- 

(क) सहसशचव, प्रिासन िहािाखा संयोिक 

(ख) कायायलय प्रिखु, र्दरखास्त व्यवस्र्ापन केन्र सर्दस्य 

(ग) िाखा प्रिखु, अन्तवायताय तर्ा नसफाररस िाखा सर्दस्य 

(घ) िाखा प्रिखु, परीिण प्रववनि िाखा सर्दस्य 

(ङ) िाखा अनिकृत, र्दरखास्त व्यवस्र्ापन केन्र सर्दस्य सशचव 

 

(७) उपर्दफा (६) बिोशििको सनिनतले र्दरखास्त छानववन गरी रीत पगेुको रे्दशखएका 
र्दरखास्तहरु स्वीकृत गनय र्दरखास्त व्यवस्र्ापन केन्रिा पिाउनेछ र रीत पगेु नपगेुको सभबन्ििा 
दिवविा परेका र्दरखास्तहरु र्प छाननबनको लानग परीिण प्रववनि िाखािा पिाउन ुपनेछ।  

(८) उपर्दफा (५) र (७) बिोशिि र्दरखास्त प्राप्त िएिा परीिण प्रववनि िाखाले 
आवश्यकतानसुार न्यूनति योग्यता सभबन्ििा ननयिावलीको ननयि १० को उपननयि (१) 
बिोशििको िैशिक योग्यता ननिायरण सझुाव सनिनतिा पेस गरी न्यूनति योग्यता निले ननिलेको 
यवकन गरी गराई र्दरखास्त व्यवस्र्ापन केन्रलाई ननकासा दर्दन ुपनेछ। 

(९) उपर्दफा (८) बिोशिि ननकासा दर्दन आयोगको ननणयय आवश्यक रे्दशखएिा  
ननयिावलीको ननयि १० को उपननयि (१) बिोशििको िैशिक योग्यता ननिायरण सझुाव सनिनतको 
राय सवहत आयोगिा आवश्यक ननणययका लानग पेि गनुय पनेछ। 
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(१०) नलशखत परीिाबाट छनोट िएका उभिेर्दवारले ननयिावलीको ननयि ४० बिोशिि 
पेि गरेका कागिात सिेत यसै र्दफािा िएको व्यवस्र्ा बिोशिि छाननबन गनुय पनेछ। 

16. र्दरखास्त स्वीकृत गने: (१) र्दफा १५ बिोशिि र्दरखास्त छाननबन गर्दाय रीत पगेुको र सूचनािा 
उश्लशखत अन्य ितयहरू पूरा िएको रे्दशखएिा अनिकार प्राप्त अनिकारीले त्यस्तो र्दरखास्त स्वीकृत 
गनुय पनेछ। 

(२) र्दफा १५ बिोशिि र्दरखास्त छाननबन गर्दाय रीत नपगेुको वा सूचनािा उश्लशखत 
अन्य ितयहरू पूरा िएको नरे्दशखएिा र्दरखास्त अस्वीकृत गरी कारण सवहत एस.एि.एस. िाफय त 
िानकारी दर्दन ुपनेछ। 

(३) र्दफा १५ बिोशिि र्दरखास्त छाननबन गर्दाय अपलोि गनुय पने कागिात अपलोि गनय 
छुट िएको वा अपलोि गरेको कागिात स्पष्ट निएको रे्दशखएिा त्यस्तो र्दरखास्त ववचारािीन 
(हो्ि) राखी सो व्यहोरा उ्लेख गरी सभबशन्ित उभिेर्दवारलाई त्यस्तो कागिात अपलोि गनय 
अवनि तोकी छाननबन गने कियचारीको नाि र िोबाइल नभबर सवहत एस.एि.एस. िाफय त िानकारी 
दर्दन ुपनेछ। 

(४) उपर्दफा (३) बिोशिि एस.एि.एस. िाफय त िानकारी दर्दइएकोिा सभबशन्ित 
उभिेर्दवारले तोवकएको अवनिनित्र िाग िए बिोशििको कागिात अपलोि गरेिा त्यस्तो र्दरखास्त 
स्वीकृत गनुय पनेछ र सो अवनिनित्र कागिात अपलोि नगरेिा त्यस्तो र्दरखास्त अस्वीकृत गनुय 
पनेछ। 

 (५) खलुा तर्ा आन्तररक प्रनतयोनगतात्िक परीिाको हकिा अनलाइन र्दरखास्त स्वीकृत 
िएपनछ उभिेर्दवारलाई अनसूुची-६ बिोशिि रोल नभबर कायि गरी अनलाइन प्रणालीबाट 
परीिाको प्रवेिपत्र उपलव्ि गराउन ुपनेछ। र्दफा १५ को उपर्दफा (३) बिोशिि बढुवातफय को 
र्दरखास्त फाराि र्दताय िएपनछ सोको ननस्सा दर्दन ुपनेछ। 

17. र्दरखास्त अस्वीकृत गररनिेः (१) एकपटक स्वीकृत गरी प्रवेिपत्र िारी िएको र्दरखास्तिा पनछ 
कुनै कैवफयत रे्दशखएिा त्यस्तो र्दरखास्त सिेत अस्वीकृत गरी प्रवेिपत्र रद्द गनय सवकनेछ।  

(२) र्दरखास्त फाराििा उभिेर्दवारले कुनै गलत वववरण पेि गरेको पाइएिा ननिको 
र्दरखास्त िनुसकैु बखत अस्वीकृत हनुेछ। 

18. स्वीकृत नािावली प्रकािन गने: (१) र्दफा १६ बिोशिि खलुा तर्ा आन्तररक प्रनतयोनगतात्िक 
परीिाका ववज्ञापनिा र्दरखास्त दर्दने उभिेर्दवारको र्दरखास्त स्वीकृत गने कायय सभपन् न िएपनछ 
परीिा सञ् चालन गने िाखा वा कायायलयले ननयिावलीको ननयि १६ को उपननयि (१) बिोशिि 
स्वीकृत नािावली प्रकािन गनुय पनेछ। 
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(२) उपर्दफा (१) बिोशिि स्वीकृत नािावली प्रकािन गर्दाय र्दरखास्त स्वीकृत निएका 
उभिेर्दवारलाई ७ (सात) दर्दनको सिय दर्दई आवश्यक प्रिाण वा कागिात पेस गनय ननिहरूको 
वववरण सवहत आयोगको वेबसाइटिा सूचना प्रकािन गनय सवकनेछ। 

19. बढुवाको र्दरखास्त फाराि पिाउन ुपने: र्दफा १५ को उपर्दफा (३) बिोशिि िेष्ठता र कायय 
सभपार्दन िू्याङ्कनिारा हनुे बढुवा, काययििताको िू्याङ्कनिारा हनुे बढुवा र काययसभपार्दन तर्ा 
अनिुवको िू्याङ्कनबाट हनुे सिायोिनिारा हनुे बढुवा सूचना बिोशिि प्राप्त िएका र्दरखास्त 
फारािहरु नािावली सिेत संलग्न गरी सभबशन्ित बढुवा सनिनतको सशचवालयिा पिाउन ुपनेछ।  

पररच्छेर्द-५ 

प्रश् नपत्र ननिायण र पररिाियन 

20. कच्चा प्रश् नपत्र ननिायण: (१) कच्चा प्रश् नपत्र ननिायणको लानग सभबशन्ित िाखाले रे्दहाय बिोशििका 
काययहरू गनुय पनेछ:- 

(क) परीिाका लानग आवश्यक पने कच्चा प्रश् नपत्र ननिायण गनय र्दफा ७७ बिोशिि 
तयार िएको ववषय ववज्ञ वा र्दिको सूचीबाट अनसूुची-७ बिोशििको ढाँचािा 
आयोगको सभबशन्ित पर्दानिकारीबाट ववषय ववज्ञ वा र्दिको िनोनयन गराउन े
।यसरी नबषय नबज्ञ वा र्दि िनोनयन गर्दाय प्रश् नपत्र पररिाियन िाखासँग सिन्वय 
गरी प्रश् नपत्र िण्िारिा रहेका पररिाशियत प्रश् नपत्रका सेट संख्या सिेतलाई 
िध्येनिर गरी आवश्यक संख्यािा प्रश् नपत्र  ननिायण गने व्यवस्र्ा निलाउने।  

(ख) कच्चा प्रश् नपत्र ननिायणका लानग िनोननत ववषय ववज्ञ वा र्दिलाई सभबशन्ित 
ववषयको पाठ्यक्रि, परुाना वा निूना प्रश् नपत्र, प्रश् नपत्र ननिायण सभबन्िी ननरे्दिन, 
प्रश् नपत्र नसलबन्र्दी गने “क” र “ख” अवङ्कत खाि तर्ा प्रश् न ननिायणकतायले स्वघोषणा 
गने “ग” अवङ्कत खािका सारै् अन्य आवश्यक वववरणहरू गोप्य रूपले उपलब्ि 
गराउने,  

(ग) खण्ि (ख) बिोशिि ववषय ववज्ञ वा र्दिबाट प्राप्त कच्चा प्रश् नपत्र पररिाियन िाखािा 
नबझुाउन्िेल सभबशन्ित िाखाले िबल लक िएको र्दराििा सरुशित रुपिा 
िण्िारण गने व्यवस्र्ा निलाउने। यसो गर्दाय सो र्दरािको साँचो िाखा प्रिखुको 
प्रत्यि रेखरे्दख र ननयन्त्रणिा आफू र अन्य एकिना अनिकृत कियचारीको शिभिािा 
राख्न ुपने,   

(घ) कच्चा प्रश् नपत्र ननिायणकतायबाट प्रश् नपत्र रहेको गोप्य नसलबन्र्दी “क” अवङ्कत खाि 
नसलबन्र्दी अवस्र्ािा नै बशुझनलई प्रश् नपत्र पररिाियनको लानग प्रश् नपत्र पररिाियन 
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गने सभबशन्ित िाखािा बझुाउने र “ग” अवङ्कत खाि गोप्य रूपिा सभबशन्ित 
िाखािा सरुशित राख् न,े र 

(ङ) सभबशन्ित िाखाले ववषय ववज्ञ वा र्दिबाट कच्चा प्रश् नपत्र बझेुको, प्रश् नपत्र 
पररिाियन िाखािा बझुाएको र बाँकी रहेका कच्चा प्रश् नपत्रको वववरण अनिलेख 
गरी राख्न ुपने।  

(२) उपर्दफा (१) को खण्ि (ख) बिोशििका “क”, “ख” र “ग” अवङ्कत खािको ढाँचा 
अनसूुची-८ बिोशिि हनुेछ।  

(३) कच्चा प्रश् नपत्र तयार गनय लगाउँर्दा पाठ्यक्रििा उ्लेख िएका ववनिन्न खण्ि वा 
एकाई सिावेि हनुे गरी त्यस्ता ववषयसँग सभबशन्ित छुट्टाछुटै्ट ववषय ववज्ञ वा र्दििारा कच्चा 
प्रश् नपत्र ननिायण गने व्यवस्र्ा निलाउन ुपनेछ ।  

(४) ववषय ववज्ञ वा र्दिलाई कच्चा प्रश् नपत्र ननिायण गनय अनरुोि गने पत्र र सो सभबन्िी 
ननरे्दिन अनसूुची-९ िा उ्लेख िए बिोशिि हनुेछ।  

(५) ववषय ववज्ञ वा र्दिले िने स्वघोषणाको ढाँचा ("ग" फाराि) अनसूुची-१० बिोशिि 
हनुेछ। 

(६) ववषय ववज्ञ वा र्दिले कच्चा प्रश् नपत्र बझुाउन ्याउँर्दा अनसूुची-११ बिोशििको 
चेकनलष्ट सिेत िरी सारै् बझुाउन ुपनेछ। 

(७) प्रत्येक परीिाको लानग सािान्यतया कभतीिा पाँच िना ववषय ववज्ञ वा र्दिबाट कच्चा 
प्रश् नपत्र ननिायण गराउन ुपनेछ। 

तर बढी सेट आवश्यक पने ववज्ञापनका हकिा आवश्यक सेट पगु् ने गरी र्प ववषय ववज्ञ 
वा र्दिबाट कच्चा प्रश् नपत्र ननिायण गराउन वािा पने छैन। 

(८) प्रश् नपत्र पररिाियन गने िाखाबाट प्रश् नको स्तर ननिलेको वा उपयकु्त प्रश् नहरू 
निएको िनी कुनै ववषय ववज्ञ वा र्दिका सभबन्ििा िानकारी हनु आएिा सो व्यहोरा सभबशन्ित 
पर्दानिकारी सिि पेस गनुय पनेछ।  

21. नलशखत परीिािा सोनिन ेप्रश् नका प्रकार: नलशखत परीिािा पाठ्यक्रििा ननिायरण गररए अनसुार 
रे्दहाय बिोशििका प्रश् नहरू सोध् न सवकनेछ:- 

(क) ववषयगत प्रश् न, र 

(ख) वस्तगुत प्रश् न। 

22. ववषयगत प्रश् न ननिायणिः (१) ववषयगत प्रश् न अन्तगयत लािो उत्तर अपेिा गररएको प्रश् न र छोटो 
उत्तर अपेिा गररएका प्रश् न रहन सक्नेछन।् 
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(२) लािो उत्तर अपेिा गररएको प्रश् न परीिार्ीलाई ववस्ततृ उत्तर लेख्न,े व्याख्या गने 
तर्ा आफ्नो िौनलक ववचार अनिव्यक्त गने गरी रे्दहाय बिोशििका प्रश् नहरू सोध् न सवकनेछिः- 

(क) प्रश् नको उत्तरिा परीिार्ीले िौनलक ववचार अनिव्यक्त गनय पाउने वकनसिका 
वणयनात्िक र ववश्लषेणात्िक प्रश् न, 

(ख) परीिार्ीले बह-ुदृवष्टकोणको तलुना गरै्द उत्तर दर्दन ुपने वकनसिका प्रश् न, 

(ग) कुनै ववषयको पि वा ववपििा आफ्नो ववचार अनिव्यक्त गरी कारण र पषु्ट्याई 
दर्दनपुने वकनसिका प्रश् न, 

(घ) प्रश् नको उत्तरिा परीिार्ीले स्वतन्त्र ववचार अनिव्यक्त गनुयपने वकनसिका प्रश् न, 

(ङ) कुनै घटना र वास्तववकतालाई त्य प्रिाणका आिारिा पवुष्ट गनुय पने वकनसिका 
प्रश् न, 

(च) कुनै घटना र वास्तववकताको कारण, असर र प्रिाव ववश्लषेण गनुय पने वकनसिका 
प्रश् न, 

(छ) परीिार्ीको बझुाइको स्तर तर्ा प्रयोग गने िितालाई परीिण गने वकनसिका 
प्रश् न, र 

(ि) सिस्याको पवहचान गरी सिािान गने वकनसिका प्रश् न। 

(३) लािो उत्तर अपेिा गररएका ववषयगत प्रश् नहरू ननिायण गर्दाय रे्दहायका कुराहरूिा 
सिेत ध्यान परु् याउन ुपनेछिः- 

(क) ववषयगत प्रश् नहरू ननिायण गर्दाय यर्ासभिव अनसूुची-१२ उ्लेख गरे 
अनसुारको प्रनतित कायि हनुे गरी अविारणात्िक ज्ञान, प्रवक्रयागत ज्ञान 
र उच्च संज्ञानात्िक ििता िापन गने गरी गनुय पनेछ। 

(ख) प्रश् नहरू ववषयगत हनुे िए तापनन नतनलाई सीनित पानय स्वतन्त्र अनिव्यशक्त 
िाँच् ने ननशश् चत सीिा हनु ुपनेछ। 

(ग) वववार्दास्पर्द, बहअुर्य लाग् ने र अस्पष्ट प्रश् न सोध्न ुहुँरै्दन। 

(घ) प्रश् न तयार गर्दाय अननश् चयात्िक वाक्यांिहरू िस्तै “के र्ाहा छ?”, “के 
बझु्न ु हनु्छ?”, “बारेिा लेख्नहुोस”्, “प्रायिः”, “केही”, “िेरैिसो” िस्ता 
िब्र्दावली प्रयोग गनुय हुँरै्दन। 

(ङ) प्रश् नसँगै गाँनसएर आउने पूरक प्रश् नहरू एक अकोसँग पूणय रूपिा सभबशन्ित 
हनु ुपनेछ। 
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(च) परीिार्ीको नसियनात्िक प्रनतिा, िौनलकता िाँच् ने र ननदर्दयष्ट गररएको सेवा, 
सिूह, उपसिूह, शे्रणी वा तहको पाठ्यक्रि र सोको उदे्दश्यलाई आिार 
िानी ननिायरण गररएको सियनित्र उत्तर दर्दन सवकन ेवकनसिका प्रश् नहरू 
सिावेि गनुय पनेछ। 

(छ) प्रश् न ननिायणकतायले आनिकाररक र ववश्वसनीय स्रोतलाई िात्र सन्र्दिय 
सािग्रीको रूपिा प्रयोग गनुय पनेछ। 

(ि) पाठ्यक्रििा तोवकएको अवस्र्ािा सोही अनसुार र नतोवकएको अवस्र्ािा 
पाठ्यक्रिको सबै इकाई वा खण्िबाट सिानपुानतक वहसावले प्रश् न ननिायण 
गनुय पनेछ। 

(झ) आन्तररक प्रनतयोनगताको लानग प्रश् न ननिायण गर्दाय सािान्यतया व्यावहाररक 
पििा वविेष ध्यान दर्दन ुपनेछ िने खलुातफय का लानग सैद्धाशन्तक पििा 
केन्रीत िई प्रश् न ननिायण गनुय पनेछ। 

(ञ) प्रश् न, परीिाको शे्रणी अनसुार ववषयवस्तकुो ज्ञान सवहत व्यशक्तको 
नसियनिीलता, िौनलक ििता िापन गने वकनसिको हनुपुनेछ। 

(ट) एउटै प्रश् निा टुके्र प्रश् नहरू िएको िए प्रत्येक टुके्र प्रश् नको अङ्किार सिेत 
छुट्याई र र्दि अङ्किार वा सो िन्र्दा िानर्का प्रश् न ननिायण गर्दाय प्रश् नले 
अपेिा गरेको अङ्क उ्लेख गनुय पनेछ। 

(ि) िातीय, लैवङ्गक, िावषक, िानियक आदर्द कुनै पनन पूवायग्रहबाट िकु्त हनु ु
पनेछ। 

(4) परीिार्ीको त्यगत िानकारी, बोि, प्रयोग, ववश् लेषण आदर्द ििता तर्ा न्यून 
संज्ञानात्िक तहरे्दशख िध्यि स्तरको संज्ञानलाई परीिण गनय परीिार्ीले आफ्ना उत्तरहरू शचत्र, 
लेखाशचत्र, आकँिा आदर्दका रूपिा पनन प्रस्ततु गनय सक्ने गरी छोटो उत्तर आउने प्रश् न सोध् न 
सवकनेछ। 

(5) छोटो उत्तर आउने ववषयगत प्रश् नहरू ननिायण गर्दाय रे्दहायका कुराहरूिा ध्यान परु् याउन ु
पनेछिः- 

(क) सीनित वा छोटो उत्तर आउने प्रश् नहरू सोध् ने, 

(ख) सिान अंकिारका प्रत्येक प्रश् नका लानग सािान्यतया बराबर सिय लाग् न सक्ने 
प्रश् न सिावेि गने, 

(ग) बहअुर्य नलाग् ने गरी सरल र स्पष्ट िाषाको प्रयोग गने,  
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(घ) प्रश् नहरू अविारणात्िक ज्ञान, प्रवक्रयागत ज्ञान र उच्च संज्ञानात्िक ििता 
िापन गने वकनसिबाट सिावेि गने।  

(6) ववषयगत वा वस्तगुत वा सिस्यािूलक वा िानिला सभबन्िी प्रश् न ननिायण गर्दाय 
अनसूुची-१३ बिोशििको एउटा फाराििा एउटा िात्र प्रश् न ननिायण गनुय पनेछ। 

(7) यस र्दफािा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन कभप्यटुर अपरेटर लगायतका 
प्रयोगात्िक परीिा वा कभप्यटुर सीप परीिणका लानग प्रश् नपत्रको ननिायण गर्दाय प्रश्नपत्रको कदिनाई 
स्तर यर्ािक्य सिान हनुे गरी गनुय पनेछ। 

23. वस्तगुत प्रश् न ननिायण: (१) वस्तगुत प्रश् न अन्तगयत बह-ुवैकश्पक प्रश् न (Multiple Choice 

Questions) सोनिनेछ। िसिा रे्दहायिा उ्लेख िएबिोशििका प्रश् नहरू सिेत सिावेि गनय 
सवकनेछिः- 

(क) िीक बेिीक छुट्याउने प्रश् न (True/False Questions) 

(ख) िोिा निलाउने प्रश् न (Match the Following Questions) 

(ग) खाली िाउँ िने प्रश् न (Fill-up the Blanks Questions) 

(२) वस्तगुत बह-ुवैकश्पक प्रश् न ननिायण गर्दाय रे्दहायका कुराहरूिा ध्यान परु् याउन ुपनेछिः- 

(क) बहवैुकश्पक प्रश् नको प्रश् नात्िक अंि अर्यपूणय र स्पष्ट रूपिा िवाफ खोनने 
वकनसिको हनु ुपनेछ। 

(ख) प्रश् निा आवश्यक सभपूणय िानकारीहरू हनु ुपनेछ र िवाफ संशिप्त र स्पष्ट हनु ु
पनेछ। प्रश् निा अनावश्यक कुराहरू हनु ुहुँरै्दन। 

(ग) प्रश् नको एकिात्र िीक वा सबैिन्र्दा उपयकु्त उत्तर हनु ुपनेछ। 

(घ) प्रश् न र यसका वैकश्पक उत्तरहरू बीच व्याकरणीय तार्दात्भय हनु ुपनेछ।  

(ङ) सकिर नकारात्िक प्रश् न सोध्न ु हुँरै्दन। ििता िाँच् न ु परेिा िात्र नकारात्िक 
प्रश् न सोध्न ुपर्दयछ। 

(च) प्रश् नका सभपूणय ववक्प स्वीकार योग्य हनु ुपनेछ। एकर्दि ननि्र्दो वा सशिलै 
छुट्याउन सवकने ववक्प राख् न ुहुँरै्दन। 

(छ) प्रश् न र सही ववक्प बीचको िाशब्र्दक एकरूपताले िवाफलाई सङ्केत गनुय हुँरै्दन। 

(ि) ववक्पको लभबाईले सही उत्तरबारे सङ्केत गनुय हुँरै्दन। 

(झ) प्रश् निा अननशश् चत वविेषण र वक्रया वविेषण िस्तै िेरैिसो, कुनै, केही, प्रायिः 
कवहले काही ीँ िस्ता वाक्यांि प्रयोग गनुय हुँरै्दन। 
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(ञ) ववक्पहरू अङ्क अर्वा सियकालको रूपिा िए यसलाई बढ्र्दो वा घट्र्दो क्रि 
अनसुार राख् न ुपनेछ। 

(ट) अनतववशिष्ट तर्ा स्िरण िशक्त िाँच् ने प्रश् नहरू िस्तैिः व्यशक्त वा स्र्ानको नाि, 
निनत िस्ता प्रश् नहरू िात्र सोध्न ुहुँरै्दन। 

(ि) सही उत्तरहरू सािान्यतयािः सबै ववक्पहरूिा सिान अनपुातिा ववतरण गररन ु
पनेछ। 

(ि) बहवैुकश्पक प्रश् न अन्तगयत खाली िाउँ िने प्रश् न राख्र्दा िखु्य िब्र्द नै शझक्न ु
पनेछ र यसको एकिात्र सही िवाफ हनु ुपनेछ। 

(ढ) बहवैुकश्पक प्रश् न अन्तगयत िीक र बेिीक छुट्याउने प्रश् न बनाउँर्दा प्रयोग गररने 
वाक्य पूणयतया: िीक वा बेिीक हनु ुपनेछ। 

(ण) बहवैुकश्पक प्रश् न अन्तगयत िोिा निलाउने प्रश् न बनाउँर्दा प्रश् नहरू एउटै ववषय 
वा िेत्रसँग सभबशन्ित हनु ुपनेछ। 

(त) प्रश् न ननिायण गर्दाय कियचारीको तह, उसले गने र गनुयपने काि तर्ा उसको र्दिता 
(Competency) लाई ध्यान दर्दन ुपनेछ। यसका लानग अनसूुची-१३ िा उ्लेख 
िएका आिार स्तभि तर्ा वक्रयापर्दहरूको प्रयोग गनुय पनेछ।  

(र्) छोटो सिय अवनििा सान्र्दनियकता सिाप्त हनु ेवकनसिका प्रश् नहरू सोध्न ुहुँरै्दन।  

(र्द) सािान्यतया सहिस्तरका प्रश् न पच्चीस प्रनतित, िध्यि स्तरका प्रश् न पचास 
प्रनतित र उच्च स्तरका प्रश् न पच्चीस प्रनतित हनुे गरी प्रश् न सिावेि गनुय पनेछ। 

(ि) नेपाली िाषाको प्रश् न अंग्रिेी िाषािा अनवुार्द गर्दाय एउटै अर्य आउने गरी गनय 
वविेष ध्यान दर्दन ुपनेछ। 

(न) पाठ्यक्रिको सभपूणय ववषयवस्त ु सिेट्ने गरी वा ववषयगत वैिता (Content 
Validity) कायि हनुे गरी बहवैुकश्पक प्रश् न ननिायण गनुय पनेछ। 

(प) िातीय, लैवङ्गक, िावषक, िानियक, िेत्रीय, साभप्रर्दावयक आदर्द कुनै पनन पूवायग्रहबाट 
िकु्त हनु ुपनेछ। 

24. िनोवैज्ञाननक परीिण: (१) पाठ्यक्रििा ननिायरण गररए अनसुार िनोवैज्ञाननक परीिण सभबन्िी 
परीिा सिेत नलन ुपनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बिोशििको िनोवैज्ञाननक परीिण रे्दहायका तरीकाबाट गनय सवकनेछिः- 

(क) अिूतय/शचत्रात्िक तावकय क परीिण (Abstract/Pictorial Reasoning Test) 
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(ख) अङ्क सभबन्िी तावकय क परीिण (Numerical Reasoning Test) 

(ग) अङ्क गशणत सभबन्िी परीिण (Arithematical Test) 

(घ) िाशब्र्दक/अिाशब्र्दक तावकय क परीिण (Verbal/Non-Verbal Reasoning Test) 

25. िनोवैज्ञाननक परीिणका प्रश् न ननिायण: (१) िनोवैज्ञाननक परीिण, बौवद्धक परीिण (आई.क्यू.), 
व्यशक्तत्व परीिण, तावकय क परीिण लगायतका प्रश् न ननिायण सभबशन्ित िते्रका ववषय ववज्ञ वा 
र्दिबाट गराउन ुपनेछ। 

(२) परीिण प्रववनि िाखाबाट िनोवैज्ञाननक परीिणका प्रश् न ननिायण गर्दाय र्दफा २३ 
बिोशििको प्रवक्रया पूरा गनुय पनेछ। 

(३) ववषय ववज्ञ वा र्दिले िनोवैज्ञाननक परीिणका प्रश् न ननिायण गर्दाय रे्दहायका कुरािा 
ध्यान दर्दन ुपनेछिः- 

(क) प्रश् न ननिायण गर्दाय अिूतय, संख्यात्िक, िाशब्र्दक तावकय क, अंक गशणतीय, आदर्द 
(Abstract, Numerical, Verbal Reasoning,  Arithematical Test etc.) िनु ववषय 
हो सोही ववषयको िाव अनसुार ननिायण गनुय पनेछ। 

(ख) परीिार्ीको उिेर सिूह तर्ा िैशिक योग्यता सिेतलाई ध्यान दर्दएर प्रश् न ननिायण 
गनुय पनेछ। 

(ग) परीिार्ीले ननशश् चत सियनित्र सिािान गनय सक्ने गरी प्रश् नको सेट तयार गनुय 
पनेछ। 

(घ) र्दोहोरो उत्तर नहनुे गरी प्रश् न ननिायण गनुय पनेछ। 

(ङ) दिवविायकु्त प्रश् न सिावेि गनुय हुँरै्दन। 

(च) तावकय क परीिण (Reasoning Test) को प्रश् न ननिायण गर्दाय त्यसको उदे्दश्यसँग िेल 
खाने वकनसिको हनु ुपनेछ। 

(छ) प्रश् नको कदिनाई स्तर (Difficulty Level) क्रिििः सरलबाट कदिन स्तरको हनु ु
पनेछ। 

(ि) सािान्यतया सहिस्तरका प्रश् न पच्चीस प्रनतित, िध्यि स्तरका प्रश् न पचास 
प्रनतित र उच्च स्तरका प्रश् न पच्चीस प्रनतित हनुे गरी प्रश् न सिावेि गनुय पनेछ। 

(झ) अिूतय/शचत्रात्िक तावकय क परीिण (Abstract/Pictorial Reasoning Test) का प्रश् न 
ननिायणका क्रििा शचत्र बनाउँर्दा रेखाहरू तर्ा वतृ्त सफा र बशुझने गरी शखशचएको 
हनु ुपनेछ। 
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(ञ) िातीय, लैवङ्गक, िावषक, िानियक आदर्द कुनै पनन पूवायग्रहबाट िकु्त हनु ुपनेछ। 

(ट) प्रश् नको उत्तर र त्यो उत्तरको पषु्टयाईँ सिेत अननवायय सिावेि गनुय पनेछ। 

26. प्रश् नपत्र पररिाियन: प्रश् नपत्र पररिाियन िाखाले प्रश् नपत्र पररिाियन (िोिरेिन) गराउँर्दा रे्दहाय 
बिोशिि गनुय पनेछ:- 

(क) कच्चा प्रश् नपत्र सङ्कलन गने िाखाबाट नसलबन्र्दी “क” अवङ्कत खाि बशुझनलन,े  

(ख) कच्चा प्रश् नपत्रको सेट प्राप्त हनुासार् सोको पररिाियनका लानग ववषय ववज्ञ वा 
र्दिको नाि आयोगबाट तोवकएको पर्दानिकारीबाट िनोनयन गराउने,  

(ग) ववषय ववज्ञ वा र्दिको नाि िनोनयन िएपनछ ननिलाई गोप्य रूपिा आिन्त्रण 
गने,  

(घ) प्रश् नहरू पररिाियन गनय ववषय ववज्ञ वा र्दिको रोहवरिा नसलछाप र्दरुुस्त िए 
निएको हेरी िचु ु् का गरी प्रश् नहरू राशखएका खािहरू खो्ने,  

(ङ) प्रत्येक परीिाको लानग प्रश् नपत्र पररिाियन गराउँर्दा एउटा ववषयका सिान स्तरका 
सािान्यतया तीन सेट प्रश् नपत्रहरू तयार गने, गराउन,े  

तर एउटै परीिाको लानग एकिन्र्दा बढी सेट पररिाशियत प्रश् नपत्रहरु 
आवश्यक पने परीिाहरु िस्तै:- सािूवहक छलफल, प्रयोगात्िक परीिा वा 
कभप्यटुर सीप परीिण परीिाका प्रश् नपत्र पररिाियन गराउँर्दा पयायप्त हनुे गरी 
प्रश् नपत्रका सेट तयार गराउन ुपनेछ। 

(च) प्रश् नपत्रको िावषक िदु्धता तर्ा पाठ्यक्रि बिोशिि सबै इकाईका प्रश् नहरू सिावेि 
गने र पाठ्यक्रि बावहरका प्रश् नहरू हटाउने सभबन्ििा ववषय ववज्ञ वा र्दिलाई 
आवश्यक िानकारी गराउन।े 

(छ) प्रश् नपत्र पररिाियनको काि सिाप्त िएपनछ ववषय ववज्ञ वा र्दििारा पाठ्यक्रि 
अनसुार तयार गररएको छ वा छैन रूिू गरी ववषय ववज्ञ वा र्दिको रोहवरिा 
प्रत्येक सेट प्रश् न छुट्टाछुटै्ट नसलबन्र्दी गने। 

27. प्रश् नपत्र पररिाियन गर्दाय ध्यान दर्दनपुने कुराहरू: (१) ववषय ववज्ञ वा र्दिले प्रश् नपत्र पररिाियन गर्दाय 
रे्दहायका कुरािा ध्यान दर्दन ुपनेछिः- 

(क) पाठ्यक्रििा तोवकएको संख्या अनसुार आवश्यक प्रश् नहरूको पररिाियन गने,  

(ख) परीिािा सोनिने प्रश् नहरूिध्ये कनतवटा प्रश् नको उत्तर दर्दन ुपने हो सो कुराको 
अनतररक्त सिय, पूणायङ्क र प्रत्येक प्रश् नको अङ्किार पनन स्पष्ट रूपले उ्लेख गने, 

(ग) पाठ्यक्रििन्र्दा बावहरका प्रश् नहरू नराख् न,े 
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(घ) कच्चा प्रश् नपत्रका सबै सेटका प्रश् नहरु राम्ररी पढ्न,े स्तरहीन प्रश् नहरू हटाउने र 
बाँकी िएका सबै सेटका प्रश् नहरूलाई सबै पाठ्यांि (खण्ि, इकाई) बाट 
पाठ्यक्रििा तोवकएको हकिा सोही अनसुार र नतोवकएको हकिा सिानपुानतक 
रूपिा प्रश् नहरू सिावेि गरी सािान्यतया तीन सेट प्रश् नपत्र तयार गने, 

(ङ) खण्ि (घ) बिोशिि प्रश् न छनोट वा पररिाियन गर्दाय प्रश् न ननिायणकतायले बनाएका 
कच्चा प्रश् नपत्रका ववषयिा अनसूुची-१४ बिोशििको चेकनलष्टिा उ्लेख िए 
बिोशििको पषृ्ठपोषण फाराि िनय आवश्यक रे्दशखएिा िरी प्रश् नपत्र पररिाियन 
िाखािा बझुाउने, 

(च) प्रश् नहरू वववार्दास्पर्द तर्ा दिवविायकु्त नहनुे गरी िावषक रूपले सिेत िदु्ध बनाउन,े 

(छ) प्रश् नहरू कुन कुन इकाई वा पाठ्यांिको हो सोको नभबर प्रश् निा अननवायय रुपिा 
िनाउने, 

(ि) पाठ्यक्रििा तोवकएको सियनित्र उभिेर्दवारले उत्तर लेख् न सक्ने वकनसिको 
प्रश् नहरूको छनोट गने, 

(झ) सभबशन्ित पर्द (शे्रणी वा तह) को स्तरसँग नि्ने वकनसिका प्रश् नहरू िात्र सिावेि 
गने, 

(ञ) र्दििन्र्दा बढी अङ्कका ववषयगत प्रश् नहरूको लानग पूरक प्रश् न सोनिएकोिा सोनिएका 
प्रश् नको प्रत्येक िागको अङ्किार िीक छ वा छैन िाँच गरी पाँच वटा िन्र्दा बढी 
पूरक प्रश् न िएका प्रश् नहरू नराख् ने, 

(ट) रािपत्रावङ्कत प्रर्ि र दितीय शे्रणी (अप्राववनिक) का पर्दको परीिािा सोनिने 
सिालोचनात्िक ववश्लषेण, िानिला ववश्लषेण वा सिस्या सिािान सभबन्िी प्रश् नको 
पाठ्यक्रििा उ्लेख िए अनसुार प्रत्येक िागको छुट्टाछुटै्ट अङ्क वविािन गने। 

(ि) प्रश् नपत्र पररिाियन गर्दाय छोटो सिय अवनििा सान्र्दनियकता सिाप्त हनुे वकनसिका 
प्रश् नहरू नराख् ने, 

(ि) वस्तगुत प्रश् नहरूिा प्रश् न ननिायणकतायले उत्तर उ्लेख गरे नगरेको यवकन गने, 
उ्लेख िएका उत्तर एवि ्सभिाव्य उत्तर िीक छ वा छैन हेरी पररिाियन गने,  

(ढ) प्रश् नहरूलाई पाठ्यक्रि अनसुार सिानपुानतक हनुे गरी निलाउन वा िाषागत रूपिा 
स्तरीय बनाउन आवश्यक िएिा प्रश् नको िनसाय ननबग्रने गरी निलाउने। 

(ण) प्रश् न ननिायणकतायले प्रत्येक प्रश् निा आफ्नो संकेत नभबर लेखे नलेखेको यवकन गने, 
नगरेको िए उ्लेख गररदर्दने। 
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(२) पररिाियन गने कायय सभपन् न िएपनछ त्यस्ता प्रश् नहरू नसलबन्र्दी गररएका खाि 
प्रश् नपत्र पररिाियन िाखा प्रिखुले सरुशित सार् राख्न ुपनेछ। 

28. प्रश् नपत्र िण्िारण गने: (१) पररिाियन िएका प्रश् नपत्रहरू िण्िारण गनय प्रश् नपत्र पररिाियन िाखाले 
प्रश् नपत्र िण्िार (Question Bank) को व्यवस्र्ा गनुय पनेछ। 

(२) प्रश् नपत्रहरू पयायप्त िात्रािा िौनर्दात राख् ने, सरुिा गने र व्यवशस्र्त रूपले िण्िारण 
गने कतयव्य सभबशन्ित िाखा प्रिखुको हनुेछ। 

(३) प्रश् नपत्र पररिाियन गर्दाय तयार िएका पररिाशियत सेटहरु बाहेकका िगेिा प्रश् नहरू 
सिेत िण्िारण गने र सभबशन्ित पर्दको परीिा सभपन्न िएपनछ सभबशन्ित िहािाखा प्रिखुको 
सपुरीवेिणिा िाखा प्रिखुले त्यस्ता िगेिा प्रश् नहरु िु् याउने व्यवस्र्ा गनुय पनेछ। 

(४) उपर्दफा (२) बिोशिि िण्िारण गररएका प्रश् नपत्रहरू आवश्यकता अनसुार सिय-
सियिा पररिाियन गरी पनुिः प्रयोग गनय सवकनेछ।  

(५) र्दफा २६ बिोशिि प्रश् नपत्र पररिाियन गर्दाय सो िन्र्दा अगानि पररिाियन िई िौनर्दात 
रहेका पररिाशियत प्रश् नपत्रका सेटलाई सिेत कच्चा प्रश् नपत्र सरह िानी पररिाियन गराई 
अध्यावनिक गरी राख् न ुपनेछ। 

(६) प्रश् नपत्र िण्िारण सभबन्ििा सभबशन्ित िाखा प्रिखुले रे्दहायका काययहरू गनुय पनेछ:- 

(क) पररिाशियत प्रश् नपत्रका सेटहरू नसलबन्र्दी अवस्र्ािा बझु् ने,  

(ख) प्रश् नपत्रका सेटहरू ववषय अनसुार सङ्केत शचन्ह राखी रशिष्टरिा चढाउने र त्यस्ता 
प्रश् नपत्रका सेटहरू िण्िारिा सरुशित राख् न,े 

(ग) प्रश् नपत्र िण्िारिा रहेका प्रश् नहरू पाठ्यक्रि पररवतयन िएिा वा अन्य अवस्र्ािा 
सिेत आवश्यकता अनसुार पनुरावलोकन गराउने,  

(घ) पनुरावलोकन गनय खोनलएका प्रश् नपत्रहरू पनुरावलोकन गरी सकेपनछ छुट्टाछुटै्ट 
नसलबन्र्दी खाि िण्िारण गनय शिभिा नलने,  

(ङ) प्रश् नपत्र पररिाियन गर्दाय ववषय ववज्ञ वा र्दिले आयोगको ननरे्दिनको पालना गरेको 
नरे्दशखएिा सोको व्यहोरा आयोग सिि पेि गने। 

29. प्रश् नपत्रहरूको छपाई: प्रश् नपत्रको छपाई सभबन्िी काि गर्दाय रे्दहाय अनसुार गनुय गराउन ुपनेछिः- 

(क) सभबशन्ित िाखा प्रिखुले पररिाियन िई िण्िारण िएका प्रश् नपत्रका सेटहरू िध्ये 
नलशखत परीिािा प्रयोग गररने प्रश् नपत्रका सेट अध्यिबाट छनोट गराउने, 

(ख) छनोट िएको नसलबन्र्दी प्रश् नपत्रको सेट टाइप वा छपाई गने प्रयोिनको लानग 
खो्न ुअशघ सो काििा खवटएका कियचारीहरुले िचु ु् का गने, 
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(ग) पररिाशियत प्रश् नहरू टाइप लगायतका काि गर्दाय सभबशन्ित अनिकृतलाई दिवविा 
लागेिा आयोग वा आयोगले तोकेको व्यशक्तसँग सभपकय  राखी यवकन गनय लगाउन,े 

(घ) िनोवैज्ञाननक परीिण सभबन्िी प्रश् न टाइप गर्दाय प्रश् नको िाव नववग्रने गरी र्दरुुस्त 
टाइप गने,  

(ङ) तयार िएका िूल प्रश् नहरु सशचवले तोकेको िाउँ र तोकेको कियचारीबाट आवश्यक 
प्रनत सेटहरू तयार गरी प्रश् नपत्र राशखएको खािको बावहर सेवा, सिूह, उपसिूह, 
शे्रणी वा तह, पर्द, ववषय, परीिा निनत तर्ा वस्तगुत प्रश् नपत्रको हकिा A, B, C, D  
वा क, ख, ग, घ के िा आिाररत छ सो सिेत उ्लेख गने, 

(च) काि नलाग् ने कागिात, कावयन पेपर आदर्द िहािाखा प्रिखुको रोहवरिा िलाउने,  

(छ) आवश्यक प्रनत प्रश् नपत्रहरू छपाई गरी परीिा केन्र अनसुार नसलबन्र्दी गरी परीिा 
हनुे दर्दनिा केन्राध्यिलाई उपलब्ि गराउने, 

(ि) आयोग िातहतका कायायलयिा सञ् चालन हनुे परीिाका लानग केन्रीय प्रनतनननि 
िाफय त अनसूुची-१५ बिोशििको पत्र सार् प्रश् नपत्र पिाउने र कायायलय प्रिखु वा 
ननिले तोकेको कियचारी तर्ा केन्रीय प्रनतनननिको रोहवरिा खण्ि (च) बिोशिि 
छपाई गने व्यवस्र्ा गने, 

(झ) प्रश् नपत्र छपाई काययिा संलग् न पर्दानिकारी, ववषय ववज्ञ वा र्दि वा कियचारी परीिा 
िरुु िएको तीस निनेट नहनु्िेलसभि सबै एकै िाउँिा बस् ने, कुनै व्यशक्त िेट गनय 
आएिा एक्लै िेट नगने, टेनलफोन, िोबाइल फोन र इिेल इन्टरनेटको प्रयोग 
नगने र गनै पने अवस्र्ा िएिा एक्लै नगने नगराउन,े 

(ञ) प्रश् नपत्र छपाई काययिा संलग् न िएको कियचारीहरूलाई परीिािा नखटाउने। 

पररच्छेर्द - ६ 

नलशखत परीिा सभबन्िी व्यवस्र्ा 

30. नलशखत परीिा सञ् चालन गने कायायलयहरू: (१) आयोगका रे्दहायका कायायलयहरूले आयोगबाट 
नलइने संघीय ननिािती सेवा, स्वास््य सेवा र संघीय संसर्द सेवाका रे्दहायका शे्रणी वा तहका 
परीिाहरू सञ् चालन गनेछन:्- 

(क) केन्रीय कायायलय - प्राववनिक तर्ा अप्राववनिक र्दबैुतफय का रािपत्रावङ्कत प्रर्ि शे्रणी, 
अनिकृतस्तर एघारौं तह, रािपत्रावङ्कत दितीय शे्रणी, अनिकृतस्तर नवौं, आिौं एवि ्
सातौं तह र खण्ि (ख) र (ग) िा उ्लेख िए बाहेकका पर्दका परीिाहरू, 
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(ख) रािपत्रावङ्कत प्रर्ि शे्रणीको कायायलय प्रिखु हनुे कायायलय- रािपत्रावङ्कत ततृीय शे्रणी 
(अप्राववनिक) को प्रर्ि र दितीय चरणको नलशखत परीिा, शििा सेवा अन्तगयत 
ववद्यालय ननरीिक र ववववि सेवा अन्तगयत िवहला ववकास अनिकृत, प्राववनिक तर्ा 
अप्राववनिकतफय का रािपत्र अनवङ्कत प्रर्ि शे्रणी, सहायकस्तर पाँचौ तह, रािपत्र 
अनवङ्कत दितीय शे्रणी, सहायकस्तर चौर्ौं तह र शे्रणी ववहीन पर्दका परीिाहरू, 

(ग) रािपत्रावङ्कत दितीय शे्रणीको कायायलय प्रिखु हनुे कायायलय- अप्राववनिकतफय  िाखा 
अनिकृत वा सो सरहको प्रर्ि चरणको नलशखत परीिा, रािपत्र अनवङ्कत प्रर्ि 
शे्रणी, सहायकस्तर पाँचौं तह, रािपत्र अनवङ्कत दितीय शे्रणी, सहायकस्तर चौर्ो 
तह र प्राववनिकतफय  आयोगले सिय सियिा तोकेको रािपत्र अनवङ्कत प्रर्ि शे्रणी, 
रािपत्र अनवङ्कत दितीय शे्रणी तर्ा शे्रणी ववहीन पर्दका परीिाहरू। 

(२) संघीय ननिािती सेवाको सेवा, सिूह वा उपसिूह पररवतयन गनयका लानग उभिेर्दवारको 
उपयकु्तताको ववषयिा नलइने नलशखत परीिा, रािपत्रावङ्कत ततृीय शे्रणी, अनिकृतस्तर छैिौं वा सो 
िन्र्दा िानर्का पर्दको हकिा आयोगको केन्रीय कायायलयबाट र रािपत्र अनवङ्कत वा सहायकस्तरका 
पर्दको लानग नलइने नलशखत परीिा रािपत्रावङ्कत प्रर्ि शे्रणीको कायायलय प्रिखु िएका कायायलयबाट 
सञ्चालन हनुेछ। 

(३) सरुिा ननकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगदित संस्र्ाका सेवाका ववनिन्न शे्रणी 
वा तहका पर्दहरूको नलशखत परीिा आयोगको केन्रीय कायायलयले सञ्चालन गनेछ र त्यस्तो 
परीिा आयोगले आवश्यकता अनसुार िातहतका कायायलयले सञ्चालन गने गरी तोक्न सक्नेछ। 

(४) अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय ननिािती सेवािा सरुवा वा बढुवा गर्दाय वा कुनै 
प्ररे्दिको ननिािती सेवाको पर्दबाट संघीय ननिािती सेवाको पर्दिा वा संघीय ननिािती सेवाको 
पर्दबाट प्ररे्दि ननिािती सेवाको पर्दिा सेवा पररवतयन वा स्र्ानान्तरण गर्दाय उभिेर्दवारको 
उपयकु्तताको ववषयिा नलइने नलशखत परीिा आयोगको केन्रीय कायायलयबाट सञ्चालन हनुेछ।   

(५) यस र्दफा बिोशििको अनिकार िेत्रिा आयोगले सिय-सियिा हेरफेर तर्ा र्पघट 
गनय सक्नेछ। 

31. नलशखत परीिाको व्यवस्र्ापन: (१) नलशखत परीिा काययक्रि तय गर्दाय परीिा िवनको उपलब्िता, 
कच्चा प्रश् नपत्र सङ्कलन, प्रश् नपत्र पररिाियन गनय लाग् ने सिय लगायतका ववषयहरुलाई ववचार गनुय 
पनेछ। 

(२) नलशखत परीिा सञ् चालन गने शिभिेवारी िएको सभबशन्ित िाखा वा कायायलयले 
नलशखत परीिा सञ् चालन गनय रे्दहाय बिोशििको व्यवस्र्ा गनुय पनेछ:- 
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(क) र्दरखास्त स्वीकृत िएका उभिेर्दवार र अस्वीकृत िएका उभिेर्दवारको नािावली 
तयार गरी आयोगको वेव साइटिाफय त सावयिननक गने, 

(ख) र्दरखास्त दर्दने उभिेर्दवारको अशन्ति स्वीकृत नािावली तयार गने,  

(ग) उभिेर्दवारको संख्याको आिारिा परीिा िवनको व्यवस्र्ा गने,  
तर सरुिा ननकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा तर्ा संगदित संस्र्ाको परीिा 
व्यवस्र्ापन गर्दाय सभबशन्ित ननकायबाट ननयिावलीको ननयि १६ को उपननयि 
(२) वा (३) बिोशिि स्वीकृत नािावली प्राप्त गरी परीिा केन्रको व्यवस्र्ापन 
गने, 

(घ) नलशखत परीिा सञ् चालनको लानग आवश्यक पने हाशिरी कपी, उत्तरपशुस्तका 
लगायत अन्य सािग्रीको व्यवस्र्ा गने, 

(ङ) उभिेर्दवारको संख्याको आिारिा रे्दहाय बिोशिि िनिशक्त व्यवस्र्ा गनुय पनेछ:- 

(१) परीिा सञ् चालन गने प्रत्येक कायायलयिा एक िना परीिा ननयन्त्रक तोक्ने, 

(२) प्रत्येक परीिा केन्रका लानग एकिना केन्राध्यि र एकिना उपकेन्राध्यि 
तोक्न,े 

(३) सबै प्रश् नको उत्तर एउटै उत्तरपशुस्तकािा दर्दनपुने नलशखत परीिाका लानग 
सािान्यतया तीस िनासभि उभिेर्दवारका लानग एकिना सहायक 
केन्राध्यि र प्रश् नको अलग-अलग उत्तरपशुस्तका रहने नलशखत परीिाका 
लानग पच्चीस िनासभि उभिेर्दवारका लानग एक िना सहायक केन्राध्यि 
तोक्न,े 

(४) सािान्यतयािः पन्र िनासभि उभिेर्दवारका लानग एकिना ननरीिक तोक्न।े  

  तर यसरी व्यवस्र्ा गर्दाय सभिव िएसभि एक कोिािा कभतीिा 
र्दईु िना ननरीिक राख् ने। पन्र िना िन्र्दा कि परीिार्ी िएिा वा किा 
कोिाको ििता कि िई एक कोिािा र्दईुिना ननरीिक नपगु हनुे अवस्र्ा 
िएिा त्यस्तो कोिािा ननरीिकको काि सिेत सहायक केन्राध्यिले गने 
व्यवस्र्ा निलाउने। 

(५) परीिाका लानग आवश्यक सािग्री, आसन व्यवस्र्ा (नसटप्लान) आदर्दको 
व्यवस्र्ा निलाउन प्रत्येक परीिा केन्रिा एकिना सिन्वयकताय तोक्न,े 

(६) परीिा िवनिा आवश्यक सरुिाको लानग प्रहरीको व्यवस्र्ा निलाउने, 
वविेष पररशस्र्नत आईपरेिा सभबशन्ित कायायलय प्रिखुले आवश्यकता 
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अनसुार र्प िनिशक्त एवि ्सरुिाको यर्ोशचत प्रबन्ि गने र यसरी गररएको 
वविेष प्रवन्ििा िएको खचयको सिर्यन केन्रीय कायायलयबाट गराउने, 

(७) एउटा परीिा केन्रको लानग आवश्यकता अनसुार बढीिा तीन िनासभि 
कायायलय सहयोगी तोक्ने। 

(३) नलशखत परीिा सञ्चालन गर्दाय एक स्र्लिा सािान्यतया चार सय िन्र्दा बढी उभिेर्दवार 
राखी परीिा सञ्चालन गररने छैन। यसैगरी एउटा परीिा केन्रिा सािान्यतया र्दईु सय िना िन्र्दा 
वढी उभिेर्दवार राशखने छैन। 

तर परीिा कोिाको ििताका आिारिा सो िन्र्दा बढी वा घटी उभिेर्दवारका लानग परीिा 
केन्र तोक्न र उभिेर्दवार संख्या र्दईु सयिन्र्दा बढी िएको अवस्र्ािा छुटै्ट परीिा केन्र तोक्न 
वािा पने छैन। 

(४) रािपत्रावङ्कत पर्दको नलशखत परीिािा उपलब्ि िएसभि उप-केन्राध्यि र सहायक 
केन्राध्यि सिेत रािपत्रावङ्कत कियचारीलाई खटाउन ुपनेछ। 

(५) परीिािा खटाइएका केन्राध्यिलाई अनसूुची-१६ बिोशििको ढाँचािा ननयशुक्तपत्र 
दर्दन ुपनेछ। अन्य खवटएका िनिशक्तको िानकारीका लानग सो पत्रको प्रनत कायायलयको उपयकु्त 
स्र्ानिा टाँस गनुय पनेछ। खवटएको िनिशक्तलाई आवश्यकतानसुार परीिािा खटाइएको िानकारी 
एस.एि.एस. िाफय त पनन दर्दन सवकनछे। 

(६) परीिा सञ् चालन गने कायायलयले परीिािा खवटने कियचारीलाई अनसूुची-१७ को 
ढाँचािा पररचयपत्र दर्दने व्यवस्र्ा निलाउन ुपनेछ। पररचयपत्रिा कियचारीले पालना गनुयपने ितयहरू 
उ्लेख हनुछे। 

(७) परीिा सञ् चालनका लानग कियचारी खटाउँर्दा आयोगका कियचारीहरूबाट नपगु हनु े
िएिा अन्य सरकारी कायायलय, सावयिननक संस्र्ा वा परीिा केन्र रहेको संस्र्ाको िनिशक्त वा 
अनििखुीकरण गररएका अन्य िनिशक्त सिेत खटाउन सवकनेछ।त्यसरी खवटने िनिशक्तको 
पररचयपत्र वा नागररकताको प्रनतनलवप पेस गनय लगाउन ुपनेछ। 

(८) आयोगको अध्यिले तोकेका पर्दानिकारीहरुबाट परीिा सचुारु रूपले सञ् चालन िए 
निएको सभबन्ििा आवश्यकता अनसुार ननगरानी हनु सक्नेछ। त्यस्तै केन्रीय कायायलय र 
काििािौं कायायलयको हकिा सशचव वा सशचवले तोकेका सहसशचवहरुले र िातहतका अन्य 
कायायलयको हकिा कायायलय प्रिखुले तोकेको कियचारीले सपुररवेिण गनय सक्नेछन।् 

(९) उपर्दफा (8) बिोशिि सपुररवेिक खटाउँर्दा केन्रीय कायायलय र काििािौं 
कायायलयको हकिा कभतीिा र्दईुवटा परीिा िवनका लानग एक िनाका र्दरले खटाउन ुपनेछ। 
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आयोग िातहतका अन्य कायायलयको हकिा प्रिखु शि्ला अनिकारी सिेतलाई सपुररवेिकको 
रूपिा खटाउन ुपनेछ। 

(१०) नलशखत परीिािा केन्राध्यि खटाउँर्दा सािान्यतया परीिा हनुे शे्रणी वा तहिन्र्दा 
कभतीिा एकतह िानर्को अनिकृत कियचारीलाई तोक्न ुपनेछ। 

तर रािपत्रावङ्कत शे्रणीको कुनै पर्दको परीिाको हकिा सिान शे्रणीको कियचारीलाई 
केन्राध्यििा खटाउन बािा पने छैन।  

(११) आयोगबाट नलइने नलशखत परीिा सञ्चालनका लानग रे्दहाय बिोशिि व्यवस्र्ा गनुय 
पनेछ:- 

(क) उभिेर्दवारले एक आपसिा सर-स्लाह गनय नसक्ने गरी उभिेर्दवारको 
सिावेिी सिूह र ऐशच्छक प्राशज्ञक ववषय हनुे परीिा िए सो सिेत छुट्याई 
सोको वणायनकु्रि वा रोल नभबरको क्रिसंख्या वा िोर वविोर क्रिसंख्या वा 
िास्टर आई.िी. अनसुार परीिा िवनिा आसनको व्यवस्र्ा (नसटप्लान) गने, 

(ख) प्रत्येक कोिािा रहने उभिेर्दवारहरुको नािर्र, रोल नभबर र आसनको 
व्यवस्र्ा (नसटप्लान) कोिा बावहर स्पष्ट रे्दशखने गरी टाँस गने, 

(ग) उभिेर्दवारहरुलाई परीिा िवनिा प्रवेि गराउन परीिा िरुु हनुिुन्र्दा तीस 
निनेट अगानि ध्वनन संकेतिारा सूचना गने, 

(घ) उभिेर्दवारहरु आ-आफ्नो नसटिा बनससकेपनछ ननरीिकले उत्तरपशुस्तका 
ववतरण गने, 

32. उत्तरपशुस्तका सभबन्िी व्यवस्र्ा: (१) ववषयगत तर्ा वस्तगुत परीिाका उत्तरपशुस्तकाको ढाँचा 
ननयिावलीको ननयि २६ िा उ्लेख िए बिोशिि हनुेछ। 

(२) ववषयगत परीिाको उत्तरपशुस्तका रे्दहाय बिोशििको पषृ्ठसंख्यािा बनाउन ुपनेछ।  

(क) तीन घण्टा वा सो िन्र्दा बढी अवनिको परीिाका लानग - वाह्र पाना 

(ख) तीन घण्टा िन्र्दा कि अवनिको र प्रत्येक खण्ि वा प्रत्येक प्रश् नको छुट्टाछुटै्ट 
उत्तरपशुस्तका प्रयोग हनुे परीिाका लानग- छ पाना 

(३) उत्तरपशुस्तका र्प गनय नपाउने गरी तोवकएको परीिािा बाहेक उत्तर लेख् न नपगु 
िएिा उभिेर्दवारलाई र्प उत्तरपशुस्तका उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

33. सपुरीवेिकको काि, कतयव्य र अनिकार: नलशखत परीिा सञ् चालन गने सभबन्ििा सपुररवेिकको 
काि, कतयव्य र अनिकार रे्दहाय बिोशिि हनुेछ: 

(क) परीिा ियायदर्दत ढंगले सञ्चालन िए निएको सपुरीवेिण गने, 
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(ख) परीिा केन्रिा खवटएका िनिशक्तको उपशस्र्नतको अनगुिन गने, 

(ग) परीिा केन्रको सरुिा प्रवन्िको अनगुिन गने, 

(घ) परीिा केन्रिा कुनै सिस्या आइपरेिा तत्काल सिािानको लानग केन्राध्यिलाई 
आवश्यक सझुाव तर्ा ननरे्दिन दर्दन,े 

(ङ) सपुरीवेिण गरेको परीिा केन्रिा दर्दइएको ननरे्दिन वा सझुावका ववषयिा परीिा 
सञ् चालन गने िाखा वा कायायलयलाई िानकारी दर्दन।े 

34. परीिा ननयन्त्रकको काि, कतयव्य र अनिकार: नलशखत परीिा सञ् चालन गने सभबन्ििा परीिा 
ननयन्त्रकको काि, कतयव्य र अनिकार रे्दहाय बिोशिि हनुेछ:- 

(क) परीिािा खवटने िनिशक्तको व्यवस्र्ापन गने, 

(ख) परीिािा आवश्यक पने स्रोत सािन व्यवस्र्ापन गने, 

(ग) परीिािा आवश्यक सरुिा प्रबन्ि निलाउने,  

(घ) परीिाको गोपनीयता कायि गने गराउने, 

(ङ) परीिा सञ् चालनका क्रििा आइपरेका सिस्या सिािान गने,  

(च) परीिािा उपशस्र्त उभिेर्दवारको वववरण अनलाइन प्रणालीिा प्रववष्ट गने गराउने, 
र 

(छ) परीिासँग सभबशन्ित अन्य आवश्यक कायय गने। 

35. केन्राध्यिको काि, कतयव्य र अनिकार: परीिा केन्रिा नलशखत परीिा सञ् चालनको लानग  
केन्राध्यि पूणय शिभिेवार हनुेछ। परीिा सञ् चालनका लानग केन्राध्यिको काि, कतयव्य र 
अनिकार रे्दहाय बिोशिि हनुेछ:- 

(क) परीिा िरुु हनुे सियिन्र्दा कभतीिा एक घण्टा अगावै आवश्यक प्रश् नपत्र सवहत 
परीिा केन्र पगु् न,े 

(ख) सबै उत्तरपशुस्तकाको िखुपषृ्ठको नछदरत रेखा (Perforated Line) को र्दवैुनतर पने 
गरी र्दस्तखत गने वा र्दस्तखतको छाप लगाउने,  

(ग) परीिा सञ्चालन काययिा खवटएका उपकेन्राध्यि, सहायक केन्राध्यि र 
ननरीिकहरूको अनसूुची-१८ बिोशििको ढाँचािा काययवविािन र खटनपटन गरी 
आवश्यक ननरे्दिन दर्दने, 

(घ) परीिािा खवटने िनिशक्तलाई कायायलयबाट उपलब्ि गराइएको पररचयपत्र परीिा 
अवनििर अननवायय रूपिा लगाउन ननरे्दिन दर्दन,े  
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(ङ) परीिा िरुु हनुिुन्र्दा तीस निनेट अगावै ननरीिकलाई परीिा कोिािा आवश्यक 
संख्यािा उत्तरपशुस्तका सवहत खटाउने। परीिा कोिािा ननिायरण गररएका ननरीिक 
नपगु हनुे िएिा सहायक केन्राध्यिलाई ननरीिकको सिेत काि गनय लगाउने, 

(च) प्रश् नपत्रको नसलबन्र्दी खाि परीिा िरुु हनुिुन्र्दा बढीिा पन्र निनेट अगानि उप-
केन्राध्यि, सहायक केन्राध्यि एवि ्सिन्वयकताय सिेतको रोहवरिा िचु ु् का 
गरी नसलवन्र्दी खािको लाहाछाप ननबग्रने गरी वकनाराबाट खो्ने, 

(छ) प्रश् नपत्रको नसलबन्र्दी खाि खोनलसकेपनछ वस्तगुत परीिाका A, B, C, र D सेटलाई 
क्रििा ववतरण गने गरी सबै सेटबाट प्रश् नपत्र निसाउन बाँकी िए निसाई तयार 
गने, 

(ि) खण्ि (झ) बिोशिि वस्तगुत प्रश् नपत्रहरू निसाई सकेपनछ वस्तगुत वा ववषयगत 
प्रश् नपत्रहरू परीिा कोिािा रहने परीिार्ीको संख्या बरावर छुट्याई सोको 
अनिलेख बनाई सहायक केन्राध्यिलाई बझुाउने र परीिा िरुु हनुिुन्र्दा अगानि 
परीिा कोिािा पगु् ने गरी पिाउने, 

(झ) परीिा िरुु िएपनछ सबै कोिािा गई ननरीिण गने र ननरीिण काययलाई ननरन्तरता 
दर्दने, 

(ञ) परीिा सञ् चालनिा कुनै कदिनाई िएिा तत्काल सिािान गने, 

(ट) परीिार्ीको प्रवेिपत्र र उत्तरपशुस्तकािा लेखेको नाि, र्र, र्दस्तखत, फोटो आदर्द 
ननिड्ने िनी सहायक केन्राध्यिले सूचना गरेिा सोको तत्काल सिािान गने, 

(ि) कुनै उभिेर्दवारले परीिा केन्रिा ऐनको र्दफा ४० बिोशिि अननयनित कायय गरेिा 
वा त्यस्तो कायय गने उद्योग गरेिा केन्राध्यिले ननिलाई तत्काल परीिाबाट 
ननष्कािन गने र परीिा सवकएपनछ सोको प्रनतवेर्दन परीिा सञ्चालन गने िाखा 
वा सभबशन्ित कायायलयिा दर्दने, 

(ि) परीिािा खवटएको कुनै िनिशक्त परीिा िरुु हनुे सियसभि उपशस्र्त निएिा 
वा आफ्नो कतयव्य पालना नगरेिा त्यस्ता िनिशक्तलाई कािबाट हटाई वैकश्पक 
व्यवस्र्ा गरी ननिलाई परीिा केन्रबाट ननष्कािन गरी सो दर्दनको पाररश्रनिक 
सिेत नदर्दन,े 

(ढ) परीिा सभपन् न िएपनछ परीिार्ीले बझुाएका उत्तरपशुस्तका परीिार्ीको रोल नभबर 
र नाि र्र रूिू गरी प्रत्येक कोिाका सहायक केन्राध्यि वा ननरीिकबाट संख्या 
गन्ती गरी छुट्टाछुटै्ट बझु् ने व्यवस्र्ा निलाउने, 
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(ण) उत्तरपशुस्तकाहरू खाि वा रै्लोिा नसलबन्र्दी गरी केन्राध्यिको नािको वा 
आयोगले उपलव्ि गराएको नसलछाप लगाउने र अनसूुची-१९ बिोशििको 
नसलबन्र्दी िचु ु् कािा नसलछाप संख्या र सिय सिेत उ्लेख गरी केन्राध्यि, 
उप-केन्राध्यि, सहायक केन्राध्यि र सिन्वयकताय सिेतले रै्लाको िोनी िोनीिा 
अननवायय रूपिा र्दस्तखत गने, गराउने, 

(त) उत्तरपशुस्तकाको नसलबन्र्दी पोका परीिा सञ्चालन गने िाखा वा कायायलयिा 
बझुाउने। 

(र्) उपकेन्राध्यि, सहायक केन्राध्यि, सिन्वयकताय र ननरीिकले परीिा 
सञ् चालनका क्रििा गनुयपने कायय िीकसँग गरे नगरेको ननरन्तर सपुररवेिण गने 
र नगरेको अवस्र्ािा तत्काल गनय लगाउने। 

(र्द) सहयोगी लेखक खटाइएको परीिार्ीको लानग छुटै्ट कोिाको व्यवस्र्ा गरी ननयनित 
ननरीिण गने। 

(ि) परीिालाई ियायदर्दत र व्यवशस्र्त रुपिा सञ्चालन गनय आवश्यक अन्य कायय गने। 

36. उप-केन्राध्यिको काि, कतयव्य र अनिकार: केन्राध्यिको ननरे्दिन र ननयन्त्रणिा उप-केन्राध्यिले 
रे्दहाय बिोशििको काययहरू गनुय पनेछ:- 

(क) केन्राध्यिको अनपुशस्र्नतिा केन्राध्यि िई कायय गने, 

(ख) कुनै सहायक केन्राध्यिको अनपुशस्र्नतिा ननिको शिभिेवारी ननवायह गने,  

(ग) सहायक केन्राध्यि तर्ा ननरीिकको कािको ननरीिण गने, 

(घ) सिन्वयकतायलाई आसन व्यवस्र्ा निलाउन आवश्यक सहयोग गने, 

(ङ) परीिा कोिाको ननरन्तर ननरीिण गने र परीिा सञ् चालनिा केन्राध्यिलाई 
आवश्यक सहयोग गने र अनसूुची-२०  बिोशििको परीिार्ीको उपशस्र्नत र 
सिावेिी वववरण सङ्कलन गने, 

(च) केन्राध्यिको ननरे्दिन बिोशिि अन्य कायय गने, र 

(छ) परीिा सभपन् न िएपनछ सबै उत्तरपशुस्तकाहरू रुिू गरी नसलबन्र्दी गने काययिा 
केन्राध्यिलाई सहयोग गने र प्रिाशणत सिेत गने। 

37. सहायक केन्राध्यिको काि, कतयव्य र अनिकार: केन्राध्यि तर्ा उपकेन्राध्यिको ननरे्दिन र 
ननयन्त्रणिा रही सहायक केन्राध्यिले रे्दहाय बिोशििका काययहरू गनुय पनेछ:- 

(क) परीिार्ीका लानग ववतरण गनय तयार गररएका प्रश् नपत्र केन्राध्यिबाट बशुझनलई 
ननदर्दयष्ठ कोिािा पगु्न,े 



35 

(ख) परीिार्ीले उत्तरपशुस्तकाको ननदर्दयष्ट िाउँिा आफ्नो नाि, र्र, रोल नभबर, ववषय, 
ववज्ञापन नभबर, सेवा, सिूह तर्ा सिावेिी सिूहको वकनसि, निनत र अन्य 
आवश्यक वववरणहरू िरी र्दस्तखत गररसकेपनछ परीिार्ीको प्रवेिपत्रको र्दस्तखत 
तर्ा फोटो नििाई सो वववरण निलेिा उत्तरपशुस्तकाको िखुपषृ्ठको नछदरत रेखाको 
र्दवैुनतर पने गरी र्दस्तखत गने। सो वववरण र्दरुुस्त ननिलेिा केन्राध्यि सिि 
पेि गरी ननकासा िए बिोशिि गने, 

(ग) सहायक केन्राध्यिले खण्ि (ख) बिोशिि र्दस्तखत गर्दाय ववज्ञापन नभबर, नाि, 
रोल नभबर, ववषय वा पत्र, वस्तगुत प्रश् नको हकिा "वक" तर्ा ववषयगत प्रश् नको 
हकिा खण्ि वा प्रश् न नभबर आदर्दिा रुिू गरी र्दस्तखत गनुय पनेछ। 

तर ओ.एि.आर. प्रणालीका उत्तरपशुस्तकािा ननिायररत स्र्ानिा र्दस्तखत 
गने बाहेक अन्यत्र रेिा लगाउन वा कुनै कुरा लेख् न हुँरै्दन। 

(घ) परीिा िरुु िएपनछ ननिायररत सियसभि परीिार्ीलाई परीिा कोिा बावहर िान 
नदर्दने र सो सियपनछ िौचालय प्रयोिनको लानग बावहर िान ुपने िएिा गएको 
र आएको सियको अनिलेख राख्न,े 

(ङ) परीिाको ननिायररत सिय सिाप्त िएपनछ उभिेर्दवारको उत्तरपशुस्तकाको प्रत्येक 
पानािा खाली छोनिएको स्र्ानिा पनछ र्प् न ननि्ने गरी काटी दर्दने र वस्तगुत 
परीिा हनुेिा उत्तर नलेखेको खाली कोिा काट्न,े  

(च) केन्राध्यि वा उप-केन्राध्यिलाई परीिाको अशन्ति चरणसभिका काययहरूिा 
आवश्यक सहयोग परु् याउन,े  

(छ) उत्तरपशुस्तकािा िसी फरक गरेको वा उत्तरपशुस्तका र्प गरेकोिा सो व्यहोरा 
उत्तरपशुस्तकािा नै प्रिाशणत गने, 

(ि) आफ्नो शिभिािा रहेका परीिा कोिाको परीिार्ीले बझुाएका उत्तरपशुस्तका गन्ती 
गरी केन्राध्यि वा उपकेन्राध्यिलाई बझुाउने र उत्तरपशुस्तका राशखएको 
नसलबन्र्दी खाि वा पोका प्रिाशणत गने। 

(झ) केन्राध्यि र उपकेन्राध्यिको ननरे्दिन बिोशिि अन्य कायय गने।  

38. सिन्वयकतायको काि, कतयव्य र अनिकार: केन्राध्यि तर्ा उपकेन्राध्यिको ननरे्दिन र ननयन्त्रणिा 
रही सिन्वयकतायले रे्दहाय बिोशििका कािहरू गनुय पनेछ:- 

(क) केन्राध्यि तर्ा उपकेन्राध्यिको ननरे्दिनिा परीिार्ीको आसन व्यवस्र्ा 
(नसटप्लान) हाशिरी फारािको क्रि अनसुार वणायनकु्रि, िास्टर आइ.िी. वा रोल 
नभबरको िोर नबिोरको आिारिा निलाउने। 
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(ख) प्रत्येक परीिा कोिा बावहर सो कोिािा रहने उभिेर्दवारको रोल नभबर तर्ा नाि, 
र्र िएको वववरण टाँस गने। 

(ग) आवश्यक संख्यािा उत्तरपशुस्तका र अन्य आवश्यक सािग्री बझुी परीिा केन्रिा 
लैिाने। 

(घ) केन्राध्यिको ननरे्दिन अनसुार परीिािा खवटएका कियचारीहरूलाई परीिा कोिािा 
पिाउने। 

(ङ) परीिार्ीको र्दईु प्रनत हाशिरी उिाउन ननरीिकलाई सभबशन्ित कोिाको हाशिरी 
फाराि शिभिा दर्दने।  

(च) आफ्नो परीिा केन्रिा खवटएका कियचारीहरूको रै्दननक हाशिरी उिाउने। 

(छ) परीिाको काययक्रि सभपन् न िएपनछ केन्राध्यि लगायतका परीिािा खवटएका 
सबै कियचारीहरूलाई पाररश्रनिक ववतरण गनय अनसूुची-२१ को ढाँचािा िरपाई 
तयार गने र परीिा केन्रिै पाररश्रनिक ववतरण गरी सोको वववरण केन्राध्यिबाट 
प्रिाशणत गराई सियिै पेश्की फर्छ्यौट गने।  

(ि) परीिा काययक्रि सभपन् न िएपनछ प्रयोगिा नआएका उत्तरपशुस्तका लगायतका 
परीिा सािग्री परीिा सञ् चालन गने िाखा वा कायायलयिा वफताय बझुाउने। 

39. ननरीिकको काि, कतयव्य र अनिकार: परीिािा खवटएका ननरीिकहरूले रे्दहाय बिोशििका 
काययहरू गनुय पनेछ:- 

(क) प्रवेि घण्टी लाग् निुन्र्दा पवहले सभबशन्ित कोिािा िाने, 

(ख) परीिार्ी नसटिा बनससकेपनछ प्रवेिपत्र हेरी उत्तरपशुस्तका ववतरण गने र र्दईु प्रनत 
हाशिरी फाराििा हाशिरी गराउने, 

(ग) उत्तरपशुस्तका ववतरण गररसकेपनछ परीिार्ीले पालना गनुयपने रे्दहायका कुराहरूको 
िानकारी दर्दनेिः- 

(१) उत्तरपशुस्तकाको ननरे्दशित स्र्ानहरूिा खलुाउन ुपने वववरणहरू अननवायय 
रूपले लेख् न,े 

(२) उत्तरपशुस्तकािा आफूलाई शचनाउने कुनै पनन प्रकारको सङ्केत वा शचन्ह 
नलेख् न,े लेखेको पाइएिा परीिा रद्द हनुसक्ने, 

(३) र्प उत्तरपशुस्तकािा नाि, रोल नभबर वा आफूलाई शचनाउने कुनै सङ्केत 
वा शचन्ह लेख् न नहनु,े 
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(४) उत्तरपशुस्तकािा कालो िसी िएको कलि वा िटपेनले िात्र लेख्न ुपने, 

(५) परीिा कोिािा कुनै पसु्तक, कापी, वटपोट तर्ा अन्य असभबशन्ित वस्त ु
्याउन वा सार्िा राख् न नहनु,े 

(६) िोवाइल आदर्द सञ् चारका सािन सार्िा राख् न नपाउने, परीिा नसवकएसभि 
त्यस्तो सािन सार्िा राखेिा परीिा हलबाट ननष्कािन गरी र्प कारवाही 
गनय सवकन,े 

(७) परीिा अवनििर एक आपसिा कुरा गनय नपाइने, 

(८) नाि, रोल नभबर आदर्द वववरण लेखेको किर पषृ्ठको पछानि उत्तर वा 
अन्य व्यहोरा लेख् न नहनु,े 

(९) प्रश् नपत्रिा अस्पष्ट अिर िई वा परीिा सभबन्िी कुनै कुरा सोध्न ुपरेिा 
अनिुानसत रूपबाट सोध्न ुपने, र 

(१०) उत्तरपशुस्तकाको बावहरी पषृ्ठिा लेशखएका ननरे्दिनहरू अध्ययन गने र सोको 
पूणय पालना गनुयपने। 

(घ) आफ्नो शिभिाको कोिािा परीिार्ीले आपसिा कुराकानी एवि ्अन्य कुनै अनशुचत 
कायय गनय नपाउने गरी ननगरानी राख् ने, 

(ङ) सिावेिी सिूहको उपशस्र्त र अनपुशस्र्त संख्या सिेत छुट्याउने र परीिािा 
उपशस्र्त उभिेर्दवारको आफू खवटएको कोिाको वववरण तयार गने, 

(च) परीिार्ीले उत्तरपशुस्तकािा लेशखरहेको कलि वा िटपेन फेनुय परेिा वा 
उत्तरपशुस्तका र्प गरेकोिा सभबशन्ित उभिेर्दवारको िूल उत्तरपशुस्तकाको अग्र 
िागको बायाँ वकनारािा कलि वा िटपेन फेरेको स्र्ानिा अननवायय रूपले व्यहोरा 
िनाई प्रिाशणत गने, 

(छ) परीिा सिाप्त िएपनछ परीिार्ीबाट परीिाको प्रकृनत अनसुार परीिार्ीले सार् 
लैिान नपाउने प्रश् नपत्र र उत्तरपशुस्तकाहरू सङ्कलन गने तर्ा नाि र रोल नभबर 
नििाई सहायक केन्राध्यिलाई बझुाउने, 

(ि) केन्राध्यि, उप-केन्राध्यि, सहायक केन्राध्यि र सिन्वयकताय सिेतलाई परीिा 
सञ् चालन काययिा आवश्यक सहयोग परु् याउने तर्ा ननिहरूले दर्दएको ननरे्दिन 
बिोशििका अन्य काि गने। 
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40. परीिािा अननयनित काि गने उपर कारबाहीिः (१) कुनै परीिार्ीले परीिा िवनिा अननयनितता 
गरे गराएको पाइएिा केन्राध्यिले तत्काल त्यस्तो परीिार्ीलाई परीिा िवनबाट ननष्कािन गनय 
सक्नेछ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोशिि केन्राध्यिले कुनै परीिार्ीलाई ननष्कािन गरेकोिा त्यसरी 
ननष्कािन गनुय परेको कारण उ्लेख गरी अनसूुची-२२ बिोशििको िचु ु् का उिाउन ुपनेछ। 
यस्तो िचु ु् का उत्तरपशुस्तका बझुाउँर्दा सारै् बझुाउन ुपनेछ। 

(३) परीिा केन्रिा खवटएका कुनै िनिशक्तले परीिा सञ् चालनिा असहयोग गरेिा वा 
तोवकएको शिभिेवारी कुिलतापूवयक पूरा नगरेिा वा कुनै उभिेर्दवारलाई अनशुचत फाइर्दा परु् याउने 
उदे्दश्यले कुनै प्रकारको काि गरेिा केन्राध्यिले त्यस्ता िनिशक्तलाई तत्काल परीिा केन्रबाट 
ननष्कािन गनय सक्नेछ। 

(४) केन्राध्यिले उपर्दफा (३) बिोशिि हटाइएका िनिशक्तको िएको व्यहोरा सवहतको 
प्रनतवेर्दन परीिा सञ् चालन गने िाखा वा कायायलयिा दर्दन ुपनेछ।  

(५) ऐन, ननयिावली तर्ा यस ननरे्दशिका बिोशिि परीिािा अननयनितता गने 
उभिेर्दवारलाई आयोगको परीिा दर्दन बन्रे्दि लगाएको वववरण परीिा सञ् चालन गने िाखा वा 
कायायलयले अनलाइन प्रणालीिा प्रववष्टी गनुय पनेछ। 

पररच्छेर्द - ७ 

सङ्कते नभबर सभबन्िी व्यवस्र्ा 

41. उत्तरपशुस्तकािा प्रर्ि सङ्कते नभबर राख् न:े (१) ननयिावलीको ननयि २७ को उपननयि (२) 
बिोशिि प्रर्ि सङ्केत नभबर राख्न े शिभिेवारी तोकी अनसूुची-२३ बिोशििको ढाँचािा पत्र दर्दन ु
पनेछ। यसरी प्रर्ि सङ्केत नभबर राख् ने शिभिेवारी पाएका कियचारीले उक्त ववज्ञापनका सबै 
उत्तरपशुस्तका रहेका नसलवन्र्दी पोका रूिू गरी बझु् न ुपनेछ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोशिि सबै उत्तरपशुस्तका रहेका नसलवन्र्दी पोका बशुझसकेपनछ 
उत्तरपशुस्तकाको सरुिा र गोपनीयतालाई िध्येनिर गरी सङ्केत नभबर राख् न रे्दहाय बिोशििका 
सािग्रीको व्यवस्र्ा निलाउन ुपनेछ।  

(क) सङ्केत नभबर राख् ने िेनसन र िेनसनिा प्रयोग हनुे िसी, 

(ख) रुिू प्रयोिनको लानग रातो वा कालो िटपेन वा कलि, 

(ग) सङ्केत फाराि तयार गनय कभप्यटुर, वप्रन्टर र निशिटल अनिलेख राख् न नस.िी., 
पेनड्राइि वा अन्य सेकेण्िरी स्टोरेि नििाइस, 

(घ) सङ्केत नभबर र अनपुशस्र्त उभिेर्दवारको वववरण राख् ने रशिष्टर, 
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(ङ) सोसर, स्केल, नभबर निलाउने वपन, नसल टेप, पन्िा र िास्क, 

(च) उत्तरपशुस्तका राख् ने टेवल, कियचारी बस् ने कुची र आवश्यक र्दराि, 

(छ) सङ्केत नभबर कायि गनय खवटने िखु्य कियचारीको नािको नसलछाप, र 

(ि) कपिा वा कागिको रै्लो, खाि, नसयो, िागो, लाहा, सलाई र िैनबत्ती लगायत 
अन्य आवश्यक सािग्रीहरू। 

(३) उत्तरपशुस्तकािा सङ्केत नभबर राख् न छुटै्ट सरुशित र गोप्य काययकिको व्यवस्र्ा गने 
र उक्त कििा सङ्केत नभबर राख् न तोवकएका कियचारीहरु बाहेक अन्य व्यशक्त प्रवेि गनय नपाउने 
गरी सनुनशश् चत गनुय पनेछ। 

(४) उपर्दफा (२) र (३) बिोशििको व्यवस्र्ा िएपनछ रे्दहाय बिोशििको प्रवक्रया 
अवलभबन गरी प्रर्ि सङ्केत नभबर राख् न ेप्रवक्रया अगानि बढाउन ुपनेछ:  

(क) परीिा केन्रबाट नसलबन्र्दी िई आएका उत्तरपशुस्तकाहरू ववज्ञापन नभबर वा सेवा, 
सिूह वा शे्रणी वा तह अनसुार पनुिः रूिू गने,  

(ख) नसलबन्र्दी िई आएका उत्तरपशुस्तकाको पोका खो्न ुिन्र्दा पवहले सङ्केत नभबर 
राख् न खवटने सबै कियचारीले पोका खो्ने िचु ु् का लेखी हस्तािर गने, नसलबन्र्दी 
पोकाको बावहर उश्लशखत उत्तरपशुस्तका संख्या, हाशिरीिा िएको उभिेर्दवारको 
संख्या र उत्तरपशुस्तकाको संख्यासँग रूिू गने,  

(ग) एउटै उभिेर्दवारको एकिन्र्दा बढी उत्तरपशुस्तका हनुिेा सबै उत्तरपशुस्तका िए वा 
निएको यवकन गने,  

(घ) एकीकृत परीिा िएकोिा त्यस्तो परीिाका उत्तरपशुस्तका र सेवा, सिूह, उपसिूह 
अन्तगयतको र्दरखास्त दर्दएको उभिेर्दवारको संख्यासँग तलुना गरी नलशखत परीिािा 
उपशस्र्त िए वा निएको यवकन गने, 

(ङ) खण्ि (क), (ख), (ग) र (घ) बिोशिि रूिू र यवकन गरेपनछ उभिेर्दवारको सबै 
खण्ि र पत्रका उत्तरपशुस्तका एउटै क्रििा रहने गरी सवटयङ्ग गने, 

(च) एकिन्र्दा बढी पत्रको परीिािा कुनै उभिेर्दवार दितीय वा सो पनछका परीिािा 
अनपुशस्र्त िएिा त्यस्तो परीिार्ी सहिागी िएको उत्तरपशुस्तकाको लगत सरुशित 
ढंगले अलग्गै रशिष्टरिा िनाउने र यस्ता उत्तरपशुस्तकािा संकेत नभबर नराख्न।े  

(छ) ववज्ञापनसँग सभबशन्ित पर्द, सेवा, सिूह, उपसिूहसँग सभबशन्ित सबै पत्रको 
परीिािा उपशस्र्त िएको उभिेर्दवारको उत्तरपशुस्तकाहरू सवटयङ्ग गने कायय सभपन् न 
िएपनछ परीिा केन्र, परीिा कोिा एवि ्हाशिरी वववरण अनसुारको उभिेर्दवारको 
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उत्तरपशुस्तका क्रिििः सँगसँगै नपरोस ्िनी उत्तरपशुस्तकालाई एउटा उभिेर्दवारको 
िनतवटा उत्तरपशुस्तका छन ्ती सबै उत्तरपशुस्तका एउटै क्रििा आउने गरी तल 
िानर् बनाई निसाउने र कुनै एउटै नाि गरेका र्दईु िना उभिेर्दवार सँगसँगै िएिा 
तीन पसु्ते वववरण, रोल नभबर, िास्टर आई. नि.का आिारिा उभिेर्दवारको 
उत्तरपशुस्तका र्छ्यासनिस गने, 

(ि) सङ्केत नभबर राख् न र्छ्यासनिस गररएका उत्तरपशुस्तकाहरूिा सङ्केत नभबर राख्र्दा 
प्रयोग हनुे टेबलुिा निलाउँर्दा प्रर्ि पत्र, दितीय पत्र वा प्रश् न नभबर वा खण्ि 
बिोशिि नसलनसलेवार निलाएर राख् न,े 

(झ) परीिािा अननयनित कायय वा सेवा ितय सभबन्िी कानूनको उ्लङ्घन गरी 
कारवाहीिा परेको उभिेर्दवारको नलशखत परीिा रद्द गने ननणयय िएको अवस्र्ािा 
त्यस्तो उत्तरपशुस्तकालाई अलग्गै छुट्याई संकेत नभबर नराखी सोको अनिलेख 
राख् ने, 

(ञ) उत्तरपशुस्तकाको र्छ्यासनिसको कायय सभपन् न गररसकेपनछ सोही ववज्ञापनका अन्य 
परीिासँग एउटै नभबर नपने गरी अलग अलग सङ्केत नभबर कायि गनुय पनेछ। 
रशिष्टरिा ववज्ञापन नभबर, सेवा, सिूह, उपसिूह र पर्द उ्लेख गरी सोको वववरण 
सङ्केत नभबर राख् ने रशिष्टरिा उ्लेख गने,  

(ट) प्रर्ि सङ्केत नभबर राख्र्दा एउटा उभिेर्दवारको िनत वटा उत्तरपशुस्तका छन ्ती 
सबैिा एउटै नभबर कायि हनुे सनुनशश् चतताका लानग सङ्केत राख् न ु पूवय लहरै 
राशखएका उत्तरपशुस्तकाहरू सङ्केत नभबर राख् न तोवकएका कियचारीहरुले राम्रोसँग 
रुिू गने,  

(ि) सङ्केत नभबर राख् न े र सङ्केत नभबर कायि गररएको उत्तरपशुस्तका अलग गने 
कियचारी ननशश् चत गने, 

(ि) सङ्केत नभबर राख् न े उत्तरपशुस्तका र्दरुुस्त छन ् िने्न यवकन िइसकेपनछ सङ्केत 
नभबरको वववरण राख् ने रशिष्टरिा उ्लेख गररएको सङ्केत नभबरको क्रि बिोशिि 
उत्तरपशुस्तकािा सङ्केत नभबर राख्न,े  

(ढ) प्रर्ि सङ्केत नभबर राख्र्दा कालो िसीको िात्र प्रयोग गने। 

(५) सङ्केत नभबर राख्र्दा उत्तरपशुस्तकाको प्रर्ि पषृ्ठको उभिेर्दवारको वववरण उ्लेख 
िएको िानर््लो िागिा र्दबैुतफय  प्रर्ि सङ्केत नभबर िने्न लेशखएको अिर अगानिको खाली स्र्ानिा 
एउटै नभबर हनुे गरी राख् न ुपनेछ। 
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(६) उत्तरपशुस्तका तान् न खवटएको कियचारीले सङ्केत नभबर राख्र्दा नभबर स्पष्ट बशुझएको 
वा नबशुझएको तर्ा एउटा उभिेर्दवारको सबै उत्तरपशुस्तकािा एउटै नभबर िए निएको यवकन 
गनुय पनेछ र फरक परेिा तत्कालै सच्याई एकरूपता कायि गनुय पनेछ। 

(७) सङ्कते नभबर राख् न े (िेनसन चलाउने) कियचारीले उत्तरपशुस्तकाको लहरिा एउटै 
उभिेर्दवारको उत्तरपशुस्तका िए वा निएको यवकन गरी सङ्केत नभबर राख् न ुपनेछ। 

(८) सङ्केत नभबर राख् ने काि सभपन् न गररसकेपनछ कूल उत्तरपशुस्तका र कायि गररएको 
सङ्केत नभबरको निलान िए वा निएको यवकन गनुय पनेछ। 

42. प्रर्ि सङ्कते नभबर राख् न े फारािको तयारी र रुिू: (१) र्दफा ४१ बिोशिि सङ्केत नभबर 
राशखसकेपनछ पवहलो पत्र वा खण्ि वा नभबरको उत्तरपशुस्तकाका आिारिा अनसूुची-२४ 
बिोशििको प्रर्ि संकेत नभबर राख् न ेफाराि तयार गनुय पनेछ। 

(२) प्रर्ि संकेत नभबर राख्न ेफारािका आिारिा उत्तरपशुस्तका एक-एक गरी संकेत 
नभबर, उभिेर्दवारको नाि, र्र, रोल नभबर, िास्टर आई.नि., सिावेिी सिूह सिेतका वववरणहरु 
रुिू गनुय पनेछ। 

(३) उपर्दफा (२) बिोशिि रुिू गर्दाय कुनै वववरण फरक परेिा िास्टर आई.नि. का 
आिारिा उक्त उत्तरपशुस्तकाको वववरण सही िए वा निएको यवकन गने र कुनै वववरण फरक 
परेिा सच्याएर प्रर्ि संकेत नभबर राखेको फाराििा संलग् न कियचारीले हस्तािर गनुय पनेछ। 

(४) प्रर्ि सङ्केत नभबर राशखसकेपनछ उत्तरपशुस्तका रुिू गनुय िन्र्दा अगानि रे्दहाय बिोशिि 
उत्तरपशुस्तका संख्या यवकन गनुय पर्दयछिः-  

(क) सङ्केत नभबरको कूल संख्यालाई उत्तरपशुस्तकाको कूल संख्यासँग र्दाँिेर, 

(ख) र्दि-र्दि वटा उत्तरपशुस्तका प्टाएर नभबरको क्रिबाट, 

(५) उपर्दफा (४) बिोशिि उत्तरपशुस्तकाको कूल संख्या यवकन िएपनछ प्रर्ि संकेत 
नभबर राखेको फारािबाट एक-एक गरी उत्तरपशुस्तकाका वववरण रुिू गनुय पनेछ। 

43. प्रर्ि सङ्कते नभबर राखेको िागलाई उत्तरपशुस्तकाबाट अलग गनेिः (१) र्दफा ४१ र ४२ बिोशिि 
सङ्केत नभबर राखी रूिू गररसकेपनछ पवहलो पत्र वा खण्ि वा पानाको सङ्केत नभबर कायि गररएको 
पेिको बीच िागिा िएको नसिा रेखािा स्केल राखी उभिेर्दवारको वववरण खण्िलाई उत्तरखण्िबाट 
छुट्याउन ुपनेछ। 

(२) वस्तगुत उत्तरपशुस्तकािा कुनै प्रश् निा उभिेर्दवारले उत्तर नलेखी खाली छोिेको िए 
त्यस्तो स्र्ानिा र्पघट गनय ननि्न ेगरी खाली कोिा काट्न ुपनेछ। यसरी नकाटी उत्तरपशुस्तका 
बझुाउने केन्राध्यिलाई ध्यानाकषयण गराउने व्यवस्र्ा गनुय पनेछ।  
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(३) उत्तरपशुस्तकाको वववरण खण्ि छुट्याउँर्दा िनु स्वरूपिा च्यानतएको छ सोही स्वरूपिै 
राख् न ुपनेछ र्प च्यात् ने वा निलाउने गनुय हुँरै्दन। 

(४) उत्तरपशुस्तकाको वववरण खण्ि छुट्याई सकेपनछ सािान्यतया र्दईु सय उत्तरपशुस्तकाको 
एक पोका हनुे गरी उक्त वववरण खण्िको सङ्केत नभबर कायि गररएको िागनतर पने गरी रबरले 
बाँिी तलको खण्ि लेशखएको िागबाट खण्ि वा प्रश् न नभबर यवकन गरै्द गन्ती गरै्द िान ुपनेछ र 
तोवकएको संख्या बराबर िए उत्तरपशुस्तकाबाट वववरण खण्ि छुटेको छैन िने्न ननशश् चत गनुय पनेछ। 
गन्ती गरै्द िाँर्दा खण्ि वा प्रश् न नभबर फरक रे्दशखएिा खण्ि वा प्रश् न नभबर निलान हनुे गरी 
सोही खण्ि वा प्रश् न िएको उत्तरपशुस्तकािा संलग् न गने र सो खण्ि वा प्रश् निा सोही खण्ि वा 
प्रश् नको उत्तरपशुस्तका संलग् न गनुय पनेछ। 

(५) उत्तरपशुस्तकाको वववरण खण्ि छुट्याई सकेपनछ र्दईु सय उत्तरपशुस्तकाको एक पोका 
बनाउने र सोको पछानि खण्ि वा प्रश् न नभबर र वववरण खण्िको संख्या उ्लेख गनुय पनेछ। 

(६) उत्तरपशुस्तकाबाट छुट्याईएको वववरण खण्िका पोकालाई ववज्ञापन नभबर, सेवा, 
सिूह, पर्द स्पष्ट खु् ने गरी लेशखएको कपिाको रै्लो वा खाििा वववरण खण्ि, प्रिाशणत संकेत 
फाराि, संकेत फाराि वववरण िएको ववद्यतुीय प्रनत (Soft Copy) सिेत संलग् न राखी नसलबन्र्दी 
गरी तर्ा आयोग अन्तगयतका कायायलयहरूबाट प्रर्ि सङ्केत नभबर राशखएकोिा पनन सोही अनसुार 
नै सङ्केत नभबर कायि गरी ववद्यतुीय प्रनत सवहत वववरण खण्ि उत्तरपशुस्तकािा राशखएको प्रर्ि 
सङ्केत नभबरको अिकट्टीको नसलबन्र्दी पोका आयोगको सशचव वा ननिले तोकेको कियचारीको 
शिभिािा रहने गरी सरुशित राख् न ुपनेछ। 

(७) यस र्दफा बिोशिि प्रर्ि सङ्केत नभबर राख् ने सभपूणय प्रवक्रया पूरा िएपनछ प्रर्ि सङ्केत 
नभबर राख् ने िाखाले दितीय सङ्केत नभबर राख् ने प्रयोिनका लानग अनसूुची-२५ बिोशििको ढाँचािा 
दितीय सङ्केत नभबर राख् न ेशिभिेवारी तोक्न सशचव सिि पेस गनुय  पनेछ। 

(८) उपर्दफा (७) बिोशिि दितीय सङ्केत नभबर राख् न शिभिेवारी तोवकएको कियचारीलाई 
वववरण खण्ि छुट्याइएका उत्तरपशुस्तका नसलबन्र्दी गरी बझुाउन ुपनेछ।  

44. प्रर्ि सङ्कते नभबर राख्र्दा ध्यान दर्दनपुने कुराहरूिः प्रर्ि सङ्केत नभबर राख्र्दा अन्य कुराहरूका 
अनतररक्त रे्दहायका कुराहरूिा सिेत ध्यान परु् याउन ुपनेछिः- 

(क) एक आनर्यक वषयिा एक िन्र्दा बढी ववज्ञापनका उत्तरपशुस्तकािा प्रर्ि सङ्केत नभबर 
राख्र्दा नभबर नर्दोहोररने गरी सङ्केत नभबरको लगत राख् ने रशिष्टर खिा गनुय पनेछ। 

(ख) र्प उत्तरपशुस्तकािा उभिेर्दवारले नाि र रोल नभबर लेखेको छ वा छैन यवकन 
गनुय पनेछ। िलूवि लेखेको पाइएिा प्रर्ि सङ्केत नभबर राख् ने कियचारीले िेटाई 
दर्दन ुपनेछ। 
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(ग) नलशखत परीिा सञ् चालन गने परीिा उपकेन्रहरूले प्रर्ि सङ्केत नभबर राख्र्दा 
आयोगको कुन कायायलयको ववज्ञापन हो, सो कायायलयसँग अननवायय रूपिा सिन्वय 
गरेर िात्र सङ्केत नभबर राख् न ुपनेछ।  

उर्दाहरणिः आयोगको सखेुत कायायलयको नायब सबु्बा वा सो सरहको पर्दको 
ववज्ञापनको नलशखत परीिा हभुला र िो्पा परीिा उपकेन्रिा िएको अवस्र्ािा 
सखेुत कायायलयसँग र जलेश्वर कायायलयको नायब सबु्बा वा सो सरहको पर्दको 
ववज्ञापनको नलशखत परीिा वीरगञ्ज र लाहान उपकेन्रिा िएको अवस्र्ािा जलेश्वर 
कायायलयसँग सिन्वय गरेर िात्र प्रर्ि सङ्केत नभबर राख् न ुपनेछ। 

(घ) आयोगको केन्रीय कायायलयबाट प्रकाशित ववज्ञापनको परीिा सञ् चालन गने 
कायायलयले केन्रीय कायायलय, नलशखत परीिा सञ् चालन िाखासँग सिन्वय गरी 
प्रर्ि सङ्केत नभबर कायि गनुय पनेछ। 

(ङ) उत्तरपशुस्तकािा एक िन्र्दा बढी किर पेि िएको पाइएिा उभिेर्दवारले आफ्नो 
वववरण लेखेकोिा सङ्केत गने र अको प्रनतिा पनन आफ्नो कुनै वववरण उ्लेख 
गरेको िएिा च्याती र्दइुवटा किर पेि रहेको उ्लेख गरी सङ्केत नभबर नराखी 
सङ्केत नभबर कायि गररएको अिकट्टीसँगै नत्र्ी गरी राखी दर्दने र कुनै वववरण 
लेखेको नपाइएकोिा वववरण खण्ि छुट्याउने स्र्ानबाटै च्याती हटाउने व्यवस्र्ा 
निलाउन ुपनेछ। 

(च) एउटै उभिेर्दवारले एकिन्र्दा बढी सेवा, सिूह वा उपसिूहिा एकीकृत वा संयकु्त 
परीिा दर्दएको अवस्र्ािा िेरैवटा उत्तरपशुस्तका हनुे िएकोले एउटा सङ्केत नभबर 
राख् ने िेनसनिा सािान्यतया बाह्र वटासभि अङ्क आउने तर उत्तरपशुस्तकािा िेरै 
अङ्कको सङ्केत नभबर राख् न ुपने िएिा आवश्यकता अनसुार सङ्केत नभबर राख् न ेर्प 
िेनसनहरूको प्रयोग गने।  

(छ) सङ्केत नभबर राख्र्दा गणुस्तरीय र नउड्ने िसीको प्रयोग गनुय पनेछ। सङ्केत नभबर 
राशखसकेपनछ नभबर स्पष्ट रे्दशखने िए वा निएको यवकन गने। 

(ि) अिकट्टी िएको नसलबन्र्दी पोकािा सङ्केत नभबर राख् न खवटने िखु्य व्यशक्तको 
नािको नसलछाप लगाउन ुपने। 

(झ) उत्तरपशुस्तकािा प्रर्ि सङ्केत नभबर कायि गनय तोवकएको स्र्ानिा उत्तरपशुस्तकािा 
परीिार्ीका लानग दर्दइएको ननरे्दिन अिरहरूिानर् नपने गरी होनसयारीपूवयक सङ्केत 
नभबर राख् न ुपनेछ। 
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(ञ) सङ्केत नभबर राशखएको तर वववरण खण्ि वा अिकट्टी र उत्तर खण्ि अलग गनय 
छुट िए निएको रूिू गरेर िात्र दितीय सङ्केत नभबर कायि गनय पिाउन ुपनेछ। 

(ट) सङ्केत नभबर राख् न ेिेनसनिा कालो िसी कि वा बढी िई सङ्केत नभबर अस्पष्ट 
िएको अवस्र्ािा हातले सङ्केत नभबर राख्र्दा एउटा उभिेर्दवारको सबै 
उत्तरपशुस्तकािा स्पष्टसँग बशुझने गरी सङ्केत नभबर लेख् न ुपनेछ। िस्तै: अंकको 8 
र 3 तर्ा 6 र 0 अङ्क उस्तै रे्दशखएको वा अस्पष्ट िएको अवस्र्ािा स्पष्ट बशुझने गरी 
सच्याउन ुपनेछ। 

45. दितीय सङ्कते नभबर राख् न:े (१) र्दफा ४१ बिोशिि सङ्केत नभबर राख् न ेसभपूणय प्रवक्रया पूरा िएपनछ 
दितीय सङ्केत नभबर राख् न ेिाखाले दितीय सङ्केत नभबर प्रवक्रया र्ालनी गनुय पनेछ। 

(२) दितीय सङ्केत नभबर राख् न लगाउने शिभिेवारी सशचवको हनुेछ। यसरी शिभिेवारी 
तोक्र्दा सािान्यतया प्रर्ि संकेत नभबर राख् न े िन्र्दा अको िहािाखाको अनिकृतस्तरको 
कियचारीलाई तोक्न ुपनेछ। प्रर्ि सङ्केत नभबर राख् ने काययिा संलग् न कुनै पनन कियचारी दितीय 
सङ्केत नभबर राख् ने काययिा संलग् न हनु ुहुँरै्दन। आयोगबाट प्रत्यायोशित अनिकार अन्तगयत आयोग 
अन्तगयतका कायायलयहरूिै प्रर्ि र दितीय सङ्कते नभबर कायि हनुेिा प्रर्ि सङ्केतिा संलग् न िएका 
कियचारी वाहेकका कियचारी खटाउने व्यवस्र्ा कायायलय प्रिखुले निलाउन ुपनेछ। 

(३) प्रर्ि सङ्केत नभबर कायि िई दितीय सङ्कते नभबर कायि गनय प्राप्त उत्तरपशुस्तकाहरूिा 
दितीय सङ्केत नभबर राख्र्दा रे्दहाय बिोशििको प्रवक्रया अवलभबन गनुय पनेछ:  

(क) दितीय सङ्केत नभबर राख्र्दा रातो िसीको प्रयोग गनुय पनेछ। 

(ख) प्रर्ि सङ्केत नभबर राखी दितीय सङ्केत नभबर राख् न प्राप्त उत्तरपशुस्तकाहरू पत्रिा 
उ्लेख िएको संख्यासँग र्दरुूस्त िएको यवकन गनुय पनेछ। 

(ग) दितीय सङ्केत नभबर राख् न प्राप्त उत्तरपशुस्तकाहरू िनु क्रििा आएको छ, सोही 
क्रििा नपने गरी र्छ्यासनिस गनुय पनेछ। 

(घ) दितीय सङ्केत नभबर राख्र्दा सोही आनर्यक वषयको प्रर्ि सङ्केत नभबर र अन्य ववज्ञापन 
नभबरसँग निधु् ने गरी सङ्केत नभबर राख् न ुपनेछ। 

(ङ) प्रर्ि सङ्केत नभबर कायि गरी वववरण खण्ि छुट्याइएका उत्तरपशुस्तकािा 
लेशखएको दितीय सङ्केत नभबर राख् न तोवकएको र्दबैु स्र्ानिा दितीय सङ्केत नभबर 
राख् न ुपनेछ। 

(च) दितीय सङ्केत नभबर कायि गनय तयार पाररएका उत्तरपशुस्तका एउटै उभिेर्दवारको 
िए वा निएको यवकन गरी सङ्केत नभबर राख् ने र सङ्केत नभबर कायि िएको 
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उत्तरपशुस्तका ताने्न कियचारीले सबै उत्तरपशुस्तकािा राशखएको सङ्केत नभबर एउटै 
िए वा निएको रूिू गनुय पनेछ। 

(छ) दितीय सङ्कते नभबर राख् न ेकायय सभपन् न िए पश्चात ्कायि गररएको सङ्कते नभबर 
र प्राप्त उत्तरपशुस्तका संख्या बराबर िए वा निएको यवकन गनुय पनेछ। 

(ि) उत्तरपशुस्तका संख्या बराबर सङ्केत नभबर कायि िएपनछ प्रर्ि सङ्केत नभबर र 
एउटा दितीय सङ्केत नभबर एकै स्र्ानिा पने गरी लाइन शखशचएको स्र्ानबाट 
दितीय कोिको अिकट्टी स्केलको िाध्यिबाट छुट्याउन ुपनेछ। 

(झ) उत्तरपशुस्तकाको अिकट्टी खण्ि र उत्तरखण्ि छुट्टाउँर्दा र्दईु सयको संख्यािा हनुे 
गरी छुट्टाछुटै्ट पोका बनाउन ुपनेछ।  

तर वस्तगुत उत्तरपशुस्तकाहरू सबै एउटै रै्लो वा खाििा राखी एउटै 
पोकािा नसलबन्र्दी गनुय पनेछ। 

(ञ) अिकट्टी संख्या एक-एक गरी गन्ती गनुय पनेछ र उत्तरखण्ि एवि ्अिकट्टी संख्या 
र्दईु सयको संख्यािा िएको यवकन गरी अिकट्टीको पछानि खण्ि वा प्रश् न कुन 
हो उ्लेख गरी अिकट्टीको संख्या लेखी बाँिेर राख् न ुपनेछ। 

(ट) अिकट्टी छुट्याई सकेपनछ रुिू िएका उत्तरपशुस्तकाहरू र्दईु-र्दईु सयको संख्यािा 
बाँिी रे्दहायको वववरण खु् ने गरी लेशखएको खाि वा रै्लािा नसलबन्र्दी गनुय पनेछ। 

 

ववषयगत उत्तरपशुस्तका 

ववज्ञापन नभबरिः 

पर्दिः सेवािः  

ववषयिः  सिूहिः 

पत्रिः उप-सिूहिः 

प्रश् न नभबर वा खण्ििः शे्रणी वा तहिः 

दितीय सङ्केत नभबर ........... रे्दशख .............. सभि  

िभिा उत्तरपशुस्तका र्ानिः  पूणायङ्किः 

…………. अवङ्कत नसलछाप र्ानिः ........ 
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(ि) नसलबन्र्दी गररएका उत्तरपशुस्तकाहरू पत्रसार् नलशखत परीिाको ननतिा तयारी गने 
सभबशन्ित िाखािा बझुाउन ुपनेछ। 

46. दितीय सङ्कते नभबरको अिकट्टी बझुाउनिेः दितीय सङ्केत नभबरको अिकट्टीको नसलबन्र्दी पोका 
अध्यि वा ननिले तोकेको आयोगको कियचारीको शिभिािा रहने गरी बझुाउन ुपनेछ।  

47. गोपनीयताको पूणय पालना गनुय पनेिः (१) सङ्केत नभबर राख् न तोवकएको कियचारी बाहेक अन्य व्यशक्त 
प्रवेि गनय नपाउने गरी िाउँ तोक्न ुपनेछ। सङ्केत नभबर राख् ने प्रयोिनका लानग प्रयोग गररने 
काययकि सरुशित र गोप्य हनु ुपनेछ। सङ्केत नभबर राख् ने काि गने कोिा सङ्केत नभबर राख् न े
सियावनिसभि सरुशित र गोप्य राख् न ुपनेछ।  

(२) सङ्केत नभबर राखी नसक्रै्द खाना, शचया, नास्ता खान वा अन्य अत्यावश्यक काि परी 
बावहर िानपुने अवस्र्ा आएिा कभतीिा र्दईु िना कियचारी त्यस्तो काययकि वा कोिािा बसी 
अन्य कियचारी आलोपालो गरी बावहर िान सवकनेछ। 

(३) सङ्केत नभबर राख् ने काययिा संलग् न सबै कियचारी एकैपटक सो काययकि छोिी बावहर 
िानपुने पररशस्र्नत आएिा सबै झ्यालढोका बन्र्द गरी ढोकािा ताला लगाई वा नसलवन्र्दी गरी िाने 
र फकेपनछ खो्नपुनेछ। 

(४) सङ्कते नभबर राख् ने शिभिेवारी तोवकएका कुनै कियचारी एक्लै सङ्केत नभबर राख् ने 
काययकििा प्रवेि गनुय वा बस्न ुहुँरै्दन। 

48. सङ्कते नभबर राख् न ेकियचारीले पालना गनुयपने कुराहरूिः सङ्कते नभबर राख् न तोवकएका कियचारीले 
रे्दहायका कुराको पालना गनुय पनेछिः- 

(क) आफू वा आफ्नो नशिकको नातेर्दार परीिार्ी िएको ववज्ञापनको उत्तरपशुस्तकािा 
सङ्केत नभबर राख् ने काययिा संलग् न हनु ुहुँरै्दन,  

(ख) आफू वा आफ्नो नशिकको नातेर्दार परीिार्ी िएिा उभिेर्दवार हनुे ववज्ञापन नभबर, 
सेवा, सिूह, उपसिूह स्पष्ट खलुाई कियचारी प्रिासन िाखािा नलशखत रूपिा 
िानकारी दर्दन ुपनेछ,  

(ग) आफू वा आफ्नो नशिकको नातेर्दारसँग सभबशन्ित कुनै काि गराउन वा नगराउन 
आफू काययरत वा अन्य ननकायका पर्दानिकारीलाई र्दबाब दर्दन वा अनशुचत प्रिाव 
पानय लगाउन हुँरै्दन,  

(घ) आयोगका अन्य कियचारीले गरररहेका गोपनीयता कायि गनुय पने काि कारबाहीका 
ववषयहरूिा अनावश्यक रूपिा खोिीननती गनुय वा चासो राख् न ुहुँरै्दन,  
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49. संकेत नभबर राख् न ेकाययको सपुरीवेिण तर्ा अनगुिनिः (१) उत्तरपशुस्तकािा सङ्केत नभबर राख् न े
काययको सपुरीवेिण सभबशन्ित िहािाखा प्रिखुबाट हनुेछ। सङ्केत नभबर राख् ने काययको सिग्र 
अनगुिन सशचवबाट हनुेछ।  

(२) िातहतका कायायलयको हकिा सङ्केत नभबर राख् न ेकाययको सिग्र अनगुिन सभबशन्ित 
कायायलय प्रिखुबाट हनुेछ। 

50. प्रयोगात्िक परीिाको उत्तरपशुस्तकािा सङ्कते नभबर राख् न ुपनेिः प्रयोगात्िक परीिाको उत्तरपशुस्तकािा 
सिेत सङ्केत नभबर राख् न ुपनेछ। 

51. कैवफयत रे्दशखएिा पेस गनुय पनेिः यस पररच्छेर्द बिोशिि सङ्केत नभबर राख्र्दा नसलवन्र्दी पोका वा 
उत्तरपशुस्तकािा कुनै कैवफयत रे्दशखएिा सोको िानकारी अध्यि वा ननिले तोकेको सर्दस्यलाई 
दर्दन ुपनेछ र प्राप्त ननरे्दिन बिोशिि त्यस्ता उत्तरपशुस्तका सभबन्ििा कारबाही गनुय पनेछ। 

52. सङ्कते नभबर राख् न ुनपनेिः ओ.एि.आर. प्रणालीका बारकोिको प्रयोग िएका वस्तगुत उत्तरपशुस्तकािा 
छुटै्ट सङ्केत नभबर राख् न ुपने छैन।  

तर कुनै उत्तरपशुस्तकािा बारकोि छुटेको रहेछ िने त्यस्तो उत्तरपशुस्तकािा छुटै्ट सङ्केत 
नभबर राख् न ुपनेछ।  

पररच्छेर्द - ८ 

नलशखत परीिा ननतिा तयारी सभबन्िी व्यवस्र्ा 

53.  उत्तरपशुस्तका परीिण गनय पिाउन:े (१) नलशखत परीिाको उत्तरपशुस्तका परीिणका लानग 
पिाउँर्दा नलशखत परीिा ननतिा तयारी गने िाखाले रे्दहाय बिोशिि गनुय पनेछ:-  

(क) दितीय सङ्केत नभबर कायि िई ननतिा तयारीको लानग प्राप्त उत्तरपशुस्तकाहरु रुिू 
गरी बशुझनलने, 

(ख) उत्तरपशुस्तकाको पोका वा खाििा सङ्केत नभबर राख् न ेर उत्तरपशुस्तका परीिणको 
अनिलेख राख् ने। प्रयोिनको लानग अनसूुची-२६ बिोशििको रशिष्टर खिा गरी सो 
रशिष्टरिा उ्लेख िए बिोशििको सङ्केत नभबर उत्तरपशुस्तकाको पोका वा खाििा 
िनाउने, 

(ग) ननयिावलीको ननयि २८ को उपननयि (१) बिोशिि उत्तरपशुस्तका परीिणका 
लानग ववषय ववज्ञ वा र्दिको नाि िनोनयन गराउने र सोको अनिलेख खण्ि (ख) 
बिोशििको रशिष्टरिा सिेत राख् न,े 
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(घ) खण्ि (ग) बिोशिि िनोनयन गररएका ववषय ववज्ञ वा र्दिलाई नसलबन्र्दी 
उत्तरपशुस्तकाका पोका वा खाि परीिण गनय अनसूुची-२७ बिोशिि िरपाई गराई 
बझुाउने, 

(ङ) खण्ि (घ) बिोशिि उत्तरपशुस्तका परीिण गनय पिाउँर्दा सभबशन्ित ववषय वा 
खण्िको प्रश् नपत्र र अनसूुची-२८ बिोशििको पत्रिा पोका वा खािको सङ्केत नभबर 
सवहत ववषय ववज्ञ वा र्दिले पालना गनुय पने ितयहरू सिेत उ्लेख गरी गोप्य 
रूपबाट बझुाउने, 

(च) आयोग िातहतका कायायलयिा कायायलय प्रिखुले उपयुयक्त व्यवस्र्ा बिोशिि 
उत्तरपशुस्तका परीिण गने, गराउने आवश्यक व्यवस्र्ा निलाउने, र 

(छ) उत्तरपशुस्तका परीिण गने शिभिेवारी पाएको ववषय ववज्ञ वा र्दिले परीिण कायय 
सभपन् न िएपनछ परीिण गररएको उत्तरपशुस्तका र अनसूुची-२९ बिोशििको प्राप्ताङ्क 
तानलका (िाकय नसट) सभबशन्ित िाखािा बझुाउन ुपने।  

(२) वस्तगुत परीिाका उत्तरपशुस्तकाहरू परीिण र पनुिःपरीिण गनय वा गराउन सभबशन्ित 
नलशखत परीिा ननतिा तयारी िाखा बाहेक अन्य िाखाका कियचारीहरुलाई र अशन्ति परीिण 
गनय वा गराउन अनसूुची-३० बिोशििको ढाँचािा ननणयय तर्ा िनोनयन गराई बझुाउन ुपनेछ। 
िातहत कायायलयका हकिा परीिण‚ पनुिःपरीिण र अशन्ति परीिण अलग अलग कियचारीबाट 
गने गरी कायायलय प्रिखुबाट शिभिेवारी तोक्न ुपनेछ।  

(३) वस्तगुत परीिाका उत्तरपशुस्तकाहरू परीिण, पनुिःपरीिण र अशन्ति परीिण गर्दाय 
उपर्दफा (२) बिोशिि िनोनयन गररएका वा तोवकएका कियचारीले रे्दहाय बिोशिि गनुय पनेछ:- 

(क) परीिण पनुिः परीिणका लानग िाखा प्रिखुले उत्तरपशुस्तका बझु्ने । 

(ख) िाखा प्रिखुले परीिण गनय बशुझनलएको नसलवन्र्दी पोका वा खाि आफ्नो 
ननयन्त्रणिा रहने गरी कायायलयिा सरुशित राख् न ुपने । 

(ग) परीिण गनय बशुझनलएको नसलवन्र्दी पोका वा खाििा लगाएको नसलछाप िीक 
र्दरुुस्त छ वा छैन िाँच गरी िचु ु् का गरेर िात्र खो्न ुपने। 

(घ) िाखा प्रिखुले परीिण वा पनु: परीिणका लानग परीिकलाई िरपाई गराई एक 
पटकिा बढीिा सय र्ान उत्तरपशुस्तका बझुाउने र सोको अनिलेख रशिष्टरिा 
िनाउने। यसरी परीिण र पनुिः परीिण गनय अलग-अलग परीिकलाई तोक्ने । 

(ङ) िाखा प्रिखुले उत्तरपशुस्तकाको परीिण र पनुिः परीिण आफ्नो रेखरे्दखिा गराउन ु
पने र उत्तरपशुस्तका परीिण वा पनुिः परीिण गर्दाय तोवकएको िाखा प्रिखु काययरत 
िाखा िन्र्दा बावहर उत्तरपशुस्तका लैिान नहनु।े 
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(च) पनु: परीिण गने कियचारीले उत्तरपशुस्तका परीिण गररसकेपनछ प्राप्ताङ्क तानलका 
बनाई उत्तरपशुस्तका र प्राप्ताङ्क तानलकािा उ्लेख गरेको प्राप्ताङ्क िाखा प्रिखुको 
अगानि रूिू गराई िाखा प्रिखुलाई बझुाउने। 

(छ) ‘की’ नलेखेको वा उभिेर्दवार शचननने गरी कुनै सङ्कते गरेको, कालो िसी िएको 
कलि प्रयोग निएको उत्तरपशुस्तका रद्द गरी ‘की’ लेखेको उत्तरपशुस्तकाको हकिा 
सभबशन्ित उत्तर ‘की’ सँग नििाई निलेको उत्तरका लानग िीक (√)‚ ननिलेको 
उत्तरका लानग बेिीक (×) र उत्तर लेख् न छािेको प्रश्नका लानग अंग्रिेी 
वणयिालाको ओ (o) शचन्ह लगाई परीिण गने। यसरी परीिण‚ पनुिः परीिण र 
अशन्ति परीिण गर्दाय क्रिििः रातो‚ कालो र नीलो िसीको प्रयोग गने।  

(ि) निलेको उत्तरको संख्या, ननिलेको उत्तरको संख्या र उत्तर लेख् न छोिेको संख्या 
उ्लेख गरी प्रत्येक ननिलेको उत्तरका लानग सो प्रश् नको अङ्किारको बीस प्रनतित 
अङ्क निलेको उत्तरको प्राप्ताङ्कबाट कट्टा गरी कूल प्राप्ताङ्क कायि गने। यसरी 
परीिण गर्दाय केरिेट गररएको वा सच्चाइएको वा नससाकलिले लेखेको वा ननदर्दयष्ट 
स्र्ानिन्र्दा अन्यत्र लेखेको वा क्यावपटल लेटरिा A, B, C, D लेख् न ुपने स्र्ानिा 
उत्तर नै लेखेको वा क्यावपटल लेटर (A,B,C,D) िा नलेशखएको उत्तरलाई ननिलेको 
उत्तर िानिानु्न पने। 

(झ) परीिण, पनुिःपरीिण गने कायय सभपन् न िएपनछ अनसूुची-३१ बिोशििको प्राप्ताङ्क 
तानलका फाराििा अङ्क र अिरिा प्राप्ताङ्क िरी परीिण, पनुिःपरीिण गनय तोवकएको 
कियचारीले र्दस्तखत गरी पोका वा खाि रीतपूवयक नसलवन्र्दी गरेर सभबशन्ित 
िाखािा बझुाउने। 

(ञ) खण्ि (घ) बिोशिि परीिण गरी प्राप्त उत्तरपशुस्तकाहरू नलशखत ननतिा तयार गने 
िाखाले उत्तरपशुस्तकाको सभबशन्ित “की” सँग नििाई अशन्ति परीिण गने । 

(ट) खण्ि (ञ) बिोशिि अशन्ति परीिण गर्दाय कुनै त्रवुट फेला परेिा सभबशन्ित 
िहािाखा प्रिखुले आयोगको सशचव सिि पेस गने।  

(४) यस र्दफािा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन अशप्टकल िाकय  ररिरबाट 
परीिण हनुे वस्तगुत उत्तरपशुस्तकालाई रे्दहाय बिोशििको प्रवक्रया अबलभबन गरी परीिण गनुय 
पनेछिः- 

(क) परीिा केन्रबाट प्राप्त नसलवन्र्दी उत्तरपशुस्तकाको पोका वा खािलाई परीिा 
सञ् चालन गने िाखा, कायायलय वा उपकेन्रले िचु ु् का गरी खो्ने, 

(ख) उभिेर्दवारको हाशिरी फाराि अनसुार उत्तरपशुस्तका रूिू गने, 
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(ग) खण्ि (ख) बिोशिि रूिू िइसकेपनछ उत्तरपशुस्तकाको ननिायररत नछदरत रेखा 
(Perforated Line) बाट सरुशित सार् च्याती वववरण खण्ि र उत्तर खण्िलाई 
अलग गने, 

(घ) खण्ि (ग) बिोशिि अलग गररएका प्रत्येक परीिा केन्रका उत्तर खण्ि र वववरण 
खण्िलाई सरुशित रुपिा छुट्टाछुटै्ट पोका बनाई केन्रको नाि र संख्या सिेत 
उ्लेख गने। 

(ङ) केन्रीय कायायलयले सञ्चालन गरेको परीिाको हकिा केन्रीय कायायलयले र 
िातहतका कायायलय वा उपकेन्रले सञ्चालन गरेको परीिाको हकिा िातहत 
कायायलय वा उपकेन्रले खण्ि (घ) बिोशििका उत्तरपशुस्तकाको वववरण खण्ि र 
उत्तर खण्िलाई अलग-अलग पोका वा खाििा नसलवन्र्दी गने। 

(च) खण्ि (ङ) बिोशिि नसलबन्र्दी गररएका उत्तरखण्ि र वववरण खण्िका पोका वा 
खािहरु आयोगको परीिा सञ्चालन गने िाखािा बझुाउने। 

(छ) खण्ि (च) बिोशििका उत्तर खण्ि नसलवन्र्दी गररएका पोका वा खाि परीिा 
सञ्चालन गने िाखाले ननतिा तयारी गने िाखािा र वववरण खण्िका पोका वा 
खाि ननतिा प्रकािन गने िाखािा बझुाउने। 

(५) ननतिा तयारी गने िाखाले उत्तर खण्ि र ननतिा प्रकािन गने िाखाले वववरण 
खण्िको अलग-अलग स्क्यान गरी रूिू गनुय पनेछ। 

(६) ननतिा तयारी गने िाखाले उत्तर खण्ि स्क्यान गरी रूिू गर्दाय रे्दहाय अनसुार गनुय 
पनेछिः- 

(क) स्क्यानर िेशिनबाट अलग-अलग र्दईुपटक वा स्क्यानर िेशिन र स्क्यान गने 
सफ्टवेयरबाट अलग-अलग स्क्यान गने, 

(ख) खण्ि (क) बिोशिि स्क्यान गरी तयार िएको र्दवैु फाइलका वववरणहरु  तलुना 
गरी वववरण फरक परेको उत्तरपशुस्तकाको स्क्यान शस्लप वा िूल उत्तरपशुस्तका 
हेरी वववरण यवकन र निलान गने, 

(ग) खण्ि (ख) बिोशिि र्दवैु फाइलका वववरण निलेपनछ अनिकति अङ्क प्राप्त गरेका 
चारवटै "की" का न्यूनति र्दईु र्दईुवटा उत्तर पशुस्तका र चालीस अङ्कको नशिक 
प्राप्ताङ्क िएका चारवटै "की" का न्यूनति र्दईु र्दईुवटा उत्तर पशुस्तकालाई भयानअुल 
परीिण गने र िेशिनले स्क्यान गरी प्राप्त वववरण र भयानअुल िाँच गरी प्राप्त 
वववरण निलेिा बारकोिका आिारिा ननतिा तयारीको कायय सभपन् न गरी ननतिा 
तयारी गने िाखाले ननतिा प्रकािन गने िाखािा निकोि फाराि पिाउने। 
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(७) ननतिा प्रकािन गने िाखाले उपर्दफा (६) बिोशिि वववरण खण्िको स्क्यान गरी 
प्राप्त वववरणका आिारिा ननतिा प्रकािन सभबन्िी बाँकी कायय र्दफा ५७ िा उ्लेख िए 
बिोशििको प्रवक्रया अवलभबन गरी पूरा गनुय पनेछ। 

54. परीिकले ध्यान दर्दनपुने कुराहरू: ववषयगत प्रश् नका उत्तरपशुस्तका परीिणका लानग प्राप्त िएपनछ 
परीिकले रे्दहायको कुरािा वविेष ध्यान दर्दन ुपनेछ:-  

(क) उत्तरपशुस्तका परीिण गरी पिाउन आयोगबाट दर्दइएको र्दफा ५३ को उपर्दफा 
(१) को खण्ि (ङ) बिोशििको पत्रिा उ्लेशखत वववरण र संख्या बिोशििका 
उत्तरपशुस्तका प्राप्त िए निएको यवकन गने र उ्लेख िए अनसुार निएको पाइएिा 
यर्ािीघ्र सभबशन्ित िाखािा िानकारी गराउने। 

(ख) वस्तनुनष्ठ रूपिा उत्तरपशुस्तका परीिण गनयका लानग उत्तरपशुस्तकालाई रे्दहाय 
अनसुार स्तर छुट्याई अनसूुची-३२ िा उ्लेख िएको आिार तानलका अनसुार 
परीिण गनुयपर्दयछ:-  

- अनपुयकु्त ४०% िन्र्दा कि 

- सािारणस्तर ४०% वा सोिन्र्दा िानर् ५०% सभि 

- िध्यिस्तर ५०% रे्दशख िानर् ६०% सभि 

- उच्चस्तर ६०% रे्दशख िानर् ७०% सभि 

- अनत उच्चस्तर ७०% रे्दशख िानर्  

(ग) उत्तरपशुस्तका परीिण गर्दाय उपलब्ि गराइएको अङ्क योिना अनसुार परीिण गनुय 
पनेछ।  

(घ) प्रश्नले अपेिा गरेका ववषयहरूलाई परीिण गनुयपूवय ववचार गरी नतनीहरूको अङ्किार 
सनुनशश् चत गनुय पनेछ। सारै् ववषयगत पत्रिा उभिेर्दवारले कुनै खण्ि, पत्र, ववषय 
वा प्रश्न (एउटै खण्ििा एकिन्र्दा बढी प्रश्न हनुे बाहेक) िा अनत उच्चस्तरको अङ्क 
प्राप्त गरेिा सोको पषु्ट्याईँ सिेत प्राप्ताङ्क तानलकाको कैवफयत िहलिा खलुाउन ु
पनेछ।  

तर वस्तनुनष्ठ उत्तर आउने तर्ा गशणत ववषयिा खण्ि (ख) िा तोवकएको 
अनतउच्चस्तरको अङ्क प्रर्दान गरेकोिा कारण नखलुाइएको िए तापनन अङ्क गणना 
गनय बािा पने छैन। 

(ङ) िू्याङ्कनलाई वस्तनुनष्ठ बनाउन उत्तरको गणुस्तरको आिारिा परीिण गरी अंक 
प्रर्दान गनुय पनेछ। 
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(च) उत्तरपशुस्तका परीिण गर्दाय परीिकले उच्च अङ्क प्राप्त गने र्दि प्रनतित 
उत्तरपशुस्तकाहरूको पनुिः िू्याङ्कन गरी प्राप्ताङ्क यवकन गनुय पनेछ। 

(छ) उत्तरपशुस्तका परीिण गर्दाय परीिकले रातो िसी प्रयोग गरी सभिव िएसभि  
उत्तरपशुस्तकाको रे्दबे्रपवट्ट वकनारािा अङ्क प्रर्दान गनुय पनेछ। 

(ि) एउटै उत्तरपशुस्तका र्दईु िना परीिकबाट परीिण हनुे व्यवस्र्ा िएकोिा पवहलो 
परीिण गने व्यशक्तले उत्तरपशुस्तकािा कुनै पनन संकेत नगरी परीिण पश्चात प्राप्ताङ्क 
तानलकािा अंक दर्दन ुपनेछ। 

(झ) उत्तरपशुस्तकािा दर्दइएको अङ्किा कुनै केरिेट िएिा परीिकले त्यस्तो िाउँिा 
अिरिा सिेत लेख् न ुपनेछ। 

55. उत्तरपशुस्तका रूिू गने: (१) ववषय ववज्ञ वा र्दिबाट परीिण िई प्राप्त िएका ववषयगत 
उत्तरपशुस्तकाहरू रूिू गर्दाय कुनै कैवफयत रे्दशखन आएिा अनसूुची-३३ बिोशििको ढाँचािा िरी 
आयोगको सभबशन्ित पर्दानिकारी सिि पेस गनुय पनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बिोशिि उत्तरपशुस्तका रूिू गर्दाय रे्दहायका कुराहरूलाई ध्यान दर्दन ु
पनेछिः- 

(क) उभिेर्दवारले लेखेको सबै प्रश्नको उत्तर परीिण गरी अङ्क दर्दएको छ वा छैन, 

(ख) परीिकले प्रत्येक प्रश् नको उत्तरिा दर्दएको अङ्क प्राप्ताङ्क तानलकािा चढाएको छ वा 
छैन, 

(ग) परीिकले प्रत्येक प्रश् नको उत्तरिा दर्दएको अङ्कको िोि िभिा निलेको छ वा छैन, 

(घ) र्दफा ५४ को उपर्दफा (१) को खण्ि (ख) िा उ्लेख िए बिोशिि अनत 
उच्चस्तरको अङ्क दर्दइएकोिा सोको कारण प्राप्ताङ्क तानलकािा खलुाइएको छ वा 
छैन, 

(ङ) प्राप्ताङ्क तानलकािा केरिेट िएको अवस्र्ािा परीिकले र्दस्तखत गरेको छ वा छैन,  

(च) परीिकले प्रश्नपत्रिा तोवकएको पूणायङ्क र अङ्क वविािन अनरुुप अङ्क प्रर्दान गररएको 
छ वा छैन, र 

(छ) आयोगले ननरे्दिन गरेका अन्य कुराहरू। 

(३) ननयिावलीको ननयि ३० तर्ा ३२ बिोशिि उत्तरपशुस्तकाको परीिण तर्ा पनुिः 
परीिण र्दईु िना परीिकबाट गराइएको िएिा र्दवैुिना परीिकबाट प्रर्दान िएको अङ्कको 
औषतबाट अङ्क गणना गनुय पनेछ। 
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56. प्राप्ताङ्क तानलकीकरण गने: (१) र्दफा ५५ बिोशिि रूिू िएका उत्तरपशुस्तकाहरूिा उभिेर्दवारले 
प्राप्त गरेको अङ्क प्रववष्ट गररएको प्राप्ताङ्क तानलकाका आिारिा ननतिा तयारी गने िाखाले रे्दहाय 
बिोशिि प्राप्ताङ्क तानलकीकरण गनुय पनेछ:- 

(क) ननतिा तयारी गर्दाय उभिेर्दवारले नलशखत परीिािा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कलाई 
तानलकीकरण गर्दाय अनसूुची-३४ बिोशििको प्राप्ताङ्क लेिर (Mark Ledger) को 
ढाँचािा तानलकीकरण गने। 

(ख) खण्ि (क) बिोशिि तानलकीकरण गर्दाय उभिेर्दवारले नलशखत परीिािा प्राप्त गरेको 
अङ्क दितीय सङ्केत नभबरको आिारिा प्रवववष्ट गनुय पनेछ। प्रवववष्ट कायय सभपन्न 
िएपनछ कभतीिा र्दईु पटक रूिू गरी उत्तीणायङ्क प्राप्त गरेका उभिेर्दवारको दितीय 
सङ्केत नभबरका आिारिा अनसूुची-३५ बिोशििको योग्यताक्रि सूची (Merit 

Ledger) को ढाँचािा योग्यताक्रि  तयार गने। 

(ग) खण्ि (ख) बिोशिि तयार िएको योग्यताक्रिको सूचीबाट सबैिन्र्दा बढी अङ्क 
प्राप्त गरेका उभिेर्दवारहरुलाई ननयिावलीको ननयि ३४ को उपननयि (१) िा 
उ्लेख िए अनसुारको संख्यािा अनसूुची-३6 बिोशिि निकोि फाराि तयार 
गने। 

(घ) खण्ि (ग) बिोशिि निकोि फाराि तयार गर्दाय एकल ववज्ञापन िए ननयिावलीको 
अनसूुची-६ बिोशिि र्प हनुे संख्या सिेत िोिी र एकीकृत वा संयकु्त परीिा 
िएिा पवहलो ववज्ञापन नभबरिा िाग िएको पर्दसंख्यािा ननयिावलीको अनसूुची-
६ बिोशिि र्प हनुे संख्या िोिी कायि हनुे िभिा पर्दसंख्यालाई योग्यताक्रि 
सूचीको िरुुबाट दितीय सङ्केत नभबर वा बारकोि नभबरको बढ्र्दोक्रििा राख्न ेर 
बाँकी उत्तीणायङ्क प्राप्त गने उभिेर्दवारको हकिा योग्यताक्रिको आिारिा राख्न।े 

(ङ) खण्ि (घ) बिोशिि बाँकी उत्तीणायङ्क प्राप्त गने उभिेर्दवारको निकोि फाराि तयार 
गर्दाय योग्यताक्रि सूचीिा सिान अङ्क ्याउने उभिेर्दवारको हकिा सो व्यहोरा 
खु् ने गरी सङ्केत शचन्ह दर्दने वा योग्यताक्रि सिान राख् ने। 

(२) उपर्दफा (१) को खण्ि (क) बिोशिि तानलकीकरण, खण्ि (ख) बिोशिि 
योग्यताक्रिको सूची र खण्ि (घ) बिोशिि निकोि फाराि तयार िएपनछ ननतिा प्रकािनका 
लानग योग्यताक्रिको सूचीिध्ये उत्तीणायङ्क प्राप्त गरेका उभिेर्दवारको सङ्केत नभबर अनसुार प्राप्त 
गरेको अङ्कको आिारिा तयार गरेको योग्यताक्रि सूची अनसूुची-३७ बिोशिि वटप्पणी तयार गरी 
आयोगको सभबशन्ित पर्दानिकारीबाट स्वीकृत गराउन ु पनेछ। आयोगको िातहत कायायलयको 
हकिा कायायलय प्रिखुबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ।  
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(३) उपर्दफा (१) को खण्ि (ख) बिोशििको योग्यताक्रि सूचीको आिारिा तयार 
गररएको अनसूुची-३८ बिोशिि उत्तीणय उभिेर्दवारहरुको प्राप्ताङ्क तानलका तयार गरी नसलवन्र्दी गनुय 
पनेछ। 

(४) उपर्दफा (२) बिोशििको वटप्पणी स्वीकृत िई सकेपनछ उपर्दफा (१) को खण्ि 
(ग) बिोशििको निकोि फाराि नलशखत परीिाको ननतिा प्रकािन गने प्रयोिनका लानग ननतिा 
प्रकािन गने िाखािा पिाउन ुपनेछ र उपर्दफा (३) बिोशिि नसलवन्र्दी गररएको प्राप्ताङ्क तानलका 
अशन्ति ननतिा प्रकािन गने सियिा सभबशन्ित िाखा वा कायायलयबाट िाग िएपनछ अशन्ति 
ननतिा प्रकािन गने िाखा वा कायायलयिा पिाउन ुपनेछ। 

पररच्छेर्द- ९ 

नलशखत परीिाको ननतिा प्रकािन सभबन्िी व्यवस्र्ा 

57. नलशखत परीिाको ननतिा प्रकािन: र्दफा ५६ बिोशिि निकोि फाराि प्राप्त िएपनछ नलशखत 
परीिाको ननतिा प्रकािन गने िाखा वा कायायलयले ववज्ञापनको क्रिानसुार रे्दहाय अनसुार ननतिा 
प्रकािन गनुय पनेछ:- 

(क) प्रर्ि तर्ा दितीय सङ्कते नभबरको अिकट्टीको नसलबन्र्दी खाि अध्यि र सशचवको 
सशचवालयबाट बशुझनलन,े 

(ख) खण्ि (क) बिोशििको अिकट्टीको नसलबन्र्दी खाि प्राप्त िएपनछ केन्रीय 
कायायलयको हकिा सभबशन्ित िाखा प्रिखु र िातहत कायायलयको हकिा कायायलय 
प्रिखु र ननतिा प्रकािनिा संलग् न कियचारीले िचु ु् का गरी नसलबन्र्दी खो्ने, 

(ग) नलशखत परीिाको ननतिा प्रकािन गने क्रििा सङ्केत नभबरको अिकट्टी नसलवन्र्दी 
खाि खोनलसकेपनछ ननतिा सभबन्िी सूचना प्रकािन निएसभि त्यस्तो काििा 
संलग् न हनुे कियचारी कायायलय छोिी बावहर िान नहनु,े 

(घ) दितीय सङ्कते नभबरको आिारिा उत्तीणय िएका उभिेर्दवारको प्रर्ि सङ्केत नभबरबाट 
अनसूुची-३९ बिोशििको निकोि फाराििा निकोि गने र उभिेर्दवारको रोल 
नभबर, नाि, र्र, बाब ुवा आिा र बािेको नाि सिेत उ्लेख गरी संघीय ननिािती 
सेवा, नेपाल स्वास््य सेवा र संघीय संसर्द सेवाको हकिा ननयिावलीको अनसूुची-
6 बिोशििको संख्यािा र सरुिा ननकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगदित 
संस्र्ाको हकिा सभबशन्ित संस्र्ाको सेवा, ितय सभबन्िी कानूनिा उ्लेख िए 
बिोशििको संख्यािा ननतिा तयार गने, 

(ङ) ननतिा प्रकािन गर्दाय अन्तवायताय लगायत अन्य सभबद्ध परीिाको निनत, सिय, स्र्ान 
र उभिेर्दवारको संख्या सिेत खलुाउन ु पनेछ। यसरी अन्तवायताय लगायत अन्य 
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सभवद्ध परीिा हनुे निनत तोक्र्दा संघीय ननिािती सेवा‚ नेपाल स्वास््य सेवा र 
संघीय संसर्द सेवाको हकिा सािान्यतया नलशखत परीिाको ननतिा प्रकािन िएको 
निनतले पन्र दर्दनिन्र्दा पनछ र ननतिा प्रकािन िएको निनतले र्दईु िवहनानित्र 
ननयशुक्तको लानग नसफाररस गनय सक्ने गरी तोक्न ुपने,  तर सरुिा ननकाय, अन्य 
संघीय सरकारी सेवा र संगदित संस्र्ाको हकिा अनसूुची-४० को ढाँचािा नलशखत 
परीिाको ननतिा सभबशन्ित संस्र्ािा पिाउने र आयोगको वेवसाइटिा सिेत 
राख् ने। 

(च) नलशखत परीिाबाट अन्तवायतायका लानग छनोट िएका उभिेर्दवारको खण्ि (घ) 
बिोशिि तयार िएको निकोि फाराि नसलबन्र्दी गरी अशन्ति ननतिा प्रकािन गने 
सियिा आयोगको सभबशन्ित िाखा वा कायायलय वा सभबशन्ित ननकायिा पिाउन,े
   

(छ) खलुा प्रनतयोनगताको ननतिा प्रकािन गर्दाय न्यूनति प्राप्ताङ्क प्राप्त गरी अन्तवायतायका 
लानग छनौट निएका उभिेर्दवारको वववरण अस्र्ायी सूचीको प्रयोिनका लानग 
ननिायरण गररए अनसुारको संख्यािा योग्यताक्रिको आिारिा नसलबन्र्दी गरी अशन्ति 
ननतिा प्रकािन गने िाखा वा कायायलयिा पिाउने। 

  तर प्रयोगात्िक परीिा हनुे पर्दको हकिा त्यस्तो वववरण पिाउन ु पने 
छैन।  

(ि) सरुिा ननकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगदित संस्र्ाको हकिा खण्ि (च) 
बिोशििको अस्र्ायी सूचीको व्यवस्र्ा सभबशन्ित ननकायको सेवा ितय सभबन्िी 
कानूनिा उ्लेख िए बिोशिि गने।  

(झ) नलशखत परीिाको ननतिा सभबन्िी सूचना नलशखत ननतिा प्रकािन गने िाखाले 
कायायलयको सूचना पाटी र वेवसाइटिा प्रकािन गरी छनौट िएका उभिेर्दवारको 
वववरण अनलाइन प्रणालीिा प्रववष्टी गनुय पने। 

58. पनुयोगिः  नलशखत परीिाको ननतिा उपर शचत्त नबझु्ने उभिेर्दवारले ननयिावलीको ननयि ३५ 
बिोशिि पनुयोगका लानग ननवेर्दन दर्दएिा अन्तवायताय हनुिुन्र्दा अगानि परीिा सञ् चालन हनुेिा 
त्यस्ता परीिाका लानग तोवकएको निनतिन्र्दा अगावै र अन्तवायताय िातै्र हनुेिा अन्तवायताय लानग 
तोवकएको निनतिन्र्दा अगावै पनुयोग गरी सोको ननतिा प्रकािन गनुय पनेछ। 
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पररच्छेर्द - १० 

प्रयोगात्िक परीिा, सािूवहक छलफल, इन बास्केट अभ्यास, िानिला प्रस्ततुीकरण तर्ा अन्तवायताय 

59. प्रयोगात्िक परीिा तर्ा कभप्यटुर सीप परीिण: (१) प्रयोगात्िक परीिा तर्ा कभप्यूटर सीप 
परीिणका प्रश्न ननिायणकताय तर्ा परीिकले पाठ्यक्रिका आिारिा प्रश्न ननिायण तर्ा परीिण गनुय 
पनेछ। 

(२) प्रयोगात्िक परीिाको िू्याङ्कन पाठ्यक्रििा आिाररत िई अनसूुची-४१ बिोशििको 
ढाँचािा गनुय पनेछ। 

(३) प्रयोगात्िक परीिा र कभप्यटुर सीप परीिणको परीिा आयोगको केन्रीय कायायलयको 
हकिा अन्तवायताय सञ्चालन गने िाखाले र िातहत कायायलयको हकिा सभबशन्ित कायायलयले 
सञ्चालन गनेछ। 

(४) प्रयोगात्िक परीिाको उत्तीणायङ्क पचास प्रनतित हनुेछ। 

(५) प्रयोगात्िक परीिा तर्ा अन्तवायताय िात्र हनुे पर्दका लानग सिेत यस र्दफा बिोशििको 
प्रवक्रया अपनाउन ुपनेछ। 

(६) प्रयोगात्िक परीिािा उत्तीणायङ्क प्राप्त नगने उभिेर्दवारलाई योग्यताक्रि सूचीिा सिावेि 
गररने छैन। 

(७) प्रयोगात्िक परीिा वा कभप्यूटर सीप परीिण हनुे पर्दको नलशखत परीिाको ननतिािा 
सिावेि िएको कुनै उभिेर्दवारले िनानसव कारण िनाई प्रयोगात्िक परीिा वा कभप्यूटर सीप 
परीिणको लानग तोवकएको निनतिन्र्दा अगानि नै त्यस्तो परीिािा सहिागी हनु कारण सवहत 
ननवेर्दन दर्दएिा र ननवेर्दनको व्यहोरा िनानसव रे्दशखएिा तर्ा सो बखत सभबशन्ित सेवा, सिूह, 

उपसिूह र पर्दको प्रयोगात्िक परीिा वा कभप्यूटर सीप परीिणको काययक्रि चनलरहेको िएिा 
सोही परीिािा सहिागी गराउन सवकनेछ। 

(८) प्रयोगात्िक परीिा तर्ा कभप्यूटर सीप परीिणका लानग ननिायररत निनत र सियिा 
कुनै उभिेर्दवार अनपुशस्र्त िएिा सो पर्दको प्रयोगात्िक परीिा वा कभप्यूटर सीप परीिा बाँकी 
रहेकै अवस्र्ािा त्यस्तो उभिेर्दवारले अनपुशस्र्त रहेको िनानसव कारण सवहत ननवेर्दन दर्दएिा 
ननिलाई अन्य दर्दनको प्रयोगात्िक परीिा वा कभप्यूटर सीप परीिणिा सािेल गराउन सवकनेछ।  

तर सभबशन्ित परीिाको सबै शिफ्टको प्रयोगात्िक परीिा वा कभप्यूटर सीप परीिण 
सभपन्न िई सकेपनछ प्राप्त िएको ननवेर्दनको हकिा प्रयोगात्िक परीिा वा कभप्यूटर सीप परीिणिा 
सिावेि गराइने छैन। 
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60. सािूवहक छलफल, इन बास्केट अभ्यास तर्ा िानिला प्रस्ततुीकरणिः (१) परीिण प्रववनि, पाठ्यक्रि 
तर्ा अनसुन्िान िहािाखाले सािूवहक छलफलका लानग सभबशन्ित ववषय ववज्ञ वा र्दिबाट ववनिन्न 
ववषय िीषयक सङ्कलन गरी प्रश्नपत्र पररिाियन िाखािा पिाउन ुपनेछ। यसरी संकलन गररएका 
ववषय िीषयकलाई प्रश्नपत्र पररिाियन िाखाले पररिाियन गरी ववषय िीषयक अनसुार प्रत्येकलाई 
अलग अलग खाििा नसलवन्र्दी गरी राख्न ुपनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बिोशिि पररिाियन िएका ववषय िीषयक िध्ये छनोटिा परेको एक 
ववषय िीषयक एउटा शिफ्टका लानग प्रयोग गरी सािूवहक छलफल परीिा सञ्चालन गररनेछ। 

(३) परीिा सञ्चालन िाखाले सािूवहक छलफलको लानग आवश्यक व्यवस्र्ा निलाउन ु
पनेछ। 

(४) आयोगको अध्यि वा सर्दस्यको अध्यितािा एकिना ववषय ववज्ञ र एकिना िनोववज्ञ 
सशभिनलत सािूवहक छलफल िू्याङ्कन सनिनत रहनेछ।  

(५) नतेतृ्व ववहीन िैलीिा सञ्चालन हनुे सािूवहक छलफलिा रे्दहायका ववषयिा केशन्रत 
रही िू्याङ्कन गनुय पनेछिः- 

(क) पहल र नसियनशिलता (Initiative and Creativity-I&C) 

(ख) ववश्लषेण ििता (Analytical Skills-AS) 

(ग) सञ्चार सीप (Communication Skills-CS) 

(घ) सिस्या सिािान र ननणयय ििता (Problem Solving and Decision Making 

Ability-PSDMA) 

(ङ) तावकय क व्यवहार र िनोवतृ्ती (Logical Behaviour and Attitude-LBA) 

 (६) सािूवहक छलफलको व्यवस्र्ापन गर्दाय रे्दहाय बिोशिि गनुय पनेछ:- 

(क) उभिेर्दवारको संख्याका आिारिा सािन्यतया बढीिा छ िनाको सिूह गिन गने, 

(ख) खण्ि (क) बिोशिि सिूह गिन गर्दाय एकिन्र्दा बढी सिूह गिन गनुयपने िएिा 
नलशखत परीिाको ननतिाको क्रिसंख्याको िोर वा वविोर वा उभिेर्दवारको 
वणायनकु्रिका आिारिा आयोगले तोकेको पर्दानिकारीबाट गोलाप्रर्ाको आिारिा 
अनसूुची-४२ बिोशििको ढाँचािा सिूह वविािन गने, 

(ग) सािूवहक छलफलका लानग उपशस्र्त उभिेर्दवारलाई सिूहगत रूपिा अनसूुची-४३ 
बिोशििको ढाँचािा हाशिर गराउने, 

(घ) सािूवहक छलफल िरुू गनुय अशघ िू्याङ्कन सनिनतका अध्यिले सनिनतका सर्दस्यको 
पररचय गराउने र िनोववज्ञले छलफल प्रवक्रया र ववनिबारे िानकारी दर्दने, 
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(ङ) िू्याङ्कन सनिनतका अध्यिले सािूवहक छलफलका लानग ननिायरण गररएको 
छलफलको िीषयक पढेर सनुाई सिूहिा छलफलको रूपिा प्रस्ततु गराउने, 

(च) खण्ि (ङ) बिोशिि िीषयकको िानकारी गराई सकेपनछ उभिेर्दवारहरुलाई सो 
ववषयिा िारणा ननिायण गनय तीन निनेट सिय उपलब्ि गराइने। तत ् पश्चात 
सािूवहक छलफलको रुपिा सहिागी हनुे उभिेर्दवारलाई ननिायररत सियसभि 
स्वेशच्छक रुपिा पालैपालो आफ्नो िारणा प्रस्ततु गनय लगाउने।  

(छ) सािूवहक छलफल सवकएपनछ िू्याङ्कन सनिनतका सर्दस्यहरुले गोप्य ढंगले 
अनसूुची-४४ बिोशििको छुट्टाछुटै्ट िू्याङ्कन फाराििा अङ्क प्रर्दान गने,  र 

(ि) खण्ि (च) बिोशिि िररएको िू्याङ्कन फाराि एउटै खाििा राखी नसलबन्र्दी गरी 
िू्याङ्कन सनिनतका सर्दस्यले र्दस्तखत गरी गोप्य रुपिा राख्न ेर अशन्ति ननतिा 
प्रकािन गने सियिा सभबशन्ित िाखािा बझुाउने। 

(७) सािूवहक छलफलका लानग ननिायररत निनत र सियिा कुनै उभिेर्दवार अनपुशस्र्त 
िएिा सो पर्दको सािूवहक छलफलको परीिा बाँकी रहेकै अवस्र्ािा त्यस्तो उभिेर्दवारले 
अनपुशस्र्त हनु ुपरेको िनानसव कारण सवहत ननवेर्दन दर्दएिा अन्तवायताय तर्ा नसफाररस िाखासँग 
सिन्वय गरी ननिलाई अन्य दर्दनको सािूवहक छलफलिा सािेल गराउन सवकनेछ। 

(८) यस र्दफािा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन तीन िनािन्र्दा कि उभिेर्दवार 
रहेको अवस्र्ािा सािूवहक छलफल गराउँर्दा सिान शे्रणी वा तहको अन्य पर्दको ववज्ञापनका 
उभिेर्दवारहरुलाई सिेत सहिागी गराउन सवकनेछ। 

(९) उपर्दफा (८) बिोशिि अन्य ववज्ञापनका उभिेर्दवार बाँकी नरहेको अवस्र्ािा उक्त 
ववज्ञावपत पर्दको उभिेर्दवार हनु योग्यता पगेुका एक तह िनुनको पर्दिा आयोगिा काययरत कुनै 
कियचारीलाई ििी उभिेर्दवारका रुपिा राखी सािूवहक छलफल सञ् चालन गनुय पनेछ। 

(१०) उपर्दफा (८) बिोशिि सािूवहक छलफल गराइएकोिा एकिन्र्दा बढी ववज्ञापन 
िएिा अलग अलग िू्याङ्कन फारािको प्रयोग गनुय पनेछ। 

(११) इन वास्केट अभ्यासको परीिा सञ्चालनको लानग पाठ्यक्रि िाखाले सभबशन्ित 
ववषय नबज्ञ वा र्दिबाट कच्चा प्रश् नपत्र तयार गराई प्रश् नपत्र पररिाियन िाखािा पिाउन ुपनेछ। 

(१२) उपर्दफा (११) बिोशिि प्रश् नहरू ननिायण गर्दाय सभवशन्ित परीिण ववनििा प्रशिशित 
वा अनििखुीकरण गररएका नबषय नबज्ञ वा र्दिवाट गराउन ुपनेछ। प्रश् नपत्र पररिाियन िाखाले 
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त्यस्ता िनोववज्ञ १ र ववषय ववज्ञ वा र्दि २ िना सवहत 3 िनाको टोलीबाट प्रश् नपत्र पररिाियन 
गराउनपुनेछ। 

(१३) इन वास्केट अभ्यासको परीिा सञ्चालनको लानग पाठ्यक्रि तर्ा िू्याङ्कन िाखाले 
आवश्यक व्यवस्र्ा निलाउन ुपनेछ। 

(१4) परीिण प्रववनि िाखाले इन वास्केट अभ्यासको उत्तरपशुस्तकाको परीिण गर्दाय 
प्रशिशित वा अनििखुीकरण गररएका िनोववज्ञ १ र ववषय ववज्ञ वा र्दि २ िना सवहत 3 िनाको 
टोलीबाट गराउन ुपनेछ।  

(१५) इन वास्केट अभ्यास सभबन्िी अन्य ववनि तर्ा िापर्दण्ि आयोगले ननिायरण गरे 
बिोशिि हनुेछ। 

(१६) िानिला प्रस्ततुीकरणको परीिा सञ्चालनको लानग नलशखत परीिा सञ्चालन िाखाले 
प्रशिशित वा अनििखुीकरण गररएका ववषय नबज्ञ वा र्दिबाट कच्चा प्रश् नपत्र सङ्कलन गरी प्रश् नपत्र 
पररिाियन िाखािा पिाउन ुपनेछ।  

(१७) िानिला प्रस्ततुीकरणको परीिा एकै दर्दनिा िानिला प्रस्ततुीकरणको तयारी र 
प्रस्ततुीकरण गरी र्दईु चरणिा हनुेछ।  

(१८) परीिण प्रववनि िाखावाट िानिला प्रस्ततुीकरणको तयारी र प्रस्ततुीकरणको 
व्यवस्र्ापन हनुेछ। 

(१९) आयोगको अध्यि वा सर्दस्यको अध्यितािा र्दईुिना ववषय ववज्ञ वा र्दि सवहत 
सिान्यतया ४ िनाको िानिला प्रस्ततुीकरण िू्याङ्कन सनिनत रहनेछ।  

(२०) िानिला प्रस्ततुीकरणको अन्य ववनि तर्ा िापर्दण्ि आयोगले ननिायरण गरे विोशिि 
हनुेछ।   

61. प्रार्निकताक्रि िराउन:े रािपत्र अनवङ्कत वा सहायक तहको पर्दको लानग र एकीकृत परीिा 
प्रणाली लागू िएको पर्दको लानग अन्तवायताय हनु ुअशघ ननयिावलीको ननयि ४० को उपननयि (१) 
बिोशिि उभिेर्दवारबाट पेस िएको प्रिाशणत कागिातको सक्कल प्रनत नििाउने र प्रवेिपत्र िाँच 
गरी हाशिर गराउँर्दाका सियिा सेवा वा सिूह वा उपसिूह वा कायायलयको अनसूुची-४५ िा 
उ्लेख िए बिोशििको प्रार्निकताक्रिको फाराि उभिेर्दवारबाट अननवायय रूपिा िराउन ुपनेछ। 

तर, 
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(१) एकीकृत परीिा प्रणाली लागू िएको रािपत्रावङ्कत वा अनिकृतस्तरको पर्दको हकिा सेवा, 
सिूह र उपसिूहको प्रार्निकताक्रि िात्र िराउन ुपनेछ। 

(२) रािपत्र अनवङ्कत वा सहायक स्तरको पर्दको हकिा सभबशन्ित सेवा, सिूह, उपसिूह वा 
कायायलयको प्रार्निकताक्रि सिेत िराउन ुपनेछ। 

62. अन्तवायतायको िू्याङ्कन: (१) अन्तवायताय सञ्चालन गने िाखा वा कायायलयले अन्तवायतायका लानग 
छनौट िएका उपशस्र्त उभिेर्दवारलाई अनसूुची-४६ बिोशििको फाराििा हाशिर गराई सिूह 
वविािन अनसुार अन्तवायतायका लानग तयारी अवस्र्ािा राख् न ुपनेछ। 

(२) अन्तवायताय सनिनतका सर्दस्यहरूलाई अन्तवायताय िरुु हनु ु अगावै रे्दहाय बिोशििका 
वववरण तर्ा कागिात सवहतको फाइल उपलब्ि गराउन ुपनेछ।  

(क) ववज्ञापन नभबर, सेवा, सिूह, उपसिूह, पर्द, शे्रणी वा तह,  

(ख) अन्तवायतायको  पूणायङ्क, 

(ग) ननयिावलीको ननयि ३८ को उपननयि (१) बिोशििको िू्याङ्कन फाराि, 

(घ) उभिेर्दवारले िरेको र्दरखास्त फारािको प्रनतनलवप, 

(ङ) सभबशन्ित पर्दको पाठ्यक्रि, 

(च) र्दफा ६३ िा उ्लेख िए बिोशििका ध्यान दर्दनपुने कुराहरु, 

(छ) पर्दानिकारी, ववषय ववज्ञ वा र्दि र कियचारीले पालना गनुय पने आचारसंवहता, 

(ज) खेस्रा गनय आवश्यक खाली कागि। 

63. अन्तवायताय सनिनतले ध्यान दर्दनपुने कुराहरूिः (१) अन्तवायताय सनिनतले अन्तवायतायका सभबन्ििा 
रे्दहायका कुरािा ध्यान दर्दन ुपनेछ:- 

(क) अन्तवायतायिा प्रश् न कसले सरुु गरी कसले अन्त्य गने, उभिेर्दवारको सिय के कनत 
नलने र िू्याङ्कन कसरी गने िन्ने बारे अन्तवायताय सनिनतको अध्यिले सबै सर्दस्यलाई 
प्रष्ट पाने, 
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(ख) अन्तवायताय दर्दने उभिेर्दवारको उपयकु्तता वा अनपुयकु्ततावारे अन्तवायताय पूवय वा 
अन्तवायतायका क्रििा वा अन्तवायताय पश्चात् एक आपसिा चचाय नगने, 

(ग) उभिेर्दवार अन्तवायताय कििा प्रवेि गररसकेपनछ ननिको िय, तनाव आदर्दलाई 
सािान्य शस्र्नतिा ्याउन अन्तवायताय सनिनतका अध्यिबाट उभिेर्दवारको पररचयका 
सारै् प्रवेिात्िक प्रश् न सोध् न ेर त्यसपनछ पालैपालो अन्य सर्दस्यहरूले ववषय प्रवेि 
गने,  

(घ) अन्तवायताय नलइने पर्दको सबै उभिेर्दवारलाई सोनिने प्रश् नको स्तर सिान गने,  

(ङ) अन्तवायताय सनिनतका कुनै एक सर्दस्यले प्रश् न सोध्र्दा त्यसको िवाफ बारे अन्य 
सर्दस्यले सिेत ध्यान दर्दएर सनेु्न, 

(च) अन्तवायतायिा सािान्यतया िौनलक र वस्तनुनष्ठ सवाल राखी पूवायग्रह रवहत तवरले 
तटस्र् रुपिा िू्याङ्कन गने, 

(छ) अन्तवायताय अवनििर सबै सर्दस्यहरूको ध्यान अन्तवायताय िै केशन्रत गने, अन्तवायताय 
सनिनतका सर्दस्यले िोवाइल प्रयोग गने, पनत्रका वा पसु्तक पढ्ने लगायतका कायय 
नगने,  

(ज) अन्तवायताय सनिनतका सर्दस्यले अन्तवायतायका सभबन्ििा िए गरेका ववषयहरूबारे कुनै 
चचाय, पररचचाय र वटप्पणी नगने,  

(झ) उभिेर्दवारको व्यशक्तगत वववरण तर्ा सभबशन्ित ववषयिा केशन्रत िई प्रश् न गने, 

(ञ) उभिेर्दवारको िैशिक उपानि, अनिरुशच र पर्दको स्तरसँग तालिेल हनुे गरी प्रश् न 
गने, 

(ट) उभिेर्दवारको व्यशक्तगत सोखहरू, सािाशिक एवि ् अनतररक्त वक्रयाकलापिा के 
कस्तो संलग् नता छ िानकारी नलन,े 

(ठ) अन्तवायताय सनिनतका सबै सर्दस्यले सभिव िएसभि बराबर सिय वविािन गने, 

(ड) अन्तवायताय नलँर्दा सहि वातावरणको नसियना गने, उभिेर्दवारलाई केरकार नगने, 

(ढ) सरल, बोिगभय र स्पष्ट िाषािा प्रश् न सोध् न,े 

(ण) उभिेर्दवारले उत्तर दर्दन नसकेका ववषय िेत्रिा र्दोहोर् याएर प्रश् न नगने, 

(त) ववषय ववज्ञले सभबशन्ित िेत्रका ववषयिा प्रश् न गने, 

(थ) एक पटकिा एउटा िात्र प्रश् न सोध् ने, परुक प्रश् न गर्दाय र्दईु प्रश् न बीच 
अन्तरसभबशन्ित प्रश् नहरू सोध् ने, 

(द) प्रश् नको िवटलता हेरी उत्तर दर्दने वातावरण बनाउन सािान्य सङ्केत दर्दई 
उभिेर्दवारलाई उत्तर दर्दन सकिर प्रोत्सावहत गने,  

(ध) लािो सियसभि एउटै ववषयिा िात्र प्रश् न नसोध् न,े 

(न) उभिेर्दवारको िवाफ प्रनत किा प्रनतवक्रया नदर्दन,े 

(ऩ) आफूले सोिेको ववषयिा आफैले उत्तरको व्याख्या नगने, 
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(प) प्रश् नको िवाफबाट उभिेर्दवारको ज्ञान, व्यशक्तत्व, ननणयय गने ििता, सहयोगी 
िावना, िैयय, अिैयय सिेतको िू्याङ्कन गने, 

(फ) अन्तवायताय सनिनतका सर्दस्यले उभिेर्दवारको नलङ्ग, िातिानत, ििय, वणय, िाषा, िेत्र, 
िेषिषूा, बैचाररक आस्र्ा आदर्द िस्ता ववषयहरूिा तटस्र् िई पर्दका लानग चावहने 
ज्ञानको स्तर, ज्ञानलाई व्यवहारिा उतानय उत्सकु र प्रनतवद्ध, प्रष्ट बो्ने, घलुनिल 
हनुे, नेततृ्व नलन,े सिस्यालाई ववश् लेषण गने, तकय  गने ििता आदर्दको आिारिा 
िू्याङ्कन गने, 

(ब) अन्तवायतायिा उभिेर्दवारलाई दर्दने वा दर्दएको अङ्कबारे अरुले र्ाहा नपाउने गरी गोप्य 
रूपले दर्दने।  

(भ) अन्तवायताय सनिनतका अध्यिले अन्तवायताय सनिनतका अन्य सर्दस्यहरूको सहिनत 
नलँरै्द उभिेर्दवारलाई िन्यवार्द दर्दई अन्तवायताय सवकएको सङ्केत गने। 

(२) अन्तवायताय सभपन् न िएपनछ अन्तवायताय सनिनतका सर्दस्यले आफूले िरेको अन्तवायताय 
िू्याङ्कन फाराि एक अकायले नरे्दख् ने गरी पट्याई सनिनतका सर्दस्यको रोहवरिा नसलबन्र्दी गरी 
सनिनतका सर्दस्यको र्दस्तखत सिेत गराई सभबशन्ित कियचारीले बशुझनलन ुपनेछ। यसरी अन्तवायताय 
िू्याङ्कन फाराि पट्याई खाििा राख् न ुअशघ प्राप्ताङ्क नरे्दशखने गरी प्रत्येक अन्तवायताय िू्याङ्कन 
फारािको पछानि पवट्ट अन्तवायताय सनिनतका सबै सर्दस्यले र्दस्तखत सिेत गनुय पनेछ। 

(३) उपर्दफा (२) बिोशिि प्राप्त िएका अन्तवायताय िू्याङ्कन फाराि नसलवन्र्दी गरी 
नसलवन्र्दी खािको िोनीिोनीिा सनिनतका सबै सर्दस्यको र्दस्तखत गराई अन्तवायताय सञ्चालन गने 
िाखाले सरुशित राख्न ुपनेछ। 

(४) उपर्दफा (३) बिोशििको नसलवन्र्दी खाििा रे्दहायको व्यहोरा खलुाउन ुपनेछिः- 

अन्तवायताय िू्याङ्कन फाराि नसलबन्र्दी गने खाि 

ववज्ञापन नभबरिः पर्दिः 
शे्रणी/तहिः  सेवािः 
सिूहिः उपसिूहिः 
पर्द संख्यािः उभिेर्दवार संख्यािः 
 उपशस्र्त ....... अनपुशस्र्त ...... 
अन्तवायताय निनतिः................. ......... िना िध्येिः 
िू्याङ्कन फाराि र्ानिः हाशिरी पाना र्ानिः 
................... अंवकत नसलछाप र्ानिः...........  

िू्याङ्कन सनिनतका पर्दानिकारीको र्दस्तखत 
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पररच्छेर्द - ११ 

अशन्ति ननतिा प्रकािन तर्ा नसफाररस सभबन्िी व्यवस्र्ा 

64. योग्यताक्रि सूची तयार गने: (१) योग्यताक्रि सूची तयार गनयको लानग उभिेर्दवारले प्राप्त गरेको 
अङ्क तानलकाको नसलबन्र्दी खािहरु सभबशन्ित िाखा वा कायायलयबाट सङ्कलन िए पश्चात खो्र्दा 
िचु ु् का गरी खो्न ुपनेछ। 

(२) परीिाको सभपूणय प्रवक्रया सिाप्त िएपनछ रे्दहाय बिोशििका प्राप्ताङ्क िोिी अनसूुची-
४७ बिोशििको फाराििा योग्यताक्रि सूची तयार गनुय पनेछ:- 

(क) नलशखत परीिाको प्राप्ताङ्क,  

(ख) िानिला प्रस्ततुीकरण, इन बास्केट अभ्यास, सािूवहक छलफल, प्रयोगात्िक परीिा, 
कभप्यटुर सीप परीिण तर्ा सो बाहेक अन्य परीिा हनुेिा त्यस्ता परीिािा प्राप्त 
गरेको अङ्क, र 

(ग) अन्तवायतायको औसत प्राप्ताङ्क । 

(३) एकीकृत परीिा प्रणाली अन्तगयतको ववज्ञापनको योग्यताक्रि सूची तयार गर्दाय र्दफा 
६१ बिोशिि उभिेर्दवारले िरेको प्रार्निकताक्रिका आिारिा सेवा, सिूह वा उपसिूहको 
पर्दसंख्याका आिारिा छुट्टाछुटै्ट रूपिा एकै पटक गनुय पनेछ। 

(४) उपर्दफा (१) र (२) बिोशिि योग्यताक्रि सूची तयार गनयको लानग अनसूुची- ४८ 
बिोशििको निकोनिङ्ग तानलकािा वववरण िरी निकोि गनुय पनेछ। 

(५) उपर्दफा (४) बिोशिि निकोि फाराि तयार िएपनछ अनसूुची-४९ बिोशििको 
ढाँचािा वटप्पणी र योग्यताक्रि सूची तयार गरी पेस गनुय पनेछ। 

65. योग्यताक्रिको सूची प्रकािन गने: (१) योग्यताक्रिको सूची प्रकािन गर्दाय पवहलो ववज्ञापन र 
ववज्ञापननित्रको सिावेिी सिूहको क्रिानसुार योग्यताक्रि सूची पवहले प्रकािन गनुय पनेछ।  

तर पवहले प्रकाशित ववज्ञापनको क्रिानसुारको अङ्ग पूरा िइसकेको रहेनछ िने सो 
क्रिपनछको अङ्ग पगेुका ववज्ञापनहरूको क्रिानसुारको योग्यताक्रि सूची प्रकािन गनय बािा पने 
छैन।  

(२) उपर्दफा (१) िा िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन कुनै उभिेर्दवार सिान शे्रणी वा 
तहका एक िन्र्दा बढी ववज्ञापनिा नलशखत परीिाबाट उत्तीणय िएकोिा पनछ्लो क्रििा रहेको 
ववज्ञापनको अङ्ग पूरा िए तापनन पवहले अन्तवायताय सभपन् न िएको ववज्ञापनको योग्यताक्रि प्रकाशित 
निएसभि त्यस्तो ववज्ञापनको योग्यताक्रि प्रकािन गररने छैन।  
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(३) यस र्दफा बिोशिि अशन्ति ननतिा प्रकािन गने ननणयय िएपनछ अनसूुची-५० 
बिोशििको ढाँचािा अशन्ति ननतिा र नसफाररसको सूचना प्रकािन गनुय पनेछ। 

(४) उपर्दफा (३) बिोशिि सूचना प्रकािन गरेपनछ र्दफा ६४ को उपर्दफा (२) 
बिोशििका प्राप्ताङ्क तानलका‚ िू्याङ्कन फाराि‚ निकोि फाराि‚ योग्यताक्रि सूची‚ िचु ु् का‚ 
नसफाररस सूचना‚ प्रार्निकता क्रि वववरण लगायतका नसफाररस सभबन्िी कागिातहरू नसलबन्र्दी 
गरी सरुशित राख् नपुनेछ । 

66. एकिषु्ट योग्यताक्रिको सूची प्रकािन गने: (१) र्दफा ६५ बिोशिि योग्यताक्रिको सूची प्रकािन 
गर्दाय एउटै परीिाको िाध्यिबाट नसफाररस हनुे खलुा तर्ा सिावेिी सिूहका उभिेर्दवारले प्राप्त 
गरेको कूल अङ्कको आिारिा एकिषु्ट योग्यताक्रि सूची अनसूुची-५१ बिोशििको ढाँचािा तयार 
गरी अनसूुची- ५२ बिोशििको ढाँचािा सूचना प्रकािन गनुय पनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) िा िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन एकीकृत परीिा प्रणाली अन्तगयत 
िएको परीिाको िाध्यिबाट नसफाररस हनुे खलुा तर्ा सिावेिी सिूहका उभिेर्दवारले प्राप्त गरेको 
कूल अङ्कको आिारिा सेवा, सिूह वा उपसिूहको एकिषु्ट योग्यताक्रि सूची तयार गरी प्रकािन 
गनुय पनेछ। 

(३) आयोगको ववज्ञापन अनसुार र्दफा ६५ बिोशिि उभिेर्दवार नसफाररस सभबन्िी सूचना 
अन्तवायताय सञ्चालन गने िाखाले सूचना पाटी र वेवसाइटिा प्रकािन गरी नसफाररस िएका 
उभिेर्दवारको वववरण अनलाइन प्रणालीिा प्रवववष्ट गनुय पनेछ। 

67. नसफाररस पिाउन:े र्दफा ६५ बिोशिि प्रकाशित योग्यताक्रि सूची अनसुार छनौट िएका 
उभिेर्दवारको नाि स्र्ायी ननयशुक्तको लानग सभबशन्ित ननकाय वा कायायलयिा नसफाररस गरी 
पिाउँर्दा सभबशन्ित उभिेर्दवारको र्दरखास्त फाराि एक प्रनत र सो सार् पेि िएका प्रिाणपत्रका 
प्रनतनलवपहरू संलग्न राखी अनसूुची-५३ बिोशििको ढाँचािा पत्र पिाउन ुपनेछ।  

68. वैकश्पक उभिेर्दवार नसफाररस सभबन्िी व्यवस्र्ािः (१) ननयिावलीको ननयि ४६ बिोशिि 
वैकश्पक उभिेर्दवार नसफाररस गर्दाय योग्यताक्रिको आिारिा क्रिििः वैकश्पक उभिेर्दवार 
नसफाररस गररनेछ। 

(२) एकीकृत र संयकु्त परीिा हनुे पर्दको हकिा वैकश्पक उभिेर्दवारको सूची प्रकािन 
गर्दाय सभबशन्ित सेवा, सिूह वा उपसिूहको लानग तोवकएको न्यूनति िैशिक योग्यताको आिारिा 
सभिाव्य उभिेर्दवार िएको सेवा, सिूह वा उपसिूह खलुाई प्रकािन गनुय पनेछ।  

 (३) एकीकृत र संयकु्त परीिा हनुे पर्दको हकिा उपर्दफा (१) बिोशिि वैकश्पक 
उभिेर्दवार नसफाररस गर्दाय उपर्दफा (२) बिोशिि सभबशन्ित सेवा, सिूह वा उपसिूहको लानग 
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सभिाव्य उभिेर्दवार कायि िएको आिारिा योग्यताक्रि अनसुार क्रिििः वैकश्पक उभिेर्दवार 
नसफाररस गररनेछ। 

(४) यस र्दफा बिोशिि वैकश्पक उभिेर्दवार नसफाररस सभबन्िी सूचना अन्तवायताय सञ्चालन 
गने िाखाले आयोगको वेवसाइटिा प्रकािन गरी नसफाररस िएका वैकश्पक उभिेर्दवारको वववरण 
अनलाइन प्रणालीिा प्रवववष्ट गनुय पनेछ। 

69. अस्र्ायी ननयशुक्तको लानग नसफाररस गने सभबन्िी व्यवस्र्ािः (१) ननयिावलीको ननयि ४८ बिोशिि 
अस्र्ायी ननयशुक्तको लानग नसफाररस गर्दाय रे्दहायको क्रि अनसुारका उभिेर्दवारलाई नसफाररस गनुय 
पनेछ:  

(क) खलुातफय को वैकश्पक सूचीिा सिावेि िएका उभिेर्दवारलाई, 

(ख) ववज्ञापन नभबरको क्रि अनसुार सिावेिी सिूहतफय  वैकश्पक सूचीिा सिावेि 
िएका उभिेर्दवारलाई, र 

(ग) खलुातफय को अस्र्ायी सूचीिा सिावेि िएका उभिेर्दवारलाई। 

(२) उपर्दफा (१) िा िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन अस्र्ायी ननयशुक्तका लानग 
उभिेर्दवार िाग गर्दाय सभबशन्ित ननकायले िन्त्रालय वा आयोग वा सशचवालयको ननणयय सवहत  
त्यस्ता ररक्त पर्दिा स्र्ायी पर्दपूनतयको लानग रीतपूवयक िाग आकृनत फाराि सिेत िरी पिाउन ु
पनेछ। यसरी पर्दपूनतयका लानग िाग आकृनत फाराि प्राप् त निएिा अस्र्ायी ननयशुक्तका लानग 
नसफाररस गररने छैन।   

70. नसफाररस सभबन्िी कागिातको संरिणिः उभिेर्दवारको नसफाररस सभबन्िी र्दफा ७५ को उपर्दफा 
(१) बिोशििका कागिात अनसूुची-५४ बिोशििको व्यहोरा खलुाई नसलवन्र्दी गरी संरिण गनुय 
पनेछ। 

पररच्छेर्द - १२ 

ननरीिण तर्ा अनगुिन सभबन्िी व्यवस्र्ा 

71. ननरीिण वा अनगुिन गनुयपने िूलितू ववषयहरू: आयोगबाट ननरीिण वा अनगुिनको काययिा खवटन े
पर्दानिकारी वा कियचारीले कायायलय वा ननकायको ननरीिण वा अनगुिन गर्दाय अन्य कुराका 
अनतररक्त रे्दहायका ववषयिा ननरीिण वा अनगुिन गनुय पनेछिः-  

(क) पर्दपूनतय सभबन्िी 

(१) सेवाका ितय सभबन्िी प्रचनलत कानून बिोशिि ररक्त पर्दपूनतयको कारबाही 
अगानि बढाइएको छ वा छैन, 
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(२) सेवाका ितय सभबन्िी प्रचनलत कानून बिोशिि स्वतिः खारेि हनुे पर्दिा 
कुनै पर्दपूनतय िएको वा निएको, 

(३) आयोगबाट अनिकार प्रत्यायोिन िएको वा नसफाररस िए बाहेक कुनै 
व्यशक्तलाई अस्र्ायी ननयशुक्त गररएको छ वा छैन, 

(४) सेवाका ितय सभबन्िी प्रचनलत कानून बिोशिि कायि िकुायि िकुरर 
िएको छ वा छैन, 

(५) आयोगको पराििय बेगर अस्र्ायी तर्ा कायि िकुायिको भयार्द र्प 
गररएको छ वा छैन, 

(६) पर्द ररक्त निई वा पर्द नसियना निई कियचारीको ननयशुक्त िएको छ वा 
छैन, 

(७) आयोगबाट प्रत्यायोशित अनिकार बिोशिि सियिै पर्दपूनतय िएको छ वा 
छैन र पर्दपूनतय िएकोिा आयोगबाट ननिायररत काययववनिको अवलभवन िएको 
छ वा छैन, र 

(८) सेवा, सिूह वा उपसिूह पररवतयन गररएकोिा आयोगको पराििय नलइएको 
छ वा छैन। 

(ख) बढुवा सभबन्िी 

(१) बढुवाको सूचनािा आवश्यक पने सेवा अवनि, िैशिक योग्यता, बढुवा हनुे 
पर्दको वववरण र संख्या, पर्द ररक्त िएको कायायलय, ननवेर्दन दर्दने भयार्द र 
स्र्ान खलुाई सूचना प्रकाशित िएको छ वा छैन, 

(२) बढुवा सूचना प्रकािन िएपनछ बढुवाको कारबाही सियिै िएको छ वा 
छैन, 

(३) बढुवा सनिनतले बढुवा सभबन्िी कारवाही गर्दाय बढुवाका आिारहरू पालना 
गरेको छ वा छैन। 

(ग) बढुवा उिरुी सभबन्िी 

(१) आयोगबाट अनिकार प्रत्यायोिन िए अनसुार उिरुी सनु् न पाउने ननकायले 
उिरुी हेरेको छ वा छैन, 

(२) उिरुीका िखु्य बुरँ्दाहरू उपर छानवीन गरी उिरुी सनेु्न ननकायले कारबाही 
टंुग्याएको छ वा छैन, र 
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(३) बढुवा उिरुी सभबन्ििा िएको ननणयय उपर अर्दालतिा ररट ननवेर्दन परेको 
छ वा छैन। 

(घ) वविागीय सिाय सभबन्िी 

(१) वविागीय सिाय गनय सियिै कारबाही चलाइएको छ वा छैन, 

(२) कुनै कियचारीलाई वविागीय सिाय गर्दाय आयोगको पराििय नलइएको छ 
वा छैन,  

(३) वविागीय सिायका लानग आयोगबाट प्राप्त पराििय सियिै कायायन्वयन 
िएको छ वा छैन, र 

(४) वविागीय सिाय सभबन्िी फाइल िीक र्दरुुस्त राशखएको छ वा छैन। 

72. ननरीिण गर्दाय अवलभबन गनुयपने प्रवक्रया: आयोगबाट ननरीिण काययिा खवटने पर्दानिकारी वा 
कियचारीले ननरीिण गर्दाय रे्दहायको प्रवक्रया अपनाउन ुपनेछिः-  

(क) ननरीिण गनय खवटएको कायायलयको प्रिखु वा सभबशन्ित िाखािा सभपकय  गने, 

(ख) स्वीकृत कुल र्दरबन्र्दी, पर्दपूनतयको अवस्र्ा र तरीका सभबन्िी वववरण अनसूुची- 
५५ बिोशििको फाराििा िनय लगाउने, 

(ग) बढुवा सभबन्िी वववरण तर्ा कियचारीलाई िएको वविागीय कारबाही सभवन्िी 
वववरण ननिायररत फाराििा िनय लगाउने, 

(घ) फाराि िने तरीकाका ववषयिा िानकारी दर्दन,े 

(ङ) खण्ि (ख) र (ग) बिोशििका वववरणहरू सभबशन्ित फाइल हेरी रूिू गने, 

(च) पर्दपूनतय सभवन्िी कारबाहीको वववरण हेरी प्रचनलत कानून बिोशििको कारबाही 
िए निएको हेने, 

(छ) ननरीिणको क्रििा प्रिाणका रूपिा नलन आवश्यक रे्दशखएका कागिातहरूको 
प्रनतनलवप सिेत नलन,े 

(ज) ननरीिणकतायले ननरीिण गररएको कायायलयको ननरीिण पशुस्तकािा ननरीिणका 
क्रििा रे्दशखएका िखु्य ववषयहरूलाई उ्लेख गरी र्दस्तखत सिेत गने, 

(झ) आयोगबाट ववनिन् न सियिा िएका पररपत्र अनसुार काि कारबाही िए निएको 
र ननरीिणको क्रििा रे्दशखएका अन्य आवश्यक कागिातहरूको ननरीिण गने। 

(ञ) ननरीिणिा खवटने पर्दानिकारी वा कियचारीले सझुाब सवहतको ननरीिण प्रनतवेर्दन 
पेस गने। 
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73. अनगुिन गर्दाय अवलभबन गनुयपने प्रवक्रयािः आयोगबाट अनगुिन काययिा खवटने पर्दानिकारी वा 
कियचारीले अनगुिन गर्दाय रे्दहायको प्रवक्रया अपनाउन ुपनेछिः-  

(क) अनगुिन गनय खवटएको ननकाय वा कायायलयलाई आयोगबाट दर्दइएको 
परािियसभबन्िी वववरण सारै् लगी सभबशन्ित ननकायको प्रिखुसँग सभपकय  गने, 

(ख) अनगुिन गररएको ननकाय वा संस्र्ाको स्वीकृत कुल र्दरवन्र्दी, पर्दपूनतयको अवस्र्ा 
र तरीका सभबन्िी वववरणको लानग अनसूुची-५५ बिोशििको फाराि िनय लगाउने, 

(ग) अनगुिन गररएको वषयिा िएका िरुु ननयशुक्त, बढुवा ननयशुक्त र कियचारीलाई िएको 
वविागीय कारबाही सभबन्िी वववरण ननिायररत फाराििा िनय लगाउने, 

(घ) खण्ि (ख) र (ग) बिोशििका वववरणहरू सभबशन्ित फाइल हेरी रूिू गने, 

(ङ) पर्दपूनतय सभबन्िी कारबाही गर्दाय सभबशन्ित ननकाय वा संस्र्ाले आयोगको पराििय 
कायायन्वयन गरे वा नगरेको हेने, 

(च) अनगुिनको क्रििा प्रिाणका रूपिा नलन आवश्यक रे्दशखएका कागिातहरूको 
प्रनतनलवप सिेत नलन,े र 

(छ) अनगुिनिा खवटने पर्दानिकारी वा कियचारीले सझुाब सवहतको अनगुिन प्रनतवेर्दन 
पेस गने। 

74. ननरीिण तर्ा अनगुिन प्रनतवेर्दन उपरको कारबाही: (१) ननयिावलीको ननयि ६९ बिोशिि 
ननरीिण गरी पेस िएका प्रनतवेर्दनका प्रिखु ववषयहरू सिावेि गरी प्रिासन हेने िाखाले र 
ननयिावलीको  ननयि ७० बिोशिि अनगुिन गरी पेस िएका प्रनतवेर्दनका प्रिखु ववषयहरू सिावेि 
गरी नीनत ननयि हेने िाखाले आयोग सिि सिग्र प्रनतवेर्दन पेस गनुय पनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बिोशििको प्रनतवेर्दनिा कैवफयत रे्दशखएका ववषयिा आयोगले सभबशन्ित 
ननकायलाई त्यस्तो काि कारबाही सच्याउन लगाउन वा रद्द गने आरे्दि दर्दन सक्नेछ। 

पररच्छेर्द - १३ 

कागिातहरूको संरिण र िु् याउन ेसभबन्िी व्यवस्र्ा 

75. कागिातहरूको संरिण: (१) आयोगिा रहेका परीिा तर्ा अन्य कािकारवाही सभबन्िी रे्दहाय 
बिोशििका कागिात कवह्यै निु् याउने गरी संरिण गरी राख् न ुपनेछिः- 

(क) आयोगबाट िएका ननणययहरु, 

(ख) नलशखत परीिाको प्राप्ताङ्क टेवलेुिन, नलशखत परीिाको ननतिा तयारीको क्रििा 
तयार गररएको लेिर, योग्यताक्रि तानलका, नलशखत परीिाको ननतिा प्रकािन 
गनय िएको ननणयय र सो सभबन्िी सूचना,  
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(ग) अशन्ति ननतिा प्रकािन गनय तयार गररएको लेिर, योग्यताक्रि ननिायरण फाराि, 
अशन्ति ननतिा प्रकािन गने ननणयय र सो सभबन्िी सूचना, वैकश्पक उभिेर्दवार 
नसफाररस सभबन्िी ननणयय,  

(घ) नापी नक्साको कागिात र चल अचल सभपशत्तको अनिलेख, 

(ङ) आयोगबाट सभिाननीय रािपनत सिि प्रस्ततु वावषयक प्रनतवेर्दन, 

(च) आयोगबाट प्रकाशित वलेुवटन, 

(छ) कियचारीको व्यशक्तगत फाइल, 

(ि) परीिण प्रववनि सभबन्िी अध्ययन प्रनतवेर्दनहरू, 

(झ) नसफाररस िएका उभिेर्दवारले पेि गरेको र्दरखास्त फाराि र प्रिाणपत्रका प्रनतनलवप, 

(ञ) आयोगसँग सभबशन्ित ववषयिा सभिाननत अर्दालतबाट िएका अशन्ति आरे्दि वा 
फैसला, 

(ट) आयोगबाट प्रकाशित ननिािती सेवा पनत्रका तर्ा अन्य प्रकािनहरु, 

(ि) आयोगबाट कवह्यै निु् याउने िनी ननणयय िएका अन्य कागिातहरु, 

(२) उपर्दफा (१) िा उ्लेख िएका कागिात बाहेक आयोगिा रहेका परीिा तर्ा अन्य 
कािकारवाही सभबन्िी रे्दहाय बिोशििका कागिात र्दि वषयसभि संरिण गरी राख् न ुपनेछिः- 

(क) र्दि ववज्ञ िनोनयन सभबन्िी रशिष्टर, 

(ख) कायय सभपार्दन िू्याङ्कन फाराि र त्यसको अनिलेख रशिष्टर, 

(ग) ववनिन् न ररट ननवेर्दनका सन्र्दियिा सभिाननत अर्दालतिा आयोगका तफय बाट पेि 
गररएका नलशखत िवाफ, 

 (३) उपर्दफा (१) र (२) िा उ्लेख िएका कागिात बाहेक आयोगिा रहेका परीिा 
तर्ा अन्य कािकारवाही सभबन्िी रे्दहाय बिोशििका कागिात पाँच वषयसभि संरिण गरी राख् न ु
पनेछिः- 

(क) परीिा रद्द गने ननणयय िएका उत्तरपशुस्तका, 

(ख) प्रश् नपत्र िण्िारिा रहेका पररिाशियत प्रश् नपत्रको सेट, 

(ग) अनिकार प्रत्यायोिन र अशख्तयारी सभबन्िी कागिात 

(घ) बढुवा उिूरी सभबन्िी ननवेर्दन फाइल, र 
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(४) उपर्दफा (१), (२) र (३) िा उ्लेख िएका कागिात बाहेक आयोगिा रहेका 
परीिा तर्ा अन्य कािकारवाही सभबन्िी रे्दहाय बिोशििका कागिात उभिेर्दवार नसफाररस िएको 
निनतले एक वषयसभि संरिण गरी राख् न ुपनेछिः- 

(क) उभिेर्दवारको स्वीकृत नािावली र नलशखत परीिाको हाशिरी फाराि, परीिा केन्रिा 
प्रश् नपत्रको नसलबन्र्दी पोका वा खाि खो्र्दाको िचु ु् का, प्रर्ि र दितीय सङ्केत 
नभबर राख् न उत्तरपशुस्तका खो्र्दा गररएका पोका वा खािको िचु ु् का, एउटा 
पत्रिा उपशस्र्त िई अन्य पत्रिा अनपुशस्र्त उभिेर्दवारका कैवफयत राशखएका 
उत्तरपशुस्तका, परीिण िईसकेका उत्तरपशुस्तका, ननतिा प्रकािन िएका ववषयगत 
तर्ा वस्तगुत उत्तरपशुस्तका, ववषय ववज्ञ वा र्दिबाट उत्तरपशुस्तका परीिण गरी 
तयार गरेका प्राप्ताङ्क तानलका, नलशखत ननतिा प्रकािन िइसकेका ववज्ञापनका की 
फाराि, निकोि फाराि, प्रर्ि तर्ा दितीय सङ्केतीकरण गरेका अिकट्टीहरू, 

(ख) अन्तवायतायिा उपशस्र्त उभिेर्दवारको हाशिरी, नसफाररसिा नपरेका उभिेर्दवारका 
र्दरखास्त फाराि र प्रनतनलवप प्रिाणपत्र, ववज्ञबाट प्राप्त नलशखत परीिाको प्राप्ताङ्क 
तानलका, नलशखत ननतिाको निकोि फाराि तर्ा उभिेर्दवारको वववरण, िानिला 
प्रस्ततुीकरणको िू्याङ्कन फाराि, सािूवहक छलफलको िू्याङ्कन फाराि, इन 
बास्केट अभ्यासको िू्याङ्कन फाराि, सीप परीिण वा प्रयोगात्िक परीिाका प्राप्ताङ्क 
तानलका, अन्तवायताय िू्याङ्कन फाराि, प्रयोगात्िक परीिािा सङ्केतीकरण गररएका 
अिकट्टीहरू, अन्तवायताय िाखासँग सभबशन्ित िचु ु् का खािहरू,  

 (५)  सरकारी कागिात िु् याउने सभबन्िी प्रचनलत कानूनिा उ्लेख िएका कागिातको 
हकिा सोही बिोशिि र त्यस्ता कानूनिा उ्लेख निएका उपर्दफा (१), (२), (३) र (४) िा 
उ्लेख िएका कागिातको हकिा यस ननरे्दशिकािा उ्लेख िए बिोशिि हनुेछ। 

(६) उपर्दफा (१), (२), (३), (४) र (५) िा उ्लेशखत कागिात बाहेक आयोगसँग 
सभबशन्ित अन्य कागिात आयोगले सिय सियिा तोवकदर्दएको अवनिसभि संरिण गरी राख् न ु
पनेछ।  

(७) उपर्दफा (१), (२), (३) र (४) िा उ्लेशखत अवनि पूरा िएपनछ सो सभबन्िी 
कागिात िु् याउने प्रयोिनका लानग िचु ु् का तयार गरी िु् याउने प्रवक्रयािा लान सवकनेछ। 

(८) यस र्दफािा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन आयोगको वेवसाइटिा 
प्रकािन िएका सबै वववरणको अनिलेख ववद्यतुीय स्वरुपिा सरुशित सार् राख्न ुपनेछ। 

(९) उपर्दफा (७) बिोशिि कागिात िु् याउने ननणयय िएपनछ कागि कारखानािा कच्चा 
पर्दार्यको रूपिा प्रयोग हनुे सनुनश् चतता गरी ननयिानसुार नललाि गरी िु् याउन सवकनेछ। 
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(१०) कागिात िु् याउने सभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा आयोगले सिय सियिा ननणयय गरे 
बिोशिि हनुेछ। 

(११) उपर्दफा (१), (२), (३) र (४) िा िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन 
अर्दालतिा ववचारािीन रहेका िदु्दासँग सभबशन्ित कागिात िदु्दाको अशन्ति वकनारा नलागेसभि 
सरुशित राख् न ुपनेछ र त्यस्ता कागिात िदु्दाको अशन्ति वकनारा लागेको निनतरे्दशख यस र्दफािा 
ननिायरण गररएको अवनिसभि सरुशित सार् राख्न ुपनेछ। 

पररच्छेर्द- १४ 

ववववि 

76. प्रस्ताव पेस गने काययववनि: (१) कुनै ववषयिा ननणययका लानग फाइल पेस गर्दाय ववषयवस्तकुो 
संशिप्त व्यहोरा र सो सभबन्िी प्रचनलत कानूनी व्यवस्र्ा सिेत उ्लेख गरी सभबशन्ित िाखाबाट 
वटप्पणी पेस गनुय पनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बिोशिि पेस िएको फाइलिा रे्दहाय अनसुारको प्रवक्रया अपनाई ननणयय 
गनुय पनेछिः- 

(क) िहािाखा प्रिखुले आफूलाई अनिकार िएकोिा आफैं ले ननणयय गने र अनिकार 
निएको ववषयिा आफ्नो राय सवहत सशचव सिि पेस गने, 

(ख) खण्ि (क) बिोशिि पेस िएको फाइलिा सशचवले आफूलाई अनिकार िएकोिा 
आफैं ले ननणयय गने र अनिकार निएको ववषयिा आफ्नो राय सवहत आयोगका 
अध्यि वा सभबशन्ित सर्दस्य सिि पेस गने, 

(ग) खण्ि (ख) बिोशिि पेस िएको फाइलिा आयोगका अध्यि वा सर्दस्यले आफूलाई 
अनिकार िएकोिा आफैं ले ननणयय गने र अनिकार निएको ववषयिा  आयोगिा 
प्रस्ताव पेस गनय स्वीकृत गने, 

(३) उपर्दफा (२) बिोशिि आयोगिा प्रस्ताव पेस गने ननणयय िएिा सभबशन्ित िाखाले 
अनसूुची-५६ बिोशििको ढाँचािा प्रस्ताव तयार गरी िहािाखा प्रिखु सिि पेस गनुय पनेछ। 

(४) िहािाखा प्रिखुले उपर्दफा (३) बिोशिि पेस िएको प्रस्ताव उपर आवश्यक अध्ययन 
गरी प्रस्ताविा उश्लशखत ववषयिा कुनै हेरफेर गनय आवश्यक िएिा सो सिेत गरी सशचव सिि 
पेस गनुय पनेछ। 

(५) उपर्दफा (४) बिोशिि पेस िएको प्रस्ताव सशचवले आयोग सिि पेस गनुय पनेछ। 

(६) उपर्दफा (५) बिोशिि आयोगिा पेस िएको प्रस्ताव उपर आयोगबाट िएको ननणयय 
कायायन्वयनका लानग सशचवले सभबशन्ित िहािाखािा पिाउन ुपनेछ। 
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77. ववषय ववज्ञ वा र्दिको नािावली तयार गने: (१) प्रश् नपत्र ननिायण, प्रश् नपत्र पररिाियन, उत्तरपशुस्तका 
परीिण, अन्तवायताय, सािूवहक छलफल, पाठ्यक्रि ननिायण लगायतका आयोगको कािका लानग 
सभबशन्ित िाखाहरूले आवश्यकता अनसुार रे्दहायको कुनै वा सबै तरीका अपनाई सभबशन्ित 
ववषयका ववषय ववज्ञ वा र्दिको नािावली सङ्कलन गनुय पनेछिः- 

(क) ववषय ववज्ञ वा र्दिबाट अनसूुची-५७ बिोशििको ढाँचािा वववरण सङ्कलन गरेर, र 

(ख) आयोगको वेवसाइट वा बलेुवटन वा अन्य िाध्यिबाट सूचना प्रकािन गरेर। 

(२) उपर्दफा (१) बिोशिि सङ्कलन िएको ववषय ववज्ञ वा र्दिको सूची स्वीकृनतको लानग 
आयोगिा पेस गनुय पनेछ। 

(३) आयोगबाट स्वीकृत ववषय ववज्ञ वा र्दिको सूचीबाट आयोगले आवश्यकतानसुार ववषय 
ववज्ञ वा र्दिको सेवा नलन सक्नेछ।  

(४) यो ननरे्दशिका लागू हनुपूुवय आयोगिा सूचीकृत िएका ववषय ववज्ञ वा र्दिलाई यसै 
ननरे्दशिका बिोशिि सूचीकृत िएको िानननेछ। 

78. ववषय ववज्ञ वा र्दिको िनोनयन गने: (१) र्दफा ७७ बिोशिि आयोगबाट स्वीकृत ववषय ववज्ञ वा 
र्दििध्येबाट प्रश् नपत्र ननिायण, प्रश् नपत्र पररिाियन, उत्तरपशुस्तका परीिण, अन्तवायताय, िानिला 
प्रस्ततुीकरण, इन बास्केट अभ्यास, सािूवहक छलफल, पाठ्यक्रि ननिायण लगायतका आयोगको 
परीिा सभबन्िी काि गराउन िनोनयनका लानग सभबशन्ित िाखाले तोवकएको पर्दानिकारी सिि 
पेस गनुय पनेछ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोशिि िनोनयनका लानग पेस िएका ववषय ववज्ञ वा र्दििध्ये परीिा 
सभबन्िी ववनिन् न काििा सािान्यतया एउटै ववषय ववज्ञ वा र्दि नपने गरी िनोनयन गनुय पनेछ। 

(३)  आयोगबाट अनिकार प्रत्यायोिन िए अनसुार आयोग िातहतका कायायलयहरूले 
आफूले सभपार्दन गनुयपने कािका लानग सभबशन्ित ववषयका ववषय ववज्ञ वा र्दिको सूची स्वीकृत 
गरी राख् न ुपनेछ। 

79. पराििय सहिीकरण सनिनत सभवन्िी व्यवस्र्ािः  (१) संघीय ननिािती सेवा, स्वास््य सेवा, संघीय संसर्द 
सेवा, सरुिा ननकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा तर्ा संगदित संस्र्ाका कियचारीको सेवाका ितय 
सभबन्िी कानूनिा परािियका लानग प्राप्त हनुे ववषयहरुको सभवन्ििा आवश्यकता अनसुार छलफल 
तर्ा अध्ययन गरी आयोग सिि पेस गनय रे्दहाय विोशििको पराििय सहिीकरण सनिनत रहनेछ।  

सशचव, लोक सेवा आयोग     - संयोिक 

प्रिखु, कानून िहािाखा     - सर्दस्य 

सभवशन्ित ननकायका प्रनतनननि     - सर्दस्य 

िाखा प्रिखु, नीनत ननयि तर्ा अनिलेख िाखा   - सर्दस्य सशचव  
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(२) सनिनतिा आवश्यकता अनसुार बढीिा चारिना नबज्ञ वा कियचारीलाई आिन्त्रण गनय 
सवकनेछ। 

80. काययसभपार्दन िू्याङ्कन फारािको अनिलेख व्यवस्र्ापनिः (१) ननिािती सेवा ऐन, २०४९ को र्दफा 
२४क. को उपर्दफा (६), प्रहरी ननयिावली, २०७१ को ननयि ३१ को उपननयि (५) तर्ा 
राविय िानव अनिकार आयोगका कियचारीको सेवा, ितय र सवुविा सभवन्िी ननयिावली, २०७२ 
को ननयि ३७ को उपननयि (६) विोशिि आयोगिा अनिलेखको लानग प्राप्त हनुे कियचारीहरुको 
काययसभपार्दन िू्याङ्कन फारािको अनिलेख व्यवस्र्ापन नीनत ननयि तर्ा अनिलेख िाखाले गनेछ। 

(२) नीनत ननयि तर्ा अनिलेख िाखाले उपर्दफा (१) बिोशिि अनिलेख गर्दाय प्रत्येक 
काययसभपार्दन िू्याङ्कन फारािको नसलवन्र्दी खािलाई सङ्केत नभवर दर्दई व्यवशस्र्त गरी राख् न ु
पनेछ। सोको व्यवस्र्ापनको लानग आयोगले सफ्टवेयर तयार गरी व्यवशस्र्त गनय सक्नेछ।  

(३) ननिािती कियचारीहरुको हकिा रािपत्रावङ्कत कियचारीहरुको काययसभपार्दन िू्याङ्कन 
फाराि आयोगको केन्रीय कायायलय र रािपत्र अनवङ्कत कियचारीहरुको काययसभपार्दन िू्याङ्कन 
फाराि आयोगका िातहतका कायायलयहरुले अनिलेख राख् न ुपनेछ।  िातहतका कायायलयहरुले 
आफनो काययिेत्र अन्तगयतका कायायलयहरुिा काययरत रािपत्र अनवङ्कत ननिािती कियचारीहरुको 
काययसभपार्दन िू्याङ्कन फारािको अनिलेख राख् न ुपनेछ। 

81. केन्रीय प्रनतनननिको व्यवस्र्ा: आयोग िातहत कायायलयहरूिा सञ् चालन गररने नलशखत परीिा, 
प्रयोगात्िक परीिा, अन्तवायताय तर्ा अन्य उपयकु्तता परीिण गने परीिािा आयोगको केन्रीय 
कायायलयले केन्रीय प्रनतनननि खटाउन ुपनेछ।  

82. परीिाको स्तरको ववश् लेषण एवि ्िू्याङ्कन गने: अशन्ति योग्यताक्रि सूची प्रकािन िएको एक 
वषयपनछ आयोगले गोप्य रहने प्रश् नपत्र तर्ा परीिाको स्तर लगायतका ववषयको ववश् लेषण एवि ्
िू्याङ्कन गनय गराउन सक्नेछ।  

83. गोपनीयता कायि गनेिः आयोगको कािकारबाही तर्ा गोपनीयता कायि गनुयपने परीिा सभबन्िी 
काययिा आवश्यक गोपनीयता कायि राख् ने र्दावयत्व सो काििा संलग् न सबै पर्दानिकारी एवि ्
कियचारीको हनुेछ। आयोगका सबै िाखाका कािहरू गोप्य हनुे िएकोले अन्य व्यशक्त वा कियचारी 
कािको नसलनसलािा बाहेक ती िाखाहरूिा प्रवेि गनय पाइने छैन। 

84. अनलाइन प्रणाली सभबन्िी वविषे व्यवस्र्ािः (१) अनलाइन प्रणालीिा एक उभिेर्दवारको एक िात्र 
िास्टर आई.नि. कायि हनुेछ। 

(२) उभिेर्दवारले अनलाइन र्दरखास्त फाराििा प्रवववष्ट गरेका र्दस्तखत, फोटो र 
नागररकताको प्रिाणपत्र सभबशन्ित कायायलयको स्वीकृनत ननलई उभिेर्दवार आफैं ले फेरबर्दल गनय 
पाउने छैन।  
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(३) उभिेर्दवारले अनलाइन र्दरखास्त फाराििा िनुय पने व्यशक्तगत वववरणिा आफ्नो 
वववरण िात्र िनुय पनेछ। फोन नभबर लगायत अन्य कुनै वववरण अन्य व्यशक्तको िरेका कारण 
उभिेर्दवारलाई पने असरको िागीर्दार उभिेर्दवार स्वयि ्हनु ुपनेछ। 

85. सफ्टवेयरको प्रयोग गनय सवकनिेः अनलाइन प्रणालीिा आवद्ध गनय सवकने वववरण अनलाइन प्रणालीिा 
प्रवववष्ट गरी अनलाइन प्रणालीिा सिावेि गनय नसवकने गोप्य प्रकृनतका ननतिा प्रकािन, नसफाररस 
प्रवक्रया वा यस्तै प्रकृनतका अन्य कािका लानग आवश्यक सफ्टवेयर ववकास गरी प्रयोगिा ्याउन 
सवकनेछ। 

86. नसलछाप सभबन्िी व्यवस्र्ा: आयोगको कािसँग सभबशन्ित गोप्य कागिात राशखने पोका वा खाििा 
प्रयोग गररने नसलछापिा कुन संकेत अवङ्कत गररएको हो र कनत संख्यािा लगाइएको हो सोको 
व्यहोरा त्यस्तो पोका वा खाििा स्पष्ट रुपिा खलुाउन ुपनेछ।  

87. वािा अड्काउ फुकाउन ेअनिकारिः यस ननरे्दशिकािा उ्लेख िएका व्यवस्र्ाहरू कायायन्वयन गर्दाय 
कुनै वािा अड्काउ परेिा आयोगले ऐन तर्ा ननयिावलीको ििय र िावनाको प्रनतकूल नहनुे गरी 
त्यस्तो वािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 

88. खारेिी र बचाउिः (१) लोक सेवा आयोग (कायय सञ् चालन) ननरे्दशिका, २०६७ खारेि गररएको 
छ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोशििको ननरे्दशिका बिोशिि िए गरेका काि कारवाही यसै ननरे्दशिका 
बिोशिि िए गरेको िानननेछ। 
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अनसुचूी-१ 
(दफा ४ सगँ सम्बन्धित) 

(क) वान्षिक कार्ितान्लका 

पदपनू्ति कार्ितान्लका (संघीर् न्नजामती सेवा, स्वास््र् सेवा तथा संघीर् संसद सेवाका पदहरूको लान्ग)  

क्र.सं. श्रेणी/तह पदपनू्तिको न्कम 
न्वज्ञापन/सूचना 

प्रकाशन 

परीक्षा 

सञ्चालन 

न्लन्ित 

परीक्षा 

नन्तजा 

अधतवािताि र 

न्सफाररस 

१ 

न्वन्िधन सेवाका राजपत्ांन्कत प्रथम 

श्रेणीका प्रान्वन्िक र अप्रान्वन्िक 

पदहरु 

िलुा प्रन्तर्ोन्गता र आ.प्र.द्वारा बढुवा 

 

   

कार्िक्षमताको मलू्र्ाङ्कनद्वारा बढुवा    

जेष्ठता र कार्िसम्पादन मलू्र्ाङ्कनद्वारा बढुवा    

का.स.तथा अनिुवको मलू्र्ांकनबाट हुने बढुवाको 

समार्ोजन 
   

२ 

न्वन्िधन सेवाका राजपत्ांन्कत 

न्द्वतीर् श्रेणीका प्रान्वन्िक र 

अप्रान्वन्िक पदहरु एवं स्वास््र् 

सेवाको एघारौं र नवौं तह 

 

िलुा प्रन्तर्ोन्गता र आ.प्र. द्वारा बढुवा 

 

   

कार्िक्षमताको मलू्र्ाङ्कनद्वारा बढुवा    

जेष्ठता र कार्िसम्पादन मलू्र्ाङ्कनद्वारा बढुवा    

का.स.तथा अनिुवको मलू्र्ांकनबाट हुने 

समार्ोजन 
   

३ 

न्वन्िधन सेवाका राजपत्ांन्कत 

ततृीर् श्रेणीका प्रान्वन्िक पदहरु र 

स्वास््र् सेवाका सातौं र आठौं 

तहका पदहरु 

 

िलुा प्रन्तर्ोन्गता र आ.प्र. द्वारा बढुवा 

 

   

कार्िक्षमताको मलू्र्ाङ्कनद्वारा बढुवा    

जेष्ठता र कार्िसम्पादन मलू्र्ाङ्कनद्वारा बढुवा    

का.स.तथा अनिुवको मलू्र्ांकनबाट हुने 

समार्ोजन 
   

४ 

न्वन्िधन सेवाका राजपत्ांन्कत 

ततृीर् श्रेणीका अप्रान्वन्िक पदहरु 

 

िलुा प्रन्तर्ोन्गता र आ.प्र.द्वारा बढुवा      

कार्िक्षमताको मलू्र्ाङ्कनद्वारा बढुवा 

   

 

जेष्ठता र कार्िसम्पादन मलू्र्ाङ्कनद्वारा बढुवा  

का.स.तथा अनिुवको मलू्र्ांकनबाट हुने 

समार्ोजन 
 

५ 

न्वन्िधन सेवाका रा.प.अनंन्कत 

प्रथम श्रेणीका अप्रान्वन्िक पदहरु  

 

िलुा प्रन्तर्ोन्गता र आ.प्र. द्वारा बढुवा 

 

   

कार्िक्षमताको मलू्र्ाङ्कनद्वारा बढुवा    

जेष्ठता र कार्िसम्पादन मलू्र्ाङ्कनद्वारा बढुवा    

का.स.तथा अनिुवको मलू्र्ांकनबाट हुने 

समार्ोजन 
   

६ 

न्वन्िधन सेवाका रा.प.अनंन्कत 

प्रथम श्रेणीका प्रान्वन्िक पदहरु र 

स्वास््र् सेवाको पाँचौ तहका 

पदहरु  

 

िलुा प्रन्तर्ोन्गता र आ.प्र. द्वारा बढुवा 

 

   

कार्िक्षमताको मलू्र्ाङ्कनद्वारा बढुवा    

जेष्ठता र कार्िसम्पादन मलू्र्ाङ्कनद्वारा बढुवा    

का.स.तथा अनिुवको मलू्र्ांकनबाट हुने 

समार्ोजन 
   

७ 

न्वन्िधन सेवाका रा.प.अनंन्कत 

न्द्वतीर् श्रेणीका अप्रान्वन्िक पदहरु  

 

िलुा प्रन्तर्ोन्गता र आ.प्र. द्वारा बढुवा 

 

   

कार्िक्षमताको मलू्र्ाङ्कनद्वारा बढुवा    

जेष्ठता र कार्िसम्पादन मलू्र्ाङ्कनद्वारा बढुवा    

८ 

न्वन्िधन सेवाका रा.प.अनंन्कत 

न्द्वतीर् श्रेणीका प्रान्वन्िक पदहरु र 

स्वास््र् सेवाका चौथो तहका 

पदहरु 

 

िलुा प्रन्तर्ोन्गता र आ.प्र. द्वारा बढुवा 

 

   

कार्िक्षमताको मलू्र्ाङ्कनद्वारा बढुवा    

जेष्ठता र कार्िसम्पादन मलू्र्ाङ्कनद्वारा बढुवा    

९ टाइन्पष्ट िलुा प्रन्तर्ोन्गता र आ.प्र.द्वारा बढुवा     

द्रष्टव्र्ः–  १. कार्ि तान्लका लाग ूहुने न्मन्तः   

 २. मान्थ कार्ि तान्लकामा नपरेका अधर् न्वषर्लाई क्रमशः उल्लेि गने ।  

नोटः कार्ितान्लकामा सामाधर्तर्ा हरेफेर गररने छैन ।
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(ख) वार्षिक कार्ितार्िका 

पदपनू्ति कार्ितान्लका (सरुक्षा न्नकार्, अधर् संघीर् सरकारी सेवा र संगन्ठत संस्थाका पदहरुको लान्ग) 

क्र .ंस . र्िकार् / पद 
पदपरू्ति 

र्कर्ंम 

प्रर्तशत 

र्िर्ािरण/ 

ंहमर्त प्रदाि 

र्वज्ञापि/ंचूिा 

प्रकाशि 

र्िर्खत परीक्षा 

ंञ्चािि 

र्ि .प.  िर्तजा 

प्रकाशि 

 आ .व.  ........ को पदपरू्ति कार्िक्रम 

अ) ंुरक्षा र्िकार् 

१. िेपािी ंेिा 

 
      

      

२. िेपाि प्रहरी 

 
      

      

३. ंशस्त्र प्रहरी बि िेपाि 

 
      

      

४. रार्रिर् अिुं न्र्ाि र्वभाग 

 
      

      

आ) ंसगर्ित ंसस्था  

१.       

२.       
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अिुंचूी- २ 

(दफा ५ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) 

पदपूर्तिको िार्ग माग पिाउँदा ंसिग् ि गिुिपिने  र्ववरण 

 

............. कार्ािलर् 

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

 

कार्ाििर्को स्वीकृत दरवन्दी र पूर्तिको र्ववरण 

 

क्र.सं. पद 
सेवा, समहू, 

उपसमहू 
श्रेणी/तह 

स्वीकृत कुल 

दरवधदी संख्र्ा 

पनू्ति संख्र्ा 

(स्थार्ी) 

पनू्ति संख्र्ा 

(करार वा अधर्) 
कुल ररक्त कैन्फर्त 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

कार्ािलर् प्रमिु 
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अनसुचूी-३ 

(दफा ५ को उपदफा (५) सँग सम्वन्धित) 

पदसंख्र्ा (प्रन्तशत) न्निािरण गने सम्वधिी सतू् (फमुिला) 

!= lghfdtL ;]jf P]g, @)$( cGtu{tsf kbx? M 

!=! /fhkqflÍt lalzi6 >]0fLsf kbdf kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q / ;f] cg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ 

sfod x'g cfpg] kb;+Vof b]xfo adf]lhd x'g]5 M 
s_ k|ltzt lgwf{/0f ug]{ ;"q M  

sfo{ ;Dkfbg d"NofÍgsf] cfwf/df 

;a}eGbf a9L cÍ k|fKt ug]{ ;DefJo 

pDd]bjf/x? dWo]af6  *)% 

sfo{;Dkfbg d"NofÍgdf cf};tdf (% k|ltzt jf ;f] eGbf a9L cÍ 

k|fKt u/]sf / /f=k= k|yd >]0fL jf ;f] ;/xsf kbdf ;a}eGbf a9L ;]jf 

cjlw ePsf ;DefJo pDd]bjf/x?af6 @)% 

hDdf dfu kb ;+Vof  X *) 

!)) 

hDdf dfu kb ;+Vof  X @) 

!)) 
  

Vf_ v08 -s_ adf]lhd s'g} kb jf kbx?sf] ;DaGwdf ;"q k|of]u ubf{ efukmn bzdnjdf cfPdf sfo{ ;Dkfbg 

d"NofÍgsf] cfwf/df ;a}eGbf a9L cÍ k|fKt ug]{ ;DefJo pDd]bjf/x? / sfo{;Dkfbg d"NofÍgdf cf};tdf (% 

k|ltzt jf ;f] eGbf a9L cÍ k|fKt u/]sf / /f=k= k|yd >]0fL jf ;f] ;/xsf kbdf ;a}eGbf a9L ;]jf cjlw 

ePsf ;DefJo pDd]bjf/x?dWo] h'gdf a9L x'G5 To;}sf nflu k|ltzt lgwf{/0f ug]{ . o;/L kb;+Vof k|ltzt 

lgwf{/0f ubf{ b]xfo adf]lhd kb;+Vof sfod x'g]5 .   

hDdf dfu 

kb ;+Vof 

  

sfo{ ;Dkfbg d"NofÍgsf] cfwf/df 

;a}eGbf a9L cÍ k|fKt ug]{ ;DefJo 

pDd]bjf/x? dWo]af6  *)% 

sfo{;Dkfbg d"NofÍgdf cf};tdf (% k|ltzt jf 

;f] eGbf a9L cÍ k|fKt u/]sf / /f=k= k|yd >]0fL 

jf ;f] ;/xsf kbdf ;a}eGbf a9L ;]jf cjlw 

ePsf ;DefJo pDd]bjf/x?af6 @)% 

;"qsf] k|of]u kb ;+Vof ;"qsf] k|of]u kb ;+Vof 

1 
1*80  = 0.80 
100 1 1*20  = 0.20 

100   

2 
2*80  = 1.60 
100 2 2*20  = 0.40 

100   

3 
3*80  = 2.40 
100 2 3*20  = 0.60 

100 1 

4 
4*80  = 3.20 
100 3 4*20  = 0.80 

100 1 

5 
5*80  = 4.00 
100 4 5*20  = 1.00 

100 1 
 

dfly pNn]v ePcg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ dfu k6s k6s u/L k|fKt ePdf % -kfFr_ kb gk'u];Ddsf] cjlwsf 

dfux? Hff]8L u0fgf ug]{ / 5}7f}F b]lvsf] kbnfO{ k'gM gofF u0fgf ug]{ .  
 

!=@ /fhkqflÍt k|yd / låtLo >]0fLsf kbdf kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;'q / ;f] cg';f/ k|ltzt lgwf{/0f 

ubf{ sfod x'g cfpg] kb;+Vof b]xfo adf]lhd x'g]5 M 

s_ k|ltzt lgwf{/0f ug]{ ;"qM 

sfo{Ifdtfsf] d"NofÍgåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu #%% 

h]i7tf / sfo{;Dkfbg d"NofÍgåf/f 

x'g] kbk"lt{sf nflu #%% 

cfGtl/s k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu @)% 

v'nf k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu !)% 

hDdf dfu kb ;+Vof  #% hDdf dfu kb ;+Vof  #% hDdf dfu kb ;+Vof  @) hDdf dfu kb ;+Vof  !) 

!)) !)) !)) !)) 

v_ v08 -s_ adf]lhd s'g} kb jf kbx?sf] ;DaGwdf ;"q k|of]u ubf{ efukmn bzdnjdf cfPdf sfo{Ifdtf d"NofÍg 

a9'jf, h]i7tf / sfo{;Dkfbg d"NofÍgåf/f x'g] j9'jf, cfGtl/s k|ltof]lutf / v'nf k|ltof]lutf dWo] h'gdf a9L 

cfpF5 To;}sf nflu k|ltzt lgwf{/0f ug]{ . bzdnj kl5sf] cÍ a/fa/ cfPdf qmdzM sfo{Ifdtfsf] d"NofÍg 
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a9'jf, h]i7tf / sfo{;Dkfbg d"NofÍgåf/f x'g] a9'jf, cfGtl/s k|ltof]lutf / v'nf k|ltof]lutfnfO{ k|fyldstf 

lbg] . o;/L kb;+Vof k|ltzt lgwf{/0f ubf{ b]xfo adf]lhd kb;+Vof sfod x'g]5 M 

hDdf dfu kb 

;+Vof 

sfo{Ifdtfsf] d"NofÍgåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu #%% 

h]i7tf / sfo{;Dkfbg d"NofÍgåf/f 

x'g] kbk"lt{sf nflu #%% 

cfGtl/s k|ltof]lutfåf/f x'g] kbk"lt{sf 

nflu @)% 

v'nf k|ltof]lutfåf/f x'g] kbk"lt{sf 

nflu !)% 

;"qsf] k|of]u kb ;+Vof ;"qsf] k|of]u kb ;+Vof ;"qsf] k|of]u kb ;+Vof ;"qsf] k|of]u kb ;+Vof 

1 
1*35 = 0.35 
 100 

1 
1*35 = 0.35 
 100   

1*20 = 0.20 
 100 

 
1*10 = 0.10 

 100 
 

2 
2*35 = 0.70 
 100 

1 
2*35 = 0.70 

 100 
1 

2*20 = 0.40 
 100 

 
2*10 = 0.20 

 100 
 

3 
3*35 = 1.05 
 100 

1 
3*35 = 1.05 
 100 

1 
3*20 = 0.60 
 100 

1 
3*10 = 0.30 

 100 
 

4 4*35 = 1.40 
 100 

2 4*35 = 1.40 
 100 

1 4*20 = 0.80 
 100 

1 4*10 = 0.40 
 100 

 

5 
5*35 = 1.75 
 100 

2 
5*35 = 1.75 
 100 

2 
5*20 = 1.00 
 100 

1 
5*10 = 0.50 

 100 
 

6 
6*35 = 2.10 
 100 

2 
6*35 = 2.10 
 100 

2 
6*20 = 1.20 
 100 

1 
6*10 = 0.60 

 100 
1 

7 
7*35 = 2.45 
 100 

3 
7*35 = 2.45 
 100 

2 
7*20 = 1.40 
 100 

1 
7*10 = 0.70 

 100 
1 

8 
8*35 = 2.80 
 100 

3 
8*35 = 2.80 
 100 

3 
8*20 = 1.60 
 100 

1 
8*10 = 0.80 

 100 
1 

9 
9*35 = 3.15 
 100 

3 
9*35 = 3.15 
 100 

3 
9*20 = 1.80 
 100 

2 
9*10 = 0.90 

 100 
1 

10 
10*35 = 3.50 
 100 

4 
10*35 = 3.50 
 100 

3 
10*20 =2.00 
 100 

2 
10*10 = 1.00 

 100 
1 

11 
11*35 = 3.85 
 100 

4 
11*35 = 3.85 
 100 

4 
11*20 = 2.20 
 100 

2 
11*10 = 1.10 

 100 
1 

12 
12*35 = 4.20 
 100 

4 
12*35 = 4.20 
 100 

4 
12*20 = 2.40 
 100 

3 
12*10 = 1.20 

 100 
1 

13 
13*35 = 4.55 
 100 

5 
13*35 = 4.55 
 100 

4 
13*20 = 2.60 
 100 

3 
13*10 = 1.30 

 100 
1 

14 
14*35 = 4.90 
 100 

5 
14*35 = 4.90 
 100 

5 
14*20 =2.80 
 100 

3 
14*10 = 1.40 

 100 
1 

15 
15*35 = 5.25 
 100 

5 
15*35 = 5.25 
 100 

5 
15*20 = 3.00 
 100 

3 
15*10 = 1.50 

 100 
2 

16 
16*35 = 5.60 
 100 

6 
16*35 = 5.60 
 100 

5 
16*20 = 3.20 
 100 

3 
16*10 = 1.60 

 100 
2 

17 
17*35 = 5.95 
100 

6 
17*35 = 5.95 
100 

6 
17*20 = 3.40 
100 

3 
17*10 = 1.70 

 100 
2 

18 
18*35 = 6.30 
100 

6 
18*35 = 6.30 
100 

6 
18*20 = 3.60 
100 

4 
18*10 = 1.80 

 100 
2 

19 
19*35 = 6.65 
100 

7 
19*35 = 6.65 
100 

6 
19*20 = 3.80 
100 

4 
19*10 = 1.90 

 100 
2 

20 
20*35 = 7.00 
100 

7 
20*35 = 7.00 
100 

7 
20*20 =4.00 
100 

4 
20*10 = 2.00 

 100 
2 

 

dfly pNn]v ePcg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ dfu k6s k6s u/L k|fKt ePdf @) -aL;_ kb gk'u];Ddsf] cjlwsf 

dfux? Hff]8L u0fgf ug]{ / @! cf}F b]lvsf] kbnfO{ k'gM gofF u0fgf ug]{ .  
  

u_ v08 -v_ jdf]lhd v'nf k|ltoflutfåf/f kbk"lt{sf nflu 5'§fO{g] kb dWo] lghfdtL ;]jf P]g, @)$( sf] bkmf 

& sf] pkbkmf -&_ cg';f/ $% k|ltztaf6 -dlxnf, cflbjf;L÷hghftL, dw];L, blnt, ckfË / lk5l8Psf] 
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If]qsf pDd]bjf/jLr dfq k|lt:kwf{ u/fpgsf nflu 5'6ofpFbf_ x'g] kb / jfFsL %% k|ltzt ;j} pDd]bjf/x? 

jLr v'nf k|lt:kwf{sf nflu kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q / ;f] cg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ sfod x'g 

cfpg] kb;+Vof b]xfo jdf]lhd x'g]5 M 

 

3_ v08  -u_ jdf]lhd s'g} kb jf  kbx?sf] ;DaGwdf ;"q k|of]u ubf{  efukmn bzdnjdf cfPdf %% k|ltzt 

/ $% k|ltztdf dWo] h'gdf j9L cfpF5, To;}sf nflu k|ltzt lgwf{/0f ug]{ . bzdnj kl5 b'j} ;d"xdf j/fj/ 

cÍ cfPdf klxn] %% k|ltzt v'NffnfO{ k|fyldstf lbg] . o;/L kb;+Vof k|ltzt lgwf{/0f ubf{ b]xfo 

jdf]lhd kb;+Vof sfod x'g]5 M 

%% k|ltzt v'nf k|ltoflutfåf/f 

kbk"lt{sf nflu 

$% k|ltzt tf]lsPsf ;d"xx?sf jLr v'nf 

k|ltoflutfåf/f kbk"lt{sf nflu 

vNnf kbsf] nflu 5'§fOPsf] kb ;+Vof x %% 
                 !)) 

 

v'nf kbsf nflu 5§fOPsf] kb ;+Vof x  $% 

                    !)) 

v'nf k|ltof]lutfsf k|ltzt 

lgwf{/0f kl5 sfod ePsf] 

kb ;+Vof 

%% k|ltzt v'nf k|ltof]lutfåf/f kbk"lt{sf nflu 
$% k|ltzt tf]lsPsf ;d"xx?sf jLr v'nf k|ltof]lutfåf/f 

kbk"lt{sf nflu 

;"qsf] k|of]u kb;+Vof ;"qsf] k|of]u kb;+Vof 

1 
1*55 = 0 .55 
100 

1 1*45 = 0 .45 
100 

 

2 
2*55 = 1 .10 
100 

1 2*45 = 0.90 
100 

1 

3 
3*55 = 1 .65 
100 

2 3*45 = 1 .35 
100 

1 

4 
4*55 = 2.20 
100 

2 4*45 = 1.80 
100 

2 

5 
5*55 = 2.75 
100 

3 5*45 = 2.25 
100 

2 

6 
6*55 = 3.30 
100 

3 6*45 = 2.70 
100 

3 

7 
7*55 = 3.85 
100 

4 7*45 = 3.15 
100 

3 

8 
8*55 = 4.40 
100 

4 8*45 = 3.60 
100 

4 

9 
9*55 = 4.95 
100 

5 9*45 = 4.05 
100 

4 

10 
10*55 = 5.50 
100 

6 10*45 = 4.50 
100 

4 

11 
11*55 = 6 .05 
100 

6 11*45 = 4.95 
100 

5 

12 
12*55 = 6 .60 
100 

7 12*45 = 5.40 
100 

5 

13 
13*55 = 7 .15 
100 

7 13*45 = 5.85 
100 

6 

14 
14*55 = 7.70 
100 

8 14*45 = 6.30 
100 

6 

15 
15*55 = 8.25 
100 

8 15*45 = 6.75 
100 

7 
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l;=g= 
lghfdtL ;]jf P]g @)$( sf] bkmf  & sf] pkbkmf -&_ 

df pNn]lvt ;d"x 
kb;+Vof 5'6ofpg] ;"q 

s_ dlxnf -##Ü_ kb;+Vof  X 33 
  100 

v_ cflbjf;L÷hghftL -@&Ü_ kb;+Vof  x  27 
 100 

u_ dw];L -@@Ü_ kb;+Vof  x  22 
 100 

3_ blnt -(Ü_ kb;+Vof  x  9 
 100 

ª_ ckfË -%Ü_ kb;+Vof  x  5 
 100 

r_ lk5l8Psf] If]q -$ Ü_ kb;+Vof  x  4 
 100 

 

 

ª_ v08 -3_ jdf]lhd P]gåf/f tf]lsPsf] $% k|ltzt v'nf k|ltof]lutfsf nflu 5'6ofOPsf kbnfO{ ztk|ltzt dfgL 

tL kb  dWo]  lghfdtL  ;]jf  -bf];|f]  ;+zf]wg_  P]g,  @)$(  sf]  bkmf  &  sf  pkbkmf  -&_  cg';f/  s_  dlxnf,  

v_ cflbjf;L÷hghftL,  u_ dw];L, 3_ blnt, ª_ ckfË / r_ lk5l8Psf] If]qsf pDd]bjf/ jLr dfq k|lt:kwf{sf 

nflu kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q / ;f] cg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ sfod x'g cfpg] kb;+Vof b]xfo 

jdf]lhd x'g]5 M 

k|ltzt lgwf{/0f ug]{ ;"qM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r_ v08 -ª_  jdf]lhd  s'g}  kb  jf  kbx?sf]  ;DjGwdf  ;"q  k|of]u  ubf{  efukmn  bzdnjdf  cfPdf  dlxnf, 

cflbjf;L÷hghftL, dw];L, blnt, ckfË / lk5l8Psf] If]q h'gdf j9L cfp5, To;}sf nflu k|ltzt lgwf{/0f 

ug]{  .  bzdnj  kl5  dlxnf  cflbjf;L÷hghftL,  dw];L,  blnt,  ckfË  /  lk5l8Psf]  If]q  j/fj/  cÍ  cfPdf 

dlxnfnfO{ k|fyldstf lbg] . cflbjf;L÷hghftL, dw];L, blnt, ckfË / lk5l8Psf] If]qdf j/fj/ cÍ cfPdf 

cflbjf;L÷hghftLnfO{ k|fyldstf lbg], dw];L, blnt, ckfË / lk5l8Psf] Ifqdf j/fj/ cs cfPdf dw];LnfO 

k|fyldstf lbg] . blnt, ckfË / lk5l8Psf If]qdf j/fj/ cs cfPdf blntnfO{ k|fyldstf lbg] . ckfË 

/ lk5l8Psf] If]qdf j/fj/ cs cfPdf ckfËnfO{ k|fyldstf lbg] . o;/L kb;+Vof k|ltzt lgwf{/0f ubf{ 

b]xfo jdf]lhd kb;+Vof sfod x'g]5 M 

v'nf kb 

dWo] 

$%Ü jf6 

x'g cfpg] 

kbx? 

dlxnf cflbjf;L÷hghftL dw];L blnt ckfË lk58LPsf] If]q 

##Ü n] x'g 

cfpg] 

ef/ cÍ 

kb 

;+Vof 

@&Ü n] x'g 

cfpg] 

ef/ cÍ 

kb 

;+Vof 

@@Ü n] x'g 

cfpg] 

ef/ cÍ 

kb 

;+Vof 

 

(Ü n] x'g 

cfpg] 

ef/ cÍ 

kb 

;+Vof 

 

%Ü n] x'g 

cfpg] 

ef/ cÍ 

kb 

;+Vof 

 

$Ü n] x'g 

cfpg] 

ef/ cÍ 

kb 

;+Vof 

 

 0.33   0.27   0.22   0.09   0.05   0.04   

16 
16*55 = 8.80 
100 

9 16*45 = 7.20 
100 

7 

17 
17*55 = 9.35 
100 

9 17*45 = 7.65 
100 

8 

18 
18*55 = 9.90 
100 

10 18*45 = 8.10 
100 

8 

19 
19*55 = 10.45 
100 

10 19*45 = 8.55 
100 

9 

20 
20*55 = 11.00 
100 

11 20*45 = 9 
100 

9 
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v'nf kb 

dWo] 

$%Ü jf6 

x'g cfpg] 

kbx? 

dlxnf cflbjf;L÷hghftL dw];L blnt ckfË lk58LPsf] If]q 

##Ü n] x'g 

cfpg] 

ef/ cÍ 

kb 

;+Vof 

@&Ü n] x'g 

cfpg] 

ef/ cÍ 

kb 

;+Vof 

@@Ü n] x'g 

cfpg] 

ef/ cÍ 

kb 

;+Vof 

 

(Ü n] x'g 

cfpg] 

ef/ cÍ 

kb 

;+Vof 

 

%Ü n] x'g 

cfpg] 

ef/ cÍ 

kb 

;+Vof 

 

$Ü n] x'g 

cfpg] 

ef/ cÍ 

kb 

;+Vof 

 

1 0.33 1 0.27   0.22   0.09   0.05   0.04   
2 0.66 1 0.54 1 0.44   0.18   0.10   0.08   
3 0.99 1 0.81 1 0.66 1 0.27   0.15   0.12   
4 1.32 1 1.08 1 0.88 1 0.36 1 0.20   0.16   
5 1.65 2 1.35 1 1.10 1 0.45 1 0.25   0.20   
6 1.98 2 1.62 2 1.32 1 0.54 1 0.30   0.24   
7 2.31 2 1.89 2 1.54 2 0.63 1 0.35   0.28   
8 2.64 3 2.16 2 1.76 2 0.72 1 0.40   0.32   
9 2.97 3 2.43 2 1.98 2 0.81 1 0.45 1 0.36   
10 3.30 3 2.70 3 2.20 2 0.90 1 0.50 1 0.40   
11 3.63 4 2.97 3 2.42 2 0.99 1 0.55 1 0.44   
12 3.96 4 3.24 3 2.64 3 1.08 1 0.60 1 0.48   
13 4.29 4 3.51 3 2.86 3 1.17 1 0.65 1 0.52 1 
14 4.62 4 3.78 4 3.08 3 1.26 1 0.70 1 0.56 1 
15 4.95 5 4.05 4 3.30 3 1.35 1 0.75 1 0.60 1 
16 5.28 5 4.32 4 3.52 4 1.44 1 0.80 1 0.64 1 
17 5.61 6 4.59 4 3.74 4 1.53 1 0.85 1 0.68 1 
18 5.94 6 4.86 5 3.96 4 1.62 1 0.90 1 0.72 1 
19 6.27 6 5.13 5 4.18 4 1.71 2 0.95 1 0.76 1 
20 6.60 7 5.40 5 4.40 4 1.80 2 1.00 1 0.80 1 
21 6.93 7 5.67 6 4.62 4 1.89 2 1.05 1 0.84 1 
22 7.26 7 5.94 6 4.84 5 1.98 2 1.10 1 0.88 1 
23 7.59 8 6.21 6 5.06 5 2.07 2 1.15 1 0.92 1 
24 7.92 8 6.48 7 5.28 5 2.16 2 1.20 1 0.96 1 
25 8.25 8 6.75 7 5.50 6 2.25 2 1.25 1 1.00 1 
26 8.58 9 7.02 7 5.72 6 2.34 2 1.30 1 1.04 1 
27 8.91 9 7.29 7 5.94 6 2.43 3 1.35 1 1.08 1 
28 9.24 9 7.56 8 6.16 6 2.52 3 1.40 1 1.12 1 
29 9.57 10 7.83 8 6.38 6 2.61 3 1.45 1 1.16 1 
30 9.90 10 8.10 8 6.60 7 2.70 3 1.50 1 1.20 1 
31 10.23 10 8.37 8 6.82 7 2.79 3 1.55 2 1.24 1 
32 10.56 10 8.64 9 7.04 7 2.88 3 1.60 2 1.28 1 
33 10.89 11 8.91 9 7.26 7 2.97 3 1.65 2 1.32 1 
34 11.22 11 9.18 9 7.48 8 3.06 3 1.70 2 1.36 1 
35 11.55 12 9.45 9 7.70 8 3.15 3 1.75 2 1.40 1 
36 11.88 12 9.72 10 7.92 8 3.24 3 1.80 2 1.44 1 
37 12.21 12 9.99 10 8.14 8 3.33 3 1.85 2 1.48 2 
38 12.54 13 10.26 10 8.36 8 3.42 3 1.90 2 1.52 2 
39 12.87 13 10.53 10 8.58 9 3.51 3 1.95 2 1.56 2 
40 13.20 13 10.80 11 8.80 9 3.60 3 2.00 2 1.60 2 
41 13.53 13 11.07 11 9.02 9 3.69 4 2.05 2 1.64 2 
42 13.86 14 11.34 11 9.24 9 3.78 4 2.10 2 1.68 2 
43 14.19 14 11.61 12 9.46 9 3.87 4 2.15 2 1.72 2 
44 14.52 14 11.88 12 9.68 10 3.96 4 2.20 2 1.76 2 
45 14.85 15 12.15 12 9.90 10 4.05 4 2.25 2 1.80 2 
46 15.18 15 12.42 13 10.12 10 4.14 4 2.30 2 1.84 2 
47 15.51 16 12.69 13 10.34 10 4.23 4 2.35 2 1.88 2 
48 15.84 16 12.96 13 10.56 11 4.32 4 2.40 2 1.92 2 
49 16.17 16 13.23 13 10.78 11 4.41 4 2.45 3 1.96 2 
50 16.50 17 13.50 13 11.00 11 4.50 4 2.50 3 2.00 2 
51 16.83 17 13.77 14 11.22 11 4.59 4 2.55 3 2.04 2 
52 17.16 17 14.04 14 11.44 11 4.68 5 2.60 3 2.08 2 
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v'nf kb 

dWo] 

$%Ü jf6 

x'g cfpg] 

kbx? 

dlxnf cflbjf;L÷hghftL dw];L blnt ckfË lk58LPsf] If]q 

##Ü n] x'g 

cfpg] 

ef/ cÍ 

kb 

;+Vof 

@&Ü n] x'g 

cfpg] 

ef/ cÍ 

kb 

;+Vof 

@@Ü n] x'g 

cfpg] 

ef/ cÍ 

kb 

;+Vof 

 

(Ü n] x'g 

cfpg] 

ef/ cÍ 

kb 

;+Vof 

 

%Ü n] x'g 

cfpg] 

ef/ cÍ 

kb 

;+Vof 

 

$Ü n] x'g 

cfpg] 

ef/ cÍ 

kb 

;+Vof 

 

53 17.49 17 14.31 14 11.66 12 4.77 5 2.65 3 2.12 2 
54 17.82 18 14.58 14 11.88 12 4.86 5 2.70 3 2.16 2 
55 18.15 18 14.85 15 12.10 12 4.95 5 2.75 3 2.20 2 
56 18.48 19 15.12 15 12.32 12 5.04 5 2.80 3 2.24 2 
57 18.81 19 15.39 15 12.54 13 5.13 5 2.85 3 2.28 2 
58 19.14 19 15.66 16 12.76 13 5.22 5 2.90 3 2.32 2 
59 19.47 20 15.93 16 12.98 13 5.31 5 2.95 3 2.36 2 
60 19.80 20 16.20 16 13.20 13 5.40 6 3.00 3 2.40 2 
61 20.13 20 16.47 17 13.42 13 5.49 6 3.05 3 2.44 2 
62 20.46 20 16.74 17 13.64 14 5.58 6 3.10 3 2.48 2 
63 20.79 21 17.01 17 13.86 14 5.67 6 3.15 3 2.52 2 
64 21.12 21 17.28 17 14.08 14 5.76 6 3.20 3 2.56 3 
65 21.45 21 17.55 18 14.30 14 5.85 6 3.25 3 2.60 3 
66 21.78 22 17.82 18 14.52 14 5.94 6 3.30 3 2.64 3 
67 22.11 22 18.09 18 14.74 15 6.03 6 3.35 3 2.68 3 
68 22.44 23 18.36 18 14.96 15 6.12 6 3.40 3 2.72 3 
69 22.77 23 18.63 19 15.18 15 6.21 6 3.45 3 2.76 3 
70 23.10 23 18.90 19 15.40 15 6.30 6 3.50 4 2.80 3 
71 23.43 23 19.17 19 15.62 16 6.39 6 3.55 4 2.84 3 
72 23.76 24 19.44 19 15.84 16 6.48 6 3.60 4 2.88 3 
73 24.09 24 19.71 20 16.06 16 6.57 6 3.65 4 2.92 3 
74 24.42 24 19.98 20 16.28 16 6.66 7 3.70 4 2.96 3 
75 24.75 25 20.25 20 16.50 16 6.75 7 3.75 4 3.00 3 
76 25.08 25 20.52 20 16.72 17 6.84 7 3.80 4 3.04 3 
77 25.41 25 20.79 21 16.94 17 6.93 7 3.85 4 3.08 3 
78 25.74 26 21.06 21 17.16 17 7.02 7 3.90 4 3.12 3 
79 26.07 26 21.33 21 17.38 18 7.11 7 3.95 4 3.16 3 
80 26.40 26 21.60 22 17.60 18 7.20 7 4.00 4 3.20 3 
81 26.73 27 21.87 22 17.82 18 7.29 7 4.05 4 3.24 3 
82 27.06 27 22.14 22 18.04 18 7.38 8 4.10 4 3.28 3 
83 27.39 27 22.41 23 18.26 18 7.47 8 4.15 4 3.32 3 
84 27.72 28 22.68 23 18.48 18 7.56 8 4.20 4 3.36 3 
85 28.05 28 22.95 23 18.70 19 7.65 8 4.25 4 3.40 3 
86 28.38 28 23.22 23 18.92 19 7.74 8 4.30 4 3.44 4 
87 28.71 29 23.49 23 19.14 19 7.83 8 4.35 4 3.48 4 
88 29.04 29 23.76 24 19.36 19 7.92 8 4.40 4 3.52 4 
89 29.37 29 24.03 24 19.58 20 8.01 8 4.45 4 3.56 4 
90 29.70 30 24.30 24 19.80 20 8.10 8 4.50 4 3.60 4 
91 30.03 30 24.57 25 20.02 20 8.19 8 4.55 4 3.64 4 
92 30.36 30 24.84 25 20.24 20 8.28 8 4.60 5 3.68 4 
93 30.69 31 25.11 25 20.46 20 8.37 8 4.65 5 3.72 4 
94 31.02 31 25.38 25 20.68 21 8.46 8 4.70 5 3.76 4 
95 31.35 31 25.65 26 20.90 21 8.55 8 4.75 5 3.80 4 
96 31.68 32 25.92 26 21.12 21 8.64 8 4.80 5 3.84 4 
97 32.01 32 26.19 26 21.34 21 8.73 9 4.85 5 3.88 4 
98 32.34 32 26.46 26 21.56 22 8.82 9 4.90 5 3.92 4 
99 32.67 32 26.73 27 21.78 22 8.91 9 4.95 5 3.96 4 
100 33.00 33 27.00 27 22.00 22 9.00 9 5.00 5 4.00 4 

 

dfly pNn]v  eP  cg';f/  k|ltzt lgwf{/0f  ubf{ dfu  k6s  k6s  u/L  k|fKt  ePdf !))  -Ps ;o_  kb 

gk'u];Ddsf cjlwsf dfux? Hff]8L u0fgf ug]{ / !)! cfF}F b]lvsf kbnfO{ k'gM gofF u0fgf ug]{ . 
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!=# /fhkqflÍt t[tLo >]0fLsf kbdf kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;'q / ;f] cg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ sfod 

x'g cfpg] kb;+Vof b]xfo adf]lhd x'g]5 M 

s_ k|ltzt lgwf{/0f ug]{ ;'q M 

v_ v08 -s_ adf]lhd s'g} kb jf kbx?sf] ;DaGwdf ;"q k|of]u ubf{ efukmn bzdnjdf cfPdf v'nf k|ltof]lutf 

/ h]i7tf / sfo{ ;Dkfbg d"NofÍg a9'jf dWo] h'gdf a9L cfpF5 To;}sf nflu k|ltzt lgwf{/0f ug]{ . bzdnj 

kl5sf] cÍ a/fa/ cfPdf v'nf k|ltof]lutfnfO{ k|fyldstf lbg] . o;/L kb;+Vof k|ltzt lgwf{/0f ubf{ b]xfo 

adf]lhd kb;+Vof sfod x'g]5 M  

hDdf dfu kb 

;+Vof 

v'nf k|ltof]lutfåf/f x'g] kbk"lt{sf nflu 

&)% 

h]i7tf / sfo{;Dkfbg d"NofÍgåf/f x'g] kbk"lt{sf nflu 

#)% 

;"qsf] k|of]u kb ;+Vof ;"qsf] k|of]u kb ;+Vof 

1 
1*70  = 0.70 
 100 1 1*30  = 0.30 

 100  

2 
2*70  = 1.40 
 100 1 2*30  = 0.60 

 100 1 

3 
3*70  = 2.10 
 100 2 3*30  = 0.90 

 100 1 

4 
4*70  = 2.80 
 100 3 4*30  = 1.20 

 100 1 

5 
5*70  = 3.50 
 100 4 5*30  = 1.50 

 100 1 

6 
6*70  = 4.20 
 100 4 6*30  = 1.80 

 100 2 

7 
7*70  = 4.90 
 100 5 7*30  = 2.10 

 100 2 

8 
8*70  = 5.60 
 100 6 8*30  = 2.40 

 100 2 

9 
9*70  = 6.30 
 100 6 9*30  = 2.70 

 100 3 

10 
10*70  = 7.00 
 100 7 10*30  = 3.00 

 100 3 

dfly pNn]v ePcg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ dfu k6s k6s u/L k|fKt ePdf !) -b;_ kb gk'u];Ddsf] cjlwsf dfux? 

Hff]8L u0fgf ug]{ / !!cf}F b]lvsf] kbnfO{ k'gM gofF u0fgf ug]{ .  

-u_ v'nf k|ltof]lutfåf/f kbk"lt{sf nflu 5'§fO{g] kb dWo] lghfdtL ;]jf P]g, @)$( sf] bkmf & sf] pkbkmf -&_ 

cg';f/ $% k|ltztaf6 -dlxnf, cflbjf;L÷hghftL, dw];L, blnt, ckfË / lk58LPsf] If]qsf pDd]bjf/ jLr 

dfq k|lt:kwf{ u/fpgsf nflu 5'6\ofpbf_ x'g] kb / jfsL %% k|ltzt ;j} pDd]bjf/x? jLr vNnf k|lt:kwf{sf 

nflu kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q dfly !=! sf] -u_, -3_, -ª_ / -r_ sf j'bfx?df pNn]v ePsf] k|lqmof 

cg';f/ ug]{ . 

 

!=$ /fhkq cglÍt k|yd >]0fLsf kbdf kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;'q / ;f] cg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ 

sfod x'g cfpg] kb;+Vof b]xfo adf]lhd x'g]5 M 

 

s_ k|ltzt lgwf{/0f ug]{ ;'q M 

v'nf k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu $)% 

h]i7tf / sfo{;Dkfbg d"NofÍgåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu $)% 

sfo{Ifdtfsf] d"NofÍgåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu @)% 

v'nf k|ltof]lutfåf/f x'g] kbk"lt{sf nflu &)% h]i7tf / sfo{;Dkfbg d"NofÍgåf/f x'g] kbk"lt{sf nflu #)% 

hDdf dfu kb ;+Vof  X &) 

!)) 

hDdf dfu kb ;+Vof  X #) 

!)) 
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hDdf dfu kb ;+Vof X $) 

!)) 

hDdf dfu kb ;+Vof X $) 

!)) 

hDdf dfu kb ;+Vof X @) 

!)) 

 

v_ v08 -s_ adf]lhd s'g} kb jf kbx?sf] ;DaGwdf ;"q k|of]u ubf{ efukmn bzdnjdf cfPdf vNnf k|ltof]lutf, 

h]i7tf / sfo{;Dkfbg d"NofÍgåf/f x'g] a9'jf / sfo{Ifdtfsf] d"NofÍg a9"jf dWo] h'gdf a9L cfpF5 To;}sf nflu 

k|ltzt lgwf{/0f  ug]{ . bzdnj kl5sf] cÍ a/fa/ cfPdf qmdzM v'nf k|ltof]lutf, h]i7tf / sfo{;Dkfbg 

d"NofÍgåf/f x'g] a9'jf / sfo{Ifdtfsf] d"NofÍg a9'jfnfO{ k|fyldstf lbg] . o;/L k|ltzt lgwf{/0f ubf{ b]xfo 

adf]lhdsf] kb;+Vof sfod x'g]5 M  

  

hDdf dfu 

kb ;+Vof 

 

v'nf k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu $)% 

h]i7tf / sfo{;Dkfbg d"NofÍgåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu $)% 

sfo{Ifdtfsf] d"NofÍgåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu @)% 

;"qsf] k|of]u kb ;+Vof ;"qsf] k|of]u kb ;+Vof ;"qsf] k|of]u kb ;+Vof 

1 
1*40  = 0.40 
 100 

1 
1*40  = 0.40 
 100   

1*20  = 0.20 
 100   

2 
2*40  = 0.80 
 100 

1 
2*40  = 0.80 
 100 

1 
2*20  = 0.40 
 100   

3 
3*40  = 1.20 
 100 

1 
3*40  = 1.20 
 100 

1 
3*20  = 0.60 
 100 

1 

4 
4*40  = 1.60 
 100 

2 
4*40  = 1.60 
 100 

1 
4*20  = 0.80 
 100 

1 

5 
5*40  = 2.00 
 100 

2 
5*40  = 2.00 
 100 

2 
5*20  = 1.00 
 100 

1 

 

dfly pNn]v eP cg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ dfu k6s k6s u/L k|fKt ePdf % -kfFr_ kb gk'u];Ddsf] cjlwsf 

dfux? Hff]8L u0fgf ug]{ / 5}7f}F b]lvsf] kbnfO{ k'gM gofF u0fgf ug]{ .  

-u_ v'nf k|ltof]lutfåf/f kbk"lt{sf nflu 5'§fO{g] kb dWo] lghfdtL ;]jf P]g, @)$( sf] bkmf & sf] pkbkmf  

-&_ cg';f/ $% k|ltztaf6 -dlxnf, cflbjf;L÷hghftL, dw];L, blnt, ckfË / lk58LPsf] If]qsf pDd]bjf/ 

jLr dfq k|lt:kwf{ u/fpgsf nflu 5'6\ofpbf_ x'g] kb / jfsL %% k|ltzt ;j} pDd]bjf/x? jLr v'nf k|lt:kwf{sf 

nflu kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q dfly !=! sf] -u_, -3_, -ª_ / -r_ sf j'Fbfx?df pNn]v ePsf] k|lqmof 

cg';f/ ug]{ . 

 

!=% /fhkq cglÍt låtLo >]0fLsf kbdf kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;'q / ;f] cg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ 

sfod x'g cfpg] kb;+Vof b]xfo adf]lhd x'g]5 M 

s_ k|ltzt lgwf{/0f ug]{ ;'q M 

v'nf k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu &)% 

cfGtl/s k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu @)% 

h]i7tf / sfo{;Dkfbg d"NofÍgåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu !)% 

hDdf dfu kb ;+Vof X &) 
!)) 

hDdf dfu kb ;+Vof X @) 
!)) 

hDdf dfu kb ;+Vof X !) 

!)) 

Vf_ v08 -s_ adf]lhd s'g} kb jf kbx?sf] ;DaGwdf ;"q k|of]u ubf{ efukmn bzdnjdf cfPdf v'nf k|ltof]lutf, 

cfGtl/s k|ltof]lutf / h]i7tf / sfo{;Dkfbg d"NofÍgåf/f x'g] a9'jf dWo] h'gdf a9L cÍ cfpF5 To;}sf nflu 

k|ltzt lgwf{/0f ug]{ . bzdnj kl5sf] cÍ a/fa/ cfPdf qmdzM v'nf k|ltof]lutf, cfGtl/s k|ltof]lutf / h]i7tf 

/ sfo{;Dkfbg d"NofÍgåf/f x'g] a9'jfnfO{ k|fyldstf lbg] . o;/L k|ltzt lgwf{/0f ubf{ b]xfo adf]lhdsf] kb;+Vof 

sfod x'g]5 M  
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hDdf dfu 

kb ;+Vof 

v'nf k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu &)% 

cfGtl/s k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu @)% 

h]i7tf / sfo{;Dkfbg d"NofÍgåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu !)% 

;"qsf] k|of]u 
kb 

;+Vof 
;"qsf] k|of]u kb ;+Vof ;"qsf] k|of]u kb ;+Vof 

1 
1*70  = 0.70 
 100 

1 
1*20  = 0.20 
 100   

1*10  = 0.10 
 100   

2 
2*70  = 1.40 
 100 

2 
2*20  = 0.40 
 100   

2*10  = 0.20 
 100   

3 
3*70  = 2.10 
 100 

2 
3*20  = 0.60 
 100 

1 
3*10  = 0.30 
 100   

4 
4*70  = 2.80 
 100 

3 
4*20  = 0.80 
 100 

1 
4*10  = 0.40 
 100   

5 
5*70  = 3.50 
 100 

4 
5*20  = 1.00 
 100 

1 
5*10  = 0.50 
 100   

6 
6*70  = 4.20 
 100 

4 
6*20  = 1.20 
 100 

1 
6*10  = 0.60 
 100 

1 

7 
7*70  = 4.90 
 100 

5 
7*20  = 1.40 
 100 

1 
7*10  = 0.70 
 100 

1 

8 
8*70  = 5.60 
 100 

6 
8*20  = 1.60 
 100 

1 
8*10  = 0.80 
 100 

1 

9 
9*70  = 6.30 
 100 

6 
9*20  = 1.80 
 100 

2 
9*10  = 0.90 
 100 

1 

10 
10*70  = 7.00 
 100 

7 
10*20  = 2.00 
 100 

2 
10*10  = 1.00 
 100 

1 

dfly pNn]v ePcg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ dfu k6s k6s u/L k|fKt ePdf !) -b;_ kb gk'u];Ddsf] 

cjlwsf dfux? hf]8L  u0fgf hDdf ug]{ / !!cf}F b]lvsf] kbnfO{ k'gM gofF u0fgf ug]{ .  

u_ v'nf k|ltof]lutfåf/f kbk"lt{sf nflu 5'§fO{g] kb dWo] lghfdtL ;]jf P]g, @)$( sf] bkmf & sf] pkbkmf -&_ 

cg';f/ $% k|ltztaf6 -dlxnf, cflbjf;L÷hghftL, dw];L, blnt, ckfË / lk58LPsf] If]qsf pDd]bjf/ jLr 

dfq k|lt:kwf{ u/fpgsf nflu 5'6\ofpbf_ x'g] kb / jfsL %% k|ltzt ;j} pDd]bjf/x? jLr v'nf k|lt:kwf{sf 

nflu kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q dfly !=! sf] -u_, -3_, -ª_ / -r_ sf jF'bfx?df pNn]v ePsf] k|lqmof 

cg';f/ ug]{ . 
 

@= :jf:Yo ;]jf P]g, @)%# cGtu{tsf kbx? M 

@=! P3f/f}+ txsf kbdf kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q / ;f] cg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ sfod x'g cfpg] 

kb ;+Vof b]xfo adf]lhd x'g]5 M– 

s_ k|ltzt lgwf{/0f ug]{ ;'q M 

sfo{Ifdtfsf] d"NofÍgåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu %)% 

cfGtl/s k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu $)% 

v'nf k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu !)% 

hDdf dfu kb ;+Vof X %) 

!)) 

hDdf dfu kb ;+Vof X $) 

!)) 

hDdf dfu kb ;+Vof X !) 

!)) 

Vf_ v08 -s_ adf]lhd s'g} kb jf kbx?sf] ;DaGwdf ;"q k|of]u ubf{ efukmn bzdnjdf cfPdf sfo{Ifdtfsf] 

d"NofÍg a9'jf, cfGtl/s k|ltof]lutf / v'nf k|ltof]lutf dWo] h'gdf a9L cÍ cfpF5 To;}sf nflu k|ltzt 

lgwf{/0f ug]{ . bzdnj kl5sf] cÍ a/fa/ cfPdf qmdzM sfo{Ifdtfsf] d"NofÍg a9'jf, cfGtl/s k|ltof]lutf / 

v'nf k|ltof]lutfnfO{ k|fyldstf lbg] . o;/L k|ltzt lgwf{/0f ubf{ b]xfo adf]lhdsf] kb;+Vof sfod x'g]5M 
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hDdf dfu 

kb ;+Vof 

sfo{Ifdtfsf] d"NofÍgåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu %)% 

cfGtl/s k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu $)% 

v'nf k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu !)% 

;"qsf] k|of]u kb ;+Vof ;"qsf] k|of]u kb ;+Vof ;"qsf] k|of]u 
kb 

;+Vof 

1 
1*50  = 0.50 
 100 

1 
1*40  = 0.40 
 100   

1*10  = 0.10 
 100   

2 
2*50  = 1.00 
 100 

1 
2*40  = 0.80 
 100 

1 
2*10  = 0.20 
 100   

3 
3*50  = 1.50 
 100 

2 
3*40  = 1.20 
 100 

1 
3*10  = 0.30 
 100   

4 
4*50  = 2.00 
 100 

2 
4*40  = 1.60 
 100 

2 
4*10  = 0.40 
 100   

5 
5*50  = 2.50 
 100 

3 
5*40  = 2.00 
 100 

2 
5*10  = 0.50 
 100   

6 
6*50  = 3.00 
 100 

3 
6*40  = 2.40 
 100 

2 
6*10  = 0.60 
 100 

1 

7 
7*50  = 3.50 
 100 

3 
7*40  = 2.80 
 100 

3 
7*10  = 0.70 
 100 

1 

8 
8*50  = 4.00 
 100 

4 
8*40  = 3.20 
 100 

3 
8*10  = 0.80 
 100 

1 

9 
9*50  = 4.50 
 100 

4 
9*40  = 3.60 
 100 

4 
9*10  = 0.90 
 100 

1 

10 
10*50  = 5.00 
 100 

5 
10*40  = 4.00 
 100 

4 
10*10  = 1.00 
 100 

1 

dfly pNn]v ePcg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ dfu k6s k6s u/L k|fKt ePdf !) -b;_ kb gk'u];Ddsf] cjlwsf dfux? 

Hff]8L u0fgf ug]{ / !!cf}F b]lvsf] kbnfO{ k'gM gofF u0fgf ug]{ .  

u_ v08 -v_ jdf]lhd v'nf k|ltoflutfåf/f kbk"lt{sf nflu 5§fO{g] kb dWo] :jf:Yo ;]jf P]g, @)%# sf] bkmf * sf] 

pkbkmf -%_ cg';f/ $% k|ltztaf6 -dlxnf, cflbjf;L÷hghftL, dw];L, blnt, ckfË / lk5l8Psf] If]qsf 

pDd]bjf/ jLr dfq k|lt:kwf{ u/fpgsf nflu 5'6ofpFbf_ x'g] kb / jfFsL %% k|ltzt ;j} pDd]bjf/x? jLr v'nf 

k|lt:kwf{sf nflu kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q dfly !=! sf] -u_, -3_, -ª_ / -r_ sf j'Fbfx?df pNn]v 

ePsf] k|lqmof cg';f/ ug]{ . 

 

@=@ gjf}+ tx -lrlsT;s / gl;{Ë afx]ssf_ kbdf kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q / ;f] cg';f/ k|ltzt lgwf{/0f 

ubf{ sfod x'g cfpg] kb ;+Vof b]xfo adf]lhd x'g]5 M– 

s_ k|ltzt lgwf{/0f ug]{ ;'q M 

sfo{Ifdtfsf] d"NofÍgåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu %)% 

cfGtl/s k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu #)% 

v'nf k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu @)% 

hDdf dfu kb ;+Vof X %) 

!)) 

hDdf dfu kb ;+Vof X #) 

!)) 

hDdf dfu kb ;+Vof X @) 

!)) 

Vf_ v08 -s_ adf]lhd s'g} kb jf kbx?sf] ;DaGwdf ;"q k|of]u ubf{ efukmn bzdnjdf cfPdf sfo{Ifdtf d"NofÍg 

a9'jf, cfGtl/s k|ltof]lutf / v'nf k|ltof]lutf dWo] h'gdf a9L cÍ cfpF5 To;}sf nflu k|ltzt lgwf{/0f ug]{ . 

bzdnj kl5sf] cÍ a/fa/ cfPdf qmdzM sfo{Ifdtfsf] d"NofÍg a9'jf, cfGtl/s k|ltof]lutf / v'nf 

k|ltof]lutfnfO{ k|fyldstf lbg] . o;/L k|ltzt lgwf{/0f ubf{ b]xfo adf]lhdsf] kb;+Vof sfod x'g]5M  
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hDdf dfu 

kb ;+Vof 

 

sfo{Ifdtfsf] d"NofÍgåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu %)% 

cfGtl/s k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu #)% 

v'nf k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu @)% 

;"qsf] k|of]u 
kb 

;+Vof 
;"qsf] k|of]u kb ;+Vof ;"qsf] k|of]u 

kb 

;+Vof 

1 
1*50  = 0.50 
 100 

1 
1*30  = 0.30 
 100   

1*20  = 0.20 
 100   

2 
2*50  = 1.00 
 100 

1 
2*30  = 0.60 
 100 

1 
2*20  = 0.40 
 100   

3 
3*50  = 1.50 
 100 

1 
3*30  = 0.90 
 100 

1 
3*20  = 0.60 
 100 

1 

4 
4*50  = 2.00 
 100 

2 
4*30  = 1.20 
 100 

1 
4*20  = 0.80 
 100 

1 

5 
5*50  = 2.50 
 100 

3 
5*30  = 1.50 
 100 

1 
5*20  = 1.00 
 100 

1 

6 
6*50  = 3.00 
 100 

3 
6*30  = 1.80 
 100 

2 
6*20  = 1.20 
 100 

1 

7 
7*50  = 3.50 
 100 

4 
7*30  = 2.10 
 100 

2 
7*20  = 1.40 
 100 

1 

8 
8*50  = 4.00 
 100 

4 
8*30  = 2.40 
 100 

2 
8*20  = 1.60 
 100 

2 

9 
9*50  = 4.50 
 100 

4 
9*30  = 2.70 
 100 

3 
9*20  = 1.80 
 100 

2 

10 
10*50  = 5.00 
 100 

5 
10*30  = 3.00 
 100 

3 
10*20  = 2.00 
 100 

2 

dfly pNn]v ePcg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ dfu k6s k6s u/L k|fKt ePdf !) -b;_ kb gk'u];Ddsf] cjlwsf 

dfux? Hff]8L u0fgf ug]{ / !!cf}F b]lvsf] kbnfO{ k'gM gofF u0fgf ug]{ . 

u_ v08 -v_ jdf]lhd v'nf k|ltoflutfåf/f kbk"lt{sf nflu 5§fO{g] kb dWo] :jf:Yo ;]jf P]g, @)%# sf] bkmf * 

sf] pkbkmf % cg';f/ $% k|ltztaf6 -dlxnf, cflbjf;L÷hghftL, dw];L, blnt, ckfË / lk5l8Psf] If]qsf 

pDd]bjf/ jLr dfq k|lt:kwf{ u/fpgsf nflu 5'6ofpFbf_ x'g] kb / jfFsL %% k|ltzt ;j} pDd]bjf/x? jLr 

v'nf k|lt:kwf{sf nflu kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q dfly !=! sf] -u_, -3_, -ª_ / -r_ sf j'bfx?df 

pNn]v ePsf] k|lqmof cg';f/ ug]{ . 
  

@=# gjf}+ tx -lrlsT;s / gl;{Ë_ kbdf kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q / ;f] cg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ 

sfod x'g cfpg] kb ;+Vof b]xfo adf]lhd x'g]5 M 

s_ k|ltzt lgwf{/0f ug]{ ;'q M 

sfo{Ifdtfsf] d"NofÍgåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu $)% 

cfGtl/s k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu $)% 

v'nf k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu @)% 

hDdf dfu kb ;+Vof X $) 

!)) 

hDdf dfu kb ;+Vof X $) 

!)) 

hDdf dfu kb ;+Vof X @) 

!)) 

 

Vf_ v08 -s_ adf]lhd s'g} kb jf kbx?sf] ;DaGwdf ;"q k|of]u ubf{ efukmn bzdnjdf cfPdf sfo{Ifdtfsf] 

d"NofÍg a9'jf, cfGtl/s k|ltof]lutf / v'nf k|ltof]lutf dWo] h'gdf a9L cÍ cfpF5 To;}sf nflu k|ltzt 

lgwf{/0f ug]{ . bzdnj kl5sf] cÍ a/fa/ cfPdf qmdzM sfo{Ifdtfsf] d"NofÍg a9'jf, cfGtl/s k|ltof]lutf / 

v'nf k|ltof]lutfnfO{ k|fyldstf lbg] . o;/L k|ltzt lgwf{/0f ubf{ b]xfo adf]lhdsf] kb;+Vof sfod x'g]5M 
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hDdf dfu 

kb ;+Vof 

 

sfo{Ifdtfsf] d"NofÍgåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu $)% 

cfGtl/s k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu $)% 

v'nf k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu @)% 

;"qsf] k|of]u kb ;+Vof ;"qsf] k|of]u 
kb 

;+Vof 
;"qsf] k|of]u 

kb 

;+Vof 

1 
1*40  = 0.40 
 100 

1 
1*40  = 0.40 
 100   

1*20  = 0.20 
 100   

2 
2*40  = 0.80 
 100 

1 
2*40  = 0.80 
 100 

1 
2*20  = 0.40 
 100   

3 
3*40  = 1.20 
 100 

1 
3*40  = 1.20 
 100 

1 
3*20  = 0.60 
 100 

1 

4 
4*40  = 1.60 
 100 

2 
4*40  = 1.60 
 100 

1 
4*20  = 0.80 
 100 

1 

5 
5*40  = 2.00 
 100 

2 
5*40  = 2.00 
 100 

2 
5*20  = 1.00 
 100 

1 
 

dfly pNn]v eP cg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ dfu k6s k6s u/L k|fKt ePdf % -kfFr_ kb gk'u];Ddsf] cjlwsf 

dfux? Hff]8L u0fgf ug]{ / 5}6f}F b]lvsf] kbnfO{ k'g M gofF u0fgf ug]{ .  

u_ v08 -v_ jdf]lhd v'nf k|ltoflutfåf/f kbk"lt{sf nflu 5§fO{g] kb dWo] :jf:Yo ;]jf P]g, @)%# sf] bkmf * 

sf] pkbkmf % cg';f/ $% k|ltztaf6 -dlxnf, cflbjf;L÷hghftL, dw];L, blnt, ckfË / lk5l8Psf] If]qsf 

pDd]bjf/ jLr dfq k|lt:kwf{ u/fpgsf nflu 5'6ofpFbf_ x'g] kb / jfFsL %% k|ltzt ;j} pDd]bjf/x? jLr 

v'nf k|lt:kwf{sf nflu kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q dfly !=! sf] -u_, -3_, -ª_ / -r_ sf jF'bfx?df 

pNn]v ePsf] k|lqmof cg';f/ ug]{ . 

 

@=$ clws[t ;ftf}+ / kfFrf} txsf] kbdf kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q / ;f] cg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ 

sfod x'g cfpg] kb ;+Vof b]xfo adf]lhd x'g]5 M– 

s_ k|ltzt lgwf{/0f ug]{ ;'q M 

v'nf k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu ^%% 

cfGtl/s k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu @)% 

sfo{ ;Dkfbg tyf cg'ejsf] d"NofÍgaf6 x'g] 

;dfof]hg kbk"lt{sf nflu !%% 

hDdf dfu kb ;+Vof X ^% 

!)) 

hDdf dfu kb ;+Vof X @) 

!)) 

hDdf dfu kb ;+Vof X !% 

!)) 

 

Vf_ v08 -s_ adf]lhd s'g} kb jf kbx?sf] ;DaGwdf ;"q k|of]u ubf{ efukmn bzdnjdf cfPdf v'nf k|ltof]lutf, 

cfGtl/s k|ltof]lutf / sfo{ ;Dkfbg tyf cg'ejsf] d"NofÍgaf6 x'g] ;dfof]hg h'gdf a9L cÍ cfpF5 To;}sf 

nflu k|ltzt lgwf{/0f ug]{ . bzdnj kl5sf] cÍ a/fa/ eP qmdzM v'nf k|ltof]lutf, cfGtl/s k|ltof]lutf / 

sfo{ ;Dkfbg tyf cg'ejsf] d"NofÍgaf6 x'g] ;dfof]hgnfO{ k|fyldstf lbg] . o;/L k|ltzt lgwf{/0f ubf{ b]xfo 

adf]lhdsf] kb;+Vof sfod x'g]5 . 

hDdf dfu 

kb ;+Vof 

v'nf k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu ^%% 

cfGtl/s k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu @)% 

sfo{ ;Dkfbg tyf cg'ejsf] 

d"NofÍgaf6 x'g] ;dfof]hg 

kbk"lt{sf nflu !%% 

;"qsf] k|of]u 
kb 

;+Vof 
;"qsf] k|of]u kb ;+Vof ;"qsf] k|of]u kb ;+Vof 

1 
1*65  = 0.65 
 100 

1 
1*20  = 0.20 
 100   

1*15  = 0.15 
 100   

2 
2*65  = 1.30 
 100 

1 
2*20  = 0.40 
 100 

1 
2*15  = 0.30 
 100   

3 3*65  = 1.95 2 3*20  = 0.60 1 3*15  = 0.45   
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hDdf dfu 

kb ;+Vof 

v'nf k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu ^%% 

cfGtl/s k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu @)% 

sfo{ ;Dkfbg tyf cg'ejsf] 

d"NofÍgaf6 x'g] ;dfof]hg 

kbk"lt{sf nflu !%% 

;"qsf] k|of]u 
kb 

;+Vof 
;"qsf] k|of]u kb ;+Vof ;"qsf] k|of]u kb ;+Vof 

 100  100  100 

4 
4*65  = 2.60 
 100 

3 
4*20  = 0.80 
 100 

1 
4*15  = 0.60 
 100   

5 
5*65  = 3.25 
 100 

3 
5*20  = 1.00 
 100 

1 
5*15  = 0.75 
 100 

1 

6 
6*65  = 3.90 
 100 

4 
6*20  = 1.20 
 100 

1 
6*15  = 0.90 
 100 

1 

7 
7*65  = 4.55 
 100 

5 
7*20  = 1.40 
 100 

1 
7*15  = 1.05 
 100 

1 

8 
8*65  = 5.20 
 100 

5 
8*20  = 1.60 
 100 

2 
8*15  = 1.20 
 100 

1 

9 
9*65  = 5.85 
 100 

6 
9*20  = 1.80 
 100 

2 
9*15  = 1.35 
 100 

1 

10 
10*65  = 6.50 
 100 

7 
10*20  = 2.00 
 100 

2 
10*15  = 1.50 
 100 

1 

11 
11*65  = 7.15 
 100 

7 
11*20  = 2.20 
 100 

2 
11*15  = 1.65 
 100 

2 

12 
12*65  = 7.80 
 100 

8 
12*20  = 2.40 
 100 

2 
12*15  = 1.80 
 100 

2 

13 
13*65  = 8.45 
 100 

8 
13*20  = 2.60 
 100 

3 
13*15  = 1.95 
 100 

2 

14 
14*65  = 9.10 
 100 

9 
14*20  = 2.80 
 100 

3 
14*15  = 2.10 
 100 

2 

15 
15*65  = 9.75 
 100 

10 
15*20  = 3.00 
 100 

3 
15*15  = 2.25 
 100 

2 

16 
16*65  = 10.40 
 100 

11 
16*20  = 3.20 
 100 

3 
16*15  = 2.40 
 100 

2 

17 
17*65  =11.05 
 100 

11 
17*20  = 3.40 
 100 

3 
17*15  = 2.55 
 100 

3 

18 
18*65  =11.70 
 100 

12 
18*20  = 3.60 
 100 

3 
18*15  = 2.70 
 100 

3 

19 
19*65  = 12.35 
 100 

12 
19*20  = 3.80 
 100 

4 
19*15  = 2.85 
 100 

3 

20 
20*65  = 13.00 
 100 

13 
20*20  = 4.00 
 100 

4 
20*15  = 3.00 
 100 

3 
 

dfly pNn]v eP cg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ dfu k6s k6s u/L k|fKt ePdf @) -aL;_ kb gk'u];Ddsf] 

cjlwsf dfux? Hff]8L u0fgf ug]{ / @! cf}F b]lvsf] kbnfO{ k'gM gofF u0fgf ug]{ .  

u_ v08 -v_ jdf]lhd v'nf k|ltoflutfåf/f kbk"lt{sf nflu 5§fO{g] kb dWo] :jf:Yo ;]jf P]g, @)%# sf] bkmf * 

sf] pkbkmf % cg';f/ $% k|ltztaf6 -dlxnf, cflbjf;L÷hghftL, dw];L, blnt, ckfË / lk5l8Psf] If]qsf 

pDd]bjf/ jLr dfq k|lt:kwf{ u/fpgsf nflu 5'6ofpFbf_ x'g] kb / jfFsL %% k|ltzt ;j} pDd]bjf/x? jLr 
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v'nf k|lt:kwf{sf nflu kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q dfly !=! sf] -u_, -3_, -ª_ / -r_ sf jF'bfx?df 

pNn]v ePsf] k|lqmof cg';f/ ug]{ . 

 

@=% g]kfn :jf:Yo ;]jf P]g, @)%# sf] bkmf * df ztk|ltzt kb sfo{Ifdtf d"NofÍg a9'jfaf6 k"lt{ ug]{ k|fjwfg 

/x]sf afx|f}F txsf kbx?sf] dfu k|fKt x'g cfPdf ;a} kb sfo{Ifdtf d"NofÍg a9'jfaf6 kbk"lt{ x'g] u/L kb;+Vof 

5'6\ofOg] 5  .  
 

@=^ g]kfn :jf:Yo ;]jf P]g, @)%# sf] bkmf * df ztk|ltzt kb v'nf k|ltof]lutfaf6 k"lt{ ug]{ k|fjwfg /x]sf cf7f}F 

/ rf}yf] txsf kbx?sf] dfu k|fKt x'g cfPdf ;a} kb v'nf k|ltof]lutfaf6 kbk"lt{ x'g] u/L kb;+Vof 5'6\ofO ;f] 

kb dWo] :jf:Yo ;]jf P]g, @)%# sf] bkmf * sf] pkbkmf % cg';f/ $% k|ltztaf6 -dlxnf, cflbjf;L÷hghftL, 

dw];L, blnt, ckfË / lk5l8Psf] If]qsf pDd]bjf/ jLr dfq k|lt:kwf{ u/fpgsf nflu 5'6ofpFbf_ x'g] kb / 

jfFsL %% k|ltzt ;j} pDd]bjf/x? jLr v'nf k|lt:kwf{sf nflu kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q dfly !=! 

sf] -u_, -3_, -ª_ / -r_ sf jF'bfx?df pNn]v ePsf] k|lqmof cg';f/ ug]{ .  

 

#= ;+3Lo ;+;b ;lrjfno ;DaGwL P]g, @)^$ cGtu{tsf kbx? M  

#=! /fhkqf+lst k|yd / låtLo >]0fLsf kbdf kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q / ;f] cg';f/ k|ltzt lgwf{/0f 

ubf{ sfod x'g cfpg] kb;+Vof b]xfo jdf]lhd x'g]5 M 

-s_ k|ltzt lgwf{/0f ug]{ ;"qM 

sfo{Ifdtf d"NofÍgåf/f x'g] 

j9''jf kbk"lt{sf] nflu  

-^)Ü_ 

cfGtl/s k|ltof]lutfåf/f 

x'g] kbk"lt{sf nflu  

-@)Ü_ 

v'nf k|ltof]lutfsfåf/f 

x'g] kbk"lt{sf nflu  

-!)Ü_ 

sfo{ ;Dkfbg tyf 

cg'ejsf] d"NofÍgjf6 x'g] 

j9'jfsf] ;dfof]hg -!)Ü_ 

hDdf dfu kb ;VofX^) 

!)) 

hDdf dfu kb;Vof X@) 

    !)) 

hDdf dfu kb;VofX!) 

    !)) 

hDdf dfu kb ;+VofX!) 

!)) 

-v_ v08 -s_ jdf]lhd s'g} kb jf kbx?sf ;DjGwdf ;"q k|of]u ubf{ efukmndf bzdnj kl5sf] cÍ sfo{Ifdtf 

d"NofÍg j9'jf, cfGtl/s k|ltof]lutf, v'nf k|ltof]lutf, / j9'jf ;dfof]hg dWo] h'gdf j9L cfpF5, To;}sf 

nflu k|ltzt lgwf{/0f ug]{ . bzdnj kl5 sfo{Ifdtf d"NofÍg j9'jf, cfGtl/s k|ltof]lutf, v'nf k|ltof]lutf, 

j9'jf ;dfof]hgdf j/fj/ cÍ cfPdf sfo{Ifdtf d"NofÍg j9'jfnfO{ k|fyldstf lbg]. cfGtl/s k|ltof]lutf, 

v'nf k|ltof]lutf, j9'jf ;dfof]hgdf j/fj/ cÍ cfPdf cfGtl/s k|ltof]lutfnfO{ k|fyldstf lbg] . v'nf 

k|ltof]lutf, j9'jf ;dfof]hgdf j/fj/ cÍ cfPdf v'nf k|ltof]lutfnfO{ k|fyldstf lbg] . o;/L kb;+Vof 

k|ltzt lgwf{/0f ubf{ b]xfo jdf]lhd kb;+Vof sfod x'g]5 M 

 

hDdf 

dfu 

kb 

;+Vof 

sfo{Ifdtf 

d"NofÍgåf/f x'g] 

j9''jf kbk"lt{sf] nflu 
-^)Ü_ 

cfGtl/s k|ltof]lutfåf/f 

x'g] kbk"lt{sf nflu-

@)Ü_ 

v'nf k|ltof]lutfsfåf/f 

x'g] kbk"lt{sf nflu-

!)Ü_ 

sfo{ ;Dkfbg tyf cg'ejsf] 

d"NofÍgjf6 x'g] j9'jfsf] 

;dfof]hg -!)Ü_ 

;"qsf] k|of]u kb 

;+Vof 

;"qsf] k|of]u kb 

;+Vof 

;"qsf] k|of]u kb 

;+Vof 

;"qsf] k|of]u kb ;+Vof 

1 1*60 = 0 .60 
100 

1 1*20 = 0 .20 
100 

- 1*10  = 0 .10 
100 

- 1*10  = 0 .10 
100 

- 

2 2*60 = 1 .20 
100 

1 2*20 = 0 .40 
100 

1 2*10  = 0 .20 
100 

- 2*10 = 0 .20 
100 

- 

3 3*60 = 1 .80 
100 

2 3*20 = 0 .60 
100 

1 3*10  = 0 .30 
100 

- 3*10  = 0 .30 
100 

- 

4 4*60 = 2.40 
100 

3 4*20 = 0.80 
100 

1 4*10  = 0.40 
100 

- 4*10  = 0.40 
100 

- 

5 5*60 = 3.00 
100 

3 5*20  = 1.00 
100 

1 5*10  = 0.50 
100 

1 5*10  = 0.50 
100 

- 

6 6*60 = 3.60 4 6*20 = 1.20 1 6*10  = 0.60 1 6*10  = 0.60 - 
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hDdf 

dfu 

kb 

;+Vof 

sfo{Ifdtf 

d"NofÍgåf/f x'g] 

j9''jf kbk"lt{sf] nflu 
-^)Ü_ 

cfGtl/s k|ltof]lutfåf/f 

x'g] kbk"lt{sf nflu-

@)Ü_ 

v'nf k|ltof]lutfsfåf/f 

x'g] kbk"lt{sf nflu-

!)Ü_ 

sfo{ ;Dkfbg tyf cg'ejsf] 

d"NofÍgjf6 x'g] j9'jfsf] 

;dfof]hg -!)Ü_ 

;"qsf] k|of]u kb 

;+Vof 

;"qsf] k|of]u kb 

;+Vof 

;"qsf] k|of]u kb 

;+Vof 

;"qsf] k|of]u kb ;+Vof 

100 100 100 100 
7 7*60 = 4.20 

100 
4 7*20 = 1.40 

100 
1 7*10  = 0.70 

100 
1 7*10  = 0.70 

100 
1 

8 8*60 = 4.80 
100 

5 8*20 = 1.60 
100 

1 8*10  = 0.80 
100 

1 8*10  = 0.80 
100 

1 

9 9*60 = 5.40 
100 

5 9*20 = 1.80 
100 

2 9*10  = 0.90 
100 

1 9*10  = 0.90 
100 

1 

10 10*60 = 6.00 
100 

6 10*20 = 2.00 
100 

2 10*10  = 1.00 
100 

1 10*10 = 1.00 
100 

1 

dfly pNn]v eP cg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ dfu k6s k6s u/L k|fKt ePdf bz kb gk'u];Ddsf] cjlwsf dfux? 

hf]8L u0fgf ug]{ / P3f/f}+ b]lvsf] kbnfO{ k'gM gofF u0fgf ug]{ . 

-u_ v08 -v_ jdf]lhd v'nf k|ltof]lutfåf/f kbk"lt{sf nflu 5'§fO{g] kb dWo] ;+3Lo ;+;b ;lrjfno ;DaGwL P]g, 

@)^$ sf] bkmf !& sf] pkbkmf -^_ cg';f/ $% k|ltztaf6 -dlxnf, cflbjf;L÷hghftL, dw];L, blnt, ckfË 

/ lk5l8Psf] If]qsf pDd]bjf/ jLr dfq k|lt:kwf{ u/fpgsf nflu 5'6ofpFbf_ x'g] kb / jfFsL %% k|ltzt ;j} 

pDd]bjf/x? jLr v'nf k|lt:kwf{sf nflu kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q dfly !=! sf] -u_, -3_, -ª_ / -r_ 

sf j'Fbfx?df pNn]v ePsf] k|lqmof cg';f/ ug]{ . 
 

#=@ /fhkqf+lst t[tLo >]0fLsf kbdf kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q / ;f] cg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ sfod 

x'g cfpg] kb;+Vof b]xfo jdf]lhd x'g]5M 

-s_ k|ltzt lgwf{/0f ug]{ ;"qM 

v'nf k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu -&)Ü_ 

sfo{Ifdtf d"NofÍgåf/f x'g] 

j9''jf kbk"lt{sf] nflu -!)Ü_ 

cfGtl/s k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu-!)Ü_ 

sfo{ ;Dkfbg tyf cg'ejsf] 

d"NofÍgjf6 x'g] j9'jfsf] 

;dfof]hg -!)Ü_ 

hDdf dfu kb ;+Vof X &) 

!)) 

hDdf dfu kb;Vof X !) 

    !)) 

hDdf dfu kb;Vof X !) 
     !)) 

hDdf dfu kb ;Vof X !) 

    !)) 

 

-v_ v08 -s_ jdf]lhd s'g} kb jf kbx?sf ;DjGwdf ;"q k|of]u ubf{ efukmn bzdnjdf cfPdf v'nf k|ltof]lutf, 

sfo{Ifdtf d"NofÍgåf/f x'g] j9''jf, cfGtl/s k|ltof]lutfsf, j9'jfsf] ;dfof]hg dWo] h'gdf j9L cÍ cfpF5, 

To;}sf nflu k|ltzt lgwf{/0f ug]{ . bzdnj kl5 v'nf k|ltof]lutf, sfo{Ifdtf d"NofÍgåf/f x'g] j9''jf, cfGtl/s 

k|ltof]lutfsf, j9'jfsf] ;dfof]hgdf j/fj/ cÍ cfPdf v'nff k|ltof]lutfnfO{ k|fyldstf lbg] . sfo{Ifdtf 

d"NofÍgåf/f x'g] j9''jf, cfGtl/s k|ltof]lutf, j9'jfsf] ;dfof]hgdf j/fj/ cÍ cfPdf sfo{Ifdtf d"NofÍgåf/f 

x'g] j9''jfnfO{ k|fyldstf lbg] . cfGtl/s k|ltof]lutf / j9'jfsf] ;dfof]hgdf j/fj/ cÍ cfPdf cfGtl/s 

k|ltof]lutfnfO{ k|fyldstf lbg] . o;/L kb;+Vof k|ltzt lgwf{/0f ubf{ b]xfo jdf]lhd kb;+Vof sfod x'g]5 M 
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hDdf 

dfu 

kb 

;+Vof 

v'nf k|ltof]lutfåf/f 

x'g] kbk"lt{sf nflu       

-&)Ü_ 

sfo{Ifdtf d"NofÍgåf/f 

x'g] j9''jf kbk"lt{sf nflu 

-!)Ü_ 

cfGtl/s k|ltof]lutfåf/f 

x'g] kbk"lt{sf nflu  

-!)Ü_ 

sfo{ ;Dkfbg tyf 

cg'ejsf] d"NofÍgjf6 

x'g] j9'jfsf] ;dfof]hg -

!)Ü_ 

;"qsf] k|of]u 
kb 

;+Vof 
;"qsf] k|of]u 

kb 

;+Vof 
;"qsf] k|of]u 

kb 

;+Vof 
;"qsf] k|of]u 

kb 

;+Vof 

1 1*70 = 0 .70  

100 

1 1*10 = 0 .10 

100 

- 1*10  = 0 .10 

100 

- 1*10  = 0 .10 

100 

- 

2 2*70 = 1 .40 

100 

2 2*10 = 0 .20 

100 

- 2*10  = 0 .20 

100 

- 2*10  = 0 .20 

100 

- 

3 3*70 = 2 .10 

100 

2 3*10 = 0 .30 

100 

1 3*10  = 0 .30 

100 

- 3*10  = 0 .30 

100 

- 

4 4*70 = 2.80 

100 

3 4*10 = 0.40 

100 

1 4*10  = 0.40 

100 

- 4*10  = 0.40 

100 

- 

5 5*70 = 3.50 

100 

4 5*10  = 0.50 

100 

1 5*10  = 0.50 

100 

- 5*10  = 0.50 

100 

- 

6 6*70 = 4.20 

100 

4 6*10 = 0.60 

100 

1 6*10  = 0.60 

100 

1 6*10  = 0.60 

100 

- 

7 7*70 = 4.90 

100 

5 7*10 = 0.70 

100 

1 7*10  = 0.70 

100 

1 7*10  = 0.70 

100 

- 

8 8*70 = 5.60 

100 

5 8*10 = 0.80 

100 

1 8*10  = 0.80 

100 

1 8*10  = 0.80 

100 

1 

9 9*70 = 6.30 

100 

6 9*10 = 0.90 

100 

1 9*10  = 0.90 

100 

1 9*10  = 0.90 

100 

1 

10 10*70 = 7.00 

100 

7 10*10 = 1.00 

100 

1 1*10  = 1.00 

100 

1 1*10  = 1.00 

100 

1 

 

dfly pNn]v eP cg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ dfu k6s k6s u/L k|fKt ePdf !) kb gk'u] ;Ddsf] cjlwsf dfux? hf]8L 

u0fgf ug]{ / P3f/f}+ b]lvsf] kbnfO{ k'gM gofF u0fgf ug{] . 

u_  v08 -v_ jdf]lhd v'nf k|ltof]lutfåf/f kbk"lt{sf nflu 5'§fO{g] kb dWo] ;+3Lo ;+;b ;lrjfno ;DaGwL P]g, 

@)^$ sf] bkmf !& sf] pkbkmf -^_ cg';f/ $% k|ltztaf6 -dlxnf, cflbjf;L÷hghftL, dw];L, blnt, ckfË 

/ lk5l8Psf] If]qsf pDd]bjf/ jLr dfq k|lt:kwf{ u/fpgsf nflu 5'6ofpFbf_ x'g] kb / jfFsL %% k|ltzt ;j} 

pDd]bjf/x? jLr v'nf k|lt:kwf{sf nflu kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q dfly !=! sf] -u_, -3_, -ª_ / -r_ 

sf j'Fbfx?df pNn]v ePsf] k|lqmof cg';f/ ug]{ . 

#=#  /fhkq cg+lst k|yd >]0fLsf kbdf kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q / ;f] cg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ 

sfod x'g cfpg] kb;+Vof b]xfo adf]lhd x'g]5M 

s_ k|ltzt lgwf{/0f ug]{ ;"qM 

v'nf k|ltof]lutfsfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu -^) Ü_ 

sfo{Ifdtf d"NofÍgåf/f x'g] j9''jf 

kbk"lt{sf] nflu -@) Ü_ 

sfo{ ;Dkfbg tyf cg'ejsf] d"NofÍgjf6 

x'g] j9'jfsf] ;dfof]hg -@) Ü_ 

hDdf dfu kb ;+Vof X ^) 
!)) 

hDdf dfu kb;Vof X @) 

         !)) 

hDdf dfu kb ;Vof X @) 

           !)) 
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-v_  v08 -s_ jdf]lhd s'g} kb jf kbx?sf ;DjGwdf ;"q k|of]u ubf{ efukmn bzdnjdf cfPdf v'nf k|ltof]lutf, 

sfo{Ifdtf d"NofÍgåf/f x'g] j9''jf, j9'jfsf] ;dfof]hg dWo] h'gdf j9L cÍ cfpF5, To;}sf nflu k|ltzt 

lgwf{/0f ug]{ . bzdnj kl5 v'nf k|ltof]lutf, sfo{Ifdtf d"NofÍgåf/f x'g] j9''jf, j9'jfsf] ;dfof]hgdf j/fj/ 

cÍ cfPdf v'nff k|ltof]lutfnfO{ k|fyldstf lbg] . sfo{Ifdtf d"NofÍgåf/f x'g] j9''jf, j9'jfsf] ;dfof]hgdf 

j/fj/ cÍ cfPdf sfo{Ifdtf d"NofÍgåf/f x'g] j9''jfnfO{ k|fyldstf lbg] . o;/L kb;+Vof k|ltzt lgwf{/0f 

ubf{ b]xfo jdf]lhd kb;+Vof sfod x'g]5 M 
 

hDdf 

dfu kb 

;+Vof 

v'nf k|ltof]lutfsfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu -^) Ü_ 

sfo{Ifdtf d"NofÍgåf/f x'g] j9''jf 

kbk"lt{sf] nflu -@) Ü_ 

sfo{ ;Dkfbg tyf cg'ejsf] d"NofÍgjf6 

x'g] j9'jfsf] ;dfof]hg -@) Ü_ 

;"qsf] k|of]u kb;+Vof ;"qsf] k|of]u kb;+Vof ;"qsf] k|of]u kb;+Vof 

1 1 X 60 = 0 .60 
100 

1 1 X 20 = 0 .20 
100 

- 1 X 20 = 0 .20 
100 

- 

2 2 X 60 = 1 .20 
100 

1 2 X 20 = 0 .40 
100 

1 2 X 20 = 0 .40 
100 

- 

3 3 X 60 = 1 .80 
100 

2 3 X 20 = 0 .60 
100 

1 3 X 20 = 0 .60 
100 

- 

4 4 X 60 = 2.40 
100 

2 4 X 20 = 0.80 
100 

1 4 X 20 = 0.80 
100 

1 

5 5 X 60 = 3.00 
100 

3 5 X 20  = 1.00 
100 

1 5 X 20  = 1.00 
100 

1 

 

dfly pNn]v eP cg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ dfu k6s k6s u/L k|fKt ePdf % kb gk'u] ;Ddsf] cjlwsf 

dfux? hf]8L u0fgf ug]{ / 5|}7f}+ b]lvsf] kbnfO{ k'gM gofF u0fgf ug]{ . 

-u_ v08 -v_ jdf]lhd v'nf k|ltof]lutfåf/f kbk"lt{sf nflu 5'§fO{g] kb dWo] ;+3Lo ;+;b ;lrjfno ;DaGwL 

P]g, @)^$ sf] bkmf !& sf] pkbkmf -^_ cg';f/ $% k|ltztaf6 -dlxnf, cflbjf;L÷hghftL, dw];L, blnt, 

ckfË / lk5l8Psf] If]qsf pDd]bjf/ jLr dfq k|lt:kwf{ u/fpgsf nflu 5'6ofpFbf_ x'g] kb / jfFsL %% 

k|ltzt ;j} pDd]bjf/x? jLr v'nf k|lt:kwf{sf nflu kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q dfly !=! sf] -

u_, -3_, -ª_ / -r_ sf j'Fbfx?df pNn]v ePsf] k|lqmof cg';f/ ug]{ . 
 

#=$ /fhkq cg+lst låtLo >]0fLsf kbdf kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q / ;f] cg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ 

sfod x'g cfpg] kb;+Vof b]xfo adf]lhd x'g]5M 

s_ k|ltzt lgwf{/0f ug]{ ;"qM 

v'nf k|ltof]lutfåf/f x'g] kbk"lt{sf 

nflu -^)Ü_ 

sfo{Ifdtf d"NofÍgåf/f x'g] j9''jf 

kbk"lt{sf] nflu -@)Ü_ 

cfGtl/s k|of]lutfTds  

k/LIffåf/f -@)Ü_ 

hDdf dfu kb ;+Vof X ^) 

     !)) 

hDdf dfu kb;Vof X @) 
       !)) 

hDdf dfu kb ;Vof X @) 
       !)) 

-v_  v08 -s_ jdf]lhd s'g} kb jf kbx?sf ;DjGwdf ;"q k|of]u ubf{ efukmn bzdnjdf cfPdf v'nf k|ltof]lutf, 

sfo{Ifdtf d"NofÍgåf/f x'g] j9''jf, cfGtl/s k|ltof]lutfsf dWo] h'gdf j9L cÍ cfpF5, To;}sf nflu k|ltzt 

lgwf{/0f ug]{ . bzdnj kl5 v'nf k|ltof]lutf, sfo{Ifdtf d"NofÍgåf/f x'g] j9''jf, / cfGtl/s k|ltof]lutfdf j/fj/ 

cÍ cfPdf v'nffnfO{ k|fyldstf lbg] . sfo{Ifdtf d"NofÍgåf/f x'g] j9''jf, cfGtl/s k|ltof]lutfdf j/fj/ cÍ 

cfPdf sfo{Ifdtf d"NofÍgåf/f x'g] j9''jfnfO{ k|fyldstf lbg] . o;/L kb;+Vof k|ltzt lgwf{/0f ubf{ b]xfo jdf]lhd 

kb;+Vof sfod x'g]5M 
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hDdf 

dfu kb 

;+Vof 

v'nf k|ltof]lutfåf/f x'g] 

kbk"lt{sf nflu -^)Ü_ 

sfo{Ifdtf d"NofÍgåf/f x'g] 

j9''jf kbk"lt{sf] nflu -@)Ü_ 

cfGtl/s k|of]lutfTds 

k/LIffåf/f -@)Ü_ 

;"qsf] k|of]u kb ;+Vof ;"qsf] k|of]u kb ;+Vof ;"qsf] k|of]u kb ;+Vof 

1 1 x 60 = 0 .60 
 100 

1 1 x 20 = 0 .20 
 100 

- 1 x 20 = 0 .20 
 100 

- 

2 2 x 60 = 1 .20 
 100 

1 2 x 20 = 0 .40 
 100 

1 2 x 20 = 0 .40 
 100 

- 

3 3 x 60 = 1 .80 
 100 

2 3 x 20 = 0 .60 
 100 

1 3 x 20 = 0 .60 
 100 

- 

4 4 x 60 = 2.40 
 100 

2 4 x 20 = 0.80 
 100 

1 4 x 20 = 0.80 
 100 

1 

5 5 x 60 = 3.00 
 100 

3 5 x 20  = 1.00 
 100 

1 5 x 20  = 1.00 
 100 

1 

dfly pNn]v eP cg';f/ k|ltzt lgwf{/0f ubf{ dfu k6s k6s u/L k|fKt ePdf % kb gk'u] ;Ddsf] cjlwsf 

dfux? hf]8L u0fgf ug]{ / 5}7f}+ b]lvsf] kbnfO{ k'gM gofF u0fgf ug]{ . 

-u_  v08 -v_ jdf]lhd v'nf k|ltof]lutfåf/f kbk"lt{sf nflu 5'§fO{g] kb dWo] ;+3Lo ;+;b ;lrjfno ;DaGwL P]g, 

@)^$ sf] bkmf !& sf] pkbkmf -^_ cg';f/ $% k|ltztaf6 -dlxnf, cflbjf;L÷hghftL, dw];L, blnt, ckfË / 

lk5l8Psf] If]qsf pDd]bjf/ jLr dfq k|lt:kwf{ u/fpgsf nflu 5'6ofpFbf_ x'g] kb / jfFsL %% k|ltzt ;j} 

pDd]bjf/x? jLr v'nf k|lt:kwf{sf nflu kb;+Vof -k|ltzt_ lgwf{/0f ug]{ ;"q dfly !=! sf] -u_, -3_, -ª_ / -r_ 

sf j'Fbfx?df pNn]v ePsf] k|lqmof cg';f/ ug]{ . 

b|i6Jo M– 

!_  k|ltzt lgwf{/0fsf nflu k|fKt kbx?sf] k|ltzt lgwf{/0f ubf{ k|rlnt sfg"gn] tf]s]sf] kbf]Gglt If]q 

(Promotion Zone) nfO{ cfwf/ dfgL ;f] If]qleq kg]{ ;Dk"0f{ kbx?sf] Psd'i6 k|ltzt lgwf{/0f ug]{ . 

@_  /fhkqf+lst kbsf] xsdf cfof]usf] s]Gb|Lo sfof{non], /fhkq cg+lst kbx?sf] xsdf cfof]usf] ;DjlGwt 

sfof{non] / clwsf/ k|Tof]hg ePsf kbx?sf] xsdf k|Tofof]lht clwsf/Ln] dfu ePsf kbx?sf] 5'§f 5'§} 

clen]v -/]s8{_ /fVg] / k|rlnt P]gdf tf]lsPsf] k|ltzt cg';f/ 5'§f 5'§} kb;+Vof lgwf{/0f ug]{ .  

#_  s'g} sfof{non] kbk"lt{sf] nflu dfu ubf{ ljutdf cfˆgf] sfof{nodf l/Qm ePsf kbsf ;DjGwdf cl3 ePsf] 

k|ltzt lgwf{/0f ;DjGwL Joxf]/f clgjfo{ ?kdf pNn]v ug'{ kg]{5 . 

$_  /fhkq cg+lst kbsf] xsdf s'g sfof{nosf] l/Qm kbdf v'nfåf/f / s'g sfof{nosf] kbdf j9'jfåf/f 

l;kmfl/z x'g] eGg] s'/f k|ltzt lgwf{/0f ubf{ g} pNn]v ug]{ . o;/L lgwf{/0f ubf{ cfof]usf] ;DjlGwt 

sfof{nosf] dfu btf{ lstfjdf dfu ePsf kbx?sf] k|fKt ePsf] ldltsf] cfwf/df h]i7tf sfod u/L h'g 

kb h'g qmd;+Vofdf btf{ x'G5, To;nfO{ Tolt g} kb;+Vof dfu ePsf] 7fgL dfly pNn]v ePsf] ;"q cg';f/ 

v'nf / j9'jfåf/f k"lt{ x'g] u/L 5'6\ofpg] .  

%_  dfu btf{ lstfjdf kb btf{ ubf{ sfof{nosf] d"n btf{ lstfjdf btf{ ePsf] ldltsf] Ho]i7tfnfO{ cfwf/ dfGg] 
.  

^_  cfof]usf sfof{nox?df dfu btf{ ubf{ s'g} sfof{nojf6 Ps k6sdf PseGbf j9L kbsf] dfu ePdf k|To]s 

kbnfO{ 5'§f 5'§} qmd;+Vof lbO{ btf{ ug]{ . 

&_  ztk|ltzt kb Pp6} k|lqmofjf6 -;j} v'nfåf/f jf ;j} j9'jfåf/f_ k"lt{ ul/g] kbsf] xsdf k|ltzt lgwf{/0f 

ul//xg' gkg]{, t/ clen]v eg] /fVg' kg]{5 .  



96 

अनसुचूी–४ 

(दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 

(क) ं ुरक्षा र्िकार् तथा ंसगर्ित ंसस्थाहरुको वार्षिक कार्ितार्िका र्िमािण गिि र्ववरण ंसकिि गिने  फारामको ढाँचा 

 

न्नकार्को नाम  

ठेगाना  

फोन नं.  

इमेल  

संस्था प्रमिुको नाम  

पदः  

मोबाइल नं.  

इमेल  

पदपनू्ति सम्बधिी सम्पकि  व्र्न्क्तको नाम  

पद  

मोबाइल नं.  

इमेल  

सम्बन्धित ऐन, न्नर्म नीन्त तथा न्नदेन्शकाहरुको न्ववरण 

क्र.सं. न्ववरण 

  

  

ंसिग्ि गिुिपिने  अन्र् कागजात 

१)  संगन्ठत संस्थाको स्वीकृत संगठनात्मक संरचना । 

२)  कूल स्वीकृत दरबधदी न्ववरण ।  

पदपूर्ति गिि प्रस्तार्वत र्ववरण पिाउिे फाराम 

क्र.सं. श्रेणी/तह 
सेवा, समहू, 

उपसमहू 

कूल स्वीकृत 

दरबधदी  
क्र.सं. श्रेणी/तह 

सेवा, समहू, 

उपसमहू 

कूल स्वीकृत 

दरबधदी  
क्र.सं. 

        
  

        

 

गत आर्थिक वषिमा र्वज्ञापि भैंकेका तथा र्िर्खत परीक्षा/िर्तजा प्रकाशि हुि बाँकी पदहरुको र्ववरण 

क्र.सं. न्वज्ञापन नं. पद सेवा, समहू, श्रेणी/तह 
पदपनू्ति 

न्कन्सम 

न्वज्ञापन 

प्रकाशन न्मन्त 

न्लन्ित परीक्षा हुन बाँकी 

वा नन्तजा प्रकाशन हुन 

बाँकी 

पदपनू्ति हुन स्थगन 

िएको िए सोको 

कारण 

        

        

 

र्ं आ.व.ंम्म पदपूर्ति भएका पदहरुको र्ववरण 

आन्थिक वषि 

(साल/मन्हना) 

आर्ोगबाट पदपनू्तिको लान्ग सहमन्त 

प्रदान िएका पदहरु 

पदपनू्ति िएका पदहरु पदपनू्ति हुन बाँकी िएका पदहरु 
पदपून्ति 

नहुनाको 

कारण 
अन्िकृतस्तर सहार्कस्तर कूल 

जम्मा 

अन्िकृतस्तर सहार्कस्तर कूल 

जम्मा 

अन्िकृतस्तर सहार्कस्तर कूल 

जम्मा प्रा. अप्रा. प्रा. अप्रा. प्रा. अप्रा. प्रा. अप्रा. प्रा. अप्रा. प्रा. अप्रा. 
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(ि) पदपनू्तिका लान्ग सहमन्त माग गने फारामको ढाँचा 

ररक्त पद गणना अवन्ि (न्वन्नर्मावलीमा उल्लेि िएबमोन्जम): 

न्नकार्ः आ.व.  

 

क्र
.स

.ं 

प
द
 

त
ह
 

स
वे

ा 

स
म

हू
रउ

प
स

म
हू

 

स्व
ीकृ

त
 द

रब
धद

ी 
स

ख्
र्

ा 

रर
क्त

 प
द
 स

ंख्
र्

ा 

म
ान्

थ
ल्
ल

ो 
प
द
म

ा 
ब

ढु
व

ा 
ि

ई 
रर

क्त
 हु

न
े 

स
ख्

र्
ा 

कु
ल

 र
रक्त

 प
द
 स

ंख्
र्

ा 

क
ार्

िक्ष
म

त
ा 

म
ल्
र्

ा ंक
न

 

ज्
र्

ेष्ठ
त

ा 

आ
धत

रर
क

 प्र
न्त

र्
ोन्

ग
त

ा 

ि
लु

ा 

ि
लु

ा 
म

ात्
 (

५
५

%
) 

स
म

ाव
ेश

ी 
ज

म्म
ा 

(४
५

%
) 

समावेशी समहू 

कै
न्फ

र्
त

 

म
न्ह

ल
ा 

आ
.ज

. 

म
ि

शे
ी 

द
न्ल

त
 

अ
प
ा ंग

 

न्प
.क्ष

े. 

                                           

                                           

                                           

                                           

  जम्मा                                        

नोटः 

(क) उल्लेन्ित पदहरूको स्वीकृत पाठ्र्क्रम र्सैसाथ संलग् न छ। पाठ्र्क्रममा न्वषर्वस्तु, अंकिार, प्रश् नका प्रकार, समर्, प्रश् नको िाषा, न्लन्ित, अधतरवाताि तथा 

प्रर्ोगात्मक परीक्षाको पणूािङ्क/उत्तीणाङ्क संर्कु्त पत्, शैन्क्षक र्ोग्र्ता लगार्तका न्वषर्हरू स्पष्ट छन ्। 

(ि) सबै पदहरूको सेवा समहू स्पष्ट िलुाई शैन्क्षक र्ोग्र्ता न्निािरण िएको छ । 

(ग) .......................................को न्नर्म/न्वन्नर्म.......... बमोन्जम प्रन्तशत न्निािरण गररएको छ । 

(घ) कमिचारीहरूको सेवाका शति सम्बधिी काननू, बढुवा र न्विागीर् कारवाही सम्बधिी आर्ोगको सामाधर् न्सद्धाधत प्रन्तकूल हुने गरी सहमन्त माग गररएको छैन । 
 

 

पदपूर्ति ंर्मर्तका पदार्र्कारीहरूको िाम थर र हस्ताक्षर 

 

....................  .............................   ............................   ............................ 
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(ग)  ंार्वक र हािको र्वर्िर्माविीमा भएको पदपूर्ति प्रर्तशत पररवतिि ंम्बन्र्ी र्ववरण 
 

न्नकार्- 

सहमन्त माग गररएको आ.व.: 
 

हािको र्वर्िर्माविी (िाम) 

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

ंार्वक (र्ंभन्दा िगतै्त अर्िको) र्वर्िर्माविी (िाम) 

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

हालको न्वन्नर्मावलीमा िएको प्रन्तशत सान्वक न्वन्नर्मावलीमा िएको प्रन्तशत 

प्रततशत पररवततन भए/नभएको tx÷ 

>]0fL 

kb, ;]jf, 

;d"x jf 

pk;d"x 

 

v"nf 

k|ltof]lutf 

a9'jf 

tx÷ 

>]0fL 
kb 

v'nf 

k|ltof]lutf 

a9'jf 

sfo{Ifdtf/Ho]i7tf  
cfGtl/s 

k|ltof]lutf 
sfo{Ifdtf/Ho]i7tf  

cfGtl/s 

k|ltof]lutf 
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(घ) पदपूर्तिको िार्ग ंहमर्त माग गररएका पदहरूको ंर्ञ्चत गणिा र्ववरण 

 

न्नकार्ः 

ररक्त पद गणना अवन्िः 

आन्थिक वषिः 

पद, सेवा/समहू/उपसमहू/तह/श्रेणीः  
 

क्र. सं. आन्थिक बषि 

स्वीकृत 

दरवधदी 

  

ररक्त पद 

संख्र्ा 

  

का.स.मु. 

  

ज्र्ेष्ठत

ाा 

आ.प्र. 

  

िुला 

  

िुला 

मात् 

५५% 

  

समावेशी 

४५% 

  

समावेशी समूह न्विाजन 

कैन्फर्त 

  

 म
न्ह

ल
ा 

म
ि

शे
ी 

ज
न
ज

ान्
त

 

द
न्ल

त
 

अ
प
ा ंग

  

न्प
.क्ष

े. 

  

 

               

  

  

  

                            

                            

                            

                            

                            

क्रमशः आ.व. िुलाउने                            

अन्घल्लो आ.व. सम्म न्वज्ञान्पत जम्मा पद 

सखं्र्ा 
                 

र्स आ.व. मा पून्ति गनुिपने जम्मा पद संख्र्ा               

हालसम्म पदपून्ति हुने जम्मा पदसखं्र्ा                             

र्स आ.व. को प्रन्तशत न्निािरण पदसखं्र्ा                            

 नोटः सहमन्त माग गररएका प्रत्र्ेक पदको छुट्टाछुटै्ट सन्ञ्चत गणना न्ववरण तर्ार गनुि पनेछ। आवश्र्क िएमा कुनै महल थप गनि सन्कनेछ। 
 

 

 

(ङ) गत दुई आ. व. का र्वज्ञापिबाट पदपूर्ति हुि िंकेका ंमावेशी ंमूहका पद र ंसख्र्ा 

 

क्र. स.ं 
पदको 

नाम 

तह/ 

श्रेणी 

सेवा/समहू/ 

उपसमहू 
आ.व.,  पद संख्र्ा र समावेशी समहू 

न्वज्ञापन िएको 

न्मन्त 

पदपनू्ति नहुनकुो 

कारण 
कैन्फर्त 

                

                
 

 

(च) ं हमर्त माग गररएका पदहरूको शैर्क्षक र्ोग्र्ता र अिुभवको र्ववरण 

र्िकार्-   

ंहमर्त माग गररएको पत्रको च.िस. र र्मर्त- आ.व.-  

क्र. स.ं पदको नाम तह/श्रेणी सवेा समहू उपसमहू 

न्नर्म वा 

न्वन्नर्मावली 

बमोन्जमको धर्नूतम 

शैन्क्षक र्ोग्र्ता 

न्नर्म वा 

न्वन्नर्मावली 

बमोन्जम आवश्र्क 

तान्लम र अनिुव 

पाठ्र्क्रम बमोन्जम 

न्लन्ित परीक्षाको 

प्रश् नपत् बनाउने मा्र्म 

िाषा   

कैन्फर्त 

१                   

२                   
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(छ) सरुक्षा न्नकार् तथा संगन्ठत संस्थाहरुले सहमन्त माग गदाि अन्नवार्ि पशे गनुिपन ेकागजातहरुको चेकन्लष्टः 

र्ं .िस.  कागजातको र्ववरण भएको िभएको कैर्फर्त 

१ 

हाल लाग ूिएको (कार्ािधवर्नमा रहकेो) कमिचारी सेवा शति न्नर्मावली / 

न्वन्नर्मावलीको प्रमान्णत प्रन्तन्लन्प थान-१ (न्वन्नर्मावली जारी/लाग ून्मन्त र कन्त औ ं

संशोिन हो िलेुको हुनुपने ) 

   

२ 
 हाल कार्ािधवार्नमा रहकेो िधदा लगत्तै अगान्िको न्वन्नर्मावलीको प्रमान्णत प्रन्तन्लन्प 

थान १ 
   

३ 
सम्बन्धित संगन्ठत संस्था वा सुरक्षा न्नकार्को आन्िकाररक तह/न्नकार्बाट स्वीकृत 

दरबधदी न्ववरण 
   

४ 
सान्वक र हालको न्वन्नर्मावलीमा कुन/कुन पद वा तहको प्रन्तशत पररवतिन िएको हो 

सो न्ववरण 
   

५ 
 आर्ोगबाट हालसम्म प्रदान गररएका सहमन्तका पत्का प्रन्तन्लन्पहरु (अनुसचूी समेत ) 

र न्वज्ञापनको न्ववरण 
   

६ 

आर्ोगबाट उपलब्ि ढाँचामा पदपनू्तिका लान्ग सहमन्त माग गररएका पदहरुको न्ववरण 

सन्हतको पदसंख्र्ा न्निािरण तान्लका (पदपनू्ति सन्मन्तका सबै पदान्िकारीको अन्नवार्ि 

हस्ताक्षर गररएको हुनपुने)। सम्बन्धित सरुक्षा न्नकार् वा संगन्ठत संस्थामा स्वीकृत 

दरबधदी बमोन्जमका सबै पदहरुको पदनाम र स्वीकृत दरबधदीको न्ववरण, पदनाम तथा 

पदगत दरबधदी संख्र्ा उल्लेि गने। 

   

७ 

न्वगत आ.व. हरुमा प्राप्त सहमन्त बमोन्जमका पदहरु कुन-कुन समहूमा (बढुवा/िलुा) 

गएका हुन ्सो को न्ववरण (र्समा पदपनू्ति सन्मन्तका सब ैपदान्िकारीको अन्नवार्ि 

हस्ताक्षर गररएको हुन ुपनेछ) 

   

८ 
सहमन्त माग गररएका पदहरुको न्वन्नर्मावलीमा उन्ल्लन्ित सेवा, समहू, उपसमहू 

अनसुारको पदनाम र शैन्क्षक र्ोग्र्ता न्ववरण  
   

९ 

िलुा तथा समावेशीतफि  आर्ोगको सहमन्त बमोन्जम र्सअन्घ लगत्तै िएका  दईुवटा 

न्वज्ञापनमा पदपनू्ति निएको (कुनै आवेदन नै नपरेको, न्लन्ित परीक्षाबाट पन्छल्लो 

चरणका लान्ग छनौट नै निएको वा अधर् कुनै कारणले) िए सो को न्ववरण । 

   

१० 

िलुा तथा समावेशी समूहमा आर्ोगबाट सहमन्त न्दन थाल्न ुअन्घ नै न्वज्ञापन र पदपनू्ति 

िएको िए सो अवन्िका िलुा तथा समावेशी समूहको पदपनू्ति प्रन्तशत न्निािरण 

तान्लका  

   

११ माग गररएका सब ैपदहरुको स्वीकृत पाठ्र्क्रमको प्रमान्णत प्रन्त - १/१    

१२ 
सहमन्त माग गररएका पदका सम्बधिमा कुनै पन्न अदालतमा मदु्दा न्वचारािीन अवस्थामा 

रहकेो िए सोको सप्रमाण जानकारी 
   

१३ पदपनू्तिका सम्बधिमा अधर् कुनै कागजात आवश्र्क िए सो समेत     
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(ज) लोक सेवा आर्ोगमा स्वीकृत नामावली पेस गने ढाँचा 

(सरुक्षा न्नकार्, अधर् संघीर् सरकारी सेवा र संगन्ठत सस्थाको लान्ग) 

 

न्नकार्को नामः          न्वज्ञापन नम्बरः 

पदः           तहः 

सेवा, समहू, उपसमहूः 

क्र.स.ं रोल नं. उम्मदेवारको नामथर न्लङ्ग 
आवेदन 

समहू 
स्थार्ी ठेगाना  मोबाइल नं बाजकेो नाम बाबकुो नाम आमाको नाम नागररकता नं. 

बझुाएको 

दस्तुर 

                        

                        

                        

                        

 

 

तर्ार गन े      रूज ूगन े      प्रमान्णत गने
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अनसुचूी–५ 

(दफा ११ को उपदफा (४) सगँ सम्बन्धित) 

क्र.

ंस.  
कार्ाििर् 

आ .प्र.  र खुिाको िार्ग 

अप्रार्वर्र्क प्रार्वर्र्क 

र्वज्ञापि 

ंसख्र्ा 
र्वज्ञापि िस. 

र्वज्ञापि 

ंसख्र्ा 
र्वज्ञापि िस. 

1 लोक सेवा आर्ोग, िनकुटा कार्ािलर् 100 10001-10100 500 10101-10600 

2 लोक सेवा आर्ोग, इलाम कार्ािलर् 50 10601-10650 300 10651-10950 

3 लोक सेवा आर्ोग, िोटाङ कार्ािलर् 50 10951-11000 300 11001-11300 

4 लोक सेवा आर्ोग, जलेश्वर कार्ािलर् 100 11301-11400 500 11401-11900 

5 लोक सेवा आर्ोग, काठमािौं कार्ािलर् 100 11901-12000 500 12001-12500 

6 लोक सेवा आर्ोग, हटेौंिा कार्ािलर् 50 12501-12550 300 12551-12850 

7 लोक सेवा आर्ोग, पोिरा कार्ािलर् 100 12851-12950 500 12951-13450 

8 लोक सेवा आर्ोग, बागलङु कार्ािलर् 50 13451-13500 300 13501-13800 

9 लोक सेवा आर्ोग, बुटवल कार्ािलर् 100 13801-13900 500 13901-14400 

10 लोक सेवा आर्ोग, दाङ कार्ािलर् 50 14401-14450 300 14451-14750 

11 लोक सेवा आर्ोग, सिुेत कार्ािलर् 100 14751-14850 500 14851-15350 

12 लोक सेवा आर्ोग, जमु्ला कार्ािलर् 50 15351-15400 300 15401-15700 

13 लोक सेवा आर्ोग, न्दपार्ल कार्ािलर् 100 15701-15800 500 15801-16300 

14 लोक सेवा आर्ोग, महधेद्रनगर कार्ािलर् 50 16301-16350 300 16351-16650 

15 लोक सेवा आर्ोग, केधद्रीर् कार्ािलर् 500 16651-17150 1000 17151-18150 

16 देशिरका बढुवा सचूनाका लान्ग सचूना नं. १ देन्ि सरुू गरी क्रमैसँग प्रर्ोग गने 
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अनसुचूी–६ 

(दफा १६ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित) 

रोल नम्बरको न्विाजन 

कार्ािलर् कार्ािलर्/परीक्षा केधद्र दने्ि सम्म 

लोक सेवा आर्ोग, िनकुटा 

कार्ािलर् अधतगित 

लोक सेवा आर्ोग, इलाम कार्ािलर् १०००१ ५०००० 

लोक सेवा आर्ोग, िनकुटा कार्ािलर् ५०००१ ११०००० 

लोक सेवा आर्ोग, िोटाङ कार्ािलर् ११०००१ १५०००० 

लोक सेवा आर्ोग, जलेश्वर 

कार्ािलर् अधतगित 

लोक सेवा आर्ोग, जलेश्वर कार्ािलर् १५०००१ २१०००० 

परीक्षा केधद्र लहान २१०००१ २६०००० 

परीक्षा केधद्र वीरगञ्ज २६०००१ ३१०००० 

लोक सेवा आर्ोग, काठमािौं 

कार्ािलर् अधतगित 

लोक सेवा आर्ोग, काठमािौं कार्ािलर् ३१०००१ ४१०००० 

लोक सेवा आर्ोग, हटेौंिा कार्ािलर् ४१०००१ ४५०००० 

लोक सेवा आर्ोग, पोिरा 

कार्ािलर् अधतगित 

लोक सेवा आर्ोग, पोिरा कार्ािलर् ४५०००१ ५१०००० 

लोक सेवा आर्ोग, बाग्लुङ कार्ािलर् ५१०००१ ५५०००० 

लोक सेवा आर्ोग, बटुवल 

कार्ािलर् अधतगित 

लोक सेवा आर्ोग, बटुवल कार्ािलर् ५५०००१ ६१०००० 

लोक सेवा आर्ोग, दाङ कार्ािलर् ६१०००१ ६५०००० 

लोक सेवा आर्ोग, सिुेत 

कार्ािलर् अधतगित 

लोक सेवा आर्ोग, सिुेत कार्ािलर् ६५०००१ ७१०००० 

परीक्षा केधद्र हुम्ला ७१०००१ ७२०००० 

परीक्षा केधद्र िोल्पा ७२०००१ ७३०००० 

लोक सेवा आर्ोग, जमु्ला कार्ािलर् ७३०००१ ७७०००० 

लोक सेवा आर्ोग, न्दपार्ल 

कार्ािलर् अधतगित 

लोक सेवा आर्ोग, न्दपार्ल कार्ािलर् ७७०००१ ८३०००० 

लोक सेवा आर्ोग, महधेद्रनगर कार्ािलर् ८३०००१ ८७०००० 

लोक सेवा आर्ोग, केधद्रीर् कार्ािलर्, काठमािौ ८७०००१ िधदा मान्थ 
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अनसुचूी- ७ 

(दफा २० को उपदफा (१) को िण्ि (क) सँग सम्बन्धित) 

 

लोक सेवा आर्ोग 

(...................................... शािा) 

 

कच्चा प्रश् नपत् न्नमािणका लान्ग न्वषर् न्वज्ञ वा दक्षको मनोनर्न फाराम 

(न्वषर् न्वज्ञ वा दक्ष मनोनर्नका लान्ग आधतररक प्रर्ोजनमा प्रर्ोग गने) 

 

पदः  पत्ः  

श्रेणी/तहः  पणूािङ्कः  

सेवाः  िण्िः  

समहूः  अंकिार:- 

उपसमहूः  प्रश्नसंख्र्ा:-  

न्वषर्ः  समर्ः-  

न्नकार्ः  िाषाः-  

    

क्र.सं. आई.िी. सङ्केत नम्बर पद न्वषर् न्वज्ञ वा दक्षको नाम मोबाइल नं. 
दक्षताको क्षेत् 

वा न्वषर् 
कैन्फर्त 

१               

२               

३               

४               

५               

६               

७               

 

  

 मनोनर्न गन ेपदान्िकारीको: 

         नामथरः 

         दस्तितः 

          न्मन्तः  
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अनसुचूी-८ 

(दफा २० को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

िामको ढाँचा 

 

 

 

 

 

 

 

æकÆ 

अन्त गोप्र् 

अन्त जरूरी 

श्री लोक सेवा आर्ोग 

परीक्षा सञ्चालन शािा, 

 

 

सङ्केत नम्बरः............................................ 

प्रश्न संख्र्ाः ................................................ 

..................................अवङ्कत .......................... न्सल छाप लगाइएको 

ævÆ 

clt uf]Ko 

clt h?/L 

>L nf]s ;]jf cfof]u 

k/LIff ;~rfng zfvf, 

 

;ª\s]t gDa/ ================= 

k|Zg ;+VofM– ======================= 

================c+lst ==================== l;n 5fk nufOPsf] . 

 

k|Zg ;+VofM– 

 

æuÆ 

clt uf]Ko 

clt h?/L 

>L nf]s ;]jf cfof]u 

k/LIff ;~rfng zfvf, 

;ª\s]t gDa/  ================= 

k|Zg ;+VofM– ======================= 
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अनसुचूी–९ 

(दफा २० को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) 

कच्चा प्रश् िपत्र र्िमािणका िाग र्वषर् र्वज्ञ वा दक्षिाई िेख् िे पत्रको ढाँचा 

लोक सेवा आर्ोग 

               (परीक्षा सञ्चालन शािा)    

            न्मन्तः   

श्री .....................................................ज्र्ू, 

संकेत नम्बरः 

र्वषर्ः प्रश् िपत्र तर्ार गरी पिाउिे ंम्बन्र्मा । 

र्स आर्ोगबाट न्लइने देहार् अनसुारको आ.प्र./िलुा/समावेशीतफि को प्रन्तर्ोन्गतात्मक न्लन्ित परीक्षाको प्रर्ोजनको लान्ग देहार् बमोन्जम प्रश् नपत् तर्ार गरी 

पठाउन ुहुन आर्ोगको न्नणिर्ानसुार अनरुोि गदिछु । सोसँग सम्बन्धित पाठ्र्क्रम र्सैसाथ संलग्न छ । 

र्िर्खत परीक्षा कार्िक्रम 

पदः  पत्ः  

श्रेणी वा तहः  िण्िः  

सेवाः  पणूािङ्कः  

समहू, उपसमहूः  अंकिारः  

परीक्षा प्रणाली  
प्रश्न संख्र्ा: 

समर्ः 
 

न्वषर्ः 

धर्नूतम शैन्क्षक र्ोग्र्ता: 
 

िाषाः 

 
 

प्रश् नपत् तर्ार गरी पठाउँदा ्र्ान न्दनपुने कुराहरुः  
1. प्रश् न न्नमािण गदाि स्पष्ट रुपमा बनु्झने गरी तर्ार गरी पठाउन ुपनेछ। 

2. प्रश् न न्नमािण गदाि र्सैसाथ संलग्न अनसुूची- १३ मा उल्लेन्ित न्वषर्हरुलाई आिार न्लई अविारणात्मक ज्ञान, प्रन्क्रर्ागत ज्ञान र उच्च संज्ञानात्मक क्षमता मापन गनि न्मल्ने 

गरी न्नमािण गनुि पनेछ। 

3. मान्मला प्रस्ततुीकरणको प्रश्न न्नमािण गदाि र्सैसाथ संलग्न अनसुूची-१२घ. को ढाँचामा तर्ार गनुिपनेछ। 

4. एउटा पानामा एउटा मात् प्रश् न तर्ार गनुि पनेछ। सो पानामा नपगेुमा मात् अकको  पाना प्रर्ोग गनि सन्कनेछ। प्रश् नको आन्िरीमा संकेत न्चधह मात् लेख्न ुपनेछ। 

5. प्रश् न तर्ार गदाि न्वषर्वस्तसँुग सम्बन्धित मखु्र् शब्दहरू (KEY Words) दवैु िाषा (नेपाली/अङ्रेजी) मा उल्लेि गनुि पनेछ। जस्तै: अथिशास्त्र र न्वत्त (Economics and 

Finance), मौन्द्रक नीन्त (Monetary Policy), आर्ोजना व्र्वस्थापन (Project Management) आन्द। 

6. वस्तगुत प्रश् नपत्को उत्तर न्ददँा परीक्षाथथीलले ्र्ाल्कुलेटर प्रर्ोग नगरी उत्तर न्दन स्ने हुन ुपनेछ ।   

7. एउटै प्रश्नमा टुके्र प्रश्नहरु िएको िए प्रत्रे्क टुके्र प्रश्नको अंकिार समेत उल्लेि गनुि पनेछ।  

8. न्वषर्गत र वस्तगुत प्रश्नहरु पाठ्र्क्रमको सबै इकाइ समेन्टने गरी न्नमािण गनुि पनेछ। वस्तगुत वहुउत्तर प्रश्न न्नमािण गदाि एउटा सही उत्तर सन्हत चार वटा उपर्ुक्त न्वकल्प न्दन ु

पनेछ। 

9. वस्तगुत वहुउत्तर प्रश्न न्नमािण गदाि सम्िव िएसम्म आन्िकाररक स्रोत िलुाउन ुपनेछ। 

10. तर्ार गनुि िएको प्रश् न र्सैसाथ पे्रन्षत "ख" लेन्िएको िाममा न्सलबधदी गरी न्सलबधदी िामलाई पनुः "क" लेन्िएको िाममा बधद गरी सो िामको बान्हरपरट्ट प्रश् न संख्र्ा 

उल्लेि गरी ….. (…….) न्दनन्ित् आर्ोगमा आइपगु् ने गरी पठाउन ुपनेछ। प्रश् न तर्ार गरी पठाउँदा "ग" लेन्िएको िाममा "ग" फाराम छुटै्ट न्शलबधदी गरी पठाउन ुपनेछ । 

11. प्रश् नकतािले लेिापढी गनुिपदाि िाममा अर्त गोप्र्, अर्त जरुरी जनाई लोक सेवा आर्ोग, परीक्षा सञ् चालन शािाको नाममा पठाउन ुपनेछ। पे्रषकमा आनोनो नाम नन्दई संकेत 

न्चधह मात् उल्लेि गनुि पनेछ। फोनबाट कुरा गदाि पन्न संकेत न्चधह उल्लेि गनुि पनेछ। 

12. कार्ि स्वीकार गनि असमथि िएमा र्स सम्बधिी सबै कागजात तरुुधत न्शलबधदी रुपमा न्फताि गनुि पनेछ। 

13. सुन्म्पएको कार्ि स्वीकार गररसकेपन्छ म्र्ादन्ित् प्रश् न प्राप्त हुन नआई न्ढलाई िएमा पाउने पाररश्रन्मक कट्टा गनि अथवा प्रश् नकतािको नाम सूचीबाट न्झ्न सन्कनेछ। 

14. न्सलबधदी छाप लगाउँदा आनोनो नामको छाप नलगाई अधर् नामको वा कुनै संकेतात्मक छाप लगाई सो छापमा उल्लेन्ित न्ववरण प्रश् नकतािले िाम बान्हर अन्नवार्ि रुपमा 

उल्लेि गनुि पनेछ। 

15. आफधत परीक्षाथथील िएको अवस्थामा प्रश् नपत् न्नमािण कार्ि नगरी सोको जानकारी आर्ोगलाई गराउन ुपनेछ। 

16. प्रश्न न्नमािण गदाि तर्ार गरेका िेस्रा वा न्िन्जटल कन्प अन्नवार्ि रुपमा नष्ट गनुिपनेछ। 

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

उपसन्चव 
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अनसुचूी-१० 

(दफा २० को उपदफा (५) सँग  सम्बन्धित) 

स्विोषणा 
 

िोक ंेवा आर्ोग 

(परीक्षा ंञ् चािि शाखा) 

 

"ग" फाराम 

 

न्मन्तः ................................ 

 

आर्ोगबाट कच्चा प्रश् नपत् न्नमािण प्रर्ोजनको लान्ग दक्ष/न्वज्ञको रूपमा मनोनर्न िई मलाई उपलब्ि िएको सङ्केत नम्बर (Code 

Number) .................................................................... को प्रश् नपत् म आँफैले लेिेको/टाइप गरेको हु ँ। मैले न्नमािण गरेको प्रश् नपत् 

कसैलाई पन्न दिेाएको अथवा िनेको छैन । प्रश् नपत्को प्रन्तन्लन्प मैले रािेको छैन र र्स सम्बधिमा बनाएको न्टप्पणी एवम ्िेस्रा समते 

आगोमा हाली नष्ट गररसकेको छु। म र्स न्वषर्को प्रश् नकताि हु ँिनी कसैलाई िनेको पन्न छैन र िन्वष्र्मा कसैलाई िध ने पन्न छैन ।  

र्समा तर्ार गररएका प्रश् नहरू पाठ्र्क्रमको अङ्किार, समर् र पाठ्र्क्रमको इकाईलाई समेट्ने गरी तर्ार गरेको छु। र्स प्रश् नको सवािन्िकार 

लोक सेवा आर्ोगलाई न्दएको छु । 

 

न्वषर् न्वज्ञ वा दक्षको न्ववरण 

नाम, थरः  कार्िरत/सेवा न्नवतृ्त पदः  

मोबाइल नम्बरः  श्रेणी वा तहः  

वैकन्ल्पक नम्बरः  शैन्क्षक र्ोग्र्ताः  

हाल बसोबासको ठेगानाः  स्थार्ी लेिा नम्बरः  

कार्िरत वा सेवा न्नवतृ्त कार्ािलर्ः दक्षताको क्षेत्ः 

 

 

……................................. 

प्रश् न न्नमािणकतािको दस्तित 

 

“ग” िाममा छुट्टै न्सलबधदी 

गरी पठाउने 
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अिुंचूी - ११ 

(दफा २० को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) 

 

िोक ंेवा आर्ोग 

प्रश् िपत्र र्िमािणकताििे भिुिपिने  चेकर्ि्ट 

 

प्रश् नपत् न्नमािणकतािले प्रश् नपत्को न्सलबधदी िाम बझुाउँदा तपन्सल बमोन्जमको चेकन्लष्ट िरी आनोनो संकेत नम्बर समते उल्लेि गरी 

अन्नवार्ि रुपमा बझुाउन ुपनेछ।  

क्र .ंस.  र्ववरण भएको िभएको कैर्फर्त 

(क) 

पदान्िकारी एवम ्न्वषर् न्वज्ञ वा दक्ष र कमिचारीहरूको आचारसंन्हताको व्र्वस्था र 

आर्ोगको पत् र पत्साथ उपलब्ि गराइएका न्नदशेनहरू अ्र्र्न गनुि िए वा 

निएको 

   

(ि) 
प्रश् नपत् न्नमािण गन ेफारममा एक फाराममा एक मात् प्रश् नपत् न्नमािण गनुि िए वा 

निएको 

   

(ग) 

पाठ्र्क्रमन्ित् रही पाठ्र्क्रमको िण्ि 

वा एकाई, अङ्क, अङ्क न्विाजन 

समेत उल्लेि गरी पाठ्र्क्रममा 

न्निािरण िएबमोन्जम प्रश् न तर्ार गनुि 

िए वा निएको 

पाठ्र्क्रमको िण्ि (Section/Part) 

अनरुुप प्रश् न तर्ारी 

   

पाठ्र्क्रमको एकाई (Unit) अनरुुप 

प्रश् नको तर्ारी 

   

न्वषर्गत प्रश् नमा प्रश् न बमोन्जमको अङ्क 

न्विाजन (जस्तै:३+७=१० अङ्क) 

   

(घ) 

कच्चा प्रश् नपत् नेपाली, अंरेजी वा दवैु 

िाषामा बनाउन ुपनमेा सोही बमोन्जम 

न्नमािण गनुि िए वा निएको 

नेपाली िाषामा मात्    

अंरेजी िाषामा मात्    

दवैु िाषामा     

(ङ) 
वस्तुगत बहुउत्तर (Objective) प्रश् न तर्ार गदाि चारवटा न्वकल्प र ती म्र्े सन्ह 

उत्तर तर्ार गनुि िए वा निएको 

   

(च) 
प्रश् न न्नमािण गदाि बनाइएका िेस्राहरू, अधर् न्टपोटहरू तथा न्वद्यतुीर् कन्प नष्ट गनुि 

िए वा निएको 

   

(छ) प्रश् न गोप्र् तवरले तर्ार गनुि िए वा निएको    

(ज) प्रत्रे्क प्रश् नको पानामा संकेत न्चधह उल्लेि गनुि िए वा निएको    

 

प्रश् िपत्र र्िमािणकतािको ंसकेत िम्बर :  

द्र्टव्र्: 

(1) मान्थ चेकन्लष्टमा उन्ल्लन्ित न्वषर्मा कुनै थप पष्ु्टर्ाई गनुिपन ेिए कैन्फर्त महलमा उल्लेि गने।  

(2) उन्ल्लन्ित न्वज्ञापनको परीक्षामा लोक सेवा आर्ोग ऐन, न्नर्मावली र कार्िसञ् चालन न्नदने्शकामा उल्लेि िएका नन्जकको 

नाता न्ित्का व्र्न्क्त परीक्षामा उम्मदेवार हुन ेिएमा प्रश् नपत् न्नमािण नगरी उपलब्ि गराइएको न्शलबधदी िाम न्फताि गनुिपनछे।  

(3) प्रश् नपत् न्नमािण कार्िको पषृ्ठपोषण र्थासमर्मा शािाबाट उपलब्ि गराइनछे ।  

(4) कम्प्र्टुरबाट प्रश् नपत् तर्ार गरेको िए सो प्रश् न न्प्रण्ट गरी न्निािररत िाममा न्सलवधदी गरी पठाउन ुपनछे। 
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अनसुचूी-१२ 

(दफा २२ को उपदफा (३) को िण्ि (क) सँग सम्बन्धित)  

प्रश्नपत् न्नमािण गनि आिारस्तम्ि तथा न्क्रर्ापद 
 

 
 

 

प्रशासन्नक तह 

प्रश्नहरुको तहगत संख्र्ा 

तह १ अविारणात्मक ज्ञान 

(Conceptual knowledge) 

तह २ प्रन्क्रर्ागत ज्ञान 

(Procedural knowledge) 

तह ३ उच्च संज्ञानात्मक क्षमता 

(Higher mental abilities) 

रा.प.अ. न्द्वतीर् ६०% ४०% - 

रा.प.अ. प्रथम ५०% ५०% - 

रा.प. ततृीर् ३०% ५०% २०% 

रा.प. न्द्वतीर् - ६०% ४०% 

रा.प. प्रथम - ४०% ६०% 
 

प्रश्नको तह  

(Level of items) 

व्र्ाख्र्ा  

(Descriptors) 

र्क्रर्ापदहरू 

(Action Verbs) 

तह १: 

अवर्ारणात्मक 

ज्ञाि (Conceptual 

knowledge) 

त्र्, वगथीलकरण, िारणा, सामाधर्ीकरण, न्सद्धाधत,  प्रन्क्रर्ा, 

ढाँचा, मापदण्ि आन्दबारे जानकारी (Understanding of 

facts, classification, concept, generalization, 

principles, process, models, criteria, etc.) 

जाँच् न,ु पन्हचान गनुि, तलुना गनुि, न्चध न,ु नामकरण गनुि, वणिन 

गनुि, पररिान्षत गनुि, िध नु, व्र्ाख्र्ा गनुि, स्पष्ट पानुि, बोि गनुि, 

उदाहरण न्दनु, छलफल गनुि, न्नष्कषि न्दन,ु सारांश िध नु, 

अनमुान गनुि, पररवतिन गनुि, प्रदशिन गनुि, पनुरावलोकन गनुि, 

िन्वष्र्वाणी गनुि, न्नष्कषि प्राप्त गनुि, फरक छुट्र्ाउनु, 

मलू्र्ाङ्कन गनुि, कारण न्दनु, पनु्ष्ट गनुि, न्मलाएर राख्नु, 

वगथीलकरण गनुि, सामाधर्ीकरण गनुि, पन्हचान गनुि, न्वचार 

प्रस्ततु गनुि, छाध न,ु प्रदन्शित गनुि, सम्बधि औलं्र्ाउनु, न्कन र 

कसरी प्रश् न 

तह २: प्रर्क्रर्ागत 

ज्ञाि (Procedural 

knowledge) 

अविारणात्मक ज्ञानलाई कार्ािधवर्न गने, उपर्ोग गने र 

न्र्नीहरूको तत्व, सम्बधि, संगठनात्मक न्सद्धाधत तथा 

गणुात्मक पक्ष आन्दको न्वशे्लषण गने क्षमता (Ability to 

execute and utilize conceptual knowledge and to 

analyze their elements, relationships, 

organizational principles and attributes) 

प्रर्ोग गनुि, उपर्ोग गनुि, स्वीकार गनुि, अस्वीकार गनुि, 

सम्बन्धित गनुि, गणना गनुि, समािान गनुि, छनौट गनुि, िोजी 

गनुि, अ्र्ािउनु, लेख्न,ु वगथीलकरण गनुि, तलुना गनुि, फरक 

छुट्र्ाउन,ु न्वशे्लषण गनुि, न्ववेचना गनुि, पररिान्षत गनुि, 

अलग्र्ाउनु, अधतर पत्ता लगाउन,ु कार्ािधवर्न गनुि, पणूि गनुि, 

लाग ूगनुि, छनोट गनुि, छाध न,ु फरक पत्ता लगाउन,ु न्मलाएर 

राख्न,ु प्राप्त गनुि, संरचना तर्ार गनुि, सङ्गन्ठत गनुि, प्रदान गनुि, 

गणु न्निािरण गनुि, न्विण्िन गनुि, न्नष्कषि न्दन,ु न्नमािण गनुि, 

छनौट गनुि, सबल र कमजोर पक्ष पन्हचान गनुि, उदाहरण न्दन ु
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तह ३: उच्च 

ंसज्ञािात्मक क्षमता 

(Higher 

cognitive 

abilities) 

र्ोजना र रणनीन्तको न्वकास गने, वैचाररक सम्बधि र 

ढाँचाको न्वकास गने, आधतररक र वाह्य प्रमाणको आिारमा 

मलू्र्ाङ्कन गने, सजृनात्मक तथा न्ववेचनात्मक न्चधतन, 

लेिाजोिा, आलोचना र समालोचना गने क्षमता (Ability 

to develop plan and strategies, produce 

ideational relations and models, to judge based 

on internal and external criteria, innovative and 

critical thinking, evaluate and criticize)   

जाँच् न,ु प्रमान्णत गनुि, पनु्ष्ट गनुि, मापन गनुि, मलू्र्ाङ्कन गनुि, 

न्टप्पणी न्दनु, पनूरावलोकन गनुि, प्रसंशा गनुि, न्नणिर् न्दनु, 

आँकलन गनुि, सङ्गन्ठत गनुि, संशे्लन्षत गनुि, एकीकृत गनुि, 

उत्पादन गनुि, व्र्वन्स्थत गनुि, न्मलाएर राख्न,ु समावेश गनुि, 

नमनूा तर्ार गनुि, पनुः न्नमािण गनुि, पनुः लेिन गनुि, सारांश 

िध नु, न्नणिर् गनुि, मलू्र्ाङ्कन गनुि, आलोचना गनुि, 

समालोचना गनुि, रार् न्दनु, न्नष्कषिमा पगु् न,ु मलू्र् प्रदान गनुि, 

गणुको न्वशे्लषण गनुि, समथिन गनुि, न्वरोि गनुि, स्तर न्निािरण 

गनुि, पनु्ष्ट गनुि, न्सफाररस गनुि, पररकल्पना तर्ार गनुि, कल्पना 

गनुि, र्ोजना बनाउन,ु ढाँचा तर्ार गनुि, व्र्वन्स्थत गनुि,  

न्नमािण गनुि, न्सजिना गनुि 
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अनसुचूी– १३ 

(दफा २२ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) 

(क) िेपािी भाषामा प्रश् ि र्िमािण गिने  फाराम 

 

िोक ंेवा आर्ोग 

वस्तुगत/न्वषर्गत प्रश् न 

(प्रा./अप्रा. सबैको लान्ग) 

 

सेवाः   समहू  वा उपसमहूः  श्रेणी वा तहः  पदः   िलुा आ.प्र.: 

प्रश् न न.ं िण्ि 
पाठ्र्क्रमको 

इकाई न.ं 
प्रश् न अङ्क िार 

    

 

 

 

 

 

उत्तरः  

 

प्रश् ि र्िमािणकतािको ं क् केत िम्बरः  

िोटः  

(१) प्रश् नपत् तर्ार गनुि अन्घ प्रश् नपत् न्नमािण गने िाषा र पाठ्र्क्रममा उन्ल्लन्ित धर्नूतम शनै्क्षक र्ोग्र्ता र्न्कन गनुि पनछे। 

(२) एउटा पानामा एउटा मात् प्रश् न हुनपुनेछ । पाठ्र्क्रममा उल्लेि िए बमोन्जम न्निािररत स्थानमा प्रश् न नम्बर, िण्ि, इकाई नम्बर र अङ्क िार 

िलुाउन ुपनेछ।  

(३) वस्तुगत वहुवैकन्ल्पक प्रश् न (Multiple choice Question) तर्ार गदाि चार वटा न्वकल्प (Alternative) अन्नवार्ि रूपमा न्दनपुनछे। 
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नेपाली र अंरेजी दवैुमा 

बनाउन ुपन े

(ि) अङ्रेजी िाषामा प्रश् न न्नमािण गने फाराम 

Public Service Commission 

Objective/Subjective Question 

(Technical/Non Technical) 

 

Service:     Group/Sub Group:    Class/Level: 

Post:     Open/Internal: 

Q.No. Part 
Unit No of 

Syllabus 
Question Marks 

    

 

 

 

 

 

 

Answer:  

Code No: 
 

Note:  

1. Be ensured the language of question, minimum qualification and class/level/post as referred to in the syllabus. 

2. In the case of multiple choice question, four options including one correct answer must be mentioned. 

3. Only one question be written in one page/sheet as provided. 

 

(ग) िेपािी र अ क् रेजी दुवै भाषामा प्रश् ि र्िमािण गिने  फाराम 

िोक ंेवा आर्ोग 

वस्तुगत/न्वषर्गत प्रश् न 

(प्रा./अप्रा. सबैको लान्ग) 

 

सेवाः   समहू  वा उपसमहूः  श्रेणी वा तहः  पदः   िलुा/आ.प्र.: 

प्रश् ि 

िस. 
खण्ड 

पािकर्क्रमको 

इकाई िस. 
प्रश् ि 

पाउिे 

अ क् क 

   िेपािी भाषामा बिाउिुपिने  (प्रश् ि) 

 

 

   असरेजी भाषामा उल्था गररएको (प्रश् ि) 

 

 

उत्तरः  

 

प्रश् ि र्िमािणकतािको ं क् केत िम्बरः  

िोटः  

(१) प्रश् नपत् तर्ार गनुि अन्घ प्रश् नपत् न्नमािण गने िाषा र पाठ्र्क्रममा उन्ल्लन्ित धर्ूनतम शैन्क्षक र्ोग्र्ता र्न्कन गनुि पनेछ। 

(२) एउटा पानामा एउटा मात् प्रश् न हुनुपनेछ । पाठ्र्क्रममा उल्लेि िए बमोन्जम न्निािररत स्थानमा प्रश् न नम्बर, िण्ि, इकाई नं. र अङ्क िार िुलाउनु पनेछ।  

(३) वस्तुगत वहुवैकन्ल्पक प्रश् न (Multiple choice Question) तर्ार गदाि चार वटा न्वकल्प (Alternative) अन्नवार्ि रूपमा न्दनपुनेछ । 
  



113 

(ि) मार्मिा प्रस्तुतीकरणको प्रश् ि र्िमािण गिने  फाराम 

लोक सेवा आर्ोग 

सेवाः..........................................................पदः .................................................... कूल शब्दः  ........................................................... 

समहू/उपसमहूः ............................................ श्रेणीः ................................................. िुला/बधदको प्रकारः .............................................. 

िण्िः ........................................................ पाठ्र्क्रमको इकाई नम्बरः ...................... प्रश् नको अंकिारः .................................................. 

न्वषर्ः ...................................................................................................................पत्ः .................................................................. 

परीक्षण गनि िोन्जएको Competencies:  )१) ..................................... (२......... () .......................................३..................................... (  

प्रश् ि 

 

 

 

 

 

 

प्रश् न न्नमािणकतािको सङ्केत नम्बरः 

 

नोटः यस अनसुूचीका प्रश् न िन्ाण  रनने  ाााा्रूकको साज  प्रश् नको प्रकाा अनसुााको रननछ।  
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अिुंचूी - १४ 

(दफा २७ को उपदफा (१) को िण्ि (ङ) सँग सम्बन्धित) 

 

लोक सेवा आर्ोग 

 

प्रश् िपत्र पररमाजििकताििे भिुिपिने  चेकर्ि्ट 

 

प्रश्नपत्र पररमाजिन गदाि देहार्को न्वषर्मा प्रत्र्ेक कच्चा प्रश् नपत्को पषृ्ठपोषण अन्नवार्ि उल्लेि गनुि पनेछः  

 

क्र .ंस.  र्ववरण भएको िभएको 
िभएको 

ंसख्र्ा 

(क)  कच्चा प्रश् नपत् पाठ्र्क्रम न्ित् िए वा निएको    

(ख)  
पाठ्र्क्रमन्ित् रही पाठ्र्क्रमको िण्ि वा इकाई, अङ्क, अङ्क न्विाजन समेत उल्लेि गरी 

समानपुान्तक रूपमा प्रश् न तर्ार िए वा निएको 

   

(ग)  पणूािङ्क अनरुूपको संख्र्ामा प्रश् न न्नमािण िए वा निएको    

(ि)  
कच्चा प्रश् नपत् नेपाली वा अङ्रेजी वा दवुै िाषामा र अङ्रेजी िाषामा मात् बनाउन ुपनेमा सोही 

बमोन्जम न्नमािण िए वा निएको 

   

(्)  
प्रश् न न्नमािण गदाि लोक सेवा आर्ोगबाट उपलव्ि गराइएको प्रश् नपत् न्नमािण गने फाराममा एक 

फाराम एक प्रश् न न्वन्ि अनरुूप प्रश् नपत् न्नमािण िए वा  िएको 

   

(च)  कच्चा प्रश् नपत् सम्बन्धित पदको स्तर अनरुूप िए वा निएको    

(छ)  कच्चा प्रश् नपत् न्नमािणकतािले प्रत्र्ेक प्रश् नमा संकेत नम्बर उल्लेि गरे वा नगरेको    
 

 

कच्चा प्रश् नपत् न्नमािणकतािको संकेत नम्बरः 

द्रष्टव्र्ः 

पषृ्ठपोषणका लान्ग अधर् कुरा िलुाउन ुपने िएः- 

नोटः प्रत्रे्क पषृ्ठपोषण फाराम प्रश् नपत् पररमाजिन शािाले सङ्कलन गरी कच्चा प्रश् नपत् न्नमािण गने शािामा पठाउन ुपनेछ। सो कुरा प्रश् नपत् न्नमािण गने शािाले  

तोन्कएको पदान्िकारी समक्ष पेस गरी न्नकासा न्लन ुपनेछ। 
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अनसुचूी– १५ 

(दफा २९ को िण्ि (ज) सँग सम्बन्धित) 

 

लोक सेवा आर्ोग 

प्रश्नपत् पररमाजिन शािा 

पत् संख्र्ाः          

चलानी नम्बरः          न्मन्तः  

र्वषर्ः प्रश्नपत्र पिाएको । 

श्री लोक सेवा आर्ोग, 

 

 आर्ोगको केधद्रीर् कार्ािलर् ............... कार्ािलर्बाट प्रकान्शत न्नम्नन्लन्ित न्वज्ञापन अनसुार दहेार्को पदका लान्ग तपन्सल 

अनसुारका न्वषर्हरूको प्रश्नपत् र्सैसाथ पठाइएको छ । न्नदशेन अनसुार कार्ि सञ्चालन गनुि हुन अवगत गराइधछ । 

 

तपन्सल 

 

न्स.नं. न्वज्ञापन नम्बर पद न्वषर् प्रन्त केधद्र कैन्फर्त 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

शािा अन्िकृत 
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अनसुचूी- १६ 

(दफा ३१ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित) 

परीक्षा सञ् चालन गनि केधद्रा्र्क्षलाई न्दने न्नर्नु्क्त पत्को ढाँचा 

लोक सेवा आर्ोग 

(परीक्षा सञ् चालन शािा) 

पत् संख्र्ाः           

चलानी नम्बरः           न्मन्त  .........................  

न्वषर्ः परीक्षा सञ् चालन गन ेबारे । 

श्री ........................................ज्र्,ू 

र्स आर्ोगबाट सञ् चालन हुने दहेार् बमोन्जमको पवूि न्निािररत कार्िक्रम अनसुार सञ् चालन हुने परीक्षा, लोक सेवा आर्ोग (कार्ि सञ् चालन)  

न्नदने्शका, २०७९ बमोन्जम परीक्षा सञ्चालनाथि आर्ोग (सन्चवस्तर) बाट केधद्रा्र्क्ष मनोनर्न हुन ुिएको छ । न्नदने्शकाको दफा ३१ 

बमोन्जम न्नम् नानसुारका कमिचारीहरूको सहर्ोग र समधवर्मा परीक्षा सञ् चालन गरी उत्तरपनु्स्तका र्स शािामा बझुाउन ुहुन न्नणिर्ानसुार 

अनरुोि छ । 

 

न्वज्ञापन नं.    पत् परीक्षा न्मन्त र समर् परीक्षा अवन्ि (समर्) 

पद    प्रथम     

श्रेणी/तह    न्द्वतीर्     

सेवा, समहू, उपसमूह            

परीक्षा केधद्र    मास्टर आइ.र्ड./रोि िम्बर 

  
   देन्ि सम्म उम्मेदवार 

         

                 

१ उ .के.       १६ न्नरीक्षक     

२ स .के.       १७ न्नरीक्षक     

३ स .के.       १८ न्नरीक्षक     

४ स .के.       १९ न्नरीक्षक     

५ स .के.       २० न्नरीक्षक     

६ स .के.       २१ न्नरीक्षक     

७ स .के.       २२ न्नरीक्षक     

८ स .के.       २३ न्नरीक्षक     

९ स .के.       २४ न्नरीक्षक     

१० समधवर्कताि      २५ सहर्ोगी     

११ न्नरीक्षक      २६ सहर्ोगी     

१२ न्नरीक्षक      २७ सहर्ोगी     

१३ न्नरीक्षक              

१४ न्नरीक्षक        (......................................)  

१५ न्नरीक्षक        शािा अन्िकृत  

बोर्ाथिः 

श्री लोक सेवा आर्ोग, 

प्रश्नपत् पररमाजिन शािाः प्रश्नपत् उपलब्ि गराइन्दनहुुन ।  

न्जधसी इकाइः  परीक्षा सामरी उपलब्ि गराइन्दनहुुन ।  

समधवर्कतािः  परीक्षा सामरी बनु्झन्लई परीक्षा सञ्चालनको व्र्वस्था न्मलाउनुहुन र प्रर्ोग निएका उत्तरपुन्स्तका सन्हत अधर् सामरीहरू अन्नवार्ि रूपमा न्फताि 

बझुाउनुहुन ।  
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अनसुचूी– १७ 

(दफा ३१ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) 

 

परीक्षामा खर्टिे जिशर्िका िार्ग पररचर्पत्रको िमूिा 

 

 

 

 

  

 

 

लोक सेवा आर्ोग 

केधद्रा्र्क्ष 

 

 

 

लोक सेवा आर्ोग 

न्नरीक्षक 

 

 

लोक सेवा आर्ोग 

समधवर्कताि 

 

 

लोक सेवा आर्ोग 

उप केधद्रा्र्क्ष 

 

 

 

लोक सेवा आर्ोग 

सहार्क 

केधद्रा्र्क्ष 

 

लोक सेवा आर्ोग 

सपुरीवके्षक 

 

 

लोक सेवा आर्ोग 

परीक्षा न्नर्धत्क 

 

 

nf]s ;]jf cfof]u 

सहर्ोगी 
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अनसुचूी- १८ 

(दफा ३५ को िण्ि (ग) सँग सम्बन्धित) 

 

लोक सेवा आर्ोग 

(परीक्षा सञ् चालन शािा) 

 

परीक्षा कोठामा िटाइएका जनशन्क्तको न्ववरण 

 

परीक्षा केधद्रः       

न्वज्ञापन नम्बर:       पदः 

सेवा, समहू, उपसमहूः 

श्रेणी/तहः        परीक्षा न्मन्तः 

कोिा िस. 
उम्मेदवार 

ंसख्र्ा 
ंहार्क केन्द्राध्र्क्ष र्िरीक्षक 

   
१. 

२. 

   
१. 

२. 

   
१. 

२. 

   
१. 

२. 

   
१. 

२. 

   
१. 

२. 

   
१. 

२. 

   
१. 

२. 

 

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

समधवर्कताि उपकेधद्रा्र्क्ष केधद्रा्र्क्ष 
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अनसुचूी- १९ 

(दफा ३५ को िण्ि (ण) सँग सम्बन्धित) 

 

िोक ंेवा आर्ोग 

(परीक्षा सञ् चालन शािा) 

 

उत्तरपनु्स्तका न्सलवधदी गररएको मचुलु्का 

  

परीक्षा केधद्रः   

केधद्रा्र्क्षः   

न्वज्ञापन न.ं:   

पदः   

सेवा, समहू, उपसमहूः   

परीक्षा न्मन्तः   

न्वषर्ः  प्रथम पत् (I)/ न्द्वतीर् पत् (II) / ततृीर् पत् (III) 

उम्मेदवारको उपन्स्थन्त न्ववरणः   

               मन्हलाः   

               परुूषः   

               जम्मा   

उत्तरपनु्स्तका संख्र्ाः   

हान्जरी पानाः    

न्शलछाप थानः   

 

उपरोक्त न्ववरण अनसुारका उत्तरपनु्स्तकाहरू परीक्षा समाप्त िए पश्चात ठीक .................. बजे हाम्रो रोहवरमा र्सै िाम/थैलान्ित् रािी 

न्सलबधदी गररएको व्र्होरा प्रमान्णत गदिछौं ।  

   

   

…………… ……………………. ……………… ………………. 

समधवर्कताि सहार्क केधद्रा्र्क्ष उपकेधद्रा्र्क्ष केधद्रा्र्क्ष 



120 

अनसुचूी- २० 

(दफा ३६ को िण्ि (ङ) सँग सम्बन्धित) 

 

लोक सेवा आर्ोग 

(परीक्षा सञ् चालन शािा) 

 

(क) परीक्षाथीको उपर्स्थर्त र्ववरण 

 

न्नकार्ः         परीक्षा केधद्रः    

  

न्व.नं.        पदः 

सेवा, समहू, उपसमहूः       श्रेणी/तहः 

परीक्षा न्मन्तः 

 

कोठा न.ं 
उम्मेदवार 

संख्र्ा 

प्रथम पत् न्द्वतीर् पत् 

मन्हला परुूष जम्मा मन्हला परुूष जम्मा 

        

        

        

जम्मा        

 

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

समधवर्कताि सहार्क केधद्रा्र्क्ष उपकेधद्रा्र्क्ष केधद्रा्र्क्ष 
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(ख) र्िर्खत परीक्षामा उपर्स्थत उम्मेदवारहरूको आ.प्र., खुिा तथा ंमावेशी र्ववरण 
 

िोक ंेवा आर्ोग 

परीक्षा सञ् चालन शािा 

                       

न्व.नं: परीक्षा केधद्रः  परीक्षा न्मन्तः   

पदः सवेा/समहू/उपसमहू  श्रेणी/तहः 

केधद्रा्र्क्षः र्िकार्ः  

 

क
ोि

ा 
ि

स. 

आ.प्र. खुिा 

म
र्ह

ि
ा 

आ.ज.  मरे्शी दर्ित अपा क् ग र्प.के्ष. 
कुि ंसख्र्ाको 

आर्ारमा 

म
न्ह

ल
ा 

प
ुरुष

 

ज
म्म

ा 

म
न्ह

ल
ा 

प
ुरुष

  

ज
म्म

ा 

म
न्ह

ल
ा 

प
ुरुष

  

ज
म्म

ा 

म
न्ह

ल
ा 

प
ुरुष

  

ज
म्म

ा 

म
न्ह

ल
ा 

प
ुरुष

  

ज
म्म

ा 

म
न्ह

ल
ा 

प
ुरुष

  

ज
म्म

ा 

म
न्ह

ल
ा 

प
ुरुष

  

ज
म्म

ा 

म
न्ह

ल
ा 

प
ुरुष

  

ज
म्म

ा 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

ज
म्म

ा 

                                               

 

 

समधवर्कताि उप केधद्रा्र्क्ष            केधद्रा्र्क्ष 
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अनसुचूी- २१ 

(दफा ३८ को िण्ि (छ) सँग सम्बन्धित) 

लोक सेवा आर्ोग 

(परीक्षा सञ् चालन शािा) 

(क) परीक्षा ंञ् चाििमा खर्टएका जिशर्ििे पाररश्रर्मक बुर्िर्िएको भपािई 

देहार् अनसुारको न्वज्ञापन नम्बरको परीक्षामा िन्टएका जनशन्क्तले आर्ोगको िचि (व्र्वस्थापन) कार्िन्वन्ि बमोन्जम पाररश्रन्मक बनु्झन्लएको िरपाई 
 

न्वज्ञापन नम्बरः        परीक्षा न्मन्त र समर्ः 

पदः           प्रथम पत्ः    

श्रेणी/तहः        न्द्वतीर् पत्ः 

सेवा, समहू, उपसमहूः        ततृीर् पत्ः 

परीक्षा केधद्र :        
            

क्र.सं. दजाि 
कमिचारीको नाम,  

थर 

हान्जरी दर 

रकम थप 
 जम्मा 

रकम 

१५% 

कर 

कट्टी 

ट्र्ा्सी 

िािा  

िदु 

पाउने 

रकम 

बनु्झन्लनेको 

दस्तित 
प्रथम 

पत् 

न्द्वतीर् 

पत् 

ततृीर् 

पत् 

१ केधद्रा्र्क्षः श्री                      

२ उपकेधद्रा्र्क्ष श्री                       

३ स.केधद्रा्र्क्ष श्री                      

४ स.केधद्रा्र्क्ष श्री                      

५ स.केधद्रा्र्क्ष श्री                      

६ स.केधद्रा्र्क्ष श्री                      

७ स.केधद्रा्र्क्ष श्री                      

८ स.केधद्रा्र्क्ष श्री                      

९ स.केधद्रा्र्क्ष श्री                      

१० स.केधद्रा्र्क्ष श्री                      

११ समधवर्कतािः श्री                      

१२ न्नरीक्षक श्री                      

१३ न्नरीक्षक श्री                      

१४ न्नरीक्षक श्री                      

१५ न्नरीक्षक श्री                      

१६ न्नरीक्षक श्री                      

१७ न्नरीक्षक श्री                      

१८ न्नरीक्षक श्री                      

१९ न्नरीक्षक श्री                      

२० न्नरीक्षक श्री                      

२१ न्नरीक्षक श्री                      

२२ न्नरीक्षक श्री                      

२३ न्नरीक्षक श्री                      

२४ न्नरीक्षक श्री                      

२५ न्नरीक्षक श्री                      

२६ सहर्ोगी श्री                      

२७ सहर्ोगी श्री                      

२८ सहर्ोगी  श्री                      

  जम्मा                  

परीक्षा िवनको हलिािा 

 
उम्मेदवार 

संख्र्ा 
दर न्सनोट 

कुल 

जम्मा 

१०% कर 

कट्टी 

िदु 

पाउने 

रकम 

स्कुल/कलेजको 

छाप 

             

कुल जम्मा                

हलिािा बनु्झन्लनेको नाम, थरः .................................................................    दस्तितः ..................................................  
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(ख) परीक्षा ंञ्चािि ंम्बन्र्ी कार्िमा खर्टएका ंरुक्षाकमीिे पाररश्रर्मक बुर्िर्िएको भपािई 

 

लोक सेवा आर्ोग 

परीक्षा सञ्चालन शािा 

 

ंुरक्षाकमीको पाररश्रर्मक भरपाई 

 

न्वज्ञापन नम्बरः परीक्षा न्मन्त र समर्ः 

श्रेणी/तहः प्रथम पत्ः 

पदः न्द्वतीर् पत्ः 

सेवा, समहू, उपसमहूः ततृीर् पत्ः   

परीक्षा िवन:  

क्र.सं. दजाि सुरक्षाकमथीलको नाम,  थर हान्जरी 

१ घण्टा 

सम्मको 

दर 

१ घ. 

िधदा 

वढीको 

दर 

रकम थप 
जम्मा 

रकम 

१५% 

कर 

कट्टी 

िदु 

पाउने 

रकम 

बनु्झन्लनेको 

दस्तित 

 

 

१   श्री                   

२   श्री                   

३   श्री                   

४   श्री                   

५   श्री                   

६   श्री                   

   जम्मा          

 

सरुक्षाकमथीलको पाररश्रन्मक दररेट 

 

दजाि १ घण्टा सम्मको दर १ घण्टा िधदा वढीको दर 

प्रहरी न्नरीक्षक   

प्रहरी वररष्ठ नार्व न्नरीक्षक   

प्रहरी नार्व न्नरीक्षक   

प्रहरी सहार्क न्नरीक्षक   

प्रहरी वररष्ठ हवल्दार   

प्रहरी हवल्दार   

प्रहरी सहार्क हवल्दार   

प्रहरी जवान   
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अनसुचूी- २२ 

(दफा ४० को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

 

लोक सेवा आर्ोग 

(परीक्षा सञ् चालन शािा) 

 

परीक्षा केन्द्रमा भएको अर्िर्मर्मतता ंम्बन्र्ी मुचुल्का 

 

आज न्मन्त ............................... गते .................... बजे .................................................... परीक्षा केधद्रमा सञ् चालन िएको 

न्वज्ञापन नम्बर ...................................., सेवा, समहू, उपसमहू ............................ श्रेणी/तहः .............................. पदको परीक्षामा 

स्थार्ी ठेगाना ............................................................................. िई हाल ................................................................. 

बस् ने ... ... ............................... का नाती ....................................................... का छोरा रोल नम्बर ............................ का 

परीक्षाथथील ........................................................................ ले दहेार् बमोन्जम कैन्फर्त गरी परीक्षाको मर्ािदा उल्लङ्घन गरेको 

दने्िएकोले लोक सेवा आर्ोग न्नर्मावली, २०७९ को न्नर्म ३१ तथा लोक सेवा आर्ोग (कार्ि सञ् चालन) न्नदने्शका, २०७९ को दफा 

४० को उपदफा (२) बमोन्जम आवश्र्क कारबाहीका लान्ग उक्त परीक्षामा िन्टएका तपन्सलमा उन्ल्लन्ित कमिचारीहरूको रोहबरमा र्ो 

मचुलु्का तर्ार गरी आवश्र्क कारबाहीको लान्ग लोक सेवा आर्ोगमा पशे गरेका छौं । 

 

परीक्षाथथीलले गरेको अन्नर्न्मतताको व्र्होरा 

 

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

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

 

सरुक्षा न्नकार्/सङ्गन्ठत संस्थाको हकमा सम्बन्धित संस्थाको नामः ............................................................................ 

 

उन्ल्लन्ित कैन्फर्त मबाट िएको हो िनी कबुल गनेः 

परीक्षाथथीलको दस्तितः .......................... 

मास्टर आई.न्ि. .................................... 

रोल नम्बरः ........................................... 

मोबाइल नम्बरः .................................. 

 

रोहवर 

१. ........................................................................................................................................................... 

२.  ........................................................................................................................................................... 

३.  ........................................................................................................................................................... 

४.  ........................................................................................................................................................... 

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

न्नरीक्षक समधवर्कताि सहार्क केधद्रा्र्क्ष उप-केधद्रा्र्क्ष केधद्रा्र्क्ष 

 

सम्बत् ............................. साल ............................... मन्हना .....................गते .............................................................शिुम् ।  
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अनसुचूी– २३ 

(दफा ४१ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित) 

प्रथम ं क् केत िम्बर राख् िे कमिचारी तोक्िे पत्रको ढाँचा 

 

िोक ंेवा आर्ोग 

(.................... महाशािा/कार्ािलर्) 

प.सं.           न्मन्तः  

च.नं. 

 

श्री .............................. 

िोक ंेवा आर्ोग ।  

र्वषर्ः प्रथम ं क् केत िम्बर राख्ि तोर्कएको ।  

 

दहेार् अनसुारका उत्तरपनु्स्तकाहरूमा लोक सेवा आर्ोग ऐन, २०७९ को दफा २५ र न्नर्मावलीको न्नर्म २७ बमोन्जम प्रथम सङ्केत 

नम्वर कार्म गनि तपाईलाई तोन्कएको छ । न्नर्मानसुार प्रथम सङ्केत नम्वर कार्म गन े कार्ि सम्पध न िएपन्छ अिकट्टी सन्चवको 

सन्चवालर्मा बझुाउने र न्द्वतीर् सङ्केत नम्बर कार्म गन ेन्जम्मेवारी तो्न सन्चव समक्ष पेस गनुि होला ।   

 

क्र.सं. 
विज्ञापन 

नम्बर 
पद शे्रणी/तह 

सेिा, समूह, 

उपसमूह 

उमे्मदिार 

संख्या 
उत्तरपुस्तिका प्रवत 

जम्मा उत्तरपुस्तिका 

संख्या 

        

        

  जम्मा         

 

उत्तरपनु्स्तकामा संकेत नम्बर राख्न तोन्कएको कमिचारी न ैपणूिरूपले न्जम्मेवार र जबाफदहेी हुनपुने छ । लोक सेवा आर्ोग (कार्ि सञ् चालन) 

न्नदने्शका, २०७९ को दफा ४८ को अिीनमा रही कमिचारीलाई उक्त कार्िमा संलग्न गराउन ुहोला । साथै अन्धतम चेक जाँच आफैं ले गरेको 

कुरा पनु्ष्ट हुने गरी प्रमान्णत समते गरी पठाउन ुहुन । 

 

बोर्ाथिः ....................... 

श्री लोक सेवा आर्ोग, (नामथर) 

परीक्षा सञ् चालन शािा सहसन्चव/कार्ािलर् प्रमिु 

न्लन्ित परीक्षा नन्तजा तर्ारी शािा 
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अनसुचूी- २४ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 

 

लोक सेवा आर्ोग 

............................. शािा/कार्ािलर् 

 

प्रथम ं क् केत िम्बर र्ववरण फाराम 

 

न्व.नं.      पदः   

सेवाः      श्रेणी वा तहः   

समहू, उपसमहूः     न्वषर्ः 

परीक्षा न्मन्तः    प्रथम सङ्केत नम्बर कार्म िएको न्मन्तः 

      

क्र.सं. प्रथम कोि नं. 
रोल 

नम्बर 

मास्टर 

आई.िी. 
उम्मेदवारको नाम, थर न्लङ्ग  आवेदन न्दएको समहू कैन्फर्त 

                

                

                

                

                

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

तर्ार गनेः                                          रूज ूगनःे                                           प्रमान्णत गनेः 
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अनसुचूी– २५ 

(दफा ४३ को उपदफा (७) सँग सम्बन्धित) 

 

र्ितीर् ं क् केत िम्बर राख् ि र्जम्मेवारी तोक्िे पत्रको ढाँचा 

िोक ंेवा आर्ोग 

 

प.सं.           न्मन्तः  

च.न.ं 

 

श्री .............................. 

िोक ंेवा आर्ोग ।  

 

र्वषर्ः र्ितीर् ं क् केत िम्बर राख्ि तोर्कएको ।  

 

दहेार् अनसुारका उत्तरपनु्स्तकाहरूमा आर्ोगको कार्ि सञ् चालन न्नदने्शका, २०७९ को दफा ४३ को उपदफा (७) बमोन्जम न्द्वतीर् संकेत 

नम्बर राख्न तपाईलाई तोन्कएको छ । न्नर्मानसुार न्द्वतीर् संकेत नम्बर रािी अिकट्टी र उत्तरपनु्स्तका अलग-अलग न्सलबधदी गरी अिकट्टी 

आर्ोगका अ्र्क्षको सन्चवालर्मा र उत्तरपनु्स्तकाहरू न्लन्ित परीक्षा नन्तजा तर्ारी शािामा बझुाई न्दनहुोला ।  

 

क्र.सं. न्वज्ञापन नम्बर पद श्रेणी/तह 
सेवा, समहू, 

उपसमहू 

प्रथम कोि 
उम्मेदवार 

संख्र्ा 

उत्तरपनु्स्तका 

प्रन्त 

जम्मा 

उत्तरपनु्स्तका 

संख्र्ा 
दने्ि सम्म 

          

          

  जम्मा             

 

उत्तरपनु्स्तकामा संकेत नम्बर राख्न तोन्कएको कमिचारी नै पणूिरूपले न्जम्मेवार र जबाफदहेी हुनपुन ेछ । लोक सेवा आर्ोग न्नर्मावली, 

२०७९ को न्नर्म ७१ तथा कार्ि सञ् चालन न्नदने्शका, २०७९ को दफा ४८ को अिीनमा रही पन्हलो संकेत नम्बर राख्न ेकार्िमा संलग्न 

निएका कमिचारीलाई उक्त कार्िमा संलग्न गराउन ुहोला । साथै अन्धतम चेक जाँच आफैं ले गरेको कुरा पनु्ष्ट हुने गरी प्रमान्णत समेत गरी 

पठाउन ुहुन । 

 

 

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

   (नामथर) 

         सन्चव 

बोर्ाथिः 

श्री लोक सेवा आर्ोग, 

परीक्षा सञ् चालन शािा 

न्लन्ित परीक्षा नन्तजा तर्ारी शािा 

नन्तजा प्रकाशन शािा 
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अनसुचूी– २६ 

(दफा ५३ को उपदफा (१) िण्ि (ि) सँग सम्बन्धित) 

 

नन्तजा तर्ारीका लान्ग प्राप्त उत्तरपनु्स्तकाको परीक्षण अन्िलेि रन्जष्टर 

 

िोक ंेवा आर्ोग 

र्िर्खत परीक्षा िर्तजा तर्ारी शाखा 

 

पोका/थैलाको 

संकेत नं. 

परीक्षकको 

नामथर 
न्वज्ञापन नं. 

सेवा, समूह, 

उपसमूह 
पद तह/ श्रेणी पत्/ न्वषर् 

िण्ि/ 

प्रश्न नं. 
पूणािङ्क 

दोस्रो कोि नं. 
उ.पु. 

थान 

उत्तरपुन्स्तका 
फोन 

नम्बर 
दने्ि सम्म बुझाएको न्मन्त न्फताि गरेको न्मन्त 

  
 

                          

               

               

               

               

               

               

               

 

कार्ाालर् वा निकार्: 

कार्य अबस्ााः   बााँकी       

                        सम्पन्न   
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अनसुचूी– २७  

(दफा ५३ को उपदफा (१) िण्ि (घ) सँग सम्बन्धित) 

 

न्वषर् न्वज्ञ वा दक्षलाई उत्तरपनु्स्तका परीक्षण गनि पठाउँदा गने िरपाईको ढाँचा 

 

 

कार्ािलर्  वा न्नकार्ः.....................................................न्वज्ञापन न:ं ..................पद:…………….श्रेणी वा 

तह……………… 

संकेत न.ं:.................................................................िण्ि वा प्रश्न न.ं:……………उत्तरपनु्स्तका संख्र्ा:…………….......... 

 

लोक सेवा आर्ोग, न्लन्ित परीक्षा नन्तजा तर्ारी शािाबाट मान्थ उल्लेन्ित न्ववरण अनसुारको उत्तरपनु्स्तका न्सलबधदी अन्त गोप्र् जरुरी 

पोका वा िाम ............................ थान परीक्षण गने प्रर्ोजनको लान्ग बनु्झन्लएँ । 

 

PAN नम्बरः     बनु्झन्लनेको दस्तितः 

Email:     नामः 

न्मन्तः           सम्पकि  नम्बरः   
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अनसुचूी– २८ 

(दफा ५३ को उपदफा (१) को िण्ि (ङ) सँग सम्बन्धित) 

लोक सेवा आर्ोग 

सङ्केत नम्बरः        

           न्मन्तः 

न्वषर्ः उत्तरपनु्स्तका परीक्षण गरी पठाउने । 

श्री ..................................., 

!= र्स आर्ोगबाट न्लइएको राजपत्ाङ्न्कत/राजपत् अनङ्न्कत ... ... ... श्रेणी/तह ... ... ... सेवा ... .... .. समहू ... .... .... उप–समहू 

िलुा÷बढुवा प्रन्तर्ोन्गतात्मक परीक्षाको ... .... .... पत् ... ... न्वषर्को न्वषर्गत पणूािङ्क ... ... िएको पत्को उत्तरपनु्स्तका थान ... ... 

अन्तगोप्र् रुपले परीक्षण गरी र्सैसाथ संलग्न प्राप्ताङ्क तान्लका िरी प्रत्रे्क प्रश्न वापत पाएको अङ्क र कूल प्राप्त गरेको अङ्क केरमेट नगरी 

सम्बन्धित कोठामा िरी ... ... न्दनन्ित् उत्तरपनु्स्तका पठाइएको िाममा न्सलबधदी गरी र्स शािामा पणूि गोप्र्ताका साथ पठाउन ु हुन 

आदशेानसुार अनरुोि गररधछ । र्स न्वषर्मा केही सो्न ुवा सम्पकि  राख्न ुपरेमा सङ्केत नम्बर न्दई फोन न.ं ................ मा अथवा आफै 

उपन्स्थत ि ैर्स शािाका  अन्िकृत कमिचारीसँग सम्पकि  राख्न ुहुन अनरुोि छ । 

२. परीक्षण गरी पठाउन नस्ने न्स्थन्त िएमा तुरुधत जानकारी न्दन ुपनेछ । िाम न्सलबधदी गदाि कुन नाम वा सङ्केतको कन्तवटा लाहाछाप 

लगाइएका छन ्िाम बान्हर जनाउन ुपनेछ ।  

३. न्वषर्गत (SUBJECTIVE)  उत्तरपनु्स्तकाहरू परीक्षण गदाि न्नम्न कुराहरूमा ्र्ान रािी परीक्षण गनुि पनेछः 

 (क) न्वषर् ज्ञानको त्र्पणूि र तकि पणूि अन्िव्र्न्क्त 

 (ि) मौन्लकता  

 (ग) समालोचना तथा आलोचनाशन्क्त  

 (घ) प्रस्तुन्तकरण  

 (ङ)  शदु्धा–शनु्द्ध तथा सफाई 

४. परीक्षाथथीलले प्राप्त गने अंकको स्तर सम्बधिमा दहेार् अनसुार मान्ननेछः– 

 (क) ४० प्रन्तशतिधदा कम अङ्क प्राप्त िएमा – अनपुर्कु्त 

 (ि) ४० प्रन्तशतदने्ि ५० प्रन्तशतसम्म अङ्क प्राप्त गरेमा – सािारण स्तर 

 (ग) ५० प्रन्तशत दने्ि ६० प्रन्तशतसम्म अङ्क प्राप्त गरेमा – म्र्म स्तर 

 (घ) ६० प्रन्तशत दने्ि ७० प्रन्तशतसम्म अङ्क प्राप्त गरेमा – उच्च स्तर 

 (ङ) ७० प्रन्तशतदने्ि मान्थ अङ्क प्राप्त गरेमा – अन्त उच्च स्तर 

 न्वषर्गत (SUBJECTIVE) पत्मा कुनै पन्न परीक्षाथथीलले अन्त उच्चस्तरको अङ्क (७० प्रन्तशत दने्ि माथी) प्राप्त गन ेदने्िएमा त्र्सको 

कारण पन्न िलुाउन ुपनेछ ।  

५. एउटै प्रश्नमा टुके्र प्रश्नहरु िए प्रत्रे्क टुके्र प्रश्नको लान्ग छुट्र्ाइएको Marking Scheme अनसुार अकं न्दई उत्तरपनु्स्तकाको परीक्षण गनुि 

पनेछ । 

६. न्निािररत समर्न्ित् परीक्षण गरी पठाएमा पाररश्रन्मकमा २० प्रन्तशत थप गने व्र्वस्था छ ।  

७. उत्तरपनु्स्तका परीक्षणको लान्ग परीक्षकले उत्तरपनु्स्तका मलू्र्ांकन गदाि उच्च अंक प्राप्त गन े१०% उत्तरपनु्स्तकाहरुको पनुः मलू्र्ांकन गनुिपनेछ। 

प्राप्तांक तान्लकामा प्रदान गरेको अकं केरमेट िएमा पररक्षकले अक्षरमा लेिी दस्तित समते गनुि पनेछ । 

८. परीक्षणकतािको कुनै नातेदारले सो परीक्षा न्दएको िए न्सलबधदी रुपमा नै उत्तरपनु्स्तका परीक्षण नगरी न्फताि गनुि पनछे। 

९.  परीक्षणकतािले लोक सेवा आर्ोगका पदान्िकारी एवम ्दक्ष वा न्वज्ञ र कमिचारीहरुको आचारसंन्हता बमोन्जमका आचरण पालना गनुि पनछे।

  

१०. संलग्न उत्तरपनु्स्तकाः 

 

 सङ्केत नम्बर      ......................    दने्ि    .................         सम्म ............................ थान  

                 उपसन्चव 
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अनसुचूी–२९ 

(दफा ५३ को उपदफा (१) को िण्ि (छ) सँग सम्बन्धित) 

 

लोक सेवा आर्ोग 

प्राप्ताङ्क तान्लका (MARKSHEET) 

न्वषर्गत 

 

सङ्केत नम्बरः       पणूािङ्कः  

श्रेणी वा तहः       न्वषर्ः 

पत्ः        िण्िः 

क्र.स. न्द्वतीर् सङ्केत 

नम्बर 

प्रश्न नम्बर र प्रत्रे्कमा पाएको अङ्क कूल प्राप्ताङ्क कैन्फर्त 

१ २ ३ ... ... अंकमा अक्षरमा 

          

          

          

          

          

          

          

प्रस्तुत प्राप्ताङ्क तान्लकामा सत्तरी प्रन्तशत िधदा बढी अङ्क प्राप्त गन ेउम्मेदवारको उत्तरपनु्स्तका स्वर्मले पनु: परीक्षण गरी अङ्क र्न्कन 

गररएको हुदँा त्र्स्ता उम्मेदवारको लेिाई उत्कृष्ट रहकेो छ । 

 

 

रूजकूताि:-       परीक्षकको दस्तितः 

        न्मन्तः 
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अनसुचूी– ३० 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

 

वस्तुगत उत्तरपुर्स्तका परीक्षणका िार्ग परीक्षक मिोिर्िको र्िणिर् ढाँचा 

 

तपन्सलमा उल्लेन्ित न्ववरण अनसुारका वस्तुगत उत्तरपनु्स्तकाहरू दहेार्का शािाका शािा प्रमिुको सपुररवेक्षणमा दफा ५३ 

को उपदफा (३) मा िएको व्र्वस्था वमोन्जम परीक्षण तथा पनुः परीक्षण गराई……… न्दनन्ित् र्स शािामा  बझुाउन ेतथा परीक्षण तथा 

पनुः परीक्षण ि ैप्राप्त उत्तरपनु्स्तका अन्धतम परीक्षण ……………. शािाबाट गनि उन्चत हुन ेदिेी स्वीकृन्तका लान्ग पेश गरेको छु। 

           

न्स.नं. 
न्वज्ञापन 

नं. 
कार्ािलर्/न्नकार् सेवा/समहू 

पद/ 

श्रेणी/तह 

दोस्रो संकेत न.ं 
कुल 

संख्र्ा 

परीक्षण गनि तोन्कएको स्वीकृत गने 

पदान्िकारीको 

दस्तित दने्ि सम्म शाखा  
शाखा 

प्रमुख 

१           

२           

३           

४           

५           

६           

७           

८           

९           

१०           
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अनसुचूी– ३१ 

(दफा ५३ को उपदफा (३) को िण्ि (झ) सँग सम्बन्धित) 

 

लोक सेवा आर्ोग 
(....................शािा) 

प्राप्ता क् क तार्िका (MARK SHEET) 

वस्तगुत 

न्वज्ञापन नम्बरः 

पदः   सेवाः    समहूः    उपसमहूः 

श्रेणी/तहः  पणूािङ्कः   न्वषर्ः    पत्ः 

क्र.सं. 
न्द्वतीर् 

सङ्केत नं. 

न्मलेको 

संख्र्ा 

नन्मलेको 

संख्र्ा 

छोिेको 

संख्र्ा 

कूल प्राप्ताङ्क 
कैन्फर्त 

अङ्कमा अक्षरमा 

        

        

        

        

        

        

        

परीक्षण गिने कोः   पुिः परीक्षण गिने को    ंुपरीवेक्षककोः   अर्न्तम परीक्षणकोः 

दस्तितः   दस्तितः   दस्तितः  दस्तितः   दस्तितः 

नाम थरः    नाम थरः    नाम थरः  परीक्षकको नामथरः  सुपरीवेक्षकको नामथरः 

पदः   पदः   पदः  पदः   पदः 

न्मन्तः   न्मन्तः   न्मन्तः  न्मन्तः   न्मन्तः 

 

केही कैन्फर्त िए 
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अनसुचूी– ३२ 

(दफा ५४ को िण्ि (ि) सँग सम्बन्धित) 

उत्तरपनु्स्तका परीक्षण आिार तान्लका 

 
 

न्वषर्गत उत्तरपनु्स्तका 

परीक्षण गदाि अपनाउनपुने 

आिारहरू 

पणूाांक 

५ 

अङ्क 

न्विाजन एक 

उदाहरण 

पणूाांक 

१० 

अङ्क 

न्विाजन एक 

उदाहरण 

पणूाांक 

१५ 

अङ्क 

न्विाजन एक 

उदाहरण 

पणूाांक 

२५ 

अङ्क न्विाजन 

एक उदाहरण 

(क) न्वषर्ज्ञानको त्र्पणूि र 

तकि पणूि अन्िव्र्न्क्त 75Ü 3.75 45Ü 4.50 35Ü 5.25 30Ü 7.50 

(ि) मौन्लकता 

5Ü .25 30Ü 3.00 35Ü 5.25 30Ü 7.50 

(ग) समालोचना तथा 

आलोचना 5Ü .25 15Ü 1.50 20Ü 3.00 25Ü 6.25 

(घ) प्रस्ततुीकरण 

10Ü .50 5Ü 0.50 5Ü 0.75 10Ü 2.50 

(ङ) शदु्धाशनु्द्ध तथा सफाई 

5Ü .25 5Ü 0.50 5Ü 0.75 5Ü 1.25 

 !))Ü 5.00 100Ü 10Ü 100Ü 15 100Ü 25.00 
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nf]s ;]jf cfof]u 

 

k/LIf0f eO{ lkmtf{ cfPsf pQ/k'l:tsf / k|fKtfª\s tflnsfdf lbOPsf] 

cÍ ?h" ubf{ b]lvPsf] s}lkmot 

 

;ª\s]t g+= M–        ljifo M– 

 

qm=;++ bf];|f] ;ª\s]t 

gDa/ 

pQ/k'l:tsfdf k|fKtfª\s tflnsfdf s"n hDdf 

ePsf] x'g'kg]{ ePsf] x'g'kg]{ ePsf] x'g'kg]{ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

?h" ug]{sf] b:tvt   hfFr ug]{sf] b:tvt  k|dfl0ft ug]{sf] b:tvt 

 ldlt M–    ldlt M–    ldlt M– 
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अनसुचूी-३४ 

(दफा ५६ को उपदफा (१) को िण्ि (क) सँग सम्बन्धित) 

लोक सेवा आर्ोग 

न्लन्ित परीक्षा नन्तजा तर्ारी शािा ...... 

 

प्राप्ता क् क िेजर (Mark Ledger) 

 

कार्ािलर्/संस्थाः       न्लन्ित परीक्षा न्मन्तः 

न्वज्ञापन नम्बरः       न्लन्ित परीक्षामा सन्म्मन्लत संख्र्ाः 

पदः        न्लन्ित परीक्षामा उत्तीणि संख्र्ाः 

सेवा, समहू, उपसमहूः      न्लन्ित परीक्षामा अनतु्तीणि संख्र्ाः  

श्रेणी तथा तहः 

क.सं. न्द्वतीर् सङ्केत नम्बर 
प्रथम पत्को प्राप्ताङ्क न्द्वतीर् पत्को प्राप्ताङ्क 

कूल जम्मा कैन्फर्त 
िण्ि क िण्ि ... जम्मा िण्ि क िण्ि ... जम्मा 

          

          

          

   

तर्ार गनेः     रूज ुगनेः    प्रमान्णत गनेः 
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अनसुचूी-३५ 

(दफा ५६ को उपदफा (१) को िण्ि (ि) सँग सम्बन्धित) 

 

लोक सेवा आर्ोग 

न्लन्ित परीक्षा नन्तजा तर्ारी शािा ...... 

 

र्ोग्र्ताक्रम ंचूी (Merit Ledger) 

 

कार्ािलर्/संस्थाः       न्लन्ित परीक्षा न्मन्तः 

न्वज्ञापन नम्बरः       न्लन्ित परीक्षामा सन्म्मन्लत संख्र्ाः 

पदः        न्लन्ित परीक्षामा उत्तीणि संख्र्ाः 

सेवा, समहू, उपसमहूः        

श्रेणी तथा तहः 

र्ोग्र्ताक्रम 

नम्बर 

न्द्वतीर् सङ्केत 

नम्बर 

प्रथम पत्को प्राप्ताङ्क न्द्वतीर् पत्को प्राप्ताङ्क कूल 

जम्मा 
कैन्फर्त 

िण्ि क िण्ि ... जम्मा िण्ि क िण्ि ... जम्मा 

          

          

          

   

तर्ार गनेः     रूज ूगनेः    प्रमान्णत गनेः 
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अिुसूची-३६ 

(दफा ५६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) सँग सम्बनधित) 

 

 

 नोट: सरुक्षा न्नकार्तफि का अमर, अशक्त पररवार, सैन्नक सधतन्तका लान्ग न्वज्ञापन िएको हकमा सोको लान्ग न्वज्ञापन क्रम अनसुार 

परीक्षाका न्कन्सममा थप गनुि पनेछ। 

  

: माग पद संख्या
थप गर्नुपरे् 

संख्या
जम्मा संख्या

:

:

:

:

:

क्र.सं. दोस्रो कि.रं्. समार् अंि
पकिलो 

कि.रं्.
रोल रं्.

आ
.प्र
.

ख
लु
ा

िव
हल

ा

आ
.ि

.
ििे

ि
ी

र्दन
ल
त

अ
पा
ङ्ग

वप
.िे

.
र्ाम, थर बाबनिो र्ाम

1 1

2 1

. 1

. 1

. 1

.

.

.

.

lnlvt k/LIff glthf tof/ ug]{ zfvfaf6                                                                    lnlvt k/LIff glthf k |sfzg zfvfaf6

tof/ ug]{ M ===========   ?h ' ug]{ M==========     k|dfl0ft ug]{ M–==========                            tof/ ug]{ M  =========    ?h ' ug]{ M    ==========  k|dfl0ft ug]{ =========

पद

लोक सेिा आर्ोग

वलस्तित परीक्षा नवतजा तर्ारी शािा ………

विकोि फाराम 
(Decode)  

कि.रं्. किज्ञापर् रं्.:………………..िो 

(पकिलो किज्ञापर्िो )

सेिा/समूि

कल.प.मा उपस्थथत उमे्मदिार संख्या

उत्तीरु् उमे्मदिार संख्या

परीक्षा कमकत

र्ोट : कस.रं्. …...देस्ि …….. सम्मिो दोस्रो िोड रं्. लाई योग्यताक्रममा र्रािी दोस्रो िोड रं्. िो क्रममा रास्िएिो छ भरे् बााँिी कसं.रं्………. देस्ि योग्यता क्रममा रिेिो छ ।

बाजेिो र्ाम

र्ोट : कस.रं्. …...देस्ि …….. सम्मिो दोस्रो िोड रं्. लाई योग्यताक्रममा र्रािी दोस्रो िोड रं्. िो क्रममा रास्िएिो छ भरे् बााँिी कसं.रं्…….. देस्ि योग्यता क्रममा रिेिो छ ।
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विप्पणी र आदेश 

 

संसथााः      शे्रणी/तहाः    

तव.नं.      पदाः    

सेवा, समूहाः       तमतताः   

मातथ उले्लखखत संसथा वा कार्ातलर्, तव.नं., सेवा, समूह, शे्रणी वा तह, पद र तमततमा सञ्चालन गररएको प्रततर्ोतगतात्मक तलखखत 

परीक्षामा सखम्मतलत .............. जना उमे्मदवारहरु मधे्य संलग्न र्ोग्यताक्रम तातलकामा उखल्लखखत तववरण अनुसारका ...... जना 

उमे्मदवारहरु आवश्यक नू्यनतम उत्तीणातङ्क वा सो भन्दा मातथ अङ्क प्राप्त गरी उत्तीणत भएका छन् । 

            

लोक सेवा आर्ोग तनर्मावली, २०७९ को तनर्म ३४ को उपतनर्म (१) र अनुसूची ६ मा भएको व्यवसथा अनुसार तलखखत 

परीक्षाको नततजा प्रकाशन गदात तनम्नानुसारको माग पद संख्यामा थप  गनुतपने संख्या समेत जोडी तितीर् सङे्कत नम्बर सतहतको 

र्ोग्यताक्रमको आधारमा तर्ार गररएको संलग्न तडकोड फाराम नततजा प्रकाशनाथत तलखखत परीक्षा नततजा प्रकाशन शाखामा पठाउने।  

वि.नं. सेिा, समूह, शे्रणी पद 

वकवसम माग पद  ्प गनुयपने जम्मा माग 

आ.प्र.    

खुला    

   

मतहला    

आ.ज.    

मधेसी    

दतलत    

अपाङ्ग    

तप.के्ष.    

जम्मा    

          

लोक सेवा आर्ोग (कार्तसञ्चालन) तनदेतशका, २०७९ को दफा ५६ को उपदफा (३) मा भएको व्यवसथा अनुसार दोसो सङे्कत नम्बरको 

आधारमा तर्ार गररएको प्राप्ताङ्क तातलका तसलबन्दी गरी राखे्न र अखिम नततजा प्रकाशन गनत सम्बखित शाखा वा कार्ातलर्बाट माग 

भई आएपतछ पठाउने तनणतर् समेतको लातग पेस गरेको छु ।  

 

  



140 

अनसुचूी-३८ 

(दफा ५६ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 

 

िोक ंेवा आर्ोग 

……………… शाखा 

 

प्राप्ताङ्क तावलका (Mark Sheet) 
 

संसथााः    तलखखत परीक्षा तमतताः    

तव.नं.   तल.प.मा उपखसथत संख्यााः    

पदाः    उत्तीणत उमे्मदवार संख्यााः    

सेवा, समूहाः      

तह/शे्रणीाः       

      

र्ो.क्र.नं. 
वितीर् सङे्कत 

नम्बर/बारकोि 

प्राप्ताङ्क 
कैवफर्त 

अंकमा अक्षरमा 

१    
  

  

२       

३     

४     

५     
 

 

तर्ार गिनेः रुजू गिनेः प्रमानित गिनेः 
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अनसुचूी-३९ 
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र्डकोड फाराम 
 

न्वज्ञापनको न्कन्समः 

कार्ािलर् वा न्नकार्ः      माग पद संख्र्ाः 

न्वज्ञापन नम्बरः       न्लन्ित परीक्षा न्मन्तः 

सेवाः        न्ल.प.मा सन्म्मन्लत संख्र्ाः 

समहू, उपसमहूः       न्ल.प.बाट छनोट िएको संख्र्ाः 

श्रेणी/तहः        न्िकोि न्मन्तः     

पदः 

 

क्र.सं. 
न्द्वतीर् सङ्केत 

नम्बर/बारकोि 
माष्टर आइ.िी. रोल नम्बर उम्मेदवारको नामथर बाबकुो नाम बाजेको नाम 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

tof/ ug]{ ?h" ug]{ k|dfl0ft ug]{ 
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अनसुचूी-४० 

(दफा ५७ को िण्ि (ङ) सँग सम्बन्धित) 

नन्तजा प्रकाशन गन ेसचूनाको ढाँचा 

(क) न्नजामती तफि को आधतररक र िलुा तफि को लान्ग 

 िोक ंेवा आर्ोग 

 

  

(र्िर्खत परीक्षा िर्तजा प्रकाशि शाखा) 

सचूना नम्बरः                                                                                                                                     न्मन्तः 

लोक सेवा आर्ोग, ......................कार्ािलर्को दहेार्का न्वज्ञापनमा न्लइएको न्लन्ित परीक्षामा सन्म्मन्लत उम्मेदवारहरु म्रे् वणािनकु्रमानसुार 

दहेार्का रोल नम्बर तथा नाम थर िएका उम्मेदवार उत्तीणि िई कम्प्र्टुर सीप परीक्षण, प्रर्ोगात्मक परीक्षा, सामनू्हक परीक्षण, इन वास्केट अभ्र्ास, 

मान्मला प्रस्ततुीकरण  र अधतवाितािको लान्ग छनौट िएको व्र्होरा सम्वन्धित सबैको जानकारीको लान्ग र्ो सचूना प्रकाशन गररएको छ । कम्प्र्टुर 

सीप परीक्षण, प्रर्ोगात्मक परीक्षा, सामनू्हक परीक्षण, इन वास्केट अभ्र्ास, मान्मला प्रस्ततुीकरण र अधतवाितािको लान्ग छनौट िएका उम्मेदवारहरूले 

पासपोटि साइजको फोटो २ प्रन्त, आवश्र्क धर्नूतम र्ोग्र्ता र्न्कन हुने सम्पणूि प्रमाणपत् तथा अधर् आवश्र्क कागजातहरू र दरिास्त फारामको 

प्रथम र ततृीर् पाना २/२ प्रन्त िरी र्ो सचूना प्रकाशन िएको न्मन्तले ७ (सात) न्दनन्ित् र्स आर्ोगको ..........................कार्ािलर्मा उक्त 

प्रमाणपत्हरूको प्रन्तन्लन्प उम्मेदवार आफैले प्रमान्णत गरी रुज ूगराउन ुपनछे । आवश्र्क धर्नूतम र्ोग्र्ता तथा अधर् आवश्र्क कागजातको 

प्रमाणपत्हरू नपरु् र्ाएमा जनुसकैु बित दरिास्त रद्द हुनेछ । छनौट िएका उम्मेदवारले दहेार्को स्थान, न्मन्त र समर्मा हुने अधतवािताि न्दन आउँदा 

मान्थ उन्ल्लन्ित स्कल कागजात र प्रवेशपत् न्लई १(एक) घण्टा अगावै आर्ोगको .................... कार्ािलर्मा अन्नवार्ि उपन्स्थत हुन ुपनेछ । 

कम्प्र्टुर सीप परीक्षण, प्रर्ोगात्मक परीक्षा, सामनू्हक परीक्षण, इन वास्केट अभ्र्ास, मान्मला प्रस्तुतीकरण र अधतवाितािको न्दन साविजन्नक न्वदा पनि 

गएमा पन्न उक्त कार्िक्रम र्थावत सञ्चालन हुनछे । 

 

सेवा,समहूः  पदः   तह/श्रेणीः   

न्ल.प. सञ्चालन न्मन्तः  नन्तजा प्रकाशन गन ेकार्ािलर्ः  

न्वज्ञापन नं. .        

न्कन्समः  आ.प्र./िलुा मन्हला आ .ज.  मिेसी दन्लत अपाङ्ग न्प .क्षे.  

माग पद संख्र्ाः        

न्ल.प.मा सन्म्मन्लत संख्र्ा  

अधतवाितािको लान्ग छनौट 

िएको संख्र्ा 
       

 

ब. क्र. िस. रोि िस. उम्मेदवारको िाम, थर बावुको िाम बाजेको िाम छिौट ंमूह 
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कम्प्र्टुर सीप परीक्षण, प्रर्ोगात्मक परीक्षा, सामनू्हक परीक्षण, इन वास्केट अभ्र्ास, मान्मला प्रस्ततुीकरण र अधतवािताि कार्िक्रम हुन ेस्थान, 

न्मन्त र समर्ः 

परीक्षा कार्िक्रम 

    

    

    

 
(ि)  आधतररक प्रन्तर्ोन्गताको लान्ग (सरुक्षा न्नकार्, अधर् संघीर् सरकारी सेवा तथा संगन्ठत संस्था) 

 
लोक सेवा आयोग

(नलशखत परीिा ननतिा प्रकािन िाखा/कायायलय) 

 

सूचना नं.    

निनतिः–--।--।-- 

(......................................  र्स आर्ोगबाट तलइएको तलखखत परीक्षाको देहार्को तवज्ञापनमा सखम्मतलत उमे्मदवारहरु मधे्य 

वणातनुक्रमानुसा र देहार्का रोल नम्बर तथा नाम थर भएका उमे्मदवारहरु उत्तीणत भएको व्यहोरा सम्बखित सबकको जानकारीको लातग र्ो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथक अिवाततात/प्रर्ोगात्मक तथा अन्य कार्तक्रमको लातग सम्बखित तनकार्मा सम्पकत  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

पदाः   - तह/शे्रणीाः  - सेिा/समूहाः  - 

वल.प.सञ्चालन वमवताः  -  नवतजा प्रकाशन गने कार्ायलर्ाः  - 

 

वबज्ञापन नम्बराः  --/--(समूह) 

वकवसमाः   

माग पद संख्यााः   

वल.प.मा सस्तम्मवलत संख्या  

छनौि भएको संख्यााः   

 

ब.क्र.सं. रोल नं. उमे्मदिारको नाम, ्र बािुको नाम बाजेको नाम छनौि समूह 

1=       

2=       

 

 

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

नाम 

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

नाम 

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

नाम 

पद पद पद 
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(ग) िलुा प्रन्तर्ोन्गताको लान्ग (सरुक्षा न्नकार्, अधर् संघीर् सरकारी सेवा तथा संगन्ठत संस्था) 

 

लोक सेवा आयोग
(नलशखत परीिा ननतिा प्रकािन िाखा/कायायलय) 

 

सूचना नं.    

निनतिः–....।.....।..... 

............................को र्स आर्ोगबाट तलइएको तलखखत परीक्षाको देहार्को तवज्ञापनमा सखम्मतलत उमे्मदवारहरु मधे्य वणातनुक्रमानुसार 

देहार्का रोल नम्बर तथा नाम थर भएका उमे्मदवारहरु उत्तीणत भएको व्यहोरा सम्बखित सबकको जानकारीको लातग र्ो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ । साथक अिवाततात/प्रर्ोगात्मक तथा अन्य कार्तक्रमको लातग सम्बखित तनकार्मा सम्पकत  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 

पदाः   - तह/शे्रणीाः  - सेिा/समुह/उपसमुहाः  - 

वल.प.सञ्चालन वमवताः  - नवतजा प्रकाशन गने कार्ायलर्ाः  - 

वबज्ञापन नम्बराः  --/---- (समािेशी समुह) 

वकवसमाः  खुला मनिला आ.ज. मिसेी दनलत अपाङ्ग नप.क्ष.े 

माग पद संख्यााः  - - - - - - - 

वल.प.मा सस्तम्मवलत संख्या:  

छनौि भएको संख्या - - - - - - - 

 

ब.क्र.सं. रोल नं. उमे्मदिारको नाम, ्र बािुको नाम बाजेको नाम छनौि समूह 

3=       

4=       

 

 

 

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

नाम 

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

नाम 

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

नाम 

पद पद पद 
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(घ) कुनै पन्न उम्मेदवार उत्तीणि निएको नन्तजाको लान्ग  

 

लोक सेवा आयोग
(नलशखत परीिा ननतिा प्रकािन िाखा/कायायलय) 

 

सूचना नं.    

निनतिः–-- 
 

..........................को र्स आर्ोगबाट तलइएको तलखखत परीक्षाको देहार्का तवज्ञापनमा सखम्मतलत  उमे्मदवारहरु 

मधे्य कुनक पतन उमे्मदवार उतत्तणत नभएको व्यहोरा सम्बखित सबकको जानकारीको लातग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको 

छ । 

 
 

पदाः   - तह/शे्रणीाः  - सेिा/समूहाः  - 

वल.प.सञ्चालन वमवताः  -  नवतजा प्रकाशन गने कार्ायलर्ाः  - 

 

नबज्ञापन नभबरिः -/-  (सिूह) 
वकनसििः  

िाग पर्द संख्यािः  

नल.प.िा सशभिनलत संख्या  

छनौट िएको संख्यािः  

 

 
 

................................. 
नाि 

....................................... 
नाि 

................................. 
नाि 

पर्द पर्द पर्द 
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cg';"rL– $! 

-bkmf %( sf] pkbkmf -@_ ;Fu ;DalGwt_ 

 

k|of]ufTds k/LIffsf] d"Nofª\sg kmf/fdsf] 9fFrf  

-of] 9fFrf adf]lhd % eGbf a9L jf 36L PsfO x'g] ePdf ;f]xL cg';f/ PsfO / cÍ ljefhg u/L 

d"Nofª\sg kmf/fd tof/ ug'{ kg]{5_ 

 

lj1fkg g+= M–          k"0ff{Í – ======= 

pDd]bjf/sf] gfd,y/M–       

/f]n g+= M–        

kb M–         

>]0fL÷tx M–        

;]jf, ;d"x, pk;d"x M–       

k|of]ufTds k/LIffsf] PsfO{ cÍef/ k|fKtfÍ 

 

!   

@   

#   

$   

%   

s"n hDdfM–  cÍdfM– cIf/dfM– 

 

d"NofÍg ;ldltsf ;b:ox?sf]M–   

b:tvt M– 

gfd,y/ M– 

bhf{ M– 

7]ufgf M– 

ldlt M– 

 

b:tvt M– 

gfd,y/ M– 

bhf{ M– 

7]ufgf M– 

ldlt M– 

 

b:tvt M– 

gfd,y/ M– 

bhf{ M– 

7]ufgf M– 

ldlt M– 

 

b:tvt M– 

gfd,y/ M– 

bhf{ M– 

7]ufgf M– 

ldlt M– 
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अनुसूची- ४२ 

(दफा ६० को उपदफा (६) को खण्ड (ख) सँग सम्बखित) 

 

लोक सेवा आर्ोग 

(परीक्षा सञ् चालि खाखा) 
 

सामनू्हक परीक्षण (GD) को समहू न्विाजन फाराम 

 

Group A/B/C/D 

 

न्वज्ञापन नम्बरः  न्मन्त र समर्ः  

पदः  पणूािङ्कः  

श्रेणी/तहः  अवन्िः  

सेवाः    

समहू, उपसमहूः    

     

     

न्स.न ं
माष्टर 

आई.िी. 
रोल नं. नाम, थर 

सहिागी िएको 

समहू 
दस्तित फोन नं. 

१ 
 

          

२ 
 

          

३ 
 

          

४ 
 

          

५ 
 

          

 

तर्ार गनेाः   प्रमातणत गनेाः  
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अनुसूची- ४३ 

(दफा ६० को उपदफा (६) को खण्ड (ग) सँग सम्बखित) 

 

लोक सेवा आर्ोग 

(परीक्षा सञ् चालि खाखा) 
 

सामनू्हक परीक्षण (GD) को हान्जरी फाराम 

 

Group A/B/C/D 

 

न्वज्ञापन नम्बरः  न्मन्त र समर्ः  

पदः  पणूािङ्कः  

श्रेणी/तहः  अवन्िः  

सेवाः    

समहू, उपसमहूः    

     

     

न्स.न ं
माष्टर 

आई.िी. 
रोल नं. नाम, थर दस्तित फोन नं. 

१ 
 

        

२ 
 

        

३ 
 

        

४ 
 

        

५ 
 

        

६ 
 

    

 

हातजरी गराउने कमतचारीको दस्तखताः   हातजरी प्रमातणत गने अतधकृतको दस्तखताः  
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अनुसूची-४४ 

(दफा ६० को उपदफा (६) को खण्ड (छ) सँग सम्बखित) 
 

लोक सेवा आर्ोग 

परीक्षा सञ् चालन शाखा 

 

सामूवहक परीक्षण (GD) मूल्याङ्कन फाराम 
 

तव.नं.  तमतत र समर्ाः   

पदाः   पूणातङ्काः   

शे्रणी/तहाः   अवतधाः   

सेवााः   समूह/उपसमूहाः    
      

तस.नं 
माष्टर 

आई.िी. 
रोल नं. नाम, थर 

प्राप्ताङ्क 
कक तफर्त 

अंकमा अक्षरमा 

१            

२            

३            

४            

५       

६       
 

 

देहार् बमोवजमका मूल्याङ्कनका आधारहरूमा केस्तित रही प्रके उक उमे्मदिारको समातामा मूल्याङ्कन गनेाः   

(क) पहल र तसजतनतशलता (Initiative and Creativity-I&C) 

(ख) तवशे्लषण क्षमता (Analytical Skills-AS) 

(ग) सञ्चार सीप (Communication Skills-CS) 

(घ) समस्या समाधान र तनणतर् क्षमता (Problem Solving and Decision Making Ability-PSDMA) 

(ङ) तातकत क व्यवहार र मनोवृत्ती (Logical Behaviour and Attitude-LBA)     

 

   मूल्याङ्कनकतातको सहीाः  ...................... 

    दजात ाः  .................................................... 

    नाम, थराः  ............................................. 

    तमतताः  ................................................... 

द्रष्टव्याः        

१.  अतधकतम ७० प्रततशत भन्दा बढी र नू्यनतम ४० प्रततशत भन्दा कम अङ्क तदंदा पुष्ट्याई तदनुपनेछ।  

२.  मातथ उखल्लखखत कुनक पतन उमे्मदवार मेरो बाबु-आमा, सासु-ससुरा, पतत, पत् नी, छोरा-बुहारी, छोरी-ज्वाई, दाजु-भाउजू, भाई-बुहारी, तददी-तभनाजु, 

बतहनी-ज्वाई, जेठाजु-जेठानी, देवर-देउरानी, आमाजु, नन्द, काका-काकी, ठूलोबुबा-ठूलीआमा, सानीआमा-सानोबुबा, भततजा, भततजी, भाञ्जा, भाञ्जी, 

मामा-माइजु, फुपु-फुपाजू, जेठान, जेठी सासु, साला, साली, साढुदाई, साढुभाई र ततनका छोराछोरी नाता पदैन ।  

३.  सामूतहक छलफलको लातग तदइएको तनदेशनमा तोतकएको मूल्याङ्कनका आधार बमोतजम उमे्मदवारको मूल्याङ्कन गनुतपदतछ। 

Group A/B/C/D 
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cg';"rL– ४५ 

-bkmf ^! ;Fu ;DalGwt_ 

 

nf]s ;]jf cfof]u 

-s_ pDd]bjf/n] ;]jf, ;d"x jf pk;d"x /f]Hg] kmf/fd 

 

lj=g+= M    kbM 

>]0fL÷txM   ;]jfM 

;d"x:             df:6/ cfO{=8L=M 

dfu kb ;+Vof:   pDd]bjf/ ;+VofM 

cGtjf{tf{ ldlt:        

 

िानर् िैले छनोट गरेको सेवा/सिूह/उपसिूह उपलब्ि हनु नसकेिा िेरो योग्यताक्रिको आिारिा िैशिक योग्यता नि्ने िनुसकैु 
सेवा/सिूह/उपसिूहिा नसफाररस िएिा िेरो िञ्जूरी छ। 

 

उभिेर्दवारको र्दस्तखत: 
निनत: 

 

  

क्र.
सं. 

रोल नभबर 
उभिेर्दवारको 
नाि र्र 

िैशिक 
योग्यता 

रोिेको सेवा सिूह वा उपसिूह(प्रार्निकताको 
आिारिा) 

िोवाइल नं. कैवफयत 

प्रार्निकताक्रि 

िानर् उ्लेशखत सेवा सिूह/उपसिूह 
आफ्नो प्रार्निताक्रि अनसुार छनोट 

गनुयहोस 

    

1 .......... सेवा/सिूह/उपसिूह 

  

2 .......... सेवा/सिूह/उपसिूह 

3 .......... सेवा/सिूह/उपसिूह 

4 .......... सेवा/सिूह/उपसिूह 

5 .......... सेवा/सिूह/उपसिूह 

६ .......... सेवा/सिूह/उपसिूह 
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nf]s ;]jf cfof]u 

-v_ pDd]bjf/n] sfof{no /f]Hg] k|fyldstfqmd kmf/fd 

 

lj=g+= M  kb M  >]0fL÷tx M   v'nf÷;dfj]zL ;d"xM 

 

qm=;+= ;]jf÷;d"x/उपसिूह kb l/St /x]sf] 

sfof{nosf] gfd 
lhNnf 

kb 

;+Vof 

k|fyldstfqmd 

 

cª\s cIf/df 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  s'n kb ;+Vof     

 

Gfd y/M 

मास्टर cfO{=8L=M 

ldltM 

7]ufgfM 

Df]jfOn g+=M 

/f]n g+=M 

b:tvtM 

gf]6 M  -!_  pDd]bjf/n] cfk"mn] /f]h]sf] sfof{nosf] k|fyldstfqmdsf cfwf/df l/Qm /x]sf sfof{nodf k|fyldstfqmd 

pNn]v ug]{ . 

       -@_  ;dfj]zL ;d"x cGtu{t s'g–s'g ;d"xdf lnlvt k/LIffaf6 cGtjf{tf{sf nflu 5gf}6 ePsf] xf] ;f]sf] 5'§f 

5'§} k|fyldstfqmd kmf/fd eg'{ kg]{5 .  

 

िानर् िैले छनोट गरेको कायायलय उपलब्ि हनु नसकेिा योग्यताक्रिको आिारिा िैशिक योग्यता नि्ने िनुसकैु कायायलयिा नसफाररस िएिा 
िेरो िञ्जूरी छ। 

 

 

================================= =========================================== 

pDd]bjf/sf] b:tvt  k|dfl0ft ug]{ clws[tsf] b:tvt 

ldltM  ldltM 
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अनुसूची- ४६ 

(दफा ६२ को उपदफा (१) सँग सम्बखित) 

 

अिवाततातका उमे्मदवारको हातजरी फाराम 

 

लोक सेवा आर्ोग 

...................कार्ािलर् 

अधतवािताि तथा न्सफाररस शािा 
 

तवज्ञापन नम्बराः   पदाः   

शे्रणी/तहाः   सेवााः   

समूहाः    उपसमूहाः   

माग पद संख्यााः   उमे्मदवार संख्यााः   

अिवाततात तमतत र समर्ाः   

   

क्र.सं. 
माष्टर 

आई.डी. 
रोल नं. उमे्मदवारको नाम दस्तखत कक तफर्त 

        

      

      

      

      

      

      

 

 
हान्जरी गराउने कमिचारीको दस्तितः        प्रमान्णत गन े
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अनुसूची- ४७ 

(दफा ६४ को उपदफा (२) सँग सम्बखित) 

 
र्ोग्यताक्रम फाराम 

 

लोक सेवा आर्ोग 

...................कार्ािलर् 

अधतवािताि तथा न्सफाररस शािा 
 

तव.नाः  सेवााः  समूहाः  

उपसमूहाः  पदाः  शे्रणी/तहाः  

मागपद संख्यााः  जम्मा उमे्मदवार संख्यााः  अिवाततातमा उपखसथत संख्यााः  

अिरवातात तमतताः  र्ोग्यताक्रम कार्म संख्यााः  
 

क्र. 

सं. 

माष्टर 

आई.डी. 
रोल 

नं. 

उमे्मदवारको 

नाम थर 

अिवाततातको अंक 

तल.प.को 

अंक 

कूल 

जम्मा 

र्ो. 

क्र. 

नं. 

तलखखत 

परीक्षाबाट 

छनौट 

भएको 

समूह 

कक तफर्त 
१ २ ३ ४ ५ ६ जम्मा औषत 

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
 

               

 
नोटः  
१.  प्रर्ोगात्मक परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण, सामूतहक छलफल, मामला प्रसु्ततीकरण, इन बासे्कट अभ्यास लगार्तका अन्य परीक्षा 

हुनेमा सोका लातग आवश्यकता अनुसार थप महल थप् नु पदतछ। 

२.  अिरवातात सतमततमा जतत जना रहने हो सोही अनुसार अिवाततातको अङ्क गणना गने महल बनाउनु पदतछ। 

३.  खुला प्रततर्ोतगतात्मक परीक्षाको हकमा सबक उमे्मदवारहरूको एकमुष्ठ र्ोग्यताक्रम फाराम तर्ार पारी खुला तथा प्रते्यक समावेशी 

समूहका लातग छुट्टाछुट्टक  र्ोग्यताक्रम फाराममा तववरण बनाउनु पनेछ। 
 

 

तर्ार गनेाः  रुजू गनेाः  प्रमावणत गनेाः  
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अनुसूची- ४८ 

(दफा ६४ को उपदफा (४) सँग सम्बखित) 

 
(क) वलस्तित परीक्षाको प्राप्ताङ्क विकोविङ्ग फाराम 

लोक सेवा आर्ोग 

...................कार्ािलर् 

अधतवािताि तथा न्सफाररस शािा 
तवज्ञापन नम्बराः  पदाः  

शे्रणी/तह सेवााः  

समूहाः  उपसमूहाः  

मागपद संख्यााः  उमे्मदवार संख्यााः  

अिवाततात तमतताः  
  

क्र.सं. 

तितीर् 

संकेत 

नम्बर 

प्रथम 

संकेत 

नम्बर 

माष्टर 

आई.डी. 
रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर 

तलखखत परीक्षाको 

प्राप्ताङ्क 
कक तफर्त 

          

          

          
 

तर्ार गनेः रुज ूगनःे प्रमान्णत गनेः 
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(ि) प्रर्ोगात्मक परीक्षा/कम्प्युिर सीप परीक्षण/ इन बासे्कि अभ्यास परीक्षाको प्राप्ताङ्क विकोविङ्ग फाराम 
 

लोक सेवा आर्ोग 

...................कार्ािलर् 

अधतवािताि तथा न्सफाररस शािा 
तवज्ञापन नम्बराः  पदाः  

शे्रणी/तह सेवााः  

समूहाः  उपसमूहाः  

मागपद संख्यााः  उमे्मदवार संख्यााः  

अिवाततात तमतताः  
  

क्र .सं.  
तितीर् संकेत 

नम्बर 

प्रथम संकेत 

नम्बर 

माष्टर 

आई.डी. 
रोल न.ं उम्मेदवारको नाम थर प्राप्तांक कैन्फर्त 

          

          

          
 

 तर्ार गनेः रुज ूगनःे प्रमान्णत गनेः 
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अनुसूची- ४९ 

(दफा ६४ को उपदफा (५) सँग सम्बखित) 

 
र्ोग्यताक्रम त्ा वसफाररस सम्बन्धी विप्पणी र वनणयर्  

 

लोक सेवा आर्ोग 

...................कार्ािलर् 

अधतवािताि तथा न्सफाररस शािा 
 

आर्ोगको .......................कार्ातलर्को तवज्ञापन नं. ……………………… (आ.प्र./खुला), .................. सेवा, ............ समूह, ............. उपसमूह 

................. शे्रणी/तह, .......................... पदको माग पद संख्या ........ (................) का लातग तलखखत परीक्षाबाट अिवाततातको लातग छनौट भएका 

………… (…………) जना उमे्मदवारहरूको तमतत ……………….. गते …………………. अिवाततात सञ् चालन भएकोमा अिवाततातमा उपखसथत 

.............(...........) जना उमे्मदवारहरूको अिवाततात र तलखखत परीक्षा समेतको प्राप्ताङ्कको आधारमा देहार् बमोतजमको र्ोग्यताक्रम कार्म 

हुन आएको । 
 

र्ो.क्र. नं. 
माष्टर 

आई.डी. 
रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर 

अिवाततातको  

औषत अंक 

तल.प.को 

अंक 
कूल जम्मा कूल जम्मा अक्षरमा कक तफर्त 

१                

२                

३                

४                

         

श्रीमान् 

 

र्ो तवज्ञापनको माग पद संख्या .......... (.............) रहेको र उपरु्तक्त बमोतजमको र्ोग्यताक्रम कार्म हुन आएकोले र्ोग्यताक्रम नं. १ (एक) 

देखख ........ (...........) सम्मका उमे्मदवारलाई सथार्ी/बढुवा तनरु्खक्तको लातग ................................मा तसफाररस गने र र्ोग्यताक्रम नं. .......... 

(..........) देखख ........ (...........) सम्मका उमे्मदवारलाई वककखिक र्ोग्यताक्रम नं. १ (एक) देखख ........... सम्म कार्म गने गरी र्ोग्यताक्रम तथा 

तसफाररसको सूचना समेत प्रकाशन गनत मनातसव देखी पेश गरेका छौ ं। 

 

नन्तजा प्रकाशनमा संलग्न सबैको दस्तित, नाम र न्मन्तः  
नोटाः   

१. तलखखत, अिवाततात बाहेक अन्य परीक्षा हुनेमा सोका लातग थप महल बनाउनु पनेछ। 

२. खुला प्रततर्ोतगतात्मक परीक्षामा खुला र हरेक समावेशी समूहका लातग अलग अलग तटप्पणी तर्ार गरी तनणतर् गनुत पनेछ। 

३. बककखिक र्ोग्यताक्रम र असथार्ी र्ोग्यताक्रमको उमे्मदवार र्तकन गरी सोही बमोतजम तनणतर्मा उले्लख गनुतपनेछ।  

 

एकीकृत परीक्षा प्रणाली अनुसार तवतभन् न सेवा/समूह/उपसमूहमा उमे्मदवारहरूको र्ोग्यताक्रम अनुसार रोजाइको प्राथतमकताक्रमका 

आधारमा तसफाररस गनुतपदात सो कुरा समेत उले्लख गनुत पनेछ । 
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अनुसूची- ५० 

(दफा ६५ को उपदफा (३) सँग सम्बखित) 
 

अखिम नततजा र तसफाररस सूचनाको नमूना 

 

लोक सेवा आर्ोग 

...................कार्ािलर् 

अधतवािताि तथा न्सफाररस शािा 

सचूना नं. .......... 

तमतताः  . 
 

आर्ोगको ..................कार्ातलर्को तवज्ञापन नं. …………… (आ.प्र./खुला), ................ सेवा, ............... समूह, ............ उपसमूह .............. 

शे्रणी/तह, ........................ पदको माग पद संख्या ............ (........) का लातग तलखखत परीक्षाबाट अिवाततातको लातग छनौट भएका .......... 

(............) जना उमे्मदवारहरूको तमतत .................. गते अिवाततात सञ् चालन भएकोमा अिवाततातमा उपखसथत .............(...........) जना 

उमे्मदवारहरूको अिवाततात र तलखखत परीक्षा (अन्य परीक्षा हुनेमा सो समेत खुलाउने) समेतको प्राप्ताङ्कको आधारमा देहार् 

बमोतजमको र्ोग्यताक्रम कार्म हुन आएकोले बढुवा/सथार्ी तनरु्खक्तको लातग .................... मा तसफाररस गने गरी तमतत .................... 

मा तनणतर् भएको हँुदा सम्बखित सबकको जानकारीको लातग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 
 

तसफाररस र्ोग्यताक्रमाः  

र्ो.क्र.नं. 
माष्टर 

आई.डी. 
रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

*तसफाररस भएको  

सेवा/समूह/उपसमूह 

        

वककखिक र्ोग्यताक्रमाः  

र्ो.क्र.नं. 
माष्टर 

आई.डी. 
रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

* तसफाररस हुन सके्न संभाव्य  

सेवा/समूह/उपसमूह 

        

असथार्ी र्ोग्यताक्रमाः  

र्ो.क्र.नं. माष्टर आई.डी. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

      

 

नोटाः  

र्स तवज्ञापनमा तलखखत परीक्षाबाट अिवाततातको लातग छनौट भई अिवाततातमा सखम्मतलन भएका उमे्मदवारहरूले प्राप्त गरेको कूल 

प्राप्ताङ्क सम्बखित उमे्मदवारले र्ो नततजा प्रकाशन भएको तमततले ७ (सात) तदन पतछ अको ७ (सात) तदनसम्म आर्ोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनत सतकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

 _____________ _____________ _______________ 
 दस्तित दस्तित दस्तित 

* एकीकृत परीक्षा प्रणाली अनसुार एक िधदा बढी समहू/उपसमहूमा न्सफाररस हुन ेअवस्थाको न्वज्ञापनको हकमा मात् न्सफाररस िएको सेवा 

समहू/न्सफाररस हुन स्न ेसंिाव्र् सेवा/समहू उल्लेि गनुिपनेछ । 
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अनुसूची- ५१ 

(दफा ६६ को उपदफा (१) सँग सम्बखित) 

 
एकमुष्ट र्ोग्यताक्रम तातलका र तनणतर्को व्यहोरा 

 

लोक सेवा आर्ोग 

...................कार्ािलर् 

अधतवािताि तथा न्सफाररस शािा 
 

आर्ोगको ..................कार्ातलर्को तवज्ञापन नं. …………… (खुला), ................ (मतहला), ................ (आ.ज.), ............. (मधेशी), ............ 

(दतलत) र ................... (अपांग), सेवा, ............... समूह, ............ उपसमूह .............. शे्रणी/तह, ........................ पदमा तमतत ................ मा 

तनरु्खक्तका लातग तसफाररस भएका उमे्मदवारहरूले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा तनम्प् नानुसार एकमुष्ट र्ोग्यताक्रमको सूची कार्म 

भएको छ । तसफाररस सूचनाका साथमा एकमुष्ट र्ोग्यताक्रम सूची समेत प्रकाशन गने तनणतर् हुन पेश गरेका छौ।ं 

 

र्ो.क्र.नं. 
माष्टर 

आई.डी. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाम 

थर 

कूल  

प्राप्तांक 

तसफाररस गररएको  

तवज्ञापन नं. 

खुला/ 

समावेशी 

*तसफाररस 

भएको 

सेवा/समूह 

कक तफर्त 

१          
 

  

२          
 

  

३          
 

  

४          
 

  

५          
 

  

६          
 

  

७          
 

  

८          
 

  

९          
 

  

१०          
 

  

 

 

 _____________ _____________ _______________ 
 दस्तित दस्तित दस्तित 

* एकीकृत परीक्षा प्रणाली अनसुार एक िधदा बढी समहू/उपसमहूमा न्सफाररस हुन ेअवस्थाको न्वज्ञापनको हकमा मात् न्सफाररस िएको सेवा समहू 

उल्लेि गनुिपनेछ ।  
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अनुसूची- ५२ 

(दफा ६६ को उपदफा (१) सँग सम्बखित) 

 
एकमुष्ट र्ोग्यताक्रमको सूचनाको ढााँचा  

 

लोक सेवा आर्ोग 

................... कार्ािलर् 

अधतवािताि तथा न्सफाररस शािा 
सूचना नं. 

तमतताः ................................... 

आर्ोगको ..................कार्ातलर्को तवज्ञापन नं. …………… (खुला), ................ (मतहला), ................ (आ.ज.), ............. (मधेशी), ............ 

(दतलत) र ................... (अपांग), सेवा, ............... समूह, ............ उपसमूह .............. शे्रणी/तह, ........................ पदमा तमतत ................ मा 

तनरु्खक्तका लातग तसफाररस भएका उमे्मदवारहरूले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहार् बमोतजमको एकमुष्ट र्ोग्यताक्रम 

कार्म भएकोले सम्बखित सबकको जानकारीको लातग तमतत ............................. को तनणतर्ानुसार र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

 

एकमुष्ट र्ोग्यताक्रमको सुची: 

 

र्ोग्र्ताक्रम 

नं. 

माष्टर 

आई.डी. 
रोल न.ं 

उम्मेदवारको नाम 

थर 

न्सफाररस गररएको न्वज्ञापन 

नं. 

*न्सफाररस िएको 

सेवा/समहू 

िलुा/ 

समावेशी 

      

      

      

      

      

 

 

 

 _____________ _____________ _______________ 
 दस्तित दस्तित दस्तित 

 

* एकीकृत परीक्षा प्रणाली अनसुार एक िधदा बढी समहू/उपसमहूमा न्सफाररस हुन ेअवस्थाको न्वज्ञापनको हकमा मात् न्सफाररस िएको सेवा समहू 

उल्लेि गनुिपनेछ । 
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अनुसूची- ५३ 

(दफा ६७ सँग सम्बखित) 

 
तसफाररस पत्रको ढाँचा 

 

लोक सेवा आर्ोग 

...................कार्ािलर् 

अधतवािताि तथा न्सफाररस शािा 
पत्र संख्यााः  तमतताः  

च.नं.: 

 

विषर्ाः  वसफाररस पठाइएको। 

 

श्री ........................................ कार्ातलर् 

..................................................... । 

 

 आर्ोगबाट देहार् बमोतजम तसफाररस भएका उमे्मदवारहरूको तसफाररस सूचना र दरखास्त फाराम लगार्त प्रमाण-पत्रका 

प्रतततलतपहरू र्सकसाथ पे्रतषत गररएको छ । तसफाररस भएका उमे्मदवारहरूलाई तनर्मानुसार तनरु्खक्त तदनु हुन र सो को जानकारी र्स 

आर्ोगमा पठाउनु हुन समेत तनणतर्ानुसार अनुरोध गररन्छ । 
 

क्र. 

ंस. 
र्वज्ञापि िस. 

खुिा/ 

ंमावेशी/ 

आ.प्र. 

ंेवा 
ंमूह,  

उपंमूह 

शे्रणी/ 

तह 
पद 

ंचूिा िस. र 

र्िणिर् र्मर्त 

र्ंफाररं  

उम्मेदवार  

ंसख्र्ा कै
र्फ

र्
त

 

          

          

          

          

          

          

          
 

 

 ______________ 
 शािा अन्िकृत 

वोर्ाथिः 

लोक सेवा आर्ोग, केधद्रीर् कार्ािलर्, सचूना तथा प्रकाशन शािा ।  

श्री रान्ष्िर् न्कताविाना (न्नजामती), हररहरिवन, लन्लतपरु ।  

सम्बन्धित न्विाग, मधत्ालर् ।  

सम्बन्धित उम्मेदवार । (रा.प.अनङ्न्कत पदहरूको लान्ग मात्) 
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अनुसूची- ५४ 

(दफा ७० सँग सम्बखित) 

तसफाररससँग सम्बखित कतहल्यक नधुल्याउने कागजातहरू राख् ने खाममा लेख् ने व्यहोरा 

लोक सेवा आर्ोग 

.................. कार्ातलर्  

अिवाततात तथा तसफाररस शाखा 

वसफाररससाँग सम्बस्तन्धत कागजातहरू 

 

तवज्ञापन नम्बराः  पदाः  

शे्रणी/तहाः   सेवााः  

समूहाः  उपसमूहाः  

पद संख्यााः  उमे्मदवार संख्यााः  

अिवाततात तमतताः  तसफाररस गररएको तनणतर् तमतताः   

तसलछाप थानाः  

 
संलग् न कागजातहरूाः  

१.  नततजा तर्ारी शाखाबाट प्राप्त दोस्रो सङे्कत नम्बर अनुसारको प्राप्ताङ्क तातलका पाना थानाः  

२.  तलखखत परीक्षा नततजा प्रकाशन शाखाबाट प्राप्त तडकोड फाराम पाना थानाः  

३.  प्रर्ोगात्मक परीक्षा/कम्प्यूटर सीप परीक्षण/ इन बासे्कट अभ्यास/मातमला प्रसु्ततीकरण लगार्तका परीक्षाको प्राप्ताङ्क तातलका 

पाना थानाः   

४.  प्रर्ोगात्मक परीक्षा/ कम्प्यूटर सीप परीक्षण/ इन बासे्कट अभ्यास  परीक्षाको अधकट्टी थानाः   

५.  अिवाततात मूल्याङ्कन फाराम पाना थानाः  

६.  अिवाततात तथा तसफाररस शाखाबाट तर्ार पाररएको तडकोड फाराम पाना थानाः  

७.  तुलनात्मक चाटत/र्ोग्यताक्रम तातलका/एकमुष्ठ र्ोग्यताक्रम पाना थानाः  

८.  र्ोग्यताक्रम तथा तसफाररस सम्बिी तटप्पणी र तनणतर् पाना थानाः   

९.  मूचुल्का खाम थानाः  

१०.  तसफाररस गररएको सूचना पाना थानाः  

 
िोटः तलखखत र अिवाततात परीक्षा बाहेक कमु्यटर सीप परीक्षण, सामूतहक छलफल, मातमला प्रसु्ततीकरण, इन बासे्कट अभ्यास लगार्तका 

अन्य परीक्षा हुनेमा सोको मूल्याङ्कन फाराम, कोड फाराम लगार्तका कागजातहरू समेत संलग्न गनुतपनेछ ।  
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cg';"rL–%% 

-bkmf &@ sf] v08 -v_ / bkmf &# sf] v08 -v_ ;Fu ;DalGwt_ 
 

================ sfof{no 

-s_ :jLs[t b/jGbL ljj/0f 

 

o; eGbf klxn] lg/LIf0f÷cg'udg ePsf] ldlt M    sfof{nosf] s'n b/aGbL ;+VofM 

xfn ePsf] lg/LIf0f÷cg'udg ldlt M     ;fwf/0ftkm{ M 

sfof{no M        ljsf;tkm{ M 

l;=g= :jLs[t b/jGbL ljj/0f 

kbsf] gfd kb ;+Vof >]0fL÷tx ;]jf ;d"x pk;d"x 

       

       

       

       

       

       

       
 

b|i6JoM != s'g} kbdf s;}sf] kbflwsf/ 5 eg] s:sf] < ============== slxn] b]lv ======= 

       @= s'g} kbdf sfhdf NofO{ kbk"lt{ e}/x]sf] eP s'g kbdf ==== sf] 5 < ==== sxfFaf6 ==== slxn]b]lv ====== 

 #= ljsf;tkm{ eP s}lkmotdf hgfpg] . 

 $= a9'jf tyf v'nfaf6 kbk"lt{ ePsf] 5, 5}g < 

 %= ljefuLo ;hfo ePsf] 5, 5}g < 

sfof{no k|d'vsf] b:tvt M 

gfd, y/ M 

bhf{M 

ldlt M 

sfof{nosf] 5fk M 
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-v_ kbk"lt{sf] tl/sf / cj:yf ;DjGwL ljj/0f 

=============== sfof{no 

o; eGbf klxn] lg/LIf0f÷cg'udg ePsf] ldlt M  sfof{nosf] s'n b/aGbL ;+VofM 

xfn ePsf] lg/LIf0f÷cg'udg ldlt M    ;fwf/0f tkm{ M 

sfof{no M       ljsf; tkm{ M 

 

kbk"lt{s]f ljj/0f s}lkmot 

:yfoL 

;+Vof 

c:yfoL 

lgo'lQm 

sf=d'= ePsf] s/f/df 

lgo'lQm 

Hofnfbf/Ldf 

egf{ 

v"b l/Qm 

ePsf] 

;+Vof ldlt ;+Vof ldlt ;+Vof ldlt ;+Vof ldlt ;+Vof ldlt 

            

            

            

            

            
 

b|i6JoM  

!= s'g} kbdf s;}sf] kbflwsf/ 5 eg] s:sf] < ============== slxn] b]lv ======= 

@= s'g} kbdf sfhdf NofO{ kbk"lt{ e}/x]sf] eP s'g kbdf ==== sf] 5 < ==== sxfFaf6 ==== slxn]b]lv ========== 

#= ljsf;tkm{ eP s}lkmotdf hgfpg] . 

$= a9'jf tyf v'nfaf6 kbk"lt{ ePsf] 5 5}g < 

%= ljefuLo ;hfo ePsf] 5, 5}g < 

sfof{no k|d'vsf] b:tvt M 

gfd, y/ M 

bhf{M 

ldlt M 

   sfof{nosf] 5fk M 
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-u_ kbk"lt{sf] lj:t[t ljj/0f 

============ sfof{no 

 

of] eGbf klxn] lg/LIf0f÷cg'udg ePkl5 kbk"lt{sf] sf/afxL ePsf] eP dfq of] kmf/fd eg]{ 

s=;+= kbsf] gfd >]0fL÷tx ;]jf÷;d"x÷pk;d"x hDdf 

;+Vof 

k|ltzt lgwf{/0f 

v'nfaf6 a9'jfaf6 ldlt 

k|ltzt ;+Vof k|ltzt ;+Vof 

          

          

          

 

sfof{no k|d'vsf] b:tvtM 

gfd,y/M 

bhf{M 

ldltM 

sfof{noM 

sfof{nosf] 5fkM 
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-3_ a9'jf ;DaGwL sf/afxLsf] ljj/0f 

================= sfof{no 

-a9'jfåf/f kbk"lt{ ePsf]df dfq of] kmf/fd eg]{_ 
 

!=  -s_ kbsf] gfdM–     -v_ ;]jfM– 

 -u_ ;d"x M–     -3_ pk–;d"x M– 

 -ª_ >]0fL M–     -r_ kb ;+Vof M– 

@= a9'jf k|ltzt lgwf{/0f ePkl5 s'g} ;DefJo pDd]bjf/ ;?jf eO{ cGoq uPsf] / cGoq sfof{noaf6 oxfF 

cfPsf] eP ;f] sf] ljj/0f M– 

#= -s_ a9'jf l;kmfl/; ldlt M–   -v_ lgo'lQm ldlt M– 

$= l;kmfl/; x'g]x? dWo] Go"gtd cÍ kfpg]sf] gfd M–   cÍ M– 

%= l;kmfl/; gx'g] dWo] clwstd cÍ kfpg]sf] gfd M–   cÍ M– 

-o; af/]df ph'/L k/]sf] eP lgDg ljj/0f eg]{_ 

^= -s_ ph'/L ug]{sf] gfd M–    ldlt M– 

 -v_ ph'/Lsf] cfwf/ M– 

&= ph'/L ;'Gg] clwsf/Ln] u/]sf] lg0f{osf] ;+lIfKt ljj/0f M– 

*= ph'/Lsf] lg0f{o ePkl5 lgo'lQm u/]sf] ldlt M– 

(= c? s'g} s'/f eP pNn]v ug]{ M– 

sfof{no k|d'vs]f b:tvtM 

gfd,y/M 

bhf{M 

ldltM 

sfof{noM 

sfof{nosf] 5fkM 
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-ª_ lg/LIf0f÷cg'udg ;DaGwL ljj/0f 

 

qm=;+= lg/LIf0f÷cg'udg 

ldlt 

dGqfno lg/LIf0f÷cg'udg ePsf] 

lgsfo 

lg/LIf0f÷cg'udgaf6 

b]lvPsf s}lkmotx¿ 
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cg';"rL– %^ 

-bkmf &^ sf] pkbkmf -#_ ;Fu ;DalGwt_ 

cfof]udf k]; x'g] k|:tfjsf] 9fFrf 

 

nf]s ;]jf cfof]u 

k|:tfj 

 

k|:tfj k]; ug{ :jLs[lt ePsf] ldlt M– k|:tfj g+=M  

ljifo M===================================================================== zfvfM 

 ldlt M 

-!_ ljifosf] ;+lIfKt ljj/0fM 

 

 -ljifoj:t'sf] k[i7e"ld, ljifosf] ljj/0f / cGo cfjZos ;Gbe{x¿ ;d]t v'nfpg]_ 

 

-@_ k|:tfj k]; ug'{kg]{ sf/0f / cGo k|f;+lus s'/fM 

 -k|:tfj k]; ug'{ kg]{ sf/0f, ;f] ;DjGwL sfg"gL Joj:yf, cfof]uaf6 ePsf ;f];Fu ;DalGwt k"j{ 

lg0f{o glh/ cflb pNn]v u/L k|:tfj k]; ug{ :jLs[lt lbg] kbflwsf/Lsf] gfd pNn]v ug]{_ 

-#_ cfof]uaf6 lg0f{o x'g' kg]{M 

 

 -cfof]uaf6 of], o;/L / o; k|sf/af6 lg0f{o x'g' kg]{ egL k|:tfljt u/]sf] Joxf]/f v'nfpg]_ 

 

-$_ cfof]usf] lg0f{oM 

 

 -cfof]uaf6 ePsf] lg0f{osf] Joxf]/f v'nfpg]_  
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अनुसूची- ५७ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) सँग सम्बखित) 

लोक सेवा आर्ोग 
 

विषर् विज्ञ िा दक्षको नाम दतायका लावग भनुयपने फाराम 
 

ब्यस्तिगत वििरण 

नाम, थराः   मोबाइल नम्बराः   

इमेल  जन्म तमतताः   

PAN नम्बराः   घरको नम्बराः   

कार्ातलर्को नम्बराः   बककखिक नम्बराः   

हाल बसोबासको ठेगानााः   

पेशागत आवद्धता नम्बर (NMC, NEC वा अन्य) :  

कार्त के्षत्र (√) तचन्ह लगाउनु होस्। 

(१) तनजामती (    )  (२) सरकारी (     ) (३) संसथान (     ) (४) तवश् वतव्ालर् (     ) (५) सुरक्षा तनकार् (     ) (६) बैंतकङ (     ) 

(७) उखल्लखखत बाहेक अन्य भए खुलाउनेाः  ................................................................................................................................. 

प्रातवतधक/अप्रातवतधक ( )  (१) प्रातवतधक (     ) (२) अप्रातवतधक (      )कार्त अवसथा 

कार्ारत सेवा निवृत्त 

कार्तरत पदाः   शे्रणी/तहाः   सेवा तनवृत्त तमतत (साल)  

सेवााः   समूहाः   सेवा तनवृत्त पश्चात कार्तरत 

भए कार्तरत संसथा 

 

उपसमूहाः   कार्ातलर्ाः   

कार्त अनुभव (पतछल्लो २ वटा) 

क्र.सं. शे्रणी/तह पद कार्ातलर्/तनकार् सेवा अवतध वषत अनुभवको तवषर् 

१      

२      

शकतक्षक र्ोग्यता 

क्र .सं.  तह तडग्री तवषर् 

१ Bachelor   

२ Master   

३ M.Phil   

४ PhD   

लोक सेवा आर्ोगसँग सम्बखित पुस्तक प्रकाशन गरे/नगरेको (√) (१) गरेको  (     )  (२) नगरेको  (     ) 

लोक सेवा आर्ोगको तर्ारी कक्षा तलए/नतलएकोाः      (√) (१) तलएको (     ) (२) नतलएको (     ) 

दक्षताको के्षत्राः  ....................................................................................................................... 

प्रकातशत कृतत भए उले्लख गनेाः   .................................................................................................... 

अन्य केही भए उले्लख गनेाः  ..........................................................................................................  

  

 

 दस्तखताः  ...................................... 

 तमतताः  .......................................... 

 

 


