
प्रदेश लोक सेवा आयोग परामशश सम्बन्धी कायशववधध, २०७९ 

 

आयोगबाट स्वीकृत धमधतिः 2079।04।06 

पविलो संशोधन धमधतिः 2079।08।26 

 
प्रस्तावनािः प्रदेश धनजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय 
सरकारी सेवा तथा स्थानीय तिको सङ्गठित संस्थाको सेवाका कमशचारीको सेवा शतश सम्बन्धी कानून 
तजजशमा, धनमाशण, संशोधन तथा सो बमोजजमको सरकारी सेवाको पदमा धनयजजि, बढजवा र ववभागीय 
कारबािी गदाश आयोगबाट प्रदान गने परामशशमा एकरुपता, सिजता, धनष्पक्षता र ववश्वसनीयता कायम 
गनश बाञ्छनीय भएकाले, 

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, 2076 को दफा ५८ ले ठदएको अधधकार प्रयोग गरी प्रदेश 
लोक सेवा आयोगले यो कायशववधध बनाएको छ। 

1. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भिः(१) यस कायशववधधको नाम “प्रदेश लोक सेवा आयोग परामशश सम्बन्धी 
कायशववधध, २०७९” रिेको छ। 

(२) यो कायशववधध प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्वीकृत भएको धमधतदेजि लागू िजन े
छ। 

2. पररभाषािः ववषय वा प्रसंगले अको अथश नलागेमा यस कायशववधधमा,– 

(क) “अजततयारवाला” भन्नाले प्रचधलत कानून बमोजजम प्रदेश तथा स्थानीय तिको 
कज नै पदमा धनयजजि गनश सक्ने अधधकारी सम्झनज पदशछ।  

(ि) “ऐन” भन्नाले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, 2076 सम्झनज पछश। 

(ग) “कमशचारी” भन्नाले प्रदेश धनजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश 
सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तिको सङ्गठित 
संस्थाको सेवामा बिाल रिेको कमशचारी सम्झनज पछश। 

(घ) “कायाशलय” भन्नाले प्रदेश सरकार अन्तगशतका कायाशलय र स्थानीय ति वा 
अन्तरगतको कायाशलय सम्झनज पछश। 

(ङ) “धनयमावली” भन्नाले गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोग धनयमावली, 2078 
सम्झनज पछश। 
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(च) “प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा” भन्नाले प्रदेश धनजामती सेवा र प्रदेश प्रिरी 
सेवा बािेकका प्रदेश कानून बमोजजम गिन भएका प्रदेश सरकारका अन्य 
सरकारी सेवा सम्झनज पछश । 

(छ) “प्रदेश धनजामती सेवा” भन्नाले प्रदेश प्रिरी सेवा र प्रदेशको अन्य सरकारी 
सेवा तथा प्रदेश धनजामती सेवा िोइन भनी प्रदेश कानूनद्वारा तोवकएको सेवा 
बािेकको प्रदेश सरकारको सेवा सम्झनज पछश । 

(ज) "प्रदेश सङ्गठित संस्था" भन्नाले पचास प्रधतशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा 
जायजेथामा प्रदेश सरकारको स्वाधमत्व वा धनयन्रण भएको संस्थान, कम्पनी, 
बैङ्क, सधमधत वा प्रदेश कानून बमोजजम स्थावपत वा प्रदेश सरकारद्वारा गठित 
आयोग, संस्थान, प्राधधकरण, धनगम, प्रधतष्ठान, बोडश, केन्र, पररषद् र यस्तै 
प्रकृधतका अन्य सङ्गठित संस्था सम्झनज पछश । 

(झ) “बढजवा” भन्नाले प्रदेश धनजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित 
संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तिको सङ्गठित संस्थाको 
सेवामा प्रचधलत कानून बमोजजम िजन ेबढजवा सम्झनज पछश।  

(ञ) “मन्रालय” भन्नाले प्रदेश सरकारका मन्रालयलाई सम्झनज पछश, सो शब्दले 
मजतयमन्री तथा मन्रीपररषद्को कायाशलय समेतलाई जनाउँछ ।  

(ट) “ववभागीय कारवािी” भन्नाले प्रदेश धनजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा 
वा स्थानीय सरकारी सेवाका कमशचारीलाई कानून बमोजजम अजततयारवालाले 
गने ववभागीय कारबािी सम्झनज पछश। 

(ि) “स्थानीय ति” भन्नाले गण्डकी प्रदेशधभरका गाउँपाधलका वा नगरपाधलका 
सम्झनज पछश। 

(ड) "स्थानीय सङ्गठित संस्थाको सेवा" भन्नाले स्थानीय तिमा स्थानीय कानून 
बमोजजम गिन भएका स्थानीय तिको सङ्गठित संस्थाको सेवा सम्झनज पछश । 

(ढ) "स्थानीय सरकारी सेवा" भन्नाले नेपालको संववधानको धारा २८५ को 
उपधारा (३) बमोजजम कानूनद्वारा गिन िजन ेस्थानीय सेवा सम्झनज पछश । 

(ण) “सेवा” भन्नाले प्रदेश धनजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित 
संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा वा स्थानीय सङ्गठित संस्थाको सेवा 
सम्झनज पछश।  
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3. परामशशिः  देिायको ववषयमा आयोगको परामशश धलनज पनेछिः- 

(क) प्रदेश धनजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको 
सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तिको संगठित संस्थाको सेवाको 
पदका कमशचारीको सेवा, शतश सम्बन्धी कानूनको ववषयमा, 

(ि) प्रदेश धनजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको 
सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तिको संगठित संस्थाको सेवाको 
पदमा धनयजजि, बढजवा र ववभागीय कारबािी गदाश अपनाउनज पने धसद्धान्तको 
ववषयमा, 

(ग) प्रदेश धनजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको 
पदमा 6 मविनाभन्दा बढी समयका लाधग धनयजजि गदाश उमेद् वारको 
उपयजिताको ववषयमा, 

(घ) कज नै एक प्रकारको प्रदेश धनजामती सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदबाट 
अको प्रकारको प्रदेश धनजामती सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा वा 
प्रदेश अन्य सरकारी सेवाबाट प्रदेश धनजामती सेवा वा स्थानीय सरकारी 
सेवाको पदमा सरुवा वा बढजवा गदाश उमेदवारको उपयजिताको ववषयमा, 

(ङ) आयोगको परामशश धलनज नपने अवस्थाको पदमा बिाल रिेको कमशचारीलाई 
आयोगको परामशश धलनजपने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढजवा गने 
ववषयमा,  

(च) प्रदेश धनजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका 
कमशचारीलाई ठदईन ेववभागीय सजायको ववषयमा र 

(छ) प्रदेश प्रिरी सेवाको पदमा धनयजजि, बढजवा तथा ववभागीय कारबािी गदाश 
अपनाउनजपने सामान्य धसद्धान्तको ववषयमा । 

4. सेवा शतशसम्बन्धी कानूनको ववषयमा परामशश माग गनेिः (१) प्रदेश धनजामती सेवा, प्रदेश 
अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय 
संगठित संस्थाको सेवाको शतश सम्बन्धी कानून धनमाशण वा संशोधनको ववषयमा आयोगको 
परामशश धलँदा देिायबमोजजम माग गनजशपनेछिः- 
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(क) प्रदेश धनजामती सेवा , प्रदेश अन्य सरकारी सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको 
शतश सम्बन्धी कानून धनमाशण वा संशोधनका लाधग प्रदेश सरकार, 
मजन्रपररषद्को धनणशयसवित अनजसूची -१ बमोजजमको ढाँचामा माग गने; 

(ि) स्थानीय सरकारी सेवाको शतश सम्बन्धी कानून धनमाशण वा संशोधनका लाधग 
प्रदेश कानून बमोजजम सम्बजन्धत स्थानीय तिको कायशपाधलकाको धनणशयसवित 
मन्रालयमाफश त ्अनजसूची - २ बमोजजमको ढाँचामा माग गने , 

(ग) प्रदेश संगठित संस्थाको सेवाको शतश सम्बन्धी कानून धनमाशण वा संशोधनका 
लाधग सम्बजन्धत संगठित संस्थाको पररषद्/बोडश/कायशकारी सधमधतको 

धनणशयसवित मन्रालयमाफश त ्अनजसूची - ३ बमोजजमको ढाँचामा माग गने,
1 

(घ) स्थानीय संगठित संस्थाको सेवाको शतश सम्बन्धी कानून धनमाशण वा 
संशोधनका लाधग प्रदेश कानून बमोजजम सम्बजन्धत संगठित संस्थाको 
पररषद्/बोडश/कायशकारी सधमधतको राय र सम्बजन्धत स्थानीय तिको 
कायशपाधलकाको धनणशयसवित मन्रालयमाफश त ् अनजसूची - ४ बमोजजमको 
ढाँचामा माग गने । 

(2) उपदफा (१) बमोजजम परामशश माग गदाश नयाँ कानून तजजशमा गनश वा भईरिेको 
कानूनमा संशोधन गनजशपनाशको उदे्दश्य, कारण र आवश्यक वववरण समेत िजलाई प्रस्ताववत 
कानूनको मस्यौदाको प्रमाजणत प्रधत समेत आयोगमा पिाउनज पनेछ। 

5. सेवा गिन गने ववषयमा परामशश माग गनेिः (1) प्रदेश धनजामती सेवा, प्रदेशको अन्य 
सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय संगठित 
संस्थाको सेवा गिन गनश आयोगको परामशश माग गदाश सेवा गिनको उदे्दश्य, त्यस्तो सेवा 
अन्तगशतको समूि वा उपसमूि तथा ति ववभाजन, धनयजजि, वढजवा र सेवाका अन्य शतशिरु 
तथा प्रदेश धनजामती सेवा, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय 
सरकारी सेवा तथा स्थानीय संगठित संस्थाको सेवा अन्तगशतका अन्य ववधभन्न सेवासँग राख्नजपने 
एकरुपता, समन्वय र सामञ्जस्यताका कज रािरु समेत स्पष्ट पारी पिाउनज पनेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोजजम परामशश माग गदाश सेवा गिन गनजश पनाशको उदे्दश्य, कारण 
र आवश्यक वववरणसमेत िजलाई दफा ४ को उपदफा (१) बमोजजमको कायशववधध अपनाई 
पिाउनज पनेछ। 

 

  पविलो संशोधनद्वारा संशोधधत 
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6. एक सेवाको पदबाट अको सेवाको पदमा सरुवा वा बढजवा गदाश परामशश माग गनेिः कज नै एक 
प्रकारको प्रदेश धनजामती सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदबाट अको प्रकारको प्रदेश 
धनजामती सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा वा प्रदेश अन्य सरकारी सेवाबाट प्रदेश 
धनजामती सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा सरुवा वा बढजवा गदाश उम्मेद् वारको 
उपयजिताको ववषयमा आयोगको परामशश माग गदाश देिाय अनजसारका कागजात संलग्न 
भएको िजनजपनेछिः 

(क) सम्भाव्य उम्मेद् वारको नाम, िेगाना,  शैजक्षक योग्यता,  अनजभव र धनयजजि 
सम्बन्धी अन्य वववरण िजलाई भररएको अनजसूची – ५ बमोजजमको फाराम , 

(ि) सरुवा वा बढजवा गनश सम्बजन्धत आयोग वा धनकायको सिमधत धलनजपने पदका 
लाधग सम्बजन्धत आयोग वा धनकायको र अन्य पदका िकमा सेवा समूि 
सञ्चालन गने मन्रालयको सिमधत, 

(ग) सम्बजन्धत सेवा समूिसम्बन्धी प्रदेश वा स्थानीय तिको प्रचधलत कानूनले 
तोकेको आधार र औजचत्यता पजवष्ट िजन ेगरी अजततयारवालाले सरुवा वा बढजवा 
गनजशपने कारण िजलाएको कागजात , 

(घ) सरुवा वा बढजवा गने बारे प्रदेश सरकार, मजन्रपररषद् र स्थानीय तिको 
िकमा सम्बजन्धत स्थानीय तिको कायशपाधलकाको वा सन्दभशअनजसार दजवै 
कायशपाधलकाको धनणशय । 

7. छ मविना भन्दा बढी समयका लाधग धनयजजि गने ववषयमा परामशश माग गनेिः प्रदेश धनजामती 
सेवा ,प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा छ मविनाभन्दा बढी 
समयका लाधग धनयजजि गदाश उम्मेदवारको उपयजिताको ववषयमा आयोगसँग परामशश माग 
गदाश सम्भाव्य उम्मेद् वारको नाम, िेगाना,  शैजक्षक योग्यता,  अनजभव सम्बन्धी वववरण 
िजलाई मन्रालय वा स्थानीय तिको कायशपाधलकाको धनणशय संलग्न गरी पिाउनज पनेछ। 

8. सामान्य धसद्धान्तको ववषयमा परामशश माग गनेिः (१) प्रदेश धनजामती सेवा, प्रदेशको अन्य 
सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय संगठित 
संस्थाको सेवाको पदमा सजरु धनयजजि वा बढजवा धनयजजि गदाश र त्यस्तो सेवाका कमशचारीलाई 
ववभागीय कारबािी गदाश अपनाउनजपने सामान्य धसद्धान्तको ववषयमा देिायबमोजजम परामशश 
माग गनजशपनेछिः 

(क) प्रदेश धनजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा वा स्थानीय सरकारी 
सेवाका कमशचारीको धनयजजि, बढजवा र ववभागीय कारबािीका लाधग 
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अपनाउनजपने सामान्य धसद्धान्तको ववषयमा परामशश माग गदाश प्रदेश 
सरकार, मजन्रपररषद्को धनणशयसवित अनजसूची -१ बमोजजमको ढाँचामा 
माग गने; 

(ि) स्थानीय सरकारी सेवाका कमशचारीको धनयजजि, बढजवा र ववभागीय 
कारबािीका लाधग अपनाउनजपने सामान्य धसद्धान्तको ववषयमा परामशश 
माग गदाश प्रदेश कानून बमोजजम सम्बजन्धत स्थानीय तिको 
कायशपाधलकाको धनणशयसवित मन्रालयमाफश त ्अनजसूची -२ बमोजजमको 
ढाँचामा माग गने । 

(ग) प्रदेश संगठित संस्थाको सेवाका कमशचारीको धनयजजि, बढजवा र 
ववभागीय कारबािीका लाधग अपनाउनजपने सामान्य धसद्धान्तको ववषयमा 
परामशश माग गदाश सम्बजन्धत संगठित संस्थाको 
पररषद्/बोडश/कायशकारी सधमधतको धनणशयसवित मन्रालयमाफश त ्अनजसूची 
- ३ बमोजजमको ढाँचामा माग गने ,

2  

(घ) स्थानीय संगठित संस्थाको सेवाका कमशचारीको धनयजजि, बढजवा र 
ववभागीय कारबािीका लाधग अपनाउनजपने सामान्य धसद्धान्तको ववषयमा 
परामशश माग गदाश प्रदेश कानून बमोजजम सम्बजन्धत संगठित संस्थाको 
पररषद्/बोडश/कायशकारी सधमधतको राय र सम्बजन्धत स्थानीय तिको 
कायशपाधलकाको धनणशयसवित मन्रालयमाफश त ्अनजसूची - ४ बमोजजमको 
ढाँचामा माग गने ।  

(२) प्रदेश प्रिरी सेवाको पदमा धनयजजि, बढजवा वा ववभागीय कारबािी गदाश 
अपनाउनजपने सामान्य धसद्धान्तको ववषयमा आयोगको परामशश माग गदाश सो को कारण र 
आवश्यक वववरण समेत िजलाई प्रदेश सरकार, मजन्रपररषद्को धनणशयसवित परामशश माग गने 
ववषयक अनसूची बमोजजमको ढाँचामा आयोगमा पिाउनज पनेछ । 

9. ववभागीय कारवािीका ववषयमा परामशश माग गनेिः (१) प्रदेश धनजामती सेवा, प्रदेश अन्य  
सरकारी सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको कमशचारीलाई ववभागीय कारवािीका लाधग 
आयोगको परामशश माग गदाश देिाय बमोजजमको प्रविया पूरा गरेको िजनजपनेछिः 

 

 पविलो संशोधनद्वारा संशोधधत 
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(क) ववभागीय कारवािीका लाधग सेवा, समूिसम्बन्धी प्रचधलत 
कानूनबमोजजम सजाय गनश अजततयारवालाले कारवािी र सजाय प्रस्ताव 
गरेको , 

(ि) सम्बजन्धत कमशचारीलाई लगाइएको अधभयोग र सजाय कज न कानून 
अन्तगशतको िो सो कज रा स्पष्ट िजलाएको, 

(ग) सजाय प्रस्ताव गनजश पूवश सम्बजन्धत कमशचारीलाई आफ्नो सफाई वा 
स्पष्टीकरण पेश गनशका लाधग पयाशप्त मौका ठदएको, 

(घ) अजततयारवालाले सम्बजन्धत कमशचारीले ठदएको सफाई वा स्पष्टीकरण 
उपर यथोजचत मूल्याङ्कन गरी धनजले पेश गरेको सफाई वा 
स्पष्टीकरणमा व्यि गरेको प्रधतविया फाइल संलग्न रिेको , 

(ङ) कज न कसजर वापत कस्तो कारवािी गनश िोजजएको िो िजलाई कारबािी 
प्रस्ताव गररएको र 

(च) अजततयारवालाले दस्तित गरी कायाशलयको छापसमेत लगाई अनजसूची 
- ६ बमोजजमको फाराम फाइल संलग्न गरेको। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको प्रविया पूरा गरी देिायबमोजजम परामशश माग 
गनजशपनेछिः 

(क) प्रदेश धनजामती सेवा तथा प्रदेश अन्य सरकारी सेवाका कमशचारीलाई 
ववभागीय कारबािीको परामशश माग गदाश प्रचधलत कानून बमोजजम 
प्रविया पूरा गरी अधभयोग र प्रस्ताववत कारबािी तथा सजायको 
सम्बन्धमा सम्बजन्धत कमशचारीले पेश गरेको स्पष्टीकरण तथा सबजत 
प्रमाणलाई मजल्यांकन गरी कमशचारीलाई कारवािी गने 
अजततयारवालाको धनणशयसवित मन्रालयको सजचवमाफश त ्सक्कल फाइल 
आयोगमा पिाउन,े 

(ि) स्थानीय सरकारी सेवाका कमशचारीलाई ववभागीय कारबािीको परामशश 
माग गदाश प्रचधलत कानून बमोजजमको प्रविया पूरा गरी अधभयोग र 
प्रस्ताववत कारबािी तथा सजायको सम्बन्धमा सम्बजन्धत कमशचारीले 
पेश गरेको स्पष्टीकरण तथा सबजत प्रमाणलाई मजल्यांकन गरी 
कमशचारीलाई कारबािी गने अजततयारवालाको धनणशय सवित सम्बजन्धत 
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स्थानीय तिको प्रमजि प्रशासकीय अधधकृत माफश त ् सक्कल फाइल 
आयोगमा पिाउन े। 

(३) कज नै कमशचारीलाई एक प्रकारको ववभागीय सजाय गनश आयोगमा परामशश माग 
गररएकोमा आयोगबाट सो ववषयमा परामशश उपलब्ध निजँदै वा परामशश उपलब्ध भएपधछ सो 
कमशचारीलाई प्रस्ताव गररएको सजायमा पररवतशन गने गरी पजनिः परामशश माग गनश सवकन ेछैन । 

(४) उपदफा (३) मा जजनसजकै कज रा लेजिएको भएता पधन सम्बजन्धत कमशचारीले 
काबज बाविरको पररजस्थधत परी अजघ स्पष्टीकरण ठदन नसकेको कारण देिाई धनवेदन ठदएमा 
वा अजघ पेश गनश नसकेको मित्वपूणश सबजत प्रमाण पधछ पेश िजन आएको कारणबाट सजाय 
गने अधधकारीलाई सजाय पररवतशन गनजश पछश भन्ने लागेमा सो को कारण सवित आफ्नो राय 
उल्लेि गरी पविले प्रस्ताव गरेको सजाय पररवतशन गनश आयोगको पजनिः परामशश माग गनश 
सवकनेछ । 

10. परामशश ठदनेिः (१) दफा ४ बमोजजम परामशश माग भई आएमा प्रदेश धनजामती सेवा, प्रदेश 
अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय संगठित 
संस्थाको सेवालाई सक्षम, सजदृढ र प्रभावकारी बनाउन ती सेवाको शतश सम्बन्धी कानूनमा 
ववधभन्न सेवाका कामको प्रकृधत र अवस्था अनजसार फरक गनजशपने कज रामा फरक गने र 
एकरुपता ल्याउनजपने कज रामा एकरुपता ल्याउने व्यवस्था समेतको ववचार गरी आयोगले 
परामशश ठदनेछ । 

(२) दफा ५ बमोजजम परामशश माग भई आएमा नयाँ गिन गनजशपने सेवा समूि वा 
उपमूिको उदे्दश्य, उपयोधगता र मित्वलाई ध्यानमा रािी प्रदेश धनजामती सेवा, प्रदेशको 
अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय 
संगठित संस्थाको सेवालाई थप सक्षम र प्रभावकारी बनाउन े कज रालाई समेत ववचार गरी 
आयोगले परामशश ठदनेछ । 

(३) दफा ६ बमोजजम परामशश माग भई आएमा आयोगले प्रदेश धनजामती सेवा, 
प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा वा पदको कायश प्रकृधत र प्रचधलत 
कानूनी व्यवस्था समेतलाई ववचार गरी आवश्यकताअनजसार धलजित, अन्तवाशताश वा प्रयोगात्मक 
परीक्षा मध्ये कज नै एक वा एक भन्दा बढी तररकाबाट त्यस्तो उम्मेद् वारको उपयजिताको 
परीक्षण गरी परामशश ठदनेछ । यसरी उपयजिताको जाँच गदाश देिायबमोजजमका कज रािरुलाई 
आधारमा धलनेछिः 
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(क) सरुवा वा बढजवा गनश उम्मेदवारको उपयजिताको ववषयमा धलइन े
धलजित परीक्षाको पाठ्यिम पररवतशन िजन े सम्बजन्धत पदका लाधग 
आयोगबाट धनधाशररत पाठ्यिमको सेवासम्बन्धी एउटा परमा परीक्षा 
धलने र पाठ्यिम धनमाशण िजन बाँकी पदमा सरुवा वा बढजवा गनजशपने 
भएमा सोका लाधग छज टै्ट पाठ्यिम धनमाशण गने, 

(ि) सरुवा वा बढजवा िजन े उम्मेद् वारको उपयजिताको ववषयमा धलइन े
धलजित परीक्षाको उत्तीणाशङ्क पचास प्रधतशत िजनजपने, 

(ग) आयोगबाट धनधाशररत वावषशक कायशताधलका अनजसार ववज्ञापन िजन े
सम्बजन्धत पदका परीक्षासँगै सरुवा वा बढजवा िजने उम्मेद् वारको 
उपयजिताको परीक्षण गनश धलजित परीक्षा धलन,े 

(घ) उम्मेदवारको उपयजिताको ववषयमा धलइएको धलजित परीक्षामा 
उत्तीणाशङ्क प्राप्त नगरेका उम्मेद् वारलाई सरुवा वा बढजवाका लाधग 
धसफाररस नगररन े। 

(४) दफा ७ बमोजजम परामशश माग भई आएमा सम्बजन्धत सेवा वा पदको कायश 
प्रकृधत समेतलाई ववचार गरी आवश्यकताअनजसार उम्मेद् वारको उपयजिताको जाँच गरी 
आयोगले परामशश ठदनेछ । 

(५) दफा ८ बमोजजम परामशश माग भई आएमा प्रदेश धनजामती सेवा, प्रदेशको अन्य 
सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, प्रदेश प्रिरी सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र 
स्थानीय संगठित संस्थाको सेवा सम्बन्धमा आयोगबाट धनधाशररत धसद्धान्त समेतलाई ववचार 
गरी आयोगले परामशश ठदनेछ । 

(६) दफा ९ बमोजजम परामशश माग भई आएमा सेवा शतश सम्बन्धी प्रचधलत कानून 
बमोजजम तोवकएको प्रविया पूरा भए नभएको िेरी प्रविया पूरा नभएको अवस्थामा आवश्यक 
प्रविया पूरा गनश लगाई आवश्यक भएमा अजततयारवालासँग अरु थप सबूत प्रमाण समेत 
बजझी आयोगले परामशश ठदनेछ । 

(७) यस दफा बमोजजम आयोगले परामशश ठदने प्रयोजनको लाधग सम्बजन्धत ववषयका 
ववशेषज्ञसँग राय सजझाव धलन सक्नेछ । 

(८) यस दफा बमोजजम प्रदान गररएको परामशशको अधभलेि आयोगमा रिनेछ । 
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11. आयोगको परामशश कायाशन्वयन गनजशपनेिः (१) दफा १० बमोजजम प्रदान गररएको परामशश 
कायाशन्वयन गने दावयत्व सम्बजन्धत परामशश माग गने अधधकारीको िजनेछ। 

(२) कज नै ववशेष कारण वा पररजस्थधत परी आयोगले ठदएको परामशश कायाशन्वयन गनश 
सवकने अवस्था नभएमा त्यसको कारण िोली परामशश माग गने अधधकारीले पजनववशचारको 
लाधग आयोग समक्ष लेिी पिाउन सक्नेछ र त्यसरी लेिी आएमा आयोगले त्यसमा ववचार 
गदाश पूवश परामशशलाई संसोधन गनश पयाशप्त आधार र औजचत्य देजिएमा तत ्सम्बन्धमा पजनिः 
परामशश ठदन सक्नेछ । 

(३) आयोगले उपलब्ध गराएको ववभागीय सजाय सम्बन्धी परामशश प्राप्त भएको 
धमधतले पैंतीस ठदनधभर कायाशन्वयन गरी आयोगलाई जानकारी ठदनजपनेछ । 

12. परामशश प्रदान नगररनेिः देिायका ववषयिरुमा आयोगबाट परामशश प्रदान गररने छैनिः- 
(क) दफा ३ मा उजल्लजित ववषयमा बािेक अन्य ववषयमा परामशश माग 

गररएकोमा; 
(ि) यो कायशववधध बमोजजमको प्रविया पूरा नगरी परामशश माग गररएको ववषयमा; 
(ग) धनणशय गनजशपने तिबाट धनणशय नगरी परामशश माग गररएकोमा, 
(घ) तत ्तत ् ववपयमा सम्बजन्धत धनकायको स्पष्ट धारणा उल्लेि नगरी परामशश 

माग गररएकोमा; 
(ङ) दफा ११ को उपदफा (2) को अवस्थामा बािेक अन्य अवस्थामा आयोगले 

परामशश ठदएको ववषयमा पजनिः परामशश माग गररएकोमा । 

13. कायशववधधमा संशोधनिः  आयोगले यो कायशववधधमा आवश्यकता अनजसार संशोधन गनश सक्नेछ। 
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अनजसूची -१ 

(प्रदेश धनजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको लाधग समेत ) 

परामशश माग गने ढाचँा 

मजतयमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाशलय 

गण्डकी प्रदेश 

1. ववषयवस्तजको संजक्षप्त वववरणिः ....................................... 
2. ववद्यमान कानूनी व्यवस्थािः ....................................... 
3. परामशश माग गररएका ववषयिरुिः 

(क) .................. 
(ि)  ................... 
(ग)  ................... 

4. परामशश माग गनजशपनाशको औजचत्य र कारणिः 
5. प्रदेश सरकारको धनणशयिः 

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

माग गरी पिाउन ेअधधकारीकोिः 

दस्तितिः 

नाम, थरिः  

पदिः 

धमधतिः 
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अनजसूची - २ 

(स्थानीय सरकारी सेवाका लाधग) 

परामशश माग गने ढाचँा 

................. नगर/गाउँ पाधलका 

................. नगर/गाउँ कायशपाधलकाको कायाशलय 

गण्डकी प्रदेश 

1. ववषयवस्तजको संजक्षप्त वववरणिः ....................................... 
2. ववद्यमान कानूनी व्यवस्थािः ....................................... 
3. परामशश माग गररएका ववषयिरुिः 

(क) .................. 
(ि)  ................... 
(ग)  ................... 

4. परामशश माग गनजशपनाशको औजचत्य र कारणिः 
5. स्थानीय तिको कायशपाधलकाको धनणशयिः 

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

माग गरी पिाउन ेअधधकारीकोिः 

दस्तितिः 

नाम, थरिः  

पदिः 

धमधतिः 
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अनजसूची - ३ 

(प्रदेश संगठित संस्थाको सेवाको लाधग) 

परामशश माग गने ढाचँा 

................. (संगठित संस्थाको नाम उल्लेि गने) 

गण्डकी प्रदेश 

1. ववषयवस्तजको संजक्षप्त वववरणिः ....................................... 
2. ववद्यमान कानूनी व्यवस्थािः ....................................... 
3. परामशश माग गररएका ववषयिरुिः 

(क) .................. 
(ि)  ................... 
(ग)  ................... 

4. परामशश माग गनजशपनाशको औजचत्य र कारणिः 
5. संगठित संस्थाको धनणशयिः3 

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

माग गरी पिाउन ेअधधकारीकोिः 

दस्तितिः 

नाम, थरिः  

पदिः 

धमधतिः 

 

 पविलो संशोधनद्वारा संशोधधत 
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अनजसूची - ४ 

(स्थानीय संगठित संस्थाको सेवाको लाधग) 

परामशश माग गने ढाचँा 

................. (संगठित संस्थाको नाम उल्लेि गने) 

...................गाउँ/नगर पाधलका 

गण्डकी प्रदेश 

1. ववषयवस्तजको संजक्षप्त वववरणिः ....................................... 

2. ववद्यमान कानूनी व्यवस्थािः ....................................... 

3. परामशश माग गररएका ववषयिरुिः 

(क) .................. 

(ि)  ................... 

(ग)  ................... 

4. परामशश माग गनजशपनाशको औजचत्य र कारणिः 

5. स्थानीय तिको कायशपाधलकाको धनणशयिः 

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

माग गरी पिाउन ेअधधकारीकोिः 

दस्तितिः 

नाम, थरिः  

पदिः 

धमधतिः 
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अनजसूची – ५ 

(दफा ६ को िण्ड (क) सँग सम्बजन्धत) 

एक सेवाबाट अको सेवामा सरुवा वा बढजवा गदाश भनजशपने फाराम 

(क) सम्बजन्धत कमशचारीले भनजशपने वववरण फाराम 

१. कमशचारीको नाम ,थरिः    

२. िालको  

(क) पदिः 

(ि) सेवािः  

३. स्थायी िेगानािः     

४. िालको उमेरिः 

५. िाल कायशरत कायाशलयको नामिः  

६. समूि/उपसमूििः 

७. िेगानािः  

८. माधथल्लो शैजक्षक योग्यतािः 

९. ववशेष शैजक्षक योग्यतािः 

१०. सेवासम्बन्धी वववरण अनजभव प्रयोजनाथश कज नै ववशषे अनजभव िाधसल गरेको भए सो पधन वववरणमा 
स्पष्ट िजलाउने (धनयजजि परको प्रमाजणतप्रधत साथै पेश गनजशपनेछ। 

धस.नं. ववद्यालय ,
मिाववद्यालय ,
ववश्वववद्यालयका 
नाम र िेगाना 

िाधसल 
गरेको 

स्नातकोत्तर ,
स्नातक, 
प्रमाणपर 

उत्तीणश गरेको मजतय ववषयिरु कैवफयत 

ति वषश   
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११. सेवासम्बन्धी वववरण (अनजभव प्रयोजनाथश कज न ै ववशेष अनजभव िाधसल गरेको भए सो पधन 
वववरणमा स्पष्ट िजलाउने) धनयजजि परको प्रमाजणतप्रधत साथै पेश गनजशपनेछ। 

धस.नं. कायाशल
य 

दजाश / 
ति 

सेवा ,
समूि ,
उपसमूि 

धनयजजि 
धमधत 

स्थायी / 
अस्थायी 

प्रत्येक पदमा 
िाधसल गरेको 
अनजभव 

सरुवा ,
बढजवा वा 
छाडेको 
धमधत 

कैवफय
त 

        

 

 

 

१२. ताधलम (दक्षता/धसप प्रयोजनाथश): (कज न ववषयमा के कस्तो दक्षता वा ताधलम िाधसल गरेको 
िो सो वववरणमा स्पष्ट िजलाउने) प्रमाणपरको प्रमाजणत प्रधत साथै पेश गनजश पनेछ।  

धस.नं. ताधलम ठदने 
संस्थाको नाम र 
िेगाना 

ताधलम अवधध ताधलमको उत्तीणश 
भएको 

ताधलमको 
मजतय 
ववषयिरु 

कैवफ
यत 

देजि सम्म वकधसम ववषय ति वषश 
 

 

         

१३. सरुवा वा बढजवा िजन चािेको मजतय कारणिः 

सरुवा वा बढजवा िजन िोजेकोिः     कमशचारीको दस्तितिः 

(क) पदिः       नाम ,थरिः 

(ि) तििः        कायाशलयिः 

(ग) सेवािः       धमधतिः 

(घ)समूि , उपसमूििः      दायाँ औिाको छापिः  

(ि) अधधकृत तिको कमशचारीको िकमा सरुवा गरी धलने सेवा ,समूि वा उपसमूि सञ्चालन गने 
मन्रालयले र सिायक तिको िकमा सरुवा गरी धलन ेववभागीय प्रमजिले भने फारामिः 
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१. सरुवा/बढजवा गररनेिः 

(क) कायाशलयको नामिः    (ि) िेगानािः 

२.  सरुवाद्वारा पूधतश गनजशपने पदका वववरणिः 

(क) पदको नामिः    (ि) तििः 

(ग) सेवािः     (घ) समूि ,उपसमूििः 

३.  िाल सरुवा गररने सेवा,  समूि वा उपसमूि अन्तगशत सम्बजन्धत तिको दरबन्दी वववरणिः 

(क) िाल कायम दरबन्दी सङ्तयािः  (ि) पदपूधतश सङ्तयािः 

(ग) पद सङ्तयािः (घ) सोमध्ये स्थायी पदपधूतश गनश आयोगमा 
माग भैसकेको भए सो सङ्तयािः 

४. सो सेवा ,समूिमा कमशचारी अपयाशप्त भएको भन्न ेकारण सवितको पजष्याईिः 
५. िाल सेवा ,समूि वा उपसमूि पररवतशन गरी सरुवा वा बढजवा गरी ल्याउनजपने कमशचारीको 

दक्षता र ववशेषता प्रमाजणत गने आधारिरुिः 

६. सो पदका लाधग चाविने न्यूनतम शैजक्षक योग्यतािः 

७. सो पदमा रिी गनजशपने कायश वववरणिः 

८. सरुवा वा बढजवा गनश अनजमधत ठदने मन्रालय वा ववभागको नामिः 

९. अनजमधत परको सङ्तया र धमधतिः 

१०. सरुवा गरी ल्याउनजपने कारण सवितको पजष्याइँ: 

सरुवा गरी धलन े 

कायाशलयको छाप    सजचव / प्रमजि प्रशासकीय अधधकृतको दस्तितिः 

नाम ,थरिः 

दजाशिः 

कायाशलयिः- 

धमधतिः 
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अनजसूची - ६ 

(दफा ९ को उपदफा (१) को िण्ड (च) सँग सम्बजन्धत) 

ववभागीय कारवािीको परामशश माग गदाश भनजश पने फाराम 

1. कारवािीको लाधग प्रस्ताववत कमशचारीको, 
नाम, थरिः       कमशचारी सङ्केत नं. 
बाबज/आमाको नामिः     बाजेको नामिः 
पधत वा पत्नीको नामिः     तििः 
पदिः       सेवा/समूि/उपसमूििः 
शजरु धनयजजि धमधतिः 
िाईपाई आएको तलब ववृद्ध(ग्रडे) सङ्तयािः 
पाउन सक्ने अधधकतम तलब ववृद्ध(ग्रडे) सङ्तयािः 
िालको पदमा धनयजजि धमधतिः 
िाईपाई आएको तलब रकमिः 

 

2. ववभागीय कारबािी सम्बन्धी वववरण 

(क) प्रस्ताववत कारवािीको वववरणिः 
(१) कमशचारीले गरेको कसूरको छोटकरी वववरण र धनज उपर लगाइएको 

अधभयोगिः 
(सम्बजन्धत ऐन र धनयमको दफा र धनयम समेत उल्लेि गने) 

(२) प्रस्ताववत कारबािीको वववरणिः 
(सम्बजन्धत ऐन र धनयमको दफा र धनयम समेत उल्लेि गने) 

(ि)  यस अजघ ववभागीय कारबािी पाए/नपाएकोिः (पाएको भए ववषय िजलाउन)े 

(१) कज न कसूरमा सजाय पाएको िो, कसूरको प्रकृधत र धमधत समेत छोटकरीमा 
उल्लेि गनेिः 

(२) प्रचधलत कानूनको कज न दफासँग सम्बजन्धत अधभयोग लगाइएको िो, सो 
िजलाउनेिः 

(३) आयोगबाट परामशश धलएको भए कज न धमधतमा परामशश प्राप्त भएको िो, सो 
समेत िजलाउनेिः 



18 
 

3. यसै प्रकृधतको कसूरमा यस अजघ त्यस धनकाय अन्तगशतका अन्य कमशचारीलाई 
ववभागीय कारबािी गररएको भए सो िजलाउनेिः 

4. यसै कसूरमा संलग्न अन्य कमशचारी भए सो को वववरण र धनजिरु उपर लगाएको 
अधभयोग वा सजायको वववरणिः 

5. कारबािी गने अधधकारीकोिः 

नाम, थरिः       सेवा/समूि/उपसमूििः 

पदिः       शे्रणी/तििः 

कायाशलयिः 

6. फाइल पिाउने अधधकृतकोिः 

नाम, थरिः   

दस्तितिः 

पदिः        

कायाशलयिः 

धमधतिः 
 

 

 


