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प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ११२ बमोजिमप्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ११२ बमोजिम
माननीय प्रदेश प्रमखु समक्ष प्रसततु गररएकोमाननीय प्रदेश प्रमखु समक्ष प्रसततु गररएको

प्रदेश लोक सेवा आयोगकोप्रदेश लोक सेवा आयोगको
दोस्ो वार््कक प्रलतवेदनदोस्ो वार््कक प्रलतवेदन

यस प्रलतवेदनमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको यस प्रलतवेदनमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको 
२०७७ श्ावण १ गते देजख २०७८ आ्ाढ ३१ गते सममका२०७७ श्ावण १ गते देजख २०७८ आ्ाढ ३१ गते सममका

काम कारबाहीहरू समेरटएका छन ्।काम कारबाहीहरू समेरटएका छन ्।



प्रदेश प्रदेश लोक सेवा आयोगलोक सेवा आयोग
बागमती प्रदेशबागमती प्रदेश, , हेटौडाहेटौडा

लमलतः  २०७८-०६-१५

रव्यः आयोगको रव्यः आयोगको दोस्ो वार््कक प्रलतवेदन प्रसततु गररएकोदोस्ो वार््कक प्रलतवेदन प्रसततु गररएको ।।

माननीय प्रदेश प्रमखुजययू,
प्रदेश प्रमखुको काया्कलय
बागमती प्रदेश, हेटौंडा ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ११२ बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले 
आल््कक व््क २०७७/०७८ मा समपादन गरेका काम-कारबाहीहरूको दोश्ो वार््कक प्रलतवेदन 
प्रसततु गररएको छ ।

       भवदीयभवदीय,

सरेुश मान शे्ष्ठसरेुश मान शे्ष्ठ
अधयक्षअधयक्ष

सदुश्कन प्रसाद ढकालसदुश्कन प्रसाद ढकाल
सदसयसदसय

 शलम्कला नेउपाने शलम्कला नेउपाने
सदसयसदसय

भोला दाहालभोला दाहाल
लनलमत्त सजिवलनलमत्त सजिव



सरेुश मान शे्ष्ठसरेुश मान शे्ष्ठ
अधयक्षअधयक्ष

सदुश्कन प्रसाद ढकालसदुश्कन प्रसाद ढकाल
सदसयसदसय

 शलम्कला नेउपाने शलम्कला नेउपाने
सदसयसदसय

भोला दाहालभोला दाहाल
लनलमत्त सजिवलनलमत्त सजिव

प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदालिकारीहरूप्रदेश लोक सेवा आयोगका पदालिकारीहरू







1. 1. आयोगको गठन आयोगको गठन 
 नेपालको संरविानको िारा २४४ को उपिारा (१) मा प्रतयेक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा 

आयोग रहनेछ भन्े वयवस्ा रहेको छ । संघीय सरकारको प्रदेश लोक सेवा आयोग 
(आिार र मापदणड लनिा्करण) ऐन, २०७५ बमोजिमको आिार र मापदणडलाई आतमसात 
गददै आयोगको गठन, काम, कत्कवय, अलिकार र काय्करवलिका समबनिमा वयवस्ा गन्क 
प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाबाट लमलत २०७६ 
साल भाद्र २८ गते पाररत भई प्रदेश प्रमखुबाट लमलत २०७६ साल असोि २८ गते 
प्रमाणीकरण भएको हो ।

 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा (४) बमोजिम २०७६ साल मङ् लसर 
२ गते अधयक्षको लनयजुतिसँगै प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन भएको हो । लमलत 
२०७६ साल माघ ६ गते २ िना सदसयहरूको लनयजुति सँगै आयोगले पयूण्कता पाएको 
हो ।

2. 2. आयोगको आयोगको कामकाम, कत्कवय र अलिकारकत्कवय र अलिकार
 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा १० मा वयवस्ा भए बमोजिम 

आयोगको प्रमुख काम, कत्कवय र अलिकार लनमनअनुसार रहेको छः
1. प्रदेश लनिामती सेवा, प्रदेश अनय सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत संस्ाको सेवा, 

स्ानीय सरकारी सेवा वा स्ानीय तहको सङ्गठठत संस्ाको सेवाको पदमा 
लनयजुतिका लालग उपयतुि उममेदवार छनौट गन्क परीक्षा सञ्ालन गनु्क आयोगको 
कत्कवय हनेुछ ।

2. प्रदेश प्रहरी सेवा र प्रदेश अनसुनिान बयरुोको पदपयूलत्कका लालग ललइने ललजखत 
परीक्षा आयोगले सञ्ालन गननेछ ।

3. प्रदेश लनिामती सेवा, प्रदेश अनय सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत संस्ाको सेवा, 
स्ानीय सरकारी सेवा वा स्ानीय तहको सङ्गठठत संस्ाको सेवामा स्ायी लनयजुति 
गदा्क आयोगको परामश्क ललन ुपननेछ ।

4. प्रदेश सरकार वा स्ानीय तहबाट लनवजृत्तभरण पाउने पदमा आयोगको परामश्क 
रवना स्ायी लनयजुति गररने छैन ।

काय्ककारी सारांशकाय्ककारी सारांश
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5. देहायका रव्यमा आयोगको परामश्क ललन ुपननेछः-
क.  प्रदेश लनिामती सेवा, प्रदेश अनय सरकारी सेवाको पद र स्ानीय सरकारी 

सेवाको पदमा छ मरहनाभनदा बढी समयका लालग लनयजुति गदा्क उममेदवारको 
उपयतुिताको रव्यमा,

ख. प्रदेश लनिामती सेवा, प्रदेश अनय सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत संस्ाको सेवा 
र स्ानीय सरकारी सेवा त्ा स्ानीय तहको सङ्गठठत संस्ाको सेवाको पदमा 
कम्किारीको सेवा, सत्क समबनिी कानयूनको रव्यमा,

ग. प्रदेश लनिामती सेवा, प्रदेश अनय सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत संस्ाको सेवा 
र स्ानीय सरकारी सेवा त्ा स्ानीय तहको सङ्गठठत संस्ाको सेवाको पदमा 
लनयजुति,बढुवा र रवभागीय कारवाही गदा्क अपनाउन ुपनने लसद्धानतको रव्यमा,

घ. प्रदेश प्रहरी सेवा र प्रदेश अनसुनिान बयरुोको पदमा लनयजुति त्ा बढुवा गदा्क 
अपनाउन ुपनने लसद्धानतको रव्यमा,

ङ. कुनै एक प्रकारको प्रदेश लनिामती सेवा वा स्ानीय सरकारी सेवाको पदबाट 
अकको प्रकारको प्रदेश लनिामती सेवा वा स्ानीय सरकारी सेवाको पदमा वा 
प्रदेश अनय सरकारी सेवाबाट प्रदेश लनिामती सेवा वा स्ानीय सरकारी 
सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गदा्क वा सेवा पररवत्कन वा स्ानानतरण गदा्क 
उममेदवारको उपयतुिताको रव्यमा,

ि. आयोगको परामश्क ललन ुनपनने अवस्ाको पदमा बहाल रहेको कम्किारीलाई 
आयोगको परामश्क ललनपुनने अवस्ाको पदमा स्ायी सरुवा वा बढुवा गनने 
रव्यमा,

छ. प्रदेश लनिामती सेवा, प्रदेश अनय सरकारी सेवा वा स्ानीय सरकारी सेवाको 
कम्किारीलाई ठदइने रवभागीय सिायको रव्यमा ।

३. ३. आयोगको काय्कसमपादनका कानयूनी आिारहरूआयोगको काय्कसमपादनका कानयूनी आिारहरू
 आयोगले आफनो काय्कसमपादनको लसललसलामा हाल प्रिललत मखुय कानयून एवम ्

काय्करवलिहरूको सयूिी देहाय अनुसार छः
	 नेपालको संरविान
	प्रदेश लोक सेवा आयोग (आिार र मापदणड लनिा्करण) ऐन, २०७५
	कम्किारी समायोिन ऐन, २०७५
	 लनिामती सेवा ऐन, २०४९ त्ा लनिामती सेवा लनयमावली, २०५०
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	प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ त्ा प्रदेश लोक सेवा आयोग लनयमावली, 
२०७६

	नेपाल सवास्थय सेवा ऐन, २०५३ त्ा नेपाल सवास्थय सेवा लनयमावली, २०५५
	स्ानीय सरकार सञ्ालन ऐन, २०७४
	सङ्घ, प्रदेश र स्ानीय तह (समनवय त्ा अनतरसमबनि) ऐन, २०७७
	 रवलभन् सेवा, समयूह सञ्ालन समबनिी प्रिललत ऐन त्ा लनयमावलीहरू
	प्रदेश सशुासन केनद्र (स्ापना त्ा काय्कसञ्ालन) आदेश, २०७७
	प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदालिकारी एवं दक्ष/रवज्ञ र कम्किारीहरूको आिारसंरहता, 

२०७६
	प्रदेश लोक सेवा आयोगका समय–समयका लनण्कयहरू
	प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट प्रलतपाठदत रवलभन् लसद्धानतहरू
	प्रदेश लोक सेवा आयोगको काय्कसमपादनसँग समबजनित ऐन, लनयम र लनदने जशकाहरू।

4. आयोगबाट काय्कसमपादन हुँदा अवलमबन गररने लसद्धानतहरू4. आयोगबाट काय्कसमपादन हुँदा अवलमबन गररने लसद्धानतहरू
 आयोगले योगयताको लसद्धानत, गोपनीयताको लसद्धानत, सवचछताको लसद्धानत, लनषपक्षताको 

लसद्धानत, समावेजशताको लसद्धानत, समान अवसरको लसद्धानत, ठविअनि लसद्धानत, पररिय-
शयूनयताको लसद्धानत र असंलगनताको लसद्धानतलाई आफनो प्रमखु काय्कसमपादनको 
लसद्धानतको रूपमा अपनाउँदै आएको छ ।

5. लनरीक्षण5. लनरीक्षण
 संरविान, ऐन, लनयमावली र प्रिललत कानयून त्ा आयोगले समय समयमा तोकेको 

काय्करवलि र सत्कबमोजिम लनयजुति, बढुवा र रवभागीय कारबाही भएको छ, छैन भन्े 
समबनिमा आयोगले प्रदेश सरकारका रवलभन् मनत्ालय, लनदनेशनालय र काया्कलय, 
स्ानीय तह, प्रदेश अनय सरकारी सेवा सञ्ालन गनने लनकाय, प्रदेश सङ्गठठत संस्ा र 
स्ानीय तहको सङ्गठठत संस्ाको लनरीक्षण गनु्क पनने कानयूनी वयवस्ा रहेको छ ।

6. आयोगबाट समपादन भएका कामहरू 6. आयोगबाट समपादन भएका कामहरू 
 यो आल््कक व््कमा आयोगबाट समपादन भएका मखुय मखुय काय्कहरूको फेहररसत 

लनमनबमोजिम रहेको छः
•	 प्रदेश सशुासन केनद्र र प्रदेश लोक सेवा आयोगबीिको समबनि
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•	 प्रदेश सरकारका ररति दरबनदीमा पदपयूलत्क गनने समबनिी बैठक
•	 वार््कक पदपयूलत्क काय्कताललका २०७७।०७८ प्रकाशन
•	 वार््कक काय्कताललका प्रकाशन समबनिमा मा. मखुयमनत्ीसँग बैठक
•	 सङ्गठन त्ा वयवस्ापन सभनेक्षण सलमलतको सदसयमा प्रदेश लोक सेवा आयोग
•	 प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश नं. २ का पदालिकारीसँगको बैठक
•	 प्रदेश लोक सेवा आयोगको ऐलतहालसक रवज्ञापन 
•	 दरखासत फाराम सङ्कलन र सवीकृलत वयवस्ापन 
•	 बागमती प्रदेशका माननीय मखुयमनत्ीको आयोगमा लनरीक्षण भ्रमण
•	 प्रदेश लोक सेवा आयोग, लजुमबनी प्रदेशका पदालिकारीसँगको बैठक
•	 प्रदेश नं. २ र लजुमबनी प्रदेशका प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूका कम्किारीसँगको 

बैठक
•	 बारहरी जिललाका परीक्षा्थीहरूलाई होटल र सवारी सािनबाट हेटौँडामा ठगी 

भएको गनुासो 
•	 प्रदेश नं. १ का पदालिकारीसँगको बैठक
•	 अजखतयार दरुूपयोग अनसुनिान आयोगको ३०औ ँस्ापना ठदवसको काय्कक्रममा 

सहभालगता
•	 ललजखत परीक्षा सञ्ालन समबनिी अलभमखुीकरण काय्कक्रम
•	 लोक सेवा आयोगहरूको ठविठदवसीय प्र्म रार्रिय सममेलन
•	 प्रदेश लोक सेवा आयोगको परहलो ललजखत परीक्षाको नलतिा प्रकाशन
•	 आयोगबाट रवज्ञापन भई रवलभन् कारण स्लगत भएका परीक्षाहरु
•	 लनयजुति र बढुवा प्ररक्रया सचयाउने समबनिी लनण्कय
•	 प्रदेश त्ा स्ानीय तहहरूलाई धयानाक््कणसरहतको पररपत्
•	 मदन भणडारी सवास्थय रवज्ञान प्रलतष्ठानका ऐन कानयूनसमबनिमा मा. मखुयमनत्ीसँग 

बैठक
•	 लोक सेवा आयोगको माननीय अधयक्ष मािव प्रसाद रेगमीलाई बिाई त्ा 

शभुकामना ज्ञापन

7. आयोगले जिममेवारी लनवा्कहमा देखेका कठठनाइहरू7. आयोगले जिममेवारी लनवा्कहमा देखेका कठठनाइहरू
 आयोगले जिममेवारी लनवा्कहमा लनमनबमोजिमका कठठनाइहरू अनभुयूत गरेको छः
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•	•	 आयोगमा कम्किारीको कमीःआयोगमा कम्किारीको कमीः
 प्रदेश सरकारबाट सवीकृत अस्ायी दरबनदी अनसुार प्रदेश लोक सेवा आयोगको 

काया्कलयमा सवीकृत दरबनदी कुल ४९ िना भएता पलन िममा १८ िना कम्किारीबाट 
काया्कलय वयवस्ापन गररएको। सवीकृत अस्ायी दरबनदीको ३६.७ प्रलतशत मात् 
कम्किारीले आयोगको गहन काय्क सहि रहसाबबाट समपादन गन्क कठठनाइ भइरहेको 
छ। 

•	•	 भौलतक पयूवा्किारको अभावभौलतक पयूवा्किारको अभाव: 

 आयोगको रक्रयाकलाप र कामको प्रकृलत अनसुार भाडाको भवन अपया्कप्त मातै् 
होइन उपयतुि पलन नहनेु हुँदा आयोगको आफनै भवन आवशयक देजखनछ। 
आयोगको लालग पया्कप्त कोठा र सरुक्षा अलतनै महतवपयूण्क हनुछ। यस तफ्क  प्रदेश 
सरकारले पया्कप्त िासो राख् ुपनने देजखनछ। 

•	•	 सवारी सािन र पाररश्लमक सरुविासवारी सािन र पाररश्लमक सरुविा
 नलतिामखुी काय्कसमपादनको रहसाबबाट सफल यस प्रदेश लोक सेवा आयोगमा 

अनय प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको तलुनामा सवारी सािनहरू र पदालिकारीको 
पाररश्लमकको अवस्ा सबैभनदा कम छ। आयोगको काय्कबोझ र काय्क प्रकृलतका 
आिारमा परीक्षा सामाग्ी ढुवानी त्ा यातायातका लालग सवारी सािनको अभाव 
रहेको छ। आयोगका दईु पदालिकारीहरूलाई हालसमम सरकारी सवारी सािन 
उपलबि गराउन सरकएको छैन।  

•	•	 सममालनत सवकोचि अदालत र उचि अदालतमा फैसलामा रढलाससुतीःसममालनत सवकोचि अदालत र उचि अदालतमा फैसलामा रढलाससुतीः
 उिरुी परेपलछ रोरकएका परीक्षाहरूबाट प्रदेश सरकार र स्ानीय तहमा दरबनदी 

पयूलत्क हनु सकेको छैन। लामो समयसमम फैसला नहुँदा िनताले प्राप्त गनु्कपनने 
सेवा सरुविामा कम्किारीको अभावको कारण प्रतयक्ष असर परररहेको छ िसबाट 
सरकारको काय्क समपादनमा सकरातमक प्रभाव परेको छैन।

•	 	•	 	 नीलतगत अनयौलनीलतगत अनयौल 

 प्रदेश लनिामती सेवा ऐन लनयमको अभावमा प्रदेश सरकारमा काय्करत कम्किारीहरूको 
वजृत्त रवकासमा प्रलतकयू ल प्रभाव परेको छ। रवगत ४ व््क देजख बढुवाको प्ररक्रया 
अवरुधद रहेको छ। प्रिललत काननु बमोजिम आयोगले परीक्षा सञ्ालन गदा्क 
प्रदेशमा ररति रहेका अलिकृत तहका परीक्षाहरू उपर नयारयक प्रश्नहरू समेत 
उठठरहेका छन ्।
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•	•	 ररति पदहरू लकुाउने प्रवजृत्त ररति पदहरू लकुाउने प्रवजृत्त 
 आयोगको वार््कक काय्कताललका बमोजिम गत आल््कक व््कमा ११९ वटा स्ानीय 

तहहरूमधये ६२ वटा स्ानीय तहहरूले मातै् ररति पदहरू पदपयूलत्कका लालग माग 
गरी पठाएका ल्ए। केही स्ानीय तहहरू ररति पदपदपयूलत्कका लालग माग पठाउने 
रव्यमा अनदुार देजखएका छन।् प्रदेश सरकार मातहतका बहसुङखयक लनकायहरू 
(मनत्ालय) बाट गत व््क पदपयूलत्कका लालग िासो देखाइएन ।

•	•	 काठमाडौंमा आयोगको सलुबिासमपन् काया्कलय भवन अलनवाय्ककाठमाडौंमा आयोगको सलुबिासमपन् काया्कलय भवन अलनवाय्क
 खासगरी परीक्षा्थीहरूको सहिता र दक्षरवज्ञहरूको सेवाको गणुसतर कायम 

गन्कका लालग काठमाडौंमा आयोगको सलुबिासमपन् काया्कलय भवन अलनवाय्क नै 
भएको छ। 

8. सझुावहरू:8. सझुावहरू:
1. कम्किारी समायोिन ऐन, २०७५ को दफा १२ मा "प्रदेश वा स्ानीय तहको 

सेवाको लालग दफा ३ बमोजिम कायम गररएको दरबनदीमा दफा ६ र ७ बमोजिम 
समायोिन गदा्क समेत तयसतो दरबनदी पयूरा हनु नसकेमा समबजनित प्रदेश वा 
स्ानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपयूलत्कको लालग अनरुोि गरी पठाउन ु
पनने" भन्े सपष्ट वयवस्ालारइ् प्रदेश सरकार र स्ानीय तहहरूले अनसुरण गरी 
पदपयूलत्कको काय्कलाई हालसमम नपठाएका प्रदेशका मनत्ालयहरू र स्ानीय तहले 
ततकाल अजघ बढाउन ुपनने ।

2. कम्किारी समायोिन ऐन, २०७५ को दफा १२ को वयवस्ा बमोजिम प्रदेश 
लनिामती सेवा ऐनको वयवस्ा नभएकै कारणबाट ररति पदहरूमा खलुा 
प्रलतयोलगताबाट पदपयूलत्क गन्क बािा नपनने भएको हुँदा प्रदेश सरकारका लालग आवशयक प्रदेश सरकारका लालग आवशयक 
पनने कम्किारीहरूपनने कम्किारीहरू समबजनित मनत्ालयहरूबाट लनठद्कष्ट गरी लनयमानसुार पदपयूलत्कका 
लालग आयोगमा माग गरी पठाउन ुपनने।

3. प्रदेश लनिामती सेवाका कम्किारीहरूको सेवा सत्क समबनिी कानयून (प्रदेश लनिामती 
सेवा ऐन) तिु्कमा हनु नसकदा स्ानीय तहमा काय्करत कम्किारीहरूको वजृत्त रवकासमा 
प्रलतकयू ल असर पनु्कको सा्ै लनिामती सेवाका रवलभन् सेवा समयूहका कम्किारीहरूको 
प्रशासलनक काय्कमा समेत कठठनाइ उतपन् भएकोले प्रदेश लनिामती सेवा ऐन त्ा 
लनयमावली र स्ानीय तह कम्किारी वयवस्ापन समबनिी कानयूनहरू तियू्कमा गनने 
काम य्ाशकय िाँडो समपन् गन्क प्रदेश सरकारको धयानाक््कण हनु ुपनने ।

4. प्रदेश सरकारबाट य्ा समयमा आयोगको सवीकृत दरबनदी अनसुारको िनशजति 
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आपयूलत्कको लालग सहयोग गनु्क पनने ।
5. प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बमोजिम आयोगले प्रदान गरेको परामश्कको 

सबै सरोकारवाला लनकायहरूले पालना गनु्कपनने ।
6. प्रदेश सरकार र सबै स्ानीय तहहरूले ६ मरहनाभनदा बढी अवलिको लालग 

अस्ायी पदपयूलत्क गदा्क प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बमोजिम आयोगको 
परामश्क ललनपुनने वयवस्ालाई कडाइका सा् पालना गनने ।

7. प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ ले प्रदेशको राििानीमा एक केनद्रीय 
काया्कलय रहने र आवशयकतानसुार शाखा काया्कलय स्ापना गन्क सरकने वयवस्ा 
गरेको त्ा रवज्ञ उपलबिताको अवस्ा र परीक्षा सञ्ालनको गामभीय्कता समेतलाई 
दृरष्टगत गदा्क काठमाडौं उपतयका लभत् आयोगको एउटा शाखा काया्कलय स्ापना 
गनु्कपनने ।

8. आयोगका अधयक्ष त्ा सदसयहरूको मया्कदाक्रम सबै संवैिालनक लनकायहरूका 
प्रमखु आयतुि, अधयक्ष, आयतुि र सदसयको मया्कदाक्रम भनदा पलछ लगतै्त मया्कदाक्रम 
१२ मा राख् ुपनने । 
•	 नेपाल सरकारले २०७६ वैशाख १६ गते लनिा्करण गरेको मया्कदाक्रम अनसुार 

लोक सेवा आयोगका अधयक्षको मया्कदाक्रम नेपाल सरकारका मखुय सजिवको 
मया्कदाक्रम भनदा माल् राजखएको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगका अधयक्षको 
मया्कदाक्रम नेपाल सरकारको सजिव (रािपत्ारङ्कत रवजशष्ट शे्णी) भनदा तल 
राजखएको छ। नेपाल सरकारको सजिव (रािपत्ारङ्कत रवजशष्ट शे्णी) को पदमा 
लनवतृ्त भइसकेको वयजतितवलारइ् प्रदेश लोक सेवा आयोगका अधयक्षको पदमा 
लनयजुति गरी मया्कदाक्रममा प्रहरी अलतररति महालनरीक्षक सरहको मया्कदाक्रममा 
राखेको अवस्ा अलमलदो देजखएको । तस््क प्रदेश लोक सेवा आयोगका 
अधयक्ष र सदसयहरूको योगयता, लनयजुति, प्ररक्रया, प्रलतष्ठा त्ा जिममेवारीको 
दृरष्टकोणले यसमा पररमाि्कन गरी उति मया्कदाक्रम १२ मा संवैिालनक 
लनकायका सदसय त्ा आयतुिको पलछ लगतै्त राख् ुपनने । 

•	•	 लोक सेवा आयोगहरूको ठविठदवसीय प्र्म रार्रिय सममेलनलोक सेवा आयोगहरूको ठविठदवसीय प्र्म रार्रिय सममेलनबाट लोक सेवा 
आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगका अधयक्ष त्ा सदसयहरूको मया्कदाक्रम 
समबनिी वयवस्ा प्रिललत कानयूनी वयवस्ा, लनयजुति र बखा्कसतको प्ररक्रया 
त्ा वहन गनु्कपनने जिममेवारी समेतलाई दृरष्टगत गरी पनुरावलोकन गन्क नेपाल 
सरकार समक्ष माग गनने समेतको लनण्कय गररएको ल्यो।
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१.१  अायोगको गठन १.१  अायोगको गठन 

 नेपालको संरविानको िारा २४४ को उपिारा (१) मा प्रतयेक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा 
आयोग रहनेछ भन्े वयवस्ा रहेको छ। संघीय सरकारको प्रदेश लोक सेवा आयोग 
(आिार र मापदणड लनिा्करण) ऐन, २०७५ बमोजिमको आिार र मापदणडलाई आतमसात 
गददै आयोगको गठन, काम, कत्कवय, अलिकार र काय्करवलिका समबनिमा वयवस्ा गन्क 
प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाबाट लमलत २०७६ 
साल भाद्र २८ गते पाररत भई प्रदेश प्रमखुबाट लमलत २०७६ साल असोि २८ गते 
प्रमाणीकरण भएको हो। प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा (४) बमोजिम 
२०७६ साल मङ् लसर २ गते अधयक्षको लनयजुतिसँगै प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन 
भएको हो। लमलत २०७६ साल माघ ६ गते २ िना सदसयहरूको लनयजुतिसँगै आयोगले 
पयूण्कता पाएको हो।

१.२१.२    आयोगको कामआयोगको काम, कत्कवय र अलिकारकत्कवय र अलिकार

 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा १० मा वयवस्ा भए बमोजिम 
आयोगको काम, कत्कवय र अलिकारलनमन अनुसार रहेको छः
1. प्रदेश लनिामती सेवा, प्रदेश अनय सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत संस्ाको सेवा, 

स्ानीय सरकारी सेवा वा स्ानीय तहको सङ्गठठत संस्ाको सेवाको पदमा 
लनयजुतिका लालग उपयतुि उममेदवार छनौट गन्क परीक्षा सञ्ालन गनु्क आयोगको 
कत्कवय हनेुछ।

2. प्रदेश प्रहरी सेवा र प्रदेश अनसुनिान बयरुोको पदपयूलत्कका लालग ललइने ललजखत 
परीक्षा आयोगले सञ्ालन गननेछ।

3. प्रदेश लनिामती सेवा, प्रदेश अनय सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत संस्ाको सेवामा, 
स्ानीय सरकारी सेवा वा स्ानीय तहको सङ्गठठत संस्ाको सेवामा स्ायी लनयजुति 
गदा्क आयोगको परामश्क ललन ुपननेछ।

4. प्रदेश सरकार वा स्ानीय तहबाट लनवजृत्तभरण पाउने पदमा आयोगको परामश्क 
रवना स्ायी लनयजुति गररने छैन।

5. देहायका रव्यमा आयोगको परामश्क ललन ुपननेछः-
1. प्रदेश लनिामती सेवा, प्रदेश अनय सरकारी सेवाको पद र स्ानीय सरकारी 

आयोगको गठन र काय्क क्षेत्आयोगको गठन र काय्क क्षेत्

पररचछेदपररचछेद !
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सेवाको पदमा छ मरहनाभनदा बढी समयका लालग लनयजुति गदा्क उममेदवारको 
उपयतुिताको रव्यमा,  

2. प्रदेश लनिामती सेवा, प्रदेश अनय सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत संस्ाको सेवा 
र स्ानीय सरकारी सेवा त्ा स्ानीय तहको सङ्गठठत संस्ाको सेवाको पदमा 
कम्किारीको सेवा, सत्क समबनिी कानयूनको रव्यमा,

3. प्रदेश लनिामती सेवा, प्रदेश अनय सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत संस्ाको सेवा 
र स्ानीय सरकारी सेवा त्ा स्ानीय तहको सङ्गठठत संस्ाको सेवाको पदमा 
लनयजुति,बढुवा र रवभागीय कारबाही गदा्क अपनाउन ुपनने लसद्धानतको रव्यमा,

4. प्रदेश प्रहरी सेवा र प्रदेश अनसुनिान बयरुोको पदमा लनयजुति त्ा बढुवा गदा्क 
अपनाउन ुपनने लसद्धानतको रव्यमा,

5. कुनै एक प्रकारको प्रदेश लनिामती सेवा वा स्ानीय सरकारी सेवाको पदबाट 
अकको प्रकारको प्रदेश लनिामती सेवा वा स्ानीय सरकारी सेवाको पदमा वा 
प्रदेश अनय सरकारी सेवाबाट प्रदेश लनिामती सेवा वा स्ानीय सरकारी 
सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गदा्क वा सेवा पररवत्कन वा स्ानानतरण गदा्क 
उममेदवारको उपयतुिताको रव्यमा,

6. आयोगको परामश्क ललन ुनपनने अवस्ाको पदमा बहाल रहेको कम्किारीलाई 
आयोगको परामश्क ललनपुनने अवस्ाको पदमा स्ायी सरुवा वा बढुवा गनने 
रव्यमा,

7. प्रदेश लनिामती सेवा, प्रदेश अनय सरकारी सेवा वा स्ानीय सरकारी सेवाको 
कम्किारीलाई ठदइने रवभागीय सिायको रव्यमा।

6. आयोगले आफनो काम, कत्कवय र अलिकार मधये कुनै काम, कत्कवय र 
अलिकार आयोगको अधयक्ष वा कुनै सदसय वा प्रदेश सरकारको कम्किारीलाई 
तोरकएको सत्कको अिीनमा रही प्रयोग त्ा पालना गनने गरी प्रतयायोिन गन्क 
सकनेछ।

7. आयोगको अनय काम, कत्कवय र अलिकार प्रदेश कानयून बमोजिम हनेुछ।

१.३१.३    प्रलतवेदनप्रलतवेदन

 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ११२ र प्रदेश लोक सेवा आयोग 
लनयमावली, २०७६ को लनयम ५४ मा आयोगले आफयू ले गरेको काम कारबाहीको 
वार््कक प्रलतवेदन आल््कक व््क समाप्त भएको लमलतले तीन मरहनालभत् प्रदेश प्रमखु समक्ष 
पेश गनु्क पननेछ भन्े वयवस्ा भए बमोजिम आयोगले यो प्रलतवेदन तयार गरेको छ।
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२.१  संस्ागत प्रबनि२.१  संस्ागत प्रबनि
२.१.१२.१.१  संरविानसंरविान

 नेपालको संरविानको भाग २३, िारा २४४ मा गररएको वयवस्ा बमोजिम संघीय 
संसदले प्रदेश लोक  सेवा आयोगको गठन, काम, कत्कवय र अलिकार समबनिी 
आिार र मापदणड लनिा्करण गरी प्रदेश लनिामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अनय 
सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत संस्ाको सेवा, स्ानीय सरकारी सेवा त्ा स्ानीय 
तहको सङ्गठठत संस्ाको पदमा उपयतुि उममेदवारको छनौटमा सवचछता त्ा 
लनषपक्षता कायम गरी योगयता प्रणालीलाई प्रवद्ध्कन गददै साव्किलनक प्रशासनलाई 
सक्षम, सदुृढ र सेवामखुी बनाउने समबनिमा वयवस्ा गरेको छ। 

२.१.२२.१.२  कानयूनहरूकानयूनहरू

 आयोगले आफनो काय्कसमपादनको लसललसलामा हाल प्रिललत मखुय कानयून एवम ्
काय्करवलिहरूको सयूिी देहाय अनुसार छः

	 नेपालको संरविान
	प्रदेश लोक सेवा आयोग (आिार र मापदणड लनिा्करण) ऐन, २०७५
	कम्किारी समायोिन ऐन, २०७५
	 लनिामती सेवा ऐन, २०४९ त्ा लनिामती सेवा लनयमावली, २०५०
	प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ त्ा प्रदेश लोक सेवा आयोग लनयमावली, 

२०७६
	 नेपाल सवास्थय सेवा ऐन, २०५३ त्ा नेपाल सवास्थय सेवा लनयमावली, 

२०५५
	स्ानीय सरकार सञ्ालन ऐन, २०७४
	सङ्घ, प्रदेश र स्ानीय तह (समनवय त्ा अनतरसमबनि) ऐन, २०७७
	 रवलभन् सेवा, समयूह सञ्ालन समबनिी प्रिललत ऐन त्ा लनयमावलीहरू
	प्रदेश सशुासन केनद्र (स्ापना त्ा काय्क सञ्ालन) आदेश, २०७७
	प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदालिकारी एवं दक्ष/रवज्ञ र कम्किारीहरूको 

आिारसंरहता, २०७६
	प्रदेश लोक सेवा आयोगका समय–समयका लनण्कयहरू
	प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट प्रलतपाठदत रवलभन् लसद्धानतहरू
	प्रदेश लोक सेवा आयोगको काय्कसमपादनसँग समबजनित ऐन, लनयम र 

लनदने जशकाहरू।

आयोगको काय्कसमपादनका आिारहरूआयोगको काय्कसमपादनका आिारहरू

पररचछेदपररचछेद @
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२.२ सङ्गठनातमक संरिना र काय्कक्षेत् २.२ सङ्गठनातमक संरिना र काय्कक्षेत् 

 स्ापनाको सरुुवाती िरण भएको हनुाले आयोग समक्ष संरिनागत र मानव संशािन 
पररपयूलत्क गनने िनुौती खडा भएको छ। ऐनले गरेको वयवस्ा बमोजिम आयोगको मखुय 
काया्कलय बागमती प्रदेशको राििानी हेटौँडामा स्ापना गररएको छ। आयोगको काय्क 
सञ्ालन गनने प्रयोिनको लालग समयक्रममा प्रदेशका अनय जिललाहरूमा पलन शाखा 
काया्कलयहरू स्ापना गररने छ। प्रदेश सरकार अनतग्कतका काया्कलयहरूको सङ्गठन 
त्ा वयवस्ापन सभनेक्षण गनने काय्क समपन् गरे बमोजिम आयोगको दरबनदी ४९ िना 
लनिा्करण भएको छ। तर यो सङ्गठन त्ा वयवस्ापन सभनेक्षण सममालनत सवकोचि 
अदालतमा रविारािीन छ।

 बागमती प्रदेश सरकारबाट सवीकृत आयोगको अस्ायी सङ्गठन संरिना र दरबनदी 
बमोजिम आयोगमा ११औ ंतहको अलिकृत सजिव रहने वयवस्ा सरहत कुल ४९ िनाको 
दरबनदी कायम गररएको छ। आयोगको सङ्गठन संरिना र दरबनदी समबनिी रवसततृ 
रववरण अनसुयूिी १ मा उललेख गररएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ 
बमोजिम बागमती प्रदेश अनतग्कत रहेका लबलभन् मनत्ालय त्ा लनकायहरू, स्ानीय 
तहहरू, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अनसुनिान बयरुो, प्रदेश सङ्गठठत संस्ाको सेवा  र 
स्ानीय तहको सङ्गठठत संस्ाको सेवामा पदपयूलत्क गननेकाय्कक्षेत् रहेको छ।

२.३२.३    आयोगबाट काय्कसमपादन हुँदा अवलमबन गररने लसद्धानतहरूआयोगबाट काय्कसमपादन हुँदा अवलमबन गररने लसद्धानतहरू
२.३.१२.३.१  योगयताको लसद्धानत योगयताको लसद्धानत (Principle of Merit)

 उतकृष्ट काय्कसमपादन गन्क सकने ज्ञान, सीप, क्षमता, योगयता र दक्षताका आिारमा 
अबबल हनेु उममेदवारलाई स्ायी लनयजुतिका लालग लसफाररस गररनछ।  

२.३.२२.३.२  गोपनीयताको लसद्धानत गोपनीयताको लसद्धानत (Principle of Confidentiality)

 आयोगले तोकेका रव्यहरू बाहेक आयोगबाट सञ्ालन हनेु परीक्षा समबनिी सबै 
काय्कहरूमा गोपलनयता कायम गररनछ।

२.३.३२.३.३  सवचछताको लसद्धानत सवचछताको लसद्धानत (Principle of Fairness)

 रवश्वसनीयता, उत्तरदारयतव, िवाफदेहीता, जिममेवारी, इमानदाररता र वैज्ञालनक 
वयवस्ापनका माधयमबाट आयोगका रक्रयाकलापहरू सञ्ालन गररनछन।्

२.३.४ लनषपक्षताको लसद्धानत २.३.४ लनषपक्षताको लसद्धानत (Principle of Impartiality)

 ललजखत त्ा मौजखत परीक्षामा प्रलतसपिा्क गराई भनसनु त्ा दबाब िसता 
रक्रयाकलापलाई असवीकार गददै रवना भेदभाव आयोगका सबै रक्रयाकलापमा 
लनषपक्षता कायम गररनछ।
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२.३.५२.३.५  समावेशीताको लसद्धानत समावेशीताको लसद्धानत (Principle of Inclusiveness)

 पदपयूलत्कका लालग आयोगमा माग भई आएका पदहरू राजयको समावेशीकरण नीलत 
बमोजिम प्रलतशत लनिा्करण गरी समबजनित समयूहका उममेदवार बीि मात् प्रलतसपिा्क 
गराई पदपयूलत्क गररनछ।

२.३.६ समान अवसरको लसद्धानत २.३.६ समान अवसरको लसद्धानत (Principle of Equal Opportunity)

 योगयता पगेुका सबै समभावय नेपाली नागररकहरूलाई कानयून बमोजिम खलुा एवम ्
समावेशी रवलिबाट परीक्षामा सहभागी गराई प्रलतसपिा्कतमक माधयमबाट छनौट हनेु 
समान अवसर प्रदान गररनछ।

२.३.७ ठविअनि लसद्धानत २.३.७ ठविअनि लसद्धानत (Principle of Double Blind)

 पदालिकारी, रवज्ञ वा कम्किारीलाई परीक्षाको रवलभन् िरणहरूमधये एक िरणमा 
मातै् संलगन गराइनछ। परहलो कोलडङमा संलगन वयजति दोस्ो कोलडङमा सहभागी 
हनु नसकने वयवस्ा गररनछ। एक शाखा वा महाशाखाको काममा अकको शाखा 
वा महाशाखाको पहुँि नहनेु गरी काय्कवयवस्ा लमलाइएको हनुछ।

२.३.८ पररिय शयूनयताको २.३.८ पररिय शयूनयताको लसद्धानत लसद्धानत (Principle of Identity Masking)

 ललजखत परीक्षा सरकएपलछ आयोगले उत्तरपजुसतका परीक्षण गराउन ु अगावै 
उममेदवारले उत्तरपजुसतकामा लेखेको सबै वयजतिगत रववरणहरूलाई दोहोरो कोलडङ 
गरी उत्तर पजुसतकाबाट अलग गराई कोड पररिय कायम गररनछ। यसो गदा्क रवज्ञ 
त्ा कम्किारीले उति उत्तर पजुसतका कसको हो भन्े कुरा ्ाहा पाउँदैनन।् यो 
प्ररक्रया अजनतम नलतिा प्रकाशनको प्ररक्रया बाहेक सबै िरणमा कायम हनुछ।

२.३.९ असंलगनताको लसद्धानत २.३.९ असंलगनताको लसद्धानत (Principle of Non-Involvement)

 आयोगबाट सञ्ालन हनेु परीक्षा समबनिी काय्कहरूमा आयोगका पदालिकारी, 
कम्किारी वा रवज्ञका पररवारका सदसय वा नातेदार वयजति सहभागी हनेु भएमा उति 
परीक्षाका सबै िरणमा पदालिकारी, कम्किारी वा रवज्ञलाई सहभागी गराइँदैन।

२.४ काय्कसमपादन प्ररक्रया र काय्कप्रवाह२.४ काय्कसमपादन प्ररक्रया र काय्कप्रवाह

 प्रदेश लनिामती सेवा, प्रदेश अनय सरकारी सेवा, स्ानीय सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत 
संस्ाको सेवा, स्ानीय तहको सङ्गठठत संस्ाको सेवाको रवलभन् पदहरूमा उपयतुि 
उममेदवार छनौट गन्कको लालग ललजखत परीक्षा सञ्ालन समबनिी समपयूण्क काय्क गन्क 
आयोगले अवलमबन गनने काय्कप्ररक्रया देहाय बमोजिम उललेख गररएको छः
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२.४.१ वार््कक पदपयूलत्क काय्कताललका२.४.१ वार््कक पदपयूलत्क काय्कताललका

 प्रदेश लनिामती सेवा, स्ानीय सरकारी सेवा र प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनसुनिान बयरुो 
त्ा स्ानीय तहका अनय सङ्गठठत संस्ाका लालग आयोगबाट आ.व. 077/78 
का लालग पदपयूलत्क समबनिी वार््कक काय्कताललका तयार गरी लागयू गररने छ। 

२.४.२ रवज्ञापन प्रकाशन२.४.२ रवज्ञापन प्रकाशन

 प्रदेश लनिामती सेवा र स्ानीय सरकारी सेवाको हकमा काय्कताललकामा लनिा्कररत 
समयमा समबजनित मनत्ालय, लनदनेशनालय र काया्कलयले ररति दरबनदी अनसुारको 
पद, सेवा, समयूह, उपसमयूह र तह समेत खलुने गरी माग आकृलत फारामभरी पठाएपलछ 
आयोगले कानयून बमोजिम प्रलतशत लनिा्करण गरी बढुवा, आनतररक प्रलतयोलगता, खलुा 
त्ा समावेशी समयूहहरूमा पदसङखया छुट्ाई ललजखत परीक्षा हनेु लमलत र समय 
लनिा्करण गरी आयोगले रवज्ञापन/सयूिना प्रकाशन गरी दरखासत आवहान गद्कछ। 
प्रदेश, अनय सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत संस्ाको सेवा, स्ानीय तहको सङ्गठठत 
संस्ाको सेवाको हकमा काय्कताललकामा लनिा्कररत समयमा पदपयूलत्कको रवज्ञापन 
गन्कका लालग समबजनित संस्ाले आयोगमा सहमलतका लालग माग गद्कछन।् 
आयोगको सहमलत प्राप्त भैसकेपलछ समबजनित संस्ाले नै पदपयूलत्कका लालग रवज्ञापन 
प्रकाशन गद्कछन।्

२.४.३ दरखासत सङ्कलन२.४.३ दरखासत सङ्कलन

 रवज्ञापन प्रकाशन भएपलछ सयूिनामा ठदइएको मयादलभत् प्रदेश लनिामती सेवा र 
स्ानीय सरकारी सेवा तफ्क का खलुा,आनतररक प्रलतयोलगता र बढुवा रवज्ञापन गरी 
दरखासत सङ्कलन गररनछ। प्रदेश अनय सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत संस्ाको 
सेवा, स्ानीय तहको सङ्गठठत संस्ाको सेवाको हकमा भने समबजनित संस्ाले नै 
दरखासत सङ्कलन गद्कछन।्

२.४.४२.४.४  ललजखत परीक्षाललजखत परीक्षा

 रवज्ञापन प्रकाशन भए सँगै रवज्ञारपत पदहरूको परीक्षा सञ्ालनको लालग रवज्ञहरूको 
सेवा ललई प्रश्नपत् तयार गररनछ। प्रदेश लनिामती सेवा, स्ानीय सरकारी सेवा, 
अनय सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत संस्ाको सेवा र स्ानीय तहको सङ्गठठत 
संस्ाको सेवाका रवज्ञारपत पदका लालग तोरकएको लमलतमा आयोगले ललजखत परीक्षा 
सञ्ालन गद्कछ।
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२.४.५ उत्तरपुजसतका सङ्केतीकरण र परीक्षण२.४.५ उत्तरपुजसतका सङ्केतीकरण र परीक्षण

 ललजखत परीक्षा सञ्ालन भएपलछ समबजनित उममेदवारहरूको उत्तरपजुसतकामा प्र्म 
र ठवितीय सङ्केत नमबर राखी सङ्केतीकरण गररनछ र उममेदवारको वयजतिगत रववरण 
उत्तरपजुसतकाबाट अलग गरी लसलबनदी रूपमा अलग अलग स्ानमा राजखनछ।

२.४.६ ललजखत परीक्षा नलतिा२.४.६ ललजखत परीक्षा नलतिा, अनतवा्कता्क र लसफाररसअनतवा्कता्क र लसफाररस

 रवज्ञहरूबाट उत्तरपजुसतका परीक्षण गरारई् उममेदवारले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क त्ा 
माग पदसङखयाको तलुनामाआयोगको ऐन त्ा लनयमावलीमा उललेजखत वयवस्ाका 
आिारमा माग पदभनदा लनजचित ्प सङखयामा समबजनित रवज्ञापनमा अलिकतम अङ्क 
प्राप्त गनने उममेदवारहरूको मात् नाम लडकोड गरी ललजखत परीक्षाकोनलतिा 
वणा्कनकु्रमका आिारमा प्रकाशन गररनछ। प्रदेश अनय सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठठत 
संस्ाको सेवा र स्ानीय तहको सङ्गठठत संस्ाको सेवाकोहकमा ललजखतपरीक्षा 
नलतिा प्रकाशन गरी अनतवा्कता्क त्ा अनय परीक्षा काय्कक्रम प्रकाशन गन्क समबजनित 
लनकायमा पठाइनछ। प्रदेश लनिामती सेवा र स्ानीय सरकारीसेवाको हकमा 
ललजखत परीक्षामा छनौट भएका उममेदवारहरूको अनतवा्कता्क एवम ् समबजनित 
पदकोपाठ्यक्रम योिना बमोजिमका प्रयोगातमक परीक्षासमेतको परीक्षा सञ्ालन 
हनुछन।् यसरी अनतवा्कता्क लगायत उति सबै परीक्षामा प्राप्त अङ्क र ललजखत 
परीक्षाको प्राप्ताङ्कको कयू ल योगका आिारमा अलिकतम अङ्क प्राप्त गनने उममेदवारहरूलाई 
स्ायी लनयजुतिको लालग लसफाररस गररनछ।

२.५ काय्करवभािन२.५ काय्करवभािन

 आयोगले समपादन गनु्कपनने कामको काय्क रवभािन आयोगको लनण्कय बमोजिम हनेु 
वयवस्ा प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा १३ मा र सोही ऐनको दफा 
११५ मा आयोगले संरविान, यो ऐन र यस ऐन अनतग्कत बनेको लनयम त्ा अनय 
प्रिललत कानयून बमोजिम आफयू लाई प्राप्त काम, कत्कवय र अलिकार मधये कुनै काम, 

कत्कवय र अलिकार आयोगले तोके बमोजिमको सत्कको अिीनमा रही प्रयोग त्ा पालन 
गनने गरी कुनै सदसय, सदसयहरूको सलमलत, आयोगको कुनै काया्कलय वा कम्किारी वा 
प्रदेश सरकारको अनय कुनै कम्किारीलाई प्रतयायोिन गन्क सकने वयवस्ा रहेको छ।

 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा १३ बमोजिम आनतररक काय्कसमपादनका 
लालग अनसुयूिी २ बमोजिम काय्क रवभािन गररएको छ।



8 दोस्ो वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८

lrq !

kbk"lt{ ;DaGwL sfo{k|jfx



9 दोस्ो वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८

३.१३.१  बैठक त्ा लनण्कयबैठक त्ा लनण्कय

 आल््कक व््क २०७७/७८ को अवलिमा कुल ५९ पटक आयोग बैठकहरू बसी ५९ 
वटा लनण्कयहरू ललइएका छन।् आयोगको लनण्कय सङखया त्ा लतनको रव्यगत 
वगथीकरण अनसुयूिी ३ मा प्रसततु गररएको छ।

३.२३.२    आयोगको दरबनदी र पदपयूलत्कआयोगको दरबनदी र पदपयूलत्क

 स्ापनाकालमा लमलत २०७६/८/१ को (प्रमखु सजिवसतरीय) लनण्कयानसुार अलिकृत 
नवौं १, अलिकृत सातौँ २ र अलिकृत छैठौँ १ गरी िममा ४ िना कम्किारीबाट काया्कलय 
वयवस्ापन गररएको ल्यो। प्रदेश सरकारबाट लमलत २०७६/८/५ मा सवीकृत 
अस्ायी दरबनदी अनसुार प्रदेश लोक सेवा आयोगको काया्कलयमा रािपत्ारढित प्र्म 
शे्णी/सजिव १, अलिकृतसतर १९, सहायकसतर २० र तह रवहीन ८ गरी कुल ४८ 
िना कम्किारीहरूको दरबनदी कायम रहेकोमा सङ्गठन त्ा वयवस्ापन सभनेक्षण गरी 
४९ दरबनदी कायम गररएको छ। कुल दरबनदी मधये २०७८ साल आ्ाढ मसानत 
सममको त्थयाङ्क अनसुार १८ पदहरू पयूलत्क भएका छन ्भने ३१ पदहरू ररति छन।् 
आयोगको अस्ायी संरिना र दरबनदी अनसुार तहगत दरबनदी सङखया, पदपयूलत्क र 
२०७७ श्ावण १ गतेदेजख २०७८ असार मसानतसमम काय्करत कम्किारीको रववरण 
अनसुयूिी ४ र ५ मा उललेख गररएको छ।  

३.३३.३  भौलतक अवस्ाभौलतक अवस्ा

 २०७६ मङ् लसर २ गते अधयक्षको लनयजुति भई मखुयमनत्ी त्ा मजनत्परर्दको 
काया्कलय पररसरमा उपलबि गराइएको ३ वटा कोठामा आयोगले ४ मरहना समम 
काय्कसञ्ालन गरेको र २०७६ िैत् १ गते देजख घरभाडामा ललई काम कारबाही 
सञ्ालन गररएको छ। आयोगको आफनै घर िगगा वयवस्ा तफ्क  प्रदेश सरकारले सोचन ु
पनने अवस्ा छ, िसबाट आयोगको अनय भौलतक संरिना र गलतरवलिमा सहिता हनेुछ। 
आयोगका अधयक्षलाई उपलबि गराइएको एउटा सवारी सािन आयोगको नाममा शीघ्र 
हसतानतरण हनु ु पनने अवस्ामा रहेको छ भने अकको सवारी सािन मखुयमनत्ी त्ा 
मजनत्परर्दको काया्कलय बागमती प्रदेश, हेटौंडाँबाट उपलबि गराइएको छ र दइुटै 
सवारी सािन िाल ुहालतमा रहेको र हसतानतरण हनु बाँकी रहेको छ। आयोगको 
भौलतक स्ोत सािनहरूको अवस्ा अनसुयूिी ६ मा उललेख गररएको छ।

प्रशासलनक त्ा रवत्तीय जस्लतप्रशासलनक त्ा रवत्तीय जस्लत

पररचछेदपररचछेद #
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३.४ लनरीक्षण ३.४ लनरीक्षण 

 संरविान, ऐन, लनयमावली र प्रिललत कानयून त्ा आयोगले समय समयमा तोकेको 
काय्करवलि र सत्कबमोजिम लनयजुति,बढुवा र रवभागीय कारबाही भएको छ, छैन भन्े 
समबनिमा आयोगले प्रदेश सरकारका रवलभन् मनत्ालय,रवभाग, लनदनेशनालय र काया्कलय, 
स्ानीय तह, प्रदेश अनय सरकारी सेवा सञ्ालन गनने लनकाय, प्रदेश सङ्गठठत संस्ा र 
स्ानीय तहको सङ्गठठत संस्ाको लनरीक्षण गनु्क पनने कानयूनी वयवस्ा रहेको छ। ती 
लनकायहरूबाट भए गरेका लनयजुति, बढुवा त्ा रवभागीय कारबाहीसमबनिी काय्कहरू 
प्रिललत कानयून अनकुयू ल हनेुगरी पररपालना गराउन आयोगको लनरीक्षण काय्कले महतवपयूण्क 
भयूलमका खेलने गद्कछ। काया्कलयहरूको लनरीक्षण गनने क्रममा उति लनकायहरूको दरबनदी 
संरिना, पयूलत्क भएका र ररति दरबनदी, पदपयूलत्कका रकलसमहरू,  अस्ायी,  करार त्ा 
जयालादारीमा भएका लनयजुतिहरू, आयोगबाट अवलमबन गररएको लसद्धानत अनसुार 
कम्किारीहरूको पदस्ापना, लनयजुति भए/नभएको लगायतका रव्यहरूलाई आिार 
मालननछ। आयोगको काय्कवयसतताको कारणले गदा्क यस आ.व.मा लनरीक्षणको लालग 
कुनै पलन लनकायमा िान नसरकएको अवस्ा छ।

३.५३.५  बिेटबिेट, लनकासा र खि्कलनकासा र खि्क

 आ.व. २०७७/०७८ को लालग रवलभन् शी््ककहरूमा रवलनयोजित बिेट र सो समबनिी 
खि्कको रववरण अनसुयूिी ७ मा प्रसततु गररएको छ। आ.व २०७७/७८ मा िाल ु
खि्कमा  ६६.८ प्रलतशत र पिुीगत खि्कमा ८९.६० प्रलतशत मात् खि्क हनु सकेको 
छ।

३.६३.६  रािसव र िरौटी रािसव र िरौटी 

 आ.व २०७७/७८ मा प्रदेश त्ा स्ानीय तहहरूमा ररति दरबनदी पदपयूलत्कका लालग 
रवज्ञापन प्रकाशन भएको कारणबाट आयोगको मखुय रािश्व सङ्कलनको श्ोत रहेको 
परीक्षा दसतरु  बापत प्राप्त रािसव आल््कक व््क २०७७/०७८ मा आयोगले  प्राप्त गरेको 
रािसव र िरौटीको रववरण अनसुयूिी ८ मा उललेख गररएको छ।



11 दोस्ो वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८

४.१४.१    परीक्षण प्ररवलिपरीक्षण प्ररवलि

 वयजतिले हालसल गरेको शैजक्षक योगयताको सतर र क्षेत्लाई साव्किलनक सेवाको पदमा 
उममेदवार बन्े नययूनतम शत्कका रूपमा ललइनछ। पदपयूलत्क गनु्कपनने सङ्गठन रवशे् वा काम 
रवशे्लाई दृरष्टगत गददै तयसका  लालग आवशयक पनने ज्ञान, सीप, मनोवजृत्त र वयवहार 
शैलीको परीक्षण गननेगरी परीक्षण प्ररवलिको रवकास गररनछ। लनजचित पदमा नभई तह 
रवशे्का लालग कम्किारी भना्क हनेु भएकोले प्रदेश लनिामती लगायत रवलभन् साव्किलनक 
सेवामा कम्किारी छनौट गदा्क पद रवशे्को भनदा सेवा/समयूह रवशे्का साझा गणुहरूको 
परीक्षण गनने गरी रवलभन् परीक्षण प्ररवलिहरूको प्रयोग गनने गररनछ।

४.२४.२    शैजक्षक योगयता र पाठ्यक्रमशैजक्षक योगयता र पाठ्यक्रम

 प्रदेश लनिामती सेवा त्ा स्ानीय तहका रवलभन् सेवा, समयूह, उपसमयूह, तहका पदहरूको 
शैजक्षक योगयता लनिा्करण र पाठ्यक्रम लनमा्कण गररएको छ। यसको रवसततृ रववरण 
अनसुयूिी ९ मा  उललेख गररएको छ।

परीक्षण प्ररवलि, शैजक्षक योगयता र पाठ्यक्रमपरीक्षण प्ररवलि, शैजक्षक योगयता र पाठ्यक्रम

पररचछेदपररचछेद $
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५.१५.१  दरखासतदरखासत

 आयोगबाट आ.व २०७७/७८ मा भएका रवज्ञापन र दरखासत मधये िौ्ो तहमा 
दरखासत ठदने उममेदवारहरूको सङखया ५७,९६३ िना, पाँिौ तहमा दरखासत ठदने 
उममेदवारहरूको सँखया ४१,०२५ िना र छैटौं तहमा दरखासत ठदने उममेदवारको 
सङखया ६,९५० िना गरी कुल सङखया १,०५,९३८ िना रहेका छन।् यसको 
रवसततृ रववरण अनसुयूिी १० मा  उललेख गररएको छ।

 ललजखत परीक्षा ललने क्रमको अजनतम अवस्ा पगेुकको अवस्ामा सममालनत सवकोचि 
अदालतको आदेश बाट स्लगत भएका परीक्षाहरू:

१. रव.नं. ७८२/०७७-७८ अनतग्कत कृर् सेवा, एग ृइको एणड माकने रटङ, कृर् प्रसार, 
बागबानी, बालल संरक्षण समयूह, अलिकृतसतर छैटौँ तह

२.  रव.नं. ७८३, ७८४, ७८५/०७७-७८ अनतगग्कत कृर् सेवा, लाइभसकट पोलट्ी 
एणड डेरी डेभलपमेनट, मतसय र भेटेनरी समयूह, अलिकृतसतर छैटौँ तह

(क) तहअनसुार दरखासतको वगथीकरण(क) तहअनसुार दरखासतको वगथीकरण

लस.नं. तह दरखासत सङखया
१ सहायकसतर िौ्ो ५७९६३
२ सहायकसतर पाँिौँ ४१०२५
३ अलिकृतसतर छैटौं ६९५०

िममा १०५९३८

रवज्ञापन र दरखासतरवज्ञापन र दरखासत

पररचछेदपररचछेद %
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(ख)(ख) पाँिौँ र छैटौं तहका खलुा र समावेशी अनसुार दरखासत रववरणपाँिौँ र छैटौं तहका खलुा र समावेशी अनसुार दरखासत रववरण

लस.नं. रववरण उममेदवार संखया
१ आनतररक ४,५०१
२ खलुा ४९,९४०
३ मरहला १३,१४८
४ आठदवासी िनिालत ६,१३५
५ मिेशी ५,७०७
६ दललत ७९१

(ग)(ग)    पाँिौँ र छैटौं तहका भौगोललक क्षेत् अनसुार दरखासत रववरणपाँिौँ र छैटौं तहका भौगोललक क्षेत् अनसुार दरखासत रववरण

लस.नं. रववरण उममेदवार संखया प्रलतशत
१ रहमाल १८,९७८ ४०
२ पहाड ८,२७१ १८
३ तराई १९,८५४ ४२
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(घ)(घ)  पाँिौँ र छैटौं तहका ललङ्ग अनसुार दरखासत रववरणपाँिौँ र छैटौं तहका ललङ्ग अनसुार दरखासत रववरण

लस.नं. रववरण उममेदवार संखया प्रलतशत
१ मरहला १७४४१ ३७
२ परुु् २९६६२ ६३
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(ङ)(ङ)  पाँिौँ र छैटौं तहका िम्कअनसुार दरखासत रववरणपाँिौँ र छैटौं तहका िम्कअनसुार दरखासत रववरण

लस.नं. रववरण उममेदवार संखया प्रलतशत
१ अनय ४०३ १
२ ईसाई ४१४ १
३ बौद्ध १९७२ ४
४ मजुसलम ४९७ १
५ रहनदु ४३८१७ ९३

(ि) पाँिौँ र छैटौं तहका जिललाअनसुार दरखासत रववरण(ि) पाँिौँ र छैटौं तहका जिललाअनसुार दरखासत रववरण

लस.नं. जिलला उममेदवार संखया लस.नं. जिलला उममेदवार 
संखया

१ अछाम ५५९ ४० मोरङ ६३५
२ अघा्कखाँिी ५६८ ४१ सला्कही १,७७३
३ इलाम २०७ ४२ पाँि्र १३५
४ उदयपरु ४७२ ४३ काठमाडौँ ७४९
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लस.नं. जिलला उममेदवार संखया लस.नं. जिलला उममेदवार 
संखया

५ ओखलढुङ्गा ४२० ४४ भतिपरु ४९३
६ कञ्नपरु ६५० ४५ दैलेख ७५९
७ डँडेलिरुा २५५ ४६ िनकुटा १८७
८ तेह्र्मु ८९ ४७ रोलपा ३६८
९ दाङ ६९२ ४८ सप्तरी १,८७१
१० दाि ु्कला ५२५ ४९ मकवानपरु १,५७८
११ कासकी ३८३ ५० मनाङ ३
१२ पालपा ३४७ ५१ सयाङिा ५८७
१३ िािरकोट ४३६ ५२ सलयान ५४४
१४ संखवुासभा २४७ ५३ बठद्कया ५७४

१५
नवलपरासी 
(बद्कघाट 
ससुता पजचिम)

२९३ ५४ रुकुम (पजचिम 
भाग) १,०४४

१६ रसवुा ११५ ५५ सखुनेत ५२३
१७ िनु् ा १,७७० ५६ दोलखा ८८०

१८
नवलपरासी 
(बद्कघाट 
ससुता पयूव्क)

४५३ ५७ बझाङ ७०७

१९ कैलाली ६५५ ५८ जितवन १,७५५
२० काललकोट ४६८ ५९ मसुताङ १६
२१ िमुला ८४९ ६० पव्कत ४०९
२२ लमिङु ३६२ ६१ मगुु २२४

२३ लसनिलुी १,४१८ ६२ तनहुँ ४५३

२४ लसरहा १,५९९ ६३ बागलङु ४१६

२५ बैतडी ४८० ६४ रामेछाप ७८४

२६ बारा १,२०५ ६५ भोिपरु २०६
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लस.नं. जिलला उममेदवार संखया लस.नं. जिलला उममेदवार 
संखया

२७ गोरखा ७८८ ६६ डोलपा १५५

२८ हमुला ३३८ ६७ लसनिपुालिोक ६६६

२९ सनुसरी ४९८ ६८ बािरुा ३२३

३० मयागदी ११३ ६९ रुकुम (पयूवथी 
भाग)

८६

३१ पययूठान ४६६ ७० सोलखुमुबु २१६

३२ खोटाङ ४६४ ७१ बाँके ३६८

३३ डोटी २८४ ७२ रुपनदेही ६१५

३४ झापा ४७३ ७३ गलुमी ७०९

३५ लललतपरु ४४९ ७४ नवुाकोट ५८४

३६ महोत्तरी १,६९४ ७५ रौतहट १,५९०

३७ पसा्क ७३७ ७६ काभ्रपेलाञ्ोक ८८०

३८ िाठदङ १,०७५ ७७ करपलवसतु ४४६

३९ तापलेिङु १००

(छ)(छ)    पाँिौँ र छैटौं तहका प्रदेशअनसुार दरखासत रववरणपाँिौँ र छैटौं तहका प्रदेशअनसुार दरखासत रववरण

लस.नं. रववरण उममेदवार संखया प्रलतशत
१ कणा्कली प्रदेश ५,२९६ ११
२ गणडकी प्रदेश ३,८७९ ८
३ प्रदेश १ ४,२६० ९
४ प्रदेश २ १२,२०६ २६
५ लजुमबनी प्रदेश ५,४४२ १२
६ बागमती प्रदेश ११,५४२ २५
७ सदुयूरपजचिम प्रदेश ४,४१२ ९
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(ि)(ि)  पाँिौँ र छैटौं तहका रोिगारीको अवस्ाअनसुार दरखासत रववरणपाँिौँ र छैटौं तहका रोिगारीको अवस्ाअनसुार दरखासत रववरण

लस.नं. रववरण उममेदवार संखया प्रलतशत
१ सरकारी सेवा ६,९४७ १५
२ गैर सरकारी सेवा ३,५६२ ८
३ अनय ८०१ २
४ सवरोिगार भएका १,७०४ ४
५ बेरोिगार भएका ३४,०८९ ७२



19 दोस्ो वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८

(झ)(झ)  पाँिौँ र छैटौं तहका शारीररक अवस्ाअनसुार दरखासत रववरणपाँिौँ र छैटौं तहका शारीररक अवस्ाअनसुार दरखासत रववरण

लस.नं. रववरण उममेदवार संखया प्रलतशत
१ सवस् शारीररक अवस्ा भएका ४६६३७ ९९
२ लभन् प्रकारका क्षमता भएका ४६६ १

(ञ)(ञ)  पाँिौँ र छैटौं तहका िातिालतअनसुार दरखासत रववरणपाँिौँ र छैटौं तहका िातिालतअनसुार दरखासत रववरण

लस.नं. रववरण उममेदवार संखया प्रलतशत
१ ब्ाह्मण १४,३१३ ३०.३९
२ क्षेत्ी १०,३९५ २२.०७
३ यादव ३,१४२ ६.६७
४ ्ारू १,९६७ ४.१८
५ नेवार १,९२० ४.०८
६ मगर १,८४२ ३.९१
७ ठकुरी ९६४ २.०५
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लस.नं. रववरण उममेदवार संखया प्रलतशत
१ ब्ाह्मण १४,३१३ ३०.३९
८ राई ७०० १.४९
९ शेपा्क ७४ ०.१६
१० िेपाङ ६ ०.०१
११ अनय ११,७८० २५.०१

चेप
ाङ

५.२ प्रलतशत लनिा्करण५.२ प्रलतशत लनिा्करण
 प्रदेश लनिामती सेवामा ररति रहेका पदहरूमा पदपयूलत्कका लालग ररति भएको एक मरहना 

लभत् समबजनित सेवा सञ्ालन गनने मनत्ालयहरूले लोक सेवा आयोगमा माग गरी 
पठाउन ुपनने वयवस्ा रहेको छ। यसरी पदपयूलत्कको लालग माग प्राप्त भएपलछ कुल ररति 
पदहरूमधये के कलत पद कुन रवलिबाट पयूलत्क गनने भनी समबजनित सेवा समबनिी 
कानयूनका आिारमा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट प्रलतशत लनिा्करण गररनछ। आल््कक 
व््क २०७६/७७ मा रवलभन् सेवा सञ्ालन गनने नेपाल सरकारका प्रदेश मनत्ालय त्ा 
स्ानीय तहहरूबाट प्राप्त मागहरूलाई प्रलतशत लनिा्करण गरी पदपयूलत्कका काम कारबाहीहरू  
अगालड बढाइएको छ।
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६.१. प्रश्नपत् लनमा्कण र पररमाि्कन६.१. प्रश्नपत् लनमा्कण र पररमाि्कन
 आल््कक व््क २०७७/७८ मा बागमती प्रदेश अनतग्कत रहेका मनत्ालय त्ा स्ानीय 

तहहरू तफ्क  १५६ सेट पररमाजि्कत प्रश्नपत् लनमा्कण गरी  ५२ सेट प्रश्नपत् खि्क गरी 
उपयोग गररयो। प्रयोगमा नआएका पररमाजि्कत प्रश्नपत्हरू आयोगको प्रश्नपत् बैङ् कमा 
िममा गरी  पलछ हनेु परीक्षाहरूमा उपयोग गररने छ। प्रश्नपत् लनमा्कण र पररमाि्कन 
समबनिी रववरण तलको ताललकामा राजखएको छ।

(क)(क) प्रश्नपत् लनमा्कण र पररमाि्कन समबनिी रववरण प्रश्नपत् लनमा्कण र पररमाि्कन समबनिी रववरण

क्र.सं.क्र.सं. तहतह अप्रा./प्रा.अप्रा./प्रा. पररमाि्कन सेटपररमाि्कन सेट खि्क सेटखि्क सेट बाँकी सेटबाँकी सेट
१ ६ अप्रा.अप्रा. ९ ३ ६
२ ६ प्रा.प्रा. ४८ १६ ३२
३ ५ अप्रा.अप्रा. ३ १ २
४ ५ प्रा.प्रा. ५७ १९ ३८
५ ४ अप्रा.अप्रा. ३ १ २
६ ४ प्रा.प्रा. ३६ १२ २४

िममािममा १५६१५६ ५२५२ १०४१०४

(ख)(ख) प्रश्नपत् छपाई प्रश्नपत् छपाई समबनिी रववरणसमबनिी रववरण

क्र.सं.क्र.सं. तहतह अप्रा./प्रा.अप्रा./प्रा. प्रश्नपत् छपाई सङखयाप्रश्नपत् छपाई सङखया
१ ६ अप्रा.अप्रा. २,९२०
२ ६ प्रा.प्रा. ३,११६
३ ५ अप्रा.अप्रा. ८,६७६
४ ५ प्रा.प्रा. ३४,१७८
५ ४ अप्रा.अप्रा. ९,६००
६ ४ प्रा.प्रा. ५४,४७४

िममािममा १,१२,९६४१,१२,९६४

परीक्षा र परीक्षणपरीक्षा र परीक्षण

पररचछेदपररचछेद ^
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६.२.६.२.      ललजखत परीक्षाललजखत परीक्षा
६.२.१ ६.२.१   प्र्म िरणको परीक्षाप्र्म िरणको परीक्षा

 एकीकृत र सँयतुि परीक्षा प्रणाली अनतग्कत अलिकृतसतर छैटौं, सहायकसतर पाँिौ र 
सहायकसतर िौ्ो वा सो सरहका प्रारवलिक त्ा अप्रारवलिक तफ्क का पदहरूका लालग 
परहलो िरणको परीक्षा पद्धती अवलमबन गररएको छ। प्र्म िरणको परीक्षामा 
उत्तीणा्कङ्क प्राप्त गनने परीक्षा्थी मात् दोश्ो िरणको परीक्षामा सजममललत हनु पाउँछन।् 
आ.व २०७७/७८ मा ३५,८८६ िना परीक्षा्थीहरू प्र्म िरणको ललजखत परीक्षामा 
सजममललत भएकोमा प्रशासन तफ्क  ७,४९७ िना परीक्षा्थीहरू दोश्ो िरणको परीक्षाका 
लालग छनौट भएका छन।् प्रारवलिकतफ्क  ३५१ िना परीक्षा्थीहरू अनतवा्कता्कका लालग 
छनौट भएका छन।् 

६.२.२ ललजखत परीक्षामा अलनयलमतता गनने उममेदवारलाई गररएको कारवाही६.२.२ ललजखत परीक्षामा अलनयलमतता गनने उममेदवारलाई गररएको कारवाही

 प्रलतवेदन अवलिमा आयोगबाट सञ्ाललत परीक्षाहरूमा अलनयलमतता गनने उममेदवारहरूको 
रववरण ताललकामा प्रसततु गररएको छ िस अनसुार ७ िना मरहला र ६ िना परुु् 
परीक्षामा रवलभन् अलनयलमतता गरेका कारण कारबाहीमा परेका छन।् आयोगबाट 
गररएको कारबाहीको रववरण तपलसलको ताललकामा उललेख गररएको छ।

लस.लस.
नं.नं.

लबज्ञापन नंलबज्ञापन नं कारबाहीकारबाही कैरफयतकैरफयत

१

७४७-७५१/०७७-७८ २ व््कसमम 
उममेदवार हनु 
नपाउने गरी 
लनलमबन

आयोगले तोकेको शत्क 
उललङ् घन गरी परीक्षामा 
सामेल भएको५०९-५११/०७७-७८

२
५०९-५११/०७७-७८

१ व््कसमम 
उममदेवार हनु 
नपाउने गरी 
लनलमबन

उत्तरपजुसतकामा अनजुित प्रभाव 
पानने सङ्केत र समपक्क  नमबर 
उललेख गरेको७४७-७५१/०७७-७८

३ ७२२-७२७/०७७-७८
उत्तरपजुसतका सामाजिक 
सञ्ालमा प्रकाशन गरेको

४ ७२२-७२७/०७७-७८
५ ७३४/०७७-७८
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लस.लस.
नं.नं.

लबज्ञापन नंलबज्ञापन नं कारबाहीकारबाही कैरफयतकैरफयत

६ २२८-२३२/०७७-७८

परीक्षा रद्द गनने
प्रशासन सेवाको प्रवेशपत्बाट 
जशक्षा सेवाको परीक्षामा सामेल 
भएको

७ २२८-२३२/०७७-७८
८ २२८-२३२/०७७-७८
९ २२८-२३२/०७७-७८
१० २२८-२३२/०७७-७८
११ २२८-२३२/०७७-७८

१२ ७८४/७८५/०७७-७८ परीक्षा रद्द गनने
प.हे.न. पदको प्रवेशपत्बाट 
सटाफ नस्क पदको परीक्षामा 
सामेल भएको

१३ ७७५/०७७-७८ परीक्षा रद्द गनने
अनय पदमा अनलाइन आवेदन 
पेश गरी फामनेसी सहायक 
पदको परीक्षामा सामेल भएको

६.३. उत्तरपजुसतका सङ्केतीकरण६.३. उत्तरपजुसतका सङ्केतीकरण

 आयोगको ऐन, लनयमावली त्ा काय्कसञ्ालन लनदने जशकाले लनठद्कष्ट गरे अनसुार प्रदेश 
लनिामती सेवा त्ा स्ानीय सेवा तफ्क  82,781 उत्तरपजुसतकाहरूमा प्र्म र दोश्ो 
सङकेत नमबर राखी उत्तरपजुसतका सङ्केतीकरणको काय्कसमपादन भएको छ।

६.४६.४ .   .  उत्तरपजुसतका परीक्षणउत्तरपजुसतका परीक्षण

 प्रलतवेदन अवलिमा प्रदेश लनिामती सेवा र स्ानीय सेवा तफ्क  कररब 52,500 गरी 
आयोगबाट उत्तरपजुसतकाहरू परीक्षण भएका छन।् आयोगबाट OMR प्ररवलिबाट 
परीक्षण गनने काय्क सञ्ालनमा नआइसकेको अवस्ामा उत्तरपजुसतकाहरू परीक्षण काय्क 
प्रभारवत भएको छ। 
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लनिामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) मा रहेको प्राविान अनसुार खलुा 
प्रलतयोलगताविारा पयूलत्क हनेु पदहरू मधये ४५ प्रलतशत पद छुट्ाई सो प्रलतशतलाई शत-प्रलतशत 
मानी मरहलाका लालग ३३ प्रलतशत, आठदवासी/िनिातीका लालग २७ प्रलतशत, मिेसीका 
लालग २२ प्रलतशत, दललतका लालग ९ प्रलतशत, अपाङ्गता भएका वयजतिका लालग ५ प्रलतशत 
र रपछलडएको क्षेत्का लालग ४ प्रलतशत पदहरू छुट्ाई सोही समयूह लभत्कै उममेदवारहरूबीि 
प्रलतसपद्धा्क गराई पदपयूलत्क गररनछ।
७.१७.१    समावेशी समयूहतफ्क  रवज्ञापान र दरखासतसमावेशी समयूहतफ्क  रवज्ञापान र दरखासत
 प्रलतवेदन अवलिमा भएका प्रदेश लनिामती सेवा त्ा स्ानीय सेवा तफ्क का िममा १०६ 

लबज्ञापनहरू मधये ६० रवज्ञापनहरू रवलभन् समावेशी समयूहका लालग गररएको ल्यो। सो 
मधये २४ वटा मरहला, १६ वटा आ.ि., १० वटा मिेसी, ८ वटा दललत, २ वटा 
अपाङ्ग गरी िममा ६० वटा पदहरू छन।् सो रवज्ञापनहरूमा िममा १,०१० पदहरूमधये 
२७३ पद रवलभन् समावेशी समयूहका लालग गररएको ल्यो। रवज्ञापनको पदसंखया र  
समबनिी रववरण ताललकामा उललेख गररएको छ।

आ.व २०७७/७८ मा भएका समावेशी रवज्ञापन र दरखासतआ.व २०७७/७८ मा भएका समावेशी रवज्ञापन र दरखासत

समावेशी समयूह मरहला आ.ि मिेसी दललत अपाङ्ग िममा
रवज्ञापन संखया २४ १६ १० ८ २ ६०
पद संखया १४३ ७९ ३५ १४ २ २७३

७.२७.२  प्रदेश त्ा स्ानीय तहको  ललजखत परीक्षामा उममेदवारको उपजस्लतप्रदेश त्ा स्ानीय तहको  ललजखत परीक्षामा उममेदवारको उपजस्लत
 प्रलतवेदन अवलिमा भएका प्रदेश लनिामती सेवा त्ा स्ानीय सेवा तफ्क का सबै तहमा 

गरी िममा ७७,१७२ उममेदवारहरू उपजस्त भएका ल्ए। सो मधये ३३,७१८ िना 
मरहला र ४३,४५४ िना परुु् छन।् प्रदेश त्ा स्ानीय तहको  ललजखत परीक्षामा 
उममेदवारको उपजस्लतको रववरण तपलसलको ताललकामा रहेको छ।

प्रदेश त्ा स्ानीय तहको  ललजखत परीक्षामा उममेदवारको उपजस्लतको रववरणप्रदेश त्ा स्ानीय तहको  ललजखत परीक्षामा उममेदवारको उपजस्लतको रववरण

पद/तहपद/तह प्र्म िरण परीक्षामा सजममललत संखयाप्र्म िरण परीक्षामा सजममललत संखया
मरहलामरहला परुु्परुु् िममािममा

अलिकृत, छैटौं ८७० २,३४७ ३,२१७
सहायक,पाँिौ ११,७६६ १८,१७५ २९,९४१
सहायक,िौ्ो २१,०८२ २२,९३२ ४४,०१४

िममािममा ३३३३,७१८७१८ ४३४३,४५४४५४ ७७७७,१७२१७२

समावेशी पदपयूलत्कसमावेशी पदपयूलत्क

पररचछेदपररचछेद &
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८.१.८.१.  ररणनीलतक योिनाणनीलतक योिना
 प्रदेश लनिामती सेवा, स्ानीय सेवा त्ा अनय सरकारी सेवाका लालग दक्ष मानव 

संशािन लसफाररस गनने प्रमखु काय्कलाई प्रभावकारी रूपमा समपन् गन्क सहयोग परु ्याउने 
मखुय उद्देशय ललएको छ। सो उद्देशय प्रालप्तका लालग सेवा प्रवाहमा सिुार, रवज्ञ र 
सेवाग्ाहीहरूको संलगनता अलभवरृद्ध र संस्ागत क्षमता सदुृढीकरण गनने रव्य प्रमखु 
उपलजबिका क्षेत्को रूपमा परहिान गररएको छ। सो लक्य हालसल गन्कका लालग लनमन 
रणनीलतहरू तय गररएका छन:्
•	 सेवा प्रवाहमा सिुार गनने

o साव्किलनक सेवामा क्षमतामा आिाररत (Competency Based) छनौट प्रणाली 
लागयू गनने।

o साव्किलनक सेवाका लनकाय, सरुक्षा लनकाय र सङ्गठठत संस्ाहरूबाट वार््कक 
पदपयूलत्कको माग समयमै उपलबि गराउने,

o सरकार र सङ्गठठत संस्ाका उचि तहका वयवस्ापकहरूको छनौट गदा्क काय्क 
क्षमतामा आिाररत (Competency Based) नेततृव प्रणाली िरणबद्ध रूपमा लागयू 
गनने,

o सहायक सतरका उममेदवारको छनौट पचिात ् अलपकालीन अलभमखुीकरण 
काय्कक्रम सञ्ालन गनने।

•	 रवज्ञहरू र सेवाग्ाहीहरूको संलगनता अलभवरृद्ध गनने
o रवशे् रवज्ञता आवशयक भएका क्षेत्हरूमा रवज्ञहरूको प्रभावकारी संलगनता 

बढाउने,

o नेपालको संरविानको िारा २४३ को वयवस्ा बमोजिम सामानय लसद्धानत 
समबनिी परामश्कको पालना सलुनजचित गनने,

o रवशे् शैजक्षक योगयता आवशयक पनने वा कम दरखासत भई पदपयूलत्क हनु 
नसकेको अवस्ा वा ततकाल पदपयूलत्क गनु्कपनने पदहरूका लालग रवशे् वयवस्ा 
गनने,

o आयोगमा अनसुनिानका पररणामका आिारमा लनण्कय गनने पद्धलत अवलमबन 
गनने।

•	 संस्ागत क्षमता सदुृढीकरण गनने

साङ्गठलनक सिुारसाङ्गठलनक सिुार

पररचछेदपररचछेद *
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o पररवलत्कत सनदभ्कमा संस्ागत पररणाममखुी बनाउन पनुससंरिना गनने
o नयाँ प्ररवलि त्ा सेवा सञ्ालनको लालग आवशयक पनने पयूवा्किारहरू रवकास 

गनने
o प्रदेश लोक सेवा आयोगमा उतकृष्ट िनशजतिलाई आकर््कत गन्क, काय्कप्रलत 

अलभप्ररेरत गन्क र रटकाई राख्का लालग प्रोतसाहन प्रणाली प्रवि्कन गनने
 उति रणनीलतक लक्य प्रालप्तका लनलमत्त काय्क समपादन सयूिक, समयसीमा, जिममेवार 

लनकाय त्ा सफलताका लालग लनणा्कयक ततवको परहिान समेत गररएको छ।
८.२.८.२.  परीक्षा प्रणालीमा सिुारपरीक्षा प्रणालीमा सिुार
 िेरै सङखयामा दरखासत पनने सहायकसतर पाँिौँ त्ा सहायकसतर िौ्ो तहका पदहरूमा 

पदपयूलत्कका लालग दईु िरणमा ललजखत परीक्षा सञ्ालन गररएको छ। तयसतै उममेदवारले 
परीक्षामा नेपाली वा अङग्िेी वा दवैु भा्ामा उत्तर लेख् पाउने वयवस्ा गररएको छ। 
आयोगले आ.व. २०७८/७९ को परीक्षा सञ्ालनका लालग OMR प्ररवलि प्रयोग गनने 
गरी वयवस्ा लमलाएको छ। परीक्षा सञ्ालनमा खरटने िनशजतिहरूलाई परीक्षालाई 
मया्कठदत तवरले सञ्ालन गन्कका लालग आवशयक ताललम त्ा अलभमखुीकरण गराई 
उति िनशजतिहरूको रोष्टर तयार गररएको छ।

८.३.८.३.  प्ररवलिको प्रयोगप्ररवलिको प्रयोग
८.३.१.८.३.१.  अनलाइन प्रणालीअनलाइन प्रणाली
  लमलत २०७७ पौ् १२ गते देजख आयोगका पाँिौँ र छैटौं तहका लालग गररएका रवलभन् 

सेवा, समयूह,उपसमयूह, तहका पदहरूको रवज्ञापनको दरखासत सङ्कलन गनने, दरखासत दसतरु 
बझुाउने, दरखासत सवीकृत गनने, रोल नमबर कायम गनने, सवीकृत नामावली तयार गनने 
लगायतका काय्कहरू आयोगको अनलाइन प्रणाली माफ्क त समपादन हुँदै आएको छ।

८.३.२.८.३.२.  वेवसाइटवेवसाइट
 प्रयोगकता्कहरूलाई सहि हनेु गरी आयोगको वेवसाइट www.ppsc.bagamati.gov.

np र ई-मेलः info.ppsc@bagamati.gov.np प्रयोगमा आइरहेकाे छ। २०७८ 
आ्ाढ मसानतसमम आयोगको वेभसाइट १५ लाख भनदा बढी पटक हेररएको छ। 
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९.१.९.१.  प्रदेशप्रदेश सशुासन केनद्र र प्रदेश लोक सेवा आयोगबीिको समबनिसशुासन केनद्र र प्रदेश लोक सेवा आयोगबीिको समबनि

 २०७७।०६।०५ गते देजख लागयू भएको "प्रदेश सशुासन केनद्र (स्ापना त्ा काय्क 
सञ्ालन) आदेश, २०७७" बमोजिम माननीय मखुयमनत्ीको अधयक्षतामा गठठत लनदनेशक 
सलमलतको सदसयमा प्रदेश लोक सेवा आयोगका माननीय अधयक्ष पलन रहने वयवस्ा 
गरेको। उति केनद्रको पाठ्यक्रम सलमलतमा आयोगको अधयक्षले तोकेको कमतीमा नवौँ 
तहका अलिकृत १ िना प्रलतलनलि सदसय रहने वयवस्ा रहेको छ।

 प्रदेश सशुासन केनद्रको िावलाखेलजस्त भवन लमलत २०७७ मंलसर ३० गते उद्ाटन 
माननीय मखुयमनत्ी श्ी डोरमजण पौडेलले गनु्क भएको ल्यो। ततपचिात ् लनदनेशक 
सलमलतको बैठकमा माननीय अधयक्ष श्ी सरेुश मान शे्ष्ठले भाग ललन ुभएको ल्यो।

९.२.९.२.  प्रदेश सरकारका ररति दरबनदीमा पदपयूलत्क गनने समबनिी बैठकप्रदेश सरकारका ररति दरबनदीमा पदपयूलत्क गनने समबनिी बैठक

 लमलत २०७७ साल श्ावण २२ गते प्रदेश सरकारका रवलभन् मनत्ालयहरूका 
सजिवहरूलाई आमनत्ण गरी मनत्ालय र अनतग्कत सवीकृत दरबनदी मधये ररति पदहरू 
पदपयूलत्कका लालग माग गन्क लनयमानसुार प्रदेश लोक सेवा आयोग लनयमावली २०७६ 
को अनसुयूिी १ बमोजिमको माग आकृलत फाराम भरी पठाउने समबनिमा आयोग र 
मनत्ालय बीि छलफल गररएको ल्यो। छलफल काय्कक्रममा भौलतक पयूवा्किार रवकास 
मनत्ालय, सामाजिक रवकास मनत्ालय, भयूलमसिुार कृर् त्ा सहकारी मनत्ालयलगायतका 
सजिवहरूको उपजस्लत रहेको ल्यो। बैठक पचिात ्प्रदेश सरकारका सबै मनत्ालयहरूमा 
लनयमानसुार ररति पदपयूलत्कका लालग माग आकृलत फाराम भरी पठाउन अनरुोि गरी 
पत्ािार गररएको  ल्यो ल्यो।

९.३.९.३.  वार््कक पदपयूलत्क काय्कताललका २०७७।०७८ प्रकाशनवार््कक पदपयूलत्क काय्कताललका २०७७।०७८ प्रकाशन
 रवरवि कारणले गदा्क आयोगले समपादन गनु्कपनने पदपयूलत्क समबनिी काय्कमा समबजनित 

लनकायहरूबाट उतसारहत हनेु वातावरणका लालग सहिीकरण नभएको हुँदा आयोगले 
बाधयातमक ढङ्गबाट २०७७ असोि २० मा आयोगको बैठक बसी आयोगको वार््कक 
पदपयूलत्क काय्कताललकामा सवीकृत गरी आयोगको वेवसाइटमा अपलोड समेत गररएको। 

उति सवीकृत काय्कताललका संलगन गरी २०७७ कालत्कक मसानतसमम माग आकृलत 
फाराम भरी पठाउन बागमती प्रदेशका मनत्ालयहरू त्ा ११९ स्ानीय तहहरूमा 
पत्ािार पलन गररएको। 

आयोगबाट समपादन भएका कामहरूआयोगबाट समपादन भएका कामहरू

पररचछेदपररचछेद (
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९.४.९.४.  वार््कक काय्कताललका प्रकाशन समबनिमा माननीय मखुयमनत्ीसँग बैठकवार््कक काय्कताललका प्रकाशन समबनिमा माननीय मखुयमनत्ीसँग बैठक
 लमलत २०७७ साल असोि २२ गते आयोगका माननीय पदालिकारी र मा. मखुयमनत्ी 

बीि बैठक गररएको ल्यो। बैठकमा आयोगका तफ्क बाट बागमती प्रदेश र स्ानीय 
तहका ररति दरबनदीमा पदपयूलत्क समबनिी वार््कक काय्कताललका २०७७।०७८ प्रकाजशत 
भएको िानकारी गराइनकुा सा्ै उति वार््कक पदपंलत्क काय्कताललका २०७७।०७८ 
बमोजिम ररति पदपयूलत्कका लालग माग गन्क सबै मनत्ालयहरूका सजिवहरूलाई लनदनेशन 
ठदन मा. मखुयमनत्ीलाई अनरुोि गररएको।

९.५.९.५.  सङ्गठन त्ा वयवस्ापन सभनेक्षण सलमलतको सदसयमा प्रदेश लोक सेवा आयोगसङ्गठन त्ा वयवस्ापन सभनेक्षण सलमलतको सदसयमा प्रदेश लोक सेवा आयोग
 आनतररक मालमला त्ा कानयून मनत्ालयका माननीय मनत्ी  श्ी शाललकराम िमकटे्लको 

अधयक्षतामा गठठत बागमती प्रदेशमा रहेका मनत्ालय र अनतग्कत लनकायहरू, केनद्रीय 
लनकाय त्ा संवैिालनक आयोगहरूको सङ्गठन त्ा वयवस्ापन सभनेक्षण सलमलतको 
सदसयमा प्रदेश लोक सेवा आयोगका माननीय अधयक्ष सदसयको रूपमा सहभागी हनु ु
भएको। 

९.६.९.६.  प्रदेशप्रदेश लोक सेवा आयोगलोक सेवा आयोग, प्रदेश नं प्रदेश नं. २ का पदालिकारीसँगको बैठक २ का पदालिकारीसँगको बैठक
 लमलत २०७७ कालत्कक १९ गते प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश नं. २ का माननीय 

अधयक्ष श्ी सरेुनद्र प्रसाद यादव, माननीय सदसयहरू श्ी महारुद्र झा र डा. सिुाता 
देवलगायतसँग बागमती प्रदेशका प्रमखु सजिव डा. मान बहादरु लब.के.को उपजस्लतमा 
आयोगका पदालिकारी र कम्किारीहरूको अनभुव आदान प्रदान काय्कक्रम समपन् भएको।

९.७.९.७.  प्रदेश लोक सेवा आयोगको ऐलतहालसक रवज्ञापन प्रदेश लोक सेवा आयोगको ऐलतहालसक रवज्ञापन 

 आयोगको वार््कक पदपयूलत्क काय्कताललका २०७७।०७८ अनसुार २०७७ कालत्कक 
मसानतलभत् आयोगमा प्राप्त हनु आएका रवलभन् सेवा, समयूह,उपसमयूहका सहायक िौ्ो 
तहका प्रदेश र स्ानीय तहमा ररति ४६९ पदका माग आकृलत फाराम बमोजिम 
कम्किारी समायोिन ऐन, २०७५ को दफा १२ र लनिामती सेवा ऐन २०४९ अनसुार 

आनतररक प्रलतयोलगतातमक परीक्षा, जयेष्ठता र काय्कसमपादन मयूलयाङ्कनविारा हनेु बढुवा र 

खलुा त्ा समावेशी प्रलतयोलगतातमक परीक्षाविारा स्ायी पदपयूलत्कका लालग लमलत २०७७ 
मजङसर ८ गते सोमबार प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेशबाट ऐलतहालसक 
रहसाबले परहलो  रवज्ञापन भएको ल्यो।

९.८.९.८.  दरखासत फाराम सङ्कलन र सवीकृलत वयवस्ापन दरखासत फाराम सङ्कलन र सवीकृलत वयवस्ापन 

 आयोगले सवीकृत गरेको वार््कक पदपयूलत्क काय्कताललका २०७७।०७८ बमोजिम २०७७ 
साल मजङसर मरहनाको दोश्ो सोमबार रवलभन् सेवाका प्रारवलिक/ अप्रारवलिक पदहरूको 
रवज्ञापन गनु्कपनने अवस्ा रहेको। उति रवज्ञापन हनेु लमलतसमम आयोगबाट अनलाइन 
दरखासत प्रणालीको लनमा्कण काय्क पयूरा भइनसकेको हुँदा िौ्ो तहका पदहरूको 
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रवज्ञापनको हकमा उममेदवार आफैले आयोगको वेवसाइटबाट दरखासत फाराम 
डउनलोड गरी लनयमानसुार भरी आयोगबाट तोरकएको रािश्व समेत बझुाई उममेदवार 
सवयम ् उपजस्त भई बझुाउने गरी दरखासत फाराम सङ्कलन गनने लनण्कय भएको। 
समभारवत उममेदवारको सरुविालाई धयानमा राखदै उति लनण्कयानसुार जितवन, िाठदङ, 
नवुाकोट, रसवुा, लललतपरु, काभ्रपेलाञ्ोक, लसनिपुालिोक, दोलखा, लसनिलुीका ९ वटा 
घरेल ुत्ा साना उद्ोग काया्कलयहरू, प्रदेश सशुासन केनद्र, िावलाखेल र प्रदेश लोक 
सेवा आयोग केनद्रीय काया्कलय हेटौँडाबाट दरखासत फाराम सङ्कलन हनेु वयवस्ा 
गररएको ल्यो। सङ्कललत दरखासतहरूलाई रवलभन् मनत्ालयहरूमा काय्करत स्ायी 
लनिामती कम्किारीहरूबाट भौलतक रूपमा दरखासत सवीकृलत गनने अलिकार प्रदान 
गररएको।

९.९.९.९.  बागमती प्रदेशका माननीय मखुयमनत्ीको आयोगमा लनरीक्षण भ्रमणबागमती प्रदेशका माननीय मखुयमनत्ीको आयोगमा लनरीक्षण भ्रमण

 लमलत २०७७/०८/१६ गते बागमती प्रदेशका माननीय मखुयमनत्ी श्ी डोरमणी 
पौडेलजययूबाट प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेशको लनरीक्षण भ्रमण समपन् भएको 
ल्यो। उति भ्रमण काय्कक्रममा बागमती प्रदेशका प्रमखु सजिव डा.मान बहादरु रव.के.
को उपजस्लत रहेको ल्यो। भ्रमणका क्रममा माननीय मखुयमनत्ीबाट आयोगबाट भए 
गरेका काम कारवाही र आयोगको परीक्षा समबनिी तयारीका समबनिमा िानकारी ललने 
काम भएको ल्यो। उति भ्रमण काय्कक्रममा आयोगका तफ्क बाट माननीय अधयक्ष सरेुश 
मान शे्ष्ठजययूबाट माननीय मखुयमनत्ीलाई ररिरफङ गनने काम भएको  ल्यो। माननीय 
मखुयमनत्ीले आफयू ले अपेक्षा गरेभनदा िेरै काम भएको पाएको र खशुी वयति गनु्क भएको 
ल्यो।

९.१०.९.१०.  प्रदेशप्रदेश लोक सेवा आयोगलोक सेवा आयोग, लजुमबनी प्रदेशका पदालिकारीसँगको बैठक लजुमबनी प्रदेशका पदालिकारीसँगको बैठक

 लमलत २०७७ मजङसर २२ गते प्रदेश लोक सेवा आयोग, लजुमबनी प्रदेशका माननीय 
अधयक्ष प्रा. लडलाराम भट्राइ र माननीय सदसय श्ी बाबुराम गौतमसरहतका टोलीसँग 

बागमती प्रदेशका प्रमखु सजिव डा. मान बहादरु लब.के.को उपजस्लतमा आयोगका 
पदालिकारी र कम्किारीहरूको अनभुव आदान प्रदान काय्कक्रम समपन् भएको ल्यो। 
काय्कक्रममा दईु प्रदेश लोक सेवा आयोगका तफ्क बाट भए गरेका काम कारबाहीहरू  र 
अनभुवहरूको आदान प्रदान भएको ल्यो।

९.११.९.११.  प्रदेश नंप्रदेश नं. २ र लजुमबनी प्रदेशका प्रदेश२ र लजुमबनी प्रदेशका प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूका कम्किारीसँगको लोक सेवा आयोगहरूका कम्किारीसँगको 
बैठकबैठक

 प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेशका लनलमत्त सजिव प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश 
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नं. २ का सजिव, प्रदेश लोक सेवा आयोग लजुमबनी प्रदेशका लनलमत्त सजिव, र कमपयटुर 
अलिकृतहरूको बैठक २०७७।१०।८ गते आयोगका कम्किारीहरूसँग online 
समबनिी अनभुव आदान प्रदान गरी समपन् भएको ल्यो।

९.१२.९.१२.    बारहरी जिललाका परीक्षा्थीहरूलाई होटल र सवारी सािनबाट हेटौँडामा ठगी बारहरी जिललाका परीक्षा्थीहरूलाई होटल र सवारी सािनबाट हेटौँडामा ठगी 
भएको गनुासो भएको गनुासो 

 प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेशले सञ्ालन गरेको सहायक िौ्ो तहको लमलत 
२०७७।०९।२५ गते देजख २०७७।१०।२८ गतेसमम सञ्ाललत परीक्षा काय्कक्रममा 
देशभरका सबै जिललाबाट ठयू लो सङखयामा आवेदन पन्क आएकोमा हेटौँडाजस्त रवलभन् 
सामदुारयक रवद्ालय लनिी रवद्ालय, कलेिलगायतका जशक्षण संस्ाहरूको भवनलाई 
परीक्षा केनद्र तोकी परीक्षा सञ्ालन गररएको ल्यो। हेटौँडा उपमहानगरपाललकाको अ््क 
वयवस्ामा समेत सकारातमक योगदान ठदने काय्क आयोगको परीक्षा र यसमा सहभागी 
उममेदवारहरूले गरेका छन।् उति परीक्षा अवलिमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमा 
परीक्षा्थी ठलगएको समबनिमा लनमन रकलसमका गनुासाहरू पलन प्राप्त भएको छः
o सारवकमा रु. ४०० दर भएका लिको कोठाको लालग प्रलत ठदन रु. १८०० समम 

ललएको।
o ट्ामपो, मयरुी िसता सवारी सािनले रु. ३० प्रलत वयजति ललनपुननेमा रु. १५० समम 

ललएको।

 यी रव्य कालो बिारी ऐनसमेत आकर््कत हनेु रव्य भएको हुँदा मकवानपरुको 
प्रमखु जिलला अलिकारी, हेटौँडा उपमहानगरपाललकाको धयानाक््कण गराउन 
आयोगका तफ्क बाट बागमती प्रदेशका माननीय मखुयमनत्ी श्ी डोरमजण पौडेलसमक्ष 
िानकारी गराइएको ल्यो। उममेदवारलाई होटल र सवारी सािनबाट यसरी 
जयादती हनेु हो भने आयोगको ललजखत परीक्षा काय्कक्रम जितवन र काठमाडौँमा 
सान्क बाधय हनेु कुरा पलन िानकारी गराइएको ल्यो। हेटौँडामा लनमा्कण हुँदै गरेका 
र खाली भएका कलतपय भवनहरू रवदेशमा िसरी B & B (Bed and Breakfast) 
को अविारणामा िलाउने हो भने हेटौँडाको कुनै पलन भाडामा राख् खोजिएको घर 
खाली हनेु अवस्ा पलन नआउने कुरा समेत माननीय मखुय मनत्ीलाई िानकारी 
गराइएको ल्यो।

९.१३.९.१३.    प्रदेश नंप्रदेश नं. १ का पदालिकारीसँगको बैठक१ का पदालिकारीसँगको बैठक

 २०७७।१०।२७ गते प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश नं. १ का माननीय अधयक्ष श्ी 
उत्तम कुमार भट्राई र माननीय सदसय श्ी टीकादत्त राईसँग आयोगका पदालिकारी र 
लनलमत्त सजिवलबि अनभुव आदान प्रदानसमबनिी बैठक समपन् भयो। आयोगबाट 
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सञ्ालन भएका परीक्षाहरूको स्लगत परीक्षा केनद्रहरूमा गएर लनरीक्षण गनु्कभएको 
ल्यो। छलफल काय्कक्रममा दवैु प्रदेश बाट समपादन भएका काय्कहरू र अनभुवहरूको 
आदान-प्रदानस भएको ल्यो। छलफल काय्कक्रममा प्रदेश लोक सेवा आयोग,प्रदेश नं.१ 
का तफ्क बाट प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेशबाट समपादन भएका काय्कहरू 
समबनिमा जिज्ञासा राख् ेकाय्क भएको ल्यो भने बागमती प्रदेश,लोक सेवा आयोगका 
तफ्क बाट अधयक्ष सरेुश मान शे्ष्ठबाट जिज्ञासा समािान गनने काय्क भएको ल्यो। 

९.१४.९.१४.    अजखतयार दरुूपयोग अनसुनिान आयोगको ३०औ ँस्ापना ठदवसको काय्कक्रममा अजखतयार दरुूपयोग अनसुनिान आयोगको ३०औ ँस्ापना ठदवसको काय्कक्रममा 
सहभालगतासहभालगता

 लमलत २०७७ माघ २८ गते अजखतयार दरुूपयोग अनसुनिान आयोगको ३०औ ँस्ापना 
ठदवसको काय्कक्रममा माननीय प्रदेश प्रमखु श्ी रवषण ुप्रसाद प्रसाईको प्रमखु आलत्थयतामा 
आयोगका माननीय अधयक्ष श्ी सरेुश मान शे्ष्ठले अलतल्को रूपमा भाग ललन ुभएको 
्यो। “भ्रष्टािार रवरुद्धको सहकाय्कः सशुासनको लालग अपररहाय्क” भन्े नाराका सा् 
आयोिना भएको उति काय्कक्रममा माननीय अधयक्षले सशुासन कायम गन्क अतयावशयक 
कम्किारीहरू पदपयूलत्क गन्क यस आयोगले तदारुकताका सा् काय्क गन्क लालग परेको तर 
४८ िना दरबनदी भएको अवस्ामा केवल १२ िना कम्किारीहरूलाई ललएर काम 
अगालड बढाइरहेकोमा पटक पटक प्रमखु सजिव र सजिवहरूलाई अवगत गराउँदा पलन 
सरुवा भइसकेका कम्किारीलाई पलन हाजिर हनु नपठाएबाट अपेजक्षत सहयोग प्राप्त हनु 
नसकेको हुँदा सशुासन कायम राख्का लालग आवशयक कम्किारीहरू पठाई सहयोग गन्क 
उपजस्त सजिवहरूको धयानाक््कण गराउन ुभएको ल्यो। 

९.१५.९.१५.  ललजखत परीक्षा सञ्ालन समबनिी अलभमखुीकरण काय्कक्रमललजखत परीक्षा सञ्ालन समबनिी अलभमखुीकरण काय्कक्रम

 आयोगबाट रवज्ञापन भएका रवलभन् सेवा, समयूह, उपसमयूहका परीक्षा सञ्ालन गन्क 
हेटौँडामा रहेका / रवद्ालय कलेिका भवनहरू पया्कप्त नभएको र होटल लिको वयवस्ा 
समेत पया्कप्त नभएको कारण पाँि हिार भनदा बढी उममेदवारहरूको दरखासत परेका 
पदहरूको परीक्षा काय्कक्रम जितवन भरतपरुमा रहेका रवद्ालय/ कलेिहरूमा परीक्षा 
केनद्र तोकी परीक्षा सञ्ालन गनने आयोगबाट लनण्कय भएको ल्यो। उति लनण्कयानसुार 
लमलत २०७७ साल फागनु ८ गते प्रशासन सेवा, सामानय प्रशासन समयूह, लेखा समयूह, 
पाँिौँ तह प्रशासन सहायक/ लेखापाल पदको परीक्षा सञ्ालन भएको ल्यो। परहलो पटक 
जितवन जिललामा सञ्ालन गन्क लालगएको हुँदा  लमलत २०७७ फागनु ७ गते जितवनको 
भरतपरुजस्त जिलला समनवय सलमलतको हलमा ललजखत परीक्षा सञ्ालन समबनिी 
अलभमखुीकरण काय्कक्रम आयोगका माननीय अधयक्ष श्ी सरेुश मान शे्ष्ठ र माननीय 
सदसय श्ी शलम्कला नेउपानेको उपजस्लतमा समपन् गररएको ल्यो। उति काय्कक्रममा 
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आयोगका लनलमत्त सजिव श्ी भोला दाहालले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ र 
प्रदेश लोक सेवा आयोग लनयमावली, २०७६ बमोजिम  केनद्राधयक्ष, सहायक केनद्राधयक्ष, 
समनवयकता्क र लनरीक्षकको परीक्षा सञ्ालन समबनिी काम कत्कवय र अलिकारको बारेमा 
काय्कपत् प्रसततु गनु्क भएको ल्यो। उति काय्कक्रममा समभारवत केनद्राधयक्ष, सहायक 
केनद्राधयक्ष, समनवयकता्क र लनरीक्षकलगायतका वयजतिहरूको सहभालगता रहेको ल्यो। 
घरेल ु त्ा साना उद्ोग काया्कलय, जितवनका प्रमखु श्ी यादव प्रसाद आिाय्कले 
काय्कक्रमको सहिीकरण गनु्क भएको ल्यो।

 लनमनबमोजिमको सेवा समयूह उपसमयूहका पदहरूको ललजखत परीक्षा जितवनको भरतपरु 
महानगरपाललकाजस्त रवद्ालय/कलेिहरूमा सञ्ालन भएको ल्योः

•	 लमलत २०७७ साल फागनु ८ गते रवरव.नंनं. २२८ २२८-२३२२३२/ ०७७ ०७७-७८ ७८ प्रशासन सेवा, 
सामानय प्रशासन समयूह, लेखा समयूह, पाँिौँ तह प्रशासन सहायक/ लेखापाल पदको 
परीक्षा सञ्ालन भएको ल्यो।

•	 लमलत २०७७ फागनु १३ गते  रवगते  रव.नंनं. ७७२ ७७२-७७४७७४/ ०७७ ०७७-७८ जशक्षा सेवा जशक्षा ७८ जशक्षा सेवा जशक्षा 
प्रशासन समयूहप्रशासन समयूह, पाँिौँ तहपाँिौँ तह, प्रारवलिक सहायक पदको प्रारवलिक सहायक पदको परीक्षा सञ्ालन भएको ल्यो।

•	 लमलत २०७७ फागनु १५ गते रवगते रव.नंनं. ७४१ ७४१-७४५७४५/ ०७७ ०७७-७८ सवास्थय सेवा प७८ सवास्थय सेवा प.हेहे.नन., 

कक.नन. समयूह समयूह, िौ्ो तहिौ्ो तह, अ अ.नन.मीमी. पदको पदको परीक्षा सञ्ालन भएको ल्यो।
•	 लमलत २०७७ फागनु १८ गते रवगते रव.नंनं. ७४७ ७४७-७५१७५१/ ०७७ ०७७-७८ सवास्थय सेवा हे७८ सवास्थय सेवा हे.ईई.  

समयूहसमयूह, िौ्ो तहिौ्ो तह, अ अ.हेहे.वव. पदको पदको परीक्षा सञ्ालन भएको ल्यो।
•	 उपयु्कति लमलतमा समपन् भएका ललजखत परीक्षाका काय्कक्रमहरूलाई राम्ोसँग सिुारु 

गनने काय्कमा समनवय र सहिीकरण गन्क जितवनका प्रमखु जिलला अलिकारी श्ी 
नारायण प्रसाद भट्राई, भरतपरु महानगरपाललकाका प्रमखु श्ी रेण ु दाहाल र 
भरतपरु महानगरपाललकाका जशक्षा प्रशासन प्रमखु श्ी महेनद्र प्रसाद पौडेलबाट 
सहयोग प्राप्त भएको ल्यो।

९.१६. लोक सेवा आयोगहरूको ठविठदवसीय प्र्म रार्रिय सममेलन९.१६. लोक सेवा आयोगहरूको ठविठदवसीय प्र्म रार्रिय सममेलन
 लोक सेवा आयोगबाट सङ्घीय सशुासनका लालग योगयता प्रणाली (Merit System for 

Federal Good Governance) भन्े मयूल सार (Theme) का सा् २०७७ फागनु २३ र 
२४ गते िलुलखेलमा लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगहरू (प्रदेश नं. १, 
प्रदेश नं. २,  बागमती प्रदेश, लजुमबनी प्रदेश र कणा्कली प्रदेश) सजममललत लोक सेवा लोक सेवा 
आयोगहरूको ठविठदवसीय प्र्म रार्रिय सममेलनआयोगहरूको ठविठदवसीय प्र्म रार्रिय सममेलन (First National Conference of Public 
Service Commissions of Nepal) को आयोिना भएको ल्यो। उति सममेलनमा लोक 
सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूका माननीय अधयक्षहरू, माननीय सदसयहरू 
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सरहत सजिवहरू र समबद्ध रा्रिसेवक कम्किारीहरूको गररमामय उपजस्लतसरहत घलनभयूत 
रूपमा छलफल गररएको ल्यो। उति सममेलनमा लोक सेवा आयोगका पयूव्क अधयक्षहरू 
श्ी ती््कमान शाकय र श्ी कयोदेवी यमी त्ा पयूव्क सदसयहरूको पलन सरक्रय सहभालगता 
रहेको ल्यो। रार्रिय सममेलनमा नेपाल सरकारबाट लमलत २०७६ वैशाख १६ गते रार्रिय सममेलनमा नेपाल सरकारबाट लमलत २०७६ वैशाख १६ गते 
लनिा्करण भएको लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगका अधयक्ष त्ा लनिा्करण भएको लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगका अधयक्ष त्ा 
सदसयहरूको मया्कदाक्रम समबनिी वयवस्ा प्रिललत कानयूनी वयवस्ासदसयहरूको मया्कदाक्रम समबनिी वयवस्ा प्रिललत कानयूनी वयवस्ा, लनयजुति र  लनयजुति र 
बखा्कसतको प्ररक्रया त्ा वहन गनु्कपनने जिममेवारी समेतलाई दृरष्टगत गरी पनुरावलोकन बखा्कसतको प्ररक्रया त्ा वहन गनु्कपनने जिममेवारी समेतलाई दृरष्टगत गरी पनुरावलोकन 
गन्क नेपाल सरकार समक्ष माग गनने समेतको लनण्कय गररएको ल्यो।गन्क नेपाल सरकार समक्ष माग गनने समेतको लनण्कय गररएको ल्यो। उति सममेलनमा 
प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेशको तफ्क बाट आयोगका अधयक्ष श्ी सरेुश मान 
शे्ष्ठ, सदसय श्ी सदुश्कन प्रसाद ढकाल, सदसय श्ी शलम्कला नेउपाने र आयोगका लनलमत्त 
सजिव श्ी भोला दाहालको सहभालगता रहेको ल्यो।

 योगयता प्रणालीका मानय लसद्धानतप्रलत रवश्वसत र दृढ हुँदै योगयता प्रणालीको प्रवद्ध्कक र 
संरक्षकको जिममेवारी बोि गददै (क) साव्किलनक पदहरूको भना्क र छनौटमा योगयता 
प्रणालीका आिार र लसद्धानतहरूको पयूण्क पालना गनने, रािनीलतक सामाजिक र वयजतिगत 
समबनिका आिारमा पन्क सकने प्रभाव, दवाव र आग्हबाट मतुि भई लनषपक्ष भना्क र 
छनौटविारा राजयको सेवामा योगयतम ्वयजति प्रवेश गराउन प्रलतबद्ध हनेु। (ख) लोक सेवा 
आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूबीि सहकाय्क त्ा समनवय गरी अनकुरणीय 
प्रणाली स्ारपत गददै सङ्घीय सशुासन प्रवद्ध्कन गन्क योगदान गनने सामयूरहक प्रलतबद्धता वयति 
गरी ७ बुदेँ लनण्कयहरू र घो्णापत् िारी गररएको ल्यो। ती लनण्कयहरू र घो्णापत् 
अनसुयूिी १4 मा संलगन गररएको छ।

९.१७.९.१७.    प्रदेश लोक सेवा आयोगको परहलो ललजखत परीक्षाको नलतिा प्रकाशनप्रदेश लोक सेवा आयोगको परहलो ललजखत परीक्षाको नलतिा प्रकाशन

 लमलत २०७७ िैत् १६ गते प्रदेश लोक सेवा आयोग बामगलत प्रदेशबाट परहलो पटक 
ललजखत परीक्षाको नलतिा प्रकाशन गररएको। रव.नं. २२४-२२७।०७७ – ०७८ प्रशासन 
सेवा, सा.प्र./ लेखा समयूह, िौँ्ो तह प्रशासन सहायक/ लेखापाल पदको प्रारजमभक परीक्षाको 
नलतिा प्रकाशन भएको ल्यो। लमलत २०७७ मजङसर ८ गते रवज्ञापन भएको उति 
पदको परीक्षा लमलत २०७७ पौ् २५ गते सञ्ालन भएको ल्यो। उति परीक्षामा 
सजममललत ६,४३४ परीक्षा्थीहरूमधये २,५७२ िना उत्तीण्क भएका ल्ए।उति परीक्षामा 
४० िना परीक्षा्थीहरूले उत्तरपजुसतकामा रक उललेख नगरेकोले लनिहरूको परीक्षा रद्द 
गररएको ल्यो।

९.१८.९.१८.    आयोगबाट रवज्ञापन भई रवलभन् कारण स्लगत भएका परीक्षाहरूआयोगबाट रवज्ञापन भई रवलभन् कारण स्लगत भएका परीक्षाहरू

•	 रव.नं. ७७५।०७७-७८ सवास्थय सेवा, फामनेसी समयूह, (आ.प्र.) पाँिौँ तह फामनेशी 
सहायक पदको ललजखत परीक्षा लमलत २०७७।११।१२ को आयोगको लनण्कयानसुार 
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स्लगत भएको ल्यो।

•	 रव.नं. ८०४-८२७ र ८३०-८३१।०७७-७८ सवास्थय सेवा, हेल् इनसपेकसन समयूह, 

(आ.प्र.) पाँिौँ तह, हेल् अलसषे्टणट पदको ललजखत परीक्षा लमलत २०७७।११।१२ 
को आयोगको लनण्कयानसुार स्लगत भएको ल्यो। 

•	 रव.नं. ८२८-८२९।०७७-७८ सवास्थय सेवा, प.हे.न/क.न. समयूह, (आ.प्र.) पाँिौँ तह, 
पजबलक हेल् नस्क पदको  ललजखत परीक्षा लमलत २०७७।११।१२ को आयोगको 
लनण्कयानसुार स्लगत भएको ल्यो। 

•	 आयोगबाट २०७७ माघ मरहनामा रवज्ञापन भएको रव.नं. ७८३,७८४,७८५।०७७-

७८ कृर् सेवा, ला.पो.डे.डे., मतसय र भेटेररनरी समयूह अलिकृत छैटौँ तहको ललजखत 
परीक्षा मदु्धाको रकनारा नलागेसमम परीक्षा समबनिी सबै कामहरू य्ाजस्लतमा 
राख्यू भनी सममालनत सवकोचि अदालतको अनतररम आदेश बमोजिम लमलत 
२०७७।१२।१९ गतेको आयोगको लनण्कयानसुार स्लगत गररएको ल्यो।

•	 आयोगबाट २०७७ माघ मरहनामा रवज्ञापन भएको रव.नं. ७८२।०७७-७८ कृर् 
सेवा, एग ृइको एणड माकने रटङ कृर् प्रसार, बागबानी, बाली संरक्षण समयूह, अलिकृत 
छैटौँ तहको ललजखत परीक्षा मदु्दाको रकनारा नलागेसमम परीक्षा समबनिी सबै 
कामहरू य्ाजस्लतमा राख्यू भनी सममालनत सवकोचि अदालतको उतप्रे् ण आदेश 
बमोजिम लमलत २०७७।१२।२७ गतेको आयोगको लनण्कयानसुार स्लगत गररएको 
ल्यो।

९.१९.९.१९.    स्ानीय तहहरूलाई अवैिालनक तवरबाट कानयून बनाई पदपयूलत्क गरेको भन्े रव्यमा स्ानीय तहहरूलाई अवैिालनक तवरबाट कानयून बनाई पदपयूलत्क गरेको भन्े रव्यमा 
धयानाक््कणसरहतको पररपत्धयानाक््कणसरहतको पररपत्

 पटक पटक औपिाररक त्ा अनौपिाररक तररकाबाट आयोगले समपक्क  गरेतापलन 
बागमती प्रदेशको कलतपय स्ानीय तहहरूले नेपालको संरविान, स्ानीय सरकार सञ्ालन 
ऐन, २०७४, कम्किारी समायोिन ऐन, २०७५, लनिामती सेवा ऐन, २०४९ र लनिामती 
सेवा लनयमावली, २०५०, प्रदेश लोक सेवा आयोग (आिार र मापदणड लनिा्करण) ऐन, 
२०७५ र प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७6 को वयवस्ालाई गमभीरतापयूव्कक नललई 
निरअनदाि गरी यी कानयूनको रवपरीत हनेु गरी सवेचछािारी रहसाबबाट आफनो 
अवैिालनक कानयून बनाएर कम्किारीको पदपयूलत्क त्ा बढुवा गरेको भन्े गनुासाहरू र पत् 
पलत्काहरूमा समेत सयूिना समप्रे् ण भएकोमा आयोगको गमभीर धयानाक््कण भएकोले 
आयोगको लनण्कयानसुार कम्किारी वयवस्ापनसमबनिमा आकर््कत हनेु ऐन कानयूनहरूको 
सार स्ानीय तहका प्रमखु र अधयक्षलाई प्ररे्त गररएको ल्यो।
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 यसतो कानयूनी वयवस्ा हुँदा हुँदै पलन ररति दरबनदीमा पदपयूलत्क गन्क स्ानीय तहले िासो 
नदेखाएको एवं तयसबाट िनतालाई प्रवाह गनने सेवामा प्रभावकारी सशुासनयतुि सेवा 
ठदन असक्षम भएको हुँदा नेपालको संरविान र ऐन कानयूनहरूको िानकारी गराउन 
उपयतुि महससु गरी काठमाडौँ महानगरपाललका, लललतपरु महानगरपाललका, भरतपरु 
महानगरपाललका  र हेटौँडा उपमहानगरपाललकाका नगरप्रमखुलाई माननीय अधयक्ष 
सवयंले र अनय स्ानीय तहका प्रमखु र अधयक्षलाई आयोगका सजिवले कम्किारी 
वयवस्ापनसमबनिमा आकर््कत हनेु ऐन कानयूनहरूको सार अवगता््क त्ा काया्क््क प्ररे्त 
गररएको ल्यो। तयसको प्रलतललरप अनसुयूिी १३ मा संलगन गररएको छ।

९.२०.९.२०.    लनयजुति र बढुवा प्ररक्रया सचयाउने समबनिी लनण्कयलनयजुति र बढुवा प्ररक्रया सचयाउने समबनिी लनण्कय

 सङ्घीय लनिामती सेवा ऐनको लसद्धानत र मापदणडमा आिाररत भएर र प्रदेश लोक सेवा 
आयोगबाट परामश्क माग गरेर मातै् कम्किारी सेवा सत्क समबनिी काननु बनाउने त्ा 
नेपालको  संरविान, स्ानीय सरकार सञ्ालन ऐन, २०७४, कम्किारी समायोिन ऐन, 

२०७५, लनिामती सेवा ऐन, २०४९ र लनिामती सेवा लनयमावली, २०५०, प्रदेश लोक 
सेवा आयोग (आिार र मापदणड लनिा्करण) ऐन, २०७५ र प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, 

२०७६ को वयवस्ाको प्रलतकयू ल कानयून बनाएर कम्किारीको पदपयूलत्क त्ा बढुवा 
समबनिी काय्कहरू वैिालनक हनु नसकने त्ा कानयून रवपरीत भएका कम्किारी सेवा सत्क 
समबनिी कानयूनी वयवस्ा र तयसका आिारमा भएका लनयजुति त्ा बढुवा प्ररक्रयालाई 
सचयाउन आयोगको लमलत २०७८।०१।१० को लनण्कयबाट काठमाडौँ महानगरपाललका, 
भरतपरु महानगरपाललका र गोकुलगङ्गा गाउँपाललकालाई पररपत् गररएको। पररपत् 
अनसुयूिी १5  मा उललेख गररएको छ।

९.२१.९.२१.    प्रदेश त्ा स्ानीय तहहरूलाई धयानाक््कणसरहतको पररपत्प्रदेश त्ा स्ानीय तहहरूलाई धयानाक््कणसरहतको पररपत्

 बागमती प्रदेशका कलतपय स्ानीय तहहरूले नेपालको संरविान, स्ानीय सरकार सञ्ालन 
ऐन, २०७४, कम्किारी समायोिन ऐन, २०७५, लनिामती सेवा ऐन, २०४९ र लनिामती 
सेवा लनयमावली, २०५०, प्रदेश लोक सेवा आयोग (आिार र मापदणड लनिा्करण) ऐन, 

२०७५ र प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को वयवस्ालाई गमभीरतापयूव्कक नललई 
निरअनदाि गरी यी कानयूनको रवपरीत हनेु गरी सवेचछािारी रहसाबबाट आफनो 
अवैिालनक कानयून बनाएर कम्किारीको पदपयूलत्क त्ा बढुवा गरेको भन्े गनुासाहरू र पत् 
पलत्काहरूमा समेत सयूिना समप्रे् ण भएकोमा प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेशको 
गमभीर धयानाक््कण भए अनरुूप प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेशले  बागमती 
प्रदेशका सबै स्ानीय तहहरूलाई अवैिालनक तवरबाट कानयून बनाई पदपयूलत्क नगन्क लमलत 
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२०७८।१।८ को लनण्कयानसुार धयानाक््कणसरहतको पररपत् गररएको ल्यो। पररपत् 
अनसुयूिी १6 मा संलगन गररएको छ।

९.२२.९.२२.    मदन भणडारी सवास्थय रवज्ञान प्रलतष्ठानका ऐन कानयूनसमबनिमा मामदन भणडारी सवास्थय रवज्ञान प्रलतष्ठानका ऐन कानयूनसमबनिमा मा. मखुयमनत्ीसँग मखुयमनत्ीसँग 
बैठकबैठक

 प्रदेश लोक सेवा आयोगमा मदन भणडारी सवास्थय रवज्ञान प्रलतष्ठानका लालग मदन 
भणडारी सवास्थय रवज्ञान प्रलतष्ठान (असपताल सञ्ालन त्ा वयवस्ापन) लनयमावली, 
२०७७, मदन भणडारी सवास्थय रवज्ञान प्रलतष्ठान (जशक्षक सेवा सत्क र सरुविा समबनिी) 
लनयमावली, २०७७, मदन भणडारी सवास्थय रवज्ञान प्रलतष्ठान (कम्किारी सेवा सत्क र 
सरुविा) लनयमावली, २०७७ र मदन भणडारी सवास्थय रवज्ञान प्रलतष्ठान िनशजति सवनेक्षण 
त्ा वयवस्ापन, २०७७ का लालग माग भई आएको परामश्क समबनिमा लमलत २०७७ 
माघ २७ गते प्रलतष्ठानका कुलपलत माननीय मखुयमनत्ी डोरमजण पौडेल, आयोगका 
पदालिकारीहरू र मदन भणडारी सवास्थय रवज्ञान प्रलतष्ठानका उपकुलपलत प्रा. डा. रवश्व राि 
िोशी,  रजि्रिार श्ी रािेश प्रसाई लगायतका उचि पदालिकारीहरूसरहत छलफल भएको 
ल्यो।

 मदन भणडारी सवास्थय रवज्ञान प्रलतष्ठानबाट माग भई आए बमोजिम आयोगबाट प्रदान 
गररएको परामश्क अनसुयूिी १7 मा संलगन गररएको छ।

•	 लमलत २०७८ जयेष्ठ ८ र २७ गते प्रलतष्ठानको सवीकृत दरबनदीमा पदपयूलत्क गनने 
समबनिमा आयोग र प्रलतष्ठानका पदालिकारीहरू बीि छलफल भएको ल्यो।

९.२३.९.२३.  लोक सेवा आयोगको माननीय अधयक्ष मािव प्रसाद रेगमीलाई बिाई त्ा लोक सेवा आयोगको माननीय अधयक्ष मािव प्रसाद रेगमीलाई बिाई त्ा 
शभुकामना ज्ञापनशभुकामना ज्ञापन

 लमलत २०७८ बैशाख २६ गते बसेको संवैिालनक परर्दको लसफाररस अनसुार सममाननीय 
रा्रिपलतबाट लमलत २०७८ असार १० गते श्ी मािव प्रसाद रेगमीजययू गररमामय लोक 
सेवा आयोगको माननीय अधयक्ष पदमा लनयतुि हनुभुएकोमा प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश हेटौँडाका माननीय अधयक्ष सरेुश मान शे्ष्ठले लमलत २०७८।३।२४ 
गते हाठद्कक बिाई त्ा सफल काय्ककालको हाठद्कक शभुकामना वयति गददै हाठद्कक 
शभुकामना पत् पठाउनभुएको ल्यो। उति पत्को प्रलतललरप अनसुयूिी १८ मा संलगन 
गररएको छ।
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१०.१.१०.१.  आयोगमा कम्किारीको कमीआयोगमा कम्किारीको कमी
 प्रदेश सरकारबाट सवीकृत अस्ायी दरबनदी अनसुार प्रदेश लोक सेवा आयोगको 

काया्कलयमा सवीकृत दरबनदी कुल ४९ िना भएता पलन अलिकृत नवौं १, अलिकृत 
आठौँ २, अलिकृत सातौँ ३, अलिकृत छैठौँ २ र सहायक पाँिौँ ३ त्ा काया्कलय 
सहयोगी ५ र हलकुा सवारी िालक २ गरी िममा १८ िना कम्किारीबाट काया्कलय 
वयवस्ापन गररएको आयोगको अस्ायी संरिना र दरबनदी अनसुार तहगत दरबनदी 
संखया, पदपयूलत्क र ररति अवस्ा अनसुयूिी ४ र आयोगमा काय्करत कम्किारीहरूको रववरण 
अनसुयूिी ५ मा उललेख गररएको छ। सवीकृत अस्ायी दरबनदीको ३६.७ प्रलतशत 
मात् कम्किारीले आयोगको माग सङ्कलन, रवज्ञापन, रवशे्ज्ञबाट प्रश्न पत् लनमा्कण र 
पररमाि्कन, ललजखत परीक्षा सञ्ालन, दोहोरो कोलडङ, उत्तर पजुसतका परीक्षण, ललजखत 
परीक्षाको नलतिा प्रकाशन, अनतवा्कता्क सञ्ालन, लसफाररस, लसफाररस भएका कम्किारीलाई 
अलभमखुीकरण काय्कक्रम र लसफाररस पत् रवतरणिसता अतयनत गहन काय्क सहि 
रहसाबबाट समपादन गन्क कठठनाइ भइरहेको छ।जिममेवारी र काय्क प्रकृलत अनसुार 
नययूनतम सङखयामा पलन िनशजति उपलबि हनु सकेको छैन। यसले काममा रढलाईका 
सा्ै गणुसतरमा सिुार गन्क कठठनाइ भई रहेको छ। लनयलमत अनगुमन त्ा प्रवधद्कनातमक 
कामहरूलाई आयोगले बाधय भएर ्ालत राख् ुपनने अवस्ा रहेको छ।

१०.२.१०.२.  भौलतक पयूवा्किारको अभावःभौलतक पयूवा्किारको अभावः
 २०७६ मङ् लसर २ गते अधयक्षको लनयजुति भई मखुयमनत्ी त्ा मजनत्परर्दको 

काया्कलय पररसरमा उपलबि गराइएको ३ कोठामा आयोगले ४ मरहना काय्कसञ्ालन 
गरेको र २०७६ िैत् १ गते देजख घर भाडामा ललई काम कारवाही सञ्ालन गररएको 
छ। आयोगको रक्रयाकलाप र कामको प्रकृलतअनसुार भाडाको भवन अपया्कप्त मातै् 
होइन उपयतुि पलन नहनेु हुँदा आयोगको आफनै भवन आवशयक देजखनछ। आयोगको 
लालग पया्कप्त कोठा र सरुक्षा अलत नै महत्वपयूण्क हनुछ। यसतफ्क  प्रदेश सरकारले गमभीर 
रूपमा िासो राख् ुपनने हनुछ। 

१०.३. १०.३. सवारी सािन र पाररश्लमक सरुविासवारी सािन र पाररश्लमक सरुविा
 नलतिामखुी काय्कसमपादनको रहसाबबाट सफल यस प्रदेश लोक सेवा आयोगमा अनय 

प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको तलुनामा सवारी सािनहरू र पदालिकारीको पाररश्लमकको 
अवस्ा सबैभनदा कम छ। आयोगको काय्कबोझ र काय्क प्रकृलतका आिारमा परीक्षा 
सामाग्ी ढुवानी त्ा यातायातका लालग सवारी सािनको अभाव रहेको छ। आयोगका 

आयोगले जिममेवारी लनवा्कहमा देखेका कठठनाइहरूआयोगले जिममेवारी लनवा्कहमा देखेका कठठनाइहरू

पररचछेदपररचछेद !)
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दईु पदालिकारीहरूलाई हालसमम सरकारी सवारी उपलबि गराउन सरकएको छैन ।  
प्रलतष्ठा र सरुक्षाको रहसाबबाट आयोगका सदसयहरूलाई गाडीको सरुविा हनु िरुरी 
देजखएको छ।आयोगका अधयक्षलाई उपलबि गराइएको एउटा सवारी सािन समेत 
हसतानतरण नभइ सकेको अवस्ा छ।आयोगको भौलतक स्ोत सािनहरूको अवस्ा 
अनसुयूिी-6 मा उललेख गररएको छ।

१०.४. १०.४. सममालनत अदालतहरूबाट फैसला ठदन रढलाससुतीले काय्क समपादनमा नकरातमक सममालनत अदालतहरूबाट फैसला ठदन रढलाससुतीले काय्क समपादनमा नकरातमक 
प्रभावप्रभाव

 सममालनत सवकोचि अदालत र उचि अदालतमा उिरुी परेपलछ रोरकएका परीक्षाहरूबाट 
प्रदेश सरकार र स्ानीय तहमा कम्किारीको दरबनदी पयूलत्क हनु सकेको छैन। लामो 
समयसमम फैसला नहुँदा िनताले प्राप्त गनु्कपनने सेवा सरुविामा कम्किारीको अभावको 
कारण प्रतयक्ष असर परररहेको छ िसबाट सरकारको काय्क समपादनमा सकरातमक 
प्रभाव परेको छैन।

१०.५.१०.५.  नीलतगत अनयौलःनीलतगत अनयौलः
 प्रदेश लनिामती सेवा ऐन लनयमको अभावमा प्रदेश सरकारमा काय्करत कम्किारीहरूको 

वजृत्त रवकासमा प्रलतकयू ल प्रभाव परेको छ। आयोगले खलुा र आनतररक प्रलतयोलगतातमक 
परीक्षा सञ्ालन गरेको भएतापलन बढुवा सलमलतको अभावमा बढुवा समबनिी कामलाई 
अजघ बढाउन सरकरहेको छैन। यो समसया स्ानीय तहका कम्किारीहरूले पलन भोलगरहेको 
अवस्ा छ। रवगत ४ व््क देजख बढुवाको प्ररक्रया अवरुधद रहेको छ। प्रिललत कानयून 
बमोजिम आयोगले परीक्षा सञ्ालन गदा्क प्रदेशमा ररति रहेका अलिकृत तहका परीक्षाहरू 
उपर नयारयक प्रश्नहरू समेत उठठरहेका छन।्

१०.६.१०.६.  ररति पदहरू लकुाउने प्रवजृत्तःररति पदहरू लकुाउने प्रवजृत्तः
 आयोगको वार््कक काय्कताललका बमोजिम गत आल््कक व््कमा ११९ वटा स्ानीय 

तहहरूमधये ६२ वटाले मात् ररति पदहरू पदपयूलत्कका लालग माग गरी पठाएका ल्ए । 
मागको आिारमा आयोगले पदपयूलत्कको प्ररक्रयाहरू पयूरा गरी लसफाररसहरू गरररहेको छ। 
केही स्ानीय तहहरू ररति पदहरू पदपयूलत्कका लालग माग पठाउने रव्यमा अनदुार 
देजखएका छन।् प्रदेश सरकार मातहतका बहसुङखयक लनकायहरू (मनत्ालय) बाट गत 
व््क पदपयूलत्कका लालग िासो देखाइएन।

१०.७.१०.७.  काया्कलय रवसतारःकाया्कलय रवसतारः
 खाशगरी अलिकृत वा सो भनदा माल्को ललजखत परीक्षाको प्रश्नपत् लनमा्कण, पररमाि्कन, 

उत्तर पजुसतका परीक्षण िसता गोपनीयता कायम गरी समपादन गनु्क पनने काय्कहरूको 
लालग परीक्षा्थीहरूको सहिता र दक्षरवज्ञहरूको सेवाको गणुसतर कायम गन्कका लालग 
काठमाडौमा आयोगको सलुबिासमपन् काया्कलय भवन अलनवाय्क नै भएको छ।
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११.१.११.१. कम्किारी समायोिन ऐन, २०७५ को दफा १२ मा "प्रदेश वा स्ानीय तहको 
सेवाको लालग दफा ३ बमोजिम कायम गररएको दरबनदीमा दफा ६ र ७ बमोजिम 
समायोिन गदा्क समेत तयसतो दरबनदी पयूरा हनु नसकेमा समबजनित प्रदेश वा स्ानीय 
तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपयूलत्कको लालग अनरुोि गरी पठाउन ुपनने" भन्े 
सपष्ट वयवस्ालारइ् प्रदेश सरकार र स्ानीय तहहरूले अनसुरण गरी पदपयूलत्कको 
काय्कलाई हालसमम नपठाएका प्रदेशका मनत्ालयहरू र स्ानीय तहले ततकाल अजघ 
बढाउन ुपनने।

११.२.११.२. कम्किारी समायोिन ऐन, २०७५ को दफा १२ को वयवस्ा बमोजिम प्रदेश लनिामती 
सेवा ऐनको वयवस्ा नभएकै कारणबाट ररति पदहरूमा खलुा प्रलतयोलगताबाट 
पदपयूलत्क गन्क बािा नपनने भएको हुँदा प्रदेश सरकारका लालग आवशयक पनने कम्किारीहरूप्रदेश सरकारका लालग आवशयक पनने कम्किारीहरू 
समबजनित मनत्ालयहरूबाट लनठद्कष्ट गरी लनयमानसुार पदपयूलत्कका लालग आयोगमा माग 
गरी पठाउन ुपनने।

११.३.११.३. प्रदेश लनिामती सेवाका कम्किारीहरूको सेवा सत्क समबनिी कानयून (प्रदेश लनिामती 
सेवा ऐन) तिु्कमा हनु नसकदा स्ानीय तहमा काय्करत कम्किारीहरूको वजृत्त रवकासमा 
प्रलतकयू ल असर पनु्कको सा्ै लनिामती सेवाका रवलभन् सेवा समयूहका कम्किारीहरूको 
प्रशासलनक काय्कमा समेत कठठनाई उतपन् भएकोले प्रदेश लनिामती सेवा ऐन त्ा 
लनयमावली र स्ानीय तह कम्किारी वयवस्ापन समबनिी कानयूनहरू तियू्कमा गनने 
काम य्ाशकय िाँडो समपन् गन्क प्रदेश सरकारको धयानाक््कण हनु ुपनने।

११.४.११.४. प्रदेश सरकारबाट य्ा समयमा आयोगको सवीकृत दरबनदी अनसुारको िनशजति 
आपयूलत्कको लालग सहयोग गनु्क पनने।

११.५.११.५. प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बमोजिम आयोगले प्रदान गरेको परामश्कको 
सबै सरोकारवाला लनकायहरूले पालना गनु्कपनने।

११.६.११.६. प्रदेश सरकार र सबै स्ानीय तहहरूले ६ मरहनाभनदा बढी अवलिको लालग अस्ायी 
पदपयूलत्क गदा्क प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बमोजिम आयोगको परामश्क 
ललनपुनने वयवस्ालाई कडाइका सा् पालना गनने।

११.७.११.७. प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ ले प्रदेशको राििानीमा एक केनद्रीय 
काया्कलय रहने र आवशयकतानसुार शाखा काया्कलय स्ापना गन्क सरकने वयवस्ा 
गरेको त्ा रवज्ञ उपलबिताको अवस्ा र परीक्षा सञ्ालनको गामभीय्कता समेतलाई 
दृरष्टगत गदा्क काठमाडौं उपतयका लभत् आयोगको एउटा शाखा काया्कलय स्ापना 
गनु्कपनने।

सझुाव त्ा काया्कनवयनको जस्लतसझुाव त्ा काया्कनवयनको जस्लत

पररचछेदपररचछेद !!
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११.८.११.८. आयोगका अधयक्ष त्ा सदसयहरूको मया्कदाक्रम सबै संवैिालनक लनकायहरूका 
प्रमखु आयतुि, अधयक्ष, आयतुि र सदसयको मया्कदाक्रम भनदा पलछ लगतै्त मया्कदाक्रम 
१२ मा राख् ुपनने। 

यसको ्प सपष्टीकरण लनमन बमोजिम ठदइएको छःयसको ्प सपष्टीकरण लनमन बमोजिम ठदइएको छः

प्रदेश लोक सेवा आयोगका अधयक्ष र सदसयको प्रलतष्ठा अनुरूप प्रदेश लोक सेवा आयोगको 
गररमा उचि बनाइएको छ िनु कुरा लनमन प्रमाजणत कारणबाट सपष्ट झलकनछः 

•	 सबै संवैिालनक लनकायहरूमा शैजक्षक योगयता सनातक वा सो सरह तोरकएको तर लोक 
सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगका अधयक्ष र सदसयको लालग मात् नययूनतम 
शैजक्षक योगयता सनातकोत्तर उपालि प्राप्त गरेको हनु ुपनने वयवस्ा भएको।

•	 आयोगको अधयक्ष र सदसयको लनयजुतिको लालग प्रदेश प्रमखु समक्ष लसफाररस गन्क 
मखुयमनत्ीको अधयक्षतामा प्रदेश सभाको सभामखु र प्रदेश सभाको रवपक्षी दलको नेता 
सदसयहरू रहेको ३ (तीन) सदसयीय लसफाररस सलमलतबाट अधयक्ष त्ा सदसयको नाम 
लसफाररस गरी कमतीमा एकिना सदसय  बीस व््क वा सो भनदा बढी अवलिसमम कुनै 
सरकारी सेवामा रहेका वयजतिहरू मधयेबाट र बाँकी सदसय रवज्ञान, प्ररवलि, कला, सारहतय, 

कानयून, िनप्रशासन, समाि शास्त्र वा रार्रिय िीवनका अनय क्षेत्मा शोि, अनसुनिान, 

अधयापन वा अनय कुनै महतवपयूण्क काय्क गरी खयालत प्राप्त गरेको वयजतिहरू मधयेबाट 
गररने वयवस्ा भएको।

•	 आफनो पदीय जिममेवारी पयूरा गन्क नसकेको भनी हटाउन ुपनने अवस्ा लसि्कना भएमा 
प्रदेश सभाका एक िौ्ाई सदसयले अधयक्ष वा सदसय रवरुद्ध आरोपको प्रसताव पेश 
गरी प्रदेश सभामा ततकाल कायम रहेको समपयूण्क सदसय सङखयाको दईु लतहाई बहमुतले 
प्रसताव पाररत गरेमा मात् अधयक्ष वा सदसय पदबाट मतुि हनेु वयवस्ा भएको।

•	 नेपाल सरकारले २०७६ वैशाख १६ गते लनिा्करण गरेको मया्कदाक्रम अनसुार लोक 
सेवा आयोगका अधयक्षको मया्कदाक्रम नेपाल सरकारका मखुय सजिवको मया्कदाक्रम 
भनदा माल् राजखएको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगका अधयक्षको मया्कदाक्रम नेपाल 
सरकारको सजिव (रािपत्ारङ्कत रवजशष्ट शे्णी) भनदा तल राजखएको छ। नेपाल सरकारको 
सजिव (रािपत्ारङ्कत रवजशष्ट शे्णी) को पदमा लनवतृ्त भइसकेको वयजतितवलारइ् प्रदेश 
लोक सेवा आयोगका अधयक्षको पदमा लनयजुति गरी मया्कदाक्रममा प्रहरी अलतररति 
महालनरीक्षक सरहको मया्कदाक्रममा राखेको अवस्ा अलमलदो देजखएको। तस््क प्रदेश 
लोक सेवा आयोगका अधयक्ष र सदसयहरूको योगयता, लनयजुति, प्ररक्रया, प्रलतष्ठा त्ा 
जिममेवारीको दृरष्टकोणले यसमा पररमाि्कन गरी उति मया्कदाक्रम १२ मा संवैिालनक 
लनकायका सदसय त्ा आयतुिको पलछ लगतै्त राख् ुपनने। 
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अनसुयूिी अनसुयूिी - ११
सङ्गठन संरिनासङ्गठन संरिना

अनसुयूिीहरूअनसुयूिीहरू
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अनसुयूिीअनसुयूिी - २ २
आनतररक काय्क रवभािनआनतररक काय्क रवभािन

क्र.सं.क्र.सं. पदालिकारीको नामपदालिकारीको नाम जिममेवारीजिममेवारी

१ मा. अधयक्ष सरेुश मान शे्ष्ठ

•	 प्रशासन त्ा सयूिना प्रकाशन 

•	 आल््कक प्रशासन 

•	 प्रश्नपत् पररमाि्कन 

•	 अनतवा्कता्क त्ा लसफाररस

२ मा. सदसय सदुश्कन प्रसाद ढकाल

•	 नीलत लनयम त्ा कानयून 

•	 परीक्षा सञ्ालन 

•	 ललजखत परीक्षा नलतिा प्रकाशन 

•	 लनरीक्षण त्ा अनगुमन

३ मा. सदसय शलम्कला नेउपाने

•	 पाठ्यक्रम त्ा परीक्षण प्ररवलि 

•	 सयूिना प्ररवलि 

•	 ललजखत परीक्षा नलतिा तयारी 
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अनसुयूिी अनसुयूिी - ३३
आयोगका लनण्कयहरूको रववरणआयोगका लनण्कयहरूको रववरण

क्रक्र.सस. रव्यरव्य लनण्कय लमलतलनण्कय लमलत

१ अस्ायी दरबनदी पदपयूलत्क समबनिमा २०७७/६/७

२ आयोगको संगठन संरिना र दरबनदी लबवरण समबनिमा २०७७/६/८
३ आयोगको प्र्म बार््कक प्रलतवेदन २०७६/७७ समबनिमा २०७७/६/१२

४ प्रदेश मनत्ालय र स्ानीय तहहरूमा रहेको कम्किारी 
दरबनदी रववरण र माग आकृलत फाराम समबनिमा २०७७/६/१३

५ आयोगको समपक्क  काया्कलयको लालग भवन उपलबि गराउने 
समबनिमा २०७७/६/१६

६ वार््कका काय्कताललका समबनिमा २०७७/६/१९

७ दक्ष रवज्ञ सयूजि र शैजक्षक योगयता र पाठ्क्रम सलमलतको 
सँयोिनक समबनिमा । २०७७/६/२१

८
प्रदेश त्ा स्ानीय तह अनतग्कतका रवलभन् सेवा समयूह 
उपसमयूह र पदहरूको शैजक्षक योगयता र पाठ्यक्रम 
समबनिमा ।

२०७७/७/२७

८ पाठ्यक्रममा समावेश गनने समबनिमा २०७७/७/२७
१० दरखासत सँकलन समबनिमा २०७७/८/३
११ आयोगको  प्र्म वार््कक प्रलतवेदन छपाई समबनिमा २०७७/८/४

१२
प्रदेश त्ा स्ानीय तह अनतग्कत नेपाल सवास्थय सेवा हेल् 
इनसफेकसन समयूहका िौ्ो तह अहेव पदको शैजक्षक योगयता 
र पाठ्यक्रम समबनिमा

२०७७/८/५

१३ सवास्थय सेवा तफ्क का सातौ र नवौं तहका पदहरूको शैजक्षक 
योगयता र पाठ्यक्रम समबनिमा २०७७/८/५

१४ सवास्थय सेवा तफ्क का रवलभन् तह एवं पदहरूको शैजक्षक 
योगयता र पाठ्यक्रम समबनिमा २०७७/८/५

१५ प्रदेश र स्ानीय तह रवलभन् सेवाका अप्रारवलिक/प्रारवलिक 
एंव सवास्थय सेवाका िौ्ो तहका रवज्ञापन समबनिमा २०७७/८/७

१६ सवास्थय सेवा तफ्क का िौ्ो तहको अनलम पदको शैजक्षक 
योगयता र पाठ्यक्रम समबनिमा २०७७/८/७



44 दोस्ो वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८

क्रक्र.सस. रव्यरव्य लनण्कय लमलतलनण्कय लमलत

१७ प्रदेश र स्ानीय तहको रवलभन् सेवा त्ा उपसमयूह तह र 
पदहरूको शैजक्षक योगयता र पाठ्यक्रम समबनिमा २०७७/८/७

१८
वन त्ा िनरल फरेर्रि सवायल एणड वाटर कनिरभेसन र 
फरेष्ट ररसि्क समयूहका पाँिौ तहको पदको शैजक्षक योगयता 
र पाठ्यक्रम समबनिमा

२०७७/८/१७

१९
नेपाल इजनिलनयररङ्ग सेवाको सभने समयूह सहायक िौ्ो तहको 
अलमन पदको परीक्षाका लालग आवशयक शैजक्षक योगयता 
पनु एरकन गनने समबनिमा ।

२०७७/८/२३

२०
प्रदेश अनसुनिान बयरुो सेवाको गठन स्ापना काम कात्कवय 
र अलिकार समबनिमा वयवस्ा रवदे्यकमा परामश्क 
समबनिमा

२०७७/८/२५

२१ दरखासत सवीकृलत समबनिमा २०७७/९/२
२२ आयोगको लनयलमत बैठक समबनिमा २०७७/९/२

२३
प्रदेश त्ा स्ानीय तह अनतग्कत रवलभन् सेवा/ समयूह/
उपसमयूह तह र पदहरूको शैजक्षक योगयता र पाठ्यक्रम 
समबनिमा

२०७७/९/९ र 
१२

२४
 प्रदेश त्ा स्ानीय तह अनतग्कत रवलभन् सेवा/ समयूह/
उपसमयूहका अप्रारवलिक त्ा प्रारवलिक एवम ् सवास्थय 
सेवाका पाँिौ तहका पदहरूको रवज्ञापन समबनिमा

२०७७/९/१२

२५ रवज्ञापनको सयूिना सँशोिन समबनिमा २०७७/९/१३ र 
१६

२६ सवास्थय सेवा लस.अ.हे.व. र लस.अ.न.लम. पदको रवज्ञापन रद्ध 
समबनिमा २०७७/९/१७

२७ कमपयटुर डाटा इजनट् समबनिमा २०७७/९/२२

२८ रवलभन् नामावलीमा नाम छुट भएका परीक्षा्थीहरूलाई 
परीक्षामा सामेल गराउने समबनिमा २०७७/९/२२

२९ ्प रवज्ञापन समबनिमा २०७७/९/२८
३० दरखासत फारमको लालग मयाद ्प समबनिमा २०७७/१०/७
३१ सयूिना बमोजिमको मयाद रद्ध त्ा लमलान समबनिमा २०७७/१०/७
३२ बढुवाको उममेदवारी समबनिमा २०७७/१०/७
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३३ वसतगुत उत्तरपजुसतका परीक्षण समबनिमा २०७७/१०/७
३४ पाठ्यक्रम सवीकृलत समबनिमा २०७७/१०/७

३५
स्ानीय तहका प्रारवलिक त्ा अप्रारवलिक अलिकृत छैटौं 
तहका पदहरूको रवज्ञापन समबनिी सयूिना प्रकाशन गनने 
समबनिमा

२०७७/१०/११

३६ स्ानीय तहको लालग हनेु अलिकृत छैटौं तहको रवज्ञापन 
समबनिमा २०७७/१०/१२

३७ सवास्थय सेवा िौ्ो तहका पदको परीक्षा लमलत संशोिन 
समबनिमा २०७७/१०/१९

३८ पाररश्लमक दररेट संशोिन २०७६ संशोिन समबनिमा २०७७/१०/२५
३९ उत्तरपजुसतका परीक्षण समबनिमा २०७७/१०/२५
४० पाँिौ तहका पदहरूको परीक्षा काय्कक्रम सँशोिन समबनिमा २०७७/१०/२८
४१ उत्तरपजुसतका छानरवन समबनिमा २०७७/१०/२८
४२ आनतररक प्रलतयोलगताको परीक्षा काय्कक्रम स्गन समबनिमा २०७७/११/१२

४३
लोक सेवा आयोगमा काय्करत बहालवाला वा लामो समय 
काम गरी अनभुव हालसल गरेका वयजतिबाट आयोगले सेवा 
ललन सकने

२०७७/१२/४

४४ प्रशासन सेवा सहायकसतर िौ्ो  सहलेखापाल पदको 
नलतिा प्रशासन समबनिमा २०७७/१२/१५

४५ २०७७/१०/८ गतेको बढुवा समबनिी संशोलित सयूिनाको 
धयानक््कण समबनिमा २०७७/१२/१५

४६ बढुवा सहमलत समबनिमा २०७७/१२/२२

४७ रवज्ञापन नं. ७८२/२०७७/७८ को परीक्षा स्गन 
समबनिमा २०७७/१२/२७

४८ रवलभन् सेवाका अलिकृतसतर सातौं र आठौंको रवज्ञापन 
समबनिमा २०७७/१२/२७

४९ सवारी सािन समबनिमा २०७८/१/६
५० उत्तरपजुसतकामा प्र्म कोलडङ्ग समबनिमा २०७८/१/६
५१ परीक्षा स्लगत समबनिमा २०७८/१/७
५२ भरतपरु महानगरपाललकाको रवज्ञापन रद्ध समबनिमा २०७८/१/७
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५३ स्ानीय तहका कम्किारीहरूको सेवा शत्क समबनिी कानयून 
तिु्कमा समबनिमा २०७८/१/७

५४ उत्तरपजुसतका परीक्षण गराउने समबनिमा २०७८/१/९

५५ प्रशासन सेवा, सामानय प्रशासन/लेखा समयूह सहायकसतर 
पाँिौ तह/पदको नलतिा प्रकाशन समबनिमा २०७८/२/२३

५६ प्रशासन सेवा, सामानय प्रशासन/लेखा समयूह अलिकृत छैटौं 
तह/पदको नलतिा प्रकाशन समबनिमा २०७८/२/२९

५७ अनय रवज्ञापनको प्रवेशपत् र रोल नं.बाट परीक्षामा सहभागी 
समबनिमा २०७८/२/३१

५८ परीक्षा रद्द त्ा आवशयक कारवाही समबनिमा २०७८/२/३०
५९ उत्तरपजुसतकामा सँकेत उललेख गनने समबनिमा २०७८/२/३०
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अनसुयूिी अनसुयूिी - ४४
दरबनदी त्ा पदपयूलत्कको अवस्ादरबनदी त्ा पदपयूलत्कको अवस्ा

क्र.सं.क्र.सं.
पदपद शे्णी/तहशे्णी/तह सेवासेवा समयूहसमयूह दरबनदीदरबनदी पयूलत्कपयूलत्क ररतिररति

१ सजिव रा.प.प्र्म प्रशासन सा.प्र. १ - १

२ अलिकृत नवौँ/दशौँ अलिकृतसतर नवौँ/दशौँ प्रशासन सा.प्र. ३ १ २

३ अलिकृत सातौँ/आठौँ अलिकृतसतर सातौँ/आठौँ प्रशासन सा.प्र. ७ ४ ३

४ अलिकृत सातौँ/आठौँ अलिकृतसतर सातौँ/आठौँ प्रशासन लेखा १ १ ०

५ अलिकृत सातौँ/आठौँ अलिकृतसतर सातौँ/आठौँ नयाय कानयून १ - १

६ अलिकृत सातौँ/आठौँ अलिकृतसतर सातौँ/आठौँ जशक्षा १ - १

७ क.इजञ्लनयर सातौँ/आठौँ अलिकृतसतर सातौँ/आठौँ इजञ्./
रवरवि रवरवि १ - १

८ अलिकृत छैठौँ अलिकृतसतर छैठौँ प्रशासन सा.प्र. ४ १ ३

९ कमपययूटर अलिकृत छैठौँ अलिकृतसतर छैठौँ रवरवि १ २ ०

१० सहायक पाँिौँ सहायकसतर पाँिौँ प्रशासन सा.प्र. १३ ३ १०

११ सहायक पाँिौँ सहायकसतर पाँिौँ प्रशासन लेखा १ - १

१२ कमपययूटर अपरेटर पाँिौँ सहायकसतर पाँिौं रवरवि ६ - ६

१३ हलकुा सवारी िालक ३ १ २

१४ काया्कलय सहयोगी ५ ५ ०

िममािममा ४८४८ १८१८ ३१३१

	 १ िना कमपयटर अलिकृत छैटौं कािमा 



48 दोस्ो वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८

अनसुयूिी अनसुयूिी - ५५
२०७७ श्ावण १ गतेदेजख २०७८ असार मसानतसमम काय्करत कम्किारीको रववरण२०७७ श्ावण १ गतेदेजख २०७८ असार मसानतसमम काय्करत कम्किारीको रववरण

क्रक्र.संसं कम्किारीको नाम्रकम्किारीको नाम्र पदपद सेवा/समयूहसेवा/समयूह अवस्ाअवस्ा

१ श्ी भोला दाहाल लनलमत्त सजिव प्रशासन/सामानयप्रशासन काय्करत

२ श्ी श्ीराम पडुासैनी अलिकृत आठौं प्रशासन/लेखा काय्करत

३ श्ी देव नारायण िौिरी अलिकृत आठौं प्रशासन/जशक्षा काय्करत

४ श्ीटेकेनद्र अलिकारी अलिकृतसातौँ प्रशासन/सामानयप्रशासन काय्करत

५ श्ीराि ुराि अया्कल अलिकृतसातौँ प्रशासन/सामानयप्रशासन काय्करत

६ श्ी पदम ओझा अलिकृतसातौँ प्रशासन/सामानयप्रशासन काय्करत

७ श्ी उमेशराि लमश् अलिकृत छैटौं प्रशासन/सामानय प्रशासन काय्करत

८ श्ी रकशोर िोशी अलिकृतछैठौँ रवरवि काय्करत

९ श्ी रोशन प्रिान अलिकृतछैठौँ रवरवि काय्करत

१० श्ी ठदपेश महि्कन सहायकसतर पाँिौ प्रशासन/सामानय प्रशासन काय्करत

११ श्ी प्रदीप वागले सहायकसतर पाँिौ प्रशासन/सामानय प्रशासन काय्करत

१२ श्ी अनु्  आिाय्क सहायकसतर पाँिौ प्रशासन/सामानय प्रशासन काय्करत

१३ श्ी प्रमे प्रसाद जशवाकोटी  काया्कलय सहयोगी प्रशासन काय्करत
		 करारमा काय्करत कम्किारीहरूकरारमा काय्करत कम्किारीहरू

क्रक्र.संसं कम्किारीको नाम्रकम्किारीको नाम्र पदपद सेवा/समयूहसेवा/समयूह अवस्ाअवस्ा

१ श्ी रामिनद्र शे्ष्ठ हलकुा सवारी िालक - काय्करत

२ श्ी सररता काककी काया्कलय सहयोगी - काय्करत

३ श्ी लनरिबालनयाँ काया्कलय सहयोगी - काय्करत

४ श्ी जखल बहादरु आले काया्कलय सहयोगी - काय्करत

५ श्ी राि ुप्रसाद िौलागाँई काया्कलय सहयोगी काय्करत
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अनसुयूिी अनसुयूिी - ६६
भौलतक स्ोत सािनको अवस्ाभौलतक स्ोत सािनको अवस्ा

क्र.सं.क्र.सं.  रववरणरववरण इकाईइकाई पररमाणपररमाण कैरफयतकैरफयत

१ घर िगगा - - भाडामा रहेको

२ सवारी सािन-कार ्ान १ हसतानतरण भई नसकेको

३ मोटरसाइकल ्ान ४

४ डेसकटप कमपययूटर ्ान १०

५ रप्रनटर ्ान ६  

६ प्रोिेकटर ्ान १  

७ सकयानर ्ान १  

८ लयापटप सेट ७

९ OMR Machine सेट १

१०
Online Application 
System Software सेट १

अनसुयूिी अनसुयूिी -  ७ ७

रवलनयोजित बिेट र सो समबनिी खि्कको रववरणरवलनयोजित बिेट र सो समबनिी खि्कको रववरण

िाल ुखि्क शी््ककको प्रगलत रववरणिाल ुखि्क शी््ककको प्रगलत रववरण

क्र. सं.क्र. सं. बिेट उपजश््कक बिेट उपजश््कक 
नं.नं. कुल बिेटकुल बिेट

आ.ब.२०७७/०७८ कोआ.ब.२०७७/०७८ को
बाँकी बिेटबाँकी बिेट

कुल खि्ककुल खि्क खि्क प्रलतशतखि्क प्रलतशत

१ २१०००००११3 ६३७७४०0० ३७१४१४७७.९९ ५८.२४ २६६३३५२२.०२

२  २१०००००१३ ६८३८००० ५१६२४१९.७५ ७५.४९८ १६७५५८०.२५

पुजँिगत खि्क शी््ककको प्रगलत रववरणपुजँिगत खि्क शी््ककको प्रगलत रववरण

क्र. क्र. 
सं.सं. बिेट उपजश््कक नं.बिेट उपजश््कक नं. कुल बिेटकुल बिेट

आ.ब.२०७७/०७८आ.ब.२०७७/०७८ कोको
बाँकी बिेटबाँकी बिेट

कुल खि्ककुल खि्क खि्क प्रलतशतखि्क प्रलतशत

१ २१००००११४ ७२४०००० ६४८७४८७.९९ ८९.६ ७५२५१२.०१
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समपाठदत काय्कक्रमसमपाठदत काय्कक्रम

क्र. क्र. 
सं.सं. रववरणरववरण रवलनयोजित रवलनयोजित 

रकमरकम खि्कखि्क अवस्ाअवस्ा कैरफयतकैरफयत

१ सवारी सािन खररद ५००००० ४९९७९९ समपन्

२ मेलसनरी त्ा औिार ५१६०००० ५०६८४३७ समपन्

३ फलन्किर त्ा रफकिस्क १५८०००० ९१९२५१ समपन्

४ सयूिना प्रणाली त्ा सफटवेयर 
संिालन खि्क

३४०००० ८२१३६ समपन्

समपाठदत हनु नसकेका काय्कक्रमसमपाठदत हनु नसकेका काय्कक्रम

क्र. क्र. 
सं.सं. रववरणरववरण रवलनयोजित रकमरवलनयोजित रकम खि्कखि्क कैरफयतकैरफयत

१ कम्किारी प्रोतसाहन त्ा परुसकार ५०००० ०
२ पदालिकारीहरूको प्रदेश लभत् त्ा 

अनतर प्रदेश भ्रमण खि्क
२९४००० ०

३ आनतरभ्रमण त्ा अनगुमन 
मलुयाङ्कन र भ्रमण

१२५०००० २१९६०२

४ अनतर प्रदेश अनभुव आदान 
प्रदान खि्क

२७०००० ०

५ कम्किारी क्षमता रवकास ताललम ३००००० ०
६ काननु लनयमावली मसयौदा 

तयारी/ छलफल गोष्ठी
१००००० ०

७ आयोगको प्रलतवेदन, बलेुटीन, 
पलत्का/ दप्कण प्रकाशन

३५००००० ५३११०

८ भवन सञ्ालन त्ा मम्कत संभार ७०००० ०
९ ढुवानी खि्क १००००० ०

अनसुयूिीअनसुयूिी - ८ ८
रािश्व र िरौटीको रववरणरािश्व र िरौटीको रववरण

क्र.सक्र.स रािश्व ख.शी.रािश्व ख.शी.
नं.नं. रािश्व जश््ककरािश्व जश््कक आ.व २०७७आ.व २०७७/७८ मा  ७८ मा  

सँकललत रकमसँकललत रकम कैरफयतकैरफयत

१ १४२२९ अनय प्रशासलनक सेवा शलुक १०८९४०।-
२ १४२२४ परीक्षा शलुक ९७८३११८५।-

िममा ९७९४०१२५।-
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अनसुयूिीअनसुयूिी - ९ ९
शैजक्षक योगयताको लनिा्करण र पाठ्यक्रम लनमा्कणसमबनिी रववरणशैजक्षक योगयताको लनिा्करण र पाठ्यक्रम लनमा्कणसमबनिी रववरण

क्र.सं.क्र.सं. पदपद सेवा/समयूह/उपसमयूहसेवा/समयूह/उपसमयूह तहतह
पाठ्यक्रम लागयू पाठ्यक्रम लागयू 

हनेु लमलतहनेु लमलत

१ अ.न.लम
सवास्थय सेवा,पजबलक हेल् नलस्कङ्ग 
समयूह

िौ्ो २०७७/०८/०७

२ अ.हे.व
सवास्थय सेवा,  हेल् इनसपेकसन 
समयूह

िौ्ो २०७७/०८/०५

३ अलमन इजनिलनयररङ्ग सेवा, सभने समयूह िौ्ो २०७७/०७/२७

४
खानेपानी त्ा 
सरसफाइ 
टेजकनलसयन

इजञ्लनयररङ्ग सेवा, लसलभल समयूह, 

सयालनटरी उप समयूह
िौ्ो २०७७/०७/२७

५ लयाव अलसटेनट सवास्थय सेवा,लयाव टेकनोलोिी समयूह िौ्ो २०७७/०८/०५

६
नायव प्रारवलिक 
सहायक वा सो 
सरह

कृर् सेवा, रफसररि समयूह िौ्ो २०७७/०७/२७

७
नायव प्रारवलिक 
सहायक वा सो 
सरह

कृर् सेवा, भेटेररनरी र लाइभसटक 
पोलट्ी एणड डेरी डेभलपमेणट समयूह

िौ्ो २०७७/०७/२७

८
सहायक कमपयटुर 
अपरेटर

रवरवि सेवा िौ्ो -

९
अलससटेनट सव-
इजञ्लनयर

इजञ्लनयररङ्ग सेवा,लसलभल समयूह िौ्ो -

१०
प्रशासन सहायक/ 
सह लेखापाल

प्रशासन सेवा/सामानय प्रशासन 
समयूह/

िौ्ो २०७७/०७/२७

११ लयाव अलसषे्टनट इजञ्लनररङ्ग सेवा,लसलभल समयूह िौ्ो २०७७/०८/०७

१२
नायव प्रारवलिक 
सहायक वा सो 
सरह

कृर् सेवा, पलानट एकसटेकसन 
एग्ोनोमी हरट्ककलिर एग.ृएकसटेनसन 
सवायल साइनस र एग.ृइ.को एणड 
माकने रटङ्ग समयूह

िौ्ो २०७७/०७/२७
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क्र.सं.क्र.सं. पदपद सेवा/समयूह/उपसमयूहसेवा/समयूह/उपसमयूह तहतह
पाठ्यक्रम लागयू पाठ्यक्रम लागयू 

हनेु लमलतहनेु लमलत

१३ सव इजञ्लनयर
इजञ्लनयररङ्ग सेवा,लसलभल समयूह,िनरल 
हाईवे,सयानीटरी, इररगेशन,हाइड्ोपावर 
र  हाइड्ोलोिी उप समयूह

पाँिौ २०७७/०९/१२

१४ सव इजञ्लनयर
इजञ्लनयररङ्ग सेवा,लसलभल समयूह,लबलडङ्ग 
एणड आरक्क टेकट उप समयूह

पाँिौ २०७७/०९/१२

१५ प्रारवलिक सहायक जशक्षा सेवा/जशक्षा प्रशासन समयूह पाँिौ २०७७/०९/१२
१६ रेलडयोग्ाफर सवास्थय सेवा,रेलडयोग्ाफी समयूह पाँिौ २०७७/०९/१२

१७
मेलडकल रेकप्कडर 
सपुरभाइिर

सवास्थय सेवा,मेलडकल रेकड्कस समयूह पाँिौ २०७७/०९/१२

१८
 मेकालनकल 
सपुरभाइिर/ 
लसलनयर मेकालनकस 

इजञ्लनयररङ्ग सेवा,मेकालनकल 
इजञ्लनयररङ्ग समयूह िनरल मेकालनकल 
उपसमयूह

पाँिौ २०७७/०९/१२

१९
लेखापाल/आनतररक 
लेखा परीक्षक

प्रशासन सेवा,सामानय प्रशासन समयूह पाँिौ २०७७/०९/१२

२०
सपुरीवेक्षक/त्थयाङ्क 
सहायक

आल््कक योिना त्ा त्थयाङ्क समयूह पाँिौ २०७७/०९/१२

२१
प्रारवलिक सहायक 
वा सो सरह

कृर् सेवा,भेटेररनरी र लाइभसटक 
पोलट्ी एणड डेरी डेभलपमेनट समयूह

पाँिौ २०७७/०९/१२

२२
प्रारवलिक सहायक 
वा सो सरह

कृर् सेवा, रफसररि समयूह पाँिौ २०७७/०९/१२

२३ लयाव टेजकनलसयन
सवास्थय सेवा,मे.लया.टे.समयूह, ि.मे.
लया.टे उपसमयूह

पाँिौ २०७७/०९/१२

२४ लयाव टेजकनलसयन इजञ्लनयररङ्ग सेवा,लसलभल समयूह पाँिौ २०७७/०९/१२

२५
प्रारवलिक सहायक 
वा सो सरह

कृर् सेवा, पलानट प्रोटेकसन एग्ोनोमी 
हरट्ककलिर एग.ृएकसटेनसन सवायल 
साइनस र एग.ृइ.को एणड माकने रटङ्ग 
समयूह

पाँिौ २०७७/०९/१२

२६ पजबलक हेल् नस्क सवास्थय सेवा,हेल् नलस्कङ्ग समयूह पाँिौ २०७७/०९/१२
२७ फामनेसी सहायक सवास्थय सेवा,फामनेसी समयूह पाँिौ २०७७/०९/१२
२८ हेल् अलसषे्टनट सवास्थय सेवा,हेल् इनसपेकसन समयूह पाँिौ २०७७/०९/१२
२९ कमपयटुर अपरेटर रवरवि सेवा पाँिौ २०७७/०९/१२
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क्र.सं.क्र.सं. पदपद सेवा/समयूह/उपसमयूहसेवा/समयूह/उपसमयूह तहतह
पाठ्यक्रम लागयू पाठ्यक्रम लागयू 

हनेु लमलतहनेु लमलत

३०
मरहला रवकास 
लनरीक्षक

रवरवि सेवा पाँिौ २०७७/०९/१२

३१ सहायक पाँिौ सवास्थय सेवा,िनरल नलस्कङ्ग समयूह पाँिौ २०७७/०९/१३

३२
सहायक मरहला 
रवकास लनरीक्षक

रवरवि सेवा िौ्ो २०७७/०८/०७

३३ इजञ्लनयर इजञ्लनयररङ्ग सेवा,वातावरण समयूह छैटौं २०७७/१०/०७
३४ त्थयाङ्क अलिकृत आल््कक योिना त्ा त्थयाङ्क सेवा छैटौं २०७७/१०/०७

३५ अलिकृत
प्रशासन समयूह,लेखा, लेखापरीक्षण 
समयूह

छैटौं २०७७/१०/०७

३६ अलिकृत

कृर् सेवा,एकसटेनसन,हरट्ककलिर 
एग्ोनोमी,पलानट प्रोटेकसन,एग.ृइ.को 
एणड माकने रटङ्ग र सवायल साइनस 
समयूह

छैटौं २०७७/१०/०७

३७ इजञ्लनयर
इजञ्लनयररङ्ग सेवा,लसलभल समयूह,लबलडङ्ग 
एणड आरक्क टेकट उप समयूह

छैटौं २०७७/१०/०७

३८ पश ुजिरकतसक कृर् सेवा, भेटेररनरी समयूह छैटौं २०७७/१०/०७

३९
मतसय रवकास 
अलिकृत

कृर् सेवा,रफसररि समयूह छैटौं २०७७/१०/०७

४०
पश ुरवकास 
अलिकृत

कृर् सेवा,लाइभसटक,पोलट्ी एणड डेरी 
समयूह

छैटौं २०७७/१०/०७

४१ जशक्षा अलिकृत जशक्षा सेवा,जशक्षा प्रशासन समयूह छैटौं २०७७/१०/०७
४२ इजनिलनयर इजञ्लनयररङ्ग सेवा,लसलभल समयूह, छैटौं २०७७/१०/०७

४३ इजनिलनयर
इजञ्लनयररङ्ग सेवा,लसलभल समयूह,रवलडङ्ग 
एणड आरक्क टेट 

सातौं २०७७/०३/१९

४४ इजनिलनयर इजञ्लनयररङ्ग सेवा,लसलभल/,हाइवे सातौं २०७७/०३/१९
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अनसुयूिी - १० (क) 

आ.व. 2077/78 मा भएका रवज्ञापन समबनिी रववरण

लस.नं.लस.नं. रव.नं./  रव.नं./  ../०७७-७८०७७-७८ तहतह सेवा/समयूहसेवा/समयूह पदपद माग पद माग पद 
संखयासंखया

१ ५०१ ४ इजञ्/लसलभल/िनरल लया.अ. १

२ ५०२-५०६ ४ सवास्थय/प.हे.न./क.न. अ.न.मी. १३

३ ७४१-७४५ ४ सवास्थय/प.हे.न./क.न. अ.न.मी. ५४

४ ५०७-५०८ ४ सवास्थय/मे.लया.टे./ि.मे.लया.टे. लया.अ. ३

५ ७४६ ४ सवास्थय/मे.लया.टे./ि.मे.लया.टे. लया.अ. ३

६ ५०९-५११ ४ सवास्थय/हे.ई./ अ.हे.ब. ४

७ ७४७-७५१ ४ सवास्थय/हे.ई./ अ.हे.ब. ६७

८ २२४-२२७ ४ प्रशासन/सा.प्र. सहायक िौ्ो ७९

९ ७२२-७२७ ४ इजञ्/सभने अलमन २२

१० ७२८-७३३ ४ इजञ्/लसलभल अ.स.ई. ६२

११ ७३४ ४ इजञ्/लसलभल/सयालनटरी खापासटे १

१२ ७३५-७३६ ४ कृर्/भेटेररनरी/लापोडेडे ना.प.सवा.प्रा. ५२

१३ ७३७-७३८ ४ कृर्/कृर् ना.प्रा.स. २७

१४ ७३९ ४ रवरवि स.क.अ. १

१५ ७४० ४ रवरवि स.म.रव.लन. १४

िममािममा ४०३

१५ २२८-२३२ ५ प्रशासन/सा.प्र. सहायक पाँिौँ १३६

१६ ७५२ ५ आ.यो.त./त्थयाङ्क त्थयाङ्क सहायक २

१७ ७५३-७५७ ५ इजञ्/लसलभल/... सब इजञ्लनयर ६८

१८ ७५८-७५९ ५ इजञ्/लसलभल/िनरल लयाब टेजकनलसयन ३

१९ ७६०-७६२ ५ इजञ्/लसलभल/लब. एणड आ. सब इजञ्लनयर ४

२० ७६३ ५ इजञ्/मेकालनकल मेकालनकल 
सपुरभाइिर

१

२१ ७६४-७६६ ५ कृर्/... प्रा.स. ६२

२२ ७६७-७६८ ५ कृर्/भेटेररनरी/लापोडेडे प.सवा.प्रा./प.से.प्रा. ७६

२३ ७६९ ५ कृर्/मतसय प्रा.स. ४

२४ ७७० ५ रवरवि क.अ. १३

२५ ७७१ ५ रवरवि म.रव.लन. ४

२६ ७७२-७७४ ५ जशक्षा/जशक्षा प्रशासन प्रा.स. २२
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लस.नं.लस.नं. रव.नं./  रव.नं./  ../०७७-७८०७७-७८ तहतह सेवा/समयूहसेवा/समयूह पदपद माग पद माग पद 
संखयासंखया

२७ ७८४-७८५ ५ सवास्थय/प.हे.न./क.न. प.हे.न. ११

२८ ८२८-८२९ ५ सवास्थय/प.हे.न./क.न.(आ.प्र) प.हे.न. २

२९ ७८६-७९० ५ सवास्थय/िनरल नलस्कङ्ग सटाफ नस्क १७

३० ७९१-७९२ ५ सवास्थय/फामनेसी फामनेसी सहायक ३

३१ ७९३ ५ सवास्थय/मे.लया.टे./ि.मे.लया.टे. लयाब टेजकनलसयन २

३२ ७९४ ५ सवास्थय/मे.रे. मे.रे.स.ु १

३३ ७९५ ५ सवास्थय/रेलडयोग्ाफी रेलडयोग्ाफर १

३४ ७९९-८०२ ५ सवास्थय/हे.ई./ हेल् अलसषे्टणट ८१

३५ ८०४-८२७
८३०-८३१

५ सवास्थय/हे.ई.(आ.प्र) हेल् अलसषे्टणट २६

३६ ८०४A ५ सवास्थय/एनेस्ेलसया एनेस्ेलसष्ट सहायक १

िममािममा ५४०

३७ २३३-२३७ ६ प्रशासन/सा.प्र. अलिकृत ३७

३८ ७७५ ६ आ.यो.त./त्थयाङ्क त्थयाङ्क अलिकृत १

३९ ७७६ ६ जशक्षा/जशक्षा प्रशासन जशक्षा अलिकृत ६

४० ७७७-७७९ ६ इजञ्/लसलभल इजञ्लनयर १२

४१ ७८० ६ इजञ्/लसलभल/लब. एणड आ. इजञ्लनयर २

४२ ७८१ ६ इजञ्/वातावरण वातावरण इजञ्लनयर १

४३ ७८२ ६ कृर्/... कृर् अलिकृत २९

४४ ७८३ ६ कृर्/लापोडेडे कृर् अलिकृत ९

४५ ७८४ ६ कृर्/मतसय कृर् अलिकृत १

४६ ७८५ ६ कृर्/भेटेररनरी कृर् अलिकृत १६

िममािममा ११४

कयू ल िममाकयू ल िममा १०५७

बढुवातफ्कबढुवातफ्क
लस.नं.लस.नं. रवज्ञापन तहरवज्ञापन तह माग पद सङखयामाग पद सङखया

1 िौ्ो तह 81

2 पाँिौँ तह 682

3 छैटौँ तह 25

िममािममा 788788
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अनसुयूिी अनसुयूिी - १० (ख) १० (ख)
दरखासत ठदने उममेदवारहरूको रवसततृ रववरणदरखासत ठदने उममेदवारहरूको रवसततृ रववरण

लस.नं.लस.नं. रव.नं.रव.नं.
०७७-७८०७७-७८ पदपद सेवासेवा समयूहसमयूह उपसमयूहउपसमयूह तहतह दरखासत ठदनेदरखासत ठदने  

उममेदवारको संखयाउममेदवारको संखया

परीक्षामापरीक्षामा सजममललत उममेदवार सजममललत उममेदवार 
संखयासंखया

मरहलामरहला परुु्परुु् िममािममा

१ २२४-२२७ सहायक िौ्ो प्रशासन सा.प्र./लेखा  ४ ९१०१ २७४३ ३६९१ ६४३४

२ ५०१ लयाब अलसषे्टनट इजञ्. लसलभल िनरल ४ २३९ २ ७१ ७३

३ ७३९ स.क.अ रवरवि   ४ ४३९ ५५ २१५ २७०

४ ७४० स.म.रव.लन. रवरवि   ४ १८०५ १०८५  १०८५

५ ७२२-७२७ अलमन इजञ्. सभने  ४ २१९२ ३२० १४४८ १७६८

६ ७२८-७३३ अ.स.ई. इजञ्. लसलभल  ४ ५८४० ७७९ ३९९६ ४७७५

७ ७३५-७३६ ना.प.से.प्रा. कृर् भेटेररनरी/
लापोडेडे

 ४ ५१७० १३३० ३१२८ ४४५८

८ ७३७-७३८ ना.प्रा.स. कृर् कृर् प्रसार/..  ४ ६४१२ ३०४६ २४४५ ५४९१

९ ५०७-५०८ लयाब अलसषे्टनट सवास्थय मे.लया.टे. ि.मे.लया.टे. ४
११९० ८६५ ६४८ १५१३

१० ७४६ लयाब अलसषे्टनट सवास्थय मे.लया.टे. ि.मे.लया.टे. ४

११ ५०२-५०६ अ.न.मी. सवास्थय प.हे.न./
क.न.

 ४
१०२६९ ६८४९ ० ६८४९

१२ ७४१-७४५ अ.न.मी. सवास्थय प.हे.न./
क.न.

 ४
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लस.नं.लस.नं. रव.नं.रव.नं.
०७७-७८०७७-७८ पदपद सेवासेवा समयूहसमयूह उपसमयूहउपसमयूह तहतह दरखासत ठदनेदरखासत ठदने  

उममेदवारको संखयाउममेदवारको संखया

परीक्षामापरीक्षामा सजममललत उममेदवार सजममललत उममेदवार 
संखयासंखया

मरहलामरहला परुु्परुु् िममािममा

१३ ५०९-५११ अ.हे.व. सवास्थय हे.ई.  ४
१४४७२ ३९५३ ६७७६ १०७२९

१४ ७४७-७५१ अ.हे.व. सवास्थय हे.ई.  ४

१५ ७३४ खा.पा.स.टे. इजञ्. लसलभल सयालनटरर ४ ८३४ ५५ ५१४ ५६९

िममािममा ५७९६३५७९६३ २१०८२२१०८२ २२९३२२२९३२ ४४०१४४४०१४

१६ २२८-२३२ सहायक पाँिौँ प्रशासन सा.प्र./लेखा  ५ ८५७२ २३२६ ३५९२ ५९१८

१७ ७७२-७७४ प्रा.स. जशक्षा जशक्षा प्रशासन  ५ ६६२३ २४७२ २२९८ ४७७०

१८ ७७० क.अ. रवरवि   ५ २०१५ २६३ ११४० १४०३

१९ ७६९ प्रा.स. कृर् मतसय  ५ ३९१ ८१ २२७ ३०८

२० ७६४-७६६ प्रा.स. कृर् कृर् प्रसार/..  ५ २५३० ७८४ १३७७ २१६१

२१ ७९१-७९२ फामनेसी 
सहायक सवास्थय   ५ ४६४ १३२ १४६ २७८

२२ ७५८-७५९ लयाब 
टेजकनलसयन इजञ्. लसलभल िनरल ५ ६५५ २६ ४११ ४३७

२३ ७९५ रेलडयोग्ाफर सवास्थय रेलडयोग्ाफी  ५ १३९ ३७ ७७ ११४

२४ ७९४ मेलडकल रकेड्कर सवास्थय मेलडकल 
रेकड्कर

 ५ ८४ १ ४१ ४२
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लस.नं.लस.नं. रव.नं.रव.नं.
०७७-७८०७७-७८ पदपद सेवासेवा समयूहसमयूह उपसमयूहउपसमयूह तहतह दरखासत ठदनेदरखासत ठदने  

उममेदवारको संखयाउममेदवारको संखया

परीक्षामापरीक्षामा सजममललत उममेदवार सजममललत उममेदवार 
संखयासंखया

मरहलामरहला परुु्परुु् िममािममा

२५ ७६३ मेकालनकल 
सपुरभाइिर इजञ्. लसलभल मेकालनकल/ 

ि.मे. ५ १९३ ४ १३२ १३६

२६ ७५२ त्थयाङ्क सहायक आ.यो. त्ा 
त्थयाङ्क

  ५ १९५ १४ १०८ १२२

२७ ७९३ लयाब 
टेजकनलसयन सवास्थय मे.लया.टे. ि.मे.लया.टे. ५ २८५ ८४ १२५ २०९

२८ ७६०-७६२ सब इजञ्लनयर इजञ्. लसलभल लब एणड आ ५ ११६५ ५६ ५७२ ६२८

२९ ७७१ म.रव.लन. रवरवि   ५ ६६६ ३३६  ३३६

३० ७८४-७८५ प.हे.न. सवास्थय प.हे.न./
क.न.

 ५ १६०५ १०५८  १०५८

३१ ७९९-८०३ हेल् अलसषे्टनट सवास्थय मे.लया.टे. ि.मे.लया.टे. ५ ५४३५ १२२२ ३४०६ ४६२८

३२ ७६७-७६८
प.से.प्रा./प.
सवा.प्रा कृर् भेटेररनरी/

लापोडेडे  
५ ७०४ १८७ ३९४ ५८१

३३ ७५३-७५७ सब इजञ्लनयर इजञ्. लसलभल  ५ ६०९७ ३३२ ४१२६ ४४५८

३४ ७८६-७९०
सटाफ नस्क सवास्थय िनरल नलस्कङ

 
५ ३१९४ २३५१ ३ २३५४

३५ ८०४a एनेष्ेलसष्ट सवास्थय एनेष्ेलसया  ५ १३ परीक्षा हनु बाँकी
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लस.नं.लस.नं. रव.नं.रव.नं.
०७७-७८०७७-७८ पदपद सेवासेवा समयूहसमयूह उपसमयूहउपसमयूह तहतह दरखासत ठदनेदरखासत ठदने  

उममेदवारको संखयाउममेदवारको संखया

परीक्षामापरीक्षामा सजममललत उममेदवार सजममललत उममेदवार 
संखयासंखया

मरहलामरहला परुु्परुु् िममािममा

िममािममा ४१०२५४१०२५ ११७६६११७६६ १८१७५१८१७५ २९९४१२९९४१

३६ २३३-२३९ अलिकृत छैटौं प्रशासन सा.प्र./लेखा/
ले.प.  

६ २८७० ६३६ १३८३ २०१९

३७ ७७६ जशक्षा अलिकृत जशक्षा जशक्षा प्रशासन  ६ ६८७ १३६ २३४ ३७०

३८ ७८० इजञ्लनयर इजञ्. लसलभल लब एणड आ ६ १९८ ७ ६० ६७

३९ ७७५a त्थयाङ्क अलिकृत आ.यो. त्ा 
त्थयाङ्क   

६ ३५ ३ १६ १९

४० ७७७-७७९ इजञ्लनयर इजञ्. लसलभल िनरल ६ १५९३ ८८ ६५२ ७४०

४१ ७८१ इजञ्लनयर इजञ्. वातावरण  ६ १५  २ २

४२ ७८२ अलिकृत छैटौं कृर् कृर् प्रसार/..  ६ १११३

परीक्षा हनु बाँकी
४३ ७८३

पश ुरवकास 
अलिकृत कृर् भेटेररनरी

 
६ १८७

४४ ७८४ मतसय अलिकृत कृर् मतसय  ६ ३५

४५ ७८५ पश ुजिरकतसक कृर् लापोडेड  ६ २१७

िममािममा ६९५०६९५० ८७०८७० २३४७२३४७ ३२१७३२१७

िममािममा १०५९३८१०५९३८ ३३७१८३३७१८ ४३४५४४३४५४ ७७१७२७७१७२
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अनसुयूिी अनसुयूिी - ११ ११

वार््कक पदपयूलत्क काय्कताललकावार््कक पदपयूलत्क काय्कताललका

प्रदेश लनिामती सेवा प्रदेश लनिामती सेवा वार््कक पदपयूलत्क काय्कताललका - कवार््कक पदपयूलत्क काय्कताललका - क

(अलिकृतसतर त्ा सहायकसतरका पदहरूका लालग)(अलिकृतसतर त्ा सहायकसतरका पदहरूका लालग)

(यो काय्कताललका कम्किारी सेवा सत्क समबनिी प्रिललत सङ्घीय कानयूनअनसुार तयार भएको र कम्किारी सेवा सत्कसमबनिी प्रदेश  यो काय्कताललका कम्किारी सेवा सत्क समबनिी प्रिललत सङ्घीय कानयूनअनसुार तयार भएको र कम्किारी सेवा सत्कसमबनिी प्रदेश  

कानयून तिु्कमा भए पलछ सोही बमोजिम पररमाि्कन गररनेकानयून तिु्कमा भए पलछ सोही बमोजिम पररमाि्कन गररने)

लस.नं.लस.नं. तहतह
पदपयूलत्कको पदपयूलत्कको 
रकलसमरकलसम

माग आकृलतमाग आकृलत
फाराम प्राप्तफाराम प्राप्त

रवज्ञापन/सयूिना रवज्ञापन/सयूिना 
प्रकाशनप्रकाशन

परीक्षा परीक्षा 
सञ्ालनसञ्ालन

ललजखत परीक्षा ललजखत परीक्षा 
नलतिानलतिा

अनतवा्कता्क र अनतवा्कता्क र 
लसफाररसलसफाररस

१.
रवलभन् सेवाका सहायकसतर िौ्ो तहका 
अप्रारवलिक पदहरू 

खलुा 
प्रलतयोलगताविारा

कालत्कक 
मसानत

मजङसर मरहनाको 
दोस्ो सोमबार

पसु/माघ फागनु/िैत् वैशाख/िेठ

२.
रवलभन् सेवाका सहायकसतर िौ्ो तहका 
प्रारवलिक पदहरू र सवास्थय सेवाका िौ्ो 
तहका पदहरू

खलुा 
प्रलतयोलगताविारा

कालत्कक 
मसानत

मजङसर मरहनाको 
दोस्ो सोमबार

पसु/माघ फागनु/िैत् वैशाख/िेठ

३.
रवलभन् सेवाका सहायकसतर पाँिौँ तहका 
अप्रारवलिक पदहरू 

खलुा 
प्रलतयोलगताविारा

मजङसर 
मसानत

पसु मरहनाको 
दोस्ो सोमबार

माघ/
फागनु

िैत्/वैशाख िेठ/आ्ाढ

४.
रवलभन् सेवाका सहायकसतर पाँिौ तहका 
प्रारवलिक पदहरू 
(सवास्थय सेवाबाहेक) 

खलुा 
प्रलतयोलगताविारा

मजङसर 
मसानत

पसु मरहनाको 
दोस्ो सोमबार

माघ/
फागनु

िैत्/वैशाख िेठ/आ्ाढ

५. सवास्थय सेवाको पाँिौँ तहका पदहरू 
खलुा 

प्रलतयोलगताविारा
मजङसर 
मसानत

पसु मरहनाको 
दोस्ो सोमबार

माघ/
फागनु

िैत्/वैशाख िेठ/आ्ाढ
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लस.नं.लस.नं. तहतह
पदपयूलत्कको पदपयूलत्कको 
रकलसमरकलसम

माग आकृलतमाग आकृलत
फाराम प्राप्तफाराम प्राप्त

रवज्ञापन/सयूिना रवज्ञापन/सयूिना 
प्रकाशनप्रकाशन

परीक्षा परीक्षा 
सञ्ालनसञ्ालन

ललजखत परीक्षा ललजखत परीक्षा 
नलतिानलतिा

अनतवा्कता्क र अनतवा्कता्क र 
लसफाररसलसफाररस

६.
रवलभन् सेवाका अलिकृतसतर सातौं तहका 
अप्रारवलिक पदहरू

खलुा 
प्रलतयोलगताविारा

पसु 
मसानत

माघ मरहनाको 
दोस्ो सोमबार

फागनु/
िैत्

वैशाख/िेठ आ्ाढ/श्ावण

७.
रवलभन् सेवाका अलिकृतसतर सातौँ तहका 
प्रारवलिक पदहरू र सवास्थय सेवाका सातौं 
तहका पदहरू

खलुा 
प्रलतयोलगताविारा

पसु 
मसानत

माघ मरहनाको 
दोस्ो सोमबार

फागनु/
िैत्

वैशाख/िेठ आ्ाढ/श्ावण

८.
सवास्थय सेवाका आठौं तहका पदहरू 
(जिरकतसक)

खलुा 
प्रलतयोलगताविारा

पसु 
मसानत

माघ मरहनाको 
दोस्ो सोमबार

फागनु/
िैत्

वैशाख/िेठ आ्ाढ/श्ावण

९.
रवलभन् सेवाका अलिकृतसतर नवौं तहका 
प्रारवलिक र अप्रारवलिक पदहरू एवं सवास्थय 
सेवाको नवौं तह

खलुा 
प्रलतयोलगताविारा

माघ 
मसानत

फागनु मरहनाको 
दोस्ो सोमबार

िैत्/
वैशाख

िेठ/आ्ाढ श्ावण/भदौ

द्रष्टवयः–
1. 1. वार््कक काय्कताललका लागयू हनेु लमलतःवार््कक काय्कताललका लागयू हनेु लमलतः २०७७/६/२०२०७७/६/२०
2. 2. आनतररक प्रलतयोलगता, काय्कक्षमताको मयूलयाङ्कनविारा हनेु बढुवा र काय्कसमपादन त्ा अनभुवको मयूलयाङ्कनबाट हनेु समायोिनबाट हनेु पदपयूलत्क कम्किारी सेवा सत्क समबनिी आनतररक प्रलतयोलगता, काय्कक्षमताको मयूलयाङ्कनविारा हनेु बढुवा र काय्कसमपादन त्ा अनभुवको मयूलयाङ्कनबाट हनेु समायोिनबाट हनेु पदपयूलत्क कम्किारी सेवा सत्क समबनिी 

प्रदेश कानयून बमोजिम हनेुछ ।प्रदेश कानयून बमोजिम हनेुछ ।
3. 3. माल् काय्कताललकामा नपरेका अनय रव्यहरूलाई क्रमशः समावेश गररनेछ ।माल् काय्कताललकामा नपरेका अनय रव्यहरूलाई क्रमशः समावेश गररनेछ ।
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स्ानीय सरकारी सेवा वार््कक पदपयूलत्क काय्कताललका - ख
(अलिकृतसतर त्ा सहायकसतरका पदहरूको लालग)

(यो काय्कताललका कम्किारी सेवा सत्क समबनिी प्रिललत सङ्घीय कानयूनअनसुार तयार भएको र स्ानीय तहको कम्किारी सेवा सत्कसमबनिी कानयून यो काय्कताललका कम्किारी सेवा सत्क समबनिी प्रिललत सङ्घीय कानयूनअनसुार तयार भएको र स्ानीय तहको कम्किारी सेवा सत्कसमबनिी कानयून 
तिु्कमा भए पलछ सोही बमोजिम पररमाि्कन गररनेतिु्कमा भए पलछ सोही बमोजिम पररमाि्कन गररने)

लस.नं.लस.नं. तहतह पदपयूलत्कको रकलसमपदपयूलत्कको रकलसम माग आकृलतमाग आकृलत
फाराम प्राप्तफाराम प्राप्त

रवज्ञापन/सयूिना रवज्ञापन/सयूिना 
प्रकाशनप्रकाशन

परीक्षा परीक्षा 
सञ्ालनसञ्ालन

ललजखत पररक्षा ललजखत पररक्षा 
नलतिानलतिा

अनतवा्कता्क र अनतवा्कता्क र 
लसफाररसलसफाररस

१. रवलभन् सेवाका सहायकसतर िौ्ो तहका अप्रारवलिक 
पदहरू 

खलुा 
प्रलतयोलगताविारा कालत्कक मसानत मजङसर मरहनाको 

दोस्ो सोमबार पसु/माघ फागनु/िैत् वैशाख/िेठ

२. रवलभन् सेवाका सहायकसतर िौ्ो तहका प्रारवलिक 
पदहरू र सवास्थय सेवाका िौ्ो तहका पदहरू

खलुा 
प्रलतयोलगताविारा कालत्कक मसानत मजङसर मरहनाको 

दोस्ो सोमबार पसु/माघ फागनु/िैत् वैशाख/िेठ

३. रवलभन् सेवाका सहायकसतर पाँिौँ तहका अप्रारवलिक 
पदहरू 

खलुा 
प्रलतयोलगताविारा

मजङसर 
मसानत

पसु मरहनाको 
दोस्ो सोमबार माघ/फागनु िैत्/वैशाख िेठ/आ्ाढ

४.
रवलभन् सेवाका सहायकसतर पाँिौ तहका प्रारवलिक 
पदहरू 
(सवास्थय सेवाबाहेक)

खलुा 
प्रलतयोलगताविारा

मजङसर 
मसानत

पसु मरहनाको 
दोस्ो सोमबार माघ/फागनु िैत्/वैशाख िेठ/आ्ाढ

५. सवास्थय सेवाको पाँिौँ तहका पदहरू खलुा 
प्रलतयोलगताविारा

मजङसर 
मसानत

पसु मरहनाको 
दोस्ो सोमबार माघ/फागनु िैत्/वैशाख िेठ/आ्ाढ

६. रवलभन् सेवाका अलिकृतसतर छैठौं तहका अप्रारवलिक 
पदहरू

खलुा 
प्रलतयोलगताविारा

पसु 
मसानत

माघ मरहनाको 
दोस्ो सोमबार फागनु/िैत् वैशाख/िेठ आ्ाढ/

श्ावण

७.
रवलभन् सेवाका अलिकृतसतर छैठौं तहका प्रारवलिक 
पदहरू 
(सवास्थय सेवाबाहेक)

खलुा 
प्रलतयोलगताविारा

पसु 
मसानत

माघ मरहनाको 
दोस्ो सोमबार फागनु/िैत् वैशाख/िेठ आ्ाढ/

श्ावण

८. सवास्थय सेवाका सातौं तहका पदहरू खलुा 
प्रलतयोलगताविारा

पसु 
मसानत

माघ मरहनाको 
दोस्ो सोमबार फागनु/िैत् वैशाख/िेठ आ्ाढ/

श्ावण

९. सवास्थय सेवाका आठौं तहका पदहरू (जिरकतसक) खलुा 
प्रलतयोलगताविारा

माघ 
मसानत

फागनु मरहनाको 
दोस्ो सोमबार िैत्/वैशाख िेठ/आ्ाढ श्ावण/भदौ

द्रष्टवयः–
१. वार््कक काय्कताललका लागयू हनेु लमलतः २०७७/६/२०१. वार््कक काय्कताललका लागयू हनेु लमलतः २०७७/६/२०
२. आनतररक प्रलतयोलगता, काय्कक्षमताको मयूलयाङ्कनविारा हनेु बढुवा र काय्कसमपादन त्ा अनभुवको मयूलयाङ्कनबाट हनेु, समायोिनबाट हनेु पदपयूलत्क कम्किारी सेवा सत्क समबनिी स्ानीय२. आनतररक प्रलतयोलगता, काय्कक्षमताको मयूलयाङ्कनविारा हनेु बढुवा र काय्कसमपादन त्ा अनभुवको मयूलयाङ्कनबाट हनेु, समायोिनबाट हनेु पदपयूलत्क कम्किारी सेवा सत्क समबनिी स्ानीय कानयून कानयून 

बमोजिम हनेुछ ।बमोजिम हनेुछ ।
३. माल् काय्कताललकामा नपरेका अनय रव्यहरूलाई क्रमशः समावेश गररनेछ ।३. माल् काय्कताललकामा नपरेका अनय रव्यहरूलाई क्रमशः समावेश गररनेछ ।
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अनसुयूिी अनसुयूिी - १२ १२
प्र्म िरणको परीक्षा समबनिी रववरणप्र्म िरणको परीक्षा समबनिी रववरण

क्र.स.क्र.स. रवज्ञापन नं.रवज्ञापन नं. सेवासेवा, समयूह समयूह, उपसमयूह उपसमयूह तह/पदतह/पद माग पद माग पद 
संखयासंखया

ललजखत पररक्षा ललजखत पररक्षा 
सञ्ालन लमलतसञ्ालन लमलत

ललजखत ललजखत 
पररक्षामा पररक्षामा 
सजममललतसजममललत

दोस्ो िरणका दोस्ो िरणका 
लालग छनोटलालग छनोट

अनतवा्कता्कका अनतवा्कता्कका 
लालग छनोट लालग छनोट 
भएको संखयाभएको संखया

नलतिा प्रकाशन लमलतनलतिा प्रकाशन लमलत

१ २२४-२२७/०७७-७८ 
(खलुला त्ा समावेशी)

प्रशासन/सामानय 
प्रशासन/लेखा

सहायकसतर िौ्ो /
सहलेखापाल - २०७७/०९/२५ ६४३४ २५७२ -- २०७७/१२/१६

२ २२८-२३२/०७७-७८
(खलुा त्ा समावेशी)

प्रशासन/ सामानय 
प्रशासन/लेखा 

सहायकसतर पाँिौ तह/ 
सहायक पाँिौ/लेखापाल/

आ.ले.प.
- २०७७/११/०८ ५९१८ ३२४१ -- २०७८/०२/२३

३ ७३९/०७७-७८ (खलुा) रवरवि स.क.अ. १ २०७७/१०/१५ २७० - ६ २०७८/०२/२४

४ २३३-२३९/०७७-७८ 
(खलुला त्ा समावेशी)

प्रशासन/सामानय 
प्रशासन/लेखा/ 
लेखापरीक्षण

अलिकृतसतर छैटौं/ अलिकृत 
छैटौं - २०७७/१२/१४ २०१९ १६८४ -- २०७८/०२/२९

५ ७२२-७२७/०७७-७८
(खलुा र समावेशी) इजञ्./सभने सहायकसतर िौ्ो /अलमन २२ २०७७/१०/१८ १७६८ - ४५ २०७८/०३/०५

६ ७२८-७३३/०७७-७८
(खलुा र सामावेशी) इजञ्./लसलभल सहायकसतर िौ्ो /अ.स.इ ६४ २०७७/१०/१९ ४७७५ - ११७ २०७८/०३/१२

७ ५०२/०७७-७८ (खलुा) इजञ्./लसलभल/
िनरल सहायकसतर िौ्ो / लया.अ. १ २०७७/१०/२५ ७३ - ६ २०७८/०३/१८

८ ७३४/०७७-७८ (खलुा) इजञ्./लसलभल/
सयानेटरी

सहायकसतर िौ्ो / 
खा.पा.स.टे. १ २०७७/१०/२० ५६९ - ५ २०७८/०३/१९

९ ७३५-७३६/०७७-७८
(खलुा र सामावेशी)

कृर्/भेटेररनरी/
ला.पो.डे.डे.

सहायकसतर िौ्ो /ना.प्र.
सवा.प्रा./ना.प्र.से.प्रा. ५२ २०७७/१०/२१ ४४५८ - ७२ २०७८/०३/२३

१० ७३७-७३८/०७७-७८
(खलुा र सामावेशी)

कृर्/कृर् प्रसार/
बागबानी/बाली 

रवकास
सहायकसतर िौ्ो /ना.प्रा.स. २७ २०७७/१०/२२ ५४९१ - ६१ २०७८/०३/२६
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अनसुयूिी अनसुयूिी - १३ १३
महानगरपाललका त्ा उपमहानगरपाललकाका प्रमखुहरूलाई समबोिन गरी स्ानीय महानगरपाललका त्ा उपमहानगरपाललकाका प्रमखुहरूलाई समबोिन गरी स्ानीय 

तहहरूलाई अवैिालनक तवरबाट कानयून बनाई पदपयूलत्क गरेको भन्े रव्यमा तहहरूलाई अवैिालनक तवरबाट कानयून बनाई पदपयूलत्क गरेको भन्े रव्यमा 
धयानाक््कणसरहतको पररपत्धयानाक््कणसरहतको पररपत्
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अनसुयूिी अनसुयूिी - १४ १४
 लोक सेवा आयोगहरूको प्र्म रार्रिय सममेलनको लनण्कय र घो्णापत्लोक सेवा आयोगहरूको प्र्म रार्रिय सममेलनको लनण्कय र घो्णापत्
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अनसुयूिी अनसुयूिी - १५ १५
लनयजुति र बढुवा प्ररक्रया सचयाउन काठमाडौं महानगरपाललका, भरतपरु महानगरपाललका, लनयजुति र बढुवा प्ररक्रया सचयाउन काठमाडौं महानगरपाललका, भरतपरु महानगरपाललका, 

गोकुलगङ्गा गाउँपाललकालाई पररपत्गोकुलगङ्गा गाउँपाललकालाई पररपत्
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अनसुयूिी अनसुयूिी - १६ १६
प्रदेश त्ा स्ानीय तहहरूलाई धयानाक््कण सरहतको पररपत्प्रदेश त्ा स्ानीय तहहरूलाई धयानाक््कण सरहतको पररपत्
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 अनसुयूिी अनसुयूिी - १७ १७
मदन भणडारी सवास्थय रवज्ञान प्रलतष्ठानलाई ठदइएको परामश्कमदन भणडारी सवास्थय रवज्ञान प्रलतष्ठानलाई ठदइएको परामश्क
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अनसुयूिी अनसुयूिी - १८ १८
लोक सेवा आयोगको माननीय अधयक्ष मािव प्रसाद रेगमीलाई बिाई त्ा शभुकामना लोक सेवा आयोगको माननीय अधयक्ष मािव प्रसाद रेगमीलाई बिाई त्ा शभुकामना 

ज्ञापनज्ञापन
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लमलत 2077/11/7 गते जितवनको भरतपरुमा आयोजित परीक्षामा खरटने िनशजतिहरूका लालग अलभमखुीकरण  
काय्कक्रममा सहभागीहरू

सवास्थय सेवा िौ्ों तह, अ.हे.व. पदको प्रवेश पत् ललनेहरूको लभड

आयोगका महतवपयूण्क काय्कका केही झलकहरूआयोगका महतवपयूण्क काय्कका केही झलकहरू
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कृर् सेवा िौ्ो तह, ना.प्रा.स. पदको प्रवेश पत् ललनेहरूको लभड

िौ्ो तहका रवलभन् सेवा समयूहका पदको प्रवेश पत् ललनेहरूको लभड
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रवलभन् सेवाका िौ्ो तहका पदहरूको दरखासत फाराम सवीकृलतको काय्क हुँदै 

2077/06/12 गते माननीय प्रदेश प्रमखुसमक्ष आयोगको वार््कक प्रलतवेदन 2075/76 पेश गनु्कहुँदै आयोगका  
माननीय अधयक्ष सरेुशमान शे्ष्ठ
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लमलत 2077/08/22 गते प्रदेश नं ५ का प्रदेश लाेक सेवा अायाेगका पदालिकारीहरुसँग छलफल

लमलत 2077/०८/16 गते बागमती प्रदेशका माननीय मखुयमनत्ीजययूको आयोगमा भ्रमण
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लमलत 2077/08/22 गते प्रदेश नं ५ का प्रदेश लाेक सेवा अायाेगका पदालिकारीहरुसँग छलफल

लमलत 2077/11/23-25 गते प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको परहलो रार्रिय सममेलन शभुारमभ हुँदै



88 दोस्ो वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८

लमलत 2077/11/23-25 गते प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको परहलो रार्रिय सममेलनमा लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा 
अायाेगका माननीय अधयक्षजययूहरू

लमलत 2077/11/23-25 गते प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको परहलो रार्रिय सममेलनमा  आयोगका पदालिकारीहरू र लनलमत्त सजिव
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आयोग र रवलभन् मनत्ालय अनतग्कत कम्किारीहरू प्रवेश पत् र सवीकृत नामावली तयार गददै

आयोगका कम्किारीहरू प्रवेश पत् तयार गददै



90 दोस्ो वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८

लमलत 2077/10/8 बागमती प्रदेश, प्रदेश २ र प्रदेश 5 का प्रदेश लोक सेवा आयोगका सजिव त्ा कम्किारीहरू अनलाइन 
सफटवेयर समबनिी छलफल पलछ

लमलत 2077/10/27 गते प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश नं १ का पदालिकारीहरुसँग छलफल
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