
प्रदेश निजामती सेवा र स्थािीय सरकारी सेवाको वार्षिक पदपूनति कायितानिका 
नियम ५ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित 

         (अनिकृतस्तर तथा सहायकस्तरका पदहरूको िानग) 
(यो कायितानिका कमिचारी सेवा सति सम्बधिी प्रचनित सङ्घीय कािूिअिसुार तयार भएको र स्थािीय तहको कमिचारी सेवा सतिसम्बधिी कािूि तजुिमा भए पनि सोही बमोन्जम पररमाजिि 

गररिे) 

नस.िं. तह 
पदपूनतिको 
र्कनसम 

माग आकृनत 

फाराम प्राप्त 
र्वज्ञापि/सूचिा  

प्रकाशि 

परीक्षा 
सञ्चािि 

निन्ित परीक्षा 
िनतजा 

अधतवािताि र 
नसफाररस 

१. र्वनभन्न सेवाका अनिकृतस्तर िवौं/एघारौं तहका अप्रार्वनिक तथा प्रार्वनिक 
पदहरू 

ििुा/आ.प्र. 
प्रनतयोनगताद्वारा 

कानतिक मर्हिाको 
दोस्रो सोमाबार 

कान्िक मर्हिाको  

तेस्रो सोमबार 
मङ्सीर/पषु माघ/फागिु चैत्र/वैशाि 

२. र्वनभन्न सेवाका अनिकृतस्तर सातौं/आठौं तहका अप्रार्वनिक तथा प्रार्वनिक 
पदहरू 

ििुा/आ.प्र. 
प्रनतयोनगताद्वारा 

मङ्सीर मर्हिाको 
पर्हिो सोमाबार 

मङ्सीर मर्हिाको  

दोस्रो सोमबार 
पषु/माघ फागिु/चैत्र वैशाि/जेठ 

३. र्वनभन्न सेवाका सहायकस्तर पााँचौँ तहका अप्रार्वनिक तथा प्रार्वनिक पदहरू 
ििुा/आ.प्र.  
प्रनतयोनगताद्वारा 

पसु मर्हिाको 
पर्हिो सोमाबार 

पषु मर्हिाको  

दोस्रो सोमबार 
माघ/फागिु चैत्र/वैशाि जेठ/आषाढ 

 

द्रष्टव्यः– 
1. वार्षिक कायितानिका िागू हिुे नमनतः २०७९/०४/१९ 

2. मानथ कायितानिकामा िपरेका अधय र्वषयहरूिाई क्रमशः समावेश गररिेि।  
3. कुिै सेवा, समूह, उपसमूह, तहका पदहरूको वार्षिक पदपूनति कायितानिका आवश्यकता अिसुार आयोगिे संशोिि गििसक्ििे। 



प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अिसुधिाि व्यूरोको निन्ित परीक्षा सञ्चािि, प्रदेश तथा स्थािीय तहका सङ्गठठत संस्थाको वार्षिक पदपूनति कायितानिका 
नियम ५ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित 

         (अनिकृतस्तर तथा सहायकस्तरका पदहरूको िानग) 
(यो कायितानिका कमिचारी सेवा सति सम्बधिी प्रचनित सङ्घीय कािूिअिसुार तयार भएको र स्थािीय तहको कमिचारी सेवा सतिसम्बधिी कािूि तजुिमा भए पनि सोही बमोन्जम पररमाजिि 

गररिे) 

नस.िं. तह 
पदपूनतिको 
र्कनसम 

माग आकृनत 

फाराम प्राप्त 
र्वज्ञापि/सूचिा  

प्रकाशि 

परीक्षा 
सञ्चािि 

निन्ित परीक्षा 
िनतजा 

अधतवािताि र 
नसफाररस 

१. र्वनभन्न सेवाका अनिकृतस्तर िवौं/एघारौं तहका अप्रार्वनिक तथा प्रार्वनिक 
पदहरू 

ििुा/आ.प्र. 
प्रनतयोनगताद्वारा 

कानतिक मर्हिाको 
दोस्रो सोमाबार 

कान्िक मर्हिाको  

तेस्रो सोमबार 
मङ्सीर/पषु माघ/फागिु चैत्र/वैशाि 

२. र्वनभन्न सेवाका अनिकृतस्तर सातौं/आठौं तहका अप्रार्वनिक तथा प्रार्वनिक 
पदहरू 

ििुा/आ.प्र. 
प्रनतयोनगताद्वारा 

मङ्सीर मर्हिाको 
पर्हिो सोमाबार 

मङ्सीर मर्हिाको  

दोस्रो सोमबार 
पषु/माघ फागिु/चैत्र वैशाि/जेठ 

३. र्वनभन्न सेवाका सहायकस्तर पााँचौँ तहका अप्रार्वनिक तथा प्रार्वनिक पदहरू 
ििुा/आ.प्र.  
प्रनतयोनगताद्वारा 

पसु मर्हिाको 
पर्हिो सोमाबार 

पषु मर्हिाको  

दोस्रो सोमबार 
माघ/फागिु चैत्र/वैशाि जेठ/आषाढ 

४. र्वनभन्न सेवाका सहायकस्तर चौथो तहका अप्रार्वनिक तथा प्रार्वनिक पदहरू 
ििुा/आ.प्र.  
प्रनतयोनगताद्वारा 

माघ मर्हिाको 
पर्हिो सोमाबार 

माघ मर्हिाको  

दोस्रो सोमबार 
फागिु/चैत्र वैशाि/जेठ आषाढ/श्रावण 

 

द्रष्टव्यः– 
1. वार्षिक कायितानिका िागू हिुे नमनतः २०७९/०४/१९ 

2. मानथ कायितानिकामा िपरेका अधय र्वषयहरूिाई क्रमशः समावेश गररिेि।  
3. कुिै सेवा, समूह, उपसमूह, तहका पदहरूको वार्षिक पदपूनति कायितानिका आवश्यकता अिसुार आयोगिे संशोिि गििसक्ििे। 

 

 


