
गण्डकी प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 

पोखरा 
 

गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश,२०७९ बमोन्त्जम तहवदृ्धि गिे सम्बन्त्धी सूचिा। 

 

सूचिा िं.:-०१/२०७९-८०(तहवदृ्धि)        सूचिा प्रकाशि नमनत:- २०७९/०६/२६ 

गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९ को दफा २७ बमोन्त्जम तह वदृ्धि हिुे पदभन्त्दा एक 
तहमनुिको पदमा तोद्धकए बमोन्त्जमको न्त्यूितम सेवा अवनध पूरा भएका र तोद्धकए बमोन्त्जमको पनिल्ला 
आनथाक वषाको काया सम्पादि मूल्याङ्किमा तोद्धकए बमोन्त्जमको अङ्क प्राप्त गरेका कमाचारीलाई सम्बन्त्न्त्धत 
सेवा, समूह वा उपसमूहनभरको पदमा तहवदृ्धि गिे प्रयोजिको लानग यो सूचिा प्रकान्त्शत गररएको ि। 
गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९ को दफा २७ बमोन्त्जमको योग्यता पूरा गरेका तथा 
दफा ३२ बमोन्त्जमको िकारात्मक सूचीमा िपरेका तहवदृ्धि हिुेभन्त्दा एक तह मनुिको सम्बन्त्न्त्धत सेवा, 
समूह र उपसमूहको पदमा कायारत गण्डकी प्रदेश निजामती सेवाका इच्िुक स्थायी कमाचारीहरूले 
मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालयको वेबसाइट www.ocmcm.gandaki.gov.np  मा रहेको 
तहवदृ्धिको आवेदि फाराम डाउिलोड गरी फाराममा उन्त्ल्लन्त्खत द्धववरण खलुाई सम्भव भएसम्म िेपाली 
कागजमा द्धप्रन्त्ट गरी आफू कायारत कायाालय/मन्त्रालयको कायाालय/महाशाखा प्रमखुबाट प्रमान्त्णत गराई 
दईु प्रनत तयार गरी नमनत २०७९/०७/०१ गते सम्ममा तालकु मन्त्रालयको प्रशासि शाखामा 
बझुाउिहुिु सून्त्चत गररन्त्ि। म्याद िाघी प्राप्त हिु आएका, अपरुो द्धववरण भरी पेश भएका र तोद्धकए 
बमोन्त्जमका कागजात संलग्ि िभएका आवेदि मानथ कारबाही िगररिे व्यहोरा समेत यसै सूचिा माफा त ्
जािकारी गराइन्त्ि।  

उम्मेदवार कमाचारीले आवेदि ददिँदा तथा सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रालयले तह वदृ्धि गदाा ध्याि ददिपुिे द्धवषयहरु:- 

१. गण्डकी प्रदेश निजामती सेवाको स्वास््य सेवा बाहेकका अनधकृतस्तर िैटौं, आठौं र दशौं तह 
(प्राद्धवनधक/अप्राद्धवनधक) को पदमा हिुे तहवदृ्धिको लानग क्रमश: सहायकस्तर पािँचौ, अनधकृतस्तर 
सातौं र अनधकृतस्तर िवौं तहको पदमा पािँच वषा सेवा अवनध पूरा भएको हिुपुिेि। 

२. गण्डकी प्रदेश निजामती सेवाको स्वास््य सेवा बाहेकका अनधकृतस्तर िैटौं, आठौं र दशौं तह 
(प्राद्धवनधक/अप्राद्धवनधक) को पदमा हिुे तहवदृ्धिको लानग क्रमश: सहायकस्तर पािँचौ, अनधकृतस्तर 
सातौं र अनधकृतस्तर िवौं तहको पदको पनिल्लो पािँच वषाको कायासम्पादि मूल्याङ्किमा कन्त्म्तमा 
पन्त्चािब्बे प्रनतशत औषत अंक प्राप्त गरेको हिुपुिेि। 

३. गण्डकी प्रदेश निजामती सेवाको स्वास््य सेवाको हकमा तहवदृ्धिको लानग देहायबमोन्त्जमको 
शता र सेवा अवनध पूरा भएको हिुपुिेि:-  

http://www.ocmcm.gandaki.gov.np/


(अ) सहायकस्तर पािँचौ तहको पदमा तहवदृ्धिको लानग सहायकस्तर चौथो तहको पदमा 
पािँच वषा सेवा अवनध पूरा गरेका, 

(आ) अनधकृतस्तर िैटौं तहको पदमा तहवदृ्धिको लानग सहायकस्तर पािँचौ तहको पदमा 
शरुु नियनु्त्ि भएका वा सहायकस्तर पािँचौ तहको पदमा तहवदृ्धि भई सो तहको लानग 
चाद्धहिे न्त्यूितम शैन्त्िक योग्यता भएका उम्मेदवारको हकमा पािँच वषा सेवा अवनध 
पूरा गरेका, 

तर, सहायकस्तर पािँचौ तहको पदमा तहवदृ्धि भएकामध्ये सो तहको पदका लानग चाद्धहि े
न्त्यूितम शैन्त्िक योग्यता िभएका उम्मेदवारको हकमा आठ वषा सेवा अवनध पूरा गरेका, 
(इ) अनधकृतस्तर सातौं तहको पदमा तहवदृ्धिको लानग अनधकृतस्तर िैटौं तहको पदमा 

आठ वषा सेवा अवनध पूरा गरेका कमाचारीहरूमध्ये सहायकस्तर पािँचौ तहको पदमा 
शरुु नियनु्त्ि भई अनधकृतस्तर िैटौं तहको पदमा तहवदृ्धि भएका,  

(ई) अनधकृतस्तर आठौं तहको पदमा तहवदृ्धिको लानग अनधकृतस्तर सातौं तहको पदमा 
शरुु नियनु्त्ि भई पािँच वषा सेवा अवनध पूरा गरेका, 

(उ) अनधकृतस्तर दशौं तहको पदमा तहवदृ्धिको लानग अनधकृतस्तर िवौं तहको पदमा पािँच 
वषा सेवा अवनध पूरा गरेका, 

(ऊ) पनिल्लो दईु आनथाक वषाको कायासम्पादि मूल्याङ्किमा कन्त्म्तमा उत्तम अङ्क प्राप्त 
गरेका। 

४. सेवा अवनध गणिा गदाा समायोजि हिु ुपूवाको समाि तह वा शे्रणीको पदमा स्थायी नियनु्त्ि 
पाई काया गरेको अवनध समेतलाई गणिा गररिेि। 

५. गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश,२०७९ को दफा ३२ बमोन्त्जम तहवदृ्धिको लानग 
सम्भाव्य उम्मेदवार हिु अयोग्य िभएको हिुपुिेि। 

६. आवेदि फारामको सम्पूणा महलहरूमा उल्लेख भए बमोन्त्जमका द्धववरणहरू स्पष्ट खलुाउि ु
पिेि। 

७. आवेदि फारामसाथ तहवदृ्धि हिुे पद भन्त्दा एक तह मनुिको पद वा शे्रणीमा भएको स्थायी 
नियनु्त्िको नियनु्त्िपरको प्रनतनलद्धप, कमाचारी समायोजि ऐि, २०७५ बमोन्त्जम गण्डकी प्रदेशमा 
समायोजि भएको समायोजिपरको प्रमान्त्णत प्रनतनलद्धप २/२ प्रनत र प्रदेश निजामती सेवा 
अध्यादेश,२०७९ को दफा ३२ बमोन्त्जम िकारात्मक सूचीमा िपरेको भिी उम्मेदवार स्वयंले 
स्वःघोषणा गरी पेश गिुापिेि।  

(गण्डकी प्रदेश सरकारका सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रालयहरूले यसै सूचिालाई आधार मािी तहवदृ्धि आवेदि 
फाराम संकलि गरी तहवदृ्धि सम्बन्त्धी कारवाही अगानड बढाउि अिरुोध गररन्त्ि।) 


