
रिचय 

नेपालको संविधानको धािा २४४ को उपधािा (१) मा िहेको व्यिस्था 
अनुसाि प्रदेश ननजामती सेिा, प्रदेश प्रहिी सेिा, प्रदेश सभा सेिा, प्रदेश 
अन्य सिकािी सेिा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेिा ि स्थानीय सेिाको 
पदमा उपयुक्त उम्मेदिाि छनौटमा स्िच्छता तथा ननष्पक्षता कायम गिी 
योग्यता प्रणालीलाई प्रिर्द्धन गदै सािज्ननक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ ि 
सेिामुखी बनाउने उर्ददेश्यका साथ कणा्ली प्रदेशको प्रदेश लोक सेिा 
आयोग ऐन, २०७५ को दफा ३ िमोजजम प्रदेश लोक सेिा आयोग, कणा्ली 
प्रदेश गिन भएको हो। 
 

कणा्ली प्रदेशमा ममनत २०७७ साल फागुन ६ गते प्रदेश लोक सेिा 
आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरुको ननयुक्तीसमेत भई आयोगले 
पूणत्ा पाएको छ। आयोगको काय ्सञ् चालन तथा व्यिस्थापनको लागग 
िीिेन्रनगि नगिपामलका िडा नं. ८ ममलनचोक, सुखेतमा आयोगको 
काया्लय स्थापना भएको छ । 

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार 

प्रदेश लोक सेिा आयोग ऐन, २०७५ को दफा ६ ले प्रदेश लोक सेिा 
आयोगको काम, कतव््य ि अगधकाि देहाय बमोजजम िहने व्यिस्था गिेको 
छः 
१. प्रदेश सेिाको पदमा कमच्ािी ननयुजक्तका लागग उपयुक्त उम्मेदिािको 
छनौट गन ्पिीक्षा सञ्चालन गनु ्आयोगको कतव््य हुनेछ। 

२. प्रदेश प्रहिी सेिाको पदपूनतक्ा लागग मलइने मलखखत पिीक्षा आयोगले 
सञ्चालन गनेछ। 



३. प्रदेश प्रहिी सेिाको पदमा ननयुजक्त ि बढुिा गदा् अपनाउनु पने 
मसर्दधान्तको विषयमा आयोगको पिामश ्मलनु पनेछ। 

४. प्रदेश सेिाको पदमा ननयुजक्त, बढुिा ि विभागीय कािबाही गदा ्
अपनाउनु पने मसर्दधान्तको विषयमा आयोगको पिामश ्मलनु पनेछ। 

५. प्रदेश सेिाको पदमा आयोगको पिामश ्विना स्थायी ननयुजक्त गरिने 
छैन। 

६. देहायका विषयमा आयोगको पिामश ्मलनु पनेछः- 
(क) प्रदेश सेिाको शत ्सम्बन्धी कानूनको विषयमा, 
(ख) प्रदेश सेिाको पदमा छ मठहना भन्दा बढी समयका लागग ननयुजक्त 
गदा् उम्मेदिािको उपयुक्तताको विषयमा, 
(ग) कुनै एक प्रकािको प्रदेश ननजामती सेिा िा स्थानीय सिकािी सेिाको 
पदबाट अको प्रकािको प्रदेश ननजामती सेिा िा स्थानीय सिकािी सेिाको 
पदमा िा प्रदेश अन्य सिकािी सेिाबाट प्रदेश ननजामती सेिा िा स्थानीय 
सिकािी सेिाको पदमा सरुिा िा बढुिा गदा् उम्मेदिािको उपयुक्तताको 
विषयमा, ि 

(घ) प्रदेश ननजाती सेिाका कमच्ािीलाई ठदइने विभागीय सजायको 
विषयमा। 



 

 

महाशाखा/शाखाको कार्यवििरण 

प्रशासन महाशाखा 

प्रशासन महाशाखाको कार्यवििरण देहार् बमोजिम रहेको छ । 

क) आर्ोगको आन्तररक, सामान्र् तथा कमयचारी प्रशासन र िनसम्पकय  सम्बन्धी कार्य । 

ख) आर्ोगको संगठन तथा व्र्िस्थापन सिेक्षण तथा सधुार सम्बन्धी कार्य । 

ग) िावषयक र्ोिना तर्ारी , कार्ायन्िर्न तथा प्रततिेदन सम्बन्धी कार्य । 

घ) बिेट तर्ार गने, लेखा सञ्चालन गने, नगदी, जिन्सी, रािश्व आददको दरुुस्त वहसाि राख् न ेर 
लेखा  परीक्षण सम्बन्धी कार्य । 



ङ) स्िीकृत दरबन्दी ररक्त रहे िा नरहेको, ररक्त रहेको भए कानून बमोजिम माग भए िा 
नभएको, कानून बमोजिम तनर्जुक्त, सरुिा, िढुिा भए नभएको अनगुमन, तनरीक्षण तथा 
सपुरीिेक्षण सम्बन्धी कार्य । 

च) लोक सेिा आर्ोग तथा प्रदेश लोक सेिा आर्ोगसँग समन्िर् सम्बन्धी कार्य । 

छ) आर्ोगको िावषयक प्रततिेदन, पतिका, िलेुटीनहरूको तर्ारी तथा प्रकाशन सम्बन्धी कार्य । 

ि) वितभन् न सेिा समूह उपसमूहका पदहरूको प्रततशत तनधायरण सम्बन्धी कार्य । 

झ) आर्ोगका कमयचारीहरूको कार्यसम्पादन मूलर्ांकन, बढुिा, काि, सहमतत, विदा र कारबाही 
सम्बन्धी कार्य । 

ञ)  विज्ञापन प्रकाशनका लातग आिश्र्क पने पाठ्यक्रम र न्रू्नतम र्ोग्र्ता सम्बन्धमा 
आिश्र्क समन्िर् गने । 

ट) सजचिको तनदेशनमा अन्र् कार्य । 

 प्रशासन तथा आन्तररक व्र्िस्थापन शाखा 

 प्रशासन तथा आन्तररक व्र्िस्थापन शाखाको कार्यवििरण देहार् बमोजिम रहेको छ । 

क) आर्ोगको सामान्र् प्रशासन तथा कमयचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य। 

ख) आर्ोगको बैठक संचालन सम्बन्धी काममा सहर्ोग । 

ग) स्िीकृत दरबन्दी ररक्त रहे िा नरहेको, ररक्त रहेको भए कानून बमोजिम माग भए िा 
नभएको, कानून बमोजिम तनर्जुक्त, सरुिा, िढुिा भए नभएको अनगुमन, तनरीक्षण तथा 
सपुरीिेक्षण सम्बन्धी कार्य । 

घ) आर्ोगको गोष्ठीहरू संचालन । 

ङ) साियितनक रुपमा प्रकाशन गनुयपने सूचना तथा िानकारीहरू प्रकाशन सम्बन्धी कार्य । 

च) कानून िमोजिम  माग भए अनसुारका वििरणहरू प्रिक्ता तथा सूचना अतधकारीलार्य समर्मै 
उपलव्ध गराउने । 

छ) खलुा तथा बढुिाबाट पूततय गररने पदहरूको माग संकलन, प्रततशत तनधायरण, विज्ञापन 
तथा  परीक्षा सम्बन्धी कार्य । 

ि) प्रदेश तनिामती सेिा तथा स्थानीर् सरकारी सेिा सम्बन्धी प्राप्त तथर्ांकहरूको अतभलेख 
सम्बन्धी कार्य । 

झ) वितभन् न पदहरूका पाठ्यक्रम, दरखास्त फाराम, बलेुवटन,  पतिका र आर्ोगिाट प्रकाशन गररन ु
पने अन्र् सामग्रीहरू प्रकाजशत सम्बन्धी कार्य । 

ञ) विज्ञापन प्रकाशनका सन्दभयमा सम्बजन्धत आिश्र्क वितभन् न पदको न्रू्नतम शैजक्षक र्ोग्र्ता 
र पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य । 



ट) आर्ोग बावषयक प्रततिेदन तर्ारी सम्बन्धी कार्य । 

ठ) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन /तनर्मले तोवकएअनसुारका सूचना   प्रकाशन सम्बन्धी कार्य । 

ड) भ्रष्ट्राचार, सशुासन, गनुासो व्र्िस्थापन सम्बन्धी सम्पकय  तबन्दकुो रुपमा कार्य गने गरी सम्पकय  
व्र्जक्त तोक्न े। 

ढ) आर्ोगको कार्य सम्बन्धी िनचेतनामूलक सूचना तर्ार गरी प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्य । 

ण) आर्ोगको आन्तररक प्रशासन सम्बन्धी कार्य । 

त) जिन्सी व्र्िस्थापन तथा अतभलेख व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्य । 

थ) प्राप्त पिहरू सम्बजन्धत महाशाखा, शाखामा परु्ायई भपायर् गररराख् न े। 

द) पिको प्राथतमकता र प्रकृतत अनसुार प्राथतमकताको छाप लगाउने । 

ध) िनसम्पकय  सम्बन्धी कार्य । 

सूचना तथा सञ्चार प्रवितध शाखा 

सूचना तथा सञ्चार प्रवितध शाखाको कार्यवििरण देहार् बमोजिम रहेको छ । 

क) आर्ोगको कार्यलाई तछटो, छररतो, विश्वसनीर्, मर्ायददत, गोप्र् राख्न सूचना सञ्चार 
प्रवितधसम्बन्धी र्ोिना तिुयमा सम्बन्धी कार्य । 

ख) निीनतम सूचना सञ्चार प्रवितध उपर्ोग सम्बन्धी सम्भािनाहरू खोिी सम्बन्धी कार्य । 

ग) सूचना प्रवितधसँग सम्िजन्धत तनर्ामक तथा सम्िद्ध तनकार्हरूिीच आिश्र्क समन्िर् 
सम्बन्धी कार्य । 

घ) सूचना सञ्चार प्रणाली तनमायण एिम ्ममयत सम्बन्धी कार्य । 

ङ) नर्ाँ प्रवितधहरूको पवहचान सम्बन्धी कार्य । 

च) नेटिवकय ङ्ग र सो को ममयत  सम्बन्धी कार्य । 

छ) डाटाबेस व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्य । 

ि) प्रणालीगत सधुार र प्रणाली अध्र्ाितधक सम्बन्धी कार्य । 

झ) कार्ायलर्कालातग आिश्र्क विद्यतुीर् सामाग्रीको खररद र्ोिना तर्ार गने तथा  चेकिाँँच 
सम्बन्धी कार्य । 

ञ) आर्ोगको भनाय प्रणालीको सफ्टिेर्र संचालन तथा व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्य । 

ट) अनलार्न आिेदन  सम्बन्धी समस्र्ाहरूको पवहचान सम्बन्धी कार्य । 

ठ) फार्ल ट्रर्ावकङ्ग प्रणाली  सम्बन्धी कार्य । 

ड) सूचना तथा सञ्चार प्रवितध परीक्षण  सम्बन्धी कार्य । 

ढ) सूचना तथा प्रकाशन शाखालाई आिश्र्क सहर्ोग परु् र्ाउने । 

ण) सूचना प्रवितध सम्बन्धी अनसुन्धानँात्मक कार्य । 



त) सूचना सञ्चार प्रवितध प्रर्ोग गने सम्बन्धमा आिश्र्क  प्रोग्रातमङ सम्बन्धी कार्य । 

थ) तनददयष्ट गररएका अन्र् कार्यहरू । 

नीतत तनर्म, उिरुी, विभागीर् सिार् तथा परामशय शाखा 

नीतत तनर्म, उिरुी, विभागीर् सिार् तथा परामशय शाखाको कार्यवििरण देहार् बमोजिम रहेको छ । 

क) प्रदेश तनिामती सेिा तथा स्थानीर् सरकारी सेिा सम्बन्धी कानून तथा सेिा पररितयन 
सम्बन्धी विषर्मा परामशय सम्बन्धी कार्य । 

ख) ऐन बमोजिम तनर्जुक्त र बढुिा गदाय अपनाउन ुपने सामान्र् तसद्धान्तको विषर्मा परामशय 
सम्बन्धी कार्य । 

ग) कमयचारीको सेिाका शतय सम्बन्धी प्रचतलत कानून र त्र्स्तो सेिाका पदको तनर्जुक्त, बढुिा र 
तबभागीर् कारिाही गदाय अपनाउन ुपने सामान्र् तसद्धान्तको विषर्मा परामशय सम्बन्धी 
कार्य। 

घ) प्रदेश तनिामती तथा स्थानीर् सरकारी सेिाका कमयचारीको बढुिा उिरुी, ररट तनिेदनका 
तलजखत ििाफ सम्बन्धी कार्य । 

ङ) आर्ोगलाई काननुी परामशय ददने, आर्ोगको ऐन, तनर्म, तनदेजशका, कार्यवितध आददको तिुयमा 
सम्बन्धी कार्य । 

च) प्रदेश तनिामती सेिा तथा स्थानीर् सरकारी सेिाका शतय तथा सवुिधा, सरुिा, बढुिा, सेिा 
पररितयन तथा विभागीर् सिार् ँआदद तबषर्मा नीतत तनधायरण सम्बन्धी कार्य । 

छ) आर्ोगको कार्यवितध सम्बन्धमा रार् सझुाि पेश गने सम्बन्धी कार्य । 

ि) प्रदेश तनिामती सेिा ऐन तथा स्थानीर् सरकारी सेिा सम्बन्धी कानून /तनर्महरूको संशोधन 
सम्बन्धमा आर्ोगको तनणयर्ानसुार रार्, परामशय ददने सम्बन्धी कार्य । 

झ) आर्ोगको अतधकार प्रत्र्ार्ोिन सम्बन्धमा रार् सझुाि पेश गने र प्रत्र्ार्ोजित अतधकारको 
प्रभािकाररता सम्बन्धमा अध्र्र्न विश्लषेण गने सम्बन्धी कार्य । 

ञ) साियितनक रुपमा प्रकाशन गनुयपने सूचना तथा िानकारीहरू प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन 
शाखामा तोवकएको समर्ाितध तभिै उपलव्ध गराउने सम्बन्धी कार्य । 

ट) एक सेिा, समूह िा उपसमूहिाट अको सेिा, समूह िा उपसमूहमा सेिा पररितयनका लातग 
नीतत तनधायरण सम्बन्धी कार्य । 

ठ) प्रदेश तनिामती तथा स्थानीर् सरकारी सेिाका कमयचारीलाई ददर्ने विभागीर् सिार् 
सम्बन्धी कार्य । 

ड) प्रदेश तनिामती सेिा तथा स्थानीर् सरकारी सेिाका पदहरूको तनर्जुक्त, बढुिा तथा सेिा शतय 
सम्बन्धी उिूरी सम्बन्धी कार्य । 



ढ) आर्ोगलाई विपक्षी बनाई अदालतमा परेको ररट तनिेदन सम्बन्धी कार्य । 

ण) आर्ोगको काम कारिाहीको सम्बन्धमा आिश्र्क कानूनी रार् सललाह उपलव्ध गराउने 
कार्य। 

त) तनददयष्ट गररएका अन्र् कार्यहरू । 

आतथयक प्रशासन शाखा 

आतथयक प्रशासन शाखाको कार्यवििरण देहार् बमोजिम रहेको छ । 

क) आर्ोगको िावषयक बिेट सम्बन्धी कार्य । 

ख) लेखा संचालन, लेखा परीक्षण र बेरुि ुफर्छ्यौट सम्बन्धी कार्य। 

ग) थप ििेट, बिेट तनकासा सम्बन्धी कार्य । 

घ) आतथयक कारोबारको क्रममा रार् ददने कार्य । 

ङ) आतथयक तथर्ांक सम्बन्धी कार्य । 

च) खचय मापदण्ड सम्बन्धमा आतथयक मातमला तथा र्ोिना मन्िालर् /प्रदेश लेखा तनर्न्िकले 
तोके बमोजिमका तनदेशनहरूको पालना गने गराउने कार्य। 

छ) सजचि एिम ्महाशाखा प्रमखुको तनदेशन बमोजिमका कार्य । 

  

  



परीक्षा महाशाखा 

परीक्षा महाशाखाको कार्यवििरण देहार् बमोजिम रहेको छ । 

क) परीक्षा सम्बन्धी आिश्र्क नीतत, तनर्म तिुयमा सम्बन्धी कार्य । 

ख) प्रश्न तनमायणकतायलाई न्रू्नतम शैजक्षक र्ोग्र्ता र पाठ्यक्रममा आधाररत मागयदशयन तर्ार गरी 
कच्चा प्रश्नहरू संकलन एिम ्बैंक सम्बन्धी कार्य । 

ग) आर्ोगबाट संचालन हनुे खलुा तथा आन्तररक प्रततर्ोतगतात्मक परीक्षाहरू संचालन सम्बन्धी 
कार्य । 

घ) उत्तरपजुस्तकाहरूको संकेतीकरण सम्बन्धी कार्य । 

ङ) परीक्षाका उत्तर पजुस्तकाहरू परीक्षण सम्बन्धी कार्य । 

च) परीक्षा संचालन, नततिा तर्ारी सम्बन्धी कार्य । 

छ) अजप्टकल माकय  ररडर एिम ्अन्र् प्रवितधिाट तलईने परीक्षाको उत्तरपजुस्तकाको संकलन, 

परीक्षण तथा नततिा तर्ारी सम्बन्धी कार्य । साथै, आिश्र्कतानसुार टोली बनाई परीक्षण 
कार्य गनय तनदेशन भए अनरुुपका कार्य। 

 परीक्षा संचालन तथा व्र्िस्थापन शाखा 

परीक्षा संचालन तथा व्र्िस्थापन शाखाको कार्यवििरण देहार् बमोजिम रहेको छ । 

क) तलजखत परीक्षाको लातग आिश्र्कतानसुारका कच्चा प्रश्नपिहरू संकलनका लातग सम्िजन्धत 
माननीर् सदस्र्बाट दक्ष/विज्ञ मनोनर्न सम्बन्धी कार्य। 

ख) परीक्षा भिनको व्र्िस्था गरी परीक्षा संचालन सम्बन्धी कार्य । 

ग) परीक्षा संचालनमा सधुार सम्बन्धी कार्य। 

घ) सामूवहक छलफल परीक्षा संचालन सम्बन्धी कार्य ।  

ङ) वितभन् न विषर्मा प्रश्न तनमायणकताय, दक्ष तथा विशेषज्ञहरूको नामािली संकलन गरी 
अद्याितधक सम्बन्धी कार्य। 

च) दरखास्तहरू विज्ञापन अनसुार तमले नतमलेको छानिीन गरी स्िीकृत नामािली  सम्बन्धी 
कार्य। 

छ) दरखास्त सम्बन्धी परेका समस्र्ाबारे अध्र्र्न गरी परीक्षा संचालन अगािै  टंुगो लगाउने 
कार्य। 

ि) अजप्टकल माकय  ररडर एिम ्अन्र् प्रवितधिाट तलईएका परीक्षाहरूका उत्तरपजुस्तकाहरू िझु्ने 
कार्य । 



तलजखत परीक्षा नततिा तर्ारी शाखा 

तलजखत परीक्षा नततिा तर्ारी शाखाको कार्यवििरण देहार् बमोजिम रहेको छ । 

क) दोश्रो संकेतीकरण भई आएका उत्तर पजुस्तकाहरु परीक्षणको लातग शाखािाट पोकामा 
संकेतीकरण  सम्बन्धी कार्य । 

ख) परीक्षण भई प्राप्त उत्तर पजुस्तकाहरुको प्राप्ताङ्क रुि ुगरी टेबलेुशन सम्बन्धी कार्य ।  

ग) लेिर तर्ार गरी दोश्रो संकेतको आधारमा परीक्षाथीको र्ोग्र्ताक्रम तनधायरण गरी तलजखत 
नततिा प्रकाशन शाखामा गोप्र्रुपमा पठाउने  कार्य। 

घ) पनुर्ोगको लातग तनिेदन नततिा प्रकाशन शाखािाट प्राप्त भएको अिस्थामा पूनयर्ोगको 
व्र्िस्था तमलाउने कार्य । 

ङ) दक्ष/विज्ञहरुको नामािली संकलन गरी अद्याितधक सम्बन्धी कार्य  । 

तलजखत परीक्षा नततिा प्रकाशन शाखा 

तलजखत परीक्षा नततिा प्रकाशन शाखाको कार्यवििरण देहार् बमोजिम रहेको छ । 

क) तलजखत परीक्षा तर्ारी शाखािाट तलजखत परीक्षा नततिा प्रकाशनका लातग गोप्र् तसलिन्दी 
खाम िजुझतलने कार्य  ।    

ख) प्राप्ताङ्क र पदको आधारमा नततिा प्रकाजशत गने र सम्बजन्धत शाखासंग समन्िर् राखी 
अन्तिायताय र अन्र् परीक्षाहरुको कार्यक्रम तनधायरण सम्बन्धी कार्य । 

ग) अध्र्क्षज्रू्िाट दोश्रो संकेत नम्िर र सजचिज्रू्िाट पवहलो संकेत नम्िर िजुझतलई नततिा 
प्रकाशन सम्बन्धी कार्य । 

घ) पनुर्ोगको लातग पनय आएका तनिेदन संकलन गरी सम्िजन्धत शाखामा पठाउने  कार्य। 

ङ) विज्ञापन गने तनकार्संग समन्िर् सम्बन्धी कार्य । 

च) तलजखत परीक्षा नततिाको तडकोड सम्बन्धी कार्य  । 

छ) साियितनकरुपमा प्रकाशन गनुयपने सूचना तथा िानकारीहरु सूचना तथा प्रकाशन शाखामा 
तोवकएको समर्ाितध तभिै उपलव्ध गराउने कार्य । 

ि) प्रिक्ता तथा सूचना अतधकारीिाट कानून िमोजिम  माग भए अनसुारका वििरणहरु समर्मै 
उपलव्ध गराउने  कार्य। 

  



पाठ्यक्रम अनसुन्धान, अन्तिायताय तथा तसफाररस महाशाखा 

पाठ्यक्रम अनसुन्धान, अन्तिायताय तथा तसफाररस महाशाखाको कार्यवििरण देहार् बमोजिम रहेको छ। 

क) आर्ोगबाट हनुे परीक्षाहरुको लातग पाठ्यक्रम, परीक्षण प्रवितध, अनसुन्धान तथा विकास 
सम्बन्धी कार्य । 

ख) आर्ोगको कामसंग सम्बजन्धत वितभन् न पक्षको अध्र्र्न तथा अनसुन्धान सम्बन्धी कार्य । 

ग) शैजक्षक र्ोग्र्ता तनधायरण र उपातधको मान्र्ता सम्बन्धी कार्य । 

घ) परीक्षाका लातग आिश्र्क प्रश्नपि पररमाियन सम्बन्धी कार्य  । 

ङ) अन्तिायताय सम्बन्धी कार्य  

च) परीक्षा (तलजखत एिं अन्तिायताय) मा उत्तीणय उम्मेदिारहरु माग बमोजिम तसफाररश गने 
सम्बन्धी कार्य । 

परीक्षण प्रवितध, पाठ्यक्रम अनसुन्धान तथा विकास शाखा 

परीक्षण प्रवितध, पाठ्यक्रम अनसुन्धान तथा विकास शाखाको कार्यवििरण देहार् बमोजिम रहेको छ। 

क) आर्ोगबाट हनुे परीक्षाहरूको लातग पाठ्यक्रम, परीक्षण प्रवितध, अनसुन्धान तथा विकास 
सम्बन्धी कार्य । 

ख) प्रदेश तनिामती सेिा तथा स्थानीर् सरकारी सेिाको वितभन् न पक्षमा अनसुन्धानात्मक 
अध्र्र्न विश्लषेण र विकास सम्बन्धी कार्य । 

ग) आर्ोगको कामसंग सम्बजन्धत वितभन् न पक्षको अध्र्र्न तथा अनसुन्धान सम्बन्धी कार्य । 

घ) वितभन् न सेिा समूह र उपसमूहका पदहरूको न्रू्नतम शैजक्षक र्ोग्र्ता र समकक्षता 
तनधायरण सम्बन्धी कार्य । 

ङ) मनोिैज्ञातनक व्र्जक्तत्ि एिम ्आचरण परीक्षण सम्बन्धी कार्य । 

च) तलजखत परीक्षाको पाठ्यक्रम तनमायण तथा पररमाियन सम्बन्धी कार्य ।  

छ) प्रत्र्ार्ोजित अतधकार अन्तगयतका पदहरूको लातग तलर्ने परीक्षाका पाठ्यक्रम तनमायण 
सम्बन्धी कार्य । 

ि) प्रदेश तनिामती सेिा तथा स्थानीर् सरकारी सेिाको पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य । 

झ) पाठ्यक्रमको उपर्कु्तता, सामवर्कता र प्रभािकारीता सम्बन्धी अध्र्र्न विश्लषेण सम्बन्धी 
कार्य । 

ञ) पाठ्यक्रमको मूलर्ांकन र अनगुमन सम्बन्धी कार्य । 



प्रश्नपि पररमाियन शाखा  

प्रश्नपि पररमाियन शाखाको कार्यवििरण देहार् बमोजिम रहेको छ। 

क) पररमाियनद्वारा प्रश्नपि स्तरीर् र पाठ्यक्रम अनरुुप बनाउनको लातग आर्ोगका 
पदातधकारीबाट समर्मै दक्षहरुको मनोनर्न सम्बन्धी कार्य । 

ख) दक्षहरुले प्रश्नपि पररमाियन गदाय अपनाउन ुपने प्रवक्रर्ा र आर्ोगबाट स्िीकृत मान्र्ता 
सम्बन्धमा आिश्र्क सझुाि ददने सम्बन्धी कार्य । 

ग) पररमाजियत प्रश्नपिहरुको स्तरीर्ता हेने र आिश्र्क संख्र्ामा प्रश्नपिहरु तर्ार गने सम्बन्धी 
कार्य । 

घ) दक्षहरुको सूची अद्याितधक सम्बन्धी कार्य । 

ङ) आिश्र्क सेट तमलाई प्रश्नपि भण्डारमा उपलव्ध गराउने कार्य।  

च) साियितनकरुपमा प्रकाशन गनुयपने सूचना तथा िानकारीहरु सूचना तथा प्रकाशन शाखामा 
तोवकएको समर्ाितध तभिै उपलव्ध गराउने कार्य । 

छ) प्रिक्ता तथा सूचना अतधकारीिाट कानून िमोजिम माग भए अनसुारका वििरणहरु समर्मै 
उपलव्ध गराउने कार्य । 

ि) र्स शाखालाई तनददयष्ट गररएका अन्र् कार्यहरु। 

अन्तिायता तथा तसफाररश शाखा 

अन्तिायताय तथा तसफाररश शाखाको कार्यवििरण देहार् बमोजिम रहेको छ। 

क) कार्यक्रमअनसुार तोवकएको समर्मा उम्मेदिारहरुको अन्तिायतायको व्र्िस्थापन सम्बन्धी 
कार्य । 

ख) अन्तिायतायका लातग दक्ष र विज्ञ मनोनर्न सम्बन्धी कार्य । 

ग) उम्मेदिारको शैजक्षक र्ोग्र्ता विज्ञावपत पद अनसुार मेल खाए नखाएको िाँच बझु सम्बन्धी 
कार्य । 

घ) अन्तिायताय भन्दा अगािै उम्मेदिारहरुले पेश गरेका प्रमाणपिहरुको सक्कल प्रमाण तभडार् 
प्रमाजणत गने कार्य। 

ङ) सेिा, समूह िा उपसमूह पररितयनका लातग अन्तिायताय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य । 

च) उम्मेदिारहरुको र्ोग्र्ताक्रम तर्ार गरी तसफाररश सम्बन्धी कार्य । 

छ) प्रर्ोगात्मक परीक्षा तथा तसप परीक्षण सम्बन्धी संचालन सम्बन्धी कार्य । 

  



सजचि/महाशाखा/शाखागत पदहरुको कार्य वििरण 

सजचि, रा.प. प्रथम शे्रणी/ अतधकृत एघारौं तह/रा.प.ततृीर् प्रशासन-१ 

(१) आर्ोगको प्रशासतनक नतेतृ्ि िहन गने,  

(२) लोक सेिा आर्ोगसँग सम्बजन्धत नीतत, कानून, मापदण्ड र्ोिना तथा कार्यक्रमको कार्यन्िर्न, 

अनगुमन तथा मूलर्ाङ्कन गने गराउने  । 

(३) आर्ोगको आन्तररक व्र्िस्थापन तथा सशुासन प्रिद्धयन सम्बन्धी कार्य सम्पादन गने गराउन े
। 

(४) आर्ोगको आतथयक प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरु गने गराउने । 

(५) आर्ोगको बैठकमा प्रस्ताि पेश गने । 

(६) आर्ोग बैठकको तनणयर् प्रमाजणत गरी अतभलेख राख् न े। 

(७) आर्ोगका तनणयर् प्रमाजणत गरी पदातधकारीलाई उपलब्ध गराउने । 

प्रशासन महाशाखा 

अतधकृत दशौं तह, प्रशासन/सा.प्र.-१ 

(१)   आर्ोगको सामान्र् तथा कमयचारी प्रशासन र िनसम्पकय  व्र्िस्थापन गने गराउन े 
। 

(२) आर्ोगको संगठन तथा व्र्िस्थापन सिेक्षण तथा  सधुार सम्बन्धी कार्य गने  । 

(३) िावषयक र्ोिना तर्ारी , कार्ायन्िर्न तथा प्रततिेदन सम्बन्धी कार्य गने । 

(४) आर्ोगको िावषयक प्रततिेदन तथा िलेुटीन, समाचारपिहरुको तर्ारीतथा प्रकाशन गनय 
लगाउने। 

(५) आर्ोगबाट संचालन हनुे सेतमनार, गोष्ठी, कार्यशाला आदद गने गराउने  । 

(६) आर्ोगका कमयचारीहरुको कार्यसम्पादन मूलर्ांकन, आन्तररक सरुिा, बढुिा, काि, सहमतत, 

विदा सम्बन्धी कार्य गने  । 

(७) सूचना संचार प्रवितध सम्बन्धी कार्य गरी आर्ोगको काम तछटो, छररतो बनाउने  । 

(८) सजचिको तनदेशनमा अन्र् कार्य गने  । 

प्रशासन, दरखास्त व्र्िस्थापन तथा प्रकाशन शाखा 

अतधकृत आठौं तह, प्रशासन-१ 

(१) आर्ोगको सामान्र् तथा कमयचारी प्रशासन र िनसम्पकय  व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्य गने  । 



(२) िावषयक र्ोिना तर्ारी, कार्ायन्िर्न तथा प्रततिेदन सम्बन्धी कार्य तर्ार गरी महाशाखा प्रमखु 
समक्ष पेश गने  । 

(३) आर्ोगका कमयचारीहरुको कार्यसम्पादन मूलर्ांकन, आन्तररक सरुिा, बढुिा, काि, सहमतत, 

विदा अतभलेख रुि ुगरी महाशाखा प्रमखु समक्ष पेश गने  । 

(४) सूचना संचार प्रवितध सम्बन्धी कार्य गरी आर्ोगको काम तछटो, छररतो बनाउने सम्बन्धी 
कार्य गने । 

(५) आर्ोगको िैठक सञ्चालन सम्बन्धी काममा सहर्ोग गने  । 

(६) विज्ञापन प्रकाशनका लातग आिश्र्क पने पाठ्यक्रम र न्रू्नतम र्ोग्र्ता सम्बन्धमा 
आिश्र्क काम गरी महाशाखा प्रमखु समक्ष पेश गने  । 

(७) परीक्षा सम्बन्धी र्ोिना बनाउने र कार्यतातलका प्रकाशन सम्बन्धी कार्य गने ।  

(८) आर्ोगबाट प्रकाशन गनुयपने सूचना तथा िानकारीलाई प्रभािकारी ढंगबाट प्रकाशनको 
व्र्िस्था तमलाउने  । 

(९) पदपूततय हनुे पदहरुको माग संकलन, प्रततशत तनधायरण र विज्ञापन सम्बन्धी कार्य गने  । 

(१०) प्रदेश तनिामती सेिा, प्रदेश तभिका स्थानीर् सेिा, प्रदेश प्रहरी सेिा र प्रदेश 
अन्तरगतका संगदठत संस्थाका वितभन् न पदहरुको िनशजक्त सम्बन्धी तथर्ांक संकलन, 

अध्र्र्न र विश्लषेण गने  । 

(११) आर्ोगबाट आव्हान गररएको विज्ञापनमा आएका दरखास्त संकलन सम्बन्धी कार्य 
गने  । 

(१२) दरखास्त रुि ुगरी स्िीकृत सम्बन्धी कार्य गने  । 

(१३) उम्मेदिारहरुको स्िीकृत नामािली रोल नम्बर सवहत प्रकाशन सम्बन्धी कार्य गने  
। 

(१४) दरखास्त व्र्िस्थापन सम्बन्धी अन्र् काम गने  । 

(१५) महाशाखा प्रमखुको तनदेशनमा अन्र् कार्य गने  । 

 

अतधकृत छैटौं तह, प्रशासन -२ 
(१) उम्मेदिारहरुको स्िीकृत नामािली रोल नम्बर सवहत प्रकाशन गनयको लातग सहर्ोग गने। 

(२) आर्ोगबाट आव्हान गररएको विज्ञापनमा आएका दरखास्त संकलन गनय सहर्ोग गने  । 

(३) आर्ोगबाट प्रकाशन गनुयपने सूचना तथा िानकारीलाई प्रभािकारी ढंगबाट प्रकाशनको 
व्र्िस्था तमलाउन सहर्ोग गने  । 

(४) परीक्षा सम्बन्धी र्ोिना बनाउने र कार्यतातलका प्रकाशन गनय सहर्ोग गने  । 

(५) दरखास्त व्र्िस्थापन सम्बन्धी अन्र् काम गने  । 

(६) शाखा प्रमखुको तनदेशनमा अन्र् कार्य गने । 



 

  



अतधकृत छैटौं तह, प्रशासन -१ 
(१) आर्ोगमा रहेका जिन्सी मालसामानहरुको से्रस्ता अद्याितधक र व्र्िजस्थत रुपले राख् न े।  

(२) जिन्सी सामानहरुको आिश्र्कता अनसुार ममयत सम्भार, रेखदेख, सरुक्षा र संिद्धयन गने । 

(३) आर्ोगबाट प्रकाजशत पसु्तक/प्रततिेदन आददको विक्री वितरण तनदेशानसुार गने  ।  

(४)  स्िीकृत माग फाराम अनसुार माग भई आएको जिन्सी सामान मौज्दातमा भए मौज्दातबाट 
र मौज्दातमा नभए रीतपूियक प्रवक्रर्ा परु ्र्ाई बिारबाट खररद गरी उपलब्ध गराउने । 

(५) जिन्सी तनरीक्षण प्रततिेदनको आधारमा आिश्र्कता अनसुार ममयत हनु सक्ने मालसामानको 
ममयत गने र तललाम तबक्री गनुयपने मालसामानको तललाम तबक्रीको प्रवक्रर्ा अगातड बढाउने 
। 

(६) आर्ोगलाई आिश्र्क छपाई सम्बन्धी कार्यको व्र्िस्था गने  ।  

(७) आिश्र्क जिन्सी सामानको लगत संकलन गरी बावषयक तथा आितधकखररद र्ोिना बनाई 
पेश गने ।  

(८) साियितनक खररद ऐन र तनर्मािलीको वितध र प्रवक्रर्ा अनसुार खररद कार्य गने ।  

(९) महाशाखा तथा शाखा प्रमखुले तोकेका अन्र् कार्य गने  । 

कम्प्रू्टर अतधकृत छैटौं तह, विविध -१ 

(१) उम्मेदिारहरुको स्िीकृत नामािली रोल नम्बर सवहत प्रकाशन गनयको लातग सहर्ोग गने 
। 

(२) आर्ोगबाट आव्हान गररएको विज्ञापनमा आएका दरखास्त संकलन गनय सहर्ोग गने  । 

(३) आर्ोगबाट प्रकाशन गनुयपने सूचना तथा िानकारीलाई प्रभािकारी ढंगबाट प्रकाशनको 
व्र्िस्था तमलाउन सहर्ोग गने  । 

(४) परीक्षा सम्बन्धी र्ोिना बनाउने र कार्यतातलका प्रकाशन गनय सहर्ोग गने  । 

(५) दरखास्त व्र्िस्थापन सम्बन्धी अन्र् काम गने  । 

सहार्क पाचँौं तह, प्रशासन-१  

(१) आफ्नो शाखामा प्राप्त जचठी पि, प्रततिेदन आददलाई दताय, चलानीको अतभलेख  सरुजक्षत 
रुपमा राख् ने, फार्तलङ, रेकतडयङ आददको व्र्िस्था गने र कारबाहीका लातग पेश गने  ।  

(२) आर्ोगको सोधपछु, दताय र चलानी सम्बन्धी कार्यलाई सचुारु रुपमा संचालन गने  । 

(३) आर्ोगबाट आव्हान गररएको विज्ञापनमा आएका दरखास्त संकलन गने  । 

(४) आर्ोगमा प्राप्त दरखास्त सरुजक्षत तिरले पेश गने  । 

(५) शाखाको कामलाई व्र्िजस्थत गनय आिश्र्क पने अन्र् कार्य गने  ।  

(६) महाशाखा तथा शाखा प्रमखुको तनदेशनमा अन्र् कार्य गने  । 



कम्प्र्टुर सहार्क पाचँौं  (विविध)-१ 

(१) आर्ोगका जचठी पि, कार्यक्रम प्रततिेदन, प्रगतत वििरण, प्रस्ताि लेखन सम्बन्धी मस्र्ौदा    
तर्ार गरी पेश गने र तनणयर्का अतभलेख सरुजक्षत तथा व्र्िजस्थत गरी राख् ने  ।  

(२) आर्ोगमा रहेका कम्प्र्टुर चाल ुअिस्थामा राख्न आिश्र्क व्र्िस्था तमलाउने  ।  

(३) दैतनक रुपमा आर्ोगको र्मेल, र्न्टरनेट सञ्चालन  गने  ।  

(४) आर्ोगमा उपलब्ध तथर्ाङ्कहरुको अद्याितधक गने  । 

(५) नेटिवकय ङ्ग तथा सफ्टिर्र को कार्य गने  । 

(६) महाशाखातथा शाखा प्रमखुको तनदेशनमा अन्र् कार्य गने  । 

हलकुा सिारी चालक, शे्रणीविवहन -४ 

(१) सरुजक्षत तिरले कार्ायलर्को सिारी चलाउने । 

(२) सिारी साधनको तनर्तमत सरसफाई गने । 

(३) सिारी साधनको तनर्तमत रुपमा ममयत सम्भार तथा चेक िाँच गने । 

(४) तनर्तमत रुपमा सिारी लग बकु प्रर्ोग गने । 

(५) सिारी साधनको ब्ल ुबकु निीकरण गने । 

(६) कार्ायलर्का कमयचारीले लगाएका कार्य गने । 

(७) परीक्षा सञ्चालनमा सहर्ोग गने । 

(८) कार्ायलर्का अन्र् कार्यमा सहर्ोग गने । 

कार्ायलर् सहर्ोगी, शे्रणीविवहन -५ 

(१) कार्ायलर्को प्रशासकीर् भिन तथा अन्र् भिनको सरसफाई गने । 

(२) कार्ायलर्को डाँक ओसार पसार गने । 

(३) कार्ायलर् समर् अगातड कार्ायलर्को ढोका खोलने र कार्ायलर् समर् पछातड ढोका बन्द गने  
। 

(४) कार्ायलर्का कमयचारीले लगार् अह्राएका काम गने । 

(५) जचठी पिहरु सम्बजन्धत शाखामा परु्ायउने । 

(६) अवफस कक्ष तथा तमवटङ हलको सरसफाई गने । 

(७) जचर्ा तथा पानीको व्र्िस्था गने । 

(८) पानी/ढलको उजचत बन्दोबस्त गने । 

(९) कार्ायलर् हाताको सरसफाई गने । 

(१०) परीक्षा सम्बन्धी कामका सहर्ोग गने । 



(११) कार्ायलर्को अतभलेख तमलाई राख्न सहर्ोग गने । 

(१२) कार्ायलर्को मलु गेट खोलने र बन्द गने  । 

(१३) कार्ायलर्को समर् अततररक्त समर् पतन कार्ायलर्को सरुक्षा गने  । 

(१४) तोके बमोजिमका अन्र् कार्य  । 

 

सूचना तथा सञ्चार प्रवितध शाखा  

कम्प्र्टुर ईजन्ितनर्र सातौं तह, विविध -१  

(१) आर्ोगको कार्यलाई तछटो, छररतो र  विश्वसनीर् बनाउन सूचना सञ्चार प्रवितधसम्बन्धी र्ोिना 
तिुयमा तथा कार्यक्रम तर्ार गने  । 

(२) निीनतम सूचना सञ्चार प्रवितध उपर्ोग सम्बन्धी सम्भािनाहरु खोिी गरी सझुाि पेश गने 
। 

(३) सूचना प्रवितध सम्बन्धी आिश्र्क िनशजक्त तर्ार गनय कार्यक्रमहरु तिुयमा गरी पेश  गने । 

(४) सूचना प्रवितधसंग सम्िजन्धत तनर्ामक तथा सम्िद्ध तनकार्हरुबीच आिश्र्क समन्िर् गने 
। 

(५) सूचना सञ्चार प्रणाली तनमायण एिम ्ममयत सम्भार गने  । 

(६) आर्ोगका सफ्टिर्रसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गने  । 

(७) नेटिवकय ङ्ग र सो को ममयत गने । 

(८) नेटिवकय ङ्ग र सो को ममयत  गने । 

(९) डाटाबेस व्र्िस्थापन गने । 

(१०) प्रणालीगत सधुार र प्रणाली अध्र्ाितधक गने 

(११) कार्ायलर्कालातग आिश्र्क विद्यतुीर् सामाग्रीको खररद र्ोिना तर्ार गने, चेकिांच 
गने र आिश्र्क सझुाि ददने । 

(१२) आर्ोगको भनाय प्रणालीको सफ्टिेर्र संचालन तथा व्र्िस्थापन गने । 

(१३) अनलार्न आिेदन  सम्बन्धी समस्र्ाहरूको पवहचान गरी सधुारको उपार्हरू खोिी 
गने । 

(१४) फार्ल ट्रर्ावकङ्ग प्रणाली लागू गने । 

(१५) सूचना प्रवितध सम्बन्धी अनसुन्धान कार्य गने  । 

(१६) सूचना सञ्चार प्रवितध प्रर्ोग गने सम्बन्धमा आिश्र्क प्रोग्रातमङ सम्बन्धी कार्य गने । 

(१७) महाशाखा प्रमखुको तनदेशनमा अन्र् कार्य गने  । 

  



नीतत तनर्म, उिरुी, विभागीर् सिार् तथा परामशय शाखााः- 

कानून अतधकृत, रा.प.ततृीर्, कानून-१ 

(१) प्रदेश तनिामती सेिा, प्रदेश अन्र् सरकारी सेिा, प्रदेश संगदठत संस्थाको सेिा, स्थानीर् 
सरकारी सेिा र स्थानीर् तहको संगदठत संस्थाको सेिाको पदका कमयचारीको सेिा, शतय 
सम्बन्धी कानूनको विषर्मा परामशय ददने । 

(२) प्रदेश तनिामती सेिा, प्रदेश अन्र् सरकारी सेिा, प्रदेश संगदठत संस्थाको सेिा, स्थानीर् 
सरकारी सेिा र स्थानीर् तहको संगदठत संस्थाको सेिाको पदमा तनर्जुक्त, बढुिा र विभागीर् 
कारबाही गदाय अपनाउनपुने तसद्धान्तका विषर्मा परामशय ददने । 

(३) प्रदेश तनिामती सेिा, प्रदेश अन्र् सरकारी सेिा र स्थानीर् सरकारी सेिाको पदमा ६ 
मवहनाभन्दा बढी समर्का लातग तनर्जुक्त गदाय उमेदिारको उपर्कु्तताको विषर्मा परामशय 
ददन े। 

(४) कुनै एक प्रकारको प्रदेश तनिामती सेिा िा स्थानीर् सरकारी सेिाको पदबाट अको 
प्रकारको प्रदेश तनिामती सेिा िा स्थानीर् सरकारी सेिाको पदका िा प्रदेश अन्र् सरकारी 
सेिाबाट प्रदेश तनिामती सेिा िा स्थानीर् सरकारी सेिाको पदमासरुिा िा बढुिा गदाय 
उम्मेदिारको उपर्कु्तताको विषर्मा परामशय ददने । 

(५) आर्ोगको परामशय तलन ु नपने अिस्थाको पदमा बहाल रहेको कमयचारीलाई आर्ोगको 
परामशय तलनपुने अिस्थाको पदमा स्थार्ी सरुिा िा बढुिा गने विषर्मा परामशय ददने । 

(६) प्रदेश तनिामती सेिा, प्रदेश अन्र् सरकारी सेिा र स्थानीर् सरकारी सेिाका कमयचारीलाई 
ददईने विभागीर् सिार्को विषर्मा परामशय ददने ।प्रदेश तनिामती सेिा र स्थानीर् सेिाका 
कमयचारीलाई ददर्ने विभागीर् सिार् सम्बन्धमा आर्ोगबाट स्िीकृत भए बमोजिम परामशय 
ददने  । 

(७) प्रदेश तनिामती सेिा र स्थानीर् सेिाका पदहरुको तनर्जुक्त, बढुिा तथा सेिा शतय सम्बन्धी 
उिूरीहरुमा आिश्र्क कारिाही गने  । 

(८) प्रदेश लोक सेिा आर्ोगलाई विपक्षी बनाई अदालतमा परेको ररट तनिेदन सम्बन्धमा 
तलजखत ििाफ, प्रततउत्तर पि तथा अन्र् आिश्र्क कागिात तर्ार गने । 

(९) आर्ोगको काम कारिाहीको सम्बन्धमा आिश्र्क कानूनी रार् सललाह उपलव्ध गराउने । 

(१०) महाशाखा प्रमखुको तनदेशनमा अन्र् कार्य  । 

  



आतथयक प्रशासन शाखा 

लेखा अतधकृत छैटौं तह, लेखा -१ 

(१) आर्ोगको दैतनक आतथयक प्रशासन सम्बन्धी कार्य सम्पादन गने  ।आगामी आतथयक िषयको 
लातग बावषयक बिेट तिुयमा गने  । 

(२) आतथयक िषयको अन्तमा आतथयक वििरण तर्ार गने  । आन्तररक लेखापरीक्षण तथा अजन्तम 
लेखापरीक्षण गराई बेरूिहुरूको प्रततवक्रर्ा समर्मा पठाउने, सोको लगत राख् न े र बेरूि ु
फर्छ्यौट गने, गराउने  । 

(३) आर्ोगको आम्दानी तथा खचयहरूको प्रततिेदन तर्ार गरी सम्बजन्धत तनकार्मा पठाउने  । 

(४) आर्ोगको बावषयक आर् व्र्र् वििरणको बावषयक प्रततिेदन प्रकाजशत गने गराउने  । 

(५) तलब, भत्ता, पाररश्रतमक वितरण र तलबी प्रततिेदन पाररत गने कार्यहरू गने  । 

(६) आर्ोगको स्िीकृत कार्यक्रमहरू सञ्चालनाथय तनकासा, पेश्की आदद सम्बन्धी कार्यहरू गने । 

(७) तनर्मानसुार खचय गने र सोको मास्केिारी तर्ार गरी तनर्तमत रुपमा सम्बजन्धत तनकार्मा 
पठाउने । 

(८) कार्यक्रमहरूको तनकासा, खचय भएको कार्यको तबल भरपाई बझु्ने, िाँच्न,े तनर्मानसुार भकु्तानी 
ददन,े  । 

(९) आर्ोगबाटभएका आतथयक प्रशासनसँग सम्बजन्धत तनणयर्हरू कार्ायन्िर्न गने  । 

(१०) पेश्की फछ्र्र्ौट गने, गराउने । 

(११) लेखापरीक्षणबाट औलर्ार्एका बेरुिहुरू तनर्तमत गने, असूलउपर गनुयपने भए 
असूलउपर गरी बेरुि ुफछ्र्र्ौट गनय गराउन आिश्र्क कार्यहरू गने  । 

(१२) खचयको फाँटिारी तर्ार गरी पेश गने  । 

(१३) तलिी प्रततिेदन तर्ार गरी पेश गने  । 

(१४)  आर्ोगको आतथयक कारोिार सँग सम्बजन्धत कागिात फार्तलङ्ग गरी राख् न े । 

(१५) तबतभन्न वकतसमका भौचरहरु तर्ार गरी दाजखला गने  । 

(१६) महाशाखा प्रमखुको तनदेशनमा रही अन्र् कार्य गने  । 

 

परीक्षा महाशाखा 

अतधकृत दशौं तह, प्रशासन-१ 

(१) परीक्षा सम्बन्धी आिश्र्क नीतत, तनर्म तिुयमा सम्बन्धी कार्य गने   । 

(२) उत्तरपजुस्तकाहरुको संकेतीकरण सम्बन्धी कार्य गने  । 

(३) परीक्षाका उत्तर पजुस्तकाहरु परीक्षण गराउने कार्य गने  । 



(४) परीक्षा संचालन, नततिा तर्ारी तथा प्रकाशन सम्बन्धी कार्य गने  । 

(५) अजप्टकल माकय  ररडर एिम ् अन्र् प्रवितधिाट तलईने परीक्षाको उत्तरपजुस्तकाको संकलन, 

परीक्षण तथा नततिा प्रकाशन सम्बन्धी कार्य गने  । साथै, आिश्र्कतानसुार समूह बनाई 
परीक्षण कार्य गनय तनदेशन भए अनरुुप कार्य गराउने  । 

(६) साियितनकरुपमा प्रकाशन गनुयपने सूचना तथा िानकारीहरु सूचना तथा प्रवितध शाखामा 
तोवकएको समर्ाितध तभिै उपलव्ध गराउने  । 

(७) प्रिक्ता तथा सूचना अतधकारीिाट माग भए अनसुारका वििरणहरु समर्मै उपलव्ध गराउने । 

(८) परीक्षा सञ् चालन समबन्धी आिश्र्क सधुार बारे सझुाि पेश गने । 

(९) सजचिबाट प्राप्त तनदेशन अनरुुप कार्य गने/गराउने । 

परीक्षा सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन शाखााः- 

अतधकृत आठौं तह, प्रशासन-१ 

(१) परीक्षा भिनको व्र्िस्थापन गने । 

(२) तलजखत परीक्षा संचालन सम्बन्धी कार्य गने  । 

(३) सामूवहक छलफल एिम ्परीक्षा संचालन सम्बन्धी कार्य गने  । 

(४) वितभन् न विषर्मा दक्ष तथा विशेषज्ञहरुको नामािली संकलन गरी अद्याितधक गराई राख् न े। 

(५) अजप्टकल माकय  ररडर एिम ्अन्र् प्रवितधिाट तलईएका परीक्षाहरुका उत्तरपजुस्तकाहरु िझु्न े 
। 

(६) उत्तरपजुस्तकामा संकेतीकरण गने  । 

(७) अध्र्क्षबाट प्रश्नपि तनमायणको लातग उपर्कु्त संख्र्ामा विज्ञहरुको मनोनर्न गराउने । 

(८) विज्ञहरुलाई पश्नपि तनमायणको लातग पाठ्यक्रम, नमूना प्रश्न, प्रश्नको ढाँचा समेत तोकी गोप्र् 
तिरबाट प्रश्नपि तनमायणको लातग अनरुोध गने  । 

(९) विज्ञहरुिाट प्रश्न तनमायण भए पतछ गोप्र् तिरले संकेत नम्बरका आधारमा तोवकएको 
खाममा गोप्र् तसलबन्दी सवहत मोडरेशन शाखालाई बझुाउने  । 

(१०) दक्षहरुको सूची अद्याितधक गने  । 

(११) महाशाखा प्रमखुले तोकेका अन्र् कार्य गने  । 

  



अतधकृत छैटौं तह, प्रशासन-१ 

(१) परीक्षा भिनको भौततक संरचनाको व्र्िस्थापन गने/गराउने । 

(२) सामूवहक छलफल परीक्षा संचालन सम्बन्धी कार्यमा सहर्ोग गने । 

(३) परीक्षा सञ् चालानाथय आिश्र्क वितभन् न फारामहरु तर्ारी गने ।(उम्मेदिारको उपजस्थत 
हाजिरी, गेटप्रतत, प्रश्नपि/उत्तरपजुस्तका प्रतत कभर पेि, प्रश्नपि/उत्तरपजुस्तका बजुझतलएको 
बझुाईएको, परीक्षा सञ् चालन गने िस्ता पि आदी)    

(४) तलजखत परीक्षा सञ्चालन गने । 

(५) उत्तरपजुस्तकामा संकेतीकरणको लातग सहर्ोग गने  । 

(६) शाखामा उपलब्ध तथर्ाङ्कहरुको अद्याितधक गने  । 

(७) महाशाखा तथा शाखा प्रमखुको तनदेशन अनरुुपका अन्र् कार्य गने । 

कम्प्र्टुर अतधकृत छैटौं तह, विविध-१ 

(१) परीक्षा भिनको भौततक संरचनाको व्र्िस्थापन गने/गराउने । 

(२) सामूवहक छलफल परीक्षा संचालन सम्बन्धी कार्यमा सहर्ोग गने । 

(३) परीक्षा सञ् चालानाथय आिश्र्क वितभन् न फारामहरु तर्ारी गने । (उम्मेदिारको उपजस्थत 
हाजिरी, गेटप्रतत, प्रश्नपि/उत्तरपजुस्तका प्रतत कभर पिे, प्रश्नपि/उत्तरपजुस्तका बजुझतलएको 
बझुाईएको, परीक्षा सञ् चालन गने िस्ता पि आदी)  

(४) प्रथम संकेतीकरण गररएका अधयकट्टीहरु गोप्र्रुपमा सीलबन्दी गरी सम्बजन्धत शाखामा 
बझुाउने । 

(५) तलजखत परीक्षा सञ्चालन गने । 

(६) उत्तरपजुस्तकामा संकेतीकरणको लातग सहर्ोग गने  । 

(७) आर्ोगमा रहेका कम्प्र्टुरको अिस्था हेरी ममयत सम्भारका लातग आिश्र्क व्र्िस्था 
तमलाउने  । 

(८) आर्ोगको र्मेल, र्न्टरनेट सम्बन्धी कार्य गने  ।  

(९) नेटिवकय ङ्ग  तथा सफ्टिर्र को कार्य गने  । 

(१०) शाखामा उपलब्ध तथर्ाङ्कहरुको अद्याितधक गने  । 

(११) महाशाखा तथा शाखा प्रमखुको तनदेशन अनरुुपका अन्र् कार्य गने । 

  



सहार्क पाचँौं तह, प्रशासन-१ 

(१) परीक्षाका लातग उत्तरपजुस्तकाहरु गणना गरी वितरणमा सहर्ोग गने । 

(२) परीक्षा सञ्चालन गनय आिश्र्क सम्पूणय कार्यमा सहर्ोग गने । 

(३) शाखाको कामलाई सञ्चालन गनय आिश्र्क पने अन्र् कार्य गने  ।  

(४) परीक्षा सञ् चालनका लातग आिश्र्क पने सामाग्रीहरुको बन्दोबस्ती तमलाउने । 

(५) उत्तरपजुस्तकाहरुको खण्ड खण्डको पोका तर्ार गने । 

(६) शाखा प्रमखुले तोकेका अन्र् कार्य गने । 

तलजखत परीक्षा नततिा तर्ारी शाखााः- 

अतधकृत आठौं तह, प्रशासन-१ 

(१) पवहलो संकेतीकरण भई आएका उत्तरपजुस्तकाहरुलाई परीक्षणको लातग तर्ार पारर दोस्रो 
संकेतीकरण गने । 

(२) परीक्षण भई प्राप्त उत्तरपजुस्तकाहरुको प्राप्ताङ्क रुि ुगरी टेबलेुशन गने । 

(३) उत्तरपजुस्तकाहरुलाई परीक्षणको लातग विज्ञ मनोनर्न गने । 

(४) महाशाखा प्रमखुले तोकेका अन्र् कार्यहरु गने । 

अतधकृत छैटौं तह, प्रशासन-१ 

(१) पवहलो संकेतीकरण भई आएका उत्तरपजुस्तकाहरुलाई परीक्षणको लातग तर्ार पारर दोस्रो 
संकेतीकरण गने । 

(२) परीक्षण भई प्राप्त उत्तरपजुस्तकाहरुको प्राप्ताङ्क रुि ुगरी टेबलेुशन गने । 

(३) उत्तरपजुस्तकाहरुलाई परीक्षणको लातग विज्ञ मनोनर्न गने । 

(४) उत्तरपजुस्तकाहरुलाई परीक्षणको लातग पोकाहरुको तर्ारी गने । 

(५) महाशाखा तथा शाखा प्रमखुको तनदेशनमा रही अन्र् कार्यहरु गने । 

कम्प्र्टुर अतधकृत छैटौं तह, विविध-१ 

(१) पवहलो संकेतीकरण भई आएका उत्तरपजुस्तकाहरुलाई परीक्षणको लातग तर्ार पारर दोस्रो 
संकेतीकरण गने । 

(२) परीक्षण भई प्राप्त उत्तरपजुस्तकाहरुको प्राप्ताङ्क रुि ुगरी टेबलेुशन गने । 

(३) परीक्षाथीको अतभलेख व्र्िजस्थत गने । 

(४) शाखा प्रमखुले तोकेका अन्र् कार्य गने । 



सहार्क पाचँौं तह, प्रशासन-१ 

(१) परीक्षण भई प्राप्त उत्तरपजुस्तकाहरुको प्राप्ताङ्क रुि ुगरी टेबलेुशन गने । 

(२) परीक्षाथीको अतभलेख व्र्िजस्थत गने । 

(३) उत्तरपजुस्तकाहरुलाई परीक्षणको लातग पोकाहरुको तर्ारी गने । 

(४) शाखाको कामलाई सञ्चालन गनय आिश्र्क पने अन्र् कार्य गने  । 

(५) शाखा प्रमखुले तोकेका अन्र् कार्य गने । 

 

तलजखत परीक्षा नततिा प्रकाशन शाखााः- 

अतधकृत आठौं तह, प्रशासन-१ 

(१) पवहलो तथा दोस्रो संकेतीकरण पश्चात परीक्षण भई आएका उत्तरपजुस्तकाहरु बझुी तडकोडीङ 
गने । 

(२) तलजखत परीक्षा तर्ारी शाखाबाट प्राप्त प्राप्ताङ्क टेबलेुशनको आधारमा तडकोडीङ भई 
उम्मेदिारको पवहचान पश्चात र्ोग्र्ताक्रम तनधायरण गरी नततिा प्रकाशनको अजन्तम चरणको 
तर्ारी गने  । 

(३) प्राप्ताङ्क र पदको आधारमा नततिा प्रकाजशत गने र सम्बजन्धत शाखासंग समन्िर् राखी 
अन्तिायताय र अन्र् परीक्षाहरुको कार्यक्रम तनधायरण गने । 

(४) अजन्तम रुि ुगरी नततिा प्रकाशन गनय स्िीकृत गरार् प्रकाशन गने  । 

(५) पनुर्ोगको लातग पनय आएका तनिेदन संकलन गरी सम्बजन्धत शाखामा पठाउने ।  

(६) महाशाखा प्रमखुले तोकेका अन्र् कार्यहरु गने । 

अतधकृत छैटौं तह, प्रशासन-१ 

(१) पवहलो तथा दोस्रो संकेतीकरण पश्चात परीक्षण भई आएका उत्तरपजुस्तकाहरु बझुी तडकोडीङ 
सम्बन्धी कार्य गने । 

(२) तलजखत परीक्षा तर्ारी शाखाबाट प्राप्त प्राप्ताङ्क टेबलेुशनको आधारमा तडकोडीङ भई 
उम्मेदिारको पवहचान पश्चात र्ोग्र्ताक्रम तनधायरण गरी नततिा प्रकाशनको अजन्तम चरणको 
तर्ारी गने  । 

(३) अजन्तम रुि ुगरी नततिा प्रकाशन गनय स्िीकृत गरार् प्रकाशन गने  । 

(४) नततिा प्रकाशनको अजन्तम तर्ारी पश्चात सम्पूणय उत्तरपजुस्तकाहरु मध्र् उत्तीणय तथा 
अनतुतणयका अलग अलग पोका तर्ार गरी व्र्िजस्थत रुपमा राख् न े। 

(५) महाशाखा तथा शाखा प्रमखुको तनदेशनमा रही अन्र् कार्यहरु गने । 



कम्प्र्टुर अतधकृत छैटौं तह, विविध-१ 

(१) पवहलो तथा दोस्रो संकेतीकरण पश्चात परीक्षण भई आएका उत्तरपजुस्तकाहरु बझुी तडकोडीङ 
गने । 

(२) तलजखत परीक्षा तर्ारी शाखाबाट प्राप्त प्राप्ताङ्क टेबलेुशनको आधारमा तडकोडीङ भई 
उम्मेदिारको पवहचान पश्चात र्ोग्र्ताक्रम तनधायरण गरी नततिा प्रकाशनको अजन्तम चरणको 
तर्ारी गने  । 

(३) परीक्षाथीको प्राप्ताङ्कको लब्धाङ्कपि तर्ार गने । 

(४) परीक्षाथीको अतभलेख व्र्िजस्थत गने । 

(५) शाखा प्रमखुले तोकेका अन्र् कार्य गने । 

 

सहार्क पाचँौं तह, प्रशासन-१ 

(१)  परीक्षाथीको प्राप्ताङ्कको लब्धाङ्कपि तर्ार गने । 

(२) परीक्षाथीको अतभलेख व्र्िजस्थत गने । 

(३) नततिा प्रकाशनको अजन्तम तर्ारी पश्चात सम्पूणय उत्तरपजुस्तकाहरु मध्र् उत्तीणय तथा 
अनतुतणयका अलग अलग पोका तर्ार गरी व्र्िजस्थत रुपमा राख् न े। 

(४) शाखाको कामलाई सञ्चालन गनय आिश्र्क पने अन्र् कार्य गने  ।  

(५) शाखा प्रमखुले तोकेका अन्र् कार्य गने । 

 

पाठ्यक्रम अनसुन्धान, अन्तिायताय तथा तसफाररस महाशाखा 
अतधकृत दशौं तह, प्रशासन/सा.प्र. -१ 

(१)  आर्ोगबाट हनुे परीक्षाहरुको लातग पाठ्यक्रम, परीक्षण प्रवितध, अनसुन्धान तथा विकास  । 

(२) आर्ोगको कामसंग सम्बजन्धत वितभन् न पक्षको अध्र्र्न तथा अनसुन्धान  । 

(३) शैजक्षक र्ोग्र्ता तनधायरण र उपातधको मान्र्ता  । 

(४) परीक्षाका लातग आिश्र्क प्रश्नहरु पररमाियन )प्रश्नपि पररमाियन (गराउने  । 

(५) अन्तिायताय सम्बन्धी कार्य गने र अन्तिायताय सम्बन्धी आिश्र्क मागयदशयन तर्ार गरी लागू 
गने/गराउने  । 

(६)  परीक्षा )तलजखत एिं अन्तिायताय (मा उत्तीणय उम्मेदिारहरु माग बमोजिम तसफार जँश गने 
सम्बन्धी कार्य गने  । 

 



प्रश्नपि पररमाियन शाखा  

अतधकृत आठौं तह, प्रशासन-१ 

(१) मोडरेशनको लातग विज्ञको मनोनर्न गनय अध्र्क्ष समक्ष पेश गने । 

(२) मोडरेशन शाखाले मोडरेटरको अगातड प्राप्त कच्चा प्रश्नपिहरुलाई मचुलुका गरेर खोली 
मोडरेशनको लातग उपलब्ध गराउने  । 

(३) मोडरेटरले मोडरेशन गरेको प्रश्न पिलाई कम्तीमा ३ सेट बनाई -एउटा परीक्षा संचालनको 
तग गोप्र् तिरले जशलबन्दी गरीला प्रश्न बैकमा राख् ने  । 

(४) परीक्षा संचालनको लातग उपर्ुयक्त समर्मा बैंकमा रहेका प्रश्नपिबाट कुन सेट प्रर्ोग गने 
भने्न सन्दभयमा अध्र्क्षिाट संकेत गराई (जचनो लगाई) छनोट गने र प्रर्ोगमा लर्ाउने । 

(५) सबैठाउँमा परीक्षा संचालन हनुे विज्ञापनमा एउटै प्रश्नपिबाट काम तलने  । 

(६) दक्षहरुले प्रश्नपि पररमाियन गदाय अपनाउन ु पने प्रवक्रर्ा र आर्ोगबाट स्िीकृत मान्र्ता 
सम्बन्धमा आिश्र्क सहर्ोग प्रदान गने । 

(७) पररमाजियत प्रश्नपिहरुको स्तरीर्ता हेने र आिश्र्क संख्र्ामा प्रश्नपिहरु तर्ार गराउने । 

(८) दक्षहरुको सूची अद्याितधक गराई राख् ने  । 

(९) आिश्र्क सेट तमलाई प्रश्नपि भण्डारमा उपलव्ध गराउने  । 

 

अतधकृत छैटौं तह, प्रशासन-१ 

(१) शाखामा तर्ार भएका प्रश्नपिहरुको व्र्िजस्थत भण्डारण गने । 

(२) शाखाको कामलाई सञ्चालन गनय आिश्र्क पने अन्र् कार्य गने  ।  

(३) शाखा प्रमखुले तोकेका अन्र् कार्य गने । 

 

कम्प्र्टुर सहार्क  पाचँौं तह, विविध-१ 

(१) गोप्र् तिरले प्रश्नपि छपाईको कार्य गने  । 

(२)  छावपएका प्रश्नपिहरु सरुजक्षत ढंगबाट भण्डारणका लातग बझुाउने  । 

(१०)  शाखा प्रमखुले तोकेका अन्र् कार्य गने  । 

 

  



अन्तरिायताय तथा तसफाररस शाखााः- 

अतधकृत आठौं तह, प्रशासन-१ 

(१) कार्यक्रमअनसुार तोवकएको समर्मा उम्मेदिारहरुको अन्तिायतायको व्र्िस्था गने  । 

(२) वितभन् न विषर्मा दक्षहरुको नामािली संकलन गरी(रोष्टर) अद्याितधक गराई राख् न े । 

(३) अन्तिायतायका लातग दक्ष र विज्ञ मनोनर्न सम्बन्धी काम गने  । 

(४) अन्तिायताय सतमतत गठन गनय पेश गने  । 

(५) सेिा, समूह िा उपसमूह पररितयनका लातग अन्तिायताय सञ्चालन सम्बन्धी व्र्िस्था गने  । 

(६) प्रर्ोगात्मक परीक्षा तथा तसप परीक्षण सम्बन्धी परीक्षा संचालन गने । 

(७) तलजखत परीक्षाको नततिा तर्ारी शाखािाट तलजखत परीक्षाको नततिाको प्रकाशनका लातग 
गोप्र् तसलिन्दी खाम िजुझतलने  ।   

(८) तलजखत परीक्षा र अन्तिायतायको प्राप्ताङ्क गणना िोड िम्मा गरी  र्ोग्र्ताक्रम तर्ार गरी पेश 
गने  । 

(९) अध्र्क्षिाट दोश्रो संकेत नम्िर र सजचििाट पवहलो संकेत नम्िर िजुझतलई नततिा प्रकाशन 
सम्बन्धी कार्य गने  । 

(१०) पनुर्ोगको लातग पनय आएका तनिेदन संकलन गरी सम्िजन्धत शाखामा पठाउने  । 

(११) विज्ञापन गने तनकार्संग समन्िर् गने  । 

(१२) उम्मेदिारहरुको अजन्तम र्ोग्र्ताक्रम तर्ार गरी स्िीकृत गराई तनर्जुक्तका लातग तसफाररश 
गने । 

(१३) तसफाररश भएका उम्मेदिारहरुको लगत राखी तनर्मानसुार तनर्जुक्त ददए नददएको अनगुमन 
गने । 

(१४) महाशाखा प्रमखुले तोकेका अन्र् कार्यहरु गने । 

 

अतधकृत छैटौं तह, प्रशासन-१ 

(१) अन्तिायताय भन्दा अगािै उम्मेदिारहरुले पेश गरेका प्रमाणपिहरुको सक्कल प्रमाण तभडाई 
रुि ुगने  । 

(२) उम्मेदिारको शैजक्षक र्ोग्र्ता विज्ञावपत पद अनसुार मेल खाए नखाएको िाँचबझु गने  । 

(३) कार्यक्रमअनसुार तोवकएको समर्मा उम्मेदिारहरुको अन्तिायतायको व्र्िस्था गनय सहर्ोग 
गने । 

(४) प्रर्ोगात्मक परीक्षा तथा तसप परीक्षण सम्बन्धी परीक्षा संचालन गनय सहर्ोग गने । 

(५) अन्तरिातायमा आउनेको हाजिरी गराउने । 

(६) परीक्षाथीको वििरण अध्र्ाितधक गने । 

(७) उमेदिारहरुको प्राप्ताङ्क िोड गरी र्ोग्र्ताक्रम तर्ार गने । 



(८) उम्मेदिारहरुको अतभलेख व्र्िस्थापन गने । 

(९) शाखाको कामलाई सञ्चालन गनय आिश्र्क पने अन्र् कार्य गने  ।  

(१०) शाखा प्रमखुले तोकेका अन्र् कार्य गने । 

कम्प्र्टुर सहार्क पाचँौं तह, विविध-१ 

(१) परीक्षाथीको प्राप्ताङ्कको लब्धाङ्कपि तर्ार गने । 

(२) परीक्षाथीको अतभलेख व्र्िजस्थत गने । 

(३) शाखा प्रमखुले तोकेका अन्र् कार्य गने । 

(४)  परीक्षाथीको तलजखत र अन्र् चरणका परीक्षाको प्राप्ताङ्कको लब्धाङ्कपि तर्ार गने । 

(५)  परीक्षाथीको प्राप्ताङ्कको आधारमा नततिा तर्ार गने 

(६)  परीक्षाथीको अतभलेख व्र्िजस्थत गने । 

(७) शाखा प्रमखुले तोकेका अन्र् कार्य गने । 

परीक्षण प्रवितध, पाठ्यक्रम, अनसुन्धान तथा विकास शाखााः- 

अतधकृत/मनोविज्ञानिेत्ता, सातौं  तह, जशक्षा -१ 

(१) आर्ोगबाट हनुे परीक्षाहरुको लातग पाठ्यक्रम तनमायण तथा पररमाियन, अनसुन्धान तथा 
विकास सम्बन्धी कार्य गने। 

(२) आर्ोगको कामसंग सम्बजन्धत वितभन् न पक्षको अध्र्र्न तथा अनसुन्धान गने/गराउने । 

(३) आर्ोगले पवहचान गरेका विषर्हरुमा अध्र्र्न, अनसुन्धान गनय र्ोिना तिुयमा तथा 
कार्ायन्िर्न गने  । 

(४) अनसुन्धान सम्बन्धी संघसंस्थाहरुिीच सहर्ोग एिं समन्िर् कार्म गने/गराउने । 

(५) अनसुन्धान तथा विकास सम्बन्धी विज्ञहरुसंग सम्पकय  तथा समन्िर्गने 

(६) सान्दतभयक अनसुन्धान, प्रकाशन तथा आिश्र्कतानसुार सोको साियितनकीकरणगने,  

(७) शैजक्षक र्ोग्र्ता, पाठर्क्रमको सान्दतभयकता, प्रश्नपिहरुको कदठनाई, परीक्षणका वितधहरु, नेततृ्ि 
मूलर्ांकन लगार्तका विषर्मा अनसुन्धान गरी गराई पषृ्ठपोषण प्रदान गने । 

(८) आर्ोगका विज्ञापनहरुमा परेका आिेदन (पने तथा परीक्षामा देजखन)े उपजस्थततको अिस्थामा 
सम्िन्धमा अध्र्र्न अनसुन्धान गने  । 

(९) समािेशी तथा खलुा प्रततष्पधायिाट तसफाररस भई कार्यक्षेिमा खवटने कमयचारीहरुको 
कार्यसम्पादनस्तरको अिस्थाको िारेमा अध्र्र्न अनसुन्धान गने  । 

(१०) तलजखत परीक्षाको पाठ्यक्रम तनमायण तथा पररमाियनको खाका तर्ार गने  । 



(११) प्रत्र्ार्ोजित अतधकार अन्तगयतका पदहरुको लातग तलर्ने परीक्षाका पाठ्यक्रम तनमायण 
सम्बन्धी कार्य गने  । 

(१२) पाठ्यक्रम क्षेितभि आर्पने समस्र्ा समाधानका कार्य गने । 

(१३) पाठ्यक्रमको उपर्कु्तता, समसामवर्कता र प्रभािकारीता सम्बन्धी अध्र्र्न विश्लषेण गने । 

(१४) पाठ्यक्रम सम्बन्धमा वितभन् न सम्बद्ध क्षेिसंग सम्पकय  राखी सो सम्बन्धमा रार्, प्रततवक्रर्ा 
तलने  । 

(१५) सरुक्षा तनकार् एिं संगदठत संस्थाहरुसंग समन्िर् गरी ती तनकार्हरुको आिश्र्कता 
अनसुार पाठ्यक्रम तनमायण एिं पररमाियन सम्बन्धी कार्य गने  । 

(१६) महाशाखा प्रमखुले तोकेका अन्र् कार्य गने  । 

अतधकृत आठौं तह, प्रशासन-१ 

(१) आर्ोगका अध्र्र्न तथा अनसुन्धानका लातग तथर्ाङ्कहरु संकलन गने । 

(२) आर्ोगका अध्र्र्न तथा अनसुन्धानका नततिाहरुको व्र्िजस्थत अतभलेख राख् न े। 

(३) अनसुन्धान तथा विकास सम्बन्धी विज्ञहरुसंग सम्पकय  तथा समन्िर् गनय सहर्ोग गने  । 

(४) व्र्िस्थापन समूहले पवहचान गरेका विषर्हरुमा अध्र्र्न, अनसुन्धान गनय र्ोिना तिुयमा 
तथा कार्ायन्िर्न गनयको लातग सहर्ोग गने  । 

(५) अनसुन्धान सम्बन्धी संघसंस्थाहरुिीच सहर्ोग एिं समन्िर् कार्म गने/गराउने कार्यमा 
सहर्ोग गने  । 

(६) महाशाखा तथा शाखा प्रमखुको तनदेशनमा रही अन्र् कार्य गने  । 

(७) आर्ोगका अध्र्र्न तथा अनसुन्धानका लातग तथर्ाङ्कहरु संकलन गने । 

(८) आर्ोगका अध्र्र्न तथा अनसुन्धानका नततिाहरुको व्र्िजस्थत अतभलेख राख् न े। 

(९) अनसुन्धान तथा विकास सम्बन्धी विज्ञहरुसंग सम्पकय  तथा समन्िर्गनय सहर्ोग गने  । 

(१०) व्र्िस्थापन समूहले पवहचान गरेका विषर्हरुमा अध्र्र्न, अनसुन्धान गनय र्ोिना 
तिुयमा तथा कार्ायन्िर्न गनयको लातग सहर्ोग गने  । 

(११) अनसुन्धान सम्बन्धी संघसंस्थाहरुिीच सहर्ोग एिं समन्िर् कार्म गने/गराउने 
कार्यमा सहर्ोग गने  । 

अतधकृत छैटौं प्रशासन/सा.प्र.-१ 

(१) आर्ोगका अध्र्र्न तथा अनसुन्धानका लातग तथर्ाङ्कहरु संकलन गने । 

(२) आर्ोगका अध्र्र्न तथा अनसुन्धानका नततिाहरुको व्र्िजस्थत अतभलेख राख् न े। 

(३) अनसुन्धान तथा विकास सम्बन्धी विज्ञहरुसंग सम्पकय  तथा समन्िर्गनय सहर्ोग गने  । 



(४) व्र्िस्थापन समूहले पवहचान गरेका विषर्हरुमा अध्र्र्न, अनसुन्धान गनय र्ोिना तिुयमा तथा 
कार्ायन्िर्न गनयको लातग सहर्ोग गने  । 

(५) अनसुन्धान सम्बन्धी संघसंस्थाहरुिीच सहर्ोग एिं समन्िर् कार्म गने/गराउने कार्यमा 
सहर्ोग गने  । 

(६) महाशाखा तथा शाखा प्रमखुको तनदेशनमा रही अन्र् कार्य गने  । 

अतधकृत छैटौं तह, प्रशासन -१(अध्र्क्षको सजचिालर्) 

(१) वितभन् न तनकार्हरुबाट प्राप्त पि तथा टेतलफोन सूचनाहरु अध्र्क्ष समक्ष पेश गने । 

(२) अध्र्क्षको तोकआदेश बमोजिम पि तथा सूचनाहरु सम्बजन्धत ठाउँमा परु्ायउने । 

(३) कामको तसलतसलामा आर्ोगमा आउने व्र्जक्तहरुलाई अध्र्क्षसँग समर् तलएर भेटघाटको     
व्र्िस्था तमलाउने । 

(४) आर्ोग बैठक बस्ने समर्मा आदेशानसुार आिश्र्क व्र्िस्था तमलाउने । 

(५) अध्र्क्षको तनदेशानसुार अन्र् कार्य गने । 

कम्प्रू्टर सहार्क पाचँौं तह, विविध -२ (सदस्र्को सजचिालर्) 

(१) वितभन् नतनकार्हरुबाट प्राप्त पि तथा टेतलफोन सूचनाहरु सदस्र् समक्ष पेश गने । 

(२) सदस्र्को तोकआदेश बमोजिम पि तथा सूचनाहरु सम्बजन्धत ठाउँमा परु्ायउने । 

(३) कामको तसलतसलामा आर्ोगमा आउने व्र्जक्तहरुलाई सदस्र्सँग समर् तलएर भेटघाटको     
व्र्िस्था तमलाउने । 

(४) सदस्र्को तनदेशानसुार अन्र् कार्य गने । 

सहार्क पाचँौं तह, प्रशासन-१(सजचिको सजचिालर्) 

(१) वितभन् नतनकार्हरुबाट प्राप्त पि तथा टेतलफोन सूचनाहरु सजचि समक्ष पेश गने । 

(२) सजचिको तोकआदेश बमोजिम पि तथा सूचनाहरु सम्बजन्धत ठाउँमा परु्ायउने । 

(३) कामको तसलतसलामा आर्ोगमा आउने व्र्जक्तहरुलाई सजचिसँग समर् तलएर भेटघाटको     
व्र्िस्था तमलाउने । 

(४) सजचिको तनदेशानसुार अन्र् कार्य गने । 


