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गण्डकी प्रदेश सरकार 

………………………. मन्त्रालय 

 पोखरा 
(तहवदृ्धि आवेदन फाराम) 

(न्त्यूनतम सेवा अवधि र काययसम्पादन मूल्याङ्कनको आिारमा हनेु तहवदृ्धि (स्वास््य सेवा बाहेक) को लाधग) 

१. सूचनाको द्धववरणः 

 

 

 

२. उम्मेदवारको द्धववरणः 
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तहवदृ्धिको सूचना नम्बर:-                                                                     तहवदृ्धि हनुे तह:-  

सेवा:-                                                                                                       समूह:-                                                                                                       

उपसमूह:-                                                                                                पद:- 

उम्मेदवारको नाम,थर (देवनागरीमा):-                                            

उम्मेदवारको नाम,थर (अंग्रजेी ठूलो अक्षरमा):- 

 

 

ठेगाना:- ...................................               वहाल रहेको कायायलय:- ..........................                

बाबकुो नाम:-    ..........................                        हालको सेवा:- .......................................                

आमाको नाम:-   ..........................                      समूह/उपसमूह:-..........................................                

बाजेको नाम:-    ..........................                             पद:- .................................................                

नागररकता नम्बर:-  ........................                      कमयचारी संकेत नम्बर:- ...........................                

जारी जजल्ला:- .............................                            पान नम्बर:- .......................................   

मोबाइल नम्बरः-............................              ईमेल ठेगानाः-.......................................   

 

उम्मेदवारको हालसालै 
खिचेको फोटो टााँसी 
कार्ाालर्/महाशािा 
प्रमखिााट प्रमाखत  
गर्खापरे्। 
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३.सेवाको द्धववरण (शरुुदेजख हालसम्मको) 

क्र.स. पदको नाम, 
शे्रणी/तह, सेवा, 
समूह, उपसमूह 

कायायलयको 
नाम 

धनयजुि वा 
बढुवाको 
धमधत 

बहाल रहेको धमधत असािारण धबदा वसेको 
भए सो को अवधि 

कसरी आएको 
(खलु्ला/ बढुवा/ 
समायोजन/अस्थायी) 

कैद्धफयत 

देजख सम्म देजख सम्म 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

          

          

          

          

          

          

          

 

४. हालको तहमा वा समायोजन हनु ुभन्त्दा पद्धहलाको समान तहको पदमा तहवदृ्धिको लाधग आवेदन 
ददन पाउन ेअजन्त्तम धमधतमा पगु्न ेसेवा अवधि:- …………….वर्य,…………..मद्धहना,…………. ददन। 

५. गण्डकी प्रदेश धनजामती सेवा अध्यादेश, २०७९ को दफा ३२ अनसुार तहवदृ्धिको लाधग योग्य 
भएको/ नभएको अवस्था:-(उपयिु बक्समा जचन्त्ह लगाउनहुोस)् 

क) तपाईं हाल धनलम्वनको अवधिमा रहनभुएको छ □/छैन □। 

ख) तपाईंले नधसहत पाउनभुएको भए तीन मद्धहना धबतेको छ □/ छैन  □ । 

ग) तपाईं हाल बढुवा रोक्का भएको अवधिमा हनुहुनु्त्छ ?  छ □/  छैन □। 

घ) तपाईंको हाल तलबवदृ्धि रोक्का भएको छ □/ छैन □। 

ङ) धनयमानसुार तपाईंले सेवा/समूह पररवतयन गनुयभएको भए तीन वर्य पगेुको छ □/ छैन □ । 

च) पेशासँग सम्बजन्त्ित व्यवसायी पररर्द्ले हाल तपाईंलाई धनलम्बन गरेको छ □/ छैन □। 
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६. माधथ उजल्लजखत द्धववरणमा कुनै कुरा झटु्टा लेजखएको ठहरे कानून बमोजजम सहुलँा/बझुाउँला भनी 
सहीछाप गने:- 

कमयचारीको नाम, थर:- 

संकेत नम्बर:- 

पद:- 

सही र धमधत:- 

ल्याप्चे सहीछाप 
दायाँ बायाँ 

 

७. उपरोि व्यहोरा मन्त्रालय/कायायलयमा रहेको धनजको रेकडय अनसुारको हो र यसमा धनजले मेरो 
रोहबरमा सहीछाप गरेको ठीक साचँो हो भनी प्रमाजणत गने कायायलय/महाशाखा प्रमखुको:- 

नाम,थर:- 

संकेत नम्बर:- 

दस्तखत:- 

धमधत:- 

 

  कायायलय/मन्त्रालयको छाप 
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८. तहवदृ्धिको धनणयय (मन्त्रालयको प्रयोजनको लाधग मार) 

(क) आवेदक कमयचारीले समायोजन हनु ुपूवय र समायोजन पश्चात गरी हालको तहमा पूरा गरेको 
सेवा अवधि:- ……………………वर्य, ……………..मद्धहना, ……………ददन। 

(ख) आवेदक कमयचारीको पधछल्लो पाँच वर्यको काययसम्पादन मूल्याङ्कन बापत प्राप्त गरेको अंक र 
सोको और्त:- 

(अ) आधथयक वर्य २०७८/७९ को अंक………………. 

(आ) आधथयक वर्य २०७७/७८ को अंक………………  

(इ) आधथयक वर्य २०७६/७७ को अंक………………… 

(ई) आधथयक वर्य २०७५/७६को अंक………….......... 
(उ) आधथयक वर्य २०७४/७५को अंक…………………. 

(ग) उपरोि बमोजजम पाँच आधथयक वर्यको काययसम्पादन मूल्याङ्कन बापत प्राप्त और्त अंक………..।  

आवेदक कमयचारीको गण्डकी प्रदेश धनजामती सेवा अध्यादेश, २०७९ को दफा २७ को उपदफा 
(१) बमोजजमको तोद्धकएको न्त्यूनतम सेवा अवधि र काययसम्पादन मूल्याङ्कनको अंक प्राप्त गरेको 
देजखएकोले धनजलाई हाल काययरत तहबाट देहायबमोजजम समान सेवा, समूह, उपसमूह र पदमा 
एकतह वदृ्धि गने धनणयय गररएको छ। 
 

धनणयय धमधत:-                             तहवदृ्धिको धनणयय लागू हनुे धमधत:- 

तहवदृ्धि हनुे तह:-                          सेवा:- 
समूह/उपसमूह:-                            पद:- 

 
 
…………………………………..                                                                  ………………………………………… 

तहवदृ्धिको धसफाररस गने                                                                    तहवदृ्धिको धनणयय गने 

(मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमखु)                                            (मन्त्रालयको सजचव) 
नाम:-                                              नाम:- 

कमयचारी संकेत नम्बर:-                                                                      कमयचारी संकेत नम्बर:- 

शे्रणी/तह:-                                             

(मन्त्रालयको छाप) 

नोट:-यो फाराम वेबसाइटबाट डाउनलोड गरी धनददयष्ट द्धववरण भरी सम्भव भएसम्म नेपाली कागजमा २ प्रधत द्धप्रन्त्ट 
गनुयपनेछ। दबैु प्रधत आफू हाल काययरत कायायलयको कायायलय/महाशाखा प्रमखुबाट प्रमाजणत गराई तालकु मन्त्रालयको 
प्रशासन शाखामा बझुाउनपुनेछ। तहवदृ्धिको धनणयय भएपधछ सम्बजन्त्ित मन्त्रालयले एक प्रधत आफ्नो मन्त्रालयमा राखी 
अको प्रधत प्रदेश द्धकतावखानमा रेकडयको लाधग पठाउनेछ। 


