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कयाय सेवाभा कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक कभमचायी छनौट सम्फन्धी काममङ्जवङ्झध, २०७७ 

     स्वीकृत ङ्झभङ्झत :२०७७/06/22 
 

प्रस्तावना  ्बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्रारम य  भातहतका ङ्झनकाम तथा आमोजनाभा ङ्चयक्त 
यहेको स्वीकृत दयफन्दीको ऩदभा ऩदऩूङ्झतम नहङ्टन्जेरसम्भका राङ्झि कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक कभमचायीहरुराई कयाय 
सेवाभा ङ्झरई सेवा प्रवाह िने सम्फन्धभा कानूनी व्मवस्था िनम वान्छनीम बएकोरे, 

प्रशासकीम काममङ्जवङ्झध (ङ्झनमङ्झभत िने ) ऐन, 2075 को दपा 3 फभोङ्ञजभ सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश 
भङ्ञन्रऩङ्चयषदरे मो काममङ्जवङ्झध फनाएको छ । 

 

ऩङ्चयच्छेद -१ 

प्रायङ्ञम्बक 

 
१.  सॊङ्ञऺप्त  नाभ, ङ्जवस्ताय य प्रायम्ब्(१) मस काममङ्जवङ्झधको नाभ “कयाय सेवाभा कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक 

कभमचायी छनौट सम्फन्धी काममङ्जवङ्झध, २०७७” यहेको छ । 

(२) मो काममङ्जवङ्झध प्रदेश सयकाय (भङ्ञन्रऩङ्चयषद्) फाट स्वीकृत बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञि 
सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश बय रािू हङ्टनेछ । 

 

२.  ऩङ्चयबाषा  ्ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथम नरािेभा मस काममङ्जवङ्झधभा,- 

(क) “कयाय सेवा” बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनङ्ञित अवङ्झध तोकी 
सम्झौताका आधायभा िङ्चयने कयाय सेवा सम्झनङ्ट ऩछम ।  

(ि)   “कामामरम, आमोजना वा ङ्झनकाम” बङ्ङारे भन्रारम भातहतका 
कामामरम, आमोजना य ङ्झनकाम सम्झनङ्ट ऩछम । 

(ि)   “कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकृत ” बङ्ङारे  भन्रारम य भातहतका कामामरम, 
ङ्झनकाम तथा  आमोजनाभा कयाय सेवाभा काभ िने कृङ्जष सेवाका  सफै 
सभूहका अङ्झधकृतस्तय सातौं तहका प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकृत सम्झनङ्ट ऩछम । 

(घ)  “कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक सहामक ” बङ्ङारे  भन्रारम य भातहतका कामामरम,  
ङ्झनकाम  तथा आमोजनाभा कयाय सेवाभा काभ िने कृङ्जष सेवाका सफै 
सभूहका सहामक स्तय ऩाॉचौं तह य  सहामक स्तय चौंथो तहका 
प्राङ्जवङ्झधक सम्झनङ्ट ऩछम । 

(ङ)  “छनौट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत ” बङ्ङारे ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे कभमचायी 
छनौट िनम दपा ५ फभोङ्ञजभ िङ्छित सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछम । 

 (च)  “दऺ वा ङ्जवऻ” बङ्ङारे कृङ्जष सेवाका सफै तहको छनौट िनमका राङ्झि 
भूल्माङ्कन िने काममभा सॊरग्न ङ्जवषमित दऺता बएको व्मङ्ञक्त  सम्झनङ्ट 
ऩछम ।  
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(छ)  “नाता सम्फन्ध” बङ्ङारे ऩङ्झत-ऩत्नी तथा छोया-छोयी,  धभमऩ ङ्टर-धभमऩ ङ्टरी, 
दाजङ्ट-बाई, ङ्छददीफङ्जहनी, बाउजङ्ट-फङ्टहायी, काका-काकी, िूरोफङ्टफा-िङ्टरोआभा, 
सानाफा-सानीआभा, बङ्झतजा-बङ्झतजी, बान्जा-बान्जी, ङ्झबनाजङ्ट-ज्वाई, भाभा-
भाइज्मङ्ट, पूऩङ्ट-पङ्ट ऩाज्मङ्ट, सारा-सारी य ङ्झतनका छोयाछोयी सम्झनङ्ट ऩछम । 

(ज)   “ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे भन्रारम भातहतका ङ्झनकाम तथा आमोजनाका 
राङ्झि कयाय सेवाभा कृङ्जष सेवाका प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकृत य  प्राङ्जवङ्झधक 
सहामक स्तय कभमचायी छनौट िनम दपा ३ फभोङ्ञजभ िङ्छित ऩदऩूङ्झतम 
सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछम । 

(झ)  “ऩदाङ्झधकायी” बङ्ङारे ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झत य छनौट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतभा 
यहने अध्मऺ य सदस्म सम्झनङ्ट ऩछम । 

(ट)  “भन्रारम” बङ्ङारे सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा 
सहकायी भन्रारम सम्झनङ्ट ऩछम ।  

 

 

ऩङ्चयच्छेद -२ 

ऩदऩूङ्झतम य छनौट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत 
 

३.  ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतको ििन: (१) भन्रारम भातहतका कामामरम, ङ्झनकाम तथा आमोजना भा कृङ्जष 
सेवाका प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकृत य प्राङ्जवङ्झधक सहामक स्तयका  कभमचायी छनौट िनम देहाम 
फभोङ्ञजभको एक ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झत ििन िङ्चयनेछ:- 

(क) प्रदेश सङ्ञचव, भन्रारम          - सॊमोजक 

(ि) उऩसङ्ञचव वा सो सयह, भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामामरम - सदस्म  

(ि) प्रभङ्टि, भन्रारमको सेवा सभूहसॉि सम्फङ्ञन्धत भहाशािा  - सदस्म 

(घ) सेवा सभूह सम्फन्धी ऺेरका ङ्जवषम ङ्जवऻ एकजना   - सदस्म 

(ङ) प्रभङ्टि, प्रशासन तथा सहकायी ङ्जवकास भहाशािा, भन्रारम    -सदस्म-सङ्ञचव 

(२) ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतभा आवश्मकताका आधायभा दऺ वा ङ्जवशेषऻको रुऩभा फढीभा ३ 
जनासम्भ ङ्जवऻराई आभङ्ञन्रत िनम सङ्जकनेछ । 

 

४.  ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतको काभ, कतमव्म य अङ्झधकाय: ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतको काभ, कतमव्म य अङ्झधकाय  देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :- 

(क) प्रश्नऩर ङ्झनभामण सम्फन्धी कामम िने, 
(ि) ऩयीऺा सञ्चारन सम्फन्धी कामम िने, 

(ि) छनौट सङ्झभङ्झतफाट ङ्झसपाङ्चयस बएका सपर उम्भेदवायहरुको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त सम्फन्धी 
ङ्झनणमम िने, य 

(घ) ऩदऩूङ्झतम प्रङ्जिमाभा देङ्ञिएका सभस्माहरु सभाधानका उऩामहरु ऩङ्जहचान िने । 
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५.  छनौट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतको ििन:  (१) कृङ्जष सेवाका प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकृत य प्राङ्जवङ्झधक 
सहामक स्तयका कभमचायी  कयाय सेवा भा ऩदऩूङ्झतम को राङ्झि िङ्टल्रा प्रङ्झतस्ऩधाम ियाई उऩमङ्टक्त 
उम्भेदवायको छनौट ियी ङ्झसपाङ्चयस िनम ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे देहाम फभोङ्ञजभको एक छनौट तथा 
ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत ििन िङ्चयनेछ :- 

(क) प्रभङ्टि, प्रशासन तथा सहकायी ङ्जवकास भहाशािा, भन्रारम     -  सॊमोजक 

(ि) प्रभङ्टि, सम्फङ्ञन्धत सेवा सभूह भहाशािा, भन्रारम   - सदस्म 

(ि) कानून अङ्झधकृत, भन्रारम      - सदस्म 
(घ) सेवा सभूह सम्फन्धी ऺेरका ङ्जवषम ङ्जवऻ एकजना   - सदस्म 

(ङ) अङ्झधकृत, प्रशासन शािा,  भन्रारम      - सदस्म-सङ्ञचव 

  

(२) उऩ दपा (१) फभोङ्ञजभ ििन बएको छनौट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतरे 
आवश्मकतानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषम ङ्जवऻराई फैिकभा आभन्रण िनम सक्नेछ । 

 

६. छनौट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतको काभ, कतमव्म य अङ्झधकाय : छनौट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतको 
काभ, कतमव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :- 

  ( क) ङ्झरङ्ञित ऩयीऺा सञ्चारन िने, 
 (ि) ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाको नङ्झतजा प्रकाशन िने, 
 (ि) ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाभा सपर उम्भेद् वायहरुको अन्तयवाताम ङ्झरन,े 
 (घ) ङ्झरङ्ञित ऩयीऺा य अन्तयवातामको प्राप्ताङ्घको मोिपर तमाय िने, 
 (ङ) अङ्ञन्तभ नङ्झतजा प्रकाशन िने,   
 (च) सपर उम्भेदवायराई ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झि ङ्झसपाङ्चयस िने । 

 

ऩङ्चयच्छेद -३ 

ऩदऩूङ्झतम तथा छनौट सम्फन्धी व्मवस्था 
 

७.  कृङ्जष सेवाका  प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकृत य प्राङ्जवङ्झधक सहामक स्तयका कभमचायी कयायभा ङ्झनमूङ्ञक्तको 
राङ्झि उम्भेदवायको मोग्मता: (१) देहामका व्मङ्ञक्तहरु कृङ्जष सेवाको प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकृत  ऩदभा 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झि मोग्म भाङ्झननेछन:्- 

(क)  नेऩारी नािङ्चयक, 
(ि)  २१ वषम उभेय ऩूया बई दयिास्त ङ्छदने अङ्ञन्तभ म्मादसम्भ ऩङ्टरुषको हकभा 

३५ वषम य भङ्जहराको हकभा ४० वषम उभेय ननाघेको, 
(ि)  भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊस्थाफाट सम्फङ्ञन्धत सभूहका राङ्झि अनङ्टसूची-१ 

फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको शैङ्ञऺक मोग्मता हाङ्झसर ियेको, 
(घ)  भानङ्झसक सन्तङ्टरन ङ्छिक बएको, 
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(ङ) नैङ्झतक ऩतन देङ्ञिने पौजदायी अङ्झबमोिभा अदारतफाट कसङ्टयदाय निहङ्चयएको , 
य 

(च)  बङ्जवष्मभा सयकायी सेवाको ङ्झनङ्झभत्त अमोग्म िहङ्चयने ियी फिामस्त नबएको । 

(२) देहामका व्मङ्ञक्तहरु प्राङ्जवङ्झधक सहामक स्तय ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झि मोग्म 
भाङ्झननेछन:्- 

(क) नेऩारी नािङ्चयक, 

(ि)  १८ वषम उभेय ऩूया बई दयिास्त ङ्छदने अङ्ञन्तभ म्मादसम्भ ऩङ्टरुषको हकभा 
३५ वषम य भङ्जहराको हकभा ४० वषम उभेय ननाघेको, 

(ि)  प्राङ्जवङ्झधक सहामक स्तय ऩाचौं तह य प्राङ्जवङ्झधक सहामक स्तय चौंथो तहको 
राङ्झि अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभ भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊस्थाफाट तोङ्जकएको शैङ्ञऺक 
मोग्मता हाङ्झसर ियेको, 

(घ)  भानङ्झसक सन्तङ्टरन ङ्छिक बएको,  

(ङ)  नैङ्झतक ऩतन देङ्ञिने पौजदायी अङ्झबमोिभा अदारतफाट कसङ्टयदाय निहङ्चयएको , 
य 

(च)  बङ्जवष्मभा सयकायी सेवाको ङ्झनङ्झभत्त अमोग्म िहङ्चयने ियी फिामस्त नबएको । 

८.  सूचना प्रकाशन एवभ ्दयिास्त सम्फन्धी व्मवस्था:  (१) कृङ्जष सेवाका प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकृत य 
प्राङ्जवङ्झधक सहामक स्तयको कभमचायी भा ऩदऩङ्टङ्झतम िनम दपा ७ फभोङ्ञजभको मोग्मता हाङ्झसर 
ियेका इच्छङ्टक नेऩारी नािङ्चयकहरुभध्मेफाट कम्तीभा २१ (एक्काईस) ङ्छदनको सभमा वङ्झध ङ्छदई 
याङ्जष्डमस्तयको ऩरऩङ्झरकाभा सावमजङ्झनक सूचना प्रकाशन ियी दयिास्त आव्हान िङ्चयनेछ । सो 
सूचना भन्रारमको वेबसाईट य सूचना ऩाटीभा सभेत टाॉस ियी याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(२) कृङ्जष सेवाका प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकृत य प्राङ्जवङ्झधक सहामक स्तयको  उम्भेदवाय हङ्टन  
मोग्मता ऩङ्टिेको व्मङ्ञक्तरे उऩ दपा (१) भा उल्रेि िङ्चयएको सूचनाभा तोङ्जकएको म्मादङ्झबर  
अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभको दयिास्त पायाभ बयी सोही सूचनाभा उल्रेि िङ्चयएको स्थानभा 
फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दयिास्त पायभ फङ्टझाउॉदा दयिास्तको साथभा देहामका 
कािजातहरु सॊरग्न हङ्टनङ्ट ऩनेछ:- 

(क) शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩरका प्रङ्झतङ्झरऩीहरु १ /१ थान, 
(ि)  अनङ्टभङ्झतऩर वा ऩेशाित दताम प्रभाण ऩर (आवश्मक ऩनेभा भार) को 

प्रङ्झतङ्झरऩी १ थान, 
(ि)  नािङ्चयकताको प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरऩी १ थान, 
(घ)  दयिास्त दस्तङ्टय फङ्टझाएको सक्कर यङ्झसद । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको शैङ्ञऺक मोग्मताका प्रभाण ऩरहरुको प्रङ्झतङ्झरऩी 
उम्भेदवाय स्वमभरे प्रभाङ्ञणत ियी ऩेश िनङ्टम ऩनेछ । 
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(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रकाङ्ञशत सूचना अनङ्टसाय प्राप्त दयिास्त छानङ्जवन िदाम यीत 
ऩङ्टिेको य सूचनाभा उल्रेङ्ञित शतमहरु ऩूया बएको दयिास्त भार अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीफाट 
स्वीकृत हङ्टनेछ । 

(६) दयिास्त उऩय छानङ्जवन िदाम म्माद ङ्झबर प्राप्त नबएको वा न्मूनतभ मोग्मता 
नऩङ्टिेको वा अन्म यीत नऩङ्टिेको ऩाइएभा त्मस्तो दयिास्त पायभ उऩय कङ्ट नै कायवाही िङ्चयने 
छैन ।  

( ७)  कङ्ट नै ऩङ्झन उम्भेदवायको दयिास्त पायभ शतम यािी स्वीकृत िङ्चयने छैन । 
(८) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सभमावङ्झध ङ्झबर दयिास्त पायभ दताम बएका 

उम्भेदवायहरुको नाभावरी उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ स्वीकृत ियी सूचना ऩाटीभा प्रकाशन िनङ्टम 
ऩनेछ ।  

(९) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ दयिास्त पायभ फङ्टझाउॉदा कृङ्जष सेवाका प्राङ्जवङ्झधक 
अङ्झधकृत तहका राङ्झि एक हजाय  रुऩैमाॉ  तथा प्राङ्जवङ्झधक सहामक स्तय ऩाॉचौं तहका राङ्झि 
चायसम रुऩैमाॉ य प्राङ्जवङ्झधक सहामक स्तय चौथो तहका राङ्झि तीनसम रुऩैमाॉ दयिास्त दस्तङ्टय 
राग्नेछ । 

 

९.  भाि सॊकरन य ऩद  सॊख्मा ङ्झनधामयण् भन्रारम य भातहतका ङ्झनकामभा ङ्चयक्त यहेको कृङ्जष 
सेवाका प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकृत य प्राङ्जवङ्झधक सहामक स्तयका ऩदहरुभध्मे आवश्मक ऩदहरुभा भार 
कयाय सेवाभा बनाम िनम ऩदहरुको भाि सॊकरन ियी ऩद सॊख्मा ङ्झनधामयण िने काभ भन्रारमरे   
िनेछ । 

१०.   छनौट ङ्जवङ्झध: (१) कयाय सेवाभा कभमचायी ऩदऩूङ्झतम िदाम उम्भेदवायको छनौट  ङ्जवङ्झधभा ङ्झरङ्ञित 
ऩयीऺा य अन्तयवाताम दङ्टवै भाध्मभ अऩनाइनेछ । 

 (२) कृङ्जष सेवाका प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकृत य प्राङ्जवङ्झधक सहामक स्तयभा छनौटको राङ्झि 
ङ्जवङ्झबङ्ङ चयणभा ङ्झरइने ऩयीऺाको कूर १२० (एकसम ङ्झफस) ऩूणामङ्क हङ्टनेछ । सो अङ्कबायराई 
देहाम फभोङ्ञजभका उऩशीषमकहरुका आधायभा ङ्जवबाजन िङ्चयनेछ :- 

(क) ङ्झरङ्ञित ऩयीऺा   - एकसम  ऩूणामङ्क   
(ि) अन्तयवाताम   - ङ्झफस अङ्क 

(३) कृङ्जष सेवाका प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकृत य प्राङ्जवङ्झधक सहामक स्तयभा छनौटको राङ्झि  

ङ्झरइने ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाको उत्तीणामङ्क ४० (चाङ्झरस) हङ्टनेछ ।  
११.  ङ्झरङ्ञित ऩयीऺा : (१) दपा ८ फभोङ्ञजभ दयिास्त पायभ स्वीकृत बएका उम्भेदवायहरुको 

ङ्झरङ्ञित ऩयीऺा ङ्झरइनेछ ।  

(२) ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाभा फहङ्टवैकङ्ञल्ऩक वस्तङ्टित प्रश्नहरु सोङ्झधने य ङ्झरङ्ञित ऩयीऺा 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन, ऩाठ्यिभ ङ्झनधामयण, प्रश्नऩर ङ्झनभामण, उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण रिामत 
सम्ऩूणम कामम सम्फन्धी अन्म व्मवस्था ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधामयण िये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
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(३) ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाभा कम्ती चाङ्झरस अॊक ल्माई उत्तीणम हङ्टने उम्भेदवायहरुभध्मे 
उच्चतभ अॊक प्राङ्झप्तका आधायभा अनङ्टसूची-३ फभोङ्ञजभको सॊख्माभा उम्भेदवायहरु अन्तयवातामको 
राङ्झि छनौट िङ्चयनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाफाट छनौट बएका उम्भेदवायहरुको 
नाभावरी कम्तीभा ७ (सात) ङ्छदनको सभमावङ्झध ङ्छदई दैङ्झनक याङ्जष्डम  स्तयको  ऩर ऩङ्झरकाभा 
प्रकाङ्ञशत िङ्चयनेछ । उक्त सूचना भन्रारमको वेबसाइट य सूचना ऩाटीभा सभेत टाॉङ्झसनेछ ।  

 

१२.  अन्तयवाताम  ्(१) दपा ११ फभोङ्ञजभको ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाफाट  छनौट बएका उम्भेदवायहरुराई 
भार अन्तवामताभा साभेर ियाइनेछ । 

(२) अन्तयवातामभा भूल्माङ्कन िनमको राङ्झि ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधामयण ियेको ढाॉचा 
फभोङ्ञजभको पायभ प्रमोि िङ्चयनेछ ।  

(३) अन्तवातामका राङ्झि छनौट बएका उम्भेदवायहरुरे अन्तवातामका ङ्छदन आपूरे 
दयिास्त साथ ऩेश ियेका शैङ्ञऺक मोग्मताका प्रभाणऩरहरु रिामत अन्म कािजातहरु सफैको 
सक्कर प्रङ्झतहरु ङ्झरई आउनङ्ट ऩनेछ । 

(४) अन्तवातामको भूल्माङ्कन िने प्रत्मेक सदस्मरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ अरि अरि 
पायभभा भूल्माङ्कन िनङ्टम ऩनेछ ।  

(५) अन्तयवाताम सभाप्त हङ्टने ङ्झफङ्ञत्तकै उऩङ्ञस्थत सफैको योहवयभा ङ्ञशरफन्दी ियी सो 
िाभको फाङ्जहय ङ्जवऻ रिामत अन्तयवातामभा साभेर सफै सदस्महरुरे सहीछाऩ ियी सनाित िनङ्टम 
ऩनेछ । 

(६) अन्तयवातामभा सॊरग्न कङ्ट नै भूल्माङ्कनकतामरे सत्तयी प्रङ्झतशत बन्दा फढी य चाङ्झरस 
प्रङ्झतशत बन्दा घटी अङ्क प्रदान ियेभा स्ऩष्ट आधाय य कायण िङ्टराउनङ्ट ऩनेछ । 

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ  प्रदान ियेको अङ्क ऩचास प्रङ्झतशत बन्दा फढी 
भूल्माङ्कनकतामहरुरे प्रदान ियेको बए भार भान्म हङ्टनेछ । अन्मथा फढीभा सत्तयी प्रङ्झतशत य 
घटीभा चाङ्झरस प्रङ्झतशत नै अङ्क भानी िणना िङ्चयनेछ । 

१३. ङ्जवशेषाङ्झधकाय:- ङ्झरङ्ञित ऩयीऺा तथा अन्तयवातामको राङ्झि तो ङ्जकएको ङ्झभङ्झत , सभम य स्थानभा 
अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने उम्भेदवायराई ऩङ्टन् ऩयीऺाभा साभेर ियाइने छैन । 

 

१४. अङ्ञन्तभ नाभावरी प्रकाशन तथा कयाय सेवाका राङ्झि ङ्झसपाङ्चयस् (१) अङ्ञन्तभ नङ्झतजा प्रकाशनको 
राङ्झि ङ्झरङ्ञित ऩयीऺा य अन्तवामताम भा उम्भेदवायरे प्राप्त ियेको अॊकको मोिपरको आधायभा 
मोग्मतािभको सूची तमाय िनङ्टम ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सफैबन्दा फढी अङ्क प्राप्त िने आवश्मक सॊख्माभा 
वैकङ्ञल्ऩक उम्भेदवायसङ्जहत मोग्मतािभ अ नङ्टसाय कयाय सेवाका राङ्झि छनौट ियी ऩदऩूङ्झतम 
सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झसपाङ्चयस िनङ्टम ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ  वैकङ्ञल्ऩक उम्भेदवायको सूचीसङ्जहत सपर उम्भेदवायको 
मोग्मतािभ ङ्झनधामयण ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे ियेको व्मवस्था फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस िनङ्टम ऩनेछ । 
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(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ छनौट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतफाट प्राप्त ङ्झसपाङ्चयसराई 
ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे अनङ्टभोदन ियी कयाय सेवाभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त तथा सम्झौताका राङ्झि भन्रारम सभऺ 
ङ्झसपाङ्चयस िनङ्टम ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस बएका उम्भेदवायहरुराई भन्रारमरे ङ्झनधामङ्चयत 
ढाॉचाभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कयाय सम्झौता ियी कामामदेश ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(६) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस बएका उम्भेदवायहरुराई कम्तीभा सात ङ्छदनको 
सभमावङ्झध ङ्छदई कयाय सम्झौताका राङ्झि भन्रारमभा सम्ऩकम  याख्न सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।   

(७) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त बएका प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकृत य प्राङ्जवङ्झधक सहामक 
स्तयको ऩद आङ्झथमक वषम  ङ्झबर ङ्चयक्त बएभा वैकङ्ञल्ऩक सूचीभा बएका उम्भेदवायहरुभध्मेफाट 
मोग्मतािभको आधायभा कयाय सेवाको राङ्झि ङ्झसपाङ्चयस िङ्चयनेछ । 

 

१५.  सेवा सङ्टङ्जवधा एव भ ्ऩदावङ्झध सम्फन्धी व्मवस्था:  (१) कयाय सेवाको कृङ्जष सेवाका प्राङ्जवङ्झधक 
अङ्झधकृत य प्राङ्जवङ्झधक सहामक स्तयका कभमचायीहरुको कयाय सम्झौता  अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कयाय सम्झौताको अवङ्झध चारू आङ्झथमक वषम ननाघङे्ङ 
ियी फढीभा छ भङ्जहनासम्भ हङ्टनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कयाय सम्झौताका आधायभा काममयत कभमचायीहरुको 
काममसम्ऩादन स्तय सन्तोजनक यहेभा एक ऩटकभा छ भङ्जहनाभा नफढ्ने ियी म्माद थऩ िनम 
सङ्जकनेछ । 

(४) स्वीकृत दयफन्दी ङ्झबरको ङ्चयक्त ऩदभा भार कयाय सेवाफाट ङ्झरईनेछ । 

(५) कयाय सम्झौताफाट ऩूङ्झतम िङ्चयएको ऩदभा काममयत कयाय सेवाका कभमचायीहरुको  

कयाय सम्झौता देहाम फभोङ्ञजभ अवस्थाभा स्वत: सभाप्त हङ्टनेछ:- 

(क) रोक सेवा आमोि वा प्रदेश रोक सेवा आमोिफाट ङ्झनज काममयत यहेको ऩदभा 
ङ्झसपाङ्चयस बई आएभा,  

(ि) ङ्झनजद्धाया सम्ऩाङ्छदत कामम सन्तोषजनक नबएको वा ऩदीम दाङ्जमत्व वहन िनम 
नसकेको बनी ङ्झनज काममयत कामामरमरे ियेको ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा, 

(ि) ङ्झनजाभती सेवा सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानूनभा यहेका आचयण वा ऩदीम दाङ्जमत्व 
ङ्जवऩङ्चयत कामम ियेभा, 

(घ) अन्म ङ्झनकामफाट सरुवा तथा फढङ्टवा बई स्थामी कभमचायी आएभा, 
(ङ) भतृ्मङ्ट बएभा, 
(च) भानङ्झसक सन्तङ्टरन ङ्छिक नबई काममसम्ऩादन िनम असभथम बएभा,  

(छ) ङ्झनजरे ङ्झरङ्ञित याजीनाभा ङ्छदएभा,य 

(ज) दयवन्दी नबएको अवस्थाभा । 
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(६) उऩदपा १ फभोङ्ञजभ कयाय सम्झौता ियी काममयत कयाय सेवाका कभमचायीहरुराई 
तोङ्जकएको ऩदको सङ्टरु तरफ स्केर को यकभ उऩरब्ध ियाईने छ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-४ 

ङ्जवऻ सम्फन्धी व्मवस्था 
 

१६.  ङ्जवऻको  सूची  तमाय िने् (१) ङ्झरङ्ञित ऩयीऺा सञ्चारन, अन्तयवाताम य शैङ्ञऺक मोग्मताको 
भूल्माङ्कन तथा ङ्जवश्लषेणका राङ्झि दयिास्त फङ्टझाउने अङ्ञन्तभ ङ्झभङ्झत अिावै ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे 
आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्जवऻहरुको सूची तमाय िनङ्टम ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचीभा कृङ्जष सेवाका एग्री.इको.भाकेङ्जटङ्ग, कृङ्जष प्रसाय, 
फािवानी, िाद्य प्रङ्जवङ्झध तथा िङ्टण ङ्झनमन्रण, फारी सॊयऺण, फारी ङ्जवकास, भाटो, भत्स्म, 
राईबस्टक, ऩोङ्ञल्ि प्रोडक्सन एण्ड डेयी डेबेरोऩभेन्ट, बेटेङ्चयनयी तथा कृङ्जष इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग आङ्छद 
ऺेरका कम्तीभा ७ जना ङ्जवऻहरु यहने छन ्। 

(३)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूची तमाय िदाम सम्फङ्ञन्धत ऺेरभा सहामकस्तय 
कभमचायीको हकभा स्नातक तहको शैङ्ञऺक मोग्मता य सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा सयकायी तथा िैय - 
सयकायी ऺेरभा २ वषमको अध्ममन ,अध्माऩन तथा अनङ्टसन्धान ियेको अनङ्टबव य अङ्झधकृतस्तय 
कभमचायीको हकभा स्नाकोत्तय तहको शैङ्ञऺक मोग्मता य सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा सयकायी तथा िैय- 
सयकायी ऺेरभा २ वषमको अध्ममन ,अध्माऩन तथा अनङ्टसन्धान ियेको आधाय ङ्झरई तमाय िनङ्टम 
ऩनेछ । 

१७. आचाय सॊङ्जहता  ऩारना िनङ्टमऩने: ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी , छनौट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतका 
ऩदाङ्झधकायी एवभ ्दऺ   वा  ङ्जवऻ य कभमचायीरे कृङ्जष सेवाका प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकृत य प्राङ्जवङ्झधक 
सहामक ऩदभा छनौट सम्फन्धी कामम िदाम देहामका आचाय सॊङ्जहता ऩारना िनङ्टम ऩनेछ :- 

 

(१) दऺ वा ङ्जवऻरे ऩारना िनङ्टम ऩने आचयण: 
(क) अन्तयवाताम सम्फन्धी कामम  ङ्ञजम्भेवायीको कङ्ट या कसैराई प्रत्मऺ वा 

अप्रत्मऺ रुऩभा व्मक्त िनम नहङ्टन,े 
(ि)  आफ्नो नाता सम्फन्ध बएका व्मङ्ञक्त उम्भेदवाय यहेको व्महोया जानकायी 

हङ्टन आएको अवस्थाभा अन्तयवाताम सम्फन्धी ङ्ञजम्भेवायी ङ्झनवामह िनम नहङ्टने, 
(ि)  अन्तयवातामका राङ्झि प्रदान िङ्चयएको अङ्क कही कतै व्मक्त िनम नहङ्टन,े 
(घ) फाह्य वा आन्तङ्चयक प्रत्मऺ अप्रत्मऺ दफाफ, प्रबाव, प्ररोबन, बनसङ्टन, 

धम्की, आग्रह आङ्छदफाट प्रङे्चयत वा प्रबाङ्जवत नबई कानूनको सही रुऩभा 
प्रमोि ियी कामम सम्ऩादन िनङ्टम ऩने । 
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(२)  अन्तयवातामकतामरे ऩारना िनङ्टमऩने आचयण: 
(क)  आफ्नो नाता सम्फन्ध बएका व्मङ्ञक्त उम्भेदवाय यहेको व्महोया जानकायी 

हङ्टन आएको अवस्थाभा अन्तयवाताम सम्फन्धी ङ्ञजम्भेवायी ङ्झनवामह िनङ्टम   
हङ्टॉदैन । 

(ि)  अन्तयवाताम हङ्टन ङ्टबन्दा अङ्ञघ त्मस्तो काममभा आपू सॊरग्न हङ्टने कङ्ट या कहीीँ 
कतै व्मक्त िनङ्टम हङ्टदैन । 

(ि)  अन्तयवातामभा अङ्क प्रदान ियेको कङ्ट या कही ॊ कतै व्मक्त िनङ्टम हङ्टदैन । 

(घ) फाह्य वा आन्तङ्चयक प्रत्मऺ अप्रत्मऺ दफाफ, प्रबाव, प्ररोबन, बनसङ्टन, 
धम्की, आग्रह आङ्छदफाट प्रङे्चयत वा प्रबाङ्जवत नबई कानूनको सही रुऩभा 
प्रमोि ियी कामम सम्ऩादन िनङ्टम ऩछम । 

(३) ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीरे ऩारना िनङ्टमऩने आचयण: 
(क)  कङ्ट नै उम्भेदवायको ऩऺ वा ङ्जवऩऺभा कही कतै भत व्मक्त निने, 
(ि)  छनौट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी वा कभमचायीरे  िङ्चययहेको 

काभको िोऩनीमता कामभ िनङ्टम ऩने, 
(ि) काभ कायवाहीका ङ्जवषमभा अनावश्मक रुऩभा िोजी  नीङ्झत िनम वा चासो 

नङ्झरने,  

(घ)  सूचना प्रकाशन बएदेङ्ञि उम्भेदवायको नाभ ङ्झसपाङ्चयस नबएसम्भको अवङ्झध 
बय छनौट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी वा कभमचायीराई 
अनावश्मक प्ररोबन, दवाव, धम्की, बनसङ्टन वा आग्रह िनङ्टम नहङ्टने । 

 

(४) छनौट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी एवभ ्कभमचायीरे ऩारना िनङ्टमऩने आचयण: 
(क)  काममित स्वतन्रता य ङ्झनष्ऩऺता कामभ याख्न हय सम्बव प्रमत्नशीर यहनङ्ट 

ऩने, 
(ि)  छनौटसॉि सम्फङ्ञन्धत काभको िोऩनीमता कामभ िनङ्टम ऩने, 
(ि)  छनौट सम्फन्धी कामम सम्ऩादन िदाम वाह्य वा आन्तङ्चयक कङ्ट नै ऩङ्झन 

ऺेरफाट कङ्ट नै ऩङ्झन कायणरे प्रत्मऺ अप्रत्मऺ रुऩभा आउने प्रबाव , 

प्ररोबन, दवाव, बनसङ्टन, धम्की, आग्रह, आदीफाट प्रङे्चयत वा प्रबाङ्जवत नबई 
कानूनको सही रुऩभा प्रमोि ियी कामम सम्ऩादन िनङ्टम ऩने, 

(घ)  कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकायको भोराङ्जहजा , ऩऺऩात वा ऩूवामग्रह नयािी भन्रारमको 
फहृत्तय ङ्जहतराई प्राथङ्झभकता ङ्छदई आफ्नो ऩदीम कतमव्मको ऩारना िनङ्टम  
ऩने, 

(ङ)  कयाय सेवाको ऩदभा छनौट सम्फन्धी काभ कायवाहीभा असय ऩने ियी 
वा ङ्झनष्ऩऺता , िोऩनीमता वा ङ्जवश्वसङ्झनमताभा आॉच ऩङ्टग्ने ियी जानाजान 
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कङ्ट नै प्रकायको ङ्जटकाङ्जटप्पप्पणी वा आरोचना िनम वा सावमजङ्झनक वा अन्म 
कङ्ट नै रुऩभा अङ्झबव्मङ्ञक्त ङ्छदन नहङ्टने । 

(च)  कङ्ट नै ऩङ्झन उम्भेदवायफाट कङ्ट नै दान, दातव्म, चन्दा, ऋण साऩटी, आङ्झथमक  वा 
बौङ्झतक राब, उऩचाय वा कोसेरी ग्रहण वा स्वीकाय िनम नहङ्टने। 

१८.  नाता सम्फन्ध बएका व्मङ्ञक्त सॊरग्न यहेको ङ्जवषमको काभ कायवाही सम्फन्धभा: (१) कङ्ट नै नाता 
सम्फन्ध यहेको व्मङ्ञक्त उम्भेदवाय यहेको जानकायी बएभा सोको ङ्झरङ्ञित जानकायी ऩदऩङ्टङ्झतम 
सङ्झभङ्झतराई ियाउनङ्ट ऩदमछ ।  

(२) ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झत एवभ ्छनौट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी य कभमचायीरे 
आफ्नो नाता सम्फन्ध बएका व्मङ्ञक्त उम्भेदवाय बएभा ङ्झनष्ऩऺता एव भ ्िोऩनीमता कामभ याख्न 
देहामको कामम वा ङ्झनणमम प्रकृमाभा सॊरग्न हङ्टनङ्ट हङ्टदैन्- 

(क)  अन्तयवाताम,य 
(ि) भूल्माङ्कन एवभ ्नङ्झतजा प्रकाशन िने कामम । 

१९.  िोऩनीमता: छनौट प्रङ्जिमा सम्फन्धी काभ  कायवाही तथा िोऩनीमता िनङ्टम ऩने ऩयीऺा सम्फन्धी 
काममभा आवश्मक िोऩनीमता कामभ याख्न ेदाङ्जमत्व सो काभभा सॊरग्न सफै ऩदाङ्झधकायी एव भ ्
कभमचायीको हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद-५ 

ङ्जवङ्जवध 

 

२०. अङ्झबरेि याख्नङ्ट ऩने: छनौट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारमभा आवश्मकता अनङ्टसाय आफ्ना 
काभ कायवाहीका सम्फन्धभा प्रमोजन हेयी  छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट ङ्झनणमम ऩङ्टङ्ञस्तका , दताम ङ्जकताव , चरानी 
ङ्जकताफ आङ्छद िडा ियी उम्भेदवाय छनौट एवभ ्ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्धी अङ्झबरेि याख्नङ्ट ऩनेछ । 

२१. सहमोि ङ्झरन सङ्जकने:   छनौट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतरे आपैरे िने कामम फाहेक िोऩनीमता 
बङ्ग नहङ्टने साधायण कामम िनमको राङ्झि भन्रारम वा भातहतका ङ्झनकामका कभमचायीहरुको 
सहमोि ङ्झरन सक्नेछ । 

२२. कभमचायी व्मवस्था: छनौट तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतको प्रशासङ्झनक काभ कायवाहीभा सहमोि 
ऩङ्टमामरउनको राङ्झि भन्रारमरे आवश्मक कभमचायीको व्मवस्था िनङ्टम ऩनेछ । 

२३. फाधा अड्काउ पङ्ट काउने य सॊशोधन :  (१) मस काममङ्जवङ्झधभा उल्रेि बएका ङ्जवषमहरुभा कङ्ट नै 
ङ्छिङ्जवधा ऩनम िई व्माख्मा िनम आवश्मक ऩयेभा ऩदऩङ्टङ्झतम सङ्झभङ्झतरे व्माख्मा ियी फाधा अड्काउ 
पङ्ट काउन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फाधा अड्काउ पङ्ट काउने प्रमोजनका राङ्झि व्माख्मा िदाम 
ऩदऩङ्टङ्झतम सङ्झभङ्झतरे रोक सेवा आमोिको साभान्म ङ्झसद्धान्तराई आधाय भाङ्ङ सक्नेछ । 
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अनङ्टसूची-१ 

(दपा ७ उऩदपा (१) य (२) सॉि सम्फङ्ञन्धत) 

कयाय सेवाभा कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक कभमचायी छनौटका राङ्झि ङ्झनधामङ्चयत शैङ्ञऺक मोग्मताको ङ्जववयण 

१.  कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकृत :- भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊस्थाफाट  देहामको शैङ्ञऺक मोग्मता हाङ्झसर 
िनङ्टम ऩनेछ : 

(क)  कृङ्जष, राइबस्टक,ऩोल्िी एण्ड डेयी डेबरऩभेन्ट :- ऩशङ्ट ङ्जवऻान भङ्टख्म ङ्जवषम ङ्झरई 
फी.एस्सी.एजी. वा ङ्झफ.टेक.(डेयी टेक्नोरोजी) वा फी.बी.एस्सी. एण्ड ए.एच. वा 
फी.बी.एस्सी/ङ्झड.ङ्झब.एभ. वा ङ्झफ.टेक. एण्ड (राइबस्टक एक्सटेन्सन) वा सो सयह। 

(ि) कृङ्जष, फारी सॊयऺण, कृङ्जष प्रसाय, फािवानी, फारी ङ्जवकास, भाटो ङ्जवऻान:- कृङ्जष ङ्जवऻानभा 
स्नातक (फी.एस्सी.एि.ृ) वा सो सयह । 

(ि) कृङ्जष, बेटेङ्चयनयी:- फी.बी.एस्सी एण्ड ए.एच. वा ङ्झफ.बी. एस्सी. वा डी.बी.एभ ्वा सो सयह 
य नेऩार ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सा ऩङ्चयषदभा दताम बएको । 

(घ) कृङ्जष,एि.ृइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग:- कृङ्जष इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग ङ्जवषमभा स्नातक  ( फी.एस्सी. एजी.इन्जी.) 
वा सो सयह । 

(ङ) कृङ्जष, िा.ऩो. तथा िङ्ट.ङ्झन.:- कम्तीभा ४ वषम अवङ्झधको िाद्य ङ्जवऻान/िाद्य प्रङ्जवङ्झध/िाद्य 
इङ्ञिङ्झनमङ्चयङ्ग ङ्जवषमभा स्नातक तह वा साधायण ङ्जवऻान ङ्जवषमभा स्नातक उत्तीणम ियी 
िाद्य ङ्जवऻान/िाद्य प्रङ्जवङ्झध/िाद्य इङ्ञिङ्झनमङ्चयङ्ग/िाद्य सङ्टयऺा/ िाद्य फामोटेक्नोरोजी/िाद्य 
भाइिोफामोटेक्नोरोजी/िाद्य टेक्सीकोरोजी/िाद्य फामोकेभेष्डी/भानव ऩोषण ङ्जवषमहरु 
भध्मे कङ्ट नै ङ्जवषमभा २ वषे स्नातकोत्तय  वा सो सयह । 

(च) भत्स्म ङ्जवकास:- भत्स्म ऩारन ङ्जवषम ङ्झरई स्नातक तह वा ङ्झफ.एस्सी. एि.ृ/ङ्झफ.एस्सी.(ऩशङ्ट 
ङ्जवऻान)/ङ्झफ.बी.एस्सी. एण्ड ए. एच. वा सो सयह । 

(छ) कृङ्जष,एि.ृइको. एण्ड भाकेङ्जटङ्ग :- एि ृइकोनोङ्झभक्स वा एि.ृ ङ्जवङ्ञजनेश भूख्म ङ्जवषम ङ्झरई 
स्नातक (ङ्झफ.एस्सी. एि.ृ) वा सो सयह । 

२.  कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक सहामक स्तय ऩाॉचौं :- भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊस्थाफाट  देहामको शैङ्ञऺक 
मोग्मता हाङ्झसर िनङ्टम ऩनेछ : 

(क)  कृङ्जष, राइबस्टक,ऩोल्िी एण्ड डेयी डेबरऩभेन्ट :- ऩशङ्ट ङ्जवऻान भङ्टख्म ङ्जवषम ङ्झरई 
आइ.एस्सी.एजी. वा एस.एर.सी./ङ्जट.एस.एर.सी. उत्तीणम ियी एक वषे जे.ङ्जट.ए. 
(ऩशङ्टऩारन/ऩशङ्ट स्वास््म) ताङ्झरभ प्राप्त वा ऩशङ्टऩारन/ऩशङ्ट स्वास््म ङ्जवषम ङ्झरई 
ङ्जट.एस.एर.सी. उत्तीणम ियी न्मूनतभ ३ वषम अवङ्झधको ऩशङ्ट ङ्जवऻान ङ्जवषमभा ङ्झडप्परोभा 
उत्तीणम  वा सो सयह। 
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(ि) कृङ्जष, फारी सॊयऺण, कृङ्जष प्रसाय, फािवानी, फारी ङ्जवकास, भाटो ङ्जवऻान:- कृङ्जष ङ्जवऻानभा 
आइ.एस्सी.(एि.ृ) वा एस.एर.सी. उत्तीणम ियी एक वषे जे.ङ्जट.ए. (कृङ्जष ङ्जवऻान) ताङ्झरभ 
प्राप्त य न्मूनतभ ३ वषम अवङ्झधको कृङ्जष ङ्जवऻानभा ङ्झडप्परोभा उत्तीणम वा ङ्जट.एस.एर.सी. 
उत्तीणम ियी न्मूनतभ ३ वषम अवङ्झधको  कृङ्जष ङ्जवऻान ङ्जवषमको ङ्झडप्परोभा उत्तीणम वा सो 
सयह । 

(ि) कृङ्जष, बेटेङ्चयनयी :- आइ.एस्सी.(एि.ृ) वा एस.एर.सी. उत्तीणम ियी न्मूनतभ ३ वषम 
अवङ्झधको ऩशङ्ट ङ्जवऻानभा ङ्झडप्परोभा ऩशङ्टऩारन/ऩशङ्ट स्वास््मभा ङ्जट.एस.एर.सी. उत्तीणम  

न्मूनतभ ३ वषम अवङ्झधको  ऩशङ्ट ङ्जवऻान ङ्जवषमको ङ्झडप्परोभा उत्तीणम वा सो सयह । 

(घ) कृङ्जष,एि.ृइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग:- ङ्झसङ्झबर/भेकाङ्झनकर/कृङ्जष इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग ङ्जवषमभा प्रभाण ऩर तह 
उत्तीणम वा सो सयह । 

(ङ) कृङ्जष, िा.ऩो. तथा िङ्ट.ङ्झन.:-  िाद्य प्रङ्जवङ्झध ङ्जवषमभा आइ.टेक उत्तीणम वा िाद्य प्रङ्जवङ्झध 
ङ्जवषमभा ङ्जवषमभा ३ वषम अवङ्झधको ङ्झडप्परोभा वा सो सयह । 

(च) भत्स्म ङ्जवकास:- कृङ्जष वा ऩशङ्टऩारन ङ्जवषम ङ्झरई आइ.एस्सी. (एि.ृ) वा कृङ्जष वा ऩशङ्ट 
ङ्जवऻान ङ्जवषम ङ्झरई एस.एर.सी. वा ङ्जट.एस.एर.सी. उत्तीणम  न्मूनतभ ३ वषम अवङ्झधको  
कृङ्जष वा ऩशङ्ट ङ्जवऻान ङ्जवषमको ङ्झडप्परोभा उत्तीणम वा सो सयह ।  

(छ) कृङ्जष,एि.ृइको. एण्ड भाकेङ्जटङ्ग  :- कृङ्जष ङ्जवऻानभा आइ.एस्सी.(एि.ृ) वा एस.एर.सी. 
उत्तीणम ियी एक वषे जे.ङ्जट.ए. (कृङ्जष ङ्जवऻान) ताङ्झरभ प्राप्त य न्मूनतभ ३ वषम अवङ्झधको 
कृङ्जष ङ्जवऻानभा ङ्झडप्परोभा उत्तीणम वा ङ्जट.एस.एर.सी. उत्तीणम ियी न्मूनतभ ३ वषम 
अवङ्झधको  कृङ्जष ङ्जवऻान ङ्जवषमको ङ्झडप्परोभा उत्तीणम वा सो सयह । 

३.  कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक सहामक स्तय चौथो:- भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊस्थाफाट  देहामको शैङ्ञऺक मोग्मता 
हाङ्झसर िनङ्टम ऩनेछ : 

(क)  कृङ्जष, राइबस्टक,ऩोल्िी एण्ड डेयी डेबरऩभेन्ट :- एस.एर.सी. उत्तीणम ियी एक वषे 
जे.ङ्जट.ए. (ऩशङ्ट ङ्जवऻान,ऩशङ्टऩारन,ऩशङ्ट स्वास््म) ताङ्झरभ प्राप्त वा कृङ्जष (ऩशङ्टऩारन,ऩशङ्ट 
स्वास््म) ङ्जवषम ङ्झरई ङ्जट.एस.एर.सी. उत्तीणम वा सो सयह। 

(ि) कृङ्जष, फारी सॊयऺण, कृङ्जष प्रसाय, फािवानी, फारी ङ्जवकास, भाटो ङ्जवऻान:-  एस.एर.सी. 
उत्तीणम ियी एक वषे जे.ङ्जट.ए. (कृङ्जष ङ्जवऻान) ताङ्झरभ प्राप्त वा कृङ्जष ङ्जवषम ङ्झरई 
ङ्जट.एस.एर.सी. उत्तीणम वा सो सयह।  

(ि) कृङ्जष, बेटेङ्चयनयी:- एस.एर.सी. उत्तीणम ियी एक वषे जे.ङ्जट.ए. (ऩशङ्ट ङ्जवऻान,ऩशङ्टऩारन,ऩशङ्ट 
स्वास््म) ताङ्झरभ प्राप्त वा कृङ्जष (ऩशङ्टऩारन,ऩशङ्ट स्वास््म) ङ्जवषम ङ्झरई ङ्जट.एस.एर.सी. 
उत्तीणम वा सो सयह। 
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(घ) कृङ्जष,एि.ृइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग:- न्मूनतभ एक वषमको सफ ओबयङ्झसमय ङ्झसङ्झबर/भेकाङ्झनकर/कृङ्जष 
इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग वा सो सयहको ताङ्झरभ । 

(ङ) कृङ्जष, िा.ऩो. तथा िङ्ट.ङ्झन.:- ङ्जवऻान ङ्जवषम ङ्झरई एस.एर.सी. वा िाद्य ङ्जवऻान ङ्जवषमभा 
ङ्जट.एस.एर.सी. वा सो सयह । 

(च) भत्स्म ङ्जवकास:- एस.एर.सी. उत्तीणम ियी न्मूनतभ एक वषे जे.ङ्जट.ए. (ऩशङ्ट ङ्जवऻान वा 
कृङ्जष ङ्जवऻान) ताङ्झरभ प्राप्त वा कृङ्जष वा ऩशङ्ट ङ्जवऻान ङ्जवषम ङ्झरई ङ्जट.एस.एर.सी. उत्तीणम 
वा सो सयह। 

(छ) कृङ्जष,एि.ृइको. एण्ड भाकेङ्जटङ्ग :- एस.एर.सी. उत्तीणम ियी न्मूनतभ एक वषे जे.ङ्जट.ए. 
(कृङ्जष ङ्जवऻान) ताङ्झरभ प्राप्त वा कृङ्जष ङ्जवषम ङ्झरई ङ्जट.एस.एर.सी. उत्तीणम वा सो सयह। 
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अनङ्टसूची -२ 

( दपा ८ को उऩदपा (२) सॉि सम्फङ्ञन्धत) 
दयिास्त पायभको ढाॉचा 

प्रदेश सयकाय 

बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्रारम 

धनिढी, कैरारी 
दयिास्त पायभ 

(िङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झितात्भक ऩयीऺाका राङ्झि) 
(क) उम्भेद् वायरे दयिास्त पायाभ बयेको ऩद सम्फन्धी ङ्जववयण 

१. ङ्जवऻाऩन नॊ.: 2. ऩद:  3. शे्रणी:  
५. ऩयीऺा केन्र: 
 

(ि) उम्भेदवायको वैमङ्ञक्तक ङ्जववयण 

 

उम्भेदवायको  
नाभ,थय (देवनाियीभा) 

(अॊग्रजेी िूरो अऺयभा) ङ्झरङ्ग : 
नािङ्चयकता नॊ. : जायी िने ङ्ञजल्रा : ङ्झभङ्झत : 

स्थामी िेिाना क) ङ्ञजल्रा : ि) भ.न.ऩा./उ.भ.न.ऩा/न.ऩा./िा.ऩा. ि) वडा नॊ.  
घ) टोर : ङ) भािम/घय नॊ.: च) पोन नॊ.  

ऩराचाय िने िेिाना : ई-भेर : 
फाफङ्टको नाभ,थय : आभाको नाभ,थय : 
फाजेको नाभ,थय : ऩङ्झत/ऩत्नीको नाभ,थय : 
जन्भ ङ्झभङ्झत (ङ्जव.सॊ.भा) (ईस्वी सन ्भा) हारको उभेय:     वषम       भङ्जहना    
(ि) शैङ्ञऺक मोग्मता/ताङ्झरभ (दयिास्त पायभ बयेको ऩदको राङ्झि चाङ्जहने आवश्मक न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता/ताङ्झरभ भार उल्रेि िने) 
आवश्मक न्मूनतभ मोग्मता ङ्जवश्वङ्जवद्यारम/फोडम/ताङ्झरभ ङ्छदने सॊस्था शैङ्ञऺक उऩाङ्झध/ताङ्झरभ सॊकाम शे्रणी /प्रङ्झतशत भूर ङ्जवषम 
शैङ्ञऺक मोग्मता      

     

ताङ्झरभ      

(घ) अनङ्टबव सम्फन्धी ङ्जववयण (दयिास्त पायभ बयेको ऩदको ङ्जवऻाऩनको राङ्झि अनङ्टबव बएभा भार उल्रेि िने) 
कामामरम ऩद स्थामी /अस्थामी  /कयाय अवङ्झध 

देङ्ञि सम्भ 

     

     

भैरे मस दयिास्तभा िङ्टराएका सम्ऩूणम ङ्जववयणहरु सत्म छन ्। दयिास्त फङ्टझाएको ऩदको ङ्जवऻाऩनको राङ्झि अमोग्म िहङ्चयने ियी कङ्ट नै सजाम ऩाएको छैन । कङ्ट नै कङ्ट या ढाॉटे 
वा रङ्टकाएको िहङ्चयएभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सहनेछङ्ट/फङ्टझाउनेछङ्ट।उम्भेद् वायरे ऩारना िने बनी प्रचरीत कानून तथा मस दयिास्त पायभका ऩषृ्ठहरुभा उल्रेङ्ञित सफै शतम 
तथा ङ्झनमभहरु ऩारन िनम भिङ्टय िदमछङ्ट  ।  
उम्भेदवायको ल्माप्पचे सहीछाऩ   उम्भेदवायको दस्तित : 

 
 

ङ्झभङ्झत : 

दामाॉ फामाॉ 
 
 
 
 
 कामामरमको कभमचायीरे बने 

यङ्झसद/बौचय नॊ. योर नॊ. 
दयिास्त अस्वीकृत बए सोको कायण : 
दयिास्त रुजङ्ट िनेको दस्तित: 

ङ्झभङ्झत : 

दयिास्त स्वीकृत /अस्वीकृत िनेको दस्तित 

ङ्झभङ्झत : 
 

रष्टव्म: दयिास्तसाथ ङ्जवऻाऩनभा उल्रेङ्ञित रिामत ङ्झनम्नङ्झरङ्ञित कािजातहरु अङ्झनवामम रुऩभा उम्भेदवाय आपैं रे प्रभाङ्ञणत ियी ऩेश िनङ्टमऩनेछ । 

(१) नेऩारी नािङ्चयकताको प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,   (२) सभकऺता तथा सम्फद्धता आवश्मक ऩनेभा सोको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
(३) ङ्जवऻाऩन बएको ऩदको राङ्झि तोङ्जकएको न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩर य चाङ्चयङ्झरक प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ (ताङ्झरभ य अनङ्टबव आवश्मक ऩनेभा सो सभेतको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ), 

कामामरम प्रमोजनका राङ्झि 

ऩङ्चयऺाथीको सॊकेत नॊ.: 

योर नॊ./ङ्जवऻाऩन नॊ. /सूचना नॊ. 

............./............../................ 

 

हारसारै ङ्ञिॊचेको ऩासऩोटम 
साइजको ऩङ्टयै भङ्टिाकृत 
देङ्ञिने पोटो टाॉस्ने य 
पोटो य पायाभभा ऩने ियी  
उम्भेदवायरे दस्तित िने 
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ङ्जवऻाऩन नॊ.  

ऩद  

शे्रणी / तह  

ऩयीऺाको ङ्जकङ्झसभ  

ऩङ्चयऺा केन्र  

उम्भेदवायको नाभ थय :- 

 दस्तित :- 

ङ्जवऻाऩन नॊ.  

ऩद  

शे्रणी / तह  

ऩयीऺाको ङ्जकङ्झसभ  

ऩङ्चयऺा केन्र  

उम्भेदवायको नाभ थय :- 

 दस्तित :- 

हारसारै ङ्ञिॊचेको ऩासऩोटम 
साइजको ऩङ्टयै भङ्टिाकृत 
देङ्ञिने पोटो टास्ने य पोटो 
य पायभभा ऩनेियी  
उम्भेदवायरे दस्तित िने 

उम्भेदवायरे ऩारन िनङ्टमऩने ङ्झनमभहरु्- 
१. ऩयीऺा ङ्छदन आउॉदा अङ्झनवामम रुऩभा प्रवशेऩर ल्माउनङ्ट ऩनेछ । प्रवशेऩर ङ्जवना ऩयीऺाभा फस्न 

ऩाइने छैन । 

२. ऩयीऺा हरभा भोफाइर पोन ल्माउन ऩाइने छैन । 

३. ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाको नङ्झतजा प्रकाङ्ञशत बएऩङ्झछ अन्तयवाताम हङ्टने ङ्छदनभा ऩङ्झन प्रवशेऩर ल्माउनङ्ट ऩनेछ। 

४. ऩयीऺा शङ्टरु हङ्टनङ्ट बन्दा ३० ङ्झभनेट अिाङ्झड ऩयीऺा हरभा प्रवशे िनम ङ्छदइनेछ ।वस्तङ्टित ऩयीऺा 
शङ्टरु बएको १५ ङ्झभनेट ऩङ्झछ य ङ्जवषमित ऩयीऺा शङ्टरु बएको आधा घण्टा ऩङ्झछ आउने य वस्तङ्टित 
तथा ङ्जवषमित दङ्टवै ऩयीऺासॉिै हङ्टनेभा २० ङ्झभनेट ऩङ्झछ आउन ेउम्भेद् वायरे ऩयीऺाभा फस्न ऩाउने  

छैन । 

५. ऩयीऺा हरभा प्रवशे िनम ऩाउने सभम अवङ्झध (फङ्टॉदा नॊ. ४ भा उल्रेि िङ्चयएको ङ्झफतेको १० 
ङ्झभनेट ऩछाङ्झड भार उम्भेदवायराई ऩयीऺा हर फाङ्जहय जाने अनङ्टभङ्झत ङ्छदइनेछ । 

६. ऩयीऺा हरभा प्रवशे िये ऩङ्झछ ङ्जकताफ, काऩी, कािज, ङ्ञचट आङ्छद आपू साथ याख्न ऩाइने छैन। 
उम्भेदवायरे आऩसभा कङ्ट याकानी य सॊकेतसभेत िनङ्टम हङ्टॊदैन । 

७. ऩयीऺा हरभा उम्भेदवायरे ऩयीऺाको भमामदा ङ्जवऩयीत कङ्ट नै काभ ियेभा केन्राध्मऺरे ऩयीऺा 
हरफाट ङ्झनष्काशन ियी त ङ्टरुन्त कानून फभोङ्ञजभको कायफाही िनेछ य त्मसयी ङ्झनष्काशन िङ्चयएको 
उम्भेदवायको सो ङ्जवऻाऩनको ऩयीऺा स्वत् यद्द बएको भाङ्झनने छ । 

८. ङ्झफयाभी बएको उम्भेदवायरे ऩयीऺा हरभा प्रवशे ियी ऩयीऺा ङ्छदने िभभा ङ्झनजराई केही बएभा 
आमोजना जवापदेही हङ्टने छैन । 

९. उम्भेदवायरे ऩयीऺा ङ्छदएको ङ्छदनभा हाङ्ञजय अङ्झनवामम रुऩरे िनङ्टम ऩनेछ । 

१०. सूचनाभा ङ्झनधामयण ियेको काममिभ अनङ्टसाय ऩयीऺा सञ्चारन हङ्टनेछ । 

११.उम्भेदवायरे वस्तङ्टित ऩयीऺाभा आपूराई प्राप्त प्रश्नऩरको “की” उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा अङ्झनवामम रुऩरे 
रेख्नङ्टऩने छ। नरेिेभा उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका स्वत् यद्द हङ्टनेछ। 

१२.ल्माकत (आई.क्मू.) ऩयीऺाभा क्मारकङ्ट रेटय प्रमोि िनम ऩाइनेछैन । 

१३.कङ्ट नै उम्भेदवायरे प्रश्नऩरभा यहेको अस्ऩष्टताको सम्फन्धभा सोध्नङ्ट ऩदाम ऩङ्झन ऩयीऺाभा सङ्ञम्भङ्झरत 
अन्म उम्भेदवायहरुराई फाधा नऩने ियी ङ्झनयीऺकराई सोध्नङ्ट ऩनेछ । 

 

कामामरमको कभमचायीरे बने :- 

छनौट सङ्झभङ्झतफाट ङ्झरईने उक्त ऩदको ऩङ्चयऺाभा तऩाईराई ङ्झनम्न केन्रफाट 
सङ्ञम्भतङ्झरत हङ्टन अनङ्टभती ङ्छदइएको छ । ङ्जवऻाऩनभा तोङ्जकएको शतम नऩङ्टिेको 
िहय बएभा जङ्टनसङ्टकै अवस्थाभा ऩनी मो अनङ्टभङ्झत यद्द हङ्टनेछ ।  

ऩङ्चयऺा केन्र :- 

योर नॊ.:-   

………………………………. 

अङ्झधकृतको दस्तित :- 

रष्टव्म :- 

१) कृऩमा उम्भेदवायरे ऩारना िनङ्टम ऩने ङ्झनमभहरु हेनङ्टम होरा । 

 

कामामरमको कभमचायीरे बने :- 

छनौट सङ्झभङ्झतफाट ङ्झरईने उक्त ऩदको ऩङ्चयऺाभा तऩाईराई ङ्झनम्न केन्रफाट 
सङ्ञम्भतङ्झरत हङ्टन अनङ्टभती ङ्छदइएको छ । ङ्जवऻाऩनभा तोङ्जकएको शतम 
नऩङ्टिेको िहय बएभा जङ्टनसङ्टकै अवस्थाभा ऩनी मो अनङ्टभङ्झत यद्द हङ्टनेछ ।  

ऩङ्चयऺा केन्र :- 

योर नॊ.:- 

………………………………. 

अङ्झधकृतको दस्तित :- 

रष्टव्म :- 

१) कृऩमा उम्भेदवायरे ऩारना िनङ्टम ऩने ङ्झनमभहरु हेनङ्टम होरा । 

 

 

 

उम्भेदवायरे ऩारन िनङ्टमऩने ङ्झनमभहरु्-  

१. ऩयीऺा ङ्छदन आउॉदा अङ्झनवामम रुऩभा प्रवशेऩर ल्माउनङ्ट ऩनेछ । प्रवशेऩर ङ्जवना ऩयीऺाभा फस्न 
ऩाइने छैन । 

२. ऩयीऺाहरभा भोफाइर पोन ल्माउन ऩाइने छैन । 

३. ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाको नङ्झतजा प्रकाङ्ञशत बएऩङ्झछ अन्तयवाताम हङ्टने ङ्छदनभा ऩङ्झन प्रवशेऩर ल्माउनङ्ट ऩनेछ। 

४. ऩयीऺा शङ्टरु हङ्टनङ्ट बन्दा ३० ङ्झभनेट अिाङ्झड ऩयीऺाहरभा प्रवशे िनम ङ्छदइनेछ ।वस्तङ्टित ऩयीऺा 
शङ्टरु बएको १५ ङ्झभनेट ऩङ्झछ य ङ्जवषमित ऩयीऺा शङ्टरु बएको आधा घण्टा ऩङ्झछ आउने य 
वस्तङ्टित तथा ङ्जवषमित दङ्टवै ऩयीऺासॉिै हङ्टनेभा २० ङ्झभनेट ऩङ्झछ आउन ेउम्भेद् वायरे ऩयीऺाभा 
फस्न ऩाउने छैन । 

५. ऩयीऺा हरभा प्रवशे िनम ऩाउने सभम अवङ्झध (फङ्टॉदा नॊ. ४ भा उल्रेि िङ्चयएको ङ्झफतेको १० 
ङ्झभनेट ऩछाङ्झड भार उम्भेदवायराई ऩयीऺा हर फाङ्जहय जाने अनङ्टभङ्झत ङ्छदइने छ । 

६. ऩयीऺा हरभा प्रवशे िये ऩङ्झछ ङ्जकताफ, काऩी, कािज, ङ्ञचट आङ्छद आपू साथ याख्न ऩाइन ेछैन। 
उम्भेदवायरे आऩसभा कङ्ट याकानी य सॊकेतसभेत िनङ्टम हङ्टॊदैन । 

७. ऩयीऺा हरभा उम्भेदवायरे ऩयीऺाको भमामदा ङ्जवऩयीत कङ्ट नै काभ ियेभा केन्राध्मऺरे ऩयीऺा 
हरफाट ङ्झनष्काशन ियी त ङ्टरुन्त कानून फभोङ्ञजभको कायफाही िनेछ य त्मसयी ङ्झनष्काशन िङ्चयएको 
उम्भेदवायको सो ङ्जवऻाऩनको ऩयीऺा स्वत् यद्द बएको भाङ्झनने छ । 

८. ङ्झफयाभी बएको उम्भेदवायरे ऩयीऺा हरभा प्रवशे ियी ऩयीऺा ङ्छदने िभभा ङ्झनजराई केही बएभा 
आमोजना जवापदेही हङ्टने छैन । 

९. उम्भेदवायरे ऩयीऺा ङ्छदएको ङ्छदनभा हाङ्ञजय अङ्झनवामम रुऩरे िनङ्टम ऩनेछ । 

१०. सूचनाभा ङ्झनधामयण ियेको काममिभ अनङ्टसाय ऩयीऺा सञ्चारन हङ्टनेछ । 

११.उम्भेदवायरे वस्तङ्टित ऩयीऺाभा आपूराई प्राप्त प्रश्नऩरको “की” उत्तयऩङ्टङ्ञस्तकाभा अङ्झनवामम रुऩरे 
रेख्नङ्टऩने छ। नरेिेभा उत्तयऩङ्टङ्ञस्तका स्वत् यद्द हङ्टनेछ। 

१२.ल्माकत (आई.क्मू.) ऩयीऺाभा क्मारकङ्ट रेटय प्रमोि िनम ऩाइनेछैन । 

१३.कङ्ट नै उम्भेदवायरे प्रश्नऩरभा यहेको अस्ऩष्टताको सम्फन्धभा सोध्नङ्ट ऩदाम ऩङ्झन ऩयीऺाभा सङ्ञम्भङ्झरत 
अन्म उम्भेदवायहरुराई फाधा नऩने ियी ङ्झनयीऺकराई सोध्नङ्ट ऩनेछ । 

 
 

 

प्रवेशऩर 

हारसारै ङ्ञिॊचेको ऩासऩोटम 
साइजको ऩङ्टयै भङ्टिाकृत 
देङ्ञिने पोटो टास्ने य 
पोटो य पायभभा ऩनेियी  
उम्भेदवायरे दस्तित िने 

प्रवेशऩर 

प्रवेशऩर 
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अनङ्टसूची-३ 

(दपा ११ को उऩदपा (३) सॉि सम्फङ्ञन्धत) 

ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाको नङ्झतजा प्रकाशन िदामको अवस्था 
 

१. ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाको नङ्झतजा प्रकाशन िदामको भाि बएको ङ्चयक्त ऩद सॊख्माभा देहाम फभोङ्ञजभका 
उम्भेदवायहरुको नाभ प्रकाशन िङ्चयनेछ :- 

भाि बएको ङ्चयक्त ऩद सॊख्मा अन्तयवातामको राङ्झि छनौट िङ्चयने सॊख्मा 
१ देङ्ञि ५ सम्भ बएभा ३ देङ्ञि ७ सम्भ  

६ देङ्ञि १० सम्भ बएभा ९ देङ्ञि १३ सम्भ 
११ देङ्ञि १५ सम्भ बएभा १५ देङ्ञि १९ सम्भ 
१६ देङ्ञि २० सम्भ बएभा २१ देङ्ञि २५ सम्भ 
२१ देङ्ञि २५ सम्भ बएभा २७ देङ्ञि ३१ सम्भ  
२६ बन्दा भाङ्झथ जङ्झतसङ्टकै बएभा १.५ िङ्टणा 

२. ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाको प्राप्ताङ्क सभान बएका उम्भेदवाय एक बन्दा धेयै बएभा त्मस्ता सफै 
उम्भेदवायको नाभ ङ्झरङ्ञित ऩयीऺाको नङ्झतजाभा सभावेश िनङ्टम ऩनेछ । 

३. नङ्झतजा प्रकाशनभा कङ्ट नै सभस्मा आएभा भन्रारमरे आवश्मक व्मवस्था िनम सक्नेछ । 

४. भाङ्झथल्रो तहभा ऩङ्जहरे नै ङ्झसपाङ्चयस बएको उम्भेदवायको नाभ अको ङ्जवऻाऩनको ङ्झरङ्ञित 
ऩयीऺाको नङ्झतजाभा सभावेश िङ्चयने छैन य सभावेश नबएको सॊख्मा फयाफय अन्म 
उम्भेदवायहरुको नाभ सभावेश ियी नङ्झतजा प्रकाशन िनङ्टम ऩनेछ ।      
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अनङ्टसूची-४ 

(दपा १५ को उऩदपा (१) सॉि सम्फङ्ञन्धत) 

प्राङ्जवङ्झधक कभमचायीसॉि िङ्चयने कयाय सम्झौताको ढाॉचा 
 

बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्रारम/ ………………..ङ्झनदेशनारम/……………… कामामरम (मस ऩङ्झछ 
ऩङ्जहरो ऩऺ बङ्झनएको) य ………………ङ्ञजल्रा ………………उऩभनऩा/न.ऩा/िा.ऩा…….वडा 
नॊ………………टोर फस्ने श्री ………………………… (मस ऩङ्झछ दोश्रो ऩऺ बङ्झनएको) का फीच ङ्झभङ्झत 
२०…./……/……भा दङ्टई ऩऺ फीच बएको सहभङ्झत अनङ्टसाय देहामका शतमका अङ्झधनभा यही दोश्रो ऩऺरे  
ऩङ्जहरो ऩऺराई सेवा उऩरव्ध ियाउन भिङ्टय बई मो सम्झौता ियी एक-एक प्रङ्झत आऩसभा फङ्टङ्ञझङ्झरमौं, ङ्छदमौं । 

शतमहरु:- 
१.  िनङ्टमऩने काभको ङ्जववयण:- 
२.  काभ िनङ्टमऩने ऩद:-    ३. शे्रणी/तह:-      

४.  काभ िनङ्टमऩने स्थान:- 
५. काभ िनङ्टमऩने सभम :- नेऩार सयकायको कामामरम सभम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । सो फाहेक 

आवश्मकता अनङ्टसाय थऩ सभमभा सभेत कामामरमको काभ िनङ्टम ऩनेछ । 

६. काभ िनङ्टमऩने अवङ्झध:-हारराई मो कयायनाभाको अवङ्झध ६ भङ्जहना हङ्टनेछ । दङ्टवै ऩऺको सहभतीभा 
नङ्जवकयण िनम सङ्जकनेछ । तय कामामरमको अवङ्झध सङ्जकएभा स्वत: मो कयाय यद्द बएको  
भाङ्झननेछ । 

 ७. तरफ सङ्टङ्जवधा्- नेऩार सयकायरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ तोकेको तरफ सङ्टङ्जवधा उऩरव्ध 
ियाइनेछ । 

८. ब ङ्टक्तानी ङ्जवङ्झध्- कामम िये वाऩतको यकभ भङ्जहना ब ङ्टक्तान बएऩङ्झछ कामामरमरे दोश्रो ऩऺराई 
उऩरव्ध ियाउनेछ । 

९. सेवा सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानूनभा व्मवस्था बएका आचयण सम्फन्धी कङ्ट याहरु ऩारना िनङ्टम ऩनेछ । 

१०. कयाय सेवाभा काभ िने व्मङ्ञक्तरे कामामरमको चरअचर सम्ऩङ्ञत्तको नोक्सानी वा ङ्जहनाङ्झभना 
ियेभा सोको ऺङ्झतऩूङ्झतम वा हानी नोक्सानीको ङ्झफिो दोश्रो ऩऺरे ऩङ्जहरो ऩऺराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

११. कयाय सेवाभा काभ िने व्मङ्ञक्तरे कामामरमको िोप्पम कङ्ट या वा कािजात कङ्ट नै अनङ्झधकृत व्मङ्ञक्त 
वा प्रसेराई उऩरव्ध ियाएको प्रभाङ्ञणत बएभा त्मस्तो िोप्पम कङ्ट या वा कािजात उऩरव्ध ियाउने 
व्मङ्ञक्तराई सेवाफाट हटाई सोफाट बएको हानी नोक्सानीको ऺङ्झतऩूङ्झतम दोश्रो ऩऺरे ऩङ्जहरो 
ऩऺराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

१२. सम्झौता बॊि िनम चाहेभा कम्तीभा एक भङ्जहनाको सभम ङ्छदई एक ऩऺारे अको ऩऺराई कायण 
उल्रेि ियी ङ्झरङ्ञित रुऩभा सूचना ङ्छदनङ्टऩनेछ । तय कयायको शतम ४ फभोङ्ञजभ कामामरको 
अवङ्झध सभाप्त बएभा सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

१३. कामम सम्ऩादनको ङ्झसरङ्झसराभा सम्झौताभा उल्रेङ्ञित काममहरु दङ्टवै ऩऺको सहभङ्झतको आधायभा 
ऩङ्चयभाजमन िङ्चयनेछ य सम्ऩाङ्छदत काममको ङ्झनमङ्झभत रुऩभा अनङ्टिभन िङ्चयनेछ । 
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१४. कामम प्रायम्ब बएऩङ्झछ दङ्टवै ऩऺफीच कङ्ट नै ङ्जववाद उत्ऩङ्ङ बएभा कामामरमको ङ्झनणमम अङ्ञन्तभ   
हङ्टनेछ । 

१५. कामामरमको काभको ङ्झसरङ्झसराभा कामम ऺेर वा फाङ्जहय यात ङ्झफताउने ियी जानङ्ट ऩयेभा सो 
काममको राङ्झि नेऩार सयकायको सभान शे्रणीका कभमचायीहरुराई ङ्छदए सयहको भ्रभण िचम 
सङ्टङ्जवधा उऩरव्ध ियाइनेछ । 

१६. कामामरमको स्वीकृत दयफन्दीभा ङ्झनजाभती सेवाको स्थामी कभमचायी काजभा िटाई ऩदऩूङ्झतम बई 
कामामरमको सेवा आवश्मक नऩने बएभा कयाय सेवाभा कभमचायीको सेवाको अन्त्म िनम   
सङ्जकनेछ । 

१७. मस सम्झौता सेवाभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टने कभमचायीरे कामामरमको उङ्ङती तथा प्रिङ्झतराई ध्मानभा यािी 
अनङ्टशाङ्झसत बई सेवा प्रदान िनङ्टम ऩनेछ । 

१८. रोक सेवा आमोि य अन्म सयकायी ङ्झनकामफाट ङ्झसपाङ्चयस वा सरुवा वा फढङ्टवा बई स्थामी 
ऩदऩूङ्झतम हङ्टन आएभा स्वत: कयाय सम्झौता सभाप्त ियी जङ्टनसङ्टकै फेरा हटाउन सङ्जकनेछ । 

१९. कयाय सेवाभा ङ्झनमङ्टक्त कभमचायीराई ङ्झनजको काभ सन्तोषजनक नबएभा जङ्टनसङ्टकै फेरा हटाउन 
सङ्जकनेछ ।  

 

 

 

ऩङ्जहरो ऩऺको तपम फाट हस्ताऺय िने      दोश्रो ऩऺफाट हस्ताऺय िने 

दस्तित :-           दस्तित:-  

नाभ, थय :-       नाभ, थय :-  

ऩद :-        ऩद :-  

कामामरम्-        कामामरम्-  

 

 
ईङ्झत सम्फत ्२०...  सार    …………………भङ्जहना……िते ……योज …………………शङ्टबभ ्। 

   

 


