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नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिण 

कर्मचािीहरुको सेवाका शर्म ि सुवविा सम्बन्िी (अठािौं संशोिन) ननयर्ावली, २०७६ 

 
 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिण कर्मचािीहरुको सवेाका शर्म ि सवुविा सम्बन्िी ननयर्ावली, २०५६ 
र्ा सशंोिन गनम बाञ्छनीय भएकाल,े 

 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिण ऐन, २०५३ को दफा ३४ ले ददएको अधिकाि प्रयोग गिी नेपाल 
नागरिक उड्डयन प्राधिकिण सञ्चालक समर्नर्ल े बनाएको देहायको ननयर्ावली नेपाल सिकािल े
स्वीकृर् गिेको छ M– 

 

१. सकं्षिप्र् नार् ि प्रािम्भः (१) यस ननयर्ावलीको नार्, “नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिण, 

कर्मचािीहरुको सेवाका शर्म ि सवुविा सम्बन्िी (अठािौ सशंोिन) ननयर्ावली, २०७६” िहेको छ। 
  (२) यो ननयर्ावली र्रुुन्र् प्रािम्भ हुनेछ ।  

 

२. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिण, कर्मचािीहरुको सेवाका शर्म सम्बन्िी ननयर्ावली, 
२०५६(यस पनि र्लू ननयर्ावली भननएको) को ननयर् १.२ र्ा सशंोिन  ननयर् १.२ को 
खण्ड (ि) पनछ देहायको खण्ड  (न) ि (प) थवपएका छन ्M– 

  

(न)  “आयोग” भन्नाल े नेपालको सवंविानको िािा २४३ वर्ोजिर्को लोक सेवा आयोग 
सम्झनपुछम । 

(प) “सार्ान्य मसद्धान्र्” भन्नाल ेआयोगद्वािा िािी“ सगंदठर् ससं्थाका कर्मचािीको सेवाका 
शर्म सम्बन्िी काननू, वढुवा ि ववभागीय कािवाही सम्बन्िी सार्ान्य मसद्धान्र्, २०७४” 

सम्झनपुछम । 
३. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् २.४ र्ा सशंोिनः ननयर् २.४ को, – 
 (१) उपननयर् (१) को खण्ड (ख) पनछ देहायको खण्ड (ग) थप गरिएको छ M–  

  “(ग) सहयोगी स्र्ि” 
 “(२) उपननयर् (१) बर्ोजिर् सेवार्ा िहने र्ह ि स्र्ि देहाय बर्ोजिर् हुनेछन ्M– 

 (क)अधिकृर् स्र्ि (ख) सहायक स्र्ि  (ग) सहयोगी स्र्ि (र्हववहीन) 

 (१) बाह्रौं र्ह (१) पााँचौं र्ह  (१) प्रथर् स्र्ि 

 (२) एघािौं र्ह (२) चौथो र्ह  (२) द्ववर्ीय स्र्ि 

 (३) दशौं र्ह   (३) र्रृ्ीय स्र्ि  

 (४) नवौं र्ह   (४) चर्थुम स्र्ि  

 (५) आठौं र्ह   (५) पञ्चर् स्र्ि 

 (६) सार्ौं र्ह 

 (७) छैठौं र्ह 

4. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् २.७ र्ा सशंोिनः ननयर् २.७ को,– 

(१) उपननयर् (१) र्ा िहेका “पदपनूर् म समर्नर्बाट” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “आयोगको 
पिार्शम मलई” भन्ने शब्दहरु िाखखएका छन। 

 

5. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ३.२ र्ा सशंोिनः ननयर् ३.२ को,– 
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(१) उपननयर् (१) को सट्टा देहायको उपननयर् (१) िाखखएको छ M– 

“(१) यस ननयर्को उपननयर् (२) को अिीनर्ा िही सेवाको देहाय वर्ोजिर्का पदहरु 
देहाय वर्ोजिर्का र्रिकाबाट पनूर् म गरिनेछ M– 

(क) प्रशासन सेवा र्फम ः 
स्र्ि र्ह खुल्ला 

प्रनर्योधगर्ाद्वािा 
वढुवा 

आन्र्रिक 

प्रनर्योधगर्ाद्वािा 
कायम िर्र्ाको 
र्लू्याङ्कनको 
आिािर्ा 

सहायक 
चौथो १०० % – – 

पााँचौं ७० % – ३० % 

अधिकृर् 

छैठौं ७० % १० % २० % 
सार्ौं – ३० % ७० % 
आठौं १० % २० % ७० % 
नवौं १० % २० % ७० % 
दशौं ि एघािौं – २० % ८० % 
बाह्रौं – – १०० % 

दवुसै्र्ि सेवा/सर्हूीकृर् नहुने वा मर्धिर् सेवा सर्हू भएका सबै 
र्हका पदहरु 

१०० % 

 

(ख) प्राववधिक सेवा र्फम ः 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

(२)  उपननयर् (१) पनछ देहायका उपननयर् (१क.), उपननयर् (१ख.) ि (१ग.) थवपएका 
छन ्M– 

स्र्ि र्ह खुल्ला 
प्रनर्योधगर्ाद्वािा 

वढुवा 
आन्र्रिक 

प्रनर्योधगर्ाद्वािा 
कायम िर्र्ाको 
र्लू्याङ्कनको 
आिािर्ा 

सहायक 
चौथो ९० % – १० % 

पााँचौं ७० % – ३० % 

अधिकृर् 

छैठौं – ३० % ७० % 
सार्ौं ७० % १० % २० % 
आठौं १० % २० % ७० % 
नवौं १० % २० % ७० % 
दशौं ि एघािौं – २० % ८० % 
बाह्रौं – – १०० % 

दवुसै्र्ि सेवा/सर्हूीकृर् नहुने वा मर्धिर् सेवा सर्हू  

भएका सब ैर्हका पदहरु 
१०० % 
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“(१क.) यो ननयर्ावली प्रािम्भ हुाँदाका बखर् प्राववधिक सवेाको दोिो र्ह ि र्िेो 
र्हर्ा कायमिर् कर्मचािीहरु ि प्रशासन सेवाको पदहलो र्ह, दोिो र्ह ि र्से्रो र्हर्ा 
कायमिर् कर्मचािीहरुलाई अनसुचूी–५क. वर्ोजिर् स्र्ि ववृद्ध गरिनेछ ।  

र्ि ननयर् ६.४ र्ा उल्लखेखर् अवधिभि स्र्ि ववृद्ध गरिने छैन । 
(१ख.) सम्बजन्िर् सेवा, सर्हू वा उपसर्हूको र्ल्लो र्हको पदर्ा कुन ैकर्मचािी कायमिर् 

निहेको अवस्थार्ा रिक्र् िहेका सब ैपदहरु खलु्ला प्रनर्योधगर्ाबाट पनूर् म गनम सककनेछ 
। 

(१ग.) प्राववधिक सेवाको र्िेो र्हबाट स्र्िर्ा रुपान्र्िण भएका कर्मचािी आवश्यक सेवा 
अवधि ि शकै्षिक योग्यर्ा पिूा गिेको भएर्ा प्राववधिक सेवा चौथो र्हको 
कायमिर्र्ाको आिािर्ा हुने बढुवाका लाधग उम्र्देवाि हुन सक्नेछ । 

(३)  उपननयर् (२) को स्पष्टीकिणको (१) को सट्टा देहायको (१) िाखखएको छ M– 

“(१) यस उपननयर्को खण्ड (क), (ख), (ग) ि (घ) को प्रयोिनको लाधग “र्दहला, 
आददवासी/िनिानर्, र्िेसी ि दमलर्” भन्नाल ेआधथमक ि सार्ाजिक रुपर्ा पछाडड 
पिेका र्दहला, आददवासी/िनिानर्, र्िेसी ि दमलर् सम्झनपुछम । आधथमक ि 
सार्ाजिक रुपर्ा पछाडड पिेका र्दहला, आददवासी/िनिानर्, र्िेसी ि दमलर् 
सर्दुायको ववविण नेपाल सिकािल े िािपत्रर्ा सचूना प्रकाशन गिी र्ोके बर्ोजिर् 
हुनेछ । त्यसिी नर्ोकेसम्र् सव ैर्दहला, आददवासी/िनिानर्, र्िेसी ि दमलर्लाई 
आधथमक ि सार्ाजिक रुपर्ा पछाडड पिेका र्दहला, आददवासी/िनिानर्, र्िेसी ि 
दमलर् सर्दुाय र्ानननेछ ।”  

6. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ३.२(क) र्ा सशंोिनः ननयर् ३.२(क) को सट्टा देहायको ननयर् 
३.२(क) िाखखएको छ M– 

 “३.२.(क) पदपनूर् मको लाधग र्ाग गने व्यवस््ाः पदपनूर् मको लाधग र्ाग गदाम ववज्ञापन हुने 
आधथमक बर्मको आर्ाढ र्सान्र्सम्र् रिक्र् हुन आउने पदहरुको ववविण प्रशासन ववभागल े
पदपनूर् म समर्नर्र्ा पठाउन ु पनेछ । पदपनूर् म समर्नर्ल े सो बर्ोजिर् कूल रिक्र् पदहरुको 
प्रनर्शर् ननिामिण गिी आयोगको बावर्मक कायमर्ामलका बर्ोजिर् हुने गिी सहर्नर्का लाधग 
आयोगर्ा पठाउन ुपनेछ।”  

  

7. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ३.३ र्ा सशंोिनः ननयर् ३.३ को उपननयर् (१), (२) ि (३) 
को सट्टा देहायका उपननयर् (१), (२) ि (३) िाखखएका छन ्M– 

“(१) ननयर् ३.२ को उपननयर् (१) बर्ोजिर् प्राधिकिणको सेवार्ा रिक्र् िहेको पदर्ा 
खुल्ला प्रनर्योधगर्ात्र्क पिीिा, आन्र्रिक प्रनर्योधगर्ात्र्क पिीिा वा कायमिर्र्ाको 
आिािर्ा वढुवाद्वािा उपयकु्र् उम्र्दे्वािको छनौट गिी ननयजुक्र्को लाधग 
अजतर्यािवाला सर्ि मसफारिश गनम देहाय बर्ोजिर्को पदपनूर् म समर्नर् िहनेछ M– 

(क) र्हाननदेशक  –अध्यि 

(ख) आयोगको प्रनर्ननधि (िािपत्राङ्ककर् प्रथर् िेणी) एक िना  –सदस्य 

(ग) र्न्त्रालयको प्रनर्ननधि (िािपत्राङ्ककर् प्रथर् िेणी) एक िना  –सदस्य 

(घ) समर्नर्ल ेर्ोकेको पदपनूर् मसाँग सम्बजन्िर्र्ानव सशंािन ववज्ञ एक िना   –

सदस्य 

(ङ) प्राधिकिणको प्रशासन ववभाग प्रर्खु                           –

सदस्य सधचव 
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(२) उपननयर् (१) र्ा िुनसकैु कुिा लेखखएको भए र्ापनन बढुवाको लाधग सम्भाव्य 
उम्र्ेदवाि िहेको कर्मचािी सो पदको पदपनूर् म सम्बन्िी कािवाहीर्ा पदपनूर् म समर्नर्र्ा 
िहने छैन ।  

(३) उपननयर् (१) बर्ोजिर्को पदपनूर् म समर्नर्र्ा पनूर् म गरिने पद भन्दा र्ल्लो र्हको 
अधिकृर्ले प्रनर्ननधित्व गनम पाउने छैन । 

 

8. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ३.४ र्ा सशंोिनः ननयर् ३.४ को सट्टा देहायको ननयर् ३.४ 
िाखखएको छ M– 

 “३.४ पदपनूर् म समर्नर्को कार् ि अधिकािM (१) यस ननयर्ावलीर्ा अन्यत्र उल्लेखखर् कार् ि 
अधिकािको अनर्रिक्र् पदपनूर् मसमर्नर्को कार्, कर्मव्य र्था अधिकाि देहाय बर्ोजिर् हुनेछM– 

(क) प्राधिकिणको सेवार्ा रिक्र् िहेको पदपनूर् म गनम मलइने पिीिाको पाठ्यक्रर् आयोगसाँग 
सर्न्वय गिी ननिामिण गने, 

(ख) प्राधिकिणको सेवार्ा रिक्र् िहेका पदको ववविण सकंलन गिी त्यस्र्ा पदपनूर् मको 
लाधग खुला प्रनर्योधगर्ात्र्क पिीिा, आन्र्रिक प्रनर्योधगर्ात्र्क पिीिा ि 
कायमिर्र्ाको आिािर्ा हुने बढुवाको लाधग प्रनर्शर् ननिामिण गने,  

(ग)  खण्ड (ख) बर्ोजिर् प्रनर्शर् ननिामिण भएको पदको लाधग ववज्ञापन प्रकाशन गनम 
सहर्नर्का लाधग आयोगले र्ोकेको कायमर्ामलकाको म्याद मभत्र आयोगर्ा अनिुोि गिी 
पठाउने ि सहर्नर् प्राप्र् भएपनछ सो अनसुाि ववज्ञापन प्रकाशन गने,  

(घ) खण्ड (ग) बर्ोजिर् ववज्ञापन प्रकाशन भएपनछ दिखास्र् सकंलन गिी योग्यर्ा 
पगेुका उम्र्ेदवािहरुको नार्ावली र्था अन्य ववविण सदहर् आन्र्रिक र्था खुला 
मलखखर् पिीिा सञ्चालनको लाधग प्राधिकिण र्ाफम र् आयोगर्ा अनिुोि गिी पठाउने, 

(ङ) आयोगबाट मलखखर् पिीिाको ननर्िा प्राप्र् भएपनछ र्त्काल अन्र्वामर्ाम ि प्रयोगात्र्क 
पिीिा हुने पदको लाधग सोको मर्नर् सर्ावशे गिी प्रकाशन गने,  

(च) खुला ि आन्र्रिक प्रनर्योधगर्ाको प्रयोगात्र्क पिीिा हुनेर्ा प्रयोगात्र्क पिीिा र्था 
अन्र्वामर्ाम मलने,  

(छ) मलखखर् पिीिाको अङ्क, प्रयोगात्र्क पिीिा हुनेर्ा मलखखर् पिीिा ि प्रयोगात्र्क 
पिीिाको अङ्क ि अन्र्वामर्ाम सरे्र्को अङ्क िोडी कूल अङ्कका आिािर्ा 
योग्यर्ाक्रर् र्याि गने ि योग्यर्ाक्रर्को आिािर्ा ननयजुक्र्को लाधग मसफारिस गने, 

(ि) कायमिर्र्ाको आिािर्ा हुने बढुवाद्वािा पनूर् म गनुमपने पदका लाधग सचूना प्रकाशन 
गिी सो बर्ोजिर् पनम आएका दिखास्र् उपि छानववन गिी सम्भाव्य उम्र्ेदवािको 
र्लू्याङ्कन गिी योग्यर्ाक्रर् अनसुाि पदपनूर् म गनम मसफारिस गने । 

(२) पदपनूर् मसमर्नर्को अध्यि वा सदस्यको नजिकको नार्देाि सेवाको कुन ैपदर्ा उम्र्ेदवाि 
भएको  िहेछ भने त्यस्र्ो अध्यि वा सदस्यले उक्र् पदको पिीिाका लाधग प्रश्नपत्र 
र्याि गनम, उत्र्ि पजुस्र्का पिीिण गनम ि अन्र्वामर्ाम मलने कायमर्ा भाग मलने छैन ।  

(३) पदपनूर् मसमर्नर्को सधचवालयको कायम प्रशासन ववभागले गनेछ । 
 

9. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ३.६ र्ा सशंोिनः ननयर् ३.६ को सट्टा देहायको ननयर् ३.६ 
िाखखएको छ M– 

 “३.६ उम्र्ेद्वाि हुनको लाधग अयोग्यर्ाः–(१) देहायको व्यजक्र् प्राधिकिणको सेवाको पदर्ा 
उम्र्ेदवाि हुन अयोग्य र्ानननेछ M– 
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(क) अनसुचूी–६ र्ा र्ोककएको योग्यर्ा नभएको, 
(ख) अधिकृर् र्हको पदको लाधग एक्काइस वर्म ि सहायक र्हको पदको लाधग अठाि वर्म 

उर्ेि पिूा नभएको, 
(ग) परुुर् उम्र्देवािको हकर्ा पैंर्ीस वर्म ि र्दहला र्था अपाङ्गर्ा भएका 

उम्र्ेदवािहरुको हकर्ा चालीस वर्म उर्ेि नाघेको, 
(घ)   आठौं र्ह ि सो भन्दा र्ाधथका पदको हकर्ा चालीस बर्म नाघेको, 
(ङ) ववशरे्ज्ञ पदर्ा स्थायी ननयजुक्र्का लाधग पैंर्ीस वर्म उर्ेि नपगेुको वा पचास वर्म 

उर्ेि नाघेको, 
(च) सेवा ननवतृ्र् प्रहिी ि सेवा ननवतृ्र् नेपाली सनेा र्ध्येबाट ननयजुक्र् गरिने 

सिुिाकर्ीको हकर्ा पैंर्ालीस वर्म उर्ेि नाघेको, 
(छ) भववष्यर्ा सिकािी वा सिकािको स्वामर्त्व भएको ससं्था वा प्राधिकिणको सेवाको 

ननमर्त्र् अयोग्य ठहरिने गिी वखामस्र् भएको, 
(ि) गिै नेपाली नागरिक, 

(झ)  ननैर्क पर्न देखखने फौिदािी अमभयोगर्ा अदालर्बाट कसिूदाि ठहरिएको, 

(ञ)  ववदेशी स्थायी आवासीय अनरु्नर् मलएको वा सोको लाधग आवदेन ददएको । 
 (२) अधिकृर् आठौ र्ह वा सो भन्दा र्ाधथका पदर्ा खुल्ला प्रनर्योधगर्ाका लाधग 

अनसुचूी–६ र्ा र्ोककएको शकै्षिक योग्यर्ाका साथै नेपाल सिकािको ननिार्र्ी सेवा, सिकािी 
सेवा वा ववश्वववद्यालय वा मशिक सेवा वा सगंदठर् ससं्थाको अधिकृर्स्र्िको पदर्ा 
कम्र्ीर्ा पााँच बर्म सेवा गिेको अनभुव हुन ुपनेछ । र्ि ववद्यावारिधि उपाधि हामसल गिेको 
उम्र्ेदवािको हकर्ा सो अनभुवर्ा दईु बर्म कर् भए पनन उम्र्ेदवाि हुन सक्नछे ।” 

 

१0. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ३.७ र्ा सशंोिनः ननयर् ३.७ को सट्टा देहायको ननयर् ३.७ 
िाखखएको छ M– 

 

“३.७.  प्रनर्योधगर्ाको ककमसर् ि िनौटः (१) प्रनर्योधगर्ात्र्क पिीिाद्वािा प्राधिकिणको 
रिक्र् पदपनूर् मका लाधग मलखखर् पिीिा सदहर् देहायको र्रिका अपनाउन सककनेछ M– 

(क)  प्रयोगात्र्क पिीिा (प्रयोगात्र्क पिीिा हुने भनी उल्लखे 
भएका पदहरूको लाधग र्ात्र) 

(ख)  अन्र्वामर्ाम, ि  

(ग)  पदपनूर् म समर्नर्ल ेर्ोकेका अन्य र्रिका ।  

(२)  खुला र्था आन्र्रिक प्रनर्योधगर्ाको मलखखर् पिीिा आयोगबाट सञ्चालन 
गरिनेछ।  

(३) प्रयोगात्र्क पिीिा मलनपुने पदर्ा अन्र्वामर्ाम मलनअुनघ प्रयोगात्र्क पिीिा ि 
प्रस्र्रु्ीकिण हुनेर्ा अन्र्वामर्ाम अनघ प्रस्र्रु्ीकिण पिीिा मलन ुपनेछ । 

(४)  मलखखर् वा प्रयोगात्र्क पिीिा उजत्र्णम गिी प्राप्र् गिेको प्राप्र्ाङ्क र्था 
प्रस्र्रु्ीकिण हुनेर्ा सो ि अन्र्वामर्ामर्ा प्राप्र् गिेको प्राप्र्ाङ्क सरे्र्को 
आिािर्ा योग्यर्ाक्रर् प्रकामशर् गनुमपनेछ। 

(५)  प्राधिकिणर्ा कायमिर् कर्मचािी मलखखर् पिीिार्ा सर्ान र्हबाट सर्ान र्हको 
पदर्ा उम्र्देवाि हुन सक्न ेछैन । 
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१1. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ३.८ र्ा सशंोिनः ननयर् ३.८ को सट्टा देहायको ननयर् ३.८ 
िाखखएको छ M– 

“३.८. ववज्ञापन प्रकाशनः (१) खुला र्था आन्र्रिक प्रनर्योधगर्ाद्वािा पद पनूर् मका लाधग 
दिखास्र् पेश गनम एक्काईस ददनको म्याद ददई िाजष्ियस्र्िको दैननक पत्रत्रकार्ा 
ववज्ञापन प्रकाशन गनुमपनेछ । यस्र्ो ववज्ञापन र्था सम्बजन्िर् पाठ्यक्रर् 
प्राधिकिणको वेबसाइटर्ा सरे्र् प्रकाशन गनुमपनेछ । 

(२) पदपनूर् मको लाधग ववज्ञापन प्रकाशन गदाम देहायका ववविणहरु खुलाउनपुनेछ M– 

(क)  रिक्र् पद सतंया ि र्ह,  

(ख)  न्यनूर्र् शकै्षिक योग्यर्ा, र्ालीर् ि अनभुव, 

(ग)  पिीिा दस्र्िु, 

(घ)  फािार् बझुाउने म्याद, स्थान, पिीिाको र्रिका ि पिीिाको र्ाध्यर्, 

(ङ)  दिखास्र् फािार् बझुाउने अजन्र्र् म्यादर्ा आवश्यक पने उर्ेिको हद, 

(च)  प्रचमलर् काननू बर्ोजिर् स्थापना भएको सम्वजन्िर् व्यावसानयक 
परिर्दर्ा दर्ाम वा अद्यावधिक वा नवीकिण आवश्यक हुनेर्ा सो व्यहोिा, 

(छ)  पाठ्यक्रर् सम्वन्िी िानकािी, 

(ि)  सर्ावेशी सर्हूको प्रर्ाणपत्र, 

(झ)  बढुवाको हकर्ा बढुवाको ककमसर्, र्रिका, बढुवा हुने पदहरुको ववविण, 

बढुवा गरिने पदको लाधग आवश्यक पने न्यनूर् सेवा अवधि ि योग्यर्ा ।   

 (३) उपननयर् (१) बर्ोजिर् खलुा प्रनर्योधगर्ाका लाधग ववज्ञापन गदाम म्याद 
सर्ाप्र् भएको सार् ददन मभत्र दोब्बि दस्र्िु बझुाई दिखास्र् ददन सक्ने व्यवस्था गनुमपनेछ 
। 
 (४) उपननयर् (१) बर्ोजिर् ददइएको एक्काईस ददनको म्याद सककए पनछ प्राप्र् 
हुने शकै्षिक योग्यर्ा, सर्ावेशीको प्रर्ाणपत्र, परिर्द् दर्ाम प्रर्ाणपत्र, र्ालीर्, अनभुव ि सेवा 
अवधि र्ान्य हुने छैन। 
 (५) ववज्ञापन गदाम खुला, आन्र्रिक प्रनर्योधगर्ा ि कायमिर्र्ाको र्लू्याङ्कनका 
आिािर्ा हुने बढुवाको एकै पटक गनुम पनेछ ।” 

 

१2. र्लू ननयर्ावलीर्ा ननयर् ३.९क., ३.९ख., ३.९ग., ३.९घ., ३.९ङ., ३.९च., ३.९ि., ३.९ज., 

३.९झ., ३.९ञ. ि ३.९ट. ्पM ननयर् ३.९ पनछ देहायका ननयर् ३.९क., ३.९ख.,  ३.९ग., 

३.९घ., ३.९ङ., ३.९च., ३.९छ., ३.९ि., ३.९झ., ३.९ञ., ि ३.९ट. थप गरिएका छन ्M– 

 

“३.९क.उम्र्ेदवािको उर्ेिको ननिामिणः (१) उम्र्देवािको उर्ेि देहाय बर्ोजिर्को र्रिकाबाट 
ननिामिण गरिनेछ M– 

(क)  एस.ई.ई.वा सो सिहको प्रर्ाणपत्रर्ा उजल्लखखर् िन्र्ददनबाट हुन आउने 
उर्ेि, 

(ख)  एस.ई.ई.वा सो सिह भन्दा र्ल्लो शकै्षिक योग्यर्ा आवश्यक पने पदहरुको 
लाधग सेवार्ा प्रवेश गनुम अनघ नागरिकर्ाको प्रर्ाणपत्रर्ा लेखखएको िन्र् 
मर्नर्बाट हुन आउने उर्ेि । 

(२)  ननयर् (१) र्ा उजल्लखखर् शकै्षिक योग्यर्ाको प्रर्ाणपत्रर्ा कर्मचािीको उर्ेि उल्लेख 
नभएको अवस्थार्ा नागरिकर्ाको प्रर्ाणपत्रर्ा उजल्लखखर् मर्नर्बाट उर्ेि ननिामिण 
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गरिनेछ। शकै्षिक योग्यर्ा ि नागरिकर्ा प्रर्ाणपत्रर्ा उजल्लखखर् मर्नर्र्ा मभन्नर्ा 
देखखएर्ा िुन प्रर्ाणपत्रबाट अनघल्लो िन्र्मर्नर् कायर् हुन्छ सोही अनसुाि हुन 
आउने उर्ेि कायर् हुनेछ । 

(३) यस ननयर्को प्रयोिनको लाधग उर्ेिको गणना गदाम िुन पदको ननमर्त्र् दिखास्र् ददने 
हो सो दिखास्र् ददने अजन्र्र् मर्नर्र्ा पगु्ने उर्ेिको आिािर्ा गणना  गरिनेछ ।” 

३.९ख.दिखास्र् उपि िानबबन गनेः (१) खुला प्रनर्योधगर्ात्र्क पिीिाको लाधग प्रकामशर् 
ववज्ञापन बर्ोजिर् पनम आएका दिखास्र्हरू उपि पदपनूर् म समर्नर्ल े र्ोकेको 
प्राधिकिणको अधिकृर्ले देहायबर्ोजिर् छानत्रबन गनुम पनेछ M– 

(क) उम्र्ेदवािले दिखास्र् फािार्र्ा ववज्ञापन नम्बि, पद, सेवा, सर्हू, उपसर्हू, 

िेणी/र्ह, नार्, थि, ठेगाना ि िन्र् मर्नर् खुलाएको छ, छैन,  

(ख) ववज्ञापनर्ा र्ोककए बर्ोजिर् उम्र्ेदवािको उर्ेि पगेुको वा नाघेको छ, छैन,  

(ग) दिखास्र् पेश गिेको पदको लाधग आवश्यक पने र्ोककए बर्ोजिर्को न्यनूर्र् 
शकै्षिक योग्यर्ा पगेुको छ, छैन,  

  र्ि ववज्ञापनर्ा उजल्लखखर् शकै्षिक योग्यर्ा नभई सोही ववर्यको र्ाधथल्लो 
शकै्षिक योग्यर्ा िहेछ भने सो योग्यर्ालाई न ै न्यनूर्र् शकै्षिक योग्यर्ा 
पगेुको र्ानननेछ । 

(घ) र्ोककए बर्ोजिर्को न्यनूर्र् शकै्षिक योग्यर्ा पगेुको ववविण छ, छैन,  

(ङ) दिखास्र्साथ सलंग्न शकै्षिक योग्यर्ाको प्रर्ाणपत्र िािी गने मशिण ससं्था 
र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण ससं्थामभत्र पछम , पदैन,  

(च) सर्किर्ा ि सम्वद्धर्ा ननिामिण गनुमपने शकै्षिक प्रर्ाणपत्रको सर्किर्ा ि 
सम्वद्धर्ा ननिामिण भएको छ, छैन,  

(छ) र्ामलर् वा अनभुव चादहनेर्ा सोको प्रर्ाणपत्रको प्रनर्मलवप सलंग्न छ, छैन,  

(ि) नेपाली नागरिकर्ाको प्रर्ाणपत्रको प्रनर्मलवप सलंग्न छ, छैन,  

(झ) दिखास्र् फािार्र्ा हालसाल ैखखधचएको फोटो टााँमसएको छ, छैन ि उम्र्ेदवािले 
फोटो सरे्र्र्ा पने गिी दस्र्खर् गिेको छ, छैन,  

(ञ) दिखास्र्साथ ववज्ञापनर्ा उजल्लखखर् पिीिा दस्र्िु दाखखल गिेको िमसद वा 
भौचि सलंग्न गिेको छ, छैन,  

(ट) दिखास्र्साथ सम्बजन्िर् कागिार्हरूको एक एक प्रनर् प्रनर्मलवप सलंग्न छ, 

छैन,  

(ठ) दिखास्र्र्ा उम्र्देवािले दस्र्खर् र्था ल्याप्चे सहीछाप गिेको छ, छैन,  

(ड) व्यावसानयक परिर्दर्ा दर्ाम हुनपुने पदको उम्र्ेदवािको हकर्ा सम्बजन्िर् 
व्यावसानयक परिर्दर्ा दर्ाम भएको वा दर्ाम नवीकिण गरिएको छ, छैन,  

(ण) सर्ावेशी र्फम को दिखास्र् बझुाउने उम्र्देवािले र्ोककए बर्ोजिर्को प्रर्ाण पेश 
गिेको छ, छैन । 

 (२) आन्र्रिक प्रनर्योधगर्ात्र्क पिीिा ि कायम सम्पादन र्लू्याङ्कनबाट हुने 
बढुवाको लाधग प्रकामशर् ववज्ञापन अनसुाि पनम आएका दिखास्र् फािार्हरू उपि देहाय 
बर्ोजिर् सरे्र् छानत्रबन गनुम पनेछ M– 

(क) ववज्ञापन भएको पदसगं सम्बजन्िर् सेवा, सर्हू र्था उपसर्हूको एक र्ह 
र्नुनको पदर्ा र्ोककए बर्ोजिर् न्यनूर्र् सेवा अवधि पिूा गिेको छ, छैन ि 
सो को प्रर्ाण पेश गिेको छ, छैन,  
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(ख) दिखास्र् फािार्र्ा ननददमष्ट गरिएको स्थानर्ा सम्बजन्िर् कायामलय प्रर्खु वा 
ववभागीय प्रर्खुबाट िीर्पवूमक प्रर्ाखणर् भएको छ, छैन ।  

 (३) दिखास्र् छानत्रबन गदाम पेश गिेको प्रर्ाणपत्र वा ववविण सम्बन्िर्ा द्वववविा 
भएर्ा त्यस्र्ो दिखास्र् सम्बन्िर्ा द्वववविा पिेको ववविण खुलाई पदपनूर् म समर्नर् सर्ि 
पेश गनुम पनेछ । 
 (४) उपननयर् (३) बर्ोजिर् पेश भएको ववर्यका सम्बन्िर्ा आवश्यकर्ा अनसुाि 
ववशरे्ज्ञ वा दिको िाय मलई पदपनूर् म समर्नर्ल ेआवश्यक ननणमय गनम सक्नछे । 
३.९ग. दिखास्र् स्वीकृर् गनेM (१) दिखास्र् छानत्रबन गदाम िीर् पगेुको ि सचूनार्ा 

उजल्लखखर् अन्य शर्महरू पिूा भएको देखखएर्ा पदपनूर् म समर्नर्ल ेर्ोकेको प्राधिकिणको 
अधिकृर्ले त्यस्र्ो दिखास्र्स्वीकृर् गनुम पनेछ ।  

  (२) खुला र्था आन्र्रिक प्रनर्योधगर्ात्र्क पिीिाको हकर्ा दिखास्र् स्वीकृर् भए 
पनछ उम्र्देवािलाई िोल नम्बि कायर् गिी दिखास्र् फािार्र्ा र्ोककएको ढााँचार्ा पिीिाप्रवेश 
पत्र ददन ुपनेछ । 
 (३) उम्र्ेदवािलाई ददइने पिीिा प्रवेशपत्रर्ा स्वीकृर् गने कर्मचािीको नार्, थि, पद 
खुलाई कायामलयको छाप सरे्र् लगाउन ु पनेछ । उम्र्ेदवािको फोटोर्ा स्वीकृर् गने 
कर्मचािीले दस्र्खर् गनुम पनेछ । 
 (४) उम्र्देवािले पेश गिेका दिखास्र्हरू उपि छानत्रबन गदाम ववज्ञापन वा सचूनार्ा 
उजल्लखखर् प्राविानहरू पिूा नगिी पेश भएको देखखएर्ा त्यस्र्ो दिखास्र् अस्वीकृर् गनुम 
पनेछ । यसिी दिखास्र् अस्वीकृर् भएको िानकािी उम्र्ेदवािलाई ददन ुपनेछ । 

  (५) एकपटक स्वीकृर् गिी प्रवेशपत्र िािी भएको दिखास्र्र्ा पनछ कुन ै कैकफयर् 
देखखएर्ा त्यस्र्ो दिखास्र् अस्वीकृर् गिी प्रवेशपत्र िद्द गनम सककनेछ । 
३.९घ.स्वीकृर् नार्ावली र्याि गनुमपनेः (१) ननयर् ३.९ग. बर्ोजिर् स्वीकृर् भएका 

दिखास्र् फािार्हरू व्यवजस्थर् गिी िातनकुा साथै क्रर्सतंया, उम्र्ेदवािको नार् थि, 

आर्ा, बाबकुो नार्, बािेको नार्, दर्ाम मर्नर्, दस्र्िु बझुाएको िमसद नम्बि, दिखास्र् 
भिेको सर्हू आदद खुलाई आयोगले ननिामिण गिेको ढााँचार्ा स्वीकृर् नार्ावली र्याि 
गनुम पनेछ । 

  (२) उपननयर् (१) बर्ोजिर् र्याि भएको स्वीकृर् नार्ावली प्रत्येक ववज्ञापनको 
लाधग दिखास्र् फािार् ददने म्याद सर्ाप्र् भएपनछ प्राधिकिणको सचूना पाटी र्था 
वेवसाइटर्ा सरे्र् प्रकाशन गिी खुला र्था आन्र्रिक प्रनर्योधगर्ा र्फम को ववज्ञापनको 
प्रर्ाखणर् स्वीकृर् नार्ावली ववद्यरु्ीय प्रनर् सदहर् मलखखर् पिीिा सञ्चालन गने आयोगको 
सम्बजन्िर् कायामलयर्ा सरे्र् पठाउन ुपनेछ । 
 (३) कायमिर्र्ाको आिािर्ा हुने बढुवा र्फम को दिखास्र् फािार् स्वीकृर् नार्ावली 
र्याि गिी पदपनूर् म समर्नर्को सधचवालयर्ा िातनपुनेछ ।” 
 (४) यस ननयर्को प्रयोिनको लाधग उर्ेिको गणना गदाम िुन पदको ननमर्त्र् 
दिखास्र् ददन े हो सो दिखास्र् ददने अजन्र्र् मर्नर्र्ा पगु्ने उर्ेिको आिािर्ा गणना  
गरिनेछ ।” 

३.९ङ. ननर्जा प्रकाशनः (१) मलखखर् पिीिाको ननर्िा आयोगबाट प्रकामशर् हुनेछ । 
आयोगबाट प्रकामशर् ननर्िा प्राप्र् भएपनछ पदपनूर् म समर्नर्ल ेसार् ददन मभत्र प्रयोगात्र्क वा 
प्रस्र्रु्ीकिण हुनेर्ा सो सर्ेर् सर्ावेश गिी ननर्िा प्रकाशन भएको पन्र ददन पनछ ि एक 
र्दहनामभत्र पने गिी ननर्िा सदहर्को अन्र्वामर्ाम कायमक्रर् प्रकाशन गनेछ ।  
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 (२) मलखखर् पिीिाबाट अन्र्वामर्ामको लाधग उम्र्ेदवािको छनौट गदाम उपलब्ि 
भएसम्र् रिक्र् पद सतंया १ भए ३, २ देखख ४ सम्र् भए दोब्वि ि ५ वा सो भन्दा र्ाधथ 
िनर्सकैु पदसतंया भए पनन डढेी सतंयार्ा उम्र्ेदवािको नार् योग्यर्ा क्रर् अनसुाि सर्ावेश 
गनुमपनेछ । सतंया ननिामिण गदाम अपणूामङ्कलाई पिूा एक र्ान्न ुपनेछ । 
 र्ि ननर्िा प्रकाशन गदाम वणामनकु्रर्ानसुाि नार् सर्ावेश गनुमपनेछ ।  

 (३) उपननयर् (२) बर्ोजिर्को सतंया ननिामिण गदाम खुला प्रनर्योधगर्ाका लाधग 
खुला र्था सर्ावशेी सर्हूर्ा एउटै उम्र्ेदवािको नार् दोहरिन गएको अवस्थार्ा दोहोिो 
पिेिनर्को सतंया थप गिी सर्ावेशी र्फम को अन्र्वामर्ामका लाधग नार्ावली प्रकामशर् गनुमपनेछ 
। यसिी छनौट गदाम अजन्र्र् उम्र्देवािले प्राप्र् गिेको कुल प्राप्र्ाङ्क बिाबि अङ्क प्राप्र् 
गने एकभन्दा बढी उम्र्ेदवाि भएर्ा त्यस्र्ो बिाबि अङ्क प्राप्र् गने सब ै उम्र्ेदवािलाई 
सर्ावेश गनुम पनेछ। 
 (४) उपननयर् (२) बर्ोजिर् अन्र्वामर्ामका लाधग उम्र्ेदवाि छनौट गदाम उम्र्देवािले 
मलखखर् पिीिाको प्रत्येक पत्रर्ा कजम्र्र्ा चालीस प्रनर्शर् अङ्क प्राप्र् गिेको हुनपुनेछ । 
 (५) उपननयर् (२) बर्ोजिर् अन्र्वामर्ामका लाधग उम्र्ेदवाि छनौट गदाम अजन्र्र् 
उम्र्ेदवािको मलखखर् पिीिाको कूल प्राप्र्ाङ्क बिाबि भएर्ा त्यस्र्ा बिाबि प्राप्र्ाङ्क हुने 
अन्य सब ैउम्र्देवािलाई पनन अन्र्वामर्ामको लाधग छनौट गनुमपनेछ । 
 (६) मलखखर् पिीिाको ननर्िा प्रकाशन गदाम कुन ैसर्ावेशी सर्हूका लाधग ननिामिण 
गरिएका पद पनूर् म नहुने भएर्ा त्यस्र्ो पद अको बर्म हुने ववज्ञापनर्ा सर्ावशे गनुम पनेछ ि 
त्यसिी ववज्ञापन गदाम पनन उपयकु्र् उम्र्ेदवाि उपलब्ि हुन नसकेर्ा उक्र् पद अको वर्म 
खुला प्रनर्योधगर्ाद्धािा हुने पदर्ा सर्ावेश गनुम पनेछ । 
 (७) खुला ि आन्र्रिक प्रनर्योधगर्ाको मलखखर् पिीिाको ननर्िा प्रकामशर् भए पनछ 
सो ननर्िार्ा धचत्र् नबझुी पनुयोग गिाउन चाहने पिीिाथीले पदपनूर् म समर्नर्ले ननर्िा 
प्रकामशर् गिेको मर्नर्ल ेसार् ददन मभत्र आयोगले र्ोकेको दस्र्िु सदहर् प्राधिकिण र्ाफम र् 
आयोगर्ा ननवेदन ददन ुपनेछ ।” 

३.९च. प्रयोगात्र्क पिीिा ि अन्र्वामर्ाम सम्बन्िी ब्यवस््ाM (१) मलखखर् पिीिा हुनेर्ा 
मलखखर् पिीिाबाट छनौट भएका उम्र्ेदवािलाई र्ात्र अन्र्वामर्ामर्ा सर्ावेश गिाईने छ । 
मलखखर् पिीिा र्था प्रयोगात्र्क पिीिा वा प्रस्र्रु्ीकिण सरे्र् हुनेर्ा मलखखर् पिीिाबाट 
छनौट हुने उम्र्ेदवािलाई र्ात्र प्रयोगात्र्क पिीिार्ा वा प्रस्र्रु्ीकिण पिीिार्ा सर्ावेश 
गिाइनेछ ।  

 (२) प्रयोगात्र्क पिीिार्ा अनपुजस्थर् हुने वा उजत्र्णम नभएका उम्र्देवािलाई 
अन्र्वामर्ामर्ा सर्ावेश गिाईने छैन । 
 (३) पनूर् म हुने पदसाँग प्रत्यि सम्बजन्िर् एकिना ववज्ञ ि पदपनूर् म समर्नर्का बााँकी 
सदस्य िहने गिी अन्र्वामर्ाम समर्नर् गठन हुनेछ । पनूर् म हुने पदभन्दा र्ल्लो र्हको व्यजक्र् 
अन्र्वामर्ाम समर्नर्र्ा िहने छैन । 
 (४) अन्र्वामर्ाम प्रयोिनको लाधग आयोगले आवश्यकर्ा अनसुाि छुटै्ट प्रनर्ननधि 
खटाउन सक्नेछ ।  

 (५) उपननयर् (३) बर्ोजिर् ववज्ञ र्नोनयन गदाम पदपनूर् म समर्नर्को अध्यिल े
अन्र्वामर्ामको बढीर्ा एक ददन अनघ र्ात्र गोप्य रुपर्ा र्नोनयन गनुम पनेछ ।  

 (६) अन्र्वामर्ामको अङ्कभाि मलखखर् पिीिाको पणूामङ्क एक सय भएर्ा बीस अङ्क 
ि थप प्रत्येक सय पणूामङ्कको लाधग थप दश अङ्क कायर् गनुम पनेछ ।  
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  (७) अन्र्वामर्ामर्ा भाग मलने कुन ै उम्रे्दवािसाँग अन्र्वामर्ाम समर्नर्को अध्यि वा 
सदस्यको नार्ा पने भएर्ा अन्र्वामर्ाम समर्नर्र्ा सलंग्न हुने त्यस्र्ा अध्यि वा सदस्यल े
उक्र् ववज्ञापनको अन्र्वामर्ामर्ा बस्न हुाँदैन । सो नार्ामभत्र पिेको कुिा ननर्िा प्रकाशन हुन ु
भन्दा अनघ प्रर्ाखणर् भएर्ा सो अन्र्वामर्ामकर्ामल ेप्रदान गिेको अङ्कगणना गरिने छैन ।  

 (८) अन्र्वामर्ामर्ा पणूामङ्कको सत्र्िी प्रनर्शर्भन्दा बढी वा चालीस प्रनर्शर्भन्दा घटी 
अङ्क ददन ुपिेर्ा सोको कािण खुलाउन ुपनेछ । यसिी कािण नखुलाई अधिकर्र् भन्दा 
बढी वा न्यनूर्र् भन्दा घटी अङ्क ददएकोर्ा बढीर्ा सत्र्िी प्रनर्शर् ि घटीर्ा चालीस 
प्रनर्शर् अङ्क ददएको र्ानी गणना गरिनेछ ।  

 (९) अन्र्वामर्ाम समर्नर्को कुन ैसदस्यले कािण खलुाई कुन ैउम्र्ेदवािलाई उपननयर् 
(८) बर्ोजिर् सत्र्िी प्रनर्शर् भन्दा बढी वा चालीस प्रनर्शर् भन्दा कर् अङ्क प्रदान 
गिेको अवस्थार्ा पनन अन्र्वामर्ाम समर्नर्का पचास प्रनर्शर् भन्दा बढी सदस्यले त्यसिी 
कािण खुलाई अङ्क प्रदान गिेको अवस्थार्ा र्ात्र र्ान्य हुनेछ । अन्यथा बढीर्ा सत्र्िी 
प्रनर्शर् ि घटीर्ा चालीस प्रनर्शर् न ैअङ्क र्ानी गणना गरिनेछ ।  

  (१०) अन्र्वामर्ामका लाधग प्रयोग हुने फािार् अनसुचूी–७क. बर्ोजिर् हुनेछ । 
३.९ि. अन्र्वामर्ाम मलिँदा ध्यान ददनपुने कुिाहरः अन्र्वामर्ाम समर्नर्का अध्यि, ववज्ञ ि 

सदस्यले अन्र्वामर्ामका सम्बन्िर्ा देहायको कुिार्ा ध्यान ददनपुनेछ M– 

 

(क) प्रश्न कसबाट सरुु गिी कसबाट अन्त्य गने, उम्र्ेदवािको सर्य के कनर् मलने 
ि र्लू्याङ्कन कसिी गनेबािे अन्र्वामर्ाम समर्नर्को अध्यिबाट सब ैसदस्यर्ा 
प्रष्ट गने,  

(ख) अन्र्वामर्ाम ददन े व्यजक्र्को उपयकु्र्र्ा वा अनपुयकु्र्र्ाबािे अन्र्वामर्ाम पवूम, 
अन्र्वामर्ामक्रर् वा अन्र्वामर्ाम पश्चार् ्एक आपसर्ा चचाम नगने,  

(ग) उम्र्ेदवाि अन्र्वामर्ाम किर्ा प्रवेश गिेपनछ ननिको भय, र्नाव आददलाई 
सार्ान्य जस्थनर्र्ा ल्याउन अन्र्वामर्ाम समर्नर्का अध्यिबाट धचनिानका 
साथसाथै सहि वार्ाविणका ववर्यर्ा प्रश्नहरू केजन्िर् गने,  

(घ) अन्र्वामर्ाम समर्नर्का अध्यिल े उम्र्ेदवािलाई प्रािम्भर्ा प्रवेशात्र्क प्रश्न 
सोध्ने ि त्यसपनछ पालपैालो अन्य सदस्यहरूले ववर्य प्रवेश गने,  

(ङ) अन्र्वामर्ाम मलइने पदको सब ै उम्र्ेदवािहरूलाई सोधिन े प्रश्नको स्र्ि सर्ान 
गने,  

(च) अन्र्वामर्ाम समर्नर्का कुन ै एक सदस्यले प्रश्न सोध्दा त्यसको िवाफ बािे 
अन्य सदस्यले सरे्र् ध्यान ददएि सनु्ने,  

(छ) अन्र्वामर्ाम समर्नर्का अध्यिल ेअन्र्वामर्ाम कायमक्रर्को सर्ग्र र्लू्याङ्कन गिी 
आवश्यक भएर्ा प्रकक्रया सम्बन्िर्ा सझुाव गने,  

(ि) अन्र्वामर्ामर्ा पणूमर्ः र्ौमलक, वस्र्गुर् प्रश्न गिी पवूामग्रह िदहर् र्विल े
र्लू्यांकन गने,  

(झ) अन्र्वामर्ाम अवधिभि सब ैसलंग्न सदस्यहरूको ध्यान अन्र्वामर्ामर् ैकेजन्िर् गने, 

अन्र्वामर्ाम अवधिभि अन्र्वामर्ामकर्ामले पत्रत्रका वा पसु्र्क पढ्ने िस्र्ा कुन ै
असान्दमभमक कायम नगने,  

(ञ) अन्र्वामर्ामर्ा भए गिेका पिहरूबािे अन्र्वामर्ाम पश्चार् ् पनन चचाम, परिचचाम 
नगने, ि 
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(ट) अन्र्वामर्ाम समर्नर्का अध्यिल े अन्र्वामर्ाम समर्नर्का अन्य सदस्यहरूको 
सहर्नर्र्ा उम्र्देवािलाई िन्यवाद ददई अन्र्वामर्ाम सककएको सकेंर् गने ।  

३.९ज. अधिर् वा िुट अन्र्वामर्ाम मलन सककनेः (१) मलखखर् वा प्रयोगात्र्क पिीिाको 
प्रकामशर् ननर्िार्ा सर्ावेश भएको कुन ै उम्र्देवािले र्नामसव कािण िनाई 
अन्र्वामर्ामको लाधग र्ोककएको मर्नर्भन्दा अगाडड न ैअन्र्वामर्ाम मलई ददन सोको कािण 
उल्लेख गिी ननवेदन ददएर्ा ि ननवेदनको व्यहोिा र्नामसव देखखएर्ा पदपनूर् म 
समर्नर्ल ेत्यस्र्ो व्यजक्र्को लाधग अधग्रर् अन्र्वामर्ाम मलने व्यवस्था गनम सक्नेछ ।   

  (२) कुन ै उम्र्ेदवािले देहायको अवस्था पिी अन्र्वामर्ामको लाधग 
प्राधिकिणबाट ननिामिण भएको मर्नर् ि सर्यर्ा उपजस्थर् हुन नसकेर्ा सोको प्रर्ाण 
सदहर् अन्र्वामर्ामका लाधग र्ोककएको मर्नर्ल ेककरिया बस्न ुपिेको हकर्ा पन्र ददन ि 
अन्य अवस्थाको हकर्ा सार् ददनमभत्र ननवेदन ददएर्ा पदपनूर् म समर्नर्ल े ननवेदनको 
व्यहोिा र्नामसव देखेर्ा छुट अन्र्वामर्ाम मलने व्यवस्था गनम सक्नेछ M– 

(क)  काब ुबादहिको परिजस्थनर् पिेर्ा,  
(ख) प्राधिकिण वा सिकािी कार्को कािणबाट उपजस्थर् हुन नसकेर्ा,  
(ग)  ककरिया बस्न ुपिेर्ा,  
(घ)  सतु्केिी भएर्ा,  
(ङ)  अन्र्वामर्ामर्ा उपजस्थर् हुन नसक्ने गिी आकजस्र्क त्रबिार्ी भएर्ा ।  

 (३) उपननयर् (१) ि (२) र्ा िुनसकैु कुिा लेखखएको भए र्ापनन 
प्रयोगात्र्क पिीिा वा अन्र्वामर्ाम पवूमका अन्य पिीिार्ा अनपुजस्थर् िहेको 
उम्र्ेदवािलाई अन्र्वामर्ामर्ा सर्ावेश गिाइने छैन । 
 (४) अधग्रर् र्था छुट अन्र्वामर्ामर्ा सर्ावेश हुने उम्र्ेदवािले प्राधिकिणल े
ननिामिण गिे बर्ोजिर्को दस्र्िु बझुाउन ुपनेछ ।  

 (५) अन्र्वामर्ाम हुने ददन प्राधिकिण ले खटाएको कर्मचािील े उम्र्देवािबाट 
पेश भएको प्रर्ाखणर् कागिार्को सक्कल प्रनर्साँग मभडाउन ेि प्रवेश–पत्र िााँच गिी 
हाजिि सरे्र् गिाउन ुपनेछ । 
 (६) प्राधिकिणको सेवार्ा प्रवेश पाउने उद्देश्यल े शकै्षिक योग्यर्ा, उर्ेि, 

नागरिकर्ा, अनभुव आदद ढांटेको पाइएर्ा त्यस्र्ो उम्र्ेदवािलाई अन्र्वामर्ामर्ा सर्ावेश 
गिाइने छैन ि ननिको दिखास्र् िद्द गरिनेछ ।” 

३.९झ. योग्यर्ाक्रर् र््ा मसफारिशः (१) पिीिाको सम्पणूम प्रकक्रया सर्ाप्र् भएको सार् 
ददनमभत्र ि कुन ैउम्र्ेदवाि अन्र्वामर्ामर्ा अनपुजस्थर् भएर्ा पिीिाको सम्पणूम प्रकक्रया 
सर्ाप्र् भएको पन्र ददन पनछ सार् ददनमभत्र देहायर्ा उजल्लखखर् अङ्क िोडी 
पदपनूर् म समर्नर्ल ेअजन्र्र् ननर्िा प्रकाशनका लाधग योग्यर्ाक्रर् सचूी र्याि गनुम 
पनेछ M– 

(क) मलखखर् पिीिाको कूल प्राप्र्ाङ्क,  

(ख) प्रयोगात्र्क र्था सो बाहेक अन्य पिीिा हुनेर्ा त्यस्र्ा पिीिार्ा प्राप्र् 
गिेको अङ्क, ि 

(ग) अन्र्वामर्ामको और्र् अङ्क ।  

 (२) योग्यर्ाक्रर् सचूी र्याि गनमको लाधग उम्र्ेदवािले प्राप्र् गिेको अङ्क 
र्ामलकाको मसलबन्दी खार् खोल्दा सोको र्चुलु्का गिी मर्नर् ि सर्य सरे्र् उल्लेख गिी 
पदपनूर् म समर्नर्का सदस्यहरुको िोहविर्ा र्ात्र खोल्न ुपनेछ ।  
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(३) उपननयर् (१) बर्ोजिर् योग्यर्ाक्रर्को सचूी र्याि गदाम उम्र्ेदवािहरूको कूल 
प्राप्र्ाङ्क बिाबि भएर्ा देहायका आिािर्ा योग्यर्ाक्रर् कायर् गनुम पनेछ M– 

(क) मलखखर् पिीिा हुनेर्ा मलखखर् पिीिाको प्राप्र्ाङ्कका आिािर्ा,  
(ख) मलखखर् पिीिा ि प्रयोगात्र्क पिीिा हुनेर्ा खण्ड (क)बर्ोजिर् 

योग्यर्ाक्रर् नछुदट्टएर्ा प्रयोगात्र्क पिीिाको प्राप्र्ाङ्कका आिािर्ा,  
(ग) खण्ड (ख) बर्ोजिर् पनन उम्र्देवािको योग्यर्ाक्रर् नछुदट्टएर्ा 

अन्र्वामर्ामको प्राप्र्ाङ्कका आिािर्ा,  
(घ) खण्ड (ग) बर्ोजिर् पनन उम्र्देवािको योग्यर्ाक्रर् नछुदट्टएर्ा 

सम्वजन्िर् पदको सेवा प्रवेशको लाधग र्ोककएको न्यनूर्र् शकै्षिक 
योग्यर्ाको प्राप्र्ाङ्कको प्रनर्शर्को आिािर्ा,  

(ङ) खण्ड (घ) बर्ोजिर् पनन उम्र्ेदवािहरूको योग्यर्ाक्रर् नछुदट्टएर्ा 
ववज्ञापन गरिएको पदभन्दा एक र्ह र्नुनको पदर्ा बहाल िहेको 
व्यहोिा दिखास्र् फािार्र्ा उल्लखे गिेको भए त्यस्र्ो पदको 
िेष्ठर्ाका आिािर्ा,  

(च) खण्ड (ङ) बर्ोजिर् पनन उम्र्ेदवािहरूको योग्यर्ाक्रर् नछुदट्टएर्ा 
उर्ेिको ज्येष्ठर्ाका आिािर्ा ।  

 (४) योग्यर्ाक्रर्को सचूी प्रकाशन गदाम पदहलो ववज्ञापन ि ववज्ञापन मभत्रको 
सर्ावेशी सर्हूको क्रर्ानसुाि योग्यर्ाक्रर् सचूी पदहल ेप्रकाशन गनुम पनेछ ।  

  र्ि पदहल े प्रकामशर् ववज्ञापन वा ववज्ञापन मभत्रको सर्ावेशी सर्हूको 
क्रर्ानसुािको अङ्क पिूा भइसकेको िहेनछ भने क्रर्शः सो क्रर् पनछको अङ्क पगेुका 
ववज्ञापनहरू वा ववज्ञापन मभत्रको सर्ावेशी सर्हूको क्रर्ानसुािको योग्यर्ाक्रर् सचूी प्रकाशन 
गनम बािा पनेछैन ।  

 (५) उपननयर् (४) को प्रनर्वन्िात्र्क वाक्यांशर्ा िुनसकैु कुिा लेखखएको 
भएर्ापनन कुन ै उम्र्ेदवाि सर्ान र्हका एक भन्दा बढी ववज्ञापनर्ा मलखखर् पिीिाबाट 
उत्र्ीणम भएकोर्ा पनछल्लो क्रर्र्ा िहेको ववज्ञापनको अङ्क पिूा भएर्ापनन पदहले अन्र्वामर्ाम 
सम्पन्न भएको ववज्ञापनको योग्यर्ाक्रर् प्रकामशर् नभएसम्र् त्यस्र्ो ववज्ञापनको योग्यर्ाक्रर् 
प्रकाशन गरिने छैन ।  

 (६) उपननयर् (४) बर्ोजिर् योग्यर्ाक्रर्को सचूी प्रकाशन गदाम एउटै 
पिीिाको र्ाध्यर्बाट मसफारिस हुने खुला र्था सर्ावेशी सर्हूका उम्र्ेदवािले प्राप्र् गिेको 
कूल अङ्कको आिािर्ा एकर्षु्ट योग्यर्ाक्रर् सचूी सरे्र् र्याि गिी प्रकाशन गनुम पनेछ । 

 (७) अजन्र्र् ननर्िा प्रकाशन गदाम सर्ानस्र्िको एकभन्दा बढी पदको 
पिीिार्ा उत्र्ीणम हुने उम्र्देवािलाई दोहोिो नपने गिी पदहले ननर्िा प्रकाशन हुने एक पदर्ा 
र्ात्र सर्ावेश गरिनेछ । 
३.९ञ. प्रर्ीिा सचूीःननयजुक्र्का लाधग योग्यर्ाक्रर् प्रकाशन गदाम रिक्र् पदको अनपुार्र्ा 

यथासभंव पच्चीस प्रनर्शर् वा कम्र्ीर्ा दईु िनासम्र् उम्र्ेदवािको नार् योग्यर्ाक्रर् 
अनसुाि बकैजल्पक उम्र्देवािको रुपर्ा प्रर्ीिा सचूीर्ा सर्ावेश गिी प्रकाशन 
गनुमपनेछ। यस्र्ो सधूचको म्याद सचूना प्रकामशर् भएको मर्नर्ल ेएक बर्मसम्र् र्ात्र 
िहनेछ । 
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 र्ि पदपनूर् म समर्नर्ल ेआवश्यक ठानेर्ा अन्र्वामर्ामर्ा सजम्र्मलर् भएका थप केदह वा 
सब ैउम्र्ेदवािलाई प्रर्ीिा सचूीर्ा िातन बािा पनेछैन । 

३.९ट गोप्य िहनेः प्राधिकिणको पदपनूर् मका लाधग मलईमएको पिीिासाँग सम्वजन्िर् सब ै
अमभलेख गोप्य िहनेछ । 

 

१3. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ३.१० र्ा सशंोिनः ननयर् ३.१० को सट्टा देहायको ननयर् ३.१० 
िाखखएको छ M– 

“१२. पाठ्यक्रर्ः (१) रिक्र् पदपनूर् मको लाधग आयोगले मलने मलखखर् पिीिाको पाठ्यक्रर्, 

पिीिण ववधि ि र्र् ् सम्बन्िी अन्य व्यवस्था पदपनूर् म समर्नर्ले ननिामिण गिी 
सावमिननक गनुमपनेछ। 

 (२) उपननयर् (१) बर्ोजिर् मलखखर् पिीिाको पाठ्यक्रर्, अङ्कभाि, उत्र्ीणामङ्क ि 
र्र् ्सम्बन्िी अन्य व्यवस्था ननिामिण गदाम आयोगसाँग सर्न्वय गिी गनुम पनेछ । 
 (३) उपननयर् (१) बर्ोजिर् पाठ्यक्रर् ननिामिण गदाम आवश्यकर्ा अनसुाि 
सम्बजन्िर् पदको कायम ववविण ि शकै्षिक योग्यर्ा सरे्र्लाई आिाि मलई पाठ्यक्रर् लाग ू
हुने मर्नर्, प्रत्येक ववर्यको पणूामङ्क, उत्र्ीणामङ्क, पिीिा प्रणाली, पिीिाको र्ाध्यर् (भार्ा), 

प्रश्नको अङ्कभाि ि पिीिाको सर्य सरे्र्का ववर्यहरु सर्ावेश गनुम पनेछ । 
 (४) मलखखर् पिीिाको पणूामङ्क एकसय भएर्ा त्यसको अन्र्वामर्ाम वा प्रयोगात्र्क 
पिीिाको अङ्कभाि बीस कायर् गनुम पने ि यसपनछ मलखखर् पिीिाको पणूामङ्कर्ा थप हुने 
प्रत्येक एकसय पणूामङ्क मभत्रको अङ्कभािर्ा दश अङ्कका दिल ेथप गनुमपनेछ ।” 

 

१4. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ४.२ र्ा सशंोिनः ननयर् ४.२ को उपननयर् (२) पनछ देहायका 
उपननयर् (३), (४) ि (५) थप गरिएका छन ्M 

“ (३) पदपनूर् म समर्नर्ल ेननयजुक्र्का लाधग मसफारिश गिेको पद कुन ैकािणले रिक्र् नभएर्ा 
सो पद रिक्र् नहुन्िेलसम्र्का लाधग ननिलाई ननयजुक्र् ददनका लाधग स्वर्ः नयााँ 
पद मसिमना हुनेछ । उक्र् पद रिक्र् भएपनछ सो नयााँ पद स्वर्ः खािेि भएको 
र्ानननेछ । 

(४) खुल्ला प्रनर्स्पिामद्वािा ननयजुक्र् हुने कर्मचािीको हकर्ा हाजिि भएको मर्नर् देखख, 

आन्र्रिक प्रनर्स्पिामद्वािा वढुवा हुने कर्मचािीको हकर्ा वढुवा ननयजुक्र् सम्वन्िी 
ननणमय मर्नर् देखख ि कायम िर्र्ाको आिािर्ा वढुवा हुने कर्मचािीको हकर्ा वढुवा 
ननयजुक्र् ववरुद्ध उिूिी पिेको भए सो सचूनाको बढुवा वाहेक वढुवा ननर्िा प्रकाशन 
भएको मर्नर्ल ेछत्र्ीसौं ददनदेखख ज्येष्ठर्ा गणना गरिनेछ । 

(५) नयााँ ननयजुक्र् वा बढुवा ननयजुक्र् भई पदस्थापन गरिएका कर्मचािीहरुल ेसम्बजन्िर् 
कायामलयर्ा दईु वर्मसम्र् अननवायम सेवा गिेपनछ र्ात्र अन्य कायामलयर्ा सरुवा गनम 
सककनेछ ।” 

 र्ि अशक्र् वविार्ी भई वा दिबन्दी सदहर् सरुवा गनुम पिेर्ा सो अगाव ैसरुवा गनम 
यो उपननयर्ले वािा पगेुको र्ाननने छैन ।” 

 

१5. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ४.३ र्ा सशंोिनः ननयर् ४.३ को प्रनर्बन्िात्र्क वाक्यांशको सट्टा 
देहायको प्रनर्बन्िात्र्क वाक्यांश िाखखएको छ M– 
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 “र्ि प्राधिकिणर्ा स्थायी सेवा गरििहेका कर्मचािील ेखुला र्फम को पिीिाबाट सहायक र्हबाट 
अधिकृर् र्हर्ा छनौट भइ ननयजुक्र्को लाधग मसफारिश भएर्ा बाहेक अन्यले त्यस्र्ो 
ननिोधगर्ाको प्रर्ाणपत्र पेश गनुमपने छैन ।”  

 

१6. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ४.४ र्ा सशंोिनः ननयर् ४.४ को सट्टा देहायको ननयर् ४.४ 
िाखखएको छ M– 

“४.४ प्रनर्िा सचूीर्ा िहेको बकैल्ल्पक उम्र्देवािलाई ननयलु्तर् ददनेः (१) ननयजुक्र्का लाधग 
मसफारिश भएको उम्र्देवािले ननयर् ४.२ बर्ोजिर् ददएको ननयजुक्र्को सचूना 
नबझुेर्ा वा सचूना कफर्ाम आएर्ा वा सचूना बझुेि पनन सो सचूना पाएको वा बझुेको 
र्ीस ददन मभत्र उम्र्देवािले ननयजुक्र् पत्र मलन नआएर्ा वा ननयजुक्र् पत्र मलई पन्र 
ददनमभत्र हाजिि नभएर्ा ननयजुक्र् मलन आउन ु वा हाजिि हुन िान ु भनी पन्र 
ददनको म्याद ददई कुन ैिाजष्ियस्र्िको दैननक पत्रत्रका ि प्राधिकिणको वेभ साईटर्ा 
सावमिननक सचूना प्रकाशन गनुम पनेछ ।  

  (२) उपननयर् (१) बर्ोजिर्को म्याद मभत्र सरे्र् ननयजुक्र् बझु्न नआएर्ा 
वा हाजिि नभएर्ा त्यस्र्ा उम्र्ेदवािको नार् योग्यर्ाक्रर् सचूीबाट हटाई ननिको 
सट्टा प्रर्ीिा सचूीर्ा िहेका बकैजल्पक उम्र्ेदवािलाई योग्यर्ाक्रर् अनसुाि ननयजुक्र् 
ददन पदपनूर् म समर्नर्ल ेमसफारिस गनुम पनेछ । 

  (३) ननयजुक्र्का लाधग मसफारिस गरिएका उम्र्ेदवािल े ननयजुक्र् नमलने 
मलखखर् सहर्नर् व्यक्र् गिी सो ब्यहोिाको ननवेदन पेश गिी एकिना अधिकृर् 
कर्मचािीको िोहबिर्ा ननि उम्र्देवािले सो ब्यहोिा सनाखर् गिेर्ा ननिको नार् 
योग्यर्ाक्रर् सचूीबाट हटाई प्रनर्िा सचूीर्ा िहेका बकैजल्पक उम्र्ेदवािलाई 
योग्यर्ाक्रर् अनसुाि ननयजुक्र् ददन पदपनूर् म समर्नर्ल ेमसफारिस गनुम पनेछ । 

  (४) खुला ि आन्र्रिक प्रनर्योधगर्ाबाट ननयजुक्र्का लाधग मसफारिस गरिएको 
पद त्यसिी मसफारिस भएको मर्नर्ल े एकबर्म मभत्र उपननयर् (१),(२)ि (३) का 
अवस्था लगायर् अन्य िुनसकैु कािणबाट पनन रिक्र् हुन आएर्ा बकैजल्पक 
उम्र्ेदवािलाई ननयजुक्र् ददन ुपनेछ ।” 

 

१७. र्लू ननयर्ावलीर्ा ननयर् ५.२क. ि ५.२ख. ्पः  ननयर् ५.२ पनछ देहायका ननयर् 
५.२क. ि ५.२ख. थप गरिएको छ M 

“५.२क. कायम सम्पादन सम्झौर्ा सम्बन्िी व्यवस््ाM (१) कुन ै कर्मचािीलाई ववभागीय 
प्रर्खु, आयोिना प्रर्खु, ववभाग वा र्हाशाखा प्रर्खु वा कायामलय प्रर्खुर्ा पदस्थापन 
गदाम, सरुवा गदाम वा ननजश्चर् अवधिको लाधग आयोिनार्ा कािर्ा खटाउाँ दा त्यस्र्ो 
पदर्ा िही गने कायमहरुको प्रशासकीय, व्यवस्थापकीय र्था प्राववधिक कायम प्रकृनर् 
अनसुाि कायमववविणको अिीनर्ा िही सम्बजन्िर् पदाधिकािीसाँग देहाय बर्ोजिर्का 
पदाधिकािीहरुले कायम सम्पादन सम्झौर्ा गनुमपनेछ M– 

(क) ववभागीय प्रर्खुको हकर्ा ववभागीय प्रर्खु ि र्हाननदेशक बीचर्ा, 
(ख) आयोिना प्रर्खुको हकर्ा र्हाननदेशक अन्र्गमर्को आयोिना भएर्ा 

आयोिना प्रर्खु ि र्हाननदेशक बीचर्ा, ननदेशनालय/ववभागीय प्रर्खु 
अन्र्गमर्को आयोिना भएर्ा सम्बजन्िर् आयोिना प्रर्खु ि 
ननदेशनालय/ववभागीय प्रर्खु बीचर्ा र्था कायामलय अन्र्गमर्को 



15 
 

आयोिना भएर्ा सम्बजन्िर् आयोिना प्रर्खु ि कायामलय प्रर्खु 
बीचर्ा, 

(ग) ननदेशनालय अन्र्गमर्का ववभाग/र्हाशाखा प्रर्खुको हकर्ा सम्बजन्िर् 
ववभाग/र्हाशाखा प्रर्खु ि ननदेशनालय प्रर्खु बीचर्ा, 

(घ)  ववभाग अन्र्गमर् र्हाशाखाको हकर्ा र्हाशाखा प्रर्खु ि ववभागीय 
प्रर्खु  बीचर्ा, 

(ङ) कायामलय प्रर्खुको हकर्ा कायामलय प्रर्खु ि ननदेशनालय प्रर्खु 
बीचर्ा, 

(२) उपननयर् (१) बर्ोजिर्को कायम सम्पादन सम्झौर्ार्ा देहाय बर्ोजिर्का कुिाहरु 
खुलाइएको हुनपुनेछ M– 

(क) ननदेशनालय/ववभाग/र्हाशाखा वा आयोिना वा कायामलयको लक्ष्य, 

(ख) लक्ष्य हामसल गनमको लाधग आवश्यक पने बिटे, िनशजक्र् ि अन्य 
सािन िोर्, 

(ग) लक्ष्य हामसल गने सर्य सीर्ा, 
(घ) प्राप्र् हुनपुने ननर्िा वा अपेक्षिर् उपलजब्ि, 

(ङ) कायम सम्पादन र्लू्याङ्कनको सचूकाङ्क, 

(च) कायम सम्पादन सम्झौर्ा िद्द गनम सककने अवस्थाहरु, 

(छ) कायम सम्पादन सम्झौर्ा कायामन्वयनको लाधग आवश्यक अधिकािहरु, 

(ि) कायम सम्पादन सम्झौर्ाका शर्महरु, 

(झ) अन्य आवश्यक कुिाहरु । 
(३) कायम सम्पादन सम्झौर्ा अनसुािको कायम भए नभएको बािेर्ा र्हाननदेशक ि 

सम्बजन्िर् ननदेशनालय प्रर्खु र्था ववभागीय प्रर्खुहरुले ननयमर्र् रुपर्ा अनगुर्न 
गनुमपनेछ । 

(४) काब ु बादहिको परिजस्थनर् पिेर्ा बाहेक कायम सम्पादन सम्झौर्ा बर्ोजिर् 
सन्र्ोर्िनक रुपर्ा कायम सम्पन्न गनम नसकेका त्यस्र्ो ववभागीय प्रर्खु, र्हाशाखा 
प्रर्खु वा आयोिना प्रर्खु वा कायामलय प्रर्खुलाई दईु वर्मसम्र् त्यस्र्ो प्रर्खु पदको 
जिम्र्ेवािी नददन ेगिी व्यवस्था गनम सककनेछ ।  

(५) कायम सम्पादन सम्झौर्ालाई व्यवजस्थर् गनम प्राधिकिणले आवश्यकर्ानसुाि ननदेमशका 
बनाई िािी गनम सक्नेछ ।  

५.२ख. सरुवा हुने कर्मचािीले प्रनर्वेदन बझुाउनपुनेM 

(१) कुन ैकायामलय, ववभाग ि ननदेशनालय प्रर्खु अको कायामलय, ववभाग ि ननदेशनालयर्ा 
सरुवा हुाँदा ननिले आफ्नो जिम्र्ाको कायम सम्पादन र्लू्याङ्कन फािार्हरु, लेखा, बेरुि ु
फछ्र्यौट ि बााँकीको ववविण, गोप्य कागिार्हरु, पेश्कीको जस्थनर् ि कायामलयको 
फछ्र्यौट गनम बााँकी कायमहरुको प्राथमर्कर्ा स्पष्ट देखखने गिी ववविण र्याि गिी 
हालवालालाई वा ननि नभए ननकटर्र् ज्येष्ठ कर्मचािीलाई बझुाउनपुनेछ । 

(२) कायामलय, ववभाग ि ननदेशनालय प्रर्खु बाहेकका अन्य कर्मचािीको सरुवा हुाँदा ननिले 
आफ्नो जिम्र्ार्ा िहेको बााँकी वक्यौर्ा, कायमिर् स्थानको फछ्र्यौट गनम बााँकी 
कायमहरुको प्राथमर्कर्ा स्पष्ट देखखने ववविण ि आफ्नो कायम ववविण अनसुािको कार् 
सम्बन्िी ववविण र्याि गिी कायामलय, ववभाग ि ननदेशनालय प्रर्खुले र्ोकेको 
कर्मचािीलाई बझुाउनपुनेछ । 
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1८. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ५.३ र्ा सशंोिनः ननयर् ५.३ को उपननयर् (१) पनछ देहायको 
उपननयर् (१क) थप गरिएको छः– 

 “(१क) नयााँ ननयजुक्र् वा वढुवा भई प्रथर् पटक पदस्थापना भएका कर्मचािीहरुलाई 
ननयर् ४.2 को उपननयर् (5) को अवधिभि अको कायामलयर्ा कार्काि गने गिी 
काि खटाउन पाइने छैन ।” 

 

१९. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ६.१ र्ा सशंोिनः ननयर् ६.१ र्ा िहेका कायम िर्र्ाको र्लू्यांकन 
र्था  “आन्र्रिक प्रनर्योधगर्ात्र्क पिीिा सचंालन गिी” भन्ने शब्दहरु खझककएका छन ्। 

 

२०. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ६.३ र्ा सशंोिनः ननयर् ६.३ को,– 

(१)  उपननयर् (१) र्ा िहेका एकर्ह र्नुनको पदर्ा “र्ीन बर्म स्थायी सेवा अवधि” भन्ने 
शब्दहरुको सट्टा “एकर्ह र्नुनको पदर्ा सहायकस्र्िबाट अधिकृर् स्र्िर्ा ि 
अधिकृर्स्र्िबाट अधिकृर्स्र्िर्ा बढुवाको लाधग चाि बर्म र्था सहायकस्र्िबाट 
सहायकस्र्िर्ा बढुवाको लाधग र्ीन बर्म” भन्ने शब्दहरु िाखखएका छन ्। 

(२)  उपननयर् (३), (३क.), (३ख.), (४), (५) ि (६) खझककएका छन ्। 
 

२१. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ६.४ र्ा सशंोिनः ननयर् ६.४ को देहाय (ग) पनछ देहायका 
(घ) ि (ङ) थप गरिएका छन ्M– 

“(घ) नमसहर् पाएकोर्ा सो पाएको मर्नर्ल ेएकबर्म सम्र्, 

 (ङ) फौिदािी अमभयोगर्ा पपूमिका ननमर्त्र् थुनार्ा िहेको भए सो अवधिभि ।” 

 

२२. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ६.५ र्ा सशंोिनः ननयर् ६.५ को सट्टा देहायको ननयर् ६.५ 
िाखखएको छ M– 

“६.५ कायमिर्र्ाको र्लू्याङ्कनः ननयर् ६.१ वर्ोजिर् कायमिर्र्ाको र्लू्यांङ्कनको 
आिािर्ा बढुवा गदाम कर्मचािीको कायमिर्र्ाको र्लू्यांङ्कन गने आिाि ि सो वापर् 
पाउने अधिकर्र् अङ्क देहाय वर्ोजिर् हुनेछः– 

(क) कायम सम्पादन र्लू्यांङ्कन वापर्     –

चालीस अङ्क  

(ख) िेष्ठर्ा वापर्        –र्ीस 
अङ्क 

(ग) भौगोमलक िेत्रर्ा कार् गिे वापर्     –पन्र अङ्क  

(घ) शकै्षिक योग्यर्ा वापर्      –बाह्र 
अङ्क   

(ङ)  र्ालीर् वापर्       –र्ीन अङ्क  

 िम्र्ा       एकसय अङ्क 

 

२३. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ६.५(क) र्ा सशंोिनः ननयर् ६.५(क) को सट्टा देहायको ननयर् 
६.५(क) िाखखएको छ M– 
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“६.५क. कायम सम्पादन र्लू्याङ्कनः (१) प्राधिकिणका कर्मचािीको कायम सम्पादनको 
र्लू्याङ्कन फािार् भदाम अनसुचूी–११ र्ा उल्लेखखर् ढााँचा ि ननदेशनका आिािर्ा भनुम पनेछ 
। 
  (२)  कायम सम्पादन र्लू्याङ्कन प्रयोिनको लाधग अङ्क गणना गदाम 
बढुवाको लाधग सम्भाव्य उर्ेदवाि हुन िनर् वर्मको सेवा अवधि आवश्यक पने हो पनछल्लो 
त्यनर् वर्मको कायम सम्पादन र्लू्याङ्कन अङ्कको और्र्बाट दहसाव गरिनेछ । 
  (३)  कायमसम्पादनको र्लू्याङ्कन गदाम ननयर् ६.५ख. को अिीनर्ा िही 
सपुरिवेिकले बढीर्ा पच्चीस अङ्क, पनुिावलोकनकर्ामले बढीर्ा दश अङ्क ि पनुिावलोकन 
समर्नर्ले बढीर्ा पााँच अङ्क ददन सक्नछे । 
  (४)  कायमसम्पादन र्लू्याङ्कन गदाम र्हाननदेशकको हकर्ा र्न्त्रालयको 
सधचव सपुरिवेिक ि पनुिावलोकनकर्ाम दवु ैहुनेछ । ननिको कायमसम्पादनको पनुिावलोकनका 
लाधग समर्नर्को अध्यि ि पनुिावलोकनकर्ाम सदस्य िहेको पनुिावलोकन समर्नर् िहनेछ । 
अन्य कर्मचािीको हकर्ा एक र्ह र्ाधथको सम्बजन्िर् ननकटर्र् अधिकृर् कर्मचािीले 
सपुरिवेिक ि सपुरिवेिक भन्दा एक र्ह र्ाधथको सम्बजन्िर् ननकटर्र् अधिकृर् कर्मचािील े
पनुिावलोकनकर्ाम भई कायमसम्पादनको र्लू्याङ्कन कायम गनेछ । र्ि र्हाननदेशक सपुरिवेिक 
भएको अवस्थार्ा सपुरिविेक ि पनुिावलोकनकर्ाम दवुकैो हैमसयर्ले र्लू्याङ्कन  गनेछ ।   

  (५)  बाह्रौं र्हको अधिकृर् कर्मचािीको कायम सम्पादनको र्लू्यांकनको 
सपुरिवेिक, पनुिावलोकनकर्ाम ि पनुिावलोकन समर्नर्को कार् र्हाननदेशकले गनेछ । 
  (६)  ववभागका प्रर्खुको कायमसम्पादन र्लू्याङ्कनको सपुरिवेिकर्ा 
र्हाननदेशकले र्ोकेको उपर्हाननदेशक, पनुिावलोकनकर्ामर्ा र्हाननदेशक ि पनुिावलोकन 
समर्नर्र्ा सम्वजन्िर् सपुरिवेिक ि र्हाननदेशक िहनेछ । कायर् र्कुायर् र्कुिि भएको 
अवस्थार्ा यस्र्ो कर्मचािी कायर् र्कुायर् र्कुिि भएको पदको सर्ान पदको सपुरिवेिक 
हुन सक्नेछैन। 
  (७)  उपननयर् (५) ि (६) बाहेक प्राधिकिणका केन्िीय कायामलयका 
अन्य कर्मचािीहरुको हकर्ा सम्बजन्िर् सपुरिवेिक, सम्बजन्िर् पनुिावलोकनकर्ाम ि 
र्हाननदेशक वा ननिले र्ोकेको पदाधिकािी सर्ेर् र्ीन िना सदस्यहरु िहेको एक 
पनुिावलोकन समर्नर् िहनेछ । प्राधिकिणको केन्िीय कायामलय भन्दा बाहेकका अन्यत्रका 
कायामलयका कर्मचािीको लाधग र्हाननदेशकले र्ोकेको पनुिावलोकनकर्ाम हुने र्हको अधिकृर् 
अध्यि ि र्हाननदेशकले र्ोकेको अन्य दईु िना अधिकृर् सदस्य िहेको पनुिावलोकन 
समर्नर् हुनेछ । कुन ैकर्मचािीको सर्ान र्हको अधिकृर् सपुरिवेिक, पनुिावलोकनकर्ाम वा 
पनुिावलोकन समर्नर्र्ा िहन सक्ने छैन । 
  (८) प्रत्येक कर्मचािीले आधथमक वर्म सर्ाप्र् भएपनछ िावण सार् गर् ेमभत्र 
आफूले गर् वर्म भरिर्ा सम्पादन गिेको र्तुय र्तुय कार्को ववविणहरु भिी दईु प्रनर् कायम 
सम्पादन र्लू्याङ्कन फािार् भिी प्राधिकिण वा प्राधिकिणको सम्बजन्िर् कायामलयर्ा दर्ाम 
गिाई आफ्नो सपुरिवेिक सर्ि पेश गनुमपनेछ । 
  (९) उपननयर् (८) बर्ोजिर् दर्ाम भ ै आफू सर्ि प्राप्र् भएको 
कायमसम्पादन र्लू्याङ्कन फािार् सपुिीवेिकले िावण र्सान्र्मभत्र र्लू्याङ्कन गिी 
पनुिावलोकनकर्ाम सर्ि पशे गिी सक्न ुपनेछ ।  

  (१०) पनुिावलोकनकर्ामले आफू सर्ि प्राप्र् भएको कायमसम्पादन र्लू्याङ्कन 
फािार् पन्र ददन मभत्र र्लू्याङ्कन गिी पनुिावलोकन समर्नर् सर्ि पशे गनुमपनेछ । 
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पनुिावलोकन समर्नर्ल ेआफू सर्ि प्राप्र् हुन आएका कायम सम्पादन र्लू्याङ्कन फािार्र्ा 
भाि र्सान्र् मभत्र र्लू्याङ्कन गिी सक्नपुनेछ । 
  (११) उपननयर् (१०) बर्ोजिर् कायम सम्पादन र्लू्याङ्कन फािार्को 
र्लू्याङ्कन सम्पन्न भईसकेपनछ पनुिावलोकन समर्नर्का सदस्यहरूल ेमसलवन्दी खार्को वन्द 
वन्दर्ा दस्र्खर् गिी प्रर्ाखणर् गिी एक प्रनर् प्रशासन शाखार्ा ि एक प्रनर् पदपनूर् म 
समर्नर्र्ा कानर् मक र्सान्र् मभत्र आई पगु्ने गिी पठाउन ुपनेछ । 
  (१२) उपननयर् (११) बर्ोजिर् पदपनूर् म समर्नर्र्ा प्राप्र् भएको पन्र ददन 
मभत्र प्राप्र् मसलवन्दी खार्हरुलाई एकर्षु्ट खार्बन्दी गिी पदपनूर् म समर्नर्का सदस्यहरूको 
सरे्र् वन्द वन्दर्ा दस्र्खर् गिी गिाई सिुक्षिर् साथ गोप्य िातन ुपनेछ । 
  (१३) सर्य मभत्र कुन ैकर्मचािीको कायमसम्पादन र्लू्याङ्कन फािार् पेश हुन 
वा दाखखल हुन नआएको कािणले पदपनूर् म समर्नर्ल ेआफ्नो कार् कािवाही िोक्न वाध्य हुने 
छैन ।  

  (१४) कुन ैकर्मचािीले कुन ैवर्मको कायमसम्पादन र्लू्याङ्कन फािार् नभिेर्ा 
त्यस आधथमक वर्मको कायमसम्पादन र्लू्याङ्कन वापर् ननिलाई सो आधथमक वर्मको लाधग कूल 
पणूामङ्कको पचास प्रनर्शर् अङ्क ददईनेछ ।  

  (१५) यस ननयर्र्ा अन्यत्र िुनसकैु कुिा लेखखएको भएर्ापनन कर्मचािील े
सर्यावधि मभत्र आफ्नो कायमसम्पादन र्लू्याङ्कन फािार् दर्ाम गिी सपुिीवेिक सर्ि पशे 
गिेको र्ि सम्बजन्िर् र्लू्याङ्कनकर्ामबाट सर्यावधि मभत्र र्लू्याङ्कन भएको िहेनछ भने 
र्हाननदेशकले उधचर् ि र्नामसव कािण खुलाई बहालवाला र्लू्याङ्कनकर्ामबाट र्लू्याङ्कन 
गिाउन सक्नेछ ।  

  (१६) कर्मचािीको कायमसम्पादन र्लू्याङ्कन गनमको लाधग पनुिावलोकन 
समर्नर्को बठैक िातने जिम्र्ेवािी पनुिावलोकन समर्नर्को अध्यिको हुनेछ ।  

  (१७) कायम सम्पादन र्लू्याङ्कन फािार्को अङ्क गोप्य हुनेछ । 
  (१८) कायम सम्पादन र्लू्याङ्कन फािार् भदाम पणूम ववविण नभने, अङ्क ि 
अििर्ा कूल प्राप्र्ाङ्क उल्लेख नगने, र्ोककएको ठाउाँर्ा र्लू्याङ्कन अङ्क उल्लेख नगने, 

हस्र्ािि नगने, दटपेक्स प्रयोग गने एव ंअनावश्यक केिरे्ट गिी अववश्वसनीय एव ंलापिवाही 
पणूम ढंगबाट कायम सम्पादन र्लू्याङ्कन फािार् भने वा र्लू्याङ्कन गने सम्बजन्िर् कर्मचािी, 
सपुरिवेिक, पनुिावलोकनकर्ाम वा पनुिावलोकन समर्नर्का पदाधिकािीलाई ववभागीय कािवाही 
गरिनेछ। 
  (१९) प्रशासन हेने प्रर्खुले कायम सम्पादन र्लू्याङ्कन फािार् भनमको लाधग 
र्ोककएको सर्य सर्ाप्र् भएको मर्नर्ल ेपन्र ददनमभत्र प्राधिकिणर्ा प्राप्र् हुन आएका ि 
प्राप्र् हुन नआएका कायमसम्पादन फािार्हरु एकीन गिी िातनेव्यवस्था मर्लाउन ुपनेछ। 
  (२०) प्राधिकिणले अध्ययन वा र्ालीर्र्ा पठाएको अवधिको वा ननलम्वन 
भएको अवधिको कायम सम्पादन र्लू्याङ्कन वापर् त्यस्र्ो अध्ययन वा र्ालीर्र्ा िानभुन्दा 
वा ननलम्वनर्ा पनुम भन्दा र्त्काल अनघको वर्मर्ा िनर् अङ्क पाएको छ सोही अनपुार्र्ा न ै
अङ्क गणना गरिनेछ । र्त्काल अनघल्लो बर्मको कायमसम्पादन र्लू्याङ्कन िहेनछ भने 
हाजिि भएपनछ भिेको कायमसम्पादन र्लू्याङ्कनर्ा प्राप्र् गिेको अकंको और्र् अकं गणना 
गरिनेछ । अध्ययन वा र्ालीर्र्ा गएको वा ननलम्वनर्ा िहेको अवधिको कायम सम्पादन 
र्लू्याङ्कन फािार् भनुमपने छैन ।  
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  (२१) असािािण त्रबदा वा गयलकदट्टर्ा बसेको अवधिलाई कटाएि र्ात्र ै
सम्भाव्य उम्र्ेदवािीको दहसाब गरिनेछ ि त्यस्र्ो असािािण त्रबदाको अवधिको कायम 
सम्पादनको र्लू्याङ्कन फािार् भरिनेछैन ।  

  (२२) वावर्मक रूपर्ा गरिने कायम सम्पादन र्लू्यांकन बापर् पन्चानब्ब े
प्रनर्शर्भन्दा बढी वा पचहत्र्ि प्रनर्शर्भन्दा कर् अङ्कप्रदान गिेकोर्ा सोको स्पष्ट कािण 
खुलाउनपुछम । यसिी कािण नखुलाई सो अङ्कप्रदान गने कर्मचािीको कायमसम्पादन 
र्लू्याङ्कन वापर् पाएको एक अङ्क घटाईने छ । 
  (२३) कायमसम्पादन र्लू्याङ्कन फािार्को अङ्क गणना गदाम पिूा एक 
बर्मको अथामर् िावण एक गर् े देखख आर्ाढ र्सान्र्को दहसावले गणना गनुम पनेछ । एक  
आधथमक बर्म नपगेुका कायम सम्पादन र्लू्याङ्कनको अङ्क गणना गरिने छैन । र्ि फिक 
फिक कायामलयर्ा कार् गिेको भए पनन एक आधथमक बर्म पिूा भएका कायम सम्पादन 
र्लू्याङ्कन वापर् अङ्क गणना गरिनेछ । 
  (२४) अदालर्को ननणमयबाट पनुवमहाली हुने कर्मचािीलाई अवकाश अवधिको 
कायम सम्पादन र्लू्याङ्कन वापर् अवकाश हुन ुअनघको वर्मर्ा िनर् अङ्क पाएको छ त्यनर् 
न ैअङ्क ददइनेछ। 
  (२५) असािािण ववदार्ा बसेको कर्मचािीको कायम सम्पादन र्लू्याङ्कनको 
अङ्क गणना गदाम एक आधथमक वर्मर्ा िनर् अवधि असािािण ववदार्ा बसेको हो सो 
अवधिको लाधग ननिको उक्र् आधथमक वर्मको प्राप्र्ाङ्कबाट दार्ासाहील े कट्टा गिी अङ्क 
गणना गरिनेछ।” 

 

२४. र्लू ननयर्ावलीर्ा ननयर् ६.५ख., ६.५ग., ६.५घ., ६.५ङ., ६.५च., ६.५ि. ि ६.५ज. 
्पः ननयर् ६.५क. पनछ देहायका ननयर् ६.५ख., ६.५ग., ६.५घ., ६.५ङ., ६.५च., 

६.५छ. ि ६.५ि. थप गरिएका छन ्। 
 “६.५ख. कायम सम्पादन र्लू्याङ्कन गने आिािहरः (१) प्राधिकिणका कर्मचािीको कायम 

सम्पादन र्लू्याङ्कन गने क्रर्र्ा सपुिीवेिकले देहायको आिािर्ा र्लू्याङ्कन गनुम पनेछ M– 

(क) ववदा स्वीकृर् नगिाई वा ववदाको आवदेन नददई लगार्ाि र्ीस ददन भन्दा 
बढी अनपुजस्थर् भएको कर्मचािीलाई अनर् उत्र्र् स्र्िको अङ्क नददई बढीर्ा 
उत्र्र् स्र्िको अङ्क ददन,े  

(ख) नमसहर् पाएको वा ग्रेड िोक्का वा बढुवा िोक्काको सिाय पाएको कर्मचािीलाई 
सो सिाय पाएको वर्मर्ा कार्को सर्ग्र गणुस्र्ि सम्बन्िी आिािर्ा अनर् 
उत्र्र् स्र्िको अङ्क नददई बढीर्ा उत्र्र् स्र्िको अङ्क ददन,े  

(ग) कुन ैकर्मचािील ेआफूले मलएको पेश्की िकर् काब ुवादहिको परिजस्थनर् पिेको 
भनी प्राधिकिणबाट प्रर्ाखणर् गिाएको अवस्थार्ा बाहेक अरु अवस्थार्ा म्याद 
मभत्र फछमयौट नगिाएको भएर्ा कार्को सर्ग्र गणुस्र्ि सम्बन्िी आिािर्ा 
अनर् उत्र्र् स्र्िको अङ्क नददई बढीर्ा उत्र्र् स्र्िको अङ्क ददने,  

(घ) र्हाननदेशक बाहेकका पदर्ा कायमिर् कर्मचािीले गनुम पने कार्को लक्ष्यको 
पचास प्रनर्शर् पिूा गनम नसक्न े त्यस्र्ो कर्मचािीको र्लू्याङ्कनर्ा कार्को 
सर्ग्र गणुस्र्ि सम्बन्िी आिािर्ा अनर् उत्र्र् स्र्िको अङ्क नददई बढीर्ा 
उत्र्र् स्र्िको अङ्क ददन,े  
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 र्ि त्यसिी र्ोकेको लक्ष्य सम्वजन्िर् कर्मचािीको कािणल ेनभई अन्य कािणल े
पिूा हुन नसकेर्ा अङ्क घटाईने छैन ।  

(ङ) कुन ै कर्मचािील े अनशुासनहीन कार् गिेको प्रर्ाखणर् भएर्ा कार्को सर्ग्र 
गणुस्र्ि सम्बन्िी आिािर्ा अनर् उत्र्र् स्र्िका अङ्क नददई बढीर्ा उत्र्र् 
स्र्िको अङ्क ददने,  

(च) म्याद मभत्र कायम सम्पादन र्लू्याङ्कन फािार् नभने ि म्याद मभत्र कायम 
सम्पादन र्लू्याङ्कन नगने कर्मचािीलाई कार्को सर्ग्र गणुस्र्ि सम्बन्िी 
आिािर्ा अनर् उत्र्र् स्र्िको अङ्क नददई बदढर्ा उत्र्र् स्र्िको अङ्क ददने 
।  

(२)  उपननयर् (१) बर्ोजिर्का कािण ववद्यर्ान हुाँदाहुाँदै सो बर्ोजिर्को 
अङ्क नघटाएको देखखएर्ा त्यस्र्ा र्लू्याङ्कनकर्ामको कायम सम्पादन र्लू्याङ्कनर्ा पाएको 
कूल अङ्कर्ा एक अङ्क घटाईनेछ ।  

(३)  उपननयर् (२) बर्ोजिर् अङ्क घटाउन ु पने भएर्ा सोको स्पष्ट 
कािण उल्लेख गनुमपनेछ। 
 

६.५ग. जेष्ठर्ा वापर्को अङ्कM (१) कर्मचािीलाई िेष्ठर्ा वापर्को अङ्क प्रदान गदाम हाल 
बहाल िहेको र्हर्ा कार् गिेको प्रत्येक वर्मको लाधग र्ीन अकंको दिल ेबढीर्ा र्ीस 
अङ्क प्रदान गरिनेछ।  

 र्ि,  

(क) एक वर्म भन्दा बढी चानचुन र्दहना वा ददनको लाधग दार्ासाहीबाट 
अङ्कददइनेछ,  

(ख) गयल भएको वा असािािण त्रबदा बसेको अवधिको अङ्क ददइने छैन ।  

(२)  प्राधिकिणको प्रशासन शाखाले प्रत्येक वर्म र्हगर् रुपर्ा कायमिर् 
कर्मचािीहरुको िेष्ठर्ाक्रर् अनसुािको नार्ावली सचूी प्रकामशर् गनेछ ।” 

(३)  उपननयर् (१) बर्ोजिर्को कर्मचािीको सेवा अवधि वढुवा प्रयोिनका 
लाधग देहाय बर्ोजिर् गणना गरिनेछ M– 

(क) हाल वहाल िहेको पदर्ा स्थायी सेवा गिेको अवधि (बीचर्ा टुटेको भए 
टुटेको िर्ी कटाई) शर् प्रनर्शर् । 

(ख) सेवार्ा गिेको अस्थायी सवेा अवधि अववजच्छन्न िाखी सर्ान सेवाको सर्ान 
र्हर्ा स्थायी ननयजुक्र् भएर्ा त्यस्र्ो अस्थायी सेवाको कूल अवधिको 
पचहत्र्ि प्रनर्शर्।” 

६.५घ. शकै्षिक योग्यर्ाः कर्मचािीको बढुवाका लाधग शकै्षिक योग्यर्ा वापर् देहाय बर्ोजिर्को 
अङ्क ददइनेछ M– 

(क) बढुवा हुने पदको लाधग आवश्यक पने अनसुचूी–६ र्ा उजल्लखखर् न्यनूर्र् 
शकै्षिक योग्यर्ा वापर् एकर्षु्ट नौ अङ्क । 

(ख) खण्ड (क) बर्ोजिर् शकै्षिक योग्यर्ा भन्दा एक र्ह र्ाधथको सम्बजन्िर् 
ववर्यको कुन ैएक शकै्षिक उपाधि वापर् एकर्षु्ठ र्ीनअङ्क । 
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र्ि, 

इजन्िननयरिङ ववर्यर्ा स्नार्क उपाधि हामसल गिी सेवा प्रवेश गिेका 
इजन्िनीयरिङ सेवाका ववमभन्न सर्हू ि उपसर्हूको खुल्ला, आन्र्रिक प्रनर्योधगर्ा 
ि कायम िर्र्ाको र्लू्याङ्कनको आिािर्ा हुने बढुवाको हकर्ा नागरिक 
उडड्यनसाँग सम्बजन्िर् एमभएसन म्यानेिर्ेन्ट, एयि िान्सपोटम म्यानेिर्ने्ट, 

एमभएशन सेफ्टी, एयि िाकफक म्यानेिर्ेन्ट ि सेफ्टी म्यानेिर्ेण्ट ववर्यर्ा 
स्नार्कोत्र्ि गिेको भएर्ा र्ाधथल्लो र्हको शकै्षिक योग्यर्ा प्राप्र् गिेको र्ानी सो 
बर्ोजिर् र्ाधथल्लो योग्यर्ा वापर्को अङ्क प्रदान गरिनेछ। 

 

६.५ङ. भौगोमलक िेत्रर्ा कार् गिे वापर्को अङ्कः(१)कर्मचािीको बढुवाका लाधग भौगोमलक 
िेत्रर्ा कार् गिे वापर् देहाय बर्ोजिर्को अङ्क ददइनेछ M– 

(क) ‘क’ वगमर्ा कार् गिे वापर् प्रत्येक वर्मको लाधग ३.० (र्ीन) अङ्क 

(ख) ‘ख’ वगमर्ा कार् गिे वापर् प्रत्येक वर्मको लाधग २.५ (दईु दशर्लव 
पााँच) अङ्क 

(ग) ‘ग’ वगमर्ा कार् गिे वापर् प्रत्येक वर्मको लाधग २.० (दईु) अङ्क 

(घ) ‘घ’ वगमर्ा कार् गिे वापर् प्रत्येक वर्मको लाधग १.५ (एक दशर्लव 
पााँच) अङ्क 

(ङ) ‘ङ’ वगमर्ा कार् गिे वापर् प्रत्येक वर्मको लाधग १.० (एक) अङ्क 

  (२)  उपननयर् (१) बर्ोजिर्को भौगोमलक िते्रको वगीकिण अनसुचूी—१० र्ा 
उल्लेख भए बर्ोजिर् हुनेछ । 

  (३) यस ननयर् बर्ोजिर् कुन ैभौगोमलक िेत्रर्ा कार् गिे वापर् सो िेत्रको अङ्क 
प्राप्र् गनम कम्र्ीर्ा दईुसय र्जेत्र्स ददन रुि ु हाजिि हुन ु पनेछ । अन्यथा “ङ” वगमको 
भौगोमलक िेत्रको अङ्क पाउनेछ । सो अवधि भन्दा बढी चानचुन अवधिको दार्ासादहल े
अङ्क ददईनेछ । 
स्पष्टीकिणः यस ननयर्को प्रयोिनका लाधग “रुिु हाजिि” भन्नाल ेहाजिि भएको, सावमिननक 
त्रबदा, ककरिया त्रबदा, प्रसनूर् त्रबदा, भपैिी आउने र्था पवम त्रबदा ि कायमिेत्र मभत्रको काि अवधि 
सर्झ्न ुपछम ि सो बाहेकका त्रबदा, काि र्था भौगोमलक कायमिेत्र बादहिको र्ामलर् अवधिलाई 
रुिु हाजिि र्ाननने छैन । 

  (४) िर्ाना भई सकेपनछ म्याद मभत्र हाजिि नभई ववदा मलएको वा कािर्ा गएको 
अवधिको लाधग “ङ” वगमको अङ्क पाउनेछ । 
 (५) र्ीस कायम ददन वा सो भन्दा बढी अवधिको लाधग वदेैमशक र्ालीर् वा ववदेशर्ा 
कािर्ा वा अध्ययन ववदार्ा िाने कर्मचािील ेउक्र् अवधिको लाधग भौगोमलक िेत्र वापर् 
“ङ” वगमका लाधग र्ोककएको अङ्कको आिा अङ्क र्ात्र पाउनेछ । 
६.५च. र्ालीर् वापर्को अङ्कः (१) कर्मचािीको बढुवाका लाधग र्ालीर् वापर् देहाय 

बर्ोजिर्को अङ्क ददइनेछ M– 

र्ालीर्       शे्रणी 
सेवाकालीन र्ालीर् वापर्  प्र्र्  द्ववर्ीय   र्रृ्ीय 

(स्वदेशी वा वदेैमशक)  ३ अङ्क  २.५ अङ्क  २ अङ्क 
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 (२)  िेणी नखुलेको र्ालीर् वापर् द्ववर्ीय िेणी विाविको अङ्क ददइनेछ । 
र्ालीर्को स्र्ि ि सम्बद्धर्ा ननिामिण गनम द्वववविा उत्पन्न भएर्ा पदपनूर् म समर्नर्ल े
ववशरे्ज्ञहरुको सल्लाह मलई ननणमय गनेछ । 
 (३)  र्ालीर्को अङ्कदददंा र्ीस कायम ददन वा सो भन्दा वढी अवधिको सेवासाँग 
सम्वजन्िर् ववर्यको सेवाकालीन र्ालीर् वापर् अङ्क ददइनेछ । र्ालीर्को अङ्कगणना गदाम 
िुन र्हर्ा छाँदा र्ालीर्को लाधग र्नोनयन भएको हो, सो अङ्क सोही र्हको लाधग र्ात्र 
गणना गरिनेछ। 
 (४)  कर्मचािील ेशकै्षिक योग्यर्ा ि सेवाकालीन र्ालीर् वापर्को प्रर्ाखणर् प्रनर्मलवप 
पेश गनुमपनेछ । सो पेश नगिेर्ा त्यस वापर् अङ्क ददइने छैन । 
 (५)  बढुवाको लाधग अङ्कगणना हुने र्ालीर्र्ा र्नोनयन गदाम िेष्ठर्ालाई आिाि 
मलईनेछ।  

६.५ि. प्राप्र्ाङ्कको जानकािी ददनपुनेM बढुवाका आिाि र्ध्ये कायम सम्पादन र्लू्याङ्कन 
बाहेक अन्य आिािहरु वापर् उम्र्ेदवािले पाएको अङ्क सम्बजन्िर् आवेदन ददने 
उम्र्ेदवािहरुलाई िानकािी ददन ुपनेछ । 
६.५ज. बढुवाको शर्मर्ा परिवर्मनः ननयर् ६.३ को उपननयर् (१), ननयर् ६.५, 

६.५क.,६.५ख., ६.५ग., ६.५घ., ६.५ङ. ि ६.५च. र्ा िहेका बढुवाको लाधग अकं प्रदान 
गने सशंोधिर् प्राविान यो ननयर्ावली प्रािम्भ भएको एक वर्म पनछको मर्नर्देखख लाग ू
हुनेछन ्। 

 

२५. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ६.९ र्ा सशंोिनः ननयर् ६.९ को सट्टा देहायको ननयर् ६.९ 
िाखखएको छ M– 

“६.९  बढुवाको मसफारिस गने र््ा नार्ावली प्रकाशन गनेः (१) पदपनूर् म समर्नर्ले बढुवाको 
लाधग उम्र्ेदवािहरुको र्लू्यांकन गिी सब ैआिािहरुबाट प्राप्र् एकर्षु्ट अङ्क र्ध्ये 
सबभैन्दा बढी अङ्क प्राप्र् गने उम्र्देवािहरुलाई क्रर्शः बढुवा योग्यर्ाक्रर्र्ा िाखी 
अजतर्यािवाला सर्ि नार् मसफारिस गनेछ । 
 

  (२)  उपननयर् (१) बर्ोजिर् सम्भाव्य उम्र्देवािले सर्ान अङ्क पाएर्ा 
ि सर्ान अवधि भएर्ा हाल कायमिर् िहेको र्ह भन्दा एक र्ह र्नुनको पदर्ा 
सबभैन्दा बढी सेवा गिेको आिािर्ा बढुवा गरिनेछ । 

  (३) उपननयर् (२) बर्ोजिर् एक र्ह र्नुनको पदर्ा पनन सर्ान अवधि 
सेवा गिेको भएर्ा हालको पदर्ा ननयजुक्र् वा बढुवा हुाँदाको योग्यर्ाक्रर्को आिािर्ा 
ि हालको पदको योग्यर्ाक्रर् पनन नछुदट्टएर्ा उर्िेको िेष्ठर्ाको आिािर्ा बढुवा 
गरिनेछ। 

  

 र्ि खुल्ला प्रनर्योधगर्ा ि बढुवा प्रनर्योधगर्ाको एकै मर्नर्र्ा मसफारिश भएको िहेछ 
भने खुल्ला प्रनर्योधगर्ाबाट मसफारिश भएको कर्मचािीको ज्येष्ठर्ालाई प्राथमर्कर्ा 
ददइनेछ । 

  (४)  उपननयर् (१) बर्ोजिर् पदपनूर् म समर्नर्ल ेगिेको मसफारिस बर्ोजिर् 
बढुवा हुने उम्र्ेदवािको नार् सावमिननक रुपर्ा प्रकाशन गनुमपनेछ । 

  (५)  उपननयर् (४) बर्ोजिर् बढुवा हुने उम्र्ेदवािको नार् प्रकाशन गदाम 
बढुवा हुने उम्र्ेदवािल ेपाएको कूल अङ्क सरे्र् प्रकाशन गनुमपनेछ ।” 
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२६. र्लू ननयर्ावलीर्ा ननयर् ७.७क. ्पः ननयर् ७.७ पनछ देहायको ननयर् ७.७क. थप 
गरिएको छM– 

“७.७क.आन्र्रिक प्रमशिण वा सीप हस्र्ान्र्िण सम्बन्िी कायम सञ्चालन गनेः- (१) 
प्राधिकिणले प्रिान कायामलय ि अन्र्गमर्का कायामलयहरुर्ा सरे्र् ववमभन्न सेवा, सर्हू, 

उपसर्हूका पदहरुसाँग सम्बजन्िर् कार्हरु सम्पन्न गने मसलमसलार्ा हामसल गिेका 
अनभुवहरु र्था सीपहरुलाई सम्बजन्िर् सेवा, सर्हू, उपसर्हूसाँग सम्बजन्िर् 
कर्मचािीहरुको सर्हू बनाई कायमक्रर् र्य गिी आवश्यकर्ा अनसुाि आन्र्रिक 
प्रमशिण गदै िानपुनेछ । 

   (२)  उपननयर् (१) बर्ोजिर् कायमक्रर् सञ्चालन गदाम लाग्ने सञ्चालन 
खचम ि प्रमशिकलाई ददइने प्रोत्साहन खचमको व्यवस्था र्ोककए बर्ोजिर् हुनेछ । 

  (३)  उपननयर् (१) बर्ोजिर् सञ्चालन गरिने कायमक्रर्र्ा आवश्यकर्ा 
अनसुाि बाह्य प्रमशिक पनन सर्ावेश गिाउन सककनेछ ।” 

 

2७. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ८.५ र्ा सशंोिनः  ननयर् ८.५ को सट्टा देहायको ननयर् ८.५ 
िाखखएको छ M– 

“८.५ भपैिी आउने ि पवम ववदाः (१) कर्मचािीले प्रत्येक वर्म भपैिी आउने ववदा ६ ददन ि 
पवम ववदा ६ ददन गिी िम्र्ा वाह्र ददन ववदा मलन पाउनेछ । यस्र्ो ववदार्ा बस्दा 
कर्मचािील ेपिूा र्लव पाउनेछ । भपैिी आउने ि पवम ववदा आिा ददन पनन मलन 
सककनेछ ।  

   (२) एक वर्मको भपैिी आउने ववदा अको वर्मको लाधग सधंचर् हुने छैन । 
  (३) नयााँ ननयजुक्र् पाई हाजिि हुन आउने कर्मचािील े हाजिि भएको 

र्दहनादेखख ि अवकास हुन १ वर्मभन्दा कर् अवधि बााँकी भएका कर्मचािील ेबााँकी 
र्दहनाको लाधग र्दहनाको १ ददनको दिल े हुन आउने ददनको भपैिी आउने ि पवम 
ववदा पाउनेछ ।” 

 

२८. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ८.८ र्ा सशंोिनः ननयर् ८.८ को सट्टा देहायको ननयर् ८.८ 
िाखखएको छ M– 

“८.८  प्रसनूर् ववदा र््ा प्रसनूर् स्याहाि ववदाः (१) कुन ैर्दहला कर्मचािी गभमवर्ी भएर्ा 
ननिले  सतु्केिी हुन ुअनघपनछ गिी अन्ठानब्बे ददन प्रसनूर् ववदा पाउनेछ ।  

  (२)  उपननयर् (१) वर्ोजिर् प्रसनूर् ववदा मलएका र्दहला कर्मचािील े
चाहेर्ा कुनपैनन ववदावाट कट्टा नहुने गिी थप छ र्दहनासम्र् वेर्लवी प्रसनूर् ववदा 
मलन सक्नेछन।् र्ि यस्र्ो वेर्लवी ववदा प्रसनूर् ववदासाँग लगार्ाि रुपर्ा मलनपुनेछ । 

  (३)  उपननयर् (१) वर्ोजिर्को ववदा बस्ने कर्मचािील ेपिूा र्लव भत्र्ा 
पाउनेछ। 

  (४)  कुन ै परुुर् कर्मचािीको पत्नी सतु्केिी हुने भएर्ा त्यस्र्ो कर्मचािील े
सतु्केिीको अनघ वा पनछ गिी पन्र ददन प्रसनूर् स्याहाि ववदा मलन पाउनेछ । 

  (५)  प्रसनूर् स्याहाि ववदा वस्ने कर्मचािीले पिूा र्लव भत्र्ा पाउनेछ । 
  (६) प्रसनूर् स्याहाि ववदा सेवा अवधिभि दईु पटक र्ात्र ददइनेछ ।  

  (७)  प्रसनूर् ववदा र्था प्रसनूर् स्याहाि ववदा पाएका कर्मचािीलाई बच्चाको 
स्याहािको ननमर्त्र् बढीर्ा दईु वटा वच्चाको लाधग िनही एकर्षु्ट पााँचहिाि रुपयैााँ 
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मशश ुस्याहाि भत्र्ा ददइनेछ । र्ि पनर् ि पत्नी  दवु ैप्राधिकिणर्ा कायमिर् िहेको 
भए एक िना कर्मचािीले र्ात्र मशश ुस्याहाि भत्र्ा पाउनेछ । 

  (८)  प्रसनूर् ववदा र्था प्रसनूर् स्याहाि ववदा मलएको अमभलेख सम्वजन्िर् 
कायामलयल ेअद्याबधिक बनाई प्रत्येक पटक सरुवा भई िर्ाना मलई िााँदा िर्ाना 
पत्रर्ा ि कर्मचािी अमभलखे फाइलर्ा सरे्र् िातनपुनेछ । 

  (९)  प्रसनूर् ववदा ि प्रसनूर् स्याहाि ववदा र्ाग गने कर्मचािीले ववदा 
सककएको र्ीन र्दहना मभत्र वच्चाको िन्र् दर्ाम प्रर्ाणपत्र पेश गनुमपनेछ।  

  (१०) उपननयर् (९) वर्ोजिर्को अवधिमभत्र त्यस्र्ो प्रर्ाणपत्र पेश नगने 
कर्मचािीको त्यस्र्ो ववदाको अवधि ननिले पाउने अन्य ववदाबाट कट्टा गरिनेछ । 
अन्य ववदा सजञ्चर् नभएर्ा गयल कट्टी गरिनेछ ।” 

२९. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ९.७ र्ा सशंोिनः  ननयर् ९.७ को सट्टा देहायको ननयर् ९.७ 
िाखखएको छ M– 

“९.७ चाडपवम खचमः (१) प्राधिकिणका कर्मचािीले आफ्नो िर्म, ससं्कृनर्, पिम्पिा अनसुाि 
र्नाइने चाडपवमको लाधग कर्मचािील ेखाइपाई आएको एक र्दहनाको र्लव बिाविको 
िकर् प्रत्येक आधथमक वर्मर्ा चाडपवम खचमको रुपर्ा पाउनेछ । 

  (२) नयााँ ननयजुक्र् पाई प्राधिकिणर्ा र्ीन र्दहना सेवा अवधि नपगेुका 
कर्मचािीलाई चाडपवम खचम ददइने छैन ।                         

  (३) एक आधथमक वर्म मभत्र कजम्र्र्ा छ र्दहना अनपुजस्थर् हुने गिी 
असािािण ववदा वा बेर्लवी अध्ययन ववदार्ा वसेका कर्मचािील ेत्यो आधथमक वर्मको 
चाडपवम खचम पाउने छैन। त्यस्र्ो कर्मचािीलाई चाडपवम खचम भकु्र्ानी ददई सकेको 
िहेछ भने पनन भकु्र्ानी ददइएको सो िकर् ननिले पाउने र्लवभत्र्ाबाट असलू उपि 
गरिनेछ ।” 

 

३०. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ९.८ र्ा सशंोिनः  ननयर् ९.८ को (१) उपननयर् (१) पनछ 
देहायको उपननयर् (१क.) थप गरिएको छ M– 

“(१क.) नयााँ ननयजुक्र् भई प्राधिकिणर्ा एक वर्मको सेवा अवधि नपगु्दै िुनसकैु ककमसर्ल े
सेवाबाट अलग भएका कर्मचािीलाई उपननयर् (१) बर्ोजिर्को उपचाि खचम ददइने छैन ।” 
 

(३) उपननयर् (९) को पनछ देहायको प्रनर्वन्िात्र्क वाक्याश िाखखएको छ M– 
   

  र्ि नयााँ ननयजुक्र् भई प्राधिकिणर्ा एक वर्मको सेवा अवधि नपधुग िुनसकैु 
प्रकक्रयाबाट पनन अवकाश प्राप्र् गने कर्मचािीलाई यस ननयर् बर्ोजिर्को फुटकि उपचाि 
खचम ददइने छैन । त्यस्र्ो कर्मचािीलाई फुटकि उपचाि खचम भकु्र्ानी ददइसकेको िहेछ भने 
पनन भकु्र्ानी ददइएको सो िकर् असलू उपि गरिनेछ ।” 

 

३१. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् ९.११ र्ा सशंोिनः  ननयर् ९.११ को उपननयर् (३) र्ा 
देहायको प्रनर्बन्िात्र्क वाक्यांश िाखखएको छ M– 

 

“र्ि स्थायी ननयजुक्र् पाएको मर्नर्ले एक वर्म पिूा नभ ैिुनसकैु ककमसर्बाट सेवाबाट हटेर्ा 
यस ननयर् बर्ोजिर् पाउने िीवन सिुिण िकर् पाउने छैन ।” 

 

३२. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् १०.६क. र्ा सशंोिनः  ननयर् १०.६क. र्ा िहेको “कर्मचािीहरु” 

भन्ने शव्द पनछ “ननिको र्तृ्य ुभएर्ा ननिको परिवाि”भन्ने शव्दहरु थवपएका छनM– 
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३३. र्लू ननयर्ावलीर्ा ननयर् ११.१७क. ्पः ननयर् ११.१७ पनछ  देहायको ननयर् ११.१७क. 
थप गरिएको छ M– 

“११.१७क. स््ायी आवासीय अनरु्नर् मलन नहुनेः प्राधिकिणको कर्मचािी वा ननिको पनर् 
वा पत्नील ेववदेशको स्थायी आवासीय अनरु्नर् मलन वा त्यस्र्ो अनरु्नर् प्राप्र् 
गनमको लाधग आवेदन ददन ुहुदैन ।” 

 

३४. र्लू ननयर्ावलीर्ा ननयर् ११.२०, ११.२१, ११.२२, ११.२३, ११.२४, ११.२५ ि ११.२६ ्पः  
ननयर् ११.१९ पनछ  देहायका ननयर् ११.२०, ११.२१, ११.२२, ११.२३, ११.२४, ११.२५ ि 
११.२६  थप गरिएका छन ्M– 

“११.२०उडान सिुिा र््ा ववर्ानस््ल सचंालन सम्बन्िी कायमर्ा प्रनर्कूल असि पानम नहुनेः 
कर्मचािील ेआफ्नो पदीय कर्मव्य पालनार्ा असाविानी साथ वा अनशुासनर्ा निही 
वा िानािान त्रटुीपणूम ढंगबाट कार् गिी वा लापिवाही गिी उडान सिुिा र्था 
ववर्ानस्थल सचंालनर्ा प्रनर्कूल असि पाने कायम गनुम हुदैन । 

११.२१ आफ्नो स्वा्म गामसएको ववषयको ननणमयर्ा सहभागी हुन प्रनर्वन्िM कर्मचािील ेप्रत्यि 
रुपर्ा आफ्नो स्वाथम गााँमसएको ववर्यको ननणमयर्ा सहभागी हुन हुदैन ।  

११.२२ कायामलयको कार्र्ा अविोि श्रजृना गनम नपाइनेM कर्मचािील े कुन ै र्ाग िाखी वा 
निाखी कायामलयको कुन ैकार्र्ा अवाजन्छर् र्रिकाले अविोि ििृना गनुम हुदैन । 

११.२३ कायामलय ि पदलाई व्यल्तर्गर् लाभको लाधग प्रयोग गनम नहुनेM कर्मचािील ेकायामलय 
ि आफूले प्राप्र् गिेको पदलाई व्यजक्र्गर् लाभको लाधग उपयोग गनुमहुदैन । 

११.२४ सार्ान्य मशष्टाचाि, सदाचाि ि ननैर्कर्ा कायर् िाख्न ु पनेM कायामलयको कार्को 
सम्बन्िर्ा कर्मचािील ेसेवाग्राही प्रनर् सार्ान्य मशष्टाचाि, सदाचाि ि ननैर्कर्ा कायर् 
िातन ुपनेछ । 

११.२५ अवकास पाएको मर्नर्ले दईु वषमसम्र् ननयतुर् हुन नपाउनेः प्राधिकिणबाट अवकास 
प्राप्र् भएको मर्नर्ल ेदईु वर्मसम्र् अधिकृर् स्र्िका कर्मचािील ेप्राधिकिणको स्वाथम 
बाखझएको कुन ैपनन ससं्थार्ा ननयकु्र् भ ैकार् गनुम हुदैन । 

११.२६ अमभव्यल्तर् ददन नहुनेM प्राधिकिण वा नेपाल सिकािको नीनर् ननयर् ववरुद्ध 
ववद्यनुर्य छापा र्ाध्यर् वा सार्ाजिक सञ्िालर्ा अमभव्यजक्र् ददन ुहुदैन ।” 

 

३५. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् १३.१, १३.२, १३.३ ि १३.४ र्ा सशंोिनः  ननयर् १३.१, १३.२, 

१३.३ ि १३.४ को सट्टा देहायका ननयर् १३.१, १३.२, १३.३ ि १३.४ िाखखएका छन ्M– 

“१३.१ सजायः कुन ैकर्मचािीलाई ननिको खिाव आचिण ि कसिूको गम्भीिर्ा सर्ेर्लाई 
ध्यानर्ा िाखी उधचर् ि पयामप्र् आिाि ि कािण देखखएर्ा सिाय ददन ेअधिकािील े
देहायको सिायको आदेश ददन सक्नेछ M– 

(क)  सार्ान्य सिाय M 

(१) नमसहर् ददने,  

(२)  वढीर्ा दईु र्लव ववृद्ध िोक्का गने वा दईु वर्मसम्र् वढुवा िोक्का गने,  

(३)  दईु देखख पााँच र्लव ववृद्ध िोक्का गने वा दईु देखख पााँच बर्मसम्र् वढुवा 
िोक्का गने। 

(ख)  ववशरे् सिाय M 
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(१) भववष्यर्ा प्राधिकिणको सेवाको ननमर्त्र् अयोग्य नठहरिने गिी सेवाबाट 
हटाउने,  

(२)  भववष्यर्ा प्राधिकिणको सेवाको ननमर्त्र् अयोग्य ठहरिने गिी सेवाबाट 
बखामस्र् गने। 

१३.२ नमसहर् ददनेः देहायको अवस्थार्ा कर्मचािीलाई नमसहर् ददन सककनेछ M– 

(क) कार् सन्र्ोर्िनक नभएर्ा, 
(ख) पवूम स्वीकृनर् नमलई कायामलयर्ा अनपुजस्थर् िहेर्ा, 
(ग) यो ननयर्ावलीर्ा उल्लेखखर् आचिण र्था अनशुासन सम्वन्िी कुिाहरु 

उल्लघंन गिेर्ा, 
(घ) र्ोककएको पदीय दानयत्व जिम्रे्वािीपवूमक पिुा नगिेर्ा, 
(ङ)  एक बर्मर्ा एक पटक चेर्ावनी पाएकोर्ा पनु चेर्ावनी पाउने कायम गिेर्ा,  
(च)  सावमिननक सचंाि र्ाध्यर् वा सार्ाजिक सिंालर्ा नेपाल सिकाि वा 

प्राधिकिणको नीनर् ननणमय ववपिीर् सार्ग्री प्रकाशन गिेर्ा ।  

१३.३.दईु र्लव ववृि सम्र् िोतका गने वा दईु वषमसम्र् वढुवा िोतका गनेः देहायका 
अवस्थार्ा प्राधिकिणका कर्मचािीलाई वढीर्ा दईु र्लव ववृद्ध िोक्का गने वा दईु 
वर्मसम्र् वढुवा िोक्का गने सिाय गनम सककनेछ M– 

(क) एक पटक नमसहर् पाइसकेको कर्मचािीले सोही पदर्ा िहाँदा पनुः अको पटक 
नमसहर् पाउने कार् गिेर्ा,  

(ख)  म्याद मभत्र आफ्नो जिम्र्ार्ा िहेको नगदी, जिन्सी बिबझुािथ नगिेर्ा,  
(ग)  खटाएको कायामलय वा स्थानर्ा गई कार् नगिेर्ा,  
(घ)  प्राधिकिणद्वािा कर्मचािीलाई प्रदत्र् सवुविाको दरुुपयोग गिेर्ा, 
(ङ) कायामलय सर्यर्ा र्ादक पदाथम वा लाग ू पदाथम वा ननर्धेिर् सनूर् मिन्य 

पदाथमको सेवन गिेर्ा, 
(च)  िािनननर्क वा अवाजञ्छर् प्रभाव पािेर्ा । 

१३.३क दईु देखख पािँच र्लव ववृि िोतका गने वा दईु देखख पािँच वषमसम्र् वढुवा िोतका गनेः 
देहायका अवस्थार्ा प्राधिकिणका कर्मचािीलाई ननिको दईु देखख पााँच र्लव ववृद्ध 
िोक्का गने वा दईु देखख पााँच वर्मसम्र् वढुवा िोक्का गने सिाय गनम सककनेछ M– 

(क)  सेवाग्राहीलाई अमशष्ट ि अर्यामददर् व्यवहाि गिेर्ा,  
(ख)  लापिवाही वा त्रदुटपणूम ढंगले िानी िानी प्राधिकिणलाई हानी नोक्सानी 

पािेर्ा, 
(ग) यस ननयर्ावलीर्ा अन्यथा व्यवस्था भएकोर्ा बाहेक अन्यत्र कुन ै प्रकािको 

नोकिी गने वा आधथमक लाभ वा कुन ैसवुविा प्राप्र् गने गिी पिार्शमदार्ा, 
सल्लाहकाि, ववशरे्ज्ञ वा कुन ैहैमसयर्ले सेवा प्रदान गने कायम गिेर्ा,  

(घ)  आफ्नो पदको जिम्र्ेवािी बिाबि बेवास्र्ा गिेर्ा । 
१३.४ आध्मक हानन नोतसानी असलू उपि गनेः ननयर् ११.१० अनसुाि अदहर् हुने कायम 

गिेर्ा, ननयर् ११.११ अनसुाि हानी नोक्सानी हुने कायम गिेर्ा ि ननयर् ११.२४ 
अनसुाि व्यजक्र्गर् लाभको कािणबाट प्राधिकिणलाई कुन ैहानी नोक्सानी पनम गएको 
भन्ने ववश्वास गने पयामप्र् आिाि भएर्ा ि प्राधिकिणले गठन गिेको िााँचबझुबाट 
सरे्र् िानािान वा लापिवाही गिी प्राधिकिणलाई हानी नोक्सानी पिुय्ाएको भन्ने 
ठहि भएर्ा त्यस्र्ो कसिू गने कर्मचािीबाट नोक्सानी वापर् र्ोककएको िकर् असलू 
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उपि गरिनेछ । यसिी असलू उपि गिे पनछ पनन ननिलाई ववभागीय सिाय हुन 
सक्नेछ  ।” 

 

३६. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् १३.५ र्ा सशंोिनः ननयर् १३.५ को सट्टा देहायको ननयर् १३.५ 
िाखखएको छ M– 

 13.5 सेवाबाट हटाउने वा बखामस्र् गनेः (१) देहायको कुन ैअवस्थार्ा कर्मचािीलाई 
भववष्यर्ा प्राधिकिणको सेवाको ननमर्त्र् अयोग्य नठदहिने गिी सेवाबाट हटाउन 
सककने छ M– 

(क) अयोग्यर्ाको कािणले आफ्नो पदको कार् वा जिम्र्वेािी पिूा गनम नसकेर्ा 
वा बेवास्र्ा गिेर्ा, 

(ख) आफ्नो पदको जिम्र्ेवािी अनसुाि आचिण बिाबि उल्लघंन गिेर्ा वा बिाबि 
अनशुासनहीन कार् गिेर्ा, 

(ग)  प्राधिकिणको गोपनीयर्ा भङ्ग गिेर्ा,  
(घ) लगार्ाि साठी ददनसम्र् ववना सचूना कायामलयर्ा अनपुजस्थर् भएर्ा,  
(ङ) िािनीनर्र्ा भाग मलएर्ा, 
(च)  कुन ैकर्मचािील ेआफ्नो जिम्र्ार्ा िहेको वा आफूले कुन ै र्रिकाबाट प्राप्र् 

गिेको प्राधिकिणको गोप्य कागिार्, मलखर् वा िानकािी कुन ै अनधिकृर् 
व्यजक्र् वा ननकायलाई ददएर्ा वा ददने प्रयास गिेको कुिा प्रर्ाखणर् भएर्ा, 

(छ) कुन ै कर्मचािीले िाजष्िय दहर् ववपिीर् कुन ै ववदेशी िाष्ि, ससं्था वा 
नागरिकसाँग अवाजञ्छर् सम्पकम  कायर् गिी आफ्नो ओहदाको र्यामदा ववपरिर् 
गिै जिम्रे्वािीपणूम व्यवहाि गिेको कुिा प्रर्ाखणर् भएर्ा, 

(ि) ननयर् ११.२० बर्ोजिर् उडान सिुिा र्था ववर्ानस्थल सञ्चालन सम्बन्िी 
कायमर्ा प्रनर्कूल असि पाने कार् गिेर्ा, 

(झ) लापिवाहीपवूमक कार् गिी वाययुान र्था ववर्ानस्थल मभत्रका यन्त्र उपकिण ि 
उड्डयन उपकिणर्ा िनर् पिुय्ाएर्ा । 

(२)देहायको कुन ैअवस्थार्ा कर्मचािीलाई भववष्यर्ा प्राधिकिणको सेवाको लाधग अयोग्य 
ठहरिने गिी सेवाबाट बखामस्र् गनम सककने छ M 

(क) ननैर्क पर्न देखखने फौिदािी अमभयोगर्ा अदालर्बाट कसिूदाि ठहरिएर्ा, 
(ख) भ्रष्टाचाि गिेको प्रर्ाखणर् भएर्ा, 
(ग)  प्राधिकिणको सेवार्ा ननयजुक्र् हुने वा बहाल िहने उद्देश्यल ेनागरिकर्ा, उर्ेि 

वा योग्यर्ा ढााँटेको प्रर्ाखणर् भएर्ा, 
(घ)  ववदेशी िाज्यको स्थायी आवासीय अनरु्नर् मलएर्ा वा सोको लाधग आवदेन 

ददएर्ा। 
 

3७. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् १३.७ र्ा सशंोिनः  ननयर् १३.७ को सट्टा देहायको ननयर् १३.७ 
िाखखएको छ M– 

“१३.७ ववभागीय सजायको आदेश ददने अधिकािीः (१) ननयर् १३.१ को खण्ड (क) 
बर्ोजिर्को सिायको आदेश ददने अधिकाि देहाय बर्ोजिर्का कर्मचािीको हकर्ा 
देहाय बर्ोजिर्का अधिकािीलाई हुनेछ M– 
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(क) सहायक पदहलो र्हदेखख सहायक पााँचौ र्हसम्र्का कर्मचािीको हकर्ा 
कायामलय प्रर्खु वा ववभागीय प्रर्खु । 

(ख) अधिकृर् छैठौं र्हदेखख अधिकृर् बाह्रौ र्हसम्र्का कर्मचािीको हकर्ा 
र्हाननदेशक । 

(ग) र्हाननदेशकको हकर्ा ननि नेपाल सिकािको वहालवाला कर्मचािी भएर्ा 
समर्नर्को मसफारिशर्ा नेपाल सिकाि ि ननि प्राधिकिणकै कर्मचािी 
भएर्ा समर्नर्का सदस्यहरु र्ध्येबाट समर्नर्को अध्यिल ेर्ोकेका र्ीन 
िना सदस्यहरु िहेको उपसमर्नर्को मसफारिसर्ा अध्यि । 

  (२)  ननयर् १३.१ को खण्ड (ख) बर्ोजिर्को सिायको आदेश ददन े
अधिकाि देहाय बर्ोजिर्का कर्मचािीको हकर्ा देहाय बर्ोजिर्का अधिकािीलाई हुनेछ 
M– 

(क) सहायक र्हका कर्मचािीको हकर्ा र्हाननदेशक, 

(ख) अधिकृर् छैठौं र्हदेखख अधिकृर् बाह्रौ र्हसम्र्का कर्मचािीको हकर्ा 
समर्नर्का सदस्यहरु र्ध्येबाट समर्नर्को अध्यिल े र्ोकेको ३ िना 
सदस्यहरु िहेको उपसमर्नर् । 

(ग) र्हाननदेशकको हकर्ा ननि नेपाल सिकािको वहालवाला कर्मचािी भएर्ा 
समर्नर्को मसफारिशर्ा नेपाल सिकाि ि ननि प्राधिकिणकै कर्मचािी 
भएर्ा समर्नर्का सदस्यहरु र्ध्येबाट समर्नर्को अध्यिल ेर्ोकेका र्ीन 
िना सदस्यहरु िहेको उपसमर्नर्को मसफारिसर्ा अध्यि । 

 

३८. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् १३.८ र्ा सशंोिनः  ननयर् १३.८ को उपननयर् (१) र्ा िहेको 
“ननयर् १३.५ ि १३.६” शव्दहरुको सट्टा“ननयर् १३.५ ”  िाखखएको छ । 

 

३९. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् १३.१० र्ा सशंोिनः  ननयर् १३.१० र्ा िहेको “उधचर्” भन्ने 
शब्दको सट्टा “पन्र ददनको” भन्ने शब्दहरु िाखखएका छन ्। 

 

४०. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् १३.११ र्ा सशंोिनः  ननयर् १३.११ र्ा िहेको “उधचर्” भन्ने 
शब्दको सट्टा “र्ीस ददनको” भन्ने शब्दहरु िाखखएका छन ्। 

 

४१. र्लू ननयर्ावलीर्ा ननयर् १३.१३क. ्पः  ननयर् १३.१३ पनछ देहायको ननयर् १३.१३क. 
थप गरिएको छ M– 

 “१३.१३क. ववभागीय सजाय गदाम पालना गनुम पने मसिान्र्हरुM सिाय गने अधिकािीले 
कर्मचािीलाई ववभागीय सिाय गदाम देहायका मसद्धान्र्हरु पालना गनुमपनेछ M– 

(क) सिाय गनम पाउने अधिकािीले सिाय गदाम आफ्नो अधिकाि िते्रको 
सीर्ार्ा िही कािवाही ि ननणमय गनुम पदमछ । 

(ख) र्त्काल प्रचमलर् कुन ै काननूले सिाय नहुने कुन ै कायम गिेवापर् 
कसलैाई ववभागीय कािवाही गनुम हुाँदैन । 

(ग) कुन ै कर्मचािीले पटक पटक आचिण पालना नगने, अनशुासनको 
उल्लघंन गने, एउटै कसिू दोहिय्ाउन ेकायम गिेर्ा त्यसको अमभलखे 
िाखी थप सिाय गनम सककनेछ । 
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(घ) कुन ै कर्मचािीले कािवाही वा सिायबाट बच्न कुन ै अनधुचर् कायम 
गिेर्ा वा कािवाही प्रकक्रया उल्लघंन गने प्रयास गिेर्ा वा कुन ै
सगंदठर् सर्हू र्ाफम र् वासगंदठर् र्रिकाबाट अनधुचर् दवाव ददएर्ा 
वा ददन लगाएर्ा त्यसको आिाि ि कािण खोली थप सिाय गनम 
सककने छ । 

(ङ) कुन ै कसिू गनम आचिण वा अनशुासन उल्लघंन गनम अरुलाई 
उक्साउने वा भड्काउने कायम गिेर्ा सो को आिाि प्रर्ाण खोली थप 
सिाय गनम सककनेछ । 

(च) आफ्नो नार्ा मभत्रको कर्मचािी भएर्ा वा आफ्नो स्वाथम भएको 
ववर्य भएर्ा त्यस्र्ो ववर्यको ननणमय गनम हुाँदैन । 

(छ) प्रचमलर् काननू बर्ोजिर् कुन ैकर्मचािीलाई ववभागीय कािवाही गनम 
लेखी पठाएकोर्ा र्ोककएको अधिकािीले आवश्यक प्रकक्रया पिूा गिी 
ववभागीय सिाय गनुम पनेछ । 

(ि) ननमर्त्र् भई कार् गरििहेको अवस्थार्ा सो अधिकािीले न्यानयक 
प्रकृनर्को ननणमय गनम हुदैन ।  

(झ) ननणमय गने अधिकािीले न्यानयक ननणमय गदाम प्राकृनर्क न्यायको 
आिािभरू् मसद्धान्र् ववपरिर् हुने गिी ननणमय गनम हुदैन । 

 

४२. र्लू ननयर्ावलीर्ा ननयर् १५.९क.्पः  ननयर् १५.९ पनछ देहायको ननयर् १५.९क. थप 
गरिएको छ M– 

 “१५.९क.पीिर्काम र््ा गनुासो सनुवुाई सम्बन्िी व्यवस््ाM (१) प्राधिकिणका कर्मचािीहरुल े
आफूलाई पिेको पीिर्काम र्था गनुासो सम्बजन्िर् सपुरिवेिक वा कायामलय प्रर्खु 
सर्ि पेश गिेकोर्ा उक्र् र्हबाट सर्ािान हुन नसकेर्ा त्यस्र्ो पीिर्काम र्था 
गनुासो सनुवुाई गनम देहाय बर्ोजिर्को समर्नर् गठन हुनेछ M 

(क) र्हाननदेशक वा र्हाननदेशकले र्ोकेको वाह्रौ र्हको अधिकृर् –सयंोिक 

(ख) प्राधिकिणको काननू शाखा प्रर्खु     –सदस्य 

(ग) ननदेशक, प्रशासन ववभाग     –सदस्य 
सधचव  

  (२) उपननयर् (१) बर्ोजिर्को समर्नर्र्ा आवश्यकर्ा अनसुाि सम्बजन्िर् 
सेवा सर्हूका प्रर्खु सरे्र् आर्न्त्रण गनम सककनेछ ।  

  (३) प्राधिकिणल ेपीिर्काम ि गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्िी ननदेमशका बनाई 
लाग ुगनम सक्नेछ ।” 

 

४३. र्लू ननयर्ावलीको ननयर् १५.११ र्ा सशंोिनः  ननयर् १५.११ को सट्टा देहायको ननयर् 
१५.११ िाखखएको छ M– 

“१५.११ननदेमशका, कायमववधि ि कर्मचािी आचाि सदंहर्ा वनाउन सतनMे (१) यो ननयर्ावलीर्ा 
व्यवस्था गरिएका प्राविान कायामन्वयन गनम समर्नर्ल ेऐन र्था यस ननयर्ावलीको 
प्रनर्कूल नहुने गिी आवश्यक ननदेमशका, कायमववधि र्था कर्मचािी आचाि सदंहर्ा 
बनाउन सक्नेछ । 
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   (२) उपननयर् (१) बर्ोजिर्का स्वीकृर् ननदेमशका, कायमववधि र्था कर्मचािी 
आचाि सदंहर्ा लगायर्का काननूी दस्र्ावेिहरु प्राधिकिणको ववद्यरु्ीय सचूना प्रणाली 
(वेभसाइट) र्ा सरे्र् िाखी सावमिननक गरिनेछ ।” 

 

४४. र्लू ननयर्ावलीर्ा ननयर् १५.११ख., १५.११ग.,ि १५.११घ. ्पः  ननयर् १५.११क. पनछ 
देहायको ननयर् १५.११ख., १५.११ग. ि १५.११घ. थवपएका छन ्M– 

“१५.११ख.आयोगको पिार्शमको पालना गनुमपनेM (१) आयोगले आवश्यक ठानेर्ा कर्मचािी 
सेवाका शर्म सम्बन्िी थप ववर्यर्ा आवश्यक पिार्शम ददन सक्नेछ । 

  (२) उपननयर् (१) बर्ोजिर् आयोगले ददएको पिार्शमको पालना 
प्राधिकिणले गनुमपनेछ । 

१५.११ग.आयोगको सार्ान्य मसिान्र्को पालनाM(१) प्राधिकिणको कायम प्रकृनर्, उद्देश्य ि कायम 
ववमशष्टर्ाको कािण आयोगबाट िािी सार्ान्य मसद्धान्र्को पणूम पालना गनम कदठनाई 
उत्पन्न भएर्ा आयोगको पिार्शमर्ा यसर्ा सार्ान्य हेिफेि गिी ननयर्, ननदेमशका 
र्था कायमववधि सर्ावेश गनम सककनेछ । 

  (२) उपननयर् (१) र्ा उल्लखे भए बर्ोजिर् आयोगल े िािी गिेको 
सार्ान्य मसद्धान्र्र्ा उल्लखे भएका ववर्यहरु स्पष्ट नभएका कािणले कुन ैकायम गनम 
र्त्काल कदठनाई आइपिेर्ा सो मसद्धान्र्को आशय प्रनर्कूल नहुने गिी प्राधिकिणल े
आवश्यक व्यवस्था गनम सक्नेछ । यसिी गरिएको व्यवस्थाको िानकािी आयोगलाई 
र्रुुन्र् ैददन ुपनेछ । 

१५.११घ.कर्मचािी प्रशासन सम्बन्िी प्रनर्वेदनM एक आधथमक वर्म भरिर्ा पदपनूर् म, ववभागीय 
कािवाही लगायर् कर्मचािी प्रशासन सम्बन्िर्ा भए गिेका कार् कािवाहीको ववविण 
सदहर्को प्रनर्वेदन आधथमक वर्म सर्ाप्र् भएको एक र्दहना मभत्र आयोग ि 
र्न्त्रालयर्ा पठाउन ुपनेछ।” 

 

४५. र्लू ननयर्ावलीको अनसुचूीर्ा सशंोिन ि ्पः र्लू ननयर्ावलीको,– 

(१)अनसुचूी–१को सट्टा यस ैसाथ सलंग्न अनसुचूी–१ िाखखएको छ । 
(२) अनसुचूी–२को सट्टा यस ैसाथ सलंग्न अनसुचूी–२ िाखखएको छ । 
(३) अनसुचूी–५ पनछ यस ैसाथ सलंग्न अनसुचूी–५क. थप गरिएको छ । 
(४) अनसुचूी–७ पनछ यस ैसाथ सलंग्न अनसुचूी–७क थप गरिएको छ । 
 

४६. खािेजीः(१) ननयर् 4.13क., ६.६,६.७ ि ६.८, १3.6 ि १४.२ खािेि गरिएका छन ्।  
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अनसुचूी–१ 

(ननयर् १.२ को खण्ड (च) साँग सम्बजन्िर्) 

 

कायामलय प्रर्खु  

 

१.  आयोिना प्रर्खु  

 

२.  नागरिक उड्डयन कायामलयका प्रर्खु  
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अनसुचूी–२ 

(ननयर् १.२ को  खण्ड (ढ) साँग सम्बजन्िर्) 

 

 ववभागीय प्रर्खु  

 

१. र्हाननदेशक  

२. उपर्हाननदेशक ि बाह्रौ र्हका अधिकृर्  

३. र्हाननदेशक र्ार्हर् िहेका प्रशासन, अथम, आन्र्रिक लेखा पिीिण ि हवाई सिुिा 
ववभागका एघािौ र्हका अधिकृर् ि  

४. समर्नर्ल ेर्ोकेका अन्य अधिकृर्  
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अनसुचूी–5क 

(ननयर् ३.२ को (१क) साँग सम्वजन्िर्) 

 
  

(क) प्रशासन सेवा र्फम  M यो ननयर्ावली प्रािम्भ हुाँदाका बखर्  पदहलो र्ह, दोस्रो र्ह ि 
र्से्रो र्हर्ा कायमिर् कर्मचािीहरुको लाधग देहाय बर्ोजिर् स्र्िर्ा परिणर् गरिनेछ M– 

(१)  र्ह एकर्ा कायमिर् कर्मचािीको हकर्ा ननयजुक्र् भएको मर्नर्ल ेपााँच आधथमक 
बर्म नपगेुको भए प्रथर् स्र्ि ि पााँच आधथमक बर्म पगेुको भए दोिो स्र्िर्ा 

(२) र्ह दईुर्ा कायमिर् कर्मचािीको हकर्ा ननयजुक्र् भएको मर्नर्ल ेपााँच आधथमक 
बर्म नपगेुको भए वद्धर्ीय  स्र्ि ि पााँच आधथमक बर्म पगेुको भए र्रृ्ीय 
स्र्िर्ा 

(३)  र्ह र्ीनर्ा कायमिर् कर्मचािीको हकर्ा ननयजुक्र् भएको मर्नर्ल ेपााँच आधथमक 
बर्म नपगेुको भए र्रृ्ीय  स्र्ि ि पााँच आधथमक बर्म पगेुको भए चर्थुम स्र्िर्ा 
। 

(४)  र्ह चािर्ा कायमिर् कर्मचािीको हकर्ा ननयजुक्र् भएको मर्नर्ल ेपााँच आधथमक 
बर्म नपगेुको भए चर्थुम  स्र्ि ि पााँच आधथमक बर्म पगेुको भए पञ्चर् स्र्िर्ा 
। 

 
 

(ख)  प्राववधिक सेवा र्फम M  दोस्रो र्ह ि र्से्रो र्हर्ा कायमिर् कर्मचािीहरुको लाधग देहाय 
बर्ोजिर् स्र्ि कायर् गरिनेछ M– 

(१)  र्ह दईुर्ा कायमिर् कर्मचािीको हकर्ा ननयजुक्र् भएको पााँच आधथमक बर्म 
नपगेुको भए वद्धर्ीय  स्र्ि ि पााँच आधथमक बर्म पगेुको भए र्रृ्ीय स्र्िर्ा 

(२)  र्ह र्ीनर्ा कायमिर् कर्मचािीको हकर्ा ननयजुक्र् भएको पााँच आधथमक बर्म 
नपगेुको भए र्रृ्ीय  स्र्ि ि पााँच आधथमक बर्म पगेुको भए चर्थुम स्र्िर्ा । 

(३)  र्ह चािर्ा कायमिर् कर्मचािीको हकर्ा ननयजुक्र् भएको मर्नर्ल ेपााँच आधथमक 
बर्म नपगेुको भए चर्थुम  स्र्ि ि पााँच आधथमक बर्म पगेुको भए पञ्चर् स्र्िर्ा 
। 
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अनसुचूी ६ 

(ननयर् ३.५ ि ननयर् ६.३ सगं सम्वजन्िर्) 

 

पदपनूर् मका लाधग न्यनूर्र् शकै्षिक योग्यर्ा 
क) प्रशासन सेवा 

र्ह सेवा सर्हू उपसर्हू खुल्ला प्रनर्योधगर्ाका 
लाधग 

आन्र्रिक 

प्रनर्योधगर्ाका 
लाधग 

कायमिर्र्ाको 
आिािर्ा बढुवाको 

लाधग 

चौथो प्रशासन
 

 

 

  
  

प्रशासन प्रशासन र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट एस.एल.सी 
वा एस.इम.इम र्ा 
कम्र्ीर्ा दइुम 
िी.पी.ए. प्राप्र् वा 
सो सिह उत्र्ीणम । 

— — 

चौथो प्रशासन
  

आधथमक 
प्रशासन 

लेखा र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट एस.एल.सी 
वा एस.इम.इम र्ा 
कम्र्ीर्ा दइुम 
िी.पी.ए. प्राप्र् वा 
सो सिह उत्र्ीणम । 

— — 

चौथो प्रशासन
  

आधथमक 
प्रशासन 

िािश्व र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट एस.एल.सी 
वा एस.इम.इम र्ा 
कम्र्ीर्ा दइुम 
िी.पी.ए. प्राप्र् वा 
सो सिह उत्र्ीणम । 

— — 

पााँचौ प्रशासन प्रशासन प्रशासन र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट प्रववणर्ा 
प्रर्ाणपत्र र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम । 

— 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
एस.एल.सी वा 
एस.इम.इम र्ा 
कम्र्ीर्ा दइुम 
िी.पी.ए. प्राप्र् 
वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

पााँचौ प्रशासन प्रशासन पसु्र्कालय र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट पसु्र्कालय 
ववर्यर्ा प्रवीणर्ा 
प्रर्ाणपत्र र्ह उत्र्ीणम 
वा कुन ै त्रबर्यर्ा 
प्रवीणर्ा प्रर्ाणपत्र 

— — 
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उत्र्ीणम गिी 
पसु्र्कालय सम्बन्िी 
कजम्र्र्ा एक र्दहनाको 
र्ालीर् प्राप्र् । 

पााँचौ प्रशासन आधथमक 
प्रशासन 

लेखा र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट बाखणज्य 
शास्त्र, अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
प्रवीणर्ा प्रर्ाणपत्र र्ह 
वा सो सिह उत्र्ीणम । 

— 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
एस.एल.सी वा 
एस.इम.इम र्ा 
कम्र्ीर्ा दइुम 
िी.पी.ए. प्राप्र् 
वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

पााँचौ प्रशासन आधथमक 
प्रशासन 

िािश्व र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट बाखणज्य 
शास्त्र, अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
प्रवीणर्ा प्रर्ाणपत्र र्ह 
वा सो सिह उत्र्ीणम । 

— 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
एस.एल.सी वा 
एस.इम.इम र्ा 
कम्र्ीर्ा दइुम 
िी.पी.ए. प्राप्र् 
वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

छैठौं प्रशासन प्रशासन प्रशासन र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण  

ससं्थाबाट स्नार्क र्ह 
वा सो सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
स्नार्क र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
प्रवीणर्ा प्रर्ाणपत्र 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

छैठौं प्रशासन प्रशासन काननू र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट काननू 
ववर्यर्ा स्नार्क र्ह 
वा सो सिह उत्र्ीणम । 

— — 

छैठौं प्रशासन प्रशासन पसु्र्कालय र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट पसु्र्कालय 
ववर्यर्ा स्नार्क र्ह 
उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
स्नार्क र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
प्रवीणर्ा प्रर्ाणपत्र 
उत्र्ीणम गिी 
पसु्र्कालय 
सम्बन्िी कजम्र्र्ा 
एक र्दहनाको 
र्ालीर् प्राप्र् । 

छैठौं प्रशासन आधथमक 
प्रशासन 

लेखा र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट बाखणज्य 
शास्त्र, अथमशास्त्र वा 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
बाखणज्य शास्त्र, 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
बाखणज्य शास्त्र, 
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व्यापाि प्रशासनर्ा 
स्नार्क र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम । 

अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
स्नार्क र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम । 

अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
प्रवीणर्ा प्रर्ाणपत्र 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 
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छैठौं प्रशासन आधथमक 
प्रशासन 

िािश्व र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट बाखणज्य 
शास्त्र, अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
स्नार्क र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
बाखणज्य शास्त्र, 

अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
स्नार्क र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
बाखणज्य शास्त्र, 

अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
प्रवीणर्ा प्रर्ाणपत्र 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

छैठौं प्रशासन प्रशासन व्यापाि 
प्रशासन 

र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट व्यापाि 
प्रशासन वा 
वाखणज्यशास्त्र वा 
अथमशास्त्र र्लू ववर्य 
मलई स्नार्क र्ह 
उत्र्ीणम। 

– – 

सार्ौं प्रशासन प्रशासन प्रशासन र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट स्नार्कोत्र्ि 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम। 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
स्नार्क र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
स्नार्क र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम 
। 

सार्ौं प्रशासन प्रशासन काननू र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट काननू 
ववर्यर्ा स्नार्कोत्र्ि 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
काननू ववर्यर्ा 
स्नार्क र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
काननु ववर्यर्ा 
स्नार्क र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम 
। 

सार्ौं प्रशासन प्रशासन पसु्र्कालय र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट पसु्र्कालय 
ववर्यर्ा स्नार्कोत्र्ि 
वा सो सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
पसु्र्कालय 
ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
पसु्र्कालय 
ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

सार्ौं प्रशासन आधथमक 
प्रशासन 

लेखा र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट बाखणज्य 
शास्त्र, अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
स्नार्कोत्र्ि र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
बाखणज्य शास्त्र, 

अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
स्नार्क र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
बाखणज्य शास्त्र, 

अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
स्नार्क र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम 
। 
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सार्ौं प्रशासन आधथमक 
प्रशासन 

िािश्व र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट बाखणज्य 
शास्त्र, अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
स्नार्कोत्र्ि र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
बाखणज्य शास्त्र, 

अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
स्नार्क र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
बाखणज्य शास्त्र, 

अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
स्नार्क र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम 
। 

सार्ौं प्रशासन प्रशासन व्यापाि 
प्रशासन 

र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट व्यापाि 
प्रशासन वा 
वाखणज्यशास्त्र वा 
अथमशास्त्र र्लू ववर्य 
मलई स्नार्कोत्र्ि र्ह 
वा सो सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
व्यापाि प्रशासन वा 
वाखणज्यशास्त्र वा 
अथमशास्त्र र्लू 
ववर्य मलई स्नार्क 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
व्यापाि प्रशासन 
वा वाखणज्यशास्त्र 
वा अथमशास्त्र र्लू 
ववर्य मलई वा सो 
सिह उत्र्ीणम । 

आठौं, 
नवौं 
ि 
दशौं 

प्रशासन प्रशासन प्रशासन र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट कुन ै पनन 
ववर्यर्ा स्नार्कोत्र्ि 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
कुन ै पनन ववर्यर्ा 
स्नार्क र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम। 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
कुन ैपनन ववर्यर्ा 
स्नार्क र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम 
। 

आठौं, 
नवौं 
ि 
दशौं 

प्रशासन प्रशासन काननू र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट काननू 
ववर्यर्ा स्नार्कोत्र्ि 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
काननू ववर्यर्ा 
स्नार्क र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
काननु ववर्यर्ा 
स्नार्क र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम 
। 

आठौं, 
नवौं 
ि 
दशौं 

प्रशासन प्रशासन र्थ्याङ्क र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट र्थ्यांक 
शास्त्र वा गखणर् ववर्य 
सदहर् कुन ैववर्यर्ा 
स्नार्कोत्र्ि र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम। 

  

आठौं, 
नवौं 
ि 
दशौं 

प्रशासन आधथमक 
प्रशासन 

लेखा र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट बाखणज्य 
शास्त्र, अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
स्नार्कोत्र्ि र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
बाखणज्य शास्त्र, 

अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
स्नार्क र्ह वा सो 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
बाखणज्य शास्त्र, 

अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
स्नार्क र्ह वा 
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सिह उत्र्ीणम । सो सिह उत्र्ीणम 
। 

आठौं, 
नवौं 
ि 
दशौं 

प्रशासन आधथमक 
प्रशासन 

िािश्व र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट बाखणज्य 
शास्त्र, अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
स्नार्कोत्र्ि र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
बाखणज्य शास्त्र, 

अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
स्नार्क र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
बाखणज्य शास्त्र, 

अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
स्नार्क र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम 
। 

आठौं, 
नवौं 
ि 
दशौं 

प्रशासन प्रशासन व्यापाि 
प्रशासन 

र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट बाखणज्य 
शास्त्र, अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
स्नार्कोत्र्ि र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
बाखणज्य शास्त्र, 

अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
स्नार्क र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
बाखणज्य शास्त्र, 

अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
स्नार्क र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम 
। 

आठौं 
ि  

नवौं   

प्रशासन प्रशासन पसु्र्कालय र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट पसु्र्कालय 
ववज्ञानर्ा स्नार्कोत्र्ि 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
पसु्र्कालय 
ववज्ञानववर्यर्ा 
स्नार्क वा सो 
सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
पसु्र्कालय 
ववज्ञानववर्यर्ा 
स्नार्क वा सो 
सिह उत्र्ीणम । 

नवौं प्रशासन आधथमक 
प्रशासन 

चाटमडम 
एकाउन्टेण्ट 

र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट चाटमडम 
एकाउन्टेण्ट वा सो 
सिहको डडग्री प्राप्र् । 

– – 

दशौं 
ि 
एघािौं  

प्रशासन प्रशासन प्रशासन – र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
कुन ै पनन ववर्यर्ा 
स्नार्कोत्र्ि र्ह 
वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
स्नार्क र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम 
। 

एघािौं  प्रशासन आधथमक 
प्रशासन 

– – र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
बाखणज्य शास्त्र , 
अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासन 
ववर्यर्ा 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
बाखणज्य शास्त्र, 
अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
स्नार्क र्ह वा 
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स्नार्कोत्र्ि र्ह 
वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

सो सिह उत्र्ीणम 
। 

एघािौं प्रशासन प्रशासन व्यापाि 
प्रशासन 

– र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
बाखणज्य शास्त्र , 
अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासन 
ववर्यर्ा 
स्नार्कोत्र्ि र्ह 
वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
बाखणज्य शास्त्र, 

अथमशास्त्र वा 
व्यापाि प्रशासनर्ा 
स्नार्क र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम 
। 

आठौं, 
नवौं, 
दशौं 
ि 
एघािौं 

सेवा/सर्हुीकृर् 
नहुने खुला 

 – – र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
स्नार्क र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम 
। 

ख) प्राववधिक सेवा  

पदपनूर् मका लाधग न्यनूर्र् शकै्षिक योग्यर्ा 
र्ह सेवा सर्हू उपसर्हू खुल्ला प्रनर्योधगर्ाका 

लाधग 

आन्र्रिक 

प्रनर्योधगर्ाका लाधग 

कायमिर्र्ाको 
आिािर्ा हुने 
बढुवाको लाधग 

चौ
थो 

प्राववधि
क 

र्ेकाननक
ल 
इजन्िननय
रिङ्ग 

– प्राववधिक मशिा र्था 
व्यवसानयक र्ालीर् 
परिर्दद्वािा र्ान्यर्ा 
प्राप्र् ससं्थावाट 
सम्वजन्िर् ववर्यर्ा 
सीपको कम्र्ीर्ा र्ह 
दईुको प्रर्ाणपत्र प्राप्र् 
। 

 दशर् किा उत्र्ीणम 
ि सम्बजन्िर् 
त्रबर्यर्ा ६ 
र्दहनाको र्ामलर् वा 
एक बर्मको 
कायामनभुव, वा 
प्राववधिक मशिा 
र्था व्यवसानयक 
र्ामलर् परिर्दद्वािा 
र्ान्यर्ा प्राप्र् 
ससं्थावाट सम्वजन्िर् 
ववर्यर्ा सीपको 
कम्र्ीर्ा र्ह एकको 
प्रर्ाणपत्र  प्राप्र् । 

चौ
थो 

प्राववधि
क 

इलेजक्िक
ल 
इजन्िननय

– प्राववधिक मशिा र्था 
व्यवसानयक र्ामलर् 
परिर्दद्वािा र्ान्यर्ा 
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रिङ्ग प्राप्र् ससं्थावाट 
सम्वजन्िर् ववर्यर्ा 
सीपको कम्र्ीर्ा  र्ह 
दईुको प्रर्ाणपत्र प्राप्र् 
। 

चौ
थो 

प्राववधि
क 

एमभएशन 
फायि 
समभमसेस 

 र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट 
एस.एल.सी. वा 
सोसिह उत्र्ीणम गिी 
नागरिक उड्डयनसाँग  
सम्बजन्िर् ससं्थाबाट 
उद्धाि र्था 
ववर्ानस्थल अग्नी 
ननवािण सम्बन्िी 
आिािभरू् र्ामलर् 

प्राप्र् । 

— — 

पांचौं प्राववधि
क 

एमभएशन 
फायि 
समभमसेस 

 र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट प्रवीणर्ा 
प्रर्ाणपत्र र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम गिी 
नागरिक उड्डयनसाँग 
सम्वजन्िर् ससं्थाबाट 
उद्धाि र्था 
ववर्ानस्थल अग्नी 
ननवािण सम्वन्िी 
आिािभरू् र्ामलर्   
प्राप्र् । 

— र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
एस.एल.सी. वा 
सो सिह उत्र्ीणम 
गिी नागरिक 

उड्डयनसाँग 

सम्वजन्िर् ससं्थाबाट 
उद्धाि र्था 
ववर्ानस्थल अग्नी 
ननवािण सम्बन्िी 
आिािभरू् र्ालीर् 
प्राप्र् । 

पांचौं प्राववधि
क 

इलेजक्िक
ल 
इजन्िननय
रिङ्ग 

— 

र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट इलेजक्िकल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा  प्रववणर्ा 
प्रर्ाणपत्र र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम वा  
प्राववधिक मशिा र्था 
व्यवसानयक र्ालीर् 
परिर्दद्वािा र्ान्यर्ा 
प्राप्र् ससं्थावाट 
सम्वजन्िर् ववर्यर्ा 
सीपको र्ह र्ीनको 

— एस.एल.सी वा सो 
सिह उत्र्ीणम गिी 
इलेजक्िकल सम्बन्िी 
६ र्दहनाको  

र्ालीर् वा एक 

बर्मको कायामनभुव , वा 
प्राववधिक मशिा 
र्था व्यवसानयक 
र्ालीर् परिर्दद्वािा 
र्ान्यर्ा प्राप्र् 
ससं्थावाट सम्वजन्िर् 
ववर्यर्ा सीपको 
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प्रर्ाणपत्र   प्राप्र् । 
 

कम्र्ीर्ा र्ह दईुको 
प्रर्ाणपत्र  प्राप्र् । 

पांचौं प्राववधि
क 

र्ेकाननक
ल 
इजन्िनीय
रिङ्ग 

— 

र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट र्केाननकल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा  प्रववणर्ा 
प्रर्ाणपत्र र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम वा  
प्राववधिक मशिा र्था 
व्यवसानयक र्ालीर् 
परिर्दद्वािा र्ान्यर्ा 
प्राप्र् ससं्थावाट 
सम्वजन्िर् ववर्यर्ा 
सीपको र्ह र्ीनको 
प्रर्ाणपत्र   प्राप्र् ।  

— 

एस.एल.सी वा सो 
सिह उत्र्ीणम गिी 
र्ेकाननकल सम्बन्िी 
६ र्दहनाको र्ालीर् 

वा एक बर्मको  

कायामनभुव प्राववधिक 
मशिा र्था 
व्यवसानयक र्ालीर् 
परिर्दद्वािा 
र्ान्यर्ा प्राप्र् 
ससं्थावाट सम्वजन्िर् 
ववर्यर्ा सीपको 
कजम्र्र्ा र्ह दईुको 
प्रर्ाणपत्र  प्राप्र् । 

पांचौं प्राववधि
क 

इलेक्िोनन
क्स एण्ड 
टेमलकम्यू
ननकेशनइ
जन्िनीय
रिगं 

 र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट 
ईलेक्िोननक्स/ईलेक्िोनन
क्स एण्ड 
टेमलकम्यनूनकेशन 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा प्रवीणर्ा 
प्रर्ाणपत्र र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम वा 
प्राववधिक मशिा र्था 
व्यवसानयक र्ालीर् 
परिर्दद्वािा र्ान्यर्ा 
प्राप्र् ससं्थावाट 
सम्वजन्िर् ववर्यर्ा 
सीपको र्ह र्ीनको 
प्रर्ाणपत्र प्राप्र् ।  

— — 

पांचौं प्राववधि
क 

मसमभल 
इजन्िनीय
रिङ्ग 

 र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट मसमभल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा प्रववणर्ा 
प्रर्ाणपत्र र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम वा 
प्राववधिक मशिा र्था 
व्यवसानयक र्ालीर् 

— — 
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परिर्दद्वािा र्ान्यर्ा 
प्राप्र् ससं्थावाट 
सम्वजन्िर् ववर्यर्ा 
सीपको र्ह र्ीनको 
प्रर्ाणपत्र   प्राप्र् ।  

छैठौं प्राववधि
क 

एमभएशन 
फायि 
समभमसेस  

— — 

र्ान्यर्ा  प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
प्रवीणर्ा प्रर्ाणपत्र 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम गिेको ि  
नागरिक उड्डयनसाँग 
सम्वजन्िर् ससं्थाबाट 
उद्धाि र्था 
ववर्ानस्थल 
अग्नीननवािण 
सम्बन्िी आिािभरू् 
ि थप एक 
र्दहनाको र्ालीर् 
प्राप्र् । 

र्ान्यर्ा  प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
प्रववणर्ा प्रर्ाणपत्र 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम गिेको ि  
नागरिक उड्डयन 
साँग सम्वजन्िर् 
ससं्थाबाट उद्धाि 
र्था ववर्ानस्थल 
अग्नीननवािण 
सम्बन्िी आिािभरू् 
ि थप एक 
र्दहनाको र्ालीर् 
प्राप्र् । 

छैठौं प्राववधि
क 

ईलेजक्िक
ल 
इजन्िनीय
रिङ्ग 

— — र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
इलेजक्िकल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा  प्रववणर्ा 
प्रर्ाणपत्र र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम वा 
प्राववधिक मशिा 
र्था व्यवसानयक 
र्ालीर् परिर्दद्वािा 
र्ान्यर्ा प्राप्र् 
ससं्थावाट सम्वजन्िर् 
ववर्यर्ा सीपको र्ह 
र्ीनको प्रर्ाणपत्र 
प्राप्र् ।  

प्राववधिक मशिा 
र्था र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
इलेजक्िकल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा  प्रववणर्ा 
प्रर्ाणपत्र र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम वा 
व्यवसानयक र्ालीर् 
परिर्दद्वािा 
र्ान्यर्ा प्राप्र् 
ससं्थावाट सम्वजन्िर् 
ववर्यर्ा सीपको र्ह 
र्ीनको प्रर्ाणपत्र 
प्राप्र् ।  

छैठौं प्राववधि
क 

र्ेकाननक
ल 
इजन्िनीय
रिङ्ग 

— — 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
र्ेकाननकल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा  प्रववणर्ा 
प्रर्ाणपत्र र्ह वा 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
र्ेकाननकल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा  प्रववणर्ा 
प्रर्ाणपत्र र्ह वा 
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सो सिह उत्र्ीणम वा 
प्राववधिक मशिा 
र्था व्यवसानयक 
र्ालीर् परिर्दद्वािा 
र्ान्यर्ा प्राप्र् 
ससं्थावाट सम्वजन्िर् 
ववर्यर्ा सीपको र्ह 
र्ीनको प्रर्ाणपत्र 
प्राप्र् ।  

सो सिह उत्र्ीणम वा 
प्राववधिक मशिा 
र्था व्यवसानयक 
र्ालीर् परिर्दद्वािा 
र्ान्यर्ा प्राप्र् 
ससं्थावाट सम्वजन्िर् 
ववर्यर्ा सीपको र्ह 
र्ीनको प्रर्ाणपत्र 
प्राप्र् ।  

छैठौं प्राववधि
क 

इलेक्िोनन
क एण्ड 
टेमलकम्यू
ननकेशन 
इजन्िनीय
रिङ्ग 

– — र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
ईलेक्िोननक्स/ईलेक्िो
ननक्स एण्ड 
टेमलकम्यनूनकेशन 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा प्रवीणर्ा 
प्रर्ाणपत्र र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम वा 
प्राववधिक मशिा 
र्था व्यवसानयक 
र्ालीर् परिर्दद्वािा 
र्ान्यर्ा प्राप्र् 
ससं्थावाट सम्वजन्िर् 
ववर्यर्ा सीपको र्ह 
र्ीनको प्रर्ाणपत्र 
प्राप्र् ।  

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
ईलेक्िोननक्स/ईलेक्िो
ननक्स एण्ड 
टेमलकम्यनूनकेशन 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा प्रवीणर्ा 
प्रर्ाणपत्र र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम वा 
प्राववधिक मशिा 
र्था व्यवसानयक 
र्ालीर् परिर्दद्वािा 
र्ान्यर्ा प्राप्र् 
ससं्थावाट सम्वजन्िर् 
ववर्यर्ा सीपको र्ह 
र्ीनको प्रर्ाणपत्र 
प्राप्र् ।  

छैठौं प्राववधि
क 

मसमभल 
इजन्िनीय
रिङ्ग 

— — 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
मसमभल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा प्रववणर्ा 
प्रर्ाणपत्र र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम वा 
प्राववधिक मशिा 
र्था व्यवसानयक 
र्ालीर् परिर्दद्वािा 
र्ान्यर्ा प्राप्र् 
ससं्थावाट सम्वजन्िर् 
ववर्यर्ा सीपको र्ह 
र्ीनको प्रर्ाणपत्र 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
मसमभल 
ईजन्िननयरिगं 
ववर्यर्ा प्रववणर्ा 
प्रर्ाणपत्र र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम वा 
प्राववधिक मशिा 
र्था व्यवसानयक 
र्ालीर् परिर्दद्वािा 
र्ान्यर्ा प्राप्र् 
ससं्थावाट सम्वजन्िर् 
ववर्यर्ा सीपको र्ह 
र्ीनको प्रर्ाणपत्र 
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प्राप्र् ।  प्राप्र् ।  

सा
र्ौं 

प्राववधि
क 

एमभएशन 
फायि 
समभमसेस 

— 

र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट कुन ै
ववर्यर्ा स्नार्क र्ह 
वा सो सिह उत्र्ीणम ि 
नागरिक उड्डयनसाँग 
सम्वजन्िर् ससं्थाबाट 
उद्धाि र्था 
ववर्ानस्थल अग्नी 
ननवािण सम्वन्िी 
आिािभरू् र्ालीर् 
प्राप्र् ि कजम्र्र्ा १ 
र्दहनाको सम्बजन्िर् 
त्रबर्यको थप र्ालीर् 
प्राप्र् ।  

र्ान्यर्ा  प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
स्नार्क र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम गिेको 
ि नागरिक 
उड्डयनसाँग 
सम्वजन्िर् ससं्थाबाट 
उद्धाि र्था अग्नी 
ननवािण सम्बन्िी 
आिािभरू् ि एक 
र्दहनाको थप 
र्ालीर् प्राप्र् । 

र्ान्यर्ा  प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
स्नार्क र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम गिेको 
ि नागरिक उड्डयन 
साँग सम्वजन्िर् 
ससं्थाबाट उद्धाि 
र्था अग्नी ननवािण 
सम्बन्िी आिािभरू् 
ि कजम्र्र्ा एक 
र्दहनाको थप 
र्ालीर् प्राप्र् । 

सा
र्ौं 

प्राववधि
क 

एयि 
िाकफक 
समभमसेस 

 र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट ववज्ञान वा 
सचूना प्रववधि 
(आइम.दट) वा 
व्यवस्थापन वा 
इजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्क र्ह 
वा सो सिह  उत्र्ीणम 
गिेको ि  
प्राधिकिणबाट र्ान्यर्ा 
प्राप्र् ससं्थाबाट 
कजम्र्र्ा ६ र्दहना 
अवधिको आिािभरू् 
एयि िाकफक समभमसेि 
र्ालीर् प्राप्र् । 

— — 

सा
र्ौं 

प्राववधि
क 

फ्लाइट 
अपिेसन 

 र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट ववज्ञान 
ववर्यर्ा गखणर् ि 
भौनर्क शास्त्र सदहर् 
दश िोड दईु उत्र्ीणम 
गिी अन्र्िामजष्िय 
नागरिक उड्डयन 
सगंठनका सदस्य 
िाष्िबाट कर्मसमयल 
पाइलट लाइसेन्स 

— — 
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(मस.वप.एल)् प्राप्र् 
गिेको ि कजम्र्र्ा 
पााँच सय  घण्टाको 
उडान अनभुव हामसल 
गिेको । 

सा
र्ौं 

प्राववधि
क 

इलेजक्िक
ल 
इजन्िनीय
रिङ्ग — 

र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट इलजेक्िकल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्क र्ह 
वा सो सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
इलेजक्िकल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ास्नार्क र्ह 
वा सो सिह उत्र्ीणम 
। 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
इलेजक्िकल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

सा
र्ौं 

प्राववधि
क 

र्ेकाननक
ल 
इजन्िनीय
रिङ्ग 

— र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट र्केाननकल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्क र्ह 
वा सो सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
र्ेकाननकल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
र्ेकाननकल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

सा
र्ौं 

प्राववधि
क 

इलेक्िोनन
क्स एण्ड 
टेमलकम्यू
ननकेशन 

— र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट 
ईलेक्िोननक्स/ईलेक्िोनन
क्स एण्ड 
टेमलकम्यनूनकेशन 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्क र्ह 
वा सो सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
ईलेक्िोननक्स/ईलेक्िो
ननक्स एण्ड 
टेमलकम्यनूनकेशन 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम  । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
ईलेक्िोननक्स/ईलेक्िो
ननक्स एण्ड 
टेमलकम्यनूनकेशन 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

सा
र्ौं 

प्राववधि
क 

मसमभल 
इजन्िनीय
रिगं 

– र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट मसमभल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्क र्ह 
वा सो सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
मसमभल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
मसमभल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

सा
र्ौं 

प्राववधि
क 

एयिवददम
नेश 

– र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थावाट ववज्ञान 
ववर्यर्ा गखणर् ि 
भौनर्कशास्त्र सदहर् 
स्नार्क र्ह उत्र्ीणम 
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गिी एयिक्राफ्ट 
र्ेजन्टनेन्स लाइसेन्स 
प्राप्र् गिेको वा 
र्ेकाननकल/इलेजक्िकल
/इलेजक्िोननक्स/एयिव
ददमनेश/एिोनदटकल 
इजन्िननयरिङ्गर्ा 
स्नार्क र्ह उत्र्ीणम 
गिी वाययुान र्र्मर् 
सम्भाि वा 
कजन्टन्यइुङ्ग एयि 
वददमनेशर्ा कजम्र्र्ा 
दईु वर्मको अनभुव 
प्राप्र् गिेको। 

आ
ठौं, 
नवौं 
ि 
दशौं  

प्राववधि
क 

इलेक्िोनन
क्स एण्ड   
टेमलकम्यू
ननकेशन 

— र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट 
ईलेक्िोननक्स वा 
ईलेक्िोननक्स एण्ड 
टेमलकम्यनूनकेशन 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्कोत्र्ि 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम गिेको । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
सम्बजन्िर् ववर्यर्ा 
स्नार्क र्ह उत्र्ीणम 
गिेको । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
सम्बजन्िर् ववर्यर्ा 
स्नार्क र्ह उत्र्ीणम 
गिेको  

आ
ठौं, 
नवौं 
ि 
दशौं  

प्राववधि
क 

एमभएशन 
फायि 
समभमसेि 

 र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट कुन ै
ववर्यर्ा स्नार्कोत्र्ि 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम गिेको ि 
नागरिक उड्डयनसाँग 
सम्वजन्िर् ससं्थाबाट 
उद्धाि र्था 
ववर्ानस्थल अग्नी 
ननवािण सम्वन्िी 
आिािभरू् ि कजम्र्र्ा 
१ र्दहनाको थप 
र्ालीर् प्राप्र् । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
कुन ैववर्यर्ा 
स्नार्क र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम ि 
नागरिक उड्डयनसाँग 
सम्वजन्िर् ससं्थाबाट 
उद्धाि र्था 
ववर्ानस्थल अग्नी 
ननवािण सम्वन्िी 
र्ालीर् प्राप्र् । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
कुन ैववर्यर्ा 
स्नार्क र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम ि 
नागरिक उड्डयनसाँग 
सम्वजन्िर् ससं्थाबाट 
उद्धाि र्था 
ववर्ानस्थल अग्नी 
ननवािण सम्वन्िी 
र्ालीर् प्राप्र् । 

आ
ठौं, 
नवौं 
ि 

प्राववधि
क 

एयि 
िाकफक 
समभमसेि 

 र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट कुन ै
ववर्यर्ा स्नार्कोत्र्ि 
र्ह वा सो सिह 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
कुन ैववर्यर्ा 
स्नार्क र्ह वा सो 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
कुन ैववर्यर्ा 
स्नार्क र्ह वा सो 
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दशौं  उत्र्ीणम ि 
प्राधिकिणबाट र्ान्यर्ा 
प्राप्र् ससं्थाबाट एकै 
चिण वा अको 
चिणर्ा गिी कजम्र्र्ा 
एक वर्म अवधिको 
आिािभरू् एयि 
िाकफक समभमसेि 
र्ालीर् प्राप्र् । 

सिह उत्र्ीणम ि 
प्राधिकिणबाट 
र्ान्यर्ा प्राप्र् 
ससं्थाबाट एकै चिण 
वा अको  चिणर्ा 
गिी कजम्र्र्ा एक 
वर्म अवधिको 
आिािभरू् एयि 
िाकफक समभमसेि 
र्ालीर् प्राप्र् । 

सिह उत्र्ीणम ि 
प्राधिकिणबाट 
र्ान्यर्ा प्राप्र् 
ससं्थाबाट एकै चिण 
वा अको चिणर्ा 
गिी कजम्र्र्ा एक 
वर्म अवधिको 
आिािभरू् एयि 
िाकफक समभमसेि 
र्ालीर् प्राप्र् । 

आ
ठौं, ि 
नवौं  

प्राववधि
क 

फ्लाइट 
अपिेसन 

 र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट ववज्ञान 
ववर्यर्ा गखणर् ि 
भौनर्क शास्त्र सदहर् 
दश िोड दईु उत्र्ीणम 
गिी अन्र्िामजष्िय 
नागरिक उड्डयन 
सगंठनको कुन ैसदस्य 
िाष्िबाट एयि 
िान्सपोटम पाइलट 
लाइसेन्स प्राप्र् गिी 
कजम्र्र्ा दइुम हिाि 
घण्टाको उडान अनभुव 
हामसल गिेको । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
ववज्ञान ववर्यर्ा 
गखणर् ि भौनर्क 
शास्त्र सदहर् दश 
िोड दईु उत्र्ीणम 
गिी अन्र्िामजष्िय 
नागरिक उड्डयन 
सगंठनका सदस्य 
िाष्िबाट कर्मसमयल 
पाइलट लाइसेन्स 
प्राप्र् गिेको ि 
कजम्र्र्ा पााँच सय 
घण्टाको उडान 
अनभुव हामसल  
गिेको । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
ववज्ञान ववर्यर्ा 
गखणर् ि भौनर्क 
शास्त्र सदहर् दश 
िोड दईु उत्र्ीणम 
गिी अन्र्िामजष्िय 
नागरिक उड्डयन 
सगंठनका कुन ै
सदस्य िाष्िबाट 
कर्मसमयल पाइलट 
लाइसेन्स प्राप्र् 
गिेको ि कजम्र्र्ा 
पााँच सय घण्टाको 
उडान अनभुव 
हामसल  गिेको । 

दशौं 
ि 
एघा
िौं 

प्राववधि
क 

फ्लाइट 
अपिेसन 

 दशौं र्हको लाधग र्ात्र 

र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट ववज्ञान 
ववर्यर्ा गखणर् ि 
भौनर्क शास्त्र सदहर् 
दश िोड दईु उत्र्ीणम 
गिी अन्र्िामजष्िय 
नागरिक उड्डयन 
सगंठनको सदस्य 
िाष्िबाट एयि 
िान्सपोटम पाइलट 
लाइसेन्स प्राप्र् गिी 
कजम्र्र्ा पााँच हिाि 
घण्टाको उडान अनभुव 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
ववज्ञान ववर्यर्ा 
गखणर् ि भौनर्क 
शास्त्र सदहर् दश 
िोड दईु उत्र्ीणम 
गिी अन्र्िामजष्िय 
नागरिक उड्डयन 
सगंठनका सदस्य 
िाष्िबाट कर्मसमयल 
पाइलट लाइसेन्स 
प्राप्र् गिेको ि 
कजम्र्र्ा पााँच सय 
घण्टाको उडान 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
ववज्ञान ववर्यर्ा 
गखणर् ि भौनर्क 
शास्त्र सदहर् दश 
िोड दईु उत्र्ीणम 
गिी अन्र्िामजष्िय 
नागरिक उड्डयन 
सगंठनका सदस्य 
िाष्िबाट कर्मसमयल 
पाइलट लाइसेन्स 
प्राप्र् गिेको ि 
कजम्र्र्ा पााँच सय 
घण्टाको उडान 
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हामसल  गिेको । अनभुव हामसल  
गिेको । 

अनभुव हामसल  
गिेको । 

आ
ठौं, 
नवौं 
ि 
दशौं  

प्राववधि
क 

इलेजक्िक
ल 
इजन्िनीय
रिङ्ग 

– र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट इलजेक्िकल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्कोत्र्ि 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
इलेजक्िकल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
इलेजक्िकल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 
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आ
ठौं, 
नवौं 
ि 
दशौं  

प्राववधि
क 

र्ेकाननक
ल 
इजन्िनीय
रिङ्ग 

– र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट र्केाननकल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्कोत्र्ि 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
र्ेकाननकल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
र्ेकाननकल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

आ
ठौं, 
नवौं 
ि 
दशौं  

प्राववधि
क 

मसमभल 
इजन्िनीय
रिङ्ग 

– र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट मसमभल 
ईजन्िननयरिगं ववर्यर्ा 
स्नार्कोत्र्ि र्ह वा 
सो सिह उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
मसमभल 
ईजन्िननयरिगं 
ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
मसमभल 
ईजन्िननयरिगं 
ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

आ
ठौं 
ि 
नवौं  

प्राववधि
क 

एयिवददम
नेश 

– 

र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थावाट ववज्ञान 
ववर्यर्ा गखणर् ि 
भौनर्क शास्त्र सदहर् 
स्नार्कोत्र्ि र्ह 
उत्र्ीणम गिी 
एयिक्राफ्ट र्ेजन्टनेन्स 
लाइसेन्स प्राप्र् गिेको 
। 
वारे्काननकल/इलेजक्िक
ल/इलेजक्िोननक्स/एयि
वददमनेश/एिोनदटकल 
इजन्िननयरिङ्गर्ा 
स्नार्कोत्र्ि उत्र्ीणम 
गिी वाययुान र्र्मर् 
सम्भाि वा 
कजन्टन्यइुङ्ग एयि 
वददमनेश र्ा कजम्र्र्ा 
पााँच वर्मको कायम 
अनभुव प्राप्र् गिेको । 
वारे्काननकल/इलेजक्िक
ल/इलेजक्िोननक्स/एयि
वददमनेश/एिोनदटकल 
इजन्िननयरिङ्गर्ा 
स्नार्क गिी वाययुान 
र्र्मर् सम्भाि वा 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थावाट 
ववज्ञान ववर्यर्ा 
गखणर् ि भौनर्क 
शास्त्र सदहर् 
स्नार्क र्ह उत्र्ीणम 
गिी एयिक्राफ्ट 
र्ेजन्टनेन्स लाइसेन्स 
प्राप्र् गिेको । वा 
र्ेकाननकल/इलेजक्िक
ल/इलेजक्िोननक्स/एय
िवददमनेश/एिोनदटकल 
इजन्िननयरिङ्गर्ा 
स्नार्क गिी 
वाययुान र्र्मर् 
सम्भाि वा 
कजन्टन्यइुङ्ग एयि 
वददमनेश र्ा कजम्र्र्ा 
दईु वर्मको कायम 
अनभुव प्राप्र्    
गिेको । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थावाट 
ववज्ञान ववर्यर्ा 
गखणर् ि भौनर्क 
शास्त्र सदहर् 
स्नार्क र्ह उत्र्ीणम 
गिी एयिक्राफ्ट 
र्ेजन्टनेन्स लाइसेन्स 
प्राप्र् गिेको । वा 
र्ेकाननकल/इलेजक्िक
ल/इलेजक्िोननक्स/एय
िवददमनेश/एिोनदटकल 
इजन्िननयरिङ्गर्ा 
स्नार्क गिी 
वाययुान र्र्मर् 
सम्भाि वा 
कजन्टन्यइुङ्ग एयि 
वददमनेश र्ा कजम्र्र्ा 
दईु वर्मको कायम 
अनभुव प्राप्र्    
गिेको । 
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कजन्टन्यइुङ्ग एयि 
वददमनेश र्ा कजम्र्र्ा 
सार् वर्मको कायम 
अनभुव प्राप्र् गिेको । 
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दशौं 
ि 
एघा
िौं 

प्राववधि
क 

एयिवददम
नेश 

– दशौं र्हको लाधग र्ात्र 

र्ान्यर्ा प्राप्र् मशिण 
ससं्थावाट ववज्ञान 
ववर्यर्ा गखणर् ि 
भौनर्क शास्त्र सदहर् 
स्नार्कोत्र्ि र्ह 
उत्र्ीणम गिी 
एयिक्राफ्ट र्ेजन्टनेन्स 
लाइसेन्स प्राप्र् गिी 
कजम्र्र्ा दश वर्मको 
कायम अनभुव प्राप्र् 
गिेको । वा 
र्ेकाननकल/इलेजक्िकल
/इलेजक्िोननक्स/एयिव
ददमनेश/एिोनदटकल 
इजन्िननयरिङ्गर्ा 
स्नार्कोत्र्ि उत्र्ीणम 
गिी कजम्र्र्ा सार् 
वर्म वाययुान र्र्मर् 
सम्भाि वा 
कजन्टन्यइुङ्ग एयि 
वददमनेशर्ा कायम 
अनभुव प्राप्र् गिेको ।  

वा 
र्ेकाननकल/इलेजक्िकल
/इलेजक्िोननक्स/एयिव
ददमनेश/एिोनदटकल 
इजन्िननयरिङ्गर्ा 
स्नार्क गिी वाययुान 
र्र्मर् सम्भाि वा 
कजन्टन्यइुङ्ग एयि 
वददमनेश र्ा कजम्र्र्ा 
दश वर्मकोकायम 
अनभुव प्राप्र् गिेको । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थावाट 
ववज्ञान ववर्यर्ा 
गखणर् ि भौनर्क 
शास्त्र सदहर् 
स्नार्क र्ह उत्र्ीणम 
गिेको वा 
र्ेकाननकल/इलेजक्िक
ल/ 

इलेजक्िोननक्स/एयिव
ददमनेश/एिोनदटकल 
इजन्िननयरिङ्गर्ा 
स्नार्क उत्र्ीणम गिी 
वाययुान र्र्मर् 
सम्भाि वा 
कजन्टन्यइुङ्ग एयि 
वददमनेशर्ा कजम्र्र्ा 
दईु वर्मको कायम 
अनभुव प्राप्र्    
गिेको । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थावाट 
ववज्ञान ववर्यर्ा 
गखणर् ि भौनर्क 
शास्त्र सदहर् 
स्नार्क र्ह उत्र्ीणम 
गिेको वा 
र्ेकाननकल/इलेजक्िक
ल/ 

इलेजक्िोननक्स/एयिव
ददमनेश/एिोनदटकल 
इजन्िननयरिङ्गर्ा 
स्नार्क उत्र्ीणम गिी 
वाययुान र्र्मर् 
सम्भाि वा 
कजन्टन्यइुङ्ग एयि 
वददमनेशर्ा कजम्र्र्ा 
दइु वर्मको कायम 
अनभुव प्राप्र्    
गिेको । 

एघा
िौं  

प्राववधि
क 

इलेक्िोनन
क्स एण्ड   
टेमलकम्यू
ननकेशन 
इजन्िननय
रिङ्ग 

—  र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
ईलेक्िोननक्स/ईलेक्िो
ननक्स एण्ड 
टेमलकम्यनूनकेशन 
ईजन्िननयरिङ्ग 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
ईलेक्िोननक्स/ईलेक्िो
ननक्स एण्ड 
टेमलकम्यनूनकेशन 
ईजन्िननयरिङ्ग 
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ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम वा र्ान्यर्ा 
प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट कुन ै
ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह उत्र्ीणम गिेको 
ि प्राधिकिणबाट 
र्ान्यर्ा प्राप्र् 
ससं्थाबाट कजम्र्र्ा 
एक बर्मको 
एिोनदटकल िेडडयो 
र्ेजन्टनेन्स र्ालीर् 
प्राप्र् । 

ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम वा र्ान्यर्ा 
प्राप्र् मशिण 
ससं्थाबाट कुन ै
ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह उत्र्ीणम ि 
प्राधिकिणबाट 
र्ान्यर्ा प्राप्र् 
ससं्थाबाट कजम्र्र्ा 
एक बर्मको 
एिोनदटकल िेडडयो 
र्ेजन्टनेन्स र्ालीर् 
प्राप्र् । 

एघा
िौं 

प्राववधि
क 

एमभएशन 
फायि 
समभमसेि 

  र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
कुन ैववर्यर्ा 
स्नार्क र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम गिेको 
ि नागरिक 
उड्डयनसाँग 
सम्वजन्िर् ससं्थाबाट 
उद्धाि र्था 
ववर्ानस्थल अग्नी 
ननवािण सम्वन्िी 
र्ालीर् प्राप्र् । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
कुन ैववर्यर्ा 
स्नार्क र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम ि 
नागरिक उड्डयनसाँग 
सम्वजन्िर् ससं्थाबाट 
उद्धाि र्था 
ववर्ानस्थल 
अग्नीननवािण 
सम्वन्िी र्ालीर्  
प्राप्र् । 

एघा
िौं 

प्राववधि
क 

एयि 
िाकफक 
समभमसेि 

  र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
कुन ैववर्यर्ा 
स्नार्क र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम गिेको 
ि प्राधिकिणबाट 
र्ान्यर्ा प्राप्र् 
ससं्थाबाट एकै चिण 
वा अको चिणर्ा 
गिी कजम्र्र्ा एक 
वर्म अवधिको 
आिािभरू् एयि 
िाकफक समभमसेि 
र्ालीर् प्राप्र् । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
कुन ैववर्यर्ा 
स्नार्क र्ह वा सो 
सिह उत्र्ीणम गिेको 
ि  प्राधिकिणबाट 
र्ान्यर्ा प्राप्र् 
ससं्थाबाट एकै चिण 
वा अको चिणर्ा 
गिी कजम्र्र्ा एक 
वर्म अवधिको 
आिािभरू् एयि 
िाकफक समभमसेि 
र्ालीर् प्राप्र् । 
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आ
ठौं 
नवौं 
दशौं 
एघा
िौं 

प्राववधि
क 

सर्हुीकृर् 
नहुने 

—  – प्राववधिक सेवा 
अन्र्गमर् िुन सर्हू 
उपसर्हूर्ा बहाल 
िहेको छ सोही 
सर्हू उपसर्हूको 
ननि कायमिर् 
र्हभन्दा एकर्ह 
र्ाधथको पदर्ा 
कायमिर्र्ाका 
आिािर्ा बढुवाका 
लाधग यस ै
अनसुचूीर्ा र्ोककए 
वर्ोजिर्को शकै्षिक 
योग्यर्ा र्था 
र्ालीर् प्राप्र् । 

एघा
िौं 

प्राववधि
क 

इलेजक्िक
ल/र्ेका
ननकल 
इजन्िननय
रिङ्ग 
 

—  र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
इलेजक्िकल 
ईजन्िननयरिङ्ग वा 
र्ेकाननकल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
इलेजक्िकल 
ईजन्िननयरिङ्ग वा 
र्ेकाननकल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

एघा
िौं 

प्राववधि
क 

मसमभल 
इजन्िननय
रिङ्ग 

—  र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
मसमभल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम । 

र्ान्यर्ा प्राप्र् 
मशिण ससं्थाबाट 
मसमभल 
ईजन्िननयरिङ्ग 
ववर्यर्ा स्नार्क 
र्ह वा सो सिह 
उत्र्ीणम ।  

िष्टव्य   

यो ननयर्ावली लाग ुहुनभुन्दा अगाडड प्राववधिक सेवा मसमभल एमभएशन अपिेशन सर्हू, एयि िाकफक 
समभमसेि उपसर्हूको पदर्ा सेवा प्रवेश गिेका कर्मचािीको हकर्ा सेवा प्रवेश  ि वढुवा प्रयोिनको 
लाधग “कुन ैपनन ववर्यर्ा स्नार्क” न्यनूर्र् ्शकै्षिक योग्यर्ा ि “कुन ैपनन ववर्यर्ा स्नार्कोत्र्ि” 

एक र्ह र्ाधथको सम्वजन्िर् ववर्यको शकै्षिक योग्यर्ाको रुपर्ा र्ान्य हुनेछ । 
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अनसुचुी ७क. 

(ननयर् ३.९ (च) को उपननयर् (१०) साँग सम्बजन्िर्) 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिण 

अन्र्वामर्ाम फािार् 

ववज्ञापन नः  सेवा/सर्हू/उपसर्हू  र्ह   पद 

पद सतंयाः  उम्र्ेदवािको सतंयाः  अन्र्वामर्ाम मर्नर्ः   

  

क्र .सं.  िोल 
न.ं 

उम्र्ेदवािको 
नार्, थि 

सार्ान्य ज्ञान 
र्था सम्बजन्िर् 
ववर्यको ज्ञान ि 
अनभुव 

व्यजक्र्त्व कूल प्राप्र्ांक कैकफयर् 

     अङ्कर्ा अििर्ा  

        
 
 
 
 
 

 

उपयुमक्र् उम्र्ेदवािहरु कोही पनन र्ेिो बाब,ु आर्ा, पनर्, पत्नी, छोिा, छोिी, दािु, भाई, दददी, 
बदहनी, भाउिू, बहुािी, िेठािू, देवि, िेठानी, देउिानी, आर्ािू, नन्द, काका, काकी, ठुलोबबूा, ठुलीआर्ा, 
सानोबबूा, सानीआर्ा, भनर्िा, भनर्िी, भाञ्िा, भाञ्िी, मभनािू, ज्वाइ, र्ार्ा, र्ाइज्य,ु फुप,ू 
फुपाि,ु साला, साली ि नर्नका छोिाछोिी नार्ा पदैन । 
       दस्र्खर्ः 
       नार्, थिः 
       दिामः 
       मर्नर्ः 
िष्टव्यः र्लू्याङ्कनकर्ामले पणूामङ्कको चालीस प्रनर्शर् भन्दा कर् ि सत्र्िी प्रनर्शर् भन्दा बढी 
अङ्क ददाँदा स्पष्ट रुपर्ा आिाि ि कािण सदहर् पषु्टयााँई ददन ुपनेछ । पषु्टयााँइ नददएि सो 
बर्ोजिर् अङ्क ददएको भएर्ा घटीर्ा चालीस ि बढीर्ा सत्र्िी प्रनर्शर् र्ानी गणना गरिनेछ । 
अन्र्वामर्ाम समर्नर्का बहुर्र् सदस्यले घटीर्ा चालीस ि बढीर्ा सत्र्िी प्रनर्शर् अङ्क ददएको 
अवस्थार्ा बाहेक अन्यथा घटीर्ा चालीस ि बढीर्ा सत्र्िी प्रनर्शर् र्ानी गणना गरिनेछ । 
 
 
 

 


