प्राविधधक जनशक्ति सेिा कयायभा छनौट गने सम्फन्धी कामयविधध
प्रदे श भक्तन्िऩरयषद्फाट जायम धभधत
२०७६/७/७
ऩवहरो सॊ शोधन धभधत
२०७७/५/१५
दोस्रो सॊ शोधन धभधत
२०७८/४/२२
तेस्रो सॊ शोधन धभधत
२०७८/९/१४

प्रस्तािना: कणायरम प्रदे श सयकायका विधबन्न भन्िारम तथा भातहत धनकामभा प्राविधधक तपयको स्िीकृत स्थामी
दयफन्दमका रयि ऩदहरुभा स्थामी ऩदऩुधतय नहुन्जेरसम्भका राधग आिश्मक जनशक्तिखुरा प्रधतस्ऩधायफाट सेिा
कयायभा धरने प्रकृमाराई व्मिक्तस्थत गनय आिश्मक बएकोरे,
प्रशासकीम कामयविधध (धनमधभत गने ) ऐन, 2075 को दपा 3 (1) फभोजभ कणायरम प्रदे श
सयकायरे मो कामयविधध फनाइ रागु गये को छ।
ऩरयच्छे द-१
प्रायक्तम्बक

१.

सॊ क्तऺप्तनाभ य प्रायम्ब :(१) मस कामयविधधको नाभ “प्राविधधक जनशक्ति से िा कयायभा छनौट गने सम्फन्धी
कामयविधध, २०७६"यहे को छ।
(२) मो कामयविधध प्रदे श सयकायरे स्िीकृत गये को धभधतफाट प्रायम्ब हुनेछ।

२.

ऩरयबाषा: विषम िा प्रसॊ गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा,(क) "अधधकाय प्राप्त अधधकायम" बन्नारे दपा ६ को उऩदपा (१) फभोक्तजभ गठित
सधभधतका ऩदाधधकायम तथा सो सधभधतफाट अधधकाय प्राप्त अधधकायमराई सम्झनु
ऩदय छ।
(ख)

“प्रदे श” बन्नारे कणायरम प्रदे श सम्झनुऩछय ।

(ग)

“प्राविधधक कभयचायम” बन्नारे प्रदे श सयकाय भातहत यहने ने ऩार इक्तन्जधनमरयङ्ग
से िा, ने ऩार कृवष से िा, ने ऩार िन सेिा य ने ऩार स्िास््म सेिा अन्तयगतका
प्राविधधक ऩदहरुभा कामययत कभयचायमराई सम्झनुऩछय ।

(घ)

“सधभधत” बन्नारे दपा६ को उऩदपा (१) फभोक्तजभ गठितऩदऩूधतय तथा
धसपारयस सधभधतसम्झनुऩछय ।

(ङ)

“सम्फक्तन्धत कामायरम” बन्नारे मस कामयविधध फभोक्तजभ सेिा कयायभा खवटएको
कभयचायमरे काभकाज गने कामायरम सम्झनुऩछय ।
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(च)

“सम्फक्तन्धत भन्िारम” बन्नारे प्रदे श सयकाय अन्तयगत मस कामयविधध फभोक्तजभ
से िा कयायभा कभयचायम ऩदऩूधतय गने भन्िारमराई1 सम्झनुऩछय ।

३.

सेिा कयायभा धरइ काभकाजभा रगाउन सक्ने:(१) मस कामयविधध तथा प्रचधरत कानूनको अधधनभा यहम
सम्फक्तन्धत भन्िारम य भातहत धनकामहरूको स्िीकृत दयिन्दमभा रयि यहे का प्राविधधक ऩदहरुभा
स्थामी िा अस्थामी ऩदऩुधतय नहुञ्जर
े सम्भका राधग सम्फक्तन्धत भन्िारमरे दपा 9 भा तोवकएका
आधायहरूफाट सॊ क्तऺप्त सूची (सटय धरष्ट) तमाय गयम सूचीभा छनौट बएकाहरू भध्मेफाट अन्तिायतायद्वाया
आिश्मक प्राविधधक कभयचायम छनौट गयम से िा कयायभा धरइ काभकाजभा रगाउन सक्ने छ।
(२) मस कामयविधधभा अन्मि जुनसुकै कुया रे क्तखएको बए ताऩधन उऩदपा (१) फभोक्तजभ
से िा कयायफाट काभकाज गयाउने प्रमोजनका राधग स्िीकृत दयफन्दम फभोक्तजभ ऩदऩूधतय नबएका रयि
ऩद िा असाधायण विदा धरएको ऩद िा विशेष उद्देश्मरे सञ्चारन गरयएका कामयरभका राधग
आिश्मक जनशक्तिको व्मिस्था गनय सृजना गरयएका अस्थामी ऩदहरु िा फेतरिी अध्ममन विदाभा
यहे का ऩदहरुभा सभे त सहामक ऩाॉचौँ तह य अधधकृत सातौँ तथा स्िास््म से िाको हकभा आिौँ य निौँ
तहको क्तचवकत्सक सभेत सेिा कयायभा धरन सवकने छ।2
ऩरयच्छे द-२
विऻाऩन तथा ऩदऩुधतय सधभधत्

४. रयि ऩदको विियण सङ्करन् सम्फक्तन्धत भन्िारमरे सेिा कयायभा कभयचायम छनौट कामयका राधग
मथासम्बि धछटो भाध्मभद्वाया रयि ऩदहरुको विियण सॊ करन गने छ।

५. दपा ४ फभोक्तजभ रयि ऩदहरुभध्मे आिश्मक ऩदहरू सेिा कयायभा धरन सधभधतरे विऻाऩन प्रकाशन
गनुयऩने छ।
६.

ऩदऩूधतय तथा धसपारयस सधभधतको गिन:(१) से िा कयायभा कभयचायम छनौट गयम धसपारयस गनय दे हाम
फभोक्तजभको सधभधत सम्फक्तन्धत भन्िारमरे गिन गनुयऩने छ।
(क) सम्फक्तन्धत भन्िारमका सक्तचि

- सॊ मोजक

(ख) भुख्मभन्िी तथा भक्तन्िऩरयषद्को कामायरमको अधधकृत प्रधतधनधध - सदस्म
(ग) सेिा सभू हसॉग सम्फक्तन्धत भन्िारमको अधधकृत निौँ/दशौँ तहको प्रधतधनधध
-सदस्म3
(घ)

से िा सभूह सम्फन्धी ऺेिका विषम विऻ/दऺ व्मक्ति

(ङ) सम्फक्तन्धत भन्िारमको प्रशासन भहाशाखा प्रभुख

1

ऩवहरो सॊ शोधनफाट सॊ शोधधत

2

दोस्रो सॊ शोधनफाट सॊ शोधधत

3

ऩवहरो सॊ शोधनफाट सॊ शोधधत

2

- सदस्म
- सदस्म सक्तचि

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको सधभधतभा आिश्मकता अनुसाय रोकसे िा आमोगको प्रधतधनधध
िा दऺ िा विशेषऻ िा सक्तचि भध्मेफाट अधधकतभ तीन जनासम्भ व्मक्तिराई आभक्तन्ित गनय सवकनेछ।
(३) सधभधतको प्रशासधनक काभ कायफाहमभा सहमोग ऩुर्माउनको राधग सधभधतको अनुयोधभा
सम्फक्तन्धत भन्िारम िा भातहतका धनकामहरुरे आिश्मक कभयचायम खटाउनु ऩने छ।

ऩरयच्छे द-४
छनौट तथा सेिा कयाय सम्झौता सम्फन्धी व्मिस्था
७.

सेिा कयायको राधग उम्भेदिायको मोग्मता: दे हामका व्मक्तिहरु उम्भे दिायको राधग मोग्म भाधनने छन्
(क) ने ऩारम नागरयक,
(ख) अधधकृत स्तयका राधग २१ िषय य सहामकस्तयको राधग १८ फषय उभे य ऩुया
बएको,
(ग) शैक्तऺक मोग्मताको हकभा सम्फक्तन्धत ऩदको राधग रोकसे िा आमोगरे धनधाययण
गये को न्मूनतभ शैक्तऺक उऩाधध हाधसर गये को,
(घ) सम्फक्तन्धत सॊ स्थाभा दताय हुनऩ
ु ने ऩदहरूको हकभा उि सॊ स्थाभा दताय बएको
(घ) नै धतक ऩतन दे क्तखने पौजदायम अधबमोगभा अदारतफाट कसुयदाय निहरयएको य
(ङ) बविष्मभा सयकायम से िाको धनधभत्त अमोग्म िहरयने गयम फखायस्त नबएको हुन ु
ऩने छ।

८.

सूचना प्रकाशन एिॊ दयखास्त सम्फन्धी व्मिस्था:(१) सेिा कयायभा धरई ऩदऩुधतय गनय सूचना प्रकाशन
गदाय दपा ७ फभोक्तजभको मोग्मता हाधसर गये का इच्छु क व्मक्तिहरुभध्मेफाट दयखास्त आव्हान
गरयनेछ। सोको राधग कक्तम्तभा ऩन्र ठदनको म्माद ठदई अनुसूची-१ फभोक्तजभको ढाॉचाभा दयखास्त
आह्वानको सूचना ......4 प्रकाशन गनुयऩने छ। मस्तो सूचना प्रकाशन गदाय ऩयमऺा हुने धभधत सभेत सोहम
सू चनाभा उल्रेख गनुय ऩने छ।मस्तो

सू चना भन्िारमको

िेबसाईट य

सूचना

ऩाटम

िा

अन्म

भाध्मभहरूफाट प्रकाशन गनुयऩने छ।
(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको दयखास्त आह्वान गनुय ऩूि य सम्फक्तन्धत भन्िारमरे उि ऩदको
अनुसूक्तच-२ फभोक्तजभको ढाॉचाभा कामय विियण तमाय गनुय ऩने छ। दपा ११ को उऩदपा (१) फभोक्तजभ
धसपारयस बएका प्राविधधक कभयचायमराई मसै कामयविवियणको आधायभा सेिा कयाय सम्झौता गयम
काभभा खटाउनु ऩने छ।
(३) उऩदपा (१) फभोक्तजभको म्मादधबि दयखास्त ऩनय नआएभा सात ठदनको म्माद ठदई
ऩुन् सूचना गनुय ऩने छ।
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ऩवहरो सॊ शोधनफाट क्तझवकएको

3

(४) सेिा कयायभा धरईने ऩदको राधग उम्भे दिाय हुन चाहने मोग्मता ऩुगेको व्मक्तिरे
उऩदपा (१) फभोक्तजभको सुचनाभा तोवकएको म्मादधबि अनुसूची-३ को ढाॉचाभा दयखास्त पायाभ बयम
सोहम सू चनाभा तोवकएको इभे र िे गाना िा स्थानभा फुझाउनु ऩने छ।दयखास्त पायाभको नभुना य
सम्फक्तन्धत भन्िारमरे िेबसाइटभा सभेत याख्नु ऩने छ।मस्तो दयखास्त फुझाउदा कुनै शुल्क राग्ने छै न।
(५) उऩदपा (३) फभोक्तजभ दयखास्त पायभ फुझाउॉदा दयखास्तको साथभा धनम्न कागजात
तथा प्रभाणऩिरू गयम सॊ रग्न हुनऩ
ु ने छ।
(क) नागरयकताको प्रभाणऩिको प्रधतधरवऩ,
(ख) शैक्तऺक मोग्मताको प्रभाणऩिका प्रधतधरवऩ,
(ग) अनुबि िा ताधरभ बए सो को प्रभाणऩिको प्रधतधरऩी,
(घ) सम्फक्तन्धत सॊ स्थाभा दताय हुनऩ
ु ने को हकभा उि सॊ स्थाभा दताय बएको
व्मिसावमक प्रभाणऩि (राइसे न्स)को प्रधतधरवऩ
(च) विदे शी

शैक्तऺक

सॊ स्थाफाट

प्राप्त

शैक्तऺक

उऩाधधको

हकभा

सभकऺता

धनधाययणको प्रभाणऩिको प्रधतधरवऩ।
(४)

उऩदपा (१) फभोक्तजभ प्रकाक्तशत सूचना अनुसाय प्राप्त दयखास्त छानविन गदाय रयत

ऩुगेको य सू चनाभा उल्रे क्तखत शतयहरु ऩुया बएका दयखास्तहरूफाट दपा ९ फभोक्तजभका आधायभा सक्तऺप्त
सू ची छनौट गयम सम्फक्तन्धत भन्िारमको िेबसाईटभा प्रकाशन गनुय ऩने छ। मस्तो सूची प्रकाशन गदाय
अन्तयिातायको राधग कम्तीभा ७ ठदनको सभम ठदई सॊ क्तऺप्त सू चीभा छनौट बएका उभे दिायहरूराई
छनौट बएको जानकायम ठदनुऩने छ।
सॊ क्तऺप्त सूचीभा छनौट बएका उम्भेदिायहरू अन्तयिातायभा आउॉदा उम्भे दिायरे

(५)

आफ्ना सक्कर कागजात तथा प्रभाणऩि सवहत उऩक्तस्थत हुन ु ऩने छ। तोवकएको धभधतभा तोवकएको
विियण/कागजात सवहत अन्तयिातायभा उऩक्तस्थत नहुने उभे दिायहरूराई अन्तयिातायको राधग अको भौका
प्रदान गरयने छै न।
९. छनौट सम्फन्धी व्मिस्था् (१) दपा ८ को उऩदपा (४) फभोक्तजभ प्राप्त दयस्खास्तहरूभध्मेफाट सधभधतरे
भू ल्माङ्कन गयम दे हामका आधायभा सॊ क्तऺप्त सूची तमाय गने छ्
(क) शैक्तऺक मोग्मता िाऩत- ३५ (ऩैँ धतस) अॊ क, (प्रथभ श्रे णी िा सोबन्दा भाधथ फाऩत ३५
(ऩैँ धतस),

ठद्वतीम श्रे णी

फाऩत ३३

(त्माक्तत्तस)

य

तृतीम श्रे णी

फाऩत

३१

(एकधतस)।(धिबुिन

विश्वविद्यारमको अॊ क गणना प्रणारमका आधायभा)।
(ख) कामय अनुबि फाऩत- ५ (ऩाॉच) अॊ क (प्रधत िषय १ अॊ कको दयरे )
(ग) स्थामी फसोफासको आधायभा दे हामफभोक्तजभ २० (धफस) अङ्क।
(1) कुनै क्तजल्राको राधग धफऻाऩन बएको अिस्थाभा सोहम क्तजल्राको स्थामी िाधसन्दा
बएभा 20 (फीस) अॊ क।िा,
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(2) प्रदे शबयको राधग विऻाऩन बएको अिस्थाभा कणायरम प्रदे शको स्थामी िाधसन्दा
बएभा 20 (फीस) अॊ क।
(स्ऩक्तस्टकयण् स्थामी फसोिास प्रभाक्तणत हुनको राधग सम्फक्तन्धत स्थानीम तहफाट जायम बएको
सो स्थानीम तहभा स्थामी फसोिास गरययहे को व्महोयाको धसपारयस ऩि ऩेश गनुयऩने छ।त्मस्तो धसपारयस
ऩि विऻाऩनको धभधतरे तीन भवहनाबन्दा अगाडी जायम गये को भान्म हुने छै न।)
(घ) सभािेशीता फाऩत 5 (ऩाॉच) अॊ क। (सभािेशीता बन्नारे भवहरा, आठदिासी जनजाती,
भधे शी, वऩछडीएको ऺेि य दधरत सम्झनु ऩने छ।प्रत्मेक सभािेशी ऺेि िाऩत १ अङ्क प्रदान गनुय ऩने छ)
(ङ) अऩाङ्ग िाऩत अरग्गै ५ (ऩाॉच) अॊ क।5
(२) सॊ क्तऺप्त सू ची छनौट गदाय भाग सॊ ख्माको दोब्फय सॊ ख्मा सभािेश गयम छनौट गनुय
ऩने छ। दोब्फय सॊ ख्माभा उम्भे दिायहरू छनौट हुन नसकेभा छनौटको राधग उऩरब्ध हुनसक्ने
उम्भे दिायहरूको सॊ ख्माको आधायभा भाि नधतजा प्रकाशन गनय फाधा ऩने छै न।
१०. अन्तयिाताय् (१) दपा ९ को उऩदपा (२) फभोक्तजभ सॊ क्तऺप्त सू चीभा ऩये का उम्भेदिायहरुराई भाि
अन्तयिातायभा साभे र गयाइने छ। अन्तिातायको अधधकतभ अॊ क ३० (धतस)6 हुनेछ। अन्तयिातायको अङ्क
प्रदान गदाय अन्तिायतायको अधधकतभ अॊ कराई सत प्रधतशत भानी सोको न्मूनतभ ४० (चाधरस) प्रधतशत य
अधधकतभ ७० (सत्तयम) प्रधतशत7 को सीभाधबि यहम प्रदान गनुयऩने छ ।
(२) अन्तयिातायका राधग ऩदऩूती सधभधतरे ऩाॉच सदस्मीम अन्तयिाताय सधभती गिन गने छ।
(३) अन्तयिातायको भूल्माॊकन विषमिस्तुको ऻान, व्मक्तित्ि, धसजयनशीर ऺभता, प्रस्तुधत शैरम य
शुद्धता, आत्भविश्वास जस्ता विषमको आधायभा गरयने छ।
(४) अन्तिायतायको भू ल्माॊकन गने प्रत्मेक सदस्मरे प्रत्मेक उम्भे दिायको तोवकए फभोक्तजभ
अरग अरग पायाभभा भू ल्माॊकन गनुयऩने छ। अन्तयिाताय सभाप्त हुनासाथ भूल्माॊकन कतायहरुको
योहियभा धसरफन्दम गयम सो खाभको फावहय विऻ रगामत अन्तयिातायभा साभे र सफै सदस्महरुरे
सहमछाऩ गनुयऩने छ।
(५) मसयम अन्तयिातायकायहरूरे प्रदान गये को अङ्कको सधभधतरे औषत धनकारम अन्तयिातायको
प्राप्ताङ्क कामभ गने छ।
(९) अन्तयिाताय धरनु ऩूि य अन्तयिातायको राधग उऩक्तस्थत उम्भे दिायहरुफाट धनजहरुरे काभ
गनय चाहे को दपा ५ को उऩदपा (१) फभोक्तजभ ऩद रयि बएका कामायरमको प्राथधभकतारभ योजाउनु
ऩने छ।
११. अक्तन्तभ नाभािरम प्रकाशन तथा सेिा कयायका राधग धसपारयस य धनमुक्ति (१) सधभधतरे दपा १० को
उऩदपा (५) फभोक्तजभ उभे दिायरे प्राप्त गये को अङ्क य दपा ९ फभोक्तजभको भुल्माङ्कनफाट प्राप्त गये को
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अङ्क सभेत जोडी हुन आउने कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा सपर उम्भेदिायहरुको मोग्मतारभ कामभ गयम
दपा १० को उऩदपा (९) फभोक्तजभ उम्भेदिायहरुरे योजेको कामायरमको प्राथधभकताको रभ अनुसाय
अक्तन्तभ नाभािरम तमाय गयम सेिा कयायभा धरनका राधग सम्फक्तन्धत भन्िारमभा धसपारयस गनुय ऩने छ।
सम्फक्तन्धत भन्िारमरे सेिा कयाय सम्झौता गनय आउन तीन ठदनको सभम ठदई छनौट बएका
उभे दिायहरुराई जानकायम गयाउनु ऩने छ य मस्तो सूचना आफ्नो िेबसाइट तथा सूचना ऩाटमभा सभेत
प्रकाशन गनुय ऩने छ।
(२) सधभधतरे उऩदपा (१) फभोक्तजभ धसपारयस गदाय फैकक्तल्ऩक उम्भे दिायको नाभािरम सभेत
सभािेश गनुय ऩने छ।
(३) मस कामयविधध फभोक्तजभ से िा कयायभा धरइएका प्राविधधक ऩद सोहम आधथयक िषयधबि
रयि बएभा सम्फक्तन्धत धफऻाऩनको फैकक्तल्ऩक सू क्तचभा यहे का उम्भे दिायहरुभध्मेफाट मोग्मतारभको
आधायभा सम्फक्तन्धत भन्िारमहरूरे से िा कयायभा धरन सक्नेछन्।
१२. सेिा सुविधा एिॊ ऩदािधध सम्फन्धी व्मिस्था: (१) सेिा कयायभा धनमुि कभयचायमको ऩदािधध छ
भवहनाको हुनेछ य सेिा कयायभा यहे का कभयचायमद्वाया सम्ऩाठदत कामय सन्तोषजनक यहेभा, कामायरमराइय
सो ऩदको से िा आिश्मक बएभा य त्मस्तो ऩदभा स्थामी ऩूधतय नबएको अिस्थाभा सम्फक्तन्धत भन्िारमरे
एक ऩटकभा छ भवहनाभा नफढ्ने गयम सेिा कयायको म्माद थऩ गनय सक्नेछ।8
(१क) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे क्तखएको बए ताऩधन सेिा कयायभा यहे का कभयचायमको
म्माद थऩ गदाय भुख्मभन्िी तथा भक्तन्िऩरयषद्को कामायरमको सहभधत धरनु ऩने छ।9
(२)

भाधसक ऩारयश्रधभक प्रदे श सयकायको सभान तह य ऩदरे खाईऩाई आएको शुरु

तरफ स्केर फयाफय हुनेछ।मस्तो ऩारयश्रधभक तथा सुविधा सम्फक्तन्धत कामायरमफाट बुिानी हुनेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोक्तजभको भाधसक ऩारयश्रधभक िाहे क सोहम तहको ऩदरे ऩाउने
बौगोधरक ऺेि अनुसायको स्थानीम बत्ता ....10 उऩरब्ध हुनेछ।
(४) कक्तम्तभा छ भवहनासम्भ मस कामयविधध फभोक्तजभ धनयन्तय सेिा कयायभा कामययत यहे को
कभयचायमराई धनमभानुसाय िावषयक एक भवहनाको शुरु तरि फयाफयको चाडऩिय खचय य ने ऩार सयकायरे
तोके फभोक्तजभको ऩोशाक बत्ता उऩरब्ध हुनेछ।
(५)

भवहनाको एक ठदनका दयरे िावषयक फाह्र ठदन घयविदा, िावषयक छ ठदन बै ऩयम आउने

विदा, वरमा विदा धरनु ऩने आिश्मक बएभा एक ऩटकभा फवढभा ऩन्र ठदन वरमा विदा उऩरब्ध हुने
छ।घयविदा य बै ऩयम आउने विदा चैि भसान्त धबि खचय नबएभा सक्तित गयम अको िषय धरन ऩाइने
छै न।
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(६)

भवहरा कभयचायमको हकभा धनज प्रशुधत हुने अिस्था बएभा प्रशुधत हुन ु अक्तघ य ऩधछ

गयम फढमभा धतस ठदनसम्भ तरिी प्रसुधत विदा उऩरब्ध हुनेछ य प्रशुधत अिस्थाकै कायणरे थऩ विदाको
आिश्मकता ऩने बएभा फवढभा धतस ठदनसम्भ िेतिरम विदा उऩरब्ध हुन सक्ने छ।
(७) मस दपा फभोक्तजभ कभयचायम विदा फसे कै अिस्थाभा कयायको म्माद सभाप्त बएभा म्माद
सभाप्त बएऩधछको कुनै सेिा सुविधा उऩरब्ध हुने छै न।
(८) विदा अधधकायको रुऩभा नबइ सहुधरमत भाि हुनेछ।
ऩरयच्छे द-५
विऻ सम्फक्तन्ध व्मिस्था
१३. विऻको सूची तमाय गने ्(१) शैक्तऺक मोग्मताको भू ल्माॊकन तथा अन्तयिातायका रागी दयखास्त फुझाउने
अक्तन्तभ धभधत अगािै सधभधतरे आिश्मकता अनुसाय विऻहरुको चमन गयम सूची तमाय गनुय ऩने छ।
(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको सू क्तच तमाय गदाय छरपर गयम सम्बि बएसम्भ शैक्तऺक
मोग्मता, सम्फक्तन्धत ऺेिको अनुबि य व्मिसावमक दऺताको आधाय धरई तमाय गनुय ऩने छ ।
१४. आचाय सॊ वहता ऩारना गनुयऩने :(१) दऺ िा विऻ िा अन्तयिातायकायरे ऩारना गनुय ऩने आचयण:
(क) अन्तयिाताय सम्फक्तन्ध कामयक्तजम्भे िायमको कुया कसैराई प्रत्मऺ िा अप्रत्मऺ
रुऩभा व्मि गनुय हुॉदैन।
(ख) आफ्नो नाता सम्फन्ध बएका व्मक्ति उम्भेदिाय यहे को व्महोया जानकायम हुन
आएको अिस्थाभा अन्तयिाताय सम्फक्तन्ध क्तजम्भेिायम धनिायह गनुय हुॉदैन ।
(ग) अन्तयिातायका राधग प्रदान गरयएको अङ्क कहम कतै व्मि गनुय हुदैन ।
(२) ऩदऩूधतय सधभधतका ऩदाधधकायमरे ऩारना गनुयऩने आचयण:
(क) नाता सम्फन्ध बएका व्मक्ति उम्भेदिाय बएभा भुल्माङ्कन य अन्तयिाताय कामयभा
सॊ रग्न हुन ु हुॉदैन।
(ख) कुनै उम्भे दिायको ऩऺ िा विऩऺभा कहम कतै भत व्मि गनुय हुॉदैन ।
(ग) धसपारयस सधभधतका ऩदाधधकायम िा कभयचायमरे गरययहे का गोऩधनमता कामभ
गनुयऩने काभ कायिाहमका विषमभा अनािश्मक रुऩभा खोजीनीधत गनय िा चासो
ॉ ै न।
धरन हुद
(घ) से िा कयायभा कभयचायम छनौटको राधग सू चना प्रकाशन बएदे क्तख उम्भेदिायको
नाभ धसपारयस नबए सम्भको अिधधबय धसपारयस सधभधतका ऩदाधधकायम िा
कभयचायमराई अनािश्मक प्ररोबन, दिाि,धम्की, बनसुन िा आग्रह गनय हुदैन।
(३) सधभधतका ऩदाधधकायम एिॊ कभयचायमरे ऩारना गनुयऩने आचयण:
(क) कामयगत स्ितन्िता य धनष्ऩऺता कामभ याख्न हय सम्बि प्रमत्नक्तशर यहनु
ऩदय छ।
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(ख) छनौटसॉग सम्फक्तन्धत काभभा गोऩनीमता कामभ गनुय ऩने छ।
(ग) छनौट सम्फन्धी कामय सम्ऩादन गदाय िाह्य िा आन्तरयक कुनै ऩधन ऺेिफाट
कुनै ऩधन कायणरे प्रत्मऺ अप्रत्मऺ रुऩभा आउने प्रबाि, प्ररोबन, दिाि,
बनसुन, धम्की, आग्रह, आठदफाट प्रेरयत िा प्रबावित नबई कानुनको सहम रुऩभा
प्रमोग गयम कामयसम्ऩादन गनुय ऩछय ।
(घ) कुनै ऩधन प्रकायको भोरावहजा, ऩऺऩात िा ऩूिायग्रह नयाखी भन्िारमको िृहत्तय
वहतराई प्राथधभकता ठदई आफ्नो ऩदमम कतयव्मको ऩारना गनुयऩछय ।
(ङ) छनौट सम्फन्धी काभ कायिाहमभा असय ऩने गयम िा धनष्ऩऺता, गोऩनीमता िा
ॉ ऩुग्ने गयम जानाजान कुनै प्रकायको वटकावट््णी िा
विश्वसधनमताभा आच
आरोचना गनय िा साियजधनक िा अन्म कुनै रुऩभा अधबव्मक्ति ठदनु हुॉदैन।
(च) कुनै ऩधन उम्भे दिायफाट कुनै दान, दातव्म, चन्दा, ऋणसाऩटम, आधथयक, िा
बौधतक राब, उऩचाय िा कोसेरम ग्रहण िा स्िीकाय गनुय हुदैन।
१५. नाता सम्फन्ध बएका व्मक्ति सॊ रग्न यहे को विषमको काभ कायिाहम सम्फन्धभा: कुनै नाता सम्फन्ध यहे को
व्मक्ति उम्भे दिाय यहे को जानकायम बएभा सो को धरक्तखत जानकायम ऩदऩुती सधभतीराई गयाउनु ऩदय छ।
ऩदऩूधतय सधभधत एिॊ धसपारयस सधभधतका ऩदाधधकायम एिॊ कभयचायमरे आफ्नो नाता सम्फन्ध बएका व्मक्ति
उम्भे दिाय बएभा धनष्ऩऺता एिॊ गोऩनीमता कामभ याख्न अन्तयिाताय य भू ल्माङ्कन एिॊ नधतजा प्रकाशनका
कामय िा धनणयम प्रकृमाभा सॊ रग्न हुन ु हुदैन।
१६. गोऩनीमता: छनौट प्रकृमा सम्फन्धी काभकायिाहम तथा गोऩनीमता गनुय ऩने ऩयमऺा सम्फन्धी कामयभा
आिश्मक गोऩनीमता कामभ याख्ने दावमत्ि सो काभभा सॊ रग्न सफै ऩदाधधकायम एिॊ कभयचायमको हुनेछ।
ऩरयच्छे द-६
विविध
१७.हाक्तजय बएको जानकायम ठदनुऩने : दपा 8 को उऩदपा (२) फभोक्तजभ खटाईएको कभयचायम खटाइएको
स्थानभा

हाक्तजय

बएऩश्चात

सो

को

जानकायम

सम्फक्तन्धत

कामायरमरे

सम्फक्तन्धत

भन्िारमभा

ऩिाउनुऩने छ।
१८. सुऩयमिेऺणभा यहनुऩने : कभयचायमरे

खटाइएको कामायरम प्रभुखको सुऩयमिेऺणभा यहम

काभकाज

गनुयऩने छ। मसयम खटाईएको कभयचायमराई अको कामायरमभा स्थानान्तयण िा सात ठदन बन्दा फढम
अफधधको काजभा खटाईने छै न।
१९. कयाय सम्झौता यद्द हुन सक्ने:(१) मस कामयविधधभा अन्मि जुनसुकै कुया उल्रे ख बएताऩधन कभयचायम
कामययत ऩदभा स्थामी कभयचायम ऩद फहार बएभा, विशेष उद्देश्मरे सिारन गरयएका कामयरभको अिधध
सभाप्त बएभा िा कामयरभ धनयन्तय नचरेभा िा कभयचायमको कामयसम्ऩादन सन्तोषजनक नबएभा
8

सम्फक्तन्धत कामायरमको धसपारयसभा सम्फक्तन्धत भन्िारमरे जुनसुकै सभमभा कयाय सम्झौता यद्द गनय
सक्नेछ।
(२) मस कामयविधध फभोक्तजभ कयाय सम्झौता बई काभकाज गये का कभयचायमरे स्िेच्छारे
कयाय धनयन्तयता गनय नचाहे भा एक भवहना अगाधड सम्फक्तन्धत कामायरमभा धरक्तखत रुऩभा जानकायम
गयाई सो को जानकायम भन्िारमभा ठदनु ऩने छ। जुनसुकै कायणफाट कयाय अन्त्म गनुयऩूि य धनजरे आपू
क्तजम्भाभा यहे का सयकायम नगदम क्तजन्सी, अधबरेख तथा कागजात धनमभानुसाय फयफुझायथ गनुय ऩने छ।
(३) उऩदपा (२) फभोक्तजभ फय फुझायथ नगये भा सयकायम फाॉकी सयह असुरउऩय गरयनुका
साथै प्रचधरत कानू न फभोक्तजभ कायिाहम गरयने छ।
२०. दािी गनय नऩाउने: कभयचायमरे धनजको कयाय अिधध सभाप्त बएऩधछ िा अन्म कुनै कायणरे धनज ऩदभुि
बएऩधछ एकऩटक काभ गये कै आधायभा बविष्मभा सम्फक्तन्धत िा अन्म कुनै ऩधन ऩदभा अस्थामी िा
स्थामी धनमुक्ति हुनका राधग कुनै ऩधन प्रकायको दािी गनय ऩाउने छै न।
२१. फाधा अड्काउ पुकाउन सक्ने: (१) मस कामयविधधभा उल्रे ख बएको कुनै विषम कामायन्िमनभा कुनै
ठद्वविधा िा फाधा उत्ऩन्न हुन गएभा भुख्मभन्िी तथा भक्तन्िऩरयषद्को कामायरमरे व्माख्मा गयम फाधा
अड्काउ पुकाउन सक्ने छ।मस्तो व्माख्मा गदाय रोक सेिा आमोगको साभान्म धसद्धान्तराई आधाय भान्न
सवकनेछ।
(२) मस कामयविधधभा व्मिस्था बएदे क्तख फाहे कका विषमभा धनणयम धरन आिश्मक बएभा
सधभधतरे आिश्मतानुसाय रोक से िा आमोगद्वाया धनधाययण बएको धसद्धान्त,विधध य प्रवरमाराई आधाय
धरन सक्ने छ।
२२. प्रचधरत कानुन फभोक्तजभ हुन:े मस कामयविधधभा उल्रे ख बए फाहे कका अन्म विषमहरूभा प्रचधरत कानुन
फभोक्तजभ हुनेछ।
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अनुसूची - १
ॉ सम्फक्तन्धत)
(दपा ८ को उऩदपा (१) सग
दयखास्त आह्वानको सूचनाको ढाॉचा
....................भन्िारम
कणायरम प्रदे श
सेिा कयायभा धरने सम्फन्धी सूचना
( प्रथभ ऩटक सू चना प्रकाक्तशत धभधत : २०७ /

/

)

..........................भन्िारम, कणायरम प्रदे शको रागी दे हाम फभोक्तजभका तहका ऩदहरूभा दे हामको सॊ ख्मा य
मोग्मता बएको प्राविधधक कभयचायम से िा कयायभा धरनु ऩने बएकारे मोग्मता ऩुगेका ने ऩारम नागरयकहरुरे मो
सू चना प्रकाक्तशत बएको धभधतरे १५ (ऩन्र) ठदन धबि ठदनको २:०० फजेसम्भ दयखास्त ठदन हुन सम्िक्तन्धत
सिैको राधग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।
धफऻाऩन नॊ .

ऩद नाभ

तह

सॊ ख्मा

२. शैक्तऺक मोग्मता य अनुबि (नभुना) :
१. नेऩारम नागरयक ।
२. न्मूनतभ मोग्मता् (जस्तै ् विऻाऩन नॊ....का राधग नेऩार सयकायिाट भान्मता प्राप्त विश्वविद्यारमिाट Civil
Engineering भा स्नातक (B.E) य कुनै सम्फद्ध विषमभा विषमभा स्नातकोत्तय गये को ।
३. अनुबि्(जस्तै ् इक्तन्जधनमयको हकभा B.E उतीणय गयम सम्फद्ध कामयभा कम्तीभा ...िषयको कामय अनुबि

बएको।)
४. .... िषय उभेय ऩुया बई .... िषय ननाघेको हुनऩु ने ।
५. व्मिसावमक प्रभाणऩि(राईसेन्स): (जस्तै ् इक्तन्जधनमयको हकभा नेऩार इक्तन्जधनमरयङ्ग काउक्तन्सरभा दताय बएको

(प्रभाणऩि)।)
६. अन्म प्रचधरत कानुनद्वाया अमोग्म नबएको ।

३. दयखास्त ठदने विधध य अक्तन्तभ धभधत् मोग्मता ऩुगेका इच्छु क उभेदिायहरूरे ........... इभे र िे गाना भापयत
िा ................. भन्िारमभा धभधत ............... गते ठदनको २ फजे धबि दयखास्त ऩेश गरयसक्नु
ऩने छ।
३. दयखास्तभा सॊ रग्न गनुयऩने ् उम्भे दिायको व्मक्तिगत विियण, शैक्तऺक मोग्मताको प्रभाक्तणत प्रधतधरवऩ, ने ऩारम
नागरयकताको प्रभाणऩिको प्रभाक्तणत प्रधतधरवऩ, अनुबिको प्रभाक्तणत प्रधतधरवऩ तथा प्रचधरत ने ऩार कानून
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फभोक्तजभ विधबन्न काउक्तन्सर िा ऩरयषद् िा अन्मफाट व्मिसावमक प्रभाणऩि धरनुऩने ऩदहरूको हकभा
त्मस्तो प्रभाणऩि।
4. कामयविधध फभोक्तजभ हुने् से िा कयायभा छनौटको प्रकृमा, मोग्मता, ऩारयश्रधभक तथा से िाका शतयहरू सेिा
कयायभा प्राविधधक जनशक्ति छनौट कामयविधध, २०७६ फभोक्तजभ हुनेछ।
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अनुसूची-२
ॉ सम्फक्तन्धत)
(दपा ८ को उऩदपा (२) सग
कामयविियणको ढाॉचा
प्रदे श सयकाय
..............................भन्िारम
कणायरम प्रदे श
कामय विियणको नभुना्
प्राविधधक कभयचायमको ऩद नाभ् .............................. काभ गनुयऩने स्थान्..............................
प्राविधधक कभयचायमको नाभ्.............................. .............................. ..............................
सुऩरयिेऺक् .............................

प्रधतिेदन

...........................
कामय विियण्
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
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ऩेश

गनुयऩने

अधधकायम्

अनुसूची-३

कामायरम प्रमोजनको राधग्

ॉ सम्फक्तन्धत
दपा ८ उऩदपा (४)सग

ऩयमऺाथीको सॊ केत नम्फय्

प्रदे श सयकाय

योर नॊ./विऻाऩन नॊ/सू चना नॊ.

क्तखचे को

ऩासऩोटय

साईजको

ऩुयै

भुखाकृधत

दे क्तखने पोटो महाॉ टास्ने

....................................भन्िारम

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

हारसारै

कणायरम प्रदे श

दयखास्त पायाभ

(क) उम्भे दिायरे दयखास्त पायभ बये का ऩद सम्फन्धी विियण
१. विऻाऩन नॊ. :

२.ऩद:

३.से िा/सभू ह/उऩसभू ह्

४. तह्

(ख)उम्भे दिायको िैमक्तिक विियण
उम्भे दिायको

नाभ थय

(दे िनागरयकभा)
अॊग्रेजी (िु रो अऺयभा)

स्थामी िेगाना

धरङ्ग:

जन्भ धभधत (वि.सॊ.):

(इस्िी सम्फत्)

हारको उभे य .......िषय.........भवहना

नागरयकता नॊ:

जायम गने क्तजल्रा :

धभधत :

क) क्तजल्रा्

ख) गा.ऩा./न.ऩा्

ग) िडा नॊ

घ) टोर्

ङ) घय नॊ./भागय्

च) पोन नॊ

ऩिाचाय गने िेगाना :

ईभे र:

फाफुको नाभ, थय :

आभाको नाभ्

फाजे को नाभ, थय :

(ग) दयखास्त ठदने ऩदको राधग चावहने न्मूनतभ शैक्तऺक मोग्मता/ताधरभ भाि उल्रे ख गने
आिश्मक न्मूनतभ मोग्मता

विश्वविद्यारम/ताधरभ ठदने सॊ स्था/फोडय

शै क्तऺक उऩाधी/ताधरभ

सॊ काम

श्रे णी/प्रधतशत

भू र विषम

शै क्तऺक मोग्मता
ताधरभ
(घ) अनुबि सम्फन्धी विियण
कामायरम

ऩद

से िा/सभू ह/उऩसभू ह

श्रे णी/तह

स्थामी/अस्थामी/कयाय

अिधध
दे क्तख

सम्भ

भै रे मस दयखास्तभा खुराएका सम्ऩूणय विियणहरु सत्म छन्। दयखास्त फुझाएको ऩदको सूचनाको राधग अमोग्म िहरयने कुनै सजाम ऩाएको छै न। कुनै
कुया ढाॉटे िा रुकाएको िहरयएभा प्रचधरत कानून फभोक्तजभ सहनेछु फुझाउनेछु। उम्भे दिायरे ऩारना गने बनी प्रचधरत कानून तथा मस दयखास्त पायभ
तथा कयाय सम्झौताभा उक्तल्रक्तखत सफै शतय तथा धनमभहरु ऩारना गनय भञ्जुय गदय छु।
उम्भेदिायको ल्मा्चे सहमछाऩ
दामाॉ

उम्भेदिायको दस्तखत
फामाॉ
धभधत:

कामायरमरे बने् (दयखास्त अस्िीकृत बए सो को कायण:)
दयखास्त रुजु गनेको नाभ य दस्तखत्

दयखास्त स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको

धभधत :

दस्तखत य धभधत्

द्रष्टव्म्दयखास्त साथ सूचनाभा उक्तल्रक्तखत रगामत धनम्नधरक्तखत कागजातहरु अधनिामय ऩेश गनुऩ
य ने छ ।(1)नेऩारम नागरयकताको प्रभाणऩिको प्रधतधरवऩ, (२) न्मू नतभ शैक्त ऺक
मोग्मताको प्रभाणऩि य चारयधिक प्रभाणऩिको प्रधतधरवऩ (सभकऺता आिश्मक ऩये भा सो को सभेत प्रधतधरवऩ),(३) सम्फक्तन्धत काउन्सीरको प्रभाणऩि (राईसे न्स)(४)
अनुबिको प्रभाणऩि।
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