
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
 बागमती प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड ६) हेटौँडा, नेपाल, फागनु ११ गते, २०७९ साल (सङ्ख्या २2 

भाग 3 
बागमती प्रदेश सरकार 

भौततक पूर्ााधार वर्कास मन्त्त्रालय 

हेटौँडा, नेपालको 
सूचना 

सेर्ा करारमा प्रावर्तधक जनशशि छनौट सम्बन्त्धी कायावर्तध, २०७९ 
प्रस्तार्ना:  प्रदेश सरकार, भौततक पूर्ााधार वर्कास मन्त्त्रालय र मातहत तनकाय 
तथा आयोजनामा ररि रहेको स्र्ीकृत अस्थायी दरबन्त्दीमा इशन्त्जतनयर, सब 
इशन्त्जतनयर, अतसस्टेन्त्ट सब इशन्त्जतनयर, ल्यार्  टेशननतसयन र अतसस्टेन्त्ट  
ल्यार् टेशननतसयन पदमा खलु्ला प्रततस्पधााबाट सेर्ा करारमा भनाा गना छनौट 
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सम्बन्त्धी प्रविया, मापदण्ड, कायावर्तध एरं् मूल्याङ्कनका आधारहरू तय गना 
र्ाञ्छनीय भएकोले, 

प्रदेश प्रशासकीय कायावर्तध (तनयतमत गने) ऐन, 2075 को दफा 
4 ले ददएको अतधकार प्रयोग गरी बागमती प्रदेश सरकारले यो कायावर्तध 
बनाएको छ। 

पररच्छेद- १ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ:  (१) यस कायावर्तधको नाम "सेर्ा करारमा 
प्रावर्तधक जनशशि छनौट सम्बन्त्धी कायावर्तध, २०७९" रहेको छ। 

(२) यो कायावर्तध प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएको तमततदेशख 
लागू हनुेछ। 

२. पररभाषााः वर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस कायावर्तधमा,- 
(क) "आयोजना" भन्नाले मन्त्त्रालय मातहतका आयोजना 

सम्झन ुपछा। 

(ख) "इशन्त्जतनयर" भन्नाले मन्त्त्रालय मातहतका आयोजनामा 
सेर्ा करारमा काम गने इशन्त्जतनयररङ्ग सेर्ाका सबै समूह 
र उपसमूहका इशन्त्जतनयरलाई सम्झन ुपछा। 

(ग) "सब इशन्त्जतनयर" भन्नाले मन्त्त्रालय मातहतका 
आयोजनामा सेर्ा करारमा काम गने इशन्त्जतनयररङ्ग 
सेर्ाका सबै समूह र उपसमूहका सब इशन्त्जतनयरलाई 
सम्झन ुपछा। 

(घ) "ल्यार् टेशननतसयन" भन्नाले मन्त्त्रालय मातहतका 
आयोजनामा सेर्ा करारमा काम गने इशन्त्जतनयररङ्ग 
सेर्ाका सबै समूह र उपसमूहका ल्यार्  टेशननतसयनलाई 

सम्झन ुपछा। 
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(ङ) "अतसस्टेन्त्ट सब इशन्त्जतनयर" भन्नाले मन्त्त्रालय 
मातहतका आयोजनामा सेर्ा करारमा काम गने 
इशन्त्जतनयररङ्ग सेर्ाका सबै समूह र उपसमूहका 
अतसस्टेन्त्ट सब इशन्त्जतनयरलाई सम्झन ुपछा। 

(च) "अतसस्टेन्त्ट ल्यार् टेशननतसयन" भन्नाले मन्त्त्रालय 
मातहतका आयोजनामा सेर्ा करारमा काम गने 
इशन्त्जतनयररङ्ग सेर्ाका सबै समूह र उपसमूहका 
अतसस्टेन्त्ट ल्यार् टेशननतसयनलाई  सम्झन ुपछा। 

(छ) "कमाचारी" भन्नाले प्रावर्तधक जनशशि छनौट सतमततको 
प्रशासतनक कामकारबाहीको सहयोगको लातग 
तोवकएको कमाचारीलाई सम्झन ुपछा। 

(ज) "दि  व्यशि" भन्नाले प्रावर्तधक जनशशि  छनौट गनाका 
लातग मूल्याङ्कन गने कायामा संलग्न वर्षयगत दिता 
भएको व्यशिलाई सम्झन ुपछा  र सो शब्दले वर्ज्ञलाई 
समेत जनाउँछ। 

(झ) "नाता सम्बन्त्ध" भन्नाले पतत-पत्नी तथा छोरा-छोरी, 
धमापतु्र-धमापतु्री, दाज-ुभाइ, दददी-बवहनी, भाउजू-बहुारी, 
काका-काकी, ठूलोबबुा-ठुलीआमा, सानाबा-सानीआमा, 
भततजा-भततजी, भान्त्जा-भान्त्जी, तभनाज-ुज्र्ाई, मामा-
माइज्यू, फुपू-फुपाज्यू, साला-साली र ततनका 
छोराछोरीलाई  सम्झन ुपछा। 

(ञ) "छनौट सतमतत" भन्नाले मन्त्त्रालय मातहतका 
आयोजनाका लातग सेर्ा करारमा प्रावर्तधक जनशशि 

छनौट गना दफा 5 बमोशजम गदठत छनौट सतमततलाई 
सम्झन ुपछा। 
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(ट) "अन्त्तर्ााताा सतमतत” भन्नाले अन्त्तर्ाातााका लातग योग्य 
उम्मेदर्ारहरूको अन्त्तर्ााताा तलन गदठत दफा 6 
बमोशजमको अन्त्तर्ााताा सतमततलाई सम्झन ुपछा। 

(ठ) "प्रावर्तधक जनशशि" भन्नाले मन्त्त्रालय र मातहतका 
तडतभजन कायाालयहरूमा स्र्ीकृत दरबन्त्दी अनसुारको 
पदमा काम गने इशन्त्जतनयर, सब इशन्त्जतनयर, 
अतसस्टेन्त्टसर् इशन्त्जतनयर, ल्यार्  टेशननतसयन र 
अतसस्टेन्त्ट  ल्यार्  टेशननतसयन भने्न सम्झन ुपछा। 

(ड) "मन्त्त्रालय" भन्नाले भौततक पूर्ााधार वर्कास मन्त्त्रालय 
सम्झन ुपछा। 

 

पररच्छेद- २ 

ररि पदको वर्र्रण सङ्कलन र पद सङ्ख्या तनधाारण 

३. ररि पदको वर्र्रण सङ्कलन: (१) मन्त्त्रालयले यस कायावर्तध 
बमोशजम करारमा आर्श्यक जनशशि तनयशुि गने प्रयोजनको लातग 
स्र्ीकृत अस्थायी दरबन्त्दीमा पदपूतता नभएको पदहरूको वर्र्रण 
सङ्कलन गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रविया परुा गरेपतछ ररि 
देशखन आएका स्र्ीकृत अस्थायी दरबन्त्दीका पदहरूमा यस कायावर्तध 
बमोशजम सेर्ा करारमा प्रावर्तधक जनशशि छनौट गनाका लातग पद 
सङ्ख्या तनधाारण गनुापनेछ । 

४. करारमा तनयशुि प्रविया अगाडी बढाइने: (१) दफा ३ बमोशजम 
सेर्ा करारमा प्रावर्तधक जनशशि छनौटको गनाका लातग पद सङ्ख्या 
तनधाारण भएपतछ मन्त्त्रालयबाट छनौट सतमततलाई सेर्ा करारमा 
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तनयशुि गररनपुने प्रावर्तधक जनशशिको वर्र्रण यस कायावर्तध 
बमोशजम प्रविया अगाडी बढाउनको लातग उपलब्ध गराउन ुपनेछ।   

 

पररच्छेद- ३ 

छनौट सतमतत तथा अन्त्तर्ााताा सतमतत सम्बन्त्धी व्यर्स्था 

५. छनौट सतमततको गठन: (१) मन्त्त्रालय मातहतका तनकाय तथा 
आयोजनाहरूको करारमा तनयशुि गररनपुने प्रावर्तधक जनशशि छनौट 
गना देहाय बमोशजमको छनौट सतमतत गठन गररनेछ:- 

(क) मन्त्त्रालयले तोकेको मन्त्त्रालयको सम्बशन्त्धत 

महाशाखा प्रमखु -संयोजक 

(ख) मन्त्त्रालयले तोकेको मन्त्त्रालयको  
इशन्त्जतनयर -सदस्य 

(ग) कानून अतधकृत, मन्त्त्रालय   -सदस्य 

(घ) लेखा अतधकृत, मन्त्त्रालय   -सदस्य 

(ङ) मन्त्त्रालयले तोकेको मन्त्त्रालयको 
 प्रशासन शाखाको प्रमखु -सदस्य सशचर् 

(२) छनौट सतमततमा आर्श्यकता अनसुार दि र्ा 
वर्शेषज्ञको रूपमा थप एक जना व्यशिलाई आमशन्त्त्रत गना 
सवकनछे। 

(३) छनौट सतमततले यस मन्त्त्रालय अन्त्तगातका तनकाय तथा 
आयोजनामा आर्श्यक प्रावर्तधक जनशशि करार सेर्ामा पदपूतता 
गने सम्बन्त्धी सम्पूणा प्रविया परुा गरी तनयशुिका लातग मन्त्त्रालयमा 
तसफाररस गनेछ। 
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६. अन्त्तर्ााताा सतमततको गठन: (१) अन्त्तर्ाातााका लातग छनौट भएका 
उम्मेदर्ारहरूको अन्त्तर्ााताा तलने प्रयोजनका लातग मन्त्त्रालयले देहाय 
बमोशजमको अन्त्तर्ााताा सतमतत गठन गनेछ। 

(क) मन्त्त्रालय र्ा अन्त्तगातको तनकायको कम्तीमा नर्ौं 
तहको प्रावर्तधक अतधकृत -संयोजक 

(ख) मु् यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालयको  

 कम्तीमा आठौं तहको अतधकृत -सदस्य 

(ग)  सम्बशन्त्धत वर्षयको वर्ज्ञ -सदस्य 

(२) अन्त्तर्ााताा सतमततले अन्त्तर्ाातााका लातग छनौट भएका 
उम्मेदर्ारको अन्त्तर्ााताा तलई अङ्कभार सवहतको सूची तयार गरी 
आर्श्यक कागजातसवहत मन्त्त्रालयमा बझुाउनेछ। 

(३) अन्त्तर्ााताामा सहभागी उम्मदेर्ारहरूमध्य े कुन ै
उम्मेदर्ारको उपदफा (१) बमोशजमका सतमततका सदस्यहरूसँग 
नाता-सम्बन्त्ध पना गएमा त्यस्तो नाता-सम्बन्त्ध पने सदस्यले अन्त्तर्ााताा 
तलन े प्रयोजनको लातग सतमततमा सहभागी हनु पाउने छैन। 
मन्त्त्रालयले तनजको स्थानमा योग्यता पगु्ने अन्त्य कुनै व्यशिलाई 
सतमततको सदस्यको रूपमा तोनन ुपनेछ।  

पररच्छेद- ४ 

पदपूतता तथा छनौट सम्बन्त्धी व्यर्स्था 

७. सेर्ा करारको लातग उम्मेदर्ारको योग्यता: (१) देहायका व्यशिहरू 
तनयशुिको लातग आर्देन ददन योग्य मातननछेन:्- 

(क) नेपाली नागररक, 
(ख) इशन्त्जतनयर पदका लातग एक्काइस र्षा र सब इशन्त्जतनयर, 

अतसस्टेन्त्ट सब इशन्त्जतनयर, ल्यार्  टेशननतसयन र 
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अतसस्टेन्त्ट  ल्यार्  टेशननतसयन पदका लातग अठार र्षा 
उमेर परुा भई दरखास्त ददन ेअशन्त्तम म्यादसम्म पैँतीस 
र्षा ननाघेको, मवहलाको हकमा चातलस र्षा उमेर परुा 
नभएको, 

(ग) इशन्त्जतनयर पदको हकमा मान्त्यता प्राप्त शशिण 
संस्थाबाट सम्बशन्त्धत तसतभल इशन्त्जतनयररङ्ग र्ा हाइर्े र्ा 
ट्रान्त्स्पोटेशन र्ा स्ट्रनचरल वर्षयमा बी. ई. र्ा सो सरह 
उत्तीणा गरी नेपाल इशन्त्जतनयररङ्ग पररषद् मा दताा भएको, 

(घ) सब इशन्त्जतनयर/ल्यार्  टेशननतसयन पदको हकमा 
मान्त्यता प्राप्त शशिण संस्थाबाट सेर्ा समूहसँग 
सम्बशन्त्धत तसतभल इशन्त्जतनयररङ्ग वर्षयमा प्रर्ीणता प्रमाण 
पत्र र्ा सो सरह उत्तीणा गरेको, ल्यार् टेशननतसयन पदको 
हकमा एक मवहना स्र्ायल ल्यार्रेटोरी   टेशननतसयनको 
तातलम प्राप्त गरेको, 

(ङ) अतसस्टेन्त्ट सब इशन्त्जतनयर/अतसस्टेन्त्ट  ल्यार्  

टेशननतसयनको हकमा मान्त्यता प्राप्त शशिण संस्थाबाट 
एस. एल. सी. र्ा सो सरह उत्तीणा गरी सम्बशन्त्धत 
वर्षयमा तातलम प्राप्त र्ा प्रावर्तधक शशिालयबाट 
सम्बशन्त्धत वर्षयमा वट. एस. एल. सी. 
उत्तीणा।अतसस्टेण्ट ल्यार् टेशननतसयन पदको हकमा एक 
मवहना स्र्ायल  ल्यार्रेटोरी   टेशननतसयनको तातलम प्राप्त 
गरेको, 

(च) नैततक पतन देशखने फौजदारी अतभयोगमा अदालतबाट 
कसूरदार नठहररएको, 
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(छ) भवर्ष्यमा सरकारी सेर्ाको तनतमत्त अयोग्य ठहररन ेगरी 
बखाास्त नभएको। 

८. सूचना प्रकाशन एरं् दरखास्त सम्बन्त्धी व्यर्स्था: (१) सेर्ा करारमा 
तलई पदपूतता गना सूचना प्रकाशन गदाा दफा ७ बमोशजमको योग्यता 
हातसल गरेका इच्छुक व्यशिहरू मध्येबाट दरखास्त आह्वान 
गररनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम दरखास्त आह्वान गदाा कम्तीमा 
सात ददनको समय ददई रावियस्तरको पतत्रकामा अनसूुची- १ 
बमोशजमको ढाँचामा सूचना प्रकाशन गनुापनेछ र सो सूचना 
मन्त्त्रालयको र्ेबसाइट तथा सूचना पाटीमा समते टाँस गनुापनेछ। 

(३) प्रावर्तधक जनशशि पदको लातग उम्मेदर्ार हनु चाहन े
योग्यता पगेुको व्यशिले उपदफा (२) मा उल्लेख गररएको सूचनामा 
तोवकएको म्यादतभत्र अनसूुची-२ बमोशजमको दरखास्त फाराम भरी 
सोही सूचनामा उल्लेख गररएको स्थानमा बझुाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोशजम दरखास्त फाराम बझुाउँदा 
दरखास्तको साथमा तनम्न कुराहरू संलग्न हनुपुनेछ:- 

(क) शैशिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रतततलवप। 

(ख) नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रतततलवप। 

(ग) इशन्त्जतनयर पदका लातग नेपाल इशन्त्जतनयररङ्ग 

काउशन्त्सलको दताा प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रतततलवप। 

(घ) अनभुर् भए सो को प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रतततलवप। 

(५)  उपदफा (२) बमोशजम प्रकाशशत सूचना अनसुार प्राप्त 
दरखास्त छानतबन गदाा रीत पगेुको र सूचनामा उशल्लशखत योग्यता 
परुा भएको दरखास्त मात्र स्र्ीकृत हनुछे। 
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९. छनौटका आधार: (१) प्रावर्तधक जनशशि पदमा छनौटको लातग 

उम्मेदर्ारको शैशिक योग्यता, पूर्ा काया अनभुर् तथा अन्त्तर्ााताा बापत 
कुल १०० पूणााङ्क हनुे गरी अङ्क प्रदान गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम शैशिक योग्यता तथा पूर्ा काया 
अनभुर् बापत छनौट सतमततले यस कायावर्तधमा व्यर्स्था भए 
अनसुारको मूल्याङ्कनको आधारमा कुल ८० अङ्क सम्म प्रदान गना 
सननेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम अन्त्तर्ााताा बापत अन्त्तर्ााताा 
सतमततले यस कायावर्तधको अन्त्य प्रार्धानहरूको अधीनमा रही छनौट 
भएका उम्मदेर्ारको अन्त्तर्ााताा तलई कुल २० अङ्क सम्म प्रदान गना 
सननेछ। 

तर अन्त्तर्ााताा सतमततले अङ्क प्रदान गदाा सामान्त्यतया 
अतधकतम १४ र न्त्यूनतम ८ अङ्कको सीमा तभत्र प्रदान गनुा 
पनेछ।सो भन्त्दा बढी र्ा घटी अङ्क प्रदान गनुा  परेमा सो को स्पष्ट 
कारण उल्लेख गनुापनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोशजम प्रदान गररने अङ्कभारको 
वर्भाजन अनसूुची- ३ बमोशजम हनुेछ।  

१०. अन्त्तर्ााताा सम्बन्त्धी व्यर्स्था: (१) अशन्त्तम नततजा प्रकाशनको लातग 
छनौट सतमततले दफा ९ को उपदफा (२) बमोशजम व्यर्स्था भएको 
परीिण वर्तधबाट प्राप्त अङ्कका आधारमा सबैभन्त्दा बढी अङ्क प्राप्त 
गने उम्मदेर्ारहरूको नामार्ली छनौट गरी अन्त्तर्ाातााका लातग 
बोलाउनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम उम्मदेर्ारहरूको नामार्ली 
प्रकाशन गदाा माग पद भन्त्दा तेब्बर सङ्ख्यामा उम्मेदर्ार हनुे गरी 
प्रकाशन गनुापनेछ। 
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तर,  
(क) त्यसरी उम्मेदर्ारको नामार्ली प्रकाशन गदाा 

उम्मेदर्ारको सङ्ख्या अपगु हनुे भएमा उपदफा (१) 

बमोशजमका योग्य उम्मेदर्ारहरूको मात्र नामार्ली 
प्रकाशन गना बाधा पगेुको मातनने छैन। 

(ख) उपदफा (१) बमोशजम अन्त्तर्ाातााको लातग छनौट 
भएको उम्मदेर्ारहरूमध्य ेअशन्त्तम उम्मदेर्ारहरूको 
अङ्क समान भएमा समान अङ्क भएका त्यस्ता 
उम्मेदर्ारहरूलाई अन्त्तर्ाातााको लातग छनौट गना 
बाधा परेको मातनने छैन। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम नामार्लीमा नाम प्रकाशन 
भएका उम्मदेर्ारको अन्त्तर्ााताा सतमततले यस कायावर्तधको अन्त्य 
प्रार्धानहरूको अधीनमा रही अन्त्तर्ााताा तलनछे। 

११. अशन्त्तम नामार्ली प्रकाशन तथा सेर्ा करारका लातग तसफाररस: (१) 
दफा १० बमोशजम उम्मदेर्ारहरूको अन्त्तर्ााताा पश्चात ् छनौट 
सतमततले उम्मदेर्ारले अन्त्तर्ााताामा प्राप्त गरेको अङ्कलाई दफा ६ को 
उपदफा (२) बमोशजमको परीिण वर्तधबाट प्राप्त कुल अङ्कमा जोडी 
अतभलेख राख्नछे। 

(२) छनौट सतमततले उपदफा (१) बमोशजमको 
अतभलेखबाट देशखने सबैभन्त्दा बढी अङ्क प्राप्त गने उम्मदेर्ारहरूको 
आर्श्यक सङ्ख्या सेर्ा करारमा तनयशुिको लातग मन्त्त्रालय समि 
तसफाररस गनेछ। 

(३) छनौट सतमततले उम्मदेर्ारहरू तसफाररससँगै उपदफा 
(२) बमोशजम प्राप्ताङ्कका कारण तत्काल तसफाररस हनु नसकेका 
उम्मेदर्ारहरूको नाम संलग्न गरी माग गररएको पद अनसुारकै 
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सङ्ख्यामा र्ा उपलब्ध भएसम्मको सङ्ख्यामा रै्कशल्पक 
उम्मेदर्ारको समेत तसफाररस गरी नामार्ली प्रकाशन गनेछ। 

(४) यस कायावर्तध बमोशजम सेर्ा करारमा राशखएका 
प्रावर्तधक जनशशिको पद ररि भएमा रै्कशल्पक सूचीमा भएका 
उम्मेदर्ारहरूमध्येबाट योग्यतािमको आधारमा सेर्ा करारको लातग 
तसफाररस गना सवकनेछ।  

१२. सेर्ा सवुर्धा एरं् पदार्तध सम्बन्त्धी व्यर्स्था: (१) यस कायावर्तध 
बमोशजम सेर्ा करारमा तनयशुि हनु े उम्मदेर्ारको सेर्ा करारको 
अर्तध सेर्ा करार सम्झौतामा तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

(२) सेर्ा करारमा तनयिु हनुे उम्मदेर्ारको मातसक 
पाररश्रतमक प्रदेश सरकारको समान तह र पदले खाईपाई आएको 
शरुू तलब स्केल बराबर हनुेछ। 

(३) सेर्ा करारमा तनयशुिको लातग छनौट भएका 
उम्मेदर्ारहरूलाई मातसक पाररश्रतमक बाहेक सेर्ा करार सम्झौता 
बमोशजमको अन्त्य सवुर्धा ददन सवकनेछ। 

पररच्छेद- ४ 

वर्वर्ध 

१३. छनौट सतमततले आर्श्यक व्यर्स्था गना सनने: (१) छनौट सतमततले 
आर्श्यकता अनसुार आफ्ना काम कारबाहीका सम्बन्त्धमा प्रयोजन 
हेरी छुट्टाछुटै्ट तनणाय पशुस्तका, दताा वकताब, चलानी वकताब आदद खडा 
गना सननेछ। 

(२) छनौट सतमततले यस कायावर्तध बमोशजम उपयिु 
उम्मेदर्ार छनौट गनाका लातग छनौट प्रवियामा सहभागी 
उम्मेदर्ारलाई अङ्क प्रदान गनाका तनशम्त प्रयोग हनुे प्राप्ताङ्क तातलका 
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(Scoresheet), प्रर्शे पत्रलगायत अन्त्य आर्श्यक कागजातको ढाँचा 
आफैँ  तनधाारण गना सननेछ।   

(३) छनौट सतमततले आफैँ ले गने काया बाहेक गोपनीयता 
भङ्ग नहनुे साधारण काया गनाको लातग मन्त्त्रालय र्ा मातहतका 
तनकायका कमाचारीहरूको सहयोग तलन सननेछ। 

(४) छनौट सतमततले दरखास्त आह्वान गररएको सूचना, 
कायावर्तध, प्रावर्तधक जनशशिको पद अनसुारको कायावर्र्रण (TOR) 
तथा आयोजना सम्बन्त्धी आधारभतू जानकारी भएको अन्त्य 
सामाग्रीहरू लगायत आर्श्यक देखेका अन्त्य कुराहरू जानकारीको 
लातग मन्त्त्रालयले सूचना डेस्क र्ा र्ेबसाइट माफा त सूचना प्रर्ाह 
गनेछ। 

(५) छनौट सतमततले छनौट सम्बन्त्धी कायाप्रविया 
अर्लम्बन गदाा यस कायावर्तधमा उल्लेख नभएका व्यर्स्थाहरूको 
हकमा लोक सेर्ा आयोगद्वारा तनधाारण भएको तसद्धान्त्त, कायावर्तध र 
प्रवियालाई अर्लम्बन गनेछ। 

१४. सेर्ा करार सम्झौताका सताहरू: (१) यस कायावर्तध बमोशजम करार 
सेर्ामा तनयिु भएका उम्मेदर्ारहरूसँग गररने सेर्ा करार सम्झौता 
छनौट सतमततले तयार गरी मन्त्त्रालयबाट स्र्ीकृत गराउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको सेर्ा करार सम्झौतामा अन्त्य 
आर्श्यक वर्षयहरूका अततररि देहाय बमोशजमका वर्षयहरू 
अतनर्ाया रूपमा खलुाउन ुपनेछ:- 

(क) सेर्ा करार सम्झौताको अतधकतम अर्तध, 

(ख) सेर्ा करारमा रही गनुा पने कामको वर्र्रण र्ा 
त्यस्तो कामको वर्र्रण कसरी तनधाारण हनुे हो 
सो कुरा, 
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(ग) सेर्ाका सता र सवुर्धा, 
(घ) करारको अर्तध थप हनु सनने अर्स्था, 
(ङ) करार भङ्ग हनुे अर्स्था, 
(च) मातसक पाररश्रतमक, 
(छ) तबदा लगायत अन्त्य आर्श्यक वर्षय। 

(३) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन सेर्ा 
करार सम्झौतामा करारमा तनयिु उम्मेदर्ारलाई प्रदान गररन े
मातसक पाररश्रतमक, दैतनक तथा भ्रमण भत्ता, चाडपर्ा खचा, महङ्गी 
भत्ता र पोसाक भत्ता बाहेक प्रदेश सरकारको तफा बाट अन्त्य आतथाक 
दावयत्र् तसजाना हनुे प्रकृततको सता समार्शे भएकोमा त्यस्तो करार 
सम्झौता गनुा अशघ आतथाक मातमला तथा योजना मन्त्त्रालयको सहमतत 
प्राप्त गनुापनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोशजम सहमतत प्राप्त गने प्रयोजनको 
लातग अन्त्य आर्श्यक वर्र्रण सवहत करार सम्झौताको प्रस्तावर्त 
मस्यौदा सवहत आतथाक मातमला तथा योजना मन्त्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

१५. सतमततका सदस्यलाई पाररश्रतमक ददइने: (१) यस कायावर्तध बमोशजम 
सेर्ा करारमा प्रावर्तधक जनशशि तनयशुि प्रवियामा दफा १३ को 
उपदफा (३) बमोशजम सहयोगका लातग खवटएका बढीमा तीन 
जनासम्म कमाचारीलाई दरखास्त आह्वानबाट पना आएका दरखास्त 
उपरको छानतबन र स्र्ीकृतत, कायाालय समय अशघपतछ पदपूतता 
प्रवियासँग सम्बशन्त्धत काम कारबाही सम्पादन गदाा अततररि 
समयमा काम गनुा परेमा सो काम गरे बापत मन्त्त्रालयबाट  

पाररश्रतमक उपलब्ध गराइनछे। 
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(२) यस कायावर्तध बमोशजम अन्त्तर्ााताा प्रयोजनको लातग 
खवटने छनौट सतमतत र अन्त्तर्ााताा सतमततका सदस्यहरूलाई 
मन्त्त्रालयबाट बैठक भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको पाररश्रतमक प्रदेश लोक सेर्ा 
आयोगको प्रचतलत पाररश्रतमक दररेट भन्त्दा बढी नहनु ेगरी उपलब्ध 
गराइनेछ। 

(४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लातग मन्त्त्रालयले प्रदेश 
लोक सेर्ा आयोगसँग वर्षयगत प्रचतलत पाररश्रतमक दररेटको बारेमा 
जानकारी प्राप्त गना सननेछ। 

१६. आर्श्यक व्यर्स्था तमलाउन:े (१) यस कायावर्तधको कायाान्त्र्यनको 
िममा कुनै बाधा आइ परेमा यस कायावर्तध तथा प्रचतलत कानूनसँग 
नबाशझने गरी छनौट सतमततको तसफाररसमा मन्त्त्रालयले आर्श्यक 
व्यर्स्था तमलाउन सननेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम व्यर्स्था गने प्रयोजनका लातग 
छनौट सतमततले मन्त्त्रालयलाई तसफाररस गने प्रयोजनको लातग लोक 
सेर्ा आयोग तथा प्रदेश लोक सेर्ा आयोगको सामान्त्य तसद्धान्त्तलाई 
आधार मान्न सननेछ। 

१७. खारेजी र बचाउ: (१) सेर्ा करारमा जनशशि छनौट सम्बन्त्धी 
कायावर्तध, २०७७ खारेज गररएको छ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कायावर्तधबाट भए गरेका 
काम कारबाही यसै कायावर्तध बमोशजम भए गरेको मातननेछ। 
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अनसूुची- १  
(दफा 8 को उपदफा (२) सँग सम्बशन्त्धत) 

बागमती प्रदेश सरकार 
भौततक पूर्ााधार वर्कास मन्त्त्रालय 

हेटौंडा, नेपाल 

सेर्ा करारमा तलन ेसम्बन्त्धी सूचना 
(प्रथम पटक सूचना प्रकाशन तमतत:२०…../…../……) 

यस मन्त्त्रालय र अन्त्तगातका काठमाडौं उपत्यका बाहेकका अन्त्य शजल्ला 
शस्थत वर्तभन्न योजना/आयोजनाहरूका लातग देहाय बमोशजमका सेर्ा, समूह र 
उपसमूह र सङ्ख्यामा देहाय बमोशजमको योग्यता भएका प्रावर्तधक कमाचारी 
सेर्ा करारमा तलन ुपने भएकोले योग्यता पगेुका इच्छुक नेपाली नागररकले 
यो सूचना प्रकाशन भएको तमततले ७(सात) ददनतभत्र यस मन्त्त्रालयमा  दरखास्त 
ददनहनु सम्बशन्त्धत सबैमा जानकारीको लातग यो सूचना प्रकाशन गररएको 
छ। 

१. वर्ज्ञापन नं. र सेर्ा सम्बन्त्धी वर्र्रण:  

वर्ज्ञापन 
नं. 

पद तह सेर्ा समूह उपसमूह माग 
सङ्ख्या 

       

       

       

२. आर्श्यक न्त्यूनतम शैशिक योग्यता: 
(क) इशन्त्जतनयर तह ७, तसतभल/हाइरे्: मान्त्यता प्राप्त शशिण 

संस्थाबाट  सम्बशन्त्धत तसतभल इशन्त्जतनयररङ्ग र्ा हाइर्े र्ा 
ट्रान्त्स्पोटेशन र्ा स्ट्रनचरल वर्षयमा बी. ई. र्ा सो सरह 
उत्तीणा भई इशन्त्जतनयररङ्ग  काउशन्त्सलमा दताा भएको। 
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(ख) इशन्त्जतनयर तह ७, तसतभल/वर्.एण्ड आका : मान्त्यता प्राप्त 
शशिण संस्थाबाट आवका टेनचरल/तसतभल इशन्त्जतनयररङ्ग 
वर्षयमा  वर्.आका ./बी.ई. र्ा  सो  सरह  उत्तीणा  भई  
इशन्त्जतनयररङ्ग  काउशन्त्सलमा  दताा  भएको। 

(ग) सब इशन्त्जतनयर/ल्यार्  टेशननतसयन पदको हकमा मान्त्यता 
प्राप्त शशिण संस्थाबाट सेर्ा समूहसँग सम्बशन्त्धत तसतभल 
इशन्त्जतनयररङ्ग वर्षयमा  प्रर्ीणता प्रमाणपत्र र्ा सो सरह 
उत्तीणा गरेको, ल्यार् टेशननतसयन पदको हकमा एक मवहना 
स्र्ायल  ल्यार्रेटोरी  टेशननतसयनको तातलम प्राप्त गरेको। 

(घ) अतसस्टेन्त्ट सब इशन्त्जतनयर/अतसस्टेन्त्ट  ल्यार्  टेशननतसयन को 
हकमा मान्त्यता प्राप्त शशिण संस्थाबाट एस. एल. सी. र्ा 
सो सरह उत्तीणा गरी सम्बशन्त्धत वर्षयमा तातलम प्राप्त र्ा 
प्रावर्तधक शशिालयबाट सम्बशन्त्धत वर्षयमा वट. एस. एल. 
सी. उत्तीणा। अतसस्टेण्ट ल्यार् टेशननतसयन पदको हकमा एक 
मवहना स्र्ायल ल्यार्रेटोरी  टेशननतसयनको तातलम प्राप्त 
गरेको। 

३. परीिाको वकतसम:  शैशिक योग्यता, पूर्ा काया अनभुर्को मूल्याङ्कन 
तथा अन्त्तर्ााताा। 

४. दरखास्त पाइने स्थान: दरखास्त फाराम भौततक पूर्ााधार वर्कास 
मन्त्त्रालयको र्ेबसाइट https://mopid.bagamati.gov.np/ बाट प्राप्त 
गना सवकनेछ।  

५. दरखास्त ददने अशन्त्तम तमतत: २०…/…./……. गते ददनको कायाालय 
समय सम्म। दरखास्त ददन ेअशन्त्तम ददन सार्ाजतनक तबदा पना गएमा 
सोको भोतलपल्ट कायाालय समय खलेुको ददन बझुाउन सवकनेछ। 



खण्ड ६) सङ्ख्या २२ प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।११।११ 

 

17 
 

६. उम्मेदर्ारको उमेरको हद: दरखास्त ददन ेअशन्त्तम तमतत सम्म सातौं 
तहको लातग २१ र्षा परुा तथा पाँचौं तहको लातग १८ र्षा परुा 
भई ३५ र्षा ननाघेको हनुपुने। मवहला उम्मदेर्ारको हकमा उमेरको 
पतछल्लो हद ४० र्षा ननाघेको हनुपुनेछ। 

७. अन्त्तर्ााताा हनुे तमतत:  सूचनामा तमतत तोवक प्रकाशन गररनछे। 

८. तलब सवुर्धा: सम्बशन्त्धत पद/तहले पाउने प्रचतलत शरुू तलब स्केल 
बमोशजम हनुे। 

९. सेर्ा करारमा रही काम गनुापने स्थान र कामको वर्र्रण: भौततक 
पूर्ााधार वर्कास मन्त्त्रालयले तयार गरेको कायावर्र्रण र करार 
सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए बमोशजम हनुे। 

१०. दरखास्तसाथ उम्मेदर्ार आफैँ ले प्रमाशणत गरी पेश गनुापने 
कागजातहरू: 

(क) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रतततलवप, 

(ख) शैशिक योग्यताको लब्धाङ्कपत्रको प्रतततलवप, 

(ग) शैशिक योग्यताको चाररतत्रक प्रमाणपत्रको प्रतततलवप, 

(घ) शैशिक योग्यताको समकिता आर्श्यक हनुकेो 
हकमा सो तनधाारण भएको कागजातको प्रतततलवप, 

(ङ) सातौं तहको लातग इशन्त्जतनयररङ्ग  काउशन्त्सलमा दताा 
भएको प्रमाणपत्रको प्रतततलवप, 

(च) काया अनभुर् (यदद भएमा) को सम्बशन्त्धत तनकायबाट 
जारी भएको प्रमाशणत पत्र। 

द्रष्टव्य: 

(क) तोवकएको म्यादतभत्र पेश नभएको र्ा न्त्यूनतम योग्यता नपगेुको 
र्ा दरखास्तसाथ पेश गनुापने कागजात संलग्न नगरेको र्ा 
तोवकएको अन्त्य वर्र्रण नखलेुको दरखास्त स्र्ीकृत गररन ेछैन।  
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(ख) अन्त्तर्ााताा हनुे ददन उम्मदेर्ारले दरखास्तसाथ पेश गरेका 
कागजातको सक्कलै प्रतत साथमा तलई अन्त्तर्ाातााको लातग 
तोवकएको समयभन्त्दा १ (एक) घण्टा अगारै् तोवकएको स्थानमा 
उपशस्थत भई सबै सक्कल कागजात पेश गरी रुजू गराउनपुनेछ। 

(ग) दरखास्त ददन े अशन्त्तम तमतततभत्र तनधााररत योग्यता हातसल 
गररसकेको हनुपुनेछ। वर्देशी संस्थामा अध्ययन गरेका 
उम्मेदर्ारहरूले सम्बशन्त्धत तनकायबाट आफूले प्राप्त गरेको 
योग्यताको समकिता तनधाारण गराएको हनुपुनेछ। 

(घ) उम्मेदर्ारले यस सम्बन्त्धमा थप कुन ै कुरा बझु्न ु परेमा 
मन्त्त्रालयको प्रशासन महाशाखा (टेतलफोन नं. ०५७-

५२६८०४) मा सम्पका  गरी बझु्न सवकनेछ। साथै यस 
वर्ज्ञापनका सम्बन्त्धमा जारी हनुे थप सूचना तथा संशोधन 
सम्बन्त्धी जानकारी तथा सूचनाहरू सूचना पाटी तथा मन्त्त्रालयको 
र्ेबसाइटमा राशखन ेभएकोले दरखास्त ददन ेउम्मेदर्ारले तनयतमत 
रूपमा र्ेबसाइट हेनुाहनु जानकारी गराइन्त्छ। 
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अनसूुची- २ 
(दफा 8 को उपदफा (३) सँग सम्बशन्त्धत) 

बागमती प्रदेश सरकार 

 भौततक पूर्ााधार तथा वर्कास मन्त्त्रालय 
हेटौँडा,  नेपाल  

 

करार सेर्ाको लातग दरखास्त फाराम 
s_ ;]jf M– lj1fkg g+= 

v_ ;d"xM–  

u_ pk;d"x M– 

3_ >]0fL÷tx M 

ª_ kb M– 

(क) रै्यशिक वर्र्रणाः 
नाम थर (देर्नागरीमा):  

(अंग्रजेी ठूलो 
अिरमा) 

                         तलङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने शजल्ला : जारी तमतत : 
स्थायी ठेगाना क) शजल्ला: ख) न.पा./गा.पा. ग) र्डा नं: 
 घ) टोल : ङ) मागा/घर नं. : च) फो नं.: 
पत्राचार गने ठेगाना : ईमेल: 
बाबकुो नाम, थर : जन्त्म तमतत :             (वर्.सं.मा):      (ईशस्र् संर्तमा) 
बाजेको नाम, थर : हालको उमेर :          र्षा            मवहना 

(ख) शैशिक योग्यता/तातलम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लातग चावहन ेआर्श्यक न्त्यूनतम शैशिक योग्यता/तातलम मात्र उल्लेख गने) 
आर्श्यक 

न्त्यूनतम योग्यता 
वर्श्ववर्द्यालय/बोडा/तातलम ददन ेसंस्था शैशिक उपातध/तातलम संकाय शे्रणी/प्रततशत मूल वर्षय 

शैशिक 
योग्यता 

     
     

(ग) अनभुर् सम्बन्त्धी वर्र्रण: 

कायाालय पद 
सेर्ा/समूह/उपसमूह 

शे्रणी/तह 
स्थायी/अस्थायी/करार 

अर्तध 
सेर्ा समूह देशख सम्म 

        
        

मैले यस दरखास्तमा खलुाएका सम्पूणा वर्र्रणहरू सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको लातग अयोग्य ठहररने गरी कुन ैसजाय पाएको छैन । 
कुनै कुरा ढाटेँ र्ा लकुाएको ठहररएमा प्रचतलत कानून बमोशजम सहनेछु, बझुाउनेछु । उम्मेदर्ारले पालना गने भनी प्रचतलत कानून तथा यस दरखास्त फारामका 
पषृ्ठहरूमा उल्लेशखत सबै शता तथा तनयमहरू पालना गना मन्त्जरु गदाछु । साथै करारमा उशल्लशखत शताहरू पूणारूपमा पालना गनेछु र करारको समयभन्त्दा अगारै् 
करारको अन्त्त्य गदाा कशम्तमा ३ मवहनाको पूर्ा सूचना ददई कायाालयमा तनरे्दन ददनेछु । 

उम्मेदर्ारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदर्ारको दस्तखत 
दाया ँ बाया ँ  

 
तमतत: 

 
 

 

कायाालयले भनेाः 
रोल नं. : 

दरखास्त अस्र्ीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुजू गनेको नाम र दस्तखताः 
तमतत : 

दरखास्त स्र्ीकृत/अस्र्ीकृत गनेको दस्तखत: 
तमतत : 

हालसालै शखचेको 
पासपोटा साईजको परैु 
मखुाकृतत देशखने फोटो 
यहाँ टास्ने र फोटो र 
फाराममा पने गरी 

उम्मेदर्ारले दस्तखत 
गने 
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अनसूुची- ३ 
दफा 9 को उपदफा (4) सँग सम्बशन्त्धत 

उम्मेदर्ारलाई प्रदान गररने अङ्क सम्बन्त्धी व्यर्स्था 
ि.सं. अङ्क प्रदान गररने आधार प्रदान गररने 

वर्षयगत अङ्क 

प्रदान गररने 
कुल अङ्क 

१ शैशिक योग्यता बापत  

४० 

(क) ८०% र्ा शज.वप.ए. ३.२ देशख 
मातथ भएमा  

४० 

(ख) ६०% र्ा शज.वप.ए. २.४ देशख 
मातथ भएमा  

३८ 

(ग) ४०% र्ा शज.वप.ए. १.६ देशख 
मातथ भएमा  

३६ 

२ पूर्ा काया अनभुर् बापत  

४० 

(क) सामान्त्य अनभुर् बापत  

 दामासाही रूपमा प्रततर्षा ५ अङ्क 
का दरले ४ र्षा भन्त्दा मातथ 
जततसकैु र्षा भए तापतन 
अतधकतम २० अङ्क) 

अतधकतम २० 
सम्म 

(ख) सम्बशन्त्धत िेत्र (सडक िते्र, 
भर्न िेत्र आदी) को अनभुर् 
बापत(एक र्षाभन्त्दा कम 
अर्तधको अनभुर् भएमा 
दामासाहीले अङ्क प्रदान 
गररनेछ।) 
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 १ र्षासम्मको अनभुर् भएमा १० 

१ र्षा भन्त्दा बढीको अनभुर् 
भएमा 

१५ 

(ग) प्रदेश सरकार अन्त्तगात काम 
गरेको अनभुर् बापत 

५ 

३ अन्त्तर्ाातााबापत 

(देहायका शीषाकहरूमा अङ्क 
प्रदान गररनेछ) 

 

२० 
(क) सम्बशन्त्धत वर्षयर्स्तकुो ज्ञान, 

सीप, दिता बापत 

 

(ख) व्यशित्र् 

(ग) तसजानशील िमता 
(घ) प्रस्ततुत र शदु्धता  
(ङ) आत्मवर्श्वास 

कुल अङ्क १०० 

 

 

आज्ञाले, 
नर्ीन कुमार तसंह 

प्रदेश सरकारको तनतमत्त सशचर् 
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आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौंडामा मदुद्रत। 

मूल्य रु. १०।… 
 


