
नेऩार सयकाय 

साभान्म प्रशासन भन्रारम 

ननजाभती कभमचायी सन्तनत छारवतृ्ति व्मवस्थाऩन सनभनत 

केन्रीम छारवतृ्ति ववतयण सम्फन्धी दयखास्त आव्हानको 
अत्मन्त जरुयी सूचना 

-प्रथभ ऩटक प्रकात्तशत नभनत २०७२।१२।२५) 
 

 नेऩार सयकाय, साभान्म प्रशासन भन्रारमको स्वीकृत फावषमक काममक्रभ अन्तगमत फहारवारा वा सेवा 
ननविृ ननजाभती कभमचायी (ननजाभती सेवा ऐन , २०४९, नेऩार स्वास््म सेवा ऐन , २०५३ य व्मवस्थावऩका 
सॊसद सत्तचवारम सम्फन्धी ऐन , २०६४ फभोत्तजभको सेवाका ऩदहरु ) तऩनसरभा उल्रेत्तखत ववषमहरूभा 
स्वदेशनबरका ववश्वववद्यारमहरूका सम्फन्धन प्राप्त त्तशऺण सॊस्थाहरुभा अध्ममनयत सन्तनतहरुराई छारवनृत 
प्रदान गने सम्फन्धभा  केन्रीम छारवतृ्ति अन्तगमत स्नातक तह प्रथभ वषमभा बनाम बई अध्ममनयत  मोग्मता 
ऩगेुका ननजाभती कभमचायीका इच्छुक सन्तनतहरूरे मो सूचना प्रथभ ऩटक प्रकात्तशत बएको नभनतरे  ३० 

(तीस) ददननबर ननजाभती कभमचायी सन्तनत छारवतृ्ति व्मवस्थाऩन सनभनतको सत्तचवारम , साभान्म प्रशासन 
भन्रारम, नसॊहदयफायभा तोवकएको ढाॉचाभा यीतऩूवमक दयखास्त ददनहुनु सम्फत्तन्धत सफैको जानकायीका रानग 
मो सूचना प्रकात्तशत गरयएको छ ।  
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जम्भा्  ४००  
     नोट: ननसमङ ववषमभा सफै उम्भेदवाय भवहरा भार हनुे बएकोरे भवहरा आयऺणभा सीट छुट्याईएको छैन । 
उम्भेदवायको मोग्मता ्
१. प्रवेत्तशका ऩयीऺा कम्तीभा दितीम शे्रणीभा वा सो सयह उिीणम गयेको, 
२. प्रवीणता प्रभाणऩर तह वा दश जोड दईु (१०+२) कऺाको ऩयीऺाभा कम्तीभा दितीम शे्रणीभा उिीणम गयेको, 
३. स्वदेशनबरका  भान्मता प्राप्त  त्तशऺण सॊस्थाहरुभा स्नातक तह  प्रथभ वषम भा बनाम बई अध्ममनयत यहेको  ।                   

तय आ.व. २०७१/०७२ भा ननवेदन ऩेश गयेका ननजाभती कभमचायीका सन्तनतको ननवेदन ग्राह्य हनेु छैन । 

रष्टव्म  

क) उम्भेदवायरे दयखास्त साथ ऩेश गनुमऩने कागजातहरूको चेकनरस्ट एवभ ्दयखास्त पायाभ मस भन्रारमको 
वेबसाइट www.moga.gov.np फाट डाउनरोड गयी वा मस भन्रारमको छारवतृ्ति व्मवस्थाऩन सनभनतको 
सत्तचवारमफाट प्राप्त गनम सवकने छ । चेकनरस्ट फभोत्तजभका कागजातहरु पायाभसाथ  क्रभफद्धरुऩभा नभराई 
अननवाममरुऩभा ऩेश गनुम ऩनेछ ।  

*** 



सभावेशी तपम का उम्भेदवायहरुरे ऩेश गनुम ऩने थऩ कागजातहरु् 

सभावेशी तपम  दयखास्त ददने उम्भेदवायहरुरे ननजाभती सेवा ननमभावरी , २०५० सॊशोधन ;lxt को ननमभ 
१४(४) भा व्मवस्था बए अनसुायको ननम्न फभोत्तजभका कागजातहरु सभेत ऩेश गनुम ऩदमछ । 

 

क) आददवासी /जनजानतका हकभा नेऩार आददवासी /जनजानत उत्थान यावष्डम प्रनतष्ठान ऐन  फभोत्तजभ 
 सूचीकृत बएको  जानतको हकभा सोही सूचीको आधायभा, 
  तय नेऩार आ ददवासी य जनजानत उत्थान यावष्डम प्रनतष्ठान ऐनभा सूचीकृत बएको जानतनबर 

एकबन्दा फढी थयहरु बएभा सम्वत्तन्धत स्थानीम ननकामको प्रभखुको नसपारयशभा प्रभखु त्तजल्रा 
अनधकायीवाट सूचीकृत बएको जानत नबरको थय बनी प्रभात्तणत गयाई दयखास्त साथ ऩेश गनुम            
ऩनेछ । 

 

ख) दनरतका हकभा यावष्डम दनरत आमोगफाट सूचवकृत बएको जानतको हकभा सोही सूचीको आधायभा , 

   तय यावष्डम दनरत आमोगफाट सूचीकृत बएको जानत नबर एकबन्दा फढी थयहरु बएभा सम्वत्तन्धत 
स्थानीम ननकामको प्रभखुको नसपारयशभा प्रभखु त्तजल्रा अनधकायीफाट सूचीकृत बएको जानत नबरको थय 
बनी प्रभात्तणत गयाई दयखास्त साथ ऩेश गनुम ऩनेछ । 

 

ग) अऩाङ्ग ता बएका व्मत्तिहरु का हकभा तोकेफभोत्तजभको सॊस्थाफाट अऩाङ्गताको प्राप्त प्रभाणऩरको 
 आधायभा , 

 

घ) भधेसीका हकभा नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी तोकेफभोत्तजभको सॊस्थाफाट 
 भधेसी बनी प्रभात्तणत गयेको आधायभा, 
  तय नेऩार याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी सॊस्था नतोकेसम्भ सम्वत्तन्धत स्थानीम ननकामको 
 प्रभखुको नसपरयशभा प्रभखु त्तजल्रा अनधकायीफाट भधेसी बनी प्रभात्तणत गयाई दयखास्त साथ ऩेश 
 गनुम ऩनेछ । 

 

ङ) वऩछनडएको ऺेरका हकभा स्वीकृत ननदेत्तशकाको दपा ५ को स्ऩवष्टकयण खण्डभा उल्रेख बएफभोत्तजभका 
त्तजल्राभा स्थामी फसोफास गयी सोही त्तजल्राहरुफाट प्रवेत्तशका ऩयीऺा उिीणम गयेको व्मत्तिराई  
जनाउॉनेछ । 

 

 

 

  



नेऩार सयकाय 

साभान्म प्रशासन भन्रारम 

ननजाभती कभमचायी सन्तनत छारवतृ्ति व्मवस्थाऩन सनभनत 

 

त्तजल्रा स्तयीम छारवतृ्ति ववतयण सम्फन्धी दयखास्त आव्हानको 
अत्मन्त जरुयी सूचना 

-प्रथभ ऩटक प्रकात्तशत नभनत २०७२।१२।२५) 
 
 देशका ७५ वटै त्तजल्राका सयकायी वा साभदुावमक ववद्यारमफाट वव.सॊ. २०७१ सारको प्रवेत्तशका ऩयीऺा वा सो 
सयहको ऩयीऺाभा कत्तम्तभा वद्धतीम शे्रणीभा उिीणम बई त्तजल्रास्तयभा सफैबन्दा फढी अॊक प्राप्त गने वहारवारा ननजाभती  
कभमचायी वा अवकाश प्राप्त ननजाभती कभमचायीका सन्तनतहरु भध्मे प्रत्मेक त्तजल्राफाट दईु  छार य दईु छाराहरु भध्मे               
-छारको आवेदन नऩयी छाराको भार आवेदन प्राप्त बएभा वा छाराको आवेदन नऩयी छारको भार आवेदन प्राप्त बएभा 
चाय जनाको सॊख्माभा नफढ्ने गयी _ ननजरे  चाहेको ववषमभा स्वदेशनबर उच्च भाध्मनभक त्तशऺा अध्ममनको  रानग दईु 
वषमसम्भ भानसक रु.५,०००।– -ऩाॉच हजाय)का दयरे छारवतृ्ति प्रदान गने सम्फन्धभा æननजाभती कभमचायीका सन्तनतराई 
छारवृत्ति उऩरब्ध गयाउने ननदेत्तशका , २०७२Æ फभोत्तजभ छारवतृ्ति व्मवस्थाऩन सनभनतको नभनत २०७२ सार चैर २४ 
गते भॊगरफायका ददन फसेको फैठकको ननणममानसुाय  दयखास्त आव्हान गरयएको छ । मोग्मता ऩगुेका फहारवारा वा सेवा 
ननविृ ननजाभती कभमचायी ( ननजाभती सेवा ऐन, २०४९, स्वास््म सेवा ऐन, २०५३ य व्मवस्थावऩका सॊसद सत्तचवारम 
सम्फन्धी ऐन, २०६४ फभोत्तजभका ऩदहरु) का इच्छुक सन्तनतरे मो सूचना प्रथभ ऩटक प्रकात्तशत बएको नभनतरे ३०(तीस) 
ददननबर आपूरे प्रवेत्तशका ऩयीऺा  वा सो सयहको ऩयीऺा उिीणम  गयेको सम्फत्तन्धत त्तजल्राभा, प्रभखु त्तजल्रा अनधकायीको 
सॊमोजकत्वभा गदठत ववद्याथी छनौट सनभनतभा तोकेको ढाॉचाको दयखास्त पायाभ तथा तऩनसरभा उल्रेत्तखत आवश्मक 
कागजातहरु सवहत यीतऩूवमक दयखास्त ददनहुनु सम्फत्तन्धत सफैको जानकायीका रानग मो सूचना प्रकात्तशत गरयएको छ ।  
 
दयखास्तसाथ ऩेश गनुम ऩने कागजातहरु  
१_ वव.सॊ. २०७१ सारभा प्रवेत्तशका वा सो सयहको ऩयीऺा उिीणम गयेको रब्धाङ्क ऩर य चारयनरक प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ थान  - १/१(एक/एक) 
२_ उम्भेदवायको नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ थान       - १(एक) 
३_ उम्भेदवायको फाफ/ुआभा (अनबबावक/कभमचायी) को ऩरयचम जनाउने ऩरयचम ऩरको  

प्रनतनरवऩ थान -सेवा ननविृ कभमचायीको हकभा ननविृबयण अनधकायऩरको प्रनतनरवऩ)   - १(एक) 
४_ उम्भेदवायको फाफ/ुआभा (अनबबावक/कभमचायी)को नागरयकता प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ थान  - १(एक) 
५_ उच्च भाध्मनभक त्तशऺाको नसरनसराभा ननज अध्ममनयत त्तशऺण सॊस्थाको नसपारयश ऩर थान  - १ (एक) 
६_ फहारवारा ननजाभती कभमचायीको हकभा सम्फत्तन्धत कामामरमको नसपारयश ऩर थान   - १ (एक) 
७_ सयकायी वा साभदुावमक ववद्यारम हो बनी सम्फत्तन्धत त्तजल्रा त्तशऺा कामामरमफाट प्रभात्तणत ऩर थान - १(एक) 
 

   

 

*** 

 
 


