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नपेाल इन्जिननयरिङ्ग सेवा (गठन, समूह तथा शे्रणी ववभािन ि ननयनु्ि)  

ननयमहरु, २०५१ 

        नेपाल िािपत्रमा प्रकाशन नमनत 

                                             २०५१।२।९ 

 ननिामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले ददएको अनिकाि प्रयोग गिी नेपाल 
सिकािले देहायका ननयमहरु बनाएकोछ । 

 

१. संन्िप्त नाम ि प्रािम्भः (१) यी ननयमहरुको नाम “नेपाल इन्जिननयरिङ्ग सेवा (गठन, समूह 
तथा शे्रणी ववभािन ि ननयनु्ि) ननयमहरु, २०५१” िहेकोछ ।  

   (२) यी ननयमहरु तरुुजत प्रािम्भ हनुेछन ्। 

 

२. परिभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथथ नलागेमा यी ननयमहरुमा,—  

(क) “ऐन” भन्नाले ननिामती सेवा ऐन, २०४९ सम्झन ुपछथ । 

(ख) “ननयमावली” भन्नाले ननिामती सेवा ननयमावली, २०५० सम्झन ुपछथ । 

(ग) “सेवा” भन्नाले ननयम ३ बमोन्िमको नेपाल इन्जिननयरिङ्ग सेवा सम्झन ु
पछथ। 

(घ) “समूह” भन्नाले ननयम ४ को उपननयम (१) बमोन्िमको समूह सम्झन ु
पछथ । 

(ङ) “उपसमूह” भन्नाले समूह अजतगथत िहने उपसमूह सम्झन ुपछथ । 

(च) “कमथचािी” भन्नाले नेपाल इन्जिननयरिङ्ग सेवाका ननिामती कमथचािी सम्झन ु
पछथ । 

 

३. सेवाको गठनः ऐनको दफा ३ बमोन्िम नेपाल इन्जिननयरिङ्ग सेवा गठन गरिएको छ । 

 

४.   सेवामा िहन ेसमूह, उपसमूह, शे्रणी ि पदः (१) सेवामा कामको प्रकृनत, सो काम सम्पादन 
गनथ चावहने जयूनतम शैन्िक योग्यता ि कायथ ववन्शष्टता समेतको आिािमा सेवानभत्रको 
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समान प्रकृनतका पदहरु समावेश भएका अनसूुची—१ बमोन्िमका समूह तथा उपसमूहहरु 
िहने छन ्। 

(२) सेवामा देहायका शे्रणीहरु िहने छन—् 

(क) िािपत्रांवकतः 

(१)  ववन्शष्ट शे्रणी, 

(२)  प्रथम शे्रणी, 

(३) दितीय श्रणी, ि 

(४) ततृीय शे्रणी । 

(ख)   िािपत्र अनंवकतः 

(१) प्रथम शे्रणी, 

(२) दितीय शे्रणी, 

(३) ततृीय शे्रणी, ि 

(४) चतथुथ शे्रणी । 

(३) सेवाको ववन्शष्ट शे्रणीमा नेपाल सिकािले तोके बमोन्िमका पदहरु िहन 
सक्ने छन ्। 

(४) समूह तथा उपसमूहमा िहने ववनभन्न शे्रणीका ि शे्रणी ववहीन पदहरु 
अनसूुची—२ बमोन्िम हनुेछन ्। 

 

५. समूहीकृत हनुःे (१) यी ननयमहरु प्रािम्भ हुुँदाका बखत नेपाल इन्जिननयरिङ्ग सेवाको 
नसनभल इन्जिननयरिङ्ग समूहका िनिल उपसमूह, स्याननटिी उपसमूह ववन्डिङ्ग एण्ि 
आवकथ टेक्ट उपसमूह, इरिगेशन उपसमूह, हाइड्रोपावि उपसमूह, हाइड्रोलोिी उपसमूह ि 
मेटेरियोलिी समूह, माइननंग इन्जिननयरिङ्ग समूह, केनमष्ट्री समूह, केनमकल इन्जिननयरिङ्ग 
समूह, मेटालन्िथकल इन्जिननयरिङ्ग समूह, मेट्रोलिी समूह, एिोनवटकल इन्जिननयरिङ्ग समूह, 

इलेक्ट्रोननक एण्ि टेनलकम्यूननकेशन इन्जिननयरिङ्ग समूह ि सभे समूहमा समूहीकृत भई 
कायथित िहेका कमथचािीहरु तत ्तत ्समूह वा उपसमूहमा समूवहकत भएका माननने छन।्  
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(२) साववकमा नेपाल कृवष सेवा, एग ृ इन्जिननयरिङ्ग समूहमा समूवहकत भई 
िलस्रोत मजत्रालय ि अजतगथत कायथित कमथचािीहरु अब नेपाल इन्जिननयरिङ्ग सेवा 
अजतगथत एग ृइरिगेशन इन्जिननयरिङ्ग समूहमा समूहीकृत हनुेछन ्। 

(३) साववकमा नेपाल इन्जिननयरिङ्ग सेवा नसनभल समूह ट्राजसपोटेशन उपसमूहमा 
समूहीकृत कमथचािीहरु मध्ये यो ननयम लागू हुुँदाका बखत ननमाथण तथा यातायात 
मजत्रालय, सिक ववभाग ि अजतगथत कायथित कमथचािीहरु हाइवे उपसमूह ि पयथटन 
मजत्रालय, हवाई ववभाग ि अजतगथत कायथित कमथचािीहरु एयिपोटथ उपसमूहमा स्वतः 
समूहीकृत हनुेछन ्। 

(४) साववकमा नेपाल इन्जिननयरिङ्ग सेवा मेकाननकल समूहमा समूहीकत भएका 
कमथचािीहरु मध्ये हवाई ववभागमा कायथित कमथचािीहरु मेकाननकल समूह एनभएशन 
मेकाननकल उपसमूहमा, ननमाथण तथा यातायात मजत्रालय अजतगथत सिक ववभाग तथा 
अजतगथत, िलश्रोत मजत्रालय अजतगथत नस“चाई ववभाग ि अन्र्तगत कायथित कमथचािीहरु, 

मेकाननकल समूह ननमाथण उपकिण संभाि उपसमूह ि सो वाहेकका कमथचािीहरु 
मेकाननकल समूहले िनिल मेकाननकल उपसमूहमा स्वतः समूहीकृत हनुेछन ्। 

(५) साववकमा नसनभल एनभएसन अपिेशन तथा इन्जिननयरिङ्ग समूह अजतगथतको 
एनभएसन टेनलकम्यूननकेशन मेजटेनेजस उपसमूहलाई इलेक्ट्रोननक एण्ि टेनलकम्यनुनकेशन 
इन्जिननयरिङ्ग समूहमा समूहीकृत गरिएकोछ । 

(६) साववकमा नेपाल इन्जिननयरिङ्ग सेवा इलेन्क्ट्रकल इन्जिननयरिङ्ग समूहमा िहेका 
कमथचािीहरु मध्ये पयथटन मजत्रालय अजतगथत कायथित कमथचािीहरु एनभएशन इलेन्क्ट्रकल 
उपसमूह ि सो वाहेक अजयत्र कायथित कमथचािीहरु िनिल इलेन्क्ट्रकल उपसमूहमा 
समूहीकृत हनुेछन ्। 

(७) यी ननयमहरु प्रािम्भ हुुँदाका बखत नपेाल इन्जिननयरिङ्ग सेवामा कायथित 
कमथचािीहरु मध्ये उपननयम (१), (२), (३), (४), (५) ि (६) मा उडलेन्खत समूह वा 
उपसमूहका कमथचािीहरु बाहेक अजय समूह ि उपसमूहका कमथचािीहरुलाई ननिहरुको 
शैन्िक योग्यता, कायथ ववन्शष्टता ि अनभुवको आिािमा ननिहरु वहाल िहने समूह, 

उपसमूह तथा पद समेत ननिाथिण गिी सम्बन्जित कमथचािीहरुलाई िानकािी गिाइनेछ । 
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६. रिि पदको पूनतथः (१) सेवा समूह तथा उपसमूहका रिि पदहरुको पूनतथ ऐनको दफा ७ 
को उपदफा (१) बमोन्िम हनुेछ । 

(२) शे्रणी ववहीन पदहरु शरुु ननयनु्िद्धािा पूनतथ गदाथ खलुा प्रनतयोनगताद्धािा    
गरिनेछ । 

 

७ ननयनु्िको लानग योग्यताः सम्बन्जित समूह तथा उपसमूहको रिि पदमा खलुा 
प्रनतयोनगतािािा पूनतथ गदाथ ऐनको दफा १० बमोन्िम आयोग्य नभएका ि अनसूुची— ३ 
बमोन्िमको जयूनतम योग्यता पगेुका व्यन्िहरु उम्मेदवाि हनु सक्ने छन ्। 

 

८. शैन्िक योग्यता सम्बजिी व्यवस्थाः कायथ िमतको मूडयाड्ढनिािा बढुवा हनुको नननमत्त 
िािपत्रांवकत पदहरुको हकमा ननयमावलीको ननयम ८१ को उपननयम (३) बमोन्िमको 
शैन्िक योग्यता ि िािपत्र अनंवकत पदहरुको हकमा तत ्तत ्पदहरुमा सेवा प्रवेशको 
लानग ननिाथरित शैन्िक योग्यता आवश्यक पनेछ । 

ति यी ननयमहरु प्रािम्भ हुुँदाका बखत सेवा, समूह तथा उपसमूहमा वहाल िहेका 
कमथचािीहरुको हकमा ननिहरुलाई त्यस्तो सेवा, समूह तथा उपसमूहमा प्रवेश गनथ 
तोवकएको शैन्िक योग्यता नै यस ननयमको प्रयोिनको नननमत्त जयूनतम शैन्िक योग्यता 
मानननेछ । 

 

९. सरुवाको व्यवस्थाः समूह तथा उपसमूहका कमथचािीलाई सरुवा गदाथ ननयमावलीको 
परिच्छेद—६ को अिीनमा िही समूह तथा उपसमूहनभत्रको पदमा मात्र गरिनेछ । 

 

१०. सेवा, समूह तथा उपसमूह संचालन सम्बजिी व्यवस्थाः सेवा, समूह तथा उपसमूहको 
संचालन ि प्रशासन अनसूुची–४ बमोन्िम हनुेछ । 

 

११. समूहीकृत नहनुःे अनसूुची–५ मा उडलेन्खत ववभागहरुका महाननदेशक पदहरु समूहीकृत 
हनुे छैनन ्। 
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१२. अनसूुचीमा हेिफेि वा थपघटः नेपाल सिकािले नपेाल िािपत्रमा सूचना प्रकान्शत गिी 
अनसूुचीमा आवश्यक हेिफेि वा थपघट गनथ सक्नेछ । 

 

१३. खािेिी  ि  बचाउः (१) नेपाल इन्जिननयरिङ्ग सेवा (गठन) ननयम, २०१६ ि नेपाल 
इन्जिननयरिङ्ग सेवा (समूह तथा शे्रणी ववभािन, ननयनु्ि ि बढुवा) ननयमहरु, २०३३ खािेि 
गरिएका छन ्। 

(२) उपननयम (१) मा उडलेन्खत ननयमहरु बमोन्िम भए गिेका काम 
कािवाहीहरु यी ननयमहरु बमोन्िम नै भए गिेका माननने छन ्।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

द्रष्टव्यः— केही नेपाल कानून संशोिन गने ऐन, २०६३ िािा रुपाजति गरिएका शब्दहरुः—  

         “श्री ५ को सिकाि” को सट्टा “नेपाल सिकाि” । 
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अनसूुची—१ 

(ननयम ४ को उपननयम (१) सुँग सम्बन्जित) 

संख्या       समूह    उपसमूह 

१.  नसनभल इन्जिननयरिङ्ग   (क) िनिल 

(ख) हाइवे 

(ग) स्याननटिी 

(घ) ववन्डिङ्ग एण्ि आवकथ टेक्ट 

(ङ) इरिगेशन 

(च) हाइड्रोपावि 

(छ) हाइड्रोलोिी 

(ि) एयिपोटथ 

 

२.  इलेन्क्ट्रकल इन्जिननयरिङ्ग  (क) िनिल इलेन्क्ट्रकल इन्जिननयरिङ्ग 

(ख) एनभएशन इलेन्क्टे्रकल इन्जिननयरिङ्ग 

 

३.  इलेक्ट्रोननक एण्ि 

टेनलकम्यूननकेशन इन्जिननयरिङ्ग 

 

४.  मेकाननकल इन्जिननयरिङ्ग  (क) िनिल मेकाननकल इन्जिननयरिङ्ग 

(ख) एनभएशन मेकाननकल इन्जिननयरिङ्ग 

(ग) ननमाथण उपकिण सम्भाि 

 

५.  एिोनवटकल इन्जिननयरिङ्ग  

६.  माइननङ्ग इन्जिननयरिङ्ग  

७.  केनमकल इन्जिननयरिङ्ग  
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८.  मेटालन्िथकल इन्जिननयरिङ्ग  

९.  मेट्रोलोिी   

१०.  मेटे्ररियोलोिी  

११.  न्ियोलोिी    (क) िनिल न्ियोलोिी 

(ख) हाइड्रोन्ियोलोिी 

(ग) इन्जिननयरिङ्ग न्ियोलोिी 

 

१२.  नसनभल एनभयशन 

अपिेशन 

एण्ि इन्जिननयरिङ्ग   (क) नसनभल एनभएशन अपिेशन 

(ख) फ्लाइट अपिेशजस 

(ग) एनभएशन फायि सनभथसेि 

 

१३.  सभे  

१४.  केनमष्टी  

१५.  एग ृइिीगेशन इन्जिननयरिङ्ग  
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अनसूुची–२ 

(ननयम ४ को उपननयम (४) सुँग सम्बन्जित 

सेवा ि सेवाका समूह तथा उपसमूहमा िहने पदनामहरु 

इन्जिननयरिङ्ग सेवा 
१. नसनभल इन्जिननयरिङ्ग समूहः 
(क) िनिल उपसमूह (ख) हाईवे उपसमूह (ग) स्याननटिी उपसमूह (घ) ववन्डिङ्ग  एण्ि 

आवकथ टेक्ट उपसमूह 

१.ववन्शष्ट शे्रणीमा िहने पद 

(क) कायथकारिणी सन्चव 

(ख) नेपाल सिकािले     
तोके बमोन्िम पद 

१.िािपत्रांवकत प्रथम 
शे्रणीमा िहने पद 

  सपुरिजटेन्जिङ्ग  इन्जिननयि 

१.िािपत्रांवकत प्रथम 
शे्रणीमा िहने पद 

(क) उपमहाननदेशक 

(ख) िेत्रीय ननदेशक 

(ग) प्रमखु प्राववनिक    

   पिीिक 

(घ) सपुरिजटेन्जिङ्ग  
इन्जिननयि 

(ङ) सहसन्चव (प्रा.) 

१.िािपत्रांवकत प्रथम 
शे्रणीमा िहने पद 

(क) उपमहाननदेशक 

(ख) िेत्रीय ननदेशक 

(ग) सपुरिजटेन्जिङ्ग 
इन्जिननयि 

१.िािपत्रांवकत प्रथम 
शे्रणीमा िहने पद 

(क) उपमहाननदेशक 

(ख) िेत्रीय ननदेशक 

(ग) सपुरिजटेन्जिङ्ग  
इन्जिननयि 

 

                                                           
 नमनत २०५१।७।२१ को नपेाल िािपत्रमा प्रकान्शत सूचनािािा संशोनित । 
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 २.िािपत्रांवकत दितीय 
शे्रणीमा िहने पद 

नसननयि निनभिनल 
इन्जिननयि 

२. िािपत्रांवकत दितीय 
शे्रणीमा िहने पद 

(क) नसननयि निनभिनल 
इन्जिननयि 

(ख) निनभिनल प्रमखु 

२.िािपत्रांवकत दितीय 
शे्रणीमा िहने पद 

 नसननयि निनभिलन 
इन्जिननयि 

२.िािपत्रांवकत दितीय 
शे्रणीमा िहने पद 

(क) नसननयि निनभिनल 
इन्जिननयि 

(ख) आवकथ टेक्ट प्लानि 

 

 

(क) िनिल समूह (ख) हाईवे उपसमूह  (ग) स्याननटिी उपसमूह (घ) ववन्डिङ्ग एण्ि आवकथ टेक्ट 
उपसमूह 

३.िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने 
पद 

 इन्जिननयि 

३.िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने 
पद 

  इन्जिननयि 

३.िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने 
पद 

(क) इन्जिननयि 

(ख) कायाथलय प्रमखु 

३.िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा  
िहने पद 

(क) इन्जिननयि 

(ख) आवकथ टेक्ट प्लानि 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा 
िहने पद 

(क) आभेिनसयि 

४.िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा 
िहने पद 

(क) ओभिनसयि 

४.िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा 
िहने पद 

(क) ओभिनसयि 

४.िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा 
िहने पद 

(क) आभेिनसयि 
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(ख) सव इन्जिननयि (ख) सव इन्जिननयि 

(ग) डयावोिेटिी टेन्क्ननसयन 

 (ख) प्लम्वि  (ख)सव इन्जिननयि 

 (ग) नसननयि कापेजटि 

(क) िनिल समूह (ख) हाईवे उपसमूह (ग) स्याननटिी उपसमूह (घ) ववन्डिङ्ग एण्ि आवकथ टेक्ट 
उपसमूह 

५.िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा 
िहने पद 

(क) सव ओभिनसयि 

(ख) टेसि 

५.िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा 
िहने पद 

(क) सव ओभिनसयि 

 

(ख) टेसि 

५.िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा 
िहने पद 

(क) खानेपानी तथा सिसफाई 
टेन्क्ननसयन 

(ख) प्लम्बि 

५.िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा 
िहने पद 

(क) सव आभेिनसयि 

(ख) टेसि 

(ग) िकमी 

 (घ) नसकमी 

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा 
िहने पद 

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा 
िहने पद 

६.िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा 
िहने पद 

(क)सहायक खानेपानी तथा   
सिसफाई टन्क्ननसयन 

(ख) सहायक प्लम्बि  

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा 
िहने पद 

 

७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा ७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा ७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा ७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा 

                                                           
 नमनत २०६४।३।२५ को नेपाल िािपत्रमा प्रकान्शत सूचनािािा संशोनित. 

  नमनत २०५७।८।१९ को नेपाल िािपत्रमा प्रकान्शत सूचनािािा थप । 
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िहने पद 

 

िहने पद 

 डयावम्यान 

िहने पद 

(क) म.स. टे. इ. प्लम्बि  

िहने पद 

 
 

(ङ) इिीगेशन उपसमूह (च) हाइड्रोपावि उपसमूह (छ) हाइड्रोलिी उपसमूह (ि) एयिपोटथ उपसमूह 

१. िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने 
पद 

(क) उपमहाननदेशक 

(ख) िेत्रीय ननदेशक 

(ग) ननदेशक 

(घ) सपुरिटेन्जिङ्ग  इन्जिननयि 

(ङ) सहसन्चव (प्रा.) 

(च) कायथकारिणी ननदेशक  

१. िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने 
पद  

(क) उपमहाननदेशक 

(ख) सपुरिटेन्जिङ्ग इन्जिननयि 

(ग) सहसन्चव (प्रा.) 

(घ) कायथकारिणी ननदेशक  

१.िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने 
पद 

(क) उपमहाननदेशक 

(ख) सपुरिटेन्जिङ्ग हाइड्रोलोन्िष्ट 

(ग) सहसन्चव (प्रा.) 

(घ) कायथकारिणी ननदेशक  

१.िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने 
पद 

(क) सपुरिटेन्जिङ्ग इन्जिननयि 

 

२.िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने 
पद 

(क) नसननयि निनभिनल  इन्जिननयि 

(ख) कायाथलय प्रमखु 

(ग) वरिष्ठ नसुँचाई योिना अनिकृत 

२.िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने 
पद 

(क) नसननयि निनभिनल इन्जिननयि 

(ख) वरिष्ठ िलस्रोत वाताविण 
अनिकृत 

२.िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने 
पद 

(क) कायाथलय प्रमखु 

(ख) नसननयि निनभिनल इन्जिननयि 

(ग) नसननयि निनभिनल 

२.िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने 
पद 

(क) नसननयि निनभिनल इन्जिननयि 

(ख) प्रबजिक 
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(घ) वरिष्ठ अनगुमन मूडयाङ्कन 
अनिकृत 

(ङ) वरिष्ठ नसंचाई व्यवस्थापन 
अनिकृत 

(च) वरिष्ठ िलस्रोत वाताविण 
अनिकृत 

हाइड्रोलोन्िष्ट 

(घ)  िलवाय ुववज्ञ  

(ङ) इिीगेशन उपसमूह (च) हाइड्रोपावि उपसमूह (छ) हाइड्रोलिी उपसमूह (ि) एयिपोटथ उपसमूह 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा 
िहने पद 

(क) इन्जिननयि 

(ख) कायाथलय प्रमखु 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा 
िहने पद 

      इन्जिननयि 

३.िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने 
पद 

  हाइड्रोलन्िष्ट इन्जिननयि 

 

३.िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने 
पद 

 नसनभल इन्जिननयि 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा 
िहने पद 

(क) आभेिनसयि 

(ख) प्राववनिक सहायक  

 

४.िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा 
िहने पद 

 ओभिनसयि 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा 
िहने पद 

(क) िल ववज्ञान सहायक 

(ख) इजस्टुमेजट मेकाननक्स 

(ग) िाटा सपुिभाइिि 

४.िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा 
िहने पद 

(क) आभेिनसयि 

(ख) ड्राफ्टम्यान  
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(ङ) इिीगेशन उपसमूह (च) हाइड्रोपावि उपसमूह (छ) हाइड्रोलिी उपसमूह (ि) एयिपोटथ उपसमूह 

५. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा 
िहने पद 

(क) सव ओभिनसयि 

(ख) सपुिभाइिि 

५. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा 
िहने पद 

(क) सव ओभिनसयि 

(ख) पम्प अपिेटि 

(ग) टेसि 

५. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा 
िहने पद 

(क) नायव िल ववज्ञान सहायक 

५. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा 
िहने पद 

(क) सव आभेिनसयि 

(ख) टेसि 

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा 
िहने पद 

(क) अनसषे्टजट सपुिभाइिि 

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा 
िहने पद 

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा 
िहने पद 

(क) कायथ सहायक 

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा 
िहने पद 

 

७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा 
िहने पद 

(क) ढडपा 

(ख) वफडिम्यान 

(ग) पेट्रोलम्यान 

(घ) हेडपि 

(ङ) वेडदाि 

(च) पानी संचयकताथ 

७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा 
िहने पद 

७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा 
िहने पद 

७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा 
िहने पद 
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२. इलेन्क्ट्रकल इन्जिननयरिङ्ग समूहः 
(क) िनिल इलेन्क्ट्रकल इन्जिननयरिङ्ग उपसमूह (ख) एनभएशनइलेन्क्ट्रकल इन्जिननयरिङ्ग  उपसमूह 

१. िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

(क) उप महाननदेशक 

(ख) सपुरिजटेन्जिङ इन्जिननयि 

(ग) सहसन्चव (प्रा.) 

(घ) कायथकारिणी ननदेशक 

१. िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

(क) सपुरिजटेन्जिङ इन्जिननयि 

 

२. िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

नसननयि निनभिनल इन्जिननयि 

३. िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) नसननयि निनभिनल इन्जिननयि 

(ख) निनभिनल इलेन्क्ट्रकल इन्जिननयि 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) इलेन्क्ट्रकल इन्जिननयि 

(ख) इन्जिननयि ( इलेन्क्ट्रकल) 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) इलेन्क्ट्रकल इन्जिननयि 

 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

(क) इलेन्क्ट्रकल ओभिनसयि 

(ख) इलेन्क्ट्रकल टेन्क्ननसयन 

(ग) इलेन्क्ट्रनसयन 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

(क) इलेन्क्ट्रकल टेन्क्ननसयन 



www.lawcommission.gov.np 

15 
 

(घ) इलेन्क्ट्रनसयन सपुिभाईिि 

(ङ) िेनियो टेन्क्ननसयन 

(च) अनियो नभनियो अपिेटि 

(छ) टेप सञ्चालक 

(ि) लाइन टेक्ननसयन 

५. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) सव ओभिनसयि 

५. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) नसननयि हेडपि 

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

हेडपि 

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) हेडपि 

७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा िहने पद ७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा िहने पद 

 

८. शे्रणी ववहीन पद ८. शे्रणी ववहीन पद 
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३. इलेक्ट्रोननक एण्ि टेनलकम्यूननकेशन इन्जिननयरिङ्ग समूहः 

१. िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

  (क) उपमहाननदेशक 

     (ख) प्रवजिक (संचाि तथा उङ्गयन सहायक) 

  (ग) प्रमखु टेन्क्नकल अवफसि 

        (घ) सपुरिजटेन्जिङ्ग इन्जिननयि 

२.  िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

       (क) नसननयि निनभिनल इन्जिननयि 

       (ख) निनभिनल इलेक्ट्रोननक इन्जिननयि 

       (ग) नसननयि टेन्क्नकल अवफसि 

       (घ) वरिष्ठ टेन्क्नकल अवफसि 

       (ङ) नसफ्ट इजचािथ (नस.वट.ओ.) 

       (च) नसननयि टेनलकम्यूननकेशन अवफसि 

 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

      (क) टेन्क्नकल अवफसि 

      (ख) िेनियो इन्जिननयि 
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      (ग) इलेक्ट्रोननक इन्जिननयि 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

     (क) िेनियो टेन्क्ननसयन 

     (ख) इजसट्रमेजट मेकाननक्स 

     (ग) टेलेक्स अप्रटेि 

     (घ) टेनलफोन टेन्क्ननसयन 

     (ङ) टेनलवप्रजटि अपेि्टि 

     (च) िेनियो अपेि्टि 

     (छ) अनियो नभनियो अपेि्टि 

     (ि) टेप संचालक 

     (झ) फोटोकपी अपेि्टि 

     (ञ) टेनलफोन अपेि्टि 

     (ट) सञ्चाि सहायक 

      (ठ) िनुनयि टेन्क्ननसयन 

      (ि) प्राववनिक सहायक, टेनलकम सहायक ि इलेक्ट्रो सहायक 

                                                           

 नमनत २०५५।१।२८ को नेपाल िािपत्रमा प्रकान्शत सूचनाद्धािा थप । 

  नमनत २०५८।६।१ को नेपाल िािपत्रमा प्रकान्शत सूचनाद्धािा थप । 
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५. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

      (क) नायव टेप सञ्चालक 

      (ख) नायव माइक अपेि्टि 

      (ग) आकाशवाणी अपेि्टि 

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

      (क) सहायक टेनलफोन अपेि्टि 

 

४. मेकाननकल इन्जिननयरिङ्ग समूहः 
(क) िनिल मेकाननकल इन्जिननयरिङ्ग 

उपसमूह 

(ख) एनभएशन मेकाननकल इन्जिननयरिङ्ग 
उपसमूह 

(ग) ननमाथण उपकिण संभाि उपसमूह 

 

१. िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

(क) उपमहाननदेशक 

(ख) सपुरिजटेन्जिङ्ग इन्जिननयि 

 

१. िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

सपुरिजटेन्जिङ्ग इन्जिननयि 

१. िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

(क) उपमहाननदेशक 

(ख) सपुरिजटेन्जिङ्ग इन्जिननयि 

 

२. िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) नसननयि निनभिनल इन्जिननयि 

(ख) ननदेशक 

(ग) उपननदेशक 

२. िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

(क)निनभिनल मेकाननकल इन्जिननयि 

 

२. िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) नसननयि निनभिनल इन्जिननयि 
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(घ) वरिष्ठ कािखाना ननिीिक 

(ङ) नसननयि निनभिनल नड्रनलङ्ग इन्जिननयि 

(च) नसननयि निनभिनल मेकाननकल 
इन्जिननयि 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) इण्िवष्ट्रयल इन्जिननयि 

(ख) मेकाननकल इन्जिननयि 

(ग) उिाथ इन्जिननयि 

(घ) नसननयि नड्रलि 

(ङ) कािखाना ननिीिक 

 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

मेकाननकल इन्जिननयि 

 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) मेकाननकल इन्जिननयि 

(ख) नसननयि नड्रलि 

(ग) मेकाननक अवफसि 

(घ) मेकाननक इजस्ट्रक्टि अवफसि 

(ङ) अपिेटि अवफसि 

(च) मेन्शननष्ट अवफसि 

(छ) वेडिि अवफसि 

(ि) इनलन्क्ट्रकल अवफसि 

(झ) मेकाननकल स्टोि अवफसि 

(ञ) अवफसि फोिम्यान 

                                                           


 नमनत२०६८।३।२७ को नेपाल िािपत्रमा प्रकान्शत सूचनािािा संशोनित । 
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(ट) िेटवाटथ ननिीिण अनिकृत 

(ठ) मेन्शननष्ट इजस्ट्रक्टि 

(ि) इजस्ट्रक्टि अवफसि 

(ढ) अपिेटि इजस्ट्रक्टि अवफसि 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

(क) मेकाननकल सपुिभाइिि 

(ख) मेकाननकल इजस्ट्रक्टि 

(ग) नसननयि अपिेटि 

(घ) नसननयि मेकाननक्स 

(ङ) नसननयि मेनसननष्ट 

(च) नसननयि वेडिि 

(छ) नसननयि इलेन्क्ट्रनसयन 

(ि) नसननयि स्टोि वकपि मेकाननक्स 

(झ) नड्रलि 

(ञ) फोिम्यान 

(ट) मेकाननकल आभेिनसयि 

(ठ) नड्रलि टेन्क्ननसयन 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

(क) मेकाननकल सपुिभाइिि 

(ख) मेकाननकल इजसट्रक्टि 

 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

(क) मेकाननकल सपुिभाइिि 

(ख) मेकाननकल इजसट्रक्टि 

(ग) नसननयि अपेि्टि 

(घ) नसननयि मेकाननक्स 

(ङ) नसननयि मेनसननष्ट 

(च) नसननयि वेडिि 

(छ) नसननयि इलेन्क्ट्रनसयन 

(ि) नसननयि स्टोि वकपि मेकाननक्स 

(झ) नड्रलि 

(ञ) फोिम्यान 

(ट) मेकाननकल आभेिनसयि 

(ठ) नड्रलि टेन्क्ननसयन 
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(ि) हेभी इन्क्वपमेण्ट अपिेटि 

(ढ) गेि्िि अपिेटि 

(ण) बडुिोिि अपिेटि 

(त) नकमी 

(थ) एयि कन्ण्िशन टेन्क्ननसयन 

(द) मेकाननकल टेन्क्ननसयन 

(ि) टाइप मेकाननक्स 

(न) िेटवािथ ननिीिक 

(प) नसननयिब्डयाक न्स्मथ 

(फ) िेविन्ििेटि टेन्क्ननसयन 

(ब) नमस्त्री 

(भ) पम्प केकाननक्स 

(म) इलेन्क्ट्रनसयन 

(ि) हेभी इन्क्वपमेण्ट अपिेटि 

(ढ) गेि्िि अपिेटि 

(ण) बडुिोिि अपिेटि 

(त) नकमी 

(थ) एयि कन्ण्िशन टेन्क्ननसयन 

(द) मेकाननकल टेन्क्ननसयन 

(ि) टाइप मेकाननक्स 

(न) िेटवािथ ननिीिक 

(प) नसननयिब्डयाक न्स्मथ 

(फ) िेविन्ििेटि टेन्क्ननसयन 

(ब) नमस्त्री 

(भ) पम्प मेकाननक्स 

(म) पम्प टेस्ट टेन्क्ननसयन 

(य) नसननयि नमस्त्री 

(ि) इलेन्क्ट्रनसयन इजस्ट्रक्टि 

(व) मेनसननष्ट इजस्ट्रक्टि 

(श) नसननयि स्टोि मेकाननक्स 
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(ष) अपिेटि इजस्ट्रक्टि 

(स) नसननयि कालीगढ 

 (ह) नसननयि िेकिथ वकपि 

 (ि) नसननयि पेजटि 

 (त्र) नसननयि आ.वा. अपिेटि 

५. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) िनुनयि मेकाननक्स 

(ख) कानलगढ 

(ग) अपिेटि 

(घ) मेकाननक्स 

(ङ) मेनसननष्ट 

(च) िनुनयि फोिम्यान 

(छ) वेडिि 

(ि) इलेन्क्ट्रनसयन 

(झ) स्टोिवकपि मेकाननक्स 

५. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) अपिेटि 

(ख) नसननयि हेडपि 

 

५. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) िनुनयि मेकाननक्स 

(ख) कानलगढ 

(ग) अपिेटि 

(घ) मेकाननक्स 

(ङ) मेनसननष्ट 

(च) िनुनयि फोिम्यान 

(छ) वेडिि 

(ि) इलेन्क्ट्रनसयन 

(झ) स्टोिवकपि मेकाननक्स 

                                                           
  नमनत२०६८।३।२७ को नपेाल िािपत्रमा प्रकान्शत सूचनािािा थप । 
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(ञ) सहायक नड्रलि 

(ट) गेट अपिेटि 

(ठ) िोिि अपिेटि 

(ि) िेनेिेटि अपिेटि 

(ढ) पम्प अपिेटि 

(ण) नसननयि नमस्त्री 

(त) नलफ्ट अनसस्टेण्ट 

(थ) ड्राइभि कम मेकाननक्स 

(द) प्लम्बि 

(ञ) सहायक नड्रलि 

(ट) गेट अपिेटि 

(ठ) िोिि अपिेटि 

(ि) िेनेिेटि अपिेटि 

(ढ) पम्प अपिेटि 

(ण) नसननयि नमस्त्री 

(त) नलफ्ट अनसस्टेण्ट 

(थ) ड्राइभि कम मेकाननक्स 

(द) प्लम्बि 

(ि) मेकाननकल गेट अपेि्टि 

(न) नमस्त्री 

(प) ब्डयाक स्मीथ 

(फ) पेजटि 

(ब) िेकिथ वकपि 

(भ) कािपेजटि 

(म) आ.वा. अपिेटि 

(य) टेलेक्स अपिेटि 
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६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) िनुनयि अपिेटि 

(ख) िनुनयि मेकाननक्स 

(ग) िनुनयि मेनसननष्ट 

(घ) िनुनयि वेडिि 

(ङ) िनुनयि इलेन्क्ट्रनसयन 

(च) िनुनयि स्टोि वकपि मेकाननक्स 

(छ) नड्रलि हेडपि 

(ि) वेडिि 

(झ) िनुनयि पम्प अपिेटि 

(ञ) िनुनयि नमस्त्री 

(ट) कडभेयि वेडट अपेि्टि 

(ठ) िनुनयि ब्डयाक न्स्मथ 

(ि) प्लम्बि 

(ढ) हेडपि 

६.िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

 हेडपि 

 

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) िनुनयि अपिेटि 

(ख) िनुनयि मेकाननक्स 

(ग) िनुनयि मेनसननष्ट 

(घ) िनुनयि वेडिि 

(ङ) िनुनयि इलेन्क्ट्रनसयन 

(च) िनुनयि स्टोि वकपि मेकाननक्स 

(छ) नड्रलि हेडपि 

(ि) वेडिि 

(झ) िनुनयि पम्प अपिेटि 

(ञ) िनुनयि नमस्त्री 

(ट) कडभेयि वेडट अपेि्टि 

(ठ) िनुनयि ब्डयाक न्स्मथ 

(ि) प्लम्बि 

(ढ) गेट अपेि्टि 

(ण) सनु्चकाि 

(त) िनुनयि स्टोि मेकाननक्स 
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७.िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा िहने पद 

(क) पम्प अपिेटि 

(ख) हेडपि 

(ग) कानलगढ 

(घ) नलफ्टम्यान 

(ङ) ड्राइभि 

(च) न्क्लनि  

७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा िहने पद 

 

७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा िहने पद 

(क) पम्प अपिेटि 

(ख) हेडपि 

(ग) कानलगढ 

(घ) नलफ्टम्यान 

(ङ) ड्राइभि मेकाननक्स 

(च) पम्प टेष्ट हेडपि 

(छ) स्टोि हेडपि 

८. शे्रणी ववहीन पद 

(क) भािी सवािी चालक 

(ख) हलकुा सवािी चालक 

८. शे्रणी ववहीन पद ८. शे्रणी ववहीन पद 

(क) भािी सवािी चालक 

(ख) हलकुा सवािी चालक 
 

५. एिो नवटकल इन्जिननयरिङ्ग समूहः ६. माइननङ्ग इन्जिननयरिङ्ग समूहः 

१. िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

(क) प्रमखु एिो नवटकल इन्जिननयि 

१. िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

(क) उपमहाननदेशक 

(ख) सपुरिजटेन्जिङ माइननङ्ग  इन्जिननयि 

(ग) सपुरिजटेन्जिङ रिसचथ अवफसि 
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२. िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) नसननयि निनभिनल एिो नवटकल इन्जिननयि 

(ख) एयि वददथनेश सपुरिजटेन्जिङ्ग 

२. िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) नसननयि निनभिन माइननङ्ग  इन्जिननयि 

 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) एिो नवटकल इन्जिननयि 

(ख) एयिवददथनेश सपुिभाइिि 

(ग) नसनभल एनभएशन एयिकाफ्ट मेन्जटनेजस इन्जिननयि 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) माइननङ्ग  इन्जिननयि 

(ख) उिाथ इन्जिननयि 

(ग) माइजस इजसपेक्टि 

 

 ४. िािपत्र अनंवकन प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

   माइननङ्ग सव इजसपेक्टि 

 

७. केनमकल इन्जिननयरिङ्ग समूहः ८.मेटालन्िथकल इन्जिननयरिङ्ग समूहः ९. मेट्रोलोिी समूहः १०. मेटेरियोलोिी समूहः 

१.िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने 
पद 

(क) सपुरिजटेन्जिङ्ग केनमकल 
इन्जिननयि 

१.िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने 
पद 

(क) सपुरिनटेन्जिङ्ग  इन्जिननयि 

१.िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने 
पद 

(क) मखु्य ननिीिक 

१.िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने 
पद 

(क) उपमहाननदेशक 

(ख) सपुरिजटेन्जिङ्ग मेटेरियोलोन्िष्ट 

(ग) सहसन्चव (प्रा.) 
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(घ) कायथकारिणी ननदेशक 

२.िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने 
पद 

(क) नसननयि निनभिनल केनमकल 
इन्जिननयि 

 

२.िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने 
पद 

(क) नसननयि निनभिनल मेटालन्िथष्ट 

 

२.िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने 
पद 

   वरिष्ठ ननिीिक 

२.िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने 
पद 

(क) नसननयि निनभिनल 
मेटेरियोलोन्िष्ट 

(ख) कायाथलय प्रमखु 

 

३.िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने 
पद 

(क) केनमकल इन्जिननयि 

(ख) रिसचथ अनिकृत 

(ग) वाताविण ववद्  

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा 
िहने पद 

मेटालन्िथष्ट 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा 
िहने पद 

ननिीिक 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा 
िहने पद 

मेटेरियोलोन्िष्ट 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा 
िहने पद 

 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा 
िहने पद 

(क) स्याम्पलि 

(ख) अनसषे्टजट मेटालन्िथष्ट 

(ग) अनसषे्टजट सेिानमक्स 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा 
िहने पद 

 सहायक ननिीिक 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा 
िहने पद 

(क) मौसम ववज्ञान सहायक 

(ख) इजस्टुमेजट मेकाननक्स 

(ग) िाटा सपुिभाइिि 
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५. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा 
िहने पद 

 

५. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा 
िहने पद 

अनसषे्टजट स्पाम्पलि 

५. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा 
िहने पद 

नसननयि नमस्त्री 

५. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा 
िहने पद 

नायव मौसम ववज्ञान सहायक 

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा 
िहने पद 

 

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा 
िहने पद 

 

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा 
िहने पद 

िनुनयि नमस्त्री  

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा 
िहने पद 

कायथ सहायक 

७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा 
िहने पद 

 

७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा 
िहने पद 

 

७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा 

 िहने पद 

कानलगढ 

७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा 
िहने पद 

 

८. शे्रणी ववहीन पद ८. शे्रणी ववहीन पद ८. शे्रणी ववहीन पद ८. शे्रणी ववहीन पद 

 

११. न्ियोलोिी समूहः 

(क) िनिल न्ियोलोिी उपसमूह (ख) हाइड्रो न्ियोलोिी उपसमूह (ग) इन्जिननयरिङ्ग न्ियोलोिी उपसमूह 

 

१. िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

(क) उपमहाननदेशक 

(ख) सपुरिजटेन्जिङ्ग न्ियोलोन्िष्ट 

१. िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

(क) उपमहाननदेशक 

(ख) सपुरिजटेन्जिङ्ग हाइड्रो न्ियोलोन्िष्ट 

१. िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

(क) उपमहाननदेशक 

(ख) सपुरिजटेन्जिङ्ग इन्जिननयरिङ्ग न्ियोलोन्िष्ट 
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 (ग) चीफ हाइड्रो न्ियोलोन्िष्ट 

(घ) सहसन्चव (प्रा.) 

(ङ) कायथकारिणी ननदेशक 

(च) िेत्रीय ननदेशक  

(ग) सहसन्चव (प्रा.) 

(घ) कायथकारिणी ननदेशक 

 

२.िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) नसननयि निनभिनल न्ियोलोन्िष्ट 

(ख) नसननयि निनभिनल नसस्मोलोन्िष्ट 

(ग) नसननयि निनभिनल न्ियो केनमष्ट 

(घ) नसननयि निनभिनल माइननङ्ग न्ियोलोन्िष्ट 

 

२. िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) नसननयि निनभिनल हाइड्रो न्ियोलोन्िष्ट 

(ख) नसननयि निनभिनल न्ियोलोन्िष्ट 

(ग) नसननयि निनभिनल माइननङ्ग न्ियोलोन्िष्ट 

(घ) वरिष्ठ अनगुमन मूडयाड्ढन अनिकृत 

(ङ) कायाथलय प्रमखु 

(च) वरिष्ठ नसुँचाई व्यवस्थापन अनिकृत 

(छ) बरिष्ठ नसुँचाई योिना अनिकृत 

२. िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) नसननयि निनभिनल इन्जिननयरिङ्ग 
न्ियोलोन्िष्ट 

(ख) नसननयि निनभिनल न्ियोलोन्िष्ट 

 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) भगूभथ ववद् 

(ख) नसस्मोलोन्िष्ट 

(ग) न्ियो हाइड्रोलोन्िष्ट 

(घ) माइननङ्ग न्ियोलोन्िष्ट 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) हाइड्रो न्ियोलोन्िष्ट 

(ख) न्ियोलोन्िष्ट 

(ग) नमनिलन्िष्ट 

(घ) रिसचथ अनिकृत 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

(क)  इन्जिननयरिङ्ग न्ियोलोन्िष्ट 

(ख) माइननङ न्ियोलोन्िष्ट 

(ग) न्ियो वफन्िनसष्ट 

(घ) न्ियो केनमष्ट 
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(ङ) रिसचथ अवफसि 

(च) न्ियो वफन्िनसष्ट 

(छ) न्ियो केनमष्ट टेन्क्ननसयन 

(ि) न्ियोलोन्िष्ट 

(ङ) कायाथलय प्रमखु (ङ) रिसचथ अनिकृत 

(च) न्ियोलोन्िष्ट 

 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

(क) स्याम्पलि 

(ख) अनसषे्टजट न्ियोलोन्िष्ट 

(ग) टेन्क्नकल अनसषे्टजट 

(घ) नसननयि डयाव अनसषे्टजट 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

(क) अनसषे्टजट हाइड्रो न्ियोलोन्िष्ट 

(ख) वेल अब्ििभि 

(ग) अनसषे्टजट ग्राउण्ि वाटि हाइड्रोलोन्िष्ट 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

अनसषे्टजट इन्जिननयरिङ्ग न्ियोलोन्िष्ट 

५. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

  सहायक स्याम्पलि 

५. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

  िनुनयि हाइड्रो न्ियोलोन्िष्ट 

५. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

िनुनयि इन्जिननयरिङ्ग न्ियोलोन्िष्ट 

 

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

  डयाव अनसषे्टजट 

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

  डयाव अनसषे्टजट 

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

 डयाव अनसषे्टजट 

७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा िहने पद 

   डयाव व्याय 

७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा िहने पद 

  डयाव व्याय 

७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा िहने पद 

 डयाव व्याय  

८. शे्रणी ववहीन पद ८. शे्रणी ववहीन पद ८. शे्रणी ववहीन पद 
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१२. नसनभल एनभएशन अपिेशजस समूहः   

(क) नसनभल एनभएशन ट्रावफक सनभथसेि उपसमूह (ख) फ्लाइट अपिेसजस उपसमूह (ग) एनभएशन फायि सनभथसेि उपसमूह 

१. िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

(क) उपमहाननदेशक 

(ख) तालीम  प्रमखु 

(ग) नसननयि एनभएशन अवफसि 

(घ) ववमान स्थल प्रबजिक 

(ङ) प्रवजिक (उिान सञ्चालन) 

(च) प्रमखु एयि ट्रावफक कजट्रोलि 

(छ) प्रमखु एिो नवटकल इजफमेशन सनभथस 
अवफसि 

(ि) महाप्रबजिक 

१. िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद १. िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

 

२. िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) वरिष्ठ एयि ट्रावफक सनभथस अवफसि 

(ख) वरिष्ठ कम्यूननकेशन अवफसि 

(ग) एयि ट्रावफक कजट्रोलि शाखा प्रमखु 

(घ) कम्यूननकेशन शाखा प्रमखु 

२. िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

(क)वाययुान चालक 

(ख) क्याप्टेन 

२. िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) वरिष्ठ फायि अवफसि 

(ख) उद्धाि तथा अन्ग्न ननवािण शाखा प्रमखु 

(ग) नसफ्ट इजचािथ 
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(ङ) िन सम्पकथ  तथा सूचना शाखा प्रमखु 

(च)  नसननयि एयि ट्रावफक कजट्रोलि 

(छ)  ववमानस्थल प्रवजिक 

(ि) प्रवजिक (सवुविा देय तथा हवाई सिुिा) 

(झ) नसफ्ट इजचािथ 

(ञ)  सपुिभाइिि 

(ट)  सवुविादेय शाखा प्रमखु 

(ठ) ननयनमत उिान अनमुती शाखा प्रमखु 

(ि)  हवाई सिुिा शाखा प्रमखु 

(ढ) एिो नवटकल इजफमेशन सनभथस शाखा 
प्रमखु 

(ण) नसननयि कम्यूननकेशन अवफसि 

(त) नसनभल एिो नवटकल इजफमेशन सनभथस 
अवफसि 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) प्रबजिक 

(ख) एयि ट्रावफक कजट्रोलि 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) पाइलट 

(ख) को–पाइलट 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

फायि अवफसि 
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(ग) एयि ट्रावफक सनभथस अवफसि 

(घ) कम्यूननकेशन अवफसि 

(ङ) एयि ट्रावफक कजट्रोलि अवफसि 

(च) िन सम्पकथ  तथा सूचना अनिकृत 

(छ) सिुिा अनिकृत 

(ि) एयिो नवटकल इजफमेशन सनभथस अवफसि 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

   अन्ग्न ननयजत्रक 

५. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

 

५. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

 

५. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

  सहायक अन्ग्न ननिीिक 

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

 

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

 

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

   अन्ग्न ननिीिक 

७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा िहने पद ७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा िहने पद ७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा िहने पद 

८. शे्रणी ववहीन पद  ८. शे्रणी ववहीन पद  ८. शे्रणी ववहीन पद  
 

१३. सभे समूहः  १४. केनमष्ट्री समूहः १६. एग ृइिीगेशन इन्जिननयरिङ्ग समूहः 

१. िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद १. िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद १. िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 
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(क) उपमहाननदेशक 

(ख) प्रिानाचायथ 

(क) उपमहाननदेशक 

(ख) सपुरिजटेन्जिङ्ग केनमष्ट 

(ग) उच्च बैज्ञाननक अनिकृत 

(क) उपमहाननदेशक 

(ख) सपुरिजटेन्जिङ्ग इन्जिननयि 

(ग) प्रमखु िलउपयोग ववज्ञ 

(घ) िेत्रीय ननदेशक 

(ङ) सहसन्चव (प्रा.) 

(च) कायथकारिणी ननदेशक 

२. िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) प्रमखु नापी अनिकृत 

(ख) उप–प्रिानाचायथ 

२.िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) नसननयि निनभिनल केनमष्ट 

(ख) खाद्य अनसुजिान अनिकृत 

(ग) वरिष्ठ गणुस्ति ननयजत्रक 

(घ) वैज्ञाननक अनिकृत 

(ङ) गणु ननयजत्रक 

(च) प्रमखु संििण ववद् 

(छ) वरिष्ठ मददिा ववशेषज्ञ 

(ि) माटो िसायन अनिकृत 

२. िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) नसननयि निनभिनल इन्जिननयि 

(ख) वरिष्ठ अनगुमन मूडयाड्ढन अनिकृत 

(ग) कायाथलय प्रमखु 

(घ) वरिष्ठ नसुँचाई योिना अनिकृत 

(ङ) वरिष्ठ नसुँचाईथ व्यवस्थापन अनिकृत 

 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) नापी अनिकृत 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) गणुस्ति ननयजत्रक 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) इन्जिननयि 
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(ख) फोटो ग्रामेवटष्ट 

(ग) नसननयि ड्राफ्टम्यान 

(घ) संगणना अनिकृत 

(ङ) प्रन्शिक अनिकृत 

(च) नसननयस सभेयि 

 

(ख) िसायन अनिकृत 

(ग) केनमष्ट 

(घ) वाटि केनमष्ट 

(ङ) सहायक िसायन ववज्ञ 

(च) सहायक माटो िसायन ववज्ञ 

(छ) वायो केनमष्ट 

(ि) स्वायल केनमष्ट 

(झ) ननिीिक 

(ञ) सहायक वैज्ञाननक अनिकृत 

(ट) सहायक खाद्य अनसुजिान अनिकृत 

(ठ) सहायक ववनि ववज्ञ 

(ि) सहायक माटो िसायन अनिकृत 

(ख) कायाथलय प्रमखु 

 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

(क) टोली प्रमखु 

(ख) सभेिक 

(ग) अपिेटि 

(घ) ड्राफ्टम्यान 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

(क) अनसषे्टजट केनमष्ट 

(ख) डयाव टेन्क्ननसयन 

(ग) नसननयि डयाव अनसषे्टजट 

(घ) प्राववनिक सहायक 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा िहने पद 

(क) ओभिनसयि 

(ख) प्राववनिक सहायक 
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(ङ) वट्रग िाटाकताथ 

(च) नापी सहायक 

(छ) सहायक प्रन्शिक 

(ि) नापी टोली प्रमखु 

(झ) नापी ननिीिक 

(ञ) गणक 

(ट) नसननयि प्लटि 

(ठ) सभेयि   

(ङ) स्याम्पलि 

(च) नसडट एनानलष्ट 

 

५. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) सहायक सभेिक 

(ख) अनसषे्टजट ड्राफ्टम्यान 

(ग) सहायक अपिेटि 

(घ) सहायक ड्राफ्टम्यान 

(ङ) अनमन 

५. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

    टेन्क्ननसयन 

५.िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा िहने पद 

नायव प्राववनिक सहायक 

एशोनसएशन अगथनाइिि 

 

                                                           


  नमनत २०६६।१०।११ को नेपाल िािपत्रमा प्रकान्शत सूचनाद्धािा थप । 

द्रष्टव्यः– यी ननयमहरु अजतगथतका समूह÷उपसमूहबाट पदपूनतथ हनुे पदहरुमा पदपूनतथ गदाथ दिबजदी स्वीकृत हु“दा ननिाथिण गरिएका समूह, उपसमूहको दिवजदी संख्याको आिािमा मात्र 
हनुेछ । 
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६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

(क) सभे हेडप 

(ख) सह नलथो ग्राफि 

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

   डयाव अनसषे्टजट 

६. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीमा िहने पद 

 वफडि अनसषे्टजट 

 

७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा िहने पद 

 डयाव व्याय 

७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा िहने पद 

डयाव व्याय  

७. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीमा िहने पद 

८. शे्रणी ववहीन पद   
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अनसूुची–३ 

(ननयम ७ सुँग सम्बन्जित) 

सेवा प्रवेशको लानग चावहन ेजयूनतम शैन्िक योग्यता 

१. नसनभल इन्जिननयरिङ्ग समूह अजतगथतः 

(क) िनिल उपसमूहको लानग      

क्र.स              पद शैन्िक योग्यताको ववषय ि स्ति 

१.  िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट नसनभल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सिह 
उत्तीणथ । 

२.  िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट नसनभल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा बी. ई वा सो सिह उत्तीणथ । 

३. िािपत्रावकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट नसनभल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा कम्तीमा स्नातकोत्ति उपानि 
प्राप्त गिी ननयमावलीको ननयम १५ को उपननयम (२) बमोन्िम अनभुव प्राप्त । 

(ख) हाईवे उपसमूहको लानगः   

१. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीको पद अष्टम किा उत्तीणथ गिी सम्बन्जित काममा ६ मवहनाको अनभुव  प्राप्त । 

२. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट एस.एल.सी. वा सो सिह उत्तीणथ भई टे्रसि सम्बजिी तालीम 
वा सम्बन्जित काममा दईु वषथको अनभुव प्राप्त । 

                                                           
  नमनत २०५१।७।२१ को नेपाल िािपत्रमा प्रकान्शत सूचनािािा संशोनित । 



www.lawcommission.gov.np 

39 
 

३. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद  माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट सम्बन्जित इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सिह 
उत्तीणथ । डयावोिेटिी टेन्क्ननसयनको  लानग नसनभल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा प्रमाणपत्र वा 
प्रमाणपत्र वा सो सिह उपानि प्राप्त गिी एक मवहना स्वायत डयाविेटोिी टेन्क्ननसयनको 
तालीम  प्राप्त  । 

४. िािपत्रावकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट नसनभल इन्जिननयरिङ्ग वा हाइवे इन्जिननयरिङ्ग वा 
ट्राजसपोटेशन इन्जिननयरिङ्ग वा स्ट्रक्चिल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा कम्तीमा बी.ई. वा सो सिह 
उत्तीणथ । 

५. िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण सस्थाबाट नसनभल इन्जिननयरिङ्ग वा हाइवे इन्जिननयरिङ्ग वा स्वायल 
मेकाननक्स एण्ि फाउनजिेशन इन्जिननयरिङ्ग वा स्ट्रक्चिल इन्जिननयरिङ्ग वा न्ियोटेन्क्नकल 
इन्जिननयरिङ्ग वा वायो इन्जिननयरिङ्ग वा इन्जिननयरिङ्ग न्ियोलोिी  वा कजस्ट्रकशन मेनेिमेजट 
वा प्रोिेक्टमेनेिमेजट वा इजटिनेशनल कजस्ट्रकशन प्रोिेक्ट मेनेिमेजट एण्ि इन्म्प्लमेजटेशन 
अफ िेभलपमेजट प्रोिेक्ट वा कजस्ट्रकशन इन्जिननयरिङ्ग एण्ि मेनेिमेजट वा इन्जिननयरिङ्ग 
प्रोिेक्ट मेनेिमेजट वा ट्राजसपोटथ प्लानन¨ वा ट्राजसपोटथ इकोनोनमक्स वा ट्राजसपोटेशन 
इन्जिननयरिङ्ग वा विृ इन्जिननयरिङ्ग वा इनभाइिोमेजटल इन्जिननयरिङ्ग वा इनिरास्ट्रक्चिल 
इन्जिननयरिङ्ग वा ट्रावफक इन्जिननयरिङ्ग वा रिभि इन्जिननयरिङ्ग वा हाइड्रोलोिी इन्जिननयरिङ्ग 
वा अथथक्वेक इन्जिननयरिङ्ग वा प्रोिेक्ट प्लानन¨ एण्ि िेभलपमेजट वा अवाथन ट्राजसपोटथ प्लानन¨ 

ववषयमा कम्तीमा स्नातकोत्ति उपानि प्राप्त गिी ननयमावलीको ननयम १५ को उपननयम (२) 
बमोन्िम अनभुव प्राप्त । 

 

                                                           
  नमनत २०६१।४।२५ को नेपाल िािपत्रमा प्रकान्शत सूचनािािा संशोनित । 
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(ग) स्याननटिी उपसमूहको लानगः  

१. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट दशम किा वा सो सिह उत्तीणथ गिी खानेपानी तथा 
सिसफाई ववषयमा तालीम प्राप्त वा सम्बन्जित ववषयमा एक वषथको अनभुव प्राप्त । 

२. िािपत्र अनंवकत दितीय  शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट एस.एल.सी वा सो सिह उत्तीणथ गिी खानेपानी तथा 
सिसफाई ववषयमा तालीम  प्राप्त वा सम्बन्जित ववषयमा दईु वषथको अनभुव प्राप्त । 

३. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट नसनभल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सिह 
उत्तीणथ । 

४. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट नसनभल इन्जिननयरिङ्ग वा स्याननटिी इन्जिननयरिङ्ग वा पन्ब्लक 
हेडथ इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा वी.ई. वा सो सिह उत्तीणथ । 

५. िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट नसनभनल इन्जिननयरिङ्ग वा स्याननटिी इन्जिननयरिङ्ग वा पन्ब्लक 
हेडथ इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा कम्तीमा स्नातकोत्ति उपानि प्राप्त गिी ननयमावलीको ननयम १५ 
को उपननयम (२) बमोन्िम अनभुव प्राप्त । 

(घ) ववडिङ्ग एण्ि आवकथ टेक्ट उपसमूहको लानगः  

१. िािपत्र अनंवकत ितीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट एस.एल.सी वा सो सिह उत्तीणथ  गिी सम्बन्जित ववषयमा 
तालीम प्राप्त वा प्राववनिक न्शिालयबाट सम्बन्जित ववषयमा वट.एस.एल. सी. कोषथ उत्तीणथ । 

२. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद   

 

माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट नसनभल वा आवकथ टेक्चिल इन्जिननयरिङ्ग  ववषयमा प्रमाणपत्र 
तह वा सो सिह उत्तीणथ । 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट आवकथ टेक्चि वा नसनभल वा ववडिङ्ग  वा स्ट्रक्चिल वा टाउन 
प्लाननङ्ग वा स्ट्रक्चि वा क्वान्जटटी सभे वा अवथन प्लाननङ्ग ववषयमा बी.ई. वा सो सिह 
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उत्तीणथ । 

४. िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम  शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट आवकथ टक्चिल वा नसनभल वा ववडिङ्ग वा स्ट्रक्चिल वा 
टाउन प्लाननङ्ग वा स्ट्रक्चि वा क्वान्जटटी सभे वा अवथन प्लाननङ्ग ववषयमा कम्तीमा 
स्नातकोत्ति उपानि प्राप्त गिी ननयमावलीको ननयम १५ को उपननयम (२) बमोन्िम अनभुव 
प्राप्त । 

(ङ) इरिगेशन उपसमूहको लानगः  

१. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट अष्टम किा वा सो सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित कामको 
एक वषथको अनभुव प्राप्त वा लेखपढ गनथ िाने्न भई सम्बन्जित ववषयमा दईु वषथको अनभुव 
प्राप्त । 

२. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीको पद   माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट दशम किा वा सो  सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित काममा 
एक वषथको अनभुव प्राप्त । 

३. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट वट. एस. एल.सी वा एस.एल.सी वा सो सिह उत्तीणथ गिी 
सम्बन्जित ववषयमा तालीम  प्राप्त । 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट सम्बन्जित इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सिह 
उत्तीणथ । 

५. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट नसनभनल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा बी.इ.वा सो सिह उत्तीणथ । 

६. िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट नसनभल इन्जिननयरिङ्ग वा वाटि रिसोस िेभलपमेजट वा 
हाइड्रोलिी वा वाटि यिु मेनेिमेजट वा स्ट्रकचिल इन्जिननयरिङ्ग वा वाटि रिसोस 

                                                           
  नमनत २०६१।४।२५ को नेपाल िािपत्रमा प्रकान्शत सूचनािािा संशोनित । 
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इन्जिननयरिङ्ग वा हाइड्रोलिीकल इन्जिननयरिङ्ग वा डयाण्ि एण्ि वाटि िेभलपमेजट वा 
हाइड्रोइजफिमेवटक्स वा इरिगेशन इन्जिननयरिङ्ग एण्ि मेनेिमेजट वा वाटि इन्जिननयरिङ्ग वा 
इनिास्ट्रक्चि प्लानन¨ वा हाइड्रोलिी एण्ि वाटि रिसोस वा हाइड्रोनलक इन्जिननयरिङ्ग 
ट्रावपकल वाटि मेनेिमेजट वा नसनभल एण्ि म्यनुननसपल इन्जिननयरिङ्ग वा कजसट्रक्सन 
मेनेिमेजट वा एप्लाइि न्ियो मफोलोन्िकल एण्ि इन्जिननयरिङ्ग न्ियोलोन्िक सभे वा वाटि 
रिसोसे मेनेिमेजट वा इन्जिननयरिङ्ग सभे वा न्ियोटेन्क्नकल इन्जिननयरिङ्ग वा नेचिुल रिसोस 
मेनेिमेजट वा हाइड्रोनलक इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा कम्तीमा स्नातकोत्ति उपानि प्राप्त गिी 
ननयमावलीको ननयम १५ को उपननयम (२) बमोन्िम अनभुव प्राप्त । 

(च) हाइड्रोपावि उपसमूहको लानगः  

१. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीको,—   

(क) पम्प अपिेटि पद  माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट वट.एस.एल.सी. वा सो सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित नबषयमा 
दईु वषथको अनभुव प्राप्त । 

(ख) टे्रसि पद  माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट वट.एस.एल.सी. वा सो सिह उत्तीणथ गिी टे्रसि तालीम  
प्राप्त। 

(ग) सव ओभिनसयि पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट एस.एल.सी. वा सो सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित ववषयमा 
तालीम प्राप्त । 

२. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट नसनभल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सिह 
उत्तीणथ । 

३. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट नसनभल इन्जिननयरिङ्ग वा हाइड्रोपावि इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा 
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बी.ई वा सो सिह उत्तीणथ । 

४. िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट हाइड्रोपावि इन्जिननयरिङ्ग वा हाइड्रोपावि िेभेलमेजट एण्ि 
मेनेिमेजट वा इनन्िथ इकोनननमक्स वा हाइड्रोनलक्स वा हाइड्रोलोिी वा वाटि रिसोसेि 
इन्जिननयरिङ्ग िभेलपमेजट वा वाटि रिसोसेि इन्जिननयरिङ्ग मेनेिमेजट वा 
हाइड्रोइनफिमेवटक्स वा स्ट्रक्चिल इन्जिननयरिङ्ग वा इनभाइिोमेजटल इन्जिननयरिङ्ग वा 
न्ियोटेन्क्नकल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा कम्तीमा स्नातकोत्ति उपानि प्राप्त गिी ननयमावलीको 
ननयम १५ को उपननयम (२) बमोन्िम अनभुव प्राप्त । 

(छ) हाइड्रोलोिी उपसमूहको लानगः  

१. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीको पद  माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट दशम किा वा सो सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित ववषयमा 
तालीम प्राप्त वा एक वषथको अनभुव प्राप्त । 

२. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीको पद   माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट वट.एस.एल.सी. वा एस.एल.सी. वा सो सिह उत्तीणथ गिी 
सम्बन्जित ववषयमा तालीम प्राप्त वा एक वषथको अनभुव प्राप्त । 

३. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट सम्बन्जित इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा प्रमाणपत्र तह वा ववज्ञान 
ववषयमा प्रमाण पत्र तह वा सो सिह   उत्तीणथ । 

४. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट नसनभल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा  बी.ई. वा सो सिह वा 
हाइड्रोलोिीमा स्नातकोत्ति निप्लोमा उपानि वा हाइड्रोलोिीमा एम.एस्सी. वा हाइड्रोलोिी 
ववषय नलई मेटेरियोलोिीमा एम.एस. सी. वा एम. टेक वा सो सिह उत्तीणथ ।  

                                                           
  नमनत २०६१।४।२५ को नेपाल िािपत्रमा प्रकान्शत सूचनािािा संशोनित । 
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५. िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट नसनभल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा वा हाइड्रोलोिीमा ववषयमा 
कम्तीमा स्नाकोत्ति वा सो सिह उपानि प्राप्त गिी ननयमावलीको ननयम १५ को उपननयम 
(२) बमोन्िम अनभुव  प्राप्त । 

(ि) एयिपोटथ उपसमूहको लानगः  

१.  िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद  माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट सम्बन्जित इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सिह 
उत्तीणथ । 

२. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट नसनभल वा ट्राजसपोटेशन वा एयिपोटथ इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा 
बी.ई. वा सो सिह उत्तीणथ । 

३. िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट नसनभल वा ट्राजसपोटेशन एयिपोटथ इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा 
कम्तीमा स्नातकोत्ति उपानि प्राप्त गिी ननयमावलीको ननयम  १५ को उपननयम (२) 
बमोन्िम अनभुव प्राप्त । 

२. इलेन्क्ट्रकल इन्जिननयरिङ्ग समूह अजतगथतः  

(क) िनिल इलेन्क्ट्रकल इन्जिननयरिङ्ग उपसमूहको 
लानगः 

 

१. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीको पद  माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट दशम किा वा सो  सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित ववषयमा 
तालीम प्राप्त वा एक वषथको अनभुव प्राप्त । 

२. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट वट एस. एल.सी. वा एस. एल. सी. वा सो सिह उत्तीणथ गिी 
सम्बन्जित इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा तालीम प्राप्त । 

३. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट सम्बन्जित इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सिह 
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उत्तीणथ । 

४. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट इलेन्क्ट्रकल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा बी.ई.वा सो सिह  
उत्तीणथ । 

५. िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट हाइड्रोलेन्क्टक नसष्टम इन्जिननयरिङ्ग एण्ि मेनेिमेजट वा 
हाइड्रोलेन्क्टक इन्जिननयरिङ्ग वा पावि नसष्टम इन्जिननयरिङ्ग वा पावि नसष्टम मेनेिमेजट वा 
पावि नसष्टम प्रोटेक्शन वा ईनन्िथ ईकोनोनमक्स वा रिनेवल (Renewable) ईनन्िथ वा 
ईजभाइिोमेजटल इन्जिननयरिङ्ग वा पावि प्लाजट इन्जिननयरिङ्ग वा पावि नसष्टम नेटवकथ  वा 
हाइ भोडटेि इन्जिननयरिङ्ग वा इनन्िथ मेनेिमेजट ववषयमा कम्तीमा स्नातकोत्ति उपानि प्राप्त 
गिी ननयमवालीको ननयम १५ को उपननयम  (२) बमोन्िम अनभुव प्राप्त । 

(ख) एनभएशन इलेन्क्ट्रकल इन्जिननयरिङ्ग  उपसमूहको 
लानगः 

 

१. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट दशम किा वा सो सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित ववषयमा 
तालीम प्राप्त वा एक वषथको अनभुव प्राप्त । 

२. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट एस.एल.सी. वा सो. सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित ववषयमा 
तालीम प्राप्त वा दईु वषथको अनभुव प्राप्त । 

३. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणी पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट ववज्ञान ववषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सिह उत्तीण गिी 
माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट सम्बन्जित ववषयमा तीन वषथको तालीम प्राप्त । 

                                                           
  नमनत २०६१।४।२५ को नेपाल िािपत्रमा प्रकान्शत सूचनािािा संशोनित । 
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४.  िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट इलेन्क्ट्रकल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा बी.ई वा सो सिह  
उत्तीणथ । 

५.िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट इलेन्क्ट्रकल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा कम्तीमा स्नातकोत्ति 
उपानि प्राप्त गिी ननयमावलीको ननयम १५ को उपननयम (२) बमोन्िम अनभुव प्राप्त । 

३. इलेक्ट्रोननक एण्ि टेनलकम्यूननकेशन इन्जिननयरिङ्ग 
समूह अजतगथतः 

 

१. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट सम्बन्जित इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीणथ वा 
एस. एल. सी उत्तीणथ गिी एनभएशनको सम्बन्जित ववषयमा ३ वषथको अनभुव । 

२. िािपतांवकत ततृीय शे्रणीको पद कुनै ववषयमा स्नातक भएको ि आई.सी.ए. ओ. बाट माजयता प्राप्त स्तिको एिोनवटकल 
िेनियो मेजटेनेजस तालीम प्राप्त वा एिोनवटकल िेनियो मेजटेनेजसमा निप्लोमा वा बी.ई िेनियो 
इन्जिननयरिङ्ग वा टेनलकम्यूननकेशन इन्जिननयरिङ्ग वा इलेक्ट्रोननक इन्जिननयरिङ्ग वा एयि 
नेनभगेशन इन्जिननयरिङ्ग वा सो सिह उत्तीणथ । 

३. िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद कुनै ववषयमा स्नातकोत्ति उपानि भएको ि आई.नस.ए.ओ. बाट माजयता प्राप्त स्तिको 
एिोनवटकल िेनियो मेजटेनेजसमा सेवा प्रवेशको भजदा उच्च तालीम वा िप्लोमा प्राप्त वा 
एिोनवटकल मेजटनेजसमा स्नातकोत्ति वा िेनियो इन्जि. वा टेनलकम्यूनमकेशन इन्जि. वा 
इलेक्ट्रोननक इन्जि. वा एयि नेनभगेशन इन्जि.मा एम.ई.वा सो सिह । 

४. मेकाननकल इन्जिननयरिङ्ग समूह अजतगथतः  

(क) िनिल मेकाननकल इन्जिननयरिङ्ग  उपसमूहको 
लानगः  
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१. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीको पद  माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट अष्टम किा वा सो  सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित ववषयमा 
एक वषथको अनभुव प्राप्त वा लेखपढ गनथ िाने्न भई सम्बन्जित ववषयमा दईु वषथको अनभुव 
प्राप्त । 

२. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीको पद  माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट दशम किा वा सो  सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित ववषयमा 
तालीम प्राप्त वा एक वषथको अनभुव प्राप्त । 

३. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीको पद  माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट वट. एस. एल.सी. वा एस.एल.सी. वा सो सिह उत्तीणथ गिी 
सम्बन्जित इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा तालीम वा एक वषथको अनभुव प्राप्त । 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट सम्बन्जित इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीणथ वा 
सो सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित ववषयमा कम्तीमा दईु वषथको अनभुव प्राप्त । 

५. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद 

 

माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट मेकाननकल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा बी.ई. वा सो सिह  
उत्तीणथ ।  

६. िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट िनिल मेकाननकल इन्जिननयरिङ्ग वा नसष्टम इन्जिननयरिङ्ग 
वा क्वानलटी कजट्रोल इन्जिननयरिङ्ग वा इण्िस्ट्रीयल इन्जिननयरिङ्ग वा प्रोिक्शन इन्जिननयरिङ्ग 
वा अटोमोवाइल इन्जिननयरिङ्ग वा इएि कन्जिशन एण्ि िेवििेिेशन वा मेन्शन नििाइन वा 
प्रोशेश इन्जिननयरिङ्ग वा इनन्िथ इन्जिननयरिङ्ग वा िेडवे इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा कम्तीमा 
स्नातकोत्ति उपानि प्राप्त गिी ननयमावलीको ननयम १५ को उपननयम( (२) बमोन्िम 
अनभुव प्राप्त । 

(ख) एनभएशन मेकाननकल इन्जिननयरिङ्ग  उपसमूहको 
लानगः 
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१. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट दशम किा वा सो  सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित ववषयमा 
तालीम प्राप्त वा एक वषथको अनभुव प्राप्त । 

२. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट दशम किा वा सो सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित ववषयमा 
तालीम प्राप्त वा एक वषथको अनभुव प्राप्त । 

३. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट ववज्ञान ववषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सिह उत्तीणथ गिी 
सम्बन्जित ववषयमा तीन वषथको तालीम प्राप्त । 

४. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट मेकाननकल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा बी.ई.वा सो सिह    
उत्तीणथ । 

५. िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट मेकाननकल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा कम्तीमा स्नातकोत्ति 
उपानि प्राप्त गिी ननयमावलीको ननयम १५ को उपननयम (२) बमोन्िम अनभुव प्राप्त । 

(ग) ननमाथण उपकिण संभाि उपसमूहको लानगः   

१. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट अष्टम किा वा सो सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित ववषयमा एक 
वषथको अनभुव प्राप्त वा लेखपढ गनथ िाने्न भई सम्बन्जित ववषयमा दईु वषथको अनभुव    
प्राप्त । 

२. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट दशम किा वा सो सिह न्शिा उत्तीणथ गिी सम्बन्जित 
ववषयमा तालीम प्राप्त वा एक वषथको अनभुव प्राप्त । 

(क) िनुनयि मेकाननक्सको लानग   अष्टम किा उत्तीणथ गिी माजयता प्राप्त संस्थाबाट मेकाननक्स ववषयमा कम्तीमा १ बषथ 
अवनिको तालीम प्राप्त वा सिक ववभाग, मेकाननक्स तालीम केजद्रबाट सम्बन्जित ववषयमा 
कम्तीमा ३ मवहनाको तालीम  प्राप्त । 
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(ख) िनुनयि इलेन्क्ट्रनसयनको लानग अष्टम किा उत्तीणथ गिी माजयता प्राप्त संस्थाबाट इलेन्क्ट्रक ववषयमा कम्तीमा १ वषथ 
अवनिको तालीम प्राप्त वा सिक ववभाग, मेकाननक्स तालीम केजद्रबाट सम्बन्जित ववषयमा 
कम्तीमा ३ मवहनाको तालीम  प्राप्त । 

(ग) िनुनयि वेजििको लानग  अष्टम किा उत्तीणथ गिी माजयता प्राप्त संस्थाबाट वेजिीङ्ग ववषयमा कम्तीमा १ वषथ अवनिको 
तालीम प्राप्त वा सिक ववभाग, मेकाननक्स तालीम केजद्रबाट सम्बन्जित ववषयमा कम्तीमा ३ 
मवहनाको तालीम  प्राप्त । 

(घ) िनुनयि मेन्शननष्टको लानग अष्टम किा उत्तीणथ गिी माजयता प्राप्त संस्थाबाट मेन्शननष्ट ववषयमा कम्तीमा १ वषथ 
अवनिको तालीम प्राप्त वा सिक ववभाग, मेकाननक्स तालीम केजद्रबाट सम्बन्जित ववषयमा 
कम्तीमा ३ मवहनाको तालीम प्राप्त । 

(ङ) िनुनयि ब्लाकन्स्मथको लानग अष्टम किा उत्तीणथ गिी माजयता प्राप्त संस्थाबाट व्लाकन्स्मथ ववषयमा कम्तीमा १ वषथ 
अवनिको तालीम प्राप्त वा सिक ववभाग, मेकाननक्स तालीम केजद्रबाट सम्बन्जित ववषयमा 
कम्तीमा ३ मवहनाको तालीम प्राप्त । 

(च) िनुनयि स्टोि मेकाननक्सको लानग अष्टम किा उत्तीणथ गिी माजयता प्राप्त संस्थाबाट मेकाननकल ववषयमा कम्तीमा १ वषथ 
अवनिको तालीम प्राप्त । 

(छ) सून्चकािको लानग अष्टम किा उत्तीणथ गिी माजयता प्राप्त संस्थाबाट टेलरिङ्ग ववषयमा कम्तीमा १ वषथ अवनिको 
तालीम प्राप्त । 

(ि) िनुनयि अपिेटिको लानग अष्टम किा उत्तीणथ गिी ड्राइनभङ्ग लाइसेजस प्राप्त । 

३. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीको पदः माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट वट एस. एल.सी वा एस.एल.सी वा सो सिह न्शिा उत्तीणथ 
गिी सम्बन्जित ववषयमा कम्तीमा ३ मवहना तालीम वा एक वषथको अनभुव प्राप्त । 
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(क) मेकाननक्सको लानग दशम किा उत्तीणथ गिी माजयता प्राप्त संस्थाबाट व्यावसावयक ववषयमा कम्तीमा दईु वषथ 
अवनिको तालीम प्राप्त वा सिक ववभाग मेकाननकल तालीम केजद्रबाट सम्बन्जित ववषयमा 
कम्तीमा ३ मवहना तालीम प्राप्त ।  

(ख) स्टोि ि मेकाननक्सको लानग दशम किा उत्तीणथ गिी माजयता प्राप्त संस्थाबाट मेकाननक ववषयमा २ वषथ अवनिको तालीम 
प्राप्त । 

(ग) रिकिथ वकपिको लानग   दशम किा उत्तीणथ गिी माजयता प्राप्त संस्थाबाट मेकाननक ववषयमा २ वषथ अवनिको तालीम 
प्राप्त । 

(घ) इलेन्क्ट्रनसयनको लानग दशम किा उत्तीणथ गिी माजयता प्राप्त संस्थाबाट इलेन्क्ट्रकल ववषयमा २ वषथ अवनिको 
तालीम प्राप्त वा सिक ववभाग मेकाननकल तालीम केजद्रबाट सम्बन्जित ववषयमा कम्तीमा ३ 
मवहनाको तालीम प्राप्त  । 

(ङ) वेडििको लानग दशम किा उत्तीणथ गिी माजयता प्राप्त संस्थाबाट वन्डिङ्ग ववषयमा २ वषथ अवनिको तालीम 
प्राप्त वा सिक ववभाग मेकाननकल तालीम  केजद्रबाट सम्बन्जित ववषयमा कम्तीमा ३ 
मवहनाको तालीम प्राप्त  । 

(च) मेन्शननष्टको लानग दशम किा उत्तीणथ गिी माजयता प्राप्त संस्थाबाट मेन्शननष्ट ववषयमा २ वषथ अवनिको तालीम 
प्राप्त वा सिक ववभाग मेकाननकल तालीम केजद्रबाट सम्बन्जित ववषयमा कम्तीमा ३ 
मवहनाको तालीम प्राप्त । 

(छ) ब्लाक न्स्मथको लानग दशम किा उत्तीणथ गिी माजयता प्राप्त संस्थाबाट व्लाक न्स्मथ ववषयमा २ वषथ अवनिको 
तालीम प्राप्त वा सिक ववभाग मेकाननकल तालीम केजद्रबाट सम्बन्जित ववषयमा कम्तीमा ३ 
मवहनाको तालीम प्राप्त  । 
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(ि) अपिेटिको लानग अष्टम किा उत्तीणथ भई इक्इम्पमेजट  चलाउने लाइसेजस  प्राप्त गिी कम्तीमा सम्बन्जित 
कामको दईु वषथ अवनिको अनभुव प्राप्त वा सिक ववभाग मेकाननकल तालीम केजद्रबाट 
सम्बन्जित ववषयमा कम्तीमा ३ मवहनाको तालीम प्राप्त । 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट सम्बन्जित इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सिह 
उत्तीणथ । 

(क) मेकाननकल सपुिभाइििको लानग एस.एल.सी. वा सो सिह उत्तीणथ गिी अटोमोवाईल ववषयमा दईु वषथ अवनि माजयता प्राप्त 
संस्थाबाट निप्लोमा (तालीम) प्राप्त । 

(ख) नसननयि मेकाननक्सको लानग एस.एल.सी. वा सो सिह उत्तीणथ गिी अटोमोवाईल ववषयमा २ वषथ अवनि माजयता प्राप्त 
संस्थाबाट निप्लोमा (तालनम) प्राप्त । 

(ग) नसननयि स्टोिमेकाननक्सको लानग एस.एल.सी. वा सो सिह उत्तीणथ गिी मेकाननकल स्टोिवकवपङ्गमा तीन वषथ  अवनिको अनभुव 
प्राप्त । 

(घ) नसननयि इलेन्क्ट्रनसयनको लानग एस.एल.सी. वा सो सिह उत्तीणथ गिी माजयता प्राप्त संस्थाबाट सम्बन्जित ववषयमा २ वषथको 
अवनिको निप्लोमा (तालीम) प्राप्त । 

(ङ) नसननयि मेन्शननष्टको लानग एस.एल.सी. वा सो सिह उत्तीणथ गिी माजयता प्राप्त संस्थाबाट सम्बन्जित ववषयमा २ वषथको 
अवनिको निप्लोमा (तालीम) प्राप्त । 

(च) नसननयि वेडििको लानग एस.एल.सी. वा सो सिह उत्तीणथ गिी माजयता प्राप्त संस्थाबाट सम्बन्जित ववषयमा २ वषथको 
अवनिको निप्लोमा (तालीम) प्राप्त । 

(छ) नसननयि व्लान्क्स्मथको एस.एल.सी. वा सो. सिह उत्तीणथ गिी माजयता प्राप्त संस्थाबाट सम्बन्जित ववषयमा २ वषथ 
अवनिको निप्लोमा (तालीम) प्राप्त । 
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(ि) नसननयि अपिेटिको लानग एस.एल.सी. वा सो सिह उत्तीणथ गिी िोिि  लोिि िस्ता  हेभी मेन्शन चलाउने  लाइसेजस 
प्राप्त गिी कम्तीमा २ वषथ अवनिको अनभुव प्राप्त वा दशम किा उत्तीणथ गिी हेभी मेन्शन      
(इकू्यपमेजट) चलाउने लाइसेजस प्राप्त गिी कम्तीमा ५ वषथ अवनिको अनभुव प्राप्त । 

५. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट मेकाननकल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा वी.ई . वा सो सिह  
उत्तीणथ । 

६. िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट मेकाननकल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा कम्तीमा स्नातकोत्ति 
उपानि प्राप्त गिी ननयमावलीको ननयम  १५ को उपननयम (२) बमोन्िम अनभुव प्राप्त । 

५. एिोनवटकल इन्जिननयरिङ्ग समूहको लानगः  

१. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद  माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट एिोनवटकल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा स्नातक वा सो सिह 
उत्तीणथ गिी एयिक्राफ्ट मेन्जटनेजस वा एनभयोननक्स ववषयमा लाइसेजस प्राप्त । 

२. िािपत्रांवकत दितीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट एिोनवटकल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा कम्तीमा स्नातकोत्ति वा 
उपानि प्राप्त गिी ननयमावलीको ननयम  १५ को उपननयम (२) बमोन्िम अनभुव प्राप्त । 

६. माइननङ्ग इन्जिननयरिङ्ग समूहको लानगः  

१. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद एम.एस सी. उत्तीणथ भै माइननङ्ग वा सभेइङ्ग निप्लोमा वा िनुनयि सभे कोषथ उत्तीणथ । 

२. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट माइननङ्ग ववषयमा वी.ई., वी एस्सी., वी टेक. वा सो सिह 
उत्तीणथ । 

३. िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद  माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट माइननङ्ग ववषयमा कम्तीमा स्नातकोत्ति उपानि प्राप्त गिी 
ननयमावलीको ननयम १५ को उपननयम (२) बमोन्िम अनभुव प्राप्त । 
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७. केनमकल इन्जिननयरिङ्ग समूहको लानगः  

१. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट केनमकल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा  वी.ई. वा सो सिह उत्तीणथ 
वा केनमकल टेक्नोलोिी ववषयमा वी. टेक वा सो सिह उत्तीणथ वा पेट्रोनलयम टेक्नोलोिी 
एण्ि म्यानेिमेजट  ववषयमा एम. एस्सी. वा सो सिह उत्तीणथ । 

२.िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट केनमकल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा  वी.ई. वा सो सिह उत्तीणथ 
वा केनमकल टेक्नोलोिी ववषयमा वी. टेक वा सो सिह उत्तीणथ वा पेट्रोनलयम टेक्नोलोिी 
एण्ि म्यानेिमेजट  ववषयमा कम्तीमा स्नातकोत्ति उपानि प्राप्त गिी ननयमावलीको ननयम  
१५ को उपननयम (२) बमोन्िम अनभुव प्राप्त । 

८. मेटालन््िथकल इन्जिननयरिङ्ग समूहको लानगः  

१.िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीको पद  माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट एस. एल. सी. वा सो सिह उत्तीणथ  गिी सम्बन्जित ववषयमा 
तालीम प्राप्त वा दईु वषथको अनभुव प्राप्त । 

२.िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट बी. एस्सी वा सो सिह उत्तीणथ । 

३.िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद  माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट मेटालन्िथकल इन्जिननयरिङ्ग वा मेटालिी ववषयमा वी. ई., बी. 
एस्सी. वा सो सिह उत्तीणथ वा नमनिल प्रोसेनसङ्ग ववषयमा एम. एस्सी वा सो सिह उत्तीणथ ।  

४.िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट मेटालन्िथकल इन्जिननयरिङ्ग वा मेटालिी ववषयमा वी.ई., 
बी.एस्सी. वा सो सिह उत्तीणथ वा नमनिल प्रोसेनसङ्ग ववषयमा कम्तीमा स्नात्तकोत्ति उपानि 
प्राप्त गिी ननयमावलीको ननयम १५ को उपननयम (२) बमोन्िम अनभुव प्राप्त । 

९. मेट्रोलोिी समूहको लानगः  

१. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीको पद अष्टम किा वा सो सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित ववषयमा एक वषथको अनभुव प्राप्त । 
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२. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट दशम किा वा सो सिह उत्तीणथ गिी मेकाननकल ववषयमा 
तालीम  प्राप्त । 

३. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट एस.एल.सी. वा सो सिह उत्तीणथ  गिी मेकाननकल ववषयमा 
प्रमाणपत्र तह वा आई. एस्सी. वा सो सिह उत्तीणथ । 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट बी. एस्सी. वा सो सिह उत्तीणथ । 

५. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट भौनतकशास्त्र वा गन्णतमा एम. एस्सी. वा मेकाननकल वा 
इलेन्क्ट्रकल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा स्नातक वा सो सिह उत्तीणथ वा ववज्ञानमा स्नातक वा सो 
सिह उत्तीणथ गिी मेट्रोलोिी ववषयमा कम्तीमा तीन मवहनाको तालीम  प्राप्त । 

६.िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट ववज्ञानमा स्नातकोत्ति उपानि प्राप्त गिी मेट्रोलोिीमा कम्तीमा 
तीन मवहनाको तालीम  प्राप्त वा मेकाननकल वा इलेन्क्ट्रकल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा कम्तीमा 
स्नातकोत्ति  उपानि प्राप्त गिी ननयमावलीको ननयम १५ को उपननयम (२) बमोन्िम 
अनभुव प्राप्त । 

१०. मेटेरियोलोिी समूहको लानगः  

१. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट दशम किा वा सो सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित ववषयमा 
तालीम  प्राप्त वा एक वषथको अनभुव  प्राप्त । 

२. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट वट एस. एल. सी. वा एस. एल. सी.  वा सो सिह उत्तीणथ 
गिी सम्बन्जित ववषयको तालीम  वा एक वषथको अनभुव प्राप्त । 

३. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा  प्रमाणपत्र तह वा सो सिह उत्तीणथ 
गिी वा ववज्ञान ववषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित ववषयमा तालीम 
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प्राप्त वा एक वषथको अनभुव प्राप्त । 

४. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट मेटेरियोलोिी ववषयमा बी. एस्सी. वा सो सिह वा 
ववज्ञानमा स्नातक उपानि हानसल गिी ि्ःइ को स्याण्ििथ अनसुाि कम्तीमा एक वषथको 
तालीम प्राप्त । 

५. िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको  पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट मेटेरियोलोिी वा इन्जटग्रटेेि म्याप एण्ि न्ियो इजफमेशन 
प्रोिक्शन ववषयमा कम्तीमा स्नातकोत्ति उपानि प्राप्त गिी ननयमवालीको ननयम १५ को 
उपननयम (२) बमोन्िम अनभुव प्राप्त । 

११. न्ियोलोिी समूह अजतगथत लानगः  

(क) िनिल न्ियोलोिी उपसमूहको लानगः  

१. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट अष्टम किा वा सो सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित ववषयमा एक 
वषथको अनभुव प्राप्त वा लेखपढ गनथ िाने्न भई सम्बन्जित ववषयमा दईु वषथको अनभुव    
प्राप्त । 

२. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट दशम किा वा सो  सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित ववषयमा 
तालीम  प्राप्त वा एक वषथको अनभुव प्राप्त । 

३. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट वट एस. एल.सी वा एस.एल.सी वा सो सिह उत्तीणथ गिी 
सम्बन्जित ववषयमा तालीम  प्राप्त एक वषथको अनभुव प्राप्त । 

  

                                                           
  नमनत २०६१।४।२५ को नेपाल िािपत्रमा प्रकान्शत सूचनािािा संशोनित । 
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४.िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट न्ियोलोिी मूल ववषय नलई  बी.एस्सी. उत्तीणथ ।  

५. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद  माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट न्ियोलोिी ि एप्लाइि न्ियोलोिी वा इन्जिननयरिङ्ग 
न्ियोलोिी वा हाइड्रो न्ियोलोिी वा न्ियो केनमष्ट्री वा न्ियोलोिीकल इन्जिननयरिङ्ग वा न्ियो 
वफन्िक ववषयमा एम.एस्सी. वा सो सिह उतीणथ । 

६.िािपत्रांवकत वद्धतीय ि प्रथम शे्रणीको    पद  माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट न्ियोलोिी ि एप्लाइि न्ियोलोिी वा इन्जिननयरिङ्ग 
न्ियोलोिी वा हाइड्रो न्ियोलोिी वा न्ियो केनमट्री वा न्ियोलोिीकल इन्जिननयरिङ्ग वा न्ियो 
वफन्िक ववषयमा एम.एस्सी.  वा सो सिह उपानि प्राप्त गिी ननयमावलीको ननयम १५ को 
उपननयम (२) बमोन्िम अनभुव प्राप्त । 

(ख) हाइड्रो न्ियोलोिी उपसमूह लानगः  

१. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणी माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट अष्टम किा वा सो सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित ववषयमा एक 
वषथको अनभुव प्राप्त वा लेखपढ गनथ िाने्न भई सम्बन्जित ववषयमा दईु वषथको अनभुव    
प्राप्त । 

२.िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीको पद  माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट दशम किा वा सो सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित ववषयमा 
तालीम  प्राप्त वा एक वषथको अनभुव प्राप्त । 

३.िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट वट एस. एल. सी. वा आई.एस्सी. वा सो सिह उत्तीणथ । 

४.िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद  माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट सम्बन्जित  ववषयमा बी. एस्सी.  वा सो सिह उत्तीणथ । 

५.िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट  हाइड्रोन्ियोलोिी  ववषयमा वा हाइड्रोन्ियोलोिी  वा 

                                                           
   नमनत २०६५।१०।२३ को नेपाल िािपत्रमा प्रकान्शत सूचनाद्धािा संशोनित । 
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ग्राउण्ि वाटि हाइड्रोलोिी  नलई न्ियोलोिी वा न्ियोवफन्िक्स वा न्ियोलोन्िकल 
इन्जिननयरिङ्ग वा एप्लाइि न्ियोलोिीमा एम.एस्सी. वा सो सिहको स्नातकोत्ति उपानि प्राप्त 
गिेको वा न्ियोलोन्ि वा न्ियोलोन्िकल इन्जिननयरिङ्ग वा न्ियोवफन्िक्स ववषयमा एम. एस्सी. 
वा सो सिहको स्नातकोत्ति उपानि प्राप्त गिी ग्राउण्ि वाटि सम्बजिी ववषयमा तीन मवहनाको 
तालीम प्राप्त । 

६.िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट हाइड्रोन्ियोलोिी  ववषयमा वा हाइड्रोन्ियोलोिी  वा ग्राउण्ि 
वाटि हाइड्रोलोिी नलई न्ियोलोिी वा न्ियोवफन्िक्स वा न्ियोलोन्िकल इन्जिननयरिङ्ग वा 
एप्लाइि न्ियोलोिीमा एम.एस्सी. वा सो सिहको स्नातकोत्ति उपानि प्राप्त गिेको वा 
न्ियोलोन्ि वा न्ियोलोन्िकल इन्जिननयरिङ्ग  वा न्ियोवफन्िक्स ववषयमा एम. एस्सी. वा सो 
सिहको स्नातकोत्ति उपानि प्राप्त गिेको वा न्ियोलोन्ि वा न्ियोलोन्िकल इन्जिननयरिङ्ग वा 
न्ियोवफन्िक्स ववषयमा एम. एस्सी. वा सो सिहको स्नातकोत्ति उपानि प्राप्त गिी ग्राउण्ि  
वाटि सम्बजिी ववषयमा तीन  मवहनाको  तालीम  प्राप्त गिी ननयमावलीको ननयम १५ को 
उपननयम (२) बमोन्िम अनभुव प्राप्त । 

(ग) इन्जिननयरिङ्ग  न्ियोलोन्िकल उप–समूहको लानगः  

१. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट अष्टम किा वा सो सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित ववषयमा एक 
वषथको अनभुव प्राप्त वा लेखपढ गनथ िाने्न भई सम्बन्जित ववषयमा दईु वषथको अनभुव    
प्राप्त । 

२. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीको पद  माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट दशम किा वा सो सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित ववषयमा 
तालीम  प्राप्त वा एक वषथको अनभुव प्राप्त । 

३. िािपत्र अनंवकत वद्धतीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट वट. एस.एल.सी वा आई. एस्सी. वा सो सिह  उत्तीणथ । 
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४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट सम्बन्जित ववषयमा वी. एस्सी. वा सो सिह उत्तीणथ । 

५. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट वी. एस्सी. वा सो सिह  उत्तीणथ । 

६. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद  माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट इन्जिननयरिङ्ग न्ियोलोन्ि ववषयमा इन्जिननयरिङ्ग न्ियोलोिी 
नलई न्ियोलोिी वा न्िलोवफन्िक्स वा हाईड्रो न्ियोलोिी वा एप्लाइि न्ियोलोिी वा 
न्ियोलोन्िकल इन्जिननयरिङ्गमा  एम. एस्सी. वा सो सिहको स्नातकोति उपानि प्राप्त गिेको 
वा न्ियोलोिी वा न्ियोवफन्िक्स वा न्ियोलोन्िकल इन्जिननयरिङ्गमा एम. एस्सी. वा सो 
सिहको स्नातकोत्ति उपानि प्राप्त गिी इन्जिननयरिङ्ग न्ियोलोिी सम्बजिी ववषयमा ३ 
मवहनाको  तालीम  प्राप्त । 

७.िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद  माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट इन्जिननयरिङ्ग न्ियोलोन्ि ववषयमा वा इन्जिननयरिङ्ग न्ियोलोिी 
नलई न्ियोलोिी वा न्िलोवफन्िक्स वा हाईड्रो न्ियोलोिी वा एप्लाइि न्ियोलोिी वा 
न्ियोलोन्िकल इन्जिननयरिङ्गमा  एम. एस्सी. वा सो सिहको स्नातकोति उपानि प्राप्त गिेको 
वा न्ियोलोिी वा न्ियोवफन्िक्स वा न्ियोलोन्िकल इन्जिननयरिङ्गमा एम. एस्सी. वा सो 
सिहको स्नातकोत्ति उपानि प्राप्त गिी इन्जिननयरिङ्ग न्ियोलोिी सम्बजिी ववषयमा ३ 
मवहनाको तालीम प्राप्त गिी ननयमावलीको ननयम १५ को उपननयम   (२) बमोन्िम अनभुव 
प्राप्त । 

१२. नसनभल एनभएशन अपिेशन एण्ि इन्जिननयरिङ्ग    

(क) नसनभल एनभएशन अपिेशन उपसमूहको लानगः  

१. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद कुनै  ववषयमा स्नातक भएको  ि एनभएशन अपिेशन  तथा ग्राउण्ि  सनभथसेि  वा पसथनल 
लाईसेन्जसङ्ग वा एयि ट्राजसपोटथ  म्यानेिमेजटमा वा एयि ट्राजसपोटथ  म्यानेिमेजटमा वा एयि 
ट्राजसपोटथ  म्यानेिमेजटमा आई. सी.ए.ओ. बाट माजयता प्राप्त स्तिको लानग प्राप्त वा सो 
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सिह । 

२. िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद कुनै ववषयमा स्नातकोति उपानि भएको ि एनभएशन अपिेशन  तथा ग्राउण्ि सनभथसेि वा 
पसथनल लाईसेन्जसङ्ग  वा एयिपोटथ म्यानेिमेजटमा आइं सी.ए. ओ. बाट माजयता प्राप्त स्तिको 
सेवा प्रवेश बखतको भजदा उच्च तालीम  प्राप्त वा निप्लोमा वा सो सिह सो सिह । 

(ख) फ्लाइट अपिेशन  उपसमूहको लानग    

१. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद कुनै ववषयमा स्नातक भई आई सी.ए.ओ. िािा माजयता प्राप्त संस्थाबाट कमनसथयल पाइलट 
लाइसेजस प्राप्त ।   

२.िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद ए. एल.वट.पी. लाईसेजस प्राप्त । 

(ग) एनभएशन फायि सनभथसेि उपसमूहको  लानगः  

१. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट दशम किा वा सो  सिह उत्तीणथ गिी आई.सी. ए.ओ िािा 
माजयता प्राप्त संस्थाबाट उद्धाि तथा अग्नी  ननवािण (िेस्कू्य एण्ि फायि फाइवटङ्ग) मा 
तालीम  प्राप्त । 

२. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीको पद  माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट एस.एल.सी. वा सो सिह उत्तीणथ  गिी आई. सी. ए. ओ. 
िािा माजयता प्राप्त संस्थाबाट अग्नी ननवािण (िेस्कू्य एण्ि  फायि फाइवटङ्ग) मा तालीम  
प्राप्त । 

३. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट प्रमाणपत्र तह उत्तीणथ गिी आई. सी. ए.ओ. िािा माजयता 
प्राप्त संस्थाबाट फायि नसनभथसेि सम्बजिी तालीम प्राप्त ।  

४. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद कुनै ववषयमा स्नातक भई आई सी.ए.ओ. बाट माजयता प्राप्त संस्थाबाट  फायि नसनभथसेि 
सम्बजिी तालीम वेनसक तालीम  प्राप्त वा सो सिह । 
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५. िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद कुनै ववषयमा स्नातकोति उपानि भएको ि आई. सी. ए. ओ. बाट  माजयता प्राप्त संस्थाबाट 
फायि नसनभथसेि सम्बजिी उच्च तालीम  प्राप्त वा सो सिह । 

१३. सभे समूहको लानगः   

१.िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणी (अनमन वा सो सिह) 
को पद   

माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट गन्णत ववषय नलई एस. एल. सी. वा सो सिह उत्तीणथ  गिी 
स्भे वा न्ियोमेवटक्स ववषयमा कम्तीमा एक बषथको तालीम प्राप्त गिेको । 

२.िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणी (सभेिक वा सो सिह) 
को पद  

माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट गन्णत ववषय नलई एस.एल.सी. वा सो सिह उत्तीणथ गिी सभे 
वा न्ियोमेवटक्स ववषयमा तीन वषे प्रववणता प्रमाणपत्र सिहको निप्लोमा उत्तीणथ वा ववज्ञान 
(वफन्िक समूह) वा भगूोल ववषय नलई प्रमाणपत्र तह उत्तीणथ गिी कम्तीमा एक वषथको 
िनुनयि नापी तालीम प्राप्त गिेको । 

३.िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणी (नापी अनिकृत वा सो 
सिह) को पद 

माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट सभे वा न्ियोमेवटक्स इन्जिननयरिङ्गमा स्नातक वा सो सिह 
उत्तीणथ गिेको ।  

४. िािपत्रांवकत दितीय शे्रणी (प्रमखु नापी अनिकृत 
वा सो सिह) ि िािपत्रांवकत प्रथम शे्रणी  (सहसन्चव 
सिह) को पद  

िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको नापी अनिकृत वा सो सिहको पदका लानग तोवकएको जयूनतम 
शैन्िक योग्यता पगेुको ि माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट सभे  वा न्ियोमेवटक्सस“ग 
सम्बन्जित ववषयमा स्नातकोत्ति तह वा सो सिह उत्तीणथ ि ऐनको दफा ७ को उपदफा    
(१६) बमोन्िमको अनभुव प्राप्त गिेको ।  

१४. केनमष्ट्री समूहको लानगः  

                                                           
 नमनत २०६८।७।२१ को नेपाल िािपत्रमा प्रकान्शत सूचनािािा संशोनित । 
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१. िािपत्र अनंवकत चतथुथ शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट अष्टम किा वा सो सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित ववषयमा एक 
वषथको अनभुव प्राप्त वा लेखपढ गनथ िाने्न भई सम्बन्जित ववषयमा दईु वषथको अनभुव    
प्राप्त । 

२. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीको पद   माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट दशम किा वा सो सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित ववषयमा 
तालीम  प्राप्त वा एक वषथको अनभुव प्राप्त । 

३. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट वट. एस. एल.सी. वा एस.एल.सी. वा सो सिह उत्तीणथ गिी 
सम्बन्जित ववषयमा तालीम  प्राप्त वा एक वषथको अनभुव प्राप्त । 

४. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद  माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट बी. एस्सी. वा सो सिह उत्तीणथ गिी वा फुि टेक्नोलोिीमा 
आई. एस्सी. वा सो सिह उत्तीणथ । 

५. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद  माजयता प्राप्त न्शिण संस्थावाट केनमप्ट्री ववषयमा एम. एस्सी. वा सो सिह उत्तीणथ । 

६. िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद  माजयता प्राप्त न्शिण संस्थावाट केनमप्ट्री ववषयमा कम्तीमा स्नातकोति उपानि प्राप्त गिी 
ननयमावलीको ननयम १५ को उपननयम  (२) बमोन्िम अनभुव प्राप्त । 

१५. एग ृइिीगेशन इन्जिननयरिङ्ग समूहको  लानगः  

१. िािपत्र अनंवकत ततृीय शे्रणीको पद   माजयता प्राप्त न्शिा संस्थाबाट दशम किा वा सो  सिह उत्तीणथ गिी सम्बन्जित काममा 
एक वषथको अनभुव प्राप्त । 

२. िािपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट वट. एस. एल.सी. वा एस.एल.सी वा सो सिह उत्तीणथ गिी 
सम्बन्जित ववषयमा तालीम  प्राप्त । 

३. िािपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट नसनभल इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा प्रववणता प्रमाणपत्र तह वा सो 
सिह उत्तीणथ । 
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४. िािपत्रांवकत ततृीय शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट नस“चाई ववषय नलई एग ृ इन्जिननयरिङ्ग ववषयमा कम्तीमा 
स्नातक वा सो सिह उत्तीणथ । 

५.िािपत्रांवकत दितीय ि प्रथम शे्रणीको पद माजयता प्राप्त न्शिण संस्थाबाट एग ृ इन्जिननयरिङ्ग वा इरिगेशन इन्जिननयरिङ्ग एण्ि 
मेनेिमेजट वा इरिगेशन मेनेिमेजट वा हाइड्रोनलक इन्जिननयरिङ्ग (डयाण्ि एण्ि वाटि 
िेभलपमेजट) वा वाटि यूि मेनेिमेजट वा एगकृडचिल डयाण्ि एण्ि वाटि िेभलपमेजट वा 
वाटि रिसोसेि इन्जिननयरिङ्ग वा वाटि रिसोसेि मेनेिमेजट वा एगकृडचिल इन्जिननयरिङ्ग 
(स्वायल एण्ि वाटि रिसाथसेि  इन्जिननयरिङ्ग) वा एगकृडचिल इन्जिननयरिङ्ग (डयाण्ि एण्ि 
वाटि रिसोसेि इन्जिननयरिङ्ग) ववषयमा कम्तीमा स्नातकोत्ति उपानि प्राप्त गिी ननयमवालीको 
ननयम १५ को उपननयम (२) बमोन्िम अनभुव प्राप्त । 

१६. सेवाको सबै  समूहको, िा. प. वद्धतीय ि प्रथम 
शे्रणीको पदको लानगः 

इन्जिननयरिङ्ग एण्ि टेक्नोलोिी मेनेिमेजट ववषयमा स्नातकोत्ति उपानि प्राप्त गिी 
ननयमावलीको ननयम १५ को उपननयम (२) बमोन्िम अनभुव प्राप्त । 

 
  

स्पष्टीकिणः 

यस अनसूुचीको प्रयोिनको लानग “माजयता प्राप्त न्शिण संस्था” भन्नाले लोक सेवा आयोगबाट माजयता प्राप्त न्शिण संस्था सम्झन ुपछथ । 

  

 

                                                           
  नमनत २०६१।४।२५ को नेपाल िािपत्रमा प्रकान्शत सूचनािािा संशोनित ।  

  नमनत २०५६।३।२८ को नेपाल िािपत्रमा प्रकान्शत सूचनाद्धािा थप । 
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अनसूुची–४ 

(ननयम १० सुँग सम्बन्जित) 

सेवा, समूह तथा उपसमूहको संचालन ि प्रशासन चलाउन ेमजत्रालयको नाम 

नसं.नं. समूह उपसमूह  सेवा संचालन गने मजत्रालय 

१. नसनभल (क) िनिल स्थानीय ववकास मजत्रालय 

  (ख) हाइवे ननमाथण तथा यातायात मजत्रालय 

  (ग) स्याननटिी आवास तथा भौनतक योिना मजत्रालय 

  (घ) ववन्डिङ्ग एण्ि 
आवकथ टेक्ट 

आवास तथा भौनतक योिना मजत्रालय 

  (ङ) इरिगेशन िलश्रोत मजत्रालय 

  (च) हाइड्रोपावि िलश्रोत मजत्तालय 

  (छ) हाइड्रोलोिी िलश्रोत मजत्रालय 

  (ि) एयिपोटथ पयथटन तथा नागरिक उड्डयन मजत्रालय 

२. इलेन्क्ट्रकल 
इन्जिननयरिङ्ग 

(क) िनिल इलेन्क्ट्रकल 
इन्जिननयरिङ्ग 

िलश्रोत मजत्रालय 

 

  (ख) एनभएशन इलेन्क्ट्रकल 
इन्जिननयरिङ्ग 

पयथटन तथा नागरिक उड्डयन मजत्रालय 

३. इलेक्ट्रोननक एण्ि 
टेनलकम्यूननकेशन 
इन्जिननयरिङ्ग 

   पयथटन तथा नागरिक उड्डयन मजत्रालय 

 

४. मेकाननकल 
इन्जिननयरिङ्ग 

(क) िनिल मेकाननकल 
इन्जिननयरिङ्ग 

उद्योग मजत्रालय 

 

  (ख) एनभएशन मेकाननकल 
इन्जिननयरिङ्ग 

पयथटन तथा नागरिक उड्डयन मजत्रालय 

  (ग) ननमाथण उपकिण संभाि ननमाथण तथा यातायात मजत्रालय 

५. एिोनवटकल 
इन्जिननयरिङ्ग 

 पयथटन तथा नागरिक उड्यन 
मजत्रालय 



www.lawcommission.gov.np 

64 
 

६. माइननङ्ग 
इन्जिननयरिङ्ग 

 उद्योग मजत्रालय 

७. केनमकल 
इन्जिननयरिङ्ग 

 उद्योग मजत्रालय 

८. मेटलन्िथकल 
इन्जिननयरिङ्ग 

 उद्योग मजत्रालय 

९. मेट्रोलोिी  उद्योग मजत्रालय 

१०. मेटोरियोलोिी   िलश्रोत मजत्रालय 

११. न्ियोलोिी  क) िनिल न्ियोलोिी 

ख) हाइड्रो न्िथयोलोिी 

(ग)इन्जिननयरिङ्ग न्ियोलोिी 

उद्योग मजत्रालय 

िलस्रोत मजत्रालय 

िलश्रोत मजत्रालय 

१२. नसनभल एनभएशन 
अपेि्शन एण्ि 
इन्जिननयरिङ्ग 

(क) नसनभल एनभएशन 
ट्रावफक सनभथसेि 

(ख) फ्लाइट अपेि्शन 

 (ग) एनभएशन फायि 
सनभथसेि 

पयथटन तथा नागरिक उड्डयन मजत्रालय 

 

पयथटन तथा नागरिक उड्डयन मजत्रालय 

पयथटन तथा नागरिक उड्डयन मजत्रालय 

 

१३. सभे   भनूमसिुाि तथा व्यवस्था मजत्रालय 

१४. केनमष्ट्री   उद्योग मजत्रालय 

१५. एग ृइरिगेशन 
इन्जिननयरिङ्ग 

 िलश्रोत मजत्रालय  
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अनसूुची—५ 

(ननयम ११ सुँग सम्बन्जित) 

महाननदेशकको पद समूहीकृत नहनु ेववभागहरु 

 

१. सिक ववभाग, 

२. नसुँचाई ववभाग, 

३. हवाई ववभाग, 

४. भवन ववभाग, 

५. आवास तथा शहिी ववकास ववभाग, 

६ ववद्यतु ववकास केजद्र (ववभाग), 

७. खानी तथा भगूभथ ववभाग, 

८. नापी ववभाग, 

९. खानेपानी तथा ढल  ननकास ववभाग, 

१०. िल तथा मौसम ववज्ञान ववभाग, 

११. नेपाल गणुस्ति तथा नाप तौल ववभाग । 

         

 

  

(नोटः यस ननयमहरु अजतगथतका अनसूुचीहरुमा एक भजदा बढी मजत्रालयको ववनभन्न नमनतको 
सूचना अनसुाि संशोिन तथा हेिफेि भएकोले उपलब्ि सूचनाको आिािमा अनसूुचीहरुलाई 
अद्यावनिक गने कामसम्म गरिएकोछ । ) 

 

                                                           
   नमनत २०५१।७।२१ को नेपाल िािपत्रमा प्रकान्शत सूचनािािा संशोनित । 


