
 

 

सैनिक प्राविनिक सेिा नियमािली, २०७6 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

g]kfn ;/sf/ 

sfg"g, Gofo tyf ;+;bLo dfldnf dGqfno 
l;+xb/af/ 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

सैनिक प्राविनिक सेिा नियमािली, २०७6 
                      

                                                            g]kfn /fhkqdf k|sflzt ldlt 

                                                       2076।02।20 

 
 

सैनिक ऐि, २०६३ को दफा १४३ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले देहायका 
नियमहरु बिाएको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारम्भिक 

१. संम्िप्त िाम र प्रारभिः (१) यी नियमहरुको िाम “सैनिक प्राविनिक सेिा नियमािली, २०७6” रहेको   
छ । 

       (२)  यो नियमािली तरुुन्त प्रारभि हिुेछ । 
 

 

२. पररिाषाः विषय िा प्रसङ गले अको अर्थ िलागेमा यस नियमािलीमा,- 
(क) “ऐि” िन्नाले सैनिक ऐि, २०६३ सभझि ुपछथ। 

(ख) “पदपूनतथ सनमनत” िन्नाले नियम ८ बमोम्िमको पदपूनतथ सनमनत सभझि ुपछथ। 

(ग) “बढुिा सनमनत” िन्नाले नियम १७ बमोम्िमको बढुिा सनमनत सभझि ुपछथ। 

(घ) “मन्रालय” िन्नाले िेपाल सरकारको रिा मन्रालय सभझि ुपछथ। 

(ङ) “सैनिक नियमािली” िन्नाले सैनिक सेिा नियमािली, २०६९ सभझि ुपछथ।   

(च) “सैनिक प्राविनिक सेिा” िन्नाले सैनिक नियमािलीको नियम ३ बमोम्िमको सैनिक 
प्राविनिक सेिा सभझि ुपछथ। 

पररच्छेद-२ 

सैनिक प्राविनिक सेिाको पदपूनतथ तर्ा नियमु्ि 

३. सैनिक प्राविनिक सेिामा रहिे समूह र उपसमूहः सैनिक प्राविनिक सेिामा अिसूुची–१ मा उल्लेख 
िए बमोम्िमका समूह तर्ा उपसमूह रहिेछि।् 

४. सैनिक प्राविनिक सेिामा रहिे पदः सैनिक प्राविनिक सेिामा अिसूुची–२ मा उल्लेख िए बमोम्िमका 
पद रहिेछि।् 

५. सैनिक प्राविनिक सेिाको पदपूनतथः (१) सैनिक प्राविनिक सेिाको सहसेिािी र सो िन्दा मानर्का 
पदमा बढुिाद्वारा मार र अन्य पदमा अिसूुची–३ मा उल्लेख िए बमोम्िम खलुा प्रनतयोनगता, बढुिा र 
आन्तररक प्रनतयोनगताद्वारा पदपूनतथ गररिछे। 

(२) सैनिक प्राविनिक सेिा अन्तगथतका सबै समूह तर्ा उपसमूहको अमल्दार तर्ा सबेुदार 
पदको आन्तररक प्रनतयोनगताद्वारा पूनतथ गररिे पदमा सो पदको लानग आिश्यक न्यूितम शैम्िक 
योग्यता पगेुका िेपाली सेिाको ििुसकैु सेिा, समूहमा कायथरत सैनिक उभमेदिार हिु सक्िेछि ्। 
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(३) यस नियमािली बमोम्िम महासेिािी र सोिन्दा मानर्को पदको लानग आिश्यक पिे 
न्यूितम शैम्िक योग्यता िएकोमा बाहेक यस नियमािली बमोम्िम आन्तररक प्रनतयोनगताबाट नियिु 
िएको उपसेिािी प्रमखु सेिािी पदसभम मार बढुिा हिु सक्िेछ । 

    तर सैनिक ब्याण्ड उपसमूहको हकमा यो व्यिस्र्ा लागू हिुे छैि । 

(४) उपनियम (१) बमोम्िमको उपसेिािी पदको आन्तररक प्रनतयोनगताद्वारा पूनतथ गररिे पदमा 
सो पदको लानग आिश्यक शैम्िक योग्यता पगेुका सभबम्न्ित समूहको पददक पदमा दश िषथ सेिा 
अिनि पूरा गरेका सबेुदार उभमेदिार हिु सक्िछेि ्।    

(५) सैनिक प्राविनिक सेिाका कुिै एक समूह िा उपसमूहको सैनिकलाई अको समूह िा 
उपसमूहको पदमा बढुिाद्वारा पदपूनतथ गररि ेछैि ।  

(६) उपनियम (१) मा ििुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनि खलुा प्रनतयोनगताद्वारा पूनतथ हिुे 
पदमध्ये पैंतालीस प्रनतशत पद छुट्याई सो प्रनतशतलाई शत प्रनतशत मािी देहाय बमोम्िमका 
उभमेदिारका बीचमा मार छुट्टाछुटै्ट प्रनतस्पिाथ गराई पदपूनतथ गररिेछः- 
 (क)  मवहला     – बीस प्रनतशत 

 (ख) आददिासी/िििानत    – बत्तीस प्रनतशत 

 (ग) मिेशी             – अठ्ठाईस प्रनतशत 

 (घ)  दनलत     – पन्र प्रनतशत 

 (ङ) वपछनडएको िेर   – पााँच प्रनतशत 

स्पष्टीकरणः 
(१)  यस उपनियमको प्रयोििको लानग “मवहला, आददिासी/िििानत, मिेशी, दनलत” िन्नाले 

आनर्थक र सामाम्िक रुपमा पछानड परेका मवहला, आददिासी/िििानत, मिेशी र 
दनलत सभझि ुपछथ । 

(२)  खण्ड (ङ) को प्रयोििको लानग “वपछनडएको िेर” िन्नाले मिाङ, मसु्ताङ, अछाम, 

कानलकोट, िािरकोट, िभुला, डोल्पा, बझाङ, बािरुा, मगु ु र हभुला म्िल्ला सभझि ु
पछथ । 

(३)  खण्ड (ख), (ग) िा (घ) बमोम्िम उभमेदिार हिुे व्यम्िले कुिै एक खण्डको समूहको 
उभमेदिारको रुपमा मार प्रनतस्पिाथ गिथ सक्िेछ । 

(४) यस उपनियम बमोम्िम पदपूनतथ गिे प्रयोििका लानग आनर्थक र सामाम्िक रुपमा 
पछानड परेका मवहला, आददिासी/िििानत, मिेशी र दनलत समूहको वििरण िेपाल 
सरकारले िेपाल रािपरमा सूचिा प्रकाशि गरी तोके बमोम्िम हिुेछ । 

तर त्यसरी िेपाल रािपरमा सूचिा प्रकाशि गरी ितोकेसभमको लानग 
सभपूणथ मवहला, आददिासी/िििानत, मिेशी र दनलतलाई आनर्थक तर्ा सामाम्िक 
रुपमा पछानड परेको मानििछे । 

(५)  यस उपनियम बमोम्िम छुट्याइएका पदको लानग दरखास्त ददाँदा देहायका कागिात 
संलग्ि गरेको हिु ुपिेछः- 
(क) आददिासी/िििानतका लानग िेपाल आददिासी/िििानत उत्र्ाि राविय 

प्रनतष्ठािबाट आददिासी/िििानत ििी प्रमाम्णत िएको, 
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तर िेपाल आददिासी/िििानत उत्र्ाि राविय प्रनतष्ठाि ऐि, २०५८ 
मा सूचीकृत िएको िानतनिर एकिन्दा बढी र्रहरु िएमा सभबम्न्ित 
स्र्ािीय तहको प्रमखुको नसफाररसमा प्रमखु म्िल्ला अनिकारीबाट सूचीकृत 
िएको िानतनिरको र्र ििी प्रमाम्णत गराई दरखास्त सार् पेश गिुथ               

पिेछ । 

(ख)  दनलतको लानग राविय दनलत आयोगबाट दनलत ििी प्रमाम्णत िएको, 
तर राविय दनलत आयोगबाट सूचीकृत िएको िानतनिर एकिन्दा 

बढी र्रहरु िएमा सभबम्न्ित स्र्ािीय तहको प्रमखुको नसफाररसमा प्रमखु 
म्िल्ला अनिकारीबाट सूचीकृत िएको िानतनिरको र्र ििी प्रमाम्णत गराई 
दरखास्त सार् पेश गिुथ पिेछ । 

(ग)  मिेशीको लानग िेपाल सरकारले िेपाल रािपरमा सूचिा प्रकाशि गरी तोके 
बमोम्िमको संस्र्ाबाट मिेशी ििी प्रमाम्णत िएको, 

तर िेपाल रािपरमा सूचिा प्रकाम्शत गरी संस्र्ा ितोकेसभम 
सभबम्न्ित स्र्ािीय तहको प्रमखुको नसफाररसमा प्रमखु म्िल्ला अनिकारीबाट 
मिेशी ििी प्रमाम्णत गराई दरखास्त सार् पेश गिुथ पिेछ । 

(घ)  वपछनडएको िेरका लानग स्पष्टीकरणको उपखण्ड (२) मा उल्लेख िएका 
म्िल्लामा स्र्ायी बसोबास उल्लेख गरी सभबम्न्ित म्िल्लाबाट प्राप्त गररएको 
िागररकताको प्रमाणपर र सभबम्न्ित गााँउपानलका िा िगरपानलकाबाट हाल 
सोही स्र्ािमा स्र्ायी बसोबास िएको ििी प्रमाम्णत िएको । 

(७) उपनियम (६) बमोम्िम प्रनतशत नििाथरण गदाथ एक प्रनतशत िन्दा कम घताङ क 
(फ्र्याक्सि) आएमा त्यस्तो घताङ क ििु समूहको हकमा आएको हो सो िन्दा लगतै्त पनछको समूहमा 
सदै िािेछ । 

(८) उपनियम (६) बमोम्िम समािेशी तफथ  छुट्याइएको पदमा ििु िषथको लानग विज्ञापि 
िएको हो सो िषथ हिु ेविज्ञापिमा उपयिु उभमेदिार उपलब्ि हिु िसकेमा िा आिश्यक सङ्ख्यामा 
उभमेदिार उत्तीणथ हिु िसकी पदपूनतथ हिु िसकेमा त्यस्तो पद सो िषथको सोही विज्ञापिमा खलुा 
प्रनतयोनगताद्वारा पूनतथ हिुे पदमा समािेश गरी उभमेदिारको छिौट गिुथ पिेछ । 

६. सैनिक प्राविनिक सेिाको पदमा नियमु्ि हिुको लानग आिश्यक योग्यताः (१) खलुा प्रनतयोनगताद्वारा 
पूनतथ हिुे सैनिक प्राविनिक सेिाको पदमा नियमु्ि हिु देहायको योग्यता पगेुको हिु ुपिेछः- 

(क) िेपाली िागररक, 

(ख) उपसेिािी पदको लानग दरखास्त दताथ गिे अम्न्तम नमनतसभम अठार िषथ उमेर पूरा 
िई परुुषको हकमा उिन्तीस िषथ र मवहलाको हकमा तीस िषथ ििाघेको र सबेुदार, 

िमदार तर्ा अमल्दार पदको लानग अठार िषथ उमेर पूरा िई पच्चीस िषथ ििाघेको, 
तर िेपाली सेिामा कायथरत योग्यता पगेुका सैनिकले पैंतीस िषथ उमेर पूरा 

ििएसभम बढीमा तीि पटक आिेदि ददि सक्िेछ । 

(ग) नियमु्ि हिुे पदको लानग नियम ७ बमोम्िमको न्यूितम शैम्िक योग्यता िएको,  
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(घ) परुुषको हकमा कभतीमा पााँच वफट तीि इन्च र मवहलाको हकमा कभतीमा पााँच 
वफट उचाई िएको, 

(ङ) परुुषको हकमा छाती िफुलाउाँदा बत्तीस इन्च र फुलाउाँदा चौतीस इन्च िएको, 
(च) परुुषको हकमा कभतीमा पचास वकलो ग्राम (एकसय दस पौण्ड) मवहलाको हकमा 

कभतीमा चालीस वकलोग्राम (अठासी पौण्ड) ििि िएको, 
(छ) स्िास््य िगीकरण एमईनडनडआईनसनसओएस-म्ि एक र बडी मास इन्डेक्स 

(नब.एम.आई.) मापदण्ड बमोम्िम िएको, 
(ि) आाँखा माइिस दईु िा प्लस दईुिन्दा बढी कमिोर ििएको, 

तर, बहालिाला उभमेदिारको हकमा माइिस दईु दशमलि पााँच िा प्लस 
दईु दशमलि पााँचिन्दा बढी ििएको। 

(झ) िैनतक पति देम्खिे फौिदारी अनियोगमा अदालतबाट सिाय िपाएको, 
(ञ) तत्काल कुिै पनि राििीनतक दलको सदस्य ििएको िा िरहेको, 
(ट) कुिै आपरानिक गनतविनिमा संलग्ि ििएको िा िरहेको, 
(ठ) कुिै विध्िंसात्मक उद्देश्य िएको संघ संस्र्ाको सदस्य ििएको िा िरहेको, 
(ड) िेपाल विरुद्ध िाससुी गरेको अनियोगमा सिाय िपाएको, 
(ढ) मािि अनिकार र माििीय कािूिको उल्लङ घिमा सिाय िपाएको, 
(ण) िविष्यमा सरकारी सेिाको लानग अयोग्य ठहररिे गरी सेिाबाट बखाथस्त ििएको, 
(त) विदेशी मलुकुको स्र्ायी आिासीय अिमुनत िनलएको।  

(२) सैनिक प्राविनिक सेिाको आन्तररक प्रनतयोनगताद्वारा छिौटको लानग बढुिा हिुे पदमा 
देहाय बमोम्िमको योग्यता पूरा गरेको हिु ुपिेछः- 

(क) नियम ७ बमोम्िमको न्यूितम शैम्िक योग्यता िएको, 
(ख) बडी मास इन्डेक्स (नब.एम.आई.) मा योग्य र स्िास््य िगीकरण 

एमइनडनडआइनसनसओएस–िी दईु िा सोिन्दा कम िएको, 
(ग) शारीररक तन्दरुुस्ती परीिा (नब.एफ.वट.) उत्तीणथ गरेको, 
(घ) यनुिट पनतको नसफाररस िएको। 

७.  न्यूितम शैम्िक योग्यताः (१) सैनिक प्राविनिक सेिाका खलुा तर्ा आन्तररक प्रनतयोनगताद्वारा पूनतथ 
गररिे पदमा उभमेदिार हिु मान्यता प्राप्त म्शिण संस्र्ाबाट अिसूुची–४ मा उल्लेख िए बमोम्िमको 
न्यूितम शैम्िक योग्यता प्राप्त गरेको हिु ुपिेछ । 

(२) सैनिक प्राविनिक सेिाका अमल्दार, िमदार र सबेुदार पदको खलुा तर्ा आन्तररक 
प्रनतयोनगताका लानग आिश्यक पिे अििुि िेपाली सेिाले तोके बमोम्िम हिुछे । 

८.  पदपूनतथ सनमनतः (१) सैनिक प्राविनिक सेिाको उपसेिािी पदमा खलुा तर्ा आन्तररक प्रनतयोनगताबाट 
उभमेदिार छिौट गरी नियमु्िको लानग नसफाररस गिथ देहाय बमोम्िमको पदपूनतथ सनमनत रहिेछः- 

)क(  लोक सेिा आयोगको अध्यि िा नििले तोकेको सो 
आयोगको सदस्य  

 

– अध्यि 

)ख(  मन्रालयको सम्चि िा नििले तोकेको रािपरावित प्रर्म 
शे्रणीको अनिकृत 

 

– सदस्य 

)ग(  कायथरर्ी – सदस्य 



 

5 
 

)घ(  प्रिाि सेिापनतले तोकेको सहायक रर्ी िा महा सेिािी – सदस्य 

)ङ(  ििाथ छिौट निदेशिालयको निदेशक –सदस्य-सम्चि 
     

(२) सैनिक प्राविनिक सेिाको अमल्दार, िमदार र सबेुदार पदमा खलुा तर्ा आन्तररक 
प्रनतयोनगताबाट उभमेदिार छिौट गरी नियमु्िको लानग नसफाररस गिथ देहाय बमोम्िमको पदपूनतथ 
सनमनत रहिेछः- 

(क) ििाथ छिौट निदेशिालयको निदेशक                – अध्यि 

(ख) प्रनतनिनि (अनिकृत), लोक सेिा आयोग     – सदस्य 

(ग) प्रनतनिनि (अनिकृत),  मन्रालय      – सदस्य 

(घ) सभबम्न्ित सेिा, समूह िा उपसमूहको अनिकृत प्रनतनिनि    – सदस्य 

(ङ) ििाथ छिौट निदेशिालयको अनिकृत           -सदस्य–सम्चि 

९. परीिाको वकनसमः (१) सैनिक प्राविनिक सेिामा ररि रहेका पदमा पदपूनतथका लानग उभमेदिारको 
छिौट गदाथ देहायको परीिा नलि ुपिेछः- 

(क) वियररङ्ग परीिा,  
(ख) बडी मास ईन्डेक्स (नब.एम.आई.) र प्रारम्भिक स्िास््य परीिण,  

(ग) शारीररक परीिा, 
(घ) नलम्खत परीिा,  
(ङ) प्रयोगात्मक परीिा, 
(च) विस्ततृ स्िास््य परीिण, 

(छ) अन्तरिाताथ । 

(२) उपनियम (१) बमोम्िमका परीिाका अनतररि सैनिक प्राविनिक सेिाको उपसेिािी 
पदका उभमेदिारको लानग गणुमापक परीिा (आइ.ओ, वट.ओ., म्ि.वट.ओ र बोडथ कन्रेन्स) समेत 
नलि ुपिेछ । 

१०.   छारिृम्त्तमा अध्ययि गिे क्याडेटलाई सैनिक सेिामा नियमु्ि सभबन्िी व्यिस्र्ाः (१) सैनिक 
प्राविनिक सेिाका समूहलाई उपयोगी र आिश्यक पिे विषयमा स्िदेश िा विदेशमा अध्ययिको लानग 
िेपाली सेिालाई प्राप्त छारिृम्त्तको कोटामा िेपाली सेिाले तोकेको बोडथद्वारा छिौट गरी िेपाल 
सरकारको स्िीकृनत नलई अध्ययिको लानग पठाउि सवकिेछ । 

(२) प्राविनिक सेिाको विनिन्न समूहमा प्राप्त छारिृम्त्त कोटा अिसुार छिौट िएका व्यम्िलाई 
एम.नब.नब.एस., नब.नड.एस., नब.फामेसी, नब.इ., नब.टेक. इत्यादद परीिा उत्तीणथ गरेको नमनतदेम्ख अस्र्ायी 
प्राविनिक उपसेिािी पदमा आयिु पद प्रदाि गिथ सवकिछे र िेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त 
सभबम्न्ित विषयगत पररषद् मा दताथ िएपनछ प्राविनिक उपसेिािी दिाथमा आयिु पद प्रदाि गिथ 
सवकिछे । 

(३) अनिकृत क्याडेटमा छिौट िई छारिृम्त्तमा प्राविनिक सेिा अन्तगथतको विषयहरुमा 
अध्ययि गिथ गएका व्यम्िले नििृत्तिरण प्रयोििको लानग मार अनिकृत क्याडेट छिौट िएको 
नमनतदेम्खको अिनिलाई प्राविनिक सेिामा िोडी नििृत्तिरण प्राप्त गिथ सक्िेछ । 
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(४) यस नियम बमोम्िम अध्ययिको लानग प्राप्त छारिृम्त्तमा छिौट िएका व्यम्िलाई पदपूनतथ 
सनमनतले सैनिक सेिाको ररि पदमा स्र्ायी नियमु्िको लानग नसफाररस गदाथ खलुा प्रनतयोनगताद्वारा 
पदपूनतथ गिथ अपिाइिे प्रवयया पूरा गरी नसफाररस गिुथ पिेछ । 

११. नियमु्ि गिे अनिकारीः पदपूनतथ सनमनतको नसफाररसमा सैनिक प्राविनिक सेिाको उपसेिािी पदमा 
मन्रालयले र अन्य पदमा कायथरर्ीले नियमु्ि गिेछ । 

१२. उमेरको हदः सैनिक प्राविनिक सेिाका अनिकृतको उमेरको हद ऐिको अिसूुची–३ को प्राविनिक 
तफथ को समाि तहको अनिकृत सरह र देहायको पदमा कायथरत सैनिकको उमेरको हद देहाय 
बमोम्िम हिुेछः- 

(क) अमल्दार          उिन्चास िषथ  

(ख) हदु्दा          पचास िषथ  

(ग) िमदार          एकाउन्न िषथ  

(घ) सबेुदार          बाउन्न िषथ 
१३. पदािनिः सैनिक प्राविनिक सेिाका उपरर्ी देम्ख प्रमखु सेिािीसभमका अनिकृतको पदािनि ऐिको 

अिसूुची–४ मा उल्लेख िएको प्राविनिक तफथ को अनिकृत सरह हिुेछ । 

पररच्छेद–३ 

बढुिा 
 

१४. बढुिाको लानग आिश्यक योग्यताः (१) सैनिक प्राविनिक सेिाको पदमा बढुिा हिुको लानग देहाय 
बमोम्िमको योग्यता पूरा गरेको हिु ुपिेछः- 

(क) अिसूुची–५ बमोम्िमको तालीम पूरा िएको, 
(ख) कायथसभपादि मूल्याििमा योग्य देम्खएको, 
(ग) नियम ७ बमोम्िमको न्यूितम शैम्िक योग्यता िएको, 

तर यो नियमािली प्रारभि हुाँदाका बखत आन्तररक तर्ा खलुा 
प्रनतयोनगताद्वारा सेिा प्रिेश गररसकेका सैनिक व्यम्िको हकमा सेिा प्रिेश 
गदाथ तोवकएको शैम्िक योग्यताको आिारमा प्रमखु सेिािीसभमको पदमा 
बढुिा हिु बािा पिे छैि । 

(घ) नियम १५ बमोम्िमको न्यूितम सेिा अिनि पूरा िएको, 
(ङ) शारीररक तन्दरुुस्ती परीिा (नब.एफ.वट) उत्तीणथ गरेको, 

तर कुिै सैनिक कतथव्य पालिाको नसलनसलामा घाइते िई यस 
खण्ड बमोम्िमको परीिामा सहिागी हिु िसक्िे िए पनि सैनिक 
नियमािलीको नियम ३७ बमोम्िम स्िास््य िगीकरणमा योग्य ठहररएमा 
निि यस नियमािली बमोम्िम बढुिाको लानग योग्य हिुछे । 

(च) बडी मास ईन्डेक्स (नब.एम.आई.) र स्िास््य िगीकरण 
एमइनडनडआइनसनसओएस–िी मा दईु िा सोिन्दा कम िएको। 

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) मा ििुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनि देहायका 
सैनिक व्यम्ि यो नियमािली प्रारभि िएको नमनतले एक िषथसभम बढुिाको लानग सभिाव्य 
उभमेदिार बन्न सक्िछेि-् 
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(क) हाइयर कमाण्ड तर्ा भयािेिमेन्ट तालीम िनलएको, 
(ख) सैनिक ब्याण्ड उपसमूह र असिाि खािा उपसमूह अन्तगथतका पदमा यस 

नियमािलीमा उल्लेख गररएका तालीम िनलएको । 

(३) सैनिक स्िास््य समूहको महासेिािी र सोिन्दा मानर्का पदमा बढुिा हिु 
यमशः मेनडकल उपसमूह र डेन्टल उपसमूहमा सभबम्न्ित विषयमा पोष्टग्रािएुशि, विविि 

मेनडकल टे्रड उपसमूहमा सभबम्न्ित विषयमा स्िातकोत्तर तर्ा िनसथङ्ग उपसमूहमा पोष्ट 
ग्रािएुशि (मास्टसथ इि िनसथङ्ग िा एम.एस्सी इि िनसथङ्ग) गरेको हिु ुपिेछ । 

(४) सैनिक ईम्न्िनियररङ्ग समूहको महासेिािी र सोिन्दा मानर्का पदमा बढुिा हिु 
यमशः उत्पादि उपसमूह, ममथत तर्ा सभिार उपसमूहमा सभबम्न्ित विषयमा स्िातकोत्तर, 
सिे उपसमूहमा सभबम्न्ित विषयमा िा ििुसकैु विषयमा स्िातकोत्तर, नसनिल तर्ा 
आवकथ टेक्चर उपसमूह र सूचिा प्रविनि उपसमूहमा सभबम्न्ित विषयमा स्िातकोत्तर गरेको हिु ु 

पिेछ । 

(५) पश ुविकास तर्ा पश ुस्िास््य समूहका महा सेिािी पदमा बढुिा हिु िेटेररिरी 
िा एनिमल साइन्स सभबन्िी कुिै विषयमा पोष्ट ग्राियुट नडप्लोमा िा स्िातकोत्तर गरेको 
हिु ुपिेछ । 

(६) अन्य प्राविनिक समूहको ििसभपकथ  तर्ा मिोिैज्ञानिक उपसमूहका महासेिािी 
पदमा बढुिा हिु सभबम्न्ित विषय िा ििुसकैु विषयमा स्िातकोत्तर गरेको हिु ु पिेछ । 

(७) उपनियम (३), (४), (५) र (६) मा ििुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनि यो 
नियम प्रारभि हुाँदाका बखत सैनिक स्िास््य समूह, सैनिक इम्न्िनियररङ्ग समूह, पश ु विकास 
तर्ा पश ुस्िास््य समूह र अन्य प्राविनिक समूह अन्तगथत विनिन्न उपसमूहका महासेिािी र 
सोिन्दा मानर्को पदमा यमशः पोष्ट ग्रािएुशि र स्िातकोत्तर उपानि प्राप्त गरेको ििए 
तापनि यो नियमािली प्रारभि िएको नमनतले चार िषथसभम मानर्ल्लो पदमा बढुिा हिु बािा 
पिे छैि । 

(८) सैनिक इम्न्िनियररङ्ग समूह अन्तगथतको सूचिा प्रविनि उपसमूहको िमदार पदमा 
बढुिा हिु दश िोड दईु िा सो सरह उत्तीणथ गरी सफ्टिेयर, िेटिवकथ ङ सभबन्िी तालीम िा 
आइ.इ. (इलेक्ट्रोनिक िा कभप्यटुर िा आइ.टी.) िा एकेडेनमक कभप्यटुर नडप्लोमा उत्तीणथ 
गरेको हिु ुपिेछ । 

(९) अन्य प्राविनिक समूह अन्तगथतको ब्यान्ड उपसमूहको िमदार पदमा बढुिा हिु 
आठ किा िा सो सरह िा आमी फष्ट क्लास र ब्यान्ड उपसमूहको सबेुदार पद तर्ा 
असिाि खािा उपसमूह र एभयूनिशि कायथ उपसमूहको िमदार पदमा बढुिा हिु 
एस.एल.सी.िा सो सरह िा आमी फष्ट क्लास उत्तीणथ गरेको हिु ुपिेछ । 

१५. बढुिाको लानग उभमेदिार हिु चावहिे न्यूितम सेिा अिनिः (१) सैनिक प्राविनिक सेिाका देहायका 
पदमा बढुिा हिुको लानग देहाय बमोम्िमको सेिा अिनि पगेुको हिु ुपिेछ:- 

बढुिा हिुे पद    अनिकृत सेिा अिनि 

(क)  सहसेिािी        दईु िषथ  

(ख)  सेिािी       सात िषथ  
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(ग)  प्रमखु सेिािी   तेह्र िषथ 
(घ)  महासेिािी   सर िषथ 
(ङ)  सहायक रर्ी  बीस िषथ 
(च)  उपरर्ी   एक्काइस िषथ 

(२) सैनिक प्राविनिक सेिाका देहायका पदमा बढुिा हिुको लानग देहाय बमोम्िमको सेिा 
अिनि पगेुको हिु ुपिेछः- 

बढुिा हिुे पद   सेिा अिनि 

(क)  हदु्दा   दईु िषथ 
(ख)  िमदार   चार िषथ 
(ग)  सबेुदार    िौ िषथ 

(३) उपनियम (२) को खण्ड (ग) मा ििुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनि खलुा 
प्रनतयोनगताद्वारा िमदार पदमा नियमु्ि िई पााँच िषथ सेिा अिनि पगेुको व्यम्ि सबेुदार पदमा 
बढुिाको लानग उभमेदिार हिु सक्िेछ ।  

१६. बढुिाको लानग सभिाव्य उभमेदिार हिु िपाउिेः (१) यस नियमािलीमा अन्यर ििुसकैु कुरा 
लेम्खएको िए तापनि देहायको अिस्र्ामा कुिै सैनिक व्यम्ि बढुिाको लानग सभिाव्य उभमेदिार हिु 
सक्िे छैिः- 

(क) निलभबि िएकोमा निलभबि िएको अिनििर, 

(ख) बढुिा रोक्का िएकोमा रोक्का िएको अिनििर, 

(ग) तल्लो पदमा घटुिा िएकोमा सो िएको नमनतले एक िषथसभम, 

(घ) िावषथक कायथसभपादि मूल्याङ कि फाराममा (िेवकबदीको कलमी म्चर 
लेम्खि ेमहलमा) बढुिाको लानग अयोग्य ििी लेम्खएको र त्यस्तो रायलाई 
अम््तयारी प्राप्त सैनिक अनिकारीबाट समर्थि गररएको अिस्र्ामा सो आनर्थक 
िषथसभम, 

(ङ) नििी प्रयासमा अध्ययि िा तालीमको लानग विदामा बसेकोमा सो अिनििर, 

(च) कुिै कसूरको सभबन्िमा कोटथ अफ ईन्क्िाइरीमा विचारानिि रहेकोमा सो 
अिनििर,  

(छ)   कुिै कसूरको छािनबिको यममा रहेको अिस्र्ामा सो छािनबि समाप्त 
ििएसभम, 

(ि) कुिै कसूरको सभबन्िमा अदालतमा मदु्दा दायर िएकोमा अदालतबाट 
सफाई िपाएसभम,  

(झ)   कुिै कसूरमा अदालतबाट सिाय िएकोमा सो सिाय ििुाि िगरेसभम । 

(२) देहायको अिस्र्ामा अनिकृत, पददक तर्ा नबल्लादार बढुिाको लानग सभिाव्य उभमेदिार  

हिु सक्िे छैिः- 
(क)  आनर्थक अनियनमतता र बहवुििाह िस्ता कसूरमा सिाय पाएमा,   
(ख)  मािि अनिकार िा माििीय कािूिको उल्लङ घि हिुे कायथ गरेको ििी 

अदालतबाट ठहर िएमा, 
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(ग)  स्िास््य िगीकरण एमईनडनडआइनसनसओएस–िी दईुिन्दा बढी िएमा । 

(३) उपनियम (२) को खण्ड (ग) मा ििुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनि कुिै सैनिकलाईथ 
तालीम िा आफ्िो पदीय कतथव्य पालिा गदाथको अिस्र्ामा कुिै शारीररक चोटपटक लागेमा र 
नििको स्िास््य परीिण गराउाँदा चोटपटक लागेको अङ्ग बाहेक निि शारीररक तर्ा मािनसक रूपमा 
स्िस्र् रही आफ्िो पद अिरुुपको कायथ तर्ा सभबम्न्ित तालीम गिथ सिम देखी मेनडकल बोडथले 
नििलाई स्िास््य िगीकरण एमईनडनडआइनसनसओएस–िी दईु प्रदाि गरेमा त्यस्तो सैनिक बढुिाको 
लानग सभिाव्य उभमेदिार हिु सक्िेछ। 

१७. बढुिा सनमनतः सैनिक प्राविनिक सेिाको पदमा गररिे बढुिाका लानग नसफाररस गिथ देहाय बमोम्िमको 
बढुिा सनमनत रहिेछ:- 

(क) उपरर्ी पदका लानग:- 

(अ) प्रिाि सेिापनतले तोकेको रर्ी      –अध्यि 

(आ) प्रिाि सेिापनतले तोकेको वििागीय प्रमखु उपरर्ी     –सदस्य 

(इ) प्रिाि सेिापनतले तोकेको उपरर्ी एकििा     –सदस्य 

(ई) प्रिाि सेिापनतले तोकेको कमाण्डमा रहेको उपरर्ी    –सदस्य 

(उ) कायथरर्ी            –सदस्य–सम्चि 

(ख) सहायक रर्ी पदका लानग:- 

(अ) प्रिाि सेिापनतले तोकेको रर्ी     –अध्यि 

(आ) प्रिाि सेिापनतले तोकेको वििागीय प्रमखु उपरर्ी    –सदस्य 

(इ) प्रिाि सेिापनतले तोकेको कमाण्डमा रहेको उपरर्ी   –सदस्य 

(ई) प्रिाि सेिापनतले तोकेको सभबम्न्ित प्राविनिक समूहको  

उपरर्ी िा सभबम्न्ित प्राविनिक समूहको उपरर्ी िरहेको अिस्र्ामा 
प्रिाि सेिापनतले तोकेको उपरर्ी                    –सदस्य 

(उ) सैनिक सम्चि           सदस्य–सम्चि 

(ग) महासेिािी पदका लानग:- 

(अ) प्रिाि सेिापनतले तोकेको रर्ी     –अध्यि 

(आ) कायथरर्ी        –सदस्य 

(इ) प्रिाि सेिापनतले तोकेको कमाण्डमा रहेको उपरर्ी   –सदस्य 

(ई) प्रिाि सेिापनतले तोकेको सभबम्न्ित प्राविनिक समूहको सहायक 

रर्ी िा सभबम्न्ित प्राविनिक समूहको सहायक रर्ी िरहेको  

अिस्र्ामा प्रिाि सेिापनतले तोकेको सहायक रर्ी        –सदस्य 

(उ) सैनिक सम्चि         -सदस्य–सम्चि 

(घ) उप सेिािीदेम्ख प्रमखु सेिािीसभमको पदका लानग:- 

(अ) प्रिाि सेिापनतले तोकेको बररष्ठतम उपरर्ी   –अध्यि 

(आ) कायथरर्ी        –सदस्य 

(इ) प्रिाि सेिापनतले तोकेको कमाण्डमा रहेको उपरर्ी –सदस्य 

(ई) प्रिाि सेिापनतले तोकेको सभबम्न्ित प्राविनिक 
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समूहको सहायक रर्ी िा महा सेिािी    –सदस्य 

(उ) सैनिक सम्चि       -सदस्य–सम्चि 

(ङ) अमल्दार, हदु्दा, िमदार र सबेुदार पदका लानग:-  

(अ) वििाग िा महानिदेशिालय िा निदेशिालयको हकमा वििागीय प्रमखु 
िा महानिदेशक िा निदेशकले तोकेको बररष्ठ अनिकृत र अन्य 
यनुिटको हकमा सभबम्न्ित यनुिटको प्रमखुले तोकेको निि पनछको  
िररष्ठ अनिकृत 

 

 

 

 

–अध्यि 

(आ) वििाग िा महानिदेशिालय िा निदेशिालयको हकमा वििागीय प्रमखु 
िा महानिदेशक िा निदेशकले र अन्य यनुिटको हकमा सभबम्न्ित 
यनुिटको प्रमखुले तोकेको अनिकृत िा पददक दईु ििा  

–सदस्य 

(इ) वििाग िा महानिदेशिालय िा निदेशिालयको हकमा वििागीय प्रमखु 
िा महानिदेशक िा निदेशकले र अन्य यनुिटको हकमा सभबम्न्ित 
यनुिटको प्रमखुले तोकेको बढुिा हिुे दिाथ िन्दा एक तह मानर्ल्लो 
दिाथको एकििा 

 

 

 

 

–सदस्य 

(ई) कायथ अनिकृत िा कायथ पददक  –सदस्य-सम्चि 

१८. बढुिा गिे अनिकारीः सैनिक प्राविनिक सेिाको देहायका पदमा बढुिा सनमनतको नसफाररसमा देहायको 
अनिकारीले बढुिा गिथ सक्िछेः- 

(क) महा सेिािीदेम्ख उपरर्ीसभम      –िेपाल सरकार 

(ख) उप सेिािीदेम्ख प्रमखु सेिािीसभम     –प्रिाि सेिापनत 

)ग(  िमदार र सबेुदार – सभबम्न्ित समूहको प्रमखु िा निदेशक िा 
महानिदेशक 

(घ) हदु्दा दिाथसभम –सभबम्न्ित कायाथलय प्रमखु 

१९. स्र्ािीय, मािार्थ तर्ा विशषे बढुिाः स्र्ािीय, मािार्थ तर्ा विशेष बढुिा सभबन्िी व्यिस्र्ा सैनिक 
नियमािली बमोम्िम हिुेछ । 

२०. कायथिाहक बढुिाः (१) सैनिक प्राविनिक सेिाका बढुिाको लानग सभिाव्य उभमेदिार िएका र 
अनिकृत पदमा देहाय बमोम्िमको सेिा अिनि पूरा गरेका सह सेिािी देम्ख सहायक रर्ीसभमका 
अनिकृतलाई एक तह मानर्को पद ररि रहेको अिस्र्ामा बढुिा सनमनतको नसफाररसमा आिश्यकता 
अिसुार नियम १८ बमोम्िमको अनिकारीले कायथिाहक बढुिा गिथ सक्िछे:- 

 बढुिा हिुे पद   अनिकृत सेिा अिनि 

 सेिािी    छ िषथ  

 प्रमखु सेिािी    बाह्र िषथ   

 महासेिािी   सोह्र िषथ 
 सहायक रर्ी   उन्नाइस िषथ 
 उपरर्ी    बीस िषथ 
(२) उपनियम (१)  बमोम्िम बढुिा गदाथ ज्येष्ठतालाई प्रार्नमकता ददि ुपिेछ । 
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(३) उपनियम (१) बमोम्िम कायथिाहक बढुिा िएको अनिकृतले कायथिाहक पाएको पदको 
तलब र दज्याथिी म्चन्ह लगाउि पाउिेछ । 

(४) कायथिाहक बढुिा हिु े अनिकृतले कायथिाहक अिनििरको तलब बवृद्ध (ग्रडे) पाउिे                 

छैि । 

पररच्छेद–४ 

विविि 

२१. सरुिा सभबन्िी व्यिस्र्ाः सैनिक प्राविनिक सेिाका देहायका सैनिक व्यम्िलाई सरुिा गिे अनिकार 
देहायका अनिकारीलाई हिुेछः-  

(क) महासेिािी देम्ख उपरर्ीसभम  –प्रिाि सेिापनतको नसफाररसमा िेपाल सरकार 

(ख) उपसेिािी देम्ख प्रमखु सेिािीसभम –सभबम्न्ित वििाग, निदेशिालय तर्ा कायाथलय 
प्रमखुको नसफाररसमा प्रिाि सेिापनत 

(ग) खण्ड (क) र (ख) मा उम्ल्लम्खत 
बाहेकका अन्य पद 

–सभबम्न्ित कायाथलय प्रमखुको नसफाररसमा 
वििाग  तर्ा निदेशिालय प्रमखु    

२२.  समूवहकृत हिुःे (१) यो नियमािली प्रारभि हुाँदाका बखत िेपाली सेिाको विकास निमाथण महाशाखा, 
विकास निमाथण कायथदल गण–१ र विकास निमाथण कायथदल गण–२ मा कायथरत प्राविनिक सैनिक 
व्यम्िहरु (पाइनियर गणबाट विकास निमाथण समूहमा समूवहकृत िएका समेत) यो नियमािली प्रारभि 
िएपनछ स्ितः प्राविनिक सेिाको सैनिक इम्न्िनियररङ्ग समूहको नसनिल तर्ा आवकथ टेक्चर उपसमूहमा 
समूवहकृत हिुेछि ्। 

(२) यो नियमािली लागू हुाँदाको बखत सैनिक सािारण सेिा िा अन्य सेिाबाट सरुिा बढुिा 
िई विकास निमाथण महाशाखा र सो अन्तगथत कायथरत सैनिक व्यम्िहरु यो नियमािली प्रारभि 
िएपनछ पवहला ििु सेिाबाट सरुिा बढुिा िई आएका हिु स्ितः सोही सेिामा समूवहकृत हिुेछि ्। 

(३) यो नियमािली प्रारभि हुाँदाका बखत सैनिक सािारण सेिाबाट विकास निमाथण समूहमा 
सरुिा िा बढुिा िई कायथरत सैनिक व्यम्िहरुको हकमा सभबम्न्ित पदिन्दा मानर्ल्लो पदमा 
बढुिाको लानग सािारण सेिा तफथ को बढुिा हिुे पदको लानग आिश्यक पिे तालीम नलि ु पिेछ । 

(४) यो नियमािली प्रारभि हुाँदाका बखत पाइनियर गणबाट विकास निमाथण समूहमा 
समूवहकृत िई कायथरत सैनिक व्यम्िहरु प्राविनिक सेिाको इम्न्िनियररङ्ग समूहको नसनिल तर्ा 
आवकथ टेक्चर उपसमूहमा समूवहकृत हुाँदा नििृत्तिरणको लानग आिश्यक न्यूितम सेिा अिनि िपगु्दै 
उमेरको हदले अिकाश हिुे िएमा त्यस्ता सैनिक व्यम्िलाई नििृत्तिरणको लानग आिश्यक पिे सेिा 
अिनि र्प गरी नििृत्तिरण ददइिेछ । 

२३. सैनिक नियमािली बमोम्िम हिुेः यस नियमािलीमा लेम्खएको हकमा यसै नियमािली बमोम्िम र 
अन्यको हकमा सैनिक नियमािली  बमोम्िम हिुछे । 

२४. खारेिी तर्ा बचाउः (१) देहायका नियमहरु खारेि गररएका छिः् 
(क) सैनिक प्राविनिक सेिा नियमहरु, २०१९, 

(ख) सैनिक (पायनियर गण) ििाथ नियमहरू, २०२० 

(ग) सैनिक प्याराच्यटु फोल्डर मवहला नियमािली, २०४६, 

(घ) सैनिक उपचाररका नियमािली, २०४९। 
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(२) उपनियम (१) मा उम्ल्लम्खत नियमहरु बमोम्िम िए गरेको काम कारबाही 
यसै नियमािली बमोम्िम िए गरेको मानििछे । 
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अिसूुची–१ 

(नियम ३ साँग सभबम्न्ित) 
सैनिक प्राविनिक सेिामा रहिे समूह तर्ा उपसमूहरु 

 

यम 
सङ्ख्या 

सैनिक प्राविनिक सेिामा रहिे 
समूहहरु समूह अन्तगथत रहिे उपसमूहहरु 

(क) सैनिक स्िास््य समूह 

(१) मेनडकल उपसमूह 

(२) डेन्टल उपसमूह 

(३) िनसथङ्ग उपसमूह 

(४) विविि मेनडकल टे्रड उपसमूह 

(ख) सैनिक इम्न्िनियररङ्ग समूह 

(१) उत्पादि उपसमूह 

(२) ममथत तर्ा सभिार उपसमूह 

(३) नसनिल तर्ा आवकथ टेक्चर उपसमूह 

(४) सूचिा प्रविनि उपसमूह 

(५) सिे उपसमूह 

(ग) पश ुविकास तर्ा पश ुस्िास््य 
समूह 

 

(घ) अन्य प्राविनिक समूह 

(१) ििसभपकथ  तर्ा मिोिैज्ञानिक उपसमूह 

(२) सैनिक ब्याण्ड उपसमूह 

(३) असिाि खािा उपसमूह 

(४) एभयनुिशि कायथ उपसमूह 

(५) प्याराच्यटु फोल्डर तर्ा ममथत उपसमूह 

(६) लाइबे्ररी उपसमूह 

द्रष्टव्यः सैनिक स्िास््य समूहको विविि मेनडकल टे्रड उपसमूह अन्तगथत देहायका मेनडकल टे्रड रहिेछि:्- 
(१) ह्यमुि एिाटोमी, ह्यमुि वफम्ियोलोिी, बायोकेमेस्ट्री, माइयोबायोलोिी, बायोमेनडकल, प्यार्ोलोिी, 

अर्ोवटक्स प्रोस्रे्वटस्ट, हाइम्िि एण्ड सेनिटेशि, कभयनुिटी मेनडनसि, कभयनुिटी एण्ड सोनसयल 
मेनडनसि, मेनडकल एिकेुशि नडपाटथमेण्ट, फमाथकोलोिी िस्ता िेम्शक साइन्स फ्याकम्ल्टि, 

(२) टेक्िोलोम्िष्ट, रेनडयो डायग्िोनसस टेक्िोलोम्िष्ट िा इ.इ.म्ि. टेक्िोलोम्िष्ट एण्ड इ.नस.म्ि. 
टेक्िोलोम्िष्ट, पल्मोिरी फङ्खसि टेस्ट, कानडथएक स्टनडि, ििथ कन्डक्सि स्टनडि िस्ता 
वफम्ियोलोम्िकल मेिरमेण्ट टेक्िोलोम्िष्ट, 

(३) फुड टेक्िोलोम्िष्ट, अनडयोमेवट्रनसयि, स्पीच रे्रावपस्ट, ओ.वट. टेक्िोलोम्िष्ट, एिेस्रे्नसया टेक्िोलोम्िष्ट, 

ल्याब्रोटरी टेक्िोलोम्िष्ट, अर्ोपेनडक प्रोस्रे्वटस्ट टेक्िोलोम्िष्ट, आउट पेसेन्ट भयािेिमेण्ट 
टेक्िोलोम्िष्ट, डेन्टल टेक्िोलोम्िष्ट, इ.एि.वट.,   

(४) अप्टीनसयन्स, अप्टोमेवट्रनसस्ट िस्ता अप्र्ाल्मोलोिी टेक्िोलोम्िष्ट,  

(५) इन्डोस्कोवपक स्टडी प्रोनसिर टेक्िोलोम्िष्ट, मेनडकल इन्फरमेसि एण्ड टेक्िोलोिी सेक्सि 
टेक्िोलोम्िष्ट (हम्स्पटल इन्फरमेसि नसस्टम),  

(६) हाइम्िि एण्ड सेनिटेशि र 



 

14 
 

(७) िेपाली सेिाबाट स्िीकृत िएका स्िास््य सेिासाँग सभबम्न्ित अन्य टे्रड । 
 

      अिसूुची–२ 

(नियम ४ साँग सभबम्न्ित) 
सैनिक प्राविनिक सेिामा रहिे पदहरु 

 

य.सं. 

सैनिक प्राविनिक सेिा अन्तगथतका समूह र त्यस अन्तगथत रहिे पदहरु 

(क) सैनिक 
स्िास््य समूह 

(ख) सैनिक इम्न्िनियररङ्ग समूह 

(ग) पश ु विकास 
तर्ा पश ु स्िास््य 
समूह 

(घ) अन्य 
प्राविनिक समूह 

१. अमल्दार 

(क) अमल्दार 

 

अमल्दार अमल्दार 

(ख)अमल्दार   (आरमोरर, 
अमाथमेन्ट र इन्स्टुमेन्ट 
मेकानिक्स) 

(ग) अमल्दार (रेनडयो, िेवहकल 
र ििरल मेकानिक्स) 

२. हदु्दा हदु्दा हदु्दा हदु्दा 

३. िमदार 

(क) िमदार 

िमदार िमदार 

(ख) िमदार (रेनडयो, िेवहकल 
र ििरल मेकानिक्स) 

(ग) िमदार (आरमोरर, 
अमाथमेन्ट र इन्स्ुमेन्ट 
मेकानिक्स) 

४. सबेुदार 

(क) सबेुदार 

सबेुदार सबेुदार (ख) सबेुदार ड्राफ्टमेि  

(ग) सबेुदार ओिरनसयर 

५. उपसेिािी उपसेिािी उपसेिािी उपसेिािी 
६. सहसेिािी सहसेिािी सहसेिािी सहसेिािी 
७. सेिािी सेिािी सेिािी सेिािी 
८. प्रमखु सेिािी प्रमखु सेिािी प्रमखु सेिािी प्रमखु सेिािी 
९. महासेिािी महासेिािी महासेिािी महासेिािी 
१०. सहायक रर्ी सहायक रर्ी - - 
११. उपरर्ी उपरर्ी - - 

 द्रष्टव्यः (१) सैनिक इम्न्िनियररङ्ग समहू अन्तगथत यम सङ्ख्या १ को खण्ड (ख) र (ग) बमोम्िम रहि े
अमल्दार (आरमोरर, आमाथमेन्ट र इन्स्ुमेन्ट मेकानिक्स), अमल्दार (रेनडयो, िेवहकल र ििरल मेकानिक्स), 
यम सङ्ख्या ३ को खण्ड (ख) र (ग) बमोम्िम रहिे िमदार (रेनडयो, िेवहकल र ििरल मेकानिक्स) र 
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प्रा.िमदार (आरमोरर, आमाथमेन्ट र इन्स्ुमेन्ट मेकानिक्स) पद सो समूहको ममथत तर्ा सभिार उपसमूहमा 
मार रहिेछ । 

(२) सैनिक इम्न्िनियररङ्ग समूह अन्तगथत यम सङ्ख्या ४ को खण्ड (ख) बमोम्िम रहिे सबेुदार 
ड्राफ्टमेि पद सो समूहको नसनिल तर्ा आवकथ टेक्चर उपसमूहमा मार र खण्ड (ग) बमोम्िम 
रहिे सबेुदार ओिरनसयर पद सो समूहको नसनिल तर्ा आवकथ टेक्चर उपसमूह र सिे उपसमूहमा 
मार रहिेछ।  
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अिसूुची–३ 

(नियम ५ को उपनियम (१) साँग सभबम्न्ित) 
सैनिक प्राविनिक सेिामा रहिे पदहरुको पदपूनतथको प्रनतशत सभबन्िी व्यिस्र्ा 

(क) सैनिक स्िास््य समूह अन्तगथतका पदको पदपूनतथ 
 

य.सं. पद 

खलुा प्रनतयोनगताद्वारा बढुिाद्वारा आन्तररक प्रनतयोनगताद्वारा 

मेनडकल 
उपसमूह 

डेन्टल 
उपसमूह 

िनसथङ 
उपसमूह 

विविि 
मेनडकल 
टे्रड 

उपसमूह 

मेनडकल 
उपसमूह 

डेन्टल 
उपसमूह 

िनसथङ 
उपसमूह 

विविि 
मेनडकल 
टे्रड 

उपसमूह 

मेनडकल 
उपसमूह 

डेन्टल 
उप 

समूह 

िनसथङ 
उप 

समूह 

विविि 
मेनडकल 
टे्रड उप 

समूह 

१. अमल्दार ६०% ६०%   - -   ४०% ४०%   

२. हदु्दा 
 

- -   १००% १००%   - -   

३. िमदार 

 
- -   १००% १००%   - -   

४. सबेुदार 

 
- - १००% ७०% १००% १००% - - - - - ३०% 

५. 
उप 

सेिािी 
 

१००% १००% ७०% ७०% - - - - - - ३०% ३०% 
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(ख) सैनिक इम्न्िनियररङ्ग समूह अन्तगतथका पदको पदपूनतथ  

य.सं. पद 

खलुा प्रनतयोनगताद्वारा बढुिाद्वारा आन्तररक प्रनतयोनगताद्वारा 

उत्पादि 
उपसमूह 

ममथत 
तर्ा 
सभिार 
उपसमूह 

नसनिल तर्ा 
आवकथ टेक्चर 
उपसमूह 

सूचिा 
प्रविनि 
उपसमूह 

सिे 
उपसमूह 

उत्पादि 
उपसमूह 

ममथत तर्ा 
सभिार 
उपसमूह 

नसनिल 
तर्ा 

आवकथ टे
क्चर 

उपसमूह 

सूचिा 
प्रविनि 
उपसमूह 

सिे 
उपसमूह 

उत्पादि 
उपसमूह 

ममथत 
तर्ा 
सभिार 
उपसमूह 

नसनिल 
तर्ा 

आवकथ टेक्च
र 

उपसमूह 

सूचिा 
प्रविनि 
उपसमूह 

सिे 
उपसमूह 

१. 

अमल्दार 70%  ६0% ८0% 70% -  - - - ३0% - ४0% २0% ३0% 
अमल्दार 
(आरमोरर, 
अमाथमेन्ट, 
र 
इन्स्ुमेन्ट 
मेकानिक्स) 

 ३0%     -     70%    

अमल्दार 
(रेनडयो, 
िेवहकल र 
ििरल 
मेकानिक्स) 

 70%     -     ३0%    

२. हदु्दा - - - - - १०0% १०0% १०0% १०0% १०0% - - - - - 

३. 

िमदार –  – २५% – १००%  १००% ७५% १००% –  – – – 

िमदार 
(रेनडयो, 
िेवहकल र 
ििरल 
मेकानिक्स) 

 ३०%     ७०%     -    

िमदार 
(आरमोरर, 
अमाथमेन्ट, 
र 
इन्स्ुमेन्ट 
मेकानिक्स) 

 -     १००%     -    

४. 
सबेुदार - - - - - १०0% १०0% १०0% १०0% १०0% - - - - - 
सबेुदार   ९०%  ९०%   –  –   १०%  १०% 
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ड्राफ्टमेि 
सबेुदार 
ओिरनसयर 

५. उप सेिािी ७०% ७५% ७०% ८०% ७०% – – – – – ३०% २५% ३०% २०% ३०% 

 

 

(ग) पश ुविकास तर्ा पश ुस्िास््य समूह अन्तगतथका पदको पदपूनतथ 
य.सं. पद खलुा प्रनतयोनगताद्वारा बढुिाद्वारा आन्तररक प्रनतयोनगताद्वारा 
१ अमल्दार ६०% – ४०% 

२ हदु्दा – १००% – 

३ िमदार – १००% – 

४ सबेुदार – १००% – 

५ उप सेिािी १००% – – 

 

(घ) अन्य प्राविनिक समूह अन्तगतथका पदको पदपूनतथ 

य.सं. 
पद 

िाम 

खलुा प्रनतयोनगताद्वारा बढुिाद्वारा आन्तररक प्रनतयोनगताद्वारा 

िि
सभ

पक
थ त

र्ा
 

मि
ोिै
ज्ञा
निक

 
उप

समू
ह 

सैन
िक

 ब्
या
ण्ड

 
उप

समू
ह 

अस
िा
ि 

खा
िा
 

उप
समू

ह 
एभ

यनु
िश

ि 
क
ाय
थ 

उप
समू

ह 

प्य
ारा
च्य

टु 
फ
ोल्ड

र 
तर्

ा म
मथत

 उ
पस

मूह
 

ला
इब्र

री 
उप

समू
ह 

िि
सभ

पक
थ त

र्ा
 

मि
ोिै
ज्ञा
निक

 
उप

समू
ह 

सैन
िक

 ब्
या
ण्ड

 
उप

समू
ह 

अस
िा
ि 

खा
िा
 

उप
समू

ह 
एभ

यनु
िश

ि 
क
ाय
थ 

उप
समू

ह 
प्य
ारा
च्य

टु 
फ
ोल्ड

र 
तर्

ा म
मथत

 उ
पस

मूह
 

ला
इब्र

री 
उप

समू
ह 

िि
सभ

पक
थ त

र्ा
 

मि
ोिै
ज्ञा
निक

 
उप

समू
ह 

सैन
िक

 ब्
या
ण्ड

 
उप

समू
ह 

अस
िा
ि 

खा
िा
 

उप
समू

ह 
एभ

यनु
िश

ि 
क
ाय
थ 

उप
समू

ह 

प्य
ारा
च्य

टु 
फ
ोल्ड

र 
तर्

ा म
मथत

 उ
पस

मूह
 

ला
इब्र

री 
उप

समू
ह 

१ 
अम
ल्दार 

२०% ७०% ३०% – 

पु
रु
ष 

मवह
ला 

 
७०% – – – – 

 
१०% 

३०
% 

७०% 
१००
% 

परुुष 
मवह
ला 

 

– ६०
% 

१०
०% 

४०
% 

२ हदु्दा – – – – – 
 

१००% 
१००
% 

१००
% 

१००
% 

१००
%  

– – – – – 
 

३ 
िमदा
र 

२५% – – – – 
 

७५% 
१००
% 

१००
% 

१००
% 

१००
%  

– – – – – 
 

४ 
सबेुदा
र 

– – – – – 
 

१००% 
१००
% 

१००
% 

१००
% 

१००
%  

– – – – – 
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५ 
उप 
सेिािी 

७०% ३०% – 
 

– 

१
०
०
% 

– – – 
 

– – ३०% 
७०
% 

१००
%  

१००% 
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अिसूुची–४ 

(नियम ७ को उपनियम (१) साँग सभबम्न्ित) 
सैनिक प्राविनिक सेिाको विनिन्न पदको खलुा तर्ा आन्तररक प्रनतयोनगतामा उभमेदिार हिुको लानग 

आिश्यक पिे न्यूितम शैम्िक योग्यता  

(क) सैनिक स्िास््य समूह 

 १.मेनडकल उपसमूह 

 

पद 

 

न्यूितम शैम्िक योग्यता 

खलुा प्रनतयोनगता आन्तररक प्रनतयोनगता 

अमल्दार 

एस.एल.सी. िा सो सरह उत्तीणथ गरी नस.एम.ए. तालीम िा 
हेल्र् अनसस्टेन्ट उत्तीणथ गरेको िा मेनडकल सभबन्िी सो 
सरह मान्यता प्राप्त गरेको र िेपाल स्िास््य व्यािसावयक 
पररषद् मा दताथ िएको । 

एस.एल.सी. िा सो सरह िा आमी 
फष्ट क्लास उत्तीणथ गरी िनसथङ्ग 
अनसस्टेन्ट ग्रडे तीि तालीम उत्तीणथ 
गरेको । 

उपसेिािी 

एस.एल.सी. िा सो सरह र बायोलोिीमा दश िोड दईु 
उत्तीणथ गरी कभतीमा एम.नब.नब.एस. उत्तीणथ गरी एक िषे 
इन्टिथनसप गरेको र िेपाल मेनडकल काउम्न्सलमा दताथ 
िएको । 

- 

 

२. डेन्टल उपसमूह 

पद 

 

न्यूितम शैम्िक योग्यता 
 

खलुा प्रनतयोनगता आन्तररक प्रनतयोनगता 

अमल्दार 

एस.एल.सी. िा सो सरह उत्तीणथ गरी 
कभतीमा दईु िषथ डेन्टल हाइिेनिष्ट िा सो 
सरह डेन्टल सभबन्िी मान्यता प्राप्त तालीम 
उत्तीणथ गरेको र िेपाल स्िास््य व्यिसायी 
पररषद् मा दताथ िएको । 

एस.एल.सी. िा  सो सरह िा आमी फष्ट क्लास 
उत्तीणथ गरी िनसथङ्ग अनसस्टेन्ट ग्रडे तीि तालीम 
उत्तीणथ    गरेको । 

उपसेिािी 

एस.एल.सी.िा सो सरह र बायोलोिीमा 
दश िोड दईु उत्तीणथ गरी कभतीमा 
नब.नड.एस. उत्तीणथ गरी एक िषे इन्टिथनसप 
गरेको र िेपाल मेनडकल काउम्न्सलमा 
दताथ िएको । 
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३. िनसथङ उपसमूह 
 

पद 

 

न्यूितम शैम्िक योग्यता 

खलुा प्रनतयोनगता आन्तररक प्रनतयोनगता 

सबेुदार 
िनसथङ्ग विषयमा प्रिीणता प्रमाणपर तह िा सो सरह उत्तीणथ 
गरी िेपाल िनसथङ्ग काउम्न्सलमा दताथ िएको । 

– 

उपसेिािी 

िनसथङ्ग विषयमा कभतीमा स्िातक (नब.एि. िा ब्याचलर 
इि िनसथङ्ग साइन्स िा नब.एस.नस. िनसथङ्ग) उत्तीणथ गरी 
िेपाल िनसथङ्ग काउम्न्सलमा दताथ िएको । 

(क)िनसथङ विषयमा प्रिीणता प्रमाणपर 
तह िा सो सरह उत्तीणथ  गरी िेपाल 
िनसथङ्ग काउम्न्सलमा दताथ िएको र 

(ख) प्राविनिक सिेुदार (सैनिक 
उपचाररका) पदमा दश िषथ कायमी 
सेिा पूरा िएको । 

 

४. विविि मेनडकल टे्रड उपसमूह 

पद 
न्यूितम शैम्िक योग्यता 

खलुा प्रनतयोनगता आन्तररक प्रनतयोनगता 

सबेुदार 

एस.एल.सी.िा सो सरह उत्तीणथ गरी स्िास््य सभबन्िी 
प्रविणता प्रमाण पर तह (एच.ए., ल्याब, टेक्िोलोिी, 
रेनडयोग्राफी, वफम्ियोरे्रापी, अप्टोमेट्री, फामेसी) उत्तीणथ 
गरी सभबम्न्ित काउम्न्सलमा दताथ िएको । 

 

 

(क) एस.एल.सी.िा सो सरह िा आमी 
फष्ट क्लास उत्तीणथ गरी वििागीय 
एडिान्स िा नस.एम.ए./ प्रविणता 
प्रमाण पर तह (एच.ए., ल्याब, 
टेक्िोलोिी, रेनडयोग्राफी, 
वफम्ियोरे्रापी, अप्टोमेट्री, फामेसी) 
उत्तीणथ गरेको र 

(ख) कायमी सेिा दईु िषथ िएको । 

उपसेिािी विविि मेनडकल टे्रडमा स्िातक तह उत्तीणथ गरी 
सभबम्न्ित काउम्न्सलमा दताथ िएको । 

(क) एस.एल.सी.िा सो सरह िा आमी 
फष्ट क्लास उत्तीणथ गरी िनसथङ्ग ग्रडे 
एक िा वििागीय एड्िान्स िा 
प्राविनिक म्शिा तर्ा व्यािसावयक 
तालीम पररषद्  िा सो पररषद् बाट 
मान्यता प्राप्त म्शिण संस्र्ाबाट 
टेम्क्िकल एस.एल.सी.िा सो सरह 
उत्तीणथ    गरेको, 

(ख) पददक पदमा कभतीमा दश िषथ 
सेिा अिनि पूरा गरेको प्राविनिक 
सबेुदार हिुपुिे, 

(ग)खलुा प्रनतयोनगताबाट प्राविनिक 
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सिेुदार िएकाको हकमा कायमी 
सेिा दश िषथ पूरा िएको हिुपुिे। 

(ख) सैनिक इम्न्िनियररङ्ग समूह 

१. उत्पादि उपसमूह 

पद 
न्यूितम शैम्िक योग्यता 

खलुा प्रनतयोनगता आन्तररक प्रनतयोनगता 

अमल्दार 

मेकानिकल तफथ  

एस.एल.सी. िा सो सरह उत्तीणथ गरी 
िेपाली सेिाले  तोकेको तालीम िा विज्ञािमा 
दश िोड दईु िा सो सरह उत्तीणथ गरेको िा 
टेम्क्िकल एस.एल.सी.िा  सो सरह उत्तीणथ 
गरेको । 

एस.एल.सी.िा सो सरह 
उत्तीणथ गरी सभबम्न्ित 
टे्रडमा ग्रडे तीि तालीम 
उत्तीणथ गरेको । 

इलेम्क्ट्रनसयि तफथ  

एस.एल.सी. िा सो सरह उत्तीणथ गरी 
इलेम्क्ट्रकल विषयमा कभतीमा एक िषे 
तालीम उत्तीणथ गरेको िा विज्ञाि विषयमा 
दश िोड दईु िा सो सरह उत्तीणथ गरेको 
िा टेम्क्िकल एस.एल.सी. उत्तीणथ     
गरेको । 

एस.एल.सी. िा सो सरह 
उत्तीणथ गरी सभबम्न्ित 
टे्रडमा ग्रडे तीि तालीम 
उत्तीणथ गरेको । 

प्लभबरतफथ  

एस.एल.सी. िा सो सरह उत्तीणथ गरी 
इलेम्क्ट्रकल विषयमा कभतीमा एक िषे 
तालीम उत्तीणथ गरेको िा विज्ञाि विषयमा 
दश िोड दईु िा सो सरह उत्तीणथ गरेको िा 
टेम्क्िकल एस.एल.सी. उत्तीणथ गरेको । 

एस.एल.सी. िा सो सरह 
उत्तीणथ गरी सभबम्न्ित 
टे्रडमा ग्रडे तीि तालीम 
उत्तीणथ गरेको । 

म्शल्पकार/लोहार/मूनतथकार 
तफथ  

आठ किा उत्तीणथ गरी सभबम्न्ित विषयमा 
एक िषे तालीम उत्तीणथ गरेको । 

आठ किा उत्तीणथ गरी 
सभबम्न्ित टे्रडमा ग्रडे तीि 

तालीम उत्तीणथ गरेको । 

उप सेिािी 
 

मेकानिकल, इलेम्क्ट्रकल, इलेक्ट्रोनिक्स 
मेटलम्िथकल, केनमकल, टेक्सटायल, 

इन्डवियलमध्ये कुिै विषयमा स्िातक तह 
(नब.इ. िा नब.टेक.) िा सो सरह उत्तीणथ 
गरी िेपाल इम्न्िनियररङ्ग काउम्न्सलमा दताथ 
िएको िा रसायिशास्त्रमा स्िातकोत्तर 
(एम.एस्सी.) उत्तीणथ  गरेको । 

मेकानिकल, इलेम्क्ट्रकल, 

इलेक्ट्रोनिक्स 
मेटलम्िथकल, केनमकल, 

टेक्सटायल, इन्डवियल 

विषयमा प्रिीणता 
प्रमाणपर तह िा 
रसायिशास्त्रमा स्िातक 
(बी.एस्सी.) िा सो सरह 
उत्तीणथ    गरेको । 

पददक पदमा कभतीमा दश 
िषथ सेिा अिनि पूरा 
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गरेको प्राविनिक सबेुदार 
हिुपुिे । 

२.ममथत तर्ा सभिार उपसमूह 

पद 
न्यूितम शैम्िक योग्यता 

खलुा प्रनतयोनगता आन्तररक प्रनतयोनगता 

अमल्दार 

आरमोरर र 
आमाथमेन्ट  तफथ  

एस.एल.सी.िा टेम्क्िकल 

एस.एल.सी.उत्तीणथ गरी ििरल मेकानिक्स 
िा मेनसि वफटर टे्रड सभबन्िी एक िषे 

तालीम उत्तीणथ    गरेको । 

एस.एल.सी.िा आमी फष्ट क्लास उत्तीणथ 
गरी प्राविनिक आिार तालीम ग्रडे चार 
िा सभबम्न्ित टे्रडको ग्रडे चार र तीि 
तालीम उत्तीणथ गरेको । 

इन्स्ुमेन्ट 
मेकानिक्स  तफथ  

एस.एल.सी.िा टेम्क्िकल 

एस.एल.सी.उत्तीणथ गरी अम्प्टकल 
उपकरण सभबन्िी िा इलेक्ट्रोनिक्स 
नबषयमा एक िषे तालीम उत्तीणथ   गरेको 
। 

एस.एल.सी.िा आमी फष्ट क्लास उत्तीणथ 
गरी प्राविनिक आिार तालीम ग्रडे चार 
िा सभबम्न्ित टे्रडको ग्रडे चार र तीि 
तालीम उत्तीणथ गरेको । 

रेनडयो  तफथ  

एस.एल.सी.िा टेम्क्िकल 

एस.एल.सी.उत्तीणथ गरी इलेक्ट्रोनिक्स टे्रड 
सभबन्िी एक िषे तालीम उत्तीणथ गरेको 
। 

एस.एल.सी.िा आमी फष्ट क्लास उत्तीणथ 
गरी प्राविनिक आिार तालीम ग्रडे चार 
िा सभबम्न्ित टे्रडको ग्रडे चार र तीि 
तालीम उत्तीणथ गरेको । 

िेवहकल्स तफथ  

एस.एल.सी.िा टेम्क्िकल 

एस.एल.सी.उत्तीणथ गरी अटोमोिाइल 
(िेवहकल) टे्रड सभबन्िी एक िषे तालीम 

उत्तीणथ गरेको । 

एस.एल.सी.िा आमी फष्ट क्लास उत्तीणथ 
गरी प्राविनिक आिार तालीम ग्रडे चार 
िा सभबम्न्ित टे्रडको ग्रडे चार र तीि 
तालीम उत्तीणथ गरेको । 

ििरल 
मेकानिक्स तफथ  

एस.एल.सी.िा टेम्क्िकल 
एस.एल.सी.उत्तीणथ गरी ििरल मेकानिक्स 
िा मेकानिकल टे्रड सभबन्िी एक िषे 
तालीम उत्तीणथ गरेको । 

एस.एल.सी.िा आमी फष्ट क्लास उत्तीणथ 
गरी प्राविनिक आिार तालीम ग्रडे चार 
िा सभबम्न्ित टे्रडको ग्रडे चार र तीि 
तालीम उत्तीणथ गरेको । 

िमदार 

रेनडयो र 
िेवहकल  

(अटोमोिाइल) 
तफथ  

एस.एल.सी.िा सो सरह उत्तीणथ गरेको िा 
सभबम्न्ित टे्रडमा तीि िषे नडप्लोमा 
उत्तीणथ   गरेको । 

एस.एल.सी.िा सो सरह उत्तीणथ गरी 
आमी फष्ट क्लास उत्तीणथ गरेको िा 
सभबम्न्ित टे्रडमा ग्रडे एक तालीम 
गरेको िा सभबम्न्ित टे्रडमा एक बषे 

नडप्लोमा उत्तीणथ गरेको । 

आरमोरर, 

इन्स्ुमेन्ट र 
आमाथमेन्ट तफथ  

– 
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ििरल 
मेकानिक्स तफथ  

एस.एल.सी.िा सो सरह िा टेम्क्िकल 
एस.एल.सी.उत्तीणथ गरेको िा ििरल 
मेकानिक्स िा मेकानिकल टे्रडमा मान्यता 
प्राप्त म्शिण संस्र्ाबाट तीि िषे नडप्लोमा 
उत्तीणथ गरेको । 

 

उप सेिािी 

मेकानिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेम्क्ट्रकल 
एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड 

कभयनुिकेशि, बायोमेनडकल, अटोमोबाइल 
मध्ये एक विषयमा स्िातक तह (नब.इ. 
िा नब.टेक.) िा सो सरह उत्तीणथ गरी 
िेपाल इम्न्िनियररङ्ग काउम्न्सलमा दताथ 
िएको । 

(क) मेकानिकल िा अटोमोबाइल िा 
इलेम्क्ट्रकल िा इलेक्ट्रोनिक्स िा 
इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कभयनुिकेसि िा 
ििरल मेकानिक्स विषयमा प्रिीणता 
प्रमाणपर तह िा सो सरह उत्तीणथ 
गरेको र टेम्क्िकल सपुरिाइिर 
तालीम उत्तीणथ गरेको, िा 

(ख) कभतीमा एस.एल.सी.िा आमी 
फष्ट क्लास उत्तीणथ गरी सभबम्न्ित 

टे्रडमा कभतीमा एक िषे नडप्लोमा 
उत्तीणथ गरेको र टेम्क्िकल 
सपुरिाइिर तालीम उत्तीणथ गरेको 
। 

(ग) पददक पदमा कभतीमा दश िषथ 
सेिा अिनि पूरा गरेको प्राविनिक 
सबेुदार हिुपुिे । 
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३. नसनिल तर्ा आवकथ टेक्चर उपसमूह 
 

पद 

 

 

 

न्यूितम शैम्िक योग्यता 
 

खलुा प्रनतयोनगता आन्तररक प्रनतयोनगता 

अमल्दार 

 

 

 

 

 

 

 

एस.एल.सी.िा सो सरह उत्तीणथ 
गरी िेपाली सेिाले तोकेको 
तालीम उत्तीणथ गरेको । 

आठ किा िा आमी सेकेण्ड 
क्लास उत्तीणथ गरी सभबम्न्ित 
टे्रडको ग्रडे तीि तालीम उत्तीणथ 
गरेको । 

डकमी तफथ  

एस.एल.सी. िा सो सरह उत्तीणथ 
गरी बकृनलयर (डकमी) सभबन्िी 
विषयमा तह एक उत्तीणथ 
गरेको। 

आठ किा िा आमी सेकेण्ड 
क्लास उत्तीणथ गरी सभबम्न्ित 
टे्रडको ग्रडे तीि तालीम उत्तीणथ 
गरेको । 

नसकमी तफथ  
एस.एल.सी. िा सो सरह उत्तीणथ 
गरी कापेन्टर सभबन्िी विषयमा 
तह एक उत्तीणथ गरेको । 

आठ किा िा आमी सेकेण्ड 
क्लास उत्तीणथ गरी सभबम्न्ित 
टे्रडको ग्रडे तीि तालीम उत्तीणथ 
गरेको । 

बज्रकमी तफथ  
एस.एल.सी.िा सो सरह उत्तीणथ 
गरी बज्रकमी सभबन्िी विषयमा 
तह एक उत्तीणथ गरेको । 

आठ किा िा आमी सेकेण्ड 
क्लास उत्तीणथ गरी सभबम्न्ित 
टे्रडको ग्रडे तीि तालीम उत्तीणथ 
गरेको । 

पेन्टरतफथ  
एस.एल.सी.िा सो सरह उत्तीणथ 
गरी पेन्टर सभबन्िी विषयमा तह 
एक उत्तीणथ गरेको । 

आठ किा िा आमी सेकेण्ड 
क्लास उत्तीणथ गरी सभबम्न्ित 
टे्रडको ग्रडे तीि तालीम उत्तीणथ 
गरेको । 

िैल्डरतफथ  

एस.एल.सी.िा सो सरह उत्तीणथ 
गरी िैल्डर सभबन्िी विषयमा तह 
एक उत्तीणथ गरेको । 

 

 

आठ किा िा आमी सेकेण्ड 
क्लास उत्तीणथ गरी सभबम्न्ित 
टे्रडको ग्रडे तीि तालीम उत्तीणथ 
गरेको । 

डोिर अपरेटर, येि 

अपरेटर, लोडर 
अपरेटर, ग्रडेर अपरेटर, 

कभप्रसेर अपरेटर र 
रोलर अपरेटर 

एस.एल.सी.िा सो सरह उत्तीणथ 
गरी सभबम्न्ित हेिी इक्िीप्मेन्ट 
विषयमा तह एक उत्तीणथ गरेको र 
सभबम्न्ित हेिी इक्िीप्मेन्टको 
सिारी चालक अिमुनत पर    
नलएको । 

आठ किा िा आमी सेकेण्ड 
क्लास उत्तीणथ गरी हेिी 
इक्िीप्मेन्ट टे्रडमा ग्रडे तीि 
तालीम उत्तीणथ गरेको र 
सभबम्न्ित हेिी इक्िीप्मेन्टको 
सिारी चालक अिमुनत पर   
नलएको । 
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सबेुदार (ओिरनसयर/ड्राफ्टमेि) 

नसनिल इम्न्िनियररङ्ग िा 
आवकथ टेक्चर इम्न्िनियररङ्गमा 
प्रिीणता प्रमाणपर तह िा सो 
सरह उत्तीणथ गरेको । 

नसनिल इम्न्िनियररङ्ग िा 
आवकथ टेक्चर इम्न्िनियररङ्गमा 
प्रिीणता प्रमाणपर तह िा सो 
सरह उत्तीणथ गरेको । 

उप सेिािी 

नसनिल इम्न्िनियररङ्ग िा 
आवकथ टेक्चरल इम्न्िनियररङ्ग िा 
हाइड्रोलोम्िकल इम्न्िनियररङ्ग 
विषयमा स्िातक तह (नब.इ. िा 
नब.टेक.) िा सो सरह उत्तीणथ 
गरी िेपाल इम्न्िनियररङ्ग 
काउम्न्सलमा दताथ िएको । 

(क) नसनिल इम्न्िनियररङ्ग िा 
आवकथ टेक्चर इम्न्िनियररङ्गमा 
प्रिीणता प्रमाणपर तह िा 
सो सरह उत्तीणथ गरेको । 

(ख) पददक पदमा कभतीमा दश 
िषथ सेिा अिनि पूरा गरेको 
प्राविनिक सबेुदार हिुपुिे । 

 

४. सूचिा प्रविनि उपसमूह 

पद 

 

 

 

न्यूितम शैम्िक योग्यता 
 

खलुा प्रनतयोनगता आन्तररक प्रनतयोनगता 

अमल्दार 
कभप्यटुर 
तफथ  

एस.एल.सी. िा  सो सरह उत्तीणथ गरी तीि 
मवहिाको कभप्यटुर आिार तालीम उत्तीणथ गरी 
डेस्कटप पम्ब्लनसङ्ग िा ग्रावफक्स नडिाइनिङ्ग िा 
हाडथिेयर मेम्न्टिेन्स िा िेटिवकथ ङ्ग  िा डाटाबेस 
सभबन्िी कुिै एक विषयमा कभतीमा तीि 
मवहिाको विशेष तालीम उत्तीणथ गरेको । 

सैन्य आिार तालीम, एस.एल.सी.िा  
सो सरह उत्तीणथ, मान्यता प्राप्त म्शिण 

संस्र्ाबाट तीि मवहिाको कभप्यटुर 
आिार तालीम उत्तीणथ गरी डेस्कटप 

पम्ब्लनसङ्ग िा ग्रावफक्स नडिाइनिङ्ग िा 
हाडथिेयर मेम्न्टिने्स िा िेटिवकथ ङ्ग िा 
डाटाबेससभबन्िी कुिै एक विषयमा 
कभतीमा तीि मवहिाको विशेष 
तालीम उत्तीणथ गरेको । 

िमदार 

कभप्यटुर, ईलेक्ट्रोनिक, ईलेम्क्ट्रकल िा 
आईवटमध्ये कुिै एक विषयमा दश िोड दईु िा 
सो सरह उत्तीणथ गरेको िा प्रिीणता प्रमाणपर 
तहमा कभप्यटुर विषय नलई कभप्यटुर हाडथिेयर 
िा सफ्टफेयर नडप्लोमा सभबन्िी कभतीमा छ 
मवहिाको तालीम उत्तीणथ गरेको । 

 

उप सेिािी 
नब.ई  (आई.वट), नब.ई.कभप्यटुर, नब.टेक.कभप्यटुर 
िा  सो सरह उत्तीणथ गरी िेपाल इम्न्िनियररङ्ग 
काउम्न्सलमा दताथ िएको । 

(क) प्रिीणता प्रमाणपर तह िा सो 
सरह उत्तीणथ गरी कभप्यटुर 
प्रविनि सभबन्िी कभतीमा एक 

िषथको हाडथिेयर िा सफ्टिेयरमा 
नडप्लोमा उत्तीणथ गरेको । 

(ख)पददक पदमा कभतीमा दश िषथ 
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सेिा अिनि पूरा गरेको प्राविनिक 
सबेुदार हिुपुिे । 

५. सिे उपसमूह 

 

पद 

 

न्यूितम शैम्िक योग्यता 
 

खलुा प्रनतयोनगता आन्तररक प्रनतयोनगता 

अमल्दार 

एस.एल.सी.िा सो सरह उत्तीणथ गरी  अनमि तालीम 
उत्तीणथ गरेको । 

आठ किा िा आमी सेकेण्ड क्लास 

उत्तीणथ गरी सिे ग्रडे तीि तालीम उत्तीणथ 
गरेको । 

सबेुदार 
(ओिरनसयर) 

नडप्लोमा इि म्ियोभयावट्रक इम्न्िनियररङ्ग उत्तीणथ गरेको 
िा प्रिीणता प्रमाणपर तह िा सो सरह उत्तीणथ गरी 
कभतीमा एक िषथको िनुियर िापी तालीम उत्तीणथ 
गरेको । 

एस.एल.सी.िा सो सरह िा आमी फष्ट 

क्लास उत्तीणथ गरी िनुियर िापी तालीम 
िा सिे फष्ट ग्रडे तालीम उत्तीणथ  
गरेको। 

उप सेिािी 

म्ियोभयावट्रक इम्न्िनियररङ्ग िा सिे इम्न्िनियररङ्गमा 
स्िातक िा सो सरह उत्तीणथ गरी िेपाल इम्न्िनियररङ्ग 
काउम्न्सलमा दताथ  िएको । 

(क) प्रिीणता प्रमाणपर तह िा सो सरह 
उत्तीणथ गरी िनुियर िापी तालीम िा 
सिे ग्रडे एक तालीम उत्तीणथ 
गरेको। 

(ख) पददक पदमा कभतीमा दश िषथ 
सेिा अिनि पूरा गरेको प्राविनिक 
सबेुदार हिुपुिे । 

(ग) पश ुविकास तर्ा पश ुस्िास््य समूह 

पद 

 

न्यूितम शैम्िक योग्यता 
खलुा प्रनतयोनगता आन्तररक प्रनतयोनगता 

अमल्दार 
एस.एल.सी.िा सो सरह उत्तीणथ गरी िेटेररिरी िे.वट.ए. 
तालीम (पन्र देम्ख अठार मवहिा) उत्तीणथ गरेको । 

एस.एल.सी.िा सो सरह िा आमी फष्ट 

क्लास उत्तीणथ गरी िा िेटेररिरी िा िेट् 
फष्ट एड एण्ड एनिमल हाइम्िि “ग” र 
“ख” शे्रणी उत्तीणथ गरेको । 

उप 
सेिािी 

ब्याचलर अफ िेटररेिरी साइन्स एण्ड एनिमल हस्िेन्ड्री 
(नब.नि.एस्सी एण्ड ए.एच) िा डाक्टर अफ िेटेररिरी 
मेनडनसि उत्तीणथ गरी िेपाल िेटेररिरी काउम्न्सलमा दताथ 
िएको । 

– 
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(घ)   अन्य प्राविनिक समूहः 
 १. ििसभपकथ  तर्ा मिोिैज्ञानिक उपसमूह  

 

पद 

 

 

 

न्यूितम शैम्िक योग्यता 
खलुा प्रनतयोनगता आन्तररक प्रनतयोनगता 

अमल्दार 

 

 

 

फोटोग्राफ 
तफथ  

एस.एल.सी. िा सो सरह उत्तीणथ गरी 
सभबम्न्ित विषयमा कभतीमा तीि मवहिाको 
तालीम उत्तीणथ गरेको र मान्यता प्राप्त 
म्शिण संस्र्ाबाट कभतीमा तीि मवहिाको 
कभप्यटुर आिार तालीम उत्तीणथ गरेको । 

एस.एल.सी. िा सो सरह उत्तीणथ गरी 
सैन्य िा प्राविनिक आिार तालीम 
उत्तीणथ गरेको, सभबम्न्ित विषयमा 
कभतीमा तीि मवहिाको तालीम पूरा 
गरेको िा सैनिक ििसभपकथ  
निदेशिालयद्वारा सञ् चानलत नमनडया 
आिारितू तालीम िा सो सरहको 
तालीम उत्तीणथ गरेको र कभतीमा तीि 
मवहिाको कभप्यटुर आिार तालीम 
उत्तीणथ   गरेको । 

सभपादि 
तफथ  

एस.एल.सी.िा सो सरह उत्तीणथ गरी 
कभप्यटुर सफ्टिेयर सभबन्िी कभतीमा तीि 

मवहिाको तालीम उत्तीणथ गरेको र िि 
नलनियर निनडयो इनडवटगं र ग्रावफक्स 

नडिाइनिगं  सभबन्िी कभतीमा तीि मवहिाको 
तालीम उत्तीणथ गरेको । 

एस.एल.सी.िा सो सरह उत्तीणथ गरी 
कभतीमा तीि मवहिाको कभप्यटुर 
आिार तालीम उत्तीणथ गरेको र मान्यता 
प्राप्त संस्र्ाबाट िि नलनियर निनडयो 
इनडवटगं र ग्रावफक्स नडिाइनिगं सभबन्िी 
कभतीमा तीि मवहिाको तालीम उत्तीणथ 
गरी सैन्य िा प्राविनिक आिार तालीम 
उत्तीणथ गरेको । 

प्रचारप्रसार 
तफथ  

एस.एल.सी. िा सो सरह उत्तीणथ गरी 
आिारितू परकाररता तालीम िा ध्िनि 
सभपादि र ग्रावफक्स नडिाइि सभबन्िी 
आिारितू तालीम उत्तीणथ गरेको र मान्यता 
प्राप्त म्शिण संस्र्ाबाट कभप्यटुर सफ्टिेयर 
सभबन्िी कभतीमा तीि मवहिाको तालीम 
उत्तीणथ गरेको । 

एस.एल.सी. िा सो सरह उत्तीणथ गरी 
कभतीमा तीि मवहिाको कभप्यटुर 
आिार तालीम उत्तीणथ गरेको र 
आिारितू परकाररता तालीम गरेको िा 
सैनिक ििसभपकथ  निदेशिालयद्वारा 
सञ् चानलत नमनडया आिारितू तालीम िा 
सो सरहको तालीम उत्तीणथ गरेको र 
मान्यता प्राप्त म्शिण संस्र्ाबाट 
कभप्यटुर सफ्टिेयर सभबन्िी कभतीमा 
तीि मवहिाको तालीम उत्तीणथ      
गरेको । 
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छापाखािा 
तफथ  

एस.एल.सी. िा सो सरह उत्तीणथ गरी 
सभबम्न्ित विषयमा कभतीमा तीि मवहिाको 
तालीम िा प्राविनिक म्शिा तर्ा 
व्यािसावयक तानलम पररषद् बाट मदु्रण 
प्रविनि सभबन्िी तह एकको सीप परीिा 
उत्तीणथ िा सभबम्न्ित विषयमा एक िषथको 
कायथ अििुि िएको र मान्यता प्राप्त म्शिण 
संस्र्ाबाट कभतीमा तीि मवहिाको कभप्यटुर 
आिार तालीम उत्तीणथ गरेको । 

एस.एल.सी. िा सो सरह उत्तीणथ गरी 
सैन्य िा प्राविनिक आिार तालीम 
उत्तीणथ गरेको र कभतीमा तीि 
मवहिाको कभप्यटुर आिार तालीम 
उत्तीणथ गरेको र कभतीमा एक िषथ 
अफसेट वप्रम्न्टङ प्रसेमा काम गरेको । 

िमदार 

 

 

 

फोटोग्राफ 
तफथ  

प्रिीणता प्रमाणपर तह िा सो सरह उत्तीणथ 
गरी सभबम्न्ित विषयमा कभतीमा छ 
मवहिाको एड्िान्स र नडप्लोमा उत्तीणथ गरी 
कभतीमा तीि मवहिाको कभप्यटुर आिार 
तालीम उत्तीणथ गरेको । 

 

सभपादि 
तफथ  

प्रिीणता प्रमाणपर तह िा सो सरह उत्तीणथ 
गरी कभप्यटुर सफ्टिेयर सभबन्िी कभतीमा 
छ मवहिाको तालीम उत्तीणथ गरेको र िि 
नलनियर निनडयो इनडवटगं र ग्रावफक्स 

नडिाइनिङ्ग  सभबन्िी कभतीमा तीि मवहिाको 
तालीम उत्तीणथ गरेको । 

 

प्रचारप्रसार 
तफथ  

प्रिीणता प्रमाणपर तह िा सो सरह उत्तीणथ 
गरी कभतीमा छ मवहिाको एड्िान्स, 

परकाररता तालीम िा रेनडयो कायथयम 

उत्पादि एिं उद् घोषण सभबन्िी एड्िान्स 
तालीम उत्तीणथ गरेको र कभप्यटुर 
सफ्टिेयर सभबन्िी कभतीमा तीि मवहिाको 
तालीम उत्तीणथ गरेको । 

 

 

छापाखािा 
तफथ  

प्रिीणता प्रमाणपर तह िा सो सरह उत्तीणथ 
गरी सभबम्न्ित विषयमा कभतीमा छ 
मवहिाको तालीम िा प्राविनिक म्शिा तर्ा 
व्यािसावयक तालीम पररषद् बाट मदु्रण 
व्यिस्र्ापि िा मदु्रण प्रविनि सभबन्िी तह 
दईुको सीप परीिा उत्तीणथ गरेको िा 
सभबम्न्ित विषयमा तीि िषथको कायथ 
अििुि िएको र मान्यता प्राप्त म्शिण 
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संस्र्ाबाट कभप्यटुर आिार तालीम उत्तीणथ 
गरेको । 

उप सेिािी सभबम्न्ित विषयमा स्िातक गरेको । 

(क) प्रिीणता प्रमाणपर तह िा सो 
सरह उत्तीणथ गरेको । 

(ख) पददक पदमा कभतीमा दश िषथ 
सेिा अिनि पूरा गरेको प्राविनिक 
सबेुदार हिुपुिे । 

 

२. सैनिक ब्याण्ड उपसमूह 

पद 
न्यूितम शैम्िक योग्यता 

खलुा प्रनतयोनगता आन्तररक प्रनतयोनगता 

अमल्दार 

एस.एल.सी. िा सो सरह उत्तीणथ गरी अकेिा समूह 
(नगटार, वक बोडथ, िायोनलि, चेलो, ट्रभपेट, स्याक्सोफोि, 
पाइपर, गायि) मध्ये कुिै एक िाद्यिादि िा गायि 
सभबन्िी मान्यता प्राप्त संस्र्ाबाट कभतीमा छ मवहिाको 
िेम्शक तालीम उत्तीणथ गरेको । 

आठ किा िा आमी सेकेण्ड क्लास 
उत्तीणथ गरी ब्रास, पाइपर, ड्रमसथ, विगलुर 
र अकेिामध्ये आफ्िो टे्रड सभबन्िी 
िनुियर भयमु्िनसयि तालीम उत्तीणथ     
गरेको । 

उप 
सेिािी 

ब्रास, अकेिा पाइपर, ड्रमसथ, विगलुर, पार्श्थ सङ गीत 
विषयहरु नलई सङ गीत (भयमु्िक) सङ कायमा स्िातक 
तह उत्तीणथ गरेको । 

(क) एस.एल.सी. िा आमी फष्ट क्लास 
उत्तीणथ गरी ब्याण्ड माष्टर िा 
पोटेम्न्सयल ब्याण्ड माष्टर िा एडिान्स 
ब्याण्ड माष्टर िा पाइपर माष्टर िा 
अकेिा माष्टर िा विगलु माष्टर िा 
ड्रम माष्टर िा मान्यता प्राप्त संस्र्ाबाट 
शास्त्रीय सङ गीत विषयमा कभतीमा 
एक िषे नडप्लोमा गरेको र सभबम्न्ित 
टे्रडको बािा बिाउि सक्िकुो सारै् 
संगीत संयोिि गिथ सक्ि े। 

(ख) पददक पदमा कभतीमा दश िषथ सेिा 
अिनि पूरा गरेको प्राविनिक सबेुदार 
हिुपुिे । 

 

३. असिाब खािा उपसमूह 
 

पद 

 

न्यूितम शैम्िक योग्यता 
खलुा प्रनतयोनगता आन्तररक प्रनतयोनगता 

अमल्दार 

एस.एल.सी. िा सो सरह उत्तीणथ गरी सभबम्न्ित 
टे्रडमा काम गिथ सक्िे अििुिको प्रमाणपर प्राप्त 
गरेको । 

आठ किा िा आमी सेकेण्ड क्लास उत्तीणथ 
गरी सभबम्न्ित टे्रडमा अििुिी र दिताका 
सार् कायथ गिे सक्ि ेकभतीमा पााँच िषथ सेिा 
अिनि पूरा िएको । 
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उप 
सेिािी - एस.एल.सी. िा आमी फष्ट क्लास उत्तीणथ गरी 

सभबम्न्ित टे्रडमा काम गिे दिता िएको । 

४. एभयनुिशि कायथ उपसमूह 

 

पद 

 

न्यूितम शैम्िक योग्यता 
खलुा प्रनतयोनगता आन्तररक प्रनतयोनगता 

अमल्दार – 

आठ किा िा आमी सेकेण्ड क्लास उत्तीणथ गरी एभयनुिशि िेम्शक, 

एभयनुिशि स्टोर वकपर र एभयनुिशि एक्सप्लोनसि बनिथङ तर्ा 
डेमोनलशि तालीम गरेको । 

 

५. प्याराच्यटु फोल्डर तर्ा ममथत उपसमूह 

पद 

 

न्यूितम शैम्िक योग्यता 
खलुा प्रनतयोनगता आन्तररक प्रनतयोनगता 

अमल्दार 
एस.एल.सी. िा सो सरह उत्तीणथ 
गरेको । 

एस.एल.सी.िा आमी फष्ट क्लास उत्तीणथ गरी प्याराच्यटु 
फोम्ल्डङ तालीम  गरेको । 

उप सेिािी – 

प्रिीणता प्रमाणपर तह िा सो सरह उत्तीणथ गरी प्याराच्यटु 
निरीिक तालीम तर्ा ररपेयर एण्ड मेन्टेिने्स तालीम गरेको र 
सहायक म्चफ फोल्डर पदमा कायथरत रहेको । 

 

६. लाइबे्ररी उपसमूह 

पद 

 

न्यूितम शैम्िक योग्यता 
खलुा प्रनतयोनगता आन्तररक प्रनतयोनगता 

उप सेिािी लाइबे्ररी साइन्समा स्िातक तह िा सो सरह उत्तीणथ गरी िेपाल 
लाइबे्ररी एसोम्शयसिमा दताथ  िएको । 

– 

 

द्रष्टब्यः सैनिक प्राविनिक सेिाको सैनिक स्िास््य समूह अन्तगथत रहेको बायोमेनडकल इम्ञ् िनियररङ्ग सेिामा 
कायथरत प्रा.अम.देम्ख प्रा.म.से.सभमको दिाथको लानग नियमु्ि तर्ा बढुिा प्रयोििको लानग आिश्यक पिे 
योग्यताको हकमा सैनिक इम्ञ् िनियररङ्ग समूह अन्तगथत रहेका उत्पादि उपसमूह र ममथत तर्ा सभिार 
उपसमूहमा उम्ल्लम्खत योग्यतालाई िै मान्यता प्रदाि गररिेछ । 
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अिसूुची–५ 

(नियम १४ को उपनियम (१) को खण्ड (क) साँग सभबम्न्ित) 
सैनिक प्राविनिक सेिामा बढुिा हिु पूरा गिुथपिे तालीम 

(क)  सैनिक स्िास््य समूह 

१. मेनडकल उपसमूह 

 

य.सं. बढुिा हिु ेपद आिश्यक पिे तालीम 

१ हदु्दा (क) सैन्य िा प्राविनिक आिार तालीम   
(ख) िनसथङ्ग अनसस्टेन्ट ग्रडे तीि र नस.एम.ए. िा ल्याब अनसस्टेन्ट िा एच.ए. 

२ 

 

िमदार 
िनसथङ्ग अनसस्टेन्ट ग्रडे दईु िा वििागीय िेम्शक र नस.एम.ए. िा ल्याब अनसस्टेन्ट 
िा एच.ए. 

िमदार   अर्ोवटष्ट 
िा प्रोस्रे्वटस्ट िा 
वफम्ियोरे्रापी 

टेम्क्िनसयि तफथ  

(क) एस.एल.सी.िा  आमी फष्ट क्लास र 

(ख) अर्ोवटष्ट िा प्रोस्रे्वटस्ट टेम्क्िनसयि सभबन्िी तालीम िा वफम्ियोरे्रापी 
तालीम। 

३ सबेुदार वििागीय एड्िान्स िा नस.एम.ए. िा ल्याब अनसस्टेन्ट िा एच.ए. 
४ सहसेिािी प्राविनिक अनिकृत आिार तालीम 

५ सेिािी – 

६ 
सेिािी (डाक्टर 

तफथ ) 
गलु्मपनत तर्ा स्टाफ तालीम (पोष्ट ग्राियुशि (वप.म्ि.) अध्ययिरत अनिकृतको 
हकमा अध्ययि समाप्त िए पश् चात ्तालीम गिे गरी बढुिा गिथ सवकिे) 

७ प्रमखु सेिािी – 

८ महासेिािी – 

९ सहायक रर्ी हाइयर कमाण्ड तर्ा भयािेिमेन्ट तालीम  

१० उपरर्ी – 

 

२. डेन्टल उपसमूह 

 

य.सं. बढुिा हिु ेपद आिश्यक पिे तालीम 

१ हदु्दा 
(क) सैन्य िा प्राविनिक आिार तालीम, 
(ख) डेन्टल िेम्शक र 

(ग) िनसथङ्ग अनसस्टेन्ट ग्रडे तीि 

२ िमदार एस.एल.सी.िा सो सरह िा आमी फष्ट क्लास 

३ सबेुदार डेन्टल एड्िान्स 

४ सहसेिािी प्राविनिक अनिकृत आिार तालीम 

५ सेिािी                                    – 

६ सेिािी (डाक्टर गलु्मपनत तर्ा स्टाफ तालीम (पोष्ट ग्राियुशि (वप.म्ि.) अध्ययिरत अनिकृतको 
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तफथ ) हकमा अध्ययि समाप्त िए पश् चात ्तालीम गिे गरी बढुिा गिथ सवकिे) 
७ प्रमखु सेिािी – 

८ महासेिािी – 

९ सहायक रर्ी हाइयर कमाण्ड तर्ा भयािेिमेन्ट तालीम 

 

३. िनसथङ्ग उपसमूह 

 

य.सं. बढुिा हिु ेपद आिश्यक पिे तालीम 

१ सहसेिािी प्राविनिक अनिकृत आिार तालीम 

२ 
सेिािी गलु्मपनत तर्ा स्टाफ तालीम (प्रमखु सेिािी िा सोिन्दा मानर्ल्लो दिाथमा 

कायथरत अनिकृतको हकमा लागू िहिुे) 
३ प्रमखु सेिािी – 

४ महासेिािी – 

५ सहायक रर्ी हाइयर कमाण्ड तर्ा भयािेिमेन्ट तालीम  

 

४. विविि मेनडकल टे्रड उपसमूह 

य.सं बढुिा हिु ेपद आिश्यक पिे तालीम 

१ सहसेिािी प्राविनिक अनिकृत आिार तालीम 

२ सेिािी गलु्मपनत तर्ा स्टाफ तालीम 

३ प्रमखु सेिािी – 

४ महा सेिािी – 

५ सहायक रर्ी हाइयर कमाण्ड तर्ा भयािेिमेन्ट तालीम  

 

(ख) सैनिक इम्न्िनियररङ्ग समूह 

  १. उत्पादि उपसमूह 

य.सं. बढुिा हिु ेपद आिश्यक पिे तालीम 

१ हदु्दा सैन्य िा प्राविनिक आिार तालीम 

२ िमदार  

(क) सभबम्न्ित टे्रडको ग्रडे दईु  

(ख) िेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त म्शिण संस्र्ाबाट सभबम्न्ित विषयमा 
नडप्लोमा 

३ सबेुदार 
(क) सैन्य िा प्राविनिक आिार तालीम  

(ख) सभबम्न्ित टे्रडको ग्रडे एक 

४ सहसेिािी प्राविनिक अनिकृत आिार तालीम िा अनिकृत आिार तालीम 

५ सेिािी गलु्मपनत तर्ा स्टाफ तालीम 

६ प्रमखु सेिािी – 

७ महा सेिािी – 
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८ सहायक रर्ी हाइयर कमाण्ड तर्ा भयािेिमेन्ट तालीम  

 

२. ममथत तर्ा सभिार उपसमूह 

(क) विद्यतु तर्ा याम्न्रक सेिा निदेशिालय तफथ  
य.सं. बढुिा हिु ेपद आिश्यक पिे तालीम 

१ 

 

हदु्दा 
  

(क) प्राविनिक िा सैन्य आिार तालीम  

(ख) सभबम्न्ित टे्रडको  ग्रडे दईु 

२ िमदार सभबम्न्ित टे्रडको ग्रडे एक 

३ सबेुदार  
(क) प्राविनिक आिार तालीम िा सैन्य आिार तालीम  

(ख) टेम्क्िकल सपुरिाइिर 

४ सहसेिािी प्राविनिक अनिकृत आिार तालीम िा अनिकृत आिार तालीम 

५ सेिािी  
(क) गलु्मपनत तर्ा स्टाफ तालीम र 

(ख) इ एम इ िाई वट ओ (तीि मवहिा) 
६ प्रमखु सेिािी – 

७ महासेिािी – 

८ सहायक रर्ी हाइयर कमाण्ड तर्ा भयािेिमेन्ट तालीम 

 

(ख) नसग्िल तर्ा सचुिा प्रविनि निदेशिालय तफथ  
य.सं. बढुिा हिु ेपद आिश्यक पिे तालीम 

१ 

 

हदु्दा 
 

(क) सैन्य िा प्राविनिक आिार तालीम 

(ख) आर.एम.ग्रडे–घ िा एल.एम. ग्रडे –तीि िा इ.एफ.एस. ग्रडे–तीि िा िेपाल 
सरकारबाट मान्यता प्राप्त म्शिण संस्र्ाबाट मानर् उम्ल्लम्खत सभबम्न्ित 
विषयमा कभतीमा एक िषथ तालीम प्राप्त 

२ 

 

िमदार 

 

(क) एस.एल.सी. िा  सो सरह िा आमी फष्ट क्लास 

(ख) आर.एम. ग्रडे–२ िा एल.एम. ग्रडे –दईु िा इ.एफ.एस. ग्रडे–२ 

३ सबेुदार आर.एम. ग्रडे–१ िा एल.एम. ग्रडे–१ िा इ.एफ.एस.  ग्रडे–१ 

 

३. नसनिल तर्ा आवकथ टेक्चर उपसमूह 

 

य.सं. बढुिा हिु ेपद आिश्यक पिे तालीम 

१ 

 

हदु्दा 
 

(क) सैन्य िा प्राविनिक आिार तालीम 

(ख) टे्रड सभबन्िी ग्रडे तीि 

२ 

 

िमदार 

 

(क) एस.एल.सी.िा  सो सरह िा आमी फष्ट क्लास  

(ख) टे्रड सभबन्िी ग्रडे दईु 

३ सबेुदार टे्रड सभबन्िी ग्रडे एक 

४ सहसेिािी प्राविनिक अनिकृत आिार तालीम िा अनिकृत आिार तालीम 
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५ सेिािी गलु्मपनत तर्ा स्टाफ तालीम 

६ प्रमखु सेिािी – 

७ महासेिािी – 

८ सहायक रर्ी हाइयर कमाण्ड तर्ा भयािेिमेन्ट तालीम 

९ उपरर्ी – 

 

४. सूचिा प्रविनि उपसमूह 

 

य.सं. बढुिा हिु ेपद आिश्यक पिे तालीम 

१ 

 

 

हदु्दा 
 

 

(क) सैन्य िा प्राविनिक आिार तालीम 

(ख) एस.एल.सी.िा  सो सरह 

(ग) कभतीमा तीि मवहिाको कभप्यटुर आिार तालीम 

२ िमदार कभप्यटुर टेक्िोलोिीमा कभतीमा छ मवहिे नडप्लोमा 
३ सबेुदार – 

४ सहसेिािी प्राविनिक अनिकृत आिार तालीम िा अनिकृत आिार तालीम 

५ सेिािी गलु्मपनत तर्ा स्टाफ तालीम 

६ प्रमखु सेिािी – 

७ महासेिािी – 

 

५. सिे उपसमूह 

 

य.सं. बढुिा हिु ेपद आिश्यक पिे तालीम 

१ हदु्दा 
(क) सैन्य िा प्राविनिक आिार तालीम 

(ख) एस.एल.सी.िा  सो सरह उत्तीणथ  

(ग) सिे तालीम  ग्रडे-तीि 

२ िमदार सिे तालीम ग्रडे–दईु 

३ सबेुदार सिे तालीम ग्रडे–एक 

४ सहसेिािी प्राविनिक अनिकृत आिार तालीम 

५ सेिािी गलु्मपनत तर्ा स्टाफ तालीम 

६ प्रमखु सेिािी – 

७ महा सेिािी – 

 

(ग) पश ुविकास तर्ा पश ुस्िास््य समूह 

 

य.सं. बढुिा हिु ेपद आिश्यक पिे तालीम 
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१ हदु्दा 
(क) सैन्य िा प्राविनिक आिार तालीम 

(ख) फामेसी तालीम 

(ग) िेम्शक हसथ राइनडङ्ग 

२ िमदार 
(क) आमी डग िेम्शक तालीम 

(ख) िेट्. फष्ट एड ग्रडे–एक 

३ सबेुदार िेटररिरी ल्याबोरेटरी 
४ सहसेिािी प्राविनिक अनिकृत आिार तालीम िा अनिकृत आिार तालीम 

५ सेिािी गलु्मपनत तर्ा स्टाफ तालीम 

६ प्रमखु सेिािी – 

७ महासेिािी – 

 

(घ) अन्य प्राविनिक समूह 

  १. ििसभपकथ  तर्ा मिोिैज्ञानिक उपसमूह 

 

य.सं. बढुिा हिु ेपद आिश्यक पिे तालीम 

१ 

हदु्दा (फोटोग्राफर, 

सभपादि, प्रचार 
प्रसार र 

छापाखािा) 

सैन्य िा प्राविनिक आिार तालीम 

२ 

िमदार 
(फोटोग्राफर) 

सैनिक ििसभपकथ  निदेशिालयद्वारा सञ् चानलत नमनडया आिारितू तालीम िा सो 
सरह  

िमदार (सभपादि) िि नलनियर निनडयो अनडवटङ सभबन्िी कभतीमा तीि मवहिा र एनिमेशि 
सभबन्िी कभतीमा तीि मवहिाको तालीम  

िमदार (प्रचार 
प्रसार) 

सैनिक ििसभपकथ  निदेशिालयद्वारा सञ् चानलत नमनडया आिारितू तालीम िा सो 
सरह  

िमदार 
(छापाखािा) 

सैनिक ििसभपकथ  निदेशिालयद्वारा सञ् चानलत नमनडया आिारितू तालीम िा सो 
सरह  

३ 

सबेुदार 
(फोटोग्राफर) 

(क) सभबम्न्ित विषयमा एड्िान्स तालीम  

(ख) सैन्य िा प्राविनिक आिार तालीम  

(ग) सैनिक ििसभपकथ  निदेशिालयद्वारा सञ् चानलत नमनडया आिारितू तालीम िा 
सो सरह  

सबेुदार (सभपादि) 

(क) एड्िान्स एनिमेशि सभबन्िी तालीम  

(ख) सैन्य िा प्राविनिक आिार तालीम  

(ग) सैनिक ििसभपकथ  निदेशिालयद्वारा सञ् चानलत नमनडया आिारितू तालीम िा 
सो सरह  
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सबेुदार (प्रचार 
प्रसार) 

(क) सैन्य िा प्राविनिक आिार तालीम  

(ख) परकाररता िा ध्िनि सभपादि िा रेनडयो कायथयम उत्पादि िा ग्रावफक्स 
नडिाइिमा एड्िान्स तालीम  

(ग) सैनिक ििसभपकथ  निदेशिालयद्वारा सञ् चानलत नमनडया आिारितू तालीम िा 
सो सरह  

सबेुदार 
(छापाखािा) 

(क) मान्यता प्राप्त म्शिण संस्र्ाबाट मदु्रण व्यिस्र्ापि िा मदु्रण प्रविनि सभबन्िी 
िा सो सरहको कभतीमा तीि मवहिाको तालीम िा प्राविनिक म्शिा तर्ा 
व्यिसावयक तालीम पररषद् बाट मदु्रण व्यिस्र्ापि िा मदु्रण प्रविनि सभबन्िी 
तह दईुको सीप परीिा उत्तीणथ  

(ख) सैन्य िा प्राविनिक आिार तालीम  

(ग) सैनिक ििसभपकथ  निदेशिालयद्वारा सञ् चानलत नमनडया आिारितू तालीम िा 
सो सरह  

४ सहसेिािी प्राविनिक अनिकृत आिार तालीम िा अनिकृत आिार तालीम 

५ सेिािी (क) गलु्मपनत तर्ा स्टाफ तालीम 

(ख) सैनिक ििसभपकथ  अनिकृत तालीम 

६ प्रमखु सेिािी – 

७ महासेिािी – 

 

२. सैनिक ब्याण्ड उपसमूह 

 

य.सं. बढुिा हिुे पद आिश्यक पिे तालीम 

१ हदु्दा 

(क) सैन्य िा प्राविनिक आिार तालीम, 
(ख) िनुियर भयमु्िनसयि िा देहाय बमोम्िमका टे्रडका तालीमहरुमध्ये कुिै एक 

टे्रडको तालीम:– 

(अ) ब्रास व्याण्ड – योङ्ग व्याण्डस ्भयाि (िाइ.वि.) तालीम 

(आ) पाइपर – नसङ्गल पाइपर िा पाइपर टेनिङ कोषथ (वप.वट.नस.) 
(इ) ड्रम – ड्रमर टेनिङ कोषथ (नड.वट.नस.) 
(ई) विगलु – विगलु टेनिङ कोषथ (नब.वट.नस.) 
(उ) अकेिा – िनुियर भयमु्िनसयि (अकेिा) 

(ग) मानर् उम्ल्लम्खत टे्रडहरुमध्ये आफ्िो बािाको भयमु्िक (िोटेशि) लेख्न सक्ि े
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२ िमदार 

(क) देहाय बमोम्िमका टे्रडका तालीमहरुमध्ये आफ्िो कुिै एक टे्रडको तालीम:–  

(अ) ब्रास व्याण्ड (नसनियर भयमु्िनसयि तालीम िा रेम्िमेण्टल भयमु्िनसयि 
तालीम िा एड्िान्स कोषथ 

(आ) पाइपर (नसनियर भयमु्िनसयि (पाइपर) िा पाइप मेिर एड्िान्स 
तालीम 

(इ) ड्रम (नसनियर भयमु्िनसयि (ड्रम) िा ड्रम मेिर तालीम 

(ई) विगलु (नसनियर भयमु्िनसयि (विगलुर) िा विगलु  मेिर 

(उ) अकेिा (नसनियर भयमु्िनसयि (अकेिा) सारै् आफ्िो बािामा विनिन्न 
ििुहरु प्रस्ततु गिथ सक्ि े

(ख) मानर् उम्ल्लम्खत टे्रड मध्येबाट आफ्िो बािामा सोलो ििु प्रस्ततु गिथ सक्ि े

३ सबेुदार आफ्िो टे्रडको भयमु्िक कभपोि र कन्डम्क्टङ्ग गिथ सक्ि े

४ सहसेिािी प्राविनिक अनिकृत आिार तालीम 

५ सेिािी गलु्मपनत तर्ा स्टाफ तालीम 

६ प्रमखु सेिािी – 

७ महासेिािी – 

 

३. असिाि खािा उपसमूह 

 

य.सं. बढुिा हिु ेपद आिश्यक पिे तालीम 

१ हदु्दा 
(क) सैन्य िा प्राविनिक आिार तालीम, 
(ख) स्टोर वकपर तर्ा प्रबन्ि र 

(ग) फायर एम्क्स्टङ्गग्िीसर 

२ िमदार केयर एण्ड वप्रििेशि 

३ सबेुदार – 

४ सहसेिािी प्राविनिक अनिकृत आिार तालीम 

  

४.एभयनुिशि कायथ उपसमूह 

 

य.सं. बढुिा हिु ेपद आिश्यक पिे तालीम 

१ हदु्दा 
(क) सैन्य िा प्राविनिक आिार तालीम 

(ख) एभयनुिशि बनिथङ तर्ा डेमोनलशि तालीम िा एभयनुिशि टेम्क्िनसयि 
(ए.वट.) तालीम 

२ िमदार एभयनुिशि टेम्क्िनसयि (ए.वट.) तालीम 



 

39 
 

३ सबेुदार एभयनुिशि टेम्क्िनसयि अपग्रनेडङ्ग तालीम िा स्टोर वकपर अपग्रनेडङ्ग तालीम 

 

५. प्याराच्यटु फोल्डर तर्ा ममथत उपसमूह 

 

य.सं. बढुिा हिु ेपद आिश्यक पिे तालीम 

१ 

 

 

 

हदु्दा 
 

 

 

(क) सैन्य िा प्राविनिक आिार तालीम 

(ख) प्यारा िेम्शक 

(ग) प्याराच्यटु फोम्ल्डङ तालीम 

(घ) िभप मास्टर िा एयर डेनलिरी तर्ा वटम नलडर तालीम (मवहलाको हकमा 
िहिुे) 

२ िमदार प्याराच्यटु इन्सपेक्टर तालीम 

३ सबेुदार ररपेयर तर्ा मेन्टेिेन्स तालीम 

४ सहसेिािी प्राविनिक अनिकृत आिार तालीम 

६. लाइबे्ररी उपसमूह 

 

य.सं. बढुिा हिु ेपद आिश्यक पिे तालीम 

१ सहसेिािी प्राविनिक अनिकृत आिार तालीम 

२ सेिािी गलु्मपनत तर्ा स्टाफ तालीम 

३ प्रमखु सेिािी – 

 

 

   
 

 


