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नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रे णी ववभाजन र ननयुक्ति) ननयमहरु, २०५१
नेपाल राजपत्रमा प्रकाक्तित नमनत
२०५१।२।९
सं िोधन
नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रे णी ववभाजन र ननयुक्ति)
(पवहलो सं िोधन) ननयमहरु, २०७३

२०७३।८।१३

ननजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी नेपाल
सरकारले दे हायका ननयमहरु बनाएको छः–

१.

संक्तिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी ननयमहरुको नाम “नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा
श्रे णी ववभाजन र ननयुक्ति) ननयमहरु, २०५० रहे को छ ।
(२) यी ननयमहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।

२.

पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथथ नलागेमा यी ननयमहरुमा,–
(क)

“ऐन” भन्नाले ननजामती सेवा ऐन, २०४९ सम्झनु पछथ ।

(ख)

“ननयमावली” भन्नाले ननजामती सेवा ननयमावली, २०५० सम्झनु पछथ ।

(ग)

“सेवा” भन्नाले ननयम ३ बमोक्तजमको नेपाल वन सेवा सम्झनु पछथ ।

(घ)

“समूह” भन्नाले ननयम ४ को उपननयम (१) बमोक्तजमको समूह सम्झनु
पछथ ।

(ङ)

३.

“कमथचारी” भन्नाले नेपाल वन सेवाका ननजामती कमथचारी सम्झनु पछथ ।

सेवाको गठनः ऐनको दफा ३ बमोक्तजम नेपाल वन सेवा गठन गररएको छ ।
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४.

सेवामा रहने समूह, श्रे णी र पदः (१) सेवामा कामको प्रकतनत, सो काम सम्पादन गनथ
चावहने न्यू नतम िैक्तिक योग्यता र कायथ ववक्तिष्ठता समेतको आधारमा सेवानभत्रको समान
प्रकतनतका पदहरु समावेि भएका अनुसूची–१ बमोक्तजमका समूहहरु रहने छन् ।
(२) सेवामा दे हायका श्रे णीहरु रहनेछन्ः–
(क)

राजपत्रांवकत
(१) ववक्तिष्ट श्रे णी,
(२) प्रथम श्रे णी,
(३) दितीय श्रे णी र
(४) तततीय श्रे णी ।

(ख)

राजपत्र अनंवकत
(१) प्रथम श्रे णी,
(२) दितीय श्रे णी,
(३) तततीय श्रे णी र
(४) चतुथथ श्रे णी ।

(३) सेवाको ववक्तिष्ट श्रे णीमा नेपाल सरकारले तोके बमोक्तजमका पदहरु रहन
सक्नेछन् ।
(४) ववनभन्न समूहमा रहने श्रे णीका र श्रे णी वववहन पदहरु अनुसूची–२ बमोक्तजम
हुनेछन् ।
(५) उपननयम (४) मा जुनसुकै कुरा लेक्तखएको भए तापनन राजपत्रांवकत प्रथम



श्रे णीको महाननदे िक पद समूहीकतत हुने छै न र त्यस्तो पदमा जुनसुकै समूहका
कमथचारीको सरुवा वा पदस्थापना हुन सक्नेछ ।
(६) उपननयम (५) मा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापनन सो उपननयम



बमोक्तजमको समूहीकतत नहुने पदमा सरुवा वा पदस्थापन भएको कमथचारी ननजको
सम्बक्तन्धत समूहको पदमा सरुवा हुन सक्नेछ ।


पवहलो सं िोधनिारा थप ।
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(७) उपननयम (५) बमोक्तजमको पदमा बहाल रहे को कमथचारी मानथल्लो



श्रे णीको पदमा बढु वा भई वा सेवाबाट अवकाि भई आफ्नो पदमा नरे हमा ननजको
सम्बक्तन्धत समूहको पद ररि भएको मानननेछ ।

५.

समूहीकतत हुनःे (१) यी ननयमहरु प्रारम्भ हुुँदाका बखत नेपाल वन सेवाको जनरल फरे ष्ट्री
समूह, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेिन समूह, वोटनी समूह, नेसनल पाक्र्स एण्ड वाईल्ड
लाइफ समूह, फरे ष्ट ररसचथ समूह र हाक्तिसार समूहमा समूहीकतत भई कायथरत रहे का
कमथचारीहरु तत् तत् समूहमा समूहीकतत भएका माननने छन् ।
(२) यी ननयमहरु प्रारम्भ हुुँदाका बखत नेपाल वन सेवामा कायथरत कमथचारीहरु
मध्ये उपननयम (१) बमोक्तजमका कमथचारीहरु बाहेक अन्य कमथचारीहरुलाई ननजहरु
बहाल रहने समूहमा पद सवहत ननधाथरण गरी जानकारी गराइनेछ ।

६.

ररि पदको पूनतथः (१) सेवा तथा समूहका ररि पदहरुको पूनतथ ऐनको दफा ७ को
उपदफा (१) बमोक्तजम हुनेछ ।
(२) श्रे णी वववहन पदहरु िुरु ननयुक्तििारा पूनतथ गदाथ खुला प्रनतयोनगतािारा
गररनेछ ।

७.

ननयुक्तिको लानग योग्यताः सम्बक्तन्धत समूहको ररि पदमा खुला प्रनतयोनगतािारा पूनतथ गदाथ
ऐनको दफा १० बमोक्तजम अयोग्य नभएका र अनुसूची–३ बमोक्तजमको न्यू नतम योग्यता
पुगेका व्यक्तिहरु उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।

८.

सरुवाको व्यवस्थाः समूहका कमथचारीलाई सरुवा गदाथ ननयमावलीको पररच्छे द ६ को
अधीनमा रही समूह नभत्रको पदमा मात्र सरुवा गररनेछ ।

९.

िैक्तिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थाः

कायथिमताको मूल्याङ्कनिारा बढु वा हुनको नननमि

राजपत्रावङ्कत पदहरुको हकमा ननयमावलीको ननयम ८१ को उपननयम (३) बमोक्तजमको



पवहलो सं िोधनिारा थप ।
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िैक्तिक योग्यता र राजपत्र अनवङ्कत पदहरुको हकमा तत् तत् पदहरुमा सेवा प्रवेिको
लानग ननधाथररत िैक्तिक योग्यता आवश्यक पनेछ ।
तर यी ननयमहरु प्रारम्भ हुुँदाको बखत कुनै समूहमा बहाल रहे का कमथचारीको
हकमा ननजले त्यस्तो समूहमा प्रवेि गदाथ तत्काल प्रचनलत कानून बमोक्तजम तोवकएको
िैक्तिक योग्यता नै यस ननयमको प्रयोजनको नननमि न्यू नतम िैक्तिक योग्यता मानननेछ ।

१०.

सेवा, समूह सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थाः नीनतगत कुराहरुमा सामान्य प्रिासन मन्त्रालयसुँग
समन्वय राखी सेवा, समूहहरुको सञ्चालन र प्रिासन वन तथा भू–सं रिण मन्त्रालयले
गनेछ ।

११.

अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघटः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाक्तित गरी
अनुसूचीमा आवश्यक हे रफेर वा थपघट गनथ सक्नेछ ।

१२.

खारे जी र बचाउः (१) नेपाल वन सेवा (गठन) ननयम २०१६, नेपाल वन सेवा
(समूह तथा श्रे णी ववभाजन, ननयुक्ति र बढु वा) ननयमहरु, २०३३ र हाक्तिसार समूह
(श्रे णी ववभाजन, ननयुक्ति र बढु वा) ननयमावली, २०४० खारे ज गररएका छन् ।
(२) उपननयम (१) मा उक्तल्लक्तखत ननयमावली तथा ननयमहरु बमोक्तजम भए गरे का
काम कारबाहीहरु यी ननयमहरु बमोक्तजम नै भए गरे को मानननेछन् ।

द्रष्टव्यः केही नेपाल कानून सं िोधन गने ऐन, २०६३ िारा रुपान्तर भएका िब्दहरुः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।
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अनुसूची–१
ुँ सम्बक्तन्धत)
(ननयम ४ को उपननयम (१) सग
सेवामा रहने समूहहरु

(क)

जनरल फरे ष्ट्री

(ख)

स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेिन

(ग)

वोटनी

(घ)

नेिनल पाक्र्स एण्ड वाइल्ड लाइफ

(ङ)

फरे ष्ट ररसचथ

(च)

हाक्तिसार
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अनुसूची–२
ुँ सम्बक्तन्धत)
(ननयम ४ को उपननयम (४) सग
सेवा वा समूह, उपसमूहमा रहने पदहरुको नाम
(क) जनरल फरे ष्ट्री

(ख) स्वायल एण्ड वाटर

(ग) नेिनल पाक्र्स एण्ड

कन्जरभेिन

वाइल्ड लाइफ

(घ) वोटनी

(ङ) फरे ष्ट ररसचथ

(च) हाक्तिसार

१. राजपत्रावङ्कत प्रथम

१. राजपत्रावङ्कत प्रथम

१. राजपत्रावङ्कत प्रथम

१. राजपत्रावङ्कत प्रथम

१. राजपत्रावङ्कत प्रथम

१. राजपत्रावङ्कत प्रथम

श्रे णीमा रहने पद

श्रे णीमा रहने पद

श्रे णीमा रहने पद

श्रे णीमा रहने पद

श्रे णीमा रहने पद

श्रे णीमा रहने पद

प्रमुख योजना अनधकतत
प्रमुख

अनुगमन

.........







उपमहाननदे िक

उपमहाननदे िक

उपमहाननदे िक



महािाखा प्रमुख



केन्द्र प्रमुख



सहसक्तचव (प्रा.)





तथा

मूल्याङ्कन अनधकतत
.............







उपमहाननदे िक



.............

.............





सहसक्तचव (प्रा.)



सहसक्तचव (प्रा.)

क्तजल्ला वन अनधकतत



महािाखा प्रमुख





पवहलो सं िोधनिारा क्तझवकएको ।



नमनत २०७०।८।२४ को नेपाल राजपत्रको सूचना बमोक्तजम थप भएको ।



नमनत २०७२।९।२७ को नेपाल राजपत्रको सूचना बमोक्तजम थप भएको ।



केन्द्र प्रमुख

केन्द्र प्रमुख

प्रमुख तालीम अनधकतत









नमनत २०६१।४।१८ को नेपाल राजपत्रको सूचना बमोक्तजम थप भएको ।
नमनत २०७०।८।२४ को नेपाल राजपत्रको सूचना बमोक्तजम हेरफार गररएको ।
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उपमहाननदे िक

उच्च वैज्ञाननक अनधकतत

महािाखा प्रमुख

िेत्रीय ननदे िक

.............
केन्द्र प्रमुख
सहसक्तचव (प्रा.)
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केन्द्र प्रमुख



सहसक्तचव (प्रा.)



२.

राजपत्रावङ्कत

दितीय २.

श्रे णीमा रहने पद
योजना अनधकतत
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
अनधकतत

राजपत्रावङ्कत

दितीय २.राजपत्रावङ्कत

श्रे णीमा रहने पद
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
अनधकतत

दितीय २.राजपत्रावङ्कत

श्रे णीमा रहने पद

दितीय २. राजपत्रावङ्कत दितीय

श्रे णीमा रहने पद

श्रे णीमा रहने पद

योजना अनधकतत

योजना अनधकतत

अनुसन्धान अनधकतत

इकोलक्तजष्ट

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

मानक्तचत्रण अनधकतत

योजना अनधकतत

सं रिण क्तििा अनधकतत

जलाधार सं रिण अनधकतत

व्यवस्थापन अनधकतत

वैज्ञाननक अनधकतत

सभे िण अनधकतत

भू–सं रिण अनधकतत

प्रमुख सं रिण अनधकतत

खाद्य अनुसन्धान अनधकतत

वायो–मेट्रोनसयन

वति सुधार अनधकतत

प्रववनध प्रसार अनधकतत



खाद्यवस्तु गुण ननयन्त्रक

क्तचत्रण अनधकतत

प्रचार प्रसार अनधकतत

अनुसन्धान अनधकतत

खाद्य प्रयोगिाला अनधकतत

वररष्ठ वातावरण

तालीम अनधकतत

क्तजल्ला

वन सं रिण अनधकतत

भू–सं रिण अनधकतत

वन व्यवस्थापन अनधकतत



वन पैदावार अनधकतत



क्तजल्ला वन अनधकतत



वररष्ठ वन अनधकतत



सामुदावयक वन ववकास
अनधकतत



वातावरण अनधकतत



अनधकतत

अनुगमन तथा

मूल्याङ्कन अनधकतत


अनुसन्धान अनधकतत

तालीम अनधकतत



तालीम अनधकतत

तालीम अनधकतत

तालीम अनधकतत



प्रववनध ववकास अनधकतत
अनुगमन अनधकतत
जलाधार व्यवस्थापन

अनधकतत

नमनत २०७०।८।२४ को नेपाल राजपत्रको सूचना बमोक्तजम थप भएको ।



नमनत २०७२।९।२७ को नेपाल राजपत्रको सूचना बमोक्तजम थप भएको ।



नमनत २०७२।२।२५ को नेपाल राजपत्रको सूचना बमोक्तजम थप भएको ।

अनधकतत
वररष्ठ उजाथ अनधकतत





दू रसम्वेदन अनधकतत
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वन उद्यम अनधकतत



वतिारोपण अनधकतत



वन वीउ अनधकतत



कबुनलयती वन अनधकतत



भू–सूचना व्यवस्थापन



अनधकतत
वन सं वधथन अनधकतत



सहरी वन ववकास



अनधकतत
३. राजपत्रावङ्कत तततीय
श्रे णीमा रहने पद
वन ववकास अनधकतत

३. राजपत्रावङ्कत तततीय
श्रे णीमा रहने पद



सहायक तालीम अनधकतत

सहायक योजना अनधकतत

सहायक प्रचार प्रसार

सहायक अनुगमन तथा
मूल्याङ्कन अनधकतत
सहायक वन अनधकतत


=..........

अनधकतत
सहायक योजना अनधकतत
सहायक अनुगमन
अनधकतत

३. राजपत्रावङकत तततीय

३. राजपत्रावङ्कत तततीय

श्रे णीमा रहने पद

श्रे णीमा रहने पद
सहायक योजना अनधकतत

सहायक सं रिण क्तििा
अनधकतत

सहायक अनुगमन तथा
मूल्याङ्कन अनधकतत

सहायक इकोलक्तजष्ट
सहायक व्यवस्थापन

इकोलक्तजष्ट

अनधकतत

सहायक प्रचार प्रसार

सहायक योजना अनधकतत



नमनत २०७२।९।२७ को नेपाल राजपत्रको सूचना बमोक्तजम थप भएको ।



नमनत २०७०।८।२४ को नेपाल राजपत्रको सूचना बमोक्तजम हेरफार गररएको ।



नमनत २०७०।८।२४ को नेपाल राजपत्रको सूचना बमोक्तजम क्तझवकएको ।

अनधकतत
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३.राजपत्रावङ्कत श्रे णीमा
रहने पद
सहायक अनुसन्धान
अनधकतत
सहायक सभे िण
अनधकतत
सहायक योजना
अनधकतत

३. राजपत्रावङ्कत तततीय
श्रे णीमा रहने पद


िाखा अनधकतत

(हािीसार)

www.lawcommission.gov.np

सहायक तालीम अनधकतत
सहायक वन व्यवस्थापन
अनधकतत
सहायक वन पैदावर
अनधकतत
सहायक कबुनलयत वन
अनधकतत
सहायक वन सं रिण
अनधकतत
सहायक प्रचार–प्रसार
अनधकतत
सहायक सामुदावयक वन



ववकास अनधकतत
सहायक वति सुधार



अनधकतत

सहायक जलाधार सं रिण
अनधकतत
सहायक प्रववनध प्रसार
अनधकतत
सहायक अनुसन्धान
अनधकतत
फरे ष्ट हाइड्रोलक्तजष्ट
सहायक भू–सं रिण
अनधकतत
क्तजल्ला भू– सं रिण
अनधकतत

सहायक तालीम अनधकतत

सहायक सं रिण
अनधकतत

सहायक अनुसन्धान

सं रिण अनधकतत

अनधकतत

सहायक प्रचार प्रसार

सहायक वैज्ञाननक अनधकतत

अनधकतत

उद्यान अनधकतत





सहायक अनुगमन

सहायक खाद्य अनुसन्धान

तथा मूल्याङ्कन अनधकतत


अनधकतत

सहायक अनुसन्धान

सहायक खाद्य प्रयोगिाला

अनधकतत

अनधकतत

सहायक तालीम

सहायक खाद्य ननयन्त्रक



अनधकतत

सहायक प्रववनध ववकास



अनधकतत
सहायक जलाधार



व्यवस्थापन अनधकतत

क्तजल्ला भू–सं रिण

अनधकतत

नमनत २०७२।२।२५ को नेपाल राजपत्रको सूचना बमोक्तजम हेरफेर गररएको ।



नमनत २०७२।९।२७ को नेपाल राजपत्रको सूचना बमोक्तजम थप भएको ।



नमनत २०७०।८।२४ को नेपाल राजपत्रको सूचना बमोक्तजम थप भएको ।



नमनत २०७२।२।२५ को नेपाल राजपत्रको सूचना बमोक्तजम थप भएको ।

अनधकतत
सहायक मानक्तचत्रण
अनधकतत
सहायक दू र सं वेदन
अनधकतत
सहायक वायो–
मेवट्रनसयन
अथथ ववज्ञ
सहायक तालीम



अनधकतत





सहायक फोटो
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४.राजपत्र

अनवङ्कत

प्रथम ४.राजपत्र अनवङ्कत प्रथम ४.राजपत्र अनवङ्कत प्रथम ४.राजपत्र

श्रे णीमा रहने पद

श्रे णीमा रहने पद

श्रे णीमा रहने पद

अनवङ्कत

प्रथम ४.राजपत्र

श्रे णीमा रहने पद

प्रथम

अनवङ्कत ४.राजपत्र अनवङ्कत प्रथम

श्रे णीमा

रहने

श्रे णीमा रहने पद

पद
रे न्जर

प्रा.स. (वन)

प्रा.स.

प्रा.स.

भु–सं रिण सहायक





सुपरभाइजर

रे ञ्जर

अनसष्टे ण्ट

वोटाननष्ट

हेड

नायव सुब्बा

(हािीसार)

गाडे नर
क्यूरेटर
प्रा.स.

५.राजपत्र अनवङ्कत दितीय
श्रे णीमा रहने पद



५.राजपत्र अनवङ्कत

दितीय श्रे णीको पद

फरे ष्टर

नसननयर गेमस्काउट

६.राजपत्र अनवङ्कत तततीय



श्रे णीमा रहने पद
वन कायथ सहायक

५.राजपत्र

६.राजपत्र

अनवङ्कत

दितीय

श्रे णीमा रहने पद
हेड–वफल्ड अनसष्टे न्ट

अनवङ्कत ६. राजपत्र अनवङ्कत तततीय

तततीय श्रे णीमा रहने प
नसननयर गेम स्काउट

श्रे णीमा रहने पद
वफल्ड अनसष्टे ण्ट

(मुख्य वनपाले )


नमनत २०७२।२।२५ को नेपाल राजपत्रको सूचना बमोक्तजम थप भएको ।



नमनत २०७२।२।२५ को नेपाल राजपत्रको सूचना बमोक्तजम हेरफेर गररएको ।



नमनत २०७०।४।७ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी थवपएको ।



नमनत २०५६।३।७ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी थवपएको ।
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५.राजपत्र अनवङ्कत दितीय
श्रे णीमा रहने पद
डरोमा ब्वाइलर मैन

६.राजपत्र अनवङ्कत तततीय
श्रे णीमा रहने पद
राउत
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७. राजपत्र अनवङ्कत

७. राजपत्र अनवङ्कत चतुथ थ

चतुथ थ श्रे णीमा रहने पद
नसननयर गेम स्काउट



८. श्रे णी वववहन पद

वन रिक

श्रे णीमा रहने पद
हेड–कामदार

८. श्रे णी वववहन पद

७. राजपत्र अनवङ्कत चतुथ थ
श्रे णीमा रहने पद
फननट, पछु वा

८. श्रे णी वववहन पद

गेमस्काउट

फक्तणत





पछु वा



माहुत







ldlt @)^*.(.$ df g]kfn /fhkqdf ;"rgf k|sfzg u/L ylkPsf] .
नमनत २०७२।२।२५ को नेपाल राजपत्रको सूचना बमोक्तजम थप भएको ।
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अनुसूची–३



ुँ सम्बक्तन्धत)
(ननयम ७ सग
सेवा प्रवेिको लानग चावहने न्यूनतम योग्यता
(क)

जनरल फरे ष्ट्री समूहको लानग

क्र.सं .

पद

१.

श्रे णी

२.

न्यूनतम योग्यता
ववहीन मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट आठ किा उिीणथ गरी िारीररक

पद

तन्दुरुस्त भएको ।

रा.प.अनं.तततीय

मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट दि किा उिीणथ वा नेपाल

श्रे णीको पद

सरकारबाट मान्यता प्राप्त सं स्थाबाट वन सम्बन्धी तह १ को सीप
परीिा उिीणथ ।

३.

रा.प.अनं.दितीय

मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट एस.एल.सी. वा सो सरह उिीणथ गरी

श्रे णीको पद

नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त सं स्थाबाट वन सम्बन्धी तह २ को
सीप परीिा उिीणथ



वा िेत्रीय वन तालीम केन्द्रबाट कम्तीमा तीस

कायथददनको वन सम्बन्धी तालीम प्राप्त गरे को ।
४.

रा.प.अनं.प्रथम

मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट नसक्तल्भकल्चर, वनस्रोत मापन (फरे ष्ट

श्रे णीको पद

मेन्सुरेसन) र वन व्यवस्थापन मूल ववषय नलई वन ववज्ञानमा प्रमाण
पत्र तह वा सो सरह उिीणथ ।

५.

रा.प.तततीय

मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट नसक्तल्भकल्चर, वनस्रोत मापन (फरे ष्ट

श्रे णीको पद

मेन्सुरेसन), वन सं रिण, वन अनुसन्धान, वन व्यवस्थापन र वन्यजन्तु
सं रिण मध्ये कम्तीमा तीन ववषय नलई वन ववज्ञानमा स्नातक वा सो
सरह उिीणथ ।




नमनत २०६८।९।४ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी हेरफेर गररएको ।
नमनत २०७३।५।२० को नेपाल राजपत्रको सूचना बमोक्तजम थप गररएको ।
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६.

रा.प.प्रथम तथा मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट वन ववज्ञानमा नसक्तल्भकल्चर वा
दितीय श्रे णीको वनस्रोत मापन (फरे ष्ट मेन्सुरेसन) वा वन स्रोत सभे िण वा भू तथा
पद

जलाधार व्यवस्थापन वा वन्यजन्तु सं रिण/व्यवस्थापन वा सं रक्तित
वन िेत्र व्यवस्थापन वा कतवष वन व्यवस्थापन वा वन तथा
वातावरण व्यवस्थापन वा वन तथा जलवायु पररवतथन वा प्राकतनतक
स्रोत व्यवस्थापन वा जैववक ववववधता ववषयमा स्नातकोिर वा सो
सरह उिीणथ र ऐनको दफा ७ को उपदफा (१६) बमोक्तजमको
अनुभव प्राप्त ।

(ख) स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेिन समूहको लानग
क्र.सं .

पद

न्यूनतम योग्यता

१.

रा.प.अनं.प्रथम

मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट वन ववज्ञानमा प्रमाण पत्र तह वा सो

श्रे णीको पद

सरह उिीणथ ।

रा.प.तततीय

मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट माटो वा जल सं रिण वा जलाधार

श्रे णीको पद

व्यवस्थापन वा वन ववज्ञान वा कतवष इक्तन्जननयररङ वा वन वातावरण

२.

ववषयमा स्नातक वा सो सरह उिीणथ ।
३.

रा.प.प्रथम तथा मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट माटो वा जल सं रिण वा जलाधार
दितीय

श्रे णीको व्यवस्थापन वा वन ववज्ञान वा कतवष इक्तञ्जननयररङ वा वन वातावरण

पद

ववषयमा स्नातकोिर वा सो सरह उिीणथ र ऐनको दफा ७ को
उपदफा (१६) बमोक्तजमको अनुभव प्राप्त ।

(ग) वोटनी समूहको लानग
क्र.सं .

पद

न्यूनतम योग्यता

१.

रा.प.अनं.चतुथथ

मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट नौ किा उिीणथ ।

श्रे णीको पद
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२.

रा.प.अनं. तततीय मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट दि किा उिीणथ ।
श्रे णीको पद

३.

रा.प.अनं. दितीय मान्यता
श्रे णीको पद

४.

५.

६.

रा.प.अनं.

प्राप्त

क्तििण

सं स्थाबाट

एस.एल.सी.

वा

सो

सरह

उिीणथ ।
प्रथम मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट वायोलोजी ववषयमा प्रमाणपत्र तह

श्रे णीको पद

वा सो सरह उिीणथ ।

रा.प.तततीय

मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट मूल ववषय वोटनी नलई ववज्ञानमा

श्रे णीको पद

स्नातक वा सो सरह उिीणथ ।

रा.प.प्रथम
दितीय

तथा मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट वनस्पनत िास्त्रमा स्नातकोिर वा
श्रे णीको सो सरह उिीणथ र ऐनको दफा ७ को उपदफा (१६)

पद

बमोक्तजमको अनुभव प्राप्त ।

(घ) नेिनल पाक्थस एण्ड वाईल्ड लाइफ समूहको लानग
क्र.सं . पद
१.

न्यूनतम योग्यता

श्रे णी ववहीन पद मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट आठ किा उिीणथ भई िारीररक
तन्दुरुस्त भएको ।

२.

३.



.

रा.प.अनं. चतुथथ मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट नौ किा उिीणथ भई िारीररक तन्दुरुस्त
श्रे णीको पद

भएको ।

रा.प.अनं.तततीय

मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट दि किा उिीणथ भई िारीररक

श्रे णीको पद

तन्दुरुस्त भएको ।

३क रा.प.अनं.
दितीय
पद

मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट एस.एल.सी. उिीणथ भई िारीररक

श्रे णीको तन्दुरुस्त भएको र नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त सं स्थाबाट वन
सम्बन्धी तह–२ को सीप परीिा उिीणथ

वा िेत्रीय वन तालीम



केन्द्रबाट कम्तीमा तीस कायथददनको वन सम्बन्धी तालीम प्राप्त गरे को ।



नमनत २०७०।४।७ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी थवपएको ।



नमनत २०७३।५।२० को नेपाल राजपत्रको सूचना बमोक्तजम थप गररएको ।
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४.

५.

रा.प.अनं.प्रथम

मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट वन ववज्ञानमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह

श्रे णीको पद

उिीणथ ।

रा.प.तततीय

मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट वन ववज्ञान वा वन्यजन्तु व्यवस्थापन वा

श्रे णीको पद

वाइल्ड लाइफ इकोलोजी वा पाक्र्स एण्ड ररवक्रयसन वा प्राकतनतक स्रोत
व्यवस्थापन ववषयमा स्नातक वा सो सरह उिीणथ ।

६.

रा.प.प्रथम तथा मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट वन ववज्ञान वा वन्यजन्तु व्यवस्थापन वा
दितीय

श्रे णीको वाइल्ड लाइफ इकोलोजी वा पाक्र्स एण्ड ररवक्रयसन वा प्राकतनतक स्रोत

पद

व्यवस्थापन ववषयमा स्नातकोिर वा सो सरह उिीणथ र ऐनको दफा ७
को उपदफा (१६) बमोक्तजमको अनुभव प्राप्त ।

(ङ) फरे ष्ट ररसचथ समूहको लानग
क्र.सं .

पद

न्यूनतम योग्यता

१.

रा.प.अनं.प्रथम

मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट वन ववज्ञानमा प्रमाणपत्र तह वा सो

श्रे णीको पद

सरह उिीणथ ।

रा.प.तततीय

मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट वन ववज्ञान वा वन्यजन्तु/पाकथ

श्रे णीको पद

व्यवस्थापन वा जलाधार व्यवस्थापन वा प्राकतनतक स्रोत व्यवस्थापन

२.

वा वातावरण व्यवस्थापन ववषयमा स्नातक वा सो सरह उिीणथ ।
३.

रा.प.प्रथम तथा मान्यता प्राप्त क्तििण सं स्थाबाट वन ववज्ञान वा वन्यजन्तु/पाकथ
दितीय
पद

श्रे णीको व्यवस्थापन वा जलाधार व्यवस्थापन वा प्राकतनतक स्रोत व्यवस्थापन
वा वातावरण व्यवस्थापन ववषयमा स्नातकोिर वा सो सरह उिीणथ र
ऐनको दफा ७ को उपदफा (१६) बमोक्तजमको अनुभव प्राप्त ।
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(च) हािीसार समूहको लानग
क्र.सं .

पद

न्यूनतम योग्यता

१.

श्रे णी ववहीन पद साधारण ले खपढ गनथ जान्ने, स्वास््य तन्दुरुस्त भई रुख च्न सक्ने
र हािी हाुँक्न जान्ने ।

२.

रा.प.अनं.चतुथथ

सवारी सवहत हािी हाुँक्न जान्ने, हािीले दाना पानी खाए नखाएको

श्रे णीको पद

छु ट्याउन जानेको, हािीको ननयन्त्रण गनथ जानेको, हािीको स्वास््य
स्याहार सुसार, खानवपन (कुची बनाउन जान्ने), हािीको चररचरन
सम्बन्धी ज्ञान भई हािी सम्बन्धी एक वषथको अनुभव प्राप्त ।

३.

रा.प.अनं.तततीय

हािीको दाना पानी, खटन पटन, ननयन्त्रण र सवारी चलाउ“दा प्रयोग

श्रे णीको पद

हुने सामग्रीहरु बनाउन जान्ने र हािीको स्वास््य सम्बन्धी ज्ञान भई
हािी सम्बन्धी काममा पाुँच वषथको अनुभव प्राप्त ।

४.

रा.प.अनं.दितीय

हािीको स्याहार सुसार, दाना पानी, स्वास््य सम्बन्धी र हािीको

श्रे णीको पद

कम्पाउण्ड (बस्ने ठाउुँ) सम्बन्धी ज्ञान भएको, माक्तिएको हािीलाई
ननयन्त्रण गनथ सक्ने, हािीलाई तालीम ददन जान्ने भई हािी सम्बन्धी
काममा चार वषथको अनुभव प्राप्त ।

५.

रा.प.अनं.प्रथम

हािीको स्याहार सुसार, दाना पानी (घा“स समेत), चररचरण सम्बन्धी

श्रे णीको पद

ज्ञान भएको, क्वाररक्तण्टन हाउस, तौलने पुल, घा“स नथचेर डल्लो पाने र
ुँ ेर डल्लो पाने मेनसन, नम्बर खोप्ने मेनसनको प्रयोग गनथ
दाना वपध
जानेको, हािी

पररचालनमा

चावहने

सामानहरुको

ज्ञान

भएको,

वन्यजन्तु नबरामी भई औषधी उपचार गदाथ हािीको प्रयोग गनथ
जानेको, वन्यजन्तु र वन्यजन्तुको बासस्थान

सम्बन्धी साधारण

जानकारी, वन्यजन्तुलाई समाउुँदा (Trapping) हािीको प्रयोग गनथ
जान्ने, हािी

भागेमा

त्यसलाई

कब्जामा

नलन

जान्ने, हािी

र

पररचालकलाई तालीम ददन जान्ने भई एक तह मुननको पदमा
कम्तीमा तीन वषथको अनुभव प्राप्त ।
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६.

रा.प.तततीय

माक्तिएको हािीलाई ननयन्त्रण, हािीको पररचालन र हािीलाई तालीम

श्रे णीको पद

ददन जान्ने, हािीको बच्चालाई तालीम तथा स्याहार सुसार सम्बन्धी
ज्ञान भएको, वन्यजन्तुको बासस्थान र वन्यजन्तुहरुको साधारण ज्ञान
भएको, वन्यजन्तु नबरामी भई उपचार गराउनु पदाथ र वन्यजन्तुलाई
समाउुँदा (Trapping) हािीको प्रयोग सम्बन्धी ज्ञान भएको र
हािीको उमेर छु ट्याउने ज्ञान भई एक तह मुननको पदमा कम्तीमा
५ वषथको अनुभव प्राप्त ।
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