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नी#त अनुस)धान ,#त-ठान 
!म#त २०७८।०६।०१ मा .का!शत 1व3ापन बमोिजम पदपू#त< ग>रने अनुसDधानकता< र सह-अनुसDधानकता< 

पदको लाIग उKमेदवारको छनोट .NOया र काय<1ववरण 
 
१. पदपू'त) गरेने पदह/को 2ववरण र शत) 
O.
स. 

पद सSTया केDU/ एकाइ शैZ[क यो\यता आव^यक 1वषय 
(कुनै) Dयूनतम वाbछनीय 

१ अनुसDधानकता< 
(Research Fellow) 

१ 
परराde नी#त 
तथा साम>रक 
मा!मला 

gनातकोhर 1वiयावा>रIध 

अDतरा<िdeय 
सKबDध, सुर[ा, 
राजनी#तशाgk 

२ 
सह-अनुसDधानकता< 
(Associate Research 
Fellow) 

१ शासन .बDध 

साव<ज#नक नी#त, 
जन.शासन, 
समाजशाgk, 
राजनी#तशाgk, 
कानुन 

 
२. छनोट 9:;या – दरखाgत आnवानदेoख उKमेदवारको अिDतम छनोट सKमको लाIग देहायका .NOया 
अपनाइनेछ । 

१) दरखाgत आnवान । 

२) तोNकएको !म#त!भk पेश ग>रएको दरखाgतको .ारिKभक परq[ण र >रत तथा दरखाgतवालाको 
यो\यता पुगेको दरखाgतहrको छनोट । 

३) दफा ३ को मूuयाSकन ता!लकाको खvड १ बमोिजमको मूuयाSकनको आधारमा यो\यतासूची 
तयार गरq कKतीमा ३२ .#तशत अSक (३२/१०० वा ३५.२/१०० अSक) .ाzत गन{म|येबाट 
उ}कृdट ५ उKमेदवारलाई लघुसूची (shortlist) मा समावेश गरq साव<ज#नक सूचना गरq 
उKमेदवारलाई इमेलमाफ< त ्जानकारq । 

४) सह-अनुसDधानकता< पदको लाIग लघुसूचीमा परेका उKमेदवारहrको सीप परq[णको लाIग 
परq[ाको !म#त र समय तोक� उKमेदवारलाई जानकारq ।  

५) सीप परq[णको लाIग परq[ा सbचालन । .#तdठानले यgतो परq[ा उKमेदवारहrको भौ#तक 
उपिgथ#त वा अनलाइन मा|यमबाट सbचालन गराउन स�नेछ । 

६) परq[ामा कKतीमा ५० .#तशत अSक uयाई उhीण< हुने उKमेदवारहrलाई .gतुतीकरण र 
अDतवा<ता<को लाIग !म#त र समय तोक� जानकारq �दने । अDतवा<ता< अनलाइन मा|यमबाट 
सbचालन हुनेछ र कुनै एक उKमेदवारसँग एक भDदा बढq पटक अDतवा<ता !लन सNकनेछ । 

७) अDतवा<ता<मा सामेल उKमेदवारले बहुसSTयक परq[कबाट र .}येक परq[कबाट ५० .#तशत 
भDदा अSक .ाzत गरेमा उhीण< र बहुसSTयक परq[कबाट ५० .#तशत भDदा कम अSक .ाzत 
गरेमा अनुhीण< भएको मा#ननेछ । 
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८) अDतवा<ता<मा उhीण< हुने उKमेदवारहrको लघुसूचीको अSक, सीप परq[णको अSक र अDतवा<ता<को 
अSकको योगफलको आधारमा यो\यतासूची तयार गरq सव�}कृdट उKमेदवारलाई “छनोट भएको 
उKमेदवार” र दो�ो तथा ते�ो व>रयतामा रहेका उKमेदवारहrलाई Oमश: “प�हलो वैकिuपक 
उKमेदवार” र “दो�ो वैकिuपक उKमेदवार” को rपमा घोषणा गरq साव<ज#नक सूचना जारq 
ग>रनेछ र उKमेदवारहrलाई इमेलमाफ< त जानकारq �दइने । 

९) वैकिuपक उKमेदवाहrको माDय अवIध न#तजा घोषणा भएको !म#तबाट १ वष< कायम रहनेछ । 

१०) छनोट भएको उKमेदवारले न#तजा घोषणा भएको !म#तले १ हzता!भk .#तdठानमा सKपक<  गरq 
gवीकारपk पेश गनु<पन{छ । यgतो सKपक<  र सbचार भौ#तक उपिgथ#त, फोन वा इमेलबाट गन< 
सNकनेछ । 

११) gवीकारपk पेश गन{ छनोट भएको उKमेदवारलाई .#तdठानले #नयुि�तको .NOया अ#घ बढाउनेछ 
। 

  
 

३. अनसु'धानकता, (पररा01 नी3त तथा साम6रक मा7मला) उ;मेदवारको छनोटको लाBग योEयता 
सचूक र अHकभार: 

Research Fellow (Foreign policy and strategic affairs) 

Part 1: Evalaution of Qualification 

 Qualification Indicators Scoring Maximum 
score 

1 Social Inclusion Janajati, Madhesi, Dalit, Disability 2.5 5 
Woman 2.5 

2 Education degree PhD 15 15 
3 Job experience (Academic, research or relevant 

administrative job) 
0-2 years= 0 
3 or more years: 2.5 
marks per year 

10 

4 Research 
publication impact 

Google H-Index Science: multiply by factor 
2.0 

25 

Social science and 
humanities: multiply by 
factor 3.0 

5 All research 
publications 

Article (SCImago Q1-Q2 journal) 0.5 mark/article Max 
10 

10 
Article (SCImago Q3-Q4 journal) 0.4 marks/article 
Article (JPPS star-rated journal) 0.3 marks/article 
Article at other peer-reviewed 
journals 

0.2 marks/article Max 
5 

Books (research based, research 
methodology) 

0.4 marks/book 

Book chapter 0.1 marks/chapter 
6 First author 

publications 
Articles in ranked journals, books 1.25 mark/article, 

book 
Max 
15 

15 

Articles in non-ranked journals 0.63 marks/article 
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Book chapter 0.32 
marks/chapter 

Max 
7.5 

7 Policy research 
publications 

Public policy related article or 
research report or book 
(Scoring: 100% marks for items 
highly related to public policy, 
50% marks for moderately related; 
25% marks for partly related) 

First author: 2.5 
marks/article, 
report, book 

Max 
15 

15 

Co-author: 1.25 
marks/article, 
report, book 

Max 
7.5 

8 Proficiency in 
statistics 

Elementary 0 5 
Moderate 2.5 
Advanced 5 

TOTAL (for shortlisting) 100 
Part 2: Presentation and Evaluation 
Presentation and Interview 
(See Table 2 and notes below for detailed scheme) 

50 

GRAND TOTAL (for Final Selection) 150 
 
 
४. सह-अनसु'धानकता, (शासन Oब'ध) उ;मेदवारको छनोटको लाBग OQRया चरण, योEयता 
सचूक र अHकभार: 

Associate Research Fellow (governance) 

Part 1: Evalaution of Qualification 

 Qualification Indicators Scoring Maximum 
score 

1 Social Inclusion Janajati, Madhesi, Dalit, Disability 2.5 5 
Woman 2.5 

2 Education degree PhD 15 15 
3 Job experience (Academic, research or relevant 

administrative job) 
2.0 marks per year 10 

4 Research 
publication impact 

Google H-Index Science: multiply by factor 
3.0 

25 

Social science and 
humanities: multiply by 
factor 4.0 

5 All research 
publications 

Article (SCImago Q1-Q2 journal) 0.8 mark/article Max 
10 

10 
Article (SCImago Q3-Q4 journal) 0.65 marks/article 
Article (JPPS star-rated journal) 0.5 marks/article 
Article at other peer-reviewed 
journals 

0.35 marks/article Max 
5 

Books (research based, research 
methodology) 

0.7 marks/book 

Book chapter 0.17 
marks/chapter 

6 First author 
publications 

Articles in ranked journals, books 2.0 mark/article, 
book 

Max 
15 

15 

Articles in non-ranked journals 1.0 marks/article 
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Book chapter 0.5 marks/chapter Max 
7.5 

7 Policy research 
publications 

Public policy related article or 
research report or book 
(Scoring: 100% marks for items 
highly related to public policy, 
50% marks for moderately related; 
25% marks for partly related) 

First author: 4.0 
marks/article, 
report, book 

Max 
15 

15 

Co-author: 2.0 
marks/article, 
report, book 

Max 
7.5 

8 Proficiency in 
statistics 

Elementary 0 5 
Moderate 2.5 
Advanced 5 

TOTAL (for shortlisting) 100 
Part 2: Presentation and Evaluation 
Presentation and Interview 
(See Table 2 and notes below for detailed scheme) 

50 

GRAND TOTAL (for Final Selection) 150 
 
>?ट@य: 

१) काय< अनुभवमा .ाZ3क, अनुसDधान र साDद!भ<क .शास#नक काय< भDनाले 1व^व1वiयालय, 
अनुसDधान संgथा र #नजामती वा गैरसरकारq संgथामा पूण<कालqन !श[ण, अनुसDधान वा 
�यवgथापक�य काय< गरेको भDने बु�नुपद<छ र काय<को साDद!भ<कताको #न�य�ल स!म#त 
अDतग<तको .ा1वIधक टोलqले गरे बमोिजम हुनेछ । 

२) अनुसDधान .#तवेदनको अSक .ाzत गन<को लाIग .माणको rपमा .#तवेदनको .#त!ल1प वा 
.#तवेदन पेश गरेको .माoणत हुने कागजात पेश गनु<पन{छ । 

३) नी#त अनुसDधान .काशन भDनाले सो अनुसDधानले सKबिDधत [ेkको साव<ज#नक नी#तलाई 
सKबोधन वा सूIचत गन< स�ने .कृ#तको .काशन भDने बु�नुपद<छ र यसको #नधा<रण स!म#त 
अDतग<तको .ा1वधक टोलqले गरे बमोिजम हुनेछ । 

४) त�याSकशाgkको .वीणता gतरको हकमा एडभाDस भDनाले gनातकोhर तह वा माIथको तहमा 
शैZ[क कोस< !लएको वा 1वशषे ता!लम !लएको र मोडरेट भDनाले उKमेदवारका अनुसDधान 
.काशनमा इDफरेिDसयल gटा�टिgट�स ्लगायत 1वIधको .योग गरेको र सामाDय भDनाले 
gनातक तह वा }यस मु#नका शैZ[क 1वषयको rपमा अ|ययन गरेको वा अनुसDधान .काशनमा 
�डgटNOिzटभ gटा�टिgट�स ्माk .योग गरेको अवgथा बु�नुपद<छ र यसको #न�य�ल स!म#त 
अDतग<तको .ा1वधक टोलqले गरे बमोिजम हुनेछ । 

 
५. लघसुचूीका र परXYामा उZीण, उ;मेदवारह[ (सब ैतह) को लाBग O]ततुीकरण र अ'तवा,ता,को 
ढाँचा र अHकभार: 
Part 2: Presentation and Interview 
 Indicator Scoring Maximum Score 
1 Research experience and policy skill 

• Research experience and connection to 
public policy 

Freely scored by 
each judge 

15  
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• Policy research and analysis skill 
2 Communication and public relation skill 

• Quantity and quality of research articles, 
reports, and books 

• Nepali and English language proficiency  
• Presentation skill 
• Public relation with policymakers and 

stakeholders 

15  

3 Public policy vision 
• Contemporary policy issues 
• Policy challanges and responses 

20  

TOTAL 50  
 
Result (Pass/Fail) 
(Please indicate the result by tick mark [ Ö ] 

 
PASS [   ] 
(30 or more) 

FAIL [   ] 
(less than 30) 

 

 
B?ट@य: 

१) लघुसूचीमा रहेका उKमेदवारहrलाई माk अDतवा<ता<मा समेल गराइनेछ । अDतवा<ता< अनलाइन 
मा|यमबाट वा .}य[ बैठकको ढाँचामा गन< सNकनेछ । 

२) अDतवा<ताको .ारKभमा उKमेदवारले सामाDयतया #नKन!लoखत तीन .^नहrको आधारमा तयार 
गरेको एक .gतुतीकरण .gतुत गनु<पन{छ: 

1. Share your research experience (research objectives and methods) and how you 
relate your research experience to public policy research. 

2. What are your special attributes to contribute to evidence-based public policy 
formulation in Nepal? 

3. What are major policy challanges in Nepal and how do you want to tackle them as 
a Research Fellow at PRI? 

३) .gतुतीकरण प#छ अDतवा<ता<कारहrले उKमेदवारको .gतुतीकरण, अनुसDधान अनुभव, नी#त 
अनुसDधान र 1व^लेषण [मता, सbचार र साव<ज#नक सKबDध [मता, तथा नेपालको नी#त 
चुनौती र समाधान सKबDधमा .^नहr गन{छन ्र उKमेदवारको मूuयाSकन गरq gवतDk �हसाबले 
अSक �दनेछन ्। 

४) उKमेदवारको अDतवा<ता< एक भDदा बढq पटक !लन सNकनेछ । 
५) अDतवा<ता<मा कKतीमा ६० .#तशत अSक (५० पूणा<Sकमा ३० अSक) .ाzत गन{लाई उhीण< 

उKमेदवार र सो भDदा कम अSक .ाzत गन{ उKमेदवारलाई अनुhीण< उKमेदवार मा#ननेछ । 
बहुसंTयाका अDतवा<ता<कारका मूuयाSकनमा अनुhीण< हुने उKमेदवारलाई छनोटबाट हटाइनेछ ।  

६) बहुसंTयाका अDतवा<ता<कारका मूuयाSकनमा उhीण< हुने उKमेदवारले सबै अDतवा<ता<कारबाट पाएको 
अSकहrको औसत अSक र सो उKमेदवारले लघुसूची र परq[ाको चरणमा .ाzत गरेको अSक 
जोडी कुल .ाzताSकको गणना ग>रनेछ र सबै उKमेदवारहrको कुल .ाzताSकको आधारमा 
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अिDतम यो\यतासूची तयार गरq छनोट भएको र वैकिuपक उKमेदवारहrको न#तजा घोषणा 
ग>रनेछ । 

 
६. अनुसFधानकता) (पररा?H नी'त तथा सामLरक माMमला) को काय)2ववरण 
 

नी#त अनुसDधान .#तdठान 

अनुसDधान 1वभाग 

परराde नी#त तथा साम>रक मा!मला नी#त अ|ययन केDU 

अनुसDधानकता<को काय<1ववरण 
 
नी#त अनुसDधान .#तdठान नेपाल सरकारले अपनाउने नी#त अ|ययन अनुसDधान र 1व^लेषणको 
आधारमा तजु<मा हुने �यवgथा गन< र शासक�य सुधार गद� सुशासन .वध<न गन{ काय<मा सहयोग गन< 
नी#त अनुसDधान .#तdठान 1वकास स!म#त (गठन) आदेश, २०७५ iवारा gथापना भएको संgथा हो । 
.#तdठानले �यापक 1वषयगत [ेkहrमा नी#त अ|ययन, अनुसDधान, संवाद, 3ान �यवgथापन र .सार 
गन{ िजKमेवारq पाएको छ । .#तdठानले काय<कारq अ|य[को अ|य[तामा ग�ठत सbचालक स!म#तको 
नी#तगत #नद{शनमा र काय<कारq अ|य[को मातहतमा �यवgथापन 1वभाग, अनुसDधान 1वभाग र सूचना 
तथा 3ान �यवgथापन 1वभाग र एवं 1व!भDन स!म#तहrको संगठना}मक संरचनाiवारा काय< सKपादन 
गद<छ । .#तdठानमा अनुसDधानको 1वषयगत काय<[ेkहrलाई काय<सहजताको लाIग ५ केDUमा 1वभाजन 
ग>रएको छ – १. आIथ<क तथा पूवा<धार 1वकास नी#त अ|ययन केDU; २. शासक�य .बDध तथा सSघीय 
मा!मला नी#त अ|ययन केDU; ३. कानुनी तथा सामािजक मा!मला नी#त अ|ययन केDU; ४. परराde तथा 
रणनी#तक मा!मला नी#त अ|ययन केDU; र ५. .ाकृ#तक �ोत तथा .1वIध नी#त अ|ययन केDU । 
अनुसDधान 1वभाग र सूचना तथा 3ान �यवgथापन 1वभागमा अनुसDधान समूहका मानव संसाधनको 
rपमा व>रdठ अनुसDधानकता< (Senior Research Fellow), अनुसDधानकता< (Research Fellow), सह-
अनुसDधानकता< (Associate Research Fellow) र 1व^लेषक (Analyst) गरq ४ तहका कम<चारq रहेका छन ्। 
.#तdठानलाई आव^यक पन{ मानव संसाधन #नय!मत #नयुि�तiवारा वा आव^यकता अनुसार तोNकएको 
काय< गराउने गरq परामश<सेवा !लई पूरा गद<छ । .#तdठानलाई आव^यक पन{ व>रdठ अनुसDधानकता< सोझै 
वाता<बाट #नयु�त गन{ वा खुला .#तgपधा<बाट छनोट गरq #नयु�त गन< सNकने .ावधान छ । .#तdठानको 
अनुसDधानकता<ले सKबिDधत अ|ययन केDUको .मुखको #नकटतम मातहतमा रहq अनुसDधान 1वभाग 
.मुख.#त जवाफदेहq र काय<कारq अ|य[.#त अिDतम जवाफदेहq रहने गरq तोNकएका काय<हr पूरा 
गनु<पद<छ । 
 

(क) Fयूनतम तथा वाQछनीय योRयता: 
अनुसDधानकता<को Dयूनतम र वाbछनीय शैZ[क यो\यता, काय< अनुभव, अनुसDधान .काशन, 
सीप र द[ताका शत<, अSकभार र मूuयाSकनका आधार पदपू#त< स!म#तले पदपू#त<को लाIग वाता< 
वा 1व3ापन गनु< अ#घ तोके बमोिजम हुनेछ ।  
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(ख) सेवाको :कMसम र अवTध: 
सेवाको :कMसम: करार 

सेवाको अवTध: ६ म�हना । काय<सKपादनको आधारमा करारको नवीकरण हुने । करार नवीकरण 
हुने पटक तोNकएको छैन । 

 
(ग) तलबमान र सु2वधा: 

.#तdठानले तोके बमोिजम । 
 

(घ) कामको 2ववरण (Job description): 
 
१) .#तdठानको रािdeय �हत, परराde नी#त तथा साम>रक मा!मला समूह .मुख वा .मुख 

नभएको अवgथामा अनुसDधान 1वभाग .मुखको मातहतमा रहq .#तdठानले तोकेको 1वषयमा 
अनुसDधान गन{ । 

२) अनुसDधानकता<को 1वषयगत द[ता र �Iचको [ेkमा अनुसDधानकता<को एकल संल\नता वा 
अDय अनुसDधानकता<सँगको सामू�हक सँल\नतामा वष<मा कKतीमा एउटा नी#त अनुसDधान 
वा अ|ययन गन<को लाIग अनुसDधान .gताव तयार गरq .#तdठानको 1वIध अनुसार 
अनुसDधान अ|ययन गन{ । 

३) .#तdठानको पbचवष�य रणनै#तक योजनामा उuलेख भए अनुसार रािdeय �हत, परराde नी#त 
तथा साम>रक मा!मला केDUको NOयाकलाप सKपDन गन< केDU .मुख, 1वभाग .मुख र 
काय<कारq अ|य[को #नद{शन अनुसार िजKमेवारq पूरा गन{ ।  

४) .#तdठानको रािdeय �हत, परराde नी#त तथा साम>रक मा!मला केDUको काय<तगत [ेk!भk 
पन{ सबै 1वषयहr समे�ने गरq .#तdठानमा सबै �ोतबाट .ाzत हुने सुझाव, परामश<, 
अDतNO< या र आDत>रक छलफलको आधारमा नी#त अनुसDधान प>रयोजना सूची (Policy 

Research Project Inventory) को gथापना गरq #नरDतर अiयावIधक गन{ । 

५) आ�नो 1व3ताको [ेk!भkका र जrरq साव<ज#नक नी#तगत मा!मलाका अनुसDधान 
प>रयोजना आ�नै पहलमा बनाई सbचालन गन<को लाIग अवधारणापk बनाई केDU .मुख वा 
अनुसDधान .मुख माफ< त ्नी#तगत मा!मला प�हचान स!म#तमा पेश गन{ र अनुमोदन भएका 
प>रयोजना संयोजक वा अनुसDधान 1वभाग .मुखको सामाDय सुप>रवे[णमा सbचालन गरq 
सKपDन गन{ । 

६) रािdeय �हत, परराde नी#त तथा साम>रक मा!मला केDUमा पन{ 1वषयहr र .#तdठानले 
तोकेका 1वषयहrमा केDU .मुख र 1वभाग .मुखको सुप>रवे[णमा अनुसDधान प>रयोजना र 
NOयाकलापका अवधारणापk, 1वgततृ अनुसDधान .gताव, .ग#त .#तवेदन, समी[ा 
.#तवेदन, अिDतम .#तवेदन लगायतका दgतावेजहr तयार गन{ । 
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७) अनुसDधान .gताव, अनुसDधान लेख र अनुसDधान .#तवेदनको 1व3-समी[ा, मूuयाSकन, 
अ!भलेखीकरण आ�द काय< गन{ । 

८) .#तdठानका अनुसDधान #नद{!शका (Guidelines) तथा मानक सbचालन .NOया (Standard 

Operating Procedures) को अiयावIधकरण र प>रमाज<न गन< सहयोग गन< । 

९) 1व3 समीZ[त जन<ल (Peer-reviewed journal) सbचालनसँग सKबिDधत दgतावेज र 
#नद{!शका अiयावIधक गन< र जन<लको सbचालन र गुणgतर सु#नि^चतता गराउने काय<मा 
योगदान गन{ । 

१०) अनुसDधानको गुणgतर सु#नि^चतता तथा िजKमेवार अनुसDधान आचरणको रेखदेखमा 
सहयोग गन{ । 

११) 1व3सूची (Roster of experts) को gथापना र �यवgथापनमा सहयोग गन{ । 

१२) अनुसDधान �यवgथापन .णालq (Research Management System) को gथापना र सbचालनमा 
सहयोग गन{ । 

१३) Uतु अ|ययन र आकिgमक नी#त सुझावको लाIग उपयोगी हुने पूव<काय<, सूचना, त�याSक 
सSकलन गरq .#तdठानको .णालqमा भvडारण गन< सहयोग गन{ । 

१४) .#तdठानको साव<ज#नक नी#त �ोत केDUलाई सूचना समiृध बनाउन 1वषयगत पुgतक, 
सDदभ<साम�ी, .1वIध, 1व^लेषण स�टवेयर आ�द सSकलन गन< सहयोग गन{ । 

१५) नी#त अनुसDधानका सैiधािDतक र �यावहा>रक [ेkमा अDतरा<िdeय IथSक �याSक र .ाZ3क 
जगतमा भइरहेका 1वकास र बहसको #नरDतर अ|ययन गरq .#तdठानको अनुसDधान 
काय<Oमको लाIग �हण गन< सNकने !सiधाDत, 1वIध, उपकरण, बहस र 3ान केDU .मुख, 
1वभाग .मुख, काय<कारq अ|य[ र सहकम�हrलाई �ीNफङ गन{ । 

१६) अनुसDधान .#तवेदनको सारसS[ेप, नी#त सS[ेप, 1वषय सS[ेप, काय<पk, �िdटकोण लेख 
लगायतका नी#त अनुसDधान लेखहr केDU .मुख र 1वभाग .मुखको समDवयमा तयार गन{ 
। 

१७) .#तdठानको समाचारप kका र वा1ष<क .#तवेदनको लाIग केDUको NOयालकलापको सूचना 
सSकलन गरq तयारq अवgथामा रा¡ े। 

१८) अनुसDधानसँग सKबिDधत आDत>रक छलफल, योजना र काय<Oममा सुझाव, .gताव र 
पdृठपोषणiवारा र काय<Oम सbचालन हँुदा िजKमेवारq !लई योगदान गन{ । 

१९) .#तdठानको इनटन<!शप काय<Oम सbचालनमा सहयोग गन{ । 

२०) केDUका सह-अनुसDधानकता<, कम<चारq र इDटन<हrको सुप>रवे[ण गन{ गराउने । 

२१) 1वषयगत .ाZ3क समाज र नी#त सरोकारवाला संgथा एवं �यि�तसँग .#तdठानको �हत र 
चासो अनुrप सKपक<  गरq सbजाल #नमा<ण गन{ । 

२२) .#तdठानको साव<ज#नक नी#त संवादमा योगदान गन{ । 
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२३) .#तdठानले गरेका अनुसDधान सहकाय<का .#तdठानले तोकेको िजKमेवारq अनुसार काय< 
सKपादन गन{ । 

२४) अनुसDधान 1वभाग .मुख र .#तdठानका काय<कारq अ|य[ले तोके बमोिजमको काय< गन{ । 

 
(ङ) केF> हेरफेर गन) स:कने: 

अनुसDधानकता<को !श[ा, काय< अनुभव र �Iचसँग !मuने गरq एक वा एकभDदा बढq केDUको 
िजKमेवारq तो�न सNकनेछ र .#तdठानको आव^यकता अनुसार समूह हेरफेर गन< सNकनेछ ।  
 

(च) अनुसFधानकता)ले पालना गनु) पनZ आचरणः 
 
o .#तdठानको कम<चारq आचार सं�हताको पालना । 

o .#तdठानको अनुसDधान सदाचार #नद{!शकाको पालना । 

o .#तdठानको कम<चारq !शdटाचार (etiquette) को पालना । 

o तोकेको काय< सKपDन गरेप#छ सोको अ!भलेख स�हतको .#तवेदन तोNकएको अIधकारq 
सम[ पेश गनु<पन{छ । 

o .#तdठानमा र .#तdठान बा�हर भएका पेशागत भेटघाट र सभाका बारेमा .#तdठानका 
1वभाग .मुख र काय<कारq अ|य[ सम[ #नधा<>रत ढाँचामा लेoखएको बैठक नोट स�हत 
�ीNफङ गन{ । 

o अनुसDधान काय<मा वgतुवा�दता र उ¢च गुणgतर.#तको .#तdठानको .#तबiधतालाई 
|यानमा राखी सोहq बमोिजम काय< सKपादन गन{ । 

o .#तdठानले साव<ज#नक गरेका बाहेक अDय सूचनाहr साव<ज#नक नगन{ । 

o .#तdठानमा अ|ययन अनुसDधान ग>रएका साम�ीहr .#तdठानको gवीकृ#त बेगर .चार, 
.सार वा .काशन गन< पाइने छैन । 

o साव<ज#नक सbचारमा .gतुत हँुदा .#तdठानको अनुसDधानकता<को rपमा प>रIचत हुने र 
.#तdठान तथा आ�नो पदको ग>रमा कायम रहने गरq �यवहार गन< सचेत रहने । 

 
 
७. सह-अनुसFधानकता) (शासन 9बFध) को काय)2ववरण 
 

नी#त अनुसDधान .#तdठान 

अनुसDधान 1वभाग 

शासक�य .बDध तथा सSघीय मा!मला नी#त अ|ययन केDU 
 

सह-अनुसDधानकता< (शासन .बDध) को काय<1ववरण 
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नी#त अनुसDधान .#तdठान नेपाल सरकारले अपनाउने नी#त अ|ययन अनुसDधान र 1व^लेषणको 
आधारमा तजु<मा हुने �यवgथा गन< र शासक�य सुधार गद� सुशासन .वध<न गन{ काय<मा सहयोग गन< 
नी#त अनुसDधान .#तdठान 1वकास स!म#त (गठन) आदेश, २०७५ iवारा gथापना भएको संgथा हो । 
.#तdठानले �यापक 1वषयगत [ेkहrमा नी#त अ|ययन, अनुसDधान, संवाद, 3ान �यवgथापन र .सार 
गन{ िजKमेवारq पाएको छ । .#तdठानले काय<कारq अ|य[को अ|य[तामा ग�ठत सbचालक स!म#तको 
नी#तगत #नद{शनमा र काय<कारq अ|य[को मातहतमा �यवgथापन 1वभाग, अनुसDधान 1वभाग र सूचना 
तथा 3ान �यवgथापन 1वभाग र एवं 1व!भDन स!म#तहrको संगठना}मक संरचनाiवारा काय< सKपादन 
गद<छ । .#तdठानमा अनुसDधानको 1वषयगत काय<[ेkहrलाई काय<सहजताको लाIग ५ केDUमा 1वभाजन 
ग>रएको छ – १. आIथ<क तथा पूवा<धार 1वकास नी#त अ|ययन केDU; २. शासक�य .बDध तथा सSघीय 
मा!मला नी#त अ|ययन केDU; ३. कानुनी तथा सामािजक मा!मला नी#त अ|ययन केDU; ४. परराde तथा 
रणनी#तक मा!मला नी#त अ|ययन केDU; र ५. .ाकृ#तक �ोत तथा .1वIध नी#त अ|ययन केDU । 
अनुसDधान 1वभाग र सूचना तथा 3ान �यवgथापन 1वभागमा अनुसDधान समूहका मानव संसाधनको 
rपमा व>रdठ अनुसDधानकता< (Senior Research Fellow), अनुसDधानकता< (Research Fellow), सह-
अनुसDधानकता< (Associate Research Fellow) र 1व^लेषक (Analyst) गरq ४ तहका कम<चारq रहेका छन ्। 
.#तdठानलाई आव^यक पन{ मानव संसाधन #नय!मत #नयुि�तiवारा वा आव^यकता अनुसार तोNकएको 
काय< गराउने गरq परामश<सेवा !लई पूरा गद<छ । .#तdठानलाई आव^यक पन{ व>रdठ अनुसDधानकता< सोझै 
वाता<बाट #नयु�त गन{ वा खुला .#तgपधा<बाट छनोट गरq #नयु�त गन< सNकने .ावधान छ । .#तdठानको 
सह-अनुसDधानकता<ले सKबिDधत अ|ययन केDUको .मुखको #नकटतम मातहतमा रहq अनुसDधान 1वभाग 
.मुख.#त जवाफदेहq र काय<कारq अ|य[.#त अिDतम जवाफदेहq रहने गरq तोNकएका काय<हr पूरा 
गनु<पद<छ । 
 

(क) Fयूनतम तथा वाQछनीय योRयता: 
सह-अनुसDधानकता<को Dयूनतम र वाbछनीय शैZ[क यो\यता, काय< अनुभव, अनुसDधान .काशन, 
सीप र द[ताका शत<, अSकभार र मूuयाSकनका आधार पदपू#त< स!म#तले पदपू#त<को लाIग वाता< 
वा 1व3ापन गनु< अ#घ तोके बमोिजम हुनेछ । 

 
(ख) सेवाको :कMसम र अवTध: 

सेवाको :कMसम: करार 

सेवाको अवTध: ६ म�हना । काय<सKपादनको आधारमा करारको नवीकरण हुने । करार नवीकरण 
हुने पटक तोNकएको छैन । 

 
(ग) तलबमान र सु2वधा: 

.#तdठानले तोके बमोिजम । 
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(घ) कामको 2ववरण (Job description): 

 
१) .#तdठानको शासक�य .बDध तथा सSघीय मा!मला नी#त अ|ययन केDU .मुख र 

अनुसDधान 1वभाग .मुखको मातहतमा रहq सKबिDधत केDU अDतग<तका शासन .बDध 
एकाइ (unit) मा  .#तdठानले तोकेको 1वषयमा अनुसDधान गन{ । 

२) सह-अनुसDधानकता<को 1वषयगत द[ता र �Iचको [ेkमा सह-अनुसDधानकता<को एकल 
संल\नता वा अDय अनुसDधानकता<सँगको सामू�हक सँल\नतामा वष<मा कKतीमा एउटा नी#त 
अनुसDधान वा अ|ययन गन<को लाIग अनुसDधान .gताव तयार गरq .#तdठानको 1वIध 
अनुसार अनुसDधान अ|ययन गन{ । 

३) .#तdठानको पbचवष�य रणनै#तक योजनामा उuलेख भए अनुसार सKबिDधत केDUको 
NOयाकलाप सKपDन गन< समूह, 1वभाग र काय<कारq अ|य[को #नद{शन अनुसार िजKमेवारq 
पूरा गन{ ।  

४) सKबिDधत केDUको काय<तगत [ेk!भk पन{ सबै 1वषयहr समे�ने गरq .#तdठानमा सबै 
�ोतबाट .ाzत हुने सुझाव, परामश<, अDतNO< या र आDत>रक छलफलको आधारमा नी#त 
अनुसDधान प>रयोजना सूची (Policy Research Project Inventory) को gथापना गरq #नरDतर 
अiयावIधक गन{ । 

५) आ�नो 1व3ताको [ेk!भkका र जrरq साव<ज#नक नी#तगत मा!मलाका अनुसDधान 
प>रयोजना आ�नै पहलमा बनाई सbचालन गन<को लाIग अवधारणापk बनाई केDU .मुख वा 
अनुसDधान .मुख माफ< त ्नी#तगत मा!मला प�हचान स!म#तमा पेश गन{ र अनुमोदन भएका 
प>रयोजना संयोजक वा अनुसDधान 1वभाग .मुखको सामाDय सुप>रवे[णमा सbचालन गरq 
सKपDन गन{ । 

६) सKबिDधत केDUमा पन{ 1वषयहr र .#तdठानले तोकेका 1वषयहrमा केDU .मुख र 1वभाग 
.मुखको सुप>रवे[णमा अनुसDधान प>रयोजना र NOयाकलापका अवधारणापk, 1वgततृ 
अनुसDधान .gताव, .ग#त .#तवेदन, समी[ा .#तवेदन, अिDतम .#तवेदन लगायतका 
दgतावेजहr तयार गन{ । 

७) अनुसDधान .gताव, अनुसDधान लेख र अनुसDधान .#तवेदनको 1व3-समी[ा, मूuयाSकन, 
अ!भलेखीकरण आ�द काय< गन{ । 

८) .#तdठानका अनुसDधान #नद{!शका (Guidelines) तथा मानक सbचालन .NOया (Standard 

Operating Procedures) को अiयावIधकरण र प>रमाज<नमा सहयोग गन{ । 

९) 1व3 समीZ[त जन<ल (Peer-reviewed journal) सbचालनसँग सKबिDधत दgतावेज र 
#नद{!शका अiयावIधक गन< र जन<लको सbचालन र गुणgतर सु#नि^चतता गराउने काय<मा 
सहयोग गन{ । 
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१०) अनुसDधानको गुणgतर सु#नि^चतता तथा िजKमेवार अनुसDधान आचरणको रेखदेखमा 
सहयोग गन{ । 

११) 1व3सूची (Roster of experts) को gथापना र �यवgथापनमा सहयोग गन{ । 

१२) अनुसDधान �यवgथापन .णालq (Research Management System) को gथापना र सbचालनमा 
सहयोग गन{ । 

१३) Uतु अ|ययन र आकिgमक नी#त सुझावको लाIग उपयोगी हुने पूव<काय<, सूचना, त�याSक 
सSकलन गरq .#तdठानको .णालqमा भvडारण गन< सहयोग गन{ । 

१४) .#तdठानको साव<ज#नक नी#त �ोत केDUलाई सूचना समiृध बनाउन 1वषयगत पुgतक, 
सDदभ<साम�ी, .1वIध, 1व^लेषण स�टवेयर आ�द सSकलन गन< सहयोग गन{ । 

१५) नी#त अनुसDधानका सैiधािDतक र �यावहा>रक [ेkमा अDतरा<िdeय IथSक �याSक र .ाZ3क 
जगतमा भइरहेका 1वकास र बहसको #नरDतर अ|ययन गरq .#तdठानको अनुसDधान 
काय<Oमको लाIग �हण गन< सNकने !सiधाDत, 1वIध, उपकरण, बहस र 3ान केDU .मुख, 
1वभाग .मुख, काय<कारq अ|य[ र सहकम�हrलाई �ीNफङ गन{ । 

१६) अनुसDधान .#तवेदनको सारसS[ेप, नी#त सS[ेप, 1वषय सS[ेप, काय<पk, �िdटकोण लेख 
लगायतका नी#त अनुसDधान लेखहr केDU .मुख र 1वभाग .मुखको समDवयमा तयार गन{ 
। 

१७) .#तdठानको समाचारप kका र वा1ष<क .#तवेदनको लाIग केDUको NOयालकलापको सूचना 
सSकलन गरq तयारq अवgथामा रा¡ े। 

१८) अनुसDधानसँग सKबिDधत आDत>रक छलफल, योजना र काय<Oममा सुझाव, .gताव र 
पdृठपोषणiवारा र काय<Oम सbचालन हँुदा िजKमेवारq !लई सहयोग गन{ । 

१९) .#तdठानको इनटन<!शप काय<Oम सbचालनमा सहयोग गन{ । 

२०) 1वषयगत .ाZ3क समाज र नी#त सरोकारवाला संgथा एवं �यि�तसँग .#तdठानको �हत र 
चासो अनुrप सKपक<  गरq सbजाल #नमा<णमा सहयोग गन{ । 

२१) .#तdठानको साव<ज#नक नी#त संवादमा योगदान गन{ । 

२२) .#तdठानले गरेका अनुसDधान सहकाय<का .#तdठानले तोकेको िजKमेवारq अनुसार काय< 
सKपादन गन{ । 

२३) अनुसDधान 1वभाग .मुख र .#तdठानका काय<कारq अ|य[ले तोके बमोिजमको काय< गन{ । 

 
(ङ) केF> हेरफेर गन) स:कने: 

अनुसDधानकता<को !श[ा, काय< अनुभव र �Iचसँग !मuने गरq एक वा एकभDदा बढq केDUको 
िजKमेवारq तो�न सNकनेछ र .#तdठानको आव^यकता अनुसार समूह हेरफेर गन< सNकनेछ ।  

 
(च) सह—अनुसFधानकता)ले पालना गनु) पनZ आचरणः 
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o .#तdठानको कम<चारq आचार सं�हताको पालना । 

o .#तdठानको अनुसDधान सदाचार #नद{!शकाको पालना । 

o .#तdठानको कम<चारq !शdटाचार (etiquette) को पालना । 

o तोकेको काय< सKपDन गरेप#छ सोको अ!भलेख स�हतको .#तवेदन तोNकएको अIधकारq 
सम[ पेश गनु<पन{छ । 

o .#तdठानमा र .#तdठान बा�हर भएका पेशागत भेटघाट र सभाका बारेमा .#तdठानका 
1वभाग .मुख र काय<कारq अ|य[ सम[ #नधा<>रत ढाँचामा लेoखएको बैठक नोट स�हत 
�ीNफङ गन{ । 

o अनुसDधान काय<मा वgतुवा�दता र उ¢च गुणgतर.#तको .#तdठानको .#तबiधतालाई 
|यानमा राखी सोहq बमोिजम काय< सKपादन गन{ । 

o .#तdठानले साव<ज#नक गरेका बाहेक अDय सूचनाहr साव<ज#नक नगन{ । 

o .#तdठानमा अ|ययन अनुसDधान ग>रएका साम�ीहr .#तdठानको gवीकृ#त बेगर .चार, 
.सार वा .काशन गन< पाइने छैन । 

o साव<ज#नक सbचारमा .gतुत हँुदा .#तdठानको सह-अनुसDधानकता<को rपमा प>रIचत हुने र 
.#तdठान तथा आ�नो पदको ग>रमा कायम रहने गरq �यवहार गन< सचेत रहने । 

 


