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बीमा सममति कममचारी सेिा, शिम  (सािौं सशंोधन) वितनयमािली, २०७५• 
जािी ममनत—२०६८।०९।०४ 

प्रथम संशोधन ममनत—२०६८।१०।०८ 

दोस्रो संशोधन ममनत—२०६९।०३।१५ 

तसे्रो संशोधन ममनत—२०६९।०५।२६ 

चौथो संशोधन ममनत—२०७१।०९।२९ 

पााँचौ संशोधन ममनत—२०७२।०१।०२ 

छैटौ संशोधन ममनत—२०७२।०६।२१ 

   सातौं संशोधन ममनत– २०७५।०१।३१ 

 

बीमा सममनत कमयचािी सेिा, शतय विननयमािली, २०६८ लाइय संशोधन गनय बान्छनीय िएकोले, 
 

बीमा ऐन, २०४९ को दफा ४७ को उपदफा (२) ले ददएको अधधकाि प्रयोग गिी बीमा सममनतले देहायका विननयमहर बनाएको 
छ ।  

पररच्छेद–१ 

प्रारम्भिक 

1. संक्षिप्ि नाम र प्रारभिः (१)  यस विननयमहरको नाम “बीमा सममनत कमयचािी सेिा, शतय  (सातौं संशोधन) 
विननयमािली, २०७५”• िहेको छ ।  

(२) यो विननयमािली नेपाल सिकाि, अथय मन्त्रालयले स्िीकृनत प्रदान गिेको ममनत देझख लागू हुनेछ । 
2. परििाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस विननयमािलीमा — 

(क) “ऐन” िन्नाले बीमा ऐन, २०४९ सभझनु पछय । 
(ख) “सममनत” िन्नाले ऐनको दफा ३ बमोम्जम गठन िएको बीमा सममनत सभझनु पछय ।  

(ग) “अध्यि” िन्नाले सममनतको अध्यि सभझनु पछय । 

(घ) “सदस्य” िन्नाले सममनतको सदस्य सभझनु पछय ि सो शब्दले अध्यिलाई समेत जनाउाँछ ।  

(ङ) “काययकािी ननदनशक” िन्नाले सममनतको विमशष्ट शे्रणीको अधधकृत कमयचािी सभझनु पछय ।  

(च) “सेिा” िन्नाले विननयम ४ बमोम्जम गठन िएको बीमा सममनतको सेिा सभझनु पछय ।  

(छ) “समूह” िन्नाले सेिा अन्तगयत िहने पदको कामको प्रकृनतलाई दृम्ष्टगत गिी विननयम ५ बमोम्जम वििाजन 
गरिएको सेिाको समान पदहरको समूह सभझनु पछय । 

(ज) “कमयचािी” िन्नाले सेिाको पदमा बहाल िहेको स्थायी कमयचािी सभझनु पछय । 
(झ) “अम्खतयाििाला” िन्नाले विननयम २९ बमोम्जम ननयुम्क्त गनय सक्ने अधधकािी सभझनु पछय । 
(ञ) “शे्रणी” िन्नाले यस विननयमािली बमोम्जम व्यिस्था गरिएको सेिामा िहने पदको वििाजन सभझनु पछय । 
(ट) “अधधकृत स्ति” िन्नाले अधधकृत ततृीय ि सो िन्दा माधथको शे्रणीको कमयचािी सभझनु पछय । 

                                                           
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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(ठ) “सहायक स्ति” िन्नाले सहायक प्रथम शे्रणीको कमयचािी सभझनु पछय । 
(ड) “शे्रणीविदहन कमयचािी” िन्नाले सिािी चालक, कायायलय सहयोगी, सफाई कमयचािी ि सममनतले शे्रणीविदहन कमयचािी 

िनी तोकेको अन्य कमयचािी सभझनु पछय । 
(ढ) “स्थायी पद” िन्नाले भयाद नतोककएको सेिाको पद सभझनु पछय । 
(ण) “पदपूनतय सममनत” िन्नाले विननयम १० बमोम्जमको पदपूनतय सममनत सभझनु पछय ।  

(त) “परििाि” िन्नाले कमयचािीसंग बस्ने तथा ननज आफैले पालन पोषण गनुय पनन पनत, पत्नी, छोिा, अवििादहता छोिी, 
धमयपुत्र, अवििादहता धमयपुत्री, बाबु, आमा, िा सौतनेी आमा सभझनु पछय ि सो शब्दले पुरष ि अवििादहता मदहला 
कमयचािीको हकमा ननजको बाजे, बज्यै तथा वििादहता मदहला कमयचािीको हकमा ननजको सासु, ससुिालाई समेत 
जनाउाँछ । 

(थ) “स्िीकृत धचककत्सक” िन्नाले मेडडकल काउम्न्सलमा दताय िएका धचककत्सकमध्येबाट सममनतले ननयुक्त गिेको िा 
तोकेको धचककत्सक िा धचककत्सकको समूह िा सममनतले मान्यता ददएको धचककत्सक िा धचककत्सकको समूह 
सभझनु पछय । 

(द) “आधथयक िषय” िन्नाले एक सालको श्रािण १ गतदेेझख अको सालको आषाढ मसान्तसभमको अिधध सभझनु पछय । 
(ध) “कायायलय” िन्नाले सममनतको प्रधान कायायलय सभझनु पछय ि सो शब्दले प्रधान कायायलय अन्र्तगत कुनै कायायलय 

स्थापना गरिएको िए सो कायायलय समेतलाई जनाउाँछ ।  

(न)  “कायायलय प्रमुख” िन्नाले कायायलयको प्रमुख सभझनु पछय । 
(प)•“स्थायी आिासीय अनुमनतपत्र” िन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शतय तोकी िा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रूपले 

बसोबास गनय पाउने गिी नेपाली नागरिकलाइय उपलब्ध गिाएको डाइििमसटी इममगे्रन्ट मिसा (डड.मि.), पिमानेन्ट 
िेम्जडने्ट मिसा (वप.आि.) िा ग्रीन काडय सभझनु पछय ि सो शब्दले नेपाली नागरिकलाइय विदेशमा स्थायी रूपमा 
बसोबास गनय ददइएको जुनसुकै नामको स्थायी आिासीय अनुमनतलाइय समेत जनााँउछ। 

(फ)•“विशेषज्ञ” िन्नाले सममनतको लाधग आिश्यक पनन बीमाङ्की, चाटयडय उकाउन्टेन्ट, बीमा विज्ञ, आइदट विज्ञ सभझनु 
पछय ि सो शब्दले सममनतले बीमा विज्ञ िनी परििावषत गिेका अन्य विज्ञलाइय समेत जनााँउछ। 

3. वितनयमािलीको व्याखयाः (१) यस विननयमािलीको प्रयोग गदाय गरिएको व्याखयाबाट कुनै कमयचािीलाई मकाय पिेमा 
त्यस्तो मकाय पनन कमयचािीले सोको कािण खुलाई अध्यि समि ननिेदन गनय सक्नेछ । 

(२) उपविननयम (१) बमोम्जम प्राप्त हुन आएको ननिेदन अध्यिले सममनतमा पेश गनुय पननछ । 
(३) कुनै कमयचािीलाई यस विननयमािलीको कुनै विननयमको प्रयोग गदाय कुनै अप्ठ्यािो पिेमा त्यस्तो कमयचािीले सो 

विननयमको व्याखयाको ननममत्त अध्यि माफय त सममनतमा पेश गनुय पननछ । 
(४) उपविननयम (२) बमोम्जम पेश हुन आएको ननिेदन िा उपविननयम (३) बमोम्जम व्याखयाको ननममत्त पेश हुन 

आएको विषयको सभबन्धमा सममनतले गिेको व्याखया अम्न्तम हुनेछ ।  

(५)  यस विननयमािलीको प्रयोग गदाय कुनै दवुिधा िएमा िा अप्ठ्यािो आइपिेमा सममनतले सो सभबन्धमा यस 
विननयमािलीको प्रनतकुल नहुने गिी आिश्यक व्याखया गनय िा लोकसेिा आयोगसंग समन्िय गिी• बाधा अडकाउ 
फुकाउन सक्नेछ । 

                                                           
 ममनत २०६८।१०।०८ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट प्रथम संशोधन िइ थप गरिएको 
 ममनत २०६८।१०।०८ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट प्रथम संशोधन िइ थप गरिएको 
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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पररच्छेद – २ 

सेिाका गठन र पद व्यिस्था 
4. सेिाको गठनः सममनतमा बहाल िहेका कमयचािीहरबाट बीमा सममनत सेिाको गठन गरिएको छ । 

5. सेिाको समूहः (१) सेिामित्र िहेका पदहरको कामको प्रकृनत ि ती कामलाई सभपादन गनय चादहने न्यूनतम शैक्षिक 
योग्यता ि कायय विमशष्टताको आधािमा सममनतले आिश्यक समूहहर गठन गनय सक्नेछ । 
(२) उपविननयम (१) बमोम्जम सममनतले गठन गिेको समूहहर अनुसूची–१ मा उललेख िए बमोम्जम हुनेछन ्।  

6. शे्रणी वििाजनः (१) सेिामा िहने पदहरलाई अधधकृत ि सहायक स्ति गिी जभमा दईु शे्रणीमा वििाजन   गरिनेछ । 
(२) अधधकृत स्ति ि सहायक स्तिमा िहने शे्रणी ि शे्रणी विदहन कमयचािीको शे्रणी अनुसूची – २ मा उललेख िए 

बमोम्जम हुनेछन ्। 
7. सेिाका पदहरः (१) सेिाका विमिन्न शे्रणीमा विमिन्न पदहर िहन सक्नेछन ्।  

(२) उपविननयम (१) बमोम्जम विमिन्न शे्रणी अन्तगयत िहने पदनामहर ि शे्रणी विदहन कमयचािीको पदनाम अनुसूची–३ 
मा उललेख िए बमोम्जम हुनेछन ्। 

8. संगठन संरचना र दरिन्दी सभबन्धी व्यिस्था ःः (१) सममनतले सेिामा िहने पदको नयााँ दििन्दी मसजयना िा 
कुनै नयााँ संगठन संिचना स्थापना गदाय िा तत्काल कायम िहेको संगठन संिचना ि दििन्दीमा पुनिािलोकन िा 
हेिफेि गदाय सममनतको काययक्रम, काययबोझ, काययप्रकृनत तथा दििन्दी थप गनुय पनन कािण, औधंचत्य, लागत ि मानि स्रोत 
समेतको आधािमा संगठन तथा व्यिस्थापन सिनिण गनुय पननछ ।  

(२) उपविननयम (१) बमोम्जम तयाि गिेको संगठन तथा व्यिस्थापन सिनिण सदहतको प्रनतिेदनमा उम्ललझखत विषयहर 
कायायन्ियन गदाय सममनतलाई आधथयक दानयत्ि पनन िएमा सममनतले अथय मन्त्रालयको स्िीकृनत मलई कायायन्ियन गनुय 
पननछ ।  

(३) यो विननयम प्रािभि हुाँदाका बखत कायम िहेको पद तथा उप–विननयम (२) बमोम्जम सजृना हुने पदको सेिा, समूह, 

तह समेत खुलाई विकास तथा व्यिस्थापन महाशाखाले अनुसूची – ४ बमोम्जमको ढााँचामा दििन्दी ककताबमा पद 
दताय गिाउनु पननछ ।  

(४) उपविननयम (३) बमोम्जम स्िीकृत दिबन्दी मित्र िही संगठनको संिचनामा आिश्यकता अनुसाि सममनतले हेिफेि 
गनय सक्नेछ ।  

(८क) पदपूति ममा बन्देजः (१) सेिाको कुनैपनन पदमा यस विननयमािलीमा व्यिस्था िएदेझख बाहेक अन्य कुनै पनन 
तरिकाबाट पदपूनतय गरिने छैन । 

(२) उप– विननयम (१) विपिीत कमयचािी ननयुम्क्त गिेमा ननयुम्क्त गनन अम्खतयाििालाबाट त्यस्तो कमयचािीले पाएको 
तलब, ित्ता ि अन्य सुविधा िापतको िकम असूल उपि गरिनेछ । 

9. कायम वििरण बनाउने र िोक्ने  (१) सेिाका विमिन्न पदको कायय विििण (जब डडम्स्क्रप्शन) सममनतले स्िीकृत गिे 
बमोम्जम हुनेछ ।   

(२) कायायलयले प्रत्येक पदको कायय विििण अनुसूची–५ बमोम्जमको ढााँचामा बनाई त्यस्तो कायय विििणमा सभबम्न्धत 
पदको काम, कतयव्य, उत्तिदानयत्ि ि अधधकाि समेत उललेख गिी सभबम्न्धत कमयचािीलाई उपलब्ध गिाउने छ । 

(३) सेिामा बहाल िहेको प्रत्येक कमयचािीले उपविननयम (१) ि (२) बमोम्जमको कायय विििण अनुसाि आफ्नो कायय 
सभपादन गनुय पननछ ।   

                                                           
 ममनत २०७२।०१।०२ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट पााँचौ संशोधन िइ थप गरिएको  
 ममनत २०७२।०१।०२ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट पााँचौ संशोधन िइ थप गरिएको  
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पररच्छेद–३ 

पदपतूिम र पदाधधकार 

10. पदपूति म सममति सभबन्धी व्यिस्थाः (१) सेिाको रिक्त पद खुलला प्रनतयोधगता ि बढुिाद्िािा पूनतय गनयको लाधग 
सममनत समि मसफारिस गनय देहाय बमोम्जमको एक पदपूनतय सममनत िहनेछः– 

(क) सममनतको अध्यि              – अध्यि 

(ख) अथय मन्त्रालयको प्रनतननधध  – सदस्य 

(ख१)• लोकसेिा आयोगको प्रनतननधध– सदस्य 

(ग)• सममनतले तोकेको मानि श्रोत व्यिस्थापन सभबन्धी पदपूनतय विज्ञ िा कानूनको अनुिि हामसल गिेको विज्ञ– सदस्य 

(घ) काययकािी ननदनशक िा ननज निएको अिस्थामा प्रशासन शाखाको काम गनन बरिष्ठ अधधकृत कमयचािी–सदस्य–सधचि 

(२) सममनतको अध्यिको पद रिक्त िहेको अिस्थामा सममनतको सदस्यहरमध्येबाट सममनतले तोकेको कुनै सदस्यले 
पदपूनतय सममनतको अध्यि िई काम गननछ।  

(३) उपविननयम (१) को खण्ड (घ) बमोम्जमको सदस्य आफै उभमेदिाि हुने पदको पूनतय गनुय पनन अिस्थामा अध्यिबाट 
अको कुनै कमयचािीलाई पदपूनतय सममनतको सदस्य – सधचिको रपमा काम गनन गिी तोककनेछ। 

(३क)• पदपूनतय सममनतले पदपूनतय सभबन्धी काम गनय आिश्यकता अनुसाि उपसममनत गठन गनय सक्नेछ। 
 ति, त्यस्तो उपसममनतले गिेको कामको उत्तिदानयत्ि ि म्जभमेिािी पदपूनतय सममनतको हुनेछ।   

(४) पदपूनतय सममनतले आफ्नो बैठकमा आिश्यकतानुसाि पदसंग सभबम्न्धत कुनै विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गनय सक्नेछ। 

(५) पदपूनतय सममनतको बैठक सभबन्धी काययविधध सो सममनत आफैले ननधायिण गिे बमोम्जम हुनेछ । 
(६) कायायलयको   विकास तथा व्यिस्थापन महाशाखाले पदपूनतय सममनतको सधचिालयको रपमा काम गननछ । 
(७) पदपूनतय सममनतको अध्यि तथा सदस्यले सो सममनतको बैठकमा िाग मलए िापत सममनतले तोके बमोम्जमको ित्ता 

पाउनेछन ्।  

(८) • पदपूनतय सममनतले पदपूनतय सममनत तथा उपसममनतका सदस्यको लाधग आचाि संदहता बनाइय लागू गनुय पननछ । 
10s=•वििरण पठाउनु पननः सममनतबाट प्रत्येक िषय गरिएको पदपूनतय तथा वििागीय काििाहीको विििण आधथयक िषय 

समाप्त िएको एक मदहना मित्र लोकसेिा आयोगमा पठाउनु पननछ ।  
11. पदपूति म सममतिको काम, किमव्य र अधधकारः पदपूनतय सममनतको काम, कतयव्य ि अधधकाि देहाय बमोम्जम हुनेछः– 

(क) यस विननयमािलीको प्रनतकूल नहुने गिी रिक्त िहेका पदको पूनतय गनय छनौटको प्रकक्रया, रिक्त पदपूनतयको प्रनतशत 
ि प्रनतयोधगताको ककमसम ननधायिण गनन, 

(ख) खुलला ि बढुिाद्िािा पूनतय गनुय पनन पदको लाधग विज्ञापन गनन, पिीिा तथा अन्तिायताय मलने ि छनौट गरिएका 
उभमेदिािलाई ननयुम्क्तको लाधग मसफारिस गनन,  

(ग) बढुिाद्िािा पूनतय गनुय पनन पदको लाधग यस विननयमािलीमा व्यिस्था िए बमोम्जम बढुिाको आधाि अनुसाि 
सभिाव्य उभमेदिािको मूलयाङ्कन गिी सबैिन्दा बढी अकं पाउने उभमेदिािहरको क्रम ननधायिण गिी योग्यता 
क्रमानुसाि पदपूनतय गनय मसफारिस गनन, 

                                                           
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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(घ) पदपूनतय सभबन्धी अन्य काम, कािबाही गनन िा गिाउने ।   

12. स्थायी कममचारी माग गननः अधधकृत स्ति िा सहायक स्तिको पद नयााँ श्रजृना िएमा िा कुनै तरिकाबाट कुनै पद 
रिक्त िएमा विकास तथा व्यिस्थापन महाशाखाले प्रत्येक िषय आषाढ मसान्तमित्र रिक्त िहेको पदसंग सभबम्न्धत 
आिश्यक विििण सदहत श्रािण मदहनाको अन्त्यसभममा पदपूनतय सममनतमा स्थायी कमयचािी माग गिी पठाउनु पननछ । 

13. •पदपूति म प्रतिशिको आधारमा पदसंखया तनधामरण गननः (१) विननयम १२ बमोम्जम स्थायी कमयचािी माग 
सभबन्धी विििण प्राप्त िएपनछ पदपूनतय सममनतले माग प्राप्त िएको ममनतले एक मदहनामित्र रिक्त पदहरमध्ये 
विननयम १४ बमोम्जम पदसंखया ननधायिण गननछ । 
(२)उपविननयम (१) बमोम्जम पदपूनतय सममनतले पदसंखया प्रनतशत ननधायिण गिेपनछ सहमनतको लाधग लोकसेिा 

आयोगमा लखी पठाउनु पननछ । 
(३)उपविननयम (२) बमोम्जम सहमनतको लाधग पठाउाँ दा लोकसेिा आयोगले तोकेको िावषयक काययतामलकाको भयादमित्र 

पठाउनु पननछ । 
(४) सममनतको रिक्त पदहरू पूनतय गदाय अनुसूची २२ बमोम्जमको काययतामलका बमोम्जम पदपूनतय गरिनेछ । 

14. सेिाको पदपूति मः (१) •सेिाको देहायका पदहर देहाय बमोम्जम पूनतय गरिनेछः–  

पद खुलला प्रनतयोधगता द्िािा बढुिा 

 काययिमताको 
मूलयाङ्कनद्िािा 

आन्तरिक 
प्रनतयोधगतात्मक 
पिीिाद्िािा 

(क)  शे्रणी विहीन  सेिा किाि द्िािा – – 

(ख)  सहायक स्ति प्रथम 
शे्रणी 

१००% – – 

(ग) अधधकृत स्ति ततृीय शे्रणी ७०% १०% २०% 

(घ) अधधकृत स्ति द्वितीय 
शे्रणी 

१०% ७०% २०% 

(ङ) अधधकृत स्ति प्रथम शे्रणी – ८०% २०% 
(च) अधधकृत विमशष्ट 
शे्रणी 

– १००% – 

(२) उपविननयम (१) बमोम्जम काययिमताको मूलयांकनद्िािा िा आन्तरिक प्रनतयोधगतात्मक पिीिाद्िािा पद पूनतय 
गदाय सभबम्न्धत समूहका सभिाव्य उभमेदिािहरमध्येबाट गरिनेछ । 

(३) उपविननयम (१) बमोम्जम प्रनतशत ननधायिण गदाय शषे िहन आएको पद संखया कायय िमता मूलयांकनद्िािा 
गरिने बढुिाको लाधग छुट्टाइएनेछ । 

(४) यो विननयम प्रािभि हुाँदाका िखत रिक्त िहेको ि यो विननयम प्रािभि िएपनछ रिक्त हुने शे्रणी विदहन पदहर 
स्ितः खािेज हुनेछन ् । त्यस्तो पदबाट सभपादन गरिने कायय न्यूनतम पारिश्रममक तोकी कुनै व्यम्क्त िा 
संस्थासंग किाि गिी सेिा किािबाट सभपादन गरिनेछ । 

                                                           
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
 ममनत २०७२।०६।२१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट छैटौ संशोधन िइ तथा थप गरिएको  
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(५) उपविननयम १४(५) को खण्ड १(ग) मा जुनसुकै कुिा उललेख िए तापनन यो विननयमािली लागू िए पनछ 
अम्न्तम एक पटकको लाधग अधधकृतस्ति ततृीय शे्रणीमा पदपूनतय गदाय ५० प्रनतशत पद खुलला, २५ प्रनतशत पद 
कायय िमता ि २५ प्रनतशत आन्तरिक प्रनतयोधगतात्मक पिीिाद्िािा पूनतय गरिनेछ । 

(६) उपविननयम (१) मा जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन सेिालाई समािेशी बनाउन खुलला प्रनतयोधगताद्िािा पूनतय 
हुने पदमध्ये पैंतालीस प्रनतशत पद छुट्याई सो प्रनतशतलाई शतप्रनतशत मानी देहाय बमोम्जमका उभमेदिाि 
बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रनतस्पधाय गिाई पदपूनतय गरिनेछः– 

(क) मदहला               – तते्तीस प्रनतशत 

(ख) आददिासी  जनजानत – सत्ताईस प्रनतशत 

(ग) मधेशी              – बाईस प्रनतशत 

(घ) दमलत              – नौ प्रनतशत 

(ङ) अपाङ्ग           – पााँच प्रनतशत 

(च) वपछडडएको िेत्र    – चाि प्रनतशत 

 

स्पष्टीकरणः  

(१) यस उपविननयमको प्रयोजनको लाधग “वपछडडएको िेत्र” िन्नाले अछाम, कामलकोट, जाजिकोट, जुभला, डोलपा, 
बझाङ्ग, बाजुिा, मुगु ि हुभला म्जलला सभझनु पछय ।  

(२) यस उपविननयमको खण्ड (क), (ख), (ग) ि (घ) को प्रयोजनको लाधग “मदहला, आददिासी  जनजानत, मधेसी ि 
दमलत” िन्नाले आधथयक ि सामाम्जक रपमा पछाडड पिेका मदहला, आददिासी  जनजानत, मधेसी ि दमलत सभझनु 
पछय ।  

(३) आधथयक तथा सामाम्जक रपमा पछाडड पिेका मदहला, आददिासी  जनजानत, मधेशी, दमलत समदुायको विििण नेपाल 
सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सचूना प्रकाशन गिी तोके बमोम्जम हुनेछ ।  

ति नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी नतोकेसभमको लाधग सभपूणय मदहला, आददिासी  जनजानत, मधेशी, दमलतलाई 
आधथयक तथा सामाम्जक रपमा पछाडड पिेको समुदाय मानननेछ । 
(७) यस विननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन उपविननयम (६) को खण्ड (ङ) बमोम्जम ननधायरित 

प्रनतशतको पद कुनै खास प्रकृनतको कामको लाधग अपाङ्गहर बीच मात्र प्रनतस्पधायत्मक पिीिाद्िािा पूनतय गरिनेछ ।  

(८) उपविननयम (६) बमोम्जम प्रनतशत ननधायिण गदाय एक प्रनतशतिन्दा कम घताङ्क (फ्र्याक्शन) आएमा त्यस्तो घताङ्क 
जुन समूहको हकमा घताङ्क आएको हो सोिन्दा लगत्त ैपनछको समूहमा सदै जानेछ । 

(९) उपविननयम (६) बमोम्जम छुट्याइएको पदमा जुन िषयको लाधग विज्ञापन िएको हो सो िषय हुने विज्ञापनमा उपयुक्त 
उभमेदिाि उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद अको िषय हुने विज्ञापनमा समािेश गनुय पननछ ि त्यसिी विज्ञापन गदाय 
पनन उपयुक्त उभमेदिाि उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद सोही िषय खुलला प्रनतयोधगताद्िािा पूनतय हुने पदमा समािेश 
गनुय पननछ ।  

(१०) उपविननयम (६) बमोम्जम ननधायिण गरिएको प्रनतशतद्िािा पदपूनतय गनन व्यिस्था प्रत्येक दश िषयमा पुनिािलोकन गनुय 
पननछ ।  

(११) उपविननयम (१) बमोम्जम काययसभपादन तथा अनुििको मूलयाङ्कनद्िािा हुने बढुिाको समायोजनद्िािा पूनतय हुने 
पदहर विननयम ६७ बमोम्जम बढुिा हुने कमयचािीहरबाट ज्येष्ठताको आधािमा समायोजन गरिनेछ । 

(१२) कायय सभपादन ि अनुििको मूलयांकनबाट हुने िढुिाको समायोजनद्िािा पूनतय गनय छुटयाईएको पदको लाधग कुनै 
उभमेदिाि निएमा सो िषयको त्यस्तो पद कायय िमताको मूलयांकनद्िािा गरिने िढुिाको पदमा समािशे गरिनेछ । 

                                                           
 ममनत २०७२।०६।२१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट छैटौ संशोधन िइ थप गरिएको  
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(१३) उपविननयम (६) बमोम्जम छुट्टयाइएका पदमा दिखास्त ददाँदा देहायका आधािमा ददनु पननछः– 

(क)आददिासी  जनजानतका हकमा नेपाल आददिासी  जनजाती उत्थान िाम्ष्िय प्रनतष्ठान ऐनमा सूचीकृत िएको 
जानतको हकमा सोही सूचीको आधािमा, 

ति नेपाल आददिासी  जनजानत उत्थान िाम्ष्िय प्रनतष्ठान ऐनमा सूचीकृत िएको जानत मित्र एक िन्दा बढी थिहर िएमा 
सभबम्न्धत स्थानीय ननकायको प्रमुखको मसफारिसमा प्रमुख म्जलला अधधकािीबाट सूचीकृत िएको जानत मित्रको थि िनी 
प्रमाझणत गिाई दिखास्तसाथ पेश गनुय पननछ ।  

(ख) दमलतका हकमा िाम्ष्िय दमलत आयोगबाट सूचीकृत िएको जानतको हकमा सोही सूचीको आधािमा,  
ति िाम्ष्िय दमलत आयोगबाट सूचीकृत िएको जानत मित्र एक िन्दा बढी थिहर िएमा सभबम्न्धत स्थानीय ननकायको 
प्रमुखको मसफारिसमा प्रमुख म्जलला अधधकािीबाट सूचीकृत िएको जानत मित्रको थि िनी प्रमाझणत गिाई दिखास्तसाथ पेश 
गनुय पननछ ।  

(ग)अपाङ्गका हकमा स्िीकृत धचककत्सकको मसफारिसमा समाज कलयाण परिषद्बाट अपाङ्गता प्रमाझणत गिेको 
आधािमा,  

(घ)मधेसीका हकमा नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी तोके बमोम्जमको संस्थाबाट मधेसी िनी 
प्रमाझणत गिेको आधािमा, 

ति नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी संस्था नतोकेसभम सभबम्न्धत स्थानीय ननकायको प्रमुखको मसफारिसमा प्रमुख 
म्जलला अधधकािीबाट मधेसी िनी प्रमाझणत गिाई दिखास्तसाथ पेश गनुय पननछ ।  

(ङ)वपछडडएको िेत्रका हकमा उपविननयम (६) मा उललेख िएका म्जललामा स्थायी बसोिास उललेख गिी सभबम्न्धत 
म्जललाबाट प्राप्त गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा सभबम्न्धत गाउाँ  विकास सममनत िा नगिपामलकाबाट हाल 
सोही स्थानमा स्थायी बसोबास िएको िनी प्रमाझणत गिेको आधािमा । 

(१४) यस विननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन अधधकृत स्ति ततृीय शे्रणीिन्दा माधथललो शे्रणीको पदमा 
विशेष योग्यता िा अनुििको आिश्यकता पिी त्यस्तो व्यम्क्त सेिामित्र उपलब्ध हुन नसक्ने िएमा उपविननयम (१) 
बमोम्जम छुट्याएको संखया िन्दा बढी संखयामा सममनतले खुलला प्रनतयोधगतात्मक पिीिाद्िािा पदपूनतय गनय स्िीकृनत 
ददन सक्नेछ । 

ति सभबम्न्धत सेिा िा समूहमा िहेको कुल दिबन्दीको पच्चीस प्रनतशत िन्दा बढी पदको लाधग यस उपविननयम बमोम्जम 
पदपूनतय गनय स्िीकृनत ददइने छैन । 

(१५) यस विननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन.... रिक्त पदमा सेिामित्रबाट कायय िमताको 
मूलयांकनद्िािा िढुिा हुन आिश्यक न्यूनतम सेिा अिधध पुगेको उभमेदिाि उपलव्ध निएमा त्यस्तो पद खुलला 
प्रनतयोधगतात्मक पिीिाद्िािा पूनतय गनय सककनेछ ।   

(१५क)  .... 
 (१६) ......  
15. पदपूति म गनन अिधधः (१) कुनै पनन नयााँ श्रजृना िएको पद िा रिक्त पद सममनतले तोकेको अिधधमित्र पूनतय गिी 

सक्नु पननछ । 

                                                           
 विमशष्ट शे्रणी लगायतका अन्य िाक्यांश झझककएको । 
 ममनत २०६८।१०।०८ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट प्रथम संशोधन िइ थप गरिएको  
 सातौ संशोधनबाट झझककएको । 
 ममनत २०७२।०१।०२ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट पााँचौ संशोधन िइ थप गरिएको   
 सातौ संशोधनबाट झझककएको । 
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(२) उपविननयम (१) बमोम्जम सममनतले अिधध नतोकेकोमा मलझखत पिीिा हुनेमा साधािणतया एक िषयको ि मलझखत 
पिीिा नहुनेमा सामान्यतया छ मदहनाको अिधधमा नबढाई पदपूनतय गरिसक्नु पननछ । 

(३) उपविननयम (१) बमोम्जमको अिधधमित्र पदपूनतय हुन नसकेको पद स्ितः खािेज हुनेछ ।  

16. प्रतियोधगिाको अतनिायमिाः (१) सेिाको रिक्त पद विननयम १४ बमोम्जम नयााँ िनायबाट पूनतय गदाय खुलला 
प्रनतयोधगताको आधािमा गरिनेछ । 

(२) उपविननयम (१) बमोम्जम पदपूनतय गदाय आगामी िषयको लाधग आिश्यक पनन पदहर समेत समािेश गिी साधािणतया 
िषयको एक पटक खुलला प्रनतयोधगताद्िािा पूनतय गरिनेछ । 

16a. •उभमेदिाि हुन नपाउनेः लोकसेिा आयोगबाट संचालन हुने सममनतको मलझखत पिीिामा सममनतमा काययित 
कमयचािी समान तहबाट समान तहको पदमा उभमेदिाि हुन पाउने छैन ।  

17. पाठ्यक्रमः (१) पदले गनुय पनन कायय प्रकृनतलाई दृम्ष्टगत गिी मलझखत तथा प्रयोगात्मक पिीिाको पाठ्यक्रम तयाि 
गनय पदपूनतय सममनतको मसफारिसमा सममनतले विशेषज्ञहरको समूह गठन गननछ ि •सो समूहले लोकसेिा आयोगसंग 
समन्िय गिी पाठ्यक्रम तयाि गननछ ।  

(२) उपविननयम (१) बमोम्जम स्िीकृत िएको पाठ्यक्रम •सममनतले आिश्यकता अनुसाि हेिफेि गनय सक्नेछ ।  

(३) •पदपूनतय सममनतले लोकसेिा आयोगसंग समन्िय गिी मलझखत पिीिाको पाठ्यक्रम, अङ्किाि, उत्तीणायक, ि त्यस 
सभबन्धी अन्य व्यिस्था ननधायिण गदाय सभबम्न्धत पदको कायय विििण ि शैक्षिक योग्यतालाइय आधाि मानी 
पाठ्यक्रम लागू हुने ममनत, प्रत्येक विषयको पूणायङ्क, उत्तीणायङ्क, पिीिा प्रणाली, पिीिाको माध्यम (िाषा), 
प्रश्नको अङ्किाि, पिीिा समय लगायतका विषयहरू ननधायिण गननछ । 

(४) •मलझखत पिीिाको पूणायङ्क १०० (एक सय) िएमा त्यसको अन्तिायताय ि प्रयोगात्मक पिीिा हुनेमा अङ्किाि २० 
(बीस) हुनेछ ि यसपनछ मलझखत पिीिाको पूणायङ्कमा थप हुने प्रत्येक १०० (एक सय) पूणायङ्क मित्रको 
अङ्किािमा १० (दश) अङ्कमा दिले थप हुनेछ ।  

18. विज्ञापनः (१) पदपूनतयको लाधग विज्ञापन गदाय सियसाधािणले थाहा पाउने गिी िाम्ष्िय स्तिको कुनै एक प्रमुख दैननक 
पबत्रकामा कभतीमा एक मदहनाको अिधध तोकी विज्ञापन प्रकाशन गनुय पननछ । 

(२) •उपविननयम (१) बमोम्जम विज्ञापन गदाय देहाय बमोम्जमका विििणहरू खुलाउनु पननछः– 
 (क) रिक्त पदसंखया, सेिा, समूह, शे्रणी, 

(ख) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता,  
(ग) तामलम ि अनुिि आिश्यक हुनेमा सो कुिा, 
(घ) दिखास्त दस्तुि ि पिीिा दस्तुि, 
(ङ) दिखास्त फािाम बुझाउने भयाद, स्थान, पिीिाको तरिका ि पिीिाको माध्यम (िाषा), 
(च) दिखास्त फािाम बुझाउने अम्न्तम भयादमा आिश्यक पनन उमेिको हद, 

(छ) प्रचमलत कानून बमोम्जम स्थापना िएको सभबम्न्धत व्यिसानयक परिषदमा दताय िा अद्यािधधक िा नबीकिण 
आिश्यक हुनेमा सो कुिा,  

(ज) पाठ्यक्रम सभबन्धी जानकािी, 

                                                           
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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(झ) समािेशी समूहको प्रमाणपत्र,  

(ञ) बढुिाको हकमा बढुिाको ककमसम, तरिका, बढुिा हुने पदहरूको विििण, बढुिा गरिने पदको लाधग आिश्यक पनन 
सेिा अिधध तथा योग्यता, 

(ट) अन्य आिश्यक कुिाहर ।  

(३) यस विननयम बमोम्जम प्रकाशन िएको विज्ञापनको विस्ततृ विििण सममनतको सूचना पाटी ि िेिसाइटमा समेत 
िाझखनेछ ।  

(४) यस विननयम बमोम्जम विज्ञापन गदाय दिखास्त ददने अम्न्तम ददन िन्दा अनघललो ददनसभम विज्ञापन गरिएको 
पदसंग सभबम्न्धत कुनै पद रिक्त िएमा सो पद समेत सोही विज्ञापनमा समािेश गिी पदपूनतय गरिनेछ ।  

(५) उपविननयम (१) बमोम्जमको भयाद नाघी प्राप्त हुन आएको शैक्षिक योग्यता, तामलम, व्यिसानयक पिीषद दताय, 
समािेशीको प्रमाणपत्र तथा विज्ञापनका लाधग आिश्यक अन्य प्रमाणापत्रहरू मान्य हुने छैन ।  

(६) उपविननयम (१) बमोम्जमको विज्ञापन गदाय खुलला, आन्तरिक प्रनतयोधगता ि बढुिाको लाधग एकै पटक माग गनुय 
पननछ । 

(७) दिखास्त फािामको ढााँचा अनुसूची २३ बमोम्जम हुनेछ । 
19. उमेरको हदः सेिाको पदमा ननयुक्त हुनको लाधग उमेिको हद कायम गदाय देहाय बमोम्जम कायम गनुय पननछः– 

(क) सहायक स्तिको पदमा १८ िषय उमेि पूिा िएको,  
(ख)अधधकृत स्तिको पदमा २१ िषय उमेि पूिा िएको, 
(ग)पुरष उभमेदिािको हकमा पैतीस िषय ि मदहला उभमेदिािको हकमा चालीस िषय ननाघेको ।  

ति,  

(१) िूतपूिय सैननक िा प्रहिी ननयुम्क्त हुने िनी तोककएको पदमा ननयुम्क्त गदाय चालीस िषय ननाघेको व्यम्क्त उभमेदिाि 
हुन सक्नेछ ।  

(२) अधधकृत स्ति द्वितीय ि प्रथम शे्रणीको पदको खुलला प्रनतयोधगतामा पैंतालीस िषय ननाघेको व्यम्क्त उभमेदिाि हुन 
सक्नेछ । 

(३) सेिाको पदमा स्थायी िहालिाला कमयचािीको हकमा उमेिको हद लाग्ने छैन । 

20. न्यूनिम योग्यिाः (१) सेिाका कुनै पदमा कुनै कमयचािीको ननयुम्क्तको लाधग चादहने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 
अनुसूची–६ मा उललेख िए बमोम्जम हुनेछ । 

(२)यस विननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन यो विननयमािली प्रािभि हंुदाको बखत सममनतको सेिामा 
िहाल िहेका स्थायी कमयचािीको हकमा ननजले सेिा प्रिशे गिेको बखतको शैक्षिक योग्यता नै ननजको लाधग चादहने 
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानननेछ ।   

स्पम्ष्टकरण ःः ... 
(३)•विननयम १४ बमोम्जम खुलला प्रनतयोधगताद्िािा पूनतय गरिने अधधकृत स्ति द्वितीय ि प्रथम शे्रणीको पदको लाधग 

अनुसूची ६ बमोम्जमको शैक्षिक योग्यता ि कुनै सिकािी िा नेपाल सिकािको स्िाममत्ि िएको संगदठत संस्थाको 
अधधकृतस्तिको पदमा कम्भतमा पााँच (५) िषय अनुिि हामसल गिेको हुनु पननछ । 

 (४) उपविननयम (३) मा जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन विद्यािारिधध हामसल गिेको व्यम्क्तको हकमा अनुििको 
अिधध दईु िषयले कम हुनेछ ।  

                                                           
 ममनत २०६९।०३।१५ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट दोस्रो संशोधन िइ थप गरिएको  
 स्पम्ष्टकिण  खण्ड झझककएको  
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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21. तनयुम्क्िको लाधग अयोग्यिाः  देहायका व्यम्क्तहर सेिाका कुनै पदमा ननयुक्त हुने छैननः्– 

(क) गैि नेपाली नागरिक, 

(ख) विननयम १९ बमोम्जम उमेिको हदमित्र नपिेको, 
(ग) िविष्यमा नेपाल सिकाि, नेपाल सिकािको स्िाममत्ि िएको संस्था िा सममनतको सेिाको ननममत्त सामान्यतया 

अयोग्य ठहरिने गिी कुनै सेिाबाट बखायस्त िएको, 
(घ) नैनतक पतन देझखने फौजदािी अमियोगमा अदालतबाट कसूिदाि ठहरिएको, 
(ङ) विननयम २० बमोम्जम न्यूनतम योग्यता नपुगेको । 
(च) साहुको दामासाहीमा पिेको, 
(छ) बीमा अमिकताय, बीमा सिनयि, बीमा दलाल, सममनतबाट इजाजत पत्र प्राप्त बीमक तथा सममनतले ननयमन गनुय पनन 

व्यम्क्त, संस्था िा ननकायको दहस्सेदाि, साझदेाि िा आधाििूत शेयि स्िाममत्ि िएको । 
स्पष्टीकिणः यस खण्डको प्रयोजनको लाधग “आधाििूत शेयि स्िाममत्ि” िन्नाले कुनै पनन व्यम्क्तले आफ्नो नाममा िा 
ननजको परििािको िा ननजको प्रनतननधध माफय त शेयि मलएको कुनै पम्ब्लक मलममटेड कभपनीको चुक्ता पूाँजीको एक प्रनतशत 
िा सो िन्दा बढी पूणय मताधधकाि िएको साधािण शेयि मलएको िए त्यस्तो कभपनीमा ननजको आधाििूत शेयि स्िाममत्ि 
िहेको मानननेछ ।   

22. प्रतियोधगिाको ककमसम र छनौटः (१) पदपूनतय सममनतले सेिामा रिक्त िहेको कुनै पदको लाधग मलने 
प्रनतयोधगताको ककमसम ि अंकिाि देहाय बमोम्जम हुने गिी तोक्नेछः– 

पिीिाको ककमसम अंकिाि 

  अधधकृतस्ति सहायक स्ति 

(क)  मलझखत पिीिा ३०० २०० 

(ख)  प्रयोगात्मक पिीिा मलनु पनन पद िए प्रयोगात्मक पिीिा ५० ५० 

(ग)  अन्तिायताय २५ २५ 

 जभमाः– ३७५ २७५ 

 

(२) उपविननयम (१) मा उम्ललझखत पिीिा बाहेक अन्य कुनै ककमसमको पिीिा मलनु पिेमा पदपूनतय सममनतले सममनतको 
पूिय स्िीकृनत मलनु पननछ ।  

(३) उपविननयम (१) बमोम्जमको पिीिाको अंक वििाजन सभबन्धी अन्य व्यिस्था पदपूनतय सममनतले तोके बमोम्जम      

हुनेछ ।  

(४) कुनै पदको लाधग कनत प्रकािको प्रनतयोधगता गिाउने िन्ने विषयमा पदको कायय विििणको आधािमा पदपूनतय 
सममनतले ननणयय गननछ । 

 ति — 

(क)बीमा बबषयमा पेशागत उपाधध हामसल गनुयपनन बीमांकीको पद ि बबज्ञापन गदाय उभमेदिाि नपाईएको बबशेष 
प्रकृनतको पद बाहेक अन्य सबै प्रकािको पदमा प्रनतयोधगताद्िािा पूनतय गदाय अन्तिायताय मलनु अनघ मलझखत पिीिा 
मलनु पननछ । 

(ख) प्रयोगात्मक पिीिा मलनु पनन प्रकािको पदमा प्रयोगात्मक पिीिा मलनु अननिायय हुनेछ । 
23. परीिा दस्िुरः (१) सेिामा पूनतय गरिने नयााँ पदको मलझखत पिीिा ि अन्तिायताय िापत लाग्ने दस्तुि सममनतले तोके 

बमोम्जम हुनेछ । 
(२) विज्ञापन बमोम्जमको पदमा दिखास्त बुझाउने दिखास्तिालाले उपविननयम (१) बमोम्जम अनुसूची २३ बमोम्जमको 

दिखास्त फािाम ििी तोककएको पिीिा दस्तुि सममनतमा बुझाउनु पननछ ।  
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(३) उपविननयम (२) बमोम्जम बुझाएको पिीिा दस्तुि देहायको अिस्थामा बाहेक कफताय हुने छैनः– 

(क) कािणिश दिखास्त अस्िीकृत िएमा, 
(ख) विज्ञापन िद्द गरिएमा । 

24. प्रिेशपत्रः पदपूनतय सममनतले प्रनतयोधगतात्मक पिीिामा सम्भममलत हुने उभमेदिािहरलाई प्रिेशपत्र ददनु पननछ । 
त्यस्तो प्रिेशपत्रमा पिीिाको ममनत, समय ि स्थान समेत उललेख िएको हुनु पननछ । 

24s=•परीिा संचालनः सममनतमा रिक्त िहेका पदहरूको पदपूनतयको मलझखत पिीिा लोकसेिा आयोगबाट संचालन हुनेछ । 
मलझखत पिीिा लोकसेिा आयोगबाट संचालन िइय ननतजा तयाि िएपनछ पदपूनतय सममनतले ननतजा प्रकाशन गिी 
अन्तिायताय ि प्रयोगात्मक पिीिा हुने िएमा सो पिीिाको ममनत समेत तोकी पिीिा सभपन्न िएपनछ अम्न्तम 
ननतजा प्रकाशन गननछ ।     

25. नतिजा प्रकाशनः (१) पदपूनतय सममनतले मलझखत िा प्रयोगात्मक पिीिा समाप्त िएको ममनतले साधािणतया तीन 
मदहनामित्र पिीिाको ननतजा प्रकाशन गनुय पननछ । 

(२) मलझखत तथा प्रनतयोधगतात्मक पिीिाबाट अन्तिायतायको लाधग उभमेदिािको छनौट गदाय उच्चतम अङ्क पाउनेहर 
मध्येबाट उपलब्ध िएसभम रिक्त पद संखयाको आधािमा रिक्त पदसंखयामा देहाय बमोम्जम उत्तीणय उभमेदिािहरू 
िणायनुक्रमानुसाि समािेश गनुय पननछः– 

क्र.सं.      रिक्त पद संखया                        थप हुने संखया कायम हुने उभमेदिाि संखया 
(१) १ देझख ५ सभम िएमा २ ३ देझख ७ सभम 

(२) ६ देझख १० सभम िएमा ३  ९ देझख १३ सभम 

(३) ११ देझख १५ सभम िएमा ४ १५ देझख १९ सभम 

(४) १६ देझख २० सभम िएमा ५ २१ देझख २५ सभम 

(५) २१ देझख २५ सभम िएमा ६ २७ देझख ३१ सभम 

(६) २६ देझख ३० सभम िएमा ७ ३३ देझख ३७ सभम 
(७) ३० देझख माधथ जनतसुकै िएमा ३० प्रनतशत रिक्त पदसंखयाको १३० प्रनतशत 

 

(३) उपविननयम (२) बमोम्जम संखया ननधायिण गदाय अपूणायङ्कलाई पूिै एक मान्नु पननछ । 
(४) उपविननयम (२) बमोम्जम छनौट गदाय उभमेदिािले मलझखत पिीिाको प्रत्येक पत्रमा कभतीमा चालीस प्रनतशत 

अंक प्राप्त गिेको हुनु पननछ । 
(५) यस विननयम बमोम्जम उभमेदिाि छनौट गदाय अम्न्तम उभमेदिािको मलझखत पिीिाको कूल प्राप्ताङ्क बिाबि हुने 

अन्य सबै उभमेदिािलाई पनन अन्तिायतायमा समािेश गनुय पननछ । 
26. अन्ििामिामः (१) मलझखत पिीिाको ननतजा प्रकाशन िएपनछ साधािणतया एक मदहनामित्र अन्तिायताय गनुय पननछ ।  

(२) अन्तिायतायको लाधग अनुसूची– ७ मा उललेख िए बमोम्जमको फािाम प्रयोग गरिनेछ । 
(३) •अन्तिायताय मलने व्यम्क्तहरू दि, अनुििी ि विशेषज्ञहरू मध्येबाट तयाि पारिएको सूचीबाट छनौट गरिनेछ । 
 (४) •कुनै उभमेदिािले देहायको अिस्था पिी अन्तिायतायको लाधग सममनतबाट तोककएको अन्तिायतायमा उपम्स्थत हुन 

नसकेमा सोको प्रमाण सदहत अन्तिायताको लाधग तोककएको ममनतले ककरिया बस्नु पिेको हकमा पन्र ददन ि 

                                                           
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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अन्य अिस्थाको हकमा सात ददन मित्र ननिेदन ददएमा सममनतले ननिेदनको ब्यहोिा मनामसि देखेमा छुट 
अन्तिायताय मलने ब्यिस्था गनय सक्नेछः 

   (क) कािु बादहिको परिम्स्थनत पिेमा ।  
(ख)  कायायलय तथा सिकािी कामको कािणबाट उपम्स्थत हुन नसकेमा ।  
(ग) ककरिया बस्नु पिेमा ।  
(घ)  सुत्केिी िएमा ।  
(ङ)  अन्तिायतायमा उपम्स्थत हुन नसक्ने गिी आकम्स्मक बबिामी िएमा । 

 (५) •विदेश जाने िा अन्य कुनै कािणले तोककएको ददन अन्तिायतायमा उपम्स्थत हुन नसक्ने िनी अन्तिायतायका लाधग 
छनौट िएका कुनै उभमेदिािले सममनतमा आधाि ि कािण सदहत ननिेदन ददएमा सो ब्यहोिा मनामसि लागेमा 
ननजको अग्रीम अन्तिायताय मलन सककनेछ । 

 (६) •उपविननयम (४) ि (५) मा जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन प्रयोगात्मक पिीिा िा अन्तिायताय पूियका अन्य 
पिीिामा अनुपम्स्थत िहेको उभमेदिािलाई अन्तिायतायमा समािेश गिाइने छैन । 

27. योग्यिाक्रम िथा मसफाररसः (१) पदपूनतय सममनतले अन्तिायताय समाप्त िएको लगत्त ैपनछ सोही ददन िा त्यसको 
िोमलपलट उभमेदिािले विमिन्न पिीिामा प्राप्त गिेको कूल अङ्कको आधािमा योग्यताक्रमको सूची तयाि गिी सममनत 
समि मसफारिस गनुय पननछ ।  

(२) उपविननयम (१) बमोम्जम योग्यताक्रम सूची तयाि गदाय मलझखत, प्रयोगात्मक तथा अन्तिायताय पिीिाको कूल प्राप्ताङ्क 
प्रनतशत बिाबि िएमा मलझखत पिीिामा बढी प्रनतशत प्राप्त गनन उभमेदिािलाई माधथललो योग्यताक्रममा िाझखनेछ ि 
मलझखत, प्रयोगात्मक ि अन्तिायताय समेत सब ैपिीिाको कूल प्राप्ताङ्क प्रनतशत पनन बिाबि िएमा शैक्षिक योग्यतामा 
बढी प्रनतशत प्राप्त गिी उत्तीणय गिेको उभमेदिािलाई माधथललो योग्यताक्रममा िाझखनेछ । 

28. प्रतििा सूचीः (१) ननयुम्क्तका लाधग योग्यताक्रम प्रकाशन गदाय पदको अनुपातमा यथासभिि पच्चीस प्रनतशत ि 
कभतीमा दईुजनासभम प्रनतिा सूचीमा योग्यताक्रमानुसाि उभमेदिािको नाम समेत प्रकाशन गनुय पननछ । 

(२) प्रनतिा सूची िहने व्यिस्था बािे विज्ञापनमा उललेख हुनु पननछ । 
29. सेिाको पदमा तनयुम्क्िः (१) सेिाको पदमा ननयुम्क्त गदाय अधधकृत स्तिको पदमा सममनतको स्िीकृनत मलई 

अध्यिले ि सहायक स्तिको पदमा अध्यिको स्िीकृनत मलई काययकािी ननदनशकले गनुय पननछ ।   

(२)  सेिाको कुनै पनन पद रिक्त निई िा पद श्रजृना निई कमयचािी ननयुक्त गनय हुाँदैन । 

(३)  एउटा स्थायी पदमा एकै समयमा एकिन्दा बढी व्यम्क्तलाई स्थायी ननयुम्क्त गनय हुाँदैन । 
(४) उपविननयम (२) िा (३) विपिीत कुनै कमयचािी ननयुम्क्त गिी तलि खुिाएमा त्यसिी खुिाएको तलि िकम 

ननयुम्क्त गनन अधधकािीबाट असूल उपि गरिनेछ । 
30. तनयुम्क्ि गनन प्रकक्रयाः (१) विननयम २७ बमोम्जम मसफारिस िएका उभमेदिािलाई मसफारिस िएको ममनतले ३५ 

ददन मित्र अम्खतयाििालाले ननयुम्क्त गनुय पननछ ि यस्तो ननयुम्क्तको सूचना नछटो साधनद्िािा सभबम्न्धत 
उभमेदिािलाई ददनु पननछ । 

(२) उपविननयम (१) बमोम्जम सभबम्न्धत उभमेदिािले ननयुम्क्तको सूचना नपाएमा िा सूचना कफताय आएमा साियजननक 
पत्रपबत्रकामा एक मदहनाको भयाद ददई उभमेदिािलाई ननयुम्क्त पत्र बुझ्न आउन सूचना प्रकाशन गरिनेछ ।  

                                                           
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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(३) उपविननयम (२) बमोम्जमको भयादमित्र पनन मसफारिस िएको उभमेदिाि ननयुम्क्त पत्र बुझ्न नआएमा, ननयुम्क्तपत्र 
मलई बबना सूचना पन्र ददनमित्र कायायलयमा हाम्जि निएमा िा ननयुम्क्तपत्र मलई पिीिणकाल मित्रै सेिा छोडी 
गएमा ननजको नाम योग्यताक्रमबाट हटाई प्रनतिा सूचीमा पिेका उभमेदिािलाई योग्यताक्रमानुसाि ननयुक्त गनय 
सककनेछ । 

31. तनरोधगिाको प्रमाणपत्र पेश गनुम पननः (१) कुनै पनन व्यम्क्तले अनुसूची– ८ बमोम्जम ननिोधगताको प्रमाणपत्र पेश 
नगिेसभम ननजलाई सेिाको पदमा ननयुम्क्त गरिने छैन । 

(२) ननिोधगताको प्रमाणपत्र स्िीकृत धचककत्सकबाट प्राप्त िएको हुनु पननछ । 
32. शपथ ग्रहणः पदहलो पटक ननयुम्क्त िई आफ्नो काययिाि सभहालनु अनघ प्रत्येक कमयचािीले अम्खतयाििाला समि 

अनुसूची –९ बमोम्जम शपथ ग्रहण गनुय पननछ । 
33. पदस्थापनाः कमयचािीहरको पदस्थापना सामान्यतया ननजको शैक्षिक योग्यता, तालीम ि अनुिि समेतको विचाि गिी 

गरिनेछ । 
34. परीिणकालः (१) सेिाको स्थायी पदमा नयााँ ननयुम्क्त गदाय पुरष कमयचािीको हकमा एक िषय ि मदहला कमयचािीको 

हकमा छ मदहना पिीिणकालमा िहने गिी गरिनेछ ।  

ति एकपटक सेिाको स्थायी पदमा पिीिणकाल िुक्तान गिी सकेको कमयचािीलाई पुनः पिीिणकालमा िाझखने छैन । 
(२) पिीिणकालमा ननजको काम सन्तोषजनक निएमा ननजको ननयुम्क्त बदि गनय सककनेछ ।  

(३) उपविननयम (२) बमोम्जम ननयुम्क्त बदि गरिदंा यस विननयमािली बमोम्जम वििागीय कािबाही सभबन्धी प्रकक्रया 
अपनाउनु पनन छैन । 

(४) यस विननयम बमोम्जम ननयुम्क्त बदि नगरिएका कमयचािीको ननयुम्क्त पिीिणकाल समाप्त िएपनछ स्ितः सदि 
िएको मानननेछ । 

35. पदाधधकार कायम रहनेः  देहायका अिस्थामा कमयचािीको आफ्नो पद माधथको पदाधधकाि कायम िहनेछः– 

(क) त्यस पदमा कामकाज गरििहाँदासभम, 

(ख) अको पदमा सरिा िई काययिाि सभहालन पाइने भयादसभम,  

(ग) बबदामा िहेको बखत, 

(घ)ननलभबन िहेको बखत, 

(ङ) सममनतद्िािा कायायलयको िा अन्य कुनै काममा खटाइएका बखत िा अन्य कुनै पदमा कायम मुकायम िई काम 
गिेको बखत । 

36. ज्यालादारीमा तनयुम्क्िः (१) सेिाको कुनै पनन स्थायी पदमा ज्यालादािीमा ननयुम्क्त गनय सककने छैन । 
•ति कायायलयलाइय आिश्यक पनन कायायलय सहयोगी ि शे्रणी विहीन पदमा कमयचािी ननयुक्त गनुय पिेमा ज्यालादािी 
कमयचािी ननयुक्ती सभबन्धी सममनतबाट ननधायिण गरिएको योग्यता तथा मापदण्डको आधािमा दैननक ज्यालादािीमा 
ननयुक्त गनय सककनेछ । 

(२) उपविननयम (१) बमोम्जम दैननक ज्यालादािीमा ननयुम्क्त गदाय त्यसिी ननयुम्क्त हुने व्यम्क्तसंग किाि गनुय पननछ ।  

(३) उपविननयम (१) को विपिीत ज्यालादािीमा कमयचािी ननयुम्क्त गरिएमा त्यसिी ननयुम्क्त िई कमयचािीले पाएको 
तलब ित्ताको िकम ननयुम्क्त गनन अधधकािीबाट असूल उपि गरिनेछ । 

(४) सममनतले उपदफा (१) को प्रनतिन्धात्मक िाक्यांशमा उललेख गरिएको योग्यता तथा मापदण्ड ननधायिण गदाय 
ज्यालादािीमा ननयुक्त गरिने पदको काययविििण, ननयुम्क्त प्रकक्रया, उभमेदिािको योग्यता तथा मापदण्ड सभबन्धी 
ब्यिस्था स्पष्ट गिी साियजननक गनुय पननछ ।  

                                                           
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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37. करारमा तनयुम्क्िः (१) सममनतमा कुनै विशेष प्रकृनतको काम गनयको लाधग कुनै व्यम्क्तलाई विशेषज्ञको रपमा 
किािमा ननयुम्क्त गनुय पनन आिश्यक िएमा सममनतले त्यसको कािण खुलाई एक पटकमा एक िषयमा नबढने गिी 
किािमा ननयुक्त गनय सक्नेछ ।  

(२)  उपविननयम (१) बमोम्जम विशेषज्ञलाई किािमा ननयुम्क्त गनन प्रयोजनको लाधग सममनतले सभबम्न्धत विशेषज्ञहरको 
िोष्टि तयाि गिी अद्यािधधक बनाई िाखु्न पननछ । 

(३)  उपविननयम (१) बमोम्जम ननयुक्त व्यम्क्तले गनुय पनन कामको कायय विििण ि सो काम गिे बापत पाउने पारिश्रममक ि 
सुविधा किािमा उललेख िए बमोम्जम हुनेछ ।  

ति स्थायी कमयचािीले पाए सिहको कमयचािी संचय कोष, कमयचािी कलयाण कोष, स्िास््य बीमाको सुविधा (दघुयटना 
बीमा बाहेक), उपदान जस्ता सुबबधा ददइने छैन ि बबदाको हकमा घिबबदा, अध्ययन बबदा, असाधािण बबदा ि बबशेष 
बबदा ददइने   छैन ।   

(४)  यस विननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िएता पनन सममनतले कायायलय सुििा, धचठ्ठी पत्र ओसाि पसाि, 

सिसफाई, टेमलफोन, बबद्युत ि धािाको सञ्चालन तथा िेखदेख, बगैंचाको सभिाि ि िेखदेख, टाइवपङ्ग िा कभप्युटि 
सभबन्धी तथा ड्राइमिङ्ग जस्ता दैननक कायय सञ्चालन गनय आिश्यक पनन सेिा किािमा मलनु पिेमा कुनै ब्यम्क्त, 

फमय, संस्था िा कभपनीसंग किाि गिी त्यस्तो सेिा किािमा मलन सक्नेछ ।  

(५) •सममनतले उपदफा (४) बमोम्जम सेिा किािमा मलने पदको काययविििण, ननयुम्क्त प्रकक्रया, उभमेदिािको योग्यता तथा 
मापदण्ड सभबन्धी ब्यिस्था स्पष्ट गिी साियजननक गनुय पननछ । 

38. लोक सेिा आयोगको परामशम मलन सककनेः (१) यस विननयमािलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन 
सममनतले नेपालको संविधान, २०७२ बमोम्जम सेिाका पदको ननयुम्क्त, बढुिा ि वििागीय कािबाही गदाय अपनाउनु पनन 
सामान्य मसद्धान्तको सभबन्धमा सममनतले लोक सेिा आयोगसंग पिामशय मलन चाहेमा त्यस्तो पिामशय मलन सक्नेछ 
। 

(२) उपविननयम (१) बमोम्जम पिामशय मलएका विषयमा सममनतले लोक सेिा आयोगसंग पिामशय मलए बमोम्जम गनुय   
पननछ । 

39. िैयम्क्िक वििरण फारामः (१) अम्खतयाििालाले प्रत्येक कमयचािीको अनुसूची – १० बमोम्जमको ढााँचामा िैयम्क्तक 
विििण तयाि गनय लगाई विकास तथा व्यिस्थापन महाशाखामा िाख्न लगाउनु पननछ । 

(२) कमयचािीले आफ्नो िैयम्क्तक विििणमा कुनै थपघट गनुय पिेमा विकास तथा व्यिस्थापन महाशाखामा लेखी पठाउनु 
पननछ ि िैयम्क्तक विििण अद्यािधधक गिाउनु सभबम्न्धत कमयचािीको कतयव्य हुनेछ । 

  

                                                           
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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पररच्छेद–४ 

कायम मुकायम र काज सभबन्धी व्यिस्था 
 

40. कायम मुकायमः (१) काययकािी ननदनशक िा सममनत अन्तगयतको कुनै महाशाखा िा शाखा प्रमुख िा प्रधान कायायलय 
अन्तगयत स्थापना गरिएको कायायलय प्रमुखको पद रिक्त िएमा िा त्यस्तो पदमा बहालिाला कमयचािी पन्र 
ददनिन्दा बढी समय बबदामा बसेमा िा प्रचमलत कानून बमोम्जम कािबाहीमा पिेमा सो पदमा तत्काल काम 
चलाउनका लाधग समान स्ति िा सो पद िन्दा मुननको पदमा काययित कमयचािीहरमध्ये उपलब्ध िएसभम बढुिा हुन 
योग्य, बरिष्ठ कमयचािीलाई सो पदमा बदढमा छ मदहनाका लाधग कायम मुकायम मुकिि गरिनेछ ।  

(२) उप विननयम (१) बमोम्जम कायम मुकायम मुकिि गदाय काययकािी ननदनशकको हकमा सममनतले ि अन्य कमयचािीको 
हकमा अध्यिले कायम मुकायम मुकिि गननछ ।  

(३) कुनै पनन कमयचािीलाई एक शे्रणीिन्दा माधथललो पदमा कायम मुकायम मुकिि गरिने छैन । 
(४) यस विननयम बमोम्जम कायम मुकायम िई काम गनन कमयचािीले जुन पदमा कायम मुकायम मुकिि िएको हो 

सो पदको काम गनुय पननछ ि सो काम गदाय कुनै नगदी मौज्दात, छाप कागजपत्र ि दैननक काम चलाउन चादहने 
म्जन्सी समेत बुझी मलनु पनन िए सो समेत बुझझ मलनु पननछ । 

(५) यस विननयम बमोम्जम कायम मुकायम मुकिि िएको कमयचािी कायायलयको काममा काजमा खदटएकोमा ननजको 
कायम मुकायमको हैमसयतले गनुय पनन म्जभमेिािी कायमै िहनेछ । 

(६) एक पदमा एक समयमा एकिन्दा बढी कमयचािीलाई कायम मुकायम मुकिि गरिने छैन ।  

41. तनममत्त जनाई दैतनक कायम सञ्चालन गनुम पनन (१) अध्यि, काययकािी ननदनशक  िा प्रधान कायायलय अन्तगयत 
कुनै कायायलय स्थापना गरिएको िएमा सो कायायलयको प्रमुख बबदा मलईय िा अन्य कुनै कािणले कायायलयमा 
अनुपम्स्थत िएमा िा सो पद रिक्त िएमा ननज मातहतको कमयचािीमध्ये ननकटतम िरिष्ठ कमयचािीले ननजको 
ननममत्त जनाई दैननक कायय सञ्चालन गनुय पननछ ।  

(२) उपविननयम (१) बमोम्जम ननममत्त जनाई काम गनन कमयचािीले कायायलयको नगदी मौज्दात, कायायलयको छाप, 

कागजपत्र ि दैननक काम चलाउनको लाधग चादहने म्जन्सी समेत बुझझमलई अको व्यिस्था निएसभम ननममत्त िई 
काम गनुय   पननछ । 

(३) यस विननयम बमोम्जम अध्यिको ननममत्त िई कामकाज गदाय यथाशीघ्र सममनतबाट अनुमोदन गिाउनु पननछ । 
(४) कुनै कमयचािीले कुनै पदमा ननममत्त िई काम गिेकोमा त्यस्तो पदको काम गिेको अिधधको लाधग सभपूणय काम 

काििाहीको उत्तिदानयत्ि ननममत्त िई काम गननको हुनेछ ।  

42. कायम मुकायमको समाम्प्िः देहायको अिस्थामा कायम मुकायम स्ितः समाप्त हुनेछः– 

(क) पदाधधकाि िहेको सभबम्न्धत पदको कमयचािी नै कायायलयमा हाम्जि िएमा,  
(ख) रिक्त पद पूनतय िएमा । 

43. अधधकार प्रयोग िथा उत्तरदातयत्िः (१) कुनै कमयचािी कायम मुकायम मुकिि िएमा ननजले कायम मुकायम 
मुकिि िएको पदले गनुय पनन दैननक कायय सञ्चालन गदाय प्रयोग गनय पाउने सबै अधधकाि प्रयोग गनय सक्नेछ । 

(२) कुनै कमयचािीले कुनै पदमा कायम मुकायम मुकिि िई काम गिेकोमा ननजले त्यस पदमा काम गिेको अिधधको 
लाधग लेखा बुझाउने कुिामा समेत ननजको उत्तिदानयत्ि हुनेछ । 

                                                           
 ममनत २०६८।१०।०८ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट प्रथम संशोधन िइ थप गरिएको  



16 
 

(३) कुनै कमयचािीले कुनै पदमा कायम मुकायम िई काम गिेकोमा त्यस्तो पदको काम गिेको अिधधििको लाधग सभपणूय 
काम काििाहीको उत्तिदानयत्ि कायम मुकायम िई काम गननको हुनेछ । 

44. कायम मुकायम िा तनममत्त िई काम गरेको िलि ित्ता पाउनेः (१) कुनै कमयचािीले कुनै पदमा कायम 
मुकायम िई िा पन्र ददन िन्दा बढी अिधध ननममत्त िई काम गिेमा ननजले जुन पदको कायम मुकायम िा 
ननममत्त िई काम गिेको छ त्यसिी काम गिेको अिधधमा सोही पदको तलब ित्ता पाउनेछ ।  

(२) उपविननयम (१) मा जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन त्यसिी कायम मुकायम िा ननममत्त िई काम गनन 
कमयचािीले पाउने तलि ित्ता ननजले एक तह माधथको पदमा बढुिा पाएमा पाउने तलि ित्ता िन्दा बढी हुने छैन 
। 

ति त्यसिी पाउने तलि ित्ताको िकम ननजले खाईपाई आएको तलि ित्ता िन्दा घटी हुने छैन । 
45. िलि ित्ता असूल उपर गररनेः कुनै कमयचािीलाई विननयम ४० विपिीत कायम मुकायम मुकिि गिेमा त्यस्तो 

कायम मुकायम गिे िापत सभबम्न्धत कमयचािीले पाएको तलि ित्ताको िकम त्यसिी कायम मुकायम मुकिि गनन 
अधधकािीबाट असूल उपि गरिनेछ । 

46. काज खटाउने अधधकारः सेिाका कमयचािीलाई काज खटाउने अधधकाि अध्यि िा ननजले तोकेको अधधकृत 
कमयचािीलाई हुनेछ ।  

पररच्छेद–५ 

सरिा र समुह पररििमन 
 

47. सरिा गनन अधधकारः (१) कमयचािीलाई एक कायायलयबाट अको कायायलयमा सरिा गनन अधधकाि अध्यि िा 
ननजले तोकेको अधधकृत कमयचािीलाई हुनेछ ।  

(२) यस विननयमािलीमा िएको सरिा सभबन्धी व्यिस्था सममनत अन्तगयत कुनै कायायलय स्थापना गरिएको अिस्थामा 
मात्र लाग ूहुनेछ ।  

48. सरिा गनन आधारः कमयचािीलाई सममनतले तोककददएको आधािको अधीनमा िही एक कायायलयबाट अको 
कायायलयमा सरिा गनय  सककनेछ । 

49. सरिा सभबन्धी वििरणः कमयचािीलाई सरिा गनन अधधकाि प्राप्त अधधकािीले अनुसचूी–११ बमोम्जम कमयचािीको 
सरिा सभबन्धी विििण तयाि पािी िाखु्न िा िाख्न लगाउनु पननछ । 

50. सरिा गनन कायमविधधः (१) कमयचािीलाई सरिा गदाय  सरिा गनन अधधकाि प्राप्त अधधकािीले आफ्नो मातहतको 
कमयचािीहरको सरिाको लाधग अनुसूची–१२ बमोम्जमको विििण अद्यािधधक गिी िाखु्न िा िाख्न लगाउनु पननछ । 

(२)  कमयचािीलाई एक ठाउाँ बाट अको ठाउाँमा सरिा गदाय सरिा गनन अधधकाि प्राप्त अधधकािीले सरिा गनुय पिेको कािण 
मलझखत रपमा खुलाई िाखु्न िा िाख्न लगाउनु पननछ । 

51.  खटाइएको कायामलयमा कायम गनुम पननः कुनै कमयचािीलाई सममनतको काममा सममनतको एक कायायलयबाट अको 
कायायलयमा सरिा गनय सककनेछ ि सरिा िएको कायायलयमा बहाल नगरिकन अको कायायलयमा सरिा गरिने छैन । 

52.  सरिा बहाली भयादः (१) एक कायायलयबाट अको कायायलयमा कुनै कमयचािीको सरिा िएमा त्यस्तो कमयचािीले 
बिबुझािथको ननममत्त पन्र ददनमा नबढाई तथा तयािीको ननममत्त बाटाको भयाद बाहेक सात ददनको भयाद पाउनेछ ि 
तयािी भयादमा ननजले कायायलयमा हाम्जि हुनु पनन छैन । बिबुझािथको ननममत्त पन्र ददन िन्दा बढी लाग्ने िएमा 
त्यसको स्पष्ट कािण खोली अध्यिबाट स्िीकृत गिाउनु पननछ । 
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(२) कमयचािीलाई एक कायायलयबाट अको कायायलयमा सरिा गदाय सरिाको िमानापत्र ददने अधधकािीले ननज कमयचािीले 
खाईपाई आएको अम्न्तम मदहनाको तलब ि सो अिधधसभमको बबदाको विििण खुलाई अनुसूची– १३ बमोम्जमको 
िमानापत्र ददनु पननछ । 

53. सरिा हुने कममचारीले प्रतििेदन बुझाउनु पननः कुनै कायायलय प्रमुखको पदमा काययित िहेको कमयचािी सरिा िई 
जााँदा आफ्नो कायायलयको िास्तविक िस्तुम्स्थनत दमशयने मलझखत प्रनतिेदन हालिालालाई बुझाउने व्यिस्था ममलाई 
िमाना मलई जानु पननछ ि त्यस्तो प्रनतिेदनको एक प्रनत सममनतको प्रधान कायायलयमा समेत पठाउनु पननछ । 

54. समूह पररििमनः (१) सममनतले कुनै कमयचािीलाई सेिाको एक समूहबाट अको समूहको समान शे्रणीको पदमा समूह 
परिितयन गनय सक्नेछ । 

ति कुनै कमयचािीको मञ्जुिी बबना समूह परिितयन गरिने छैन ।  

(२) उपविननयम (१) बमोम्जम कुनै कमयचािीको समूह परिितयन गदाय देहायका शतय पूिा गिेको हुनु पननछः– 

(क) सभबम्न्धत कमयचािीले समूह परिितयन गरिने सभबम्न्धत पदको लाधग चादहने न्यूनतम योग्यता पूिा गिेको,  
(ख) जुन पदबाट समूह परिितयन गरिने हो सो पदमा कभतीमा तीन िषय काम गिेको, 
(ग) पचास िषय उमेि पूिा निएको ।  

(३) उपविननयम (१) ि (२) मा जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन यो विननयमािली प्रािभि हुनुअनघ कुनै समूहमा 
आिद्ध िएका िा कुनै समहूमा आिद्ध निएका कमयचािीले यो विननयमािली प्रािभि िएको ममनतले सममनतले 
तोकेको समयािधधमित्र आफू कुन समूहमा िहने हो सो समहू छनौट गरिसक्नु पननछ ।  

(४) •यसिी समान शे्रणीको पदमा समूह परिितयन गदाय लोक सेिा आयोगसंग पिमशय मलनु पननछ ।   

 

पररच्छेद–६ 

बढुिा 
55. बढुिाः  सममनतले सेिाको पदहरमा बढुिा गदाय पदपूनतय सममनतको मसफारिसमा गननछ । 
56. बढुिाद्िारा पदपूति मः (१) बढुिाको ननममत्त विननयम १४ बमोम्जम काययिमताको मूलयाङ्कनद्िािा, आन्तरिक 

प्रनतयोधगतात्मक पिीिाद्िािा ि कायय सभपादन तथा अनुििको मूलयांकनबाट हुने बढुिाको समायोजनद्िािा बढुिा 
गरिने िनी उललेख िए अनुसाि छुट्याइएका रिक्त पदहर बढुिाद्िािा पूनतय गरिने छन ्। 

(२) अधधकृत स्ति विमशष्ट शे्रणी ि प्रथम शे्रणीको पदमा बढुिा गदाय सममनतको जुनसकैु समूहको एक शे्रणी मुननको 
पदमा काययित कमयचािीहरमध्येबाट गरिनेछ ।  

(३) अधधकृत स्ति द्वितीय शे्रणीको पदमा बढुिा गदाय सभबम्न्धत समूहको एक शे्रणी मुननका पदमा काययित 
कमयचािीहरमध्येबाट गरिनेछ ।  

(४) अधधकृत स्ति ततृीय शे्रणीको पदमा बढुिा गदाय जुनसुकै समूहको एक शे्रणी मुननका पदमा काययित कमयचािीहर 
मध्येबाट गरिनेछ ।  

57. सभिाव्य उभमेदिार हुन आिश्यक सेिा अिधधः (१) कुनै कमयचािी कुनै पदमा बढुिाको लाधग सभिाव्य 
उभमेदिाि हुन ननजले सो पदिन्दा एक शे्रणी मुननको पदमा देहायको सेिा अिधध पूिा गिेको हुनु पननछः– 

(क)  अधधकृत स्ति द्वितीय, प्रथम ि विमशष्ट शे्रणीको पदको ननममत्त पााँच िषय, 
(ख)  अधधकृत स्ति ततृीय शे्रणीको पदको ननममत्त चाि िषय । 

                                                           
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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(२) उपविननयम (१) मा जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन मदहला, आददिासी जनजानत, मदेशी, दमलत, अपाङ्ग ि 
वपछडडएको िेत्रमा स्थायी बसोबास िएका कमयचािीको हकमा सेिा अिधधमा एकिषय कम िएपनन बढुिाको लाधग 
सभिाव्य उभमेदिाि हुन पाउनेछ । 

•५७क. दिखास्त फािाम िनुयपननः (१) बढुिाको लाधग सभिाव्य उभमेदिािले  अनुसूची २३ बमोम्जमको दिखास्त फािम ििी 
तोककएको भयादमित्र सममनतमा पेश गनुय पननछ ।  
(२) उपबबननयम (१) बमोम्जम दिखास्त फािम निनन कमयचािीलाई बढुिामा सामेल गिाइने छैन ि ननजले बढुिाको 
ननययण बबरूद्ध उजुिी गनय पाउने छैन ।  

58. बढुिाको लाधग सभिाव्य उभमेदिार हुन नपाउनेः (१) विननयम ५७ मा जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन 
देहायका अिस्थामा देहायका अिधधिि कमयचािी बढुिाको लाधग सभिाव्य उभमेदिाि हुन पाउने छैनः– 

(क) ननलभबन िएकोमा ननलभबन िएको अिधधिि, 

(ख) बढुिा िोक्का िएकोमा िोक्का िएको अिधधिि, 

(ग) तलि बदृ्धध िोक्का िएकोमा िोक्का िएको अिधधिि, 

(घ) विननयम ५४ बमोम्जम .......... समूह परिितयन गिेको ममनतले तीन िषयको अिधधिि । 
(ङ) •कुनै पनन फौज्दािी अमियोगमा थुनामा िहेको िएमा सो अिधधिि ।   

 

(२)  उपविननयम (१) मा जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन सो उपविननयमको खण्ड (घ) को व्यिस्था विननयम ५४ 
को उपविननयम (३) बमोम्जम समूदहकृत हुने कमयचािीको हकमा लागू हुने छैन ।  

59. बढुिा तनयुम्क्िको रोक्का िथा फुकुिाः कुनै कमयचािीको बढुिाको लाधग मसफारिस िइसकेपनछ बढुिा ननयुम्क्त 
नपाउाँ दै ननलभबन िा बढुिा िोक्का िा तलब िदृ्धध िोक्का िएमा उम्ललझखत अिधधिि ननजको बढुिा ननयुम्क्त 
िोक्का गरिनेछ ि ननलभबनबाट ननजले सफाई पाएमा िा िोक्का अिधध समाप्त िएपनछ ननज ननलभबन िा बढुिा िा 
तलब बदृ्धध िोक्का निए सिह मानी ननयुम्क्त ददई जेष्ठता मात्र कायम गरिनेछ । 

60. कायमिमिाको मूलयांकनद्िारा हुने बढुिाको आधारः (१) पदपूनतय सममनतले कमयचािीलाई काययिमता बापत 
पाएको कूल अंकको आधािमा बढुिाको लाधग मसफारिस गननछ ।  

(२) कमयचािीको काययिमताको मूलयाङ्कन गदाय देहाय बमोम्जम बढीमा १०० अङ्क ददइनेछः– 

 (क) कायय सभपादन मूलयाङ्कन िापत   –    ५० अङ्क 

 (ख) ज्येष्ठता बापत     –     ३० अङ्क 

 (ग) शैक्षिक योग्यता ि तालीम िापत   –    २० अङ्क 

(३) सभिाव्य उभमेदिािको काययसभपादन मूलयाङ्कन बापत अङ्क गणना गदाय आषाढ मसान्तसभमको दहसाबले ि अन्य 
अङ्कको गणना गदाय बढुिाको दिखास्त ददने अम्न्तम भयादसभम हामसल गिेको अङ्क गणना गरिनेछ ।   

(४) •प्रत्येक कमयचािीको काययसभपादन मूलयांकन िैसेकपनछको फािाम मशलबन्दी गिी सममनतले सुिक्षित रूपमा िाखु्न 
पननछ ।  

61. कायमिमिाको आधारमा बढुिाः (१) कमयचािीको काययिमताको मूलयाङ्कन विननयम ६० मा उललेख िए बमोम्जम 
गिी सबैिन्दा बढी अङ्क प्राप्त गनन कमयचािीलाई सबैिन्दा पदहले बढुिा गरिनेछ । 

                                                           
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
 आफैले ननिेदन ददई समूह परिितयन गिेको िए त्यसिी 
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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ति काययिमताको मूलयाङ्कन गदाय समान अङ्क प्राप्त गनन कमयचािीको हकमा ज्येष्ठताको आधािमा बढुिा गरिनेछ ि 
त्यस्ता कमयचािीको ज्येष्ठता ननधायिण गदाय देहायका आधािमा गरिनेछः– 

(क) हाल बहाल िहेको पदमा ननयुम्क्त िा बढुिा ननणयय िएको ममनतको आधािमा, 
(ख) खण्ड (क) बमोम्जम ज्येष्ठता नछुट्दटएमा सो िन्दा एक तह मुननको पदमा ननयुम्क्त िा बढुिा ननणयय िएको 

ममनतको आधािमा, 
(ग) खण्ड (क) ि (ख) मा उम्ललझखत कुनै पनन आधािबाट ज्येष्ठता नछुट्दटएमा पदपूनतय सममनतको मसफारिसको 

योग्यताक्रमको आधािमा । 
(२) उपविननयम (१) मा जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन पदपूनतय सममनतबाट खुलला प्रनतयोधगता ि बढुिा 

प्रनतयोधगताको एकै ममनतमा मसफारिस प्राप्त िएको िहेछ िने खुलला प्रनतयोधगताबाट मसफारिस िएको कमयचािीको 
जेष्ठता कायम गरिनेछ ।  

(३) •सममनतको सेिाको पदमा िढुिा गदाय विननयम ६० बमोम्जम कमयचािीको काययिमताको मूलयाङ्कन गिी सबैिन्दा 
पदहले बढुिाको लाधग मसफारिस गरिने छ । 

62. कायम सभपादनको मूलयाङ्कनः (१) कमयचािीको कायय सभपादनको मूलयाङ्कनको लाधग प्रयोग गरिने कायय 
सभपादनको मूलयाङ्कन फािाम अनुसूची – १४ बमोम्जम हुनेछ । 

(२)कमयचािीको कायय सभपादनको मूलयाङ्कनको लाधग मूलयाङ्कन गरिने कमयचािीिन्दा कभतीमा एक तह माधथको 
सभबम्न्धत कमयचािी सुपरििेिक हुनेछ ि सुपरििेिक िन्दा एक तह माधथको सभबम्न्धत कमयचािी पुनिािलोकनकताय 
हुनेछ । 

ति विमशष्ट शे्रणीको कमयचािीको हकमा अध्यिले सुपरििेिक ि पुनिािलोकनकताय समेत िई काम गननछ ।  

(३)  सहायकस्तिका कमयचािीको कायय सभपादनको मूलयाङ्कनको लाधग देहायको पुनिािलोकन सममनत िहनेछः– 

(क) अध्यि                 –  अध्यि 

(ख) सभबम्न्धत पुनिािलोकनकताय   –  सदस्य 

(ग)सभबम्न्धत सुपरििेिक    –   सदस्य 

(४) अधधकृत स्तिका कमयचािीको कायय सभपादनको मूलयाङ्कनको लाधग देहायको पुनिािलोकन सममनत िहनेछः– 

(क)अध्यि          –  अध्यि 

(ख)सभबम्न्धत महाशाखाको प्रमुख     –  सदस्य 

(ग)प्रमुख, विकास तथा व्यिस्थापन महाशाखा   –  सदस्य 

ति माधथललो पद रिक्त िएको अिस्थामा िा अधधकृत स्ति प्रथम ि विमशष्ट शे्रणीको कमयचािीको हकमा सममनतले तोकेको 
सममनतको कुनै सदस्यले पुनिािलोकन सममनतको सदस्य िई कायय गननछ । 
(५)  कायय सभपादन मूलयाङ्कन िापत ददइने पचास अङ्कको वििाजन देहाय बमोम्जम हुनेछः– 

(क) सुपरििेिकले ददन सक्ने अधधकतम     – २४ अङ्क 

(ख) पुनिािलोकनकतायले ददन सक्ने अधधकतम    – १६ अङ्क 

(ग) पुनिािलोकन सममनतले ददन सक्ने अधधकतम            – १० अङ्क 

(६) सुपरििेिक, पुनिािलोकनकताय ि पुनिािलोकन सममनतले कमयचािीहरको काययसभपादन िापत अङ्क दददंा कायय   
सभपादनको मूलयाङ्कन फािाममा उम्ललझखत आधाि अनुरप ददनु पननछ । 

(७)  कमयचािीको काययसभपादन मूलयाङ्कन िावषयक रपमा गरिनेछ ।  

                                                           
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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(८) प्रत्येक कमयचािीले आफ्नो काययसभपादन मूलयाङ्कन फािाम ििी विननयम ६३ को उपविननयम (१) बमोम्जमको 
समयािधधमित्र कायायलयमा दताय गनुय पननछ । त्यस्तो अिधधमित्र दताय गनय नसकी सोको मनामसब कािण सदहत भयाद 
थपको लाधग सभबम्न्धत कमयचािीले ननिेदन ददएमा ि सुपरििेिकले ननिेदनमा उम्ललझखत कािण मनामसि देखेमा 
ननधायरित समयािधध समाप्त िएको ममनतले पन्र ददनसभमको भयाद थप गनय सक्नेछ । त्यसिी थवपएको भयादपनछ 
सोही आधथयक िषयमित्रै कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािाम दताय हुन आएमा दताय िएको कायय सभपादन मूलयाङ्कन 
फािाममा मूलयाङ्कन बापत कुल प्राप्ताङ्कबाट पुनिािलोकन सममनतले एक अङ्क घटाउनेछ ।  

ति कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािाम िनन समयािधधमा कुनै कमयचािी िैदेमशक तालीम, गोष्ठी िा अध्ययन भ्रमण आददमा 
काजमा जानु पनन अिस्था पिेमा त्यसिी जानु िन्दा अगािै कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािाम ििी कायायलयमा दताय गिाउनु 
पननछ । त्यसिी दताय िएको कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािामलाई ननधायरित समयमा दताय िएको मानी मूलयाङ्कन गनुय 
पननछ ।  

(९) कमयचािीले समयमा नै ििी दताय गिेको कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािाम ननधायरित अिधधमित्र मूलयाङ्कन नगनन 
कमयचािीलाई वििागीय कािबाही गरिनेछ । 

(१०) पुनिािलोकन सममनतबाट मूलयाङ्कन िैसकेपनछ सभबम्न्धत कमयचािीले त्यस िषय प्राप्त गिेको कायय सभपादन 
मूलयाङ्कनको कुल अङ्क ननजले ननिेदन ददई माग गिेमा पनुिािलोकन सममनतले ननजलाई जानकािी ददनु पननछ । 

ति पुनिािलोकन सममनतले ददएको अङ्क जानकािी गिाइने छैन ।  

(११) उपविननयम (१०) बमोम्जम जानकािी मलएपनछ सुपरिििेक ि पुनिािलोकनकतायले गिेको मूलयाङ्कन कुनै कमयचािीलाई  
धचत्त नबुझमेा सोको ठोस आधाि ि कािण सदहत सात ददनमित्र सममनतले तोकेको अधधकािी समि उजूिी गनय  
सक्नेछ । त्यसिी उजूिी गिेकोमा त्यस्तो अधधकािीले उजूिी उपि सभबम्न्धत सुपिीिेिक ि पुनिािलोकनकतायसाँग 
पिामशय गिी आिश्यक छानविन गननछ ि आिश्यक देझखएमा त्यस्तो मूलयाङ्कन फािाममा प्राप्त अङ्क सशंोधन गनय 
सक्नेछ । 

(१२)  कायय सभपादन मूलयाङ्कन िापत सुपरििेिक िा पनुिािलोकनकतायले ९५ प्रनतशत िन्दा बढी िा ७५ प्रनतशत िन्दा 
कम अङ्क प्रदान गिेकोमा सोको स्पष्ट कािण खुलाउनु पननछ ि ७५ प्रनतशत िन्दा कम अङ्क ददएकोमा सभबम्न्धत 
कमयचािीलाई जानकािी गिाई ननजले प्रनतकक्रया ददएमा सो समेत िाखी पुनिािलोकन सममनत समि पेश गनुय पननछ । 
पुनिािलोकन सममनतलाई सुपरििेिक िा पुनिािलोकनकताय िा दिुैले गिेको कायय सभपादन मूलयाङ्कनमा धचत्त 
नबुझमेा सोको स्पष्ट कािण समेत खुलाई कफताय पठाउन सक्नेछ । त्यसिी कफताय पठाएकोमा सभबम्न्धत 
मूलयाङ्कनकतायले पुनः मूलयाङ्कन गिी िा पदहले गिेको मूलयाङ्कनमा संशोधन गनय आिश्यक निए सोको 
औधचत्यपूणय कािण खुलाई पठाउनु पननछ ।  

(१३) अिकाश प्राप्त गिेका कमयचािीले अदालतको ननणयय अनुसाि पुनियहाली िएमा अिकाश प्राप्त गनुय िन्दा तत्काल 
अनघललो िषयको कायय सभपादन मूलयांकनमा ननजले जनत अङ्क पाएको हो ननजलाई सोही अनुपातमा अङ्क   
ददइनेछ ।  

(१४) पुनिािलोकन सममनतले अधधकृत स्तिको कमयचािीहरको कायय सभपादनको मूलयाङ्कन फािामको सभबन्धमा देहाय 
बमोम्जमको प्रकक्रया अपनाउन सक्नेछः– 

(क) पेश हुन आएका कायय सभपादनको मूलयाङ्कन फािामहर छानविन गिी सो फािामहरमा कायय सभपादन ि अङ्क 
वितिण बीच सामञ्जस्य कायम गनन, 

(ख) कुनै महाशाखा, शाखा िा कायायलयको समम्ष्टगत उपलम्ब्ध ि त्यसमा काययित कमयचािीको कायय सभपादनको 
मूलयाङ्कन बीचको पािस्परिक सभबन्ध माधथ विचाि गनन, 

(ग) पेश हुन आएका कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािामहरमा आिश्यक देझखएमा पुनिािलोकनकताय िा सुपरििेिकसाँग 
पुष्ट्याईको माग गनन िा पुनवियचािको लाधग ननजकहााँ पठाउने, 
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(घ) पुनः पेश हुन आएको कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािाममा पुष्ट्याई औधचत्यपूणय निएको िा अङ्क संशोधन समेत 
निई आएमा पुनिािलोकन सममनतले यस विषयमा दटप्पणी गिी त्यस्तो सुपरििेिक िा पुनिािलोकनकतायको 
अमिलेख िाख्न सभबम्न्धत ननकायमा लेखी पठाउने । 

(१५)  कायय सभपादनको मूलयाङ्कनको प्रयोजनको ननममत्त अङ्क गणना गदाय बढुिाको लाधग सभिाव्य उभमेदिाि हुन जनत 
िषयको सेिा आिश्यक पनन हो पनछललो त्यनत िषयको कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािामको औसतबाट दहसाब  
गरिनेछ ।  

ति–  

(१)  अध्ययन िा तामलममा गएको िा ननलभबन िई ननलभबन फुकुिा िएकोमा ननलभबन अिधधको कायय सभपादन 
मूलयाङ्कन बापत त्यस्तो अध्ययन िा तामलममा जानुिन्दा िा ननलभबन हुनुिन्दा तत्काल अनघको कायय सभपादन 
मूलयाङ्कन िएमा सोही िषयको ि त्यस्तो काययसभपादन मूलयाङ्कन निएमा हाम्जि िएपनछ ििेको कायय सभपादन 
मूलयाङ्कनमा जनत अङ्क पाएको छ सोही अनुपातमा नै अङ्क गणना गरिनेछ । 

(२)  असाधािण बबदामा बसेको अिधधलाई कटाएि मात्रै सभिाव्य उभमेदिािीको दहसाि गरिनेछ ि त्यस्तो बबदा अिधधको 
कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािाम िरिने छैन । असाधािण विदामा बसेको कमयचािीको कायय सभपादन मूलयाङ्कनको 
प्रयोजनको ननममत्त अङ्क गणना गदाय असाधािण विदामा बसेको अिधध कटाई सोिन्दा अगाडड िा पछाडडका 
िषयहरका बढुिाको लाधग आिश्यक पनन अिधधको काययसभपादन मूलयाङ्कन बापतको अङ्क गणना गरिनेछ । 

(१६) यस विननयमािलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िएता पनन कुनै पद रिक्त िएको कािण कायय सभपादन 
मूलयांकन गनय बाधा पिेमा सममनतले ननणयय गिे बमोम्जम हुनेछ । 

(१७) •सममनतका सेिाका कमयचािीहरूले पेश गिेका कायय सभपादन फािाममा सब ैतहको मूलयाङ्कन सभपन्न िइसकेपनछ 
प्रत्येक प्रनत छुट्टाछुट्टै मशलबन्दी गिी एक प्रनत पदपूनतय सममनतमा ि एक प्रनत कायायलयको प्रशासन हेनन शाखामा 
िाखु्न पननछ । पदपूनतय सममनतमा प्राप्त कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािाम पदपूनतय सममनतका सदस्य सधचिको 
म्जभमामा िहने गिी व्यिस्था गनुय पननछ । 

63. कायम सभपादन मूलयाङ्कन गनन अिधधः (१) कमयचािीले प्रत्येक िषय श्रािण सात गतमेित्र आफ्नो कायय सभपादन 
मूलयाङ्कन फािाम ििी कायायलयमा दताय गिी सुपिीिेिक समि पेश गनुय पननछ । यसिी कायायलयमा दताय िए पनछ 
सो फािाम दताय िएको ििपाई सभबम्न्धत कमयचािीलाई ददनु पननछ ।   

(२)  सुपिीिेिकले प्राप्त कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािाम मूलयाङ्कन गिी श्रािण मसान्तमित्र पुनिािलोकनकताय समि 
पेश गिी सक्नु पननछ ।  

(३)  पुनिािलोकनकतायले उपविननयम (२) बमोम्जम प्राप्त हुन आएको कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािाम पुनिािलोकन गिी 
िाद्र पन्र गतमेित्र पुनिािलोकन सममनत समि बुझाई सक्नु पननछ । 

(४) समयमित्र कुनै कमयचािीको कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािाम पेश हुन िा दाझखल हुन नआएको कािणले मात्र पदपूनतय 
सममनतले आफ्नो काम कािबाही िोक्न बाध्य हुने छैन । 

(५)  विननयम ६२ को उपविननयम (८) बमोम्जम भयाद थप गनन समय पनछ कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािाम दताय गदाय 
उक्त आधथयक िषयमित्र कायायलयमा दताय गिी सक्नु पननछ । सो आधथयक िषय पनछ कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािाम 
दताय िएमा त्यस्तो फािामलाई मान्यता ददइने छैन । 

ति यो विननयम प्रािभि हुनु िन्दा अगाडडका िषयको छुट िएको कायय सभपादन मूलयाङ्कन यो विननयम प्रािभि िएको 
ममनतले तीन मदहनामित्रमा दताय गिी मूलयाङ्कन गिी सक्नु पननछ । 

                                                           
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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(६) कुनै कमयचािीले कुनै िषयको कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािाम नििेमा त्यस आधथयक िषयको कायय सभपादन मूलयाङ्कन  
िापत ननजलाई सो आधथयक िषयको लाधग पूणायङ्कको पचास प्रनतशत अङ्क मात्र ददइनेछ । 

(७)  यस विननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन कमयचािीले ननधायरित समयमित्र आफ्नो काययसभपादन 
मूलयाङ्कन फािाम दताय गिी सुपिीिेिक समि पेश गिेको ति सभबम्न्धत मूलयाङ्कनकतायहरूबाट समयािधधमित्र 
मूलयाङ्कन िएको िहेनछ िने कायायलय प्रमुखले उधचत ि मनामसि कािण खुलाई पदपूनतय सममनतको स्िीकृनत मलई 
बहालिाला मूलयाङ्कनकतायबाट मूलयाङ्कन गिाउन सक्नेछ ।  

64. कायम सभपादन मूलयाङ्कन गनन आधारहरः (१) कमयचािीको कायय सभपादन मूलयाङ्कन गनन क्रममा 
सुपिीिेिकले देहायको आधािमा मूलयाङ्कन गनुय पननछः 

(क) बबदा स्िीकृत नगिाई िा बबदाको ननिेदन नददई लगाताि तीस ददन िन्दा बढी अनुपम्स्थत िएको कमयचािीलाई 
चाि मध्ये उपयुक्त एउटा पिमा (परिमाण, लागत, समय, ि गुणस्ति) बढीमा उत्तम स्तिको अङ्क ददने,  

(ख) नमसहत पाएको िा गे्रड िोक्का िा बढुिा िोक्काको सजाय पाएको कमयचािीलाई सो सजाय पाएको िषयमा कामको 
समग्र गुणस्ति सभबन्धी आधािमा बढीमा उत्तम स्तिको अङ्क ददने,  

(ग) कुनै कमयचािीले आफूले मलएको पेश्की िकम काबू बादहिको परिम्स्थनत पिेको अिस्थामा बाहेक अर अिस्थामा 
आधथयक प्रशासन तथा पेश्की फछयौट सभबन्धी प्रचमलत कानूनको अधीनमा िही छ मदहनामित्र फछयौट 
नगिाएको िएमा कामको समग्र गुणस्ति सभबन्धी आधािमा बढीमा उत्तम स्तिको अङ्क ददने,  

(घ) कायायलय प्रमुख िा महाशाखा प्रमुखको पदमा िहेको कमयचािीले आधथयक िषयको पदहलो चौमामसक अिधधमा िकम 
ननकासा ि काययक्रम स्िीकृत िैसकेपनछ पनन िषयििी पचास प्रनतशत लक्ष्य पूिा गनय िा ननतजा प्राप्त गनय 
नसकेको िएमा कामको समग्र परिमाण सभबन्धी आधािमा बढीमा उत्तम स्तिको अङ्क ददने, 

(ङ) कायायलय प्रमुख िाहेकका पदमा काययित कमयचािीले गनुय पनन कामको लक्ष्य प्रत्येक िषयको पदहलो चौमामसक 
अिधधमित्र कमयचािीको सामूदहक बैठकबाट ननधायिण गरिनेछ । त्यसिी ननधायिण गरिएको लक्ष्यको पचास प्रनतशत 
पूिा गनय नसक्ने कमयचािीको मूलयाङ्कनमा खण्ड (घ) बमोम्जम कामको समग्र परिमाण सभबन्धी आधािमा 
अत्युत्तम स्तिको अङ्क नददई बढीमा उत्तम स्तिको अङ्क ददने, 

ति खण्ड (घ) ि (ङ) मा तोककएको लक्ष्य सभबम्न्धत कमयचािीको कािणले निई अन्य कािणले पूिा हुन नसकेकोमा 
अङ्क घटाइने छैन ।  

(च) कुनै कमयचािीले अनुशासनदहन काम गिेको प्रमाण िएमा कामको समग्र गुणस्ति सभबन्धी आधािमा बढीमा 
उत्तम स्तिको अङ्क ददने, 

(छ) भयाद मित्र कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािाम निनन ि भयाद मित्र कायय सभपादन मलूयाङ्कन नगनन कमयचािीलाई 
कामको समग्र गुण ि परिमाण सभबन्धी दईु आधाि मध्ये एउटामा बढीमा उत्तम स्तिको अङ्क ददने । 

(२) यस विननयम बमोम्जमको आधािमा अङ्क घटाउाँ दा एउटै कमयचािीको एक िन्दाबढी आधािमा अङ्क घटाउनु पनन 
िएमा एक िषयमा चाििटा मध्ये दईु िन्दा बढी आधािमा अङ्क घटाउनु पनन छैन ।  

(३) उपविननयम (१) बमोम्जमका कािण विद्यमान हुाँदाहुाँदै सो बमोम्जमको अङ्क नघटाएको देझखएमा त्यस्तो 
मूलयाङ्कनकतायको कायय सभपादन मूलयाङ्कनमा एक अङ्क घटाइनेछ ।  

(४)  उपविननयम (१) बमोम्जम अङ्क घटाउनु पनन िएमा सोको स्पष्ट कािण सदहतको कागजात संलग्न गनुय पननछ । 
65. ज्येष्ठिाको मूलयाङ्कनः कमयचािीलाई ज्येष्ठता िापतको अङ्क प्रदान गदाय हाल बहाल िहेको शे्रणीमा काम गिेको 

प्रत्येक िषयको लाधग बढीमा २.५ अङ्क प्रदान गरिनेछ । 
ति, —   

(१) ज्येष्ठता िापत अङ्क गणना गदाय एक िषयिन्दा बढी चानचुन मदहना िा ददनको लाधग समानुपानतक दहसाबले अङ्क 
ददइनेछ । 
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(२) यस विननयमको प्रयोजनको लाधग गयल िएको िा असाधािण बबदामा बसेको अिधधको अङ्क ददइने छैन । 

66. शैक्षिक योग्यिा र िालीमको मूलयाङ्कनः (१) कमयचािीहरलाई शैक्षिक योग्यताको अङ्क दददंा सेिाको कुनै पनन 
पदमा प्रिेश गनय आिश्यक पनन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ि सो िन्दा माधथको सभबम्न्धत विषयको एक अनतरिक्त 
शैक्षिक उपाधध िापतको अङ्क ददइनेछ । शैक्षिक योग्यता ि तामलम िापत बीस अङ्कमा नबढ्ने गिी देहाय 
बमोम्जमको अङ्क ददइनेछ । सेिा प्रिेश गनय आिश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता िन्दा माधथललो शैक्षिक उपाधध 
मात्र पाएको अिस्थामा पनन सोही बिाबिको दिुै अंक ददइनेछः– 

 शैक्षिक योग्यता (उपाधध) ि तामलम प्रथम शे्रणी द्वितीय 
शे्रणी 

ततृीय शे्रणी 

(क) सेिा प्रिशेको ननममत्त तोककएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता िापत १४ १३.७५ १३.५० 

(ख) सेिा प्रिेशको ननममत्त तोककएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता िन्दा 
माधथको सभबम्न्धत विषयको कुन ैएक अनतरिक्त शैक्षिक उपाधध िापत 

३ २.७५ २.५० 

(ग) सेिाकालीन तालीम िापत ३ २.७५ २.५० 

 

(२)  खुलला प्रनतयोधगताद्िािा पूनतय हुने अधधकृत द्वितीय ि प्रथम शे्रणीको पदको ननममत्त ननधायरित न्यूनतम शैक्षिक 
योग्यता बाहेक अधधकृत द्वितीय शे्रणीिन्दा माधथको पदमा बढुिाको लाधग पनन अधधकृत ततृीय शे्रणीको सेिा 
प्रिेशको लाधग ननधायरित न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानननेछ ।  

(३)   न्यूनतम योग्यता नै स्नातकोत्ति उपाधध तोककएको पदमा काययित कमयचािीले विद्यािारिधध उपाधध प्राप्त गिेको िए 
उपविननयम (१) को खण्ड (ख) को प्रयोजनको लाधग सो विद्यािारिधध उपाधधलाई अनतरिक्त शैक्षिक उपाधध  

मानननेछ ।  

(४)  कमयचािीलाई तामलमको अङ्क दददंा एक मदहना िा सो िन्दा बढी अिधधको सेिासगं सभबम्न्धत विषयको सेिाकालीन 
तामलम िापत अङ्क ददइनेछ । तामलमको अङ्क गणना गदाय जुन शे्रणीमा छाँदा तामलमको लाधग मनोनयन िएको हो 
सो अङ्क सोही शे्रणीका लाधग मात्र गणना गरिनेछ । 

(५)  शे्रणी नखुलेको शैक्षिक योग्यता िा तामलम िापत द्वितीय शे्रणी सिहको अङ्क ददइनेछ । 
(६)  कमयचािीले शैक्षिक योग्यता ि सेिाकामलन तामलमको प्रमाणपत्रको प्रमाझणत प्रनतमलवप पेश गनुय पननछ, सो पेश नगिेमा 

त्यस िापत अङ्क ददइने छैन ।  

(७) यस विननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िएता पनन यो विननयमािली लाग ूिए पनछ एक बषय मित्र पदहलो 
पटक बढुिा गदाय बीमा सममनत, कमयचािी सेिा शतय विननयमािली, २०५४ को बमोम्जमका आधािहर अनुसाि मूलयांकन 
गिी अङ्क ददइनेछ ।  

67. कायमसभपादन िथा अनुििको मूलयाङ्कनद्िारा गररने बढुिा सभबन्धी विशषे व्यिस्थाः (१) यस 
विननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन देहायको पदमा कभतीमा देहाय बमोम्जमको सेिा अिधध पूिा 
गिेका कमयचािीले सभबम्न्धत सेिा िा समूहको पदमा सेिा प्रिेश गदाय ननधायरित आिश्यक न्यूनतम शैक्षिक 
योग्यतािन्दा माधथललो शैक्षिक योग्यता सेिा प्रिेश अनघ िा पनछ प्राप्त गिेको िए त्यस्ता कमयचािीलाई एक 
शे्रणीमाधथको पदमा बढुिा गरिनेछः– 

(क) सहायक स्ति प्रथम शे्रणी – बाह्र िषय 
(ख) अधधकृत स्ति ततृीय शे्रणी – पन्र िषय 
(ग) अधधकृत स्ति द्वितीय शे्रणी  – अठाि िषय 
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(२) उपविननयम (१) मा जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन अधधकृत स्ति ततृीय शे्रणी ि सहायक स्ति प्रथम शे्रणीको 
कमयचािीले एउटै शे्रणीको स्थायी पदमा क्रमशः अठाि िषय ि पन्र िषय िा सोिन्दा िढी सेिा अिधध पूिा गिी 
सभबम्न्धत समूहको पदमा सेिा प्रिेश गदाय ननधायरित विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गिेको िए त्यस्तो 
कमयचािीलाई एक शे्रणी माधथको पदमा बढुिा गरिनेछ । 

(३)  उपविननयम (१) ि (२) बमोम्जमको बढुिा हुन देहायको शतय पूिा िएको हुनु पननछः–  

(क) विननयम ५८ को खण्ड (क), (ख) ि (ग) को अिस्था हुन नहुने,  

(ख) पनछललो तीन िषयको कायय सभपादन मूलयाङ्कनमा औषतमा नब्बे प्रनतशत िा सोिन्दा बढी अङ्क प्राप्त गिेको 
हुनु पनन ।  

(४) यस विननयम बमोम्जमको बढुिा मसफारिस गदाय प्रत्येक आधथयक िषयको पौष मदहनामा एकपटक ि आषाढ मदहनामा 
एकपटक गिी िषयको दईुपटक गनुय पननछ । 

(५) उपविननयम (१) िा (२) बमोम्जम बढुिा गनयको लाधग सभबम्न्धत समूहको एक शे्रणी माधथको विशेष पद स्ितः सजृना 
हुनेछ । 

(६) उपविननयम (५) बमोम्जमको पदमा बढुिा िएको कमयचािी जुनसुकै कािणले सेिाबाट अिकाश िएमा िा ननज माधथललो 
शे्रणीको पदमा बढुिा िएमा िा दिबन्दीको पदमा समायोजन िएमा त्यस्तो पद स्ितः खािेज िई ननज यस विननयम 
बमोम्जम बढुिा हुनुिन्दा तत्काल अगाडडको पद स्ितः कायम िएको मानननेछ । 

(७) उपविननयम (६) बमोम्जम समायोजन िएको अिस्थामा िाहेक उपविननयम (५) बमोम्जमको विशेष पदमा बढुिा िएको 
कमयचािीले त्यसिी बढुिा हुनुिन्दा अगाडडको पदमा बहाल िहाँदा सभपादन गिेको काम नै सभपादन गनुय पननछ ।  

ति ज्येष्ठता गणना गदाय बढुिा िएकै पदको गणना गरिनेछ ि यस विननयम बमोम्जम बढुिा पाएको कमयचािीले सोिन्दा 
माधथललो शे्रणीको पदको ननममत्त हुने सिै प्रकािको बढुिामा प्रनतस्पधाय गनय पाउनेछ । 
(८) यस विननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन यो विननयम प्रािभि िएपनछ बढुिा गदाय पदहले 

काययिमताको मूलयाकंनद्िािा हुने बढुिाको कािबाही सभपन्न गिी त्यसपनछ मात्र यस विननयम बमोम्जमको बढुिाको 
मसफारिस गनुय पननछ । 

(९) यस विननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन यस विननयम बमोम्जम हुने बढुिाले खुलला 
प्रनतयोधगताद्िािा पद पूनतय गनन व्यिस्थामा कुनै प्रनतकूल असि पुयाउने छैन ।  

(१०)  काययसभपादन तथा अनुििको मूलयाङ्कनद्िािा हुने बढुिा देहाय बमोम्जम हुनेछः– 

(क)  सेिा अिधध पुगेका कमयचािीहरबाट दिखास्त आह्िान गनय पदपूनतय सममनतले तीस ददनको समयािधध िाखी प्रत्येक 
िषय आम्श्िन एक गत ेि चैत्र एक गत ेसूचना प्रकाशन गननछ । 

ति यो विननयमािली प्रािभि िए पनछ पदहलो पटकको हकमा विननयमािली प्रािभि िएको सात ददनमित्र दिखास्त 
आह्िान गनुय पननछ । 

(ख) दिखास्त फािाम पेश गनन भयाद समाप्त िएको साठी ददनमित्रमा पदपूनतय सममनतले प्राप्त िएका सबै दिखास्त 
फािामहरको छानविन गिी माघ एक गत े ि साउन एक गतदेेझख जेष्ठता कायम हुने गिी पुस ि असाि मदहना 
मित्रमा बढुिाको मसफारिस गननछ । 

(ग) खण्ड (ख) बमोम्जम बढुिा मसफारिस गरिएको सूचना साियजननक गनुय पननछ । त्यस्तो मसफारिसमा धचत्त नबझु्ने 
कमयचािीले एक्काईस ददनमित्र सममनत समि उजूिी ददन सक्नेछ । 

(घ) खण्ड (ग) बमोम्जम पनय आएका उजूिी उपि छानविन गदाय कुनै कमयचािीको बढुिा हुने िएमा सममनतले त्यस्तो 
कमयचािीको नाम समेत सोही बढुिामा समािेश गिी बढुिा गननछ । 

(ङ) सममनतले उजूिी सुनुिाईको क्रममा पदपूनतय सममनतबाट मसफारिस िएका कमयचािीको हकमा समेत बढुिा उजूिी पिेको 
ममनतले पन्र ददन मित्र बढुिा मसफारिस पुनिािलोकन गनय सक्नेछ । 
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68. कायमसभपादन िथा अनुििको मूलयाङ्कनद्िारा हुने बढुिाको समायोजनः– काययसभपादन तथा अनुििको 
मूलयाङ्कनद्िािा हुने बढुिाको समायोजन गदाय बढुिा िएका कमयचािीहर मध्येबाट सबै िन्दा ज्येष्ठ कमयचािीलाई 
पदपूनतय सममनतले देहायको आधािमा समायोजन गननछः – 

(क) हाल बहाल िहेको शे्रणीको पदमा ज्येष्ठता लागू िएको ममनतको आधािमा, 
(ख) खण्ड (क) बमोम्जम ज्येष्ठता नछुट्दटएमा सो िन्दा एक शे्रणी मुननको पदमा ननयुम्क्त िा बढुिा ननणयय िएको 

ममनतको आधािमा, 
(ग) खण्ड (क) ि (ख) मा उम्ललझखत आधािबाट समेत ज्येष्ठता नछुट्दटएमा हाल बहाल िहेको शे्रणीको पदको लाधग 

पदपूनतय सममनतको मसफारिसको योग्यताक्रमको आधािमा । 
ति पदपूनतय सममनतबाट खुलला प्रनतयोधगता ि बढुिा प्रनतयोधगताको एकै ममनतमा मसफारिस प्राप्त िएको िहेछ िने खुलला 
प्रनतयोधगताबाट मसफारिस िएको कमयचािीको ज्येष्ठता कायम गरिनेछ । 

69. शे्रणीविहीन कममचारीको स्िरिमृ्दद सभबन्धी व्यिस्थाः (१) शे्रणीविहीन पदमा स्थायी ननयुम्क्त िएका कमयचािीको 
स्ति देहाय बमोम्जम हुनेछः– 

(क)   प्रथमस्ति 

(ख)   द्वितीयस्ति 

(ग)   ततृीयस्ति 

(घ)   चतुथयस्ति 

(ङ)   पााँचौ स्ति 

(२)  शे्रणीविहीन पदमा शुर ननयुम्क्त हुने कमयचािीको प्रथम स्ति कायम हुनेछ ।  

(३)  सजायको अमिलेख निएको शे्रणीविहीन कमयचािीको अम्खतयाििालाले देहाय बमोम्जम स्तििदृ्धध गननछः– 

(क) पााँच िषय िा सोिन्दा बढी ि दश िषयिन्दा कम सेिा अिधध िएकोलाई द्वितीय स्ति, 

(ख) दश िषय िा सोिन्दा बढी ि पन्र िषयिन्दा कम सेिा अिधध िएकोलाई ततृीय स्ति, 

(ग) पन्र िषय िा सोिन्दा बढी ि बीस िषयिन्दा कम सेिा अिधध िएकोलाई चतुथय स्ति, 

(घ) बीस िषय िा सोिन्दा िढी सेिा अिधध िएकोलाई पााँचौ स्ति । 
(४) यो विननयमािली प्रािभि िएपनछ शे्रणीविदहन कमयचािीको स्ति िदृ्धध गदाय उपविननयम (३) बमोम्जमको सेिा अिधध 

पूिा िएको िोमलपलटदेझख लागू हुने गिी स्ति िदृ्धध गरिनेछ । 
ति सजायको अमिलेख िहेकोमा सो समयािधध समाप्त िएको िोमलपलटदेझख लागू हुने गिी स्ति िदृ्धध गनुय पननछ ।  

(५)  शे्रणीविदहन कमयचािीको स्ति बमोम्जमको तलबमान सममनतले तोके बमोम्जम हुनेछ । 
६९क.  विज्ञापन गननः (१) पदपूनतय सममनतले यस विननयमािली बमोम्जम प्रनतशत ननधायिण गरिसके पनछ कायय िमताको 

मूलयाङ्कनद्िािा बढुिा गनयको लाधग सभिाब्य उमेदिािहरको जानकािीको ननममत्त साियजननक रपमा सूचना प्रकाशन 
गिी विज्ञापन गननछ । 

(२) उपविननयम (१) बमोम्जम प्रकामशत सूचनामा अन्य कुिाहरको अनतरिक्त पदपूनतय हुने शे्रणी, पद, सखंया, समहू, आिश्यक 
सेिा अिधध, दिखास्त ददने भयाद ि अम्न्तम ममनत लगायतका कुिाहर उललेख गरिनेछ । 

70. बढुिा नामािलीको प्रकाशनः पदपूनतय सममनतले बढुिाको लाधग मसफारिस िएका कमयचािीको नामािली साियजननक 
रपमा कायायलयको सूचना पाटीमा प्रकाशन गननछ । त्यस्तो नामािलीमा सबैिन्दा न्यूनतम अङ्क प्राप्त गनन 
कमयचािीले प्राप्त गिेको अङ्क समेत उललेख गनुय पननछ । त्यसिी बढुिा नामािली प्रकाशन िएपनछ कुनै उभमेदिािले 

                                                           
 ममनत २०६८।१०।०८ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट प्रथम संशोधन िइ थप गरिएको  
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आफूले पाएको अङ्क हेनय चाहेमा कायय सभपादनको मूलयाङ्कन िाहेक अन्य आधािहर िापत ननजको प्राप्ताङ्क 
ननजलाई हेनय ददनु पननछ । 

७०क. •प्राप्ताङ्कको जानकािी ददनुपननः (१) बढुिाका आधाि मध्ये काययसभपादन मूलयांकन बाहेक अन्य आधािहरू बापत 
उभमेदिािले पाएको अङ्क सभबम्न्धत आिेदन ददने उभमेदिािहरूलाई सममनतले जानकािी गिाउनु पननछ ।  

71. बढुिा उजूरी उपर तनणमय सभबन्धी कायमविधधः (१) विननयम ७० बमोम्जम मसफारिस िएको बढुिा नामािलीको 
सूचीमा नाम समािेश नहुने कमयचािीले सो बढुिा ननणयय उपि उजूिी ददन चाहेमा बढुिा नामािली प्रकामशत िएको 
ममनतले पैंतीस ददनमित्र सहायक स्तिका कमयचािी िए अध्यि समि ि अधधकृत स्तिका कमयचािी िए सममनत 
समि उजूिी ददन सक्नेछ । यसिी उजूिी ददने कमयचािीले आफूले बढुिा पाउनु पनन स्पष्ट आधािहर समेत खुलाउनु 
पननछ । यसिी पिेको उजूिी साठी ददन मित्र टुङ्गो लगाउनु पननछ । 

(२) उपविननयम (१) बमोम्जम पनय आएका उजूिी टुङ्गो लागेपनछ पदहले प्रकामशत बढुिा नामािलीमा संशोधन गनुय पनन 
िएमा उजूिी सुन्ने अधधकािीले सोको सूचना पदपूनतय सममनतलाई ददनु पननछ । 

(३) उपविननयम (१) बमोम्जम पनय आएको उजूिी आधािहीन ठहरिएमा सोको मनामसि कािण समेतको जानकािी 
सभबम्न्धत उजूििालालाई ददनु पननछ ।  

(४) उपविननयम (१) बमोम्जम पनय आएको उजूिी झुटृा ठहिेमा उजूिी पनछ हुने बढुिामा ननजले प्राप्त गिेको अङ्कमा 
त्यस्तो उजूिीकतायको पदहलो पटकको उजूिी िए दईु अङ्क ि दोस्रो पटकको उजूिी िए तीन अङ्क कादटनेछ । 

(५) •उपविननयम (१) बमोम्जम पनय आएको उजुिी सही ठहरिएमा नामािली संशोधन गिी उधचत आधाि ि कािण खोली 
संशोधधत नामािली प्रकाशन गनुय पननछ । 

 

72. बढुिा ममति र बढुिा सभबन्धी व्यिस्थाः (१) विननयम ७० बमोम्जम बढुिा नामािली प्रकाशन िएपनछ बढुिा 
उजूिीको प्रयोजनको ननममत्त सो नामािली प्रकाशन िएको ममनतबाट पैंतीस ददनसभम बढुिा मसफारिस पाउने 
उभमेदिािलाई बढुिा ननयुम्क्त नददई प्रतीिा सूचीमा िाझखनेछ । सो बढुिा मसफारिस उपि उजूिी नपिेमा सो 
नामािली प्रकाशन िएको छत्तीसौं ददन (उजूि गनन भयाद सककएको िोमलपलट) को ममनतबाट बढुिा हुने शे्रणीको 
ज्येष्ठता कायम हुने गिी ननयुम्क्त ददनु पननछ । 

(२)  बढुिा मसफारिस उपि विननयम ७१ बमोम्जम उजूिी पिेमा देहाय अनुसाि ज्येष्ठता ममनत कायम गिी ननयुम्क्त ददनु   
पननछः– 

(क) विननयम ७१ को उपविननयम (२) बमोम्जम बढुिा मसफारिस संशोधन गनन ननणयय िएमा सो बमोम्जम संशोधधत 
नामािली प्रकाशन िएको ममनतदेझख, ि 

(ख) उजूिी खािेज िएमा िा पदहलेको बढुिा मसफारिस नै कायम िएमा पदहलो पटक बढुिा मसफारिस प्रकामशत िएको 
ममनतले छत्तीसौं ददनदेझख । 

73. पदपूति म सममतिले आिश्यक व्यिस्था गनम सक्नेः यस परिच्छेद बमोम्जम बढुिाको कािबाही गदाय बढुिाका 
सभबन्धमा यस परिच्छेदमित्र नपिेको विषयमा िा सोमित्र पिेका विषय िए तापनन विननयमले यस्तो गनन िन्ने केही 
संकेत नगिेको विषयमा कुनै अप्रत्यामशत कदठनाई आई पिेमा पदपूनतय सममनतले यस विननयमािलीको उद्देश्य 
प्रनतकूल नहुने गिी आिश्यक व्याखया िा व्यिस्था गनय सक्नेछ । 

                                                           
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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74. आन्िररक प्रतियोधगिात्मक परीिाद्िारा हुने बढुिाको लाधग विज्ञापनः विननयम १४ बमोम्जम ननधायरित 
प्रनतशत अनुरप आन्तरिक प्रनतयोधगतात्मक पिीिाद्िािा  हुने बढुिाद्िािा पूनतय गनुय पनन अधधकृत तथा सहायक 
स्तिका पदहर पूनतयका लाधग पदपूनतय सममनतले सभबम्न्धत उभमेदिािहरको जानकािीको ननममत्त कायायलयको सूचना 
पाटीमा विज्ञापन प्रकाशन गनुय पननछ । सो विज्ञापनमा बढुिा हुने पदहरको संखया तथा विििण, आिश्यक शैक्षिक 
योग्यता एिं सेिा अिधध, दिखास्त ददने अम्न्तम ममनत तथा दिखास्त बुझाउने स्थान समेत खुलाइएको हुनु पननछ । 

75. आन्िररक प्रतियोधगिाद्िारा हुने बढुिा परीिामा उभमदेिारीको व्यिस्थाः विननयम ७४ बमोम्जम प्रकामशत 
विज्ञापन अनुसाि आन्तरिक प्रनतयोधगतात्मक पिीिाद्िािा हुने बढुिाका लाधग बढुिा गरिने पदको एक शे्रणी मुननको 
पदमा विननयम ५७ बमोम्जमको सेिा अिधध ि विननयम २० बमोम्जमको शैक्षिक योग्यता पुगेका कमयचािी उभमेदिाि 
हुन सक्ने छन ्। 

76. उमेरको हद नलाग्नेः बढुिाको लाधग उभमेदिाि हुन कमयचािीलाई उमेिको हद लाग्ने छैन । 
77. आन्िररक प्रतियोधगिात्मक परीिा सञ्चालन गननः विननयम १४ बमोम्जम आन्तरिक प्रनतयोधगतात्मक 

पिीिाका आधािमा बढुिाद्िािा पदपूनतय हुने पद पूनतय गदाय आन्तरिक प्रनतयोधगतात्मक पिीिा सञ्चालन गिी त्यस्तो 
पिीिामा सबैिन्दा बढी अङ्क पाउने उभमेदिािलाई बढुिाको लाधग मसफारिस गरिनेछ ।  

78. बढुिा सभबन्धी विशषे व्यिस्थाः (१) यस विननयमािलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन एउटै 
शे्रणीमा कभतीमा पन्र िषयसभम िहाल िदहिहेका अधधकृतस्ति प्रथम शे्रणी िा सो िन्दा मनुनका कमयचािीको विननयम 
१४८ बमोम्जम अिकाश हुन एक मदहना बााँकी िएमा ननजलाई एक शे्रणी माधथको पदमा बढुिा गरिनेछ । 

(२)  यस विननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन एउटै शे्रणीको पदमा कभतीमा पन्र िषयसभम िहाल 
िदहिहेका अधधकृत स्ति प्रथम शे्रणी िा सो िन्दा मुननका कुनै कमयचािीले विननयम १५१ बमोम्जम स्िेम्च्छक अिकाश 
मलन चादह ननिेदन ददएमा ननजलाई एक शे्रणी माधथको पदमा बढुिा गिी अिकाश ददइनेछ । 

(३)  उपविननयम (१) िा (२) बमोम्जम बढुिा गनयको लाधग स्ितः विशेष पद श्रजृना हुनेछ ि त्यस्तो कमयचािी सेिाबाट 
अिकाश िएपनछ सो पद स्ितः खािेज हुनेछ । 

(४)  यस विननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन एउटै शे्रणीको पदमा यस विननयम बमोम्जमको अिधध पूिा 
िएको कुनै कमयचािीको मतृ्यु िएमा त्यस्तो कमयचािीको परििािलाई एक शे्रणी माधथको पदको उपदान लगायतका अन्य 
सुविधा प्रदान गरिनेछ । 

(५)  यस विननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन कभतीमा पन्र िषयसभम एउटै शे्रणीको पदमा िहाल िहेका 
अधधकृत प्रथम शे्रणी ि द्वितीय शे्रणीका कमयचािीले बढुिा िई अिकाश मलन चाहेमा त्यस्तो कमयचािीलाई एक शे्रणी 
माधथ बढुिा गिी अिकाश ददइनेछ । 

79. बढुिा शिममा पररििमनः (१) विननयम ५७, ५८, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५ ि ६६ मा संशोधन गदाय त्यस्तो संशोधन 
िएको एक िषय पनछको ममनतदेझख मात्र लागू हुने गिी व्यिस्था गरिनेछ ।  

(२) यस विननयमािलीमा अन्यत्र जुनसुकै ब्यहोिा लेझखएको िएता पनन यो विननयमािली लागू िएको एक बषयमित्र बढुिा 
गदाय बीमा सममनत कमयचािी सेिा शतय विननयमािली, २०५४ िमोम्जम बढुिा गिी पदपूनतय गरिनेछ ।  
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पररच्छेद–७ 

हाम्जरी र बबदा 
80. कममचारीको सबै समय कायामलयको अधीनमा हुनेः यस विननयमािलीमा अन्यथा लेझखएकोमा बाहेक 

कमयचािीको सबै समय कायायलयको अधीनमा हुनेछ ि जुनसुकै समयमा पनन ननजलाई कायायलयको काममा लगाउन 
सककनेछ । 

81. कायामलय समय, समय पालन र हाम्जरीः (१) कमयचािीले कायायलयको कामकाजको ननममत्त ननधायरित समयमा 
ननयममत रपले आफ्नो कायायलयमा हाम्जि हुनु पननछ । 

(२) उपविननयम (१) बमोम्जम ननधायरित समयमा नआउने कमयचािीलाई कायायलय प्रमुखले गयल गनय सक्नेछ । 
ति मदहनाको तीन पटकसभम ननधायरित समय िन्दा पन्र ममनेटसभम दढला गिी आउने कमयचािीलाई कायायलय प्रमुखले 
हाम्जि गनय ददन सक्नेछ । 

82. हाम्जरी जनाउनेः (१) कमयचािीले हाम्जिी ककताबमा कायायलय आएको ि गएको समय जनाई सही गनुय पननछ । 
(२) उपविननयम (१) मा जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन कमयचािीले कायायलयमा िहेको इलेक्िोननक डडिाइस प्रयोग 

गिी आएको ि गएको समय जनाउनु पननछ ।   

83. कायामलय छोड्दा स्िीकृति मलनु पननः कमयचािीले आफ्नो व्यम्क्तगत काम पिी कायायलय समयमा कायायलय 
बादहि जानु पिेमा आफू िन्दा माधथललो अधधकािीको स्िीकृनत नमलई कायायलय छाडी जान पाउने छैन । बबदा 
स्िीकृनत नगिी िा अटेि गिी कायायलय समयमा कायायलय छोडी बादहि जाने कमयचािीको गयल जनाउन सककनेछ । 

84. छड्के जााँचः कमयचािी कायायलयमा हाम्जि िए निएको जााँच्न छड्के जााँच गनय सककनेछ । त्यसिी छड्के जााँच गदाय 
कुनै कमयचािी दढला गिी कायायलयमा हाम्जि िएको िा कायायलयको कामको मसलमसलामा बाहेक कायायलय छोडी बादहि 
गएको फेला पिेमा ि ननजले मनामसब कािण ददन नसकेमा ननजको गयल जनाईनेछ । 

85. बबदाको ककमसमः कमयचािीले देहाय बमोम्जमको बबदा पाउन सक्नेछः– 

(क) साियजननक बबदा, 
(ख) िैपिी आउने ि पिय बबदा, 
(ग) घि बबदा, 
(घ) बबिामी बबदा, 
(ङ) प्रसूती बबदा, 
(च) प्रसूती स्याहाि बबदा, 
(छ) ककरिया बबदा, 
(ज) अध्ययन बबदा, 
(झ) असाधािण बबदा, 
(ञ) विशेष विदा ।  

86. सािमजतनक बबदाः (१) कमयचािीले प्रत्येक शननिाि ि सममनतले तोकेको ददन साियजननक बबदा पाउनेछ । 

(२)  नेपाल सिकािबाट नेपाल िाज्यििी बबदा ददइएको ददनलाई समेत साियजननक बबदाको रपमा कमयचािीहरलाई बबदा 
ददइनेछ । 

(३)  यस विननयम बमोम्जम ददइने साियजननक बबदा सम्ञ्चत हुने छैन । 
(४)  साियजननक बबदाको ददन समेत कायायलयको कायय सञ्चालन गनयको लाधग कुनै पनन कमयचािीलाई काममा लगाउन 

सककनेछ । 
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87. िैपरी आउने र पिम बबदाः (१) कमयचािीले प्रत्येक िषय िैपिी आउने ि पिय बबदा बाह्र ददन मलन पाउनेछ । 

(२)  िैपिी आउने ि पिय बबदामा बस्ने कमयचािीले पूिा तलि पाउनेछ । 
(३)  िैपिी आउने ि पिय बबदा आधा ददन पनन मलन सककनेछ । 

स्पष्टीकरणः यस उपविननयमको प्रयोजनको लाधग “आधा ददन” िन्नाले दैननक कायायलय समयको आधा समय सभझनु    

पछय । 
(४)  एक िषयको िैपिी आउने ि पिय विदा सम्ञ्चत गिी अको िषयमा मलन पाइने छैन । 
(५) मौझखक अनुिोधको आधािमा पनन विदा ददने अधधकािीले िैपिी आउने ि पिय विदाको स्िीकृनत ददन सक्नेछ । 

ति त्यसिी िैपिी आउने ि पिय विदाको स्िीकृनत ददएकोमा विदा ददने अधधकािीले सोको अमिलेख िाख्न लगाउनु पननछ । 
88. घर बबदाः (१) कमयचािीले काम गिेको अिधधको बाह्र ददनको एक ददनका दिले घि बबदा पाउनेछ । 

(२) यो विननयमको प्रयोजनको ननममत्त “काम गिेको अिधध” िन्नाले सो अिधध मित्र मलएको िैपिी आउने ि पिय बबदा, 
बबिामी बबदा, प्रसूती बबदा, प्रसतूी स्याहाि विदा, ककरिया बबदा ि साियजननक बबदालाई समेत जनाउनेछ । 

(३) घि बबदामा बस्दा कमयचािीले पूिा तलब पाउनेछ ।  

(४) कमयचािीले आफूले पकाएको घि बबदा साठी ददनसभम सम्ञ्चत गिी िाख्न पाउनेछ । कुनै कमयचािीको घि विदा साठी 
ददनिन्दा बढी सम्ञ्चत िहेमा ननज कमयचािीले त्यस्तो बढी सम्ञ्चत िहेको घि विदा िापत ननजले खाईपाई आएको 
तलबको दहसाबमा िकम मलन सक्नेछ ।  

ति एक िषयमा तीस ददनिन्दा बढी घि विदाको तलब पाउन सक्ने छैन ।  

(५) कुनै कािणले कमयचािी सेिाबाट अलग िएमा ननजको सम्ञ्चत िहेको घि बबदा िापत ननजको पदाधधकाि िहेको 
पदबाट खाईपाई आएको तलिको दिले हुन आउने िकम ननजले एकमुष्ट मलन पाउनेछ । 

(६) सम्ञ्चत िहेको घि बबदाको िकम मलन नपाउाँ दै कुनै कमयचािीको मतृ्यु िएमा त्यस्तो सम्ञ्चत घि बबदाको िकम 
ननजको परििािको नम्जकको सदस्यले एकमुष्ट मलन पाउनेछ । 

(७) घि बबदा, अध्ययन बबदा िा असाधािण बबदा बसेका कमयचािीले सो अिधधििको घि बबदा पाउने छैन । 

(८) कमयचािीले िषयको एक पटक कभतीमा सात ददन घि बबदा मलई घि जााँदा ि घि बबदा िुक्तान गिी घिबाट आफ्नो 
कायायलय आउदा पैदलको बाटोलाई आठ कोशको ननममत्त एक ददनको दिले हुने ददन तथा मोटि, िेल, हिाईजहाजको 
बाटोलाई जनत ददन लाग्ने हो त्यनत ददन बाटोको भयाद पाउनेछ । 

89. बबरामी बबदाः (१) कमयचािीले प्रत्येक िषय पन्र ददन बबिामी बबदा पाउनेछ । 
(२) बबिामी बबदामा बस्दा कमयचािीले पूिा तलि पाउनेछ । 
(३) कमयचािी अशक्त बबिामी िई सम्ञ्चत बबिामी बबदाले नपुग्ने िएमा ननजलाई बढीमा पन्र ददनसभमको पेश्की 

बबिामी बबदा ददन सककनेछ । 
(४) कमयचािीले असाधािण बबदा मलई बसेको अिधधिि बबिामी बबदा पाउने छैन । 

(५) सात ददनिन्दा बढी अिधधको बबिामी बबदाको माग गनन कमयचािीले स्िीकृत धचककत्सकको प्रमाणपत्र पेश गनुय पननछ 
। 

ति त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश गनय साधािणतया सभिि धथएन िन्ने बबदा ददने अधधकािीलाई लागेमा ननजले सो व्यहोिा जनाई 
प्रमाणपत्र बबना नै उक्त बबदा स्िीकृत गनय सक्नेछ । 

(६) कमयचािीले आफूले पकाएको बबिामी बबदा सम्ञ्चत गिी िाख्न पाउनेछ । 
(७) कुनै कािणले कमयचािी सेिाबाट अलग िएमा ननजको सम्ञ्चत िहेको बबिामी बबदा िापत ननजको पदाधधकाि िहेको 

पदबाट खाईपाई आएको तलबको दिले हुन आउने िकम एकमुष्ट मलन पाउनेछ । 
(८) सम्ञ्चत िहेको बबिामी बबदाको िकम मलन नपाउाँ दै कुनै कमयचािीको मतृ्यु िएमा त्यस्तो सम्ञ्चत बबिामी बबदाको 

िकम ननजको परििािको नम्जकको सदस्यले एकमुष्ट मलन पाउनेछ । 
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(९) कुनै ठूलो िा कडा िोग लाधग उपचाि गनय बबिामी बबदा ि घि बबदाबाट नपुग हुने िएमा स्िीकृत धचककत्सकको 
प्रमाणपत्र पेश गिी कमयचािीले पनछ पाउने बबिामी बबदा ि घि बबदाबाट कट्टा हुने गिी पैंतालीस ददनसभम थप 
बबिामी बबदा पेश्कीको रपमा मलन सक्नेछ । त्यसिी पेश्की बबिामी बबदा मलई बसेको कमयचािीले पूिा तलब   
पाउनेछ । 

(१०) उपविननयम (९) बमोम्जम मलएको बबदाले पनन नपुग िई थप बबदा मलनु पिेमा नेपाल सिकािले तोकेको मेडडकल 
बोडयको मसफारिसमा कमयचािीले पाउने असाधािण बबदाबाट कट्टा हुने गिी सेिा अिधधििमा बढीमा एक िषय 
असाधािण बबदा मलन सक्नेछ । 

(११) उपविननयम (९) बमोम्जम पेश्की बबिामी बबदा मलने कमयचािीको मतृ्यु िएमा त्यसिी पेश्की मलएको बबिामी बबदा 
स्ितः ममनाहा हुनेछ । 

90. प्रसूिी बबदाः (१) मदहला कमयचािी गियिती िएमा ननजले सुत्केिीको अनघ पनछ गिी साठी ददन प्रसूती बबदा मलन 
पाउनेछ । 

(२) उपविननयम (१) बमोम्जम प्रसूती बबदा मलएका मदहला कमयचािीले चाहेमा कुनै पनन बबदाबाट कट्टा नहुने गिी थप 
छ मदहनासभम िेतलिी प्रसूती बबदा मलन सक्नेछ ।  

(३) उपविननयम (१) ि (२) बमोम्जमको बबदा लगाताि रपमा मलनु पननछ । 
(४) उपविननयम (२) बमोम्जम िेतलिी बबदामा बसेको अिधध नोकिी अिधधमा जोडडने छ । 
(५) उपविननयम (१) बमोम्जम प्रसूती बबदामा बस्दा मदहला कमयचािीले पूिा तलब पाउनेछ । 
(६) प्रसूती बबदा सेिा अिधधिि दईु पटक मात्र ददइनेछ । 
(७) प्रसूती बबदा तथा प्रसूती स्याहाि बबदा पाएका कमयचािीलाई बच्चाको स्याहािको ननममत्त बढीमा दईु िटा बच्चाको 

लाधग जनही एकमुष्ट पााँचहजाि रपैयााँ मशशु स्याहाि ित्ता ददईनेछ । 

(८) प्रसूती बबदा मलएको अमिलेख कायायलयले अद्यािधधक बनाई िाखु्न पननछ । 

91. प्रसूिी स्याहार बबदाः (१) कुनै पुरष कमयचािीको पत्नी सुत्केिी हुने िएमा त्यस्तो कमयचािीले सुत्केिीको अनघ िा 
पनछ गिी पन्र ददन प्रसूती स्याहाि बबदा मलन पाउने छ । 

(२) प्रसूती स्याहाि बबदामा बस्ने कमयचािीले पूिा तलब पाउने छ । 
(३) प्रसूती स्याहाि बबदा सेिा अिधधिि दईु पटक मात्र ददइनेछ । 
(४) प्रसूती स्याहाि बबदा मलएको कमयचािीले बबदा मलएको ममनतले तीन मदहनामित्रमा बच्चाको जन्मदताय प्रमाणपत्र  

कायायलयमा पेश गनुय पननछ । 
(५) उपविननयम (४) बमोम्जमको अिधधमित्र त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश नगनन कमयचािीको त्यस्तो बबदाको अिधध ननजले 

पाउने अन्य बबदाबाट कट्टा गरिनेछ । 
(६) प्रसूती स्याहाि बबदाको अमिलेख कायायलयले अद्यािधधक गिी िाखु्न पननछ । 

92. ककररया बबदाः (१) कुनै कमयचािीले कुल धमय अनुसाि आफै ककरिया बस्नु पिेमा िा त्यस्तो कमयचािीको बाबुआमा, 
बाजेबज्य,ै छोिाछोिी िा सासु ससुिाको मतृ्यु िएमा िा पुरष कमयचािीको हकमा ननजको पत्नीको मतृ्यु िएमा पन्र 
ददन ककरिया बबदा पाउनेछ । मदहला कमयचािीको पनतले ककरिया बस्नु पिेमा ननजलाई पनन त्यनत नै ददन ककरिया 
बबदा ददइनेछ । 

(२) ककरिया बबदामा बस्दा कमयचािीले पूिा तलब पाउनेछ ।  

(३) उपविननयम (१) बमोम्जम बबदा मलने कमयचािीले बबदा पनछ कायायलयमा हाम्जि िएको तीस ददनमित्र मतृ व्यम्क्तको 
मतृ्यु दतायको प्रमाणपत्र तथा मतृ व्यम्क्तसाँगको नाता प्रमाझणत पेश गनुय पननछ । 

(४) उपविननयम (३) बमोम्जमको अिधधमित्र त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश नगनन कमयचािीको त्यस्तो बबदाको अिधध ननजले 
पाउने अन्य बबदाबाट कट्टा गरिनेछ । 
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93. अदययन बबदाः (१) सेिालाई उपयोगी ि आिश्यक पनन विषयमा सममनतलाई प्राप्त िएको छात्रिवृत्तमा सममनतबाट 
मनोनयन िई अध्ययन गनय जाने कमयचािीले अध्ययन अिधधिि अध्ययन बबदा पाउन सक्नेछ । 

(२) कमयचािीले सेिा अिधधििमा एकै पटक िा पटक पटक गिी तीन िषयसभम अध्ययन बबदा पाउनेछ । 
ति सममनतले आिश्यक ठानेको अिस्थामा अध्ययन बबदाको अिधधमा दईु िषयसभम थप गनय सक्नेछ । 
(३) उपविननयम (२) मा जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन कुनै अध्ययनको ननममत्त मनोनयन िई अध्ययन बबदा 

मलई गएको कमयचािीलाई थप विषयमा अध्ययन गनय िा थप उपाधध हामसल गनयको ननममत्त अध्ययन बबदा थवपने 
छैन तथा असाधािण बबदा पनन ददइने छैन । 

(४) उपविननयम (१) िा (२) बमोम्जम अध्ययन बबदामा बस्दा कमयचािीले पूिा तलब पाउनेछ । 
(५) सेिालाई उपयोगी ि आिश्यक पनन विषयमा ननजी प्रयासमा अध्ययन गनय जाने कमयचािीलाई अध्ययन बबदा 

ददइनेछ ।  

(६) उपविननयम (५) बमोम्जम अध्ययन बबदामा बस्ने कमयचािीले तलब पाउने छैन । 

(७) तीन िषय सेिा अिधध नपुगी कुनै पनन कमयचािीले अध्ययन बबदा पाउन सक्नेछैन । 
(८) सममनतको कुनै योजना िा काययक्रमलाई कायायन्ियन गनयको ननममत्त अत्यािश्यक िएको तालीम प्राप्त गनयको लाधग 

सममनतले कुनै कमयचािीलाई मनोनयन गिी खटाएमा त्यस्तो तालीम अिधधिि ननजलाई काजको रपमा पठाइनेछ ि 
सो अिधधिि ननजलाई पूिा तलब ददइनेछ । 

ति यस प्रकािको काज तालीमको ननममत्त मात्र हुनु पननछ ि कुनै पनन कमयचािीलाई शैक्षिक उपाधध हामसल गनय पठाउाँ दा 
तालीम काज ददइने छैन । 

(९) एउटा शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गनयको लाधग अध्ययन बबदा मलएको कमयचािीले पूिय स्िीकृनत विना सो शैक्षिक 
संस्था परिितयन गनय पाउने छैन । यसिी शैक्षिक संस्था परिितयन गिेमा िा सो शैक्षिक संस्थामा अध्ययन नगिेमा 
ननजको सो अध्ययन बबदा स्ितः िद्द हुनेछ ।  

(१०) उपविननयम (६) बमोम्जम अध्ययनको लाधग एक पटक िेतलिी अध्ययन बबदा स्िीकृत िई सके पनछ सो बबदाको 
अिधधलाई तलिी अध्ययन बबदामा परिणत गरिने छैन । 

94. असाधारण बबदाः (१) घि विदा ि बबिामी विदा बााँकी निएका कमयचािीले असाधािण बबदा मलनु पनन िएमा त्यसको 
कािण सदहत ननिेदन ददनु पननछ ि सो कािण मनामसि देझखएमा एक पटकमा एक िषयमा नबढाई ि सेिा 
अिधधििमा तीन िषयमा नबढाई असाधािण विदा ददन सककनेछ । 

(२) असाधािण विदामा बस्ने कमयचािीले सो अिधधिि तलब पाउने छैन । 
(३) पााँच िषय सेिा अिधध नपुगी कुनै पनन कमयचािीले असाधािण विदा पाउने छैन । 

ति, — 

(क)विननयम ८९ को उपविननयम (१०) बमोम्जम थप बबिामी विदा िापत असाधािण बबदामा बस्न यस 
उपविननयमले बाधा पुियाएको माननने छैन । 

(ख)ननजी प्रयासमा अध्ययन गनय चाहने कमयचािीले दईु िषयको सेिा अिधध पूिा गिेपनछ विननयम ९३ को अधीनमा 
िही एकै पटक िा पटक पटक गिी तीन िषयसभम अध्ययन बबदा पाउन सक्नेछ । 

(४) असाधािण विदामा बसेको अिधधमा कमयचािीले यस परिच्छेद बमोम्जमका अन्य विदा पाउने छैन । 

(५) कुनै कमयचािीले मलएको असाधािण बबदाको अिधध ननजको सेिा अिधधमा गणना गरिने छैन । 

95. विशषे बबदाः (१) िैपिी आउने ि पिय विदा, घि विदा तथा बबिामी विदा बााँकी निएका कमयचािीले विशेष कािण 
देखाएमा सममनतको तमाम सेिा अिधध ििमा एक िषयमा नबढाई ि एक पटकमा एक मदहना नबढने गिी विशेष 
विदा ददन सककनेछ । 

(२) विशेष विदामा बस्ने कमयचािीले त्यस्तो विदामा बसुन्जेल खाईपाई आएको आधा तलब ित्ता मात्र पाउनेछ । 
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(३) विशेष विदामा बस्ने कमयचािीलाई सो अिधध िि अन्य विदा ददइने छैन । 

(४) कुनै ठूलो िा कडा िोग लाधग उपचािाथय विदा बस्नु पिी स्िीकृत धचककत्सकको प्रमाणपत्र पेश गिेको अिस्थामा 
बाहेक कभतीमा तीन िषय सममनतको स्थायी सेिा पूिा नगिेको कमयचािीलाई विशेष विदा ददइने छैन । 

(९५क)  पयमटन भ्रमण बबदा सभबन्धमाः अध्ययन बबदा तथा असाधािण बबदामा बसेको अिधधमा बाहेक प्रत्येक िषय 
शुर तलब स्केलको आधािमा पन्र (१५) ददनको तलब िकम ि पययटन बबदा कमयचािीलाई प्रदान गनन ि भ्रमण गिेको 
प्रमाण पेश गनुय पनन ।  

96. राम्ष्िय िथा अन्िरामम्ष्िय संघ, संस्थामा सेिा गनम बबदा ददन सककनेः कुनै कमयचािीले बबदा मलई िाम्ष्िय 
तथा अन्तिायम्ष्िय संघ, संस्थामा सेिा गनय जान ननिेदन ददएमा ि त्यसिी सेिा गनय पठाउाँ दा सममनतलाई समेत 
उपयोगी हुने पयायप्त आधाि िहेमा सममनतले विननयम ९४ बमोम्जम ननजले पाउन सक्ने असाधािण बबदाबाट कट्टा 
हुने गिी पनछ सेिा गनय फकी आउने कबुमलयत गिाई ननजलाई त्यस्तो सेिा गनय जानको लाधग अनुमनत ददन 
सक्नेछ ।  

97. बबदा माग गनन विधधः (१) बबदाको ननकासाको ननममत्त कमयचािीले आफूलाई चादहएको विदाको अिधध, कािण ि 
विदेश जानु पनन िए सो समेत खोली अनुसूची – १५ बमोम्जमको ढााँचामा आफ्नो कायायलय माफय त बबदा ददने 
अधधकािी समि ननिेदन पेश गनुय पननछ ि बबदा ददने अधधकािीले पनन बबदा स्िीकृत िा अस्िीकृत िएको सूचना सो 
कमयचािीलाई ददनु पननछ ।  

(२) उपविननयम (१) बमोम्जम माग िएको बबदा मध्ये देहाय बमोम्जमको बबदा देहाय बमोम्जमको अिधधमा स्िीकृत िा 
अस्िीकृत गनुय पननछः– 

(क) घि बबदा ि बबिामी बबदाको हकमा सात ददनमित्र, 

(ख) असाधािण बबदा, विशेष विदा ि अध्ययन बबदाको हकमा साठी ददनमित्र । 
(३) देहायको कुिामा बबदा ददने अधधकािीलाई धचत्त बुझमेा ननजले ननिेदनको ममनत िन्दा अगाडड देझखको ममनतबाट बबदा 

स्िीकृत गनय सक्नेछः– 

(क) बबदा ददने अधधकािीको पूिय स्िीकृत मलन सभिि धथएन िन्ने, 

(ख) पूिय स्िीकृनत प्राम्प्तको लाधग ननिेदन ददन सकिि प्रयास गिेको धथयो िन्ने । 
(४)  अध्ययन बबदाको लाधग ननिेदन दददंा अर कुिाको अनतरिक्त मुखयतः देहायका कुिाहर उललेख गनुय पननछः– 

(क) आफूले अध्ययन गनय खोजेको विषयको विििण, 

(ख) अध्ययन गरिने विश्िविद्यालय, संस्था िा प्रमशिण केन्द्रमा प्रिेश गनन स्िीकृनत प्राप्त िएको विििण, 

(ग) सममनतलाई त्यस्तो बबदाको सभबन्धमा विचाि गनय सहायक हुने अन्य आिश्यक विििण । 

98. बबदा स्िीकृि गनन अधधकारीः कमयचािीको अध्ययन बबदा, असाधािण विदा ि विशेष बबदा सममनतले ि अन्य सब ै
प्रकािका बबदाहर अध्यिले िा अध्यिले तोकेको अधधकृत कमयचािीले स्िीकृत गननछ । 

99. बबदा पररणि नहुनेः यस परिच्छेद बमोम्जम कमयचािीले जुन बबदा मलई बसेको हो सोही बबदा नै उपिोग गनुय 
पननछ । पदहले कुनै एक ककमसमको बबदा स्िीकृत िएकोमा त्यस्तो बबदा पनछ ककरिया बबदा िा प्रसूती बबदा बाहेक 
अको ककमसमको बबदामा परिणत गिाउन पाइने छैन । 

100. बबदा रद्द र सािमजतनक बबदा गामिने सभबन्धी व्यिस्थाः (१) कुनै कमयचािीले मलएको बबदा आफूलाई 
आिश्यक निएको िनी ननिेदन ददएमा बबदा स्िीकृत गनन अधधकािीले त्यस्तो बबदा िद्द गिी ननजलाई हाम्जि 
गिाउन सक्नेछ । 

                                                           
 ममनत २०७२।०६।२१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट छैटौ संशोधन िइ थप गरिएको  
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(२) िैपिी आउने ि पिन बबदा, घि बबदा ि वििामी बबदा बाहेक अर कुनै प्रकािको बबदा मलई बसेको कमयचािीले मलएको 
बबदा अिधधमित्र साियजननक बबदा पिेमा सो अिधध पनन ननज कमयचािीले मलएको बबदामा गामिनेछ । 

101. कायामलयमा अनुपम्स्थि हुने उपर कारबाहीः बबदा नमलई आफ्नो कायायलयमा अनुपम्स्थत हुने कमयचािीलाई 
गयल ि तलब कट्टी गिी वििागीय सजाय समेत गनय सककनेछ । त्यसिी गयल िएको अिधध सेिा अिधधमा गणना 
हुने छैन । 

102. बबदाको अमिलेखः (१) बबदा ददने अधधकािीले आफ्नो मातहतका काम गनन कमयचािीको बबदाको अमिलेख िाख्न 
लगाउनु   पननछ । 
(२) कायायलयले कमयचािीहरको विदाको अमिलेख अनुसूची–१६ बमोम्जमको ढााँचामा िाखु्न पननछ । 

103. बबदा अधधकारको कुरा होइनः बबदा अधधकािको कुिा होइन, सहुमलयत मात्र हो । 
 

पररच्छेद–८ 

अदययन र िालीममा मनोनयन सभबन्धी व्यिस्था 
 

104. अदययन, िालीम िा अदययन भ्रमणको तनममत्त मनोनयनको आधारहरः (१) अध्ययन, तालीम िा अध्ययन 
भ्रमणको ननममत्त कमयचािीलाई मनोनयन गदाय सेिाका कमयचािीहरमध्येबाट सामान्यतया देहायका आधािमा मनोनयन 
गरिनेछः– 

(क) अध्ययन, तालीम िा अध्ययन भ्रमणको विषय सेिाको ननममत्त उपयोगी ि आिश्यक िएको, 
(ख) अध्ययन िा तालीमको लाधग प्राप्त छात्रिवृत्तमा मनोनयनको लाधग तोककएको आिश्यकतालाई प्राथममकता ददई 

विननयम ६१ बमोम्जम शैक्षिक योग्यता, ज्येष्ठता ि कायय सभपादन मूलयाङ्कन िापत बढी अकं पाउने कमयचािी 
मध्ये प्राथममकताको आधािमा, 

(ग) •अध्ययनको हकमा तीन िषय स्थायी सेिा अिधध पूिा िएको, 
(घ) स्नातक, स्नातकोत्ति िा कुनै शैक्षिक उपाधध िा कुनै अनुसन्धानात्मक उपाधधको अध्ययनको हकमा पैंतालीस 

िषय उमेि ननाघेको,  
(ङ) कुनै कमयचािीले अध्ययन तालीम िा अध्ययन भ्रमणको लाधग आफूले ननजी पहल गिी आयोजकका तफय बाट 

ननभतो प्राप्त िएको ि उक्त काययक्रम सममनतका लाधग उपयोगी देझखएको ।  

स्पष्टीकिणः यस परिच्छेदको प्रयोजनको ननममत्त — 

(अ) “अध्ययन” िन्नाले सेिासंग सभबम्न्धत विषयमा स्नातक, स्नातकोत्ति िा कुनै शैक्षिक उपाधध हामसल गनयको 
ननममत्त गरिने अध्ययनलाई जनाउाँछ । 

(आ) “तालीम” िन्नाले स्नातक, स्नातकोत्ति िा कुनै शैक्षिक उपाधध प्रदान गरिने बाहेक कुनै संगदठत संस्थाद्िािा 
ननम्श्चत पाठ्यक्रम अनुसाि ननम्श्चत अिधधमा सञ्चालन हुने प्रमशिण काययक्रमलाई जनाउाँछ ।  

(इ) “अध्ययन भ्रमण” िन्नाले अध्ययन ि तालीम बाहेक छ हप्तामा नबढ्ने गिी आयोजना हुने गोष्ठी, सेममनाि िा 
अिलोकन भ्रमणलाई जनाउाँछ ।  

(२) यस विननयम बमोम्जम मनोनयन गनन अधधकाि अध्यिलाई हुनेछ ।  

                                                           
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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(३) उपविननयम (१) मा जुनसकैु कुिा लेझखएको िए तापनन यस विननयम बमोम्जम अध्ययनको लाधग कुनै कमयचािीलाई 
मनोनयन गदाय अध्यिले, काययकािी ननदनशक ि अधधकृत स्ति प्रथम शे्रणीको कामयचािीहर िहेको सममनतको 
मसफारिसमा गनय सक्नेछ ।  

(४) यस विननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन उच्च अध्ययन ि तीस ददन िन्दा लामो अिधधको 
लाधग अधधकृत स्ति प्रथम िा सो िन्दा माधथको शे्रणीको कमयचािीलाई साधािणतयाः मनोनयन गरिने छैन ।  

(५) उपविननयम (४) मा जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन छ हप्तामा नबढ्ने गिी सञ्चालन हुने गोष्ठी, सेममनाि िा 
अध्ययन भ्रमणमा पठाउाँ दा त्यस्तो काययक्रमको उद्देश्य ि काययिेत्रलाई विचाि गिी उपयुक्त कमयचािीलाई पठाइनेछ 
। 

105. मनोनयन गदाम प्राथममकिा ददनु पननः (१) विदेशमा अध्ययन, तालीम िा अध्ययन भ्रमणको ननममत्त कमयचािीको 
मनोनयन गदाय विननयम १०४ को अधीनमा िही देहाय बमोम्जम मनोनयन गनुय पननछः– 

(क) िैदेमशक अध्ययन गनन, तालीम मलने िा अध्ययन भ्रमण गनय पदहले मौका नपाएको कमयचािीलाई, 

(ख) सबै कमयचािीहरले पदहले मौका पाई सकेको िएमा यसिी अध्ययन, तालीम िा अध्ययन भ्रमण पूिा गिी सकेपनछ 
सभबम्न्धत कायायलयमा सबै िन्दा बढी समय व्यनतत गिेको कमयचािीलाई, 

(ग) खण्ड (क) ि (ख) बमोम्जम मनोनयनका लाधग क्रम ननधायिण हुन नसकेमा सबै िन्दा बढी शैक्षिक योग्यता िएको 
िा एउटै पदमा सब ैिन्दा बढी सेिा अिधध िएको कमयचािीलाई । 

(२) उपविननयम (१) मा जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन कुनै खास योग्यता ि उमेि नै आिश्यक पनन िनी उललेख 
िई आएको विषयमा त्यस्तो योग्यता ि उमेि हुने कमयचािीको बीचमा मात्र सो उपविननयमको खण्ड (क) ि (ख) 
अनुरप मनोनयन गनुय पननछ । 

106. मनोनयनमा बन्देजः यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन विननयम ५८ को खण्ड (क) ि 
(ख) ि (ग) बमोम्जम बढुिाको लाधग सभिाव्य उभमेदिाि हुन नपाउने अिधधिि कुनै पनन कमयचािीलाई अध्ययन ... 
को ननममत्त मनोनयन गनय हुाँदैन । 

107. अदययन, िालीम िा अदययन भ्रमण पूरा गरेपतछ सेिा गनुम पनन अिधधः सममनतबाट मनोनयन िई 
अध्ययन गनन, तालीम मलने िा अध्ययन भ्रमणमा जाने कमयचािीले त्यस्तो अध्ययन, तालीम िा अध्ययन भ्रमण पूिा 
गिेपनछ देहाय बमोम्जमको अिधधसभम सममनतमा अननिायय रपले सेिा गनुय पननछः– 

   अध्ययन, तालीम िा अध्ययन भ्रमणको अिधध   सेिा गनुय पनन अिधध 

(क) तीन मदहनासभम                      एक िषय 
(ख) तीन मदहनादेझख छ मदहनासभम  डढे िषय 
(ग) छ मदहनादेझख नौ मदहनासभम  दईु िषय 
(घ) नौ मदहनादेझख एक िषयसभम               तीन िषय 
(ङ) एक िषयदेझख दईु िषयसभम               चाि िषय 
(च) दईु िषयदेझख तीन िषयसभम               पााँच िषय 
(छ) तीन िषयदेझख चाि िषयसभम               सात िषय 
(ज) चाि िषयदेझख पााँच िषयसभम               आठ िषय 

108. कबुमलयि गनुम पननः (१) कुनै पनन कमयचािीले अध्ययन, तालीम मलन िा अध्ययन भ्रमण गनय जानु िन्दा अनघ 
त्यस्तो अध्ययन, तालीम िा अध्ययन भ्रमण पूिा गिी फकन ि आएपनछ विननयम १०७ बमोम्जमको सेिा गनन समेतको 
कबुमलयत गनुय पननछ । 

                                                           
 तालीम िा अध्ययन भ्रमण िन्ने शब्दहरू झझककएको 
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(२) कुनै पनन कमयचािीले अध्ययन, तालीम िा अध्ययन भ्रमण पूिा गिेपनछ सेिा गनय नआएमा िा विननयम १०७ 
बमोम्जम गनुय पनन सेिा अिधध पूिा नगिेमा त्यस्तो कमयचािीबाट अध्ययन, तालीम िा अध्ययन भ्रमण अिधधिि 
ननजले पाएको तलब ित्ता तथा कबुमलयतमा उललेख िएका अन्य िकमहर समेत असूल गरिनेछ ि त्यस्तो 
कमयचािीको अध्ययन, तालीम िा अध्ययन भ्रमणको अिधध ननजको सेिा अिधधमा गणना गरिने छैन ।  

(३) यस विननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन अध्ययन, तालीम िा अध्ययन भ्रमणमा गएको कमयचािी 
अननिायय अिकाश िएको िा मतृ्यु िएका कािण विननयम १०७ बमोम्जमको सेिा अिधध पूिा गनय नसकेमा ननज िा 
ननजको परििािबाट कुनै िकम असूल उपि गरिने छैन ।  

109.  हाम्जर निए वििागीय कारबाही हुनेः कुनै कमयचािीले अध्ययन, तालीम िा अध्ययन भ्रमण पूिा गिेको ममनतले 
एक मदहनामित्र कायायलयमा हाम्जि हुन जानु पननछ । मनामसि  कािण सदहतको सूचना संलग्न गिी बबदा माग गिी 
बबदा स्िीकृत िएको अिस्थामा िाहेक सो अिधधमित्र हाम्जि नहुने कमयचािीलाई वििागीय सजाय हुनेछ ।  

 

पररच्छेद–९ 

िलब ित्ता, चाडपिम खचम िथा अन्य सुविधा 
 

110. िलब ित्ताः (१) कमयचािीले आफ्नो पदमा बहाली गिेको ददनदेझख तलब ित्ता पाउनेछ । 

(२)  कमयचािीले काम गिे िापत पाउने तलब ित्ता सममनतले तोके बमोम्जम हुनेछ । 
(३) कमयचािीको तलब, ित्ता तथा अन्य सुविधा पुनिािलोकन गनयको लाधग देहाय बमोम्जमको एक तलब ित्ता पुनिािलोकन 

सममनत िहनेछः– 

(क) सममनतको अध्यि             –  अध्यि 

(ख) सममनतले तोकेको सममनतको सदस्य    –  सदस्य 

(ग) काययकािी ननदनशक               – सदस्य सधचि 

(४) उपविननयम (३) बमोम्जमको सममनतले प्रत्येक िषय उपिोक्ता मूलय सूचीको आधािमा महंगी ित्ता ननधायिण गिी सममनत 
समि मसफारिस गननछ । सो सममनतले प्रत्येक तीन िषयमा सममनतको आभदानी, कुल दिबन्दी सङ्खया ि विगत तीन 
िषयमा मूलय सूचीको आधािमा प्रदान गरिएको महंगी ित्ता समेतलाई आधाि बनाई तलब ित्ता तथा अन्य सुविधा 
पुनिािलोकन गननछ । 

(५) उपविननयम (३) बमोम्जमको सममनतले आिश्यकता अनुसाि सभबम्न्धत िेत्रका विशेषज्ञ िा सिोकाििालाहरलाई 
सममनतमा आमन्त्रण गिी सुझाि मलन सक्नेछ ।  

(६) उपविननयम (३) बमोम्जमको सममनतले अन्य काययविधध आफैले तय गननछ ।    

(७) बीमा सममनतले उपविननयम (३) बमोम्जमको सममनतको मसफारिसको आधािमा प्रत्येक िषय िदृ्धध हुने उपिोक्ता मूलय 
सूचीको पचहत्ति प्रनतशतसभम िकम प्रत्येक िषय ित्ताको रपमा कमयचािीलाई प्रदान गनय सक्नेछ । त्यसिी प्रदान 
गरिएको ित्ता िकम शुर तलब स्केलको पच्चीस प्रनतशत िा सोिन्दा बढी हुन गएको िषयमा पच्चीस प्रनतशत िकम 
तलबमानमा समायोजन गिी बााँकी िकम ित्ताको रपमा प्रदान गनय सक्नेछ ।  

111. िलबमानः (१) ननधायरित तलबमान अनुसाि तलब पाउने पदमा नयााँ ननयुम्क्त पाउने कमयचािीले सो तलबमानमा 
लेझखएको शुर तलब पाउनेछ । 

(२)  माधथललो तलबमानको कुनै पदमा बढुिा पाउने कमयचािीले उक्त तलबमानमा तोककएको शुर तलब पाउनेछ । 
ति ननजले हाल पाइिहेको तलब माधथललो तलबमानको न्यूनतम तलब बिाबि िा सो िन्दा अधधक िएमा माधथललो 

तलबमानमा ननजको तलब तोक्दा देहाय बमोम्जम गिी तोककनेछः– 
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(क) ननजले हाल पाइिहेको तलब माधथललो तलबमानको शुर तलब बिाबि मात्र िएमा सो तलबमा एक तलब िदृ्धध थप 
गिी तोककनेछ । 

(ख) साविक पदमा पाइिहेको तलब बढुिा िएको पदको शुर तलब िन्दा बढी िएको अिस्थामा माधथललो पदको तलब 
तोक्दा हाल पाइ आएको तलबमा नपुगसभमको तलब बदृ्धध थप गिी माधथललो पदको एक तलब बदृ्धध समेत 
ददइनेछ । 

112. िलब िमृ्दद (१) स्थायी ननयुम्क्त िा बढुिा िएका कमयचािीले एक िषयको सेिा अिधध पूिा गिेपनछ एक तलब िदृ्धध 
(गे्रड) पाउनेछ ।  

(२) उपविननयम (१) बमोम्जमको तलब िदृ्धध एक ददनको तलब बिाबि हुनेछ ि त्यस्तो तलब बदृ्धध एउटा पदमा बढीमा 
पन्र िटा हुनेछ ।  

ति कुनै पनन पदको तलब बदृ्धध हुदााँ माधथललो पदको तलब स्केल नाघ्ने गिी ननधायिण गरिने छैन । 
(३) यस विननयमािली बमोम्जम िोक्का िएको तलब िदृ्धध फुकुिा िएकोमा सो तलब िदृ्धध कुन ममनतदेझख पाउने हो सो 

कुिा सभबम्न्धत अधधकािीले मलझखत रपमा जनाई िाखु्न पननछ । 
113. पकाएको िलब ित्ता पाउनःे (१) कमयचािीले प्रत्येक मदहना िुक्तान िएपनछ तलब ित्ता पाउनेछ । 

(२)  कुनै कमयचािीले पकाएको तलब ित्ता ननज जुनसुकै व्यहोिाबाट सेिामा निहेमा पनन पाउनेछ । 
(३)  यस विननयमािलीमा व्यिस्था िएकोमा बाहेक कुनै कमयचािीको तलब कट्टा गरिने छैन । 
(४)  कुनै कमयचािीले यस विननयमािली बमोम्जम पाउन सक्ने तलब सो कमयचािी काम गरििहेको िा बबदामा बसेको 

बखत िोककने छैन । 

114. तनलभबन िएमा पाउने िलबः (१) कुनै कमयचािी सममनतको कामको सभबन्धमा िा सममनतको तफय बाट िएको 
वििागीय कािबाहीको फलस्िरप ननलभबन िएमा सो ननलभबनको अिधधिि ननजले आफ्नो तलबको आधा मात्र 
पाउनेछ । 

ति लागेको आिोप प्रमाझणत निई ननजले सफाई पाएमा ननलभबन िहेको अिधधमा आधा तलब पाएको िए सो कट्टा गिी 
ि आधा तलब पनन नपाएको िए पूिै तलब (तलब बदृ्धध हुने िएमा सो समेत) पाउनेछ । कसूिदाि ठहिेमा ननलभबन 
िएको ममनतदेझखको बााँकी तलब ित्ता पाउने छैन । 
(२)  कुनै कमयचािी उपविननयम (१) मा उम्ललझखत कािण बाहेक अन्य कुनै कािणबाट ननलभबन िहन गएको िहेछ िने 

ननजले त्यसिी ननलभबन िहेको अिधधको तलब पाउने छैन । 

115. कममचारी संचय कोषमा रकम जभमा गररददनेः कमयचािीको मामसक तलबबाट दश प्रनतशतका दिले िकम कट्टा 
गिी सो िकममा सममनतले शतप्रनतशत िकम थप गिी कमयचािी संचय कोषमा जभमा गिी ददनेछ । 

116. चाडपिम खचम सभबन्धी व्यिस्थाः (१) कमयचािीले आफ्नो धमय, संस्कृनत, पिभपिा अनुसाि मनाइने चाडपियको लाधग 
कमयचािीले खाइपाइ आएको एक मदहनाको तलब बिाबिको िकम प्रत्येक िषय चाडपिय खचयको रूपमा पाउनेछ । यस्तो 
िकम कमयचािीले एक आधथयक िषयमा एकपटक आफ्नो धमय, संस्कृनत, पिभपिा अनुसाि मनाइने मुखय चाडपियको 
अिसिमा िुक्तानी मलन सक्नेछ । 

(२) कमयचािीले पाउने एक मदहनाको तलि बिाबिको चाडपिय खचय प्रत्येक िषय ननजले चाडपिय खचय मलन चाहेको मुखय 
चाडपियको पन्र ददन अगािै पाउने छ । यसिी चाडपिय खचय ददाँदा उक्त चाडपिय िन्दा अनघललो मदहना िुक्तान िई 
नसकेको िए तापनन अनघललो मदहनाको तलि समेत खचय लेखी िुक्तानी ददइने छ ।    

(३) विननयम ८९ को उपविननयम (१०) को अिस्थामा बाहेक असाधािण बबदा मलएको कमयचािीले सो बबदा मलएको 
अिधधमा चाडपिय खचय पाउने छैन । 
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(४) यो विननयम प्रािभि हुाँदाका िखत सेिामा बहाल िहेका कमयचािीले यो विननयम प्रािभि िएको ममनतले तथा यो 
विननयम प्रािभि िए पनछ ननयुक्त हुने कमयचािीले हाम्जि िएको ममनतले तीन मदहनामित्र आफूले चाडपिय खचय मलने 
मुखय चाडपिय ि सो चाडपिय पनन सभिावित मदहनाको सभबन्धमा सभबम्न्धत कायायलयमा मलझखत रपमा जानकािी 
ददनु पननछ । यसिी ननिेदन ददई सके पनछ सो कमयचािीले आफ्नो सेिा अिधधिि अको चाडपियमा खचय माग गनय 
पाउने छैन ।  

117. स्िास््य बीमा िथा औषधोपचार सुविधाः (१) सममनतको कमयचािीको स्िास््य उपचािको लाधग सममनतबाट 
प्रत्येक कमयचािीको स्िास््य बीमा गरिनेछ । 

(२) कुनै कमयचािी बबिामी िई स्िदेश िा विदेशमा उपचाि गदाय लाग्ने िकम उपविननयम (१) बमोम्जमको स्िास््य बीमाको 
िकमबाट व्यहोरिनेछ ि त्यस्तो िकमले नपुग्ने िएमा ननजलाई सममनतले उपचाि गदाय लागेको खचय प्रदान गरिनछे ।  

(३) कमयचािीको परििािको स्िास््य उपचाि गनयको लाधग सममनतले तोके बमोम्जम स्िास््य बीमा गरिनेछ । 

स्पष्टीकरणः यस उपविननयमको प्रयोजनको ननममत्त “परििाि” िन्नाले कमयचािीको पनत िा पत्नी, छोिा, छोिी, अवििादहत 
धमयपुत्र, धमयपुत्री, बाबु, आमा ि वििादहता मदहला कमयचािीको हकमा ननजको सासु, ससुिालाई समेत जनाउाँछ । 

(४) सममनतका स्थायी कमयचािीलाई देहाय बमोम्जम औषधी खचय ददइनेछः– 

क) अधधकृत स्तिका कमयचािीलाई प्रनतिषय खाइपाई आएको एक मदहनाको तलिको डढेी िकम बिाबि, 

ख) सहायक तथा शे्रणीबबदहन स्तिका कमयचािीलाई प्रनतबषय खाइपाई आएको दईु मदहनाको तलि ििाििको िकम । 
118. टेमलफोन सुविधाः सममनतको  स्थायी कमयचािीलाई देहाय बमोम्जम टेमलफोन सुविधा प्रदान गरिनेछः– 

(क) अधधकृत स्ति विमशष्ट शे्रणीको कमयचािीको हकमा एक सेट मोिाइल सुविधा ि महसुल िापत मामसक एक हजाि 
रपैंयााँ,  

(ख) अधधकृत स्ति प्रथम शे्रणीको कमयचािीको हकमा टेमलफोन महसुल िापत मामसक पााँच सय रपैंयााँ,  
(ग) खण्ड (क) ि (ख) मा उम्ललझखत कमयचािी िाहेक अन्य कमयचािीको हकमा टेमलफोन जडान गनयको लाधग 

ननयमानुसाि लाग्ने िकम (ननव्यायजी सापटीको रपमा), 
(घ) कुनै कमयचािी विदेश काजमा िहाँदा सममनतले तोकेको िकममा नबढने गिी टेमलफोन तथा फ्याक्स गिे िापत 

लाग्ने िकम ।  

119. कममचारीको पोशाक र पोशाक सुविधाः (१) कमयचािीले सममनतले तोकेको पोशाक अननिायय रपमा लगाउनु    

पननछ ।  

(२)  कमयचािीलाई िावषयक दश हजाि रपैयााँ पोशाक सुविधा बापत सममनतबाट उपलब्ध गिाईनेछ । 
120. ककररया खचमः (१) कमयचािी आफैं  ककरिया बस्नु पिेमा पम्च्चस हजाि रूपैयााँको दिले एक कमयचािीलाई सेिा 

अिधधमा दईु पटकसभम ककरिया खचय ददइनेछ । 
(२)  कुनै कमयचािी सेिामा बहाल िहाँदै मतृ्यु िएमा ननजको परििािलाई एकमुष्ट एक लाख रूपैयााँ ककरिया खचय िापत 

ददइनेछ । 
121. सापटी सुविधाः (१) सममनतमा तीन िषय स्थायी सेिा अिधध पुगेका कमयचािीलाई घि जग्गा खरिद गनय िा घि 

ननमायण गनय, सामाम्जक कायय गनय िा सिािी साधन खरिद गनय सापटी सुविधा ददनका लाधग एक सापटी कोष खडा 
गरिनेछ ि उक्त कोषमा सममनतले तोके बमोम्जमको िकम जभमा गरिनेछ ।  

(२) कुनै कमयचािीले घि ननमायण िा घि खरिद गनय िा जग्गा खरिद गनय सापटी माग गिेमा उपविननयम (१) बमोम्जम 
खडा गरिएको कोषबाट ननजले खाईपाई आएको तलबको बढीमा दश िषयको मामसक तलब बिाबिको िकम घि िा 
जग्गा सापटी सुविधा उपलब्ध गिाइनेछ ।  

                                                           
 ममनत २०७२।०६।२१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट छैटौ संशोधन िइ थप गरिएको  
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(३) उपविननयम (२) मा जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन सो उपविननयम बमोम्जम ददइने घि िा जग्गा सापटी 
अधधकृत स्तिको कमयचािी िए सात लाख रपैयााँ ि सहायक स्ति तथा शे्रणीविदहन कमयचािी िए छ लाख रपैयााँ 
िन्दा बढी हुने छैन । 

(४) उपविननयम (२) बमोम्जम सापटी मलने कमयचािीले त्यनतकै िकमको लाधग मुनाफामा सरिक हुने गिी ननज 
कमयचािीको उमेि अन्ठाउन्न िषयसभमको अिधधको लाधग सािधधक जीिन बीमा गनुय पननछ ।  

(५)  उपविननयम (४) बमोम्जम बीमा गिे िापत वप्रममयम नतनयको लाधग त्यस्तो कमयचािीको एक िषयमित्र तलि ित्ताबाट  
कट्टा गनन गिी ननजलाई सापटी स्िरप सममनतले िकम उपलब्ध गिाउनेछ ।  

(६) उपविननयम (४) बमोम्जम गरिएको बीमाको बीमालेख कमयचािीले सममनतको नाममा अम्खतयािी गरिददनु पननछ । 
त्यस्तो सािधधक जीिन बीमाको अिधध समाप्त िए पनछ साममनतले सापटी प्रदान गरिए बमोम्जमको िकम कटाई 
मुनाफा िापत प्राप्त हुन आएको िकमबाट तीन प्रनतशत िकम कट्टा गिी बााँकी िकम ननज कमयचािीलाई नै प्रदान 
गननछ ।   

(७)  कुनै कमयचािीले यो विननयम लाग ूहुनु अगािै घि िा जग्गा सापटी मलई सकेको िए ननजले हाल पाउने िकम ि 
पदहला सापटी मलएको िकम बीच फिक हुन आए जनतको िकमको सािधधक जीिन बीमा गिेमा मात्र त्यसिी फिक 
हुन आएको िकम बिाबि थप सापटी प्रदान गनय सककनेछ ।  

(८) सममनतको कमयचािीले घि ममयत गनय सापटी माग गिेमा ननजले खाईपाई आएको तलबको तीन िषय बिाबिको 
मामसक तलब बिाबिको िकम घि ममयत सापटी िापत प्रदान गरिनेछ ।  

(९)  उपविननयम (८) मा जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन घि ममयत सापटी अधधकृत स्तिको कमयचािीको लाधग चाि 
लाख रपैंयााँ ि सहायक स्तिका कमयचािीका लाधग तीन लाख रपैंयााँिन्दा बढी हुने छैन । 

(१०) घि ममयत सापटी तमाम नोकिी अिधधमा दईु पटक िन्दा बढी मलन पाइने छैन ।  

(११) उपविननयम (८) बमोम्जम घि ममयत सापटी मलने कमयचािीले त्यनतकै िकमको बीमा गिी सममनतको नाममा 
अम्खतयािी गरिददनु पननछ ।  

(१२) उपविननयम (८) मा जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन घि िा जग्गा सापटी मलएको तीन िषय पूिा निई घि 
ममयत सापटी ददइने छैन ।  

(१३) कुनै कमयचािीले आफ्नो िा आफ्नो छोिा छोिीको वििाह, व्रतबन्ध जस्ता सामाम्जक कायय गनयको लाधग सापटी माग 
गिेमा एक िषयको तलब बिाबिको िकम सापटी ददइनेछ ।  

(१४) कायायलयबाट सिािी साधन नमलएका कमयचािीले सापटी माग गिेमा सिािी साधन खरिद गनयको लाधग एक लाख 
पचास हजाि रपैयााँमा नबढ्ने गिी बबल बमोम्जमको िकम सापटी ददइनेछ ।  

(१५) उपविननयम (१) मा जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन उपविननयम (१४) बमोम्जमको सापटी िकम मलन सेिा 
अिधधको बन्देज लागू हुने छैन ।  

(१६) उपविननयम (१३) बमोम्जम ददईएको सापटी िकम तीन िषयमित्र ि उपविननयम (१४) बमोम्जम ददईएको सापटी 
िकम दश िषयमित्र िुक्तानी हुने गिी मामसक तलब ित्ताबाट ककस्तािन्दीको रपमा कट्टा गरिनेछ ।   

(१७) यस विननयम बमोम्जम सापटी मलएको कमयचािीको सापटी िुक्तान गनुय अगािै मतृ्यु िएमा िा ननज जुनसुकै 
तििले नोकिीबाट अलग िएमा सापटी िापत मलएको िकम ननजले यस विननयमािली बमोम्जम पाउने अन्य 
िकमबाट कटृा गरिनेछ ।     

(१८) उपविननयम (१) बमोम्जमको सापटी िकम स्िीकृनत तथा व्यिस्थापनको लाधग अध्यिको अध्यितामा काययकािी 
ननदनशक ि आधथयक प्रशासन महाशाखा प्रमुख िहेको तीन सदस्यीय एक सममनत गठन गरिनेछ । 

(१९) यस विननयम बमोम्जमको कोषको सञ्चालन तथा सापटी प्रदान गनन तथा सापटी असुल गनन सभबन्धी अन्य 
काययविधध उपविननयम (१८) बमोम्जम गदठत सममनतले ननधायिण गिे बमोम्जम हुनेछ ।  
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(२०)  यस विननयमािलमा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िएतापनन कुनै कमयचािीले सापटी मलए िापत यस विननयम 
बमोम्जम तलिबाट िकम कट्टागदाय ननजले मामसक रपमा आधा िन्दा कम िकम पारिश्रममक पाउने गिी सापटी 
ददइने छैन । 

122. पररिहन सुविधाः (१) काययकािी ननदनशकलाईय ड्राइिि सदहतको एउटा गाडी ि मामसक एक सय मलटि इन्धन ददने 
गिी परििहन सुविधा प्रदान गरिनेछ । 

(२) अधधकृत प्रथम शे्रणीको कमयचािीलाई ड्राइिि सदहतको एउटा गाडी ि मामसक बहत्ति मलटि इन्धन ददने गिी 
परििहन सुविधा प्रदान गरिनेछ । 

(३) अधधकृत शे्रणीका अन्य कमयचािीलाई उपलब्ध िएसभम मोटिसाइकल ि अधधकृत द्धधतीय शे्रणीको लाधग मामसक 
१२ मलटि ि अधधकृत ततृीय शे्रणीको लाधग मामसक १० मलटि पेिोल इन्धन उपलब्ध गिाइनेछ । 

(४) सहायक स्ति ि शे्रणीविहीन कमयचािीलाई विननयम १२१ बमोम्जम मोटिसाइकल खरिद गनय सापटी िकम प्रदान  
गरिनेछ ।  

(५) सिािी साधन उपलब्ध गिाउन नसककएका सममनतका कमयचािीलाई परििहन सुविधा िापत मामसक छ सय रपैयााँ 
ददइनेछ ।  

(६) एक मदहना िा सो िन्दा बढी समयसभम विदेश भ्रमणमा िहेमा िा जुनसुकै ककमसमको बबदामा बसेको अिस्थामा 
इन्धन लगायत उपविननयम (५) बमोम्जमको परििहन सुविधा िापतको िकम ददईने छैन । 

(७) इन्धन सुविधा उपलब्ध गिाउंदा नेपाल सिकािको खचय ममतव्यनयता कायम गनन ननदनमशकालाई मध्यनजि गिी 
ममतव्यनयता अपनाईनेछ । 

123. खाजा खचमः (१) सममनतमा कमयचािीलाई खाजा खानको लाधग सममनतले सहुमलयतपूणय क्याम्न्टनको व्यिस्था   
गननछ ।  

(२) कमयचािीलाई खाजा खचयमा सहुमलयत स्िरप कायायलयमा हाम्जि िएको ददनमा दैननक र.१०० का दिले ददइनेछ ।  

(३) उपविननयम (२) बमोम्जमको खाजा खचय सममनतमा हाम्जि िहेको िा स्िदेशमा काजमा खदटएको अिस्थामा मात्र  
ददईनेछ ।  

124. अतिररक्ि समय काम गरे बापिको ित्ताः (१) कमयचािीले कायायलय समय अनघ िा पनछ अनतरिक्त समय काम 
गिेको अिस्थामा देहाय बमोम्जम अनतरिक्त ित्ता प्रदान गरिनेछः– 

(क) अधधकृत द्वितीय ि ततृीय स्तिको शे्रणीको कमयचािीले एक ददनमा कभतीमा दईु घण्टा िन्दा बढी समय 
अनतरिक्त समय काम गिेमा खाजा ित्ता स्िरप प्रनत घण्टा ननजले खाईपाई आएको तलबको डढेीको दिले हुन 
आउने िकम, 

(ख) सहायक स्ति ि शे्रणी विहीन कमयचािी (सिािी चालक बाहेक) लाई ित्ता स्िरप प्रनत घण्टा ननजले खाईपाई 
आएको तलबको डढेीको दिले हुन आउने िकम ।  

(२)  सिािी चालकलाई हिेक ददन विहान एक घण्टा ि बेलुकी एक घण्टाका दिले कायायलय खुलेको ि ननज हाम्जि िएका 
ददन उपविननयम (१) को खण्ड (ख) को अधीनमा िही अनतरिक्त समय काम गिे िापत ित्ता ददइनेछ ।  

(३)  उपविननयम (१) मा जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन अधधकृत प्रथम शे्रणी िा सो िन्दा माधथललो शे्रणीको 
कमयचािीलाई अनतरिक्त काम गिे िापत ित्ता ददइने छैन ।  

(४) उपविननयम (१) बमोम्जम कुनै कमयचािीलाई अनतरिक्त समय काममा लगाउनु पनन िएमा त्यस्तो काम कायायलय 
समयमित्र सभपन्न गनय नसककएको ि अनतरिक्त समय काम लगाएि तत्काल सो काम गनुय पनन कािण सदहत सहायक 

                                                           
 ममनत २०६८।१०।०८ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट प्रथम संशोधन िइ थप गरिएको  
 ममनत २०७२।०६।२१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट छैटौ संशोधन िइ थप गरिएको 



40 
 

स्तिको कमयचािीको हकमा सभबम्न्धत महाशाखा प्रमुखले ि अधधकृत स्तिको कमयचािीको हकमा काययकािी ननदनशकले 
मसफारिस गिेमा क्रमशः काययकािी ननदनशक िा अध्यिले अनतरिक्त समय काम गनय स्िीकृत गिे पनछ मात्र 
सभबम्न्धत कमयचािीलाई काममा लगाउनु पननछ । 

(५) यस विननयम विपिीत कुनै कमयचािीलाई अनतरिक्त समय काममा लगाएमा सभबम्न्धत कमयचािीले सो काम गिे 
िापत पाएको िकम त्यसिी काम लगाउने कमयचािी िा पदाधधकािीबाट असूल गरिनेछ । 

125. शैक्षिक ित्ता र छात्रिवृत्तः (१) सममनतका स्थायी कमयचािीका छोिाछोिी बढीमा दईु जनासभमलाई सोह्र िषयको उमेि 
नपुगेसभम प्रनत सन्तती प्रनत मदहना छ सयका दिले शैक्षिक ित्ता ददइनेछ ।  

(२) कुनै कमयचािीको सममनतको कामको मसलमसलामा दघुयटनामा पिी मतृ्यु िएमा िा सोही कािणले गदाय आजीिन काम गनय 
नसक्ने िएमा त्यस्तो मतृ िा अशक्त कमयचािीको बढीमा दईु सन्तनतलाई अठाि िषयको उमेि नपुगेसभम देहायको दिले 
िावषयक शैक्षिक िवृत्त ददइनेछः– 

(क) अधधकृत स्तिको कमयचािीको प्रत्येक सन्तनतलाई दईु हजाि चाि सय रपैंयााँ, 
(ख) सहायक स्ति ि शे्रणी विदहन कमयचािीको प्रत्येक सन्तनतलाई एक हजाि आठ सय रपैंयााँ ।   

(३) सममनतका उच्च मशिा अध्ययन गनन कमयचािीका छोिा छोिीलाई अध्ययन सुविधाको लाधग सममनतले काययविधध बनाई 
नेपाल सिकाि अथय मन्त्रालयको सहमनत मलई छात्रबवृत्त उपलब्ध गिाउने व्यिस्था ममलाउन सक्नेछ । 

126. कममचारी कलयाण कोषः (१) सममनतले कमयचािीको कलयाणको लाधग एक कमयचािी कलयाण कोष स्थापना गननछ । 
(२)  उपविननयम (१) बमोम्जमको कमयचािी कलयाण कोषको िकमबाट स्थायी कमयचािीलाई प्रनत िषय दईु मदहनाको तलब 

बिाबिको िकम प्रदान गरिनेछ ।  

(३) •उपविननयम (२) बमोम्जमको िकम कमयचािीलाई प्रदान गनयका लाधग सममनतले एक अिकास कोष सभबन्धी काययविधध 
तयाि गिी सोही काययविधधको आधािमा कमयचािी कलयाण कोष िापतको िकम प्रदान गननछ ।  

127. आधथमक सहायिाः दैिी प्रकोप िा अन्य कािणले कुनै कमयचािीको घि िा सभपवत्त सबै नष्ट िएको प्रमाझणत िएमा 
सममनतले अिस्था हेिी आधथयक सहायता स्िरप बढीमा पचास हजाि रपैंयााँ सममनतको कोषको िकमबाट त्यस्तो 
कमयचािीलाई प्रदान गनय सक्नेछ । 

128. व्यम्क्िगि दघुमटना बीमाः  सममनतले कमयचािीलाई तीन लाख रपैंयााँ बिाबिको दघुयटना बीमा गरिददनेछ ।  

129. सामुदहक सािधधक जीिन बीमाको सुविधाः (१) सममनतका स्थायी कमयचािीलाई तीस बषय सेिा अिधध पुिा 
िएपनछ िा ५८ बषय उमेि अिकाश पाउाँ दा ननजको पदाधधकाि िहेको शुर तलबको सात िषय बिाबिको िकम बीमाङ्क 
कायम हुने गिी सािधधक जीिन बीमा सममनतले गरिददनेछ ।  

(२) कुनै कमयचािी २० िषय िन्दा कम अिधध सेिा हुने गिी सममनतको सेिामा प्रिशे गिेमा ननजको हकमा ५८ िषय उमेि 
पुिा िई अिकाश हुने अिधधको लाधग मात्र उप विननयम (१) बमोम्जम बीमा गरिनेछ । 

(३) यो विननयम प्रािभि हुनु अनघ ननयुक्त िएको कुनै कमयचािी उमेिका कािणले िा ३० िषय सेिा अिधध पुगेका कािण 
अिकाश हुाँदा ननजको सामुदहक सािधधक जीिन बीमाको अिधध २० िषय नपुगेमा नपुग अिधधको बीमा शुलक 
सममनतले व्यहोननछ । 

(४) यस विनयममा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िएतापनन कुनै कमयचािी २० िषय सेिा अिधध नपुग्दै िा ५८ िषय उमेि 
नपुग्दै िाम्जनामा ददई िा कुनै कािणले सेिाबाट अलग िएमा त्यसिी िाजीनामा ददएको िा अिकाश पाएको ममनत 
देझख बीमा शुलक सममनतले व्यहोनन छैन । 

(५) •यस दफा बमोम्जमको सुविधा पिीिणकाल समाप्त िएको कमयचािीलाई मात्र प्रदान गरिनेछ । 

                                                           
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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130. अन्य ित्ता िथा सुविधाः (१) यस विननयमािली लाग ू हुनु अगािै सममनतले अथय मन्त्रालयको स्िीकृनत मलई 
कमयचािीलाई मामसक रपमा प्रदान गदै आएको संस्थागत तथा अन्य ित्ता उपलब्ध गिाउनेछ ।  

(२) सममनतले यस विननयमािलीमा अन्यत्र लेझखएदेझख बाहेक अथय मन्त्रालयको स्िीकृनत मलई कमयचािीलाई अन्य सुविधा 
प्रदान गनय सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद–१० 

भ्रमण खचम सभबन्धी व्यिस्था 
 

131. भ्रमण आदेश िा तनणमय बबना भ्रमण खचम गनम नहुनेः (१) कुनै पनन कमयचािीले भ्रमण आदेश िा ननणयय 
बबना भ्रमण गनय िा काजमा जान हुाँदैन । 

(२)  उपविननयम (१) बमोम्जम कमयचािीलाई सममनतको कामको मसलमसलामा स्िदेश िा विदेशमा भ्रमण िा काजमा 
खटाउाँ दा अध्यि िा ननजबाट अधधकाि प्राप्त अधधकािीले खटाउन सक्नेछ । 

(३)  भ्रमण आदेश गनन अधधकािीले भ्रमण आदेश दददंा अनुसूची – १७ बमोम्जमको ढााँचामा ददनु पननछ । 
132. भ्रमण खचम पाउने कममचारीको िगीकरणः (१) यस परिच्छेद बमोम्जम भ्रमण खचय सभबन्धी सुविधा उपलब्ध 

गिाउने प्रयोजनको लाधग देहायका कमयचािीलाई देहाय बमोम्जम िगीकिण गरिएको छः– 

(क) विमशष्ट शे्रणी – विमशष्ट तह 

(ख) अधधकृत स्ति प्रथम शे्रणी – प्रथम तह 

(ग) अधधकृत स्ति द्वितीय ि ततृीय शे्रणी – द्वितीय तह 

(घ) सहायक स्ति तथा शे्रणीविदहन कमयचािी – ततृीय तह 

(२)  उपविननयम (१) मा लेझखएदेझख बाहेक सममनतको काममा अन्य कुनै व्यम्क्तलाई भ्रमण गनन आदेश ददनुपदाय सो आदेश 
ददने अधधकािीले सो व्यम्क्तको तह खुलाई आदेश ददनु पननछ । 

133. भ्रमण ककफायिी हुनु पननः (१) सममनतको खचयमा भ्रमण गनन कमयचािीले सभिि िएसभम ककफायती ि कम 
खधचयलो बाटो िा सिािी साधन प्रयोग गिी भ्रमण गनुय पननछ । 

(२)  भ्रमण गदाय द्वितीय तह िा सो िन्दा माधथललो तहको कमयचािी िए हिाई यातायात सञ्चालन िएको ठाउाँमा भ्रमण 
गदाय हिाई यातायातबाट ि हिाई यातायात सञ्चालन निएको ठाउाँमा भ्रमण गदाय िा अन्य कमयचािीले भ्रमण गदाय 
यातायातका अन्य साधन प्रयोग गनुय पननछ । 

ति अन्य यातायात साधन निई हिाई यातायात साधन मात्र उपलब्ध िएको अिस्थामा भ्रमण आदेश िा ननणयय गनन 
अधधकािीले कािण खुलाई अन्य कमयचािीले पनन हिाई यातायात प्रयोग गनन अनुमनत ददन सक्नेछ । 

(३) उपविननयम (२) मा जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन हिाई यातायातबाट यात्रा गदाय कम खधचयलो हुने िएमा 
अधधकाि प्राप्त अधधकािीले जुनसुकै शे्रणीको कमयचािीलाई पनन हिाई यातायातको साधन प्रयोग गनन आदेश ददन  
सक्नेछ । यसिी आदेश ददंदा कुन स्थानबाट कुन स्थानसभम हिाई यातायातको साधन प्रयोग गनन हो स्पष्ट रूपमा 
तोककददनु पननछ । 

(४) द्वितीय तह िा सो िन्दा माधथललो तहको कमयचािीको साथ ततृीय तहको कमयचािीलाई पनन भ्रमणमा खटाईएको िए 
ततृीय तहको कमयचािीले समेत हिाई यातायातको साधनबाटै भ्रमण गनन गिी खटाउन सककनेछ ।  

134. भ्रमण खचम पाउनेः (१) सममनतको कामको मसलमसलामा मुलुकमित्र भ्रमण गनुय पदाय भ्रमणको लाधग यातायातको 
दटकट खरिद गनुय पनन िएमा दटकट खरिद गदाय लागेको िकम िुक्तानी ददइनेछ ।  
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(२)  कुनै कमयचािीले कुनै भ्रमण साधनको दटकट खरिद गरिसकेपनछ भ्रमण आदेश गनन अधधकािीको आदेशबाट यस्तो 
दटकट कफताय गनुय पनन िएमा ननजले त्यसिी दटकट कफताय गिे बापत लाग्ने िकम शोधिनाय पाउनेछ । 

(३)  दटकट कफताय गनुय पनन िा हिाई उडानको ममनत तय िएकोमा सो परिितयन िई सो ददन उडान निएमा सभबम्न्धत 
ननकायबाट प्रमाझणत गिाई त्यस्तो कमयचािीले ट्याक्सी, रिक्सा, बस िाडाको िकम िुक्तानी मलन पाउनेछ । 

(४)  हिाई यातायातको सुविधा प्रयोग गिी जान सककने स्थानमा द्वितीय तह िा सो िन्दा माधथललो तहका कमयचािीले 
सतहमा चलने साियजननक यातायात (ट्याक्सी बाहेक) को साधनबाट भ्रमण गिेमा ननजले त्यस्तो साियजननक 
यातायातको साधनको िाडा दिको दोब्बि िकम पाउनेछ । 

135. दैतनक ित्ता र होटल बास सभबन्धी व्यिस्थाः (१) सममनतको कामको मसलमसलामा मुलुकमित्र आफ्नो कायायलय 
िन्दा बादहि भ्रमण िा काजमा खदटएका कमयचािीले देहाय बमोम्जमको दिमा दैननक ित्ता पाउनेछः– 

(क) विमशष्ट तहको कमयचािीको लाधग पााँच सय रपैयाँ,  
(ख) प्रथम तहको कमयचािीको लाधग चाि सय पचास रपैयााँ, 
(ग) द्वितीय तहको कमयचािीको लाधग चाि सय रपैयााँ, 
(घ) ततृीय तहको कमयचािीको लाधग तीन सय पचास रपैयााँ ।  

(२) उपविननयम (१) बमोम्जम भ्रमण िा काजमा खदटएका कमयचािीले देहायको िकममा नबढाई बील बमोम्जमको होटल 
बास खचय समेत पाउनेछः– 

(क) विमशष्ट तहको कमयचािीको लाधग बाह्र सय रपैयााँ,  
(ख) प्रथम तहको कमयचािीको लाधग आठ सय रपैयााँ, 
(ग) द्वितीय तहको कमयचािीको लाधग पााँच सय रपैयााँ, 
(घ) ततृीय तहको कमयचािीको लाधग पााँच सय रपैयााँ ।  

(३) भ्रमण िा काजमा खदटएको कमयचािीले अनुसूची – १८ मा उललेख िए बमोम्जमको कुनै म्जललामा भ्रमण गदाय 
उपविननयम (१) बमोम्जम पाउने दैननक ित्ताको िकममा थप बीस प्रनतशत िकम पाउनेछ । 

(४)  यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन बस िा अन्य साियजननक यातायातको सुविधा प्राप्त हुने 
ठाउाँमा एकै ददन गई फकय ने गिी सममनतको काममा भ्रमण िा काज खटी जाने कमयचािीले यस विननयमािली 
बमोम्जम भ्रमण खचय ि दैननक ित्ताको आधा िकम खाजा खचय बापत पाउनेछ । 

(५)  यस विननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन आफू खुशी ननिेदन ददई काजमा खदटएको कमयचािीले यस 
विननयम बमोम्जमको सुविधा पाउने छैन । यसिी, काजमा खदटएको व्यहोिा भ्रमण आदेशमा खुलाउनु पननछ । 

(६)  सममनतको कामको मसलमसलामा भ्रमण गदाय उपविननयम (२) बमोम्जमको बास खचय अन्तगयत कि प्रयोजनको लाधग 
दताय िएका होटेलको बील पेश गनुय पननछ । 

ति अनुसूची – १८ मा उललेझखत म्जललाहरमा यस्तो बील प्राप्त हुन नसक्ने अिस्था िएमा पेश गरिएको होटेल बील िन्दा 
बढी नहुने गिी उपविननयम (२) बमोम्जम पाउने होटेल बास खचयको पचास प्रनतशत मात्र ददइनेछ । 

(७) काज खदटएको पदाधधकािी िा कमयचािीले माधथ उललेझखत दैननक ित्ता ि होटल िास खचयको सुविधा अधधकतम सात 
ददनको मात्र पाउनेछ ि सो अिधध िन्दा बढी काज खदटएको अिस्थामा आठौं ददन देझखको दैननक ित्ताको िकम 
पचास प्रनतशत ि होटल बास खचयको िकम पम्च्चस प्रनतशत िकम मात्र पाउनेछ । 

136. भ्रमणमा खदटएको कममचारीले बबदा मलएमा दैतनक ित्ता िथा भ्रमण खचम नपाउनेः कुनै कमयचािीले भ्रमण 
िा काजमा िहेको अिधधमा बबदा बसेमा ननजले त्यसिी बबदा बसेको अिधधको यस परिच्छेद बमोम्जम पाउने दैननक 
ित्ता, भ्रमण खचय तथा होटल बास खचय पाउने छैन । 
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137. सेिाबाट अलग िएपतछको दैतनक ित्ता िथा भ्रमण खचमको िुक्िानी विधधः  कुनै कमयचािी जुनसुकै 
कािणबाट सेिाबाट अलग िई घि फकय नु पिेमा ननज जुन शे्रणीबाट सेिा अलग िएको हो सोही शे्रणी अनुसाि ननज 
ि ननजको परििािलाई बहाल टुटेको कायायलयबाट यस परिच्छेद बमोम्जम दैननक ित्ता तथा भ्रमण खचय ददइनेछ । 

ति किाि सेिाका कमयचािीलाई यो सुविधा ददइने छैन । 
138. भ्रमणमा जाने कममचारी बबरामी परेमाः (१) कुनै कमयचािी  सममनतको कामको मसलमसलामा पैदल भ्रमण गदाय 

बाटोमा अशक्त बबिामी िएमा नम्जकको प्रहिी कायायलयमा खबि गनुय पननछ । 

(२)  उपविननयम (१) बमोम्जम जानकािी प्राप्त िएपनछ नम्जकको प्रहिी कायायलयले त्यसिी बबिामी िएको कमयचािीलाई 
नम्जकको अस्पताल िा स्िास््य चौकीसभम पुियाइ ददनु पननछ । 

(३)  उपविननयम (२) बमोम्जम पुियाउाँ दा लागेको खचय पनछ सममनतबाट शोधिनाय माग गनुय पननछ । 
(४) यस परिच्छेद बमोम्जम सममनतको कामको मसलमसलामा भ्रमण गदाय कुनै कमयचािीको मतृ्यु हुन गएमा मतृक 

कमयचािीको शि दाह संस्कािको लाधग ननजको परििािले माग गिेको स्थानसभम पुयायई ददने व्यिस्था गनुय पननछ । 
यसिी मतृ कमयचािीको शि पयुायउने व्यिस्था गदाय सो शिका साथमा िहेका मतृ कमयचािीको परििािलाई समेत सो 
ठाउाँसभम पयुायई ददने व्यिस्था गनुय पननछ । 

139. बीमा िापिको खचमः (१) कुनै कमयचािीले सममनतको कामको मसलमसलामा मुलुकमित्र िा बादहि भ्रमण गदाय भ्रमण 
िा काज अिधधिि सात लाख पचास हजाि रपैंयााँको बीमा गिाउनका लाधग लाग्ने बील बमोम्जमको वप्रममयम खचय 
पाउनेछ ।     

ति किाि सेिाका सिै स्तिका कमयचािीको हकमा एक लाख रपैंयााँ हिाई जोझखम बीमा मात्र गरिनेछ ।  

(२)  सममनतको कामको मसलमसलामा कुनै कमयचािी विदेशी मुलुकको भ्रमण गनुय पदाय स्िास््य बीमा गनुय पनन िहेछ िने 
भ्रमण अिधधििका लाधग स्िास््य बीमा गदाय लागेको बील बमोम्जमको वप्रममयम खचय ददइनेछ ।  

140. विदेश भ्रमण खचम र दैतनक ित्ता सभबन्धी व्यिस्थाः (१) कुनै कमयचािीलाई सममनतको कामको मसलमसलामा 
विदेशमा भ्रमणमा पठाउनु अनघ सो भ्रमणको खचय ब्यहोनन स्रोत ि सममनतको स्रोतबाट विदेशमा भ्रमणमा पठाइने 
िएमा ननजले यस परिच्छेद बमोम्जम पाउने दैननक ित्ता, भ्रमण खचय, पकेट खचय जस्ता कुन कुन सुविधा पाउने हो 
सो खुलाई ननणयय गनुय पननछ ।  

(२) उपविननयम (१) बमोम्जम ननणयय निई कुनै कमयचािी आफू खुशी भ्रमणमा गएमा िा कुनै कमयचािीलाई भ्रमणमा 
पठाएकोमा भ्रमणबाट फकन पनछ ननजले भ्रमण ित्ता दाबी गिे पनन त्यस्ता खचयहर ददइने छैन । 

(३)  कुनै कमयचािीले सममनतको कामको मसलमसलामा विदेशमा यात्रा गनुय पदाय इकोनोमम क्लासको हिाई दटकटको भ्रमण 
खचय पाउनेछ । 

(४) विमशष्ट तहका कमयचािीलाई िेलबाट भ्रमण गदाय िातानुकूमलतको दटकट खचय ि प्रथम तह ि द्वितीय तहलाई प्रथम 
शे्रणी ि ततृीय तहका कमयचािीलाई द्वितीय शे्रणीको दटकट खचय ददइनेछ ।  

(५)  माधथललो तहका कमयचािीको साथ अन्य कमयचािीलाई भ्रमणमा खटाईएको िए त्यस्तो अन्य कमयचािीलाई माधथललो 
तहको कमयचािीले पाए सिह यातायात सुबबधा ददन सककनेछ ।  

(६)  कुनै कमयचािीलाई अन्तिायम्ष्िय सभमेलन, सेममनाि, समािोह, ननमन्त्रणा, बठैक, तालीम, अध्ययन भ्रमण ि सममनतको कुनै 
कामको मसलमसलामा विदेश पठाउाँ दा देहाय बमोम्जमको दिले दैननक ित्ता ददइनेछः– 

क्र सं पद    खाना खचम  होटल खचम 
(क) विमशष्ट तह ९० अमेरिकी डलि बबल बमोम्जम 

(ख) प्रथम तह ८० अमेरिकी डलि बबल बमोम्जम 

(ग) द्वितीय तह ५५ अमेरिकी डलि ९० अमेरिकी डलि 
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(घ) ततृीय तह ५० अमेरिकी डलि ८५ अमेरिकी डलि 

  

(६)   उपविननयम (५) मा जनुसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन िाितको चने्नाई, हैदिािाद, बैंगलोि, मभुबई, ददलली, कोलकाता 
ि बङ्गलादेशको ढाका ि चट्गाउ “बाहेक अन्य स्थानमा िात बबताउनु पदाय सोही उपविननयममा उम्ललझखत दिको 
पचास प्रनतशत िकम मात्र ददइनेछ ।  

(७)  उपविननयम (५) बमोम्जम विदेश जााँदा यस परिच्छेद बमोम्जम दैननक ित्ता पाउनेमा प्रस्थान गिेको ददनको पूिै ि 
भ्रमणबाट फकन को ददनको हकमा सो ददनिन्दा अनघललो ददनको लाधग पाउने दैननक ित्ताको आधा िकम ददइनेछ । 

(८)  उपविननयम (५) बमोम्जम अन्तिायम्ष्िय सभमेलन, सेममनाि, समािोह, ननमन्त्रणा, तालीम, िाताय िा बैठकमा जााँदा कुनै 
ममत्रिाष्ि िा अन्तिायम्ष्िय संस्थाको तफय बाट खाना बस्नको प्रबन्ध िई पकेट खचय बापत िकम ददने व्यिस्था 
निएकोमा त्यसिी जाने कमयचािीलाई पकेट खचय बापत दैननक, दैननक भ्रमण ित्ताको पच्चीस प्रनतशतले हुन आउने 
िकम पकेट खचयको रूपमा ददइनेछ ।  

(९)  कुनै कमयचािी जुन देशमा जाने िनी खदटएको छ सो देशमा आउाँदा जााँदा बाटामा पनन मुलुकहरमा पनन यस परिच्छेद 
बमोम्जमको दैननक ित्ता पाउनेछ । 

ति कािू बादहिको परिम्स्थनतले गदाय ननधायरित समयमा तोककएको गन्तव्य िा िाम्न्जटबाट कफताय हुन नसकेमा फकन पनछ 
उधचत कािण ि प्रमाण सदहत ननिेदन ददएमा अधधकाि प्राप्त अधधकािीबाट ननणयय िएअनुसाि दैननक तथा भ्रमण खचय ददन 
सककनेछ । 
(१०)  उपविननयम (५) बमोम्जम विदेशमा जााँदा िा आउाँदा बाटोमा पनन कुनै मुलुकमा िात बबताउनु पदाय आयोजक संस्थाले 

खाने बस्ने प्रबन्ध नगिेकोमा त्यसिी िात बबताएको अिस्थामा उपविननयम (५) बमोम्जमको खचय ददइनेछ । 
(११)  अन्तिायम्ष्िय सभमेलन, सेममनाि आददमा जााँदा िा आउाँदा बाटामा लाग्ने ददन ि सभमेलन शुर हुने अनघललो ददनदेझख 

समाप्त िएको िोमल पलटसभमलाई जनत ददन लाग्छ त्यसिन्दा बढी आफूखुशी त्यस्तो मुलुक िा अन्य विदेशी 
मुलुकमा मुकाम गिेकोमा दैननक ित्ता ददइने छैन । 

(१२)  यस विननयमािलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन जनिादी गणतन्त्र चीनको स्िशामसत िेत्र नतब्बत 
िा िाितको बाटो िई नेपालको एक िूिागबाट अको िू–िागमा जानु पिेमा ि ती देशमा बास बस्नु पनन िएमा 
स्िदेशमा भ्रमण गदाय ददइने दैननक तथा भ्रमण खचय ि बास खचयमा सत्तिी प्रनतशत थप ददइनेछ ।   

141. लुगा ित्ताः (१) अन्तिायम्ष्िय सभमेलन, सेममनाि, बैठक, ननमन्त्रणा, प्रनतननधधमण्डल, तालीम, अध्ययन, उत्सि, मेला 
आददमा िाग मलन सममनतबाट खदटई जाने कमयचािीलाई देहाय बमोम्जम लुगा ित्ता बापत ददइनेछः– 

िह लुगा ित्ता अमेररकी डलर 

विमशष्ट तह        २९५।– 

प्रथम तह २९०।– 

द्वितीय तह २८५।– 

ततृीय तह २४०।– 

            

ति साधािणतया जाने काययक्रम ननम्श्चत निई कुनै पनन कमयचािीलाई लुगा ित्ता ददइने छैन । 
(२)  उपविननयम (१) को प्रनतबन्धात्मक िाक्यांश बमोम्जम जाने काययक्रम ननम्श्चत िई लुगा ित्ता ददइसकेपनछ सममनतको 

ननणययले जान नपाउने िएमा लुगा ित्ता बापत पाएको िकम सभबम्न्धत कमयचािीले त्यस्तो िकम बुझकेो ममनतले 
पैंतीस ददनमित्र कफताय गनुय पननछ । 

(३)  लुगा ित्ता पाउने कमयचािीले स्ियं जान नचाहेमा िा िाजीनामा ददएमा िा नोकिीबाट अलग िएमा जान नचाहेको िा 
िाजीनामा स्िीकृत िएको िा नोकिीबाट बखायस्त िएको ममनतले पैंतीस ददनमित्र सो िकम एकमुष्ट कफताय गनुय पननछ । 
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(४)  उपविननयम (२) िा (३) बमोम्जम िकम कफताय नबुझाएमा लुगा ित्ता मलने कमयचािी बहालिाला िए तलब खुिाउने 
अधधकािीले ननजको तलबबाट कट्टा गिी असुल गनुय पननछ ि बहाल टुटेको िए पैंतीस ददनमित्र कफताय बुझाउनु पननछ 
। पैंतीस ददनमित्र त्यस्तो िकम कफताय नबुझाएमा ननजबाट प्रचमलत कानून बमोम्जम सिकािी बााँकी सिह असुल उपि 
गरिनेछ । 

(५)  एक पटक लुगा ित्ता पाएको कमयचािीले लुगा ित्ता पाएको ममनतले दईु िषय िुक्तान निई अको लुगा ित्ता पाउने छैन 
। 

(६)  लुगा ित्ता ननकासा मलनेले दोहोिो पनन गिी मलनु हुाँदैन । जानी जानी यस्तो दोहोिो पनन गिी मलनेलाई वििागीय 
कािबाही गिी बबगो ि बबगो बमोम्जम जिीिाना गिी असलु उपि गरिनेछ । 

(७)  उपविननयम (१) बमोम्जम पाउने लुगा ित्ता सभमेलन, सेममनाि, बैठक, तालीम, अध्ययनमा िाग मलन जानु अनघ 
कािणिश िुक्तानी मलन नपाई फकी आएपनछ सोधिनाय िुक्तानी मलएकोमा उपविननयम (५) को प्रयोजनको लाधग 
िाग मलन गएको ममनतबाट दईु िषयको अिधध गणना गनुय पननछ । 

142. िैपरी खचम र मनोरञ्जन खचमः (१) विदेशमा भ्रमण गनन कमयचािीलाई देहाय बमोम्जम िैपिी खचय ददइनेछः– 

 

तह िाित (िाितीय रपैंयााँ) अन्य मुलुक (अमेरिकी डलि) 
 सात ददनसभम     सात ददनिन्दा बढी         सात ददनसभम सात ददनिन्दा बढी 
विमशष्ट तह १०५०।– २०००। १६५।– २२०।– 

प्रथम तह १०००।– १९००।– १५०। २००।– 

द्वितीय तह ९५०।– १८००।– १४०।– १९०।– 

ततृीय तह      ९००।–  १७००।– १२०।– १६०।– 
                                           
                                      

(२) विदेशमा भ्रमण गनन कमयचािीलाई देहाय बमोम्जम मनोिञ्जन खचय ददइनेछः– 

तह िाित (िाितीय रपैंयााँ) अन्य मुलुक (अमेरिकी डलि) 
 सात ददनसभम     सात ददनिन्दा बढी         सात ददनसभम सात ददनिन्दा बढी 
विमशष्ट तह १०५०।– २०००। २००।– २५०।– 

प्रथम तह १०००।– १९००।– १५०। २००।– 

द्वितीय तह ९५०।– १८००।– १४०।– १९०।– 

ततृीय तह      ९००।–  १७००।– १२०।– १६०।– 
 

143. झझटी गुण्टा बीमाः सममनतले सममनतको कामको मसलमसलामा विदेश भ्रमणमा िहाँदा सममनतको स्थायी कमयचािीको 
झझटी गुण्टा बीमा गिी ददनेछ ।  

144.  भ्रमण अमिलेख राखु्न पननः भ्रमणमा खदटने कमयचािीले भ्रमण प्रािभि गिेपनछ कायायलय व्यिस्थापन शाखाले 
अनुसूची– १९ बमोम्जमको ढााँचामा भ्रमण अमिलेख िाखु्न पननछ । 

145. भ्रमण सभबन्धी बील िपामइहरः (१) कमयचािीले आफूले गिेको भ्रमण खचयको बील िपायईहर स्िीकृनतको लाधग 
भ्रमण बीलमा संलग्न िाखी कायायलयमा पेश गनुय पननछ । बील िपायई ददनु नपनन कलमहरमा भ्रमण गनन कमयचािीले 
प्रमाझणत गरिददनु पननछ । 
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(२)  हिाई यातायातको सुविधा मलने कमयचािीले हिाई दटकट पेश गिेमा मात्र सो बापतको िकम िुक्तानी ददइनेछ । 
तत्काल भ्रमण पेश्की मलदंाको बखत हिाई दटकट पेश गनय नसक्ने कमयचािीले हिाई यातायातको सुविधा मलई आफू 
कायायलयमा हाम्जि िई हिाई दटकट पेश गिी सो बापतको िकम िुक्तानी माग गनय सक्नेछ । 

(३)  यस विननयम बमोम्जम माग िएको िकम िुक्तानी ददन बजेट िकम निएमा आगामी आधथयक िषयको लाधग दानयत्ि 
सािी पदहलो प्राथममकताका साथ िुक्तानी ददनु पननछ । 

146. कारबाही गररनेः (१) कुनै कमयचािीले यस परिच्छेद बमोम्जमको सुविधा मलने प्रयोजनको लाधग झुट्टा विििण पेश 
गिी िुक्तानी मलएको ठहिेमा झुट्टा विििण पेश गिी िुक्तानी मलएको िकमको दोब्बि िकम ननज सममनतको सेिामा 
िहेको िए ननजले पाउने तलबबाट कट्टा गिी मलइनेछ ि अन्यको हकमा ननजले पाउने जुनसुकै िकमबाट कट्टा 
गरिनेछ । 

(२) उपविननयम (१) बमोम्जम िकम कट्टा नगिेमा त्यसिी िकम कट्टा नगनन कमयचािीको तलबबाट असुल उपि गनुय पननछ 
ि ननजलाई वििागीय कािबाही समेत गनय सककनेछ । 

(३) उपविननयम (१) िा (२) बमोम्जम िकम असूल उपि हुन नसकेमा सो िकम सिकािी बााँकी सिह असूल उपि गरिनेछ । 
147. भ्रमण सभबन्धी अन्य व्यिस्थाः यस परिच्छेदमा लेझखएदेझख बाहेक भ्रमण सभबन्धी अन्य व्यिस्था प्रचमलत 

दैननक भ्रमण ित्ता सभबन्धी कानून बमोम्जम हुनेछ । 

 
  

 

पररच्छेद–११ 

अिकाश र उपदान 

148. अतनिायम अिकाशः (१) सममनतले अन्ठाउन्न िषय उमेि पूिा िएको िा तीस िषय अिधध पूिा गिेका कमयचािीलाई 
सेिाबाट अननिायय अिकाश ददनेछ । 

(२)  अधधकृतस्ति विमशष्ट शे्रणीको पदमा काययित कमयचािीले सो पदमा पााँच िषय सेिा गिेपनछ उपविननयम (१) बमोम्जमको 
उमेि पूिा निए पनन ननजलाई सेिाबाट अिकाश ददइनेछ ।  

(३)  यस विननयमको प्रयोजनको लाधग कमयचािीको उमेि सेिामा प्रिेश गदाय ननजले पेश गिेको मशिण संस्थाको 
प्रमाणपत्रमा ककदटएको जन्मददन िा िषयबाट हुन आएको उमेि िा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा ककदटएको जन्मददन िा 
िषयबाट हुन आएको उमेि िा ननजले ििेको िैयम्क्तक नोकिी विििण (मसटिोल) मा लेझखददएको जन्म ममनत िा 
िषयबाट हुन आएको उमेिमध्ये जुन उमेिबाट ननज पदहले अिकाश हुन्छ सोही आधािमा गणना गरिनेछ । 

(४)  िषय िा संित ्मात्र उललेख िएको प्रमाणपत्रका आधािमा जन्म ममनत कायम गदाय देहाय बमोम्जम कायम गरिनेछः– 

(क) नागरिकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गिेको ममनतको आधािमा, 
(ख) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जािी िएको ममनतको आधािमा, 
(ग) मसटिोलको हकमा शुर िनाय िएको ममनतको आधािमा । 
(५)  कुनै प्रमाणपत्रमा िषय मात्र उललेख िएको ि अको प्रमाणपत्रमा पूिा जन्म ममनत खुलेको िहेछ तथा त्यस्तो 

प्रमाणपत्रमा उम्ललझखत जन्म ममनतहरको बीचमा एक िषयसभमको अन्ति देझखएमा पूिा खुलेको जन्म ममनतलाई 
आधाि मान्नु पननछ । 

ति यसिी छुटृाछुटै प्रमाणपत्रमा उललेख िएको जन्म ममनतको अन्ति एक िषय िन्दा बढी िएमा िषय मात्र उललेख िएको 
प्रमाणपत्रको आधािमा यस विननयम बमोम्जम जन्म ममनत कायम गरिनेछ । 

149. अिकाश ददन सक्नेः (१) सममनतले देहायको अिस्थामा कुनै पनन कमयचािीलाई उपविननयम (२) बमोम्जमको 
सममनतको मसफारिसमा सेिाबाट अिकाश ददन सक्नेछः–  
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(क) कुनै कमयचािीले आपm्नो म्जभमामा िहेको िा आफूले कुनै तरिकाबाट प्राप्त गिेको सिकािी िा सममनतको गोप्य 
कागजात, मलखत िा जानकािी कुनै अनधधकृत व्यम्क्त िा ननकायलाई ददएमा िा ददने प्रयास गिेको कुिा प्रमाझणत 
िएमा, 

(ख) कुनै कमयचािीले िाम्ष्िय दहत विपिीत कुनै विदेशी िाष्ि, संस्था िा नागरिकसाँग अिाम्ञ्छत सभपकय  कायम गिी आफ्नो 
ओहदाको मयायदा विपिीत गैि म्जभमेिािीपूणय व्यिहाि गिेको कुिा प्रमाझणत िएमा । 

(२)  उपविननयम (१) बमोम्जम मसफारिस पेश गनयको ननममत्त देहायका पदाधधकािी िहेको एक सममनत िहनेछः– 

(क) अध्यि       – अध्यि 

(ख) प्रनतननधध, अथय मन्त्रालय        – सदस्य 

(ग) काययकािी ननदनशक   – सदस्य 

150. असमथम कममचारीको सभबन्धमा विशषे व्यिस्थाः कुनै कमयचािी शािीरिक िा मानमसक िोगको कािणबाट 
ननयममत रपमा सेिा गनय असमथय छ िनी नेपाल सिकािले गठन गिेको मेडडकल बोडयबाट प्रमाझणत िई आएमा 
सममनतले ननजलाई ननजको सेिा अिधधमा बढीमा सात िषय सेिा अिधध थप गिी अिकाश ददन सक्नेछ । 
   

151. स्िेम्च्छक अिकाशः (१) नोकिी अिधध कभतीमा बीस िषय ि उमेि कभतीमा पचास िषय पूिा गिेको कमयचािीले 
सममनतले तोककददएको अिधधमित्र सेिाबाट अलग हुन चाहेमा त्यस्तो कमयचािीलाई ननजको सेिा अिधधमा बढीमा पााँच 
िषय सेिा अिधध थप गिी विननयम १५३ बमोम्जम उपदान पाउने गिी स्िेम्च्छक अिकाश ददन सककनेछ । 

(२) उपविननयम (१) बमोम्जम स्िेम्च्छक अिकाश ददाँदा विननयम ७८ बमोम्जम एक शे्रणी माधथको पदमा बढुिा पाउने िएमा 
एक शे्रणी माधथको पदमा बढुिा ददइनेछ ।  

(३)  उपविननयम (१) बमोम्जम सेिा अिधध थप्दा बत्रपन्न िषयसभम उमेि पुगेकोलाई पााँच िषय, चिन्न िषय उमेि पुगेकोलाई 
चाि िषय, पचपन्न िषय उमेि पुगेकोलाई तीन िषय, छपन्न िषय उमेि पुगेकोलाई दईु िषय ि सन्ताउन्न िषय उमेि 
पुगेकोलाई एक िषय मात्र थप गरिनेछ । 

152. राजीनामा सभबन्धी व्यिस्थाः (१) सममनतको सेिाबाट अलग हुन चाहने कुनै कमयचािीले अम्खतयाििाला समि 
मलझखत िाजीनामा ददई सममनतको सेिाबाट अलग हुन सक्नेछ ।  

(२)   उपविननयम (१) बमोम्जम पेश हुन आएको िाजीनामा सभबम्न्धत कमयचािीलाई सनाखत गिाई िाजीनामा स्िीकृत गनुय 
पननछ ।  

153. उपदानः (१) पााँच िषय िा सो िन्दा बढी सेिा गिेको स्थायी कमयचािीले अिकाश पाएमा िा िाजीनामा स्िीकृत गिाई 
पदबाट अलग िएमा िा ननज िविष्यमा सेिाको ननममत्त अयोग्य नठहरिने गिी पदबाट हटेमा देहायको दिले उपदान 
पाउनेछः– 

(क) पााँच िषयदेझख दश िषयसभम सेिा गिेको कमयचािीले आफूले काम गिेको प्रत्येक िषयको ननममत्त आझखिी एक मदहनाको 
तलब, 

(ख) दश िषय िन्दा बढी पन्र िषयसभम सेिा गिेको कमयचािीले आफूले काम गिेको प्रत्येक िषयको ननममत्त आझखिी डढे 
मदहनाको तलब, 

(ग) पन्र िषयिन्दा बढी बीस िषयसभम सेिा गिेको कमयचािीले आफूले काम गिेको प्रत्येक िषयको ननममत्त आझखिी दईु 
मदहनाको तलब, 

(घ) बीस िषयिन्दा बढी जनतसुकै सेिा गिेको कमयचािीले आफूले काम गिेको प्रत्येक िषयको ननममत्त आझखिी तीन मदहनाको 
तलब । 

ति, 
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(१) िविष्यमा सममनतको सेिाको ननममत्त अयोग्य ठहरिने गिी सेिाबाट बखायस्त गरिएको कमयचािीले यस उपविननयम 
बमोम्जम उपदान पाउने छैन ।  

(२) सममनतको सेिा पाउने िा सेिामा बहाल िहने उद्देश्यले नागरिकता िा उमेि िा योग्यता ढााँटेको प्रमाझणत हुन आएमा 
त्यस्तो कमयचािीलाई उपदान ददइने छैन । 

154. बेपत्ता िएको कममचारीको उपदानः (१) सममनतको सेिामा िही काम गिेको कुनै कमयचािी कभतीमा दईु िषयसभम 
हिाई िेपत्ता िई मिे बााँचकेो पत्ता नलागेमा त्यस्तो कमयचािीले विननयम १५३ बमोम्जम पाउने उपदानको िकम 
ननजको परििािलाई ददइनेछ । 

(२)  िेपत्ता िएको कमयचािी पनछ फेला पिेमा उपदान िुक्तानी ददई नसकेको िए सो उपदानको िकम ननजलाई नै  ददइनेछ 
। 

ति िुक्तानी ददई सकेको उपदान िकममा पनछ फेला पिेको व्यम्क्तको दािी लाग्ने छैन ।  

155. बरबुझारथ नगरेमा उपदान रोक्का गनम सककनेः सेिाबाट अिकाश पाएको िा हटेको कमयचािीले सममनतलाई 
बुझाउनु पनन नगदी, म्जन्सी ि कागजात नबुझाएमा त्यसिी नबुझाएको अिधधसभमको लाधग ननजले पाउने उपदान 
िोक्का गनय सककनेछ । 

पररच्छेद–१२ 

आचरण 

156. समय पालन र तनयममििाः कमयचािीले सममनतबाट ननधायरित समयमा ननयममत रपले कायायलयमा हाम्जि हुनु 
पननछ ि सकेसभम पदहले बबदाको स्िीकृनत नमलई कामबाट अनुपम्स्थत हुनु हुाँदैन । 

157. अनुशासन र आज्ञापालनः (१) कमयचािीले अनुशासनमा िही आफ्नो कतयव्य इमान्दािी ि तत्पिताको साथ पालन 
गनुय पननछ ।  

(२)  कमयचािीले कायायलयको काम सभबन्धी कुिामा आफू िन्दा माधथको कमयचािीले ददएको आज्ञालाई मशघ्रताका साथ पूिा 
गनुय पननछ । 

(३)  कमयचािीले आफूिन्दा माधथका सबै कमयचािीहर प्रनत उधचत आदि देखाउनु पननछ ि आफू मुननका कमयचािीहर प्रनत 
उधचत व्यिहाि गनुय पननछ । 

158. राजनैतिक िा अिाञ्छनीय प्रिाि पानम नहुनेः कुनै पनन कमयचािीले आफ्नो सेिा सभबन्धी कुिामा मतलब 
साध्य गनन मनसायले अन्य कमयचािी माधथ कुनै िाजनैनतक िा अिाञ्छनीय प्रिाि पानय िा प्रिाि पानन प्रयत्न गनुय 
हुाँदैन । 

159. राजनीतिमा िाग मलन नहुनेः कमयचािीले िाजनीनतमा िाग मलन हुाँदैन । 
160. सममतिको कामकाज सभबन्धी समाचार प्रकाशन गनममा प्रतिबन्धः कुनै पनन कमयचािीले सममनतद्िािा 

अम्खतयािी नपाई आफूले कतयव्य पालन गदाय जानकािीमा आएको कुनै गोप्य िा कानूनद्िािा ननषेधधत विषय, आफूले 
लेखेको िा संकलन गिेको कुनै कागजपत्र िा समाचाि प्रत्यि िा अप्रत्यि रपबाट अर अनधधकृत कमयचािी िा 
गैिसिकािी व्यम्क्त िा पे्रसलाई ददनु िा बताउनु हुाँदैन । यो प्रनतबन्ध जुनसुकै कािणबाट सेिामा निहेको व्यम्क्तको 
हकमा समेत लागू  िहनेछ । 

161. आलोचना गनय नहुनेः (१) सिकािी िा सममनतको नीनत विपिीत हुने गिी िा नेपाल सिकाि ि जनताको पािस्परिक 
सभबन्धमा िा कुनै विदेशी िाष्िसाँगको सभबन्धमा खलल पनय सक्ने गिी कुनै पनन कमयचािीले आफ्नो कालपननक िा 
िास्तविक नामबाट िा बेनामी कुनै लेख प्रकामशत गनय, पे्रसलाई कुनै खबि ददन, िेडडयो िा टेमलमिजनबाट िाषण 
प्रसारित गनय, कुनै साियजननक िाषण ददन िा कुनै िक्तव्य प्रकाशन गनय हुाँदैन । 
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(२)  उपविननयम (१) मा जनुसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन प्रचमलत कानून ि नेपाल सिकाि िा सममनतको नीनतको 
विपिीत नहुने समाचािमूलक लेख विश्लेषणात्मक ढङ्गबाट प्रकाशन गनय िा प्रसािण गनय बाधा पनन छैन ।  

(३) •सममनतको कमयचािीले िचनात्मक सुझाि ददन बाहेक सिकाि ि सममनतको आलोचना गनय हुाँदैन । 
 

162. दान, उपहार, चन्दा आदद प्राप्ि गनुम र सापटी मलनमा प्रतििन्धः (१) सममनतको काममा कुनै पनन प्रकािले 
असि पनय सक्ने गिी कुनै पनन कमयचािीले सममनतको पूिय स्िीकृनत बबना आफूले िा आफ्नो परििािको कुनै 
सदस्यद्िािा कसैबाट कुनै प्रकािको दान, दातव्य, कोसेली िा उपहाि स्िीकाि गनय िा चन्दा माग्न िा सममनतको 
कामसाँग सभबम्न्धत व्यम्क्तसाँग सापटी मलन हुाँदैन । 

(२)  कमयचािीलाई कुनै विदेशी सिकाि िा विदेशी सिकािको कुनै प्रनतननधधबाट कुनै उपहाि प्राप्त हुन आएमा ननजले 
सममनतलाई सो कुिाको सूचना ददई ननकासा िए बमोम्जम गनुय पछय । 

163. कभपनीको स्थापना र सञ्चालन िा व्यापार व्यिसाय गनम नहुनेः (१) कमयचािीले सममनतको पूिय स्िीकृनत 
नमलई देहायको काम गनुय हुाँदैनः– 

(क) कुनै बैंक िा कभपनीको स्थापना, िम्जष्िेशन िा सञ्चालनको काममा िाग मलन, 

(ख) प्रचमलत कानून बमोम्जम दताय गिाउनु पनन कुनै व्यापाि िा व्यिसाय गनय, 
(ग) अन्यत्र कुनै प्रकािको नोकिी स्िीकाि गनय । 
(२)  उपविननयम (१) बमोम्जम कुनै बैंक िा कभपनीको स्थापना, िम्जष्िशेन िा सञ्चालनको काममा िाग मलन, कुनै व्यापाि 

िा व्यिसाय गनय िा अन्यत्र कुनै प्रकािको सेिा स्िीकाि गनय चाहने अधधकृत तहका कमयचािीले सममनतबाट ि 
सहायक तहका कमयचािीले अध्यिबाट स्िीकृनत मलनु पननछ । 

164. तनिामचनमा िाग मलन नहुनेः कमयचािीले कुनै पनन िाजनैनतक पदको लाधग हुने ननिायचनमा िाग मलन िा कसैको 
ननममत्त मत माग्न िा कुनै प्रकािको प्रिाि पानय हंुदैन । 

ति कसलाई मत ददएको िा ददने विचाि गिेको कुिा प्रकट नगिी प्रचमलत कानून बमोम्जम आफूले पाएको मतदानको 
अधधकाि प्रयोग गनय बाधा पनन छैन । 
165. प्रदशयन ि हड्ताल गनय प्रनतबन्धः कमयचािीले नेपालको साियिौमसत्ता ि अखण्डतामा आाँच आउने गिी, देशको 

शाम्न्त सुििा, िैदेमशक सभबन्ध ि साियजननक मयायदा तथा अदालतको ननणययको अिहेलना हुने गिी, विमिन्न जात, 

जानत, धमय, िगय, िेत्र ि सभप्रदायका माननसहर बीच बैमनस्य उत्पन्न गिाउने िा साभप्रदानयक दिुायिना फैलाउने गिी 
िा कुनै अपिाधलाई प्रश्रय हुने गिी प्रदशयन गनय, हड्तालमा िाग मलन िा सो कायय गनन उद्देश्यले अरलाई उक्साउन 
समेत हुाँदैन । 

166. हड्िाल, थुनछेक िथा घेराउ गनममा प्रतिबन्धः कमयचािीले कुनै पनन कमयचािीको कानूनद्िािा ननधायरित कतयव्य 
पूिा गनयमा बाधा बबिोध हुने गिी हड्ताल, घेिाउ आदद गनय हुाँदैन । 

166क. •अििोध मसजयना नहुनेः कमयचािीले कायायलयको कुनै पनन काममा अििोध मसजयना गनय गिाउन हुाँदैन । 

167. प्रतितनधधत्ि गनममा प्रतिबन्धः कमयचािीले आफूलाई मकाय पिेको विषयमा आफैले िा िािेसद्िािा सभबम्न्धत 
ननकाय िा अधधकािी समि ननिेदन ददन बाहेक अर व्यम्क्त िा समूहको तफय बाट प्रनतननधधत्ि गनय हुदैन । 

168. कममचारी संस्थाको सदस्यिाः (१) कुनै पनन कमयचािीले सममनतको पूिय स्िीकृनत मलई प्रचमलत कानून बमोम्जम 
दताय िएको कमयचािीका संस्था बाहेक अन्य कुनै पनन त्यस्तो संस्थाको सदस्य बन्नु हुाँदैन । 

                                                           
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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(२) अधधकृत स्ति द्वितीय शे्रणी िा सो िन्दा माधथका कमयचािी उप विननयम (१) बमोम्जमको संस्थाको सदस्य बन्नु   
हुाँदैन । 

(३)  उपविननयम (१) िा (२) मा जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन कमयचािीले प्रचमलत कानून ि नेपाल सिकािको 
नीनतको विपिीत नहुने गिी आफ्नो पेशागत ि अन्य सामाम्जक संस्थाको सदस्य बन्न यस विननयममा लेझखएको 
कुनै कुिाले बाधा पयुायएको माननने छैन । 

169. सभपवत्त वििरणः (१) यो विननयमािली प्रािभि हुाँदा बहाल िहेका कमयचािीले यो विननयमािली लाग ूिएको तीन 
मदहनामित्र ि नयााँननयुम्क्त हुने कमयचािीले ननयुम्क्त पाएको एक मदहना मित्र अनुसूची – २० बमोम्जम सभपवत्त 
विििण तयाि गिी कायायलयमा पेश गनुय पननछ । 

(२)  कमयचािीले आफ्नो िा आफ्नो परििािको सदस्यको नाममा कुनै अचल सभपवत्त खरिद गिी िा अन्य तरिकाद्िािा प्राप्त 
गिेमा त्यसिी खरिद िा प्राप्त गिेको एक मदहनामित्र त्यस िापत लागेको मोल समेतको विििण खोली कायायलयमा 
पेश गनुय पननछ । 

170. यािना ददन नहुनेः (१) कमयचािीले कसैलाई पनन यातना ददनु हुाँदैन । 
(२) कमयचािीले यौनजन्य द्रवु्यिहाि ि घिेलु दहसंा सभबन्धी कायय गनुय गिाउनु हुाँदैन । 
171. सेिाग्राही प्रतिको व्यिहारः (१) कमयचािीले आफ्नो कामसाँग सभबम्न्धत सेिाग्राहीप्रनत मयायददत व्यिहाि गनुय  

पननछ ।    

(२) कमयचािीले सेिाग्राहीको कामसाँग सभबम्न्धत प्रकक्रया ि काम सभपादन गनय लाग्ने समय समेतको स्पष्ट जानकािी 
सेिाग्राहीलाई यथासमयमा गिाउनु पननछ । 

172. बहुवििाह र बालवििाहमा प्रतिबन्धः कुनै पनन कमयचािीले प्रचमलत कानून विपिीत हुने गिी बहु वििाह ि बाल 
वििाह गनुय गिाउनु हुाँदैन । 

173. हानी नोक्सानी पुयामउन नहुनेः यस विननयमािलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन कुनै कमयचािीले 
असािधानी साथ िा अनुशासनमा निही िा जानाजान त्रुटीपूणय ढङ्गबाट काम गिी नेपाल सिकाि िा कुनै सिकािी 
कायायलय िा सममनतलाई कुनै प्रकािको हानी नोक्सानी पुयायउनु हुाँदैन । 

174. आफ्नो सेिा र पद अनुसारको आचरण पालन गनुम पननः प्रत्येक कमयचािीले आफ्नो सेिा ि पद अनुसािको 
आचिण समेत पालन गनुय पननछ । 

175. खटाइएको कायामलय िा स्थानमा काम गनुम पननः कुनै पनन कमयचािीले आफूलाई पदस्थापन गरिएको कायायलय 
िा स्थानमा हाम्जि िई तोककएको काम काज गनुय पननछ । 

176. अन्य आचरणः (१) कमयचािीले आफ्नो कायायलयमा काम गदाय सबै प्रनत मशष्ट व्यिहाि गनुय पननछ ।  

(२) कमयचािीले आफ्नो कायायलय तथा पद अनुसाि आइपनन म्जभमेिािीलाई मयायदापूियक बहन गिी ननष्पि, स्िच्छ तथा नछटो 
छरितो रपमा काययसभपादन गनुय पननछ ।  

(३) कमयचािीले सममनतको कुनै पनन •सभपवत्तमा हानी नोक्सानी पुयायउन िा प्रयोग िा उपयोग घिायसी काययको लाधग गनय 
हुाँदैन ।  

(४) कमयचािीले सममनतबाट तलब, ित्ता खाने गिी ननयुक्त िएको कुनै पनन कमयचािीलाई कायायलयको काममा बाहेक आफ्नो 
घिायसी काममा लगाउनु हंुदैन । 

(५) •कमयचािीले आफ्नो स्िाथय गााँमसएको बबषयको ननणययमा संलग्न हुनु हुाँदैन । 

                                                           
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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(६) •कमयचािीले स्थायी आिासीय अनुमनत मलन िा त्यस्तो अनुमनत प्राप्त गनयका लाधग आिेदन ददन हुाँदैन । 
(७) •कमयचािीले कायायलय ि पदलाई ब्यम्क्तगत लािका लाधग प्रयोग गनय हुाँदैन । 
(८) •कमयचािीले कानून बमोम्जम सूचना प्रदाता (म्व्हसल ब्लोअि) को िूममका ननिायह गनन बाहेक गोपनीयता िंग गनय हंुदैन। 
(९) •कमयचािीले सममनतबाट इजाजतपत्र प्रदान गरिएको बीमा कभपनीको साँस्थापक शेयि मलन तथा त्यस्तो बीमकको शेयि 

दोस्रो (सेकेन्डिी) पूाँजी बजािबाट खरिद विक्री गनय हुाँदैन । 
 

177. चेिािनी ददन सक्नेः कुनै कमयचािीले समय पालन नगिेमा, सममनतको काम सभबन्धी कुिामा आफूिन्दा माधथको 
कमयचािीले ददएको आज्ञा पालन नगिेमा िा कायायलय सभबन्धी काममा लापििाही िा दढलाससु्ती गिेमा त्यस्तो 
कमयचािीलाई सभबम्न्धत सुपरििेिकले कािण खोली चतेािनी ददन सक्नेछ ि सोको अमिलेख सभबम्न्धत कमयचािीको 
व्यम्क्तगत विििण फाईलमा िाखु्न पननछ । 

177क. •वििागीय कािबाही गनय सक्नेः सममनतको कमयचािीले यस विननयमािलीमा उललेख गरिएको आचिण उललघंन 
गिेमा सममनतले वििागीय कािबाही गनय सक्नेछ । 

 

पररच्छेद–१३ 

सेिाको सुरिा 
178. सेिाका कममचारीको सेिाको सुरिाः  देहायका कमयचािी बाहेक अन्य कुनै पनन कमयचािीलाई सफाईको मौका 

नददई सेिाबाट हटाइने िा बखायस्त गरिने छैनः– 

(क) नैनतक पतन देझखने फौजदािी अमियोगमा अदालतबाट कसूिदाि ठहरिएको, 
(ख) भयादी पदमा बहाल िहेको, 
(ग) िागी पत्ता नलागेको िा सभपकय  स्थावपत गनय सभिि निएको पयायप्त आधाि िएको  

(घ) भ्रष्टाचािको आिोपमा अदालतबाट कसूिदाि ठहरिएको । 
179. •कममचारीको सेिा शिमको सुरिाः कुनै पनन कमयचािी ननयुम्क्त हुाँदा तत्काल लागू िहेको तलि, ित्ता, उपदान ि 

अन्य सुविधा सभबन्धी सेिाका शतयहरूमा ननजको स्िीकृनत िेगि ननजलाई प्रनतकूल असि पनन गिी परिितयन गरिने 
छैन।  
 

पररच्छेद–१४ 

सजाय र पुनरािेदन 

180. सजायः उधचत ि पयायप्त कािण िएमा कमयचािीलाई देहाय बमोम्जमको वििागीय सजाय गनय सककनेछः– 

(क) सामान्य सजायः–  

(१) नमसहत ददने, 

                                                           

 
 
 
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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(२) बढीमा दईु तलब िदृ्धध िोक्का गनन िा दईु िषयसभम बढुिा िोक्का गनन, 
(३) दईुदेझख पााँच तलब िदृ्धधसभम िोक्का गनन िा दईु िषयदेझख पााँच िषयसभम बढुिा िोक्का गनन ।  

(ख) विशेष सजाय 

(१)  िविष्यमा सममनतको सेिाको ननममत्त अयोग्य नठहरिने गिी सेिाबाट हटाउने, 

(२)  िविष्यमा सममनतको सेिाको ननममत्त अयोग्य ठहरिने गिी सेिाबाट बिखास्त गनन । 
181. नमसहि ददने िा बढीमा दईु िलब िदृ्धध िा दईु िषमसभम बढुिा रोक्का गननः देहायको कुनै अिस्थामा 

कमयचािीलाई नमसहत ददने िा बढीमा दईु तलबिदृ्धध िोक्का गनन िा दईु िषयसभम बढुिा िोक्का गनन सजाय गनय 
सककनेछः– 

(क) ननजले सभपादन गिेको काम सन्तोषजनक निएमा, 
(ख) बिबुझािथ नगिेमा,  
(ग) विननयम १७७ बमोम्जम एक िषयमा दईु पटकसभम मलझखत चतेािनी पाएमा, 
(घ) आफूलाई तोकेको पदीय दानयत्ि म्जभमेिािीपूियक पूिा नगिेमा,  
(ङ) सेिाग्राहीको पीिमकाय ि उजूिी पटक–पटक बेिास्ता गिेको सभबन्धमा आफूिन्दा माधथललो अधधकािीले ददएको ननदनशन 

पालना नगिेमा ।  

182. दईुदेझख पााँच िलब िदृ्धधसभम रोक्का गनन िा दईु िषमदेझख पााँच िषमसभम बढुिा रोक्का गननः देहायको 
कुनै अिस्थामा कमयचािीलाई दईुदेझख पााँच तलब िदृ्धधसभम िोक्का गनन िा दईु िषयदेझख पााँच िषयसभम बढुिा िोक्का 
गनन सजाय गनय सककनेछः– 

(क) अनुशासनहीन काम गिेमा, 
(ख) यस विननयमािलीमा उम्ललझखत आचिण सभबन्धी कुिाहर उललंघन गिेमा,  
(ग)  प्रचमलत कानून बमोम्जम पेश्की फछयौट नगिेमा, 
(घ)  काि ुबादहिको परिम्स्थनत ि असल ननयतले गदाय समेत म्जभमेिािी पूिा हुन नसकेकोमा बाहेक विननयम १९९ बमोम्जम 

तोककएको म्जभमेिािी पूिा नगिेमा,  
(ङ) पूिय स्िीकृनत नमलई बिाबि कायायलयमा अनुपम्स्थत िहेमा । 
183. सेिाबाट हटाउने िा बरखास्ि गननः (१) देहायको कुनै अिस्थामा कमयचािीलाई िविष्यमा सममनतको सेिाको 

ननममत्त अयोग्य नठहरिने गिी सेिाबाट हटाउन सककनेछः– 

(क) कमयचािीले अयोग्यताको कािणले आफ्नो पदको काम िा म्जभमेिािी पूिा गनय नसकेमा, 
(ख) आचिण सभबन्धी कुिा बिाबि उललङ्घन गिेमा, 
(ग) कायायलय समयमा बिाबि मादक पदाथयको सेिन गिेमा, 
(घ) बिाबि अनुशासनहीन काम गिेमा, 
(ङ) िाजनीनतमा िाग मलएमा, 
(च) आफ्नो पदको म्जभमेिािीको बिाबि िेिास्ता गिेमा, 
(छ) बबदा स्िीकृत नगिाई लगाताि नब्बे ददनसभम आफ्नो कायायलयमा अनुपम्स्थत िहेमा । 
(२)  देहायको कुनै अिस्थामा कमयचािीलाई िविष्यमा सममनतको सेिाको ननममत्त अयोग्य ठहरिने गिी सेिाबाट बिखास्त गनय 

सककनेछ – 

(क) नैनतक पतन देझखने फौज्दािी अमियोगमा अदालतबाट कसूिदाि ठहरिएमा, 
(ख) भ्रष्टाचाि गिेमा । 



53 
 

(ग) •स्थायी आिासीय अनुमनतपत्र मलएमा । 

183s= •बबिागीय सजाय ि काििाही सभबन्धी सामान्य ननयमः सममनतका कमयचािीलाइय बबिागीय काििाही ि सजााँय गदाय 
सामान्यतया देहाय बमोम्जम गरिनेछः 

(क)अधधकाि िेत्र निएका विषयमा कुनै काििाही ि ननणयय गरिने छैन । 

(ख) प्रचमलत कानूनले सजाय नहुने काम गिे िापत कसैलाइय वििागीय काििाही गरिने छैन । 

(ग) सफाइय सन्तोषजनक निएमा सोको कािण खुलाउनु पननछ । 

(घ) विशेष सजाय गदाय अननिायय रूपमा स्पम्ष्टकिण माग गनुय पननछ । 

(ङ) सफाइ माग गदाय कसुि ि स्पष्टीकिण माग गदाय कसुि ि सजाय ककटान गनुय पननछ । 

(च) आिोवपत कमयचािी बहालमा िदहिहाँदा वििागीय काििाहीको अनुसन्धानमा अििोध हुने िा झुठ्ठा विििण पेश 
हुन सक्ने िा सिुद प्रमाण गायब हुन सक्ने अिस्थामा त्यस्तो कमयचािीलाइय ननलभबन गनय सककनेछ । 

184.  वििागीय सजाय ददने र पुनरािेदन सुन्ने अधधकारीः (१) कमयचािीलाई सजायको आदेश ददने अधधकािी ि 
विननयम १८० को खण्ड (ख) बमोम्जमको सजाय बाहेक अन्य सजायको आदेश उपिको पुनिािेदन सुन्ने अधधकािी 
देहाय बमोम्जम हुनेछः– 

पद नमसहत ददन पाउन े
अधधकािी 

सो सजाय 
उपि पुनिािेदन 
सुन्ने अधधकािी 

बढीमा दईु तलब िदृ्धध 
िोक्का िा दईु िषयसभम बढुिा 
िोक्का, दईुदेझख पााँच तलब 
िदृ्धधसभम िोक्का िा दईु 
िषयदेझख पााँच िषयसभम बढुिा 
िोक्का गनय  पाउन ेअधधकािी 

सो सजाय उपि 
पुनिािेदन सुन्न े
अधधकािी 

(क) शे्रणी विदहन ि सहायक 
स्तिको कमयचािी 

काययकािी ननदनशक अध्यि काययकािी ननदनशक अध्यि 

(ख) काययकािी ननदनशक बाहेकका 
अधधकृत स्तिका कमयचािी 

काययकािी ननदनशक अध्यि अध्यि सममनत 

(ग) काययकािी ननदनशक अध्यि  सममनत अध्यि सममनत 

 

(२)   कमयचािीलाई विननयम १८० को खण्ड (ख) बमोम्जमको वििागीय सजाय ददने अधधकाि अध्यिलाई हुनेछ । 
(३)• यस विननयम बमोम्जम ददइएको वििागीय सजाय उपि धचत्त नबुझ्ने कमयचािीले ३५ ददन मित्र पुनिािेदन सुन्ने 

अधधकािी समि पुनिािेदन गनय सक्नेछ । 
 

                                                           
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
 ममनत २०६८।१०।०८ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट प्रथम संशोधन िइ थप गरिएको   
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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185. वििागीय सजाय ददने र पुनरािेदन सुन्ने अधधकार सुभपन सक्नेः सममनतले विननयम १८० बमोम्जमको 
सजायको आदेश ददने कुनै अधधकािीको अधधकािलाई सममनतले तोकेको अिधधसभमको लाधग कुनै अधधकािीले प्रयोग 
गनय पाउने गिी सुभपन सक्नेछ ि त्यसिी सुम्भपएको अधधकाि प्रयोग गिी सजायको आदेश ददने अधधकािीले ददएको 
विननयम १८० को खण्ड (ख) बमोम्जमको सजाय बाहेक अन्य सजायको आदेश उपि पुनिािेदन सुन्ने अधधकािी पनन 
त्यसिी अधधकाि दददंा तोककने छ ।  

186. तनलभबन गननः (१) कुनै कमयचािीको सभबन्धमा विननयम १८३ मा लेझखएको कुनै अमियोगको जााँचबुझ गनुय पिेमा 
जााँचबुझ समाप्त नहुन्जेलसभम उक्त कमयचािीलाई सजायको आदेश ददन पाउने अधधकािीले ननलभबन गनय सक्नेछ । 

ति देहायको अिस्था निई साधािणतया ननलभबन गरिने छैनः–   

(क) ननलभबन नगिी ओहदाको काम गनय दददंा झुटृा सबुत प्रमाण संकलन गनय सक्ने िा आफ्नो विरद्धको सबुत प्रमाण 
गायब गनय सक्ने सभिािना देझखएमा, िा 

(ख) ननलभबन नगिी ओहदाको काम गनय दददंा सममनतको हानी नोक्सानी हुने सभिािना देझखएमा । 
(२) कमयचािीलाई सेिाबाट हटाउने िा बिखास्त गनन अमियोगको सूचना ददनुको साथै ननजलाई सजायको आदेश ददन पाउने 

अधधकािीले ननलभबन समेत गनय सक्नेछ । 

(३) उपविननयम (१) बमोम्जम कुनै कमयचािीलाई ननलभबन गदाय साधािणतया दईु मदहना िन्दा बढी गनुय हुाँदैन । सो अिधध 
मित्रै कमयचािी उपिको कािबाही ककनािा लगाउनु पननछ । कुनै असाधािण अिस्था पिी उक्त अिधधमित्र काििाही 
ककनािा लगाउन नसककने ि ै ननलभबनको अिधध बढाउनु पिेमा सममनतले एक मदहनासभम ननलभबनको अिधध 
बढाउन सक्नेछ । 

(४) नैनतक पतन देझखने फौजदािी अमियोगमा धगिफ्ताि िई थुननएको कमयचािी त्यसिी थुननएको अिधधिि स्ितः ननलभबन 
िएको मानननेछ । 

(५) •सिकाििादी फौजदािी मदु्दाको अमियोग लाधग कुनै कमयचािी थुनामा िहेकोमा सो थुनामा िहेको अिधधििी त्यस्तो 
कमयचािी स्ितः ननलभबन हुनेछ । 

(६) •उपदफा (२) बमोम्जम ननलभबनमा िहेकोमा अमियोग ठहि िएमा त्यस्तो कमयचािीले सेिाबाट स्ितः अिकाश पाउने छ। 
187. तनलभबनको समाम्प्िः कुनै कमयचािी आफ्नो पदमा पुनः स्थावपत िएमा िा विननयम १८६ को उपविननयम (३) 

बमोम्जमको अिधध पूिा िएमा िा सेिाबाट हटाइएमा िा बिखास्त गरिएमा ननजको ननलभबन समाप्त हुनेछ । 
188. सफाई पेश गनन मौका ददनु पननः (१) वििागीय सजाय ददन पाउने अधधकािीले कुनै कमयचािीलाई सजाय ददने 

आदेश ददनु िन्दा अनघ कािबाही गनय लाधगएको कािणको उललेख गिी सो कमयचािीलाई उधचत भयाद ददई आफ्नो 
सफाई पेश गनन मौका ददनु पननछ । यसिी मौका दददंा ननज माधथ लगाइएको आिोप स्पष्ट रपले ककदटएको ि प्रत्येक 
आिोप कुन–कुन कुिा ि कािणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पननछ । त्यस्तोमा सभबम्न्धत कमयचािीले पनन 
भयादमित्र आफ्नो सफाई पेश गनुय पननछ ि यसिी पेश हुन आएको सफाईलाई सभबम्न्धत अधधकािीले गभिीितापूियक 
मनन गनुय पननछ । 

(२)  वििागीय सजायको आदेश ददन पाउने अधधकािीले आिश्यक ठानेमा कमयचािी उपि लागेको आिोपका सभबन्धमा 
स्ियम ्िा कुनै अन्य अधधकृतद्िािा जााँचबुझ गिाउन सक्नेछ । जााँचबुझ गनन अधधकृतलाई देहायको तरिका अपनाई 
जााँचबझुको कािबाही चलाउने अधधकाि हुनेछः–  

(क) बयान गिाउने, मलखत प्रमाणहर दाझखल गिाउने ि सािीको नाममा भयाद जािी गनन आदद विषयमा अदालतलाई िए 
सिहको अधधकाि प्रयोग गनय सक्ने, 

                                                           
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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(ख) अमियोग लागेको कमयचािीको िोहििमा सबुत प्रमाण बुझ्ने, 

(ग) अमियोग लागेको कमयचािीलाई सािीसाँग म्जिह गनय ि अमियोग विरद्ध सबुत प्रमाण दाझखला गनन मौका ददने । 
(३)  उपविननयम (२) बमोम्जमको जााँचबुझको काम सककएपनछ सजायको आदेश ददन पाउने अधधकािी समि जााँचबुझ 

अधधकृतले प्रनतिेदन पेश गनुय पननछ । ननजले त्यस्तो प्रनतिेदनमा सजाय सभबन्धी कािण सदहतको आफ्नो ठहिको 
साथै जो िएको सबुत प्रमाण पनन दाझखल गनुय पननछ । 

(४)  कुनै कमयचािीलाई ननलभबन गनुय पिेमा सजायको आदेश ददन पाउने अधधकािीले ननलभबन–पत्र ि उपविननयम (१) 
बमोम्जम सफाई पेश गनय लेझखएको पत्र सभबम्न्धत कमयचािीलाई बुझाउनु पननछ । 

(५) सजायको आदेश ददन पाउने अधधकािीले कुनै कमयचािीसाँग सफाई माग गनुय िन्दा अगािै स्ियं िा कुनै अन्य 
अधधकृतद्िािा उपविननयम (२) बमोम्जम जााँचबुझ गिाई ननजको ठहि सदहतको प्रनतिेदन मलन सक्नेछ । 

189. जााँचबुझ गराउनु नपननः देहायको अिस्थामा सजायको आदेश ददन पाउने अधधकािीले देहायको वििागीय सजाय 
गनन सभबन्धमा जााँचबुझ गिाई िहनु पनन छैनः– 

(क) विननयम १८० को खण्ड (क) बमोम्जमको सामान्य सजाय गनुय पिेमा, 
(ख) िागी पत्ता नलागेको िा अर कुनै कािणले सभपकय  स्थावपत गनय असभिि िएको कमयचािीलाई वििागीय सजाय गनुय 

पिेमा, 
(ग) नैनतक पतन देझखने फौजदािी अमियोगमा अदालतबाट अपिाधी प्रमाझणत िएको आधािमा कुनै कमयचािीलाई 

वििागीय सजाय ददनु पिेमा । 
190. विशषे सजायको आदेश ददनु िन्दा पदहले सजाय प्रस्िाि गनुम पननः विशेष सजायको आदेश ददनु िन्दा 

पदहले वििागीय सजायको आदेश ददन पाउने अधधकािीले विननयम १८८ बमोम्जम सफाई पेश गनय ददइएको भयादमित्र 
सफाई पेश नगिेमा िा पेश हुन आएको सफाई सन्तोषजनक निएमा त्यस्तो कमयचािीलाई ददन लाधगएको प्रस्तावित 
सजाय ककन नददनु िनी त्यस सभबन्धमा उधचत भयाद ददई स्पष्टीकिण माग्नु पननछ । 

191. सफाई सन्िोषजनक नहुनाको कारण खुलाउनु पननः सजायको आदेश ददन पाउने अधधकािीले कुनै कमयचािीसाँग 
विननयम १९० बमोम्जम स्पष्टीकिण माग गदाय त्यस अनघ विननयम १८८ को उपविननयम (१) बमोम्जम पेश हुन 
आएको सफाई सन्तोषजनक निएमा त्यसको कािण पनन खुलाउनु पननछ । त्यस्तो कमयचािीको सभबन्धमा विननयम 
१८८ को उपविननयम (२) बमोम्जम जााँचबुझ गिाइएको िए सोको ननतजा समेत उललेख गिी प्रस्तावित सजायको 
औधचत्य पनन उक्त स्पष्टीकिणमा खुलाउनु   पननछ । 

192. विशषे सजाय उपर पुनरािेदनको व्यिस्थाः (१)  विननयम १८० को खण्ड (ख) बमोम्जम कुनै कमयचािीलाई 
िएको विशेष सजाय उपिको पुनिािेदनको लाधग सममनत समि ननिेदन ददनु पननछ । 

(२)   सममनतले गिेको ननणयय अम्न्तम हुनेछ । 
(३)  कुनै कमयचािीको सभबन्धमा यस विननयम बमोम्जम पुनिािेदनको अम्न्तम ककनािा लागेपनछ त्यसको परिणाम स्िरप 

ननजको सेिा पुनः स्थावपत हुने िएमा सो ननणययको सूचना पाएको ममनतले तीन मदहनामित्र ननज उपम्स्थत हुन 
नआएमा ननजको नोकिी थामी ददन कि लाग्ने छैन । 

(४)  पुनिािेदकले चाहेमा आफै िा िारिसद्िािा तारिखमा बस्न ि कानून व्यिसायीद्िािा बहस पैिबी गिाउन सक्नेछ । 
193. सजायको आदेश र नक्कल सभबन्धी कायमविधधः (१) कमयचािी उपि कुनै वििागीय सजायको ननणयय गदाय 

सजायको आदेश ददन पाउने अधधकािीले सभबम्न्धत कमयचािीलाई सफाई िा स्पष्टीकिण पेश गनय पयायप्त मौका 
प्रदान िए, निएको समेत विचाि गिी ननज कमयचािीबाट पेश िएको सफाई, स्पष्टीकिण तथा उपलब्ध सभपूणय सबुत 
प्रमाणको समूधचत मूलयाङ्कन गिी स्पष्ट कािण खुलाई ननणयय गनुय पननछ । यसिी सजायको आदेश ददन पाउने 
अधधकािीले सजायको आदेशको सभबन्धमा आफ्नो स्पष्ट िाय साथ अनुसूची– २१ बमोम्जम ननणयय गनुय पननछ । 
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(२)  यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन कुनै कमयचािीलाई एउटा सजाय प्रस्तावित गिी सफाई, 

स्पष्टीकिण माग गिेि पनछ अको सजाय ददने गिी ननणयय गनुय हुाँदैन । 

ति कुनै कािण पिी घटी िा बढी सजाय गनुय पनन अिस्था पिेमा विननयम १८८ को काययविधध पुनः पूिा गनुय पननछ । 
(३)  कुनै पनन कमयचािीको सभबन्धमा उपविननयम (१) बमोम्जम िएको वििागीय सजायको आदेशको एकप्रनत नक्कल 

सजायको आदेश ददन पाउने अधधकािीले सभबम्न्धत कमयचािीलाई बबना दस्तुि ददनु पननछ । 
194. परामशम सममतिको गठनः कुनै कमयचािी उपि विननयम १८० को खण्ड (ख) बमोम्जमको सजायको आदेश ददनु 

अनघ सजाय ददन पाउने अधधकािीले चाहेमा ननजलाई पिामशय ददन अध्यिले पिामशय सममनत गठन गनय सक्नेछ । 

195. पुनरािेदनको कायमविधधः कुनै कमयचािीले आफूलाई ददएको सजाय विरद्ध पुनिािेदन ददनु पिेमा देहाय बमोम्जमको 
काययविधध अपनाउनु पननछः– 

(क) पुनिािदेन गनन कमयचािीले आफ्नै नामबाट पुनिािेदन ददनु पननछ ि त्यस्तो पुनिािेदन उधचत ि आदिसूचक िाषामा 
लेझखएको हुनु पननछ । 

(ख) पुनिािेदन गनन कमयचािीले पुनिािेदनको साथमा आफ्नो सफाईको ननममत्त जो िएको सबुत प्रमाण संलग्न िाखु्नका 
साथै जुन आदेशको विरद्ध पुनिािेदन गरिएको हो सो आदेशको नक्कल समेत संलग्न गनुय पननछ । 

(ग) पुनिािेदन दददंा पुनिािेदन सुन्ने अधधकािीलाई सभबोधन गिी ननजको कायायलयमा पुनिािेदन दताय गिाउनु पननछ । 
(घ) सजायको आदेश पाएको ममनतले पैंतीस ददनमित्र पुनिािेदन ददनु पननछ । ति पुनिािेदनको भयाद नघाई पुनिािेदन 

गनन व्यम्क्तले पयायप्त कािण देखाई ननिेदन ददएमा पुनिािेदन सुन्ने अधधकािीले मनामसि ठहियायएमा छ 
मदहनासभममा पिेको पुनिािेदनलाई दताय गनय सक्नेछ । 

196. पुनरािेदन माधथ विचार िथा तनणमयः (१) कुनै कमयचािीले आफू उपिको सजायको आदेश विरद्ध ददएको 
पुनिािदेन विननयम १९५ बमोम्जमको िीत पुगेको निएमा पुनिािेदन सुन्ने अधधकािीले त्यस्तो पुनिािेदन मलन 
अस्िीकाि गनय सक्नेछ । 

(२)  उपविननयम (१) बमोम्जम अस्िीकाि गरिएकोमा बाहेक दताय गरिएका अर सबै पुनिािेदनहरमा पुनिािेदन सुन्ने 
अधधकािीले देहायका कुिाहरको विचाि गनुय पननछः– 

(क) सजायको आदेशमा आधाि मलइएका कुिाहरको यथाथयता प्रमाझणत िईसकेको छ िा छैन, 

(ख) प्रमाझणत िईसकेका कुिाहर सजाय गनयको ननममत्त पयायप्त छन ्िा छैनन,् 

(ग) सजाय गिेको ठीक, पयायप्त, अपयायप्त िा बढी के छ ? 

(३)  उपविननयम (२) बमोम्जम विचाि गरिसकेपनछ पुनिािेदन सुन्ने अधधकािीले पुनिािेदकलाई ददएको सजाय सदि िा 
बदि गनन िा त्यस्तो सजायलाई घटाउने गिी अम्न्तम आदेश ददन सक्नेछ । 

197. तनणमयमा असर नपननः कुनै कमयचािीको सभबन्धमा यी विननयमहर बमोम्जम अधधकाि प्राप्त अधधकािीले गिेको 
काििाहीमा ताम्त्िक असि नपनन सानोनतनो त्रुटीबाट ननणययमा असि पनन छैन । 

198. सेिामा पुनः कायम िएपतछ पूरा िलब ित्ता पाउनेः कुनै कमयचािीलाई सेिाबाट हटाउन िा बिखास्त गनन 
आदेश सममनत िा अदालतबाट िद्द िई ननज सेिामा पुनः कायम िएमा सेिाबाट हटाइएको िा बिखास्त गरिएको 
ममनतदेझख पुनः कायम िएको ममनतसभमको तलब, ित्ता, चाडपिय खचय ि तलब िदृ्धध पाउने िए तलब बदृ्धध समेत 
ननजले  पाउनेछ । 
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पररच्छेद–१३ 

विविध 

199. म्जभमेिारी सुभपन सक्नेः अध्यिले सममनतको िावषयक काययक्रम अनुसाि गनुय पनन कुनै कायय गनयको लाधग कुनै 
कमयचािीलाई ननम्श्चत समयािधध तोकी सो कायय गनन म्जभमेिािी सुभपन सक्नेछ ।  

200. सेिाबाट हटाइएका कममचारीले सफाई पाएमा पदस्थापना गननः (१) सेिाबाट हटाइएका कुनै कमयचािीले 
अदालतको ननणययबाट सफाई पाएमा सो ननणययको सूचना पाएको तीन मदहनामित्र कायायलयमा हाम्जि हुन जानु पननछ 
। 

(२)  उपविननयम (१) मा उललेझखत भयादमित्र हाम्जि हुन नजाने कमयचािीलाई पदस्थापना गरिने छैन । 
201. सममति सेिा पुरस्कारः (१) सममनतको प्रनतष्ठा ि मयायदा अमििदृ्धध हुने काम गिेका कमयचािीलाई सममनतको 

िावषयकोत्सिको उपलक्ष्यमा उपविननयम (२) बमोम्जमको सममनतको मसफारिसमा प्रत्येक िषय एक जना कमयचािीलाई 
सिोत्कृष्ट ि एक जना कमयचािीलाई उत्कृष्ट कमयचािीको रूपमा छनौट गिी सममनतले प्रशंसापत्र सदहत क्रमशः र 
५०,०००।– ि र. २५,०००।– को सममनत सेिा पुिस्काि ददनेछ ।  

(२)  उपविननयम (१) बमोम्जमको पुिस्काि मसफारिस गनय देहाय बमोम्जमको एक पुिस्काि मसफारिस सममनत िहनेछः 
(क)  अध्यि       — अध्यि 

(ख)  काययकािी ननदनशक       — सदस्य 

(ग)  प्रमुख, विकास तथा व्यिस्थापन महाशाखा  — सदस्य – सधचि 

(३)  उपविननयम (१) बमोम्जमको पुिस्काि प्रदान गनयको लाधग मसफारिस सममनतले देहायको आधािमा कमयचािीको छनौट 
गिी मसफारिस गननछः– 

(क)  सभबम्न्धत महाशाखा िा शाखाको मसफारिस, 

(ख) अधधकृत स्तिको कमयचािीको हकमा चाि िषयको ि सहायक स्तिको कमयचािीको हकमा तीन िषयको काययसभपादन 
मूलयाङ्कन, 

(ग)  काययिमता, काययकुशलता ि काययदिता, 
(घ)  लगनशीलता, कतयव्य ननष्ठता ि व्यिसानयक दिता, ि 

(ङ)  मसफारिस सममनतले उपयुक्त ठानेका अन्य आधािहरू । 
(४)  यस विननयम बमोम्जम एक पटक पुिस्काि प्रदान गनय मसफारिस गरिएको कमयचािीलाई पुिस्काि प्राप्त गिेको ममनतले 

कभतीमा तीन िषयसभम पुनः त्यस्तो पुिस्काि प्रदान गरिने छैन । 
(५)  उपविननयम (२) बमोम्जमको सममनतको सधचिालयको कायय विकास तथा व्यिस्थापन महाशाखाले गननछ ।  

202. बरबुझारथ गनुम पननः (१) कमयचािीले आफूले बुझाउनु पनन नगदी, म्जन्सी िा कागजपत्र जे जनत आफ्नो म्जभमामा 
छ सो सबै सममनतबाट अन्यथा तोककएकोमा बाहेक पन्र ददनमित्र सभबम्न्धत कमयचािीलाई बुझाई ददनु पननछ ि बुझ्नु 
पनन कमयचािीले पनन सोही भयादमित्र बुझ्नु पननछ । 

(२)  कुनै पनन कमयचािीले बिबुझािथको ननममत्त आफ्ना िाइ, छोिा िा पत्यािका माननस िारिस खडा गिी बुझ्ने िा बुझाउने 
व्यिस्था गनय सक्नेछ । 

203. नतिजामूलक कायमिामलका बनाउनु पननः (१) अध्यिले तोकेको कमयचािीले प्रत्येक पदको लाधग तोककएको काम, 

कतयव्य तथा म्जभमेिािीका आधािमा आफू मातहतका सबै कमयचािीहरको कायय वििाजन स्पष्ट खुलने गिी िावषयक 
काययतामलका बनाई िाखु्न पननछ । 

(२)  उपविननयम (१) बमोम्जम काययतामलका बनाउाँ दा सभबम्न्धत कमयचािीको कायय सभपादनलाई ननतजामूलक तुलयाउने 
दृम्ष्टकोण िाखी कामको विस्ततृ विििण, परिमाण लगायत समय अिधध समेत यथासभिि खुलाउनु पननछ । 



58 
 

204. कायम सभपादन मूलयाङ्कन फाराम गोप्य राखु्न पननः कमयचािीको कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािाम विकास 
तथा व्यिस्थापन महाशाखाको प्रमुखबाट तोककएको कमयचािीले गोप्य गिी िाख्नछे ि आिश्यक पिेको बखतमा पदपूनतय 
सममनतको सधचिालयलाई समेत उपलब्ध गिाउनेछ । 

205. अिकाश पत्रः कमयचािीलाई अिकाश पत्र ददने अधधकाि अम्खतयाििालालाई हुनेछ । 
206. थप शकै्षिक योग्यिाको प्रमाणपत्र पेश गनुम पननः (१) सेिामा िहाल िहेका कमयचािीले सेिा प्रिेश गदाय पेश 

गिेका शैक्षिक योग्यता बाहेक अन्य कुनै शैक्षिक योग्यता प्राप्त गिेको िए आफ्नो शैक्षिक योग्यताको सभपूणय 
विििण सभबम्न्धत कायायलय िा शाखा माफय त विकास तथा व्यिस्थापन महाशाखामा असाि मसान्तमित्रमा पेश गिी 
सक्नु पननछ । 

(२)  उपविननयम (१) बमोम्जम पेश निएको शैक्षिक योग्यता बढुिाको लाधग मान्य हुने छैन ।  

(३)  यस विननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन यो विननयमािली प्रािभि हुनु अनघ नै पेश गनुय पनन 
प्रमाणपत्रको हकमा यो विननयमािली प्रािभि िएको ममनतले तीन मदहनामित्र पेश गनुय पननछ । 

207. इलाका छोड्ने सभबन्धी व्यिस्थाः काजमा खदटएको िा बबदामा िहेको अिस्थामा बाहेक कुनै पनन कमयचािीले 
बबदा ददने अधधकािीको अनुमनत बेगि आफ्नो कायायलय िहेको इलाका छोडी अन्यत्र जानु हुाँदैन । 

ति अपिझट पिी कायायलय छोडी जानु पनन िएमा कमयचािीले त्यसको कािण खोली ननिेदन ददई बबदा स्िीकृत गनन 
कमयचािीको अनुमनत मलई िा अनुमनत मलन नभ्याएमा जानु पनन कािण समेत खोली मलझखत िा मौझखक प्रनतिेदन 
कायायलयमा ददई देशमित्र िा बादहि जान हुन्छ । त्यसिी जााँदा कायायलयको काममा बाधा नपनन ि सममनतको सभपवत्तको 
दहनाममना नहुने प्रबन्ध ममलाई जानु पननछ । 
208. उधचि र न्यायसंगि कारबाहीः कुनै कमयचािीले यो विननयमािली लागू हुनु अनघ पाइिहेको सहुमलयत िा 

सुविधाको सभबन्धमा यस विननयमािली बमोम्जम प्रदान गरिएको सहुमलयत िा सुविधाबाट मकाय पिेको िनी पेश 
गिेको ननिेदनको आधािमा सममनतले उधचत ि न्यायसंगत तरिकाबाट कािबाही गनय सक्नेछ ।   

209. कममचारीहरको वपरमकाम, गनुासो र सुनुिाईको व्यिस्थाः कमयचािीले यस विननयमािली बमोम्जम अन्यत्र उजिूी 
िा पुनिािेदन गनय पाउने व्यिस्था िएकोमा बाहेक यस विननयमािली बमोम्जम प्रदान गरिएका सेिा, शतय, सुविधा ि 
कमयचािीसाँग सिोकाि िाख्न ेकुनै पनन विषयमा आफूलाई मकाय पिेको छ िन्ने लागेमा िा सो सभबन्धमा सभबम्न्धत 
ननकायलाई जानकािी गिाउाँ दा पनन कािबाही निएमा ननजले आफूलाई पिेको पीिमकाय तथा गुनासो सममनत समि 
िाख्न सक्नेछ । 

209क. •लोक सेिा आयोगको पिामशय मलनुपननः सममनतले कमयचािी सेिा शतय सभबन्धी विषयमा समय समयमा लोक सेिा 
आयोगको थप पिामशय मलन सक्नेछ । 

210. कममचारीको नैतिक दातयत्िः कमयचािीले आफ्नो कतयव्य पालना गदाय देहायका नैनतक दानयत्िलाई ध्यान ददनु 
पननछः– 

(क) सेिाग्राहीहर प्रनत समान ककमसमको व्यिहाि गनन, 
(ख) िाष्ि ि जनताको िहृत्ति दहतलाई प्राथममकता ददने, 

(ग) िस्तु तथा सेिाको वितिणको मापदण्ड ि काययविधधको पािदमशयता कायम िाख्न,े 

(घ) साियजननक सभपवत्तको संििण गनन, 
(ङ) साधन ि स्रोतको ममतव्यनयतापूियक परिचालन गनन, 
(च) काययसभपादन प्रकृयालाई सिलीकिण गनन, 

                                                           
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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(छ) न्यूनतम समयमा कायय म्जभमेिािी सभपादन गनय प्रयत्नित िहने, 

(ज) आधाििूत मानिीय मूलय ि मान्यता प्रनत सभमान गनन, 
(झ) सबै समुदाय ि िेत्र प्रनत समान दृम्ष्टकोण िाखी समान व्यिहाि ि सभमान गनन । 
211. अधधकार प्रत्यायोजनः (१) सममनतले यस विननयमािली बमोम्जम आफूलाई प्राप्त अधधकाि मध्ये आिश्यकतानुसाि 

केही अधधकाि अध्यिले प्रयोग गनय पाउने गिी प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

(२)  यस विननयमािली बमोम्जम अध्यिले आफूलाई प्राप्त अधधकािमध्ये केही अधधकाि आफ्नो मातहतका अधधकृत 
कमयचािीले तोककएको अिधधसभमको लाधग प्रयोग गनय पाउने गिी प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

(३)  उपविननयम (१) ि (२) मा जुनसुकै कुिा लेझखएको िए तापनन वििागीय सजाय गनन अधधकाि प्रत्यायोजन गनय सककने 
छैन । 

212. अनुसूचीमा हेरफेर िथा थपघट गनम सक्नेः सममनतले आिश्यकतानुसाि अनुसूचीमा हेिफेि तथा थपघट गनय 
सक्नेछ ।  

ति अनुसूची– १, २, ३ ि ४ मा हेिफेि तथा थपघट गदाय अथय मन्त्रालयको स्िीकृनत मलनु पननछ ।  

212क. •सािमजतनक गनुमपननः सममनतले बीमा सममनत कमयचािी सेिा शतय विननयमािली साियजननक गननछ। 
213. खारेजी र बचाउः (१) बीमा सममनत कमयचािी सेिा शतय तथा सुविधा सभबन्धी विननयमािली, २०५४ खािेज गरिएको 

छ । 
(२)  बीमा सममनत कमयचािी सेिा शतय तथा सुविधा सभबन्धी विननयमािली, २०५४ बमोम्जम गरिएका काम कािबाहीहर यस ै

विननयमािली बमोम्जम िए गिेका माननने छन ्।  

  
  

                                                           
• ममनत २०७५।०१।३१ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट सातौ संशोधन िइ थप गरिएको 
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अनुसूची – १ 

(वितनयम ५ को उपवितनयम (२) संग सभबम्न्धि) 
 

समूह वििाजन 

१. प्रशासन समूह  

२. कानून समूह  
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अनुसूची – २ 

(वितनयम ६ को उपवितनयम (२) संग सभबम्न्धि) 
शे्रणी वििाजन 

 

१. अधधकृत स्तिमा देहायका शे्रणी िहने छनः् 
 (क)  विमशष्ट 

 (ख)  अधधकृत प्रथम 

 (ग)  अधधकृत द्वितीय 

 (घ)  अधधकृत ततृीय 

२. सहायक स्तिमा देहायका शे्रणी िहने छन ्

 (क)  सहायक प्रथम  

३.    शे्रणी विदहन पदमा यस विननयमािलीमा उललेख िए बमोम्जमका स्तिहर िहने छन ्।  
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अनुसूची – ३ 

(वितनयम ७ को उपवितनयम (२) संग सभबम्न्धि) 
सेिाका पदहर 

 

सेिाको विमिन्न शे्रणीमा देहायका पदहर िहने छनः् 
       शे्रणी      पदनाम 

(१) विमशष्ट                                   काययकािी ननदनशक                                        

(२)  अधधकृत प्रथम     ननदनशक  

(३) अधधकृत द्वितीय      उप–ननदनशक 

(४) अधधकृत ततृीय      सहायक ननदनशक 

(५) सहायक प्रथम     सहायक प्रथम  

(६) शे्रणी विदहन                   (क) सिािी चालक,  

                                               (ख) कायायलय सहयोगी, सफाई कमयचािी ि सममनतले 

                                                        शे्रणीविदहन कमयचािी िनी तोकेको अन्य पद । 
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अनुसूची – ४ 

(वितनयम ८ को उपवितनयम (१) संग सभबम्न्धि) 
संगठन, संरचना र दरिन्दी 

क) संगठन संिचना 
संगठनात्मक संिचना, २०६८  

  

कानून सभबन्धी कायम (सहायक तनदनशक) (का – १) 
संस्थागि सुधार सभबन्धी कायम (सहायक तनदनशक) (का – १)  

(सहायक प्रथम –१) 

 
 

उजुरी िथा परामशम सभबन्धी कायम (सहायक तनदनशक) (का – १) 
तनयमन सभबन्धी कायम (सहायक तनदनशक) (का – १) 

(सहायक प्रथम –१) 
 

अनुसन्धान सभबन्धी कायम (प्र.) (सहायक तनदनशक –१) 
पुनबीमा िथा लघुबीमा सभबन्धी कायम (प्र.) (सहायक तनदनशक –१) 

 (सहायक प्रथम –१) 
 

वित्त विश्लेषण सभबन्धी कायम (मस.ए.) (प्र.) (उप –तनदनशक –१)  

लेखा सभबन्धी कायम (मस.ए.) (प्र.) (उप –तनदनशक –१)  

(सहायक प्रथम –१) 
 

गैरस्थलगि तनरीिण िथा लगानी सभबन्धी कायम (प्र.) (सहायक तनदनशक –१) 
स्थलगि तनरीिण सभबन्धी कायम (प्र.) (सहायक तनदनशक –१) 

(सहायक प्रथम –१) 

 

आन्िररक व्यिस्थापन सभबन्धी कायम (प्र.) (सहायक तनदनशक –१) 
मानि ससंाधन सभबन्धी कायम (प्र.) (सहायक तनदनशक –१) 

(सहायक प्रथम –१) 
हलुका सिारी चालक – ६ वपयन– ११ 

अन्िराम्ःष्टय सभबन्ध सभबन्धी कायम (प्र.) (सहायक तनदनशक –१) 
िामलम सभबन्धी कायम (प्र.) (सहायक तनदनशक –१) 

 (सहायक प्रथम –१) 

 

प्रचार प्रसार िथा ि्यांक िथा सूचना सभबन्धी कायम (प्र.) (सहायक 
तनदनशक –१) 

 (सहायक प्रथम –१) 
 

इजाजिपत्र सभबन्धी कायम (प्र.) (सहायक तनदनशक –१) 
बीमालेख िथा बीमांकी सभबन्धी कायम (प्र.) (सहायक तनदनशक –१) 

 (सहायक प्रथम –१) 

 

उप तनदनशक 

कानून शाखा 
उप तनदनशक 

अनुसन्धान 
शाखा 

उप तनदनशक 

व्य. सूचना 
प्रणाली शाखा 

उप तनदनशक 

विकास शाखा 
उप तनदनशक 

ननयमन  

शाखा 
 

 

उप तनदनशक 

वित्त विश्लेषण 
शाखा 

उप तनदनशक 

ननिीिणा शाखा 
उप तनदनशक 

काययलय 
व्यिस्थापन 

शाखा 

उप तनदनशक 

बीमालेख तथा 
सुशासन शाखा 

अदयि 

तनदनशक 

कानून तथा ननयमन महाशाखा 
 
 
 

 

तनदनशक 

सुपरिबेिण तथा अनुसन्धान महाशाखा 
 

 

सहायक तनदनशक (अध्यिको ननजी सधचिालय शाखा) 
सहायक तनदनशक –  १ 

 
सहायक प्रथम – १   

तनदनशक 

बबकास तथा ब्यिस्थापन महाशाखा 
 

कायमकारी तनदनशक   
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ख) दरबन्दी 

पदनाम                      दरबन्दी 
काययकािी ननदनशक                 १ 

ननदनशक                        ३ 

उप ननदनशक                १३ 
सहायक ननदनशक                २७ 

सहायक प्रथम                १२ 

चालक                     ३ 

कायायलय सहयोगी                ११ 

जभमा                        ६८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 ममनत २०७१।०९।२९ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट चौथो संशोधन िइ थप गरिएको  
 ममनत २०६९।०५।२६ को अथयमन्त्रालयको पत्रबाट तेस्रो संशोधन िइ चाटयड एकाउन्टेण्ड लाइय उप ननदनशक कायम गरिएको 



65 
 

अनुसूची –५ 

(वितनयम ९ को उपवितनयम (२) संग सभबम्न्धि) 
कायम वििरण फारामको ढााँचा 

बीमा सममनत 

काययविििण 

                                    

कमयचािीको नामः 
शे्रणीः 
समूहः 
पदनामः 
महाशाखाः 
शाखाः 
म्जभमेिािीः 
विस्ततृ रपमा पदको काम, कतयव्य ि उत्तिदानयत्ि तथा अधधकाि 

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

आिश्यक योग्यता .............................................................................................. 

 

यस काययविििणमा उललेख िएका विििणहर यस पदले गनुय पनन काम कतयव्य ि उत्तिदानयत्ि तथा अधधकाि पूिा ि ठीक 
विििण हो । 

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

सभबम्न्धत ननकटतम माधथललो अधधकृतको दस्तखत  

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

(कायायलय प्रमुखको दस्तखत) 
                                                                  ममनतः– 

यस काययविििणमा उललेख िएका विििणहर यस पदले गनुय पनन काम कतयव्य ि उत्तिदानयत्ि तथा अधधकाि पूिा ि ठीक 
विििण हो । 
....................................................... 

सभबम्न्धत कमयचािीको दस्तखत 
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अनुसूची –६  

(वितनयम २० को उपवितनयम (१) संग सभबम्न्धि) 
न्यूनिम योग्यिा 

सेिाका देहायका पदमा लाधग न्यूनतम शैक्षिक योग्यता देहाय बमोम्जम हुनु पननछः– 

क्र.सं. पद न्यूनतम योग्यता 
(क) अधधकृत स्ति 

1.  अधधकृत प्रथम शे्रणी मान्यता प्राप्त मशिण संस्थाबाट जनप्रशासन  कानून  व्यिस्थापन  अथयशास्त्र   

त्याङ्कशास्त्र  विज्ञान  इम्न्जननयरिङ्ग सभबन्धी कुनै एक विषयमा कभतीमा 
स्नातकोत्ति तहको उपाधी प्राप्त । 

2.  अधधकृत द्वितीय शे्रणी (कानून) मान्यता प्राप्त मशिण संस्थाबाट िाझणज्य िा कभपनी कानून विषयमा कभतीमा 
स्नातकोत्ति तहको उपाधी प्राप्त । 

3.  अधधकृत द्वितीय शे्रणी  (प्रशासन) मान्यता प्राप्त मशिण संस्थाबाट स्नातकोत्ति उपाधी प्राप्त । 
4.  अधधकृत ततृीय शे्रणी (कानून) मान्यता प्राप्त मशिण संस्थाबाट कानून विषयमा कभतीमा स्नातकोत्ति तहको 

उपाधी प्राप्त । 
5.  अधधकृत ततृीय शे्रणी (प्रशासन) चाटयडय 

एकाउन्टेण्ट  

मान्यता प्राप्त ननकायबाट चाटयड एकाउन्टेन्सी िा सो सिहको उपाधी प्राप्त । 

6.  अधधकृत ततृीय शे्रणी (प्रशासन) मान्यता प्राप्त मशिण संस्थाबाट स्नातकोत्ति उपाधी प्राप्त । 
-v_

 सहायक स्ति 
1.  सहायक प्रथम मान्यता प्राप्त मशिण संस्थाबाट कुनै एक विषयमा स्नातक तहको उपाधी प्राप्त 
2.  चालक पदपूनत य सममनतको मसफारिसमा सममनतले तोके बमोम्जम 
3.  कायायलय सहयोगी पदपूनत य सममनतको मसफारिसमा सममनतले तोके बमोम्जम 

 
 
  
 
 

  

                                                           
  बीमा मसममनतको संचालक मसममनतको ममनत २०६९।०१।०४ को ननणययबाट पुन कायम िएको । 
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अनुसूची–७ 

(वितनयम २६ को उपवितनयम (२) संग सभबम्न्धि) 
बीमा सममति 

अन्ििामिाम फाराम 

विज्ञापन नः     

पदः    शे्रणीः   समूहः   

 

अन्तिायताय ममनतः      आिश्यक पद संखयाः 
 

क्र.सं. िोल न.ं उभमेदिािको नाम, थि प्राप्ताङ्क कैकफयत 

शैक्षिक 
योग्यता  
१०% 

व्यम्क्तत्ि 

१०% 

सामान्य 
ज्ञान  

३०% 

सभबम्न्धत विषयको 
ज्ञान ि अनुिि  

५०% 

कुल प्राप्ताङ्क  

(अंक ि अििमा) 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 

माधथ उललेझखत कुनै पनन उभमेदिाि मेिो पनत, पत्नी, छोिा, छोिी, दाजु, िाई, दददी, िदहनी, िाउज,ू बुहािी, काका, काकी, 
ठुलोबुबा, ठुलीआमा, साना बा, सानीआमा, िनतजा, िनतजी, िान्जा, िान्जी, मिनाजु, ज्िाई, मामा, माइजू, फुपु, फुपाज्यू, साला, 
साली ि नतनका छोिा छोिी नाता पदैन । 

                                                                                                                                                       अन्तिायताय मलनेको  

                                                                                                                                                       दस्तखत 

                                                                                                                                                                        नाम, थि  

                                                                                                                                                          ममनत  

द्रष्टव्यः  

(१) अन्तिायताय मलन लागेको पदको लाधग अन्तिायतायमा छनौट िएका उभमेदिािहर मध्ये कुनै पनन उभमेदिाि 
अन्तिायतायकतायको माधथ उललेझखत कुनै नाता पनन िएमा त्यस्तो अन्तिायताय कतायले उक्त समूहको अन्तिायतायमा िाग 
मलनु हुदैन । 

(२) अन्तिायतायमा ४० प्रनतशत िन्दा कम ि ७० प्रनतशत िन्दा बढी अंक ददनु पनन िएमा स्पष्ट कािण उललेख गनुय पननछ ।  
(३)  शैक्षिक योग्यता बापत प्रथम शे्रणी, द्वितीय शे्रणी ि ततृीय शे्रणीको लाधग क्रमशः २.५, २ ि १.५ अंक प्रदान गनुय  

पननछ ।  

 
 
 
 

                                                           
 बीमा मसममनतको संचालक मसममनतको ममनत २०६९।०१।०४ को ननणययबाट पुन कायम िएको . 
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अन्ििामिाम मलाँदा अन्ििामिामकिामले दयान ददनु पनन बुाँदाहर 

१ पदको कायम वििरण – यस अन्तगयत सियप्रथम काम तथा पदको कायय विििण हेनुय पननछ । 
२ दरखास्ि वििरण अदययन – दिखास्त विििण अध्ययन गिी उभमेदिािको शैक्षिक उपलम्ब्ध, अनुिि, अमिरची आदद 
व्यम्क्तगत विििणलाई ध्यान ददनु पननछ । 

३ (क) सेिा, समूह सभबन्धी ज्ञान – उभमेदिािको सेिा, समूह सभबन्धी कामको ज्ञान, अनुिि, सभबम्न्धत िेत्रको अध्ययन 
एिं प्रकामशत कृनत, तालीम आदद कुिाहर पदका लाधग कनत उपयोगी छन,् ननजले कुनै पदमा िही काम गरिसकेको 
िए त्यस बािे ननजको ज्ञान ि हालको पदसंग ननजले प्राप्त गिेको ज्ञानको सभबन्ध आदद कुिालाई ध्यान ददनु   
पननछ । 

(ख) राम्ष्िय िथा अन्िरामम्ष्िय विषय सभबन्धी ज्ञान – देशको सामाम्जक, आधथयक, िाजनैनतक ि अन्तिायम्ष्िय विषय 
सभबन्धी जानकािी िए निएको हेनुय पननछ । 

(ग) कामको अनुिि – यस सन्दियमा विज्ञापन गरिएको पदसंग सभबम्न्धत काममा कुन तहमा कनत िषय िही अनुिि प्राप्त 
गिेको छ ि पदको काममा विशेष योगदान एिं अनुिि िएमा सो सभबन्धी विषयमा दिता तथा विशेषज्ञता हेनुय 
पननछ । 

(घ) रची – यस सन्दियमा विज्ञापन गरिएको पदका ननम्भत आिश्यक व्यम्क्तत्ि ि िास्तविक अमिरची िए निएको हेनुय 
पननछ ।  

४ अतिररक्ि कक्रयाकलाप – सामाम्जक, पारििारिक, व्यािसानयक, खेलकुद, मनोिञ्जन, शोख आदद कक्रयाकलापमा संलग्नता 
िए निएको हेनुय पननछ । 

५ व्यम्क्ित्ि पररिण – यस परििणका लाधग तलका आधािहर मलई उभमेदिािको गुण अिगुण केलाउनु पननछ ।  

(क) संगठनात्मक व्यिहार प्रदशमन – यस अन्तगयत उभमेदिािको अमिव्यम्क्त, मनोिवृत्त, अमिरची, धचन्तन शम्क्त, बौद्धधक 
म्स्थनत, महत्िाकांिा, सहयोगी िािना आदद विषयहर संगदठत देझखएमा एक गुणी उभमेदिािको रपमा मलुयाङ्कन 
गनय सककन्छ । 

(ख) असंगठनात्मक व्यिहार प्रदशमन – यस अन्तगयत अस्पष्ट बोलने, िकिकाउने, हडबडाउने, अपरिपक्िता, असन्तुम्ष्ट, 

अस्िस्थता, असामाम्जकता व्यिहािबाट उभमेदिािलाई अिगणुी एिं असन्तुमलत व्यम्क्तत्िको रपमा मुलयाङ्कन गनय 
सककन्छ । 

 

  



69 
 

अनुसूची–८ 

(वितनयम ३१ उपवितनयम (१) संग सभबम्न्धि) 
तनरोधगिाको प्रमाणपत्र 

 

 बीमा सममनतको ............... सेिाको........................पदमा उभमेदिाि हुनु िएका श्री......................................लाई 
मैले जााँच्दा कुनै सरिा िा कडा िोग लागेको िा कुनै ककमसमको शािीरिक विकृनत िा आन्तरिक िोग िएको पाइन । 
ननजमा ..........................िोग िए तापनन ननजलाई त्यसले सो पदमा काम गनय असमथय बनाउाँ दैन । 

 

ननजको हुमलया.................................................छ । 
 

(क) सभबम्न्धत उभमेदिािको दायााँ हातको बुढी औलंाको छापः– 

(ख) सभबम्न्धत उभमेदिािको दस्तखतः– 

(ग) ममनतः– 

 

 प्रमाझणत गनन धचककत्सककोः– 

 

(क) दस्तखतः– 

(ख) नामः– 

(ग) नेपाल मेडडकल काउम्न्सल िम्जष्िेशन नं. 
(घ) ममनतः– 
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अनुसूची–९ 

(वितनयम ३२ संग सभबम्न्धि) 
शपथ ग्रहण 

 

      म ... ... ... मुलुक ि जनताप्रनत पूणय िफादाि िही सत्य ननष्ठापूियक प्रनतज्ञा गदयछु  ईश्ििको नाममा शपथ मलन्छु 
कक  ... ... ... पदको कामकाज प्रचमलत कानूनको अधीनमा िही, बीमा सममनत,  मुलुक ि जनताको सोझो धचताइ, कसैको 
डि नमानी, पिपात नगिी, पूिायग्रह िा खिाब िािना नमलई इमान्दारिताका साथ गननछु ि आपm्नो कतयव्य पालनाको 
मसलमसलामा आफूलाई जानकािीमा आएको कुिा म पदमा बहाल िहाँदा िा निहाँदा जुनसुकै अिस्थामा पनन कानूनको 
पालना गदाय बाहेक अर अिस्थामा कुनै ककमसमबाट पनन प्रकट िा सङ्केत गनन छैन । 

 

सपथ ग्रहण गनन कमयचािीको        सपथ ग्रहण गिाउने कमयचािीको 
 

दस्तखतः–                          दस्तखतः– 

नामः–                                           नामः– 

पदः–                                    पदः–  

ममनतः–                                      ममनतः–                                  
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अनुसूची– १० 

(वितनयम ३९ उपवितनयम (१) संग सभबम्न्धि) 
िैयम्क्िक वििरण फाराम (मसटरोल) 

ननदनमशकाः– 

(१) उमेि खुलेको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उललेख िएको जन्मममनत लेख्न े

(२) यस अनघ सिकािी सेिा िा नेपाल सिकािको पूणय िा अधधकांश स्िाममत्ि िएको संस्थामा िही स्थायी पदमा काम 
गिेको िए सोको विििण स्पष्टसाँग उललेख गिी तत्सभबन्धी कागजातको प्रमाझणत प्रनतमलवप पेश गनन । 

(३) शैक्षिक योग्यता ि नागरिकताको प्रमाणपत्रका प्रतमलवपहर पेश गनन । 
 

कमयचािीको नामः– 

संकेत नं. (प्रशासन शाखाले िनन) 
प्रशासन शाखाले प्रयोग गनन 
 

     

१. कमयचािीको संकेत नं.    

२. ५८ िषय उमेि पुग्ने ममनतः– 

 

कायायलय प्रमुखको –  

दस्तखतः– 

नामः– 

ममनतः– 

कायायलयको छापः– 
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फािाम नं.– ०१ 

िैयम्क्तक विििण 

बीमा सममनत                                                   

 

१. कमयचािीको पूिा नाम ि थिः– 

२. स्थायी ठेगाना 
अञ्चलः– 

म्जललाः–  

गाउाँ   नगिः–  

िडा नभबिः– 

गाउाँ   टोलः– 

ब्लक नभबिः–  

०३. अस्थायी ठेगाना 
अञ्चलः–  

म्जललाः–  

गाउाँ   नगिः–  

िडा नभबिः–  

गाउाँ   टोलः–  

ब्लक नभबिः–   

०४. घि िएको म्जललाः– 

०५. जन्मेको ममनत          

......साल.....मदहना...गते 
सन.्......मदहना.....तारिख 

०६. ५८ िषय उमेि पुग्ने ममनतः–   

०७. नागरिकताः– 

०८. धमयः– 

०९. मलङ्गः– 

१०. हुमलयाः– 

११. वििादहत िए पनत  पत्नीको नामः–  

१२.पनत   पत्नीको पेशाः– 

१३. छोिाको संखयाः– 

१४. छोिीको संखयाः– 

१५. बाबुको नामः– 

१६. बाबुको पेशाः– 

१७. बाजेको नामः–    

१८. इच्छाइएको व्यम्क्तको 
नाम,थिः– 

ठेगानाः– 

अञ्चलः– 

म्जललाः– 

गाउाँ   नगिः– 

िडा नभबि – 

गाउाँ   टोलः– 

ब्लक नभबिः– 

कमयचािीको ननजसंग सभबन्धः– 

१९. ननयुम्क्तको विििणः– 

कायायलयको नामः– 

पदः– 

शे्रणीः– 

सेिा  समूहः– 

 ननयुम्क्त ममनतः– 

......साल.....मदहना...गते 
सन.्......मदहना.....तारिख 

२०. यस अनघ सिकािी सेिामा िा नेपाल 

सिकािको पूणय िा अधधकांश स्िाममत्ि िहेको 
संस्थामा िही स्थायी पदमा काम गिेको िए सो को 
विििण 

 

कायायलयको नामः– 

 

पदः–  

 

शे्रणीः– 

ननयुम्क्त ममनतः– 

 

छोडकेो ममनतः– 

माधथ लेझखएको विििण ठीक छ । सेिाको ननममत्त अयोग्य हुने गिी मलाई कुनै सजाय िएको छैन । कुनै कुिा झुटो 
लेझखएको िा जानाजानी सााँचो कुिा दिाउने लुकाउने उद्देश्यले लेझखएको ठहिे कानून बमोम्जम सजाय स्िीकाि गननछु । 
 

कमयचािीको तस्िीि (दिुै कान 
देझखने तस्िीि टास्ने) 
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कमयचािीको  दस्तखत        

प्रमाझणत गनन कायायलय प्रमुखको,– 

                                                                     दस्तखतः–  

                                    नामः–  

     (बुढी औलंाको छाप)                                                             ममनतः– 

 
  

 

      दायााँ  बााँया 
           कायायलयको छाप 

फािाम नं. ०२ 

सेिाको विििण 

कममचारीको पूरा नाम र थर                                                                              संकेि नं. 
क्रम 
संखया 
 
 
 

०१
 

समूह 

 
 
 
 
 

०२ 

पदको 
नाम 

 
 
 
 

०३ 

शे्रणी 
 
 
 
 
 

०४ 

कायायलयको 
नाम 

 
 
 
 

०५ 

नयााँ 
ननयुम्क्त िा 
बढुिा 
 
 
 

०६ 

िहाल 
ममनत  

 
 
 
 

०७ 

ननणयय 
ममनत 

  
 
 
 

०८ 

तलब 

  
 
 
 
 

०९ 

ित्ता  
 
 
 
 
 

१० 

ककताब दताय 
पाना न ं
प्रशासन 
शाखाले िनन 
 
 

११ 

कैकफयत 

 
 
 
 
 
 

१२ 
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फािाम नं. ०३ 

शैक्षिक योग्यता, तालीम, सेममनाि सभमेलन 

कममचारीको पूरा नाम र थर                                                                              संकेि नं.  

 

क्रम 
संखया 
 
 
  

शैक्षिक 
योग्यता 
 
 

अध्ययनको 
विषय 

अध्ययन अिधध 

 
 
 
 

शे्रणी 
 

मशिण संस्था  तालीम, 

सेममनाि िा 
सभमेलनको 
विििण 

कैकफयत 

०१ ०२ ०३ देझख  

०४ 

सभम  

०५ 

 

०६ 
नाम 

०७ 

ठेगाना 
०८ 

 

०९ 

 

१० 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 
 
 
 
 

फािाम नं. ०४ 

िाष्िप्रमुखबाट प्राप्त  वििूषण पदक, 

प्रशंसापत्र 

कममचारीको पूरा नाम र थर                                                                              संकेि नं.  

 

क्रम संखया 
 
 

०१ 

वििूषण, पदक, प्रशंसापत्रको 
विििण  

 
 
 

०२ 

प्राप्त ममनत  

 
 
 
 

०३ 

बबिूषण, पदक, प्रशंसापत्र पाएको कािण  

 
 
 

०४ 

कैकफयत 

 
 
 
 

०५ 
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फािाम नं. ०५ 

वििागीय सजायको विििण 

कममचारीको पूरा नाम र थर                                                                              संकेि नं.  

 

क्रम 
संखया 
०१ 

सजायको प्रकाि  

 

०२ 

सजायको आदेश ममनत 

 
 

०३ 

पुनिािेदनको  कैकफयत 

ठहि  

०४ 

ममनत 

०५ 

 

०६ 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

फािाम नं.०६ 

बबदाको विििण 

कमयचािीको पूिा नाम ि थिः–         संकेत नः– 
विििण घि बबदा बबिामी बबदा प्रसूती बबदा प्रसूनत स्याहाि विदा अध्ययन बबदा असाधािण बबदा विशषे विदा 

विगत 
बषयको 
म्जभमेिािी 
सािेको 

जभमा खचय बााँकी जभमा खचय बााँकी जभमा खचय बााँकी जभमा खचय बााँकी जभमा खचय बााँकी जभमा खचय बााँकी जभमा खचय बााँकी 
                     

                     

                     

                     

                     

 

संकेत नं. 
 

कमयचािीको पूिा नाम ि थिः– 

माधथ उललेख िए बाहेक थपघट गनुय पनन िए प्रशासन शाखाले िननः– 

(१) ठेगाना परिितयनः– 

(२) इच्छाएको व्यम्क्त परिितयन िएमा सो को विििणः– 

(३) अन्य कुनै विििण थपघट िएमा सो को विििणः– 

 

सभबम्न्धत कमयचािीको–    प्रमाझणत गनन अधधकािीको– 

दस्तखतः–                                   दस्तखतः– 

नामः–                        नामः– 

ममनतः–                             ममनतः–  
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अनुसूची–११ 

(वितनयम ४९ संग सभबम्न्धि) 
सरिा सभबन्धी वििरणको ढााँचा 

कायायलयः– 

क्र.सं. शे्रणी सेिाको 
समूह 

कुल 
दिबन्दी 

पदपूनत य 
संखया 

कुल रिक्त 
पद संखया 

रिक्त पदमा सरिा ि ै
सकेको ति कमयचािी हाम्जि 
िई नसकेको संखया 

पदपूनत य 
सममनतमा माग 
पठाएको संखया 

खुद रिक्त 
संखया 

कैकफयत 

१ २
  

३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 

म्जललाः–           विििण िरिएको ममनतः– 

 

नोटः– (१) सरिा गनन अधधकाि प्राप्त अधधकािीले  आफू अन्तगयतका कायायलयको कमयचािीहरको सरिा सभबन्धी विििणको 
यो ढााँचा कायायलयमा िाखु्न पननछ । 

(२) प्रत्येक छ मदहनामा यो विििण अद्यािधधक बनाउनु पननछ । 
 

तयाि गनन अधधकृतको —    प्रमाझणत गनन अधधकृतको– 

दस्तखत           दस्तखतः– 

नामः–                         नामः–    

पदः–             पदः–    

ममनतः–                                                                 ममनतः–  
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अनुसूची–१२ 

(वितनयम ५० को उपवितनयम (१) संग सभबम्न्धि) 
सरिाको अद्यािधधक वििरण 

(व्यम्क्िगि फाइलमा रहने) 
 

(१) कमयचािीको पूिा नामः–    (६) समूहः– 

(२) कमयचािीको संकेत नः–   (७) शैक्षिक योग्यताः– 

(३) पदः–                         (८) तालीमः– 

(४) शे्रणीः–           (९) अन्य विििण केही िएः– 

(५) सेिाः– 

साविकको 
कायायलय 

सरिा  िा पदस्थापना 
िएको कायायलय 

सरिा 
िएको 
ममनत 

हाम्जिी िएको 
ममनत  

सरिाको 
कािण 

अको सरिाको लाधग 
अिधध पुग्ने ममनत 

कैकफयत 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

      

द्रष्टव्यः– यस फािाम अनुसािको विििण कायायलयको प्रमुखले ििी ििाई अद्यािधधक गिाई िाखु्न पननछ । 
तयाि गनन अधधकृतको —    प्रमाझणत गनन अधधकृतको  

दस्तखतः–      दस्तखतः– 

नामः–                                नामः– 

पदः–              पदः– 

ममनतः–                                                                  ममनतः– 
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अनुसूची – १३ 

(वितनयम ५२ को उपवितनयम (२) संग सभबम्न्धि) 
रमाना पत्र 

बीमा सममनत................................ 
पद संखयाः                                        ममनतः– 

श्री........................... 
.............................. 
............................. 

 त्यस कायायलयमा सरिा हुनु िएका................श्री..........................................लाई ननजको विििण सदहतको िमाना 
पत्र ददई त्यस कायायलयमा हाम्जि हुन पठाइएको व्यहोिाको अनुिोध गदयछु । 

१. कमयचािीको पूिा नाम, थिः– 

२. कमयचािीको संकेत नभबिः– 

३. साविक  (क) पदः– 

 (ख) शे्रणीः– 

 (ग) सेिाः– 

 (घ) समूहः– 

 (ङ) कायायलयः– 

४. सरिा िएको 
(क) ननणयय ममनतः– 

  (ख) पदः– 

  (ग) शे्रणीः– 

  (घ) सेिाः– 

  (ङ) समूहः– 

(च) कायायलयः– 

५. बिबुझािथ सभबन्धी विििणः– 

  गिेको                  नगिेको 
६. िमाना हुने ममनतः– 

७. बबदाको विििणः–        (१) िैपिी आउने ि पिय  बबदा, 
   (२) घि बबदा, 
   (३) बबिामी बबदा, 
   (४) प्रसूती बबदा, 
   (५) प्रसूती स्याहाि बबदा, 
   (६) ककरिया बबदा, 
   (७) अध्ययन बबदा, 

(८) असाधािण बबदा, 
(९) विशेष बबदा  

(१०) हालसभम मलइसकेको सुविधाको विििण 

 बोधाथयः– 
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अनुसूची–१४ 

(वितनयम ६२ को उपवितनयम (१) संग सभबम्न्धि) 
कममचारीको कायम सभपादन मूलयाङ्कन फाराम 

 

कमयचािीको कायय सभपादनको मूलयाङ्कन फािाम िनन ननदनमशका 
१. यो फािाम प्रत्येक आधथयक िषय (श्रािण १ देझख असाि मसान्तसभम काम गिेको आधािमा) िनुय पननछ । 
२. कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािामलाई तीन खण्डमा ननभन अनुसाि वििाजन गरिएको छ ःः– 

खण्ड क –   सभपाददत कामको विििण ि उपलम्ब्ध 

खण्ड ख –    सुपरििेिक ि पुनिािलोकनकतायको मूलयाङ्कन 

खण्ड ग –     पुनिािलोकन सममनतको मूलयाङ्कन 

३. खण्ड (क) मा उम्ललझखत कामको विििण अन्तगयत िहेको सभपूणय विषय, लक्ष्य ि कमयचािीले िनन िनी तोककएको 
महलमा उपलम्ब्ध समेत सभबम्न्धत कमयचािीले िनुय पननछ । यसिी कमयचािीले आपmूले गिेको काम िदाय कायय 
विििणमा उसले गनन िनी तोककएका ि िावषयक कायय योजनामा पिेका कामहरबाट िनुय पननछ । यसो गदाय कमयचािीले 
आफ्नो कायय विििण ि स्िीकृत िावषयक कायय योजनाको प्रनतमलवप समेत संलग्न गनुय पननछ । प्रत्येक िषयको ननधायरित 
समयमित्रमा आफूले गिेका सबै कामहरूलाई सकेसभम समेदटने गिी बढीमा पााँच िटा कामहरू छोटकिीमा उललेख 
गनुय पननछ । कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािाममा नाम, दस्तखत ि ममनत समेत उललेख गिी तोककएको समय 
मित्रमा दताय गिी मूलयाङ्कनका लाधग सुपिीिेिक समि पेश गनुय पछय । 

४.  सुपिीिेिकले सभबम्न्धत कमयचािीबाट िरिएको फािाम प्राप्त िए पनछ खण्ड (क) मा उम्ललझखत सुपिीिेिकले िनन ि 
दटप्पणी गनन िनी तोककएको महलमा कमयचािीद्िािा िरिएको उपलम्ब्ध समेतलाई दृम्ष्टगत गिी दटप्पणी गनुय पननछ । 
कमयचािीले ििेको कामको उपलम्ब्ध ि दटप्पणीको आधािमा सुपिीिेिकले खण्ड (ख) को “सुपिीिेिकको मूलयाङ्कन” 

को अंश िनुयपननछ । यसिी मूलयाङ्कन गदाय सुपिीििेकले कमयचािीबाट आफ्नो काययविििणमा तोककएका ि िावषयक 
कायय योजनामा पिेका कामहरको उपलव्धीको विििण प्रस्तुत गरिएको छ, छैन िन्ने कुिा हेिी सो आधािमा 
मूलयाङ्कन  गनुय पननछ । यसिी मूलयाङ्कन गिी सकेपनछ आफ्नो नाम, पद, दस्तखत ि ममनत समेत उललेख गिी 
पुनिािलोकनकताय समि पेश गनुय पननछ ।  

५. पुनिािलोकनकतायले सुपिीिेिकबाट प्राप्त हुन आएको फािामको खण्ड (क) को आधािमा  खण्ड (ख) 
“पुनिािलोकनकतायको मूलयाङ्कन” को अंश िनुय पननछ । यसिी िरिएको फािाम पनुिािलोकनकतायले आफ्नो नाम, पद, 

दस्तखत ि ममनत समेत उललेख गनुय पननछ ।  

६. पुनिािलोकन सममनतले पेश हुन आएका कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािामहरूमा सुपिीिेिक ि पुनिािलोकनकतायले 
मूलयाङ्कन गिेको समेतको आधािमा मूलयाङ्कन गिी पदपूनतय सममनतको सधचिालयमा पठाउनु पननछ ।  

७. एउटा अिधधमित्र एक िन्दा बढी सुपिीििेकको सुपरििेिणमा िही काम गिेको कमयचािीको हकमा यो फािाम िनुय 
पदाय सो अिधधको अन्तमा जो सुपिीिेिक हुन्छ उसैले पूिा अिधधको फािाम िनुय पननछ । 

८. ननधायरित समयािधध पनछ कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािाम दताय गदाय चालू आधथयक िषयमित्र दताय गिी सक्नु पननछ 
ि यसिी दताय गरिएको कायय सभपादन मूलयाङ्कन फािाममा पुनिािलोकन सममनतले एक अङ्क घटाउनेछ । 

 ९.   काययसभपादन मूलयाङ्कनकतायले कायय सभपादन मूलयाङ्कन गदाय कायय सभपादन फािाममा अङ्क ददने प्रयोजनको 
लाधग ननददयष्ट गरिएको महलमा स्पष्ट रपमा अङ्क नै लेखी मूलयाङ्कन  गनुय पननछ । 
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कममचारीको कायम सभपादन मूलयाङ्कन फारामको ढााँचा 
विििण पेश गिेको कायायलयः– 

दताय नः– 

 

ममनतः– 

 

कमयचािीको नामः        कमयचािी  सङ्केतः           

मूलयाङ्कन  अिधधः          ......साल......मदहना देझख.......साल ...... मदहना सभम 

 

१.  पदः    २. शे्रणी     ३. सेिा         ४.समूह      

 

५. कायायलयको नामः 
 

६.   हालको पदमा ननयुम्क्त ममनतः 
 

८. यस मूलयाङ्कनको अिधधमा काययित कायायलयहर (क्रमशः)........................... 
 

९.  सुपिीिेिक समि पेश गिेको ममनतः–................................ 

                        

खण्ड (क) 
सभपाददि कामको वििरण  

लक्ष्य तोककएका ि नतोककएको कामहरू कमयचािीले िनन विििण परिमाण लागत समय गुणस्ति 

(क)  

  

     

(ख) 
 

     

(ग)  

 

     

(घ)  

 

     

(ङ) 
 

     

आफ्नै पहलमा गिेका अन्य काययहर  
 

     

(क) 
 
 
 

(ख)  
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कुनै काम सभपादन हुन नसकेको िए त्यसका कारणहर सुपिीिेिकको दटप्पणी 
कामहर         कािणहर           समाधान गनय गरिएको प्रयासहर  

(क)              (क)               (क) 
(ख)              (ख)               (ख)   

(ग)               (ग)               (ग) 
(घ)               (घ)               (घ) 

(क) कािणको औधचत्य  

ठीक  

 

बेदठक 

(ख) कािणको औधचत्य  

ठीक  

 

बेदठक 

कमयचािीको दस्तखतः–                      ममनतः– 

 

सुपिीिेिकको दस्तखतः– 

ममनतः– 

 

 

द्रष्टव्यः 
 (१) लक्ष्य तोककएको कामको ननममत्त ननधायरित आधािहरू (परिमाण, लागत, समय ि गुणस्ति) सभिि िएसभम िनन प्रयास 

हुनु पननछ । 
 (२) कमयचािीले लक्ष्य नतोककएको कामहरूको उपलम्ब्ध विििण िनुय पदाय सभिि िएसभम परिमाण, लागत ि समयलाई 

औलंयाउनु पननछ ।  
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खण्ड (ख) 
सुपरीिेिक र पुनरािलोन किामको मूलयाङ्कन 

 

सुपिीिेिक समि पेश गिेको ममनतः–                                     पुनिािलोकन कताय समि पेश गिेको ममनतः– 

 

काययसभपादनको स्ति 
(काययविििणको आधािमा) 

सुपिीिेिकको मूलयाङ्कन पुनिािलोकनकतायको मूलयाङ्कन 

स्ति अनत उत्तम  उत्तम सामान्य  न्यून  अनत उत्तम उत्तम सामान्य न्यून 

अङ्क ६ ४.५ ३ १.५ ४ ३ २ १ 

(१) सभपाददत कामको समग्र परिमाण          

(२) सभपाददत कामको समग्र लागत         

(३) सभपाददत कामको समग्र समय         

(४) सभपाददत कामको समग्र गुण         

जभमा प्राप्ताङ्क (अङ्क ि अििमा)   

 पूणायङ्क २४ पूणायङ्क १६ 

९५% िन्दा बढी ि ७५% िन्दा घटी 
अङ्क दददा खुलाउनुपनन कािण  

सुपिीिेिकको नामः               पदः 
 

कमयचािी सङ्केत न ं  

 

दस्तखतः 
ममनतः 

पुनिािलोकनकतायको नामः         पदः 
 

कमयचािी सङ्केत न ं  

 

दस्तखतः 
ममनतः 

  

लागतलाई मूलयाङ्कन गनय सभिि नदेझखएमा यस बापत छुट्याइएको अङ्क बााँकी तीनिटा आधािहरूमा समानुपानतक 
दहसाबमा वितिण गनय सककनेछ । कुनै महलमा विििण नअटाए छुट्टै पानामा खुलाई प्रमाझणत गिी संलग्न गनुय पननछ । 
९५ प्रनतशतिन्दा बढी ि ७५ प्रनतशतिन्दा घटी अङ्क प्रदान गनुय पिेमा सोको स्पष्ट कािण खुलाउनु पननछ ि ७५ प्रनतशत 
िन्दा घटी अङ्क ददएकोमा सभबम्न्धत कमयचािीलाई जानकािी गिाइ ननजले प्रनतकक्रया ददएमा सो समेत िाखी पुनिािलोकन 
सममनत समि पेश गनुय पननछ । प्राप्ताङ्कमा दटपेक्स लगाएमा दटपेक्स लगाउने मलूयाङ्कनकतायलाई अम्खतयाििालाले 
वििागीय काििाही गननछ । 
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खण्ड (ग) 
पुनरािलोकन सममतिको मूलयाङ्कन 

 

कमयचािीको नामः                              पदः                  शे्रणीः  

पुनिािलोकन सममनत समि पेश गिेको ममनतः 
 

व्यम्क्िगि गुण एिं आचरण स्िर अति उत्तम उत्तम सामान्य न्यून 

अङ्क  २  १.५ १ ०.५ 

(क) अधधकृि विमशष्ट शे्रणी िथा प्रथम शे्रणीका कममचारीहरको लाधग 

(१) नीनत विश्लेषण गनन िमता      

(२) छलफल तथा िाताय गनन िमता     

(३) वििेकको प्रयोग ननणयय गनन िमता ि मूलयाङ्कन      

(४) नेततृ्ि ि संगठनात्मक िमता     

(५) पेशागत संिेदनशीलता (इमान्दािीता गोपनीयता आदद)      

पूणायङ्कः 
 

कूल प्राप्ताङ्क  (अंकमा)             (अििमा) 

    

(ख) अधधकृि द्धधिीय शे्रणीका कममचारीहरको लाधग 

(१) विषयिस्तुको ज्ञान ि सीप      

(२) वििेकको प्रयोग ननणयय गनन िमता ि मूलयाङ्कन     

(३) काययचाप बहन गनन िमता     

(४) सजृनशीलता ि अग्रसिता     

(५) स्रोत साधनको प्रिािकािी उपयोग     

पूणायङ्कः 
 

कूल प्राप्ताङ्क  (अंकमा)                 (अििमा) 

    

ग) अधधकृत ततृीय शे्रणीका कमयचािीहरको लाधग 

१) विषयिस्तुको ज्ञान ि सीप     

२) वििेकको प्रयोग, ननणयय गनन िमता ि मूलयाकंन      

३) काययचाप बहन गनन िमता     

४) सजृनशीलता ि अग्रसिता     

५) पेशागत संिेदनशीलता (गोपनीयता ि मयायददत िहन)े      

पूणाांकः 
 

कूल प्राप्तांक (अंकमा) ................(अििमा)...............  

    

घ) सहायक स्तिका कमयचािीहरको लाधग 

 

१) विषयिस्तुको ज्ञान ि सीप     

२) गोपनीयता िाख्न सक्न ेिमता      

३) ननदनशन अनुसाि काम गनय सक्ने िमता      

४) उपम्स्थनत, समय पालना ि अनुशासन      

५) इमान्दािीता ि नैनतकता     



84 
 

पूणाांकः 
कूल प्राप्तांक (अकंमाः................(अििमा) ............... 

    

ङ) शे्रणी बबदहन कमयचािीहरको लाधग 

१) विषयिस्तुको ज्ञान ि सीप      

२) ननदनशन अनुसाि काम गनय सक्ने िमता      

३) काममा रची ि उत्साह      

४) आज्ञा पालन ि अनुशासन     

५) सहजता ि शीघ्रता       

पूणाांकः 
कूल प्राप्तांक (अंकमा) ................(अििमा) ............... 

    

  
 

पुनिािलोकन सममनतका पदाधधकािीहरूको 
नामः                 पद             कमयचािी सङ्केत नभबि  दस्तखत               

१.             

२.                             

३.  

ममनतः   

द्रष्टव्यः पुनिािलोकन सममनतले ९५ प्रनतशत िन्दा बढी ि ७५ प्रनतशत  िन्दा घटी अङ्क प्रदान गनय पिेमा सोको स्पष्ट 
कािण खुलाउनु पननछ । 
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अनुसूची–१५ 

(वितनयम ९७ को उपवितनयम (१) संग सभबम्न्धि) 
बबदाको तनिेदन 

श्रीमान अध्यिज्यू,  

बीमा सममनत,  

कुपण्डले लमलतपुि । 
बबषयः बबदा पााँऊ । 

महोदय,  

 उपिोक्त सभबन्धमा ..........कािणले सममनतमा उपम्स्थत हुन असमथय िएकोले ममनत ........देझख ..........सभम घि 
 बबिामी  िैपिी तथा पिय  अन्य ................बबदा जभमा ददन अंकमा ...........अििमा ........... पाउन सबबनय अनुिोध 
गदयछु ।  

 

आज्ञाकारी  

ननिेदकः 
पदः 
महाशाखा  शाखाः 
ममनतः 
सभबम्न्धत ननकटतम माधथललो अधधकृतको मसफारिसः........... 
 

प्रशासनले िननः 
ननजले माग गिेको बबदा, बबदाको अमिलेख अनुसाि यस प्रकाि देझखएकोले सो को उताि पेश गिेको छु ।  

आज ममनत .........सभमको बबदाको विििण 

बबदाको ककमसम अनघको बााँकी हाल मागेको अब बााँकी हुने   

िैपिी तथा पिय बबदा    

घि बबदा     

बबिामी बबदा    

अन्य .............    

 

उताि गननः............ 
माग गिे बमोम्जमको बबदा मसफारिस गिी पेश गिेको छु ।  

श्रीमानको जो आज्ञा । 
मसफारिस गननः.......................... 

स्िीकृत गनन 
...................... 
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अनुसूची–१६ 

(वितनयम १०२ को उपवितनयम (२) संग सभबम्न्धि) 
 

बबदाको अमिलेख 

कमयचािीको नामः 
संकेत नं. 
पदः  

शे्रणीः     

समूहः 
 आधथयक िषयः............... 

तयाि गननः................... 
बबदाको ककमसम अनघललो िषय सभमको 

सम्ञ्चनत 

यस िषयको थप जभमा पाउने बबदा यस िषयको खचय बााँकी 

िैपिी आउने ि पिय बबदा       

घि बबदा       

बबिामी बबदा      

प्रसुनत बबदा      

प्रसुनत स्याहाि बबदा      

ककरिया बबदा      

अध्ययन बबदा       

असाधािण बबदा       

विशेष बबदा      

 
 

रजु गननः................... 
प्रमाझणत गननः.............. 
ममनतः 
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अनुसूची – १७ 

(वितनयम १३१ को उपवितनयम (३) साँग सभबम्न्धि) 
बीमा सममति 

 

भ्रमण आदेश 

अन्िदनमशय  अन्िरामम्ष्िय 

                                          संखयाः– ............ 

                                            ममनतः– ............. 

१. भ्रमण गनन  कमयचािीको नामः 
२. पदः 
३. कायायलयः 
४. भ्रमण गनन स्थान (विदेश िए मुलुक ि शहि खुलाउने) 
५. भ्रमणको उद्देश्यः 
६. भ्रमण गनन अिधधः ................... देझख .................... सभम 

७. भ्रमण गनन साधनः 
८. भ्रमणको ननममत्त माग गिेको पेश्कीः 
 ९. भ्रमण सभबन्धी अन्य आदेशः 
                                    ...................................... 

                                     भ्रमण आदेश ददने अधधकािीको–  

                                       दस्तखतः– 

                                        नामः– 

                                        ममनतः 
(लेखा शाखाको प्रयोजनका लाधग) 
भ्रमण खचय बजेट नं. ................... बाट नगद  चके नं. ................ र. ..................... 
अिेिेपी ................................................................. ददइएको छ । 
बुझझ मलनेको दस्तखत......................... .................................... 
नामः–                   लेखा अधधकृतको दस्तखत 

                   नामः–     

ममनतः                   ममनतः 
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अनुसूची –१८ 

(वितनयम १३५ को उपवितनयम (३) साँग सभबम्न्धि) 
 

दैननक ित्ताको बीस प्रनतशत थप पाउने म्जललाहर 

१. दाचुयला २. बझाङ ३. बाजुिा         ४. अछाम 

५. जाजिकोट    ६. रकुम      ७. िोलपा          ८. हुभला 
९. मुगु    १०. जुभला   ११. कामलकोट             १२. डोलपा 
१३. मुस्ताङ   १४. मनाङ   १५. गोिखा (जगात उत्ति)    १६. धाददङ (नुम उत्ति)   

१७. िोजपुि    १८. खोटाङ      १९. ओखलढुङ्गा      २०. सोलुखुभब ु
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अनुसूची –१९ 

(वितनयम १४४ साँग सभबम्न्धि) 
बीमा सममति 

भ्रमणमा खदटने कममचारीको भ्रमण अमिलेख खािा 
भ्रमण 

आदेश 

नभबि  
 

भ्रमणमा खदटनेको भ्रमणमा 
खदटएको 
स्थान 

खचय लेझखने 
बजेट 
उपशीषयक 
नभबि 

भ्रमणमा 
खदटएको ममनत 

भयाद थप जभमा ददन कैकफयत 

नाम  पद 

 

देझख सभम देझख सभम 

 
 
 

          

  

भ्रमण आदेशमा प्रत्येक आधथयक िषय शुर िएपनछ ००१  आ.ि. देझख शुर गिी आधथयक िषय समाप्त िएपनछ कायायलय 
प्रमुखबाट प्रमाझणत गिी िाखु्न पननछ । 
आधथयक प्रशासन शाखा प्रमुखको सहीः 
नाम, थिः 
ममनतः 
कायायलय प्रमुखको सहीः 
नाम, थिः 
ममनतः 
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अनुसूची–२० 

(वितनयम १६९को उपवितनयम (१) संग सभबम्न्धि) 
सभपवत्त वििरण फाराम 

 
 

कमयचािीको नामः–     विििण पेश गिेको कायायलयः– 

स्ति ि पदः–      नामः– 

कायायलयः–      ठेगाना– 

(क)  अचल सभपवत्त (घर जग्गा) 
क्र.सं. घि जग्गा ि 

अन्य अचल 
सभपवत्तको 
छोटकिी विििण 

नाप ि 
अन्य 
विििण 

घि जग्गा िहेको 
ठाउाँ  (गाउाँ , नगि 
म्जलला) 
 

कसको नाममा िहेको  

ननजको नाम ि अर 

िए ननजसंगको 
सभबन्ध 

कसिी 
प्राप्त 
िएको 

कैकफयत (घिमा िए 
तलला समेत उललेख 
गनन) जग्गा िए िोपनी 
िा चलतीको नाम लेख्ने 
       

 
 
 
 
 

      

 

(ख) नगद, जिादहराि, सनु, चााँदी आदद 

क्र.सं. सभपवत्तको छोटकिी विििण नाप ि तौल परिमाण कसिी प्राप्त िएको कैकफयत 

 

 
 
 
 
 

    

(ग) शयेर बैंक ब्यालेन्सको वििरण 

क्र.सं. सभपवत्तको 
छोटकिी विििण 

कभपनी िा बैंकको 
नाम ि ठेगाना  

जभमा मूलय कसको नाममा िहेको  

ननजको नाम ि अर िए 
ननजसंगको सभबन्ध 

कसिी प्राप्त 
िएको 

कैकफयत 

 

 
 
 
 

      

 
 
 
 
 



91 
 

(घ) ऋण मलएको  धधिो ददएको िए सो को वििरण 

क्र.सं. ऋण  धधतोको 
विििण 

 ददएको  मलएको  

नाम ि ठेगाना 
कािण जभमा मूलय कफताय गनन  

अिधध  

कैकफयत 

 

 
 
 
 
 

      

 

(ङ) ऋण ददएको िा अरबाट धधिो मलएको िए सो को वििरण 

क्र.सं. ऋण  धधतोको 
विििण 

ऋण ददएको  

धधतो मलएको  

नाम ि ठेगाना 

कािण जभमा मूलय कफताय गनन  

अिधध  

कैकफयत 

 

 
 
 
 
 

      

 
   

 मैले जाने बुझसेभम माधथ लेझखए बमोम्जमको विििण दठक छ । फिक पनन छैन िनी दस्तखत गननः– 

                                                                               नाम ि पदः– 

                                                                                                                                       ममनतः– 

 

द्रष्टव्यः (१) यो विििण पेश गरिसकेपनछ सभपवत्तमा कुनै थपघट िएमा सभबम्न्धत ननकायमा सो विििण खुलाई मसलबन्दी 
रपमा पेश गनुय पननछ । 

(२) कमयचािी उपि गरिने कानून बमोम्जमको कािबाहीदेझख बाहेक अर कुिामा सो विििण प्रयोग गरिने छैन । यो विििण 
सभबम्न्धत अधधकृतले बाहेक अरले हेनय पाइने छैन । यो विििण प्रकाश नगिी गोप्य रपमा िाझखनेछ । 
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अनुसूची –२१ 

(वितनयम १९३ को उपवितनयम (१) संग सभबम्न्धि) 
 

वििागीय सजायको आदेशको ननणययको सूचना 
 

श्री .............................................................................................................................. 
कायायलयका श्री ............................................................................................... ले गिेको । 
 

सजायको आदेशको ननणयय फािाम 

श्री .......................................................................................................................... कायायलयमा 
..................................... पदमा काययित श्री .....................................................ले 
..............................................जााँचबुझ गदाय  गिाउाँ दा ..................................... देझखन आएकोले ननज श्री 
............................................संग विननयम ....को उपविननयम  बमोम्जम ...............ददनको भयाद ददई सफाई 
माग गरिएकोमा ननजले पेश गिेको सफाईको व्यहोिा, सिुत .................................... कािणबाट सन्तोषजनक 
देझखएन । तसथय ..................................................... कसूिमा विननयम  को खण्ड .............. बमोम्जमको सजाय 
ननजलाई ककन नगनन ? सो गनुय नपनन कुनै सबुत प्रमाण िा कािण केही िए ..............................मित्र स्पष्टीकिण 
पेश गनुय िनी विननयम  बमोम्जमको स्पष्टीकिण माग गरिएकोमा ननजले 
.......................................................................................... िनी स्पष्टीकिण पेश गिेको देझखयो । यस 
सभबन्धमा संकलन िएका कागजात बुझझएका सबुद प्रमाण ि पेश िएको स्पष्टीकिण उपि समेत विचाि गदाय 
..............................................................सबुत प्रमाणबाट ननज श्री ..............................................ले विननयम 
......................... बमोम्जमको कसूि गिेको देझखएकोले ननज श्री .............................................. उपि विननयम  
को खण्ड ...............बमोम्जम सजाय ददने ननणयय आदेश गरिएको छ । यो आदेशमा धचत्त नबुझमेा विननयम  को 
खण्ड ( ) को भयादमित्र विननयम ....बमोम्जम ..... समि पनुिािेदन ददन  सक्नेछ । 

 

दस्तखतः– 

ममनतः– 
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अनुसूची –२२ 

(वितनयम १३ को उपवितनयम (४) संग सभबम्न्धि) 
ममनत कायययोजना कैकफयत 

बैशाख मसान्त थप दिबन्दी आिश्यक िए निएको यककन गनन  

जेठ मसान्त पदपूनत य सममनतबाट ननणयय गनन  

असाि मसान्त सममनतबाट ननणयय गिी लोक सेिा आयोगमा लेखी पठाउन े  
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अनुसूची –२३ 

(वितनयम २३ को उपवितनयम (२) र विनयम ५७क. को उपवितनयम (१) संग सभबम्न्धि) 
     

       बीमा सममनत   

प्रनतयोधगतात्मक पिीिा 
खुलला/आन्तरिक/बढुिा 

प्रिेश–पत्र 

 

विज्ञापन नं. ................ विज्ञापन िएको िषय ............. 
पिीिा केन्द्रः– 

 

१. प्रनतयोगीले िननः– 

(क) नाम, थिः– 

(ख) प्रनतयोधगतामा सहिागी हुने पदः–                                     शे्रणीः–                                  

(ग) समूहः– 

(घ) पिीिाथीको दस्तखतको नमूनाः– 

२. कायायलयको सभबम्न्धत अधधकृतले िननः–                                                   ममनतः– 

 

यस कायायलयबाट ममनत ...............मा/देझख मलइने उक्त पदको पिीिामा ननभन केन्द्रबाट तपाईलाई सम्भममलत गिाउन 
अनुमनत ददइएको छ । 

 

विज्ञापन नं...........................   विज्ञापन िएको िषय.................... 
पिीिा केन्द्रः–                               

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

 

१. प्रनतयोगीले िननः– 

(क) नाम, थिः– 

(ख) प्रनतयोधगतामा सहिागी हुने पदः–                                     शे्रणीः–                                  

(ग) समूहः– 

(घ) पिीिाथीको दस्तखतको नमूनाः– 

२. कायायलयको सभबन्धीत अधधकृतले िननः– 

  ममनतः– 

 

यस कायायलयबाट ममनत ...............मा/देझख मलइने उक्त पदको पिीिामा ननभन केन्द्रबाट तपाईलाई सम्भममलत गिाउन 
अनुमनत ददइएको छ । 

केन्द्रः–                              िोल नभबिः–                                   दस्तखतः– 

दतायः– 

 

नोटः–कृपया पछाडड हेनुयहोला । 

हाल सालै झखचेको 
पासपोटय साइजको 
पिैु मुखाकृनत 
देझखने फोटो टााँसी 
फोटोमा समेत पनन 
गिी उभमेदिािले 
दस्तखत गनन 

हाल सालै झखचेको 
पासपोटय साइजको 
पिैु मुखाकृनत 
देझखने फोटो टााँसी 
फोटोमा समेत पनन 
गिी उभमेदिािले 
दस्तखत गनन 
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विज्ञापन नं.  

        (क) पिीिा ददने पदः–                           (ख) शे्रणीः–                           (ग) समूहः–                   

 

  १. (क) उभमेदिािको पूिा नाम थि ःः– 

       (ख) बोलाइने तथा अन्य प्रचमलत नामहर ःः– 

 

 २. (क) वििादहत िा अवििादहत ःः– 

      (ख) उभमेदिाि वििादहत मदहला िएमा पनतको नामः–  

 ३. स्थायी ठेगानाः– 

            (क) प्रदेशः–                  (ख) म्जललाः–                     (ग) न.पा./गा.वि.स.ःः–                    

             (घ) िडा नं. ःः–             (ङ) ब्लक नं. ःः–                (च) हुलाकः– 

 

 ४.  हाल बसेको ठेगानाः– 

            (क) प्रदेशः–                    (ख) म्जललाः–                  (ग) न.पा./गा.वि.स.ःः–                

            (घ) िडा नं. ःः–                (ङ) ब्लक नं. ःः–             (च) हुलाकः– 

 

(आफ्नो ठेगाना सिेमा सममनतलाई सूचना ददनुपननछ । उभमेदिािले लेखेको हाल बसेको ठेगानामा सममनतबाट 
लेखापढी हुने हुनाले ठेगाना परिितयन िएमा पत्र आफू कहााँ पुग्ने प्रबन्ध ममलाउनु पननछ ।) 

 

 ५.  बाजे/ससुिा (वििादहत मदहला िए) को पूिा नाम (थि समेत) ःः– 

         

६.  बाबुको (क) पूिा नाम (थि समेत) ःः–                                         (ख) पेशाः–                           (ग) ठेगानाः–  

  

 ७.   (क)  उभमेदिािको जन्म ममनत ःः–        

          (ख)  दिखास्त ददने अम्न्तम ममनतमा हुने उमेि ःः–  िषय ...........   मदहना ...........  ददन .........                                          
(यस सभबन्धमा िएसभम ननभन मलझखत ग्राह्यता क्रमानुसािको प्रमाझणत प्रनतमलवप पेश गनुय अननिायय छ ।) 

        (१) उमेि खुलेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण–पत्र 

        (२) नागरिकता प्रमाण–पत्र 

        (३) आफू बहाल िहेको संस्थाले प्रमाझणत गिी ददएको उमेिको सक्कल प्रमाण, उभमेदिािको सभपकय   

 

फोन नं. ................     मोबाइल नं. ................ 
 
 

८.  नागरिकता नं. ःः–   जािी िएको म्जलला ःः–  जािी िएको ममनत ःः– 

 

 कायायलयको प्रयोजनको लाधग दिखास्त 

 

 ९.  मशिा सभबन्धी योग्यता ःः– एस.एल.सी.  अथिा सो सिहका तथा सो िन्दा उच्च मशिा प्राप्त िएको िए समयको 
क्रम ममलाएि तल विििण ददनुपछय ःः– 
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क्र.सं. उत्तीणय िएको 
पिीिा 

पिीिा मलने संस्थाको नाम  
ठेगाना 

पिीिा उत्तीणय 
गिेको साल 

प्राप्त 
शे्रणी 

कूल 
प्राप्ताङ्क 

पिीिामा मलइएको मूल 
विषयहर 

       

       

       

       

       

          (पिीिामा उत्तीणय िएको पुम्ष्ट गनय प्रमाण–पत्र, माकय मसट िा िान्सकक्रप्ट ि अन्य प्रमाण–पत्रहरको प्रमाझणत प्रनतमलवप 
दिखास्त साथै संलग्न िएको हुनुपदयछ ।) 

 

 १०. विशेष योग्यता िा तामलमको विििणः– 

    

क्र.सं. प्रमाणपत्रको नाम 
(ककमसम सदहत) 

संस्थाको नाम ि ठेगाना प्राप्त 
गिेको 
साल 

तामलमको 
अिधध 

विषय 

      

      

      

         (उक्त विशेष योग्यता िा तामलमका प्रमाण–पत्रका प्रमाझणत प्रनतमलवपहर दिखास्तसाथ संलग्न हुनु पदयछ ।) 
 

 ११. मशिण संस्थामा अध्ययन गदाय िा सिकािी िा गैिसिकािी सेिामा िहाँदा िा खेलकूद प्रनतयोधगतामा िाग मलई कुनै 
पुिस्काि, मान पदिी, तक्मा, प्रशंसापत्र िा छात्रिवृत्त आदद पाएको िए त्यसको विििण ःः– 

 

क्र.सं. पुिस्काि मानपदिी, तक्मा, प्रशंसापत्र िा छात्रिवृत्तको नाम  प्राप्त गिेको साल ददने संस्थाको नाम 

    

    

    

          (सो प्राप्त गिेको पत्रको प्रनतमलवपका प्रमाझणत प्रनतमलवपहर दिखास्तसाथ संलग्न हुनुपदयछ ।) 
 

१२. उभमेदिािले पदहले ि अदहले सिकािी िा अन्य साियजननक संस्थामा काम गिेको िएमा शुरदेझखको विस्ततृ     
विििण ःः– 

क्र.सं. नयााँ 
ननयुक्ती 
िा बढुिा 
िएको 
ममनत 

नयााँ 
ननयुक्ती, 
सरिा, बढुिा 
मध्ये कुन 
हो ? 

स्थायी 
िा 
अस्थायी 

पदको स्ति 
(प्राविधधक 
िा 
अप्राविधधक 

कुन शे्रणी 
िा तह 
अधधकृत 
िा 
सहायक 
स्ति) 

कायायलय 
सरिा, बढुिा 
िाजीनामा गनुय 
िै िा खोमसई 
सो पदमा िही 
बहाल िहेको 
अम्न्तम ममनत 

सरिा, बढुिा 
अबकाश िा 
िाजीनामा कुन 
ककमसमको   
हो ? स्पष्ट 
उललेख 
हुनुपछय 

जभमा 
बहाल 
िहेको 
अिधी 
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१३. नेपाली िाषा बाहेक, लेखपढ गनय जानेका अर िाषाहरः– 

      

क्र.सं. िाषाको नाम बोलन मात्र 
सक्छु 

पढ्नमात्र सक्छु बोलन, पढ्न ि 
लेख्न सक्छु 

कुनै पिीिा उत्तीणय 
गिेको िए (कुनै) 

      

      

      

      
      

१४.  बानी पिेको सोख तथा अम्न्तम पिीिा उत्तीणय िएपनछ गिेका कामको विििण ःः–  

 

१५.  आफ्नो परिचय िाम्रिी पाएको नातदेाि बाहेक,  दईु जना प्रनतम्ष्ठत व्यम्क्तहरको नाम, थि ि पूिा ठेगानाः– 

        

    (क) नामः–                                           (ख) नामः– 

           ठेगानाः–                                      ठेगानाः– 

 

१६. दस्तुि बुझाएको िौचि िा िसीद नभबि .................................... ममनत ...................... 
 

१७. उभमेदिािले जााँच ददने पिीिा केन्द्र .......................................... 
 

१८.  अन्य कुनै पदको लाधग यस सममनतमा दिखास्त ददनु िएको धथयो ? यो पिीिाको साथसाथै अर पदको पिीिा ददाँदै 
हुनुहुन्छ ? विििण ददनुहोस ्ःः– 

 
  

क्र.सं. पद तथा तह िए सफल 
हुनु ियो िा 
हुनु िएन? 

िोल नं. िा 
दिखास्त दताय 
नं. 

ममनत विज्ञापन नं. ि 
साल, मादहना 

स्थान  

       

       

       

       

 
 
 

 उभमेदिािले ध्यान ददनुपनन कुिाहर 

 

         १. दिखास्तसाथ ननभनानुसािका कागजातहर संलग्न हुनु पननछः– 

 

                 (क) उमेि खुलेको प्रमाझणत प्रनतमलवप । 
                 (ख) नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रमाझणत प्रनतमलवप । 
                 (ग) शैक्षिक योग्यताको प्रमाण–पत्र ि माकय मसटको प्रमाझणत प्रनतमलवपहर । 
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(घ) नेपाल सिकािको नोकिी िा अन्य साियजननक संस्थानमा काम गिी अनुिि प्राप्त गिेको िए त्यसिी प्राप्त 
गिेको अनुिि यस दिखास्त फािमको दफा १२ बमोम्जम ििी सबै कुिा स्पष्ट देझखने गिी उभमेदिािले 
काम गरििहेको संस्थान, कायायलय, वििाग, मन्त्रालय िा ककताबखानाबाट प्रमाझणत गिाई सो प्रमाण 
उभमेदिािले यसै दिखास्त साथै पेश गनुय पननछ । (यही प्रमाणको आधािमा कायायलयले उभमेदिािको 
अनुििको मूलयाङ्कन गनय सक्नेछ ।) 

(ङ) दिखास्तसाथ बबज्ञापनमा उललेझखत लगायत ननभनमलझखत कागजातहर अननिायय रपमा उभमेदिाि आफैले 
प्रमाझणत गिी पेश गनुयपननछ ।              

 

      २. लोकसेिा आयोगले मान्यता ददएको शैक्षिक योग्यतालाई मात्र यस सममनतले मान्यता ददनेछ । 

 

      ३. अन्तिायतायको ददन उभमेदिािले आफ्नो सबै सक्कल प्रमाण–पत्र सदहत उपम्स्थत हुनुपदयछ । 
 

     यसमा लेझखएको कुिाहर पढी ििेको जिाफ सबै मैले जानेबुझसेभम ठीक दरुस्त छ । ननजामती सेिा ऐन िा 
कुनैपनन साियजननक संस्थाको विननयम लागू िएपनछ िविष्यमा सिकािी िा साियजननक संस्थान िा सममनतको 
नोकिीको ननममत्त सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गिी नोकिीबाट बखायस्त िएको छैन ि मेिो ननयुम्क्तको सभबन्धमा 
असि पनय सक्ने कुनै कुिा समेत मैले जानी–जानी लुकाएको छैन िनी सहीछाप गननः– 

 
 

     ममनतः                                                                उभमेदिािको पूिा हस्तािि  

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

       ..................                                                                                           
लयाप्च ेसहीछाप 

 
 
 

कायायलयको सभबम्न्धत कमयचािीले िनन ःः– 

 

(१) दिखास्त तथा व्यम्क्तगत विििण फािम प्रनत ................. 
(२) प्रिेश पत्र प्रनत ................. िोल नं. ................ 
(३) प्रमाझणत प्रनतमलवपहरको संलग्न प्रनत .................... 
(४) ...............................बैंक ................................ िौ. नं. /िमसद .................  ममनत ...........................  

नभबि .................... 
(५) दिखास्त बुझ्नेको हस्तािि ि ममनत .......................... 
(६) दिखास्त स्िीकृत/अस्िीकृत गनन अधधकृतको हस्तािि ि ममनत ......................... 
 द.बा. 
 

पिीिाथीले पालना गनुयपनन ननयमहर 

• पिीिा ददन आउाँदा अननिायय रपमा प्रिेशपत्र लयाउनु पननछ । प्रिेशपत्र बबना पिीिामा बस्न पाइने छैन । 

• पिीिा हलमा मोबाइल फोन लयाउन पाइने छैन । 
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• मलझखत पिीिाको ननतजा प्रकाशन िएपनछ अन्तिायताय हुने ददनमा पनन प्रिेशपत्र लयाउनु अननिायय छ । 
• पिीिा शुर हुनु िन्दा ३० ममनेट अगाडड घण्टीद्िािा सूचना गिेपनछ पिीिा हलमा प्रिेश गनय ददइनेछ । िस्तुगत 

पिीिा शुर िएको १५ ममनेट पनछ ि विषयगत पिीिा शुर िएको आधा घण्टा पनछ आउने ि िस्तुगत तथा 
विषयगत दिुै पिीिासंगै हुनेमा २० ममनेट पनछ आउने उभमेदिािले पिीिामा बस्न पाउने छैन । 

• पिीिा हलमा प्रिेश गनय पाउने समय अिधध (बुाँदा नं. ४ मा उललेख गरिएको) बबतकेो १० ममनेट पछाडड मात्र 
उभमेदिािलाई पिीिा हल बादहि जाने अनुमनत ददइने छ । 

• पिीिा हलमा प्रिेश गिे पनछ ककताब, कापी, कागज, धचट आदद आफू साथ िाखु्न हुदैन । उभमेदिािले आपसमा 
कुिाकानी ि संकेत समेत गनुयहुदैन । 

• पिीिा हलमा उभमेदिािले पिीिाको मयायदा विपिीत कुनै काम गिेमा केन्द्राध्यिले पिीिा हलबाट ननष्काशन गिी 
तुरन्त कानून बमोम्जमको कािबाही गननछ ि त्यसिी ननष्काशन गरिएको उभमेदिािको सो विज्ञापनको पिीिा स्ितः 
िद्द िएको माननने छ ।   

• बबिामी िएको उभमेदिािले पिीिा हलमा प्रिेश गिी पिीिा ददने क्रममा ननजलाई केही िएमा सममनत जिाफदेही हुने 
छैन । 

• उभमेदिािले पिीिा ददएको ददनमा हाम्जि अननिायय रपले गनुय पननछ । 
• सममनतले सूचनाद्िािा ननधायिण गिेको काययक्रम अनुसाि पिीिा संचालन हुनेछ । 
• कुनै उभमेदिािले प्रश्न पत्रमा िहेको अस्पष्टताको सभबन्धमा सोध्नु पदाय पनन पिीिामा सम्भममलत अन्य 

उभमेदिािहरलाई बाधा नपनन गिी ननिीिकलाई सोध्नु पननछ । 
• विज्ञापन अनुसाि (क) मदहला (ख) आददिासी/ जनजानत (ग) मधेसी (घ) दमलत (ङ) अपाङ्ग (च) वपछडडएको िेत्रको 

दिखास्त बुझाएको िए कुन–कुन समूहको पिीिामा सम्भममलत हुन दिखास्त फािाम बुझाएको हो सो व्यहोिा उत्ति 
पुम्स्तकामा पनन उललेख गनुय पननछ । 

• प्रिेशपत्र हिाएमा अको प्रिशेपत्र मलन सममनतले तोकेको िकम (र.२०) दाझखला गनुय पननछ । 
 
 

 


