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गोिखापत्र ससं्थान कमचुािी सेिा शत ुविननयमािली (पााँचौं सशंोधन) विननयमािली २०६० 

गोिखापत्र ससं्थान कमचुािी सेिा शत ुविननयमािली (छैठौं सशंोधन) विननयमािली २०६२ 

गोिखापत्र ससं्थान कमचुािी सेिा शत ुविननयमािली, २०५२ (सातौं सशंोधन २०६३) 

गोिखापत्र ससं्थान कमचुािी सेिा शत ुविननयमािली, २०५२ (आठौं ि निौं सशंोधन २०६५) 

गोिखापत्र ससं्थान कमचुािी सेिा शत ुविननयमािली, २०५२ (दसौं सशंोधन २०६६) 

गोिखापत्र ससं्थान कमचुािी सेिा शत ुविननयमािली, २०५२ (एघािौं सशंोधन २०६८) 

गोिखापत्र ससं्थान कमचुािी सेिा शत ुविननयमािली, २०५२ (बाह्रौं सशंोधन २०७२) 

 

 गोिखापत्र ससं्थान ऐन, २०१९ को दफा ३३ तथा गोिखापत्र कपोिेशन ननयमहरू, २०२१ को ननयम 
१०५ ले ददएको अधधकाि प्रयोग गिी गोिखापत्र ससं्थानको सञ्चालक ससमनतले नेपाल सिकािको स्िीकृनत 
सलई देहायका विननयमहरू बनाएको छ । 

 

परिच्छेद–१ 

प्रािक्म्भक 

१. सषंिप्त नाम ि प्रािम्भ ःः 

 (१) यस विननयमािलीको नाम “गोिखापत्र ससं्थान कमचुािी सेिा शत ुविननयमािली, २०५२ 
(áएघािौं सशंोधन २०६८)” िहेको छ । 

 (२) यो विननयमािली तनरुन्त प्रािम्भ हननेछ । 

२. परिभाषा ःः विषय िा प्रसङ्क्गले अको अथ ुनलागेमा यस विननयमािलीमा– 

 (क) “ऐन” भन्नाले गोिखापत्र ससं्थान ऐन, २०१९ (सशंोधनसदहत) सम्झननपछु । 

 (ख) “ननयम” भन्नाले गोिखापत्र कपोिेसन ननयमहरू, २०२१ सम्झननपछु । 



 (ग) “विननयमािली” भन्नाले ‘गोिखापत्र ससं्थान कमचुािी सेिा शत ुविननयमािली २०५२’ 

सम्झननपछु । 

 (घ) “ससं्थान” भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोक्जम गठन भएको गोिखापत्र ससं्थान सम्झननपछु । 

 (ङ) “ससमनत” भन्नाले ससं्थानको सञ्चालक ससमनत सम्झननपछु । 

 (च) “अध्यि” भन्नाले ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) बमोक्जम नेपाल सिकािले तोकेको 
सञ्चालक ससमनतको अध्यि   सम्झननपछु । 

    (छ) “ससं्थान प्रमनख” भन्नाले कायकुािी अध्यि ननयनतत भएको अिस्थामा कायकुािी अध्यि ि 
कायकुािी अध्यि ननयनतत नभएको अिस्थामा महाप्रबन्धकलाई सम्झननपछु । 

   (ज) “सञ्चालक” भन्नाले सञ्चालक ससमनतको सदस्य सम्झननपछु ि यो शब्दले अध्यि ि 
महाप्रबन्धक समेतलाई जनाउाँछ । 

 (झ) “महाप्रबन्धक” भन्नाले ऐनको दफा १४ बमोक्जम ननयनतत भएको ससं्थानको महाप्रबन्धक 
सम्झननपछु । 

 (ञ) “सेिा” भन्नाले विननयम ५ बमोक्जम गठन भएको गोिखापत्र ससं्थान सेिा सम्झननपछु । 

 (ट) “समहू” भन्नाले सेिा अन्तगतु िहने पदको कामको प्रकृनतलाई दृक्ष्टगत गिी विभाजन 
गरिएका विननयम ६ बमोक्जमका सेिाका समान पदहरूको समहू सम्झननपछु ।  

   

 चौथो सशंोधनद्िािा सशंोधन । पााँचौं सशंोधनद्िािा सशंोधन ।  

 छैठौं सशंोधनद्िािा सशंोधन ।  निौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । á एघािौं सशंोधनद्िािा 
सशंोधन । 

 (ठ) “कमचुािी” भन्नाले सेिाको पदमा बहाल िहेको व्यक्तत सम्झननपछु । 

  ति यस शब्दले आसंशक, किाि ि ज्यालादािीमा काम गने व्यक्ततलाई जनाउने छैन । 

 (ड) “अक्ख्तयाििाला” भन्नाले विननयम ३२ बमोक्जम ननयनक्तत गन ुसतने अधधकािी सम्झननपछु 
। 



 (ढ) “तह” भन्नाले यस विननयमािली बमोक्जम व्यिस्था गरिएको सेिामा िहने पदको विभाजन 
सम्झननपछु । 

 (ण) “अधधकृत तह” भन्नाले तह ६ ि सोभन्दा माधथका तह सम्झननपछु । 

 (त) “सहायक तह” भन्नाले तह ५ ि सोभन्दा मनननका तह सम्झननपछु । 

 (थ) “स्थायी पद” भन्नाले म्याद नतोककएको सेिाको पद सम्झननपछु । 

 (द) “परििाि” भन्नाले कमचुािीसाँग बस्ने तथा ननज आफैं ले पालनपोषण गननपुने पनत, पत्नी, 
छोिा, अवििादहता छोिी, धमपुनत्र, अवििादहता धमपुनत्री, बाबन, आमा िा सौतनेी आमा सम्झननपछु ि सो शब्दले 
पनरुष कमचुािीको हकमा ननजको बाजे, बजै तथा मदहला कमचुािीको हकमा ननजको सास,ू ससनिालाई समेत 
जनाउाँछ । 

 (ध) “धचककत्सक” भन्नाले ससं्थानले ननयनक्तत गिेको नेपाल सिकाि िा ससं्थानद्िािा स्िीकृत 
डातटि, कवििाज, िदै्य ि त्यो नभएको ठाउाँमा हेल्थअससस्टेन्टसम्मलाई सम्झननपछु । 

 (न) “पदपनूत ुससमनत” भन्नाले सेिाको विसभन्न पदहरूको पनूत ुगन ुगदठत ससमनतलाई 
सम्झननपछु । 

 (प) “आधथकु िष”ु भन्नाले साउन १ गतदेेखख असाि मसान्तसम्मको अिधध सम्झननपछु । 

 (फ) “विभागीय प्रमनख” भन्नाले ससं्थानले विभागीय प्रमनख भनी तोकेको कम्तीमा अधधकृत तह 
१० को अधधकािी सम्झननपछु । 

 (ब) “प्रधान कायाुलय” भन्नाले ससं्थानको प्रधान कायाुलय सम्झननपछु । 

     (ब)क. “विभाग” भन्नाले केन्रीय कायाुलयको सङ्क्गठनमा िहेको विभाग सम्झननपछु । 

 (भ) “कायाुलय” भन्नाले ससं्थाको प्रधान कायाुलय लगायत अननसचूी–१९ मा उक्ल्लखखत 
कायाुलयहरू सम्झननपछु । 

 (म) “कायाुलय प्रमनख” भन्नाले कायाुलयको प्रमनख सम्झननपछु । 

 (य) “अननसचूी” भन्नाले यस विननयमािलीको अननसचूी सम्झननपछु । 

 (ि)  शषे पनछ पाउने व्यक्तत भन्नाले कन न ैकमचुािीको नोकिी छाँदै मतृ्यन भएमा त्यस्तो मतृ 
कमचुािीले इच्छाएको व्यक्ततले ि कसलैाई नइच्छाएको भए ननजको परििािका सदस्यमध्ये देहायको 



क्रमाननसाि जो जीवित छ उसलेै मतृ कमचुािीले ससं्थानबाट पाउन सतने सब ैप्रकािका सनविधाहरू पाउनछे 
। मतृ कमचुािीको त्यस्तो परििािका सदस्य कोही नभएमा त्यस्तो सनविधा बापतको िकम कमचुािी 
कल्याण कोषमा जम्मा गरिनेछ । 

  (क) सगोलको पनत िा पत्नी । 

  (ख) सगोलको छोिा िा छोिाको विधिा पत्नी । 

  (ग) सगोलको अवििादहत छोिी । 

  (घ) सगोलको बाबन िा आमा । 

  (ङ) सगोलको दाजन, भाइ, दददी, बदहनीले तोककएको सनविधा पाउन सबकैो 
मञ्जनिीनामाबाट मात्र ससं्थानले ददन सतनेछ । 

 (ल) “कमचुािी कल्याण कोष” भन्नाल ेससमनतले स्िीकृत गिेबमोक्जम सञ्चालन हनने कोषलाई 
जनाउाँछ । 

 (ल१) “िेड यनननयन भन्नाले विननयम १३९ (क) बमोक्जम गदठत िेड यनननयन सम्झननपछु ।” 

 (ल२) “कमचुािीको आधधकारिक िेड यनननयन” भन्नाले विननयम १३९(क) बमोक्जम गदठत 
कमचुािीको आधधकारिक िेड यनननयन सम्झननपदुछ । 

३. यस विननयमािलीको व्याख्या ःः (१) यस विननयमािलीको कन न ैविननयम प्रयोग गदाु गिेको 
व्याख्याबाट कन न ैकमचुािीलाई मकाु पिेमा त्यसिी मका ुपिेको समनतले ३५ ददनसभत्र ननजले ससमनतसमि 
ननिेदन ददन सतनेछ । 

 (२) यो विननयमािलीको प्रयोग गदाु कन न ैविननयम िा िातयांशको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न 
उठेमा सोको व्याख्या ससमनतबाट  

हननेछ ।  

 (३) व्याख्याको ननसमत्त पेस भएको विषयमा ससमनतले ६० ददनसभत्र ननणयु गनेछ ि यस्तो 
ननणयु अक्न्तम हननेछ । 



४. सड्डठन सिंचना ि स्थायी पदको व्यिस्था ःः कायाुलयको काय ुसञ्चालन एिं सम्पादन गन ु
आिश्यक पने दिबन्दी ि सङ्क्गठन सिंचना सचूना तथा सञ्चाि मन्त्रालयको स्िीकृनतमा ससमनतले 
ननधाुिण गिी ददए बमोक्जम हननेछ । 

 

परिच्छेद–२ 

सेिाको गठन ि पद व्यिस्था 

५. सेिाको गठन ःः 

 (१) ससं्थानमा बहाल िहेका कमचुािीहरूबाट गोिखापत्र ससं्थानले देहाय बमोक्जमका सेिा गठन 
गिेको छ । 

 (क) पत्रकारिता सेिा (ख) प्रशासन सेिा ि (ग) प्राविधधक सिेा 

 

 

 दोस्रो सशंोधनद्िािा थप । चौथो सशंोधनद्िािा थप ।  चौथो सशंोधनद्िािा सशंोधन ।  

 छैठौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । सातौं सशंोधनद्िािा सशंोधन ।  निौं सशंोधनद्िािा 
सशंोधन । 

 

  

६. सेिाको समहू ःः 

 (१) विननयम ५ (१) को सेिासभत्र देहायका समहूहरू िहनेछन ्। 

 (क) पत्रकारिता सेिा ःः नेपाली प्रकाशन समहू “नेपाली भाषा ि नेपालसभत्र बोसलने अन्य 
मातभृाषासम्बन्धी”, अङ्क्गे्रजी प्रकाशन समहू, फोटोग्राफी समहू, कला समहू । 

 (ख) प्रशासन सेिा ःः प्रशासन समहू, लेखा समहू, लाइबे्रिी समहू, बजाि समहू, योजना समहू, 

काननन समहू,  । 



 (ग) प्राविधधक सेिा ःः मनरण (पे्रस) समहू, कम्प्यनटि समहू, पेक्ष्टङ समहू, नेपाली प्रनफरिडडङ 
समहू, अङ्क्गे्रजी प्रनफरिडडङ समहू, प्रोसेस समहू, पे्रस ममतु समहू, मेकाननतस समहू, बाइक्न्डङ समहू, सामान्य 
सेिा समहू, वप्र–पे्रस ममतु समहू । 

 (२) यो विननयम प्रािम्भ हनाँदाका बखत टाइवपङ समहू ि इमेजसेटि समहूमा कायिुत 
कमचुािीहरू यो विननयम प्रािम्भ भएपनछ समान तहको कम्प्यनटि समहूमा स्ितः परिणत भएको मानननेछ 
। 

 

७. सेिाको तह विभाजन ःः (१) सेिाको तहलाई अधधकृत ि सहायक तह गिी जम्मा दनई भागमा 
विभाजन गरिनेछ । 

 (२) अधधकृत तह ि सहायक तहमा िहने तहहरू अननसचूी–२ मा उल्लेख भए बमोक्जम हननेछन ्
। 

 

८. सेिाको तह विभाजन ःः (१) सेिामा प्रधानसम्पादकलगायत विसभन्न तहका पत्रकारिता, प्रशासन 
तथा प्राविधधक पदहरू िहन  

सतनछेन ्। यसिी विसभन्न तहहरूअन्तगतु िहने पदहरू अननसचूी–३ मा उल्लेख भए बमोक्जम हननेछन ्। 

 (२) ससमनतले सेिामा िहने प्रत्येक पदको काय ुविििण बनाउनेछ ि त्यस्तो काय ुविििणमा 
सम्बक्न्धत पदको काम, कतवु्य, अधधकाि ि उत्तिदानयत्िसमेत उल्लखे गरिनेछ । यस्तो काय ुविििण 
अननसचूी–४ बमोक्जम तयाि गिी लाग ूगरिनेछ । 

९. .................... 

१०. .................... 

 

११. विशषे पदको ससजनुा ःः (१) देहायको अिस्थामा विशषे पद ससजनुा गन ुसककनेछ ःः 

 (क) कन न ैकमचुािी सरूिा भएको कायाुलयमा पनग्न काबन बादहिको परिक्स्थनतले गदाु दढला 
भएमा, 



 (ख) कन न ैकमचुािीलाई काजमा खटाउाँदा साविक कायाुलयको कामकाज गन ुनभ्याउने भएमा, 

 (ग) कन न ैकमचुािी छात्रिवृत्त, तासलम, सेसमनाि आददमा भाग सलन खदटएमा, 

 (घ) कन न ैकमचुािीले एक मदहनाभन्दा बढी बबदा सलई बसेमा, 

 (ङ) कमचुािीले पननःस्थापनाको अिस्थामा एकै पदमा दनई व्यक्ततको ननयनक्तत गननपुने अिस्था 
भएमा । 

 (२)  उपविननयम (१) बमोक्जम विशषे पद ससजनुा गदाु सचूना तथा सञ्चाि मन्त्रालयको 
स्िीकृनत सलई अधधकृत पदको हकमा ससमनतबाट ि सहायक पदको हकमा ससं्थान प्रमनखबाट ननणयु 
हनननपनेछ । 

 (३) उपविननयम (१) मा उक्ल्लखखत अिस्था विद्यमान निहेमा त्यसिी ससजनुा भएको विशषे पद 
स्ितः खािेज हननेछ । 

 

परिच्छेद–३ 

पदपनूत ुि पदाधधकाि 

 

१२. µ पदपनूत ुससमनतको गठन ःः 

(१) सेिाको रितत पद खनल्ला प्रनतयोधगता िा कायिुमताको मलू्यांकन तथा आन्तरिक प्रनतयोधगतात्मक 
पिीिाद्िािा पनूत ुगनकुा लाधग ससं्थानसमि ससफारिश गन ुदेहाय बमोक्जमको एक पदपनूत ुससमनतको 
गठन गरिएको छ । 

 क) ससं्थान प्रमनख िा ननजले तोकेको ससं्थानका िरिष्ठ अधधकृत – अध्यि 

 ख) प्रनतननधध, लोकसेिा आयोग    – १ सदस्य 

 ग) प्रनतननधध, सचूना तथा सञ्चाि मन्त्रालय   – १ सदस्य 

 घ) ससमनतद्िािा मनोननत ससं्थानको िरिष्ठ अधधकृत   – १ सदस्य 

 ङ) आधधकारिक िेड यनननयनको प्रनतननधध  – १ सदस्य 



 

 दोस्रो सशंोधनद्िािा सशंोधन । दोस्रो सशंोधनद्िािा खािेज । दोस्रो सशंोधनद्िािा थप । 

 चौथो सशंोधनद्िािा खािेज । चौथो सशंोधनद्िािा खझककएको । छैठौं सशंोधनद्िािा थवपएको 
। सातौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

 सातौं सशंोधनद्िािा थप । सातौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । सातौं सशंोधनद्िािा थप । निौं 
सशंोधनद्िािा थप । निौं सशंोधनद्िािा खािेज ।  

 µ बाह्रौ सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

 

  

 (२) पदपनूत ुससमनतले आफ्नो बठैकमा आिश्यकताननसाि पदसाँग सम्बक्न्धत विशषेज्ञलाई 
आमन्त्रण गन ुसतनेछ । 

 (३) पदपनूत ुससमनतले आफ्नो बठैकसम्बन्धी सम्पणू ुकायवुिधध आफैं ले ननधाुिण गन ुसतनेछ । 

 (४) पदपनूत ुससमनतको सधचिालयको रूपमा प्रधान कायाुलयको कमचुािी प्रशासन शाखाले काम 
गनेछ । ससमनतले तोकेको áकमचुािी प्रशासन शाखा प्रमनखले पदपनूत ुससमनतको सधचि भई काम गनेछ । 

१३. .................... 

१४. काम ि कतवु्य ःः पदपनूत ुससमनतको काम ि कतवु्य देहाय बमोक्जम हननेछ ःः 

 (क) विननयम १७ को प्रनतकूल नहनने गिी रितत पदहरू कन न प्रकक्रयाबाट पनूत ुगननपुने हो 
प्रनतयोधगताको ककससम ननधाुिण गने ि बढनिा तथा खनला प्रनतयोधगताको प्रनतशत ननधाुिण गने । 

 (ख) ननधाुरित प्रनतशत अननसाि खनला प्रनतयोधगताद्िािा पनूत ुगननपुने पदका लाधग विज्ञापन 
गने, पिीिा तथा अन्तिाुताु  सलने ि छनोट गरिएका उम्मेदिािलाई ननयनक्ततका लाधग ससफारिश गने । 

 (ग) बढनिाद्िािा पनूत ुगननपुने पदका लाधग सम्भाव्य उम्मेदिािको कायिुमता ि कामसम्बन्धी 
अननभिको मलू्याङ्क्कन गिी योग्यताक्रम अननसाि पदपनूत ुगन ुससफारिश गने । 

 (घ) .................... 



 (ङ) .................... 

१५. स्थायी कमचुािी माग गने ःः  कन न ैअधधकृत तह िा सहायक तहको पद नयााँ ससजनुा भएमा िा 
कन न ैतरिकाबाट रितत भएमा कायाुलयले सो पदसाँग सम्बक्न्धत आिश्यक विििण सदहत पदपनूत ु
ससमनतमा स्थायी कमचुािी माग गिी पठाउननपनेछ । 

१६. पदपनूत ुप्रनतशतको आधािमा पदसङ्क्ख्या ननधाुिण गने ःः  विननयमािली १५ बमोक्जम स्थायी 
कमचुािी  मागसम्बन्धी  विििण प्राप्त भएपनछ पदपनूत ुससमनतले रितत पदहरूमध्ये विननयमािली १७ 
बमोक्जम खनला प्रनतयोधगता िा कायिुमताको मलू्याङ्क्कन तथा आन्तरिक प्रनतयोधगतात्मक पिीिाको 
बढनिाद्िािा पनूत ुहनने प्रनतशतको आधािमा पदसङ्क्ख्या ननधाुिण गनेछ । 

µ १७. सेिाको पदपनूत ुःः  á 

(१) ससं्थानमा प्रत्येक आधथकु िषकुो अन्त्यमा रितत पद देहाय बमोक्जम खनल्ला प्रनतयोधगता, आन्तरिक 
प्रनतयोधगता तथा कायिुमताको 

मलू्यांकनद्िािा पनूत ुगरिनेछ ःः 

खण्ड तह खनल्ला प्रनतयोधगता बढनिाद्िािा कैकफयत 

   कायिुमता मलू्यांकनद्िािा आन्तरिक प्रनतयोधगता पिीिाद्िािा जेष्ठता 
ि कायसुम्पादन मलू्यांकनद्िािा  

क शे्रणीविहीन – – – – किाि सेिामा मात्र ननयनक्तत गरिने 

ख २ १००% – – – पे्रस समहू, पे्रस ममतु समहू ि बाइक्ण्डङ समहू मात्र 

ग ३ ४०% २०% २०% २०% पे्रस समहू, पे्रस ममतु समहू ि बाइक्ण्डङ समहू मात्र 

घ ४ ४०% २०% २०% २०% पे्रस समहू, पे्रस ममतु समहू ि बाइक्ण्डङ समहू मात्र 

ङ. ४ १००% – – – तह ४ को खण्ड घ बाहेक सम्पणू ुसमहू 

च ५ १००% – – – पत्रकारिता सेिा नेपाली तथा अगें्रजी समहू मात्र । 

छ ५ ४०% ३०% – ३०% तह ५ को खण्ड च बाहेक सम्पणू ुसमहू 

ज ६ ४०% ३०% – ३०%  



झ ७ – ४०% २०% ४०%  

ञ ८ – ४०% २०% ४०%  

ट ९ – ४०% २०% ४०%  

ठ १० – ४०% २०% ४०%  

ड ११ – १००% – –  

 

२) उपविननयम (१) को प्राविधधक सेिाको तह ३ मा आन्तरिक प्रनतयोधगतात्मक पिीिाद्िािा पदपनूत ु
गदाु तह ३ को लाधग आिश्यक पने न्यनूतम शषैिक योग्यता ि न्यनूतम सेिा अिधध पिूा गिेको तह २ ि 
शे्रणीविहीन तहमा कायिुत कमचुािीबाट आन्तरिक प्रनतस्पधाु गिाई पनूत ुगरिनेछ । 

२)क उपविननयम (१) को प्राविधधक सेिाको तह ४ मा आन्तरिक प्रनतयोधगतात्मक पिीिाद्िािा पदपनूत ु
गदाु तह ४ को लाधग आिश्यक पने न्यनूतम शषैिक योग्यता ि न्यनूतम सेिा अिधध पिूा गिेको तह ३ ि 
शे्रणीविहीन तहमा कायिुत कमचुािीबाट आन्तरिक प्रनतस्पधाु गिाई पनूत ुगरिनेछ । 

३) उपविननयम (१) मा जननसनकै कन िा लेखखएको भए तापनन ससं्थानको सेिालाई समािेशी बनाउन 
खनला प्रनतयोधगताद्िािा पनूत ुहनने पदहरूमध्ये पतैालीस प्रनतशत पद छन ट्टयाई सो प्रनतशतलाई शतप्रनतशत 
मानी देहाय बमोक्जमको उम्मेदिािबीचमा मात्र छन ट्टाछन ट्टै प्रनतस्पधाु गिाई पनूत ुगरिनेछ । 

 क) मदहला.................................तते्तीस प्रनतशत 

 ख) आददिासी÷जनजानत......................सत्ताइस प्रनतशत 

 ग) मधेशी..............................................बाइस प्रनतशत 

 घ) दसलत........................................... नौ प्रनतशत 

 ङ) अपाङ्क्ग..............................................पााँच प्रनतशत 

 च) वपछडडएको िेत्र...................................चाि प्रनतशत 

 स्पक्ष्टकिण ःः (१) यस उपविननयमको प्रयोजनको लाधग “वपछडडएको िते्र” भन्नाले अछाम, 

कासलकोट, जाजिकोट, जनम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजनिा, मनगन क्जल्लालाई सम्झननपछु । 



 (२) यस उपविननयमको खण्ड(क),(ख),(ग) ि (घ) को प्रयोजनको लाधग “मदहला, 
आददिासी÷जनजानत, मधेशी ि दसलत” भन्नाले काननूद्िािा परिभावषत मदहला, आददिासी÷जनजानत, मधेशी 
ि दसलतलाई सम्झननपछु । 

४) यस विननयममा अन्यत्र जननसनकै कन िा उल्लेख गरिएको भए तापनन उपविननयम(३) को खण्ड (ङ) 
बमोक्जम ननधाुरित प्रनतशतको पद कन न ैखास प्रकृनतको कामको लाधग तोककए बमोक्जमका अपाङ्क्गहरूबीच 
मात्र प्रनतस्पधाु गन ुपाउने गिी प्रनतस्पधाुत्मक पिीिाद्िािा पनूत ुगरिनेछ । 

५) उपविननयम (३) बमोक्जम प्रनतशत ननधाुिण गदाु एक प्रनतशतभन्दा कम घाताङ्क्क (फ्ः्ियातसन) 
आएमा त्यस्तो घाताङ्क्क जनन समहूको हकमा आएको हो सोभन्दा लगत्त ैपनछको समहूमा सदै जानेछ । 

६) उपविननयम (३) बमोक्जम छन ट्टयाइएको पदमा जनन िषकुो लाधग विज्ञापन भएको हो सो िष ुहनने 
विज्ञापनमा उपयनतत उम्मेदिाि उपलब्ध हनन नसकेमा त्यस्तो पद अको िष ुहनने विज्ञापनमा समािेश 
गननपुनेछ ि त्यसिी विज्ञापन गदाु पनन उपयनतत उम्मेदिाि उपलब्ध हनन नसकेमा त्यस्तो पद सोही िष ु
खनला प्रनतयोधगताद्िािा पनूत ुगने पदमा समािेश गननपुनेछ । 

७) उपविननयम (३) बमोक्जम ननधाुिण गरिएको प्रनतशतद्िािा पदपनूत ुगने व्यिस्था प्रत्येक दश 
िषमुा पननिािलोकन गननपुनेछ । 

८) उपविननयम (३) बमोक्जमको प्रनतशत बमोक्जम पदसखं्या ननधाुिण गदाु कन न ैवििाद आएमा 
ससमनतको ननणयु अक्न्तम हननेछ । 

९) उपविननयम (३) बमोक्जम छन ट्टयाइएका पदमा दिखास्त ददाँदा देहायका आधािमा ददननपनेछ ःः 

 क) आददिासी÷जनजानतका हकमा नेपाल आददिासी÷जनजानत उत्थान िाक्ष्िय प्रनतष्ठान ऐनमा 
सधूचकृत भएको जानतको हकमा सोही सचूीको आधािमा ति नेपाल आददिासी÷जनजानत  

   उत्थान िाक्ष्िय प्रनतष्ठान ऐनमा सधूचकृत भएको जानतसभत्र एकभन्दा बढी थिहरू 
भएमा सम्बक्न्धत स्थानीय ननकायको प्रमनखको ससफारिशमा प्रमनख क्जल्ला अधधकािीबाट सधूचकृत भएको 
जानतसभत्रको थि भनी प्रमाखणत गिाई दिखास्तसाथ पेश गननपुनेछ । 

 ख) अपाङ्क्गको हकमा स्िीकृत धचककत्सकको ससफारिशमा समाज कल्याण परिषद्बाट 
अपाङ्क्गता प्रमाखणत गिेको आधािमा, 



 ग)  मधेसीको हकमा नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सचूना प्रकाशन गिी 
तोकेबमोक्जमको ससं्थाबाट मधेशी भनी प्रमाखणत गिेको आधािमा ति नेपाल िाजपत्रमा सचूना प्रकाशन 
गिी ससं्था नतोकेसम्म सम्बक्न्धत स्थानीय ननकायको प्रमनखको ससफारिशमा प्रमनख क्जल्ला अधधकािीबाट 
मधेशी भनी प्रमाखणत गिाई दिखास्तसाथ पेश गननपुनेछ । 

 घ)  वपछडडएको िेत्रमा हकमा उपविननयम (३) मा उल्लखे भएका क्जल्लामा स्थायी 
बसोबास उल्लखे गिी सम्बक्न्धत क्जल्लाबाट प्राप्त गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा सम्बक्न्धत गाउाँ  
विकास ससमनत िा नगिपासलकाबाट हाल सोही स्थानमा स्थायी बसोबास भएको भनी प्रमाखणत गिेको 
आधािमा । 

१०) यस विननयािलीमा अन्यत्र जननसनकै कन िा लेखखएको भए तापनन सेिासभत्र रितत िहेका तह पदहरू 
पनूत ुगन ुप्रनतशत ननधाुिण गदाु खनल्लातफु छन ट्याइएका रितत पदहरू ससं्थानको आिश्यकताका आधािमा 
चाल ूआ.ि. मा पनूत ुगने िा नगने सम्बन्धमा ससं्थानले आिश्यक ननणयु गिी बााँकी पदहरूमात्र पनूत ुगन ु
सककनेछ । 

११) यस विननयमािलीमा अन्यत्र जननसकै कन िा लेखखएको भएता पनन पदपनूत ुससमनतले जेष्ठता ि 
कायसुम्पादन मलू्यांकनको आधािमा बढनिाको लाधग ससफारिस गदाु बढनिा हनने पदभन्दा एक तह मनननको 
पदमा सबभैन्दा बढी सेिा अिधध भएका उम्मेदिािलाई बढनिाको लाधग ससफारिस गनेछ ।  

 

 

 

 

 छैठौं सशंोधनद्िािा खािेज ।  छैठौं सशंोधनद्िािा सशंोधन ।  छैठौं सशंोधनद्िािा खािेज ।  छैठौं 
सशंोधनद्िािा खािेज ।  

 छैठौं सशंोधनद्िािा सशंोधन ।  छैठौं सशंोधनद्िािा सशंोधन ।  पााँचौं सशंोधनद्िािा सशंोधन ।  
छैठौं सशंोधनद्िािा सशंोधन ।  

 निौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । á दसौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । á एघािौं सशंोधनद्िािा सशंोधन ।  
एघािौं सशंोधनद्िािा खािेज । 

µ बाह्रौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 



  

 

 

१८. पदपनूत ुअिधधको बन्देज ःः(१) कन न ैपनन रितत पद पदपनूतकुो लाधग सचूना प्रकाशन भएको 
समनतले एक िषसुभत्र पनूत ुगननपुनेछ । 

 (२) उपविननयम (१) बमोक्जमको अिधधसभत्र पनूत ुहनन नसकेमा पदपनूतकुो सचूना स्ितः खािेज 
हननेछ । 

१९. प्रनतयोधगताको अननिायतुा ःः 

 (१) सेिाको रितत पद नयााँ भनाुबाट पनूत ुगदाु खनला प्रनतयोधगताको आधािमा गरिनेछ । 

२०. पाठ्यक्रम ःः पदले गननपुने काय ुप्रकृनतलाई दृक्ष्टगत गिी सलखखत तथा प्रयोगात्मक पिीिाको 
पाठ्यक्रम ससं्थान प्रमनख स्ियकंो अध्यितामा िा ननजले तोकेको ससं्थानको िरिष्ठ अधधकृतको 
अध्यितामा गदठत विशषेज्ञहरूको ससमनतको ससफारिशमा ससमनतले स्िीकृत गनेछ । यसिी स्िीकृत भएको 
पाठ्यक्रम साधािणतया तीन िषसुम्म परिितनु गरिनेछैन । 

२१. विज्ञापन ःः (१) पदपनूतकुा लाधग विज्ञापन गदाु सिसुाधािणले थाहा पाउने गिी िाक्ष्ियस्तिको 
कन न ैएक प्रमनख पबत्रकामा िा िेडडयो िा टेसलसभजनबाट कम्तीमा एक मदहनाको अिधध तोकी विज्ञापन 
प्रकासशत गननपुनेछ । 

 ति, 

 (क) ससं्थानको सेिासभत्रका रितत पदहरूमा आन्तरिक प्रनतयोधगता ि कायसुम्पादन 
मलू्याङ्क्कनद्िािा पनूत ुगदाु अिधध तोकी ससं्थानका कायाुलयहरूमा सचूना प्रकासशत गननपुनेछ । 

 (ख) कन न ैपदमा ६ मदहनासम्मका लाधग अस्थायी ननयनक्तत गनन ुपिेमा १५ ददनका म्याद ददई 
विज्ञापन गिी पदपनूत ुगन ुसककनेछ । 

 (२) उपविननयम (१) बमोक्जम विज्ञापन गदाु िा सचूना टााँस्दा पदपनूत ुगननपुने पदको सङ्क्ख्या, 
सेिा, समहू, तह, स्थायी िा अस्थायी, आिश्यक न्यनूतम योग्यता, कामको ककससम, पिीिाको ककससम ि 
दस्तनि, उमेिको हद, नागरिकता, दिखास्त ददने अक्न्तम समनत, पिीिा कायकु्रम आदद कन िाहरू त्यस्तो 
विज्ञापन िा सचूनामा स्पष्टरूपमा खनलाउनन पनेछ । 



 (३) पदपनूतकुा लाधग दिखास्त फािामको ढााँचा ससं्थानले तोके बमोक्जम हननेछ । 

२२. उमेिको  हद ःः ननयनक्तत गदाु उमेिको तल्लो ि माधथल्लो हद देहाय बमोक्जम कायम गननपुनेछ 
ःः 

 (क) अधधकृत तह ःः २१ िष ुपिूा भएको ि ३५ िष ुननाघेको । 

 (ख) सहायक तह ःः १८ िष ुपिूा भएको ि ३५ िष ुननाघेको । 

 ति प्राविधधक, भतूपिू ुसनैनक िा प्रहिी ननयनक्तत हनने भनी तोककएको पदमा ननयनक्तत गदाु ४५ िष ु
ि मदहला उम्मदेिािको हकमा ४० िष ुउमेि ननाघेका व्यक्ततलाई ननयनक्तत गन ुसककनेछ । 

२३. न्यनूतम योग्यता ःः (१) सेिाका कन न ैपदका कन न ैकमचुािीको ननयनक्ततका लाधग चादहने न्यनूतम 
शषैिक योग्यता अननसचूी–५ मा उल्लेख भए बमोक्जम हननेछ । 

 (२) विननयम १७ को खण्ड (घ) बमोक्जम आन्तरिक प्रनतयोधगतात्मक पिीिाद्िािा पनूत ुगरिने 
पदका लाधग चादहने न्यनूतम योग्यता ि सेिा अिधध विननयम ६० बमोक्जम हनननपनेछ । 

 (३) उपविननयम (१) को अननसचूी ५ मा व्यिस्था भएको शषैिक योग्यतामा थपघट िा 
परिितनु गन ुआिश्यक भएमा ससं्थान प्रमनखको अध्यितामा एक शषैिक योग्यता ननधाुिण उपससमनत 
गठन हननेछ । उतत उपससमनतले कन न ैपदका लाधग शषैिक योग्यता ननधाुिण गिी सञ्चालक ससमनतमा 
पेस गननपुनेछ । उतत विषयमा ससमनतले ननणयु गिे अननसाि हननेछ । 

 (४)  

 (५) शे्रणीविहीन पदको न्यनूतम योग्यता अननसचूी ५ मा व्यिस्था भए अननसाि हननेछ ि 
शे्रणीविहीन पदको माधथल्लो स्तिमा जााँदा पनन सोही अननसचूीमा व्यिस्था भए अननसाि योग्यता अननभि 
हनननपनेछ । 

 (६) अननसचूी २ को देहायको (२) को (ङ) मा िहेको व्यिस्थालाई प्रथम तह हटाई प्रथम, 

द्वितीय, ततृीय, चतनथसु्ति ि पााँचौस्ति कायम गरिएको छ । 

२४. ननयनक्ततका लाधग  अयोग्यता ःः (१) देहायका व्यक्ततहरू सेिाका कन न ैपदमा ननयनक्तत हनने छैनन 
ःः 

 (क) गिै नेपाली नागरिक, 



 (ख) विननयम २२ बमोक्जम उमेिको हदसभत्र नपिेको, 

 (ग) भविष्यमा नेपाल सिकाि िा नेपाल सिकािको स्िासमत्ि भएको ससं्थानको सेिाको ननसमत्त 
सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गिी कन न ैसेिाबाट बखाुस्त भएको, 

 (घ)  ननैतक पतन देखखने फौज्दािी असभयोगमा अदालतबाट कसनिदाि ठहरिएको, 

 (ङ) विननयमािली २३ बमोक्जम तोककएको योग्यता नपनगेको, 

 (२) उपविननयम (१) को खण्ड (क) बमोक्जमको अयोग्यता किाि सेिामा ननयनतत हनने 
कमचुािीको लाधग लाग ूहनने छैन । 

  विदेशी नागरिकलाई किाि सेिामा सलननअनघ नेपाल सिकािको पिू ुस्िीकृनत सलननपनेछ । 

२५. प्रनतयोधगताको ककससम ि छनोट ःः (१) सेिामा रितत िहेको कन न ैपदका लाधग सलइने 
प्रनतयोधगताको ककससम देहायबमोक्जम हननेछ ःः 

 (क) सलखखत, 

 (ख) प्रयोगात्मक ि 

दोस्रो सशंोधनद्िािा सशंोधन । पााँचौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । छैठौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । निौं 
सशंोधनद्िािा सशंोधन । निौं सशंोधनद्िािा खािेज ।  

(ग) अन्तिाुताु । 

  ति यी बाहेक अन्य कन न ैककससमको पिीिा सलनन पिेमा ससमनतको पिू ुस्िीकृनत सलननपनेछ 
। 

(२) कन न पदको लाधग कनत प्रकािको प्रनतयोधगता गिाउने भन्ने विषयमा  पदको काय ुविििणको 
आधािमा पदपनूत ुससमनतले ननणयु गनेछ । 

  ति, 

  (क) सब ैप्रकािको प्रशासनतफुको पदमा अन्तिाुताु सलननअनघ सलखखत पिीिा सलनन 
पनेछ । 

  (ख) प्राविधधक पदमा नयााँ भनाुद्िािा पनूत ुगदाु अन्तिाुता ुमात्र सलन सककनेछ । 



  (ग) प्रयोगात्मक पिीिा सलननपने प्रकािको पदमा प्रयोगात्मक पिीिा सलनन अननिाय ु
हननेछ । 

 (३) अक्न्तम छनोट गदाु सलखखत पिीिा, प्रयोगात्मक पिीिा, अन्तिाुताुमा कन न कन नमा कनत 
अङ्क्कभाि ददने भन्ने सम्बन्धमा सलखखत ि प्रयोगात्मक पिीिाको हकमा प्रत्येक पत्रको पणूाुङ्क्क १०० हननेछ 
ि अन्तिाुताुको हकमा सम्बक्न्धत विषयमा ८० ि व्यक्ततत्िको २० अङ्क्कभािका आधािमा पदपनूत ु
ससमनतले योग्यताक्रम प्रकासशत गननपुनेछ । 

 (४) शे्रणीविहीन पदको लाधग कामको प्रकृनत हेिी सलखखत पिीिा सलने िा नसलनेबािे पदपनूत ु
ससमनतले तोके बमोक्जम हननेछ । 

२६. दिखास्त दस्तनि ःः (१) सेिामा रितत िहेको पनूत ुगरिने नयााँ पदको सलखखत पिीिा ि 
अन्तिाुताुबापत लाग्ने दस्तनि ससं्थानले तोकेबमोक्जम हननेछ । 

 (२) उपविननयम (१) बमोक्जम बनझाएको पिीिा दस्तनि देहायको अिस्थामा बाहेक कफताु हनने 
छैन ःः 

  (क) कािणिश दिखास्त अस्िीकृत भएमा, 

 (ख) एकभन्दा बढी पदको लाधग दिखास्त ददई उम्मेदिाि कन न ैएक पिीिामा सफल भई अको 
पिीिा शनरु हनननअनघ न ैत्यो पिीिा नददने गिी पिीिा दस्तनि कफताु सलन ननिेदन ददएमा, 

 (ग) विज्ञापन िद्द गरिएमा । 

२७. प्रिेशपत्र ःः प्रनतयोधगतात्मक पिीिामा सक्म्मसलत हनने उम्मेदिािहरूलाई आिश्यक प्रिेशपत्र 
ददननपनेछ । त्यस्तो प्रिेशपत्रमा पिीिाको समनत, समय ि स्थानसमेत उल्लेख भएको हनननपनेछ । 

२८. ननतजा प्रकाशन ःः (१) सलखखत पिीिा समाप्त भएको समनतले तीन मदहनासभत्र पिीिाको 
ननतजा प्रकाशन गननपुनेछ । 

 (२) सलखखत पिीिाबाट अन्तिाुताुका लाधग उम्मदेिािको छनोट गदाु प्रनतयोधगतात्मक पिीिाका 
आधािमा उच्चतम अङ्क्क पाउनेहरूमध्येबाट उपलब्ध भएसम्म रितत पद सङ्क्ख्या १ देखख ५ सम्मका लाधग 
तबे्बि, ६ ि ७ पदका लाधग १५ जना, ८ देखख २२ पदसम्मका लाधग दोब्बि, २३ देखख ३० सम्मका लाधग ४५ 
जना ि सोभन्दा माधथ जनतसनकै पद सङ्क्ख्या भए पनन डढेी सङ्क्ख्यामा उम्मेदिािको नाम 
िणाुननक्रमअननसाि समािेश गननपुनेछ । यसिी सङ्क्ख्या ननधाुिण गदाु अपणूाुङ्क्कलाई पिैू एक मान्ननपनेछ । 



 (३) उपविननयम (२) बमोक्जम छनोट गदाु उम्मदेिािले सलखखत पिीिामा प्रत्येक पत्रमा 
कम्तीमा ४० प्रनतशत अङ्क्क प्राप्त गिेको हनननपनेछ । त्यसगैिी अन्तिाुताुको हकमा अधधकतम ७० 
प्रनतशतभन्दा माधथ ि न्यनूतम ३० प्रनतशतभन्दा कम अङ्क्क ददाँदा कािण खनलाउनन पनेछ ।  ति 
अन्तिाुताुको कन ल अङ्क्कभाि ५० िा सलखखत पिीिाको कन ल अङ्क्कभािको ५० प्रनतशतले हनन आउने 
अङ्क्कमध्ये जनन कम हनन्छ सोभन्दा बढी हनने छैन । 

 (४) उपविननयम (२) ि (३) बमोक्जम छनोट गदाु अक्न्तम उम्मेदिािको सलखखत पिीिाको कन ल 
प्राप्ताङ्क्क बिाबि न ैप्राप्ताङ्क्क हनने अन्य सब ैउम्मेदिािलाई पनन अन्तिाुताुमा समािेश गननपुनेछ । 

२९. अन्तिाुताु ःः सलखखत पिीिाको ननतजा प्रकासशत भएपनछ साधािणतया एक मदहनासभत्र अन्तिाुताु 
गननपुनेछ । अन्तिाुताुका लाधग अननसचूी–६ मा उल्लखे भए बमोक्जमको फािाम प्रयोग गरिनेछ । 

३०. योग्याताक्रम तथा ससफारिश ःः अन्तिाुताु सम्पन्न भएपनछ साधािणतया १५ ददनसभत्र 
योग्यताक्रम प्रकासशत गिी ससफारिश गननपुनेछ । 

३१. प्रतीिा–सचूी ःः (१) भनाुका लाधग योग्यताक्रम प्रकासशत गदाु पदको अननपातमा यथासम्भि २५ 
प्रनतशत ि कम्तीमा दनई जनासम्म प्रतीिासचूीमा योग्यताक्रमाननसाि उम्मेदिािको नामसमेत प्रकासशत 
गननपुनेछ । 

 (२) प्रतीिासचूीमा िहेको उम्मेदिािहरूलाई देहायको अिस्थामा ननयनक्ततपत्र ददन सककनेछ ःः 

  (क) योग्यताक्रममा पिेका उम्मेदिािले विननयम ३३ बमोक्जम ननयनक्ततपत्र सलन 
नआएमा िा ननयनक्ततपत्र सलई बबना सचूना  कायाुलयमा हाक्जि नभएमा, 

  (ख) ननयनक्ततपत्र सलई एक िषसुभत्र सेिा छोडी गएमा, 

  (ग)  

  (घ)  

  (ङ)  

 

 छैठौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

 चौथो सशंोधनद्िािा सशंोधन । 



 छैठौं सशंोधनद्िािा थप । छैठौं सशंोधनद्िािा थप । 

 निौं सशंोधनद्िािा खािेज ।  निौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । निौं सशंोधनद्िािा थप । 

 

३२. सेिाको पदमा ननयनक्तत ःः सेिाका समहूकृत नहनने पदमा ससमनतबाट ननयनक्तत हननेछ । 

 १. सेिाको अधधकृत तहको पदमा ससं्थान प्रमनखले पदपनूत ु ससमनतको  ससफारिशमा 
ससमनतको स्िीकृनत सलई ननयनक्तत  

गनेछ । 

 २. सेिाको सहायक तहको पदमा पदपनूत ुससमनतको ससफारिशमा ससं्थान प्रमनखले ननयनक्तत 
गनेछ । 

 ३. .................  

 ४. सेिाको कन न ैपद रितत नभई िा पद ससजनुा नभई कमचुािी ननयनक्तत गन ुहनाँदैन । 

 ५. एउटा स्थायी पदमा एकै समयमा एकभन्दा बढी व्यक्ततलाई स्थायी ननयनक्तत गनन ुहन ाँदैन । 

 ६. उपविननयम (४) िा (५) विपिीत कन न ैकमचुािी ननयनक्तत गिी तलब खनिाएमा त्यसिी 
खनिाएको तलब िकम ननयनक्तत गने अधधकािीबाट असनलउपि गरिनेछ । 

३३. ननयनक्तत गने प्रकक्रया ःः विननयम ३० बमोक्जम ससफारिश भएका उम्मेदिािलाई ससफारिश भएको 
समनतले अधधकृत तहको हकमा दनई मदहनासभत्र ि सहायक तहको हकमा पन्र ददनसभत्र अक्ख्तयाििालाले 
ननयनक्तत गनन ुपनेछ ि यस्तो ननयनक्ततको सचूना नछटो साधनद्िािा सम्बक्न्धत उम्मेदिािलाई ददनन पनेछ । 
सम्बक्न्धत उम्मेदिािले ननयनक्ततको सचूना नपाएमा िा सचूना कफताु आएमा सािजुननक रूपले 
िाक्ष्ियस्तिको पत्रपबत्रकामा एक मदहनाको म्याद ददई उम्मेदिािलाई ननयनक्ततपत्र बनझ्न आउन सचूना 
प्रकासशत गरिनेछ । सो म्यादसभत्र पनन ननयनक्ततपत्र बनझ्न नआएमा ननजको नाम योग्यताक्रमबाट हटाई 
प्रतीिा–सचूीमा पिेका उम्मेदिािलाई योग्यताक्रमाननसाि ननयनक्तत गन ुसककनेछ । 

३४. ननिोधगताको प्रमाणपत्र पेस गननपुने ःः (१) कन न ैपनन व्यक्ततले अननसचूी–७ बमोक्जम ननिोधगताको 
प्रमाणपत्र पेस नगिी ननजलाई सेिाको पदमा स्थायी ननयनक्तत गरिने छैन । 

 (२) ननिोधगताको प्रमाणपत्र स्िीकृत धचककत्सकबाट प्राप्त भएको हनननपनेछ । 



३५. शपथ ग्रहण ःः (१) पदहलो पटक ननयनक्तत भई आफ्नो कायभुाि सम्हाल्ननअनघ प्रत्येक कमचुािीले 
अननसचूी–८ बमोक्जम शपथ ग्रहण गननपुनेछ । 

 (२)   .................... 

३६. पदस्थापना ःः कमचुािीहरूको पदस्थापना सामान्यतया ननजको शषैिक योग्यता, तासलम ि 
अननभिसमेतको विचाि गिी गरिनेछ । 

३७. पिीिणकाल ःः सेिाको स्थायी पदमा नयााँ ननयनक्तत गदाु मदहला कमचुािीको हकमा ६ मदहना 
ि पनरुष कमचुािीको हकमा एक िषकुो पिीिणकालमा िहने गिी गरिनेछ । पिीिणकालमा ननजको काम 
सन्तोषजनक नभएमा ननजको ननयनक्तत बदि गन ुसककनेछ । यसिी ननयनक्तत बदि नगरिएका कमचुािीको 
ननयनक्तत पिीिणकाल समाप्त भएपनछ स्ितः सदि भएको मानननेछ । 

 ति एकपटक सेिाको स्थायी पदमा पिीिणकाल भनततान गरिसकेको कमचुािीलाई पननः 
पिीिणकालमा िाखखने छैन । 

३८. पदाधधकाि कायम िहने ःः देहायका अिस्थामा कमचुािीको आफ्नो पद माधथको पदाधधकाि कायम 
िहनेछ ःः 

 (क) त्यस पदमा कामकाज गरििहाँदासम्म, 

 (ख) अको पदमा सरुिा भई कायभुाि सम्हाल्न पाइने म्यादसम्म, 

 (ग) बबदामा िहेको बखत, 

 (घ) ननलम्बन िहेको बखत, 

 (ङ) ससं्थानबाट कायाुलयको िा अन्य कन न ैकाममा खटाइएका बखत िा कन न ैअन्य पदमा 
कायममनकायम भई काम गिेको  

बखत । 

३९. अस्थायी ननयनक्तत सम्बन्धी व्यिस्था ःः (१) सेिाको कन न ैपनन रितत स्थायी पदमा ६ 
मदहनाभन्दा बढी अिधधको लाधग अस्थायी ननयनक्तत गन ुपाइने छैन ।  

 ति स्थायी पनूतकुा लाधग माग भएका पद पदपनूत ुससमनतबाट स्थायी पदपनूतकुा लाधग ससफारिश 
भई नआएसम्म अस्थायी ननयनक्ततको म्याद थप गन ुसककनेछ । 



 (२) उपविननयम (१) को विपिीत हनने गिी बढी अिधधका लाधग अस्थायी ननयनक्तत गिेमा 
त्यसिी अस्थायी ननयनक्तत गिेको बढी अिधधमा अस्थायी कमचुािीले पाएको तलब भत्ताको िकम त्यसिी 
अस्थायी ननयनक्तत गने अधधकािीबाट विभागीय कािबाही गिी असनल गरिनेछ । 

 (३) सःं्िस्थानका प्रकाशनहरूको लाधग आिश्यक पने स्थानीय समाचािदाता (क्स्िन्जि) 
ननयनक्तत गदाु शषैिक योग्यताको हकमा िोल्पा, रुकन म, जनम्ला, हनम्ला, मनगन, कासलकोट, डोल्पा, बझाङ, बाजनिा, 
दाचनलुा, सोलनखनम्बन, िसनिा, मनस्ताङ, डाँडलेधनिा, अछाम, डोटी, मनाङ, धाडडङ ि गोिखा क्जल्लाको उत्तिी िेत्रका 
लाधग कम्तीमा प्रिेसशका पिीिा उत्तीण ुहनननपने ि अन्य क्जल्लाको हकमा प्रमाणपत्र तह उत्तीण ुगिी 
पत्रकारितासम्बन्धी तासलमा प्राप्त िा पत्रकारिताको िेत्रमा अननभि प्राप्त गिेको हनननपनेछ । 

 à(४) काठमाडौं क्जल्लामा दद िाइक्जङ नेपाल दैननकमा तीन जना ि गोिखापत्र दैननकमा आठ 
जना, भततपनि क्जल्लामा दद िाइक्जङ नेपालमा एक जना ि गोिखापत्रमा एक जना, लसलतपनि क्जल्लामा 
गोिखापत्रमा एक जना ि दद िाइक्जङ नेपालमा एक जना ि बााँकी अन्य क्जल्लाहरूमा ८५ जना गिी जम्मा 
१०० जनाभन्दा बढी क्स्िन्जि िाख्न पाइने छैन । 

छैठौं सशंोधनद्िािा थप । सातौं सशंोधनद्िािा खािेज । àएघािौं सशंोधनद्िािा थप ।  दोस्रो 
सशंोधनद्िािा खािेज । तसे्रो सशंोधन सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

  

 à(५) यो विननयम प्रािम्भ भएपनछ काठमाडौं उपत्यकाको क्स्िन्जिको हकमा स्नातक उत्तीण ु
भएकालाई मात्र ननयनक्तत गननपुनेछ । 

 à(६) क्स्िन्जि ननयनक्तत गदाु सम्बक्न्धत प्रकाशनको प्रधान सम्पादक, प्रमनख समाचािदाता ि 
कमचुािी प्रशासन शाखा प्रमनख सदहतको ससमनतको ससफारिशमा समािेशी आधािमा गननपुनेछ । 

४०. .................... 

४१. किािमा ननयनक्तत ःः देहायका अिस्थामा एकपटकमा २ िषमुा नबढाई पदपनूत ुससमनतको 
ससफारिशमा उपयनतत व्यक्ततलाई किािमा ननयनक्तत गन ुसककनेछ ःः 

  

(क) कन न ैखास काम गनकुा लाधग सेिासभत्र आिश्यक योग्यता प्राप्त उपयनतत व्यक्तत नभएमा, 



 (ख) सेिाको कन न ैविशषेज्ञ पदमा कायिुत कमचुािीले अिकाश प्राप्त गदाु ननजको काम गन ु
अको कन न ैयोग्य कमचुािी नभई ननज न ैविशषेज्ञको रूपमा उपयनतत भएमा । 

  ति, ननैतक पतन देखखने फौज्दािी असभयोगबाट दोषी ठहरिएका िा भ्रष्टाचािसम्बन्धी 
असभयोगमा भविष्यमा कन न ैपनन सािजुननक पदका लाधग अयोग्य ठहरिने गिी बखाुस्त भएको व्यक्ततलाई 
ननयनक्तत गन ुसककने छैन । 

४२. ियैक्ततक विििण फािाम ःः (१) अक्ख्तयाििालाले प्रत्येक कमचुािीको अननसचूी–९ बमोक्जम 
दनईप्रनत ियैक्ततक विििण तयाि गिाउननपनेछ । 

(२) उपविननयम (१) बमोक्जम तयाि गरिएको ियैक्ततक विििणको एकप्रनत प्रधान कायाुलयमा ि 
एकप्रनत सो कमचुािी कायिुत कायाुलयमा िाख्न लगाउननपनेछ । 

(३) उपविननयम (२) बमोक्जम कमचुािी बहाल िहेको कायालुयमा िाखखएको ियैक्ततक विििण सो 
कमचुािी अन्यत्र सरुिा भएमा अविलम्ब सोही कायाुलयमा पठाउननपनेछ । 

४३. सेिाबाट हटाइएका कमचुािीले सफाइ पाएमा पदस्थापना गने ःः (१) सेिाबाट हटाइएका कन न ै
कमचुािीले सफाइ पाएमा सो ननणयुको सचूना पाएको तीन मदहनासभत्र कायाुलयमा हाक्जि हनन जाननपनेछ । 

 (२) उपविननयम (१) मा उक्ल्लखखत म्यादसभत्र हाक्जि हनन नजाने कमचुािीलाई पदस्थापन 
गरिने छैन । 

४३.क  

á४३.ख प्रधान सम्पादकको ननयनक्ततसम्बन्धी व्यिस्था ःः 

 ससं्थानको पत्रकारिता सेिामा िहेको तह ११ को कमचुािीलाई ससमनतले प्रधान सम्पादकको पदमा 
बढीमा दनई िषकुा लाधग ननयनक्तत गन ुसतनेछ । यसिी तह ११ को कन न ैकमचुािी प्रधान सम्पादकमा 
ननयनक्तत भएमा त्यसिी ननयनक्तत भएको समनतदेखख त्यस्तो प्रधान सम्पादक ससं्थानमा िहेको साविकको 
आफ्नो तह ११ को पदबाट स्ितः अिकास हननेछ । 

 

परिच्छेद–४ 

कायममनकायमसम्बन्धी व्यिस्था 

 



४४. कायममनकायम ःः (१) यस विननयमािली बमोक्जम कन न ैपनन पदमा कायममनकायम मनकिि गरिने 
छैन । 

 ति विभागीय प्रमनख िा कायाुलय प्रमनखको पद रितत भएमा िा त्यस्तो पदमा बहालिाला कमचुािी 
१५ ददनभन्दा बढी समयसम्म बबदामा बसेमा िा कानननी कािबाहीमा पिेमा सो पदमा तत्काल काम 
चलाउनका लाधग समानस्ति िा बढनिाका लाधग सम्भाव्य भइसकेका एक तहमनननको कमचुािीमध्ये 
नोकिीको जषे्ठताको आधािमा त्यस्तो कमचुािीलाई बढीमा एक िषकुा लाधग कायममनकायम मनकिि गन ु
सककनेछ । 

 (२) उपविननयम (१) बमोक्जम कायममनकायम मनकिि गने अधधकाि ससं्थान प्रमनखलाई हननेछ । 

 (३) एक पदमा एक समयमा एकभन्दा बढी कमचुािीलाई कायममनकायम मनकिि गनन ुहन ाँदैन । 

(४) उपविननयम (१) ि (३) विपिीत कन न ैकमचुािीलाई कायममनकायम मनकिि गिेमा ननजले सो पदमा 
िहाँदा खाइपाई आएको तलब, भत्ता ि अन्य सनविधा बापतको िकम कायममनकायम मनकिि गने 
पदाधधकािीबाट सिकािी बााँकी सिह असनलउपि गरिनेछ । 

४५. कायाुलय प्रमनखको अधधकाि प्रयोग गने ःः (१) कन न ै शाखा÷विभागीय प्रमनख िा कायाुलय प्रमनख 
वििामी भई िा अन्य कन न ैकािणले छोटो अिधधका लाधग अननपक्स्थत भएमा ननज मातहतको ननकटतम 
ज्येष्ठ कमचुािीले त्यस्तो अननपक्स्थत कमचुािीको ननसमत्त जनाई दैननक काय ुसञ्चालन गननपुनेछ । 

 (२) रितत िहेको कन न ै शाखा÷विभागीय प्रमनख िा कायाुलय प्रमनख पदमा बहालिाला ननयनतत 
िा सरुिा नभएसम्मको अिधधको लाधग उपविननयम (२) बमोक्जम ज्येष्ठ कमचुािीले सो कायाुलयको 
नगदी मौज्दात, कायाुलयको छाप, कागजपत्र ि दैननक काम चलाउनका लाधग चादहने क्जन्सीसमेत क्जम्मा 
सलई शाखा÷विभागीय प्रमनख िा कायाुलय प्रमनखको काम अको व्यिस्था नभएसम्म ननसमत्त भई गननपुनेछ 
। 

 

 

  छैठौं सशंोधनद्िािा खािेज ।  छैठौं सशंोधनद्िािा सशंोधन ।  छैठौं सशंोधनद्िािा थप । आठौं 
सशंोधनद्िािा थप । à एघािौं सशंोधनद्िािा थप । 



(३) उपविननयम (२) बमोक्जमको अिस्था पिी काम गिेको बेहोिा त्यस्तो ननसमत्त भई काम गने 
कमचुािीले ससं्थान प्रमनखको पदमा ननसमत्त भई काम गिेको भए ससमनतलाई शाखा प्रमनख िा कायाुलय 
प्रमनखको पदमा ननसमत्त भई काम गिेको भए ससं्थान प्रमनखलाई सचूना गननपुनेछ । 

 (४) कन न ैकमचुािीले कन न ैपदमा कायममनकायम भई काम गिेको िा उपविननयम (१) िा (२) 
बमोक्जम ननसमत्त भई काम गिेकोमा त्यस पदमा काम गिेको अिधधको बही (दहसाब) बनझाउने कन िामा 
समेत ननजको उत्तिदानयत्ि हननेछ । 

  ति, िषभुिको बही बनझाउननपनेमा हालसालको बहाली गरिसकेको िषकुा हालिालाले ि 
हालिालाले बहाल नगिेको िषकुो कायममनकायम िा ननसमत्त भई काम गनेले बनझाउननपनेछ । 

४६. कायममनकायम िा ननसमत्त भई काम गिेको तलब भत्ता पाउने ःः (१) कन न ैपदमा कायममनकायम 
भई िा पन्र ददनभन्दा बढी अिधध ननसमत्त भई काम गिेकोमा त्यसिी काम गने कमचुािीले जनन पदको 
काम गिेको छ सोही पदको तलब भत्ता त्यसिी काम गिेको समनतदेखख पाउनेछ । 

 (२) उपविननयम (१) मा जननसनकै लेखखएको भए तापनन त्यसिी कायममनकायम िा ननसमत्त भई 
काम गने कमचुािीले पाउने तलब, भत्ता ननजले एक तहमाधथको पदमा बढनिा पाएमा पाउने तलब, भत्ताभन्दा 
बढी हनने छैन ति त्यसिी पाउने तलब, भत्ताको िकम ननजले खाइपाई आएको तलब, भत्ताभन्दा घटी हनने 
छैन । 

४७. .................... 

परिच्छेद–५ 

दिबन्दी, सरुिा, सेिा परिितनु ि बढनिा 

 

४८. दिबन्दी ःः कमचुािीको दिबन्दी ससमनतले तोके बमोक्जम हननेछ । 

४९. सरुिा गने अधधकाि ःः (१) ससं्थानको एक कायाुलयबाट अको कायाुलयमा अधधकृत तहका 
कमचुािीलाई सरुिा गने अधधकाि ससं्थान प्रमनखलाई हननेछ । 

 (२) ससं्थानको एक कायाुलयबाट अको कायाुलयमा सहायक तहका कमचुािीलाई सरुिा गने 
अधधकाि ससं्थान प्रमनखले तोकेको ससं्थानको िरिष्ठ अधधकृतलाई हननेछ ।  

 (३) ................... 



५०. सरुिा गने आधाि ःः (१) विशषेज्ञताको सेिा सलननपने पदमा िहेको ि स्थानीयस्तिमा अन्यत्र कत ै
पनन ननजको सेिा, समहूसम्बन्धी पद तथा कायाुलय नभएका कमचुािी बाहेक अन्य कमचुािीलाई विसभन्न 
प्रकृनतका काय ुतथा भौगोसलक िते्रको अननभि ददलाउने गिी ि सम्बक्न्धत कमचुािीको शषैिक योग्यता, 
तासलम ि अननभिको आधािमा सामान्यतया देहाय बमोक्जम सरुिा गरिनेछ । 

 (क) कन न ैकमचुािीको पदस्थापन भएको कायाुलयमा घटीमा ४६६ ददन रुजू हाक्जि पनगेपनछ । 

 (ख) ................... 

 (ग) तिाईका क्जल्लामा ४६६ ददन काम गरिसकेपनछ प्रधान कायाुलय िा अन्य कायाुलयमा 
पठाउने गिी । 

 (घ) अधधकृत तहका कमचुािीलाई एउटै कायाुलयको पदमा साधािणतया ५ िषभुन्दा बढी निाख्न े
गिी । 

 (ङ) ................... 

 (२) देहायका अिस्थामा कन न ैकायाुलयमा पदस्थापन भएको कमचुािीलाई उपविननयम १ मा 
तोककएको अिधध नपनग्दै सरुिा गनन ुपिेमा सोको कािण खनलाई सरुिा गन ुसककनेछ ःः 

 (क) कन न ैस्थानमा कायिुत कमचुािी अशतत भई सो स्थानमा ननजको उपचाि हनन नसतने 
देखखएको कन िा स्िीकृत धचककत्सकले ससफारिश गिेमा । 

 (ख) कन न ैकमचुािीलाई कायिुत कायाुलयमा िाखी िाख्न उपयनतत छैन भन्ने सरुिा गने अधधकाि 
प्राप्त अधधकािीलाई लागेमा । 

५१. सरुिासम्बन्धी विििणः कमचुािीलाई सरुिा गने अधधकाि प्राप्त अधधकािीले अननसचूी १० बमोक्जम 
कमचुािीहरूको सरुिासम्बन्धी विििण तयाि पािी िाख्ननपनेछ । 

५२. सरुिा गने कायवुिधध ःः कमचुािीलाई सरुिा गदाु सामान्यतया देहायको कायवुिधध अपनाउननपनेछ 
ःः 

 (क) सरुिा गने अधधकाि प्राप्त अधधकािीले आफ्नो मातहतको कमचुािीहरूको सरुिाका लाधग 
अननसचूी–११ बमोक्जमको विििण अद्यािधधक गिी िाख्ननःृपनेछ । 



 (ख) कमचुािीलाई एक ठाउाँ बाट अको ठाउाँमा सरुिा गदाु सरुिा गने अधधकाि प्राप्त अधधकािीले 
सरुिा गननपुिेको कािण सलखखत रूपमा खनलाई िाख्ननपनेछ । 

५३. सरुिा हनन बाध्यता ःः कन न ैकमचुािीलाई ससं्थानको काममा कन न ैकायाुलयमा सरुिा गन ुसककनेछ 
ि सरुिा भएको कायाुलयमा आफ्नो पदमा बहाल नगरिकन अको कायाुलयमा सरुिा गरिनेछैन । 

  

५४. बहाली म्याद ःः (१) एक कायाुलयबाट अको कायाुलयमा कन न ैकमचुािीको सरुिा भएमा त्यस्तो 
कमचुािीलाई बिबनझािथको ननसमत्त एतकाइस ददनमा नबढाई तथा तयािीको ननसमत्त बाटाको म्यादबाहेक 
सात ददनको म्याद पाउनेछ ि तयािी म्यादमा ननजले कायाुलयमा हाक्जि हनननपने छैन । बिबनझािथको 
ननसमत्त एतकाइस ददनभन्दा बढी लाग्ने भएमा त्यसको स्पष्ट कािण खोली ससं्थान प्रमनखबाट स्िीकृत 
गिाउननपनेछ । 

 (२) कमचुािीहरूलाई एक कायाुलयबाट अको कायाुलयमा सरुिा गिी पठाउाँ दा सरुिाको 
िमानापत्र ददन ेअधधकािीले ननज कमचुािीले खाइपाई आएको अक्न्तम मदहनाको तलब ि सो अिधधसम्मको 
बबदासदहतको विििण खनलाई अननसचूी–१२ बमोक्जमको िमानापत्र ददननपनेछ । 

५५. सरुिा हनने कमचुािीले प्रनतिेदन बनझाउननपने ःः कन न ैकायाुलयको प्रमनखको पदमा कायिुत िहेको 
कमचुािीले सरुिा भई जााँदा आफ्नो कायाुलयको िास्तविक िस्तनक्स्थनत दसशनेु सलखखत प्रनतिेदन 
हालिालालाई बनझाउने व्यिस्था समलाई िमाना सलई जाननपनेछ 

 ि त्यस्तो प्रनतिेदनको एकप्रनत ससं्थानको प्रधान कायालुयमा पनन पठाउननपनेछ । 

५६. काज खटाउने अधधकाि ःः सेिाका कमचुािीहरूलाई काज खटाउने अधधकाि ससं्थान प्रमनख िा 
ननजले तोकेको अधधकृत कमचुािीलाई हननेछ । 

५७. सेिा िा समहू परिितनु ःः (१) ससमनतले कन न ैकमचुािीलाई सेिाको एक समहूबाट अको समहूमा 
िा एक सेिाबाट अको सिेाको समान तहको पदमा सेिा िा समहू परिितनु गन ुसतनेछ । 

 (२) उपविननयम (१) बमोक्जम ससमनतले कन न ैकमचुािीको सेिा िा समहू परिितनु गदाु सेिा 
समहू परिितनु गरिने सम्बक्न्धत पदका लाधग चादहने न्यनूतम योग्यता सम्बक्न्धत कमचुािीले पिूा गिेको 
हनननपनेछ । 

 (३) हाल कायिुत पदमा  ३ िष ुस्थायी सेिा गिेको हनननपने । 



 (४) एक आधथकु िषमुा रितत पदको बढीमा १० प्रनतशतसम्म सेिा समहू परिितनुको ननसमत्त 
छन ट्टयाउन सककनेछ । 

 (५) सेिासम्बन्धी एक पत्र सलखखत  िा प्रयोगात्मक पिीिा सलई सफल उम्मेदिािको 
अन्तिाुताुद्िािा छनोट गिी ससफारिश भएका कमचुािीको सेिा समहू परिितनु गन ुसककनेछ । 

 (६) सेिा, समहू परिितनु गिेकालाई á१ िषसुम्म बढनिाका लाधग सम्भाव्य उम्मेदिाि बनाइने 
छैन । ......... 

 (७) ससं्थानले कन न ैकमचुािीलाई एक सेिा िा समहूबाट अको सेिा िा समहूको काममा 
लगाइिहेकोमा त्यस्ता कमचुािीको विननयम ५७ बमोक्जमको योग्यता नपनगेको हकमा ननम्न बमोक्जमको 
प्रािधान पिूा गिी ससमनतले सेिा समहू परिितनु गन ुसतनेछ । 

  (क) सेिा, समहू परिितनु हनने शाखा÷उपशाखाको सेिामा कम्तीमा ३ िष ुकाम 
गरिसकेको । 

  (ख) सम्बक्न्धत उपशाखा÷शाखा ि विभागबाट काममा दिता हाससल गिेको भनी पनक्ष्ट 
भएको । 

  (ग) ससं्थानले कामको प्रकृनत अननसाि समहू समलान गिी सेिा समहू परिितनु भएको 
अिस्थामा ि उपविननयम (७) को  

(क) ि (ख) का प्रािधान अननसाि सेिा समहू परिितनु भएको अिस्थामा उपविननयम (६) आकवषतु हनने 
छैन । 

५८. बढनिा ःः (१) ससमनतले सेिाको पदहरूमा बढनिा गदाु विननयम १२ बमोक्जम गदठत पदपनूत ु
ससमनतको ससफारिशमा गनेछ । 

 (२) ................... 

५९. मलू्याड्ढन बढनिा ःः बढनिाको ननसमत्त विननयम १७ बमोक्जम कायिुमताको मलू्याङ्क्कनद्िािा िा 
आन्तरिक प्रनतयोधगतात्मक पिीिाद्िािा बढनिा गरिने भनी उल्लेख भए अननसाि छन ट्टयाइएका रितत 
पदहरू बढनिा गिी पनूत ुगरिनेछ । 

५९.क. बढनिासम्बन्धी विशषे व्यिस्था ःः (१) यस विननयमािलीमा अन्यत्र जननसनकै कन िा लेखखएको भए 
तापनन देहायको तहको पदमा कम्तीमा देहायबमोक्जमको सेिा अिधध पिूा गिेका कमचुािीले सम्बक्न्धत 



सेिा, समहू िा उपसमहूको पदमा सेिा प्रिेश गदाु िा समहूकृत हनाँदाका बखत ननधाुरित आिश्यक न्यनूतम 
शषैिक योग्यताभन्दा माधथल्लो शषैिक योग्यता सेिा प्रिेश िा समहूकृत हनननभन्दा अनघ िा पनछ प्राप्त 
गिेको भए त्यस्ता कमचुािीलाई एक तहमाधथको पदमा बढनिा गरिनेछ ःः 

  (क) तह ४ – दस िष ु

  (ख) तह ५ – बाह्र िष ु

  (ग) तह ६ ि ७ – पन्र िष ु

  (घ) तह ८ ि ९ ¬– अठाि िष ु

 á(२) उपविननयम (१) मा जननसनकै कन िा लेखखएको भए तापनन तह ६ ि ७ का एउटै तहमा १५ 
िष,ु तह ५ को पदमा १२ िष ुि तह ४ को पदमा १० िष ुिा सोभन्दा बढी अिधध पिूा गिी सम्बक्न्धत 
सेिा, समहू िा उपसमहूको पदमा प्रिेश गदाु िा समहूकृत हनाँदाका बखत ननधाुरित विषयमा न्यनूतम 
शषैिक योग्यता प्राप्त गिेको भए त्यस्तो कमचुािीलाई एक तहमाधथको पदमा पदसदहत बढनिा गरिनेछ । 
त्यस्तो कमचुािी अननिाय ुअिकाश भई पद रितत भएमा बढनिा हनननपिूकुो साविक पद रितत हननेछ । 

  

 

  चौथो सशंोधनद्िािा थप । चौथो सशंोधनद्िािा सशंोधन । चौथो सशंोधनद्िािा खािेज । 
छैठौं सशंोधनद्िािा खािेज ।  

  छैठौं सशंोधनद्िािा थप । निौं सशंोधनद्िािा थप । निौं सशंोधनद्िािा खािेज । á दसौं 
सशंोधनद्िािा सशंोधन । á एघािौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

 

  

 (३) उपविननय (१) ि (२) मा जननसनकै कन िा लेखखएको भए तापनन देहायको अिस्थाका 
कमचुािीलाई बढनिा गरिने छैन ःः 

  (क) बढनिाका लाधग चादहने आिश्यक अिधधको काय ुसम्पादन मलू्याङ्क्कन 
फािाममाअनतउत्तमभन्दा कम मलू्याङ्क्कन भएमा, 



  (ख) ससं्थानको सम्पवत्त दहनासमना गिेको िा कन न ैफौजदािी असभयोगमा सलंग्न भई 
कािबाहीको प्रकक्रयामा िहेमा, 

  (ग) विननयम ६१ बमोक्जम बढनिाका लाधग सम्भाव्य उम्मेदिाि हनन नपाउने अिस्था 
िहेमा, 

 (४) उपविननयम (१) िा (२) बमोक्जम बढनिा गनकुा लाधग त्यस्तो कमचुािी बहाल िहेको 
सम्बक्न्धत सेिा समहू िा उपसमहूको एक तहमाधथको विशषे पद स्ितः ससजनुा हननेछ । त्यस्तो पदमा 
ससं्थानले बढनिा गिेपनछ बढनिा कायम भएको समनतदेखख लाग ूहनने गिी बढनिा भएको विशषे पद कायम 
हननेछ । 

 (५) उपविननयम (४) बमोक्जमको पदमा बढनिा भएको कमचुािी जननसनकै कािणले सेिाबाट 
अिकास भएमा िा ननज माधथल्लो पदमा बढनिा भएमा त्यस्तो पद स्ितः खािेज भई ननज यस विननयम 
बमोक्जम बढनिा हनननभन्दा तत्काल अगाडडको पद स्ितः कायम भएको मानननेछ । 

 (६) उपविननयम (४) बमोक्जमको विशषे पदमा बढनिा भएको कमचुािीले त्यसिी बढनिा हनननभन्दा 
अगाडडको पदमा बहाल िहाँदा सम्पादन गिेको काम न ैसम्पादन गननपुनेछ ति जेष्ठता गणना गदाु बढनिा 
भएकै पदको गणना गरिनेछ ि यस विननयम बमोक्जम बढनिा पाएको कमचुािीले सोभन्दा माधथल्लो तहको 
पदको ननक्म्त हनने सब ैप्रकािको बढनिाको ननक्म्त प्रनतस्पधाु गन ुपाउनेछ । 

 (७) यस विननयम बमोक्जम बढनिा भएका कमचुािीहरूलाई यस ैविननयम बमोक्जमको 
बढनिाद्िािा ससजनुा भएको विशषे दिबन्दीमा मात्र सरुिा गरिनेछ । 

 (८) यस विननयमािलीमा अन्यत्र जननसनकै कन िा लेखखएको भए तापनन यस विननयम 
बमोक्जमको बढनिाबाट एकै कायाुलयमा एकै तहका एकभन्दा बढी कमचुािीहरू भई कायाुलय प्रमनख 
हननसतने अिस्था भएमा त्यस्तो कायाुलयमा बहाल िहेका त्यस्ता तहका कमचुािीमध्ये सबभैन्दा बरिष्ठ 
कमचुािीले कायाुलय प्रमनख भई काम गनेछ । 

 (९) यस विननयमािलीमा अन्यत्र जननसनकै कन िा लेखखएको भए तापनन यो विननयमािली प्रािम्भ 
भएपनछ पदहलोपटक बाहेक बढनिा गदाु पदहले कायिुमताको मलू्याङ्क्कनद्िािा हनने बढन िाको कािबाही 
सम्पन्न गिी त्यसपनछ मात्र यस विननयम बमोक्जमको बढनिाको ससफारिश गननपुनेछ । 

 (१०) यस विननयममा अन्यत्र जननसनकै कन िा लेखखएको भए तापनन स्तििदृ्धध हनने पदमा यस 
विननयम बमोक्जमको बढनिा व्यिस्था लाग ूहनने छैन । 



 (११) यस विननयममा अन्यत्र जननसनकै कन िा लेखखएको भए तापनन यस विननयम बमोक्जम हनने 
बढन िाले खनला प्रनतयोधगताद्िािा पदपनूत ुगने व्यिस्थामा कन न ैप्रनतकन ल असि पन¥याउने छैन । 

 (१२) यो विननयम बमोक्जम बढनिा गदाु गरिने विज्ञापन विननयम २१ बमोक्जमको प्रकक्रया पिूा 
गिी गरिनेछ । 

६०. बढनिाको लाधग उम्मेदिाि हनन चादहने न्यनूतम सेिा अिधध ि शषैिक योग्यता ःः (१) कन न ै
कमचुािी कन न ैपदमा बढनिाको लाधग सम्भाव्य उम्मेदिाि हनन ननजले सम्बक्न्धत सिेा, समहूको एक 
तहमनननको पदमा देहायबमोक्जम स्थायी सेिा अिधध पिूा गिेको हनननपनेछ । 

 (क) सहायक तहबाट सहायक तहमा ३ िष ु। 

 (ख) सहायक तहबाट अधधकृत तहमा ४ िष ु। 

 (ग) अधधकृत तहबाट अधधकृत तहमा ३ िष ु। 

  उपविननयम (१) मा जननसनकै कन िा लेखखएको भए तापनन मदहला, आददिासी, जनजानत, 

मधेसी, दसलत, अपाङ्क्ग ि वपछडडएको  िेत्रमा उल्लखेखत सेिा अिधधमा एक िष ुसिेा अिधध कम भए 
पनन बढनिाको लाधग सम्भाव्य उम्मेदिाि हननेछन ्। 

 (२) ससं्थानको सेिामा माधथल्लो तहमा बढनिाका लाधग उम्मेदिाि हनन ..सो पदको सेिा 
प्रिेशका लाधग ननधाुरित न्यनूतम शषैिक योग्यता पनगेको हनननपनेछ । ति सहायक कमचुािीको हकमा 
हाल कायिुत पदका लाधग न्यनूतम शषैिक योग्यता पिूा गिी पााँच िष ुसेिा अिधध पनगेकाहरूले बढनिामा 
भाग सलन पाउनेछन ्। त्यसगैिी टेस्ट पिीिा उत्तीण ुगिी ४ तहको पदमा १० िष ुसेिा अिधध पिूा गिेकाले 
५ तहको पदमा बढनिाका लाधग उम्मेदिाि हनन पाउनेछन ्।  

 (क)  प्राविधधक सेिा तथा पत्रकारिता सेिाको फोटोग्राफी समहूको पदको हकमा हाल 
कायिुत िहेका पदमा áनौ िष ुसेिा अिधध पिूा गिेको ि एस.एल.सी. िा सो सिह उत्तीण ुगिेकालाई पनन 
सोही सेिा समहूको तह ६ ि तह ७ सम्मको पदमा कायसुम्पादन मलू्याङ्क्कनका आधािमा विननयम ६२ 
बमोक्जम पदपनूत ुससमनतले बढनिा ससफारिश गन ुसतनेछ । ति आई.ए. िा सो सिह उत्तीण ुगिेकाल ेáतह 
६ को लाधग ७ िष ुि तह ७ को लाधग ५ िष ुसेिा अिधध पिूा गिेपनछ बढनिाका लाधग उम्मेदिाि हनन 
पाउनेछन ्। 

 (ख) प्रशासन सेिाको पदको हकमा हाल कायिुत िहेको पदमा áनौ िष ुसेिा अिधध पिूा गिेको 
ि एस.एल.सी. िा सो सिहको पिीिा उत्तीण ुगिेकालाई पनन सोही सेिा समहूको तह ६ ि तह ७ सम्मको 



पदमा कायसुम्पादन मलू्याङ्क्कनका आधािमा विननयम ६२ बमोक्जम पदपनूत ुससमनतले बढनिा ससफारिश 
गन ुसतनेछ । ति आई.ए. िा सो सिह उत्तीण ुगिेकाले áतह ६ को लाधग ७ िष ुि तह ७ को लाधग ५ 
िष ुसेिा अिधध पिूा गिेपनछ बढनिाका लाधग उम्मेदिाि हनन पाउनेछन ्। 

  निौं सशंोधनद्िािा थप । á दसौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

 

 (ग) विननयम ६० को उपविननयम (२) को खण्ड (क) ि (ख) मा जेसनकै लेखखएको भए तापनन 
ससं्थानको प्रशासन सेिा, प्राविधधक सेिा ि पत्रकारिता सेिाको फोटोग्राफी समहू ि कला समहूको आठौं 
तहको पदमा का.स.म.ू द्िािा बढनिाका लाधग प्रमाणपत्र तह उत्तीण ुगिी हाल कायिुत तह ७ को पदमा दस 
िषसुम्म ननिन्ति सेिा गिी काय ुसम्पादनको मलू्याङ्क्कनमा पनछल्लो ३ िषसुम्म 

   लगाताि अनतउत्तम ठहरिएका कमचुािीलाई एकपटकका लाधग मात्र पदपनूत ु
ससमनतले विननयम ६२ बमोक्जम बढनिा ससफारिश गन ुसतनेछ । 

 (घ) उपविननयम (१) मा जननसनकै कन िा लेखखएको भए तापनन ससं्थानमा प्रशासन सेिा ि 
प्राविधधक सेिाको तह १० को पदमा बढनिाका लाधग उम्मेदिाि हनन सम्बक्न्धत सेिाको जननसनकै समहूमा 
तह ९ को पदमा कायिुत न्यनूतम सेिा अिधध ि शषैिक योग्यता पिूा भएका कमचुािीलाई समहूको 
बन्देज लाग ूहननेछैन । 

 (ङ) प्राविधधक सेिा अङ्क्गे्रजी ि नेपाली प्रनफरिडडङ समहूमा कायिुत िहेका कमचुािीलाई 
प्राविधधक सेिा प्रनफरिडडङ समहूको तह ९ को पदमा बढनिा प्रनतयोधगताका लाधग उम्मेदिाि हनन समहूको 
बन्देज लाग ूहननेछैन । 

 (च) प्राविधधक सेिा पे्रस (मनरण) समहू ि मेकाननतस समहूमा कायिुत िहेका कमचुािीलाई 
प्रविधधक सेिा, पे्रस (मनरण) समहूको तह ९ को पदमा बढनिा प्रनतयोधगताका लाधग उम्मेदिाि हनन समहूको 
बन्देज लाग ूहननेछैन । 

 (छ) यस विननयममा अन्यत्र जननसनकै कन िा लेखखएको भए तापनन प्रशासन ि प्राविधधक सेिाको 
तह १० मा कायिुत कमचुािीहरूले मात्र तह ११ को पदमा बढनिा हननको लाधग सम्भाव्य उम्मेदिाि हनन 
पाउनेछन ्। 

 (३) उपविननयम (२) मा जननसनकै कन िा उल्लेख भए तापनन यो उपविननयम लाग ूभएपनछ 
ननयनतत भएकाको हकमा बढनिाका लाधग उम्मेदिाि हनन अननसचूी–५ को योग्यता पिूा भएको हनननपनेछ । 



६१. बढनिाका लाधग सम्भाव्य उम्मेदिाि हनन नपाउने ःः विननयम ६० मा जननसनकै कन िा लेखखएको भए 
तापनन देहायका अिस्थामा देहायका अिधधभि कमचुािी बढनिाको लाधग सम्भाव्य उम्मेदिाि हनन पाउने छैन 
ःः 

 (क) ननलम्बन भएकोमा ननलम्बन भएको अिधधभि, 

 (ख) बढनिा िोतका भएकोमा िोतका भएको अिधधभि, 

 (ग) तलबिदृ्धध िोतका भएकोमा िोतका भएको अिधधभि । 

६२. बढनिाको आधाि ःः (१) पदपनूत ुससमनतले कमचुािीलाई बढनिाका लाधग ससफारिश गदाु ननजको 
कायिुमताको आधािमा गनेछ । 

 (२) कमचुािीको कायिुमताको मलू्याङ्क्कन गदाु देहाय बमोक्जम बढीमा १०० अङ्क्क ददइनेछ ःः 

  (क) कायसुम्पादन मलू्याङ्क्कन बापत – चालीस अङ्क्क 

  (ख) जेष्ठता बापत – तीस अङ्क्क 

  (ग) शषैिक योग्यता बापत – बाह्र अङ्क्क 

  (घ) भौगोसलक योग्यता बापत – सोह्र अङ्क्क 

  (ङ) तासलम बापत – दनई अङ्क्क 

६३. काय ुिमताको आधािमा बढनिा ःः कमचुािीको कायिुमताको मलू्याङ्क्कन विननयम ६२ मा उल्लेख 
भए बमोक्जम गिी सबभैन्दा बढी अङ्क्क प्राप्त गने कमचुािीलाई सबभैन्दा पदहले बढनिा गरिनेछ । 

 ति कायिुमताको मलू्याङ्क्कन गदाु समान अङ्क्क प्राप्त गने कमचुािीको हकमा ज्येष्ठताको 
आधािमा बढनिा गरिनेछ ि त्यस्ता कमचुािीको ज्येष्ठता ननधाुिण गदाु देहायका आधािमा गरिनेछ ःः 

 (क) हाल बहाल िहेको तहको पदमा ननयनक्तत िा बढनिा ननणयु भएको समनतको आधािमा, 

 (ख) खण्ड (क) बमोक्जम ज्येष्ठता नछन ट्दटएमा सोभन्दा एक तहमनननको पदमा ननयनक्तत िा 
बढनिा ननणयु भएको समनतको आधािमा, 

 (ग) खण्ड (क) ि (ख) मा उक्ल्लखखत कन न ैपनन आधािबाट ज्येष्ठता नछन ट्दटएमा पदपनूत ु
ससमनत को ससफारिशको योग्यताक्रमको आधािमा । 



६४. कायसुम्पादनको मलू्याङ्क्कन ःः (१) कमचुािीको कायसुम्पादनको मलू्याङ्क्कनका लाधग प्रयोग गरिने 
कायसुम्पादनको मलू्याङ्क्कन फािाम अननसचूी–१३ बमोक्जम हननेछ । 

 (२) कमचुािीको कायसुम्पादनको मलू्याङ्क्कनका लाधग मलू्याङ्क्कन गरिने कमचुािीभन्दा 
कम्तीमा एक तह माधथको सम्बक्न्धत कमचुािी सनपरििेिक हननेछ ि सनपरििेिकभन्दा एक तह माधथको 
सम्बक्न्धत कमचुािी पननिािलोकनकताु हननेछ । 

 ति, 

 (क) तह ११ का कमचुािीहरूको हकमा ससं्थान प्रमनखले सनपरििेिक ि पननिािलोकनकताुसमेत 
भई काम गनेछ । ति पत्रकारिता सेिाको तह ११ का कमचुािीको हकमा सनपरििेिक प्रधानसम्पादक ि 
पननिािलोकनकताु ससं्थान प्रमनख िहनेछ ।  

 (ख) कायाुलय प्रमनख भई काम गने कमचुािीले आफू मातहत काम गने समान तहका 
कमचुािीको समेत कायसुम्पादन मलू्याङ्क्कनको   ननसमत्त सनपरििेिक भई काम गनेछ । 

 

 निौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । निौं सशंोधनद्िािा सशंोधन ।  

  

 (३) अधधकृत तहका कमचुािीको कायसुम्पादनको मलू्याङ्क्कनका लाधग देहायको पननिािलोकन 
ससमनत िहनेछ ःः 

  (क) ससं्थान प्रमनख – अध्यि 

  (ख) ससं्थान प्रमनखले तोकेको िरिष्ठ अधधकृत – सदस्य 

  (ग) सम्बक्न्धत विभागको विभागीय प्रमनख – सदस्य 

  प्रबन्ध सम्पादक, नायि महाप्रबन्धक, कायकुािी सम्पादक, ननदेशक ि फोटो सम्पादकको 
कायसुम्पादनको हकमा पननिािलोकन ससमनतमा  सनपरििेिक ि पननिािलोकनकताु पननिािलोकन ससमनतको 
सदस्य हननेछन ्। 

 (४) सहायक तहका कमचुािीको कायसुम्पादनको मलू्याङ्क्कनका लाधग देहायको पननिािलोकन 
ससमनत िहनेछ ःः 



  (क) ससं्थान प्रमनखले तोकेको ससं्थानको िरिष्ठ अधधकृत – अध्यि 

  (ख) सम्बक्न्धत पननिािलोकनकता ु – सदस्य 

  (ग) सम्बक्न्धत सनपरििेिक – सदस्य 

 (५) कमचुािीको कायसुम्पादन मलू्याङ्क्कन गिी ददइने कन ल चालीस अङ्क्कको विभाजन देहाय 
बमोक्जम हननेछ ःः 

  (क) सनपरििेिकले ददनसतने अधधकतम – २५ अङ्क्क 

  (ख) पननिािलोकनकताुले ददनसतने अधधकतम – १० अङ्क्क 

  (ग) पननिािलोकन ससमनतल ेददनसतने अधधकतम – ५ अङ्क्क 

 (६) सनपरििेिक, पननिािलोकनकताु ि पननिािलोकन ससमनतले कमचुािीहरूको कायसुम्पादन 
बापत अङ्क्क ददाँदा कायसुम्पादनको मलू्याङ्क्कन फािाममा उक्ल्लखखत आधाि अननरूप ददननपनेछ । 

 (७) पननिािलोकन ससमनतले अधधकृत तहको कमचुािीहरूको कायसुम्पादनको मलू्याङ्क्कन 
फािामको सम्बन्धमा देहाय बमोक्जमको प्रकक्रया अपनाउन सतनेछ ःः 

  (क) पेस हनन आएका कायसुम्पादनको मलू्याङ्क्कन फािामहरू छानबबन गिी सो 
फािामहरूमा कायसुम्पादन ि अङ्क्क वितिणबीच सामञ्जस्य कायम गने, 

  (ख) कन न ैननकायको उपलक्ब्ध ि त्यसमा कायिुत कमचुािीको कायसुम्पादनको 
मलू्याङ्क्कनबीचको पािस्परिक सम्बन्धमाधथ विचाि गने, 

  (ग) पेस हनन आएका कायसुम्पादन मलू्याङ्क्कन फािामहरूमा आिश्यक देखखएका 
पननिािलोकनकताु िा सनपरििेिकसाँग पनष्ट्याइाँको माग गने िा पननविचुािका लाधग ननजकहााँ पठाउने । 

  (घ) पननः पेस हनन आएको कायसुम्पादन मलू्याङ्क्कन फािाममा पनष्ट्याइाँ औधचत्यपणू ु
नभएको िा अङ्क्क सशंोधनसमेत नभई आएमा पननिािलोकन ससमनतले यस विषयमा दटप्पणी गिी त्यस्तो 
सनपरििेिक िा पननिािलोकनकताुको असभलेख िाख्न सम्बक्न्धत ननकायमा लेखी पठाउने । 

 (८) कायसुम्पादनको मलू्याङ्क्कनको प्रयोजनको ननसमत्त अङ्क्क गणना गदाु बढनिाका लाधग 
सम्भाव्य उम्मेदिाि हनन जनत िषकुो सेिा आिश्यक पने हो पनछल्लो त्यनत िषकुो कायसुम्पादन 
मलू्याङ्क्कन फािामको औसतबाट दहसाब गरिनेछ ।  



 (९) सनपरििेिक, पननिािलोकनकताु ि पननिािलोकन ससमनतले कायसुम्पादन मलू्याङ्क्कन बापत 
९५ प्रनतशतभन्दा बढी ि ७५ प्रनतशतभन्दा कम अङ्क्क ददाँदा कािण खनलाउननपनेछ । कािण नखनलाई ९५ 
प्रनतशतभन्दा बढी िा ७५ प्रनतशतभन्दा कम अङ्क्क ददएमा क्रमशः ९५ प्रनतशत ि ७५ प्रनतशत अङ्क्क 
कायम भएको मानननेछ । ७५ प्रनतशतभन्दा कम अङ्क्क ददाँदा सम्बक्न्धत सनपरििेिक, पननिािलोकनकताु 
तथा पननिािलोकन ससमनतले सम्बक्न्धत कमचुािीसाँग सलखखत स्पष्टीकिण माग गिी सो समेत मलू्याङ्क्कन 
फािाममा समािेस गननपुनेछ । 

ति, 

 (क) अध्ययन िा तासलममा भएको अिधधको कायसुम्पादन, मलू्याङ्क्कन बापत त्यस्तो अध्ययन 
िा तासलममा जाननभन्दा तत्काल अनघको िषमुा जनत अङ्क्क आएको छ त्यही अननपातमा न ैअङ्क्क ददइनेछ 
। 

 (ख) असाधािण बबदामा बसेको अिधधलाई कटाएि मात्र ैसम्भाव्य उम्मदेिािीको दहसाब गरिनेछ 
ि त्यस्तो असाधािण बबदाको अिधधको कायसुम्पादनको मलू्याङ्क्कन फािाम भरिने छैन । एक िषभुन्दा 
कम ति छ मदहना िा सोभन्दा बढी अिधधको कायसुम्पादनको मलू्याङ्क्कन गदाु एक िषकैु लाधग 
तोककएको अङ्क्कको दामासाहीले गणना गरिनेछ । 

 

 

 

 

 सातौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । निौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

  

६५. ज्येष्ठताको मलू्याड्ढन ःः कमचुािीलाई ज्येष्ठता बापतको अङ्क्क प्रदान गदाु हाल बहाल िहेको 
तहमा काम गिेको प्रत्येक िषकुो लाधग तीन अङ्क्कको दिले बढीमा तीस अङ्क्क प्रदान गरिनेछ । 

 ति, 

 (१) ज्येष्ठता बापत अङ्क्क गणना गदाु एक िषभुन्दा बढी चानचनन मदहना िा ददनका लाधग 
दामासाहीको दहसाबले अङ्क्क ददइनेछ । 



 (२) यस खण्डको प्रयोजनका लाधग गयल भएको िा असाधािण बबदामा बसेको अिधधको अङ्क्क 
ददइने छैन । 

 

६६. भौगोसलक िेत्रमा काम गिेको अननभिको मलू्याड्ढन ःः á(१) कमचुािीलाई विसभन्न भौगोसलक 
िेत्रमा काम गिेको अननभिको अङ्क्क प्रदान गदाु देशको विसभन्न भौगोसलक िेत्रलाई क्रमशः “क”, “ख”, “ग” 

ि “घ” चाि िगमुा विभाजन गिी तीमध्ये एक िा एकभन्दा बढी िगमुा काम गिेको अननभि बापत १६ 
अङ्क्कमा नबढ्ने गिी देहाय बमोक्जम अङ्क्क ददइनेछ ःः 

  (क) “क” िगमुा काम गिेको प्रत्येक िषकुा लाधग अङ्क्क ४ का दिल,े 

  (ख) “ख” िगमुा काम गिेको प्रत्येक िषकुा लाधग अङ्क्क ३ का दिले, 

  (ग) “ग” िगमुा काम गिेको प्रत्येक िषकुा लाधग अङ्क्क २ का दिल,े 

  (घ) “घ” िगमुा काम गिेको प्रत्येक िषकुा लाधग अङ्क्क १ का दिले । 

 (२) उपविननयम (१) को प्रयोजनका लाधग विसभन्न भौगोसलक िते्रहरूको विििण अननसचूी–१४ 
बमोक्जम हननेछ । 

 (३) भौगोसलक िेत्रमा काम गिे बापत पाउने अङ्क्क हाल बहाल िहेको तहमा प्राप्त गिेको भए 
मात्र गणना गरिनेछ । 

 (४) कन न ैपनन भौगोसलक िते्रमा एक िषभुन्दा कम अिधधका लाधग रुजू हाक्जि भएकोमा कन न ै
अङ्क्क ददइने छैन । पदस्थापन भएको एक िषभुन्दा बढी चानचनन मदहना िा ददन रुजन हाक्जि भएकोमा 
त्यस्तो अिधधका लाधग पनन दामासाहीबाट अङ्क्क ददइनेछ । 

 

६७. शषैिक योग्यता ि तासलमको मलू्याड्ढन ःः (१) कमचुािीहरूलाई शषैिक योग्यताको अङ्क्क ददाँदा 
सेिाको कन न ैपनन पदमा सेिा प्रिेश गन ुआिश्यक पने न्यनूतम शषैिक योग्यताको अङ्क्क ददाँदा सेिा, समहू 
िा उपसमहूसाँग सम्बक्न्धत विषयको एक अनतरितत शषैिक उपाधध बापत १२ अङ्क्कमा नबढ्ने गिी देहाय 
बमोक्जमको अङ्क्क ददइनेछ । सेिा प्रिेश गन ुआिश्यक न्यनूतम शषैिक योग्यताभन्दा माधथल्लो शषैिक 
उपाधध मात्र पाएको अिस्थामा पनन सोही बिाबिको दनि ैअङ्क्क ददइनेछ । 

  



 शषैिक योग्यता, उपाधध ि तासलम प्रथम शे्रणी द्वितीय शे्रणी ततृीय शे्रणी 

  (क) सेिा प्रिेशको ननसमत्त तोककएको  ९ ८.७५ ८.५० 

   न्यनूतम शषैिक योग्यता बापत 

  (ख) सेिा प्रिेशको ननसमत्त तोककएका  

   न्यनूतम शषैिक योग्यताभन्दा माधथको ३ २.७५ २.५० 

   सम्बक्न्धत विषयको कन न ैएक अनतरितत 

   शषैिक उपाधध बापत 

  (ग) सेिाकालीन तासलम बापत २ १.७५ १.५० 

  

 (२)  

 (३) कमचुािीलाई तासलमको अङ्क्क ददाँदा एक मदहना िा सोभन्दा बढी अिधधको सेिासाँग 
सम्बक्न्धत विषयको सिेाकालीन तासलम बापत अङ्क्क ददइनेछ । तासलमको अङ्क्क गणना गदाु जनन तहमा 
छाँदा तासलमका लाधग मनोनयन भएको हो सो अङ्क्क सोही तहका लाधग मात्र गणना गरिनेछ । ति 
ससं्थानको मनोनयन िा ससं्थानसाँग स्िीकृनत सलई हाससल गिेको तासलम बापतको मात्र अङ्क्क ददइनेछ । 

 (४) शे्रणी नखनलेको शषैिक योग्यता िा तासलम बापत द्वितीय शे्रणी सहिको अङ्क्क ददइनेछ । 

 (५) कमचुािीले शषैिक योग्यता ि सेिाकालीन तासलम बापतको प्रमाखणत प्रनतसलवप पेस 
गननपुनेछ । सो नगिेमा त्यस बापत अङ्क्क ददइने छैन ।  

(६) यो उपविननयम लाग ूहनन अगाडड सेिामा प्रिेश गिेको िा सेिामा प्रिेश गिेपनछ कन न ैकमचुािीले 
ससं्थानबाट मनोनयन भई       विदेशी विश्िविद्यालय िा मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट हाससल 
गिेको शषैिक योग्यताको प्रमाणपत्र बाहेक अन्य प्रकािबाट हाससल गिेको विदेशी विश्िविद्यालय िा 
सशिण ससं्थानको शषैिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रमाखणत गिाई प्रनतसलवप पेस  

गननपुनेछ । त्यस्तो प्रमाणपत्र पेस गदाु देहायका कागजपत्रहरू पेस गनन ुअननिाय ुहननेछ ःः 

 (क) लब्धाङ्क्क पत्र । 



  

 

चौथो सशंोधनद्िािा सशंोधन । छैठौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । निौं सशंोधनद्िािा खािेज । á दसौं 
सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

 

  

 (ख) प्रमाणपत्र । 

 (ग) अिधध खनल्ने बबदा सलएको प्रमाणपत्र । 

 (घ) स्थानान्तिण प्रमाणपत्र । 

 (ङ) समकिता ननधाुिण गिेको प्रमाणपत्र । 

 (च) समनत ि समय खनलेको पिीिा कायकु्रम । 

 (छ) पिीिा शनल्क बनझाएको िससद िा प्रमाणपत्र ि प्रिेशपत्र िा तत्सम्बन्धी अन्य कन न ैप्रमाण । 

(६.क) उपविननयम (६) बमोक्जम कमचुािीले शषैिक योग्यताको प्रमाखणत प्रनतसलवप पेस नगिेमा त्यस 
बापत कन न ैअङ्क्क ददइने  

छैन । 

(७) ................... 

(८) ................... 

६८. बढनिा नामािली प्रकाशन ःः पदपनूत ुससमनतले बढनिाका लाधग ससफारिश भएका कमचुािीको 
नामािली सािजुननक रूपमा प्रकासशत गनेछ । त्यस्तो नामािलीमा सबभैन्दा न्यनूतम अङ्क्क प्राप्त गने 
कमचुािीले प्राप्त गिेको अङ्क्कसमेत उल्लखे गननःुृपनेछ । त्यसिी बढनिा नामािली प्रकाशन भएपनछ कन न ै
उम्मेदिािले आफूले पाएको अङ्क्क हेन ुचाहेमा कायसुम्पादनको मलू्याङ्क्कनबाहेक अन्य आधािहरू बापत 
ननजको प्राप्ताङ्क्क ननजलाई हेन ुददननपनेछ । 

६९. बढनिा उजनिी उपि ननणयुसम्बन्धी कायवुिधध ःः (१) विननयम ६८ बमोक्जम ससफारिश भएको बढनिा 
नामािलीको सचूीमा नाम समािेश नहनने कमचुािीले सो बढनिा ननणयु उपि उजनिी ददन चाहेमा बढनिा 



नामािली प्रकासशत भएको समनतले ३५ ददनसभत्र सहायक तहका कमचुािी भए ससं्थान प्रमनख समि ि 
अधधकृत तहका कमचुािी भए ससमनत समि उजनिी ददन सतनेछ । यसिी उजनिी ददने कमचुािीले आफूले 
बढनिा पाउननपने स्पष्ट आधािहरूसमेत खनलाउननपनेछ । यसिी पिेको उजनिी ६० ददनसभत्र ढनङ्क्गो 
लगाउननपनेछ ।  

 (२) उपविननयम (१) बमोक्जम पन ुआएका उजनिी टन ङ्क्गो लागेपनछ पदहले प्रकासशत बढनिा 
नामािलीमा सशंोधन गननपुने भएमा उजनिी सनन्ने अधधकािीले सोको सचूना पदपनूत ुससमनत लाई ददननपनेछ 
। 

 (३) उपविननयम (१) बमोक्जम पन ुआएका उजनिी आधािहीन ठहरिएमा सोको मनाससि 
माकफकको कािणसमेतको जानकािी सम्बक्न्धत उजनििालालाई ददननपछु । 

 (४) उपविननयम (१) बमोक्जम उजनिी छानबबन गदाु जानाजानी त्रनदटपणू ुमलू्याङ्क्कन गिेको 
देखखएमा ससमनतले मलू्याङ्क्कनकताुलाई चेतािनी ददन सतनेछ । 

 (५) उपविननयम (१) बमोक्जम पन ुआएको उजनिी झनटा ठहरिएमा उजनिी पनछ हनने बढन िामा 
त्यस्तो उजनिीकताुको पदहलो पटकको उजनिी भए २ अङ्क्क ि दोस्रो पटकको उजनिी भए ३ अङ्क्क कादटनेछ । 

७०. बढनिा समनत ि बढनिा ननयनक्तत ःः (१) विननयम ६८ बमोक्जम बढनिा नामािली प्रकासशत भएपनछ 
बढनिा उजनिीको प्रयोजनको ननसमत्त सो नामािली प्रकासशत भएको समनतबाट ३५ ददनसम्म बढनिा ननयनक्तत 
नददई प्रतीिा–सचूीमा िाखखनेछ । उपयनतत बढनिा ससफारिश उपि उजनिी नपिेमा सो नामािली प्रकासशत 
भएको ३६ औ ंददन (उजनि गने म्याद सककएको भोसलपल्ट) को समनतबाट बढनःृिा हनने तहको ज्येष्ठता 
कायम हनने गिी ननयनक्तत ददननपनेछ । 

 (२) बढनिा ससफारिश उपि विननयम ६९ बमोक्जम उजनिी पिेमा देहाय अननसाि ज्येष्ठता समनत 
कायम गिी ननयनक्तत ददननपनेछ ।  

  (क) विननयम ६९ को उपविननयम (२) बमोक्जम बढनिा ससफारिश सशंोधन गने ननणयु 
भएमा सो बमोक्जम सशंोधधत नामािली प्रकाशन भएको समनतदेखख ि 

(ख) उजनिी खािेज भएमा िा पदहलेको बढनिा ससफारिश न ैकायम भएमा पदहलोपटक बढनिा ससफारिश 
प्रकासशत भएको समनतले छत्तीसौं ददनदेखख । 

७१. ................... 



७२. बढनिाको लाधग विज्ञापन ःः विननयम १७ बमोक्जम ननधाुरित प्रनतशत अननरूप कायिुमताको 
मलू्याङ्क्कनद्िािा िा आन्तरिक प्रनतयोधगतात्मक पिीिाद्िािा हनने बढन िाद्िािा पनूत ुगननपुने अधधकृत तथा 
सहायक तहका पदहरू पनूतकुा लाधग पदपनूत ुससमनतले सम्बक्न्धत उम्मेदिािहरूको जानकािीको ननसमत्त 
विज्ञापन प्रकासशत गननपुनेछ । सो विज्ञापनमा बढनिा हनने पदहरूको सङ्क्ख्या तथा विििण, आिश्यक शषैिक 
योग्यता एि ंसेिा अिधध, ननिेदनको अक्न्तम समनत तथा दिखास्त बनझाउने स्थानसमेत खनलाइएको 
हनननपनेछ । 

७३. उमेिको हक ननाघ्ने ःः बढनिाको लाधग उम्मेदिाि हनन कमचुािीलाई उमेिको हद लाग्ने छैन । 

  

 

 

 

 चौथो सशंोधनद्िािा सशंोधन । चौथो सशंोधनद्िािा खािेज । छैठौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

  

७३.(क) तह विहीन पदसम्बन्धी व्यिस्था ःः (१) तह विहीन पदहरूको विििण अननसचूी–३ मा ि योग्यता 
तथा स्तििदृ्धधको आधाि अननसचूी–५ मा तोककए बमोक्जम हननेछ । 

(२) उपविननयम (१) बमोक्जम पदमा हाल ससं्थानमा कायिुत कमचुािीको हकमा पदपनूत ुससमनतले 
ननणयु गिी स्ति कायम गन ुसतनेछ । 

 

परिच्छेद–६ 

हाक्जिी ि बबदा 

 

७४. कमचुािीको सब ैसमय ससं्थानको अधीनमा हनने ःः यस विननयमािलीमा अन्यथा लेखखएकामा 
बाहेक कमचुािीको सब ैसमय ससं्थानको अधीनमा हननेछ ि जननसनकै समयमा पनन ननजलाई ससं्थानको 
काममा लगाउन सककनेछ । 



७५. कायाुलय समय, समय पालन ि हाक्जिी ःः (१) विननयम १२७ को अधीनमा िही कमचुािी 
ससं्थानको कामकाजको ननसमत्त ननधाुरित समयमा ननयसमत रूपले आफ्नो कायाुलयमा हाक्जि हनननपनेछ । 

(२) उपविननयम (१) बमोक्जम ननधाुरित समयमा कायाुलयमा नआउने ि कायाुलयमा पटक–पटक दढलो 
आउने चााँडो जाने तथा कायाुलयको काममा बाहेक कायाुलय समयमा स्िीकृनत नसलई कायाुलय छोड्ने 
कमचुािीलाई सम्बक्न्धत विभागीय प्रमनख िा कायाुलय प्रमनखले गयलकट्टी गन ुसतनेछ । 

  ति, मदहनाको तीन पटकसम्म ननधाुरित समयभन्दा पन्र समनेटसम्म दढला गिी आउने 
कमचुािीलाई विभागीय प्रमनख िा कायाुलय प्रमनखले हाक्जि गन ुददन सतनेछ । 

 (३) मनाससिमाकफकको कािण पिेमा बाहेक बबदाको ननकासा नसलई कन न ैपनन कमचुािीले 
आफ्नो कायाुलयमा अननपक्स्थत हननन  

हनाँदैन । यसिी अननपक्स्थत हनने कमचुािीले सात ददनसभत्र बबदाको ननिेदन ददननपनेछ । 

७६. हाक्जि जनाउने ःः कमचुािीले हाक्जि ककताबमा कायाुलयमा आएको ि गएको समय जनाई सही 
गननपुनेछ । 

७७. कायाुलय छोड्दा स्िीकृनत सलननपने ःः कमचुािीले आफ्नो व्यक्ततगत काम पिी कायाुलय समयमा 
कायाुलय बादहि जानन पिेमा आफूभन्दा माधथल्लो अधधकािीको स्िीकृनत नसलई कायाुलय छाडी जान पाउने 
छैन । बबना स्िीकृनत िा अटेि गिी कायाुलय समयमा कायाुलय छोडी बादहि जाने कमचुािीको गयल 
जनाउन सककनेछ । 

७८. छड्के जा“च ःः कमचुािीहरू कायाुलयमा हाक्जि भए, नभएको जााँच्न छड्के जााँच गन ुसककनेछ । 
यसिी छड्के जााँच गदाु कन न ैकमचुािी दढला गिी कायाुलयमा हाक्जि भएको िा कायाुलयको कामको 
ससलससलामा बाहेक कायाुलय छोडी बादहि गएको फेला पिेमा ि ननजले मनाससि कािण ददन नसकेमा 
ननजको गयल जनाइनेछ । 

७९. बबदाको ककससम ःः कमचुािीले देहाय बमोक्जमको बबदा पाउन सतनछे ःः 

 (क) सािजुननक बबदा, 

 (ख) भपैिी आउने बबदा ि पि ुबबदा 

 (ग) घि बबदा, 



 (घ) बबिामी बबदा, 

 (ङ) प्रसनूत बबदा,  

  (१) प्रसनूत स्याहाि बबदा 

 (च) ककरिया बबदा, 

 (छ) अध्ययन बबदा, 

 (ज) असाधािण बबदा । 

८०. सािजुननक बबदा ःः (१) कमचुािीले प्रत्येक शननबाि ि ससमनतले तोकेको ददन सािजुननक बबदा 
पाउने छ । 

 (२) नेपाल सिकािबाट िाज्यभरि बबदा ददइएको ददनलाई समेत सािजुननक बबदाको रूपमा 
कमचुािीहरूलाई बबदा ददइनेछ । 

 (३) यस विननयमािली बमोक्जम ददइने सािजुननक बबदा सक्ञ्चत हननेछैन । 

 (४) सािजुननक बबदाको ददनसमेत कायाुलयको काय ुसञ्चालन गनकुा लाधग कन न ैपनन 
कमचुािीलाई काममा लगाउन सककनेछ । 

 (५) सािजुननक बबदाको ददनमा पिूा समय काम गने कमचुािीले त्यस्तो बबदाको ददन काम 
गिेको प्रत्येक ददनको सट्टा छन ट्टै बबदा सलन सतनेछ ति यस्तो सट्टा बबदा सोही िषसुभत्र सलइसतननपनेछ 
। 

 (६) कन न ैकमचुािीको सट्टा बबदा स्िीकृत गन ुनसककने भएमा त्यस्तो कमचुािीलाई काम 
गिेको समयको ओभिटाइम भत्ता  

ददइनेछ । 

 

 

  दोस्रो सशंोधनद्िािा खािेज । चौथो सशंोधनद्िािा थप ।  चौथो सशंोधनद्िािा सशंोधन 
। छैठौं सशंोधनद्िािा थप । 



  

८१. भपैरि आउने बबदा ि पि ुबबदा ःः (१) कमचुािीले प्रत्येक िष ुभपैरि आउने बबदा १२ ददन ि पि ु
बबदा २ ददन सलन पाउने छ । ति एकपटकमा भपैरि आउने बबदा लगाताि ६ ददनभन्दा बढी सलन पाइने 
छैन । 

 (२) भपैरि आउने बबदा ि पि ुबबदामा बस्ने कमचुािीले पिूा तलब पाउने छ । 

 (३) भपैरि आउने बबदा ि पि ुबबदा आधा ददन पनन सलन सतनेछ । 

  स्पष्टीकिण ःः  यस उपविननयमको प्रयोजनका लाधग ‘आधा ददन’ भन्नाले दैननक कायाुलय 
समयको आधा समय    सम्झननपछु । 

 (४) एक िषकुो भपैरि आउने बबदा ि पि ुबबदा सक्ञ्चत गिी अको िषमुा सलन पाइने छैन । 

 (५) मौखखक अननिोधको आधािमा पनन बबदा ददने अधधकािीले भपैरि आउने बबदा ि पि ु
बबदाको स्िीकृनत ददन सतनेछ । 

  ति त्यसिी भपैिी आउने बबदा ि पि ुबबदाको स्िीकृनत ददएकोमा बबदा ददने अधधकािीले 
सोको असभलेख िाख्न लगाउनन  

पनेछ । 

८२. घि बबदा ःः (१) कमचुािील ेकाम गिेको अिधधको १२ ददनको एक ददनका दिले घि बबदा पाउनेछ 
। 

 (२) यो विननयमको प्रयोजनको ननसमत्त “काम गिेको अिधध” भन्नाले सो अिधधसभत्र सलएको 
भपैरि आउने बबदा, पि ुबबदा, बबिामी बबदा, प्रसनूत बबदा, प्रसनूत स्याहाि बबदा,  ककरिया बबदा ि सािजुननक 
बबदालाई समेत जनाउनेछ । 

 (३) घि बबदामा बस्दा कमचुािीले पिूा तलब पाउनेछ । 

 (४) कमचुािीले आफूले पकाएको घि बबदा एक सय पचास ददनसम्म सक्ञ्चत गिी िाख्न 
पाउनेछ । कन न ैकमचुािीको घि बबदा ६० ददनभन्दा बढी सक्ञ्चत िहेमा ननजको बढी सक्ञ्चत िहेको घि 
बबदाको सट्टा तलब सलन चाहेका खाइपाई आएको तलब पाउन सतनछे ति एक आधथकु िषमुा ३० 
ददनभन्दा बढी घि बबदाको तलब पाउने छैन । 



 (५) कन न ैकािणले कमचुािी सेिाबाट अलग भएमा ननजको सक्ञ्चत िहेको घि बबदा बापत 
ननजको पदाधधकाि िहेको पदबाट खाइपाई आएको तलबको दिले हनन आउने िकम ननजले एकमनस्ट सलन 
पाउनेछ । 

 (६) सक्ञ्चत िहेको घि बबदाको िकम सलन नपाउाँ दै कन न ैकमचुािीको मतृ्यन भएमा त्यस्तो 
सक्ञ्चत घि बबदाको िकम विननयम १२४ बमोक्जमको व्यक्ततले एकमनस्ट सलन पाउनेछ । 

 (७) घि बबदा, अध्ययन बबदा िा असाधािण बबदा बसेका कमचुािीले सो अिधधभिको घि बबदा 
पाउने छैन । 

 (८) कमचुािीले िषकुो एकपटक कम्तीमा सात ददन घि बबदा सलई घि जााँदा ि घि बबदा 
भनततान गिी घिबाट आफ्नो कायाुलयमा आउाँदा पदैलको बाटोलाई आठ कोशको ननसमत्त एक ददनको दिले 
हनने ददन तथा मोटि, िेल, हिाइजहाजको बाटोलाई जनत ददन लाग्ने हो त्यनत ददन बाटोको म्याद पाउनेछ । 

 

८३. बबिामी बबदा ःः (१) कमचुािीले प्रत्येक िष ु१२ ददन बबिामी बबदा पाउनेछ । 

 (२) बबिामी बबदामा बस्दा कमचुािीले पिूा तलब पाउनेछ । 

 (३) कमचुािी अशतत बबिामी भई सक्ञ्चत बबिामी बबदाले नपनग्ने भएमा ननजलाई बढीमा बाह्र 
ददनसम्मको पेश्की बबिामी बबदा ददन सककनछे । 

 (४) कमचुािीले असाधािण बबदा सलई बसेको अिधधभि बबिामी बबदा पाउने छैन । 

 (५) सात ददनभन्दा बढी अिधधको बबिामी बबदाको माग गने कमचुािीले स्िीकृत धचककत्सकको 
प्रमाणपत्र पेस गननपुनेछ । 

  ति त्यस्तो प्रमाणपत्र पेस गन ुसाधािणतया सम्भि धथएन भन्ने बबदा ददन ेअधधकािीलाई 
लागेमा ननजले सो बेहोिा जनाई प्रमाणपत्र बबना न ैउतत बबदा स्िीकृत गन ुसतनेछ । 

 (६) कमचुािीले आफूले पकाएको बबिामी बबदा सक्ञ्चत गिी िाख्न पाउनेछ । 

 (७) कन न ैकािणले कमचुािी सेिाबाट अलग भएमा ननजले सक्ञ्चत िहेको बबिामी बबदा बापत 
ननजको पदाधधकाि िहेको पदबाट खाइपाई आएको तलबको दिले हनन आउने िकम एकमनस्ट सलन पाउनेछ 
। 



 (८) सक्ञ्चत िहेको बबिामी बबदाको िकम सलन नपाउाँ दै कन न ैकमचुािीको मतृ्यन भएमा त्यस्तो 
सक्ञ्चत बबिामी बबदाको िकम विननयम १२४ बमोक्जमको व्यक्ततले एकमनस्ट सलन पाउनेछ । 

 (९) कन न ैठूलो िा कडा िोग लागी उपचाि गन ुबबिामी बबदा ि घि बबदाबाट नपनग हनने भएमा 
स्िीकृत धचककत्सकको प्रमाणपत्र पेस गिी कमचुािीले पनछ पाउने बबिामी बबदा ि घि बबदाबाट कट्टा हनने 
गिी ४५ ददनसम्म थप बबिामी बबदा पेश्कीको रूपमा सलन सतनेछ । त्यसिी पेश्की बबिामी बबदा सलई 
बसेको कमचुािीले पिूा तलब पाउनेछ । 

 (१०) उपविननयम (९) बमोक्जम सलएको बबदाले नपनग भई थप बबदा सलनन पिेमा नेपाल 
सिकािले तोकेको मेडडकल बोडकुो ससफारिशमा कमचुािीले पाउने असाधािण बबदाबाट कट्टा हनने गिी सेिा 
अिधधभिमा बढीमा एक िष ुअसाधािण बबदा सलन सतनेछ । 

 

 छैठौं सशंोधनद्िािा खािेज । 

 छैठौं सशंोधनद्िािा थप । 

 निौं सशंोधनद्िािा थप । 

  

 (११) उपविननयम (९) बमोक्जम पेश्की बबिामी बबदा सलने कमचुािीको मतृ्यन भएमा त्यसिी पेश्की 
सलएको बबिामी बबदा स्ितः समनाहा हननेछ । 

 ८४. प्रसनूत बबदा ःः (१) मदहला कमचुािी गभिुती भएमा ननजले सनत्केिीको अनघपनछ गिी साठी ददन 
प्रसनूत बबदा सलन पाउनेछ । 

 (२) उपविननयम (१) बमोक्जम प्रसनूत बबदा सलएका कमचुािीले चाहेमा कन न ैपनन बबदाबाट 
कट्टा नहनने गिी थप ६ मदहनासम्म बेतलबी प्रसनूत बबदा सलन सतनेछन ्ति उपविननयम (१) ि (२) 
बमोक्जमको बबदा लगाताि रूपमा सलननपनेछ । 

 (३) उपविननयम (२) बमोक्जम बेतलबी बबदामा बसेको अिधध नोकिी अिधधमा जोडडनेछ । 

 (४) प्रसनूत बबदामा बस्दा मदहला कमचुािीले पिूा तलब पाउनेछ । 

 (५) प्रसनूत बबदा सेिा अिधधभि दनई पटक मात्र ददइनेछ । 



 (६) प्रसनूत बबदा तथा प्रसनूत स्याहाि बबदा पाएका कमचुािीलाई बच्चाको स्याहािको ननसमत्त 
बढीमा दनईिटा बच्चाको लाधग जनही एकमनस्ष्ट पााँचहजाि रुवपयााँ सशशन स्याहाि भत्ता ददइनेछ । 

 (७) प्रसनूत बबदा सलएको असभलेख ससं्थाको कमचुािी प्रशासन शाखाले अद्यािधधक बनाई 
िाख्ननपनेछ । 

८४.क प्रसनूत स्याहाि बबदा (१) कन न ैपनरुष कमचुािीको पत्नी सनत्केिी हनने भएमा त्यस्तो कमचुािीले 
सनत्केिीको अनघ िा पनछ गिी पन्र ददन प्रसनूत स्याहाि बबदा पाउनेछ । 

 (२) प्रसनूत स्याहाि बबदामा बस्ने कमचुािीले पिूा तलब पाउनेछ । 

 (३) प्रसनूत स्याहाि बबदा सेिा अिधधभि दनईपटक मात्र ददइनेछ । 

 (४) प्रसनूत स्याहाि बबदा सलएको कमचुािीले बबदा सलएको समनतले तीन मदहनासभत्रमा बच्चाको 
जन्मदताु प्रमाणपत्र कायिुत कायाुलयमा पेस गननपुनेछ । 

 (५) उपविननयम (४) बमोक्जमको अिधधसभत्र त्यस्तो प्रमाणपत्र पेस नगने कमचुािीको त्यस्तो 
बबदाको अिधध ननजले पाउने अन्य बबदाबाट कट्टा गरिनेछ । 

 (६) प्रसनूत स्याहाि बबदाको असभलेख ससं्थानको कमचुािी प्रशासन शाखाले अद्यािधधक गिी 
िाख्ननपनेछ । 

८५. ककरिया बबदा ःः (१) कन न ैकमचुािीले कन ल धम ुअननसाि आफैं  ककरिया बस्नन पिेमा १५ ददन 
ककरिया बबदा पाउनेछ । मदहला कमचुािीको पनतले ककरिया बस्नन पिेमा िा त्यस्तो कमचुािीको बाबनआमा, 
बाजेबज्य,ै छोिाछोिी िा सासन, ससनिाको मतृ्यन भएमा िा पनरुष कमचुािीको हकमा ननजको पत्नीको मतृ्यन 
भएमा ननजलाई त्यनत न ैददन ककरिया बबदा ददइनेछ । 

 (२) ककरिया बबदामा बस्दा कमचुािीले पिूा तलब पाउनेछ । यसिी ककरिया बबदा बसेको 
कमचुािीले á६ हजाि रुवपयााँ ककरिया खच ुपाउनेछ । 

 (३) उपविननयम (१) बमोक्जम बबदा सलने कमचुािीले बबदापनछ कायाुलयमा हाक्जि भएको पन्र 
ददनसभत्र मतृ व्यक्ततको मतृ्यन दताुको प्रमाणपत्र तथा मतृ व्यक्ततसाँगको नाता प्रमाखणत पेस गननपुनेछ । 

 (४) उपविननयम (३) बमोक्जमको अिधधसभत्र त्यस्तो प्रमाणपत्र पेस नगने कमचुािीको त्यस्तो 
बबदाको अिधध ननजले पाउने अन्य बबदाबाट कट्टा गरिनेछ ।  



८६. अध्ययन बबदा ःः (१) सेिालाई उपयोगी ि आिश्यक पने विषयमा ससं्थानलाई प्राप्त भएको 
छात्रिवृत्तमा मनोनयन भई अध्ययन गन ुजाने कमचुािीले अध्ययन अिधधभि अध्ययन बबदा पाउन सतनेछ 
। 

 (२) कमचुािीले सेिा अिधधभिमा एकैपटक िा पटकपटक गिी तीन िषसुम्म अध्ययन बबदा 
पाउनेछ । 

  ति ससमनतले आिश्यक ठानेको अिस्थामा अध्ययन बबदाको अिधधमा दनई िषसुम्म थप 
गन ुसतनेछ । 

(३) उपविननयम (२) मा जननसनकै कन िा लेखखएको भए तापनन कन न ैअध्ययनको ननसमत्त मनोनयन भई 
अध्ययन बबदा सलई गएको कमचुािीलाई थप विषयमा अध्ययन गन ुिा थप उपाधध हाससल गनकुो ननसमत्त 
अध्ययन बबदा थवपने छैन तथा असाधािण बबदा पनन ददइने छैन । 

 (४) अध्ययन बबदामा बस्दा कमचुािीले पिूा तलब पाउनेछ । 

 (५) सेिालाई उपयोगी ि आिश्यक पने विषयमा ससं्थानको पिू ुस्िीकृनत सलई ननजी प्रयासमा 
अध्ययन गन ुजाने कमचुािीलाई उपविननयम (२) बमोक्जम अध्ययन बबदा ददन सककनेछ । उपविननयम 
(४) मा जननसनकै कन िा लेखखएको भए तापनन यस्तो अध्ययन बबदामा बस्ने कमचुािीले तलब पाउने छैन । 

 (६) पााँच िष ुसेिा अिधध नपनगी कन न ैपनन कमचुािीले अध्ययन बबदा पाउन सतने छैन । 

 स्पष्टीकिण ःः यस विननयम बमोक्जम कन न ैकमचुािीले गिेको अस्थायी सेिा अिधध ननजको 
स्थायी सेिा अिधधमा गणना भएको िहेछ भने यस उपविननयमको प्रयोजनका लाधग सो अस्थायी सेिा 
अिधधसमेत गणना गरिनेछ । 

 

 छैठौं सशंोधनद्िािा थप । निौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

 निौं सशंोधनद्िािा थप । á दसौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

 

  



 (७) ससं्थानको कन न ैयोजना िा कायकु्रमलाई कायाुन्ियन गनकुो ननसमत्त अत्यािश्यक भएको 
तासलम प्राप्त गनकुा लाधग ससं्थानले कन न ैकमचुािीलाई मनोनयन गिी खटाएमा त्यस्तो तासलम अिधधभि 
ननजलाई काजको रूपमा पठाइनेछ ि सो अिधधभि ननजलाई पिूा तलब ददइनेछ । 

  ति यस्तो प्रकािको काज तासलमको ननसमत्त मात्र हनननपनेछ ि कन न ैपनन कमचुािीलाई 
शषैिक उपाधध हाससल गन ुपठाउाँदा काज ददइने छैन । ससं्थानमा कायिुत कमचुािीहरूले अध्ययन बबदा 
नसलइकन कन न ैपनन समयमा अध्ययन गदाु ि ननजी  

(प्राइभेट पिीिा) ददाँदासमेत ससं्थानको पिूसु्िीकृनत सलननपनेछ । 

८७. असाधािण बबदा ःः (१) कमचुािीले असाधािण बबदा सलननपने कािणसदहत ननिेदन ददननपनेछ ि 
कािण मनाससि देखखएमा ससं्थानले एकपटकमा एक िषमुा नबढाई ि सेिा अिधधभिमा तीन िषमुा 
नबढाई असाधािण बबदा ददन सतनेछ । 

 (२) असाधािण बबदामा बस्ने कमचुािीले सो अिधधभि तलब पाउने छैन । 

  ति विननयम ८३ को उपविननयम (१०) बमोक्जम असाधािण बबदामा बस्ने कमचुािीले 
त्यस्तो बबदामा बसेको अिधधको पिूा तलब पाउने छ । 

 (३) पााँच िष ुसेिा अिधध नपनगी कन न ैपनन कमचुािीले असाधािण बबदा पाउने छैन । 

  ति– 

  (क) विननयम ८३ को उपविननयम (१०) बमोक्जम थप बबिामी बबदा बापत असाधािण 
बबदामा बस्न यस उपविननयमले बाधा पन¥याएको माननने छैन । 

  (ख) .................. 

 (४) कन न ैकमचुािीले सलएको असाधािण बबदाको अिधध ननजको सेिा अिधधमा गणना गरिने 
छैन । 

८८. अन्तिाुक्ष्िय सघं, ससं्थानमा सेिा गन ुबबदा ददन सककने ःः कन न ैकमचुािीले बबदा सलई 
अन्तिाुक्ष्िय सघं, ससं्थामा सेिा गन ुजान ननिेदन ददएमा ि यसिी सेिा गन ुपठाउाँदा ससं्थानलाई समेत 
उपयोगी हनने पयाुप्त आधाि िहेमा ससमनतले विननयम ८७ बमोक्जम ननजले पाउन सतने असाधािण 
बबदाबाट कट्टा हनने गिी पनछ सेिा गन ुफकी आउने कबनसलयत गिाई ननजलाई त्यस्तो सेिा गन ुजानका 
लाधग अननमनत ददन सतनेछ । 



८९. बबदा माग गने विधध ःः (१) बबदाको ननकासाको ननसमत्त कमचुािीले आफूलाई चादहएको बबदाको 
अिधध, कािण ि विदेश जाननपने भए सो समेत खोली अननसचूी–१५ को ढााँचामा आफ्नो कायाुलयमाफुत 
बबदा ददने अधधकािीसमि ननिेदन पेस गनन ुपनेछ ि बबदा ददने अधधकािीले पनन बबदा स्िीकृत िा 
अस्िीकृत भएको सचूना सो कमचुािीलाई ददननपनेछ । 

 (२) देहायको कन िामा बबदा ददने अधधकािीलाई धचत्त बनझेमा ननजले ननिेदनको समनतभन्दा 
अगाडडदेखखको समनतबाट बबदा स्िीकृत गन ुसतनेछ । 

  (क) बबदा ददने अधधकािीको पिू ुस्िीकृनत सलन सम्भि धथएन भन्ने । 

  (ख) पिू ुस्िीकृनत प्राक्प्तका लाधग ननिेदन ददन सकभि प्रयास गिेको धथयो भन्ने । 

 (३) अध्ययन बबदाका लाधग ननिेदन ददाँदा अरू कन िाको अनतरितत मनख्यतः देहायका कन िाहरू 
उल्लेख गनन ुपनेछ ःः 

  (क) आफूले अध्ययन गन ुखोजकेो विषयको विििण, 

  (ख) अध्ययन गरिने विश्िविद्यालय, ससं्था िा प्रसशिण केन्रमा प्रिेश गने स्िीकृनत 
प्राप्त भएको विििण, 

  (ग) ससं्थानलाई त्यस्तो बबदाको सम्बन्धमा विचाि गन ुसहायक हनने अन्य आिश्यक 
विििण । 

९०. बबदा ददने अधधकािी ःः देहायको बबदा देहायको अधधकािीले स्िीकृत गन ुसतनेछ ःः 

  बबदाको ककससम बबदा स्िीकृत गने अधधकािी 

 (क) भपैरि आउने बबदा ि पि ुबबदा तोककएको अधधकािी 

 (ख) घि बबदा तोककएको अधधकािी 

 (ग) बबिामी बबदा तोककएको अधधकािी 

 (घ) प्रसनूत बबदा तोककएको अधधकािी 

  (१) प्रसनूत स्याहाि बबदा    तोककएको अधधकािी 

 (ङ) ककरिया बबदा तोककएको अधधकािी 



 (च) अध्ययन बबदा  ससमनत 

 (छ) असाधािण बबदा  ससमनत 

 (ज) विननयम ९० मा जननसनकै कन िा लेखखएको भए तापनन सहायकस्तिदेखख तलको कमचुािीको 
बबदाको हकमा अध्ययन बबदा ि असाधािण बबदा बाहेक अरू बबदाहरू शाखा प्रमनखले स्िीकृत गन ुसतनछे 
।  

 

 

 छैठौं सशंोधनद्िािा थप । सातौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । निौं सशंोधनद्िािा थप । 

  

९१. बबदा परिणत नहनने ःः यस परिच्छेद बमोक्जम कमचुािीले जनन बबदा सलई बसेको हो सोही बबदा न ै
उपभोग गनन ुपनेछ । पदहले कन न ैएक ककससमको बबदा स्िीकृत भएकोमा त्यस्तो बबदा पनछ ककरिया बबदा, 
प्रसनूत बबदा िा प्रसनूत स्याहाि बबदाबाहेक अको ककससमको बबदामा परिणत गिाउन पाइने छैन । 

९२. सािजुननक बबदा गासभने ःः भपैरि आउने ि पि ुबबदा सलई बसेको कमचुािीले बबदा भनततान हनाँदा 
कन न ैसािजुननक बबदा पन ुगई सो सािजुननक बबदापनछ पनन कायाुलयमा हाक्जि नभएमा सोही भपैरि 
आउने िा पि ुबबदा न ैसलनन पनेछ । सो बाहेक अन्य बबदा सलएको खण्डमा सािजुननक बबदा पनन ननजले 
सलने बबदामा गासभनेछ ति भपैरि िा पि ुबबदा सलइबसेको कमचुािीले अस्िस्थ भई बबिामी बबदा सलएको 
खण्डमा उल्लेखखत सािजुननक बबदा ननजले सलएको बबिामी बबदामा गासभने छैन । 

९३. कायाुलयमा अननपक्स्थत हनने उपि कािबाही ःः बबदा नसलई आफ्नो कायाुलयमा अननपक्स्थत हनने 
कमचुािीलाई गयल ि तलब कट्टी गिी विभागीय सजायसमेत गन ुसककनेछ । त्यसिी गयल भएको 
अिधध सेिा अिधधमा गणना हनने छैन । 

९४. बबदाको असभलखे ःः (१) बबदा ददने अधधकािीले आफ्ना मातहतका कमचुािीको बबदाको असभलेख 
िाख्न लगाउनन पनेछ । कन न ैकमचुािीलाई प्रसनूत बबदा, प्रसनूत स्याहाि बबदा, असाधािण बबदा िा अध्ययन 
बबदा ददएकोमा त्यसको सचूना प्रधान कायाुलयलाई समेत पठाउननपनेछ । 

(२) कन न ैकमचुािी एक कायाुलयबाट अको कायाुलयमा सरुिा िा बढनिा भएमा सरुिा बढनिाको जनाउका 
साथै बबदाको असभलेखको उताि पनन हालको कायाुलयमा पठाउनन पनेछ । यस्तो बबदाको असभलेख 
अननसचूी–१६ बमोक्जम िाख्नन पनेछ । 



(३) उपविननयम (२) बमोक्जमको बबदाको असभलखेको एकप्रनत उताि सम्बक्न्धत कमचुािीलाई समेत 
ददनन पनेछ । बढनिाको लाधग कािबाही हनाँदा यस्तो बबदाको असभलेख पेस गने क्जम्मेिािी कमचुािी काम 
गने कायाुलयको हननेछ ।  

९५. बबदा अधधकािको कन िा होइन ःः बबदा अधधकािको कन िा होइन, सहनसलयत मात्र हो । 

 

परिच्छेद–७ 

अध्ययन ि तासलममा मनोनयनसम्बन्धी व्यिस्था 

 

९६. अध्ययन, तासलम िा अध्ययन भ्रमणको ननसमत्त मनोनयनका आधािहरु ःः अध्ययन, तासलम िा 
अध्ययन भ्रमणको ननसमत्त कमचुािीहरूलाई मनोनयन गदाु सेिाका कमचुािीहरूमध्येबाट सामान्यतया 
देहायका आधािमा मनोनयन गरिनेछ ःः 

 (क) अध्ययन, तासलम िा अध्ययन भ्रमणको विषय सेिाको ननसमत्त उपयोगी ि आिश्यक 
भएको । 

 (ख) अध्ययन िा तासलमका लाधग प्राप्त छात्रिवृत्तमा मनोनयनका लाधग तोककएको 
आिश्यकतालाई प्राथसमकता ददई विननयम ६२ बमोक्जम शषैिक योग्यता, ज्येष्ठता, भौगोसलक िते्रमा काम 
गिेको अननभि ि कायसुम्पादन मलू्याङ्क्कन बापत बढी अङ्क्क पाउने कमचुािीमध्ये प्राथसमकताको आधािमा 
। 

 (ग) पााँच िष ुस्थायी सेिा अिधध पिूा भएको । 

 (घ) स्नातक, स्नातकोत्ति िा कन न ैशषैिक उपाधधको अध्ययनको हकमा ४५ िष ुउमेि ननाघेको 
। 

  स्पष्टीकिण ःः यस परिच्छेदको प्रयोजनका ननसमत्त – 

  (१) “अध्ययन” भन्नाले सेिासाँग सम्बक्न्धत विषयमा स्नातक, स्नातकोत्ति िा कन न ै
शषैिक उपाधध हाससल गनकुो ननसमत्त गरिने अध्ययनलाई जनाएको मानननेछ । 



  (२) “तासलम” भन्नाले स्नातक, स्नातकोत्ति िा कन न ैशषैिक उपाधध प्रदान गरिने बाहेक 
कन न ैसङ्क्गदठत ससं्थाद्िािा ननक्श्चत पाठ्यक्रम अननसाि ननक्श्चत अिधधमा सञ्चालन हनने प्रसशिण 
कायकु्रमलाई जनाएको मानननेछ । 

  (३) “अध्ययन भ्रमण” भन्नाले अध्ययन ि तासलमबाहेक ६ हप्तामा नबढ्ने गिी 
आयोजना हनने गोष्ठी, सेसमनाि िा अिलोकन भ्रमणलाई जनाएको मानननेछ । 

 (ङ) ६ हप्तामा नबढ्ने गिी सञ्चालन हनने गोष्ठी, सेसमनाि िा अध्ययन भ्रमणमा पठाउाँदा 
त्यस्तो कायकु्रमको उद्देश्य ि कायिुते्रलाई विचाि गिी उपयनतत कमचुािीलाई पठाइनेछ । 

९७. मनोनयन गदाु प्राथसमकता ददननपने ःः विदेशमा अध्ययन, तासलम िा अध्ययन भ्रमणको ननसमत्त 
कमचुािीको मनोनयन गदाु पदहले िदेैसशक अध्ययन गने, तासलम सलने िा अध्ययन भ्रमण गने मौका 
नपाएको कमचुािीलाई विननयम ९६ को अधीनमा िही प्राथसमकता ददइनेछ । 

९८. मनोनयन बन्देज ःः यस परिच्छेदमा यसअनघ जननसनकै कन िा लेखखएको भए तापनन विननयम ६१ 
बमोक्जम बढनिाका लाधग सम्भाव्य उम्मेदिाि हनन नपाउने अिधधभि कन न ैपनन कमचुािीलाई अध्ययन, 

तासलम िा अध्ययन भ्रमणको ननसमत्त मनोनयन गन ुहनाँदैन । 

 

 

 छैठौं सशंोधनद्िािा थप । 

 निौंःं सशंोधनद्िािा थप । 

  

९९. अध्ययन, तासलम िा अध्ययन भ्रमण पिूा गिेपनछ सेिा गननपुने अिधध ःः ससं्थानबाट मनोनयन 
भई अध्ययन गने, तासलम सलने िा अध्ययन भ्रमणमा जाने कमचुािील ेत्यस्तो अध्ययन, तासलम िा 
अध्ययन भ्रमण पिूा गिेपनछ देहाय बमोक्जमको अिधधसम्म ससं्थानमा अननिायरुूपले सेिा गननपुनेछ । 

 

 अध्ययन, तासलम िा अध्ययन सेिा गननपुने अिधध 

  भ्रमणको अिधध 

 (क) तीन मदहनासम्म एक िष ु



 (ख) तीन मदहनादेखख छ मदहनासम्म डढे िष ु

 (ग) छ मदहनादेखख नौ मदहनासम्म दनई िष ु

 (घ) नौ मदहनादेखख एक िषसुम्म तीन िष ु

 (ङ) एक िषदेुखख दनई िषसुम्म चाि िष ु

 (च) दनई िषदेुखख तीन िषसुम्म पााँच िष ु

 (छ) तीन िषदेुखख चाि िषसुम्म सात िष ु

 (ज) चाि िषदेुखख पााँच िषसुम्म आठ िष ु

१००. कबनसलयत गननपुने ःः (१) कन न ैपनन कमचुािीले अध्ययन, तासलम िा अध्ययन भ्रमण गन ु
जाननभन्दा अनघ त्यस्तो अध्ययन तासलम िा अध्ययन भ्रमण पिूा गिी फकेि आई विननयम ९९ बमोक्जम 
सेिा गने समेत कबनसलयत गननपुनेछ । 

 (२) कन न ैपनन कमचुािीले अध्ययन, तासलम िा अध्ययन भ्रमण पिूा गिेपनछ सेिा गन ुनआएमा 
िा विननयम ९९ बमोक्जम गननपुने सेिा अिधध पिूा नगिेमा त्यस्तो कमचुािीबाट अध्ययन, तासलम िा 
अध्ययन भ्रमण अिधधभि ननजले पाएको तलब भत्ता तथा कबनसलयतमा उल्लेख भएका अन्य िकमहरू 
समेत असनल गरिनेछ । 

 

परिच्छेद–८ 

तलब, भत्ता, दशैं खच ुतथा अन्य सनविधा 

 

१०१. तलब भत्ता ःः (१) कमचुािीले आफ्नो पदमा बहाली गिेको ददनदेखख तलब भत्ता पाउने छ । 

 (२) कमचुािीले काम गिे बापत पाउने तलब भत्ता ससमनतले तोके बमोक्जम हननेछ । 

 (३) विननयम १०७ िा १५४ मा उल्लेखखत अिस्थामा बाहेक प्रत्येक कमचुािीले एक िषकुो सेिा 
पिूा गिेपनछ ननजले तोके बमोक्जमको एउटा तलबिदृ्धध पाउने छ । 



 á (४) ससं्थानको ननयसमत कामको ससलससलामा सामान्यतया अनतरितत समय भत्ता ददइने छैन 
ति सािजुननक बबदा, साप्तादहक बबदा िा कन न ैकमचुािी अननपक्स्थत भई सट्टामा काम गदाु अधधकािीको 
स्िीकृनत सलई कन न ैकमचुािीलाई ससं्थानको काममा लगाइएमा मदहनामा बढीमा १०५ (एकसय पााँच) 
घन्टासम्म ओभिटाइम भत्ता ददन सककनेछ । सो भन्दा बढी काम गिेको समयका लाधग सट्टा बबदा 
सलननपनेछ । त्यस्तो सट्टा बबदा चाल ूआधथकु िषसुभत्र सलई सतननपनेछ, अको आधथकु िषकुो ननसमत्त 
सक्ञ्च हनने छैन । 

१०२. तलब मान ःः (१) ननधाुरित तलबमान अननसाि तलब पाउने पदमा नयााँ ननयनक्तत पाउने 
कमचुािीले सो तलबमानमा लेखखएको तलब पाउनछे । 

 (२) माधथल्लो तलबमानको कन न ैपदमा बढनिा पाउने कमचुािीले उतत तलबमानमा तोककएको 
सनरु तलब पाउनेछ ति ननजले हाल पाइिहेको तलब उतत माधथल्लो तलबमानको न्यनूतम तलब बिाबि िा 
सोभन्दा अधधक भएमा उतत माधथल्लो तलबमानमा ननजको तलब तोतदा देहाय बमोक्जम गिी तोककनेछ 
ःः 

  (क) ननजले हाल पाइिहेको तलब माधथल्लो तलबमानको सनरु तलब बिाबि मात्र भएमा 
सो तलबमा एक तलबिदृ्धध थप गिी तोककनेछ । 

  (ख) साविक पदमा पाइिहेको तलब बढनिा भएको पदको सनरु तलबभन्दा बढी भएको 
अिस्थामा माधथल्लो पदको तलब तोतदा हाल पाई आएको तलबमा नपनगसम्मको तलब िदृ्धध थप गिी 
माधथल्लो पदको एक तलबिदृ्धधसमेत ददइनेछ । 

१०३. पकाएको तलब भत्ता पाउने ःः (१) कमचुािीले प्रत्येक मदहना भनततान भएपनछ तलब भत्ता पाउनेछ 
। 

 (२) कन न ैकमचुािीले पकाएको तलब भत्ता ननज जननसनकै बेहोिाबाट सेिामा निहेमा पनन पाउनेछ 
। 

 (३) यस विननयमािलीमा व्यिस्था भएकोमा बाहेक कन न ैकमचुािीको तलब कट्टा गरिने छैन । 

 (४) कन न ैकमचुािीले पाउने तलब सो कमचुािी काम गरििहेको िा बबदामा बसेको बखत िोककने 
छैन ।  

 

 



 छैठौं सशंोधनद्िािा थप । á एघािौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

  

१०४. कायिुमता सीमा पाि गने ःः कन न ैकमचुािी काय ुदिता सीमा पाि गनकुो ननसमत्त योग्य छ भनी 
अधधकृत तहको कमचुािीको हकमा ससमनतले ि सहायक तहको कमचुािीको हकमा सम्बक्न्धत कायाुलय 
प्रमनखले सलखखत रूपमा नजनाएसम्म कन न ैकमचुािी काय ुदिता सीमा पाि गिेको माननने छैन । 

१०४. ................... 

१०५. तलब भत्ता पाउने अन्य व्यिस्था ःः (१) एक कायाुलयमा सरुिा िा बढनिा भएको कमचुािीले 
साविक कायाुलय छोडी हालको कायाुलयमा बहाली गन ुउपविननयम (२) बमोक्जम पाउने तयािी म्याद सात 
ददन ि बाटोको म्यादको लाधग सरुिा िा बढनिा भएको पद अननसािको हालको कायाुलयबाट तलब (स्थानीय 
भत्ताबाहेक) पाउनेछ । ................... 

 (२) एक स्थानबाट अको स्थानमा जाननपने गिी कन न ैकमचुािी सरुिा भएमा त्यस्तो कमचुािीले 
बिबनझािथको ननसमत्त एतकाइस ददनमा नबढाई तथा तयािीको ननसमत्त बाटोको म्यादबाहेक सात ददनको 
म्याद पाउनेछ । तयािी म्यादमा ननजल ेकायाुलय हाक्जि हनननपने छैन । बिबनझािथको ननसमत्त एतकाइस 
ददनभन्दा बढी लाग्ने भएमा त्यसको स्पष्ट कािण खोली ससं्थान प्रमनखबाट स्िीकृत गिाउननपनेछ । 

 (३) एक कायाुलयबाट अको कायाुलयमा सरुिा, बढनिा िा नयााँ ननयनक्तत भएको कन न ै
कमचुािीलाई हालको कायाुलयमा बहाल हनन नपाउाँ दै ससं्थानले कन न ैतासलम िा ससं्थानको अरू कन न ै
काममा लगाउने ननणयु गिेमा । 

१०६. स्थानीय भत्ता ःः कन न ैकमचुािी स्थानीय भत्ता पाउने स्थानमा बसी काम गिेको भएमा मात्र 
त्यस्तो भत्ता पाउनेछ । कन न ैकमचुािीको पदस्थापना स्थानीय भत्ता पाउने स्थानमा भएको भए तापनन 
काजमा बसी अन्य तििले कन न ैभत्ता नपाउने िा कम पाउने स्थानमा काम गिेमा ननजले सो अिधधभि 
स्थानीय भत्ता पाउने छैन िा त्यस्तो स्थानको ननसमत्त तोककएको भत्तासम्म पाउनेछ । 

१०७. ननलम्बन भएमा पाउने तलब ःः (१) कन न ैकमचुािी ससं्थानको कामको सम्बन्धमा िा ससं्थानको 
तफुबाट भएको कािबाहीको फलस्िरूप ननलम्बन भएमा सो ननलम्बनको अिधधभि ननजले आफ्नो तलबको 
आधा मात्र पाउनेछ । 



 ति लागेको आिोप प्रमाखणत नभई ननजले सफाइ पाएमा ननलम्बन िहेको अिधधमा आधा तलब 
पाएको भए सो कट्टा गिी ि नपाएको भए पिैू तलब (तलबिदृ्धध हनने भएमा सो समेत) पाउनेछ । 
कसनिदाि ठहरिएमा ननलम्बन भएको समनतदेखखको बााँकी तलब भत्ता पाउने छैन । 

 (२) कन न ैकमचुािी उपविननयम (१) मा उक्ल्लखखत कािणबाहेक अन्य कन न ैकािणबाट ननलम्बन 
िहन गएको िहेछ भने ननजले त्यसिी ननलम्बन िहेको अिधधको तलब पाउने छैन । 

१०८. कमचुािी सञ्चय कोषमा िकम जम्मा गरिददने ःः कमचुािीहरूको माससक तलबबाट दस 
प्रनतशतका दिले िकम कट्टा गिी सो िकममा ससं्थानले सतप्रनतशत िकम थप गिी कमचुािी सञ्चय 
कोषमा जम्मा गरिददनेछ । 

१०९. दशैं खच ुतथा अन्य सनविधा ःः (१) कमचुािीले खाइपाइ आएको एक मदहना तलब बिाबिको िकम 
प्रत्येक िष ुदशैं खचकुो रूपमा पाउनेछ । 

 (२) दशैं खच ुप्रत्येक िष ुघटस्थापनाको पन्र ददन अगाि ैपाउनेछ । यसिी दशैं खच ुददाँदा 
बडादशैंभन्दा अनघल्लो मदहना भनततान भइनसकेको भए तापनन अनघल्लो मदहनाको तलबसमेत खच ुलेखी 
भनततानी ददइनेछ । 

 (३) अस्थायी कमचुािीको हकमा घटस्थापनाको पन्र ददन अगाडड ६ मदहना सेिा अिधध 
पनगेको भए मात्र उपविननयम (१) बमोक्जम दशैं खच ुददइनेछ । ति किाि सेिामा िहेका कमचुािीहरूको 
हकमा किािमा उल्लेख भए अननसाि हननेछ । 

११०. ................... 

१११. औषधध उपचाि ःः (१) कमचुािीले प्रत्येक िष ुदेहाय बमोक्जमको ननजले खाइपाई आएको तलब 
बिाबिको िकम उपचाि खच ुबापत पाउनेछ । 

 छैठौं तहदेखख माधथको अधधकृत तहका कमचुािीले á पैंतीस ददनको तलब बिाबिको ि सोभन्दा 
मनननका सहायक कमचुािीले १½  

(डढे) मदहनाको तलब बिाबिको िकम उपचाि खच ुपाउनेछ । सो िकम आधथकु िषकुो अन्त्यमा भनततानी 
ददइनेछ । 

ति एक िष ुसेिा अिधध नपनग्दै सेिाबाट अलग हनने स्थायी कमचुािीको हकमा दामासाहीले हनन आउने 
उपचाि खचकुो िकम ददइनेछ । 



११२. थप आधथकु सहायता ःः ससं्थानको कामको ससलससलामा चोटपटक लाग्न गई कन न ैकमचुािीको 
स्िदेशम ैउपचाि गदाु िा स्िदेशमा औषधध उपचाि हनन नसतने भनी नेपाल सिकािद्िािा गदठत मेडडकल 
बोडलुे ससफारिश गिेको कमचुािीले विदेशमा गई उपचाि गिाउन चाहेमा विननयम १११ को उपविननयम (१) 
बमोक्जम पाउने उपचाि खचकुो अनतरितत ससमनतले उधचत ठह¥याएको थप आधथकु सहायता पाउन 
सतनेछ । 

११३. बीमा ःः  

 (१) ससं्थानका कमचुािीहरूको सािधधक जीिन बीमा, जीिन बीमा, सामदूहक जोखखम बीमा ि 
आकक्स्मक दनघटुना बीमा ससमनतले तोके बमोक्जमको हननेछ । 

 

 

 छैठौं सशंोधनद्िािा खािेज । छैठौं सशंोधनद्िािा खािेज ।  á दसौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

  

(२) ससं्थानका कमचुािीहरूको सािधधक जीिन बीमा गिाएकोमा जननसनकै तििबाट बीमा अिधध 
समाप्त हननन अगाि ैकन न ैकमचुािीहरूलाई ससं्थानले सेिाबाट अिकाश ददएमा त्यस्ता कमचुािीको बााँकी 
अिधधको बीमा शनल्क ससं्थानले बेहोने  

छैन । 

 (क) ससं्थानको स्थायी सेिा प्रिेश गिी सािधधक जीिन बीमा गिाइसकेका कमचुािीले विभागीय 
स्िीकृनत सलई सेिा ननिन्ति नहनने गिी ससं्थानको स्थायी सेिामा पननः ननयनक्तत भएमा त्यस्ता कमचुािीको 
बीमाङ्क्कमा थप गननपुने िकम मात्र थपी ननिन्तिता ददइनेछ । 

 (ख) शङ्क्कास्पद शषैिक प्रमाणपत्रको कािण छानबबनको क्रममा िहेका कमचुािीले िाजीनामा 
ददएमा िा कन न ैकािणले ससं्थानको सेिाबाट अिकास पाएमा त्यस्ता कमचुािीलाई लागेको असभयोगबाट 
सफाइ नपाएसम्म बीमा ि उपदान बापतको िकम उपलब्ध गिाइने छैन । 

 (३) दनघटुना बीमा खच ुपाउने– ससं्थानको कामको ससलससलामा अधधिाज्यसभत्र िा विदेशमा 
भ्रमण िा काजमा जाने कमचुािीलाई भ्रमण िा काजको अिधधका लाधग देहायको िकमसम्मको ियैक्ततक 
दनघटुना बीमा खच ुददइनेछ । 



 (१) ससं्थान प्रमनख, महाप्रबन्धक, सञ्चालक रु. १०,००,०००।– 

 (२) अधधकृत तह १० ि सोभन्दा माधथ रु. १०,००,०००।– 

 (३) अधधकृत तह ८ ि ९ रु. ८,५०,०००।–    

 (४) अधधकृत तह ६ ि ७                          रु. ७,००,०००।– 

 (५) सहायकस्ति पााँचौं ि सोभन्दा मनननका सब ै रु. ५,००,०००।– 

११४. टेसलफोन सनविधाः  

ससं्थानमा कायिुत पत्रकाि तथा अधधकृत कमचुािीलाई देहाय अननसािको माससक टेसलफोन÷मोबाइल 
सनविधा उपलब्ध गिाइनेछ । ति यस्तो सनविधा माग गदाु ननिेदन साथ मोबाइल÷टेसलफोन नम्बि उपलब्ध 
गिाउननपनेछ । 

(क) ससं्थान प्रमनःखृ ःः रु. ३,०००।– 

(ख) महाप्रबन्धक ःः रु. २,०००।– 

(ग) सञ्चालक ःः रु. १,०००।– 

(घ) प्रधानसम्पादक ःः रु. २,५००।– 

(ङ) तह ११ का कमचुािी÷प्रबन्ध सम्पादक ःः रु. १,५००।– 

(च) तह १० का कमचुािी÷माससक प्रकाशन प्रमनख ःः रु. १,०००।– 

(छ) दैननक प्रकाशनका प्रमनख समाचािदाताः रु. १,५००।– 

(ज) दैननक प्रकाशनका रिपोदटुङ्क्गमा कायिुत समाचािदाताः रु. १,०००।– 

(झ) दैननक तथा माससक प्रकाशनका सम्पादकहरू á ि फोटोग्राफिहरू ःः रु. ५००।– 

 (ञ) अन्य अधधकृत तहका कमचुािी ःः रु. ३००।–  

 (ट) सहायकस्तिका कमचुािी ःः á रु. २५०।¬– 

११५. काय ुपोशाक ःः ससं्थानका कमचुािीहरूलाई प्रत्येक िष ुससमनतको ननणयु अननसािको काय ुपोशाक 
िा पोशाक खच ुउपलब्ध गिाइनेछ ति ३ िष ुपिूा नभई पोशाक खच ुिकममा िदृ्धध गन ुपाइने छैन । 



११६. सिािी साधन खच ुःः ससं्थानका कमचुािीहरूलाई ससमनतले समय–समयमा ननणयु गिे बमोक्जम 
सिािी साधन तथा सिािी खच ुउपलब्ध गिाइनेछ । ति यस्तो सिािी खच ुससं्थानको सिािी साधन ि 
सनविधा प्रयोग गने कमचुािीलाई उपलब्ध गिाइने छैन । 

११७. अन्य सनविधा ःः  

 (१) ससं्थानका सञ्चालक ससमनतका अध्यि तथा सदस्य ि ससं्थानको सेिामा २० िषभुन्दा 
बढी नोकिी गिी कन न ैअसभयोग नलागी ससं्थानको सेिाबाट ननितृ्त भएका अधधकृतस्तिका कमचुािीलाई 
१÷१ प्रनत गोिखापत्र ि दद िाइक्जङ नेपाल एि ं सम्पणू ुमाससक प्रकाशनहरू तथा सहायकस्तिका 
कमचुािीलाई उल्लेखखत दनई पबत्रकामध्ये आफूले िोजेको एक पबत्रका एि ं सम्पणू ुमाससक प्रकाशनहरू 
ननजको घि, ठेगानामा आजीिन ननःशनल्क रूपमा उपलब्ध गिाइनेछ । यस विननयमािली बमोक्जम 
पबत्रकाको सनविधा प्राप्त गने व्यक्ततले िावषकु रूपमा निीकिण गिाउननपनेछ । 

 (२) ................... 

 (३) ससं्थानका स्थायी, अस्थायी, किाि सेिाका कमचुािीहरूलाई समय–समयमा ससमनतल ेतोके 
बमोक्जम अन्य सनविधा उपलब्ध गिाइनेछ । 

 (४) ससं्थानको कामको ससलससलामा ससं्थान िा ससं्थानका कन न ैकमचुािीको नाममा कन न ैअड्डा, 
अदालतमा मनद्दा दायि भएमा त्यसको बहस, पिैिी, िािेस ि प्रनतििाका लाधग ससं्थानको तफुबाट काननन 
व्यिसायी मनकिि गरिनेछ । 

 

 दोस्रो सशंोधनद्िािा थप । छैठौं सशंोधनद्िािा खािेज सातौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 
आठौःःैं सशंोधनद्िािा थप । á दसौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

 

  

परिच्छेद–९ 

अिकाश, उपदान ि अशततिकृ्तत 

 

११८. अननिाय ुअिकाश ःः  



 (१) अन्ठाउन्न िष ुउमेि पिूा भएका ससं्थानका कमचुािीले ससं्थानको सेिाबाट अननिाय ु
अिकास पाउनछे । 

 à(२) उपविननयम (१) मा जननसनकै कन िा लेखखएको भए तापनन ससं्थानको कन न ैकमचुािी 
ससं्थानको महाप्रबन्धक पदमा ननयनक्तत भएमा त्यसिी ननयनतत भएको समनतदेखख त्यस्तो कमचुािीले 
ससं्थानको सेिामा िहेको आफ्नो पदबाट स्ितः अिकाश प्राप्त गनेछ । 

  à (क) उपविननयम (१) मा जननसनकै कन िा लेखखएको भए तापनन ससं्थानको तह १० ि तह 
११ मा कायिुत कमचुािीले त्यस्तो पदमा क्रमशः दस िष ुि चाि िष ुसेिा अिधध पिूा गिेपनछ उपविननयम 
(१) को अधधनमा िही अननिाय ुअिकाश पाउनेछ । 

  à (ख) उपविननयमा (२)(क) बमोक्जम तह ११ ि तह १० को पदबाट अननिाय ुअिकाश 
पाउने कमचुािी त्यसिी अिकाश हनाँदा  ५८ िष ुउमेि पिूा भएको िहेनछ भने ५८ िष ुउमेि ननाघ्ने गिी 
बढीमा पााँच िष ुसेिा अिधध थप गिी अिकाश  पाउनेछ । यसिी थप हनन आएको सेिा अिधध विननयम 
१२१ बमोक्जम उपदान ददन ेप्रयोजनका लाधग मात्र गणना  

 गरिनेछ । 

 á(३) यस विननयमको प्रयोजनका लाधग कमचुािीको उमेि सिेामा प्रिेश गदाु ननजले पेस गिेको 
सशिण ससं्थाको प्रमाणपत्रमा ककदटएको जन्मददन िा िषबुाट हनन आएको उमेि िा नागरिकताको 
प्रमाणपत्रमा ककदटएको जन्मददन िा िषबुाट हनन आएको उमेि िा ननजले प्रिेश गदाु भिेको ियैक्ततक 
नोकिी विििण िा ससटिोलमा लेखखददएको जन्मसमनत िा िषबुाट हनन आएको उमेिमध्ये जनन उमेिबाट 
ननज पदहले अिकास हनन्छ सोही आधािमा गणना गरिनेछ । 

११८ख. असमथ ुकमचुािीको सम्बन्धमा विशषे व्यिस्था ःः कन न ैकमचुािी शािीरिक िा मानससक िोगको 
कािणबाट ननयसमत रूपमा सेिा गन ुअसमथ ुछ भनी नेपाल सिकािले गठन गिेको मेडडकल बोडबुाट 
प्रमाखणत भई आएमा ससमनतले ननजलाई ननजको सेिा अिधध अन्ठाउन्न िष ुउमेि ननाघ्ने गिी बढीमा 
सात िष ुसेिा अिधध थप गिी अिकाश ददन सतनेछ । 

११९. स्िेक्च्छक अिकाश ःः बीस िष ुसेिा अिधध िा उमेिको हद पचास िष ुपिूा भएका कमचुािीले 
ससमनतले तोककददएको अिधधसभत्र स्िेक्च्छक अिकाश सलन सतनेछ । यसिी स्िेक्च्छक अिकाश सलने 
कमचुािीमध्ये सिंत ्२०५२ साल भार २६ गतभेन्दा अनघ सेिामा प्रिेश गनेको हकमा साठी िष ुउमेि 
ननाघ्ने गिी ि उतत समनतभन्दा पनछ सेिामा प्रिेश गनेको हकमा अन्ठाउन्न िष ुउमेि ननाघ्ने गिी 
बढीमा सात िष ुसेिा अिधध थप गिी उपदानका लाधग जम्मा सेिा अिधध कायम गरिनेछ ःः 



 

१२०. पदबाट अलग हनने कमचुािीलाई ददइने सनविधा ःः  

 (१) ससं्थानको सेिामा १५ िष ुिा बढी सेिा अिधध पिूा गिेका कमचुािीहरूले स्िेक्च्छक 
अिकाश सलन चाहेमा ससं्थानले तोकी ददएको अिधधसभत्र अिकाश सलएमा ननजको सेिा अिधध ५ िष ुथप 
गिी यस विननयमािली बमोक्जम उपदान सनविधा ददन सतनेछ । यसिी रितत हनन आएको पद स्ितः 
खािेज हननेछ ि उतत पद पननः ससजनुासमेत हनने छैन । 

(२) ससं्थानको कन न ैकमचुािीले िाजीनामा ददई अलग हनन चाहेमा १५ ददन अगाि ैिाजीनामा पेस 
गननपुनेछ । ननजको िाजीनामा पेस भएपनछ ससं्थानले ननजको नाममा िहेको नगद क्जन्सी भए तनरुन्त 
बनझी िाजीनामा स्िीकृत गननपुनेछ । 

१२१. उपदान ःः (१) पााँच िष ुिा सोभन्दा बढी सेिा गिेको स्थायी कमचुािीले अिकाश पाएमा िा 
िाजीनामा स्िीकृत गिाई पदबाट अलग भएमा िा भविष्यमा सेिाको ननसमत्त अयोग्य नठहरिने गिी पदबाट 
हटाइएमा देहायको दिल ेउपदान पाउनेछ ःः 

  (क) पााँच िषदेुखख दस िषसुम्म सेिा गिेको कमचुािीले आफूले काम गिेको प्रत्येक 
िषकुो ननसमत्त आखखिी डढे मदहनाको   तलब । 

  (ख) दस िषभुन्दा बढी पन्र िषसुम्म काम गिेको स्थायी कमचुािीले आफूले काम 
गिेको प्रत्येक िषकुो ननसमत्त आखखिी  दनई मदहनाको तलब । 

  (ग) पन्र िषभुन्दा बढी बीस िषभुन्दा कम सेिा गिेको स्थायी कमचुािीले आफूले 
काम गिेको प्रत्येक िषकुो ननसमत्त आखखिी साढे दनई मदहनाको तलब । 

  (घ) बीस िषभुन्दा बढी जनतसनकै अिधध सेिा गिेको स्थायी कमचुािीले आफूले काम 
गिेको प्रत्येक िषकुो ननसमत्त आखखिी  तीन मदहनाको तलब । 

  १ (क) कन न ैकमचुािी एउटै पदमा अस्थायी ननयनक्तत भई सेिा गरििहेको अिस्थामा सोही पदमा 
स्थायी ननयनक्तत भएमा ननजले अस्थायी ननयनक्तत पाई गिेको पिैू सेिा अिधध स्थायी सेिामा जोडी 
ननयमाननसाि उपदान प्रदान गरिनेछ । 

 (२) उपविननयम (१) मा जननसनकै कन िा लेखखएको भए तापनन सेिा पाउने िा सेिामा बहाल 
िहने उद्देश्यले नागरिकता िा उमेि िा योग्यता ढााँटेको प्रमाखणत हनन आएमा िा पनछ आफ्नो पदमा 
फकुने गिी सो स्थानमा अन्यत्रबाट काजमा आएको कमचुािीलाई उपदान ददइने छैन । 



 

 पााँचौं सशंोधनद्िािा थप । छैठौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । निौं सशंोधनद्िािा सशंोधन ।  

 à दसौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । à दसौं सशंोधनद्िािा थप । á एघािौं सशंोधनद्िािा थप । 

  

à१२१क उपदान कोषको व्यिस्था ःः (१) विननयम १२१ बमोक्जम उपदान ददने प्रयोजनका लाधग ससमनतले 
एक उपदान कोषको स्थापना गनेछ । 

 (२) उपविननयम (१) बमोक्जम स्थापना भएको उपदान कोषमा ससमनतले प्रत्येक िष ुआिश्यक 
िकम विननयोजन गनेछ । 

 (३) उपविननयम (१) बमोक्जम स्थापना भएको उपदान कोषको सञ्चालनसम्बन्धी अन्य 
कायवुिधधको सम्बन्धमा सञ्चालक ससमनतले विननयमको अधधनमा िही आिश्यक ननदेसशका बनाई लाग ू
गनेछ । 

१२२. अशतत िवृत्त ःः  

 (१) कन न ैकमचुािी ससं्थानको कामको ससलससलामा दनघटुनामा पिी अङ्क्गभङ्क्ग भएको िा 
चोटपटक लागेको कािणले शािीरिक िा मानससक रूपले सेिाको लाधग अशतत भएमा त्यस्तो कमचुािीले 
ननजको जीविकाको ननसमत्त बााँचनञ्जेलसम्म अशतत िवृत्तको रूपमा उपविननयम (४) मा लेखखए बमोक्जमको 
अशतत भत्ता पाउनेछ । 

 (२) उपविननयम (१) बमोक्जम अशतत भएको कमचुािीलाई चोटपटकको अिस्था हेिी आधथकु 
सहायता बापत दस हजाि रुवपयााँसम्मको िकम ददन सककनेछ । 

 (३) उपविननयम (१) बमोक्जम चोटपटक लाग्न गई उपचाि गिाउाँ दा लाग्ने उपचाि खचकुो 
शतप्रनतशत िकम सम्बक्न्धत कमचुािीले पाउनेछ । यस्तो उपचाि खच ुपाएको कािणले त्यस्तो कमचुािीले 
पनछ बबिामी हनाँदा विननयम १११ को उपविननयम  

(१) बमोक्जम पाउन सतने उपचाि खच ुपाउनमा कन न ैबाधा पन¥याएको माननने छैन । 

 (४) उपविननयम (१) बमोक्जम अशतत भएको कमचुािीले खाइपाई आएको तलबको बीस 
प्रनतशत बिाबिको िकम माससक अशतत भत्ता पाउनेछ । 



  स्पष्टीकिण ःः अशततिवृत्त पाएका िा पाउने ठहरिएका कमचुािीले पनछ कन न ैपनन सेिामा 
प्रिेश गिेमा ननजले यो विननयमािलीमा लेखखएको अशतत भत्ता पाउने छैन ति खाइपाइ सकेको अशतत 
भत्ता िा अनतरितत आधथकु सहायता िकम भने कफताु गननपुने छैन । 

 (५) अशततिकृ्तत पाउने ठहरिएको िा पाइिहेको कन न ैकमचुािीको मतृ्यन सो अशततिवृत्त पाउन 
शनरु भएको समनतले सात िषसुभत्र भएमा सो सात िष ुपिूा हनन बााँकी अिधध बापत पाउने अशततिवृत्त 
अननदानको रूपमा एकमनष्ट िकम त्यस्तो कमचुािीको परििािको सदस्यमध्ये ससमनतले उधचत ठह¥याएको 
व्यक्ततलाई ददइनेछ । 

 (६) कन न ैकमचुािीले जानाजान आफ्न ैगम्भीि लापििाहीले गदाु अङ्क्गभङ्क्ग भएको िा चोटपटक 
लागेको कािणले अशतत भएकोमा भने यस विननयम बमोक्जमको सनविधा पाउने छैन । 

 

१२३. अड्डभड्ड भए िा चोटपटक लागेबापत पाउने सनविधा ःः (१) कन न ैकमचुािीलाई ससं्थानको कामको 
ससलससलामा चोटपटक लाग्न गई सेिाबाट अिकाश सलननपने नभए तापनन सो चोटपटकको कािणबाट 
ननजको िमता िदृ्धधलाई बाधा पने भएमा त्यस्तो कमचुािीलाई लागेको चोटपटकको अिस्था विचाि गिी 
ननजले खाइपाइ आएको तलबको अक्न्तम स्केलको तलबिदृ्धध िा दस हजाि रुवपयााँसम्म एकमनष्ट िकम 
ससमनतले आधथकु सहायता ददन सतनछे । 

 (२) उपविननयम (१) बमोक्जमको चोटपटकको उपचाि गिाउन आिश्यक पने अिधधभिको 
ननसमत्त कमचुािीले ननजको कन न ैपनन सक्ञ्चत बबदाबाट कट्टा नहनने गिी पिूा तलबसदहतको थप बबिामी 
बबदा पाउनेछ । 

 (३) उपविननयम (२) बमोक्जम उपचाि गिाउाँ दा लागेको उपचाि खचकुो शतप्रनतशत िकम 
त्यस्तो कमचुािीले पाउनेछ । यस्तो उपचाि खच ुपाएको कािण त्यस्तो कमचुािीले विननयम १११ को 
उपविननयम (१) बमोक्जम पाउने उपचाि खच ुपाउनमा कन न ैबाधा पन¥याएको माननने छैन । 

 (४) कन न ैकमचुािीले जानाजान आफ्न ैगम्भीि लापििाहीले चोटपटक लगाएको कािणल े
अङ्क्गभङ्क्ग भएकोमा यस विननयम बमोक्जमको सनविधा पाउने छैन । 

 (५) उपविननयम (२) बमोक्जम उपचाि गिाउाँ दा गिाउाँ दै कन न ैकमचुािीको मतृ्यन भएमा त्यसिी 
उपचाि गिाउाँ दा लागेको उपचाि खच ुशषेपनछ पाउन ेव्यक्ततलाई ददइनेछ । 



 (६) यस विननयम बमोक्जमको उपचाि खच ुपाउन अस्पताल भनाु भएको समनतले तीन 
मदहनासभत्र दािी गरिसतननपनेछ । 

१२४. असाधािण पारििारिक उपदान ःः (१) कन न ैकमचुािीको ससं्थानको कामको ससलससलामा दनघटुनामा 
पिी तत्काल मतृ्यन भएमा िा त्यसको कािणबाट ननको नहनाँदै पनछ मतृ्यन भएमा ननजको पत्नी िा पनतलाई 
थप उपदानको रूपमा मतृक कमचुािीले खाइपाइ आएको तलबको तीन मदहनाको िकम एकमनष्ट ददइनेछ । 

 (२) कमचुािीको विधिा पत्नी िा विधनि पनतलाई देहाय बमोक्जमको अिस्थामा मात्र मान्यता 
ददइनेछ ःः 

  (क) उपिोतत कािणबाट मतृ्यन हनने घटना घट्ननअनघ त्यस्तो कमचुािीसाँग ििैादहक 
सम्बन्ध भइसकेको हननन पनेछ । 

  (ख) कमचुािीको मतृ्यन भएको समयमा ननजसाँग सगोलमा बसेको हनननपनेछ । 

 (३) विधिा पत्नी िा विधनि पनत नभएमा िा पनत िा पत्नीको मतृ्यनअनघ ननजबाट 
छन ट्दटसकेको भएमा िा त्यस्तो विधिा पत्नीको पननवििुाह हनननभन्दा पदहले जन्मेको ननज मतृक कमचुािीको 
सन्तनत िा धमपुनत्र िा धमपुनत्रीलाई उपविननयम (१) मा तोककएको पटके उपदान दामासाहीले एकमनष्ट 
ददन सककनेछ । 

 

 सातौं सशंोधनद्िािा थप । à दसौं सशंोधनद्िािा थप । 

१२४क. बेपत्ता भएको कमचुािीको उपदानसम्बन्धी व्यिस्था ःः (१) ससं्थानको सेिामा िही काम गिेको 
कन न ैकमचुािी हिाई बेपत्ता भई कक्म्तमा दनई िषसुम्म मिे, बााँचेको पत्ता नलागकेो पयाुप्त आधाि भएमा 
त्यस्तो कमचुािीले पाउने उपदान ननजको परििािलाई  

ददइनेछ । 

(२) बेपत्ता भएको कमचुािीपनछ फेला पिेमा उपविननयम (१) बमोक्जम ननजको परििािलाई उपदान 
भनततानी भइसकेको िहेछ भने त्यस्तो िकम ननजले दाबी गन ुसतने छैन । 

 

१२५. शषैिक तथा सन्तनतिवृत्त ःः (१) कन न ैकमचुािीको ससं्थानको कामको ससलससलामा दनघटुनामा पिी 
मतृ्यन भएमा िा ननको नहनाँदै मतृ्यन भएमा िा सोही कािणले गदाु आजीिन काम गन ुनसतने भएमा 



त्यस्तो मतृ िा अशतत कमचुािीको बढीमा दनई सन्तनतलाई अठाि िषकुो उमेि नपनगनञ्जेल देहायका दिल े
िावषकु शषैिक िवृत्त ददइनेछ ःः 

  (क) अधधकृत तहका कमचुािीको प्रत्येक सन्तनतलाई दनई हजाि चाि सय । 

  (ख) सहायक तहका कमचुािीको प्रत्येक सन्तनतलाई दनई हजाि चाि सय । 

(२) ससं्थानको कामको ससलससलामा मतृ्यन भएको कमचुािीको पदहलो दनई सन्तनतलाई उपविननयम (१) 
बमोक्जमको शषैिक िवृत्तलगायत मतृ कमचुािी बहाल िहेको पदको शनरु तलब स्केलको देहाय बमोक्जमको 
प्रनतशतका दिले माससक सन्तनतिवृत्त समेत ददइनेछ ःः 

  कमचुािीको तह शनरु तलबको प्रनतशत 

  (क)अधधकृत एघािौं तह ८ 

  (ख) अधधकृत दसौं तह  ८ 

  (ग) अधधकृत निौं तह १० 

  (घ) अधधकृत आठौं तह १० 

  (ङ) अधधकृत सातौं तह ११ 

  (च) अधधकृत छैठौं तह ११ 

  (छ) सहायक पााँचौं तह १२ 

  (ज) सहायक चौथो तह १२ 

  (झ) सहायक ततृीय तह १३ 

  (ञ) सहायक द्वितीय तह १४ 

  (ट) शे्रणीविहीनस्ति १५ 

 (३) उपविननयम (२) बमोक्जमको िवृत्त सम्बक्न्धत सन्तनतले अठाि िष ुउमेि पिूा नगिेसम्म 
पाउनेछ । 



  स्पष्टीकिण ःः यस विननयमको प्रयोजनका लाधग “सन्तनत” भन्नाले सम्बक्न्धत 
कमचुािीको छोिा िा छोिी सम्झनन पछु । 

 

१२६. बिबनझािथ नगिेमा उपदान िोतका गन ुसककने ःः सेिाबाट अिकाश पाएका कमचुािीले 
ससं्थानलाई बनझाउनन पने नगदी, क्जन्सी ि कागजात ननयमाननसाि नबनझाएमा त्यसिी नबनझाएको 
अिधधसम्मका लाधग ननजल ेपाउने उपदान िोतका गन ुसककनेछ । बिबनझािथ गरिसकेपनछ मात्र सेिाबाट 
अलग भएको कमचुािीलाई कामको अननभि आदद उल्लेख गिी छन ट्कािापत्र ददइनेछ । 

  

 

दोस्रो सशंोधनद्िािा सशंोधन ।  

 छैठौं सशंोधनद्िािा थप । 

 छैठौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

 सातौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

 सातौं सशंोधनद्िािा थप । 

 निौं सशंोधनद्िािा थप । 

 

 

 

  

परिच्छेद–१० 

 

आचिण 

 



१२७. समय पालन ि ननयसमतता ःः कमचुािीले ससं्थानबाट ननधाुरित समयमा ननयसमत रूपले 
कायाुलयमा हाक्जि हननन पदुछ ि सकेसम्म पदहले बबदाको स्िीकृनत नसलई अननपक्स्थत हननन हनाँदैन । 

१२८. अननशासन ि आज्ञापालन ःः (१) कमचुािीले अननशासनमा िही आफ्नो कतवु्य, इमानदािी ि 
तत्पिताका साथ पालन गनन ुपदुछ । 

 (२) कमचुािीले कायाुलयको कामसम्बन्धी कन िामा आफूभन्दा माधथको कमचुािीले ददएको 
आज्ञालाई शीघ्रताका साथ पिूा गननपुनेछ । 

 (३) कमचुािीले आफूभन्दा माधथका सब ैकमचुािीहरूप्रनत उधचत आदि देखाउनन पनेछ ि 
आफूमनननका कमचुािीहरूप्रनत उधचत व्यिहाि गनन ुपनेछ । 

१२९. िाजनीनतक िा अिाञ्छनीय प्रभाि पान ुनहनने ःः कन न ैपनन कमचुािीले आफ्नो सेिासम्बन्धी 
कन िामा मतलब साध्य गने मनसायले अन्य कमचुािीमाधथ कन न ैिाजनीनतक िा अिाञ्छनीय प्रभाि पान ुिा 
प्रभाि पाने प्रयत्न गनन ुहन ाँदैन । 

१३०. िाजनीनतमा भाग सलन नहनने ःः कमचुािीले िाजनीनतमा भाग सलन हनाँदैन । 

१३१. ससं्थानको कामकाजसम्बन्धी समाचाि प्रकाश गनमुा प्रनतबन्ध ःः कन न ैपनन कमचुािीले 
ससं्थानद्िािा अक्ख्तयाि नपाई आफूले कतवु्य पालन गदाु जानकािीमा आएको कन न ैगोप्य िा कानननद्िािा 
ननषधेधत विषय आफूले लेखकेो िा सकंलन गिेको कन न ैकागजपत्र िा समाचाि प्रत्यि िा अप्रत्यि रूपबाट 
अरू अनधधकृत कमचुािी िा गिैसिकािी व्यक्तत िा पे्रसलाई ददनन िा बताउनन हनाँदैन । यो प्रनतबन्ध जननसनकै 
कािणबाट सेिामा निहेको व्यक्ततको हकमा समेत लाग ूिहनेछ । 

१३२. आलोचना गन ुनहनने ःः (१) ससं्थानको नीनतविपिीत हनने गिी िा नेपाल सिकाि ि जनताको 
पािस्परिक सम्बन्धमा िा कन न ैविदेशी िाष्िसाँगको सम्बन्धमा खलल पन ुसतने गिी कन न ैपनन कमचुािीले 
आफ्नो काल्पननक िा िास्तविक नामबाट िा बेनामी कन न ैलेख प्रकासशत गने, पे्रसलाई कन न ैखबि ददन, 

िेडडयो िा टेसलसभजनबाट भाषण प्रसारित गन,ु कन न ैसािजुननक भाषण ददन िा कन न ैिततव्य प्रकासशत गन ु
हनाँदैन ि आफ्नो ओहदाको मयाुदा विपिीत व्यिहाि गन ुहनाँदैन । 

 (२) उपविननयम (१) मा जननसनकै कन िा लेखखएको भए तापनन प्रचसलत काननन ि ससं्थानको 
नीनत विपिीत नहनने समाचािमलूक लेख विश्लेषणात्मक ढङ्क्गबाट प्रकाशन गन ुिा प्रसािण गन ुबाधा 
पन¥याउने छैन । 

 (३) कन न ैपनन कमचुािीले ससं्थानको नीनतविपिीत हनने गिी ससं्थानको आलोचना गन ुहनाँदैन । 



१३३. दान, उपहाि, चन्दा आदद प्राप्त गनन ुि सापटी सलनमा प्रनतबन्ध ःः  

 (१) ससं्थानको काममा कन न ैपनन प्रकािले असि पन ुसतने गिी कन न ैपनन कमचुािीले 
ससं्थानको पिू ुस्िीकृनत बबना आफूले िा आफ्नो परििािको कन न ैसदस्यद्िािा कसबैाट कन न ैप्रकािको दान, 

दातव्य, कोसेली िा उपहाि स्िीकाि गन ुिा चन्दा माग्न िा ससं्थानको कामसाँग सम्बक्न्धत व्यक्ततसाँग 
सापटी सलन हनाँदैन । 

 (२) कमचुािीलाई कन न ैविदेशी सिकाि िा विदेशी सिकािको कन न ैप्रनतननधधबाट कन न ैउपहाि 
प्राप्त हनन आएका ननजले ससं्थानलाई सो कन िाको सचूना ददई ननकासा भए बमोक्जम गननपुछु । 

१३४. कम्पनीको स्थापना ि सञ्चालन िा व्यापाि व्यिसाय गन ुनहनने ःः  

 (१) कमचुािीले ससं्थानको पिू ुस्िीकृनत नसलई देहायको काम गनन ुहन ाँदैन ःः 

  (क) कन न ैबैंक िा कम्पनीको स्थापना, िक्जस्िेसन िा सञ्चालनको काममा भाग सलन, 

  (ख) प्रचसलत काननन बमोक्जम दताु गिाउननपने कन न ैव्यापाि िा व्यिसाय गन,ु 

  (ग) अन्यत्र कन न ैप्रकािको नोकिी स्िीकाि गन ु। 

 (२) उपविननयम (१) बमोक्जम कन न ैबैंक िा कम्पनीको स्थापना, िक्जस्िेसन िा सञ्चालनको 
काममा भाग सलन, कन न ैव्यापाि िा व्यिसाय गन ुिा अन्यत्र कन न ैप्रकािको सेिा स्िीकाि गन ुचाहने 
अधधकृत तहका कमचुािीले ससमनतबाट ि सहायक तहका कमचुािीले ससं्थान प्रमनखबाट स्िीकृनत सलनन 
पनेछ । 

१३५. ननिाुचनमा भाग सलन नहनने ःः कमचुािीले कन न ैपनन िाजनीनतक पदका लाधग हनने ननिाुचनमा 
भाग सलन िा कसकैो ननसमत्त मत माग्न िा कन न ैप्रकािको प्रभाि पान ुहनाँदैन । 

 ति, कसलाई मत ददएको िा ददने विचाि गिेको कन िा प्रकट नगिी प्रचसलत काननन बमोक्जम आफूले 
पाएको मतदानको अधधकाि प्रयोग गन ुबाधा पाने छैन । 

 

 

 

 



 

 छैठौं सशंोधनद्िािा थप । 

  

१३६. प्रदशनु ि हडताल गन ुप्रनतबन्ध ःः कमचुािीले नेपाल िाज्यको सािभुौमसत्ता ि अखण्डतामा आाँच 
आउने गिी देशको शाक्न्त सनििा, िदेैसशक सम्बन्ध ि सािजुननक मयाुदा तथा अदालतको ननणयुको 
अिहेलना हनने गिी विसभन्न जात, जानत, धम,ु िग,ु िते्र ि सम्प्रदायका माननसहरूबीच िमैनस्य उत्पन्न 
गिाउने िा साम्प्रदानयक दनभाुिना फैलाउने गिी िा कन न ैअपिाधलाई प्रश्रय हनने गिी प्रदशनु गन ुहडतालमा 
भाग सलन िा सो काय ुगने उद्देश्यले अरूलाई उतसाउनसमेत हनाँदैन । 

 

१३७. हडताल, थननछेक तथा घेिाउ गनमुा प्रनतबन्ध ःः कमचुािीले कन न ैपनन कायाुलय िा कमचुािीको 
कानननद्िािा ननधाुरित कतवु्य पिूा गनमुा बाधा वििोध हनने गिी हडताल िा कलमबन्द गन ुतथा शािीरिक 
िा मानससक उत्पीडन हनने गिी दबाब ददन िा सो गने उद्देश्यले अरूलाई उतसाउनसमेत हनाँदैन । 

 

१३८. प्रनतननधधत्ि गनमुा प्रनतबन्ध ःः कमचुािीले आफूलाई मकाु पिेको विषयमा आफैं ले िा िािेसद्िािा 
सम्बक्न्धत ननकाय िा अधधकािीसमि ननिेदन ददन बाहेक अरू व्यक्तत िा समहूको तफुबाट प्रनतननधधत्ि 
गन ुहनाँदैन । 

  ति, ससं्थानबाट मान्यता प्राप्त कमचुािीको ससं्थानको तफुबाट गरिने प्रनतननधधत्ि ि 
विननयम १३९ (क) बमोक्जम गदठत कमचुािीको आधधकारिक िेड यनननयनको तफुबाट गरिने प्रनतननधधत्ि 
पदाधधकािीको पदीय दानयत्िको आधािमा गननपुने कन न ैकाय ुगनमुा यस विननयमािलीले बाधा पन¥याएको 
माननने छैन । 

 

१३९. कमचुािीको ससं्थाको सदस्यता ःः (१) कन न ैपनन कमचुािीले ससं्थानको पिू ुस्िीकृनत सलई प्रचसलत 
काननन बमोक्जम दताु भएको कमचुािीको ससं्थाबाहेक अन्य कन न ैपनन त्यस्तो ससं्थाको सदस्य बन्नन हनाँदैन 
। 



 (२) उपविननयम (१) मा जननसनकै कन िा लेखखएको भए तापनन कमचुािीले प्रचसलत काननन ि 
ससं्थानको नीनतको विपिीत नहनने गिी आफ्नो पेसागत ि अन्य सामाक्जक ससं्थाको सदस्य बन्न यस 
विननयमािलीमा लेखखएको कन न ैकन िाले बाधा पन¥याएको माननने छैन । 

१३९.क कमचुािीको िेड यनननयनसम्बन्धी व्यिस्था ःः (१) कमचुािीले प्रचसलत नेपाल कानननको अधीनमा 
िही िेड यनननयन गठन गन ुसतनेछन ्। 

 (२) िेड यनननयन गठन गदाु देहायको विषयमा देहाय बमोक्जमको व्यिस्था पालना गननपुनेछ 
ःः 

  (क) तह ७ िा सोभन्दा मनननका कमचुािीहरूले आफ्नो पेशागत हक दहतका लाधग 
िाक्ष्ियस्तिको कमचुािीको िेड यनननयनहरू गठन गिी सदस्यता सलन सतनेछन ्। 

  (ख) कमचुािीहरूको िेड यनननयनको दताु श्रम कायाुलयमा हननेछ । 

 (३) कमचुािीहरूको आधधकारिक िेड यनननयनको गठन देहाय बमोक्जम हननेछ ःः 

  (क) प्रचसलत िेड यनननयन ऐन बमोक्जम गठन भएको कमचुािीको िेड यनननयनका 
सदस्यहरूले छनोट गिेका पदाधधकािीहरू िहने गिी एक कमचुािीको आधधकारिक िेड यनननयन गठन गन ु
सतनेछन ्। 

  (ख) कमचुािीको आधधकारिक िेड यनननयनले क्जल्लास्ति, िेत्रीयस्ति, विभागीयस्ति ि 
िाक्ष्ियस्तिमा आफ्नो पेशागत मागहरू सम्बक्न्धत ननकायमा प्रस्तनत गिी सामाक्जक सिंाद ि सामदूहक 
सौदािाजी गन ुपाउनेछन ्। कमचुािीको आधधकारिक िेड यनननयन गठन नभएको अिस्थामा उपविननयम 
(१) बमोक्जम गठन भएका कमचुािी िेड यनननयनहरूले आपसमा सहमनत गिी सामदूहक सौदािाजी गन ु
पाउनेछन ्। 

 (४) कमचुािीको िेड यनननयनको काम, कतवु्य ि अधधकाि देहाय बमोक्जम हननेछ ःः 

  (क) कमचुािीको हक दहत सिंिण एि ंसम्िद्र्धन गिी सेिालाई प्रभािकािी ि गनतशील 
बनाउन व्यिस्थापनलाई िचनात्मक सनझाि ि सहयोग गन ुगदठत कमचुािीको िेड यनननयनहरूको कतवु्य 
हननेछ । 

  (ख) कमचुािीको िेड यनननयनले भेला, तासलम, प्रसशिण, गोष्ठी लगायतका िचनात्मक 
एि ंससजनुात्मक कायहुरू सञ्चालन गन ुसतनेछन ्। 



  (ग) कमचुािीको िेड यनननयनलाई महासङ्क्घ गठन गने, त्यसको सदस्य बन्ने, 

अन्तिाुक्ष्िय सङ्क्घ िा महासङ्क्घको सदस्य बन्ने ि आफ्नो ससं्थानको तफुबाट प्रनतननधधत्ि गने अधधकाि 
हननेछ । 

 (५) कमचुािीको सेिासाँग सम्बक्न्धत विननयमािलीको ननमाुण गदाु ससं्थानले कमचुािीको 
आधधकारिक िेड यनननयनको सल्लाह ि सनझाि सलन सतनेछ । 

 

 

 

 निौं सशंोधनद्िािा थप । 

  

 

 

१४०. सम्पवत्त विििण ःः (१) यो विननयमािली प्रािम्भ हनाँदा बहाल िहेका सब ैकमचुािीले यो 
विननयमािली लाग ूभएको तीन मदहनासभत्र ि नयााँ ननयनक्तत हनने कमचुािीले ननयनक्तत पाएको एक 
मदहनासभत्र अननसचूी–१७ बमोक्जमको सम्पवत्त विििण तयाि गिी प्रधान कायाुलयमा पेस गनन ुपनेछ । 

 (२) कमचुािीले आफ्नो िा आफ्नो परििािको सदस्यको नाममा कन न ैअचल सम्पवत्त खरिद गिी 
िा अन्य तरिकाद्िािा प्राप्त गिेमा त्यसिी खरिद िा प्राप्त गिेको एक मदहनासभत्र त्यस बापत लागेको 
मोलसमेतको विििण खोली प्रधान कायाुलयमा पेस गनन ुपनेछ । 

 

१४१. बहनवििाह, बालवििाह ि अनमेल वििाहमा प्रनतबन्ध ःः कन न ैपनन कमचुािीले मनलनकी ऐन 
बबहािािीको महलको विपिीत हनने गिी बहनवििाह, बालवििाह ि अनमेल वििाह गनन ुगिाउनन हनाँदैन । 

 

१४२. हानन नोतसानी पन¥याउन नहनने ःः यस विननयमािलीमा अन्यत्र जननसनकै कन िा लेखखएको भए 
तापनन कन न ैकमचुािीले असािधानी साथ िा अननशासनमा निही िा जानाजान त्रनदटपणू ुढङ्क्गबाट काम गिी 
नेपाल सिकाि िा कन न ैसिकािी कायाुलय िा ससं्थानलाई कन न ैप्रकािको हानन नोतसानी पन¥याउनन हनाँदैन । 



 

१४३. आफ्नो सेिा ि पद अननसािको आचिण पालन गननपुने ःः प्रत्येक कमचुािीले आफ्नो सेिा ि पद 
अननकूलको आचिणसमेत पालन गनन ुपनेछ । 

१४४. खटाइएको कायाुलय िा स्थानमा काम गननःुृपने ःः कन न ैपनन कमचुािीले आफूलाई पदस्थापन िा 
सरुिा गरिएको कायाुलय िा स्थानमा हाक्जि भई तोककएको कामकाज गननपुनेछ । 

 

परिच्छेद–११ 

सेिाको सनििा 

 

१४५. सेिाका कमचुािीको सेिाको सनििा ःः देहायका कमचुािी बाहेक अन्य कन न ैपनन कमचुािीलाई 
सफाइको सबनत ददने मनाससि माकफकको मौका नददई सेिाबाट हटाइने िा बखाुस्त गरिने छैन ःः 

 (क) ननैतक पतन देखखने फौजदािी असभयोगमा अदालतबाट कसिूदाि ठहरिएको, 

 (ख) म्यादी पदमा बहाल िहेको, 

 (ग) भागी पत्ता नलागेको िा सम्पकु स्थावपत गन ुसम्भि नभएको पयाुप्त आधाि भएको  

१४६. सेिा शतकुो सनििा ःः कन न ैपनन कमचुािीलाई ननजको ननयनक्तत हनाँदा तत्काल लाग ूिहेको तलब, 

उपदान ि अन्य सनविधा सम्बन्धी सेिाका शतहुरूमा ननजको स्िीकृनत बेगि ननजलाई प्रनतकूल असि पने 
गिी परिितनु गरिने छैन । पनछ हनने सशंोधनले त्यस्तो सशंोधन हननन अगाि ैबहाल िहेको कन न ैकमचुािीको 
उपिोतत सेिाका शतहुरूमा कन न ैप्रकािको प्रनतकूल असि पने भएमा त्यस्तो सशंोधधत व्यिस्था बमोक्जम 
गन ुमञ्जूि गिेको सलखखत स्िीकृनत नभई त्यस्तो व्यिस्था ननजको हकमा लाग ूहनने छैन । 

 

परिच्छेद–१२ 

सजाय ि पननिािेदन 

 



१४७. सजाय ःः उधचत ि पयाुप्त कािण भएमा कमचुािीलाई देहाय बमोक्जमको सामान्य िा विशषे 
सजाय गन ुसककनेछ ःः 

 (क) सामान्य सजाय 

  (१) नससहत ददने, 

  (२) बढीमा दनई तलब िदृ्धधदेखख पााँच तलबिदृ्धध िोतका गने । 

  (३) दनई िषदेुखख पााँच िषसुम्म बढनिा िोतका गने । 

 (ख) विशषे सजाय 

  (१) भविष्यमा ससं्थानको सेिाको ननसमत्त अयोग्य नठहरिने गिी सेिाबाट हटाउने । 

  (२) भविष्यामा ससं्थानको सेिाको ननसमत्त अयोग्य ठहरिने गिी सेिाबाट बखाुस्त गने 
। 

 

 

 निौं सशंोधनद्िािा थप । 

  

 

१४८. नससहत ददने िा तलबिदृ्धध िा बढनिा िोतने ःः देहायको कन न ैअिस्थामा कमचुािीलाई नससहत 
ददन िा ननजको तलबिदृ्धध िा बढनिा िोतका गन ुसककनेछ ःः 

  (क) काम सन्तोषजनक नभएमा, 

  (ख) सरुिा गरिएको कायाुलयमा म्यादसभत्र हाक्जि नभएमा, 

  (ग) पिू ुस्िीकृनत नसलई बिाबि कायाुलयमा हाक्जि नभएमा, 

  (घ) अननशासनहीन काम गिेमा, 

  (ङ) यस विननयमािलीमा उल्लेखखत आचिण सम्बन्धी कन िाहरू उल्लङ्क्घन गिेमा, 



  (च) विननयमािली १६८ बमोक्जम बिबनझािथ नगिेमा । 

  (छ) प्रचसलत कानननबमोक्जम पेश्की फछ्र्योट नगिेमा, 

  (ज) ससं्थानको हानन–नोतसानी गिे, गिाएमा । 

   यो खण्ड बमोक्जम हानन नोतसानी बापत सजाय हनने कमचुािीबाट हानन 
नोतसानीको बबगो समेत यककन गिी त्यस्तो बबगो असनलउपि गननपुनेछ । 

१४९. सेिाबाट हटाउने िा बखाुस्त गने ःः  

 (१) देहायको कन न ैअिस्थामा कमचुािीलाई भविष्यमा ससं्थानको सेिाको ननसमत्त अयोग्य 
नठहरिने गिी सेिाबाट हटाउन सककनेछ ःः 

  (क) कमचुािीले अयोग्यताको कािणले आफ्नो पदको काम िा क्जम्मेिािी पिूा गन ु
नसकेमा, 

  (ख) आचिण सम्बन्धी कन िा बिाबि उल्लङ्क्घन गिेमा, 

  (ग) कायाुलयको समयमा बिाबि मादक पदाथकुो सेिन गिेमा, 

  (घ) बिाबि अननशासनहीन काम गिेमा, 

  (ङ) िाजनीनतमा भाग सलएमा, 

  (च) आफ्नो पदको क्जम्मेिािी बिाबि बेिास्ता गिेमा, 

  (छ) बबदा स्िीकृत नगिाई लगाताि नब्बे ददनसम्म आफ्नो कायाुलयमा अननपक्स्थत 
िहेमा । 

 (२) देहायको कन न ैअिस्थामा कमचुािीलाई भविष्यमा ससं्थानको सेिाको ननसमत्त अयोग्य 
ठहरिने गिी सेिाबाट बखाुस्त गन ुसककनेछ ःः 

  (क) ननैतक पतन देखखने फौजदािी असभयोगमा अदालतबाट कसिूदाि ठहरिएमा, 

  (ख) भ्रष्टाचाि गिेमा । 



  (ग) कन न ैकमचुािीले आफ्नो क्जम्मामा िहेको ि आफूले कन न ैतरिकाबाट प्राप्त गिेको 
ससं्थानको गोप्य कागजात, सलखत िा जानकािी कन न ैअनधधकृत व्यक्तत िा ननकायलाई ददएको िा ददने 
प्रयास गिेको प्रमाखणत भएमा । 

  (घ) कन न ैकमचुािीले िाक्ष्िय दहत विपिीत कन न ैविदेशी िाष्ि, ससं्था िा नागरिकसाँग 
अिाक्ञ्छत सम्पकु कायम गिी आफ्नो ओहदाको मयाुदा विपिीत गिैक्जम्मेिािीपणू ुव्यिहाि गिेको कन िा 
प्रमाखणत भएमा । 

१५०. विभागीय सजाय ददने ि पननिािेदन सनन्ने अधधकािी ःः (१) कमचुािीलाई सजायको आदेश ददने 
अधधकािी ि विननयम १४७ को खण्ड (ख) बमोक्जमको सजाय बाहेक अन्य सजायको आदेश उपिको 
पननिािेदन सनन्ने अधधकािी देहाय बमोक्जम हननेछ ःः 

 

दजा ु नससहत ददन पाउने 

अधधकािी सो सजाय उपि 

पननिािेदन सनन्ने 

अधधकािी बढीमा दनईदेखख ५  तलबिदृ्धध िोतका गने ि बढीमा दनईदेखख ५ िषसुम्म बढनिा िोतका 
गन ुपाउने अधधकािी सो सजाय उपि पननिािेदन सनन्ने अधधकािी 

(क) सहायक तहका कमचुािी विभागीय प्रमनख ससं्थान प्रमनख ससं्थान प्रमनख ससमनत 

(ख) विभागीय प्रमनख बाहेक अरू अधधकृत तहका कमचुािी ससं्थान प्रमनख ससमनत ससं्थान प्रमनख
 ससमनत 

(ग) विभागीय प्रमनख िा सोभन्दा माधथ ससं्थान प्रमनख ससमनत ससं्थान प्रमनख ससमनत 

 

 (२) कमचुािीलाई विननयम १४७ को खण्ड (ख) बमोक्जमको विभागीय सजाय ददने अधधकाि 
अक्ख्तयाििालालाई हननेछ । 

 

 दोस्रो सशंोधनद्िािा सशंोधन । सातौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । निौं सशंोधनद्िािा थप । 



  

 

 

१५१. विभागीय सजाय ददने ि पननिािेदन सनन्ने अधधकाि सनम्पन सतने ःः ससं्थानले सचूना प्रकासशत 
गिी विननयम १५० बमोक्जमको सजायको आदेश ददने कन न ैअधधकािीको अधधकािलाई सोही सचूनामा 
तोककएको अधधकािीले तोककएको अिधधसम्मको लाधग प्रयोग गन ुपाउने गिी सनम्पन सतनेछ । त्यसिी 
सनक्म्पएको अधधकाि प्रयोग गिी सजायको आदेश ददने अधधकािीले ददएको विननयम १४७ को खण्ड (ख) 
बमोक्जम सजाय बाहेक अन्य सजायको आदेश उपि पननिािेदन सनन्ने अधधकािी पनन सोही सचूनामा 
तोककए बमोक्जम हननेछ । 

१५२. पननिािेदनसम्बन्धी कायवुिधध देहाय बमोक्जम हननेछ ःः  

(१) पननिािेदन ददाँदा सजायको आदेश ददने अक्ख्तयाििालामाफुत ददननपनेछ । 

(२) सजायको आदेश ददने अक्ख्तयाििालाले पननिािेदनसम्बन्धी असभलेख पननिािेदन सनन्ने 
अक्ख्तयाििालासमि पठाउनन पनेछ । 

१५३. पननिािेदन सनन्ने अक्ख्तयाििालाले देहायको कन िामा विचाि पन¥याउनन पनेछ ःः  

 (१) जनन आिोपको आधािमा सजाय ददएको हो । सो प्रमाखणत भइसकेको छ÷छैन । 

 (२) पेस गरिएका प्रमाणहरू कािबाही गनकुो ननसमत्त पयाुप्त छ÷छैन । 

 (३) सजाय उपयनतत छ÷छैन । 

 

१५४. ननलम्बन गने ःः  

 (१) कन न ैकमचुािीको सम्बन्धमा विननयम १४९ मा लेखखएको कन न ैअसभयोगको जााँचबनझ गनन ु
पिेमा जााँचबनझ समाप्त नहनन्जेलसम्म उतत कमचुािीलाई सजायको आदेश ददन पाउने अधधकािीले 
ननलम्बन गन ुसतनछे । 

  ति देहायको अिस्था नभई साधािणतया ननलम्बन गरिने छैन ःः 



  (क) ननलम्बन नगिी ओहदाको काम गन ुददाँदा झनठ्ठा सबनत प्रमाण सङ्क्कलन गन ु
सतने िा आफ्नो विरुद्धको सबनत प्रमाण गायब गन ुसतने सम्भािना देखखएमा िा 

  (ख) ननलम्बन नगिी ओहदाको काम गन ुददाँदा ससं्थानको हानन नोतसानी हनने 
सम्भािना देखखएमा । 

 (२) कमचुािीलाई सेिाबाट हटाउने िा बखाुस्त गने असभयोगको सचूना ददननको साथै ननजलाई 
सजायको आदेश ददन पाउने अधधकािीले ननलम्बनसमेत गन ुसतनेछ । 

(३) उपविननयम (१) बमोक्जम कन न ैकमचुािीलाई ननलम्बन गदाु साधािणतः दनई मदहनाभन्दा बढी गनन ु
हन ाँदैन । अिधधसभत्र ैकमचुािी उपिको कािबाही ककनािा लगाउनन पनेछ । कन न ैअसाधािण अिस्था पिी उतत 
अिधधसभत्र कािबाही ककनािा लगाउन नसककने भई ननलम्बनको अिधध बढाउनन पिेमा ससं्थानले एक 
मदहनासम्म ननलम्बनको अिधध बढाउन सतनेछ । 

 (४) ननैतक पतन देखखने फौजदािी असभयोगमा धगिफ्ताि भई थनननएको कमचुािी त्यसिी 
थनननएको अिधधभि स्ितः ननलम्बन भएको मानननेछ । 

 

१५५. ननलम्बन समाक्प्त ःः कन न ैकमचुािी आफ्नो पदमा पननः स्थावपत भएमा िा सेिाबाट हटाइएमा िा 
बखाुस्त गरिएमा ननजको ननलम्बन समाप्त हननेछ । 

 

१५६. सफाइ पेस गने मौका ददननपने ःः (१) विभागीय सजाय ददन पाउने अधधकािीले कन न ैकमचुािीलाई 
सजाय ददने आदेश ददननभन्दा अनघ कािबाही गन ुलाधगएको कािणको उल्लेख गिी सो कमचुािीलाई उधचत 
म्याद ददई आफ्नो सफाइ पेस गने मौका ददनन  

पनेछ । यसिी मौका ददाँदा ननजमाधथ लगाइएको आिोप प्रस्टरूपले ककदटएको ि प्रत्येक आिोप कन न–कन न 
कन िा ि कािणमा आधारित छ सो समेत खनलाउनन पनेछ । त्यस्तोमा सम्बक्न्धत कमचुािीले पनन म्यादसभत्र 
आफ्नो सफाइ पेस गननपुनेछ ि यसिी पेस हनन आएको सफाइलाई सम्बक्न्धत अधधकािीले गम्भीितापिूकु 
मनन गननपुनेछ । 

 (२) विभागीय सजायको आदेश ददन पाउने अधधकािीले आिश्यक ठानेमा कन न ैअन्य 
अधधकृतद्िािा जााँचबनझ गिाउन सतनेछ । जााँचबनझ गने अधधकृतलाई देहायको तरिका अपनाई जााँचबनझको 
कािबाही चलाउने अधधकाि हननेछ ःः  



  (क) बयान गिाउने, सलखत प्रमाणहरू दाखखल गिाउने ि सािीको नाममा समाह्िान 
जािी गने आदद विषयमा अदालतलाई भए सिहको अधधकाि प्रयोग गन ुसतनेछ । 

  (ख) असभयोग लागेको कमचुािीको िोहबिमा सबदू प्रमाण बनझ्ने । 

  (ग) असभयोग लागेको कमचुािीलाई सािीसाँग क्जिह गन ुि असभयोगविरुद्ध सबनत 
प्रमाण दाखखल गने मौका ददनेछ । 

 

 छैठौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

  

 (३) उपविननयम (२) बमोक्जम जााँचबनझको काम सककएपनछ आदेश ददन पाउने अधधकािीसमि 
जााँचबनझ अधधकृतले प्रनतिेदन पेस गननपुनेछ । ननजले त्यस्तो प्रनतिेदनमा सजाय सम्बन्धी कािण 
सदहतको आफ्नो ठहिको साथै जो भएको सबनत प्रमाण पनन दाखखल गननपुनेछ । 

 

 (४) कन न ैकमचुािीलाई ननलम्बन गनन ुपिेमा सजायको आदेश ददन पाउने अधधकािीले ननलम्बन 
पत्र ि उपविननयम (१) बमोक्जम सफाइ पेस गन ुलेखखएको पत्र सम्बक्न्धत कमचुािीलाई बनझाउनन पनेछ । 

 (५) सजायको आदेश ददन पाउने अधधकािीले कन न ैकमचुािीसाँग सफाइ माग गननभुन्दा अगाि ै
स्िय ंिा कन न ैअन्य अधधकृतद्िािा उपविननयम (२) बमोक्जम जााँचबनझ गिाई ननजको ठहिसदहतको 
प्रनतिेदन सलन सतनेछ । 

 

१५७. जा“चबनझ गिाउनन नपने ःः देहायको अिस्थामा साजयको आदेश ददन पाउने अधधकािीले देहायको 
विभागीय सजाय गने सम्बन्धमा जााँचबनझ गिाइिहनन पने छैन ःः 

 (क) विननयम १४७ को खण्ड (क) बमोक्जमको सामान्य सजाय गनन ुपिेमा , 

 (ख) भागी पत्ता नलागेको िा  अरू  कन न ैकािणले सम्पकु स्थावपत गन ुअसम्भि भएको 
कमचुािीलाई विभागीय सजाय गनन ुपिेमा । 

 



१५८. विशषे सजायको आदेश ददननभन्दा पदहले सजाय प्रस्ताि गननपुने ःः  

 विशषे सजायको आदेश ददननभन्दा पदहले विभागीय सजायको आदेश ददन पाउने अधधकािीले 
विननयम १५६ बमोक्जम सफाइ पेस गन ुददइएको म्यादसभत्र सफाइ पेस नगिेमा िा पेस हनन आएको सफाइ 
सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो कमचुािीलाई ददन लाधगएको प्रस्तावित सजाय ककन नददनन भनी त्यस 
सम्बन्धमा उधचत म्याद ददई स्पष्टीकिण माग्नन पनेछ । 

 

१५९. सफाइ सन्तोषजनक नहननाका कािण खनलाउनन पने ःः  

 सजायको आदेश ददन पाउने अधधकािीले कन न ैकमचुािीसाँग विननयम १५८ बमोक्जम स्पष्टीकिण 
माग गदाु त्यसअनघ विननयम १५६ को उपविननयम (१) बमोक्जम पेस हनन आएको सफाइ सन्तोषजनक 
नभएमा त्यसको कािण पनन खनलाउनन पनेछ । त्यस्तो कमचुािीको सम्बन्धमा विननयम १५६ को 
उपविननयम (२) बमोक्जम जााँचबनझ गिाइएको भए सोको ननतजा समेत उल्लेख गिी प्रस्तावित सजायको 
औधचत्य पनन उतत स्पष्टीकिणमा खनलाउनन पनेछ । 

 

१६०. विशषे सजाय उपि पननिािेदनको व्यिस्था ःः  

 (१) यस विननयमािली बमोक्जम कन न ैकमचुािीलाई भएको विशषे सजाय उपि को पननिािेदन 
ससमनतसमि ददननपनेछ । 

 (२) ससमनतले गिेको ननणयु अक्न्तम हननेछ । 

 (३) कन न ैकमचुािीको सम्बन्धमा यस विननयमािली बमोक्जम कन न ैकमचुािीलाई भएको विशषे 
सजाय उपि पननिािेदनको अक्न्तम ककनािा लागेपनछ त्यसको परिणाम स्िरूप ननजको सेिा पननः स्थावपत 
हनने भएमा सो ननणयुको सचूना पाएको समनतले तीन मदहनासभत्र ननज उपक्स्थत हनन नआएमा ननजलाई 
पननिहुाली गरिने छैन ।  

 (४) पननिािेदकले चाहेमा आफैं  िा िारिसद्िािा तारिखमा बस्न ि काननन व्यिसायीद्िािा बहस 
पिैिी गिाउन सतनेछ । 

 

१६१. सजायको आदेश ि नतकल सम्बन्धी कायवुिधध ःः  



 (१) कमचुािी उपि कन न ैविभागीय सजायको ननणयु गदाु सजायको आदेश ददन पाउने 
अधधकािीले सम्बक्न्धत कमचुािीलाई सफाइ िा स्पष्टीकिण पेस गन ुपयाुप्त मौका प्रदान भए नभएको 
समेत विचाि गिी ननज कमचुािीबाट पेस भएको सफाइ, स्पष्टीकिण तथा उपलब्ध सम्पणू ुसबनत प्रमाणको 
समनधचत मलू्याङ्क्कन गिी स्पष्ट कािण खनलाई ननणयु गननपुनेछ । यसिी सजायको आदेश ददन पाउने 
अधधकािीले सजायको आदेशको सम्बन्धको आफ्नो िायसाथ अननसचूी–१८ बमोक्जम ननणयु गननपुनेछ । 

 (२) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जननसनकै कन िा लेखखएको भए तापनन कन न ैकमचुािीलाई एउटा 
सजाय प्रस्तावित गिी सफाइ, स्पष्टीकिण माग गिेपनछ अको सजाय ददने गिी ननणयु गनन ुहन ाँदैन ति कन न ै
कािण पिी घटी िा बढी सजाय गननपुने अिस्था पिेमा विननयम १५८ को कायवुिधध पननः पिूा गननपुनेछ । 

 (३) सजायको आदेश ददन पाउने अधधकािीले उपविननयम (१) बमोक्जम कन न ैपनन कमचुािीलाई 
विभागीय सजाय ददने ननणयु गदाु ननणयु समनतभन्दा पदहलेदेखख न ैलाग ूहनने गिी गन ुहनाँदैन । 

 (४) कन न ैपनन कमचुािीको सम्बन्धमा उपविननयम (१) बमोक्जम भएको विभागीय सजायको 
आदेशको एकप्रनत नतकल सजायको आदेश ददन पाउने अधधकािीले सम्बक्न्धत कमचुािीलाई बबना दस्तिू 
ददनपनेछ । 

 

 

 छैठौं सशंोधनद्िािा थप । 

 सातौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

  

 

१६१.क सजायको असभलेख िाख्ननपने ःः (१) कमचुािी प्रशासन शाखाले कमचुािीको सजायको असभलेख 
िाख्ननपनेछ । 

 (२) उपविननयम (१) बमोक्जम िाखखएको असभलखेलाई देहाय बमोक्जमको अिधधभि विभागीय 
प्रमनखमा पदस्थापन गदाु, कायममनकायम मनकिि गदाु, थप क्जम्मेिािी ददाँदा, कायसुम्पादन मलू्याङ्क्कन गदाु, 
प्रशसंापत्र प्रदान गदाु, अध्ययन िा तासलममा मनोनयन गदाु, स्तििदृ्धध गदाु िा यस्त ैअन्य कन न ै
ककससमको अिसि प्रदान गदाु देहायको आधाि सलननपनेछ ःः 

  (क) नससहत पाएकोमा सो सजाय पाएको समनतले एक िषकुो अिधधभि । 



  (ख) ननलम्बन भएकोमा सो अिधधभि । 

  (ग) बढनिा िोतका भएकोमा िोतका भएको अिधधभि । 

  (घ) तलबिदृ्धध िोतका भएकोमा िोतका भएको अिधधभि । 

 

१६२. पिामश ुससमनतको गठन ःः कन न ैकमचुािी उपि विननयम १४७ को खण्ड (ख) बमोक्जमको 
सजायको आदेश ददननअनघ सजाय ददन पाउने अधधकािीले चाहेमा ननजलाई पिामश ुददन पिामश ुससमनत 
गठन गन ुसतनछे । 

१६३. पननिािेदन कायवुिधध ःः कन न ैकमचुािीले विननयम १४७ बमोक्जम आफूलाई ददएको विभागीय 
सजायविरुद्ध पननिािेदन ददनन पिेमा देहाय बमोक्जमको कायवुिधध अपनाउनन पनेछ ःः 

 (क) पननिािेदन गने कमचुािीले आफ्न ैनामबाट पननिािेदन ददननपनेछ ि त्यस्तो पननिािेदन 
उधचत ि आदिसचूक भाषामा लेखखएको हनननपनेछ । 

 (ख) पननिािेदन गने कमचुािीले पननिािेदनको साथमा आफ्नो सफाइको ननसमत्त जो भएको सबतू 
प्रमाण सलंग्न िाख्ननका साथ ैजनन आदेशको विरुद्ध पननिािेदन गरिएको हो सो आदेशको नतकलसमेत 
सलंग्न गननःुृपनेछ । 

 (ग) पननिािेदन ददाँदा पननिािेदन सनन्ने अधधकािीलाई सम्बोधन गिी ननजको कायाुलयमा 
पननिािेदन दताु गिाउनन पनेछ । 

 (घ) सजायको आदेश पाएको समनतले पैंतीस ददनसभत्र पननिािेदन ददननपनेछ ति पननिािेदनको 
म्याद नघाई पननिािेदन गने व्यक्ततले पयाुप्त कािण देखाई ननिेदन ददएमा पननिािेदन सनन्ने अधधकािीले 
मनाससि ठह¥याएमा एक मदहनासम्ममा पिेको पननिािेदनलाई दताु गन ुसतनेछ । 

१६४. पननिािेदनमाधथ विचाि तथा ननणयु ःः (१) कन न ैकमचुािीले आफू उपिको विभागीय सजायको 
आदेशविरुद्ध ददएको पननिािेदन विननयम १६३ बमोक्जमको िीत पनगेको नभएमा पननिािेदन सनन्ने  
अधधकािीले त्यस्तो पननिािेदन सलन अस्िीकाि गन ुसतनेछ । 

 (२) उपविननयम (१) बमोक्जम अस्िीकाि गरिएका बाहेक दताु गरिएका अरू सब ै
पननिािेदनहरूमा पननिािेदन सनन्ने अधधकािीले देहायका कन िाहरूको विचाि गननपुनेछ ःः 



  (क) सजायको आदेशमा आधाि सलइएका कन िाहरूको यथाथतुा प्रमाखणत भइसकेको छ 
िा छैन । 

  (ख) प्रमाखणत भइसकेका कन िाहरू सजाय गनकुा ननसमत्त पयाुप्त छन ्िा छैनन,् 

  (ग) सजाय गिेको ठीक, पयाुप्त अपयाुप्त िा बढी के छ ? 

 (३) उपविननयम (२) बमोक्जम विचाि गरिसकेपनछ पननिािेदन सनन्ने अधधकािीले 
पननिािेदकलाई ददएको सजाय सदि िा बदि गने िा त्यस्तो सजायलाई घटाउने गिी अक्न्तम आदेश ददन 
सतनेछ । 

१६५. ननणयुमा असि नपने ःः कन न ैकमचुािीको सम्बन्धमा यी विननयमािलीहरू बमोक्जम अधधकाि 
प्राप्त अधधकािीले गिेको कािबाहीमा ताक्त्िक असि नपने सानोनतनो त्रनदटबाट ननणयुमा असि पने छैन । 

१६६. सेिामा पननः कायम भएपनछ पिूा तलब भत्ता पाउने ःः कन न ैकमचुािीलाई सेिाबाट हटाउने िा 
बखाुस्त गने आदेश िद्द भई ननज  सेिामा पननः कायम भएमा सेिाबाट हटाइएको िा बखासु्त 
गरिएको समनतदेखख पननः कायम भएको समनतसम्मको पिूा तलब भत्ता ि  तलबिदृ्धधसमेत ननजले पाउनेछ 
। 

 

 

 छैठौं सशंोधनद्िािा थप । 

 सातौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

 निौं सशंोधनद्िािा थप । 

  

 

परिच्छेद–१३ 

विविध 

१६७. पनिस्कािको व्यिस्था ःः (१) उत्कृष्ट काय ुगने कमचुािीलाई ससं्थान प्रमनखले पनिस्काि स्िरूप 
पााँच गे्रड तलबिदृ्धध िा एकमनस्ट  



रु. ५,०००।– सम्म ददन सककनेछ । 

 (२) उपविननयम (१) बमोक्जम थप तलबिदृ्धध जोड्दा सम्बक्न्धत कमचुािीको अक्न्तम 
तलबमान नाघ्ने भएमा त्यसिी नाघेको तलबिदृ्धधको िकम ननजले पाउने माससक तलबमा थप गिी 
ददइनेछ । 

 (३) उपविननयम (१) बमोक्जम एकपटक तलबिदृ्धध िा नगद पनिस्काि पाएको कमचुािीलाई 
साधािणतया ३ िषसुम्म पननः तलबिदृ्धध िा नगद पनिस्काि प्रदान गरिने छैन । 

 (४) उपविननयम (३) मा जेसनकै लेखखएको भए तापनन ससं्थानको उत्थान ि प्रनतष्ठामा विशषे 
योगदान पन¥याउने बढीमा पााँचजना कमचुािीलाई ससं्थान प्रमनखले पनिस्काि स्िरूप बढीमा ५ ग्रेड 
तलबिदृ्धध िा एकमनस्ट रु. १०,०००।– सम्म नगद पनिस्काि सञ्चालक ससमनतको ननणयुाननसाि ददन 
सतनेछ । 

१६७क. कमचुािीहरुको पीिमकाु, गननासो ि सनननिाइको व्यिस्था ःः (१) कमचुािीले यस विननयमािली िा 
प्रचसलत कानननबमोक्जम अन्यत्र उजनिी िा पननिािेदन गन ुपाउने व्यिस्था भएकोमा बाहेक यो 
विननयमािली बमोक्जम प्रदान गरिएका सेिा, शत,ु सनविधा ि कमचुािीसाँग सिोकाि िाख्न ेकन न ैपनन विषयमा 
आफूलाई मकाु पिेको छ भन्ने लागेमा िा सो सम्बन्धमा सम्बक्न्धत विभाग समि जानकािी गिाउाँदा पनन 
कािबाही नभएमा ननजले आफूलाई पिेको पीिमकाु तथा गननासो ससं्थान प्रमनख समि सलखखत रूपमा ददन 
सतनेछ । 

१६७ख. कमचुािी कल्याण कोषको स्थापना ि सञ्चालन ःः ससं्थानको सेिामा बहालिाला कमचुािी, 
अिकास प्राप्त व्यक्तत ि ननजको परििािको सदस्यको कल्याणको लाधग ससमनतल ेएउटा कल्याणकािी 
कोष स्थापना गन ुसतनछे । त्यस्तो कोषको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन ससमनतल ेतोककददए बमोक्जम 
हननेछ । 

१६८. बिबनझािथ गननपुने ःः (१) कमचुािीले आफूले बनझाउनन पने नगद, क्जन्सी िा कागजपत्र जे जनत 
आफ्नो क्जम्मा छ सो सब ैससं्थानबाट अन्यथा तोककएकोमा बाहेक एतकाइस ददनसभत्र सम्बक्न्धत 
कमचुािीलाई बनझाई ददननपनेछ ि बनझ्ननपने कमचुािीले पनन सोही म्यादसभत्र बनझ्ननपनेछ । 

 (२) प्रत्येक कमचुािीले बहाली गन ुचाहेको ददनको सचूना साविकिालालाई सकेसम्म चााँडो 
ददननपनेछ ि साविकिालाले पनन त्यही ददन बिबनझािथ गन ुतयाि िहननपनेछ । 



 (३) बिबनझािथ गने काम सम्पन्न भएपनछ त्यसको सचूना प्रधान कायाुलयमा ददननपनेछ । 
बहालिालाले बहाल गरिसकेको नभए साविकिालाले आफूभन्दा ननकटतम तल्लो कमचुािीलाई बिबनझािथ 
गिी म्यादसभत्र नयााँ कायाुलयमा बहाल गन ुजाननपनेछ ि सो कमचुािीले पनन बनझी सलननपनेछ । 

 

 (४) कन न ैपनन कमचुािीले बिबनझािथको ननसमत्त आफ्ना पनत, पत्नी, भाइ, छोिा िा पत्यािका 
माननस िा िारिस खडा गिी बनझ्ने िा बनझाउने व्यिस्था गन ुसतनेछ । 

१६९. ननतजामलूक कायतुासलका बनाउननपने ःः (१) ससं्थान प्रमनखले तोकेको कमचुािीले प्रत्येक पदका 
लाधग तोककएको काम, कतवु्य तथा क्जम्मेिािीका आधािमा आफू मातहतका सब ैकमचुािीहरूको काय ु
विभाजन स्पष्ट खनल्ने गिी िावषकु काय ुतासलका बनाई िाख्ननपनेछ । 

 (२) उपविननयम (१) बमोक्जम कायतुासलका बनाउाँ दा सम्बक्न्धत कमचुािीको काय ुसम्पादनलाई 
ननतजामलूक तनल्याउने दृक्ष्टकोण िाखी कामको विस्ततृ विििण, परिमाण, लागत ि समय अिधधसमेत 
यथासम्भि खनलाउननपनेछ । 

१७०. कायसुम्पादन मलू्याड्ढन फािामसम्बन्धी व्यिस्था ःः कमचुािीको कायसुम्पादन मलू्याङ्क्कन 
फािाम ससं्थान प्रमनखबाट तोककएको कमचुािीले गोप्य गिी िाख्नछे । आिश्यक पिेको बखतमा पदपनूत ु
ससमनतको सधचिलाई समेत उपलब्ध गिाउने छ । 

१७१. अिकाशपत्र ःः कमचुािीलाई अिकाशको पत्र ददने अधधकाि अक्ख्तयाि िालालाई हननेछ । 

१७२. सेिाबाट बखाुस्त हननेहरूको फािामसम्बन्धी व्यिस्था ःः भविष्यका ननसमत्त अयोग्य ठहरिने गिी 
सेिाबाट बखासु्त भएका कमचुािीको सम्बन्धमा बखासु्त गरिएको आदेश ददने अधधकािीले त्यस्तो 
कमचुािीको तीनपनस्त ेखनलेको हनसलया समेतको विििण असभलेख िाख्ननपनेछ । 

१७३. अननदानको व्यिस्था ःः कन न ैकमचुािीको सेिामा छाँदै मतृ्यन भएमा त्यस्तो कमचुािीको सबभैन्दा 
नक्जकको हकिालालाई देहाय बमोक्जमको िकम अननदान स्िरूप ददइनेछ ःः 

 (क) अधधकृत तहका कमचुािीको हकमा  ४० हजाि रुवपयााँ । 

 (ख) सहायक तहका कमचुािीको हकमा    ३० हजाि रुवपयााँ । 

 

छैठौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । छैठौं सशंोधनद्िािा थप । 



सातौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । निौं सशंोधनद्िािा थप । 

  

१७४. इलाका छोड्नेसम्बन्धी व्यिस्था ःः काजमा खदटएको िा बबदामा िहेको अिस्थामा बाहेक कन न ै
पनन कमचुािील ेबबदा ददने अधधकािीको इजाजत बेगि आफ्नो कायाुलय िहेको क्जल्ला िा इलाका छोडी 
अन्यत्र जान हनाँदैन ति अपझटु पिी कायाुलय छोडी जाननपने भएमा कमचुािीले त्यसको कािण खोली 
ननिेदन ददई बबदा स्िीकृत गने कमचुािीको इजाजत सलई िा इजाजत सलन नभ्याएमा जाननपने कािणसमेत 
खोली सलखखत िा मौखखक प्रनतिेदन कायाुलयमा ददई देशसभत्र िा बादहि जान हनन्छ । त्यसिी जााँदा 
कायाुलयको काममा बाधा नपने ि ससं्थानको सम्पवत्तको दहनासमना नहनने प्रबन्ध समलाई जाननपनेछ । 

१७५. उधचत ि न्यायसड्डत कािबाही ःः यो विननयमािली लाग ूहनननअनघ पाइिहेका सहनसलयत िा 
सनविधाको हकमा यस ैविननयमािलीमा व्यिस्था भए अननसाि मात्र हननेछ । 

á१७६. अन्य ननकायबाट सरुिा ःः (१) ससं्थानको रितत पदको ननसमत्त नेपाल सिकािको सेिामा िहेका 
िा नेपाल सिकािको स्िासमत्ि भएको ससं्थानको समान तह िा शे्रणीका पदमा कायिुत िहेका कन न ै
उपयनतत स्थायी कमचुािी ससं्थानको त्यस्तो रितत पदमा सरुिा हनन चाहेमा ि ससं्थानलाई ननजको सेिा 
आिश्यक भएमा कमचुािीले छोड्ने कायाुलयको विभागीय स्िीकृनत ि ससं्थानमा उतत कमचुािीको सेिा िा 
पद आिश्यक छ भन्ने लागेमा व्यिस्थापनले पदपनूत ुससमनतको ससफारिशमा सचूना तथा सञ्चाि 
मन्त्रालयको स्िीकृनत सलई ससं्थानको समान तहको पदमा सरुिा गन ुसतनेछ । त्यस्तो कमचुािीलाई पााँच 
िषसुम्म बढनिामा सम्भाव्य उम्मेदिाि बनाइने छैन । 

 (२) कन न ैकमचुािी ससं्थानबाट अन्यत्र सङ्क्घ–ससं्थानमा सरुिा हनन चाहेमा तह ५ देखख तलका 
कमचुािीलाई ससं्थान प्रमनखले ससफारिश ददनसतनेछ ि अधधकृतको हकमा सञ्चालक ससमनतबाट ससफारिश 
हनननपनेछ । 

१७७. सेिा अिधधको गणना ःः (१) ससं्थानको कन न ैपदमा स्थायी ननयनक्तत भई सेिा गिेको अिधध 
(बीचमा नोकिी टन टेको िा असाधािण बबदामा बसेको अिधध कटाई) गणना गरिनेछ । 

 (२) बढनिा तथा ज्येष्ठताको प्रयोजनका लाधग कमचुािीको सेिा अिधधको गणना गदाु ननजले 
नेपाल सिकाि िा नेपाल सिकािको स्िासमत्ि भएको सङ्क्गदठत ससं्थानको सेिामा अटनट स्थायी सेिा 
गिेको अिधधलाई शतप्रनतशत मानी ननजको सेिा अिधधको गणना गरिनेछ । 



 (३) एक िषभुन्दा बढी अिधधसम्म अस्थायी ननयनतत भई सेिा नटन टाई ससं्थानमा कायिुत 
कमचुािीको स्थायी ननयनक्तत भएमा ननजले गिेको अस्थायी सेिाको अिधध देहाय बमोक्जम गणना गरिनेछ 
ःः 

  (क) अधधकृत तह दशौं तथा एघािौं पदमा गिेको सेिाको एक ततृीयांश । 

 (ख) अन्य अधधकृत तहको पदमा गिेको सेिाको दनई ततृीयांश । 

 (ग) सहायक तहको पदमा गिेको सेिाको तीन चतनयाांश । 

१७८. अधधकाि प्रत्यायोजन ःः (१) ससमनतले यस विननयमािली बमोक्जम आफूलाई प्राप्त अधधकाि 
ससं्थान प्रमनखले पाउने गिी प्रत्यायोजन गन ुसतनेछ । 

 (२) ससं्थान प्रमनखले यस विननयमािली बमोक्जम आफूलाई प्राप्त अधधकाि आफ्नो सामान्य 
िेखदेखमा िही प्रयोग गने गिी आफू मनननका कमचुािीलाई प्रत्यायोजन गन ुसतनेछ । 

१७९. अननसचूीमा हेिफेि तथा थपघट गने अधधकाि ःः ससमनतले आिश्यकताननसाि अननसचूी तथा 
अननसचूीमा िहेका बेहोिालाई समय समयमा हेिफेि तथा थपघट गन ुसतनेछ । यस्तो हेिफेि तथा थपघट 
भएको जानकािी मन्त्रालयलाई ददननपनेछ । 

 ति अननसचूीमा गरिएको हेिफेिबाट थप आधथकु दानयत्ि ससजनुा हनने भएमा मन्त्रालयको पिू ु
स्िीकृनत सलएि मात्र अननसधूचमा हेिफेि गन ुसककनेछ । 

 

१८०. खािेजी  ि बचाउ ःः (१) गोिखापत्र ससं्थान कमचुािी सेिा शत ुविननयमािली, २०४७ खािेज 
गरिएको छ । 

 (२) गोिखापत्र ससं्थान कमचुािी सेिा शत ुविननयमािली २०४७ बमोक्जम भए गिेका सम्पणू ु
काम कािबाहीहरू यस ैविननयमािली बमोक्जम भए गिेको मानननेछ । 

   

 

 

 दोस्रो सशंोधनद्िािा खझककएको । 



 दोस्रो सशंोधनद्िािा थप । 

 छैठौं सशंोधनद्िािा थप । 

 सातौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

 निौं सशंोधनद्िािा थप । 

 

  

अननसचूी–१ 

(विननयम ६ को उपविननयम (२) साँग सम्बक्न्धत) 

सेिाको समहू विभाजन 

 

 दोस्रो सशंोधनद्िािा खािेज । 

  

अननसचूी–२ 

(विननयम ७ को उपविननयम (२) साँग सम्बक्न्धत) 

सेिाका तहहरु 

 

१. अधधकृत तहमा देहायका तहहरू िहने छन ्ःः  

 (क) एघािौं तह 

 (ख) दशौं तह 

 (ग) निौं तह 

 (घ) आठौं तह 

 (ङ) सातौं तह 



 (च) छैठौं तह 

 

२. सहायक तहमा देहायका तहहरू िहने छन ्ःः  

 (क)  पााँचौं तह 

 (ख) चौथो तह 

 (ग)  

 (घ)  

 (ङ) शे्रणीविहीन तह 

 á(च) ततृीय तह, द्वितीय तह प्राविधधक 

  प्रथमस्ति, द्वितीयस्ति, ततृीयस्ति, चतनथसु्ति, पााँचौंस्ति । 

 

 

 

 दोस्रो सशंोधनद्िािा थप । 

 सातौं सशंोधनद्िािा थप । 

 निौं सशंोधनद्िािा थप । 

 निौं सशंोधनद्िािा खािेज । 

 एघािौं सशंोधनद्िािा खािेज । 

á एघािौं सशंोधनद्िािा थप । 

 

 

 



  

अननसचूी–३ 

(विननयम ८ को उपविननयम (१) साँग सम्बक्न्धत) 

सेिाका पदहरु 

 

१. सेिाका समहूकृत नहनने पदहरु ःः 

 प्रधान सम्पादक – दद िाइक्जङ नेपाल 

 प्रधान सम्पादक – गोिखापत्र 

 

२. सेिाका विसभन्न समहूमा िहने पदहरु ःः 

  प्रबन्ध सम्पादक तह ११ 

  नायि महाप्रबन्धक ”   ” 

 (क) ननदेशक ”  १० 

   

  कायकुािी सम्पादक ” ” 

  लेख िचना सम्पादक ” ” 

  समाचाि सम्पादक ” ” 

  प्रमनख समाचािदाता ” ” 

 (ख) सम्पादक “माससक प्रकाशन” ” ” 

 (ग) नायि कायकुािी सम्पादक तह ९ 

  साजसज्जा सम्पादक “ ” 



  प्रमनख प्रबन्धक ” ” 

  प्रमनख फोटो सम्पादक ” ” 

 (घ) सह–सम्पादक ” ८ 

  मनरण प्रबन्धक ” ” 

  कम्प्यनटि प्रबन्धक ” ” 

  प्रनफरिडडङ प्रबन्धक  ” ” 

  प्रबन्धक ” ” 

   

 (ङ) उप सम्पादक ” ७ 

  पननलेखन सम्पादक ” ” 

   

  िरिष्ठ आदटुस्ट ” ” 

  िरिष्ठ मनरण अधधकृत ” ” 

  िरिष्ठ कम्प्यनटि अधधकृत ” ” 

  प्रमनख प्रनफरिडडङ अधधकृत ” ” 

  िरिष्ठ मेक्न्टनेन्स अधधकृत ” ” 

  िरिष्ठ प्रशासन अधधकृत ” ” 

  िरिष्ठ भण्डाि अधधकृत ” ” 

  िरिष्ठ लेखा अधधकृत ” ” 

  मनख्य खजाञ्ची ” ” 

  िरिष्ठ विज्ञापन अधधकृत “ “ 



  िरिष्ठ व्यापाि अधधकृत ” ” 

  िरिष्ठ प्राविधधक अधधकृत ” ” 

  िरिष्ठ वप्र–पे्रस ममतु अधधकृत ” ” 

   

 

 दोस्रो सशंोधनद्िािा थप । 

 छैठौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

 सातौं सशंोधनद्िािा खािेज । सातौं सशंोधनद्िािा थप । निौं सशंोधनद्िािा खािेज । 

  िरिष्ठ वितिण अधधकृत तह ७ 

  िरिष्ठ खरिद अधधकृत ” ” 

  िरिष्ठ डकन मेन्टेसन अधधकृत ” ” 

  िरिष्ठ काननन अधधकृत  ” ” 

  िरिष्ठ प्रोशषे अधधकृत  ” ” 

  िरिष्ठ पेक्ष्टङ अधधकृत  ” ” 

 (च) समाचािदाता  तह ६ 

  आदटुष्ट ” ” 

  फोटोग्राफि तह ६ 

  प्राविधधक अधधकृत ” ” 

   

  कम्प्यनटि अधधकृत ” ” 

  प्रोसेस अधधकृत ” ” 



   

  प्रनफरिडडङ अधधकृत ” ” 

  पे्रस अधधकृत ” ” 

  मेक्न्टनेन्स अधधकृत ” ” 

  प्रशासन अधधकृत ” ” 

  भण्डाि अधधकृत ” ” 

  लेखा अधधकृत ” ” 

  खजाञ्ची ” ” 

  वितिण अधधकृत ” ” 

   

  बजाि अधधकृत ” ” 

  व्यापाि अधधकृत ” ” 

   

  वप्र–पे्रस ममतु अधधकृत ” ” 

  इक्न्जननयि ” ” 

  मनरण प्रविधधविज्ञ ” ” 

 (छ) िरिष्ठ सहायक तह ५ 

   

   

  सहायक फोटोग्राफि ” ” 

   

  सससभल ओभिससयि ” ” 



  इलेक्तिससयन ” ” 

  िरिष्ठ कम्प्यनटि सहायक ” ” 

   

  िरिष्ठ वप्र–प्रेस ममतु सहायक ” ” 

  िरिष्ठ कदटङ सहायक ” ” 

  िरिष्ठ प्राविधधक सहायक ” ” 

  िरिष्ठ कम्प्यनटि अपिेटि ” ” 

  ससननयि पेस्टि ” ” 

  प्रमनख प्लेट मेकि ” ” 

   

  प्रमनख बनक बाइन्डि ” ” 

  प्रमनख पे्रसम्यान ” ” 

  प्रनफरिडि ” ” 

     

 छैठौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

 सातौं सशंोधनद्िािा खािेज । सातौं सशंोधनद्िािा थप । निौंःं सशंोधनद्िािा खािेज । 

  

  मेक्न्टनेन्स सनपिभाइजि तह ५ 

  िरिष्ठ भण्डाि सहायक ” ” 

  लेखापाल ” ” 

  सह–खजाञ्ची ” ” 



(ज) सहायक तह ४ 

     

  जनननयि फोटोग्राफि ” ” 

   

     

  सहायक कम्प्यनटि अपिेटि ” ” 

  पेस्टि  ” ” 

  ससननयि प्लेटमकेि ” ” 

   

  ससननयि बनक बाइन्डि ” ” 

   

  ससननयि गणक ” ” 

  मेकाननतस ” ” 

   ............... ” ” 

   

   

  सह–लेखापाल ” ” 

     

  टेसलफोन अपिेटि ” ” 

  इलेक्तिससयन ” ” 

  ग्राकफक डडजाइनि ” ”   

  सहायक प्रनफरिडि ” ” 

   



  ससननयि पे्रसम्यान ” ” 

 (झ)   तह ३ 

     

     

       

   

   

    

   

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

  गाड ु ” शे्रष्णीविहीन 

   ” ३ 

  फोल्डि ” शे्रष्णीविहीन 

  हेल्पि ” शे्रष्णीविहीन 

  कननष्ठ कम्प्यनटि सहायक ” ३ 

  प्रेसम्यान ” ” 

  गणक ” ” 

  लोडि ” ” 

  कननष्ठ फोटोग्राफि ” ” 

    

 छैठौं सशंोधनद्िािा सशंोधन ।  .....चौथो सशंोधनद्िािा खािेज । सातौं सशंोधनद्िािा थप । 

सातौं सशंोधनद्िािा खािेज । निौंःं सशंोधनद्िािा थप । एघािौं सशंोधनद्िािा खािेज । 

  



(ञ)     

      

  हेल्पि  ” शे्रष्णीविहीन 

  फोल्डि ” शे्रष्णीविहीन 

   

  गाड ु  ” शे्रष्णीविहीन 

   

    ” ” 

 (ट) कायाुलय सहयोगी स्ति शे्रणीविहीन तह 

  फोल्डि ” ” 

  कायाुलय सहयोगी ” ” 

  कायाुलय सहयोगी ” ” 

  ड्राइभि ” ” 

  हेल्पि ” ” 

   

 (ठ) प्राविधधकतफु प्रेस ि प्रेस ममतु शाखातफु 

  áहेल्पि तह ३ 

  áहेल्पि ” २ 

 

 

 

 



 दोस्रो सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

 चौथो सशंोधनद्िािा थप । 

 छैठौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

सातौंःं सशंोधनद्िािा खािेज । 

 सातौं सशंोधनद्िािा थप । 

 निौं सशंोधनद्िािा थप । 

 निौं सशंोधनद्िािा खािेज । 

 एघािौं सशंोधनद्िािा खािेज । 

á एघािौं सशंोधनद्िािा थप । 

 

 

  

अननसचूी–४ 

(विननयम ८ को उपविननयम (२) साँग सम्बक्न्धत) 

कायवुिििण फािामको ढा“चा 

 

 

गोिखापत्र ससं्थान पद सड्ढेत ःः 

 

कायवुिििण फािाम सेिा ःः.................... 

१. पदको नाम............... समहू ःः.................. 

 स्थायी     अस्थायी तहः ःः..................... 



 

२. तलब (माससक) ःः................... ५.   ....................विभाग 

३. काम गने समय ःः..................  ..................शाखा 

४. कमचुािीको नाम ःः..................  ..................कायाुलय 

 

विस्ततृ रूपमा पदको काम, कतवु्य ि उत्तिदानयत्ि तथा अधधकाि ःः 

 

 

आिश्यक योग्यता ःः 

 

उपयनतत विििण मेिो पदले गननपुने काम, उपयनतत विििण यस पदले गननपुने 

कतवु्य ि उत्तिदानयत्ि तथा अधधकािको काम, कतवु्य ि उत्तिदानयत्ि तथा 

पणू ुि ठीक विििण हो । अधधकािको पणू ुि ठीक विििण हो । 

 

 

 

 

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

(कमचुािीको दस्तखत)  (ननकटतम अधधकािीको दस्तखत) 

 

 

समनत ःः  समनत ःः 

 



  (विभागीय प्रमनखको दस्तखत) 

  समनत ःः 

 

  

अननसचूी – ५ 

(विननयम २३ को उपविननयम (२) साँग सम्बक्न्धत) 

न्यनूतम शषैिय योग्यता 

 

(क) प्रशासन सेिा प्रशासन समहू ःः 

 

क्र.स.ं       पद तह    योग्यता 

१. प्रशासन अधधकृत ६ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीण ु
गिेको ि  

    कम्प्यनटिसम्बन्धी ज्ञान भएको । 

२. योजना अधधकृत ६ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट िाखणज्य िा अथशुास्त्र विषयमा स्नातक 
तह उत्तीण ु। 

३. काननन अधधकृत ६ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट कानननमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीण ु
गिेको ि  

   कम्प्यनटि सम्बन्धी ज्ञान भएको । 

४. िरिष्ठ सहायक ५ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट प्लस टन  िा सो सिह उत्तीण ुगिेको ि 
कम्प्यनटि 

   सम्बन्धी ज्ञान भएको । 

५. सहायक ४ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट एस.एल.सी. िा सो सिह उत्तीण ुगिी कम्प्यनटि  



   सम्बन्धी ज्ञान भएको । 

६. µ सहायक (काननन) ४ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट कानननमा कम्तीमा प्रमाणपत्र 
तह उत्तीण ुगिी  

   कम्प्यनटि सम्बन्धी ज्ञान भएको ।  

७. गाड ु शे्रणीविहीन कम्तीमा दशम किा उत्तीण ुगिी भपू ूनेपाली सेना िा प्रहिीमा  

 सहायक कमाक्न्डङ अकफसि भई काम गिेको िा ससं्थानको सनििा कायमुा कम्तीमा ८ िषकुो 
अननभि प्राप्त गिी साधािण लेखपढ गन ुसतने । 

८.  

९. कायाुलय सहयोगी शे्रणीविहीन  साधािण लखेपढ । 

(ख) प्रशासन सेिा लेखा समहू ःः 

१. लेखा अधधकृत ६ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट िाखणज्यशास्त्र िा व्यिस्थापन 
विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीण ुगिेको ि कम्प्यनटि सम्बन्धी ज्ञान भएको । 

२. लेखापाल ५ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट िाखणज्य िा व्यिस्थापन विषय सलएि 
कम्तीमा प्रमाणपत्र तह उत्तीण ुगिेको ि कम्प्यनटि सम्बन्धी ज्ञान भएको । 

३. सह–लेखापाल ४ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट एस.एल.सी. िा सो सिह उत्तीण ु। 

४. भण्डाि सहायक ४ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट मलू विषय लेखा सलई एस.एल.सी. िा 
सो सिह उत्तीण ुगिी कम्प्यनटिसम्बन्धी ज्ञान भएको । 

५.  

६.  

(ग) प्रशासन सेिा बजाि समहू ःः 

१. बजाि अधधकृत÷व्यापाि अधधकृत ६ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट िाखणज्य शास्त्र, 

व्यिस्थापन िा बजािशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातक गिेको ि कम्प्यनटि सम्बन्धी ज्ञान भएको । 



२. िरिष्ठ सहायक ५ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट िाखणज्य शास्त्र िा बजािशास्त्र 
मलूविषय सलई कम्तीमा प्लस टन  िा सो सिह उत्तीण ुगिेको ि कम्प्यनटि सम्बन्धी ज्ञान भएको । 

३. सहायक ४ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट एस.एल.सी. िा सो सिह उत्तीण ु। 

४.  

५.  

६.  

 छैठौं सशंोधनद्िािा थप । 

 सातौं सशंोधनद्िािा थप । 

 सातौं सशंोधनद्िािा थप । 

 सातौं सशंोधनद्िािा खािेज ।  निौं सशंोधनद्िािा थप ।  एघािौं सशंोधनद्िािा खािेज ।µ बाह्रौ 
सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

  

(घ) पत्रकारिता सेिा नेपाली तथा अगं्रेजी समहू ःः 

१. समाचािदाता ६ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट पत्रकारिता विषयमा कम्तीमा स्नातक 
तह उत्तीण ु 

     गिेको ि कम्प्यनटिसम्बन्धी ज्ञान भएको  

२.µ  सहायक समाचािदाता ५ µ मान्यताप्राप्त सशिण ससं्थाबाट पत्रकारिता विषयमा कम्तीमा 
प्रविणता प्रमाणपत्र तह  

  उत्तीण ुगिेको ि कम्प्यनटि सञ्चालन सम्बन्धी िाम्रो ज्ञान भएको  

                          िा 

  मान्यताप्राप्त सशिण ससं्थाबाट कम्तीमा स्नातक उत्तीण ुमान्यता प्राप्त ससं्थाबाट  



  कम्तीमा गिी १० मदहनाको पत्रकारितासम्बन्धी तासलम प्राप्त गिी कम्प्यनटि सम्बन्धी 
िाम्रो  

  ज्ञान भएको  

                         िा  

 मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट कन न ैपनन विषयमा स्नातक उत्तीण ुगिी नेपाल सिकािको पणू ु
स्िासमत्िमा भएको ससं्थान, ससमनत िा ठूला आकािका द्यचयबमकजभभत िाक्ष्िय दैननकमा 
पत्रकारितासम्बन्धी कम्तीमा ३ िषकुो समाचाि सकंलन तथा सम्पादन सम्बन्धी काम गिेको अननिभ 
प्राप्त गिी कम्प्यनटि सञ्चालन सम्बन्धी िाम्रो ज्ञान भएको । 

(ङ) पत्रकारिता सेिा फोटोग्राफी तथा कला समहू ःः 

१. फोटोग्राफि ६ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट पत्रकारिता विषय सलई स्नातक तह 
उत्तीण ु गिी फोटाग्राफीसम्बन्धी कामको अननभि िा कन न ैपनन विषयमा स्नातक गिी फोटोग्राफीसम्बन्धी 
कम्तीमा ६ मदहनाको तासलम प्राप्त गिेको । 

२. आदटुस्ट ६ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट वि.एफ.ए. िा सो सिहको उपाधध प्राप्त िा कन न ै
विषयमा स्नातक तह उत्तीण ुभई िेभपेज तथा ग्राकफक डडजाइनसम्बन्धी कम्तीमा ६ मदहनाको कम्प्यनिट 
तासलम प्राप्त गिेको । 

३. आदटुस्ट ५ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट धचत्रकला विषयमा प्रविणता प्रमाणपत्र उत्तीण ु
गिी िेभपेज तथा ग्राकफक डडजाइनसम्बन्धी कम्तीमा ३ मदहनाको कम्प्यनिट तासलम प्राप्त गिेको । 

४.µ  जनननयि आदटुष्ट ४    µ मान्यताप्राप्त सशिण ससं्थाबाट कला विषयमा कम्तीमा प्रविणता 
प्रमाणपत्र तह  

      उत्तीण ुगिेको । 

५. सहायक फोटोग्राफि ५ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट प्रमाणपत्र तह उत्तीण ुगिी 
फोटोग्राफीसम्बन्धी कम्तीमा ३ मदहनाको तासलम प्राप्त । 

६. जनननयि फोटोग्राफि ४ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट कम्तीमा एस.एल.सी. िा सो 
सिह उत्तीण ुभई फोटोग्राफी सम्बन्धी १ िषकुो तासलम प्राप्त िा ३ िषकुो अननभि प्राप्त । 



(च) प्राविधधक सेिा कम्प्यनटि समहू ःः 

१. µ कम्प्यनटि इक्न्जननयि ६ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट ऋयmउगतभच 
भ्लनष्लभभचष्लन मा कम्तीमा स्नातक उत्तीण ु।  

२. सहायक कम्प्यनिट अधधकृत ६ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट कम्प्यनटि विज्ञान 
९ऋत्त)्, ्त,् ऋ्त ्िा सो सिहमा कम्तीमा स्नातक िा ऋयmउगतभच भ्लनष्लभभचष्लन मा कम्तीमा 
स्नातक उत्तीण ु।  

३. िरिष्ठ कम्प्यनटि अपिेटि ५ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट कम्प्यनटि मलू विषय 
सलई कम्तीमा प्लस टन  िा सो सिह उत्तीण ुगिी फोटोसप, किह्याण्ड, ग्राकफक डडजाइन ि हाडिुेयिसम्बन्धी 
ज्ञान भएको । 

४. सहायक कम्प्यनटि अपिेटि ४ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट एस.एल.सी. िा सो 
सिह उत्तीण ु गिी कम्प्यनटि सञ्चालनसम्बन्धी कम्तीमा ३ मदहनाको आधािभतू तासलमका साथै 
एम.एस.िड ुि पेजमेककङसम्बन्धी काय ुगन ुसतने ।  

५. µ ग्राकफक डडजाइन ४ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट मलू विषय कम्प्यनटि सलई 
कम्तीमा प्रमाणपत्र तह िा सो सिह उत्तीण ुगिी फोटोसप, किह्याण्ड, ग्राकफक डडजाइन ि हाडिुेयिसम्बन्धी 
ज्ञान भएको । 

 

 

 छैठौं सशंोधनद्िािा थप ।  सातौं सशंोधनद्िािा थप ।  सातौं सशंोधनद्िािा खािेज । 

 एघािौं सशंोधनद्िािा खािेज । á एघािौं सशंोधनद्िािा थप । µ बाह्रौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

  

(छ) प्राविधधक सेिा अङ्क्गे्रजी तथा नेपाली प्रनफरिडडड्ड समहू ःः 

१. प्रनफरिडडङ अधधकृत ६ á µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट अगें्रजी मलू विषय सलई 
कम्तीमा स्नातक तह उत्तीण ुगिेको ि अगें्रजी भाषाको प्रनफरिडडङ सम्बन्धी कामको १ िषकुो अननभिका 
साथै कम्प्यनटि सम्बन्धी ज्ञान भएको । 



   µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट नेपाली मलू विषय सलई स्नातक तह उत्तीण ु
गिेको । नेपाली भाषाको प्रनफ रिडडङसम्बन्धी कामको १ िषकुो अननभिका साथै कम्प्यनटि सम्बन्धी ज्ञान 
भएको । 

 २. प्रनफरिडि ५ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट अगें्रजी भाषाका लाधग मलू विषय अगें्रजी 
सलएको ि नेपाली भाषाका लाधग मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट मलू विषय नेपाली सलएि कम्तीमा 
प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीण ुभई अगं्रेजी िा नेपाली भाषाको प्रनफरिडडङ्क्गसम्बन्धी कामको साथै कम्प्यनटि 
सञ्चालनसम्बन्धी अननभि प्राप्त । 

३. सहायक प्रनफरिडि ४ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट कम्तीमा एस.एल.सी. िा सो 
सिह उत्तीण ुगिी अगें्रजी िा नेपाली भाषाको प्रनफरिडडङ्क्ग कामका साथै कम्प्यनटि सञ्चालनसम्बन्धी ज्ञान 
भएको । 

 

(ज) प्राविधधक सेिा मनरण (पे्रस) समहू ःः 

१. पे्रस अधधकृत ६ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट वप्रक्न्टङ्क्ग टेतनोलोजीमा कम्तीमा 
स्नातक िा मेकाननकल इक्न्जननयरिङमा कम्तीमा स्नातक उत्तीण ुगिेको । 

२. प्रमनख पे्रसम्यान ५ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट मेकाननकल इक्न्जननयरिङमा कम्तीमा 
प्रमाणपत्र तह उत्तीण ुिा प्रशे टेतनोलोजीमा प्रमाणपत्र तह उत्तीण ु। 

३. ससननयि पे्रसम्यान ४ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट एस.एल.सी. िा सो सिह 
उत्तीण ुगिी िेि अपसेट प्रेश सञ्चालनसम्बन्धी ३ िषकुो अननभि प्राप्त । 

४. जनननयि पे्रसम्यान ३ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट दशम किा उत्तीण ुगिी िेि 
अपसेट प्रेश सञ्चालन सम्बन्धी ३ िषकुोःे अननभि प्राप्त । 

á५ हेल्पि २ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट अष्टम किा उत्तीण ुगिी िेि अपसेट मेससन 
सञ्चालन सम्बन्धी ३ िषकुो अननभि प्राप्त । 

á६ हेल्पि शे्रणीविहीन साधािण लेखपढ गन ुजान्ने भई नेपाल सिकाि िा नेपाल सिकािको पणू ु
स्िासमत्ि भएको ससं्थान, ससमनतमा छपाई मेससन सफाई सम्बन्धी कामको अननभि प्राप्त । 

(झ) प्राविधधक सेिा पेक्स्टड्ड समहू ःः 



१. ससननयि पेस्टि ५ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट कन न ैविषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीण ुभई 
सम्बक्न्धत नेपाली िा अगें्रजी पेक्स्टङ्क्ग कामको अननभि प्राप्त िा पेक्स्टङ्क्ग सम्बन्धी कामको दनई िषकुो 
अननभि प्राप्त । 

२. पेस्टि ४ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट एस.एल.सी. िा सो सिह उत्तीण ुभई नेपाली िा 
अगें्रजी भाषाको पेक्स्टङ्क्ग सम्बन्धी काममा अननभि प्राप्त गिी नेपाली िा अगें्रजी पेक्स्टङ्क्ग सम्बन्धी 
कामको एक िषकुो अननभि प्राप्त । 

३.  

(ञ) प्राविधधक सेिा प्रोसेस समहू ःः 

१. µप्रोशषे अधधकृत ६ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट कम्प्यनटि विज्ञान ९ऋत्त)्, ्त,् ऋ्त ्
िा सो सिहमा कम्तीमा स्नातक उत्तीण ुगिेको ि ऋतए्  सञ्चालनसम्बन्धी १ िषकुो अननभि प्राप्त । 

१. प्रमनख प्लेट मेकि ५ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट कन न ैविषयमा प्रमाणपत्र तह 
उत्तीण ुभई सब ैप्रकािको प्लेट बनाउने कामको २ िषकुो अननभि प्राप्त । 

२. ससननयि प्लेट मेकि ४ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट एस.एल.सी. िा सो सिह उत्तीण ु
भई प्लेट मेककङ्क्ग कामको एक िषकुो अननभि प्राप्त । 

७. हेल्पि शे्रणीविहीन मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट आठौं किा उत्तीण ुभई विसभन्न 
ककससमका छपाइ गने मेससनहरू सफा गने ि मेससनहरूलाई चादहने आिश्यक कागजको ओसाि पसाि गने 
कामको एक िषकुो अननभि प्राप्त । 

 

 छैठौं सशंोधनद्िािा सशंोधन ।  एघािौं सशंोधनद्िािा खािेज । á एघािौं सशंोधनद्िािा थप । µबाह्रौं 
सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

(ट) प्राविधधक सेिा पे्रस ममतु समहू ःः 

१. मेक्न्टनेन्स अधधकृत ६ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट मकेाननकल इक्न्जननयरिङ 
विषयमा बी.ई. उत्तीण ु

गिेको । 



µ२. मेकाननकल इक्न्जननयि ६ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट ःःभअजबलषअ्ब 
क्ःभ्लनष्लभभचष्लन कम्तीमा स्नातक उत्तीण ु। 

 

३. मेक्न्टनेन्स सनपिभाइजि ५ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट मकेाननकल इक्न्जननयरिङमा 
प्रमाणपत्र तह उत्तीण ुगिेको । 

४. मेकाननतस ४ áमान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट एस.एल.सी. िा सो सिह उत्तीण ुगिी 
स्िीकृत ससं्थाबाट मेकाननतससम्बन्धी कम्तीमा ६ मदहनाको तासलम प्राप्त िा नेपाल सिकाि िा नेपाल 
सिकािको पणू ुस्िासमत्ि भएको ससं्थान, ससमनतमा पे्रस ममतु सम्बन्धी एक िषकुो कामको अननभि प्राप्त 
। 

á५. हेल्पि ३  मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट दसौं किा उत्तीण ुगिी नेपाल सिकाि िा 
नेपाल  

  सिकािको पणू ुस्िासमत्ि भएको ससं्थान, ससमनतमा छपाई मेससन सफाई सम्बन्धी कामको 
अननभि प्राप्त । 

á६. हेल्पि २ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट अष्टम किा उत्तीण ुगिी िेि अपसेट  

    मेससन सिसफाई तथा ममतुसम्बन्धी ३ िषकुो अननभि प्राप्त । 

á७. हेल्पि शे्रणीविहीन  साधािण लखेपढ गन ुजान्न ेभई नेपाल सिकाि िा नेपाल 
सिकािको पणू ु 

  स्िासमत्ि भएको ससं्थान, ससमनतमा छपाई मेससन सफाई सम्बन्धी कामको अननभि प्राप्त 
। 

(ठ)  

(ड) प्राविधधक सेिा बाइक्न्डड्ड समहू ःः 

१. ससननयि बनक बाइन्डि ४ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट एस.एल.सी. िा सो सिह उत्तीण ु
भई बनक बाइन्डि सम्बन्धी कामको एक िषकुो अननभि प्राप्त िा मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट दशौं 
किा उत्तीण ुभई बनक बाइक्न्डङ्क्ग सम्बन्धी कामको दनई िषकुो अननभि प्राप्त । 



µ २. कननष्ठ बनक बाइन्डि ३ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट दशम किा उत्तीण ुगिी 
स्टीधचङ, पिफेतट बाइक्न्डङ, स्पाइिल बाइक्न्डङ तथा कदटङ मेसशन सञ्चालनसम्बन्धी ३ िषकुो अननभि 
प्राप्त ।  

µ ३. हेल्पि २ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट अष्टम किा उत्तीण ुगिी बाइक्न्डङ हेल्पिको 
कामको ३ िषकुो अननभि प्राप्त ।  

 

  

 

 छैठौं सशंोधनद्िािा खािेज । 

 छैठौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

 निौं सशंोधनद्िािा खािेज । 

 निौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

 एघािौं सशंोधनद्िािा खािेज । 

á एघािौं सशंोधनद्िािा थप । 

µबाह्रौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

 

  

(त) प्राविधधक सेिा वप्र–पे्रस ममतु समहू ःः 

१. वप्र–पे्रस ममतु अधधकृत ६ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट कन न ैविषयमा स्नातक तह 
उत्तीण ुगिी कम्प्यनटिको हाडिुयि ममतुसम्बन्धी काममा कम्तीमा १ िषकुो तासलम प्राप्त । 

२. इक्न्जननयि ६ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट सचूना तथा प्रविधध, कम्प्यनटि तथा 
इलेतिोननतस विषयमा स्नातक तह उत्तीण ुभई सम्बक्न्धत विषयमा कम्तीमा १ िषकुो अननभि प्राप्त । 



३. µ िरिष्ठ वप्र–प्रेस सहायक ५ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट कम्प्यनटि मलू विषय 
सलई कम्तीमा प्लस टन  िा सो सिह उत्तीि ्ुण गिी फोटोसप, किह्यान्ड, ग्राकफक डडजाइन ि हाडिुेयिसम्बन्धी 
ज्ञान भएको । 

(थ) प्राविधधक सेिा सामान्यसेिा समहू ःः 

१. प्राविधधक अधधकृत ६ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट स्नातक तह उत्तीण ुगिी 
कम्तीमा ६ मदहनाको सम्बक्न्धत विषयमा तासलम प्राप्त । 

२. िरिष्ठ प्राविधधक सहायक ५ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट प्रमाणपत्र तह उत्तीण ु
गिी कम्तीमा ३ मदहनाको सम्बक्न्धत विषयमा तासलम प्राप्त । 

á२.क ससननयि इलेक्तिससयत ५ इलेक्तिकल इक्न्जननयरिङमा प्रमाणपत्र तह उत्तीण ुिा मान्यता 
प्राप्त सशिण ससं्थाबाट प्रमाणपत्र तह उत्तीण ुगिी कम्तीमा २ िषकुो इलके्तिससयनसम्बन्धी तासलम प्राप्त 
। 

३. इलेक्तिससयन ४ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट एस.एल.सी. िा सो सिह उत्तीण ुगिी 
इलेतिी िा इलेक्तिससयनसम्बन्धी एक िषकुो तासलम प्राप्त । 

४. कननष्ठ इलेक्तिससयन ३ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट दशौं किा उत्तीण ुगिी इलेतिी 
िा इलेक्तिससयनसम्बन्धी ६ मदहनाको तासलम प्राप्त । 

 

(द) प्रशासन सेिा डकन मेन्ट समहूः 

१. µ डकन मेन्ट अधधकृत ६ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट पनस्तकालय विज्ञानमा 
कम्तीमा स्नातक तह उत्तीण ुगिेको ि कम्प्यनटि सम्बन्धी ज्ञान भएको । 

२. µ िरिष्ठ सहायक  ५ µ मान्यता प्राप्त सशिण ससं्थाबाट पनस्तकालय विज्ञानमा 
कम्तीमा प्लस टन  िा सो सिह उत्तीण ुगिेको ि कम्प्यनटि सम्बन्धी ज्ञान भएको । 

 

 

 

 



 टाइवपस्ट पद ःः 

 

 निौं सशंोधनद्िािा खािेज । 

 

 

 

 सातौं सशंोधनद्िािा थप । á एघािौं सशंोधनद्िािा थप । µ बाह्रौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

  

 शे्रणीविहीन ःः 

 

विननयम २३ को उपविननयम (५) साँग सम्बक्न्धत 

शे्रणीविहीन पदहरूका लाधग आिश्यक न्यनूतम योग्यता ि अननभि ःः 

 

१. ड्राइभि प्रथमस्ति १. साधािण लखेपढ गन ुजान्न ेभई मोटि, काि, िक ड्राइसभङ्क्ग 
लाइसेन्स प्राप्त गिी सिािी साधन िाम्रिी चलाउन सतने अननभि भएको । 

 ड्राइभि द्वितीयस्ति २. प्रथमस्तिको योग्यता भई ५ िष ुससं्थानमा स्थायी सेिा गिेको 
। 

 ड्राइभि ततृीयस्ति ३. द्वितीयस्तिको योग्यता भई ५ िष ुससं्थानमा स्थायी सेिा 
गिेको । 

 ड्राइभि चतनथसु्ति ४. ततृीयस्तिको योग्यता पिूा भई ५ िष ुससं्थानमा स्थायी सेिा 
गिेको । 

 ड्राइभि पााँचौंस्ति ५. चतनथसु्तिको योग्यता पिूा भई ५ िष ुससं्थानमा स्थायी सेिा 
गिेको । 



२. गाड ुप्रथमस्ति १. कम्तीमा दशम किा उत्तीण ुगिी भपू ूनेपाली सेना िा प्रहिीमा सहायक 
कमाक्न्डङ अकफसि भई काम गिेको िा ससं्थानको सनििा सनििा कायमुा कम्तीमा ८ िषकुो अननभि प्राप्त 
गिी साधािण लेखपढ गन ुसतने । 

 गाड ुद्वितीयस्ति २. प्रथमस्तिको योग्यता पिूा भई ५ िष ुससं्थानमा स्थायी सेिा 
गिेको । 

 गाड ुततृीयस्ति ३. द्वितीयस्तिको योग्यता पिूा भई ५ िष ुससं्थानमा स्थायी सेिा गिेको । 

 गाड ुचतनथसु्ति ४. ततृीयस्तिको योग्यता पिूा भई ५ िष ुससं्थानमा स्थायी सेिा गिेको । 

 गाड ुपााँचौंस्ति ५. चतनथसु्तिको योग्यता पिूा भई ५ िष ुससं्थानमा स्थायी सेिा गिेको । 

३. कायाुलय सहयोगी प्रथमस्ति १. साधािण लखेपढ गन ुजान्न ेभई साइकल चलाउन सतने 
। 

 कायाुलय सहयोगी द्वितीयस्ति २. प्रथमस्तिको योग्यता पिूा भई ५ िष ुससं्थानमा स्थायी 
सेिा गिेको । 

 कायाुलय सहयोगी ततृीयस्ति ३. द्वितीयस्तिको योग्यता पिूा भई ५ िष ुससं्थानमा 
स्थायी सेिा गिेको । 

 कायाुलय सहयोगी चतनथसु्ति ४. ततृीयस्तिको योग्यता पिूा भई ५ िष ुससं्थानमा स्थायी 
सेिा गिेको । 

 कायाुलय सहयोगी पााँचौस्ति ५. चतनथसु्तिको योग्यता पिूा भई ५ िष ुससं्थानमा स्थायी 
सेिा गिेको । 

४. फोल्डि प्रथमस्ति १. साधािण लखेपढ गन ुजान्न ेभई पत्रपबत्रका, ककताब, बाइक्न्डङ्क्गमा 
अननभि भएको । 

 फोल्डि द्वितीयस्ति २. प्रथमस्तिको योग्यता पिूा भई ५ िष ुससं्थानमा स्थायी सेिा 
गिेको । 

 फोल्डि ततृीयस्ति ३. द्वितीयस्तिको योग्यता पिूा भई ५ िष ुससं्थानमा स्थायी सेिा 
गिेको । 



 फोल्डि चतनथसु्ति ४. ततृीयस्तिको योग्यता पिूा भई ५ िष ुससं्थानमा स्थायी सेिा 
गिेको । 

 फोल्डि पााँचौंस्ति ५. चतनथसु्तिको योग्यता पिूा भई ५ िष ुससं्थानमा स्थायी सेिा 
गिेको । 

 

  

५. हेल्पि प्रथमस्ति १. साधािण लखेपढ गन ुजान्न ेभई अफसेट, पे्रस मेससन िा मनरणसम्बन्धी 
अन्य मेससन सिसफाइ सम्बन्धी अननभि भएको । 

 हेल्पि द्वितीयस्ति २. प्रथमस्तिको योग्यता पिूा भई ५ िष ुससं्थानमा स्थायी सेिा 
गिेको । 

 हेल्पि ततृीयस्ति ३. द्वितीयस्तिको योग्यता पिूा भई ५ िष ुससं्थानमा स्थायी सेिा 
गिेको । 

 हेल्पि चतनथसु्ति ४. ततृीयस्तिको योग्यता पिूा भई ५ िष ुससं्थानमा स्थायी सेिा 
गिेको । 

 हेल्पि पााँचौंस्ति ५. चतनथसु्तिको योग्यता पिूा भई ५ िष ुससं्थानमा स्थायी सेिा 
गिेको । 

 

 

 

 दोस्रो सशंोधनद्िािा थप ।  

 सातौं सशंोधनद्िािा थप । 

 निौं सशंोधनद्िािा थप । 

 

  



अननसचूी – ६ 

(विननयम २९ साँग सम्बक्न्धत) 

अन्तिाुताुको फािाम 

 

विज्ञापन न.ं ःः पद ःः तह ःः सेिा ःः 

समहू ःः उपसमहू ःः सम्बक्न्धत कायाुलय ःः 

 

पदसङ्क्ख्या ःः उम्मेदिाि सङ्क्ख्या ःः अन्तिाुताुको समनत ःः 

  

क्र.स ं िोल न.ं उम्मेदिािको 

नाम, थि सामान्य ज्ञान तथा  

सम्बक्न्धत विषयको  व्यक्ततत्ि कन ल प्राप्ताड्ढ कैकफयत 

     अड्ढमा अििमा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

        

 

अन्तिाुताुकताुको दस्तखत ःः 

नाम, थि ःः 

दजाु ःः 

  

अननसचूी – ७ 

(विननयम ३४ को उपविननयम (१) साँग सम्बक्न्धत) 

ननिोधगताको प्रमाणपत्रको नमनूा 

 

 

गोिखापत्र ससं्थानको सेिाको ............................ पदमा उम्मेदिाि हननन भएका 
श्री÷श्रीमती÷सनश्री..........................लाई मलेै जााँच्दा सरुिा िा कडा िोग लागेको िा कन न ैककससमको 
शािीरिक विकृनत िा आन्तरिक िोग भएको पाइन । ननजमा िोग भए तापनन ननजलाई त्यसले उपयनतुत 
पदमा काम गन ुअसमथ ुबनाउाँ दैन । 

 

ननजको हनसलया............................छ । 



 

(क) दायााँ हातको बनढी औलंाको छाप ःः 

(ख) सम्बक्न्धत व्यक्ततको दस्तखत ःः 

(ग) समनत ःः 

 

प्रमाखणत गने धचककत्सकको  

(क) नाम ःः 

(ख) दस्तखत ःः 

(ग) नेपाल मेडडकल काउक्न्सल िक्जष्िेशन न.ं ःः 

(घ) समनत ःः 

  

अननसचूी – ८ 

(विननयम ३५ को उपविननयम (१) साँग सम्बक्न्धत) 

शपथ ग्रहण 

 

 

म..............................áनेपाल िाष्िलाई सम्झी शपथ सलन्छन  कक गोिखापत्र ससं्थानको कमचुािीको 
हैससयतले मलाई ठेककएको काम देशप्रनत बफादाि िही डि, त्रासमा नपिी रिस, इिी नसलई लोभ, लालच 
नगिी सच्चाई  ि इमानदािी साथ नेपाल िाज्यको काननन बमोक्जम गनेछन  । मलाई ठेककएको 
कामसम्बन्धी मलाई ज्ञान भएको गोप्य कन िा काम विशषेले अधधकारिक, अधधकािी िा अधधकृत 
कमचुािीलाई बाहेक अरू कसलैाई म सेिामा बहाल िहनञ्जेल िा निहाँदाको कन न ैअिस्थामा पनन प्रत्यि िा 
अप्रत्यि रूपले भन्ने िा सङ्क्केत गने छैन । 

 



शपथ ग्रहण गिाउने कमचुािीको – शपथ ग्रहण गने कमचुािीको – 

दस्तखत ःः दस्तखत ःः 

नाम ःः नाम ःः 

दजाु ःः दजाु ःः 

समनत ःः समनत ःः 

 

 

 

 

 निौं सशंोधनद्िािा थप । á एघािौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

 

 

 

 

 

  

अननसचूी – ९ 

(विननयम ४२ को उपविननयम (१) साँग सम्बक्न्धत) 

कमचुािीको ियैक्ततक विििण (ससटिोल) 

 

 

ननदेसशका ःः 

१. उमेि खनलेको शषैिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म समनत लेख्न े। 



२. यसअनघ सिकािी सेिा िा नेपाल सिकािको पणू ुिा आंसशक स्िासमत्ि भएको ससं्थानमा िही 
स्थायी पदमा काम गिेको भए सो को विििण स्पष्टसाँग उल्लेख गिी तत्सम्बन्धी कागजातको प्रमाखणत 
प्रनतसलवप पेस गने । 

३. शषैिक योग्यता ि नागरिकताको प्रमाणपत्रका प्रनतसलवपहरू पेस गने । 

 

कमचुािीको नाम ःः 

सङ्क्केत न.ं (प्रशासन महाशाखाले भने )  

  

ियैक्ततक विििण 

गोिखापत्र ससं्थान 

०१. कमचुािीको पिूा नाम ि थि ःः 

 

कमचुािीको दनि ै

कान देखखने तस्िीि 

टााँस्ने 

 

०२. स्थायी ठेगाना १८. बाजेको नाम ःः 

 अञ्चल ःः  (क) आमाको नाम ःः  

 क्जल्ला ःः  (ख) आमाको पेसा ःः 

 गाउाँ÷नगि ःः १९. इच्छाइएको व्यक्ततको 

 िडा न.ं ःः  नाम, थि ःः 

 गाउाँ÷टोल ःः  ठेगाना ःः 



०३. अस्थायी ठेगाना  अञ्चल ःः 

 अञ्चल ःः  क्जल्ला ःः 

 क्जल्ला ःः  गाउाँ÷नगि ःः 

 गाउाँ÷नगि ःः  िडा न.ं ःः 

 िडा न.ं ःः  गाउाँ÷टोल ःः 

 गाउाँ÷टोल ःः  ब्लक न.ं ःः 

 ब्लक न.ं ःः  कमचुािीको ननजसाँग 

०४. घि भएको क्जल्ला ःः  सम्बन्ध ःः 

०५. जन्मेको समनत २०. ननयनक्ततको विििण 

 साल ःः             मदहना ःः         गत ेःः  कायाुलयको नाम ःः 

०६. ५८ िष ुउमेि पनग्ने समनत ःः  पद ःः 

०७. ३० िष ुसेिा अिधध पनग्ने समनत ःः  तह ःः 

०८. नागरिकता ःः  सेिा÷समहू ःः 

०९. धम ुःः  ननयनक्तत समनत ःः 

१० सलङ्क्ग ःः  साल ःः             मदहना ःः         गत ेःः 

११. हनसलया ःः २१. यसअनघ सिकािी सेिामा िा नेपाल 

 (क) जानत ःः  सिकािको पणू ुिा आंसशक स्िासमत्ि िहेको 

१२. वििादहता भए पनत÷पत्नीको नाम ःः  ससं्थानमा िही स्थायी पदमा काम गिेको भए 
सोको 

 श्री÷श्रीमती.............  विििण 

१३. पनत÷पत्नीको पेसा ःः  कायाुलयको नाम ःः 



१४. छोिाको सङ्क्ख्या ःः  पद ःः  

१५. छोिीको सङ्क्ख्या ःः  शे्रणी÷तह ःः 

१६. बाबनको नाम ःः  ननयनक्तत समनत ःः 

१७. बाबनको पेसा ःः  छाडकेो समनत ःः 

  

माधथ लेखखएको विििण ठीक छ । सेिाको ननसमत्त अयोग्य हनने गिी मलाई कन न ैसजाय भएको छैन । कन न ै
कन िा झनठा लेखखएको िा जानाजानी सााँचो कन िा दबाउने, लनकाउने उद्देश्यले लेखखएको ठहिे कानननबमोक्जम 
सजाय स्िीकाि गनेछन  भनी सहीछाप गने ःः 

कमचुािीको      प्रमाखणत गने 

(बनढी औलंाको छाप) दस्तखत              कायलुय प्रमनखको दस्तखत  

  

  

प्रशासन महाशाखाले प्रयोग गने ःः 

 

 

१. कमचुािीको सङ्क्केत न.ं 

 

२. ५८ िष ुउमेि पनग्ने समनत ःः 

 

३.  

 

 

 



 

 

 

 

 

विभागीय प्रमनख िा अधधकाि प्राप्त 

 

अधधकृतको दस्तखत ःः 

 

कायाुलयको छाप ःः 

 

 

 

 

 निौं सशंोधनद्िािा खािेज । 

  

फािाम न.ं ०४ 

 

नेपाल सिकािबाट प्राप्त प्रशसंापत्र 

 

 

कमचुािीको नाम ःः सड्ढेत न.ं ःः 

 

क्रम सङ्क्ख्या 



 

०१ विभषूण प्रशसंापत्रको 

विििण 

 

०२ प्राप्त समनत 

 

 

०३ विभषूण प्रशसंापत्र 

पाएको कािण 

 

०४ सहनसलयत 

 

 

०५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 निौं सशंोधनद्िािा थप । 

 

  

विभागीय सजायको विििण 

 

 

कमचुािीको नाम ःः सड्ढेत न.ं ःः 

 

क्रम सङ्क्ख्या 

 

 



०१ सजायको प्रकाि 

 

 

 

०२ सजायको आदेश 

समनत 

 

 

०३ पननिािेदनको कैकफयत 

 

 

 

०६ 

   ठहि 

 

०४ समनत 

 

०५  

 

     

 

     

 

 



     

 

     

 

     

  

कमचुािीको नाम ःः सड्ढेत न.ं ःः 

 

माधथ उल्लेख भए बमोक्जम थपघट गननपुने भए प्रशासन महाशाखाले भने ःः 

 

१. ठेगाना परिितनु ःः 

 

२. इच्छाइएको व्यक्तत परिितनु भएमा सो को विििण ःः 

 

३. अन्य कन न ैविििण थपघट भएमा सो को विििण ःः 

 

 

 

सम्बक्न्धत कमचुािीको ःः प्रमाखणत गने अधधकृतको ःः 

 

दस्तखत ःः दस्तखत ःः 

 

समनत ःः  समनत ःः 

  



अननसचूी – १० 

(विननयम ५१ साँग सम्बक्न्धत) 

सरुिा गने अधधकाि प्राप्त अधधकािीले िाख्ननपने 

अन्तगतुका कायाुलयहरूको तहगत सरुिा सम्बन्धी विििणको ढा“चा 

 

कायाुलय ःः 

विििण भरिएको समनत ःः 

क्जल्ला ःः 

 

तह सेिा 

समहू कन ल 

दिबन्दी पदपनूत ु

सङ्क्ख्या कन ल रितत 

पद सङ्क्ख्या रितत पदमा सरुिा भइसकेको ति कमचुािी हाक्जि भई नसकेको सङ्क्ख्या पदपनूत ु
ससमनतमा माग पठाएको सङ्क्ख्या खनद रितत सङ्क्ख्या कैकफयत 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

         

 

नोट ःः (१) यो ढााँचा प्रत्येक कायाुलयले िाख्नन पनेछ । 

 (२) प्रत्येक छ मदहनामा यो विििण अद्यािधधक बनाउनन पनेछ । 

 (३) यो विििण ससं्थानको प्रधान कायाुलयमा पठाउनन पनेछ । 

  

तयाि गने अधधकृतको प्रमाखणत गने अधधकृतको 

 

नाम ःः नाम ःः 

 

दस्तखत ःः दस्तखत ःः 

 

पद ःः पद ःः 

 

समनत ःः समनत ःः 

  

अननसचूी – ११ 

(विननयम ५२ साँग सम्बक्न्धत) 



सरुिाको विििण 

(व्यक्ततगत फाइलमा िहने) 

 

(१) नाम ःः 

(२) कमचुािीको सङ्क्केत न.ं ःः 

(३) पद ःः 

(४) तह ःः 

(५) सेिा ःः 

(६) समहू ःः 

(७) शषैिक योग्यता ःः 

(८) तासलम ःः 

(९) अन्य विििण केही भए ःः 

 

साविकको 

कायाुलय सरुिा िा 

पदस्थापना 

भएको कायाुलय सरुिा भएको समनत हाक्जि 

भएको समनत सरुिाको 

कािण अको सरुिाको लाधग अिधध पनग्ने समनत कैकफयत 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

रष्टव्य ःः यस फािाम अननसािको विििण प्रत्येक कायाुलयको प्रमनखले भिी भिाई आिधधक गिाई 
िाख्नन पनेछ । 

 

तयाि गने अधधकृतको प्रमाखणत गने अधधकृतको 

 

नाम ःः नाम ःः 

 

दस्तखत ःः दस्तखत ःः 

 

पद ःः पद ःः 



 

समनत ःः समनत ःः 

  

अननसचूी – १२ 

(विननयम ५४ को उपविननयम (२) साँग सम्बक्न्धत) 

िमानापत्र 

 

गोिखापत्र ससं्थान 

................कायाुलय 

 

पदसङ्क्ख्या ःः समनत ःः 

श्री.................................... 

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

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

 

 त्यस कायाुलयमा सरुिा हननन भएका......................श्री............................................लाई ननजको 
विििण सदहतको िमानापत्र ददई त्यस कायाुलयमा हाक्जि हनन पठाइएको बेहोिा अननिोध छ । 

 

१. कमचुािीको नाम, थि ःः 

 

२. कमचुािीको सङ्क्केत न ंःः 

 

३. साविक (क) पद ःः 



 (ख) तह ःः (घ) समहू ःः 

 (ग) सेिा ःः (ङ) कायाुलय ःः 

४. सरुिा भएको  (क) ननणयु समनत ःः 

 (ख) पद ःः 

 (ग) तह ःः 

 (घ) सेिा ःः 

 (ङ) समहू ःः 

 (च) कायाुलय ःः 

५. बिबनझािथ सम्बन्धी विििण ःः 

 गिेको नगिेको    

६. िमाना हनने समनत ःः 

७. िमानापत्रको समनतसम्म खच ुभएको बबदा ःः 

 (क) भपैरि आउने बबदा ि पि ुबबदा.....................................ददन 

 (ख) घि बबदा................................................................ददन 

 (ग) बबिामी बबदा............................................................ददन 

 (घ) प्रसनूत बबदा.............................................................ददन 

 (१) प्रसनूत स्याहाि बबदा................................................ददन 

 (ङ) असाधािण बबदा.........................................................ददन 

 

 

 निौं सशंोधनद्िािा थप । 



  

  

८. िमानापत्रको समनतसम्म सक्ञ्चत बबदा ःः 

 (क) घि बबदा........................................ददन 

 (ख) बबिामी बबदा....................................ददन 

 (ग) प्रसनूत बबदा..........................................ददन 

 (१) प्रसनूत स्याहाि बबदा.............................ददन 

 (घ) अध्ययन बबदा.......................................ददन 

 (ङ) असाधािण बबदा.....................................ददन 

 

९. खाइपाई आएको माससक ःः (क) तलब ःः...................(ख) तलबिदृ्धध रू........................ 

 

१०. तलब भत्ता भनततानी सलएको अक्न्तम समनत ःः 

 

११. कमचुािी सञ्चयकोष कट्टी िकम ःः 

 

१२. भनततानी सलएको उपचाि खचकुो िकम ःः 

  समनत ःः 

१३. दैननक भ्रमण भत्ता बापत सलएको पेश्की िकम ःः 

 

१४. तलबिदृ्धध हनन सनरु भएको सनरु समनत ःः 

 



१५. आयकि कट्टी िकम ःः 

 

 बोधाथ ुःः 

 श्री गोिखापत्र ससं्थान..................कायाुलय........................................... 

 श्री..............................................सरुिा भएको कायाुलयमा हाक्जि हनन जानन हनन ।  

 

 

 

 

 

 

 

 निौं सशंोधनद्िािा थप । 

 

  

अननसचूी – १३ 

(विननयम ६४ को उपविननयम (१) साँग सम्बक्न्धत) 

कायसुम्पादन मलू्याड्ढन फािाम 

 

कायसुम्पादन मलू्याड्ढन फािाम भने ननदेसशका ःः 

१. यो फािाम प्रत्येक आधथकु िष ु(श्रािण १ गतदेेखख असाि मसान्तसम्म काम गिेको आधािमा) भनन ु
पनेछ । 

२. कायसुम्पादन मलू्याङ्क्कन फािामलाई पााँच खण्डमा ननम्न अननसाि विभाजन गरिएको छ ःः 



  

 खण्ड क – सम्पाददत कामको विििण ि उपलक्ब्ध 

 खण्ड ख – µ कायसुम्पादन मलू्याङ्क्कनद्िािा ÷ कायिुमता मलू्याङ्क्कनद्िािा  

 खण्ड ग – पननिािलोकन ससमनतको मलू्याङ्क्कन 

 खण्ड घ – बढनिा ससमनतले भने 

 खण्ड ङ – असभलेख व्यिस्था 

३. खण्ड (ख) मा उक्ल्लखखत कामको विििण अन्तगतु िहेको सम्पणू ुविषय, ल्य ि कमचुािीले भने 
भनी तोककएको महलमा उपलक्ब्धसमेत सम्बक्न्धत कमचुािीले भनन ुपनेछ । तोककएको अिधधमा आफूले 
गिेको सब ैकामहरूलाई सकेसम्म समेदटने गिी बढीमा पााँचिटा कामहरू छोटकिीमा उल्लेख गननपुनेछ । 
यसिी भरिएको फािाम दस्तखत गिी समनत सदहत तोककएको सनपरििेिक समि पेस गननपुनेछ । 

४. सनपरििेिकले सम्बक्न्धत कमचुािीबाट भरिएको फािाम प्राप्त भएपनछ खण्ड (क) मा उक्ल्लखखत 
सनपरििेिकले भने ि दटप्पणी गने भनी तोककएको महलमा कमचुािीद्िािा भरिएको उपलक्ब्ध समेतलाई 
दृक्ष्टगत गिी उपलक्ब्ध भनन ुपनेछ । उपलक्ब्ध ि दटप्पणीको आधािमा सनपरििेिकले खण्ड (ख) को 
सनपरििेिकको मलू्याङ्क्कनको अशं भनन ुपनेछ । यसिी मलू्याङ्क्कन गरिसकेपनछ आफ्नो दस्तखत ि समनत 
सदहत यो फािाम पननिािलोकनकताु समि पेस गननपुनेछ । 

५. पननिािलोकनकताु सनपरििेिकबाट प्राप्त हनन आएको फािामको खण्ड (क) को आधािमा खण्ड (ख) 
को पननिािलोकनकताुको मलू्याङ्क्कनको अशं भनन ुपनेछ । यसिी भरिएको फािाम पननिािलोकनकताुले 
आफ्नो दस्तखत ि समनत सदहत पननिािलोकन ससमनतमा पेस  गननपुनेछ । 

६. पननिािलोकन ससमनतले खण्ड (ग) अननसािको फािाम भिी दस्तखत ि समनत सदहत यो फािाम 
पदपनूत ुससमनतको सधचिलायमा पेस गननपुनेछ । पननिािलोकन ससमनतले पेस हनन आएको कायसुम्पादन 
मलू्याङ्क्कन फािामहरूमा आिश्यक देखखएमा पननिािलोकनकताु िा सनपरििेिकसाँग पनष्ट्याइाँको माग गने िा 
पननविचुािको लाधग ननज कहााँ पठाउन सतनेछ । पननः पेस हनन आएको कायसुम्पादन मलू्याङ्क्कन फािाममा 
औधचत्यपणू ुनभएको िा अङ्क्क सशंोधन नभई आएमा पननिािलोकन ससमनतले यस विषयमा दटप्पणी गिी 
त्यस्तो सनपरििेिक िा पननिािलोकनकताुको असभलेख िाख्न सतनेछ । 

७. एउटा अिधधसभत्र एकभन्दा बढी सनपरििेिकको सनपरििेिणमा िही काम गिेको कमचुािीको हकमा 
यो फािाम भनन ुपदाु सो अिधधको अन्तमा जो सनपरििेिक हनन्छ उसलेै पिूा अिधधको फािाम भनन ुपनेछ । 



८. प्रत्येक कमचुािीले यो फािाम श्रािण ७ गतसेभत्र आफूले भननपुने विििणहरू भिी सनपरििेिक समि 
पेस गननपुनेछ । सनपरििेिकले सो फािाम प्राप्त भएको ७ ददनसभत्र आफूले भननपुने मलू्याङ्क्कनको बेहोिा 
भिी पननिािलोकनकताु समि फािाम पेस गननपुनेछ । पननिािलोकनकताुले सो फािाम आफू समि प्राप्त ७ 
ददनसभत्र आफ्नो मलू्याङ्क्कन सदहत उतत फािाम पननिािलोक ससमनतमा पठाउनन पनेछ । पननिािलोकन 
ससमनतले १५ ददनसभत्र उतत फािाम पदपनूत ुससमनतको सधचिलायमा पठाउनन पनेछ । 

 ति यो विननयमािली लाग ूभएपनछ कमचुािीले पदहलोपटक कायसुम्पादन मलू्याङ्क्कन फािाम भिी 
पेस गननपुने अिधध श्रािण ७ गतसेम्मको सट्टा आक्श्िन मसान्तसम्म कायम हननेछ । 

९. तोककएको समयसभत्रमा यो फािाम भिी सनपरििेिक कहााँ दताु गिी बनझाउनन पछु िा हनलाकबाट 
पठाउनन पने भए तोककएको समयसभत्रमा हनलाकमा िक्जष्टड ुदताु गिी सनपरििेिक कहााँ पठाउनन पछु । 
मनाससि माकफकको कािण बेगि तोककएको समयसभत्र पेस नगिी त्यसपनछ पेस गिेमा कायसुम्पादन गिे 
बापत प्राप्त गिेको कन ल प्राप्ताङ्क्कबाट पााँच अङ्क्क घटाइनेछ ।  त्यसगैिी सनपरििेिकले तोककएको 
समयसभत्र फािाम नबनझाएमा पननिािलोकनकताुले ननजको कायसुम्पादन अङ्क्कमा ५ अङ्क्क घटाउनन पनेछ । 
त्यस्त ैपननिािलोकनकताुले पनन तोककएका  समयसभत्र  ससमनत  समि  आफ्नो  कायसुम्पादन  सम्पन्न  
गिी  फािाम  नबनझाएमा 

 

 दोस्रो सशंोधनद्िािा थप । µ बाह्रौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

  

 पननिािलोकन समनतले स्पष्टीकिण सोध्ननपनेछ । पननिािलोकन समनतले ननधाुरित समयसभत्र 
फािामसम्बन्धी काम सम्पन्न नगरिएको उजनिी सञ्चालक ससमनतमा पिेमा ससमनतले समय तोकक उतत 
काय ुसम्पन्न गने ननदेशन ददन सतनेछ । ............... 

१०.  

११. सनपरििेिक, पननिािलोकनकताु ि पननिािलोकन ससमनतले कायसुम्पादन मलू्याङ्क्कन बापत ९५ 
प्रनतशतभन्दा बढी ि ७५ प्रनतशतभन्दा कम अङ्क्क ददाँदा कािण खनलाउननपनेछ । कािण नखनलाई ९५ 
प्रनतशतभन्दा बढी िा ७५ प्रनतशतभन्दा कम अङ्क्क ददइएमा क्रमशः ९५ प्रनतशत ि ७५ प्रनतशत अङ्क्क 
कायम भएको मानननेछ । ७५ प्रनतशतभन्दा कम अङ्क्क ददाँदा सम्बक्न्धत सनपरििेिक, पननिािलोकनकताु 
तथा पननिािलोकन ससमनतले सम्बक्न्धत कमचुािीसाँग सलखखत स्पष्टीकिण माग गिी सो समेत मलू्याङ्क्कन 
फािाममा समािेश  



गननपुनेछ । 

 

 

 

 

 दोस्रो सशंोधनद्िािा खझककएको । 

निौं सशंोधनद्िािा थप । 

 

  

  

जेष्ठता ि कायसुम्पादन मलू्याड्ढनद्िािा ÷ कायिुमता मलू्याङ्क्कनद्िािा बढनिा हनने फािामको ढा“चा 

 

 विििण पेस गिेको कायाुलय ःः 

 

 दताु न.ं ःः 

 

 समनत ःः 

  

 कमचुािीको नाम ःः मलू्याङ्क्कन अिधध   देखख        सम्म 

 

 १. पद ःः २. तह ःः ३. सेिा ःः ४. समहू ःः ५. उपसमहू ःः 

 ४. कायाुलय÷शाखाको नाम ःः 

 ५. यस मलू्याङ्क्कनको अिधधमा सरुिा भएका कायाुलयहरू (क्रमश ःः)  



  

खण्ड (ग) 

पननिािलोकन ससमनतको मलू्याड्ढन 

 

कमचुािीको नाम ःः 

 

 अङ्क्क á१.०० ०.५० ०.३५ ०.२५ ०.१० 

(१) ननदेशन अननसाि काम गने िमता 

(२) विषयिस्तनको ज्ञान ि सीप 

(३) काममा रुधच ि उत्साह 

(४) आज्ञापालन ि अननशासन 

(५) सजगता ि शीघ्रता  

 

 

      

 

पणूाुड्ढ ५ प्राप्ताङ्क्क पननिािलोकन ससमनतका पदाधधकािीहरूको  

    दस्तखत ःः 

    समनत ःः 

 

 निौं सशंोधनद्िािा थप । á एघािौं सशंोधनद्िािा सशंोधन । 

  



अननसचूी – १४ 

(विननयम ६६ को उपविननयम (२) साँग सम्बक्न्धत) 

भौगोसलक िेत्रहरुको विििण 

“क” िग ु

१. मेची अञ्चलको ताप्लेजनङ 

२. कोशी अञ्चलको ननमसदहत दषिण िेत्र बाहेक सम्पणू ुसखंनिासभा 

३. सगिमाथा अञ्चलको सोलनखनम्बन 

४. जनकपनि अञ्चल, दोलखा क्जल्लाको लामो बगि ि िोल्िासलङ िेत्र 

५. बागमती अञ्चल, धाददङ क्जल्लाको सेतीिास उत्तिको ससहाि िेत्र 

६. गण्डकी अञ्चलको मनाङ ि गोिखाको सेतीिास उत्तिको ससहाि िते्र 

७. धिलाधगिी अञ्चलको टनकन चभेन्दा दषिणी िेत्र बाहेकको मनस्ताङ क्जल्ला ि उत्तिी बागलनङको 
ढोिपाटन िेत्र 

८. िाप्ती अञ्चलको िोल्पा ि रूकन म 

९. कणाुली अञ्चलको हनम्ला, जनम्ला, मनगन, कासलकोट ि डोल्पा 

१०. भेिी अञ्चलको जाजिकोट 

११. सेती अञ्चलको बझाङ ि बाजनिा 

१२. महाकाली अञ्चलको दाचनलुा 

“ख” िग ु

१. मेची अञ्चलको पााँचथि 

२. कोशी अञ्चलको भोजनपि, तहे्रथनम, सखंनिासभाको ननमसदहतको दषिणी िते्र 

३. सगिमाथा अञ्चलको ओखलढनङ्क्गा ि खोटाङ 



४. जनकपनि अञ्चल, दोलखा क्जल्लाको लामोबगि िोल्िासलङ्क् िते्रबाहेक बााँकी िते्र, िामेछाप 

५. िागमती अञ्चल, िसनिा क्जल्लाको िाम्चेभन्दा उत्तिको िेत्र 

६. गण्डकी अञ्चल, लमजनङ क्जल्लाको खनदी उत्तिी िेत्र 

७. लनक्म्बनी अञ्चलको अघाुखााँची ि गनल्मी 

८. धिलाधगिी अञ्चलको म्याग्दी, पितु, मनस्ताङ क्जल्लाको टनकन चेभन्दा दषिणी िेत्र ि उत्तिी बागलनङको 
दोिपाटन िेत्र ि म्याग्दी क्जल्लाको ननस्कोट पहाडबाट दषिणतफु बागलनङ क्जल्लाको तािा गाउाँ  विकास 
ससमनतमा पने िातामाटा गाउाँ  हनाँदै गनल्मी क्जल्ला उत्ति दषिण अिांश िेखाको पिूी भाग बाहेकको बागलनङ्क् 
। 

९. िाप्ती अञ्चलको सल्यान ि प्यनठान 

१०. सेती अञ्चलको डोटी ि अछाम 

११. महाकाली अञ्चलको डाँडलेधनिा ि बतैडी 

१२. भेिी अञ्चलको दैलेख 

“ग” िग ु

१. मेची अञ्चलको इलाम 

२. कोशी अञ्चलको धनकन टा 

३. सगिमाथा अञ्चलको उदयपनि 

४. जनकपनि अञ्चलको ससन्धनली 

५. िागमती अञ्चलको ससन्धनपाल्चोक ि सेतीिास उत्तिको ससहंाि िेत्रबाहेक बााँकी धाददङ क्जल्ला ि 
िसनिा क्जल्लाको िाम्चे सदहत दषिण िेत्र 

६. गण्डकी अञ्चलको तनहनाँ, स्याङ्क्जा ि सेदीिास उत्तिको लाके िते्रबाहेक बााँकी गोिखा ि लनमजनङ 
क्जल्लाको खनदी उत्तिी िेत्र बाहेकको बााँकी भाग 

७. लनक्म्बनी अञ्चलको पाल्पा 



८. म्याग्दी क्जल्लाको ननिकोट पहाडबाट दषिणतफु बागलनङ क्जल्लाको तािा गाउाँ  विकास ससमनतमा 
पने िातामाटा गाउाँ  हनाँदै गनल्मी क्जल्लालाई छन ने उत्ति, दषिण अिांश िेखादेखख पिू ुपने बाग्लनङ क्जल्लाको 
बााँकी भाग 

९. िाप्ती अञ्चलको दाङ 

१०. भेिी अञ्चलको बददुया ि सनखेत 

११. सेती अञ्चलको कैलाली  

१२. महाकाली अञ्चलको कञ्चनपनि 

“घ” िग ु

१. मेची अञ्चलको झापा 

२. कोशी अञ्चलको मोिङ ि सननसिी 

३. सगिमाथा अञ्चलको सप्तिी ि ससिाहा 

४. जनकपनि अञ्चलको धननषा, महोत्तिी ि सलाुही 

५. िागमती अञ्चलको ननिाकोट ि काभे्रपलाञ्चोक 

६. नािायणी अञ्चलको बािा, पसा,ु िौतहट, धचतिन ि मकिानपनि 

७. गण्डकी अञ्चलको कास्की 

८. लनक्म्बनी अञ्चलको रुपन्देही, निलपिासी ि कवपलिस्तन 

९. भेिी अञ्चलको बााँके 

“ङ” िग ु

१. बागमती अञ्चलको काठमाडौं, भततपनि ि लसलतपनि 

  

अननसचूी – १५ 



(विननयम ८९ को उपविननयम (१) साँग सम्बक्न्धत) 

बबदाको ननिेदन 

गोिखापत्र ससं्थान 

............कायाुलय 

 

कमचुािीले प्रयोग गने 

नाम ःः.......................................विभाग....................... 

पद ःः...........................................शाखा.................................. 

धचन्ह लगाउने मागेको बबदाको ककससम बबदाको अिधध कािण 

 १. भपैरि आउने बबदा ि  

  पि ुबबदा 

२. घि बबदा 

३. बबिामी बबदा 

४. प्रसनूत बबदा 

प्रसनूत स्याहाि बबदा 

५. ककरिया बबदा 

६. अध्ययन बबदा 

७. असाधािण बबदा   

बबदा समनत...............................देखख................................सम्म 

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

  कमचुािीको सही 



समनत ःः 

कमचुािीको जानकािीको ननसमत्त 

गोिखापत्र ससं्थान 

............कायाुलय 

बबदा स्िीकृनतको सचूना 

पत्रसङ्क्ख्या ःः       समनत ःः 

श्रीमान÷्श्रीमती÷सनश्री.................................................... 

बबदाको ककससम अिधध शनरु हनने समनत कायाुलयमा हाक्जि हनने समनत 

    

 

 

 

 

 

 

कमचुािीको सही 

समनत ःः 

 निौं सशंोधनद्िािा थप । 

  

  

अननसचूी – १७ 

(विननयम १० को उपविननयम (१) साँग सम्बक्न्धत) 



सम्पवत्त विििण फािाम 

 

कमचुािीको नाम ःः विििण पेस गिेको कायाुलय ःः 

तह ि पद ःः नाम ःः 

कायाुलय ःः ठेगाना ःः 

(क) अचल सम्पनत (घि जग्गा) 

 

क्र.स.ं घि जग्गा ि 

अन्य अचल सम्पवत्तको छोटकिी विििण 

 नाप ि  

अन्य विििण घिजग्गा 

िहेको ठाउाँ  गाउाँ , नगि क्जल्ला कसको नाममा िहेको ि ननजले ि अरू भए ननजसाँगको सम्बन्ध कसिी 
प्राप्त भएको कैकफयत 

(घि भए तल्ला समेत उल्लेख गने) जग्गा भए िोपनी िा चल्तीको नाप लेख्न े। 

 

(ख) नगद, जिाहिात, सनन, चा“दी आदद 

 

क्र.स.ं सम्पवत्तको छोटकिी विििण नाप ि तौल परिणाम कसिी प्राप्त भएको कैकफयत 

 

 

 

 

 



     

 

(ग) शयेि बैंक ब्यालेन्सको विििण 

 

क्र.स.ं सम्पवत्तको छोटकिी विििण कम्पनी िा बैंकको नाम ि ठेगाना जम्मा मलू्य कसको 
नाममा िहेको ननजको नाम ि अरू भए ननजसाँगको सम्बन्ध कसिी प्राप्त  

भएको कैकफयत 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

(घ) ऋण सलएको÷धधतो ददएको भए सोको विििण 

 

क्र.स.ं ऋण धधतोको विििण सलए÷ददएको  

नाम ि ठेगाना कािण जम्मा मलू्य कफताु गने  

अिधध कैकफयत 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

(ङ) ऋण ददएको िा अरूबाट धधतो सलएको भए सोको विििण 

 

क्र.स.ं ऋण धधतोको विििण ऋण ददएको धधतो सलएको  

नाम ि ठेगाना कािण जम्मा मलू्य कफताु गने  

अिधध कैकफयत 

 

 

 

 

 

 

       

 



मलैे जाने बनझेसम्म माधथ लेखखए बमोक्जमको विििण ठीक छ, फिक पने छैन । 

भनी दस्तखत गने ःः 

नाम ि पद ःः 

समनत ःः 

 रष्टव्य ःः 

(१) यो विििण पेस गरिसकेपनछ सम्पवत्तमा कन न ैथपघट भएमा सम्बक्न्धत ननकायमा सो विििण 
खनलाई ससलबन्दी रूपमा पेस गननपुनेछ । 

(२) कमचुािी उपि गरिने काननन बमोक्जमको कािबाहीदेखख बाहेक अरू कन िामा यो विििण प्रयोग गरिने 
छैन  । यो विििण सम्बक्न्धत अधधकृतले बाहेक अरूले हेन ुपाइने छैन । यो विििण प्रकाशन नगिी 
गोप्य  रूपमा िाखखनेछ । 

  

अननसचूी – १८ 

(विननयम १६१ को उपविननयम (१) साँग सम्बक्न्धत) 

विभागीय सजायको आदेशको ननणयुको सचूना 

 

श्री÷श्रीमती÷सनश्री.............................................................................................................. 

कायाुलयका श्री÷श्रीमती÷सनश्री..........................................................................ले गिेको 

 

सजायको आदेशको ननणयु फािाम 

 

श्री÷श्रीमती÷सनश्री.............................................................................................................. 

कायाुलयमा ..............................................................पदमा कायिुत 
श्री÷श्रीमती÷सनश्री...............................................ले .........................................जााँचबनझ गदाु÷गिाउाँदा 



......................देखखन आएकोले ननज श्री÷श्रीमती÷सनश्री............................ साँग विननयम  १५६  को  
उपविननयम (१) बमोक्जम......ददनको म्याद ददई सफाइ माग गरिएकोमा ननजले पसे गिेको सफाइको 
बेहोिा सबनत..................................कािणबाट सन्तोषजनक देखखएन । 
तसथ.ु..................................कसिूमा विननयम १४७ को खण्ड ................................बमोक्जमको सजाय 
ननजलाई ककन नगने ? सो नपने कन न ैसबदू प्रमाण भए िा कािण केही भए ................................सभत्र 
स्पष्टीकिण पेस गनन ुभनी विननयम १५८ बमोक्जमको स्पष्टीकिण माग गरिएकोमा ननजले 
................................भनी स्पष्टीकिण पसे गिेको देखख यस सम्बन्धमा सङ्क्कलन भएका कागजात 
बनखझएका सबनत प्रमाण ि पेस भएको स्पष्टीकिण उपि समेत विचाि गदाु.......................................सबतू 
प्रमाणबाट ननज श्री÷श्रीमती÷सनश्री...................................ले विननयम...................................बमोक्जम 
कसिू गिेको देखखएकोले ननज श्री÷श्रीमती÷सनश्री.............................................. उपि विननयम १४७ को 
खण्ड .........................बमोक्जम सजाय ददने ननणयु गरिएको छ । यो आदेशमा धचत्त नबनझेमा विननयम 
१६३ को खण्ड (घ) को म्यादसभत्र ससं्थान समि पननिािेदन ददन सतनेछ । 

 

दस्तखत ःः 

समनत ःः 

 

 

 

 

 

  

अननसचूी – १९ 

(विननयम २ को खण्ड (भ) साँग सम्बक्न्धत) 

 

कायाुलयहरु 

 



१. गोिखापत्र ससं्थान, प्रधान कायाुलय, काठमाडौं । 

२. गोिखापत्र ससं्थान, िेत्रीय ब्यिूो कायाुलय .........................। 

 

 

 

 

 

 

 निौं सशंोधनद्िािा थप । 


