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रा��य �या�यक ��त�ान (काय�कार� �नद�शक तथा कम�चार�को �नयिु�, पा�र��मक तथा स�ुवधास�ब�धी) 

�नयमावल�, २०६९ 

                                                                                                                              �काशन तथा लागू भएको �म�त 

                                                                      २०६९।११।२१ 

संशोधन  

१. रा��य �या�यक ��त�ान (काय�कार� �नद�शक तथा कम�चार�को �नयिु�,  

   पा�र��मक तथा स�ुवधास�ब�धी) (प�हलो संशोधन) �नयमावल�, २०७६                             २०७६।१२।०७ 

रा��य �या�यक ��त�ान ऐन, २०६३ को दफा २८ ले �दएको अ�धकार �योग गर� रा��य �या�यक ��त�ानले देहायका 

�नयमह� बनाएको छ। 

प�र�छेद–१ 

�ारि�भक 

१. संि�� नाम र �ार�भ : (१) यी �नयमह�को नाम  “ रा��य �या�यक ��त�ान (काय�कार� �नद�शक तथा कम�चार�को 

�नयिु�, पा�र��मक तथा स�ुवधास�ब�धी) �नयमावल�, २०६९ ”  रहेको छ। 

(२) यो �नयमावल� त�ु�त �ार�भ हनुे छ। 

२. प�रभाषा : �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस �नयमावल�मा,– 

(क) “अ�धकार �ा� अ�धकार�” भ�ाले �नयम २७ बमोिजम �नयिु� �दने अ�धकार� स�झनपुछ�।  

(ख) “आ�थ�क वष�” भ�ाले �ावण १ गतेदेिख आषाढ मसा�तस�मको अव�धलाई जनाउँछ। 

(ग)  “आयोग” भ�ाले नेपालको सं�वधानको धारा २४३ बमोिजमको लोक सेवा आयोग स�झनपुछ�। 

(घ) “ऐन” भ�ाले रा��य �या�यक ��त�ान ऐन, २०६३ स�झनपुछ� । 

(ङ) “कम�चार�” भ�ाले रा��य �या�यक ��त�ान सेवाको पदमा बहाल रहेका कम�चार�ह� स�झनपुछ� । 

(च) “करार कम�चार�+” भ�ाले ��त�ानको कुनै खास कामको ला�ग �नि�त अव�ध तोक� करारमा �नयिु� 

भएको कम�चार� स�झनपुछ� । 

(छ) “कायम मकुायम” भ�ाले अक� कम�चार�को पदा�धकार भएको वा �र� पदमा कायम मकुायम भई काम 

गन� तो�कएको कम�चार�लाई स�झनपुछ� । 

(ज) “निजकको नातेदार” भ�ाले कम�चार�को बाजे/बजै, आमा/बबुा, प�त/प�ी तथा छोरा/छोर�, दाज/ुभाइ, 

सा�बकको नाम रा��य �या�यक ��त�ान (काय�कार� �नद�शकस�ब�धी अ�य �यव�था र कम�चार�को �नयिु�, 

पा�र��मक, सेवाको शत� तथा स�ुवधास�ब�धी) �नयमावल�, २०६९ लामो भएकाले प�हलो संशोधन�ारा हालको 

नाम कायम ग�रएको । 

प�हलो संशोधन�ारा संसो�धत ।  
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भाउजू/बहुार�, जेठाज/ुदेवर, जेठानी/देउरानी, आमाजू/न�द, काका/काक�, ठुलोबबुा/ठुल�आमा, 

सानोबबुा/सानीआमा, भ�तजा/भ�तजी, भा�ा/भा�ी, �भनाज/ुजवुाइँ, मामा/माइजू, फुपू/फुपा�य,ु साला/साल� र 

�तनका छोराछोर�समेतलाई स�झनपुछ�। 

(झ) “पद” भ�ाले �थायी वा करार सेवामा �नय�ु हनुे जनुसकैु पदलाई जनाउँछ। 

(ञ) “पदपू�त� स�म�त” भ�ाले �नयम १६ बमोिजम गठन भएको पदपू�त� स�म�त स�झनपुछ� । 

(ट) “प�रवार” भ�ाले ��त�ानका कम�चार�सँग ब�ने तथा �नज आफ� ले पालन पोषण गनु� पन� प�त, प�ी, छोरा, 

अ�ववा�हता छोर�, धम�प�ु, अ�ववा�हता धम�प�ुी, बाब,ु आमा वा सौतेनी आमा स�झनपुछ� र सो श�दले प�ुष 

र अ�ववा�हता म�हला कम�चार�को हकमा �नजको बाजे, ब�यै तथा �ववा�हता म�हला कम�चार�को हकमा 

�नजको सासू, ससरुालाई समेत जनाउँछ। 

(ठ) “स�म�त” भ�ाले ��त�ानको काय�कार� स�म�तलाई स�झनपुछ� । 

(ड) “�थायी पद” भ�ाले �याद नतो�कएको पद स�झनपुछ� । 

(ढ) “�वभागीय कारबाह�” भ�ाले ��त�ानको कानूनबमोिजम ��त�ानका कम�चार�लाई अ�धकार �ा� 

अ�धकार�ले गन� �वभागीय कारबाह� स�झनपुछ� ।  

(ण) “�वीकृत िच�क�सक” भ�ाले नेपाल मे�डकल काउि�सलले समय–समयमा तो�क�दएको िच�क�सक वा 

िच�क�सकह�को समूह स�झनपुछ� । 

(त) “सामा�य �स�ा�त” भ�ाले आयोग�ारा जार� ग�रएको “संग�ठत सं�थाका कम�चार�को सेवाका शत�स�ब�धी 

कानून, बढुवा र �वभागीय कारबाह�स�ब�धी सामा�य �स�ा�त, २०७४” लाई स�झनपुद�छ। 

(थ) “�थायी आवासीय अनमु�त” भ�ाले �वदेशी मलुकुले कुनै शत� तोक� वा नतोक� सो मलुकुमा �थायी �पले 

बसोबास गन� पाउने गर� नेपाल� नाग�रकलाई उपल�ध गराएको डाइभर�सट� इ�म�े�ट �भसा (डी.भी.), 

परमाने�ट रेिजडे�ट �भसा (पी.आर.) वा ��न काड� स�झनपुछ� र सो श�दले नेपाल� नाग�रकलाई �वदेशमा 

�थायी �पमा बसोबास गन� �दइएको जनुसकैु नामको �थायी आवासीय अनमु�तलाई समेत जनाउँछ। 

(द) “सेवा” भ�ाले �नयम ३ बमोिजम ग�ठत रा��य �या�यक ��त�ान सेवा स�झनपुछ� । 

प�र�छेद–२ 

सेवाको गठन, पद �यव�था, दरब�द� �वीकृ�त र पदपू�त� 

३. सेवाको गठन : (१) ��त�ानले “रा��य �या�यक ��त�ान सेवा” नामको एक सेवा गठन गन� छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको सेवामा अनसूुची–१ बमोिजमको समूह र उपसमूह रहने छ। 

(३) ………………………………………………………………… । 

४. �तर तथा पद : (१) सेवामा अ�धकृत र सहायक �तरका कम�चार� रहने छन।् 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको �तरअ�तग�त रहने �ेणी र सेवामा रहने पदह� अनसूुची–२ मा उ�लेख 

भएबमोिजम हनुे छ। 

 प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 

 प�हलो संशोधन�ारा खारेज। 
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५. काय� �ववरण तयार गनु� पन� : (१) ��त�ानले सेवाको ��येक पदको काय� �ववरण अनसूुची–३ बमोिजमको ढाँचामा 

बनाउन ुपन� छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको काय� �ववरणमा स�बि�धत पदको काम, कत��य, उ�रदा�य�व तथा अ�धकार 

उ�लेख गनु� पन� छ। 

(३) कम�चार�लाई कुनै पदमा पद�थापना गदा� �दइन ेप�सँगै �नजको काय� �ववरण र काय� �ववरणअनसुारको 

कामको मू�या�न गन� सूचका�समेत उपल�ध गराउन ुपन� छ। 

६. दरब�द� �वीकृ�त : (१) ��त�ानको संगठना�मक �व�प र कम�चार�को दरब�द� प�रष�ले �वीकृत गरेबमोिजम हनु े

छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम दरब�द� �वीकृ�त गन�को ला�ग काय�कार� �नद�शकले ��त�ानको काय��म, 

काय�बोझ, काय� �कृ�त र उपल�ध मानव �ोत र बजेटको आधारमा स�ठन तथा �यव�थापन सभ��ण गर� वा गराई 

आव�यक पन� दरब�द� स��या �नधा�रण गनु� पन� छ। 

(३) उप�नयम (२) बमोिजम �नधा�रण भएको दरब�द� स��या काय�कार� �नद�शकले स�म�तसम� पेश गनु� पन� 

छ। 

(४) उप�नयम (३) बमोिजम पेश भएको दरब�द� स��याउपर छलफल र आव�यक भए थपघटसमेत गर� 

दरब�द� �सज�ना गन� �वीकृ�तको ला�ग स�म�तले प�रष�सम� पेश गन� छ र प�रष�ले दरब�द� �वीकृत गरेप�छ �य�तो 

दरब�द� सजृना हनु ेछ। 

(५) यस �नयमबमोिजम दरब�द� थप गदा� अथ� म��ालयको सहम�त �लन ुपन� छ। 

 ७. सेवाको पदपू�त�  : (१) ��त�ानको सेवाको पदपू�त� देहायबमोिजम ग�रने छः– 

 

पद �ेणी खलुा 

��तयो�गता�ारा 

 

बढुवा�ारा 

आ�त�रक 

��तयो�गता�ारा 

काय��मताको 

मू�या�न�ारा 

सहायक �तर �थम �ेणी १००% –  

अ�धकृत �तर ततृीय �ेणी ७०% १५% १५% 

��तीय �ेणी १०% २०% ७०% 

�थम �ेणी - - १००% 

(२) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न ��त�ानको सेवालाई समावेशी बनाउन खलुा 

��तयो�गता�मक पर��ा�ारा पू�त� हनुे पदम�ये प�ता�लस ��तशत पद छु�ाई सो ��तशतलाई शत��तशत मानी 

देहायबमोिजमका उ�मेदवार बीचमा मा� छु�ाछु�ै ��त�पधा� गराई पदपू�त� ग�रने छ :- 

 प�हलो संशोधन�ारा थप। 

 प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 
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(क) म�हला                  तेि�स ��तशत 

(ख) आ�दवासी/जनजा�त           स�ाइस ��तशत 

(ग) मधेसी      बाइस ��तशत 

(घ) द�लत      नौ ��तशत 

(ङ) अपा�      पाँच ��तशत 

(च) �पछ�डएको �े�    चार ��तशत 

�प�ीकरणः 

(अ) यस उप�नयमको �योजनको ला�ग “�पछ�डएको �े�” भ�ाले अछाम, का�लकोट, जाजरकोट, 

ज�ुला, डो�पा, बझाङ, बाजरुा, मगु ुर ह�ुला िज�ला स�झनपुद�छ। 

(आ) ख�ड (क), (ख), (ग) र (घ) को �योजनको ला�ग “म�हला, आ�दवासी/जनजा�त, मधेसी र 

द�लत” भ�ाले आ�थ�क र सामािजक �पमा पछा�ड परेका म�हला, आ�दवासी/जनजा�त, मधेसी 

र द�लत स�झनपुछ� यसको �ववरण नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गर� 

तोकेबमोिजम हनु ेछ। 

तर नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गर� नतोकेस�मको ला�ग स�पूण� म�हला, आ�दवासी 

जनजा�त, मधेसी र द�लतलाई आ�थ�क तथा सामािजक �पमा पछा�ड परेको समदुाय मा�नने छ। 

(इ) उप�नयम (२) को ख�ड (ङ) मा उ�लेख भएबमोिजम �नधा��रत ��तशतको पद कुनै खास 

�कृ�तको कामको ला�ग तो�कएबमोिजमका अपा�बीच मा� ��त�पधा� गन� पाउने गर� 

��त�पधा��मक पर��ा�ारा पू�त� ग�रने छ। 

(३) उप�नयम (२) बमोिजम छु�ाइएका पदमा दरखा�त �दँदा देहायका आधारमा �दन ुपन� छ :- 

(क) आ�दवासी/जनजा�तका हकमा नेपाल आ�दवासी/जनजा�त उ�थान रा��य ��त�ान ऐनमा 

सूचीकृत भएको जा�तको हकमा सो ऐनको सूचीको अधारमा, 

तर नेपाल आ�दवासी/जनजा�त उ�थान रा��य ��त�ान ऐनमा सूचीकृत भएको 

जा�त�भ� एकभ�दा बढ� थरह� भएमा स�बि�धत �थानीय �नकायको �मखुको �सफा�रसमा 

�मखु िज�ला अ�धकार�बाट सूचीकृत भएको जा�त�भ�को थर भनी �मािणत गराई 

दरखा�तसाथ पेश गनु� पन� छ। 

(ख)  द�लतका हकमा रा��य द�लत आयोगबाट सूचीकृत भएको जा�तको हकमा सोह� सूचीको 

आधारमा, 

 तर रा��य द�लत आयोगबाट सूचीकृत भएको जा�त�भ� एकभ�दा बढ� थरह� 

भएमा स�बि�धत �थानीय �नकायको �मखुको �सफा�रसमा �मखु िज�ला अ�धकार�बाट 

सूचीकृत भएको जा�त�भ�को थर भनी �मािणत गराई दरखा�तसाथ पेश गनु� पन� छ। 

(ग)  अपा�का हकमा �वीकृत िच�क�सकको �सफा�रसमा समाज क�याण प�रष� बाट अपा�ता  

�मािणत गरेको आधारमा वा �च�लत कानूनमा �यव�था भएबमोिजम, 

 (घ) मधेसीका हकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गर� तोकेबमोिजमको 

सं�थाबाट मधेसी भनी �मािणत गरेको आधारमा, 



5 

 

 तर नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गर� सं�था नतोकेस�म स�बि�धत �थानीय 

�नकायको �मखुको �सफा�रसमा �मखु िज�ला अ�धकार�बाट मधेसी भनी �मािणत गराई 

दरखा�तसाथ पेश गनु� पन� छ। 

(ङ)  �पछ�डएको �े�को हकमा उप�नयम (२) को �प�ीकरणको (अ) मा उ�लेख भएका 

िज�लामा �थायी बसोबास उ�लेख गर� स�बि�धत िज�लाबाट �ा� ग�रएको नाग�रकताको 

�माणप� तथा स�बि�धत गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाबाट हाल सोह� �थानमा �थायी 

बसोबास भएको भनी �मािणत गरेको आधारमा । 

(४) उप�नयम (२) बमोिजम ��तशत �नधा�रण गदा� एक ��तशतभ�दा कम घाता� (�या�सन) आएमा �य�तो 

घाता� जनु समूहको हकमा आएको हो सोभ�दा लगतै प�छको समूहमा सद� जाने छ। 

(५) उप�नयम (२) बमोिजम छु�ाइएको पदमा जनु वष�को ला�ग �व�ापन भएको हो सो वष� हनुे �व�ापनमा 

उपय�ु उ�मेदवार उपल�ध हनु नसकेमा �य�तो पद अक� वष� हनुे �व�ापनमा समावेश गनु� पन� छ र �यसर� �व�ापन 

गदा� प�न उपय�ु उ�मेदवार उपल�ध हनु नसकेमा �य�तो पद अक� वष� खलुा ��तयो�गता�ारा पू�त� हनुे पदमा समावेश 

गनु� पन� छ। 

(६) उप�नयम (२) बमोिजम �नधा�रण ग�रएको ��तशत�ारा पदपू�त� गन� �यव�था ��येक दश वष�मा 

पनुरावलोकन गनु� पन� छ। 

(७) उप�नयम (२) बमोिजमको ��तशतबमोिजम पद स��या �नधा�रण गदा� कुनै ���वधा उ�प� भई �ववाद 

आएमा स�म�तसम� पेश गनु� पन� छ र स�म�तको �नण�य अि�तम हनु ेछ।  

(८) �व�ापन हनुे आ�थ�क वष�को आषाढ मसा�तस�म �र� हनु आउन े पदह�को �ववरण मानव संशाधन 

महाशाखाले पदपू�त� स�म�तमा पठाउन ुपन� छ। पदपू�त� स�म�तले सोबमोिजम कूल �र� पदह�को ��तशत �नधा�रण गर� 

आयोगको वा�ष�क काय�ता�लकाबमोिजम हनुे गर� सहम�तका ला�ग आयोगमा पठाउन ुपन� छ।  

(९) उप�नयम (८) बमोिजम �नधा�रण ग�रएको पदमा पदपू�त� स�म�तले सो पद �र� हनुअुगावै �नयिु�का ला�ग 

�सफा�रस गरेकोमा प�न �सफा�रस भएको उ�मेदवारलाई �नयिु� �दन ुपन� छ। �यसर� �नयिु� �दनका ला�ग �वतः पद 

�सज�ना हनुेछ र �नयिु�का ला�ग �सफा�रस भएको पद �र� भएमा सो नयाँ �सज�ना भएको पद �वतः खारेज भएको 

मा�नने छ। 

(१०) आयोगबाट पदपू�त� गन� सहम�त �ा� भएको ७ काय��दन�भ� पदपू�त� स�म�तले �व�ापन �काशन गनु� 

पन� छ। 

(११) सेवाको कुनै �र� पद दईु वष�स�म पू�त� नभएमा �वतः खारेज हनु ेछ। तर ��त�ानको आव�यकता 

हेर� स�म�तले �य�तो पद कायम रा� स�न ेछ। 

८. पदपू�त�मा ब�देज : (१) सेवाको कुनै प�न पदमा यस �नयमावल�मा �यव�था भएदेिख बाहेक अ�य त�रकाबाट पदपू�त� 

ग�रने छैन। 

 (२) पद �र� नभई वा पद �सज�ना नभई कम�चार� �नय�ु गनु� हुँदैन। 

 ९. ......  

 प�हलो संशोधन�ारा खारेज । 
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१०. �लिखत पर��ा आयोगबाट स�ालन हनुे : ��त�ानको �र� पदपू�त�का ला�ग �लइने खलुा र आ�त�रक 

��तयो�गता�मक पर��ा आयोग�ारा स�ालन हनु ेछ। 

११. कम�चार� माग गन� : (१) ��त�ानमा कुनै पद नयाँ �सज�ना भएमा वा कुनै त�रकाबाट �र� भएमा सोको सात 

�दन�भ� ��त�ानको स�बि�धत महाशाखाले �य�तो पदसँग स�बि�धत �ववरण मानवसंशाधन महाशाखामा पठाउन ु पन� 

छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको �ववरण �ा� भएको एक म�हना�भ� मानव संशाधन महाशाखाले आव�यक 

�ववरणस�हत पदपू�त� स�म�तसम� पदपू�त�को ला�ग अनसूुची–४ बमोिजमको ढाँचामा मागको आकृ�त फाराम भर� पठाउन ु

पन� छ। 

(३) उप�नयम (२) बमोिजम पदपू�त�को माग गदा� सो अव�धस�म �र� हनु आएका पद र चालू आ�थ�क 

वष��भ�मा अवकाश तथा बढुवाबाट �र� हनुे पदसमेत य�कन गर� माग गन� स�कने छ। 

१२.  ……….. 

१३. उ�मेदवार हनुको ला�ग अयो�यता : देहायका �यि� ��त�ानको सेवाको पदमा उ�मेदवार हनु स�ने छैननः्– 

 

(क) सहायक�तरको पदमा अठार वष� उमेर पूरा नभएको, +++++++++ 

(ख)   अ�धकृत�तरको पदमा ए�ाईस वष� उमेर पूरा नभएको,  

तर, अ�धकृत�तर ��तीय �ेणीको पदको खलुा ��तयो�गतामा चा�लस वष� ननाघेका �यि� उ�मेदवार 

हनु स�न ेछन।् 

(ग) प�ुष उ�मेदवारको हकमा प�ति◌स वष� र म�हला तथा अपा�ता भएका उ�मेदवारको हकमा चालि◌स 

वष� उमेर पूरा भैसकेको, 

(घ) भ�व�यमा सरकार� वा ��त�ानको सेवाको �न�म� अयो�य ठह�रने गर� सेवाबाट वखा��त ग�रएको,  

(ङ) गैर नेपाल� नाग�रक, 

(च) ��ाचार, �कत�, रा��व�� जासूसी, लागू औषध कारोबार, स�पि� श�ुीकरण, परुाताि�वक व�त ुबचे�वखन, 

मानव बेच�वखन, अपहरण, शर�रब�धक, जवरज�ती करणी वा नै�तक पतन देिखने फौजदार� अ�भयोगमा 

अदालतबाट कसरुदार ठह�रएको, र 

(छ) अनसूुची–५ बमोिजमको यो�यता नभएको। 

 

१४. पर��ण काल : (१) सेवाको �थायी पदमा नयाँ �नयिु� गदा� म�हला कम�चार�को हकमा छ म�हना र प�ुष 

कम�चार�को हकमा एक वष�को पर��ण कालमा रहने गर� �नय�ु ग�रने छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको पर��णकालमा स�बि�धत कम�चार�को काम स�तोषजनक नभएमा �नजको 

�नयिु� बदर गन� स�कने छ। यसर� �नयिु� बदर नग�रएका कम�चार�को �नयिु� पर��णकाल समा� भएप�छ �वतः 

सदर भएको मा�नने छ।  

 प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 

 प�हलो संशोधन�ारा खारेज । 
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 (३) यस �नयममा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न एक पटक सेवाको �थायी पदमा पर��णकाल 

भ�ुान ग�रसकेको कम�चार�लाई पनुः पर��णकालमा रािखने छैन। 

१५. शपथ �हण गनु� पन� : सेवाको पदमा प�हलो पटक �नयिु� हनुे कम�चार�ले आ�नो पदभार स�हा�नअुिघ अनसूुची–

६ बमोिजमको ढाँचामा अि�तयार �ा� अ�धकार�सम� शपथ �हण गनु� पन� छ। 

प�र�छेद– ३ 

पदपू�त� स�म�त 

१६. पदपू�त� स�म�त : (१) ��त�ानको नायव काय�कार� �नद�शकको पदमा बाहेक अ�य सबै �र� पदह� पू�त� गन�को 

�न�म� देहायबमोिजमको पदपू�त� स�म�त रहने छः– 

(क) स�म�तले तोकेको �याय प�रषदको सिचव वा ��त�ानको �विश�  

�ेणीको कम�चार�             –अ�य� 

(ख) आयोगको ��त�न�ध (क�तीमा उपसिचव �तर)    –सद�य 

(ग) ��त�ानमा काय�रत व�र�तम ्कम�चार�ह� म�येबाट काय�कार�  

�नद�शकले तोकेको कम�चार�      –सद�य  

(घ) स�म�तले तोकेको पदपू�त�सँग स�बि�धत मानव संशाधन �व�–   -सद�य 

(ङ) मानव संशाधन महाशाखा �मखु      –सद�य सिचव 

�प�ीकरण: मानव संशाधन महाशाखा �मखु नरहेको अव�थामा रिज��ारले सद�य सिचवको �पमा 

काय� गन� छ।  

(२) उप�नयम (१) बमोिजम गठन हनुे पदपू�त� स�म�तमा पू�त� हनुे पदभ�दा त�लो तहको अ�धकृत रहने छैन। 

(३) ��ततुीकरण पर��ा तथा अ�तवा�ता� �लइने पद र तहको �कृ�तअनसुार �वशेष�को आव�यकता देिखएमा 

पदपू�त� स�म�तले पदपू�त� स�म�त बैठकमा आव�यकताअनसुार स�बि�धत पदसँग स�बि�धत ��त�ानबा�हरको �वशेष�लाई 

आम��ण गन� स�ने छ। 

(४) पदपू�त� स�म�तको बैठक आव�यकतानसुार ब�ने छ।  

  (५) पदपू�त� स�म�तको सद�य �वयं वा �नजको वा �व�को नाता�भ�को स�भा�य उ�मेदवार भएमा पदपू�त� 

स�म�तमा संल�न हनु ुहुँदैन। पदपू�त� स�म�तको अ�य� वा सद�यले स�भा�य उ�मेदवारसँग आ�नो �वाथ� बािझएको कुनै 

कुरा भए पदपू�त� स�म�तलाई अ��म �पमा जानकार� गराउन ुपन� छ। ��य� �वाथ� बािझएको �यि� पदपू�त� स�म�तमा 

रहन स�ने छैन। य�तो अव�थाका ला�ग वैकि�पक �यव�था गनु� पन� छ।  

(६) मानव संशाधन महाशाखाले पदपू�त� स�म�तको सिचवालयको काय� गन� छ। 

(७) उप�नयम (१) को ख�ड (क) र (ख) मा उि�लिखत सद�यस�हत चारजना सद�यको उपि�थ�तमा पदपू�त� 

स�म�तको बैठक ब�न स�ने छ। 

(८) पदपू�त� स�म�तको सद�य सिचवले पदपू�त� स�म�तको सिचवालयको �मखु भई काय� गन� छ। 

(९) पदपू�त� स�म�तको बैठकस�ब�धी अ�य काय��व�ध पदपू�त� स�म�त आफै◌लेँ �नधा�रण गरेबमोिजम हनु ेछ। 

 

 प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 
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 १७. पदपू�त� स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार : (१) पदपू�त� स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहायबमोिजम हनु े

छ:- 

(क) आयोगसँग सम�वय गर� ��त�ानको सेवामा �र� रहेको पदपू�त� गन� �लइने पर��ाको 

पा��म �नधा�रण गन�, 

 (ख) ��त�ानको सेवामा �र� रहेका पदको �ववरण मानव संशाधन महाशाखाबाट �ा� गर� �य�ता 

पदपू�त�को ला�ग खुला ��तयो�गता�मक पर��ा, आ�त�रक ��तयो�गता�मक पर��ा, 

काय��मताको मू�या�न�ारा हनुे बढुवाको ला�ग ��तशत �नधा�रण गन�,  

(ग)  ख�ड (ख) बमोिजम ��तशत �नधा�रण भएको पदको ला�ग �व�ापन �काशन गन� सहम�तका 

ला�ग आयोगले तोकेको वा�ष�क काय�ता�लकाको �याद�भ� आयोगमा अनरुोध गर� पठाउने, 

सहम�त �ा� भएप�छ सोअनसुार �व�ापन �काशन गन�,  

(घ) �कािशत �व�ापनमा पन� आएका दरखा�त स�लन गर� यो�यता पगेुका उ�मेदवारह�को 

नामावल� तथा अ�य �ववरणस�हत आ�त�रक तथा खलुा �लिखत पर��ा स�ालनको ला�ग 

आयोगमा अनरुोध गर� पठाउने,  

(ङ) आयोगबाट �लिखत पर��ाको न�तजा �ा� भएप�छ त�काल अ�तवा�ता� र �योगा�मक पर��ा 

हनुे पदको ला�ग सोको �म�त समावेश गर� �काशन गन�,  

(च) खलुा र आ�त�रक ��तयो�गताको �योगा�मक पर��ा हनुेमा �योगा�मक पर��ा स�ालन गन� 

र अ�तवा�ता� �लने,  

(छ) �लिखत पर��ाको अ�, �योगा�मक पर��ा हनुेमा �लिखत पर��ा र �योगा�मक पर��ाको अ� 

र अ�तवा�ता�समेतको अ� जोडी कूल अ�का आधारमा यो�यता�म तयार गन�, यो�यता�मको 

आधारमा �नयिु�को ला�ग �सफा�रस गन�, 

(ज) बढुवा�ारा पू�त� गनु� पन� पदका ला�ग ��त�ानको स�भा�य उ�मेदवारको मू�या�न गर� 

यो�यता�मअनसुार पदपू�त� गन� �सफा�रस गन� । 

(झ) आफूले गरेको काम कारबाह�को जानकार� सो काम स�कएको एक म�हना�भ� काय�कार� 

स�म�तलाई �दने । 

(२) कुनै प�न नया ँ�सज�ना भएको वा �र� हनु आएको पद �लिखत पर��ा�ारा पू�त� ग�रने �ावधान भएकोमा 

६ म�हना र �लिखत पर��ा नहनुेमा ३ म�हनाको अव�धमा नबढाई पदपू�त� �वभागले नयाँ �सज�ना भएको वा �र� हनु 

आएको बेहोरा पदपू�त� स�म�तलाई जानकार� गराउन ुपन� छ। 

(३) पदपू�त� स�म�तले आफूलाई तो�कएको कुनै काममा कम�चार�को सहयोग �लन स�ने छ। �य�तो सहयोगका 

ला�ग कम�चार� उपल�ध गराउन ुमानव संशाधन महाशाखाको कत��य हनुे छ। 

(४) पदपू�त� स�म�तको अ�य�, सद�य एवं आमि��त �व�ले तो�कएबमोिजम बैठक भ�ा पाउने छन ्। 

१७क. �व�ापन �काशन : (१) खलुा तथा आ�त�रक ��तयो�गता�ारा पदपू�त�का ला�ग दरखा�त पेश गन� ए�ाइस  

 प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 

 प�हलो संशोधन�ारा थप। 
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�दनको �याद �दई रा��य�तरको दै�नक प��कामा �व�ापन �काशन गनु� पन� छ। य�तो �व�ापन तथा स�बि�धत 

पा��म ��त�ानको वेबसाइटमा समेत �काशन गनु� पन� छ। 

(२) पदपू�त�को ला�ग �व�ापन �काशन गदा� देहायका �ववरणह� खलुाउन ुपन� छः- 

(क) �र� पद स��या र तह, 

(ख) �यूनतम शैि�क यो�यता, ता�लम र अनभुव, 

(ग) पर��ा द�तरु, 

(घ) फाराम बझुाउने �याद, �थान, पर��ाको त�रका र पर��ाको मा�यम, 

(ड) दरखा�त फाराम बझुाउने अि�तम �यादमा आव�यक पन� उमेरको हद, 

(च)  �च�लत कानूनबमोिजम �थापना भएको स�बि�धत �यावसा�यक प�रष� मा दता� वा अ�ाव�धक 

वा नवीकरण आव�यक हनुेमा सो बेहोरा, 

(छ)  पा��मस�ब�धी जानकार�  

(ज) समावेशी समूहको �माणप�, 

(झ) बढुवाको हकमा बढुवाको �क�सम, त�रका, बढुवा हनुे पदह�को �ववरण, बढुवा ग�रने पदको 

ला�ग आव�यक पन� सेवा अव�ध र यो�यता ।   

(३) उ�मेदवारले भनु� पन� दरखा�त फारामको ढाँचा अनसूुची-५क. बमोिजम हनु ेछ। 

(४) उप�नयम (१) बमोिजम खलुा ��तयो�गताका ला�ग �व�ापन गदा� �याद समा� भएको सात �दन�भ� दो�बर 

द�तरु बझुाई दरखा�त �दनस�ने �यव�था गनु� पन� छ। 

(५) उप�नयम (१) बमोिजम �दइएको ए�ाइस �दनको �यादप�छ �ा� हनुे शैि�क यो�यता, समावेशीको 

�माणप�, प�रष� दता� �माणप�, ता�लम, अनभुव र सेवा अव�ध मा�य हनु ेछैन। 

(६) �व�ापन गदा� खलुा, आ�त�रक ��तयो�गता, काय��मताको मू�या�नका आधारमा हनुे बढुवाको एकै पटक 

गनु� पन� छ। 

 १७ख. दरखा�तउपर छान�बन गन� : (१) खलुा ��तयो�गता�मक पर��ाको ला�ग �कािशत �व�ापनबमोिजम पन� 

आएका दरखा�तह�उपर पदपू�त� स�म�तले तोकेको ��त�ानको अ�धकृतले देहायबमोिजम छान�बन गनु� पन� छ :- 

(क) उ�मेदवारले दरखा�त फाराममा �व�ापन न�बर, पद, सेवा, समूह, उपसमूह, �ेणी/तह, नाम, थर, 

ठेगाना र ज�म �म�त खलुाएको छ, छैन,  

(ख) �व�ापनमा तो�कएबमोिजम उ�मेदवारको उमेर पगेुको वा नाघेको छ, छैन,  

 (ग) दरखा�त पेश गरेको पदको ला�ग आव�यक पन� तो�कएबमोिजमको �यूनतम शैि�क यो�यता 

पगेुको छ, छैन,  

तर �व�ापनमा उि�लिखत शैि�क यो�यता नभई सोह� �वषयको मा�थ�लो शैि�क 

यो�यता रहेछ भने सो यो�यतालाई नै �यूनतम शैि�क यो�यता पगेुको मा�नने छ। 

(घ) तो�कएबमोिजमको �यूनतम शैि�क यो�यताको �माणप� वा ल�धा� �ववरणप� (�ा�सकृ�ट) 

वा ल�धा�प�को ��त�ल�प दरखा�साथ संल�न छ, छैन,  

(ङ) दरखा�तसाथ संल�न शैि�क यो�यताको �माणप� जार� गन� िश�ण सं�था मा�यता �ा� 

िश�ण सं�था�भ� पछ�, पद�न,  

 प�हलो संशोधन�ारा थप। 



10 

 

(च) समक�ता र स�ब�ता �नधा�रण गनु� पन� शैि�क �माणप�को समक�ता र स�ब�ता 

�नधा�रण भएको छ, छैन,  

(छ) ता�लम वा अनभुव चा�हनेमा सोको �माणप�को ��त�ल�प संल�न छ, छैन,  

(ज) नेपाल� नाग�रकताको �माणप�को ��त�ल�प संल�न छ, छैन,  

(झ) दरखा�त फाराममा हालसालै िखिचएको फोटो टाँ�सएको छ, छैन र उ�मेदवारले फोटोसमेतमा 

पन� गर� द�तखत गरेको छ, छैन,  

(ञ) दरखा�तसाथ �व�ापनमा उि�लिखत पर��ा द�तरु दािखल गरेको र�सद वा भौचर संल�न 

गरेको छ, छैन,  

(ट) दरखा�तसाथ स�बि�धत कागजातह�को एक एक ��त ��त�ल�प संल�न छ, छैन,  

(ठ) दरखा�तमा उ�मेदवारले द�तखत तथा �या�चे सह�छाप गरेको छ, छैन,  

(ड) �यावसा�यक प�रष� मा दता� हनु ु पन� पदको उ�मेदवारको हकमा स�बि�धत �यावसा�यक 

प�रष� मा दता� भएको वा दता� नवीकरण ग�रएको छ, छैन,  

(ण) समावेशीतफ� को दरखा�त बझुाउने उ�मेदवारले तो�कएबमोिजमको �माण पेश गरेको छ,  

छैन। 

 (२) आ�त�रक ��तयो�गता�मक पर��ा र काय��मताको मू�या�नबाट हनुे बढुवाको ला�ग �कािशत 

�व�ापनअनसुार पन� आएका दरखा�त फारामह�उपर देहायबमोिजम समेत छान�बन गनु� पन� छ :- 

(क) �व�ापन भएको पदसँग स�बि�धत सेवा, समूह तथा उपसमूहको एक �ेणी/तह म�ुनको पदमा 

तो�कएबमोिजम सेवा अव�ध पूरा गरेको छ, छैन र सोको �माण पेश गरेको छ, छैन,  

(ख) दरखा�त फाराममा �न�द�� ग�रएको �थानमा स�बि�धत काया�लय �मखु/�वभागीय �मखुबाट 

र�तपूव�क �मािणत भएको छ, छैन,  

(३) दरखा�त छान�बन गदा� पेश गरेको �माणप� वा �ववरण स�ब�धमा ���वधा भएमा �य�तो दरखा�त 

स�ब�धमा ���वधा परेको �ववरण खलुाई ���वधा परेको �वषयसँग स�बि�धत पदपू�त� स�म�तसम� पेश गनु� पन� छ। 

(४) उप�नयम (३) बमोिजम पेश भएको �वषयका स�ब�धमा आव�यकतानसुार �वशेष� वा द�को राय �लई 

पदपू�त� स�म�तले आव�यक �नण�य गन� स�ने छ। 

१७ग. दरखा�त �वीकृत गन� : (१) दरखा�त छान�बन गदा� र�त पगेुको र सूचनामा उि�लिखत अ�य शत�ह� पूरा 

भएको देिखएमा पदपू�त� स�म�तले तोकेको ��त�ानको अ�धकृतले �य�तो दरखा�तलाई �वीकृत गनु� पन� छ।  

(२) खलुा तथा आ�त�रक ��तयो�गता�मक पर��ाको हकमा दरखा�त �वीकृत भएप�छ उ�मेदवारलाई रोल 

न�बर कायम गर� पर��ाको �वेशप� �दन ुपन� छ। 

(३) उ�मेदवारलाई �दइने पर��ा �वेशप�मा �वीकृत गन� कम�चार�को नाम, थर, पद खलुाई काया�लयको 

छापसमेत लगाउन ुपन� छ। उ�मेदवारको फोटोमा उ�मेदवार र �वीकृत गन� कम�चार�ले समेत द�तखत गनु� पन� छ। 

(४) उ�मेदवारले पेश गरेका दरखा�तह�उपर छान�बन गदा� �व�ापन/सूचनामा उि�लिखत �ावधानह� पूरा 

भएको नदेिखएमा �य�तो दरखा�त अ�वीकृत गनु� पन� छ। यसर� अ�वीकृत भएको जानकार� उ�मेदवारलाई �दन ुपन� 

छ। 

(५) एकपटक �वीकृत गर� �वेशप� जार� भएको दरखा�तमा प�छ कुनै कै�फयत देिखएमा �य�तो दरखा�त 

 प�हलो संशोधन�ारा थप। 



11 

 

अ�वीकृत गर� �वेशप� र� गन� स�कने छ। 

१७घ. �वीकृत नामावल� तयार गनु� पन� : (१) �नयम १७ग. बमोिजम �वीकृत भएका दरखा�त फारामह� �यवि�थत 

गर� रा�कुा साथै �मस��या, उ�मेदवारको नाम थर, आमा/बाबकुो नाम, बाजेको नाम, दता� �म�त, द�तरु बझुाएको र�सद 

न�बर, दरखा�त भरेको समूह आ�द खलुाई लोक सेवा आयोगले �नधा�रण गरेको ढाँचामा �वीकृत नामावल� तयार गनु� पन� 

छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम तयार भएको �वीकृत नामावल� ��येक �व�ापनको ला�ग दरखा�त फाराम �दने 

�याद समा� भएप�छ सूचना पाट� तथा वेवसाइटमा समेत �काशन गर� खलुा तथा आ�त�रक ��तयो�गतातफ� को 

�व�ापनको �मािणत �वीकृत नामावल� �व�तुीय ��तस�हत �लिखत पर��ा स�ालन गन� आयोगको स�बि�धत काया�लयमा 

समेत पठाउन ुपन� छ। 

(३) बढुवातफ� को दरखा�त फाराम �वीकृत नामावल� तयार गर� पदपू�त� स�म�तको सिचवालयमा रा� ुपन� छ। 

(४) यस �नयमको �योजनका ला�ग उमेरको गणना गदा� जनु पदको �न�म� दरखा�त �दने हो सो पदको 

दरखा�त �दने अि�तम �म�तमा प�ुने उमेरको आधारमा गणना ग�रने छ। 

 

१८. पदपू�त� स�म�तको बैठक : (१) पदपू�त� स�म�तको बैठक सो स�म�तको अ�य�ले तोकेको �म�त, समय र �थानमा 

ब�ने छ। 

(२) पदपू�त� स�म�तको बैठकमा सो स�म�तको क�तीमा तीन जना सद�य उपि�थत भएमा गणपूरक स��या 

पगेुको मा�नने छ। 

(३) पदपू�त� स�म�तले आ�नो बैठकमा आव�यकतानसुार कुनै �वशेष�लाई आम��ण गन� स�ने छ। 

(४) पदपू�त� स�म�तको सिचवालयको काम ��त�ानको मानव संशाधन महाशाखाले गन� छ। 

(५) पदपू�त� स�म�तको बैठकस�ब�धी अ�य काय��व�ध पदपू�त� स�म�त आफ� ले �नधा�रण गरेबमोिजम हनु ेछ। 

१९. पा��म : (१) पदपू�त� स�म�तले सेवाको पदले गन� कामको �कृ�त र काय��विश�तालाई �वचार गर� �लिखत तथा 

�योगा�मक पर��ाको पा��म  आयोगसँग सम�वय गर� तयार गन� छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको पा��म तयार गन� पदपू�त� स�म�तले �वशेष�ह�समेत समावेश भएको एक 

�वशेष� उपस�म�त गठन गन� स�ने छ। 

(३) उप�नयम (२) बमो�मजको उपस�म�तले तयार पारेको पा��म पदपू�त� स�म�तले �वीकृत गरेप�छ लागू 

हनुे छ। 

(४) उप�नयम (३) बमोिजमको पा��मलाई सामा�यतया तीन वष�मा पनुरावलोकन गनु� पन� छ।  

२०. ��तयो�गताको �क�सम र छनोट  : (१) ��तयो�गता�मक पर��ा�ारा ��त�ानको �र� पदपू�त�का ला�ग �लिखत  

 प�हलो संशोधन�ारा थप।   

 प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 
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पर��ास�हत देहायको त�रका अपनाउन स�कने छः- 

(क)  �योगा�मक पर��ा (�योगा�मक पर��ा हनुे भनी उ�लेख भएका पदह�को ला�ग मा�) 

(ख)  अ�तवा�ता�, र  

(ग)  पदपू�त� स�म�तले तोकेका अ�य त�रका ।  

(२) खलुा तथा आ�त�रक ��तयो�गताको �लिखत पर��ा आयोगबाट स�ालन ग�रने छ।  

(३) �योगा�मक पर��ा �लनपुन� पदमा अ�तवा�ता� �लनअुिघ �योगा�मक पर��ा �लइन ेछ। 

(४) �लिखत वा �योगा�मक पर��ा उि�ण� गर� �ा� गरेको �ा�ा� तथा ��ततुीकरण हनुेमा सो र अ�तवा�ता�मा 

�ा� गरेको �ा�ा�समेतको आधारमा यो�यता�म �कािशत गनपुन� छ। 

(५) ��त�ानमा काय�रत कम�चार�ह� �लिखत पर��ामा समान तहबाट समान तहको पदमा उ�मेदवार हनु 

पाइने छैन। 

(६) तह�वह�न पदह� करारमा �लँदा ��त�पधा� गराएर मा� करारमा �लन ुपन� छ। 

२१. :…………. 

२२.  आव�यक �यूनतम यो�यता : (१) ��त�ानको पदमा �नय�ु हनु अनसूुची–५ मा तो�कएबमोिजमको यो�यता 

पगेुको हनु ुपन� छ। 

(२) अ�धकृत ��तीय �ेणी खलुा ��तयो�गता�ारा पू�त� हनुे पदमा उ�मेदवार हनु स�बि�धत �वषयमा �नातको�र 

उपा�ध हा�सल गरेको र नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको �वा�म�व भएको संग�ठत सं�था वा नेपाल सरकारले 

मा�यता �दएको सं�था र ��त�ान तथा अ�तरा��य सं�था वा �च�लत कानूनबमोिजम �थापना भएको सं�थामा 

अ�धकृत�तरको पदमा क�तीमा पाँच वष� काम गरेको हनु ुपन� छ। 

तर ��तह�ा चा�लस घ�टाभ�दा कम समय काम गरेको अनभुव (आंिशक �पमा काम गरेको) लाई 

सो �योजनको ला�ग गणना ग�रने छैन। 

२३. द�को सहयोग �लन स�ने : पदपू�त� स�म�तले �योगा�मक पर��ा �लँदा स�बि�धत �वषयका द� �यि�को सहयोग 

�लन र स�बि�धत उ�मेदवारलाई �य�तो पर��ाको �न�म� साधन उपल�ध भएको अ�य कुनै काया�लय वा सं�थामा 

पठाउन स�ने छ। 

२४. न�तजा �काशन : (१) �लिखत पर��ाको न�तजा आयोगबाट �कािशत हनु ेछ। आयोगबाट �कािशत न�तजा �ा� 

भएको सात �दन�भ� �योगा�मक वा ��ततुीकरण हनुेमा सोसमेत समावेश गर� न�तजा �काशन भएको प�� �दनप�छ र 

एक म�हना�भ� पन� गर� पदपू�त� स�म�तले न�तजास�हतको अ�तवा�ता� काय��म �काशन गन� छ। 

(२) �लिखत पर��ाबाट अ�तवाता�को ला�ग उ�मेदवारको छनोट गदा� उपल�ध भएस�म �र� पद स��या १ 

भए ३, २ देिख ४ स�म भए दो�बर र ५ वा सोभ�दा मा�थ ज�तसकैु पदस��या भए प�न डेढ� स��यामा उ�मेदवारको 

नाम यो�यता �मानसुार समावेश गनु� पन� छ। स��या �नधा�रण गदा� अपूणा��लाई पूरा एक मा�ु पन� छ। 

(३) उप�नयम (२) बमोिजमको स��या �नधा�रण गदा� खलुा ��तयो�गताका ला�ग खलुा तथा समावेशी 

समूहमा एउटै उ�मेदवारको नाम दोह�रन गएको अव�थामा दोहोरो परेज�तको स��या थप गर� समावेशीतफ� को 

अ�तवा�ता�का 

 प�हलो संशोधन�ारा खारेज । 

 प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत। 
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ला�ग नामावल� �कािशत गनु� पन� छ। यसर� छनोट गदा� अि�तम उ�मेदवारले �ा� गरेको कूल �ा�ा� बराबर 

अ� �ा� गन� एकभ�दा बढ� उ�मेदवार भएमा �य�तो बराबर अ� �ा� गन� सबै उ�मेदवारलाई समावेश गनु� पन� छ। 

(४) उप�नयम (२) बमोिजम अ�तवा�ता�का ला�ग उ�मेदवार छनोट गदा� उ�मेदवारले �लिखत पर��ाको ��येक 

प�मा क�तीमा चा�लस ��तशत अ� �ा� गरेको हनु ुपन� छ। 

(५) उप�नयम (२) बमोिजम अ�तवा�ता�का ला�ग उ�मेदवार छनोट गदा� अि�तम उ�मेदवारको �लिखत पर��ाको 

कूल �ा�ा� बराबर भएमा �य�ता बराबर �ा�ा� हनुे अ�य सबै उ�मेदवारलाई प�न अ�तवा�ता�को ला�ग छनोट गनु� पन� 

छ। 

 (६) �लिखत पर��ाको न�तजा �काशन गदा� कुनै समावेशी समूहका ला�ग �नधा�रण ग�रएका पद पू�त� नहनु े

भएमा �य�तो पद अक� वष� हनुे �व�ापनमा समावेश गनु� पन� छ र �यसर� �व�ापन गदा� प�न उपय�ु उ�मेदवार 

उपल�ध हनु नसकेमा उ� पद अक� वष� खलुा ��तयो�गता�ारा हनुे पदमा समावेश गनु� पन� छ। 

(७) खलुा र आ�त�रक ��तयो�गताको �लिखत पर��ाको न�तजा �कािशत भएप�छ सो न�तजामा िच� नबझुी 

पनुय�ग गराउन चाहने पर��ाथ�ले ��त�ानले न�तजास�हतको अ�तवा�ता� काय��म �कािशत गरेको �म�तले सात �दन�भ� 

आयोगले तोकेको द�तरुस�हत ��त�ानमाफ� त आयोगमा �नवेदन �दन ुपन� छ।  

२५. �योगा�मक पर��ा र अ�तवा�ता�स�ब�धी �यव�था : (१) �लिखत पर��ा हनुेमा �लिखत पर��ाबाट छनोट भएका 

उ�मेदवारलाई मा� अ�तवा�ता�मा समावेश गराइन ेछ। �लिखत पर��ा तथा �योगा�मक पर��ा वा ��ततुीकरणसमेत 

हनुेमा �लिखत पर��ाबाट छनोट हनुे उ�मेदवारलाई मा� �योगा�मक पर��ामा वा ��ततुीकरण पर��ामा समावेश 

गराइने छ।  

(२) �योगा�मक पर��ामा अनपुि�थत हनुे वा उ�ीण� नभएका उ�मेदवारलाई अ�तवा�ता�मा समावेश गराइन े

छैन। 

(३) पू�त� हनुे पदसँग ��य� स�बि�धत एकजना �व� र पदपू�त� स�म�तका बाँक� सद�य रहने गर� अ�तवा�ता� 

स�म�त गठन हनु ेछ। पू�त� हनुे पदभ�दा त�लो तहको �यि� अ�तवा�ता� स�म�तमा रहने छैन। 

(४) अ�तवा�ता� �योजनको ला�ग आयोगले आव�यकतानसुार छु�ै ��त�न�ध खटाउन स�ने छ।  

(५) उप�नयम (३) बमोिजम �व� मनोनयन गदा� पदपू�त� स�म�तको अ�य�ले अ�तवा�ता�को बढ�मा एक �दनअिघ 

मा� गो�य �पमा मनोनयन गनु� पन� छ। 

(६) अ�तवा�ता�को अ�भार �लिखत पर��ाको पूणा�� एक सय भएमा बीस अ� र थप ��येक सय पूणा��को ला�ग 

थप दश अ� कायम गनु� पन� छ।  

(७) अ�तवा�ता�मा भाग �लने कुनै उ�मेदवारसँग अ�तवा�ता� स�म�तको अ�य� वा सद�यको नाता पन� भएमा 

अ�तवा�ता� स�म�तमा संल�न हनुे �य�ता अ�य� वा सद�यले उ� �व�ापनको अ�तवा�ता�मा ब�न हुँदैन। सो नाता�भ� 

परेको कुरा न�तजा �काशन हनुभु�दा अिघ �मािणत भएमा सो अ�तवा�ता�कता�ले �दान गरेको अ� गणना ग�रने छैन।  

(८) अ�तवा�ता�मा पूणा��को स�र� ��तशतभ�दा बढ� वा चा�लस ��तशतभ�दा घट� अ� �दन ुपरेमा सोको कारण 

खलुाउन ु पन� छ। यसर� कारण नखलुाई अ�धकतमभ�दा बढ� वा �यूनतमभ�दा घट� अ� �दएकोमा बढ�मा स�र� 

��तशत र घट�मा चा�लस ��तशत अ� �दएको मानी गणना ग�रने छ।  

(९) अ�तवा�ता� स�म�तको कुनै सद�यले कारण खलुाई कुनै उ�मेदवारलाई उप�नयम (८) बमोिजम स�र�  

 प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत। 

 



14 

 

��तशतभ�दा बढ� वा चा�लस ��तशतभ�दा कम अ� �दान गरेको अव�थामा प�न अ�तवा�ता� स�म�तका पचास 

��तशतभ�दा बढ� सद�यले �यसर� कारण खलुाई अ� �दान गरेको अव�थामा मा� मा�य हनु ेछ। अ�यथा बढ�मा 

स�र� ��तशत र घट�मा चा�लस ��तशत नै अ� मानी गणना ग�रने छ।  

(१०) अ�तवा�ता�का ला�ग �योग हनुे फाराम अनसूुची–५ख. बमोिजम हनु ेछ। 

२५क. अ�तवा�ता� �लँदा �यान �दनपुन� कुराह� : अ�तवा�ता� स�म�तका अ�य�, �व� र सद�यले अ�तवा�ता�का स�ब�धमा 

देहायको कुरामा �यान �दन ुपन� छ :-– 

(क) �� कसबाट स�ु गर� कसबाट अ��य गन�, उ�मेदवारको समय के क�त �लने र मू�या�न 

कसर� गन�बारे अ�तवा�ता� स�म�तको अ�य�बाट सबै सद�यमा ��ट गन�,  

(ख) अ�तवा�ता� �दने �यि�को उपय�ुता वा अनपुय�ुताबारे अ�तवा�ता�पूव�, अ�तवा�ता��म वा 

अ�तवा�ता�प�ात ्एक आपसमा चचा� नगन�,  

(ग) उ�मेदवार अ�तवा�ता� क�मा �वेश गरेप�छ �नजको भय, तनाव आ�दलाई सामा�य ि�थ�तमा 

�याउन अ�तवा�ता� स�म�तका अ�य�बाट िचनजानका साथसाथै सहज वातावरणका �वषयमा 

��ह� केि��त गन�,  

(घ) अ�तवा�ता� स�म�तका अ�य�ले उ�मेदवारलाई �ार�भमा �वेशा�मक �� सो�ने र �यसप�छ 

पालैपालो अ�य सद�यह�ले �वषय �वेश गन�,  

(ङ) अ�तवा�ता� �लइने पदको सबै उ�मेदवारह�लाई सो�धने ��को �तर समान गन�,  

(च) अ�तवा�ता� स�म�तका कुनै एक सद�यले �� सो�दा �यसको जवाफबारे अ�य सद�यले समेत 

�यान �दएर स�ु,े  

(छ) अ�तवा�ता� स�म�तका अ�य�ले अ�तवा�ता� काय��मको सम� मू�या�न गर� आव�यक भएमा 

���या स�ब�धमा सझुाव गन�,  

(ज) अ�तवा�ता�मा पूण�तः मौ�लक, व�तगुत �� गर� पूवा��हर�हत तवरले मू�या�न गन�,  

(झ) अ�तवा�ता� अव�धभर सबै संल�न सद�यह�को �यान अ�तवा�ता�मै केि��त गन�, अ�तवा�ता� 

अव�धभर अ�तवा�ता�कता�ले प��का वा प�ुतक प�ने ज�ता कुनै असा�द�भ�क काय� नगन�,  

(ञ) अ�तवा�ता�मा भए गरेका प�ह�बारे अ�तवा�ता�प�ात ्प�न चचा�, प�रचचा� नगन�, र 

(ट) अ�तवा�ता� स�म�तका अ�य�ले अ�तवा�ता� स�म�तका अ�य सद�यह�को सहम�तमा 

उ�मेदवारलाई ध�यवाद �दई अ�तवा�ता� स�कएको स�ेत गन� ।  

२५ख.  अ��म वा छुट अ�तवा�ता� �लन स�कने : (१) �लिखत वा �योगा�मक पर��ाको �कािशत न�तजामा समावेश 

भएको कुनै उ�मेदवारले मना�सब कारण जनाई अ�तवा�ता�को ला�ग तो�कएको �म�तभ�दा अगा�ड नै अ�तवा�ता� �लइ�दन 

सोको कारण उ�लेख गर� �नवेदन �दएमा र �नवेदनको बेहोरा मना�सब देिखएमा पदपू�त� स�म�तले �य�तो �यि�को ला�ग 

अ��म अ�तवा�ता� �लने �यव�था गन� स�ने छ।   

(२) कुनै उ�मेदवारले देहायको अव�था पर� अ�तवा�ता�को ला�ग ��त�ानबाट �नधा�रण भएको �म�त र समयमा 

उपि�थत हनु नसकेमा सोको �माणस�हत अ�तवा�ता�का ला�ग तो�कएको �म�तले �क�रया ब�न ुपरेको हकमा प�� �दन र 

 प�हलो संशोधन�ारा थप। 
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अ�य अव�थाको हकमा सात �दन�भ� �नवेदन �दएमा पदपू�त� स�म�तले �नवेदनको बेहोरा मना�सब देखेमा छुट अ�तवा�ता� 

�लने �यव�था गन� स�ने छ :- 

(क)  काबबुा�हरको प�रि�थ�त परेमा,  

(ख) ��त�ान वा सरकार� कामको कारणबाट उपि�थत हनु नसकेमा,  

(ग)  �क�रया ब�न ुपरेमा,  

(घ)  स�ुकेर� भएमा,  

(ङ)  अ�तवा�ता�मा उपि�थत हनु नस�ने गर� आकि�मक �बरामी भएमा।  

(३) उप�नयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �योगा�मक पर��ा वा अ�तवा�ता�पूव�का अ�य 

पर��ामा अनपुि�थत रहेको उ�मेदवारलाई अ�तवा�ता�मा समावेश गराइने छैन। 

(४) अ��म तथा छुट अ�तवा�ता�मा समावेश हनुे उ�मेदवारले ��त�ानले �नधा�रण गरेबमोिजमको द�तरु बझुाउन ु

पन� छ।  

(५) अ�तवा�ता� हनुे �दन ��त�ानले खटाएको कम�चार�ले उ�मेदवारबाट पेश भएको �मािणत कागजातको स�ल 

��तसँग �भडाउने र �वेशप� जाँच गर� हािजरसमेत गराउन ुपन� छ। 

(६) ��त�ानको सेवामा �वेश पाउने उ�े�यले शैि�क यो�यता, उमेर, नाग�रकता, अनभुव आ�द ढाँटेको पाइएमा 

�य�तो उ�मेदवारलाई अ�तवा�ता�मा समावेश गराइने छैन र �नजको दरखा�त र� ग�रने छ। 

२६. यो�यता�म तथा �सफा�रस : (१) पर��ाको स�पूण� ���या समा� भएको सात �दन�भ� र कुनै उ�मेदवार 

अ�तवा�ता�मा अनपुि�थत भएमा पर��ाको स�पूण� ���या समा� भएको प�� �दनप�छ सात �दन�भ� देहायमा उि�लिखत 

अ� जोडी पदपू�त� स�म�तले अि�तम न�तजा �काशनका ला�ग यो�यता�म सूची तयार गनु� पन� छ :- 

(क) �लिखत पर��ाको कूल �ा�ा�,  

(ख) �योगा�मक तथा सोबाहेक अ�य पर��ा हनुेमा �य�ता पर��ामा �ा� गरेको अ�, र 

(ग) अ�तवा�ता�को औषत अ� ।  

(२) यो�यता�म सूची तयार गन�को ला�ग उ�मेदवारले �ा� गरेको अ� ता�लकाको �सलब�द� खाम खो�दा 

सोको मचु�ुका गर� �म�त र समयसमेत उ�लेख गर� पदपू�त� स�म�तका सद�यह�को रोहवरमा मा� खो�न ुपन� छ।  

(३) उप�नयम (१) बमोिजम यो�यता�मको सूची तयार गदा� उ�मेदवारह�को कूल �ा�ा� बराबर भएमा 

देहायका आधारमा यो�यता�म कायम गनु� पन� छ :- 

(क) �लिखत पर��ा हनुेमा �लिखत पर��ाको �ा�ा�का आधारमा,  

(ख) �लिखत पर��ा र �योगा�मक पर��ा हनुेमा ख�ड (क) बमोिजम यो�यता�म नछु��एमा 

�योगा�मक पर��ाको �ा�ा�का आधारमा, 

(ग) ख�ड (ख) बमोिजम प�न उ�मेदवारको यो�यता�म नछु��एमा अ�तवा�ता�को �ा�ा�का 

आधारमा,  

(घ) ख�ड (ग) बमोिजम प�न उ�मेदवारको यो�यता�म नछु��एमा स�बि�धत पदको सेवा 

�वेशको ला�ग तो�कएको �यूनतम शैि�क यो�यताको �ा�ा�को ��तशतको आधारमा,  

 प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत। 
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 (ङ) ख�ड (घ) बमोिजम प�न उ�मेदवारह�को यो�यता�म नछु��एमा �व�ापन ग�रएको पदभ�दा 

एक तहम�ुनको पदमा बहाल रहेको बेहोरा दरखा�त फाराममा उ�लेख गरेको भए �य�तो 

पदको जे�ताका आधारमा,  

 (च) ख�ड (ङ) बमोिजम प�न उ�मेदवारह�को यो�यता�म नछु��एमा उमेरको �ये�ताका 

आधारमा ।  

(४) यो�यता�मको सूची �काशन गदा� प�हलो �व�ापन र �व�ापन�भ�को समावेशी समूहको �मानसुार 

यो�यता�म सूची प�हले �काशन गनु� पन� छ।  

तर, प�हले �कािशत �व�ापन वा �व�ापन�भ�को समावेशी समूहको �मानसुारको अ� पूरा भइसकेको रहेन छ 

भने �मशः सो �मप�छको अ� पगेुका �व�ापनह� वा �व�ापन�भ�को समावेशी समूहको �मानसुारको यो�यता�म 

सूची �काशन गन� बाधा पन� छैन।  

(५) उप�नयम (४) को ��तब�धा�मक वा�ांशमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै उ�मेदवार समान 

तहका एकभ�दा बढ� �व�ापनमा �लिखत पर��ाबाट उ�ीण� भएकोमा प�छ�लो �ममा रहेको �व�ापनको अ� पूरा भए 

ताप�न प�हले अ�तवा�ता� स�प� भएको �व�ापनको यो�यता�म �कािशत नभएस�म �य�तो �व�ापनको यो�यता�म 

�काशन ग�रने छैन।  

(६) उप�नयम (४) बमोिजम यो�यता�मको सूची �काशन गदा� एउटै पर��ाको मा�यमबाट �सफा�रस हनु े

खलुा तथा समावेशी समूहका उ�मेदवारले �ा� गरेको कूल अ�को आधारमा एकम�ु यो�यता�म सूचीसमेत तयार गर� 

�काशन गनु� पन� छ। 

(७) अि�तम न�तजा �काशन गदा� समान�तरको एकभ�दा बढ� पदको पर��ामा उ�ीण� हनुे उ�मेदवारलाई 

दोहोरो नपन� गर� प�हले न�तजा �काशन हनुे एक पदमा मा� समावेश ग�रने छ। 

(८) पदपू�त� स�म�तले यो�यता�म अनसुार सफल उ�मेदवारह�को नाम �नयिु�का ला�ग �सफा�रस गन� छ। 

२६क. �ती�ा सूची : �नयिु�का ला�ग यो�यता�म �काशन गदा� �र� पदको अनपुातमा यथास�भव पि�चस ��तशत 

वा क�तीमा दईु जनास�म उ�मेदवारको नाम यो�यता�मानसुार बैकि�पक उ�मेदवारको �पमा �ती�ा सूचीमा समावेश 

गर� �काशन गनु� पन� छ। य�तो सूचीको �याद सूचना �कािशत भएको �म�तले एक वष�स�म मा� रहने छ। 

तर पदपू�त� स�म�तले आव�यक ठानेमा अ�तवा�ता�मा सि�म�लत भएका थप केह� वा सबै उ�मेदवारलाई 

�ती�ा सूचीमा रा� बाधा पन� छैन। 

२६ख. गो�य रहनेः ��त�ानको पदपू�त�का ला�ग �लइएको पर��ासँग स�बि�धत सबै अ�भलेख गो�य रहने छ। 

२७. �नयिु� र �नयिु� �दने अ�धकार�: (१) ��त�ानको अ�धकृत�तरको कम�चार�लाई काय�कार� �नद�शकले र 

सहायक�तरको भए मानव संशाधन महाशाखा �मखुले �नयिु� �दने छ। 

(२) ��त�ानको सेवाको �र� पदमा खलुा वा आ�त�रक ��तयो�गता�ारा �नयिु�का ला�ग �सफा�रस भएको 

�यि�लाई �सफा�रस भएको �म�तले प�� �दन�भ� �नयिु� �दने अ�धकार�ले �नयिु�प� �दइस�न ुपन� छ।  

(३) �नयिु�का ला�ग �सफा�रसको सूचना �कािशत भएको �म�तले प��तस �दनस�म प�न उ�मेदवारले �नयिु� प� 

�लन नआएमा वा �नयिु� प� �लई प�� �दन�भ� काया�लयमा कुनै स�पक�  नराखी हािजर नभएमा �नयिु�प� �लन  

  प�हलो संशोधन�ारा थप। 

    प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत। 
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आउन ु वा हािजर हनु जान ु भनी प�� �दनको �याद �दई कुनै रा��य�तरको प��कामा र ��त�ानको वेभ साइट र 

सूचनापाट�मा सूचना �काशन गनु� पन� छ। 

(४) उप�नयम (३) बमोिजम जार� भएको सूचनाको �याद�भ� �नयिु� �लन नआएमा वा हािजर हनु नगएमा 

�य�ता उ�मेदवारको नाम यो�यता�म सूचीबाट हटाई �नजको स�ा �नयम २६क. बमोिजमको ��त�ासूचीमा रहेका 

वैकि�पक उ�मेवारबाट यो�यता�मको �ाथ�मकताको आधारमा �नयिु� �दन ुपन� छ।  

(५) �नयिु�का ला�ग �सफा�रस ग�रएका उ�मेदवारले �नयिु� न�लएको वा �नयिु� �लई राजीनामा �दएको वा 

अ�य कुनै कारणले एक वष��भ� �य�तो पद �र� हनु आएमा �यसर� �र� भएको पदमा बैकि�पक उ�मेदवारको सूचीमा 

रहेका उ�मेदवारबाट यो�यता�मको �ाथ�मकताका आधारमा �नयिु� �दन ुपन� छ। 

२७क. करारमा �नयिु� : (१) सामा�यतया ��त�ानमा कुनै प�न पदमा करारमा �नयिु� ग�रने छैन। तर ��त�ानमा 

कुनै �नि�त काय��म काया��वयन वा उ�पादन काय�को ला�ग दरब�द� नभएको वा आव�यक यो�यता पगेुको �यि� 

नभएको अव�थामा वा ��त�ानमा �र� रहेको दरब�द�म�येबाट खलुा ��तयो�गतातफ�  छु�ाइएको पदमा �थायी पदपू�त� 

���या अिघ ब�ढसकेको भए �थायी पू�त� नभएस�मका ला�ग ��त�ानलाई त�काल कम�चार�को आव�यकता परेमा एक 

पटकमा एकवष�मा नबढाई स�म�तको �वीकृ�त �लई काय�कार� �नद�शकले करार सेवामा �नयिु� गन� स�ने छ। 

(२) सहयोगी काय� गन� सवार� चालक, काया�लय सहयोगी, बग�चे, माल� ज�ता पदह�मा काय�कार� �नद�शकले 

करारमा �नयिु� गन� वा सेवा करारमा �लन स�ने छ।  

(३) उप�नयम (१) र (२) बमोिजम करारमा �नयिु� गदा� ��त�पधा� गराएर मा� �नयिु� ग�रने छ। करारमा 

पदपू�त� गदा� अपनाउन ुपन� काय��व�ध पदपू�त� स�म�तले �नधा�रण गरेबमोिजम हनु ेछ। 

  (४)  करारमा �नय�ु �यि�को पा�र��मक, स�ुवधा तथा सेवाका शत�ह� करारमा उ�लेख भएबमोिजम हनुे छ। 

(५) ��त�ानले करारमा कम�चार� �नयिु� गन�का ला�ग पदको काय� �ववरण, �नयिु� ���या, उ�मेदवारको 

यो�यता तथा मापद�ड स�ब�धी �यव�था �प� गर� साव�ज�नक गनु� पन� छ। 

(६) उप�नयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न नै�तक पतन देिखने फौजदार� अ�भयोगमा 

अदालतबाट दोषी ठह�रएको वा ��ाचारस�ब�धी अ�भयोगमा भ�व�यमा कुनैप�न साव�ज�नक पदको ला�ग अयो�य ठह�रने 

गर� बरखा�त ग�रएको �यि�लाई करारमा �नयिु� गन� स�कने छैन। 

प�र�छेद –४ 

बढुवास�ब�धी �यव�था 

२८. बढुवा : सेवाको कुनै पदमा बढुवा गदा� पदपू�त� स�म�तको �सफा�रसमा ग�रने छ। 

२९. बढुवाको ला�ग स�भा�य उ�मेदवार हनुलाई चा�हने �यूनतम सेवा अव�ध र शैि�क यो�यता : सेवाको पदमा 

बढुवाको ला�ग स�भा�य उ�मेदवार हनु देहायबमोिजमको सेवा अव�ध र �यूनतम शैि�क यो�यता पगेुको हनु ुपन� छ :– 

(क)  �र� पदभ�दा एक �ेणीम�ुनको स�बि�धत समूह वा उपसमूह अ�तग�त अ�धकृत�तरको हकमा 

पाँच वष� र सहायक�तरका हकमा तीन वष�को सेवा अव�ध पगेुको,, 

 तर, म�हला, आ�दवासी÷जनजा�त, मधेसी, द�लत, अपा� र �पछ�डएको �े�मा �थायी बसोबास 

भएका कम�चार�ह�को उि�लिखत सेवा अव�धमा एक वष� कम सेवा अव�ध भए प�न बढुवाको 

 प�हलो संशोधन�ारा थप। 
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 ला�ग स�भा�य उ�मेदवार हनु ेछन।् 

(ख) बढुवाको ला�ग हनुे पदको �ेणीभ�दा एक �ेणीम�ुनको पदको ला�ग आव�यक पन� �यूनतम 

शैि�क यो�यता भएको । 

३०. बढुवाको ला�ग स�भा�य उ�मेदवार हनु नपाउने : �नयम २९ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न देहायको 

अव�थामा देहायको अव�धभर कुनै कम�चार� बढुवाको ला�ग स�भा�य उ�मेदवार हनु स�ने छैनः– 

(क) �नल�बन भएकोमा �नल�बन भएको अव�धभर, 

(ख) बढुवा रो�ा भएकोमा �यसर� रो�ा भएको अव�धभर, 

(ग) तलब वृ�� रो�ा भएकोमा �यसर� रो�ा भएको अव�धभर, 

तर, यो �नयमावल� �ार�भ हुँदाका बखत ��त�ानमा �नयिु� भइसकेका कम�चार�ले यो �नयमावल� �ार�भ  

भएका �म�तले एक वष��भ� समूह प�रवत�न गन� चाहेमा �नजह�को हकमा यो �यव�था लागू हनुे छैन । 

(ङ) न�सहत पाएकोमा सो पाएको �म�तले एक वष�स�म , 

(च) कुनै फौजदार� अ�भयोगमा थनुामा रहेको भए सो अव�धभर । 

३१. उ�मेदवारको सूची : (१) ��त�ानले बढुवा �योजनका ला�ग हालको पदमा बहाल भएको �म�तबाट जे�ता गणना 

गर� उ�मेदवारको सूची तयार गन� छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको सूची तयार गदा� असाधारण �बदामा बसेको अव�ध �य�तो कम�चार�को हकमा 

गणना ग�रने छैन।  

३२. बढुवाको ला�ग सूचना �काशन : (१) �नयम १२ बमोिजम पदस��या �नधा�रण भएप�छ पदपू�त� स�म�तले 

काय��मताको आधारमा बढुवा�ारा पू�त� हनुे पदको �ववरण उ�लेख गर� �य�तो पदमा बढुवाको ला�ग दरखा�त �दन 

प�� �दनको अव�ध �दई रा��य�तरको कुनै समाचारप�मा सूचना �काशन गनु� पन� छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम सूचना �काशन गदा� पदपू�त� स�म�तमा �ावण मसा�तस�ममा �ववरण �ा� भएको 

पदको ला�ग प�छ�लो आषाढ मसा�त�भ� स�भा�य उ�मेदवार हनु सेवा अव�ध पगेुका कम�चार�बाट दरखा�त आ�ान गनु� 

पन� छ। 

(३) उप�नयम (१) बमोिजमको अव�ध�भ� बढुवाको फाराम नभन� कम�चार�लाई बढुवाको कारबाह�मा समावेश 

ग�रने छैन। 

(४) उप�नयम (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै कम�चार� अश� �बरामी भई वा अ�ययन, 

ता�लममा गएको कारणबाट बढुवाको दरखा�त फाराम पेश गन� नसकेको भए �य�तो कम�चार�लाई समेत बढुवा 

 प�हलो संशोधन�ारा थप। 
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कारबाह�मा समावेश गनु� पन� छ। 

(५) बढुवाको ला�ग भनु� पन� दरखा�त फाराम ��त�ानले �नधा�रण गरेबमोिजम हनु ेछ। 

३३. काय��मताको आधारमा हनुे बढुवाको आधार : (१) पदपू�त� स�म�तले काय��मताको आधारमा हनुे बढुवाको ला�ग 

�सफा�रस गदा� कम�चार�को काय�स�पादन मू�या�न, जे�ता, शैि�क यो�यता, ता�लम र अनसु�धाना�मक कृ�तबापत �ा� 

हनुे अ�म�ये सबैभ�दा बढ� अ� �ा� गन� कम�चार�लाई �सफा�रस गन� छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमका आधारबापत देहायबमोिजम बढ�मा एकसय अ� �दइनेछ :- 

आधार       अ� 

  (क) काय�स�पादन मू�या�नबापत     पचास 

  (ख) जे�ताबापत       पि�चस 

(ग)  शैि�क यो�यताबापत      प�� 

(ङ) ता�लम बापत       पाँच 

(च) अनसु�धाना�मक कृ�तबापत      पाँच  

३४. काय�स�पादन मू�या�न : (१) ��त�ानका कम�चार�को काय� स�पादनको मू�या�न फारामको ढाँचा अनसूुची–८ मा 

उ�लेख भएबमोिजम हनुे छ। 

(२) काय� स�पादन मू�या�न �योजनको ला�ग अ� गणना गदा� बढुवाको ला�ग स�भा�य उ�मेदवार हनु ज�त वष�को सेवा 

अव�ध आव�यक पन� हो प�छ�लो �य�त वष�को काय� स�पादन मू�या�न अ�को औषतबाट �हसाब ग�रने छ। एक 

आ�थ�क वष� पूरा भएको काय�स�पादन मू�या�नलाई मा� एक वष�को काय�स�पादन मू�या�न मा�नने छ। 

 (३) काय�स�पादनको मू�या�न गदा� सपु�रवे�कले �नयम ३४क. को अधीनमा रह� काय� तथा गणुह�को 

आधारमा काय��ग�तको मू�या�न गर� बढ�मा पि�चस अ�, पनुरावलोकनकता�ले बढ�मा प�� अ� र पनुरावलोकन स�म�तले 

सपु�रवे�क र पनुरावलोकनकता�को मू�या�नको प�ृपोषण, आधार र प�ु�ाइँसमेतका आधारमा बढ�मा दश अ� �दन 

स�ने छ। 

(४) काय�स�पादन मू�या�न गदा� एक तहमा�थको स�बि�धत �नकटतम अ�धकृत कम�चार�ले सपु�रवे�क र 

सपु�रवे�कभ�दा एक तहमा�थको स�बि�धत �नकटतम अ�धकृत कम�चार�ले पनुरावलोकनकता� भई काय�स�पादनको 

मू�या�न काय� गन� छ। सहायक�तरको कम�चार�को हकमा स�बि�धत �नकटतम अ�धकृतले सपु�रवे�क भई काय� गन� 

छ।  

तर नायव काय�कार� �नद�शक नै सपु�रवे�क भएको अव�थामा सपु�रवे�क र पनुरावलोकनकता� दवुैको 

है�सयतले मू�या�न गन� छ।   

(५) ��येक कम�चार�ले आ�थ�क वष� समा� भएप�छ �ावण ७ गते�भ� आफूले गत वष�भ�रमा स�पादन गरेको 

म�ुय म�ुय कामको �ववरणह� भर� दईु ��त काय� स�पादन मू�या�न फाराम भर� ��त�ानको काया�लयमा दता� गराई 

आ�नो सपु�रवे�कसम� पेश गनु� पन� छ। 

  प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत। 

 



20 

 

 (६) उप�नयम (५) बमोिजम दता� भई आफूसम� �ा� भएको काय�स�पादन मू�या�न फाराम सपु�रवे�कले 

�ावण मसा�त�भ� मू�या�न गर� पनुरावलोकनकता�सम� पेश गर� स�न ुपन� छ।  

(७) पनुरावलोकनकता�ले आफूसम� �ा� भएको काय�स�पादन मू�या�न फाराम प�� �दन�भ� मू�या�न गर� 

पनुरावलोकन स�म�तसम� पेश गनु� पन� छ। पनुरावलोकन स�म�तले आफूसम� �ा� हनु आएका काय� स�पादन 

मू�या�न फाराममा आि�न मसा�त�भ� मू�या�न गर� स�नपुन� छ। 

 (८) उप�नयम (७) बमोिजम काय� स�पादन मू�या�न फारामको मू�या�न स�प� भइसकेप�छ पनुरावलोकन 

स�म�तका सद�यह�ले �सलब�द� खामको ब�द ब�दमा द�तखत गर� �मािणत गर� एक ��त मानव संशाधन महाशाखा र 

एक ��त पदपू�त� स�म�तमा पठाउन ुपन� छ। 

(९) उप�नयम (८) बमोिजम पदपू�त� स�म�तमा �ा� भएको प�� �दन�भ� �ा� �सलब�द� खामह�लाई एकम�ु 

खामब�द� गर� पदपू�त� स�म�तका सद�यह�को समेत ब�द व�दमा द�तखत गर� गराई सरुि�तसाथ गो�य रा� ुपन� छ। 

(१०) समय�भ� कुनै कम�चार�को काय�स�पादन मू�या�न फाराम पेश हनु वा दािखल हनु नआएको कारणले 

पदपू�त� स�म�तले आ�नो काम कारबाह� रो�न बा�य हनुे छैन।  

(११) कुनै कम�चार�ले कुनै वष�को काय�स�पादन मू�या�न फाराम नभरेमा �यस आ�थ�क वष�को काय�स�पादन 

मू�या�नबापत �नजलाई सो आ�थ�क वष�को ला�ग कूल पूणा��को पचास ��तशत अ� �दइन ेछ।  

 (१२) यस �नयममा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कम�चार�ले समयाव�ध�भ� आ�नो काय�स�पादन 

मू�या�न फाराम दता� गर� सपु�रवे�कसम� पेश गरेको तर स�बि�धत मू�या�नकता�बाट समयाव�ध�भ� मू�या�न भएको 

रहेनछ भने नायव काय�कार� �नद�शक वा मानव संशाधन महाशाखा �मखुले उिचत र मना�सब कारण खलुाई बहालवाला 

मू�या�नकता�बाट मू�या�न गराउन स�न ेछ।  

(१३) कम�चार�को काय�स�पादन मू�या�न गन�को ला�ग पनुरावलोकन स�म�तको बैठक रा� े िज�मेवार� 

काय�कार� �नद�शक र मानव संशाधन महाशाखा �मखुको हनु ेछ।  

(१४) ��त�ानको कम�चार�को काय�स�पादन मू�या�न गन� सपु�रवे�क, पनुरावलोकनकता� र पनुरावलोकन 

स�म�त देहायबमोिजम हनुेछ :- 

(क) अ�धकृत�तरका कम�चार�को ला�ग— 

  (क) काय�कार� �नद�शक     अ�य�  

  (ख) स�बि�धत पनुरावलोकनकता�–    सद�य 

  (ग) स�बि�धत सपु�रवे�क–    सद�य 

(ख) सहायक�तरका कम�चार�को ला�ग :- 

  (क) मानव संशाधन महशाखा �मखु           अ�य� 

  (ख) स�बि�धत पनुरावलोकनकता�     सद�य 

  (ग) स�बि�धत सपु�रवे�क     सद�य  

(१५) यस �नयममा तो�कएको अव�ध�भ� काय�स�पादन मू�या�न फाराम नभन� कम�चार�ले काय�स�पादनबापत 

अ� पाउने छैन। 

(१६) समान तहको कम�चार� सपु�रवे�क, पनुरावलोकनकता� एवं पनुरावलोकन स�म�तको अ�य� वा सद�य 

हनुे छैन। मा�थ�लो पदमा कायम मकुायम मकुरर ग�रएको कम�चार�लाई समेत यस उप�नयमको �योजनको ला�ग 

समान तहको कम�चार� मा�नने छ। 
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(१७) काय� स�पादन मू�या�न फारामको अ� गो�य हनु ेछ।   

(१८) पनुरावलोकनकता� नै सपु�रवे�क भएको अव�थामा पनुरावलोकन स�म�तमा दईुजना सद�य मा� रहने 

छ। 

(१९) काय� स�पादन मू�या�न फाराम भदा� पूण� �ववरण नभन�, अ� र अ�रमा कूल �ा�ा� उ�लेख नगन�, 

तो�कएको ठाउँमा मू�या�न अ� उ�लेख नगन�, ह�ता�र नगन�, �टपे�स �योग गन� एवं अनाव�यक केरमेट गर� 

अ�व�सनीय एवं लापरबाह� पूण� ढ�बाट काय� स�पादन मू�या�न फाराम भन� वा मू�या�न गन� स�बि�धत कम�चार�, 

सपु�रवे�क, पनुरावलोकनकता�लाई पनुरावलोकन स�म�तले �य�तो स�बि�धत कम�चार�लाई �वभागीय कारबाह� गर� �नजले 

पाएको कूल अ�मा एक अ� क�ा गन� छ। पनुरावलोकन स�म�तका पदा�धकार�ले गरेको भए �नजह�लाई �मखु 

काय�कार� अ�धकृतले एक अ� क�ा गन� र �वभागीय कारबाह� ग�रने छ। �मखु काय�कार� अ�धकृतबाट नै �य�तो काय� 

भएको भए स�म�तले �नजलाई आव�यक कारबाह� गन� छ। 

(२०) �शासन हेन� �वभागीय �मखुले काय� स�पादन मू�या�न समा� भएको �म�तले प�� �दन�भ� ��त�ानमा 

�ा� हनु आएका र �ा� हनु नआएका काय� स�पादन फारामह� य�कन गर� रा� े�यव�था �मलाउन ुपन� छ। 

(२१) ��त�ानले अ�ययन वा ता�लममा पठाएको अव�धको वा �नल�बन भएको अव�धको काय� स�पादन 

मू�या�नबापत �य�तो अ�ययन वा ता�लममा जानभु�दा वा �नल�बनमा पनु�भ�दा त�काल अिघको वष�मा ज�त अ� पाएको 

छ सोह� अनपुातमा नै अ� गणना ग�रने छ। अ�ययन वा ता�लममा गएको वा �नल�बनमा रहेको अव�धको काय� 

स�पादन मू�या�न फाराम भनु�पन� छैन।  

(२२) असाधारण �बदा बसेको अव�ध स�भा�य उ�मेदवार�को ला�ग गणना ग�रने छैन र �य�तो �बदाको 

अव�धको काय� स�पादन मू�या�नबापत कुनै अ� �दइने छैन। एक आ�थ�क वष�मा छ म�हनाभ�दा बढ� असाधारण वा 

बेतलबी �बदामा बसेको कम�चार�को �नजको सो आ�थ�क वष�को काय�स�पादन मू�या�न भन� पाइन ेछैन। छ म�हना वा 

सोभ�दा कम अव�ध असाधारण �बदा वा बेतलबी �बदामा बसेको भए सो अव�धको दामासाह�ले अ� गणना ग�रने छ। 

(२३) वा�ष�क �पमा ग�रने काय� स�पादन मू�या�नबापत प�चान�बे ��तशतभ�दा बढ� वा पचह�र 

��तशतभ�दा कम अ� �दान गरेकोमा सोको �प� कारण खलुाउनपुछ�। यसर� कारण नखलुाई सो अ� �दान गन� 

कम�चार�को काय�स�पादन मू�या�नबापत पाएको एक अ� घटाइने छ। 

(२४) काय�स�पादन मू�या�नबापत अ� गणना गदा� बढुवा हनु ज�त वष�को काय� स�पादन मू�या�न आव�यक 

पन� हो प�छ�लो �य�त वष�को काय�स�पादन मू�या�नबापत �ा� गरेको अ�को औषत अ� �नकाल� गणना ग�रने छ। 

(२५) बढुवाको �योजनका ला�ग ज�त वष�को सेवा अव�ध आव�यक पन� हो प�छ�लो �य�त वष�को काय� 

स�पादन मू�या�न फाराम आव�यक हनुे छ। आ�त�रक ��तयो�गताबाट हनुे बढुवाबाहेक तो�कएको अव�धको काय� 

स�पादन मू�या�न नभई कुनै प�न कम�चार�को बढुवा हनुे छैन। 

(२६) अदालतको �नण�यबाट पनुव�हाल� हनुे कम�चार�लाई अवकाश अव�धको र अ�ययन वा ता�लममा गएका 

कम�चार�को अ�ययन वा ता�लममा गएको अव�धको काय� स�पादन मू�या�नबापत �मशः अवकाश हनुअुिघ र अ�ययन 

वा ता�लममा जानभु�दा त�काल अिघको वष�मा ज�त अ� पाएको छ �य�त नै अ� �दइने छ। 

(२७) कुनै सपु�रवे�क वा पनुरावलोकनकता�ले �नय�मत �क�समबाट मू�या�न फाराम भर� पठाए नपठाएको 

य�कन गनु�का साथै काया�लय �ग�त तथा अ�य काय� �ववरण ठ�क छ वा छैन र सोह�अन�ुप नै अ� �दएको छ वा छैन 

सोको छान�बन गर� पनुरावलोकन स�म�तले अ� �दान गन� छ। 
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३४क. काय� स�पादन मू�या�न गन� आधारह�: (१) ��त�ानका कम�चार�को काय� स�पादन मू�या�न गन� �ममा 

सपु�रवे�कले देहायको आधारमा मू�या�न गनु� पन� छ :- 

(क) �बदा �वीकृत नगराई वा �बदाको आवेदन न�दई लगातार तीस �दनभ�दा बढ� अनपुि�थत  

भएको कम�चार�लाई अ�त उ�म �तरको अ� न�दई बढ�मा उ�म �तरको अ� �दने,  

(ख) न�सहत पाएको वा �ेड रो�ा वा बढुवा रो�ाको सजाय पाएको कम�चार�लाई सो सजाय 

पाएको वष�मा कामको सम� गणु�तरस�ब�धी आधारमा अ�त उ�म �तरको अ� न�दई 

बढ�मा उ�म �तरको अ� �दने,  

(ग) कुनै कम�चार�ले आफूले �लएको पे�क� रकम काबबुा�हरको प�रि�थ�त परेको भनी 

��त�ानबाट �मािणत गराएको अव�थामा बाहेक अ� अव�थामा �याद�भ� फ��ट 

नगराएको भएमा कामको सम� गणु�तरस�ब�धी आधारमा अ�त उ�म �तरको अ� न�दई 

बढ�मा उ�म �तरको अ� �दने,  

 (घ) नायव काय�कार� �नद�शकबाहेकका पदमा काय�रत कम�चार�ले गनु� पन� कामको ल�यको 

पचास ��तशत पूरा गन� नस�ने �य�तो कम�चार�को मू�या�नमा कामको सम� 

गणु�तरस�ब�धी आधारमा अ�त उ�म �तरको अ� न�दई बढ�मा उ�म �तरको अ� �दने,  

तर �यसर� तोकेको ल�य स�बि�धत कम�चार�को कारणले नभई अ�य कारणले पूरा 

हनु नसकेमा अ� घटाइने छैन।  

(ङ) कुनै कम�चार�ले अनशुासनह�न काम गरेको �मािणत भएमा कामको सम� गणु�तरस�ब�धी 

आधारमा अ�त उ�म �तरको अ� न�दई बढ�मा उ�म �तरको अ� �दन,े  

(च) �याद�भ� काय� स�पादन मू�या�न फाराम नभन� र �याद�भ� काय� स�पादन मू�या�न नगन� 

कम�चार�लाई कामको सम� गणु�तरस�ब�धी आधारमा अ�त उ�म �तरको अ� न�दई बढ�मा 

उ�म �तरको अ� �दने ।  

(२) उप�नयम (१) बमोिजमका कारण �व�मान हुँदाहुँदै सोबमोिजमको अ� नघटाएको देिखएमा �य�ता 

मू�या�नकता�को काय� स�पादन मू�या�नमा पाएको कूल अ�मा एक अ� घटाइने छ।  

(३) उप�नयम (१) बमोिजम अ� घटाउन ुपन� भएमा सोको �प� कारण उ�लेख गनु� पन� छ। 

(४) �नयम ३४ को उप�नयम (१४) को ख�ड (क) र (ख) मा तो�कएका सपु�रवे�क नभएको अव�थामा 

पनुरावलोकनकता�ले नै सपु�रवे�कको काय�समेत गन� स�नछे र पनुरावलोकनकता� नभएको अव�थामा पनुरावलोकन 

स�म�तको अ�य�ले नै पनुरावलोकनकता�को काय�समेत गन� स�ने छ। 

(५) कुनै कारणवश सपु�रवे�क, पनुरावलोकनकता� तथा पनुरावलोकन स�म�त कायम नहनुे अव�था भएमा 

त�काल अिघ�लो वष�मा ज�त अ� पाएको छ �यह� अनपुातमा अ� �दन ुपन� छ। 

(६) कुनै कम�चार�को सपु�रवे�क को हनुे भ�े �प� नभएमा स�बि�धत काया�लय �मखुले तोकेको कम�चार� 

सपु�रवे�क हनु ेछ। 

(७) उप�नयम (४) मा उि�लिखत अव�थामा बाहेक कुनैप�न पदको सपु�रवे�क अ�धकृत �तरको कम�चार� 

मा� हनु ेछ। 

(८) सपु�रवे�क, पनुरावलोकनकता� र पनुरावलोकन स�म�तले कम�चार�ह�को काय� स�पादनबापत अ� �दंदा  

  प�हलो संशोधन�ारा थप। 
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काय� स�पादनको मू�या�न फाराममा उि�लिखत आधार अन�ुप �दनपुन� छ। 

(९) पनुरावलोकन स�म�तले अ�धकृत �तरका कम�चार�ह�को काय� स�पादनको मू�या�न फारामका स�ब�धमा 

देहायबमोिजम गन� स�ने छ :- 

(क) पेश भएका काय� स�पादन मू�या�न फाराम छान�बन गर� सो फाराममा काय�स�पादन र अ� 

�वतरणबीच साम�ज�य कायम गन�, 

(ख) कुनै काया�लयको सम��गत उपलि�ध र �यसमा काय�रत कम�चार�को काय� स�पादनको 

मू�या�नबीचको पार�प�रक स�ब�धमा�थ �बचार गन�, 

(ग) पेश हनु आएका काय� स�पादन मू�या�न फाराममा आव�यक देिखएमा पनुरावलोकनकता� वा 

सपु�रवे�कसँग प�ु�ाइँको माग गन� वा पनु�व�चारको ला�ग �नजकहा ँपठाउने, 

(घ) पनुः पेश हनु आएको काय� स�पादन मू�या�न फाराममा प�ु�ाई औिच�यपूण� नभएको वा 

अ� संशोधनसमेत नभई आएमा पनुरावलोकन स�म�तले यस �वषयमा �ट�पणी गर� �य�तो 

सपु�रवे�क वा पनुरावलोकनकता�को अ�भलेख रा� े। 

३५. जे�ताको मू�या�न : (१) कम�चार�लाई जे�ताबापतको अ� �दान गदा� हाल बहाल रहेको पदमा काम गरेको 

��येक वष�को ला�ग दईु दशमलव पाँच अ�का दरले बडीमा पि�चस अ� �दान ग�रने छ।  

(२) उप�नयम (१) बमोिजम अ� गणना गदा� एक वष�भ�दा घट� अव�धको चानचनु म�हना वा �दनको ला�ग 

दामासाह�को �हसाबले अ� �दइने छ। 

(३) गयल वा असाधारण �बदामा बसेको अव�ध नोकर� अव�धमा गणना हनुे छैन। 

३६. शैि�क यो�यताको मू�या�न : (१) शैि�क यो�यताबापत देहायबमोिजम बढ�मा प�� अ� �दान ग�रने छ :-– 

�. सं.        शैि�क यो�यता            पाउने अ� 

      (क)    सेवा �वेशका ला�ग तो�कएको स�बि�धत �वषयको �यूनतम  

शैि�क यो�यताबापत         दश अ� 

(ख)  सेवा �वेशका ला�ग तो�कएको �यूनतम शैि�क यो�यताभ�दा 

 एक तह मा�थ�लो स�बि�धत �वषयको शैि�क यो�यताबापत     पाँच अ� 

(२) सेवा �वेश गन� आव�यक �यूनतम शैि�क यो�यताभ�दा मा�थ�लो शैि�क उपा�ध मा� पाएको अव�थामा 

सेवा �वेश गन� तो�कएको �यूनतम शैि�क यो�यताबापतको र सेवा �वेशका ला�ग तो�कएको �यूनतम शैि�क 

यो�यताभ�दा एक तह मा�थ�लो स�बि�धत �वषयको शैि�क यो�यताबापतको दवुै अ� �दइने छ। 

३७. ता�लमको मू�या�न : (१) ��त�ानबाट वा ��त�ानको मनोनयनमा मा�यता �ा� अ�य ता�लम ��त�ानबाट समूह 

वा उपसमूहसँग स�बि�धत �वषयमा �ा� गरेको एक म�हना वा सोभ�दा बढ� अव�धको सेवाकाल�न ता�लमबापत 

कम�चार�लाई देहायबमोिजमको अ� �दइने छ :– 

(क) �थम �ेणीको ला�ग पाँच अ�, 

(ख) ��तीय �ेणीको ला�ग चार अ�, 

(ग) ततृीय �ेणीको ला�ग तीन अ� । 

प�हलो संशोधन�ारा थप। 
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(२) �ेणी नखलेुको ता�लमबापत ��तीय �ेणीको अ� �दइने छ। 

(३) ता�लमबापतको अ� गणना गदा� जनु पदमा बहाल रहँदा ता�लम �ा� गरेको हो, सोह� पदको ला�ग मा� 

सो ता�लमको अ� गणना ग�रने छ।  

(४) कम�चार�ले �ा� गरेको ता�लम �नजको समूह वा उपसमूहको कामसँग स�बि�धत हो वा होइन भ�े कुरा 

पदपू�त� स�म�तले �नधा�रण गन� छ। 

३८. अनसु�धाना�मक कृ�तको मू�या�न : (१) अ�धकृत�तरको कम�चार�ले ��त�ानको सेवा वा कामसँग स�बि�धत 

�वषयमा अनसु�धाना�मक कृ�त �काशन गरेको भएमा �नजलाई यस �नयमको अधीनमा रह� देहायबमोिजमको अ� �दान 

ग�रने छ :- 

(क) उ�कृ� कृ�तको ला�ग पाँच अ�, 

(ख) रा�ो कृ�तको ला�ग चार अ�, र 

(ग) सामा�य कृ�तको ला�ग तीन अ� । 

(२) कम�चार�ले उप�नयम (१) बमोिजम अनसु�धान गन�को ला�ग ��त�ानको पूव� �वीकृ�त �लन ु पन� छ र 

��त�ानले �नधा�रण गरेको अव�ध�भ� �य�तो कृ�त पेश गरेको हनु ुपन� छ। 

(३) यस �नयममा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न उप�नयम (२) बमोिजम ��त�ानले अनसु�धानको 

ला�ग �वीकृ�त �दंदा ��त�ानको �शास�नक, कानूनी र आ�थ�क �वषयमा अनसु�धानको ला�ग �वीकृ�त �दने छैन। 

(४) कुनै शैि�क उपा�ध �ा� गन� वा �िश�ण वा परामश� सेवाको ला�ग ग�रएको अ�ययन वा तयार पा�रएको 

��तवेदन वा काय�शाला वा गो�ीमा ��ततु काय�प� स�लन गर� �काशन गरेको वा सोमा आधा�रत कृ�त �काशन गरेको 

प�ुतकलाई यस �नयमको �योजनको ला�ग अनसु�धानमूलक कृ�त मा�नने छैन। 

(५) उप�नयम (२) बमोिजम पेश भएको अनसु�धानमूलक कृ�त मू�या�न गन�को ला�ग देहायबमोिजमको स�म�त 

रहनेछ :- 

(क) काय�कार� �नद�शक —अ�य� 

(ख) मा�यता �ा� �व��व�ालयको स�बि�धत �वषयको ��त�न�ध —सद�य 

(ग) काय�कार� �नद�शकले तोकेको स�बि�धत �वषयको �व� —सद�य 

(६) उप�नयम (५) बमोिजमको स�म�तले कृ�त मू�या�न गदा� कृ�त उ�कृ�, रा�ो वा सामा�य कुन हो कारण 

खलुाई �नधा�रण गनु� पन� छ। 
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(७) कम�चार�ले हालको पदमा �काशन गरेको एउटा मा� अनसु�धाना�मक कृ�तको अ� बढुवा �योजनको 

ला�ग गणना ग�रने छ। 

३९. बढुवाको नामावल� �काशन : (१) पदपू�त� स�म�तले �नयम ३४, ३५, ३६ र ३७ तथा अ�धकृत�तरको हकमा 

�नयम ३८ समेतका आधारमा सबैभ�दा बढ� अ� �ा� गन� कम�चार�लाई बढुवाको ला�ग �सफा�रस गन� छ र यसर� 

�सफा�रस गरेका उ�मेदवारको नामावल� ��त�ानको सूचना पाट�मा टाँ�न ुपन� छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको बढुवाको सूचनामा बढुवाको ला�ग �सफा�रस भएका उ�मेदवारम�ये �यूनतम 

अ� �ा� गन� उ�मेदवारले �ा� गरेको अ�समेत उ�लेख गनु� पन� छ। 

४०. अ� हेन� �दन ुपन� : उ�मेदवारले आफूले पाएको अ� हेन� चाहेमा �नजले यस �नयमावल�को अधीनमा रह� �य�तो 

अ� पदपू�त� स�म�तले हेन� �दन ुपन� छ। 

४१. बढुवा �सफा�रस �व��को उजरु� : (१) पदपू�त� स�म�तले �नयम ३९ बमोिजम गरेको बढुवा �सफा�रसमा िच� 

नब�ुने उ�मेदवारले �य�तो �सफा�रसको सूचना �काशन भएको प�� �दन�भ� काय�कार� �नद�शकमाफ� त स�म�तमा उजरु� 

�दन स�न ेछ। 

(२) स�म�तले उप�नयम (१) बमोिजम परेको उजरु�मा छान�बन गर� उजरु� परेको प�� �दन�भ� उजरु�को टु�ो 

लगाउन ुपन� छ। 

(३) उप�नयम (२) बमोिजम छान�बन गदा� प�हले �कािशत बढुवा नामावल�मा संशोधन गनु� पन� भएमा पदपू�त� 

स�म�तले संशो�धत नामावल� �काशन गनु� पन� छ। 

(४) उप�नयम (२) बमोिजम छान�बन गदा� सो बढुवा �सफा�रस गन� पदपू�त� स�म�तका अ�य� र सद�यले 

�य�तो छान�बनमा भाग �लन पाउने छैनन।् 

(५) उप�नयम (२) बमोिजम उजरु� छान�बन गदा� बढुवाको मू�या�न जानी जानी �टु�पूण� �पमा गरेको 

देिखएमा स�म�तले �य�तो मू�या�नकता�लाई �वभागीय कारबाह� गन�का �नि�त काय�कार� �नद�शकलाई लेखी पठाउन ुपन� 

छ। 

४२. बढुवा �म�तको गणना : (१) �नयम ३९ बमोिजम बढुवा नामावल� �काशन भएप�छ बढुवा उजरु�को �योजनको 

�न�म� सो नामावल� �काशन भएको �म�तबाट प�� �दनस�म �य�तो नामावल�मा परेको उ�मेदवारलाई बढुवा �नयिु� 

न�दई ��त�ा सूचीमा रािखने छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको अव�ध�भ� बढुवाको स�ब�धमा उजरु� नपरेमा सो नामावल� �काशन भएको 

�म�तले सो�� �दनको �म�तबाट जे�ता कायम हनुे गर� �य�तो उ�मेदवारलाई बढुवा �नयिु� �दइन ेछ। 

(३) �नयम ४१ बमोिजम कारबाह� हुँदा बढुवा �सफा�रस संशोधन गन� �नण�य भएमा संशो�धत नामावल� 

�काशन भएको �म�तदेिख र उजरु� खारेज गन� �नण�य भएमा प�हलो पटक बढुवा �सफा�रस �काशन भएको �म�तको सोह� 

�दनदेिख जे�ता कायम हनुे गर� बढुवा �नयिु� �दइने छ। 
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४३. आ�त�रक ��तयो�गता�मक पर��ा�ारा हनुे बढुवा : (१) �नयम १२ बमोिजम आ�त�रक ��तयो�गता�मक 

पर��ा�ारा हनुे बढुवा�ारा पू�त� गनु� पन� पदह� पू�त� गन�का ला�ग पदपू�त� स�म�तले स�बि�धत उ�मेदवारको जानकार�को 

�न�म� ��त�ानको सूचना पाट�मा टाँस गर� वेबसाइटमा समेत राखी �व�ापन �काशन गनु� पन� छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको �व�ापनमा बढुवा हनुे पदह�को स��या तथा �ववरण, आव�यक शैि�क 

यो�यता एवं सेवा अव�ध, दरखा�त �दने अि�तम �म�त, �थान, पर��ा हनुे �म�त, समय र �थान र अ�य आव�यक �ववरण 

खलुाउन ुपन� छ। 

(३) यस �नयमबमोिजम आ�त�रक ��तयो�गता�मक पर��ा�ारा हनुे बढुवाका ला�ग जनु समूह वा उपसमूहको 

�र� पदमा बढुवा ग�रने हो, सो �र� पदको एक �ेणीम�ुनको पदमा �नयम २९ बमोिजमको सेवाको अव�ध र शैि�क 

यो�यता पगेुका स�बि�धत कम�चार� उ�मेदवार हनु स�न ेछन।् 

(४) आ�त�रक ��तयो�गता�मक पर��ा�ारा हनुे बढुवास�ब�धी अ�य कारबाह� गदा� खलुा ��तयो�गता�ारा हनुे 

काय��व�धबमोिजम गनु� पन� छ। 

४४. नायव काय�कार� �नद�शकस�ब�धी �यव�था : (१) ��त�ानमा �विश� �ेणीको नायव काय�कार� �नद�शक रहने छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको नायव काय�कार� �नद�शकको पदमा �नयिु�को ला�ग �सफा�रस गन� 

देहायबमोिजमको स�म�त रहने छ। 

(क)  काय�कार� �नद�शक               संयोजक 

(ख)  म�ुय रिज��ार, सव��च अदालत      सद�य 

(ग)  सिचव, कानून, �याय तथा संसद�य मा�मला म��ालय      सद�य 

(घ)  व�र�तम ्नायव महा�याया�धव�ा, महा�याया�धव�ाको 

   काया�लय           सद�य 

(ङ)  नेपाल बार एसो�सएसनको पदा�धकार� वा व�र�  

अ�धव�ा वा कानूनको �ा�यापकम�येबाट काय�कार�   

स�म�तले तोकेको एक जना     सद�य  

(३) उप�नयम (२) बमोिजम �सफा�रस स�म�तले नेपाल �याय सेवाको �विश� �ेणी वा सोसरहको पदमा बहाल 

रहेको वा अवकाश�ा� गरेको �यि�, नेपाल �याय सेवाको राजप�ा��त �थम �ेणी वा सोसरहको पदमा क�तीमा पाँच 

वष� सेवा गरेको �यि�, ��त�ानको सेवाको अ�धकृत�तरको �थम �ेणीको पदमा क�तीमा पाँच वष� सेवा गरे]का �यि� 

वा कानून वा �यायको �े�मा क�तीमा प�� वष� काय� गरेको �या�त�ा� �यि�म�येबाट उपय�ु ठानेको �यि�लाई 

नायव काय�कार� �नद�शकको पदमा �नयिु�को ला�ग �सफा�रस गन� छ। 

(४) उप�नयम (३) बमोिजम �सफा�रस भएका �यि�लाई ��त�ान प�रष�को अ�य�ले नायव काय�कार� 

�नद�शकको पदमा पाँच वष�को ला�ग �नयिु� गन� छ। 

४५. �वशेष बढुवाः उमेरका कारणले अ�नवाय� अवकाश हनुे कुनै कम�चार� प�� वष�स�म बढुवा नभई सोह� पदमा 

�नर�तर काय�रत रहेछ भने एक तह मा�थ�लो पदमा बढुवा �दई उप�लो पदबाट अवकाश �दइने छ।  

  प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत। 
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प�र�छेद–५ 

काय�कार� �नद�शकस�ब�धी �यव�था 

४६. काय�कार� �नद�शकको िज�मेवार� :  प�रष�का अ�य�को सामा�य �नद�शन, ऐन र यस �नयमावल�को अधीनमा रह� 

काय�कार� �नद�शक ��त�ानको देहायका कामका ला�ग िज�मेवार हनुे छ :- 

(क) �िश�ण �यव�थापन, 

(ख) परामश� तथा अनसु�धान �यव�थापन, 

(ग) �व�ीय �यव�थापन, 

(घ) बजेट �यव�थापन, 

(ङ) लेखा तथा लेखापर��ण, 

(च) कम�चार� �शासन, र 

(छ) ��त�ानको स�पि�को रेखदेख, संर�ण तथा स�भार । 

४७. काय�कार� �नद�शकको कामः ऐन र यस �नयमावल�मा अ�य� उ�लेख भएका कामका अ�त�र� काय�कार� 

�नद�शकको अ�य काम देहायबमोिजम हनुेछ :- 

(क) प�रष� बाट �वीकृत काय��म �ाथ�मकताका आधारमा काया��वयन गन�, 

(ख) ��त�ानको �शास�नक एवं �व�ीय �यव�था �मलाउने, 

(ग) कम�चार�को काय� �वभाजन गन�, काय� �ववरण तो�ने, काम कारबाह�को रेखदेख र सपु�रवे�ण गन�,  

गराउन,े 

(घ) �िश�ण काय��म स�ालन, अनसु�धान तथा परामश�, सूचना सेवाको सम�वय एवं सपु�रवे�ण गन�, गराउने, 

(ङ) अनसु�धान काय� स�ालन गन� वा परामश� सेवा उपल�ध गराउने स�ब�धमा सरकार� काया�लय वा नेपाल 

सरकारको पूण� वा अ�धकांश �वा�म�व रहेका सं�थान, स�म�त, ��त�ान, आयोग, �ा�धकरण, �नगम वा अ�य 

य�तै सं�था एवं �वदेशी वा �वदेशी गैरसरकार� वा अ�तरा���य सं�थासँग वाता� गन�, स�झौता गन� र सोको 

जानकार� स�म�तलाई गराउने, 

(च) नेपालि�थत रा��य वा अ�तरा���य संघ, सं�था वा मा�यता �ा� �व��व�ालय वा अ�य िश�ण सं�था र 

य�तै �कृ�तका अ�य �नकायसँग ��त�ानको तफ� बाट औपचा�रक स�पक�  कायम गन� र काय�गत स�ब�ध 

�थापना गन� ��त�ानको तफ� बाट समझदार�प�मा ह�ता�र गन�, 

(छ) �या�यक �नकायसँग काय�गत स�ब�ध �थापना गर� अनसु�धान काय��म स�ालन गन�, 

(ज) ��त�ानको तफ� बाट गनु� पन� करार गन�, 

(झ) प�रष� स�म�तले काय�कार� �नद�शकले गन� भनी तो�क�दएका अ�य काम गन� । 
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४८. काय�कार� �नद�शकको पा�र��मक र स�ुवधाः (१) काय�कार� �नद�शकको पा�र��मक सव��च अदालतको 

�यायाधीशको सरह हनु ेछ। 

(२) काय�कार� �नद�शकको �बमा, सवार� र इ�धन खच� सव��च अदालतको �यायाधीशको सरह हनु ेछ। 

(३) काय�कार� �नद�शकको मा�सक पा�र��मकबाट सयकडा दशका दरले स�य कोष क�ा गर� सो क�ी 

रकममा ��त�ानले शत��तशत थप गर� स�य कोषमा ज�मा ग�र�दने छ। 

(४) काय�कार� �नद�शकले आफूले सेवा गरेको ��येक वष�को �न�म� खाइपाई आएको एक म�हनाको 

पा�र��मक बराबरको रकम औष�ध उपचारबापत पाउने छ। 

(५) ��त�ानको �वा�म�वमा रहने गर� काय�कार� �नद�शकको �योगको ला�ग �नजको आवासमा एउटा साधारण 

टे�लफोन लाइन जडान गन� ला�ने धरौट� र अ�य खच� ��त�ानले बेहोन� छ र टे�लफोन स�ुवधाबापत सव��च अदालतको 

�यायाधीशले पाएसरह ��त�ानबाट मा�सक �पमा पाउन ेछ। 

(६) काठमाडौ उप�यका�भ� आ�नो घर नहनुे काय�कार� �नद�शकलाई ��त�ानले सव��च अदालतको 

�यायाधीशले पाएसरहको रकम घर भाडाबापत उपल�ध गराउने छ। 

(७) काय�कार� �नद�शकले ��त�ानको अ�य कम�चार�ले पाएसरहको देहायका �बदा पाउने छः– 

(क) भैपर� आउने �बदा र पव� �बदा,   (ख) घर �बदा, 

(ग) �बरामी �बदा,     (घ) �सू�त �बदा, 

(ङ) �सू�त �याहार �बदा    (च) �क�रया �बदा । 

(८) काय�कार� �नद�शकको �बदा र काज प�रष�को अ�य�ले �वीकृत गन� छ। 

(९) उप�नयम (८) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न उप�नयम (७) को ख�ड (क) बमोिजमको �बदा र 

��त�ानको कामको �सल�सलामा नेपाल�भ� �मण गनु� पदा� ७ �दनस�मको काज काय�कार� �नद�शकले आफ� ले जनाउन 

स�ने छ। 

(१०) काय�कार� �नद�शकको पदमा �नय�ु हनुे �यि�ले आ�नो काय�भार स�हा�नअुिघ अनसूुची–९ बमोिजमको 

ढाँचामा प�रष�को अ�य�सम� पद तथा गोपनीयताको शपथ �हण गनु� पन� छ। 

(११) �च�लत ऐन �नयमबमोिजम काय�कार� �नद�शकले पाउने स�ुवधाका अ�त�र� अ�य स�ुवधाका हकमा यो 

�नयमावल�बमोिजम पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा ��त�ानका कम�चार�ले पाउन ेसबै �कारका स�ुवधा र सह�ुलयतसमेत 

काय�कार� �नद�शकले पाउने छ। 

४९. काय�कार� �नद�शकको पद �र� हनुे अव�थाः काय�कार� �नद�शकको पद देहायको अव�थामा �र� भएको मा�नने 

  प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 
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छ:- 

(क) �नजले आ�नो पदबाट राजीनामा �दएमा, 

(ख) नै�तक पतन देिखने फौजदार� कसरुमा अदालतबाट �नजले सजाय पाएमा, 

(ग) ऐनको दफा १७ को उपदफा (३) बमोिजम काय�कार� �नद�शकलाई �नजको सा�बक पदमा �फता� 

पठाइएमा, 

(घ) ऐनको दफा १८ बमोिजम काय�कार� �नद�शकलाई �नजको पदबाट हटाइएमा,  

(घ१) �नजको पदाव�ध समा� भएमा   वा 

(ङ) �नजको म�ृय ुभएमा । 

प�र�छेद–६ 

काज र कायम मकुायमस�ब�धी �यव�था 

५०. काज : कम�चार�लाई नपेाल सरकार, नेपालि�थत मा�यता �ा� कुनै �व��व�ालय, ��त�ान वा ता�लम के��ले 

��त�ानको काय��े�सँग स�बि�धत कामको �सल�सलामा काजमा खटाइ�दन अनरुोध गरेमा काय�कार� �नद�शकले काजको 

अव�ध तोक� तलब, भ�ा, स�ुवधा काज ख�टएको सं�थाबाटै वा ��त�ानबाट पाउने गर� कुनै कम�चार�लाई काजमा 

खटाउन स�न ेछ। तर काजको अव�ध तो�दा एक वष�भ�दा बढ� हनुे गर� तो�कने छैन। 

५१. कायम मकुायम : (१) काय�कार� �नद�शकको पद �र� भएमा वा �नज प�� �दनभ�दा बढ� �बदा बसेमा वा ता�लम 

वा काजमा गएमा वा अ�य कुनै कारणले ��त�ानमा अनपुि�थत भएमा सो पदको काम त�काल चलाउनको ला�ग 

प�रष�को अ�य�ले ��त�ानमा काय�रत सबैभ�दा व�र�तम ् पदा�धकार�लाई बढ�मा छ म�हनास�मको ला�ग कायम 

मकुायम मकुरर गन� स�ने छ। 

 (२) उप�नयम (१) बमोिजम कायम मकुायम मकुरर नभएको अव�थामा ��त�ानमा काय�रत व�र�तम ्

पदा�धकार�ले �न�म� भई काम गन� स�ने छ। 

(३) कायम मकुायम मकुरर भई वा प�� �दनभ�दा बढ� अव�धस�म �न�म� भई काम गन� पदा�धकार�ले 

काय�कार� �नद�शकको पदको तलब भ�ा �यसर� काम गरेको �म�तदेिख पाउने छ। 

(४) उप�नयम (३) बमोिजम पाउने तलब भ�ाको रकम सो पदमा �नयिु� वा बढुवा हुँदा �नजले पाउने तलब 

भ�ाको रकमभ�दा बढ� हनुे छैन। 

प�र�छेद–७ 

अ�ययन तथा ता�लमस�ब�धी �यव�था 

 

 प�हलो संशोधन�ारा थप। 
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५२. अ�ययन तथा ता�लम : (१) ��त�ानमा काय�रत पदा�धकार� वा कम�चार�को द�ता अ�भवृ��को ला�ग �वदेश वा 

�वदेशमा स�ालन हनुे अ�ययन, ता�लम, से�मनार वा अ�ययन �मणका ला�ग मनोनयन गन� स�कने छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको मनोनयन गन�का ला�ग ��त�ानमा देहायबमोिजमको उपस�म�त रहने छ :- 

(क) काय�कार� �नद�शक अ�य�, 

(ख) स�बि�धत महाशाखा �मखु सद�य, 

(ग) काय�कार� �नद�शकले तोकेको स�बि�धत �वषय �व� सद�य। 

(३) उप�नयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न तीन म�हनास�मको ता�लम, से�मनार, काय�शाला, 

गो�ी, स�मेलन, अ�ययन वा अवलोकनमा भाग �लने कम�चार�को मनोनयन काय�कार� �नद�शकले गन� स�ने छ। 

(४) उप�नयम (२) बमोिजमको उपस�म�तले उप�नयम (१) बमोिजम मनोनयन गदा� देहायका आधारमा गनु� 

पन� छ :– 

(क) अ�ययन, ता�लम, से�मनार वा अ�ययन �मणको �वषय स�बि�धत पदा�धकार� कम�चार� काय�रत 

पदको �न�म� उपयोगी र आव�यक भएको, 

(ख) कम�चार�ले तीन वष� �थायी सेवा अव�ध पूरा गरेको, 

(ग) �नातक, �नातको�र, �व�ावा�र�ध कुनै शैि�क उपा�धको हकमा कम�चार�को उमेर पैताल�स वष� 

ननाघेको, 

(घ) वैदेिशक अ�ययन वा ता�लमको हकमा �य�तो अ�ययन वा ता�लमको मौका नपाएको । 

(५) यस प�र�छेदमा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न यस �नयमावल�बमोिजम बढुवा रो�ा भएको वा 

तलब ब�ृ� रो�ा भएको कम�चार�लाई �य�तो रो�ा भएको अव�धभर अ�ययन, ता�लम वा अ�ययन �मणको �न�म� 

मनोनयन गन� स�कने छैन। 

(६) अ�ययनमा जाने कम�चार�लाई अ�ययन �बदा र ता�लममा जाने कम�चार�लाई काजमा पठाइने छ। 

(७) अ�ययन वा ता�लममा गएको कम�चार�ले अ�ययन वा ता�लममा संल�न नभई अ�य काय� गरेको भनी 

स�बि�धत सं�थाबाट लेखी आएमा �नजलाई अ�ययन वा ता�लम अव�ध पूरा हनुअुगावै �फता� बोलाउने छ। 

५३. सेवा गनु� पन� अव�ध : (१) �नयम ५२ बमोिजम अ�ययन वा ता�लमको ला�ग मनोनयन भएको कम�चार�ले 

अ�ययन �बदा �वीकृत हनुपूुव� आफूले �य�तो अ�ययन वा ता�लम पूरा गरेप�छ ��त�ानमा देहायको अव�धस�म सेवा गन� 

कब�ुलयत अनसूुची–१० को ढाँचामा गनु� पन� छ :- 

अ�ययन ता�लम वा अ�ययन �मणको अव�ध सेवा गनु� पन� अव�ध 

(क) तीन म�हनास�मको भए एक वष� 
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(ख) तीन म�हनादेिख नौ म�हनास�मको भए दईु वष� 

(घ) नौ म�हनादेिख एक वष�स�मको भए तीन वष� 

(ङ) एक वष�देिख तीन वष�स�मको भए पाँच वष� र 

(छ) तीन वष�भ�दा बढ�को भए सात वष� । 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको कब�ुलयत गन� कम�चार�ले कब�ुलयतबमोिजम सेवा नगरेमा अ�ययन वा ता�लम 

अव�धभर �नजले पाएको तलब भ�ा, �नजले �ा� गरेको छा�वृि� रकम तथा कब�ुलयतमा उ�लेख भएका अ�य 

रकमह�समेत �नजले ��त�ानलाई �तनु� पन� छ। 

५४. सरकार� बाकँ�सरह असलुउपर गन� : (१) �नयम ५३ को उप�नयम (२) बमोिजम �तनु� पन� रकम स�बि�धत 

कम�चार�ले ��त�ान वा अ�य�बाट पाउने जनुसकैु रकमबाट वा �नजको जायजेथाबाट असलुउपर गन� स�कने छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम असलुउपर हनु नसकेको रकम �नजबाट सरकार� बाँक�सरह असलुउपर ग�रन े

छ। 

प�र�छेद–८ 

तलब भ�ा, चाडपव� खच�, उपचार खच� एवं अ�य स�ुवधा 

५५. तलब : (१) कम�चार�ले आ�नो पदमा बहाल� गरेको �दनदेिख तलब पाउने छ। 

(२) कम�चार�ले ��येक म�हना भ�ुान भएप�छ तलब पाउन ेछ। 

(३) यस �नयमावल�मा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक कुनै कम�चार�को तलब क�ा ग�रने छैन। 

(४) कम�चार�ले पाउने तलब �नज काम ग�ररहेको वा �बदामा बसेको बखत रो�कने छैन।   

(५) कम�चार�ले पकाएको तलब र भ�ा पाउने भए भ�ासमेत �नज जनुसकैु कारणबाट सेवाबाट अवकाश भए 

प�न �नजलाई �दइने छ। 

तर ��त�ानले �नजबाट कुनै रकम असलु गनु� पन� रहेछ भने �य�तो रकम कटाई बाँक� तलब मा� 

भ�ुानी �दइन ेछ। 

५६. तलबमान : (१) ��त�ानका कम�चार�को तलबमान नेपाल सरकारसँग समय समयमा परामश� गर� स�म�तले 

�नधा�रण गरेबमोिजम हनुे छ। 

(२) कुनै पदमा नयाँ �नय�ु हनुे कम�चार�ले सो पदको ला�ग �नधा��रत तलबमानको श�ु तलब पाउन ेछ। 

(३) बढुवा भएको कम�चार�ले बढुवा भएको पदको तलबमानको श�ु तलब पाउने छ। 
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(४) उप�नयम (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न बढुवा भएको कम�चार�ले बढुवा हनुभु�दा अिघको 

पदमा खाइपाइ आएको तलब बढुवा भएको पदको श�ु तलब भ�दा बढ� भएको अव�थामा बढुवा भएको पदको तलब 

तो�दा �नजले हाल पाई आएको तलबमा बढुवा भएको पदको एक तलब वृ�� (�डे) थपी तो�कने छ। 

(५) यस �नयमावल�बमोिजम तलब वृ�� रो�ा भएको अव�थामा बाहेक कम�चार�ले एक वष�को सेवा अव�ध पूरा 

गरेप�छ �नजको श�ु तलब �केलको दरले हनुे एक �दनको तलब बराबरको एक तलब वृ�� (�डे) पाउने छ। 

(६) ��त�ानको कुनै कम�चार� ��त�ानको काय�को स�ब�धमा वा ��त�ानबाट भएको �वभागीय कारबाह�को 

�सल�सलामा �नल�बन भएमा �य�तो �नल�बनको अव�धभर �नजले खाईपाई आएको तलबको आधा मा� पाउन ेछ। 

तर लागेको आरोप �मािणत नभई सफाइ पाएमा �नल�बन अव�धको बाँक� तलब र तलबवृ�� पाउन े

रहेछ भने सोसमेत पाउने छ। 

५७. कम�चार� स�य कोषमा रकम ज�मा ग�र�दने : कम�चार�को मा�सक तलबबाट दश ��तशतका दरले रकम क�ा 

गर� सो रकममा ��त�ानले शत ��तशत रकम थप गर� कम�चार� स�य कोषमा ज�मा ग�र�दने छ। 

५८. चाडपव� खच� : कम�चार�ले खाइपाई आएको एक म�हनाको तलब बराबरको रकम आ�नो धम� सं�कृ�त पर�परा 

अनसुार मनाइने चाडपव�को ला�ग एक आ�थ�क वष�मा एकपटक चाडपव� खच�को �पमा पाउन ेछ। 

५९. उपचार खच� : (१) कम�चार�ले सेवा अव�धभरमा अ�धकृत�तरको भए बा� म�हना बराबरको र सहायक �तरको 

भए अठार म�हना बराबरको खाइपाई आएको तलब रकम औष�ध उपचार खच�बापत पाउन ेछ। 

(२) दश वष� सेवा अव�ध नपगेुको कम�चार�लाई उपचार खच� �दंदा यस �नयममा तो�कएको रकमलाई दश वष� 

सेवा गरेबापत पाउने रकम मानी हनु आउने रकम मा� �दइने छ। 

(३) कम�चार� वा �नजको प�रवार �बरामी भई �वीकृत िच�क�सकबाट उपचार गराउँदा लागेको खच�म�ये 

उप�नयम (१) को अधीनमा रह� ��येक वष� पटक पटक गर� वा एकैपटक कम�चार�ले खाईपाई आएको डेढ म�हनाको 

तलबमा नब�ने गर� उपचार खच� �दन स�कन ेछ। 

(४) कम�चार� आफ�  वा �नजको प�रवार अश� �बरामी भई अ�पतालमा भना� भई औषधोपचार गराएमा �य�तो 

कम�चार�ले आफूले पकाएको औषधोपचार खच� �लन स�ने छ।  

(५) कम�चार�ले यस �नयमबमोिजम सेवा अव�धभरमा पाउने उपचार खच�म�ये केह� �लई वा न�लई उपचार खच� 

�लन बाँक� रहेको भएमा भ�व�यमा ��त�ानको सेवाको �न�म� अयो�य ठह�रने गर� सेवाबाट बरखा�त भएको अव�थामा 

बाहेक अ�य जनुसकैु बेहोराबाट �नज सेवाबाट अलग भए प�न बाँक� भए ज�त रकम एकम�ु �लन पाउन ेछ। 

(६) बीस वष� वा सोभ�दा बढ� अव�ध सेवामा रह� सेवाबाट अलग भएको कम�चार�ले उपचार खच�बापत �लन 

बाँक� रकममा देहायबमोिजमको रकम थप गर� हनु आउने रकम एकम�ु पाउने छः– 

(क) बीस वष� सेवा गरेकोमा दश ��तशत, 
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(ख) पि�चस वष�स�म सेवा गरेकोमा प�� ��तशत, 

(ग) पि�चस वष�भ�दा बढ� सेवा गरेकोमा बीस ��तशत । 

६०. �वशेष उपचार खच� :- नेपाल सरकारले तोकेको मे�डकल बोड�ले नेपाल�भ� औष�ध उपचार हनु नस�ने भनी 

�सफा�रस गरेको कम�चार�ले �वदेशमा गई उपचार गराउन चाहेमा �नजले पाउने उपचार खच�को अ�त�र� स�म�तको 

�सफा�रसमा प�रष�ले उिचत ठह-याएको आ�थ�क सहायता �दन स�ने छ। 

६१. कम�चार� क�याण कोष : (१) सेवाबाट अवकाश �ा� कम�चार�, बहालवाला कम�चार� तथा कम�चार�को प�रवारलाई 

यस �नयमावल�बमोिजमको कम�चार� क�याण स�ुवधा �दान गन�को ला�ग ��त�ानमा एक कम�चार� क�याण कोष रहने 

छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको कोषमा ��त�ानको अ�य काय��ममा ��तकूल असर नपन� गर� सो कोषमा 

��त�ानबाट छु�ाइएको रकम तथा ��त�ान आफ� ले आज�न गरेको खदु आ�दानीको दश ��तशतले हनुे रकम ज�मा 

ग�रने छ। 

�प�ीकरणः यस �नयमको �योजनको ला�ग “खदु आ�दानी” भ�दाले ��त�ानले कुनै काम गर� आज�न गरेको 

आ�दानीबाट �य�तो काममा लागेको खच� कटाई बाँक� रहेको रकमलाई जनाउँछ। 

(३) यस �नयमावल�मा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न नेपाल सरकारबाट ��त�ानलाई �ा� भएको 

वा हनुे कुनै प�न रकम कम�चार� क�याण कोषमा रा� वा खच� गन� स�कने छैन। 

(४) यस �नयमबमोिजमको कोषको रकम कोषमा उपल�ध �ोतको आधारमा कम�चार�को क�याणको ला�ग 

खच� ग�रन ेछ। 

(५) कोषको �योग काय�कार� �नद�शक र ��त�ानका सबै महाशाखा �मखुह� रहेको स�म�तले �नण�य 

गरेबमोिजम हनुे छ। 

(६) प�रष�ले कोष स�ालन स�ब�धमा छु�ै काय��व�ध बनाई लागू गन� छ। 

६२. कम�चार� क�याण कोषको स�ालन : (१) कम�चार� क�याण कोषको रकम कुनै बािण�य ब�कमा बचत वा म�ु�त 

खाता खोल� रािखने छ। 

(२) कम�चार� क�याण कोषको खाता स�ालन काय�कार� �नद�शकले तोकेको अ�धकृत र लेखा अ�धकृतको 

संय�ु द�तखतबाट हनुे छ। 

(३) कम�चार� क�याण कोषको लेखा पर��ण ��त�ानको कोषको लेखापर��णस�ब�धी �यव�थाबमोिजम हनु े

छ। 

६३. �िश�ण भ�ास�ब�धी �यव�था : (१) ��त�ान सेवाका कम�चार�ले पाउने स�ु तलब �केलको पि�चस ��तशत 

बराबर हनु आउने रकम �ो�साहन �व�प �िश�ण भ�ाबापत �नजह�ले मा�सक �पमा पाउने छन।्  
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(२) �िश�क �िश�ाथ�ले �िश�ण गरेबापत पाउने पा�र��मक वा स�ुबधा स�म�तले समय समयमा नेपाल 

सरकारसँग परामश� गर� �नधा�रण गरेबमोिजम हनु ेछ। 

प�र�छेद–९ 

अवकाश, उपदान र कम�चार� क�याण स�ुवधा 

६४. अ�नवाय� अवकाश :- (१) अ�ठाउ� वष� उमेर पूरा भएको कम�चार�ले ��त�ानको सेवाबाट �वतः अवकाश पाउन े

छ। 

(२) यस �नयमको �योजनको ला�ग कम�चार�को उमेर गणना गदा� �नजले सेवा �वेश गदा� पेश गरेको 

नाग�रकता �माणप� वा िश�ण सं�थाको �माणप�मा �क�टएको ज�म वा वष�बाट कायम हनु आएको उमेर वा 

नाग�रकताको �माणप�मा �क�टएको ज�म�दन वा वष�बाट हनु आएको उमेर वा �नजले भरेको वैयि�क �ववरणमा 

लेिख�दएको ज�म �म�त वा वष�बाट हनु आएको उमेरम�ये जनु उमेरबाट �नज प�हले अवकाश ह�ुछ सोह� आधारमा 

गणना ग�रने छ। 

६५. अवकाश �दन स�ने :- ��त�ानले देहायको अव�थामा कुनै कम�चार�लाई सेवाबाट अवकाश �दन स�नेछः– 

(क) कम�चार�ले आ�नो िज�मामा रहेको वा आफूले कुनै त�रकाबाट �ा� गरेको ��त�ानको गो�य कागजात, 

�लखत वा जानकार� ��त�ानको �हत ��तकूल हनुे गर� अन�धकृत �यि� वा �नकायलाई �दएमा वा �दने 

�यास गरेको कुरा �मािणत भएमा, वा 

(ख) कम�चार�ले ��त�ानको �हत �वपर�त कुनै �वदेशी रा�, सं�था वा नाग�रकसँग अवाि�छत स�पक�  कायम गर� 

आ�नो ओहदाको मया�दा �वपर�त गैरिज�मेवार�पूण� �यवहार गरेको कुरा �मािणत भएमा । 

६६. असमथ� कम�चार�को स�ब�धमा �वशेष �यव�था :- नपेाल सरकारले तोकेको मे�डकल बोड�ले कुनै कम�चार� 

शार��रक वा मान�सक रोगको कारणबाट �नय�मत �पमा सेवा गन� असमथ� छ भनी �सफा�रस गरेमा ��त�ानले �नजलाई 

�नजको सेवा अव�धमा बढ�मा पाँच वष� सेवा अव�ध थप गर� अवकाश �दन स�ने छ। 

६७. उपदान :- (१) पाँच वष� वा सोभ�दा बढ� �थायी सेवा गरेको कम�चार�ले सेवाबाट अवकाश पाएमा वा राजीनामा 

�वीकृत गराई पदबाट अलग भएमा देहायका दरले उपदान पाउने छ :- 

(क) पाँच वष�देिख दश वष�स�म सेवा गरेको कम�चार�ले आफूले काम गरेको ��येक वष�को �न�म� आिखर� 

आधा म�हनाको तलब, 

(ख) दश वष�देिख प�� वष�स�म सेवा गरेको कम�चार�ले आफूले काम गरेको ��येक वष�को �न�म� आिखर� 

एक म�हनाको तलब, 

  प�हलो संशोधन�ारा थप। 
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(ग) प�� वष�भ�दा बढ� बीस वष�स�म सेवा गरेको कम�चार�ले आफूले काम गरेको ��येक वष�को �न�म� 

आिखर� डेढ म�हनाको तलब, 

(घ) बीस वष�भ�दा बढ� अव�ध सेवा गरेको कम�चार�ले आफूले काम गरेको ��येक वष�को �न�म� आिखर� 

अढाई म�हनाको तलब । 

(२) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कम�चार�ले देहायको अव�थामा यस 

�नयमबमोिजमको उपदान पाउने छैन :- 

(क) ��ाचार गरेकोमा, 

(ख) नाग�रकता, उमेर वा यो�यता ढाँट� सेवा �वेश गरेको �मािणत भएकोमा, वा 

(ग) भ�व�यमा ��त�ानको सेवाको ला�ग अयो�य ठह�रने गर� सेवाबाट अवकाश पाएकोमा । 

६८. कम�चार� क�याण स�ुवधा : �नयम ६७ को उप�नयम (२) को अव�थामा बाहेक सेवाबाट जनुसकैु �क�समले 

अवकाश �ा� गन� कम�चार�लाई सेवा गरेको ��येक वष�को ला�ग �नजले अवकाश �ा� गदा� खाइपाई आएको तलबको 

एक म�हनाको दरले हनु आउने एकम�ु रकम कम�चार� क�याण स�ुवधाबापत �दान ग�रने छ। 

६९. अश� विृ� : कुनै कम�चार� ��त�ानको कामको �सल�सलामा दघु�टनामा पर� अ�भ� भएको वा चोटपटक लागेको 

कारणले शार��रक वा मान�सक �पमा ��त�ानको सेवाको ला�ग अश� भएमा �य�तो कम�चार�लाई स�म�तले �सफा�रस 

गरेको मापद�डको आधारमा प�रष�ले अश� वृि� �दइने छ। 

७०. पा�रवा�रक उपदानः (१) कुनै कम�चार�को ��त�ानको कामको �सल�सलामा दघु�टनामा पर� त�कालै म�ृय ुभएमा वा 

�यसको कारणबाट �नको नहुँदै प�छ म�ृय ु भएमा �नजको प�त वा �वधवा प�ीलाई वा �नज नभए �नजका छोरा 

छोर�ह�लाई �च�लत �नजामती सेवा ऐन र �नयमावल�बमोिजम �नजामती कम�चार�को प�त, प�ी वा छोरा छोर�ले �य�तो 

अव�थामा पाएसरहको स�ुवधामा नब�न ेगर� उप�नयम (२) बमोिजमको स�म�तको �सफा�रसमा पा�रवा�रक उपदान �दन 

स�कनेछ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम ��त�ानको कामको �सल�सलामा दघु�टनामा पर� कम�चार�को म�ृय ु भएको हो 

होइन भ�े कुरा �सफा�रस गन� काय�कार� �नद�शकले ��त�ानको कुनै अ�धकृत कम�चार�को संयोजक�वमा तीन सद�यीय 

स�म�त गठन गनु� पन� छ। 

७१. �वशेष आ�थ�क स�ुवधा : कुनै कम�चार�को सेवामा छंदै म�ृय ुभएमा �नजको प�रवारलाई स�म�तले �नण�य गर� राहत 

�व�प ��त�ानको क�याणकार� कोषबाट एक लाख पचास हजार �पैया ँउपल�ध गराउन स�ने छ। 

७२. �बमा स�ुवधास�ब�धी �यव�था : (१) ��त�ानको कम�चार�को �बमाबापत ��त�ानले एउटा साव�धक जीवन �बमा 

कोष �थापना गन� छ। 

(२) ��त�ानबाट ���मयम बेहो�रन ेगर� �थायी कम�चार�ह�लाई सेवा�नवृ� नभएस�मका ला�ग देहायबमोिजमको 

साव�धक जीवन �बमा ग�रने छ :- 
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(क) अ�धकृत�तरका कम�चार�ह�का ला�ग दईु लाख 

(ख) सहायक�तरका कम�चार�ह�का ला�ग एक लाख पि�चस हजार । 

 तर कुनै कम�चार�ले सेवा �बचैमा कुनै कारणले अवकाश �लएमा �य�तो अवकाश �लने कम�चार�ले 

उ� �बमालाई �नर�तर गन� चाहेमा �यि�गत �पमा बाँक� ���मयम आफैले वेहोन� गर� गन� पाउने छ। 

७३. उपदान पाउने प�रवारका सद�य : (१) कुनै कम�चार� नोकर�मा छँदै म�ृय ुभएमा �य�तो मतृक कम�चार�ले आ�नो 

प�रवारको सद�यम�येमा कसैलाई इ�छाएको रहेछ भने सो �यि�लाई र कसैलाई इ�छाएको रहेनछ भने �नजले पाउने 

उपदान �नजको प�रवारको �नकटतम सद�यलाई �दइने छ। 

(२) कम�चार�ले देहायबमोिजम पाउने रकम �लन नपाउँदै �नजको म�ृय ु भएमा सो रकम �नजको प�रवारको 

सद�यह�म�ये यस �नयमबमोिजम �नजको उपदान पाउने ठह�रएको �यि�ले पाउने छ :- 

(क) सि�त घर �बदा र �बरामी �बदाको रकम, 

(ख) मतृक कम�चार�ले �नयम ५९ बमोिजम पाउने उपचार खच�बापतको रकम, 

(ग) मतृक कम�चार�ले पाउने �बमाबाट �ा� हनुे रकम, 

(घ) कम�चार� क�याण स�ुवधाबापत �ा� हनुे रकम ।  

प�र�छेद–१० 

काम गन� समय, हािजर� र �बदा 

७४. काम गन� समय : (१) कम�चार�ले साव�ज�नक �बदाको �दनमा बाहेक अ�य �दन काम गन� समय स�म�तले �नधा�रण 

गरेबमोिजम हनु े छ। �यसर� �नधा�रण नभएस�म नेपाल सरकारले �नधा�रण गरेको समयलाई नै काया�लय समय 

मा�ननेछ। 

(२) नेपाल सरकारले साव�ज�नक �बदा �दएको �दनमा ��त�ानमा समेत साव�ज�नक �बदा हनु ेछ। 

(३) उप�नयम (२) मा उ�लेख भएबाहेकका अ�य �बदा काय�कार� स�म�तले �नधा�रण गरेबमोिजम हनु ेछ। 

७५. हािजर� : (१) कम�चार�ले हािजर� �कताबमा हािजर भएको र गएको समय जनाउन ुपन� छ। 

(२) कम�चार�ले काया�लय समयमा काया�लय छोडी बा�हर जाँदा काय�कार� �नद�शक वा �शासन महाशाखा 

�मखुको पूव� �वीकृ�त �लएर मा� जान ुपन� छ। 

(३) �नयम ७४ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए प�न ��त�ानको कम�चार�को सबै समय ��त�ानको अधीनमा 

हनुे छ र �बहान बेलकुा जनुसकैु समयमा प�न �नजलाई ��त�ानको काममा लगाउन स�कने छ। 
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(४) काय�कार� �नद�शक वा महाशाखा �मखुको �वीकृ�त न�लई काया�लयमा अनपुि�थत हनु ेकम�चार�लाई �य�तो 

अनपुि�थत अव�धभर गयल र तलब क�ी गर� �वभागीय सजायसमेत गन� स�कने छ। 

(५) उप�नयम (३) बमोिजम गयल भएको अव�ध �नजको सेवा अव�धमा गणना ग�रने छैन। 

(६) कम�चार� काया�लय समयमा हािजर भए वा नभएको, �नधा��रत समयमा काया�लय आए वा नआएको, पटक 

पटक �ढलो आउने र चाँडो जाने गरेको तथा काया�लय समयमा �वीकृ�त न�लई काया�लय छो�ने गरे वा नगरेको आ�द 

कुराको छ�के जाँच काय�कार� �नद�शक वा मानव संशाधन महाशाखा �मखुले गन� स�ने छ। 

(७) उप�नयम (५) बमोिजम जाँच गदा� कुनै कम�चार� काया�लयमा उपि�थत नभएको वा �ढलो आएको फेला 

परेमा �नजलाई गयल जनाउन स�कनेछ। यसर� गयल हनुे कम�चार�को तलब क�ा गन� वा �नजलाई �वभागीय सजाय 

गन� स�कने छ। 

७६. स�ा �बदा �लन पाउने : �नयम ७५ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न साव�ज�नक �बदाको �दनमा वा 

काया�लय समयबाहेक �बहान बेलकुा जनुसकैु समयमा काममा लगाउन ुपन� अव�था पर� कम�चार�लाई काममा लगाएमा 

सोबापत स�ा �बदा �लन पाउने छ। 

 तर स�ा �बदा सि�त गर� अक� वष� �लन पाइने छैन। 

७७. �बदा : (१) कम�चार�ले देहायबमोिजमका �बदा पाउने छनः्– 

(क) भैपर� आउने �बदा र पव� �बदा, 

(ख) घर �बदा, 

(ग) �बरामी �बदा, 

(घ) �सू�त �बदा, 

(ङ) �सू�त �याहार �बदा 

(च) �क�रया �बदा, 

(छ) अ�ययन �बदा, र 

(ज) असाधारण �बदा 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको �बदा अ�धकारको कुरा होइन सह�ुलयत मा� हो । 

(३) �बदा न�लई अनपुि�थत रहने कम�चार�लाई गयल र तलब क�ी गर� �बभागीय सजायसमेत गन� स�कनेछ। 

यसर� गयल भएको अव�ध सेवा अव�धमा गणना हनुे छैन। 
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७८. भैपर� आउने �बदा र पव� �बदा : (१) कम�चार�ले ��येक वष�मा भैपर� आउने �बदा छ �दन र पव� �बदा छ �दन 

पाउने छ। 

(२) भैपर� आउने र पव� �बदा आधा �दन प�न �लन स�कनछे। 

 �प�ीकरणः यस उप�नयमको �योजनको ला�ग “आधा �दन” भ�ाले दै�नक काया�लय समयको आधा 

समय स�झनपुछ� । 

(३) एक वष�को भैपर� आउने र पव� �बदा सि�त गर� अक� वष�मा �लन पाइने छैन। 

(४) भैपर� आउने र पव� �बदामा ब�ने कम�चार�ले पूरा तलब पाउने छ। 

७९. घर �बदा : (१) कम�चार�ले काम गरेको अव�धको बा� �दनको एक �दनका दरले घर �बदा पाउने छ। 

(२) यो �नयमको �योजनको ला�ग “काम गरेको अव�ध” भ�ाले सो अव�ध�भ� �लएको भैपर� आउने र पव� 

�बदा, �बरामी �बदा, �सू�त �बदा, �सू�त �याहार �बदा, �क�रया �बदा र साव�ज�नक �बदालाई समेत जनाउने छ। 

(३) कम�चार�ले आफूले पकाएको घर �बदा बढ�मा एकसय असी �दनस�म सि�त गर� रा� स�ने छ। 

(४) कुनै कारणले कम�चार� सेवाबाट अलग भएमा �नजको सि�त रहेको घर �बदाबापत �नजको पदा�धकार 

रहेको पदबाट खाइपाई आएको तलबको दरले हनु आउने रकम एकम�ु �लन पाउने छ। 

(५) कम�चार�ले घर �बदा, अ�ययन �बदा वा असाधारण �बदामा बसेको वा �नल�बनमा रहेको अव�धभरको घर 

�बदा पाउने छैन। 

(६) कम�चार�ले वष�को एक पटक सात �दनभ�दा बढ�को घर �बदा �वीकृत गराई घर जाँदा र घर �बदा 

भ�ुान गर� फक� दा पैदल बाटोलाई आठ कोशको �न�म� एक �दनका दरले हनुे �दन तथा बस वा हवाईजहाजको 

बाटोलाई ज�त �दन ला�ने हो �य�त �दन बाटोको �याद पाउने छ। 

(७) घर �बदामा ब�ने कम�चार�ले पूरा तलब पाउने छ। 

८०. �बरामी �बदा : (१) कम�चार�ले ��येक वष� बा� �दन �बरामी �बदा पाउने छ। 

(२) �बरामी �बदामा ब�दा कम�चार�ले पूरा तलब पाउने छ। 

(३) कम�चार�ले आफूले पकाएको �बरामी �बदा सि�त गर� रा� स�न ेछ। 

(४) कुनै कारणले कम�चार� सेवाबाट अलग भएमा �नजको सि�त रहेको �बरामी �बदाबापत �नजको पदा�धकार 

रहेको पदबाट खाइपाई आएको तलबको दरले हनु आउने रकम एकम�ु �लन पाउने छ। 

(५) बा� �दनभ�दा बढ� अव�धको �बरामी �बदा �लन ुपरेमा कम�चार�ले �वीकृत िच�क�सकको �माणप� पेश 

गनु� पन� छ। 
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(६) कम�चार� अश� �बरामी भई सि�त �बरामी �बदाले नप�ुने भएमा �नजलाई बढ�मा बा� �दनस�म पे�क� 

�बरामी �बदा �दन स�कनेछ। 

(७) कुनै ठूलो वा कडा रोग लागी उपचार गन� �बरामी �बदा र घर �बदाबाट नपगु हनुे भएमा �वीकृत 

िच�क�सकको �माणप� पेश गर� कम�चार�ले प�छ पाउन े �बरामी �बदा र घर �बदाबाट क�ा हनु ेगर� बढ�मा प�ता�लस 

�दनस�म थप �बरामी �बदा पे�क�को �पमा �लन स�ने छ। 

(८) �बरामी �बदामा ब�ने कम�चार�ले पूरा तलब पाउन ेछ। 

८१. �सू�त �बदा : (१) कुनै म�हला कम�चार� गभ�वती भएमा स�ुकेर� हनु ुअगा�ड र पछा�ड गर� अ�ठान�बे �दनस�म 

�सू�त �बदा पाउने छ।  

(२) उप�नयम (१) बमोिजम �सू�त �बदा �लएका म�हला कम�चार�ले चाहेमा कुनै प�न �बदावाट क�ा नहनुे गर� 

थप छ म�हनास�म बेतलबी �सू�त �बदा �लन स�नेछन ्। तर य�तो बेतलबी �बदा �सू�त �बदासँग लगातार �पमा 

�लनपुन� छ। 

(३) उप�नयम (२) बमोिजम बेतलबी �सू�त �बदामा बसेको अव�धमा घर �बदा, �बरामी �बदा, तलब, भ�ा र अ�य 

स�ुवधा �दइने छैन। तर सो अव�ध नोकर�मा गणना ग�रने छ।  

(४) उप�नयम (१) बमोिजमको �बदा ब�ने कम�चार�ले पूरा तलब भ�ा पाउने छ। 

८२. �सू�त �याहार �बदा : (१) कुनै प�ुष कम�चार�को प�ी स�ुकेर� हनुे भएमा �य�तो कम�चार�ले स�ुकेर�को अिघ वा 

प�छ गर� प�� �दन �सू�त �याहार �बदा �लन पाउन ेछ। 

(२) �सू�त �याहार �बदा ब�ने कम�चार�ले पूरा तलब भ�ा पाउने छ। 

(३) �सू�त �याहार �बदा सेवा अव�धभर दईु पटक मा� �दइने छ।  

(४) �सू�त �बदा तथा �सू�त �याहार �बदा पाएका कम�चार�लाई ब�चाको �याहारको �न�म� बढ�मा दईु वटा 

ब�चाको ला�ग जनह� एकम�ु पाँच हजार �प�या िशश ु�याहार भ�ा �दइने छ। 

तर, प�त र प�ी दवुै ��त�ानमा काय�रत रहेको भए एक जना कम�चार�ले मा� िशश ु�याहार भ�ा पाउने छ। 

(५) �सू�त �बदा तथा �सू�त �याहार �बदा �लएको अ�भलेख स�बि�धत काया�लयले अ�ाव�धक बनाई ��येक 

पटक स�वा भई रमाना �लई जाँदा रमाना प�मा र कम�चार� अ�भलेख फाइलमा समेत रा� ुपन� छ। 

(६) �सू�त �बदा र �सू�त �याहार �बदा माग गन� कम�चार�ले �बदा स�कएको तीन म�हना�भ� �सू�त स�ब�धमा 

जाँच गराएको अ�पतालको र स�ुकेर� भएको स�बि�धत अ�पताल वा न�स�ङहोमको �ड�चाज� समर� वा बथ� स�ट��फकेट वा 

ज�म दता� �माणप� पेश गनु� पन� छ। 

(७) उप�नयम (६) बमोिजमको अव�ध�भ� �य�तो �माणप� पेश नगन� कम�चार�को �य�तो �बदाको अव�ध 

�नजले पाउने अ�य �बदाबाट क�ा ग�रने छ। अ�य �बदा सि�त नभएमा गयल क�ी ग�रने छ। 

  प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 
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८३. �क�रया �बदा : (१) कुनै कम�चार�ले कूल धम� अनसुार आफ�  �क�रया ब�न ुपरेमा वा �य�तो कम�चार�को बाबआुमा, 

बाजेब�यै, छोराछोर� वा सासू ससरुाको म�ृय ुभएमा वा प�ुष कम�चार�को हकमा �नजको प�ीको म�ृय ुभएमा बढ�मा प�� 

�दनस�म �क�रया �बदा पाउन ेछ। 

(२) म�हला कम�चार�को प�तले �क�रया ब�न ुपरेमा �नजलाई प�न �यि� नै �दन �क�रया �बदा �दइन ेछ। 

(३) �क�रया �बदामा ब�ने कम�चार�ले पूरा तलब भ�ा पाउन ेछ। 

८४. अ�ययन �बदा : (१) ��त�ानलाई उपयोगी र आव�यक पन� �वषयमा ��त�ानलाई �ा� छा�वृि�मा ��त�ानबाट 

मनोनयन भई वा �नजी �यासमा ��त�ानको �वीकृ�त �लई अ�ययन गन� जाने कम�चार�ले सेवा अव�ध भरमा एक पटक 

वा पटक पटक गर� तीन वष�स�म अ�ययन �बदा पाउन स�ने छ। 

तर ��त�ानले आव�यक ठानेको अव�थामा अ�ययन �बदाको अव�ध दईु वष�स�म थप गन� स�ने छ। 

(२) तीन वष� सेवा अव�ध नपगुी कम�चार�ले अ�ययन �बदा पाउन स�न ेछैन। 

(३) ��त�ानको मनोनयनमा अ�ययन गन� जाने कम�चार�ले अ�ययन �बदाको अव�धभर पूरा तलब पाउन ेछ। 

(४) उप�नयम (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �नजी �यासमा अ�ययन गन� जान े कम�चार�को 

अ�ययन �बदाको अव�ध �नजको सेवा अव�धमा गणना हनुे छैन र �नजले सो अव�धमा तलब पाउने छैन।  

८५. असाधारण �बदा : (१) पाचँ वष� सेवा अव�ध पगेुको कम�चार�ले एक पटकमा एक वष�मा नबढाई र सेवा 

अव�धभरमा तीन वष�मा नबढाई असाधारण �बदा पाउन स�ने छ। 

(२) �नयम ८० को उप�नयम (५) बमोिजम �लएको �बदा नपगु भई कम�चार�ले थप �बदा �लन ुपरेमा नेपाल 

सरकारले तोकेको मे�डकल बोड�को �सफा�रसमा �नजले पाउने असाधारण �बदाबाट क�ा हनु े गर� सेवा अव�धभरमा 

बढ�मा एक वष� असाधारण �बदा �लन स�न ेछ। 

(३) उप�नयम (२) बमोिजम असाधारण �बदामा बसेको अव�ध बाहेक अ�य अव�थामा असाधारण �बदामा 

बसेको अव�ध कम�चार�को सेवा अव�धमा गणना ग�रने छैन। 

(४) उप�नयम (२) बमोिजम असाधारण �बदामा बसेको अव�धबाहेक अ�य अव�थामा असाधारण �बदामा बसेको 

कम�चार�ले �य�तो अव�धभर तलब तथा कुनै स�ुवधा पाउने छैन। 

८६. �बदा �दने अ�धकार� : (१) अ�धकृत�तरको कम�चार�को असाधारण �बदा एवं अ�ययन �बदा स�म�तले र अ�य �बदा 

तथा सहायक�तरका कम�चार�को असाधारण �बदा एवं अ�ययन �बदा काय�कार� �नद�शकले �वीकृत गन� छ। 

(२) आफू अधीन�थ र सहायक�तरको कम�चार�को उप�नयम (१) मा उ�लेख भएबाहेकका �बदा मानव 

संशाधन महाशाखा �मखुले �वीकृत गन� स�ने छ। 

८७. �वीकृ�त �लएर मा� �बदामा व�न ुपन� : कम�चार�ले �बदा �वीकृत गराएर मा� �बदामा व�न ुपन� छ। 
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 तर भैपर� आउने �बदा र पव� �बदाको हकमा मौिखक जानकार� गराई अनमु�त �लए प�ुने छ। 

८८. अ�तरा���य संघ सं�थामा सेवा गन� �बदा �दन स�कने : (१) कुनै कम�चार�ले �बदा �लई अ�तरा���य संघ सं�थामा 

सेवा गन� जान �नवेदन �दएमा र यसर� सेवा गन� पठाउँदा ��त�ानलाई उपयोगी हनुे पया�� आधार भएमा �नयम ८५ 

बमोिजम �नजले पाउन स�ने असाधारण �बदाबाट क�ा हनुे गर� �नजलाई �य�तो सेवा गन� जानको ला�ग अनमु�त �दन 

स�कने छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको �बदा �वीकृत गदा� स�बि�धत कम�चार�ले �य�तो �बदा समा� भएप�छ �नयम 

५३ अनसुारको सेवा गन� कब�ुलयत गनु� पन� छ। 

(३) उप�नयम (२) बमोिजमको सेवा नगन� कम�चार�ले उप�नयम (१) बमोिजम सेवा गन� गएको सं�थाबाट 

पाएको पा�र��मक, भ�ा स�ुवधा ��त�ानलाई �तनु� पन� छ। 

८९. बेतलबी �बदा : नेपाल सरकारको �नण�यअनसुार ��त�ानको कुनै कम�चार� नेपाल सरकारको �वा�म�व भएको 

सं�थाको कुनै पदमा खास अव�धका ला�ग �नय�ु भएमा ��त�ानलाई आ�थ�क भार नपन� गर� �य�तो अव�धभर ��त�ानले 

बेतलबी काज �बदा �लन स�न ेछ। य�तो काजको अव�ध एक पटकमा एक वष� भ�दा बढ� हनुे छैन। 

९०. �बदाको अ�भलेख : (१) ��त�ानको मानव संशाधन महाशाखाले कम�चार�को �बदास�ब�धी अ�भलेख अ�ाव�धक 

गर� रा� ुपन� छ। 

(२) �बदाको कारबाह�स�ब�धी सूचना ��त�ानको मानव संशाधन शाखाले ��त�ानमा काय�रत सबै 

पदा�धकार�का अ�त�र� आ�थ�क �शासन शाखालाई ��येक म�हनामा �दन ुपन� छ। 

९१. साव�ज�नक �बदा गा�भने : भैप�रआउने र पव� �बदा, घर �बदा र �बरामी �बदाबाहेक अ� कुनै �कारको �बदा �लई 

बसेको कम�चार�ले �लएको �बदा अव�ध�भ� साव�ज�नक �बदा परेमा सो अव�ध प�न �नज कम�चार�ले �लएको �बदामा 

गा�भनेछ। 

प�र�छेद–११ 

आचरण 

९२. समय पालन र �नय�मतता : (१) ��त�ानमा काय�रत पदा�धकार� तथा कम�चार�ले यस �नयमावल�मा �नधा�रण 

भएको वा ��त�ानले �नधा�रण गरेको समयमा �नय�मत �पले काया�लयमा हािजर हनु ुपन� छ। 

(२) ��त�ानले आव�यक परेमा ��त�ानमा काय�रत जनुसकैु पदा�धकार� वा कम�चार�लाई जनुसकैु समयमा 

उपि�थत गराई काममा लगाउन स�ने छ। यसर� काम गनु� स�बि�धत पदा�धकार� वा कम�चार�को कत��य हनु ेछ। 

९३. अनशुासन र आ�ापालन : (१) कम�चार�ले पद�य अनशुासनमा रह� आ�नो कत��य इमानदार�, प�र�म र 

त�परताका साथ पालन गनु� पन� छ। 
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(२) कम�चार�ले ��त�ानको कामसँग स�बि�धत कुरामा आफूभ�दा मा�थको अ�धकृतले �दएको आदेश वा 

�नद�शन शी�ताका साथ पालना गनु�पछ� । 

  (३) कम�चार�ले एकअका���त स�ावपूण�, सहयोगी र स�मानजनक �यवहार गनु�पछ� । 

(४) कम�चार�ले ��त�ानको ��त�ामा आचँ आउने गर� वा ��तकूल असर पन� गर� कुनै प�न काम गनु� वा 

गराउन ुहुँदैन। 

९४. राजनी�तमा भाग �लन नहनुे : कम�चार�ले राजनी�तमा भाग �लन ु हुँदैन। तर �च�लत कानूनबमोिजम आ�नो 

मता�धकारको �योग गन� यस दफाले बाधा प-ुयाएको मा�नन ेछैन। 

९५. दान उपहार �लनमा ��तब�ध : कम�चार�ले अि�तयार �ा� अ�धकार�को �वीकृ�त �वना ��त�ानको काममा कुनै प�न 

�कारले असर पन� स�ने गर� आफूले वा आ�नो प�रवारको सद�यमाफ� त कसैबाट कुनै �कारको दान, दात�य, उपहार 

�वीकार गन� हुँदैन। 

९६. च�दा मा�न नहनुे : कम�चार�ले राजनी�तक वा �नजी �योजनका ला�ग कुनै �क�समको च�दा मा�न, �वीकार गन� वा 

आ�थ�क सहायता जटुाउन ुहुँदैन। 

९७. स�पि�को �ववरण : कम�चार�ले ��त�ानको सेवामा �वेश गरेको �म�तले साठ� �दन�भ� र यो �नयममवल� �ार�भ 

हुँदाका बखत ��त�ानको सेवामा बहाल रहेका �यि�ले यो �नयमावल� �ार�भ भएको �म�तले साठ� �दन�भ� र �यसप�छ 

हरेक आ�थ�क वष� समा� भएका �म�तले साठ� �दन�भ� आ�नो र आ�नो प�रवारको नाममा रहेको स�पि�को �ववरण 

��त�ानमा पेश गनु� पन� छ। 

९८. �यापार �यवसाय गन� नहनुे : (१) ��त�ानको पूव� �वीकृ�त न�लई कम�चार�ले कुनै �कारको �यापार �यवसाय गन� 

वा कुनै फम� वा क�पनीको �ह�सेदार हनु ुहुँदैन। 

(२) कम�चार�ले ��त�ानको �वीकृ�त न�लई अ�य� कुनै�कारको नोकर� �वीकार गनु� हुँदैन। 

९९. �सेसँग स�पक�  : ��त�ानको कामको स�ब�धमा कुनै कम�चार�उपर कुनै �यि��ारा लगाइएको आरोपको सफाइका 

�न�म� �य�तो कम�चार�ले ��त�ानको �वीकृ�त �वना �से वा अ�य कुनै प�न �कारको आमस�ार मा�यमको सहारा �लन ु

हुँदैन। 

१००. राजनी�तक वा अवाि�छत �भाव पान� नहनुे : कम�चार�ले आ�नो नोकर�स�ब�धी कुराको मतलब सा�य गन� 

आफूभ�दा मा�थका अ�धकृतमा�थ कुनै �क�समको राजनी�तक वा अवाि�छत �भाव पान� वा पान� �य� गनु� हुँदैन।  

१०१. गोपनीयता कायम रा� ुपन� : �च�लत कानूनमा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक कुनै कम�चार�ले सेवामा बहाल 

छँदा जानकार� पाएको कुनै गो�य कुरा अ�धकार �ा� अ�धकार�को �वीकृ�त �वना कुनै �कारले �काश पान� वा �य�तो 

कुराको गोपनीयता भ� गन� हुँदैन। 
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१०२. हडताल, थनुछेक तथा घेराउ गन� ��तब�ध : कम�चार�ले ��त�ानको काम कारबाह�का �वषयमा हडताल गन�, 

कलम ब�द गन�, कुनै कम�चार�लाई थनुछेक वा घेराउ गन� वा अनिुचत दबाब �दन वा �य�तो काय� गन� उ�े�यले 

अ�लाई उ�साउन हुँदैन। 

१०३. यातना �दन नहनुे : (१) कम�चार�ले कसैलाई प�न यातना �दन ुहुँदैन। 

(२) कम�चार�ले लै��क एवं घरेल ु�हंसामा आधा�रत �हंसा तथा अ�य यौनज�य द�ुय�वहार गनु� हुँदैन। 

१०४. अ�य आचरण : (१) कम�चार�ले आ�नो काया�लयमा काम गदा� सबै��त िश� �यवहार गनु� पन� छ। 

(२) कम�चार�ले आ�नो काया�लय तथा पदअनसुार आई पन� िज�मेवार�लाई मया�दापूव�क बहन गर� �न�प�, 

�व�छ तथा �छटो छ�रतो �पमा काय�स�पादन गनु� पन� छ। 

(३) ��त�ानको कुनै पदा�धकार� वा कम�चार�ले ��त�ानको स�पि�को �योग वा उपयोग �मत�ययी ढ�ले गनु� 

पन� छ। ��त�ानको स�पि�को �योग वा उपयोग घरायसी काय�को ला�ग गनु� हुँदैन। 

प�र�छेद– १२ 

सजाय र पनुरावेदन 

१०५. चेतावनी �दन स�न े : (१) कुनै कम�चार�ले समय पालन नगरेमा, ��त�ानको कामस�ब�धी कुरामा आफूभ�दा 

मा�थको कम�चार�ले �दएको आदेश पालन नगरेमा वा काया�लयस�ब�धी काममा लापरवाह� वा �ढलास�ुती गरेमा �नजलाई 

काय�कार� �नद�शक वा स�बि�धत कम�चार�को सपु�रवे�कले कारण खोल� चेतावनी �दन स�न ेछ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम चेतावनी �दइएको कुराको अ�भलेख स�बि�धत कम�चार�को �यि�गत �ववरण 

फाइलमा सरुि�त साथ रा� ुपन� छ। 

१०६. सजाय  : कुनै कम�चार�लाई �नजको खराव आचरण र कसरुको ग�भीरतासमेतलाई �यानमा राखी उिचत र पया��  

आधार कारण देिखएमा सजाय �दने अ�धकार�ले देहायको सजायको आदेश �दन स�नेछ :- 

(क) सामा�य सजाय : 

(१) न�सहत �दने, 

(२) बढ�मा दईु तलब वृ�� रो�ा गन� वा दईु वष�स�म बढुवा रो�ा गन�, 

(३) दईुदेिख पाँच तलब वृ�� रो�ा गन� वा दईुदेिख पाँच वष�स�म बढुवा रो�ा गन� । 

(ख) �वशेष सजाय : 

(१) भ�व�यमा ��त�ानको सेवाको �न�म� अयो�य नठह�रने गर� सेवाबाट हटाउने,  

(२) भ�व�यमा ��त�ानको सेवाको �न�म� अयो�य ठह�रने गर� सेवाबाट बरखा�त गन� । 

१०७. न�सहत �दने  :  देहायको अव�थामा ��त�ानको कुनै कम�चार�लाई न�सहत �दन स�कने छ :- 

(क) आफूले गनु� पन� काम ��त हेलच�याइँ गरेमा, 

(ख) काम स�तोषजनक �पमा नगरेमा, 

 प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 
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 (ग) स�वा वा बढुवा भएको कम�चार�लाई ए�ाइस �दन�भ� रमाना न�दएमा वा �य�तो कम�चार�ले 

रमाना न�लएमा, 

(घ) समयमा बरबझुारथ नगरे नगराएमा, 

(ङ) सपु�रवे�क वा मू�या�नकता�ले तो�कएको अव�ध�भ� आफू मातहतको कम�चार�को काय� 

स�पादन मू�या�न नगरेमा, 

(च) आफूभ�दा मा�थ�लो पदा�धकार�ले �दएको �लिखत आदेश वा �नद�शन उ�ल�न गरेमा, 

(छ) पद�य दा�य�व िज�मेवार�पूव�क पूरा नगरेमा, 

(ज) एक वष�मा एक पटक सचेत गराइएकोमा पनुः सचेत गराउन स�कने काय� गरेमा, 

(झ) सेवा�ाह�को �परमका� वा उजरु�को बेवा�ता गरेमा। 

१०७क. दईु तलब व�ृ�स�म रो�ा गन� वा दईु वष�स�म बढुवा रो�ा गन� : देहायका अव�थामा ��त�ानका कम�चार�लाई 

�नजको बढ�मा दईु तलब वृ�� रो�ा गन� वा दईु वष�स�म बढुवा रो�ा गन� सजाय गन� स�कने छ :- 

(क) अनशुासनह�न काय� गरेमा, 

(ख) एउटै तहमा रहँदा न�सहत पाएकोमा पनुः न�सहत पाउने काय� गरेमा, 

(ग) असलु गनु� पन� ठह�रएको बे�ज ुरकम �याद�भ� फ��ट नगरेमा, 

(घ) काया�लयबाट हनुे खच�मा लापरवाह� गरेमा, 

(ङ) स�वा वा बढुवा भएको कम�चार� रमाना �लएको �म�तले प�तीस �दन�भ� स�वा वा बढुवा 

भएको काया�लयमा हािजर नभएमा, 

(च) काया�लयले जार� गरेका कागजातह� स�बि�धत कम�चार�ले नबझेु वा ब�ुन नमानेमा। 

१०७ख. दईुदेिख पाचँ तलब व�ृ� रो�ा गन� वा दईुदेिख पाचँ वष�स�म बढुवा रो�ा गन�  : देहायका अव�थामा ��त�ानका 

कम�चार�लाई �नजको दईुदेिख पाँच तलब वृ�� रो�ा गन� वा दईुदेिख पाँच वष�स�म बढुवा रो�ा गन� सजाय गन� स�कने 

छ :- 

(क) काया�लयमा मादक पदाथ� सेवन गरेमा वा सेवन गर� असामा�य अव�थामा काया�लय आएमा, 

(ख) ��त�ानको स�लन भएको रकम �नयमानसुार ब�क दािखला नगरेमा, 

(ग) यस �नयमावल�मा �यवि�थत आचरणस�ब�धी �यव�थाको उ�ल�न गरेमा, 

(घ) ��यायोिजत अ�धकार अन�ुपको काम नगरेमा वा ��यायोिजत अ�धकार द�ुपयोग गरेमा, 

(ङ)  आचरणस�ब�धी कुरा उ�ल�न गरेमा, 

(च)  अ�य� कुनै �कारको नोकर� गन� वा आ�थ�क लाभ वा कुनै स�ुवधा �ा� गन� गर� परामश�दाता, 

स�लाहकार, �वशेष� वा कुनै है�सयतले सेवा �दान गन� काय� गरेमा। 

१०८. आ�थ�क हा�न नो�सानी असलुउपर गन� : कुनै कम�चार�ले लापरवाह� वा गैरिज�मेवार त�रकाले वा जानी जानी 

�टु�पूण� ढ�बाट काम गरेको वा ��त�ानसँग स�बि�धत कानून �वपर�त वा ��त�ानलाई अ�हत हनुे गर� कुनै काम 

गरेको कारणबाट ��त�ानलाई हनु गएको आ�थ�क हा�न नो�सानी स�बि�धत कम�चार�ले ��त�ानबाट पाउने कुन ै

�कारको रकमबाट वा �नजको जायजेथाबाट असलुउपर गन� स�कने छ। 

 प�हलो संशोधन�ारा थप । 
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१०९. सेवाबाट हटाउने वा बखा��त गन� : (१) देहायको अव�थामा ��त�ानका कम�चार�लाई भ�व�यमा ��त�ानको 

सेवाका ला�ग अयो�य नठह�रने गर� सेवाबाट हटाउने सजाय गन� स�कनेछ :- 

(क) जानाजानी वा लापरवाह� गर� ��त�ानलाई हा�न नो�सानी प�ु याएमा, 

(ख) अयो�यताको कारणले आ�नो पदको काम र िज�मेवार� पूरा गन� नसकेमा, 

(ग) ��त�ानको स�लन भएको रकम �हना�मना गरेको �मािणत भएमा, 

(घ) आ�नो िज�मामा रहेको वा ��त�ानको अ�य कुनैस�पि� �हना�मना गरेको �मािणत भएमा, 

(ङ) आचरण स�ब�धी कुरा बार�बार उ�लंघन गरेमा, 

(च)  पटक पटक अनशुासनह�न काम गरेमा, 

(छ)  राजनी�तमा भाग �लएमा, 

(ज)  आ�नो पदको िज�मेवार�को बराबर बेवा�ता गरेमा, 

(झ) ��त�ानको नगद िज�सी �हना�मना गरेमा वा ��त�ानलाई हा�न नो�सानी हनु े काम गरे 

गराएमा, 

(ञ) ��त�ानलाई जानाजानी झटुा �ववरण पेश गरेका कारण हा�न नो�सानी हनु गएमा, 

(ट) ��त�ानको काया�लय समयमा अ�य� काम गरेमा वा ��त�ानको काममा ��तकूल असर पन� 

गर� अ�य� काम गरेमा, 

(ठ)  मना�सब कारण भई �बदा �वीकृत गराएकोमा बाहेक वैदेिशक अ�ययन, ता�लम वा अ�ययन 

�मणमा गएको ��त�ानको कम�चार� �य�तो अ�ययन, ता�लम वा अ�ययन �मण पूरा गरेको 

�म�तले तीस �दन�भ� स�बि�धत ��त�ानमा हािजर नभएमा, र 

(ड) �बदा �वीकृत नगर� लगातार ९० �दनभ�दा बढ� काया�लयमा अनपुि�थत भएमा । 

(२) देहायको अव�थामा ��त�ानका कम�चार�लाई भ�व�यमा ��त�ानको सेवाको �न�म� अयो�य ठह�रन ेगर� 

सेवाबाट बरखा�त गन� स�कने छ :- 

(क) नै�तक पतन देिखने फौजदार� अ�भयोगमा अदालतबाट कसरुदार ठह�रएमा, 

(ख) ��ाचार गरेमा, 

(ग) �थायी आवासीय अनमु�त �लएमा वा सोको ला�ग आवेदन �दएमा, 

(घ)  ��त�ानको सेवामा �नय�ु हनुे वा बहाल रहने उ�े�यले नाग�रकता, उमेर वा यो�यता ढाँटेको 

�मािणत भएमा । 

११०. �वभागीय सजाय �दने अ�धकार� : (१) �नयम १०७ तथा १०८ बमोिजमको सजाय गन� अ�धकार अ�धकृत�तरको 

कम�चार�को हकमा काय�कार� �नद�शकलाई र सहायक �तरको कम�चार�को हकमा मानव संशाधन महाशाखा �मखुलाई 

हनुे छ। 

(२) �नयम १०९ बमोिजमको सजाय गन� अ�धकार अ�धकृत�तरको कम�चार�को हकमा स�म�तलाई र 

सहायक�तरको कम�चार�को हकमा काय�कार� �नद�शकलाई हनु ेछ।  

१११. �नल�बन : (१) कुनै कम�चार�को स�ब�धमा �नयम १०९ मा उि�लिखत कुनै अ�भयोगको जाँचबझु गनु� परेमा 

 प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 
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जाँचबझु समा� नह�ुेलस�म �नजलाई सजायको आदेश �दने अ�धकार�ले �नल�बन गन� स�ने छ। 

तर देहायको अव�था नभई साधारणतया �नल�बन ग�रने छैन :- 

(क) �नजलाई �नल�बन नगर� ओहदाको काम गन� �दँदा झ�ुा सबतु �माण स�लन गन� स�ने वा 

आ�नो �व��को सबतु �माण गायब वा न� गन� स�ने स�भावना देिखएमा, 

(ख) �नल�बन नगर� ओहदाको काम गन� �दँदा ��त�ानलाई हा�न नो�सानी हनु ेस�भावना देिखएमा । 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम कम�चार�लाई �नल�बन गदा� साधारणतया तीन म�हनाभ�दा बढ� �नल�बन गनु� 

हुँदैन र सोअव�ध�भ�ै कम�चार�उपरको कारबाह� �कनारा लगाउन ुपन� छ। 

(३) कुनै असाधारण प�रि�थ�त पर� उप�नयम (२) बमोिजमको अव�ध�भ� कारबाह� �कनारा लगाउन नस�कने 

भई �नल�बनको अव�ध बढाउन ुपरेमा सजाय �दने अ�धकार�ले एक म�हनास�म �नल�बनको अव�ध बढाउन स�न ेछ। 

(४) नै�तक पतन देिखने फौजदार� अ�भयोगमा �गर�तार भई थ�ुनएको कम�चार� �यसर� थ�ुनएको अव�धभर 

�वतः �नल�बन भएको मा�नने छ। 

११२. �नल�बनको समा�� : कुनै कम�चार� आ�नो पदमा पनुः �था�पत भएमा वा नोकर�बाट बरखा�त भएमा �नजको 

�नल�बन समा� हनुे छ। 

११३. सजायस�ब�धी काय��व�ध : (१) �वभागीय सजाय �दने अ�धकार�ले कुनै कम�चार�लाई सजाय �दने आदेश �दनभु�दा 

अिघ �नजलाई कारबाह� गन� ला�गएको कारण उ�लेख गर� आ�नो सफाइ पेश गन� उिचत मौका �दन ुपन� छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको मौका �दँदा �नज �व�� लगाइएको आरोप �प� �पले �क�टएको र ��येक 

आरोप कुन कुरा र कारणमा आधा�रत छ सोसमेत खलुाउन ुपन� छ। 

(३) स�बि�धत कम�चार�ले उप�नयम (१) बमोिजमको अव�ध�भ�ै आ�नो सफाइ पेश गनु� पन� छ र यसर� पेश 

भएको सफाइमा सजाय �दने अ�धकार�ले ग�भीरतापूव�क मनन गनु� पन� छ। 

(४) �वभागीय सजायको आदेश �दन पाउने अ�धकार�ले आव�यक ठानेमा �वयं वा कुनै अ�य अ�धकृत�ारा 

जाँचबझु गराउन स�ने छ। 

(५) �वशेष सजायको आदेश �दनभु�दा प�हले �वभागीय सजायको आदेश �दन पाउने अ�धकार�ले उप�नयम (१) 

बमोिजमको �याद�भ� सफाइ पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाइ स�तोषजनक नदेिखएमा सजाय �दने अ�धकार�ले �य�तो 

कम�चार�लाई �दन ला�गएको ��ता�वत सजाय �कन �दन ुनपन� हो सो स�ब�धमा �प�ीकरण पेश गन� सात �दनको अव�ध 

�दान गनु� पन� छ। 

(६) स�बि�धत कम�चार�ले उप�नयम (५) बमोिजमको अव�ध�भ� �प�ीकरण पेश गरेमा सो �प�ीकरण र 

उपल�ध स�पूण� सबतु �माणको समूिचत मू�या�न गर� �वभागीय सजायको आदेश �दने अ�धकार�ले �प� कारण खलुाई 

सजाय �दने वा न�दने �नण�य गनु� पन� छ। 
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(७) जाँचबझु गन� काम बाँक� राखी कुनै कम�चार�लाई �नल�बन ग�रएकोमा जाँचबझु गन� काम चाँडो सक� 

�नल�बन गरेको �म�तले सामा�यतया तीन म�हना�भ� �वभागीय सजायस�ब�धी टु�ो लगाई स�न ुपन� छ। 

(८) यस प�र�छेदमा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न भागी बेप�ा भएको वा �लिखत �पमा स�पक�  

�था�पत गन� अस�भव भएको कम�चार�को हकमा रा��य�तरको कुनै एक समाचारप�मा साव�ज�नक सूचना �काशन गर� 

सफाइ पेश गन� एक म�हनाको अव�ध �दई �वभागीय सजायको कारबाह� चलाउन स�कने छ। 

११४. पनुरावेदन : �वभागीय सजाय �दने अ�धकार�ले �नयम ११३ बमोिजम �दएको �वभागीय सजायको आदेशउपर 

कम�चार�ले देहायका अ�धकार�सम� पनुरावेदन �दन स�न ेछ :- 

(क) �नयम १०७ र १०८ बमोिजम सजाय भएकोमा सहायक �तरको कम�चार� भए काय�कार� 

�नद�शकसम� र अ�धकृत �तरको भए स�म�तसम�, 

(ख) �नयम १०९ बमोिजम सजाय ग�रएकोमा िच� नब�ुने कम�चार�ले सहायक �तरको कम�चार� भए 

स�म�तमा र अ�धकृत �तरको भए प�रष� मा। 

११५. पनुरावेदनस�ब�धी काय��व�ध : (१) कम�चार�ले �नयम ११४ बमोिजम पनुरावेदन �दँदा सजाय गन� आदेश भएको 

�म�तले प��तस �दन�भ� सजाय �दने अ�धकार�माफ� त देहायबमोिजम पनुरावेदन �दन ुपन� छ :– 

(क) पनुरावेदकले आ�नै नामबाट पनुरावेदन �दन ुपन� छ, 

(ख) पनुरावेदकले पनुरावेदनको साथमा सजायको आदेशको ��त�ल�प राखी आ�नो सफाइको ला�ग 

जो भएको सबतु �माण पेश गनु� पन� छ। 

(ग) पनुरावेदन उिचत र आदरसूचक भाषामा लेिखएको हनु ुपन� छ। 

(२) सजायको आदेश �दने अ�धकार�ले पनुरावेदन परेको �म�तले सात �दन�भ� पनुरावेदनउपर आ�नो रायस�हत 

कारबाह�स�ब�धी कागजात पनुरावेदन स�ुे अ�धकार�सम� पठाउन ुपन� छ। 

(३) पनुरावेदन स�ुे अ�धकार�ले उप�नयम (२) बमोिजम आफूसम� पनुरावेदन �ा� भएको प�ता�लस �दन�भ� 

पनुरावेदनका स�ब�धमा �नण�य ग�रस�न ुपन� छ। 

तर थप �माण ब�ुनका ला�ग समय ला�न गई उ� अव�ध�भ� �नण�य हनु नसकेमा सो अव�ध समा� 

भएको तीस �दन�भ� �नण�य गनु� पन� छ। 

११६. पनुरावेदनउपर �वचार तथा �नण�य : (१) पनुरावेदन स�ुे अ�धकार�ले आफूसम� परेको पनुरावेदनका स�ब�धमा 

देहायका कुरा �वचार गर� �नण�य �दनपुन� छ :- 

(क) सजायको आदेशमा आधार �लइएका कुराह�को यथा�थता �मािणत भइसकेको छ वा छैन, 

(ख) �मािणत भइसकेको कुराह� सजाय �न�म� पया�� छन ्वा छैनन,् 
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(ग) ग�रएको सजाय ठ�क, पया��, अपया�� वा बढ� के छ ? 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम �वचार गर� सकेप�छ पनुरावेदन स�ुे अ�धकार�ले पनुरावदेकलाई �दइएको सजाय 

समथ�न गन� वा बदर गन� वा �य�तो सजाय घटाउने आदेश �दन स�ने छ। 

११७. सजायको अ�भलेख : ��त�ानले यस प�र�छेदबमोिजम सजाय पाउने कम�चार�को अ�ाव�धक अ�भलेख रा� ुपन� 

छ। 

प�र�छेद– १३ 

�व�वध 

११८. शैि�क यो�यता र ता�लमको �माणप�को ��त�ल�प पेश गनु� पन� : (१) सेवामा प�हलोपटक �नय�ु हनु े

कम�चार�ले आफूले �ा� गरेको शैि�क यो�यताको �माणप�को �मािणत ��त�ल�प आफू �नय�ु भएको एक म�हना�भ� 

��त�ानमा पेश गनु� पन� छ।  

(२) सेवामा �वेश गरेप�छ कम�चार�ले �नजी �यासमा �वदेशी �व��व�ालय वा िश�ण सं�थाबाट हा�सल गरेको 

शैि�क यो�यताको �माणप�को ��त�ल�प �य�तो �माणप� �ा� गरेको �म�तले तीन म�हना�भ� ��त�ानमा पेश गनु� पन� 

छ। 

(३) उप�नयम (२) बमोिजम �माणप� पेश गदा� देहायका कागजातह�समेत पेश गनु� पन� छः– 

(क) ल�धा� प�, 

(ख) �माणप�, 

(ग) अव�ध ख�ुने �बदा �लएको कागजात, 

(घ) �थाना�तर �माणप�, 

(ङ) समक�ता �नधा�रण �माण प�, 

(च) �म�त र समय खलेुको पर��ा काय��म, र 

(छ) पर��ा श�ुक बझुाएको र�सद वा कागजात र �वेश प� । 

११९. कामको हेरफेर : काय�कार� �नद�शकले कारण खलुाई �शासक�य समूहको कम�चार�लाई �िश�ण तथा अनसु�धान 

समूहको वा �िश�ण तथा अनसु�धान समूहको कम�चार�लाई �शासक�य समूहको काममा लगाउन स�ने छ। 

१२०. नोकर�को अ�भलेख : (१) ��त�ानको मानव संशाधन शाखाले कम�चार�को नोकर�को अ�भलेख तथा वैयि�क 

�ववरण अनसूुची–११ बमोिजमको ढाँचामा अ�ाव�धक गर� रा� ुपन� छ। 

(२) कम�चार�को अ�भलेख गो�य तवरले रािखने छ। 
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(३) उप�नयम (२) बमोिजम अ�भलेखमा स�बि�धत कम�चार�को काय�स�पादन मू�या�न, स�पि� �ववरण, 

आचरणस�ब�धी �ववरण र ��तवेदन रहने छन।् 

(४) यो �नयमावल� �ार�भ हुँदाका बखत काय�रत कम�चार�ले उप�नयम (१) बमोिजमको वैयि�क �ववरण 

नभरेको भए यो �नयम �ार�भ भएको �म�तले तीन म�हना�भ� र नयाँ �नय�ु हनु े कम�चार�ले �नयिु� �लएको एक 

म�हना�भ� भ�रस�न ुपन� छ। उ� �याद�भ� प�न वयैि�क �बवरण नभन� कम�चार�को तलब रो�ा ग�रने छ। 

१२१. सेवा अव�ध जो�डन े : ��त�ानमा करारमा रहेका कुनै कम�चार� �च�लत कानूनको ���या पूरा गर� समान वा 

सोह� पदमा ��त�ानको सेवामा �थायी भएमा सेवा करारमा काम गरेको अव�धको पचह�र ��तशत सेवा अव�ध जो�डने 

छ। 

१२२. समूह वा उपसमूह प�रवत�न : (१) ��त�ानलाई रा��य �या�यक ��त�ान सेवा अ�तग�तको कुनै समूह वा 

उपसमूहको कुनै तहको �वशेष यो�यता र �मता भएको कुनै कम�चार�को आव�यकता पर� सो समूह वा 

उपसमूह�भ�ैबाट बढुवा�ारा त�काल पू�त� गन� नस�कने भई अ�य समूह वा उपसमूहबाट प�रवत�न गर� पदपू�त� गनु� पन� 

भएमा वा कुनै एक समूह वा उपसमूहमा काय�रत कम�चार� कमी भई अक� कुनै समूह वा उपसमूहबाट समायोजन गनु� 

परेमा तो�कएको यो�यता भएको समान तहका कम�चार�ह�म�येबाट उपय�ु अनसुार भएकालाई काय�कार� स�म�तले 

समूह वा उपसमूह प�रवत�न गन� छ। 

(२) ��त�ानले कुनै कम�चार�को समूह वा उपसमूह प�रवत�न गदा� देहायका आधार अपनाउन ुपन�छः– 

(क) प�रवत�न गन� खोिजएको समूह वा उपसमूहको ला�ग तो�कएको यो�यता पगेुको र �य�तो 

कम�चार�को द�ता र अनभुव प�रवत�न गन� खोिजएको समूह वा उपसमूहलाई आव�यक भएको । 

(ख) प�रवत�न गन� खोिजएको समूह वा उपसमूहमा कम�चार� नभएको वा भए प�न अपया�� भएको । 

१२३. �वेि�छक अवकाश �लन चाहेमा अ��म जानकार� �दन ु पन� : ��त�ानमा काय�रत कुनै कम�चार�ले �वेि�छक 

अवकाश �लन चाहेमा तीन म�हनाअिघ ��त�ानमा जानकार� �दन ुपन� छ। 

१२४. कम�चार�को ��तर�ा : ��त�ानको कामको �सल�सलामा कुनै कम�चार�उपर कुनै अ�ा अदालतमा नालेस उजरु 

परेमा �य�तो कम�चार�को ��तर�ा गन� लागेको खच� ��त�ानले बहेोन� छ। 

१२५. काजमा काय�रत पदा�धकार�स�ब�धी �यव�था : (१) ��त�ानबाट तलब, भ�ा पाउने गर� ��त�ानमा काजमा 

ख�टइएका पदा�धकार� तथा कम�चार�लाई ��त�ानका कम�चार�ले पाएसरहको �िश�ण भ�ा र �नजह�को सेवा 

शत�स�ब�धी कानूनबमोिजम तलब, भ�ा र अ�य स�ुवधा ��त�ानले उपल�ध गराउने छ। 

तर, कुनै पदा�धकार� तथा कम�चार�ले तलब, भ�ा पदा�धकार रहेको काया�लयबाटै पाउने भएमा 

��त�ानबाट कम�चार�ले पाएसरहको �िश�ण भ�ा मा� पाउन ेछन।् 

(२) ��त�ानको अनरुोधमा काजमा खट� आएका नेपाल �याय सेवा वा अ�य सेवाका �थम �ेणी वा सोभ�दा 

मा�थका पदा�धकार�लाई ��त�ानको महाशाखा �मखुको वा अ�य �वशेष िज�मेवार� �दई काममा लगाइने छ। 
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(३) ��त�ानमा काज ख�टइएका पदा�धकार�ह�को �बदा र काज कम�चार�को हकमा काय�कार� �नद�शकले र 

अ�यको हकमा प�रष�को अ�य�ले �वीकृत गन� छ। 

 तर असाधारण �बदा, अ�ययन �बदा स�बि�धत �वभागीय �मखुले मा� �वीकृत �दन स�ने छ। 

१२६. �नरो�गताको �माणप� : सेवामा �नयिु�का ला�ग �सफा�रस भएको उ�मेदवारले �वीकृत िच�क�सकबाट अनसूुची– 

१२ को ढाँचामा �नरो�गताको �माणप� पेश गनु� पन� छ। 

१२७. अनसूुचीमा हेरफेर : स�म�तको �सफा�रसमा प�रष�ले यस �नयमावल�को कुनै अनसूुची हेरफेर गन� स�ने छ। 

१२८. �नयमावल�को �या�या : (१) यो �नयमावल�मा भएको �यव�थाको �या�याबाट कुनै कम�चार�लाई मका� परेमा 

�य�तो कम�चार�ले स�म�तमाफ� त प�रष�सम� �नवेदन �दन स�न ेछ। 

(२) यस �नयमावल�को �या�यामा ���वधा उ�प� भएमा सोको समाधानका ला�ग काय�कार� �नद�शकले 

आव�यकतानसुार स�म�त वा प�रष�सम� पेश गन� स�ने छ। 

(३) उप�नयम (१) बमोिजम �दएको �नवेदनमा वा उप�नयम (२) बमोिजम पेश हनु आएको ���वधाका 

स�ब�धमा प�रष�ले गरेको �या�या अि�तम हनु ेछ। 

(४) यस �नयमावल�मा भएको �ावधानको �योगको �ममा आई परेको ���वधा प�रष�को बैठक नबसेको 

अव�थामा त�काल काय�कार� स�म�तले फुकाउने छ र समथ�नको ला�ग प�रष�सम� पेश गर� प�रष�ले गरेको 

�नण�यबमोिजम हनुे छ। 

१२९. खारेजी र बचाउ : (१) रा��य �या�यक ��त�ान (कम�चार� �नयिु�, सेवाको शत� तथा स�ुवधा) �नयमह�, २०६२ 

खारेज ग�रएको छ। 

(२) रा��य �या�यक ��त�ान (कम�चार� �नयिु�, सेवाको शत� तथा स�ुबधा) �नयमह�, २०६२ बमोिजम भए 

गरेका काम कारबाह�ह� यसै �नयमावल�बमोिजम भए गरेको मा�नने छ। 
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अनसूुची– १ 

(�नयम ३ को उप�नयम (२) सँग स�बि�धत) 

सेवाअ�तग�त रहने समूह तथा उपसमूहह� 

१. अनसु�धान तथा �िश�ण �यव�थापन समूह- 

सा�बकमा रहेका मानव संशाधन, अनसु�धान र �िश�ण �यव�थापनमा रहेका उपसमूहह� यो �नयमावल� लागू 

भएप�छ �वत: अनसु�धान तथा �िश�ण �यव�थापन समूहमा समावेश भएको मा�नन ेछ। 

२. �व�वध समूह 

(क) लेखा उपसमूह, 

(ख) प�ुतकालय उपसमूह 

(ग) त�या� उपसमूह 

(ग) सूचना ��व�ध उपसमूह 

(घ)  अ�य समूह 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 
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अनसूुची-२ 

(�नयम ४ को उप�नयम (२) सँग स�बि�धत) 

सेवाको �ेणी र पद 

(१) काय�कार� �नद�शक 

(२) नायव काय�कार� �नद�शक 

(१) अनसु�धान तथा �िश�ण �यव�थापन समूह 

अ�धकृत�तर 

�तर पद 

अ�धकृत �थम �नद�शक 

अ�धकृत ��तीय उप�नद�शक 

�यवसाय �वकास �यव�थापक 

अ�धकृत ततृीय अनसु�धान अ�धकृत, �िश�ण �यव�थापन अ�धकृत, शाखा अ�धकृत र �नजी सिचव वा सहायक 

�नद�शक 

सहायक�तर 

सहायक �थम काया�लय सहायक, �नजी सहायक, अनसु�धान सहायक र �िश�ण �यव�थापन सहायक 

(२) �व�वध समूह  

(क) लेखा उप–समूह 

अ�धकृत�तर :– 

अ�धकृत ��तीय उप�नद�शक (�व�ीय) 

अ�धकृत ततृीय लेखा अ�धकृत 

सहायक�तर:– 

सहायक �थम लेखा सहायक 

(ख) प�ुतकालय उपसमूह 

अ�धकृत�तर:– 

अ�धकृत ��तीय उप�नद�शक 

अ�धकृत ततृीय प�ुतकालय अ�धकृत 

सहायक�तर:– 

सहायक �थम प�ुतकालय सहायक र छपाइ सहायक 

 

 प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 
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(ग) त�या� उपसमूह 

अ�धकृत�तर :– 

अ�धकृत ततृीय त�या� अ�धकृत 

(घ) सूचना ��व�ध उपसमूह – 

अ�धकृत�तर:– 

अ�धकृत ततृीय सहायक �नद�शक (सूचना ��व�ध) 

(ङ) अ�य उपसमूह- तो�कएबमोिजमका अ�धकृत�तर र सहायक�तर पदह� । 

�ेणी�वह�न पदह�:- ग�� सवार� चालक,  ह�का सवार� चालक, काया�लय सहयोगी, सरु�ा सहायक, स�देशवाहक, माल� 

तथा �व�छकम� । 
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अनसूुची–३ 

(�नयम ५ को उप�नयम (१) सँग स�बि�धत) 

काय� �ववरणको ढाचँा 

रा��य �या�यक ��त�ान पद स�ेत : 

 पद नाम : 

समूह/उप–समूह �ेणी : 

 

१. कम�चार�को नाम, ठेगाना  

२. काम गन� समय  

३. तलब (मा�सक)  

४. काम गन� महाशाखा/शाखा  

५. काम, कत��य, अ�धकार तथा उ�रदा�य�व 

(क) ...................  

(ख) ....................  

(ग) ....................  

आव�यक यो�यताः 

उपयु�� �ववरण मेरो पदले गनु� पन� काम, कत��य र 

उ�रदा�य�व तथा अ�धकारको पूण� र ठ�क �ववरण हो । 

 

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

                         कम�चार�को द�तखत  

 

�म�त :  ......................... 

उपयु�� �ववरण यस पदले गनु� पन� काम, कत��य र 

उ�रदा�य�व तथा अ�धकारको पूण� र ठ�क �ववरण हो । 

          
                 ………………………                                         

       (�नकटतम अ�धकार�को द�तखत)  

 

�म�त : ...........................  

 
        ……………………….. 

    (काया�लय �मखुको द�तखत)  

 

�म�त : .......................... 
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अनसूुची–४ 

(�नयम ११ को उप�नयम (२) सँग स�बि�धत ) 

मागको आकृ�त फाराम 

१. पद माग गन� महाशाखाको नाम : 

२. माग ग�रएको पदको �ववरण :- 

(क) पदको नाम :        

(ख) पदको तह :  

(ग) पद खलुा ��तयो�गता वा बढुवा�ारा पू�त� ग�रनेः 

 (घ) समूह :    

 (ङ) उपसमूह:      

 (च) उमेरको हद: 

(छ) श�ु तलब �केल र अ�य भ�ा तथा स�ुवधा पाउने भए सोको �ववरण : 

३. आव�यक �यूनतम यो�यता :  

४. वा�छनीय यो�यता : 

५. उ�मेदवारले गनु� पन� कामको �ववरण : 

६. उ�मेदवारले श�ुमा काम गनु� पन� महाशाखा/शाखा : 

७. छनोट भएको उ�मेदवारले काममा हािजर हनुपुन� �म�त : 

८. अ�य आव�यक कुरा : 

                                                                                                                                               (द�तखत)  

………………………………..                                                                                       ………………………………………..  

           �मखु                                                                                                                   काय�कार� �नद�शक 

मानव संशाधन महाशाखा                                                             

�म�त : 
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अनसूुची-५ 

(�नयम १३ को ख�ड (छ) तथा �नयम २२ को उप�नयम (१) सँग स�बि�धत) 

सेवाको पदको �यूनतम यो�यता 

�स.नं �ेणी र पद शैि�क यो�यता 

१ (क) उप�नद�शक(अनसु�धान तथा 

�िश�ण �यव�थापन) 

कानूनमा �नातको�र उ�ीण� गरेको र ��त�ान वा मा�यता �ा� िश�ण सं�थामा अ�धकृत 

ततृीय वा सोसरहको पदमा क�तीमा पाँच वष� काम गरेको वा �िश�ण गरेको । 

(ख) �यवसाय �वकास �यव�थापक �यव�थापनमा �नातको�र गरेको र कानूनमा क�तीमा �नातक उ�ीण� गर� ��त�ान वा 

मा�यता �ा� सं�थामा अ�धकृत ततृीय वा सोसरहको पदमा क�तीमा पाँच वष� काम गरेको । 

२ उप�नद�शक (लेखा) लेखा/�व� शा� मूल �वषय �लई �नातको�र उ�ीण� गरेको र  ��त�ान वा मा�यता �ा� 

सं�थामा अ�धकृत ततृीय वा सो सरहको पदमा क�तीमा पाँच वष� काम गरेको । 

३ उप�नद�शक (प�ुतकालय) प�ुतकालय �व�ानमा �नातको�र उ�ीण� गरेको र ��त�ान वा मा�यता �ा� सं�थामा 

अ�धकृत ततृीय वा सो सरहको पदमा क�तीमा पाँच वष� काम गरेको । 

४ अ�धकृत ततृीय (अनसु�धान तथा 

�िश�ण �यव�थापन) 

कानूनमा �नातको�र उ�ीण� गरेको । 

५ त�या� अ�धकृत त�या� शा�मा सनातको�र उ�ीण� गरेको । 

६ प�ुतकालय अ�धकृत प�ुतकालय �व�ानमा �नातको�र उ�ीण� गरेको । 

७ अ�धकृत ततृीय (लेखा) लेखा/�व� शा� मूल �वषय �लई �नातको�र उ�ीण� गरेको । 

८ अ�धकृत ततृीय (सूचना ��व�ध) सूचना ��व�ध �वषयमा �नातको�र उ�ीण� गरेको । 

९ सहायक �थम कुनै �वषयमा �वीणता �माणप� तह उ�ीण� गरेको । 

१० लेखा सहायक लेखा/ �व�शा�मा �वीणता �माणप� तह उ�ीण� गरेको । 

११ 
प�ुतकालय सहायक (सहायक 

�थम) 

मा�यता�ा� िश�ण सं�थाबाट प�ुतकालय �व�ानमा �माणप� तह वा कुन ै�वषयमा �माणप� 

तह वा सोसरह उ�ीण� भई क�तीमा १ (एक) म�हनाको प�ुतकालय �व�ानस�ब�धी सं�थागत 

ता�लम । 

१२ छपाइ सहायक 

(सहायक �थम) 

मा�यता�ा� िश�ण सं�थाबाट �माणप� तह उ�ीण� गर� अफसेट �सेस�ब�धी �वषयमा 

मा�यता�ा� सं�थाबाट ५ (पाँच) म�हनाको ता�लम �ा� वा अफसेट �सेस�ब�धी दईु वष�को 

अनभुव �ा� । 

 

 प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 
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अनसूुची-५क 

(�नयम १७क. को उप�नयम (३) सँग स�बि�धत) 

रा��य �या�यक ��त�ान 

खलुा÷आ�त�रक ��तयो�गताको ला�ग दरखा�त फाराम 

(काया�लय �योजनको ला�ग) 

  
�व�ापन नं. :- रोल न�बर 

र�सद नं. :- दरखा�त दता� नं.  :- 

द�तखत :- दता� �म�त :- 

 

आ�नो स�पूण� वैयि�क �ववरण �प� बिुझने अ�रमा ले�हुोस◌ ्:- 

१. �व�ापन नं:- २. पद :- ३. सेवा :- ४. समूह :- 

५. तह :- ६. पर��ा के�� :- 

७. खलुा ��तयो�गता�ारा पू�त� हनुे पदह�म�ये रा��य �या�यक ��त�ान 

(काय�कार� �नद�शक र कम�चार�ह�को �नयिु�, पा�र��मक तथा स�ुवधा 

स�ब�धी) �नयमावल�बमोिजम समावेशी समूहका उ�मेदवारह�बीच मा� 

��त�पधा� गराउन भनी छु�ाइएका पदह�को पदपू�त�का ला�ग भएको 

�व�ापनमा दरखा�त �दन ुभएको भए समूह िच� (०) लगाउनहुोस।् 

क) म�हला       ख) आ�दवासी जनजा�त 

ग) मधेसी        घ) द�लत    

ङ) अपा�        च) �पछ�डएको �े�   

भाग (क) वैयि�त �ववरण  :- 

१. उ�मेदवारको प◌रूा नाम, थर :-  

 

देवनागर◌ीमा  :- 

अं�जेी (CAPITAL LETTER) मा  :- 

२. ज�म �म�त  :-   २०         साल                 म�हना                 गते  

३. दरखा�त �दने अि�तम �म�तमा हनुे उमेर            वष�                 म�हना                      

�दन  

४. नाग�रकता  :- 

६. �थायी ठेगाना  :- िज�ला                      न.पा./गा.पा.                     वडा नं.         टोल 

७. प�ाचार गन� ठेगाना  :-  िज�ला                न.पा./गा.पा.                      वडा नं.         

टोल  

८. स�पक�  फोन न�बर :-                                        मोबाइल नं. :- 

९. आमाको नाम थर :- नाग�रकता :- 

१०. बाबकुो नाम थर :- नाग�रकता :- 

११. बाजेको नाम थर :- नाग�रकता :- 

१२. �ववा�हत भएमा प�त/प�ीको नाम थर :- नाग�रकता :- 

भाग (ख) शैि�क यो�यताको �ववरण :- 

हालसालै िखचेको पासपोट� 

साइजको परैु मखुाकृ�त 

देिखने फोटो टाँ�न ेर 

फाराममा पन� गर� 

उ�मेदवारले सह� गन� 

] 
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�.स. अ�ययन गरेको सं�थाको 

नाम, ठेगाना 

उ�ीण� गरेको 

पर��ा 

�ेणी  कूल �ा�ा�/ 

��तशत 

म�ुय �वषय 

      

      

      

 

 

भाग (ग) ता�लमको �ववरण  

�.स. 

 

ता�लम �दने सं�थाको 

नाम, ठेगाना 

 

ता�लमको �वषय 

 

�ेणी 

 

 

क◌लू 

�ा�ा�÷ 

��तशत  

  

 

म�ुय �वषय 

१  

२  

३   

 

 

  

   

  

भाग (घ) नोकर� �ववरण :- (बहालवाला कम�चार�ले अ�नवाय� �पमा भन�) 

काया�लय पद तह सेवा/ 

समूह 

�थायी/अ�थायी:-

करार:- 

काया�लय पद तह सेवा/ समूह 

        
  

 

काय�रत काया�लयको कम�चार� �शासन शाखाबाट 

चेक गन� कम�चार�को     उपयु�� �ववरण ठ�क छ भनी �मािणत गन� अ�धकार�को  

द�तखत :     द�तखत : 

नाम, थर :     नाम, थर : 

�म�त :      �म�त : 

      काया�लयको छाप  
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मैले यस दरखा�तमा खलुाएका �ववरणह� स�य छन ्। �च�लत कानूनबमोिजम सरकार� सेवाको �न�म� अयो�य ठह�रने 

गर� सेवाबाट बरखा�त भएको छैन र मेरो �नयिु�को स�ब�धमा असर पन� स�न ेकामको अनभुव, वैयि�क �ववरण, 

शैि�क यो�यता आ�दका स�ब�धमा कुनै कुरा ढाँटेको वा लकुाएको छैन। कुनै कुरा ढाँटेको वा लकुाएको ठहरेमा 

कानूनबमोिजम सहने छु, बझुाउने छु । साथै ��त�ानको �नयिु�, बढुवा र सेवा स�ब�धमा कम�चार�लाई �वभागीय 

कारबाह� गदा� अपनाउन ुपन� रा��य �या�यक ��त�ान (काय�कार� �नद�शक र कम�चार�ह�को �नयिु�, पा�र��मक तथा 

स�ुवधास�ब�धी) �नयमावल�बमोिजम र �च�लत ऐन �नयम र उ�मेदवारले पालना गनु� पन� शत�ह� �वपर�त हनुे गर� कुनै 

प�न पर��ा भवन�भ� कुनै काय� गरेमा त�काल पर��ाबाट �न�काशन गन� वा मेरो स�पूण� पर��ा र� गन� वा भ�व�यमा 

स�ालनमा हनुे कुनै प�न पर��ामा भाग �लन नपाएमा मेरो म�ुर� छ।  

उ�मेदवारले पालना गनु� पन� भनी यस दरखा�त फारामका प�ृह�मा उि�लिखत सबै �नद�शनह� मैले रा�र� पढ� र म ती 

सबै पालना गन� म�जरु गद�छु ।  

�या�चे 

 

दायाँ 

 

 

बायाँ 

                                          उ�मेदवारको द�तखत :- 

�म�त :- 

 

  

��त�ानको स�बि�धत कम�चार�ले भन� 

१. पर��ा द�तरु �.:- २. र�सद नं.  �म�त :- 

३. ��त�ल�पह�को संल�न ��त :- ४. दरखा�त ब�ुनकेो द�तखत र �म�त :- 

५. दरखा�त �वीकृत/अ�वीकृत गन�को द�तखत र �म�त :- 

 

���य :-दरखा�त साथ �व�ापनमा उि�लिखत कागजातका अ�त�र� �न�न कागजातह� अ�नवाय� संल�न हनु ुपन� 

छ◌ः   

(क) उमेर खलेुको �माणप�को ��त�लपि◌,  

(ख)  नेपाल� नाग�रकताको �मािणत ��त�लपि◌, 

(ग)  �व�ापन भएको पदको ला�ग तो�कएको �यूनतम शैि�क यो�यताको �माणप�को �मािणत ��त�ल�प 

(ता�लम र अनभुव समेत आव�यक परेमा सो को ��त�ल�प समेत),  

(घ)  मा�थ उि�लिखत �ववरण आफै◌ँले �मािणत गर� संल�न गनु� पन� छ।  

 

 प�हलो संशोधन�ारा थप। 
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रा��य �या�यक ��त�ान 

(खलुा÷आ�त�रक ��तयो�गताको ला�ग)  

(पर��ाको �वेश– प�) 

 

पर��ाथ�ले भन� 

क) सेवा :- �व�ापन नं. :- �क�सम/समूह :- 

ख) समूह :- 
  

ग) तह :- 
  

घ) पद :- 
  

ङ) पर��ा के�� :- 
  

उ�मेदवारको  नाम थर :-  

द�तखत :-  

��त�ानका कम�चार�ले भन�:- 

यस ��त�ानबाट �लइन ेउ� पदको पर��ामा तपाई◌लंाई सि�म�लत हनु अनमु�त �दइएको छ। �व�ापनमा तो�कएको शत� नपगेुको 

ठहर भएमा जनुसकैु अव�थामा प�न यो अनमु�त र� हनुे छ।  

पर◌ी�ा के�� :- 

रोल न�बर :-         

अ�धकृतको द�तखत:- 

उ�मेदवारले पालना गनु� पन� �नयमह� :- 

१.  पर��ा �दन आउदा अ�नवाय� �पमा �वेशप� �याउन ुपन� छ। �वेशप� �वना पर��ामा ब�न पाइने छैन।  

२.  पर��ा भवनमा मोबाइल फोन �याउन पाइने छैन।  

३.  �लिखत पर��ाको न�तजा �कािशत भएप�छ अ�तवा�ता� हनुे �दनमा प�न �वेशप� �याउनपुन� छ।  

४.  पर��ा श�ु हनु े३० �मनेट अगावै घ�ट��ारा सूचना गरेप�छ पर��ा हलमा �वेश गन� �दइने छ। व�तगुत पर��ा श�ु 

भएको १५ �मनेटप�छ र �वषयगत पर��ा श�ु भएको आधा घ�टाप�छ आउने र व�तगुत तथा �वषयगत दवुै पर��ा सँगै 

हनुेमा २० �मनेटप�छ आउने उ�मदेवारले पर��ामा ब�न पाउने छैन।  

५.  पर��ा हलमा �वेश गन� पाउने समय अव�ध (बुँदा नं. ४ मा उ�लेख ग�रएको) �बतेको १० �मनेटप�छ मा� उ�मेदवारलाई 

पर��ा हलबा�हर जाने अनमु�त �दइने छ।  

६.  पर��ा हलमा �वेश गरेप�छ �कताब, कापी, कागज, िचट आ�द आफ◌ ूसाथ रा� ुह◌ुदैँन। उ�मेदवारले आपसमा कुराकानी र 

स�केत गनु� हुँदैन।  

७.  पर��ा हलमा उ�मेदवारले पर��ाको मया�दा �वपर�त कुन ैकाम गरेमा के��ा�य�ले पर��ा हलबाट �न�काशन गर◌ी त�ु�त 

कानूनबमोिजमको कारबाह� गन� छ  र �यसर� �न�काशन ग�रएको उ�मेदवारको सो �व�ापनको पर��ा �वतः र� भएको 

मा�नने छ।  

८.  �बरामी भएको उ�मेदवारले पर��ा हलमा �वेश गर� पर��ा �दन े�ममा �नजलाई केह� भएमा ��त�ान जवाफदेह� हनु े

छैन।  

९.  उ�मेदवारले पर��ा �दएको �दनमा हािजर अ�नवाय� �पले गनु� पन� छ।  

१०.  ��त�ानले सूचना�ारा �नधा�रण गरेको काय��मअनसुार पर��ा स�ालन हनु ेछ।  

११.  उ�मेदवारले व�तगुत पर��ामा आफूलाई �ा� ��को “क�” उ�रपिु�तकामा अ�नवाय��पले ले�पुन� छ। नलेखेमा 

उ�रपिु�तका �वतः र� हनुे छ।  

१२.  �याकत (आई.क्यू.) पर��ामा �ालकुलेटर �योग गन� पाइने छैन।  

१३.  कुन ैउ�मेदवारले ��प�मा रहेको अ�प�ताको स�ब�धमा सो�न ुपदा� प�न पर��ामा सि�म�लत अ�य उ�मेदवारलाई बाधा 

नपन� गर� �नर��कलाई सो�न ुपन� छ।  

 
 

हालसालै िखचेको पासपोट� 

साइजको परैु मखुाकृ�त देिखने 

फोटो टाँ�न ेर फाराममा पन� गर� 

उ�मेदवारले सह� गन� 

] 
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रा��य �या�यक ��त�ान 

(खलुा÷आ�त�रक ��तयो�गताको ला�ग)  

(पर��ाको �वेश– प�) 

 

पर��ाथ�ले भन� 

क) सेवा :- �व�ापन नं. �क�सम/समूह 

ख) समूह :- 
  

ग) तह :- 
  

घ) पद :- 
  

ङ) पर��ा के�� :- 
  

उ�मेदवारको  नाम थर :-  

द�तखत :-  

 

��त�ानका कम�चार�ले भन�:- यस ��त�ानबाट �लइन ेउ� पदको पर��ामा तपाईलाई सि�म�लत हनु अनमु�त �दइएको छ। �व�ापनमा 

तो�कएको शत� नपगेुको ठहर भएमा जनुसकैु अव�थामा प�न यो अनमु�त र� हनुे छ।  

पर◌ी�ा के�� :- 

रोल न�बर :-       

अ�धकृतको द�तखत :- 

उ�मेदवारले पालना गनु� पन� �नयमह� :- 

१.  पर��ा �दन आउ◌दँा अ�नवाय� �पमा �वेशप� �याउन ुपन� छ। �वेशप� �वना पर��ामा ब�न पाइने छैन।  

२.  पर��ा भवनमा मोबाइल फोन �याउन पाइने छैन।  

३.  �लिखत पर��ाको न�तजा �कािशत भएप�छ अ�तवा�ता� हनुे �दनमा प�न �वेशप� �याउनपुन� छ।  

४.  पर��ा श�ु हनु े३० �मनटेअगावै घ�ट��ारा सूचना गरेप�छ पर��ा हलमा �वेश गन� �दइने छ। व�तगुत पर��ा श�ु भएको 

१५ �मनेटप�छ र �वषयगत पर��ा श�ु भएको आधा घ�टाप�छ आउने र व�तगुत तथा �वषयगत दवु ैपर��ासँगै हनुेमा २० 

�मनेटप�छ आउने उ�मेदवारले पर��ामा ब�न पाउन ेछैन।  

५.  पर��ा हलमा �वेश गन� पाउन े समय अव�ध (बुँदा नं. ४ मा उ�लेख ग�रएको) �बतेको १० �मनटे प�छ मा� 

उ�मेदवारलाई पर��ा हलबा�हर जाने अनमु�त �दइने छ।  

६.  पर��ा हलमा �वेश गरेप�छ �कताब, कापी, कागज, िचट आ�द आफू साथ रा� ुह◌ुँदैन। उ�मेदवारले आपसमा कुराकानी र 

स�केत गनु� हुँदैन।  

७.  पर��ा हलमा उ�मेदवारले पर��ाको मया�दा �वपर�त कुन ैकाम गरेमा के��ा�य�ले पर��ा हलबाट �न�काशन गर◌ी त�ु�त 

कानूनबमोिजमको कारबाह� गन� छ र �यसर� �न�काशन ग�रएको उ�मेदवारको सो �व�ापनको पर��ा �वतः र� भएको 

मा�नने छ।  

८.  �बरामी भएको उ�मेदवारले पर��ा हलमा �वेश गर� पर��ा �दन े�ममा �नजलाई केह� भएमा ��त�ान जवाफदेह� हनु े

छैन।  

९.  उ�मेदवारले पर��ा �दएको �दनमा हािजर अ�नवाय� �पले गनु� पन� छ।  

१०.  ��त�ानले सूचना�ारा �नधा�रण गरेको काय��मअनसुार पर��ा स�ालन हनु ेछ।  

११.  उ�मेदवारले ब�तगुत पर��ामा आफूलाई �ा� ��को “क�” उ�रपिु�तकामा अ�नवाय��पले ले�पुन� छ। नलेखेमा 

उ�रपिु�तका �वतः र� हनुे छ।  

१२.  �याकत (आई.�ू.) पर��ामा �ालकुलेटर �योग गन� पाइने छैन।  

१३.  कुनै उ�मेदवारले ��प�मा रहेको अ�प�ताको स�ब�धमा सो�न ुपदा� प�न पर��ामा सि�म�लत अ�य उ�मेदवारलाई बाधा 

नपन� गर� �नर��कलाई सो�न ुपन� छ।  
 

हालसालै िखचेको पासपोट� 

साइजको परैु मखुाकृ�त देिखने 

फोटो ] टाँ�न ेर फाराममा पन� 

गर� उ�मेदवारले सह� गन� 
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अनसूुची-५ख. 

(�नयम २५ को उप�नयम (१०) सँग स�बि�धत) 

 

रा��य �या�यक ��त�ान 

अ�तवा�ता� फाराम 

�व�ापन नं :-   पद :-   तह :-   सेवा :- 

पद स��या :-  उ�मेदवारको स��या :-  अ�तवा�ता� �म�त :- 

�.सं. रोल 

न◌.ं 

उ�मेदवारको नाम, 

थर 

सामा�य �ान तथा स�बि�धत �वषयको 

�ान र अनभुव 

�यि��व कूल �ा�ा�क कै�फयत 

अ�मा अ�रमा 

 
 
 
 
 
 

       

 

 उपयु�� उ�मेदवारह� कोह� प�न मेरो बाब ु /आमा, प�त /प�ी तथा छोरा/छोर�, दाज/ुभाई, �दद�/ब�हनी, भाउजू/बहुार�, 

जेठाजू/देवर, जेठानी/देउरानी, आमाजू/न�द, काका/काक�, ठुलोबूबा/ठुल�आमा, सानोबूबा/सानीआमा, साढु दाइ/भाइ, 

भ�तजा/भ�तजी, भा�ा/भा�ी,, �भनाजू/�वाइँ, मामा/माइजू, फूपू/फूपाज,ु साला/साल� र �तनका छोराछोर� नाता पद�न। 

 
 

       अ�तवा�ता�कता�को द�तखत :- 

       नाम, थर :- 

       दजा�:- 

 

���यः  

१. अ�तवा�ता� �लइन लागेको पदको �व�ापनमा अ�तवा�ता� स�म�तका अ�य� तथा सद�यह�का मा�थ उि�लिखत 

कुनै नाता पन� भएमा �य�ता अ�तवा�ता�कता�ले उ� समूहको सो �दनको अ�तवा�ता�मा भाग �लन ुहुँदैन। 

२. मू�या�नकता�ले चा�लस ��तशतभ�दा कम र स�र� ��तशतभ�दा बढ� अ� �दन ुपरेमा कारण खलुाउन ुपन� 

छ। यसर� चा�लस ��तशतभ�दा कम र स�र� ��तशतभ�दा बढ� अ� �दएकोमा बहमुत सद�यले �दएमा मा� 

मा�य हनु ेछ। कारण नखलुाई चा�लस ��तशतभ�दा कम र स�र� ��तशतभ�दा बढ� अ� �दएकोमा घट�मा 

चा�लस ��तशत र बढ�मा स�र� ��तशत अ� कायम गर� गणना ग�रने छ। 

 

 प�हलो संशोधन�ारा थप। 
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अनसूुची– ६ 

(�नयम १५ सँग स�बि�धत) 

शपथ �हण फाराम 

म .... .... ..... ..... ..... .....  

स�य �न�ापूव�क/ई�रको नाममा शपथ �ल�छु �क ��त�ानको कम�चार�को है�सयतले मलाई तो�कएको काम मेरो �ान र 

�ववेकले जाने बझेुस�म इमान धम� तथा कत��य स�झी देश, सरकार र ��त�ान��त बफादार रह� भय, प�पात वा �ेष 

नराखी लोभ लालच र मोला�हजा नगर� अनशुासनमा रह� इमा�दार�पूव�क �च�लत कानून तथा ��त�ानको �नयमअनसुार 

स�पादन गन� छु । मलाई �ात हनु आएको कुनै गो�य कुरा अ�धकृत �यि�लाई बाहेक अ� कसैलाई म सेवामा बहाल 

रहे वा नरहेको जनुसकैु अव�थामा प�न ��य� वा अ��य� �पले भ�े वा स�ेत गन� छैन।  

शपथ �हण गन�को :                                           शपथ �हण �मािणत गन� अ�धकार�को : 

नाम : .....................................                                 .नाम : ............................       .  

पद :........................................                                 पद :  .............................. 

 द�तखत : ...........................                                    द�तखत : ........... 

 �म�त : .........................                                        �म�त : .................... 
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अनसूुची–७ 

………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      प�हलो संशोधन�ारा खारेज। 
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अनसूुची– ८ 

(�नयम ३४ को उप�नयम (१) सँग स�बि�धत) 

काय�स�पादन मू�या�न फाराम भन� �नद� िशका 

१.  यो फाराम ��येक आ�थ�क वष� (�ावण १ गतेदेिख असार मसा�तस�म काम गरेको आधारमा) भनु� पन� छ।  

२.  काय�स�पादन मू�या�न फारामलाई देहायबमोिजमको ख�डमा �वभाजन ग�रएको छ :-  

ख�ड क– स�पा�दत कामको �ववरण र उपलि�ध,  

ख�ड ख– स�पा�दत कामको �तर मू�या�न,  

ख�ड ग– पनुरावलोकन स�म�तको मू�या�न।  

३.  ख�ड (क) मा उि�लिखत कामको �ववरण अ�तग�त रहेको स�पूण� �वषय र उपलि�ध स�बि�धत कम�चार�ले भनु� 

पन� छ। यसर� भ�रएको फाराममा द�तखत गर�, �म�त राखी तो�कएको सपु�रवे�कसम� पेश गनु� पन� छ।  

४.  सपु�रवे�कले स�बि�धत कम�चार�बाट भ�रएको फाराम �ा� भएप�छ ख�ड (क) मा उि�लिखत “सपु�रवे�कको 

मू�या�न र सपु�रवे�कको �ट�पणी” भनी तो�कएको महलमा कम�चार��ारा भ�रएको उपलि�धसमेतलाई ���गत 

गर� “मू�या�न” भनु� पन� छ। सो मू�या�न र �ट�पणीको आधारमा सपु�रवे�कले ख�ड (ख) को 

“सपु�रवे�कको मू�या�न” को अंश भनु� पन� छ। यसर� मू�या�न ग�रसकेप�छ आ�नो द�तखत र �म�तस�हत 

सपु�रवे�कले यो फाराम पनुरावलोकनकता�सम� पेश गनु� पन� छ।  

५.  पनुरावलोकनकता�ले सपु�र�ेकबाट �ा� हनु आएको फारामको ख�ड (क) को आधारमा ख�ड (ख) को 

“पनुरावलोकनकता�को मू�या�न” को अंश भनु� पन� छ। यसर� भ�रएको फाराम पनुरावलोकनकता�ले द�तखत र 

�म�तस�हत पनुरावलोकन स�म�तमा पेश गनु� पन� छ। 

६. कुनै एउटा अव�ध�भ� एकभ�दा बढ� सपु�रवे�कको सपु�रवे�णमा रह� काम गरेको कम�चार�को स�ब�धमा यो 

फाराम भनु� पदा� सो अव�धको अ�तमा जो सपु�रवे�क ह�ुछ उसैले पूरा अव�धको फाराम भनु� पन� छ।  

७.  काय�स�पादन मू�या�न गदा� मू�या�नकता�ले यस फारामको ख�ड (ख) मा “�यून” वा “अ�त उ�म” अ� �दएमा 

�यसर� �यून वा अ�त उ�म अ� �दन ुपरेको �प� कारण �लिखत �पमा खलुाउन ुपन� छ।  

८. काय�स�पादनको मू�या�न भएप�छ सपु�रवे�कले स�बि�धत कम�चार�लाई �नजको काय�स�पादनको सकारा�मक 

प� तथा कमजोर�को साथै �नजको आ�नो काय� �तर वृ�� गन� �लन ु पन� सधुारा�मक उपायह� औ��याई 

जानकार� �दन ु पन� छ। यस �क�समको मू�या�न �नय�मत �पमा गदा� अिघ�लो पटक औ�ंयाइएका कुरामा 

सधुार भएको छ वा छैन भ�े कुरामा प�छ�लो पटक मू�या�न गदा� सपु�रवे�कले �यान �दन ुपन� छ। 

 �थम संशोधन�ारा सामा�य प�रमािज�त । 
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ख�ड–क 

काय�स�पादन मू�या�न फाराम 

दता� नं.  

�म�त : 

कम�चार�को नाम :     पद:    समूह :  उपसमूह : 

�ेणी :   मू�या�न अव�ध :-  देिख :   स�म : 

हालको पदमा �नय�ु भएको �म�त :  

शैि�क यो�यता : 

ख�ड क 

कामको �ववरण स�पा�दत काम र उपलि�ध स�पा�दत काम र उपलि�धको आधारमा 

सपु�रवे�कको मू�या�न 

सिु�पएका म�ुय काम  

(क)  

(ख)  

(ग)  

(घ)  

(ङ) 

  

कुनै काम स�पादन हनु नसकेको भए �यसका कारणह�  

कामह� कारणह� समाधान गन� ग�रएका �यासह� 

(क)  

(ख)  

(ग)  

(घ)  

(ङ) 

(क)  

(ख)  

(ग)  

(घ)  

(ङ) 

(क)  

(ख)  

(ग)  

(घ)  

(ङ) 

कम�चार�को द�तखत :  

�म�त : 

सपु�रवे�कको �ट�पणी :  

(क) काम स�पादन हनु नस�नकुा कारणको औिच�य  

ठ�क                                                                                      वेठ�क  

(ख) समाधान गन� ग�रएका �यासह�  

ठ�क           वेठ�क  

सपु�रवे�कको द�तखत :      �म�त : 
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ख�ड (ख) 

काय�स�पादनको �तर मू�या�न 

(�िश�ण �यव�थापनमा संल�न अ�धकृतको ला�ग) 

कम�चार�को नाम :   पद :    �ेणी :   अव�ध :  

काय�स�पादनको �तर सपु�रवे�कको मू�या�न पनुरावलोकनकता�को मू�या�न 

 अ�त 

उ�म 

३.५५ 

उ�म 

२.५५ 

सामा�य 

१.५५ 

�यून 

०.५५ 

अ�त 

उ�म 

२.१४ 

उ�म 

१.१४ 

सामा�य 

०.६० 

�यून 

०.२५ 

(१) पाठय�म �नधा�रण  

सै�ाि�तक तथा �यावहार�क प� 

समावेश हनुे गर� पा��म �नधा�रण 

गन� स�ने �मता पा��मको स�पूण�ता 

तथा उपय�ुता । 

        

(२) �िश�ण साम�ीको तयार� . 

सहभागीले सिजलै ब�ुने गर� �तर�य 

�िश�ण साम�ी तयार गन� �मता, 

�भावकार� ��य��य साम�ी तयार गर� 

�योगमा �याउने �मता । 

        

(३) ��ततुीकरण सीप  

ह�तलेख (Hand out) तथा अ�य 

िश�ण साम�ी �योग गर� �प� तथा 

�भावकार� �पमा क�ा स�ालन गन� 

�मता, अ�यापन गरेको �वषयमा 

�िश�ाथ�ह�बाट सकारा�मक तथा 

�तर�य मू�या�न �ा� गन� स�न े

�मता। 

        

(४) अनसु�धान काय�  

��त�ानले गन� �काशन र अ�य� 

आ�नो �े�सँग स�बि�धत �वषयमा 

�कािशत आएका 

अनसु�धानमूलक लेख भए सोको 

स��या र �तर । 

        

(५) परामश� सेवास�ब�धी सीप  

परामश� सेवास�ब�धी त�या� स�लन, 

�व�षेण, ��ताव तयार� ज�ता काय�ह� 

गन� स�ने �मता, सेवा�ाह� (Client) 

लाई परामश� सेवास�ब�धी काय�का 
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�न��ल एवं ��तवेदन तयार गर� ��ततु 

गन� स�ने �मता ।  

(६) अ�तर वैयि�क स�ब�ध र काय� 

योजना तथा समय �यव�थापन सीप  

सपु�रवे�क, सहकम� तथा सहयोगी 

कम�चार�सँग �मलेर काय� गन� स�न े

�मता, �िश�णमा संल�न �िश�ाथ�को 

सम�या समाधानका ला�ग स��य भई 

सहयोग गन� भावना, सिु�पएको काय� 

�नि�त समयमा �भावकार� �पले गन� 

स�ने �मता, काय� चाप वहन गन� स�न े

�मता । 

        

(७) कम�चार� �यव�थापन तथा �वकास  

कम�चार�को सामू�हक सम�यालाई 

छलफलको मा�यम�ारा त�ु�त समाधान 

गन� स�ने �मता, सहयोगी कम�चार�को 

काय�स�पादन स�ब�धमा �नय�मत एवं 

�भावकार� �पमा सझुाव �दन स�न े

�मता । 

        

 पूणा�� : २५  

�ा�ा�  

सपु�रवे�कको नाम :  

सह� :  

�म�त : 

पूणा�� : १५  

�ा�ा�  

पनुरावलोकनकता�को नाम :  

सह� :  

�म�त : 
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ख�ड (ख) 

काय�स�पादनको �तर मू�या�न 

(�िश�ण �यव�थापनमा संल�नबाहेक अ�य सबै अ�धकृतको ला�ग) 

कम�चार�को नाम :     पद :   �ेणी :   समूहः/ उपसमूह :  

अव�ध : 

काय�स�पादनको �तर सपु�रवे�कको मू�या�न  पनुरावलोकनकता�को मू�या�न 

 अ�त 

उ�म 

३.५५ 

उ�म 

२.५५ 

सामा�य 

१.५५ 

�यून 

०.५५ 

 

अ�त 

उ�म 

२.१४ 

उ�म 

१.१४ 

सामा�य 

०.६० 

�यून 

०.२५ 

(१) काय�स�पादन �तर तथा 

प�रमाण तथा काय��नभ�रता  

आ�नो िज�माको काम गणु�तर�य 

�पमा स�प� गन� स�ने �मता, 

काय� चाप वहन गन� स�न े�मता । 

�नय�मत �पमा उपि�थत भई 

अ�सरताका साथ काम गन� स�ने 

�मता, �व�ववेकले काय�स�पादन गन� 

स�ने �मता । 

        

(२) अ�तर वैयि�क स�ब�ध  

आ�नो सपु�रवे�क, सहकम� तथा 

सहयोगी कम�चार�सँग स�ब�ध कायम 

गन� स�ने �मता, �िश�क सहभागी 

तथा सेवा�ाह� (Clients) सँग 

सौहा�पूण� �क�समले �यवहार गन� 

सीप । 

        

(३) काय� योजना तथा समय 

�यव�थापन  

कामको उ�े�यअनसुार दै�नक र 

सा�ा�हक काय� योजना तयार गर� 

काम गन� स�ने �मता । 

        

(४) कम�चार� �यव�थापन तथा 

�वकास  

कम�चार�को सामू�हक सम�यालाई 

छलफलको मा�यम�ारा समाधान 

गन� स�ने �मता, आफूम�ुनका 
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सहयोगी कम�चार�को काय�स�पादन 

स�ब�धमा �नय�मत एवं �भावकार� 

�पमा सझुाव �दने �मता 

(५) नेत�ृव �मता  

सहयोगी कम�चार�लाई माग��नद�शन र 

�नय��ण गन� �मता, सहयोगी 

कम�चार�को मका� समाधान गन� र 

तो�कएको िज�मेवार� पूरा गन� 

उ��रेणा जगाउने �मता । 

        

(६) अनशुासन र आ�ा पालना         

(७) स�ार स�ब�ध �थापना गर� 

छलफल गर� काम गन� स�न े�मता 

        

 पूणा�� :२५  

�ा�ा� : 

सपु�रवे�कको नाम :  

सह� :  

�म�त : 

पूणा�� : १५  

�ा�ा� : 

पनुरावलोकनकता�को नाम :  

सह� :  

�म�त : 

।  
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ख�ड (ग) 

काय�स�पादनको �तर मू�या�न 

(सहायक कम�चार�को ला�ग) 

कम�चार�को नाम :    पद :   �ेणी :   समूह र उपसमूह : 

अव�ध :  

काय�स�पादनको �तर सपु�रवे�कको मू�या�न  पनुरावलोकनकता�को मू�या�न 

 अ�त 

उ�म 

३.५५ 

उ�म 

२.५५ 

सामा�य 

१.५५ 

�यून 

०.५५ 

अ�त 

उ�म 

२.१४ 

उ�म 

१.१४ 

सामा�य 

०.६० 

�यून 

०.२५ 

१. �नय�मत �पमा उपि�थत भई 

अ�सरता र भरपद�साथ गन� �मता 

        

२. �तर�य �पमा काय� स�पादन गन� 

स�ने �मता 

        

३. �व�ववेक �योग गर� काम गन� 

�मता 

        

४. काय�चाप उिचत �पमा वहन गन� 

स�ने �मता 

        

५. �नधा��रत समय�भ� काय� स�प� 

गन� स�ने �मता 

        

६. सहकम�सँग रा�ो स�ब�ध कायम 

रा� ेर सहयोग गन� भावना 

        

७.कामको उ�े�य र �ाथ�मकता 

�नधा�रण गर� सोअनसुार काय� 

गन� स�ने �मता 

        

 पूणा�� : २५  

�ा�ा� : 

सपु�रवे�कको नाम :  

सह� :  

�म�त : 

पूणा�� : १५  

�ा�ा� : 

पनुरावलोकनकता�को नाम :  

सह� :  

�म�त : 
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ख�ड (घ) 

पनुरावलोकन स�म�तको मू�या�न 

 कम�चार�को नाम :  

काय�स�पादनको �तर अ�तउ�म 

२ 

उ�म 

१.५ 

रा�ो 

१ 

सामा�य 

०.५ 

�यून 

०.३ 

१) सपु�रवे�कको सहयोग �वना �व�ववेक �योग गर� 

काय� स�पादन गन� स�ने �मता 

     

२) आ�नो िज�मामा रहेको काय� गणु�तर�य �पमा 

स�प� गन� स�ने �मता 

     

३) काय� �कृ�त र �यसको अव�था हेर� खटेर काम गन� 

स�ने �मता 

     

४) अ�तर वैयि�क स�ब�ध तथा स�ार सीप      

५) कामको �ाथ�मकता �नधा�रण गर� समय�भ�ै 

काय�स�पादन गन� स�ने �मता 

     

      

 

पूणा�क : १० 

�ा�ांक :              पनुरावलोकन स�म�तका सद�यह�को सह� र �म�त : 
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अनसूुची– ९ 

(�नयम ४८ को उप�नयम (१०) सँग स�बि�धत) 

शपथ �हण 

म...........................ई�रको नाममा/स�य �न�ापूव�क शपथ �ल�छु �क रा��य �या�यक ��त�ानको काय�कार� 

�नद�शकको है�सयतले मलाई तो�कएको काम देश र ��त�ान ��त वफादार रह� डर, �ास, �रसइवी, लोभलालच, प�पातमा 

नपर�, �व�छ र इमा�दार�साथ �च�लत कानूनबमोिजम गन� छु । मलाई तो�कएको कामस�ब�धी �ात भएको गो�य कुरा 

�च�लत कानूनको पालना गदा�बाहेक म सेवामा बहाल रहेको वा नरहेको कुनै अव�थामा प�न ��य� वा अ��य� �पले 

�कट गन� छैन।  

शपथ �हण गन� �यि�को :      शपथ �हण गराउने अ�धकार�को : 

द�तखत :       द�तखत : 

नाम :       नाम : 

पद :       पद : 
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अनसूुची– १० 

(�नयम ५३ को उप�नयम (१) सँग स�बि�धत ) 

�वदेशमा अ�ययन गन� वा ता�लम �लन जादँा कम�चार�ले गन� कब�ुलयतनामा 

�लिखतम �ी .......................................... का ना�त/ना�तनी �ी .................... को छोरा/छोर� 

........................... ब�ने वष� ......... को म ............................ आगे रा��य �या�यक ��त�ानबाट 

............................. अ�तग�त ........................ �वषयमा .................................. देशमा अ�ययन/ता�लम �लन 

मनोनयन भएको छु । उ� अ�ययन/ता�लम समा� भएप�छ ��त�ानको �नयमावल�बमोिजम ........... वष� ��त�ानको 

सेवा गन�छु । सोबमोिजम सेवा नगरेमा अ�ययनमा लागेको स�पूण� खच� �फता� गन� म�जरु गद�छु । सोबमोिजम न�तरे 

मैले ��त�ानबाट वा अ�य जनुसकैु ठाउँबाट पाउन ेरकमबाट वा मेरो अ�य जायजेथाबाट सो खच� असलुउपर गर� �लन ु

भनी आ�नो खसुी राजीसँग यो कब�ुलयतनामा लेखी रा��य �या�यक ��त�ानमा चढाए ँ।  

सह� :  

पद /�ेणी :  

इ�त संवत ्२०.......... साल ........... म�हना ....... गते रोज ........ शभुम ्। 
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अनसूुची– ११ 

�नयम १२० को उप�नयम(१) सँग स�बि�धत) 

रा��य �या�यक ��त�ान कम�चार�को नोकर� तथा वैयि�क �ववरण 

कम�चार�को पूरा नाम, थर : 

स�ते स��या :  

१. कम�चार� पूरा नाम र थर : 

२. �थायी ठेगाना :- 

(क) �देश :    (ख) िज�ला :    (ग) गा.पा./न.पा : 

 (घ) वडा नं.:    (ङ) �लक नं.:   (च) गाउँ/टोल : 

(छ) फोन न�बर :     (ज) रा��य प�रचयप� नं. : 

३. अ�थायी ठेगाना  

(क) �देश :    (ख) िज�ला :    (ग) गा.पा./न.पा : 

 (घ) वडा नं.:    (ङ) �लक नं.:   (च) गाउँ/टोल : 

४. ज�म �म�त :            साल               म�हना          गते   

५. ५८ वष� प�ुने �म�त : 

६. नाग�रकता न�बर :   �लएको काया�लय :      �म�त :  

७. धम� :  

८. �ल� : 

९. ह�ुलया : 

१०. �ववा�हत भए प�त/प�ीको नाम थर : 

११. छोरा छोर�को स��या :  

१२. बाब/ुआमाको नाम थर :   पेशा :  पूरा ठेगाना : 

 प�हलो संशोधन�ारा सामा�य प�रमािज�त । 

फोटो 
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१३. बाजेको नाम : 

१४. इ�छाएको �यि�को नाम, थर :     पूरा ठेगाना :  

कम�चार�को �नजसँगको स�ब�ध :  

१५. पूव� अनभुव 

�.सं. पद �ेणी �थायी/अ�थायी काया�लयको 

नाम 

काम गरेको अव�ध छाडेको 

कारण 
देिख स�म ज�मा 

         

         

१६. अ�य काया�लयमा काम गरेबापत वा अ�य कारणले पाएको स�ुवधा (उपदान, पे�सन, भ�ा आ�द)  

�.सं. पाएको  

स�ुवधा पाएको कारण 
क�हले पाएको कै�फयत 

     

     

१७. हाल �नयिु� पाएको  

(क) पद :   (ख) सेवा/समूह :     (ग) �ेणी :  

(घ) साल :  म�हना :   गते :  

मा�थ लेिखएको �ववरण ठ�क छ। मैले सेवाको �न�म� अयो�य हनुे गर� कुनै अ�भयोगमा सजाय पाएको छैन। 

मा�थ लेिखएको कुनै कुरा झठुा भएमा वा जानाजानी साँचो कुरा दबाउने वा लकुाउने उ�े�यले लेिखएको ठहरे 

कानूनबमोिजम सजाय �वीकार गन� छु भनी सह�छाप गन�–  

कम�चार�को द�तखत :    �मािणत गन� अ�धकृतको नाम : 

पद :  

द�तखत : 

      �म�त :  

१८. शैि�क यो�यता (एस.एल.सी वा सोसरह र सोभ�दा मा�थको सबै )  

�.सं. उपा�ध अ�ययनको उपा�ध अ�ययनको अव�ध �ा� �ेणी िश�ण 
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�वषय �ा� साल देिख स�म ज�मा सं�थाको 

नाम, 

ठेगाना 

         

         

१९. ता�लम.  

�.सं. ता�लमको नाम अव�ध ता�लममा 

�लइएका म�ुय 

�वषयह� 

�ा� �ेणी ता�लम �दने 

सं�थाको नाम देिख स�म ज�मा 

        

        

 २०. गो�ी/ स�मेलन.  

�.सं. अव�ध �वषय आयोजक सं�था र ठेगाना 

देिख स�म ज�मा 

      

      

२१. अनसु�धान वा �काशन कृ�त  

�.सं. नाम �काशन ग�रएको भए मू�या�न ग�रएको भए  

कै�फयत 

 �काशक �म�त �ेणी �म�त 

       

       

२२. परामश� सेवा.  

�.सं. शीष�क/�वषय अव�ध सेवा �दान गरेको सं�था  

कै�फयत 
देिख स�म 

      

 

२३. �िश�ण/गो�ी संयोजन  

�.सं. �िश�ण/गो�ीको नाम अव�ध संयोजन गरेको 

सं�था 

कै�फयत 

देिख स�म ज�मा 

       

  

२४. �बदा र औषधी उपचारको �ववरण 
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सा

ल 

घर �बदा �बरामी �बदा �सू�त �बदा अ�ययन �बदा असाधारण �बदा उपचार खच� 

�लएको 

ज

�मा 

ख

च� 

बाँ

क� 

ज

�मा 

ख

च� 

बाँ

क� 

ज�मा 

पाउने 

खच� बाँ

क� 

ज�मा 

पाउन े

ख

च� 

बाँ

क� 

ज

�मा 

पाउ

ने 

ख

च� 

बाँ

क� 

रक

म 

�म�त 

                  

 

नोट : मा�थ उि�लिखत ��येक �ववरण कम�चार� �शासन शाखाले एक ह�ा�भ� �ा� गर� अ�ाव�धक गनु� पन� छ। 

२५. इ�छाएको �यि� प�रवत�न भएमा सोको �ववरण ।  

२६. अ�य कुनै �ववरण थपघट प�रवत�न भएमा सोको �ववरण ।  

स�बि�धत कम�चार�को     �मािणत गन� अ�धकृतको द�तखत :  

द�तखत :      �म�त :  

�म�त : 
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अनसूुची–१२ 

(�नयम १२६ सँग स�बि�धत) 

�नरो�गताको �माणप�को नमूना 

रा��य �या�यक ��त�ान सेवा....................................................................... ..समूह/उपसमूहको पदमा 

उ�मेदवार हनुभुएका �ी ..................................................... लाई मैले जाँ�दा कुनै स�वा वा कडारोग लागेको 

वा कुनै �क�समको शार��रक �वकृ�त वा आ�त�रक रोग भएको पाइन। �नजमा ........................................... रोग 

भए ताप�न �नजलाई �यसले उपयु�� पदमा काम गन� असमथ� बनाउँदैन।  

�नजको ह�ुलया यस �कार छ :-  

(क) दवुै हातको बढु� औलाको छाप :  ......   ........  

(ख) स�बि�धत �यि�को द�तखत :   ..............................  

(ग) �म�त : 

 �मािणत गन� िच�क�सकको :- 

 (क) नाम : ......................................................................  

(ख) द�तखत : .................................................................  

(ग) नेपाल मे�डकल काउि�सल रिज��ेसन न�बर : .....................  

(घ) �म�त : ............................................ 

 


