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नेपाल��व�तु��ा�धकरण,�कमर् ारर� ेवा,�शतर��व�ननमावलर 

२०७५�

 

�सतावनाभ�नेपाल��व�तु��ा�धकरण�ऐन,�२०४१�को�द ा�३५�ले��दभको�अ�धकार��नोग�गरर�नेपाल��व�तु�

�ा�धकरणले�देहानको��व�ननमावलर�बनाभको�छ।�
 

प�रचछेद�१�

�ारिम्क 

१.�  ंिक्�त�नाम�र��ारम्भ� 

(१)� न ��व�ननमावलरको�नाम�"नेपाल��व�तु��ा�धकरण,�कमर् ारर� ेवा,�शतर��व�ननमावलर,�२०७५"�

रहेको�छ। 

(२)� नो��व�ननमावलर��म�त�२०७६� ाल�ोेप�ठ�३१�गते�देिख��ारम्�हनुेछ। 

२.� प�र्ाषाभ� 

(१)� �बषन�वा�� �ले�अक��अथर�नलागेमा�न ��व�ननमावलरमा, 

(क)� "आनोग"� ्ा�नाले� नेपालको�  ं�वधानको� धारा� २४२� बमोिोमको� लोक�  ेवा� आनोग�

 मझनपुछर। 

(ख)� "ऐन"�्ा�नाले�नेपाल��व�तु��ा�धकरण�ऐन,�२०४१� मझनपुछर। 

(ग)� "कमर् ारर"�्ा�नाले��ा�धकरणको�कुनै�पदमा�सथानी�रपले� �ननिु��्भको�वनि�� मझन�ु

पछर। 

(घ)� "कानारलन��मखु"�्ा�नाले�अन ूु्ी-१�मा�तो�कभको�कानारलनको��मखुलाभ� मझनपुछर। 

(ङ)� "तलब"� ्ा�नाले� कमर् ाररले� आ ू� �नन�ु� ्भको� पद� र� तह� अन ुार� पााने� मा� क�

पा�र��मक� मझन�ुपछर�र� ो�श्दले�तलब�वृ��� मेतलाभ�ोनााँछ। 

(्)� "तो�कभको"�वा�"तो�कभ�बमोिोम"�्ा�नाले� �म�तयारा� मन- मनमा�तो�कभको�वा�न ै�

�व�ननमावलरमा�तो�कभ�बमोिोम� मझनपुछर। 

(छ)� "नै�तक�पतन"�्ा�नाले�ोाल ाोी,� �कतन,�ठगी,�लागू�औषध�कारोबार,�म�ुा� �नमरलरकरण,�

परुाताितवक�बसत�ुबे्�बखन,�अपहरण,�शरररबाधक,�ोबरोसती�करणी,�्ोरर,�्ेक�अनादर�

वा�आगोनी�ोसता�अपराधमा�अदालतबाट� ोान� पाभको� र� नो� म�ुा� नै�तकपतन� देिखने�

अपराध�हो�्नी�अदालतबाट�्नाखना�्भकोलाभ� मझनपुछर। 

(ो)� "प�रवार"�्ा�नाले�कमर् ारर ँग�बसने�तथा� �नो�आ � ले�पालन�पोषण�गनुरपनन�प�त,�पत�नी,�

छोरा,�छोरर,�धमरप�ु,�धमरप�ुी,�बाब,ु�आमा�र� ौतेनी�आमा,� �नोको�बाोे, बजनै�र� ा ,ु 

  रुालाभ� मेत� मझनपुछर। 
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(झ)� "�ा�धकरण"� ्ा�नाले� ऐनको� द ा� ३� बमोिोम� सथा�पत� नेपाल� �व�तु� �ा�धकरण�

 मझनपुछर। 

(ञ)� "मा�ालन"�्ा�नाले�"ऊोार,�ोल�ोत�तथा�� ँ्ाभ�मा�ालन"� मझनपुछर। 

(ट)� "मखुन��शा क�न�अ�धकृत"�्ा�नाले�ऐनको�द ा�१७�बमोिोम� �नन�ु�महा�बाधक�वा�

 ाधारण ्ा� न्भ�  ममका� ला�ग� नेपाल�  रकारबाट� �नन�ु� कानरकारर� �नदनशक�

 मझनपुछर। 

(ठ)� "�व्ागीन��मखु"�्ा�नाले�अन ूु्ी-२�मा�तो�कभको�पदा�धकारर� मझनपुछर। 

(ड)� " �म�त"� ्ा�नाले� ऐनको� द ा� ८� बमोिोम� ग�ठत� �ा�धकरणको�  ञ�् ालक�  �म�त�

 मझनपुछर। 

(ढ)� " हानक�कमपनी"�्ा�नाले� �ा�धकरणको�लगानी� रहेको� हानक�तथा�मखुन�कमपनीलाभ�

 मझनपुछर। 

(ण)� " ामाान�� �ाात"�्ा�नाले�आनोगबाट�सवीकृत� ��ठत� ंसथाका�कमर् ाररको� ेवाका�शतर�

 मबाधी�कानून,�बढुवा�र��व्ागीन�कारवाहर� मबाधी� ामाान�� �ाातलाभ� मझनपुछर। 

(त)� "सथानी� आवा ीन� अनमु�त"� ्ा�नाले� �बदेशी� मलुकुले� कुनै� शतर� तोक�� वा� नतोक��  ो�

मलुकुमा� सथानी� रपले� ब ोवा � गनर� पाान�े गरर� नेपालर� नाग�रकलाभ� ापल्ध� गराभको�

डाइ्र� टर� इ�म�ाेट� �् ा� (�ड.्ी.),� परमानेाट� रेिोडेाट� �् ा� (पी.आर.)� वा� �ीनकाडर�

 मझनपुछर�र� ो�श्दले�नेपालर�नाग�रकलाभ��वदेशमा�सथानी�रपमा�ब ोवा �गनर��दइभको�

ोनु कैु��क� मको�सथानी�आवा ीन�अनमु�तलाभ� मेत� मझनपुछर। 

(थ)� "सथानी� पद"� ्ा�नाले� �ा�धकरणको� सवीकृत� दरबादर� अन ुारको� सथानी� पदलाभ�

 मझनपुछर। 

(द)� " ेवा�करार"�्ा�नाले��निश�् त�काम�गनर��निश�् त� मनका�ला�ग�तो�कभको�शतर�र� �ुवधा�

�ा्�त�गनन�गरर� ेवा�करार��कृनायारा��लइभको� ेवालाभ� मझनपुछर। 

(ध)� "हकवाला"�्ा�नाले��्�लत�कानून�बमोिोम� वै�्ादा�निोकको�अंिशनार� मझन�ुपछर।" 

३.� �व�ननमावलर� ंशोधनका�आधारभ� 

न ��व�ननमावलरमा� ंशोधन�गदार�देहानका�� �ाात�(गाइ�ड����ा ीपल)� मेतलाभ�द��गत�गनुर�पननछभ- 

(क)� नोयनतामा�आधा�रत�छनौट�र�वृि���वका ��णालर, 

(ख)� राोनी�तक�तटसथता, 

(ग)� काम���तको���तव�ता, 

(घ)�  मान�अव र�र�पहुँ् , 

(ङ)�  कम,� दुढ,� ेवामूलक�र�ा�रदानी�वनवसथा,  

(्)� कानूनयारा� ंरिकत� ेवा,�शतर�तथा� �ुवधाको�वनवसथा,  

(छ)�  मानपुा�तक� मावेशीकरणको�� �ाातमा�आधा�रत�पदपू�तर�वनवसथा। 
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४.� �व�ननमावलरको�पालना�गनुरपननभ� 

(१)� न ��व�ननमावलरको�प�रपालना�गनुर� बै�कमर् ाररको�कतरवन�हनुछे। 

(२)� कुनै�वनि�ले��ा�धकरणको�कुनै�पद�सवीकार�गरर� �ननिु���लभमा� �नोले�न � �व�ननमावलरलाभ�

सवीकार�गरर�पालना�गनर�मञ�ोरु�गरेको�मा�ननछे। 

५.� �व�ननमावलरमा� ंशोधनभ� 

(१)� �व�ननमावलर� भवं� अन ूु्ीमा� रहेको� कुनै� वनवसथालाभ�  ंशोधन� गनर� आवशनक� देिखभमा� मखुन�

�शा क�न�अ�धकृतले��नमनान ुारको��व�ननमावलर� ंशोधन� �म�त�गठन�गननछभ 

(क)� ाप-कानरकारर��नदनशक,��शा न� -�  ंनोोक 

(ख)� �नदनशक,�ोन ाधन��व्ाग� -�  दसन 

(ग)� मखुन��शा क�न�अ�धकृतले�तोकेको��ा�व�धक 

 ेवा�त र को�तह�११�को��नदनशक� -�  दसन 

(घ)� �नदनशक,�कानून��व्ाग� -�  दसन 

(२)� ाप�व�ननम�(१)�बमोिोमको��व�ननमावलर� ंशोधन� �म�तमा�कमर् ारर��शा न�महाशाखा��मखुले�

 ि्व�्भ�कानर�गनन�छ। 

(३)� ाप�व�ननम� (१)� बमोिोमको� �व�ननमावलर�  ंशोधन�  �म�तको� वैठकमा�  ंनोोकले�आवशनकता�

अन ुार��वशेषजलाभ�आमा�ण�गनर� ोनेछ। 

(४)� ाप�व�ननम�(१)�बमोिोमको��व�ननमावलर� ंशोधन� �म�तले� ंशोधनको�मसनौदा�मखुन��शा क�न�

अ�धकृत�मा र त� �म�तमा�पेश�गनुर�पननछ। 

(५)�  �म�तले�आनोगको�परामशर� �लभ�न ��व�ननमावलरलाभ�आवशनकता�अन ुार� ंशोधन�वा�थपघट�

गनर� ोनेछ।�तर��व�ननमावलरमा� ंशोधन�गदार�कमर् ाररहरले�खाभपाभ�आभको�तलव,�्�ा,� ेवा�

र� �ुवधामा���तकूल�अ र�पनन�गरर� ंशोधन�ग�रने�छैन। 

६.� अ�धकार��तनानोोनभ� 

(१)� न � �व�ननमावलर� बमोिोम� आ ूलाभ� �ा्�त� ्भको� अ�धकार�  �म�तले� अान� कुनै�  �म�त� वा�

ाप �म�त� वा� मखुन� �शा क�न� अ�धकृतलाभ� र� मखुन� �शा क�न� अ�धकृत� वा� अ�धकार� �ा्�त�

अ�धकाररले� �व्ागीन� �मखु,�कानारलन� �मखु�तथा�अान�अ�धकृत�कमर् ाररलाभ� �तनानोोन�गनर�

 ोनेछ। 

 तर��व्ागीन�कारवाहर�गनन�र�ाोरुर� ाु�ने�अ�धकार��तनानोोन�गनर�पाइने�छैन। 

(२)� न ��व�ननमावलरमा�्भका��ावधान�कानारावनन�गनन�अ�धकारर�ा लेख�्भकोमा� ोहर�अन ुार�र�

ा लेख�न्भकोमा�मखुन��शा क�न�अ�धकृतले�कानारावनन�गननछ। 

७.� �शा क�न�आदेश��दन�ेर�बाधा�अड्न� ुकाानभे� 

(१)� �ा�धकरणका� कानरलाभ� �्ावकारर� र� ग�तशील� त ुनाान,�  �म�तको� �नदनशन� भवं� �तनानोिोत�

अ�धकार�्�� रहर� ाि्त� देिखभका�आदेश,� �नदनशन� मखुन� �शा क�न�अ�धकृतले�  मन�  मनमा�

ोारर�गनर� ोनछे।�नसतो�आदेश,��नदनशनको�पालना�गनुर�कमर् ाररको�कतरवन�हनुेछ। 
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(२)� न ��व�ननमावलरको��ावधानलाभ�कानारावनन�गदार�बाधा�अड्न�आभमा� �व�ननमावलरको�ममरको�

�वपररत�नहनुे�गरर�मखुन��शा क�न�अ�धकृतले�तनसतो�वाधा�अड्न� ुकाान� ोनेछ। 

८.� �व�ननमावलरको�वनाखना�र�कानारावननभ� 

(१)� न ��व�ननमावलरको�वनाखना�गनन�अ�धकार� �म�तलाभ�हनुेछ। 

(२)� न ��व�ननमावलरको��नोग�गदार�कुनै�कमर् ाररलाभ�मकार�पनर�गभमा� ो�को�कारण�खलुाभ�मखुन�

�शा क�न�अ�धकृत�मा र त� �म�त� मक��नवेदन��दन� ोनेछ। 

(३)� ाप�व�ननम�(२)�बमोिोम��नवेदन��ा्�त�्भमा� ो��नवेदन�ापर� �म�तले�आवशनक�ोाँ्बझु�गरर�

�नणरन�गननछ। 

(४)� न � �व�ननमावलरको� वनाखना� गदार� नेपाल� कानून� वनाखना�  मबाधी� ऐन, २०१०� र� कानून�

वनाखनाका�आधार्तू�� �ाातका�आधारमा�गनुर�पननछ। 

(५)�  �म�तले�ाप�व�ननम�(१)�र�(३)�बमोिोम�गरेको�वनाखना�तथा��नणरन�अिातम�हनुेछ। 

(६)� न ��व�ननमावलरको�कानारावनन�गदार�देहानका�कुराहरलाभ��नदनशक�� �ाातको�रपमा��लइनेछभ 

(क)� कुनै�प�न�कमर् ाररलाभ�धमर,�ोातोा�त,��ल�,�वै्ा�रक�आसथा�वा�नसतै�अान�कुनै�आधारमा�

्ेद्ाव�ग�रने�छैन। 

(ख)�  ामाानतना� कुनै� प�न� वनि�लाभ� �नोको� नाताको� वनि�को� �तनक� वा� अ�तनक�

 पु�रवेकणमा�काम�गनन�गरर��ननिु��ग�रने�छैन। 

(ग)� कमर् ारर� �शा न�  मबाधी�  बै� काम� कारवाहरहर� ाच्� ातपादकतव� र� कमर् ाररको�

�हतबाट��नदन िशत�हनुछेन।् 

(घ)� �ा�धकरणका�नोोना,�कानर�म,�नी�त�तथा�कमर् ाररका�आवशनकता,� मसना�र� झुावका�

 मबाधमा�वनवसथापन�र�कमर् ारर�बी्��्ावकारर� ञ�् ार�वनवसथा�गनर��ोत ा�हत�ग�रनेछ�

र�न का�ला�ग�देहानका�कुनै�वा� बै�त�रका�अपनाान� �कनछेभ 

(अ)� �नन�मत�रपमा�कमर् ाररको�बैठक�गनन। 

(आ)� ू्नापाटरमा� ू्ना�तथा�ोानकारर�टाँसने। 

(इ)� �शा न� मबाधी�बलेुटरन��कािशत�गनन। 

(भ)� मनोरञ�ोनातमक���नाकलाप�वा�अनौप्ा�रक�्ेला�गनन। 

(७)� न ��व�ननमावलर� मबाधमा�ोानकारर��ा्�त�गनुर��ा�धकरणका� बै�कमर् ाररको�कतर् न�हनुेछ�र�

न ��व�ननमावलरलाभ��ा�धकरणको�वेव ाभट�र� ू्ना�मा र त� ावरो�नक�ग�रनेछ। 

 �
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प�रचछेद�२�

 �ठन�तथा�पद��ववरण 

९.� �ा�धकरणको� �ठन� ंर्ना�तथा�दरवादरभ 
(१)� �ा�धकरणको� �ठनातमक� ंर्ना�तथा�सथानी�दरबादर� �म�तले�सवीकृत�गरे�बमोिोम�हनुेछ। 

(२)� �ा�धकरणका� �व्ागीन� �मखुले�आफनो� वा�अातगरतको�कानारलनको�ला�ग� ननाँ� पद� ोृना� गनर�

आवशनक�देखेमा�अन ूु्ी-३�बमोिोमको�ढाँ्ामा�पद� ोृना�माग� ाराम�्रर�ोन ाधन��व्ागमा�

पठाान�ुपननछ। 

(३)� ाप�व�ननम� (२)� बमोिोम� पद�  ोृना� माग�  ाराम� �ा्�त� हनु� आभमा�  मबिाधत� कानारलनको�

कानरवोझ,�पनर�आान�ेआ�थरक�दा�नतव�भवं�अान�कमर् ाररबाट� ो�काम�गराान� ोने�वा�न ोन�े

अवसथा�  मेतलाभ� अदननन� गरर� पद� तथा� दरवादर�  ोृना� गनुरपनन� ्भमा� ोन ाधन� �व्ागले�

सवीकृ�तको�ला�ग��  ा�र �गनुरपननछ। 

(४)� �ा�धकरण�अातगरतका�आनोोनाका�ला�ग�असथानी�दरबादर�आवशनक�्भमा� मबिाधत��व्ागीन�

�मखुको� �  ा�र � �हत�ोन ाधन� �व्ागमा�पठाान�ुपननछ।�ोन ाधन� �व्ागले�अदननन�गरर�

असथानी�दरवादर�आवशनक�्भमा�सवीकृ�तका�ला�ग��  ा�र �गनुरपननछ। 

(५)� ाप�व�ननम�(४)�बमोिोमको�असथानी�दरवादर�मखुन��शा क�न�अ�धकृतले�सवीकृत�गनर� ोनेछ। 

१०.� पद� ोृना, ापनोग�र�खारेोीभ 
(१)� पद� ोृना�गनन� �नणरनको�ोानकारर��ा्�त�्भप�छ�ोन ाधन��व्ागले�तनसतो�पदको� ेवा,� मूह,�

ाप मूह�तथा�तह� मेत�खलुाभ�दरवादर��कताबमा�पद�दतार�गराान�ुपननछ। 

(२)� भक�कानारलनको�ला�ग� ोृना�्भको�पद�अक��कानारलनको�ला�ग��नोग�ग�रने�छैन। 

(३)� ननाँ� ोृना�्भको�पद�वा� ा�वकमा�्इरहेको�पद�वढुवाको�कारवाहर�्लेको�अवसथामा�वाहेक�

तीन� वषर मम� पू�तर� न्भमा� ोन ाधन� �व्ागले�  ो� पदको� औि्तन�  मेतलाभ� अदननन� गरर�

आवशनक� न्भको� देिखभमा� खारेोीको� ला�ग� मखुन� �शा क�न� अ�धकृत� मा र त�  �म�तमा� पेश�

गनुरपननछ। 

११.� पदको�कानर��ववरणभ 
(१)� �ा�धकरणको� सवीकृत�  �ठन�  ंर्नाको� आधारमा� �व्ागीन� �मखुको� कानर� �ववरण� मखुन�

�शा क�न�अ�धकृतले,�कानारलन��मखु,�लेखा��मखु�र��शा न��मखुको�कानर� �ववरण��व्ागीन�

�मखुले�र�अान�कमर् ाररको�कानर��ववरण� मबिाधत�कानारलन��मखुले�सवीकृत�गननछ। 

(२)� ाप�व�ननम� (१)� बमोिोम� िसवकृत� कानर� �ववरणका� आधारमा� अ�धकार� �ा्�त� अ�धकाररले�

कमर् ाररलाभ�िोममेवारर�तोोन�ुपननछ। 

(३)� �व्ागीन� �मखु� र� कानारलन� �मखु ँग� कानर मपादन�  ू्क� (पर रमेा � भििडकेटर)�  �हतको�

कानर मपादन�करार�ग�रनेछ। 

१२.�  ेवाको�वग�करणभ 
�ा�धकरणमा�अन ूु्ी-४�बमोिोम� ेवा,� मूह�तथा�ाप मूह�रहने�छन।् 
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१३.� पद�र�तह�वग�करणभ 

(१)� �ा�धकरणमा�रहने��व�्���कारका�पदको�पदनाम�अन ूु्ी-५�मा�ा लेख�्भ�बमोिोम�हनुेछ। 

(२)� �ा�धकरणमा�तह�१�देिख�तह�५� मम� हानक�सतर�र�तह�६�देिख�तह�१२� मम�अ�धकृत�सतर�

हनुेछ। 

१४.�  ेवा,� मूह,�ाप मूह�प�रवतरन�नहनुभे 

कुनै�प�न�कमर् ाररको� ेवा,� मूह,�ाप- मूह�प�रवतरन�ग�रने�छैन। 

तर� �व�ननम�५३�को�ाप�व�ननम�(३)�बमोिोम�आात�रक���तनो�गतावाट� मूह�वा�ाप मूह�प�रवतरन�

हनुमा�बाधा�पगेुको�मा�नन�ेछैन। 

 �
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प�रचछेद�३�

पदपू�तर 

१५.� पदपू�तरभ� 

(१)� �ा�धकरणको��र��पदको�सथानी�पू�तर�देहान�बमोिोम�ग�रनेछभ 

(क)� �शा न�त र भ 

तह 
खलुा�

��तनो�गतायारा 

बढुवायारा 
आात�रक�

��तनो�गतायारा 
कानरकमताको�
मू नालन 

जनेेता�र�कानर मपादन�
मू नालन 

१0

1� - - - - 
२1

2� -� -� -� १००%�
३2

3� -� ४०%� ३०%� ३०%�
४� ७०% - १०% २०% 

५ ६०% १०% १०% २०% 

६ - २०% ३०% ५०% 

७ ७०% १०% १०% १०% 

८ १०% १०% २०% ६०% 

९ १०% १०% २०% ६०% 

१० १०% १०% २०% ६०% 

११ - - १००% - 

१२ - - १००% - 

 
(ख)� �ा�ब�धक�त र भ 

तह 
खलुा�

��तनो�गतायारा 

बढुवायारा 
आात�रक�

��तनो�गतायारा 
कानरकमताको�
मू नालन 

जनेेता�र�कानर मपादन�
मू नालन 

१3

4 - -� -� -�
२4

5 - -� -� १००%�
३5

6� ६०% १०% १०% २०% 

४� ७०% - १०% २०% 

                                                           
 

1 दो�ो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
2 दो�ो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
3 दो�ो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
4
�दो�ो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
5 दो�ो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
6 दो�ो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
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तह 
खलुा�

��तनो�गतायारा 

बढुवायारा 
आात�रक�

��तनो�गतायारा 
कानरकमताको�
मू नालन 

जनेेता�र�कानर मपादन�
मू नालन 

५ ६०% १०% १०% २०% 

६ - २०% ३०% ५०% 

७ ७०% १०% १०% १०% 

८ १०% १०% २०% ६०% 

९ १०% १०% २०% ६०% 

१० १०% १०% २०% ६०% 

११ - - १००% - 

१२ - - १००% - 
 

(२)� नो� �व�ननमावलर��ारम्�हुँदाका�बखत�तह�१�र�तह�२�मा�कानम�रहेका� बै�  ेवा,� मूह�र�

ाप मूहका�पदहर,��शा न�  ेवा,��शा न� मूहका�तह�३�का� बै�पदहर,�कम्नूटर�अ�शेन�

ाप मूहका� बै�पदहर,��व�वध� मूहको� रुका�र�कुक�ाप मूहका� बै�पद�भवं��ा�व�धक� ेवा,�

�व�वध�  मूहको�  वारर� ्ालक�ाप मूह� तह�३,� तह�४� र� तह�५�का�  बै� पदहर,� सवाससन,�

्लिमव��र�डाइ�्��ाप मूहका� बै�पदहर�नो��व�ननमावलर��ारम्�्भप�छ�सथानी�पदपू�तर�ग�रन�े

छैन।�नसता�पदहरले�गनन�कानरका�ला�ग� ेवा�करारमा��लभ�कानर�गराान� �कनेछ। 

(३)� ाप�व�ननम�(१)�को�खिड�(क)�मा�ोनु कैु�कुरा�लेिखभको�्भताप�न�तह�७�को��शा न� ेवा,�

�व�वध�  मूहको� अथरशाा,�  माोशाा,� तसनालशाा� ाप मूहमा� र� �ा�व�धक�  ेवाको� कम्नूटर�

इिाो�नन�रङ�  मूह� र� �व�वध�  मूहको� वातावरण� र� िोनोलोोी� ाप मूहमा� शत��तशत� खलुा�

��तनो�गतायारा�पू�तर�ग�रनेछ। 

(४)� �शा न� ेवा,�कानून�ाप मूह�तह�६�को�पद�ोनु कैु�कारणले��र��्भमा� ो�पद��शा न� ेवा,�

�शा न� मूह�र��शा न�ाप मूह�त र � मावेश�ग�रनछे। 

(५)� … (हटाभभको)6

7�

(६)� … (हटाभभको)7

8 

(७)� �शा न� ेवा�त र �तह�४�मा�र��ा�व�धक� ेवा�त र �तह�३�र�४8

9�मा�बढुवा�हनुे�ाममेदवार�नरहेमा�

वा� न्भमा� तनसता� तहका� पदहर� खलुा� ��तनो�गतायारा�  ोहर� वषरको� �वजापनमा�  मावेश� गरर�

पदपू�तर�ग�रनछे। 

(८)� सथानी�पदपू�तर�नग�रन�ेपदहर�अन ूु्ी-६�मा�ा लेख�्भ�बमोिोम�हनुेछन।् 

                                                           
 

7 दो�ो� ंशोधनयारा�हटाभभको। 
8 दो�ो� ंशोधनयारा�हटाभभको। 
9 दो�ो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
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(९)� खलुा� ��तनो�गता,� आात�रक� ��तनो�गता,� कानरकमता� मू नालन� भवं� जनेेता� र� कानर मपादन�

मू नालनयारा�हनुे�बढुवाको�लागी��्�ाल�अथवा�शेष�रहन�आभमा�पदपू�तर� �म�तले��नधाररण�गरे�

बमोिोम�हनुेछ।�

(१०)�खलुा� ��तनो�गता,� आात�रक� ��तनो�गता,� कानरकमता� मू नालन� भवं� जनेेता� र� कानर मपादन�

मू नालनयारा�पू�तर�ग�रने�पदको� ंखना� मबिाधत� ेवा�र� मूहको��वजापन�हुँदाको�आ�थरक�वषरमा�

�र��तथा�अ�नवानर�अवकाशबाट�कानम�हनुे�ोममा��र��पद� ंखनाको�आधारमा���तशत��नधाररण�

ग�रनेछ। 

(११)��ा�धकरणको�  ेवालाभ�  मावेशी� बनाान� खलुा� ��तनो�गतातमक� पररकायारा� पू�तर� हनुे� पद� मदने�

पैतालर � ��तशत� पद� छु�ाभ�  ो� ��तशतलाभ� शत��तशत� मानी� देहान� बमोिोमका� ाममेदवार�

बी्मा�मा��छु�ाछु�ै���तसपधार�गराभ�पदपू�तर�ग�रनछेभ- 

(क)� म�हला� ते�ी ���तशत 

(ख)� आ�दवा ी/ोनोाती�  �ाभ ���तशत 

(ग)� मधेशी� बाभ ���तशत 

(घ)� द�लत� नौ���तशत 

(ङ)� अपा�� पाँ्���तशत 

(्)� �पछ�डभको�के�� ्ार���तशत 
 

सपप�टरकरणभ 

(अ)� ाप�व�ननम� (११)� को� खिड� (क),� (ख),� (ग)� र� (घ)� को� �नोोनको� ला�ग� म�हला,�

आ�दवा ी�ोनोाती,�मधेशी�र�द�लत�्ा�नाले�आ�थरक�र� ामािोक�रपमा�पछाडी�परेका�

म�हला,� आ�दवा ी/ोनोाती,� मधेशी� र� द�लत�  मझन�ु पदरछ।� न को� �ववरण� नेपाल�

 रकारले�नेपाल�राोप�मा� ू्ना��काशन�गरर�तोके�बमोिोम�हनुेछ। 

� तर�नेपाल�राोप�मा� ू्ना��काशन�गरर�नतोके� ममको�ला�ग� मपूणर�म�हला,�आ�दवा ी�

ोनोाती,� मधेशी� र� द�लतलाभ� आ�थरक� तथा�  ामािोक� रपमा� पछा�ड� परेको�  मदुान�

मा�ननेछ। 

(आ)� ाप�व�ननम�(११)�को�खिड�(ङ)�मा�ा लेख�्भ�बमोिोम��नधार�रत���तशतको�पद�कुनै�

खा ��कृ�तको�कामको�ला�ग�तो�कभ�बमोिोमका�अपा��बी्�मा����तसपधार�गनर�पाान�े

गरर���तसपधारतमक�पररकायारा�पू�तर�ग�रनेछ। 

(इ)� ाप�व�ननम�(११)�को�खिड�(्)�को��नोोनको�ला�ग� �पछ�डभको�के��्ा�नाले�अछाम,�

का�लकोट,�ोाोरकोट,�ोमुला,�डो पा,�बझा�,�बाोरुा,�मगु�ुर�हमुला�िो ला� मझन�ुपदरछ। 

(१२)�ाप�व�ननम�(११)�बमोिोम�छु�ाइभका�पदमा�दरखासत��दँदा�देहानका�आधारमा��दन�ुपननछभ- 

(क)� आ�दवा ी�ोनोातीका�हकमा�नेपाल�आ�दवा ी/ोनोाती�ातथान�रािप� न���तप�ठान�ऐनमा�

 ूि्कृत�्भको�ोा�तको�हकमा� ो�ऐनको� ू्ीको�आधारमा, 

 तर�नेपाल�आ�दवा ी/ोनोाती�ातथान�रािप� न���तप�ठान�ऐनमा� ूि्कृत�्भको�ोा�त��्��

भक�्ादा�बढर�थरहर�्भमा� मबिाधत�सथा�नन� �नकानको��मखुको� �  ा�र मा��मखु�
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िो ला�अ�धकाररबाट� ूि्कृत�्भको�ोा�त��्�को�थर�्नी��मािणत�गराभ�दरखासत ाथ�

पेश�गनुर�पननछ। 

(ख)� द�लतका�हकमा�रािप� न�द�लत�आनोगबाट� ूि्कृत�्भको�ोा�तको�हकमा� ोहर� ू्ीको�

आधारमा, 

 तर� रािप� न� द�लत�आनोगबाट�  ूि्कृत� ्भको� ोा�त�्�� भक� ्ादा� बढर� थरहर� ्भमा�

 मबिाधत� सथा�नन� �नकानको� �मखुको� �  ा�र मा� �मखु� िो ला�अ�धकाररबाट�  ूि्कृत�

्भको�ोा�त��्�को�थर�्नी��मािणत�गराभ�दरखासत ाथ�पेश�गनुर�पननछ। 

(ग)� अपा�का� हकमा� सवीकृत� ि्�कत कको� �  ा�र मा�  माो�क नाण� प�रषदबाट�अपा�ता�

�मािणत�गरेको�आधारमा�वा��्�लत�कानूनमा�्नवसथा�्भ�बमोिोम, 

(घ)� मधेशीका�हकमा�नेपाल� रकारले�नेपाल�राोप�मा� ू्ना��काशन�गरर�तोके�बमोिोमको�

 ंसथाबाट�मधेशी�्नी��मािणत�गरेको�आधारमा, 

 तर�नेपाल�राोप�मा� ू्ना��कािशत�गरर� ंसथा�नतोके मम� मबिाधत�सथा�नन��नकानको�

�मखुको� �  ा�र मा� �मखु� िो ला� अ�धकाररबाट� मधेशी� ्नी� �मािणत� गराभ� दरखासत�

 ाथ�पेश�गनुर�पननछ। 

(ङ)� �पछ�डभको�के�को�हकमा�ाप�व�ननम�(११)�को�सपप�टरकरणको�(इ)�मा�ा लेख�्भका�

िो लामा�सथानी�ब ोबा �ा लेख�गरर� मबिाधत�िो लाबाट��ा्�त�ग�रभको�नाग�रकताको�

�माणप�� तथा�  मबिाधत� गााँपा�लका� वा� नगरपा�लकाबाट� हाल�  ोहर� सथानमा� सथानी�

ब ोबा �्भको�्नी��मािणत�गरेको�आधारमा। 

(१३)�ाप�व�ननम�(११)�बमोिोम���तशत� �नधाररण�गदार�भक���तशत�्ादा�कम�घाताल�(�नाो न)�

आभमा� तनसतो� घाताल� ोनु�  मूहको� हकमा�आभको� हो�  ो� ्ादा� लगतै� प�छको�  मूहमा�  दद�

ोानेछ। 

(१४)�ाप�व�ननम� (११)� बमोिोम� �व�्ा�न�  मावेशी�  मूहका� ला�ग� छु�ाइभको� पदमा� कुनै� दरखासत�

नपरेमा�वा�आवशनक� ंखनामा�ाममेयार�ा�ीणर�हनु�न केमा�वा�अान�कुनै�कारणले�अातरवातारबाट�

छनौट�हनु�न केमा�तनसतो�पद� ोहर��वजापनको�खलुा���तनो�गतात र � मावेश�गरर�न�तोा��काशन�

ग�रनछे।�खलुा���तनो�गतात र ��वजापन�न्भको�अवसथामा�अक���वजापनमा�खलुात र � मावेश�गरर�

�वजापन��काशन�गनुर�पननछ।9

10 

(१५)�ाप�व�ननम�(११)�बमोिोम��नधाररण�ग�रभको���तशतयारा�पदपू�तर�गनन�वनवसथा��तनेक�दश�वषरमा�

पनुरावलोकन�गनुर�पननछ। 

(१६)�ाप�व�ननम�(११)�बमोिोमको���तशत�बमोिोम�पद� ंखना��नधाररण�गदार�कुनै��य�वधा�ातपा�न�्भ�

�ववाद�आभमा� �म�त� मक�पेश�गनुर�पननछ�र� �म�तको��नणरन�अिातम�हनुेछ। 

                                                           
 

10  ात�� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको। 
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(१७)��वजापन� हनुे�आ�थरक� बषरको�आषाढ�म ाात मम� �र��हनु�आाने� पदहरको� �ववरण�ोन ाधन�

�व्ागले��शा न��नदनशनालनको�सवीकृ�त��लभ�पदपू�तर� �म�तमा�पठाान�ुपननछ।�पदपू�तर� �म�तले�

 ो�बमोिोम�कूल��र��पदहरको���तशत��नधाररण�गरर�आनोगको�बा�षरक�कानरतालरका�बमोिोम�

हनुे�गरर� हम�तका�ला�ग�आनोगमा�पठाानपुननछ।� 

(१८)�न रर�पदपू�तर� �म�तले��ननिु�का�ला�ग��  ा�रश�गरेको�पद�कुनै�कारणले��र��न्भमा� ो�पद�

�र��हाुोेल मम��नो��  ा�रश�्भको�कमर् ारर� ािोलमा�रहनेछ।� 

(१९)�न � �व�ननमावलरमा� अान��ोनु कैु� कुरा� लेिखभको� ्भताप�न� नो� �व�ननमावलर� �ारम्� हुँदाका�

वखत���तशत��नधाररण�्भ��वजापन�हनु�बाँक��रहेका�पदहरलाभ�ाप�व�ननम�(१)�बमोिोम�ोनु�

ोनु� मूहका�ला�ग�छु�ाभभको�हो�नो��व�ननमावलर��ारम्�्भ�प�छ�हनु�ेप�हलो��वजापनमा� ोहर�

 ोहर� मूहमा� मावेश�गनुर�पननछ। 

(२०)��तनेक��ादेिशक�कानारलनको� ्ौगो�लक� के�� �्�का� बै�कानारलनहरमा� �र�� रहेका�  हानक�

सतरका�पदहरमदने�खलुात र ��नधार�रत�पद� ंखनामा�पदपू�तर�गनर��ादेिशक��वजापन�गनर� �कनछे।�

तर�अ�धकृत� सतरका� पदहरमा� र� �देश� नं.�३�को��ादेिशक�कानारलनको�्ौगो�लक� के�� �्��

रहेका�  बै� कानारलनहरका�  हानक� सतरका� पदहरको� पदपू�तर�  मबाधी� कानरहर� पदपू�तर�

�व्ागबाटै�हनुेछ। 

(२१)�ाप�व�ननम� (२०)� बमोिोम� �देशसतरको� �वजापनबाट�छनौट� ्भ� �ननिु�� ्भका� कमर् ाररलाभ�

 ात�वषर मम� ो�के���्�का�कानारलन�बाहेक�अान�� रवा�ग�रन�ेछैन।�तर�म�हला�र�अपा��

कमर् ाररको�हकमा�पाँ्�वषर�परुा�्भप�छ�अान�के�मा� रवा�गनर� �कनेछ। 

(२२)�आनोगबाट�पदपू�तर�गनर� हम�त��ा्�त�्भको�७�कानर�दन��्��पदपू�तर� �म�तले��वजापन��काशन�

गनुरपननछ। 

१६.� पदपू�तर� �म�तभ� 

(१)� �ा�धकरणका� �र�� पदहरमा� ननाँ� �ननिु�� र� बढुवायारा� पू�तर� गनरका� ला�ग� देहान� बमोिोमको�

पदपू�तर� �म�त�गठन�हनुेछभ- 

(क)� मखुन��शा क�न�अ�धकृत�वा��नोले�तोकेको��शा न�हेनन� 

� ाप-कानरकारर��नदनशक� -� अदनक 

(ख)� ��त�न�ध,�लोक� ेवा�आनोग�( ह ि्व�सतर)� -�  दसन 

(ग)� ��त�न�ध,�मा�ालन�( ह ि्व�सतर) -�  दसन 

(घ)�  �म�तले�तोकेको�पदपू�तर� गँ� मबिाधत�मानव� ंशाधन��वज� -�  दसन 

(ङ)� पदपू�तर��व्ागको��नदनशक -�  दसन� ि्व 

(२)� ाप�व�ननम�(१)�बमोिोम�गठन�हनुे�पदपू�तर� �म�तमा�पू�तर�हनुे�पद्ादा�त लो�तहको�अ�धकृत�

रहने�छैन। 

(३)� �सततुीकरण�पररका�तथा�अातवारता� �लइन�ेपद�र�तहको��कृ�त�अन ुार� �वशषेजको�आवशनकता�

देिखभमा� पदपू�तर�  �म�तले� पदपू�तर�  �म�तको� बैठकमा� आवशनकता� अन ुार�  मबिाधत� पद ँग�

 मबिाधत� ंसथान�बा�हरको��वशेषजलाभ�आमा�ण�गनर� ोनेछ। 
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(४)� पदपू�तर� �म�तको�बैठक�आवशनकता�अन ुार�बसनछे। 

(५)� पदपू�तर� �म�तको� दसन�सवनं�वा� �नोको�वा� �वजको�नाता� �्�को� म्ावन�ाममेदवार�्भमा�

पदपू�तर�  �म�तमा�  ंलयन� हनु�ु हुँदैन।� पदपू�तर�  �म�तको� अदनक� वा�  दसनले�  म्ावन�

ाममेदवार ँग�आफनो�सवाथर�बािझभको�कुनै�कुरा�्भ�पदपू�तर� �म�तलाभ�अ��म�रपमा�ोानकारर�

गराान�ु पननछ।� �तनक� सवाथर� बािझभको� वनि�� पदपू�तर�  �म�तमा� रहन�  ोन�े छैन।� नसतो�

अवसथाका�ला�ग�वैकि पक�वनवसथा�गनुर�पननछ। 

(६)� पदपू�तर��व्ागले�पदपू�तर� �म�तको� ि्वालनको�कानर�गननछ। 

(७)� ाप�व�ननम� (१)� को� खिड� (क)� र� (ख)� मा� ाि लिखत�  दसन�  �हत� ्ार� ोना�  दसनको�

ापिसथ�तमा�पदपू�तर� �म�तको�बैठक�बसन� ोनेछ। 

(८)� पदपू�तर� �म�तको� दसन� ि्वले�पदपू�तर� �म�तको� ि्वालनको��मखु�्भ�कानर�गननछ। 

(९)� पदपू�तर� �म�तको� बैठक� मबाधी�अान�कानर�ब�ध�पदपू�तर� �म�त�आ ैले� �नधाररण�गरे�बमोिोम�

हनुेछ।� 

१७.� पदपू�तर� �म�तको�काम, कतर् न�र�अ�धकारभ 

(१)� पदपू�तर� �म�तको�काम,�कतरवन�र�अ�धकार�देहान�बमोिोम�हनुेछभ- 

(क)� आनोग ँग� मावन�गरर� �ा�धकरणको�  ेवामा� �र��रहेको� पदपू�तर� गनर� �लइने� पररकाको�

पाठ�न�म��नधाररण�गनन, 

(ख)� �ा�धकरणको� ेवामा��र��रहेका�पदको��ववरण�पदपू�तर��व्ागबाट��ा्�त�गरर�तनसता�पद�

पू�तरको� ला�ग� खलुा� ��तनो�गतातमक� पररका,� आात�रक� ��तनो�गतातमक� पररका, 

कानरकमताको� मू नालन� तथा� जनेेता� र� कानर मपादन� मू नालनयारा� हनुे� बढुवाको� ला�ग�

��तशत��नधाररण�गनन, 

(ग)� खिड�(ख)�बमोिोम���तशत��नधाररण�्भको�पदको�ला�ग��वजापन��काशन�गनर� हम�तका�

ला�ग�आनोगले�तोकेको�बा�षरक�कानरता�लकाको�मनाद��्��आनोगमा�अनरुोध�गरर�पठाान,े�

 हम�त��ा्�त�्भप�छ� ो�अन ुार��वजापन��काशन�गनन, 

(घ)� �कािशत� �वजापनमा�पनर�आभका�दरखासत�  ंकलन�गरर�नोयनता�पगेुका�ाममेदवारहरको�

नामावलर�तथा�अान��ववरण� �हत�आात�रक�तथा�खलुा��लिखत�पररका� ञ�् ालनको�ला�ग�

आनोगमा�अनरुोध�गरर�पठाान,े 

(ङ)� आनोगबाट� �लिखत� पररकाको� न�तोा� �ा्�त� ्भप�छ� ततकाल� अातवारतार� र� �नोगातमक�

पररका�हनुे�पदको�ला�ग� ोको��म�त� मावेश�गरर� ू्ना��काशन�गनन, 

(्)� खलुा� र�आात�रक� ��तनो�गताको� �नोगातमक� पररका� हनुेमा� �नोगातमक� पररका�  ं्ालन�

गनन�र�अातरवातार��लन,े 

(छ)� �लिखत�पररकाको�अल, �नोगातमक�पररका�हनुेमा� �लिखत�पररका�र��नोगातमक�पररकाको�

अल� र� अातरवातार�  मेतको� अंक� ोोडी� कूल� अलका�आधारमा� नोयनता�म� तनार� गनन,�

नोयनता�मको�आधारमा��ननिु�को�ला�ग��  ा�र �गनन, 



 

 

~ 13 ~  

(ो)� बढुवायारा� पू�तर� गनुरपनन� पदका� ला�ग� �ा�धकरणको�  म्ावन� ाममेदवारको� मू नालन� गरर�

नोयनता�म�अन ुार�पदपू�तर�गनर��  ा�र �गनन। 

(२)� कुनै�प�न�ननाँ��ृोना�्भको�वा� �र��हनु�आभको�पद� �लिखत�पररकायारा� पू�तर�ग�रने��ावधान�

्भकोमा�६�म�हना�र��लिखत�पररका�नहनुमेा�३�म�हनाको�अव�धमा�नबढाभ�पदपू�तर��व्ागले�ननाँ�

�ृोना�्भको�वा��र��हनु�आभको�्नहोरा�पदपू�तर� �म�तलाभ�ोानकारर�गराान�ुपननछ। 

(३)� पदपू�तर� �म�तले�आ ूलाभ�तो�कभको�कुनै�काममा�कमर् ाररको� हनोग��लन� ोनछे। 

(४)� पदपू�तर� �म�तको�अदनक,� दसन�भवं�आमिा�त� �वजले� ञ�् ालक� �म�तले�तो�क�दभ�बमोिोम�

वैठक�्�ा�भवं�अान� �ुवधा�पाानेछन।् 

(५)� न ��व�ननमावलर�बमोिोम�आ ूलाभ��ा्�त�्भको�अ�धकार�पदपू�तर� �म�तले�अान�कुनै� �म�त�वा�

ाप �म�त�वा�पदपू�तर��व्ागको��नदनशकलाभ��तनानोोन�गनर� ोनछे।10

11 

(६)� पदपू�तर� �म�तले� ञ�् ालक� �म�तले� तोकेको�्�ादरमा� नबढन�ेगरर� पदपू�तर�कानरमा�  ंलयन�हनु�े

ाप �म�त�वा�कमर् ाररको�बैठक�्�ा�तथा�अान� �ुवधा�भवं�पररका�दसतरु�वा�आवेदन�दसतरु�तोोन�

 ोनछे।11

12 

१८.� पाठ�न�मभ� 

(१)� �र��पदको�पदपू�तरको�ला�ग�आनोगले� �लने� �लिखत�पररकाको�पाठ�न�म,�पररकण� �व�ध�र�तत�्

 मबाधी�अान�वनवसथा�पदपू�तर� �म�तले��नधाररण�गरर� ावरो�नक�गनुर�पननछ। 

(२)� ाप�व�ननम�(१)�बमोिोम��लिखत�पररकाको�पाठ�न�म,�अल्ार,�ा�ीणारल�र�तत�् मबाधी�अान�

वनवसथा��नधाररण�गदार�आनोग ँग� मावन�गरर�गनुर�पननछ। 

(३)� ाप�व�ननम� (१)� बमोिोम�पाठ�न�म� �नमारण� गदार�आवशनकता�अन ुार�  मबिाधत� पदको�कानर�

�ववरण� र� शैिकक� नोयनता�  मेतलाभ�आधार� �लभ� पाठ�न�म�लागू� हनुे� �म�त, �तनेक� �वषनको�

पूणारल,�ा�ीणारल,�पररका��णालर,�पररकाको�मादनम�(्ाषा),��श�नको�अल्ार�र�पररकाको� मन�

 मेतका��वषनहर� मावेश�गनुर�पननछ। 

(४)� �लिखत�पररकाको�पूणारल�भक� न�्भमा�तन को�अातवारतार�वा��नोगातमक�पररकाको�अल्ार�बी �

कानम�गनुर�पननछ�र�न प�छ��लिखत�पररकाको�पूणारलमा�थप�हनुे��तनेक�भक न�पूणारल��्�को�

अल्ारमा�दश�अलका�दरले�थप�गनुर�पननछ। 

१९.� ��तनो�गताको��क� म�र�छनौटभ 

(१)� ��तनो�गतातमक� पररकायारा� �ा�धकरणको� �र�� पदपू�तरका� ला�ग� �लिखत� पररका�  �हत� देहानको�

त�रका�अपनाान� �कनेछभ 

(क)� �नोगातमक�पररका�(�नोगातमक�पररका�हनुे�्नी�ा लेख�्भका�पदहुको�ला�ग�मा�) 

(ख)� अातवारतार,�र 

(ग)� पदपू�तर� �म�तले�तोकेका�अान�त�रका। 

                                                           
 

11  ात�� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
12  ात�� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
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(२)� खलुा�तथा�आात�रक���तनो�गताको��लिखत�पररका�आनोगबाट� ञ�् ालन�ग�रनछे। 

(३)� �नोगातमक�पररका��लनपुनन�पदमा�अातवारतार��लनअुिघ��नोगातमक�पररका��लइनेछ। 

(४)� �लिखत�वा��नोगातमक�पररका�ाि�णर�गरर��ा्�त�गरेको��ा्�ताल�तथा��सततुीकरण�हनुेमा� ो�र�

अातवारतारमा��ा्�त�गरेको��ा्�ताल� मेतको�आधारमा�नोयनता�म��कािशत�गनुरपननछ। 

(५)� �ा�धकरणमा�कानररत�कमर् ाररहर��लिखत�पररकामा� मान�तहबाट� मान�तहको�पदमा�ाममेदवार�

हनु�पााने�छैनन।् 

(६)� तह��व�हन�पदहर�करारमा��लँदा���तसपधार�गराभर�मा��करारमा��लन�ुपननछ। 

२०.� आवशनक�ानूनतम�नोयनताभ 

(१)� �ा�धकरणको�पदमा��नन�ु�हनु�अन ूु्ी-७�मा�तो�कभ�बमोिोमको�नोयनता�पगेुको�हनुपुननछ। 

(२)� तह�आठ,� तह� नौ� र� तह� दशका� खलुा� ��तनो�गतायारा� पू�तर� हनुे� पदमा� ाममेदवार� हनु� नेपाल�

 रकार�वा�नेपाल� रकारको�सवा�मतव�्भको� ंग�ठत� ंसथा�वा�नेपाल� रकारले�माानता��दभको�

 ंसथा� र�  ंसथान�तथा�अातरािप� न�  ंसथा�वा� �्�लत�कानून�बमोिोम�सथापना�्भको�  ंसथामा�

अ�धकृतसतरको�पदमा�अन ूु्ी-७�मा�तो�कभ�बमोिोम�अब�धको�कानारन ु् व� मेत�हनुपुननछ। 

� तर���त�ह्�ता�्ालर �घिटा�्ादा�कम� मन�काम�गरेको�अनु् व�(आिंशक�रपमा�काम�गरेको)�

लाभ� ो��नोोनको�ला�ग�गणना�ग�रने�छैन।� 

२१.� ाममेदवार�हनुको�ला�ग�अनोयनताभ 

देहानका� वनि�हु� �ा�धकरणको�  ेवाको� कुनै� प�न� पदमा� खलुा� ��तनो�गतायारा� हनुे� पदपू�तरका� ला�ग�

ाममेदवार�हनु�अनोयन�हनुछेनभ् 

(क)�  हानक�सतरको�पदको�ला�ग�अठार�वषर�ामेर�परुा�न्भको, 

(ख)� अ�धकृत�सतरको�पदको�ला�ग�भ�ाभ �वषर�ामेर�परुा�न्भको, 

(ग)� दरखासत� �दने�अिातम� �म�त� मममा� परुष�ाममेदवारको� हकमा� पकती � र�म�हला�तथा�अपा�ता�

्भका12

13�ाममेदवारको�हकमा�्ालर �वषर�ामेर�परुा�्इ केको, 

(घ)� तह�८�वा� ो�्ादा�मा�थको�पदको�ला�ग�्ालर �वषर�ामेर�परुा�्इ केको। 

तर��ा�धकरणमा�कानररत�सथानी�कमर् ाररको�हकमा�खिड�(ग)�र� (घ)�बमोिोमको�ामेरको�हद�

लायन�ेछैन।13

14�

(ङ)� नेपाल� रकार�वा�कुनै�  ंग�ठत� ंसथा�वा��ा�धकरणको� ेवाबाट�्�वपनमा�अनोयन�ठह�रने�गरर�

नोकररबाट�बखारसत�ग�रभको, 

(्)� नै�तकपतन�देिखने� ौोदारर�अ�्नोगमा�अदालतबाट�दोषी��मािणत�्भको, 

(छ)� �वदेशी�नाग�रक, 

(ो)� मान� क� ातलुन�ठ�क�न्भको, 
                                                           
 

13 ्ौथो� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको। 

14 ्ौथो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
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(झ)� आवशनक�ानूनतम�शैिकक�नोयनता�परुा�नगरेको�वनि�, 

(ञ)� �नलमवनमा�रहेको�वनि�, 

(ट)� �वदेशी�मलुकुमा�सथानी�आवा ीन�अनमुती��लभको�वा�तनसतो�अनमुतीको�ला�ग�आवेदन��दभको�र 

(ठ)� �ा�धकरणको�कुनै� ेवाको� मान�तहमा�सथानी�कमर् ारर�रहेको। 

२२.� �वजापन��काशनभ� 

(१)� खलुा�तथा�आात�रक���तनो�गतायारा� पदपू�तरका�ला�ग�दरखासत� पेश�गनर� भ�ाभ � �दनको� मनाद�

�दभ�रािप� नसतरको�दै�नक�प��कामा��वजापन��काशन�गनुर�पननछ।�नसतो��वजापन�तथा� मबिाधत�

पाठ�न�म��ा�धकरणको�वेब ाइटमा� मेत��काशन�गनुर�पननछ। 

(२)� पदपू�तरको�ला�ग��वजापन��काशन�गदार�देहानका��ववरणहर�खलुाान�ुपननछभ 

(क)� �र��पद� ंखना�र�तह, 

(ख)� ानूनतम�शैिकक�नोयनता,�ता�लम�र�अनु् व, 

(ग)� पररका�दसतूर, 

(घ)�  ाराम�बझुााने�मनाद,�सथान,�पररकाको�त�रका�र�पररकाको�मादनम, 

(ङ)� दरखासत� ाराम�बझुााने�अिातम�मनादमा�आवशनक�पनन�ामेरको�हद, 

(्)� �्�लत� कानून� बमोिोम� सथापना� ्भको�  मबिाधत� वनाव ा�नक� प�रषद�मा� दतार� वा�

अ�ाव�धक�वा�नवीकरण�आवशनक�हनुेमा� ो�वनहोरा, 

(छ)� पाठ�न�म� मबाधी�ोानकारर,�

(ो)�  मावेशी� मूहको��माणप�, 

(झ)� बढुवाको� हकमा� बढुवाको� �क� म,� त�रका,� बढुवा� हनुे� पदहरको� �ववरण,� बढुवा� ग�रने�

पदको�ला�ग�आवशनक�पनन� ेवा�अवधी�र�नोयनता। 

(३)� ाममेदवारले�्नुर�पनन�दरखासत� ारमको�ढाँ्ा�अन ूु्ी-८�बमोिोम�हनुेछ। 

(४)� ाप�व�ननम�(१)�बमोिोम�खलुा���तनो�गताका�ला�ग��वजापन�गदार�मनाद� मा्�त�्भको� ात��दन�

�्��दो्बर�दसतरु�बझुाभ�दरखासत��दन� ोने�वनवसथा�गनुरपननछ। 

(५)� ाप�व�ननम� (१)� बमोिोम� �दइभको� भ�ाभ � �दनको� मनाद� प�छ� �ा्�त� हनुे� शैिकक� नोयनता,�

 मावेशीको��माणप�,�्नव ा�नक�प�रषद�दतार��माणप�,�ता�लम,�अनु् व�र� ेवा�अव�ध�माान�

हनुेछैन। 

(६)� �वजापन�गदार�खलुा,�आात�रक���तनो�गता,�कानरकमता� मू नालन�भवं�जनेेता�र�कानर मपादनको�

मू नालनका�आधारमा�हनुे�बढुवाको�भकै�पटक�गनुर�पननछ। 

२३.� दरखासत�ापर�छान�बन�गननभ 

(१)� खलुा���तनो�गतातमक�पररकाको�ला�ग��कािशत��वजापन�बमोिोम�पनर�आभका�दरखासतहु�ापर�

पदपू�तर� �म�तले�तोकेको��ा�धकरणको�अ�धकृतले�देहान�बमोिोम�छान�बन�गनुर�पननछभ 

(क)� ाममेदवारले�दरखासत� ाराममा��वजापन�नमबर,�पद,� ेवा,� मूह,�ाप मूह,�तह,�नाम,�थर,�

ठेगाना�र�ोाम��म�त�खलुाभको�छ,�छैन, 



 

 

~ 16 ~  

(ख)� �वजापनमा�तो�कभ�बमोिोम�ाममेदवारको�ामेर�पगेुको�वा�नाघेको�छ,�छैन, 

(ग)� दरखासत� पेश� गरेको� पदको� ला�ग� आवशनक� पनन� तो�कभ� बमोिोमको� ानूनतम� शैिकक�

नोयनता�पगेुको�छ,�छैन, 

� तर��वजापनमा�ाि लिखत�शैिकक�नोयनता�न्भ� ोहर��वषनको�मा�थ लो�शैिकक�नोयनता�

रहेछ�्ने� ो�नोयनतालाभ�नै�ानूनतम�शैिकक�नोयनता�पगेुको�मा�ननेछ। 

(घ)� तो�कभ� बमोिोमको� ानूनतम� शैिकक� नोयनताको� �माणप�� वा� ल्धाल� �ववरणप��

( ाा कृ्ट)�वा�ल्धालप�को���त�ल�प�दरखासत� ाथ� ंलयन�छ,�छैन, 

(ङ)� दरखासत� ाथ� ंलयन�शैिकक�नोयनताको��माणप��ोारर�गनन�िशकण� ंसथा�माानता��ा्�त�

िशकण� ंसथा�्��पछर,�पददन, 

(्)�  मककता� र�  मव�ता� �नधाररण� गनुरपनन� शैिकक� �माणप�को�  मककता� र�  मव�ता�

�नधाररण�्भको�छ,�छैन, 

(छ)� ता�लम�वा�अनु् व�्ा�हनेमा� ोको��माणप�को���त�ल�प� ंलयन�छ,�छैन, 

(ो)� नेपालर�नाग�रकताको��माणप�को���त�ल�प� ंलयन�छ,�छैन, 

(झ)� दरखासत� ाराममा� हाल ालै� िखि्भको� ोटो� टाँ� भको� छ,� छैन� र� ाममेदवारले�  ोटो�

 मेतमा�पनन�गरर�दसतखत�गरेको�छ,�छैन, 

(ञ)� दरखासत ाथ� �वजापनमा�ाि लिखत�पररका�दसतरु�दािखल�गरेको�र� द�वा�्ौ्र� ंलयन�

गरेको�छ,�छैन, 

(ट)� दरखासत� ाथ� मबिाधत�कागोातहुको�भक-भक���त���त�ल�प� ंलयन�छ,�छैन, 

(ठ)� दरखासतमा�ाममेदवारले�दसतखत�तथा� ना््े� हरछाप�गरेको�छ,�छैन, 

(ड)� ्नव ा�नक� प�रषद�मा� दतार� हनुपुनन� पदको� ाममेदवारको� हकमा�  मबिाधत� वनाव ा�नक�

प�रषदमा�दतार�्भको�वा�दतार�नवीकरण�ग�रभको�छ,�छैन, 

(ण)�  मावेशी�त र को�दरखासत�बझुााने�ाममेदवारले�तो�कभ�बमोिोमको��माण�पेश�गरेको�छ,�

छैन। 

(२)� आात�रक� ��तनो�गतातमक� पररका� र� कानरकमताको� मू नालन� तथा� जनेेता� र� कानर मपादनको�

मू नालनबाट�हनुे�बढुवाको�ला�ग��कािशत��वजापन�अन ुार�पनर�आभका�दरखासत� ारामहु�ापर�

देहान�बमोिोम� मेत�छान�बन�गनुर�पननछभ 

(क)� �वजापन�्भको� पद ंग� मबिाधत�  ेवा,� मूह�तथा�ाप मूहको� भक�तह�म�ुनको� पदमा�

तो�कभ�बमोिोम� ेवा�अव�ध�परुा�गरेको�छ,�छैन�र� ो�को��माण�पेश�गरेको�छ,�छैन, 

(ख)� दरखासत� ाराममा��न�दर��ग�रभको�सथानमा� मबिाधत�कानारलन��मखु/�व्ागीन��मखुबाट�

ररतपूवरक��मािणत�्भको�छ,�छैन, 

(३)� दरखासत� छान�बन� गदार� पेश� गरेको� �माणप�� वा� �ववरण�  मबाधमा� �य�वधा� ्भमा� तनसतो�

दरखासत�  मबाधमा� �य�वधा� परेको� �ववरण� खलुाभ� �य�वधा� परेको� �वषन ँग�  मबिाधत� पदपू�तर�

 �म�त� मक�पेश�गनुर�पननछ। 
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(४)� ाप�व�ननम�(३)�बमोिोम�पेश�्भको��वषनका� मबाधमा�आवशनकता�अन ुार��वशेषज�वा�दकको�

रान��लभ�पदपू�तर� �म�तले�आवशनक��नणरन�गनर� ोनछे।�

२४.� दरखासत�सवीकृत�गननभ 

(१)� दरखासत�छान�बन�गदार� ररत� पगेुको� र�  ू्नामा�ाि लिखत�अान�शतरहु� परुा� ्भको� देिखभमा�

पदपू�तर� �म�तले�तोकेको��ा�धकरणको�अ�धकृतले�तनसतो�दरखासतलाभ�सवीकृत�गनुर�पननछ। 

(२)� खलुा�तथा�आात�रक���तनो�गतातमक�पररकाको�हकमा�दरखासत�सवीकृत�्भ�प�छ�ाममेदवारलाभ�

रोल�नमबर�कानम�गरर�पररकाको��वेश�प���दन�ुपननछ। 

(३)� ाममेदवारलाभ� �दइने� पररका� �वेशप�मा� सवीकृत� गनन� कमर् ाररको� नाम,� थर,� पद� खलुाभ�

कानारलनको� छाप�  मेत� लगाान�ु पननछ।� ाममेदवारको�  ोटोमा� ाममेदवार� र� सवीकृत� गनन�

कमर् ाररले� मेत�दसतखत�गनुर�पननछ। 

(४)� ाममदवारले�पेश�गरेका�दरखासतहु�ापर�छान�बन�गदार��वजापन/ ू्नामा�ाि लिखत��ावधानहु�

परुा�्भको�नदेिखभमा�तनसतो�दरखासत�असवीकृत�गनुर�पननछ।�न रर�असवीकृत�्भको�ोानकारर�

ाममेदवारलाभ��दन�ुपननछ। 

(५)� भकपटक� सवीकृत� गरर� �वेशप��ोारर� ्भको� दरखासतमा� प�छ� कुनै� कै� नत� देिखभमा� तनसतो�

दरखासत�असवीकृत�गरर��वेशप��र��गनर� �कनेछ। 

२५.� सवीकृत�नामावलर�तनार�गनुरपननभ 

(१)� �व�ननम� २४� बमोिोम� सवीकृत� ्भका� दरखासत�  ारामहु� वनविसथत� गरर� रारकुा�  ाथै�

�म ंखना,�ाममेदवारको�नाम�थर,�आमाबाबकुो�नाम,�बाोेको�नाम,�दतार� �म�त,�दसतरु�बझुाभको�

र� द�नमबर,�दरखासत�्रेको� मूह�आ�द�खलुाभ�लोक� ेवा�आनोगले� �नधाररण�गरेको�ढाँ्ामा�

सवीकृत�नामावलर�तनार�गनुर�पननछ। 

(२)� ाप�व�ननम� (१)� बमोिोम� तनार� ्भको� सवीकृत� नामावलर� �तनेक� �वजापनको� ला�ग� दरखासत�

 ाराम��दने�मनाद� मा्�त�्भप�छ� ू्ना�पाटर�तथा�वेव ाइटमा� मेत��काशन�गरर�खलुा�तथा�

आात�रक���तनो�गता�त र को��वजापनको��मािणत�सवीकृत�नामावलर��व�तुीन���त� �हत��लिखत�

पररका� ञ�् ालन�गनन�आनोगको� मबिाधत�कानारलनमा� मेत�पठाान�ुपननछ। 

(३)� बढुवा�त र को�दरखासत� ाराम�सवीकृत�नामावलर�तनार�गरर�पदपू�तर� �म�तको� ि्वालनमा�रार�ु

पननछ। 

(४)� न � �व�ननमको��नोोनको�ला�ग�ामेरको�गणना�गदार�ोनु�पदको� �न�म��दरखासत� �दने�हो� ो�

दरखासत��दने�अिातम��म�तमा�पयुने�ामेरको�आधारमा�गणना�ग�रनेछ। 

२६.� न�तोा��काशनभ 

(१)� �लिखत�पररकाको�न�तोा�आनोगबाट��कािशत�हनुेछ।�आनोगबाट��कािशत�न�तोा��ा्�त�्भको�

 ात��दन��्���नोगातमक�वा��सततुीकरण�हनुेमा� ो� मेत� मावेश�गरर�न�तोा��काशन�्भको�

पा्��दन�प�छ�र�भक�म�हना�्��पनन�गरर�पदपू�तर� �म�तले�न�तोा� �हतको�अातरवातार�कानर�म�

�काशन�गननछ।� 
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(२)� �लिखत�पररकाबाट�अातवातारको�ला�ग�ाममेदवारको�छनौट�गदार�ापल्ध�्भ मम��र��पद� ंखना�

१�्भ�३,�२�देिख�४� मम�्भ�दो्वर�र�५�वा� ो�्ादा�मा�थ�ो�त कैु�पद ंखना�्भ�प�न�डेढर�

 ंखनामा� ाममेदवारको� नाम� नोयनता� �मान ुार�  मावेश� गनुरपननछ।�  ंखना� �नधाररण� गदार�

अपूणारललाभ�परुा�भक�मा�ु�पननछ। 

(३)� ाप�व�ननम�(२)�बमोिोमको� ंखना��नधाररण�गदार�खलुा���तनो�गताका�ला�ग�खलुा�तथा� मावेशी�

 मूहमा� भाटै� ाममेदवारको� नाम� दोह�रन� गभको� अवसथामा� दोहोरो� परेो�तको�  ंखना� थप� गरर�

 मावेशी�त र को�अातरवातारका�ला�ग�नामावलर��कािशत�गनुरपननछ।�न रर�छनौट�गदार�अिातम�

ाममेदवारले� �ा्�त�गरेको� कुल��ा्�ताल�बराबर�अल��ा्�त�गनन� भक्ादा�बढर�ाममेदवार�्भमा�

तनसतो�बराबर�अल��ा्�त�गनन� बै�ाममेदवारलाभ� मावेश�गनुर�पननछ। 

(४)� ाप�व�ननम� (२)� बमोिोम� अातरवातारका� ला�ग� ाममेदवार� छनौट� गदार� ाममेदवारले� �लिखत�

पररकाको��तनेक�प�मा�किमतमा�्ालर ���तशत�अल��ा्�त�गरेको�हनुपुननछ। 

(५)� ाप�व�ननम� (२)� बमोिोम� अातरवातारका� ला�ग� ाममेदवार� छनौट� गदार� अिातम� ाममेदवारको�

�लिखत�पररकाको�कूल��ा्�ताल�बराबर�्भमा�तनसता�बराबर��ा्�ताल�हनुे�अान� बै�ाममेदवारलाभ�

प�न�अातवारतारको�ला�ग�छनौट�गनुरपननछ। 

(६)� �लिखत�पररकाको�न�तोा��काशन�गदार�कुनै� मावेशी� मूहका�ला�ग��नधाररण�ग�रभका�पद�पू�तर�

नहनुे�्भमा�तनसतो�पद�अक��बषर�हनुे��वजापनमा� मावेश�गनुर�पननछ�र�तन रर��वजापन�गदार�प�न�

ापन�ु�ाममेदवार�ापल्ध�हनु�न केमा�ा��पद�अक��वषर�खलुा���तनो�गतायारा�हनुे� पदमा�

 मावेश�गनुर�पननछ। 

(७)� खलुा�र�आात�रक���तनो�गताको��लिखत�पररकाको�न�तोा��कािशत�्भ�प�छ� ो�न�तोामा�ि्��

नबझुी�पनुन�ग�गराान�्ाहने�पररकाथ�ले��ा�धकरणले�न�तोा��कािशत�गरेको� �म�तले� ात��दन�

�्��आनोगले�तोकेको�दसतरु� �हत��ा�धकरण�मा र त�आनोगमा��नवेदन��दन�ुपननछ।�

२७.� �नोगातमक�पररका�र�अातरवातार� मबाधी�्नवसथाभ� 

(१)� �लिखत�पररका�हनुेमा��लिखत�पररकाबाट�छनौट�्भका�ाममेदवारलाभ�मा��अातवारतारमा� मावेश�

गराभने� छ।� �लिखत� पररका� तथा� �नोगातमक� पररका� वा� �सततुीकरण�  मेत� हनुेमा� �लिखत�

पररकाबाट� छनौट� हनुे� ाममेदवारलाभ� मा�� �नोगातमक� पररकामा� वा� �सततुीकरण� पररकामा�

 मावेश�गराइनछे। 

(२)� �नोगातमक� पररकामा� अनपुिसथत� हनुे� वा� ाि�णर� न्भका� ाममेदवारलाभ� अातरवातारमा�  मावेश�

गराभने�छैन। 

(३)� पू�तर� हनुे� पद ँग� �तनक� मबिाधत� भकोना� �वज� र� पदपू�तर�  �म�तका� बाँक�� दसन� रहने� गरर�

अातरवातार� �म�त�गठन�हनुछे।�पू�तर�हनुे�पद्ादा�त लो�तहको�वनि��अातवारतार� �म�तमा�रहन�े

छैन। 

(४)� अातरवातार��नोोनको�ला�ग�आनोगले�आवशनकता�अन ुार�छु�ै���त�न�ध�खटाान� ोनेछ। 

(५)� ाप�व�ननम�(३)�बमोिोम��वज�मनोननन�गदार�पदपू�तर� �म�तको�अदनकले�अातरवातारको�बढरमा�

भक��दन�अिघ�मा��गो्न�रपमा�मनोननन�गनुर�पननछ। 



 

 

~ 19 ~  

(६)� अातवारतारको� अल्ार� �लिखत� पररकाको� पूणारल� भक�  न� ्भमा� बी � अल� र� थप� �तनेक�  न�

पूणारलको�ला�ग�थप�दश�अल�कानम�गनुर�पननछ। 

(७)� अातवारतारमा� ्ाग� �लने� कुनै�ाममेदवार ँग�अातवारतार�  �म�तको�अदनक�वा� दसनको�नाता� पनन�

्भमा�अातवारतार� �म�तमा� ंलयन�हनुे�तनसता�अदनक�वा� दसनले�ा���वजापनको�अातवारतारमा�

बसन� हुँदैन।�  ो� नाता�्�� परेको� कुरा� न�तोा� �काशन� हनु�ु ्ादा� अिघ� �मािणत� ्भमा�  ो�

अातवारतारकतारले��दान�गरेको�अंक�गणना�ग�रने�छैन।� 

(८)� अातवारतारमा� पूणारलको�  �रर� ��तशत्ादा� बढर� वा� ्ालर � ��तशत्ादा� घटर� अल� �दन�ु परेमा�

 ोको�कारण�खलुाान�ु पननछ।�न रर�कारण�नखलुाभ�अ�धकतम�्ादा�बढर�वा� ानूनतम�्ादा�

घटर�अल� �दभकोमा�बढरमा� �रर� ��तशत�र�घटरमा�्ालर ���तशत�अल� �दभको�मानी�गणना�

ग�रनेछ।� 

(९)� अातवारतार� �म�तको�कुनै� दसनले�कारण�खलुाभ�कुनै�ाममेदवारलाभ�ाप�व�ननम�(८)�बमोिोम�

 �रर� ��तशत� ्ादा� बढर� वा� ्ालर � ��तशत� ्ादा� कम� अल� �दान� गरेको� अवसथामा� प�न�

अातवारतार� �म�तका�प्ा ���तशत�्ादा�बढर� दसनले�तन रर�कारण�खलुाभ�अल��दान�गरेको�

अवसथामा�मा��माान�हनुेछ।�अानथा�बढरमा� �रर���तशत�र�घटरमा�्ालर ���तशत�नै�अल�

मानी�गणना�ग�रनेछ। 

(१०)�अातवारतारका�ला�ग��नोग�हनुे� ाराम�अन ूु्ी-९�बमोिोम�हनुेछ। 

(११)�ाप�व�ननम�(३)�मा�ोनु कैु�कुरा�ा लेख�्भ�ताप�न� हानक�सतरको�पदमा�अातवारतार�पररका��लन�

पदपू�तर� �म�तले�आवशनकता�अन ुार�देहान�बमोिोमको�अातवारतार�ाप �म�त�गठन�गनर� ोनछेभ14

15 

(क)� पदपूत�� �म�तको�अदनक�वा� दसन�वा��ा�धकरणको��शा न� ेवा��

 मूहको�किमतमा�तह�१०�को�अ�धकृत��- �अदनक 

(ख)� आनोगको�अ�धकृत�सतरको���त�न�ध�- � दसन 

(ग)� मा�ालनको�अ�धकृतसतरको���त�न�ध�- � दसन 

(घ)�  मबिाधत��बषन��वज�- � दसन 

(ङ)� �ा�धकरणको��शा न� ेवा� मूहको�किमतमा�तह�८�को�अ�धकृत�- � दसन- ि्व 

(१२)�ाप�व�ननम�(११)�बमोिोमको�अातवारतार�ाप� �म�तले�न ��व�ननममा�ा लेख�्भ�अनरुपको��व�ध�

र��कृना�अवलमबन�गरर�अातवारतार��लभनछे।15

16 

२८.� अातवारतार��लँदा�दनान��दनपुनन�कुराहुभ� 

अातवारतार� �म�तका�अदनक,��वज�र� दसनले�अातवारतारका� मबाधमा�देहानको�कुरामा�दनान��दन�ुपननछभ 

(क)� �श�न�क बाट� रु�गरर�क बाट�अातन�गनन,�ाममेदवारको� मन�के�क�त��लन�ेर�मू नालन�क रर�

गननबारे�अातवारतार� �म�तको�अदनकबाट� बै� दसनमा����गनन, 

                                                           
 

15  ात�� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
16  ात�� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
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(ख)� अातवारतार��दने�वनि�को�ापन�ुता�वा�अनपुन�ुताबारे�अातवारतार�पूवर,�अातवारतार�म�वा�अातवारतार�

प�ात�्भक�आप मा�््ार�नगनन, 

(ग)� ाममेदवार� अातवारतार� ककमा� �वेश� गरेप�छ� �नोको� ्न,� तनाव� आ�दलाभ�  ामाान� िसथ�तमा�

 नाान�अातवारतार� �म�तका�अदनकबाट�ि्नोानका� ाथ ाथै� हो�वातावरणका��वषनमा��श�नहु�

केिा�त�गनन, 

(घ)� अातवारतार�  �म�तका� अदनकले� ाममेदवारलाभ� �ारम्मा� �वेशातमक� �श�न�  ोदने� र� तन प�छ�

पालैपालो�अान� दसनहुले��वषन��वेश�गनन, 

(ङ)� अातवारतार��लइने�पदको� बै�ाममेदवारहुलाभ� ो�धन�े�श�नको�सतर� मान�गनन, 

(्)� अातवारतार�  �म�तका� कुनै� भक� दसनले� �श�न� ोददा� तन को�ोवा �बारे�अान� दसनले� मेत�

दनान��दभर� ाु�न,े 

(छ)� अातवारतार�  �म�तका� अदनकले� अातवारतार� कानर�मको�  म�� मू नालन� गरर� आवशनक� ्भमा�

���ना� मबाधमा� झुाव�गनन, 

(ो)� अातवारतारमा�पूणरतभ�मौ�लक,�वसतगुत��श�न�गरर�पूवार�हर�हत�तवरले�मू नालन�गनन, 

(झ)� अातवारतार�अव�ध्र� बै� ंलयन� दसनहुको�दनान�अातवारतारमै�केिा�त�गनन,�अातवारतार�अव�ध्र�

अातवारतारकतारले�प��का�वा�पसुतक�पढने�ोसता�कुनै�अ ााद�्रक�कानर�नगनन, 

(ञ)� अातवारतारमा�्भ�गरेका�पकहुबारे�अातवारतार�प�ात�्प�न�््ार,�प�र््ार�नगनन�र 

(ट)� अातवारतार�  �म�तका�अदनकले�अातवारतार� �म�तका�अान� दसनहुको� हम�तमा�ाममेदवारलाभ�

धानवाद��दभ�अातवारतार� �कभको� ंकेत�गनन। 

२९.� अ��म�वा�छुट�अातवारतार��लन� �कनभे 

(१)� �लिखत�वा��नोगातमक�पररकाको��कािशत�न�तोामा� मावेश�्भको�कुनै�ाममेदवारले�मना� व�

कारण�ोनाभ�अातवारतारको�ला�ग�तो�कभको��म�त�्ादा�अगा�ड�नै�अातवारतार��लभ�दन� ोको�कारण�

ा लेख� गरर� �नवेदन� �दभमा� र� �नवेदनको� वनहोरा� मना� व� देिखभमा� पदपू�तर�  �म�तले� तनसतो�

वनि�को�ला�ग�अ��म�अातवारतार��लने�वनवसथा�गनर� ोनेछ। 

(२)� कुनै�ाममेदवारले�देहानको�अवसथा�परर�अातवारतारको�ला�ग��ा�धकरणबाट��नधाररण�्भको��म�त�र�

 मनमा�ापिसथत�हनु�न केमा� ोको��माण� �हत�अातवारतारका�ला�ग�तो�कभको��म�तले��क�रना�

बसन�ु परेको� हकमा� पा्� �दन� र�अान�अवसथाको� हकमा� ात� �दन�्�� �नवेदन� �दभमा� पदपू�तर�

 �म�तले��नवेदनको�वनहोरा�मना� व�देखेमा�छुट�अातवारतार��लने�वनवसथा�गनर� ोनछेभ 

(क)� काब�ुबा�हरको�प�रिसथ�त�परेमा, 

(ख)� �ा�धकरण�वा� रकारर�कामको�कारणबाट�ापिसथत�हनु�न केमा, 

(ग)� �क�रना�बसन�ुपरेमा, 

(घ)�  तुकेरर�्भमा, 

(ङ)� अातवारतारमा�ापिसथत�हनु�न ोने�गरर�आकिसमक��बरामी�्भमा। 
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(३)� ाप�व�ननम�(१)�र�(२)�मा�ोनु कैु�कुरा�लेिखभको�्भ�ताप�न��नोगातमक�पररका�वा�अातवारतार�

पूवरका�अान�पररकामा�अनपुिसथत�रहेको�ाममेदवारलाभ�अातवारतारमा� मावेश�गराइन�ेछैन। 

(४)� अ��म� तथा� छुट� अातवारतारमा�  मावेश� हनु�े ाममेदवारले� �ा�धकरणले� �नधाररण� गरे� बमोिोमको�

दसतरु�बझुाान�ुपननछ। 

(५)� अातवारतार� हनु�े �दन� �ा�धकरणले� खटाभको� कमर् ाररले� ाममेदवारबाट� पेश� ्भको� �मािणत�

कागोातको� �ल���त ँग��्डााने�र��वेशप��ोाँ्�गरर�हािोर� मेत�गराान�ुपननछ। 

(६)� �ा�धकरणको�  ेवामा� �वेश� पााने� ा�ेशनले� शैिकक� नोयनता,� ामेर,� नाग�रकता,� अनु् व� आ�द�

ढांटेको�पाइभमा�तनसतो�ाममेदवारलाभ�अातवारतारमा� मावेश�गराइने�छैन�र��नोको�दरखासत�र��

ग�रनेछ।�

३०.� नोयनता�म�तथा��  ा�रशभ 

(१)� पररकाको� मपूणर����ना� मा्�त�्भको� ात��दन�्��र�कुनै�ाममेदवार�अातरवातारमा�अनपुिसथत�

्भमा�पररकाको� मपूणर����ना� मा्�त�्भको�पा्��दन�प�छ� ात��दन�्��देहानमा�ाि लिखत�

अल�ोोडी�पदपू�तर� �म�तले�अिातम�न�तोा��काशनका�ला�ग�नोयनता�म� ू्ी�तनार�गनुर�पननछभ 

(क)� �लिखत�पररकाको�कूल��ा्�ताल, 

(ख)� �नोगातमक�तथा� ो�बाहेक�अान�पररका�हनुमेा�तनसता�पररकामा��ा्�त�गरेको�अल, र 

(ग)� अातवारतारको�औषत�अल। 

(२)� नोयनता�म� ू्ी�तनार�गनरको�ला�ग�ाममेदवारले��ा्�त�गरेको�अल�ता�लकाको� � लबादर�खाम�

खो दा�  ोको� मु्  ुका� गरर� �म�त� र�  मन�  मेत� ा लेख� गरर� पदपू�तर�  �म�तका�  दसनहरको�

रोहवरमा�मा��खो न�ुपननछ। 

(३)� ाप�व�ननम�(१)�बमोिोम�नोयनता�मको� ू्ी�तनार�गदार�ाममेदवारहुको�कूल��ा्�ताल�बराबर�

्भमा�देहानका�आधारमा�नोयनता�म�कानम�गनुर�पननछभ 

(क)� �लिखत�पररका�हनुमेा��लिखत�पररकाको��ा्�तालका�आधारमा, 

(ख)� �लिखत�पररका� र��नोगातमक�पररका�हनुेमा�खिड� (क)�बमोिोम�नोयनता�म�नछु��भमा�

�नोगातमक�पररकाको��ा्�तालका�आधारमा, 

(ग)� खिड� (ख)� बमोिोम� प�न� ाममेदवारको� नोयनता�म� नछु��भमा� अातवारतारको� �ा्�तालका�

आधारमा, 

(घ)� खिड� (ग)� बमोिोम� प�न� ाममेदवारको� नोयनता�म� नछु��भमा�  मबिाधत� पदको�  ेवा�

�वेशको�ला�ग�तो�कभको�ानूनतम�शैिकक�नोयनताको��ा्�तालको���तशतको�आधारमा, 

(ङ)� खिड�(घ)�बमोिोम�प�न�ाममेदवारको�नोयनता�म�नछु��भमा� �वजापन�ग�रभको�पद्ादा�

भक� तह� म�ुनको� पदमा� बहाल� रहेको� वनहोरा� दरखासत�  ाराममा� ा लेख� गरेको� ्भ�

तनसतो�पदको�ोेेताका�आधारमा, 

(्)� खिड� (ङ)� बमोिोम� प�न� ाममेदवारको� नोयनता�म� नछु��भमा� ामेरको� जनेेताका�

आधारमा। 
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(४)� नोयनता�मको�  ू्ी� �काशन� गदार� प�हलो� �वजापन� र� �वजापन� �्�को�  मावेशी�  मूहको�

�मान ुार�नोयनता�म� ू्ी�प�हले��काशन�गनुर�पननछ। 

तर� प�हले� �कािशत� �वजापन� वा� �वजापन� �्�को�  मावेशी�  मूहको� �मान ुारको� अ�� परुा�

्इ केको� रहेनछ� ्ने��मशभ�  ो��म� प�छको� अ�� पगेुका� �वजापनहु� वा� �वजापन� �्�को�

 मावेशी� मूहको��मान ुारको�नोयनता�म� ू्ी��काशन�गनर�बाधा�पननछैन। 

(५)� ाप�व�ननम�(४)�को���तवाधातमक�वाोनांशमा�ोनु कैु�कुरा�लेिखभको�्भताप�न�कुनै�ाममेदवार�

 मान� तहका� भक�्ादा� बढर� �वजापनमा� �लिखत� पररकाबाट�ा�ीणर� ्भकोमा� प�छ लो��ममा�

रहेको� �वजापनको� अ�� परुा� ्भताप�न� प�हले� अातवारतार�  मपा�न� ्भको� �वजापनको� नोयनता�म�

�कािशत�न्भ मम�तनसतो��वजापनको�नोयनता�म��काशन�ग�रने�छैन। 

(६)� ाप�व�ननम� (४)� बमोिोम� नोयनता�मको�  ू्ी� �काशन� गदार� भाटै� पररकाको� मादनमबाट�

�  ा�र � हनुे� खलुा� तथा�  मावेशी�  मूहका� ाममेदवारले� �ा्�त� गरेको� कूल� अंकको�आधारमा�

भकम�ु�नोयनता�म� ू्ी� मेत�तनार�गरर��काशन�गनुर�पननछ। 

(७)� अिातम� न�तोा� �काशन� गदार�  मानसतरको� भक्ादा� बढर� पदको� पररकामा� ा�ीणर� हनु�े

ाममेदवारलाभ�दोहोरो�नपनन�गरर�प�हले�न�तोा��काशन�हनुे�भक�पदमा�मा�� मावेश�ग�रनेछ। 

३१.� �तीका� ू्ीभ 

�ननिु�का� ला�ग� नोयनता�म� �काशन� गदार� �र�� पदको� अनपुातमा� नथा ं्व� पच्ी � ��तशत� वा�

कमतीमा� दभु� ोना मम� ाममेदवारको� नाम� नोयनता�मान ुार� बैकि पक� ाममेदवारको� रपमा� �तीका�

 ू्ीमा�  मावेश� गरर� �काशन� गनुरपननछ।� नसतो�  ूि्को� मनाद�  ू्ना� �कािशत� ्भको� �म�तले� भक�

बषर मम�मा��रहनेछ। 

तर�पदपू�तर� �म�तले�आवशनक�ठानेमा�अातवारतारमा� िमम�लत�्भका�थप�के�ह�वा� बै�ाममेदवारलाभ�

�तीका� ू्ीमा�राख�न�बाधा�पननछैन। 

३२.� गो्न�रहनभे 

�ा�धकरणको�पदपू�तरका�ला�ग��लभभको�पररका ँग� मबिाधत� बै�अ�्लेख�गो्न�रहनेछ।� �
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प�रचछेद�४�

�ननिु��र�पदसथापना 

३३.� �नरो�गताको��माणप��पेश�गनुर�पननभ 

(१)� सथानी� �ननिु�का� ला�ग�   ल� ाममेदवारले� �ननिु�� �लन�ु ्ादा� अिघ� सवीकृत� ि्�कत कले�

�मािणत�गरेको��नरो�गताको��माणप��पेश�गनुर�पननछ। 

(२)� ाप�व�ननम�(१)�बमोिोमको��माणप�को�ढाँ्ा�अन ूु्ी-१०�बमोिोम�हनुेछ। 

३४.� �ननिु�भ 

(१)� �ा�धकरणको� ेवाको��र��पदमा�खलुा�वा�आात�रक���तनो�गतायारा� �ननिु�का�ला�ग��  ा�र �

्भको�वनि�लाभ��  ा�र �्भको��म�तले�पा्��दन��्���ननिु���दने�अ�धकाररले��ननिु��प��

�दभ� ोन�ुपननछ। 

(२)� �ननिु�का�ला�ग��  ा�र को� ू्ना��कािशत�्भको��म�तले�प��त ��दन� मम�प�न�ाममेदवारले�

�ननिु��प���लन�नआभमा�वा��ननिु��प���लभ�पा्��दन��्��कानारलनमा�कुनै� मपकर �नराखी�

हािोर�न्भमा� �ननिु�प�� �लन�आान�ुवा�हािोर�हनु�ोान�ु ्नी� पा्� �दनको� मनाद� �दभ� कुनै�

रािप� नसतरको�प��कामा�र��ा�धकरणको�वे्� ाभट�र� ू्नापाटरमा� ू्ना��काशन�गनुर�पननछ। 

(३)� ाप�व�ननम�(२)�बमोिोम�ोारर�्भको� ू्नाको�मनाद��्���ननिु���लन�नआभमा�वा�हािोर�हनु�

नगभमा� तनसता� ाममेदवारको� नाम� नोयनता�म�  ू्ीबाट� हटाभ� �नोको�  �ा� �व�ननम� ३१�

बमोिोमको���तका ू्ीमा� रहेका� वैकि पक�ाममेवारबाट�नोयनता�मको��ाथ�मकताको�आधारमा�

�ननिु���दन�ुपननछ। 

(४)� �ननिु�का� ला�ग� �  ा�र � ग�रभका� ाममेदवारले� �ननिु�� न�लभको� वा� �ननिु�� �लभ� रािोनामा�

�दभको�वा�अान�कुनै�कारणले�भक�बषर��्��तनसतो�पद��र��हनु�आभमा��नन�ु�ग�रभको��म�तले�

तन रर� �र��्भको�पदमा� बैकि पक�ाममेदवारको�  ू्ीमा� रहेका�ाममेदवारबाट�नोयनता�मको�

�ाथ�मकताका�आधारमा��ननिु���दन�ुपननछ। 

(५)� ाप-कानरकारर� �नदनशकको� पदमा� �मखु� �शा क�न� अ�धकृतले,� बाँक�� अान� अ�धकृतसतरका�

कमर् ाररको� पदमा� �शा न� हेनन� ाप-कानरकारर� �नदनशकले� र�  हानकसतरका� कमर् ाररको� पदमा�

ोन ाधन��व्ागको��नदनशकले��ननिु�प���दनपुननछ। 

३५.� पररकणकालभ� 

(१)� �ा�धकरणमा� सथानी� ननाँ� �ननिु��गदार�  वै� तहमा� परुष�कमर् ाररको�ला�ग� भक�वषर� र� म�हला�

कमर् ाररको� ला�ग� छ� म�हनाको� पररकणकालमा� रहने� गरर� �ननिु�� गनुर� पछर।� पररकणकालमा�

�नोको�कानर� मपादन� ातोषोनक�न्भमा�अिखतनारवालाले��नोको��ननिु��वदर�गनर� ोनछे।�

न रर� �ननिु��वदर�गदार�आवशनक�छान�वन�गरर� सप��रपमा�आधार�कारण�खलुाभ�  ाभको�

मौका��दभ�प्ार�खडा�गरर�गनुर�पननछ। 
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(२)� ाप�व�ननम� (१)� बमोिोम� �ननिु�� बदर� नग�रभका� कमर् ाररको� �ननिु�� प�रकणकाल�  मा्�त�

्भप�छ�सवतभ� दर�्भको�मा�नने�छ।�भकपटक��ा�धकरणको� ेवामा�पररकण�काल�्�ुान�गरर�

 केका�कमर् ाररलाभ� खलुा� ��तनो�गताबाट� मा�थ लो� तहमा� �ननिु�� ्भको� अवसथामा� �नोलाभ�

पनुभ�पररकणकालमा�रािखने�छैन। 

३६.� पदसथापनभ 

(१)� शरु��ननिु��गदार�र�बढुवा�्भ�पदसथापना�गदार��र��दरवादरमा�मा��ग�रनेछ। 

(२)� ख ुला� ��तनो�गता� तथा� आात�रक� ��तनो�गताबाट� बढुवा� ्भका� ाममेदवारलाभ� �  ा�र को�

नोयनता�म�र� �नोले�रोोेको��ाथ�मकता��मको�आधारमा�पदसथापना�ग�रने�छ।�ोेेता�तथा�

कानर मपादन� र�कानरकमता� मू नालनबाट� बढुवा� ्भका� ाममेदवारलाभ� नोयनता�म� र� देहानका�

�बषन� मेतलाभ�द��गत�गरर�पदसथापन�ग�रनछे।� 

(क)� शैिकक�नोयनता�भवं�ता�लम, 

(ख)� पूवर�अनु् व, 

(ग)� �बशेषजता। 

३७.� नोकरर�तथा�वैनि�क��ववरण� ारामभ 

(१)� ाममेदवारले� �ननिु�� �लने� �दन�अन ूु्ी-११�बमोिोमको�नोकरर� तथा� वैनि�क� �ववरण� ाराम�

्रर�ोन ाधन��व्ागमा�बझुाानपुननछ। 

(२)� कुनै� कमर् ाररको� वैनि�क� �ववरणमा� कुनै� कुरा� प�रवतरन� ्भ�  मावेश� गनुरपरेमा� कारण�  �हत�

 मबिाधत�कमर् ारर�आ � ले�वा� मबिाधत�कानारलनले�ोन ाधन��व्ागमा�लेखी�पठाान�ुपननछ। 

(३)� ाप�व�ननम�(१)�बमोिोम��ववरणको�भक��त�ोन ाधन��व्ागमा�र�भक���त� मबिाधत�कमर् ारर�

वहाल�रहेको�कानारलनमा��नोको�वनि�गत� ाइलमा�रािखनछे। 

(४)� �तनेक�कमर् ाररको� �ननिु�,� रवा,� बढुवा,� �व्ागीन�कारवाहर� तथा� �ोत ाहर� परुसकार�आ�दको�

�ववरण� केा�रन� अ�्लेखमा� रािखनछे।�  ो� बमोिोमको� �ववरण� ोन ाधन� �व्ागमा� पठाान�ु

पननछ। 

३८.� पदपू�तरमा�बादेोभ 

न ��व�ननमावलरमा�वनवसथा�्भदेिख�बाहेक�कुनै�प�न�पदमा�अान�कुनै�तररकाबाट�पदपू�तर�ग�रने�छैन। 

३९.� पद�र�दरवादर�न्भ��ननिु��गनर�नहनुभे 

पद�र�दरवादर�न्भ�क ैलाभ�कुनै�प�न�पदमा��नन�ु�गनर�हुँदैन।�न रर��नन�ु�गरेको�पाइभमा�तनसतो�

वनि�ले�खाभको� तलव�्�ा�लगानतका�अान� �ुवधा� �नन�ु� गनन� अ�धकाररबाट�अ ूल�गरर� �व्ागीन�

कारवाहर�ग�रनेछ। 

४०.� करारमा��ननिु�भ 

(१)�  ामाानतना��ा�धकरणमा� कुनै�प�न�पदमा�करारमा� �ननिु��ग�रने� छैन।�तर��ा�धकरणमा� �र��

रहेको� दरवादर� मदनेबाट�खलुा� ��तनो�गता� त र � छु�ाइभको� पदमा� सथानी� पू�तर� न्भ�  ममका�
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ला�ग� �ा�धकरणलाभ� ततकाल� कमर् ाररको� आवशनकता� परेमा� भक� पटकमा� भकवषरमा� नबढाभ�

 �म�तको�सवीकृती� �लभ�मखुन��शा क�न�अ�धकृतले�करार� ेवामा� �ननिु��गनर� ोनेछ।�तन ै�

गरर�  हनोगी�कानर� गनन�  वारर� ्ालक,�कानारलन�  हनोगी,� बगै्े,� मालर�ोसता� पदहरमा�  ेवा�

करार�वा�करार�  ेवायारा� �लन� �कनेछ।�करारमा� �ननिु��हनुेको�  ेवा�शतर,�पा�र��मक�आ�द�

करार�नामामा�ा लेख�्भ�बमोिोम�हनुेछ। 

(२)� ाप�व�ननम�(१)�बमोिोम�करारमा��ननिु��गदार���तपपधार�गराभर�मा���ननिु��ग�रनेछ।�करारमा�

पदपू�तर�गदार�अपनाान�ुपनन�कानर�व�ध� �म�तले��नधाररण�गरे�बमोिोम�हनुेछ। 

४१.� इाटनरशीपमा�काममा�लगाान�े मबाधी�वनवसथाभ 

�ा�धकरणलाभ�आवशनक� ्भमा� �व�्�� शैिकक�  ंसथामा� अदनननरत� �व�ाथ�लाभ� तो�कभको� कानर�ब�ध�

अन ुार�इाटनरशीपमा�काममा�लगाान� �कनेछ।�

 �
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प�रचछेद�५�

पदा�धकार, काो, कानम�मकुानम 

४२.� पदा�धकार�कानम�रहनभे� 

(१)� कुनै�प�न�पदमा�भक� मनमा�भक�वनि�को�मा��पदा�धकार�कानम�रहनेछ। 

(२)� न � �व�ननमावलर�बमोिोम��ा�धकरणका� कुनै� सथानी� पदमा� रहेको� कुनै�कमर् ाररको� पदा�धकार�

देहानका�अवसथा मम�कानम�रहनेछभ 

(क)�  ो�पदमा�बहाल�रहँदा मम, 

(ख)�  रवा�ग�रभको�कानारलनमा�हािोर�हनु��दइभको�मनाद मम, 

(ग)� �वदामा�रहेको�अव�ध मम, 

(घ)� �नलमवनमा�रहेको�अव�ध मम, 

(ङ)� �ा�धकरणले�कुनै�काममा�काो�खटाभको�अव�ध्र, 

(्)� अान�कुनै�पदमा�कानम�मकुानम�्भ�काम�गरेको�अव�ध्र 

४३.� काोभ� 

(१)� मखुन� �शा क�न� अ�धकृत� वा� �नोबाट� अ�धकार� �ा्�त� अ�धकाररले� काोको� अव�ध� र� काोमा�

रहँदा�गनुरपनन�काम�तोकेर�कमर् ाररलाभ�काो�खटाान� ोनेछ। 

(२)� कुनै�प�न�कमर् ाररलाभ�भक�कानारलनमा�दरवादर�कानम�राखी��ा�धकरणका� हानक�कमपनी�र�

आनोोना� बाहेकका� अान� कानारलनमा� भक�आ�थरक� वषरमा� बढरमा� तीन� म�हना�  ममका� ला�ग�

काोमा�खटाान� �कनेछ।�न रर�काो�ख�टभका�कमर् ाररलाभ�दै�नक� मण�्�ा��दइन�ेछैन�र�

काो�अव�ध� मा्�त�्भ�प�ात� मबिाधत�कानारलनले�अ�नवानर�रपमा�काो�� तार�गनुरपननछ। 

(३)� �धान� कानारलनले�आनोोनाको� सवीकृत� दरबादरको� प�र�ध� �्�� र�ह� ोनु कैु�आनोोनामा� भक�

पटकमा�बढरमा�२�बषर मम�काोमा�खटाान� ोनछे। 

(४)�  मबिाधत��नदनशनालनले�आनोोना��मखु,�लेखा��मखु�र��शा न��मखु�बाहेक�मातहतका�तह�नौ�

 ममका�कमर् ाररलाभ� मातहतका�आनोोनामा� सवीकृत� दरबादरको� प�र�ध� �्�� र�ह� भकपटकमा�

बढरमा�भक�बषर ममका�ला�ग�काोमा�खटाान� ोनछे। 

(५)� ाप�व�ननम� (३)� र� (४)� बमोिोम� काोमा� गभका� कमर् ाररको� तलब� ्�ा� तथा� अान�  �ुवधा�

 मबिाधत� आनोोनाले� ्नहोनन� छ।� �ोत ाहन� ्�ा� �ददा� आनोोनाको� सवीकृत� दरबादरका�

कमर् ाररलाभ�मा���दभने�छ। 

(६)� �ा�धकरणको�  हानक�कमपनीबाट�कमर् ाररको�आवशनकता,�औि्तनता,� �वशषेजता,� तह,� पद� र�

अव�ध�खलुाभ�कमपनीको� ञ�् ालक� �म�तको��नणरन� �हत�माग�्भमा��ा�धकरणको� ञ�् ालक�

 �म�तको�सवीकृ�तमा�दभु�बषर ममका�ला�ग�कमर् ाररलाभ�काोमा�खटाान� �कने�छ। 

(७)�  हानक� कमपनीमा� �बाध�  ं्ालक� वा� �मखु� कानरकारर� अ�धकृत,� आनोोना� �मखु� र� �वषन�

�वशेषजलाभ�कानरकमता�र�आवशनकताका�आधारमा�अव�ध�तो�क�काो�थप�गनर� �कनेछ। 

(८)� ाप�व�ननम�(६)�र�(७)�बमोिोम�काोमा�गभका�कमर् ाररलाभ��ा�धकरणले�आवशनकता�अन ुार�

ोनु कैु� मनमा�� तार�गनर� ोनेछ। 
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(९)�  हानक�कमपनीबाट� � तार� ्भका� कमर् ाररले� �ा�धकरणका� अान�कानारलनमा�कमतीमा� २� बषर�

 ेवा�गरेप�छ�मा���नोलाभ� ो�ह�कमपनी�वा�अान�कमपनीमा�काोमा�खटाान� �कनेछ। 

  तर� कुनै�  हानक� कमपनीको� �बाध�  ञ�् ालक� वा� �मखु� कानरकारर� अ�धकृतको� पदहरमा

�िोममेवारर�तोोनपुनन�अवसथामा�ा लेिखत� ेवा�अव�धले�काोमा�खटाान�बाधा�पनन�छैन।16

17  

(१०)� हानक�कमपनीमा�काोमा�खटाइने�कमर् ाररहरको�तलबको�शत��तशत� िशरो्ार� (ओ्र� हेड)�

रकम�दरघरका�लन�दा�नतव�सवरप� मबिाधत�कमपनीले�काोमा�खटाइभको� �म�त� देिख� नै� �ह ाब�

गरर��ा�धकरणलाभ�ापल्ध�गराान�ुपननछ। 

४४.� ता�लम�काोमा�खटाानभे 

(१)� कुनै�कमर् ाररलाभ��ा�धकरणको�ला�ग�ापन�ु�र�आवशनक��वषनमा�ता�लम�हा� ल�गनर�पठााँदा�

ता�लम�काोमा�खटाइनछे।�तर�कुनै�प�न�शैिकक�ापा�धका�ला�ग�काो�खटाइने�छैन। 

(२)�  �म�तले�तोकेको�मापदिड�बमोिोम�कमर् ाररलाभ�ता�लमको�ला�ग�छनौट�ग�रनछे। 

(३)� �डोाइन� र�  ञ�् ालन�  ं्ार�  मबाधी� ता�लम� �लभका� कमर् ाररले� ता�लम� प�ात�् मातहतका�

कमर् ाररलाभ�ता�लमबाट��ा्�त�जान�र�शीप�हसताातरण�गनुरपननछ। 

४५.� कानम�मकुानम�मकुररभ� 

(१)� �व्ागीन��मखुको�पद�कुनै�कारणबाट�ती ��दन्ादा�बढर�अव�धका�ला�ग��र��्भमा�भक�तह�

म�ुनको�पदमा�कानररत�कमर् ारर�मदनेबाट�जनेे�कमर् ाररलाभ�मखुन��शा क�न�अ�धकृतले�कानम�

मकुानम�मकुरर�गनर� ोनछे। 

(२)� भक�पदमा�भक�वनि�लाभ�मा��कानम�मकुानम�मकुरर�ग�रनेछ। 

(३)� कुनै�प�न�कमर् ाररलाभ�कानररत�तह�्ादा�भक�तह�मा�थको�पदमा�मा��कानम�मकुानम�मकुरर�

ग�रनेछ। 

(४)� कानम�मकुानम�मकुरर�ग�रभको�कमर् ाररले�कानम�मकुानम�गरेको��म�तदेिख�काम�गरेको�पदको�

शरु�सकेलको�तलव�र�्�ा�वा��नोले�खाभपाभ�आभको�तलव�्�ा�ोनु�बढर�हनु�आाँछ� ोहर�

पाानेछ। 

(५)� कानम� मकुानमको� अव�ध�  ामाानतभ� बढरमा� भक� वषर मम� हनुेछ।�  ो� अव�ध�्�� नथाशोन�

पदपू�तरको�वनवसथा�गनुरपननछ।� 

 तर�भक�वषर् ादा�बढर�कानम�मकुानम�मकुरर�गनुरपरेमा� �म�तको�सवीकृ�त��लनपुननछ। 

४६.� �मखु�वा��न�म�को�िोममेवारर�तोोनभे 

(१)� �ा�धकरणको� �धान� कानारलनबाट� कानारलन� �मखु,� महाशाखा� र� शाखा� �मखु,� लेखा� �मखु� र�

�शा न��मखुको�िोममेवारर�तो�कनेछ।� 

                                                           
 

17 ्ौथो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको।�
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� तर� हालको� पद्ादा� मा�थ लो� पदमा� बढुवा� हनु� आवशनक� पनन� शैिकक� नोयनता� नपगेुका�

कमर् ाररलाभ�भक�तह�मा�थको�कानारलन��मखुको�िोममेवारर�तो�कन�ेछैन। 

(२)� �व्ागीन��मखु�तथा�कानारलन��मखु�कुनै�कारणवश�कानारलनमा�ापिसथत�हनु�न ोने�अवसथामा�

आ ू्ादा�म�ुनका�तहमा� ोहर�कानारलनमा�कानररत�व�रे�कमर् ाररलाभ�अ�नवानर�रपमा� �न�म��

�दभ� ोको�ोानकारर�तालकु�कानारलनलाभ�गराभ�कानर� ञ�् ालन�गनन�वनवसथा��मलाान�ुपननछ। 

(३)� ती � �दन� ्ादा� बढर�  मन� कानारलन� �मखु� अनपुिसथत� हनुे� अवसथा� आभमा� वा� कारणवश�

कानारलन� �मखुको� पद� �र�� ्भमा�  मबिाधत� कानारलनले�  ोको�  ू्ना� ोन ाधन� �व्ागमा�

�दनपुननछ।� ोन ाधन� �व्ागले� �मखु� वा� �न�म�� �मखुको� िोममेवारर� �दने� वनवसथा� �मलाान�ु

पननछ।� 

(४)� �न�म�को� िोममेवारर� �दने� अ�धकारर�  ेवाबाट� अलग� ्भमा� अलग� ्भको� �म�तदेिख� नै� �नोले�

�दभको��न�म���मखु��निप�न�हनुेछ।�

 �
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प�रचछेद�६�

 रवा� मबाधी�्नबसथा 

४७.�  रवाभ� 

�ा�धकरणका�कमर् ाररहरलाभ� देशको� �व�्�� ्ौगो�लक� के�को� अनु् व� �दलाान�कमर् ाररको� नोयनता,�

कमता�र��वगतको�कानर� मपादन� मेतलाभ�द��गत�गरर��ा�धकरणका��व�्��कानारलनहरमा� रवा�गनर�

 �कनछे। 

४८.�  रवा�गनन�अव�धभ 
(१)� तह�१०�वा� ो्ादा�मा�थका�कमर् ाररलाभ�आवशनकतान ुार� रवा�गनर� �कनछे। 

(२)� तह�९�र� ो्ादा�म�ुनका�कमर् ाररलाभ� रवा�गदार� भाटा�कानारलनमा�कमतीमा�दभु�वषर�काम�

ग�र केप�छ�अक��कानारलनमा� रवा�गनर� �कनछे। 

(३)� कानारलन��मखु,�लेखा��मखु�र��शा न��मखुको�भकै�कानारलनमा�कानररत�रहन�ेअ�धकतम�अव�ध�

३�वषर् ादा�बढर�हनुेछैन। 

(४)� �मटर��र�ड��कानर�गनन�कमर् ाररलाभ�दभु�वषर�पगेुप�छ� मबिाधत�कानारलन��मखुले�भ�रना�प�रवतरन�

गनुरपननछ।�ापलि्ध��मखु�र�सटोर��मखुको�िोममेवारर�पाभको�कमर् ाररलाभ��व्ागीन��मखु�वा�

के�ीन��मखुले�तीन�वषर�पगेुप�छ�आफनो�के��्�को�अक��कानारलनमा� रवा�गनुरपननछ। 

(५)� के�ीनसतरबाट� �वजापनको� खलुा� ��तनो�गताबाट� �ननिु�� ्भका� कमर् ाररहरलाभ�  ात� वषर मम�

 ोहर� के�� �्�का� कानारलन� बाहेक� अान��  रवा� ग�रने� छैन।� म�हला� र� अपा�� कमर् ाररको�

हकमा�पाँ्�वषर�परुा�्भप�छ�अान�के�मा� रवा�गनर� �कनेछ। 

� सपप�टरकरणभ�न �खिडको��नोोनको�ला�ग�भक�वषर�्ा�नाले�किमतमा�दभु� न�ते�ी ��दन�रो�ु

हािोर� ्भको� अव�धलाभ� ोनाान�े छ।�  ाथै� "रो�ु हािोर"� ्ा�नाले� हािोर� ्भको,�  ावरो�नक�

�बदा,� �क�रना� �बदा,�� ू�त� �बदा,�्ैपरर�आाने�तथा�पवर� �बदा�र�कानरके�� �्�को�काो�अव�ध�

 मझन�ुपछर�र� ो�बाहेकका��बदा,�काो�तथा�ता�लम�अव�धलाभ�रोू�हािोर�मा�नने�छैन। 

(६)�� नो�  ंशोधन� �ारम्� हनु�ु अिघ� �ादेिशक�  मानोोन� अनरुप�  रवा� ्भका�कमर् ाररको�  मानोोन�

्भको� �म�तले�ाप�व�ननम�(५)�मा�ा लेिखत�अव�ध�परूा�न्भ�अान��देशमा� रवा�गनर� �कन�े

छैन।17

18 

४९.� अव�ध�नपगुी� रवा�गनर� �कन�ेअवसथाभ 
(१)� कमर् ाररलाभ� देहानको� अवसथामा� तो�कभको� अव�ध� नपयुदै� अ�धकार� �ा्�त� अ�धकाररले� ोनु कैु�

 मनमा� रवा�गनर� ोनेछभ- 

(क)� कुनै� सथानमा� कानररत� कमर् ारर� अश�� ्भ�  ो� सथानमा� �नोको� ाप्ार� हनु� न ोने�

वनहोरा��व�ननम�१११�को�ाप�व�ननम�(२)�को�मे�डकल�बोडरले��  ा�र �गरेमा। 

(ख)� कुनै�कमर् ाररलाभ��व्ागीन�कारवाहर�्भमा। 

(ग)� कुनै�कमर् ाररलाभ��नो�कानररत�कानारलनमा�राखी�राख�न�ापन�ु�न्भको�तसनन�ु�कारण�

्भमा। 

                                                           
 

18 नव�� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको। 
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(घ)� पदो�ती,� लामो� अव�धको� �वदा,� अवकाश,� रािोनामा,� �नलमवन,� मतृन,ु� ननाँ� कानारलन�

सथापना�र�ननाँ�दरवादर� ोृनाबाट�पद��र��्भ�ततकाल�पू�तर�गनुरपनन�अवसथा�्भमा। 

(ङ)� कानर मपादन� मझौतामा�ा लेिखत��ग�त�हा� ल�गनर�न केमा�वा�कुनै�कमर् ाररको�कानर�

 मपादन� ातोषोनक�न्भको�्नी� पुररवेककले��लिखत�ोानकारर�गराभमा। 

(्)� बोेट�केा��प�रवतरन�नहनुे�गरर�कुनै�कमर् ाररलाभ�आात�रक� रवा�गनुरपरेमा। 

(छ)� कानारलन��मखु,�लेखा��मखु,��शा न��मखु,�ापलि्ध��मखु�र�सटोर��मखुले��मखुको�

िोममेवारर� वहन�गनर�अ मथर� ्भको�कारण�खलुाभ� �लिखत�रपमा� रवा�माग�गरेमा� र�

 रवा�गनन�अिखतनार��ा्�त�अ�धकारर� ो�कुरामा� ात�ु�्भमा। 

(२)� ाप�व�ननम� (१)� को� खिड� (छ)� बमोिोम�  रवा� ्भको� कमर् ाररलाभ� भक� वषर मम� �मखुको�

िोममेवारर��दइने�छैन। 

(३)� कुनै�कानारलनमा� दरबादर�कटौती� ्भ� वा� कुनै�कारणले� सवीकृत� दरवादर� ्ादा� बढर�कमर् ारर�

कानररत� ्भको� अवसथामा�  रवा� गदार� बढर� अब�ध� र�  मबिाधत� कानारलन� �मखुको� �  ा�र �

 मेतका�आधारमा�कमर् ाररको��मशभ� रवा�ग�रनेछ। 

(४)� अ�नवानर� अवकाश� हनु� छ� म�हना� बाँक�� रहेका� कानारलन� �मखु� र� लेखा� �मखुलाभ� �मखुको�

िोममेवारर�न�दने�गरर� रवा�गनर�बाधा�पननछैन। 

५०.�  रवा�गनन�अ�धकाररभ 

(१)� अ�धकार� �ा्�त�अ�धकाररलाभ� �र�� दरबादरमा� दभु� वषर� अव�ध� पगेुका� मातहतका18

19�कमर् ाररको�

 रवा�गनन�अ�धकार�देहान�बमोिोम�हनुेछभ 

(क)�  मबिाधत��नदनशकले�आफनो�मातहतको�कानारलनमा�ते�ो�तह� मम।19

20 

(ख)� ाप-कानरकारर��नदनशकले� मबिाधत��नदनशक ँग� मावन�गरर�कानारलन��मखु,�लेखा��मखु�

र��शा न��मखु�बाहेक�आफनो�मातहतको�कानारलनमा�छैठौ�तह मम।20

21 

(२)� न � �व�ननमावलर�बमोिोम��धान�कानारलनले��ा�धकरण�अातगरतका� बै�कानारलन,�आनोोना�र�

 हानक� कमपनीमा� आवशनकता� अन ुार� कमर् ाररहरको�  रवा� गनर�  ोनछे।� नसतो�  रवा�

कानरकारर��नदनशकबाट�हनुछे।21

22� 

५१.�  रवा�गनन� मन�ता�लकाभ� 

(१)� �ा�धकरणका�देहानका�कमर् ाररहरको� रवा�देहानको� मन�ता�लका�बमोिोम�ग�रनछेभ 

(क)� कानारलन��मखुको�्ा��र�माघ�म�हनामा,  

(ख)� �शा न��मखु�र�लेखा��मखुको�का�तरक�र� ा गणु�म�हनामा। 

                                                           
 

19 नव�� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको। 
20 नव�� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको। 
21 नव�� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको। 
22 नव�� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको। 
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(२)� ाप�व�ननम� (१)� मा� ा लेख� ्भदेिख� बाहेकका� �ा�धकरणका� अान� कमर् ाररहरको� हकमा�

देहानको� मन�ता�लका�अन ुार� रवा�ग�रनेछभ- 

(क)� �व्ागीन��मखुले��ावण�र�माघ�म�हनामा, 

(ख)� ाप-कानरकारर��नदनशकले�्ा��र� ा गणु�म�हनामा, 

(ग)� �धान�कानारलनले�आिश�वन�र�्ै��म�हनामा। 

५२.�  रवा� मबाधी�अान�वनवसथाभ� 

(१)� कमर् ाररको�प�त�पत�नी�दवैु��ा�धकरणको� ेवामा�कानररत�्भको�अवसथामा�तो�कभको�अव�ध�परुा�

्भप�छ� ो�तह�र�पदको� ेवा,� मूह�र�ाप मूहको�पद��र��्भको�अवसथामा�भाटै�िो लामा�

 रवा�गनर� �कनेछ। 

(२)� ामेरको� कारणबाट� अ�नवानर� अवकाश� हनु� छ� म�हना� वा�  ो� ्ादा� कम� अव�ध� बाँक�� रहेको�

कमर् ाररलाभ� �नोले� मागेको� अवसथामा� बाहेक�  रवा� ग�रने� छैन।� तर� �नोले�  रवा� मागेको�

अवसथामा�दरवादर��र��्भमा�ो�हले� कैु� रवा�गनर� �कनछे। 

(३)� कानररत�कानारलनमा�दभु�वषर�काम�ग�र केप�छ� रवा�हनु�इचछुक�कमर् ाररले� मबिाधत��व्ाग�

वा� �देश�्��  रवा� हनु� ्ाहेमा� �व्ाग� वा� �ादेिशक�कानारलनमा� वा�  मबिाधत� ाप-कानरकारर�

�नदनशक�मातहत� रवा�हनु�्ाहेमा�ाप-कानरकारर� �नदनशकको�कानारलनमा�र�अान�� रवा�हनु�

्ाहेमा�ोन ाधन��व्ागमा��नवेदन��दनपुननछ। 

(४)�  रवा�्भको�कमर् ाररलाभ� ा�वक�कानारलन��मखुले�बरबझुारथ� मपा�न�गराभ� रवा�प���ा्�त�

्भको� �म�तले� बढरमा� भ�ाइ � �दन�्�� अन ूु्ी-१२� बमोिोम� रमाना-प�� �दनपुननछ।� ा��

अव�ध�्��रमाना-प���लने�कतरवन�र�दा�नतव� मबिाधत�कमर् ाररको� मेत�हनुेछ।�न रर� रवा�

्भको�कमर् ाररलाभ�रमाना�न�दभमा�वा�कमर् ाररले�रमाना�न�लभमा� मबिाधत�कानारलन��मखु�र�

कमर् ाररलाभ��व्ागीन�कारवाहर�ग�रनेछ। 

(५)� �ा�धकरणको� कुनै�कानरमा� �वशेषजता� ्भका�कमर् ाररलाभ� �वशेषजताको�आवशनकता�ख ुने� गरर�

कुनै�कानारलनबाट�माग�्भमा�मखुन��शा क�न�अ�धकृतले�अव�ध��कटान�गरर�खटाान� ोनछे। 

(६)� तह�१�र�२�मा�कानररत22

23�कमर् ाररको�दरवादर��र��्भ मम�घर�पानक��म ने�गरर� रवा�गनर�

 �कनछे। 

(७)� न ��व�ननमावलरमा�्नवसथा�्भको� रवा� मबाधी�्नसथाको�पालना�नगनन�वा�वनवसथा��वपररत�

 रवा�गनन�पदा�धकाररलाभ�अ�धकार��ा्�त�अ�धकाररले��व्ागीन� ोानको�कारवाहर�अिघ�बढाान�

 ोनेछ�र�तनसतो� रवा��व्ागीन��मखुले�गरेको�्भ� मबिाधत�ाप-कानरकारर��नदनशकले�र�ाप-

कानरकारर� �नदनशकले� गरेको� ्भ� मखुन� �शा क�न� अ�धकृतले� बदर� गनर�  ोनछे।� ा लेिखत�

वनवसथा� पालना� न्भको� ्नी� ाोूरर� परेको� अवसथामा�  रवा� गनन� अ�धकारर� ्ादा� मा�थ लो�

तहको� �नकान� वा� मा�थ लो� अ�धकृत� रहेको�  �म�तले� छान�वन� गरर� कारवाहर� अगा�ड� बढाान�ु

पननछ।��

                                                           
 

23 नव�� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको। 
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प�रचछेद�७�

बढुवा 

५३.� बढुवाको�ला�ग�ाममेदवार�हनु�आवशनक�पनन� ेवा�अव�धभ 

(१)� �ा�धकरणको� ेवाको�पदमा�ोेेता�र�कानर मपादन�मू नालन,�कानरकमता�मू नालन�तथा�आात�रक�

��तनो�गतावाट� हनु�े बढुवाको� ला�ग� ाममेदवार� हनु� बढुवाको�  ाराम� ्नन� अिातम� �म�त मममा�

देहान�बमोिोमको� ेवा�अव�ध�पगेुको�हनुपुननछभ 

(क)� अ�धकृतसतर�तह�बााको�पदमा�बढुवा�गदार� तह�भघारको�पदमा�कमतीमा�्ार�वषर�  ेवा�

अव�ध�परुा�गरेको�र�कानर� मपादन�मू नालनको�आधारमा� बै्ादा�बढर�अंक��ा्�त�गनन�

 मबिाधत� ेवाका� म्ावन�ाममेदवारहर�मदनेबाट�पदपूत�� �म�तको��  ा�र मा�ोेेता�र�

कानरकुशलताको�आधारमा�बढुवा�ग�रनेछ। 

(ख)� अ�धकृतसतर� तह� भघारमा� बढुवा� हनुको� ला�ग� �ा�ब�धक�  ेवाको� हकमा�  मबिाधत�  ेवा�

�्�� तह� दशको� पदमा� र� �शा न�  ेवाको� हकमा�  मबिाधत�  मूह�्�को� तह� दशको�

पदमा�्ार�वषर�सथानी� ेवा�अव�ध�परुा�गरेको�हनुपुननछ। 

(ग)� अ�धकृतसतर�तह�दशको�पदमा�बढुवा�हनुको�लागी� मबिाधत� मूह�्��तह�नौ�को�पदमा�

्ार�वषर�सथानी� ेवा�अब�ध�परुा�गरेको�हनुपुननछ। 

� तर�कानून� र�  न्� ाप- मूहको� तह� दशको� पदमा� बढुवा� हनुको� लागी�  मबिाधत�  ेवा�

 मूह�र�ाप- मूहको�तह�नौ�को�पदमा�्ार�वषर� ेवा�अव�ध�परुा�गरेको�हनु�ुपननछ। 

(घ)� तह�नौ�र� ो�्ादा�मूनीको�अ�धकृत�सतर�तह�आठ,�तह� ात�र�तह�छ�को�पदमा�बढुवा�

हनुको�लागी�ोनु�पदको�लागी�ाममेदवार�हनुे�हो� ो�पद�्ादा�भक�तह�मू�नको� मबिाधत�

 ेवा,  मूह�र�ाप� मूहको�पदमा�्ार�वषर�सथानी� ेवा�अब�ध�परुा�गरेको�हनुपुननछ। 

(ङ)�  हानक� सतरका� तह� पाँ्� र� तह� ्ारको� पदमा� बढुवा� हनुको� ला�ग� ोनु� पदको� ला�ग�

ाममेदवार�हनुे�हो� ो�पद्ादा�भक�तह�म�ुनको� मबिाधत� ेवा,  मूह�र�ाप मूहको�पदमा�

तीन�वषर�सथानी� ेवा�अव�ध�परुा�गरेको�हनुपुननछ। 

 .......(खारेो)।23

24 

(२)� ाप�व�ननम� (१)� को� (क),� (ख),� (ग),� (घ)� र� (ङ)� मा� ोनु कैु� कुरा� लेिखभको� ्भ� ताप�न�

म�हला,�आ�दवा ी� ोनोाती, मधे ी, द�लत, अपा�� र� �पछ�डभको� के�मा� सथानी� ब ोबा � ्भका�

कमर् ाररको�ाि लिखत� ेवा�अव�धमा�भक�वषर�कम� ेवा�अव�ध�्भ�प�न�बढुवाको�ला�ग� म्ावन�

ाममेदवार�हनुेछन।् 

(३)� बढुवाको� ला�ग� अन ूु्ी-७� मा� तो�कभको� आवशनक� शैिकक� नोयनता� र� ाप�व�ननम� (१)�

बमोिोमको�  ेवा� अव�ध� पयुने� कमर् ारर�  मबिाधत�  ेवाको� भक� तह� मा�थको� पदमा�आात�रक�

                                                           
 
24 �थम� ंशोधनयारा�हटाभभको।�
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��तनो�गतामा�  म्ावन� ाममेदवार� हनु� पाानेछ� र�आात�रक� ��तनो�गतामा� ्ाग� �लँदा�  मूह� र�

ाप मूह�प�रवतरन�हनुे�्भमा�ोनु�पदको�ला�ग�आवेदन�गनन�हो� ो�पदमा�खलुा���तनो�गतावाट�

�नन�ु�हनु�अन ूु्ी-७�मा�तो�कभको�शैिकक�नोयनता�र�ाप�व�ननम�(१)�बमोिोमको� ेवा�अव�ध�

 मेत�पगेुको�हनुपुननछ। 

(४)� कम्नटुर� ाप मूहका� पदको� आात�रक� ��तनो�गतामा� अान� ाप मूहका� कमर् ारर�  म्ावन�

ाममेदवार�हनु�पााने�छैनन।् 

(५)�  ेवा,� मूह�र�ाप मूह�प�रवतरन�्भका�कमर् ाररको�हकमा� ा�वकको� ेवा,� मूह�र�ाप मूहमा�

काम�गरेको� ेवा�अव�ध� मेत�गणना�ग�रनेछ। 

५४.� बढुवाको�ला�ग�ाममेदवार�हनु�बादेोभ� 

देहानको�अवसथामा�कमर् ारर�बढुवाको�ला�ग�ाममेदवार�हनु�पााने�छैनभ 

(क)� न� हत�पाभकोमा�न� हत�पाभको��म�तले�भक�वषर मम, 

(ख)� �नलमबन�्भकोमा��नलमबन�अव�ध्र, 

(ग)� बढुवा�रो�ा�्भकोमा�रो�ा�्भको�अव�ध्र, 

(घ)� तलब�वृ���(�डे)�रो�ा�वा�घटुवा�्भकोमा� ो�अव�ध्र 

(ङ)�  ौोदारर�अ�्नोगमा�पूपरकका�ला�ग�थनुामा�रहेको�्भमा� ो�अव�ध्र, 

(्)� तो�कभको�अव�ध�्��बढुवाको�ला�ग�आवेदन� ाराम�न्रेमा। 

५५.� बढुवाको� ू्ना�र�दरखासतभ� 

(१)� �ा�धकरणको� �र��पदमा�बढुवा�गदार� पदपू�तर� �म�तले� �व�ननम�१५�बमोिोम���तशत� �नधाररण�

गरर�छु�ाभको�पदमा�जनेेता�र�कानर मपादन�मू नालनका�आधारमा, कानरकमताको�मू नालनका�

आधारमा� बढुवा� गनर� ती � �दनको�  ू्ना� कुनै� रािप� नसतरको� दै�नक� प��का, �ा�धकरणको� वे्�

 ाभट�र��ा�धकरणको�कानारलनको� ू्ना�पा�टमा�टाँ �गनुर�पननछ। 

(२)� ाप�व�ननम�(१)�बमोिोम��कािशत� ू्नाको�मनाद��्�� मबिाधत�ाममेदवारले�पदपू�तर� �म�तले�

बढुवाको�  ू्नामा� ा लेख� गरेको� �ा�धकरणको� कानारलनमा� बढुवाका� ला�ग� �नधार�रत� दरखासत�

 ारम� ्रर� बढुवाका� ला�ग� आवशनक� आधार� परुा� गरेका� �माणप�� भवं� शैिकक� नोयनताका�

�माणप�हरका���त�ल�प� ाथ�राखी�दरखासत�पेश�गनुर�पननछ। 

(३)� ाप�व�ननम�(२)�बमोिोम� ारम�न्रेको�कमर् ाररलाभ�बढुवा����नामा� ामेल�गराइने� छैन�र�

�नोले�बढुवाको��नणरन��वर��ाोूर�गनर�पााने�छैन। 

५६.� बढुवाको��कृना�नरो�कनभे� 

(१)� कुनै� प�न�कमर् ाररलाभ� �व्ागीन�कारबाहरका�ला�ग� �कृना�शरु�्भको�कारणले�मा��बढुवाको�

कारबाहरमा� ंलयन�हनुबाट�रो�कने�छैन। 

(२)� बढुवाको� �  ा�र मा� परेका�कमर् ाररहरको� �  ा�र � प�छ� �व्ागीन�कारबाहरका� ला�ग� �कृना�

शरु�्भको�रहेछ�्ने� �व्ागीन�कारबाहरको�अिातम� टु�ो�लागेप�छ� �व्ागीन�कारवाहरमा�तलव�
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वृ���(�डे)�रो�ाको� ोान�पाभको�वा�बढुवा�रो�ाको� ोान�पाभकोमा� ो� ोान�्�ुान�्भप�छ�

र�न� हत�पाभको�अवसथामा�न� हत�पाभको� �म�तले�भक�बषर�प�छ�लागू�हनु�ेगरर�बढुवा�्भको�

पदमा��ननिु���दभनेछ।� ्ेत�गराइभको�अवसथामा�बढुवा��ननिु��रो�कने�छैन।�

५७.� जनेेता�र�कानर मपादन�मू नालनयारा�हनु�ेबढुवाभ 

(१)� पदपू�तर�  �म�तले� ोेेता� र� कानर मपादन� मू नालनको� आधारमा� बढुवाको� ला�ग� �  ा�र � गदार�

बढुवा�हनुे�पद्ादा�भक�तह�म�ुनको�पदमा� बै्ादा�बढर� ेवा�अव�ध�्भका�ाममेदवारलाभ�देहान�

बमोिोमको�आधारमा�बढुवाको��  ा�र �गननछभ- 

(क)� बढुवाको�ला�ग� म्ावन�ाममेदवार�हनु�ो�त�वषर� ेवा�अव�ध�आवशनक�पनन�हो�प�छ लो�

तन�त�वषरको�कानर मपादन�मू नालनको�औषतमा�परान्बे���तशत�वा� ो�्ादा�बढर�अंक�

�ा्�त�गरेको, 

(ख)�  हानक�सतरको�तह�५�को�पदको�ला�ग�कमतीमा� भ .भल. ी.�वा� ो� रहको� शैिकक�

नोयनता�्भको, 

(ग)� अ�धकृत�सतरको�पदको�ला�ग�देहान�बमोिोमको�नोयनता�्भको�हनु�ुपननछभ- 

(अ)� अ�धकृत� तह�  ात� वा�  ो्ादा� मा�थको� पदको� ला�ग�  मबिाधत�  ेवा,�  मूह गँ�

 मबिाधत��वषनमा�कमतीमा�सनातक�तह�वा� ो� रहको�तथा�अ�धकृत�तह�छ�को�

पदको�ला�ग� मबिाधत� ेवा,� मूह ँग� मबिाधत� �वषनमा�कमतीमा��माणप��तह�

वा� ो� रहको�शैिकक�नोयनता�्भको, 

(आ)�हाल�बहाल�रहेको�तहमा�्ौगो�लक�के�मा�काम�गरे�वापत��व�ननम�६३�बमोिोम�

परुा�अल��ा्�त�गरेको, 

� तर� ्ौगो�लक� के�मा�काम� गरे� वापत� परुा� अंक� �ा्�त� गरेको�  ं्ावन�ाममेदवार�

न्भमा� वा� छु�ाइभको� �र��पदमा�  ं्ावन�ाममेदवार� नपगु� हनु�े अबसथा� ्भमा�

तनसतो� पदमा� ्ौगो�लक� के�मा� काम� गरे� वापत� परुा� अंक� �ा्�त� नगरेको�

कमर् ाररलाभ�प�न� ं्ावन�ाममेदवार�कानम�गरर�बढुवा�ग�रनेछ। 

(२)� ाप�व�ननम� (१)� को� खिड� (ग)� को� ापखिड� (आ)� को� ��तबाधातमक� वाोनांश� बमोिोमको�

 ं्ावन�ाममेदवार�बढुवा�्भमा�तनसतो�कमर् ाररको�ोेेता� ोहर�ाप�व�ननम�बमोिोम�बढुवा�हनु�े

कमर् ारर�्ादा�प�छ�हनु�ेगरर�कानम�ग�रनछे। 

(३)� न ��व�ननम�बमोिोम�ग�रन�ेबढुवाको�कारवाहर� मपा�न�गरर��  ा�र �गरेप�छ�मा��कानरकमता�

मू नालनयारा�ग�रने�बढुवाको��  ा�र �गनुर�पननछ। 

(४)� ोेेता�र�कानर मपादन,�कानरकमता�मू नालनमा� मान�अल��ा्�त�गनन�कमर् ाररको�बढुवाको��म�

 ेवाको�ोेेताको�आधारमा�ग�रनेछ। 

(५)� ाप�व�ननम�(४)�बमोिोम�कमर् ाररको� ेवाको�ोेेता��नधाररण�देहानका�आधारमा�ग�रनेछभ- 

(क)� हाल�बहाल�रहेको�पदमा��ननिु��वा�बढुवा�्भको��म�त, 
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(ख)� खिड�(क)�बमोिोम�ोेेता��नधाररण�हनु�न केमा�हाल�बहाल�रहेको�पद�्ादा�भक�तह�

म�ुनको�पदमा��ननिु��वा�बढुवा�्भको��म�त�र� ोबाट�प�न�ोेेता��नधाररण�हनु�न केमा�

 ो�म�ुनको�पदमा��ननिु��वा�बढुवा�्भको��म�त, 

(ग)� खिड� (ख)� बमोिोम� प�न� ोेेता� �नधाररण� हनु� न केमा� खलुा� ��तनो�गतायारा� �  ा�र �

ग�रभको�भक�कृत�नोयनता�म, 

(घ)� खिड�(ग)�बमोिोम�प�न�ोेेता��नधाररण�हनु�न केमा�ोाम��म�त�अन ुार�ोेेता�म।�

५८.� कानरकमता�मू नालनका�आधारमा�हनु�ेबढुवाभ 

(१)� कानरकमता�मू नालनयारा�बढुवा�गदार�देहानका�आधारहरमा�पाभको�अलको�कूल�नोगमा� बै�्ादा�

बढर�अल��ा्�त�गरेको�आधारमा�बढुवा�नोयनता�म�कानम�गरर�बढुवा��  ा�र �गनुर�पननछभ- 

(क)� कानर मपादन�मू नालन�वापतभ�-� ्ालर �अल 

(ख)� ोेेता�वापतभ� -� ती �अल 

(ग)� शैिकक�नोयनता�वापतभ�-� बाा�अल 

(घ)� ्ौगो�लक�आधारमा�बग�कृत�के�मा�काम�गरे�वापत� -� पा्�अल 

(ङ)� ता�लम�वापत�-� तीन�अल 

(२)� ………25 

५९.� कानर मपादन�मू नालनभ 

(१)� �ा�धकरणका�कमर् ाररको�कानर मपादन�मू नालन� ाराम�्दार�अन ूु्ी-१३�मा�ा लेिखत�ढाँ्ा�र�

�नदनशनका�आधारमा�्नुर�पननछ। 

(२)� कानर मपादन�मू नालन��नोोनको�ला�ग�अल�गणना�गदार�बढुवाको�ला�ग� म्ावन�ाममेदवार�हनु�

ो�त�वषरको� ेवा�अव�ध�आवशनक�पनन�हो�प�छ लो�तन�त�वषरको�कानर मपादन�मू नालन�अलको�

औषतबाट��ह ाव�ग�रनेछ। 

(३)� कानर मपादन� मू नालन�गदार� �व�ननम�६०�को�अधीनमा�रहर� पु�रवेककले�बढरमा�पच्ी �अल, 

पनुरावलोकनकतारले�बढरमा�दश�अल�र�पनुरावलोकन� �म�तले�बढरमा�पाँ्�अल� �दन� ोनेछ।�

तर�तह�१,�तह�२,�तह�३�र�तह�४�को�हकमा�पनुरावलोकनकतारले�अ�धकतम�्पा्�अंक� मम�

�दन� ोनेछ। 

(४)� कानर मपादन� मू नालन� गदार� भक� तह� मा�थको�  मबिाधत� �नकटतम� अ�धकृत� कमर् ाररले�

 पु�रवेकक� र�  पु�रवेकक� ्ादा� भक� तह� मा�थको�  मबिाधत� �नकटतम� अ�धकृत� कमर् ाररले�

पनुरावलोकनकतार� ्भ�कानर मपादन� मू नालन�कानर� गननछ।� हानकसतरको�कमर् ाररको� हकमा�

 मबिाधत�अ�धकृतले� पु�रवेकक�्भ�कानर�गननछ। 

� तर� मखुन� �शा क�न� अ�धकृत�  पु�रवेकक� ्भको� अवसथामा�  पु�रवेकक� र� पनुरावलोकनकतार�

दवैुको�है� नतले�मू नालन�गननछ। 
                                                           
 
25 प�हलो� ंशोधनयारा�हटाभभको।  
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(५)� �तनेक�कमर् ाररले�आ�थरक�वषर�  मा्�त�्भप�छ��ावण� ात�गते� �्��आ ूले�गत�वषर�्�रमा�

 मपादन� गरेको� मखुन� मखुन� कामको� �ववरणहर� ्रर� दभु� ��त� कानर मपादन� मू नालन� ाराम�

 मबिाधत�कानारलनमा�दतार�गराभ�आफनो� पु�रवेकक� मक�पेश�गनुरपननछ। 

(६)� ाप�व�ननम� (५)� बमोिोम� दतार� ्ै� आ ू�  मक� �ा्�त� ्भको� कानर मपादन� मू नालन�  ाराम�

 पुररवेककले��ावण�म ाात�्��मू नालन�गरर�पनुरावलोकनकतार� मक�पेश�गरर� ोन�ुपननछ। 

(७)� पनुरावलोकनकतारले� आ ू�  मक� �ा्�त� ्भको� कानर मपादन� मू नालन�  ाराम� पा्� �दन� �्��

मू नालन�गरर� पनुरावलोकन� �म�त� मक� पेश�गनुरपननछ।�पनुरावलोकन� �म�तले�आ ू� मक�

�ा्�त�हनु�आभका�कानर मपादन�मू नालन� ाराममा�्ा��म ाात��्��मू नालन�गरर� ोनपुननछ। 

(८)� ाप�व�ननम� (७)� बमोिोम� कानर मपादन� मू नालन�  ारामको� मू नालन�  मपा�न� ्भ केप�छ�

पनुरावलोकन� �म�तका� दसनहुले�� लवादर�खामको�बाद�बादमा�दसतखत�गरर��मािणत�गरर�

भक���त��शा न�शाखामा�र�भक���त�पदपू�तर� �म�तमा�का�तरक�म ाात� �्��आभ�पयुने�गरर�

पठाान�ुपननछ। 

(९)� ाप�व�ननम� (८)� बमोिोम� पदपू�तर�  �म�तमा� �ा्�त� ्भको� पा्� �दन� �्�� �ा्�त� � लवादर�

खामहरलाभ�भकम�ु�खामबादर�गरर�पदपू�तर� �म�तका� दसनहुको� मेत�बाद�बादमा�दसतखत�

गरर�गराभ� रुिकत� ाथ�गो्न�रार�ुपननछ। 

(१०)� मन� �्�� कुनै�कमर् ाररको�कानर मपादन� मू नालन� ाराम� पेश�हनु� वा� दािखल�हनु� नआभको�

कारणले�पदपू�तर� �म�तले�आफनो�काम�कारवाहर�रोोन�बादन�हनुे�छैन। 

(११)�कुनै� कमर् ाररले� कुनै� वषरको� कानर मपादन� मू नालन�  ाराम� न्रेमा� तन � आ�थरक� वषरको�

कानर मपादन�मू नालन�वापत��नोलाभ� ो�आ�थरक�वषरको�ला�ग�कूल�पूणारलको�प्ा ���तशत�अल�

�दभनेछ। 

(१२)�न � �व�ननममा� अान�� ोनु कैु� कुरा� लेिखभको� ्भताप�न� कमर् ाररले�  मनाव�ध� �्�� आफनो�

कानर मपादन� मू नालन�  ाराम� दतार� गरर�  पुररवेकक�  मक� पेश� गरेको� तर�  मबिाधत�

मू नालनकतारबाट�  मनाव�ध� �्�� मू नालन� ्भको� रहेनछ� ्न�े  मबिाधत� �व्ागीन� �मखुले25

26�

ाि्त�र�मना� व�कारण�खलुाभ�बहालवाला�मू नालनकतारबाट�मू नालन�गराान� ोनेछ। 

(१३)�कमर् ाररको�कानर मपादन� मू नालन�गनरको�ला�ग�पनुरावलोकन� �म�तको� बैठक�रार�े िोममेवारर�

मखुन��शा क�न�अ�धकृत�र�कमर् ारर��शा न�हेनन��मखुको�हनुेछ।� 

(१४)��ा�धकरणका� अ�धकृत� कमर् ाररहरको� हकमा� कानर मपादन� मू नालन� गनन� �नोोनको� ला�ग�

पनुरावलोकन� �म�तमा�रहन�ेपदा�धकाररहर�देहान�बमोिोम�हनुेछनभ्- 

(क)� अ�धकृतसतर�बाा��तहको�कमर् ाररको�हकमा� 

(अ)� मखुन��शा क�न�अ�धकृत�- � अदनक 

(आ)�  �म�तले�तोकेको� दसन�- �  दसन 

                                                           
 

26 नवौ� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको। 
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(ख)� अ�धकृतसतरका�तह�आठ,�तह�नौ,�तह�दश�र�तह�भघारका�कमर् ाररको�हकमा 

(अ)� मखुन��शा क�न�अ�धकृत�- � अदनक 

(आ)�  मबिाधत�ाप-कानरकारर��नदनशक�- �  दसन 

(इ)� �शा न�हेनन�ाप-कानरकारर��नदनशक�- �  दसन 

तर�  ोझै मखुन� �शा क�न�अ�धकृत� मातहत� रहेका� �व्ाग� वा� कानारलनका�कमर् ारर� र�

�शा न� हेनन� ाप-कानरकारर� �नदनशक� मातहतका� कमर् ाररको� मू नालन� गदार� खिड� (आ)�

बमोिोमको� दसनको� रपमा� मखुन� �शा क�न�अ�धकृतले� तोकेको� तह� बााको�अ�धकृत�

 दसन�हनुेछ। 

(ग)� तह�पाँ्,�तह�छ�र�तह� ातका�कमर् ाररको�हकमा, 
(अ)�  मबिाधत�ाप-कानरकारर��नदनशक�- � अदनक 

(आ)� मबिाधत��नदनशक�वा�के�ीन��मखु�- �  दसन 

� (�नदनशक�न्भ� मबिाधत�कानारलनको�ब�रेतम�अ�धकृत) 
(इ)� ोन ाधन��व्ागका��नदनशक�- �  दसन 

तर�देहानको�अवसथामा�देहान�बमोिोम�हनुेछभ- 
(१)�  ोझै� मखुन� �शा क�न� अ�धकृत� मातहत� रहेका� �व्ाग� वा� कानारलनको�

कमर् ाररको� मू नालन� गनुरपदार� ाप-कानरकारर� �नदनशक� (�शा न)� अदनक�
रहनेछ। 

(२)� ोन ाधन� �व्ागका� कमर् ाररको� मू नालन� गदार� खिड� (आ)� बमोिोमको�
 दसनको� रपमा�  मबिाधत� ाप-कानरकारर� �नदनशकले� तोकेको� तह� भघारको�
अ�धकृत� दसन�हनुछे। 

(३)� लेखा� मूहको�कमर् ाररको�हकमा�लेखा��व्ागको��नदनशक� दसन�हनुेछ। 

(४)� खिड� (क),� (ख)�र� (ग)�बमोिोम�ग�ठत� मू नालन� �म�तको� ि्वालनको�
रपमा�बढुवा� �  ा�र �महाशाखा�रहनेछ�र� ि्वको�कानर�बढुवा� �  ा�र �
महाशाखा��मखुले�गननछ। 

(५)�  मान� तहको� कमर् ारर�  पुररवेकक,� मू नालनकतार� भवं� मू नालन�  �म�तको�
अदनक�वा� दसन�हनुे�छैन। 

(१५)�कानर मपादन�मू नालन� ारामको�अल�गो्न�हनुेछ। 

(१६)�पनुरावलोकनकतार�नै� पु�रवेकक�्भको�अवसथामा�पनुरावलोकन� �म�तमा�दभु�ोना� दसन�मा��

रहनेछ। 

(१७)�कानर मपादन� मू नालन� ाराम� ्दार� पूणर� �ववरण� न्नन,� अल� र� अकरमा� कूल� �ा्�ताल� ा लेख�

नगनन,� तो�कभको�ठााँमा� मू नालन�अल�ा लेख�नगनन,� हसताकर�नगनन,� �टपेो ��नोग�गनन� भवं�

अनावशनक�केरमेट�गरर�अ�वव नीन�भवं�लापरवाहर� पूणर� ढंगबाट�कानर मपादन� मू नालन� ारम�

्नन� वा� मू नालन� गनन�  मबिाधत� कमर् ारर,�  पु�रवेकक,� पनुरावलोकनकतार� वा� पनुरावलोकन�

 �म�तका�पदा�धकाररलाभ��व्ागीन�कारवाहर�ग�रनेछ। 
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(१८)�ाप-कानरकारर� �नदनशकले�कानर मपादन� मू नालन� ाराम� ्नरको� ला�ग� तो�कभको�  मन� मा्�त�

्भको��म�तले�पा्��दन�्���ा�धकरणमा��ा्�त�हनु�आभका�र��ा्�त�हनु�नआभका�कानर मपादन�

 ारामहर�भक�न�गरर�रार�ेवनवसथा��मलाान�ुपननछ। 

(१९)��ा�धकरणले�अदननन�वा�ता�लममा�पठाभको�अव�धको�वा��नलमवन�्भको�अव�धको�कानर मपादन�

मू नालन�वापत�तनसतो�अदननन�वा�ता�लममा�ोानु् ादा�वा��नलमवनमा�पनुर�्ादा�ततकाल�अिघको�

वषरमा�ो�त�अल�पाभको�छ� ोहर�अनपुातमा�नै�अल�गणना�ग�रनेछ।�अदननन�वा�ता�लममा�गभको�

वा��नलमवनमा�रहेको�अव�धको�कानर मपादन�मू नालन� ाराम�्नुरपनन�छैन। 

(२०)�अ ाधारण� �बदा�वा�गनलक��मा�ब ेको�अव�धलाभ�कटाभर�मा�ै� म्ावन�ाममेदवाररको� �ह ाब�

ग�रनेछ�र�तनसतो�अ ाधारण��बदाको�अव�धको�कानर मपादनको�मू नालन� ाराम�्�रनेछैन। 

(२१)�अ ाधारण��बदा�ब ेको�अव�ध� म्ावन�ाममेदवाररको�ला�ग�गणना�ग�रने�छैन�र�तनसतो��बदाको�

अव�धको�कानर मपादन�मू नालन�वापत�कुनै�अंक��दइने�छैन। 

(२२)�वा�षरक� ुपमा� ग�रने� कानर मपादन� मू नालन� बापत� पा्ान्बे� ��तशत्ादा� बढर� वा� प्ह�र�

��तशत्ादा�कम�अंक��दान�गरेकोमा� ोको�सप��कारण�खलुाानपुछर।�न रर�कारण�नखलुाभ�

 ो�अंक��दान�गनन�कमर् ाररको�कानर मपादन�मू नालन�वापत�पाभको�भक�अल�घटाभने�छ। 

(२३)�...�(खारेो)।�27 

(२४)�कानर मपादन� मू नालन� वापत� अल� गणना� गदार� बढुवा� हनु� ो�त� बषरको� कानर मपादन� मू नालन�

आवशनक�पननहो�प�छ लो�तन�त�बषरको�कानर मपादन�मू नालन�वापत��ा्�त�गरेको�अंकको�औषत�

अल��नकालर�गणना�ग�रनेछ। 

(२५)�...�(खारेो)।27

28 

(२६)�कानर मपादन�मू नालन� ारामको�अंक�गणना�गदार�आ�थरक�बषरको� �ह ाबले�गणना�गनुर�पननछ।�

भक�आ�थरक�बषर�नपगेुका�कानर मपादन�मू नालनको�अंक�गणना�गदार�दामा ाहरले�ग�रने�छ।�तर�

 रक�  रक� कानारलनमा� ्भ� प�न� भक� आ�थरक� बषर� परुा� कानर� गरेका� कमर् ाररहरको�

कानर मपादन�मू नालन�वापत�अंक�गणना�ग�रनेछ। 

(२७)�अदालतको� �नणरनबाट� पनुवरहालर� हनुे�कमर् ाररलाभ�अवकाश�अव�धको� र�अदननन�वा� ता�लममा�

गभका�कमर् ाररको�अदननन�वा�ता�लममा�गभको�अव�धको�कानर� मपादन�मू नालन�वापत��मशभ�

अवकाश�हनु�ुअिघ�र�अदननन�वा�ता�लममा�ोान�ु्ादा�ततकाल�अिघको�वषरमा�ो�त�अल�पाभको�

छ�तन�त�नै�अल��दइनेछ। 

(२८)�अ ाधारण��वदामा�ब ेको�कमर् ाररको�कानर� मपादन�मू नालनको�अल�गणना�गदार�भक�आ�थरक�

वषरमा�ो�त�अव�ध�अ ाधारण��वदामा�ब ेको�हो� ो�अव�धको�ला�ग��नोको�ा��आ�थरक�वषरको�

�ा्�तालबाट�दामा ाहरले�क�ा�गरर�अल�गणना�ग�रनेछ। 

                                                           
 

27 नवौ� ंशोधनयारा�खारेो�ग�रभको। 
28 नवौ� ंशोधनयारा�खारेो�ग�रभको। 
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६०.� कानर मपादन�मू नालन�गनन�आधारहुभ� 

(१)� �ा�धकरणका� कमर् ाररको� कानर मपादन� मू नालन� गनन� �ममा�  पुररवेककले� देहानको� आधारमा�

मू नालन�गनुरपननछभ- 

(क)� �वदा�सवीकृत�नगराभ�वा��वदाको�आवेदन�न�दभ�लगातार�ती ��दन�्ादा�बढर�अनपुिसथत�

्भको�कमर् ाररलाभ�अ�त�ा�म�सतरको�अल�न�दभ�बढरमा�ा�म�सतरको�अल��दन,े 

(ख)� न� हत�पाभको�वा��डे� रो�ा� वा� बढुवा� रो�ाको� ोान� पाभको�कमर् ाररलाभ� ो� ोान�

पाभको�वषरमा�कामको� म��गणुसतर� मबाधी�आधारमा�अ�त�ा�म�सतरको�अल�न�दभ�

बढरमा�ा�म�सतरको�अल��दन,े 

(ग)� कुनै� कमर् ाररले� आ ुले� �लभको� पेशक�� रकम� काब�ु वा�हरको� प�रिसथ�त� परेको� ्नी�

�ा�धकरणबाट� �मािणत� गराभको� अवसथामा� बाहेक� अर� अवसथामा� मनाद� �्��  ��ट�

नगराभको�्भमा�कामको� म��गणुसतर� मबाधी�आधारमा�अ�त�ा�म�सतरको�अल�न�दभ�

बढरमा�ा�म�सतरको�अल��दन,े 

(घ)� मखुन��शा क�न�अ�धकृत�बाहेकका�पदमा�कानररत�कमर् ाररले�गनुर�पनन�कामको�लकनको�

प्ा � ��तशत� परुा� गनर� न ोने� तनसतो�कमर् ाररको� मू नालनमा�कामको�  म��गणुसतर�

 मबाधी�आधारमा�अ�त�ा�म�सतरको�अल�न�दभ�बढरमा�ा�म�सतरको�अल��दन,े 

 तर� तन रर�तोकेको�लकन� मबिाधत�कमर् ाररको�कारणले�न्भ�अान�कारणले�परुा�हनु�

न केमा�अल�घटाभने�छैन। 

(ङ)� कुनै�कमर् ाररले�अनशुा नहरन�काम�गरेको��मािणत�्भमा�कामको� म��गणुसतर� मबाधी�

आधारमा�अ�त�ा�म�सतरका�अल�न�दभ�बढरमा�ा�म�सतरको�अल��दन,े 

(्)� मनाद��्��कानर मपादन�मू नालन� ाराम�न्नन�र�मनाद��्��कानर मपादन�मू नालन�नगनन�

कमर् ाररलाभ�कामको� म��गणुसतर� मबाधी�आधारमा�अ�त�ा�म� सतरको�अल� न�दभ�

बढरमा�ा�म�सतरको�अल��दन।े 

(२)� ाप�व�ननम� (१)� बमोिोमका�कारण� �व�मान� हुँदाहुँदै�  ो� बमोिोमको� अल�नघटाभको� देिखभमा�

तनसता�मू नालनकतारको�कानर� मपादन�मू नालनमा�पाभको�कूल�अंकमा�भक�अल�घटाभनेछ। 

(३)� ाप�व�ननम�(१)�बमोिोम�अल�घटाान�ुपनन�्भमा� ोको�सप��कारण�ा लेख�गनुर�पननछ। 

६१.� ोेेताको�मू नालनभ 

(१)� कमर् ाररलाभ� हाल� बहाल� रहेको� तहमा� काम� गरेको� �तनेक� वषरको� �न�म�� तीन� अलका� दरले�

बढरमा�ती �अल��दइनछे। 

(२)� ोेेता�बापत�अल�गणना�गदार�भकवषर�्ादा�बढर�्ान्नु�म�हना�वा� �दनको�ला�ग�दामा ाहरको�

�ह ाबले�अल��दइनछे।�गनल�्भको�वा�अ ाधारण��वदामा�ब ेको�अव�धको�अल��दइने�छैन। 

६२.� शैिकक�नोयनता�र�ता�लमको�मू नालनभ 

(१)� कानर�कमता�मू नालन�बढुवाको�ला�ग�शैिकक�नोयनता�वापत��दभने�अल�देहान�बमोिोम�हनुेछभ- 
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शैिकक�नोयनता�(ापा�ध) पाान�ेअल 

(क)� अन ूु्ी-७�बमोिोम�बढुवाको�ला�ग�तो�कभको�ानूनतम�
शैिकक�नोयनता�वापत 

नौ 

(ख)� ानूनतम�शैिकक�नोयनता�्ादा�मा�थको� मबिाधत�
�वषनको�कुनै�भक�अ�त�र��शैिकक�नोयनता�वापत 

तीन 

तर,  

(क)� �ब�्�� िशकण�  ंसथामा� �माणप��तह�वा� ो� रहबाट� � धै� सनातको�र�तह� (पाँ्�वषन�
भम.भस ी.� इिाो�नन�र�� �ड्लोमा,� थे�  �  �हत)� को� ापा�ध� हा� ल� गरेको� शैिकक�
नोयनतालाभ�कानरकमता� मू नालन� बढुवामा� शैिकक�नोयनताको�अल� �दंदा� सनातक�तहको�
ानूनतम�शैिकक�नोयनता�वापत�पाान�ेअल�र�ानूनतम�नोयनता�्ादा�मा�थको� मबिाधत�
�वषनको�कुनै�भक�शैिकक�ापा�ध�वापतको�अल�(दवैु�तहको�ला�ग)��दइनछे। 

(ख)� �वेिशका� पररका� वा�  ो�  रह� ा�ीणर� ्ादा� म�ुनको� शैिकक� नोयनताको� हकमा� शैिकक�
नोयनता�बापतको�अल��दान�ग�रने�छैन। 

(ग)� शैिकक�नोयनताको���त�लपी�पेश�नगनन�कमर् ाररलाभ�शैिकक�नोयनता�वापत�कुनै�अल��दान�
ग�रने�छैन। 

(घ)�  मबिाधत� �वषनमा� ानूनतम� नोयनता� न्भ� मा�थ लो� नोयनता�  मबिाधत� �वषनमा� ्भमा�
तन लाभ�ानूनतम�नोयनता�पगेुको�मा�ननछे।�तनसतो�नोयनता�वापत�ानूनतम�र�मा�थ लो�
शैिकक�नोयनता�वापत�दवैु�अल��दान�ग�रनेछ। 

(ङ)� अ�धकृतसतर� तह� ातको� पदमा�कानरकमता� मू नालनयारा� बढुवा� हनुका�ला�ग� मबिाधत�
�वषनमा�सनातक�न्भ�ानूनतम�शैिकक�नोयनता�वापत�कुनै�अल��दइने�छैन। 

(२)� ता�लम�वापत�अल��दान�गदार� ेवा ँग� मबिाधत��वषनको�कमतीमा�ती �कानर��दन�वा� ो�्ादा�

ब�ढ� अव�धको� �ा�धकरणबाट� मनोननन� ्भ� �लभको�  ेवाकालरन� ता�लम� वापत� �थम� �ेणीका�

�न�म��तीन�अंक,��यतीन��ेणीका��न�म��दभु�अल�र�ततृीन��ेणीका��न�म��भक�अल��दान�ग�रन�े

छ। 

(३)� ता�लमको�अल�गणना�गदार�ोनु�तहमा�छँदा�ता�लम��लभको�हो� ो�अल� ोहर�तहका�ला�ग�मा��

माान�हनुछे। 

६३.� ्ौगो�लक�आधारमा�वग�कृत�क�ेमा�काम�गरेको�मू नालनभ 
�  

(१)� ्ौगो�लक�आधारमा� वग�कृत� के�मा�काम� गरे� वापत� अल� �दँदा� अन ूु्ी-१४�मा� ा लेख� ्भ�

बमोिोम�"क",�"ख",�"ग",�"घ"�र�"ङ"�बगरमा�व�गरकरण�गरर�देहान�बमोिोम�अल��दभनेछभ-� 

"क"�वगरमा�काम�गरेको��तनेक�वषरको�ला�गभ�� ३�अल 

"ख"�वगरमा�काम�गरेको��तनेक�वषरको�ला�गभ�� २.७५�अल 

"ग"�वगरमा�काम�गरेको��तनेक�वषरको�ला�गभ�� २.५०�अल 

"घ"�वगरमा�काम�गरेको��तनेक�वषरको�ला�गभ�� २.२५�अल 

"ङ"�वगरमा�काम�गरेको��तनेक�वषरको�ला�गभ�� २�अल 

(२)� हाल�वहाल�रहेको�तहमा�वग�कृत�के�मा�दभु न�तेि� ��दन�रो�ुहािोर�रहर�काम�गरेमा�मा��

 ो�्ौगो�लक� के�मा�काम�गरे� वापतको�अल�गणना�ग�रनेछ।� ो�्ादा�कम�अव�धका�ला�ग�
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"ङ"�वगरमा�काम�गरेको� अंक��दान�ग�रनेछ।� ो�अब�ध्ादा�बढर�अब�धको�दामा ाहरले� अंक�

�दभनेछ। 

� सपप�टरकरणभ� न � �व�ननमको� �नोोनको�ला�ग� "रो�ु हािोर"� ्ा�नाले� हािोर� ्भको,  ावरो�नक�

�बदा,� �क�रना� �बदा, � ू�त� �बदा,� ्ैपरर�आाने�तथा�पवर� �बदा� र�कानरके�� �्�को�काो�अव�ध�

 ंझन�ुपछर�र� ो�बाहेकका��बदा,�काो�तथा�ता�लम�अव�धलाभ�रो�ूहािोर�मा�नने�छैन। 

(३)� वग�कृत�के�मा�काम�गरेको�अव�धको�गणना�गदार�भक�्ौगो�लक�के�वाट�अक��्ौगो�लक�के�मा�

िोममेवारर�तोक��वा� रवा�्भप�छ��दइन�ेरमाना�प�को�आधारमा�ग�रनछे।�रमानाप��पेश�नगनन�

कमर् ाररलाभ�तन �अव�धको�ानूनतम�अल�पााने�वग�कृत�के�को�अल��दइनेछ।ननाँ��ननिु��हनु�े

कमर् ाररलाभ��ननिु��प�को�आधारमा�हािोर�्भको��म�त�देिख�वग�कृत�के�को�अल��दभनछे। 

(४)� अदालतको� ै लाबाट�पनुवरहालर�हनुे�कमर् ाररलाभ�अवकाश�अव�धको�र�तलवी�अदननन��वदामा�

व ेको�कमर् ाररलाभ�अदननन�अव�धको�्ौगो�लक�क�े�वापत�अल� �दनपुदार� ानूनतम�अल�पाान�े

्ौगो�लक�के�को�अल��दइनछे। 

(५)� �व�ननम� ७५� को� ाप�व�ननम� (७)� को� अवसथा� वाहेक� अ ाधारण� �वदामा� ब ेको� अव�धको�

वग�कृत�के��वापतको�अल��दइने�छैन।� 

६३ क.�बढुवाको�शतरमा�प�रवतरन:28

29 

�व�ननम�१५�को�ाप-�व�ननम�(१)�र��व�ननम�५३,�५४,�५७,�५८,�५९,�६१,�६२�र�६३�को�वनवसथा�

्ौथो� ंशोधन�सवीकृत�्भको��म�तले�भक�वषर�प�छ�मा��लागू�हनुछे।�ा लेिखत��व�ननमको�वनवसथा�लागू�

नहुदँा मम� ो गँ� मबिाधत��ावधानहर� ा�वकको��व�ननमावलर�अन ुार�हनुछे।29

30 

६४.� बढुवाको�नोयनता�म� ू्ी��काशनभ� 

(१)� बढुवाको�ला�ग� म्ावन�ाममेदवारको�कानरकमताका� वै�आधारको�मू नालन�्भप�छ�बढुवा�हनु�े

ाममेदवारको�नोयनता�म� ू्ी� मबिाधत� बैको�ोानकाररको��ा्�ताल� �हतको�नामावलर��काशन�

ग�रनेछ। 

(२)� ाप�व�ननम� (१)� बमोिोम�बढुवा� नामावलर� �कािशत�्भप�छ� कुनै� ाममेदवारले�आ ूले� पाभको�

अल� हेनर�्ाहेमा� �नोको�कानर मपादन� मू नालन�बापतको�अल�बाहेक�अान�आधारहर�वापतको�

अल�हेनर��दनपुननछ। 

६५.� बढुवा��  ा�र �ापरको�ाोूररभ 

(१)� �व�ननम�५७� र�६४�बमोिोम�पदपू�तर�  �म�तले� �काशन�गरेको�नामावलरमा� सथान�नपाभ� ि्��

नबझुने� ाममेदवारले� तनसतो�  ू्ी� �कािशत� ्भको� �म�तले� पा्� �दन�्��आफनो�आधार� �माण�

खलुाभ��व�ननम�१५५�बमोिोमको�पनुरावलोकन� �म�तमा��नवेदन��दन� ोनेछ। 

                                                           
 
29 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको।�
30 ्ौथो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
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(२)� ाप�व�ननम�(१)�बमोिोम�कुनै��नवेदन�परेमा�पनुरावलोकन� �म�तले� ो� मवाधमा�ोाँ्बझु�गरर�

�नवेदन� �दने� मनाद� �कभको� �म�तले� ामाानतभ�ती � �दन�्��प�हले��कािशत�नामावलर�कानम�

रार�े वा� तनसतो� नामावलरमा�  ंशोधन� गनुरपनन� ्भ�आधार� र� कारण� खोलर�  ंशो�धत� नामावलर�

�काशन�गनन��नणरन�गनुरपननछ। 

(३)� ाप�व�ननम� (२)� बमोिोम� ोाँ्बझु� गदार� ोानी-ोानी� �टुरपूणर� कानर� गनन/गरााने� कमर् ाररलाभ�

पनुरावलोकन� �म�तले�्ेतावनी��दन� ोनेछ। 

६६.� बढुवा��म�त�र�बढुवा��ननिु�भ 

(१)� �व�ननम�५७�र�६४�बमोिोम�बढुवा�नामावलर��काशन�्भप�छ� ो�नामावलर�ापर�तो�कभको�

मनाद�्��ाोरुर�नपरेमा�ाोरूर��दन�ेमनाद�नाघेको�्ोलरप टको��म�तबाट�बढुवा�हनु�ेतहको�ोेेता�

कानम�हनुे�गरर��ननिु���दनपुननछ। 

(२)� �व�ननम�६५�बमोिोम�बढुवा��  ा�र �ापर�ाोरुर�परेमा�देहान�अन ुार�ोेेता��म�त�कानम�गरर�

�ननिु���दनपुननछभ- 

(क)� �कािशत�बढुवा�नामावलरमा� ंशोधन�्भमा� ंशो�धत�नामावलर��कािशत�गनन��नणरन�्भको�

�म�त�देिख�वा 

(ख)� ाोरुर�खारेो�्भमा�वा�प�हलेकै�बढुवा��  ा�र �कानम�्भमा�ाोूरर��दन�ेमनाद�नाघेको�

्ोलरप टको��म�तबाट। 

६७.� वढुवा� मबाधी��बशषे�वनवसथाभ 

(१)� न � �व�ननमावलरमा� अान�� ोनु कैु� कुरा� लेिखभको� ्भताप�न� तह� �व�हन,� तह� तीन� देिख� तह�

भघार� मम�भाटै�तहमा�कमतीमा�बाा�वषर मम�बहाल�रहेका�कमर् ाररलाभ��व�ननम�९८�बमोिोम�

अ�नवानर�अवकाश�हनु�ु्ादा�भक�म�हना�अगा�डबाट�लागू�हनुे�गरर�भक�तह�मा�थको�पदमा�बढुवा�

ग�रनेछ। 

(२)� न � �व�ननमावलरमा� अान��ोनु कैु� कुरा� लेिखभको� ्भताप�न� तह� �व�हन,� तह� तीनदेिख� भघार�

 मम�भाटै�तहमा�कमतीमा�बाा�वषर मम�बहाल�कमर् ाररले� �व�ननम�१००�बमोिोम�सवेिचछक�

अवकाश��लन��नवेदन��दभमा��नोलाभ�भक�तह�मा�थको�पदमा�बढुवा�गरर�अवकाश��दइनेछ। 

(३)� ाप�व�ननम�(१)�र�(२)�बमोिोम�बढुवा�गनरको�ला�ग�सवतभ�पद�� ोरना�हनुेछ�र�तनसतो�कमर् ारर�

 ेवावाट�अवकाश�्भप�छ� ो�पद�सवतभ�खारेो�हनुेछ। 

(४)� न � �व�ननमावलरमा�अान��ोनु कैु�कुरा� लेिखभको�्भ�ताप�न�भाटै�तहमा�कमतीमा�बाा�वषर�

 ेवा�अव�ध�परुा�्भको� कुनै�कमर् ाररको�मतृन�ु ्भमा� तनसतो�कमर् ाररको�प�रवारलाभ�भक�तह�

मा�थको�पदको�ापदान�र��नवृि�्रण�लगानतका�अान� �ुवधा��दान�ग�रनेछ। 

(५)� न ��व�ननमावलरमा�अान��ोनु कैु�कुरा�ा लेख�्भताप�न��व�ननम�५७�र�६४�बमोिोम�बढुवा�

�  ा�र �्भ��व�ननम�६५�को�ाप�व�ननम�(२)�बमोिोम�बढुवा�नथावत�कानम�्भको�कमर् ारर�

हािोर�नहुँदै�अ�नवानर�अवकाश�वा�मतृन�ु्भमा�बढुवा��  ा�र �ापर�ाोूरर�गनन�मनाद� �कभको�

्ो�लप टको��म�तबाटै�बढुवा�्भको�मानी�न ��व�ननमावलर�अन ुारको�रकम�लगानतका� �ुवधा�

्�ुानी��दइनेछ।��



 

 

~ 43 ~  

प�रचछेद�८�

कानारलन� मन, हािोरर�र��नन�मतता 

६८.� कमर् ाररको� बै� मन��ा�धकरणको�अ�धनमा�हनुभे� 

न ��व�ननमावलरमा�अानथा�लेिखभकोमा�बाहेक�कमर् ाररको�ोनु कैु� मन��ा�धकरणको�अ�धनमा�हनुेछ�

र��ा�धकरणले�कमर् ाररलाभ�ोनु कैु� मनमा�प�न��ा�धकरणको�काममा�लगाान� ोनेछ। 

६९.� कानारलन� मनभ 

(१)� �ा�धकरणमा�काम�गनन� मन�माघ� ोा�गतेदेिख�का�तरक�पा्�गते मम���त�ह्�ता�्ा�ल �घिटा�

र�का�तरक� ोा�गतेदेिख�माघ�पा्�गते मम���त�ह्�ता�पकती �घिटा�हनुेछ।� 

(२)� ्ौगो�लक� अवसथा,� सथानीन� आवशनकता� भवं� कामको� �कृ�त� हेरर� कुनै� कानारलनको� कानारलन�

 मनलाभ�मखुन��शा क�न�अ�धकृतले�कामको�आवशनकता�अन ुार� मन�प�रवतरन�गनर� ोनेछ। 

७०.� हािोररभ� 

(१)� �ा�धकरणले� वनवसथा� गरे� बमोिोम� कमर् ाररले� �नन�मत� रपले� आफनो� कानारलनमा� आभको� र�

गभको� मन�ो�नने�गरर�हािोर�गनुरपननछ। 

(२)� �ा�धकरणले��व�तुीन�हािोरर�(भ-भटेाडेा )�लागू�गनर� ोनेछ�र� ो� मबाधी�अान�वनवसथा�मखुन�

�शा क�न�अ�धकृतले�सवीकृत�गरे�बमोिोम�हनुछे। 

(३)� कानारलनमा�हािोर�्भको�कमर् ाररले�मखुन��शा क�न�अ�धकृत�वा� �नोले�अ�धकार��तनानोोन�

गरेको�अ�धकृतको�सवीकृ�त�न�लभ�कानारलन� मन�्��कानारलन�छोडी�ोान�ुहुँदैन।�

७१.� �नन�मतताभ 

(१)� कमर् ारर�कानारलन� मनमा�हािोर�्भ/न्भको�वा�कानारलन� मन�्��कमर् ारर�काममा�ापिसथत�

रहे/नरहेको� �बषनमा� मखुन� �शा क�न� अ�धकृत,� ाप-कानरकारर� �नदनशक,� �व्ागीन� �मखु,�

 मबिाधत�कानारलन��मखु�वा��नोले�तोकेको�अ�धकृतले�आकिसमक�ोाँ्गनर� ोनछे। 

(२)� ाप�व�ननम� (१)� अन ुार� आकिसमक� ोाँ्� गदार� तो�कभको� अ�धकाररको� पूवर� सवीकृ�त� न�लभ�

अनपुिसथत�रहेको�कमर् ारर गँ� सपप�टरकरण� �लइनेछ� र�सपप�टरकरण� ातोषोनक�न्भमा� तनसतो�

कमर् ाररलाभ�गनल�गनुरको� ाथै��व्ागीन�कारवाहर� मेत�ग�रनेछ। 
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प�रचछेद�९�

�बदा 

७२.� कमर् ाररले�पाान�े�वदाको��क� मभ 

कमर् ाररले�देहानका��वदा�पााने�छनभ्- 

(क)�  ावरो�नक��वदा�� (ख)� ्ैपरर�आाने�र�पवर��वदा 

(ग)� �वरामी��वदा�� (घ)� घर��वदा 

(ङ)� अ ाधारण��वदा�� (्)� अदननन��वदा 

(छ)� � ूती��वदा�� (ो)� � ू�त�सनाहार��वदा 

(झ)� �क�रना��वदा�� (ञ)�� वैवा�हक��वदा30

31 

७३.�  ावरो�नक��वदाभ 

�ा�धकरणका�कमर् ाररले�नेपाल� रकारले��नधाररण�गरे�बमोिोमको� ावरो�नक��वदा�पाानेछन।् 

७४.� ्ैपरर�आान�ेर�पवर��वदाभ 

(१)� कमर् ाररले��तनेक�वषर�६��दन�्ैपरर�आाने�र�६��दन�पवर��वदा�पाानेछ। 

(२)� ्ैपरर�आाने�र�पवर��वदा�आधा��दन�प�न��लन�पाइनेछ। 

(३)� ्ैपरर�आाने�र�पवर��वदा�ोनु कैु��वदा ँग��मलाभ��लन�पाइनेछ। 

(४)� ्ैपरर�आाने�र�पवर��वदा�ब ेको�कमर् ाररले�परुा�तलव�्�ा�पाानेछ। 

(५)� ्ैपरर�आाने�र�पवर��वदा� िञ�् त�गरर�अक��वषरमा��लन�पाइनेछैन। 

(६)� ्ैपरर�आाने� र� पवर� �वदा�ब ेको�अव�ध�्��पनन�  ावरो�नक� �वदा� ्ैपरर�आान�े र� पवर� �वदामा�

गणना�ग�रने�छैन। 

(७)� अ ाधारण��वदा�र�अदननन��वदामा�ब ेको�कमर् ाररले�्ैपरर�आाने�र�पवर��वदा�पााने�छैन। 

७५.� �बरामी��वदाभ� 

(१)� कमर् ाररले�भक�म�हनाको�भक��दनका�दरले�भक�वषरमा�बाा��दन��वरामी��वदा�पाानछे। 

(२)� �वरामी��वदामा�ब ेको�कमर् ाररले�परुा�तलव�्�ा�पाानछे। 

(३)� कमर् ाररले�आ ूले�पकाभको��वरामी��वदा� िञ�् त�गरर�राख�न�पाानेछ।� 

(४)� कुनै�कारणबाट�कमर् ारर� ेवाबाट�अलग�्भमा� िञ�् त�रहेको��वरामी��वदा�वापत��नोले�खाभपाभ�

आभको�तलवका�दरले�हनु�आाने�ो�त�रकम�भकम�ु�पाानेछ।� 

(५)� भकैपटक� ात� �दन्ादा� बढर�अव�धको� �वरामी� �वदा�माग� गदार� ि्�कत कको� �माणप�� �हत�

�नवेदन��दनपुननछ।�वदा�सवीकृ�त��दने�अ�धकाररलाभ��ववा �लागेमा�ि्�कत कको��माणप��न्भ�

प�न��वदा�सवीकृत�गनर� ोनछे। 

                                                           
 

31 दो�ो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
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(६)� कुनै� ठूलो� वा� कडा� रोग� लागी� ाप्ार� गनर� �वरामी� �वदा� र� घर� �वदावाट� नपगु� हनुे� ्भमा�

�ा�धकरणले��नन�ु�गरेको�ि्�कत कको��माणप��पेश�गरेमा�कमर् ाररले�प�छ�पाान�े�वरामी��वदा�

र�घर��वदावाट�क�ा�हनुेगरर�नोकरर�अव�ध�्रमा�प�तालर ��दन मम�थप��वरामी��वदा�पेशक�को�

रपमा��लन� ोनछे।�न रर�पेशक���वरामी��वदा��लभ�व ेको�कमर् ाररले�परुा�तलव�पाानेछ। 

(७)� ाप�व�ननम� (६)� बमोिोम� �लभको� �वदाले� नपगु� ्भ� थप� �वदा�लन�ु परेमा� �व�ननम� १११�को�

ाप�व�ननम�(२)�बमोिोम�ग�ठत�मे�डकल�वोडरको��  ा�र मा�अ ाधारण��वदाबाट�क�ा�हनुे�गरर�

 ेवा�अव�ध्रमा�बढरमा�भक�वषर�अ ाधारण��वदा��दन� �कनेछ। 

(८)� ाप�व�ननम� (६)� बमोिोम� �लभको� पेशक�� �वरामी� �वदा� �लने� कमर् ाररको� मतृन�ु ्भमा� तन रर�

�लभको��वदा��मनाहा�हनुछे।� 

(९)� कमर् ाररले�अ ाधारण��वदा��लभ�ब ेको�अव�ध्र��वरामी��वदा�पाानछैेन। 

७६.� घर��वदाभ 

(१)� कमर् ाररले�काम�गरेको�अव�धको�बाा��दनको�भक��दनका�दरले�वषरमा�बढरमा�ती ��दन�घर��वदा�

पाानेछ। 

� सपप�टरकरणभ� न � �नोोनको� ला�ग� "काम� गरेको� अव�ध"� ्ा�नाले�  ो� अव�ध�्�� परेको� ्ैपरर�

आाने�र�पवर� �वदा,� ावरो�नक��वदा,��वरामी� �वदा,�� ू�त� �वदा,�� ू�त�सनाहार� �वदा�र� �क�रना�

�वदालाभ� मेत�ोनााँछ। 

(२)� घर��वदामा�ब ेको�कमर् ाररले�परुा�तलव�्�ा�पाानेछ। 

(३)� घर� �वदा� बढरमा� भक�  न� अ ी� �दन मम�  िञ�् त� गनर�  �कनछे।कमर् ाररको� घर� �वदा�  ाठ��

�दन्ादा�बढर� िञ�् त�रहेमा�बढर� िञ�् त�रहेको�घर� �वदाको� �ा�भक�आ�थरक�वषरमा�बढरमा�

ती ��दन ममको�खाभपाभ�आभको�तलव�वरावरको�रकम��दइनछे। 

(४)� कुनै� कारणबाट� कुनै� कमर् ारर�  ेवाबाट� अलग� ्भमा� �नोको�  िञ�् त� रहेको� घर� �वदा� बापत�

�नोले�खाभपाभ�आभको�मा� क�तलबको�दरले�हनु�आाने�ो�त�रकम�भकमुे �पाानेछ। 

(५)� कमर् ाररले�अ ाधारण��वदा, अदननन��वदा, घर��वदा�र�बेतलवी�� ू�त��वदा�ब ेको�अव�धको�घर�

�वदा�पााने�छैन। 

७७.� अ ाधारण��वदाभ 

(१)� पाँ्�वषर� सथानी�  ेवा�अव�ध�परुा�गरेका�कमर् ाररले�  ेवाको�तमाम�अव�ध्रमा�बढरमा�दभु�वषर�

अ ाधारण��वदा�पाान� ोनेछ। 

� तर��व�ननम�७५�को�ाप�व�ननम�(७)�बमोिोमको�अ ाधारण��वदाको�हकमा�्ने�पाँ्�वषर�सथानी�

 ेवा�अव�ध�परुा�गनर�आवशनक�पनन�छैन। 

(२)� अ ाधारण��वदामा�बसन�ेकमर् ाररले�तलव�्�ा�तथा�अान� �ुवधा�पाानेछैन। 

(३)� घर��वदा�र��वरामी��वदा� िञ�् त�न्भको�कमर् ाररले�मा��अ ाधारण��वदा�पाानेछ। 

(४)� अ ाधारण��वदामा�ब ेको�अब�धमा�कुनै�प�न��वदा�पाान�ेछैन। 
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(५)� �व�ननम�७५�को�ाप�व�ननम� (७)� बमोिोमको�अ ाधारण� �वदामा� बसने�कमर् ारर� बाहेक�अान�

कमर् ाररको�अ ाधारण��वदा��नोको� ेवा�अव�धमा�गणना�ग�रनेछैन। 

७८.� अदननन��वदाभ 

(१)� तीन�वषर� सथानी�  ेवा�अब�ध� परुा� गरेका� र�४५�वषर� ामेर� ननाघेका�कमर् ाररलाभ� तमाम�  ेवा�

अब�ध्रमा�कोषरको�अव�ध�बमोिोम�बढरमा�्ार�बषर मम�अदननन��वदा��दन� �कनछे।� 

(२)� �ा�धकरणलाभ�ापन�ु�र�आवशनक�पनन��वषनमा�शैिकक�नोयनता��ा्�त�गनरका�ला�ग��तनेक�वषर�

�ा�धकरणले� �शा न� र� �ा�व�धक�  ेवाका� बढरमा�१०�ोना�कमर् ाररलाभ�छा�वृि�को� वनवसथा�

गरर�सवदेशमा�अदननन�गनर�पठाान� ोनेछ।�तनसता�कमर् ाररलाभ�परुा�तलब� �हतको�अदननन�

�वदा��दइनेछ।�अदनननमा�पठाइन�ेकमर् ाररको�्नन��ा�धकरणबाट�सवीकृत�मापदिडको�आधारमा�

ग�रनेछ। 

(३)� तो�कभको�िशकण�अव�ध�वा�सवीकृत��वदा�्��अदननन� मा्�त�नगनन�कमर् ाररलाभ� ो�अब�ध�प�छ�

ाप�व�ननम�(२)�बमोिोम�पााने� �ुवधा� ह�ुलनत��दइन�ेछैन। 

(४)� कमर् ाररले��नोी��ना मा�शैिकक�नोयनता�हा� ल�गनर�्ाहेमा� मबिाधत�िशकण� ंसथामा�दरखासत�

पेश� गनुरपूवर� अदननन� गनर� ्ाहेको� �बषन�  मेत� खोलर� पूवर� सवीकृ�तको� ला�ग� मखुन� �शा क�न�

अ�धकृत� मक�आवेदन�गनुर� पननछ।� पूवर� सवीकृ�त� �ा्�त�कमर् ाररले�अदननन� �बदा�माग�गरेमा�

ाप�व�ननम�(१)�को�अ�धनमा�रहर�अदननन��बदा��दन� �कनछे। 

(५)� ाप�व�ननम� (२)� र� ाप�व�ननम� (४)� बमोिोम� अदनननमा� ोान�ु अगा�ड� कमर् ाररले� देहान�

बमोिोमको�अव�ध मम�अ�नवानर� रपले� �ा�धकरणमा�  ेवा� गनुरपनन� गरर�अन ूु्ी-१५�बमोिोमको�

कब�ुलनत�गनुरपननछ। 

अदननन�र�

ता�लमको�अव�ध 

 ेवा�गनुरपनन�ानूनतम�अव�ध 

�ा�धकरणबाट�मनोननन�्भकोमा �नोी��ना बाट�गभकोमा 

छ�म�हना मम�  भक�वषर छ�म�हना 

भक�वषर मम दभु�वषर भक�वषर 

दभु�वषर मम ्ार�वषर दभु�वषर 

तीन�वषर मम पाँ्�वषर तीन�वषर 

्ार�वषर मम  ात�वषर ्ार�वषर 
 

(६)� ाप�व�ननम� (५)� बमोिोम� कव�ुलनत� गनन� कमर् ाररले�  ो� बमोिोम�  ेवा� अव�ध� परुा� नगरेमा�

ाप�व�ननम� (२)� बमोिोम� अदननन� गदार� लागेको� ख्र, �नोले� �ा्�त� गरेको�  �ुवधा� रकम� र�

अदननन� अव�धको� तलब� ्�ा� �नोबाट� दामा ाहरले� अ ूल� ापर� ग�रनेछ।� न�द� ा�� रकम�

तो�कभको�अव�ध�्��अ ूल�ापर�हनु�न केमा� ो�कमर् ाररबाट� रकारर�बाँक�� रह�अ ूल�ापर�

ग�रनेछ। 
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(७)� ाप�व�ननम�(५)�बमोिोम�कब�ुलनत�गनन�कमर् ाररले�कब�ुलनत�अन ुार� ेवा�गरेमा�अदननन��बदा�

अब�ध�नोकररमा�गणना�ग�रनेछ।�कब�ुलनत�अन ुार� ेवा�नगनन�कमर् ाररको�हकमा�अदननन��बदा�

र� ो�प�छको�अब�ध�नोकररमा�गणना�ग�रने�छैन।� 

(८)� अदननन��वदा�अव�ध्र�कुनै��वदा�पाान�ेछैन। 

७९.� � ू�त��वदाभ 

(१)� कुनै�म�हला�कमर् ारर�ग्रवती�्भमा� तुकेरर�हनु�ुअगा�ड�र�पछा�ड�गरर�अाठान्बे��दन मम�� ू�त�

�वदा�पाानछे। 

(२)� ाप�व�ननम�(१)�बमोिोम�� ू�त��वदा��लभका�म�हला�कमर् ाररले�्ाहेमा�कुनैप�न��वदावाट�क�ा�

नहनुे�गरर�थप�छ�म�हना मम�वेतलवी�� ू�त��वदा��लन� ोनछेन।्�तर�नसतो�वेतलवी��वदा�� ू�त�

�वदा ँग�लगातार�रपमा��लनपुननछ। 

(३)� ाप�व�ननम�(२)�बमोिोम�बेतलवी�� ू�त��वदामा�व ेको�अव�धमा�घर��बदा,��बरामी��बदा,�तलव,�

्�ा�र�अान� �ुवधा��दइनेछैन।�तर� ो�अब�ध�नोकररमा�गणना�ग�रनेछ।� 

(४)� ाप�व�ननम�(१)�बमोिोमको��वदा�बसने�कमर् ाररले�परुा�तलव�्�ा�पाानेछ। 

(५)� � ू�त��वदा�तथा�� ू�त�सनाहार��वदा�पाभका�कमर् ाररलाभ�बच्ाको�सनाहारको��न�म��बढरमा�दभु�

वटा�वच्ाको�ला�ग�ोनहर�भकम�ु� ात�होार�पाँ् � न31

32�रपैनाँ�िशश�ुसनाहार�्�ा��दइनेछ।�तर�

प�त�र�पत�नी�दवैु��ा�धकरणमा�कानररत�रहेको�्भ�भक�ोना�कमर् ाररले�मा��िशश�ुसनाहार�्�ा�

पाानेछ। 

(६)� � ू�त� �वदा�तथा�� ू�त�सनाहार� �वदा� �लभको�अ�्लेख� मबिाधत�कानारलनले�अ�ाब�धक�बनाभ�

�तनेक�पटक� रवा�्भ�रमाना� �लभ�ोाँदा�रमाना�प�मा�र�कमर् ारर�अ�्लेख� ाइलमा� मेत�

रार�ुपननछ। 

(७)� � �ुत� �वदा�माग�गनन�कमर् ाररले�� ू�त� मवाधमा�ोाँ्�गराभको�असपतालको�र� तुकेरर�्भको�

 मबिाधत�असपताल�वा�न� र��होमको��डस्ाोर� मरर�वा�बथर� �टर� केट�वा�ोाम�दतार��माणप��

पेश�गनुरपननछ।ोाम�दतार�पेश�नगरेमा�अान��वदाबाट�क�ा�गनर� �कनेछ। 

८०.� � ू�त�सनाहार��वदाभ 

(१)� कुनै�परुष�कमर् ाररको�पत�नी� तुकेरर�हनुे�्भमा�तनसतो�कमर् ाररले� तुकेररको�अिघ�वा�प�छ�गरर�

१५��दन�� ू�त�सनाहार��वदा��लन�पाानेछ। 

(२)� � ू�त�सनाहार��वदा�वसने�कमर् ाररले�परुा�तलव�्�ा�पाानेछ। 

(३)� � ू�त�सनाहार��वदा� ेवा�अव�ध्र�दभु�पटक�मा���दइनेछ। 

(४)� � ू�त�सनाहार��वदा��लभको�कमर् ाररले��वदा��लभको��म�तले�३�म�हना��्�मा�बच्ाको�ोामदतार�

�माणप��कानररत�कानारलनमा�पेश�गनुरपननछ। 

                                                           
 

32 ते�ो� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको। 
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(५)� ाप�व�ननम�(४)�बमोिोमको�अव�ध�्��तनसतो��माणप��पेश�नगनन�कमर् ाररको�तनसतो� �वदाको�

अव�ध� �नोले� पााने� अान� �वदाबाट� क�ा� ग�रनेछ।� अान� �वदा�  िञ�् त� न्भमा� गनल� क�ी�

ग�रनेछ। 

(६)� � ू�त�सनाहार��वदा��लभको�अ�्लेख� मबिाधत�कानारलनले�अ�ाव�धक�बनाभ��तनेक�पटक� रवा�

्भ�रमाना��लभ�ोाँदा�रमाना�प�मा�र�कमर् ारर�अ�्लेख� ाइलमा� मेत�रारपुननछ। 

८१.� �क�रना��वदाभ 

(१)� कुनै�कमर् ाररले�कुल�धमर�अन ुार�आ ै��क�रना�बसन�ुपरेमा�वा�तनसतो�कमर् ाररको�बाब/ुआमा,�

बाोे/बजनै,� छोरा/छोरर� वा�  ा /ु  रुाको� मतृन�ु ्भमा� वा� परुष� कमर् ाररको� हकमा� �नोको�

पत�नीको�मतृन�ु्भमा�पा्��दन��क�रना��वदा�पाानेछ।�म�हला�कमर् ाररको�प�तले��क�रना�बसन�ु

परेमा��नोलाभ�प�न�पा्��दन��क�रना��वदा��दइनेछ। 

(२)� �क�रना��वदा�बसदा�कमर् ाररले�परुा�तलव�्�ा�पाानेछ। 

(३)� ाप�व�ननम� (१)� बमोिोम� �वदा� �लने� कमर् ाररले� �वदा� प�छ� कानारलनमा� हािोर� ्भको� १५�

�दन�्��मतृ�वनि�को�मतृन�ुदतार��माणप��र�मतृ�वनि� ँगको�नाता��माणप��पे �गनुरपननछ। 

(४)� ाप�व�ननम�(३)�बमोिोमको�अव�ध�्��तनसतो��माणप��पेश�नगनन�कमर् ाररको�तनसतो��वदाको�

अव�ध� �नोले� पाान�े अान� �वदाबाट� क�ा� ग�रनेछ।� अान� �वदा�  ंिरत� न्भमा� गनल� क�ी�

ग�रनेछ। 

८१ क.�वैवा�हक��वदाभ32

33 

(१)� अ�ववा�हत�कमर् ाररले��ववाह�गदार�तीन��दनको�वैवा�हक��वदा�पाानछे�। 

(२)� वैवा�हक��वदा�पाान�ेकमर् ाररले�पूरा�तलब�पाानछे। 

(३)� वैवा�हक��वदा� ेवा�अव�ध्र�भक�पटक�मा��पाभनछे। 

(४)� वैवा�हक� �वदा� �लन�े कमर् ाररले� �वदा� प�छ�कानारलनमा� हािोर� ्भको� ३५� �दन�्�� �ववाह� दतार�

�माणप��पे �गनुरपननछ। 

(५)� ाप�व�ननम� (४)�बमोिोमको�अव�ध�्�� तनसतो� �माणप�� पेश� नगनन�कमर् ाररको� तनसतो� �वदाको�

अव�ध� �नोले� पाान�े अान� �वदाबाट� क�ा� ग�रनछे।� अान� �वदा  िञ�्त� न्भमा� गनल� क�ी�

ग�रनछे। 

(६)� वैवा�हक��वदा��लभको�अ�्लेख� मबिाधत�कानारलनले�अ�ाव�धक�बनाभ��तनेक�पटक� रवा�्भ�

रमाना��लभ�ोादँा�रमाना�प�मा�र�कमर् ारर�अ�्लेख� ाइलमा� मेत�राख�नपुननछ। 

८२.�  �ा��वदाभ 

(१)�  ावरो�नक� �वदाको� �दनमा� काम� गनन� कमर् ाररलाभ� काममा� लगाइभको� अवसथामा�  �ा� �वदा�

�दइनेछ। 

                                                           
 

33 दो�ो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
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(२)�  �ा��वदा� ात��दन मम� िञ�् त�राख�न� �कनछे।� �ा��वदा�आधा��दन��लन�पाइने�छैन�र� �ा�

�वदा�्ाल�ुवषरको�अातन� मममा��लइ� ोनपुननछ। 

(३)�  �ा��वदा��लने�कमर् ाररले�ओ्रटाइम�्�ा�वा�खाोा�्�ा�पााने�छैन। 

८३.� कानारलमा��वदा�न�लभ�अनपुिसथत�हनु�नहनुभे� 

(१)� पूवर��वदा�सवीकृत�नगराभ�कुनै�कमर् ारर�कानारलनमा�अनपुिसथत�हनु�पााने�छैन। 

(२)� �वदा�सवीकृत�नगराभ�लगातार�न्बे� �दन मम�अनपुिसथत�हनुे�कमर् ाररको� ो�अव�ध�गनल�गरर�

तलव�्�ा�क�ा�ग�रनेछ�र� ो�अव�ध� ेवा�अव�धमा�गणना�ग�रने�छैन। 

(३)� ाप�व�ननम� (२)� बमोिोम� अनपुिसथत� हनुे� कमर् ाररलाभ� लगातार� पैता�ल � �दन� पगेुप�छ� दश�

�दन�्�� मबिाधत�कानारलन� �मखुले� न्बे� �दन� पयुन�ो�त�अव�ध�बाँक�� रहाछ� ो�अव�ध�्��

अनपुिसथत� कमर् ारर� सवनं� ापिसथत� हनु� आाने� वनहोराको�  ू्ना� �काशन� गनुरपननछ।� ा��

अव�ध�्�� कमर् ारर� सवनं� ापिसथत� हनु� आभमा� �नोलाभ� हािोर� गराभ� �व्ागीन� कारवाहर�

ग�रनेछ।�ा��अनपुिसथत�अव�ध�अ ाधारण��वदाबाट��मलान�गनर�कारवाहर�अगा�ड�बढाइनेछ।�

अ ाधारण��वदा�पााने�अवसथा�न्भमा�ाप�व�ननम�(२)�बमोिोम�गनल�क�ा�ग�रनछे। 

(४)� न � �व�ननमावलरमा�अान��ोनु कैु� कुरा� लेिखभको� ्भ� ताप�न� �वदा� सवीकृत� नगराभ�लगातार�

न्बे� �दन� ्ादा� बढर� अव�ध� अनपुिसथत� हनुे� कमर् ाररलाभ� �व्ागीन� कारवाहर� गरर�  ेवाबाट�

हटाभनेछ।� �नोलाभ� हािोर� गराान�  �कनेछैन।हािोर� गराभमा� तनसतो� हािोरर� सवतभ� र�� ्भ�

तन रर�हािोर�गरााने�पदा�धकाररलाभ��व�ननम�१४६�को�खिड�(ट)�बमोिोम��व्ागीन�कारवाहर�

हनुेछ� र� हािोर� ्भको� कमर् ाररले� खाभको� तलब� ्�ा�  मेत� हािोर� गरााने� पदा�धकाररबाट�

 रकारर�बाँक�� रह�अ ूल�ापर�ग�रनेछ।�न रर�ग�रन�ेकारवाहर��धान�कानारलनबाट�हनुेछ।� 

(५)� ाप�व�ननम�(३)�बमोिोम�अनपुिसथत�हनुे�कमर् ाररको� ू्ना��कािशत�नगनन� मबिाधत��व्ागीन�

�मखु�र�कानारलन��मखुलाभ� मेत��व्ागीन�कारवाहर�ग�रनेछ। 

८४.� �वदा��दन�ेअ�धकाररभ� 

(१)� अ ाधारण��वदा�र�अदननन��वदा�मखुन��शा क�न�अ�धकृतले�सवीकृत�गनर ोनेछ। 

(२)� ाप�व�ननम�(१)�मा�ा लेख�्भको��वदा�वाहेक�अान��वदा�मखुन��शा क�न�अ�धकृत�वा��नोले�

तोकेको�अ�धकृतले��दन� ोनेछ। 

(३)� �वदा��दने�अ�धकाररले�कानारलनको�काममा�बाधा�पनन�र�नपनन�हेरर��वदा�सवीकृत�वा�असवीकृत�गनर�

 ोनेछ। 

८५.� �वदा�ब ेको�अव�धमा�कानर�इलाका�छोडन�ेोानकाररभ 

�वदा� ब ेको�अव�धमा�आफनो�कानर� इलाका�छोडने� ्भमा� �वदा� सवीकृत� गनन�अ�धकाररलाभ� र�आफनो�

�व्ागीन��मखुलाभ�आ ू ँग� मपकर �राख�न� �कन�ेठेगानाको� ू्ना��दनपुननछ। 

८६.� �वदा��लन�े�व�धभ 

(१)� �वदा�अ�धकारको�कुरा�होइन� ह�ुलनत�मा��हो। 
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(२)� �वदा� �लनको� ला�ग� कमर् ाररले� अन ूु्ी-१६� अन ुार�  ाराम� ्रर� �वदा� �दन�े अ�धकारर�  मक�

�नवेदन��दनपुननछ। 

(३)� �वदा� �दने� अ�धकाररले� �वदा� सवीकृत� ्भ/न्भको�  ू्ना�  मबिाधत�कमर् ाररलाभ� �दन�ु पननछ।�

�वदामा�बसने�कमर् ाररले�ग�र�आभको�काम� ु् ार�रपले�्इरहने� वनवसथा� �मलाभर�मा�� �वदा�

सवीकृत�गनुरपननछ। 

(४)� ्ैपरर� आाने� �वदा,� पवर� �वदा� र� �वरामी� �वदा� बाहेक� अर� कुनै� �कारको� �वदा� �लभ� व ेको�

कमर् ाररले�  ो� �वदा� ्�ुान� हुँदा�  ावरो�नक� �वदा� पनर� गभमा� र�  ावरो�नक� �वदा� प�छ� प�न�

कानारलनमा�हािोर�न्भमा� ो� ावरो�नक� �वदाको�अव�ध�प�न� �नो�कमर् ाररले� �लभ�अन ुारको�

�वदा�वा� ो�बाँक��न्भमा��लन�पााने�अर��वदा�व ेको� रह�मा�ननछे। 

(५)� अदननन� �वदा� र� अ ाधारण� �वदा� वाहेक� अान� �वदा� व ेको� अवसथामा� अ्ानक� �क�रना� �वदा�

बसनपुरेमा��लभको��वदामा��क�रना�वापत�पााने��वदा�क�ा�गरर�गणना�ग�रनेछ। 

८७.� �वदाको�अ�्लेखभ 

(१)� �वदा� सवीकृत�गनन�अ�धकाररले� मबिाधत�कमर् ाररको� �वदाको�अ�्लेख� रार�े वनवसथा� �मलाान�ु

पननछ। 

(२)� कमर् ारर��शा न� मबाधी�काम�गनन�इकाभ�वा�शाखाले� बै�कमर् ाररको��वदाको�अ�्लेख�रार�ु

पननछ। 

(३)� कुनै� कमर् ाररले� अदननन� �वदा� र� अ ाधारण� �वदा� मागेमा� �वदा� �  ा�र � गनन� अ�धकाररले�

ोन ाधन� �व्ाग� मा र त� कारवाहर� गरर� �वदा� सवीकृत� ्भप�छ� तन को� अ�्लेख� राखी� तलव�

खवुााने�िोममेवारर�्भको�कानारलन�र�कमर् ारर��शा न�अ�्लेखलाभ�ोानकारर��दनपुननछ। 
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प�रचछेद�१०�

तलव, ्�ा�र� ञ�् नकोष 

८८.� तलव�्�ाभ� 

(१)� कमर् ाररले� कानारलनमा� हािोर� ्भ� काम� गरेको� �म�तदेिख� तलवमान� बमोिोम� तलव� र� ्�ा�

पाानेछ। 

(२)� कमर् ाररको�तलवमान� �म�तले� मन- मनमा��नधाररण�गरे�बमोिोम�हनुेछ। 

(३)� कमर् ाररले� �ननमान ुार� काम� गरर� पकाभको� तलव� ्�ा� �नोले� ोनु कैु� कारणले�  ेवाबाट�

अवकाश�पाभमा�प�न�पाानछे। 

(४)� भक�म�हना�वा� ो�्ादा�बढर�अव�धको�ला�ग�पूवर�सवीकृत�गराभ�अ ाधारण��वदा�र�अदननन��वदा�

बाहेकको��वदामा�बसन�ेकमर् ाररलाभ�सवीकृत��वदा�अव�धको�वा�कुनै�म�हनाको�पच्ी �गते�छुन�े

गरर�लगातार��वदामा�बसने�कमर् ाररलाभ� ो�म�हनाको�भकम�ुक�तलव�्�ा��दन� �कनेछ। 

(५)� कमर् ाररलाभ�आवशनक�परेमा� मबिाधत�कानारलनका��मखुले�्ाल�ुम�हनाको�तलव� पेशक�� �दन�

 ोनेछ।�नसतो� �ुवधा�वषरमा�दभु�पटक�्ादा�बढर��दइनेछैन। 

(६)� कमर् ाररले� ेवाबाट�अलग�्भको��दनदेिखको�तलव�्�ा�पाानेछैन। 

८९.� ्ाडपवर�ख्रभ� 

(१)� कमर् ाररलाभ� �नोले� खाभपाभ� आभको� भक� म�हनाको� तलव� बरावरको� रकम� �तनेक� वषर�

कमर् ाररको� �नवेदन� अन ुार� �मखु� ्ाडपवरको� पा्� �दन� अगा�ड� ्ाडपवर� ख्रको� रपमा�

�दइनेछ।तर�खलुा� ��तनो�गतायारा� ननाँ� �नन�ु� हनुे�कमर् ाररले� भक�वषर� परुा�्भप�छ�मा�� ो�

अव�धमा�परेको�्ाडपवर�ख्र� मेत�पाानेछ। 

(२)� नसतो�रकम�भक�आ�थरक�वषरमा�भकपटक�मा��्�ुानी��दइनेछ। 

(३)�  रवा�्भको�कमर् ाररलाभ�रमाना��दँदा��नोले�ाप�व�ननम�(२)�बमोिोम�ा��आ�थरक�वषर��्��

्ाडपवर� ख्र� �लभको� र� न�लभको� �ववरण� खलुाभ� कमर् ारर� अ�्लेखको�  ाइलमा�  मेत� रार�ु

पननछ। 

९०.� तलबमानभ� 

(१)� कुनै�प�न�पदमा��ननिु��हनु�ेकमर् ाररले�शरु�वषरमा�तलवमानको�ानूनतम�तलव�पाानेछ।� 

(२)� वढुवा� ्भको�कमर् ाररले� हालको� पदमा�खाभपाभ�आभको� तलव, बढुवा� ्भको�शरु� तलवसकेल�

वरावर�वा�बढर�्भमा�बढुवा�्भको�पदमा�पााने�तलवमा�खाभपाभ�आभको�तलव� मानोोन�गरर�

कमतीमा�भक��डेले�बढर�हनुे�गरर�तलव�पाानेछ।��ा�धकरणमा�कानररत�कमर् ारर�त लो�तहवाट�

मा�थ लो� तहमा�खलुा� ��तनो�गतावाट� �ननिु��्भमा� �नोले�खाभपाभ�आभको�तलव�्ादा�कम�

हनुेछैन। 

(३)� ाप�व�ननम�(१)�वा�(२)�अन ुार�तलव�पााने�गरर��ननिु��वा�बढुवा�्भको�कमर् ाररको�तलव�

ब�ृ��ननाँ�तलवमानबाट�हुदैँ�ोानेछ। 
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(४)� २०५७�  ाल� �ावण� १� गतेप�छ� तह� ्ार� र� तह� पाँ्मा� सथानी� �ननिु�� तथा� बढुवा� हनु�े

कमर् ाररले�तीन��डे�पाइ केप�छ�्ौथो��डे�पााने� मनमा��नोले�खाभपाभ�आभको�तलव�(�डे�

 मेत)� मानोोन�गरर�अ�त�र�मानको�शरु�तलवमान�पाानेछ। 

(५)� ाप�व�ननम� (४)� बमोिोम� अ�त�र�मानको� तलव� पाानेगरर�  मानोोन� ्भप�छ� कमर् ाररको�

तलवसकेल�वृ���अ�त�र�मानको�तलवमानबाट�हुँदै�ोानछे�तर,�२०५७��ावण�१�गते�्ादा�अिघ�

तह�्ार�र�तह�पाँ्मा� सथानी� �ननिु��्भका�कमर् ाररको�हकमा� ा�वकको�वनवसथा�बमोिोम�

अ�त�र�मान�तलव�पाानछे। 

(६)� ाप�व�ननम� (४)� र� (५)� मा� ोनु कैु� कुरा� ा लेख� ्भताप�न� �म�त� २०७९��ावण� म ाातप�छ�

सथानी��ननिु��वा�बढुवा�हनु�ेकमर् ाररहरलाभ�अ�त�र�मानको� �ुवधा��दान�ग�रन�ेछैन।33

34 

९१.� तलव�ब�ृ��(�डे):� 

(१)� कमर् ाररले� �ननिु�� पाभको� वा� बढुवा� ्भको� �म�तले� भक� वषर� परुा� ग�र केप�छ�आाने� प�हलो�

म�हनादेिख�शरु�सकेल�अन ुार�भक��दनको�तलव�वरावर�तलवमा�थप�भक�तलव�ब�ृ��पाानेछ।�

 ोान� �दन� पााने� अ�धकाररले� तलव� ब�ृ�� रो�ा� गरेमा� बाहेक� अिातम� तलव� ब�ृ�� नपगेु मम�

�तनेक�वषर�ब�ृ��पाानछे। 

(२)� रो�ा�्भको�तलव�वृ��को� मनाव�ध� मा्�त�्भप�छ�आदेशमा�अानथा�लेिखभकोमा�वाहेक�तलव�

वृ���पााने�म�हनादेिख�मा��तलव�वृ���पाानेछ। 

९२.�  रवा�तथा�बढुवा�हुदँा�पाान�ेतलव�्�ाभ 

(१)�  ुवा� ्भको�कमर् ाररले� रमाना� प�को�आधारमा�  ुवा� ्भ� गभको�कानारलनबाट� तलव� ्�ा�

पाानेछ। 

(२)� बढुवा�्भको�कमर् ाररले�बढुवा�्भको�पदमा�हािोर�्भको��म�तदेिख�बढुवा�्भको�पदको�तलव�

्�ा�पाानेछ। 

(३)� कुनै� कमर् ारर� बढुवा,� पदसथापना� वा�  रवा� ्भको�कानारलनमा� न � �व�ननमावलरमा� तो�कभको�

अव�ध�्�� रमानाप�� �लभ�हािोर� हनु� नगभमा�  ा�वक�कानारलनबाट� तलव�्�ा� ्�ुानी� �दइन�े

छैन। 

९३.� �नलमबन�्भमा�पाान�ेतलव�्�ाभ 

(१)� कुनै�कमर् ारर��ा�धकरणको�कामको� ाद्रमा��्�लत�कानून�बमोिोम�अ�्नोग�लागी� �नलमवन�

्भमा��नलमबनको�अव�ध्र��नोले�खाइपाभ�आभको�तलवको�आधामा��पाानेछ। 

(२)� �ा�धकरणको�कुनै�कमर् ारर�ाप�व�ननम�(१)�मा�ा लेिखत�कारण�वाहेक�अान�कुनै�कारणबाट�

�नलमबन�्भमा��नोले� ो�अव�धको�तलब�्�ा�तथा� �ुवधा�पााने�छैन। 

                                                           
 

34 नव�� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
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(३)� लागेको� अ�्नोग� �मािणत� न्भ� �नोले�   ाभ� पाभमा� �नलमवन� रहेको� अव�धमा� आधा� तलव�

पाभको�्भ� ो�क�ा�गरर�बाँक��आधा�तलव�र�नपाभको�्भ�पूरै�तलव�(तलव�ब�ृ��हनुे�्भमा� ो�

 मेत)�तथा�्�ा� �ुवधा�पाानेछ। 

९४.�  ेवाबाट�हटाान�ेआदेश�र��्भमाभ� 

कुनै�कमर् ाररलाभ� ेवाबाट�हटााने�आदेश�र��्भ��नो�पनुभ� ेवामा�कानम�्भमा� �नोले�कानारलनमा�

ापिसथत�न्भको�अव�धको�तलब,�्�ा�र�तलब�ब�ृ��पाानेछ।� ो�अव�ध��नोको� ेवा�अव�धमा� मेत�

गणना�ग�रनेछ। 

९५.� तलबी� ारामभ 

(१)� �तनेक�आ�थरक�वषरको�शरु�म�हनामा�आफना�कानारलनमा�कानररत�कमर् ाररको�तो�कभ�बमोिोमको�

तलबी� ाराम�्रर�पा�रत�गनुर�कानारलन��मखुको�कतरवन�हनुेछ।�तलबी� ाराम�पा�रत�नगराभ�

तलब�खवुाान�ुहुदैँन। 

(२)� तलबी� ाराम�पा�रत�गदार�देहानका�कुराहर�भक�न�गनुर�पननछभ- 

(क)� कानारलनको�ला�ग�सवीकृत�दरवादर, 

(ख)� कानररत�कमर् ाररको��ननिु��प��र�रमाना�प�मा�ा लेख�्भको�तलब�्�ा�र�वा�षरक��डे�

ब�ृ�को��ववरण। 

(३)� नसतो� तलबी�  ाराम� हरेक� वषरको� ्ा�� म ाात मममा� ोन ाधन� �व्ागमा�  मथरनका� ला�ग�

पठाान�ु पननछ।�ोन ाधन� �व्ागले�का�तरक� म ाात� �्��छान�बन� गरर�  मथरन� र�  धुार� गनर�

 मबिाधत�कानारलनलाभ� ूि्त�गनुर�पननछ। 

९६.� कमर् ारर� ञ�्नकोषभ� 

(१)� सथानी�कमर् ाररले�खाभपाभ�आभको�मा� क�तलवको�दश���तशत�रकम�अ�नवानर�रपले�क�ा�गरर�

कमर् ारर� ञ�् नकोषमा�ोममा�ग�रनेछ। 

(२)� ाप�व�ननम� (१)� बमोिोम� क�ा� ्भको� रकममा� �ा�धकरणले� शत��तशत� थपगरर� कमर् ारर�

 ञ�् नकोषमा�ोममा�ग�र�दनछे। 

(३)�  ं्नकोषमा�रािखभको�रकमको��ह ाव,�्नाो�र� ापटरको�वनवसथा� ञ�् नकोषको��व�ननमावलर�

अन ुार�हनुेछ। 

९७.� ओ्रटाइम�्�ा�र�खाोा�ख्रभ 

(१)� कानारलनको��नधार�रत�दरवादर�पू�तर�न्भको�वा�कमर् ारर��वदा�वा�अनपुिसथत�्भको�वा�थप�कानर�

 मपादन�गनुरपनन�अवसथा�पनर�आभमा�बढर�अव�ध�काम�गनुरपनन�सप���कटान�गरर�मखुन��शा क�न�

अ�धकृत�वा��नोले�तोकेको�अ�धकृतले�कानारलन� मन्ादा�बढर� मन�काममा�लगाान� ोनछे। 

(२)� कानारलन� मन�्ादा�अिघ/प�छ�वा� ावरो�नक��वदाको� �दनमा�काम�गरेवापत� हानक�सतरका�

कमर् ाररले�देहान�बमोिोम�ओ्रटाइम�्�ा�पाानछेभ 

(क)� कानारलन� खलेुको� �दन� �नन�मत�  मन्ादा� बढर� काम� गरेवापत� काम� गरेो�त�  मनको�

�न�म��खाभपाभ�आभको�तलव�वरावरको�रकम। 
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(ख)� श�नवार�वा�अान� ावरो�नक��वदाका��दन�काम�गरेको� मनको��न�म��खाभपाभ�आभको�

मा� क�तलवको�भक� न�प्ा ���तशत�बराबरको�रकम। 

(ग)� दश�� वा� �तहार� �वदाका� �दन� काम� गरेको�  मनको� �न�म�� खाभपाभ� आभको� मा� क�

तलवको�दभु� न���तशत�बराबरको�रकम। 

(३)� अ�धकृतसतरका�कमर् ाररले�कानारलन�  मन्ादा� अिघ/प�छ� वा�  ावरो�नक� �वदाको� �दनमा� तीन�

घिटा�वा� ो�्ादा�बढर�अ�त�र� मन�काम�गरेवापत� ावरो�नक��वदाका��दन�शरु�तलवको�भक�

�दनको�तलव�वरावरको�रकम�र�अान��दन�आधा��दनको�तलव�वरावरको�रकम�खाोा�ख्रवापत�

पाानेछ।� �व�तुीन� हािोरर� �णालर� लागू� ्भका� कानारलनको� हकमा�  ावरो�नक� �वदाको� �दन�

बाहेक�अान��दन�दै�नक�तीन�घिटा�्ादा�कम�अ�त�र�� मन�काम�गरेको�्भ�तनसतो�अव�ध�

मा� क�ो�त�घिटा� हाुछ� तन लाभ� तीनले�्ाग� गदार� हनु�आाने� �दन�वरावर�अान� �दन� रह�

खाोा�ख्र��दइनेछ। 

� तर,� दश�� वा� �तहार� �वदामा�काम�गनन� अ�धकृत�कमर् ाररले� ��त�दन�शरु�तलवको� भक� �दनको�

तलव�वरावर�रकमको�दभु� न���तशत�रकम�खाोा�ख्र�वापत�पाानछे।� 

(४)� आकिसमक� अवसथा� बाहेक� मा�थ� ाप�व�ननम� (१)� बमोिोम� काममा� लगाान� अ�धकार� �ा्�त�

अ�धकाररको�पूवर�सवीकृ�त��लनपुननछ�र�सवीकृ�त��दँदा�बोेटको�प�र�ध��्��रहन�ुपननछ। 

(५)� अ�त�र��  मन�काममा� लगााँदा� गनुरपनन� कानर� ��� �कटान� गरर�  मपा�न� गनुरपनन� अव�ध�  मेत�

भक�न�गरर�काममा�लगाान�ुपननछ�र�अ�त�र�� मनमा�गरेको�कानरको��ग�त� �ववरण�अ�नवानर�

रपले�पेश�गरेप�छ�मा��ा लेिखत�्�ाको�ख्र�लेखालन�गनुरपननछ। 

(६)� अ�त�र�� मन�गणना�गदार���त�दन�ानूनतम�भक�घिटा�अ�त�र�� मन�कानर�गरेको�हनुपुननछ। 
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प�रचछेद�११�

अवकाश, ापदान�र��नविृ�्रण 

९८.� अवकाशभ� 

(१)� कमर् ाररको�ामेर�अाठाा��वषर�परुा�्भप�छ��ा�धकरणको� ेवाबाट�अ�नवानर�अवकाश�पाानेछ।�

तर�तह�बााको�पदमा�पाँ्वषर� ेवा�अव�ध�परुा�्भमा�ामेर�अाठाा��वषर�परुा�न्भ�प�न�अ�नवानर�

अवकाश�पाानेछ। 

(२)� कमर् ारर��ा�धकरणको�काम�काोको�� ल� लामा�दघुरटनामा�परर�अ ��्भमा��नो��ा�धकरणको�

बहाल� रहेको� पदको� ला�ग� अश��छ/छैन� �नरपण� गनर� �व�ननम�१११�को� ाप�व�ननम� (२)�

बमोिोमको� मे�डकल� वोडरले� कमर् ाररको� अश�ताको� मा�ा� हेरर�  ेवाबाट� अवकाश� �दन�ु पनन�

अवसथा� छ/छैन� खलुाभ� �  ा�र � गननछ।�  ो� मे�डकल� वोडरको� �  ा�र को� आधारमा� न �

�व�ननमावलर� अन ुार� पााने�  �ुवधा� �दभ� अ�धकृतसतरको� कमर् ाररको� हकमा�  �म�तले� र�

 हानकसतरको�कमर् ाररको�हकमा�मखुन��शा क�न�अ�धकृतले� ेवाबाट�अवकाश��दन� ोनेछ। 

९९.� रािोनामाभ 

(१)� कमर् ाररले�रािोनामा�गनर�्ाहेमा� मबिाधत�कानारलन��मखु�मा र त��व्ागीन��मखु� मक��लिखत�

रपमा� रािोनामा� पेश� गनुरपननछ।� न रर� पेश� हनु� आभको� रािोनामामा�  मबिाधत� कमर् ाररको�

 नाखत�गराान�ुपननछ।�नपेाल�बा�हर�रहेका�कमर् ाररले� मबिाधत�मलुकुको�नोटरर�पिवलकबाट�

 नाखत�गराभ�रािोनामा�पठाान�ुपननछ। 

(२)� तह�नौ� ममका�कमर् ाररको�रािोनामा�सवीकृत�गनन�अ�धकार� मबिाधत��व्ागीन��मखुलाभ�र�तह�

नौ� ्ादा� मा�थका� कमर् ाररको� रािोनामा� सवीकृत� गनन� अ�धकार� मखुन� �शा क�न� अ�धकृतलाभ�

हनुेछ।�रािोनामा�सवीकृत�गनुर�्ादा�अगा�ड��नो�कमर् ाररले� �वदेशी�मलुकुको�सथानी�आवा ीन�

अनमु�तप���लनको�लागी�आवेदन�नगरेको�वा�न�लभको�सवभघोषणा�गराान�ुपननछ।� ाथै��नोको�

शैिकक� नोयनताको� �माणप�� छान�वनको� �ममा� नरहेको� �ब्ागीन� कारबाहर� शाखा� मा र त�

ोानकारर��लनपुननछ। 

� तर�शैिकक�नोयनताको��माणप��छान�वनको��ममा�रहेको�्भ� मबिाधत��नकानबाट�कुनै��नणरन�वा�

�नदनशन��ा् �त�्भकोमा� ोहर�बमोिोम�र�न्भको�हकमा�"प�छ�ठहरे�बमोिोम�हनु�ेगरर� हुलँा�बझुााँला"�

्ा�न�ेवनहोराको�मञ�ोरुरनामा�गराभ�रािोनामा�सवीकृत�गनन��कृना�अगा�ड�बढाान� �कनछे।34

35� 

(३)� कमर् ाररले� �व�ननम� ७८�को� ाप�व�ननम� (५)� बमोिोम� परुा� गनुरपनन�  ेवा� अव�ध�  मा्�त� हनु�ु

अगावै� रािोनामा�गनर� ्ाहेमा� ोहर� �व�ननमको�ाप�व�ननम� (६)�बमोिोमको� रकम�बझुाभ� प�छ�

मा���नोको�रािोनामा�सवीकृत�गनर� �कनछे। 

(४)� ाप�व�ननम�(२)�बमोिोम�रािोनामा�सवीकृत�गनन�अ�धकाररले� ोको�ोानकारर�नथािश्�ोन ाधन�

�व्ागमा��दनपुननछ। 

                                                           
 

35 नवौ� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
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१००.�सवेिचछक�अवकाशभ 

(१)� बी �वषर�वा� ो�्ादा�बढर�सथानी� ेवा�अव�ध�परुा�गरेका�र�सवेिचछक�अवकाश�पाान�आवेदन�

गरेको��म�तबाट�अ�नवानर�अवका �पाान�भक�वषर�्ादा�बढर� ेवा�अव�ध�बाँक��रहेका�कमर् ाररले�

सवेिचछक�अवकाश��लन�्ाहेमा�आ ूले�कुनै��वदेशी�मलुकुको�सथानी�आवा ीन�अनमु�त�न�लभको�

र��लन�आवेदन� मेत�नगरेको�सव:घोषणा� �हत� मबिाधत�कानारलन��मखु�मा र त�् �नवेदन��दन�

 ोनेछ। 

(२)� सवेिचछक� अवकाश� �लन� ्ाहने� कमर् ाररको�  ेवाको� आवशनकतालाभ� दनानमा� राखी� शैिकक�

नोयनताको� �माणप�� छान�वनमा� नरहेको� ्भ�  हानक� सतरका� कमर् ाररको� सवेिचछक� अवकाश�

मखुन��शा क�न�अ�धकृतले�र�अ�धकृत�सतरका�कमर् ाररको�सवेिचछक�अवकाश� �म�तले�सवीकृत�

गनर� ोनेछ। 

(३)� सवेिचछक�अवकाश�पााने�कमर् ाररले�भक�वषरको�खाइपाभ�आभको�तलव�वरावरको�रकम�भकम�ु�

थप�पाानेछ। 

(४)� सवेिचछक�अवकाश� मबाधी�कारवाहर�ोन ाधन��व्ाग�मा र त�हनुछे। 

(५)� ाप��व�ननम�(१),�(२),�(३)�र�(४)�मा�ोनु कैु�कुरा�लेिखभको�्भ�ताप�न�सवेिचछक�अवकाश�

 मबाधी�वनवसथा� मबत�२०७९��ावण�१�गतेबाट�लागू�हनु�ेगरर�खारेो�हनुछे।35

36 

१०१.��नविृ�्रणभ 

(१)� �म�त�२०६३/०४/०१�्ादा�अगा�ड�सथानी��ननिु��्भ�बी �वषर�वा� ो�्ादा�बढर�सथानी� ेवा�

परुा�ग�र केका�कमर् ाररले�  ेवा� �नवृ��्भप�छ� देहान�बमोिोमको� �ह ावले�मा� क� �नवृि�्रण�

आोीवन�पाानेछभ- 

मा� क �नविृ�्रण  =
ोममा नोकरर वषर  X  खाभपाभ आभको मा� क तलब  

४०  

� तर� �नवृ�� हनु�ेकमर् ाररको� �नवृ�� हुँदाको� मनको�मा� क� �नवृि�्रण�खाभपाभ�आभको�तलव�

्ादा�वढर�हनुे�छैन। 

(२)� कमर् ाररको�तलवमानमा�ब�ृ��हुँदा�तलवको�शरु�अलमा�ो�त�ब�ृ��्भको�छ�तन को�दभु��तहाभ�

रकम� मान�तहका��नवृ��कमर् ाररको��नविृ�्रण�रकममा�प�न�ब�ृ��ग�रनेछ। 

(३)� �म�त�२०४९।०८।१२�्ादा�अगा�ड� देिख�बहाल�रहेका�सथानी�कमर् ारर�अाठाा��वषर�ामेर�

परुा�्भ�वा� ेवा�अव�धको�कारणले�अ�नवानर�अवकाश�पााँदा� �नोको�ामेर� ाठ��वषर�परुा�हनु�

ो�त� अव�ध� बाँक�� रहाछ,  ो� अव�ध�  मेत� �नोले� गरेको� ोममा� नोकरर� अव�धमा� थप� गरर�

�नवृि�्रणको��ह ाव�ग�रनछे। 

(४)� �नवृ��कमर् ाररलाभ��नोको��नवेदन�अन ुार��मखु�्ाडपवर�्ादा�अगा�ड��नोले�खाभपाभ�आभको�

भक�म�हनाको��नवृि�्रण�वरावरको�रकम�्ाडपवर�ख्र�वापत��दइनछे।��नवृ�्रणको�प�ामा�नै�

�नोले�्ाडपवर�ख्र��लभ�न�लभको�ा लेख�गनुरपदरछ। 

                                                           
 

36 छैठ�� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
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(५)� पा्� वषर� वा�  ो� ्ादा� बढर�  ेवा� अव�ध� पगेुको� कुनै� कमर् ाररको� मतृन�ु ्भमा� �नोको�  ेवा�

अव�धमा�बी �वषर�पयुन�ो�त�अव�ध�बाँक��छ�तन�त�अव�ध�थप�गरर� �नोको�प�रवारको�इचछा�

अन ुार��नवृि�्रण�वा�ापदान�मदने�कुनै�भक�रोोेर��लन�पाानेछ।तर��म�त�२०६३/०४/०१�

देिख��नन�ु�्भका�कमर् ाररका�हकमा�नो�वनवसथा�लागू�हनुे�छैन। 

(६)� बहालवाला�कमर् ाररको�तलब�ब�ृ��हुदँा��ा�धकरणको� ेवावाट� ेवा�नव�ृ�्भ�७५�बषर�ामेर�परुा�

्भका� �नव�ृ�कमर् ाररलाभ�व�ृ��्भको� �नविृ�्रण�रकमको�१०���तशत�र�८५�बषर�ामेर�परुा�

्भका� �नव�ृ� कमर् ाररलाभ� २०� ��तशत� थप� रकम� औपधी� ाप्ार� वापत� ्�ुानी� �दभनछे।�

ामेरको�गणना��नविृ�्रण�अ�धकारप�मा�ा लेिखत�ोाम�म�तका�आधारमा�ग�रनछे।36

37 

१०२.�ापदानभ 

(१)� पाँ्वषर� वा�  ो� ्ादा� बढर� सथानी�  ेवा� गरेको� र� �नवृि�्रण� पााने� अव�ध� नपगेुको� सथानी�

कमर् ाररले� अवकाश� पाभमा� वा� रािोनामा� सवीकृत� गराभ�  ेवाबाट� अलग� ्भमा� देहानका� दरले�

ापदान�पाानेछभ- 

(क)� पाँ्वषर� देिख� दश� वषर मम�  ेवा� गरेको� कमर् ाररले�आ ूले� काम� गरेको� �तनेक� वषरको�

ला�ग�भक�म�हनाका�दरले�खाभपाभ�आभको�तलव�अन ुार�हनु�आाने�रकम। 

(ख)� दश�वषर� ्ादा� बढर� पा्� वषर मम�  ेवा� गरेको�कमर् ाररले�आ ुले�काम� गरेको� �तनेक�

वषरको�डेढ�म�हनाको�दरले�खाभपाभ�आभको�तलव�अन ुार�हनु�आाने�रकम। 

(ग)� पा्� वषर� ्ादा� बढर� बी � वषर् ादा� कम�  ेवा� गरेको� कमर् ाररले� आ ुले� काम� गरेको�

�तनेक�वषरको�दभु�म�हनाको�दरले�खाभपाभ�आभको�तलव�अन ुार�हनु�आाने�रकम। 

(२)� �म�त�२०६३/०४/०१� देिख�प�छ� �नन�ु�्भका�कमर् ाररका�हकमा�ा लेिखत� वनवसथा�लागू�

हनुेछैन। 

१०३.�अवकाश�कोष� मबाधी�वनवसथाभ 

(१)� �व�ननम�१०१�र��व�ननम�१०२�मा�ोनु कैु�कुरा�लेिखभको�्भ�ताप�न��म�त�२०६३/०४/०१�

देिख�सथानी� �ननिु��्भको�कमर् ाररहरले� ो�अन ुार�ापदान�तथा� �नवृि�्रण�पााने� छैनन।्�

नसता�कमर् ाररलाभ�ापदान�अवकाश�कोष�मा र त�ापदान��दइनछे। 

(२)� �म�त�२०६३/०४/०१� देिख�सथानी� �ननिु��्भका�कमर् ाररले�खाभपाभ�आभको�तलबको�दश�

��तशत�रकम�अ�नवानर�रपले�क�ी�गरर�तन�त�नै�रकम��ा�धकरणले�थप�गरर�हनु�आान�ेरकम�

अवकाश�कोषमा�ोममा�ग�रनेछ। 

(३)� �म�त�२०६३/०४/०१�्ादा�अगा�ड� सथानी� �नन�ु�्भको�कमर् ारर� अवकाश�्भप�छ� पाान�े

रकम� ्�ुानी� गनन� �नोोनको� ला�ग� �ा�धकरणले�  मन�  मनमा� ाप�व�ननम� (१)� बमोिोमको�

कोषमा�रकम�पठाानछे।37

38 

                                                           
 

37 नवौ� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
38 आठौ� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको। 
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(४)� ......(खारेो)38

39 

(५)� ाप�व�ननम� (१)� र� (३)� बमोिोम� कमर् ारर� अवकाश� हुदँा� वा� मतृन�ु ्भको� अवसथामा� न �

�व�ननमावलर�बमोिोम��दभन�े �वदा,�औषधी�ाप्ार,�बीमा,�ापदान,�कमर् ारर� रुकणकोषमा�ोममा�

्भको� रकम� लगानतका� अवकाश� ्�ुानीका� रकमहर� सवीकृत� अवकाशकोष� मा र त� ्�ुानी�

हनुछे।�न रर�्�ुानी�ग�रन�ेरकम��ा�धकरणले�आव�धक�वा�भकमपु�ठ�रपमा� मबिाधत�अवकाश�

कोषमा�पठाानछे।39

40 

सप��करणभ��अवकाश�्�ुानी�्ा�नाले�न.े�व.�ा.�कमर् ारर� ेवा,�शतर��व�ननमावलर,�२०७५�बमोिोम�

कमर् ाररको�अवकाश/मतृन�ु्भप�छ�्�ुानी�गनुरपनन� ंि्त��बदा,�औषधी�ाप्ार,�बीमा,�

ापदान,�कमर् ारर� रुकणकोषमा�ोममा�्भको�रकम�लगानतका�अवकाश�्�ुानीको�

रकम� मबिाधत�कमर् ारर� वा� �नोको� निोकको� हकवालालाभ� भकमपु�ठ� ्�ुानी� हनु�े

रकमलाभ�बझुाानछे। 

(६)��ा�धकरणले��व�ननम�१०३�बमोिोम�न.े�व.�ा.�अवकाशकोषमा�पठाभको�रकम�र�ा��कोष�मा र त�

्�ुानी� ग�रभको� रकमको�नथाथर� �ववरण�अवकाश�कोषबाट� �ा्�त�गरर� �ह ाव�अ�ाव�धक� राख�न�ु

पननछ।40

41 

१०४.�पा�रवा�रक�विृ��र�ापदानभ 

(१)� कमर् ाररको��वधवा�पत�नी�वा��वधरु�प�तले��नोको�प�त�वा�पत�नी� ेवामा�छँदै�वा��नवृि�्रण�पाान�

थालेको� ात�वषर� नपयुदै�मतृन�ु ्भमा� �नवृि�्रण�पाभको� �दनदेिख� ात�वषर�अव�ध�पयुन�बाँक��

अव�ध ममको� ला�ग� �व�ननम� १०१� को� ाप�व�ननम� (१)� बमोिोम� �नोले� पााने� �नवृि�्रण�

वरावरको�पा�रवा�रक��नवृि�्रण�पाानेछ�र� ात�वषरको�अव�ध�वन�तत�्भको��म�तदेिख�ोीवन्र�

�नोले�पााने��नवृ�्रणको�आधा�रकम�पाानछे। 

� तर� �वधरु� प�त� वा� �वधवा� पत�नीले� पनु�वरवाह� गरेको� �मािणत� ्भमा� तनसतो� �नविृ�्रण� पाान�े

छैन। 

(२)� मतृ� कमर् ाररको� नाबालक�  ातान� ्भमा� र� �वधवा� पत�नी� वा� �वधरु� प�तको� प�हले� नै� मतृन�ु

्इ केको�रहेछ�्ने�कााछो� ातानको�ामेर�अठार�वषर�नपगेु मम�मतृ�कमर् ाररले�पााने�मा� क�

�नवृ�्रणको� दभु� �तहाभ� वरावरको� रकम�  ात�त� वृि�को� रपमा�  ातानको�कानूनी�  ंरककले�

�लन�पाानेछ। 

(३)� कुनै� सथानी�कमर् ारर� �ा�धकरणको�कामको� िशलिशलामा�दघुरटनामा� परर� ोको�कारणबाट�मतृन�ु

्भमा��नोको��वधवा�पत�नी�वा��वधरु�प�तलाभ�देहान�बमोिोमको�छु�ै�आोीवन�मा� क�पा�रवा�रक�

वृि�� मेत��दइनेछभ- 

                                                           
 

39 आठ�� ंशोधनयारा�खारेो�ग�रभको। 
40 आठौ� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
41 आठौ� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
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� सतर��� विृ�को�मा� क�दर�(र.) 

�  हानकसतर�� १,२००।- 

� अ�धकृतसतर�� १,५००।- 

(४)� ्�ुानी� �दन�े कानारलन� ्भको� िो ला� बा�हर� सथानी� ठेगाना� ्भको� मतृ� कमर् ाररको� प�रवारले�

�नवृि�्रण�वा�ापदानको�रकम��लन�आाँदा�भक�पटकको�ला�ग�शरु�सकेलको�भक�म�हनाको�

तलव�वरावरको�थप�रकम�पाानेछ। 

(५)� �ा�धकरणको�कामको� िशलिशलामा�कुनै�कमर् ारर�दघुरटनामा�परर� ोको�कारणबाट� �नोको�मतृन�ु

्भमा��क�रना�ख्रवापत��नोको�हकवालाले�पच्ी �होार�रपैनाँ�पाानेछ। 

(६)� �ा�धकरणको�कामको� � ल� लामा�कमर् ारर� (सथानी,�करार,� मनादर,�जनालादारर)�दघुरटनामा� परर�

 ोको�कारणवाट�मतृन�ु्भमा�तनसता�कमर् ाररका�निोकको�हकवालालाभ�मतृ�कमर् ाररले�खाभपाभ�

आभको�तीन�वषरको�तलब�बराबरको�रकम�वा�पाँ्�लाख�रपैनाँ�ोनु�वढर�हाुछ� ो�रकम�आ�थरक�

 हानता� �दन�ेवा�मतृक�कमर् ाररको� �वधवा�पत�नी�वा� �वधरु�प�त�वा� �नोले�रोोेको� �नोको�भक�

 ाततीलाभ� न � �व�ननम� अन ुार� शैिकक� नोयनता� पगेुमा� बढरमा� तीन� तह�  ममको� पदमा�

जनालादाररमा��ननिु���दइनछे।41

42� 

(७)� �ा�धकरणको�कामको� िशलिशलामा�कमर् ारर� (सथानी,�करार,�मनादर,�जनालादारर)�दघुरटनामा�परर�

 ोको� कारणवाट� सथानी� रपले� अश�� ्भको� ्नी� असपतालबाट� �मािणत� ्भ� �ा�धकरणको�

मे�डकल�बोडरको� �  ा�र � मेतको�आधारमा� �नो�वा� �नोको�आि�त�प�रवारलाभ�ाप�व�ननम�

(६)�मा�ा लेिखत�रकम�ापल्ध�गराान� �कनेछ। 

(८)� कानारलनको�कामको� िशलिशलामा�दघुरटना�्भ�मतृन�ुहनुे�कमर् ाररको�दघुरटना� मबाधी���तवेदन�

तो�कभको� ढाँ्ामा�  मबिाधत� �व्ागीन� �मखु� र�कानारलन� �मखुले� नथािश्�कमर् ारर� क नाण�

महाशाखामा�पठाान�ुपननछ। 

(९)� �ा�धकरणको�कामको� � ल� लामा� कमर् ारर� (सथानी,� करार,� मनादर,� जनालादारर)� दघुरटनामा� परर�

 ोको�कारणवाट�मतृन�ु्भमा�तनसता�कमर् ाररको�नोगदानको�कदर�गदद��ा�धकरणको�वा�षरकोत वको�

अब रमा� अमर� �व�तुकम�को� रपमा�  ममान� गदद� �नोको� प�रवारलाभ�  ममान� प�� �दान�

ग�रनछे।42

43�

१०५.�अश��विृ�भ� 

�व�ननम�९८�को�ाप�व�ननम�(२)�बमोिोम�अवकाश�्भको�कमर् ाररले�िो�वकाको��न�म���नोको�तहले�

पााने� �्�लत� तलवमानको� शरु� सकेलको� अ ी� ��तशत� रकम� मा� क� रपमा� आोीवन� अश�वृि��

पाानेछ। 

                                                           
 

42 दो�ो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
43 दो�ो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
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१०६.��नविृ�्रण�वा�ापदानको��नवेदनभ� 

(१)� ामेर� वा�  ेवा� अव�धको� कारणबाट� अ�नवानर� अवकाश� पााने� कमर् ाररलाभ� अवकाश�  मबाधी�

 ू्ना�छ�म�हना�अगावै��दइनेछ।आफनो�अवकाशको��नधार�रत��म�तको�ोानकारर��लन�ु मबिाधत�

कमर् ाररको�प�न�कतरवन�हनुछे। 

(२)� कुनै�कमर् ाररले�अ�नवानर�अवकाश�हनुे� �म�त�प�ात�्प�न�तलव�्�ा�लगानतका� �ुवधा� �लभको�

्भमा��नोले� ो�रकम�कानारलनमा�� तार�दािखला�नगरे मम�कुनै�रै-रकम��दइने�छैन। 

(३)� कुनै�प�न�कारणबाट�  ेवाबाट�अलग�्भको�कमर् ाररले� तन रर�  ेवाबाट�अलग�्भको�कानारलन�

मा र त�ोन ाधन��व्ागमा��नवृि�्रण�वा�ापदानको�ला�ग��नवेदन��दनपुननछ। 

(४)� ाप�व�ननम� (३)� बमोिोम� �नवेदन� गनर� नपााँदै� कुनै� कमर् ाररको� मतृन�ु ्भमा� तनसतो� मतृक�

कमर् ाररको�निोकको�हकवालाले��नवेदन��दनपुननछ। 

१०७.�अवका �ामेरको��ह ाबभ 

(१)� कमर् ाररले� ेवामा��वेश�गदार�पेश�गरेको�शैिकक�नोयनताको��माणप�मा��क�टभको�ोाम��म�तबाट�

हनु�आभको�ामेर,�नपेालर�नाग�रकताको��माणप�मा��क�टभको�ोाम��म�तबाट�हनु�आभको�ामेर�र�

�नोले�्रेको�वैनि�क�नोकरर��ववरण�(� टरोल)�मा�लेिखभको�ोाम��म�तबाट�हनु�आभको�ामेर�

 रक� रक�्भमा�नपेालर� नाग�रकताको��माणप��र� शैिकक�नोयनताको��माणप�मा�ा लेिखत�

ोाम��म�त43

44�मदने�ोनु�ामेरबाट�गणना�गदार�अाठाा��वषर�प�हले�आाँछ� ोलाभ�आधार�मानी�

ामेरको��ह ाब�ग�रनछे। 

(२)� ाप�व�ननम� (१)� बमोिोम�ोाम� �म�त� नखलुर� वषर� वा�  ंवत�् मा�� ा लेख� ्भको� �माणप�को�

आधारमा�ोाम��म�त�कानम�गदार�देहान�बमोिोम�कानम�ग�रनेछभ- 

(क)� शैिकक�नोयनताको��माणप�को�हकमा��माणप��ोारर�्भको��म�तको�आधारमा, 

(ख)� नाग�रकताको��माणप�को�हकमा��माणप���ा्�त�गरेको��म�तको�आधारमा, 

(ग)� वैनि�क�नोकरर��ववरण�(� टरोल)�को�हकमा�शरु�्नार�्भको��म�तको�आधारमा। 

(३)� कुनै��माणप�मा�वषर�वा� ाल�मा��ा लेख�्भको�र�अक���माणप�मा�परुा�ोाम��म�त�खलेुको�

रहेछ� र� तनसतो� �माणप�मा� ाि लिखत� ोाम�  ाल� भाटै� रहेछ� ्ने� परुा� ोाम� �म�त� खलेुको�

�माणप�लाभ�आधार� मा�ु� पननछ।�तर� न रर� छु�ाछु�ै� �माणप�मा�ा लेख�्भको�ोाम� ाल�

 रक�्भमा�ोनु��माणप�वाट�ोाम� ाल�प�हले�आाँछ� ोहर��माणप�को�आधारमा�ाप�व�ननम�

(२)�बमोिोम�ोाम��म�त�कानम�ग�रनेछ। 

(४)� ाप�व�ननम�(२)�बमोिोम� �ह ाब�गदार�ोाम�वषर�मा��खलुर�म�हना�र�गते�नखलेुमा� वैशाख�१�

गते, ोाम�वषर� र�म�हना�खलुर�गते�नखलेुमा�ाि लिखत�म�हनाको�१�गते�कानम�गरर�ामेरको�

�ह ाव�ग�रनेछ। 

                                                           
 

44 पाँ्�� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको। 
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१०८.��नविृ�्रण�वा�ापदान�रो�ा�गनन�तथा�नपाान�ेअवसथाभ 

(१)� �व�ननम� १०१� र� �व�ननम� १०२� मा� ोनु कैु� कुरा� लेिखभको� ्भ� ताप�न� बरबझुारथ� गनुरपनन�

कमर् ाररले�बरबझुारथ�नगरे मम�तनसतो�कमर् ाररको��नवृि�्रण�वा�ापदान�रो�ा�ग�रनेछ। 

(२)� �व�ननम�१४९�को�ाप�व�ननम� (२)�बमोिोम�  ेवाबाट�बखारसत�ग�रभको�अवसथामा�कमर् ाररले�

ापदान�वा��नवृि�्रण�पााने�छैन। 

� तर�देहान�बमोिोमको�रकम�पाान�वाधा�पयुने�छैनभ- 

(क)� न ै��व�ननमावलर�अन ुार�कमर् ाररले� ंि्त�गरेको��वदा�वापतको�रकम�र�बीमाबाट��ा्�त�

रकम, 

(ख)� �व�ननम�१०३�बमोिोम�ापदान�पााने�कमर् ाररले�ा��कोषमा� �नोको�तलबबाट�क�ी�

ग�रभको�कूल�रकम�र� ो�वापत�पाकेको�वनाो� मेतको�रकम। 

१०९.� ञ�्नकोष,�बीमा�र�अबकाश�कोषको�रकम�पाानभे 

न ��व�ननमावलरमा�अान��ोनु कैु�कुरा�लेिखभको�्भ�ताप�न��व�ननम�१४९�को�ाप�व�ननम�(२)�को�

खिड�(ग)�बमोिोम� ेवाबाट�बखारसत�्भको�कमर् ाररले��व�ननम�१०८�को�ाप�व�ननम�(२)�को�खिड�

(ख)�बमोिोमको�र�देहान�बमोिोमको� �ुबधा�बाहेक�अान�कुनै� �ुवधा�पााने�छैनभ- 

(क)� �व�ननम�९६�बमोिोमको�कमर् ारर� ञ�् न�कोषको�रकम।� 

(ख)� �व�ननम�११४�को�ाप�व�ननम�(१)�को�खिड�(ख)�को� देहान� (आ)�बमोिोम�बीमाबाट��ा्�त�

रकम�मा�। 

१०९क.�दरघर� ेवा�पदकभ44

45� 

बी �वषर� सथानी�  ेवा�अवधी� पूरा�गरेको�कमर् ाररलाभ��ा�धकरणको�वा�षरकोत वको�अव रमा�दरघर�  ेवा�

पदक��दान�ग�रन�ेछ।��

                                                           
 

45 दो�ो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
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प�रचछेद�१२�

ाप्ार�ख्र�र�अान� �ुवधा 

११०.�ाप्ार�ख्रभ 

(१)� �ा�धकरणका� कमर् ारर� वा� �नोको� प�रवारको� ाप्ारको� ला�ग� �तनेक� आ�थरक� वषरमा� भक�

म�हनाको�तलव�वरावरको�रकम�ाप्ार�ख्र�वापत��दइनेछ।� 

� तर� �ा�धकरणको�  ेवामा� ननाँ� �ननिु��्भका�कमर् ाररको� हकमा� �ननिु��्भको�भक�वषर� परुा�

्भप�छ�मा�� ो�अव�धको� मेत�ाप्ार�ख्र��दइनेछ। 

(२)� ाप�व�ननम�(१)�बमोिोमको�ाप्ार�ख्र��लन��बल�्पारभ�वा�ख्रको��ववरण�पेश�गनुरपनन�छैन�र�

नसतो�ाप्ार�ख्र� िञ�् त�हनुेछैन। 

(३)� ाप�व�ननम� (१)�मा�ोनु कैु� कुरा� लेिखभको�्भ�ताप�न� �म�त�२०५४/१०/०३�्ादा�अगावै�

�ा�धकरणको�  ेवामा� कानररत� सथानी� कमर् ारर� भवं� �नोको� प�रवारको� ाप्ारको� ला�ग� नोकरर�

अव�ध्र�देहान�बमोिोमको�ाप्ार�ख्र��दइनछेभ- 

(क)� �तह�आठ�र� ो�्ादा�मा�थलाभ�पा्�म�हनाको�तलव�वरावर। 

(ख)� �तह�छ�र�तह� ातलाभ� ��म�हनाको�तलव�वरावर। 

(ग)� �तह�पाँ्लाभ�ा�ाभ �म�हनाको�तलव�वरावर। 

(घ)� �तह�तीन�र�तह�्ार� मम�तथा�तह��व�हनलाभ�भ�ाभ �म�हनाको�तलव�वरावर। 

(४)� ाप�व�ननम� (३)� बमोिोमको� ाप्ार� ख्रको� ला�ग� �नवेदन� �दने� कमर् ाररलाभ� �तनेक�आ�थरक�

वषरमा�भक�म�हनाको�खाभपाभ�आभको�तलव�वरावरको�रकम�मा���दइनछे।� 

� तर�देहानको�अवसथामा�देहान�बमोिोमको�रकम�पेशक���दन� �कनेछभ- 

(क)� ाप्ार�ख्र�वढर�लायने�्भ�कमर् ाररले�भक�वषरमा�भक�म�हनाको�तलव�्ादा�वढर�रकम�

पेशक�को�रपमा�माग�गरेमा�कारण�मना� व�देिखभ��नोले� िञ�् त�गरेको�औष�ध�ाप्ार�

रकम�मदनेबाट�बढरमा�प्ह�र���तशत� ममको�रकम�पेशक��सवरप�पाान� ोनेछ। 

(ख)� औषधी�ाप्ार�ख्र� िञ�् त�नहनुे�कमर् ाररको�हकमा��नोले�पााने�तलव�्�ाबाट�क�ा�

गननगरर�बढरमा�तीन�म�हना ममको�तलव�वरावरको�रकम�पेशक��सवरप��दन� �कनछे। 

(५)� ्�वपनमा�  ेवाको� �न�म�� अनोयन� ठह�रन�े गरर� वखारसत� ्भको� अवसथामा� वाहेक� अर� ोनु कैु�

कारणवाट� नोकररवाट� अलग� हुँदा� ाप�व�ननम� (३)� बमोिोमको� ाप्ार� ख्र�  िञ�् त� रार�े

कमर् ाररले�  ेवामा� रहँदा� �लभको�ाप्ार�ख्र�क�ा�गरर�वाँक��रकम�पाानेछ।�बी �वषर�  ेवा�

अव�ध� परुा� गरर�अवकाश�पाभका�कमर् ाररलाभ� नसतो� पाान� बाँक�� रहन�आभको� रकममा� पाँ्�

��तशत�थप�र�पच्ी �वषर�परुा�गरेको�्भ�दश���तशत�थप�गरर�हनु�आाने�रकम��दइनेछ। 

(६)� �ा�धकरणको�कुनै�कमर् ारर� ेवावाट�अलग�हुँदा��नोले�ाप्ार�ख्र��लभ� केको�रहेछ�्ने��नो�

पनुभ��ा�धकरणको� ेवामा��ननिु��्भमा�ाप्ार�ख्र�पााने�छैन। 

(७)� सवाससन� ाप्ारको� द��कोणले� जनादै� नै� �पछ�डभको� ्�न� तो�कभको� िो लाका� कमर् ाररलाभ�

लागेको�रोग�सथानीन�सवाससन� �ुवधाबाट�ाप्ार�हनु�न ोने�र��नोको�जनानलाभ�नै�ोोिखम�हनु�े
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अवसथा� परेको�छ�्नी�  ो� िो लाको� सवाससन� केा�� वा� असपतालको� �मखुले� �  ा�र � गरेमा�

ाप्ारको�ला�ग�तन �ठााँबाट� ब्ादा�निोकको�नेपाल��्�को�अर�कुनै�असपतालमा�लैोाँदा�

लायने�ख्र��ा�धकरणले�वनहोनन�छ। 

(८)� �म�त�२०५४/१०/०३�्ादा�अिघ�असथानीबाट�सथानी� �नन�ु�्भका�कमर् ाररले�असथानी�हुदँा�

�लभको�औषधोप्ार�रकम�पूरै�गणना�ग�रनेछ। 

१११.�थप�आ�थरक� हानताभ� 

(१)� कुनै�सथानी�कमर् ाररलाभ�देहानका�कडा�रोग�लागी�सवदेश�वा��वदेशमा�गभ�ाप्ार�गनुरपनन�्भमा�

ाप�व�ननम�(२)�बमोिोमको�मे�डकल�बोडरको��  ा�र मा��व�ननम�११०�बमोिोम�पााने�ाप्ार�

ख्रको�अ�त�र��थप�आ�थरक� हानता�सवरप�पाँ्लाख�रपैनाँ� मम�पेशक���दन� �कनेछ। 

(क)� मगृौला�अ  ल�(�ो�नक�रेनल� ेलर)�्भ�डाइलाभ�  �गनुर�परेमा�वा�मगृौला��तनारोपण�

गनुरपरेमा, 

(ख)� अवुरद�रोग�्भमा�(मे�लगनाेट�ोनाा र)�वा��ेन��ूमर�्भ�श न��ना�गनुरपरेमा, 

(ग)� मटुुको�रोग�ला�ग�श न��ना�गनुरपरेमा�वा�ोनाथलर���व�धबाट�ाप्ार�गनुरपरेमा। 

(२)� ाप�व�ननम�(१)�बमोिोमको�रोगको�ाप्ारको�ला�ग�थप�आ�थरक� हानता,�कामको�िशलिशलामा�

दघुरटना� र� �व�तु� दघुरटनाको� ाप्ार� ख्र� रकम�  मेतको� �  ा�र � गनर� देहान� बमोिोमको�

मे�डकल�बोडर�रहनेछभ- 

(क)� ाप-कानरकारर��नदनशक,��शा न��- � अदनक 

(ख)� मखुन��शा क�न�अ�धकृतले�तोकेको�ि्�कत क�- �  दसन 

(ग)� मखुन��शा क�न�अ�धकृतले�तोकेको� मबिाधत�रोगको��वशेषज��-�  दसन 

(घ)� �नदनशक�ोन ाधन��ब्ाग�- �  दसन� ि्व 

(३)� ाप�व�ननम� (१)� बमोिोम� थप� आ�थरक�  हानता� पाानको� ला�ग� �वरामी� कमर् ाररले� आ ूलाभ�

लागेको�रोगको�ोाने ममको��ववरण�खोलर�ि्�कत कको��  ा�र � ाथ�आफनो�कानारलन�मा र त�

�व्ागीन��मखु� मक��नवेदन��दनपुननछ।�नसतो��नवेदन�पनर�आभमा� मबिाधत��व्ागीन��मखुले�

आफनो��  ा�र � �हत�मे�डकल�बोडरमा�पेश�गनर�ोन ाधन��व्ागमा�पठाान�ुपननछ। 

(४)� मे�डकल�बोडरको� �  ा�र मा�कानरकारर� �नदनशकले�थप�आ�थरक� हानता�वापतको� रकम� पेशक��

�दने� ोनेछ। 

(५)� ाप�व�ननम�(१)�बमोिोमको�रोगको�ाप्ार��वदेशमा�गराान�ुपरेमा�मे�डकल�बोडरको��  ा�र को�

आधारमा�पूवर�सवीकृ�त��लनपुननछ।�पूवर�सवीकृ�त��बना�ाप्ार�गराभमा�शोध्नार��दइने�छैन। 

� तर� �ा�धकरणको� कामको� िशलिशलामा� �वदेशमा� रहेकै� अवसथामा� कडा� रोग� लागी� ाप्ार�

गराभको�अवसथामा�नसतो�रकम��दन�बाधा�पयुने�छैन। 

(६)� कमर् ाररले�ाप्ार�गराभ� कक�आभप�छ�कानारलनमा�हािोर�्भको�भ�ाइ ��दन��्���बल�्पारइ�

 �हत�पेशक�� छ�टको�ला�ग�पेश�गनुरपननछ। 
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(७)� औषधी�ाप्ार�ख्र�अातगरत�ि्�कत कको��िेस�् न�अन ुारको�पररकण,�अपरेशन,�औषधी�भवं�

असपताल�श ुकलाभ�मा�� मावेश�ग�रनछे। 

(८)� ाप�व�ननम� (६)� बमोिोम� पेश� ्भको� �बल्पारभ�  मबिाधत� कानारलनले� रो�ु गरर� पेशक��

 ��टको�ला�ग�कमर् ारर�क नाण�महाशाखामा� पैती � �दन�्�� पठाान�ु पननछ।� न रर� पेशक��

 ��ट�गदार�ा��महाशाखा�मा र त�्ालवुषरमा�औषधी�ाप्ार�बीमा�बापतको�रकम�दाबी�गरर�

बाँक��रकममा�� ��ट�गनुरपननछ। 

(९)� थप�आ�थरक�  हानता� पेशक�� �लने� कमर् ाररको� ाप्ार� हुँदाहुँदै� मतृन�ु ्भमा� ा�� पेशक�� रकम�

�मनाहा�हनुेछ। 

११२.�कामको�िशलिशलामा�दघुरटना�परेमा�पाान�े �ुवधाभ 

(१)� कानारलनको�कामको� िशलिशलामा�कमर् ाररलाभ�्ोटपटक�लायन�गभ� ेवाबाट�अवकाश� �लनपुनन�

न्भताप�न�  ो� ्ोटपटकको� कारणबाट� �नोको� कमता� ापनोगमा� बाधा� पनन� ्भमा� तनसतो�

कमर् ाररलाभ�लागेको�्ोटपटकको�अवसथा��व्ार�गरर��नोले�खाभपाभ�आभको�तलवको�अिातम�

सकेल ममको�तलव�ब�ृ���दन�वा�मे�डकल�बोडरको��  ा�र मा�तीन�देिख�छ�म�हना ममको�शरु�

सकेलको�तलव�बरावरको�भकम�ु�रकम�आ�थरक� हानता��दन� �कनेछ। 

(२)� ाप�व�ननम� (१)� बमोिोमको� ्ोटपटकको� ाप्ार� गराान�आवशनक� पनन� अव�ध्रको� �न�म��

कमर् ाररले�कुनै�प�न� िञ�् त��वदाबाट�क�ा�नहनुे�गरर�परुा�तलव� �हतको�बढरमा�छ�म�हना�थप�

�वरामी��वदा�पाानछे। 

(३)� ाप�व�ननम�(२)�बमोिोम�ाप्ार�गरााँदा�लागेको�ाप्ार�ख्रको�शत��तशत�रकम��ा�धकरणले�

वनहोननछ।�न रर�ग�रभको�ाप्ार�ख्र� �व�ननम�११०�को�ाप�व�ननम�(१)�र� (३)�बमोिोम�

पााने�ाप्ार�ख्रमा�क�ा�हनुेछैन। 

� न � �व�ननमको� �नोोनको� ला�ग� ाप्ार� ख्रमा� ि्�कत कको� �िेस�् न� अन ुारको� पररकण, 

अपरेशन,�औषधी�भवं�असपताल�श ुकलाभ�मा�� मावेश�ग�रनेछ। 

(४)� कुनै� कमर् ाररले� ोानाोानी� आफनै� गम्ीर� लापरवाहरबाट� ्ोटपटक� लागेको� कारणले� अ�्��

्भकोमा�न ��व�ननम�बमोिोम� �ुवधा�पााने�छैन। 

(५)� कुनै� कमर् ारर� दघुरटनामा� परेमा�  मबिाधत�कानारलनले� अवसथा� हेरर� ाप्ाराथर�आवशनक� रकम�

कानारलन��मखुको�अ�धकार�्��रहेर�ततकाल�पेशक��सवरप�ापल्ध�गराान�ुपननछ�र�तो�कभको�

ढाँ्ामा�दघुरटनाको���तवेदन�नथािश्�कमर् ारर�क नाण�महाशाखामा�पठाान�ुपननछ। 

११३.�बाटो�ख्र�र��वरामी�कुरवा�ख्रभ 

कुनै�कमर् ाररले� �व�ननम�११२�बमोिोमको�अवसथामा�आफनो� घर�वा� डेरा�छाडी�अक�� िो लामा� वा�

�वदेशमा�गभ�औषधी�ाप्ार�गराान�ुपरेमा�तनसतो�सथान मम�पयुदाको�र� कर दाको��वरामीको�र�कुरवा�

्ा�हने�अवसथा�्भ�भक�ोना�कुरवा ममको�नातानात�ख्रको�परैु�रकम�र�खाना�ख्र�वापत��नो��वरामी�

कमर् ाररले��ननमान ुार�पााने�दै�नक�्�ाको�प्ह�र���तशत�रकम�थप�पाानेछ। 
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११४.�बीमाभ 

(१)� �ा�धकरणका�कमर् ाररहरको�देहान�बमोिोम�बीमा�ग�रनछेभ- 

(क)�  ामू�हक�दघुरटना�बीमाभ�कमर् ारर�दघुरटनामा�परर�मतृन�ुवा�अंग्ंग�्भमा�७�लाख�रपैनाँ�

बराबरको� ामू�हक�दघुरटना�बीमा�ग�रनेछ।�नसतो�बीमा�गदार�ा�� ीमामा�नबढने�गरर�

कमर् ारर� तथा� �नोको� प�रवार� �बरामी� ्भ� असपताल� वा� न� रङ� होम� ्नार� ्भ� ाप्ार�

गराभमा�र.�भकलाख� ममको�औषधी�ाप्ार� �ुवधालाभ� मेत� मावेश�गनर� �कनछे। 

(ख)�  ाव�धक�ोीवन�बीमाभ� ाव�धक�ोीवन�बीमा�देहान�बमोिोम�हनुेछभ- 

(अ)� �ा�धकरणका� कमर् ाररहरको� तीन� वषर� छ� म�हनाको� शरु� तलव� वरावर� रकमको�

 ाव�धक�ोीवन�बीमा�ग�रन�ेछ। 

(आ)�सथानी� ेवा�बी �वषर�परुा�गरर� ेवा��नवृ��हनुे�कमर् ारर,� ेवा�अव�धवाट�अ�नवानर�

अवका �पाान�ेकमर् ारर�र� ाव�धक�ोीवन�बीमा�्इ केको�कुनै�कमर् ाररको�मतृन�ु

्भमा�तनसतो�कमर् ाररको�हकवालालाभ�बीमा�बापत��ा्�त�हनुे�बोन � �हतको� वै�

रकम�ापलवध�गराइनेछ।�बीमावाट��ा्�त�हनुे�वोन �वाहेकको�रकम�तीन�वषर�छ�

म�हनाको�खाभपाभ�आभको�तलव�वरावर�हनुे�रकम�्ादा�कम�्भमा�नपगु�रकम�

�ा�धकरणले�थप�गरर�्�ुानी��दनछे। 

� तर�बी �बषर� ेवा�अव�ध�परुा�नगरर�ामेरको�हदले�अ�नवानर�अवकाश�हनु�ेकमर् ारर�

र45

46� �व�ननम�१४९�बमोिोम�  ेवाबाट�हटाभन�े वा�बखारसत�हनु�ेकमर् ाररको�हकमा�

्न�ेबीमाबाट��ा्�त�हनु�ेरकम�मा���दइनछे।46

47 
(२)� बीमा�अव�ध�परुा�्भ�बीमा�कमपनीबाट�कमर् ाररको�बीमा�बापत��ा्�त�रकम�अवकाश�कोष�मा र त�

 ञ�् ालनमा� रहेको� �व�ननम� १६४� बमोिोमको� कमर् ारर�  रुकणकोषमा� पठाभनछे।� कमर् ारर�

अवकाश�हुँदा�ा��रकम��व�ननम�१०३�बमोिोमको�अवकाश�कोषबाट�्�ुानी�हनुछे।47

48� 
(३)� �ा�धकरणको� ेवामा�सथानी��नन�ु�्भका�कुनै�कमर् ाररको�ोीवन�बीमा�नहुँदै�मतृन�ु्भमा�तीन�

वषर�छ�म�हनाको�शरु�तलव�वरावरको�रकम��ा�धकरणबाट��दइनेछ। 

(४)� कुनै�कमर् ारर� सथानी� �ननिु��्भको� �म�तले� पाँ्�वषर� नपयुदै�ोनु कैु�कारणले�  ेवाबाट�अलग�

्भमा�तनसतो�कमर् ाररलाभ�ोीवन�बीमा�बापत�कुनै�रकम� �दइनेछैन।�ा��कमर् ाररको�नाममा�

���मनम�रकम�बझुाइभको�अवसथामा� ो�रकम�बीमा�कमपनी ँग�ोीवन�बीमा�नवीकरण��ह ावमा�

 मानोोन�गरर��मलान�ग�रनछे। 

(५)� कुनै�कमर् ाररको�पाँ्�वषर�सथानी� ेवा�अव�ध�परुा�्भको�तर��नवृ��नहुदैँ�वा�बीमा�अव�ध�प�न�

 मा्�त�नहुँदै� ेवावाट�सवेचछाले�अलग�्भमा�बीमावाट��ा्�त� मपरण�मू न�वरावरको�रकम�मा��

ापलवध� गराइनेछ।� �ा�धकरणवाट� थप� रकम�ापलवध� गराइने� छैन।� तर� �नोले�आ � � बीमा�

�नरातर�गनर�्ाहेमा� ो�अव र��दइनछे। 

                                                           
 

46 नवौ� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
47 दो�ो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
48 आठौ� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको। 
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(६)� �ा�धकरणको� ेवामा�सथानी��ननिु��हनु�ेपाँ्�वषर�्ादा�कम� ेवा�अव�ध�बाँक��रहेका�कमर् ाररको�

 ाव�धक�ोीवन�बीमा�ग�रने�छैन।�नसता�कमर् ाररलाभ� ेवाबाट�अलग�हनुे� मनमा��नोले�काम�

गरेको�भक�वषर� ेवाको�भक�म�हनाको�खाभपाभ�आभको�तलबको�दरले�हनु�आाने�रकम� ाव�धक�

ोीवन�बीमावापतको� �ुवधा��ा�धकरणले�्�ुानी��दनेछ। 

(७)� �ा�धकरणबाट�  ाव�धक� ोीवन� बीमा� ग�रभको� कमर् ाररहरलाभ� ोीवन� बीमा� गनन� कमपनीबाट�

ापल्ध�गरााने� णमा�कमर् ाररको�नाममा�ोममा�्भको�बोन � मेतको� रकम ममको� रकम�

 ण��लने��नोोनका�ला�ग��ा�धकरणबाट�बीमा�कमपनीलाभ�ोमानत�ापल्ध�गराान� �कनेछ। 

(८)� बी �वषर�्ादा�कम�अव�धको�ला�ग� ाब�धक�ोीवन�बीमा�हनुे�कमर् ाररहरको�हकमा�बी �वषरको�

अव�धलाभ�शत�्��तशत�मानी�ाप�व�ननम�(१)�को�खिड�(ख)�को�(अ)�बमोिोम�हनुे�रकमलाभ�

दामा ाहरको��ह ाबले��बमाल�रकम�कानम�गरर�बीमा�ग�रनेछ।��नोहरको�बढुवा�वा�तलब�ब�ृ��

हुँदा� मेत� ो�ह�अनपुातमा��बमाल�रकम�ब�ृ��ग�रनछे। 

११५.�सथानीन�्�ा, आवा � �ुवधा�र�अान�्�ाभ 

(१)� मा� क�सथानीन�्�ाको��नोोनको�ला�ग�अन ूु्ी-१७�बमोिोम�के��वग�करण�ग�रभको�छ। 

(२)� ाप�व�ननम�(१)�को��नोोनको�ला�ग�अन ूु्ी-१८�बमोिोम�सथानीन�्�ा�कानम�हनुेछ। 

(३)� सथानी� कमर् ाररलाभ� अन ूु्ी-१९� बमोिोमको� आवा �  �ुवधा� र� अान� ्�ा� �दइनेछ।�

�ा�धकरणको�आवा �ाप्ोग�ग�ररहेका�कमर् ाररलाभ�आवा � �ुवधा��दइनछैेन। 

११६.�रा���िशफट�्�ाभ� 

�व�तु�ातपादन�केा�,��ीड� वसटेशन�तथा��ाहक� ेवा� मबाधी�कामको�ला�ग��नन�मत�रपमा�िशफटमा�

ब ी�काम�गनर�तो�कभका�कमर् ाररहरलाभ�रा�त�१०:००�बोेदेिख� �बहान�६:००�बोे ममको�अव�धमा�

मा� क�कमतीमा� ात��दन�काम�गरे�वापत�तह�१�देिख�तह�७� ममका�कमर् ाररहरलाभ�दभुहोार�रपैना�ँ

िशफट�्�ा��दइनछे।48

49 

११७.�कठ�न�कानर�्�ाभ� 

(१)� देहानको�अवसथामा�काम�गनन�कमर् ाररलाभ�पाान�ेतलवमा�देहान�बमोिोम�थप�रकम�कठ�न�कानर�

्�ा��दइनेछभ- 

(क)� तापीन��व�तु�ातपादन�केा�को�इिाोन�वा�ोेनेरेटर�कक�्��ाच्�ताप�वा�ाच्�दव�नको�

वातावरणमा�रहर�िशफट�वा�मेिाटनाे मा�काम�गनन��ा�व�धक�कमर् ाररलाभ�तलवको�प्ा �

��तशत। 

(ख)� ोल�व�तु�केा�को�टवारइन,� मेिशनकक�वा�का ोलरम�वा�इाटेक�वा� �रो्रवानर�के�मा�

िशफट�वा�मेिाटनेा मा�काम�गनन��ा�व�धक�कमर् ाररलाभ�तलवको�ती ���तशत। 

(२)� ाप�व�ननम� (१)�मा�ा लेिखत�तापीन� �व�तु�ातपादन� केा�� र�ोल�व�तु� केा�को�कानारलनमा�

काम�गनन�अान�कमर् ाररलाभ�तलबको��मशभ�पच्ी ���तशत�र�पा्���तशत�कठ�न�कानर�्�ा�

�दइनेछ। 
                                                           
 

49 नवौ� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको। 
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(३)� दश�होार�� ट�्ादा�मा�थको�ा्ाभमा�काम�गनुरपनन�कमर् ाररलाभ��नोले�पााने�तलवको�पच्ी �

��तशत�कठ�न�कानर�्�ा��दइनेछ। 

(४)� ादनपरु� � मेिट�ा�ोगको�धवुाँबाट��्ा�वत�्भ�काम�गनुरपनन� वसटेशनका�कमर् ाररलाभ� �नोले�

पााने�तलबको�पच्ी ���तशत�कठ�न�कानर�्�ा��दइनछे। 

(५)� हेट�डा��ीड�महाशाखा�र�हेट�डा� वसटेशनका�कमर् ाररहर�हेट�डा��डोेल�केा�को�ताप�र�दव�नका�

कारण��्ा�वत�्भ�काम�गनुरपनन�्भकोले�तलवको�पच्ी ���तशत�कठ�न�कानर�्�ा��दइनेछ। 

(६)� न ��व�ननम�बमोिोमको� �ुवधा� मबिाधत�कानारलन��मखुले�काम�तोकेको�आधारमा�कानर�गनन�

कमर् ाररलाभ�मा���दइनछे। 

११८.�अनकल�्�ाभ�  

(१)� �व�तु� ातपादन, �शारण� भवं� �वतरण� र� �णालर� �नना�ण� कानरमा� कामकाो� गनर� तो�कभका�

कमर् ाररहरलाभ��नमनान ुारको�अनकल�्�ा��दइनेछभ 

तह���� ���अनकल�्�ा 

अ�धकृतसतर�तह�९�र�तह�८�� र.�१०००/- ��त�म�हना 

अ�धकृतसतर�तह�७�र�तह�६�� र.�७००/- ��त�म�हना 

(२)� अनकल� ेवाको�ला�ग�कमर् ाररहरलाभ�देहान�बमोिोम�कामकाो�तो�कनछेभ- 

(क)� �व�तु�ातपादन�केा��र� वसटेशन� ञ�् ालन�(अपरेशन)�को�कानर�गनन�तह�छ�देिख�तह�

नौ� ममको�कुनै�भक�तहको�कुनै�भक��ा�व�धक�कमर् ारर। 

(ख)� ३३�के.्ी.� र�११�के.्ी.� वसटेशनको� मावन�र� �नना�णको� ाथै� ञ�् ालन� म्ार�

कानर�गनन�्नी�तो�कभको�वा� �व�तु��वतरण� ेवाको�ला�ग�अनकल� ुटर�गनर�तो�कभको�

तह�छ�देिख�नौ� ममको�कुनै�भक��ा�व�धक�कमर् ारर। 

� तर� नो� ाप�व�ननमको� �नोोनको� ला�ग� भक� ठााँमा� भक� ्ादा� बढर� कमर् ाररलाभ�

कामकाो�तोोन�पाइनेछैन। 

११९.�नगद�्�ाभ 

काािटरमा� ब ी� �ाहकबाट� �व�तु� महशलु� वझुने� आन� त र का� कमर् ाररहरलाभ� मा� क� भकहोार49

50�

रपैनाँ�नगद�्�ा��दइनेछ। 

१२०.��व�तु�ापनोग� �ुवधाभ 

सथानी� कमर् ारर� (�ा�धकरणको� आवा � �नोग� गनन� सथानी� कमर् ारर�  मेत)� लाभ�  खुखानाम� (मं� र-

वैशाख)�मा�प्ह�र�न�ुनट�र�वषारनाम�(ोेे-का�तरक)�मा�भक न�प्ा 50

51�न�ुनट���त�म�हना��नभश ुक�

�व�तु�ापनोग� �ुवधा��दइनछे। 

                                                           
 

50 ते�ो� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको। 
51 ते�ो� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको। 
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१२१.�पोशाक�्�ाभ 

(१)� कमर् ाररलाभ� �तनेक� आ�थरक� वषरमा� भकपटक� पोशाक� ्�ा� र.� दश� होार� र� ाच्� �हमालर�

िो लाहर�(र वुा,�डो पा,�हमुला,�कालरकोट�र�मगु)ु� िसथत�कानारलनहरमा�कानररत�कमर् ाररलाभ�

र�पा्होार��दइनछे। 

(२)� कमर् ाररको� सतर,� कामको� �कृ�त� हेरर� रङ,� �डोाइन� र� पोशाकको� सतर� मखुन� �शा क�न�

अ�धकृतले�तोोनछे। 

(३)� कमर् ाररले�आ ू�कामगनन�कानारलन� मनमा�अ�नवानर�रपमा�तो�कभको�पोशाक�लगाान�ुपननछ। 

(४)� कमर् ाररले�कानारलन� मनमा�तो�कभको�पोशाक�लगाभ/नलगाभको�अनगुमनको�वनवसथा� मबिाधत�

�व्ागीन��मखु/कानारलन��मखुले�गनुरपननछ। 

(५)� तो�कभको�पोशाक�नलगाान�ेकमर् ाररलाभ� �व�ननम�१४४�को�ाप�व�ननम�(१)�को�खिड�(ख)�

बमोिोम�  ्ेत� गराइनेछ।� न रर�  ्ेत� गरााँदा� प�न� पनुभ� दो�ो� पटक� पोशाक� नलगाभको�

पाभभमा��व�ननम�१४६�को�खिड�(झ)�बमोिोम��व्ागीन�कारवहर�ग�रनेछ। 

१२२.� ञ�् ार� �ुवधाभ 

(१)� देहानका�कमर् ाररलाभ� �नो�कानररत�रहेको�ठााँको�आवा मा�भाटा�टे�ल ोन�ोडान�गनर�लायने�

धरौटर� र� अान� ख्र� तथा� टे�ल ोन� मह लु� वापत� मा� क� देहान� बमोिोमको� रकम�  ोध्नार�

�दभनेछभ- 
 

पदा�धकारर सथानीन�कल अातरदेशीन�
(भ .�ट.�ड.) 

अातरािप� न� ंकल 

(आभ.भ .�ट.�ड.) 
मखुन��शा क�न�अ�धकृत �बल�अन ुार �बल�अन ुार कानारलनको� काममा� �नोग�

्भको��बल�अन ुार 

ाप-कानरकारर��नदनशक �बल�अन ुार �बल�अन ुार कानारलनको� काममा� �नोग�
्भको��बल�अन ुार 

�नदनशक�वा�के�ीन��नदनशक�वा�
आनोोना��नदनशक 

४५०�कल र.�५००।०० - 

�बाधक�वा� ह�नदनशक ३००�कल र.४००।०० - 

तह�१०�्ादा�म�ुनको�कानारलन�
�मखु� र� कानर� �कृ�तको�
आधारमा� मखुन� �शा क�न�
अ�धकृतले� ापन�ु� ठानेको�
अ�धकृत 

ानूनतम�कल - - 

 

� तर�मोबाइल� �ुवधा�पााने�कमर् ाररले�अातरदेिशन�(भ .�ट.�ड.)� �ुवधा�पााने�छैन। 

(२)� टे�ल ोन� ोडान� वापत� �ा�धकरणले� बझुाभको� धरौटर� रकम� कमर् ाररले� ोनु कैु� कारणबाट�

�ा�धकरणबाट�अवकाश�पाभ�प�न��ा�धकरणलाभ�बझुाभमा� ो� टे�ल ोनको�सवा�मतव��ा�धकरणले�

�नो�कमर् ाररमा�नाम ारर�गरर��दनेछ। 
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१२३.� वारर� �ुवधाभ 

(१)� तह�दश�र� ो�्ादा�मा�थका�पदा�धकाररहरलाभ�कानारलन�आान�वा�ोान�र�कानारलनको�कामको�

�नोोनको�ला�ग� वारर� �ुवधा��दइनेछ। 

(२)� कानारलनको�कामको��कृ�त� हेरर�मखुन��शा क�न�अ�धकृतले�अान�कमर् ाररलाभ� वारर� �ुवधा�

�दन� ोनेछ।�

१२४.��ोत ाहन�्�ा�र��ोत ाहर�परुसकारभ 

(१)� आनोोना�तथा�कानारलनमा�हा� ल�गनुरपनन��ग�तको�लकन��ा�ा,��नधार�रत�अव�ध�्��्भको�कानर�

 मपादन�र�काम�कारवाहरको�गणुसतर� मेतको�मू नालन�गरर� �म�तले�तोुरमा�गरेको�नी�त�तथा�

���ना�अन ुार�कमर् ाररलाभ��ोत ाहन�्�ा��दन� ोनेछ। 

(२)� ातकृ�� काम� गनन� बढरमा� पा्� ोना� कमर् ाररलाभ� �ा�धकरणको� वा�षरकोत वको� ापलकनमा�

�ोत ाहर� परुसकार� �दान� गनर�  �कनेछ।� अन ूु्ी-२०� मा� �नधार�रत� ढाँ्ामा� कानारलन� �मखुले�

ातकृ�� भवं� अनकुरणीन� कामगनन� कमर् ाररलाभ� परुसकृत� गनर�आफना� ाप-कानरकारर� �नदनशकको�

कानारलन�मा र त��  ा�र �पठाान�ुपननछ।� 

(३)� �ोत ाहर�परुसकार� �  ा�र �गनरका�ला�ग� देहान�बमोिोमको��ोत ाहर�परुसकार� �  ा�र � �म�त�

रहनेछभ- 

मखुन��शा क�न�अ�धकृत��� -�अदनक 

ाप-कानरकारर��नदनशकहर�( बै)�� -� दसन 

ोन ाधन��व्ागका��नदनशक�� -� दसन� ि्व 

(४)� �ोत ाहर�परुसकार��  ा�र � �म�तको��  ा�र को�आधारमा�मखुन��शा क�न�अ�धकृतले��शं ा-

प��र�र.पच्ी �होार� मम�नगद�परुसकार��दन� ोनेछ। 
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प�रचछेद�१३�

आ्रण 

१२५.�दान, ापहार, ्ादा�वा�आ�थरक� हानता��लन�नहनुभे� 

�ा�धकरणको�काममा�कुनै��कारको���तकूल�अ र�पननगरर�वा�कुनै�पकपातपूणर�काम�गननगरर�कमर् ाररले�

 �म�तको� पूवर� सवीकृ�त� �बना�आ ूले�वा�आफना�प�रवारको�कुनै� दसनले�क ैबाट�कुनै��कारको�दान�

दातवन,�को ेलर,�्ादा,�आ�थरक� हानता�वा�ापहार�सवीकार�गनर�वा��लन�ुहुँदैन।�

१२६.�वनापार�वनव ान�वा�नोकरर�गनर�नहनुभे� 

कमर् ाररले� �म�तको�पूवर�सवीकृती�वेगर�कुनै�वनापार�वनव ान�गनर�वा� मरको��हस ेदार�ब��वा�अान��

कुनै� �कारको� नोकरर� सवीकार� गनर� हुंदैन।� �ा�धकरणको� कानरके�� तथा�  मबिाधत� कमर् ाररको�

िोममेवाररमा���तकूल�अ र�नपनन�्भमा�पाँ्�बषर�सथानी� ेवा�अव�ध�परुा�्भका�कमर् ारर�मदने� हानक�

सतरका�कमर् ाररको�हकमा�ाप-कानरकारर��नदनशकले�र�अ�धकृतसतर�तह�छ�देिख�तह�नौ� ममलाभ�मखुन�

�शा क�न�अ�धकृतले�र� ो�्ादा�मा�थको�कमर् ाररलाभ� �म�तले�सवीकृ�त��दन� ोनछे। 

तर�ोल�व�तु�कमपनीको� ंसथापक�शेनर�धनी�हनु��व्ागीन�सवीकृ�त��दइने�छैन। 

१२७.��लिखत�वा� मा्ार��काशन�गनरमा���तबाधभ 

(१)� कमर् ाररलाभ�आफनो� पेशागत� �वषनमा� अदननन,� अन ुाधान� गनर� �ा�धकरणले� �ोत ाहन� गननछ।�

न �िशलिशलामा�कमर् ाररले� ललन�गरेको��ा�धकरण गँ� मबिाधत�तसनाल,��ववरण�आ�द�मखुन�

�शा क�न�अ�धकृतको�सवीकृ�त��लभ��काशनमा� नाान� ोनेछ। 

(२)� कुनै� प�न� कमर् ाररले� मखुन� �शा क�न� अ�धकृत� वा� आफना� �नकटतम�  पु�रवेककको� सवीकृ�त�

न�लभ�आफनो�कतरवन�पालना�गदार�आ ूले� लेखेको�वा� ललन�गरेको�कुनै� �लिखत�वा� मा्ार�

�ा�धकरणको� �हतमा���तकूल�हनु�ेगरर��तनक�वा�अ�तनक�रपले�अन�धकृत�वनि��वा�� ेलाभ�

�दनहुुदैँन। 

(३)� कमर् ाररले� ाप�व�ननम� (२)� बमोिोमको� आ्रण� ोनु कैु� कारणबाट� �ा�धकरणको�  ेवाबाट�

अवका �्भप�छ�प�न�पालना�गनुरपननछ। 

१२८.�आम� ञ�् ार�मादनम�वा�अदालत ँग� मबाधभ 

(१)� कमर् ाररले�आफनो�वासत�वक�वा�का प�नक�नाममा��ा�धकरणको��हत�वा��ा�धकरणले�अपनाभको�

नी�तको��वर��वा�कुनै� ावरो�नक�ला्को�पदमा�रहेका�अ�धकाररको���तप�ठामा�आँ् �पयुने�गरर�

कुनै� प�न�  ामािोक�  �ाल� वा�  ञ�् ारका� मादनमबाट� ोनु कैु� �कारले�  मा्ार,�  ू्ना/लेख�

�काशन�गनर�र�तन ��कारको� ू्नाको� म�षेण�गनर�गराान� मेत�हुँदैन। 

� तर�कमर् ारर� सवनंले� ा��कानर� नगरेको� ्भ� तनसतो�गलत� मा्ार� म�षेण�्भको�ोानकारर�

पाभको��म�तले� ात��दन�्��ोन ाधन��ब्ागमा�ोानकारर�गराान�ुपननछ। 

(२)� कमर् ाररले�आफनो�पदरन�कामको� मबाधमा�कुनै�वनि�यारा�लगाइभको�झ�ुा�आरोपको�  ाभको�

�न�म�� � े� वा� अदालतको�  हारा� �लनपुदार� मखुन� �शा क�न� अ�धकृतको� सवीकृ�त� �लनपुननछ।�
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मखुन� �शा क�न� अ�धकृतले� सवीकृ�त� �दभमा� अदालत� ोाँदा� आाँदाको� ख्र� �ा�धकरणले�

वनहोननछ।� तर� कमर् ाररको� आफनो� वनि�गत� काम� अथवा� ्�र�को�  मबाधमा�   ाभ� �दन�

सवीकृ�त��लनपुनन�छैन। 

१२९.� मनको�पालना�र��नन�मतताभ 

कमर् ाररले�आ ूलाभ�पदसथापना�वा� रवा�ग�रभको�वा�काो�खटाइभको�कानारलन�वा�सथानमा��नधार�रत�

 मनमा��नन�मत�रपले�हािोर�्भ�कामकाो�गनुरपननछ।�

१३०.�राोनी�तमा�्ाग��लन�नहनुभे 

कमर् ाररले� राोनी�तक� दलको�  दसनता� �लनहुुदैँन।� राोनी�तक� दलहरले�  ञ�् ालन� गरेको� राोनै�तक�

��नाकलापमा� ह्ागी�ब�ु�हुँदैन। 

१३१.��नवार् नमा�्ाग��लन�नहनुभे 

कमर् ाररले�कुनै�प�न�राोनै�तक�पदको�ला�ग�हनुे��नवार् नमा�्ाग��लन�र�क ैको��न�म��मत�मायन�वा�

कुनै��कारबाट��्ाव�पननगरर�राोनी�तक��्ार�� ार�गनुर�गराान�ुहदैुन।�तर��्�लत�कानून�बमोिोम�

आ ूले�पाभको�मतदानको�अ�धकार��नोग�गनर�बाधा�पननछैन।�

१३२.��दशरन�र�हडताल�गनर�नहनुभे 

कमर् ाररले� नेपालको�  ावर् ौम �ा,� अखिडता,� शािात�  रुका� वा� वैदेिशक�  मबाधमा� खलल� पनन� गरर,�

 ावरो�नक�मनारदाको� �वपररत�हनुेगरर,�अदालतको� �नणरनको�अपहेलना�हनुे�गरर,� �व�्��ोातोा�त,�धमर,�

वगर,�के��र� म�दानका�मा�न हर�बी्�बैमनपन�ातप��गरााने�वा� ाम�दा�नक�दु् ारवना� ैलााने�गरर�

वा�कुनै�अपराधलाभ���न�हनुेगरर��दशरन�गनर,�हडताल�गनर�वा�हडतालमा�्ाग� �लन�वा� ो�ा�ेशनले�

अरलाभ�ाो ाान�ुहुँदैन। 

१३३.�हडताल, थनुछेक�तथा�घेराा�गनरमा���तबाधभ� 

कमर् ाररले�आफनो�र�अान�कुनै�प�न�कानारलन�वा�कमर् ाररलाभ�कानूनयारा��नधार�रत�कतरवन�परुा�गनरमा�

बाधा��वरोध�हनुे�गरर�हडताल,�कलमबाद,�थनुछेक�वा�घेराा�गनर�वा�शारर�रक�वा�मान� क�ातपीडन�हनु�े

गरर�दवाब��दन�वा� ो�गनन�ा�ेशनले�अरलाभ�ाो ाान�ु मेत�हुदैँन। 

१३४.���त�न�धतव�गनरमा���तबाधभ 

�ा�धकरणको� कानरको� िशलिशलामा� कमर् ाररले� आ ूलाभ� मकार� परेको� �वषनमा� आ � ले� वा� वारे यारा�

 मबिाधत��नकान�वा�अ�धकारर� मक��नवेदन��दने�बाहेक�अर�वनि��वा� मूहको�त र बाट���त�न�धतव�

गनुर�हुँदैन। 

तर�नेपाल� रकारबाट�माानता��ा्�त�कमर् ाररको� ंसथाको�त र बाट�ग�रन�े��त�न�धतव�र�कमर् ाररहरको�

पदरन�दा�नतवको�आधारमा�गनुर�पनन�कुनै�कानर�गनर�बाधा�पनन�छैन। 

१३५.��्ाव�पानर�नहनुभे 

कमर् ाररले�आफनो� ेवा� मबाधी�कानरमा�आफनो�सवाथर� ादन�गनर�अान�कमर् ारर�मा�थ�अवािञछत��्ाव�

पानर�अथवा�पानन��न��गनुरहुदैँन। 
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१३६.� ापटरभ 

कमर् ाररले��ा�धकरणको�काम ँग� मबाध�्भको�कुनै�वा �वनि� ँग� ापटर��लन�वा��नोको�आ�थरक�

कृतजतामा�पनन�कानर�गनुर�हुदैँन।�तर�ब�क�तथा�नसतै�अान��व�ीन� ंसथा ँग�लेनदेन�गनर�बाधा�पननछैन। 

१३७.�कानून��वपररतको��ववाहमा���तबाधभ 

कमर् ाररले��्�लत�कानूनको��वपररत�हनुे�गरर��ववाह�गनुर�गराान�ुहुँदैन। 

१३८.� ंसथाको� दसनताभ 

कमर् ाररले��ा�धकरणको� पूवर� सवीकृ�त� वेगर��्�लत�कानून�बमोिोम�दतार�्भको�आफनो� पेशागत�हक�

�हत� वा� कानर ँग�  मबिाधत�  ंसथा� र�  ामािोक�  ंघ ंसथा� बाहेक� अान�  ंघ ंसथाको�  दसनता� �ा्�त�

गनुरहुँदैन। 

१३९.�अनशुा न�र�आजापालनभ 

(१)� कमर् ाररले�आफनो�काम,�कतरवन,�इमाादारर�र�ततपरता� ाथ�पालना�गनुरपननछ। 

(२)� कमर् ाररले� आफनो� कानारलनको� काम�  मबाधी� कुरामा� आ ू्ादा� मा�थका� अ�धकृतले� �दभको�

आदेश,��नदनशन�अनशुा� त�्भ�पालना�गनुरपननछ। 

(३)� कमर् ाररले� बै�कमर् ाररहर���त�िश��वनवहार�गनुरपननछ। 

(४)� �ा�धकरणका�कमर् ाररले�कानारलनमा�मादक�वा�लागपुदाथर�  ेवन�गनर�वा�  ेवन�गरर�कानारलनमा�

आान�ुहुँदैन। 

(५)� कमर् ाररले�आफनो�सवाथर�गाँ� भको��वषन ँग� मबिाधत��नणरनमा� ंलयन�हनु�पााने�छैन। 

(६)� कुनैप�न�कमर् ाररले�कानारलनको�काममा�अवरोध� ोृना�गनर�पााने�छैन। 

(७)� कमर् ाररले� ेवा�ाहर���त� ममानोनक�वनवहार�गनुरपननछ। 

(८)� कमर् ाररले� कानून� बमोिोम�  ू्ना� �दाताको� ्�ूमका� �नवारह� गनन� बाहेक� गोपनीनता� कानम�

गनुरपननछ। 

(९)� कमर् ाररले� ंसथाको� मपि��हानीनोो ानी�गनुरहुँदैन। 

(१०)�कमर् ाररले� ामाान�िश�ा्ार� दा्ार�र�नै�तकता�कानम�रारपुननछ। 

(११)�कमर् ाररले�कानारलन�र�पदलाभ�वनि�गत�ला्को�ला�ग��नोग�गनुर�हुँदैन। 

१४०.��ा�धकरणको�अ�हत�हनु�ेकानर�गनर�नहनुभे 

कमर् ाररले��ा�धकरणको��हत��वर��हनु�ेकुनै�कानर�गनर�हुँदैन। 

१४१.� मपि���ववरण�पेश�गनुरपननभ 

�तनेक� कमर् ाररले� �तनेक� आ�थरक� वषर�  मा्�त� ्भको� �म�तले�  ाठ�� �दन�्�� र� ननाँ� �नन�ु� हनु�े

कमर् ाररले� �ननिु�� पाभको�  ाठ�� �दन�्�� तो�कभको� �नकान� र� कानारलनमा� अन ूु्ी-२१� बमोिोमको�

ढाँ्ामा� मपि���ववरण�पेश�गनुरपननछ। 

१४२.�सथानी�आवा ीन�अनमु�त��लन�नहनुभे 

कमर् ाररले� �वदेशी� मलुकुको� सथानी� आवा ीन� अनमु�त� �लन� वा� तनसतो� अनमु�त� �ा्�त� गनरको� ला�ग�

आवेदन��दन�ुहुँदैन। 
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१४३.�ोानकारर��दन� �कनभे 

(१)� �व�ननम�१४२��वपररत�कुनै�कमर् ाररले�सथानी�आवा ीन�अनमुती��लभको�ोानकारर�क ैलाभ��ा्�त�

्भमा�तनसतो�वनि�ले� ो�ोानकारर� मबिाधत�कानारलन�वा�ोन ाधन��व्ागमा��दन� ोनेछ। 

(२)� ाप�व�ननम�(१)�बमोिोमको�ोानकारर�कुनै�कानारलनमा��ा्�त�हनु�आभमा� मबिाधत�कानारलनले�

तनसतो�ोानकारर��ा्�त�्भको��म�तले� ात��दन�्��ोन ाधन��व्ागमा�पठाान�ुपननछ। 

(३)� ाप�व�ननम�(१)�वा�(२)�बमोिोम�वा�अान�कुनै�मादनमबाट�कमर् ाररले�सथानी�आवा ीन�अनमु�त�

�लभको�वा� ोको�ला�ग�आवेदन� �दभको�ोानकारर��ा्�त�हनु�आभमा�ोन ाधन� �व्ागले� तनसतो�

कमर् ाररको� मवाधमा�छान�वन�गनर� मबिाधत�कानारलन��मखु� मक�लेखी�पठाान�ुपननछ। 

(४)� ाप�व�ननम� (३)� बमोिोम� लेखी�आभमा�कानारलन� �मखुले� तनसतो� कमर् ाररको�  मवाधमा� तीन�

�दन�्��छान�वन��ारम्�गरर� ोको�ोानकारर�नथािश्��दनपुननछ। 

(५)� ाप�व�ननम� (४)� बमोिोम� छान�वन� गदार� कानारलन� �मखुले� ोन ाधन� �व्ाग� वा� अान� कुनै�

 रकारर��नकान ँग�कुनै�कुराको�ोानकारर�वा� हनोग�माग�गनर� ोनेछ। 

(६)� न � �व�ननम� बमोिोम� छान�वन� र� कारवाहर� गदार� कुनै� कमर् ाररले� सथानी� आवा ीन� अनमु�त�

�लभको� वा�  ोको� ला�ग� आवेदन� �दभको� देिखभमा� �नोलाभ� तीन� म�हना�्�� �्�लत� कानून�

बमोिोमको� ���ना� परुा� गरर� न � �व�ननमावलर� बमोिोम� �व्ागीन� कारवाहरका� ला�ग� �धान�

कानारलनमा�पेश�गनुर�पननछ। 

१४४.� ्ेत�गराानभे 

(१)� देहानको� अवसथामा� �ा�धकरणका� कुनै� प�न� कमर् ाररलाभ� कानारलन� �मखुले51

52�  ्ेत� गराान�

 ोनेछभ- 

(क)�  मन�पालना�नगरेमा�र��नन�मत�न्भमा। 

(ख)� कानारलनले�तोकेको�पोशाक�नलगाभ�कानारलनमा�ापिसथत�्भमा। 

(ग)�  ेवा�ाहर���त�िश��वनवहार�नगरेमा। 

(घ)� कानारलनको� कामको� � ल� लामा� आ ू� ्ादा� मा�थ लो� अ�धकृतले� �दभको� आदेशको�

पालना�नगरेमा�वा�अवजा�गरेमा। 

(२)� भक�बषरमा�भक�पटक� ्ेत�गराभभको�कमर् ाररले�पनुभ�ाप�व�ननम�(१)�बमोिोमको�कानर�गरेमा�

�व्ागीन�कारवाहर�गनुर�पननछ। 

(३)� ाप�व�ननम�(१)�बमोिोम� ्ेत�गराभको�अ�्लेख� मबिाधत�कमर् ाररको�्नि�गत� ाभलमा�र�

 मबिाधत�शाखामा�रारपुननछ। 

 �

                                                           
 

52 नवौ� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको। 



 

 

~ 74 ~  

प�रचछेद�१४�

�व्ागीन�कारवाहर 

१४५.� ोानभ 
कुनै�कमर् ाररलाभ��नोको�खराव�आ्रण�र�क ूरको�गम्ीरता� मेतलाभ�दनानमा�राखी�ा्ीत�र��नारा�

आधार�र�कारण�देिखभमा� ोान��दने�अ�धकाररले�देहानको� ोानको�आदेश��दन� ोनेछभ- 

(क)�  ामाान� ोानभ 

(१)� न� हत��दन।े 

(२)� वढरमा�दभु�तलव�वृ���रो�ा�गनन�वा�दभु�वषर मम�वढुवा�रो�ा�गनन। 

(३)� दभु�देिख�पाँ्�तलव�वृ���रो�ा�गनन�वा�दभु�देिख�पाँ्�बषर मम�वढुवा�रो�ा�गनन। 

(ख)� �वशेष� ोानभ 

(१)� ्�वपनमा��ा�धकरणको� ेवाको��न�म��अनोयन�नठह�रन�ेगरर� ेवाबाट�हटाान।े 

(२)� ्�वपनमा��ा�धकरणको� ेवाको��न�म��अनोयन�ठह�रने�गरर� ेवाबाट�बखारसत�गनन। 

१४६.�न� हत��दनभे 

देहानको�अवसथामा��ा�धकरणको�कुनै�कमर् ाररलाभ�न� हत��दन� �कनेछभ- 

(क)� आ ूले�गनुरपनन�काम���त�हेल्े�नाभ�गरेमा। 

(ख)� काम� ातोषोनक�नगरेमा। 

(ग)�  रवा� वा� बढुवा� ्भको� कमर् ाररलाभ� भ�ाभ � �दन�्�� रमाना� न�दभमा� वा� तनसतो� कमर् ाररले�

रमाना�न�लभमा। 

(घ)�  मनमा�बरबझुारथ�नगरे�नगराभमा। 

(ङ)�  पुररवेकक� वा� पूनरावलोकनकतारले� तो�कभको� अव�ध�्�� आ ू� मातहतको� कमर् ाररको�

कानर मपादन�मू नालन�नगरेमा। 

(्)� आ ू्ादा�मा�थ लो�पदा�धकाररले��दभको��लिखत�आदेश�वा��नदनशन�ा लंघन�गरेमा। 

(छ)� पदरन�दा�नतव�िोममेवारर�पूवरक�परुा�नगरेमा। 

(ो)� कानारलनमा�अनपुिसथत�हनु�ेकमर् ाररलाभ�कारवाहरका�ला�ग� �व�ननम�८३�को�ाप�व�ननम� (३)�

बमोिोम� ू्ना��कािशत�गनन�कारवाहर�नगरेमा। 

(झ)� भक�वषरमा�भक�पटक� ्ेत�गराइभकोमा�पनु� ्ेत�गराान� �कने�कानर�गरेमा। 

(ञ)�  ेवा�ाहरको�पीरमकार�वा�ाोरूरको�बेवासता�गरेमा। 

(ट)� �व�ननम�८३�को�ाप�व�ननम�(४)�बमोिोम� ेवाबाट�हटााने��व्ागीन�कारवाहर�हनुे�कमर् ाररलाभ�

हािोर�गराभमा। 

१४७.�दभु�तलव�व�ृ�� मम�रो�ा�गनन�वा�दभु�वषर मम�वढुवा�रो�ा�गननभ 

देहानका�अवसथामा��ा�धकरणका�कमर् ाररलाभ��नोको�वढरमा�दभु�तलव�व�ृ��रो�ा�गनन�वा�दभु�वषर मम�

वढुवा�रो�ा�गनन� ोान�गनर� �कनछेभ- 
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(क)� अनशुा नहरन�कानर�गरेमा। 

(ख)� भाटै�तहमा�रहँदा�न� हत�पाभकोमा�पनुभ�न� हत�पााने�कानर�गरेमा। 

(ग)� अ ूल�गनुरपनन�ठह�रभको�बेरो�ुरकम�मनाद�्�� ��ट�नगरेमा। 

(घ)�  रवा�वा�बढुवा�्भको�कमर् ारर�रमाना��लभको��म�तले�प�ती ��दन�्�� रवा�वा�बढुवा�्भको�

कानारलनमा�हािोर�न्भमा। 

(ङ)� कानारलनले�ोारर�गरेका�कागोातहर� मबिाधत�कमर् ाररले�नबझेु�वा�बझुन�नमानेमा। 

(्)� कानारलनबाट�हनुे�ख्रमा�लापरवाहर�गरेमा। 

(छ)� �वना� ू्ना�लगातार�पकता�ल ��दन� मम�अनपुिसथत�्भकोमा��व�ननम�८३�को�ाप�व�ननम�(३)�

बमोिोमको����नाबाट�कानारलनमा�हािोर�्भमा। 

१४८.�दभु�देिख�पाँ् �तलव�व�ृ��रो�ा�गनन�वा�दभु�देिख�पाँ् �वषर मम�वढुवा�रो�ा�गननभ� 

देहानका�अवसथामा��ा�धकरणका�कमर् ाररलाभ��नोको�दभु�देिख�पाँ्�तलव�वृ���रो�ा�गनन�वा�दभु�देिख�

पाँ्�वषर मम�वढुवा�रो�ा�गनन� ोान�गनर� �कनेछभ- 

(क)� कानारलनमा�मादक�पदाथर� ेवन�गरेमा�वा� ेवन�गरर�अ ामाान�अवसथामा�कानारलन�आभमा। 

(ख)� �मटर��र�ड��गनन�कमर् ाररले��मटर��र�ड��गदार��ाहकको��व�तु�खपत�दभु न�प्ा �न�ुनट� मम�

सटक�राखेको�ठहर�्भमा। 

(ग)� �ा�धकरणको� ललन�्भको�रकम��ननमान ुार�ब�क�दािखला�नगरेमा। 

(घ)� न ��व�ननमावलरमा�वनविसथत�आ्रण� मबाधी�वनवसथाको�ा लकन�गरेमा। 

(ङ)� �तनानोिोत�अ�धकार�अनरुपको�काम�नगरेमा�वा��तनानोिोत�अ�धकार�दरुपनोग�गरेमा। 

१४९.� ेवाबाट�हटाान�ेवा�बखारसत�गननभ 

(१)� देहानको� अवसथामा� �ा�धकरणका� कमर् ाररलाभ� ्�वपनमा� �ा�धकरणको�  ेवाका� ला�ग� अनोयन�

नठह�रने�गरर� ेवाबाट�हटााने� ोान�गनर� �कनेछभ- 

(क)� ोानाोानी�वा�लापरवाहर�गरर��ा�धकरणलाभ�हानी�नोो ानी�परु�नाभमा। 

(ख)� अनोयनताको�कारणले�आफनो�पदको�काम�र�िोममेवारर�परुा�गनर�न केमा। 

(ग)� �व�ननम� ८३� को� ाप�व�ननम� (४)� बमोिोम� न्बे� �दन�  मम� कानारलनमा� हािोर� हनु�

नआभमा। 

(घ)� �ा�धकरणको� ललन�्भको�रकम��हना�मना�गरेको��मािणत�्भमा। 

(ङ)� कुनै� �क� मबाट�क ैलाभ� �व�तुको�अना�धकार�ाप्ोग�गनन�कानरमा� घाा�परु�नाभमा�वा�

�व�तुको�अना�धकार�ाप्ोग�गरेमा। 

(्)� �मटर��र�ड��गनन�कमर् ाररले��मटर��र�ड��गदार��ाहकको��व�तु�खपत�दभु न�प्ा �न�ुनट�

्ादा�वढर�सटक�राखेको�ठहर�्भमा। 

(छ)� आफनो� िोममामा� रहेको� वा� अान� कुनै� �ा�धकरणको�  मपि�� �हना�मना� गरेको� �मािणत�

्भमा। 

(ो)� आ्रण� मबाधी�कुरा�बारमबार�ा लंघन�गरेमा, 
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(झ)� पटक�पटक�अनशुा नहरन�काम�गरेमा, 

(ञ)� राोनी�तमा�्ाग��लभमा, 

(ट)� आफनो�पदको�िोममेवाररको�बराबर�बेवासता�गरेमा, 

(ठ)� �ा�धकरणको�नगद�िोा ी��हना�मना�गरेमा�वा��ा�धकरणलाभ�हानी�नोो ानी�हनुे�काम�गरे�

गराभमा, 

(ड)� �ा�धकरणलाभ�ोानाोानी�झूठा��ववरण�पेश�गरेका�कारण�हानी�नोो ानी�हनु�गभमा, 

(ढ)� �ा�धकरणको� कानारलन�  मनमा� अान�� काम� गरेमा� वा� �ा�धकरणको� काममा� ��तकूल�

अ र�पनन�गरर�अान��काम�गरेमा, 

(ण)� मना� व� कारण� ्भ� �वदा� सवीकृत� गराभकोमा� बाहेक� वैदेिशक� अदननन,� ता�लम� वा�

अदननन� मणमा�गभको�कमर् ारर�तनसतो�अदननन,�ता�लम�वा�अदननन� मण�परुा�गरेको�

�म�तले�ती ��दन�्�� मबिाधत�कानारलनमा�हािोर�न्भमा।� 

(२)� देहानको� अवसथामा� �ा�धकरणका� कमर् ाररलाभ� ्�वपनमा� �ा�धकरणको�  ेवाको� �न�म�� अनोयन�

ठह�रने�गरर� ेवाबाट�बखारसत�गनर� �कनेछभ- 

(क)� नै�तक�पतन�देिखने� ौोदारर�अ�्नोगमा�अदालतबाट�क ूरदार�ठह�रभमा, 

(ख)�  �ा्ार�गरेमा, 

(ग)� सथानी�आवा ीन�अनमुती��लभमा�वा� ोको�ला�ग�आवेदन��दभमा, 

(घ)� �ा�धकरणको�  ेवामा� �नन�ु�हनुे�वा�बहाल�रहने�ा�ेशनले�नाग�रकता,�ामेर�वा�नोयनता�

ढाँटेको��मािणत�्भमा। 

१५०.� ोानको�आदेश��दन�ेअ�धकाररभ 

(१)� �व�ननम�१४५को�खिड�(क)�को� ोान�अ�धकृतसतरको�कमर् ाररलाभ� मबिाधत�ाप-कानरकारर�

�नदनशकले, ाप-कानरकारर� �नदनशक� मातहतमा� नरहेका� कानारलनका� अ�धकृतसतरको� कमर् ाररलाभ�

मखुन��शा क�न�अ�धकृतले�र� हानकसतरका�कमर् ाररलाभ� मबिाधत� �नदनशकले�गनर� ोनछे।�

ाप-कानरकारर� �नदनशकलाभ�  ो�  ोान� मखुन� �शा क�न� अ�धकृतको� �  ा�र मा�  �म�तले� गनर�

 ोनेछ। 

(२)� �व�ननम� १४५� को� खिड� (ख)� को�  ोान� अ�धकृतसतरको� कमर् ाररलाभ�  �म�तले� र�

 हानकसतरको�कमर् ाररलाभ�मखुन��शा क�न�अ�धकृतले�गनर ोनेछ। 

१५१.��नलमवनभ 

(१)� देहानको�अवसथामा��ा�धकरणको�कुनै�कमर् ारर�सवतभ��नलमबन�्भको�मा�ननेछभ- 

(क)� �ा�धकरणको� कुनै�कमर् ारर� कुनै� ौोदारर� अ�्नोगमा� पूपरकका� ला�ग� थनुामा� रहेमा�  ो�

अब�ध्र, 

(ख)� कुनै�कमर् ारर��वर���व�तु�्ोरर,��ा�धकरणको� मपि���हना�मना�तथा�अप्लन,� ंग�ठत�

अपराध,�कतरवनजनान,�अपहरण�म�ुा�अदालतमा�दानर�्भ� मबिाधत�अदालतबाट�धरौटर�

माग�वा�थनुामा�रार�ेआदेश�्भकोमा� ो�म�ुाको� ै ला�न्भ मम। 
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(ग)� अान��्�लत�ऐन,�कानून�बमोिोम��नलमवन�गनुरपनन�अवसथा�्भमा। 

(२)� देहानको�अवसथामा� ोान��दने�अ�धकाररले�कमर् ाररलाभ��नलमवन�गरर�कारवाहर�गनर� ोनेछ�र�

�नलमवन�ग�रभको�आदेशको�भक���त� मबिाधत�कमर् ाररलाभ��दनपुननछभ- 

(क)� �नलमवन�नगरर�काम�गनर� �दँदा�झठुा� बतु��माण� ललन�गनर ोने�वा�आफनो� �वर�को�

 बतु��माण�लोप�गनर�वा��बगानर� ोने� ं्ावना�देिखभमा। 

(ख)� �नलमवन�नगरर�काम�गनर��दँदा��ा�धकरणलाभ�हानी�नोो ानी�हनुे� ं्ावना�देिखभमा। 

(३)� ाप�व�ननम� (२)�बमोिोम� कुनै�कमर् ाररलाभ� �नलमवन�गदार� ाधारणतना� ाठ�� �दन�्ादा�बढर�

�नलमवन�गनर�हुँदैन�र� ो�अव�ध�्��कमर् ाररलाभ�लागेको�अ�्नोगको�कारवाहर��कनारा�लगाान�ु

पननछ।� अ ामाान� अवसथा� परर� ा� अव�ध�्�� कारवाहर� �कनारा� लगाान� न �कन�े ्भ�

�नलमवनको�अव�ध�बढाान�ुपरेमा� हानकसतरको�कमर् ारर�्भ�मखुन��शा क�न�अ�धकृतको�र�

अ�धकृतसतरको� कमर् ारर� ्भ�  �म�तको� पूवर� सवीकृ�त� �लभ� थप� भक� म�हना�  मम� �नलमवनको�

अव�ध�बढाान� �कनेछ। 

१५२.�  ाभको�मौका�र�सपप�टरकरणभ 

(१)� �व�ननम� १४५� बमोिोम� कुनै�  ोान� �दन�ु अिघ�  ोान� �दन� पाान�े अ�धकाररले�  मबिाधत�

कमर् ाररलाभ�पा्��दनको� मन��दभ�आफनो�  ाभ�पेश�गनन�मौका��दन�ुपननछ। 

(२)� ाप�व�ननम� (१)�बमोिोम�कमर् ाररले� पेश�गरेको�  ाभ� ि्��बझुदो�न्भमा�वा� �बशेष� ोान�

�दन�ुपनन�अवसथा�देिखन�आभमा�ती ��दनको�मनाद��दभ�सपप�टरकरण�पेश�गनन�मौका��दनपुननछ। 

(३)� ाप�व�ननम� (१)�बमोिोम�  ाभ�माग�गदार� "क ूर"�र�ाप�व�ननम� (२)�बमोिोम�सपप�टरकरण�

माग�गदार�  ाभमा� ि्��नबझुनकुो�कारण� �हत�"क ूर"�भवं� ो�क ूरमा�हनु�े" ोान"� मेत�

�कटान�गरर�ा लेख�गनुरपननछ। 

(४)� ाप�व�ननम�(१)�र�(२)�बमोिोम�कमर् ाररले� पेश�गरेको�  ाभ�तथा�सपप�टरकरणका� मवाधमा�

 ोानको�आदेश��दन�पाान�ेअ�धकाररले�आवशनक�छान�वन�गनर�गराान� ोनेछ। 

१५३.� ोानको�आदेश��दनभे 

(१)� �व�ननम� १५२� बमोिोम� �दइभको� मनाद� �्�� कमर् ाररले� आफनो�   ाभ� वा� सपप�टरकरण� पेश�

नगरेमा�वा�पेश�गरेको�  ाभ�वा�सपप�टरकरण� ातोषोनक�न्भमा� ोान��दने�अ�धकाररले�तनसतो�

कमर् ाररलाभ� ोान��दन�ुपनारको�सप��आधार�र�कारण�खोलर�प्ार�खडा�गरर� ोान�गनन��नणरन�

गननछ। 

(२)� ाप�व�ननम� (१)� बमोिोम� �नणरन� ्भको� तीन� �दन� �्�� �नणरनको� ोानकारर� �नणरन�  �हतको�

 ोानको� ू्ना� मबिाधत�कमर् ाररलाभ��दनपुननछ। 

(३)�  ोान�गनन�अ�धकाररले�ाप�व�ननम�(१)�बमोिोम� ोान�गदार,�  ाभ�वा�सपप�टरकरण�माग�गदार�

�कटान�ग�रभको� ोान�गनन� �नणरन�गनुर�पननछ।�सपप�टरकरण�वा�  ाभ�माग�गदार� �कटान�ग�रभ�

्ादा� पथृक� ोान�गनुरपनन� देिखन�आभमा� पनु�  ाभ� र� सपप�टरकरणको� �कृना� परुा� गरेर�मा��

पथृक� ोान�गनर� �कनेछ। 
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१५४.� ोानको�पनुरावलोकनको��नवेदनभ 

(१)� �व�ननम� १५०� बमोिोमको�  ोान� �दने� अ�धकाररले� �दभको�  ोानमा� ि्�� नबझुने� कमर् ाररले�

तन को� ू्ना�पाभको��म�तले�पैती ��दन�्��पनुरावलोकन� �म�त� मक��नवेदन��दन� ोनेछ। 

(२)� ाप�व�ननम�(१)�बमोिोम��नवेदन�परेमा� ो� मबाधमा�पनुरावलोकन� �म�तले�आवशनक�ोाँ्बझु�

गरर�तनसतो��नवेदन�परेको��म�तले� ामाानतना� ाठ���दन��्���नणरन�गननछ। 

१५५.�पनुरावलोकन� �म�तभ 

(१)� �व�ननम� ६५� र� �व�ननम� १५४�को� �नोोनको� ला�ग� देहान� बमोिोमको� पनुरावलोकन�  �म�त�

रहनेछभ- 

(क)�  ञ�् ालक� �म�तले�तोकेको� ञ�् ालक������- �अदनक 

(ख)�  �म�तले�तोकेको��ा�धकरण�बा�हरको�कानून��वशेषज����- � दसन 

(ग)� मा�ालनले�मनो�नत�गरेको�कमतीमा�राोप�ा�लत��थम��ेणीको�अ�धकृत�- � दसन 

(२)� पनुरावलोकन� �म�तमा�ोन ाधन��व्ागका��नदनशकले� ि्वको�काम�गननछ। 

(३)� पनुरावलोकन� �म�तले�वैठकमा�आवशनकता�अन ुार��वशेषज�आमा�ण�गनर� ोनछे। 

(४)� पनुरावलोकन� �म�तको�कानर�व�ध�पनुरावलोकन� �म�त�आ � ले��नधाररण�गरे�बमोिोम�हनुेछ। 

(५)� पनुरावलोकन� �म�तको��नणरन�अिातम�हनुछे। 

(६)� पनुरावलोकन�गनर�लायन�ेदसतरु�पनुरावलोकन� �म�तले��नधाररण�गरे�बमोिोम�हनुछे।52

53� 

 

  

                                                           
 

53  ात�� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
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प�रचछेद�१५�
�व�वध 

१५६.�गोप�ननताको�शपथ��हण�गननभ 

�ा�धकरणमा�प�हलो�पटक�सथानी� �ननिु��हनुे�कमर् ाररले�आफनो�कानर् ार� महा न�ुअिघ�अन ूु्ी-२२�

बमोिोम�पद�तथा�गोप�ननताको�शपथ��हण�गनुरपननछ। 

१५७.�कानर� मपादन�मू नालन� ाराम�अ�नवानर�रपले�्नुरपननभ 

(१)� �तनेक�कमर् ाररले�हरेक�बषर�अन ूु्ी-१३�बमोिोमको�कानर� मपादन�मू नालन� ाराम�अ�नवानर�

रपले�्नुरपननछ। 

(२)� कमर् ाररले�ाप�व�ननम�(१)�बमोिोम�्रेको� ाराममा��ा्�त�गरेको�अललाभ�बढुवाको�अ�त�र��

�नोले��ा्�त�गनन� ेवा� �ुवधाका� ाथै� म��मू नालनको�आधार�मा�ननेछ। 

१५८.� ेवा�अव�धको�गणनाभ 

(१)� कमर् ाररको� ेवा�अव�ध�देहान�बमोिोम�गणना�ग�रनेछभ- 

(क)� �ा�धकरणको� ेवामा�सथानी��ननिु��्भ��नरातर� ेवा�गरेको�ोममा�अव�ध�शत���तशत। 

(ख)� �ा�धकरणमा��मलान�वा� रवा�्भ�आभका�कमर् ाररको�हकमा�पूवरशतर�बमोिोम। 

(२)� �ा�धकरणमा� �म�त� २०५४/१०/०३� ्ादा� अिघ� असथानी�  ेवामा� अटूट� रपमा� कानररत� रहर�

सथानी�्भकोमा�ा��असथानी�अव�धको�गणना�देहान�बमोिोम�ग�रनछेभ- 

(क)� बढुवा��नोोनको�ला�ग� ाठ����तशत। 

(ख)� अवकाश,��नवृि�्रण�र�ापदान��नोोनको�ला�ग�प्ा ���तशत। 

(३)� ाप-�व�ननम�२�को�खिड�(ख)�को�ला�ग��ा�धकरणमा�असथानी� ेवा�गरेको�अव�धको�गणना�गरर�

पााँ� ्नी� कानररत� कमर् ाररले� आ ू गँ� ्भको� आधार� �माण�  �हत� ोन ाधन� �व्ागमा� नो�

ाप-�व�ननम� ंशोधन�्भको��म�तले�६०��दन��्���नवेदन��दन�ुपननछ।�तनसतो��नवेदन��ा्�त�्भमा�

ोन ाधन��व्ागले�आवशनक�ोाँ् बझु�गरर�असथानी� ेवा�अव�ध�गणना�गनन� मबाधमा��नणरन�गरर�

 ो�को�ोानकारर��दन�ुपननछ।�ा लेिखत�अव�ध�प�छ��ा्�त�हनु�े�नवेदनका�आधारमा�असथानी� ेवा�

गणना�ग�रन�ेछैन।53

54 

१५९.�कव�ुलनत�गराान�ेवा� रुकण��लनभे�  

कुनै�कमर् ाररको�पद ँग� मबिाधत�काम�अन ुार�कुनै�कव�ुलनत�गराान�ुपनन�वा� रुकण��लन�ुपनन�्भमा�

�ा�धकरणले�तनसतो�कव�ुलनत�गराान�वा� रुकण�वापत�ोमानी��लन� ोनेछ। 

१६०.�बरबझुारथभ 

(१)�  रवा�वा�बढुवा�्भका�लेखा�तथा� िोा ीमा�काम�गनन�कमर् ाररले�आ-आफनो� िोममाको� िोा ी, 

कागोप�� आ�द�  रवा� वा� बढुवा� ्भको� �म�तले� भ�ाभ � �दन�्�� र� अान� कमर् ाररले�  ात�

�दन�्��बरबझुारथ�गरर� ोनपुननछ। 
                                                           
 

54 नवौ� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको। 
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(२)� कानारलनले� बझुाान�  नाभका�  रवा, बढुवा� वा� अान� ि्चीप�हर�  मबिाधत�कमर् ाररले� नबझुी�

आ ूले�गनुरपनन�बरबझुारथ�नगरेमा�कानारलन��मखुले� �नोको�हािोर�रो�ा�गरर� ो�अव�ध�गनल�

क�ी�गरर��व्ागीन� ोान� मेत�गनर� ोनेछ।�

१६१.�बहालर�मनादभ 

(१)� काठमाड��ापतनका�बाहेक�भक�िो लाबाट�अक��िो लामा� रवा�्भ�ोाने�कमर् ाररले�तनाररको�

�न�म��बाटोको�मनाद�बाहेक�बढरमा�तीन��दन मम�बहालर�मनाद�पाानेछ।� रवा�हुँदा�कानारलन�

नबद�लने�्भमा�बहालर� मनाद�पााने� छैन।�भक�ठााँबाट� केवल�कानारलनको�मा��बदलर�्भ�

 रवा�्भमा�भक��दनको�मा��बहालर�मनाद�पाानेछ। 

(२)� भक� सथानबाट� अक�� सथानमा�  रवा� ्भर� गभको� कमर् ारर� बहाल� रहेको�  ा�वक�कानारलनको�

�मखुले�कमर् ाररको�तलव,� �वदा� र�औषधी�ाप्ार� �हतको�अ�्लेख�भक�म�हना� �्�� रवा�

्भको�कानारलनमा�पठाान�ुपननछ। 

(३)�ाप�व�ननम�(१)�बमोिोम�अ�्लेख�नपठााने�वा�अ�्लेखमा�वा�रमानाप�मा�गलत��ववरण�ा लेख�

गनन�कमर् ाररलाभ��व्ागीन� ोान�हनु� ोनछे।�

१६२.�हकवालाले�पाानभे� 

(१)� न � �व�ननमावलर� बमोिोम� पााने� रकम� �लन�नपााँदै� कुनै�कमर् ाररको� मतृन�ु ्भमा� वा� वेप�ा�

्भमा�तनसतो�रकम��्�लत�कानून�बमोिोम�निोकको�हकवालाले�पाानेछ। 

(२)� वेप�ा� ्भको� कमर् ाररको� �्�लत� कानून� बमोिोम� निोकको� हकवालाले� न � �व�ननमावलर�

बमोिोम� पााने� रकम� पााँ� ्नी�  मबिाधत�कानारलनको� �  ा�र ,�  मबिाधत� गााँपा�लका� वा�

नगरपा�लकाको� �  ा�र ,�नाता��मािणत�प�� �हत� �नवेदन� �दभमा�कमर् ारर� वेप�ा�्भको�दभु�

वषर�वन�तत�्भप�छ� ो�वनहोरा�ा लेख�गरर�प�ती ��दनको� ावरो�नक� ू्ना��कािशत�ग�रनेछ।�

 ो� बमोिोम�  ू्ना� �कािशत� गदार� प�न�  मबिाधत� कमर् ाररले� रैरकमको� दावी� गनर� नआभमा�

ा लेिखत��माणको�आधारमा�निोकको�हकवालालाभ��ननमान ुार�पााने�रकम�्�ुानी��दइनछे। 

१६३.�कमर् ारर�क नाण�कोषको�सथापना�र� रालनभ 

(१)� कमर् ाररको� �हतलाभ�दनानमा�राखी� ापटर�तथा� �ुवधा��दान�गनर�भक�कमर् ारर�क नाण�कोष�

रहनेछ। 

(२)� ाप�व�ननम�(१)�बमोिोमको�कोषमा� �म�तले��नणरन�गरे�बमोिोम�भकम�ु�रकम� ो�कोष�खाता�

 ञ�् ालनको�ला�ग�ापलवध�गराभनेछ। 

(३)� कोषको� रकमबाट� ाठेको�  ाँवां� ्नाो� पनुभ� कमर् ारर� क नाण� कोषमा� ोममा� गरर�  ञ�् ालन�

ग�रनेछ। 

(४)� कमर् ारर�क नाण�कोषको�वनवसथापन�र� ञ�् ालनका�ला�ग� �म�तले�आवशनक�कानर�व�ध�सवीकृत�

गरर�लागू�गराान� ोनेछ।�
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१६४.�कमर् ारर� रुकण�कोषभ 

(१)� �ा�धकरणका� वहालवाला� र� �नोका� प�रवारका�  दसनको� क नाणका� ला�ग� कमर् ारर�  मेतको�

नोगदानमा�आधा�रत�भक�कमर् ारर� रुकण�कोषको�सथापना�ग�रनेछ। 

(२)� ाप�व�ननम� (१)� बमोिोम� सथा�पत�कोषको�  ञ�् ालन� र� वनवसथापन�ला�ग� �म�तले�आवशनक�

कानर�व�ध�सवीकृत�गरर�लागू�गराान� ोनछे। 

१६५.�शैिकक�नोयनता��माणीकरणभ 

(१)� ननाँ� �ननिु�� तथा� बढुवा� ्भका�कमर् ाररहरको� शैिकक� नोयनताको� �माणप�� �मािणकरण� गनर�

देहान�बमोिोमको�भक� �म�त�रहनेछभ- 

(क)� �नदनशक,�ोन ाधन��व्ाग��� �- � ंनोोक� 

(ख)� �मखु,�कमर् ारर��शा न�महाशाखा�� �- � दसन� 

(ग)� मा�ालनको�अ�धकृतसतरको���त�न�ध��- � दसन� 

(घ)� �मखु��व्ागीन�कारवाहर�शाखा� ��- � दसन- ि्व� 

(२)� ाप�व�ननम� (१)� बमोिोमको�  �म�तको� वैठक�आवशनकता� अन ुार� बसनछे।�  �म�तले�आफनो�

वैठकमा� मबिाधत��वषनको��वशषेज�आमा�ण�गनर� ोनेछ। 

(३)� शैिकक�नोयनता��माणीकरण� मवाधमा�ाप�व�ननम�(१)�बमोिोमको� �म�तको�काम,�कतर् न�र�

अ�धकार�देहान�बमोिोम�हनुछेभ- 

(क)� ननाँ� �ननिु��र�बढुवा�्भका�कमर् ाररहरको�शैिकक�नोयनताको��माणप��भक�वषर� �्��

�माणीकरण�गनन। 

(ख)� शैिकक� नोयनताका� �माणप�� �माणीकरण� हनु� बाँक�� रहेका� सथानी� कमर् ाररहरको�

�माणप���मशभ��माणीकरण�गनन। 

(ग)�  �म�तबाट� �माणीकरण� हनु� न केका� शैिकक� �माणप�� अिखतनार� दरुपनोग� अन ुाधान�

आनोगमा� पठाान�े र� आनोगको� �नणरनका� आधारमा� आवशनक� कारवाहरको� ला�ग�

वनवसथापनलाभ��  ा�र �गनन। 

(घ)� कुनै�कमर् ाररको�शैिकक��माणप�का� मवाधमा�ाोूरर��ा्�त�हनु�आभमा� ो�ाोूरर�ापर�

छान�वन�गनन। 

(ङ)� शैिकक��माणप��छान�वन गँ� मबिाधत�अान��नकानहर� ँग� मावन�गनन। 

(४)� ाप�व�ननम� (१)� बमोिोमको�  �म�तले� शैिकक� �माणप�हर� �माणीकरण� भवं� छान�वन� गनर�

आवशनक�कानर�व�ध�बनाभ�लागू�गनर� ोनेछ। 

१६५क.��व��ुतन�मादनमबाट�कानर� रालनभ54

55 

न � �व�ननमावलरमा� अान�� ोनु कैु� कुरा� ा लेख� ्भ� ताप�न� कमर् ाररको� अ�्लेख,�  रवा,� बढुवा,�

कानर मपादन� मू नालन�लगानत�कमर् ारर� �शा न गँ�  मबिाधत� �व�्ा�न�कानरहर� �व�तुीन�मादनमबाट�

गनर�गराान� �कनछे। 

                                                           
 

55  ात�� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
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१६६.�......55

56 

१६७.��दयदशरन�तनार�गननभ 

नो��व�ननमावलरमा��व�्�� �म�तहरलाभ�आफनो��नोोनको�ला�ग�कानर�व�ध�बनाभ�लागू�गनन�वनवसथा�

्भकोमा� ोहर�वमोिोम�र� ो�बाहेकका�अान���ावधानहरको�कानारावननका�ला�ग�आवशनकता�अनरुप�

मखुन��शा क�न�अ�धकृतले�कानर�व�ध�तथा��दयदशरन�तनार�गरर�ोारर�गनर� ोनेछ। 

१६८.�खारेोी�र�ब्ााभ 

(१)� नेपाल��व�तु��ा�धकरण, कमर् ारर� ेवा��व�ननमावलर, २०६२�खारेो�ग�रभको�छ। 

(२)� नेपाल��व�तु��ा�धकरण, कमर् ारर� ेवा��व�ननमावलर, २०६२�बमोिोम�्भ�गरेका�काम�कारवाहर�

न ै��व�ननमावलर�बमोिोम�्भ�गरेको�मा�ननछे। 

 

 

 

 
 

अन ूु्ी

                                                           
 

56 दो�ो� ंशोधनयारा�हटाभभको। 
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अन ूु्ी-१ 

(�व�ननम�२�को�खिड�(घ)� ँग� मबिाधत) 

कानारलन 
 

�. ं.� कानारलनको�नाम 

१.� �धान�कानारलन। 

२.� �नदनशनालनहर। 

३.� �व्ाग�र��ादेिशक�कानारलनहर। 

४.� ता�लम�केा�। 

५.� माटो�ढु�ा�तथा�कं��ट��नोगशाला। 

६.� �वतरण�केा�हर। 

७.� ोल�व�तु/�डोेल�केा�हर। 

८.� �शारण��ीड�महाशाखाहर/शाखाहर। 

९.� पोल�्लािटहर। 

१०.� केा�रन�वकर शप/ ाा  मरर�वकर शप। 

११.� आनोोनाहर। 

१२.�  �म�तले� मन� मनमा�तोकेका�अान�कानारलनहर�। 

 

��
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अन ूु्ी-२ 

(�व�ननम�२�को�खिड�(ठ)� ँग� मबिाधत) 

�व्ागीन��मखु 
 

१.� मखुन��शा क�न�अ�धकृत 

२.� ाप-कानरकारर��नदनशक 

३.� �नदनशक/के�ीन��नदनशक/आनोोना��नदनशक�

��
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अन ूु्ी -३ 

(�व�ननम�९�को�ाप�व�ननम�(२)� ँग� मबिाधत) 

पद� ोृना�माग� ाराम 
 

१.� ोनशि��माग�गनन�कानारलनको�नामभ 

२.� माग�गरेको�पदको��ववरणभ 

पदभ� � तहभ� �  ेवाभ �

 मूहभ� � ाप मूहभ  

कानरके�भ� � पदको� ंखनाभ  

 

३.� पदको�ला�ग�आवशनक�ानूनतम�नोयनताभ 

४.� बोेटको�वनवसथाभ 

 क)�ोनशि�को�ला�ग�लायन� ोने�थप�वा�षरक�आ�थरक�दा�नतवभ 

 ख)�बोेटको�वनवसथा�्ाल�ुआ�थरक�वषरमा�्भ�न्भकोभ 

५.� ोनशि��आवशनकताको�औि्तनभ 

 क)��व�मान�कानरबोझभ 

 ख)�कानरवोझ�वृ���हनुाको�कारणभ 

 ग)�हाल�ापलवध�ोनशि�भ 

६.� पदले�गनुरपनन�कानर��ववरण�(Job Description) 

 तनार�गनन�अ�धकृतको�हसताकरभ 
  

नामभ�������������� तह/पदभ������������� �म�तभ 
 

न �माग� ाराममा�ा लेख�्भ�वमोिोम�ोनशि�को�आवशनकता�औि्तनपूणर�्भकोले�कानारावननको 

ला�ग��  ा�र �गदरछु�। 

 

ाप-कानरकारर��नदनशक/�नदनशकभ 

हसताकरभ 

�म�तभ 
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अन ूु्ी-४ 

(�व�ननम�१२� ँग� मबिाधत) 

 ेवाको�वग�करण 
 

 ेवा  मूह ाप� मूह 

�शा न  क)� �शा न १) �शा न  

२) कानून 

३) कम्नटुर�अ�शेन 

ख)� लेखा १) लेखा  

२) ्ाटरडर�भकाााटेा ी 

ग)� �व�वध १) अथरशाा 

२)  माोशाा 

३) तसनालशाा 

४)  रुका 

५) कुक 

�ा�व�धक क)� इलेिो कल  १) इलेिो कल  

२) इलेो ो�नो  

ख)� मेका�नकल   - 

ग)� � �्ल  १) � �्ल  

२)  न् 

घ)� कम्नटुर�भिाो�नन�र�  - 
ङ)� �व�वध  १) वातावरण 

२) िोनोलोी 

३)  वारर�्ालक 

४) सवाससन  

५) ्लिमब� 

६) डाइ�्� 

 
��
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अन ूु्ी-५ 

(�व�ननम�१३�को�ाप�व�ननम�(१)� ँग� मबिाधत) 

पदनाम 
�शा न� ेवाभ 
(क) �शा न� मूहभ 

तह� �शा न�ाप मूह� कम्नटुर�अ�शेन�ाप मूह� कानून�ाप मूह 

तह �व�हन�
कानारलन� हनोगी�१� -� - 

कानारलन� हनोगी�२� - - 
३� �मटर�रडर/ोलकर � ो�ुननर�कम्नटुर�अपरेटर� - 

४� कानारलन� हानक/ � �ननर��मटर�रडर�  हानक�कम्नटुर�अपरेटर� - 

५� ब�रे� हानक/ �मटर�र�ड�� पुर्ाभोर� कम्नटुर�अपरेटर� - 

६�  हानक��शा क�न�अ�धकृत�  हानक�कम्नटुर�अ�धकृत�  हानक�कानून�अ�धकृत 

७� �शा क�न�अ�धकृत� कानून�अ�धकृत 

८�  हानक��नदनशक�  हानक��नदनशक 

९� ाप-�नदनशक� ाप-�नदनशक 

१०�  ह-�नदनशक�  ह-�नदनशक 

११� �नदनशक 

(ख) लेखा� मूह: 
तह� लेखा�ाप मूह� ्ाटरडर�भकाााटेा ी�ाप मूह 

३� ोलकर �  

४�  हानक�लेखापाल/  हानक�सटोर�कपर�  

५� लेखापाल/ सटोर�कपर�  

६�  हानक�लेखा�अ�धकृत�  

७� लेखा�अ�धकृत�  

८�  हानक��नदनशक� ्ाटरडर�भकाााटेाट 

९� ाप-�नदनशक� � �ननर�्ाटरडर�भकाााटेाट 

१०�  ह-�नदनशक 

११� �नदनशक 

(ग) �ब�बध� मूह: 
तह� अथरशाा�ाप मूह�  माोशाा�ाप मूह तसनालशाा�ाप मूह�  रुका�ाप मूह� कुक�ाप मूह 

३� � � �  रुकागाडर� कुक 

४� � � � गाडर�कमािडर� हेड�कुक 

५� -� -� -� हेडगाडर�कमािडर�  

७� अथरशााी�  माोशााी� तसनालशााी� �  

८�  हानक��नदनशक�  हानक��नदनशक�  हानक��नदनशक� �  

९� ाप-�नदनशक� ाप-�नदनशक� ाप-�नदनशक� �  

१०�  ह-�नदनशक� � �

११� �नदनशक� �  
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�ा�ब�धक� ेवा 
(क) भलेिो कल� मूह: 
तह� इलेिो कल�ाप मूह� इलेो ो�नो �ाप मूह 

तह 

�व�हन�
ो�ुननर�हे पर� - 

हे पर - 
३� इलेिो � नन� ो�ुननर�टेिोन� नन 

४�  ोरमेन�  ोरमेन, कमन�ुनकेशन�इिोवपमेिट�अपरेटर 

५�  पुर्ाभोर�  पुर्ाभोर, � �ननर�कमन�ुनकेशन�इिोवपमेिट�अपरेटर 

६�  हानक��ा�व�धक�अ�धकृत,� हानक�
भिाो�ननर�

 हानक��ा�ब�धक�अ�धकृत,� हानक�भिाो�ननर� 

७� इिाो�ननर, �ा�व�धक�अ�धकृत� इिाो�ननर, �ा�ब�धक�अ�धकृत 

८�  हानक��बाधक�  हानक��बाधक 

९� ाप-�बाधक� ाप-�बाधक 

१०� �बाधक 
 
(ख) मेका�नकल� मूह: 

तह� पद 

तह 
�व�हन�

ो�ुननर�हे पर 

हे पर 

३� ो�ुननर��माी, ��लर 

४�  ोरमेन 

५�  पुर्ाभोर, ���लङ� पुर्ाभोर 

६�  हानक��ा�ब�धक�अ�धकृत,� हानक�भिाो�ननर 

७� इिाो�ननर, �ा�ब�धक�अ�धकृत 

८�  हानक��बाधक 

९� ाप-�बाधक 

१०� �बाधक 

(ग) � �्ल� मूह: 
तह� � �्ल�ाप मूह�  न्�ाप मूह 

तह 
�व�हन 

ो�ुननर�हे पर�  

हे पर  

३� ो�ुननर�टेिोन� नन�  

४�  ोरमेन�  हानक� न्नर 

५�  पुर्ाभोर, �ाफटमेन�  न्नर 

६�  हानक��ा�व�धक�अ�धकृत,� हानक�
भिाो�ननर��

 हानक� न्�अ�धकृत 

७� इिाो�ननर, �ा�व�धक�अ�धकृत�  न्�इिाो�ननर,  न्�अ�धकृत 
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तह� � �्ल�ाप मूह�  न्�ाप मूह 

८�  हानक��बाधक�  हानक��बाधक 

९� ाप-�बाधक� ाप-�बाधक 

१०� �बाधक� �बाधक 
 

(घ) कम्नटुर�भिाो�नन�र�� मूह: 
तह� पद 

७� इिाो�ननर 

८�  हानक��बाधक 

९� ाप-�बाधक 

१०� �बाधक 
 
(ङ) �ब�बध� मूह: 

तह� वातावरण ाप मूह िोनोलोी�ाप मूह 
 वारर�्ालक�

ाप मूह 

सवाससन�
ाप मूह�

्लिमव��
ाप मूह�

डाइ�्��
ाप मूह 

१� -� -� -� -� -� - 

२� -� -� -� -� -� - 

३� -� -� �ाइ्र� -� ्लमबर� गोताखोर 

४� -� -�  ोरमेन��ाइ्र, 
हे्ी�भोनपुमेाट�
अपरेटर�

� � �ननर�
्लमवर�

� �ननर�
गोताखोर 

५� -� -� � �ननर��ाभ्र, 

� �ननर�हे्ी�
भोनपुमेाट�अपरेटर�

कमपाािडर�  पुर्ाइोर�  पुर्ाइोर 

६� � �  हानक��ा�ब�धक�
अ�धकृत��

� �  

७� वातावरण�वद, 

वनसप�त�वद�
िोनोलिो�� �ा�ब�धक�अ�धकृत� � �  

८�  हानक��बाधक�  हानक��बाधक � � � �
९� ाप-�बाधक� ाप-�बाधक � � � �
१०� �बाधक� � � � �

 
��वनभ 
१. तह�१२�मा� ेवा�रहनेछ� मूह�रहनेछैन। 

२.� �ा�व�धक� ेवाको�तह�११�मा� ेवा�रहनेछ,  मूह�रहने�छैन।��शा न� ेवाको�तह�११�मा� मूह�रहनेछ, 

ाप मूह�रहने�छैन। 

३��तह� १०� मा�  मूह� रहनेछ, ाप मूह� रहन�े छैन, तर� तह� १०� को� �शा न�  मूहमा� �शा न� र� कानून�
ाप मूह�र�� �्ल� मूहमा�� �्ल�र� न्�ाप मूह�रहनछे।� 
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४.� तह� ११� मा� �नदनशक/के�ीन� �नदनशक/आनोोना� �नदनशक� र� तह� १२� मा� ाप-कानरकारर� �नदनशक� पद�
रहनेछ।� 

५.� नो��व�ननमावलर��ारम्�्भ�प�छ� ा�वकमा�कानररत��ा�व�धक� ेवा�अातगरत�� �्ल� मूहको�सवानल�ाप-
 मूहलाभ� � �्ल� ाप- मूहमा,� �ब�बध�  मूहको� िोनो� िो�� ाप- मूहलाभ� िोनोलिो� ाप- मूहमा� र�
मेका�नकल� मूहको�अटो�ाप मूह�(तह�३,�४�र�५�का� वारर�्ालक�बाहेक)�लाभ�मेका�नकल� मूहमा�
गा�्नेछ�र� ा�वकमा�गरेको� ेवा�अव�ध�हाल�गा�्भको� मूह�वा�ाप मूहमा� ेवा�गरे� रह�मानी� ेवा�
अव�ध�गणना�ग�रनछे। 

६.� नो� �व�ननमावलर��ारम्�्भप�छ� ा�वकको�कुनै�पद�हाल�ोनु� ेवा,  मूह, ाप- मूहमा�कानम�्भको�छ�
तन मा�कानररत�कमर् ारर�प�न� ोहर� ेवा,  मूह, ाप- मूहमा�रहनेछ�र� ा�वकको� ेवा�अव�ध�हाल�कानम�
हनु�आभको� ेवा,  मूह, ाप मूहमा�गरेको�मा�ननछे। 

७.� हाल�कानम�हनु�आभको� मूह, ाप मूहमा� ा�वकको�कुनै�पद�नाम�रहेनछ�्ने�ोनु�पद�नाम, �व�मान�छ�
 ा�वकको�पद�नाम�न ैमा�प�रवतरन�हनुछे। 

८.��ा�व�धक� ेवा�अातगरत� न्�ाप महु�बाहेक�तह�६�का� वै�पदको�पदनाम� हानक��ा�व�धक�अ�धकृत�र�
�ा�व�धक�  ेवा� तह� ७� का� पदमा�  मबिाधत� इिाो�नन�र�� �वषनमा� सनातक� ापा�ध� �ा्�त� गरेका�
कमर् ाररहरको� पदनाम� इिाो�ननर� र�  मबिाधत� इिाो�नन�र�� �वषनमा� सनातक� ापा�ध� �ा्�त� नगरेका�
कमर् ाररहरको�पदनाम��ा�व�धक�अ�धकृत�कानम�ग�रनछे। 

९.  मन� मनमा�मखुन��शा क�न�अ�धकृतले�पदहरको�नाममा�थपघट�तथा�प�रवतरन�गनर� ोनेछ। 

��
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अन ूु्ी-६ 

(�व�ननम�१५�को�ाप�व�ननम�(२) र�(८)  ँग� मबिाधत) 

सथानी�पदपूत��नगरर� ेवा�करारयारा� ेवा��लइन�ेपदहर 

 

(१)��शा न� ेवा�र��ा�व�धक� ेवा�त र का�तह�१�र�तह�२�का� बै�पदहर।56

57 

(२)��ा�व�धक� ेवा��व�वध� मूह,  वारर�्ालक�ाप मूहका�तह�३,�४�र�५�का� बै�पदहर। 

(३)��शा न� ेवा��शा न� मूह��शा न�ाप महुको�तह�३�का� बै�पदहर। 

(४)��शा न� ेवा,��व�वध� मूहका� रुका�र�कुक�ाप मूहका� बै�पदहर�भवं��ा�व�धक� ेवा��व�वध� मूहका�

सवाससन,�्लिमब��र�डाइ�्ं��ाप मूहका� बै�पदहर।�

� �

                                                           
 

57 नवौ� ंशोधनयारा� ंशो�धत�ग�रभको। 
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अन ूु्ी-७ 

(�व�ननम�२०�को�ाप�व�ननम�(१),��व�ननम�५३�को�ाप-�व�ननम�(३)�र��व�ननम�६२�को�ाप�व�ननम�(१)�

को�खिड�(क)� ँग� मविाधत) 

ानूनतम�नोयनता 

(क)��शा न� ेवाभ 

तह�  मूह� ाप- मूह� खलुा���तनो�गताका�ला�ग� बढुवाको�ला�ग 

२57

58� �शा न� �शा न� -� प�छ लो� तीन� आ�थरक� वषरको� कानर�  मपादन�
मू नाकंनमा� ानूनतम� न्बे� ��तशत� वा�  ो�
्ादा� बढर� औषत� अंक� �ा्�त� गरेको�
कमर् ाररहर� मदनेबाट� व�रेताको� आधारमा�
ोेेता�तथा�कानर मपादन�मू नाकंन��कृनाबाट�
तह�२�मा�बढुवा�गनर�नोयनता�पगुकेो�मा�नन�े
छ।�

३58

59� �शा न� �शा न� -� ५�कका�ा�ीणर�

४�

�शा न�

�शा न�
��वणता �माणप��तह�वा�१०+२��
ा�ीणर�

�वेिशका� पररका� (भ .भल. ी.) ा�ीणर� वा�
मादन�मक� िशका� पररका� (भ .भ.भ.) मा�
िो.�प.भ.� २� वा�  ो� ्ादा� मा�थको� �डे�
्वाइाट��ा्�त�गरर�ा�ीणर�

कम्नटुर�
अ�शेन 

 
- 

�वेिशका� पररका� (भ .भल. ी.) ा�ीणर� वा�
मादन�मक� िशका� पररका� (भ .भ.भ.) मा�
िो.�प.भ.� २� वा�  ो� ्ादा� मा�थको� �डे�
्वाइाट��ा्�त�गरर�ा�ीणर 

लेखा 

 बािणजनशाा�वा�वनापार��शा न��लभ�
��वणता��माणप��तह�वा�१०+२��
ा�ीणर 

�वेिशका� पररका� (भ .भल. ी.) ा�ीणर� वा�
मादन�मक� िशका� पररका� (भ .भ.भ.)� मा�
िो.�प.भ.� २� वा�  ो� ्ादा� मा�थको� �डे�
्वाइाट��ा्�त�गरर�ा�ीणर 

�व�वध 
 

कुक - 

�वेिशका� पररका� (भ .भल. ी.) ा�ीणर� वा�
मादन�मक� िशका� पररका� (भ .भ.भ.) मा�
िो.�प.भ.�२�वा� ो�्ादा�मा�थको��डे�इाट�
�ा्�त�गरर�ा�ीणर 

 रुका - 

�वेिशका� पररका� (भ .भल. ी.) ा�ीणर� वा�
मादन�मक� िशका� पररका� (भ .भ.भ.)� मा�
िो.�प.भ.� २� वा�  ो� ्ादा� मा�थको� �डे�
्वाइाट��ा्�त�गरर�ा�ीणर 

५� �शा न� �शा न� ��वणता �माणप��तह�वा�१०+२�ा�ीणर�
�वेिशका�पररका�(भ .भल. ी.) ा�ीणर�
वा� मादन�मक� िशका� पररका� (भ .भ.भ.) मा�

                                                           
 

58 दो�ो� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको। 
59 दो�ो� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको 
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िो.�प.भ.� २� वा�  ो� ्ादा� मा�थको� �डे�
्वाइाट��ा्�त�गरर�ा�ीणर�

कम्नटुर�
अ�शेन 

- 

�वेिशका� पररका� (भ .भल. ी.) ा�ीणर� वा�
मादन�मक� िशका� पररका� (भ .भ.भ.) मा�
िो.�प.भ.� २� वा�  ो� ्ादा� मा�थको� �डे�
्वाइाट��ा्�त�गरर�ा�ीणर 

लेखा 

 
बािणजनशाा�वा�वनापार��शा न��लभ�
��वणता��माणप��तह�वा�१०+२�
ा�ीणर 

�वेिशका� पररका� (भ .भल. ी.) ा�ीणर� वा�
मादन�मक� िशका� पररका� (भ .भ.भ.) मा�
िो.�प.भ.� २� वा�  ो� ्ादा� मा�थको� �डे�
्वाइाट��ा्�त�गरर�ा�ीणर 

�व�वध 

कुक - 

�वेिशका� पररका� (भ .भल. ी.) ा�ीणर� वा�
मादन�मक� िशका� पररका� (भ .भ.भ.) मा�
िो.�प.भ.� २� वा�  ो� ्ादा� मा�थको� �डे�
्वाइाट��ा्�त�गरर�ा�ीणर 

 रुका - 

�वेिशका� पररका� (भ .भल. ी.) ा�ीणर� वा�
मादन�मक� िशका� पररका� (भ .भ.भ.) मा�
िो.�प.भ.� २� वा�  ो� ्ादा� मा�थको� �डे�
्वाइाट��ा्�त�गरर�ा�ीणर 

६�
�शा न�

�शा न� -� ��वणता��माणप��तह�वा�१०+२�ा�ीणर�
कम्नटुर�
अ�शेन 

- 
��वणता��माणप��तह�वा�१०+२�ा�ीणर�र�
आधार्तू�कमनूटर�ता�लम��लभको 

लेखा  - 
बािणजनशाा�वा�वनापार��शा न��लभ�
��वणता��माणप��तह�वा�१०+२�ा�ीणर 

७�

�शा न� �शा न� सनातको�र�तह�ा�ीणर� सनातक�तह�ा�ीणर 

लेखा लेखा 
बािणजनशाा�वा�वनापार��शा नमा�
सनातको�र�तह�ा�ीणर 

बािणजनशाा�वा�वनापार��शा न��लभ�
सनातक�तह�ा�ीणर 

�शा न कानून कानूनमा�सनातको�र�तह�ा�ीणर कानूनमा�सनातक�तह�ा�ीणर 

�व�वध 

 माोशाा 
 माोशाा�वा�मानव�शाामा�
सनातको�र�तह�ा�ीणर 

- 

अथरशाा अथरशाामा�सनातको�र�तह�ा�ीणर - 
तसनालशाा तसनालशाामा�सनातको�र�तह�ा�ीणर - 

८ 

�शा न �शा न 

सनातको�र�तह�ा�ीणर�र�नेपाल� रकार�
वा�  ंग�ठत�  ंसथाको� अ�धकृतसतरको��
पदमा�पाँ्�वषरको�कानारन ु् व 

सनातक�तह�ा�ीणर 

लेखा 
लेखा 

बािणजनशाा� वा� वनापार� �शा नमा�
सनातको�र�तह�ा�ीणर�र�नेपाल� रकार�
वा�  ंग�ठत�  ंसथाको� अ�धकृत� सतरको�
पदमा�पाँ्�वषरको�कानारन ु् व 

बािणजनशाा�वा�वनापार��शा नमा�सनातक�
तह�ा�ीणर 

्ाटरडर� � भ.� ा�ीणर� ग�र� नेपाल�  रका� वा� - 
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भकाािटेा ी  ंग�ठत� ंसथाको�अ�धकृत�सतरको�पदमा�
पाँ्�वषरको�कानारन ु् व 

�शा न कानून 

कानूनमा� सनातको�र� तह� ा�ीणर� र�
नेपाल�  रकार� वा�  ंग�ठत�  ंसथाको�
अ�धकृत� सतरको� पदमा� पाँ्� वषरको�
कानारन ु् व 

कानूनमा�सनातक�तह�ा�ीणर 

�व�वध 

 माोशाा 

 माोशाा�वा�मानवशाामा�सनातको�र�
तह�ा�ीणर�र�नेपाल� रकार�वा� ंग�ठत�
 ंसथाको� अ�धकृत� सतरको� पदमा� पाँ् �
वषरको�कानारन ु् व 

 माोशाा�वा�मानव�शाामा�सनातको�र�
तह�ा�ीणर 

अथरशाा 

अथरशाामा� सनातको�र� तह� ा�ीणर� र�
नेपाल�  रकार� वा�  ंग�ठत�  ंसथाको�
अ�धकृत� सतरको� पदमा� पाँ् � वषरको�
कानारन ु् व 

अथरशाामा�सनातको�र�तह�ा�ीणर 

तसनालशाा�

तसनालशाामा�सनातको�र�तह�ा�ीणर�र�
नेपाल�  रकार� वा�  ंग�ठत�  ंसथाको�
अ�धकृत� सतरको� पदमा� पाँ् � वषरको�
कानारन ु् व�

तसनालशाामा�सनातको�र�तह�ा�ीणर 

९ 

�शा न �शा न 

सनातको�र�तह�ा�ीणर�र�नेपाल� रकार�
वा�  ंग�ठत�  ंसथाको� अ�धकृत� सतरको�
पदमा�पाँ्�वषरको�कानारन ु् व 

सनातक�तह�ा�ीणर 

�शा न� कानून�

कानूनमा�सनातको�र�तह�ा�ीणर�र�
नेपाल� रकार�वा� ंग�ठत� ंसथाको�
अ�धकृत�सतरको�पदमा�पाँ्�वषरको�
कानारन ु् व 

कानूनमा�सनातक�तह�ा�ीणर 

लेखा 

लेखा 

बािणजनशाा� वा� वनापार� �शा नमा�
सनातको�र�तह�ा�ीणर�र�नेपाल� रकार�
वा�  ंग�ठत�  ंसथाको� अ�धकृत� सतरको�
पदमा�पाँ्�वषरको�कानार्व 

बािणजनशाा�वा�वनापार��शा नमा�सनातक�
तह�ा�ीणर 

्ाटरडर�
भकाािटेा ी 

� भ.� ा�ीणर� र� नेपाल�  रकार� वा�
 ंग�ठत� ंसथाको�अ�धकृत�सतरको�पदमा�
पाँ्�वषरको�कानारन ु् व 

� भ.�ा�ीणर 

�व�वध 

 माोशाा 

 माोशाा� वा� मानव� शाामा�
सनातको�र�तह�ा�ीणर�र�नेपाल� रकार�
वा�  ंग�ठत�  ंसथाको� अ�धकृत� सतरको�
पदमा�पाँ्�वषरको�कानारन ु् व 

 माोशाा�वा�मानव�शाामा�सनातको�र�
तह�ा�ीणर 

अथरशाा�

अथरशाामा� सनातको�र� तह� ा�ीणर� र�
नेपाल�  रकार� वा�  ंग�ठत�  ंसथाको�
अ�धकृत� सतरको� पदमा� पाँ् � वषरको�
कानारन ु् व�

अथरशाामा�सनातको�र�तह�ा�ीणर�
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तसनालशाा�

तसनालशाामा�सनातको�र�तह�ा�ीणर�र�
नेपाल�  रकार� वा�  ंग�ठत�  ंसथाको��
अ�धकृत� सतरको� पदमा� पाँ् � वषरको�
कानारन ु् व 

तसनालशाामा�सनातको�र�तह�ा�ीणर�

१०�

�शा न� �शा न� सनातको�र�तह�ा�ीणर�र�नेपाल� रकार�
वा�  ंग�ठत�  ंसथाको� अ�धकृत� सतरको�
पदमा� ात�वषरको�कानारन ु् व�

सनातक�तह�ा�ीणर�

�शा न� कानून� कानूनमा� सनातको�र� तह� ा�ीणर� र�
नेपाल�  रकार� वा�  ंग�ठत�  ंसथाको�
अ�धकृतसतरको� पदमा�  ात� वषरको�
कानारन ु् व�

कानूनमा�सनातक�तह�ा�ीणर�

लेखा� लेखा� बािणजनशाा� वा� वनापार� �शा नमा�
सनातको�र�तह�ा�ीणर�र�नेपाल� रकार�
वा�  ंग�ठत�  ंसथाको� अ�धकृत� सतरको�
पदमा�  ात� वषरको� कानारन ु् व� वा� � भ.�
ा�ीणर� र� अ�धकृत� सतरको� पदमा�  ात�
वषरको�कानारन ु् व�

बािणजनशाा� वा� वनापार� �शा नमा� सनातक�
वा�� भ.�ा�ीणर�

�व�वध� -� अथरशाा�वा�  माोशाा�वा� मानवशाा�
वा� तसनालशाामा� सनातको�र� तह�
ा�ीणर� र� अ�धकृतसतरको� पदमा�
 मबिाधत�के�मा� ात�वषरको�कानारन ु् व�

अथरशाा� वा�  माोशाा� वा� मानवशाा� वा�
तसनालशाामा�सनातको�र�तह�ा�ीणर�

११ �शा न� -� -� सनातक�तह�ा�ीणर�
��वनभ 
(१)� �म�त�२०५४/१०/०३�्ादा�अिघ��शा न� ेवा, लेखा� मूहमा�कानररत�सथानी�कमर् ाररको�हकमा��नोले�ा���म�त 

्ादा� अिघ� ोनु कैु� �वषनमा� शैिकक� ापा�ध� �ा्�त� गरेको� ्भ� ताप�न� बढुवाको� ला�ग� नोयनता� पगुेको� मानी� न ै�
�व�ननमावलर�वमोिोमको�ानूनतम�र�अ�त�र��शैिकक�नोयनताको�अल� मेत��दइनेछ। 

� तर� �म�त�२०५४/१०/०३� र� ो� ्ादा� प�छ� �नोले� �ा्�त� गरेको� शैिकक�ापा�धको� हकमा� न � �व�ननमावलरमा�
वनवसथा�्भ�वमोिोम� मविाधत��वषन�नै�हनु�ुपननछ। 

(ख)� �ा�ब�धक� ेवाभ 

तह�  मूह� ाप- मूह� खलुा���तनो�गताका�ला�ग� बढुवाको�ला�ग 

२59

60�� इलेिो कल� इलेिो कल� -�

प�छ लो� तीन� आ�थरक� वषरको� कानर�
 मपादन� मू नाकंनमा� ानूनतम� न्बे�
��तशत�वा� ो�्ादा�बढर�औषत�अंक�
�ा्�त� गरेको� कमर् ाररहर� मदनेबाट�
व�रेताको� आधारमा� ोेेता� तथा�
कानर मपादन�मू नाकंन��कृनाबाट�तह�
२� मा� बढुवा� गनर� नोयनता� पगुकेो�
मा�नन�ेछ।�

                                                           
 

60दो�ो� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको 
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२60

61� मेका�नकल� �

-� प�छ लो� तीन� आ�थरक� वषरको� कानर�

 मपादन� मू नाकंनमा� ानूनतम� न्बे�

��तशत�वा� ो�्ादा�बढर�औषत�अंक�

�ा्�त� गरेको� कमर् ाररहर� मदनेबाट�

व�रेताको� आधारमा� ोेेता� तथा�

कानर मपादन�मू नाकंन��कृनाबाट�तह�

२� मा� बढुवा� गनर� नोयनता� पगुकेो�

मा�नन�ेछ।�

३�

इलेिो कल�

इलेिो कल��

 मबिाधत� �वषनमा� �ा�व�धक�

भ .भल. ी.� ा�ीणर� वा� �ा�व�धक�

भ .भ.भ.मा�किमतमा�� �्ल ��डे�

 नाभ� ा�ीणर वा� �ा�ब�धक� िशका�

तथा�वनव ानीक�ता�लम�प�रषदबाट�

�दान� ग�रभको�  मबिाधत� �बषनमा�

तह�भकको� ीप�प�रकण�ा�ीणर6162�

५�कका�ा�ीणर6263 

इलेो ो�नो �

 मविाधत� �वषनमा� �ा�व�धक�

भ .भल. ी.� ा�ीणर� वा� �ा�व�धक�

भ .भ.भ.मा�किमतमा�� �्ल ��डे�

 नाभ� ा�ीणर वा� �ा�ब�धक� िशका�

तथा�वनव ानीक�ता�लम�प�रषदबाट�

�दान� ग�रभको�  मबिाधत� �बषनमा�

तह�भकको� ीप�प�रकण�ा�ीणर6364�

५�कका�ा�ीणर6465 

मेका�नकल�

�  मविाधत� �वषनमा� �ा�व�धक�

भ .भल. ी.� ा�ीणर� वा� �ा�व�धक�

भ .भ.भ.मा�किमतमा�� �्ल ��डे�

 नाभ� ा�ीणर वा� �ा�ब�धक� िशका�

तथा�वनव ानीक�ता�लम�प�रषदबाट�

�दान� ग�रभको�  मबिाधत� �बषनमा�

तह�भकको� ीप�प�रकण�ा�ीणर6566�

५�कका�ा�ीणर6667 

                                                           
 

61 दो�ो� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको 
62 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको।  
63 दो�ो� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको 
64 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
65 दो�ो� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको 
66�प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको।  

67 दो�ो� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको 
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� �्ल� � �्ल�

 मविाधत� �वषनमा� �ा�व�धक�

भ .भल. ी.�ा�ीणर�वा�भ .भ.भ.मा�

किमतमा� � � ्ल � �डे�  नाभ�

ा�ीणर� वा� �ा�ब�धक� िशका� तथा�

वनव ानीक� ता�लम� प�रषदबाट�

�दान� ग�रभको�  मबिाधत� �बषनमा�

तह�भकको� ीप�प�रकण�ा�ीणर6768�

५�कका�ा�ीणर6869 

�व�वध�
 वारर�्ालक� -� - 

्लिमवङ� -� - 

४�

इलेिो कल�

इलेिो कल�

इलेिो कल� इिाो�नन�रङमा�
��वणता��माणप��तह�वा��ड्लोमा�
ा�ीणर� वा� �ा�ब�धक� िशका� तथा�
वनव ानीक� ता�लम� प�रषदबाट�
�दान� ग�रभको�  मबिाधत� �बषनमा�
तह�दभुको� ीप�प�रकण�ा�ीणर6970�

 मविाधत� �वषनमा� �ा�व�धक�
भ .भल. ी.� ा�ीणर� वा� �ा�व�धक�
भ .भ.भ.मा� किमतमा� � � ्ल � �डे�
 नाभ�ा�ीणर�वा��ा�ब�धक�िशका�तथा�
वनव ानीक� ता�लम� प�रषदबाट� �दान�
ग�रभको�  मबिाधत� �बषनमा� तह�
भकको� ीप�प�रकण�ा�ीणर7071 

इलेो ो�नो  इलेो ो�नो � भिाो�नन�र�मा�
��वणता��माणप��तह�वा��ड्लोमा�
ा�ीणर� वा� �ा�ब�धक� िशका� तथा�
वनव ानीक� ता�लम� प�रषदबाट�
�दान� ग�रभको�  मबिाधत� �बषनमा�
तह�दभुको� ीप�प�रकण�ा�ीणर7172�

 मविाधत� �वषनमा� �ा�व�धक�
भ .भल. ी.� ा�ीणर� वा� �ा�व�धक�
भ .भ.भ.मा� किमतमा� � � ्ल � �डे�
 नाभ�ा�ीणर�वा��ा�ब�धक�िशका�तथा�
वनव ानीक� ता�लम� प�रषदबाट� �दान�
ग�रभको�  मबिाधत� �बषनमा� तह�
भकको� ीप�प�रकण�ा�ीणर7273 

मेका�नकल 

 मेका�नकल�इिाो�नन�रङमा�
��वणता��माणप��तह�वा��ड्लोमा��
ा�ीणर वा��ा�ब�धक�िशका�तथा�
वनव ानीक�ता�लम�प�रषदबाट�
�दान�ग�रभको� मबिाधत��बषनमा�
तह�दभुको� ीप�प�रकण�ा�ीणर7374 

 मविाधत� �वषनमा� �ा�व�धक�
भ .भल. ी.� ा�ीणर� वा� �ा�व�धक�
भ .भ.भ.�मा�किमतमा� � � ्ल ��डे�
 नाभ�ा�ीणर वा��ा�ब�धक�िशका�तथा�
वनव ानीक� ता�लम� प�रषदबाट� �दान�
ग�रभको�  मबिाधत� �बषनमा� तह�
भकको� ीप�प�रकण�ा�ीणर7475 

                                                           
 

68 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
69 दो�ो� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको 
70 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
71 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
72 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको।  
73 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
74 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
75 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
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� �्ल 

� �्ल � �्ल�इिाो�नन�रङमा���वणता�

�माणप��तह�वा��ड्लोमा�ा�ीणर�

वा��ा�ब�धक�िशका�तथा�

वनव ानीक�ता�लम�प�रषदबाट�

�दान�ग�रभको� मबिाधत��बषनमा�

तह�दभुको� ीप�प�रकण�ा�ीणर7576 

 मविाधत� �वषनमा� �ा�व�धक�

भ .भल. ी.� ा�ीणर� वा� �ा�व�धक�

भ .भ.भ.मा� किमतमा� � � ्ल � �डे�

 नाभ�ा�ीणर वा��ा�ब�धक�िशका�तथा�

वनव ानीक� ता�लम� प�रषदबाट� �दान�

ग�रभको�  मबिाधत� �बषनमा� तह�

भकको� ीप�प�रकण�ा�ीणर7677 

 न्  न्�इिाो�नन�रङमा���वणता�

�माणप��तह�वा��ड्लोमा�ा�ीणर 
वा��ा�ब�धक�िशका�तथा�

वनव ानीक�ता�लम�प�रषदबाट�

�दान�ग�रभको� मबिाधत��बषनमा�

तह�दभुको� ीप�प�रकण�ा�ीणर7778 

 मविाधत� �वषनमा� �ा�व�धक�

भ .भल. ी.� ा�ीणर� वा� �ा�व�धक�

भ .भ.भ.मा� किमतमा� � � ्ल � �डे�

 नाभ�ा�ीणर वा �ा�ब�धक�िशका�तथा�

वनव ानीक� ता�लम� प�रषदबाट� �दान�

ग�रभको�  मबिाधत� �बषनमा� तह�

भकको� ीप�प�रकण�ा�ीणर7879 

�व�वध 

 वारर�्ालक - 

८� कका� ा�ीणर� र� हलकुा�  वारर�

्ालकको� लाइ ेा � �ा्�त।� ्ारर�

 वारर�वा�्ारर�ापकरण�अपरेटरका�

हकमा�  मविाधत� ्ारर�  वारर� वा�

्ारर� ापकरणको� अनमु�त� प��

�ा्�त। 

्लिमवङ�
-�  मविाधत��वषनमा��ा�व�धक�दशम�

कका�अदननन�गरेको 

डाइ�्ङ 
-  मविाधत��वषनमा��ा�व�धक�दशम�

कका�अदननन�गरेको 

५ इलेिो कल 

इलेिो कल इलेिो कल� इिाो�नन�रङमा�

��वणता��माणप��तह�वा��ड्लोमा�

ा�ीणर वा� �ा�ब�धक� िशका� तथा�

वनव ानीक� ता�लम� प�रषदबाट�

�दान� ग�रभको�  मबिाधत� �बषनमा�

तह�तीनको� ीप�प�रकण�ा�ीणर7980 

 मविाधत� �वषनमा� �ा�व�धक�

भ .भल. ी.� ा�ीणर� वा� �ा�व�धक�

भ .भ.भ.मा� किमतमा� � � ्ल � �डे�

 नाभ�ा�ीणर�वा �ा�ब�धक�िशका�तथा�

वनव ानीक� ता�लम� प�रषदबाट� �दान�

ग�रभको�  मबिाधत� �बषनमा� तह�

दभुको� ीप�प�रकण�ा�ीणर8081 

                                                           
 
76 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
77 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
78 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
79  प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
80 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
81 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
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इलेो ो�नो  इलेो ो�नो � इिाो�नन�रङमा�
��वणता��माणप��तह�वा��ड्लोमा�
ा�ीणर� वा� �ा�ब�धक� िशका� तथा�
वनव ानीक� ता�लम� प�रषदबाट�
�दान� ग�रभको�  मबिाधत� �बषनमा�
तह�तीनको� ीप�प�रकण�ा�ीणर8182 

 मविाधत� �वषनमा� �ा�व�धक�
भ .भल. ी.� ा�ीणर� वा� �ा�व�धक�
भ .भ.भ.मा� किमतमा� � � ्ल � �डे�
 नाभ�ा�ीणर�वा �ा�ब�धक�िशका�तथा�
वनव ानीक� ता�लम� प�रषदबाट� �दान�
ग�रभको�  मबिाधत� �बषनमा� तह�
दभुको� ीप�प�रकण�ा�ीणर8283 

मेका�नकल 

 मेका�नकल� इिाो�नन�रङमा�
��वणता��माणप��तह�वा��ड्लोमा�
ा�ीणर� वा� �ा�ब�धक� िशका� तथा�
वनव ानीक� ता�लम� प�रषदबाट�
�दान� ग�रभको�  मबिाधत� �बषनमा�
तह�तीनको� ीप�प�रकण�ा�ीणर8384 

 मविाधत� �वषनमा� �ा�व�धक�
भ .भल. ी.� ा�ीणर� वा� �ा�व�धक�
भ .भ.भ.�मा�किमतमा� � � ्ल ��डे�
 नाभ�ा�ीणर�वा �ा�ब�धक�िशका�तथा�
वनव ानीक� ता�लम� प�रषदबाट� �दान�
ग�रभको�  मबिाधत� �बषनमा� तह�
दभुको� ीप�प�रकण�ा�ीणर8485 

� �्ल 

� �्ल 

� �्ल� इिाो�नन�रङमा� ��वणता�
�माणप��तह�वा� �ड्लोमा�ा�ीणर� 
वा� �ा�ब�धक� िशका� तथा�
वनव ानीक� ता�लम� प�रषदबाट�
�दान� ग�रभको�  मबिाधत� �बषनमा�
तह�तीनको� ीप�प�रकण�ा�ीणर8586 

 मविाधत� �वषनमा� �ा�व�धक�
भ .भल. ी.� ा�ीणर� वा� �ा�व�धक�
भ .भ.भ.मा� किमतमा� � � ्ल � �डे�
 नाभ�ा�ीणर�वा �ा�ब�धक�िशका�तथा�
वनव ानीक� ता�लम� प�रषदबाट� �दान�
ग�रभको�  मबिाधत� �बषनमा� तह�
दभुको� ीप�प�रकण�ा�ीणर8687 

 न् 

 न्� इिाो�नन�रङमा� ��वणता�
�माणप��तह�वा� �ड्लोमा�ा�ीणर�
वा� �ा�ब�धक� िशका� तथा�
वनव ानीक� ता�लम� प�रषदबाट�
�दान� ग�रभको�  मबिाधत� �बषनमा�
तह�तीनको� ीप�प�रकण�ा�ीणर8788 

 मविाधत� �वषनमा� �ा�व�धक�
भ .भल. ी.� ा�ीणर� वा� �ा�व�धक�
भ .भ.भ.मा� किमतमा� � � ्ल � �डे�
 नाभ�ा�ीणर वा �ा�ब�धक�िशका�तथा�
वनव ानीक� ता�लम� प�रषदबाट� �दान�
ग�रभको�  मबिाधत� �बषनमा� तह�
दभुको� ीप�प�रकण�ा�ीणर8889 

�व�वध  वारर�्ालक -� 

भ .भल. ी.� ा�ीणर� वा� भ .भ.भ.मा�
किमतमा� � � ्ल � �डे� ा�ीणर� ग�र�
्ारर� वाररको�लाइ ेा ��ा्�त।�्ारर�

                                                           
 
82 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
83 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
84 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
85 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
86 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
87 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
88 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
89 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
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 वारर�वा�्ारर�ापकरण�अपरेटरको�
हकमा� भ .भल. ी.� ा�ीणर� वा�
भ .भ.भ.मा� किमतमा� � � ्ल � �डे�
ा�ीणर� ग�र�  मबिाधत� ्ारर�  वारर�
्ारर� ापकरणको� अनमुती� प��
�ा्�त। 

सवाससन�
-�

 मविाधत��वषनमा��ा�व�धक�
भ .भल. ी.�वा�भ .भ.भ.�ा�ीणर� 

्लिमबङ�

-�

 मविाधत� �वषनमा� �ा�ब�धक� दशम�्
कका� अदननन� गरेको� वा� �ा�ब�धक�
िशका� तथा� वनव ानीक� ता�लम�
प�रषदबाट� �दान� ग�रभको�  मबिाधत�
�बषनमा� तह� दभुको�  ीप� प�रकण�
ा�ीणर8990�

डाइ�्ङ - भ .भल. ी.�वा�भ .भ.भ.�ा�ीणर� 

६ 

इलेिो कल 

इलेिो कल - 

 मविाधत��वषनमा���वणता��माणप��
तह�ा�ीणर�वा �ा�ब�धक�िशका�तथा�
वनव ानीक�ता�लम�प�रषदबाट��दान�
ग�रभको� मबिाधत��बषनमा�तह�
तीनको� ीप�प�रकण�ा�ीणर9091 

इलेो ो�नो  - 

 मविाधत��वषनमा���वणता��माणप��
तह�ा�ीणर�वा �ा�ब�धक�िशका�तथा�
वनव ानीक�ता�लम�प�रषदबाट��दान�
ग�रभको� मबिाधत��बषनमा�तह�
तीनको� ीप�प�रकण�ा�ीणर9192 

मेका�नकल - - 

 मविाधत��वषनमा���वणता��माणप��
तह�ा�ीणर�वा �ा�ब�धक�िशका�तथा�
वनव ानीक�ता�लम�प�रषदबाट��दान�
ग�रभको� मबिाधत��बषनमा�तह�
तीनको� ीप�प�रकण�ा�ीणर9293 

� �्ल � �्ल - 

� �्ल�वा�आ�कर टेो्र�इिाो�
�नन�रङ��वषनमा��वीणता��माणप��
तह�ा�ीणर� वा �ा�ब�धक�िशका�तथा�
वनव ानीक�ता�लम�प�रषदबाट��दान�

                                                           
 
90 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
91 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
92 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
93 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
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ग�रभको� मबिाधत��बषनमा�तह�
तीनको� ीप�प�रकण�ा�ीणर9394 

 न् - 

 मविाधत��वषनमा���वणता��माणप��
तह�ा�ीणर�वा �ा�ब�धक�िशका�तथा�
वनव ानीक�ता�लम�प�रषदबाट��दान�
ग�रभको� मबिाधत��बषनमा�तह�
तीनको� ीप�प�रकण�ा�ीणर9495 

�व�वध�
 वारर�्ालक� -�

मेका�नकल�इिाो�नन�र���बषनमा�
�वीणता��माण�प��तह�ा�ीणर�वा 
�ा�ब�धक�िशका�तथा�वनव ानीक�
ता�लम�प�रषदबाट��दान�ग�रभको�
 मबिाधत��बषनमा�तह�तीनको� ीप�
प�रकण�ा�ीणर�

सवाससन - 
 मविाधत��वषनमा���वणता��माणप��
तह�ा�ीणर 

७ 

इलेिो कल 

इलेिो कल 
इलेिो कल�इिाो�नन�रङमा�
सनातक�तह�ा�ीणर 

इलेिो कल�इिाो�नन�रङमा�सनातक�
तह�ा�ीणर 

इलेो ो�नो  
इलेो ो�नो �इिाो�नन�रङमा�
सनातक�तह�ा�ीणर 

इलेो ो�नो �इिाो�नन�रङमा�सनातक�
तह�ा�ीणर 

मेका�नकल 
 मेका�नकल�इिाो�नन�रङमा�

सनातक�तह�ा�ीणर 
मेका�नकल�इिाो�नन�रङमा�सनातक�
तह�ा�ीणर 

� �्ल 

� �्ल 
� �्ल�इिाो�नन�रङमा�सनातक�
तह�ा�ीणर 

� �्ल�वा�आ�कर टेो्र�
इिाो�नन�रङमा�सनातक�तह�ा�ीणर 

 न्  न्�वा�िोनोमना�टो �
इिाो�नन�रङमा�सनातक�तह�ा�ीणर 

 न्�वा�िोनोमना�टो �
इिाो�नन�रङमा�सनातक�तह�ा�ीणर 

कम्नटुर�
इिाो�नन�रङ 

 कम्नटुर�इिाो�नन�रङमा�सनातक�
तह�ा�ीणर 

- 

�व�वध 

वातावरण 

वातावरण� वा� पनारवरण� वा� वन�
�वजान� वा� ोीव� �वजान� वा� �ाणी�
�वजानमा�सनातको�र�तह�ा�ीणर� 

- 

िोनोलोी� िोनोलिो� वा� िोनो� िोो मा�
सनातको�र�तह�ा�ीणर�

-�

 वारर�्ालक - मेका�नकल�इिाो�नन�रङमा�सनातक�
तह�ा�ीणर 

८ इलेिो कल इलेिो कल 

इलेिो कल� इिाो�नन�रङमा�
सनातको�र� तह� ा�ीणर� र� नपेाल�
 रकार� वा�  ंग�ठत�  ंसथाको�

इलेिो कल�इिाो�नन�रङमा�सनातक�
तह�ा�ीणर� 

                                                           
 

94 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको।  
95 प�हलो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको। 
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अ�धकृत�सतरको�पदमा�पाँ् �वषरको�
कानारन ु् व 

 

इलेो ो�नो  

इलेो ो�नो � इिाो�नन�रङमा�
सनातको�र� तह� ा�ीणर� र� नपेाल�
 रकार� वा�  ंग�ठत�  ंसथाको�
अ�धकृत�सतरको�पदमा�पाँ् �वषरको�
कानारन ु् व 

इलेो ो�नो �इिाो�नन�रङमा�सनातक�
तह�ा�ीणर 

मेका�नकल 

 
- 

मेका�नकल� इिाो�नन�रङमा�
सनातको�र� तह� ा�ीणर� र� नपेाल�
 रकार� वा�  ंग�ठत�  ंसथाको�
अ�धकृत�सतरको�पदमा�पाँ् �वषरको�
कानारन ु् व 

मेका�नकल�इिाो�नन�रङमा�सनातक�
तह�ा�ीणर 

� �्ल 

� �्ल 

 मबिाधत��बषनमा�सनातको�र�तह�
ा�ीणर� र� नेपाल�  रकार� वा�
 ंग�ठत� ंसथाको�अ�धकृत�सतरको�
पदमा�पाँ् �वषरको�कानारन ु् व 

 मबिाधत� �बषनमा� सनातक� तह�
ा�ीणर 

 न् 

 मबिाधत��बषनमा�सनातको�र�तह�
ा�ीणर� र� नेपाल�  रकार� वा�
 ंग�ठत� ंसथाको�अ�धकृत�सतरको�
पदमा�पाँ् �वषरको�कानारन ु् व 

 न्� वा� िोनोमना�टो �
इिाो�नन�रङमा� सनातक� तह� ा�ीणर�
वा�्गूोलमा��वषनमा�सनातको�र�तह�
ा�ीणर� र� � �ननर�  न्नर� कोषर� परुा�
गरेको� वा� �ब.भ . ी.� गिणत� ा�ीणर�
र�� �ननर� न्नर�कोषर�परुा�गरेको� 

कम्नटुर�
इिाो�नन�रङ 

 

कम्नटुर� इिाो�नन�रङमा�
सनातको�र� तह� ा�ीणर� र� नपेाल�
 रकार� वा�  ंग�ठत�  ंसथाको�
अ�धकृतसतरको� पदमा� पाँ् � वषरको�
कानारन ु् व 

कम्नटुर� इिाो�नन�रङमा� सनातक�
तह�ा�ीणर 

�व�वध�

वातावरण�

वातावरण� वा� पनारवरण� वा� वन�
�वजान� वा� ोीव� �वजान� वा� �ाणी�
�वजानमा�सनातको�र�तह�ा�ीणर�र�
नेपाल�  रकार� वा�  ंग�ठत�
 ंसथाको� अ�धकृत� सतरको� पदमा�
पाँ्�वषरको�कानारन ु् व�

वातावरण�वा�पनारवरण�वा�वन��वजान�
वा� ोीव� �वजान� वा� �ाणी� �वजानमा�
सनातको�र�तह�ा�ीणर�

िोनोलोी 

िोनोलिो� वा� िोनो� िोो मा�
सनातको�र� तह� ा�ीणर� र� नपेाल�
 रकार� वा�  ंग�ठत�  ंसथाको�
अ�धकृत�सतरको�पदमा�पाँ् �वषरको�
कानारन ु् व 

िोनोलिो�वा�िोनो� िोो मा�
सनातको�र�तह�ा�ीणर 

९ इलेिो कल इलेिो कल 

इलेिो कल� इिाो�नन�रङमा�
सनातको�र� तह� ा�ीणर� र� नपेाल�
 रकार� वा�  ंग�ठत�  ंसथाको�
अ�धकृतसतरको� पदमा� पाँ् � वषरको�

इलेिो कल� इिाो�नन�रङमा� सनातक�
तह�ा�ीणर 
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कानारन ु् व 

इलेो ो�नो  

इलेो ो�नो � इिाो�नन�रङमा�
सनातको�र� तह� ा�ीणर� र� नपेाल�
 रकार� वा�  ंग�ठत�  ंसथाको�
अ�धकृतसतरको� पदमा� पाँ् � वषरको�
कानारन ु् व 

इलेो ो�नो �इिाो�नन�रङमा�सनातक�
तह�ा�ीणर 

मेका�नकल - 

मेका�नकल� इिाो�नन�रङमा�
सनातको�र� तह� ा�ीणर� र� नपेाल�
 रकार� वा�  ंग�ठत�  ंसथाको�
अ�धकृतसतरको� पदमा� पाँ् � वषरको�
कानारन ु् व 

मेका�नकल�इिाो�नन�रङमा�सनातक�
तह�ा�ीणर 

� �्ल 

� �्ल 

 मबिाधत��बषनमा�सनातको�र�तह�
ा�ीणर� र� नेपाल�  रकार� वा�
 ंग�ठत�  ंसथाको� अ�धकृतसतरको�
पदमा�पाँ् �वषरको�कानारन ु् व 

� �्ल�इिाो�नन�रङमा�सनातक�तह�
ा�ीणर 

 न्�

 मबिाधत��बषनमा�सनातको�र�तह�
ा�ीणर� र� नेपाल�  रकार� वा�
 ंग�ठत�  ंसथाको� अ�धकृतसतरको�
पदमा�पाँ् �वषरको�कानारन ु् व 

 न्� वा� िोनोमना�टो �
इिाो�नन�रङमा� सनातक� ा�ीणर� वा�
्गूोल� �बषनमा� सनातको�र� ा�ीणर�
गरर�� �ननर� न्नर�कोषर�परुा�गरेको�
वा� �व.भ . ी.� गिणत� ा�ीणर� र�
� �ननर� न्नर�कोषर�परुा�गरेको 

कम्नटुर�
इिाो�नन�रङ�

� कम्नटुर� इिाो�नन�रङमा�
सनातको�र� तह� ा�ीणर� र� नपेाल�
 रकार� वा�  ंग�ठत�  ंसथाको�
अ�धकृत�सतरको�पदमा�पाँ् �वषरको�
कानारन ु् व�

कम्नटुर� इिाो�नन�रङमा� सनातक�
तह�ा�ीणर 

�व�वध�

वातावरण� 

वातावरण� वा� पनारवरण� वा� वन�
�वजान� वा� ोीव� �वजान� वा� �ाणी�
�वजानमा�सनातको�र�तह�ा�ीणर�र�
नेपाल�  रकार� वा�  ंग�ठत�
 ंसथाको� अ�धकृत� सतरको� पदमा�
पाँ्�वषरको�कानारन ु् व 

वातावरण�वा�पनारवरण�वा�वन��वजान�
वा� ोीव� �वजान� वा� �ाणी� �वजानमा�
सनातको�र�तह�ा�ीणर 

िोनोलोी 

िोनोलिो� वा� िोनो� िोो मा�
सनातको�र� तह� ा�ीणर� र� नपेाल�
 रकार� वा�  ंग�ठत�  ंसथाको�
अ�धकृत�सतरको�पदमा�पाँ् �वषरको�
कानारन ु् व 

िोनोलोी�वा�िोनो� िोो मा�
सनातको�र�तह�ा�ीणर 

१० इलेिो कल 

 इलेिो कल� वा� इलेो ो�नो �
इिाो�नन�रङमा� सनातको�र� तह�
ा�ीणर� र� नेपाल�  रकार� वा�
 ंग�ठत� ंसथाको�अ�धकृत�सतरको�
पदमा� ात�वषरको�कानारन ु् व 

इलेिो कल� वा� इलेो ो�नो �
इिाो�नन�रङमा�सनातक�तह�ा�ीणर� 
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मेका�नकल�

� मेका�नकल� इिाो�नन�रङमा�
सनातको�र� तह� ा�ीणर� र� नपेाल�
 रकार� वा�  ंग�ठत�  ंसथाको�
अ�धकृत� सतरको� पदमा�  ात�
वषरको�कानारन ु् व 

मेका�नकल� इिाो�नन�रङमा� सनातक�
तह�ा�ीणर� 

� �्ल 

� �्ल 

 मबिाधत��बषनमा�सनातको�र�तह�
ा�ीणर� र� नेपाल�  रकार� वा�
 ंग�ठत� ंसथाको�अ�धकृत�सतरको�
पदमा� ात�वषरको�कानारन ु् व 

� �्ल� इिाो�नन�रङमा� सनातक� तह�
ा�ीणर� 

 न् 

 मबिाधत��बषनमा�सनातको�र�तह�
ा�ीणर� र� नेपाल�  रकार� वा�
 ंग�ठत�  ंसथाको� अ�धकृतसतरको�
पदमा� ात�वषरको�कानारन ु् व 

 न्� इिाो�नन�रङमा� सनातक� वा�
्गूोल� �बषनमा� सनातको�र� ा�ीणर�
गरर�� �ननर� न्नर�कोषर�परुा�गरेको�
वा� �व.भ . ी.� गिणत� ा�ीणर� र�
� �ननर� न्नर�कोषर�परुा�गरेको 

कम्नूटर�
इिाो�नन�रङ�

� कम्नटुर� इिाो�नन�रङमा�
सनातको�र� तह� ा�ीणर� र� नपेाल�
 रकार� वा�  ंग�ठत�  ंसथाको�
अ�धकृत� सतरको� पदमा�  ात�
वषरको�कानारन ु् व�

कम्नटुर� इिाोर�नन�रङमा� सनातक�
तह�ा�ीणर 

�ब�बध�

� वातावरण� वा� पनारवरण� वा� वन�
�वजान� वा� ोीव� �वजान� वा� �ाणी�
�वजान� वा� िोनोलिो� वा�
िोनो� िोो मा� सनातको�र� तह�
ा�ीणर� र� नेपाल�  रकार� वा�
 ंग�ठत� ंसथाको�अ�धकृत�सतरको�
पदमा� ात�वषरको�कानारन ु् व 

वातावरण�वा�पनारवरण�वा�वन��वजान�
वा�ोीव� �वजान�वा� �ाणी� �वजान�वा�
िोनोलिो� वा� िोनो� िोो मा�
सनातको�र�तह�ा�ीणर 

११ �ा�ब�धक� -� -� सनातक�तह�ा�ीणर�
 

(ग) 

१.� �व�्��पदमा�खलुा� ��तनो�गतावाट� �नन�ु�हनु�तो�कभको� शैिकक�नोयनता�्ादा�त लो� शैिकक�नोयनता� (बढुवाको�

ला�ग�आवशनक�पनन�शैिकक�नोयनता)�न्भको�्नी�शैिकक� ंसथावाट�लेिख�आभमा�तनसतो�पदको�ानूनतम�शैिकक�

नोयनता�खलुा���तनो�गताका�ला�ग��नधार�रत�शैिकक�नोयनता�नै�कानम�हनुेछ। 

२.� न �अन ूु्ीमा�बढुवाका�ला�ग�ोनु कैु�नोयनता�तो�कभको�्भ�ताप�न��म�त�२०७१/०३/३२�्ादा�अिघ�

�ा�धकरणको� ेवामा��वेश�गरेका��ा�व�धक� ेवाका95

96�कमर् ाररको�हकमा�तह�२�देिख�तह�६� ममका96

97�

�व�्�� पदहरमा� बढुवाको� ला�ग� तो�कभको� शैिकक� नोयनतालाभ� नै� ानूनतम� शैिकक� नोयनता� पगेुको�

मा�ननेछ। 

                                                           
 

96 दो�ो� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको 
97 दो�ो� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको 
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३.��शा न�तथा��ा�ब�धक� ेवा�अातगरत� मबिाधत� महु/ाप महुका�तह�२�र�तह�३�का��ब�्��पदहरमा�

बढुवा�हनुका�ला�ग��व�ननम�५३�को�ाप�व�ननम�(१)�को�खिड�(ङ)�वा��व�ननम�५३�को�ाप�व�ननम�(२)�

मा�ा लेिखत� ेवा�अव�ध�पगेुको�हनुपुननछ।97

98� 
�  

                                                           
 

98 दो�ो� ंशोधनयारा�थप�ग�रभको 
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हाल ालै� िख्ेको�

पा पोटर�  ाभोको� परैु�

मखुाकृ�त� देिखन�े  ोटो�

नहाँ� टासन�े र�  ाराममा�

पनन� गरर� ाममेदवारले�

 हर�गनन 

अन ूु्ी-८ 

(�व�ननम�२२�को�ाप�व�ननम�(३)� ँग� मबिाधत) 

नेपाल��व�तु��ा�धकरण 

काठमािडौ 

ख ुला���तनो�गताको�ला�ग�दरखासत� ाराम 
 
 
कानारलन��नोोनको�ला�ग: 
 

�वजापन�नं.� रोल�नं.: 

र� द�नं. दरखासत�दतार�नं.  

दसतखत: दतार��म�त: 
 

आफनो� मपूणर�वैनि�क��ववरण�सप��बिुझने�अकरमा�लेरहुो : 
१.��वजापन�नं.:-� २.� ेवा:-� ३.� मूह:-� ४.�ाप- मूह:- 

५.�तह:-�� ६.�पद:- ७.�पररका�केा�:- 

८.� खलुा� ��तनो�गता�ारा� पू�तर� हनुे� पदहर� मदने� नेपाल� �व�तु�

�ा�धकरण� कमर् ारर�  ेवा� शतर� तथा�  �ुवधा�  मबाधी�

�व�ननमावलर, २०७५� बमोिोमका� ाममेदवारहर� बी्� मा��

��तसपधार�गराान�्नी�छु�ाइभका�पदहरको�पदपू�तरका�ला�ग�

्भको��वजापनमा�दरखासत��दन�ु्भको�्भ� मूह�ि्ाह�(०)�

लगाानहुो ।��

१.�खलुा 

२� मवेशी� मूह 

क)�म�हला� ख)�आ�दवा ी�ोनोा�त� 

ग)�मधेशी� घ)�द�लत 

ङ)�अपा�� ्)��पछ�डभको�के� 

्ाग�(क)� वैनि�क��ववरण:�

१.�ाममेदवारको�परुा�नाम, थरभ- 
देवनाग�रमा:�

अं�ोेी�(CAPITAL LETTER)� मा:-�

२.�ोाम��म�तभ�२०���� ाल�����म�हना�����गते�(�ब. ं.) २०........../........./..........��(भ. ं.) 

३.�दरखासत��दन�ेअिातम��म�तमा�हनुे�ामेर:��������बषर�����������म�हना�����������दन 

४.�नाग�रकता:����������नाग�रकता�नं.����������������ोारर��म�त:�२०..../...../......��िो ला: 

५.�मातृ् ाषा: 

६.�सथानी�ठेगानाभ�िो ला�����������������न.पा./गा.पा.�������������वडा�नं.������टोल:� 

७.�प�ा्ार�गनन�ठेगानाभ�िो ला�����������न.पा./गा.पा.��������������वडा�नं.�������टोल:� 

८.� मपकर � ोन�नमबरभ�������������������������������मोबाभल�नं.:� 

९.�आमाको�नाम,�थरभ�� नाग�रकताभ� 

१०.�बाबकुो�नाम,�थरभ�� नाग�रकताभ� 

११.�बाोेको�नाम,थर� नाग�रकताभ� 
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१२.��ववा�हत�्भमा�प�त/पत�नीको�नाम�थर:� नाग�रकताभ� 

्ाग�(ख)� शैिकक�नोयनताको��ववरणभ 

�.� . 
अदननन�गरेको� ंसथाको�नाम, 

ठेगाना�

ा�ीणर�गरेको�

पररका�
�ेणी�

कुल�

�ा्�ताल/��तशत�
मखुन��बषन 

१� � � � �  

२� �� �� �� �� � 

३� �� �� �� �� � 

४� �� �� �� �� � 

्ाग�(ग)�ता�लमको��ववरण: 

�.� . ता�लम��दन�े ंसथाको�नाम, ठेगाना� ता�लमको��बषन� �ेणी�
कुल��ा्�ताल/ 

��तशत�
मखुन��बषन 

१�      

२� � � � �  

३� �� �� �� �� � 

४� � � � � �

 

्ाग�(घ)� नोकरर��ववरण:�(बहालवाला�कमर् ाररले�अ�नवानर�रपमा�्नन) 

कानारलन� पद� तह�
 ेवा/ मूह/ाप-

 मूह�

सथानी/ असथानी/ 

करार/जनालादारर�

कुन�

�म�त�

देिख�

कुन�

�म�त�

 मम�

हाल�असथानी�

करार�वा�

जनालदारर�्भ�

कुन��म�त मम�

बहाल�रहन�ेहो�

 ो�पदमा�रहेर�

गनु्रपनन�कामको�

�ववरण 

� � � �      

 
कानररत�कानारलनको�कमर् ारर��शा न�शाखाबाट�ापनुर���ववरण��ठक�छ�्�न 
 
्ेक�गनन�कमर् ाररको������� �मािणत�गनन�अ�धकाररको� 

 

दसतखतभ��� �� ����� दसतखत�:� 

नाम, थरभ���� �� �� �� �� �� नाम, थरभ� 

�म�तभ����� ������ �म�त:��� 

�� �� �� �� �� �� �� कानारलनको�छाप: 
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मैले�न �दरखासत� ाराममा�खलुाभका� �ववरणहर� तन�छन�्।��्�लत�कानून�बमोिोम� रकारर�  ेवाको� �न�म��अनोयन�

ठह�रने�गरर� ेवाबाट�बरखासत�्भको�छैन�र�मेरो��ननिु�को� मबाधमा�अ र�पनर� ोन�ेकामको�अनु् व, वैनि�क��ववरण, 

शैिकक�नोयनता�आ�दका� मबाधमा�कुनै�कुरा�ढाँटेको�वा�लकुाभको�छैन�।�कुनै�कुरा�ढाँटेको�वा�लकुाभको�ठहरेमा�कानून�

बमोिोम� हने�छु, बझुााने�छु�।� ाथै��ा�धकरणको��ननिु�, बढुवा�र� ेवा� मबाधमा�कमर् ाररलाभ��व्ागीन�कारबाहर�गदार�

अपनाान�ुपनन�नेपाल��व�तु��ा�धकरण, कमर् ारर� ेवा�शतर� मबाधी��व�ननमावलर, २०७५�बमोिोम�र��्�लत�ऐन��ननम�र�

ाममेदवारले� पालना� गनुरपनन� शतरहर� �वप�रत� हनुे� गरर� कुनै� प�न� पररका� ्वन� �्�� कुनै� कानर� गरेमा� ततकाल� पररकाबाट�

�नपकाशन�गनन� वा� मेरो� मपूणर� पररका� र��गनन� वा� ्�वपनमा� �ा�धकरणयारा� ञ�् ालन� हनुे� कुनै� प�न� पररकामा� ्ाग� �लन�

नपाभमा�मेरो�म�ुरर�छ�।� 

 

ाममेदवारले�पालना�गनुरपनन�्नी�न �दरखासत� ारामका�पृे हरमा�ा लेिखत�

 बै��नदनशनहर�मैले�राारर�पढढ�र�म�ती� बै��ननमहर�पालना�गनर�मञ�ोरु�

गदरछु�। 

 
 

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

ाममेदवारको�दसतखत: 

���� �म�त: 
 

�ा�धकरणको� मबिाधत�कमर् ाररले�्नन: 

१.�पररका�दसतरु�र.:�� २.�र� द�नं. �म�तभ� 

३.���त�ल�पहरको� ंलयन���तभ�� ४.�दरखासत�बझुनेको�दसतखत�र��म�तभ� 

५.�दरखासत�सवीकृत/असवीकृत�गननको�दसतखत�र��म�तभ� 

 

��वन:�दरखासत� ाथ��वजापनमा�ा लेिखत�कागोातका�अ�त�र���नमन�कागोातहर�अ�नवानर� ंलयन�हनुपुननछ�। 

क)�ामेर�खलेुको��माणप�को���त�लपी�।� 

ख)�नेपालर�नाग�रकताको��मािणत���त�लपी�।� 

ग)� �वजापन�्भको�पदको�ला�ग�तो�कभको�ानूनतम�शैिकक�नोयनताको��माणप�को��मािणत���त�लपी�(ता�लम�र�अनु् व�

 मेत�आवशनक�परेमा� ो�को���त�लपी� मेत)� ।�� 

घ)�मा�थ�ा लेिखत��ववरण�आ ैले��मािणत�गरर� ंलयन�गनुरपननछ�। 

��

 ना््े�

  

दानाँ बानाँ 



 

 

~ 107 ~  

नपेाल��व�तु��ा�धकरण, �धान�कानारलन 

काठमािडौ 

(ख ुला���तनो�गताको�ला�ग) 

�(पररकाको��वेश-प�) 

 

पररकाथ�ले�्नन: 
 

क)�  ेवाभ� �वजापन�नं.�
�क� म/ मूह 

(खलुा�तथा� मावेशी) 

ख)�  मूहभ/ाप- मूह: �� � 

ग)� तह:�� �� � 

घ)� पदभ�� �� � 

ङ)� पररका�केा�भ-� �� � 

ाममेदवारको�

�

नाम�थरभ��  

दसतखतभ�  
 

�ा�धकरणका�कमर् ाररले�्ननभ� 

न ��ा�धकरणबाट��लभने�ा��पदको�पररकामा�तपाभलाभ��नमन�सथानबाट� िमम�लत�हनु�अनमु�त��दइभको�छ।�

�वजापनमा�तो�कभको�शतर�नपगुेको�ठहर�्भमा�ोनु कैु�अवसथामा�प�न�नो�अनमु�त�र��हनुेछ।� 

 

प�रका�केा�भ-�� ����������� रोल�नमबरभ-� 

 
 

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

 ����अ�धकृतको�दसतखत 

ाममेदवारले�पालना�गनुरपनन��ननमहरभ� 

१.�� पररका��दन�आादा�अ�नवानर�रपमा��वेशप�� नाान�ुपननछ।��वेशप���वना�पररकामा�बसन�पाइने�छैन।� 

२.�� पररका�हलमा��व�तुीन�ापकरण� नाान�पाइने�छैन। 

३.�� �लिखत�पररकाको�न�तोा��कािशत�्भप�छ�अातवारतार�हनुे��दनमा�प�न��वेशप�� नाानपुननछ।� 

४.�� पररका�शरु�हनुे�३०��मनेट�अगावै�घिटरयारा� ू्ना�गरेप�छ�पररका�हलमा��वेश�गनर��दइनेछ।�बसतगुत�पररका�शरु�
्भको� १५� �मनेट� प�छ� र� �बषनगत� पररका� शरु� ्भको�आधा� घिटाप�छ�आाने� र� बसतगुत� तथा� �बषनगत� दवैु�
पररका ँगै�हनुेमा�२०��मनेट�प�छ�आाने�ाममेदवारले�पररकामा�बसन�पााने�छैन।� 

५.�� पररका�हलमा��वेश�गनर�पााने� मन�अव�ध�(बुँदा�नं.�४�मा�ा लेख�ग�रभको)� �बतेको� १०� �मनेट� प�छ� मा��
ाममेदवारलाभ�पररका�हल�बा�हर�ोाने�अनमु�त��दइनेछ।� 

६.�� पररका� हलमा� �वेश� गरेप�छ� �कताब, कापी, कागो, ि्ट� आ�द� आ ु�  ाथ� रार�ु हदुदन।� ाममेदवारले� आप मा�
कुराकानी�र� ंकेत�गनुर�हदैुन।� 

हाल ालै� िख्ेको�

पा पोटर�  ाभोको� परैु�

मखुाकृ�त� देिखन�े  ोटो�

नहाँ� टासन�े र�  ाराममा�

पनन� गरर� ाममेदवारले�

 हर�गनन 



 

 

~ 108 ~  

७.�� पररका�हलमा�ाममेदवारले�पररकाको�मनारदा� �वप�रत�कुनै�काम�गरेमा�केा�ादनकले�पररका�हलबाट� �नपकाशन�ग�र�
तरुात�कानून�बमोिोमको�कारबाहर�गननछ��र�तन रर��नपकाशन�ग�रभको�ाममेदवारको� ो��वजापनको�पररका�सवतभ�
र��्भको�मा�नने�छ�।� 

८.�� �बरामी�्भको�ाममेदवारले�पररका�हलमा��वेश�गरर�पररका��दने��ममा��नोलाभ�केहर�्भमा��ा�धकरण�ोवा देहर�
हनुे�छैन।� 

९.�� ाममेदवारले�पररका��दभको��दनमा�हािोर�अ�नवानर�रपले�गनुरपनन�छ।� 

१०.���ा�धकरणले� ू्नायारा��नधाररण�गरेको�कानर�म�अन ुार�पररका� ञ�् ालन�हनुेछ।� 

११.��ाममेदवारले�बसतगुत�पररकामा�आ ुलाभ��ा्�त��श�नको�"क�"�ा�रपिुसतकामा�अ�नवानर�रपले�लेरपुननछ।�नलेखेमा�
ा�रपिुसतका�सवतभ�र��हनुेछ।� 

१२.�� नाकत�(आइ.�ोनू.)�पररकामा�ोनालकुलेटर��नोग�गनर�पाइने�छैन।� 

१३.��कुनै�ाममेदवारले��श�नप�मा�रहेको�असप�ताको� मबाधमा� ोदन�ुपदार�प�न�पररकामा� िमम�लत�अान�ाममेदवारलाभ�
बाधा�नपनन�गरर��न�रककलाभ� ोदन�ुपननछ।�

��
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नपेाल��व�तु��ा�धकरण, �धान�कानारलन 

काठमािडौ 

(ख ुला���तनो�गताको�ला�ग) 

�(पररकाको��वेश-प�) 

 

पररकाथ�ले�्नन: 
 

क)�  ेवाभ� �वजापन�नं.�
�क� म/ मूह 

(खलुा�तथा� मावेशी) 

ख)�  मूहभ/ाप- मूह: �� � 

ग)� तह:�� �� � 

घ)� पदभ�� �� � 

ङ)� पररका�केा�भ-� �� � 

ाममेदवारको�

�

नाम�थरभ��  

दसतखतभ�  
 

�ा�धकरणका�कमर् ाररले�्ननभ� 

न ��ा�धकरणबाट��लभने�ा��पदको�पररकामा�तपाभलाभ��नमन�सथानबाट� िमम�लत�हनु�अनमु�त��दइभको�छ।�

�वजापनमा�तो�कभको�शतर�नपगुेको�ठहर�्भमा�ोनु कैु�अवसथामा�प�न�नो�अनमु�त�र��हनुेछ।� 

 

प�रका�केा�भ-�� ����������� रोल�नमबरभ-� 

 
 

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

 ����अ�धकृतको�दसतखत 

ाममेदवारले�पालना�गनुरपनन��ननमहरभ� 

१.�� पररका��दन�आादा�अ�नवानर�रपमा��वेशप�� नाान�ुपननछ।��वेशप���वना�पररकामा�बसन�पाइने�छैन।� 

२.�� पररका�हलमा��व�तुीन�ापकरण� नाान�पाइने�छैन। 

३.�� �लिखत�पररकाको�न�तोा��कािशत�्भप�छ�अातवारतार�हनुे��दनमा�प�न��वेशप�� नाानपुननछ।� 

४.�� पररका�शरु�हनुे�३०��मनेट�अगावै�घिटरयारा� ू्ना�गरेप�छ�पररका�हलमा��वेश�गनर��दइनेछ।�बसतगुत�पररका�शरु�
्भको� १५� �मनेट� प�छ� र� �बषनगत� पररका� शरु� ्भको�आधा� घिटाप�छ�आाने� र� बसतगुत� तथा� �बषनगत� दवैु�
पररका ँगै�हनुेमा�२०��मनेट�प�छ�आाने�ाममेदवारले�पररकामा�बसन�पााने�छैन।� 

५.�� पररका� हलमा� �वेश� गनर� पााने�  मन� अव�ध� (बुँदा� नं.� ४� मा� ा लेख� ग�रभको)� �बतेको� १०� �मनेट� प�छ� मा��
ाममेदवारलाभ�पररका�हल�बा�हर�ोाने�अनमु�त��दइनेछ।� 

६.�� पररका� हलमा� �वेश� गरेप�छ� �कताब, कापी, कागो, ि्ट� आ�द� आ ु�  ाथ� रार�ु हदुदन।� ाममेदवारले� आप मा�
कुराकानी�र� ंकेत�गनुर�हदैुन।� 

हाल ालै� िख्ेको�

पा पोटर�  ाभोको� परैु�

मखुाकृ�त� देिखन�े  ोटो�

नहाँ� टासन�े र�  ाराममा�

पनन� गरर� ाममेदवारले�

 हर�गनन 
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७.�� पररका�हलमा�ाममेदवारले�पररकाको�मनारदा� �वप�रत�कुनै�काम�गरेमा�केा�ादनकले�पररका�हलबाट� �नपकाशन�ग�र�
तरुात�कानून�बमोिोमको�कारबाहर�गननछ��र�तन रर��नपकाशन�ग�रभको�ाममेदवारको� ो��वजापनको�पररका�सवतभ�
र��्भको�मा�नने�छ�।� 

८.�� �बरामी�्भको�ाममेदवारले�पररका�हलमा��वेश�गरर�पररका��दने��ममा��नोलाभ�केहर�्भमा��ा�धकरण�ोवा देहर�
हनुे�छैन।� 

९.�� ाममेदवारले�पररका��दभको��दनमा�हािोर�अ�नवानर�रपले�गनुरपनन�छ।� 

१०.���ा�धकरणले� ू्नायारा��नधाररण�गरेको�कानर�म�अन ुार�पररका� ञ�् ालन�हनुेछ।� 

११.��ाममेदवारले�बसतगुत�पररकामा�आ ुलाभ��ा्�त��श�नको�"क�"�ा�रपिुसतकामा�अ�नवानर�रपले�लेरपुननछ।�नलेखेमा�
ा�रपिुसतका�सवतभ�र��हनुेछ।� 

१२.�� नाकत�(आइ.�ोनू.)�पररकामा�ोनालकुलेटर��नोग�गनर�पाइने�छैन।� 

१३.��कुनै�ाममेदवारले��श�नप�मा�रहेको�असप�ताको� मबाधमा� ोदन�ुपदार�प�न�पररकामा� िमम�लत�अान�ाममेदवारलाभ�
बाधा�नपनन�गरर��न�रककलाभ� ोदन�ुपननछ। 
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अन ूु्ी - ९ 

(�व�ननम�२७�को�ाप�व�ननम�(१०)� ंग� मबिाधत) 

नेपाल��व�तु��ा�धकरण 

अातरवातार� ाराम 

�वजापन�नं:-�� �पद:-��� तहभ-� � ेवाभ-��  मूह:-��� ाप मूह:- 
पद� ंखनाभ-��� ाममेदवारको� ंखनाभ-�� अातरवातार��म�तभ- 
 

�.

 ं.�
रोल�नं.:� ाममेदवारको�नाम, थर�

 ामाान�जान�

तथा� मबिाधत�

�वषनको�जान�

र�अनु् व�

वनि�तव�

कूल��ााांक�
कै� नत 

 अलमा अकरमा 

� � � � � �  �

 � � � � �  �

 
ापरो��ाममेदवारहर�कोहर�प�न�मेरो�बाब,ु आमा, प�त, पत�नी�तथा�छोरा-छोरर, दाो-ु्ाभ, �ददर-ब�हनी, ्ााोू-बहुारर, ोेठाोू, 

देवर, ोेठानी, देारानी, आमाोू, नाद, काका-काक�, ठुलोबूबा-ठुलरआमा,  ानोबूबा- ानीआमा, ्�तोा-्�तोी, ्ा�ा-्ा�ी, �्नाोू-
जवाइ, मामा-माइजन,ु  ूप-ु ूपाो,ु  ाला- ालर�र��तनका�छोराछोरर�नाता�पददन�।��नो ँग�लेनदेन�झै�झगडा��र भ�व�भतनादर�
केहर�छैन। 

दसतखतभ 

नाम, थरभ 

दोारभ� 

�म�तभ� 

अातरवातारकतारले�पूणारलको�्ालर ���तशत�्ादा�कम�र� �रर���तशत�्ादा�बढर�अंल��दँदा�सप��रपमा�आधार�र�कारण�
 �हत�पपु�ाँभ� �दन�ुपननछ।�पपु�ाँभ�न�दभकोमा�र�पपु�ाँभ� �दभको�्भ�प�न�अातरवातार� �म�तका�प्ा ���तशत�्ादा�
कम� दसनले�तन रर�पूणारलको�्ालर ���तशत�्ादा�कम�र� �रर���तशत�्ादा�बढर�अंल��दभको�्भमा�ब�ढमा� �रर�र�
घ�टमा�्ालर ���तशत�अंल��दभको�मानी�अंल�गणना�ग�रनेछ। 

��
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अन ूु्ी-१० 

(�व�ननम�३३�को�ाप�व�ननम�(२)� ँग� मबिाधत) 

नपेाल��व�तु��ा�धकरण 

 

�नरो�गताको��माणप� 
 
नेपाल� �व�तु��ा�धकरणको�  ेवाको�सथानी�पदको�ला�ग�ाममेदवार�हनु�ु्भका��ी� ...............................................�

लाभ�मैले�ोाँचदा�कुनै� रवा�वा�कडा�रोग�लागेको�वा�अर�कुनै� �क� मको�कमोोरर, शारर�रक��वकृ�त�अथवा�आात�रक�

रोग�पाइभन�।��नोमा�..................�्भ�ताप�न��नोलाभ�ापरो�� ेवामा�रहर�काम�गनर�अ मथर�बनााँदैन।� 

 

�नोको�्नाभ�अन ुार��नोको�ामेर....................�वषरको�छ�।� 

आकृ�तबाट�प�न��नो........................�वषरको�नै�देिखन�ुहाुछ�।� 

�नोको�ह�ुलना�......................................छ�। 

 

ाममेदवारको�दसतखतभ 

 

ाममेदवारको�दानाँ�बानाँ�हातको�औलाको�सप��देिखने�औठंा�छाप 

 

 

 

 

 

 

 

�मािणत�गनन�ि्�कत कको�नामभ�.......................................�����  

ि्�कत कको�दसतखत:�................................... 

नेपाल�मे�डकल�काािा ल�रिोजेशन�नं................�  

�म�तभ.......................�

��

 ना््े�

  

दानाँ बानाँ 
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अन ूु्ी -११ 

(�व�ननम�३७�को�ाप�व�ननम�(१)� ँग� मबिाधत) 

नोकरर�तथा�वैनि�क��ववरण� ाराम 

कमर् ाररको�परुा�नाम�थरभ������  

हालको�ठेगानाभ 

सथानी�ठेगानाभ�����  मपकर �(�नवा )� नं. 

असथानी�ठेगानाभ����   मपकर �(मोबाइल)�नं. 

नाग�रकता�नमबरभ�������������������������� ोारर��म�त�र�िो लाभ� 

ोाम��म�तभ������ ालभ� ���म�हनाभ� गतेभ 

धमरभ������ �लंगभ�ाी/परुष�� ह�ुलनाभ 

पेशाभ������ पूवर�पेशाभ���� वैवा�हक�िसथ�तभ 

प�त/पत�नीको�नामभ 

वावकुो�नामभ�����  ंरककको�नामभ 

आमाको�नामभ����� आकिसमक�अवसथामा�खवर�गनुर�पनन� 

बाोेको�नाम: 

इचछाइभको�वनि�को�नामभ��� वनि�को�नाम�ठेगानाभ 

ठेगानाभ������  मपकर �नं. 

शैिकक�नोयनताको��ववरण: 

�. ं.�

�

िशकण� ंसथाको�नाम�

�

शैिकक�

नोयनता�

�

�ेणी�

�

मूल��वषन�

�

अदननन�गरेको� ाल� पररका ल�

�कािशत�

्भको�वषर�

�

कै� नत 

 देिख  मम 

         
 

आ ूले��ा्�त�गरेका��माणप�हरको��मािणत���त�लपी� ंलयन�गनुरपननछ�। 
 

�िशकण/ता�लम�आ�दको��ववरणभ 

�. ं.�

�

ता�लम��दन�े ंसथा�

�

ता�लमको��वषन�

�

अव�ध� �ेणी�

�

कै� नत 

 देिख  मम 

� � � � �  �

       

� 

मात�ृ्ाषाभ�.................... 

लेखपढ�गनर�र�बो न�ोानेका�अर�्ाषाहरभ�.................�जनादै�रााो/रााो/ ामाान के�हो�खलुाानेभ 

रि्�तथा�अरि्���नाकलापभ��
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वग�कृत�क�ेमा�कानर�गरेको��ववरणभ 

क�े�

�

काम�गरेको� मन� कै� नत 
 देिख  मम 

� �   

�व्ागीन�कारवाहरभ 

�. ं.�  ोानको��क� म�  ोानकँो�आदेश� पनुरावलोकन��नणरन� कै� नत 

१�  ्ेत�गराइभको� � �  

२� न� हत� � �  

३� तलव�ब�ृ��रो�ा� � �  

४� बढुवा�रो�ा� � �  

५� हानी�नोो ानी, अ ूल�ापरको�कारवाहर� � �  

६� नोकररबाट�हटाइभको�वा�बखारसत�ग�रभको�    
 

कमर् ाररको�दसतखतभ������ �मािणत�गननको� हरभ 

�म�तभ������� (कमर् ारर��शा न�शाखाका��मखु) 

������� �म�तभ 

नोकरर��ववरणभ 

�. .� कानारलनको�नाम�
पद/ 

तह�

�ननिु��

�म�त�

 रवा�

�म�त�

बढुवा�

�म�त�

अिातम�

तलब�

अिातम�पदमा�

रहर�गरेको�

काम�

कै� नत 

         

         

नपेाल� रकार�वा�अान� ंसथानमा�काम�गरर��ा�धकरणमा� ारेको� �ुवधा�(ापदान, पेा न�इतना�द) 

�. ं.�  �ुवधा� रकम� अान� कै� नत 

     
     
     
�ोत ाहर�परुसकार�पाभको��म�त�तथा��ववरणभ 

�. ं.� �शं ा�प�� तलव�ब�ृ�� नगद�परुसकार� अान� कै� नत 

      
      
कमर् ारर��शा न�शाखाको�अ�्लेख��नोोनको�ला�ग: 

१.� कमर् ारर� ंकेत�नं. 
२.� पदसथापना�्भको�कानारलनभ 
३��५८�वषर�ामेर�पयुने��म�तभ 

 
�ववरण�्नन� मविाधत�कमर् ाररले�कै� नत�महलमा��म�त� �हत�दसतखत�गनुरपननछ। 
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अन ूु्ी - १२ 

(�व�ननम�५२�को�ाप�व�ननम�(४)� ँग� मबिाधत) 

रमाना�प� 

नेपाल��व�तु��ा�धकरण 
........................ 

प� ंखनाभ���������    �म�तभ ................. 
कमर् ारर� ंकेत�नं............ 
�ी�........................... 
................................... 
नेपाल��व�तु��ा�धकरण�। 
 

�वषनभ�रमाना�। 

.......................... कानारलनको� प� ंखना� ...........� ्.नं.� ..........� �म�त� .....................� को� प�ान ुार� तपाभलाभ�

.............................................�कानारलनमा� रवा/बढुवा/िोममेवारर�तोोने�कानर�्भकोले��म�त�....................� देिख�

लागू�हनुे�गरर�ा��कानारलनमा�हािोर�हनु�ोान�रमाना��दइभको�छ।�तपाभको�न �कानारलनमा�रहंदाको��ववरण��नमनान ुार�

छ। 

 

�ववरणभ 

(१)��बदाको��ववरणभ 

(क)�....................� ाल�.........�म�हना� मम�घर��बदा��दन�......�बाँक��छ�र�न �आ.व.को�घर��बदा�वापतको�

 �ुवधा��लभको�छ/छैन। 

(ख)�...................� ाल� ..........�म�हना मम� �वरामी� �बदा� �दन� .....�बाँक��छ।� ....� �दन� �बदा� पेशक�� �दइभको�

छ।�� 

(ग)�्ाल�ुवषरमा�्ैपरर�आाने��बदा.....��दन�तथा�पवर��वदा�.........��दन�बाँक��छ। 

(घ)�.....................�  ाल� ...............� म�हना�  मम� अ ाधारण� �बदा� .......� वषर.......� म�हना� ........� �दन� र�

अदननन��बदा�..........वषर�.......म�हना�........��दन��लन�ु्भको�छ। 

(ङ)�� ू�त��बदा/� ू�त�सनाहार��बदा�...........�पटक��लन�ु्भको�छ। 

(्)�न �वषरको� �ा��वदा...........��दन��लन�बाँक��छ। 

(२)�हािोररभ� 

न �म�हनाको�हािोरर��ववरण��नमनान ुार�छभ 

............�गते� मम� ाबरो�नक��वदा�र�................�बाहेक�रो�ुहािोर�छ।�� 

(३)�तलव��ववरणभ 

(क)�मा� क�तलव..............� अकरेपी� र.� ......................� �तनेक� वषरको� ........� म�हनामा� वा�षरक� ब�ृ�� पााने�

गरेको�छ। 

(ख)�न �म�हनाको��म�त�...............� ममको�तलव��लनु् भको�छ। 

(ग)� न �म�हनाको�तलव��लन�ु्भको�छैन।�तनहांबाट�्�ुानी��दनहुनु�अनरुोध�छ। 

(घ)� .....................�वापत�पेशक��र.�................�बाँक��छ। 
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�(४)� ापटरभ� ापटर��लभको��ववरण�देहान�अन ुार�छभ 

�.�

 ं.�

�

 ापटरको�

�क� म�

�

 ापटर��लभको�  ापटर�कटाभको�  ापटर�बाकँ��रहेको� कै� नत 

पटक ोममा�
र. 

ोममा�
�कसता 

�कसता�
रकम रकम� �कसता ोममा�

र.�
�कसता�

�कसता�
रकम  

१�

घरोयगा�

ख�रद/घर�

�नमारण�

� � � �       

२� घर�ममरत�           

३�
 ामािोक�

वनवहार�

          

४� औषधोप्ार�           

५�
�ाकृ�तक�

�कोप�

          

६�
अबकाश�कोष�

 ापटर�

          

 

(५)�वनि�गत��ववरण�र�अनु् वभ 

(क)� ठेगानाभ 

(१)� सथानी� ठेगाना�नाग�रकताको��माणप��अन ुार� िो ला� ...............� नगरपा�लका/गाापा�लका....................�

वडा�नं......। 

(२)� वनि�गत��ववरण�अन ुारभ�िो ला�.................�नगरपा�लका/गाापा�लका�..................��वडा�नं.�.... 

(ख)�  ेवा�अव�धको��क� मभ 

(१)��ा�धकरणको�सथानी� ेवामा÷पररकणकालमा�। 

(२)�पररकणकालमा�रहेको�्भ�प�रकणकाल�शरु��म�त�..........�र� मा्�त�हनुे��म�त�........... 

(३)�न �कानारलनमा�रहँदा�मखुनतना�.........................� मबाधी�काम�गरेको�। 

(६)� औषधी�ाप्ार� �ुवधाभ 

(क)��नोले�न �आ�थरक�वषरको�भक�म�हनाको�तलव�वरावरको�रकम�र.�...�..��लभ ोन�ु्भको�छ/छैन�र� ो� मेत�

गरर�हाल� मम�र.�.......��लभ ोन�ु्भको�छ। 

(ख)�न �आ�थरक�वषरमा�ाप्ार�गनर�पेशक��वापत�र.�......��लभ ोन�ु्भको�छ/छैन�। 

(७)� न �आ�थरक�वषरको�पोशाक� �ुवधा��लन�ु्भको�छ/छैन�। 

(८)� न �आ�थरक�वषरको�्ाडपवर�ख्र��लन�ु्भको�छ/छैन�। 

(९)� �व�तु� �ुवधाभ��नोले�................��बतरण�केा�को�...........�ाहक�नं.�...................��ाहकको�नामबाट�कमर् ारर�

�ब�तु� �ुबधा��लनु् भको�छ/क�ा�ग�रभको�छ।�� 

(१०)�िोा ी��ववरण:��नोको�नाममा�..............................................िोा ी�छ/छैन। 

(११)�पा�रवा�रक��ववरणभ�� 
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(१३)� ञ�् नकोष�नभ 

(१४)�सथानी�लेखा�नं.: 

(१५)�अवकाश�कोष�नं.: 

(१६)�नाग�रक�लगानी�कोष�नं.: 

(१७)�कमर् ारर�क नाण�कोष�नं.: 
 

बोधाथरभ�

........................... 
(कानारलन��मखु) 

पद�
 
 
 

��
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अन ूु्ी�-१३ 

(�व�ननम�५९�को�ाप�व�ननम�(१)�र��व�ननम�१५७�को�ाप�व�ननम�(१)� ँग� मबिाधत) 

कानर मपादन�मू नालन� ाराम 

(क)� तह�१२�का�अ�धकृतको�ला�ग 

१.� मविाधत�कमर् ाररले�्ननभ 

� कमर् ाररको�नाम, थरभ�����  लेत�नं. 

� पदभ��� तहभ�  ेवाभ� �� कानररत�कानारलनभ 

� �ा�धकरणबाट��ा्�त�कानर��ववरण�्भ� ंलयन�गननभ 

� मू नालन�अव�धभ�...............................�देिख�.................................� मम�। 

� ा��मू नालन�अव�धमा�काम�गरेका�कानारलनहरभ 

कानारलनको�नाम�

�

कानर�अव�ध 

देिख  मम�

(क)� �  

(ख)� �  

(ग)� �  

(घ)� �  

 

ा��मू नालन�अव�धमा� मपा�न�गरेका��मखु�५�वटा�कानरहरभ 

(क) 

(ख) 

(ग) 

(घ) 

(ङ) 

(्)� आफनै�अ� रताबाट�कुनै�कानर�गरेको�्भ� ोको��ववरणभ 
 

कमर् ाररको�दसतखतभ� 

�म�तभ 

 पुररवेककको�कानारलनमा�दतार��म�तभ 

दतार�नं. 

२.�ा��कानरहरको�आधारमा��नकटतम� पुररवेककले�गनन�मू नालनभ 

�. ं.�

�

�ववरण�

�

कानर� मपादन�सतर 

जनादै�रााो 
५� 

रााो�
४�

 ामाान�
३ 

 ामाान�
्ादा�कम�

२ 
१.� नी�तगत�सप�ता     

२.� वनाव ा�नक�जान     
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३.� वनवसथापक�न�कमता     

४.� नेततृव�गणु     

५.� �नणरन��दन� ोने�खबुी�तथा� मपा�दत�

कामको�मू नालन: 

क.  मन� 

ख. गणुातमक� 

ग. प�रमाण�

    

 

ोममा��ा्�ताल��� (अकरमा�............................................................) 

 

 पुररवेककको�नाम, थरभ��  हसताकरभ����  �म�तभ 

पदभ�कानरकारर��नदनशक�  
 

 

३.�पूनरावलोकनकतारको�मू नालनभ 

�. ं.� �ववरण�

कानर� मपादन�सतर 

जनादै�रााो 

२ 

रााो 

१.५ 

 ामाान 

१ 

 ामाान�्ादा�कम 

०.५ 

१.� नेततृव�र� ंगठनातमक�कमता�     
२.�  ाधन�र��ोतको�प�र्ालन�गनन�कमता�     
३.� �ृोनशीलता�र�अ� रता�     
४.� कानर�्ाप�बहन�गनन�कमता�     
५.�  हनोगीलाभ��वक� त�गनन�कमता     

 

ोममा��ा्�ताल:�� (अकरमा�..........................................................) 
 

 पुररवेककको�नाम, थरभ��  हसताकरभ�� �म�तभ�� ���पदभ�कानरकारर��नदनशक� 

४.�पूनरावलोकन� �म�तले�्ननभ 

�. ं.� �ववरण�

कानर� मपादन�सतर 

जनादै�रााो 

१ 

रााो 

०.७५ 

 ामाान 

०.५ 

 ामाान�्ादा�कम 

०.२५ 

१.� नी�त��व�षेण�गनन�कमता�     
२.� छल ल�तथा�वातार�गनन�कमता�     
३.� � ोरनशीलता�र�अ� रता�     
४.� �ववेकको��नोग, �नणरन�र�मू नालन�

गनन�कमता�

    

५.� पेशागत  ंवेदनशीलता (इमाादा�रता, 

गोपनीनता�आ�द) 
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ोममा��ा्�ताल:���� (अकरमा�............................................................) 

(ख)� तह�५, ६, ७, ८, ९, १०�र�११� ममका�कमर् ाररको�ला�ग 

१.� मविाधत�कमर् ाररले�्ननभ 

कमर् ाररको�नाम, थरभ������  ंकेत�नं. 

पदभ������� तहभ�����  ेवाभ������  मूहभ 

ाप- मूहभ��� कानररत�कानारलनभ 

�ा�धकरणबाट��ा्�त�कानर��ववरण�्भ� ंलयन�गननभ 

मू नालन�अव�धभ�...............................�देिख�.................................� मम�। 

ा��मू नालन�अव�धमा�काम�गरेका�कानारलनहरभ 
 

कानारलनको�नाम�

�

कानर�अव�ध 

देिख  मम 

(क)� �  

(ख)� �  

(ग)� �  

(घ)�   
 

ा��मू नालन�अब�धमा� मपा�न�गरेका��मखु�५�वटा�कानरहरभ 

(क) 

(ख) 

(ग) 

(घ) 

(ङ) 

(्)� आफनै�अ� रताबाट�कुनै�कानर�गरेको�्भ� ोको��ववरणभ 

कमर् ाररको�दसतखतभ� 

�म�तभ 

 पुररवेककको�कानारलनमा�दतार��म�तभ 

दतार�नं. 

२.�ा��कानरहरको�आधारमा��नकटतम� पुररवेककले�गनन�मू नाकंनभ 

�. ं. �ववरण�

कानर� मपादन�सतर�

जनादै�रााो 

५�
रााो 

४ 

 ामाान�

३ 

 ामाान�्ादा�

कम�२ 

१� �वषन�वसतकुो�जान�र� ीप     

२�
पदरन�िोममेवारर�अन ुार� मपा�दत�कामको�

 म��प�रमाण�र�गणुसतर�

    

३� �नदनशान ुार�काम�गनर� ोने�कमता     
४� अातर�वैनि�क�सव्ाव�र��मलन ा�रता     

५�
इमाादाररता, नै�तकता�तथा� ंसथा���तको�

��तव�ता 

�    
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 पुररवेककको�नाम, थरभ��   हसताकरभ���� �म�तभ 

तह�र�पदभ�������   कानारलनभ 

३.�पूनरावलोकनकतारको�मू नालनभ 

�. ं.�

�

�ववरण�

�

कानर� मपादन�सतर 

जनादै�रााो 

२ 

रााो 

१.५ 

 ामाान 

१ 

 ामाान�्ादा�कम 

०.५ 

१.� नेततृव�र� ंगठनातमक�कमता�     
२.�  ाधन�र��ोतको�प�र्ालन�गनन�कमता�     
३.� �ृोनशीलता�र�अ� रता�     
४.� कानर�्ाप�बहन�गनन�कमता�     
५.�  हनोगीलाभ��वक� त�गनन�कमता     

 

ोममा��ा्�ताल����  (अकरमा�.......................................................... 

पूनरावलोकनकतारको�नाम, थरभ���  हसताकरभ 

      �म�तभ 

तह�र�पदभ����� कानारलनभ 

४.�पूनरावलोकन� �म�तले�्ननभ 

�. ं.� �ववरण�

कानर� मपादन�सतर 

जनादै�रााो 

१ 

रााो 

०.७५ 

 ामाान 

०.५ 

 ामाान�्ादा�कम 

०.२५ 

१.� नी�त��व�षेण�गनन�कमता�     
२.� छल ल�तथा�वातार�गनन�कमता�     
३.� � ोरनशीलता�र�अ� रता�     
४.� �ववेकको��नोग, �नणरन�र�मू नालन�

गनन�कमता�

    

५.� पेशागत  ंवेदनशीलता (इमाादा�रता, 

गोपनीनता�आ�द) 

    

 

ोममा��ा्�ताल:���� (अकरमा�............................................................) 
 

पूनरावलोकन� �म�तभ 

�. ं.� पद� नाम�र�थर� दसतखत� �म�त 

१.� अदनक� � �  

२.�  दसन� � �  

३.�  दसन�    

पूनरावलोकन� �म�तको� ि्वले�्ननभ� 

��
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कुल��ा्�ताल: 

(क)� पुररवेककले��दभको�अल� ................. 

(ख)�पूनरावलोकनकतारले��दभको�अल� ................. 

(ग)�पूनरावलोकन� �म�तले��दभको�अल�� ................. 

(घ)�तो�कभको�मनाद��्��का. .म.ु�न्रे�वापत�घटाइने�अल�............. 
 

कानर� मपादन�मू नालन�वापतको�ोममा�अल..............(अकरमा�..................................................) 

दसतखतभ 

�म�तभ 

(ग)� तह�१, २, ३�र�४�का�कमर् ाररको�ला�ग 

१.� मविाधत�कमर् ाररले�्ननभ 

कमर् ाररको�नाम, थरभ�����  ंकेत�नं.: 

पदभ������� तहभ�����  ेवाभ������  मूहभ 

ाप- मूहभ��� कानररत�कानारलनभ 

�ा�धकरणबाट��ा्�त�कानर��ववरण�्भ� ंलयन�गननभ 

मू नालन�अव�धभ�...............................�देिख�.................................� मम�। 
 

कमर् ाररले� मपा�न�गरेका��मखु�कानरहरभ 

(क) 

(ख) 

(ग) 

अान�केहर�्भभ 

कमर् ाररको�दसतखतभ� 

�म�तभ 

 पुररवेककको�कानारलनमा�दतार��म�तभ 

दतार�नं. 

२.�ा��कानरहरको�आधारमा��नकटतम� पुररवेककले�गनन�मू नांकनभ 

�. ं.� �ववरण�

कानर� मपादन�सतर 

जनादै�रााो 

५ 
रााो 

४ 

 ामाान 

३ 

 ामाान�्ादा�

कम�२ 

१.� काम ँग� मविाधत शीप, जान�     
२.� �नदनशान ुार�काम�गनन�कमता�     
३.� आजापालन�र�अनशुा न�     
४.� काममा�रि्, ात ाह�र�िश्ता�     
५.� ापिसथ�त,  मन�पालना�र� ोगता�     
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ोममा��ा्�ताल��� (अकरमा�............................................................) 

 पुररवेककको�नाम, थरभ���� हसताकरभ������ �म�तभ 

तह�र�पदभ����������� कानारलनभ 

३.�ा��कमर् ाररको�कानर��ववरण�र� ामाान�ोानकाररको�आधारमा�प�हलो�पूनरावलोकनकतारभ 

�. ं.� �ववरण�
कानर� मपादन�सतर 

जनादै�रााो 
३ 

रााो 
२.५ 

 ामाान 

२ 

 ामाान�्ादा�कम 

१.५ 

१.� काम ँग� मविाधत�शीप, जान     

२.� �नदनशान ुार�काम�गनन�कमता     

३.�  ञ�् ारशीप     

४.� कतरवन�ने�र�अनशुा न     

५.� ापिसथ�त,  मन�पालना�र� ोगता     

 

ोममा��ा्�तालभ��� (अकरमा�............................................................) 

कूल��ा्�तालभ��  

   

(क)� पुररवेककले��दभको�अल����  � ................... 

(ख)�पूनरावलोकनकतारले��दभको�अल����� ................... 

(ग)�तो�कभको�मनाद��्��का. .म.ु� ाराम�न्रे�बापत�घटाइने�अल�� ................... 
 

कानर� मपादन�मू नालन�वापतको�ोममा�अल.............(अकरमा�..........................................) 
 

पूनरावलोकनकतारको�नाम, थरभ���� हसताकरभ��� �म�तभ 

तह�र�पदभ������ कानारलनभ 

कानर� मपादन�मू नालन� ाराम�्नन��ब�धभ 

(क)��तनेक� कमर् ाररले� भक�आ�थरक� वषरमा� ्भ� गरेको� कामको� �ववरण� सप�� ा लेख� गरर� तो�कभको� कानर�  मपादन�

मू नालन� ाराम�भक���त�्रर��तनेक�वषरको��ावण�७�गते��्�� पुररवेकक� मक�दतार�गरर�पेश�गनुर�पदरछ।�दतार�

�म�त�र�दतार�नं.�ा लेख�न्भको�कानर� मपादन�मू नालन� ाराम�तो�कभको�मनाद�प�छ�पेश�गरेको�मा�ननेछ। 

(ख)�खिड�(क)�बमोिोम��ा्�त�हनु�आभको�कानर� मपादन� मू नालन� ाराम� पुररवेककको� है� नतले�गनुरपनन� मू नालन�

गरर��ावण�म ाात��्��पूनराबलोकनकतारको�कानारलनमा�दतार�गरर�पेश�गनुर�पननछ। 

(ग)�खिड�(ख)�अन ुार��ा्�ताल�मू नालन� ाराममा�पूनरावलोकनकतारले�मू नालन�गरर�तह�१, २, ३�र�४�का�कमर् ाररको�

कानर� मपादन�मू नालन� ाराम�गो्नताका� ाथ�्ा��१५�गते� मम�पदपू�तर��व्ागमा�दतार�गरर� ोनपुननछ। 

(घ)�खिड�(ख)�अन ुार� पूनराबलोकनकतारले� मू नालन�गरर��ा्�त�हनु�आभको�तह�५�र� ो�्ादा�मा�थका�कमर् ाररको�

कानर� मपादन�मू नालन�पदपू�तर��व्ागमा�्ा��१५�गते� मम�दतार�गरर� ोन�ुपननछ। 
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(ङ)�खिड� (घ)� बमोिोम� �ा्�त� कानर�  मपादन� मू नालन�  ारामहर�  ामाानतना� ्ा�� म ाात मम� पूनराबलोकन�

 �म�तहरवाट�मू नालन�गराभ� ोनपुननछ।� 

(्)�कानर� मपादन�मू नालन�अव�धमा�भक�्ादा�बढर� पुररवेकक�वा�पूनरावलोकनकतार�्भमा�प�छ लो� पुररवेकक�वा�

पूनरावलोकनकतारले�मू नालन�गनुरपननछ। 

(छ)�तो�कभको� अव�ध�्�� कानर�  मपादन� मू नालन� कानर�  मपा�न� नगनन� कमर् ाररहरको� अ�्लेख� तनार� गरर� मखुन�

�शा क�न�अ�धकृत�र� मविाधत�पूनरावलोकन� �म�तलाभ�ोानकारर�गरााने�काम�पदपू�तर��व्ागको�हनुेछ। 

(ो)�तो�कभको�मनाद��्��आफनो�कानर� मपादन�मू नालन� ाराम�्रर��नकटतम� पुररवेकक� मक�पेश�नगनन� मविाधत�

कमर् ाररले�तन �आ�थरक�वषरको�कानर� मपादन�मू नालन�वापत�कूल�पूणारलको�प्ा ���तशत�अल�पाानछे।98

99 

(झ)�कानर�  मपादनमू नालन�  ारामका� �व�्�� खिडहरमा� मातवन� �दने� वा� मू नालन� गनन�  पुररवेकक� वा�

पूनरावलोकनकतारले� �व�ननममा� तो�कभको�  मन� मै� �ा्�त� हनु� आभको� कानर�  मपादन� मू नालन�  ाराम�  मनमै�

मू नालन�नगरेमा�तनसतो� पुररवेकक�र�पूनरावलोकनकतारलाभ�न� हत��दइनेछ।� 

(ञ)�कुनै�कमर् ाररको�कुनै�आ�थरक�वषरको�कानर� मपादन�मू नालन�्नर�्राान�छुट�्भको�्भ�मा�थ�खिड�(ो)�र�(झ)�

वमोिोम�गनन�गरर�हाल�कानररत�कानारलनको� पुररवेकक, पूनरावलोकनकतार�र�कानर� मपादन�पूनरावलोकन� �म�तका�

 दसनले�मू नालन�गनर� ोनेछन।् 

 

                                                           
 

99 नवौ� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको। 
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अन ूु्ी-१४ 

(�व�ननम�६३�को�ाप�व�ननम�(१)� ँग� मविाधत) 

्ौगो�लक�के�को�वग�करण 
 

वगर� िो ला�

"क"�
ता्लेो�ु,� ोलखुमुब,ु�मना��मसुता�,�रो पा, रकुम�पूवर,�रकुम�पि�म,�हमुला, ोमुला, मगु,ु कालरकोट, डो पा, 
ोाोरकोट�बझा�, बाोरुा,दा् ुरला 

"ख"�
पाँ्थर, ्ोोपरु, तेाथमु,  ंखवुा ्ा, ओखलढु�ा, खोटा�, रामेछाप, र वुा, अघारखा्ी, ग ुमी, मनायदर,   नान, 
्नूठान, डोटर, अछाम, डँडेलधरुा, बैतडी, दैलेख 

"ग"�
इलाम,धनकुटा,ादनपरु�� ाधलुर, दोलखा,�� ाधपुा ्ोक, धा�द�,�तनहुँ, सनााोा, गोरखा, लमो�ु�पवरत, बायल�ु,�
दा�,�पा पा,�ब�दरना,  खुनत,�कैलालर,�कञ�् नपरु 

"घ"�
झापा,मोर�,  नु रर, ारर, � राहा,धनषुा, महो�रर,  लारहर, नवुाकोट, का पेलाा्ोक,बारा, प ार, रौतहट, ि्तवन, 

मकवानपरु,कासक�, रपादेहर, नवलपरु, परा ी, �क�पलवसत,ु बाँके 

"ङ" काठमाड�,�्�परु,�ल�लतपरु�
 

��
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अन ूु्ी�-१५ 

(�व�ननम�७८�को�ाप�व�ननम�(५)� ँग� मबिाधत) 

कव�ुलनतको�ढाँ् ा 

(क)��ा�धकरणबाट�मनोननन�्भकोमाभ 

म� ........................................� �ा�धकरणको� .........................सतरको� तह...........�को�कमर् ारर� �ा�धकरणको�

�म�त�.........................................को��नणरनान ुार��व�ननम�७८�को�ाप-�व�ननम�(२)�बमोिोम�मनोननन�्भकोमा�

......................�अव�ध�अदननन/ता�लम�ग�र� केप�छ��व�ननम�७८�को�ाप-�व�ननम�(५)�वमोिोम�तो�कभको� ेवा�

अव�ध� परुा� गननछु� ्�न� नो� कब�ुलनतनामा� गरेको� छु� ।� कथंकदाि्त� मैले� तो�कभको�  मनाव�ध� परुा� नगरेमा�

�ा�धकरणवाट�मनोननन�्भकोमा�मनोननन�गनर�लागेको�ख्र,�शैिकक� ंसथामा�पठाभको�ख्र,  छा�विृ�को�ला�ग��ा्�त�

रकम, नातानात� र�अान�ख्र� तथा� मैले�  ो�अव�ध्र� पाभको� तलव�्�ा� � तार� गननछु� नगरेमा� मैले� पााने� ोनु कैु�

रकमवाट�क�ा�गरेमा�वा� ोवाट�नपगु�्भमा�मेरो�घरघरानाबाट�अ ूल�ापर�गनर�म�मञ�ोरु�रहेकोछु।� 

 

� � कमर् ाररको�नामभ  

�

� पदभ� 

�

� दसतखतभ 

�

� �म�तभ�  

 

 

 
 
 

�नोले�मेरो�रोहवरमा�कव�ुलनतनामा�गरेको��मािणत�गदरछु। 

 

 मविाधत�शाखा��मखु/महाशाखा��मखुको�नामभ� 

पदभ 

दसतखतभ 

�म�तभ 

  

 ना््े�छाप 

 

 

 

दाना ँ बानाँ 
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(ख)� �नोी��ना मा�अदननन�गनर�गभकोमा 

म� .....................................� �ा�धकरणको� .................� सतर� तह� ......�को�कमर् ारर� �व�ननम�७८�को� ाप-

�व�ननम�(४)� बमोिोम��नोी��ना मा�अदननन�गनर��ा�धकरणको��म�त�.................................को��नणरनवाट�

सवीकृ�त� पाभकोमा� ......................� अव�ध� अदननन/ता�लम� ग�र�  केप�छ� �व�ननम� ७८� को� ाप-�व�ननम� (५)�

वमोिोम�तो�कभको� ेवा�अव�ध�परुा�गननछु�्�न�नो�कब�ुलनतनामा�गरेको�छु।�कथंकदाि्त�मैले�तो�कभको� मनाव�ध�

परुा�नगरेमा�ो�त� ेवा�अव�ध�परुा�नगरेको�हो� तन�त�नै� ेवा�अव�ध�मेरो� ेवा�अव�धमा�गणना�नग�रभमा�मेरो�म�ुरर�

छ।� 

 

� � कमर् ाररको�नामभ  

�

� पदभ� 

�

� दसतखतभ 

�

� �म�तभ�  

 

 

 
 
 

�नोले�मेरो�रोहवरमा�कव�ुलनतनामा�गरेको��मािणत�गदरछु। 

 मविाधत�शाखा��मखु/महाशाखा��मखुको�नामभ� 

पदभ 

दसतखतभ 

�म�तभ 

��

 ना््े�छाप 

 

 

 

दाना ँ बानाँ 



 

 

~ 128 ~  

अन ूु्ी-१६ 

(�व�ननम�८६�को�ाप�व�ननम�(२)�  ँग� मबिाधत) 

�वदाको��नवेदन 

�ी................................ 

� .............................. 

मलाभ��म�त�२०....../......../........ गते�देिख�२०......./........./........ गते� मम�........��दन�............��बदा�आवशनक�

्भकोले�सवीकृ�तको�ला�ग�अनरुोध�गदरछु�। 

�����  हरभ 

����� नामभ 

����� कमर् ारर� ंकेत�नं.: 

����� पद/तहभ 

����� कानारलनभ 

�बदामा�रहँदा� मपकर �गनर� �कन�े ोन�नं.: 

बाकँ���बदाको��ववरण 

(�बदाको�रेकडर�रार�े मबिाधत�कमर् ारर��शा न�शाखाले�्नन) 
 

गत� ालको�बाँक���वदा��................��दन� 

नो�वषरको��� ................��दन 

ोममा�बाँक���� ................��दन� 

आवेदन�गरेको��� ................��दन� 

अब�बाँक��हनुे��� ................��दन 

 
�  

.....................���� ...................���� .................... 

� �ातार�गननको� हर���� �  ा�र �गनन��� �� सवीकृत�गनन 
 

कमर् ाररको�ोानकाररको��न�म� 

�ी�...................................तपाभले�माग�गनुर् भको�.......................��बदा�............��म�त�......................�देिख�

.....................� मम�........��दन�सवीकृत/असवीकृत�ग�रभको�छ�। 

�बदा�सवीकृ�त��दने�अ�धकृतको� हरभ 
कानारलनभ 

नामभ 

पद/तहभ 

�म�त:�
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अन ूु्ी-१७ 

(�व�ननम�११५�को�ाप�व�ननम�(१)� ँग� मबिाधत) 

सथानीन�्�ाको�ला�ग�के��वग�करण 

बगर िो ला� 

"क" मना�, हमुला, मगु,ु�डो पा�र�कालरकोट,�बाोरुा 

"ख" मसुता�,�ोमुला,�बझा�,�दा् ुरला 

"ग" रकुम�पूवर,�रकुम�पि�म,�ोाोरकोट, दैलेख,�अछाम 

"घ" ता्लेो�ु,� ंखवुा ्ा, ्ोोपरु, तेाथमु,�खोटा�, ओखलढु�ा,  ोलखुमुब,ु�मनायदर,�रो पा,   नान�र�

्नठुान,�डडेलधरुा�र�वैतडी,  डोटर 

"ङ" पां्थर,�धनकुटा,�रामेछाप, दोलखा,�र वुा, � ाधपुा ्ोक, धा�द��( दरमकुाम�के�),�लमो�ु, 

गोरखा,�ग ुमी, अघारखा्ी,�बायल�ु, पवरत 

 

सपप�टरकरणभ 

सथानीन�्�ा�दर� मबाधमा�मा�थ�ोनु कैु�दरहर�ा लेख�्भताप�न�देहानमा�ा लेख�्भका�सथानहरमा�कानररत�

कमर् ाररहरले�देहानमा�ा लेख�्भका�दरहरले�सथानीन�्�ा�पाानेछभ- 

१. "ख"�वगरको�" दरमकुाम�र�६�कोष��्�"�महलको�दरले�सथानीन�्�ा�पााने�िो लाका�सथानहरभ 

(क)�ता्लेोुंगको�धाु ा�र�ओलाङ्ङुगोला�

(ख)� ंखवुा ्ाको�नमु�्ादा�ा�रर�्ेगमा�पनन�्ेपवुा, हेदा�ना, �कमाथांका, सनाक� ला, वालङु�र�� माोोर। 

(ग)� ोलखुमुबकुो�नाम्े� �हत�ा�रको�्ेगमा�पनन�खमुोगु, नाम्े, ्ौ�रखकर । 

(घ)�दोलखाको�लामाबगर, रो वा�लंग�र�गगगर। 

(ङ)�र वुाको��टमरेु� �हत�ा�रर�्ेग। 

(्)�गोरखाको�� �दरवा , �ोक, लोहा, केरोोा, छेकमपार�र�मााब।ु 

(छ)�बायल�ुको�वो�ा, �न ी, हकुाम, रामा, मैकोट�र�टकवाछ�। 

(ो)�डोटर�िो लाको�खाड�ोडीवटुर�ा�ानको�नौ�होार�� ट�्ादा�ा्ाभको�्ाग। 

२.�"घ"�वगरको�"६�कोष�र� ो�्ादा�बा�हर"�महलको�दरले�सथानीन�्�ा�पााने�िो लाका�सथानहरभ 

(क)�धा�दङ�िो लाको�बढुाथमु, लापा,  ुलखकर , �रगााँ,   नानकोट,   नानटार, 

(ख)�� ाधपुा ्ोक�िो लाको� ुि प�,  ेमारथा�, बराम्ी, बरवा, ्ोताङ, �बरता�गो ले, गनु ा, गवुा, �काल, �लसतीकोट, 

महांकाल, पांगतांङ,  ुि प�कटर, धाकपालकोट, �ट नुठगल,��टन �दनागल। 

(ग)�लमो�ुको�खदुर, बाहनुडाँडा महेा�ोदन, �ीकालर�काताघी, ठुलरवेशी�पटा�ो�र�ठाकन� ा�लका�देवी। 

��वनभ�सथानीन�्�ा��दने�आधारहरभ 

(क)�कमर् ाररले�तो�कभको�सथानका�ला�ग�तो�कभको�रकमका�दरले�सथानीन�्�ा�पााने�छन।् 

(ख)�सथानीन�सतरका�कमर् ाररले� ोहर�सथानमा�काम�गरेमा�सथानीन�्�ा�नपााने।�तर�(क)�र�(ख)�वगरमा�काम�गनन�

कमर् ाररहरलाभ�्ने�तो�कभको�दरको�५०���तशतले�सथानीन�्�ा��दइनेछ। 
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(ग)�कुनै� कमर् ारर� सथानीन� ्�ा� पााने� सथानमा� ब ी� काम� गरेको� ्भमा� मा�� तनसतो� ्�ा� पाानेछ।� कमर् ाररको�

पदसथापन� सथानीन�्�ा� पााने� सथानमा�्भको�्भता� प�न�काोमा� वा�अान�तवरले� कुनै� ्�ा� नपााने� वा�अान�

पााने�सथानमा�ब ी�काम�गरेमा��नोले� ो�अव�ध्र�सथानीन�्�ा�नपााने�तर�कानररत�सथानको��न�म��तो�कभको�

्�ा� मम��दने। 

(घ)�भक�वषरमा�३०� �दन� ममको� �बदामा�व ेको�कमर् ाररलाभ� सथानीन�्�ा� �दने।�तर� तुकेरर� �बदा,� �क�रना� �बदा,�

्ैपरर�बदा�र�पवर��वदाको�हकमा�नो�वनवसथा�लागू�नहनुे।�अदननन��बदा�र�अ ाधारण��बदा,�बेतलवी��बदामा�ब ेका�

कमर् ाररले�सथानीन�्�ा�नपााने।�्�ा�पााने�सथानमा�पदा�धकार�रहेको�आधारमा�मा��सथानीन�्�ा�न�दने। 

(ङ)�मा�थ�ोनु कैु�कुरा�लेिखभको�्भताप�न� मन� मनमा�मखुन��शा क�न�अ�धकृतले�सथानीन�्�ा�पााने�िो ला, के��

र�कोष� ंशोधन�गरर�लागू�गनर� ोनेछ।��

��
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अन ूु्ी–१८ 

(�व�ननम�११५�को�ाप�व�ननम�(२)�  ँग� मबिाधत) 

सथानीन�्�ा 

(मा� क�र.) 

तह�

�

क�वगर� ख�वगर� ग�वगर� घ�वगर� ङ�वगर 

 दर�मकुाम�
र�६�कोष�
�्� 

 दर�

मकुाम�

बाट�६�

कोष�र�

 ो�्ादा�

बा�हर�

 दर�

मकुाम�र�

६�कोष�

�्��

 दर�

मकुाम�

बाट�६�

कोष�र�

 ो�्ादा�

बा�हर�

 दर�

मकुाम�र�

६�कोष�

�्��

 दर�

मकुाम�

बाट�६�

कोष�र�

 ो�्ादा�

बा�हर�

 दर�

मकुाम�र�

६�कोष�

�्��

 दर�मकुाम�

बाट�६�कोष�

र� ो�्ादा�

बा�हर�

 दर�

मकुाम�

र�६�

कोष�

�्��

 दर�

मकुाम�

बाट�६�

कोष�र� ो�

्ादा�

बा�हर�

१� ५६३०� ५९१०� ४५००� ४७३०� ३३८०� ३५५०� १७५०� २२४०� ५८०� ६१० 

२� ६१९०� ६५००� ४९५०� ५२००� ३७२०� ३९००� २०००� २३५०� ६४०� ६८० 

३� ६७५०� ७०९०� ५४००� ५६८०� ४०५०� ४२५०� २२८०� २५००� ७००� ७४० 

४� ७६९०� ८०८०� ६१५०� ६४६०� ४३८०� ४६००� २५६०� २७६०� ७९०� ८३० 

५� ९१९०� ९६५०� ७३५०� ७७१०� ५२५०� ५५१०� ३०६०� ३२१०� ९३०� ९८० 

६� १४०६०� १४७६०� ११२५०� ११८२०� ८३७०� ८८००� ३७५०� ३९४०� १२९०� १३५० 

७� १५१५०� १५९००� १२१२०� १२७३०� ८८७०� ९३२०� ४३८०� ४६००� १४३०� १५०० 

८� १६२३०� १७०४०� १२९८०� १३६३०� ९३७०� ९८५०� ५०००� ५२५०� १६५०� १७३० 
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अन ूु्ी-१९ 

(�व�ननम�११५�को�ाप(�व�ननम�(३)  ँग� मबिाधत) 

आवा �र�अान�्�ा 

�

तह� आवा � �ुवधा�मा� क�र.99

100� अान�्�ा 

१२� ५०००� ६२५ 

११� ५०००� ६२५ 

१०� ५०००� ६२५ 

९� ५०००� ६२५ 

८� ५०००� ६२५ 

७� ५०००� ६२५ 

६� ५०००� ६२५ 

५� ४०००� ६०० 

४� ४०००� ५६० 

३� ३५००� ९७६ 

२� ३५००� १०५१ 

१� ३५००� १०१४ 

 
  

                                                           
 

100ते�ो� ंशोधनयारा� ंशोधन�ग�रभको। 
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अन ूु्ी-२० 

(�व�ननम�१२४�को�ाप�व�ननम�(२)� ँग� मबिाधत) 

�ोत ाहर�परुसकारको�ला�ग��  ा�र ��ववरणभ 
 

(१)�कानररत�कानारलनभ...............................�नदनशनालन,  

� ................................. �व्ाग/�ादेिशक�कानारलन�..................�महाशाखा� .........................�शाखा 
(२)�वनि�गत��ववरणभ 

(क)�नाम:������ (ख)�कमर् ाररको� ंकेत�नं.: 
(ग)� तहभ� (घ)पदभ��� (ङ)� ेवाभ� �(्)� मूहभ�� (छ)�ाप मूह: 

(३)�नो�्ादा�अगा�ड�परुसकार�पाभको�छ/छैन? पाभको�्भ� ोको��ववरणभ 
�. ं.�� पटक�� परुसकारको��क� म�  ाल 

(अ) 

(आ) 

(इ) 

(४)�कानर� मपादनको�अवसथाभ 
(क)�हािोरर�गत�..........�आ.व.�मा�कानारलन� ञ�् ालन�्भको�ोममा��दन�........�। 

 �नो�ापिसथत�ोममा��दन�.........�। 

(ख)�तो�कभको�मखुन�मखुन�कानर�र� मपादनको�सतरभ 
�. ं.��� मखुन�मखुन�कानर��� सतर 

(अ) 

(आ) 

(इ) 

(ग)� अन ुाशनभ 
(घ)� परुसकार�गनर�लानकको�कानरभ 
(ङ)� �  ा�रश�गनुरको�आधारभ 

(५)� �  ा�र भ 
(क)��  ा�र �ग�रभको�नगद�परुसकार��� (ख)� �ाथ�मकता��मभ 
(ग)� �  ा�र �कतारहरभ 

(अ)�काम�लगााने� पुररवेकक�(अ�धकृत)�� (आ)� कानारलन��मखु 

 हरभ������  हरभ 
नामभ������ नामभ 
पदभ������ पदभ 
�म�तभ������ �म�तभ� 

(इ)� �व्ागीन��मखु:���� (भ)� ाप-कानरकारर��नदनशक: 
 हरभ������  हरभ 
नामभ������ नामभ 
पदभ������ पदभ 
�म�तभ������ �म�तभ� 

(६)�परुसकार��  ा�र � �म�तको��  ा�र भ�
��
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अन ूु्ी-२१ 

(�व�ननम�१४१� ँग� मविाधत) 

( �ा्ार��नवारण�ऐन, २०५९�को�द ा�५०�को�ापद ा�(१)�तथा�अिखतनार�दरुपनोग�अन ुाधान�आनोग�ऐन�
२०४८�को�द ा�३१�क�को�ापद ा�(१)�को��नोोनको�ला�ग) 

 मपि���ववरण� ाराम 

 ावरो�नक�पद�धारण�गरेको�वनि�को�नाम, थरभ–  
पदभ–        �ववरण�पेश�गरेको��नकानभ–  
        कानारलनभ– 
        �ववरण�पेश�गरेको�आ.व.– 
सथानी�ठेगानाभ– 
िो लाभ–     गा.�व. ./न.पा.–   वडा�नं.–  टोलभ– 
हाल�ब ोवा �गरेको�ठेगानाभ 
िो लाभ– गा.�व. ./न.पा.–       वडा�नं.–  टोलभ– 
कमर् ारर� ंकेत�नमबरभ–       सथानी�लेखा�नभ 
१.� अ्ल� मपि�को��ववरण�

(क)� घर 

�.�
 ं 

घर�ध�नको�नाम 
घर�र�घरले�् न्को�ोयगाको��ववरण ख�रद�गरेको�

्भ�ख�रद�
म ुन 

�ा्�तीको�
�ोत 

कै� नत 
िो ला गा.�व. ./न.पा 

वडा�
नं. 

�क�ा�
नं. 

क�े ल 
(वगर��मटर) 

  
 

        

 (ख)� ोयगा 

�.�
 ं 

घर�ध�नको�नाम 
�ववरण ख�रद�गरेको�

्भ�ख�रद�
म ुन 

�ा्�तीको�
�ोत 

कै� नत 
िो ला गा.�व. ./न.पा 

वडा�
नं. 

�क�ा�
नं. 

क�े ल 
(वगर��मटर) 

          

२. ्ल� मपि�को��ववरण 
(क)� नगद,  नु, ्ादर, �हरा, ोवाहरातभ 

�. . �ववरण� प�रणाम� �ा्�त��म�त�
ख�रद�गरेको�्भ�

ख�रद�म ुन�
�ा्�तीको��ोत� कै� नत�

 � � � � � �

(ख)� बैक, �वि�न� ंसथा�तथा� हकारर� ंसथामा�रहेको�खाताको��ववरण�

�. ं. 
खातावालाको�

नाम�
 ंसथाको�नाम�र�

ठेगाना�
खाता�नं.� मौजदात�रकम� �ा्�तीको��ोत� कै� नत�

 � � � � � �
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 (ग)� �धतोप�, शेनर�वा� णप�को��ववरण�

�. ं. 
शेनरधनीको�

नाम, थर�
कमपनीको�

नाम, ठेगाना�
शेनर�/ णप�को�

�क� म�

शेनर/ णप�को��ववरण� �ा्�तीको�
�ोत�

कै� नत�
 ंखना रकम�

� � � � � � � �

 (घ)�  ण��लभ�/�दभ�/ �तरेको��ववरण�

�. ं. 
 ण��लन/े�दन,े �तनन�
वनि�� ंसथाको�नाम�

ठेगाना�

 ण�
 ण��लभ/ �दभ/ 
�तरेको�रकम�

 ण��लभ�/�दभ/ 
�तरेको��म�त�

कै� नत�
�लभको �दभको� �तरेको�

� � � � � � � �

 (ङ)�  वारर� ाधन�(अटोमोवाइलको�हकमा�मा�)� को��ववरण�

�. ं.  वारर�धनीको�नाम�
 वाररको��क� म�र�

नमबर�
ख�रद�म ुन� ख�रद��म�त� �ा्�तीको��ोत� कै� नत�

 � � � � � �

३.� कृ�ष�तथा�पशधुन�(घरोयगा�बाहेक)�को��ववरण�
�. ं. �ववरण�  ंखना� ख�रद�म ुन� �ााीको��म�त� �ा्�तीको��ोत� कै� नत�

 � � � � � �

४.� अान� मपि�को��ववरण�
�. ं. �ववरण� ख�रद�म ुन� �ााीको��म�त� �ा्�तीको��ोत� कै� नत�

 � � � � �

मैले�ोाने�बझेु मम�मा�थ�लेिखभ�बमोिोमको��ववरण��ठक�छ।� रक�पनन�छैन।�
नामभ– 
पदभ– 
दसतखतभ– 
�म�तभ– 

�प�टवनभ�अिघ लो�आ�थरक�बषरमा�पेश�गरेको� मपि���ववरण�थपघट�्भको��ववरण�न ै�बमोिोमको� ाराममा�्रर�पेश�गनुर�
पननछ�।  
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अन ूु्ी-२२ 

(�व�ननम�१५६� ँग� मबिाधत) 

पद�तथा�गोपनीनताको�शपथ��हण 

 
म� ..............................................� ��तजा� गदरछु� �क� �ा�धकरणको� कमर् ाररको� है� नतबाट� वा� �ा�धकरणमा�आफनो�

ओहदा� मवाधी� मचु्�काम�कुरामा�आफनो�नोयनता�र�कमताले�्ेटे मम�परर�आभको�कतरवनको�पालना�इमाादाररपूवरक�र�

 तन�नेाले�गननछु�। 

म�पनुभ���तजा�गछुर��क�कुनै�अना�धकृत�वनि�लाभ��ा�धकरण� मबाधी�कुनै�गो्न� ू्ना��काशन�गनर�लगाान�वा�क ैलाभ�

�ा�धकरणको�अ�धनमा�रहेको�र��ा�धकरण� मबाधी�कुनै� �कताव�वा�कागोप��कुनै�तनसतो�वनि�लाभ� �नररकण�वा��हण�

गनर��दनेछैन�। 

दसतखतभ���������������  

�म�तभ�����������������  
 

( ना््े�छाप) 
 

दानां बांना�
  

 


	परिच्छेद १ प्रारम्भिक
	१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः
	(१) यस विनियमावलीको नाम "नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०७५" रहेको छ।
	(२) यो विनियमावली मिति २०७६ साल जेष्ठ ३१ गते देखि प्रारम्भ हुनेछ।

	२. परिभाषाः
	(१) बिषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस विनियमावलीमा,
	(क) "आयोग" भन्नाले नेपालको संविधानको धारा २४२ बमोजिमको लोक सेवा आयोग सम्झनुपर्छ।
	(ख) "ऐन" भन्नाले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ सम्झनुपर्छ।
	(ग) "कर्मचारी" भन्नाले प्राधिकरणको कुनै पदमा स्थायी रुपले नियुक्ति भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
	(घ) "कार्यालय प्रमुख" भन्नाले अनुसूची-१ मा तोकिएको कार्यालयको प्रमुखलाई सम्झनुपर्छ।
	(ङ) "तलब" भन्नाले कर्मचारीले आफू नियुक्त भएको पद र तह अनुसार पाउने मासिक पारिश्रमिक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले तलब वृद्धि समेतलाई जनाउँछ।
	(च) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले समितिद्वारा समय-समयमा तोकिएको वा यसै विनियमावलीमा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ।
	(छ) "नैतिक पतन" भन्नाले जालसाजी, किर्ते, ठगी, लागू औषध कारोबार, मुद्रा निर्मलीकरण, पुरातात्विक बस्तु बेचबिखन, अपहरण, शरीरबन्धक, जबरजस्ती करणी, चोरी, चेक अनादर वा आगजनी जस्ता अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएको र यो मुद्दा नैतिकपतन देखिने अपराध हो भनी अदालतबा...
	(ज) "परिवार" भन्नाले कर्मचारीसँग बस्ने तथा निज आफैंले पालन पोषण गर्नुपर्ने पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा र सौतेनी आमा, निजको बाजे, बज्यै र सासु, ससुरालाई समेत सम्झनुपर्छ।
	(झ) "प्राधिकरण" भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोजिम स्थापित नेपाल विद्युत प्राधिकरण सम्झनुपर्छ।
	(ञ) "मन्त्रालय" भन्नाले "ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय" सम्झनुपर्छ।
	(ट) "मुख्य प्रशासकीय अधिकृत" भन्नाले ऐनको दफा १७ बमोजिम नियुक्त महाप्रबन्धक वा साधारणसभा नभए सम्मका लागि नेपाल सरकारबाट नियुक्त कार्यकारी निर्देशक सम्झनुपर्छ।
	(ठ) "विभागीय प्रमुख" भन्नाले अनुसूची-२ मा तोकिएको पदाधिकारी सम्झनुपर्छ।
	(ड) "समिति" भन्नाले ऐनको दफा ८ बमोजिम गठित प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सम्झनुपर्छ।
	(ढ) "सहायक कम्पनी" भन्नाले प्राधिकरणको लगानी रहेको सहायक तथा मुख्य कम्पनीलाई सम्झनुपर्छ।
	(ण) "सामान्य सिद्धान्त" भन्नाले आयोगबाट स्वीकृत सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तलाई सम्झनुपर्छ।
	(त) "स्थायी आवासीय अनुमति" भन्नाले बिदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोवास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डि.भी.), परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पी.आर.) वा ग्रीनकार्ड सम्झनुपर्छ र सो...
	(थ) "स्थायी पद" भन्नाले प्राधिकरणको स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको स्थायी पदलाई सम्झनुपर्छ।
	(द) "सेवा करार" भन्नाले निश्चित काम गर्न निश्चित समयका लागि तोकिएको शर्त र सुविधा प्राप्त गर्ने गरी सेवा करार प्रकृयाद्वारा लिइएको सेवालाई सम्झनुपर्छ।
	(ध) "हकवाला" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सवै भन्दा नजिकको अंशियार सम्झनु पर्छ।"


	३. विनियमावली संशोधनका आधारः
	यस विनियमावलीमा संशोधन गर्दा देहायका सिद्धान्त (गाइडिङ्ग प्रिन्सीपल) समेतलाई दृष्टिगत गर्नु पर्नेछः-
	(क) योग्यतामा आधारित छनौट र वृत्ति विकास प्रणाली,
	(ख) राजनीतिक तटस्थता,
	(ग) काम प्रतिको प्रतिवद्धता,
	(घ) समान अवसर र पहुँच,
	(ङ) सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी व्यवस्था,
	(च) कानूनद्वारा संरक्षित सेवा, शर्त तथा सुविधाको व्यवस्था,
	(छ) समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तमा आधारित पदपूर्ति व्यवस्था।

	४. विनियमावलीको पालना गर्नुपर्नेः
	(१) यस विनियमावलीको परिपालना गर्नु सबै कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ।
	(२) कुनै व्यक्तिले प्राधिकरणको कुनै पद स्वीकार गरी नियुक्ति लिएमा निजले यस विनियमावलीलाई स्वीकार गरी पालना गर्न मञ्जुर गरेको मानिनेछ।

	५. विनियमावलीमा संशोधनः
	(१) विनियमावली एवं अनुसूचीमा रहेको कुनै व्यवस्थालाई संशोधन गर्न आवश्यक देखिएमा मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले निम्नानुसारको विनियमावली संशोधन समिति गठन गर्नेछः
	(क) उप-कार्यकारी निर्देशक, प्रशासन - संयोजक
	(ख) निर्देशक, जनसाधन विभाग - सदस्य
	(ग) मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले तोकेको प्राविधिक
	सेवा तर्फको तह ११ को निर्देशक - सदस्य
	(घ) निर्देशक, कानून विभाग - सदस्य

	(२) उपविनियम (१) बमोजिमको विनियमावली संशोधन समितिमा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखले सचिव भई कार्य गर्ने छ।
	(३) उपविनियम (१) बमोजिमको विनियमावली संशोधन समितिको वैठकमा संयोजकले आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
	(४) उपविनियम (१) बमोजिमको विनियमावली संशोधन समितिले संशोधनको मस्यौदा मुख्य प्रशासकीय अधिकृत मार्फत समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ।
	(५) समितिले आयोगको परामर्श लिई यस विनियमावलीलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन वा थपघट गर्न सक्नेछ। तर विनियमावलीमा संशोधन गर्दा कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको तलव, भत्ता, सेवा र सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी संशोधन गरिने छैन।

	६. अधिकार प्रत्यायोजनः
	(१) यस विनियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार समितिले अन्य कुनै समिति वा उपसमिति वा मुख्य प्रशासकीय अधिकृतलाई र मुख्य प्रशासकीय अधिकृत वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा अन्य अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्...
	तर विभागीय कारवाही गर्ने र उजुरी सुन्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाइने छैन।
	(२) यस विनियमावलीमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी उल्लेख भएकोमा सोही अनुसार र उल्लेख नभएकोमा मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले कार्यान्वयन गर्नेछ।

	७. प्रशासकीय आदेश दिने र बाधा अड्चन फुकाउनेः
	(१) प्राधिकरणका कार्यलाई प्रभावकारी र गतिशील तुल्याउन, समितिको निर्देशन एवं प्रत्यायोजित अधिकारभित्र रही उचित देखिएका आदेश, निर्देशन मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले समय समयमा जारी गर्न सक्नेछ। यस्तो आदेश, निर्देशनको पालना गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ।
	(२) यस विनियमावलीको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दा बाधा अड्चन आएमा विनियमावलीको मर्मको विपरीत नहुने गरी मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले त्यस्तो वाधा अड्चन फुकाउन सक्नेछ।

	८. विनियमावलीको व्याख्या र कार्यान्वयनः
	(१) यस विनियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार समितिलाई हुनेछ।
	(२) यस विनियमावलीको प्रयोग गर्दा कुनै कर्मचारीलाई मर्का पर्न गएमा सो को कारण खुलाई मुख्य प्रशासकीय अधिकृत मार्फत समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
	(३) उपविनियम (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा सो निवेदन उपर समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नेछ।
	(४) यस विनियमावलीको व्याख्या गर्दा नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० र कानून व्याख्याका आधारभूत सिद्धान्तका आधारमा गर्नु पर्नेछ।
	(५) समितिले उपविनियम (१) र (३) बमोजिम गरेको व्याख्या तथा निर्णय अन्तिम हुनेछ।
	(६) यस विनियमावलीको कार्यान्वयन गर्दा देहायका कुराहरुलाई निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा लिइनेछः
	(क) कुनै पनि कर्मचारीलाई धर्म, जातजाति, लिङ्ग, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन।
	(ख) सामान्यतया कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको नाताको व्यक्तिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा काम गर्ने गरी नियुक्ति गरिने छैन।
	(ग) कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी सबै काम कारवाहीहरु उच्च उत्पादकत्व र कर्मचारीको हितबाट निर्देशित हुनेछन्।
	(घ) प्राधिकरणका योजना, कार्यक्रम, नीति तथा कर्मचारीका आवश्यकता, समस्या र सुझावका सम्बन्धमा व्यवस्थापन र कर्मचारी बीच प्रभावकारी सञ्चार व्यवस्था गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ र यसका लागि देहायका कुनै वा सबै तरिका अपनाउन सकिनेछः
	(अ) नियमित रुपमा कर्मचारीको बैठक गर्ने।
	(आ) सूचनापाटीमा सूचना तथा जानकारी टाँस्ने।
	(इ) प्रशासन सम्बन्धी बुलेटीन प्रकाशित गर्ने।
	(ई) मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप वा अनौपचारिक भेला गर्ने।


	(७) यस विनियमावली सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गर्नु प्राधिकरणका सबै कर्मचारीको कर्तब्य हुनेछ र यस विनियमावलीलाई प्राधिकरणको वेवसाईट र सूचना मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ।


	परिच्छेद २ सङ्गठन तथा पद विवरण
	९. प्राधिकरणको सङ्गठन संरचना तथा दरवन्दीः
	(१) प्राधिकरणको सङ्गठनात्मक संरचना तथा स्थायी दरबन्दी समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।
	(२) प्राधिकरणका विभागीय प्रमुखले आफ्नो वा अन्तर्गतको कार्यालयको लागि नयाँ पद सृजना गर्न आवश्यक देखेमा अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा पद सृजना माग फाराम भरी जनसाधन विभागमा पठाउनु पर्नेछ।
	(३) उपविनियम (२) बमोजिम पद सृजना माग फाराम प्राप्त हुन आएमा सम्बन्धित कार्यालयको कार्यवोझ, पर्न आउने आर्थिक दायित्व एवं अन्य कर्मचारीबाट सो काम गराउन सक्ने वा नसक्ने अवस्था समेतलाई अध्ययन गरी पद तथा दरवन्दी सृजना गर्नुपर्ने भएमा जनसाधन विभागले स्वीकृ...
	(४) प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाका लागि अस्थायी दरबन्दी आवश्यक भएमा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको सिफारिस सहित जनसाधन विभागमा पठाउनु पर्नेछ। जनसाधन विभागले अध्ययन गरी अस्थायी दरवन्दी आवश्यक भएमा स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
	(५) उपविनियम (४) बमोजिमको अस्थायी दरवन्दी मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत गर्न सक्नेछ।

	१०. पद सृजना, उपयोग र खारेजीः
	(१) पद सृजना गर्ने निर्णयको जानकारी प्राप्त भएपछि जनसाधन विभागले त्यस्तो पदको सेवा, समूह, उपसमूह तथा तह समेत खुलाई दरवन्दी किताबमा पद दर्ता गराउनु पर्नेछ।
	(२) एक कार्यालयको लागि सृजना भएको पद अर्को कार्यालयको लागि प्रयोग गरिने छैन।
	(३) नयाँ सृजना भएको पद वा साविकमा भइरहेको पद वढुवाको कारवाही चलेको अवस्थामा वाहेक तीन वर्षसम्म पूर्ति नभएमा जनसाधन विभागले सो पदको औचित्य समेतलाई अध्ययन गरी आवश्यक नभएको देखिएमा खारेजीको लागि मुख्य प्रशासकीय अधिकृत मार्फत समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ।

	११. पदको कार्य विवरणः
	(१) प्राधिकरणको स्वीकृत सङ्गठन संरचनाको आधारमा विभागीय प्रमुखको कार्य विवरण मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले, कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र प्रशासन प्रमुखको कार्य विवरण विभागीय प्रमुखले र अन्य कर्मचारीको कार्य विवरण सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्नेछ।
	(२) उपविनियम (१) बमोजिम स्विकृत कार्य विवरणका आधारमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्नु पर्नेछ।
	(३) विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सूचक (परफरमेन्स ईण्डिकेटर) सहितको कार्यसम्पादन करार गरिनेछ।

	१२. सेवाको वर्गीकरणः
	प्राधिकरणमा अनुसूची-४ बमोजिम सेवा, समूह तथा उपसमूह रहने छन्।

	१३. पद र तह वर्गीकरणः
	(१) प्राधिकरणमा रहने विभिन्न प्रकारका पदको पदनाम अनुसूची-५ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
	(२) प्राधिकरणमा तह १ देखि तह ५ सम्म सहायक स्तर र तह ६ देखि तह १२ सम्म अधिकृत स्तर हुनेछ।

	१४. सेवा, समूह, उपसमूह परिवर्तन नहुनेः
	कुनै पनि कर्मचारीको सेवा, समूह, उप-समूह परिवर्तन गरिने छैन।
	तर विनियम ५३ को उपविनियम (३) बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगितावाट समूह वा उपसमूह परिवर्तन हुनमा बाधा पुगेको मानिने छैन।


	परिच्छेद ३ पदपूर्ति
	१५. पदपूर्तिः
	(१) प्राधिकरणको रिक्त पदको स्थायी पूर्ति देहाय बमोजिम गरिनेछः
	(क) प्रशासन तर्फः
	(ख) प्राबिधिक तर्फः

	(२) यो विनियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत तह १ र तह २ मा कायम रहेका सबै सेवा, समूह र उपसमूहका पदहरु, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूहका तह ३ का सबै पदहरु, कम्प्यूटर अप्रेशन उपसमूहका सबै पदहरु, विविध समूहको सुरक्षा र कुक उपसमूहका सबै पद एवं प्राविधिक सेवा, विवि...
	(३) उपविनियम (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि तह ७ को प्रशासन सेवा, विविध समूहको अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, तथ्याङ्कशास्त्र उपसमूहमा र प्राविधिक सेवाको कम्प्यूटर इन्जिनियरिङ समूह र विविध समूहको वातावरण र जियोलोजी उपसमूहमा शतप्रतिशत खुला ...
	(४) प्रशासन सेवा, कानून उपसमूह तह ६ को पद जुनसुकै कारणले रिक्त भएमा सो पद प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह र प्रशासन उपसमूह तर्फ समावेश गरिनेछ।
	(५) … (हटाईएको)6F
	(६) … (हटाईएको)7F
	(७) प्रशासन सेवा तर्फ तह ४ मा र प्राविधिक सेवा तर्फ तह ३ र ४8F  मा बढुवा हुने उम्मेदवार नरहेमा वा नभएमा त्यस्ता तहका पदहरु खुला प्रतियोगिताद्वारा सोही वर्षको विज्ञापनमा समावेश गरी पदपूर्ति गरिनेछ।
	(८) स्थायी पदपूर्ति नगरिने पदहरु अनुसूची-६ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछन्।
	(९) खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक प्रतियोगिता, कार्यक्षमता मूल्याङ्कन एवं ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागी भिन्नाङ्क अथवा शेष रहन आएमा पदपूर्ति समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
	(१०) खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक प्रतियोगिता, कार्यक्षमता मूल्याङ्कन एवं ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा पूर्ति गरिने पदको संख्या सम्बन्धित सेवा र समूहको विज्ञापन हुँदाको आर्थिक वर्षमा रिक्त तथा अनिवार्य अवकाशबाट कायम हुने जम्मा रिक्त पद संख्य...
	(११) प्राधिकरणको सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पद मध्ये पैतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका उम्मेदवार बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछः-
	(क) महिला तेत्तीस प्रतिशत
	(ख) आदिवासी/जनजाती सत्ताईस प्रतिशत
	(ग) मधेशी बाईस प्रतिशत
	(घ) दलित नौ प्रतिशत
	(ङ) अपाङ्ग पाँच प्रतिशत
	(च) पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत
	(अ) उपविनियम (११) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) को प्रयोजनको लागि महिला, आदिवासी जनजाती, मधेशी र दलित भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडी परेका महिला, आदिवासी/जनजाती, मधेशी र दलित सम्झनु पर्दछ। यसको विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर...
	तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नतोके सम्मको लागि सम्पूर्ण महिला, आदिवासी जनजाती, मधेशी र दलितलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेको समुदाय मानिनेछ।
	(आ) उपविनियम (११) को खण्ड (ङ) मा उल्लेख भए बमोजिम निर्धारित प्रतिशतको पद कुनै खास प्रकृतिको कामको लागि तोकिए बमोजिमका अपाङ्ग बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गरिनेछ।
	(इ) उपविनियम (११) को खण्ड (च) को प्रयोजनको लागि पिछडिएको क्षेत्र भन्नाले अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ्ग, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला सम्झनु पर्दछ।

	(१२) उपविनियम (११) बमोजिम छुट्याइएका पदमा दरखास्त दिँदा देहायका आधारमा दिनु पर्नेछः-
	(क) आदिवासी जनजातीका हकमा नेपाल आदिवासी/जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचिकृत भएको जातिको हकमा सो ऐनको सूचीको आधारमा,
	तर नेपाल आदिवासी/जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचिकृत भएको जाति भित्र एक भन्दा बढी थरहरु भएमा सम्बन्धित स्थानिय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचिकृत भएको जाति भित्रको थर भनी प्रमाणित गराई दरखास्तसाथ पेश गर्नु पर्नेछ।
	(ख) दलितका हकमा राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचिकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा,
	तर राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचिकृत भएको जातिभित्र एक भन्दा बढी थरहरु भएमा सम्बन्धित स्थानिय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचिकृत भएको जाति भित्रको थर भनी प्रमाणित गराई दरखास्तसाथ पेश गर्नु पर्नेछ।
	(ग) अपाङ्गका हकमा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा समाज कल्याण परिषदबाट अपाङ्गता प्रमाणित गरेको आधारमा वा प्रचलित कानूनमा ब्यवस्था भए बमोजिम,
	(घ) मधेशीका हकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट मधेशी भनी प्रमाणित गरेको आधारमा,
	तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानिय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेशी भनी प्रमाणित गराई दरखास्त साथ पेश गर्नु पर्नेछ।
	(ङ) पिछडिएको क्षेत्रको हकमा उपविनियम (११) को स्पष्टीकरणको (इ) मा उल्लेख भएका जिल्लामा स्थायी बसोबास उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट हाल सोही स्थानमा स्थायी बसोबास भएको भनी ...

	(१३) उपविनियम (११) बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्दा एक प्रतिशत भन्दा कम घाताङ्क (फ्रयाक्सन) आएमा त्यस्तो घाताङ्क जुन समूहको हकमा आएको हो सो भन्दा लगतै पछिको समूहमा सर्दै जानेछ।
	(१४) उपविनियम (११) बमोजिम विभिन्न समावेशी समूहका लागि छुट्याइएको पदमा कुनै दरखास्त नपरेमा वा आवश्यक संख्यामा उम्मेद्वार उत्तीर्ण हुन नसकेमा वा अन्य कुनै कारणले अन्तरवार्ताबाट छनौट हुन नसकेमा त्यस्तो पद सोही विज्ञापनको खुला प्रतियोगितातर्फ समावेश गरी ...
	(१५) उपविनियम (११) बमोजिम निर्धारण गरिएको प्रतिशतद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ।
	(१६) उपविनियम (११) बमोजिमको प्रतिशत बमोजिम पद संख्या निर्धारण गर्दा कुनै द्विविधा उत्पन्न भई विवाद आएमा समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र समितिको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
	(१७) विज्ञापन हुने आर्थिक बर्षको आषाढ मसान्तसम्म रिक्त हुन आउने पदहरुको विवरण जनसाधन विभागले प्रशासन निर्देशनालयको स्वीकृति लिई पदपूर्ति समितिमा पठाउनु पर्नेछ। पदपूर्ति समितिले सो बमोजिम कूल रिक्त पदहरुको प्रतिशत निर्धारण गरी आयोगको बार्षिक कार्यतालीक...
	(१८) यसरी पदपूर्ति समितिले नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको पद कुनै कारणले रिक्त नभएमा सो पद रिक्त हुन्जेलसम्म निज सिफारिश भएको कर्मचारी फाजिलमा रहनेछ।
	(१९) यस विनियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो विनियमावली प्रारम्भ हुँदाका वखत प्रतिशत निर्धारण भई विज्ञापन हुन बाँकी रहेका पदहरुलाई उपविनियम (१) बमोजिम जुन जुन समूहका लागि छुट्याईएको हो यो विनियमावली प्रारम्भ भए पछि हुने पहिलो विज्ञापनम...
	(२०) प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालयको भौगोलिक क्षेत्र भित्रका सबै कार्यालयहरुमा रिक्त रहेका सहायक स्तरका पदहरुमध्ये खुलातर्फ निर्धारित पद संख्यामा पदपूर्ति गर्न प्रादेशिक विज्ञापन गर्न सकिनेछ। तर अधिकृत स्तरका पदहरुमा र प्रदेश नं. ३ को प्रादेशिक कार्यालय...
	(२१) उपविनियम (२०) बमोजिम प्रदेशस्तरको विज्ञापनबाट छनौट भई नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई सात वर्षसम्म सो क्षेत्र भित्रका कार्यालय बाहेक अन्यत्र सरुवा गरिने छैन। तर महिला र अपाङ्ग कर्मचारीको हकमा पाँच वर्ष पुरा भएपछि अन्य क्षेत्रमा सरुवा गर्न सकिनेछ।
	(२२) आयोगबाट पदपूर्ति गर्न सहमति प्राप्त भएको ७ कार्यदिन भित्र पदपूर्ति समितिले विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।

	१६. पदपूर्ति समितिः
	(१) प्राधिकरणका रिक्त पदहरुमा नयाँ नियुक्ति र बढुवाद्वारा पूर्ति गर्नका लागि देहाय बमोजिमको पदपूर्ति समिति गठन हुनेछः-
	(क) मुख्य प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको प्रशासन हेर्ने
	उप-कार्यकारी निर्देशक - अध्यक्ष
	(ख) प्रतिनिधि, लोक सेवा आयोग (सहसचिव स्तर) - सदस्य
	(ग) प्रतिनिधि, मन्त्रालय (सहसचिव स्तर) - सदस्य
	(घ) समितिले तोकेको पदपूर्ति सँग सम्बन्धित मानव संशाधन विज्ञ - सदस्य
	(ङ) पदपूर्ति विभागको निर्देशक - सदस्य सचिव

	(२) उपविनियम (१) बमोजिम गठन हुने पदपूर्ति समितिमा पूर्ति हुने पदभन्दा तल्लो तहको अधिकृत रहने छैन।
	(३) प्रस्तुतीकरण परीक्षा तथा अन्तर्वाता लिइने पद र तहको प्रकृति अनुसार विशेषज्ञको आवश्यकता देखिएमा पदपूर्ति समितिले पदपूर्ति समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित पदसँग सम्बन्धित संस्थान बाहिरको विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
	(४) पदपूर्ति समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ।
	(५) पदपूर्ति समितिको सदस्य स्वयं वा निजको वा विज्ञको नाता भित्रको सम्भाव्य उम्मेदवार भएमा पदपूर्ति समितिमा संलग्न हुनु हुँदैन। पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष वा सदस्यले सम्भाव्य उम्मेदवारसँग आफ्नो स्वार्थ बाझिएको कुनै कुरा भए पदपूर्ति समितिलाई अग्रिम रुपमा ...
	(६) पदपूर्ति विभागले पदपूर्ति समितिको सचिवालयको कार्य गर्नेछ।
	(७) उपविनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित सदस्य सहित चार जना सदस्यको उपस्थितिमा पदपूर्ति समितिको बैठक बस्न सक्नेछ।
	(८) पदपूर्ति समितिको सदस्य सचिवले पदपूर्ति समितिको सचिवालयको प्रमुख भई कार्य गर्नेछ।
	(९) पदपूर्ति समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यबिधि पदपूर्ति समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

	१७. पदपूर्ति समितिको काम, कर्तब्य र अधिकारः
	(१) पदपूर्ति समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
	(क) आयोगसँग समन्वय गरी प्राधिकरणको सेवामा रिक्त रहेको पदपूर्ति गर्न लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने,
	(ख) प्राधिकरणको सेवामा रिक्त रहेका पदको विवरण पदपूर्ति विभागबाट प्राप्त गरी त्यस्ता पद पूर्तिको लागि खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको ला...
	(ग) खण्ड (ख) बमोजिम प्रतिशत निर्धारण भएको पदको लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्न सहमतिका लागि आयोगले तोकेको बार्षिक कार्यतालिकाको म्याद भित्र आयोगमा अनुरोध गरी पठाउने, सहमति प्राप्त भएपछि सो अनुसार विज्ञापन प्रकाशन गर्ने,
	(घ) प्रकाशित विज्ञापनमा पर्न आएका दरखास्त संकलन गरी योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको नामावली तथा अन्य विवरण सहित आन्तरिक तथा खुला लिखित परीक्षा सञ्चालनको लागि आयोगमा अनुरोध गरी पठाउने,
	(ङ) आयोगबाट लिखित परीक्षाको नतिजा प्राप्त भएपछि तत्काल अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षा हुने पदको लागि सोको मिति समावेश गरी सूचना प्रकाशन गर्ने,
	(च) खुला र आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रयोगात्मक परीक्षा हुनेमा प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन गर्ने र अन्तरवार्ता लिने,
	(छ) लिखित परीक्षाको अङ्क, प्रयोगात्मक परीक्षा हुनेमा लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षाको अङ्क र अन्तरवार्ता समेतको अंक जोडी कूल अङ्कका आधारमा योग्यताक्रम तयार गर्ने, योग्यताक्रमको आधारमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने,
	(ज) बढुवाद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने पदका लागि प्राधिकरणको सम्भाव्य उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गरी योग्यताक्रम अनुसार पदपूर्ति गर्न सिफारिस गर्ने।

	(२) कुनै पनि नयाँ श्रृजना भएको वा रिक्त हुन आएको पद लिखित परीक्षाद्वारा पूर्ति गरिने प्रावधान भएकोमा ६ महिना र लिखित परीक्षा नहुनेमा ३ महिनाको अवधिमा नबढाई पदपूर्ति विभागले नयाँ श्रृजना भएको वा रिक्त हुन आएको ब्यहोरा पदपूर्ति समितिलाई जानकारी गराउनु प...
	(३) पदपूर्ति समितिले आफूलाई तोकिएको कुनै काममा कर्मचारीको सहयोग लिन सक्नेछ।
	(४) पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष, सदस्य एवं आमन्त्रित विज्ञले सञ्चालक समितिले तोकिदिए बमोजिम वैठक भत्ता एवं अन्य सुविधा पाउनेछन्।
	(५) यस विनियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार पदपूर्ति समितिले अन्य कुनै समिति वा उपसमिति वा पदपूर्ति विभागको निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।10F
	(६) पदपूर्ति समितिले सञ्चालक समितिले तोकेको भत्तादरमा नबढ्ने गरी पदपूर्ति कार्यमा संलग्न हुने उपसमिति वा कर्मचारीको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा एवं परीक्षा दस्तुर वा आवेदन दस्तुर तोक्न सक्नेछ।11F

	१८. पाठ्यक्रमः
	(१) रिक्त पदको पदपूर्तिको लागि आयोगले लिने लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम, परीक्षण विधि र तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था पदपूर्ति समितिले निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
	(२) उपविनियम (१) बमोजिम लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम, अङ्कभार, उत्तीर्णाङ्क र तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था निर्धारण गर्दा आयोगसँग समन्वय गरी गर्नु पर्नेछ।
	(३) उपविनियम (१) बमोजिम पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित पदको कार्य विवरण र शैक्षिक योग्यता समेतलाई आधार लिई पाठ्यक्रम लागू हुने मिति, प्रत्येक विषयको पूर्णाङ्क, उत्तीर्णाङ्क, परीक्षा प्रणाली, परीक्षाको माध्यम (भाषा), प्रश्नको अङ्क...
	(४) लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क एक सय भएमा त्यसको अन्तर्वार्ता वा प्रयोगात्मक परीक्षाको अङ्कभार बीस कायम गर्नु पर्नेछ र यसपछि लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्कमा थप हुने प्रत्येक एकसय पूर्णाङ्क भित्रको अङ्कभारमा दश अङ्कका दरले थप गर्नु पर्नेछ।

	१९. प्रतियोगिताको किसिम र छनौटः
	(१) प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्राधिकरणको रिक्त पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा सहित देहायको तरिका अपनाउन सकिनेछः
	(क) प्रयोगात्मक परीक्षा (प्रयोगात्मक परीक्षा हुने भनी उल्लेख भएका पदहरूको लागि मात्र)
	(ख) अन्तर्वार्ता, र
	(ग) पदपूर्ति समितिले तोकेका अन्य तरिका।

	(२) खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको लिखित परीक्षा आयोगबाट सञ्चालन गरिनेछ।
	(३) प्रयोगात्मक परीक्षा लिनुपर्ने पदमा अन्तर्वार्ता लिनुअघि प्रयोगात्मक परीक्षा लिइनेछ।
	(४) लिखित वा प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तिर्ण गरी प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क तथा प्रस्तुतीकरण हुनेमा सो र अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क समेतको आधारमा योग्यताक्रम प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।
	(५) प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरु लिखित परीक्षामा समान तहबाट समान तहको पदमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्।
	(६) तह विहिन पदहरु करारमा लिँदा प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र करारमा लिनु पर्नेछ।

	२०. आवश्यक न्यूनतम योग्यताः
	(१) प्राधिकरणको पदमा नियुक्त हुन अनुसूची-७ मा तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछ।
	(२) तह आठ, तह नौ र तह दशका खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा उम्मेदवार हुन नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्था वा नेपाल सरकारले मान्यता दिएको संस्था र संस्थान तथा अन्तराष्ट्रिय संस्था वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको स...
	तर प्रति हप्ता चालीस घण्टा भन्दा कम समय काम गरेको अनुभव (आंशिक रुपमा काम गरेको) लाई सो प्रयोजनको लागि गणना गरिने छैन।

	२१. उम्मेदवार हुनको लागि अयोग्यताः
	देहायका व्यक्तिहरू प्राधिकरणको सेवाको कुनै पनि पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा हुने पदपूर्तिका लागि उम्मेदवार हुन अयोग्य हुनेछन्ः
	(क) सहायक स्तरको पदको लागि अठार वर्ष उमेर पुरा नभएको,
	(ख) अधिकृत स्तरको पदको लागि एक्काईस वर्ष उमेर पुरा नभएको,
	(ग) दरखास्त दिने अन्तिम मिति सम्ममा पुरुष उम्मेदवारको हकमा पैँतीस र महिला तथा अपाङ्गता भएका12F  उम्मेदवारको हकमा चालीस वर्ष उमेर पुरा भइसकेको,
	(घ) तह ८ वा सो भन्दा माथिको पदको लागि चालीस वर्ष उमेर पुरा भइसकेको।
	तर प्राधिकरणमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको हकमा खण्ड (ग) र (घ) बमोजिमको उमेरको हद लाग्ने छैन।13F
	(ङ) नेपाल सरकार वा कुनै संगठित संस्था वा प्राधिकरणको सेवाबाट भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको,
	(च) नैतिकपतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएको,
	(छ) विदेशी नागरिक,
	(ज) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको,
	(झ) आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुरा नगरेको व्यक्ति,
	(ञ) निलम्वनमा रहेको व्यक्ति,
	(ट) विदेशी मुलुकमा स्थायी आवासीय अनुमती लिएको वा त्यस्तो अनुमतीको लागि आवेदन दिएको र
	(ठ) प्राधिकरणको कुनै सेवाको समान तहमा स्थायी कर्मचारी रहेको।

	२२. विज्ञापन प्रकाशनः
	(१) खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्तिका लागि दरखास्त पेश गर्न एक्काईस दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। यस्तो विज्ञापन तथा सम्बन्धित पाठ्यक्रम प्राधिकरणको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
	(२) पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्दा देहायका विवरणहरु खुलाउनु पर्नेछः
	(क) रिक्त पद संख्या र तह,
	(ख) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभव,
	(ग) परीक्षा दस्तूर,
	(घ) फाराम बुझाउने म्याद, स्थान, परीक्षाको तरिका र परीक्षाको माध्यम,
	(ङ) दरखास्त फाराम बुझाउने अन्तिम म्यादमा आवश्यक पर्ने उमेरको हद,
	(च) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको सम्बन्धित व्यावसायिक परिषद्मा दर्ता वा अद्यावधिक वा नवीकरण आवश्यक हुनेमा सो व्यहोरा,
	(छ) पाठ्यक्रम सम्बन्धी जानकारी,
	(ज) समावेशी समूहको प्रमाणपत्र,
	(झ) बढुवाको हकमा बढुवाको किसिम, तरिका, बढुवा हुने पदहरुको विवरण, बढुवा गरिने पदको लागि आवश्यक पर्ने सेवा अवधी र योग्यता।

	(३) उम्मेदवारले भर्नु पर्ने दरखास्त फारमको ढाँचा अनुसूची-८ बमोजिम हुनेछ।
	(४) उपविनियम (१) बमोजिम खुला प्रतियोगिताका लागि विज्ञापन गर्दा म्याद समाप्त भएको सात दिन भित्र दोब्बर दस्तुर बुझाई दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
	(५) उपविनियम (१) बमोजिम दिइएको एक्काईस दिनको म्याद पछि प्राप्त हुने शैक्षिक योग्यता, समावेशीको प्रमाणपत्र, ब्यवसायिक परिषद् दर्ता प्रमाणपत्र, तालिम, अनुभव र सेवा अवधि मान्य हुनेछैन।
	(६) विज्ञापन गर्दा खुला, आन्तरिक प्रतियोगिता, कार्यक्षमता मूल्याङ्कन एवं ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाको एकै पटक गर्नु पर्नेछ।

	२३. दरखास्त उपर छानबिन गर्नेः
	(१) खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम पर्न आएका दरखास्तहरू उपर पदपूर्ति समितिले तोकेको प्राधिकरणको अधिकृतले देहाय बमोजिम छानबिन गर्नु पर्नेछः
	(क) उम्मेदवारले दरखास्त फाराममा विज्ञापन नम्बर, पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह, नाम, थर, ठेगाना र जन्म मिति खुलाएको छ, छैन,
	(ख) विज्ञापनमा तोकिए बमोजिम उम्मेदवारको उमेर पुगेको वा नाघेको छ, छैन,
	(ग) दरखास्त पेश गरेको पदको लागि आवश्यक पर्ने तोकिए बमोजिमको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको छ, छैन,
	तर विज्ञापनमा उल्लिखित शैक्षिक योग्यता नभई सोही विषयको माथिल्लो शैक्षिक योग्यता रहेछ भने सो योग्यतालाई नै न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको मानिनेछ।
	(घ) तोकिए बमोजिमको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा लब्धाङ्क विवरणपत्र (ट्रान्सकृप्ट) वा लब्धाङ्कपत्रको प्रतिलिपि दरखास्त साथ संलग्न छ, छैन,
	(ङ) दरखास्त साथ संलग्न शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने शिक्षण संस्था मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाभित्र पर्छ, पर्दैन,
	(च) समकक्षता र सम्वद्धता निर्धारण गर्नुपर्ने शैक्षिक प्रमाणपत्रको समकक्षता र सम्वद्धता निर्धारण भएको छ, छैन,
	(छ) तालिम वा अनुभव चाहिनेमा सोको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न छ, छैन,
	(ज) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न छ, छैन,
	(झ) दरखास्त फाराममा हालसालै खिचिएको फोटो टाँसिएको छ, छैन र उम्मेदवारले फोटो समेतमा पर्ने गरी दस्तखत गरेको छ, छैन,
	(ञ) दरखास्तसाथ विज्ञापनमा उल्लिखित परीक्षा दस्तुर दाखिल गरेको रसिद वा भौचर संलग्न गरेको छ, छैन,
	(ट) दरखास्त साथ सम्बन्धित कागजातहरूको एक-एक प्रति प्रतिलिपि संलग्न छ, छैन,
	(ठ) दरखास्तमा उम्मेदवारले दस्तखत तथा ल्याप्चे सहीछाप गरेको छ, छैन,
	(ड) ब्यवसायिक परिषद्मा दर्ता हुनुपर्ने पदको उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित व्यावसायिक परिषदमा दर्ता भएको वा दर्ता नवीकरण गरिएको छ, छैन,
	(ण) समावेशी तर्फको दरखास्त बुझाउने उम्मेदवारले तोकिए बमोजिमको प्रमाण पेश गरेको छ, छैन।

	(२) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाको लागि प्रकाशित विज्ञापन अनुसार पर्न आएका दरखास्त फारामहरू उपर देहाय बमोजिम समेत छानबिन गर्नु पर्नेछः
	(क) विज्ञापन भएको पदसंग सम्बन्धित सेवा, समूह तथा उपसमूहको एक तह मुनिको पदमा तोकिए बमोजिम सेवा अवधि पुरा गरेको छ, छैन र सो को प्रमाण पेश गरेको छ, छैन,
	(ख) दरखास्त फाराममा निर्दिष्ट गरिएको स्थानमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख/विभागीय प्रमुखबाट रीतपूर्वक प्रमाणित भएको छ, छैन,

	(३) दरखास्त छानबिन गर्दा पेश गरेको प्रमाणपत्र वा विवरण सम्बन्धमा द्विविधा भएमा त्यस्तो दरखास्त सम्बन्धमा द्विविधा परेको विवरण खुलाई द्विविधा परेको विषयसँग सम्बन्धित पदपूर्ति समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
	(४) उपविनियम (३) बमोजिम पेश भएको विषयका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ वा दक्षको राय लिई पदपूर्ति समितिले आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछ।

	२४. दरखास्त स्वीकृत गर्नेः
	(१) दरखास्त छानबिन गर्दा रीत पुगेको र सूचनामा उल्लिखित अन्य शर्तहरू पुरा भएको देखिएमा पदपूर्ति समितिले तोकेको प्राधिकरणको अधिकृतले त्यस्तो दरखास्तलाई स्वीकृत गर्नु पर्नेछ।
	(२) खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको हकमा दरखास्त स्वीकृत भए पछि उम्मेदवारलाई रोल नम्बर कायम गरी परीक्षाको प्रवेश पत्र दिनु पर्नेछ।
	(३) उम्मेदवारलाई दिइने परीक्षा प्रवेशपत्रमा स्वीकृत गर्ने कर्मचारीको नाम, थर, पद खुलाई कार्यालयको छाप समेत लगाउनु पर्नेछ। उम्मेदवारको फोटोमा उम्मेदवार र स्वीकृत गर्ने कर्मचारीले समेत दस्तखत गर्नु पर्नेछ।
	(४) उम्मदवारले पेश गरेका दरखास्तहरू उपर छानबिन गर्दा विज्ञापन/सूचनामा उल्लिखित प्रावधानहरू पुरा भएको नदेखिएमा त्यस्तो दरखास्त अस्वीकृत गर्नु पर्नेछ। यसरी अस्वीकृत भएको जानकारी उम्मेदवारलाई दिनु पर्नेछ।
	(५) एकपटक स्वीकृत गरी प्रवेशपत्र जारी भएको दरखास्तमा पछि कुनै कैफियत देखिएमा त्यस्तो दरखास्त अस्वीकृत गरी प्रवेशपत्र रद्द गर्न सकिनेछ।

	२५. स्वीकृत नामावली तयार गर्नुपर्नेः
	(१) विनियम २४ बमोजिम स्वीकृत भएका दरखास्त फारामहरू व्यवस्थित गरी राख्नुका साथै क्रमसंख्या, उम्मेदवारको नाम थर, आमाबाबुको नाम, बाजेको नाम, दर्ता मिति, दस्तुर बुझाएको रसिद नम्बर, दरखास्त भरेको समूह आदि खुलाई लोक सेवा आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचामा स्वीकृ...
	(२) उपविनियम (१) बमोजिम तयार भएको स्वीकृत नामावली प्रत्येक विज्ञापनको लागि दरखास्त फाराम दिने म्याद समाप्त भएपछि सूचना पाटी तथा वेवसाइटमा समेत प्रकाशन गरी खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फको विज्ञापनको प्रमाणित स्वीकृत नामावली विद्युतीय प्रति सहित लि...
	(३) बढुवा तर्फको दरखास्त फाराम स्वीकृत नामावली तयार गरी पदपूर्ति समितिको सचिवालयमा राख्नु पर्नेछ।
	(४) यस विनियमको प्रयोजनको लागि उमेरको गणना गर्दा जुन पदको निमित्त दरखास्त दिने हो सो दरखास्त दिने अन्तिम मितिमा पुग्ने उमेरको आधारमा गणना गरिनेछ।

	२६. नतिजा प्रकाशनः
	(१) लिखित परीक्षाको नतिजा आयोगबाट प्रकाशित हुनेछ। आयोगबाट प्रकाशित नतिजा प्राप्त भएको सात दिन भित्र प्रयोगात्मक वा प्रस्तुतीकरण हुनेमा सो समेत समावेश गरी नतिजा प्रकाशन भएको पन्ध्र दिन पछि र एक महिनाभित्र पर्ने गरी पदपूर्ति समितिले नतिजा सहितको अन्तरव...
	(२) लिखित परीक्षाबाट अन्तवार्ताको लागि उम्मेदवारको छनौट गर्दा उपलब्ध भएसम्म रिक्त पद संख्या १ भए ३, २ देखि ४ सम्म भए दोब्वर र ५ वा सो भन्दा माथि जतिसुकै पदसंख्या भए पनि डेढी संख्यामा उम्मेदवारको नाम योग्यता क्रमानुसार समावेश गर्नुपर्नेछ। संख्या निर्धा...
	(३) उपविनियम (२) बमोजिमको संख्या निर्धारण गर्दा खुला प्रतियोगिताका लागि खुला तथा समावेशी समूहमा एउटै उम्मेदवारको नाम दोहरिन गएको अवस्थामा दोहोरो परेजतिको संख्या थप गरी समावेशी तर्फको अन्तरवार्ताका लागि नामावली प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। यसरी छनौट गर्दा अन्...
	(४) उपविनियम (२) बमोजिम अन्तरवार्ताका लागि उम्मेदवार छनौट गर्दा उम्मेदवारले लिखित परीक्षाको प्रत्येक पत्रमा कम्तिमा चालीस प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।
	(५) उपविनियम (२) बमोजिम अन्तरवार्ताका लागि उम्मेदवार छनौट गर्दा अन्तिम उम्मेदवारको लिखित परीक्षाको कूल प्राप्ताङ्क बराबर भएमा त्यस्ता बराबर प्राप्ताङ्क हुने अन्य सबै उम्मेदवारलाई पनि अन्तर्वार्ताको लागि छनौट गर्नुपर्नेछ।
	(६) लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा कुनै समावेशी समूहका लागि निर्धारण गरिएका पद पूर्ति नहुने भएमा त्यस्तो पद अर्को बर्ष हुने विज्ञापनमा समावेश गुर्न पर्नेछ र त्यसरी विज्ञापन गर्दा पनि उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा उक्त पद अर्को वर्ष खुला प्र...
	(७) खुला र आन्तरिक प्रतियोगिताको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भए पछि सो नतिजामा चित्त नबुझी पुनर्योग गराउन चाहने परीक्षार्थीले प्राधिकरणले नतिजा प्रकाशित गरेको मितिले सात दिन भित्र आयोगले तोकेको दस्तुर सहित प्राधिकरण मार्फत आयोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ।

	२७. प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता सम्बन्धी ब्यवस्थाः
	(१) लिखित परीक्षा हुनेमा लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारलाई मात्र अन्तर्वार्तामा समावेश गराईने छ। लिखित परीक्षा तथा प्रयोगात्मक परीक्षा वा प्रस्तुतीकरण समेत हुनेमा लिखित परीक्षाबाट छनौट हुने उम्मेदवारलाई मात्र प्रयोगात्मक परीक्षामा वा प्रस्तुतीकर...
	(२) प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुपस्थित हुने वा उत्तिर्ण नभएका उम्मेदवारलाई अन्तरवार्तामा समावेश गराईने छैन।
	(३) पूर्ति हुने पदसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित एकजना विज्ञ र पदपूर्ति समितिका बाँकी सदस्य रहने गरी अन्तरवार्ता समिति गठन हुनेछ। पूर्ति हुने पदभन्दा तल्लो तहको व्यक्ति अन्तर्वार्ता समितिमा रहने छैन।
	(४) अन्तरवार्ता प्रयोजनको लागि आयोगले आवश्यकता अनुसार छुट्टै प्रतिनिधि खटाउन सक्नेछ।
	(५) उपविनियम (३) बमोजिम विज्ञ मनोनयन गर्दा पदपूर्ति समितिको अध्यक्षले अन्तरवार्ताको बढीमा एक दिन अघि मात्र गोप्य रुपमा मनोनयन गर्नु पर्नेछ।
	(६) अन्तर्वार्ताको अङ्कभार लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क एक सय भएमा बीस अङ्क र थप प्रत्येक सय पूर्णाङ्कको लागि थप दश अङ्क कायम गर्नु पर्नेछ।
	(७) अन्तर्वार्तामा भाग लिने कुनै उम्मेदवारसँग अन्तर्वार्ता समितिको अध्यक्ष वा सदस्यको नाता पर्ने भएमा अन्तर्वार्ता समितिमा संलग्न हुने त्यस्ता अध्यक्ष वा सदस्यले उक्त विज्ञापनको अन्तर्वार्तामा बस्न हुँदैन। सो नाताभित्र परेको कुरा नतिजा प्रकाशन हुनु भन...
	(८) अन्तर्वार्तामा पूर्णाङ्कको सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी वा चालीस प्रतिशतभन्दा घटी अङ्क दिनु परेमा सोको कारण खुलाउनु पर्नेछ। यसरी कारण नखुलाई अधिकतम भन्दा बढी वा न्यूनतम भन्दा घटी अङ्क दिएकोमा बढीमा सत्तरी प्रतिशत र घटीमा चालीस प्रतिशत अङ्क दिएको मानी ग...
	(९) अन्तर्वार्ता समितिको कुनै सदस्यले कारण खुलाई कुनै उम्मेदवारलाई उपविनियम (८) बमोजिम सत्तरी प्रतिशत भन्दा बढी वा चालीस प्रतिशत भन्दा कम अङ्क प्रदान गरेको अवस्थामा पनि अन्तर्वार्ता समितिका पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यले त्यसरी कारण खुलाई अङ्क प्रदान ...
	(१०) अन्तर्वार्ताका लागि प्रयोग हुने फाराम अनुसूची-९ बमोजिम हुनेछ।
	(११) उपविनियम (३) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि सहायक स्तरको पदमा अन्तर्वार्ता परीक्षा लिन पदपूर्ति समितिले आवश्यकता अनुसार देहाय बमोजिमको अन्तर्वार्ता उपसमिति गठन गर्न सक्नेछः14F
	(१२) उपविनियम (११) बमोजिमको अन्तर्वार्ता उप समितिले यस विनियममा उल्लेख भए अनुरुपको विधि र प्रकृया अवलम्बन गरी अन्तर्वार्ता लिईनेछ।15F

	२८. अन्तर्वार्ता लिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूः
	अन्तर्वार्ता समितिका अध्यक्ष, विज्ञ र सदस्यले अन्तर्वार्ताका सम्बन्धमा देहायको कुरामा ध्यान दिनु पर्नेछः
	(क) प्रश्न कसबाट सुरु गरी कसबाट अन्त्य गर्ने, उम्मेदवारको समय के कति लिने र मूल्याङ्कन कसरी गर्नेबारे अन्तर्वार्ता समितिको अध्यक्षबाट सबै सदस्यमा प्रष्ट गर्ने,
	(ख) अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तताबारे अन्तर्वार्ता पूर्व, अन्तर्वार्ताक्रम वा अन्तर्वार्ता पश्चात् एक आपसमा चर्चा नगर्ने,
	(ग) उम्मेदवार अन्तर्वार्ता कक्षमा प्रवेश गरेपछि निजको भय, तनाव आदिलाई सामान्य स्थितिमा ल्याउन अन्तर्वार्ता समितिका अध्यक्षबाट चिनजानका साथसाथै सहज वातावरणका विषयमा प्रश्नहरू केन्द्रित गर्ने,
	(घ) अन्तर्वार्ता समितिका अध्यक्षले उम्मेदवारलाई प्रारम्भमा प्रवेशात्मक प्रश्न सोध्ने र त्यसपछि पालैपालो अन्य सदस्यहरूले विषय प्रवेश गर्ने,
	(ङ) अन्तर्वार्ता लिइने पदको सबै उम्मेदवारहरूलाई सोधिने प्रश्नको स्तर समान गर्ने,
	(च) अन्तर्वार्ता समितिका कुनै एक सदस्यले प्रश्न सोध्दा त्यसको जवाफ बारे अन्य सदस्यले समेत ध्यान दिएर सुन्ने,
	(छ) अन्तर्वार्ता समितिका अध्यक्षले अन्तर्वार्ता कार्यक्रमको समग्र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक भएमा प्रक्रिया सम्बन्धमा सुझाव गर्ने,
	(ज) अन्तर्वार्तामा पूर्णतः मौलिक, वस्तुगत प्रश्न गरी पूर्वाग्रहरहित तवरले मूल्याङ्कन गर्ने,
	(झ) अन्तर्वार्ता अवधिभर सबै संलग्न सदस्यहरूको ध्यान अन्तर्वार्तामै केन्द्रित गर्ने, अन्तर्वार्ता अवधिभर अन्तर्वार्ताकर्ताले पत्रिका वा पुस्तक पढ्ने जस्ता कुनै असान्दर्भिक कार्य नगर्ने,
	(ञ) अन्तर्वार्तामा भए गरेका पक्षहरूबारे अन्तर्वार्ता पश्चात् पनि चर्चा, परिचर्चा नगर्ने र
	(ट) अन्तर्वार्ता समितिका अध्यक्षले अन्तर्वार्ता समितिका अन्य सदस्यहरूको सहमतिमा उम्मेदवारलाई धन्यवाद दिई अन्तर्वार्ता सकिएको संकेत गर्ने।

	२९. अग्रिम वा छुट अन्तर्वार्ता लिन सकिनेः
	(१) लिखित वा प्रयोगात्मक परीक्षाको प्रकाशित नतिजामा समावेश भएको कुनै उम्मेदवारले मनासिव कारण जनाई अन्तर्वार्ताको लागि तोकिएको मिति भन्दा अगाडि नै अन्तर्वार्ता लिईदिन सोको कारण उल्लेख गरी निवेदन दिएमा र निवेदनको व्यहोरा मनासिव देखिएमा पदपूर्ति समितिले ...
	(२) कुनै उम्मेदवारले देहायको अवस्था परी अन्तर्वार्ताको लागि प्राधिकरणबाट निर्धारण भएको मिति र समयमा उपस्थित हुन नसकेमा सोको प्रमाण सहित अन्तर्वार्ताका लागि तोकिएको मितिले किरिया बस्नु परेको हकमा पन्ध्र दिन र अन्य अवस्थाको हकमा सात दिनभित्र निवेदन दिएम...
	(क) काबु बाहिरको परिस्थिति परेमा,
	(ख) प्राधिकरण वा सरकारी कामको कारणबाट उपस्थित हुन नसकेमा,
	(ग) किरिया बस्नु परेमा,
	(घ) सुत्केरी भएमा,
	(ङ) अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन नसक्ने गरी आकस्मिक बिरामी भएमा।

	(३) उपविनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रयोगात्मक परीक्षा वा अन्तर्वार्ता पूर्वका अन्य परीक्षामा अनुपस्थित रहेको उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्तामा समावेश गराइने छैन।
	(४) अग्रिम तथा छुट अन्तर्वार्तामा समावेश हुने उम्मेदवारले प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ।
	(५) अन्तर्वार्ता हुने दिन प्राधिकरणले खटाएको कर्मचारीले उम्मेदवारबाट पेश भएको प्रमाणित कागजातको सक्कल प्रतिसँग भिडाउने र प्रवेशपत्र जाँच गरी हाजिर समेत गराउनु पर्नेछ।
	(६) प्राधिकरणको सेवामा प्रवेश पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, उमेर, नागरिकता, अनुभव आदि ढांटेको पाइएमा त्यस्तो उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्तामा समावेश गराइने छैन र निजको दरखास्त रद्द गरिनेछ।

	३०. योग्यताक्रम तथा सिफारिशः
	(१) परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त भएको सात दिनभित्र र कुनै उम्मेदवार अन्तरवार्तामा अनुपस्थित भएमा परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त भएको पन्घ्र दिन पछि सात दिनभित्र देहायमा उल्लिखित अङ्क जोडी पदपूर्ति समितिले अन्तिम नतिजा प्रकाशनका लागि योग्...
	(क) लिखित परीक्षाको कूल प्राप्ताङ्क,
	(ख) प्रयोगात्मक तथा सो बाहेक अन्य परीक्षा हुनेमा त्यस्ता परीक्षामा प्राप्त गरेको अङ्क, र
	(ग) अन्तर्वार्ताको औषत अङ्क।

	(२) योग्यताक्रम सूची तयार गर्नको लागि उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अङ्क तालिकाको सिलबन्दी खाम खोल्दा सोको मुचुल्का गरी मिति र समय समेत उल्लेख गरी पदपूर्ति समितिका सदस्यहरुको रोहवरमा मात्र खोल्नु पर्नेछ।
	(३) उपविनियम (१) बमोजिम योग्यताक्रमको सूची तयार गर्दा उम्मेदवारहरूको कूल प्राप्ताङ्क बराबर भएमा देहायका आधारमा योग्यताक्रम कायम गर्नु पर्नेछः
	(क) लिखित परीक्षा हुनेमा लिखित परीक्षाको प्राप्ताङ्कका आधारमा,
	(ख) लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षा हुनेमा खण्ड (क) बमोजिम योग्यताक्रम नछुट्टिएमा प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्कका आधारमा,
	(ग) खण्ड (ख) बमोजिम पनि उम्मेदवारको योग्यताक्रम नछुट्टिएमा अन्तर्वार्ताको प्राप्ताङ्कका आधारमा,
	(घ) खण्ड (ग) बमोजिम पनि उम्मेदवारको योग्यताक्रम नछुट्टिएमा सम्बन्धित पदको सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्राप्ताङ्कको प्रतिशतको आधारमा,
	(ङ) खण्ड (घ) बमोजिम पनि उम्मेदवारको योग्यताक्रम नछुट्टिएमा विज्ञापन गरिएको पदभन्दा एक तह मुनिको पदमा बहाल रहेको व्यहोरा दरखास्त फाराममा उल्लेख गरेको भए त्यस्तो पदको जेष्ठताका आधारमा,
	(च) खण्ड (ङ) बमोजिम पनि उम्मेदवारको योग्यताक्रम नछुट्टिएमा उमेरको ज्येष्ठताका आधारमा।

	(४) योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गर्दा पहिलो विज्ञापन र विज्ञापन भित्रको समावेशी समूहको क्रमानुसार योग्यताक्रम सूची पहिले प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
	तर पहिले प्रकाशित विज्ञापन वा विज्ञापन भित्रको समावेशी समूहको क्रमानुसारको अङ्ग पुरा भइसकेको रहेनछ भने क्रमशः सो क्रम पछिको अङ्ग पुगेका विज्ञापनहरू वा विज्ञापन भित्रको समावेशी समूहको क्रमानुसारको योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गर्न बाधा पर्नेछैन।

	(५) उपविनियम (४) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै उम्मेदवार समान तहका एक भन्दा बढी विज्ञापनमा लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएकोमा पछिल्लो क्रममा रहेको विज्ञापनको अङ्ग पुरा भएतापनि पहिले अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको विज्ञापनको ...
	(६) उपविनियम (४) बमोजिम योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गर्दा एउटै परीक्षाको माध्यमबाट सिफारिस हुने खुला तथा समावेशी समूहका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कूल अंकको आधारमा एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची समेत तयार गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
	(७) अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्दा समानस्तरको एकभन्दा बढी पदको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारलाई दोहोरो नपर्ने गरी पहिले नतिजा प्रकाशन हुने एक पदमा मात्र समावेश गरिनेछ।

	३१. प्रतीक्षा सूचीः
	नियुक्तिका लागि योग्यताक्रम प्रकाशन गर्दा रिक्त पदको अनुपातमा यथासंभव पच्चीस प्रतिशत वा कम्तीमा दुई जनासम्म उम्मेदवारको नाम योग्यताक्रमानुसार बैकल्पिक उम्मेदवारको रुपमा प्रतीक्षा सूचीमा समावेश गरी प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। यस्तो सूचिको म्याद सूचना प्रकाशित...
	तर पदपूर्ति समितिले आवश्यक ठानेमा अन्तर्वार्तामा सम्मिलित भएका थप केहि वा सबै उम्मेदवारलाई प्रतीक्षा सूचीमा राख्न बाधा पर्नेछैन।

	३२. गोप्य रहनेः
	प्राधिकरणको पदपूर्तिका लागि लिईएको परीक्षासँग सम्बन्धित सबै अभिलेख गोप्य रहनेछ।


	परिच्छेद ४ नियुक्ति र पदस्थापना
	३३. निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेः
	(१) स्थायी नियुक्तिका लागि सफल उम्मेदवारले नियुक्ति लिनु भन्दा अघि स्वीकृत चिकित्सकले प्रमाणित गरेको निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ।
	(२) उपविनियम (१) बमोजिमको प्रमाणपत्रको ढाँचा अनुसूची-१० बमोजिम हुनेछ।

	३४. नियुक्तिः
	(१) प्राधिकरणको सेवाको रिक्त पदमा खुला वा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको व्यक्तिलाई सिफारिस भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र नियुक्ति दिने अधिकारीले नियुक्ति पत्र दिई सक्नु पर्नेछ।
	(२) नियुक्तिका लागि सिफारिसको सूचना प्रकाशित भएको मितिले पैंतिस दिन सम्म पनि उम्मेदवारले नियुक्ति पत्र लिन नआएमा वा नियुक्ति पत्र लिई पन्ध्र दिन भित्र कार्यालयमा कुनै सम्पर्क नराखी हाजिर नभएमा नियुक्तिपत्र लिन आउनु वा हाजिर हुन जानु भनी पन्ध्र दिनको म...
	(३) उपविनियम (२) बमोजिम जारी भएको सूचनाको म्याद भित्र नियुक्ति लिन नआएमा वा हाजिर हुन नगएमा त्यस्ता उम्मेदवारको नाम योग्यताक्रम सूचीबाट हटाई निजको सट्टा विनियम ३१ बमोजिमको प्रतिक्षासूचीमा रहेका वैकल्पिक उम्मेवारबाट योग्यताक्रमको प्राथमिकताको आधारमा नि...
	(४) नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका उम्मेदवारले नियुक्ति नलिएको वा नियुक्ति लिई राजिनामा दिएको वा अन्य कुनै कारणले एक बर्ष भित्र त्यस्तो पद रिक्त हुन आएमा नियुक्त गरिएको मितिले त्यसरी रिक्त भएको पदमा बैकल्पिक उम्मेदवारको सूचीमा रहेका उम्मेदवारबाट योग्य...
	(५) उप-कार्यकारी निर्देशकको पदमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले, बाँकी अन्य अधिकृतस्तरका कर्मचारीको पदमा प्रशासन हेर्ने उप-कार्यकारी निर्देशकले र सहायकस्तरका कर्मचारीको पदमा जनसाधन विभागको निर्देशकले नियुक्तिपत्र दिनुपर्नेछ।

	३५. परीक्षणकालः
	(१) प्राधिकरणमा स्थायी नयाँ नियुक्ति गर्दा सवै तहमा पुरुष कर्मचारीको लागि एक वर्ष र महिला कर्मचारीको लागि छ महिनाको परीक्षणकालमा रहने गरी नियुक्ति गर्नु पर्छ। परीक्षणकालमा निजको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएमा अख्तियारवालाले निजको नियुक्ति वदर गर्न सक्न...
	(२) उपविनियम (१) बमोजिम नियुक्ति बदर नगरिएका कर्मचारीको नियुक्ति परिक्षणकाल समाप्त भएपछि स्वतः सदर भएको मानिने छ। एकपटक प्राधिकरणको सेवामा परीक्षण काल भुक्तान गरी सकेका कर्मचारीलाई खुला प्रतियोगिताबाट माथिल्लो तहमा नियुक्ति भएको अवस्थामा निजलाई पुनः ...

	३६. पदस्थापनः
	(१) शुरु नियुक्ति गर्दा र बढुवा भई पदस्थापना गर्दा रिक्त दरवन्दीमा मात्र गरिनेछ।
	(२) खुल्ला प्रतियोगिता तथा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा भएका उम्मेदवारलाई सिफारिसको योग्यताक्रम र निजले रोजेको प्राथमिकता क्रमको आधारमा पदस्थापना गरिने छ। जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनबाट बढुवा भएका उम्मेदवारलाई योग्यताक्रम र देहाय...
	(क) शैक्षिक योग्यता एवं तालिम,
	(ख) पूर्व अनुभव,
	(ग) बिशेषज्ञता।


	३७. नोकरी तथा वैयक्तिक विवरण फारामः
	(१) उम्मेदवारले नियुक्ति लिने दिन अनुसूची-११ बमोजिमको नोकरी तथा वैयक्तिक विवरण फाराम भरी जनसाधन विभागमा बुझाउनुपर्नेछ।
	(२) कुनै कर्मचारीको वैयक्तिक विवरणमा कुनै कुरा परिवर्तन भई समावेश गर्नुपरेमा कारण सहित सम्बन्धित कर्मचारी आफैंले वा सम्बन्धित कार्यालयले जनसाधन विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।
	(३) उपविनियम (१) बमोजिम विवरणको एकप्रति जनसाधन विभागमा र एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी वहाल रहेको कार्यालयमा निजको व्यक्तिगत फाइलमा राखिनेछ।
	(४) प्रत्येक कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, विभागीय कारवाही तथा प्रोत्साही पुरस्कार आदिको विवरण केन्द्रीय अभिलेखमा राखिनेछ। सो बमोजिमको विवरण जनसाधन विभागमा पठाउनु पर्नेछ।

	३८. पदपूर्तिमा बन्देजः
	यस विनियमावलीमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक कुनै पनि पदमा अन्य कुनै तरीकाबाट पदपूर्ति गरिने छैन।

	३९. पद र दरवन्दी नभई नियुक्ति गर्न नहुनेः
	पद र दरवन्दी नभई कसैलाई कुनै पनि पदमा नियुक्त गर्न हुँदैन। यसरी नियुक्त गरेको पाइएमा त्यस्तो व्यक्तिले खाएको तलव भत्ता लगायतका अन्य सुविधा नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट असूल गरी विभागीय कारवाही गरिनेछ।

	४०. करारमा नियुक्तिः
	(१) सामान्यतया प्राधिकरणमा कुनै पनि पदमा करारमा नियुक्ति गरिने छैन। तर प्राधिकरणमा रिक्त रहेको दरवन्दी मध्येबाट खुला प्रतियोगिता तर्फ छुट्याइएको पदमा स्थायी पूर्ति नभए सम्मका लागि प्राधिकरणलाई तत्काल कर्मचारीको आवश्यकता परेमा एक पटकमा एकवर्षमा नबढाई स...
	(२) उपविनियम (१) बमोजिम करारमा नियुक्ति गर्दा प्रतिष्पर्धा गराएर मात्र नियुक्ति गरिनेछ। करारमा पदपूर्ति गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

	४१. इन्टर्नशीपमा काममा लगाउने सम्बन्धी व्यवस्थाः
	प्राधिकरणलाई आवश्यक भएमा विभिन्न शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई तोकिएको कार्यबिधि अनुसार इन्टर्नशीपमा काममा लगाउन सकिनेछ।


	परिच्छेद ५ पदाधिकार, काज, कायम मुकायम
	४२. पदाधिकार कायम रहनेः
	(१) कुनै पनि पदमा एक समयमा एक व्यक्तिको मात्र पदाधिकार कायम रहनेछ।
	(२) यस विनियमावली बमोजिम प्राधिकरणका कुनै स्थायी पदमा रहेको कुनै कर्मचारीको पदाधिकार देहायका अवस्थासम्म कायम रहनेछः
	(क) सो पदमा बहाल रहँदासम्म,
	(ख) सरुवा गरिएको कार्यालयमा हाजिर हुन दिइएको म्यादसम्म,
	(ग) विदामा रहेको अवधिसम्म,
	(घ) निलम्वनमा रहेको अवधिसम्म,
	(ङ) प्राधिकरणले कुनै काममा काज खटाएको अवधिभर,
	(च) अन्य कुनै पदमा कायम मुकायम भई काम गरेको अवधिभर


	४३. काजः
	(१) मुख्य प्रशासकीय अधिकृत वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले काजको अवधि र काजमा रहँदा गर्नुपर्ने काम तोकेर कर्मचारीलाई काज खटाउन सक्नेछ।
	(२) कुनै पनि कर्मचारीलाई एक कार्यालयमा दरवन्दी कायम राखी प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र आयोजना बाहेकका अन्य कार्यालयमा एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीन महिना सम्मका लागि काजमा खटाउन सकिनेछ। यसरी काज खटिएका कर्मचारीलाई दैनिक भ्रमण भत्ता दिइने छैन र काज अवधि समाप...
	(३) प्रधान कार्यालयले आयोजनाको स्वीकृत दरबन्दीको परिधि भित्र रहि जुनसुकै आयोजनामा एक पटकमा बढीमा २ बर्षसम्म काजमा खटाउन सक्नेछ।
	(४) सम्बन्धित निर्देशनालयले आयोजना प्रमुख, लेखा प्रमुख र प्रशासन प्रमुख बाहेक मातहतका तह नौ सम्मका कर्मचारीलाई मातहतका आयोजनामा स्वीकृत दरबन्दीको परिधि भित्र रहि एकपटकमा बढीमा एक बर्षसम्मका लागि काजमा खटाउन सक्नेछ।
	(५) उपविनियम (३) र (४) बमोजिम काजमा गएका कर्मचारीको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित आयोजनाले ब्यहोर्ने छ। प्रोत्साहन भत्ता दिदा आयोजनाको स्वीकृत दरबन्दीका कर्मचारीलाई मात्र दिईने छ।
	(६) प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट कर्मचारीको आवश्यकता, औचित्यता, विशेषज्ञता, तह, पद र अवधि खुलाई कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णय सहित माग भएमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको स्वीकृतिमा दुई बर्षसम्मका लागि कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सकिने छ।
	(७) सहायक कम्पनीमा प्रबन्ध संचालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, आयोजना प्रमुख र विषय विशेषज्ञलाई कार्यक्षमता र आवश्यकताका आधारमा अवधि तोकि काज थप गर्न सकिनेछ।
	(८) उपविनियम (६) र (७) बमोजिम काजमा गएका कर्मचारीलाई प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समयमा फिर्ता गर्न सक्नेछ।
	(९) सहायक कम्पनीबाट फिर्ता भएका कर्मचारीले प्राधिकरणका अन्य कार्यालयमा कम्तीमा २ बर्ष सेवा गरेपछि मात्र निजलाई सोहि कम्पनी वा अन्य कम्पनीमा काजमा खटाउन सकिनेछ।
	(१०) सहायक कम्पनीमा काजमा खटाइने कर्मचारीहरुको तलबको शतप्रतिशत शिरोभार (ओभर हेड) रकम दीर्घकालिन दायित्व स्वरुप सम्बन्धित कम्पनीले काजमा खटाइएको मिति देखि नै हिसाब गरी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

	४४. तालिम काजमा खटाउनेः
	(१) कुनै कर्मचारीलाई प्राधिकरणको लागि उपयुक्त र आवश्यक विषयमा तालिम हासिल गर्न पठाउँदा तालिम काजमा खटाइनेछ। तर कुनै पनि शैक्षिक उपाधिका लागि काज खटाइने छैन।
	(२) समितिले तोकेको मापदण्ड बमोजिम कर्मचारीलाई तालिमको लागि छनौट गरिनेछ।
	(३) डिजाइन र सञ्चालन संभार सम्बन्धी तालिम लिएका कर्मचारीले तालिम पश्चात् मातहतका कर्मचारीलाई तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र शीप हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।

	४५. कायम मुकायम मुकररः
	(१) विभागीय प्रमुखको पद कुनै कारणबाट तीस दिनभन्दा बढी अवधिका लागि रिक्त भएमा एक तह मुनिको पदमा कार्यरत कर्मचारी मध्येबाट ज्येष्ठ कर्मचारीलाई मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले कायम मुकायम मुकरर गर्न सक्नेछ।
	(२) एक पदमा एक व्यक्तिलाई मात्र कायम मुकायम मुकरर गरिनेछ।
	(३) कुनै पनि कर्मचारीलाई कार्यरत तह भन्दा एक तह माथिको पदमा मात्र कायम मुकायम मुकरर गरिनेछ।
	(४) कायम मुकायम मुकरर गरिएको कर्मचारीले कायम मुकायम गरेको मितिदेखि काम गरेको पदको शुरु स्केलको तलव र भत्ता वा निजले खाईपाई आएको तलव भत्ता जुन बढी हुन आउँछ सोही पाउनेछ।
	(५) कायम मुकायमको अवधि सामान्यतः बढीमा एक वर्षसम्म हुनेछ। सो अवधिभित्र यथाशक्य पदपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
	तर एक वर्षभन्दा बढी कायम मुकायम मुकरर गर्नुपरेमा समितिको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

	४६. प्रमुख वा निमित्तको जिम्मेवारी तोक्नेः
	(१) प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयबाट कार्यालय प्रमुख, महाशाखा र शाखा प्रमुख, लेखा प्रमुख र प्रशासन प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिनेछ।
	तर हालको पदभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता नपुगेका कर्मचारीलाई एक तह माथिको कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिने छैन।
	(२) विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुख कुनै कारणवश कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा आफूभन्दा मुनिका तहमा सोही कार्यालयमा कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा निमित्त दिई सोको जानकारी तालुक कार्यालयलाई गराई कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिला...
	(३) तीस दिन भन्दा बढी समय कार्यालय प्रमुख अनुपस्थित हुने अवस्था आएमा वा कारणवश कार्यालय प्रमुखको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित कार्यालयले सोको सूचना जनसाधन विभागमा दिनुपर्नेछ। जनसाधन विभागले प्रमुख वा निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
	(४) निमित्तको जिम्मेवारी दिने अधिकारी सेवाबाट अलग भएमा अलग भएको मितिदेखि नै निजले दिएको निमित्त प्रमुख निष्क्रिय हुनेछ।


	परिच्छेद ६ सरुवा सम्बन्धी ब्यबस्था
	४७. सरुवाः
	प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउन कर्मचारीको योग्यता, क्षमता र विगतको कार्य सम्पादन समेतलाई दृष्टिगत गरी प्राधिकरणका विभिन्न कार्यालयहरुमा सरुवा गर्न सकिनेछ।

	४८. सरुवा गर्ने अवधिः
	(१) तह १० वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीलाई आवश्यकतानुसार सरुवा गर्न सकिनेछ।
	(२) तह ९ र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा एउटा कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरिसकेपछि अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ।
	(३) कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र प्रशासन प्रमुखको एकै कार्यालयमा कार्यरत रहने अधिकतम अवधि ३ वर्षभन्दा बढी हुनेछैन।
	(४) मिटर रिडिङ्ग कार्य गर्ने कर्मचारीलाई दुई वर्ष पुगेपछि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले एरिया परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। उपलब्धि प्रमुख र स्टोर प्रमुखको जिम्मेवारी पाएको कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुख वा क्षेत्रीय प्रमुखले तीन वर्ष पुगेपछि आफ्नो क्षेत्रभित्रको अ...
	(५) क्षेत्रीयस्तरबाट विज्ञापनको खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुलाई सात वर्षसम्म सोही क्षेत्र भित्रका कार्यालय बाहेक अन्यत्र सरुवा गरिने छैन। महिला र अपाङ्ग कर्मचारीको हकमा पाँच वर्ष पुरा भएपछि अन्य क्षेत्रमा सरुवा गर्न सकिनेछ।
	स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि एक वर्ष भन्नाले कम्तिमा दुई सय तेत्तीस दिन रुजु हाजिर भएको अवधिलाई जनाउने छ। साथै "रुजु हाजिर" भन्नाले हाजिर भएको, सार्वजनिक बिदा, किरिया बिदा, प्रसूति बिदा, भैपरी आउने तथा पर्व बिदा र कार्यक्षेत्र भित्रको काज ...

	४९. अवधि नपुगी सरुवा गर्न सकिने अवस्थाः
	(१) कर्मचारीलाई देहायको अवस्थामा तोकिएको अवधि नपुग्दै अधिकार प्राप्त अधिकारीले जुनसुकै समयमा सरुवा गर्न सक्नेछः-
	(क) कुनै स्थानमा कार्यरत कर्मचारी अशक्त भई सो स्थानमा निजको उपचार हुन नसक्ने व्यहोरा विनियम १११ को उपविनियम (२) को मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा।
	(ख) कुनै कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही भएमा।
	(ग) कुनै कर्मचारीलाई निज कार्यरत कार्यालयमा राखी राख्न उपयुक्त नभएको तथ्ययुक्त कारण भएमा।
	(घ) पदोन्नती, लामो अवधिको विदा, अवकाश, राजिनामा, निलम्वन, मृत्यु, नयाँ कार्यालय स्थापना र नयाँ दरवन्दी सृजनाबाट पद रिक्त भई तत्काल पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएमा।
	(ङ) कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित प्रगति हासिल गर्न नसकेमा वा कुनै कर्मचारीको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको भनी सुपरीवेक्षकले लिखित जानकारी गराएमा।
	(च) बजेट केन्द्र परिवर्तन नहुने गरी कुनै कर्मचारीलाई आन्तरिक सरुवा गर्नुपरेमा।
	(छ) कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख, प्रशासन प्रमुख, उपलब्धि प्रमुख र स्टोर प्रमुखले प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गर्न असमर्थ भएको कारण खुलाई लिखित रुपमा सरुवा माग गरेमा र सरुवा गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारी सो कुरामा सन्तुष्ट भएमा।

	(२) उपविनियम (१) को खण्ड (छ) बमोजिम सरुवा भएको कर्मचारीलाई एक वर्षसम्म प्रमुखको जिम्मेवारी दिइने छैन।
	(३) कुनै कार्यालयमा दरबन्दी कटौती भई वा कुनै कारणले स्वीकृत दरवन्दी भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत भएको अवस्थामा सरुवा गर्दा बढी अबधि र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको सिफारिस समेतका आधारमा कर्मचारीको क्रमशः सरुवा गरिनेछ।
	(४) अनिवार्य अवकाश हुन छ महिना बाँकी रहेका कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने गरी सरुवा गर्न बाधा पर्नेछैन।

	५०. सरुवा गर्ने अधिकारीः
	(१) अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई रिक्त दरबन्दीमा दुई वर्ष अवधि पुगेका मातहतका18F  कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः
	(क) सम्बन्धित निर्देशकले आफ्नो मातहतको कार्यालयमा तेश्रो तह सम्म।19F
	(ख) उप-कार्यकारी निर्देशकले सम्बन्धित निर्देशकसँग समन्वय गरी कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र प्रशासन प्रमुख बाहेक आफ्नो मातहतको कार्यालयमा छैठौ तहसम्म।20F

	(२) यस विनियमावली बमोजिम प्रधान कार्यालयले प्राधिकरण अन्तर्गतका सबै कार्यालय, आयोजना र सहायक कम्पनीमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरुको सरुवा गर्न सक्नेछ। यस्तो सरुवा कार्यकारी निर्देशकबाट हुनेछ।21F

	५१. सरुवा गर्ने समय तालिकाः
	(१) प्राधिकरणका देहायका कर्मचारीहरुको सरुवा देहायको समय तालिका बमोजिम गरिनेछः
	(क) कार्यालय प्रमुखको भाद्र र माघ महिनामा,
	(ख) प्रशासन प्रमुख र लेखा प्रमुखको कार्तिक र फाल्गुण महिनामा।

	(२) उपविनियम (१) मा उल्लेख भएदेखि बाहेकका प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीहरुको हकमा देहायको समय तालिका अनुसार सरुवा गरिनेछः-
	(क) विभागीय प्रमुखले श्रावण र माघ महिनामा,
	(ख) उप-कार्यकारी निर्देशकले भाद्र र फाल्गुण महिनामा,
	(ग) प्रधान कार्यालयले आश्विन र चैत्र महिनामा।


	५२. सरुवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः
	(१) कर्मचारीको पति पत्नी दुवै प्राधिकरणको सेवामा कार्यरत भएको अवस्थामा तोकिएको अवधि पुरा भएपछि सो तह र पदको सेवा, समूह र उपसमूहको पद रिक्त भएको अवस्थामा एउटै जिल्लामा सरुवा गर्न सकिनेछ।
	(२) उमेरको कारणबाट अनिवार्य अवकाश हुन छ महिना वा सो भन्दा कम अवधि बाँकी रहेको कर्मचारीलाई निजले मागेको अवस्थामा बाहेक सरुवा गरिने छैन। तर निजले सरुवा मागेको अवस्थामा दरवन्दी रिक्त भएमा जहिले सुकै सरुवा गर्न सकिनेछ।
	(३) कार्यरत कार्यालयमा दुई वर्ष काम गरिसकेपछि सरुवा हुन इच्छुक कर्मचारीले सम्बन्धित विभाग वा प्रदेशभित्र सरुवा हुन चाहेमा विभाग वा प्रादेशिक कार्यालयमा वा सम्बन्धित उप-कार्यकारी निर्देशक मातहत सरुवा हुन चाहेमा उप-कार्यकारी निर्देशकको कार्यालयमा र अन्य...
	(४) सरुवा भएको कर्मचारीलाई साविक कार्यालय प्रमुखले बरबुझारथ सम्पन्न गराई सरुवा पत्र प्राप्त भएको मितिले बढीमा एक्काइस दिनभित्र अनुसूची-१२ बमोजिम रमाना-पत्र दिनुपर्नेछ। उक्त अवधिभित्र रमाना-पत्र लिने कर्तव्य र दायित्व सम्बन्धित कर्मचारीको समेत हुनेछ।...
	(५) प्राधिकरणको कुनै कार्यमा विशेषज्ञता भएका कर्मचारीलाई विशेषज्ञताको आवश्यकता खुल्ने गरी कुनै कार्यालयबाट माग भएमा मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले अवधि किटान गरी खटाउन सक्नेछ।
	(६) तह १ र २ मा कार्यरत22F  कर्मचारीको दरवन्दी रिक्त भएसम्म घर पायक मिल्ने गरी सरुवा गर्न सकिनेछ।
	(७) यस विनियमावलीमा ब्यवस्था भएको सरुवा सम्बन्धी ब्यस्थाको पालना नगर्ने वा व्यवस्था विपरीत सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले विभागीय सजायको कारवाही अघि बढाउन सक्नेछ र त्यस्तो सरुवा विभागीय प्रमुखले गरेको भए सम्बन्धित उप-कार्यकारी निर्...


	परिच्छेद ७ बढुवा
	५३. बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन आवश्यक पर्ने सेवा अवधिः
	(१) प्राधिकरणको सेवाको पदमा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, कार्यक्षमता मूल्याङ्कन तथा आन्तरिक प्रतियोगितावाट हुने बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवाको फाराम भर्ने अन्तिम मितिसम्ममा देहाय बमोजिमको सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्नेछः
	(क) अधिकृतस्तर तह बाह्रको पदमा बढुवा गर्दा तह एघारको पदमा कम्तीमा चार वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने सम्बन्धित सेवाका सम्भाव्य उम्मेदवारहरु मध्येबाट पदपूर्ती समितिको सिफारिसमा जेष्ठता र का...
	(ख) अधिकृतस्तर तह एघारमा बढुवा हुनको लागि प्राबिधिक सेवाको हकमा सम्बन्धित सेवा भित्र तह दशको पदमा र प्रशासन सेवाको हकमा सम्बन्धित समूहभित्रको तह दशको पदमा चार वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुरा गरेको हुनुपर्नेछ।
	(ग) अधिकृतस्तर तह दशको पदमा बढुवा हुनको लागी सम्बन्धित समूहभित्र तह नौ को पदमा चार वर्ष स्थायी सेवा अबधि पुरा गरेको हुनुपर्नेछ।
	तर कानून र सर्भे उप-समूहको तह दशको पदमा बढुवा हुनको लागी सम्बन्धित सेवा समूह र उप-समूहको तह नौ को पदमा चार वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको हुनु पर्नेछ।
	(घ) तह नौ र सो भन्दा मूनीको अधिकृत स्तर तह आठ, तह सात र तह छ को पदमा बढुवा हुनको लागी जुन पदको लागी उम्मेदवार हुने हो सो पद भन्दा एक तह मूनिको सम्बन्धित सेवा, समूह र उप समूहको पदमा चार वर्ष स्थायी सेवा अबधि पुरा गरेको हुनुपर्नेछ।
	(ङ) सहायक स्तरका तह पाँच र तह चारको पदमा बढुवा हुनको लागि जुन पदको लागि उम्मेदवार हुने हो सो पदभन्दा एक तह मुनिको सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहको पदमा तीन वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुरा गरेको हुनुपर्नेछ।

	.......(खारेज)।23F
	(२) उपविनियम (१) को (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका कर्मचारीको उल्लिखित सेवा अवधिमा एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवा...
	(३) बढुवाको लागि अनुसूची-७ मा तोकिएको आवश्यक शैक्षिक योग्यता र उपविनियम (१) बमोजिमको सेवा अवधि पुग्ने कर्मचारी सम्बन्धित सेवाको एक तह माथिको पदमा आन्तरिक प्रतियोगितामा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउनेछ र आन्तरिक प्रतियोगितामा भाग लिँदा समूह र उपसमूह परिवर...
	(४) कम्प्युटर उपसमूहका पदको आन्तरिक प्रतियोगितामा अन्य उपसमूहका कर्मचारी सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्।
	(५) सेवा, समूह र उपसमूह परिवर्तन भएका कर्मचारीको हकमा साविकको सेवा, समूह र उपसमूहमा काम गरेको सेवा अवधि समेत गणना गरिनेछ।

	५४. बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बन्देजः
	देहायको अवस्थामा कर्मचारी बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउने छैनः
	(क) नसिहत पाएकोमा नसिहत पाएको मितिले एक वर्षसम्म,
	(ख) निलम्बन भएकोमा निलम्बन अवधिभर,
	(ग) बढुवा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर,
	(घ) तलब वृद्धि (ग्रेड) रोक्का वा घटुवा भएकोमा सो अवधिभर
	(ङ) फौजदारी अभियोगमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेको भएमा सो अवधिभर,
	(च) तोकिएको अवधिभित्र बढुवाको लागि आवेदन फाराम नभरेमा।

	५५. बढुवाको सूचना र दरखास्तः
	(१) प्राधिकरणको रिक्त पदमा बढुवा गर्दा पदपूर्ति समितिले विनियम १५ बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गरी छुट्याईको पदमा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवा गर्न तीस दिनको सूचना कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका...
	(२) उपविनियम (१) बमोजिम प्रकाशित सूचनाको म्याद भित्र सम्बन्धित उम्मेदवारले पदपूर्ति समितिले बढुवाको सूचनामा उल्लेख गरेको प्राधिकरणको कार्यालयमा बढुवाका लागि निर्धारित दरखास्त फारम भरी बढुवाका लागि आवश्यक आधार पुरा गरेका प्रमाणपत्र एवं शैक्षिक योग्यताक...
	(३) उपविनियम (२) बमोजिम फारम नभरेको कर्मचारीलाई बढुवा प्रक्रियामा सामेल गराइने छैन र निजले बढुवाको निर्णय विरुद्ध उजूर गर्न पाउने छैन।

	५६. बढुवाको प्रकृया नरोकिनेः
	(१) कुनै पनि कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि प्रकृया शुरु भएको कारणले मात्र बढुवाको कारबाहीमा संलग्न हुनबाट रोकिने छैन।
	(२) बढुवाको सिफारिसमा परेका कर्मचारीहरुको सिफारिस पछि विभागीय कारबाहीका लागि प्रकृया शुरु भएको रहेछ भने विभागीय कारबाहीको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि विभागीय कारवाहीमा तलव वृद्धि (ग्रेड) रोक्काको सजाय पाएको वा बढुवा रोक्काको सजाय पाएकोमा सो सजाय भुक्तान भएप...

	५७. ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाः
	(१) पदपूर्ति समितिले जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा बढुवा हुने पदभन्दा एक तह मुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएका उम्मेदवारलाई देहाय बमोजिमको आधारमा बढुवाको सिफारिस गर्नेछः-
	(क) बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जति वर्ष सेवा अवधि आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको औषतमा पञ्चानब्बे प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको,
	(ख) सहायक स्तरको तह ५ को पदको लागि कम्तीमा एस.एल.सी. वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएको,
	(ग) अधिकृत स्तरको पदको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता भएको हुनु पर्नेछः-
	(अ) अधिकृत तह सात वा सोभन्दा माथिको पदको लागि सम्बन्धित सेवा, समूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरहको तथा अधिकृत तह छ को पदको लागि सम्बन्धित सेवा, समूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएको,
	(आ) हाल बहाल रहेको तहमा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत विनियम ६३ बमोजिम पुरा अङ्क प्राप्त गरेको,
	तर भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत पुरा अंक प्राप्त गरेको संभाव्य उम्मेदवार नभएमा वा छुट्याइएको रिक्त पदमा संभाव्य उम्मेदवार नपुग हुने अबस्था भएमा त्यस्तो पदमा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत पुरा अंक प्राप्त नगरेको कर्मचारीलाई पनि संभाव्य उम्मेदवार ...


	(२) उपविनियम (१) को खण्ड (ग) को उपखण्ड (आ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको संभाव्य उम्मेदवार बढुवा भएमा त्यस्तो कर्मचारीको जेष्ठता सोही उपविनियम बमोजिम बढुवा हुने कर्मचारी भन्दा पछि हुने गरी कायम गरिनेछ।
	(३) यस विनियम बमोजिम गरिने बढुवाको कारवाही सम्पन्न गरी सिफारिस गरेपछि मात्र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाको सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
	(४) जेष्ठता र कार्यसम्पादन, कार्यक्षमता मूल्याङ्कनमा समान अङ्क प्राप्त गर्ने कर्मचारीको बढुवाको क्रम सेवाको जेष्ठताको आधारमा गरिनेछ।
	(५) उपविनियम (४) बमोजिम कर्मचारीको सेवाको जेष्ठता निर्धारण देहायका आधारमा गरिनेछः-
	(क) हाल बहाल रहेको पदमा नियुक्ति वा बढुवा भएको मिति,
	(ख) खण्ड (क) बमोजिम जेष्ठता निर्धारण हुन नसकेमा हाल बहाल रहेको पद भन्दा एक तह मुनिको पदमा नियुक्ति वा बढुवा भएको मिति र सोबाट पनि जेष्ठता निर्धारण हुन नसकेमा सो मुनिको पदमा नियुक्ति वा बढुवा भएको मिति,
	(ग) खण्ड (ख) बमोजिम पनि जेष्ठता निर्धारण हुन नसकेमा खुला प्रतियोगिताद्वारा सिफारिस गरिएको एकीकृत योग्यताक्रम,
	(घ) खण्ड (ग) बमोजिम पनि जेष्ठता निर्धारण हुन नसकेमा जन्म मिति अनुसार जेष्ठताक्रम।


	५८. कार्यक्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाः
	(१) कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्दा देहायका आधारहरुमा पाएको अङ्कको कूल योगमा सबै भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको आधारमा बढुवा योग्यताक्रम कायम गरी बढुवा सिफारिस गर्नु पर्नेछः-
	(क) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापतः - चालीस अङ्क
	(ख) जेष्ठता वापतः - तीस अङ्क
	(ग) शैक्षिक योग्यता वापतः - बाह्र अङ्क
	(घ) भौगोलिक आधारमा बर्गीकृत क्षेत्रमा काम गरे वापत - पन्ध्र अङ्क
	(ङ) तालिम वापत - तीन अङ्क

	(२) ………24F

	५९. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनः
	(१) प्राधिकरणका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्दा अनुसूची-१३ मा उल्लेखित ढाँचा र निर्देशनका आधारमा भर्नु पर्नेछ।
	(२) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रयोजनको लागि अङ्क गणना गर्दा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जति वर्षको सेवा अवधि आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अङ्कको औषतबाट हिसाव गरिनेछ।
	(३) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा विनियम ६० को अधीनमा रही सुपरिवेक्षकले बढीमा पच्चीस अङ्क, पुनरावलोकनकर्ताले बढीमा दश अङ्क र पुनरावलोकन समितिले बढीमा पाँच अङ्क दिन सक्नेछ। तर तह १, तह २, तह ३ र तह ४ को हकमा पुनरावलोकनकर्ताले अधिकतम् पन्ध्र अंक सम्म दि...
	(४) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा एक तह माथिको सम्बन्धित निकटतम अधिकृत कर्मचारीले सुपरिवेक्षक र सुपरिवेक्षक भन्दा एक तह माथिको सम्बन्धित निकटतम अधिकृत कर्मचारीले पुनरावलोकनकर्ता भई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्य गर्नेछ। सहायकस्तरको कर्मचारीको हकमा सम्ब...
	तर मुख्य प्रशासकीय अधिकृत सुपरिवेक्षक भएको अवस्थामा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता दुवैको हैसियतले मूल्याङ्कन गर्नेछ।
	(५) प्रत्येक कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि श्रावण सात गते भित्र आफूले गत वर्ष भरिमा सम्पादन गरेको मुख्य मुख्य कामको विवरणहरु भरी दुई प्रति कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता गराई आफ्नो सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।
	(६) उपविनियम (५) बमोजिम दर्ता भै आफू समक्ष प्राप्त भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सुपरीवेक्षकले श्रावण मसान्तभित्र मूल्याङ्कन गरी पुनरावलोकनकर्ता समक्ष पेश गरी सक्नु पर्नेछ।
	(७) पुनरावलोकनकर्ताले आफू समक्ष प्राप्त भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पन्ध्र दिन भित्र मूल्याङ्कन गरी पुनरावलोकन समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। पुनरावलोकन समितिले आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा भाद्र मसान्त भित्र मूल्य...
	(८) उपविनियम (७) बमोजिम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको मूल्याङ्कन सम्पन्न भईसकेपछि पुनरावलोकन समितिका सदस्यहरूले सिलवन्दी खामको बन्द बन्दमा दस्तखत गरी प्रमाणित गरी एक प्रति प्रशासन शाखामा र एक प्रति पदपूर्ति समितिमा कार्तिक मसान्त भित्र आई पुग्ने गर...
	(९) उपविनियम (८) बमोजिम पदपूर्ति समितिमा प्राप्त भएको पन्ध्र दिन भित्र प्राप्त सिलवन्दी खामहरुलाई एकमुष्ट खामबन्दी गरी पदपूर्ति समितिका सदस्यहरूको समेत बन्द बन्दमा दस्तखत गरी गराई सुरक्षित साथ गोप्य राख्नु पर्नेछ।
	(१०) समय भित्र कुनै कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेश हुन वा दाखिल हुन नआएको कारणले पदपूर्ति समितिले आफ्नो काम कारवाही रोक्न बाध्य हुने छैन।
	(११) कुनै कर्मचारीले कुनै वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभरेमा त्यस आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत निजलाई सो आर्थिक वर्षको लागि कूल पूर्णाङ्कको पचास प्रतिशत अङ्क दिईनेछ।
	(१२) यस विनियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कर्मचारीले समयावधि भित्र आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता गरी सुपरीवेक्षक समक्ष पेश गरेको तर सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्ताबाट समयावधि भित्र मूल्याङ्कन भएको रहेनछ भने सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले...
	(१३) कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नको लागि पुनरावलोकन समितिको बैठक राख्ने जिम्मेवारी मुख्य प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारी प्रशासन हेर्ने प्रमुखको हुनेछ।
	(१४) प्राधिकरणका अधिकृत कर्मचारीहरुको हकमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनको लागि पुनरावलोकन समितिमा रहने पदाधिकारीहरु देहाय बमोजिम हुनेछन्ः-
	(क) अधिकृतस्तर बाह्रौं तहको कर्मचारीको हकमा
	(अ) मुख्य प्रशासकीय अधिकृत - अध्यक्ष
	(आ) समितिले तोकेको सदस्य - सदस्य

	(ख) अधिकृतस्तरका तह आठ, तह नौ, तह दश र तह एघारका कर्मचारीको हकमा
	(अ) मुख्य प्रशासकीय अधिकृत - अध्यक्ष
	(आ) सम्बन्धित उप-कार्यकारी निर्देशक - सदस्य
	(इ) प्रशासन हेर्ने उप-कार्यकारी निर्देशक - सदस्य

	(ग) तह पाँच, तह छ र तह सातका कर्मचारीको हकमा,
	(अ) सम्बन्धित उप-कार्यकारी निर्देशक - अध्यक्ष
	(आ) सम्बन्धित निर्देशक वा क्षेत्रीय प्रमुख - सदस्य
	(निर्देशक नभए सम्बन्धित कार्यालयको बरिष्ठतम अधिकृत)
	(इ) जनसाधन विभागका निर्देशक - सदस्य
	(१) सोझै मुख्य प्रशासकीय अधिकृत मातहत रहेका विभाग वा कार्यालयको कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा उप-कार्यकारी निर्देशक (प्रशासन) अध्यक्ष रहनेछ।
	(२) जनसाधन विभागका कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्दा खण्ड (आ) बमोजिमको सदस्यको रुपमा सम्बन्धित उप-कार्यकारी निर्देशकले तोकेको तह एघारको अधिकृत सदस्य हुनेछ।
	(३) लेखा समूहको कर्मचारीको हकमा लेखा विभागको निर्देशक सदस्य हुनेछ।
	(४) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम गठित मूल्याङ्कन समितिको सचिवालयको रुपमा बढुवा सिफारिस महाशाखा रहनेछ र सचिवको कार्य बढुवा सिफारिस महाशाखा प्रमुखले गर्नेछ।
	(५) समान तहको कर्मचारी सुपरीवेक्षक, मूल्याङ्कनकर्ता एवं मूल्याङ्कन समितिको अध्यक्ष वा सदस्य हुने छैन।



	(१५) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको अङ्क गोप्य हुनेछ।
	(१६) पुनरावलोकनकर्ता नै सुपरिवेक्षक भएको अवस्थामा पुनरावलोकन समितिमा दुई जना सदस्य मात्र रहनेछ।
	(१७) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्दा पूर्ण विवरण नभर्ने, अङ्क र अक्षरमा कूल प्राप्ताङ्क उल्लेख नगर्ने, तोकिएको ठाउँमा मूल्याङ्कन अङ्क उल्लेख नगर्ने, हस्ताक्षर नगर्ने, टिपेक्स प्रयोग गर्ने एवं अनावश्यक केरमेट गरी अविश्वसनीय एवं लापरवाही पूर्ण ढंगब...
	(१८) उप-कार्यकारी निर्देशकले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्नको लागि तोकिएको समय समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्राधिकरणमा प्राप्त हुन आएका र प्राप्त हुन नआएका कार्यसम्पादन फारामहरु एकीन गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
	(१९) प्राधिकरणले अध्ययन वा तालिममा पठाएको अवधिको वा निलम्वन भएको अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत त्यस्तो अध्ययन वा तालिममा जानुभन्दा वा निलम्वनमा पर्नु भन्दा तत्काल अघिको वर्षमा जति अङ्क पाएको छ सोही अनुपातमा नै अङ्क गणना गरिनेछ। अध्ययन वा तालिममा...
	(२०) असाधारण बिदा वा गयलकट्टिमा बसेको अवधिलाई कटाएर मात्रै सम्भाव्य उम्मेदवारीको हिसाब गरिनेछ र त्यस्तो असाधारण बिदाको अवधिको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन फाराम भरिनेछैन।
	(२१) असाधारण बिदा बसेको अवधि सम्भाव्य उम्मेदवारीको लागि गणना गरिने छैन र त्यस्तो बिदाको अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत कुनै अंक दिइने छैन।
	(२२) वार्षिक रूपमा गरिने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापत पन्चानब्बे प्रतिशतभन्दा बढी वा पचहत्तर प्रतिशतभन्दा कम अंक प्रदान गरेकोमा सोको स्पष्ट कारण खुलाउनुपर्छ। यसरी कारण नखुलाई सो अंक प्रदान गर्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत पाएको एक अङ्क घट...
	(२३) ... (खारेज)। 26F
	(२४) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत अङ्क गणना गर्दा बढुवा हुन जति बर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन आवश्यक पर्नेहो पछिल्लो त्यति बर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत प्राप्त गरेको अंकको औषत अङ्क निकाली गणना गरिनेछ।
	(२५) ... (खारेज)।27F
	(२६) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको अंक गणना गर्दा आर्थिक बर्षको हिसाबले गणना गर्नु पर्नेछ। एक आर्थिक बर्ष नपुगेका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अंक गणना गर्दा दामासाहीले गरिने छ। तर फरक फरक कार्यालयमा भए पनि एक आर्थिक बर्ष पुरा कार्य गरेका कर्मचारीहरुको...
	(२७) अदालतको निर्णयबाट पुनर्वहाली हुने कर्मचारीलाई अवकाश अवधिको र अध्ययन वा तालिममा गएका कर्मचारीको अध्ययन वा तालिममा गएको अवधिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वापत क्रमशः अवकाश हुनु अघि र अध्ययन वा तालिममा जानु भन्दा तत्काल अघिको वर्षमा जति अङ्क पाएको छ त...
	(२८) असाधारण विदामा बसेको कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क गणना गर्दा एक आर्थिक वर्षमा जति अवधि असाधारण विदामा बसेको हो सो अवधिको लागि निजको उक्त आर्थिक वर्षको प्राप्ताङ्कबाट दामासाहीले कट्टा गरी अङ्क गणना गरिनेछ।

	६०. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरूः
	(१) प्राधिकरणका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा सुपरीवेक्षकले देहायको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछः-
	(क) विदा स्वीकृत नगराई वा विदाको आवेदन नदिई लगातार तीस दिन भन्दा बढी अनुपस्थित भएको कर्मचारीलाई अति उत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने,
	(ख) नसिहत पाएको वा ग्रेड रोक्का वा बढुवा रोक्काको सजाय पाएको कर्मचारीलाई सो सजाय पाएको वर्षमा कामको समग्र गुणस्तर सम्बन्धी आधारमा अति उत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने,
	(ग) कुनै कर्मचारीले आफुले लिएको पेश्की रकम काबु वाहिरको परिस्थिति परेको भनी प्राधिकरणबाट प्रमाणित गराएको अवस्थामा बाहेक अरु अवस्थामा म्याद भित्र फर्छ्यौट नगराएको भएमा कामको समग्र गुणस्तर सम्बन्धी आधारमा अति उत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ...
	(घ) मुख्य प्रशासकीय अधिकृत बाहेकका पदमा कार्यरत कर्मचारीले गर्नु पर्ने कामको लक्ष्यको पचास प्रतिशत पुरा गर्न नसक्ने त्यस्तो कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा कामको समग्र गुणस्तर सम्बन्धी आधारमा अति उत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने,
	तर त्यसरी तोकेको लक्ष्य सम्बन्धित कर्मचारीको कारणले नभई अन्य कारणले पुरा हुन नसकेमा अङ्क घटाईने छैन।
	(ङ) कुनै कर्मचारीले अनुशासनहीन काम गरेको प्रमाणित भएमा कामको समग्र गुणस्तर सम्बन्धी आधारमा अति उत्तम स्तरका अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने,
	(च) म्याद भित्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभर्ने र म्याद भित्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नगर्ने कर्मचारीलाई कामको समग्र गुणस्तर सम्बन्धी आधारमा अति उत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने।

	(२) उपविनियम (१) बमोजिमका कारण विद्यमान हुँदाहुँदै सो बमोजिमको अङ्क नघटाएको देखिएमा त्यस्ता मूल्याङ्कनकर्ताको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पाएको कूल अंकमा एक अङ्क घटाईनेछ।
	(३) उपविनियम (१) बमोजिम अङ्क घटाउनु पर्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

	६१. जेष्ठताको मूल्याङ्कनः
	(१) कर्मचारीलाई हाल बहाल रहेको तहमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त तीन अङ्कका दरले बढीमा तीस अङ्क दिइनेछ।
	(२) जेष्ठता बापत अङ्क गणना गर्दा एकवर्ष भन्दा बढी चानचुन महिना वा दिनको लागि दामासाहीको हिसाबले अङ्क दिइनेछ। गयल भएको वा असाधारण विदामा बसेको अवधिको अङ्क दिइने छैन।

	६२. शैक्षिक योग्यता र तालिमको मूल्याङ्कनः
	(१) कार्य क्षमता मूल्याङ्कन बढुवाको लागि शैक्षिक योग्यता वापत दिईने अङ्क देहाय बमोजिम हुनेछः-
	तर,
	(क) बिभिन्न शिक्षण संस्थामा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहबाट सिधै स्नातकोत्तर तह (पाँच वर्षे एम.एस्सी. इन्जिनियरिङ्ग डिप्लोमा, थेसिस सहित) को उपाधि हासिल गरेको शैक्षिक योग्यतालाई कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवामा शैक्षिक योग्यताको अङ्क दिंदा स्नातक तहको न्यूनत...
	(ख) प्रवेशिका परीक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण भन्दा मुनिको शैक्षिक योग्यताको हकमा शैक्षिक योग्यता बापतको अङ्क प्रदान गरिने छैन।
	(ग) शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपी पेश नगर्ने कर्मचारीलाई शैक्षिक योग्यता वापत कुनै अङ्क प्रदान गरिने छैन।
	(घ) सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम योग्यता नभई माथिल्लो योग्यता सम्बन्धित विषयमा भएमा त्यसलाई न्यूनतम योग्यता पुगेको मानिनेछ। त्यस्तो योग्यता वापत न्यूनतम र माथिल्लो शैक्षिक योग्यता वापत दुवै अङ्क प्रदान गरिनेछ।
	(ङ) अधिकृतस्तर तह सातको पदमा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुनका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक नभई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापत कुनै अङ्क दिइने छैन।

	(२) तालिम वापत अङ्क प्रदान गर्दा सेवासँग सम्बन्धित विषयको कम्तीमा तीस कार्य दिन वा सो भन्दा बढि अवधिको प्राधिकरणबाट मनोनयन भई लिएको सेवाकालीन तालिम वापत प्रथम श्रेणीका निमित्त तीन अंक, द्वितीय श्रेणीका निमित्त दुई अङ्क र तृतीय श्रेणीका निमित्त एक अङ्क...
	(३) तालिमको अङ्क गणना गर्दा जुन तहमा छँदा तालिम लिएको हो सो अङ्क सोही तहका लागि मात्र मान्य हुनेछ।

	६३. भौगोलिक आधारमा वर्गीकृत क्षेत्रमा काम गरेको मूल्याङ्कनः
	(१) भौगोलिक आधारमा वर्गीकृत क्षेत्रमा काम गरे वापत अङ्क दिँदा अनुसूची-१४ मा उल्लेख भए बमोजिम "क", "ख", "ग", "घ" र "ङ" बर्गमा वर्गिकरण गरी देहाय बमोजिम अङ्क दिईनेछः-
	"क" वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागिः  ३ अङ्क
	"ख" वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागिः  २.७५ अङ्क
	"ग" वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागिः  २.५० अङ्क
	"घ" वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागिः  २.२५ अङ्क
	"ङ" वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागिः  २ अङ्क

	(२) हाल वहाल रहेको तहमा वर्गीकृत क्षेत्रमा दुईसय तेत्तिस दिन रुजु हाजिर रही काम गरेमा मात्र सो भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापतको अङ्क गणना गरिनेछ। सो भन्दा कम अवधिका लागि "ङ" वर्गमा काम गरेको अंक प्रदान गरिनेछ। सो अबधिभन्दा बढी अबधिको दामासाहीले अंक दि...
	स्पष्टीकरणः यस विनियमको प्रयोजनको लागि "रुजु हाजिर" भन्नाले हाजिर भएको, सार्वजनिक बिदा, किरिया बिदा, प्रसूति बिदा, भैपरी आउने तथा पर्व बिदा र कार्यक्षेत्र भित्रको काज अवधि संझनु पर्छ र सो बाहेकका बिदा, काज तथा तालिम अवधिलाई रुजू हाजिर मानिने छैन।
	(३) वर्गीकृत क्षेत्रमा काम गरेको अवधिको गणना गर्दा एक भौगोलिक क्षेत्रवाट अर्को भौगोलिक क्षेत्रमा जिम्मेवारी तोकी वा सरुवा भएपछि दिइने रमाना पत्रको आधारमा गरिनेछ। रमानापत्र पेश नगर्ने कर्मचारीलाई त्यस अवधिको न्यूनतम अङ्क पाउने वर्गीकृत क्षेत्रको अङ्क द...
	(४) अदालतको फैसलाबाट पुनर्वहाली हुने कर्मचारीलाई अवकाश अवधिको र तलवी अध्ययन विदामा वसेको कर्मचारीलाई अध्ययन अवधिको भौगोलिक क्षेत्र वापत अङ्क दिनुपर्दा न्यूनतम अङ्क पाउने भौगोलिक क्षेत्रको अङ्क दिइनेछ।
	(५) विनियम ७५ को उपविनियम (७) को अवस्था वाहेक असाधारण विदामा बसेको अवधिको वर्गीकृत क्षेत्र वापतको अङ्क दिइने छैन।

	६३ क. बढुवाको शर्तमा परिवर्तन:28F
	६४. बढुवाको योग्यताक्रम सूची प्रकाशनः
	(१) बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवारको कार्यक्षमताका सवै आधारको मूल्याङ्कन भएपछि बढुवा हुने उम्मेदवारको योग्यताक्रम सूची सम्बन्धित सबैको जानकारीको प्राप्ताङ्क सहितको नामावली प्रकाशन गरिनेछ।
	(२) उपविनियम (१) बमोजिम बढुवा नामावली प्रकाशित भएपछि कुनै उम्मेदवारले आफूले पाएको अङ्क हेर्न चाहेमा निजको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापतको अङ्क बाहेक अन्य आधारहरु वापतको अङ्क हेर्न दिनुपर्नेछ।

	६५. बढुवा सिफारिस उपरको उजूरीः
	(१) विनियम ५७ र ६४ बमोजिम पदपूर्ति समितिले प्रकाशन गरेको नामावलीमा स्थान नपाई चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले त्यस्तो सूची प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र आफ्नो आधार प्रमाण खुलाई विनियम १५५ बमोजिमको पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिन सक्नेछ।
	(२) उपविनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन परेमा पुनरावलोकन समितिले सो सम्वन्धमा जाँचबुझ गरी निवेदन दिने म्याद सकिएको मितिले सामान्यतः तीस दिनभित्र पहिले प्रकाशित नामावली कायम राख्ने वा त्यस्तो नामावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने भए आधार र कारण खोली संशोधित नामावली ...
	(३) उपविनियम (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा जानी-जानी त्रुटीपूर्ण कार्य गर्ने/गराउने कर्मचारीलाई पुनरावलोकन समितिले चेतावनी दिन सक्नेछ।

	६६. बढुवा मिति र बढुवा नियुक्तिः
	(१) विनियम ५७ र ६४ बमोजिम बढुवा नामावली प्रकाशन भएपछि सो नामावली उपर तोकिएको म्यादभित्र उजुरी नपरेमा उजूरी दिने म्याद नाघेको भोलीपल्टको मितिबाट बढुवा हुने तहको जेष्ठता कायम हुने गरी नियुक्ति दिनुपर्नेछ।
	(२) विनियम ६५ बमोजिम बढुवा सिफारिस उपर उजुरी परेमा देहाय अनुसार जेष्ठता मिति कायम गरी नियुक्ति दिनुपर्नेछः-
	(क) प्रकाशित बढुवा नामावलीमा संशोधन भएमा संशोधित नामावली प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको मिति देखि वा
	(ख) उजुरी खारेज भएमा वा पहिलेकै बढुवा सिफारिस कायम भएमा उजूरी दिने म्याद नाघेको भोलीपल्टको मितिबाट।


	६७. वढुवा सम्बन्धी बिशेष व्यवस्थाः
	(१) यस विनियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि तह विहिन, तह तीन देखि तह एघार सम्म एउटै तहमा कम्तीमा बाह्र वर्षसम्म बहाल रहेका कर्मचारीलाई विनियम ९८ बमोजिम अनिवार्य अवकाश हुनु भन्दा एक महिना अगाडिबाट लागू हुने गरी एक तह माथिको पदमा बढुवा गरिनेछ।
	(२) यस विनियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि तह विहिन, तह तीनदेखि एघार सम्म एउटै तहमा कम्तीमा बाह्र वर्षसम्म बहाल कर्मचारीले विनियम १०० बमोजिम स्वेच्छिक अवकाश लिन निवेदन दिएमा निजलाई एक तह माथिको पदमा बढुवा गरी अवकाश दिइनेछ।
	(३) उपविनियम (१) र (२) बमोजिम बढुवा गर्नको लागि स्वतः पद सिर्जना हुनेछ र त्यस्तो कर्मचारी सेवावाट अवकाश भएपछि सो पद स्वतः खारेज हुनेछ।
	(४) यस विनियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै तहमा कम्तीमा बाह्र वर्ष सेवा अवधि पुरा भएको कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो कर्मचारीको परिवारलाई एक तह माथिको पदको उपदान र निवृत्तिभरण लगायतका अन्य सुविधा प्रदान गरिनेछ।
	(५) यस विनियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा उल्लेख भएतापनि विनियम ५७ र ६४ बमोजिम बढुवा सिफारिस भई विनियम ६५ को उपविनियम (२) बमोजिम बढुवा यथावत कायम भएको कर्मचारी हाजिर नहुँदै अनिवार्य अवकाश वा मृत्यु भएमा बढुवा सिफारिस उपर उजूरी गर्ने म्याद सकिएको भोलिपल...


	परिच्छेद ८ कार्यालय समय, हाजिरी र नियमितता
	६८. कर्मचारीको सबै समय प्राधिकरणको अधिनमा हुनेः
	यस विनियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक कर्मचारीको जुनसुकै समय प्राधिकरणको अधिनमा हुनेछ र प्राधिकरणले कर्मचारीलाई जुनसुकै समयमा पनि प्राधिकरणको काममा लगाउन सक्नेछ।

	६९. कार्यालय समयः
	(१) प्राधिकरणमा काम गर्ने समय माघ सोह्र गतेदेखि कार्तिक पन्ध्र गतेसम्म प्रति हप्ता चालिस घण्टा र कार्तिक सोह्र गतेदेखि माघ पन्ध्र गतेसम्म प्रति हप्ता पैँतीस घण्टा हुनेछ।
	(२) भौगोलिक अवस्था, स्थानीय आवश्यकता एवं कामको प्रकृति हेरी कुनै कार्यालयको कार्यालय समयलाई मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले कामको आवश्यकता अनुसार समय परिवर्तन गर्न सक्नेछ।

	७०. हाजिरीः
	(१) प्राधिकरणले व्यवस्था गरे बमोजिम कर्मचारीले नियमित रुपले आफ्नो कार्यालयमा आएको र गएको समय जनिने गरी हाजिर गर्नुपर्नेछ।
	(२) प्राधिकरणले विद्युतीय हाजिरी (ई-एटेन्डेन्स) लागू गर्न सक्नेछ र सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।
	(३) कार्यालयमा हाजिर भएको कर्मचारीले मुख्य प्रशासकीय अधिकृत वा निजले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अधिकृतको स्वीकृति नलिई कार्यालय समयभित्र कार्यालय छोडी जानु हुँदैन।

	७१. नियमितताः
	(१) कर्मचारी कार्यालय समयमा हाजिर भए/नभएको वा कार्यालय समयभित्र कर्मचारी काममा उपस्थित रहे/नरहेको बिषयमा मुख्य प्रशासकीय अधिकृत, उप-कार्यकारी निर्देशक, विभागीय प्रमुख, सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतले आकस्मिक जाँचगर्न सक्नेछ।
	(२) उपविनियम (१) अनुसार आकस्मिक जाँच गर्दा तोकिएको अधिकारीको पूर्व स्वीकृति नलिई अनुपस्थित रहेको कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण लिइनेछ र स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई गयल गर्नुको साथै विभागीय कारवाही समेत गरिनेछ।


	परिच्छेद ९ बिदा
	७२. कर्मचारीले पाउने विदाको किसिमः
	कर्मचारीले देहायका विदा पाउने छन्ः-
	(क) सार्वजनिक विदा  (ख) भैपरी आउने र पर्व विदा
	(ग) विरामी विदा  (घ) घर विदा
	(ङ) असाधारण विदा  (च) अध्ययन विदा
	(छ) प्रसूती विदा  (ज) प्रसूति स्याहार विदा
	(झ) किरिया विदा  (ञ)  वैवाहिक विदा30F

	७३. सार्वजनिक विदाः
	प्राधिकरणका कर्मचारीले नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको सार्वजनिक विदा पाउनेछन्।

	७४. भैपरी आउने र पर्व विदाः
	(१) कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष ६ दिन भैपरी आउने र ६ दिन पर्व विदा पाउनेछ।
	(२) भैपरी आउने र पर्व विदा आधा दिन पनि लिन पाइनेछ।
	(३) भैपरी आउने र पर्व विदा जुनसुकै विदासँग मिलाई लिन पाइनेछ।
	(४) भैपरी आउने र पर्व विदा बसेको कर्मचारीले पुरा तलव भत्ता पाउनेछ।
	(५) भैपरी आउने र पर्व विदा सञ्चित गरी अर्को वर्षमा लिन पाइनेछैन।
	(६) भैपरी आउने र पर्व विदा बसेको अवधिभित्र पर्ने सार्वजनिक विदा भैपरी आउने र पर्व विदामा गणना गरिने छैन।

	७५. बिरामी विदाः
	(१) कर्मचारीले एक महिनाको एक दिनका दरले एक वर्षमा बाह्र दिन विरामी विदा पाउनेछ।
	(२) विरामी विदामा बसेको कर्मचारीले पुरा तलव भत्ता पाउनेछ।
	(३) कर्मचारीले आफूले पकाएको विरामी विदा सञ्चित गरी राख्न पाउनेछ।
	(४) कुनै कारणबाट कर्मचारी सेवाबाट अलग भएमा सञ्चित रहेको विरामी विदा वापत निजले खाईपाई आएको तलवका दरले हुन आउने जति रकम एकमुष्ट पाउनेछ।
	(५) एकैपटक सात दिनभन्दा बढी अवधिको विरामी विदा माग गर्दा चिकित्सकको प्रमाणपत्र सहित निवेदन दिनुपर्नेछ।विदा स्वीकृति दिने अधिकारीलाई विश्वास लागेमा चिकित्सकको प्रमाणपत्र नभए पनि विदा स्वीकृत गर्न सक्नेछ।
	(६) कुनै ठूलो वा कडा रोग लागी उपचार गर्न विरामी विदा र घर विदावाट नपुग हुने भएमा प्राधिकरणले नियुक्त गरेको चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गरेमा कर्मचारीले पछि पाउने विरामी विदा र घर विदावाट कट्टा हुनेगरी नोकरी अवधि भरमा पैंतालीस दिनसम्म थप विरामी विदा पेश्...
	(७) उपविनियम (६) बमोजिम लिएको विदाले नपुग भई थप विदालिनु परेमा विनियम १११ को उपविनियम (२) बमोजिम गठित मेडिकल वोर्डको सिफारिसमा असाधारण विदाबाट कट्टा हुने गरी सेवा अवधिभरमा बढीमा एक वर्ष असाधारण विदा दिन सकिनेछ।
	(८) उपविनियम (६) बमोजिम लिएको पेश्की विरामी विदा लिने कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यसरी लिएको विदा मिनाहा हुनेछ।
	(९) कर्मचारीले असाधारण विदा लिई बसेको अवधिभर विरामी विदा पाउनेछैन।

	७६. घर विदाः
	(१) कर्मचारीले काम गरेको अवधिको बाह्र दिनको एक दिनका दरले वर्षमा बढीमा तीस दिन घर विदा पाउनेछ।
	स्पष्टीकरणः यस प्रयोजनको लागि "काम गरेको अवधि" भन्नाले सो अवधिभित्र परेको भैपरी आउने र पर्व विदा, सार्वजनिक विदा, विरामी विदा, प्रसूति विदा, प्रसूति स्याहार विदा र किरिया विदालाई समेत जनाउँछ।
	(२) घर विदामा बसेको कर्मचारीले पुरा तलव भत्ता पाउनेछ।
	(३) घर विदा बढीमा एक सय असी दिनसम्म सञ्चित गर्न सकिनेछ।कर्मचारीको घर विदा साठी दिनभन्दा बढी सञ्चित रहेमा बढी सञ्चित रहेको घर विदाको सट्टा एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीस दिनसम्मको खाईपाई आएको तलव वरावरको रकम दिइनेछ।
	(४) कुनै कारणबाट कुनै कर्मचारी सेवाबाट अलग भएमा निजको सञ्चित रहेको घर विदा बापत निजले खाईपाई आएको मासिक तलबको दरले हुन आउने जति रकम एकमुष्ठ पाउनेछ।
	(५) कर्मचारीले असाधारण विदा, अध्ययन विदा, घर विदा र बेतलवी प्रसूति विदा बसेको अवधिको घर विदा पाउने छैन।

	७७. असाधारण विदाः
	(१) पाँच वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारीले सेवाको तमाम अवधिभरमा बढीमा दुई वर्ष असाधारण विदा पाउन सक्नेछ।
	तर विनियम ७५ को उपविनियम (७) बमोजिमको असाधारण विदाको हकमा भने पाँच वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुरा गर्न आवश्यक पर्ने छैन।
	(२) असाधारण विदामा बस्ने कर्मचारीले तलव भत्ता तथा अन्य सुविधा पाउनेछैन।
	(३) घर विदा र विरामी विदा सञ्चित नभएको कर्मचारीले मात्र असाधारण विदा पाउनेछ।
	(४) असाधारण विदामा बसेको अबधिमा कुनै पनि विदा पाउने छैन।
	(५) विनियम ७५ को उपविनियम (७) बमोजिमको असाधारण विदामा बस्ने कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारीको असाधारण विदा निजको सेवा अवधिमा गणना गरिनेछैन।

	७८. अध्ययन विदाः
	(१) तीन वर्ष स्थायी सेवा अबधि पुरा गरेका र ४५ वर्ष उमेर ननाघेका कर्मचारीलाई तमाम सेवा अबधिभरमा कोर्षको अवधि बमोजिम बढीमा चार बर्षसम्म अध्ययन विदा दिन सकिनेछ।
	(२) प्राधिकरणलाई उपयुक्त र आवश्यक पर्ने विषयमा शैक्षिक योग्यता प्राप्त गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणले प्रशासन र प्राविधिक सेवाका बढीमा १० जना कर्मचारीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी स्वदेशमा अध्ययन गर्न पठाउन सक्नेछ। त्यस्ता कर्मचारीलाई पुरा तल...
	(३) तोकिएको शिक्षण अवधि वा स्वीकृत विदाभित्र अध्ययन समाप्त नगर्ने कर्मचारीलाई सो अबधि पछि उपविनियम (२) बमोजिम पाउने सुविधा सहुलियत दिइने छैन।
	(४) कर्मचारीले निजी प्रयासमा शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न चाहेमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा दरखास्त पेश गर्नुपूर्व अध्ययन गर्न चाहेको बिषय समेत खोली पूर्व स्वीकृतिको लागि मुख्य प्रशासकीय अधिकृत समक्ष आवेदन गर्नु पर्नेछ। पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर्मचारीले...
	(५) उपविनियम (२) र उपविनियम (४) बमोजिम अध्ययनमा जानु अगाडि कर्मचारीले देहाय बमोजिमको अवधिसम्म अनिवार्य रुपले प्राधिकरणमा सेवा गर्नुपर्ने गरी अनुसूची-१५ बमोजिमको कबुलियत गर्नुपर्नेछ।
	(६) उपविनियम (५) बमोजिम कवुलियत गर्ने कर्मचारीले सो बमोजिम सेवा अवधि पुरा नगरेमा उपविनियम (२) बमोजिम अध्ययन गर्दा लागेको खर्च, निजले प्राप्त गरेको सुविधा रकम र अध्ययन अवधिको तलब भत्ता निजबाट दामासाहीले असूल उपर गरिनेछ। यदि उक्त रकम तोकिएको अवधिभित्र ...
	(७) उपविनियम (५) बमोजिम कबुलियत गर्ने कर्मचारीले कबुलियत अनुसार सेवा गरेमा अध्ययन बिदा अबधि नोकरीमा गणना गरिनेछ। कबुलियत अनुसार सेवा नगर्ने कर्मचारीको हकमा अध्ययन बिदा र सो पछिको अबधि नोकरीमा गणना गरिने छैन।
	(८) अध्ययन विदा अवधिभर कुनै विदा पाउने छैन।

	७९. प्रसूति विदाः
	(१) कुनै महिला कर्मचारी गर्भवती भएमा सुत्केरी हुनु अगाडि र पछाडि गरी अन्ठानब्बे दिनसम्म प्रसूति विदा पाउनेछ।
	(२) उपविनियम (१) बमोजिम प्रसूति विदा लिएका महिला कर्मचारीले चाहेमा कुनैपनि विदावाट कट्टा नहुने गरी थप छ महिनासम्म वेतलवी प्रसूति विदा लिन सक्नेछन्। तर यस्तो वेतलवी विदा प्रसूति विदासँग लगातार रुपमा लिनुपर्नेछ।
	(३) उपविनियम (२) बमोजिम बेतलवी प्रसूति विदामा वसेको अवधिमा घर बिदा, बिरामी बिदा, तलव, भत्ता र अन्य सुविधा दिइनेछैन। तर सो अबधि नोकरीमा गणना गरिनेछ।
	(४) उपविनियम (१) बमोजिमको विदा बस्ने कर्मचारीले पुरा तलव भत्ता पाउनेछ।
	(५) प्रसूति विदा तथा प्रसूति स्याहार विदा पाएका कर्मचारीलाई बच्चाको स्याहारको निमित्त बढीमा दुई वटा वच्चाको लागि जनही एकमुष्ट सात हजार पाँच सय31F  रुपैयाँ शिशु स्याहार भत्ता दिइनेछ। तर पति र पत्नी दुवै प्राधिकरणमा कार्यरत रहेको भए एक जना कर्मचारीले म...
	(६) प्रसूति विदा तथा प्रसूति स्याहार विदा लिएको अभिलेख सम्बन्धित कार्यालयले अद्याबधिक बनाई प्रत्येक पटक सरुवा भई रमाना लिई जाँदा रमाना पत्रमा र कर्मचारी अभिलेख फाइलमा समेत राख्नु पर्नेछ।
	(७) प्रसुति विदा माग गर्ने कर्मचारीले प्रसूति सम्वन्धमा जाँच गराएको अस्पतालको र सुत्केरी भएको सम्बन्धित अस्पताल वा नर्सिङ्ग होमको डिस्चार्ज समरी वा बर्थ सर्टिफिकेट वा जन्म दर्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ।जन्म दर्ता पेश नगरेमा अन्य विदाबाट कट्टा गर्न ...

	८०. प्रसूति स्याहार विदाः
	(१) कुनै पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सुत्केरीको अघि वा पछि गरी १५ दिन प्रसूति स्याहार विदा लिन पाउनेछ।
	(२) प्रसूति स्याहार विदा वस्ने कर्मचारीले पुरा तलव भत्ता पाउनेछ।
	(३) प्रसूति स्याहार विदा सेवा अवधिभर दुई पटक मात्र दिइनेछ।
	(४) प्रसूति स्याहार विदा लिएको कर्मचारीले विदा लिएको मितिले ३ महिना भित्रमा बच्चाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र कार्यरत कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ।
	(५) उपविनियम (४) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश नगर्ने कर्मचारीको त्यस्तो विदाको अवधि निजले पाउने अन्य विदाबाट कट्टा गरिनेछ। अन्य विदा सञ्चित नभएमा गयल कट्टी गरिनेछ।
	(६) प्रसूति स्याहार विदा लिएको अभिलेख सम्बन्धित कार्यालयले अद्यावधिक बनाई प्रत्येक पटक सरुवा भई रमाना लिई जाँदा रमाना पत्रमा र कर्मचारी अभिलेख फाइलमा समेत राख्नुपर्नेछ।

	८१. किरिया विदाः
	(१) कुनै कर्मचारीले कुल धर्म अनुसार आफै किरिया बस्नु परेमा वा त्यस्तो कर्मचारीको बाबु/आमा, बाजे/बज्यै, छोरा/छोरी वा सासु/ससुराको मृत्यु भएमा वा पुरुष कर्मचारीको हकमा निजको पत्नीको मृत्यु भएमा पन्ध्र दिन किरिया विदा पाउनेछ। महिला कर्मचारीको पतिले किरि...
	(२) किरिया विदा बस्दा कर्मचारीले पुरा तलव भत्ता पाउनेछ।
	(३) उपविनियम (१) बमोजिम विदा लिने कर्मचारीले विदा पछि कार्यालयमा हाजिर भएको १५ दिनभित्र मृत व्यक्तिको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र र मृत व्यक्तिसँगको नाता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ।
	(४) उपविनियम (३) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश नगर्ने कर्मचारीको त्यस्तो विदाको अवधि निजले पाउने अन्य विदाबाट कट्टा गरिनेछ। अन्य विदा संञ्चित नभएमा गयल कट्टी गरिनेछ।

	८१ क. वैवाहिक विदाः32F
	(१) अविवाहित कर्मचारीले विवाह गर्दा तीन दिनको वैवाहिक विदा पाउनेछ ।
	(२) वैवाहिक विदा पाउने कर्मचारीले पूरा तलब पाउनेछ।
	(३) वैवाहिक विदा सेवा अवधिभर एक पटक मात्र पाईनेछ।
	(४) वैवाहिक विदा लिने कर्मचारीले विदा पछि कार्यालयमा हाजिर भएको ३५ दिनभित्र विवाह दर्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ।
	(५) उपविनियम (४) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश नगर्ने कर्मचारीको त्यस्तो विदाको अवधि निजले पाउने अन्य विदाबाट कट्टा गरिनेछ। अन्य विदा सञ्चित नभएमा गयल कट्टी गरिनेछ।
	(६) वैवाहिक विदा लिएको अभिलेख सम्बन्धित कार्यालयले अद्यावधिक बनाई प्रत्येक पटक सरुवा भई रमाना लिई जाँदा रमाना पत्रमा र कर्मचारी अभिलेख फाइलमा समेत राख्नुपर्नेछ।

	८२. सट्टा विदाः
	(१) सार्वजनिक विदाको दिनमा काम गर्ने कर्मचारीलाई काममा लगाइएको अवस्थामा सट्टा विदा दिइनेछ।
	(२) सट्टा विदा सात दिनसम्म सञ्चित राख्न सकिनेछ। सट्टा विदा आधा दिन लिन पाइने छैन र सट्टा विदा चालु वर्षको अन्त्य सम्ममा लिइ सक्नुपर्नेछ।
	(३) सट्टा विदा लिने कर्मचारीले ओभरटाइम भत्ता वा खाजा भत्ता पाउने छैन।

	८३. कार्यालमा विदा नलिई अनुपस्थित हुन नहुनेः
	(१) पूर्व विदा स्वीकृत नगराई कुनै कर्मचारी कार्यालयमा अनुपस्थित हुन पाउने छैन।
	(२) विदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे दिनसम्म अनुपस्थित हुने कर्मचारीको सो अवधि गयल गरी तलव भत्ता कट्टा गरिनेछ र सो अवधि सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन।
	(३) उपविनियम (२) बमोजिम अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई लगातार पैतालिस दिन पुगेपछि दश दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले नब्बे दिन पुग्न जति अवधि बाँकी रहन्छ सो अवधिभित्र अनुपस्थित कर्मचारी स्वयं उपस्थित हुन आउने व्यहोराको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। उक्त...
	(४) यस विनियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे दिन भन्दा बढी अवधि अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गरी सेवाबाट हटाईनेछ। निजलाई हाजिर गराउन सकिनेछैन।हाजिर गराएमा त्यस्तो हाजिरी स्वतः रद्द भई त्यसरी ह...
	(५) उपविनियम (३) बमोजिम अनुपस्थित हुने कर्मचारीको सूचना प्रकाशित नगर्ने सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई समेत विभागीय कारवाही गरिनेछ।

	८४. विदा दिने अधिकारीः
	(१) असाधारण विदा र अध्ययन विदा मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत गर्नसक्नेछ।
	(२) उपविनियम (१) मा उल्लेख भएको विदा वाहेक अन्य विदा मुख्य प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृतले दिन सक्नेछ।
	(३) विदा दिने अधिकारीले कार्यालयको काममा बाधा पर्ने र नपर्ने हेरी विदा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्नेछ।

	८५. विदा बसेको अवधिमा कार्य इलाका छोड्ने जानकारीः
	विदा बसेको अवधिमा आफ्नो कार्य इलाका छोड्ने भएमा विदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई र आफ्नो विभागीय प्रमुखलाई आफूसँग सम्पर्क राख्न सकिने ठेगानाको सूचना दिनुपर्नेछ।

	८६. विदा लिने विधिः
	(१) विदा अधिकारको कुरा होइन सहुलियत मात्र हो।
	(२) विदा लिनको लागि कर्मचारीले अनुसूची-१६ अनुसार फाराम भरी विदा दिने अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ।
	(३) विदा दिने अधिकारीले विदा स्वीकृत भए/नभएको सूचना सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिनु पर्नेछ। विदामा बस्ने कर्मचारीले गरि आएको काम सुचारु रुपले भइरहने व्यवस्था मिलाएर मात्र विदा स्वीकृत गर्नुपर्नेछ।
	(४) भैपरी आउने विदा, पर्व विदा र विरामी विदा बाहेक अरु कुनै प्रकारको विदा लिई वसेको कर्मचारीले सो विदा भुक्तान हुँदा सार्वजनिक विदा पर्न गएमा र सार्वजनिक विदा पछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभएमा सो सार्वजनिक विदाको अवधि पनि निज कर्मचारीले लिए अनुसारको विदा...
	(५) अध्ययन विदा र असाधारण विदा वाहेक अन्य विदा वसेको अवस्थामा अचानक किरिया विदा बस्नुपरेमा लिएको विदामा किरिया वापत पाउने विदा कट्टा गरी गणना गरिनेछ।

	८७. विदाको अभिलेखः
	(१) विदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कर्मचारीको विदाको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
	(२) कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी काम गर्ने इकाई वा शाखाले सबै कर्मचारीको विदाको अभिलेख राख्नु पर्नेछ।
	(३) कुनै कर्मचारीले अध्ययन विदा र असाधारण विदा मागेमा विदा सिफारिस गर्ने अधिकारीले जनसाधन विभाग मार्फत कारवाही गरी विदा स्वीकृत भएपछि त्यसको अभिलेख राखी तलव खुवाउने जिम्मेवारी भएको कार्यालय र कर्मचारी प्रशासन अभिलेखलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।


	परिच्छेद १० तलव, भत्ता र सञ्चयकोष
	८८. तलव भत्ताः
	(१) कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर भई काम गरेको मितिदेखि तलवमान बमोजिम तलव र भत्ता पाउनेछ।
	(२) कर्मचारीको तलवमान समितिले समय-समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
	(३) कर्मचारीले नियमानुसार काम गरी पकाएको तलव भत्ता निजले जुनसुकै कारणले सेवाबाट अवकाश पाएमा पनि पाउनेछ।
	(४) एक महिना वा सो भन्दा बढी अवधिको लागि पूर्व स्वीकृत गराई असाधारण विदा र अध्ययन विदा बाहेकको विदामा बस्ने कर्मचारीलाई स्वीकृत विदा अवधिको वा कुनै महिनाको पच्चीस गते छुने गरी लगातार विदामा बस्ने कर्मचारीलाई सो महिनाको एकमुष्टक तलव भत्ता दिन सकिनेछ।
	(५) कर्मचारीलाई आवश्यक परेमा सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखले चालु महिनाको तलव पेश्की दिन सक्नेछ। यस्तो सुविधा वर्षमा दुई पटक भन्दा बढी दिइनेछैन।
	(६) कर्मचारीले सेवाबाट अलग भएको दिनदेखिको तलव भत्ता पाउनेछैन।

	८९. चाडपर्व खर्चः
	(१) कर्मचारीलाई निजले खाईपाई आएको एक महिनाको तलव बरावरको रकम प्रत्येक वर्ष कर्मचारीको निवेदन अनुसार प्रमुख चाडपर्वको पन्ध्र दिन अगाडि चाडपर्व खर्चको रुपमा दिइनेछ।तर खुला प्रतियोगिताद्वारा नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीले एक वर्ष पुरा भएपछि मात्र सो अवधिमा...
	(२) यस्तो रकम एक आर्थिक वर्षमा एकपटक मात्र भुक्तानी दिइनेछ।
	(३) सरुवा भएको कर्मचारीलाई रमाना दिँदा निजले उपविनियम (२) बमोजिम उक्त आर्थिक वर्ष भित्र चाडपर्व खर्च लिएको र नलिएको विवरण खुलाई कर्मचारी अभिलेखको फाइलमा समेत राख्नु पर्नेछ।

	९०. तलबमानः
	(१) कुनै पनि पदमा नियुक्ति हुने कर्मचारीले शुरु वर्षमा तलवमानको न्यूनतम तलव पाउनेछ।
	(२) वढुवा भएको कर्मचारीले हालको पदमा खाईपाई आएको तलव, बढुवा भएको शुरु तलवस्केल वरावर वा बढी भएमा बढुवा भएको पदमा पाउने तलवमा खाईपाई आएको तलव समायोजन गरी कम्तीमा एक ग्रेडले बढी हुने गरी तलव पाउनेछ। प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारी तल्लो तहवाट माथिल्लो तहमा...
	(३) उपविनियम (१) वा (२) अनुसार तलव पाउने गरी नियुक्ति वा बढुवा भएको कर्मचारीको तलव बृद्धि नयाँ तलवमानबाट हुँदै जानेछ।
	(४) २०५७ साल श्रावण १ गतेपछि तह चार र तह पाँचमा स्थायी नियुक्ति तथा बढुवा हुने कर्मचारीले तीन ग्रेड पाइसकेपछि चौथो ग्रेड पाउने समयमा निजले खाईपाई आएको तलव (ग्रेड समेत) समायोजन गरी अतिरिक्तमानको शुरु तलवमान पाउनेछ।
	(५) उपविनियम (४) बमोजिम अतिरिक्तमानको तलव पाउनेगरी समायोजन भएपछि कर्मचारीको तलवस्केल वृद्धि अतिरिक्तमानको तलवमानबाट हुँदै जानेछ तर, २०५७ श्रावण १ गते भन्दा अघि तह चार र तह पाँचमा स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीको हकमा साविकको व्यवस्था बमोजिम अतिरिक्तमान...
	(६) उपविनियम (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएतापनि मिति २०७९ श्रावण मसान्तपछि स्थायी नियुक्ति वा बढुवा हुने कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्तमानको सुविधा प्रदान गरिने छैन।33F

	९१. तलव बृद्धि (ग्रेड):
	(१) कर्मचारीले नियुक्ति पाएको वा बढुवा भएको मितिले एक वर्ष पुरा गरिसकेपछि आउने पहिलो महिनादेखि शुरु स्केल अनुसार एक दिनको तलव वरावर तलवमा थप एक तलव बृद्धि पाउनेछ। सजाय दिन पाउने अधिकारीले तलव बृद्घि रोक्का गरेमा बाहेक अन्तिम तलव बृद्घि नपुगेसम्म प्रत्...
	(२) रोक्का भएको तलव वृद्घिको समयावधि समाप्त भएपछि आदेशमा अन्यथा लेखिएकोमा वाहेक तलव वृद्घि पाउने महिनादेखि मात्र तलव वृद्घि पाउनेछ।

	९२. सरुवा तथा बढुवा हुँदा पाउने तलव भत्ताः
	(१) सरूवा भएको कर्मचारीले रमाना पत्रको आधारमा सरूवा भई गएको कार्यालयबाट तलव भत्ता पाउनेछ।
	(२) बढुवा भएको कर्मचारीले बढुवा भएको पदमा हाजिर भएको मितिदेखि बढुवा भएको पदको तलव भत्ता पाउनेछ।
	(३) कुनै कर्मचारी बढुवा, पदस्थापना वा सरुवा भएको कार्यालयमा यस विनियमावलीमा तोकिएको अवधिभित्र रमानापत्र लिई हाजिर हुन नगएमा साविक कार्यालयबाट तलव भत्ता भुक्तानी दिइने छैन।

	९३. निलम्बन भएमा पाउने तलव भत्ताः
	(१) कुनै कर्मचारी प्राधिकरणको कामको सन्दर्भमा प्रचलित कानून बमोजिम अभियोग लागी निलम्वन भएमा निलम्बनको अवधिभर निजले खाइपाई आएको तलवको आधामात्र पाउनेछ।
	(२) प्राधिकरणको कुनै कर्मचारी उपविनियम (१) मा उल्लेखित कारण वाहेक अन्य कुनै कारणबाट निलम्बन भएमा निजले सो अवधिको तलब भत्ता तथा सुविधा पाउने छैन।
	(३) लागेको अभियोग प्रमाणित नभई निजले सफाई पाएमा निलम्वन रहेको अवधिमा आधा तलव पाएको भए सो कट्टा गरी बाँकी आधा तलव र नपाएको भए पूरै तलव (तलव बृद्धि हुने भएमा सो समेत) तथा भत्ता सुविधा पाउनेछ।

	९४. सेवाबाट हटाउने आदेश रद्द भएमाः
	कुनै कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने आदेश रद्द भई निज पुनः सेवामा कायम भएमा निजले कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलब, भत्ता र तलब बृद्धि पाउनेछ। सो अवधि निजको सेवा अवधिमा समेत गणना गरिनेछ।

	९५. तलबी फारामः
	(१) प्रत्येक आर्थिक वर्षको शुरु महिनामा आफ्ना कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको तोकिए बमोजिमको तलबी फाराम भरी पारित गर्नु कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ। तलबी फाराम पारित नगराई तलब खुवाउनु हुँदैन।
	(२) तलबी फाराम पारित गर्दा देहायका कुराहरु एकीन गर्नु पर्नेछः-
	(क) कार्यालयको लागि स्वीकृत दरवन्दी,
	(ख) कार्यरत कर्मचारीको नियुक्ति पत्र र रमाना पत्रमा उल्लेख भएको तलब भत्ता र वार्षिक ग्रेड बृद्धिको विवरण।

	(३) यस्तो तलबी फाराम हरेक वर्षको भाद्र मसान्तसम्ममा जनसाधन विभागमा समर्थनका लागि पठाउनु पर्नेछ। जनसाधन विभागले कार्तिक मसान्त भित्र छानबिन गरी समर्थन र सुधार गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई सूचित गर्नु पर्नेछ।

	९६. कर्मचारी सञ्चयकोषः
	(१) स्थायी कर्मचारीले खाईपाई आएको मासिक तलवको दश प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपले कट्टा गरी कर्मचारी सञ्चयकोषमा जम्मा गरिनेछ।
	(२) उपविनियम (१) बमोजिम कट्टा भएको रकममा प्राधिकरणले शतप्रतिशत थपगरी कर्मचारी सञ्चयकोषमा जम्मा गरिदिनेछ।
	(३) संचयकोषमा राखिएको रकमको हिसाव, ब्याज र सापटीको व्यवस्था सञ्चयकोषको विनियमावली अनुसार हुनेछ।

	९७. ओभरटाइम भत्ता र खाजा खर्चः
	(१) कार्यालयको निर्धारित दरवन्दी पूर्ति नभएको वा कर्मचारी विदा वा अनुपस्थित भएको वा थप कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था पर्न आएमा बढी अवधि काम गर्नुपर्ने स्पष्ट किटान गरी मुख्य प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृतले कार्यालय समयभन्दा बढी समय काममा ल...
	(२) कार्यालय समय भन्दा अघि/पछि वा सार्वजनिक विदाको दिनमा काम गरेवापत सहायक स्तरका कर्मचारीले देहाय बमोजिम ओभरटाइम भत्ता पाउनेछः
	(क) कार्यालय खुलेको दिन नियमित समयभन्दा बढी काम गरेवापत काम गरेजति समयको निमित्त खाईपाई आएको तलव वरावरको रकम।
	(ख) शनिवार वा अन्य सार्वजनिक विदाका दिन काम गरेको समयको निमित्त खाईपाई आएको मासिक तलवको एक सय पचास प्रतिशत बराबरको रकम।
	(ग) दशैं वा तिहार विदाका दिन काम गरेको समयको निमित्त खाईपाई आएको मासिक तलवको दुई सय प्रतिशत बराबरको रकम।

	(३) अधिकृतस्तरका कर्मचारीले कार्यालय समयभन्दा अघि/पछि वा सार्वजनिक विदाको दिनमा तीन घण्टा वा सो भन्दा बढी अतिरिक्तसमय काम गरेवापत सार्वजनिक विदाका दिन शुरु तलवको एक दिनको तलव वरावरको रकम र अन्य दिन आधा दिनको तलव वरावरको रकम खाजा खर्चवापत पाउनेछ। विद्य...
	तर, दशैं वा तिहार विदामा काम गर्ने अधिकृत कर्मचारीले प्रतिदिन शुरु तलवको एक दिनको तलव वरावर रकमको दुई सय प्रतिशत रकम खाजा खर्च वापत पाउनेछ।
	(४) आकस्मिक अवस्था बाहेक माथि उपविनियम (१) बमोजिम काममा लगाउन अधिकार प्राप्त अधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ र स्वीकृति दिँदा बजेटको परिधि भित्र रहनु पर्नेछ।
	(५) अतिरिक्त समय काममा लगाउँदा गर्नुपर्ने कार्य प्रष्ट किटान गरी सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि समेत एकीन गरी काममा लगाउनु पर्नेछ र अतिरिक्त समयमा गरेको कार्यको प्रगति विवरण अनिवार्य रुपले पेश गरेपछि मात्र उल्लेखित भत्ताको खर्च लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ।
	(६) अतिरिक्त समय गणना गर्दा प्रतिदिन न्यूनतम एक घण्टा अतिरिक्त समय कार्य गरेको हुनुपर्नेछ।


	परिच्छेद ११ अवकाश, उपदान र निवृत्तिभरण
	९८. अवकाशः
	(१) कर्मचारीको उमेर अन्ठाउन्न वर्ष पुरा भएपछि प्राधिकरणको सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउनेछ। तर तह बाह्रको पदमा पाँचवर्ष सेवा अवधि पुरा भएमा उमेर अन्ठाउन्न वर्ष पुरा नभए पनि अनिवार्य अवकाश पाउनेछ।
	(२) कर्मचारी प्राधिकरणको काम काजको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी असक्त भएमा निज प्राधिकरणको बहाल रहेको पदको लागि अशक्त छ/छैन निरुपण गर्न विनियम १११ को उपविनियम (२) बमोजिमको मेडिकल वोर्डले कर्मचारीको अशक्तताको मात्रा हेरी सेवाबाट अवकाश दिनु पर्ने अवस्था छ/छ...

	९९. राजिनामाः
	(१) कर्मचारीले राजिनामा गर्न चाहेमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख मार्फत विभागीय प्रमुख समक्ष लिखित रुपमा राजिनामा पेश गर्नुपर्नेछ। यसरी पेश हुन आएको राजिनामामा सम्बन्धित कर्मचारीको सनाखत गराउनु पर्नेछ। नेपाल बाहिर रहेका कर्मचारीले सम्बन्धित मुलुकको नोटरी...
	(२) तह नौ सम्मका कर्मचारीको राजिनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई र तह नौ भन्दा माथिका कर्मचारीको राजिनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार मुख्य प्रशासकीय अधिकृतलाई हुनेछ। राजिनामा स्वीकृत गर्नु भन्दा अगाडि निज कर्मचारीले विदेशी मुलुकको स्थाय...
	तर शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र छानविनको क्रममा रहेको भए सम्बन्धित निकायबाट कुनै निर्णय वा निर्देशन प्राप्त भएकोमा सोही बमोजिम र नभएको हकमा "पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी सहुँला बुझाउँला" भन्ने व्यहोराको मञ्जुरीनामा गराई राजिनामा स्वीकृत गर्ने प्रकृया ...
	(३) कर्मचारीले विनियम ७८ को उपविनियम (५) बमोजिम पुरा गर्नुपर्ने सेवा अवधि समाप्त हुनु अगावै राजिनामा गर्न चाहेमा सोही विनियमको उपविनियम (६) बमोजिमको रकम बुझाए पछि मात्र निजको राजिनामा स्वीकृत गर्न सकिनेछ।
	(४) उपविनियम (२) बमोजिम राजिनामा स्वीकृत गर्ने अधिकारीले सोको जानकारी यथाशिघ्र जनसाधन विभागमा दिनुपर्नेछ।

	१००. स्वेच्छिक अवकाशः
	(१) बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी स्थायी सेवा अवधि पुरा गरेका र स्वेच्छिक अवकाश पाउन आवेदन गरेको मितिबाट अनिवार्य अवकास पाउन एक वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा आफूले कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति नलिएको...
	(२) स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीको सेवाको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र छानविनमा नरहेको भए सहायक स्तरका कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले र अधिकृत स्तरका कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश समितिले स्वीकृत गर्न स...
	(३) स्वेच्छिक अवकाश पाउने कर्मचारीले एक वर्षको खाइपाई आएको तलव वरावरको रकम एकमुष्ट थप पाउनेछ।
	(४) स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धी कारवाही जनसाधन विभाग मार्फत हुनेछ।
	(५) उप विनियम (१), (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था सम्बत २०७९ श्रावण १ गतेबाट लागू हुने गरी खारेज हुनेछ।35F

	१०१. निवृत्तिभरणः
	(१) मिति २०६३/०४/०१ भन्दा अगाडि स्थायी नियुक्ति भई बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी स्थायी सेवा पुरा गरिसकेका कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएपछि देहाय बमोजिमको हिसावले मासिक निवृत्तिभरण आजीवन पाउनेछः-
	तर निवृत्त हुने कर्मचारीको निवृत्त हुँदाको समयको मासिक निवृत्तिभरण खाईपाई आएको तलव भन्दा वढी हुने छैन।
	(२) कर्मचारीको तलवमानमा बृद्धि हुँदा तलवको शुरु अङ्कमा जति बृद्धि भएको छ त्यसको दुई तिहाई रकम समान तहका निवृत्त कर्मचारीको निवृत्तिभरण रकममा पनि बृद्धि गरिनेछ।
	(३) मिति २०४९।०८।१२ भन्दा अगाडि देखि बहाल रहेका स्थायी कर्मचारी अन्ठाउन्न वर्ष उमेर पुरा भई वा सेवा अवधिको कारणले अनिवार्य अवकाश पाउँदा निजको उमेर साठी वर्ष पुरा हुन जति अवधि बाँकी रहन्छ, सो अवधि समेत निजले गरेको जम्मा नोकरी अवधिमा थप गरी निवृत्तिभरणक...
	(४) निवृत्त कर्मचारीलाई निजको निवेदन अनुसार प्रमुख चाडपर्व भन्दा अगाडि निजले खाईपाई आएको एक महिनाको निवृत्तिभरण वरावरको रकम चाडपर्व खर्च वापत दिइनेछ। निवृत्तभरणको पट्टामा नै निजले चाडपर्व खर्च लिए नलिएको उल्लेख गर्नुपर्दछ।
	(५) पन्ध्र वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पुगेको कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजको सेवा अवधिमा बीस वर्ष पुग्न जति अवधि बाँकी छ त्यति अवधि थप गरी निजको परिवारको इच्छा अनुसार निवृत्तिभरण वा उपदान मध्ये कुनै एक रोजेर लिन पाउनेछ।तर मिति २०६३/०४/०१ देखि नि...
	(६) बहालवाला कर्मचारीको तलब बृद्धि हुँदा प्राधिकरणको सेवावाट सेवानिवृत्त भई ७५ बर्ष उमेर पुरा भएका निवृत्त कर्मचारीलाई वृद्धि भएको निवृत्तिभरण रकमको १० प्रतिशत र ८५ बर्ष उमेर पुरा भएका निवृत्त कर्मचारीलाई २० प्रतिशत थप रकम औपधी उपचार वापत भुक्तानी दिई...

	१०२. उपदानः
	(१) पाँचवर्ष वा सो भन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको र निवृत्तिभरण पाउने अवधि नपुगेको स्थायी कर्मचारीले अवकाश पाएमा वा राजिनामा स्वीकृत गराई सेवाबाट अलग भएमा देहायका दरले उपदान पाउनेछः-
	(क) पाँचवर्ष देखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि एक महिनाका दरले खाईपाई आएको तलव अनुसार हुन आउने रकम।
	(ख) दश वर्ष भन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको कर्मचारीले आफुले काम गरेको प्रत्येक वर्षको डेढ महिनाको दरले खाईपाई आएको तलव अनुसार हुन आउने रकम।
	(ग) पन्ध्र वर्ष भन्दा बढी बीस वर्षभन्दा कम सेवा गरेको कर्मचारीले आफुले काम गरेको प्रत्येक वर्षको दुई महिनाको दरले खाईपाई आएको तलव अनुसार हुन आउने रकम।

	(२) मिति २०६३/०४/०१ देखि पछि नियुक्त भएका कर्मचारीका हकमा उल्लेखित व्यवस्था लागू हुनेछैन।

	१०३. अवकाश कोष सम्बन्धी व्यवस्थाः
	(१) विनियम १०१ र विनियम १०२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मिति २०६३/०४/०१ देखि स्थायी नियुक्ति भएको कर्मचारीहरुले सो अनुसार उपदान तथा निवृत्तिभरण पाउने छैनन्। यस्ता कर्मचारीलाई उपदान अवकाश कोष मार्फत उपदान दिइनेछ।
	(२) मिति २०६३/०४/०१ देखि स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीले खाईपाई आएको तलबको दश प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपले कट्टी गरी त्यति नै रकम प्राधिकरणले थप गरी हुन आउने रकम अवकाश कोषमा जम्मा गरिनेछ।
	(३) मिति २०६३/०४/०१ भन्दा अगाडि स्थायी नियुक्त भएको कर्मचारी अवकाश भएपछि पाउने रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि प्राधिकरणले समय समयमा उपविनियम (१) बमोजिमको कोषमा रकम पठाउनेछ।37F
	(४) ......(खारेज)38F
	(५) उपविनियम (१) र (३) बमोजिम कर्मचारी अवकाश हुँदा वा मृत्यु भएको अवस्थामा यस विनियमावली बमोजिम दिईने विदा, औषधी उपचार, बीमा, उपदान, कर्मचारी सुरक्षणकोषमा जम्मा भएको रकम लगायतका अवकाश भुक्तानीका रकमहरु स्वीकृत अवकाशकोष मार्फत भुक्तानी हुनेछ। यसरी भुक्...
	स्पष्टिकरणः  अवकाश भुक्तानी भन्नाले ने.वि.प्रा. कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०७५ बमोजिम कर्मचारीको अवकाश/मृत्यु भएपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने संचित बिदा, औषधी उपचार, बीमा, उपदान, कर्मचारी सुरक्षणकोषमा जम्मा भएको रकम लगायतका अवकाश भुक्तानीको रकम सम्बन...
	(६) प्राधिकरणले विनियम १०३ बमोजिम ने.वि.प्रा. अवकाशकोषमा पठाएको रकम र उक्त कोष मार्फत भुक्तानी गरिएको रकमको यथार्थ विवरण अवकाश कोषबाट प्राप्त गरी हिसाव अद्यावधिक राख्नु पर्नेछ।40F

	१०४. पारिवारिक वृत्ति र उपदानः
	(१) कर्मचारीको विधवा पत्नी वा विधुर पतिले निजको पति वा पत्नी सेवामा छँदै वा निवृत्तिभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा निवृत्तिभरण पाएको दिनदेखि सात वर्ष अवधि पुग्न बाँकी अवधिसम्मको लागि विनियम १०१ को उपविनियम (१) बमोजिम निजले पाउने निवृत्...
	तर विधुर पति वा विधवा पत्नीले पुनर्विवाह गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो निवृत्तिभरण पाउने छैन।
	(२) मृत कर्मचारीको नाबालक सन्तान भएमा र विधवा पत्नी वा विधुर पतिको पहिले नै मृत्यु भइसकेको रहेछ भने कान्छो सन्तानको उमेर अठार वर्ष नपुगेसम्म मृत कर्मचारीले पाउने मासिक निवृत्तभरणको दुई तिहाई वरावरको रकम सन्तति वृत्तिको रुपमा सन्तानको कानूनी संरक्षकले...
	(३) कुनै स्थायी कर्मचारी प्राधिकरणको कामको शिलशिलामा दुर्घटनामा परी सोको कारणबाट मृत्यु भएमा निजको विधवा पत्नी वा विधुर पतिलाई देहाय बमोजिमको छुट्टै आजीवन मासिक पारिवारिक वृत्ति समेत दिइनेछः-
	(४) भुक्तानी दिने कार्यालय भएको जिल्ला बाहिर स्थायी ठेगाना भएको मृत कर्मचारीको परिवारले निवृत्तिभरण वा उपदानको रकम लिन आउँदा एक पटकको लागि शुरु स्केलको एक महिनाको तलव वरावरको थप रकम पाउनेछ।
	(५) प्राधिकरणको कामको शिलशिलामा कुनै कर्मचारी दुर्घटनामा परी सोको कारणबाट निजको मृत्यु भएमा किरिया खर्चवापत निजको हकवालाले पच्चीस हजार रुपैयाँ पाउनेछ।
	(६) प्राधिकरणको कामको सिलसिलामा कर्मचारी (स्थायी, करार, म्यादी, ज्यालादारी) दुर्घटनामा परी सोको कारणवाट मृत्यु भएमा त्यस्ता कर्मचारीका नजिकको हकवालालाई मृत कर्मचारीले खाईपाई आएको तीन वर्षको तलब बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँ जुन वढी हुन्छ सो रकम आर्थ...
	(७) प्राधिकरणको कामको शिलशिलामा कर्मचारी (स्थायी, करार, म्यादी, ज्यालादारी) दुर्घटनामा परी सोको कारणवाट स्थायी रुपले अशक्त भएको भनी अस्पतालबाट प्रमाणित भई प्राधिकरणको मेडिकल बोर्डको सिफारिस समेतको आधारमा निज वा निजको आश्रित परिवारलाई उपविनियम (६) मा उ...
	(८) कार्यालयको कामको शिलशिलामा दुर्घटना भई मृत्यु हुने कर्मचारीको दुर्घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखले यथाशिघ्र कर्मचारी कल्याण महाशाखामा पठाउनु पर्नेछ।
	(९) प्राधिकरणको कामको सिलसिलामा कर्मचारी (स्थायी, करार, म्यादी, ज्यालादारी) दुर्घटनामा परी सोको कारणवाट मृत्यु भएमा त्यस्ता कर्मचारीको योगदानको कदर गर्दै प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवको अबसरमा अमर विद्युतकर्मीको रुपमा सम्मान गर्दै निजको परिवारलाई सम्मान पत...

	१०५. अशक्त वृत्तिः
	विनियम ९८ को उपविनियम (२) बमोजिम अवकाश भएको कर्मचारीले जिविकाको निमित्त निजको तहले पाउने प्रचलित तलवमानको शुरु स्केलको असी प्रतिशत रकम मासिक रुपमा आजीवन अशक्तवृत्ति पाउनेछ।

	१०६. निवृत्तिभरण वा उपदानको निवेदनः
	(१) उमेर वा सेवा अवधिको कारणबाट अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीलाई अवकाश सम्बन्धी सूचना छ महिना अगावै दिइनेछ।आफ्नो अवकाशको निर्धारित मितिको जानकारी लिनु सम्बन्धित कर्मचारीको पनि कर्तव्य हुनेछ।
	(२) कुनै कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश हुने मिति पश्चात् पनि तलव भत्ता लगायतका सुविधा लिएको भएमा निजले सो रकम कार्यालयमा फिर्ता दाखिला नगरेसम्म कुनै रै-रकम दिइने छैन।
	(३) कुनै पनि कारणबाट सेवाबाट अलग भएको कर्मचारीले त्यसरी सेवाबाट अलग भएको कार्यालय मार्फत जनसाधन विभागमा निवृत्तिभरण वा उपदानको लागि निवेदन दिनुपर्नेछ।
	(४) उपविनियम (३) बमोजिम निवेदन गर्न नपाउँदै कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो मृतक कर्मचारीको नजिकको हकवालाले निवेदन दिनुपर्नेछ।

	१०७. अवकास उमेरको हिसाबः
	(१) कर्मचारीले सेवामा प्रवेश गर्दा पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्म मितिबाट हुन आएको उमेर, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्म मितिबाट हुन आएको उमेर र निजले भरेको वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा लेखिएको जन्म मितिबाट हुन आ...
	(२) उपविनियम (१) बमोजिम जन्म मिति नखुली वर्ष वा संवत् मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रको आधारमा जन्म मिति कायम गर्दा देहाय बमोजिम कायम गरिनेछः-
	(क) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको मितिको आधारमा,
	(ख) नागरिकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मितिको आधारमा,
	(ग) वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) को हकमा शुरु भर्ना भएको मितिको आधारमा।

	(३) कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष वा साल मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पुरा जन्म मिति खुलेको रहेछ र त्यस्तो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म साल एउटै रहेछ भने पुरा जन्म मिति खुलेको प्रमाणपत्रलाई आधार मान्नु पर्नेछ। तर यसरी छुट्टाछुट्टै प्रमाणपत्रमा उल्लेख...
	(४) उपविनियम (२) बमोजिम हिसाब गर्दा जन्म वर्ष मात्र खुली महिना र गते नखुलेमा वैशाख १ गते, जन्म वर्ष र महिना खुली गते नखुलेमा उल्लिखित महिनाको १ गते कायम गरी उमेरको हिसाव गरिनेछ।

	१०८. निवृत्तिभरण वा उपदान रोक्का गर्ने तथा नपाउने अवस्थाः
	(१) विनियम १०१ र विनियम १०२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बरबुझारथ गर्नुपर्ने कर्मचारीले बरबुझारथ नगरेसम्म त्यस्तो कर्मचारीको निवृत्तिभरण वा उपदान रोक्का गरिनेछ।
	(२) विनियम १४९ को उपविनियम (२) बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त गरिएको अवस्थामा कर्मचारीले उपदान वा निवृत्तिभरण पाउने छैन।
	तर देहाय बमोजिमको रकम पाउन वाधा पुग्ने छैनः-
	(क) यसै विनियमावली अनुसार कर्मचारीले संचित गरेको विदा वापतको रकम र बीमाबाट प्राप्त रकम,
	(ख) विनियम १०३ बमोजिम उपदान पाउने कर्मचारीले उक्त कोषमा निजको तलबबाट कट्टी गरिएको कूल रकम र सो वापत पाकेको व्याज समेतको रकम।


	१०९. सञ्चयकोष, बीमा र अबकाश कोषको रकम पाउनेः
	यस विनियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियम १४९ को उपविनियम (२) को खण्ड (ग) बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त भएको कर्मचारीले विनियम १०८ को उपविनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको र देहाय बमोजिमको सुबिधा बाहेक अन्य कुनै सुविधा पाउने छैनः-
	(क) विनियम ९६ बमोजिमको कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम।
	(ख) विनियम ११४ को उपविनियम (१) को खण्ड (ख) को देहाय (आ) बमोजिम बीमाबाट प्राप्त रकम मात्र।

	१०९क. दीर्घ सेवा पदकः44F
	बीस वर्ष स्थायी सेवा अवधी पूरा गरेको कर्मचारीलाई प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवको अवसरमा दीर्घ सेवा पदक प्रदान गरिने छ।


	परिच्छेद १२ उपचार खर्च र अन्य सुविधा
	११०. उपचार खर्चः
	(१) प्राधिकरणका कर्मचारी वा निजको परिवारको उपचारको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एक महिनाको तलव वरावरको रकम उपचार खर्च वापत दिइनेछ।
	तर प्राधिकरणको सेवामा नयाँ नियुक्ति भएका कर्मचारीको हकमा नियुक्ति भएको एक वर्ष पुरा भएपछि मात्र सो अवधिको समेत उपचार खर्च दिइनेछ।
	(२) उपविनियम (१) बमोजिमको उपचार खर्च लिन बिल भर्पाई वा खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने छैन र यस्तो उपचार खर्च सञ्चित हुनेछैन।
	(३) उपविनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मिति २०५४/१०/०३ भन्दा अगावै प्राधिकरणको सेवामा कार्यरत स्थायी कर्मचारी एवं निजको परिवारको उपचारको लागि नोकरी अवधिभर देहाय बमोजिमको उपचार खर्च दिइनेछः-
	(क)  तह आठ र सो भन्दा माथिलाई पन्ध्र महिनाको तलव वरावर।
	(ख)  तह छ र तह सातलाई सत्र महिनाको तलव वरावर।
	(ग)  तह पाँचलाई उन्नाईस महिनाको तलव वरावर।
	(घ)  तह तीन र तह चार सम्म तथा तह विहिनलाई एक्काईस महिनाको तलव वरावर।

	(४) उपविनियम (३) बमोजिमको उपचार खर्चको लागि निवेदन दिने कर्मचारीलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एक महिनाको खाईपाई आएको तलव वरावरको रकम मात्र दिइनेछ।
	तर देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिमको रकम पेश्की दिन सकिनेछः-
	(क) उपचार खर्च वढी लाग्ने भई कर्मचारीले एक वर्षमा एक महिनाको तलव भन्दा वढी रकम पेश्कीको रुपमा माग गरेमा कारण मनासिव देखिए निजले सञ्चित गरेको औषधि उपचार रकम मध्येबाट बढीमा पचहत्तर प्रतिशत सम्मको रकम पेश्की स्वरुप पाउन सक्नेछ।
	(ख) औषधी उपचार खर्च सञ्चित नहुने कर्मचारीको हकमा निजले पाउने तलव भत्ताबाट कट्टा गर्नेगरी बढीमा तीन महिनासम्मको तलव वरावरको रकम पेश्की स्वरुप दिन सकिनेछ।

	(५) भविष्यमा सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी वर्खास्त भएको अवस्थामा वाहेक अरु जुनसुकै कारणवाट नोकरीवाट अलग हुँदा उपविनियम (३) बमोजिमको उपचार खर्च सञ्चित राख्ने कर्मचारीले सेवामा रहँदा लिएको उपचार खर्च कट्टा गरी वाँकी रकम पाउनेछ। बीस वर्ष सेवा अवधि प...
	(६) प्राधिकरणको कुनै कर्मचारी सेवावाट अलग हुँदा निजले उपचार खर्च लिई सकेको रहेछ भने निज पुनः प्राधिकरणको सेवामा नियुक्ति भएमा उपचार खर्च पाउने छैन।
	(७) स्वास्थ्य उपचारको दृष्टिकोणले ज्यादै नै पिछडिएको भनि तोकिएको जिल्लाका कर्मचारीलाई लागेको रोग स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाबाट उपचार हुन नसक्ने र निजको ज्यानलाई नै जोखिम हुने अवस्था परेको छ भनी सो जिल्लाको स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालको प्रमुखले सिफारिस...
	(८) मिति २०५४/१०/०३ भन्दा अघि अस्थायीबाट स्थायी नियुक्त भएका कर्मचारीले अस्थायी हुँदा लिएको औषधोपचार रकम पूरै गणना गरिनेछ।

	१११. थप आर्थिक सहायताः
	(१) कुनै स्थायी कर्मचारीलाई देहायका कडा रोग लागी स्वदेश वा विदेशमा गई उपचार गर्नुपर्ने भएमा उपविनियम (२) बमोजिमको मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विनियम ११० बमोजिम पाउने उपचार खर्चको अतिरिक्त थप आर्थिक सहायता स्वरुप पाँचलाख रुपैयाँ सम्म पेश्की दिन सकिनेछ।
	(क) मृगौला असफल (क्रोनिक रेनल फेलर) भई डाइलाईसिस गर्नु परेमा वा मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपरेमा,
	(ख) अर्वुद रोग भएमा (मेलिगनेन्ट क्यान्सर) वा ब्रेन ट्यूमर भई शल्यक्रिया गर्नुपरेमा,
	(ग) मुटुको रोग लागि शल्यक्रिया गर्नुपरेमा वा क्याथलर प्रविधिबाट उपचार गर्नुपरेमा।

	(२) उपविनियम (१) बमोजिमको रोगको उपचारको लागि थप आर्थिक सहायता, कामको शिलशिलामा दुर्घटना र विद्युत दुर्घटनाको उपचार खर्च रकम समेतको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको मेडिकल बोर्ड रहनेछः-
	(क) उप-कार्यकारी निर्देशक, प्रशासन  - अध्यक्ष
	(ख) मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले तोकेको चिकित्सक - सदस्य
	(ग) मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले तोकेको सम्बन्धित रोगको विशेषज्ञ  - सदस्य
	(घ) निर्देशक जनसाधन बिभाग - सदस्य सचिव

	(३) उपविनियम (१) बमोजिम थप आर्थिक सहायता पाउनको लागि विरामी कर्मचारीले आफूलाई लागेको रोगको जानेसम्मको विवरण खोली चिकित्सकको सिफारिस साथ आफ्नो कार्यालय मार्फत विभागीय प्रमुख समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। यस्तो निवेदन पर्न आएमा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले आफ्...
	(४) मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा कार्यकारी निर्देशकले थप आर्थिक सहायता वापतको रकम पेश्की दिने सक्नेछ।
	(५) उपविनियम (१) बमोजिमको रोगको उपचार विदेशमा गराउनु परेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसको आधारमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ। पूर्व स्वीकृति बिना उपचार गराएमा शोधभर्ना दिइने छैन।
	तर प्राधिकरणको कामको शिलशिलामा विदेशमा रहेकै अवस्थामा कडा रोग लागी उपचार गराएको अवस्थामा यस्तो रकम दिन बाधा पुग्ने छैन।
	(६) कर्मचारीले उपचार गराई फर्की आएपछि कार्यालयमा हाजिर भएको एक्काइस दिन भित्र बिल भर्पाइ सहित पेश्की फर्छौटको लागि पेश गर्नुपर्नेछ।
	(७) औषधी उपचार खर्च अन्तर्गत चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनुसारको परीक्षण, अपरेशन, औषधी एवं अस्पताल शुल्कलाई मात्र समावेश गरिनेछ।
	(८) उपविनियम (६) बमोजिम पेश भएको बिलभर्पाई सम्बन्धित कार्यालयले रुजु गरी पेश्की फर्छ्यौटको लागि कर्मचारी कल्याण महाशाखामा पैतीस दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ। यसरी पेश्की फर्छ्यौट गर्दा उक्त महाशाखा मार्फत चालुवर्षमा औषधी उपचार बीमा बापतको रकम दाबी गरी बाँकी...
	(९) थप आर्थिक सहायता पेश्की लिने कर्मचारीको उपचार हुँदाहुँदै मृत्यु भएमा उक्त पेश्की रकम मिनाहा हुनेछ।

	११२. कामको शिलशिलामा दुर्घटना परेमा पाउने सुविधाः
	(१) कार्यालयको कामको शिलशिलामा कर्मचारीलाई चोटपटक लाग्न गई सेवाबाट अवकाश लिनुपर्ने नभएतापनि सो चोटपटकको कारणबाट निजको क्षमता उपयोगमा बाधा पर्ने भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई लागेको चोटपटकको अवस्था विचार गरी निजले खाईपाई आएको तलवको अन्तिम स्केलसम्मको तलव बृ...
	(२) उपविनियम (१) बमोजिमको चोटपटकको उपचार गराउन आवश्यक पर्ने अवधिभरको निमित्त कर्मचारीले कुनै पनि सञ्चित विदाबाट कट्टा नहुने गरी पुरा तलव सहितको बढीमा छ महिना थप विरामी विदा पाउनेछ।
	(३) उपविनियम (२) बमोजिम उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्चको शतप्रतिशत रकम प्राधिकरणले व्यहोर्नेछ। यसरी गरिएको उपचार खर्च विनियम ११० को उपविनियम (१) र (३) बमोजिम पाउने उपचार खर्चमा कट्टा हुनेछैन।
	यस विनियमको प्रयोजनको लागि उपचार खर्चमा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनुसारको परीक्षण, अपरेशन, औषधी एवं अस्पताल शुल्कलाई मात्र समावेश गरिनेछ।
	(४) कुनै कर्मचारीले जानाजानी आफ्नै गम्भीर लापरवाहीबाट चोटपटक लागेको कारणले अङ्गभङ्ग भएकोमा यस विनियम बमोजिम सुविधा पाउने छैन।
	(५) कुनै कर्मचारी दुर्घटनामा परेमा सम्बन्धित कार्यालयले अवस्था हेरी उपचारार्थ आवश्यक रकम कार्यालय प्रमुखको अधिकारभित्र रहेर तत्काल पेश्की स्वरुप उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र तोकिएको ढाँचामा दुर्घटनाको प्रतिवेदन यथाशिघ्र कर्मचारी कल्याण महाशाखामा पठाउनु पर्नेछ।

	११३. बाटो खर्च र विरामी कुरुवा खर्चः
	कुनै कर्मचारीले विनियम ११२ बमोजिमको अवस्थामा आफ्नो घर वा डेरा छाडी अर्को जिल्लामा वा विदेशमा गई औषधी उपचार गराउनु परेमा त्यस्तो स्थानसम्म पुग्दाको र फर्कदाको विरामीको र कुरुवा चाहिने अवस्था भए एक जना कुरुवासम्मको यातायात खर्चको पुरै रकम र खाना खर्च वा...

	११४. बीमाः
	(१) प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको देहाय बमोजिम बीमा गरिनेछः-
	(क) सामूहिक दुर्घटना बीमाः कर्मचारी दुर्घटनामा परी मृत्यु वा अंगभंग भएमा ७ लाख रुपैयाँ बराबरको सामूहिक दुर्घटना बीमा गरिनेछ। यस्तो बीमा गर्दा उक्त सीमामा नबढ्ने गरी कर्मचारी तथा निजको परिवार बिरामी भई अस्पताल वा नर्सिङ होम भर्ना भई उपचार गराएमा रु. एक...
	(ख) सावधिक जीवन बीमाः सावधिक जीवन बीमा देहाय बमोजिम हुनेछः-
	(अ) प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको तीन वर्ष छ महिनाको शुरु तलव वरावर रकमको सावधिक जीवन बीमा गरिने छ।
	(आ) स्थायी सेवा बीस वर्ष पुरा गरी सेवा निवृत्त हुने कर्मचारी, सेवा अवधिवाट अनिवार्य अवकास पाउने कर्मचारी र सावधिक जीवन बीमा भइसकेको कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो कर्मचारीको हकवालालाई बीमा बापत प्राप्त हुने बोनस सहितको सवै रकम उपलव्ध गराइनेछ। बी...
	तर बीस बर्ष सेवा अवधि पुरा नगरी उमेरको हदले अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारी र45F  विनियम १४९ बमोजिम सेवाबाट हटाईने वा बर्खास्त हुने कर्मचारीको हकमा भने बीमाबाट प्राप्त हुने रकम मात्र दिइनेछ।46F


	(२) बीमा अवधि पुरा भई बीमा कम्पनीबाट कर्मचारीको बीमा बापत प्राप्त रकम अवकाश कोष मार्फत सञ्चालनमा रहेको विनियम १६४ बमोजिमको कर्मचारी सुरक्षणकोषमा पठाईनेछ। कर्मचारी अवकाश हुँदा उक्त रकम विनियम १०३ बमोजिमको अवकाश कोषबाट भुक्तानी हुनेछ।47F
	(३) प्राधिकरणको सेवामा स्थायी नियुक्त भएका कुनै कर्मचारीको जीवन बीमा नहुँदै मृत्यु भएमा तीन वर्ष छ महिनाको शुरु तलव वरावरको रकम प्राधिकरणबाट दिइनेछ।
	(४) कुनै कर्मचारी स्थायी नियुक्ति भएको मितिले पाँच वर्ष नपुग्दै जुनसुकै कारणले सेवाबाट अलग भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई जीवन बीमा बापत कुनै रकम दिइनेछैन। उक्त कर्मचारीको नाममा प्रिमियम रकम बुझाइएको अवस्थामा सो रकम बीमा कम्पनीसँग जीवन बीमा नवीकरण हिसावमा स...
	(५) कुनै कर्मचारीको पाँच वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुरा भएको तर निवृत्त नहुँदै वा बीमा अवधि पनि समाप्त नहुँदै सेवावाट स्वेच्छाले अलग भएमा बीमावाट प्राप्त समर्पण मूल्य वरावरको रकम मात्र उपलव्ध गराइनेछ। प्राधिकरणवाट थप रकम उपलव्ध गराइने छैन। तर निजले आफैं...
	(६) प्राधिकरणको सेवामा स्थायी नियुक्ति हुने पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमा गरिने छैन। यस्ता कर्मचारीलाई सेवाबाट अलग हुने समयमा निजले काम गरेको एक वर्ष सेवाको एक महिनाको खाईपाई आएको तलबको दरले हुन आउने रकम सावधिक ज...
	(७) प्राधिकरणबाट सावधिक जीवन बीमा गरिएको कर्मचारीहरुलाई जीवन बीमा गर्ने कम्पनीबाट उपलब्ध गराउने ऋणमा कर्मचारीको नाममा जम्मा भएको बोनस समेतको रकमसम्मको रकम ऋण लिने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणबाट बीमा कम्पनीलाई जमानत उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
	(८) बीस वर्ष भन्दा कम अवधिको लागि साबधिक जीवन बीमा हुने कर्मचारीहरुको हकमा बीस वर्षको अवधिलाई शत् प्रतिशत मानी उपविनियम (१) को खण्ड (ख) को (अ) बमोजिम हुने रकमलाई दामासाहीको हिसाबले बिमाङ्क रकम कायम गरी बीमा गरिनेछ। निजहरुको बढुवा वा तलब बृद्धि हुँदा स...

	११५. स्थानीय भत्ता, आवास सुविधा र अन्य भत्ताः
	(१) मासिक स्थानीय भत्ताको प्रयोजनको लागि अनुसूची-१७ बमोजिम क्षेत्र वर्गीकरण गरिएको छ।
	(२) उपविनियम (१) को प्रयोजनको लागि अनुसूची-१८ बमोजिम स्थानीय भत्ता कायम हुनेछ।
	(३) स्थायी कर्मचारीलाई अनुसूची-१९ बमोजिमको आवास सुविधा र अन्य भत्ता दिइनेछ। प्राधिकरणको आवास उपभोग गरिरहेका कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिइनेछैन।

	११६. रात्रि शिफ्ट भत्ताः
	विद्युत उत्पादन केन्द्र, ग्रीड सवस्टेशन तथा ग्राहक सेवा सम्बन्धी कामको लागि नियमित रुपमा शिफ्टमा बसी काम गर्न तोकिएका कर्मचारीहरुलाई राति १०:०० बजेदेखि बिहान ६:०० बजेसम्मको अवधिमा मासिक कम्तीमा सात दिन काम गरे वापत तह १ देखि तह ७ सम्मका कर्मचारीहरुलाई...

	११७. कठीन कार्य भत्ताः
	(१) देहायको अवस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई पाउने तलवमा देहाय बमोजिम थप रकम कठीन कार्य भत्ता दिइनेछः-
	(क) तापीय विद्युत उत्पादन केन्द्रको इन्जिन वा जेनेरेटर कक्षभित्र उच्च ताप वा उच्च ध्वनिको वातावरणमा रही शिफ्ट वा मेन्टिनेन्समा काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीलाई तलवको पचास प्रतिशत।
	(ख) जलविद्युत केन्द्रको टर्वाइन, मेशिनकक्ष वा कन्ट्रोलरुम वा इन्टेक वा रिजर्भवायर क्षेत्रमा शिफ्ट वा मेन्टिनेन्समा काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीलाई तलवको तीस प्रतिशत।

	(२) उपविनियम (१) मा उल्लेखित तापीय विद्युत उत्पादन केन्द्र र जलविद्युत केन्द्रको कार्यालयमा काम गर्ने अन्य कर्मचारीलाई तलबको क्रमशः पच्चीस प्रतिशत र पन्ध्र प्रतिशत कठीन कार्य भत्ता दिइनेछ।
	(३) दश हजार फिट भन्दा माथिको उचाईमा काम गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई निजले पाउने तलवको पच्चीस प्रतिशत कठीन कार्य भत्ता दिइनेछ।
	(४) उदयपुर सिमेण्ट उद्योगको धुवाँबाट प्रभावित भई काम गर्नुपर्ने सवस्टेशनका कर्मचारीलाई निजले पाउने तलबको पच्चीस प्रतिशत कठीन कार्य भत्ता दिइनेछ।
	(५) हेटौंडा ग्रीड महाशाखा र हेटौंडा सवस्टेशनका कर्मचारीहरु हेटौंडा डिजेल केन्द्रको ताप र ध्वनिका कारण प्रभावित भई काम गर्नुपर्ने भएकोले तलवको पच्चीस प्रतिशत कठीन कार्य भत्ता दिइनेछ।
	(६) यस विनियम बमोजिमको सुविधा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले काम तोकेको आधारमा कार्य गर्ने कर्मचारीलाई मात्र दिइनेछ।

	११८. अनकल भत्ताः
	(१) विद्युत उत्पादन, प्रशारण एवं वितरण र प्रणाली नियन्त्रण कार्यमा कामकाज गर्न तोकिएका कर्मचारीहरुलाई निम्नानुसारको अनकल भत्ता दिइनेछः
	(२) अनकल सेवाको लागि कर्मचारीहरुलाई देहाय बमोजिम कामकाज तोकिनेछः-
	(क) विद्युत उत्पादन केन्द्र र सवस्टेशन सञ्चालन (अपरेशन) को कार्य गर्ने तह छ देखि तह नौ सम्मको कुनै एक तहको कुनै एक प्राविधिक कर्मचारी।
	(ख) ३३ के.भी. र ११ के.भी. सवस्टेशनको समन्वय र नियन्त्रणको साथै सञ्चालन सम्भार कार्य गर्ने भनी तोकिएको वा विद्युत वितरण सेवाको लागि अनकल ड्युटी गर्न तोकिएको तह छ देखि नौ सम्मको कुनै एक प्राविधिक कर्मचारी।
	तर यो उपविनियमको प्रयोजनको लागि एक ठाउँमा एक भन्दा बढी कर्मचारीलाई कामकाज तोक्न पाइनेछैन।


	११९. नगद भत्ताः
	काउण्टरमा बसी ग्राहकबाट विद्युत महशुल वुझ्ने आय तर्फका कर्मचारीहरुलाई मासिक एकहजार49F  रुपैयाँ नगद भत्ता दिइनेछ।

	१२०. विद्युत उपयोग सुविधाः
	स्थायी कर्मचारी (प्राधिकरणको आवास प्रयोग गर्ने स्थायी कर्मचारी समेत) लाई सुख्खायाम (मंसिर-वैशाख) मा पचहत्तर युनिट र वर्षायाम (जेष्ठ-कार्तिक) मा एकसय पचास50F  युनिट प्रति महिना निःशुल्क विद्युत उपयोग सुविधा दिइनेछ।

	१२१. पोशाक भत्ताः
	(१) कर्मचारीलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकपटक पोशाक भत्ता रु. दश हजार र उच्च हिमाली जिल्लाहरु (रसुवा, डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट र मुगु) स्थित कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीलाई रु पन्ध्रहजार दिइनेछ।
	(२) कर्मचारीको स्तर, कामको प्रकृति हेरी रङ, डिजाइन र पोशाकको स्तर मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले तोक्नेछ।
	(३) कर्मचारीले आफू कामगर्ने कार्यालय समयमा अनिवार्य रुपमा तोकिएको पोशाक लगाउनु पर्नेछ।
	(४) कर्मचारीले कार्यालय समयमा तोकिएको पोशाक लगाए/नलगाएको अनुगमनको व्यवस्था सम्बन्धित विभागीय प्रमुख/कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्नेछ।
	(५) तोकिएको पोशाक नलगाउने कर्मचारीलाई विनियम १४४ को उपविनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सचेत गराइनेछ। यसरी सचेत गराउँदा पनि पुनः दोश्रो पटक पोशाक नलगाएको पाईएमा विनियम १४६ को खण्ड (झ) बमोजिम विभागीय कारवही गरिनेछ।

	१२२. सञ्चार सुविधाः
	(१) देहायका कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको ठाउँको आवासमा एउटा टेलिफोन जडान गर्न लाग्ने धरौटी र अन्य खर्च तथा टेलिफोन महसुल वापत मासिक देहाय बमोजिमको रकम सोधभर्ना दिईनेछः-
	तर मोबाइल सुविधा पाउने कर्मचारीले अन्तरदेशिय (एस.टि.डि.) सुविधा पाउने छैन।
	(२) टेलिफोन जडान वापत प्राधिकरणले बुझाएको धरौटी रकम कर्मचारीले जुनसुकै कारणबाट प्राधिकरणबाट अवकाश पाए पनि प्राधिकरणलाई बुझाएमा सो टेलिफोनको स्वामित्व प्राधिकरणले निज कर्मचारीमा नामसारी गरी दिनेछ।

	१२३. सवारी सुविधाः
	(१) तह दश र सो भन्दा माथिका पदाधिकारीहरुलाई कार्यालय आउन वा जान र कार्यालयको कामको प्रयोजनको लागि सवारी सुविधा दिइनेछ।
	(२) कार्यालयको कामको प्रकृति हेरी मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले अन्य कर्मचारीलाई सवारी सुविधा दिन सक्नेछ।

	१२४. प्रोत्साहन भत्ता र प्रोत्साही पुरस्कारः
	(१) आयोजना तथा कार्यालयमा हासिल गर्नुपर्ने प्रगतिको लक्ष्य प्राप्ति, निर्धारित अवधिभित्र भएको कार्य सम्पादन र काम कारवाहीको गुणस्तर समेतको मूल्याङ्कन गरी समितिले तर्जुमा गरेको नीति तथा प्रक्रिया अनुसार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन सक्नेछ।
	(२) उत्कृष्ट काम गर्ने बढीमा पन्ध्र जना कर्मचारीलाई प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा प्रोत्साही पुरस्कार प्रदान गर्न सकिनेछ। अनुसूची-२० मा निर्धारित ढाँचामा कार्यालय प्रमुखले उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय कामगर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न आफ्ना उप-कार्य...
	(३) प्रोत्साही पुरस्कार सिफारिस गर्नका लागि देहाय बमोजिमको प्रोत्साही पुरस्कार सिफारिस समिति रहनेछः-
	मुख्य प्रशासकीय अधिकृत   - अध्यक्ष
	उप-कार्यकारी निर्देशकहरु (सबै)  - सदस्य
	जनसाधन विभागका निर्देशक  - सदस्य सचिव

	(४) प्रोत्साही पुरस्कार सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले प्रशंसा-पत्र र रु.पच्चीस हजार सम्म नगद पुरस्कार दिन सक्नेछ।


	परिच्छेद १३ आचरण
	१२५. दान, उपहार, चन्दा वा आर्थिक सहायता लिन नहुनेः
	प्राधिकरणको काममा कुनै प्रकारको प्रतिकूल असर पर्नेगरी वा कुनै पक्षपातपूर्ण काम गर्नेगरी कर्मचारीले समितिको पूर्व स्वीकृति बिना आफूले वा आफ्ना परिवारको कुनै सदस्यले कसैबाट कुनै प्रकारको दान दातव्य, कोसेली, चन्दा, आर्थिक सहायता वा उपहार स्वीकार गर्न वा ...

	१२६. व्यापार व्यवसाय वा नोकरी गर्न नहुनेः
	कर्मचारीले समितिको पूर्व स्वीकृती वेगर कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न वा फर्मको हिस्सेदार बन्न वा अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गर्न हुंदैन। प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र तथा सम्बन्धित कर्मचारीको जिम्मेवारीमा प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा पाँच बर्ष स्थायी सेवा...
	तर जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक शेयर धनी हुन विभागीय स्वीकृति दिइने छैन।

	१२७. लिखित वा समाचार प्रकाशन गर्नमा प्रतिबन्धः
	(१) कर्मचारीलाई आफ्नो पेशागत विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न प्राधिकरणले प्रोत्साहन गर्नेछ। यस शिलशिलामा कर्मचारीले सङ्कलन गरेको प्राधिकरणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क, विवरण आदि मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको स्वीकृति लिई प्रकाशनमा ल्याउन सक्नेछ।
	(२) कुनै पनि कर्मचारीले मुख्य प्रशासकीय अधिकृत वा आफ्ना निकटतम सुपरिवेक्षकको स्वीकृति नलिई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा आफूले लेखेको वा सङ्कलन गरेको कुनै लिखित वा समाचार प्राधिकरणको हितमा प्रतिकूल हुने गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले अनधिकृत व्यक्ति वा...
	(३) कर्मचारीले उपविनियम (२) बमोजिमको आचरण जुनसुकै कारणबाट प्राधिकरणको सेवाबाट अवकास भएपछि पनि पालना गर्नुपर्नेछ।

	१२८. आम सञ्चार माध्यम वा अदालतसँग सम्बन्धः
	(१) कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नाममा प्राधिकरणको हित वा प्राधिकरणले अपनाएको नीतिको विरुद्ध वा कुनै सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका अधिकारीको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारका माध्यमबाट जुनसुकै प्रकारले समाचार, सूचन...
	तर कर्मचारी स्वयंले उक्त कार्य नगरेको भए त्यस्तो गलत समाचार सम्प्रेषण भएको जानकारी पाएको मितिले सात दिनभित्र जनसाधन बिभागमा जानकारी गराउनु पर्नेछ।
	(२) कर्मचारीले आफ्नो पदीय कामको सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिद्वारा लगाइएको झुट्टा आरोपको सफाईको निमित्त प्रेस वा अदालतको सहारा लिनुपर्दा मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृति दिएमा अदालत जाँदा आउँदाको खर्च प्राधिकरण...

	१२९. समयको पालना र नियमितताः
	कर्मचारीले आफूलाई पदस्थापना वा सरुवा गरिएको वा काज खटाइएको कार्यालय वा स्थानमा निर्धारित समयमा नियमित रुपले हाजिर भई कामकाज गर्नुपर्नेछ।

	१३०. राजनीतिमा भाग लिन नहुनेः
	कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिनुहुँदैन। राजनीतिक दलहरुले सञ्चालन गरेको राजनैतिक क्रियाकलापमा सहभागी बन्नु हुँदैन।

	१३१. निर्वाचनमा भाग लिन नहुनेः
	कर्मचारीले कुनै पनि राजनैतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन र कसैको निमित्त मत माग्न वा कुनै प्रकारबाट प्रभाव पर्नेगरी राजनीतिक प्रचार प्रसार गर्नु गराउनु हुदैन। तर प्रचलित कानून बमोजिम आफूले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न बाधा पर्नेछैन।

	१३२. प्रदर्शन र हडताल गर्न नहुनेः
	कर्मचारीले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, शान्ति सुरक्षा वा वैदेशिक सम्बन्धमा खलल पर्ने गरी, सार्वजनिक मर्यादाको विपरीत हुनेगरी, अदालतको निर्णयको अपहेलना हुने गरी, विभिन्न जातजाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायका मानिसहरु बीच बैमनष्य उत्पन्न गराउने...

	१३३. हडताल, थुनछेक तथा घेराउ गर्नमा प्रतिबन्धः
	कर्मचारीले आफ्नो र अन्य कुनै पनि कार्यालय वा कर्मचारीलाई कानूनद्वारा निर्धारित कर्तव्य पुरा गर्नमा बाधा विरोध हुने गरी हडताल, कलमबन्द, थुनछेक वा घेराउ गर्न वा शारीरिक वा मानसिक उत्पीडन हुने गरी दवाब दिन वा सो गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउनु समेत हुँदैन।

	१३४. प्रतिनिधित्व गर्नमा प्रतिबन्धः
	प्राधिकरणको कार्यको शिलशिलामा कर्मचारीले आफूलाई मर्का परेको विषयमा आफैंले वा वारेसद्वारा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष निवेदन दिने बाहेक अरु व्यक्ति वा समूहको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुँदैन।
	तर नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कर्मचारीको संस्थाको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व र कर्मचारीहरुको पदीय दायित्वको आधारमा गर्नु पर्ने कुनै कार्य गर्न बाधा पर्ने छैन।

	१३५. प्रभाव पार्न नहुनेः
	१३६. सापटीः
	कर्मचारीले प्राधिकरणको कामसँग सम्बन्ध भएको कुनै वाह्य व्यक्तिसँग सापटी लिन वा निजको आर्थिक कृतज्ञतामा पर्ने कार्य गर्नु हुँदैन। तर बैंक तथा यस्तै अन्य वित्तीय संस्थासँग लेनदेन गर्न बाधा पर्नेछैन।

	१३७. कानून विपरीतको विवाहमा प्रतिबन्धः
	कर्मचारीले प्रचलित कानूनको विपरीत हुने गरी विवाह गर्नु गराउनु हुँदैन।

	१३८. संस्थाको सदस्यताः
	कर्मचारीले प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति वेगर प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको आफ्नो पेशागत हक हित वा कार्यसँग सम्बन्धित संस्था र सामाजिक संघसंस्था बाहेक अन्य संघसंस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्नुहुँदैन।

	१३९. अनुशासन र आज्ञापालनः
	(१) कर्मचारीले आफ्नो काम, कर्तव्य, इमान्दारी र तत्परता साथ पालना गर्नुपर्नेछ।
	(२) कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयको काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिका अधिकृतले दिएको आदेश, निर्देशन अनुशासित भई पालना गर्नुपर्नेछ।
	(३) कर्मचारीले सबै कर्मचारीहरु प्रति शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्नेछ।
	(४) प्राधिकरणका कर्मचारीले कार्यालयमा मादक वा लागुपदार्थ सेवन गर्न वा सेवन गरी कार्यालयमा आउनु हुँदैन।
	(५) कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयसँग सम्बन्धित निर्णयमा संलग्न हुन पाउने छैन।
	(६) कुनैपनि कर्मचारीले कार्यालयको काममा अवरोध सृजना गर्न पाउने छैन।
	(७) कर्मचारीले सेवाग्राही प्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्नेछ।
	(८) कर्मचारीले कानून बमोजिम सूचना प्रदाताको भूमिका निर्वाह गर्ने बाहेक गोपनीयता कायम गर्नुपर्नेछ।
	(९) कर्मचारीले संस्थाको सम्पत्ति हानीनोक्सानी गर्नुहुँदैन।
	(१०) कर्मचारीले सामान्य शिष्टाचार सदाचार र नैतिकता कायम राख्नुपर्नेछ।
	(११) कर्मचारीले कार्यालय र पदलाई व्यक्तिगत लाभको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन।

	१४०. प्राधिकरणको अहित हुने कार्य गर्न नहुनेः
	कर्मचारीले प्राधिकरणको हित विरुद्ध हुने कुनै कार्य गर्न हुँदैन।

	१४१. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्नेः
	प्रत्येक कर्मचारीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र र नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीले नियुक्ति पाएको साठी दिनभित्र तोकिएको निकाय र कार्यालयमा अनुसूची-२१ बमोजिमको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।

	१४२. स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुनेः
	कर्मचारीले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिनु हुँदैन।

	१४३. जानकारी दिन सकिनेः
	(१) विनियम १४२ विपरीत कुनै कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमती लिएको जानकारी कसैलाई प्राप्त भएमा त्यस्तो व्यक्तिले सो जानकारी सम्बन्धित कार्यालय वा जनसाधन विभागमा दिन सक्नेछ।
	(२) उपविनियम (१) बमोजिमको जानकारी कुनै कार्यालयमा प्राप्त हुन आएमा सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र जनसाधन विभागमा पठाउनु पर्नेछ।
	(३) उपविनियम (१) वा (२) बमोजिम वा अन्य कुनै माध्यमबाट कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सोको लागि आवेदन दिएको जानकारी प्राप्त हुन आएमा जनसाधन विभागले त्यस्तो कर्मचारीको सम्वन्धमा छानविन गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ।
	(४) उपविनियम (३) बमोजिम लेखी आएमा कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो कर्मचारीको सम्वन्धमा तीन दिनभित्र छानविन प्रारम्भ गरी सोको जानकारी यथाशिघ्र दिनुपर्नेछ।
	(५) उपविनियम (४) बमोजिम छानविन गर्दा कार्यालय प्रमुखले जनसाधन विभाग वा अन्य कुनै सरकारी निकायसँग कुनै कुराको जानकारी वा सहयोग माग गर्न सक्नेछ।
	(६) यस विनियम बमोजिम छानविन र कारवाही गर्दा कुनै कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सोको लागि आवेदन दिएको देखिएमा निजलाई तीन महिनाभित्र प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी यस विनियमावली बमोजिम विभागीय कारवाहीका लागि प्रधान कार्यालयमा पेश ग...

	१४४. सचेत गराउनेः
	(१) देहायको अवस्थामा प्राधिकरणका कुनै पनि कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखले51F  सचेत गराउन सक्नेछः-
	(क) समय पालना नगरेमा र नियमित नभएमा।
	(ख) कार्यालयले तोकेको पोशाक नलगाई कार्यालयमा उपस्थित भएमा।
	(ग) सेवाग्राही प्रति शिष्ट व्यवहार नगरेमा।
	(घ) कार्यालयको कामको सिलसिलामा आफू भन्दा माथिल्लो अधिकृतले दिएको आदेशको पालना नगरेमा वा अवज्ञा गरेमा।

	(२) एक बर्षमा एक पटक सचेत गराईएको कर्मचारीले पुनः उपविनियम (१) बमोजिमको कार्य गरेमा विभागीय कारवाही गर्नु पर्नेछ।
	(३) उपविनियम (१) बमोजिम सचेत गराएको अभिलेख सम्बन्धित कर्मचारीको ब्यक्तिगत फाईलमा र सम्बन्धित शाखामा राख्नुपर्नेछ।


	परिच्छेद १४ विभागीय कारवाही
	१४५. सजायः
	कुनै कर्मचारीलाई निजको खराव आचरण र कसूरको गम्भीरता समेतलाई ध्यानमा राखी उचीत र प्रर्याप्त आधार र कारण देखिएमा सजाय दिने अधिकारीले देहायको सजायको आदेश दिन सक्नेछः-
	(क) सामान्य सजायः
	(१) नसिहत दिने।
	(२) वढीमा दुई तलव वृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई वर्षसम्म वढुवा रोक्का गर्ने।
	(३) दुई देखि पाँच तलव वृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई देखि पाँच बर्षसम्म वढुवा रोक्का गर्ने।

	(ख) विशेष सजायः
	(१) भविष्यमा प्राधिकरणको सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने।
	(२) भविष्यमा प्राधिकरणको सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने।


	१४६. नसिहत दिनेः
	देहायको अवस्थामा प्राधिकरणको कुनै कर्मचारीलाई नसिहत दिन सकिनेछः-
	(क) आफूले गर्नुपर्ने काम प्रति हेलचेक्रयाई गरेमा।
	(ख) काम सन्तोषजनक नगरेमा।
	(ग) सरुवा वा बढुवा भएको कर्मचारीलाई एक्काईस दिनभित्र रमाना नदिएमा वा त्यस्तो कर्मचारीले रमाना नलिएमा।
	(घ) समयमा बरबुझारथ नगरे नगराएमा।
	(ङ) सुपरीवेक्षक वा पूनरावलोकनकर्ताले तोकिएको अवधिभित्र आफू मातहतको कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नगरेमा।
	(च) आफूभन्दा माथिल्लो पदाधिकारीले दिएको लिखित आदेश वा निर्देशन उल्लंघन गरेमा।
	(छ) पदीय दायित्व जिम्मेवारी पूर्वक पुरा नगरेमा।
	(ज) कार्यालयमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि विनियम ८३ को उपविनियम (३) बमोजिम सूचना प्रकाशित गर्ने कारवाही नगरेमा।
	(झ) एक वर्षमा एक पटक सचेत गराइएकोमा पुन सचेत गराउन सकिने कार्य गरेमा।
	(ञ) सेवाग्राहीको पीरमर्का वा उजूरीको बेवास्ता गरेमा।
	(ट) विनियम ८३ को उपविनियम (४) बमोजिम सेवाबाट हटाउने विभागीय कारवाही हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराएमा।

	१४७. दुई तलव वृद्धि सम्म रोक्का गर्ने वा दुई वर्षसम्म वढुवा रोक्का गर्नेः
	(क) अनुशासनहीन कार्य गरेमा।
	(ख) एउटै तहमा रहँदा नसिहत पाएकोमा पुनः नसिहत पाउने कार्य गरेमा।
	(ग) असूल गर्नुपर्ने ठहरिएको बेरुजु रकम म्यादभित्र फर्छ्यौट नगरेमा।
	(घ) सरुवा वा बढुवा भएको कर्मचारी रमाना लिएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सरुवा वा बढुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभएमा।
	(ङ) कार्यालयले जारी गरेका कागजातहरु सम्बन्धित कर्मचारीले नबुझे वा बुझ्न नमानेमा।
	(च) कार्यालयबाट हुने खर्चमा लापरवाही गरेमा।
	(छ) विना सूचना लगातार पैँतालिस दिन सम्म अनुपस्थित भएकोमा विनियम ८३ को उपविनियम (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट कार्यालयमा हाजिर भएमा।

	१४८. दुई देखि पाँच तलव वृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई देखि पाँच वर्षसम्म वढुवा रोक्का गर्नेः
	देहायका अवस्थामा प्राधिकरणका कर्मचारीलाई निजको दुई देखि पाँच तलव वृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई देखि पाँच वर्षसम्म वढुवा रोक्का गर्ने सजाय गर्न सकिनेछः-
	(क) कार्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा वा सेवन गरी असामान्य अवस्थामा कार्यालय आएमा।
	(ख) मिटर रिडिङ्ग गर्ने कर्मचारीले मिटर रिडिङ्ग गर्दा ग्राहकको विद्युत खपत दुईसय पचास युनिट सम्म स्टक राखेको ठहर भएमा।
	(ग) प्राधिकरणको सङ्कलन भएको रकम नियमानुसार बैंक दाखिला नगरेमा।
	(घ) यस विनियमावलीमा व्यवस्थित आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेमा।
	(ङ) प्रत्यायोजित अधिकार अनुरुपको काम नगरेमा वा प्रत्यायोजित अधिकार दुरुपयोग गरेमा।

	१४९. सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेः
	(१) देहायको अवस्थामा प्राधिकरणका कर्मचारीलाई भविष्यमा प्राधिकरणको सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने सजाय गर्न सकिनेछः-
	(क) जानाजानी वा लापरवाही गरी प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी पुर्याएमा।
	(ख) अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेमा।
	(ग) विनियम ८३ को उपविनियम (४) बमोजिम नब्बे दिन सम्म कार्यालयमा हाजिर हुन नआएमा।
	(घ) प्राधिकरणको सङ्कलन भएको रकम हिनामिना गरेको प्रमाणित भएमा।
	(ङ) कुनै किसिमबाट कसैलाई विद्युतको अनाधिकार उपभोग गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्याएमा वा विद्युतको अनाधिकार उपभोग गरेमा।
	(च) मिटर रिडिङ्ग गर्ने कर्मचारीले मिटर रिडिङ्ग गर्दा ग्राहकको विद्युत खपत दुईसय पचास युनिट भन्दा वढी स्टक राखेको ठहर भएमा।
	(छ) आफ्नो जिम्मामा रहेको वा अन्य कुनै प्राधिकरणको सम्पत्ति हिनामिना गरेको प्रमाणित भएमा।
	(ज) आचरण सम्बन्धी कुरा बारम्बार उल्लंघन गरेमा,
	(झ) पटक पटक अनुशासनहीन काम गरेमा,
	(ञ) राजनीतिमा भाग लिएमा,
	(ट) आफ्नो पदको जिम्मेवारीको बराबर बेवास्ता गरेमा,
	(ठ) प्राधिकरणको नगद जिन्सी हिनामिना गरेमा वा प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी हुने काम गरे गराएमा,
	(ड) प्राधिकरणलाई जानाजानी झूठा विवरण पेश गरेका कारण हानी नोक्सानी हुन गएमा,
	(ढ) प्राधिकरणको कार्यालय समयमा अन्यत्र काम गरेमा वा प्राधिकरणको काममा प्रतिकूल असर पर्ने गरी अन्यत्र काम गरेमा,
	(ण) मनासिव कारण भई विदा स्वीकृत गराएकोमा बाहेक वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा गएको कर्मचारी त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पुरा गरेको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभएमा।

	(२) देहायको अवस्थामा प्राधिकरणका कर्मचारीलाई भविष्यमा प्राधिकरणको सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिनेछः-
	(क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा,
	(ख) भ्रष्टाचार गरेमा,
	(ग) स्थायी आवासीय अनुमती लिएमा वा सोको लागि आवेदन दिएमा,
	(घ) प्राधिकरणको सेवामा नियुक्त हुने वा बहाल रहने उद्देश्यले नागरिकता, उमेर वा योग्यता ढाँटेको प्रमाणित भएमा।


	१५०. सजायको आदेश दिने अधिकारीः
	(१) विनियम १४५को खण्ड (क) को सजाय अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई सम्बन्धित उप-कार्यकारी निर्देशकले, उप-कार्यकारी निर्देशक मातहतमा नरहेका कार्यालयका अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले र सहायकस्तरका कर्मचारीलाई सम्बन्धित निर्देशकले गर्न सक्नेछ।...
	(२) विनियम १४५ को खण्ड (ख) को सजाय अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई समितिले र सहायकस्तरको कर्मचारीलाई मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले गर्नसक्नेछ।

	१५१. निलम्वनः
	(१) देहायको अवस्थामा प्राधिकरणको कुनै कर्मचारी स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछः-
	(क) प्राधिकरणको कुनै कर्मचारी कुनै फौजदारी अभियोगमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेमा सो अबधिभर,
	(ख) कुनै कर्मचारी विरुद्ध विद्युत चोरी, प्राधिकरणको सम्पत्ति हिनामिना तथा अपचलन, संगठित अपराध, कर्तव्यज्यान, अपहरण मुद्दा अदालतमा दायर भई सम्बन्धित अदालतबाट धरौटी माग वा थुनामा राख्ने आदेश भएकोमा सो मुद्दाको फैसला नभएसम्म।
	(ग) अन्य प्रचलित ऐन, कानून बमोजिम निलम्वन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा।

	(२) देहायको अवस्थामा सजाय दिने अधिकारीले कर्मचारीलाई निलम्वन गरी कारवाही गर्न सक्नेछ र निलम्वन गरिएको आदेशको एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिनुपर्नेछः-
	(क) निलम्वन नगरी काम गर्न दिँदा झुठा सबुत प्रमाण सङ्कलन गर्नसक्ने वा आफ्नो विरुद्धको सबुत प्रमाण लोप गर्न वा बिगार्न सक्ने संभावना देखिएमा।
	(ख) निलम्वन नगरी काम गर्न दिँदा प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी हुने संभावना देखिएमा।

	(३) उपविनियम (२) बमोजिम कुनै कर्मचारीलाई निलम्वन गर्दा साधारणतया साठी दिन भन्दा बढी निलम्वन गर्न हुँदैन र सो अवधिभित्र कर्मचारीलाई लागेको अभियोगको कारवाही किनारा लगाउनु पर्नेछ। असामान्य अवस्था परी उक्त अवधिभित्र कारवाही किनारा लगाउन नसकिने भई निलम्वनक...

	१५२. सफाईको मौका र स्पष्टीकरणः
	(१) विनियम १४५ बमोजिम कुनै सजाय दिनु अघि सजाय दिन पाउने अधिकारीले सम्बन्धित कर्मचारीलाई पन्ध्र दिनको समय दिई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ।
	(२) उपविनियम (१) बमोजिम कर्मचारीले पेश गरेको सफाई चित्त बुझ्दो नभएमा वा बिशेष सजाय दिनु पर्ने अवस्था देखिन आएमा तीस दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ।
	(३) उपविनियम (१) बमोजिम सफाई माग गर्दा "कसूर" र उपविनियम (२) बमोजिम स्पष्टीकरण माग गर्दा सफाईमा चित्त नबुझ्नुको कारण सहित "कसूर" एवं सो कसूरमा हुने "सजाय" समेत किटान गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
	(४) उपविनियम (१) र (२) बमोजिम कर्मचारीले पेश गरेको सफाई तथा स्पष्टीकरणका सम्वन्धमा सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले आवश्यक छानविन गर्न गराउन सक्नेछ।

	१५३. सजायको आदेश दिनेः
	(१) विनियम १५२ बमोजिम दिइएको म्याद भित्र कर्मचारीले आफ्नो सफाई वा स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई वा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा सजाय दिने अधिकारीले त्यस्तो कर्मचारीलाई सजाय दिनु पर्नाको स्पष्ट आधार र कारण खोली पर्चा खडा गरी सजाय गर्ने निर्णय...
	(२) उपविनियम (१) बमोजिम निर्णय भएको तीन दिन भित्र निर्णयको जानकारी निर्णय सहितको सजायको सूचना सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिनुपर्नेछ।
	(३) सजाय गर्ने अधिकारीले उपविनियम (१) बमोजिम सजाय गर्दा, सफाई वा स्पष्टीकरण माग गर्दा किटान गरिएको सजाय गर्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ। स्पष्टीकरण वा सफाई माग गर्दा किटान गरिए भन्दा पृथक सजाय गर्नुपर्ने देखिन आएमा पुन सफाई र स्पष्टीकरणको प्रकृया पुरा गर...

	१५४. सजायको पुनरावलोकनको निवेदनः
	(१) विनियम १५० बमोजिमको सजाय दिने अधिकारीले दिएको सजायमा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले त्यसको सूचना पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
	(२) उपविनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा सो सम्बन्धमा पुनरावलोकन समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो निवेदन परेको मितिले सामान्यतया साठी दिन भित्र निर्णय गर्नेछ।

	१५५. पुनरावलोकन समितिः
	(१) विनियम ६५ र विनियम १५४ को प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको पुनरावलोकन समिति रहनेछः-
	(क) सञ्चालक समितिले तोकेको सञ्चालक      - अध्यक्ष
	(ख) समितिले तोकेको प्राधिकरण बाहिरको कानून विशेषज्ञ    - सदस्य
	(ग) मन्त्रालयले मनोनित गरेको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य

	(२) पुनरावलोकन समितिमा जनसाधन विभागका निर्देशकले सचिवको काम गर्नेछ।
	(३) पुनरावलोकन समितिले वैठकमा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
	(४) पुनरावलोकन समितिको कार्यविधि पुनरावलोकन समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
	(५) पुनरावलोकन समितिको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
	(६) पुनरावलोकन गर्न लाग्ने दस्तुर पुनरावलोकन समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।52F


	परिच्छेद १५ विविध
	१५६. गोपनियताको शपथ ग्रहण गर्नेः
	प्राधिकरणमा पहिलो पटक स्थायी नियुक्ति हुने कर्मचारीले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि अनुसूची-२२ बमोजिम पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गर्नुपर्नेछ।

	१५७. कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम अनिवार्य रुपले भर्नुपर्नेः
	(१) प्रत्येक कर्मचारीले हरेक बर्ष अनुसूची-१३ बमोजिमको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम अनिवार्य रुपले भर्नुपर्नेछ।
	(२) कर्मचारीले उपविनियम (१) बमोजिम भरेको फाराममा प्राप्त गरेको अङ्कलाई बढुवाको अतिरिक्त निजले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाका साथै समग्र मूल्याङ्कनको आधार मानिनेछ।

	१५८. सेवा अवधिको गणनाः
	(१) कर्मचारीको सेवा अवधि देहाय बमोजिम गणना गरिनेछः-
	(क) प्राधिकरणको सेवामा स्थायी नियुक्ति भई निरन्तर सेवा गरेको जम्मा अवधि शत प्रतिशत।
	(ख) प्राधिकरणमा मिलान वा सरुवा भई आएका कर्मचारीको हकमा पूर्वशर्त बमोजिम।

	(२) प्राधिकरणमा मिति २०५४/१०/०३ भन्दा अघि अस्थायी सेवामा अटूट रुपमा कार्यरत रही स्थायी भएकोमा उक्त अस्थायी अवधिको गणना देहाय बमोजिम गरिनेछः-
	(क) बढुवा प्रयोजनको लागि साठी प्रतिशत।
	(ख) अवकाश, निवृत्तिभरण र उपदान प्रयोजनको लागि पचास प्रतिशत।

	(३) उप-विनियम २ को खण्ड (ख) को लागि प्राधिकरणमा अस्थायी सेवा गरेको अवधिको गणना गरी पाउँ भनी कार्यरत कर्मचारीले आफूसँग भएको आधार प्रमाण सहित जनसाधन विभागमा यो उप-विनियम संशोधन भएको मितिले ६० दिन भित्र निवेदन दिनु पर्नेछ। त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएमा जन...

	१५९. कवुलियत गराउने वा सुरक्षण लिनेः
	कुनै कर्मचारीको पदसँग सम्बन्धित काम अनुसार कुनै कवुलियत गराउनु पर्ने वा सुरक्षण लिनु पर्ने भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो कवुलियत गराउन वा सुरक्षण वापत जमानी लिन सक्नेछ।

	१६०. बरबुझारथः
	(१) सरुवा वा बढुवा भएका लेखा तथा जिन्सीमा काम गर्ने कर्मचारीले आ-आफ्नो जिम्माको जिन्सी, कागजपत्र आदि सरुवा वा बढुवा भएको मितिले एक्काईस दिनभित्र र अन्य कर्मचारीले सात दिनभित्र बरबुझारथ गरी सक्नुपर्नेछ।
	(२) कार्यालयले बुझाउन ल्याएका सरुवा, बढुवा वा अन्य चिठ्ठीपत्रहरु सम्बन्धित कर्मचारीले नबुझी आफूले गर्नुपर्ने बरबुझारथ नगरेमा कार्यालय प्रमुखले निजको हाजिर रोक्का गरी सो अवधि गयल कट्टी गरी विभागीय सजाय समेत गर्न सक्नेछ।

	१६१. बहाली म्यादः
	(१) काठमाडौं उपत्यका बाहेक एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सरुवा भई जाने कर्मचारीले तयारीको निमित्त बाटोको म्याद बाहेक बढीमा तीन दिनसम्म बहाली म्याद पाउनेछ। सरुवा हुँदा कार्यालय नबदलिने भएमा बहाली म्याद पाउने छैन। एक ठाउँबाट केवल कार्यालयको मात्र बदली भई ...
	(२) एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सरुवा भएर गएको कर्मचारी बहाल रहेको साविक कार्यालयको प्रमुखले कर्मचारीको तलव, विदा र औषधी उपचार सहितको अभिलेख एक महिना भित्र सरुवा भएको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।

	१६२. हकवालाले पाउनेः
	(१) यस विनियमावली बमोजिम पाउने रकम लिन नपाउँदै कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा वा वेपत्ता भएमा त्यस्तो रकम प्रचलित कानून बमोजिम नजिकको हकवालाले पाउनेछ।
	(२) वेपत्ता भएको कर्मचारीको प्रचलित कानून बमोजिम नजिकको हकवालाले यस विनियमावली बमोजिम पाउने रकम पाउँ भनी सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस, सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिफारिस, नाता प्रमाणित पत्र सहित निवेदन दिएमा कर्मचारी वेपत्ता भएको दुई वर्ष व्य...

	१६३. कर्मचारी कल्याण कोषको स्थापना र सञ्चालनः
	(१) कर्मचारीको हितलाई ध्यानमा राखी सापटी तथा सुविधा प्रदान गर्न एक कर्मचारी कल्याण कोष रहनेछ।
	(२) उपविनियम (१) बमोजिमको कोषमा समितिले निर्णय गरे बमोजिम एकमुष्ट रकम सो कोष खाता सञ्चालनको लागि उपलव्ध गराईनेछ।
	(३) कोषको रकमबाट उठेको साँवां ब्याज पुनः कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा गरी सञ्चालन गरिनेछ।
	(४) कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि समितिले आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गराउन सक्नेछ।

	१६४. कर्मचारी सुरक्षण कोषः
	(१) प्राधिकरणका वहालवाला र निजका परिवारका सदस्यको कल्याणका लागि कर्मचारी समेतको योगदानमा आधारित एक कर्मचारी सुरक्षण कोषको स्थापना गरिनेछ।
	(२) उपविनियम (१) बमोजिम स्थापित कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन लागि समितिले आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गराउन सक्नेछ।

	१६५. शैक्षिक योग्यता प्रमाणीकरणः
	(१) नयाँ नियुक्ति तथा बढुवा भएका कर्मचारीहरुको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रमाणिकरण गर्न देहाय बमोजिमको एक समिति रहनेछः-
	(क) निर्देशक, जनसाधन विभाग    - संयोजक
	(ख) प्रमुख, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा   - सदस्य
	(ग) मन्त्रालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि  - सदस्य
	(घ) प्रमुख विभागीय कारवाही शाखा   - सदस्य-सचिव

	(२) उपविनियम (१) बमोजिमको समितिको वैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ। समितिले आफ्नो वैठकमा सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
	(३) शैक्षिक योग्यता प्रमाणीकरण सम्वन्धमा उपविनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
	(क) नयाँ नियुक्ति र बढुवा भएका कर्मचारीहरुको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र एक वर्ष भित्र प्रमाणीकरण गर्ने।
	(ख) शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका स्थायी कर्मचारीहरुको प्रमाणपत्र क्रमशः प्रमाणीकरण गर्ने।
	(ग) समितिबाट प्रमाणीकरण हुन नसकेका शैक्षिक प्रमाणपत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने र आयोगको निर्णयका आधारमा आवश्यक कारवाहीको लागि व्यवस्थापनलाई सिफारिस गर्ने।
	(घ) कुनै कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्रका सम्वन्धमा उजूरी प्राप्त हुन आएमा सो उजूरी उपर छानविन गर्ने।
	(ङ) शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविनसँग सम्बन्धित अन्य निकायहरु सँग समन्वय गर्ने।

	(४) उपविनियम (१) बमोजिमको समितिले शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु प्रमाणीकरण एवं छानविन गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

	१६५क. विद्युतिय माध्यमबाट कार्य सञ्चालनः54F
	१६६. ......55F
	१६७. दिग्दर्शन तयार गर्नेः
	१६८. खारेजी र बचाउः
	(१) नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ खारेज गरिएको छ।
	(२) नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै विनियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
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