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दगु्ध �वकास संस्थान 

कमर्चार� �शासन (आठ� संशोधन) �व�नयमावल�, २०७६ 
 
दगु्ध �वकास संस्थान कमर्चार� �शासन �व�नयमावल�, २०६३ उपर संशोधन गनर् बाञ्छनीय भएकाले, 
 
संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १६ ले �दएको अ�धकार �योग गर� दगु्ध �वकास संस्थानको स�ालक स�म�तले 
नेपाल सरकारको स्वीकृ�त �लई देहायको �व�नयमावल� बनाएको छ :– 
 

प�रच्छेद १ 

�ारिम्भक 
 
१) œ संिक्ष� नाम र �ारम्भ (१) यस �व�नयमावल�को नाम, “दगु्ध �वकास संस्थान कमर्चार� �शासन (आठ� 

संशोधन) �व�नयमावल�, २०७६” रहेको छ । 

   (२) यो �व�नयमावल� तरुुन्त �ारम्भ हनेुछ ।  
 
२) œ प�रभाषा : �वषय वा �संगले अक� अथर् नलागेमा यस �व�नयमावल�मा,– 

(क) “अध्यक्ष” भ�ाले दगु्ध �वकास संस्थानको स�ालक स�म�तको अध्यक्ष सम्झन ुपछर् । 

(ख) “अ�धकार �ा� अ�धकार�” भ�ाले यस �व�नयमावल� बमोिजम कुनै काम गन� गराउने अ�धकार 
पाएको अ�धकार� सम्झन ुपछर् । 

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

(घ) “आयोजना” भ�ाले दगु्ध �वकास संस्थान अन्तगर्तका आयोजना सम्झन ुपछर् । 

(ङ) “आन्त�रक लेखा पर�क्षण �मखु” भ�ाले दगु्ध �वकास संस्थानको आन्त�रक लेखा पर�क्षण गन� 
�मखु कमर्चार�लाई सम्झन ुपछर् । 

(च) “ऐन” भ�ाले संस्थान ऐन, २०२१ सम्झन ुपछर् । 

(छ)  “कमर्चार�” भ�ाले दगु्ध �वकास संस्थानमा बहाल रहेको स्थायी कमर्चार� सम्झन ुपछर् ।  

(ज) “कायार्लय” भ�ाले दगु्ध �वकास संस्थानको केन्��य कायार्लय सम्झन ुपछर् र सो शब्दले केन्��य 
कायार्लय अन्तगर्तका आयोजना -कायार्लय र पश ुआहार उत्पादन कारखाना समेतलाई जनाउँछ।  

(झ) “कायार्लय �मखु” भ�ाले केन्��य कायार्लयको हकमा महा�वन्धक, आयोजनाको हकमा आयोजना 
�मखु र पश ुआहार उत्पादन कारखानाको हकमा कायार्लय �मखुलाई समेत जनाउँछ । 

(ञ) “केन्�” भ�ाले दगु्ध �वकास संस्थान अन्तगर्तका चीज उत्पादन केन्�, दूध तथा दगु्ध पदाथर् उत्पादन 
तथा �शोधन केन्�, �ब�� केन्�, दगु्ध िचस्याउने केन्�, स�लन केन्� समेतलाई जनाउँछ। 

(ट) “िजम्मेवार व्यि�” भ�ाले दगु्ध �वकास संस्थानको नगद�, िजन्सी असलु गन�, िजम्मा �लने वा 
तोकेको स्थानमा दािखला गन� वा �नयमानसुार खचर् गर� आन्त�रक वा अिन्तम लेखा पर�क्षण गराई 
�हसाब फ�ार्उने कतर्व्य भएको कमर्चार� र कायार्लय �मखुलाई सम्झन ुपछर् र सो शब्दले 
संस्थानको कामको ला�ग संस्थानको नगद�, िजन्सी �लई वा न�लई सो काम फ�ार्उन िजम्मा �लने 
तथा कायर् �ववरण �नधार्रण गर� िजम्मेवार� पाएका जनुसकैु व्यि�लाई समेत जनाउँछ । 

(ठ) “नाता” भ�ाले आमा, बबुा, प�त, प�ी तथा छोरा/छोर�, दाज/ुभाई, �दद�/ब�हनी, भाउज/ुबहुार�, जेठाज,ु 
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देवर, जेठानी, देउरानी, आमाजू, नन्द, काकाकाक�, ठूलोबबुा/ठूल�आमा, सानोबबुा/सानीआमा, 
भ�तजा/भ�तजी, भान्जा/भान्जी, �भनाज/ुजवुाई, मामा/माइज्यू, फुपू/फुपाज्यू, साला/साल� र �तनका 
छोराछोर� समेतलाई सम्झन ुपछर् ।  

(ड) “प�रवार” भ�ाले दगु्ध �वकास संस्थानको कमर्चार�सँग बस्ने तथा �नज आफै ले पालन पोषण गनुर्पन� 
प�त, प�ी, छोरा, अ�ववा�हता छोर�, धमर्प�ु, अ�ववा�हता धमर्प�ुी, बाब,ु आमा वा सौतेनी आमा 
सम्झनपुछर् र सो शब्दले परुुष र अ�ववा�हता म�हला कमर्चार�को हकमा �नजको बाजे, बज्यै तथा 
�ववा�हत म�हला कमर्चार�को हकमा �नजको सासू, ससरुालाई समेत जनाउँछ । 

(ढ) “�वभागीय �मखु” भ�ाले दगु्ध �वकास  संस्थानको �व�भ� �वभागका �मखुलाई सम्झन ुपछर् । 

(ण) “�वभागीय कारवाह�” भ�ाले दगु्ध �वकास संस्थानका कमर्चार�लाई प�रच्छेद–११ बमोिजम 
अ�धकार �ा� अ�धकार�ले गन� �वभागीय कारवाह� सम्झन ुपछर् ।  

(त) “बढुवा” भ�ाले �व�नयमावल�को प�रच्छेद–४ बमोिजम हनेु बढुवा सम्झन ुपछर् ।  

(थ) “मन्�ालय” भ�ाले कृ�ष तथा पशपुन्छ� �वकास मन्�ालय सम्झन ुपछर्। 

(द) “महा�वन्धक” भ�ाले दगु्ध �वकास संस्थानको महा�वन्धकलाई सम्झन ुपछर् र सो शब्दले �नज 
नभएको अवस्थामा महा�वन्धकको कायर् गन� अन्य व्यि�लाई समेत जनाउँछ । 

(ध) “लेखा �मखु” भ�ाले दगु्ध �वकास संस्थानको केन्��य कायार्लयको हकमा आ�थर्क व्यवस्थापन 
�वभागका �मखुलाई र आयोजनाको हकमा आयोजनाको आ�थर्क कारोबार गन� शाखाको �मखुलाई 
सम्झन ुपछर् । 

(न) “संस्थान” भ�ाले दगु्ध �वकास संस्थान सम्झन ुपछर् । 

(प) “स�म�त” भ�ाले संस्थानको स�ालक स�म�त सम्झन ुपछर् । 

(फ) “सहायक कम्पनी” भ�ाले संस्थानको बहमुत शेयर रहेको कम्पनीलाई जनाउँछ ।  

(ब) “सामान्य �स�ान्त” भ�ाले आयोग�ारा जार� ग�रएको “संग�ठत संस्थाका कमर्चार�को सेवाका शतर् 
सम्बन्धी कानून, बढुवा र �वभागीय कारबाह� सम्बन्धी सामान्य �स�ान्त, २०७४” लाई सम्झन ु
पदर्छ । 

(भ) “स्थायी आवासीय अनमु�त” भ�ाले �वदेशी मलुकुले कुनै शतर् तोक� वा नतोक� सो मलुकुमा स्थायी 
रुपले बसोबास गनर् पाउने गर� नेपाल� नाग�रकलाई उपलब्ध गराएको डाइभर�सट� इ�म�ने्ट �भसा 
(�ड.�भ.), परमानेन्ट रेिजडेन्ट �भसा (�प.आर.) वा �ीन काडर् सम्झन ुपछर् र सो शब्दले नेपाल� 
नाग�रकलाई �वदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गनर् �दइएको जनुसकैु नामको स्थायी आवासीय 
अनमु�तलाई समेत जनाउँछ । 

 
३. �व�नयमावल�को व्याख्या : यस �व�नयमावल�को व्याख्या स�म�तले गन�छ र स�म�तले गरेको व्याख्या अिन्तम 

हनेुछ । 
 
४. अ�धकार �त्यायोजन : (१) कुनै कमर्चार�ले यस �व�नयमावल� बमोिजम आफूलाई �ा� अ�धकार आफ्नो 

सामान्य रेखदेखमा रह� �योग गन� गर� आफू मातहतको कमर्चार�लाई �त्यायोजन गनर् सक्नेछ । अ�धकार 
�त्यायोजन गन�ले जनुसकैु बखत प�न �त्यायोिजत अ�धकार �फतार् �लन सक्नेछ। 

 
(२) उप�व�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �वभागीय कारबाह� गन� र उजरु� 
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स�ेु अ�धकार �त्यायोजन गनर् पाइने छैन ।  
  

(३) यस �व�नयमावल�मा भएका �ावधानहरु कायार्न्वयन गन� पद र नाम उल्लेख भएकोमा 
सोह� अनसुार र उल्लेख नभएकोमा महा�वन्धकले कायार्न्वयन गन�छ । 

 
५. कमर्चार� सम्बन्धी व्यवस्था : (१) संस्थानको स�ठन œ“संरचना” तथा कमर्चार�हरुको दरबन्द� स�म�तले 

स्वीकृत गरे बमोिजम हनेुछ ।  
 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम स्वीकृत दरबन्द�मा अ�धकृत स्तरको कायर् �ववरण स�म�तले 
र सहायक स्तरको कायर् �ववरण कायार्लय �मखुले �नधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 

 
  (३) संस्थानमा देहाय बमोिजमको स्तर र तहका पदहरु रहने छन ्:— 

    अ�धकृत स्तर    सहायक स्तर 

      तह – ६     तह – ४ 

      तह – ७      तह – ५ 

      तह – ८      

      तह – ९ 

      तह – १० 

      तह – ११        
 
(४) उप�व�नयम (३) मा लेिखए देिख बाहेक संस्थानमा तह�वह�न पदहरु �थम, ��तीय, ततृीय, 

चतथुर् र पाचँौ  स्तर रहने छ । 
 

(५) संस्थानमा अनसूुची १ मा तो�कए बमोिजमको सेवा, समूह तथा उपसमूहका पदहरु 
रहनेछन। 

 
(६) संस्थानको आवश्यकतानसुार कुनै कमर्चार�को सेवा, समूह वा उपसमूह प�रवतर्न गनुर् पदार् 
देहायका आधारमा स�म�तको स्वीकृ�त, आयोगको परामशर् �लई सेवा, समूह, उपसमूह प�रवतर्न गनर् 
स�कनेछः— 

(क) संस्थानका कमर्चार�को प�रवतर्न गनर् खोिजएको सेवा, समूह वा उपसमूहको ला�ग 
सो सेवा समूह वा उपसमूहका ला�ग यसै �व�नयमावल�ले तोकेको योग्यता पगुेको 
र त्यस्तो कमर्चार�को दक्षता र अनभुव प�रवतर्न गनर् खोिजएको सेवा समूह वा 
उपसमूहलाई अत्यावश्यक भएको । 

(ख) प�रवतर्न गनर् खोिजएको सेवा, समूह वा उपसमूहमा कमर्चार�हरु अपयार्� भएको। 
 
६. कायार्लय समय र �बदाको �नधार्रण : (१) संस्थानको कायार्लय समय स�म�तले �नधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ। 
 
  (२) कायार्लय स�ालन हनेु तथा �बदा हनेु �दनहरु स�म�तले �नधार्रण गन�छ । 
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प�रच्छेद २ 

पदपू�तर् सम्बन्धी व्यवस्था 
 
***७. पदपू�तर् स�म�तको गठन : œ (१) संस्थान अन्तगर्तका सबै �र� पदहरु पू�तर् गनर्को �न�म� देहाय बमोिजमको 

पदपू�तर् स�म�त रहनेछ ।  

   (क) महा�वन्धक      –अध्यक्ष 

(ख) लोकसेवा आयोगको ��त�न�ध    

(कम्तीमा राजप�ा��त ��तीय �ेणी)   –सदस्य 

   (ग) कृ�ष तथा पशपुन्छ� �वकास मन्�ालयको   

��त�न�ध (कम्तीमा राजप�ा��त ��तीय �ेणी)  –सदस्य  
   (घ) स�म�तले तोकेको पदपू�तर्सगँ  

सम्बिन्धत मानव संशाधन �बज्ञ      –सदस्य 

(ङ) �शासन व्यवस्थापन �वभागको �मखु               –सदस्य सिचव 
 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम गठन हनेु पदपू�तर् स�म�तमा पू�तर् हनेु पदभन्दा तल्लो तहको अ�धकृत रहने 
छैन । 

 
(३) उप�व�नयम (१) को खण्ड (क) बमोिजम अध्यक्ष भै कायर् गन� कमर्चार� सम्भाव्य उम्मेदवार भएमा 
संस्थानको व�र�तम अ�धकृतले अध्यक्षता गन� छन ्र खण्ड (ङ) बमोिजम सदस्य सिचव भई काम गन� 
कमर्चार� सम्भाव्य उम्मेदवार भएमा वा लामो समय अनपुिस्थत भएमा �नजको स�ा सोह� शाखाको अक� 
व�र� कमर्चार�ले सदस्य सिचवको रुपमा काम गन�छ  । साथै सो प�न नभएमा सम्बिन्धत पदपू�तर् स�म�तको 
अध्यक्षले तोकेको अ�धकृतले सदस्य सिचवको काम गन�छ ।  

 
(४) �स्ततुीकरण पर�क्षा तथा अन्तवार्तार् �लइने पद र तहको �कृ�त अनसुार �वशेषज्ञको आवश्यकता 
देिखएमा पदपू�तर् स�म�तले पदपू�तर् स�म�त बैठकमा आवश्यकता अनसुार सम्बिन्धत पदसगँ सम्बिन्धत 
संस्थान बा�हरको �वशेषज्ञलाई आमन्�ण गनर् सक्नेछ । 

  
(५) पदपू�तर् स�म�तको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नेछ ।   

 
(६) पदपू�तर् स�म�तको सदस्य स्वयं वा �नजको वा �वज्ञको नाता �भ�को सम्भाव्य उम्मेदवार भएमा पदपू�तर् 
स�म�तमा संलग्न हनु ुहुँदैन । पदपू�तर् स�म�तको अध्यक्ष वा सदस्यले सम्भाव्य उम्मेदवारसंग आफ्नो स्वाथर् 
बािझएको कुनै कुरा भए पदपू�तर् स�म�तलाई अ��म रुपमा जानकार� गराउन ुपन�छ । �त्यक्ष स्वाथर् बािझएको 
व्यि� पदपू�तर् स�म�तमा रहन सक्ने छैन । यस्तो अवस्थाका ला�ग वैकिल्पक व्यवस्था गनुर् पन�छ ।  
 
(७) �शासन व्यवस्थापन �वभागले पदपू�तर् स�म�तको सिचवालयको कायर् गन�छ । 

 
(८) उप�व�नयम (१) को खण्ड (क) र (ख) मा उिल्लिखत सदस्य स�हत चार जना सदस्यको उपिस्थ�तमा 
पदपू�तर् स�म�तको बैठक बस्न सक्नेछ । 
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(९) पदपू�तर् स�म�तको सदस्य सिचवले पदपू�तर् स�म�तको सिचवालयको �मखु भई कायर् गन�छ । 
 
(१०) पदपू�तर् स�म�तको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्�व�ध पदपू�तर् स�म�त आफैले �नधार्रण गरे वमोिजम 
हनेुछ ।” 

 
œ “८. पदपू�तर् स�म�तको काम, कतर्ब्य र अ�धकार : (१) पदपू�तर् स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम 
हनेुछ :– 
 

(क) आयोगसँग समन्वय गर� संस्थानको सेवामा �र� रहेको पदपू�तर् गनर् �लइने पर�क्षाको पा��म 
�नधार्रण गन�, 

 
(ख) संस्थानको सेवामा �र� रहेका पदको �ववरण �शासन व्यवस्थापन �वभागबाट �ा� गर� त्यस्ता 
पद पू�तर्को ला�ग खलु्ला ��तयो�गतात्मक पर�क्षा, आन्त�रक ��तयो�गतात्मक पर�क्षा, कायर्क्षमताको 
मूल्या�न, ज्ये�ता र कायर्सम्पादन मूल्या�न�ारा हनेु बढुवाको ला�ग ��तशत �नधार्रण गन�,  

 

(ग)  खण्ड (ख) बमोिजम ��तशत �नधार्रण भएको पदको ला�ग �वज्ञापन �काशन गनर् सहम�तका ला�ग 
आयोगले तोकेको बा�षर्क कायर् ता�लकाको म्याद �भ� आयोगमा अनरुोध गर� पठाउने, सहम�त �ा� भएप�छ 
सो अनसुार �वज्ञापन �काशन गन�,  

 

(घ)  �कािशत �वज्ञापनमा पनर् आएका दरखास्त संकलन गर� योग्यता पगुेका उम्मेदवारहरुको 
नामावल� तथा अन्य �ववरण स�हत आन्त�रक तथा खलु्ला �लिखत पर�क्षा स�ालनको ला�ग आयोगमा 
अनरुोध गर� पठाउने,  
 
(ङ) आयोगबाट �लिखत पर�क्षाको न�तजा �ा� भएप�छ तत्काल अन्तवार्तार् र �योगात्मक पर�क्षा हनेु 
पदको ला�ग सोको �म�त समावेश गर� �काशन गन�,  
 
(च) खलु्ला र आन्त�रक ��तयो�गताको �योगात्मक पर�क्षा हनेुमा �योगात्मक पर�क्षा संचालन गन� र 
अन्तरवातार् �लने,  
 
(छ) �लिखत पर�क्षाको अ�, �योगात्मक पर�क्षा हनेुमा �लिखत पर�क्षा र �योगात्मक पर�क्षाको अ� र 
अन्तरवातार् समेतको अंक जोडी कूल अ�का आधारमा योग्यता�म तयार गन�, योग्यता�मको आधारमा 
�नयिु�को ला�ग �सफा�रस गन�, 
(ज) बढुवा�ारा पू�तर् गनुर्पन� पदका ला�ग संस्थानको सम्भाव्य उम्मेदवारको मूल्या�न गर� योग्यता�म 
अनसुार पदपू�तर् गनर् �सफा�रस गन� । 

 
(२) कुनै प�न नयाँ �सजर्ना भएको वा �र� हनु आएको पद �लिखत पर�क्षा�ारा पू�तर् ग�रने �ावधान भएकोमा 
६ म�हना र �लिखत पर�क्षा नहनेु मा ३ म�हनाको अव�धमा नबढाई �शासन �वभागले नयाँ �ृजना भएको 
वा �र� हनु आएको ब्यहोरा पदपू�तर् स�म�तलाई जानकार� गराउन ुपन�छ । 

 
(३) पदपू�तर् स�म�तले आफूलाई तो�कएको कुनै काममा कमर्चार�को सहयोग �लन सक्नेछ । 
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(४) पदपू�तर् स�म�तको अध्यक्ष, सदस्य एवं आमिन्�त �वज्ञले स�म�तको सदस्यले पाए  सरह बमोिजम वैठक 
भ�ा पाउनेछन ्।” 

 
œ ***९.पदपू�तर् र ��तशत �नधार्रण : (१) संस्थानको �र� पदपू�तर् र ��तशत �नधार्रण देहाय बमोिजम ग�रनेछ:– 

 
 

तह र पद 

 
खलु्ला 

��तयो�गता 
�ारा 

बढुवा�ारा 
 

कायर्क्षमता 
मूल्या�न 
�ारा 

आन्त�रक 
��तयो�गता

�ारा 
(क) तह�वह�न पदहरु संस्था वा ब्यि�सगँ सेवा करार�ारा 

(ख) सहायक दईु तह चीज व्वाई १००%   

(ग) सहायक तीन तह सहायक चीज मेकर ३०%  ७०%  

(घ) सहायक चौथो तह (�.-�ा.) ७०% – ३०% 

(ङ) सहायक पाँच� तह (�.-�ा.) ६०% ३०% १०% 

(च) आइट� सपुरभाइजर पाँच� तह (�ा.) १००% – – 

(छ) अ�धकृत छैठ� तह (�.) ७०%  २०% १०% 

(ज) अ�धकृत छैठ� तह (�ा.)(िचज, डेर�, इि� समूह) –  ५०%  ५०% 

(झ) अ�धकृत सात� तह (�.) १०%  ७०%  २०% 

(ञ) अ�धकृत सात� तह (�ा.) इि��नय�र� अ�फसर/ मेिन्टनेन्स इि��नयर, एक्टेन्सन अ�फसर सात� 
तह (�ा.) (चीज/डेर�) टेिक्नकल अ�फसर/डेर� टेक्नोलोिज� सात� तह (�ा.) 

७०% 
  

३०% – 

(ट) कम्प्यटुर इि��नयर सात�  तह (�ा.) १००%  – – 

(ठ) �बिजनेश डेभलप्मेन्ट अ�फसर सात� तह (�.) १००%  – – 

(ड) इकोनो�म� सात� तह (�ा./अथर् समूह) १००%  – – 

(ण) अ�धकृत आठ� तह १०%  ७०%  २०% 

(त) अ�धकृत नव� तह  १०%  ७०% २०% 

(थ) अ�धकृत दश� तह १०%  ७०% २०% 

(द) अ�धकृत एघार� तह –  १००% – 

       
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 



 

(२) उप�व�नयम(१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न देहायको अवस्थामा �र� पद देहाय बमोिजम 
पू�तर् ग�रनेछः– 

(क) बढुवा हनेु तह भन्दा एक तह म�ुनको पद नभएको सेवा समूहको पदमा �र� सबै पद खु्ला 
��तयो�गता�ारा पू�तर् ग�रनेछ । 

 
(३) यस �व�नयममा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न उप�व�नयम (१) को खण्ड (ण) (त) र 
(थ) बमोिजम खलु्ला ��तयो�गताबाट पदपू�तर् हनेु पदको ला�ग चा�हने न्यूनतम शैिक्षक योग्यता सम्बिन्धत 
�वषयमा स्नातको�र उपा�ध �ा� गरेको र कुनै सरकार� सेवा वा �च�लत कानून बमोिजम दतार् भएको 
संगठ�त संस्था वा अन्तरार्��य स्तरको संगठ�त संस्थाको अ�धकृत स्तरको पदमा आठ� र नव� तहको ला�ग 
पाँच वषर्, दश� तहको ला�ग सात वषर्को अनभुव �ा� गरेको हनु ुपन�छ । 

तर �व�ावा�रधीस्तरको उपा�ध �ा� गरेको व्यि�को हकमा अनभुवको अव�ध दईु वषर्ले कम 
हनेुछ। 

 
(५) सहायक तह ४ को पदमा आन्त�रक ��तयो�गतात्मक पर�क्षा�ारा पू�तर् ग�रने भनी छु�ाईएको पदपू�तर् 
गदार् तह ४ को पदको बढुवाका ला�ग तो�कएको न्यूनतम सेवा अव�ध पूरा गरेका र न्यूनतम शैिक्षक योग्यता 
हा�सल गरेको तह�वह�न पदमा कायर्रत कमर्चार�, तह दईु र तह तीनमा कायर्रत कमर्चार� उम्मेदवार हनु 
सक्नेछन ्। 

 
(६) उप�व�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न यो �व�नयम �ारम्भ हुँदाका बखत �र� रहेका 
र प�छ �र� हनेु तह �व�हन पदहरू खारेज हनेुछन ्र त्यस्ता पदहरू खलु्ला ��तयो�गता�ारा पू�तर् नगर� 
त्यस्ता पदहरूबाट ग�रने कायर् सेवा करारबाट सम्पादन गराइनेछ । 

 
(७) उप�व�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न यो �व�नयम स्वीकृत हनु अगा�ड संस्थानको 
स्वीकृत दरवन्द�मा परेको पदहरू यस �व�नयममा उल्लेख नभए प�न बढुवा भई वा अन्य कुनै कारणले 
�र� नभएसम्म कायम रहनेछ । 

 
(८) संस्थानको सेवालाई समावेशी बनाउन खलु्ला ��तयो�गतात्मक पर�क्षा�ारा पू�तर् हनेु पदमध्ये पैताल�स 
��तशत पद छु�ाई सो ��तशतलाई शत��तशत मानी देहाय बमोिजमका उम्मेदवार बीचमा मा� छु�ाछु�ै 
��तस्पधार् गराई पदपू�तर् ग�रनेछ :– 
 

(क) म�हला                  ते�ीस ��तशत 
(ख) आ�दवासी / जनजाती           स�ाईस ��तशत 

(ग) मधेशी      बाईस ��तशत 

(घ) द�लत      नौ ��तशत 

(ङ) अपा�      पाँच ��तशत 
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(च) �पछ�डएको क्षे�     चार ��तशत 

स्प�ीकरणः 
 

(अ) यस उप�व�नयमको �योजनको ला�ग �पछ�डएको क्षे� भ�ाले अछाम, का�लकोट, जाजरकोट, जमु्ला, 
डोल्पा, बझा�,बाजरुा, मगु ुर हमु्ला िजल्ला सम्झन ुपदर्छ । 
 
(आ) खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) को �योजनको ला�ग म�हला, आ�दवासी / जनजाती, मधेशी र द�लत 
भ�ाले आ�थर्क र सामािजक रुपमा पछाडी परेका म�हला, आ�दवासी / जनजाती, मधेशी र द�लत सम्झन ु
पदर्छ । यसको �ववरण नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गर� तोके बमोिजम हनेुछ । 

  
तर नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गर� नतोके सम्मको ला�ग सम्पूणर् म�हला, आ�दवासी / 

जनजाती, मधेशी र द�लतलाई आ�थर्क तथा सामािजक रुपमा पछाडी परेको समदुाय मा�ननेछ । 
 
(इ) उप�व�नयम (८) को खण्ड (ङ) मा उल्लेख भए बमोिजम �नधार्�रत ��तशतको पद कुनै खास 
�कृ�तको कामको ला�ग तो�कए बमेfिजमका अपा� बीच मा� ��तस्पधार् गनर् पाउने गर� ��तस्पधार्त्मक 
पर�क्षा�ारा पू�तर् ग�रनेछ । 

  
(९) उप�व�नयम (८) बमोिजम छु�ाइएका पदमा दरखास्त �दँदा देहायका आधारमा �दन ुपन�छ :–    

 
(क)  आ�दवासी / जनजातीका हकमा नेपाल आ�दवासी / जनजाती उत्थान रा��य ��त�ान ऐनमा 
सूिचकृत भएको जा�तको हकमा सो ऐनको सूचीको अधारमा, 

तर नेपाल आ�दवासी / जनजाती उत्थान रा��य ��त�ान ऐनमा सूिचकृत भएको जा�त �भ� 
एक भन्दा बढ� थरहरु भएमा सम्बिन्धत स्था�नय �नकायको �मखुको �सफा�रसमा �मखु िजल्ला 
अ�धकार�बाट सूिचकृत भएको जा�त �भ�को थर भनी �मािणत गराई दरखास्तसाथ पेश गनुर् पन�छ। 

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

तर रा��य द�लत आयोगबाट सूिचकृत भएको जा�त�भ� एक भन्दा बढ� थरहरु भएमा 
सम्बिन्धत स्थानीय �नकायको �मखुको �सफा�रसमा �मखु िजल्ला अ�धकार�बाट सूिचकृत भएको 
जा�त �भ�को थर भनी �मािणत गराई दरखास्तसाथ पेश गनुर् पन�छ । 

 
(ग)  अपा�का हकमा स्वीकृत िच�कत्सकको �सफा�रसमा समाज कल्याण प�रषदबाट अपा�ता 
�मािणत गरेको आधारमा वा �च�लत कानूनमा ब्यवस्था भए बमोिजम, 

 
(घ)  मधेशीका हकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गर� तोके बमोिजमको 
संस्थाबाट मधेशी भनी �मािणत गरेको आधारमा, 
 

तर नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गर� संस्था नतोकेसम्म सम्बिन्धत स्था�नय �नकायको 
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�मखुको �सफा�रसमा �मखु िजल्ला अ�धकार�बाट मधेशी भनी �मािणत गराई दरखास्तसाथ पेश 
गनुर् पन�छ । 

 
(ङ)  �पछ�डएको क्षे�को हकमा उप�व�नयम (८) को स्प�ीकरणको (अ) मा उल्लेख भएका 
िजल्लामा स्थायी बसोबास उल्लेख गर� सम्बिन्धत िजल्लाबाट �ा� ग�रएको नाग�रकताको 
�माणप� तथा सम्बिन्धत गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाबाट हाल सोह� स्थानमा स्थायी बसोबास 
भएको भनी �मािणत गरेको आधारमा । 

  
(१०) उप�व�नयम (८) बमोिजम ��तशत �नधार्रण गदार् एक ��तशत भन्दा कम घता� (�याक्सन) आएमा 

त्यस्तो घता� जनु समूहको हकमा आएको हो सो भन्दा लगतै प�छको समूहमा सद� जानेछ । 
  

(११) उप�व�नयम (८) बमोिजम छु�ाइएको पदमा जनु वषर्को ला�ग �वज्ञापन भएको हो सो वषर् हनेु 
�वज्ञापनमा उपय�ु उम्मेदवार उपलब्ध हनु नसकेमा त्यस्तो पद अक� वषर् हनेु �वज्ञापनमा समावेश गनुर् पन�छ र 
त्यसर� �वज्ञापन गदार् प�न उपय�ु उम्मेदवार उपलब्ध हनु नसकेमा त्यस्तो पद अक� वषर् खलु्ला ��तयो�गता�ारा 
पू�तर् हनेु पदमा समावेश गनुर् पन�छ । 
  

(१२) उप�व�नयम (८) बमोिजम �नधार्रण ग�रएको ��तशत�ारा पदपू�तर् गन� व्यवस्था �त्येक दश वषर्मा 
पनुरावलोकन गनुर् पन�छ । 
  

(१३) उप�व�नयम (८) बमोिजमको ��तशत बमोिजम पद संख्या �नधार्रण गदार् कुनै ���वधा उत्प� भई 
�ववाद आएमा स�म�त समक्ष पेश गनुर् पन�छ र स�म�तको �नणर्य अिन्तम हनेुछ ।  
  

(१४) �वज्ञापन हनेु आ�थर्क बषर्को आषाढ मसान्तसम्म �र� हनु आउने पदहरुको �ववरण �शासन 
व्यवस्थापन �वभागले पदपू�तर् स�म�तमा पठाउन ुपन�छ । पदपू�तर् स�म�तले सो बमोिजम कूल �र� पदहरुको ��तशत 
�नधार्रण गर� आयोगको बा�षर्का कायर्ताल�का बमोिजम हनेु गर� सहम�तका ला�ग आयोगमा पठाउनपुन�छ ।  
 

(१५) यसर� पदपू�तर् स�म�तले �नयिु�का ला�ग �सफा�रश गरेको पद कुनै कारणले �र� नभएमा सो पद 
�र� हनु्जेलसम्म �नज �सफा�रश भएको कमर्चार� फािजलमा रहनेछ ।  
 

(१६) आयोगबाट पदपू�तर् गनर् सहम�त �ा� भएको ७ कायर्�दन �भ� पदपू�तर् स�म�तले �वज्ञापन �काशन 
गनुर्पन�छ । ” 
 
œ १०. �र� पदपू�तर्को समय : (१) �त्येक बषर् �नयम ९ को उप�नयम (१) बमोिजम ��तशत �नधार्रण गदार् सोह� 

आ�थर्क बषर्को असार मसान्त सम्म �र� पदसंख्याको आधारमा ��तशत �नधार्रण ग�र आयोगको बा�षर्क 
कायर् ता�लका अनसुार पदपू�तर् ग�रनेछ ।  

 
(२) उप�नयम(१)बमोिजम ��तशत �नधार्रण भई बढुवा ���या�ारा तल्लो तहबाट मा�थल्लो तहमा 

बढुवा हुदँा �र� हनु जाने पद सोह� आ�थर्क वषर्मा �र� भएको मा�नने छ ।” 
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११. �सफा�रस : संस्थानको �र� पद पू�तर् गदार् पदपू�तर् स�म�तले खलु्ला ��तयो�गता, कायर्क्षमताको मूल्या�न 
वा आन्त�रक ��तयो�गताको आधारमा उम्मेदवारको उपय�ुताको ठहर गर� �नयिु�को ला�ग �सफा�रस 
गन�छ । 

 
 
प�रच्छेद ३ 

   कमर्चार�को छनौट तथा �नयिु� सम्बन्धी व्यवस्था 
 
œ “१२.�वज्ञापन �काशन : (१) खलु्ला तथा आन्त�रक ��तयो�गता�ारा पद पू�तर्का ला�ग दरखास्त पेश गनर् ए�ाईस 

�दनको म्याद �दई रा��यस्तरको दै�नक प��कामा �वज्ञापन �काशन गनुर् पन�छ । यस्तो �वज्ञापन तथा 
सम्बिन्धत पा��म संस्थानको वेबसाइटमा समेत �काशन गनुर् पन�छ । 

 
(२) पदपू�तर्को ला�ग �वज्ञापन �काशन गदार् देहायका �ववरणहरु खलु्लाउन ुपन�छ :– 

 
(क) �र� पद संख्या र तह,  
 
(ख) न्यूनतम शैिक्षक योग्यता, ताल�म र अनभुव, 
 
(ग) पर�क्षा दस्तूर, 
 
(घ) फाराम बझुाउने म्याद, स्थान, पर�क्षाको त�रका र पर�क्षाको माध्यम, 
 
(ड.) दरखास्त फाराम बझुाउने अिन्तम म्यादमा आवश्यक पन� उमेरको हद, 
 
(च)  �च�लत कानून बमोिजम स्थापना भएको सम्विन्धत व्यावसा�यक प�रष�ा दतार् वा 

अ�ाव�धक वा नवीकरण आवश्यक हनेुमा सो व्यहोरा, 
 
(छ)  पा��म सम्वन्धी जानकार�  
 
(ज) समावेशी समूहको �माणप�, 
 
(झ) बढुवाको हकमा बढुवाको �क�सम, त�रका, बढुवा हनेु पदहरुको �ववरण, बढुवा ग�रने  

पदको ला�ग आवश्यक पन� सेवा अवधी र योग्यता ।   
 

(३) उम्मेदवारले भनुर् पन� दरखास्त फारमको ढाचँा अनसूुची–२बमोिजम हनेुछ । 
 

(४) उप�व�नयम (१) बमोिजम खलु्ला ��तयो�गताका ला�ग �वज्ञापन गदार् म्याद समा� भएको सात �दन 
�भ� दोब्बर दस्तरु बझुाई दरखास्त �दन सक्ने व्यवस्था गनुर्पन�छ । 

 
(५) उप�व�नयम (१) बमोिजम �दइएको ए�ाईस �दनको म्याद प�छ �ा� हनेु शैिक्षक योग्यता, समावेशीको 
�माणप�, प�रषद् दतार् �माणप�, ताल�म, अनभुव र सेवा अव�ध मान्य हनेुछैन । 
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(६) �वज्ञापन गदार् खलु्ला, आन्त�रक ��तयो�गता, कायर्क्षमता, ज्ये�ता र कायर्सम्पादनको मूल्या�नका 
आधारमा हनेु बढुवाको एकै पटक गनुर् पन�छ ।”  

 
œ “१३. दरखास्त उपर छान�बन गन�ः (१) खलु्ला ��तयो�गतात्मक पर�क्षाको ला�ग �कािशत �वज्ञापन बमोिजम 
पनर् आएका दरखास्तहरू उपर पदपू�तर् स�म�तले तोकेको संस्थानको अ�धकृतले देहायबमोिजम छान�बन गनुर् पन�छ 
:– 
 

(क) उम्मेदवारले दरखास्त फाराममा �वज्ञापन नम्बर, पद, सेवा, समूह, उपसमूह, �ेणी/तह, नाम, 

थर, ठेगाना र जन्म �म�त खलुाएको छ, छैन,  
 

(ख) �वज्ञापनमा तो�कए बमोिजम उम्मेदवारको उमेर पगुेको वा नाघेको छ, छैन,  
 

(ग) दरखास्त पेश गरेको पदको ला�ग आवश्यक पन� तो�कए बमोिजमको न्यूनतम शैिक्षक 
योग्यता पगुेको छ, छैन,  

तर �वज्ञापनमा उिल्लिखत शैिक्षक योग्यता नभई सोह� �वषयको मा�थल्लो शैिक्षक 
योग्यता रहेछ भने सो योग्यतालाई नै न्यूनतम शैिक्षक योग्यता पगुेको मा�ननेछ । 

 
(घ) तो�कए बमोिजमको न्यूनतम शैिक्षक योग्यताको �माणप� वा लब्धा� �ववरणप� 

(�ान्सकृप्ट) वा लब्धा�प�को ��त�ल�प दरखास्त साथ संलग्न छ, छैन,  
 

(ङ) दरखास्तसाथ संलग्न शैिक्षक योग्यताको �माणप� जार� गन� िशक्षण संस्था मान्यता �ा� 
िशक्षण संस्था�भ� पछर्, पद�न,  

 
(च) समकक्षता र सम्व�ता �नधार्रण गनुर्पन� शैिक्षक �माणप�को समकक्षता र सम्व�ता 

�नधार्रण भएको छ, छैन,  
 

(छ) ताल�म वा अनभुव चा�हनेमा सोको �माणप�को ��त�ल�प संलग्न छ, छैन,  
 

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

(झ) दरखास्त फाराममा हालसालै िखिचएको फोटो टाँ�सएको छ, छैन र उम्मेदवारले फोटो 
समेतमा पन� गर� दस्तखत गरेको छ, छैन,  

 
(ञ) दरखास्तसाथ �वज्ञापनमा उिल्लिखत पर�क्षा दस्तरु दािखल गरेको र�सद वा भौचर संलग्न 

गरेको छ, छैन,  
 

(ट) दरखास्तसाथ सम्बिन्धत कागजातहरूको एक एक ��त ��त�ल�प संलग्न छ, छैन,  
 

(ठ) दरखास्तमा उम्मेदवारले दस्तखत तथा ल्याप्चे सह�छाप गरेको छ, छैन,  
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(ड) व्यावसा�यक प�रषदमा दतार् हनुपुन� पदको उम्मेदवारको हकमा सम्बिन्धत व्यावसा�यक 
प�रषदमा दतार् भएको वा दतार् नवीकरण ग�रएको छ, छैन,  

 
(ण) समावेशी तफर् को दरखास्त बझुाउने उम्मेदवारले तो�कए बमोिजमको �माण पेश गरेको 

छ, छैन । 
  

(२) आन्त�रक ��तयो�गतात्मक पर�क्षा र कायर्क्षमताको मूल्या�न तथा ज्ये�ता र कायर्सम्पादनको 
मूल्या�नबाट हनेु बढुवाको ला�ग �कािशत �वज्ञापन अनसुार पनर् आएका दरखास्त फारामहरू उपर देहाय 
बमोिजम समेत छान�बन गनुर् पन�छ :–  

(क) �वज्ञापन भएको पदसंग सम्बिन्धत सेवा, समूह तथा उपसमूहको एक �ेणी/तह 
म�ुनको पदमा तो�कए बमोिजम सेवा अव�ध पूरा गरेको छ, छैन र सो को �माण 
पेश गरेको छ, छैन,  

 
(ख) दरखास्त फाराममा �न�दर्� ग�रएको स्थानमा सम्बिन्धत कायार्लय �मखु/�वभागीय 

�मखुबाट र�तपूवर्क �मािणत भएको छ, छैन,  
 

(३) दरखास्त छान�बन गदार् पेश गरेको �माणप� वा �ववरण सम्बन्धमा ���वधा भएमा त्यस्तो दरखास्त 
सम्बन्धमा ���वधा परेको �ववरण खलुाई ���वधा परेको �वषयसँग सम्बिन्धत पदपू�तर् स�म�त समक्ष पेश 
गनुर् पन�छ । 

  
(४) उप�व�नयम (३) बमोिजम पेश भएको �वषयका सम्बन्धमा आवश्यकता अनसुार �वशेषज्ञ वा दक्षको 
राय �लई पदपू�तर् स�म�तले आवश्यक �नणर्य गनर् सक्नेछ ।”  

 
œ “१३क. दरखास्त स्वीकृत गन� : (१) दरखास्त छान�बन गदार् र�त पगुेको र सूचनामा उिल्लिखत अन्य शतर्हरू 

पूरा भएको देिखएमा पदपू�तर् स�म�तले तोकेको संस्थानको अ�धकृतले त्यस्तो दरखास्तलाई स्वीकृत गनुर् 
पन�छ।  

 
(२)  खलु्ला तथा आन्त�रक ��तयो�गतात्मक पर�क्षाको हकमा दरखास्त स्वीकृत भए प�छ उम्मेदवारलाई 
रोल नम्बर कायम गर� पर�क्षाको �वेश प� �दन ुपन�छ । 

 
(३)  उम्मेदवारलाई �दइने पर�क्षा �वेशप�मा स्वीकृत गन� कमर्चार�को नाम, थर, पद खलुfई कायार्लयको 
छाप समेत लगाउन ुपन�छ । उम्मेदवारको फोटोमा उम्मेदवार र स्वीकृत गन� कमर्चार�ले समेत दस्तखत 
गनुर् पन�छ । 

  
(४) उम्मेदवारले पेश गरेका दरखास्तहरू उपर छान�बन गदार् �वज्ञापन/सूचनामा उिल्लिखत �ावधानहरू 
पूरा भएको नदेिखएमा त्यस्तो दरखास्त अस्वीकृत गनुर् पन�छ । यसर� अस्वीकृत भएको जानकार� 
उम्मेदवारलाई �दन ुपन�छ । 

  
(५)  एकपटक स्वीकृत गर� �वेशप� जार� भएको दरखास्तमा प�छ कुनै कै�फयत देिखएमा त्यस्तो दरखास्त 
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अस्वीकृत गर� �वेशप� र� गनर् स�कनेछ । 
 
œ १३ख. स्वीकृत नामावल� तयार गनुर्पन�ः (१) �व�नयम १३क. बमोिजम स्वीकृत भएका दरखास्त फारामहरू 

व्यविस्थत गर� रा� साथै �मसंख्या, उम्मेदवारको नाम थर, आमा-बाबकुो नाम, बाजेको नाम, दतार् �म�त, 

दस्तरु बझुाएको र�सद नम्बर, दरखास्त भरेको समूह आ�द खलुाई लोक सेवा आयोगले �नधार्रण गरेको 
ढाँचामा स्वीकृत नामावल� तयार गनुर् पन�छ । 

  
(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम तयार भएको स्वीकृत नामावल� �त्येक �वज्ञापनको ला�ग दरखास्त फाराम 
�दने म्याद समा� भएप�छ सूचना पाट� तथा वेवसाइटमा समेत �काशन गर� खलु्ला तथा आन्त�रक 
��तयो�गता तफर् को �वज्ञापनको �मािणत स्वीकृत नामावल� �व�तुीय ��त स�हत �लिखत पर�क्षा स�ालन 
गन� आयोगको सम्बिन्धत कायार्लयमा समेत पठाउन ुपन�छ । 

  
(३) बढुवा तफर् को दरखास्त फाराम स्वीकृत नामावल� तयार गर� पदपू�तर् स�म�तको सिचवालयमा रा� ु
पन�छ । 

  
(४) यस �व�नयमको �योजनको ला�ग उमेरको गणना गदार् जनु पदको �न�म� दरखास्त �दने हो सो पदको 
दरखास्त �दने अिन्तम �म�तमा पगु्ने उमेरको आधारमा गणना ग�रनेछ। 

 
१४. �वेशप� : �व�नयम १३ बमोिजम दरखास्त फाराम पेश गरेप�छ सो दरखास्त फाराममा आवश्यक कागजप� 

छ छैन हेर� पर�क्षाको �वेशप� तत्काल उपलव्ध गराईनेछ । 
 
१५. पर�क्षा स�ालन : संस्थानमा �र� पदमा खलु्ला ��तयो�गता�ारा पदपू�तर् गनर् �लइने पर�क्षाको स�ालन 

स�म�त�ारा स्वीकृत कायर्�व�ध बमोिजम हनेुछ । 
 
œ “१६. ��तयो�गताको �क�सम र छनौटः (१) ��तयो�गतात्मक पर�क्षा�ारा संस्थानको �र� पदपू�तर्का ला�ग �लिखत 

पर�क्षा स�हत देहायको त�रका अपनाउन स�कनेछ :—  
 

(क)  �योगात्मक पर�क्षा (�योगात्मक पर�क्षा हनेु भनी उल्लेख भएका पदहरूको ला�ग मा�) 
 

(ख)  अन्तवार्तार्, र  
 

(ग)  पदपू�तर् स�म�तले तोकेका अन्य त�रका ।  
 

(२) खलु्ला तथा आन्त�रक ��तयो�गताको �लिखत पर�क्षा आयोगबाट स�ालन ग�रनेछ ।  
 

(३) �योगात्मक पर�क्षा �लनपुन� पदमा अन्तवार्तार् �लनअुिघ �योगात्मक पर�क्षा �लइनेछ । 
 

(४) �लिखत वा �योगात्मक पर�क्षा उि�णर् गर� �ा� गरेको �ा�ा� तथा �स्ततुीकरण हनेुमा सो 
र अन्तवार्तार्मा �ा� गरेको �ा�ा� समेतको आधारमा योग्यता�म �कािशत गनपुन�छ । 
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(५) संस्थानमा कायर्रत कमर्चार�हरु �लिखत पर�क्षामा समान तहबाट समान तहको पदमा 
उम्मेदवार हनु पाइने छैन । 

 
(६) तह �व�हन पदहरु करारमा �लँदा ��तस्पधार् गराएर मा� करारमा �लन ुपन�छ ।”  

 
œ “१७. आवश्यक न्यूनतम योग्यताः(१) संस्थानको पदमा �नय�ु हनु अनसूुची–५मा तो�कए वमोिजमको योग्यता 

पगुेको हनुपुन�छ । 
 

(२) तह आठ र तह नौ का खलु्ला ��तयो�गता�ारा पू�तर् हनेु पदमा उम्मेदवार हनु सम्बिन्धत 
�वषयमा स्नातको�र उपा�ध हा�सल गरेको र नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वा�मत्व भएको संग�ठत 
संस्था वा नेपाल सरकारले मान्यता �दएको संस्था र संस्थान तथा अन्तरा��य संस्था वा �च�लत कानून 
वमोिजम स्थापना भएको संस्थामा अ�धकृतस्तरको पदमा किम्तमा पाँच बषर् काम गरेको हनु ुपन�छ । 

तर ��त ह�ा चाल�स घण्टा भन्दा कम समय काम गरेको अनभुव (आंिशक रुपमा काम गरेको) 
लाई सो �योजनको ला�ग गणना ग�रने छैन। 

 
१८. �योगात्मक पर�क्षाको अ� भार : (१) �योगात्मक पर�क्षा मा� हनेुको हकमा �योगात्मक पर�क्षाको अंक 

भार १०० कायम हनेुछ । 
 

(२) �लिखत र �योगात्मक पर�क्षा आवश्यक पन� पदहरुको ला�ग �लिखत प�रक्षाका ला�ग अ� 
भार १०० र  �योगात्मक पर�क्षाका ला�ग अ� भार ३० हनेुछ । 

 
œ “१९. न�तजा �काशन :(१) �लिखत पर�क्षाको न�तजा आयोगबाट �कािशत हनेुछ । आयोगबाट �कािशत न�तजा 

�ा� भएको सात �दन �भ� �योगात्मक वा �स्ततुीकरण हनेुमा सो समेत समावेश गर� न�तजा �काशन 
भएको पन्� �दन प�छ र एक म�हना�भ� पन� गर� पदपू�तर् स�म�तले न�तजा स�हतको अन्तरवातार् कायर्�म 
�काशन गन�छ ।  

  
(२) �लिखत पर�क्षाबाट अन्तवातार्को ला�ग उम्मेदवारको छनौट गदार् उपलब्ध भएसम्म 

�र� पद संख्या १ भए ३,  २ देिख ४ सम्म भए दोब्वर र ५ वा सो भन्दा मा�थ ज�तसकैु पदसंख्या 
भए प�न डेढ� संख्यामा उम्मेदवारको नाम योग्यता �मानसुार समावेश गनुर्पन�छ । संख्या �नधार्रण 
गदार् अपूणार्�लाई परुा एक मा�ु पन�छ । 

  
(३) उप�व�नयम (२) बमोिजमको संख्या �नधार्रण गदार् खलु्ला ��तयो�गताका ला�ग खलु्ला 

तथा समावेशी समूहमा एउटै उम्मेदवारको नाम दोह�रन गएको अवस्थामा दोहोरो परेज�तको संख्या 
थप गर� समावेशी तफर् को अन्तरवातार्का ला�ग नामावल� �कािशत गनुर्पन�छ । यसर� छनौट गदार् 
अिन्तम उम्मेदवारले �ा� गरेको कुल �ा�ा� बराबर अ� �ा� गन� एकभन्दा बढ� उम्मेदवार भएमा 
त्यस्तो बराबर अ� �ा� गन� सबै उम्मेदवारलाई समावेश गनुर् पन�छ । 

 
(४) उप�व�नयम (२) बमोिजम अन्तरवातार्का ला�ग उम्मेदवार छनौट गदार् उम्मेदवारले 

�लिखत पर�क्षाको �त्येक प�मा किम्तमा चाल�स ��तशत अ� �ा� गरेको हनुपुन�छ । 
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(५) उप�व�नयम (२) बमोिजम अन्तरवातार्का ला�ग उम्मेदवार छनौट गदार् अिन्तम 
उम्मेदवारको �लिखत पर�क्षाको कूल �ा�ा� बराबर भएमा त्यस्ता बराबर �ा�ा� हनेु अन्य सबै 
उम्मेदवारलाई प�न अन्तवार्तार्को ला�ग छनौट गनुर्पन�छ । 

  
(६) �लिखत पर�क्षाको न�तजा �काशन गदार् कुनै समावशेी समूहका ला�ग �नधार्रण 

ग�रएका पद पू�तर् नहनेु भएमा त्यस्तो पद अक� बषर् हनेु �वज्ञापनमा समावेश गनुर् पन�छ र त्यसर� 
�वज्ञापन गदार् प�न उपय�ु उम्मेदवार उपलब्ध हनु नसकेमा उ� पद अक� वषर् खलु्ला 
��तयो�गता�ारा हनेु पदमा समावेश गनुर् पन�छ । 

  
(७) खलु्ला र आन्त�रक ��तयो�गताको �लिखत पर�क्षाको न�तजा �कािशत भए प�छ सो 

न�तजामा िच� नबझुी पनुय�ग गराउन चाहने पर�क्षाथ�ले संस्थानले न�तजा �कािशत गरेको �म�तले 
सात �दन �भ� आयोगले तोकेको दस्तरु स�हत संस्थान माफर् त आयोगमा �नवेदन �दन ुपन�छ ।”  

 
œ “१९क. �योगात्मक पर�क्षा र अन्तरवातार् सम्बन्धी  ब्यवस्था : (१) �लिखत पर�क्षा हनेुमा �लिखत 
पर�क्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारलाई मा� अन्तवार्तार्मा समावेश गराईने छ । �लिखत पर�क्षा तथा 
�योगात्मक पर�क्षा वा �स्ततुीकरण समेत हनेुमा �लिखत पर�क्षाबाट छनौट हनेु उम्मेदवारलाई मा� 
�योगात्मक पर�क्षामा वा �स्ततुीकरण पर�क्षामा समावेश गराइनेछ ।  

  
(२) �योगात्मक पर�क्षामा अनपुिस्थत हनेु वा उि�णर् नभएका उम्मेदवारलाई अन्तरवातार्मा 
समावेश गराईने छैन । 

  
(३) पू�तर् हनेु पदसँग �त्यक्ष सम्बिन्धत एकजना �वज्ञ र पदपू�तर् स�म�तका बाकँ� सदस्य रहने 
गर� अन्तरवातार् स�म�त गठन हनेुछ । पू�तर् हनेु पदभन्दा तल्लो तहको व्यि� अन्तवार्तार् स�म�तमा 
रहने छैन । 

  
(४) अन्तरवातार् �योजनको ला�ग आयोगले आवश्यकता अनसुार छु�ै ��त�न�ध खटाउन सक्नेछ।  

  
(५) उप�व�नयम (३) बमोिजम �वज्ञ मनोनयन गदार् पदपू�तर् स�म�तको अध्यक्षले अन्तरवातार्को 
बढ�मा एक �दन अिघ मा� गोप्य रुपमा मनोनयन गनुर् पन�छ ।  

  
(६) अन्तवार्तार्को अ�भार �लिखत पर�क्षाको पूणार्� एक सय भएमा बीस अ� र थप �त्येक सय 
पूणार्�को ला�ग थप दश अ� कायम गनुर् पन�छ ।  

  
(७) अन्तवार्तार्मा भाग �लने कुनै उम्मेदवारसगँ अन्तवार्तार् स�म�तको अध्यक्ष वा सदस्यको नाता 
पन� भएमा अन्तवार्तार् स�म�तमा संलग्न हनेु त्यस्ता अध्यक्ष वा सदस्यले उ� �वज्ञापनको अन्तवार्तार्मा 
बस्न हुँदैन । सो नाता�भ� परेको कुरा न�तजा �काशन हनु ुभन्दा अिघ �मािणत भएमा सो 
अन्तवार्तार्कतार्ले �दान गरेको अंक गणना ग�रने छैन ।  
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(८) अन्तवार्तार्मा पूणार्�को स�र� ��तशतभन्दा बढ� वा चाल�स ��तशतभन्दा घट� अ� �दन ुपरेमा 
सोको कारण खलुाउन ुपन�छ । यसर� कारण नखलुाई अ�धकतम भन्दा बढ� वा न्यूनतम भन्दा 
घट� अ� �दएकोमा बढ�मा स�र� ��तशत र घट�मा चाल�स ��तशत अ� �दएको मानी गणना 
ग�रनेछ ।  

  
(९) अन्तवार्तार् स�म�तको कुनै सदस्यले कारण खलुाई कुनै उम्मेदवारलाई उप�व�नयम (८) 
बमोिजम स�र� ��तशत भन्दा बढ� वा चाल�स ��तशत भन्दा कम अ� �दान गरेको अवस्थामा 
प�न अन्तवार्तार् स�म�तका पचास ��तशत भन्दा बढ� सदस्यले त्यसर� कारण खलुाई अ� �दान 
गरेको अवस्थामा मा� मान्य हनेुछ।अन्यथा बढ�मा स�र� ��तशत र घट�मा चाल�स ��तशत नै 
अ� मानी गणना ग�रनेछ ।  

 
(१०) अन्तरवातार्का ला�ग �योग हनेु फाराम अनसूुची–२कबमोिजम हनेुछ । 

 
œ १९ख.अन्तवार्तार् �लँदा ध्यान �दनपुन� कुराहरूः अन्तवार्तार् स�म�तका अध्यक्ष, �वज्ञ र सदस्यले अन्तवार्तार्का 
सम्बन्धमा देहायको कुरामा ध्यान �दन ुपन�छ :– 
 

(क) �� कसबाट सरुु गर� कसबाट अन्त्य गन�, उम्मेदवारको समय के क�त �लने र मूल्यांकन कसर� 
गन�बारे अन्तवार्तार् स�म�तको अध्यक्षबाट सबै सदस्यमा �� गन�,  

 
(ख) अन्तवार्तार् �दने व्यि�को उपय�ुता वा अनपुय�ुताबारे अन्तवार्तार् पूवर्, अन्तवार्तार्�म वा अन्तवार्तार् 

प�ात ्एक आपसमा चचार् नगन�,  
 

(ग) उम्मेदवार अन्तवार्तार् कक्षमा �वेश गरेप�छ �नजको भय, तनाव आ�दलाई सामान्य िस्थ�तमा ल्याउन 
अन्तवार्तार् स�म�तका अध्यक्षबाट िचनजानका साथसाथै सहज वातावरणका �वषयमा ��हरू केिन्�त 
गन�,  

 
(घ) अन्तवार्तार् स�म�तका अध्यक्षले उम्मेदवारलाई �ारम्भमा �वेशात्मक �� सोध्ने र त्यसप�छ 

पालैपालो अन्य सदस्यहरूले �वषय �वेश गन�,  
 

(ङ) अन्तवार्तार् �लइने पदको सबै उम्मेदवारहरूलाई सो�धने ��को स्तर समान गन�,  
 

(च) अन्तवार्तार् स�म�तका कुनै एक सदस्यले �� सोध्दा त्यसको जवाफ बारे अन्य सदस्यले समेत ध्यान 
�दएर स�ेु,  

 
(छ) अन्तवार्तार् स�म�तका अध्यक्षले अन्तवार्तार् कायर्�मको सम� मूल्या�न गर� आवश्यक भएमा ���या 

सम्बन्धमा सझुाव गन�,  
 

(ज) अन्तवार्तार्मा पूणर्तः मौ�लक, वस्तगुत �� गर� पूवार्�हर�हत तवरले मूल्यांकन गन�,  
 

(झ) अन्तवार्तार् अव�धभर सबै संलग्न सदस्यहरूको ध्यान अन्तवार्तार्मै केिन्�त गन�, अन्तवार्तार् अव�धभर 
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अन्तवार्तार्कतार्ले प��का वा पसु्तक पढ्ने जस्ता कुनै असान्द�भर्क कायर् नगन�,  
 
(ञ) अन्तवार्तार्मा भए गरेका पक्षहरूबारे अन्तवार्तार् प�ात ्प�न चचार्, प�रचचार् नगन�, र 

 
(ट) अन्तवार्तार् स�म�तका अध्यक्षले अन्तवार्तार् स�म�तका अन्य सदस्यहरूको सहम�तमा उम्मेदवारलाई 

धन्यवाद �दई अन्तवार्तार् स�कएको संकेत गन� ।  
 
œ १९ग.अ��म वा छुट अन्तवार्तार् �लन स�कनेः (१) �लिखत वा �योगात्मक पर�क्षाको �कािशत न�तजामा समावेश 

भएको कुनै उम्मेदवारले मना�सव कारण जनाई अन्तवार्तार्को ला�ग तो�कएको �म�त भन्दा अगा�ड नै 
अन्तवार्तार् �लई �दन सोको कारण उल्लेख गर� �नवेदन �दएमा र �नवेदनको व्यहोरा मना�सव देिखएमा पदपू�तर् 
स�म�तले त्यस्तो व्यि�को ला�ग अ��म अन्तवार्तार् �लने व्यवस्था गनर् सक्नेछ ।   

  
(२) कुनै उम्मेदवारले देहायको अवस्था पर� अन्तवार्तार्को ला�ग संस्थानबाट �नधार्रण भएको �म�त 
र समयमा उपिस्थत हनु नसकेमा सोको �माण स�हत अन्तवार्तार्का ला�ग तो�कएको �म�तले �क�रया 
बस्न ुपरेको हकमा पन्� �दन र अन्य अवस्थाको हकमा सात �दन�भ� �नवेदन �दएमा पदपू�तर् 
स�म�तले �नवेदनको व्यहोरा मना�सव देखेमा छुट अन्तवार्तार् �लने व्यवस्था गनर् सक्नेछ :–  

 
(क)  काब ुबा�हरको प�रिस्थ�त परेमा,  
(ख) संस्थान वा सरकार� कामको कारणबाट उपिस्थत हनु नसकेमा,  
(ग)  �क�रया बस्न ुपरेमा,  
(घ)  सतु्केर� भएमा,  
(ङ)  अन्तवार्तार्मा उपिस्थत हनु नसक्ने गर� आकिस्मक �बरामी भएमा ।  

  
(३) उप�व�नयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �योगात्मक पर�क्षा वा 
अन्तवार्तार् पूवर्का अन्य पर�क्षामा अनपुिस्थत रहेको उम्मेदवारलाई अन्तवार्तार्मा समावेश गराइने 
छैन  
 
(४) अ��म तथा छुट अन्तवार्तार्मा समावेश हनेु उम्मेदवारले संस्थानले �नधार्रण गरे बमोिजमको 
दस्तरु बझुाउन ुपन�छ ।  

  
(५) अन्तवार्तार् हनेु �दन संस्थानले खटाएको कमर्चार�ले उम्मेदवारबाट पेश भएको �मािणत 
कागजातको स�ल ��तसगँ �भडाउने र �वेशप� जाँच गर� हािजर समेत गराउन ुपन�छ । 

  
(६) संस्थानको सेवामा �वेश पाउने उ�ेश्यले शैिक्षक योग्यता, उमेर, नाग�रकता, अनभुव आ�द 
ढांटेको पाइएमा त्यस्तो उम्मेदवारलाई अन्तवार्तार्मा समावशे गराइने छैन र �नजको दरखास्त र� 
ग�रनेछ ।”  

 
œ “२० योग्यता�म तथा �सफा�रशः (१) पर�क्षाको सम्पूणर् ���या समा� भएको सात �दन�भ� र कुनै उम्मेदवार 

अन्तरवातार्मा अनपुिस्थत भएमा पर�क्षाको सम्पूणर् ���या समा� भएको पन्� �दन प�छ सात �दन�भ� 
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देहायमा उिल्लिखत अ� जोडी पदपू�तर् स�म�तले अिन्तम न�तजा �काशनका ला�ग योग्यता�म सूची तयार 
गनुर् पन�छ :–  

 
(क) �लिखत पर�क्षाको कूल �ा�ा�,  

(ख) �योगात्मक तथा सो बाहेक अन्य पर�क्षा हनेुमा त्यस्ता पर�क्षामा �ा� गरेको अ�, र 

(ग) अन्तवार्तार्को औषत अ� ।  
  

(२) योग्यता�म सूची तयार गनर्को ला�ग उम्मेदवारले �ा� गरेको अ� ता�लकाको �सलबन्द� खाम खोल्दा 
सोको मचुलु्का गर� �म�त र समय समेत उल्लेख गर� पदपू�तर् स�म�तका सदस्यहरुको रोहवरमा मा� खोल्न ु
पन�छ ।  

  
(३) उप�व�नयम (१) बमोिजम योग्यता�मको सूची तयार गदार् उम्मेदवारहरूको कूल �ा�ा� बराबर भएमा 
देहायका आधारमा योग्यता�म कायम गनुर् पन�छ :– 

 
(क) �लिखत पर�क्षा हनेुमा �लिखत पर�क्षाको �ा�ा�का आधारमा,  
 
(ख) �लिखत पर�क्षा र �योगात्मक पर�क्षा हनेुमा खण्ड (क) बमोिजम योग्यता�म नछु��एमा 

�योगात्मक पर�क्षाको �ा�ा�का आधारमा,  
 
(ग) खण्ड (ख) बमोिजम प�न उम्मेदवारको योग्यता�म नछु��एमा अन्तवार्तार्को �ा�ा�का 

आधारमा,  
 

(घ) खण्ड (ग) बमोिजम प�न उम्मेदवारको योग्यता�म नछु��एमा सम्विन्धत पदको सेवा 
�वेशको ला�ग तो�कएको न्यूनतम शैिक्षक योग्यताको �ा�ा�को ��तशतको आधारमा,  

 
(ङ) खण्ड (घ) बमोिजम प�न उम्मेदवारहरूको योग्यता�म नछु��एमा �वज्ञापन ग�रएको 

पदभन्दा एक तह म�ुनको पदमा बहाल रहेको व्यहोरा दरखास्त फाराममा उल्लेख गरेको 
भए त्यस्तो पदको जे�ताका आधारमा,  

 
(च) खण्ड (ङ) बमोिजम प�न उम्मेदवारहरूको योग्यता�म नछु��एमा उमेरको ज्ये�ताका     

आधारमा ।  
  

(४) योग्यता�मको सूची �काशन गदार् प�हलो �वज्ञापन र �वज्ञापन �भ�को समावेशी समूहको �मानसुार 
योग्यता�म सूची प�हले �काशन गनुर् पन�छ ।  

तर प�हले �कािशत �वज्ञापन वा �वज्ञापन �भ�को समावशेी समूहको �मानसुारको अ� पूरा 
भइसकेको रहेनछ भने �मशः सो �म प�छको अ� पगुकेा �वज्ञापनहरू वा �वज्ञापन �भ�को समावेशी 
समूहको �मानसुारको योग्यता�म सूची �काशन गनर् बाधा पन�छैन ।  
 
(५) उप�व�नयम (४) को ��तवन्धात्मक वाक्यांशमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न कुनै उम्मेदवार 
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समान तहका एक भन्दा बढ� �वज्ञापनमा �लिखत पर�क्षाबाट उ�ीणर् भएकोमा प�छल्लो �ममा रहेको 
�वज्ञापनको अ� पूरा भएताप�न प�हले अन्तवार्तार् सम्प� भएको �वज्ञापनको योग्यता�म �कािशत नभएसम्म 
त्यस्तो �वज्ञापनको योग्यता�म �काशन ग�रने छैन ।  

  
(६) उप�व�नयम (४) बमोिजम योग्यता�मको सूची �काशन गदार् एउटै पर�क्षाको माध्यमबाट �सफा�रस 
हनेु खलु्ला तथा समावेशी समूहका उम्मेदवारले �ा� गरेको कूल अंकको आधारमा एकम�ु योग्यता�म 
सूची समेत तयार गर� �काशन गनुर् पन�छ । 

  
(७) अिन्तम न�तजा �काशन गदार् समानस्तरको एकभन्दा बढ� पदको पर�क्षामा उ�ीणर् हनेु उम्मेदवारलाई 
दोहोरो नपन� गर� प�हले न�तजा �काशन हनेु एक पदमा मा� समावेश ग�रनेछ । 
 
(८) पदपू�तर् स�म�तले योग्यता�म अनसुार सफल उम्मेदवारहरुको नाम �नयिु�का ला�ग �सफा�रश 
गन�छ।”  

 
œ “२०क. �तीक्षा सूचीः  �नयिु�का ला�ग योग्यता�म �काशन गदार् �र� पदको अनपुातमा यथासंभव पच्चीस 

��तशत वा कम्तीमा दईु जनासम्म उम्मेदवारको नाम योग्यता�मानसुार बैकिल्पक उम्मेदवारको रुपमा 
�तीक्षा सूचीमा समावेश गर� �काशन गनुर्पन�छ । यस्तो सूिचको म्याद सूचना �कािशत भएको �म�तले 
एक बषर्सम्म मा� रहनेछ। 

तर पदपू�तर् स�म�तले आवश्यक ठानेमा अन्तवार्तार्मा सिम्म�लत भएका थप के�ह वा सबै 
उम्मेदवारलाई �तीक्षा सूचीमा रा� बाधा पन�छैन । 

 
œ २०ख.गोप्य रहनेः संस्थानको पदपू�तर्का ला�ग �लईर्एको पर�क्षासँग सम्विन्धत सबै अ�भलेख गोप्य रहनेछ।” 
 
œ “२१. �नयिु�गन� अ�धकार� : �व�नयम २० को उप�व�नयम (८) बमोिजम �नयिु�का ला�ग पदपू�तर् स�म�तबाट 

�सफा�रश भएका आठ�, नव� र दश� तहका कमर्चार�लाई स�ालक स�म�तको स्वीकृत �लई महा�बन्धकले 
�नयिु� �दनेछ । अन्य तहका कमर्चार�को हकमा महा�बन्धकले सोझै �नयिु� �दन सक्नेछ ।”  

 
२२. �नरो�गताको �माणप� : संस्थानको सेवामा नयाँ �नयिु� हनेु कमर्चार�ले �नयिु�प� �लन ुअिघ मान्यता 

�ा� िच�कत्सकबाट �नरो�गताको �माणप� �ा� गर� �नयिु� �दने कायार्लयमा पेश गनुर् पन�छ । 
 
२३. शपथ �हण : संस्थानको कुनैप�न पदमा सरुु स्थायी �नयिु� हुँदा कमर्चार�ले �नयिु� गन� पदा�धकार� 

समक्ष अनसूुची ३ बमोिजमको शपथ �हण गनुर् पन�छ । 
 
२४. तलब �दने  : संस्थानको सेवामा सरुु �नयिु� भएका कमर्चार�हरुले अनसूुची ४ बमोिजमको ब्यि�गत 

�ववरण (�सटरोल) फाराम भर� �मािणत भएप�छ मा� तलब भ�ुानी �दईनेछ । 
 
***२५.  धन जमानी �लने : खारेज ग�रएको छ । 
 
२६. पर�क्षणकाल : (१) संस्थानको सेवामा नयाँ �नयिु� गर�एका परुुष कमर्चार�हरुको पर�क्षणकाल एक वषर् 
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र म�हला कमर्चार�को पर�क्षणकाल छ म�हनाको हनेुछ । 
 

(२) पर�क्षणकालमा रहेको कमर्चार�को कायर् सम्पादन वा आचरण सन्तोषजनक नभएमा वा 
�नजको च�र� सम्बन्धमा विुझएको �हर� ��तवेदनमा ��तकुल राय �ा� भएमा �नयिु� �दने अ�धकार�ले 
उ� अव�ध�भ� �नजलाई सेवाबाट हटाउनेछ । 

 
(३) पर�क्षणकाल समा� भएप�छ संस्थानका कमर्चार�को सेवा अव�ध गणना गदार् 

पर�क्षणकालको अव�ध समेत जो�डनेछ । 
 

œ “(४) एक पटक संस्थानको सेवाको स्थायी पदमा पर�क्षणकाल पूरा ग�रसकेको कमर्चार�लाई पनुः 
पर�क्षणकालमा रािखने छैन ।”  

 
œ “२७.आवश्यक न्यनुतम शैिक्षक योग्यता :(१) संस्थानको �व�भ� सेवा समूहमा रहने पदहरुमध्ये खलु्ला 

��तयो�गता�ारा पू�तर् ग�रने पदमा सेवा �वेशका ला�ग चा�हने न्यनुतम शैिक्षक योग्यता अनसूुची–५ मा तो�कए 
बमोिजम हनेुछ ।  

 
(२) तह�वह�न पद करार सेवामा �लनका ला�ग सवार� चालकको हकमा दशम कक्षा उ�ीणर् र सवार� 
चालक अनमु�त प� �ा� गरेको र अन्यको हकमा दशम कक्षा उ�ीणर् भएको न्यनुतम शैिक्षक योग्यता 
हनुपुन�छ ।  

 
œ “२८. उम्मेदवार हनुको ला�ग अयोग्यता : देहायका व्यि�हरू संस्थानको सेवाको कुनै प�न पदमा खलु्ला 

��तयो�गता�ारा हनेु पदपू�तर्का ला�ग उम्मेदवार हनु अयोग्य हनेुछन ्:–   
 

(क)  सहायकस्तरको पदको ला�ग अठार वषर् उमेर पूरा नभएको वा प�तीस बषर् नाघेको, 
(ख)  अ�धकृतस्तरको पदको ला�ग ए�ाईस वषर् उमेर पूरा नभएको वा प�तीस बषर् नाघेको, 
(ग)  तह ८ वा सोभन्दा मा�थको पदको ला�ग चाल�स वषर् उमेर पूरा भइसकेको ।  

(घ)  नेपाल सरकार वा कुनै संग�ठत संस्था वा संस्थानको सेवाबाट भ�वष्यमा अयोग्य ठह�रने 
गर� नोकर�बाट बखार्स्त ग�रएको, 

(ङ)  नै�तकपतन देिखने फौजदार� अ�भयोगमा अदालतबाट दोषी �मािणत भएको, 
(च)  �वदेशी नाग�रक, 

(छ) मान�सक सन्तलुन ठ�क नभएको, 
(ज)  आवश्यक न्यूनतम शैिक्षक योग्यता पूरा नगरेको व्यि�,  

(झ)  �नलम्वनमा रहेको व्यि�, 

(ञ) �वदेशी मलुकुमा स्थायी आवासीय अनमुती �लएको वा त्यस्तो अनमुतीको ला�ग आवदेन 
�दएको, र 

(ट)  संस्थानको कुनै सेवाको समान तहमा स्थायी कमर्चार� रहेको ।”  
 
(२) उप�व�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न म�हला र अपा�ता भएका ब्यि�हरु चाल�स 
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बषर्को उमेरसम्म उम्मेदवार हनु सक्नेछन ्। 
 

(३) उप�व�नयम (१) को खण्ड (च) मा जनुसकैु कूरा लेिखएको भएताप�न �च�लत कानून बमोिजम नेपाल 
सरकारको स्वीकृ�त �लई कुनै �वदेशी व्यि�लाई कुनै प�न पदमा �नय�ु गनर् वा �वशेषज्ञ सेवा �लन 
स�कनेछ।” 

 
œ “२८क. उम्मेदवारको उमेरको �नधार्रणः (१) उम्मेदवारको उमेर देहाय बमोिजमको त�रकाबाट �नधार्रण 
ग�रनेछः– 
 

(क) एस.एल.सी.वा एस.ई.ई. वा सो सरहको �माणप�मा �क�टएको जन्म�दनबाट हनु आउने 
उमेर। 
 

(ख) एस.एल.सी. वा एस.ई.ई. वा सो सरह भन्दा तल्लो शैिक्षक योग्यता आवश्यक पन� पदहरुको 
ला�ग सेवामा �वेश गनुर् अिघ नाग�रकताको �माणप�मा लेिखएको जन्म �म�तबाट हनु आउने 
उमेर।  

  
(२) �व�नयम (१) मा उल्लेिखत शैिक्षक योग्यताको �माणप�मा कमर्चार�को उमेर उल्लेख 

नभएको अवस्थामा नाग�रकताको �ंमाणप�मा उल्लेिखत �म�तबाट उमेर �नधार्रण ग�रनेछ। शैिक्षक योग्यता 
र नाग�रकता �माणप�मा उल्लेिखत �म�तमा �भ�ता देिखएमा जनु �माणप�बाट अिघल्लो जन्म �म�त कायम 
हनु्छ सोह� अनसुार हनु आउने उमेर ।”  

 
œ “२९. पा��मः (१) �र� पदको पदपू�तर्को ला�ग आयोगले �लने �लिखत पर�क्षाको पा��म, पर�क्षण �व�ध 

र तत ्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था पदपू�तर् स�म�तले �नधार्रण गर� सावर्ज�नक गनुर् पन�छ । 
 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम �लिखत पर�क्षाको पा��म, अ�भार, उ�ीणार्� र तत ्सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था �नधार्रण गदार् आयोगसँग समन्वय गर� गनुर् पन�छ । 

 
(३) उप�व�नयम (१) बमोिजम पा��म �नमार्ण गदार् आवश्यकता अनसुार सम्बिन्धत पदको 

कायर् �ववरण र शैिक्षक योग्यता समेतलाई आधार �लई पा��म लागू हनेु �म�त, �त्येक �वषयको पूणार्�, 

उ�ीणार्�, पर�क्षा �णाल�, पर�क्षाको माध्यम (भाषा), ��को अ�भार र पर�क्षाको समय समेतका �वषयहरु 
समावेश गनुर् पन�छ । 

 
(४) �लिखत पर�क्षाको पूणार्� एकसय भएमा त्यसको अन्तवार्तार् वा �योगात्मक पर�क्षाको अ�भार 

बीस कायम गनुर् पन� र यसप�छ �लिखत पर�क्षाको पूणार्�मा थप हनेु �त्येक एकसय पूणार्� �भ�को अ�भारमा 
दश अ�का दरले थप गनुर् पन�छ ।”  

 
œ “३०. करारमा �नयिु� : (१) सामान्यतया संस्थानमा कुनै प�न पदमा करारमा �नयिु� ग�रने छैन । तर संस्थानमा 

कुनै �नि�त कायर्�म कायार्न्वयन वा उत्पादन कायर्को ला�ग दरबन्द� नभएको वा आवश्यक योग्यता पगुेको 
व्यि� नभएको अवस्थामा वा संस्थानमा �र� रहेको दरवन्द� मध्येबाट खलु्ला ��तयो�गता तफर्  छु�ाइएको 
पदमा स्थायी पदपू�तर् �कृया अिघ बढ� सकेको भए स्थायी पू�तर् नभए सम्मका ला�ग संस्थानलाई तत्काल 
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कमर्चार�को आवश्यकता परेमा एक पटकमा एकवषर्मा नबढाई स�म�तको स्वीकृती �लई महा�बन्धकले 
करार सेवामा �नयिु� गनर् सक्नेछ । 

   
(२) सहयोगी कायर् गन� सवार� चालक, कायार्लय सहयोगी, बगैचे, माल� जस्ता पदहरुमा 
महा�बन्धकले करारमा �नयिु� गनर् वा सेवा करारमा �लन सक्नेछ ।  

  
(३) उप�व�नयम (१) र (२) बमोिजम करारमा �नयिु� गदार् ��तस्पधार् गराएर मा� �नयिु� 
ग�रनेछ। करारमा पदपू�तर् गदार् अपनाउन ुपन� कायर्�व�ध पदपू�तर् स�म�तले �नधार्रण गरे बमोिजम 
हनेुछ । 

 
(४) करारमा �नय�ु व्यि�को पा�र��मक, स�ुवधा तथा सेवाका शतर्हरु करारमा उल्लेख बमोिजम 
हनेुछ । 

 
(५) संस्थानले करारमा कमर्चार� �नयिु� गनर्का ला�ग पदको कायर् �ववरण, �नयिु� ���या, 
उम्मेदवारको योग्यता तथा मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था स्प� गर� सावर्ज�नक गनुर् पन�छ । 

 
(६) उप�व�नयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न नै�तक पतन देिखने फौजदार� 
अ�भयोगमा अदालतबाट दोषी ठह�रएको वा ��ाचार सम्बन्धी अ�भयोगमा भ�वष्यमा कुनैप�न 
सावर्ज�नक पदको ला�ग अयोग्य ठह�रने गर� बरखास्त ग�रएको व्यि�लाई करारमा �नयिु� गनर् 
स�कने छैन ।”  

œ २. मूल �व�नयमावल�मा �व�नयम ३०क र ३०ख थप : �व�नयम ३० प�छ देहायका �व�नयम ३०क र ३०ख 
थप ग�रएको छ :–  

 
œ “३०क. पदपू�तर्मा बन्देजः यस �व�नयमावल�मा व्यवस्था भएदेिख बाहेक कुनै प�न पदमा अन्य कुनै 
तर�काबाट पदपू�तर् ग�रने छैन । 

 
œ ३०ख. पद र दरवन्द� नभई �नयिु� गनर् नहनेुः पद र दरवन्द� नभई कसैलाई कुनै प�न पदमा �नय�ु 
गनर् हुँदैन । यसर� �नय�ु गरेको पाइएमा त्यस्तो व्यि�ले खाएको तलव भ�ा लगायतका अन्य स�ुवधा 
�नय�ु गन� अ�धकार�बाट असूल गर� �वभागीय कारवाह� ग�रनेछ।”  

 
***३१. ज्यालादार�मा काम लगाउने : खारेज ग�रएको छ । 
 
***३२. �नयिु� सम्बन्धी �वशेष व्यवस्था : खारेज ग�रएको छ । 
 

 
प�रच्छेद ४ 

कमर्चार�को बढुवा 
 
œ “३३. बढुवाको उम्मेदवार हनु चा�हने सेवा अव�ध : (१) बढुवाको ला�ग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु बढुवा हनेु 
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पदभन्दा एक तह म�ुनको सम्बिन्धत सेवा, समूह र उपसमूहको पदमा देहाय बमोिजमको स्थायी सेवा अव�ध पूरा 
भएको हनु ुपन�छ : 
   

(क) अ�धकृत स्तरबाट अ�धकृत स्तरमा चार बषर्  

  (ख) सहायक तह ५ बाट अ�धकृत तह ६ मा चार बषर्  

  (ग) सहायक स्तरबाट सहायक स्तरको पदमा तीन बषर्  
 

*** (२) उप�व�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न म�हला, आ�दवासी/जनजा�त, मधेशी, द�लत, 

अपा� र �पछ�डएका क्षे�मा स्थायी बसोवास भएका कमर्चार�हरुको उल्लेिखत सेवा अव�ध १ बषर् कम सेवा अव�ध 
भएताप�न बढुवाको ला�ग सम्भाव्य उम्मेदवार हनेुछन ्। 
 
œ “३४.बढुवाको ला�ग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु नपाउने : देहायको कुनै अवस्थामा देहायको अव�धभर कुनै प�न 
कमर्चार� बढुवाको ला�ग उम्मेदवार हनु पाउने छैन :– 
 

(क) �नलम्बन भएकोमा त्यस्तो �नलम्बन अव�धभर, 

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

(ग) तलब बृ�� रो�ा भएकोमा सो रो�ा भएको अव�धभर,   

(घ) असाधारण �बदा बसेकोमा त्यस्तो �बदामा बसेको अव�धभर,  

(ङ) अनशुासन सम्बन्धी कारवाह� भएमा त्यस्तो कारवाह� फुकुवा नभएसम्म, 

(च)  न�सहत पाएकोमा न�सहत पाएको �म�तले एक वषर्सम्म, 

(छ)  कुनै प�न फौजदार� अ�भयोगमा पूपर्क्षका ला�ग थनुामा रहेको भएमा सो अव�धभर, र 

(ज)  हाल वहाल रहेको पदको ला�ग आवश्यक न्यूनतम शैिक्षक योग्यता नभएको ।”  
 

œ “३५. बढुवाको आधारः (१) पदपू�तर् स�म�तले कमर्चार�लाई बढुवाको ला�ग �सफा�रश गदार् सम्भाव्य 
उम्मेदवार मध्येबाट कायर्क्षमताको आधारमा ग�रनेछ ।  

 
(२) कमर्चार�को कायर्क्षमताको मूल्या�न गदार् देहाय बमोिजम ब�ढमा एक सय अ� �दइनेछ :–  
 

(क) कायर्सम्पादन मूल्या�न वापत        – चाल�स अ�  

(ख) जे�ता वापत       – तीस अ� 

(ग) भौगो�लक क्षे�मा काम गरे वापत    – पन्� अ�  

(घ)  शैिक्षक योग्यता वापत          – बा� अ�  

(ङ) ताल�म वापत       – तीनअ� 
 

(३) उप�नयम (२) बमोिजमका बढुवाका आधारहरु, सो सम्बिन्ध यस �व�नयमावल�मा भएको व्यवस्था 
र बढुवा हनु आवश्यक पन� सेवा अव�ध सम्बन्धी व्यवस्था यो �व�नयमावल� लागू भएको एक बषर् प�छ 
मा� लागू हनेुछन ्।” 

 
*******३६ खारेज ग�रएको ।   
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***३७. स्तर �नधार्रण : (१) यो �व�नयमावल� �ारम्भ भएपछ� �पएन, पाले, अदर्ल�, बगैचे, संकलन सहायक, सहायक 
दधु �वतरक, सेल्स व्वाई, डेर� सहायक, चीज सहायक, धोबी, मेह�र, माल� तथा सवार� चालक जस्ता तह �व�हन पदको 
स्तर �नधार्रण देहाय बमोिजम ग�रएको छ । 
 

(क) �थम स्तर 

(ख) ��तीय स्तर 

(ग) ततृीय स्तर 

(घ) चतथुर् स्तर 

(ङ) पाच� स्तर 
 

(२) तह �वह�न पदमा शरुु �नय�ु हनेु कमर्चार� �थम स्तर मा�ननेछ ।  
 

(३) कुनैप�न �कारको �वभागीय सजाय नपाएका र देहायका सेवा अव�ध पूरा गरेका तह �वह�न 
कमर्चार�लाई देहाय बमोिजम स्तर �नधार्रण ग�रनेछ । 

 
(क) पाचवषर् सेवा अव�ध पूरा गरेका कमर्चार�लाई ��तीय स्तर 

(ख) दस बषर् सेवा अव�ध पूरा गरेका कमर्चार�लाई ततृीय स्तर 

(ग) पन्� बषर् सेवा अव�ध पूरा गरेका कमर्चार�लाई चतथुर् स्तर 

(घ) बीस बषर् भन्दा बढ� सेवा अव�ध पूरा गरेका कमर्चार�लाई पाचौ स्तर । 
 

***** (४) यो �व�नयमावल� �ारम्भ भए प�छ तह २ सरहका तह�वह�न हेड पाले, डेर� व्वाई, 

चीज व्वाई र एटेण्डेन्ट र तह ३ सरहका तह�वह�न ज�ुनयर फोरम्यान, �स�नयर डेर�व्वाई र सहायक 
चीज मेकर पदमा कायर्रत देहायका कमर्चार�हरुलाई बढुवा हनेु पदको ला�ग आवश्यक सेवा अव�ध 
र न्यूनतम शैिक्षक योग्यता पगुेको भए एक तह मा�थको पदमा देहाय बमोिजम स्वतः बढुवा 
ग�रनेछ। यसर� बढुवा गनर्को ला�ग स्वतः मा�थल्लो तहको पद �सजर्ना हनेुछ र मा�थल्लो पदमा 
बढुवा भए प�छ तल्लो पद स्वतः खारेज हनेुछ । 

 
(क) तह २ सरहका तह�वह�न हेड पाले, डेर� व्वाई, चीज व्वाई र एटेण्डेन्टलाई तह 

३ सरहको तह�वह�न �मशः �स�नयर सेक्यू�रट� गाडर्, �स�नयर डेर�व्वाई, सहायक 
चीज मेकर, ज�ुनयर फोरम्यान पदमा । 

 

(ख) तह ३ सरहका तह�वह�न �स�नयर डेर�व्वाई, सहायक चीज मेकर, ज�ुनयर 
फोरम्यान र �स�नयर सेक्य�ुरट� गाडर्लाई तह ४ को �मश : ज�ुनयर टेिक्नकल 
अ�स�ेण्ट, चीज मेकर, फोरम्यान, �स�नयर सेक्य�ुरट� गाडर् पदमा । 

  
œ “३८. बढुवा सूचना �काशन र �नवदेनः(१) पदपू�तर् स�म�तले �व�नयम ९ बमोिजम बढुवा ��तशत र पद संख्या 

�नधार्रण गर� सहम�तको ला�ग लोक सेवा आयोगमा पठाउन ुपन�छ । लोक सेवा आयोगबाट सहम�त �ा� 
भएप�छ कायर्क्षमताको मूल्या�न�ारा र जे�ता वा कायर् सम्पादनको आधारमा बढुवा हनेु पदहरूको �ववरण 
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स�हत तीस �दनको म्याद �दई बढुवा फाराम भन� सूचना �कािशत गन�छ । 
 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम पदपू�तर्का ला�ग स्वीकृ�त माग गदार् लोक सेवा आयोगले तोकेको 
वा�षर्क कायर्ता�लकाको म्याद�भ� स्वीकृ�त माग गनुर् पन�छ । 

 
(३) उप�व�नयम .(१) बमोिजमको सूचनामा बढुवा ग�रने पदको ला�ग बढुवाको �क�सम, त�रका, 

बढुवा हनेु पदको �ववरण, आवश्यक पन� सेवा अव�ध, सम्भाव्य उम्मेदवार हनु जे�ता गणना ग�रने �म�त 
(असार मसान्तको �हसाबले) शैिक्षक योग्यता, बढुवा हनेु पदको �ववरण तथा संख्या, पद �र� भएको 
कायार्लय, �नवेदन �दने म्याद र स्थान समेत खलु्लाइएको हनु ुपन�छ ।”  

 
œ “३८क. बढुवाका ला�ग फाराम भनुर्पन� :(१) सम्भाव्य उम्मेदवारले बढुवाको ला�ग सूचनामा तो�कएको म्याद 
�भ� दरखास्त फाराम भर� केन्��य कायार्लय वा तो�कएको कायार्लयमा पेश गनुर् पन�छ ।   

 
(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम दरखास्त फाराम नभरेको कमर्चार�लाई बढुवा ���यामा सामेल 
गराइने छैन र �नजले बढुवाको �नणर्य �बरु� उजरु� गनर् पाउने छैन ।”  

 
३९. सम्भाव्य उम्मेदवार हनुबाट बि�त गनर् नहनेु : (१) यस �व�नयमावल�मा अन्य� जनुसकैु कुरा  लेिखएको 

भए ताप�न देहायको अवस्थामा सम्भाव्य उम्मेदवार हनुबाट बि�त ग�रने छैन :— 
 

(क)  �व�नयम ९ बमोिजम बढुवा ��तशत र पदसङ्ख्या �नधार्रण ग�रसकेप�छ सो 
�नधार्रण गनुर् अिघ कायर्रत कमर्चार�को सरुवा अन्य कायार्लयमा भए ताप�न 
�नजलाई सा�बकको कायार्लयमा �नधार्रण ग�रएको पदमा हनेु बढुवाको ला�ग 
सम्भाव्य उम्मेदवार हनुबाट । 

 
           ******* (ख) खारेज ग�रएको । 
 
४०. कायर्क्षमताको आधारमा बढुवा : संस्थानका कमर्चार�को कायर्क्षमताको मूल्या�न गर� सबैभन्दा बढ� अ� 
�ा� गन� कमर्चार�लाई सबैभन्दा प�हले बढुवा ग�रनेछ । 
 

तर कायर्क्षमताको मूल्या�न गदार् समान अ� �ा� गन� कमर्चार�को हकमा ज्ये�ताको आधारमा 
बढुवा ग�रनेछ र त्यस्ता कमर्चार�को ज्ये�ता �नधार्रण गदार् देहायको आधारमा ग�रनेछ । 

 
(क) हाल बहाल रहेको सेवाको पदमा �नय�ु भै पद बहाल� गरेको वा बढुवाको ज्ये�ता कायम 

भएको �म�तको आधारमा । 
 

(ख) खण्ड (क) को आधारमा ज्ये�ता नछु��एमा एक तह म�ुनको पदमा �नय�ु भै पद बहाल� 
गरेको वा बढुवाको ज्ये�ता कायम भएको �म�तको आधारमा। 

 
(ग) खण्ड (क) र (ख) मा उिल्लिखत कुनैप�न आधारबाट ज्ये�ता नछु��एमा हाल बहाल 

रहेको सेवाको पदमा �कािशत न�तजाको योग्यता�मको आधारमा । 
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œ “४१. कायर्सम्पादन मूल्या�न : (१) संस्थानका कमर्चार�को कायर् सम्पादनको मूल्या�न फारामको ढाचँा, 
अनसूुची–८मा उल्लेख भए बमोिजम हनेुछ । 
 

(२) कायर् सम्पादन मूल्या�न �योजनको ला�ग अ� गणना गदार् बढुवाको ला�ग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु 
ज�त वषर्को सेवा अव�ध आवश्यक पन� हो प�छल्लो त्य�त वषर्को कायर् सम्पादन मूल्या�न अ�को औषतबाट 
�हसाव ग�रनेछ । एक आ�थर्क बषर् पूरा भएको कायर्सम्पादन मूल्या�नलाई मा� एक बषर्को कायर्सम्पादन 
मूल्या�न मा�ननेछ । 

 
(३) कायर्सम्पादनको मूल्या�न गदार् सपु�रवेक्षकले �व�नयम ४१क. को अधीनमा रह� कायर् तथा गणुहरुको 
आधारमा कायर्�ग�तको मूल्या�न गर� ब�ढमा पच्चीस अ�, पनुरावलोकनकतार्ले ब�ढमा दश अ� र 
पनुरावलोकन स�म�तले सपु�रवेक्षक र पनुरावलोकनकतार्को मूल्या�नको प�ृपोषण, आधार र पषु्�ाँई 
समेतका आधारमा ब�ढमा पाँच अ� �दन सक्नेछ । 

 
(४) कायर्सम्पादन मूल्या�न गदार् एक तह मा�थको सम्बिन्धत �नकटतम अ�धकृत कमर्चार�ले सपु�रवके्षक 
र सपु�रवेक्षक भन्दा एक तह मा�थको सम्बिन्धत �नकटतम अ�धकृत कमर्चार�ले पनुरावलोकनकतार् भई 
कायर्सम्पादनको मूल्या�न कायर् गन�छ । सहायकस्तरको कमर्चार�को हकमा सम्बिन्धत �नकटतम 
अ�धकृतले सपु�रवके्षक भई कायर् गन�छ ।  

तर महा�बन्धक नै सपु�रवके्षक भएको अवस्थामा सपु�रवेक्षक र पनुरावलोकनकतार् दवुकैो 
है�सयतले मूल्या�न गन�छ ।   

 
(५) �त्येक कमर्चार�ले आ�थर्क वषर् समा� भएप�छ �ावण मसान्त �भ� आफूले गत वषर् भ�रमा 

सम्पादन गरेको मखु्य मखु्य कामको �ववरणहरु भर� दईु ��त कायर् सम्पादन मूल्या�न फाराम भर� संस्थान 
वा संस्थानको सम्बिन्धत कायार्लयमा दतार् गराई आफ्नो सपु�रवेक्षक समक्ष पेश गनुर्पन�छ । 

  
(६) उप�व�नयम (५) बमोिजम दतार् भै आफू समक्ष �ा� भएको कायर्सम्पादन मूल्या�न फाराम 

सपुर�वके्षकले भा� पन्� गते �भ� मूल्या�न गर� पनुरावलोकनकतार् समक्ष पेश गर� सक्न ुपन�छ ।  
 

(७) पनुरावलोकनकतार्ले आफू समक्ष �ा� भएको कायर्सम्पादन मूल्या�न फाराम पन्� �दन �भ� 
मूल्या�न गर� पनुरावलोकन स�म�त समक्ष पेश गनुर्पन�छ । पनुरावलोकन स�म�तले आफू समक्ष �ा� हनु 
आएका कायर् सम्पादन मूल्या�न फाराममा का�तर्क मसान्त �भ� मूल्या�न गर� सक्नपुन�छ । 

 
(८) उप�व�नयम (७) बमोिजम कायर् सम्पादन मूल्या�न फारामको मूल्या�न सम्प� भईसकेप�छ 

पनुरावलोकन स�म�तका सदस्यहरूले �सलवन्द� खामको वन्द वन्दमा दस्तखत गर� �मािणत गर� एक ��त 
�शासन ब्यवस्थापन �वभाग अन्तगर्त कमर्चार� �शासन शाखामा र एक ��त पदपू�तर् स�म�तमा का�तर्क 
मसान्त �भ� आई पगु्ने गर� पठाउन ुपन�छ । 

 
(९) उप�व�नयम (८) बमोिजम �ा� भएको कायर् सम्पादन मूल्या�न फाराम पदपू�तर् स�म�तमा 

�ा� भएको पन्� �दन �भ� �ा� �सलवन्द� खामहरुलाई एकम�ु खामबन्द� गर� पदपू�तर् स�म�तका 
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सदस्यहरूको समेत वन्द वन्दमा दस्तखत गर� गराई एक ��त पदपू�तर् स�म�तमा र एक ��त कमर्चार� 

�शासन शाखामा सरुिक्षत साथ गोप्य रा� ुपन�छ । 
 

(१०) समय �भ� कुनै कमर्चार�को कायर्सम्पादन मूल्या�न फाराम पेश हनु वा दािखल हनु 
नआएको कारणले पदपू�तर् स�म�तले आफ्नो काम कारवाह� रोक्न वाध्य हनेु छैन ।  
 

(११) कुनै कमर्चार�ले कुनै वषर्को कायर्सम्पादन मूल्या�न फाराम नभरेमा त्यस आ�थर्क वषर्को 
कायर्सम्पादन मूल्या�न वापत �नजलाई सो आ�थर्क वषर्को ला�ग कूल पूणार्�को पचास ��तशत अ� �दईनेछ।  

 
(१२) यस �व�नयममा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न कमर्चार�ले समयाव�ध �भ� आफ्नो 

कायर्सम्पादन मूल्या�न फाराम दतार् गर� सपुर�वके्षक समक्ष पेश गरेको तर सम्बिन्धत मूल्या�नकतार्बाट 
समयाव�ध �भ� मूल्या�न भएको रहेनछ भने कायार्लय �मखुले उिचत र मना�सव कारण खलुाई बहालवाला 
मूल्या�नकतार्बाट मूल्या�न गराउन सक्नेछ ।  

 
(१३) कमर्चार�को कायर्सम्पादन मूल्या�न गनर्को ला�ग पनुरावलोकन स�म�तको बैठक रा� े

िजम्मेवार� महा�बन्धक र �शासन ब्यवस्थापन �वभाग हनेुछ ।  
 

(१४) संस्थानको कमर्चार�को कायर्सम्पादन मूल्या�न गन� सपुर�वेक्षक, पनुरावलोकनकतार् र 
पनुरावलोकन स�म�त देहाय बमोिजम हनेुछ :–  
 
 

(क) केन्��य कायार्लयको ला�ग— 

पदको तह सपुर�वके्षक पनुरावलोकनकतार् पनुरावलोकन स�म�त 
 

तह ४ तह ५ सम्बिन्धत शाखाका 
�मखु वा �नजले तोकेको 

अ�धकृत 

सम्बिन्धत �वन्धक उपमहा�वन्धक        –अध्यक्ष 

�वन्धक                  –सदस्य 

सम्बिन्धत शाखा �मखु   –सदस्य 

तह ६ तह ७ तह ८ एक तह मा�थको 
�नकटतम अ�धकृत 

�वन्धक (�वन्धक नै 
�नकटतम मा�थल्लो अ�धकृत 
भएमा उपमहा�वन्धक) 

महा�वन्धक                    –अध्यक्ष 

उपमहा�वन्धक   –सदस्य 

सम्बिन्धत �वन्धक         –सदस्य 
तह ९ उपमहा�बन्धक महा�बन्धक महा�वन्धक             –अध्यक्ष 

उपमहा�वन्धक               –सदस्य 

सम्बिन्धत �वन्धक         –सदस्य 
तह १० उपमहा�बन्धक महा�बन्धक अध्यक्ष             –अध्यक्ष 

महा�वन्धक                   –सदस्य 
तह ११ महा�बन्धक महा�बन्धक अध्यक्ष             –अध्यक्ष 

महा�वन्धक                    –सदस्य 
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(ख) आयोजनाको कमर्चार�को ला�ग— 

पदको तह सपुर�वके्षक पनुरावलोकनकतार् पनुरावलोकन स�म�त 
 

तह ४ तह ५ सम्बिन्धत शाखाका �मखु 
वा �नजले तोकेको अ�धकृत 

आयोजना �मखु महा�वन्धक             –अध्यक्ष 

उपमहा�वन्धक               –सदस्य 

सम्बिन्धत �वन्धक         –सदस्य 

तह ६ तह ७ तह ८ आयोजना �मखु (कम्तीमा 
एक तह मा�थल्लो 

अ�धकृत) 

सम्बिन्धत �बन्धक 
(�बन्धक समान तहको 
भएमा उपमहा�बन्धक) 

महा�वन्धक                    –अध्यक्ष 

उपमहा�वन्धक   –सदस्य  

सम्बिन्धत �वन्धक         –सदस्य 
आयोजना 
�मखु 

उपमहा�बन्धक महा�बन्धक महा�बन्धक           –अध्यक्ष 

उपमहा�बन्धक  –सदस्य 

सम्बिन्धत �बन्धक –सदस्य 
   

(१५) समान तहको कमर्चार� सपुर�वके्षक, पनुरावलोकनकतार् एवं पनुरावलोकन स�म�तको अध्यक्ष वा 
सदस्य हनेु छैन । मा�थल्लो पदमा कायम मकुायम मकुरर ग�रएको कमर्चार�लाई समेत यस उप�व�नयमको 
�योजनको ला�ग समान तहको कमर्चार� मा�ननेछ । 
 
(१६) कायर् सम्पादन मूल्या�न फारामको अ� गोप्य हनेुछ ।   

 
(१७) पनुरावलोकनकतार् नै सपु�रवके्षक भएको अवस्थामा पनुरावलोकन स�म�तमा दईु जना सदस्य मा� 
रहनेछ । 
 
(१८) कायर् सम्पादन मूल्या�न फाराम भदार् पूणर् �ववरण नभन�, अ� र अक्षरमा कूल �ा�ा� उल्लेख नगन�, 
तो�कएको ठाउँमा मूल्या�न अ� उल्लेख नगन�, हस्ताक्षर नगन�, �टपेक्स �योग गन� एवं अनावश्यक केरमेट 
गर� अ�व�सनीय एवं लापरवाह� पूणर् ढंगबाट कायर् सम्पादन मूल्या�न फाराम भन� वा मूल्या�न गन� 
सम्बिन्धत कमर्चार�, सपु�रवेक्षक, पनुरावलोकनकतार्लाई पनुरावलोकन स�म�तले त्यस्तो सम्बिन्धत 
कमर्चार�लाई �वभागीय कारवाह� गर� �नजले पाएको कूल अ�मा एक अ� क�ा गन�छ । पनुरावलोकन 
स�म�तका पदा�धकार�ले गरेको भए �नजहरुलाई  कायार्लय �मखुले एक अ� क�ा गन� र �वभागीय कारवाह� 
ग�रनेछ ।कायार्लय �मखुबाट नै त्यस्तो कायर् भएको भए स�म�तले �नजलाई आवश्यक कारवाह� गन�छ। 

 
(१९) �शासन हेन� �वभागीय �मखुले कायर् सम्पादन मूल्या�न समा� भएको �म�तले पन्� �दन�भ� संस्थानमा 
�ा� हनु आएका र �ा� हनु नआएका कायर् सम्पादन फारामहरु एक�न गर� रा� ेव्यवस्था �मलाउन ुपन�छ। 

 
(२०) संस्थानले अध्ययन वा ताल�ममा पठाएको अव�धको वा �नलम्वन भएको अव�धको कायर् सम्पादन 
मूल्या�न वापत त्यस्तो अध्ययन वा ताल�ममा जानभुन्दा वा �नलम्वनमा पनुर् भन्दा तत्काल अिघको वषर्मा 
ज�त अ� पाएको छ सोह� अनपुातमा नै अ� गणना ग�रनेछ । अध्ययन वा ताल�ममा गएको वा �नलम्वनमा 
रहेको अव�धको कायर् सम्पादन मूल्या�न फाराम भनुर्पन� छैन ।  
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(२१) असाधारण �बदा बसेको अव�ध सम्भाव्य उम्मेदवार�को ला�ग गणना ग�रने छैन र त्यस्तो �बदाको 
अव�धको कायर् सम्पादन मूल्यांकन वापत कुनै अंक �दइने छैन । एक आ�थर्क बषर्मा छ म�हना भन्दा 
ब�ढ असाधारण वा वेतलवी �वदामा बसेको कमर्चार�को �नजको सो आ�थर्क बषर्को कायर्सम्पादन मूल्या�न 
भनर् पाईने छैन।छ म�हना वा सो भन्दा कम अव�ध असाधारण �वदा वा वेतलवी �वदामा बसेको भए सो 
अव�धको दामासाह�ले अ� गणना  ग�रनेछ । 

  
(२२) वा�षर्क रूपमा ग�रने कायर् सम्पादन मूल्यांकन बापत पन्चानब्बे ��तशतभन्दा बढ� वा पचह�र 
��तशतभन्दा कम अंक �दान गरेकोमा सोको स्प� कारण खलु्लाउनपुछर् । यसर� कारण नखलुाई सो 
अंक �दान गन� कमर्चार�को कायर्सम्पादन मूल्या�न वापत पाएको एक अ� घटाईने छ । 

 
(२३) कमर्चार�ले समयाव�ध �भ� आफ्नो कायर् सम्पादन मूल्या�न दतार् गर� सपु�रवेक्षक समक्ष पेश गरेको 
तर सम्बिन्धत मूल्या�नकतार्हरुबाट समयाव�ध �भ� मलु्या�न भएको रहनेछ भने कायार्लय �मखुले 
स�म�तको स्वीकृ�त �लई वहालवाला मूल्या�नकतार्बाट मलु्या�न गराउन सक्नेछ । 
 
(२४) कायर्सम्पादन मूल्या�न वापत अ� गणना गदार् बढुवा हनु ज�त बषर्को कायर् सम्पादन मूल्या�न 
आवश्यक पन� हो प�छल्लो त्य�त बषर्को कायर्सम्पादन मूल्या�न वापत �ा� गरेको अंकको औषत अ� 
�नकाल� गणना ग�रनेछ । 

 
(२५) बढुवाको �योजनका ला�ग ज�त वषर्को सेवा अव�ध आवश्यक पन� हो प�छल्लो त्य�त वषर्को कायर् 
सम्पादन मूल्या�न फाराम आवश्यक हनेुछ । आन्त�रक ��तयो�गताबाट हनेु वढुवा बाहेक तो�कएको 
अव�धको कायर् सम्पादन मूल्या�न नभई कुनै प�न कमर्चार�को बढुवा हनेुछैन । 

 
(२६) कायर्सम्पादन मूल्या�न फारामको अंक गणना गदार् आषाढ मसान्तको �हसावले गणना गनुर् पन�छ। 
एक आ�थर्क बषर् नपगुेका कायर् सम्पादन मूल्या�नको अंक गणना ग�रने छैन । तर फरक फरक कायार्लयमा 
भए प�न एक आ�थर्क बषर् परुा भएका कायर् सम्पादन मूल्यांकन वापत अंक गणना ग�रनेछ । 
 
(२७) अदालतको �नणर्यबाट पनुवर्हाल� हनेु कमर्चार�लाई अवकाश अव�धको र अध्ययन वा ताल�ममा 
गएका कमर्चार�को अध्ययन वा ताल�ममा गएको अव�धको कायर् सम्पादन मूल्या�न वापत �मशः अवकाश 
हनु ुअिघ र अध्ययन वा ताल�ममा जान ुभन्दा तत्काल अिघको वषर्मा ज�त अ� पाएको छ त्य�त नै अ� 
�दइनेछ । 

 
(२८) कुनै सपुर�वेक्षक वा पनुरावलोकनकतार्ले �नय�मत �क�समबाट मूल्या�न फाराम भर� पठाए नपठाएको 
यक�न गनुर्का साथै कायार्लय �ग�त तथा अन्य कायर् �ववरण ठ�क छ वा छैन र सोह� अनरुुप नै अ� �दएको 
छ वा छैन सो को छान�बन गर� पनुरावलोकन स�म�तले अ� �दान गन�छ ।  
 
(२९) उप�व�नयम २८ बमोिजम छान�वन गदार् कुनै कायार्लयको �नयन्�ण वा काव ुभन्दा बा�हरको 
कारणबाट कायार्लयको �ग�त सन्तोषजनक नभएको भए सो सम्बन्धमा उ� कायार्लयलाई �नयन्�ण गन� 
केन्��य कायार्लयको राय समेत �लई सो को यक�न गर� कायर् �ग�त मूल्या�न (वस्तगुत मूल्या�न ) मा�थ 
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पनुर�बचार गर� पनुरावलोकन स�म�तले आफूले �दने अ� �दान गनर् सक्नेछ । 
 
œ “४१क. कायर् सम्पादन मूल्या�न गन� आधारहरूः (१) संस्थानका कमर्चार�को कायर् सम्पादन मूल्या�न गन� �ममा 
सपुर�वके्षकले देहायको आधारमा मूल्या�न गनुर् पन�छ :– 

(क) �वदा स्वीकृत नगराई वा �वदाको आवदेन न�दई लगातार तीस �दन भन्दा बढ� अनपुिस्थत 
भएको कमर्चार�लाई अ�त उ�म स्तरको अ� न�दई बढ�मा उ�म स्तरको अ� �दने,  

 
(ख) न�सहत पाएको वा �डे रो�ा वा बढुवा रो�ाको सजाय पाएको कमर्चार�लाई सो सजाय 

पाएको वषर्मा कामको सम� गणुस्तर सम्बन्धी आधारमा अ�त उ�म स्तरको अ� न�दई 
बढ�मा उ�म स्तरको अ� �दने,  

 
(ग) कुनै कमर्चार�ले आफूले �लएको पेश्क� रकम काब ुवा�हरको प�रिस्थ�त परेको भनी 

संस्थानबाट �मािणत गराएको अवस्थामा बाहेक अरु अवस्थामा म्याद �भ� फछर्यौट 
नगराएको भएमा कामको सम� गणुस्तर सम्बन्धी आधारमा अ�त उ�म स्तरको अ� न�दई 
बढ�मा उ�म स्तरको अ� �दने,  

 
(घ) महा�बन्धक बाहेकका पदमा कायर्रत कमर्चार�ले गनुर् पन� कामको ल�यको पचास ��तशत 

पूरा गनर् नसक्ने त्यस्तो कमर्चार�को मूल्या�नमा कामको सम� गणुस्तर सम्बन्धी आधारमा 
अ�त उ�म स्तरको अ� न�दई ब�ढमा उ�म स्तरको अ� �दने,  

तर त्यसर� तोकेको ल�य सम्विन्धत कमर्चार�को कारणले नभई अन्य कारणले 
पूरा हनु नसकेमा अ� घटाईने छैन ।  

 
(ङ) कुनै कमर्चार�ले अनशुासनह�न काम गरेको �मािणत भएमा कामको सम� गणुस्तर 

सम्बन्धी आधारमा अ�त उ�म स्तरका अ� न�दई बढ�मा उ�म स्तरको अ� �दने,  
 

(च) म्याद �भ� कायर् सम्पादन मूल्या�न फाराम नभन� र म्याद �भ� कायर् सम्पादन मूल्या�न 
नगन� कमर्चार�लाई कामको सम� गणुस्तर सम्बन्धी आधारमा अ�त उ�म स्तरको अ� 
न�दई बढ�मा उ�म स्तरको अ� �दने ।  

 
(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमका कारण �व�मान हुँदाहुँदै सो बमोिजमको अ� नघटाएको देिखएमा त्यस्ता 
मूल्या�नकतार्को कायर् सम्पादन मूल्या�नमा पाएको कूल अ�मा एक अ� घटाईनेछ ।  

 
(३) उप�व�नयम(१)बमोिजम अ� घटाउन ुपन� भएमा सोको स्प� कारण उल्लेख गनुर् पन�छ । 

 
(४) �व�नयम ४१ को उप�व�नयम (१४) को खण्ड (क) र (ख) मा तो�कएका सपु�रवेक्षक नभएको 
अवस्थामा पनुरावलोकनकतार्ले नै सपुर�वेक्षकको कायर् समेत गनर् सक्नेछ र पनुरावलोकनकतार् नभएको 
अवस्थामा पनुरावलोकन स�म�तको अध्यक्षले नै पनुरावलोकनकतार्को कायर् समेत गनर् सक्नेछ । 

 
(५) कुनै कारणवश सपुर�वेक्षक, पनुरावलोकनकतार् तथा पनुरावलोकन स�म�त कायम नहनेु अवस्था भएमा 
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तत्काल अिघल्लो वषर्मा ज�त अ� पाएको छ त्यह� अनपुातमा अ� �दन ुपन�छ । 
 

(६) कुनै कमर्चार�को सपुर�वके्षक को हनेु भ�े स्प� नभएमा सम्बिन्धत कायार्लय �मखुले तोकेको कमर्चार� 
सपुर�वके्षक हनेुछ । 

(७) उप�व�नयम (४) मा उिल्लिखत अवस्थामा बाहेक कुनैप�न पदको सपुर�वेक्षक अ�धकृत स्तरको 
कमर्चार� मा� हनेुछ । 

 
(८) समान तहको पदको कमर्चार�को मूल्या�न सोह� तहको कमर्चार�ले गनर् सक्ने छैन । 
 
(९) सपुर�वेक्षक, पनुरावलोकनकतार् र पनुरावलोकन स�म�तले कमर्चार�हरुको कायर् सम्पादन बापत अ� 
�दंदा कायर् सम्पादनको मूल्या�न फाराममा उिल्लिखत आधार अनरुुप �दनपुन�छ । 

 
(१०) पनुरावलोकन स�म�तले अ�धकृत स्तरका कमर्चार�हरुको कायर् सम्पादनको मूल्या�न फारामका 
सम्बन्धमा देहाय बमोिजम गनर् सक्ने छ :— 

(क) पेश भएका कायर् सम्पादन मूल्या�न फाराम छानबीन गर� सो फाराममा 
कायर्सम्पादन र अ� �वतरणबीच सामन्जस्य कायम गन�, 

(ख) कुनै कायार्लयको सम��गत उपलिव्ध र त्यसमा कायर्रत कमर्चार�को कायर् 
सम्पादनको मूल्या�नबीचको पारस्प�रक सम्बन्ध मा�थ �बचार गन�, 

(ग) पेश हनु आएका कायर् सम्पादन मूल्या�न फाराममा आवश्यक देिखएमा 
पनुरावलोकनकतार् वा सपुर�वके्षकसँग पषु्�ाँईको माग गन� वा पनु�वर्चारको ला�ग 
�नज कहाँ पठाउने, 

(घ) पनुः पेश हनु आएको कायर् सम्पादन मूल्या�न फाराममा पषु्�ाई औिचत्यपूणर् 
नभएको वा अ� संशोधन समेत नभई आएमा पनुरावलोकन स�म�तले यस �वषयमा 
�टप्पणी गर� त्यस्तो सपुर�वेक्षक वा पनुरावलोकनकतार्को अ�भलेख रा� े।” 

 
œ “४२. ज्ये�ताको मूल्या�न :— (१) कमर्चार�लाई ज्ये�ता बापतको अ� �दान गदार् हाल बहाल रहेको तहमा 

काम गरेको �त्येक वषर्को ला�ग तीन अ�को दरले बढ�मा तीस अ� �दान ग�रनेछ । 
 

(२) जे�ता बापत अ� गणना गदार् एकवषर् भन्दा बढ� चानचनु म�हना वा �दनको ला�ग दामासाह�को 
�हसाबले अ� �दइनेछ । गयल भएको वा असाधारण �वदामा बसेको अव�धको अ� �दइने छैन ।”  

  
œ “४३. भौगो�लक क्ष�ेमा काम गरेको अनभुवको मूल्या�न :(१) भौगो�लक आधारमा वग�कृत क्षे�मा काम गरे 

वापत अ� �दँदा अनसूुची–१४ मा उल्लेख भए बमोिजम “क”, “ख”, “ग”, “घ” र “ङ” बगर्मा व�गर्करण गर� 
देहाय बमोिजम अ� �दईनेछ :–  

 
“क” वगर्मा काम गरेको �त्येक वषर्को ला�गः –तीन दशमलव दईु पाचँ अ� 

“ख” वगर्मा काम गरेको �त्येक वषर्को ला�गः –दईु दशमलव सात पाचँ अ� 

“ग” वगर्मा काम गरेको �त्येक वषर्को ला�गः –दईु दशमलव पाचँ अ� 
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“घ” वगर्मा काम गरेको �त्येक वषर्को ला�गः –एक दशमलव सात पाचँ अ� 

“ङ” वगर्मा काम गरेको �त्येक वषर्को ला�गः –एक दशमलव दईु पाँच अ� 
 

(२) हाल वहाल रहेको तहमा भौगो�लक क्षे�मा दईुसय तेि�स �दन रुजू हािजर रह� काम गरेमा मा� 
सो भौगो�लक क्षे�मा काम गरे वापतको अ� गणना ग�रनेछ । सो भन्दा कम अव�धका ला�ग “ङ” वगर्मा 
काम गरेको अंक �दान ग�रनेछ । 

 

स्प�ीकरणः  यस �व�नयमको �योजनको ला�ग “रुज ुहािजर” भ�ाले हािजर भएको, सावर्ज�नक �बदा, �क�रया 
�बदा, �सू�त �बदा, भैपर� आउने तथा पवर् �बदा र कायर्क्षे� �भ�को काज अव�ध संझन ुपछर् र सो बाहेकका 
�बदा, काज तथा ताल�म अव�धलाई रुजू हािजर मा�नने छैन । भौगो�लक क्षे�को अ� �ा� गनर्को ला�ग 
यस �व�नयममा तो�कएको अव�ध रुज ुहािजर हनु ुपन�छ । अन्यथा “ङ” वगर्को भौगो�लक क्षे�को अ� 
पाउने छ । सो अव�ध भन्दा बढ� अव�धको दामासा�हले अ� �दईनेछ । 

 
(३) भौगो�लक क्षे�मा काम गरेको अव�धको गणना गदार् एक भौगो�लक क्षे�वाट अक� भौगो�लक क्षे�मा 
िजम्मेवार� तोक� वा सरुवा भएप�छ �दइने रमाना प�को आधारमा ग�रनेछ । रमानाप� पेश नगन� 
कमर्चार�लाई त्यस अव�धको न्यूनतम अ� पाउने वग�कृत क्षे�को अ� �दइनेछ । नयाँ �नयिु� हनेु 
कमर्चार�लाई �नयिु� प�को आधारमा हािजर भएको �म�त देिख भौगो�लक क्षे�को अ� �दईनेछ ।  

 
(४) अदालतको फैसलाबाट पनुवर्हाल� हनेु कमर्चार�लाई अवकाश अव�धको र तलवी अध्ययन �वदामा 
वसेको कमर्चार�लाई अध्ययन अव�धको भौगो�लक क्षे� वापत अ� �दनपुदार् न्यूनतम अ� पाउने भौगो�लक 
क्षे�को अ� �दइनेछ । 

 
(५) कुनै कमर्चार�ले असाधारण �वदामा बसेको अव�धको भौगो�लक क्षे� वापतको अ� �दइने छैन ।”  

 
œ “४४. शैिक्षक योग्यता र ताल�मको मूल्या�न : (१) शैिक्षक योग्यता र सेवाकाल�न ताल�म वापत देहाय वमोिजम 
अ� �दान ग�रनेछ :– 

�.सं. शैिक्षक योग्यता पाउने अ� 

(क) सेवा �वेशका ला�ग तो�कएको सम्बिन्धत �वषयको न्यूनतम 
शैिक्षक योग्यता बापत 

नौ अ� 

(ख) सेवा �वेशका ला�ग तो�कएको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता भन्दा 
एक तह मा�थल्लो सम्बिन्धत �वषयको शैिक्षक योग्यता बापत 

तीन अ� 

   
     

(२) सेवा �वेशको �न�म� चा�हने शैिक्षक योग्यताभन्दा मा�थल्लो उपा�ध मा� पाएको कमर्चार�लाई 
उप�नयम (१) को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेख भएको दवुै अ� �दइनेछ । 

 
उदाहरणाथर्ः न्यूनतम शैिक्षक योग्यता स्नातक वा सो सरह तो�कएको अवस्थामा कुनै कमर्चार�ले ��वणता 

�माणप� (इन्टर �म�डयट) वा सो सरहको उपा�ध प�ात सोझै स्नातको�र वा सो सरहको उपा�ध पाएको रहेछ 
भने �नजलाई उप�नयम (१) को खण्ड (क) बमोिजम न्यूनतम शैिक्षक योग्यता बापतको अ� र मा�थल्लो अ�त�र� 
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शैिक्षक योग्यता वापतको अ� समेत �दइने छ ।  
 

(३) ताल�म वापत अ� �दान गदार् सेवा सगँ सम्बिन्धत �वषयको कम्तीमा तीस कायर् �दन वा 
सो भन्दा ब�ढ अव�धको संस्थानबाट मनोनयन भई �लएको सेवाकाल�न ताल�म वापत �थम �ेणीका 
�न�म� तीन अंक, ��तीय �ेणीका �न�म� दईु अ� र ततृीय �ेणीका �न�म� एक अ� �दान ग�रने 
छ ।  

  
(४) ताल�मको अ� गणना गदार् जनु तहमा छँदा ताल�म �लएको हो सो अ� सोह� तहका ला�ग 
मा� मान्य हनेुछ ।    

  
(५) �ेणी नखलेुको ताल�म वापत ��तीय �ेणी सरहको अ� �दइनेछ। 

  
(६) कमर्चार�ले शैिक्षक योग्यता र सेवाकाल�न ताल�म बापत �ा� गरेको �माणप�को �मािणत 
��त�ल�प पेश गनुर् पन�छ, सो नगरेमा त्यस बापत अ� �दइने छैन । 

  
(७) संस्थानको सेवामा �वेश गदार् कुनै पदमा तो�कएको शैिक्षक योग्यता प�छ प�रवतर्न भएको 
भए प�न �नजको हकमा एकतह बढुवा हनु �नज सेवा �वेश गदार् तो�कएको शैिक्षक योग्यतालाई 
नै न्यूनतम शैिक्षक योग्यता मा�ननेछ ।”  

 
œ “४५. बढुवाको योग्यता�म सूची स�हतको नामावल� �काशनः(१) कायर्क्षमताको आधारमा बढुवाको �सफा�रश 

गदार् मूल्या�नका सबै आधारबाट �ा� एकम�ु अ� यक�न गर� सबैभन्दा बढ� अ� �ा� गन� उम्मेदवारको 
नाम प�हलो �मा�मा राखी सोह� �मानसुार बढुवाको ला�ग �सफा�रश ग�रनेछ ।  

 
(२) बढुवाको ला�ग सम्भाव्य उम्मेदवारको कायर्क्षमताका सवै आधारको मूल्या�न भएप�छ बढुवा हनेु 
उम्मेदवारको योग्यता�म सूची सम्विन्धत सबैको जानकार�को �ा�ा� स�हतको नामावल� �काशन 
ग�रनेछ।   
 
(३) उप�व�नयम (२) वमोिजम बढुवा नामावल� �कािशत भएप�छ कुनै उम्मेदवारले आफूले पाएको अ� 
हेनर् चाहेमा �नजको कायर् सम्पादन मूल्या�न बापतको अ� बाहेक अन्य आधारहरु वापतको अ� हेनर् 
�दनपुन�छ ।”  

 
४६. उजरु� �दने : (१) पदपू�तर् स�म�तबाट भएको बढुवाको �सफा�रसमा िच� नबझु्ने उम्मेदवारले आफ्नो 

�सफा�रस हनुपुन� �� आधारहरु खलु्लाई सहायक स्तरको हकमा महा�वन्धक समक्ष र अ�धकृत स्तरको 
हकमा स�म�त समक्ष �सफा�रसको सूचना �कािशत भएको �म�तले प�तीस �दन�भ� उजरु� �दन सक्नेछ । 
महा�वन्धक आफै पदपू�तर् स�म�तको अध्यक्ष भई कायर् गरेको अवस्थामा उजरु� स�ेु अ�धकार� स�म�त 
हनेुछ। 

 
(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम परेको उजरु�मा छानबीन गर� उजरु� गन� म्याद नाघेको �म�तले 

सामान्यतया साठ� �दन�भ� टु�ो लगाई सक्न ुपन�छ । 
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(३) उप�व�नयम (२) बमोिजम उजरु� टु�ो लागेप�छ प�हले �कािशत नामावल�मा संशोधन 
गनुर्पन� भएमा उजरु� स�ेु अ�धकार� वा �नकायले सो को सूचना पदपू�तर् स�म�तलाई �दन ु
पन�छ । 

 
(४) उप�व�नयम (२) बमोिजम उजरु� छानबीन गदार् जानी जानी �टु�पूणर् मूल्या�न गरेको 

देिखएमा उजरु� स�ेु अ�धकार� वा �नकायले मूल्या�नकतार्लाई चेतावनी स�हत �वभागीय 
कावार्ह� गन�छ । 

 
(५) उजरु� सम्बन्धी अन्य व्यवस्था उजरु� स�ेु अ�धकार� वा �नकायले आफैले �नधार्रण गनर् 

सक्नेछ । 
 
œ “४७. बढुवा �नयिु� गन� अ�धकार� :(१) पदपू�तर् स�म�तको �सफा�रशमा आठ�, नव� र दश� तहका कमर्चार�लाई 

स�ालक स�म�तको स्वीकृ�त �लई महा�बन्धकले �नयिु� �दनेछ । अन्य तहका कमर्चार�को हकमा 
महा�बन्धकले सोझै �नयिु� �दन सक्नेछ ।” 

 
“४८. बढुवा हनेु कमर्चार�को ज्ये�ता कायम हनेु �म�त र तलब : (१) पदपू�तर् स�म�तले बढुवा �सफा�रसको सूचना 

�कािशत गरेको �म�त देिख लागू हनेु गर� बढुवाको ज्ये�ता �म�त कायम ग�र सोह� �म�त देिख बढुवा भएको 
पदको तलब भ�ा उपलव्ध गराईनेछ ।  

 
(२) �व�नयम ४६ वमोिजम बढुवा �सफा�रस उपर उजूर� परेमा देहाय अनसुार जे�ता �म�त कायम गर� 
�नयिु� �दनपुन�छ :– 

 
(क)  �कािशत बढुवा नामावल�मा संशोधन भएमा संशो�धत नामावल� �कािशत गन� �नणर्य 

भएको �म�त देिख वा 
 

(ख)  उजूर� खारेज भएमा वा प�हलेकै बढुवा �सफा�रस कायम भएमा उजूर� �दने म्याद नाघेको 
भोल�पल्टको �म�तबाट 

  
(३) बढुवा पाउने कमर्चार�ले बढुवा भएको पदको तलबमानको सरुु तलब पाउनेछ ।  

  
तर, �नजले हाल पाइरहेको तलब बढुवा भएको पदको तलबमानको न्यूनतम तलब बराबर वा 

सोभन्दा अ�धक भएमा �नजको तलबमान �नजले हाल खाई राखेको तलब अ�मा परेको तलबमानमा �मलान 
गर� थप दईु स्केल समेत उपलब्ध गराइनेछ । 

 
उदाहरणाथर् — रु. १,६५०। — १८। — १,८३०। — २०। — २,०३०। को 
तलबमानमारु. २,०१०।– तलब खाई रहेको कुनै कमर्चार�को रु. २,०००।— २४।— 

२,२४०।— २६।— २,५००।– को तलब स्केलको पदमा बढुवा भएमा �नजको तलब 
रु.२,०७२।– हनेुछ ।” 
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४९. कायम मकुायमको व्यवस्था : (१) उप महा�वन्धक वा �वभागीय �मखु वा कायार्लय �मखुको पद �र� 
भएको अवस्थामा बढ�मा छ म�हनाको ला�ग कायम मकुायम मकुरर गनर् स�कनेछ । उ� अव�ध�भ� 
स्थायी रुपले पदपू�तर् हनु नसकेमा स�म�तले कायम मकुायमको अव�ध बढाउन सक्नेछ। 

 
(२) कुनै पदमा कायम मकुायम मकुरर गदार् सो पदको ला�ग सम्भाव्य उम्मेदवार रहेको 

कमर्चार�मध्ये व�र�तम ्कमर्चार�लाई कायम मकुायम मकुरर ग�रनेछ । 
 

(३)  संस्थानको दश� तहसम्मको अ�धकृतलाई महा�वन्धकले र एघार� तहको पदमा स�म�तले 
कायम मकुायम मकुरर गन�छ ।    

 
५०. �न�म�को व्यवस्था : (१) महा�वन्धक वा उपमहा�वन्धक वा �वभागीय �मखु वा कायार्लय �मखुको पदमा 

कायर्रत कमर्चार� कुनै कारणले कायार्लयमा अनपुिस्थत भएमा त्यस्तो अनपुिस्थत कमर्चार�को मातहतको 
व�र�तम ्कमर्चार�ले �न�म� भई काम चलाउन ुपन�छ । 

 
 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम �न�म� भई कायर् गन� कमर्चार�ले दै�नक रुपमा कायार्लय 
स�ालनका कायर् मा� गनुर् पन�छ ।   

तर �न�म� हनेु पदका पदा�धकार�बाट �लिखत रुपमा �ा� अ�धकारको �योग गनर् यस 
उप�व�नयमले बाधा परुयाएको मा�नने छैन । 

 
(३) उप�व�नयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न महा�वन्धक वा  

उपमहा�वन्धक वा �वभागीय �मखु वा कायार्लय �मखुको पद �र� भई अ�धकार �ा� अ�धकार�ले �न�म� 
भै कायर् गनर् तोकेको अवस्थामा त्यसर� �न�म� भै कायर् गन� कमर्चार�ले उ� पदको सम्पूणर् अ�धकार �योग 
गनर् सक्नेछ । 

 

   
*** (४) संस्थानको आयोजना �मखु तथा �वभा�गय �मखु तथा एघार� तहको उपमहा�वन्धक 

पद �र� भएमा महा�वन्धकले त्यस्तो �र� पदमा एक तह म�ुनको सबभन्दा व�र� कमर्चार�लाई �न�म� 
भै काम गनर् तोक्न सक्नेछ । 

 
५१. कायम मकुायम वा �न�म� भै काम गरेको तलब भ�ा पाउने : (१) �व�नयम ४९ बमोिजम कायम मकुायम 

भई वा पन्� �दनभन्दा बढ� अव�धको ला�ग �व�नयम ५० बमोिजम �न�म� भई काम गरेकोमा त्यसर� काम 
गन� संस्थानको कमर्चार�ले जनु पदको काम गरेको छ सोह� पदको तलब भ�ा त्यसर� काम गरेको �म�तदेिख 
पाउनेछ । 

 
(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम कायम मकुायम वा �न�म� भई काम गन� संस्थानका कमर्चार�ले 
पाउने तलब भ�ा �नजले एक तह मा�थको पदमा बढुवा पाएमा पाउने तलब भ�ाभन्दा बढ� हनेु 
छैन । 

तर त्यसर� पाउने तलब भ�ाको रकम �नजले खाईपाई आएको तलब भ�ाभन्दा 
घट� हनेु छैन । 
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५२. कायम मकुायम वा �न�म� भएका कमर्चार�को उ�रदा�यत्व : कुनै कमर्चार�ले कुनै पदमा कायम मकुायम 
वा �न�म� भै काम गरेकोमा त्यस पदमा काम गरेको अव�धको सम्पूणर् काम कुरामा �नजको उ�रदा�यत्व 
हनेुछ । 

 
***५३.  टाइ�प� पदको समायोजन तथा बढुवा : खारेज ग�रएको छ । 
 

 
 
प�रच्छेद ५ 

           सरुवा र काज 
 
œ “५४. सरुवा गन� आधार र अ�धकार :(१)  संस्थानका कमर्चार�लाई �व�भ� भौगो�लक क्षे�को अनभुव समेत 

�दलाउन संस्थानका �व�भ� कायार्लयहरुमा सरुवा गन� अ�धकार अिख्तयारवालालाई हनेुछ ।  
 

(२)उप�व�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न सहायक स्तर तह ४ र तह�वह�न पदमा 
बहाल रहेका कमर्चार�ले स्वचे्छाले �नवेदन �दएमा वा �नजहरु बहाल रहेको कायार्लयमा �नजहरुलाई 
रािखरहन उपय�ु नहनेु भनी सम्बिन्धत कायार्लय �मखुले लेखी पठाएमा त्यस्ता कमर्चार�लाई संस्थान 
अन्तगर्तका जनुसकैु कायार्लयमा सरुवा गनर् स�कनेछ । 
 

(३) कुनै प�न पदमा सरुु पदस्थापना भएको वा सामान्यतया सरुवा भएको कायार्लयमा २ वषर् 
अव�ध परुा नगर� कमर्चार�लाई सरुवा ग�रने छैन । 

तर पदो��त, लामो अव�धको �वदा, अवकाश, रािजनामा र मतृ्यकुो कारणले कायार्लय 
�मखु, लेखा �मखु, �शासन �मखु र अन्य पद �र� भई तत्काल पू�तर् गनुर्पन� अवस्था भएमा जनुसकैु 
बेला सरुवा गनर् बाधा पगु्ने छैन ।  

  
(४) उप�व�नयम (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न आयोजना �मखु, गणु �नयन्�ण 

�योगशाला �मखु र िच�ल� सेन्टर इन्चाजर्को कायार्व�ध दईु वषर्भन्दा बढ� हनेु छैन र �नजहरुलाई सरुवा 
गदार् सामान्यतया सोह� पदमा सरुवा ग�रने छैन । तर, स�म�तको स्वीकृ�त �लई दईु बषर्को कायर्अव�ध 
थप गनर् बाधा पन� छैन । 

  
(५) संस्थान अन्तगर्तको कुनै कमर्चार�लाई एक कायार्लयबाट अक� कायार्लयमा वा केन्��य 

कायार्लयको एक शाखा वा �वभागबाट अक� शाखा वा �वभागमा सरुवा गन� अ�धकार महा�वन्धक वा 
�नजबाट अ�धकार �ा� अ�धकृत स्तरका कमर्चार�लाई हनेुछ । 

  
(६) कुनै आयोजना अन्तगर्तका कमर्चार�लाई सोह� आयोजना अन्तगर्त सरुवा गन� अ�धकार सो 

आयोजनाको �मखु वा �नजबाट अ�धकार �ा� अ�धकृत स्तरका कमर्चार�लाई हनेुछ। 
  

(७) यस �व�नयमावल� बमोिजम बढुवा भई पदस्थापन गनुर् पदार्को अवस्थामा यस �व�नयमको कुनै 
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कुराले बाधा पयुार्इएको मा�नने छैन । 
  

(८) कमर्चार�को प�त र प�ी दबैु संस्थानको सेवामा कायर्रत भए सम्बिन्धत तहको सेवा, समूह, 

उपसमूहको पद �र� भएको अवस्थामा एउटै कायार्लय वा िजल्लामा सरुवा गनर् स�कनेछ ।  
 

(९) संस्थानका सहायक कम्पनीमा कायार्लय �मखु-�वन्धक संचालक र संचालक स�म�तमा 
संस्थानको कमर्चार� खटाउँदा संस्थानको संचालक स�म�तको स्वीकृ�तमा महा�वन्धकले खटाउन सक्नेछ।  

 
(१०) सरुवा सम्बन्धमा छु�ै मापदण्ड तयार गर� लागू ग�रनेछ । उप�व�नयम (३) वाहेक केन्��य 

कायार्लय र आयोजनामा सरुवा गदार् मापदण्ड बमोिजम ग�रनेछ । एक वषर् अव�ध पूरा नगर� सरुवा भएमा 
सरुवा हुंदा पाउने स�ुवधा उपलव्ध गराइने छैन । 

 
(११) उमेर हदको कारणबाट अ�नवायर् अवकाश हनु छ म�हना बाँक� रहेका कमर्चार�लाई �वशेष 

िजम्मेवार� �दई सरुवा ग�रने छैन ।”  
 
५५. काजमा खटाउने : (१) अ�धकार �ा� अ�धकार�ले संस्थानको कामको �सल�सलामा स्वदेश�भ� कुनै 

कमर्चार�लाई काजमा खटाउन सक्नेछ ।  
 

*** (२) संस्थानको काममा महा�वन्धक तथा स�म�तका सदस्यलाई अध्यक्षले र अन्य 
कमर्चार�लाई महा�वन्धक तथा अ�धकार �ा� अ�धकार�ले काजमा खटाउन सक्नेछ । 

तर, कायार्लय �मखुले कुनै कमर्चार�लाई नेपालको �समावत� भारतीय क्षे� जस्तै रक्सौल, 

जोगवनी, पानी टया�ी, नक्सलवाडी, नौतनवा, गौर�फण्टा र बनबासा बाहेक भारतको अन्य क्षे� र 
�बदेशमा काजमा खटाउन ुपदार् महा�वन्धकको पूवर् स्वीकृ�त �लन ुपन�छ । 

    
(३) संस्थानको आा�थर्क दा�यत्व पन� गर� �म�रा� भारतमा काजमा पठाउँदा पन्� �दनसम्म 
महा�वन्धकले र सोभन्दा बढ� अव�धको ला�ग स�म�तको स्वीकृ�त �लनपुन� छ । 

  
(४) �म�रा� भारत बाहेक अन्य मलुकुमा काजमा पठाउँदा स�म�तको स्वीकृ�त �लनपुन�छ । 

 
(५) नेपाल सरकारबाट माग भै आएमा संस्थान अन्तगर्तका कुनै कमर्चार�लाई �नजको पदा�धकार 
केन्��य कायार्लयमा कायम रहने गर� महा�वन्धकले काजमा खटाउन सक्नेछ । 

 
(६) संस्थान अन्तगर्तका कुनै कमर्चार�लाई नेपाल सरकारको सेवा बाहेक अन्य सरकार� संस्थान, 

�व��ब�ालय, नेपाल सरकारको स्वा�मत्व भएको अन्य कुनै संघ संस्थाबाट माग भै आएमा त्यस्तो 
माग ग�रएको अव�ध भरको ला�ग संस्थानलाई आ�थर्क भार नपन� गर� �नजको पदा�धकार केन्��य 
कायार्लयमा कायम रहने गर� स�म�तले काजमा खटाउन सक्नेछ । 

 
 

œ (७) एक आ�थर्क वषर्मा संस्थानको एउटा कायार्लयवाट अकार् कायार्लयमा काज भ�ा पाउने 
गर� �नि�त कामको ला�ग काजमा खटाउंदा अ�धकार �ा� अ�धकार�ले बढ�मा तीन म�हनासम्मको 
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ला�ग मा� काजमा खटाउन सक्नेछ । 

तर ताल�म, गो�ी, से�मनार, आन्त�रक लेखापर�क्षण, नयां कारखाना स्थापना, उत्पादन 
�व�वधीकरण र कारखाना पनुर्�नमार्णको ला�ग उपरो� व्यवस्थाले वाधा पन�छैन ।”  

 
(८) काज खटाउने अ�धकार�ले औिचत्य हेर� यस �व�नयम बमोिजम दै�नक भ�ा नपाउने गर� 
काजमा खटाउन सक्नेछ । 

 
œ “(९) संस्थान बाहेकको अन्य कुनै कायार्लयमा कमर्चार� खटाउँदा सम्बिन्धत कायार्लयको 
अनरुोधमा बढ�मा एक बषर्को ला�ग काजमा खटाउन स�कनेछ । यसर� काजमा ख�टने कमर्चार�ले 
संस्थानबाट दै�नक तथा �मण भ�ा, ओभरटाइम भ�ा, बैदेिशक ता�लम तथा �मण जस्ता स�ुवधा 
पाउने छैन ।  

 
œ (१०) मा�थ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनैप�न कमर्चार�लाई एक कायार्लयमा दरबन्द� 
कायम राखी अन्य कायार्लयमा एक आ�थर्क बषर्मा काज भ�ा नपाउने गर� चार म�हनाभन्दा बढ� 
अव�धको ला�ग काजमा खटाईने छैन ।” 

 
५६. �वशेष पदको �सजर्ना : कुनै कमर्चार� तीन म�हना वा सोभन्दा बढ� अव�धको ला�ग संस्थान बा�हर काज 

ख�टएमा वा कुनै �कारको �बदामा बसेमा �नजको पदा�धकार केन्��य कायार्लयमा कायम राखी �नि�त 
समय तोक� स�म�तको स्वीकृ�तमा समान तह र सेवाको �वशेष पद �सजर्ना गनर् स�कनेछ। 

 
५७. बहाल� म्याद : (१) आफ्नो सा�बक पदमा रह� काम ग�ररहेको बखत अथवा �बदा बसी फक� को बखत 

संस्थानको कमर्चार� अक� पदमा सरुवा वा बढुवा पदस्थापन हनु गएमा सो नयाँ पदमा बहाल� गनर्को �न�म� 
म्याद पाउनेछ । 

तर सरुवा हुदँा, कायार्लय वा कायर्क्षे� नबद�लने भएमा बहाल� म्याद पाउने छैन । एकै ठाउँमा 
कायार्लयको मा� बदल� भई सरुवा भएमा एक �दनको मा� बहाल� म्याद पाउनेछ । 

 
(२) कमर्चार�को सरुवा, बढुवा पदस्थापन भएमा नगद� वा िजन्सी सामानको िजम्मा �लने कमर्चार�ले 
ए�ाईस �दन र अन्य कमर्चार�ले सात �दन�भ� बरबझुारथ गनुर् पन�छ ।  

तर उ� म्यादभन्दा बढ� समय लाग्ने भएमा त्यसको स्प� कारण खोल� कायार्लय 
�मखुबाट स्वीकृत गराउन ुपन�छ । 

 
(३) उप�व�नयमको (१) को ��तबन्धात्मक वाक्यांशको अ�धनमा रह� एक कायर्क्षे�मा रहेको 
कायार्लयबाट अक� कायार्लयमा सरुवा, बढुवा भै जाने कमर्चार�ले बाटोको म्याद बाहेक सात �दनको 
तयार� म्याद पाउने छ । तयार� म्यादमा �नजले कायार्लयमा हािजर हनुपुन� छैन । 

 
(४) एक कायार्लयबाट अक� कायार्लयमा संस्थानको कमर्चार�लाई सरुवा बढुवा गर� पठाउँदा 
सरुवा गन� अ�धकार�ले �नज कमर्चार�ले पाएको अिन्तम म�हनाको तलबको �ववरण, �बदाको रेकडर् 
र पेश्क� �ववरण स�हत अनसूुची १० बमोिजमको ढाचँामा रमानाप� �दई पठाउन ुपछर् । 
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प�रच्छेद ६ 

  �बदा 
 
५८. �बदाको �क�सम : कमर्चार�ले देहाय बमोिजमका �बदाहरु पाउन सक्ने छन ्: 
 
  (क) भैपर� आउने र पवर् �बदा 
  (ख) घर �बदा 
  (ग) �वरामी �बदा 
  (घ) अध्ययन �बदा 
  (ङ) असाधारण �बदा 
  (च) �सू�त �बदा 
  (छ) �क�रया �बदा 
  *** (ज) स�ा �बदा 
 
५९. भैप�र आउने र पवर् �बदा : (१) कमर्चार�ले �त्येक वषर् भैपर� आउने �बदा छ �दन र पवर् �बदा छ �दन 

पाउनेछ । 
 

(२) भैपर� आउने र पवर् �बदा अक� सालको ला�ग सि�त हनेु छैन । भैपर� आउने र पवर् 
�बदा बसेको कमर्चार�ले पूरै तलब भ�ा पाउनेछ । 

 
  (३) भैपर� आउने र पवर् �बदा आधा �दन प�न �लन स�कनेछ । 
 
६०. घर �बदा : (१) कमर्चार�ले काम गरेको अव�धको बा� �दनको एक �दनका दरले घर �बदा पाउने छ। 

स्प�ीकरण : यस �व�नयमको �योजनको �न�म� काम गरेको अव�ध भ�ाले सो अव�ध 
�भ� �लएको भैपर� आउने, पवर् �बदा, �वरामी �बदा, �सू�त �बदा, �क�रया �बदा र सावर्ज�नक 
�बदालाई समेत जनाउँनेछ । 

 
  (२) घर �बदा �लई बसेको कमर्चार�ले पूरा तलब भ�ा पाउनेछ  । 
 

(३) घर �बदा, असाधारण �बदा र अध्ययन �बदामा बसेको तथा �नलम्बनमा रहेको कमर्चार�ले 
सो अव�धभरको घर �बदा पाउने छैन । 

 
(४) संस्थानले कमर्चार�लाई वषर्मा एक पटकसम्म घर �बदामा घर जाँदा र घर �बदा भ�ुान 

गर� घरबाट आफ्नो कायार्लयमा आउँदा पैदलको बाटोलाई आठ कोषको �न�म� एक 
�दनको दरले तथा मोटर, रेल, हवाई जहाजको बाटोलाई ज�त �दन लाग्ने हो त्य�त �दन 
बाटोको म्याद �दन सक्नेछ । तर घर �बदामा घर नगई अन्य� जाने वा बस्नका �न�म� 
बाटो म्याद �दइने छैन । अ�धकृत स्तरका संस्थानका कमर्चार�को हकमा  भने सबैभन्दा 
�छटो साधन नपाए सबैभन्दा छोटो बाटोको �हसाबले बाटो म्याद �दइनेछ । 
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           तर सात �दनभन्दा कम अव�धको घर �बदा �लने कमर्चार�ले बाटोको म्याद पाउने छैन। 
 

(५) कमर्चार�ले आफूले पकाएको घर �बदा एकसय असी �दनसम्म सि�त गर� रा� पाउनेछ। 
कमर्चार�को सि�त रहेको घर �बदा मध्येबाट कम्तीमा एकसय पचास �दनसम्म सि�त 
राखी बाँक� अव�धको रकम भ�ुानी मागेमा कमर्चार�ले खाईपाई आएको तलबको 
�हसाबले �त्येक वषर् भ�ुानी �लन पाउने छ । 

 
(६) कमर्चार�ले सि�त घर �बदाको रकम �लन नपाउँदै �नजको मतृ्य ुभएमा त्यस्तो सि�त 

घर �बदाको रकम �व�नयम १०४ बमोिजमको व्यि�ले एकम�ु �लन पाउनेछ । 
 
६१. �बरामी �बदा : (१) कमर्चार�ले एक वषर्को बा� �दनका दरले �बरामी �बदा पाउनेछ । एक वषर्को �बरामी 

�बदा सि�त गर� अक� सालमा �लन सक्नेछ ।  
 
  तर असाधारण �बदा �लई बसेको अव�धको �बरामी �बदा भने पाउने छैन । 
 

(२) सात �दनभन्दा बढ� अव�धको �बरामी �बदाको अनरुोध गन� कमर्चार�ले स्वीकृत िच�कत्सकको 
�माणप� पेश गनुर् पछर् । 

 
तर यस्तो �माणप� पेश गनर् साधारणतया सम्भव छैन भ�े �बदा �दने अ�धकार�लाई �ब�ास लागेमा 
�नजले सो व्यहोरा जनाई �माणप� पेश गनर् नपन� गनर् सक्नेछ । 

 
(३) कुनै ठूलो वा कडा रोग लागी उपचार गनर् �बरामी �बदा र घर �बदाबाट नपगु हनेु भएमा 
स्वीकृत िच�कत्सकको �माणप� पेश गर� संस्थानको कमर्चार�ले प�छ पाउने �बरामी �बदा र घर 
�बदाबाट क�ा हनेु गर� प�ताल�स �दनसम्म थप �बरामी �बदा पेश्क�को रुपमा �लन सक्नेछ। 

 
  (४) �बरामी �बदा �लई बसेको कमर्चार�ले पूरा तलब भ�ा पाउनेछ । 
 

(५) उप�व�नयम (३) बमोिजमको �बदाले नपगु भई थप �बदा �लन ुपरेमा स्वीकृत िच�कत्सकको 
�माणप� पेश गरेमा कमर्चार�ले पाउने असाधारण �बदाबाट क�ा हनेु गर� सेवा अव�धभरमा एक 
वषर्मा नबढ्ने गर� असाधारण �बदा �लन सक्नेछ ।  

 
(६) कमर्चार�को सि�त �बरामी �बदाको रकम �नजले �लन नपाउँदै �नजको मतृ्य ुभएमा त्यस्तो  
सि�त �बरामी �बदाको रकम �व�नयम १०४ बमोिजमको व्यि�ले एकम�ु  �लन पाउनेछ । 

 
  (७) �नलम्बनमा रहेको कमर्चार�ले सो अव�धभरको �बरामी �बदा पाउने छैन । 
 

(८) उप�व�नयम (३) बमोिजम पेश्क� �बरामी �बदा �लने कमर्चार�को मतृ्य ुभएमा त्यसर� पेश्क� 
�लएको �बरामी �बदा स्वतः �मनाहा हनेुछ । 
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६२. अध्ययन �बदा :  (१) संस्थानलाई उपयोगी र आवश्यक पन� �वषयमा संस्थान तथा नेपाल सरकारलाई 
�ा� भएको छा�वृि�मा संस्थानको स्वीकृ�त �लई खलु्ला ��तयो�गतामा छा�नई वा संस्थानबाट मनोनयन 
भई अध्ययन गनर् जाने कमर्चार�ले अध्ययन अव�धभर अध्ययन �बदा पाउन सक्नेछ ।अध्ययन �बदा 
कमर्चार�को सेवा अव�धभरमा एकै पटक वा पटक पटक गर� तीन वषर्सम्म पाउनेछ । 

तर तीन वषर् �भ�मा अध्ययन पूरा हनु नसक्ने अवस्था भएमा सम्बिन्धत िशक्षण संस्थाको 
�सफा�रसमा सो अध्ययन पूरा गनर्का ला�ग थप दईु वषर्मा नबढाई अध्ययन �बदा स्वीकृत गनर् स�कनेछ। 

 
(२) सम्बिन्धत सेवा समूहलाई उपयोगी र आवश्यक पन� �वषयमा �नजी �यासमा अध्ययन गनर् 
जाने संस्थानका कमर्चार�लाई उप�व�नयम (१) बमोिजम अध्ययन �बदा �दन स�कने छ । यस्तो 
अध्ययन �बदामा बस्ने कमर्चार�ले तलब भ�ा पाउने छैन ।  

 
(३) उप�व�नयम (२) बमोिजम अध्ययन �बदामा बस्ने कमर्चार�ले �व�नयम ९८ बमोिजमको सेवा 
नगरेमा �नजको अध्ययन �बदाको अव�ध सेवामा गणना ग�रने छैन । 

 
(४) उप�व�नयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै अध्ययनको �न�म� 
मनोनयन भई अध्ययन �बदा �लई गएको संस्थानको कमर्चार�लाई थप �वषयमा अध्ययन गनर् वा 
थप उपा�ध हा�सल गनर्को �न�म� अध्ययन �बदा थ�पने छैन तथा असाधारण �बदा प�न �दइने छैन। 

 
   (५) संस्थानबाट मनोनयन भई अध्ययन �बदामा बसेका कमर्चार�ले पूरा तलब पाउने  छ । 
 

(६) तीन वषर् संस्थानको स्थायी सेवा अव�ध नपगुी कुनै प�न कमर्चार�ले अध्ययन �बदा पाउन 
सक्ने छैन । 

 
(७) कुनै योजना वा कायर्�मलाई कायार्न्वयन गनर्को �न�म� अत्यावश्यक भएको ताल�म �ा� 
गनर्को ला�ग संस्थानले कुनै कमर्चार�लाई मनोनयन गर� खटाएमा त्यस्तो ताल�म अव�धभर �नजलाई 
काजको रुपमा पठाइने छ र सो अव�धभर �नजलाई पूरा तलब �दइने छ ।  

तर वैदेिशक ताल�मको ला�ग स�म�तको स्वीकृ�त आवश्यक पन�छ र यस�कारको काज 
ताल�मको �न�म� मा� हनेुछ । कुनैप�न कमर्चार�लाई शैिक्षक उपा�ध हा�सल गनर् पठाउँदा ताल�म 
काज �दइने छैन । 

 
(८) यस �व�नयम बमोिजम अध्ययन �बदामा बसेका कमर्चार�ले �व�नयम ९८ बमोिजमको 
अव�धसम्म सेवा गन� कब�ुलयत गनुर् पन�छ । 

 
६३. असाधारण �बदा : (१) संस्थानका कमर्चार�ले असाधारण �बदा �लन ुपन� कारण स�हत �नवेदन �दन ुपन�छ 

र कारण मना�सब देिखएमा संस्थानले एक पटकमा एक वषर्मा नबढाई र नोकर�को तमाम अव�धभरमा 
तीन वषर् नबढाई असाधारण �बदा �दन सक्नेछ । 

 
(२)  पाँच वषर् संस्थानको स्थायी सेवा अव�ध नपगुेका कुनै कमर्चार�ले असाधारण �बदा पाउन 

सक्ने छैन । 
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(३) असाधारण �बदा �लई बसेका कमर्चार�को यस्तो �बदाको अव�ध �नजको नोकर� अव�धमा 
गणना ग�रने छैन  । 

 
  (४) असाधारण �बदामा बसेको कमर्चार�ले तलब पाउने छैन । 
 

(५) असाधारण �बदामा बस्ने कमर्चार�ले संस्थानबाट पेश्क� रकम �लएको भएमा �बदा स्वीकृत 
हनु ुअगाव ैफछर्यौट गनुर्पन�छ साथै सापट� रकमको हकमा असाधारण �बदाको अव�धमा 
�तनुर्पन� �कस्ता रकम समेत एकम�ु बझुाउन ुपन�छ । 

 
œ “६४. �सू�त �वदा तथा �सू�त स्याहार �वदाः (१) कुनै म�हला कमर्चार� गभर्वती भएमा सतु्केर� हनु ुअगा�ड र 
पछा�ड गर� अन्ठानब्बे �दनसम्म �सू�त �वदा पाउनेछ ।  
 

(२) उप�नयम (१) वमोिजम �सू�त �वदा �लएका म�हला कमर्चार�ले चाहेमा कुनैप�न �वदावाट क�ा नहनेु 
गर� थप छ म�हनासम्म वेतलवी �सू�त �वदा �लन सक्नेछन ्। तर यस्तो वेतलवी �वदा �सू�त �वदासँग 
लगातार रुपमा �लनपुन�छ । 
 
(३) उप�नयम (२) वमोिजम बेतलवी �सू�त �वदामा वसेको अव�धमा घर �बदा, �बरामी �बदा, तलव, भ�ा 
र अन्य स�ुवधा �दइनेछैन । तर सो अब�ध नोकर�मा गणना ग�रनेछ ।  

 
(४) उप�नयम (१)वमोिजमको �वदा बस्ने कमर्चार�ले पूरा तलव भ�ा पाउनेछ। 

 
(५) कुनै परुुष कमर्चार�को प�ी सतु्केर� हनेु भएमा त्यस्तो कमर्चार�ले सतु्केर�को अिघ वा प�छ गर� पन्� 
�दन �सू�त स्याहार �वदा �लन पाउनेछ । 

 
(६) �सू�त स्याहार �वदा वस्ने कमर्चार�ले पूरा तलव भ�ा पाउनेछ । 

 
(७) �सू�त स्याहार �वदा सेवा अव�धभर दईु पटक मा� �दइनेछ ।  

 
(८) �सू�त �वदा तथा �सू�त स्याहार �वदा पाएका कमर्चार�लाई बच्चाको स्याहारको �न�म� बढ�मा दईु 
वटा वच्चाको ला�ग जनह� एकम�ु पाचँहजार रुपैया ँिशश ुस्याहार भ�ा �दइनेछ । तरप�त र प�ी  दवु ै
संस्थानमा कायर्रत रहेको भए एक जना कमर्चार�ले मा� िशश ुस्याहार भ�ा पाउनेछ । 
 
(९) �सू�त �वदा तथा �सू�त स्याहार �वदा �लएको अ�भलेख सम्विन्धत कायार्लयले अ�ाब�धक बनाई �त्येक 
पटक सरुवा भई रमाना �लई जादँा रमाना प�मा र कमर्चार� अ�भलेख फाइलमा समेत रा� ुपन�छ । 

 
(१०) �सू�त �वदा र �सू�त स्याहार �वदा माग गन� कमर्चार�ले �वदा स�कएको तीन म�हना �भ� �सू�त 
सम्वन्धमा जाँच गराएको अस्पतालको र सतु्केर� भएको सम्विन्धत अस्पताल वा न�सर्�होमको �डस्चाजर् 
समर� वा बथर् स�टर्�फकेट वा जन्म दतार् �माणप� पेश गनुर्पन�छ ।  

 

 42 



 

(११) उप�नयम (१०) वमोिजमको अव�ध�भ� त्यस्तो �माणप� पेश नगन� कमर्चार�को त्यस्तो �वदाको 
अव�ध �नजले पाउने अन्य �वदाबाट क�ा ग�रनेछ । अन्य �वदा सि�त नभएमा गयल क�ी ग�रनेछ ।” 

 
६५. �क�रया �बदा : *** (१) कुनै कमर्चार� आफै �क�रया बस्न ुपरेमा वा म�हला कमर्चार�को प�त �क�रया बस्न ु

परेमा वा कुनै कमर्चार�को प�त वा प�ीको मतृ्य ुभएमा त्यस्तो कमर्चार�ले पन्� �दन �क�रया �बदा पाउनेछ।  
 
  (२) �क�रया �बदामा बस्दा कमर्चार�ले पूरा तलब भ�ा पाउनेछ । 
 
६६. �बदा गा�भने : भैपर� आउने, पवर् �बदा, *** घर �बदा, �वरामी �बदा र स�ा �बदा बाहेक अरु कुनै �कारको 

�बदा �लई बसेका कमर्चार�ले सो �बदा भ�ुान हँूदा सावर्ज�नक �बदा पनर् गएमा र सावर्ज�नक �बदा प�छ 
प�न संस्थानमा हािजर नभएमा सो सावर्ज�नक �बदाको अव�ध प�न �नज कमर्चार�ले �लईरहेको �कारको 
�बदा र सो �बदा बाँक� नभएमा �लन पाउने अरु �बदामा बसेको मा�ननेछ । 

 
६७. �बदा �दने अ�धकार� : (१) कायार्लय �मखुले भैपर� आउने �बदा, पवर् �बदा, घर �बदा, �बरामी �बदा सात 

�दनसम्म तथा �क�रया �बदा र �सू�त �बदा आफैले जनाई �लन पाउने छ । यसर� �बदा �लंदा �छटो साधन�ारा 
मा�थल्लो तहको अ�धकृतलाई जानकार� �दन ुपन�छ । 

 
(२) उप�व�नयम (१) मा उिल्लिखत अव�ध भन्दा बढ� �बदा �लन ुपरेमा महा�वन्धकले 
स�म�तबाट समथर्न �लने गर� वा पूवर् स्वीकृत �लई र कायार्लय �मखुले महा�वन्धकबाट स्वीकृत 
गराई �बदा �लन सक्नेछ । 

 
(३) अन्य कमर्चार�हरुको �बदा कायार्लय �मखुले वा �नजले अ�धकार �त्यायोजन गरेको 
अ�धकृत स्तरको कमर्चार�ले स्वीकृत गनर् सक्नेछ । 

 
(४) अध्ययन �बदा र असाधारण �बदा सहायक स्तर र तह�वह�न कमर्चार�लाई महा�वन्धकले 
र अ�धकृत स्तरका ला�ग स�म�तले स्वीकृत गन�छ । यस्तो �बदाको अ�भलेख व्यवस्थापन �वभागले 
रा� ुपन�छ । 

 
६८. स�ा �बदा : (१)  सावर्ज�नक �बदाको �दनमा काम गनुर्पन� संस्थानका कुनै कायार्लयका कायार्लय �मखुले 

कमर्चार�लाई काममा लगाउन सक्नेछ । यसर� काममा लगाउँदा कामको �कृ�त हेर� समय ता�लका 
बमोिजम कामको पालो (�सफ्ट) अ��म रुपमा �मलाउन ुपन�छ ।  

 
*** (२) सावर्ज�नक �बदाको �दनमा काम गन� कमर्चार�ले स�ा �बदा पाउनेछ र त्यस्तो स�ा �बदा 

तीन म�हना�भ� पालो �मलाइ �लन ुपन�छ । तर याक तथा िचज उत्पादन केन्�का कमर्चार�ले ६ म�हना�भ� 
त्यस्तो स�ा �बदा �लई सक्नपुन�छ ।  

 
६९. हािजर हनु पाउने : �बदामा बसेको कमर्चार�ले �लएको �बदा बाँक� छँदै �बदा आवश्यक नपर� बीचैमा आफ्नो 

कायार्लयमा हािजर हनु आएमा �बदा �दने अ�धकार� समक्ष �लिखत �नवेदन �दई स्वीकृ�त भएप�छ हािजर 
हनु सक्नेछ । यसर� हािजर भए प�ात बाँक� �दनको स्वीकृत �बदा स्वतः र� हनेुछ।  
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७०. �बदाको रेकडर् : अनसूुची ११ बमोिजम कमर्चार�को हािजर� र �बदा रेकडर् �मािणत गर� अ�ाव�धक बनाई 

रा� ेिजम्मेवार� व्यवस्थापन �वभाग वा शाखा �मखुको हनेुछ ।  
 
७१. �बदाको आवदेन फारम : �बदा माग गन� कमर्चार�ले अनसूुची १२ बमोिजमको फारम भर� सम्बिन्धत 

अ�धकार� समक्ष पेश गनुर् पन�छ । 
 
७२. �बदा अ�धकारको कुरा होइन : �बदा अ�धकारको कुरा होइन, सह�ुलयत मा� हो । 
 

 
 

प�रच्छेद ७ 

तलब, भ�ा तथा सह�ुलयत 
 
७३. तलब : (१) कमर्चार�ले संस्थानमा बहाल� �म�तदेिख अनसूुची १३ बमोिजम �नधार्रण ग�रएको  तलब भ�ा 

पाउनेछ ।  
 

(२) कुनै कमर्चार�ले काम गर� पकाएको तलब भ�ा �नज जनुसकैु व्यहोराबाट संस्थानको सेवामा नरहेमा 
प�न पाउनेछ । 

 
(३) कमर्चार�ले काम गर� पकाएको �त्येक म�हनाको तलब साधारणतया सोह� म�हनाको मसान्तमा 
�वतरण ग�रनेछ । 

 
(४) कुनै कमर्चार�लाई संस्थानको सेवाबाट अवकाश �दने, हटाउने वा बखार्स्त गन� गर� भएको आदेश 
र� भई �नज सेवामा पनुः कायम भएमा त्यस्तो कमर्चार�ले सेवाबाट अवकाश �दईएको, हटाईएको वा बखार्स्त 
ग�रएको �म�तदेिख सेवामा पनुः कायम भएको �म�तसम्मको तलब भ�ा पाउनेछ । 

 
७४. तलबमान : �नधार्�रत तलबमान अनसुार तलब पाउने पदमा नयाँ �नयिु� पाउने कमर्चार�ले सो तलबमानमा 

लेिखएको सरुु तलब पाउने छ । 
 
७५. तलब वृ�� :  �त्येक कमर्चार�ले �नजको �नयिु� वा बढुवा पाएको �दन देिख एक वषर्को सेवा पूरा गरेप�छ 

एक तलब वृ�� पाउनेछ । 

तर तलब वृ�� रो�ा भएकोमा भने सो अव�धभर यस उप�व�नयम बमोिजम तलब वृ�� पाउने छैन। 
 
७६. �नलम्बन भएमा पाउने तलब : (१) कुनैप�न कमर्चार� संस्थानको कामको सम्बन्धमा संस्थानबाट 

भएको कारबाह�को फलस्वरुप �नलम्बन भएमा सो �नलम्बन अव�धभर आफ्नो तलबको आधा रकम मा� 
पाउनेछ । 

तर लागेको अ�भयोग �मािणत नभई सफाई पाएमा �नजले सो अव�धको �नलम्बन रहेको अवस्थामा 
आधा तलब पाएको भए सो क�ा गर� बाँक� रकम र नपाएको भए परैु (तलब वृ�� हनेु भएमा सो समेत) 

 44 



 

पाउनेछ । कसूरदार ठह�रएमा �नलम्बन भएको �म�त देिखको बाकँ� तलब भ�ा पाउने छैन । 
 
(२) कुनैप�न कमर्चार� उप�व�नयम (१) मा उिल्लिखत कारण बाहेक अरु नै कारणबाट 

�नलम्बन हनु गएको रहेछ भने उ� अव�धको तलब भ�ा पाउने छैन ।  
 
७७. सि�त �बदाको रकम : संस्थानको कमर्चार� कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा �नजको सि�त रहेको 

घर �बदा र �बरामी �बदा वापत �नजको पदा�धकार रहेको पदबाट खाईपाई आएको तलबको दरले हनु 
आउने रकम �नजले एकम�ु �लन पाउने छ । 

 
७८. सरुवा भएमा पाउने तलब : कुनै कमर्चार� संस्थानको एक कायार्लयबाट अक� कायार्लयमा सरुवा भई सा�बक 

कायार्लयबाट रमाना प� �लएको �म�त देिखको तलब भ�ा हाल सरुवा भएको कायार्लयबाट पाउनेछ । 
 
७९. अ�त�र� समय भ�ा : (१) नेपाल सरकारबाट �नद�शन भएको अवस्थामा सोह� बमोिजम र अन्य अवस्थामा 

देहाय बमोिजम बढ� समय भ�ा �दईनेछ । 
 

(क) कायार्लय समयभन्दा बढ� समय वा �बदाको �दनमा काम गन� कमर्चार�लाई स�ा �बदा 
�दन नसक्ने अवस्थामा खाइपाई आएको तलबको दामासाह�ले अ�त�र� समय भ�ा पाउने छ ।  

    तर यस्तो भ�ा खाइपाई आएको मा�सक तलबको आधाभन्दा बढ� हनेु छैन ।  
 

(ख) बडा दश� (स�मीदेिख एकादशीसम्म) तथा �तहार (ल�मी पूजादेिख भाईट�कासम्म) �बदामा 
कमर्चार�लाई काममा लगाउन ुपदार् आवश्यकता अनसुार नभै नहनेु कमर्चार�हरुको कायर्ता�लका 
बनाई िजम्मेवार� �दई खाइपाइ आएको तलब स्केलको दोब्बर अ�त�र� समय भ�ा उपलव्ध 
गराउन स�कनेछ ।  

     तर दै�नक सात घण्टाभन्दा बढ� समयको ला�ग यो स�ुवधा लागू हनेु छैन । 
 

(२) बढ� समय काममा लगाउन �सफा�रस गन� पदा�धकार�ले यसर� बढ� समय काममा लगाउन ु
पन� आधार र औिचत्य समेत खोल� स्वीकृ�तको ला�ग पेश गनुर् पन�छ ।  

 
(३) उप�व�नयम (२) बमोिजम �सफा�रस �ा� भएप�छ अ�धकृत स्तरको कमर्चार�को हकमा 

महा�वन्धकले र सहायक स्तरको कमर्चार�को हकमा केन्��य कायार्लयमा सम्बिन्धत �वभाग �मखु र 
आयोजनाको ला�ग कायार्लय �मखु वा अ�धकार �ा� अ�धकृतबाट स्वीकृत हनुपुछर् ।  

   
  (४) आयोजनाहरुले बढ� समय काम गन� कमर्चार�को �ववरण �त्येक म�हना केन्��य 

कायार्लयमा पठाउनपुन�छ र केन्��य कायार्लयले समेत समय समयमा सोको अनगुमन गनुर्पन�छ ।  
  

(५) यस �व�नयममा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �फल्ड भ�ा पाउने कमर्चार�ले अ�त�र� 
समय भ�ा पाउने छैन । 

 
***८०. भ�ा तथा स�ुवधा :  (१) यस �व�नयम बमोिजम पाउने अन्य भ�ा तथा स�ुवधाको अ�त�र� 
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कमर्चार�ले देहाय बमोिजमको भ�ा पाउने छन : 
  

(क)  क�ठनाई भ�ा : संस्थानको कामको �सल�सलामा कायार्लय �मखुको स्वीकृ�त �लई राती 
दश बजे भन्दा पछ� प�न काम गनुर् परेमा र याक तथा िचज उत्पादन केन्�मा चीज उत्पादन गन� 
�दनमा काम गन� कमर्चार�ले अनसूुची १७ को खण्ड (क) मा उल्लेख भए बमोिजमको क�ठनाई 
भ�ा पाउने छ । 
 
(ख)  पारवहन भ�ा : संस्थानले यातायातको साधन उपलव्ध नगराएको तथा आवासको ला�ग 
क्वाटर स�ुवधा �ा� नभएको कमर्चार�ले अनसूुची १७ मा उल्लेख भए बमोिजमको पारवहन भ�ा 
पाउने छ । 

 
८१. स्थानीय भ�ा : संस्थानका कमर्चार�ले अनसूुची १४ बमोिजमको स्थानीय भ�ा पाउनेछ । 
 
८२. सामू�हक साव�धक जीवन बीमा र व्यि�गत दघुर्टना बीमा : (१) संस्थानको स्थायी सेवामा बहाल रहेका 

कमर्चार�हरुको सरुु तलब स्केलमा तीन वषर्को तलब बराबरको रकमको अ�नवायर् सेवा अव�ध अथार्त 
उमेरको हदले अवकाश पाउने उमेर अन्ठाउ� वषर् नपगुनु्जेलसम्मको ला�ग साम�ुहक साव�धक जीवन 
बीमाको स�ुवधा पाउनेछ । *** तर �म�त २०५२।१।२१ भन्दा अगा�ड देिख संस्थानको सेवामा 
स्थायीरुपमा बहाल रहेका कमर्चार�ले यो स�ुवधा ६० बषर् उमेर पूरा नभएसम्मको ला�ग पाउने छ । 

 
*** (१क) यो �व�नयमावल� �ारम्भ भएपछ� संस्थानको सहायक स्तर तथा तह�व�हन पदमा 
स्थायीरुपमा �नय�ु कमर्चार�को हकमा २० बषर्को ला�ग एकम�ु चार लाख रुपैया र अ�धकृत 
स्तरको कमर्चार�को ला�ग एकम�ु ६ लाख रुपैयाको साव�धक जीवन वीमा ग�रनेछ । 

 
*** (१ख) तह �व�हन �व�भ� पदमा कायर्रत रहेका कमर्चार�हरुको साव�धक जीवन वीमाको रकम 
तह �व�हन पदको स्तर बमोिजम उ� स्तरको शरुु तलब स्केलको आधारमा कायम गन�छ। 

œ “तर �म�त २०७०।४।४ भन्दा प�छ �नयिु� हनेु तह �व�हन तथा सहायक कमर्चार� र अ�धकृत 
स्तरका कमर्चार�हरुको स्तरबृ�� हुँदा समेत उप�व�नयम (१क) को वीमा� रकममा बृ�� ग�रने 
छैन ।”  

 
œ (१ग) खलु्ला तथा आन्त�रक ��तयो�गताबाट स्थायी �नयिु� हनेु कमर्चार�ले �नयिु� भएको 
पदमा एक बषर् काम ग�रसकेप�छ मा� �नजको साम�ुहक साव�धक जीवन वीमा ग�रनेछ । 

 
œ (१घ) �म�त २०७०।४।४ भन्दा अगा�ड देिख संस्थानको सेवामा स्थायी रुपमा बहाल रह� 
खलु्ला ��तयो�गताबाट छनौट भई उपल्लो पदमा पनुः �नयिु� भएमा सा�वक वीमा रकमको समपर्ण 
मूल्य �लने वा वीमा ���मयम �तर� वीमा नवीकरण गन� सम्बिन्धत कमर्चार� स्वयंमले व्यवस्था गनुर् 
पन�छ। यसर� �नय�ु हनेु उपल्लो पदको साम�ुहक साव�धक जीवन वीमा उप�व�नयम (१क) 
बमोिजम ग�रनेछ ।”  

 
(२) संस्थानको स्थायी सेवामा बहाल रहेका अ�धकृत स्तरको लागी रु.२,००,०००।–,   सहायक स्तर 
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र तह�बह�नको ला�ग रु.१,००,०००।– को व्यि�गत दघुर्टना बीमा ग�रनेछ । 
 

(३) व्यि�गत दघुर्नाको क्ष�तपू�तर् गनर् संस्थानले कायर्�व�ध बनाई एउटा छु�ै दघुर्टना कोष खडा गर� स�ालन 
गन�छ र उ� कोष स�ालनमा आएप�छ उप�व�नयम (२) को व्यवस्था स्वतः खारेज हनेुछ । 

 
(४) संस्थानको सवार� साधन दघुर्टना भई ते�ो पक्षलाई हा�न नोक्सानी पगु्न गएमा �पडीत पक्षलाई क्ष�तपू�तर् 
�दने व्यवस्था �च�लत सवार� तथा यातायात व्यवस्था ऐन बमोिजम हनेुछ। 

 
(५) उप�व�नयम (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कमर्चार�को साम�ुहक साव�धक जीवन 
बीमा तथा दघुर्टना बीमाको शतर्हरु बीमा गन� �नकायको बीमा नी�तमा उल्लेख भए बमोिजम हनेुछ । 

 
८३. उपचार खचर् : (१) संस्थानका स्थायी कमर्चार�हरुलाई �त्येक वषर्मा देहायका दरले वा�षर्क औष�ध उपचार 

खचर् �दइनेछ । यसर� पाउने रकम कमर्चार�लाई वा�षर्क रुपमा पाउने रकमको मा�सक दामासाह�को 
�हसाबले �दइने छ । वषर् �दनभन्दा कम अव�ध काम गरेको भएमा दामासाह�को �हसाबले �दइनेछ । 

 
(क) सबै अ�धकृत स्तरका कमर्चार�हरुलाई वा�षर्क १.२५ म�हनाको खाईपाई आएको तलब 

बराबरको रकम । 
 

(ख) सहायक स्तर तह ४ र ५ का कमर्चार�हरुलाई वा�षर्क १.५ म�हनाको खाईपाई आएको तलब 
बराबरको रकम । 

 
(ग) तह�बह�न कमर्चार�हरुलाई वा�षर्क १.७५ म�हनाको खाईपाई आएको तलब बराबरको 

रकम। 
 
*** (२) संस्थानको कुनै कमर्चार� �बरामी भई सरकार� अस्पतालमा भनार् भइ बस्दा र अस्पतालको �ेस्��प्सन 

बमोिजम औष�ध गदार् लागकेो खचर् सम्बिन्धत सरकार� अस्पतालबाट �मािणत �बल बमोिजमको रकमको 
नव्बे ��तशत रकम संस्थानले व्यहोन� छ । 

 
***(२क) उप�व�नयम (२) बमोिजम संस्थानले व्यहोरेको नव्बे ��तशत उपचार खचर् रकम 
सम्बिन्धत कमर्चार�ले उप�व�नयम (१) बमोिजम पाउने बा�षर्क उपचार खचर् रकममा क�ा 
ग�रनेछ।  

 
***(२ख) यस �व�नयम बमोिजम उपचारको ला�ग अस्पताल भनार् हनु ुपन� कमर्चार�ले आफू 

अस्पतालमा भनार् हनेु कुराको जानकार� सम्बिन्धत आयोजना तथा केिन्�य कायार्लयमा तत्काल 
गराउन ुपन�छ । 

 
(३) संस्थानको स्थायी कमर्चार� �बरामी भई �नजको नेपाल अ�धराज्य�भ� औष�ध उपचार हनु नसक्ने भनी 
नेपाल सरकार�ारा �नय�ु मे�डकल बोडर्ले �सफा�रस गरेको कमर्चार�ले �वदेशमा गई उपचार गराउन चाहेमा 
स�म�तले नोकर�को तमाम अव�धभर बढ�मा *** रु.१,५०,०००।– सम्म आ�थर्क सहायता �दन सक्नेछ। 
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(४) संस्थानको कुनैप�न कमर्चार� �स�कस्त �बरामी भै वा दघुर्टना पर� आफ्नो घर वा डेरा छाडी अक� 
िजल्लामा वा �वदेशमा गई अस्पतालमा औष�ध उपचार गराउँदा त्यस्तो स्थान सम्म पगु्दाको र फकर् दाको 
�बरामीको र एकजना कुरुवा समेतको साधारण यातायात खचर्को पूरै रकम र �नज �बरामी कमर्चार�ले 
�नयमानसुार पाउने दै�नक भ�ाको पचह�र ��तशत दवुैले खाना खचर् बापत पाउनेछ । 

  तर �बरामी र कुरुवाले दै�नक भ�ा पाउने छैन । 
 
***८४. �क�रया खचर् : संस्थानका बहालवाला कमर्चार�को मतृ्य ुभएमा �नजको प�रवारलाई सहयोग स्वरुप 

एकम�ु बीसहजार रुपैया �क�रया खचर् �दान ग�रनेछ ।  
 
८५. दश� खचर् : कमर्चार�हरुले खाईपाई आएको एक म�हनाको तलब बराबरको रकम �त्येक वषर् घटस्थापनाको 

पन्� �दन अगा�ड दश� खचर्को रुपमा पाउने छन ्। दश� खचर् �ददा बडा दश�भन्दा अिघल्लो म�हना भ�ुान 
भै नसकेता प�न सो म�हनाको तलब समेत खचर् लेिख भ�ुानी �दन ुपन�छ।  

तर घटस्थापना भन्दा छ म�हना अिघ देिख कायर्रत कमर्चार�ले दश� खचर् पूरै पाउनेछ  र छ 
म�हनाभन्दा घट� भएमा पन्� �दनको तलब बराबरको रकम दशै खचर् बापत उपलव्ध  गराइनेछ।  

 
“œ ८६.पोशाक भ�ाः संस्थानमा कायर्रत स्थायी कमर्चार�को ला�ग नेपाल सरकारले तोके बमोिजम वा�षर्क रुपमा 

पोशाक भ�ा स्वरुप उपलव्ध गराईनेछ ।यस्ता भ�ा �त्येक वषर् जेठ म�हनामा उपलव्ध गराईनेछ ।” 
 
८७. टे�लफोन स�ुवधा : (१)  संस्थानका तह १० र सोभन्दा मा�थका अ�धकृतहरुलाई दरुस�ार सेवा �दायक 

संस्थाको �नयमानसुार एक साधारण टे�लफोन लाइनको ला�ग जडान खचर् वा त्यस्तो जडान खचर्मा नबढ्ने 
गर� सेललुर मोबाइल फोनको जडान खचर् संस्थानले व्यहोन� छ ।  

 
(२) संस्थानको देहायको तहका अ�धकृतलाई देहाय अनसुारको रकम टे�लफोन शलु्क बापत मा�सक रुपमा 
उपलव्ध गराइने छ । 

         
  (क) तह १० र ११ का अ�धकृतलाई       – रु.७५०।– 
 

(ख) तह ९ का अ�धकृतलाई            – दरुस�ार सेवा �दायक संस्थाको �नयमानसुार 
न्यूनतम शलु्क । 

 
(३) संस्थान अन्तगर्तका कायार्लयका कायार्लय �मखुहरुले �योग गन� टे�लफोन खचर् बापत मा�सक 

रु.७५०।– उपलव्ध गराइने छ । 
 

(४) यस �व�नयम बमोिजमको टे�लफोन स�ुवधा दोहोरो भ�ुानी हनेु छैन ।  
 
८८. करार सेवामा �नय�ु कमर्चार�को स�ुवधा तथा सह�ुलयत : यस �व�नयमावल�मा अन्य� जनुसकैु कुरा 

लेिखएको भए ताप�न करार सेवामा �नय�ु कमर्चार�को स�ुवधा तथा सह�ुलयत करारनामामा उल्लेख भए 
बमोिजम हनेुछ । 
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८९. घर जग्गा सापट�  : (१) नयाँ घर बनाउने वा घर जग्गा �क� चाहने संस्थानको सेवामा स्थायी भै पाँच 
वषर् सेवा अव�ध पूरा ग�रसकेका कमर्चार�लाई मा� वा�षर्क तीन ��तशत ब्याजमा दईु वषर् देिख पाँच 
वषर्सम्मको तलब एक वा दईु �कस्तामा सापट� �दईनेछ । यस्तो सापट�को रकम सेवा अव�धभरमा एकपटक 
भन्दा बढ� पाउने छैन । 

 
(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको सापट� रकमको साँवा ब्याज दईु वषर्को सापट� पाउनेले 
छ वषर् �भ�, तीन वषर्को सापट� पाउनेले नौ वषर् �भ�, चार वषर्को सापट� पाउनेले बा� वषर् �भ� 
र पाँच वषर्को सापट� पाउनेले पन्� वषर् �भ� मा�सक �कस्ताबन्द�मा तलबबाट क�ी ग�रनेछ । 

 
(३) उप�व�नयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै कमर्चार� सापट� 
�लएको रकम च�ुा हनुभुन्दा प�हले नै उमेरको हदले सेवाबाट अ�नवायर् अवकाश पाउने भएमा 
त्यस्तो कमर्चार�लाई सापट� रकम �दान गदार् अवकाश पाउने उमेरको �हसाब गर� दामासाह�ले 
हनेु रकम मा� उपलव्ध गराईनेछ । 

 
(४) संस्थानले हरेक आ�थर्क वषर्मा बजेट पेश गदार् घर जग्गा सापट�को रकम �व�नयोिजत 
गन�छ । 

 
(५) उप�व�नयम (४) बमोिजम �व�नयोिजत रकम मध्ये पच्चीस ��तशत अ�धकृत स्तरलाई 
र पचह�र ��तशत सहायक स्तर तथा तह�वह�नलाई �दईनेछ ।यसर� �दंदा घट�मा अ�धकृत स्तरका 
६ जना र सहायक स्तर तथा तह�वह�नका अठार जनालाई पगु्ने �क�समले रकम �ब�नयोिजत 
ग�रनेछ। 

 
९०. घर ममर्त सापट� : (१) संस्थानको सेवामा कम्तीमा पाँच वषर् स्थायी सेवा अव�ध पूरा ग�रसकेका कमर्चार�को 

भैरहेको घर ममर्त गनुर्पन� भई सापट� माग गरेमा संस्थानले चार ��तशत ब्याज दरमा एक वषर्को तलब 
बराबरको रकम मा�सक �कस्ताबन्द�मा तीन वषर्मा क�ी गन� गर� घर ममर्त सापट� वापत उपलव्ध 
गराईनेछ। यस्तो सापट�को रकम सेवा अव�ध भरमा दईुपटक भन्दा बढ� पाईने छैन । 

 
  *** (२) हटाईएको छ । 
 
९१. घर जग्गा सापट� तथा घर ममर्त सापट� सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) �व�नयम ८९ र ९० बमोिजमको 

सापट� रकमको ला�ग कमर्चार�ले आफू कायर्रत कायार्लय माफर् त केन्��य कायार्लयमा �नवेदन �दनपुन�छ। 
  
 (२) घर जग्गा सापट�का ला�ग �व�नयम ८९ को उप�व�नयम (५) मा तो�कएको भन्दा बढ� सङ्ख्यामा 

�नवेदन �ा� हनु आएमा कमर्चार�ले संस्थानमा सेवा गरेको ज्ये�ताको आधारमा उपलव्ध गराईनेछ । 
  

(३) यस �व�नयम बमोिजम सापट� रकम केन्��य कायार्लयबाट स्वीकृत भएप�छ कमर्चार�  कायर्रत कायार्लय 
माफर् त भ�ुानी ग�रनेछ । 

 
(४) यस �व�नयम बमोिजम सापट� रकम उपलव्ध गराएको �ववरणको अ�भलेख रा� ेकाम केन्��य 
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कायार्लयको आ�थर्क व्यवस्थापन �वभागले गन�छ र �नय�मत रुपले मा�सक �कस्ताबन्द�मा सापट� क�ी 
गर� पठाउने िजम्मेवार� कमर्चार� कायर्रत कायार्लयको लेखा शाखाको हनेुछ । 

 
(५) यस �व�नयम बमोिजम संस्थानले कमर्चार�लाई उपलव्ध गराएको सापट� रकमको साँवा ब्याज सम्पूणर् 
भ�ुानी नभएसम्म घरजग्गा �ब��, �धतोबन्धक, दान बकस लगायत अन्य कुनैप�न �क�समले हक 
हस्तान्तरण गनर् नपाउने गर� सम्बिन्धत मालपोत कायार्लयबाट रो�ा ग�रनेछ र घरजग्गाको स�ल �माण 
पूजार् सापट� च�ुा नभएसम्म संस्थानले आफ्नो कब्जामा रा�छे । 

 
(६)  कुनै कमर्चार�ले जानीजानी गलत वा झ�ुा �ववरण पेश गर� यस �व�नयम बमोिजमको सापट� �लएको 
देिखएमा �नज कमर्चार�बाट उ� सापट� �लएको रकममा दश ��तशतका दरले ब्याज �लई सापट� रकम 
�फतार् नभएसम्म �नजको तलब पूरै वा आंिशक रुपमा रो�ा ग�रनेछ । 

 
(७)  सापट� �लने कमर्चार�ले जनु �योजनको ला�ग सापट� �लएको हो सो �योजनमा खचर् नगरेको पाईएमा 
�नजलाई यस �व�नयमावल� अनसुार �वभागीय कारबाह� समेत गनर् स�कनेछ। 

 
(८) उप�व�नयम (५) बमोिजम रो�ा ग�रने घरजग्गाको मूल्य सापट� �लएको रकमसगँ खाम्ने �माण पेश 
गन� दा�यत्व सापट� �लने कमर्चार�को हनेुछ । 

 
(९) घरजग्गा सापट� तथा घर ममर्त सापट�को रकम स्वीकृत भएप�छ अनसूुची १६ बमोिजमको कब�ुलयत 
गराई रकम उपलव्ध गराईनेछ । 

 
*** (१०) घर जग्गा ख�रद गनर् तथा घर ममर्तको ला�ग प�हलो �कस्ता सापट� �लएका कमर्चार�ले सापट� 
�लएको �म�तले ६ म�हना�भ� दो�ो �कस्ता सापट� �लनको ला�ग आवश्यक कागजात संलग्न गर� सम्बिन्धत 
अ�धकार� समक्ष पेश गनुर्पन�छ । ६ म�हना �भ� �नवेदन पेश नगरेमा वा�षर्क दस ��तशतका दरले व्याज 
�लने गर� एक वषर् �भ� दो�ो �कस्ता �दान गनर् स�कनेछ । तर एक वषर् �भ� प�न �नवेदन पेश नगन� 
कमर्चार�लाई दो�ो �कस्ता �दान ग�रने छैन । 

 
९२. आकिस्मक तथा सामािजक कायर् सापट� : कुनै कमर्चार�लाई आकिस्मक तथा सामािजक कायर् गनुर् परेमा 

के कस्तो कारण परेको हो �कटान गर� सापट� माग गरेमा र सो माग जायज छ भ�े कायार्लय �मखुलाई 
लागेमा वा�षर्क पाँच ��तशत ब्याजमा छ म�हनाको तलब सापट� �दन स�कनेछ ।यस्तो सापट�को रकम 
बा� �कस्तामा नबढ्ने गर� एक वषर् �भ� सांवा र ब्याज समेत च�ुा हनेु गर� भ�ुानी गनुर् पदर्छ । 

 
९३. सापट�को बन्देज तथा �मन्हा : (१) यस �व�नयमावल�मा उिल्लिखत �व�भ� �कारका ऋण सापट�हरु 

उपलब्ध गराउँदा सम्बिन्धत कमर्चार�को मा�सक तलब ऋण सापट� बापत �कस्ताबन्द�मा क�ी गदार् मा�सक 
न्यूनतम पचास ��तशत तलब �नजको हातमा पनर् सक्ने गर� मा� उपलब्ध गराउन ुपन�छ। 

 
(२) सापट� �लने कमर्चार�को मतृ्य ुभएमा फ�यौट हनु बाँक� सापट� रकम मध्ये घर जग्गा सापट� 
र घर ममर्त सापट�को पच्चीस ��तशत रकम र अन्य सापट�को परैु रकम �मन्हा हनेुछ। 
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(३) यस �व�नयमावल� बमोिजम �नलम्बन रहेका कमर्चार�ले �नलम्बन भएको अव�धभर संस्थानबाट  
कुनै प�न सापट�को रकम पाउने छैन । 

 
                     ***(४) हटाईएको छ । 
 
९४. स�य कोष : संस्थानका स्थायी कमर्चार�को मा�सक तलबबाट दश ��तशतका दरले रकम क�ा गर� सो 

रकममा संस्थानले शत ��तशत रकम थप गर� कमर्चार� स�य कोषमा जम्मा ग�रनेछ। 
 
 
 

प�रच्छेद ८ 

अध्ययन र ताल�ममा मनोनयन सम्बन्धी व्यवस्था 
 
९५. मनोनयनको आधारहरु : अध्ययन, ताल�म वा अध्ययन �मणको �न�म� कमर्चार�लाई मनोनयन गदार् 

सम्बिन्धत सेवा, समूह वा उपसमूह �भ�का संस्थान अन्तगर्तका कमर्चार� मध्येबाट देहायको आधारमा 
मनोनयन ग�रनेछ :— 

 
 (क) अध्ययन, ताल�म वा अध्ययन �मणको �वषय सम्बिन्धत कमर्चार� कायर्रत रहेको सेवा, 

समूह वा उपसमूहको �न�म� उपयोगी र आवश्यक भएको, 
 

(ख) अध्ययन, ताल�म वा अध्ययन �मणको ला�ग �ा� छा�वृि�मा मनोनयनको ला�ग 
तो�कएको आवश्यकतालाई �ाथ�मकता �दई �व�नयम ३५ बमोिजम शैिक्षक योग्यता, 
ज्ये�ता, भौगो�लक क्षे�मा काम गरेको अनभुव र कायर् सम्पादनको मूल्या�न बापत बढ� 
अङक पाउने कमर्चार�मध्ये �ाथ�मकताको आधारमा, 

 
  (ग) तीन वषर् स्थायी सेवा अव�ध पूरा भएको, 
 

(घ) स्नातक स्तरको शैिक्षक उपा�धको अध्ययनको हकमा प�ताल�स वषर् उमेर ननाघेको र 
स्नातको�र स्तरको शैिक्षक उपा�धको अध्ययनको ला�ग अठ्चाल�स वषर् उमेर  ननाघेको। 

   स्प��करण : यस प�रच्छेदको �योजनको �न�म� 
 

(१) ” अध्ययन ” भ�ाले सेवासँग सम्बिन्धत �वषयमा स्नातक वा स्नातको�र वा उपा�ध हा�सल गनर्को 
�न�म� ग�रने अध्ययनलाई जनाएको मा�ननेछ । 

 
(२) ” ताल�म ” भ�ाले  स्नातक वा स्नातको�र उपा�ध �दान ग�रने बाहेक कुनै संग�ठत संस्था�ारा 
�नि�त पा��म अनसुार �नि�त अव�धमा स�ालन हनेु �िशक्षण कायर्�मलाई जनाएको मा�ननेछ । 

 
(३)  ” अध्ययन �मण ” भ�ाले  अध्ययन र ताल�म बाहेक छ ह�ामा नबढ्ने गर� आयोजना हनेु गो�ी, 
से�मनार वा अवलोकन �मणलाई जनाएको मा�ननेछ । 
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९६. �ाथ�मकता �दनपुन� : �वदेशमा अध्ययन, ताल�म वा अध्ययन �मणको �न�म� कमर्चार�को मनोनयन गदार् 

�व�नयम ९५ को अ�धनमा रह� प�हले वैदेिशक अध्ययन गन�, ताल�म �लने वा अध्ययन �मण गन� मौका 
नपाएको कमर्चार�लाई �ाथ�मकता �दईनेछ । 

 
९७. मनोनयनमा बन्देज : यस प�रच्छेदमा यस अ�ध जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �व�नयम ३४ को खण्ड 

(क) (ख) र (ग) बमोिजम बढुवाको ला�ग सम्भाव्य उम्मेदरवार हनु नपाउने अव�धभर कुनैप�न कमर्चार�लाई 
अध्ययन, ताल�म वा अध्ययन �मणको �न�म� मनोनयन ग�रने छैन । 

 
९८. सेवा गनुर् पन� अव�ध : संस्थानबाट मनोनयन भई अध्ययन गनर्, ताल�म वा अध्ययन �मणमा जाने संस्थानका 

कमर्चार�ले यस्तो अध्ययन, ताल�म वा अध्ययन �मण पूरा गरेप�छ देहाय बमोिजमको अव�धसम्म अ�नवायर् 
रुपले सेवा गनुर् पन�छ :– 

 
  अध्ययन, ताल�म वा अध्ययन �मणको अव�ध    सेवा गनुर्पन� न्यूनतम अव�ध 

  (क) तीन म�हनासम्म     एक वषर् 
  (ख) तीन म�हनादेिख छ म�हनासम्म   डेढ वषर् 
  (ग) छ म�हनादेिख नौ म�हनासम्म   दईु वषर् 
  (घ) नौ म�हनादेिख एक वषर्सम्म   तीन वषर् 
  (ङ) एक वषर्देिख दईु वषर्सम्म    चार वषर् 
  (च) दईु वषर्देिख तीन वषर्सम्म   पाँच वषर् 
  (छ) तीन वषर्देिख चार वषर्सम्म   सात वषर्  
  (ज) चार वषर्देिख पाचँ वषर्सम्म   आठ वषर् 
 
९९. कब�ुलयत गनुर्पन� : (१)  कुनैप�न कमर्चार�ले अध्ययन, ताल�म वा अध्ययन �मण जानभुन्दा अिघ त्यस्तो 

अध्ययन, ताल�म वा अध्ययन �मण पूरा गर� फक� र आई �व�नयम ९८ बमोिजमको सेवा गन� कब�ुलयत 
गनुर् पन�छ ।  

 
(२) कुनैप�न कमर्चार�ले अध्ययन, ताल�म वा अध्ययन �मण पूरा गरेप�छ सेवा गनर् नआएमा वा 
�व�नयम ९८ बमोिजम गनुर् पन� सेवा अव�ध पूरा नगरेमा त्यस्तो कमर्चार�बाट अध्ययन, ताल�म 
वा अध्ययन �मण अव�धभर �नजले पाएको तलब, भ�ा, ताल�म वा अध्ययन खचर् तथा कब�ुलयतमा 
उल्लेख भएका अन्य रकमहरु समेत तीन म�हना �भ� नबझुाएमा सरकार� बाँक� सरह असलु उपर 
ग�रनेछ ।  

 
प�रच्छेद ९ 

अवकाश तथा उपदान 
 
१००. अवकाश : (१) कुनै कमर्चार�को उमेर अन्ठाउ� वषर् पगुपे�छ �नजलाई संस्थानको सेवाबाट अ�नवायर् 

अवकाश �दइनेछ ।  
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तर, �म�त २०५२।१।२१ भन्दा अगाडी संस्थानको सेवामा बहाल रहेको कमर्चार�ले अन्ठाउ� 
वषर् पूरा गर� अवकाश �ा� गरेमा त्यस्ता कमर्चार�को सम्बधमा �नजको उमेर साठ� वषर् पूरा हनु ज�त 
बाँक� छ सो अव�ध थपी जम्मा सेवा अव�ध गणना ग�रनेछ । 

  
(२) संस्थानको कुनै कमर्चार�लाई शार��रक वा मान�सक अश�ताको कारणले कायर् सम्पादन 

गनर् असक्षम भएको भनी मे�डकल बोडर्ले �मािणत गर� �सफा�रस गरेमा अन्ठाउ� वषर् उमेर ननाघ्ने गर� 
बढ�मा पाँच वषर्सम्मको सेवा अव�ध थप गर� स�म�तले अवकाश �दन सक्नेछ। 

 
१०१. उमेरको �हसाब : संस्थानको कमर्चार�को उमेरको �हसाब गदार् देहायका आधारमा ग�रनेछ :– 
 

(क) सेवामा �वेश गदार् �नजले पेश गरेको िशक्षण संस्थाको �माणप�मा उल्लेख भएको जन्म 
�म�त वा वषर्बाट हनु आएको उमेर, 

 
(ख)    खण्ड (क) बमोिजम अ�भलेख नभएमा नाग�रकताको �माणप�मा उल्लेख भएको जन्म �म�त 

र  
 

(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोिजम प�न स्प� हनु नसकेमा �नजले सेवामा �वेश गदार् पेश गरेको 
वैयि�क नोकर� �ववरण(�सटरोल)मा लेिख�दएको जन्म �म�त वा वषर्बाट हनु आएको 
उमेर । 

  
                       ****स�ामा ****** (घ) मा�थ खण्ड (क) (ख) र (ग) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भएताप�न कमर्चार�को उमेर गणना वैयि�क नोकर� �ववरण (�सटरोल), नाग�रकताको �माणप� 
र शैिक्षक योग्यताको �माणप�मा जन्म �म�त वषर्, म�हना र गते समेत खलेुको र सवैमा एउटै 
�म�त नरहेको भएमा जनु �म�तबाट प�हले अवकाश हनु्छ सोह� �म�तबाट अवकाश �दइनेछ । 

 
(१) यसर� अवकाश �दंदा वषर् वा सम्वत ्मा� उल्लेख भएको �माणप�का आधारमा जन्म �म�त कायम 
गदार् देहाय बमोिजम कायम ग�रनेछ :– 

   (क) नाग�रकताको �माणप�को हकमा �माणप� �ा� गरेको �म�तको आधारमा 
 
   (ख) शैिक्षक योग्यताको �माणप�को हकमा �माणप� जार� भएको �म�तको आधारमा 
 
   (ग) वैयि�क नोकर� �ववरण (�सटरोल) को हकमा शरुु भनार् भएको �म�तको आधारमा 
   

 (२) कुनै �माणप�मा वषर् मा� उल्लेख भएको र अक� �माणप�मा परुा जन्म �म�त खलेुको रहेछ 
तथा त्यस्तो �माणप�मा उिल्लिखत जन्म �म�तहरुको �वचमा एक वषर् सम्मको अन्तर देिखएमा परुा खलेुको 
जन्म �म�तलाई आधार मा�ु पन�छ ।  

तर यसर� छु�ा छु�ै �माणप�मा उल्लेख भएको जन्म �म�तको अन्तर एक वषर् भन्दा बढ� 
भएमा वषर् मा� उल्लेख भएको �माणप�को आधारमा खण्ड (घ) को (१) बमोिजम जन्म �म�त कायम 
ग�रनेछ ।  
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१०२. स्वेिच्छक अवकाश र राजीनामा : (१) संस्थानमा बीस वषर् वा सोभन्दा बढ� अव�ध स्थायी सेवा ग�रसकेका 

कुनै कमर्चार�ले स्वेिच्छक अवकाश �लन सक्नेछ । स्वेिच्छक अवकाश �लने कमर्चार�ले एक म�हनाअिघ 
कायार्लय �मखु समक्ष �नवेदन पेश गनुर्पन�छ । यसर� स्वेिच्छक अवकाश �लने कमर्चार�को सेवा अव�धमा 
संस्थानले �नजको कुल सेवा अव�धमा बढ�मा पाँच वषर् थपी अ�धकृत स्तरको कमर्चार�को हकमा स�म�तले 
र सहायक स्तरको कमर्चार�को हकमा महा�वन्धकले स्वेिच्छक अवकाश स्वीकृत गनर् सक्नेछ ।  

तर कमर्चार�को उमेर �व�नयम १०० बमोिजम अवकाश पाउन पाँच वषर्भन्दा कम अव�ध बाँक� 
रहेछ भने सो अवकाश पाउन ज�त वषर् बाँक� छ त्य�तकै अव�धमा� �नजको नोकर�मा थप ग�रनेछ । 

 
(२) स्वेिच्छक अवकाशमा जाने कमर्चार�को साव�धक जीवन बीमा �नज कमर्चार�ले 

�नरन्तर कायम रा� चाहेमा सो बीमा वापतको ��मीयम रकम अ�नवायर् अवकाश हनेु उमेरको आधारमा 
बढ�मा पाँच वषर्सम्मको ला�ग संस्थानले वा�षर्क रुपमा भ�ुानी गन�छ । 

 
(३) संस्थानको कुनै कमर्चार�ले राजीनामा गनर् चाहेमा �नयिु� गन� अ�धकार� समक्ष 

रािजनामा पेश गनर् सक्नेछ । सो राजीनामा स्वीकृत वा अस्वीकृत गन� अ�धकार �नयिु� गन� अ�धकार�मा 
रहनेछ ।  

तर �व�नयम ९९ बमोिजम कब�ुलयत गरेका वा करार सेवामा रहेका कमर्चार�को हकमा कब�ुलयत 
वा करार बमोिजम नै हनेुछ । 

 
**** (४) कमर्चार�को उमेर ५० बषर् पूरा भएको र स्थायी सेवा अव�ध २० बषर् पगुी संस्थानको 

एउटै पद-तहमा १५ बषर् स्थायी सेवा गरेका कमर्चार�ले अवकाश �लन चाहेमा वा अ�नवायर् अवकाश हुंदा 
एक तह मा�थको पद-तहमा स्वतः बढुवा ग�र अवकाश �दन सक्नेछ । 

 
******(५) चालक पदमा �नयिु� भै अ�व�छ� रुपमा संस्थानमा २० वषर् सेवा गरेका पाचँौ स्तरको तलब 

खाईपाई आएका चालक कमर्चार�लाई हेभी चालकको तलबको उपय�ु स्थानमा समायोजन ग�रनेछ ।
   

१०३ उपदान : (१) संस्थानले कमर्चार�लाई उपदान �दने �योजनका ला�ग एक उपदान कोषको व्यवस्था गन�छ 
र वा�षर्क रुपमा उ� कोषमा आवश्यकतानसुार रकम जम्मा गन�छ ।  

 
(२) पाँच वषर् वा सोभन्दा बढ� स्थायी सेवा गरेको संस्थानको कमर्चार�ले अवकाश पाएमा वा 

राजीनामा स्वीकृत गराई सेवा वा पदबाट अलग भएमा वा भ�वष्यमा संस्थानको नोकर�को �न�म� सामान्यतः 
अयोग्य नठह�रने गर� सेवा वा पदबाट हटाईएमा �नजले देहायको दरले उपदान पाउनेछ :– 

 
(क) पाँच वषर्देिख दश वषर् सेवासम्म गरेको कमर्चार�ले आफूले काम गरेको �त्येक 

वषर्को  �न�म�  एक म�हनाको खाईपाई आएको आिखर� तलब। 
 

(ख) दश वषर्देिख पन्� वषर् सेवासम्म सेवा गरेको कमर्चार�ले आफूले काम गरेको 
�त्येक वषर्को �न�म� डेढ म�हनाको खाईपाई आएको आिखर� तलब  
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(ग) पन्� वषर्देिख बीस वषर्सम्म सेवा गरेको कमर्चार�ले आफूले काम गरेको �त्येक 
वषर्को �न�म� दईु म�हनाको खाईपाई आएको आिखर� तलब ।  

 
(घ) बीस वषर्देिख मा�थ ज�तसकैु वषर् काम गरेको भए ताप�न त्यस्तो काम गरेको 

�त्येक वषर्को �न�म� तीन म�हनाको खाईपाई आएको आिखर� तलब  
 

(३) संस्थानको कुनै कायार्लय वा पद नै नचा�हने भई खारेज भएमा सो कायार्लयमा कायर्रत स्थायी 
कमर्चार�लाई अन्य कायार्लयमा समायोजन ग�रनेछ । समायोजन हनु नसकेका स्थायी कमर्चार�लाई 
फािजलमा राखी ��मक रुपमा प�छ �र� हनेु पदमा समायोजन ग�रनेछ । यसर� फािजलमा परेका कुनै 
कमर्चार�ले अवकाश �लन चाहेमा र �नज कमर्चार�ले घट�मा तीन वषर् संस्थानको स्थायी सेवा गरेको रहेछ 
भने �नजले गरेको सेवाको जम्मा अव�धमा पाँच वषर् थपी हनु आउने अव�धको �हसाबले �नजलाई यो �व�नयम 
बमोिजम उपदान �दईनेछ । 

 
œ “(४) यस �व�नयममा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न संस्थानको सेवा पाउने वा सो सेवामा बहाल 
रहने उ�ेश्यले कुनै कमर्चार�ले योग्यता, नाग�रकता, उमेर, तीन पसु्ते, नाम, थर वा वतन ढाँटेको �मािणत 
हनु आएमा वा �व�नयम १३४ को उप�व�नयम (२) बमोिजम संस्थानको सेवाबाट बखार्स्त भएका 
कमर्चार�लाई यो �व�नयम बमोिजम उपदान �दइनेछैन।” 

 
œ “(५) सेवा �नव�ृ संस्थानका कमर्चार�ले बझुाउन ुपन� नगद� िजन्सी र कागजात �नयमानसुार नबझुाएमा 
त्यसर� नबझुाएको अव�धसम्मको ला�ग �नजले पाउने उपदान रो�ा रािखनेछ ।”  

 
१०४. पा�रवा�रक उपदान : (१) कुनै कमर्चार�को सेवामा छँदै मतृ्य ुभएमा त्यस्तो कमर्चार�ले ईच्छाएको व्यि� 

भए सोह� बमोिजम र कसैलाई नइच्छाएको भए �नजको प�रवारका सदस्यमध्ये देहायको �मानसुार जो 
जी�वत छ उसैलाई पा�रवा�रक उपदान �दइनेछ :— 

 
  (क) सगोलको प�त वा प�ी 
  (ख) सगोलको छोरा र छोर�, धमर्प�ु वा धमर्प�ुी 
  (ग) सगोलको बाब,ु आमा,  

(घ) आफैले पालन पोषण गनुर् पन� परुुष कमर्चार�को हकमा बाजे, बज्यै र म�हला कमर्चार�को 
हकमा सास,ु ससरुा र छोराप��को ना�त, 

  (ङ) �भ� बसेको प�त वा प�ी,   

  (च) �भ� बसेको छोरा 
  (छ) �भ� बसेको छोर� बाब ुर आमा, 
  (ज) सगोलको दाज,ु भाई, �बधवा छोरा बहुार� र छोराप��को ना�तनी, 
  (झ) सगोलको �दद�, ब�हनी , 

  (ञ) सगोलको भ�तजा, भ�तजी, सौतेनी आमा, �भ� बसेको छोराप��को ना�त, ना�तनी, 
  (ट) सगोलको काका, �बधवा काक�, भाउज्य,ु भाई, बहुार�, ना�तनी, बहुार�, 
  (ठ) �भ� बसेको दाज,ु भाइ, 
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  (ड) �ववा�हता �दद� ब�हनी,�भ� बसेका बाजे बज्यै, बहुार�, ना�तनी बहुार�, भ�तजा । 

स्प��करण : एकै �ममा एकभन्दा बढ� नातेदारहरु तो�कएको भए सो �ममा तो�कएका सबै नातेदारहरुले 
बराबर �हसाबमा मतृ कमर्चार�को उपदान पाउनेछन ्। 

 
(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम प�न कसैले सो उपदान पाउन नसक्ने अवस्था भएमा स�म�तले �नणर्य गरे 
अनसुार हनेुछ । 

 
(३) पा�रवा�रक उपदान सम्बन्धी �नवेदन सम्बिन्धत कायार्लय माफर् त अनसूुची १५ बमोिजम �दन ुपन�छ। 

 
१०५. �नव�ृभरणमा वृ�� : संस्थानको बहालवाला कुनै कमर्चार�को तलब वृ�� हुंदा तलबको सरुु अङकमा ज�त 

वृ�� भएको छ त्यसको दईु �तहाई रकम यो �व�नयमावल� �ारम्भ हुँदाका बखत �नवृ�भरण पाईरहेको समान 
पदका �नवृ� कमर्चार�को �नवृ�भरण रकममा प�न थप ग�रनेछ । 

 
१०६. पा�रवा�रक �नव�ृभरण : यो �व�नयमावल� �ारम्भ हुँदाका बखत �नवृ�भरण पाउने गर� संस्थानबाट �नवृ� 

कमर्चार�को मतृ्य ुभएमा मतृ्य ुभएको �म�तदेिख �नज मतृक कमर्चार�को �बधूर प�त वा �वधवा प�ीले जीवनभर 
�नजले पाउने �नवृ�भरणको आधा रकम पाउने छ । 

 
१०७. अश� भ�ा : (१) संस्थानको कुनै कमर्चार� संस्थानको कामको �सल�सलामा दघुर्टनामा पर� चोटपटक 

ला�ग अ� भ� भई शार��रक वा मान�सक रुपमा अश� भएको कुरा मे�डकल बोडर्बाट �मािणत भएमा 
त्यस्तो कमर्चार�लाई पचास हजार रुपैयाँसम्म अश� भ�ा बापत एकम�ु रकम �दईनेछ । 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम चोटपटक ला�ग वा अ� भ� भई सरकार� अस्पतालमा उपचार 
गराउँदा लागेको बील बमोिजमको खचर्को शत ��तशत रकम सम्बिन्धत कमर्चार�ले पाउनेछ । 

 
(३) उप�व�नयम (२) बमोिजम चोटपटक ला�ग वा अ� भ� भई अस्पतालमा उपचार गराउँन 

आवश्यक पन� अव�धको �न�म� कमर्चार�ले कुनैप�न सि�त �बदाबाट क�ी नहनेु गर� पूरा तलब स�हतको 
�बरामी �बदा पाउनेछ । 

 
(४) कुनै कमर्चार�ले जानाजान वा आफ्नै लापरबाह�बाट चोटपटक लाग्न गएको वा अ� भ� भएको 

कारणले अश� भएमा यस �व�नयम बमोिजमको स�ुवधा पाउने छैन । 
 

(५) यस �व�नयममा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �व�नयम ८२ को उप�व�नयम (२) बमोिजम 
ग�रएको दघुर्टना बीमा बापत बीमा ग�रएको संस्थाबाट बीमा दाबी बापत रकम �ा� हनेु भएमा सो रकम 
क�ी गरेर मा� उप�व�नयम (१) र (२) बमोिजमको रकम �दईनेछ । 

 
१०८. शैिक्षक तथा सन्त�त वृि� : (१) संस्थानको कुनै कमर्चार�को संस्थानको कामको �सल�सलामा दघुर्टनामा 

पर� मतृ्य ुभएमा वा सोह� कारणले गदार् आजीवन काम गनर् नसक्ने भएमा त्यस्ता मतृ वा अश� कमर्चार�को 
बढ�मा दईु सन्त�तलाई अठार वषर्को उमेर नपगुनु्जेल देहायको दरले वा�षर्क शैिक्षक वृि� �दन सक्नेछ। 

   
(क) अ�धकृत कमर्चार�को �त्येक सन्त�तलाई दईुहजार चारसय रुपैयाँ । 
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  (ख) सहायक स्तर र तह�वह�न कमर्चार�को �त्येक सन्त�तलाई एकहजार आठसय रुपैयाँ । 

 
(२) संस्थानको कामको �सल�सलामा मतृ्य ुभएको कमर्चार�को बढ�मा दईु सन्त�तलाई उप�व�नयम (१) 
बमोिजमको शैिक्षक वृि� लगायत मतृ कमर्चार� बहाल रहेको पदको सरुु तलब स्केलको देहाय बमोिजमका 
��तशतका दरले मा�सक सन्त�त वृि� समेत �दईनेछ :– 

        कमर्चार�को पद    सरुु तलबको ��तशत 

   (क) महा�वन्धक     ६.५ 

   (ख) अ�धकृत तह ११    ७ 

   (ग) अ�धकृत तह १०    ८ 

   (घ) अ�धकृत तह ९     १० 

   (ङ) अ�धकृत तह ८     १० 

   (च) अ�धकृत तह ७     १२ 

   (छ) अ�धकृत तह ६     १२ 

   (ज) सहायक तह ५ र सो सरह   १२ 

   (झ) सहायक तह ४ र सो सरह   १२ 

   (ञ) तह �व�हन      १४ 
   

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजमको सन्त�त वृि� सम्बिन्धत सन्त�तले अठार वषर् उमेर परुा नगरेसम्म 
पाउनेछ। 

 स्प�ीकरण :यस �व�नयमको �योजनको ला�ग सन्त�त भ�ाले कमर्चार�को छोरा वा छोर� सम्झन ुपछर् । 
 
***१०९.असाधारण पा�रवा�रक उपदान : (१) कुनै कमर्चार� संस्थानको कामको �सल�सलामा दृघर्टनामा प�र 
तत्काल मतृ्य ुभएमा वा त्यसैको कारणबाट �नको नहदैु पछ� मतृ्यू भएमा �नजको हकवालालाई त्यस्तो कमर्चार�ले 
खाईपाई आएको तलबको दईु म�हना बराबरको थप रकम �दईनेछ ।  
 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम कुनै कमर्चार�को मतृ्यू भएमा �नजसंग आि�त प�रवारका एक जना 
व्यि�लाई तह �व�हन पदमा करारमा काममा लगाउन स�कनेछ । 

  
११०. कामको �सल�सलामा मतृ्य ुवा अश� भएको य�कन गन� : संस्थानको कुनै कमर्चार�को संस्थानको कामको 

�सल�सलामा मतृ्य ुभएमा वा आजीवन अश� भएमा कमर्चार�को मतृ्य ुसंस्थानको कामको �सल�सलामा 
भएको हो वा होइन, अश� भएको हो वा होइन, य�कन गनर् सम्बिन्धत िजल्ला �शासन कायार्लयको प� 
वा सम्बिन्धत गाउँ �वकास स�म�तको �सफा�रस वा नगरपा�लका क्षे�मा सम्बिन्धत वडाको �सफा�रस वा 
सम्बिन्धत �हर� कायार्लय वा घटना घटेको ठाउँको सजर्�मन मचुलु्काको आधार समेतलाई �लई 
महा�वन्धकले य�कन गन�छ । 

 
१११. सेवा अव�धको गणना :(१) संस्थानका कमर्चार�लाई उपदान भ�ुानी गन� �योजनका ला�ग सेवा अव�धको 

गणना गदार् देहाय बमोिजम ग�रनेछ :– 
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  (क) संस्थानमा गरेको स्थायी सेवा अव�ध बापत शत ��तशत । 
 

(ख) संस्थानको स्थायी पदमा अस्थायी �नयिु� भई सेवा अ�व�छ� राखी प�छ संस्थानको कुनै 
पदमा स्थायी �नयिु� पाएमा अ�धकृत स्तरको पदमा गरेको सेवा अव�धको दईु �तहाई, 

सहायक स्तर र तह �वह�न पदमा गरेको सेवा अव�धको तीन चौथाई अस्थायी नोकर� 
अव�ध । 

 
(ग) यो �व�नयमावल� �ारम्भ हनु ुअिघ अन्य संस्थाबाट सरुवा भई आएकोमा सो संस्थामा गरेको 

अ�व�छ� स्थायी सेवा अव�ध वापत शत ��तशत । 

         तर असाधारण �बदा बसेको अव�धलाई सेवा अव�धमा गणना ग�रनेछैन। 
 

****** (२) उप�व�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न  संस्थानको सेवाबाट अवकाश 
भै उपदान पाएको व्यि� संस्थानमा पनुः �नयिु� भएमा १ बषर् �भ� �नवेदन �दई प�हले पाएको उपदान 
रकम �फतार् गरेमा प�हलेको सेवा अव�ध जोडी नोकर� गणना गनर् स�कनेछ ।  

 
११२. उपदान रो�ा गनर् स�कने : संस्थानको आ�थर्क �शासन सम्बन्धी �व�नयमावल� बमोिजम बरबझुारथ गनुर् 

पन� कमर्चार�ले बरबझुारथ नगरेमा त्यस्ता कमर्चार�ले पाउने उपदान रो�ा गनर् स�कनेछ । 
  

 
प�रच्छेद १० 

आचरण 
 
११३. समय पालन र �नय�मतता : संस्थानका कमर्चार�ले संस्थानबाट �नधार्�रत समयमा �नय�मत रुपले कायार्लयमा 

हािजर हनु ुपदर्छ र सकेसम्म प�हले �बदाको स्वीकृ�त न�लई कामबाट अनपुिस्थत हनु ुहुँदैन । 
 
११४. अनशुासन र �नद�शन पालन : (१) संस्थानका कमर्चार�ले अनशुासनमा रह� आफ्नो कतर्व्य इमान्दार�, 

तत्परता र सत्यताका साथ पालन गनुर्पदर्छ । 

(२) संस्थानका कमर्चार�ले संस्थानको काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मा�थको अ�धकृतले 
�दएको �नद�शनलाई शी�ताका साथ पूरा गनुर् पन�छ । 

 
(३) संस्थानका कमर्चार�ले आफूभन्दा मा�थका सबै कमर्चार�हरु ��त उिचत आदर देखाउन ु

पन�छ र आफू म�ुनका कमर्चार�हरु ��त उिचत व्यवहार गनुर् पन�छ । 
 
११५. राजनै�तक वा अवाञ्छनीय �भाव पानर् नहनेु : संस्थानका कुनैप�न कमर्चार�ले आफ्नो सेवा सम्बन्धी 

कुरामा मतलब साध्य गन� मनसायले अन्य कमर्चार� मा�थ कुनै राजनै�तक वा अवाञ्छनीय �भाव पानर् वा 
�भाव पान� �य� गनुर् हुँदैन । 

 
११६. राजनी�तमा भाग �लन नहनेु : संस्थानका कमर्चार�ले राजनी�तमा भाग �लन ुहुँदैन । 

 58 



 
 
११७. सरकार र संस्थानको आलोचना गनर् नहनेु : (१) नेपाल सरकार र संस्थानको नी�तको �वपर�त हनेु गर� 

वा नेपाल सरकार, संस्थान र जनताको पारस्प�रक सम्बन्धमा वा कुनै �वदेशी रा�सगँको सम्बन्धमा खलल 
पनर् सक्ने गर� संस्थानका कुनैप�न कमर्चार�ले आफ्नो वास्त�वक वा काल्प�नक नामबाट वा बेनामी कुनै 
लेख �कािशत गनर्, �ेसलाई कुनै खबर �दन, रे�डयो वा टे�ल�भजन आ�द�ारा भाषण �सा�रत गनर्, कुनै 
सावर्ज�नक भाषण �दन वा कुनै व�व्य �कािशत गनर् हुँदैन । 

 
(२) उप�व�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �च�लत कानून र संस्थानको 

नी�तको �वपर�त नहनेु गर� लेख �काशन वा �सारण गनर् बाधा पन� छैन । 
 
११८. संस्थानको कामकाज सम्बन्धी समाचार �काश गनर्मा ��तबन्ध : संस्थानका कुनैप�न कमर्चार�ले संस्थान�ारा 

अिख्तयार नपाई आफूले संस्थानको कतर्व्य पालन गदार् जानकार�मा आएको कुनै गोप्य वा कानून�ारा 
�नषे�धत �वषय आफूले लेखेको वा स�लन गरेको कुनै कागजप� वा समाचार �त्यक्ष वा अ�त्यक्ष रुपबाट 
अरु अन�धकृत कमर्चार� वा गैर सरकार� व्यि� वा �सेलाई �दन ुवा बताउन ुहुदैँन । यो ��तबन्ध जनुसकैु 
कारणबाट संस्थानको सेवामा नरहेको व्यि�को हकमा समेत लागू हनेुछ । 

 
११९. दान, उपहार, चन्दा आ�द �ा� गनर् र सापट� �लनमा ��तबन्ध : (१) संस्थानको काममा कुनै प�न 

�कारले असर पनर् सक्ने गर� संस्थानका कुनैप�न कमर्चार�ले संस्थानको पूवर् स्वीकृ�त �बना आफूले वा 
आफ्नो प�रवारको कुनै सदस्य�ारा कसैबाट कुनै �कारको दान, दातव्य, कोसेल� वा उपहार स्वीकार गनर् 
वा चन्दा माग्न वा संस्थानको कामसँग सम्बिन्धत व्यि�सँग सापट� �लन हुँदैन। 

 
(२) संस्थानको कमर्चार�ले कुनै �वदेशी सरकार वा �वदेशी सरकारको कुनै ��त�न�धबाट कुनै 

उपहार �ा� हनु आएमा �नजले संस्थानलाई सो कुराको सूचना �दई �नकासा भए बमोिजम गनुर् पदर्छ । 
 
१२०. कम्पनीको स्थापना र स�ालन तथा व्यापार व्यवसाय गनर् नहनेु : (१)  संस्थानका कमर्चार�ले 

संस्थानको पूवर् स्वीकृ�त न�लई देहायको काम गनुर् हुँदैन :– 
 
  (क) कुनै ब�क वा कम्पनीको स्थापना, रिज�ेशन वा स�ालनको काममा भाग �लन, 
 
  (ख) �च�लत कानून बमोिजम दतार् गराउन ुपन� कुनै व्यापार वा व्यवसाय गनर्, 
 

œ “(ग) अन्य� कुनै �कारको नोकर� गन� वा आ�थर्क लाभ वा कुनै स�ुवधा �ा� गन� गर� 
परामशर्दाता, सल्लाहकार, �वशेषज्ञ वा कुनै है�सयतले सेवा �दान गन� कायर् गनर् ।”  
 
œ “(घ) नेपाल सरकारले �नयिु� गन� वाहेक दगु्ध �वकास संस्थानसंग स्वाथर् बािझने अन्य दगु्धजन्य 
संस्थाहरुमा सेवा �नवृ� भएको २ वषर्सम्म सेवा गनर् ।”  

 
(२) उप�व�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न संस्थानका कमर्चार�ले संस्थानको नीती 
�वपर�त नहनेु गर� सा�हित्यक, बैज्ञा�नक वा कलात्मक कायर् गनर् सक्नेछ । 

 59 



 

 (३) संस्थानका कमर्चार�का प�रवारले संस्थानको आ�थर्क कारोबारमा भाग �लन पाउने छैन । 
 

œ “१२०क.अन्य� नोकर� वा सेवा गनर् नहनेुः(१) संस्थानका कमर्चार�ले अन्य� कुनै �कारको नोकर� 
गनर् वा आ�थर्क लाभ वा कुनै स�ुवधा �ा� गन� गर� परामशर्दाता, सल्लाहकार, �वशेषज्ञ वा कुनै है�सयतले 
सेवा �दान गन� कायर् गनुर् हुँदैन ।  
 

(२) उप�व�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न देहायको कायर् गनर् बाधा पगुेको 
मा�नने छैन :—  

(क) आफ्नो पद�य कतर्व्य पालनाको वा अ�धकार �ा� अ�धकार�ले तोकेको वा लगाएको 
कायर् गदार्को �सल�सलामा कसैलाई सेवा �दान गनर्,  

 
(ख) �व�नयमावल� बमोिजम अध्ययन �वदा �लई स्वदेशी वा �वदेशी शैिक्षक संस्थामा 
अध्ययन गदार्को बखत सम्बिन्धत शैिक्षक संस्थामा कुनै सेवा परुयाउन वा त्यस्तो संस्थाले 
लगाएको कुनै कायर् गनर्,  

 
(ग) रा��य वा अन्तरार्��य शैिक्षक, �ािज्ञक वा अनसुन्धानमूलक संघ संस्था वा नेपाल 
सदस्य रा� रहेको क्षे�ीय वा अन्तरार्��य संघसंस्थाको सेवा सम्बिन्धत सेवा, समूह, 

उपसमूहका ला�ग उपयोगी हनेु देखी अिख्तयारवालाले �वदा वा काज स्वीकृत गरेकोमा 
सम्बिन्धत �नकायमा सेवा गनर्,  

 
(घ) अिख्तयारवालाको स्वीकृ�त �लई कम्पनीको नी�त �वपर�त नहनेु गर� स्वदेश वा 
�वदेशिस्थत कायर्�ममा सहभागी हनु, �वचन �दन वा कायर्प� �स्ततु गनर्,  

 
(ङ)  अिख्तयारवालाको पूवर् स्वीकृ�त �लई कायार्लय समय बाहेकको समयमा शैिक्षक, 

�ािज्ञक वा �िशक्षण संस्थामा �िशक्षण वा अनसुन्धान गनर्, 
 

(च) नेपाल सरकार�ारा स�ा�लत वा नेपाल सरकारको पूणर् वा आंिशक स्वा�मत्व वा 
�नयन्�णमा रहेको �िशक्षण संस्थामा कायार्लयको काममा बाधा नपन� गर� �िशक्षण 
सम्बन्धी कायर् वा अनसुन्धान गनर्, 

 
(छ) कायार्लयको काममा बाधा नपन� गर� मानव कल्याण, परोपकार वा सामािजक 
भलाईका ला�ग सेवा पयुार्उन,  

 
(ज) आ�थर्क लाभ वा कुनै स�ुवधा न�लने, कायार्लयको काममा बाधा नपन� र संस्थानको 
अ�हत नहनेु गर� आफ्नो पेशागत स�ठन वा अन्य कुनै सामािजक संस्थामा आब� हनु।  

 
œ स्प�ीकरणः यस खण्डको �योजनको ला�ग ‘‘सामािजक संस्था” भ�ाले सामािजक आवश्यकता पूरा गन� 
�सल�सलामा परम्परा देिख समदुायमा आधा�रत भई समाजमा ��यािशल रहेका सामािजक संघ संस्था सम्झन ु
पछर् र सो शब्दले �च�लत कानून बमोिजम दतार् भएका सा�हत्य, कला, संस्कृ�त, खेलकुद, संगीत, �वज्ञान, 
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धमर् वा यस्तै अन्य कुनै �वधा वा क्षे�सँग सम्बिन्धत संस्थालाई समेत जनाउँछ ।  

(झ) संस्थानको पदपू�तर्का ला�ग �लइने ��तयो�गतात्मक पर�क्षाको �कृयामा संलग्न हनेु 
कमर्चार�ले त्यस्तो �िशक्षण कायर्�ममा �िशक्षण �दन र त्यस्तो �िशक्षण कायर्�ममा �िशक्षण 
�दएको व्यि�ले त्यसप�छ एक वषर् सम्म स�ालन हनेु त्यस्तो पर�क्षाको ���यामा संलग्न हनु 
पाउने छैन ।”  

 
१२१. �नवार्चनमा भाग �लन नहनेु : संस्थानका कमर्चार�ले कुनै प�न राजनै�तक पदको ला�ग हनेु �नवार्चनमा भाग 

�लन वा कसैको �न�म� मत माग्न वा कुनै �कारको �भाव पानर् हुँदैन । 

तर कसलाई मत �दएको वा �दने �वचार गरेको कुरा �कट नगर� �च�लत कानून बमोिजम आफूले 
पाएको मतदानको अ�धकार �योग गनर् बाधा पन� छैन । 

 
१२२. �दशर्न र हडताल गनर् ��तबन्ध : संस्थानका कमर्चार�ले नेपाल अ�धराज्यको सावर्भौमस�ा र अखण्डतामा 

आचँ आउने गर�, देशको शािन्त सरुक्षा, वैदेिशक सम्बन्ध र सावर्ज�नक मयार्दा तथा अदालतको �नणर्यको 
अवहेलना हनेु गर�, �व�भ� जात, जा�त, धमर्, वगर्, क्षे� र सम्�दायका मा�नसहरुबीच वैमनष्य उत्प� गराउने 
वा साम्�दा�यक दभुार्वना फैलाउने गर� वा कुनै अपराधलाई ��य हनेु गर� �दशर्न गनर्, हडतालमा भाग 
�लन वा सो कायर् गन� उ�ेश्यले अरुलाई उक्साउन समेत हुँदैन । 

 
१२३. हडताल, थनुछेक तथा घेराउ गनर्मा ��तबन्ध : संस्थानका कमर्चार�ले कुनै प�न कायार्लय वा 

अ�धकृतको कानून�ारा �नधार्�रत कतर्व्य पूरा गनर्मा बाधा �बरोध हनेु गर� हडताल वा कलम बन्द गनर् 
तथा शार��रक वा मान�सक उत्पीडन हनेु गर� दबाब �दन वा सो गन� उ�ेश्यले अरुलाई उक्साउन समेत 
हुँदैन ।  

 
१२४. ��त�न�धत्व गनर्मा ��तबन्ध : संस्थानका कमर्चार�ले आफूलाई मकार् परेको �वषयमा आफैले वा वारेस�ारा 

सम्बिन्धत �नकाय वा अ�धकार� समक्ष �नवेदन �दन बाहेक अरु व्यि� वा समूहको तफर् बाट ��त�न�धत्व 
गनर् हुँदैन। 

तर नेपाल सरकारबाट मान्यता�ा� संस्थानका कमर्चार�हरुको संस्थाको तफर् बाट ग�रने ��त�न�धत्व 
र संस्थानका कमर्चार�को पद�य दा�यत्वको आधारमा गनुर् पन� कुनै कायर् गनर्मा यस �व�नयमले बाधा पयुार्एको 
मा�नने छैन । 

 
१२५. मादक पदाथर् सेवन गनर् नहनेु :कुनै कमर्चार�ले कायार्लय समय�भ� मादक पदाथर् सेवन गनुर् हुँदैन। 
 
१२६. बह ु�ववाह गनर् नहनेु : मलुकु� ऐन �बहेवार�को महलको �वपर�त हनेु गर� संस्थानका कुनैप�न कमर्चार�ले 

बह ु�ववाह गनुर् गराउन ुहुँदैन । 
 
१२७. ऋण सापट� �लन नहनेु : संस्थानको कामसगँ सम्बन्ध रहेको कुनै व्यि�सँग संस्थानको कमर्चार�ले ऋण 

(सापट�) �लन अथवा �नजको आ�थर्क कृतज्ञतामा पन� कायर् गनर् हुँदैन । 

  तर ब�क सगँ लेनदेन गदार् यो �व�नयम लाग ुहनेु छैन । 
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१२८. फाटका वा जवुा खेल्न नहनेु : संस्थानका कुनैप�न कमर्चार�ले फाटका वा जवुा खेल्न ुर खेलाउन ुहुँदैन । 
 
१२९. सम्पि� �ववरण : संस्थानका कमर्चार�ले �च�लत कानूनले �न�दर्� गरेको ढाँचामा आफ्नो सम्पि�को �ववरण 

�दन ुपन�छ । 
 
१३०. आफ्नो सेवा र पद अनसुारको आचरण पालन गनुर् पन� : संस्थानका �त्येक कमर्चार�ले आफ्नो सेवा र पद 

अनकुुलको आचरण समेत पालन गनुर् पन�छ । 
 
œ “१३०क.स्थायी आवासीय अनमु�त �लन नहनेुः(१) कमर्चार�ले �वदेशी मलुकुको स्थायी आवासीय अनमु�त �लन 
वा त्यस्तो अनमु�त �ा� गनर्को ला�ग आवेदन �दन ुहुँदैन । 

 
(२) उप�व�नयम (१) �वपर�त कुनै कमर्चार�ले स्थायी आवासीय अनमुती �लएको जानकार� कसैलाई �ा� 
भएमा त्यस्तो व्यि�ले सो जानकार� सम्विन्धत कायार्लय वा �शासन �वभागमा �दन सक्नेछ । 

(३) उप�व�नयम (२) वमोिजमको जानकार� कुनै कायार्लयमा �ा� हनु आएमा सम्विन्धत कायार्लयले त्यस्तो 
जानकार� �ा� भएको �म�तले सात �दन�भ� �शासन �वभागमा पठाउन ुपन�छ । 

 
(४) उप�व�नयम (२) वा (३) वमोिजम वा अन्य कुनै माध्यमबाट कमर्चार�ले स्थायी आवासीय अनमु�त 
�लएको वा सोको ला�ग आवेदन �दएको जानकार� �ा� हनु आएमा �शासन �वभागले त्यस्तो कमर्चार�को 
सम्वन्धमा छान�वन गनर् सम्विन्धत कायार्लय �मखु समक्ष लेखी पठाउन ुपन�छ ।  

 
(५) उप�व�नयम (४) वमोिजम लेखी आएमा कायार्लय �मखुले त्यस्तो कमर्चार�को सम्वन्धमा तीन �दन�भ� 
छान�वन �ारम्भ गर� सोको जानकार� यथािश� जानकार�  �दनपुन�छ ।  

 
(६) उप�व�नयम (५) वमोिजम छान�वन गदार् कायार्लय �मखुले �शासन �वभाग वा अन्य कुनै सरकार� 
�नकायसँग कुनै कुराको जानकार� वा सहयोग माग गनर् सक्नेछ । 

 
(७) यस �व�नयम वमोिजम छान�वन र कारवाह� गदार् कुनै कमर्चार�ले स्थायी आवासीय अनमु�त �लएको 
वा सोको ला�ग आवेदन �दएको देिखएमा �नजलाई तीन म�हना�भ� �च�लत कानून वमोिजमको ���या 
पूरा गर� यस �व�नयमावल� बमोिजम �वभागीय कारवाह�का ला�ग केन्��य कायार्लयमा पेश गनुर् पन�छ ।” 

 
१३१. चेतावनी : संस्थानको कुनै कमर्चार�ले समय पालना नगरेमा, संस्थानको काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा 

मा�थको कमर्चार�ले �दएको �नद�शन पालना नगरेमा, तल्लो तहका कमर्चार���त िश�ता नदेखाएमा वा 
कायार्लय सम्बिन्ध काममा लापरबाह� वा �ढलाससु्ती गरेमा वा कायार्लय समय�भ� कायार्लयको काम �बना 
बा�हर जाने वा अनावश्यक रुपले आफ्नो ठाउँ छाडी अन्य� जाने गरेमा त्यस्तो कमर्चार�लाई सम्बिन्धत 
सपुर�वके्षकले कारण खोल� �लिखत चेतावनी �दन सक्नेछ र सो को अ�भलेख सम्बिन्धत कमर्चार�को 
व्यि�गत �ववरण फाईलमा रा� ुपन�छ । 

  
 

प�रच्छेद ११ 
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�वभागीय सजाय र पनुरावेदन 
 
œ “१३२.सजायः कुनै कमर्चार�लाई �नजको खराव आचरण र कसूरको गम्भीरता समेतलाई ध्यानमा राखी उचीत 

र �यार्� आधार कारण देिखएमा सजाय �दने अ�धकार�ले देहायको सजायको आदेश �दन सक्नेछ :– 

(क) सामान्य सजाय : 
(१)  न�सहत �दने । 

(२)  वढ�मा दईु तलव वृ�� रो�ा गन� वा दईु वषर्सम्म वढुवा रो�ा गन� । 

(३)  दईु देिख पाँच तलव वृ�� रो�ा गन� वा दईु देिख पाचँ बषर्सम्म वढुवा रो�ा गन�। 
 
 
 
(ख) �वशेष सजाय :   

(१) भ�वष्यमा संस्थानको सेवाको �न�म� अयोग्य नठह�रने गर� सेवाबाट हटाउने ।  

(२) भ�वष्यमा संस्थानको सेवाको �न�म� अयोग्य ठह�रने गर� सेवाबाट बखार्स्त गन� ।” 
 
œ “१३३.न�सहत �दने : देहायको अवस्थामा संस्थानको कुनै कमर्चार�लाई न�सहत �दन स�कनेछ :– 

 
(क) आफूले गनुर्पन� काम ��त हेलच�ाई गरेमा । 

(ख) काम सन्तोषजनक रुपमा नगरेमा ।  

(ग) सरुवा वा बढुवा भएको कमर्चार�लाई ए�ाईस �दन�भ� रमाना न�दएमा वा त्यस्तो 
कमर्चार�ले रमाना न�लएमा ।  

(घ) समयमा बरबझुारथ नगरे नगराएमा । 

(ङ) सपुर�वके्षक वा मूल्या�नकतार्ले तो�कएको अव�ध�भ� आफू मातहतको कमर्चार�को कायर् 
सम्पादन मूल्या�न नगरेमा ।      

(च) आफूभन्दा मा�थल्लो पदा�धकार�ले �दएको �लिखत आदेश वा �नद�शन उल्लंघन गरेमा 
। 

(छ) पद�य दा�यत्व िजम्मेवार� पूवर्क पूरा नगरेमा । 

(ज) एक वषर्मा एक पटक सचेत गराइएकोमा पनु सचेत गराउन स�कने कायर् गरेमा । 

(झ) सेवा�ाह�को पीरमकार् वा उजूर�को बेवास्ता गरेमा । 
 
œ “१३३क. दईु तलव वृ�� सम्म रो�ा गन� वा दईु वषर्सम्म वढुवा रो�ा गन� :देहायका अवस्थामा संस्थानका 
कमर्चार�लाई �नजको वढ�मा दईु तलव वृ�� रो�ा गन� वा दईु वषर्सम्म वढुवा रो�ा गन� सजाय गनर् स�कनेछ :–  

(क) अनशुासनह�न कायर् गरेमा । 

(ख) एउटै तहमा रहँदा न�सहत पाएकोमा पनुः न�सहत पाउने कायर् गरेमा । 

(ग) असूल गनुर्पन� ठह�रएको बेरुज ुरकम म्याद�भ� फछर्यौट नगरेमा । 

(घ) कायार्लयबाट हनेु खचर्मा लापरवाह� गरेमा ।  

(ङ) सरुवा वा बढुवा भएको कमर्चार� रमाना �लएको �म�तले प�तीस �दन�भ� सरुवा वा बढुवा 
भएको कायार्लयमा हािजर नभएमा । 
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(च) कायार्लयले जार� गरेका कागजातहरु सम्विन्धत कमर्चार�ले नबझेु वा बझु्न नमानेमा । 
 
œ १३३ख. दईु देिख पाचँ तलव वृ�� रो�ा गन� वा दईु देिख पाचँ वषर्सम्म वढुवा रो�ा गन� :देहायका अवस्थामा 
संस्थानका कमर्चार�लाई �नजको दईु देिख पाँच तलव वृ�� रो�ा गन� वा दईु देिख पाँच वषर्सम्म वढुवा रो�ा गन� 
सजाय गनर् स�कनेछ :–    
 

(क) कायार्लयमा मादक पदाथर् सेवन गरेमा वा सेवन गर� असामान्य अवस्थामा कायार्लय 
आएमा। 

(ख) संस्थानको स�लन भएको रकम �नयमानसुार ब�क दािखला नगरेमा । 

(ग) यस �व�नयमावल�मा व्यविस्थत आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाको उल्ल�न  गरेमा । 

(घ) �त्यायोिजत अ�धकार अनरुुपको काम नगरेमा वा �त्यायोिजत अ�धकार दरुुपयोग गरेमा। 

(ङ)  आचरण सम्बन्धी कुरा उल्ल�न गरेमा,  
(च) बजार�करणको ला�ग �शो�धत हनेु दूध तथा दगु्ध पदाथर्मा हनेु अवयवहरु �नधार्�रत 

मापदण्ड भन्दा घट� भएको जाँच पर�क्षणबाट �मािणत भएमा,  
(छ) पश ुदाना उत्पादनको ला�ग �नधार्�रत �म�ण मापदण्डभन्दा घट� भएको जाँच पर�क्षणबाट 

�मािणत भएको देिखएमा । 

(ज)  अन्य� कुनै �कारको नोकर� गन� वा आ�थर्क लाभ वा कुनै स�ुवधा �ा� गन� गर� 
परामशर्दाता, सल्लाहकार, �वशेषज्ञ वा कुनै है�सयतले सेवा �दान गन� कायर् गरेमा । 

(झ) मना�सव कारण भई �वदा िस्वकृत गराएकोमा वाहेक वदेैिशक अध्ययन, ताल�म वा 
अध्ययन �मणमा गएको संस्थानको कमर्चार� त्यस्तो अध्ययन, ताल�म वा अध्ययन �मण 
पूरा गरेको �म�तले तीस �दन �भ� संस्थानमा हािजर नभएमा । 

(ञ)  कुनै कमर्चार�ले संक�लत दूधको अवयवहरुको जाचं पर�क्षण गर� देिखएको �ववरण दरुुस्त 
अ�भलेखन नगर� घट� बढ� अ�भलेखन गर� वा नगर� वा �ववरण बङ्ग्याई सम्बिन्धत 
आयोजनामा पठाएको दूधको जांच पर�क्षणवाट �मािणत भएको देिखएमा वा दूधको 
प�रमाण वा अवयवहरुमा �मसावट गरेको �मािणत भएमा ।” 

 
œ “१३४.सेवाबाट हटाउने वा वखार्स्त गन� : (१)देहायको अवस्थामा संस्थानका कमर्चार�लाई भ�वष्यमा संस्थानको 
सेवाका ला�ग अयोग्य नठह�रने गर� सेवाबाट हटाउने सजाय गनर् स�कनेछ :– 

(क) जानाजानी वा लापरवाह� गर� संस्थानलाई हानी नोक्सानी पयुार्एमा । 

(ख) अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम र िजम्मेवार� पूरा गनर् नसकेमा । 

(ग) संस्थानमा स�लन भएको रकम �हना�मना गरेको �मािणत भएमा । 

(घ) आफ्नो िजम्मामा रहेको वा संस्थानको अन्य कुनै सम्पि� �हना�मना गरेको �मािणत 
भएमा। 

(ङ) आचरण सम्बन्धी कुरा बारम्बार उल्लंघन गरेमा, 
(च)  पटक पटक अनशुासनह�न काम गरेमा, 
(छ)  राजनी�तमा भाग �लएमा, 
(ज)  आफ्नो पदको िजम्मेवार�को बराबर बेवास्ता गरेमा, 
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(झ) संस्थानको नगद िजन्सी �हना�मना गरेमा वा संस्थानलाई हानी नोक्सानी हनेु काम गरे 
गराएमा, 

(ञ) संस्थानलाई जानाजानी झूठा �ववरण पेश गरेका कारण हानी नोक्सानी हनु गएमा, 
(ट) संस्थानको कायार्लय समयमा अन्य� काम गरेमा वा संस्थानको काममा ��तकूल असर 

पन� गर� अन्य� काम गरेमा, 
(ठ)  मना�सव कारण भई �वदा स्वीकृत गराएकोमा बाहेक वदेैिशक अध्ययन, ताल�म वा 

अध्ययन �मणमा गएको संस्थानको कमर्चार� त्यस्तो अध्ययन, ताल�म वा अध्ययन �मण 
पूरा गरेको �म�तले तीस �दन�भ� सम्बिन्धत कायार्लयमा हािजर नभएमा, 

(ड) दूध तथा दगु्ध पदाथर् वा पश ुदाना �हना�मना गरेमा वा दूध तथा दगु्ध पदाथर् वा पशदुाना 
�व��को रकम नवझुाई वा ब�क दािखला नगर� �हना�मना गरेमा ।  

(२) देहायको अवस्थामा संस्थानका कमर्चार�लाई भ�वष्यमा संस्थानको सेवाको �न�म� अयोग्य ठह�रने गर� 
सेवाबाट वखार्स्त गनर् स�कनेछ :–  

(क) नै�तक पतन देिखने फौजदार� अ�भयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठह�रएमा, 
(ख) ��ाचार गरेमा, 
(ग)  स्थायी आवासीय अनमुती �लएमा वा सोको ला�ग आवेदन �दएमा, 
(घ)  संस्थानको सेवामा �नय�ु हनेु वा बहाल रहने उ�ेश्यले नाग�रकता, उमेर वा योग्यता 

ढाँटेको �मािणत भएमा । 
 
œ “१३४क.�वभागीय कारवाह� र सजाय सम्बन्धी �वशेष व्यवस्थाः (१) यस �व�नयमावल�मा अन्य� जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए ताप�न अिख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोिजम सो आयोगबाट र �च�लत कानून 
बमोिजम सम्बिन्धत �नकायले संस्थानको कुनै कमर्चार�लाई �वभागीय कारवाह� गनर् लेिख आएमा आवश्यक ���या 
परुयाई सोह� बमोिजम �वभागीय सजाय गनुर्पन�छ । 
  

(२) यस �व�नयमावल�मा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �व�नयम ११३ �वपर�त �बदा न�लई 
आफ्नो कायार्लयमा अनपुिस्थत हनेु कमर्चार�लाई गयल र तलब क�ी गनर् स�कनेछ । यसर� गयल भएको 
अव�ध सेवा अव�धमा गणना ग�रने छैन । 

  
(३) यस �व�नयमावल�मा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �बदा स्वीकृत नगराई लगातार साठ� 
�दनभन्दा बढ� अव�ध अनपुिस्थत हनेु कमर्चार�लाई गयल क�ी गर� हािजर गराइने छैन । हािजर गराएमा 
त्यसर� हािजर� गराउने पदा�धकार�लाई �व�नयम १३३ बमोिजम �वभागीय कारवाह� हनेुछ र त्यसर� हािजर� 
गराएको कमर्चार�ले खाएको तलब भ�ा समेत त्यसर� हािजर गराउने पदा�धकार�बाट सरकार� बाकँ� सरह 
असलु उपर ग�रने छ ।”  

 
******१३४ख. जानकार� �दन स�कनेः (१) संस्थानका कमर्चार�ले स्थायी आवासीय अनमु�त �लएको जानकार� 
कसैलाई �ा� भएमा त्यस्तो व्यि�ले सो जानकार� सम्बिन्धत संस्थानका कमर्चार� कायर्रत कायार्लय वा संस्थानको 
केन्��य कायार्लयको �शासन व्यवस्थापन �वभागमा �दन सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको जानकार� कुनै कायार्लयमा �ा� हनु आएमा सम्बिन्धत 
कायार्लयले त्यस्तो जानकार� �ा� भएको �म�तले सात �दन �भ� संस्थानको केन्��य कायार्लयको 
�शासन व्यवस्थापन �वभागमा पठाउन ुपन�छ । 

 
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम वा अन्य कुनै �ोतबाट कुनै संस्थानका कमर्चार�ले स्थायी 
आवासीय अनमु�त �लएको वा सोको ला�ग आवदेन �दएको जानकार� �ा� हनु आएमा संस्थानको 
केन्��य कायार्लयको �शासन व्यवस्थापन �वभागले दफा ३ को उपदफा (१) बमोिजमको अव�ध 
व्य�तत भएप�छ त्यस्तो संस्थानका कमर्चार�को सम्बन्धमा छानवीन गनर् �वभागीय सजाय �दने 
अ�धकार�लाई लेिख पठाउन ुपन�छ । 

 
  (४) उपदफा (३) बमोिजम लेखी आएमा �वभागीय सजाय �दने अ�धकार�ले त्यस्तो 

संस्थानका कमर्चार�को सम्बन्धमा तीन �दन �भ� छानवीन �ारम्भ गर� सोको जानकार� यथािश� 
केन्��य कायार्लयको �शासन व्यवस्थापन �वभागलाई �दन ुपन�छ ।  

 
(५) उपदफा (४) बमोिजम छानवीन गदार् �वभागीय सजाय �दने अ�धकार�ले केन्��य 
कायार्लयको �शासन व्यवस्थापन �वभाग वा अन्य कुनै आयोजना �नकायसंग कुनै कुराको जानकार� 
वा सहयोग माग गनर् सक्नेछ र त्यस्तो जानकार� वा सहयोग उपलव्ध गराउन ुसम्बन्धीत �नकायको 
कतर्व्य हनेुछ । 

 
(६) यस दफा बमोिजम छानवीन र कारवाह� गदार् कुनै संस्थानका कमर्चार�ले स्थायी आवासीय 
अनमु�त �लएको वा सोको ला�ग आवेदन �दएको देिखएमा �नजलाई तीन म�हना �भ� �च�लत कानून 
बमोिजमको ���या पूरा गर� यस �व�नयमावल� बमोिजम सजाय गर� सोको जानकार� पन्� �दन 
�भ� केन्��य कायार्लयको �शासन व्यवस्थापन �वभागमा �दन ुपन�छ । 

 
****** १३४ग. सजाय नहनेु : (१) यस �व�नयमावल�मा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न यो दफा 

�ारम्भ हनुभुन्दा तत्काल अिघ कायम रहेको संस्थानको कमर्चार� �शासन �व�नयमावल� २०६३ को दफा 
१२० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोिजम पूवर् स्वीकृती �लई अन्य� कुनै �कारको नोकर� वा सेवा 
�दान ग�ररहेको संस्थानका कमर्चार�ले यो दफा �ारम्भ भएको �म�तले तीस �दन �भ� त्यस्तो नोकर� वा 
सेवा छाडेको �माण स�हत �नवेदन �दएमा �नजलाई यस �व�नयम बमोिजम सजाय हनेु   छैन ।  

 
(२) यस �व�नयममा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न यो दफा �ारम्भ हनु ुअिघ स्थायी 
आवासीय अनमु�त �लएको वा सोको ला�ग आवदेन �दएको कुनै संस्थानका कमर्चार�ले सो कुरा 
स्वीकार गर� यो दफा �ारम्भ भएको �म�तले साठ� �दन �भ� आफुले �ा� गरेको स्थायी आवासीय 
अनमु�त त्यागेको वा त्यस्तो अनमु�त �ा� गनर्को ला�ग �दएको आवेदन र� गनर्को ला�ग सम्बिन्धत 
मलुकुमा �लिखत अनरुोध गरेको �माण स�हत �नवेदन �दएमा त्यस्तो कमर्चार�लाई यस �व�नयम 
बमोिजम सजाय हनेु छैन । 

 
œ “१३४घ.स�य कोष र �बमा बाहेक अन्य कुनै स�ुबधा नपाउनेः (१) यस �व�नयमावल�मा अन्य� जनुसकैु 
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कुरा लेिखएको भएताप�न �व�नयम १३४ को उप�व�नयम (२) बमोिजम सेवाबाट बखार्स्त भएको कमर्चार�ले 
�व�नयम ८२ बमोिजमको वीमाबाट �ा� रकम र �व�नयम ९४ बमोिजमको स�य कोषको रकम मा� पाउने 
छ । सो बाहेक अन्य कुनै स�ुवधा पाउने छैन । 

(२) �व�नयम १३४क. को उप�व�नयम (३) बमोिजमको �ववरणबाट कुनै कमर्चार�को सगोलको 
प�त वा प�ीले स्थायी आवासीय अनमु�त �ा� गरेको देिखएमा स्थायी आवासीय अनमु�त �लएको 
त्यस्तो कमर्चार�को प�त वा प�ीले �व�नयम ८२ बमोिजमको वीमाबाट �ा� रकम र �व�नयम ९४ 
बमोिजमको स�य कोषको रकम बाहेक यस �व�नयमावल� बमोिजमको अन्य कुनै प�न स�ुबधा 
पाउने छैन ।”  

 
œ “१३४ङ.�वभागीय कारवाह� र सजाय सम्बन्धी सामान्य �नयम : (१) संस्थानको सेवाका पदमा कायर्रत 
कमर्चार�लाई �वभागीय कारबाह� र सजाय गदार् सामान्यतया देहायका �नयमको पालना गनुर्पन�छ :– 

 
(क) अ�धकार क्षे� नभएको �वषयमा कुनै कारबाह� र �नणर्य गनुर् हुँदैन । 

(ख) तत्काल �च�लत कानूनले सजाय नहनेु काम गरे वापत कसैलाई �वभागीय कारबाह� ग�रने 
छैन । 

(ग) सफाइ सन्तोषजनक नभएको भ�े लागेमा सोको कारण खलु्लाउन ुपन�छ । 

(घ) �वशेष सजाय गदार् अ�नवायर् रुपमा स्प�ीकरण माग गनुर् पन�छ । 

(ङ) सफाइ माग गदार् कसूर र स्प�ीकरण माग गदार् कसूर र सजाय �कटान गनुर् पन�छ । 

(च) आरो�पत कमर्चार� बहालमा र�हरहँदा �वभागीय कारबाह�को अनसुन्धानमा अवरोध हनेु 
वा झ�ुा �माण पेश हनु सक्ने वा सबदु �माण गायब हनु सक्ने अवस्थामा त्यस्तो 
कमर्चार�लाई अ�धकार �ा� अ�धकार�ले �नलम्बन गनर् सक्नेछ । 

(छ) �वभागीय सजाय गदार् कसूरको मा�ा र उल्लघंन गरेको आचरण र अनशुासनका �नयमको 
गम्भीरताको आधारमा ग�रनेछ । 

(ज) पटक पटक कसूर गन� वा आचरण वा अनशुासन उल्लंघन गन�लाई पटके कायम गर� 
थप वा ठूलो सजाय गनर् स�कने छ । 

(झ) कारबाह� र सजायबाट बच्न वा कारबाह� ���या उल्लंघन गनर् �यास गरेमा वा आफै 
वा संग�ठत त�रकाबाट अनिुचत दबाब �दएमा वा �दन लगाएमा आधार र कारण खोल� 
थप सजाय �दन स�कनेछ । 

(ञ) कसूर गनर् वा आचरण वा अनशुासनका �नयम उल्लंघन गनर् अरुलाई प�न उक्साउने वा 
भड्काउने कायर् गरेको आधार �माण भएमा कारण खोल� थप सजाय गनर् स�कनेछ । 

(ट)  नाता�भ�को कमर्चार�को र आफ्नो �हत स्वाथर् भएकोमा �नणर्य गनर्  हुँदैन । 

(ठ) �च�लत नेपाल कानून बमोिजम कुनै कमर्चार�लाई �वभागीय कारबाह� गनर् लेखी 
पठाएकोमा तो�कएको अ�धकार�ले आवश्यक ���या पूरा गर� �वभागीय सजाय गनुर्पन�। 

(ड) �न�म� भई काम ग�ररहेको अवस्थामा सो अ�धकार�ले न्या�यक �कृ�तको �नणर्य नगन�। 

(ढ) �ाकृ�तक न्यायका आधारभतू �स�ान्त �वपर�त नहनेु गर� �नणर्य गनुर्पन�, 
 
œ १३४च.सफाई पेश गन� मौका �दन ुपन� : (१) �वभागीय सजाय �दन पाउने अ�धकार�ले कुनै कमर्चार�लाई सजाय 
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�दने आदेश �दनभुन्दा अिघ कारबाह� गनर् ला�गएको कारण उल्लेख गर� सो कमर्चार�लाई पन्� �दनको 
म्याद �दई आफ्नो सफाई पेश गन� मौका �दनपुन� छ । यसर� मौका �दँदा �नजमा�थ लगाइएको आरोप 
स्प� रूपले �क�टएको �त्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधा�रत छ सो समेत खलु्लाउनपुन� छ। 
त्यस्तोमा सम्बिन्धत कमर्चार�ले प�न म्याद�भ� आफ्नो सफाई पेश गनुर्पन� छ, र यसर� पेश हनु आएको 
सफाइलाई सम्बिन्धत अ�धकार�ले गिम्भरतापूवर्क मनन गनुर्पन� छ ।  

  
(२) न�सहत �दने बाहेकको सजायका ला�ग सजाय पाउने अ�धकार�ले उप�व�नयम (१) बमोिजम सफाई 
पेश गनर् �दएको म्याद �भ� सफाई पेश नगरेमा वा पेश भएको सफाई सन्तोषजनक नलागेमा त्यस्तो 
कमर्चार�लाई �दन ला�गएको �स्ता�वत सजाय �कन न�दने भनी तीस �दनको म्याद �दई स्प�ीकरण माग्न ु
पन�छ ।” 

 
œ १३४छ.�वभागीय जाचँबझु गन� अ�धकार� तोक्न सक्ने : (१) सजाय गन� अ�धकार�ले स्वयम आफै वा �नजले 
आवश्यक ठानेमा अन्य कुनै अ�धकार��ारा जाचँबझु कायर् गनर् गराउन सक्नेछ । 
  

(२) जाँचबझु गन� अ�धकार�ले देहायको कायर्�व�ध अपनाई �वभागीय जाँचबझुको कारबाह� चलाउनेछ :– 

(क)  बयान गराउने, �लखत �माणहरु दािखल गराउने र साक्षीको नाममा समाव्हान जार� गन� 
आ�द �वषयमा अदालतलाई भए सरहको अ�धकार �योग गनर् सक्ने। 

(ख)  अ�भयोग लागेको कमर्चार�को रोहवरमा सबदु �माण बझु्ने । 

(ग) अ�भयोग लागेको कमर्चार�लाई साक्षीसँग िजरह गन� र अ�भयोग �वरु� सबदु �माण दािखल 
गन� मौका �दने । 

  
(३) उप�व�नयम (२) बमोिजमको जाँचबझुको काम स�कएप�छ सजायको आदेश �दन पाउने अ�धकार� 
समक्ष जाँचबझुको ��तवेदन पेश गनुर्पन�छ । जाचँबझु ��तवेदन सजाय सम्बन्धी कारण स�हतको रायका 
साथै जो भएको सबदु �माण प�न दािखल गनुर्पन�छ ।”  

 
१३५. �वभागीय सजाय �दने अ�धकार� र पनुरावदेन स�ु ेअ�धकार� :  (१) देहायका पदमा बहाल रहेका कमर्चार�लाई 

�व�नयम १३२ को खण्ड (क) र (ख) मा उिल्लिखत सजायको आदेश �दन पाउँने अ�धकार� र सो सजायको 
आदेश उपर पनुरावेदन स�ेु अ�धकार� देहाय बमोिजम   हनेुछ :– 

 
 

�व�नयम १३२ को खण्ड (क) बमोिजमको सामान्य सजायको हकमा : 
 

(क) केन्��य कायार्लय बाहेकका अन्य कायार्लयको कमर्चार�को सम्बन्धमा : 
दजार् न�सहत �दन पाउंने 

अ�धकार� 
सो सजाय उपर 
पनुरावेदन स�ेु 
अ�धकार� 

बढ�मा २ 
तलब वृ�� रो�ा गन� 
र बढ�मा २ वषर्सम्म 
बढुवा रो�ा गन� 

सो सजाय उपर 
पनुरावेदन स�ेु 
अ�धकार� 

तह�वह�न र सहायक कायार्लय �मखु उपमहा�वन्धक कायार्लय �मखु उपमहा�वन्धक 

 68 



 

स्तरका कमर्चार� 
 
कायार्लय �मखु 
बाहेकका अ�धकृत 
कमर्चार� 

कायार्लय �मखु उपमहा�वन्धक उपमहा�वन्धक महा�वन्धक 

कायार्लय �मखु 

 
उपमहा�वन्धक महा�वन्धक महा�वन्धक स�म�त 

    
 
 
 
(ख) केन्��य कायार्लयका कमर्चार�को सम्बन्धमा : 
दजार् न�सहत �दन पाउंने 

अ�धकार� 
सो सजाय उपर 
पनुरावेदन स�ेु 
अ�धकार� 

बढ�मा २ 
तलब वृ�� रो�ा गन� 
र बढ�मा २ वषर्सम्म 
बढुवा रो�ा गन� 

सो सजाय उपर 
पनुरावेदन स�ेु 
अ�धकार� 

तह�वह�न र सहायक 
स्तरका कमर्चार� 
 

�वभागीय �मखु  उपमहा�वन्धक उपमहा�वन्धक महा�वन्धक 

अ�धकृत तह ९ सम्म 

 
उपमहा�वन्धक महा�वन्धक महा�वन्धक स�म�त 

अ�धकृत तह १०  

र तह ११ 

 

महा�वन्धक स�म�त महा�वन्धक स�म�त 

    
 
�व�नयम १३२ को खण्ड (ख) अनसुार �वशेष सजायको हकमा : 

 
  (क) केन्��य कायार्लय बाहेकका अन्य कायार्लयको कमर्चार�को सम्बन्धमा : 
 
दजार् भ�वष्यमा संस्थानको 

सेवाको �न�म� 
अयोग्य नठहर�ने 
गर� सेवाबाट हटाउने 

सो सजाय उपर 
पनुरावेदन स�ेु 
अ�धकार� 

भ�वष्यमा संस्थानको 
सेवाको �न�म� 
अयोग्य ठहर�ने गर� 
सेवाबाट बखार्स्त गन�  

सो सजाय उपर 
पनुरावेदन स�ेु 
अ�धकार� 

तह�वह�न र सहायक 
स्तरका कमर्चार� 
 

कायार्लय �मखु महा�वन्धक कायार्लय �मखु महा�वन्धक 

अ�धकृत स्तरका महा�वन्धक स�म�त महा�वन्धक स�म�त 
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कमर्चार� 
(कायार्लय �मखु 
समेत) 
  
 
  
  (ख) केन्��य कायार्लयका कमर्चार�को सम्बन्धमा : 
 
दजार् भ�वष्यमा संस्थानको 

सेवाको �न�म� 
अयोग्य नठहर�ने 
गर� सेवाबाट हटाउने 

सो सजाय उपर 
पनुरावेदन स�ेु 
अ�धकार� 

भ�वष्यमा संस्थानको 
सेवाको �न�म� 
अयोग्य ठहर�ने गर� 
सेवाबाट बखार्स्त गन�  

सो सजाय उपर 
पनुरावेदन स�ेु 
अ�धकार� 

तह�वह�न र सहायक 
स्तरका कमर्चार� 
 

उपमहा�वन्धक महा�वन्धक उपमहा�वन्धक महा�वन्धक 

अ�धकृत स्तरका 
कमर्चार� 
 

महा�वन्धक स�म�त महा�वन्धक स�म�त 

  
(२)  उप�व�नयम (१) मा उिल्लिखत सजाय �दने अ�धकार� र पनुरावेदन स�ेु अ�धकार� एकै ब्यि� भए 
स�म�तमा पनुरावेदन गनुर् पदर्छ । 

 
(३)  महा�वन्धकको हकमा सजायको आदेश �दन पाउने अ�धकार� महा�वन्धक �नय�ु गन� अ�धकार� 
हनेुछ । 

 
*** (४) यस �व�नयममा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न कुनै कमर्चार�ले संस्थानको �वरु�मा गंभीर 
�कृ�तको कसरु गरेको भ�न छान�बनबाट स्प� �कटानी ��तवेदन पेश भएमा महा�वन्धकले त्यस्तो 
कमर्चार�लाई �व�नयम १३३ अन्तरगतको जनुसकैु सजाय गनर् सक्नेछ र त्यस्तो सजाय उपर स�म�त समक्ष 
पनुरावेदन गनर् स�कनेछ ।  

 
१३६. हा�न नोक्सानीको असूल उपर : संस्थानको कुनै कमर्चार�ले �च�लत कानूनको उल्ल�न गर� वा लापरबाह� 

वा बद�नयत पूवर्क गरेको कुनै कायर्बाट संस्थानलाई हा�न नोक्सानी पगु्न गएमा त्यस्तो हा�न नोक्सानी 
पयुार्उने कमर्चार�को तलब भ�ाबाट असूल उपर गर� �वभागीय कारवाह� समेत ग�रनेछ । 

  
१३७. �नलम्बन गन� : (१) संस्थानको कुनै कमर्चार� उपर �व�नयम १३४ मा लेिखएको अ�भयोगको जाँचबझु 

गनुर् परेमा जाँचबझु समा� नह�ुलेसम्म त्यस्तो कमर्चार�लाई सजायको आदेश �दन पाउने अ�धकार�ले 
�नलम्बन गनर् सक्ने छ । 

   तर देहायको अवस्था नभई साधारणतया �नलम्बन ग�रने छैन : 
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(क) �नलम्बन नगर� कमर्चार�लाई �नजको पदको काम गनर् �दंदा झ�ुा सबतु �माण 
सङकलन गनर् सक्ने वा आफ्नो �वरु�को सबतु �माण गायव गनर् सक्ने सम्भावना 
देिखएमा वा, 

 
(ख) �नलम्बन नगर� ओहदाको काम गनर् �दंदा संस्थानको हा�न नोक्सानी वा अ�हत 

हनेु सम्भावना देिखएमा । 
 

œ “(ग) आफ्नो �हत रक्षाको ला�ग मातहतको कमर्चार�लाई अनिुचत �भावमा पानर् सक्ने 
सम्भावना भएमा, ”  

 
(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम कमर्चार�लाई �नलम्बन गदार् तीन म�हनाभन्दा बढ� �नलम्बन 
गनुर् हुँदैन । सो अव�ध�भ� कमर्चार� उपरको कारबाह� पूरा गर� अिन्तम आदेश �दन ुपदर्छ। 

 
(३) �च�लत कानून बमोिजम वा अन्य कुनै फौजदार� अ�भयोगमा �गरफ्तार भई थ�ुनएको 
कमर्चार� यसर� थ�ुनएको अव�धभर स्वतः �नलम्बन भएको मा�ननेछ । 

 
१३८. �नलम्बन समा�� : œ कुनै कमर्चार�ले सफाई पाई आफ्नो पदमा स्था�पत भएमा वा �व�नयम १३७ को 

उप�व�नयम (२) बमोिजमको अव�ध पूरा भएमा वा सेवाबाट हटाईएमा वा बखार्स्त ग�रएमा �नजको �नलम्बन 
स्वतः समा� हनेुछ।” 

 
१३९. सजाय सम्बन्धी कायर्�व�ध : (१)  �वभागीय सजाय �दन पाउने अ�धकार�ले कुनै कमर्चार�लाई सजाय गन� 

आदेश �दनभुन्दा अ�ध कारबाह� गनर् लागेको कारण उल्लेख गर� सो कमर्चार�लाई सूचना �दई �नजलाई 
आफ्नो सफाई बढ�मा पन्� �दन�भ� पेश गन� मौका �दन ुपन�छ । यस्तो सूचना �दंदा �नज मा�थ लगाइएको 
आरोप स्प� रुपले �क�टएको हनु ुपदर्छ र �त्येक आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधा�रत छ सो समेत 
खलु्लाउन ुपदर्छ । त्यस्तोमा सम्बिन्धत कमर्चार�ले प�न म्याद�भ� आफ्नो सफाई पेश गनुर्पन� छ र यसर� 
पेश हनु आएको सफाईलाई सम्बिन्धत अ�धकार�ले गिम्भरतापूवर्क मनन ्गनुर् पन�छ । 

 
(२) �वशेष सजायको आदेश �दनभुन्दा प�हले �वभागीय सजायको आदेश �दन पाउने अ�धकार�ले 
उप�व�नयम (१) बमोिजम सफाई पेश गनर् �दईएको म्याद �भ� सफाई पेश नगरेमा वा पेश हनु 
आएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो कमर्चार�लाइ �दन ला�गएको �स्ता�वत सजाय �कन 
नगन� भनी त्यस सम्बन्धमा सात �दनको म्याद �दई स्प�ीकरण माग गनुर्पन� छ । 

 
(३) भागी प�ा नलागकेो वा �लिखत रुपमा व्य� ग�रएको अन्य कुनै कारणले सम्पकर्  स्था�पत 
गनर् सम्भव नभएको कमर्चार�को सम्बन्धमा यस �व�नयम बमोिजमको कायर्�व�धको र�त पयुार्उन ु
पन� छैन । 

 
(४) नै�तक पतन देिखने फौजदार� अ�भयोगमा वा ��ाचारको कसूरमा अदालतबाट दोषी 
�माणीत भइसकेको कुनै कमर्चार�लाई सोह� आधारमा सेवाबाट बरखास्त गनुर्पन� भएमा यस 
�व�नयम अनसुार र�त पयुार्उन ुआवश्यक पन� छैन । 
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(५) पर�क्षणकाल समा� भई नसकेका र अस्थायी कमर्चार�को हकमा सेवाबाट बखार्स्त गदार् 
यस �व�नयम बमोिजमको र�त पयुार्उन पन� छैन । 

 
(६) कुनै खास सजाय �कन नगन� भनी ��तवाद �लएकोमा ��तवादबाट सोभन्दा घट� सजाय 
हनुपुन� देिखए घट� सजाय गनर् पनुः ��तवाद �लई रहनपुन� छैन । 

 
१४०. जाचँबझु गनर् गराउन स�कने : �वभागीय सजायको आदेश �दन पाउने अ�धकार�ले वा �नजले अ�धकार 

�दएको व्यि�ले जाचँबझु गनर् गराउन सक्नेछ । जांचबझु गन� अ�धकृतले भएका सबदु �माण अध्ययन 
गर� सजाय गन� वा नगन� समेत �कट� आफ्नो राय सजाय गन� अ�धकार� समक्ष पेश गनुर् पन�छ । 

 
१४१. सजायको आदेश र न�ल सम्बन्धी कायर्�व�ध : (१) संस्थानका कमर्चार� उपर कुनै �वभागीय सजायको 

�नणर्य गदार् सजायको आदेश �दन पाउने आ�धकार�ले सम्बिन्धत कमर्चार�लाई सफाई वा स्प�ीकरण पेश 
गनर् पयार्� मौका �दान भए नभएको समेत �बचार गर� �नज कमर्चार�बाट पेश भएको सफाई, स्प�ीकरण 
तथा उपलव्ध सम्पूणर् सबदु �माणको समिुचत मलु्याङकन गर� स्प� कारण खलु्लाई सजायको आदेशको 
सम्बन्धमा आफ्नो स्प� राय साथ �नणर्य गनुर् पन�छ । 

 
(२) सजायको आदेश �दन पाउने अ�धकार�ले उप�व�नयम (१) बमोिजम संस्थानको कुनै प�न 
कमर्चार�लाई �वभागीय सजाय �दने �नणर्य गदार् �नणर्य �म�तभन्दा प�हलेदेिख नै लागू हनेु गर� �नणर्य 
गनुर् हुँदैन । 

   
(३) संस्थानको कुनैप�न कमर्चार�को सम्बन्धमा भएको �वभागीय सजायको आदेशको एक ��त 
न�ल सम्बिन्धत कमर्चार�ले माग गरेमा सजायको आदेश �दन पाउने अ�धकार�ले �बना दस्तरु �दन ु
पन�छ । 

 
१४२. पनुरावदेनको कायर्�व�ध : कुनै कमर्चार�ले यस प�रच्छेद बमोिजम आफूलाई �दइएको सजाय �वरु� पनुरावदेन 

�दन ुपरेमा देहाय बमोिजमको कायर्�व�ध अपनाउन ुपन�छ :— 
 

(क) पनुरावेदन गन� कमर्चार�ले आफ्नै नामबाट मा� पनुरावेदन �दन ुपन�छ र पनुरावदेन उिचत र 
आदरसूचक भाषामा लेिखएको हनुपुदर्छ । 

 
(ख) पनुरावेदन गन� ब्यि�ले पनुरावेदनमा आफ्नो सफाईको �न�म� जो भएका सबतु �माण र जनु 
आदेश �वरु� पनुरावेदन ग�रएको हो सो आदेशको न�ल प�न रा� ु पदर्छ । 

 
(ग) पनुरावेदन �दंदा जसको आदेश �वरु� पनुरावेदन ग�रएको छ सो अ�धकार� माफर् त पनुरावेदन स�ेु 
अ�धकार�लाई सम्बोधन गर� �दनपुदर्छ र सो अ�धकार�ले पनुरावेदन �ा� गरेको सात �दन�भ� पनुरावेदन 
स�ेु अ�धकार� समक्ष सम्बिन्धत सबै कागजात स�हतको �म�सल पठाउन ुपदर्छ ।  

 
(घ) पनुरावेदन गन� व्यि�ले सजायको आदेश पाएको �म�तले प�तीस �दन�भ� पनुरावेदन दतार् गनुर् 
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पन�छ।  

तर पनुरावेदन गन� म्याद नघाई पनुरावेदन गन� ब्यि�ले पयार्� कारण देखाई �नवेदन �दएमा 
पनुरावेदन स�ेु अ�धकार�ले मना�सब ठहराएमा तीन म�हनासम्म परेको पनुरावेदन दतार् गनर् सक्नेछ ।  

 
(ङ)  साधारणतया पनुरावेदन दतार् भएको �म�तले तीन म�हना �भ�मा पनुरावेदन स�ेु अ�धकार�ले �नणर्य 
गर� सक्न ुपन�छ । 

 
(च)  पनुरावेदन स�ेु अ�धकार�ले गरेको �नणर्य अिन्तम हनेुछ । 

 
(छ)  स�म�तले आफू समक्ष परेको पनुरावेदनमा आवश्यक कारबाह� गनर्का ला�ग स�म�तका अध्यक्ष वा 
सदस्य समेत रहेको एक छानबीन स�म�त गठन गनर् सक्नेछ । यस्तो छानबीन स�म�तमा एक जना न्या�यक 
काम कारबाह�मा अनभुवी ब्यि� प�न रा� ुपन�छ । छानबीन स�म�तले आवश्यक छानबीन गर� पेश गरेको 
राय ठहरको आधारमा स�म�तले �नणर्य �दनेछ ।    

 
१४३. पनुरावदेन मा�थ �बचार : यस �व�नयमावल� अनसुार �ा� भएका पनुरावदेनहरुमा पनुरावदेन स�ेु अ�धकार�ले 

देहायको कुराहरुमा �बचार गनुर् पन�छ : 
 

(क) सजायको आदेशमा आधार �लईएका कुराहरुको यथाथर्ता �मािणत भई सकेको छ वा 
छैन। 

 
(ख) �मािणत भईसकेका कुराहरु सजाय गनर्को �न�म� पयार्� छन वा छैनन ्। 

 
(ग) सजाय गरेको ठ�क, पयार्�, अपयार्� वा बढ� के छ ? 

तर कायर्�ब�ध सम्बन्धी कुनै �टु�ले गदार् वा अरु कुनै उिचत कारणले गदार् पनुरावेदन 
गन� कमर्चार�लाई मकार् परेको छ भ�े लागेमा पनुरावेदन स�ेु अ�धकार�ले थप जाचँबझु 
गनर्को �न�म� आदेश �दन सक्नेछ । 

 
१४४. पनुरावदेनबाट सजाय थपघट गनर् स�कने : पनुरावदेन स�ेु अ�धकार�ले पनुरावेदन उपर आवश्यक जाँचबझु 

गर� सजायमा थपघट गनर् आवश्यक देखेमा सजायको आदेशमा थपघट गनर् सक्नेछ । 
 
१४५. पनुरावदेन खारेज : पनुरावेदन स�ेु अ�धकार�ले देहायका अवस्थामा आफू छेउ परेको पनुरावदेन खारेज 

गनर् सक्नेछ :– 
  
  (१) �व�नयम १४२ अनसुार र�त नपगुेको । 

  (२) अ�ासा��क कुरा उल्लेख भएको । 

  (३) एकपटक खारेज भईसकेको । 
  
१४६. सूिचत गनुर्पन� : �व�नयम १४५ बमोिजम कुनै पनुरावेदन खारेज गर�एमा त्यसर� खारेज ग�रनाको कारण 

बारे सम्बिन्धत कमर्चार�लाई सूिचत गनुर् पन�छ । 
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प�रच्छेद १२ 

महा�वन्धकको पा�र��मक तथा स�ुवधा 
 
œ “१४७. महा�वन्धकको �नयिु�ः (१) संस्थानमा महा�वन्धक पद �र� भएमा नेपाल सरकारले �नयिु� गन�छ।  
   

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम कुनै कारणवश महा�वन्धक पद �र� भएमा संस्थानका व�र�तम अ�धकृतले 
�न�म� महा�वन्धक भई कायर् गनर् सक्नेछ ।  

   
(३) उप�व�नयम (२) अनसुार �नयिु� हनेु �न�म� महा�वन्धकको पदाव�ध �नजको नोकर� वहाल रहेसम्म 
हनेुछ । 

  
(४) महा�वन्धकको पा�र��मक र स�ुवधा नेपाल सरकारले तोके बमोिजम हनेुछ ।”  

 
१४८. उपचार खचर् : महा�वन्धकले �त्येक वषर् खाइपाई आएको एक म�हनाको तलब बराबरको रकम उपचार 

खचर् बापत पाउनेछ । 
 
१४९.  प�रवहन : महा�वन्धकलाई प�रवहन स�ुवधाको रुपमा चालक स�हतको एक सवार� साधन, त्यसको ला�ग 

आवश्यक पन� इन्धन, मो�बल समेतको स�ुवधा �दईनेछ । 
 
१५०. टे�लफोन : महा�वन्धकको आवासमा जडान हनेु एक लाईन टे�लफोनको जडान खचर् र स्वदेश �भ�को 

टे�लफोनको पूरै महसलु तथा कायार्लय �योजनको ला�ग �वदेशमा गरेको टे�लफोन महसलु संस्थानले 
व्यहोन�छ । 

  
१५१. �बदा : महा�वन्धकले संस्थानका अन्य अ�धकृत कमर्चार�ले पाए सरहको �बदाको स�ुवधा  पाउनेछ । 
 
१५२. अन्य स�ुवधा : यस �व�नयमावल�मा उल्लेख भए देिख बाहेक महा�वन्धकको अन्य भ�ा तथा स�ुवधा 

स�म�तले तोके बमोिजम हनेुछ । 

 
प�रच्छेद १३ 

�व�वध 
 
***१५३. �ेड य�ुनयन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कमर्चार�ले �च�लत कानूनको अ�धनमा र�ह �ेड य�ुनयन 

गठन गनर् सक्नेछ । 
 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम ग�ठत �ेड य�ुनयनहरु मध्येबाट संस्थानको आ�धका�रक �ेड 
य�ुनयनको गठन हनेुछ । 

 
(३) अ�धकृत सात तह र सो भन्दा म�ुनका कमर्चार�ले उप�व�नयम (१) बमोिजम ग�ठत �ेड 
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य�ुनयनको सदस्यता �लन सक्नेछ । तर �ेड य�ुनयनको सदस्य भएको कमर्चार� संस्थानको कुनै 
कायार्लयको कायार्लय �मखु भएमा �नजको सदस्यता स्वतः �नष्कृय हनेुछ र �ेड य�ुनयनमा �नजको 
मता�धकार हनेु छैन । 

 
(४) संस्थानका आ�धका�रक �ेड य�ुनयनका केन्��य कायर् स�म�तका बढ�मा ३ जना 
पदा�धकार�लाई य�ुनयनको पूणर्का�लन काममा संलग्न रहन सामान्यतया बाधा पन� छैन । 

 
१५४. सेवा सम्बन्धी अ�भलेख : संस्थानका कमर्चार�हरुको सेवा सम्बन्धी अ�भलेख कायार्लय �मखुले तोकेको 

अ�धकार�ले गोप्यरुपमा रा�छे । त्यस्तो अ�भलेखमा कायर् सम्पादन मूल्या�न, सम्पि� �ववरण र आचरण 
सम्बन्धी ��तवदेनहरु रहनेछन ्। 

 
१५५. बोनस :  संस्थानको आ�थर्क अवस्था हेर� स�म�तले उिचत ठानेमा कमर्चार�लाई बोनस �दन सक्नेछ । 

बोनस रकम सम्बन्धी व्यवस्था �च�लत कानून बमोिजम हनेुछ । 
  
१५६. असल �नयतले गरेको कामको बचाउ :  संस्थानका कुनै कमर्चार�ले �च�लत कानून र यस 

�व�नयमावल� बमोिजम आफ्नो कतर्ब्यको पालना गनर्को �न�म� असल �नयतले गरेको वा गनर् खोजेको 
कुनै कुराबाट भएको कुनै हा�न नोक्सानीको �न�म� �नज व्यि�गत तवरले जवाफदेह� हनेु छैन । 

 
१५७. नोकर� पाउन नसक्नेको अ�भलेख रा� ुपन� : कुनै कमर्चार� भ�वष्यमा संस्थानको सेवाको �न�म� अयोग्य 

ठह�रने गर� वखार्स्त ग�रएमा त्यस्तो कमर्चार�को अ�भलेख केन्��य कायार्लयको हकमा व्यवस्थापन �वभागले 
र अन्य कायार्लयको हकमा कमर्चार� �शासन सम्बन्धी शाखाले रा� ुपन�छ। यस �कारको अ�भलेखको 
जानकार� कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय तथा अथर् मन्�ालयलाई �दन ुपन�छ। 

 
१५८. �च�लत कानून बमोिजम हनेु : यस �व�नयमावल�मा उल्लेख नभएका कुराहरु �च�लत कानून बमोिजम 

हनेुछ। 
 

œ “१५८क.लोक सेवा आयोगको परामशर् �लनपुन�ः यस कमर्चार� �शासन �व�नयमावल� वा यस अन्तगर्त 
बनेका �नद� िशका स्वीकृत गन� �नकायले आयोगको परामशर् �लन ुपन�छ । 

 
œ १५८ख. सामान्य �स�ान्त �� नभएमाः लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत भएको संग�ठत संस्थाका 
कमर्चार�को सेवाका शतर् सम्बन्धी कानून, बढुवा र �वभागीय कारवाह�सम्बन्धी सामान्य �स�ान्त, २०७४ 
मा उल्लेख भएका �वषयहरु स्प� नभएका कारणले संस्थानले आफ्नो कायर्मा तत्काल क�ठनाई आइपरेमा 
सो सामान्य �स�ान्तको ��तकूल नहनेु गर� आवश्यक व्यवस्था गर� सो व्यवस्थाको जानकार� आयोगलाई 
तरुुन्तै �दन ुपन�छ ।  
 
œ १५८ग. लोक सेवा आयोगलाई जानकार� �दनपुन�ः एक आ�थर्क बषर्भ�रमा पदपू�तर्, �वभागीय कारवाह� 
लगायत कमर्चार� �शासन सम्बन्धमा गरेको कारवाह�को �ववरण स�हतको ��तवदेन आ�थर्क वषर् समा� 
भएको एक म�हना �भ� आयोग वा आयोगले तोकेको कायार्लयमा पठाउन ुपन�छ ।” 
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१५९. अनसूुचीमा संशोधन : यस �व�नयमावल�मा उिल्लिखत �ावधानहरुको सवर्सामान्यतामा ��तकूल असर नपन� 
गर� स�म�तले यस �व�नयमावल�मा रहेको अनसूुचीमा संशोधन वा हेरफेर गनर् सक्नेछ। 

 
*** मूल �व�नयमावल�को �व�नयम ५ संग सम्बिन्धत अनसूुिच १, �व�नयम २७ संग सम्बिन्धत अनसुिुच 
५, �व�नयम ९ र ३४ संग सम्बिन्धत अनसुिुच ६ को स�ा यसैसाथ संलग्न अनसुिुच कायम हनेु ग�र संशोधन 
ग�रएको छ । 

 
œ (२)यस �व�नयमावल�मा उिल्लिखत �ावधानहरुको सवर्मान्य �स�ान्तमा ��तकूल असर नपन� गर� 
अनसूुचीहरुको हकमा आयोगकोस्वीकृती �लई स�म�तले संशोधन वा हेरफेर गनर् सक्नेछ ।” 

 
१६०. कायर्�व�ध बनाउने : यस �व�नयमावल�को �भावकार� कायार्न्वयनका ला�ग स�म�तले आवश्यक �नद� िशका 

वा कायर्�व�धहरु बनाई लागू गन�छ । 

तर यो �व�नयमावल� लागू हुँदाका बखत कायम रहेका �नद� िशका वा कायर्�व�धहरु खारेज वा 
संशोधन नभएसम्म यसै �व�नयमावल� बमोिजम बनेको मा�ननेछ । 

 
१६१. �ोत्साह� परुस्कार : (१)  कमर्चार�ले गरेको वा�षर्क कायर् सम्पादन मूल्या�नको आधारमा तलुनात्मक 

रुपमा रा�ो तथा �शंसनीय काम गन� ठह�रएको कमर्चार�लाई एक पटकमा बढ�मा तीन �डे वा *** रु.पांच 
हजार रुपैयासम्म �ोत्साह� परुस्कार �दन स�कनेछ । 

 
(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम �ोत्साह� परुस्कार पाएको कमर्चार�ले तीन वषर् पूरा नभई अक� 
पटक �ोत्साह� परुस्कार पाउने छैन । 

 
*** (३) उप�व�नयम (१) मा उल्लेख भएको �ोत्साह� परुस्कार बा�षर्क बढ�मा १५ 
जनालाई �दन सक्नेछ । �ोत्साह� परुस्कार �दने अ�धकार सम्बिन्धत आयोजना तथा �वभाग 
�मखुको �सफा�रसमा महा�वन्धकलाई हनेुछ । 

 
*** (४) कमर्चार�ले संस्थानलाई तत्काल �त्यक्ष वा परोक्षरुपमा फाईदा पगु्ने कुनै 
रचनात्मक कायर् गरेको �मािणत भएमा स�म�तको �नणर्यबाट त्यस्तो कमर्चार�लाई �बशेष उिचत 
परुस्कार �दान गनर् स�कनेछ । 

 
***१६१(क).कमर्चार� कल्याण कोषको व्यवस्था : (१) कमर्चार�ले कल्याणको �न�म� संस्थानमा एक 
कमर्चार� कल्याण कोषको स्थापना ग�रनेछ । 

 
(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको कोषमा सहायक स्तरका �त्येक कमर्चार�को मा�सक 
तलबबाट पचास रुपैया र अ�धकृत स्तरका कमर्चार�को मा�सक तलबबाट एक सय रुपैया क�ा 
ग�र जम्मा ग�रनेछ । 

 
  (३) यस �व�नयम बमोिजमको कोषको स�ालन �नद� िशकामा तो�कए बमोिजम हनेुछ। 
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१६२. खारेजी तथा बचाउ : (१) दगु्ध �वकास संस्थान, कमर्चार� �शासन �व�नयमावल� २०६३ को  सात� संशोधन, 
२०७४ खारेज ग�रएको छ । 

 
(२) दगु्ध �वकास संस्थान, कमर्चार� �शासन �व�नयमावल� २०६३ को ******* “यस पूवर्का संशोधन 
�व�नयमावल�” बमोिजम भए गरेका काम कारबाह� यसै �व�नयमावल� बमोिजम भए गरेको मा�ननेछ । 

 
��व्य :–      
   * प�हलो संशोधन,२०६५ ( �म�त २०६५।४।२ मा बसेको संचालक स�म�तको १०८४ औ ंब�ठकबाट पा�रत,लागू �म�त २०६५।३।२०) 

          *** ते�ो संशोधन,२०७०( �म�त २०७०।४।९ मा बसेको संचालक स�म�तको ११९३ औ ंब�ठकबाट पा�रत,लागू �म�त २०७०।४।४ ) 
   ****  चौथो संशोधन,२०७०( �म�त २०७०।१२।२४ मा बसेको संचालक स�म�तको १२२३ औ ंब�ठकबाट पा�रत, लागू �म�त २०७०।१२।२० ) 

    ***** पांचौ संशोधन,२०७१ ( �म�त २०७१।८।१५ मा बसेको संचालक स�म�तको १२३९ औ ंब�ठकबाट पा�रत, लागू �म�त २०७१।८।१ ) 
  ****** छैठ� संशोधन,२०७२ ( �म�त २०७२।९।२९ मा बसेको संचालक स�म�तको १२६० औ ंब�ठकबाट पा�रत, लागू �म�त २०७२।९।१ ) 
******* सातौ संशोधन,२०७४ ( �म�त २०७४।९।११ मा बसेको संचालक स�म�तको १३१० औ ंब�ठकबाट पा�रत, लागू �म�त २०७४।९।२ ) 

œ     आठ� संशोधन,२०७६ ( �म�त २०७६।४।27 मा बसेको संचालक स�म�तको १३5५ औ ंब�ठकबाट पा�रत, लागू �म�त २०७6।4।२7 ) 
 
 
 

अनसूुची १ 

(�व�नयम ५ को उप�व�नयम (५) सगँ सम्बिन्धत) 
पदको सेवा, समूह र तह �वभाजन 

 

संस्थानमा देहाय बमोिजमका �शासन सेवा, समूह तथा तह र पदहरु रहनेछन :  
 

     सेवा, समूहकृत नहनेु पदहरु 
 
तह ११ उप महा�वन्धक (�शासन-�ा�व�धक) 
तह १० �वन्धक (बजार) (�शासन-�ा�व�धक) 
  
  
 
�शासन सेवा 
 
तह १० �वन्धक (�शासन) 
�शासन समूहका पदहरु लेखा समूहका पदहरु 
तह ९ मखु्य �शास�कय अ�धकृत, मखु्य बजार अ�धकृत मखु्य लेखा अ�धकृत — 
तह ८ व�र� �शासक�य अ�धकृत,व�र� बजार अ�धकृत व�र� लेखा अ�धकृत — 
तह ७ बजार अ�धकृत, �शासक�य अ�धकृत, �वजनेश 

डेभलपमेन्ट अ�फसर 
लेखा अ�धकृत                 खजा�ी 
 

तह ६ सहायक बजार अ�धकृत, शाखा अ�धकृत   सहायक लेखा अ�धकृत   नायव खजान्ची 
तह ५ व�र� बजार सहायक, व�र� �शासन सहायक, व�र� 

कम्प्यटुर अपरेटर 
लेखापाल        व�र� खजान्ची सहायक 

तह ४ बजार सहायक, �शासन सहायक, कम्प्यूटर अपरेटर नायव लेखापाल        खजान्ची सहायक   
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***तह�वह�न तह १ सरह — �पयन, अदर्ल�, संकलन सहायक, सहायक दूध �वतरक, सेल्स व्वाई, धोबी,  स्वीपर-    

मेह�र, माल�, पाले 

तह २ सरह — सेक्यू�रट� गाडर्, हेडपाले  

तह ३ सरह — �स�नयर सेक्यू�रट� गाडर्  

 
   
   
�ा�व�धक सेवा 
 
तह १० �वन्धक (�ा�व�धक) 
डेर� समूहका पदहरु अथर् समूहका 

पदहरु 

इन्जी�नय�र� समूहका पदहरु 

तह ९ िचफ टेिक्नकल अ�फसर - 

िचफ एक्सटेन्सन अ�फसर 
िचफ इकोनो�म� िचफ इिन्ज�नयर�� अ�फसर 

तह ८ �स�नयर टेिक्नकल अ�फसर - 

�स�नयर एक्सटेन्सन अ�फसर 
�स�नयर 
इकोनो�म� 

 

�स�नयर इन्जी�नयर�� अ�फसर 

तह ७ टेिक्नकल अ�फसर - ***डेर� 
टेक्नोलोिज� - एक्सटेन्सन 
अ�फसर 

इकोनो�म� इिन्ज�नयर�� अ�फसर,  

***कम्प्यटुर इिन्ज�नयर 

तह ६ अ�स�ेण्ट एक्सटेन्सन अ�फसर  — अ�स�ेण्ट इन्जी�नयर�� अ�फसर- ***अ�स�ेण्ट 
कम्प्यटुर अ�फसर 

तह ५ टेिक्नकल 
अ�सटेण्ट-टेिक्नकल अ�सटेण्ट 
ल्याब- �स�नयर चीज मेकर 

— सपुरभाईजर,ओभर�सयर-***आइ.�ट.सपुरभाइजर 

तह ४ ज�ुनयर टेिक्नकल अ�स�ेण्ट- 

चीज मेकर 

— फोरम्यान 

***तह 
�वह�न 

तह १ सरह — डेर� सहायक, चीज सहायक 

तह २ सरह — डेर� व्वाई, चीज व्वाई, एटेण्डेण्ट 

तह ३ सरह — चालक, ज�ुनयर फोरमेन, �स�नयर डेर� व्वाई, सहायक चीज मेकर  
  
    
    
   
  
    
   ,  
 
    
 

 78 



 
    
     
 
   
 
  
 

 
 
 
 
 

œ अनसूुची–२ 

(�व�नयम १२ को उप�व�नयम (३) सँग सम्बिन्धत) 
दगु्ध �वकास संस्थान 

दरखास्त फाराम 
(सबै पदको खलु्ला र आन्त�रक ��तयो�गतात्मक पर�क्षाको ला�ग) 

(कायार्लय �योजनको ला�ग) 
  
�वज्ञापन नं. रोल नम्बर 

र�सद नं. : दरखास्त दतार् नं. 
दस्तखत : दतार् �म�त :  
   
आफ्नो सम्पूणर् वैयि�क �ववरण स्प� बिुझन ेअक्षरमा ले�हुोस :  

१. �वज्ञापन नं.:– २. पद : ३. सेवा : ४. समूह : 
५. तह :– ६. पर�क्षा केन्� :–  

७. खलु्ला ��तयो�गता�ारा पू�तर् हनु ेपदहरु मध्ये दगु्ध �वकास संस्थान 
कमर्चार� �शासन �व�नयमावल� बमोिजम समावेशी समूहका उम्मेदवारहरु 
बीच मा� ��तस्पधार् गराउन भनी छु�ाइएका पदहरुको पदपू�तर्का ला�ग 
भएको �वज्ञापनमा दरखास्त �दन ुभएको भए समूह िचन्ह ०) लगाउनहुोस 
। 

क) म�हला       ख) आ�दवासी जनजा�त  

ग) मधेशी    घ) द�लत    

ङ) अपा�    च) �पछ�डएको क्ष�े 

भाग (क) वैयि�त �ववरण :  

१. उम्मेदवारको परुा नाम, थर :– देवनाग�रमा :– 

अं�जेी (CAPITAL LETTER)मा :–  

२. जन्म �म�त :  २०         साल                 म�हना                 गते 

३. दरखास्त �दन ेअिन्तम �म�तमा हनु ेउमेर            बषर्                 म�हना                      �दन  

४. नाग�रकता :   ५. मातभृाषा 
६. स्थायी ठेगाना : िजल्ला        न.पा.-गा.पा.         वडा नं.         टोल  
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७. प�ाचार गन� ठेगाना : िजल्ला    न.पा.-गा.पा.              वडा नं.         टोल  
 
८. सम्पकर्  फोन नम्बर :                              मोबाईल नं. 
९. आमाको नाम थर : नाग�रकता : 
१०. बाबकुो नाम थर : नाग�रकता : 
११. बाजेको नाम थर : नाग�रकता : 
१२. �ववा�हत भएमा प�त-प�ीको नाम थर : नाग�रकता : 
भाग (ख) शैिक्षक योग्यताको �ववरण :  

�.स. अध्ययन गरेको संस्थाको नाम, 

ठेगाना 
उ�ीणर् गरेको 
पर�क्षा 

�ेणी कुल �ा�ा�- 

��तशत  

मखु्य �बषय 
 

      

      

      

भाग (ग) ता�लमको �ववरण  

�.स. ता�लम �दन े संस्थाको नाम, 

ठेगाना 
ता�लमको 
�बषय 

�ेणी कुल �ा�ा�- 

��तशत 
मखु्य �बषय 

१      
२      
३      
    
    भाग (घ) नोकर� �ववरण : (बहालवाला कमर्चार�ले अ�नवायर् रुपमा भन�)  

कायार्लय पद तह सेवा- 
समूह 

स्थायी- अस्थायी- 
करार ज्यालदार� 

कुन �म�त 
देिख 

कुन �म�त 
सम्म 

हाल अस्थायी करार 
वा ज्यालदार� भए 
कुन �म�तसम्म 
बहाल रहन ेहो 

सो पदमा रहेर 
गनु् र्पन� कामको 
�ववरण 
 

 
 
 
 

        

     
कायर्रत कायार्लयको कमर्चार� �शासन शाखाबाट 

चेक गन� कमर्चार�को     उपयुर्� �ववरण �ठक छ भ�न �मािणत गन� अ�धकार�को  

दस्तखत :      दस्तखत :  
 
नाम, थर :        नाम, थर :  
 
�म�त :       �म�त :  
       

कायार्लयको छाप  
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मैले यस दरखास्तमा खलु्लाएका �ववरणहरु सत्य छन ्। �च�लत कानून बमोिजम सरकार� सेवाको �न�म� अयोग्य ठह�रन े
गर� सेवाबाट बरखास्त भएको छैन र मेरो �नयिु�को सम्बन्धमा असर पनर् सक्न ेकामको अनभुव, वैयि�क �ववरण, 

शैिक्षक योग्यता आ�दका सम्बन्धमा कुनै कुरा ढाँटेको वा लकुाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटेको वा लकुाएको ठहरेमा 
कानून बमोिजम सहन ेछु, बझुाउन ेछु । साथै संस्थानका �नयिु�, बढुवा र सेवा सम्बन्धमा कमर्चार�लाई �वभागीय कारबाह� 
गदार् अपनाउन ुपन� दगु्ध �वकास संस्थान कमर्चार� �शासन �व�नयमावल� बमोिजम र �च�लत ऐन �नयम र उम्मेदवारले 
पालना गनुर्पन� शतर्हरु �वप�रत हनु ेगर� कुनै प�न पर�क्षा भवन �भ� कुनै कायर् गरेमा तत्काल पर�क्षाबाट �नष्काशन 
गन� वा कम्पनीबाट मेरो सम्पूणर् पर�क्षा र� गन� वा भ�वष्यमा स�ालनमा हनु ेकुनै प�न पर�क्षामा भाग �लन नपाएमा मेरो 
म�ुर� छ ।  
 
उम्मेदवारले पालना गनुर्पन� भनी यस दरखास्त फारामका प�ृहरुमा उल्लेिखत सबै �नद�शनहरु मैले रा�र� पढ� र म ती 
सबै पालना गनर् म�ुर गदर्छु ।   
 

 
 
 

उम्मेदवारको दस्तखत 

�म�त   

संस्थानको सम्बिन्धत कमर्चार�ले भन� 
१. पर�क्षा दस्तरु रु.: २. र�सद नं.  �म�त : 
३. ��त�ल�पहरुको संलग्न ��त : ४. दरखास्त बझु्नकेो दस्तखत र �म�त : 
५. दरखास्त स्वीकृत-अस्वीकृत गन�को दस्तखत र �म�त :  
   
��व्य : दरखास्त साथ �वज्ञापनमा उल्लेिखत कागजातका अ�त�र� �नम्न कागजातहरु अ�नवायर् संलग्न हनुपुन�छ ।  

(क) उमेर खलेुको �माणप�को ��त�लपी ।  

(ख)  नपेाल� नाग�रकताको �मािणत ��त�लपी ।  

(ग)  �वज्ञापन भएको पदको ला�ग तो�कएको न्यूनतम शैिक्षक योग्यताको �माणप�को �मािणत ��त�लपी (ता�लम 
र अनभुव समेत आवश्यक परेमा सो को ��त�लपी समेत) ।  

(घ)  मा�थ उल्लेिखत �ववरण आफैले �मािणत गर� संलग्न गनुर्पन�छ ।  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ल्याप्चे 

दायाँ 
 
 
 

बायाँ 
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œ दगु्ध �वकास संस्थान 
(खुल्ला-आन्त�रक ��तयो�गताको ला�ग) 

(पर�क्षाको �वेश–प�) 
 
पर�क्षाथ�ले भन�  

क) सेवा : �वज्ञापन नं. �क�सम-समूह 

ख) समूह :   

ग) तह :   

घ) पद :   

ङ) पर�क्षा केन्� :–   

उम्मेदवारको नाम थर : 
दस्तखत : 

संस्थानका कमर्चार�ले भन� : यस संस्थानबाट �लईने उ� पदको पर�क्षामा तपाईलाईसिम्म�लत हनु अनमु�त �दइएको छ । �वज्ञापनमा 
तो�कएको शतर् नपगुकेो ठहर भएमा जनुसकैु अवस्थामा प�न यो अनमु�त र� हनुेछ ।  

प�रक्षा केन्� :–  

रोल नम्बर :–         

अ�धकृतको दस्तखत  

उम्मेदवारले पालना गनुर्पन� �नयमहरु : 
१. पर�क्षा �दन आउदा अ�नवायर् रुपमा �वेशप� ल्याउन ुपन�छ।�वेशप� �वना पर�क्षामा बस्न पाइने छैन ।  

२. पर�क्षा भवनमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने छैन ।  

३. �लिखत पर�क्षाको न�तजा �कािशत भएप�छ अन्तवार्तार् हनुे �दनमा प�न �वेशप� ल्याउनपुन�छ ।  

४. पर�क्षा शरुु हनुे ३० �मनेट अगावै घण्ट��ारा सूचना गरेप�छ पर�क्षा हलमा �वेश गनर् �दइने छ । बस्तगुत पर�क्षा शरुु भएको 
१५ �मनटे प�छ र �बषयगत पर�क्षा शरुु भएको आधा घण्टाप�छ आउन ेर बस्तगुत तथा �बषयगत दवैु पर�क्षासँगै हनुेमा २० 
�मनेट प�छ आउन ेउम्मेदवारले पर�क्षामा बस्न पाउने छैन ।  

 ५.  पर�क्षा हलमा �वेश गनर् पाउने समय अव�ध (बुँदा नं. ४ मा उल्लेख ग�रएको) �बतेको १० �मनेट प�छ मा� उम्मेदवारलाई 
पर�क्षा हल बा�हर जान ेअनमु�त �दइने छ ।  

६. पर�क्षा हलमा �वेश गरेप�छ �कताब, कापी, कागज, िचट आ�द आफु साथ रा� ुहदु�न । उम्मेदवारले आपसमा कुराकानी र संकेत 
गनुर् हदैुन ।  

७. पर�क्षा हलमा उम्मेदवारले पर�क्षाको मयार्दा �वप�रत कुन ैकाम गरेमा केन्�ाध्यक्षले पर�क्षा हलबाट �नष्काशन ग�र तरुुन्त कानून 
बमोिजमको कारबाह� गन�छ  र त्यसर� �नष्काशन ग�रएको उम्मेदवारको सो �वज्ञापनको पर�क्षा स्वतः र� भएको मा�नने छ 
।  

८.  �बरामी भएको उम्मेदवारले पर�क्षा हलमा �वेश गर� पर�क्षा �दने �ममा �नजलाई केह� भएमा संस्थान जवाफदेह� हनुे छैन ।  

९. उम्मेदवारले पर�क्षा �दएको �दनमा हािजर अ�नवायर् रुपले गनुर्पन� छ ।  

१०. संस्थानले सूचना�ारा �नधार्रण गरेको कायर्�म अनसुार पर�क्षा स�ालन हनुछे ।  

     ११. उम्मेदवारले बस्तगुत पर�क्षामा आफुलाई �ा� ��को “क�” उ�रपिुस्तकामा अ�नवायर् रुपले ले�पुन�छ । नलेखेमा उ�रपिुस्तका 
स्वतः र� हनुेछ ।  

१२. ल्याकत (आइ. क्यू.) पर�क्षामा क्यालकुलेटर �योग गनर् पाइने छैन ।  

१३. कुनै उम्मेदवारले ��प�मा रहेको अष्प�ताको सम्बन्धमा सोध्न ुपदार् प�न पर�क्षामा सिम्म�लत अन्य उम्मेदवारलाई बाधा नपन� 
गर� �न�रक्षकलाई सोध्न ुपन�छ ।  
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œ दगु्ध �वकास संस्थान 
(खलु्ला-आन्त�रक ��तयो�गताको ला�ग) 

(पर�क्षाको �वेश–प�) 
 

पर�क्षाथ�ले भन�  

क) सेवा : �वज्ञापन नं. �क�सम-समूह 

ख) समूह :   

ग) तह :   

घ) पद :   

ङ) पर�क्षा केन्� :–   

उम्मेदवारको नाम थर : 
दस्तखत : 

     
संस्थानका कमर्चार�ले भन� : यस संस्थानबाट �लईने उ� पदको पर�क्षामा तपाईलाईसिम्म�लत हनु अनमु�त �दइएको छ । �वज्ञापनमा 
तो�कएको शतर् नपगुकेो ठहर भएमा जनुसकैु अवस्थामा प�न यो अनमु�त र� हनुेछ ।  

प�रक्षा केन्� :–  

रोल नम्बर :–         

अ�धकृतको दस्तखत  

उम्मेदवारले पालना गनुर्पन� �नयमहरु : 
१. पर�क्षा �दन आउदा अ�नवायर् रुपमा �वेशप� ल्याउन ुपन�छ।�वेशप� �वना पर�क्षामा बस्न पाइने छैन ।  

२. पर�क्षा भवनमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने छैन ।  

३. �लिखत पर�क्षाको न�तजा �कािशत भएप�छ अन्तवार्तार् हनुे �दनमा प�न �वेशप� ल्याउनपुन�छ ।  

४. पर�क्षा शरुु हनुे ३० �मनेट अगावै घण्ट��ारा सूचना गरेप�छ पर�क्षा हलमा �वेश गनर् �दइने छ । बस्तगुत पर�क्षा शरुु भएको 
१५ �मनटे प�छ र �बषयगत पर�क्षा शरुु भएको आधा घण्टाप�छ आउन ेर बस्तगुत तथा �बषयगत दवैु पर�क्षासँगै हनुेमा २० 
�मनेट प�छ आउन ेउम्मेदवारले पर�क्षामा बस्न पाउने छैन ।  

५.  पर�क्षा हलमा �वेश गनर् पाउने समय अव�ध (बुँदा नं. ४ मा उल्लेख ग�रएको) �बतेको १० �मनेट प�छ मा� उम्मेदवारलाई 
पर�क्षा हल बा�हर जान ेअनमु�त �दइने छ ।  

६. पर�क्षा हलमा �वेश गरेप�छ �कताब, कापी, कागज, िचट आ�द आफु साथ रा� ुहदु�न । उम्मेदवारले आपसमा कुराकानी र संकेत 
गनुर् हदैुन ।  

७. पर�क्षा हलमा उम्मेदवारले पर�क्षाको मयार्दा �वप�रत कुन ैकाम गरेमा केन्�ाध्यक्षले पर�क्षा हलबाट �नष्काशन ग�र तरुुन्त कानून 
बमोिजमको कारबाह� गन�छ  र त्यसर� �नष्काशन ग�रएको उम्मेदवारको सो �वज्ञापनको पर�क्षा स्वतः र� भएको मा�नने छ।  

८.  �बरामी भएको उम्मेदवारले पर�क्षा हलमा �वेश गर� पर�क्षा �दने �ममा �नजलाई केह� भएमा संस्थान जवाफदेह� हनुे छैन ।  

९. उम्मेदवारले पर�क्षा �दएको �दनमा हािजर अ�नवायर् रुपले गनुर्पन� छ ।  

१०. संस्थानले सूचना�ारा �नधार्रण गरेको कायर्�म अनसुार पर�क्षा स�ालन हनुछे ।  

  ११. उम्मेदवारले बस्तगुत पर�क्षामा आफुलाई �ा� ��को “क�” उ�रपिुस्तकामा अ�नवायर् रुपले ले�पुन�छ । नलेखेमा उ�रपिुस्तका 
स्वतः र� हनुेछ ।  

१२. ल्याकत (आइ. क्यू.) पर�क्षामा क्यालकुलेटर �योग गनर् पाइने छैन ।  

१३. कुनै उम्मेदवारले ��प�मा रहेको अष्प�ताको सम्बन्धमा सोध्न ुपदार् प�न पर�क्षामा सिम्म�लत अन्य उम्मेदवारलाई बाधा नपन� 
गर� �न�रक्षकलाई सोध्न ुपन�छ ।  
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œ अनसूुची–२क. 
(�व�नयम १९क. को उप�व�नयम (१०) सँग सम्बिन्धत) 

दगु्ध �वकास संस्थान 

अन्तवार्तार् फाराम 
 
�वज्ञापन नं :     पद :         तह :         सेवा : 
पद संख्या :    उम्मेदवारको संख्या :  अन्तवार्तार् �म�त : 
�.सं. रोल न उम्मेदवारको नाम, थर सामान्य ज्ञान तथा 

सम्बिन्धत �वषयको 
ज्ञान र अनभुव 

व्यि�त्व कूल �ा�ांक कै�फयत 

अ�मा अक्षरमा 

 
 
 
 
 

        

उपरो� उम्मेदवारहरु कोह� प�न मेरो बाब,ु आमा, प�त, प�ी तथा छोरा–छोर�, दाज–ुभाई, �दद�–ब�हनी, भाउजू–बहुार�, 
जेठाजू, देवर, जेठानी, देउरानी, आमाजू, नन्द, काका–काक�, ठुलोबूबा–ठुल�आमा, सानोबूबा–सानीआमा, साढु दाई भाई, 

भ�तजा–भ�तजी, भा�ा–भा�ी, �भनाजू–ज्वाइ, मामा–माइज्य,ु फूपू–फूपाज,ु साला–साल� र �तनका छोराछोर� नाता पद�न । 
 
 
       अन्तवार्तार्कतार्को दस्तखत : 
       नाम, थर : 
       दजार्ः  
 
��व्यः १.अ�तवातार् �लइन लागकेो पदको �वज्ञापनमा अन्तवार्तार् स�म�तका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुका मा�थ उिल्लिखत 

कुनै नाता पन� भएमा त्यस्ता अ�तवातार्कतार्ले उ� समूहको सो �दनको अन्तवार्तार्मा भाग �लन ुहुँदैन । 

२.मूल्या�नकतार्ले चाल�स ��तशत भन्दा कम र स�र� ��तशत भन्दा बढ� अ� �दन ुपरेमा कारण खलु्लाउन ु
पन�छ । यसर� चाल�स ��तशत भन्दा कम र स�र� ��तशत भन्दा बढ� अंक �दएकोमा बहमुत सदस्यले �दएमा 
मा� मान्य हनुछे । कारण नखलु्लाई चाल�स ��तशत भन्दा कम र स�र� ��तशत भन्दा बढ� अंक �दएकोमा 
घ�टमा चाल�स ��तशत र बढ�मा स�र� ��तशत अंक कायम गर� गणना ग�रनछे ।  
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अनसूुची ३ 

(�व�नयम २३ सगँ सम्बिन्धत) 
 
शपथ �हण फाराम 
 
 
म ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
ई�रको नाममा शपथ �लन्छु �क संस्थानको कमर्चार�को है�सयतले मलाई ठे�कएको काम मेरो ज्ञान �ववेकले जाने 
बझेुसम्म इमान धमर् सम्झी देश र संस्थान ��त बफादार रह� भय, पक्षपात वा �ेष नराखी लोभ लालच र मोला�हजा 
नगर� इमान्दार� साथ अनशुासनमा रह� कमर्चार� �शासन �व�नयमावल�, २०६३ को आठ� संशोधन, २०७६ तथा 
अन्य �च�लत कानून अनसुार कतर्व्य पालन गदर्छु र मलाई ज्ञान हनु आएको कुनै गोप्य कुरा संस्थानको सम्बिन्धत 
अ�धकृत व्यि�लाई बाहेक अरु कसैलाई म सेवामा बहाल रहे वा नरहेको जनुसकैु अवस्थामा प�न �त्यक्ष वा अ�त्यक्ष 
रुपले भ�े वा संकेत गन� छैन । 
 
 
शपथ �हण गन� कमर्चार�को :–    शपथ �हण गरेको �मािणत गन� अ�धकार�को :– 
 
(क) नाम :       (क) नाम : 
 
(ख) दस्तखत :      (ख) दस्तखत : 
 
(ग) �म�त :       (ग) �म�त : 
 
(घ) सेवा       (घ) पद : 
 
(ङ) समूह उपसमूह :      (ङ) कायार्लय : 
 
(च) तह : 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 85 



 

अनसूुची ४ 

(�व�नयम २४ सगँ सम्बिन्धत) 
 
संस्थानका कमर्चार�को वैयि�क �ववरण (�सटरोल) 
 
�नद� िशका : 
 
१. उमेर खलेुको शैिक्षक �माणप�मा उल्लेख भएको जन्म �म�त ले� े। 
 
२. यस अिघ सरकार� सेवामा रह� स्थायी पदमा काम गरेको भए सोको �ववरण स्प�सँग उल्लेख गर� तत्सम्बन्धी 

कागजातको �मािणत ��त�ल�प पेश गन� । 
 
३. शैिक्षक योग्यता र नाग�रकताको �माणप�का ��त�ल�पहरु पेश गन� । 
 
 
 
 
 
कमर्चार�को नाम : 

      
संकेत नं :        
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फाराम नं ०१ 

वैयि�क �ववरण 

दगु्ध �वकास संस्थान 
.......... आयोजना-कायार्लय 

 
०१ संस्थानका कमर्चार�को पूरा नाम र थर : 
          
  
 
 
 
०२ स्थायी ठेगाना :   अ�ल :   िजल्ला : 
 गाउँ - नगर :   वडा नम्बर :  गाउँ - टोल : 
 ब्लक नम्बर : 
 
०३ अस्थायी ठेगाना :  अ�ल :   िजल्ला : 
 गाउँ - नगर :   वडा नम्बर :  गाउँ - टोल : 
 ब्लक नम्बर : 
 
०४ घर भएको िजल्ला : 
 
०५ जन्मेको �म�त :   साल :  म�हना  गते 
 
०६ ५८ वषर् उमेर पगु्ने �म�त : 
 
०७ सेवा अव�ध २० वषर् पगु्ने �म�त :     ०८ नाग�रकता : 
 
०९ धमर् :    १०. �ल� :   ११. ह�ुलया : 
 
१२. �ववा�हत भए प�त-प�ीको नाम : 
 �ीमान/�ीमती 
 
१३ प�त/प�ीको पेशा :    १४. छोराको सङ्ख्या : 
 
१५. छोर�को सङ्ख्या :    १६. बाबकुो नाम : 
 
१७. बाबकुो पेशा :     १८. बाजेको नाम : 
 
१९. ईच्छाइएको व्यि�को नाम : 
 स्थायी ठेगाना :   अ�ल :   िजल्ला : 
 गाउँ - नगर :   वडा नम्बर :   गाउँ / टोल : 

कमर्चार�को तस्बीर दवुै 
कान देिखने ११/२ र ११/२ 

तस्बीर टाँस्ने 
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 ब्लक नम्बर   कमर्चार�को �नजसँग सम्बन्ध : 
 
२०. �नयिु�को �ववरण : 
 
 कायार्लयको नाम :   पद :  तह :      सेवा - समूह : 
 �नयिु� �म�त :    साल :  म�हना      गते : 
  
२१. यस अिघ सरकार� सेवामा रह� स्थायी पदमा काम गरेको भए सोको �ववरण : 
 
 कायार्लयको नाम : 
 पद :     तह :   �नयिु� �म�त : 
 छोडेको �म�त : 
 
 मा�थ लेिखएको �ववरण ठ�क छ । संस्थानको सेवाको �न�म� अयोग्य हनेु गर� मलाई कुनै सजाय भएको 
छैन । कुनै कुरा झठुो लेिखएको वा जानाजानी साँचो कुरा दबाउने लकुाउने उ�ेश्यले लेिखएको ठहरे कानून बमोिजम 
सजाय िस्वकार गन�छु भनी सह� छाप गन� : 
          �मािणत गन� कायार्लय 

      कमर्चार�को        �मखुको दस्तखत : 
  (बढु� औलाको छाप)  दस्तखत :    कायार्लयको छाप : 
दाया ं बाया ं
 
 
 
 
 

 

  
कमर्चार� �शासन शाखाले �योग गन� : 

      

१. कमर्चार�को स�ेत नं. : 
 
२. ५८ वषर् उमेर पगु्ने �म�त : 
 
३. सेवा अव�ध २० वषर् पूरा हनेु �म�त :   �वभागीय �मखु वा अ�धकार �ा� 

        अ�धकृतको दस्तखत : 
        कायार्लयको छाप : 
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फाराम नं. ०२ 

....................................... को �ववरण ........................................ 
 
कमर्चार�को नाम :         संकेत नं. : 
�.सं सेवा र 

समूह 

पदको 
नाम 

तह कायार्लयको 
नाम 

नयाँ 
�नयिु� 
सरुवा, 
बढुवा 

बहाल� 
�म�त 

�नणर्य 
�म�त 

तलब भ�ा कै�फयत 

तलब भ�ा 
०१ 
 

०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० ११ १२ 
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फाराम नं. ०३ 
 
शैिक्षक योग्यता, ताल�म, से�मनार, सम्मेलन 
 
(एस.एल.सी. वा �नजामती मध्यमा पर�क्षाबाट उच्चतम उपा�धसम्मको �ड�ी, �डप्लोमा) 
कमर्चार�को नाम :        स�ते नं. : 
�.सं स�टर्�फकेट 

वा उपा�ध 

अध्ययनको 
�वषय 

अध्ययन अव�ध �ेणी िशक्षण संस्थाको
  

ताल�म से�मनार 
वा सम्मेलनको 
�ववरण 

कै�फयत 

देिख सम्म नाम ठेगाना 

०१ 

 
०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० 
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फाराम नं. ०४ 
 
�वभागीय सजायको �ववरण 
 
कमर्चार�को नाम :       स�ेत नं : 
�.सं. 
 

सजायको �कार सजायको आदेश 
�म�त 

पनुरावेदनको 
 

कै�फयत 

ठहर �म�त  

०१ 

 
०२ ०३ ०४ ०५ ०6 
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फाराम नं ०५ 
 
व�गर्कृत क्ष�ेहरुमा काम गरेको �ववरण : 
 
कमर्चार�को नाम :         स�ेत नं. : 
�.सं. अव�ध पदस्थापन 

भएको स्थान 
वा क्षे� 

काम 
गरेको 
स्थान वा 
क्षे� 

 
यो िचन्ह           काम गरेको 
क्षे�को वगर् जनाउने (०६) 

�मािणत गन� 
अ�धकृतको 
दस्तखत 
 
 

कै�फयत 

देिख सम्म क 
वगर् 

ख 
वगर् 

ग 
वगर् 

घ 
वगर् 

ङ 
वगर्
  

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ १ २ ३ ४ ५ ०६ ०७ 

१            

२            

३            

४            

५            

६            

   
कमर्चार�को नाम, थर :       स�ेत नं : 
 

मा�थ उल्लेख भए बाहेक थपघट गनुर् पन� भए कमर्चार� �ववरण : 
 

१. ठेगाना प�रवतर्न : 
 

२. इच्छाइएको व्यि� प�रवतर्न भएमा सोको �ववरण : 
 

३. अन्य कुनै �ववरण थपघट भएमा सोको �ववरण : 
 
सम्बिन्धत कमर्चार�को       �मािणत गन� अ�धकृतको 
 
दस्तखत :        दस्तखत : 
 
�म�त :         �म�त : 
  

 
 

√ 
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œ अनसूुची-५ 

(�व�नयम २७ सँग सम्बिन्धत ) 
१. खलु्ला ��तयो�गताबाट सेवा �वेश गनर्को ला�ग आवश्यक न्यूनतम शैिक्षक योग्यताः 
(क) �ा�व�धक सेवाः 
�स.नं पद तह न्यूनतम शैिक्षक योग्यता 
१ चीज व्वाई २ आठ कक्षा उतीणर् ग�र �हमाल� के्ष�को याक चीज उत्पादनमा तीन 

म�हना ता�लम �ा� । 
२ सहायक चीज मेकर ३ दशम कक्षा उतीणर् ग�र �हमाल� के्ष�को याक चीज उत्पादनमा तीन 

म�हना ता�लम �ा� 

३ ज�ुनयर टेिक्नकल 
अ�स�ेण्ट 

४ (डेर�) डेर� वा खा� ��व�ध वा पशपुालन कुनै एक �वषय �लई जे.ट�. वा 
जे.ट�.ए. वा �ा�व�धक एस.एल.सी. उ�ीणर् । 

४ फोरम्यान  ४ (ईन्जी) एस.एल.सी. वा सो सरह उ�ीणर् भै सम्बिन्धत �वषयमा एक वषर्को 
ताल�म(इलेक्��कल,अटो मेका�नकल,रे��जरेशन एण्ड 
एयरकिण्डशन) �ा� वा स्वीकृत संस्थाबाट सम्बिन्धत �वषय �लई 

एस.एल.सी. वा सो सरह उ�ीणर् । 

५ चीज मेकर ४ (चीज) डेर� वा खा� ��व�ध वा पशपुालन कुनै एक �वषय �लइ जे.�ट. वा 
जे.�ट.ए. वा �ा�व�धक एस.एल.सी. उ�ीणर् ।  

६ टेिक्नकल अ�स�ेन्ट ५ (डेर�) मान्यता �ा� िशक्षण संस्थाबाट डेर�-फुड टेक्नोलोजी �बषयमा ३वा 
४ बष� �डप्लोमा उपा�ध �ा� वा स्वीकृत संस्थाबाट डेर� वा खा� 
��व�ध वा पशपुालन �वषय �लई �माणप� तह १०+२ उ�ीणर्। 

टेिक्नकल अ�स�ेन्ट 
ल्याब 

५ (डेर�) मान्यता �ा�िशक्षण संस्थाबाट �व.एससी. माइ�ो बायोलोजी-केमेस्�� 
�बषयमा ३ वा ४ बष� �डप्लोमा उपा�ध �ा� । 

७ सपुरभाईजर ५ (ईन्जी) मान्यता �ा�  िशक्षण संस्थाबाट इलेक्��कल वा रे��जेरेटर एण्ड 
एयर कन्डीशन �वषयमा ३ वा ४ बष� �डप्लोमा उपा�ध उ�ीणर् । 

सपुरभाईजर  ५ (�स�भल) मान्यता �ा� िशक्षण संस्थाबाट �स�भल �वषयमा ३ वा ४ बष� 
�डप्लोमा उपा�ध उ�ीणर् । 

सपुरभाईजर ५ (अटो मान्यता �ा� िशक्षण संस्थाबाट अटोमोबाइल �वषयमा ३ वा ४ बष� 
�डप्लोमा उपा�ध उ�ीणर् । 

८ �स�नयर चीज मेकर ५ (चीज) मान्यता �ा� िशक्षण संस्थाबाट डेर�/फुड टेक्नोलोजी �वषयमा ३ वा 
४ वष� �डप्लोमा  उपा�ध �ा� वा स्वीकृत संस्थाबाट खा� ��व�ध 
वा पशपुालन �वषय �लई �माण प� तह वा १०+२ उ�ीणर् ।  

९ आई.�ट. सपुरभाईजर ५ (�ा.) सूचना ��व�ध (BIT) वा कम्प्यटुर सूचना �णाल� (BCIS) वा 
कम्प्यटुर �बज्ञान (BCS) वा Bachelor in Computer Application 

(BCA) �बषयमा मान्यता �ा� िशक्षण संस्थाबाट स्नातक उपा�ध 
�ा�। 
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œ अ�धकृत  स्तर का  �ा�व�धक सेवाका पदहरुको सेवा �वेशको ला�ग तो�कएको आवश्यक न्यूनतम शैिक्षक योग्यताः 

(क) टेिक्नकल अ�फसर-डेर� टेक्नोलोिज� सात� तह �ा�व�धक डेर� समूहः मान्यता �ा� िशक्षण 

संस्थाबाट B.Sc. (Dairy Technology) वा B.Tech (Dairying) को उपा�ध �ा� वा डेर� 
टेक्नोलोजी वा डेर�साइन्स वा खा� ��व�ध वा डेर� इन्जी�नय�र� �वषयमा स्नातक उपा�ध 

�ा�। 

(ख) एक्सटेन्सन अ�फसर तह ७ (�ा.):मान्यता �ा� िशक्षण संस्थाबाट डेर� टेक्नोलोजी वा डेर� 
साइन्स वा खा� ��व�ध वा डेर� इन्जी�नय�र� �वषयमा स्नातक उपा�ध �ा� वा भेटे�रनर� 
साइन्स �वषयमा स्नातक उपा�ध �ा� ।  

(ग) कम्प्यूटर इन्जी�नयर तह ७, (�ा./इन्जी):मान्यता �ा� िशक्षण संस्थाबाट कम्प्यटुर 

इन्जी�नय�र� वा कम्प्यटुर �बज्ञानमा स्नातक उपा�ध �ा�। 

(घ) इन्जी�नय�र� अ�फसर तह ७, (�ा./इन्जी):मान्यता �ा� िशक्षण संस्थाबाट इलेक्��कल वा 
ईण्ड��यल वा मेका�नकल इि��नय�र�मा रे��जरेशन एण्ड एयरकण्डीसनी� �बषय �लई 
स्नातक उपा�ध �ा� । 

(ङ)  अथर्�बज्ञ, तह ७ �ा�व�धक सेवा, अथर्समूहः मान्यता �ा� िशक्षण संस्थाबाट कृ�ष अथर्शा� वा 
अथर्शा� मूल �वषय �लई स्नातको�र उपा�ध �ा� वा मान्यता �ा� िशक्षण संस्थाबाट 

एम.�ब.ए. वा एम.बी.एस. उपा�ध �ा�। 
(च)  यस �व�नयममा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �व�नयम (९) को उप�व�नयम 

(१) को खण्ड (ण) (त) र (थ) बमोिजम खलु्ला ��तयो�गताबाट पदपू�तर् हनेु पदको ला�ग 
चा�हने न्यूनतम शैिक्षक योग्यता सम्बिन्धत �वषयमा स्नातको�र उपा�ध �ा� गरेको र 
कुनै सरकार� सेवा वा �च�लत कानून बमोिजम दतार् भएको संगठ�त संस्था वा अन्तरार्��य 
स्तरको संगठ�त संस्थाको अ�धकृत स्तरको पदमा आठ� र नव� तहको ला�ग पाँच वषर्,  
दश� तहको ला�ग सात वषर्को अनभुव �ा� गरेको हनु ुपन�छ । 

तर �व�ावा�रधीस्तरको उपा�ध �ा� गरेको व्यि�को हकमा अनभुवको अव�ध दईु वषर्ले कम 
हनेुछ।तर ��त ह�ा चाल�स घण्टा भन्दा कम समय काम गरेको अनभुव (आंिशक रुपमा काम गरेको) 
लाई सो �योजनको ला�ग गणना ग�रने छैन। 

 
 
 
 

œ (ख) �शासन सेवाः 
�स.नं पद तह न्यूनतमशैिक्षकयोग्यता 
१ बजार सहायक,  

�शासन सहायक 
४ एस.इ.इ. मा न्यनुतम िज.�प.ए. दईु �ा� वा एस.एल.सी. वा सो सरह उ�ीणर्। 

२ नायव लेखापाल ४ लेखा  �वषय �लई एस.इ.इ. मा न्यनुतम िज.�प.ए. दईु �ा� वा लेखा �वषय �लई 
एस.एल.सी. वा सो सरह उ�ीणर्। 

३ कम्प्यटुर अपरेटर ४ एस.इ.इ. मा न्यनुतम िज.�प.ए. दईु �ा� गर� वा एस.एल.सी. वा सो सरह उ�ीणर् 
गर� कम्प्यटुर सम्बन्धी कम्तीमा छ म�हना ताल�म �ा�। 
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४ व�र� बजार सहायक,  

व�र� �शासन सहायक 
५ �माणप� तह वा १०+२ वा  सो सरह उ�ीणर् ।  

५ लेखापाल-व�र� खजा�ी 
सहायक 

५ वािणज्य शा�, व्यवस्थापन, व्यापार शा� तथा अथर् शा�मा �माणप� तह वा 
१०+२उ�ीणर्। 

६ व�र� कम्प्यटुर 

अपरेटर/कम्प्यटुर 

सपुरभाइजर 

५ कम्प्यटुर �वषय �लई �माणप� तह वा १०+२ उतीणर् वा अन्य �वषयमा �माणप� 

तह वा १०+२ उतीणर् गर�  कम्प्यटुर  सम्बन्धी  कम्तीमा छ म�हनाको ताल�म 

�ा� वा कम्प्यटुर �बषयमा ३ बष� �डप्लोमा वा इन्टर�म�डयट इन्कम्प्यटुर 

इिन्ज�नय�र�को उपा�ध �ा�। 
 

œ अ�धकृत स्तरका �शासन सेवाका पदहरुको सेवा �वेशको ला�ग तो�कएको आवश्यक न्यूनतम शैिक्षक 

योग्यताः 
(क)  �वजनेस डेभलपमेन्ट अ�फसर तह ७, (�) :मान्यता �ा� िशक्षण संस्थाबाट बजार व्यवस्थापन 

मखु्य �बषय �लई एम.�ब.ए.उपा�ध �ा�। 

(ख) शाखा अ�धकृत तह  ६(छैठ�),  �शासन सेवा �शासन समूहः मान्यता �ा� स्वीकृत िशक्षण 

संस्थाबाट स्नातको�र वा सो सरह उतीणर्। 
(ग) सहायक लेखा अ�धकृत  र  नायब  खजा�ी  तह ६(छैठ�), �शासन सेवा, लेखा समूहः मान्यता 

�ा� िशक्षण संस्थाबाट वािणज्य शा� वा व्यापार शा� वा व्यवस्थापन �वषयमा स्नातको�र 

उपा�ध �ा�। 

(घ) यस �व�नयममा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �व�नयम (९) को उप�व�नयम 
(१) को खण्ड (ण) (त) र (थ) बमोिजम खलु्ला ��तयो�गताबाट पदपू�तर् हनेु पदको ला�ग 
चा�हने न्यूनतम शैिक्षक योग्यता सम्बिन्धत �वषयमा स्नातको�र उपा�ध �ा� गरेको र 
कुनै सरकार� सेवा वा �च�लत कानून बमोिजम दतार् भएको संगठ�त संस्था वा अन्तरार्��य 
स्तरको संगठ�त संस्थाको अ�धकृत स्तरको पदमा आठ� र नव� तहको ला�ग पाँच वषर्,  
दश� तहको ला�ग सात वषर्को अनभुव �ा� गरेको हनु ुपन�छ । 

तर �व�ावा�रधीस्तरको उपा�ध �ा� गरेको व्यि�को हकमा अनभुवको अव�ध दईु वषर्ले 
कम हनेुछ। तर ��त ह�ा चाल�स घण्टा भन्दा कम समय काम गरेको अनभुव (आंिशक रुपमा 
काम गरेको) लाई सो �योजनको ला�ग गणना ग�रने छैन। 
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अनसूुची ६ 

( �व�नयम ३४ सगँ सम्बिन्धत ) 
कायर्क्षमता मूल्या�न तथा आन्त�रक ��तयो�गताको आधारमा हनेु बढुवाको ला�ग आवश्यक न्यूनतम शैिक्षक योग्यताः 
 

    आन्त�रक ��तयो�गताको आधारमा हनेु बढुवाको ला�ग आवश्यक न्यूनतम सेवा अव�धः    

(क) अ�धकृत स्तरबाट अ�धकृत स्तरमा चार बषर्  

   (ख) सहायक तह ५ बाट अ�धकृत तह ६ मा चार बषर्  

   (ग) सहायक स्तरबाट सहायक स्तरको पदमा तीन बषर् 
 
(क) �ा�व�धक सेवा : 

�सनं बढुवा हनेु पद तह सेवा-समूह कायर्क्षमता मूल्याकंन-आन्त�रक बढुवाको ला�ग आवश्यक 
न्यूनतम शैिक्षक योग्यता 
 

१. टेिक्नकल अ�स�ेन्ट ५ �ा�व�धक-  डेर�  तह ४ ज�ुनयर टेिक्नकल अ�स�ेण्ट पदको सेवा �वेशको 
ला�ग तो�कएको शैिक्षक योग्यता ***�ा� । 

२ सपुरभाईजर ५ �ा�व�धक- इन्जी तह ४ फोरम्यान पदको सेवा �वेशको ला�ग तो�कएको 
शैिक्षक योग्यता ***�ा� । 
 

३ �स�नयर चीज मेकर ५ �ा�व�धक- चीज तह ४ चीज मेकर पदको सेवा �वेशको ला�ग तो�कएको 
शैिक्षक योग्यता ***�ा� । 

४ अ�स�ेण्ट एक्सटेन्सन 
अ�फसर 

६ �ा�व�धक- 

एक्सटेन्सन 
तह ५ टेिक्नकल अ�स�ेण्टको सेवा �वेशको ला�ग 
तो�कएको शैिक्षक योग्यता ***�ा� । 

५ अ�स�ेण्ट ईिन्ज�नयर�� 
अ�फसर 

६ �ा�व�धक-  इन्जी तह ५ सपुरभाईजर (इन्जी) पदको सेवा �वेशको ला�ग 
तो�कएको शैिक्षक योग्यता ***�ा� । 

 
***६ अ�स�ेण्ट कम्प्यटुर 

अ�फसर 
६ �ा�व�धक तह ५ आइ.�ट.सपुरभाईजर पदको सेवा �वेशको ला�ग 

तो�कएको शैिक्षक योग्यता �ा� । 
œ ७ एक्सटेन्सन अ�फसर ७ �ा�व�धक- 

एक्सटेन्सन 
मान्यता �ा� िशक्षण संस्थाबाट डेर� टेक्नोलोजी वा डेर� 
साइन्स वा खा� ��व�ध वा डेर� इन्जी�नय�र� �वषयमा 
स्नातक उपा�ध �ा� वा भेटनर� साईन्स �बषयमा स्नातक 
उपा�ध �ा� ।  

œ ८ ईिन्ज�नय�र� अ�फसर ७ �ा�व�धक- 

इिन्ज�नयर 
मान्यता �ा� िशक्षण संस्थाबाट ईण्ड��यल वा मेका�नकल 
ईन्जी�नय��मा रे��जरेशन एण्ड एअर किण्डस�न� �वषय 
�लई स्नातक उपा�ध �ा�।  

पून�ः तर �व�नयम �ारम्भ हुँदाका बखत संस्थानको सेवामा �वेश गर� सकेका कमर्चार�को हकमा यो संशोधन पूवर्को सा�वकको 
ब्यवस्था नै लागू हनेुछ । 
अ�धकृत स्तर तह – ८ र सोभन्दा मा�थल्लो पदमा बढुवा हनुको ला�ग सम्बिन्धत �बषयमा न्यूनतम शैिक्षक योग्यता स्नातक 
उपा�ध �ा� । 
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(ख) �शासन सेवा : 
 

�सनं बढुवा हनेु पद तह सेवा-समूह कायर्क्षमता मूल्याकंन-आन्त�रक बढुवाको ला�ग आवश्यक 
न्यूनतम शैिक्षक योग्यता 

१. व�र� �शासन 
सहायक-व�र� बजार 
सहायक 

५ �शासन तह ४ �शासन सहायक-बजार सहायक पदको सेवा 
�वेशको ला�ग तो�कएको शैिक्षक योग्यता �ा� । 

२. लेखापाल-व�र� खजा�ी 
सहायक 

५ �शासन -लेखा तह ४ नायव लेखापाल-खजा�ी सहायक पदको सेवा 
�वेशको ला�ग तो�कएको शैिक्षक योग्यता �ा� । 

३. व�र� कम्प्यटुर अपरेटर ५ �शासन  तह ४ कम्प्यटुर अपरेटर पदको सेवा �वेशको ला�ग 
तो�कएको शैिक्षक योग्यता �ा� । 

४. सहायक बजार अ�धकृत 
- शाखा अ�धकृत 

६ �शासन तह ५ व�र� �शासन सहायक-व�र� बजार सहायक -व�र� 
कम्प्यटुर अपरेटर पदको सेवा �वेशको ला�ग तो�कएको 
शैिक्षक योग्यता �ा� । 

५. सहायक लेखा अ�धकृत- 

नायव खजा�ी 
६ �शासन -लेखा तह ५ लेखापाल- व�र� खजा�ी सहायक पदको सेवा 

�वेशको ला�ग तो�कएको शैिक्षक योग्यता �ा� । 
अ�धकृत स्तरबाट अ�धकृत स्तरमा बढुवा हनुको ला�ग सम्बिन्धत �बषयमा न्यूनतम शैिक्षक योग्यता स्नातक उपा�ध �ा� । 

****** (क)  (�भ�कएको छ ।) 
 
*** (ख) यो �व�नयमावल� �ारम्भ हनु ुअिघ फोरम्यान तह ४ र सपुरभाईजर तह ५ मा सेवा �वेश गरेका 
कमर्चार�को बढुवा �योजनको ला�ग मेका�नकल �बषयलाई समेत शैिक्षक योग्यताको मान्यता �दईनेछ । 
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अनसूुची ७ 

(�व�नयम ३८ को उप�व�नयम (१) सगँ सम्बिन्धत) 

दगु्ध �वकास संस्थान 
संस्थानका कमर्चार�को बढुवाको दरखास्त फाराम 

_____________________________________________________________________________________ 
संस्थानको सूचना नं :       बढुवा हनेु पद सङख्या : 
तह :         सेवा : 
समूह :         उपसमूह : 
_____________________________________________________________________________________ 
उम्मेदवारको पूरा नाम, थर :      बहाल रहेको कायार्लय : 
ठेगाना :         सेवा : 
बाबकुो नाम :        समूह : 
बाजेको नाम :        उपसमूह : 
___________________________________________________________________________________ 
 
१. नोकर� �ववरण ( शरुुदेिख हालको पदसम्म ) 
 

पदको नाम, 

तह, सेवा, 
समूह, 

उपसमूह 

कायार्लयको 
नाम 

�नयिु� वा 
बढुवाको 
�नणर्य �म�त 

बहाल रहेको 
�म�त 

असाधारण �बदा 
बसेको भए अव�ध 

कसर� 
भएको 

कै�फयत 

देिख सम्म देिख सम्म 

१.       

२.       

३.       

४.       

५.       

६.       

७.       

��व्य : (१) स्थायी, �बकास, अस्थायी, सेवा प�रवतर्न के हो स्प� उल्लेख गन� । 
 

(२) कमर्चार� �शासन �व�नयमावल�, २०६३ को आठ� संशोधन, २०७६ को �व�नयम ३४ 
अनसुार बढुवाको उम्मेदवार हनु असर पन� केह� छैन भनी कै�फयत महलमा उल्लेख 
गन� । 

 
(३) स्थायी, �बकास, अस्थायी, सेवा प�रवतर्न, समूह, उपसमूह, प�रवतर्न आ�द कसर� आएको 

भ�े व्यहोरा महल नं. ६ मा स्प� खलु्लाउने । 
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२. �व�भ� वग�कृत क्ष�ेमा गई काम गरेको अनभुव (हालको तहको मा�) : 
 

बहाल रहेको �म�त 
 

बहाल रहेको िजल्ला कुन वगर्को िजल्ला हो 
खोल्ने 

रुज ु हािजर भएको 
�दन 

कै�फयत 

देिख  सम्म  
 
 
 
 
 
 

     

��व्य : (१) महल नं ३ मा आफूले काम गरेको िजल्लाको वगर् खलु्लाउन ुपन�छ । 
 
   (२) रुज ुहािजर भएको (वषर्, म�हना, �दन) स्प� रुपमा खलु्लाउन ुपन�छ । 
 
३. शैिक्षक योग्यता   
 

शैिक्षक योग्यता 
 

अध्ययन अव�ध �ेणी िशक्षण संस्थाको 
नाम, ठेगाना 

कै�फयत 

देिख सम्म 
 
 
 
 
 

     

��व्य : (१) फाराममा उिल्लिखत उपा�धहरुको �मािणत ��त�ल�प पेश गनुर् पन�छ । ��त�ल�प 
पेश नगरेमा सो बापतको अ� पाइने छैन । 

 
(२) स्तर �नधार्रण भएको �म�त र सेवा, समूह, उपसमूहसँग सम्बिन्धत हो भ�े �मािणत 
भएको �म�त �माण स�हत कै�फयत महलमा उल्लेख भएको हनु ु   पन�छ । 

 

४. सेवासंग सम्बिन्धत सेवाकाल�न ताल�म (हालको तहको मा�) 
ताल�मको �वषय 
 

ताल�म �दने संस्थाको 
नाम र ठेगाना 

अव�ध �ेणी कै�फयत 

देिख सम्म 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
     
 मा�थ उिल्लिखत �ववरणमा कुनै कुरा भ�ूा लेिखएको वा जानाजानी साँचो कुरा दबाउने उ�ेश्यले लेिखएको 
ठहरे कानून बमोिजम सजाय स्वीकार गन�छु भनी सह�छाप गन� : 
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कमर्चार�को नाम :       सह� र �म�त : 
 
पद : 
 
दाया ँऔलाको ल्याप्चे सह�छाप : 
 
 
 उपरो� व्यहोरा कायार्लयमा रहेको �नजको अ�भलेख अनसुारको हो र यसमा �नजले मेरो रोहबरमा सह�छाप 
गरेको ठ�क हो भनी �मािणत गन� : 
 
�वभागीय-कायार्लय �मखुको नाम :      सह� : 
 
दजार् : 
 
�म�त : 
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अनसूुची ८ 

(�व�नयम ४१ को उप�व�नयम (१) सगँ सम्बिन्धत) 

कायर् सम्पादन मूल्या�न फाराम 
 
कायर् सम्पादन मलु्या�न फाराम भन� �नद� िशका 
 
१. यो फाराम �त्येक आ�थर्क वषर् (�ावण १ गतेदेिख असार मसान्तसम्म काम गरेको आधारमा) भनुर् पन�छ। 
 
२. कायर् सम्पादन मलु्या�न फारामलाई ३ खण्डमा �नम्न अनसुार �बभाजन ग�रएको छ : 
 
 खण्ड (क) सम्पा�दत कामको �ववरण र उपलिब्ध 

 खण्ड (ख) कायर् सम्पादनको स्तर मलु्या�न 

 खण्ड (ग) पनुरावलोकन स�म�तको मलु्या�न 
 
३. खण्ड (क) मा उल्लेिखत कामको �ववरण अन्तगर्त रहेको सम्पूणर् �वषय, तथ्य र कमर्चार�ले भन� भनी 

तो�कएको महलमा उपलिब्ध सम्बिन्धत कमर्चार�ले भनुर् पन�छ । तो�कएको अव�धमा आफूले गरेका सबै 
कामहरुलाई सकेसम्म समे�टने गर� बढ�मा पाचँवटा कामहरु छोटकर�मा उल्लेख गनुर् पन�छ । यसर� 
भ�रएको फाराम दस्तखत र �म�त स�हत तो�कएको म्याद�भ� सम्बिन्धत कायार्लयमा दतार् गराउन ुपन�छ। 

४. सपुर�वके्षकले सम्बिन्धत कमर्चार�बाट भ�रएको फाराम �ा� भएप�छ खण्ड (क) मा उिल्लिखत 
सपुर�वके्षकले भन� भनी तो�कएको महलमा कमर्चार��ारा भ�रएको उपलिब्ध समेतलाई दृ��गत  गर� 
उपलिब्धको मन्तब्य भनुर् पन�छ । उपलिब्धको आधारमा सपुर�वके्षकले खण्ड (ख) को सपुर�वेक्षकले 
मलु्या�नको अंश भनुर् पन�छ । यसर� मलु्या�न ग�रसकेप�छ आफ्नो दस्तखत र �म�त स�हत यो फाराम 
पनुरावलोकनकतार् समक्ष पेश गनुर् पन�छ । 

 
५. पनुरावलोकनकतार्ले सपुर�वके्षकबाट �ा� हनु आएको फारामको खण्ड (क) को आधारमा खण्ड (ख) को 

पनुरावलोकनकतार्को मूल्या�नको अंश भनुर् पन�छ । यसर� भ�रएको फाराम पनुरावलोकनकतार्ले दस्तखत 
र �म�त स�हत पनुरावलोकन स�म�तमा पेश गनुर् पन�छ । 

 
६. पनुरावलोकन स�म�तले खण्ड (ग) अनसुारको फाराम भर� दस्तखत र �म�त स�हत यो फाराम पदपू�तर् 

स�म�तको सिचवालयमा पेश गनुर् पन�छ । पनुरावलोकन स�म�तले पेश हनु आएका कायर् सम्पादन मलु्या�न 
फारामहरुमा आवश्यक देिखएमा पनुरावलोकनकतार् वा सपुर�वेक्षकसँग पषु्�ा�को माग गन� वा 
पनु�वर्चारको ला�ग �नज कहाँ पठाउन सक्नेछ । पनु : पेश हनु आएको कायर्सम्पादन मलु्या�न फाराममा 
औिचत्यपूणर् नभएको वा अ� संशोधन नभई आएमा पनुरावलोकन स�म�तले यस �वषयमा �टप्पणी गर� त्यस्तो 
सपुर�वके्षक वा पनुरावलोकनकतार्को अ�भलेख रा� सक्नेछ । 

 
७. एउटा अव�ध�भ� एकभन्दा बढ� सपुर�वेक्षकको सपुर�वके्षणमा रह� काम गरेको कमर्चार�को हकमा यो 

फाराम भनुर् पदार् सो अव�धको अन्तमा जो सपुर�वके्षक हनु्छ उसैले पूरा अव�धको फाराम भनुर् पन�छ । 
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८. �त्येक कमर्चार�ले यो फाराम �ावण पन्� गते�भ� आफूले भनुर् पन� �ववरणहरु भर� सम्बिन्धत कायार्लयमा 
दतार् गराउन ुपन�छ । सपुर�वके्षकले सो फाराम �ा� भएको सात �दन�भ� आफूले भनर् पन� मूल्या�नको 
ब्यहोरा भर� पनुरावलोकनकतार् समक्ष फाराम पेश गनुर् पन�छ । पनुरावलोकनकतार्ले सो फाराम आफू समक्ष 
�ा� भएको सात �दन�भ� आफ्नो मूल्या�न स�हत उ� फाराम पनुरावलोकन स�म�तमा पठाउन ुपन�छ । 
पनुरावलोकन स�म�तले पन्� �दन �भ� उ� फाराम पदपू�तर् स�म�तको सिचवालयमा पठाउन ुपन�छ । 

 
९. तो�कएको समय�भ�मा यो फाराम भर� सम्बिन्धत कायार्लयमा दतार् गराउन ुपन�छ वा हलुाकबाट पठाउन ु

पन� भए तो�कएको समय�भ�मा हलुाकमा रिज�डर् दतार् गर� सम्बिन्धत कायार्लयमा पठाउन ुपछर् । मना�सब 
मा�फकको कारण बेगर तो�कएको समय�भ� पेश नगर� त्यसप�छ पेश गरेमा कायर् सम्पादन गरे बापत 
�ा� गरेको कूल �ा�ा�बाट पदपू�तर् स�म�तले दईु अ� घटाउनेछ ।  

 
 
कायर् सम्पादन मलु्या�न फाराम 
 
�ववरण पेश गरेको कायार्लय : 
दतार् नं. :      �म�त : 
कमर्चार�को नाम : 
 
मलु्या�न अव�ध .................... देिख ......................... सम्म ......... 
 
१. पद :   २. तह : ३. सेवा :   ४. समूह :       ५. उपसमूह : 
६. कायार्लयको नाम : 
७. यस मलु्या�नको अव�धमा सरुवा भएका कायार्लयहरु (�मशः) :— 
 
खण्ड (क) 
सम्पा�दत कामको �ववरण 

कमर्चार�ले यस मूल्या�न अव�धमा सम्पादन गरेका कम्तीमा पाचँ वटा मखु्य कायर्हरुको �ववरण 

�स.नं. कमर्चार�ले भन� कामको उपलब्धी �ववरण सपुर�वके्षकले भन� गणुस्तर �ववरण 

अ�त 
उ�म 

उ�म सामान्य न्यून 

(क)      

(ख)      

(ग)      

(घ)      

(ङ)      
 

कमर्चार�को दस्तखत :    �म�त :       सपुर�वके्षकको दस्तखत : 
         �म�त : 
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खण्ड ख 

कायर् सम्पादनको स्तर मूल्या�न 

कायर् सम्पादनको 
स्तर 

स्तर 
अ� 

सपुर�वके्षकको मूल्या�न पनुरावलोकनकतार्को मूल्या�न 

अ�त उ�म 

(६.२५) 
उ�म 

(४.६८७
५) 

सामान्य 

(३.१२५
) 

न्यून 

(१.५
६२५) 

अ�त 
उ�म 

(२.५) 

उ�म 

(१.८७
५) 

सामान्य 

(१.२५) 
न्यून 

(०.६
२५) 
 

१.सम्पा�दत कामको 
सम� प�रमाण  

         

२.सम्पा�दत कामको 
सम� लागत 

         

३.सम्पा�दत कामको 
सम� समय 

         

४.सम्पा�दत कामको 
सम� गणु 

         

जम्मा          

    
          �ा�ा� ................  
 �ा�ा� ............ 
............... पूणार्� २५       पूणार्� १० 

सपुर�वके्षको दस्तखत          

         पनुरावलोकनकतार्को दस्तखत 

�म�त :        �म�त : 
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खण्ड (ग) 
पनुरावलोकन स�म�तको मूल्या�न 

कमर्चार�को नाम : 
व्यि�गत गणु एवं आचरण स्तर  

अंक 

अ�तउ�म 

०.५० 

उ�म 

०.३७५ 

सामान्य 

०.२५ 

न्यून 

०.१२५ 

क) अ�धकृत कमर्चार�हरुको ला�ग      
१. �वषय वस्तकुो ज्ञान र सीप      
२. अन्तर वैयि�क स्वभाव र स�ार सीप      
३. �ववेकको �योग र �नणर्य गन� क्षमता      
४. कायर् चाप बहन गन� क्षमता      
५. समयमा ठ�क �क�समबाट कायर् सम्पादन 
मूल्या�न फाराम भन� र मूल्या�न गन� 

     

६. नेततृ्व र स�ठनात्मक क्षमता      
७. सजृनिशलता र अ�सरता      
८. पेशागत संवेदनशीलता(इमान्दा�रता, 
गोप�नयता आ�द) 

     

९. सहयोगीलाई �वकास गन� क्षमता      
१०. �ोत र साधनको �भावकार� उपयोग      
    
पूणार्� : ५                 �ा�ा� : 
व्यि�गत गणु एवं आचरण स्तर  

अंक 

अ�त उ�म 

१ 

उ�म 

०.७५ 

सामान्य 

०.५० 

न्यून 

०.२५ 
 

ख) तह�वह�न बाहेक सहायक स्तरका 
कमर्चार�हरुको ला�ग 

     

१. �वषय बस्तकुो ज्ञान र सीप      
२. गोपनीयता रा� ेक्षमता      
३. �नद�शन अनसुार काम गनर् सक्ने क्षमता      
४. उपिस्थ�त, समयपालन र अनशुासन      
५. इमान्दार�ता र नै�तकता      
पूणार्� : ५                 �ा�ा� : 
व्यि�गत गणु एवं आचरण स्तर  

अंक 

अ�तउ�म 

१ 

उ�म 

०.७५ 

सामान्य 

०.५० 

न्यून 

०.२५ 

ग) तह�वह�न कमर्चार�हरुको ला�ग       
१. �वषय बस्तकुो ज्ञान र सीप      
२. �नद�शन अनसुार काम गनर् सक्ने क्षमता      
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३. कामको रुची, उत्साह      
४. आज्ञापालन र अनशुासन      
५. सजगता र शी�ता      
पूणार्� : ५                 �ा�ा� : 
 
पनुरावलोकन स�म�तका पदा�धकार�हरुको दस्तखत :     �म�त : 
१. 
२. 
३.        कूल �ा�ा� अ�मा ........... 
कूल �ा�ा� अक्षरमा ............... 
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अनसूुची ९ 

(�व�नयम ४३ को उप�व�नयम (२) सगँ सम्बिन्धत) 
 

भौगो�लक क्ष�ेको �ववरण 
 
(क) वगर् 
 
१. मेची अ�लको ताप्लेजङु 

२. कोशी अ�लको नमु स�हत दिक्षण क्षे� बाहेक सम्पूणर् संखवुासभा 
३. सगरमाथा अ�लको सोलखुमु्ब ु

४. जनकपरु अ�ल, दोलखा िजल्लाको लामोबगर र रोल्वा�लङ क्षे� 

५. बाग्मती अ�ल, धा�दङ िजल्लाको सेती बास उ�रको �संहार क्षे� 

६. गण्डक� अ�लको मनाङ र गोरखाको सै�दर्बास उ�रको लाक�  क्षे� 

७. धवला�गर� अ�लको टुकुचेभन्दा दिक्षणी क्षे� बाहेकको मसु्ताङ िजल्ला र उ�र� बाग्लङुको ढोर पाटन 
क्षे� 

८. रा�ी अ�लको रोल्पा र रुकुम 

९. कणार्ल� अ�लको हमु्ला, जमु्ला, मगु,ु का�लकोट र डोल्पा 
१०. भेर� अ�लको जाजरकोट 

११. सेती अ�लको बझाङ र बाजरुा 
१२. महाकाल� अ�लको दाच ुर्ला 
 
(ख) वगर् 
 
१. मेची अ�लको पाँचथर 

२. कोशी अ�लको भोजपरु, ते�थमु र संखवुासभाको नमु स�हत दिक्षणी क्षे� 

३. सगरमाथा अ�लको ओखलढु�ा र खोटाङ 

४. जनकपरु अ�ल, दोलखा िजल्लाको लामोबगर र रोल्वा�लङ क्षे� बाहेक बाँक� क्षे�, रामेछाप 

५. बाग्मती अ�लको रसवुा िजल्लाको राम्चेभन्दा उ�रको क्ष�े 

६. गण्डक� अ�लको लमजङुको खदु� उ�र� क्षे� 

७. लिुम्वनी अ�लको अघार्खाचँी र गलु्मी 
८. धवला�गर� अ�लको म्याग्द�, पवर्त, मसु्ताङ िजल्लाको टुकुचेभन्दा दिक्षणी क्षे� र उ�र� बाग्लङुको ढोर 

पाटन क्षे� र म्याग्द� िजल्लाको �नस्कोट पहाडबाट दिक्षण तफर्  बाग्लङु िजल्लाको तारागाउँ �बकास 
स�म�तमा पन� रातामाटा गाउँ हुदैँ गलु्मी िजल्ला उ�र दिक्षण अक्षांश रेखाको पूव� भाग बाहेकको बाग्लङु 

९. रा�ी अ�लको सल्यान र प्यूठान 

१०. सेती अ�लको डोट� र अछाम 

११. महाकाल� अ�लको डडेलधरुा र बैतडी 
१२. भेर� अ�लको दैलेख 
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(ग) वगर् 
 
१. मेची अ�लको इलाम 

२. कोशी अ�लको धनकुटा 
३. सगरमाथा अ�लको उदयपरु 

४. जनकपरु अ�लको �सन्धलु� 
५. बाग्मती अ�लको �सन्धपुाल्चोक र सेतीबास उ�रको �संहार क्षे� बाहेक बाँक� धा�दङ िजल्ला र रसवुा 

िजल्लाको राम्चे स�हत दिक्षण क्षे� 

६. गण्डक� अ�लको तनहुँ स्याङ्जा र से�दर्बास उ�रको लाक�  क्षे� बाहेक बाँक� गोरखा र लम्जङु िजल्लाको 
खदु� उ�र क्षे� बाहेकको बाकँ� भाग 

७. लिुम्बनी अ�लको पाल्पा 
८. म्याग्द� िजल्लाको नरकोट पहाडबाट दिक्षण तफर्  बाग्लङु िजल्लाको तारा गाउँ �बकास स�म�तमा पन� 

रातामाटा गाउँ हुदैँ गलु्मी िजल्लालाई छुने उ�र दिक्षण अक्षांश रेखा देिख पूवर् पन� बाग्लङु िजल्लाको बाँक� 
भाग 

९. रा�ी अ�लको दाङ 

१०. भेर� अ�लको ब�दर्या र सखु�त 

११. सेती अ�लको कैलाल� 
१२. महाकाल� अ�लको कन्चनपरु 
 
(घ) वगर् 
 
१. मेची अ�लको झापा 
२. कोशी अ�लको मोरङ र सनु्सर� 
३. सगरमाथा अ�लको स�र� र �सराहा 
४. जनकपरु अ�लको धनषुा, महो�र� र सलार्ह� 
५. बाग्मती अ�लको नवुाकोट र का�पेला�ोक 

६. नारायणी अ�लको बारा, पसार्, रौतहट, िचतवन र मकवानपरु 

७. गण्डक� अ�लको कास्क� 
८. लिुम्बनी अ�लको रुपन्देह�, नवलपरासी र क�पलबस्त ु

९. भेर� अ�लको बाँके 
 
(ङ) वगर् 
 
१. बाग्मती अ�लको काठमाड�, भ�परु र ल�लतपरु  
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œ अनसूुची …९ (क) 
(�व�नयम १९ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) सगँ सम्बिन्धत) 

 
वकैिल्पक उम्मेदवारको संख्या 
 
१ उम्मेदवारको �नयिु�को ला�ग योग्यता�म सूिच �काशन गदार् लोक सेवा आयोगवाट �लइएको �लिखत 

पर�क्षा उ�ीणर् भै अन्तरवातार् समेत �दएका उम्मेदवारहरु मध्ये सफल उम्मेदवार वाहेक अन्य सवैलाई 
योग्यता�मानसुार ��तक्षा सूचीमा रािखनेछ । 

२ खण्ड १ बमोिजम वैकिल्पक उम्मेदवारको सूची तयार गदार् एक भन्दा बढ� उम्मेदवारको अिन्तम �ा�ा� 
समान भएमा देहाए बमोिजम योग्यता�म कायम गर� न�तजा �काशन गनुर् पन�छ । 

(क)  �लिखत पर�क्षा हनेुमा �लिखत पर�क्षाको �ा�ा�का आधारमा, 
(ख) �लिखत पर�क्षा र �योगात्मक पर�क्षा हनेुमा खण्ड (क) बमोिजम योग्यता�म नछु��एमा 

�योगात्मक पर�क्षाको �ा�ा�का आधारमा, 
(ग) खण्ड (ख) बमोिजम प�न उम्मेदवारको योग्यता�म नछु��एमा अन्तरवातार्को �ा�ा�का आधारमा, 
(घ) खण्ड (ग) बमोिजम प�न उम्मेदवारको योग्यता�म नछु��एमा सम्बिन्धत पदको सेवा �वेशको 

ला�ग तो�कएको नयूतम शैिक्षक योग्यताको �ा�ा�को ��तशतको आधारमा, 
(ङ) खण्ड (घ) बमोिजम प�न उम्मेदवारहरूको योग्यता�म नछु��एमा �वज्ञापन ग�रएको पद भन्दा 

एकतह म�ुनको पदमा वहाल रहेको व्यहोरा दरखास्त फाराममा उल्लेख गरेको भए त्यस्तो पदको 
जे�ताको आधारमा, 

(च) खण्ड (ङ) बमोिजम प�न उम्मेदवरको योग्यता�म नछु��एमा उमेरको जे�ताको आधारमा, 
(छ) अन्तरवातार्बाट मा� छनौट ग�रने पदका हकमा खण्ड (घ), (ङ) वा (च) को आधारमा,  

३ उप�व�नयम (२) मा उिल्लिखत आधार बमोिजम प�न उम्मेदवारहरूको योग्यता�म नछु��एमा लोक सेवा 
आयोगबाट �नधार्रण भए बमोिजम योग्यता�म कायम गर� अिन्तम न�तजा �काशन ग�रनेछ । 

४ उप�व�नयम (३) बमोिजम अिन्तम न�तजा �काशन गदार् संस्थानले �लएको समान स्तरको एक भन्दा बढ� 
पदको पर�क्षामा उ�ीणर् हनेु उम्मेदवारलाई दोहोरो नपन� गर� प�हले न�तजा �काशन हनेु एक पदमा मा� 
समावेश ग�रनेछ । 

५ आन्त�रक ��तयो�गताको आधारमा हनेु बढुवाको योग्यता�म सूची �काशन गनुर् अगा�ड सम्बिन्धत 
उम्मेदवार उपर बढुवाको उम्मेदवार हनु नपाउने गर� �वभागीय सजाय भए नभएको बझु्नपुन�छ । यसर� 
बझु्दा कुनै उम्मेदवारले त्यस्तो �वभागीय सजाय पाएको भएमा त्यस्तो उम्मेदवारको नाम हटाई योग्यता�म 
सूची �काशन गनुर् पन�छ । 
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अनसूुची १० 

(�व�नयम ५७ को उप�व�नयम (४) सगँ सम्बिन्धत) 
 

रमाना प� 

दगु्ध �वकास संस्थान 

...........आयोजना-कायार्लय 
 
प� सङ्ख्या :  

चलानी नम्बर 
 
�ी ........................................ 
 ........... 
...........  
 

त्यस कायार्लयमा-आयोजनामा सरुवा हनु ुभएका �ी ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... लाई �नजको 
�ववरण स�हतको रमाना प� �दई त्यस कायार्लयमा-आयोजनामा हािजर हनु पठाइएको व्यहोरा अनरुोध गदर्छु । 
 
१. कमर्चार�को नाम, थर : 
 
२. कमर्चार� स�ते नम्बर : 
 
३. सा�बक  (क) पद :     (ख) तह : 
    (ग) सेवा :    (घ) समूह, उपसमूह : 
    (ङ) कायार्लय : 
४. सरुवा भएको  (क) �नणर्य �म�त : 
   (ख) पद :    (ग) तह : 
   (घ) सेवा :    (ङ) समूह, उपसमूह : 
   (च) कायार्लय : 
५. बरबझुारथ सम्बन्धी �ववरण : 
           
  गरेको :      नगरेको :          
 
 
६. रमाना हनेु �म�त : 
 
७. रमाना प�को �म�तसम्म खचर् भएको �बदा : 
  
(क) भैपर� आउने र पवर् �बदा   .............................�दन । 

(ख) घर �बदा   .............................�दन । 

(ग) �बरामी �बदा   .............................�दन । 
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(घ) �सू�त �बदा   .............................�दन । 

(ङ) अध्ययन �बदा   .............................�दन । 

(च) असाधारण �बदा    .............................�दन । 
 
८. रमाना प�को �म�त सम्म सि�त �बदा : 
(क) घर �बदा   .............................�दन । 

(ख) �बरामी �बदा   .............................�दन । 

(ग) �सू�त �बदा   .............................�दन । 

(घ) अध्ययन �बदा   .............................�दन । 

(ङ) असाधारण �बदा    .............................�दन । 

(च) भैपर� आउने र पवर् �बदा   .............................�दन । 
 
९. खाईपाई आएको मा�सक : (क) तलब रु.    (ख) तलब वृ�� रु. 
१०. तलब भ�ा भ�ुानी �लएको अिन्तम �म�त : 
११. कमर्चार� स�य कोष कटृी रकम : 
१२. भ�ुानी �लएको उपचार खचर्को रकम :    �म�त : 
१३. दै�नक �मण भ�ा बापत �लएको पेश्क� रकम : 
१४. तलब वृ�� हनु शरुु भएको शरुु �म�त : 
१५. नाग�रक लगानी कोष क�ी रकम : 
१६. आयकर क�ी रकम :       ____________  
  
             रमाना �दने अ�धकार�को 
बोधाथर् :                      दस्तखत  

�ी �शासन व्यवस्थापन �वभाग, केन्��य कायार्लय ।              

�ी ........................................�वभाग, केन्��य कायार्लय ।    

�ी कमर्चार� स�य कोष, ��देवी मागर्, ठमेल । 

�ी ..................................(सम्बिन्धत कमर्चार�) : सरुवा भएको कायार्लयमा हािजर हनु जान ुहनु ।  
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   अनसूुची ११ 

हािजर� रेकडर् 
(�व�नयम ७० सगँ सम्बिन्धत) 

 
दगु्ध �वकास संस्थान 

२०    सालसम्मको हािजर� �रकडर् 
 
 
 कमर्चार�को नाम, थर ... ... .... ... ... ...  तह र पद .....................    सेवा-समूह .............      स�ते नं. ....... 
�ववरण घर �बदा �बरामी �बदा �सू�त �बदा अध्ययन �बदा असाधारण �बदा गयल क�ी कै�फयत 

 जम्मा खचर् बाँक� जम्मा खचर् बाँक� �लएको �म�त जम्मा �दन �लएको 
�म�त 

जम्मा 
�दन 

�लएको �म�त जम्मा 
�दन 

�नणर्य 
�म�त 

जम्मा 
�दन 

गत साल 
जम्माको 

               

जम्मा बाँक�                

सालको                 

बैशाख                

जे�                

आषाढ                 

�ावण                

भा�                

आि�न                 

का�तर्क                 

मं�सर                

पौष                

माघ                

फागनु                 

चै�                

जम्मा                 
    

 तयार गन�को सह� :—       �मािणत गन�को सह� :— 

                    पद  :—                          पद  :— 
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अनसूुची १२ 

(�व�नयम ७१ सगँ सम्बिन्धत) 
 

दगु्ध �वकास संस्थान 
�बदाको माग फाराम 

 
�बदाको ला�ग अनरुोध 
 
�क�सम     अव�ध    जम्मा �दन 
 
भैपर� आउने �बदा .............. देिख ........................ सम्म ................... 
घर �बदा : 
�बरामी �बदा : 
....�बदा  

�बदा माग गनुर् पनार्को कारण : ......................................................... 
कमर्चार�को नाम : ...................................................................     

         दस्तखत : 
  पद :           �म�त : 
 
_____________________________________________________________________________________ 
कमर्चार� �शासन शाखाले भन� 
 
�बदा माग गरेको बखत सम्मको सि�त �बदा : 
      माग गरेको �बदा बाँक� छ-छैन । 

      �बदाको रेकडर् भन� कमर्चार�को 
      दस्तखत : 
 
 
�सफा�रस गन� : 
 
�बदा स्वीकृत गन� अ�धकार�को नाम : .......................... दजार् : 
        दस्तखत : 
        �म�त : 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
कै�फयत कुनै भए : 
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अनसूुची १३ 

(�व�नयम ७३ को उप�व�नयम (१) सगँ सम्बिन्धत) 
 

क. तलब स्केल संस्थानको सा�वकको तलबमान नेपाल सरकारको �ा�व�धक 

सरह भएकोले २०५७ �ावण १ गते अिघ स्थायी �नयिु� 
भई बहाल रहेका कमर्चार�हरुको ला�ग �वशेष व्यवस्था 

 
दूग्ध �वकास संस्थान 

२०७६ �ावण १ देिख लागू भएको नयां तलबमान   

                 थप �डे 
�स. 
नं. 

तह २०७३ �ावण 
१गतेदेिख लागू 
भएको तलब 
स्केल 

२०७६ �ावण 
१गतेदेिख लागू 
हनुे तलब स्केल 

�ेड 
सं
ख्या 

�ेडदर जम्मा 
�ेड 
रकम 

अिन्तम तलब 
स्केल 

�ेड 
संख्या 

शरुु 
तलब 
मानमा 
थप 

जम्मा 
�ेड 
संख्या 

अिन्तम 
तलबमान 
 

१ १ १६,२३०। 19,480।00    30,114।00    30,474।00 

२ २ १७,२३०। 20,680।00 ६ 689  35,480।00 2 360 8 35,880।00 

३ ३ १८,३४०। 22,010।00 ७ 734  37,600।00 2 400 9 38,000।00 

४ ४ २२,१७०। 26,610।00 १० 887 8870 35,480।00 2 440 12 35,920।00 

५ ५ २३,५००। 28,200।00 १० 940 9400 37,600।00 2 480 12 38,080।00 

६ ६ ३०,५००। 35,990।00 ८ 1200 9600 45,590।00     

७ ७ ३२,३६०। 38,185।00 ८ 1273 10184 48,369।00     

८ ८ ३४,२२०। 40,380।00 ८ 1346 10768 51,148।00     

९ ९ ३७,१८५। 43,880।00 ८ 1463 11704 55,584।00     

१० १० ४०,१५०। 47,380।00 ७ 1579 11053 58,433।00     

११ ११ ४५,७८५। 54,030।00 4 1801 7204 61,234।00     

१२ महा�वन्धक ५१,४२०। 60,680।00    60,680।00     

नोट : 
 

१)  दै�नक ज्यालादार�, करारमा कायर्रत कमर्चार�हरुको हकमा २०७6।४।१ देिख ज्याला ��त�दन 
रु.615।  कायम ग�रएको छ । साथै पटके भपार्ईमा कायर् गराउन ुपदार् दै�नक रु.615। का दरले ज्याला 
उपलब्ध गराउने। 

२) तह�व�हन कमर्चार�को हकमा संलग्न अनूसूची ख, ग, घ , ङ र च अनसुारको तलब कायम ग�रएको 
छ । 

३) मा�सक भ�ा, यातायात खचर् तथा स्था�नय भ�ाको हकमा पूवर् �नणर्य अनसुार नै गराउने । 

४) २०५७।४।१ भन्दा अिघ �ा�व�धक पदमा �नयिु� पाइ �ा�व�धक वा सो सरह तलब भ�ा खाइपाइ 
आएका कमर्चार�हरुका ला�ग २०५७ सालको �वशेष व्यवस्था अन्तगर्त �ा�व�धक  �डे  वापतको 2076 
असार मसान्तसम्म खाइपाइ आएको रकम नयां तलबमानमा थप ग�र तलब भ�ुानी गन� ।  
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ख. तह �व�हन पदहरुको तलब स्केलः कायार्लय सहयोगी, पाले, अदर्ल�, बग�चे, संकलन सहायक, सहायक दूग्ध 
�वतरक, सेल्स व्वाई, डेर� सहायक, चीज सहायक, धोवी, मेह�र पदहरुको तलब स्केल 

  
  

     
  
 
�थम स्तरको तलब स्केल ( तह १ को शूरु स्केल ) 
  
 

���तय स्तरको तलब स्केल 

  

त�ृतय स्तरको तलब स्केल  
  
  

चतथुर् स्तरको स्केल  
 
 

पाचौ स्तरको स्केल  
 
  
 
 
 
 
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�.सं. २०७6 �ावण १ गतेदेिख लाग ुहनुे तलब 
स्केल 

१ 19480 

२ 20129 

३ 20680 

४ 21379 

५ 22010 

६ 22744 

७ 23850 

8 24645 

9 26570 

10 27456 

11 28342 

12 29228 

13 30114 
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ग.सेक्यू�रट� गाडर्, हेड पाले, डेर� व्वाई, चीज व्वाई, एटेण्डण्ट, पदहरुको तलब स्केल 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�.सं. २०७6 �ावण १ गतेदेिख लाग ु हनु े
तलब स्केल 

 शरुु तलब मानमा थप �डे रकम 

१ 20,680 तह २ सरह 360 
२ 21,369   
३ 22,010 तह ३ सरह 400 
४ 22,744   
५ 23,478   
६ 24,212   
७ 24,946   
8 25,680   
9 26,610 तह ४ सरह 440 
10 27,497   
11 28,384   
12 29,271   
13 30,158   
14 31,045   
15 31,932   
16 32,819   
17 33,706   
18 34,593   
19 35,480   
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घ.�स�नयर सेक्यू�रट� गाडर्,जू�नयर फोरम्यान,�स�नयर डेर� व्वाई, सहायक चीज मेकर पदहरुको तलब स्केल 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�.सं. २०७6 �ावण १ गतेदेिख लाग ु हनु े
तलब स्केल 

 शरुु तलब मानमा थप �डे रकम 

१ 22,010 तह ३ सरह 400 
२ 22,744   
३ 23,478   
४ 24,212   
५ 24,946   
६ 25,680   
७ 26,610 तह ४ सरह 440 
8 27,497   
9 28,200 तह ५ सरह 480 
10 29,140   
11 30,080   
12 31,020   
13 31,980   
14 32,900   
15 33,840   
16 34,780   
17 35,720   
18 36,660   
19 37,600   
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ङ.त�ह�व�हन सवार� चालक पदको तलब स्केल 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नोटः  �व�नयम 102 को उप�व�नयम 5 मा चालक पदमा �नय�ुी भै अ�व�छ� रुपमा संस्थानमा 20 वषर् सेवा 
गरेका पाँचौ स्तरको तलब खाइर्पाइर् आएका चालक कमर्चार�हरुलाइर् हेभी चालकको तलबको उपय�ु स्थानमा 
समायोजन ग�रएको छ।  

  
 
 
 
 
 
 
 

�.सं. २०७6 �ावण १ 
गतेदेिख लाग ुहनुे तलब 
स्केल 

 शरुु तलब मानमा 
थप �डे रकम 

१ 22010 �थम स्तरको शरुु तलब स्केल( तह 
३ सरह) 
  

440 

२ 22744   
३ 23850 ���तय स्तरको शरुु तलब स्केल 480 
४ 24645   
५ 26990 त�ृतय स्तर 520 
६ 27890   
७ 30720 चतथुर् स्तरको शरुु तलब स्केल  

 
560 

8 31744   
9 32620 पाचौ स्तरको शरुु तलब स्केल 600 
10 33707   
11 34794   34140 
12 35881   35258 
13 36968   36496 
14 36968   37554 
15 36968   38692 
16 36968    
17 36968    
18 36968   
19 36968   
20 38692   
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अनसूुची १४ 

(�व�नयम ८१ सगँ सम्बिन्धत) 
स्थानीय भ�ा 

 
 
 स्थानीय भ�ा �योजनको ला�ग स्थान वग�करण      
       
“क” वगर्का स्थानीय भ�ा पाउने िजल्लाहरु    
 
 डोल्पा, मगु,ु हमु्ला 
 
 
“ख” वगर्का स्थानीय भ�ा पाउने िजल्लाहरु    
 
 मना�, मसु्ता�, वझा�, वाजरुा, जमु्ला, का�लकोट, दाच ुर्ला 
 
 
“ग” वगर्का स्थानीय भ�ा पाउने िजल्लाहरु    
 
 रुकुम, जाजरकोट, दैलेख, अछाम, ताप्लेज�ु, संखवुासभा, भोजपरु ते�थमु, खोटा� 

 ओखलढु�ा, सोलखुमु्ब,ु म्याग्द�, रोल्पा, सल्यान, प्यूठान, डोट�, डडेलधरुा, बैतडी 
 
“घ” वगर्का स्थानीय भ�ा पाउने िजल्लाहरु   
 
 पाँचथर, धनकुटा, रामेछाप, दोलखा, रसवुा, गोरखा, लमज�ु, वाग्ल�ु, पवर्त, गलु्मी, 
 अघार्खाचँी 
 
“ङ” उपयुर्� बाहेकका िजल्लाहरु  
 
 स्थानीय भ�ा नपाउने । 
 
 स्प�ीकरण : मा�थ िजल्ला सदरमकुामका स्थानीय भ�ा सम्बन्धमा जनुसकैु दरहरु उल्लेख ग�रएका 
भए प�न देहायमा उल्लेख भएका स्थानहरुमा कायर्रत कमर्चार�हरुले देहाय बमोिजमका दरले स्थानीय भ�ा 
पाउनेछन:्— 
 
(१) “ ख ” वगर्को दरले पाउने �नम्न िजल्लाका देहायका गाउँ �वकास स�म�तहरु : 

१. ताप्लेज�ुको (१) लेलेप (२) ओलाङचङुगोला  (३) पापङु 
 
 

२. संखवुासभाको (१) चेपवुा (२) पा�थभरा (३) �कमाथा�ा (४) ह�टया (५) मकाल ु
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  (६) नमु (७) याफु (८) पावाखोला 
 

३. सोलखुमु्बकुो (१) खमु्जङु (२) नाम्चे (३) चौर�खचर् (४) छेस्केम (५) बङु 
 

४. दोलखाको (१) लामाबगर (२) गौर�शंकर (३) खारे (४) अलप ु(५) �वग ु
 

५. गोरखाको (१) �स�दर्वास (२) �ोक (३) लोहो (४) केरौजा (५) छेकम्पार (६) मान्ब ु

  (७) �वह� (८) सामागाउँ (९) ला�ाक (१०) चमुचेत 
 

६. बाग्ल�ुको (१) बोवा� (२) �नसी (३) सनुखानी (४) ब�ुदोभान (५) अ�धकार�चौर 
 

७. रुकुमको (१) रन्माकोट (२) हकुाम (३) �सस्ने (४) गौतमकोट (५) स्यालगढ� 
 

८. डोट� िजल्लाको ख�ड जडीबटु� उ�ानको ९००० (नौ हजार) �फटभन्दा उचाईको भाग । 
 
(२) “ग” वगर्को ६ कोष भन्दा मा�थको दर पाउने िजल्लाका गाउँ �वकास स�म�तहरु :— 

९. धा�द�को (१) बढुाथमु (२) लापा (३) फुलखकर्  (४) �रगाउँ (५) सेतुर्� (६) �टिप्ल� 

(७) झारला� (८) दाखार् (९) बसेर� 
 

१०. �सन्धपुाल्चोकको (१) हेलम्ब ु(२) बरुवा (३) मोता� (४) ग्लोचे (५) गनु्साकोट  

(६) �लस्तीकोट (७) थाङपालकोट (८) �कउल (९) बराम्ची (१०) पाङताङ  

(११) फुल्पी�कोट  
 

स्था�नय भ�ा �दने आधार 
 

(क) कुनै कमर्चार� स्था�नय भ�ा पाउने स्थानमा बसी काम गरेको भएमा मा� त्यस्तो भ�ा पाउनेछ। 
कमर्चार�को पदस्थापना स्था�नय भ�ा पाउने स्थानमा भएताप�न काजमा वा अन्य तवरले कुनै भ�ा 
नपाउने वा कम पाउने स्थानमा एक म�हनाभन्दा बढ� समय बसी काम गरेमा �नजले सो अव�धभर 
स्था�नय भ�ा नपाउने वा त्यस्तो स्थानको �न�म� तो�कएको भ�ा मा� पाउनेछ । 

 
(ख) एक बषर्मा पटक पटक वा एकपटक गर� ३० �दनसम्मको �वदामा बसेको कमर्चार�लाई स्था�नय 

भ�ा �दइनेछ । तर सतु्केर� �वदाको हकमा �नयमानसुार पाउने �वदा �दनमा प�न स्था�नय भ�ा 
�दइनेछ । अध्ययन काज तथा अध्ययन �वदा र असाधारण �वदामा बसेको कमर्चार�ले स्था�नय 
भ�ा पाउने छैन । भ�ा पाउने स्थानमा पदा�धकार रहेको आधारमा मा� स्था�नय भ�ा �दइने 
छैन । 

 
(ग) एउटै �ेणी�भ� �व�भ� तह रहेकामा स्था�नय भ�ा �दने �योजनका ला�ग सबै तहकालाई सम्बिन्धत 

�ेणीको �न�म� तो�कएको रकम उपलव्ध गराउन ुपन�छ । 
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स्था�नय भ�ाको मा�सक दर 
 

2071 साउन 1 गतेदेिख लाग ुभएको स्था�नय भ�ाको मा�सक दर 
         
  पद क वगर् ख वगर् ग वगर् घ वगर् 

सदरमकुाम 
र ६ कोष 
�भ� 

सदरमकुामबाट 
६ कोष र सो 
भन्दा बा�हर 

सदरमकुाम र 
६ कोष �भ� 

सदरमकुामबाट 
६ कोष र सो 
भन्दा बा�हर 

सदरमकुाम र 
६ कोष �भ� 

सदरमकुामबाट 
६ कोष र सो 
भन्दा बा�हर 

सदरमकुाम 
र ६ कोष 
�भ� 

सदरमकुामबाट 
कोष र सो 
भन्दा बा�हर 

कायार्लय सहयोगी 5630 5910 4500 4730 1750 2240 580 610 

रा.प. अनं�कत चतथुर् 6190 6500 4950 5200 2000 2100 640 680 

रा.प. अनं�कत ततृीय 6750 7090 5400 5680 2280 2500 700 740 

रा.प. अनं�कत ���तय 7690 8080 6150 6460 2560 2760 690 830 

रा.प. अनं�कत �थम 9190 9650 7350 7710 3060 3210 930 850 

रा.प. ततृीय 14060 14760 11250 11810 3750 3940 1290 1350 

रा.प. ���तय 16230 17040 12980 13630 5000 5250 1650 1730 

रा.प. �थम 19690 20680 15750 16540 6250 6700 2100 2210 

रा.प. �विश� 24250 25460 18000 18900 10500 11030 2280 2400 
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अनसूुची १५ 
 

उपदानको �नवेदन 
 

(�व�नयम १०४ को उप�व�नयम (३) सगँ सम्बिन्धत) 
 
 
�ीमान ्...........................ज्यू , 

दगु्ध �वकास संस्थान 

केन्��य कायार्लय 

लैनचौर । 
 
 
 मेरा ....................................ले दगु्ध �वकास संस्थानको ........... वषर्..... म�हना ...... �दन काम 
गर� �म�त ........ मा �नजको मतृ्य ुभएकोले दगु्ध �वकास संस्थान, कमर्चार� �शासन �व�नयमावल�, २०६३ को 
आठ� संशोधन, २०७६ को �व�नयम १०३ अनसुार �नजले पाउने उपदान �दलाई �दने व्यवस्थाको �न�म� अनरुोध 
गदर्छु । 
 
 
 
 
           भवद�य, 

         नाम : 
         ठेगाना : 
         दजार् : 
         �म�त :  
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अनसूुची १६ 

(�व�नयम ९१ को उप�व�नयम (९) र (१०) सगँ सम्बिन्धत) 
 

(क) घर जग्गा खर�द सापट� सम्बन्धी कब�ुलयत 
 
 �लिखतम �ी ......................................को ना�त-ना�तनी �ी .................................. को छोरा-छोर� 
.................................................................................बस्ने वषर् ............को  �ी ................................... 
आगे दगु्ध �वकास संस्थान, केन्��य कायार्लयको .....................पदमा कायर्रत कमर्चार�को नाताबाट दगु्ध �वकास संस्थान 
कमर्चार� �शासन �व�नयमावल�, २०६३ को आठ� संशोधन, २०७६ को �व�नयम ....... बमोिजम पाउने घर जग्गा सापट� 
बापत प�हलो-दो�ो �कस्ता बापत रु. .............................. अक्षरुपी 
................................................................... मा� बिुझ�लए ँ। उ� �लएको घर जग्गा सापट� वापत संस्थानको 
कमर्चार� �शासन �व�नयमावल� २०६३ को आठ� संशोधन, २०७६ को �व�नयम .........  बमोिजम वा�षर्क सयकडा तीन 
��तशतका दरले रकम बझुाउने छु । प�हलो �कस्ता सापट� �लएको �म�तले ६ म�हना�भ� दो�ो �कस्ता सापट� �लनको ला�ग 
आवश्यक कागजात संलग्न गर� आ�थर्क व्यवस्थापन �वभाग समक्ष पेश गन�छु । सो नगरेमा कमर्चार� �शासन �व�नयमावल�, 
२०63 को आठ� संशोधन, २०७६ को �व�नयम ९१ को उप�व�नयम १० अनसुार हनु मन्जरु गदर्छु । साथै �लएको पेश्क� 
रकमको �व�नयम.............उप�व�नयम (.........)  बमोिजम सयकडा ........ ��तशतका दरले ब्याज बझुाउन र खर�द गरेको 
जग्गाको लालपूजार् र �नमार्ण गरेको वा ममर्त गरेको घरको नक्सा र लालपूजार् बमोिजमको घर जग्गा उ� घर सापट� च�ुा 
नभएसम्म सम्बिन्धत मालपोत कायार्लयबाट �ब�� दातव्य गनर् नपाउने गर� रो�ा रा� तथा उ� रकम असलु हनु नसकेमा 
सोह� सम्पि� �ललाम गर� असलु उपर गरेमा समेत मेरो मन्जरु� छ भनी साक्षीको रोहवरमा दगु्ध �वकास संस्थान केन्��य 
कायार्लयमा चढाए ँ। ई�त सम्बत ्२०    साल .............म�हना ........... गते ..........रोज शभुम।् 
 

(ख) घर ममर्त सापट� सम्बन्धी कब�ुलयत 
 
 �लिखतम �ी ......................................को ना�त-ना�तनी �ी .................................. को छोरा-छोर� 
.................................................................................बस्ने वषर् ............को �ी ................................... 
आगे दगु्ध �वकास संस्थान, केन्��य कायार्लयको .....................पदमा कायर्रत कमर्चार�को नाताबाट दगु्ध �वकास संस्थान 
कमर्चार� �शासन �व�नयमावल�, २०६३ को आठ� संशोधन, २०७६ को �व�नयम .....बमोिजम पाउने घर ममर्त सापट� बापतको 
रु....................... अक्षरुपी ...................................................... मा� बिुझ�लए ँ। उ� �लएको घर ममर्त सापट� 
बापत संस्थानको कमर्चार� �शासन �व�नयमावल�, २०६३ को आठ� संशोधन, २०७६ को �व�नयम .........  बमोिजम वा�षर्क 
सयकडा चार ��तशतका दरले साँवा ब्याज बझुाउनेछु । पेश्क� �लएको रकम उ� कायर्मा नलगाई अन्य कायर्मा लगाएमा 
वा �हना�मना गरेमा संस्थानको कमर्चार� �शासन �व�नयमावल� २०६३ को आठ� संशोधन, २०७६ को �व�नयम .......... 
बमोिजम सो घर ममर्त सापट� रकमको सयकडा दश ��तशतका दरले एकम�ु साँवा ब्याज असलु उपर गरेमा मेरो मन्जरु� 
छ भनी साक्षीको रोहवरमा यो तमसकु लेखी दगु्ध �वकास संस्थान केन्��य कायार्लयमा कब�ुलयतनामाको कागज लेखी चढाए ँ
। ई�त सम्बत ्२०..    साल .................म�हना ...........   गते ..........रोज शभुम ्। 
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अनसूुची १७ (क) : क�ठनाई भ�ा 
(�व�नयम ८० सगँ सम्बिन्धत) 

 
१. राती १० बजे प�छ कारखानामा काम गन� तथा राती दधु �डस्प्याचमा काम गन� कमर्चार�ले देहाय बमोिजमका 

क�ठनाई भ�ा पाउनेछन ्। 
 
 (क) अ�धकृत स्तरका कमर्चार�ले दैन�क एकसय पचास रुपैया । 

 (ख) सहायक स्तर तथा तह �व�हन कमर्चार�ले दै�नक एकसय रुपैया । 
 
२. याक चीज उत्पादन केन्�मा चीज उत्पादन हनेु �दनमा सबै कमर्चार�को ला�ग दै�नक रु.१००।– पाउनेछ। 
 
 

अनसूुची १७ (ख) : पारवहन भ�ा 
(�व�नयम ८० सगँ सम्बिन्धत) 

 
१. संस्थानबाट गाडी र क्वाटर स�ुवधा पाएका बाहेक अन्य अ�धकृत तथा सहायक स्तरका र तह �व�हन 

कमर्चार�ले देहाय बमोिजमको पारवहन भ�ा पाउनेछ । 
 

(क) अ�धकृत स्तरका कमर्चार�लाई मा�सक एकहजार रुपैया । 

(ख) सहायक स्तर तथा तह�व�हन कमर्चार�लाइ मा�सक नौ सय रुपैया । 
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œ अनसूुची–१८ 

(�व�नयम १२९ सँग सम्विन्धत) 
 
(��ाचार �नवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अिख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  ऐन 
२०४८ को दफा ३१ क को उपदफा (१) को �योजनको ला�ग) 
 

सम्पि� �ववरण फाराम 
 

सावर्ज�नक पदधारण गरेको व्यि�को नाम, थरः–  

पदः–      �ेणी :  

�ववरण पेश गरेको �नकायः–         

कायार्लयः– 

�ववरण पेश गरेको आ.व.– 

स्थायी ठेगानाः– 

िजल्लाः–   गा.पा.-न.पा.–   वडा नं.– टोलः– 

हाल बसोवास गरेको ठेगानाः 
िजल्लाः–   गा.पा.-न.पा.–   वडा नं.– टोलः– 
 
कमर्चार� संकेत नम्बरः–      स्थायी लेखा नः 
 
१. अचल सम्पि�को �ववरण 

(क) घर 

�. 
सं 

घरधनीको नाम घर र घरले चच�को जग्गाको �ववरण ख�रद गरेको 
भए ख�रद 
मलु्य 

�ा�ीको 
�ोत 

कै�फयत 

िजल्ला गा.पा/न.पा वडा 
नं. 

�क�ा 
नं. 

क्षे�फल(वगर् 
�मटर) 

          
          
          
 

(ख) जग्गा 
�. 
सं 

जग्गा धनीको 
नाम 

�ववरण ख�रद गरेको 
भए ख�रद 
मलु्य 

�ा�ीको 
�ोत 

कै�फयत 

िजल्ला गा.पा/न.पा वडा 
नं. 

�क�ा 
नं. 

क्षे�फल(वगर् 
�मटर) 
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œ २. चल सम्पि�को �ववरण 

(क) नगद, सनु, चाँद�, �हरा, जवाहरातः 
�. 
स. 

�ववरण प�रणाम �ा� �म�त खर�द गरेको भए 
ख�रद मूल्य 

�ा��को 
�ोत 

कै�फयत 

       
       
       
 (ख) बैक, �वि�य संस्था तथा सहकार� संस्थामा रहेको खाताको �ववरण 

�. 
स. 

खातावालाको नाम संस्थाको नाम 
र ठेगाना
  

खाता नं. मौज्दात रकम �ा��को 
�ोत 

कै�फयत 

       
       
       
 (ग) �धतोप�, शेयर वा ऋणप�को �ववरण 

�. 
स. 

शेयरधनीको नाम, थर कम्पनीको 
नाम, ठेगाना 

शेयर-ऋणप�को 
�क�सम 

शेयर-ऋणप�को 
�ववरण 

�ा��को 
�ोत 

कै�फयत 

संख्या रकम 
        
        
        
(घ) ऋण �लए �दए �तरेको �ववरण 

�.  

सं. 
ऋण �लने-�दने, �तन� 
व्यि� संस्थाको नाम 
ठेगाना 

ऋण ऋण �लएर �दएर 
�तरेको रकम 

ऋण �लए र 
�दएर �तरेको 
�म�त 

कै�फयत 

�लएको �दएको �तरेको 

        

        

        
      
 (ङ) सवार� साधन (अटोमोवाइलको हकमा मा�) को �ववरण 

�. 
स. 

सवार� धनीको नाम सवार�को 
�क�सम र 
नम्बर 

खर�द मूल्य खर�द �म�त �ा��को 
�ोत 

कै�फयत 
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œ ३. कृ�ष तथा पशधुन (घरजग्गा बाहेक) को �ववरण 

�. 
स. 

�ववरण  संख्या खर�द मूल्य �ा��को �म�त �ा��को 
�ोत 

कै�फयत 

       
       
       
œ ४. अन्य सम्पि�को �ववरण 

�. 
स. 

�ववरण  खर�द मूल्य �ा��को �म�त �ा��को �ोत कै�फयत 

      
      
      
मैले जाने बझेुसम्म मा�थ लेिखए वमोिजमको �ववरण ठ�क छ । फरक पन� छैन । 

कमर्चार�को नाम, थरः– 

पदः– 

दस्तखतः– 

�म�तः– 

��व्यः अिघल्लो आ�थर्क वषर्मा पेश गरेको सम्पि� �ववरण थपघट भएको �ववरण यसै वमोिजमको फाराममा भर� 
पेश गनुर्पन�छ । 
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