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प्रसे काउन्ससल कर्मचारी विनियर्ािली, २०७९ 

िेपाल सरकारबाट स्िीकृनि प्राप्त नर्नििः २०७९/०९/०३ 

प्रसे काउन्ससल िेपालबाट स्िीकृि नर्नििः २०७९/११/०८ 

प्रसे काउन्ससल ऐि, २०४८ को दफा १८ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी प्रसे काउन्ससलले िेपाल सरकारको 
स्िीकृनि नलई देहायका विनियर्हरु बिाएको छ।                      

पररच्छेद-१ 

प्रारन्भिक 

1. संन्िप्त िार् र प्रारभििः (१) यी विनियर्हरूको िार् "प्रसे काउन्ससल कर्मचारी विनियर्ािली, २०७९" रहेको 
छ। 

(२) यो विनियर्ािली िेपाल सरकारबाट स्िीकृि िएको नर्निदेन्ि प्रारभि हिुछे ।   

2. पररिाषािः विषय िा प्रसङ्गले अको अर्म िलागेर्ा यस विनियर्ािलीर्ा,- 
(क) “अन्तियारिाला” िस िाले यस विनियर्ािली बर्ोन्िर् नियनु्ि गिम सक्िे अनिकारी सभझि ु

पछम।  

(ि) “आयोग” िस िाले लोक सेिा आयोग सभझि ुपछम। 

(ग) “ऐि” िस िाले प्रसे काउन्ससल ऐि, २०४८ सभझि ुपछम।   

(घ) “कर्मचारी” िस िाले सेिाको स्र्ायी पदर्ा कायमरि व्यन्ि सभझि ुपछम। 

(ङ) “कायामलय प्रर्िु” िस िाले काउन्ससलको कायामलय प्रर्िु सभझि ुपछम। 

(च) “दरबसदी” िस िाले काउन्ससलले सर्य सर्यर्ा कर्मचारीहरूको पद र िहसर्िे िोकी नििामरण 
गरेको काउन्ससलका कर्मचारीहरूको सङ्खतया सभझि ुपछम।  

(छ) “पदपूनिम सनर्नि” िस िाले विनियर् ५ बर्ोन्िर्को गठि िएको पदपूनिम सनर्नि सभझि ुपछम। 

(ि) “पररिार” िस िाले कर्मचारीसँग बस्िे िर्ा निि आफैँ ले पालिपोषण गिुमपिे पनि िा पत् िी, 
छोरा, अवििावहिा छोरी, िर्मपतु्र िा अवििावहिा िर्मपतु्री, बाब,ु आर्ा िा सौिेिी आर्ा 
सभझि ुपछम र सो शब्दले परुुष िर्ा अवििावहिा र्वहला कर्मचारीको हकर्ा नििको बािे, 
बज्यै िर्ा वििावहिा र्वहला कर्मचारीको हकर्ा नििका सासू र ससरुालाई सर्िे ििाउँछ। 

(झ) “र्सत्रालय” िस िाले सञ्चार िर्ा सूचिा प्रविनि र्सत्रालय सभझि ुपछम।  

(ञ) “सेिा” िस िाले प्रसे काउन्ससल कर्मचारी सेिा सभझि ुपछम। 

(ट) “सार्ासय नसद्धासि” िस िाले लोकसेिा आयोगद्वारा िारी गररएको “संगदठि संस्र्ाका कर्मचारीको 
सेिाका शिमसभबसिी कािूि, बढुिा र वििागीय कारबाही सभबसिी सार्ासय नसद्धासि, २०७४” 
सभझि ुपछम। 

(ठ) “स्र्ायी आिासीय अिरु्नि” िस िाले विदेशी र्लुकुले कुिै शिम िोकी िा ििोकी सो र्लुकुर्ा 
स्र्ायी रूपले बसोबास गिम पाउिे गरी िेपाली िागररकलाई उपलब्ि गराएको डाइिरनसटी 
इनर्ग्रसेट निसा (नड.नि.), परर्ािेसट रेन्िडेसट निसा (वप.आर.) िा ग्रीि काडम सभझि ुपछम र 
सो शब्दले िेपाली िागररकलाई विदेशर्ा स्र्ायी रूपर्ा बसोबास गिम ददइएको ििुसकैु 
िार्को स्र्ायी आिासीय अिरु्निलाई सर्िे ििाउँछ। 
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पररच्छेद-२ 
सेिाको गठि सभबसिी व्यिस्र्ा 

3. सेिाको गठििः (१) काउन्ससलको उद्देश्य प्रानप्तको लानग एक सेिाको गठि हिुेछ ।   
(२) सेिार्ा अनिकृि स्िर, सहायक स्िर र सहयोगी स्िरका कर्मचारी रहिेछि।् 

(३) सेिार्ा रहिे कर्मचारीको िह र पदिार् देहाय बर्ोन्िर् हिुेछ। 
 

(क)अनिकृि स्िर
  

पदिार् (ि) सहायक स्िर पदिार् (ग)सहयोगी स्िर 
(िहविहीि) 

(१) दशौं िह (अ.प्रा) र्तुय अनिकृि (१) पाँचौं िह (अ.प्रा) सहायक स्िर पाँचौं (१) प्रर्र्स्िर 

(२) ििौं िह (अ.प्रा)   बररष्ठ प्रशासकीय 
अनिकृि 

(२) चौर्ो िह (अ.प्रा)  सहायक स्िर चौर्ो (२) दद्विीयस्िर 

(३) आठौं िह (अ.प्रा)
  

सहप्रशासकीय 
अनिकृि 

  (३) ििृीयस्िर 

(४) सािौं िह (अ.प्रा) उपप्रशासकीय 
अनिकृि 

  (४) चिरु्मस्िर 

(५) छैठौं िह (अ.प्रा) अनिकृि(लेिा 
अनिकृि सवहि) 

  (५) पाँचौंस्िर 

     

4. सङ्गठि संरचिा र दरबसदी:  (१) सेिाको सङ्गठि संरचिा र दरबसदी काउन्ससलको नसफाररशर्ा अर्म र्सत्रालयको 
सहर्नि नलई र्सत्रालयले नििामरण गरे बर्ोन्िर् हिुेछ 

(२) काउन्ससलले उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् सङ्गठि संरचिा र दरबसदी नसिमिा िर्ा पिुरािलोकि 
गदाम काउन्ससलको कायमको प्रकृनि र कायमबोझ विश्लषेण गरी त्यसको कारण र औन्चत्य िलुाई सङ्गठि िर्ा 
व्यिस्र्ापि सिेिण गिुम पिेछ। 

(३) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् दरबसदी नििामरण िएपनछ काउन्ससलले पदको सेिा, सरू्ह, उपसरू्ह 
िर्ा िह सर्ेि िलुाई दरबसदी दिाम वकिािर्ा पद दिाम गराउि ुपिेछ ।  

 
पररच्छेद-३ 

पदपूनिम सभबसिी व्यिस्र्ा 
5. पदपूनिम: (१) सेिार्ा रहिे पदको देहाय बर्ोन्िर् पूनिम गररिेछिः- 

नस. िं िह 

िलुा 
प्रनियोनगिाद्वारा 

बढुिाद्वारा 
कायमिर्िाको 
रू्लयांकिद्वारा आसिररक प्रनियोनगिाद्वारा 

१ चौर्ो 10०% - - 

२ पाँचौं ५०% ५०% - 

३ छैठौं ७०% ३०% - 

४ सािौं - १००% - 
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५ आठौं १०% ७०% 2०% 

६ ििौं १०% ७०% २0% 

७ दशौं - १००% - 

(२) यस विनियर् बर्ोन्िर् प्रनिशि नििामरण गदाम शेष रहि गएको पद संतया कायमिर्िाको 
रू्लयाङ्किद्वारा हिुे बढुिाको लानग छुट्याइिेछ।  

(३) यस विनियर् बर्ोन्िर् प्रनिशि नििामरण गदाम सभबन्सिि िहको पदपूनिमका लानग प्रनिशि 
नििामरण गरेको नर्निसभर्को ररि पद संतया र सो आनर्मक िषमनित्र अनििायम अिकाश िई ररि हिु ेपद सर्ेि 
यवकि गरी सोको आिारर्ा गररिेछ। 

(४) उपविनियर् (१) र्ा ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि सेिालाई सर्ािेशी बिाउि िलुा 
प्रनियोनगिाद्वारा पूनिम हिुे पदहरूर्ध्ये पैंिालीस प्रनिशि पद छुट्याई सो पैंिालीस प्रनिशिका आिारर्ा हिु े
संतयालाई शि प्रनिशि र्ािी सो संतयाको देहाय बर्ोन्िर्को प्रनिशिर्ा देहाय बर्ोन्िर्का उभर्देिार बीचर्ा 
र्ात्र छुट्टाछुटै्ट प्रनिस्पिाम गराई पदपूनिम गररिछेिः- 

(क) र्वहला   - िेत्तीस प्रनिशि 

(ि) आददिासी/िििानि  -सत्ताईस प्रनिशि 

(ग) र्िेशी   -बाईस प्रनिशि 

(घ) दनलि   - िौ प्रनिशि 

(ङ) अपाङ्ग   - पाँच प्रनिशि 

(च) वपछनडएको िेत्र  - चार प्रनिशि 

स्पष्टीकरणिः  

(अ) यस उपविनियर्को प्रयोििको लानग “वपछनडएको िेत्र” िन्नाले अछार्, कालीकोट, 

िािरकोट, िभुला, डोलपा, बझाङ्ग, बािरुा, र्गु ुर हभुला न्िलला सभझि ुपछम । 
(आ) िण्ड (क), (ि), (ग) र (घ) को प्रयोििको लानग र्वहला, आददिासी/िििानि, 

र्िेशी र दनलि िन्नाले आनर्मक र सार्ान्िक रूपर्ा पछानड परेका र्वहला, 
आददिासी/िििानि, र्िेशी र दनलि सभझि ुपछम। यस सभबसिी वििरण िेपाल 
सरकारले िेपाल रािपत्रर्ा सूचिा प्रकाशि गरी िोके बर्ोन्िर् हिुेछ। 

       िर िेपाल रािपत्रर्ा सूचिा प्रकाशि गरी ििोकेसभर्को लानग सभपूणम 
र्वहला, आददिासी/िििानि, र्िेशी र दनलिलाई आनर्मक िर्ा सार्ान्िक रूपर्ा 
पछानड परेको सर्दुाय र्ानििेछ। 

(इ)  िण्ड (ङ) र्ा उललेि िएबर्ोन्िर् नििामररि प्रनिशिको पद कुिै िास प्रकृनिको 
कार्को लानग िोवकएबर्ोन्िर्का अपाङ्गिा िएका व्यन्िहरू बीचर्ात्र प्रनिस्पिाम 
गिम पाउिे गरी प्रनिस्पिामत्र्क परीिाद्वारा पूनिम गररिेछ। 

(५) उपविनियर् (४) बर्ोन्िर् छुट्याइएका पदर्ा दरिास्ि ददँदा देहायका आिारर्ा ददि ु
पिेछ:-     

(क) आददिासी/िििानिका हकर्ा िेपाल आददिासी/िििानि उत्र्ाि राविय प्रनिष्ठाि 
ऐिर्ा सूचीकृि िएको िानिको हकर्ा सो ऐिको सूचीको आिारर्ा, 
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िर िेपाल आददिासी/िििानि उत्र्ाि राविय प्रनिष्ठाि ऐिर्ा सूचीकृि 
िएको िानिनित्र एकिसदा बढी र्रहरू िएर्ा सभबन्सिि स्र्ािीय िहको प्रर्िुको 
नसफाररशर्ा प्रर्िु न्िलला अनिकारीबाट सूचीकृि िएको िानिनित्रको र्र ििी 
प्रर्ान्णि गराई दरिास्िसार् पेश गिुम पिेछ। 

(ि) र्िेशीका हकर्ा िेपाल सरकारले िेपाल रािपत्रर्ा सूचिा प्रकाशि गरी िोके 
बर्ोन्िर्को निकायबाट र्िेशी ििी प्रर्ान्णि गरेको आिारर्ा, 

िर िेपाल रािपत्रर्ा सूचिा प्रकाशि गरी निकाय ििोकेसभर् सभबन्सिि 
स्र्ािीय िहको प्रर्िुको नसफाररशर्ा प्रर्िु न्िलला अनिकारीबाट र्िेशी ििी 
प्रर्ान्णि गराई दरिास्िसार् पेश गिुम पिेछ। 

(ग) दनलिका हकर्ा राविय दनलि आयोगबाट सूचीकृि िएको िानिको हकर्ा सोही 
सूचीको आिारर्ा, 

िर राविय दनलि आयोगबाट सूचीकृि िएको िानिनित्र एकिसदा बढी 
र्रहरू िएर्ा सभबन्सिि स्र्ािीय िहको प्रर्िुको नसफाररशर्ा प्रर्िु न्िलला 
अनिकारीबाट सूचीकृि िएको िानिनित्रको र्र ििी प्रर्ान्णि गराई दरिास्िसार् 
पेश गिुम पिेछ। 

(घ) अपाङ्गिा िएका व्यन्िहरूका हकर्ा स्िीकृि न्चवकत्सकको नसफाररशर्ा सर्ाि 
कलयाण पररषद्बाट अपाङ्गिा प्रर्ान्णि गरेको आिारर्ा िा प्रचनलि कािूिर्ा 
व्यिस्र्ा िए बर्ोन्िर्, 

(ङ) वपछनडएको िेत्रको हकर्ा उपविनियर् (४) को स्पष्टीकरणको िण्ड (अ) र्ा 
उललेि िएका न्िललार्ा स्र्ायी बसोबास उललेि गरी सभबन्सिि न्िललाबाट प्राप्त 
गररएको िागररकिाको प्रर्ाणपत्र िर्ा सभबन्सिि गाउँपानलका िा िगरपानलकाबाट 
हाल सोही स्र्ािर्ा स्र्ायी बसोबास िएको ििी प्रर्ान्णि गरेको आिारर्ा। 

(६) उपविनियर् (४) बर्ोन्िर् प्रनिशि नििामरण गदाम एक प्रनिशििसदा कर् घिाङ्क (फ्रयाक्सि) 
आएर्ा त्यस्िो घिाङ्क ििु सरू्हको हकर्ा आएको हो सोिसदा लगिै पनछको सरू्हर्ा सदै िािेछ। 

(७) उपविनियर् (४) बर्ोन्िर् छुट्याइएको पदर्ा ििु िषमको लानग विज्ञापि िएको हो सो िषम 
हिु ेविज्ञापिर्ा उपयिु उभर्ेदिार उपलब्ि हिु िसकेर्ा त्यस्िो पद अको िषम हिु ेविज्ञापिर्ा सर्ािशे गिुम 
पिेछ र त्यसरी विज्ञापि गदाम पनि उपयिु उभर्देिार उपलब्ि हिु िसकेर्ा त्यस्िो पद अको िषम िलुा 
प्रनियोनगिाद्वारा पूनिम हिुे पदर्ा सर्ािेश गिुम पिेछ। 

(८) उपविनियर् (४) बर्ोन्िर् नििामरण गररएको प्रनिशिद्वारा पदपूनिम गिे व्यिस्र्ा प्रत्येक दश 
िषमर्ा पिुरािलोकि गिुम पिेछ। 

(९) उपविनियर् (४) बर्ोन्िर्को प्रनिशि बर्ोन्िर् पद संतया नििामरण गदाम कुिै दद्ववििा उत्पन्न 
िएर्ा   काउन्ससल सर्ि पेश गिुम पिेछ र काउन्ससलको निणमय अन्सिर् हिुेछ। 
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(१०) यस विनियर्बर्ोन्िर् प्रनिशि नििामरण गरी पदपूनिम गिुमअन्घ आयोगको सहर्नि नलि ुपिेछ।  

(११) उपविनियर् (१०) बर्ोन्िर् आयोगबाट पदपूनिम गिम सहर्नि प्राप्त िएको साि कायम ददिनित्र 
पदपूनिम सनर्निले विज्ञापि प्रकाशि गिुम पिेछ।  

6. पदपूनिम सनर्निको गठि: (१) सेिाको ररि पदर्ा िलुा िर्ा बढुिा प्रकृयाबाट पदपूनिमको लानग नसफाररश 
गिमका लानग देहाय बर्ोन्िर्को पदपूनिम सनर्नि रहिेछिः- 

(क) काउन्ससलको अध्यि िा नििले िोकेको काउन्ससलको सदस्य   -अध्यि  

(ि) प्रनिनिनि, लोक सेिा आयोग (कभिीर्ा रा.प.दद्विीय शे्रणी)    -सदस्य 

(ग) प्रनिनिनि, र्सत्रालय (कभिीर्ा रा.प.दद्विीय शे्रणी )       -सदस्य 

(घ) सनर्निले िोकेको पदपूनिमसँग सभबन्सिि र्ािि        -सदस्य 

 संशािि विज्ञ       

(ङ) र्तुय अनिकृि       -सदस्य सन्चि 

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् गठि हिुे पदपूनिम सनर्निर्ा पूनिम हिुे पदिसदा िललो िहको 
कर्मचारी सदस्य रहिे छैि । 

(३) पदपूनिम सनर्निको अध्यिको अिपुन्स्र्निर्ा सनर्निले िोकेको सदस्यले पदपूनिम सनर्निको 
अध्यि िई कार् गिेछ। 

(४) पदपूनिम सनर्निको बैठक आिश्यकिा अिसुार बस्िेछ र पदपूनिम सनर्निको बैठकर्ा 
आिश्यकिा अिसुार विषय विज्ञलाई आर्सत्रण गिम सवकिे छ। 

(५) पदपूनिम सनर्निको अध्यि िा सदस्यको िािानित्रको व्यन्ि उभर्देिार िएर्ा पदपूनिम सनर्निर्ा 
त्यस्िो सदस्य िा विज्ञ व्यन्ि रहिे छैिि।्पदपूनिम सनर्निको अध्यि िा सदस्यले िा सभिाव्य उभर्देिारसँग 
आफ्िो स्िार्म बान्झएको कुिै कुरा िए पदपूनिम सनर्निलाई अग्रीर् रूपर्ा िािकारी गराउि ुपिेछ  र त्यस्िो 
अिस्र्ार्ा िैकन्लपक व्यिस्र्ा गिुम पिेछ। 

(६) र्तुय अनिकृिले पदपूनिम सनर्निको सन्चिालयको प्रर्िु िई कायम गिेछ। 

(७) उपविनियर् (१) को िण्ड (क) र (ि) र्ा उन्ललन्िि सदस्य सवहि कभिीर्ा िीि ििा 
सदस्यको उपन्स्र्नि िएर्ा पदपूनिम सनर्निको बैठक बस्ि सक्िेछ । 

(८) सनर्निको बैठक अध्यिको अिरु्नि नलई सदस्य सन्चिले बोलाउिेछ । 

(९) पदपूनिम सनर्निको बैठक सभबसिी व्यिस्र्ा र असय कायमविनि पदपूनिम सनर्नि आफैँ ले नििामरण 
गरेबर्ोन्िर् हिुेछ। 

7. पदपूनिम सनर्निको कार्, किमब्य र अनिकार: (१) पदपूनिम सनर्निको कार्, किमव्य र अनिकार देहाय बर्ोन्िर् 
हिुेछ:- 

(क) आयोगसँग सर्सिय गरी सेिार्ा ररि रहेको पदपूनिम गिम नलइिे परीिाको पाठ्यक्रर् 
नििामरण गिे, 

(ि) सेिार्ा ररि रहेका पदको वििरण प्राप्त गरी त्यस्िा पदहरुको पदपूनिमको लानग 
िलुा प्रनियोनगिात्र्क परीिा, आसिररक प्रनियोनगिात्र्क परीिा र कायमिर्िाको 
रू्लयाङ्किद्वारा हिुे बढुिाको लानग प्रनिशि नििामरण गिे,  
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(ग)  िण्ड (ि) बर्ोन्िर् प्रनिशि नििामरण िएको पदको लानग विज्ञापि प्रकाशि गिम 
सहर्निका लानग आयोगले िोकेको बावषमक कायमिानलकाको भयादनित्र आयोगर्ा 
अिरुोि गरी पठाउि ेर सहर्नि प्राप्त िएपनछ सो अिसुार विज्ञापि प्रकाशि गिे,  

(घ) िण्ड (ि) बर्ोन्िर् प्रकान्शि विज्ञापिर्ा पिम आएका दरिास्ि संकलि गरी 
योग्यिा पगेुका उभर्देिारहरुको िार्ािली िर्ा असय वििरण सवहि आसिररक िर्ा 
िलुा नलन्िि परीिा सञ्चालिको लानग आयोगर्ा अिरुोि गरी पठाउिे, 

(ङ) आयोगबाट नलन्िि परीिाको िनििा प्राप्त िएपनछ ित्काल असििामिाम, प्रयोगात्र्क 
परीिा, प्रस्ििुीकरण िा पदपूनिम सनर्निले िोकेको असय िररका अपिाइम परीिा 
हिु ेपदको नर्नि र सर्य प्रकाशि गिे,  

(च)  िलुा र आसिररक प्रनियोनगिाको प्रयोगात्र्क परीिा, प्रस्ििुीकरण िा पदपूनिम 
सनर्निले िोकेको असय िररका अपिाइम परीिा हिुेर्ा सो परीिा सञ्चालि गिे र 
असििामिाम नलि,े  

(छ)  नलन्िि परीिाको अङ्क, प्रयोगात्र्क परीिा, प्रस्ििुीकरण िा पदपूनिम सनर्निले िोकेको 
असय िररका अपिाइम नलइएको परीिाको अङ्क र असििामिाम सर्ेिको अङ्क िोडी 
कूल अङ्कका आिारर्ा योग्यिाक्रर् ियार गिे र योग्यिाक्रर्को आिारर्ा 
नियनु्िको लानग नसफाररश गिे, 

(ि)  बढुिाद्वारा पूनिम गिुम पिे पदका लानग काउन्ससको सभिाव्य उभर्देिारको रू्लयाङ्कि 
गरी योग्यिाक्रर् अिसुार पदपूनिम गिम नसफाररश गिे, 

(झ)  पदपूनिम सनर्निले गरेको कार् कारबाहीको िािकारी कार् सवकएको एक र्वहिानित्र 
काउन्ससललाई गराउिे। 

(२) पदपूनिम सनर्निले आफूलाई िोवकएको कुिै कायम सभपन्न गिमको लानग काउन्ससलका कर्मचारीको 
सहयोग नलि सक्िेछ। 

(३) पदपूनिम सनर्निले आफ्िो कार्, किमव्य र अनिकारर्ध्ये कुिै कार्, किमव्य र अनिकार आफ्िो 
कुि ैसदस्यलाई िोवकएको शिमको अिीिर्ा रही प्रयोग िर्ा पालिा गिम पाउिे गरी प्रत्यायोिि गिम सक्िेछ। 

(४) पदपूनिम सनर्निको बैठक ित्ता िर्ा असय सवुििा काउन्ससलले नििामरण गरेबर्ोन्िर् हिुेछ। 

िर त्यस्िो ित्ता िा सवुििा िेपाल सरकारबाट स्िीकृि र्ापदण्डिसदा बढी हिुे छैि। 

8. प्रनियोनगिाको वकनसर् र छिौट प्रवक्रयािः (१) सेिार्ा ररि पदपूनिमका लानग देहायको िररका अपिाउि 
सवकिछेिः- 

(क)  नलन्िि, 

(ि) प्रयोगात्र्क, 
(ग) असििामिाम। 

(२) िलुा िर्ा आसिररक प्रनियोनगिाको नलन्िि परीिा आयोगबाट सञ्चालि गररिेछ।  
(३) प्रयोगात्र्क परीिा नलिपुिे पदर्ा असििामिाम नलिअुन्घ प्रयोगात्र्क परीिा नलइिछे। 
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(४) नलन्िि िा प्रयोगात्र्क परीिा उत्तीणम गरी प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क िर्ा प्रस्ििुीकरण हिुेर्ा सो 
र असििामिामर्ा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क सर्ेिको आिारर्ा योग्यिाक्रर् प्रकान्शि गिुम पिेछ।  

(५) काउन्ससलर्ा कायमरि कर्मचारी नलन्िि परीिार्ा सर्ाि िहबाट सर्ाि िहको पदर्ा उभर्देिार 
हिु पाउिे छैि। 

9. पाठ्यक्रर्: (१) ररि पदको पदपूनिमको लानग आयोगले नलिे नलन्िि परीिाको पाठ्यक्रर्, परीिण विनि र िि ्
सभबसिी असय व्यिस्र्ा पदपूनिम सनर्निले नििामरण गरी सािमिनिक गिुम पिेछ । 

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् नलन्िि परीिाको पाठ्यक्रर्, अङ्किार, उत्तीणामङ्क र िि ्सभबसिी 
असय व्यिस्र्ा नििामरण गदाम आयोगसँग सर्सिय गरी गिुम पिेछ । 

(३) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् पाठ्यक्रर् निर्ामण गदाम आिश्यकिा अिसुार सभबन्सिि पदको 
कायम वििरण र शैन्िक योग्यिा सर्िेलाई आिार नलई पाठ्यक्रर् लागू हिुे नर्नि, प्रत्येक विषयको पूणामङ्क, 

उत्तीणामङ्क, परीिा प्रणाली, परीिाको र्ाध्यर् (िाषा), प्रश्नको अङ्किार र परीिाको सर्य सर्िेका विषय सर्ािशे 
गिुम पिेछ । 

 (४) प्रयोगात्र्क परीिाको उत्तीणामङ्क पचास प्रनिशि हिुछे । 

10. उभरे्दिार हिुका लानग िाञ्छिीय योग्यिािः (१) देहायका कुि ैव्यन्ि सेिाको पदर्ा उभर्देिार हिु योग्य 
हिुेछ:-  

(क)  सहायक स्िरको पदका लानग अठार िषम उर्ेर पूरा िएको, 
(ि)  अनिकृि स्िरको पदका लानग एक्काईस िषम उर्ेर पूरा िएको, 
(ग)  परुुष उभर्देिारको हकर्ा पैँिीस िषम र र्वहला उभर्देिारको हकर्ा चालीस िषम 

उर्ेर पूरा ििएको, 
(घ)   अपाङ्गिा िएको व्यन्िको हकर्ा चालीस िषम ििाघेको, 
(ङ)   आठौं िह र ििौं िहको पदर्ा चालीस बषम ििाघेको,  
(च)  िविष्यर्ा सरकारी िा काउन्ससल सेिाको निनर्त्त अयोग्य ठहररिे गरी सेिाबाट 

बिामस्ि िगररएको,  
(छ)  िेपाली िागररक, 

(ि)  असय देशको स्र्ायी आिासीय अिरु्नि प्राप्त िगरेको, 
(झ)  फौिदारी अपराि िा भ्रष्टाचारको अनियोगर्ा अदालिबाट सिाय िपाएको, 
(ञ) सेिाको सर्ाि िहर्ा बहाल िरहेको, 
(ट)  विनियर् ११ बर्ोन्िर्को सयूििर् शैन्िक योग्यिा िएको। 

(२) उपविनियर् (१) को िण्ड (ग) र (घ) र्ा ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि सेिार्ा बहाल 
रहेको स्र्ायी कर्मचारीको हकर्ा उर्ेरको हद लाग्िे छैि।  

11. सयूििर् शैन्िक योग्यिािः (१) सेिाको पदर्ा नियनु्ि हिु आिश्यक शैन्िक योग्यिा अिसूुची-१ बर्ोन्िर् 
हिुेछ ।  

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर्को सयूििर् शैन्िक योग्यिाको लानग सभबन्सिि विषय पदपूनिम 
सनर्निको नसफाररशर्ा सनर्निबाट िोवकिछे।यसरी िोक्दा आयोगको सहर्नि नलि ुपिेछ। 

(३) उपविनियर् (१) र्ा उन्ललन्िि शैन्िक योग्यिा ििई सोही विषयको र्ानर्ललो शैन्िक 
योग्यिा रहेछ ििे त्यस्िो योग्यिालाई िै सयूििर् शैन्िक योग्यिा पगेुको र्ानििेछ। 
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(४) सेिाको आठौं र ििौं िहको पदर्ा हिुे िलुा प्रनियोनगिाको विज्ञापिर्ा उभर्ेदिार हिु 
उपविनियर् (१) बर्ोन्िर्को शैन्िक योग्यिा िएको र कुिै सरकारी सेिा िा प्रचनलि कािूिबर्ोन्िर् स्र्ावपि 
िएको संगदठि संस्र्ार्ा अनिकृिस्िर िा सो सरहको पदर्ा कभिीर्ा पाँच िषम कायम गरेको अििुि हानसल 
गरेको हिु ुपिेछ। 

स्पष्टीकरणिः “संगदठि संस्र्ा” िन्नाले पचास प्रनिशि िा सो िसदा बढी शयेर िा िायिरे्ार्ा िेपाल 
सरकारको स्िानर्त्ि िा नियसत्रण िएको संस्र्ाि, कभपिी,  बैङ्क,  सनर्नि िा संघीय कािूि बर्ोन्िर् स्र्ावपि 
िा िेपाल सरकारद्वारा गदठि आयोग,  संस्र्ाि,  प्रानिकरण, बोडम,  केसर, पररषद् र यस्िै प्रकृनिका असय संगदठि 
संस्र्ालाई सभझि ुपछम। 

(५) उपविनियर् (१) र्ा ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि यो विनियर्ािली लागू हिुअुन्घ 
सेिार्ा बहाल रहेका कर्मचारीको सयूििर् शैन्िक योग्यिाको हकर्ा निि नियनु्ि हुँदाका बिि िोवकएको 
शैन्िक योग्यिा िै बढुिा प्रयोििका लानग सयूििर् शैन्िक योग्यिा कायर् िएको र्ानििेछ। 

(६) कुिै उभर्देिारले हानसल गरेको शैन्िक योग्यिाको स्िर िेपाल सरकारबाट र्ासयिाप्राप्त 
विश्वविद्यालयले नििामरण गरे बर्ोन्िर् हिुछे र सेिा, सरू्ह िा उपसरू्हसँग सो विषयको सभिद्धिाका सभबसिर्ा 
दद्ववििा उत्पन्न िएर्ा आयोगले नििामरण गरे बर्ोन्िर् हिुछे । 

12. दरिास्ि दस्िरुिः (१) सेिार्ा ररि रहेका पदको पदपूनिम सभबसिी दस्िरु पदपूनिम सनर्निले िोके बर्ोन्िर् 
हिुेछ । 

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् बझुाएको परीिा दस्िरु पदपूनिमको लानग गररएको विज्ञापि रद्द 
गररएर्ा बाहेक वफिाम हिुछैेि । 

13. विज्ञापि प्रकाशििः (१) आयोगबाट पदपूनिमको लानग विज्ञापि गिम सहर्नि प्राप्त िएपनछ िलुा िर्ा आसिररक 
प्रनियोनगिाद्वारा पदपूनिमका लानग दरिास्ि पेश गिम एक्काईस ददिको भयाद ददई रावियस्िरको दैनिक पनत्रकार्ा 
विज्ञापि प्रकाशि गिुम पिेछ । यस्िो विज्ञापि िर्ा सभबन्सिि पाठ्यक्रर् काउन्ससलको िेबसाइटर्ा सर्िे 
प्रकाशि गिुम पिेछ । 

(२) पदपूनिमको लानग विज्ञापि प्रकाशि गदाम देहायका वििरण िलुाउि ुपिेछिः- 
(क) ररि पद संतया र िह,  

(ि) सयूििर् शैन्िक योग्यिा, िालीर् र अििुि, 

(ग) परीिा दस्िरु, 

(घ) फारार् बझुाउिे भयाद, स्र्ाि, परीिाको िररका र परीिाको र्ाध्यर्, 

(ड.) दरिास्ि फारार् बझुाउिे अन्सिर् भयादर्ा आिश्यक पिे उर्ेरको हद, 

(च) प्रचनलि कािूि बर्ोन्िर् सभिन्सिि व्यािसावयक पररषद् र्ा दिाम िा अद्यािनिक िा 
ििीकरण आिश्यक हिुेर्ा सो व्यहोरा, 

(छ) पाठ्यक्रर् सभिसिी िािकारी,  

(ि) सर्ािेशी सरू्हको प्रर्ाणपत्र, 

(झ) बढुिाको हकर्ा बढुिाको वकनसर्, िररका, बढुिा हिुे पदको वििरण, बढुिा गररि े
पदको लानग आिश्यक पिे सेिा अिनि र योग्यिा ।   

(३) उभर्ेदिारले ििुम पिे दरिास्ि फारर्को ढाँचा अिसूुची-२ बर्ोन्िर् हिुेछ ।  
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(४) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् िलुा प्रनियोनगिाका लानग विज्ञापि गदाम भयाद सर्ाप्त िएको साि 
ददिनित्र दोब्बर दस्िरु बझुाई दरिास्ि ददि सक्िे व्यिस्र्ा गिुम पिेछ । 

(५) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् ददइएको एक्काईस ददिको भयादपनछ प्राप्त हिुे शैन्िक योग्यिा, 
सर्ािशेीको प्रर्ाणपत्र, काउन्ससल दिाम प्रर्ाणपत्र, िालीर्, अििुि र सेिा अिनि उि विज्ञापिको लानग र्ासय 
हिुेछैि । 

(६) विज्ञापि गदाम िलुा, आसिररक प्रनियोनगिा र कायमिर्िा रू्लयाङ्किद्वारा हिुे बढुिा एकै पटक 
गिुम पिेछ । 

(७) विनियर् ५ को उपविनियर् (४) बर्ोन्िर् छुट्टयाइएका पदर्ा दरिास्ि ददँदा सोही विनियर्को 
उपविनियर् (५) बर्ोन्िर् ददि ुपिेछ।  

14. दरिास्िउपर छािनबि गिेिः (१) पदपूनिम सनर्निले िलुला प्रनियोनगिात्र्क परीिाको लानग प्रकान्शि विज्ञापि 
अिसुार पिम आएका दरिास्िउपर देहायबर्ोन्िर् छािनबि गिुम पिेछ:- 

)क(  उभर्ेदिारले दरिास्ि फारार्र्ा विज्ञापि िभबर, पद, सेिा, सरू्ह, िार्, र्र, ठेगािा 
र िसर् नर्नि िलुाएको छ, छैि, 

(ि) विज्ञापिर्ा िोवकएबर्ोन्िर् उभर्ेदिारको उर्ेर पगेुको िा िाघेको छ, छैि, 

(ग) दरिास्ि पेश गरेको पदको लानग आिश्यक पिे िोवकए बर्ोन्िर्को सयूििर् 
शैन्िक योग्यिा पगेुको छ छैि, 

(घ) िोवकएको सयूििर् शैन्िक योग्यिाको प्रर्ाणपत्र, लब्िाङ्कपत्र (ट्राससकृप्ट) को 
प्रनिनलवप दरिास्ि सार् संलग्ि गरेको छ, छैि, 

(ङ)  दरिास्ि सार् संलग्ि शैन्िक योग्यिाको प्रर्ाणपत्र िारी गिे न्शिण संस्र्ा र्ासयिा 
प्राप्त न्शिण संस्र्ानित्र पछम, पदैि, 

(च)  सर्कििा र सभबद्धिा नििामरण गिुमपिे शैन्िक प्रर्ाणपत्रको सर्कििा र सभबद्धिा 
नििामरण िएको छ, छैि, 

(छ)  िानलर् िा अििुि चावहिेर्ा सोको प्रर्ाणपत्रको प्रनिनलवप संलग्ि छ, छैि, 

(ि)  िेपाली िागररकिाको प्रर्ाणपत्रको प्रनिनलवप संलग्ि छ, छैि, 

(झ)  दरिास्ि फारार्र्ा हालसालै न्िन्चएको फोटो टाँनसएको छ, छैि र उभर्देिारले 
फोटो सर्ेिर्ा पिे गरी दस्ििि गरेको छ, छैि, 

(ञ)  दरिास्िसार् विज्ञापिर्ा उन्ललन्िि परीिा दस्िरु दान्िल गरेको रनसद, िौचर िा 
सोको प्रर्ाण संलग्ि गरेको छ, छैि, 

(ट)  दरिास्ि सार् सभबन्सिि कागिािको एकप्रनि प्रनिनलवप संलग्ि छ, छैि, 

(ठ)  दरिास्िर्ा उभर्देिारले सहीछाप गरेको छ, छैि, 

(ड) व्यािसावयक पररषद् र्ा दिाम हिुपुिे पदको उभर्ेदिारको हकर्ा सभबन्सिि व्यािसावयक 
पररषद् र्ा दिाम िएको िा दिाम ििीकरण गररएको छ, छैि, 

(ढ) सर्ािेशीिफम को दरिास्ि बझुाउिे उभर्ेदिारले यो विनियर्ािलीर्ा िोवकएबर्ोन्िर्को 
प्रर्ाण पेश गरेको छ, छैि। 
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 (२) आसिररक प्रनियोनगिात्र्क परीिा र कायमिर्िा रू्लयाङ्किका आिारर्ा हिु ेबढुिाको लानग 
प्रकान्शि विज्ञापि अिसुार पिम आएका दरिास्ि फारार्उपर देहायबर्ोन्िर् छािनबि गिुम पिेछिः-  

(क)  विज्ञापि िएको पदसँग सभबन्सिि सेिा, सरू्हको एक िहर्नुिको पदर्ा यस 
विनियर्ािलीबर्ोन्िर् सेिा अिनि पूरा गरेको छ, छैि र सोको प्रर्ाण पेश गरेको 
छ, छैि, 

(ि)  दरिास्ि फारार्र्ा निददमष्ट गरेको स्र्ािर्ा सभबन्सिि कायामलय प्रर्िु िा वििागीय 
प्रर्िुबाट रीिपूिमक प्रर्ान्णि िएको छ, छैि। 

(३) दरिास्ि छािनबि गदाम पेश गरेको प्रर्ाणपत्र िा वििरण सभबसिर्ा दद्ववििा िएर्ा त्यस्िो 
दरिास्ि फारार्को सभबसिर्ा दद्ववििा परेको वििरण िलुाई पदपूनिम सनर्नि सर्ि पेश गिुम पिेछ। 

(४) उपविनियर् (३) बर्ोन्िर् पेश िएको विषयका सभबसिर्ा आिश्यकिािसुार विज्ञको राय 
नलई पदपूनिम सनर्निले आिश्यक निणमय गिम सक्िेछ। 

15. दरिास्ि स्िीकृि गिे: (१) विनियर् 1४ बर्ोन्िर् दरिास्ि छािनबि गदाम रीि पगेुको र सूचिार्ा उन्ललन्िि 
असय शिमहरू पूरा िएको देन्िएर्ा अनिकार प्राप्त अनिकारीले त्यस्िो दरिास्ि स्िीकृि गिुम पिेछ।  

(२) िलुा िर्ा आसिररक प्रनियोनगिात्र्क परीिाको हकर्ा दरिास्ि स्िीकृि िएपनछ 
उभर्ेदिारलाई रोल िभबर कायर् गरी परीिाको प्रिेशपत्र ददि ुपिेछ । 

(३) उभर्देिारलाई ददइिे परीिा प्रिेशपत्रर्ा स्िीकृि गिे कर्मचारीको िार्, र्र, पद िलुाई 
कायामलयको छाप सर्ेि लगाउि ुपिेछ । उभर्देिारको फोटोर्ा उभर्देिार र स्िीकृि गिे कर्मचारीले सर्ेि 
दस्ििि गिुम पिेछ । 

(४) उभर्देिारले पेश गरेका दरिास्िहरू उपर छािनबि गदाम विज्ञापि/सूचिार्ा उन्ललन्िि 
प्राििािहरू पूरा िएको िदेन्िएर्ा त्यस्िो दरिास्ि अस्िीकृि गिुम पिेछ। यसरी दरिास्ि अस्िीकृि िएको 
िािकारी उभर्ेदिारलाई ददि ुपिेछ । 

(५) एकपटक स्िीकृि गरी प्रिेशपत्र िारी िएको दरिास्िर्ा पनछ कुिै कैवफयि देन्िएर्ा त्यस्िो 
दरिास्ि अस्िीकृि गरी प्रिशेपत्र रद्द गिम सवकिेछ । 

16. स्िीकृि िार्ािली ियार गिुमपिेिः (१) विनियर् 1५ बर्ोन्िर् स्िीकृि िएका दरिास्ि फारार्हरू व्यिन्स्र्ि 
गरी राख्नकुा सारै् क्रर्संतया, उभर्ेदिारको िार् र्र, आर्ा/बाबकुो िार्, बािेको िार्, दिाम नर्नि, दस्िरु 
बझुाएको रनसद िभबर, दरिास्ि िरेको सरू्ह आदद िलुाई आयोगले नििामरण गरेको ढाँचार्ा स्िीकृि िार्ािली 
ियार गिुम पिेछ । 

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् ियार िएको स्िीकृि िार्ािली प्रत्यके विज्ञापिको लानग दरिास्ि 
फारार् ददि ेभयाद सर्ाप्त िएपनछ काउन्ससलको सूचिा पाटी िर्ा ििेसाइटर्ा सर्िे प्रकाशि गरी िलुा िर्ा 
आसिररक प्रनियोनगिािफम को विज्ञापिको प्रर्ान्णि स्िीकृि िार्ािली विद्यिुीयप्रनि सवहि नलन्िि परीिा 
सञ्चालि गिे आयोगको सभबन्सिि कायामलयर्ा सर्ेि पठाउि ुपिेछ । 

(३) बढुिािफम को दरिास्ि फारार् स्िीकृि िार्ािली ियार गरी पदपूनिम सनर्निको सन्चिालयर्ा 
राख्न ुपिेछ । 

(४) यस विनियर्को प्रयोििको लानग उर्ेरको गणिा गदाम ििु पदको निनर्त्त दरिास्ि ददि ेहो 
सो दरिास्ि ददि ेअन्सिर् नर्निर्ा पगु्िे उर्ेरको आिारर्ा गणिा गररिेछ । 

17. नलन्िि परीिािः आयोगको स्िीकृि िावषमक कायम िानलका बर्ोन्िर् नलन्िि परीिा आयोगबाट सञ्चालि हिुछे। 
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18. िनििा प्रकाशििः (१) नलन्िि परीिाको िनििा आयोगबाट प्रकान्शि हिुेछ। आयोगबाट प्रकान्शि िनििा 
प्राप्त िएको साि ददिनित्र िर्ा प्रयोगात्र्क िा प्रस्ििुीकरण परीिा हिुेर्ा सो सर्िे सर्ािेश गरी िनििा 
प्रकाशि िएको पसर ददिपनछ र एक र्वहिानित्र पिे गरी पदपूनिम सनर्निले िनििा सवहिको असििामिाम 
कायमक्रर् प्रकाशि गिेछ ।  

(२) नलन्िि िा प्रयोगात्र्क िा दिैु परीिाबाट असििामिामको लानग उभर्देिारको छिौट गदाम 
उपलब्ि िएसभर् ररि पद एक िएर्ा िीि, दईुदेन्ि चारसभर् िए दोब्बर र सोिसदा र्ानर् िनिसकैु पद 
िए पनि डेढी संतयार्ा उभर्ेदिारको िार् योग्यिाक्रर्ािसुार सर्ािशे गरी प्रकाशि गिुम पिेछ। संतया 
नििामरण गदाम एक अङ्किसदा कर् िएर्ा परैु एक अङ्क र्ानु्न पिेछ। 

(३) उपविनियर् (२) बर्ोन्िर् छिौट गदाम उभर्देिारले नलन्िि परीिार्ा प्रत्येक पत्र िा विषयर्ा 
सय पूणामङ्कर्ा कभिीर्ा चालीस अङ्क प्राप्त गरेको हिु ुपिेछ। 

(४) उपविनियर् (२) बर्ोन्िर् छिौट गदाम पनछललो बराबर अङ्क प्राप्त गिे उभर्ेदिारले प्राप्त 
गरेको कूल अङ्क बराबर प्राप्त गिे असय सबै उभर्देिारलाई पनि नलन्िि परीिाको िनििार्ा सर्ािेश गिुम 
पिेछ। 

(५) िलुा र आसिररक प्रनियोनगिाको नलन्िि परीिाको िनििा प्रकान्शि िएपनछ सो िनििार्ा 
न्चत्त िबझुी पिुयोग गराउि चाहि े परीिार्ीले िनििा प्रकान्शि गरेको नर्निले साि ददिनित्र आयोगले 
िोकेको दस्िरु सवहि काउन्ससलर्ाफम ि आयोगर्ा नििदेि ददि ुपिेछ । 

19. प्रयोगात्र्क परीिा र असििामिाम सभबसिी ब्यिस्र्ािः (१) विनियर् १८ बर्ोन्िर् नलन्िि परीिा हिुेर्ा नलन्िि 
परीिाबाट छिौट िएका उभर्ेदिारलाई र्ात्र असििामिामर्ा सर्ािेश गराइिे छ। नलन्िि परीिा िर्ा 
प्रयोगात्र्क परीिा िा प्रस्ििुीकरण सर्ेि हिुेर्ा नलन्िि परीिाबाट छिौट हिुे उभर्ेदिारलाई र्ात्र प्रयोगात्र्क 
परीिार्ा िा प्रस्ििुीकरण परीिार्ा सर्ािेश गराइिेछ । 

(२) प्रयोगात्र्क परीिार्ा अिपुन्स्र्ि हिुे िा उत्तीणम ििएका उभर्देिारलाई असििामिामर्ा सर्ािेश 
गराइिे छैि । 

(३) पूनिम हिु ेपदसँग प्रत्यि सभबन्सिि एकििा विज्ञ र पदपूनिम सनर्निका बाँकी सदस्य रहि ेगरी 
असििामिाम सनर्नि गठि हिुछे। पूनिम हिुे पदिसदा िललो िहको व्यन्ि असििामिाम सनर्निर्ा रहिे छैि । 

(४) असििामिाम प्रयोििको लानग आयोगले आिश्यकिा अिसुार छुटै्ट प्रनिनिनि िटाउि सक्िेछ । 
(५) उपविनियर् (३) बर्ोन्िर् विज्ञ र्िोियि गदाम पदपूनिम सनर्निको अध्यिले असििामिामको 

बढीर्ा एक ददिअन्घ र्ात्र गोप्य रुपर्ा र्िोियि गिुम पिेछ ।  
(६) असििामिामको अङ्किार नलन्िि परीिाको पूणामङ्क एक सय िएर्ा बीस अङ्क र र्प प्रत्येक सय 

पूणामङ्कको लानग र्प दश अङ्क कायर् गिुम पिेछ ।  
 (७) असििामिामर्ा िाग नलि ेकुिै उभर्देिारसँग असििामिाम सनर्निको अध्यि िा सदस्यको िािा 

पिे िएर्ा असििामिाम सनर्निर्ा संलग्ि हिुे त्यस्िा अध्यि िा सदस्यले उि विज्ञापिको असििामिामर्ा बस्ि 
हुँदैि । सो िािानित्र परेको कुरा िनििा प्रकाशि हिुिुसदा अन्घ प्रर्ान्णि िएर्ा सो असििामिामकिामले प्रदाि 
गरेको अङ्क गणिा गररिे छैि ।  

(८) असििामिामर्ा पूणामङ्कको सत्तरी प्रनिशििसदा बढी िा चालीस प्रनिशििसदा घटी अङ्क ददि ुपरेर्ा 
सोको कारण िलुाउि ुपिेछ। यसरी कारण ििलुाई अनिकिर्िसदा बढी िा सयूििर्िसदा घटी अङ्क ददएकोर्ा 
बढीर्ा सत्तरी प्रनिशि र घटीर्ा चालीस प्रनिशि अङ्क ददएको र्ािी गणिा गररिेछ ।  
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(९) असििामिाम सनर्निको कुिै सदस्यले कारण िलुाई कुि ै उभर्देिारलाई उपविनियर् (७) 
बर्ोन्िर् सत्तरी प्रनिशििसदा बढी िा चालीस प्रनिशििसदा कर् अङ्क प्रदाि गरेको अिस्र्ार्ा पनि असििामिाम 
सनर्निका पचास प्रनिशििसदा बढी सदस्यले त्यसरी कारण िलुाई अङ्क प्रदाि गरेको अिस्र्ार्ा र्ात्र र्ासय 
हिुेछ असयर्ा बढीर्ा सत्तरी प्रनिशि र घटीर्ा चालीस प्रनिशि िै अङ्क र्ािी गणिा गररिेछ ।  

(१०) असििामिामका लानग प्रयोग हिुे फारार् अिसूुची-३ बर्ोन्िर् हिुेछ । 

20. असििामिाम नलँदा ध्याि ददिपुिे कुराहरुिः असििामिाम सनर्निका अध्यि, विज्ञ र सदस्यले असििामिामका सभबसिर्ा 
देहायको कुरार्ा ध्याि ददि ुपिेछिः- 

(क) प्रश्न कोबाट शरुु गरी कसले असत्य गिे, उभर्देिारको सर्य के कनि नलिे र 
रू्लयाङ्कि कसरी गिेबारे असििामिाम सनर्निको अध्यिबाट सबै सदस्यलाई प्रष्ट 
गिे,  

(ि) असििामिाम ददिे व्यन्िको उपयिुिा िा अिपुयिुिाबारे असििामिामपूिम, 
असििामिामक्रर्र्ा िा असििामिामपश्चाि ्एकआपसर्ा चचाम िगिे,  

(ग) उभर्ेदिार असििामिाम किर्ा प्रिेश गरेपनछ नििको िय, ििाि िस्िा कुरालाई 
सार्ासय न्स्र्निर्ा लयाउि असििामिाम सनर्निका अध्यिबाट न्चििािका सार्सारै् 
सहि िािािरणका विषयर्ा प्रश्न केन्सरि गिे,  

(घ) असििामिाम सनर्निका अध्यिले उभर्देिारलाई प्रारभिर्ा प्रिेशात्र्क प्रश्न सोध्िे र 
त्यसपनछ पालैपालो असय सदस्यले विषय प्रिेश गिे,  

(ङ) असििामिाम नलइिे पदको सबै उभर्देिारलाई सोनििे प्रश्नको स्िर सर्ाि गिे,  

(च) असििामिाम सनर्निका कुिै एक सदस्यले प्रश्न सोध्दा त्यसको ििाफ बारे असय 
सदस्यले सर्िे ध्याि ददएर सनेु्न,  

(छ) असििामिाम सनर्निका अध्यिले असििामिाम कायमक्रर्को सर्ग्र रू्लयाङ्कि गरी 
आिश्यक िएर्ा प्रवक्रया सभबसिर्ा सझुाि गिे,  

(ि) असििामिामर्ा पूणमििः र्ौनलक, िस्िगुि प्रश्न गरी पूिामग्रहरवहि ििरले रू्लयाङ्कि गिे,  

(झ) असििामिाम अिनििर सबै संलग्ि सदस्यको ध्याि असििामिामरै् केन्सरि गिे, 

असििामिाम अिनििर असििामिामकिामले पनत्रका िा पसु्िक पढ्िे र र्ोबाइल चलाउि े
िस्िा कुिै असासदनिमक कायम िगिे,  

(ञ) असििामिामर्ा िए गरेका पिबारे असििामिामपश्चाि ्पनि चचाम, पररचचाम िगिे, 

(ट) असििामिाम सनर्निका अध्यिले असििामिाम सनर्निका असय सदस्यको सहर्निर्ा 
उभर्ेदिारलाई िसयिाद ददई असििामिाम सवकएको संकेि गिे। 

21. अनग्रर् िा छुट असििामिाम नलि सवकिेिः (१) नलन्िि िा प्रयोगात्र्क परीिाको प्रकान्शि िनििार्ा सर्ािशे 
िएको कुिै उभर्देिारले र्िानसि कारण ििाई असििामिामको लानग िोवकएको नर्नििसदा अगानड िै असििामिाम 
नलई ददि सोको कारण उललेि गरी नििदेि ददएर्ा र नििदेिको व्यहोरा र्िानसि देन्िएर्ा पदपूनिम सनर्निले 
त्यस्िो व्यन्िको लानग अनग्रर् असििामिाम नलिे व्यिस्र्ा गिम सक्िेछ ।   

(२) कुि ैउभर्ेदिारले देहायको अिस्र्ा परी असििामिामको लानग सनर्निबाट नििामरण िएको नर्नि 
र सर्यर्ा उपन्स्र्ि हिु िसकेर्ा सोको प्रर्ाणसवहि असििामिामका लानग िोवकएको नर्निले वकररया बस्ि ुपरेको 
हकर्ा पसर ददि र असय अिस्र्ाको हकर्ा साि ददिनित्र नििेदि ददएर्ा सनर्निले नििदेिको व्यहोरा र्िानसि 
देिेर्ा छुट असििामिाम नलिे व्यिस्र्ा गिम सक्िेछिः-  
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(क)  काब ुबावहरको पररन्स्र्नि परेर्ा,  
(ि) काउन्ससलको कुिै कार् िा असय सरकारी कार्को कारणबाट उपन्स्र्ि हिु 

िसकेर्ा,  
(ग)  वकररया बस्ि ुपरेर्ा,  
(घ)  सतु्केरी िएर्ा,  
(ङ)  असििामिामर्ा उपन्स्र्ि हिु िसक्िे गरी आकन्स्र्क नबरार्ी िएर्ा।  

(३) उपविनियर् (१) र (२) र्ा ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि प्रयोगात्र्क परीिा िा 
असििामिामपूिमका असय परीिार्ा अिपुन्स्र्ि रहेको उभर्देिारलाई असििामिामर्ा सर्ािशे गराइिे छैि। 

(४) अनग्रर् िर्ा छुट असििामिामर्ा सर्ािेश हिुे उभर्देिारले काउन्ससलले नििामरण गरे बर्ोन्िर्को 
दस्िरु बझुाउि ुपिेछ ।  

(५) असििामिाम हिु े ददि काउन्ससलले िटाएको कर्मचारीले उभर्देिारबाट पेश िएको प्रर्ान्णि 
कागिािको सक्कलप्रनिसँग निडाउिे र प्रिेशपत्र िाँच गरी हान्िर सर्िे गराउि ुपिेछ । 

(६) काउन्ससल सेिार्ा प्रिशे पाउिे उद्दशे्यले शैन्िक योग्यिा, उर्ेर, िागररकिा, अििुि आदद 
ढाँटेको पाइएर्ा त्यस्िो उभर्देिारलाई असििामिामर्ा सर्ािशे गराइिे छैि र नििको दरिास्ि रद्द गररिेछ। 

22. योग्यिाक्रर् िर्ा नसफाररश: (१) परीिाको सभपूणम प्रवक्रया सर्ाप्त िएको साि ददिनित्र र कुिै उभर्ेदिार 
असििामिामर्ा अिपुन्स्र्ि िएर्ा परीिाको सभपूणम प्रवक्रया सर्ाप्त िएको पसर ददिपनछको साि ददिनित्र देहायर्ा 
उन्ललन्िि अङ्क िोडी पदपूनिम सनर्निले अन्सिर् िनििा प्रकाशिका लानग योग्यिाक्रर् सूची ियार गिुम पिेछिः- 

(क)  नलन्िि परीिाको कूल प्राप्ताङ्क,  

(ि)  प्रयोगात्र्क िर्ा सो बाहेक असय परीिा हिुेर्ा त्यस्िो परीिार्ा प्राप्त गरेको 
अङ्क,  

(ग) असििामिामको औषि अङ्क ।  

(२) योग्यिाक्रर् सूची ियार गिमको लानग उभर्देिारले प्राप्त गरेको अङ्क िानलकाको नसलबसदी 
िार् िोलदा सोको र्चुलुका गरी नर्नि र सर्य सर्ेि उललेि गरी पदपूनिम सनर्निका सदस्यको रोहिरर्ा 
र्ात्र िोलि ुपिेछ ।  

(३) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् योग्यिाक्रर्को सूची ियार गदाम उभर्देिारको कूल प्राप्ताङ्क बराबर 
िएर्ा देहायका आिारर्ा योग्यिाक्रर् कायर् गिुम पिेछिः- 

(क) नलन्िि परीिा हिुरे्ा नलन्िि परीिाको प्राप्ताङ्कका आिारर्ा,  
(ि) नलन्िि परीिा र प्रयोगात्र्क परीिा हिुेर्ा िण्ड (क) बर्ोन्िर् योग्यिाक्रर् 

िछुवट्टएर्ा प्रयोगात्र्क परीिाको प्राप्ताङ्कका आिारर्ा,  
(ग) िण्ड (ि) बर्ोन्िर् पनि उभर्ेदिारहरुको योग्यिाक्रर् िछुवट्टएर्ा असििामिामको 

प्राप्ताङ्कका आिारर्ा,  
(घ) िण्ड (ग) बर्ोन्िर् पनि उभर्ेदिारको योग्यिाक्रर् िछुवट्टएर्ा सभिन्सिि पदको 

सेिा प्रिेशको लानग िोवकएको सयूििर् शैन्िक योग्यिाको प्राप्ताङ्कको प्रनिशिको 
आिारर्ा,  

(ङ) िण्ड (घ) बर्ोन्िर् पनि उभर्ेदिारहरूको योग्यिाक्रर् िछुवट्टएर्ा विज्ञापि 
गररएको पदिसदा एक िहर्नुिको पदर्ा बहाल रहेको व्यहोरा दरिास्ि फारार्र्ा 
उललेि गरेको िए त्यस्िो पदको िषे्ठिाका आिारर्ा,  
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(च)  िण्ड (ङ) बर्ोन्िर् पनि उभर्देिारहरूको योग्यिाक्रर् िछुवट्टएर्ा उर्ेरको 
ज्येष्ठिाका आिारर्ा ।  

(४) योग्यिाक्रर्को सूची प्रकाशि गदाम पवहलो विज्ञापि र विज्ञापिनित्रको सर्ािेशी सरू्हको 
क्रर्ािसुार योग्यिाक्रर् सूची पवहले प्रकाशि गिुम पिेछ।  

िर पवहले प्रकान्शि विज्ञापि िा विज्ञापिनित्रको सर्ािेशी सरू्हको क्रर्ािसुारको अङ्ग पूरा 
िइसकेको रहेिछ ििे क्रर्शिः सो क्रर्पनछको अङ्ग पगेुका विज्ञापि िा विज्ञापिनित्रको सर्ािशेी सरू्हको 
क्रर्ािसुारको योग्यिाक्रर् सूची प्रकाशि गिम बािा पिे छैि ।  

(५) उपविनियर् (४) को प्रनििसिात्र्क िाक्यांशर्ा ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि कुि ै
उभर्ेदिार सर्ाि िहका एकिसदा बढी विज्ञापिर्ा नलन्िि परीिाबाट उत्तीणम िएकोर्ा पनछललो क्रर्र्ा 
रहेको विज्ञापिको अङ्ग पूरा िए िापनि पवहले असििामिाम सभपन्न िएको विज्ञापिको योग्यिाक्रर् प्रकान्शि 
ििएसभर् त्यस्िो विज्ञापिको योग्यिाक्रर् प्रकाशि गररि ेछैि।  

(६) उपविनियर् (४) बर्ोन्िर् योग्यिाक्रर्को सूची प्रकाशि गदाम एउटै परीिाको र्ाध्यर्बाट 
नसफाररश हिु े िलुा िर्ा सर्ािशेी सरू्हका उभर्देिारले प्राप्त गरेको कूल अंकको आिारर्ा एकर्षु्ट 
योग्यिाक्रर् सूचीसर्ेि ियार गरी प्रकाशि गिुम पिेछ । 

(७) अन्सिर् िनििा प्रकाशि गदाम सर्ािस्िरको एकिसदा बढी पदको परीिार्ा उत्तीणम हिुे 
उभर्ेदिारलाई दोहोरो िपिे गरी पवहले िनििा प्रकाशि हिु ेएक पदर्ा र्ात्र सर्ािेश गररिेछ। 

(८) पदपूनिम सनर्निले योग्यिाक्रर् अिसुार सफल उभर्देिारको िार् नियनु्िका लानग नसफाररश 
गिेछ । 

23. प्रिीिासूचीिः  (१) िलुा िर्ा आसिररक प्रनियोनगिाबाट नियनु्िका लानग योग्यिाक्रर् प्रकाशि गदाम पूनिम 
गिुमपिे पद सङ्खतयाको पच्चीस प्रनिशि उभर्ेदिारको िार् प्रिीिासूचीर्ा सर्ािेश गिुम पिेछ। 

(२) उपविनियर् (१) र्ा ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि गन्णिीय वहसाबले पच्चीस प्रनिशि 
निकालि िसवकिे अिस्र्ार्ा कभिीर्ा एक ििा उभर्देिारको िार् प्रनििासूचीर्ा सर्ािशे गिुम पिेछ। यसरी 
वहसाब गदाम शषे रहि आएर्ा सोलाई एक सङ्खतया र्ािी प्रिीिासूचीर्ा सर्ािशे गिुम पिेछ।  

िर पदपूनिम सनर्निले आिश्यक ठािेर्ा असििामिामर्ा सर्ािेश िएका उभर्देिारर्ध्येबाट र्प िार् 
प्रिीिासूचीर्ा सर्ािशे गिम बािा पिे छैि। 

(३) पदपूनिम सनर्निले नियनु्िको लानग नसफाररश गरेको उभर्ेदिार यस विनियर् बर्ोन्िर् 
िोवकएको अिनिनित्र नियनु्िपत्र नलि िआएर्ा िा नियनु्िपत्र नलई नबिा सूचिा पसर ददिसभर् हान्िर 
ििएर्ा िा नियनु्ि नलई रािीिार्ा ददएको िा अनििायम अिकाश बाहेक असय कुि ैकारणले एक िषमनित्र 
त्यस्िो पद ररि हिु आएर्ा त्यसरी ररि िएको पदर्ा प्रिीिासूचीर्ा रहेको उभर्देिारबाट योग्यिाक्रर्को 
प्रार्नर्किाका आिारर्ा नियनु्िको लानग नसफाररश गिुम पिेछ ।  

(४) उपविनियर् (३) बर्ोन्िर् नियनु्िको लानग प्रिीिासूचीर्ा रहेको उभर्देिारलाई सभपकम  राख्न 
आउि िीस ददिको भयाद िोकी सूचिा िारी गिुम पिेछ । त्यसरी िोवकएको अिनिनित्र प्रिीिासूचीर्ा 
रहेको उभर्ेदिार सभपकम  राख्न िआएर्ा नििको िार् प्रिीिासूचीबाट हटाई त्यसपनछको योग्यिाक्रर्को 
प्रार्नर्किार्ा रहेको िैकन्लपक उभर्देिारलाई क्रर्शिः सभपकम  राख्न आउि सूचिा िारी गिुम पिेछ ।  

24. गोप्य रहििेः (१) पदपूनिम सनर्निबाट नलइएको परीिासँग सभबन्सिि सबै अनिलेि गोप्य रहिेछ। 
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(२) पदपूनिम सनर्निका अध्यि िर्ा सदस्य एिं पदपूनिम सभबसिी कार्र्ा संलग्ि रहेका परीिक, 
विज्ञ िर्ा कर्मचारीले बहाल रहेको िा अिकाशपनछको अिस्र्ार्ासर्ेि परीिा सभबसिी कायमको गोपिीयिा 
कायर् राख्न ुपिेछ। 

 

पररच्छेद- ४ 

नियनु्ि िर्ा पदस्र्ापि 

25. निरोनगिाको प्रर्ाणपत्र पेश गिुम पिेिः स्र्ायी नियनु्िका लानग नसफाररश िएका उभर्देिारले नियनु्ि नलिअुन्घ 
िेपाल सरकारबाट स्िीकृि न्चवकत्सकबाट प्रर्ान्णि अिसूुची- ४ बर्ोन्िर्को निरोनगिाको प्रर्ाणपत्र पेश गिुम 
पिेछ। 

26. नियनु्ििः (१) पदपूनिम सनर्निबाट सेिाको ररि पदर्ा नियनु्िको लानग नसफाररश िएका उभर्देिारलाई 
नसफाररश िएको नर्निले सार्ासयििः पसर ददिनित्र र्तुय अनिकृिले पदको कायम वििरण सवहि नियनु्िपत्र 
ददइसक्ि ुपिेछ। 

(२) उपविनियर् (१) र्ा िोवकएको अिनि सर्ाप्त िएको पैंिीस ददिसभर् पनि नसफाररश िएको 
उभर्ेदिारले नियनु्िपत्र नलि िआएर्ा िा नियनु्िपत्र नलई बाटोको भयादबाहेक पसर ददिनित्र कायामलयर्ा 
कुिै सभपकम  िरािी हान्िर ििएर्ा पसर ददिको भयाद ददई नियनु्ि नलि आउि ुिा हान्िर हिु आउि ुििी 
राविय स्िरको कुिै पनत्रकार्ा सािमिनिक सूचिा प्रकाशि गिुम पिेछ। यस्िो सूचिा काउन्ससलको िेबसाइट 
र सूचिापाटीर्ा सर्िे प्रकाशि गिुम पिेछ। 

(३) उपविनियर् (२) बर्ोन्िर् प्रकान्शि सूचिाको भयादनित्र नियनु्िपत्र नलि िआएर्ा िा हान्िर 
हिु िआएर्ा त्यस्िा उभर्देिारको िार् योग्यिाक्रर्बाट हटाई विनियर् 2३ बर्ोन्िर् प्रिीिासूचीर्ा रहेका 
उभर्ेदिारलाई पदपूनिम सनर्निको नसफाररशर्ा योग्यिाक्रर्को आिारर्ा नियनु्ि ददइिेछ। 

(४) उपविनियर् (२) र्ा ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् नियनु्िपत्र 
नलई एक िषमनित्र रािीिार्ा ददई िा असय कुिै कारणले त्यस्िो पद ररि िएर्ा प्रिीिा सूचीर्ा रहेका 
उभर्ेदिारलाई पदपूनिम सनर्निको नसफाररशर्ा योग्यिाक्रर्को आिारर्ा नियनु्ि ददइिेछ। 

27. शपर्ग्रहण: (१) सेिाको पदर्ा पवहलो पटक नियनु्ि हिु ेकर्मचारीले नियनु्ि गिे अनिकारी सर्ि अिसूुची- 
५ बर्ोन्िर्को ढाँचार्ा शपर्ग्रहण गिुम पिेछ। 

(२) अनिकृि स्िरको कर्मचारीको हकर्ा अध्यि िा नििले िोकेको र्तुय अनिकृिले र सहायक 
स्िरको कर्मचारीको हकर्ा र्तुय अनिकृिले सपर् ग्रहण गराउिेछ । 

28. नियनु्ि ददि ेअनिकारीिः पदपूनिम सनर्निको नसफाररशर्ा अनिकृि स्िरको लानग र्तुय अनिकृिले र सहायक 
स्िरको लानग र्तुय अनिकृि िा नििले िोकेको अनिकृिले नियनु्ि ददिेछ।   

29. परीिणकालिः (१) सेिाको पदर्ा विनियर् 2६ बर्ोन्िर् नियिु गदाम र्वहला कर्मचारीको हकर्ा छ र्वहिा 
र परुूष कर्मचारीको हकर्ा एक िषमको परीिणकालर्ा रहिे गरी गररिेछ। 

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् परीिणकालको अिनिर्ा रहेका कर्मचारीको कायमसभपादि िर्ा 
आचरण ससिोषििक ििएर्ा नियनु्ि ददि े अनिकारीले त्यस अिनिनित्र नििको नियनु्ि रद्द गिम 
सक्िेछ।यसरी नियनु्ि रद्द िगररएको कर्मचारीको नियनु्ि परीिणकाल सर्ाप्त िएपनछ स्िििः सदर िएको 
र्ानििेछ। 

(३) नियनु्ि सदर िएपनछ परीिणकालर्ा रहेको अिनि स्र्ायी सेिाको अिनिर्ा गणिा गररिेछ। 
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(४) उपविनियर् (१) र्ा ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि सेिार्ा एक पटक परीिणकाल 
ििुाि गररसकेका कर्मचारीलाई पिुिः परीिणकालर्ा रान्ििे छैि।  

30. िैयन्िक वििरण फारार्िः (१) सेिार्ा नियिु िएका प्रत्येक कर्मचारीले नियनु्ि िएको नर्निले साि ददिनित्र 
अिसूुची- ६ बर्ोन्िर्को ढाँचाको िैयन्िक वििरण फारार् िरी प्रशासि शािार्ा बझुाउि ुपिेछ ।  

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् िडा गररएको कर्मचारीको िैयन्िक वििरण फारार्र्ा सभबन्सिि 
कर्मचारीको िोकरी सभबसिी सभपूणम वििरण, नियनु्िपत्र, सरुिा, शैन्िक प्रर्ाणपत्र, बढुिा, प्रशंसा, सिाय 
िर्ा वििागीय कारबाहीको पत्र संलग्ि गररिेछ।  

(३) कर्मचारी आफैले िा कायामलयले कुिै कर्मचारीको िैयन्िक वििरणर्ा कुिै कागिाि र्प 
सर्ािशे गिुम परेर्ा प्रशासि शािार्ा पठाउि ुपिेछ।  

(४) प्रशासि शािाले सबै कर्मचारीको िैयन्िक वििरण फारार् अद्यािनिक रुपर्ा राख्न ुपिेछ ।  
(५) यस विनियर्बर्ोन्िर् िडा गररएको कर्मचारीको िैयन्िक वििरणर्ा उललेि िएका वििरण 

गोप्य हिुेछ। त्यस्िो वििरण अन्तियार प्राप्त अनिकारी र प्रचनलि कािूिबर्ोन्िर् अनिकार प्राप्त अनिकारीलाई 
कुिै कार् विशेषर्ा बाहेक अिनिकृि व्यन्िलाई देिाइि ेछैि। 

 

31. कर्मचारी नियिु गिम िहिुेिः (१) सेिाको कुिै पद ररि ििई िा पद नसिमिा ििई कर्मचारी नियनु्ि गिुम 
हुँदैि।  

(२) उपविनियर् (१) विपरीि कुिै कर्मचारी नियिु गरी िलि ििुाएर्ा त्यसरी ििुाएको िलि 
ित्ता िर्ा असय सवुििा नियनु्ि गिे अनिकारीबाट असूलउपर गररिेछ। 

32. सेिा करार सभबसिी व्यिस्र्ािः (१) सार्ासयिया सेिार्ा कुिै पनि पदर्ा कर्मचारी सेिा करारर्ा नलइिे छैि।  

(२) उपविनियर् (१) र्ा ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि काउन्ससलर्ा कायमरि कर्मचारीबाट 
सभपादि हिु िसक्िे कुिै विशेष कायमसभपादि गिम परेर्ा िा कुि ैअिसुसिाि, रू्लयाङ्कि िा यस्िै विशेष 
कायमक्रर् सञ्चालि गिुमपिे िई त्यस्िो कायमक्रर्को लानग ििशन्ि आिश्यक हिु ेिएर्ा काउन्ससलबाट 
स्िीकृि गराई बढीर्ा एक िषमको लानग प्रनिस्पिामको आिारर्ा छिौट गरी करार सेिार्ा नलि सवकिेछ। 

(३) सहयोगी कायम गिे सिारी चालक, कायामलय सहयोगी, बगैँचे, र्ालीिस्िा पदर्ा र्तुय अनिकृिले 
स्िीकृि दरबसदीर्ा सेिा करारर्ा नलि सक्िछे ।  

(४) र्तुय अनिकृिले यस विनियर्बर्ोन्िर् सेिा करारर्ा नलदँा प्रनिस्पिाम गराएर र्ात्र नलि ुपिेछ 
र त्यस्िो सेिा करारर्ा नलँदा अपिाउि ुपिे कायमविनि पदपूनिम सनर्निले नििामरण गरेबर्ोन्िर् हिुेछ । 

(५) सेिा करारर्ा नलइएको व्यन्िको पाररश्रनर्क, सवुििा िर्ा सेिाका शिम करारिार्ार्ा उललेि 
िए बर्ोन्िर् हिुछे। 

(६) उपविनियर् (४) बर्ोन्िर् सवुििा िोक्दा स्र्ायी कर्मचारीले पाए सरहको कर्मचारी सञ्चय 
कोष, औषनि उपचार सवुििा, बीर्ा सवुििा, उपदाि लगायिका सवुििा पाउिे गरी िोक्ि पाइि ेछैि । 

(७) काउन्ससलले सेिा करारर्ा कर्मचारी नलिको लानग पदको कायम वििरण, नियनु्ि प्रवक्रया, 
उभर्ेदिारको योग्यिा िर्ा र्ापदण्ड सभबसिी व्यिस्र्ा स्पष्ट गरी सािमिनिक गिुम पिेछ। 

(८) यस विनियर्बर्ोन्िर् सेिा करारर्ा नियिु गदाम देहायका कुि ैव्यन्िलाई नियिु गिम सवकि े
छैििः- 
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(क)  फौिदारी अनियोगर्ा अदालिबाट दोषी ठहर िएको, 
(ि)  भ्रष्टाचार िा असय अनियोगर्ा िविष्यर्ा कुिै पनि सरकारी िा सरकारको स्िानर्त्ि 

िएको कुिै निकायको सेिाको लानग अयोग्य ठहररिे गरी बिामस्ि िएको, 
(ग)  राििीनिक दलको सदस्य िएको, 
(घ) विनियर् १०बर्ोन्िर्को योग्यिा पूरा ििएको।  

33. पदािनिको गणिािः स्िीकृि दरबसदीको स्र्ायी पदर्ा नियनु्िपनछ कार् प्रारभि गरेको नर्निदेन्ि पदािनिको 
गणिा गररिेछ ।  

 

पररच्छेद- ५ 

कायर् र्कुायर् सभबसिी व्यिस्र्ा 
34. कायर् र्कुायर्िः (१) सेिाको ररि िा पदानिकार रहेको र्तुय अनिकृि िहको पदर्ा र्ात्र बढीर्ा एक 

िषमसभर्को लानग कायर् र्कुायर् र्कुरर गिम सवकिछे ।  
(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् कायर् र्कुायर् र्कुरर गिे अनिकार अध्यिलाई हिुेछ ।  

35. कायामलय प्रर्िुको अनिकार प्रयोग गिेिः (१) सन्चिालयका र्तुय अनिकृि नबरार्ी िई िा असय कुिै कारणले 
छोटो अिनिको लानग अिपुन्स्र्ि िएर्ा निि र्ािहिको निकटिर् ज्येष्ठ कर्मचारीले त्यस्िो अिपुन्स्र्नि 
कर्मचारीको निनर्त्त ििाई दैनिक कायम सञ्चालि गिुम पिेछ।  

(२) ररि रहेको सन्चिालयको र्तुय अनिकृिको पदर्ा हालिाला नियिु ििएसभर् उपविनियर् 
(१) बर्ोन्िर् ज्यषे्ठ कर्मचारीले सन्चिालयको िगदी र्ौज्दाि, सन्चिालयको छाप, कागिपत्र र दैनिक कार् 
चलाउिका लानग चावहि ेन्िससीसर्िे न्िभर्ा नलई निनर्त्त िई गिुम पिेछ ।   

(३) उपविनियर् (२) बर्ोन्िर्को अिस्र्ा परी कार् गरेको व्यहोरा त्यस्िो निनर्त्त िई कार् गिे 
कर्मचारीले अध्यिलाई सूचिा गिुम पिेछ ।  

(४) कुिै कर्मचारीले र्तुय अनिकृिको पदर्ा कायर् र्कुायर् िई कार् गरेको िा उपविनियर् 
(१) िा (२) बर्ोन्िर् निनर्त्त िई कार् गरेकोर्ा त्यस पदर्ा कार् गरेको अिनिको बही (वहसाब) बझुाउि े
कुरार्ा सर्िे नििको उत्तरदावयत्ि हिुेछ ।  

िर िषमिरको बही बझुाउिपुिेर्ा हालिालाले बहाली गररसेकको िषमको हालिालाले र हालिालाले 
बहाल िगरेको िषमको कायर् र्कुायर् िा निनर्त्त िइ कार् गिेले बझुाउि ुपिेछ ।  

36. कायर् र्कुायर् िा निनर्त्त िई कार् गरेको िलब ित्ता पाउिेिः (१) र्तुय अनिकृिको पदर्ा कायर् र्कुायर् 
िइ िा पसर ददििसदा बढी अिनि निनर्त्त िई कार् गरेकोर्ा त्यसरी कार् गिे कर्मचारीले ििु पदको कार् 
गरेको छ सोही पदको िलब ित्ता त्यसरी कार् गरेको नर्निदेन्ि पाउिछे ।  

(२) उपविनियर् (१) र्ा ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि त्यसरी कायर् र्कुायर् िा निनर्त्त 
िइ कार् गिे कर्मचारीले पाउिे िलब ित्ता नििले एक िहर्ानर्को पदर्ा बढुिा हुँदा  पाउि ेिलब ित्तािसदा 
बढी हिुेछैि ।यसरी िलबित्ता ििुािी हुँदा कर्मचारी सञ्चयकोष कट्टी साविक पदअिसुारको िलबको 
आिारर्ा हिुेछ । 

िर त्यसरी पाउिे िलब ित्ताको रकर् नििले िाईपाई आएको िलब ित्तािसदा घटी हिुे छैि। 

37. िलब ित्ता असलु उपर गररिेिः विनियर् ३४ विपरीि हिु े गरी सेिाको कुिै पदर्ा एक िषमिसदा बढी 
अिनिको लानग कायर् र्कुायर् र्कुरर गरेर्ा त्यस्िो बढी अिनि कायर् र्कुायर् गरेबापि सभबन्सिि 



18 
 

कर्मचारीले पाएको िलब ित्ताको रकर् त्यसरी कायर् र्कुायर् र्कुरर गिे अन्तियारिालाबाट असूलउपर 
गररिेछ ।  

38. पदानिकार कायर् रहिेिः देहायका अिस्र्ार्ा काउन्ससलका कर्मचारीको पदानिकार कायर् रहेको र्ानििेछ:- 
(क) हालको पदर्ा कार्काि गरी रहेकोर्ा,  
(ि)  विदार्ा बसेकोर्ा, 
(ग) कािर्ा िटाइएकोर्ा,   
(घ) कायर् र्कुायर् िई कार् गरेकोर्ा, 
(ङ)  अको पदर्ा सरुिा िई कायमिार िसभहाले सभर्, 

(च) निलभबि रहेकोर्ा। 

 
पररच्छेद-६ 

बढुिा 
39. बढुिािः (१) सेिाका कर्मचारीहरूको बढुिा गदाम आसिररक प्रनिस्पिामत्र्क प्रनियोनगिा र कायमिर्िाको 

रू्लयाङ्किको आिारर्ा पदपूनिम सनर्निको नसफाररशर्ा बढुिा गररिेछ ।  
(२) पदपूनिम सनर्निले बढुिा हिुे सभिाव्य उभर्देिारर्ध्यबेाट कायमिर्िाको रू्लयाङ्किको आिारर्ा 

सबैिसदा बढी अङ्क प्राप्त गिे उभर्देिारलाई बढुिाको नसफाररश गिेछ र अन्तियारिालाले बढुिा िएको 
पदर्ा नियनु्ि गिेछ । 

(३) आसिररक प्रनियोनगिाद्वारा बढुिा गदाम सभबन्सिि सेिानित्रका बढुिा हिुे पदिसदा एक 
िहर्नुिको पदर्ा िोवकएको सेिा अिनि र सयूििर् शैन्िक योग्यिा पूरा गरेका स्र्ायी कर्मचारी उभर्ेदिार 
हिु सक्िेछि ्। 

(४) र्तुय अनिकृिले आफू र्ािहिका कर्मचारीलाई काउन्ससलको िफम िाट नििहरुले गिे कार् 
िर्ा सभपन्न गिुमपिे कार्को वििरण र सर्ायािनि उललेि गरी र्हाशािा प्रर्िुसँग कायम सभपादि सभझौिा 
गिुम पिेछ र कायम सभपादि सभझौिाको पालिा िए ििएको विषयलाई सर्ेि कायमसभपादि रू्लयाङ्कि र 
बढ्ुिा प्रयोििको लानग आिार नलि ुपिेछ ।  

40. बढुिा सभबसिी विशेष व्यिस्र्ािः (१) यस विनियर्र्ा असयत्र ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि एउटै िहर्ा 
कभिीर्ा बाह्र िषमसभर् बहाल रहेका कर्मचारीको यस विनियर्ािली बर्ोन्िर् अनििायम अिकाश हिु एक 
र्वहिा बाँकी िएर्ा नििलाई एक िहर्ानर्को पदर्ा बढुिा गररिेछ। 

(२) यस विनियर्र्ा असयत्र ििुसकै कुरा लेन्िएको िए िापनि एउटै पदर्ा कभिीर्ा पसर िषमसभर् 
बहाल रवहरहेको कुि ैकर्मचारीले स्िेन्च्छक अिकाश नलि चाही नििदेि ददएर्ा नििलाई एक िहर्ानर्को 
पदर्ा बढुिा गरी अिकाश ददइिेछ । 

(३) उपविनियर् (१) िा (२) बर्ोन्िर् बढुिा गिमको लानग स्िििः विशेष पद नसिमिा हिुेछ र 
त्यस्िो कर्मचारी सेिाबाट अिकाश िएपनछ सो पद स्िििः िारेि हिुेछ। 

(४) यस विनियर्र्ा असयत्र ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि एउटै पदर्ा कभिीर्ा पसर िषम 
सेिा अिनि पूरा िएको कुिै कर्मचारीको र्तृ्य ुिएर्ा त्यस्िो कर्मचारीको पररिारलाई एक िहर्ानर्को पदको 
सवुििा प्रदाि गररिेछ ।  
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41. बढुिाको आिारिः बढुिाको लानग सभिाव्य उभर्देिार िएका कर्मचारीहरूको कायमिर्िा रू्लयाङ्कि गदाम 
कायमसभपादि रू्लयाङ्कि,िषे्ठिा, शैन्िक योग्यिा र िानलर्को आिारर्ा गररिेछ ।   

42. बढुिाको लानग सभिाव्य उभरे्दिारिः (१) सेिाको कुिै कर्मचारी बढुिाको लानग संिाव्य उभर्देिार हिु बढुिा 
हिुे पदको एक िहर्नुिको पदर्ा आिश्यक शैन्िक योग्यिा र ३ िषम सेिा अिनि पगेुको हिुपुिेछ। 

 (२) उपविनियर् (१) र्ा ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि र्वहला, आददिासी िििानि, र्िेशी, 
दनलि, अपाङ्ग र वपछनडएको िेत्रर्ा स्र्ायी बसोबास िएको कर्मचारी िए सो अिनिर्ा एक िषम कर् िए पनि 
सभिाव्य उभर्देिार हिु सक्िेछ र त्यस्िो व्यिस्र्ा सेिा प्रिशेपनछ सेिाअिनि िरर्ा एक पटकको बढुिाको 
लानग र्ात्र लागू हिुछे। 

43. बढुिाको लानग उभरे्दिार हिु िसक्िेिः देहायका कुिै अिस्र्ार्ा सेिाको कर्मचारी बढुिाको लानग उभर्ेदिार 
हिु पाउिे छैििः - 

(क)  हालको िहर्ा िनसहि पाएको िए िनसहि पाएको नर्निले एक िषमसभर्, 
(ि)  बढुिा रोक्का िएकोर्ा बढुिा रोक्का िएको अिनििर, 
(ग)  िलब िृवद्ध रोक्का िएकोर्ा सो रोक्का िएको अिनििर, 
(घ)  निलभबि िएकोर्ा निलभबिको अिनििर, 
(ङ)  कुिै फौिदारी अनियोगर्ा पपुमिको लानग र्िुार्ा रहकोर्ा त्यस्िो र्िुार्ा रहेको 

अिनििर, 

(च)  सभबन्सिि पदको लानग िोवकएको सयूििर् शैन्िक योग्यिा ििएको। 

44. बढुिाको लानग सूचिा प्रकाशि: (१)  विनियर् ५ बर्ोन्िर् नििामररि प्रनिशि अिरुूप आसिररक प्रनियोनगिा 
र कायमिर्िाको रू्लयाङ्किद्वारा पूनिम गिुमपिे ररि पदहरू पूनिम गिमका लानग पदपूनिम सनर्निले प्रत्यके िषम 
आयोगको सहर्निर्ा आयोगको कायमिानलका बर्ोन्िर् िोवकएको सर्यनित्र सभबन्सिि उभर्ेदिारहरूको 
िािकारीको निनर्त्त कुिै रावियस्िरको दैनिक पनत्रकार्ा िीस ददिको भयाद ददई सूचिा प्रकाशि गिुम पिेछ। 
त्यस्िो सूचिा काउन्ससलको िेबसाईट र सूचिापाटीर्ा सर्ेि प्रकाशि गिुम पिेछ। 

 (२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् प्रकान्शि हिु ेसूचिार्ा बढुिा गररि ेपदको लानग आिश्यक पिे 
सेिा अिनि, सभिाव्य उभर्देिार हिु िेष्ठिा गणिा गररिे अिनि, बढुिा हिु े पदको वििरण िर्ा संतया, 
आिश्यक शैन्िक योग्यिा, दरिास्ि ददि ेअन्सिर् नर्नि िर्ा दरिास्ि बझुाउिे स्र्ाि सर्िे िलुाइएको हिु ु
पिेछ। 

45. बढुिाको दरिास्ििः (१) बढुिाको लानग संिाव्य उभर्देिारले अिसूुची- ७ बर्ोन्िर्को दरिास्ि फारर् िरी 
सूचिार्ा िोवकएको सर्यनित्र पदपूनिम सनर्निसर्ि दरिास्ि ददि ुपिेछ। 

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् िोवकएको सर्यनित्र दरिास्ि फारार् िबझुाउिे कर्मचारीलाई 
बढुिा प्रवक्रयार्ा सर्ािेश गररि ेछैि । 

46. बढुिाका लानग कर्मचारीको कायमिर्िाको रू्लयाङ्कि: (१) पदपूनिम सनर्निले कर्मचारीलाई कायमिर्िा िापि 
पाएको कूल अङ्कको आिारर्ा सबैिसदा बढी अङ्क प्राप्त गिे कर्मचारीलाई बढुिाको लानग नसफाररश गिुम 
पिेछ। 

(२) कर्मचारीहरूको कायमिर्िाको रू्लयाङ्कि गदाम देहायका आिारर्ा बढीर्ा एक सय अङ्क 
ददइिेछिः- 

(क)  कायमसभपादि रू्लयाङ्कि िापि - पचास अङ्क 

(ि)  ज्येष्ठिा िापि   - िीस अङ्क 

(ग)  शैन्िक योग्यिा िापि  - पसर अङ्क  
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(घ)  िानलर् िापि   - पाँच अङ्क 

     िभर्ा  -सय अङ्क 

(३) सभिाव्य उभर्देिारको कायमसभपादि रू्लयाङ्कि िापि अङ्क गणिा गदाम असार र्सासिको 
वहसाबले र असय अङ्कको गणिा गदाम बढुिाको दरिास्ि ददिे अन्सिर् भयादसभर् हानसल गरेको अङ्क गणिा 
गररिेछ। 

(४) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर्का बढुिाका आिारहरु सभबसिी यस विनियर्ािलीर्ा िएको 
व्यिस्र्ा र बढुिा हिु आिश्यक पिे सेिा अिनि सभबन्सि संशोनिि व्यिस्र्ा यो विनियर्ािली लागू िएको 
एक बषमपनछ र्ात्र लागू हिुछेि ्। 

(५) कायमिर्िाको रू्लयाङ्कि गदाम सर्ाि अङ्क प्राप्त गिे कर्मचारीको हकर्ा ज्येष्ठिाको आिारर्ा 
बढुिा गररिेछ। त्यस्िो कर्मचारीको ज्येष्ठिा नििामरण गदाम देहायको आिारर्ा गररिेछिः- 

(क)  हाल बहाल रहेको िहको पदर्ा िलुाबाट नियनु्ि िएको िए हान्िर िएको 
नर्निको िा बढुिा िएको िए बढुिा निणमय िएको नर्निको आिारर्ा, 

(ि)  िण्ड (क) बर्ोन्िर् ज्येष्ठिा िछुवट्टएर्ा सोिसदा एक िहर्नुिको पदर्ा नियनु्ि 
िा बढुिा निणमय िएको नर्निको आिारर्ा, 

(ग)  िण्ड (क) र (ि) र्ा उन्ललन्िि कुिै पनि आिारबाट ज्येष्ठिा िछुवटएर्ा हालको 
िहर्ा पदपूनिम सनर्निको नसफाररशको योग्यिाक्रर्को आिारर्ा, 
  िर पदपूनिम सनर्निबाट िलुा प्रनियोनगिा र बढुिा प्रनियोनगिाको एकै 
नर्निर्ा नसफाररश िएको रहेछ ििे िलुा प्रनियोनगिाबाट नसफाररश िएको 
कर्मचारीको ज्येष्ठिा कायर् गररिेछ। 

(घ)  िण्ड (ग) बर्ोन्िर् पनि ज्यषे्ठिा िछुवट्टएर्ा उभर्देिारको उर्ेरको आिारर्ा। 

47. कायमसभपादि रू्लयाङ्कि िापिको अङ्क गणिािः कर्मचारीको कायमसभपादि रू्लयाङ्कि िापिको अङ्क गणिा गदाम 
विनियर् 4६ बर्ोन्िर् गणिा गररिेछ।  

48. कायम सभपादिको रू्लयाङ्कि: (१) काउन्ससलका कर्मचारीको कायम सभपादिको रू्लयाङ्किको लानग प्रयोग गररि े
कायम सभपादि रू्लयाङ्कि फारार्को ढाँचा अिसूुची-८ र्ा उललेि िएबर्ोन्िर् हिुेछ। 

(२) कुिै कर्मचारीको कायम सभपादिको रू्लयाङ्कि गदाम सो कर्मचारीिसदा कभिीर्ा एक िहर्ानर्को 
सभबन्सिि कर्मचारी सपुरीिेिक हिुछे र सपुरीिेिक िसदा एक िहर्ानर्को सभबन्सिि कर्मचारी 
पिुरािलोकिकिाम हिुछे। िररष्ठ प्रशासकीय अनिकृिको सपुरीिेिक र पिुरािलोकिकिाम र्तुय अनिकृि 
हिुेछ। 

िर, 

(क) सपुरीिेिक कभिीर्ा अनिकृि िहको कर्मचारी र्ात्र हिुेछ। 

(ि) कुिै कर्मचारीले काउन्ससल सेिाको कुिै पदर्ा बढुिाका लानग आफू सरह सभिाव्य 
उभर्ेदिार हिुे कर्मचारीको सपुरीिेिक िा पिुरािलोकिकिाम हिु पाउिे छैि।  

(३) सपुरीिेिक, पिुरािलोकिकिाम र पिुरािलोकि सनर्निले कर्मचारीको कायम सभपादि िापि 
अङ्क ददँदा कायम सभपादिको रू्लयाङ्कि फारार्र्ा उन्ललन्िि आिार अिरुूप ददि ुपिेछ।  

(४) कर्मचारीको कायमसभपादि रू्लयाङ्कि गरी ददइिे कूल पचास अङ्कको वििािि देहाय बर्ोन्िर् 
हिुेछिः- 

(क) सपुरीिेिकले ददि सक्िे अनिकिर्  - पच्चीस अङ्क 

(ि) पिुरािलोकिकिामले ददि सक्िे अनिकिर् - पसर अङ्क 
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(ग) पिुरािलोकि सनर्निले ददि सक्िे अनिकिर् - दश अङ्क 
(५) सेिाका सहायक स्िरका कर्मचारीको कायमसभपादिको रू्लयाङ्किको लानग देहायको 

पिुरािलोकि सनर्नि रहिेछिः- 
(क) र्तुय अनिकृि     - अध्यि 

(ि) सभबन्सिि पिुरािलोकिकिाम   - सदस्य 

(ग)  सभबन्सिि सपुरीिेिक   - सदस्य 

 (६) सेिाका अनिकृि स्िरका कर्मचारीको कायमसभपादिको रू्लयाङ्किको लानग देहायको 
पिुरािलोकि सनर्नि रहिेछिः 

(क) अध्यि     - अध्यि 

(ि) र्तुय अनिकृि    - सदस्य 

(ग) िररष्ठ प्रशासकीय अनिकृि   - सदस्य 

िर िररष्ठ प्रशासकीय अनिकृिको कायमसभपादिको सभबसिर्ा अध्यि र र्तुय अनिकृि िएको 
पिुरािलोकि सनर्नि रहिेछ । र्तुय अनिकृिको पदर्ा कायमरि कर्मचारीको कायम सभपादि रू्लयाङ्किको 
लानग अध्यिले ि ैसपुररिेिक, पिुरािलोकिकिाम र पिुरािलोकि सनर्निको सर्िे कार् गिेछ । उन्ललन्िि 
अनिकृिहरूर्ध्य ेकुिै अनिकृिको पद ररि रहेको िण्डर्ा सोिसदा निकटिर् िललो अनिकृिले सनर्निर्ा 
रही कायम गिेछ । 

(७) कायम सभपादिको रू्लयाङ्किको प्रयोििको निनर्त्त अङ्क गणिा गदाम बढुिाको लानग सभिाव्य 
उभर्ेदिार हिु िनि िषमको सेिा आिश्यक पिे हो पनछललो त्यनि िषमको कायम सभपादि रू्लयाङ्कि फारार्को 
औसिबाट वहसाब गररिेछ। 

(८) सेिाबाट र्िोियिर्ा अध्ययि िा िानलर्र्ा गएको िा निलभबि िई निलभबि फुकुिा 
िएकोर्ा निलभबि अिनिको कायमसभपादि रू्लयाङ्कि िापि त्यस्िो अध्ययि िा िानलर्र्ा िाििुसदा िा 
निलभबि हिुिुसदा ित्कालअन्घको कायमसभपादि रू्लयाङ्कि िएर्ा सो िषमको र त्यस्िो कायमसभपादि रू्लयाङ्कि 
ििएर्ा हान्िर िएपनछ िरेको कायमसभपादि रू्लयाङ्किर्ा िनि अङ्क पाएको छ सोही अिपुािर्ा िै अङ्क गणिा 
गररिेछ। 

(९) असािारण नबदार्ा बसेको िा िेपाल सरकार िा काउन्ससल निणमयबर्ोन्िर् काउन्ससलर्ा 
पदानिकार कायर् रािी असयत्र गएको अिनिलाई कटाएर र्ातै्र सभिाव्य उभर्देिारीको वहसाब गररिेछ। 
त्यस्िो अिनिको कायम सभपादिको रू्लयाङ्कि फारार् िररिे छैि। एक िषमिसदा कर् छ र्वहिा िा सोिसदा 
बढी अिनिको कायम सभपादिको रू्लयाङ्कि गदाम एक िषमकै लानग िोवकएको अङ्कको आिारर्ा गणिा गररिेछ। 

49. कायम सभपादि रू्लयाङ्कि गिे आिारहरु: (१) काउन्ससलका कर्मचारीको कायम सभपादि रू्लयाङ्कि गिे क्रर्र्ा 
सपुरीिेिकले देहायको आिारर्ा रू्लयाङ्कि गिुम पिेछिः-  

(क)  विदा स्िीकृि िगराई िा विदाको आिदेि िददई लगािार िीस ददििसदा बढी अिपुन्स्र्ि 
िएको कर्मचारीलाई चारर्ध्ये उपयिु एउटा पिर्ा (लागि, सर्य, पररर्ाण र गणु) 
अत्यतु्तर् स्िरको अङ्क िददई बढीर्ा उत्तर् स्िरको अङ्क ददिे,  

(ि)  िनसहि पाएको िा ग्रडे रोक्का िा बढुिा रोक्काको सिाय पाएको कर्मचारीलाई सो सिाय 
पाएको िषमर्ा कार्को सर्ग्र गणुस्िर सभबसिी आिारर्ा अत्यतु्तर् स्िरको अङ्क िददई 
बढीर्ा उत्तर् स्िरको अङ्क ददिे,  
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(ग)  कुिै कर्मचारीले आफूले नलएको पेश्की रकर् काब ु िावहरको पररन्स्र्नि बाहेक छ 
र्वहिानित्र फर्छ्यौट िगराएको िएर्ा कार्को सर्ग्र गणुस्िर सभबसिी आिारर्ा 
अत्यतु्तर् स्िरको अङ्क िददई बढीर्ा उत्तर् स्िरको अङ्क ददिे,   

(घ)  कायामलय प्रर्िु िा वििागीय प्रर्िु िा आयोििा प्रर्िुको पदर्ा रहेको कर्मचारीले 
आनर्मक िषमको पवहलो चौर्ानसक अिनिर्ा रकर् निकासा र कायमक्रर् स्िीकृि िैसकेपनछ 
पनि िषमिरर पचास प्रनिशि लक्ष्य पूरा गिम िा िनििा प्राप्त गिम िसकेको िएर्ा कार्को 
सर्ग्र पररर्ाण सभबसिी आिारर्ा अत्यतु्तर् स्िरको अङ्क िददई बढीर्ा उत्तर् स्िरको 
अङ्क ददिे,  

(ङ)  कायामलय प्रर्िु बाहेकका पदर्ा कायमरि कर्मचारीले गिुमपिे कार्को नििामररि लक्ष्य 
पचास प्रनिशि पूरा गिम िसक्िे काउन्ससलका कर्मचारीको रू्लयाङ्किर्ा िण्ड (घ) 
बर्ोन्िर् कार्को सर्ग्र पररर्ाण सभबसिी आिारर्ा अत्यतु्तर् स्िरको अङ्क िददई बढीर्ा 
उत्तर् स्िरको अङ्क ददिे, 

िर िण्ड (घ) र (ङ) र्ा िोवकएको लक्ष्य सभबन्सिि कर्मचारीको कारणले ििई 
असय कारणले पूरा हिु िसकेकोर्ा अङ्क घटाइिे छैि।   

(च)  कुिै कर्मचारीले अिशुासिहीि कार् गरेको प्रर्ाण िएर्ा कार्को सर्ग्र गणुस्िर सभबसिी 
आिारर्ा अत्यतु्तर् स्िरको अङ्क िददई बढीर्ा उत्तर् स्िरको अङ्क ददिे। 

50. कायमसभपादि रू्लयाङ्किको सर्य, सीर्ा र प्रवक्रयािः (१) सेिाका कर्मचारीले प्रत्यके िषम साउि साि गिेनित्र 
आफ्िो िावषमक कायमसभपादि रू्लयाङ्कि फारर् िरी कायामलयर्ा दिाम गरी िोवकएको सपुरीिेिक सर्ि पेश 
गिुम पिेछ।  

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् प्राप्त कायमसभपादि रू्लयाङ्कि फारार्र्ा सपुरीिेिकले रू्लयाङ्कि गरी 
साउि पसर गिेनित्र पिुरािलोकिकिाम सर्ि पेश गिुम पिेछ। 

(३) उपविनियर् (२) बर्ोन्िर् सपुरीिेिकले पेश गरेको कायमसभपादि रू्लयाङ्किर्ा 
पिुरािलोकिकिामले साउि र्सासिनित्र पिुरािलोकि रू्लयाङ्कि गरी पिुरािलोकि सनर्निर्ा पेश गिे 
प्रयोििका लानग सभबन्सिि प्रशासि शािार्ा पठाइसक्ि ुपिेछ। 

(४) प्रशासि शािाले उपविनियर् (३) बर्ोन्िर् प्राप्त कायमसभपादि रू्लयाङ्कि फारार्हरू िदौ पसर 
गिेनित्र पिुरािलोकि सनर्निसर्ि पेश गिुम पिेछ। 

(५) उपविनियर् (४) बर्ोन्िर् प्राप्त कायमसभपादि रू्लयाङ्कि फारार्हरू िदौ र्सासिनित्र 
पिुरािलोकि सनर्निले रू्लयाङ्कि गिुम पिेछ। कायमसभपादि रू्लयाङ्कि गररएको फारार्हरू िार्, पद सर्ेिका 
वििरण उललेि गरी िार्बसदी गरी गोप्य र सरुन्िि अनिलेि राख्न ेन्िभर्िेारी प्रशासि शािाको हिुेछ। 

(६) प्रशासि शािाले यस विनियर्बर्ोन्िर् कायमसभपादिको अनिलेि व्यिन्स्र्ि ढंगले राख्न ु
पिेछ। यस्िो अनिलेिर्ा प्रत्येक कर्मचारीले कायमसभपादि फारार् िरी आफू कायमरि कायामलयको रू्ल 
दिाम वकिाबर्ा दिाम गरेको नर्नि र दिाम िभबर, एक िहर्ानर्को कायामलयर्ा उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् 
िररएको कायमसभपादि रू्लयाङ्कि आइपगेुको नर्नि र दिाम िभबर, सपुरीिेिकको िार्, सपुरीिेिकलाई रू्लयाङ्कि 
गिम बझुाएको नर्नि, सपुरीििेकबाट रू्लयाङ्कि िई फकेको नर्नि, पिुरािलोकिकिाम कहाँ पेश गरेको नर्नि 
र पिुरािलोकिकिामको िार्, पिुरािलोकिकिामबाट पिुरािलोकि रू्लयाङ्कि िई वफिाम प्राप्त िएको नर्नि, 
पिुरािलोकि सनर्निको बैठक िर्ा रू्लयाङ्कि गररएको नर्नि िस्िा अनिलेि दरुुस्ि राख्न ुपिेछ।  
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(७) प्रत्येक कर्मचारीले आफ्िो कायमसभपादि रू्लयाङ्कि फारार् िरी िोवकएको सर्यािनिनित्र आफू 
कायमरि सभबन्सिि कायामलयर्ा दिाम गिुम पिेछ। त्यस्िो अिनिनित्र दिाम गिम िसकी र्िानसब कारण सवहि 
भयाद र्पको लानग नििदेि ददएर्ा र सपुरीिेिकले नििेदिर्ा उन्ललन्िि कारण र्िानसब देिेर्ा साउि पसर 
गिेनित्र कायमसभपादि रू्लयाङ्कि फारार् प्राप्त गरी रू्लयाङ्कि गिम सक्िेछ। 

(८) कायमसभपादि रू्लयाङ्कि फारार् ििे सर्यर्ा कुिै कर्मचारी िैदेन्शक िानलर्, गोष्ठी िा अध्ययि 
भ्रर्ण आददर्ा कािर्ा िािपुिे अिस्र्ा परेर्ा त्यसरी िाििुसदा अगािै कायमसभपादि रू्लयाङ्कि फारार् िरी 
सभबन्सिि कायामलयर्ा दिाम गराउि ुपिेछ। त्यसरी दिाम िएको कायमसभपादि रू्लयाङ्कि फारार्लाई नििामररि 
सर्यरै् दिाम िएको र्ािी रू्लयाङ्कि गिुम पिेछ। 

(९) कर्मचारीले सर्यरै् िरी दिाम गरेको कायमसभपादि रू्लयाङ्कि फारार् िोवकएको अिनिनित्र 
रू्लयाङ्कि िगिे पदानिकारीलाई वििागीय कारबाही गररिछे। 

(१०) कायमसभपादि रू्लयाङ्कि सभबसिी असय व्यिस्र्ा काउन्ससलले नििामरण गरे बर्ोन्िर् हिुेछ। 

51. ज्येष्ठिाको रू्लयाङ्कििः (१) सेिाका कर्मचारीलाई ज्यषे्ठिा बापिको अङ्क प्रदाि गदाम हाल बहाल रहेको िहर्ा 
कार् गरेिापि प्रत्यके िषम िीि दशर्लि साि पाँच अङ्कको दरले बढीर्ा िीस अङ्क प्रदाि गररिछे। 

(२) ज्येष्ठिा िापि अङ्क गणिा गदाम एक िषमिसदा बढी चािचिु र्वहिा िा ददिको लानग 
दार्ासाहीको वहसाबले अङ्क ददइिेछ । 

(३) यस विनियर्को प्रयोििको लानग गयल िएको िा असािारण विदार्ा बसेको अिनिको अङ्क 
ददइिे छैि । 

52. शैन्िक योग्यिा र िानलर्को रू्लयाङ्कििः (१) सेिाका कर्मचारीको शैन्िक योग्यिा िापिको अङ्क गणिा गदाम 
देहायबर्ोन्िर् गररिेछ:- 

(क) बढुिा हिुे पदको लानग सेिा प्रिेशका निनर्त्त िोवकएको सयूििर् शैन्िक योग्यिा 
िापि एकर्षु्ट दश अङ्क, 

(ि) बढुिा हिुे पदको लानग सेिा प्रिेशका निनर्त्त िोवकएको सयूििर् शैन्िक 
योग्यिािसदा र्ानर्ललो सभबन्सिि विषयको एक अनिररि शैन्िक उपानि िापि 
एकर्षु्ट पाँच अङ्क, 

(२) िानलर् िापि अङ्क प्रदाि गदाम सेिासँग सभबन्सिि विषयको कभिीर्ा िीस कायम ददि िा 
सोिसदा बढी अिनिको सेिाकालीि िानलर् िापि प्रर्र् शे्रणीको लानग पाँच अङ्क,  दद्विीय शे्रणीको लानग चार 
अङ्क र ििृीय शे्रणीको लानग िीि अङ्क प्रदाि गररिछे। 

(३) िानलर्को अङ्क गणिा गदाम ििु िहर्ा कायमरि रहँदा िानलर् नलएको हो सो अङ्क सोही िहका 
लानग र्ात्र गणिा हिुेछ। 

(४) िानलर्को शे्रणी ििलेुकोर्ा दद्विीय शे्रणीको अङ्क ददइिेछ। 

(५) सेिाको पदर्ा बढुिा हिु सभिाव्य उभर्देिारलाई सेिाकालीि िानलर्को व्यिस्र्ा गिुम पिेछ। 

(६) कर्मचारीको बढुिा प्रयोििको लानग दरिास्िसँग पेश गरेको शैन्िक योग्यिा सो सेिा सरू्ह 
िा उपसरू्हसँग सभबन्सिि हो िा होइि िने्न सभबसिर्ा काउन्ससलले निणमय गरेबर्ोन्िर् हिुेछ।बढुिा 
प्रयोििको लानग दरिास्िसार् पेश गरेको शैन्िक योग्यिाको सभबद्धिा नििामरण बढुिा सनर्निको बैठक 
बस्ििुसदा अगानडको नर्निसभर् िएर्ा त्यस्िो शैन्िक योग्यिाको अङ्क बढुिा प्रयोििको लानग गणिा गररिेछ। 

53. बढुिाको नसफाररशिः बढुिाको लानग सभिाव्य उभर्देिारहरूर्ध्येबाट कायम सभपादि रू्लयाङ्कि, शैन्िक योग्यिा 
र िेष्ठिा िापि प्राप्त गरेको अंकको आिारर्ा सबैिसदा बढी अंक प्राप्त गिे कर्मचारीलाई योग्यिाक्रर् अिसुार 
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पदपूनिम सनर्निले बढुिाको लानग नसफाररश गिेछ। बढुिा िापिको अंक बराबर हिु गएर्ा देहायको क्रर्लाई 
आिार र्ािी नसफाररश गिुमपिेछिः- 

(क) हाल िहाल रहेको पदर्ा नियनु्ि पाएको नर्निको आिारर्ा, 
(ि) िण्ड (क) बर्ोन्िर् हिु िसकेर्ा हाल बहाल रहेको पदिसदा एक िहर्नुिको पदर्ा 

गरेको सेिा अिनिको आिारर्ा, 
(ग) िण्ड (क) र (ि) बर्ोन्िर् पनि हिु िसकेर्ा हाल िहाल रहेको पदर्ा नियनु्िको 

लानग नसफाररश िएको योग्यिाक्रर्को आिारर्ा, 
(घ) िण्ड (क), (ि) र (ग) बर्ोन्िर् पनि निरूपण हिु िसकेर्ा उर्ेरको िेष्ठिाको 

आिारर्ा । 
54. बढुिा िार्ािली प्रकाशििः (१) पदपूनिम सनर्निले बढुिाको लानग नसफाररश गरेको कर्मचारीको िार्ािली 

विनियर् ५३ को प्रयोििको लानग सािमिनिक रूपर्ा प्रकान्शि गिुम पिेछ। िार्ािली प्रकान्शि गदाम सबिसदा 
बढी अङ्क प्राप्त गिे र सबैिसदा सयूििर् अङ्क प्राप्त गिे कर्मचारीको प्राप्ताङ्क सर्ेि उललेि गिुम पिेछ ।  

(२) बढुिा िार्ािली प्रकाशि िएपनछ कुि ैउभर्देिारले आफूले पाएको अङ्क हेिम चाहेर्ा कायम 
सभपादि र्लुयाङ्कि बाहेक पदपूनिम सनर्निले नििामरण गरेको दस्िरु बझुाई असय आिारहरूको अङ्क हेिम 
सवकिछे। 

55. बढुिाको उिरुीिः (१) विनियर् ५३ बर्ोन्िर् पदपूनिम सनर्निले गरेको बढुिाको नसफाररशर्ा न्चत्त िबझेुर्ा 
आफूले बढुिा पाउि ुपिे स्पष्ट आिारहरू िलुाई सभबन्सिि कर्मचारीले पदपूनिम सनर्निले बढुिा नसफाररशको 
सूचिा प्रकाशि गरेको नर्निले एक्काईस ददिनित्र सनर्नि सर्ि उिरुी ददि सक्िेछ। 

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् परेको उिरुीको सभबसिर्ा सनर्निले उिरुी गिे भयाद सर्ाप्त 
िएको नर्निले िीस ददिनित्र आिश्यक छािनबि गरी त्यस्िो उिरुीउपर निणमय गिुम पिेछ। 

(३) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् परेको उिरुीको सभबसिर्ा उपविनियर् (२) बर्ोन्िर् निणमय गदाम 
बढुिा नसफाररश िार्ािलीर्ा संशोिि गिुमपिे िएर्ा सो संसोििबाट िार् हटाउि ुपिे उभर्देिारलाई साि 
ददिको सर्य उपलब्ि गराई आफ्िो िार् कायरै् रहि ु पिे आिार र कारण पेश गिम सर्य उपलब्ि 
गराउिेछ।िि ्पश्चाि सो सभबसिर्ा िएको निणमयको सूचिा सनर्निले उिरुिाला र पदपूनिम सनर्निलाई ददि ु
पिेछ। 

(४) उपविनियर् (३) बर्ोन्िर्को सूचिा प्राप्त िएपनछ पदपूनिम सनर्निले त्यस्िो सूचिा प्राप्त िएको 
नर्निले बढीर्ा साि ददिनित्र सोही अिसुारको संशोनिि िार्ािली प्रकाशि गिुम पिेछ। 

(५) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् परेको उिरुी उपविनियर् (२) बर्ोन्िर् छािनबि गदाम आिारहीि 
ठहरेर्ा सनर्निले सोको कारण सवहिको िािकारी उिरुिालालाई ददि ुपिेछ र िािी िािी त्रवुटपूणम रू्लयाङ्कि 
गरी बढुिा नसफाररश गरेको देन्िएर्ा सनर्निले रू्लयाङ्किकिामलाई चेिाििी ददि सक्िछे। 

(६) बढुिा उिरुी सभबसिी असय व्यिस्र्ा सनर्निले नििामरण गरेबर्ोन्िर् हिुेछ। 
56. बढुिाको नियनु्ि र ज्येष्ठिा नर्नि (१) ररि पदर्ा कायमिर्िा रू्लयाङ्किद्वारा बढुिाको िार्ािली सवहिको 

नसफाररशको सूचिा प्रकान्शि िई सो बर्ोन्िर् उिरुी परेको अिस्र्ार्ा विनियर् ५५ बर्ोन्िर् उिरुीको टुङ्गो 
लाग्दा सो िार्ािली यर्ािि कायर् िएर्ा र िार्ािलीर्ा योग्यिाक्रर् फरक परे पनि ियाँ िार् सर्ािेश 
हिु िआएर्ा सो सूचिा प्रकान्शि िएको बाइसौं ददिदेन्ि र बढुिा िार्ािली संशोिि िई र्प िार् सर्ािशे 
िएर्ा िा नसफाररश िार् हटेर्ा सोको सूचिा प्रकान्शि िएको नर्निदेन्ि िेष्ठिा कायर् हिुे गरी नियनु्ि ददि ु
पिेछ ।   



25 
 

(२) कुिै कर्मचारी बढुिाको लानग नसफाररश िई सकेपनछ बढुिा नियनु्ि पाउििुसदा अगािै 
निलभबि िएर्ा िा बढुिा रोक्का िा िलब बवृद्ध रोक्का िएर्ा त्यस्िो अिनििर नििको बढुिा नियनु्ि रोक्का 
गररिेछ र निलभबि फुकुिा िएपनछ िा बढुिा िा िलबिवृद्ध फुकुिा िएपनछ नियनु्ि ददई िेष्ठिार्ात्र कायर् 
गररिेछ । 

(३) कुिै पनि कर्मचारीलाई बढुिा नियनु्ि ददिे निणमय िई नियनु्ि नलि ु पिे नर्निले पैिीस 
ददिनित्र बढुिा नियनु्ि पत्र बनु्झनलि ुपिेछ ।  

(४) उपविनियर् (३) बर्ोन्िर् नियनु्िपत्र बझु्ि िआएर्ा नियनु्ि पत्र बझु्ि आउिे सभबसिी 
पैंिीस ददिे सािमिनिक सूचिा प्रकान्शि गिुम पिेछ ।  

(५) उपविनियर् (४) बर्ोन्िर् सूचिा प्रकान्शि िएको भयादनित्र पनि नियनु्िपत्र बझु्ि िआएर्ा 
पिुिः पैिीस ददिको सािमिनिक सूचिा प्रकान्शि गरी सो भयादनित्र बढुिा नियनु्ि बझु्ि िआएर्ा नियनु्ि रद्द 
गिम सवकिेछ ।  

िर यस उपविनियर्र्ा ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि विदा स्िीकृि गराई बसेको कर्मचारी 
िा काउन्ससलको कार्को नसलनसलार्ा काि, िलबी अध्ययि भ्रर्ण िा िानलर्र्ा गएको कर्मचारीको हकर्ा 
त्यसरी नियनु्ि रद्द गिम सवकिे छैि ।  

57. काउन्ससलबाट निणमय िए बर्ोन्िर् गिेिः बढुिाको कारबाही गदाम बढुिाका सभबसिर्ा कुिै विषयर्ा यस 
पररच्छेदर्ा व्यिस्र्ा ििएको िा िएको व्यिस्र्ा स्पष्ट ििई कुि ैकदठिाई उत्पन्न िएर्ा सनर्निले काउन्ससल 
सर्ि पेश गरी सो सभबसिर्ा काउन्ससलबाट निणमय िए बर्ोन्िर् गिुम पिेछ ।  

58. उरे्रको हद िलाग्िेिः बढुिाको लानग उभर्देिार हिु सेिाका स्र्ायी कर्मचारीलाई उर्ेरको हद लाग्िे छैि। 

59. िहविहीि स्र्ायी कर्मचारीको स्िर िृवद्ध सभबसिी व्यिस्र्ािः (१) िहविहीि पदहरुको स्िर देहाय बर्ोन्िर् 
हिुेछिः- 

(क) प्रर्र् स्िर 

(ि) दद्विीय स्िर 

(ग) ििृीय स्िर 

(घ) चिरु्म स्िर 

(ङ) पाँचौ स्िर 

(२) िहविहीि पदर्ा शरुु नियनु्ि हिुे कर्मचारीको प्रर्र् स्िर कायर् हिुछे । 

(३) सिायको अनिलेि ििएको सहयोगीस्िरको कर्मचारीको अन्तियारिालाले देहाय बर्ोन्िर् 
स्िर िृवद्ध गिेछ:- 

(क) पाँच िषम िा सोिसदा बढी िर दश िषमिसदा कर् सेिा अिनि िएकोलाई  

-दद्विीय स्िर, 

(ि) दश िषम िा सोिसदा िढी िर पसर िषमिसदा कर् सेिा अिनि िएकोलाई  

        -ििृीय स्िर, 

(ग) पसर िषम िा सोिसदा िढी िर बीस िषमिसदा कर् सेिा अिनि िएकोलाई  

        -चिरु्म स्िर, 

(घ) बीस िषम िा सोिसदा बढी सेिा अिनि िएकोलाई   -पाँचौ स्िर,  

(२) उपविनियर् (३) को स्िर बर्ोन्िर्को िलबर्ाि िपेाल सरकारले नििार्िी सेिाको सर्ाि 
स्िरको कर्मचारीको लानग िोकेको िलिर्ाििसदा बढी िहिुे गरी काउन्ससलले िोकेबर्ोन्िर् हिुेछ। 
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(३) स्िर िृवद्ध गदाम सेिा अिनि पूरा िएको िोनलपलटदेन्ि लागू हिुे गरी स्िर िृवद्ध गररिेछ। 
िर वििागीय सिायको अनिलेि रहेकोर्ा सोको सर्यािनि सर्ाप्त िएको िोनलपलटदेन्ि लागू हिुे गरी स्िर 
िृवद्ध गिुम पिेछ । 

60. बढुिा नियनु्िको रोक्का िर्ा फुकुिािः कुिै कर्मचारीको बढुिाको लानग नसफाररश िइसकेपनछ बढुिा नियनु्ि 
िपाउसिले निलभबि िा बढुिा रोक्का िा िलब िृवद्ध रोक्का िएर्ा उन्ललन्िि अिनििर नििको बढुिा नियनु्ि 
रोक्का गररिेछ र निलभबिबाट नििले सफाई पाएर्ा िा रोक्का अिनि सर्ाप्त िएपनछ निि निलभबि िा रोक्का 
ििएसरह र्ािी नियनु्ि ददई िेष्ठिा कायर् गररिेछ। 

61. न्िभरे्िारी िददई राख्न िहिुेिः (१) देहायको अिस्र्ार्ा बाहेक कुिै पनि कर्मचारीलाई पदीय न्िभर्ेिारी िददई 
एक र्वहिािसदा बढी अिनिसभर् राख्न सवकिे छैििः- 

(क) लार्ो विदार्ा रहेकोर्ा, 
(ि) निलभबि िएकोर्ा, 
(ग) असयत्र कािर्ा िवटएको कारण पदानिकार रहेको पदर्ा कायर् राख्न पिे िएर्ा। 

(२) उपविनियर् (१) विपरीि कुिै कर्मचारीलाई पदीय न्िभर्ेिारी िददई रािेर्ा कार्र्ा लगाउिपुिे 
दावयत्ि िएको पदानिकारीलाई वििागीय कारिाही हिुेछ । 
 

पररच्छेद- ७ 
सेिा सरुिा 

62. सेिा सरुिािः सेिाका कर्मचारीलाई देहायको अिस्र्ार्ा बाहेक सफाइको उन्चि र्ौका िददई सेिाबाट हटाईि े
िा बिामस्ि गररिे छैििः- 

(क)  िैनिक पिि देन्ििे फौिदारी अनियोगर्ा अदालिबाट कसरुदार ठहररएर्ा, 
(ि) िागी पत्ता िलागेको िा सभपकम  स्र्ावपि गिम सभिि ििएको पयामप्त आिार िएर्ा,  
(ग) करार सेिार्ा बहाल रहेर्ा, 
(घ) भ्रष्टाचारको आरोपर्ा अदालिबाट कसरुदार ठहररएर्ा, 
(ङ)  एक िषमिसदा बढी कैद सिाय हिुे गरी अदालिबाट कसरुदार ठहरी अन्सिर् फैसला 

िएर्ा, 
(च)  विदा स्िीकृनि िगराई लगािार साठी ददिसभर् हान्िर ििएर्ा । 

63. सेिा शिमको सरुिािः (१) सेिाका कर्मचारीलाई नियनु्ि हुँदा ित्काल कायर् रहेको िलब, संचय कोष, 
उपदाि लगायिको सार्ान्िक सरुिा र असय सवुििा सभबसिी सेिाका शिमहरूर्ा नििको स्िीकृनि िेगर 
नििलाई प्रनिकूल असर पिे गरी पररििमि गररिे छैि ।  
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पररच्छेद-८ 
हान्िरी र विदा 

64. कर्मचारीको सबै सर्य काउन्ससलको अिीिर्ा हिुेिः (१) यस विनियर्ािलीको अिीिर्ा रही कर्मचारीको सबै 
सर्य काउन्ससलको अिीिर्ा हिुेछ र ििुसकैु सर्यर्ा पनि कर्मचारीलाई काउन्ससलले कार्र्ा लगाउि 
सवकिछे। 

(२) यस विनियर्ािलीर्ा असयर्ा लेन्िएकोर्ा िा र्िानसि कारण परेकोर्ा बाहेक नबदाको स्िीकृनि 
िनलई कुिै पनि कर्मचारी आफ्िो कायामलयर्ा अिपुन्स्र्ि हिु ुहुँदैि र कारणिस अिपुन्स्र्ि हिुे कर्मचारीले 
साि ददिनित्र नबदाको नििदेि ददि ुपिेछ। 

(३) उपविनियर् (२) को उललङ्घि गरी अिपुन्स्र्ि हिुे कर्मचारीलाई गयल र िलब कट्टी 
गररिेछ। 

(४) उपविनियर् (३) बर्ोन्िर् गयल िएको अिनि सेिा अिनिर्ा गणिा हिुे छैि । 
िर नबदाको र्ाग गरी नििदेि पेश गरेकोर्ा नबदाको निकासा िहुँदै नबदा बसेकोर्ा त्यसरी 

अिपुन्स्र्ि िएको अिनिको नबदा स्िीकृि िएर्ा यस नियर्को उललंघि िएको र्ानििे छैि। 
65. कायामलयको सर्य, सर्यपालि र हान्िरीिः सेिाका कर्मचारीले काउन्ससलले लागू गरेको नििामररि सर्यर्ा 

नियनर्ि रुपर्ा कायामलयर्ा हान्िर हिुपुछम ।  

स्पष्टीकरणिः “नििामररि सर्य” िन्नाले िेपाल सरकारका कायामलयर्ा िेपाल सरकारबाट िोवकएको 
सर्यसँग िादात्भय हिुे गरी काउन्ससलले नििामरण गरेको सर्यलाई ििाउिेछ। 

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् नििामररि सर्यर्ा िआउिे कर्मचारीलाई र्तुय अनिकृिले गयल 
कट्टी गिम सक्िेछ। 

िर र्वहिाको िीि पटकसभर् नििामररि सर्यिसदा पसर नर्िेटसभर् वढला गरी आउिे कर्मचारीलाई 
र्तुय अनिकृिले उपयिु देिेर्ा हान्िर गिम ददि सक्िछे। 

(३) र्िानसब र्ावफकको कारण परेर्ा बाहेक नबदा स्िीकृि िगराई कुिै पनि कर्मचारी कायामलयर्ा 
अिपुन्स्र्ि हिु ुहुदैँि। 

66. कायामलय छोड्दा स्िीकृनि नलि ुपिेिः (१) कुिै पनि कर्मचारीले पूिम स्िीकृनि िनलई कायामलय सर्यनित्र 
कायामलय छोड्ि हुदैँि ।  

(२) उपविनियर् (१) उललङ्घि गरी कायामलय सर्यनित्र कायामलय छोड्िे कर्मचारीलाई गयल गरी 
सो ददिको िलब ित्ता कट्टा गररिेछ।  

67. छड्के िाचँिः (१) र्तुय अनिकृि िा नििले िोकेको प्रशासि र्हाशािा प्रर्िुले कर्मचारीहरु कायामलयर्ा 
हान्िर िए िा ििएको आिश्यकिा अिसुार िाँच्ि छड्के िाँच गिम सक्िेछ। 

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् छड्के िाँच गदाम कुिै कर्मचारी वढला गरी कायामलयर्ा आएको 
िा कायामलयको कार्को नसलनसलार्ा बाहेक कायामलय छोडी बावहर गएको फेला परेर्ा र वढला गरी आएको 
िा कायामलय छोडी गएको र्िानसि कारण ददि िसकेर्ा त्यस्िो कर्मचारीलाई गयल कट्टी गररिेछ। 

68. हान्िरीको अनिलेििः सेिार्ा कायमरि कर्मचारीको हान्िरीको अनिलेि िोकेबर्ोन्िर् रान्ििेछ । 
69. कर्मचारीले पाउिे विदािः(१) सेिाका कर्मचारीले देहायका बर्ोन्िर्का विदा पाउिछेि:्- 

(क)  िैपरी आउिे र पिम विदा 
(ि)  घर विदा 
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(ग)  विरार्ी विदा 
(घ)  प्रसूनि विदा 
(ङ)  प्रसूनिस्याहार विदा 
(च) वकररया विदा 
(छ) अध्ययि विदा  
(ि) असािारण विदा 

(२) िेपाल सरकारले सर्य सर्यर्ा ददिे सािमिनिक विदा काउन्ससलका कर्मचारीले सर्ेि उपिोग 
गिेछि ्। 

(२) उपविनियर् (१) को िण्ड (क) बर्ोन्िर्को नबदा उपिोग गदामको अिनिको बीचर्ा पिम 
आउिे सािमिनिक नबदा त्यस्िो नबदाको अिनिर्ा गणिा गररिे छैि।  

70. िैपरी आउि ेर पिम नबदािः  (१)सेिाका कर्मचारीले प्रत्यके िषम छ ददि िैपरी आउिे नबदा र छ ददि पिम 
नबदा पाउिछेि ्। 

(२) िैपरी आउिे र पिम नबदार्ा बस्िे कर्मचारीले पूरा िलब पाउिेछ। 

(३) िैपरी आउि ेनबदा आिा ददिको वहसाबले पनि नलि सवकिछे। 

स्पष्टीकरणिः यस उपविनियर्को प्रयोििको लानग ''आिा ददि'' िन्नाले दैनिक कायामलय सर्यको 
आिा सर्य सभझि ुपछम। 

(४) सेिा प्रिेश गिे कर्मचारीले र्ानसक दार्ासाहीको आिारर्ा िैपरी आउिे र पिम नबदा पाउिेछ। 

(५) िैपरी आउिे र पिम नबदा र्ौन्िक अिरुोिर्ा पनि ददि सवकिछे । 

(६) एक िषमको िैपरी आउिे र पिम नबदा संन्चि गरी अको िषमर्ा नलि पाइिे छैि। 

71. घर नबदािः (१) सेिाका कर्मचारीले प्रत्येक बाह्र ददि कार् गरेको अिनिको लानग एक ददिका  दरले घर 
नबदा पाउिछे। 

स्पष्टीकरणिः यस उपविनियर्को प्रयोििको लानग “कार् गरेको अिनि” िन्नाले िैपरी आउिे र पिम 
नबदा, विरार्ी नबदा, वकररया नबदा, प्रसूनि नबदा, प्रसूनि स्याहार नबदा र सािमिनिक नबदा नलएको अिनि 
सर्ेिलाई ििाउिछे। 

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् घर नबदार्ा बस्िे कर्मचारीले पूरा िलब पाउिेछ। 

(३) घर नबदा बढीर्ा एक सय असी ददिसभर् सन्ञ्चि गिम सवकिेछ। 

(४) कुिै कारणले कर्मचारी सेिाबाट अलग िएपनछ नििको सन्ञ्चि रहेको घर नबदाको रकर् 
नििले ित्काल िाइपाई आएको िलब ित्ताको दरले एकर्षु्ट नलि पाउिेछ। 

(५) सन्ञ्चि घर नबदाको रकर् नलि िपाउँदै कुि ैकर्मचारीको र्तृ्य ुिएर्ा त्यस्िो रकर् नििले 
इच्छाएको व्यन्ि िा िन्िकको हकिालाले पाउिेछ। 

(६) सन्ञ्चि घर नबदा िापि पाउिे िलबको गणिा गदाम िीस ददिको एक र्वहिा र्ािी वहसाब 
गिुम पिेछ। 

(७) साि ददििसदा बढीको घर नबदा स्िीकृि गराई बषमको एक पटक घर नबदार्ा िािे कर्मचारीले 
बढीर्ा साि ददिको बाटोको भयाद पाउिेछ। 

(८) यस विनियर्र्ा असयत्र ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि घर नबदा, अध्ययि नबदा िा 
असािारण नबदार्ा बसेको कर्मचारीले सो अिनििरको घर नबदा पाउिे छैि। 
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72. विरार्ी नबदा:  (१) सेिाका कर्मचारीले प्रत्यके िषम बाह्र ददिका दरले विरार्ी नबदा पाउिे छि ्र त्यस्िो नबदा 
बषम ििुाि िहुँदै पेश्कीको रुपर्ा पनि नलि सवकिेछ। 

िर अध्ययि नबदा र असािारण नबदा नलई बसेको अिनिको नबरार्ी नबदा पाउिे छैि। 

(२) साि ददििसदा बढी अिनिको विरार्ी नबदाको र्ाग गिे कर्मचारीले स्िीकृि न्चवकत्सकको 
प्रर्ाण पत्र पेश गिुम पिेछ। नबदा ददि ेअनिकारीलाई त्यस्िो प्रर्ाण पेश गिम सािारणिया सभिि छैि िने्न 
विश्वास लागेर्ा नििले सो व्यहोरा ििाई विरार्ी नबदा स्िीकृि गिम सक्िछे। 

स्पष्टीकरणिः “स्िीकृि न्चवकत्सक” िन्नाले िेपाल र्ेनडकल काउन्ससलर्ा दिाम िएको न्चवकत्सक 
सभझि ुपछम।  

(३) कुिै ठूलो िा कडा रोग लागी विरार्ी नबदा िा घर नबदा सर्ेिबाट िपगेुर्ा र स्िीकृि 
न्चवकत्सकको प्रर्ाण पत्र पेश गरेर्ा त्यस्िा कर्मचारीले पनछ पाउि ेविरार्ी नबदा र घर नबदाबाट कट्टा हिु े
गरी पैिालीस ददिसभर् विरार्ी नबदा पेश्कीको रूपर्ा ददि सवकिछे। यसरी पेश्की नबदा नलएको कर्मचारीको 
र्तृ्य ुिएर्ा त्यस्िो पेश्की नलएको नबदा स्िििः नर्िाहा हिुेछ। 

(४) उपविनियर् (३) बर्ोन्िर्को नबदाले िपगु िई र्प नबदा नलि ुपरेर्ा स्िीकृि न्चवकत्सकको 
प्रर्ाणपत्र पेश गरी कर्मचारीले पाउिे असािारण नबदाबाट कट्टा हिु ेगरी सेिा अिनििरर्ा एक िषमर्ा 
िबढ्िे गरी असािारण नबदा नलि सक्िेछ। यसरी असािारण नबदार्ा बस्दा त्यस्िो कर्मचारीले पदानिकार 
रहेको पदको िाइपाई आएको िलब ित्ता पाउिछे। 

(५) कर्मचारी निलभबिर्ा रहेको िा असािारण नबदार्ा बसेको अिनििरको विरार्ी नबदा पाउि े
छैि। 

(६) कर्मचारीले पाउिे विरार्ी नबदा सन्ञ्चि गिम सक्िेछ। ििुसकैु व्यहोराले कर्मचारी सेिाबाट 
अलग िएर्ा नििको सन्ञ्चि रहेको विरार्ी नबदा िापि कर्मचारीले नििको पदानिकार रहेको पदबाट 
िाइपाई आएको िलब ित्ताको दरले हिु आउि ेरकर् एकर्षु्ट नलि पाउिेछ। 

73. प्रसूनि नबदािः (१) सेिाको कुिै र्वहला कर्मचारी गिमििी िएर्ा सतु्केरी हिुअुन्घ र पनछ गरी असठािब्बे 
ददिसभर् प्रसूनि विदा पाउिछे । 

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् प्रसूनि नबदा नलएको कर्मचारीले चाहेर्ा कुिै पनि नबदाबाट कट्टा 
िहिुे गरी बढीर्ा र्प छ र्वहिासभर् बेिलबी प्रसूनि नबदा नलि सक्िेछ ।  

िर यसरी नलइिे नबदा र उपविनियर् (१) बर्ोन्िर्को नबदा लगािार रुपर्ा नलि ुपिेछ। 

(३) उपविनियर् (२) िर्ोन्िर् बेिलबी प्रसूनि विदार्ा बसेको अिनिर्ा घर नबदा, नबरार्ी नबदा, 
िलब, ित्ता र असय सवुििा ददइिे छैि। 

िर सो अबनि िोकरीर्ा गणिा गररिेछ । 

(४) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् प्रसूनि नबदार्ा बस्दा र्वहला कर्मचारीले पूरा िलब ित्ता पाउिेछ। 

(५) उपविनियर् (१) र (२) बर्ोन्िर् नबदा नलएको अनिलेि सभबन्सिि कायामलयले अद्यािनिक 
बिाई राख्न ुपिेछ ।  

74. प्रसूनि स्याहार नबदािः (१) कुिै परुुष कर्मचारीको पत्नी सतु्केरी हिुे िएर्ा त्यस्िो कर्मचारीले पत्नी सतु्केरी 
हिुअुन्घ िा पनछ गरी बढीर्ा एक पटकर्ा पसर ददिर्ा िबढ्िे गरी सेिा अिनििर दईु पटकसभर् प्रसूनि 
स्याहार नबदा पाउिेछ । 

िर यसरी विदा नलदँा त्यस्िो कर्मचारीको पत्नी सतु्केरी िएको ददि सर्िे पिे गरी लगािार रुपर्ा 
नलि ुपिेछ । 
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(२) प्रसूनि स्याहार नबदार्ा बसेको कर्मचारीले त्यस्िो नबदा नलएको अिनिको पूरा िलब ित्ता 
पाउिछे । 

(३) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर्को नबदा बस्िे कर्मचारीले त्यस्िो नबदा सर्ाप्त िएको पैिीस ददिनित्र 
आफ्िो न्शशकुो िसर्दिाम प्रर्ाणपत्र कायामलयर्ा पेश गिुम पिेछ । असयर्ा त्यस्िो नबदा नििको असय 
नबदाबाट कट्टा गररिछे ।  

(४) प्रसूनि विदा िर्ा प्रसूनि स्याहार विदा पाएका कर्मचारीलाई बच्चाको स्याहारको लानग बढीर्ा 
दईुिटा ससिािको लानग ििही पाँच हिार रुपैयाँ न्शश ु स्याहार ित्ता ददइिेछ । िर पनि र पत्नी दिैु 
काउन्ससलर्ा कायमरि रहेको िए एकििा कर्मचारीले र्ात्र न्शश ुस्याहार ित्ता पाउिछे । 

(५) प्रसूनि स्याहार विदा नलएको अनिलेि काउन्ससलले अद्याबनिक बिाई राख्न ुपिेछ।  

75. वकररया नबदािः (१) सेिाको कुिै कर्मचारीले कुल िर्म अिसुार आफैं ले वकररया बस्ि ु परेर्ा िा त्यस्िो 
कर्मचारीको बाब ुआर्ा, छोरा छोरी, बािे बज्यै िा सास ुससरुाको र्तृ्य ुिएर्ा िा परुुष कर्मचारीको हकर्ा 
नििको पत्नीको र्तृ्य ुिएर्ा पसर ददि वकररया नबदा पाउि सक्िछे।र्वहला कर्मचारी आफैँ  िा नििको पनि 
वकररयार्ा बस्ि ुपरेर्ा नििलाई पनि त्यनि ि ैददि वकररया नबदा ददइिेछ। 

(२) वकररया नबदार्ा बस्दा कर्मचारीले पूरा िलब पाउिछे। 

(३) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् नबदा नलि ेकर्मचारीले नबदापनछ कायामलयर्ा हान्िर िएको पसर 
ददिनित्र र्िृ व्यन्िको र्तृ्य ुदिामको प्रर्ाणपत्र र र्िृ व्यन्िसँगको िािा प्रर्ान्णि पेश गिुम पिेछ।  

(४) उपविनियर् (३) बर्ोन्िर्को अिनिनित्र त्यस्िो प्रर्ाणपत्र पेश िगिे कर्मचारीको त्यस्िो 
नबदाको अिनि नििले पाउि ेअसय नबदाबाट कट्टा गररिछे। 

76. अध्ययि नबदा (१) देहायका अिस्र्ा पूरा िएर्ा सेिाको कुिै कर्मचारीलाई अध्ययिको निनर्त्त एकै पटक 
िा पटक पटक गरी बढीर्ा िीि िषमसभर्को अध्ययि नबदा ददि सक्िेछिः- 

(क) सेिालाई उपयोगी र आिश्यक पिे विषय िएर्ा, 
(ि) काउन्ससललाई प्रदाि गररएको छात्रिृन्त्त िएर्ा, 
(ग) काउन्ससलको स्िीकृनि नलई िलुा प्रनियोनगिाबाट छानिएको िएर्ा, 
(घ)   कभिीर्ा पाँच िषम काउन्ससलको स्र्ायी सेिा पूरा गरेको िएर्ा। 

(२) अध्ययि नबदार्ा बस्दा सेिाको कर्मचारीले पूरा िलब पाउिेछ। 

(३) काउन्ससलको पूिम स्िीकृनि नलई नििी प्रयासर्ा अध्ययि गिम िािे कर्मचारीलाई उपविनियर् 
(१) बर्ोन्िर् अध्ययि नबदा ददि सवकिेछ।त्यसरी अध्ययि नबदार्ा बस्िे कर्मचारीले सो अिनििर िलब 
ित्ता पाउिे छैि। 

(४) एउटा शैन्िक संस्र्ार्ा अध्ययि गिमको लानग अध्ययि नबदा नलएको कर्मचारीले शैन्िक 
संस्र्ा पररििमि गरेर्ा अध्ययि नबदा स्िििः रद्द हिुेछ र सो नबदाको अिनि असािारण नबदार्ा पररणि हिुेछ। 

(५) यस विनियर्बर्ोन्िर् अध्ययि नबदा नलई अध्ययिर्ा िािे कर्मचारीले त्यस्िो अध्ययिबाट 
फकी आएपनछ काउन्ससलले िोकेको अिनिसभर् काउन्ससलर्ा अनििायम रूपर्ा सेिा गिे गरी अिसूुची-९ 
बर्ोन्िर् कबनुलयििार्ा गिुम पिेछ। 

(६) यस विनियर्ािली बर्ोन्िर् अध्ययि, प्रन्शिण िा िानलर्र्ा िािे कर्मचारीले त्यस्िो िानलर्, 

प्रन्शिण िा अध्ययिबाट फकी आएपनछ देहाय बर्ोन्िर्को अिनिसभर् काउन्ससलर्ा अनििायमरुपले सेिा 
गिुमपिेछिः-  

(क) िीि र्वहिासभर्को लानग   एक िषम 
(ि) िीि र्वहिादेन्ि छ र्वहिासभर्को लानग डेढ िषम 
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(ग) छ र्वहिादेन्ि िौ र्वहिासभर्को लानग दईु िषम 
(घ) िौ र्वहिादेन्ि एक िषमसभर्को लानग िीि िषम 
(ङ) एक िषमदेन्ि दईु िषमसभर्को लानग  चार िषम 
(च) दईु िषमदेन्ि िीि िषमसभर्को लानग  पाँच िषम 

(७) यस विनियर्ािली बर्ोन्िर् िानलर्, अध्ययि िा अध्ययि भ्रर्णबाट फकी अनििायम रुपर्ा 
गिुमपिे सेिा िगरेर्ा त्यस्िो कर्मचारीबाट अध्ययि, िानलर् िा अध्ययि भ्रर्ण अिनििर नििले पाएको िलब 
ित्ता िा कबनुलयिर्ा उललेि िएका असय रकर् सर्िे िोवकएको अिनिनित्र िबझुाएर्ा प्रचनलि कािूि 
बर्ोन्िर् असूलउपर गररिेछ । 

(८) कर्मचारीले सेिा अिनििरर्ा एउटा उपानिको लानग र्ात्र अध्ययि नबदा पाउिछे। 
(९) काउन्ससल कर्मचारीहरुलाई अध्ययि नबदा स्िीकृि गिे अनिकार कायमकारी सनर्निलाई 

हिुेछ। 
77. असािारण नबदािः (१) सेिार्ा कभिीर्ा पाँच िषम स्र्ायी सेिा अिनि पूरा गरेको कर्मचारीले असािारण नबदा 

नलि चाहेर्ा कारणसवहि नििेदि ददि ुपिेछ ।  

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् प्राप्त नििदेिबाट नबदा स्िीकृि गिुमपिे कारण र्िानसब देन्िएर्ा 
नबदा ददिे अनिकारीले एक पटकर्ा एक िषमर्ा िबढाई र सेिा अिनििर िीि िषमर्ा िबढाई असािारण 
नबदा ददि सक्िेछ । 

(३) असािारण नबदार्ा बसेको कर्मचारीले सो अिनििर िलब, ित्ता िर्ा असय कुि ैपनि सनुबिा 
पाउिे छैि ।  

(४) असािारण नबदार्ा बसेको अिनि सेिा अिनिर्ा गणिा गररिे छैि र िावषमक िलब िृवद्ध (ग्रडे) 
सर्ेि प्रदाि पनि गररिे छैि ।  

(५) अध्ययि नबदा नलएका कर्मचारीले अध्ययि नबदा सर्ाप्त िएपश्चाि कायामलयर्ा एक िषम हान्िर 
ििएसभर् असािारण नबदा नलि पाउिे छैि ।  

78. नबदाको र्ाग र स्िीकृि गिे विनििः (१) अध्ययि नबदा र असािारण नबदा बाहेक असय नबदाको स्िीकृनिको 
निनर्ि कर्मचारीले आफूलाई चावहएको नबदाको अिनि र कारण सर्ेि िलुाई नबदा ददिे अनिकारी सर्ि 
अिसूुची-१० बर्ोन्िर्को ढाँचार्ा नििदेि पेश गिुम पिेछ र नबदा ददिे अनिकारीले पनि नबदा स्िीकृि िा 
अस्िीकृि िएको सूचिा सभबन्सिि कर्मचारीलाई यर्ान्शघ्र ददि ुपिेछ ।  

(२) नबदा स्िीकृि गिे अनिकारीले कुिै कर्मचारीलाई नबदा ददंदा त्यस्िो कर्मचारीले गिे कार् 
िरोवकिे प्रबसि नर्लाएर र्ात्र नबदा स्िीकृि गिुम पिेछ ।  

(३) देहायको कुरार्ा नबदा ददिे अनिकारी ससिषु्ट िएर्ा नििले नििेदिको नर्नििसदा अगानडदेन्िको 
नर्निबाट नबदा स्िीकृि गिम सक्िेछिः-  

(क) नबदा ददिे अनिकारीको पूिम स्िीकृनि नलि सभिि नर्एि िने्न, 
(ि) पूिम स्िीकृनि प्रानप्तको लानग नििदेकले सकिर प्रयास गरेको नर्यो िने्न। 

79. नबदा गणिा हिुिेः िैपरी आउिे िा पिम नबदा उपिोग गदाम बाहेक अरु कुिै प्रकारको नबदा नलई बसेको 
कर्मचारीले नबदा ििुाि हुँदा कुि ै सािमिनिक नबदा पिम गई सो सािमिनिक नबदाको लगतै्त पनछ पनि 
कायामलयर्ा हान्िर ििएर्ा सो सािमिनिक नबदाको अिनि पनि नििले नलएको नबदा िा त्यस्िो नबदा बाँकी 
ििएर्ा नििले नलि पाउिे अरु नबदार्ा बसेको र्ािी नबदा गणिा गररिेछ ।  
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80. नबदा ििुाि िहदैु हान्िर हिु सवकिेिः नबदा बसेको कर्मचारीले नबदा िसवकदै नबदा ददि ेअनिकारीको स्िीकृनि 
नलएर हान्िर िई कायामलयको कार् गिम सक्िेछ । 

81. नबदा स्िीकृि गिे अनिकारीिः(१) देहायको नबदा देहायको अनिकारीले स्िीकृि गिम सक्िेछिः 
नबदाको वकनसर्  नबदा स्िीकृि गिे अनिकारी 
(क) िैपरी आउिे नबदा र पिम नबदा  र्तुय अनिकृि 

(ि) घर नबदा   र्तुय अनिकृि 

(ग) नबरार्ी नबदा   र्तुय अनिकृि 

(घ) प्रसूनि नबदा   र्तुय अनिकृि 

(ङ) प्रसूनि स्याहार नबदा   र्तुय अनिकृि 

(च) वकररया नबदा   र्तुय अनिकृि 

(छ) अध्ययि नबदा   काउन्ससल 

(ि) असािारण नबदा   काउन्ससल 

(२) र्तुय अनिकृिले उपविनियर् (१) को िण्ड (क) र्ा उन्ललन्िि आफ्िो  नबदा आफै स्िीकृि 
गिम सक्िेछ िर यसको िािकारी अध्यिलाई ददि ुपिेछ ।सो बाहेक िण्ड (ि), (ग), (घ), (ङ), (च) र 
(छ) को नबदा अध्यिले स्िीकृि गिेछ । अध्यिको अिपुन्स्र्निर्ा काउन्ससलले गिेछ । 

(३) कुि ैकर्मचारीले नलएको नबदा आफूलाई आिश्यक ििएको ििी नििदेि ददएर्ा नबदा स्िीकृि 
गिे अनिकारीले त्यस्िो नबदा रद्द गरी नििलाई हान्िर गराउि सक्िछे । अध्यि िा काउन्ससलले स्िीकृि 
गिुमपिे नबदा अध्यि ररि िा काउन्ससल गठि ििएको अिस्र्ार्ा र्तुय अनिकृिले आफै स्िीकृि गिम 
सक्िेछ। यसरी स्िीकृि नबदा ित्काल पनछको काउन्ससल बैठकर्ा पेस गिुम पिेछ । 

82. नबदा िनलई कायामलयर्ा अिपुन्स्र्ि हिु िपाउििेः (१) यस विनियर्ािली बर्ोन्िर् नबदा स्िीकृनि िगराई 
कुिै पनि कर्मचारी आफ्िो कायामलयर्ा अिपुन्स्र्ि हिु पाउिे छैिि ्। 

(२) उपविनियर् (१) को उललङ्घि गरी अिपुन्स्र्ि हिुे कर्मचारीलाई गयल गरी सो ददिको िलब 
ित्ता कट्टा गिम सवकिछे । िर नबदा स्िीकृि िनलई अिपुन्स्र्ि िएको कर्मचारीले आफू अिपुन्स्र्ि िएको 
अिनिको कारण िलुाई नबदाको नििदेि ददई सो नबदा स्िीकृि िएर्ा यो विनियर् उललङ्घि गरेको र्ानिि े
छैि । 

83. नबदा अनिकारको कुरा होइििः (१) कर्मचारीले नबदालाई अनिकारको रूपर्ा दािी गिम पाउिे छैि र नबदा 
सहनुलयि र्ात्र हिुेछ ।  

(२) काउन्ससलको कार्को अिकूुलिा हेरी नबदा ददि े अनिकारीले आफ्िो ििनबिबाट नबदा 
स्िीकृि िा अस्िीकृि गिम सक्िेछ ।  

(३) काउन्ससलको कार्को आिश्यकिा परेको अिस्र्ार्ा नबदार्ा बसेको कर्मचारीलाई ििुसकैु 
बिि कायामलयर्ा बोलाई कार्र्ा लगाउि सवकिछे ।  

84. नबदाको अनिलेििः सबै कर्मचारीहरुको नबदाको अनिलेि अिसूुची-११ बर्ोन्िर्को ढाँचार्ा कर्मचारी प्रशासि 
शािाले राख्न ुपिेछ । 

85. सन्ञ्चि नबदाको रकर् ििुािी ददइििेः (१) कर्मचारीले ििुसकैु कारणबाट अिकाश पाएर्ा िा नलएर्ा नििले 
सन्ञ्चि गरेको घर नबदा र नबरार्ी नबदा बापिको रकर् नििले कायामलयर्ा नििम बझुाउि ुपिे कुिै रकर् 
बाँकी िएर्ा सो कट्टा गरी ििुािी ददइिेछ ।  



33 
 

(२) उपविनियर् (१) िर्ोन्िर् सन्ञ्चि रहेको नबदा िापिको रकर् निि सेिार्ा छँदै र्तृ्य ुिएर्ा 
नििको िन्िकको हकिालालाई ददइिेछ । 

86. नबदा ििुाि पनछ हान्िर ििए स्िििः अिकाश हिुेिः (१) यस पररच्छेद बर्ोन्िर् असािारण नबदा िा अध्ययि 
नबदा नलएको कर्मचारी काब ुबावहरको पररन्स्र्निर्ा बाहेक स्िीकृि नबदाको अिनि सर्ाप्त िएको नर्निले िीस 
ददिनित्र कायामलयर्ा हान्िर हिु ुपिेछ ।  

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर्को भयादनित्र हान्िर ििएर्ा िा नबदा स्िीकृि िगराएर्ा त्यस्िो 
कर्मचारीलाई सेिाबाट हटाइिे छ ।  

(३) उपविनियर् (२) िर्ोन्िर् अिकाश हिुे कर्मचारीसँग काउन्ससलले नलि ुपिे रकर् नििको 
सन्ञ्चि रकर्बाट कट्टा गरी नलइिेछ ।  

(४) उपविनियर् (३) िर्ोन्िर् कट्टा गरी नलंदा िपगु हिु आएर्ा प्रचनलि कािूि बर्ोन्िर् त्यस्िो 
रकर् नििबाट असलुउपर गररिेछ । 

 
पररच्छेद- ९ 

िलब, ित्ता र असय सवुििा 
87. िलि ित्तािः सेिाका कर्मचारीले आफ्िो पदर्ा बहाली गरेको ददिदेन्ि िेपाल सरकारले नििार्िी सेिाका 

कर्मचारीलाई िोकेको पद अिसुारको िलबर्ािसँग िादात्भय हिुे गरी काउन्ससलले िोके बर्ोन्िर्को िलब 
ित्ता पाउिेछ ।  

(२) र्ानर्ललो िलबर्ािको कुिै पदर्ा बढुिा पाउिे कर्मचारीले उि िलबर्ािर्ा िोवकएको शरुु 
िलब पाउिेछि ्। 

िर, नििले हाल पाइरहेको िलब उि र्ानर्ललो िलबर्ािको सयूििर् िलब बराबर िा सोिसदा 
अनिक िएर्ा उि र्ानर्ललो िलबर्ािर्ा नििको िलब िोक्दा देहाय बर्ोन्िर् गरी िोवकिेछिः- 

(क) नििले हाल पाइरहेको िलब र्ानर्ललो िलबर्ािको शरुु िलब बराबर र्ात्र 
िएर्ा सो िलबर्ा एक िलब िृवद्ध र्प गरी िोवकिेछ। 

(ि) साविक पदर्ा पाइरहेको िलब बढुिा िएको पदको शरुु िलबिसदा बढी िएको 
अिस्र्ार्ा र्ानर्ललो पदको िलब िोक्दा हाल िाईपाई आएको िलबर्ा 
िपगुसभर्को िलब िृवद्ध र्प गरी र्ानर्ललो पदको एक िलब िृवद्ध सर्ेि 
ददइिछे।  

(३) कर्मचारीले कार् गरी पकाएको िलब, ित्ता निि ििुसकैु व्यहोराबाट सेिार्ा िरहेर्ा पनि 
पाउिेछ। 

(४) कुिै कर्मचारीले नियर्ािसुार पाउि ेिलब सो कर्मचारी नबदार्ा बसेको बिि पनि रोवकि े
छैि । 

(५) यस विनियर्ािली बर्ोन्िर् सिायको आदेश ददएकोर्ा बाहेक कर्मचारीले िाईपाई आएको 
िलब निि सेिार्ा बहाल रहेसभर् घटाइि ेछैि । 

88. िलब बवृद्धिः  (१) स्र्ायी नियनु्ि िा बढुिा िएका कर्मचारीले िलब िवृद्ध रोक्का िएर्ा बाहेक अन्सिर् िलब 
िृवद्धर्ा िपगेुसभर् प्रत्यके िषम एक िलब िृवद्ध पाउिछे। 

 िर िलब बवृद्ध र ग्रडे सभबसिी व्यिस्र्ा नििार्िी सेिाका कर्मचारीका लानग िेपाल सरकारले 
िोकेकोर्ा सोसँग िादात्भय हिुे गरी कायर् गररिछे। 
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(२) वििागीय सिाय िई रोक्का िएको िलब िृवद्ध फुकुिा िएर्ा त्यसरी रोक्का िएको अिनिको 
सर्य सर्िे गणिा गरी साविक बर्ोन्िर् िलब िृवद्ध पाउिेछ । 

89. िलि ििुािीिः (१) सेिार्ा कायमरि रहेका कर्मचारीलाई प्रत्यके र्वहिा सर्ाप्त िएपनछ िलबको ििुािी 
ददइिेछ । 

(२) कर्मचारीले पकाएको िलब निि सेिार्ा िरहेपनि पाउिछे । 
(३) प्रचनलि कािूि र यस विनियर्ािली बर्ोन्िर् िलब िपाउिे ििी िोवकएको अिस्र्ार्ा बाहेक 

कर्मचारीको िलब कट्टा गररिे छैि ।  
90. निलभबिको अिनिको िलबिः (१) कुिै कर्मचारी कुिै पनि कारणले निलभबि िएर्ा सो निलभबि अिनििर 

नििले िाईपाई आएको िलिको आिा र्ात्र पाउिछे । 
(२) उपविनियर् (१) र्ा ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि निलभबिर्ा रहेको कर्मचारीउपर 

लगाईएको अनियोग प्रर्ान्णि ििई सफाई पाएर्ा निलभबिर्ा रहेको अिनिर्ा आिा िलि नलइसकेको िए 
सो कट्टा गरी र िनलएको िए परैु िलब (िलि िवृद्ध हिुे िएर्ा सो सर्िे) पाउिछे। 

(३) निलन्भबि कर्मचारी कसरुदार ठहरी सेिाबाट हटाइएर्ा िा ििामस्ि गररएर्ा निलभबि िएको 
नर्निदेन्िको बाँकी िलब पाउिे छैि । 

(४) सेिार्ा कायमरि कर्मचारी कुिैपनि फौिदारी अनियोगर्ा प्रचनलि कािूिबर्ोन्िर् र्िुार्ा रहेर्ा 
सो अिनििर स्िििःनिलभबि िएको र्ानििछे ।  

91. कर्मचारी सञ्चय कोषिः (१) सेिाको प्रत्येक स्र्ायी कर्मचारीको र्ानसक िलबको दश प्रनिशि रकर् कट्टा 
गरी कट्टा गररएको रकर्र्ा काउन्ससलको िफम बाट शि प्रनिशि र्प गरी प्रत्यके र्वहिाको पवहलो सािानित्र 
त्यस्िो कर्मचारीको िार्र्ा रहेको सञ्चय कोषको िािार्ा िभर्ा गररिेछ। 

(२) कर्मचारी सञ्चय कोषर्ा िभर्ा िएको रकर् कर्मचारी ििुसकैु कारणबाट अिकाश िएपनि 
एकर्षु्ट पाउिछे।  

92. बीर्ा सवुििािः (१) सेिार्ा स्र्ायी पदर्ा बहाल रहेको कर्मचारीको दईु लाि रुपैंयाको सािनिक िीिि बीर्ा 
गररिेछ र यस्िो बीर्ा गदाम लागेको वप्रनर्यर् िापिको रकर्र्ध्ये पचास प्रनिशि काउन्ससलिफम बाट र पचास 
प्रनिशि रकर् कर्मचारीबाट कट्टा गरी ििुािी गररिेछ । 

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर्को बीर्ाबाट प्राप्त हिुे रकर् सोसँग सभबन्सिि िोिस र सवुििा 
निि ििुसकैु कारणले सेिाबाट अलग िएर्ा निि िा नििको हकिालालाई उपलब्ि गराइिेछ। 
  (३) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर्को बीर्ा सभबसिी असय व्यिस्र्ा काउन्ससलले नििामरण गरे बर्ोन्िर् 
हिुेछ।  

93. पोशाक सवुििािः (१) सेिाका कर्मचारीलाई बावषमकरुपर्ा प्रत्येक िषमको चैत्र र्वहिार्ा दश हिार रुपैयाँ िा 
िेपाल सरकारको प्रचनलि नियर्ािसुार पोशाक सवुििा बापि रकर् उपलब्ि गराउिछे। 

(२) सेिाका कर्मचारीले िोके बर्ोन्िर्को पोशाक अनििायमरुपर्ा लगाउि ुपिेछ।उपविनियर् (१) 
बर्ोन्िर् पोशाक लगाए िलगाएको प्रशासि शािाले अिगुर्ि गिुम पिेछ र कुिै कर्मचारीले िषमिररर्ा पाँच 
पटकिसदा बढी पोशाक िलगाएको अनिलेि िएर्ा नििले यस विनियर् बर्ोन्िर् पोशाक सनुबिा ददइिे छैि 
र नििलाई आफ्िो पद अिकूुल आचरण िगरेको आिारर्ा वििागीय कारबाही गिम सवकिछे ।  
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94. चाडपिम िचमिः (१) सेिार्ा िहाल रहेको प्रत्यके कर्मचारीले आफ्िो िर्म, संस्कृनि, परभपरा अिसुार र्िाईिे 
चाडपिमको लानग त्यस्िो कर्मचारीले िाईपाई आएको एक र्वहिाको िलि बराबरको रकर् प्रत्येक बषम 
चाडपिम िचमको रुपर्ा पाउिछे । 

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर्को रकर् प्रत्यके कर्मचारीलाई एक आनर्मक बषमर्ा एक पटक 
आफ्िो िर्म, संस्कृनि र परभपरा अिसुार र्िाईि ेर्तुय चाडपिमको सर्यर्ा ििुािी ददइिेछ।  

(३) प्रत्यके कर्मचारीले आफ्िो र्तुय चाडपिम िोकी प्रशासि शािार्ा अनिलेि उपलब्ि गराउि ु
पिेछ । 

(४) चाडपिम िचम सार्ासयिया चाडपिम शरुु हिुिुसदा पसर ददिअन्घ ददइिछे ।  
95. औषिी उपचार सवुििािः (१) सेिाका स्र्ायी कर्मचारीलाई सेिा अिनििर उपचार िचम िापि िाईपाई आएको 

िलबको देहाय बर्ोन्िर्को औषनि उपचार िचम ददइिछेिः- 
(क) अनिकृिस्िरलाई बाह्र र्वहिा बराबरको िाईपाई आएको िलि बराबर, 

(ि) सहायकस्िरलाई अठार र्वहिा बराबरको िाईपाई आएको िलि बराबर।  

(२) कुिै कर्मचारी िा नििको पररिारको सदस्य नबरार्ी िएर्ा उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् पाउि े
रकर्र्ा िबढ्ि ेगरी देहाय बर्ोन्िर् िएको उपचार िचम काउन्ससलले ददिेछिः- 

(क) रोगको उपचारको निनर्त्त स्िीकृि न्चवकत्सकले िाँच गदाम लागेको शलुक िर्ा 
िाँच गरी लेन्िददएको प्रने्स्क्रप्शि अिसुार औषनि वकिकेो िचम, 

(ि) स्िास््य संस्र्ार्ा ििाम हुँदा र उपचार गराउँदा लागेको नबल बर्ोन्िर्को िचम, 
(ग) अस्पिाल र स्िीकृि न्चवकत्सक पनि ििएको ठाउँर्ा िएको उपचारर्ा कायामलय 

प्रर्िु बाहेक असय कर्मचारीको हकर्ा कायामलय प्रर्िुले र कायामलय प्रर्िुको 
हकर्ा र्तुय अनिकृिले नसफाररश गरेको िचम, 

स्पष्टीकरणिः “स्िीकृि न्चवकत्सक” िन्नाले सरकारी सेिार्ा रहेको िा प्रचनलि कािूि 
बर्ोन्िर् न्चवकत्सकको रुपर्ा दिाम िएको डाक्टर, कविराि, हेलर् अनसषे्टण्ट िा 
िैद्यलाई सर्ेि ििाउँछ । 

(घ) प्लावष्टक सिमरी बाहेक सबै वकनसर्को न्चरफार (सन्िमकल अपरेशि) गदाम लागेको 
नबल बर्ोन्िर्को िचम, 

(ङ) आफ्िो घर िा डेरा छाडी अको न्िलला िा विदेश गई औषनि उपचार गराउँदा 
त्यस्िो स्र्ािर्सभर् पगु्दाको र फकम दाको नबरार्ीको र कुरुिा चावहिे अिस्र्ा 
िए एकििा कुरुिासभर्को यािायाि िचमको पूरै रकर् र िािा िचम बापि 
सभबन्सिि कर्मचारीले पाउि ेदैनिक ित्ताको पचहत्तर प्रनिशि रकर्। 

(३) यस विनियर् बर्ोन्िर् पाउिे उपचार िचम कुिै कर्मचारीले पेश्कीको रुपर्ा नलि चाहेर्ा 
सोको कारण र्िानसब देन्िए यस विनियर्को अिीिर्ा रही पनछ वहसाब बझुाउिे गरी पेश्की ददि सवकिछे। 
त्यसरी पेश्की नलएको रकर् पनछ वहसाब गदाम उपचार िापि पाउिे रकर्िसदा बढी हिु आएर्ा बढी िए 
िनि रकर् सभबन्सिि कर्मचारीको िलबबाट वकस्िाबसदीर्ा कट्टी गररिेछ। त्यसरी कट्टी गिुमपिे रकर् ििुािी 
िहुँदै सभबन्सिि कर्मचारी िा नििको पररिारको सदस्यको र्तृ्य ुिएर्ा कट्टी गिम बाँकी रहेको रकर् नर्सहा 
हिुेछ । 



36 
 

(४) झटु्टा व्यहोरा पेश गरी यस विनियर् बर्ोन्िर् उपचार िचम र्ाग गिे िा प्राप्त गिे कर्मचारी 
लगायि त्यस्िो झटु्टा व्यहोरा प्रर्ान्णि गिे स्िीकृि न्चवकत्सक (कर्मचारी िएर्ा) उपर वििागीय कारिाही 
हिु सक्िेछ । 

(५) िविष्यर्ा सेिाको निनर्त्त अयोग्य ठहररिे गरी सेिाबाट बिामस्ि गररएको अिस्र्ार्ा बाहेक 
अरु ििुसकैु व्यहोराबाट कर्मचारी सेिाबाट अलग हुँदा यस विनियर् बर्ोन्िर् सेिा अिनििरर्ा पाउि ेउपचार 
िचमर्ध्ये केही नलई िा िनलई उपचार िचम नलि बाँकी रहेको िए त्यस्िो बाँकी रकर् एकर्षु्ट नलि पाउिछे।  

(६) दश िषम सेिा अिनि िपगेुको कुिै कर्मचारीलाई औषिी उपचारको लानग िचम ददँदा यस 
विनियर्र्ा िोवकएको रकर्लाई दश िषम सेिा गरे बापि पाउिे रकर् र्ािी दार्ासाहीले हिु आउिे रकर् 
र्ात्र ददइिेछ ।  

(७) यस विनियर् बर्ोन्िर् उपचार िचम र्ाग गिे कर्मचारीले कायामलयर्ा हान्िर हिु िसक्िे गरी 
नबरार्ी िएको अिस्र्ार्ा नबरार्ी नबदा बाँकी िएसभर् नबरार्ी नबदा िै र्ाग गिुम पिेछ। नबरार्ी नबदा बाँकी 
ििएर्ा र्ात्र असय नबदा र्ाग गिम सक्िेछ। 

(८) यस विनियर् बर्ोन्िर् स्िास््य संस्र्ार्ा ििाम िई िा विदेशर्ा गई उपचार गराउि ुपदाम 
बाहेक उपनियर् (१) को सीर्ानित्र रही काउन्ससलले कर्मचारीलाई एक िषमर्ा नििले िाईपाई आएको डेढ 
र्वहिाको िलब बराबरको रकर्सभर् उपचार िचम ददि सक्िेछ ।  

(९) काउन्ससलले यस विनियर् बर्ोन्िर् कर्मचारीले पाएको उपचार िचमको अनिलेि राख्न ुपिेछ।  
96. र्प आनर्मक सहायिािः (१) काउन्ससलको कार्को नसलनसलार्ा चोटपटक लाग्ि गई कुिै कर्मचारीको उपचार 

गिुम परेर्ा िा कडा रोग लागेर्ा नििले विनियर् ९५ को उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् पाउिे उपचार िचमको 
अनिररि देहायको सनर्निको नसफाररशर्ा काउन्ससलले उन्चि ठहर् याएको सहायिा रकर् ददि सक्िेछ। 
उपचार हुँदाहुँदै त्यस्िो कर्मचारीको र्तृ्य ुिएर्ा त्यस्िो आनर्मक सहायिाको रकर् नर्िाहा हिुेछ। 

(क) काउन्ससल र्तुय अनिकृि           -संयोिक 

(ि) प्रनिनिनि, र्सत्रालय     -सदस्य 

(ग) अनिकृि न्चवकत्सक, न्िलला स्िास््य कायामलय     -सदस्य 

(घ) प्रशासि शािा प्रर्िु, काउन्ससल    -सदस्य  

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर्को सनर्निले र्प आनर्मक सहायिाको लानग रकर् नसफाररश गदाम 
कडा रोगको हकर्ा उपचार गदाम लागेको रकर्को नबल बर्ोन्िर् बढीर्ा पाँच लाि रुपैयाँसभर् नसफाररश 
गिेछ । 

स्पष्टीकरणिः यस विनियर्को प्रयोििको लानग “कडा रोग” िन्नाले र्गृौला,  र्टुु र क्याससर 
सभबसिी रोगका सारै् िेपाल सरकारले सर्य सर्यर्ा कडा रोग ििी िोकेका रोगलाई ििाउँछ ।  

97. विशेष आनर्मक सवुििािः काउन्ससलको स्र्ायी कर्मचारीको सेिार्ा छँदै र्तृ्य ु िएर्ा नििको पररिारलाई 
एकलाि पचास हिार रुपैँया एकर्षु्ट प्रदाि गररिछे । 

98. अध्यि िर्ा सदस्य-सन्चिको पाररश्रनर्किः (१) काउन्ससल अध्यि िर्ा सदस्य-सन्चिको िलब, ित्ता र असय 
सवुििा अर्म र्सत्रालयको सहर्निर्ा काउन्ससलले िोके बर्ोन्िर् हिुेछ। 

(२) काउन्ससल अध्यि िर्ा सदस्य-सन्चिले सरकारी निकायबाट र्ानसक पाररश्रनर्क िा सवुििा 
पाइरहेको िए काउन्ससलबाट त्यस्िो पाररश्रनर्क पाउिे छैि । 
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99. पदक िर्ा परुस्कार सभबसिी व्यिस्र्ािः (१) सेिार्ा कभिीर्ा २० िषमदेन्ि कायमरि िा सेिाबाट अनििायम 
अिकाश प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई काउन्ससलले िोके बर्ोन्िर्को पदक, प्रर्ाणपत्र र िगद परुस्कार प्रदाि 
गिम सवकिेछ। 

(२) एउटै िहको पदर्ा लगािार िीि िषमसभर् यस विनियर्ािली बर्ोन्िर्को कायमसभपादिको 
रू्लयाङ्कि फारार्र्ा उत्तर् अङ्क पाई बढुिार्ा स्र्ाि िपाएका कर्मचारीलाई अध्यिले परुस्कारस्िरुप िीि 
िलब िृवद्धसभर् र्प ददि सक्िेछ। 

िर यस्िो परुस्कार काउन्ससलको कर्मचारीले सेिा अिनििर एक पटकर्ात्र पाउिछे। 
(३) सेिार्ा कभिीर्ा पाँच िषमको अिनि पूरा गरेका कर्मचारीर्ध्येबाट उत्कृष्ट कायम सभपादि गिे 

कभिीर्ा एकििा कर्मचारीलाई काउन्ससलले प्रत्येक िषम उत्कृष्ट कर्मचारीका रुपर्ा परुस्कृि गिम सक्िछे । 
(४) उपविनियर् (२) बर्ोन्िर्को परुस्कारको रान्श िा प्रकार काउन्ससलले िोकेबर्ोन्िर् हिुेछ।   

 
पररच्छेद-१० 

अिकाश र उपदाि सभबसिी व्यिस्र्ा 
100. अनििायम अिकाशिः सेिार्ा बहाल रहेको कर्मचारीको उर्ेर असठाउन्न िषम पूरा िएपनछ अनििायम अिकाश 

ददइिेछ। 
101. उरे्रको गणिािः (१) कर्मचारीको उर्ेरको गणिा गदाम नििको िैयन्िक वििरण, िागररकिाको प्रर्ाणपत्र र 

शैन्िक योग्यिाको प्रर्ाणपत्रर्ा िसर् नर्नि, िषम, र्वहिा र गिेसर्िे ििलेुकोर्ा िा सबैर्ा एउटै नर्नि 
िरहेकोर्ा ििु नर्निबाट पवहले अिकाश हसुछ सोही नर्निबाट अिकाश ददइिेछ। 

(२) िषम िा सभिि ्र्ात्र उललेि िएको प्रर्ाणपत्रका आिारर्ा िसर्नर्नि कायर् गदाम देहाय 
बर्ोन्िर् कायर् गररिछेिः- 

(क)  िागररकिाको प्रर्ाणपत्रको हकर्ा प्रर्ाणपत्र प्राप्त गरेको नर्निको आिारर्ा,  
(ि)  शैन्िक योग्यिाको प्रर्ाणपत्रको हकर्ा प्रर्ाणपत्र िारी िएको नर्निको आिारर्ा,  
(ग)  िैयन्िक वििरणको हकर्ा शरुु ििाम िएको नर्निको आिारर्ा।  

(३) कुिै प्रर्ाणपत्रर्ा िषम र्ात्र उललेि िएको र अको प्रर्ाणपत्रर्ा पूरा िसर् नर्नि िलेुको रहेछ 
िर्ा त्यस्िो प्रर्ाणपत्रर्ा उन्ललन्िि िसर्नर्निको बीचर्ा एक िषमसभर्को असिर देन्िएर्ा पूरा िलेुको िसर् 
नर्निलाई आिार र्ानु्न पिेछ।  

िर यसरी छुट्टा छुटै्ट प्रर्ाणपत्रर्ा उललेि िएको िसर् नर्निको असिर एक िषमिसदा बढी िएर्ा 
िषम र्ात्र उललेि िएको प्रर्ाणपत्रको आिारर्ा उपविनियर् (२) बर्ोन्िर् िसर्नर्नि कायर् गररिछे। 

102. स्िेन्च्छक अिकाश नलि िा ददि सक्िेिः (१) कभिीर्ा बीस िषम सेिा पूरा गरेको र पचास बषम उर्ेर पूरा 
िएको कर्मचारीले सेिाबाट स्िेन्च्छक अिकाश नलि सक्ि ेगरी काउन्ससलले सूचिा प्रकाशि गिम सक्िेछ।  

(२) यस विनियर् बर्ोन्िर् स्िेन्च्छक अिकाश नलिे कर्मचारीको अनििायम अिकाश हिुे उर्ेरिसदा 
बढी िहिुे गरी बढीर्ा साि िषम सेिा अिनि र्प गरी कूल सेिा अिनि कायर् गररिछे।  

103. रािीिार्ा ददि सक्िेिः (१) सेिाको कुिै कर्मचारीले रािीिार्ा ददई सेिाबाट अलग हिु सक्िेछ।  
(२) रािीिार्ा ददंदा रािीिार्ा लागू हिुे नर्नििसदा कभिीर्ा िीस ददि अगािै ददि ुपिेछ।सोिसदा 

कर् अिनि बाँकी रािी रान्ििार्ा ददएर्ा त्यस्िो रािीिार्ा अस्िीकृि हिु िा नििको एक र्वहिाको िलब 
ित्ता िर्ा सनुबिा कट्टा गिे गरी स्िीकृि हिु सक्िछे ।  

(३) रािीिार्ा स्िीकृि िा अस्िीकृि गिे अनिकार अन्तियारिालालाई हिुेछ।  
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104.  उपदाििः कभिीर्ा पाँच िषम िा सोिसदा बढी स्र्ायी सेिा गरेका कर्मचारीले रािीिार्ा ददई सेिाबाट अलग 
हिु चाहेर्ा िा िविष्यर्ा सरकारी िा सेिाको लानग अयोग्य िठहररिे गरी सेिाबाट हटाइएका कर्मचारीले 
देहायबर्ोन्िर् उपदाि पाउि ेछिः-  

(क) पाँच िषमदेन्ि र्ानर् दश िषमसभर् सेिा गरेको िए प्रत्यके िषमको लानग िाइपाइ 
आएको एक र्वहिाको िलबको दरले, 

(ि) दश िषमिसदा र्ानर् पसर िषमसभर् सेिा गरेको िए प्रत्यके िषमको लानग िाइपाइ 
आएको डेढ र्वहिाको िलबका दरले, 

(ग) पसर िषमिसदा र्ानर् बीस िषमसभर् सेिा गरेको िए प्रत्येक िषमको लानग दईु 
र्वहिाको िलबका दरले, 

(ङ) बीस िषमिसदा र्ानर् िनि सकैु िषमसभर् सेिा गरेको िए पनि प्रत्येक िषमको लानग 
साढे दईु र्वहिाको िलबका दरले। 

105. उपदाि कोष िडा गिेिः कर्मचारीहरुको उपदािको निनर्त्त एउटा उपदाि कोष िडा गिुम पिेछ। सो कोष 
बढी ब्याि आउिे िािा िोली राख्न ुपिेछ। ब्याि पनि सोही कोषर्ा िभर्ा गदै िाि ुपिेछ । 

106. योगदािर्ा आिाररि उपदाि सभबसिी व्यिस्र्ािः (१) यस विनियर्ािलीर्ा असयत्र ििुसकैु कुरा लेन्िएको 
िए िापनि काउन्ससलर्ा यो विनियर्ािली प्रारभि िएपनछ नियिु हिु ेकर्मचारीलाई उपदाि ददि ेप्रयोििको 
लानग काउन्ससलले छुटै्ट एक उपदाि कोषको स्र्ापिा गिेछ र सो कोषर्ा त्यस्िा प्रत्येक कर्मचारीको 
छुट्टाछुटै्ट व्यन्िगि िािा रहिेछ ।  

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर्को कोषर्ा कर्मचारीको र्ानसक िलबबाट दश प्रनिशिको दरले 
हिु आउिे रकर् कट्टा गरी सोही बराबरको रकर् काउन्ससलको िफम बाट र्प गरी कर्मचारीलाई िलब 
ििुािी गरेको साि ददिनित्र िभर्ा गिुम पिेछ ।  

(३) काउन्ससलले प्रत्येक आनर्मक िषम सर्ाप्त िएको िीि र्वहिानित्र उपविनियर् (२) बर्ोन्िर् 
कर्मचारीको व्यन्िगि िािार्ा िभर्ा िएको रकर् र सोको व्याि सर्िे िोडी त्यसको वििरण अद्यािनिक 
गिुम पिेछ ।  

(४) काउन्ससलले उपविनियर् (२) बर्ोन्िर्को िािार्ा िभर्ा िएको रकर्को वििरण सरल र 
सहि वकनसर्ले हेिम िा त्यस्िो वििरणको प्रनि चाहेको बिि सभबन्सिि कर्मचारीले प्राप्त गिम सक्ि ेगरी 
आिश्यक व्यिस्र्ा नर्लाउि ुपिेछ ।  

(५) यस विनियर्र्ा असयत्र ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि कुि ै कर्मचारी बेिलबी िा 
असािारण विदार्ा रहेको िा निलभबि िएकोर्ा त्यस्िो नबदार्ा रहेको िा निलभबि िएको अिनििर उपदाि 
कोषर्ा रकर् िभर्ा गररि ेछैि ।  

(६) यस विनियर्र्ा असयत्र ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि उपविनियर् (१) बर्ोन्िर्को 
कोषको रकर् र सेिार्ा यो विनियर्ािली प्रारभि िएपनछ नियिु हिुे कर्मचारीको उपविनियर् (२) बर्ोन्िर् 
कट्टा िएको रकर् काउन्ससलले नििृत्तिरण कोष ऐि, २०७५ बर्ोन्िर् स्र्ावपि नििृित्तरण कोषर्ा िभर्ा 
गिे र त्यसरी िभर्ा िएको रकर् सोही ऐि बर्ोन्िर् संचालि र व्यिस्र्ापि हिु ेगरी आिश्यक व्यिस्र्ा 
गिम सक्िेछ। 

107. अशि िृन्त्तिः (१) कुि ैकर्मचारी काउन्ससलको कार्को नसलनसलार्ा दघुमटिार्ा परी अङ्गिङ्ग िएको िा 
चोटपटक लागेको कारणले शारीररक िा र्ािनसकरूपर्ा सेिाको लानग अशि िएर्ा त्यस्िो कर्मचारीले 
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नििको िीविकाको निनर्त्त बाचञेु्जल अशि िृन्त्तको रूपर्ा उपविनियर् (४) र्ा लेन्िएबर्ोन्िर्को अशि 
ित्ता पाउिेछ ।  

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् अशि िएको कर्मचारीलाई चोटपटकको अिस्र्ा हेरी आनर्मक 
सहायिा िापि दश हिार रुपैयाँसभर्को रकर् ददि सवकिेछ ।  

(३) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् चोटपटक लाग्ि गई उपचार गराउँदा लाग्ि ेउपचार िचमको 
शिप्रनिशि रकर् सभबन्सिि कर्मचारीले पाउिछे । यस्िो उपचार िचम पाएको कारणले त्यस्िो कर्मचारीले 
पनछ नबरार्ी हुँदा विनियर् ९५ को उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् पाउिे उपचार िचम पाउिर्ा कुिै बािा 
परु् याएको र्ानिि ेछैि ।  

(४) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् अशि िएको कर्मचारीले िाईपाई आएको िलबको नबस प्रनिशि 
बराबरको रकर् र्ानसक अशि ित्ता पाउिेछ ।  

स्पष्टीकरणिः अशििनृ्त्त पाएका िा पाउिे ठहररएका कर्मचारीले पनछ कुि ैपनि सेिार्ा प्रिशे गरेर्ा 
नििले यो विनियर्ािलीर्ा लेन्िएको अशि ित्ता पाउिे छैिि ्। िर िाईपाई सकेको अशि ित्ता िा 
अनिररि आनर्मक सहायिा रकर् िि ेवफिाम गिुमपिे छैि ।  

(५) अशि िनृ्त्त पाउि ेठहररएका िा पाइरहेको कुिै कर्मचारीको र्तृ्य ुसो अशि िृन्त्त पाउि 
शरुु िएको नर्निले साि िषमनित्र िएर्ा िा सो साि िषम पूरा हिु बाँकी अिनि िापि पाउिे अशि िृन्त्त 
अिदुािको रूपर्ा एकर्षु्ट रकर् त्यस्िो कर्मचारीको पररिारको सदस्यर्ध्ये काउन्ससलले उन्चि ठहर् याएको 
व्यन्िलाई ददइिेछ ।  

(६) कुिै कर्मचारीले िािािाि आफ्िै गभिीर लापरिाहीले गदाम अङ्गिङ्ग िएको िा चोटपटक 
लागेको कारणले अशि िएकोर्ा यस विनियर् बर्ोन्िर् सवुििा पाउिे छैि । 

108. असािारण पाररिाररक उपदाििः (१) कुिै कर्मचारीको काउन्ससलको कार्को नसलनसलार्ा दघुमटिार्ा परी 
ित्काल र्तृ्य ुिएर्ा िा त्यसको कारणबाट निको िहुँदै पनछ र्तृ्य ुिएर्ा नििको पत्नी िा पनिलाई र्प 
उपदािको रूपर्ा र्िृक कर्मचारीले िाईपाइ आएको िलबको िीि र्वहिाको रकर् एकर्षु्ट ददइिेछ ।  

(२) कर्मचारीको विििा पत्नीलाई देहायबर्ोन्िर्को अिस्र्ार्ा र्ात्र र्ासयिा ददइिेछिः— 
(क) उपयुमि कारणबाट र्तृ्य हिुे घटिा घट्िअुन्घ त्यस्िो कर्मचारीसँग बैिावहक सभबसि 

िइसकेको िएर्ा,  
 (ि) कर्मचारीको र्तृ्य ुिएको सर्यर्ा नििसँग सगोलर्ा बसेको िएर्ा ।  
(३) विििा पत्नी ििएर्ा िा पनिको र्तृ्यअन्घ नििबाट छुवट्टइ सकेको िएर्ा िा त्यस्िो विििा 

पत्नीको पिुविमिाह हिुिुसदा पवहले िसर्ेको र्िृकको ससिनि िा िर्मपतु्रलाई उपविनियर् (१) र्ा िोवकएको 
पटके उपदाि दार्ासाहीले एकर्षु्ट ददि सवकिछे। 

109. शैन्िक िर्ा ससिनि िृन्त्तिः (१) कुिै कर्मचारीको काउन्ससलको कार्को नसलनसलार्ा दघुमटिार्ा परी र्तृ्य ु
िएर्ा िा सोही कारणले गदाम आिीिि कार् गिम िसक्ि ेिएर्ा त्यस्िो र्िृ िा अशि कर्मचारीको बढीर्ा 
दईु ससििीलाई अठार िषमको उर्ेर िपगुञेु्जल देहायका दरले िावषमक शैन्िक िृन्त्त ददइिेछ ।  

(क) अनिकृि िहको कर्मचारीको प्रत्येक ससिनिलाई दईु हिार चारसय रुपैया,ँ 
(ि) सहायक िहको कर्मचारीको प्रत्येक ससिनिलाई एक हिार आठसय रुपैयाँ।  
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(२) काउन्ससलको कार्को नसलनसलार्ा र्तृ्य ु िएको कर्मचारीको बढीर्ा दईु ससिनिलाई 
उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् शैन्िक िृन्त्त लगायि र्िृ कर्मचारी बहाल रहेको पदको शरुु िलब स्केलको 
देहायबर्ोन्िर्को प्रनिशिका दरले र्ानसक ससिनि िनृ्त्त सर्ेि ददइिेछिः-  

कर्मचारीको िह शरुु िलबको प्रनिशि 
(क) अनिकृि दशौँ िह ९ 
(ि) अनिकृि ििौँ िह १० 
(ि) अनिकृि आठौँ िह १० 
(ग) अनिकृि सािौँ िह ११ 
(घ) अनिकृि छैठौँ िह ११ 
(ङ) सहायक पाँचौँ िह १२ 
(च) सहायक चौर्ो िह १२ 
(छ) सहयोगी स्िर १५ 

 
(३) विनियर् (२) बर्ोन्िर्को िृन्त्त सभबन्सिि ससिनिले अठार िषमको उर्ेर पूरा ििएसभर् 

पाउिेछ ।  
110. दघुमटिा िनिपूनिमिः (१) यस विनियर्ािलीर्ा असयत्र ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि काउन्ससलको कार्को 

नसलनसलार्ा कुिै कर्मचारीको दघुमटिार्ा परी ित्काल र्तृ्य ुिएर्ा िा त्यसको कारणबाट निको िहुँदै पनछ 
र्तृ्य ुिएर्ा नििको पनि िा पत्नी, छोरा िा छोरीलाई यस विनियर्ािली बर्ोन्िर् पाउिे असय सनुबिाका 
अनिररि िनिपूनिमको रूपर्ा र्िृक कर्मचारीले िाईपाई आएको िीि र्वहिाको िलि बरािरको रकर् 
एकर्षु्ट ददईिेछ । 

(२) काउन्ससलको कार्को नसलनसलार्ा दघुमटिार्ा परी गभिीर रुपर्ा घाइिे िएका कर्मचारीको 
सभपूणम उपचार िचम काउन्ससलले व्यहोिे छ। 

111. असर्र्म कर्मचारीको सभिसिर्ा विशेष व्यिस्र्ािः (१) यस पररच्छेदर्ा असयत्र ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए 
िापनि सेिार्ा बहाल रहेका ििि कुिै स्र्ायी कर्मचारीलाई शारीररक िा र्ािनसक रोग लानग सेिा गिम 
असर्र्म िएको व्यहोरा स्िीकृि न्चवकत्सकबाट प्रर्ान्णि िएर्ा त्यस्िो कर्मचारीलाई नििको सेिा अिनि 
पसर िषम पगेुको िए पाँच िषम र्प गरी उपदाि प्रदाि गिम सवकिेछ ।  

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् उपदाि पाउि िसक्ि ेअिस्र्ा रहेछ ििे काउन्ससलले िोकेको 
नििामह ित्ता उपलब्ि गराइिछे ।  

112. बरबझुारर् िगरेर्ा उपदाि रोक्का गिम सवकिेिः (१) सेिाबाट अिकाश पाएका कर्मचारीले बझुाउि ुपिे िगदी, 
न्िससी र कागिाि नियर्ािसुार िबझुाएर्ा त्यसरी िबझुाएको अिनिसभर्को लानग नििले पाउिे उपदाि 
रोक्का गिम सवकिछे ।  

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् िगदी, न्िससी र कागिाि बझु्ि ुपिे कर्मचारीले पनि नििामररि 
सर्यरै् बनु्झनलि ुपिेछ र ििझेुर्ा नििउपर वििागीय सिाय गिम सवकिेछ। 
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पररच्छेद-११ 
आचरण र अिशुासि सभबसिी व्यिस्र्ा 

113. सर्य पालिा र नियनर्ििािः सेिाका कर्मचारी नििामररि सर्यर्ा नियनर्िरुपले कायामलयर्ा हान्िर हिु ुपदमछ र 
सकेसभर् पवहले नबदाको स्िीकृनि िनलई कार्र्ा अिपुन्स्र्ि हिु ुहुँदैि । 

114. पोशाकको पालिािः सेिाका कर्मचारीले नियनर्िरुपले िोवकएको पोशाकर्ा आफ्िो कायामलयर्ा हान्िर िै 
कार्काि गिुम पिेछ । 

115. अिशुासि र आज्ञापालििः (१) कर्मचारीले अिशुासिर्ा रही आफ्िो किमव्य इर्ासदारी र ित्परिाको सार् 
पालि गिुम पदमछ । 

(२) कर्मचारीले कायामलयको कार् सभबसिी कुरार्ा आफूिसदा र्ानर्को अनिकृिले ददएको 
आज्ञालाई शीघ्रिाका सार् पूरा गिुम पिेछ । 

(३) कर्मचारीले आफूिसदा र्ानर्का सबै कर्मचारीप्रनि उन्चि आदर देिाउि ुपिेछ र आफूर्नुिका 
कर्मचारीप्रनि उन्चि व्यिहार गिुम पिेछ । 

116. राििैनिक िा अिाञ्छिीय प्रिाि पािम िहिुेिः कुि ैपनि कर्मचारीले आफ्िो सेिा सभबसिी कुरार्ा र्िलि साध्य 
गिे र्िसायले असय कर्मचारीर्ानर् कुिै राििीनिक िा अिाञ्छिीय प्रिाि पािम िा प्रिाि पािे प्रयत्न गिुम 
हुँदैि। 

117. राििीनिक वक्रयाकलापर्ा संलग्ि हिु िहिुेिः सेिाका कर्मचारीले राििीनिक दल िा दलसँग आबद्ध सङ्गठिको 
सदस्यिा नलि, राििीनिक वक्रयाकलापर्ा संलग्ि हिु िा असय कुिै पनि राििीनिक गनिविनिर्ा िाग नलि ु
हुँदैि। 

118. सरकारको आलोचिा गिम िहिुेिः (१) िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्र्ािीय िहको िीनिको विपरीि हिु े
गरी िा सरकार र िििाको पारस्पररक सभबसिर्ा िा कुिै विदेशी रािसँगको सभबसिर्ा िलल पिम सक्ि े
गरी कुिै कर्मचारीले आफ्िो िास्िविक िा कालपनिक िार्बाट िा बेिार्ी कुिै लेि प्रकान्शि गिम, सञ्चार 
र्ाध्यर्लाई िबर ददि,  रेनडयो िा टेनलनििि आददद्वारा र्सिव्य प्रशारण गिम, कुिै सािमिनिक र्सिव्य ददि 
िा कुिै ििव्य प्रकान्शि गिम हुँदैि। 

 (२) उपविनियर् (१) र्ा ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि प्रचनलि कािूि र िेपाल सरकार, 

प्रदेश सरकार िा स्र्ािीय सरकारको िीनिको विपरीि िहिुे गरी लेि प्रकाशि िा प्रसारण गिम बािा पिे 
छैि।  

119. काउन्ससलको कार्काि सभबसिी सर्ाचार प्रकाशि गिमर्ा प्रनििसििः कुिै पनि कर्मचारीले काउन्ससलद्वारा 
अन्तियार िपाई आफूले किमव्य पालि गदाम िािकारीर्ा आएको कुिै गोप्य िा कािूिद्वारा निषेनिि विषय 
आफूले लेिेको िा संलग्ि गरेको कुिै कागिपत्र िा सर्ाचार प्रत्यि िा अप्रत्यि रुपबाट अरु अिनिकृि 
कर्मचारी िा गैर सरकारी व्यन्ि िा प्रसेलाई ददि ुहुँदैि। यो प्रनिबसि ििुसकैु कारणबाट सेिार्ा िरहेको 
व्यन्िको हकर्ा सर्िे लागू रहिेछ। 

120. दाि, उपहार, चसदा आदद प्राप्त गिम र सापटी नलिर्ा प्रनििसििः (१) काउन्ससलको कार्र्ा कुिै पनि प्रकारले 
असर पिम सक्ि ेगरी कुि ैपनि कर्मचारीले काउन्ससलको पूिम स्िीकृनि बेगर आफूले िा आफ्िो पररिारको 
कुिै सदस्यद्वारा कसैबाट कुिै प्रकारको दाि, दािव्य, कोसेली िा उपहार स्िीकार गिम िा चसदा र्ाग्ि िा 
काउन्ससलको कार्सँग सभबन्सिि व्यन्िसँग सापटी नलि हुँदैि। 
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(२) कर्मचारीले कुिै विदेशी सरकार िा विदेशी सरकारको कुिै प्रनिनिनिबाट कुिै उपहार प्राप्त 
हिु आएर्ा नििले काउन्ससलर्ाफम ि िेपाल सरकारलाई सो कुराको सूचिा ददई निकासा िए बर्ोन्िर् गिुम 
पिेछ । 

121. कभपिीको स्र्ापिा र सञ्चालि िर्ा व्यापार व्यिसाय गिम िहिुेिः (१) कर्मचारीले काउन्ससलको पूिम स्िीकृनि 
िनलई देहायको कार् गिुम हुँदैििः- 

(क) कुिै स्िास््य संस्र्ा, बैंक िा कभपिीको स्र्ापिा, रन्ििेशि िा सञ्चालिको कार्र्ा 
िाग नलि, 

(ि) प्रचनलि कािूि बर्ोन्िर् दिाम गराउि ुपिे कुिै व्यापार िा व्यिसाय गिम, 
(ग) असयत्र कुिै प्रकारको िोकरी स्िीकार गिम । 

(२) उपविनियर् (१) र्ा ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि कर्मचारीले िेपाल सरकार िा 
काउन्ससल िीनि विपररि िहिुे गरी सावहन्त्यक, िैज्ञानिक िा कलात्र्क कायम गिम सक्िेछ । 

122. नििामचिर्ा िाग नलि िहिुेिः सेिाका कर्मचारीले कुि ैपनि राििीनिक पदको लानग हिुे नििामचिर्ा िाग नलि 
िा कसैको निनर्त्त र्ि र्ाग्ि िा कुि ैप्रकारको प्रिाि पािम हुँदैि । 

िर कसैलाई र्ि ददएको िा ददिे विचार गरेको कुरा प्रकट िगरी प्रचनलि कािूि बर्ोन्िर् आफूले 
पाएको र्िदािको अनिकार प्रयोग गिम बािा पिे छैि । 

123. प्रदशमि र हड्िाल गिम प्रनििसििः सेिाका कर्मचारीले िेपालको सािमिौर्सत्ता र अिण्डिार्ा आचँ आउिे गरी, 
देशको शान्सि सरुिा, िैदेन्शक सभबसि र सािमिनिक र्यामदा िर्ा अदालिको निणमयको अिहेलिा हिुे गरी, 
विनिन्न िाि, िानि, िर्म, िगम, िेत्र र सभप्रदायका र्ानिसहरु बीच िैर्िष्य उत्पन्न गराउिे िा साभप्रदावयक 
स-ुसभबसिर्ा िलल परु् याउिे गरी िा कुिै अपरािलाई प्रश्रय हिुे गरी प्रदशमि गिम, हड्िालर्ा िाग नलि 
िा सो कायम गिे उद्दशे्यले अरुलाई उक्साउि सर्िे हुँदैि। 

124. हड्िाल, र्िुछेक िर्ा घेराउ गिमर्ा प्रनिबसििः सेिाको कुिै कर्मचारीले काउन्ससलद्वारा नििामररि किमव्य पूरा 
गिमर्ा बािा नबरोि हिु ेगरी बसद, हड्िाल गिम िर्ा शारीररक िा र्ािनसक उत्पीडि हिुे गरी दिाि ददि 
िा सो गिे उद्दशे्यले अरुलाई उक्साउि सर्ेि हुँदैि । 

125. प्रनिनिनित्ि गिमर्ा प्रनिबसििः कर्मचारीले आफूलाई र्काम परेको विषयर्ा आफैले िा िारेसद्वारा सभबन्सिि 
निकाय िा अनिकारी सर्ि नििदेि ददि बाहेक अरु व्यन्ि िा सरू्हको िफम बाट प्रनिनिनित्ि गिम हदैुि । 

126. सभपन्त्त वििरणिः (१) प्रत्येक कर्मचारीले आनर्मक िषम सर्ाप्त िएको साठी ददिनित्र आफ्िो िा आफ्िो पररिारको 
िार्र्ा रहेको सभपन्त्तको स्रोि िा निस्सा सवहिको अद्यािनिक वििरण अिसूुची-1२ बर्ोन्िर्को ढाँचार्ा 
काउन्ससलको सन्चिालयर्ा पेश गिुम पिेछ । 

 िर ियाँ नियनु्ि हिुे कर्मचारीले आफू नियनु्ि िएको नर्निले साठी ददिनित्र सभपन्त्त वििरण 
िरी िोवकएको निकायर्ा पेश गिुम पिेछ ।  

127. याििा ददि िहिुिेः (१) सेिाको कुिै कर्मचारीले कसैलाई पनि याििा ददि ुहुँदैि । 
(२) सेिाको कर्मचारीले यौििसय दवु्यमहार, भ्रष्टाचार र घरेल ुवहंसा सभबसिी कायम गिुम गराउि ु

हुँदैि । 
128. सूिीिसय िर्ा र्ादक पदार्मको प्रयोग गिम िहिुेिः सेिाका कर्मचारीले कायामलय सर्यर्ा कुिै पनि प्रकारको 

सूिीिसय िर्ा र्ादक पदार्मको प्रयोग गिम हुँदैि । 
129. कर्मचारीको िैनिक दावयत्ििः सेिाका कर्मचारीले आफ्िो किमव्य पालिा गदाम देहायका िैनिक दावयत्ि पालिा 

गिुम पिेछिः- 
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(क) राि र िििाको िृहत्तर वहिलाई प्रार्नर्किा ददिे, 
(ि) सेिाग्राहीप्रनि सर्ाि वकनसर्को व्यिहार गिे,  

(ग) सेिा वििरणको र्ापदण्ड र कायमविनिको पारदान्शमिा कायर् राख्न,े 

(घ) सािमिनिक सभपन्त्तको संरिण गिे, 

(ङ) सािि र स्रोिको नर्िव्यवयिापूिमक पररचालि गिे, 

(च) कायमसभपादि प्रकृयालाई सरलीकृि गिे, 

(छ) नििामररि सर्यर्ा कायम न्िभर्िेारी सभपादि गिम प्रयत्नरि रहिे, 
(ि) आिारििू र्ाििीय रू्लय र र्ासयिाप्रनि सभर्ाि गिे, 

(झ) सबै सर्दुाय र िेत्रप्रनि सभर्ािपूणम दृवष्टकोण रािी सर्ाि व्यिहार गिे। 

130. सार्ान्िक आचरणिः सेिाका कर्मचारीले प्रचनलि कािूि बर्ोन्िर् सार्ान्िक अपराि र्ानिएका देहायका 
कार्हरू गिुम गराउि ुहुँदैििः - 

(क) बह ुवििाह र बाल वििाह,  

(ि) ििुा, िास र सटे्टिाि, 
(ग) र्ादक पदार्म सेििगरी सािमिनिक स्र्लर्ा होहलला, 
(घ) यौििसय अपराि िर्ा दवु्यमिहार, 
(ङ) बालश्रर् र याििा, 
(च) िानर्मक, लैवङ्गक, िावषक, िािीय िर्ा सांस्कृनिक वििेद िा घृणा, 
(छ) कािूिले निषेि गरेका असय अपरािहरू। 

 

131. स्र्ायी आिासीय अिरु्नि नलि िहिुिेः (१) सेिाका कर्मचारीले स्र्ायी आिासीय अिरु्नि नलि िा त्यस्िो 
अिरु्नि प्राप्त गिमको लानग आिेदि ददि हुँदैि । 

(२) यो विनियर् प्रारभि हिुअुन्घ स्र्ायी आिासीय अिरु्नि नलएको िा त्यस्िो अिरु्निका लानग 
आिेदि ददएको प्रत्येक कर्मचारीले यो विनियर् प्रारभि िएको नर्निले िीस ददिनित्र सोको स्ियं घोषणा गरी 
देहाय बर्ोन्िर्को वििरण काउन्ससलर्ा पेश गिुम पिेछ:- 

(क) आफिो िार्, र्र, सेिा, सरू्ह, उप-सरू्ह र हालको िह र पद, 
(ि) स्र्ायी आिासीय अिरु्नि नलएको िए सो नलइएको िा त्यस्िो अिरु्नि प्राप्त 

गिमको लानग आिदेि ददएको िए सो नर्नि, 
(ग) सभबन्सिि विदेशी र्लुकुको िार्, 
(घ) आफूले नलएको स्र्ायी आिासीय अिरु्नि पररत्याग गिम िा त्यस्िो अिरु्निको 

लानग नलइएको आिदेि रद्द गराउि इच्छुक िए ििएको । 

(३) कुिै कर्मचारीको सगोलको पनि िा पत्नीले स्र्ायी आिासीय अिरु्नि नलएको िएर्ा यो 
विनियर् प्रारभि िएको नर्निले िीस ददिनित्र सभबन्सिि कर्मचारीले उपनियर् (२) बर्ोन्िर् काउन्ससलर्ा 
वििरण पेश गिुम पिेछ । 

(४) उपविनियर् (२) विपररि कुिै कर्मचारीले स्र्ायी आिासीय अिरु्नि नलएको िािकारी कसैलाई 
प्राप्त िएर्ा त्यस्िो व्यन्िले सो िािकारी काउन्ससलर्ा ददि सक्िेछ । 

 (५) उपविनियर् (४) बर्ोन्िर् िा असय कुिै स्रोिबाट कुिै कर्मचारीले स्र्ायी आिासीय अिरु्नि 
नलएको िा सोको लानग आिेदि ददएको िािकारी प्राप्त हिु आएर्ा उपविनियर् (२) बर्ोन्िर्को अिनि 



44 
 

व्यनिि िएपनछ त्यस्िो कर्मचारीको सभबसिर्ा अन्तियार प्राप्त अनिकारीले िीि ददिनित्र छािनबि प्रारभि 
गररसक्ि ुपिेछ ।  

(६) उपविनियर् (५) बर्ोन्िर् छािनबि गदाम काउन्ससलले सरकारी निकाय लगायिका असय 
निकायसँग िािकारी िा सहयोग र्ाग गिम सक्िेछ ।  

(८) यस विनियर् बर्ोन्िर् छािनबि र कारिाही गदाम कुिै कर्मचारीले स्र्ायी आिासीय अिरु्नि 
नलएको िा सोको लानग आिेदि ददएको देन्िएर्ा नििलाई िीि र्वहिानित्र यस विनियर्ािली बर्ोन्िर् 
वििागीय कारिाही गिुम पिेछ। 

132. असय आचरणिः (१) सेिाका कर्मचारीले कायामलयर्ा कार् गदाम सबै प्रनि न्शष्ट व्यिहार गिुम पदमछ। 

(२) कर्मचारीले पद अिसुार गिुमपिे कायमलाई निष्पि, स्िच्छ िर्ा नछटोछररिो रूपर्ा सभपादि 
गिुम पिेछ । 

(३) नििी उद्देश्य प्राप्त गिमका लानग काउन्ससलको सभपन्त्तको प्रयोग गिुम हुँदैि । 

133. सेिाग्राही प्रनिको व्यिहारिः (१) कर्मचारीले आफ्िो कार्सँग सभबन्सिि सेिाग्राहीप्रनि र्यामददि व्यिहार गिुम 
पिेछ ।    

(२) सेिाग्राहीको कार्सँग सभबन्सिि विषय, प्रवक्रया र कार् सभपादि गिम लाग्िे सर्य सर्ेिको 
स्पष्ट िािकारी सेिाग्राहीलाई यर्ासर्यर्ा गराउि ुपिेछ । 

134. आफ्िो सेिा र पद अिसुारको आचरण पालि गिुम पिेिः प्रत्येक कर्मचारीले आफ्िो सेिा र पद अिकूुलको 
आचरण सर्िे पालि गिुम पिेछ । 

135. वििेद गिम िहिुिेः कर्मचारीले कसैलाई पनि िाि िानि, िर्म, नलंग िा यस्िै आिारर्ा कुिै वकनसर्ले वििेद 
हिुे गरी कुिै व्यिहार गिम गराउि हुँदैि ।  

136. स्िार्म रहेको विषयर्ा िािकारी गराउिेिः कुिै कर्मचारीको आफ्िो कायामलयसँग सभबन्सिि कुिै कार्का 
सभबसिर्ा कुि ैव्यन्िगि स्िार्म रहेको िएर्ा त्यस्िो कर्मचारीले सो कुराको िािकारी कायामलयलाई गराउि ु
पिेछ ।  

137. आफ्िो पररिारको व्यापार व्यिसायको िािकारी गराउि ुपिेिः (१) प्रत्यके कर्मचारीले सेिार्ा प्रिेश गरेको 
नर्निले िीस ददिनित्र र सेिार्ा बहाल रहँदासभर् आफ्िो पररिारका सदस्यहरुको व्यापार व्यिसायको 
वििरण काउन्ससलर्ा ददि ुपिेछ।  

(२) कर्मचारी आफूले िा आफ्िो पररिारको कुिै सदस्यले कुि ैस्िास््य संस्र्ार्ा लगािी गरेको 
िा सेिा गरेको िा सो लगािी हाल कायर् ििएको िए कवहले हस्िासिरण िएको हो सोको िािकारी 
काउन्ससललाई ददि ुपिेछ ।  

138. सपुरीिेिण गिेिः र्तुय अनिकृिले कर्मचारीहरुले यस पररच्छेदर्ा उललेि िएका आचरण पालि गरे िगरेको, 
काउन्ससलका कार् कारिाहीर्ा लापरिाही िा वढलाससु्िी िए ििएको िा सेिाग्राहीलाई सर्यरै्, सेिा ददए 
िददएको सभबसिर्ा सर्य सर्यर्ा सपुरीिेिण र छड्के निरीिण गरी त्यसको वििरण ियार गरी राख्न ु
पिेछ ।  

पररच्छेद-१२ 
वििागीय सिाय र पिुरािेदि सभबसिी व्यिस्र्ा 

139. वििागीय सिायको वकनसर्िः उन्चि र पयामप्त कारण िएर्ा सेिाका कर्मचारीलाई देहाय बर्ोन्िर्को कुिै एक 
िा एकिसदा बढी वििागीय सिाय गिम सवकिेछिः- 

(क) सार्ासय सिायिः 



45 
 

(१) िनसहि ददि,े 
(२) दईु िषमसभर् बढुिा रोक्का गिे िा बढीर्ा दईु िलब बवृद्ध (ग्रडे) रोक्का गिे, 
(३)  दईु िषमदेन्ि पाँच िषमसभर् बढुिा रोक्का गिे िा दईुदेन्ि पाँच िलि िृवद्ध (ग्रडे) 

रोक्का गिे ।   
(ि) विशेष सिायिः 

(१) िविष्यर्ा काउन्ससलको सेिाको निनर्त्त अयोग्य िठहररि ेगरी सेिाबाट हटाउिे, 
(२) िविष्यर्ा काउन्ससलको सेिाको निनर्त्त अयोग्य ठहररिे गरी सेिाबाट बरिास्ि 

गिे। 
140. चेिाििी ददि िर्ा सचेि गराउि सवकििेः (१) सेिाका कुिै कर्मचारीले सर्य पालि िगरेर्ा, कायामलयको 

कार् सभबसिी कुरार्ा आफूिसदा र्ानर्को अनिकृिले ददएको निदेशि पालिा िगरेर्ा िा काउन्ससलले 
सनु्भपएको न्िभर्िेारी पूरा िगरी लापरिाही गरेर्ा त्यस्िो कर्मचारीलाई सभबन्सिि सपुरीिेिकले कारण िोली 
चेिाििी ददि सक्िेछ र सोको अनिलेि सभबन्सिि कर्मचारीको व्यन्िगि अनिलेिर्ा ििाई राख्न ुपिेछ ।  

(२) आचरण र अिशुासि सभबसिी नियर्हरु उललङ्घि गिे िा आफ्िो किमव्य पालिा िगिे 
कर्मचारीलाई पवहलो पटक सचेि गराउि सवकिेछ । 

(३) उपविनियर् (१) र (२) बर्ोन्िर् चेिाििी ददंदा िर्ा सचेि गराउँदा स्पष्टीकरण र सफाईको 
र्ौका ददिपुिे छैि । 

141. िनसहि ददििेः (१) सेिाका कुिै कर्मचारीले यस विनियर्ािलीर्ा उललेि गररएको आचरण विपररि कार् 
गरेर्ा नििलाई िनसहि ददइिेछ । 

(२) यस विनियर्ािली बर्ोन्िर् दईु पटकसभर् सचेि गराइएको कर्मचारीलाई िनसहि ददि 
सवकिछे । 

142. दईु िषमसभर् बढुिा रोक्का गिे िा बढीर्ा दईु िलब बवृद्ध रोक्का गिेिः देहायको कुिै अिस्र्ार्ा सेिाका 
कर्मचारीलाई दईु िषमसभर् बढुिा रोक्का गिे िा बढीर्ा दईु िलब बवृद्ध (ग्रडे) रोक्का गिम सवकिेछिः-  

(क) सभपाददि कार् ससिोषििक ििएर्ा, 
(ि) झटु्टा कारण देिाई नबदा नलई विदेश गएर्ा, 
(ग) कायामलय सर्यर्ा र्ादक िा लागू पदार्म सेिि गरेर्ा, 
(घ) काउन्ससलले िोकेको भयादनित्र आफूले न्िभर्ा नलि ुपिे िा न्िभर्ा बझुाउि ुपिे िगदी, 

न्िससी िर्ा असय कागिाि िबझेुर्ा िा िबझुाएर्ा, 
(ङ) यस विनियर् िा प्रचनलि कािूिले िोकेको पदीय दावयत्ि न्िभर्िेारीपूिमक पूरा िगरेर्ा, 
(च) बराबर कायामलयर्ा अिपुन्स्र्ि रहेर्ा िा एक बषमर्ा दईु पटकसभर् गयल िएर्ा, 
(छ) प्रचनलि ऐि, नियर्, विनियर्ािली र आदेशको पालिा िगरेर्ा,  
(ि)  प्रचनलि कािूि बर्ोन्िर् पेश्की फछयौट िगरेर्ा, 
(झ)  एक िषमर्ा दईु पटकिसदा बढी िनसहि पाएर्ा िा सचेि गराइएर्ा, 
(ञ) सेिाग्राहीको पीरर्काम र उिूरी पटक पटक िेिास्िा गरेको सभिसिर्ा आफूिसदा र्ानर्ललो 

अनिकारीले ददएको निदेशि पालिा िगरेर्ा ।  
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143. दईु िषमदेन्ि पाचँ िषमसभर् बढुिा रोक्का गिे िा दईुदेन्ि पाचँ िलि िृवद्धसभर् रोक्का गिेिः देहायको कुि ै
अिस्र्ार्ा काउन्ससलका कर्मचारीलाई दईु िषमदेन्ि पाँच िषमसभर् बढुिा रोक्का गिे िा दईुदेन्ि पाँच िलि 
िृवद्ध (ग्रडे) सभर् रोक्का गिे सिाय गिम सवकिेछिः-   

(क)  अिशुासिहीि कार् गरेर्ा,  
(ि)  यस नियर्हरूर्ा उन्ललन्िि आचरण सभिसिी कुराहरू उलङ्घि गरेर्ा, 
(ग)  प्रचनलि कािूि बर्ोन्िर् पेश्की फछयौट िगरेर्ा, 
(घ)  व्यिस्र्ापि परीिणबाट देन्िएका अनियनर्ििा सभिसिर्ा ददएको निदेशि पालिा 

िगरेर्ा, 
(ङ)  पूिम स्िीकृनि िनलई बराबर कायामलयर्ा अिपुन्स्र्ि रहेर्ा। 

144. सेिाबाट िविष्यर्ा अयोग्य िठहररिे गरी हटाउििेः देहायको कुिै अिस्र्ार्ा काउन्ससलका कर्मचारीलाई 
सेिाबाट हटाउि सवकिे छिः- 

(क)  अयोग्यिाको कारणले आफ्िो पदको कार् िा न्िभर्ेिारी पूरा गिम िसकेर्ा िा बराबर 
पदीय न्िभर्िेारीको बेिास्िा गरेर्ा,  

(ि)  आचरण िर्ा अिशुासि सभबसिी नियर्हरु बराबर उललंघि गरेर्ा,  
(ग)  आफ्िो पदको न्िभर्ेिारी अिसुार बराबर आचरण सभबसिी कुरा उलङ्घि गरेर्ा िा 

अिशुासिहीि कार् गरेर्ा,  
(घ)  कायामलयको सर्यर्ा बराबर र्ादक, सूिीिसय पदार्म िा लागू पदार्मको सेिि गरेर्ा, 
(ङ)  काउन्ससलले िोकेको पदीय न्िभर्ेिारी बराबर बेिास्िा गरेर्ा, 
(च)  लगािार साठी ददिसभर् अिपुन्स्र्ि िएर्ा, 
(छ)  राििीनिर्ा िाग नलएर्ा, 
(ि)  कुिै कर्मचारी शाररररक िा र्ािनसक अशििाको कारण कायम सभपादि गिम सिर् 

ििएको प्रर्ान्णि िएर्ा,  
(झ) असािारण विदा िा अध्ययि विदा नलएको कर्मचारी त्यस्िो विदाको अिनि सर्ाप्त िएको 

नर्निले िीस ददिनित्र काउन्ससलर्ा हान्िर ििएर्ा। 
145. सेिाबाट िविष्यर्ा अयोग्य ठहररि े गरी बिामस्ि गिेिः देहायको कुिै अिस्र्ार्ा कर्मचारीलाई िविष्यर्ा 

काउन्ससल सेिाको लानग अयोग्य हिुेगरी सेिाबाट बिामस्ि गिम सवकिछेिः- 
(क)  भ्रष्टाचार गरेको अदालिबाट ठहर गरेर्ा, 
(ि)  िैनिक पिि देन्ििे फौिदारी अनियोगर्ा अदालिबाट कसरुदार ठहर िएर्ा, 
(ग)  नियनु्ि हिुे िा बहाल रहि ेउद्देश्यले िागररकिा, उर्ेर िा योग्यिा ढाँटेको प्रर्ान्णि 

िएर्ा, 
(घ)  विदेशी राज्यको स्र्ायी आिासीय अिरु्नि नलएर्ा िा सोको लानग आिेदि ददएर्ा । 

146. सिाय ददिे र पिुरािेदि सनु्न ेअनिकारीिः (१) काउन्ससलका कर्मचारीलाई वििागीय सिायको आदेश ददि े
अनिकार देहाय बर्ोन्िर् हिुछेिः- 

(क) सार्ासय सिायिः 
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दिाम 
िनसहि ददिे 

पाउिे अनिकारी 

सो सिायउपर 
पिुरािेदि 

सनेु्न अनिकारी 

बढीर्ा दईु िलब 
िृवद्ध रोक्का गिे र 

बढीर्ा दईु 
िषमसभर् बढुिा 
रोक्का गिम पाउि े

अनिकारी 

सो सिायउपर 
पिुरािेदि 

सनेु्न अनिकारी 

बढीर्ा पाँच िलब 
िृवद्ध रोक्का गिे र 

बढीर्ा पाँच 
िषमसभर् बढुिा 
रोक्का गिम पाउि े

अनिकारी 

सो सिायउपर 
पिुरािेदि 
सनेु्न 
अनिकारी 

 

(क) सहायक 
स्िरका 
कर्मचारीहरू 

अनिकृिस्िरको 
शािा प्रर्िु 

र्तुय 
अनिकृि 

र्तुय अनिकृि अध्यि र्तुय अनिकृि अध्यि 

(ि)र्तुय 
अनिकृि बाहेक 
अरु अनिकृि 
स्िरका 
कर्मचारी 

र्तुय अनिकृि अध्यि र्तुय अनिकृि अध्यि अध्यि  काउन्ससल 

(ग) र्तुय 
अनिकृि 

अध्यि  काउन्ससल अध्यि 
sfplG;n अध्यि  काउन्ससल 

(ि) विशेष सिायिः 

दिाम 
सेिाबाट हटाउिे िा 

बिामस्ि गिे 
सो सिायउपर पिुरािेदि सनु्न ेअनिकारी 

 

(क) सहायक स्िरका कर्मचारी र्तुय अनिकृि काउन्ससल 

(ि) अनिकृि स्िरका कर्मचारी  अध्यि काउन्ससल 

(२) कुिै कर्मचारीलाई यस विनियर्ािलीबर्ोन्िर् कारबाही गिुमपिे अिस्र्ा नसिमिा िएको नर्निले 
पसर ददिनित्र कारबाहीको प्रवक्रया प्रारभि गिुम पिेछ ।  

(३) पिुरािेदि सनेु्न अनिकारीले ददएको आदेशउपर न्चत्त िबझेु सूचिा िा िािकारी पाएको नर्निले 
पैँिीस ददिनित्र प्रशासकीय अदालिर्ा पिुरािदेि ददिे सक्िेछ।  

 

147. निलभबि गिम सक्िेिः (१) कुिै कर्मचारीलाई सेिाबाट हटाउिे िा बिामस्ि गिे अनियोगर्ा िाँचबझु गिुम 
परेर्ा देहायका अिस्र्ार्ा िाँचबझु सर्ाप्त िहसुिेलसभर्को लानग सिायको आदेश ददि पाउिे अनिकारीले 
त्यस्िो कर्मचारीलाई निलभबि गिम सक्िछे:-  

(क) आफ्िा विरुद्धको प्रर्ाण िष्ट गिे सभिाििा िएर्ा, 
(ि) आफ्िो लानग झठुा प्रर्ाण सङ्कलि गिम सक्िे सभिाििा िएर्ा, 
(ग) काउन्ससललाई हािी िोक्सािी परु् याउि सक्िे सभिाििा िएर्ा, 
(घ) आफ्िो वहि रिाको लानग र्ािहि कर्मचारीलाई अिनु्चि प्रिािर्ा पािम सक्िे 

सभिाििा िएर्ा। 

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् निलभबि गदाम सािारणििः दईु र्वहिािसदा बढी गिम हुँदैि। सो 
अिनिनितै्र कर्मचारीउपरको कारबाही वकिारा लगाउि ुपिेछ। कुिै असािारण अिस्र्ा परी उि अिनिनित्र 
कारबाही वकिारा लगाउि िसवकि ेिई त्यस्िो निलभबिको अिनि बढाउि ुपरेर्ा काउन्ससलको पूिम स्िीकृनि 
नलई एक र्वहिासभर् निलभबिको अिनि बढाउि सवकिेछ। 
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148. स्िििः निलभबि हिु:े (१) िनैिक पिि देन्ििे कुिै फौिदारी अनियोगर्ा नगरफ्िार िई िा कुिै सरकारिादी 
फौिदारी र्दु्दाको अनियोग लागी र्िुार्ा रहेको कर्मचारी त्यसरी र्नुिएको अिनििर स्िि: निलभबि िएको 
र्ानििेछ। 

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् निलभबिर्ा रहेको कर्मचारीले र्दु्दा हेिे निकायबाट सफाई पाएर्ा 
िा नििउपर कसूर ठहर िई सिाय िएर्ा नििको निलभबि स्िििः सर्ाप्त हिुेछ। 

(३) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् निलभबिर्ा रहेको कर्मचारीउपर लागेको अनियोग ठहर िएर्ा 
त्यस्िो कर्मचारीले सेिाबाट स्िििः अिकाश पाउिेछ। 

(४) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् निलभबि िएको कर्मचारीले निलभबिको अिनििर कुिै िलब 
ित्ता पाउिे छैि।  

िर, सफाई पाएर्ा निलभबि रहेको अिनििरको पूरै िलब ित्ता (िावषमक िलि िृवद्ध हिुे िएर्ा 
सो सर्िे) पाउिेछ। 

149. सफाई पेश गिम र्ौका ददिपुिे: (१) वििागीय सिाय ददि पाउिे अनिकारीले कुि ैकर्मचारीलाई सिायको 
आदेश ददििुसदा अन्घ कारबाही गिम लानगएको कारण उललेि गरी सो कर्मचारीलाई कभिीर्ा पसर ददिको 
भयाद ददई आफ्िो सफाई पेश गिम र्ौका ददि ुपिेछ। 

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् सफाई पेश गिम र्ौका ददँदा नििर्ानर् लगाइएको आरोप स्पष्टरुपले 
वकवटएको र प्रत्येक आरोप कुि कुि कुरा र कारणर्ा आिाररि छ सोसर्ेि िलुाउि ुपिेछ। 

(३) वििागीय सिायको आदेश ददि पाउिे अनिकारीले विनियर् 14४ बर्ोन्िर्को सिाय ददँदा 
लगाइएको आरोप र प्रस्िाविि सिाय सर्ेि िलुाई एकै पटक स्पष्टीकरण र्ाग गिम सवकिछे। 

(४) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् सफाई र्ाग गररएको कर्मचारीले िोवकएको भयादनित्र आफ्िो 
सफाई पेश गिुम पिेछ र यसरी पेश हिु आएको सफाईलाई वििागीय सिायको आदेश ददि पाउिे अनिकारीले 
गभिीरिापूिमक र्िि गिुम पिेछ। 

(५) वििागीय सिायको आदेश ददि पाउिे अनिकारीले आिश्यक ठािेर्ा स्ियं िा असय कुि ै
अनिकृिद्वारा िाँचबझु गराउि सक्िेछ र िाँचबझु गिे अनिकृिले िाँचबझु गदाम देहायको कायमविनि अपिाउि ु
पिेछ:- 

(क) बयाि गराउि,े नलिि प्रर्ाणहरु दान्िल गराउि ेर सािीको िार्र्ा सर्ाव्हाि 
िारी गिे लगायिका विषयर्ा अदालिलाई िए सरहको अनिकार प्रयोग गिे, 

(ि)  अनियोग लागेको कर्मचारीको रोहिरर्ा सिूद प्रर्ाण बझु्िे, 
(ग) अनियोग लागेको कर्मचारी सािीसँग न्िरह गिे र अनियोग विरूद्ध सबूद प्रर्ाण 

दान्िला गिम र्ौका ददि।े 

(६) उपविनियर् (५) र्ा ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि देहायको अिस्र्ार्ा सिायको आदेश 
ददि पाउिे अनिकारीले कुिै कर्मचारीलाई वििागीय सिाय गदाम िाँचबझु गराई रहि ुपिे छैि:-  

(क)  विनियर् 1३९ को िण्ड (क) बर्ोन्िर् सार्ासय सिाय गिुम परेर्ा, 
(ि) िागी पत्ता िलागेको िा अरु कुि ैकारणले सभपकम  स्र्ावपि गिम असभिि िएको 

कर्मचारीलाई वििागीय सिाय गिुम परेर्ा, 
(ग) िैनिक पिि देन्ििे फौिदारी अनियोगर्ा सिाय पाएको कर्मचारीलाई वििागीय 

सिाय गिुम परेर्ा, 
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(घ) भ्रष्टाचारको आरोपर्ा अदालिबाट कसूरदार ठहररएको कर्मचारीलाई वििागीय सिाय 
गिुम परेर्ा। 

 (७) यस विनियर् बर्ोन्िर्को कायमविनि अपिाउँदा कर्मचारीले ददएको ठेगािा पत्ता िलागेर्ा िा 
काउन्ससलले सभपकम  गिम सभिि ििएर्ा कर्मचारीलाई सभपकम  राख्न आउि ुििी राविय स्िरको कुि ैपनत्रकार्ा 
उन्चि भयाद ददई सूचिा प्रकान्शि गररिेछ।उि भयादनित्र सभपकम  स्र्ावपि गिम िआएर्ा यस विनियर् 
बर्ोन्िर्को कायमविनि अपिाउि ुपिे छैि। 

150. विशेष सिायको आदेश ददििुसदा अन्घ सिाय प्रस्िाि गिुमपिे: विनियर् १३९ को िण्ड (ि) बर्ोन्िर् विशषे 
सिाय गदाम िाँचबझुको कार् सर्ाप्त िएपनछ विशेष सिायको आदेश ददििुसदा पवहले वििागीय सिायको 
आदेश ददि पाउिे अनिकारीले विनियर् १४९ बर्ोन्िर् सफाई पेश गिम ददएको भयादनित्र सफाई पेश 
िगरेर्ा िा पेश हिु आएको सफाई ससिोषििक ििएर्ा त्यस्िो कर्मचारीलाई िाँचबझुको िनििा सवहि 
ददि लागेको प्रस्िाविि सिाय नििलाई वकि ददि िपिे हो ििी सो सभबसिर्ा उन्चि भयाद ददई स्पष्टीकरण 
र्ाग्ि ुपिेछ। 

151. सिायको आदेश ददिे अनिकारीले निणमय गिुमपिे: काउन्ससल कर्मचारीउपर कुिै वििागीय सिायको निणमय गदाम 
सिायको आदेश ददि पाउि ेअनिकारीले सभबन्सिि कर्मचारीलाई सफाई िा स्पष्टीकरण पेश गिम पयामप्त  
र्ौका प्रदाि िए ििएकोसर्िे विचार गरी त्यस्िो कर्मचारीबाट पेश िएको सफाई, स्पष्टीकरण िर्ा उपलब्ि 
सबूद प्रर्ाणको सर्नु्चि रू्लयाङ्कि गरी स्पष्ट आिार र कारण िलुाई सिायको आदेश ददि े निणमय गिुम 
पिेछ। 

152. वििागीय कारबाही र सिाय सभबसिी सार्ासय कायमविनििः वििागीय सिायको आदेश ददि पाउि ेअनिकारीले 
वििागीय सिाय ददि ेसभबसिर्ा देहायका कायमविनिको अिलभबि गिुम पिेछिः - 

(क) अनिकार िेत्र ििएको विषयर्ा कुिै कारबाही र निणमय िगिे,  

(ि)  ित्काल प्रचनलि कािूिले सिाय िहिुे कार् गरे िापि कसैलाई वििागीय 
कारबाही िगररिे, 

(ग)  सफाइ ससिोषििक ििएको िने्न लागेर्ा सोको कारण िलुाउि ुपिे, 

(घ)  विशेष सिाय गदाम अनििायम रूपर्ा स्पष्टीकरण र्ाग गररिे,  
(ङ)  स्पष्टीकरण र्ाग गदाम कसूर र सिाय प्रस्िाि गिुम पिे,  

(च)  वििागीय सिाय गदाम कसूरको र्ात्राको आिारर्ा गररिे,  
(छ)  कारबाही र सिायबाट बच्ि िा कारबाही प्रवक्रया उललङ्घि गिे प्रयास गरेर्ा िा 

आफैं  िा संगदठि िररकाबाट अिनु्चि दबाब ददएर्ा िा ददि लगाएर्ा आिार र 
कारण िोली र्प सिाय ददि सक्िे,  

(ि)  कसूर गिम िा आचरण िा अिशुासिका नियर् उललङ्घि गिम अरुलाई पनि 
उक्साउिे िा िड्काउिे कायम गरेको आिार प्रर्ाण िएर्ा कारण िोली र्प 
सिाय गिम सक्िे,  

(झ)  िािानित्रको कर्मचारीको र आफ्िो वहि स्िार्म िएको विषयर्ा निणमय िगिे,  

(ञ)  प्रचनलि िेपाल कािूि बर्ोन्िर् कुिै कर्मचारीलाई वििागीय कारबाही गिम लेिी 
पठाएकोर्ा िोवकएको अनिकारीले आिश्यक प्रवक्रया पूरा गरी वििागीय सिाय 
गिे,  

(ट) प्राकृनिक सयायका आिारििू नसद्धासि विपरीि िहिुे गरी निणमय गिुमपिे। 
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153. पिुरािेदिको कायमविनििः (१) यस विनियर्ािली बर्ोन्िर् वििागीय कारबाहीको सिाय पाउि ेकर्मचारीले 
त्यस्िो सिायउपर पिुरािेदि गदाम देहायको कायमविनि पूरा गिुम पिेछ:- 

(क) कर्मचारीले सिायको नलन्िि आदेश प्राप्त गरेको िा पवहलो पटक सािमिनिक 
सूचिा प्रकान्शि िएको नर्निले पैिीस ददिनित्र पिुरािेदि गरी सक्ि ुपिेछ, 

(ि) पिुरािेदि कर्मचारीले आफ्ि ैिार्बाट गिुम पिेछ, 

(ग) पिुरािेदि गिे कर्मचारीले आफ्िो सफाईको निनर्त्त आदेशको िक्कल सवहि सबूद 
प्रर्ाण रािी उन्चि र आदर सूचक िाषार्ा पिुरािदेि गिुम पिेछ, 

(घ) पिुरािेदि गदाम पिुरािदेि सनेु्न अनिकारीलाई सभबोिि गिुम पिेछ,  

(ङ) पिुरािेदि ददिे कर्मचारीले आफ्िो न्िवकर ि्यपरक र स्पष्ट उललेि गिुम पिेछ। 

(२) सिायको आदेश ददिे अनिकारीले पिुरािेदिसँग सभबन्सिि अनिलेिसवहि पिुरािदेि गररएको 
आिारको बारेर्ा आफ्िो विचारसर्िे िोली पिुरािेदि सनेु्न अनिकारी सर्ि पेश गिुम पिेछ। 

154. पिुरािेदि सनु्न े अनिकारीको अनिकार र किमव्यिः (१) वििागीय सिायको आदेशउपर पिुरािेदि सनेु्न 
अनिकारीले प्राप्त पिुरािदेिउपर निणमय गदाम देहायका कायमविनिको अिलभबि गिुम पिेछ:- 

(क) सिाय र लगाइएको अनियोग प्रर्ान्णि िए ििएको यवकि गिे,  

(ि) िण्ड (क) को प्रयोििका लानग सिाय ददिे अनिकारीबाट आिश्यक देन्िए असय 
प्रर्ाण िा कागिाि र्ाग गिे, 

(ग) पेश गररएका प्रर्ाणहरू सिायका लानग पयामप्त आिार िए ििएको यवकि गिे,  

(घ) अनियोग, उपलब्ि प्रर्ाणहरू, यस विनियर्ािलीर्ा िएका व्यिस्र्ा र सिाय 
बीचको िादात्भयिा र्ानर्को विश्लषेण गिे। 

(२) पिुरािेदि सनेु्न अनिकारीले ददइएको सिायको आदेश कायर् गिम, घटाउि, िारेि गिम 
सक्िेछ। 

155. वििागीय सिाय िर्ानििेिः देहायका कारबाहीलाई वििागीय सिाय र्ानििे छैििः - 
(क) पेश्की फछ यौट, कर रािस्ि,  िनिपूनिम,  बेरुि ु असूलउपर िस्िा उद्देश्यले 

कर्मचारीको िलब ित्ताबाट रकर् कट्टा गररएको, 
(ि) गयल कट्टी िई पूरा िलब िददइएको। 

156. असय कुिै सवुििा िपाउिेिः (१) यस विनियर्ािलीर्ा असयत्र ििुसकैु कुरा लेन्िएको िए िापनि यस 
विनियर्ािली बर्ोन्िर् िविष्यर्ा सेिाको निनर्त्त अयोग्य ठहररिे गरी सेिाबाट बिामस्ि िएको कर्मचारीले 
सञ्चय कोषर्ा िभर्ा रहेको रकर्, प्रचनलि कािूि बर्ोन्िर्को सािनिक िीिि िीर्ा रकर् बाहेक असय 
कुिै पनि सवुििा पाउिे छैि। 

(२) कुिै कर्मचारीले स्र्ायी आिासीय अिरु्नि नलएको प्रर्ान्णि िई वििागीय कारबाही िएकोर्ा 
त्यस्िो कर्मचारीले सञ्चय कोषर्ा िभर्ा िएको रकर् र सािनिक िीिि बीर्ा रकर् बाहेक यस विनियर्ािली 
बर्ोन्िर्को असय कुिै पनि सवुििा पाउिे छैि। 

157. सेिार्ा पिुिः कायर् िएर्ा पाउिे िलब: कुिै कर्मचारीलाई िोकरीबाट हटाउिे िा बिामस्ि गिे आदेश रद्द 
िई निि िोकरीर्ा पिुिः कायर् िएर्ा सेिाबाट हटाएको िा बिामस्ि गररएको नर्निदेन्ि पिुिः कायर् िएको 
नर्निसभर्को पूरा िलब ित्ता र िलब बवृद्ध पाउिे िए सो सर्ेि नििले पाउिेछ। 
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पररच्छेद-१३ 
िानलर् िर्ा सेनर्िारर्ा र्िोियि 

158. िानलर् िर्ा सेनर्िारर्ा र्िोियि गिे अनिकारीिः सेिाका कर्मचारीहरुलाई विदेशर्ा िानलर् िर्ा सेनर्िारर्ा 
र्िोियि गिे अनिकार काउन्ससललाई हिुछे। स्िदेशर्ा िानलर् िर्ा सेनर्िारर्ा र्िोियि गिे अनिकार 
एक र्वहिासभर्को अिनिको लानग र्तुय अनिकृि र सोिसदा बढी अिनिको लानग अध्यिलाई हिुेछ । 

159. िानलर् िर्ा सेनर्िारर्ा र्िोियिको आिारिः कर्मचारीलाई िानलर् िर्ा सेनर्िारर्ा र्िोियि गदाम िानलर् 
िर्ा सेनर्िारको विषयसँग सभबन्सिि सेिा र सरू्हनित्रका कर्मचारीहरु र्ध्येबाट कायमसभपादि रू्लयाङ्कि र 
िेष्ठिाको आिारर्ा गररिछे । 

160. र्िोियि गदाम प्रार्नर्किा ददिपुिेिः (१) िानलर् िर्ा सेनर्िारर्ा कर्मचारीको र्िोियि गदाम पवहले िानलर् 
िर्ा सेनर्िारर्ा िाग नलिे र्ौका िपाएको कर्मचारीलाई प्रार्नर्किा ददइिछे । 

(२) कर्मचारीलाई कुिै िानलर् िा सेनर्िारर्ा र्िोियि गरी पठाएर्ा त्यस्िो िानलर् िा सेनर्िार 
अिनििर नििलाई पूरा िलब ददिे गरी कािर्ा पठाइिछे । 

161. िानलर् पूरा गरेपनछ सेिा गिुमपिे अिनििः काउन्ससलबाट र्िोियि िई िानलर्र्ा िािे कर्मचारीले त्यस्िो 
िानलर् पूरा गरेपनछ देहायबर्ोन्िर्को अिनिसभर् अनििायमरुपर्ा काउन्ससलर्ा सेिा गिुम पिेछिः- 

िानलर्को अिनि          सेिा गिुमपिे सयूििर् अिनि 
(क) िीि र्वहिासभर्           एक िषम, 
(ि) िीि र्वहिादेन्ि ५ र्वहिासभर्    दईु िषम, 
(ग) छ र्वहिादेन्ि िौ र्वहिासभर्    िीि िषम, 
(घ) िौ र्वहिादेन्ि एक िषमसभर्को लानग   चार िषम, 
(ङ) एक िषमिसदा र्ानर्को लानग    पाँच िषम  

162. कबनुलयि गिुमपिेिः (१) कुि ैपनि कर्मचारीले िानलर्र्ा िाििुसदा अन्घ त्यस्िो िानलर् पूरा गरी फकी सेिा 
गिे प्रनिज्ञा गरी अिसूुची-९ बर्ोन्िर्को कबनुलयि गिुम पिेछ । 

(२) कुिै पनि कर्मचारीले अध्ययि िा िानलर् पूरा गरेपनछ सेिा गिम िआएर्ा िा विनियर् 16१ 
बर्ोन्िर् गिुमपिे सेिा अिनि पूरा िगरेर्ा त्यस्िो कर्मचारीबाट िानलर् अिनििर नििले पाएको िलब ित्ता 
िर्ा कबनुलयिर्ा उललेि िएका रकर्को दोब्बर रकर् सरकारी बाँकी सरह नििको चलअचल सभपन्त्तबाट 
असूलउपर गररिेछ । 

पररच्छेद-१४ 
विविि 

163. कायामलय सर्यिः (१) काउन्ससलको कायामलय सर्य आईिबारदेन्ि नबहीबारसभर् नबहाि १० बिेदेन्ि अपरासह 
५ बिेसभर् र शकु्रबार नबहाि १० बिेदेन्ि अपरासह ३:०० बिसेभर् हिुछे।  

िर कानिमक १६ गिेदेन्ि र्ाघ १५ गिेसभर्को लानग आईिबारदेन्ि नबहीबारसभर् नबहाि १० 
बिेदेन्ि अपरासह ४ बिेसभर् हिुेछ। 

(२) काउन्ससलले सर्य सर्यर्ा कायामलय सर्य हेरफेर गिम सक्िेछ । 
(३) यस विनियर्ािलीर्ा असयर्ा लेन्िएकोर्ा बाहेक कर्मचारीको सबै सर्य काउन्ससलको अिीिर्ा 

हिुेछ र ििुसकैु सर्यर्ा पनि नििलाई काउन्ससलको कार्र्ा लगाउि सवकिछे। 
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(४) र्िानसब र्ावफकको कारण परेर्ा बाहेक विदा स्िीकृि िगराई कुिै पनि कर्मचारी आफ्िो 
कायामलयर्ा अिपुन्स्र्ि हिु ुहुँदैि । 

(५) नििामररि सर्यर्ा कायामलयर्ा िआउिे र कायामलयको कार्र्ा बाहेक कायामलय सर्यर्ा 
स्िीकृनि िनलई नििामररि सर्य अगािै कायामलय छाड्ि ेकर्मचारीलाई र्तुय अनिकृि िा नििले िोकेको 
र्हाशािा प्रर्िुले गयल गरी सो ददिको िलब ित्ता कट्टा गिम सक्िेछ । 

164. बेपत्ता िएको कर्मचारी सभबसिर्ािः (१) सेिाको कुिै कर्मचारी हराई िा बेपत्ता िई कभिीर्ा पाँच िषमसभर् 
र्रे बाँचेको पत्ता िलागेर्ा त्यस्िो कर्मचारीले यस विनियर्ािली बर्ोन्िर् पाउि ेसनुबिा नििको हकिालालाई 
ददइिेछ । 

(२) बेपत्ता िएको कर्मचारी पनछ फेला परेर्ा ििुािी ददई िसकेको कुिै सेिा सवुििा िए सो 
रकर् नििले दािी गिम आएको नर्निदेन्ि नििलाई िै ददइिेछ। िर उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् ििुािी ददई 
सकेको रकर्र्ा पनछ फेला परेको व्यन्िले दाबी गिम पाउिे छैि।  

165. बरबझुारर्िः (१) सरुिा िा अिकाश िएका िा हटाइएका कुिै कर्मचारीले आफ्िो न्िभर्ाको िगदी, न्िससी 
िा कागिपत्रको बरबझुारर् गिुम पिेछ । 

(२) यस विनियर्ािली बर्ोन्िर् बरबझुारर् गदाम बनु्झनलिे कर्मचारीले आफूले बनु्झनलि ुपिे सबै 
िगदी, न्िससी िा कागिपत्र र असय कुरा िबझुी आलटाल गिुम हुँदैि र गरेर्ा नििलाई वििागीय कारिाही 
गिम सवकिेछ। 

166. िनििारू्लक कायम िानलका बिाउि ुपिेिः (१) प्रशासि र्हाशािाले प्रत्यके पदको लानग िोवकएको कार्, 
किमव्य िर्ा न्िभर्ेिारीका आिारर्ा सबै कर्मचारीहरुको कायम वििािि र कायम वििरण (िि नडन्स्क्रप्सि) 
स्पष्ट िलुिे गरी िावषमक कायम िानलका बिाई राख्न ुपिेछ । 

 (२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् कायमिानलका िा कायम वििरण बिाउँदा सभबन्सिि कर्मचारीको 
कायम सभपादिलाई िनििारू्लक िलुयाउिे दृवष्टकोण रािी कार्को विस्ििृ वििरण सर्िे यर्ासभिि िलुाउि ु
पिेछ । 

(३) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् बिाइएको कायमवििरण बर्ोन्िर् प्रत्यके कर्मचारीले कायमसभपादि 
गिुम पिेछ र सो बर्ोन्िर् कायम सभपादि िए िा ििएको सभबसिर्ा प्रशासकीय प्रर्िुले नियनर्ि अिगुर्ि 
गिेछ । 

167. अिकाश पत्र: यस विनियर्ािली िर्ोन्िर् ििुसकैु कारणबाट अिकाश हिुे कर्मचारीलाई अिकाशपत्र ददि े
अनिकार अन्तियारिालाई हिुेछ । 

168. सेिा सभबसिी अनिलेि : (१) सेिार्ा नियिु कर्मचारीहरुको नियनु्ि नर्नि, बढुिा नर्नि, अिकाश पाउि े
नर्नि, वििागीय सिाय पाएकोर्ा सोको वििरण र अध्ययि नबदा नलएकोर्ा सोको वििरण सर्ेि िलुिे गरी 
प्रशासि शािाले अद्यािनिक अनिलेि राख्न ुपिेछ । 

(२) कुिै कर्मचारीले विनियर् १०० बर्ोन्िर् अनििायम अिकाश पाउिे िएर्ा प्रशासि शािाको 
प्रर्िुले नििलाई कभिीर्ा िीि र्वहिाअन्घ िै सो कुराको िािकारी गराउि ुपिेछ।  

169. र्प शैन्िक योग्यिाको प्रर्ाणपत्र पेश गिुम पिे:(१) सेिार्ा िहाल रहेका कर्मचारीले सेिा प्रिेश गदाम पेश 
गरेका शैन्िक योग्यिा बाहेक असय कुि ैशैन्िक योग्यिा प्राप्त गररसकेको िए िा सेिा प्रिेश गरे पश्चाि 
असय कुिै शैन्िक योग्यिा प्राप्त गरेर्ा आफूले प्राप्त गरेको शैन्िक योग्यिाको सभपूणम वििरण प्रशासि 
शािार्ा पेश गिुम पिेछ । 

(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् पेश ििएको शैन्िक योग्यिा बढुिाको लानग र्ासय हिुे छैि।  
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170. अनिकार प्रत्यायोिि: (१) सिाय ददि ेर पिुरािेदि सनेु्न अनिकार बाहेक काउन्ससलले आफूले प्रयोग गिम 
पाउिे अनिकार आिश्यकिािसुार अध्यि, सदस्य सन्चि िा सेिाको अनिकृिस्िरको कर्मचारीलाई सभुपि 
सक्िेछ । 

(२) र्तुय अनिकृिले आफूलाई िएको अनिकारर्ध्ये केही अनिकार आफूर्नुिका अनिकृिलाई 
सभुपि सक्िछे। 

171. कायर् र्कुायर् र निनर्त्त: (१) काउन्ससलको र्तुय अनिकृि िा कायामलय प्रर्िु िई कार् गिे अनिकृि 
नबदार्ा बसेको िा अिकाश नलएको अिस्र्ार्ा दैनिक कायम सञ्चालि गिम सो र्ािहिको निकटिर् िषे्ठ 
अनिकृिलाई कायर् र्कुायर् र्कुरर गिुम पिेछ । 

(२) र्तुय अनिकृिको हकर्ा अध्यिले र सोिसदा र्नुिको पदर्ा र्तुय अनिकृिले कायर्र्कुायर् 
र्कुरर गिम सक्िछे । 

(३) आफूिसदा र्ानर्को अनिकृि अिपुन्स्र्ि िएर्ा सोिसदा िललो अनिकृिले निनर्त्त िई कार् 
गिुम पिेछ । 

172. वपरर्काम गिुासो र सिुिुाइसभबसिी व्यिस्र्ािः (१) काउन्ससलका कर्मचारीहरूले आफूलाई परेको वपरर्काम 
िर्ा गिुासो सभबन्सिि सपुरीिेिक िा कायामलय प्रर्िुसर्ि पेस गरेकोर्ा सो िहबाट सर्ािाि हिु िसकेर्ा 
त्यस्िो वपरर्काम िर्ा गिुासो काउन्ससलसर्ि राख्न सक्िछेि ्। 

173. पररचयपत्र सभबसिी व्यिस्र्ािः सेिाको कर्मचारीले कायामलयर्ा कायमरि रहेको सर्यर्ा अिसूुची-१३ बर्ोन्िर्को 
पररचयपत्र लगाउि ुपिेछ । 

174. सेिा ददिसिः प्रत्यके िषमको असोि ६ गिे काउन्ससलको िावषमक उत्सि र्िाइि ेछ । सोको िोनलपलट 
काउन्ससलको कर्मचारीलाई नबदा हिुेछ ।  

175. अिसूुचीर्ा हेरफेर िर्ा र्पघट गिे अनिकार: काउन्ससलले आयोगको परार्शम र र्सत्रालयको पूिम स्िीकृनि 
नलई अिसूुचीर्ा हेरफेर िर्ा र्पघट गिम सक्िछे। 

176. आनर्मक दावयत्ि पिे नबषयर्ा सहर्नि नलिपुिे: काउन्ससलले यस विनियर्ािलीको कायामसियि िा कुिै निणमय 
गदाम िेपाल सरकारलाई र्प आनर्मक व्ययिार पिे िएर्ा अर्म र्सत्रालयको सहर्नि नलि ुपिेछ। 

177. िारेिी र बचाउ: (१) प्रसे काउन्ससल कर्मचारी विनियर्ािली, २०७६ िारेि गररएको छ। 
(२) उपविनियर् (१) बर्ोन्िर् िारेि िएको विनियर्ािली र सो बर्ोन्िर् िए गरेका कार् 

कारबाही यसै विनियर्ािली बर्ोन्िर् िए गरेको र्ानिि ेछ। 
(३) यस विनियर्ािलीर्ा उललेि िएका कुराहरु यसै विनियर्ािली बर्ोन्िर् र विनियर्ािलीर्ा 

उललेि ििएको कुराहरु प्रचनलि िेपाल कािूि बर्ोन्िर् हिुेछ। 
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अिसूुची-१ 

(विनियर् 1१ को उपविनियर् (१) सँग सभबन्सिि) 

सयूििर् शैन्िक योग्यिा 

िह सयूििर् शैन्िक योग्यिा 

सहायक चौर्ो र्ासयिाप्राप्त न्शिण संस्र्ाबाट एस.ई.ई. र्ा कभिीर्ा न्ि.वप.ए. दईु प्राप्त गरी उत्तीणम 
िा एस.एल.सी. िा सोसरह उत्तीणम। 

सहायक पाँचौँ र्ासयिाप्राप्त न्शिण संस्र्ाबाट प्रर्ाणपत्र िह िा सोसरह उत्तीणम िा र्ाध्यनर्क न्शिा 
उत्तीणम परीिार्ा किा ११ र १२ का प्रत्येक विषयहरू (सैद्धान्सिक एिं 
प्रयोगात्र्क)र्ा सयूििर् डी प्लस र न्िवपए एक दशर्लब छ प्राप्त । 

अनिकृि छैठौं  र्ासयिाप्राप्त न्शिण संस्र्ाबाट सभबन्सिि विषयर्ा स्िािक िह िा सोसरह उत्तीणम । 

अनिकृि आठौँ र्ासयिाप्राप्त न्शिण संस्र्ाबाट सभबन्सिि विषयर्ा स्िािकोत्तर िह िा सोसरह उत्तीणम  
गरी अनिकृिस्िरको पदर्ा कभिीर्ा िीि िषम अििुि प्राप्त गरेको हिु ुपिेछ । 

अनिकृि ििौँ र्ासयिाप्राप्त न्शिण संस्र्ाबाट सभबन्सिि विषयर्ा स्िािकोत्तर िह िा सोसरह उत्तीणम 
गरी अनिकृिस्िरको पदर्ा कभिीर्ा पाँच िषम अििुि प्राप्त गरेको हिु ुपिेछ । 
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अिसूुची-२ 

(विनियर् १३ को उपविनियर् (३) सँग सभबन्सिि) 
प्रसे काउन्ससल िेपाल 

िलुला प्रनियोनगिाको लानग दरिास्ि फारार् 
(कायामलय प्रयोििको लानग) 

 

विज्ञापि िं.   रोल िभबरःिः 
रनसद िं. :   दरिास्ि दिाम िं. 
दस्ििि :  दिाम नर्नि : 

आफ्िो सभपूणम िैयन्िक वििरण स्पष्ट बनु्झिे अिरर्ा लेख्नहुोस:् 
१.नबज्ञापि िं: २. पद : ३. सेिा: ४. सरू्ह: 
५. िह: ६.परीिा केसर: 
७. िलुा प्रनियोनगिाद्वारा पूनिम हिुे पदहरुर्ध्ये प्रसे काउन्ससल 
कर्मचारी विनियर्ािली, 2079 बर्ोन्िर् सर्ािेशी सरू्हका 
उभर्ेदिारहरुबीच र्ात्र प्रनिस्पिाम गराउि ििी छुट्टाइएका 
पदहरुको पदपूनिमका लानग िएको विज्ञापिर्ा दरिास्ि ददििुएको 
िए सरू्ह न्चसह (√) लगाउिहुोस ्। 

क) र्वहला   ि) आददिासी िििानि  
ग) र्िेशी    घ) दनलि    
ङ) अपाङ्ग    च) वपछनडएको िेत्र    

िाग (क) िैयन्िि वििरण : 
१. उभर्ेदिारको परुा िार्, र्र : देििागररर्ा : 

अंग्रिेी (CAPITAL LETTER) र्ा: 
२. िसर् नर्नि :  २०        साल                 र्वहिा                 गिे 

३. दरिास्ि ददिे अन्सिर् नर्निर्ा हिुे उर्ेर      बषम         र्वहिा          ददि 

४.िागररकिा :    ५. र्ाििृाषा 
६. स्र्ायी ठेगािा:  न्िलला               ि.पा./गा.पा.            िडा िं.         टोल  

७. पत्राचार गिे ठेगािा : न्िलला           ि.पा./गा.पा.            िडा िं.         टोल  

८. सभपकम  फोि िभबर:                                        र्ोबाईल िं.  

९. आर्ाको िार् र्र :  िागररकिा :  

१०. बाबकुो िार् र्र : िागररकिा : 
११. बािेको िार् र्र :  िागररकिा :  

१२. वििावहि िएर्ा पनि/पत्नीको िार् र्र :  िागररकिा : 
िाग (ि) शैन्िक योग्यिाको वििरण  

क्र.स. अध्ययि गरेको 
संस्र्ाको िार्, ठेगािा 

उत्तीणम गरेको 
परीिा 

शे्रणी  कुल प्राप्ताङ्क/ 
प्रनिशि 

र्तुय नबषय 

 
 

 
 

 
 

      

      

िाग (ग) िानलर्को वििरण 

क्र.स. िानलर् ददिे संस्र्ाको 
िार्, ठेगािा 

िानलर्को 
नबषय  

शे्रणी कुल प्राप्ताङ्क/ 
प्रनिशि  

र्तुय नबषय 

हालसालै न्िचेको 
पासपोटम साइिको परैु 
र्िुाकृनि देन्िि ेफोटो 

टाँस गरी फोटो र फारार्र्ा 
पिे गरी उभरे्दिारले 

दस्ििि गिे। 
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िाग (घ) िोकरी वििरण : (बहालिाला कर्मचारीले अनििायम रुपर्ा ििे) 

कायामलय पद िह सेिा/सरू्ह  

स्र्ायी/ 

अस्र्ायी/ 

करार/ 

ज्यालादारी 

कुि नर्नि 
देन्ि 

कुि 
नर्नि 
सभर्  

हाल अस्र्ायी करार िा 
ज्यालादारी िए कुि 
नर्निसभर् बहाल रहिे हो  

सो पदर्ा 
रहेर गिुमपिे 
कार्को 
वििरण 

        
  

कायमरि कायामलयको कर्मचारी प्रशासि शािाबाट 
चेक गिे कर्मचारीको    उपयुमि वििरण दठक छ ििी प्रर्ान्णि गिे अनिकारीको  
दस्ििि :                                दस्ििि : 
िार्, र्र:       िार्, र्र :  
नर्नि :      नर्नि :  

      कायामलयको छाप : 
रै्ले यस दरिास्िर्ा िलुाएका वििरणहरु सत्य छि ्। प्रचनलि कािूि बर्ोन्िर् सरकारी सेिाको निनर्त्त अयोग्य 
ठहररिे गरी सेिाबाट बिामस्ि िएको छैि र र्ेरो नियनु्िको सभबसिर्ा असर पिम सक्िे कार्को अििुि, िैयन्िक 
वििरण, शैन्िक योग्यिा आददका सभबसिर्ा कुिै कुरा ढाँटेको िा लकुाएको छैि । कुिै कुरा ढाँटेको िा लकुाएको 
ठहरेर्ा कािूि बर्ोन्िर् सहिे छु, बझुाउि ेछु। सारै् प्रचनलि ऐि नियर् र उभर्ेदिारले पालिा गिुमपिे शिमहरु विपररि 
हिुे गरी परीिा िििनित्र कुिै कायम गरेर्ा ित्काल परीिाबाट निष्काशि गिे िा र्ेरो सभपूणम परीिा रद्द गिे िा 
िविष्यर्ा सञ्चालिर्ा हिुे कुिै पनि परीिार्ा िाग नलि िपाएर्ा र्ेरो र्ञ्जुरी छ ।  
उभर्ेदिारले पालिा गिुमपिे ििी यस दरिास्ि फारार्का पषृ्ठहरुर्ा उललेन्िि सबै निदेशिहरु रै्ले राम्ररी पढें र र् िी 
सबै पालिा गिम र्ञ्जुर गदमछु ।   

 
 उभर्ेदिारको दस्ििि 

 नर्नि   

 

काउन्ससलसँग सभबन्सिि कर्मचारीले ििे    

१. परीिा दस्िरु रु.: २. रनसद िं.  नर्नि :  

३. प्रनिनलवपहरुको संलग्ि प्रनि : ४. दरिास्ि बझु्िेको दस्ििि र नर्नि : 

५. दरिास्ि स्िीकृि/अस्िीकृि गिेको दस्ििि र नर्नि : 
रष्टव्य : दरिास्ि सार् विज्ञापिर्ा उललेन्िि कागिािका अनिररि निभि कागिािहरु अनििायम संलग्ि हिुपुिेछ।  

(क) उर्ेर िलेुको प्रर्ाणपत्रको प्रनिनलवप, 
(ि) िेपाली िागररकिाको प्रर्ान्णि प्रनिनलवप,  

(ग) विज्ञापि िएको पदको लानग िोवकएको सयूििर् शैन्िक योग्यिाको प्रर्ाणपत्रको प्रर्ान्णि प्रनिनलवप (िानलर् 
र अििुि सर्ेि आिश्यक परेर्ा सो को प्रनिनलवप सर्ेि),  

(घ) र्ानर् उललेन्िि वििरण आफैले प्रर्ान्णि गरी संलग्ि गिुमपिेछ । 
  

औठा छाप 
 
दायाँ  

 
बायाँ 
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िेपाल प्रसे काउन्ससल 

  (िलुला िर्ा आसिररक प्रनियोनगिाको लानग)  

(परीिाको प्रिेश-पत्र) 
 

परीिार्ीले ििेिः 
क) सेिा :  विज्ञापि िं. वकनसर्/सरू्हःिः 
ि) सरू्ह :  

  

ग) िह :  
  

घ) पद :  
  

ङ) परीिा केसर : 
  

उभर्ेदिारको   िार् र्र :  

दस्ििि :   

काउन्ससलको कर्मचारीले ििे: यस काउन्ससलबाट नलईि े उि पदको परीिार्ा िपाईलाई सन्भर्नलि हिु अिरु्नि 
ददइएको  छ । विज्ञापिर्ा िोवकएको शिम िपगेुको ठहर िएर्ा ििुसकैु अिस्र्ार्ा पनि यो अिरु्नि रद्द हिुेछ ।  

पररिा केसर :  

रोल िभबर :        

   अनिकृिको दस्ििि  

उभरे्दिारले पालिा गिुमपिे नियर्हरु: 
१. परीिा ददि आउदा अनििायम रुपर्ा प्रिेशपत्र लयाउि ुपिेछ । प्रिेशपत्र वििा परीिार्ा बस्ि पाइि ेछैि।  

२. परीिा िििर्ा र्ोबाइल फोि लयाउि पाइिे छैि ।  

३. नलन्िि परीिाको िनििा प्रकान्शि िएपनछ असििामिाम हिुे ददिर्ा पनि प्रिेशपत्र लयाउि ुपिेछ ।  

४. परीिा शरुु हिु े३० नर्िेट अगािै घण्टीद्वारा सूचिा गरेपनछ परीिा हलर्ा प्रिेश गिम ददइिे छ । िस्िगुि परीिा शरुु िएको 
१५ नर्िेटपनछ र नबषयगि परीिा शरुु िएको आिा घण्टापनछ आउिे र बस्िगुि िर्ा नबषयगि दिैु परीिासँगै हिुेर्ा २० 
नर्िेटपनछ आउि ेउभर्ेदिारले परीिार्ा बस्ि पाउि ेछैि।  

५. परीिा हलर्ा प्रिेश गिम पाउि ेसर्य अिनि (बुँदा िं. ४ र्ा उललेि गररएको) नबिेको १० नर्िेटपनछ र्ात्र उभर्देिारलाई 
परीिा हलबावहर िािे अिरु्नि ददइिे छ ।  

६. परीिा हलर्ा प्रिेश गरेपनछ वकिाब, कापी, कागि, न्चट आदद आफू सार् राख्न ुहुदैँि । उभर्ेदिारले आपसर्ा कुराकािी र 
संकेि गिुम हुँदैि ।  

७. परीिा हलर्ा उभर्ेदिारले परीिाको र्यामदा विपररि कुिै कार् गरेर्ा केसराध्यिले परीिा हलबाट निष्काशि गरर िरुुसि 
कािूि बर्ोन्िर्को कारबाही गिेछ र त्यसरी निष्काशि गररएको उभर्ेदिारको सो विज्ञापिको परीिा स्िििः रद्द िएको र्ानिि े
छ ।  

८. नबरार्ी िएको उभर्देिारले परीिा हलर्ा प्रिेश गरी परीिा ददिे क्रर्र्ा नििलाई केही िएर्ा काउन्ससल ििाफदेही हिु े
छैि।  

९. उभर्ेदिारले परीिा ददएको ददिर्ा हान्िर अनििायम रुपले गिुमपिे छ ।  

१०.काउन्ससलले सूचिाद्वारा नििामरण गरेको कायमक्रर् अिसुार परीिा सञ्चालि हिुेछ ।  

११. उभर्ेदिारले बस्िगुि परीिार्ा आफूलाई प्राप्त प्रश्नको “की”उत्तरपनु्स्िकार्ा अनििायम रुपले लेख्न ु पिेछ। िलेिेर्ा 
उत्तरपनु्स्िका स्िििः रद्द हिुेछ। 

१२. लयाकि (आइ. क्यू.) परीिार्ा क्यालकुलेटर प्रयोग गिम पाइिे छैि ।  

 
हालसालै न्िचेको 

पासपोटम साइिको परैु 
र्िुाकृनि देन्ििे फोटो 

टाँस्िे र फोटो र फारार्र्ा 
पिे गरी उभर्ेदिारले दस्ििि गिे। 
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१३. कुिै उभर्देिारले प्रश्नपत्रर्ा रहेको अस्पष्टिाको सभबसिर्ा सोध्ि ुपदाम पनि परीिार्ा सन्भर्नलि असय उभर्ेदिारलाई बािा 
िपिे गरी निरीिकलाई सोध्ि ुपिेछ । 

 

अिसूुची-३ 

(विनियर् १९ को उपविनियर् (१०) सँग सभबन्सिि) 
प्रसे काउन्ससल िेपाल 

असििामिाम फारार् 

विज्ञापि िं :   पद :    िह :   सेिा : 
पद संतया :  उभर्ेदिारको संतया :  असििामिाम नर्नि : 
क्र.सं. 
 

रोल िःं. 
 

उभर्ेदिारको िार्, र्र 
 

सार्ासय ज्ञाि, विषयसभबसिी ज्ञाि र 
व्यन्ित्ि 

 

कैवफयि 
 

प्राप्ताङ्क 

अङ्कर्ा अिरर्ा 
      

 

उपयुमि उभर्ेदिारहरु कोही पनि र्ेरो बाब,ु आर्ा, पनि, पत्नी िर्ा छोरा-छोरी, दाि-ुिाई, दददी-बवहिी, िाउिू-बहुारी, 
िेठाि,ु देिर, िेठािी, देउरािी, आर्ािू, िसद, काका-काकी, ठुलोबबुा-ठुलीआर्ा, सािोबबुा-सािीआर्ा, साढु दाई िाई, 

िनििा-िनििी, िाञ्जा-िाञ्जी, नििािू-ज्िाँइ, र्ार्ा-र्ाइज्यू, फुपू-फुपाि,ु साला-साली र नििका छोराछोरी िािा पदैि । 

       असििामिामकिामको दस्ििि : 
              िार्, र्र : 
                दिामिः  

रष्टव्यिः 
१. असििामिाम नलइि लागेको पदको विज्ञापिर्ा असििामिाम सनर्निका अध्यि िर्ा सदस्यहरुका र्ानर् उन्ललन्िि 

कुिै िािा पिे िएर्ा त्यस्िा असििामिामकिामले उि सरू्हको सो ददिको असििामिामर्ा िाग नलि ुहुँदैि । 

२. रू्लयाङ्किकिामले चालीस प्रनिशििसदा कर् र सत्तरी प्रनिशििसदा बढी अङ्क ददि ुपरेर्ा कारण िलुाउि ु
पिेछ।यसरी चालीस प्रनिशििसदा कर् र सत्तरी प्रनिशििसदा बढी अंक ददएकोर्ा बहरु्ि सदस्यले ददएर्ा 
र्ात्र र्ासय हिुेछ।कारण ििुलाई चालीस प्रनिशििसदा कर् र सत्तरी प्रनिशििसदा बढी अंक ददएकोर्ा 
घवटर्ा चालीस प्रनिशि र बढीर्ा सत्तरी प्रनिशि अंक कायर् गरी गणिा गररिेछ । 
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अिसूुची-४ 

(विनियर् २५ सँग सभबन्सिि) 
प्रसे काउन्ससल िेपाल 

निरोनगिाको प्रर्ाणपत्रको िरू्िा 
 

िेपाल प्रसे काउन्ससल सेिाको ..................पदर्ा उभर्ेदिार हिुिुएका श्री .................................... को रै्ले शरीररक 
परीिण गदाम कुिै सरुिा िा कडा रोग लागेको िा कुिै वकनसर्को शारीररक अशििा िा आसिररक रोग िएको पाइि। 
नििर्ा (कुिै रोग लागेको िए) ........................... रोग िए िापनि नििलाई त्यसले उि पदर्ा कार् गिम असर्र्म  
बिाउँदैि । िसर्म, श्री ............................. शारीररक र र्ािनसकरुपर्ा ................ कार् गिम योग्य रहेको प्रर्ान्णि 
गदमछु ।नििको हनुलया..................................छ । 

 

                   औठंा छापिः 
 

afofF 

 

bfofF 

 

सभबन्सिि व्यन्िको:– 

(क) दस्ििि  

(ि) नर्नििः 
प्रर्ान्णि गिे न्चवकत्सकको,– 

(क) िार्िः 
(ि) दस्ििििः 
(ग) िेपाल र्ेनडकल काउन्ससल रन्ििेशि िं. 
(घ) बहाल रहेको अस्पिाल िएिः 
(ङ) नर्नििः 
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अिसूुची-५ 

(विनियर् २७ सँग सभबन्सिि) 
प्रसे काउन्ससल िेपाल 

शपर् ग्रहण फारार् 

 

र्.................................................ईश्वर/िििाको िार्र्ा शपर् नलसछु वक काउन्ससल सेिाको कर्मचारीको हैनसयिले 
र्लाई िोवकएको कार् र्ेरो ज्ञाि वििेकले िािे बझेुसभर् इर्ासदारीका सार्  आफ्िो न्िभर्ेिारीप्रनि प्रनिबद्ध रही िय, पिपाि 
िा दे्वष िरािी लोि लालच र्ोलावहिा िगरी अिशुासिर्ा रही काउन्ससलको कर्मचारी विनियर्ािली िर्ा प्रचनलि कािूिी 
व्यिस्र्ाको अिीिर्ा रही आफ्िो किमव्यको पालिा गिेछु। र्लाई ज्ञाि हिु आएको काउन्ससलसँग सभबन्सिि कुिै गोप्य कुरा 
अनिकृि व्यन्िलाई बाहेक अरू कसैलाई र् सेिा िहाल रहे िा िरहेको ििुसकैु अिस्र्ार्ा पनि प्रत्यि िा अप्रत्यिरूपले 
िन्ने िा संकेि गिे छैि ।  

शपर् ग्रहण गिे कर्मचारीको    शपर् ग्रहण गरेको प्रर्ान्णि गिे अनिकारीको 

(क) िार् :       (क) िार् : 

(ि) दस्ििि :             (ि) दस्ििि : 

(ग) नर्नि :      (ग) नर्नि : 

(घ) सेिा :       (घ) पद : 

(ङ) सरू्ह/उपसरू्ह      (ङ) कायामलय :  

(च) िह : 
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अिसूुची-६ 

(विनियर् ३० को उपविनियर् (१) सँग सभबन्सिि) 
प्रसे काउन्ससल िेपाल 

कर्मचारीको िैयन्िक वििरण (नसटरोल) 
संलग्ि गिुमपिे कागिािहरूिः 
(१) शैन्िक योग्यिा र िागररकिाको प्रर्ाणपत्रको प्रर्ान्णि प्रनिनलवप (सेिा प्रिेश गिुमपूिमको उर्ेर िलेुको शैन्िक योग्यिा 

र िागररकिा हिुपुिे । 

(२) यसअन्घ सरकारी सेिार्ा िा पूणम िा अनिकांश स्िानर्त्ि िएको संस्र्ार्ा रही स्र्ायी पदर्ा कार् गरेको िए सोको 
वििरण स्पष्टसँग उललेि गरी ित्सभबसिी कागिािको प्रर्ान्णि प्रनिनलवप पेस गिे ।  

(३)  स्र्ायी नियनु्ि, नियनु्ि हुँदा पेस गरेको निरोनगिा र शपर् ग्रहणको प्रर्ान्णि प्रनिनलवप । 

(४)  शरुु स्र्ायी नियनु्ि हुँदाको हान्िरी िएको िािकारी पत्र पेस गिे । 

(५)  िानलर्को हकर्ा प्रर्ान्णि प्रनिनलवप र असय कागिािको प्रनिनलवप । 

कर्मचारीको िार् (िेपालीर्ा) 

कर्मचारीको िार् (अङ्खग्रेिी ब्लक लेटरर्ा) 

सङे्कि िं. (प्रशासि शािाले ििे)  

 

फारार् िं. ०१ 

िैयन्िक वििरण 

०१. कर्मचारीको पूरा िार् र र्रिः 

०२ 

 

 

 

 

 

०३. 

 

 

 

 

 

०४. 

स्र्ायी ठेगािािः 

न्िललािः 

गाउँ/िगरिः 

िडा िःं. 

गाउँ/टोल 

ब्लक िं. 

अस्र्ायी ठेगािा 

न्िललािः 

गाउँ/िगरिः 

िडा िं.  

०६ 

०७ 

०८ 

०९ 

१०. 

११. 

१२. 

 

१३. 

१४. 

१५. 

५८ िषम उर्ेर पगु्िे नर्नििः 

सेिा अिनि ३० िषम पगु्िे नर्नििः 

िागररकिािः 

िर्मिः 

नलङ्ग 

हनुलयािः 

वििावहि िए पनि/पन्त्नको िार्िः 

श्री/श्रीर्िी ......................... 

पनि/पन्त्नको पेसािः 

छोराको सङ्खतयािः 
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०५ 

 

१९. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०. 

 

 

गाउँ/टोलःिः 

ब्लक िं. 

घर िएको न्िललािः 

िसर्ेको नर्नििः 

साल................र्वहिा...........गिे..... 

इच्छाएको व्यन्िको  

िार्, र्रिः 

ठेगािािः 

न्िललािः 

गाउँ/िगरिः 

िडा िं. 

गाउँ/टोल 

ब्लक िं. 

कर्चारीको नििसँग सभबसििः 

नियनु्िको वििरण  

कायामलयको िार्िः 

पदिः 

शे्रणीिः 

सेिािः 

नियनु्ि नर्नििः 

साल................ र्वहिा..........गिे......  

१६. 

१७. 

१८ 

२१. 

छोरीको सङ्खतयािः 

बाबकुो िार्िः 

बाबकुो पेसािः 

बािेको िार्िः 

यसअन्घ सरकारी सेिार्ा िा सरकारको पूणम िा अनिकांश 
स्िानर्त्ि रहेको संस्र्ार्ा रही स्र्ायी पदर्ा कार् गरेको िए 
सोको वििरणिः 

कायामलयको िार्िः 

पदिः 

शे्रणीिः 

नियनु्ि नर्नििः 

छाडेको नर्नििः  

 

 

सवुििा पाउि ेगरी पररिारका सदस्यर्ध्ये इच्छाइएको कुिै एक व्यन्िको पूरा िार् र्र (िेपाली र अङ्खग्रिेीर्ा) 
कर्मचारीसँगको सभबसििः 
ठेगािािः 
इच्छाइएको व्यन्िको िागररकिा िःं. 
असय वििरणिः 
नलङ्गिः     िर्मिः         िाि/िानििः   हलुीयािः 

सर्ािेशी सर्हु हो होइि <   हो िि ेकुिर्ा हो< िलुाउिेिः 

िाषाको दििािः 
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  स्र्ािीय िाषािः 
  विदेशी िाषािः 
असयिः  
र्ानर् लेन्िएको वििरण दठक छ । सेिाको निनर्त्त अयोग्य हिु ेगरी र्लाई कुिै सिाय िएको छैि । कुिै कुरा झटु \टा 
लेन्िएको िा िािािािी साँचो कुरा दबाउिे लकुाउिे उद्देश्यले लेन्िएको ठहरे काििुबर्ोन्िर् सिाय स्िीकार गिेछु ििी 
सहीछाप गिे ।  
कर्मचारीको    दस्ििििः    प्रर्ान्णि गिे कायामलय 

बढुीऔलँाको छाप        प्रर्िुको दस्ििििः 
दायाँ         बाया ँ       कायामलयको छापिः 
 

प्रशासि शािाले प्रयोग गिे  
१. कर्मचारीको सङे्कि िं. 
२. ५८ िषम उर्ेर पगु्ि ेनर्नििः 
३. सेिा अिनि ३० िषम पूरा हिुे नर्नििः 
         वििागीय प्रर्िु िा अनिकारप्राप्त  
         अनिकृिको दस्ििििः 
         कायामलयको छापिः 

फारार् िं. ०२ 

सेिाको वििरण 

कर्मचारीको िार्िः        सङ्किे िं.  
क्र.सं. सेिा पदको 

िार् 
िह कायामलयको 

िार् 
ियाँ 
नियनु्ि, 

सरुिा, 
बढुिा 

बहाली 
नर्नि

  

नियमण 
नर्नि 

िलब ित्ता 

वकिाब दिाम 
पािा 
िं.  

-प्रशासि 
शािाले ििे_ 

कैवफयि 

 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० ११ १२ 

            

 

फारार् िं. ०३ 

शैन्िक योग्यिा, िानलर्, सेनर्िार, सभरे्लि 

एसएलसी िा र्ध्यर्ा परीिाबाट उच्चिर् उपानिसभर्को नडग्री, नडप्लोर्ा) 
कर्मचारीको िार्िः        सङे्कि िं. 

क्र.सं. सवटमवफकेट 
िा उपानि 

अध्ययिको 
विषय 

अध्ययिकोदेन्ि अिनिसभर् शे्रणी न्शिण 
संस्र्ा 

 

िानलर्, सेनर्िार 
िा सभरे्लिको 

वििरण 

कैवफयि 

 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० 
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फारार् िं. ०४ 

वििषूण, प्रशंसापत्र 

कर्मचारीको िार्िः        सङे्कि िं.  
क्र.सं. वििषूण/प्रशंसापत्रको वििरण प्राप्त नर्नि वििषूण/प्रशंसापत्र पाएको 

कारण 
सहनुलयि 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ 

 

 

    

 

फारार् िं. ०५ 

वििागीय सिायको वििरण 

कर्मचारीको िार्िः        सङे्कि िं. 
क्र.सं. सिायको प्रकार सिायको आदेश 

नर्नि 
पिुरािेदिको कैवफयि 

ठहर नर्नि 

०१ ०२ ०३ ०४  ०५ 

 

 

     

नबदा र औषनि उपचार एिं  िगीकृि िते्रर्ा कार् गरेको वििरणिः 
कर्मचारीको िार्िः        सङे्कि िं.  
र्ानर् उललेि िएबाहेक र्पघट गिुमपिे िए प्रशासि शािाले ििेिः 
(१) ठेगािा पररििमििः 
(२) इच्छाएको व्यन्ि पररििमि िएर्ा सोको वििरण 

(३) असय कुि ैवििरण र्पघट िएर्ा सोको वििरण 

 

सभबन्सिि कर्मचारीको       प्रर्ान्णि गिे अनिकृिको 
 

दस्ििििः         दस्ििििः 
नर्नििः         नर्नििः 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

अिसूुची-७ 

(विनियर् ४५ को उपविनियर् (१) सँग सभबन्सिि) 
प्रसे काउन्ससल िेपाल 

बढुिाको दरिास्ि फारर् 

 

कर्मचारी  सङे्कि िं. 

पदपूनिम सनर्निको सूचिा िं बढुिा हिु ेपदको संतया  
शे्रणी÷िह सेिा  
सरू्ह उपसरू्ह 

 
उभर्ेदिारको पूरा िार्, र्र बहाल रहेको कायामलय  
िसर् नर्नि सेिा  
बाबकुो िार् सरू्ह  
बािेको िार्   उपसरू्ह  

(१) िोकरी वििरण (शरुु देन्ि हालसभर्को पदर्ा) 
क्र.सं. पदको िार्, 

शे्रणी, िह, सेिा, 
सरू्ह, उपसरू्ह 

कायामलयको 
िार् 

नियनु्ि िा 
बढुिाको 

निणमय नर्नि 

बहाल 
रहेको 
नर्नि 

असािारण नबदा 
बसेको िए 
अिनि 

कसरी आएको  
(िलुला÷बढुिा÷ 

अस्र्ायी) 

कैवफयि 

 १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
१ 
२ 
३ 

         

रष्टव्यिः १. प्रसे काउन्ससल िेपाल कर्मचारी विनियर्ािली, २०७9 बर्ोन्िर् बढुिाको उभर्ेदिार हिु असर पिे केही छैि ििी 
कैवफयिर्ा उललेि गिे । 
(२) कायम िर्िा रू्लयाङ्किको गणिा हिुे पनछललो चार (४) िषमको कायम सभपादि रू्लयाङ्कि पेस गरेको िए 
वििरण आ.ि. 

(क)  
(ि)  
(ग)  
(घ)  
(ङ)  

(३) सेिासँग सभबन्सिि सेिाकालीि िानलर् (हालको िह/शे्रणीको र्ात्र) 
िानलर्को विषय िानलर् ददिे संस्र्ाको िार् र ठेगािा अिनि  शे्रणी कैवफयि 

देन्ि सभर्  
१ २ ३ ४ ५ ६ 

      
रष्टव्यिः  

(१) िानलर्को प्रर्ाणपत्रर्ा अिनि हिु ुपिेछ ।  
(२) आफूले प्राप्त गरेको िानलर्को स्िर नििामरण िई िसकेको िए सर्ािार्मकिा नििामरण सनर्निबाट स्िर नििामरण 

गराएको हिु ुपिेछ । 
(३) सेिाकालीि िानलर् बापि कुि ैएउटा िानलर्लाई र्ात्र अङ्क ददइिेछ ।  
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र्ानर् उन्ललन्िि वििरणर्ा कुि ै कुरा झटु्टा लेन्िएको िा िािािािी साँचो कुरा दबाउिे उद्देश्यले लेन्िएको ठहरे कािूि 
बर्ोन्िर् सिाय स्िीकार गिेछु ििी सहीछाप गिेिः 
कर्मचारीको िार्: सही  र  नर्नि : 
पद:  
औठँा छाप:  

 
उपयुमि व्यहोरा कायामलयर्ा रहेको नििको रेकडम अिसुारको हो । यसर्ा नििले र्ेरो रोहबरर्ा सहीछाप गरेको ठीक हो 
ििी प्रर्ान्णि गिे  
 कायामलय प्रर्िु/वििागीय प्रर्िुको  
 िार्: 
कायामलयको छाप: दस्ििि : 
 नर्नि:  
 

 

 

 

 

 

 

  

बााँया दायााँ  
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अिसूुची-८ 

(विनियर् ४८ को उपविनियर् (१) सँग सभबन्सिि) 

कायमसभपादि रू्लयाङ्कि फारार् 

(अनिकृि/सहायकस्िरका कर्मचारीहरूको लानग) 

कायमसभपादि रू्लयाङ्कि फारार् ििे निदेन्शका  
१.  यो फारार् प्रत्येक आनर्मक िषम (साउि १ देन्ि असार र्सासिसभर् कार् गरेको आिारर्ा) ििुम पिेछ ।  
२.  यो कायम सभपादि रू्लयाङ्कि फारार्लाई िीि िण्डर्ा निभिअिसुार वििािि गररएको छःिः- 
  िण्ड (क) - सभपाददि कार्को वििरण र उपलन्ब्ि,  
  िण्ड (ि) - कायमसभपादिको स्िर रू्लयाङ्कि, 
  िण्ड (ग) - पिुरािलोकि सनर्निको रू्लयाङ्कि। 

३.  िण्ड (क) उन्ललन्िि कार्को वििरण असिगमि रहेको सभपःूणम विषय, लक्ष्य र कर्मचारीले ििे ििी िोवकएको र्हलर्ा उपलन्ब्िसर्ेि 
सभबन्सिि कर्मचारीले ििुम पिेछ । िोवकएको अिनिर्ा आफूले गरेका सबै कार्हरूलाई सकेसभर् सर्ेवटिे गरी बढीर्ा पाँचिटा 
कार्हरू छोटकरीर्ा उललेि गिुम पिेछ । यसरी िररएको फारार् दस्ििि र नर्निसवहि िोवकएको सपुरःीिेिकसर्ि पेस गिुम पिेछ।  

४.  सपुरःीिेिकले सभबन्सिि कर्मचारीबाट िररएको फारार् प्राप्त िएपनछ िण्ड (क) र्ा उन्ललन्िि सपुरःीिेिकले ििे र वटप्पणी गिे 
ििी िोवकएको र्हलर्ा कर्मचारीद्वारा िररएको उपलन्ब्ि सर्ेिलाई दृवष्टगि गरी उपलन्व्ि ििुम पिेछ । उपलन्ब्ि र वटप्पणीको आिारर्ा 
सपुरःीिेिकले िण्ड (ि) को सपुरःीिेिकको रू्लयाङ्कि अंश ििुम पिेछ । यसरी रू्लयाङ्कि गररसकेपनछ आफ्िो  दस्ििि र नर्निसवहि 
यो फारार् पिुरािलोकिकिामसर्ि पेस गिुम पिेछ ।  

५.  पिुरािलोकिकिामले सपुरःीिेिकबाट प्राप्त हिु आएको फारार्को िण्ड (क) को आिारर्ा िण्ड (ि) को पिुरािलोकिकिामको 
रू्लयाङ्किको अंश ििुम पिेछ।यसरी िररएको फारार् पिुरािलोकिकिामको दस्ििि र नर्निसवहि पिुरािलोकि सनर्निर्ा पेस गिुम 
पिेछ।  

६. पिुरािलोकि सनर्निले िण्ड (ग) अिसुारको फारार् िरी दस्ििि र नर्निसवहि यो फारार् बढुिा सनर्निको सन्चिालयर्ा पेस गिुम 
पिेछ। पिुरािलोकि सनर्निबाट पेस हिु आएर्ा कायम सभपादि रू्लयाङ्कि फारार्हरू आिश्यक देन्िएर्ा पिुरािलोकिकिाम िा 
सपुररिेिकसँग पषु्ट्याइको र्ाग गिे िा पिुविमचारको लानग नििकहा ँपठाउि सक्िेछ। पिुिः पेस हिु आएको कायम सभपादि रू्लयाङ्कि 
फारार्र्ा औन्चत्यपूणम ििएको िा अंश संशोिि ििइ आएर्ा पिुरािलोकि सनर्निले यस विषयर्ा वटप्पणी गरी त्यस्िो सपुरःीिेिक 
िा पिुरािलोकिकिामको अनिलेि राख्न सक्िेछ ।  

७. एउटा अिनिनित्र एकिसदा बढी सपुरःीिेिकको सपुरःीिेिणर्ा रही कार् गरेको कर्मचारीको हकर्ा यो फारार् ििुमपदाम सो अिनिको 
असिर्ा िो सपुरःीिेिक हसुछ उसैले पूरा अिनिको फारार् ििुमपिेछ ।  

८.  प्रत्येक कर्मचारीले यो फारार् साउि ७ गिेनित्र आफूले ििुमपिे वििरणहरू िरी सपुरःीिेिकसर्ि पेस गिुम पिेछ । सपुरःीिेिकले 
साउि १५ गिेनित्र आफूले ििुमपिे रू्लयाङ्किसवहि उि फारार् पिुरािलोकिकिाम सर्ि पठाउि ुपिेछ । पिुरािलोकिकिामले साउि 
र्सासिनित्र आफ्िो रू्लयाङ्किसवहि उि फारार् पिुरािलोकि सनर्निर्ा पठाउि ुपिेछ । पिुरािलोकि सनर्निले पसर ददिनित्र उि 
फारार् बढुिा सनर्निको सन्चिालयर्ा पठाउि ुपिेछ । िर यो विनियर्ािली लाग ुिएपनछ कर्मचारीले पवहलो पटक कायम सभपादि 
रू्लयाङ्कि फारार् िरःी पेस गिुमपिे अिनि साउि ७ गिेको सट्टा असोि र्सासिसभर् कायर् हिुेछ ।  

९.  िोवकएको सर्यनित्रर्ा यो फारार् िरी सपुररिेिककहा ँदिाम गरी बझुाउि ुपछम िा हलुाकबाट पठाउिपुिे िए िोवकएको सर्यनित्रर्ा 
हलुाकर्ा रन्िष्टडम दिाम गरर सपुरःीिेिककहा ँपठाउिपुछम । र्िुानसब र्ावफकको कारण बेगर िोवकएको सर्यनित्र पेस िगरर त्यसपनछ 
पेस गरेर्ा कायम सभपादि गरेबापि प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्कबाट िीि अङ्क घटाइिेछ । यो नियर्ािली लाग ुिएपनछ पवहलोपटक बाहेक 
कायम सभपादि रू्लयाङ्कि फारार् िरी पेस गिे कर्मचारीले साउि पसर गिेपनछ सपुरःीिेिकसर्ि पेस गरेको रू्लयाङ्कि फारार्लाई 
सयूि अङ्क ददइिेछ । उन्ललन्िि व्यिस्र्ाबाहेक विनियर्ािलीर्ा िएका असय व्यिस्र्ा सर्ेिका आिारर्ा रू्लयाङ्कि हिुपुिेछ । 
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कायमसभपादि रू्लयाङ्कि फारार् 

 वििरण पेस गरेको कायामलयिः  

  दिाम िःं.  

 नर्नििः  

कर्मचारीको िार्िः      रू्लयाङ्कि अिनििः       देन्ि              सभर् 

१. पदिः  २. शे्रणीिः  ३. सेिा  ४. कायामलय/शािाको िार्िः  
५. कायामलयको िार्िः   

६. यस रू्लयाङ्किको अिनिर्ा सरुिा िएका कायामलयहरू क्रर्शिः  
िण्ड (क) 
सभपाददि कार्को वििरण 

 
लक्ष्य उपलन्ब्ि 

  
कर्मचारीले ििे सपुररिेिकले ििे 

कार्को वििरण पररणार् लागि सर्य 

पररणार्  
(लक्ष्य) 
प्रनिशि 

लागि  
(लक्ष्यको) 
प्रनिशि 

सर्य  
(लक्ष्यको) 
प्रनिशि 

पररणार् 

(सङ्खतय
ःा) 

लागि  
(रकर्) 

सर्य 

(र्वहिा) 

गणुस्िर 
(अत्यतु्तर्, 

उत्तर्, 

सार्ासय र 
सयूि) 
 

लक्ष्य िोवकएको कार्हरू  
          

(क)   
          

(ि)   
          

(ग)   
          

(घ)  
          

 

लक्ष्य ििोवकएका कार्हरू  कर्मचारीले ििे उपलन्ब्ि वििरण 
        

(क)  
          

(ि)  
          

(ग)  
          

(घ)  
          

(ङ) 
          

कुि ैकार् सभपादि हिु िसकेको िए त्यसका कारणहरूिः सपुररिेिकको वटप्पणी 
कार्हरू                     कारणहरू                      सर्ािाि गिे गररएका प्रयासहरू 

(क)                          (क)                         (क) 
(ि)                          (ि)                         (ि) 
(ग)                          (ग)                         (ग) 
(घ)                          (घ)                         (घ) 
  

 कर्मचारीको दस्ििििः                                       नर्नििः 

 (क) कारणको औन्चत्य  
दठक 

बेदठक  
(ि) कारण सर्ािाि गिम गररएको 

प्रर्ाण  
दठक 

बेदठक  
सपुररिेिकको दस्ििि 

नर्नििः 
रष्टव्यिः  

• लक्ष्य िोवकएका कार्को निनर्त्त नििाररि आिारहरू (पररणार्, लागि, सर्य र गणुस्िर) सभिि िएसभर् ििे प्रयास हिुपुिेछ ।  
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• लक्ष्य ििोवकएको कार्हरूको हकर्ा सपुररिेिकले रू्लयाङ्कि गदाम सभिि िएसभर् र्ात्र पररणार्, लागि र सर्यको आिारर्ा गिुमपिेछ ।  
• कर्मचारीले लक्ष्य ििोवकएको कार्हरूको उपलन्ब्ि वििरण ििुमपदाम सभिि िएसभर् पररणार्, लागि र सर्यलाई औलँयाउिपुिेछ । 

 

िण्ड (ि) 
कायमसभपादिको स्िर रू्लयाङ्कि 

कर्मचारीको िार्िः 
 

 

कायम सभपादिको स्िर 
  

  

  सपुररिेिकको रू्लयाङ्कि  पिुरािलोकिकिामको रू्लयाङ्कि 

स्िर  अत्यतु्तर् उत्तर्  सार्ासय सयूि अत्यतु्तर्  उत्तर् सार्ासय सयू
ि 

अङ्क ५ ४ ३ २ ३ २.५ २ १.
५ 

१. सभपाददि कार्को सर्ग्र पररर्ाण 
                

२. सभपाददि कार्को सर्ग्र लागि 
                

३. सभपाददि कार्को सर्ग्र सर्य  
                

४. सभपाददि कार्को सर्ग्र गणु  
                

५. सभपाददि कार्को सर्ग्र प्रिाि 
        

 प्राप्ताङ्किः  
पूणामङ्किः २५ 

प्राप्ताङ्किः  
पूणामङ्किः १५ 

  

 

 

सपुररिेिकको दस्ििििः 
नर्नििः  

पिुरािलोकिकिामको दस्ििििः  
नर्नििः 

िण्ड (ग) 
पिुरािलोकि सनर्निको रू्लयाङ्कि 

कर्मचारीको िार्िः 

व्यन्िगि गणु एिं आचरण 

 

स्िर अत्यतु्तर् उत्तर् सार्ासय सयूि 

अङ्क २ १.७५ १.५० १ 

(ङ) सबै कर्मचारीहरूको लानग 

१) विषयिस्िकुो ज्ञाि र नसप  

     

२. गोपनियिा राख्नसक्िे िर्िा      

३. निदेशिअिसुार कार् गिमसक्ि ेिर्िा       

४. उपन्स्र्ि, सर्यपालि र अिशुासि       

५. इर्ासदाररिा र िैनिकिा       

पूणामङ्किः 10                   कुल प्राप्ताङ्किः      

 

पिुरािलोकि सनर्निका पदानिकारीहरूको 
िार्िः                                          दस्ििििः                    नर्नििः 
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अिसूुची-९ 

(विनियर् ७६ को उपविनियर् (५) र विनियर् 16२ को उपविनियर् (१) सँग सभबन्सिि) 
काउन्ससलबाट र्िोियि िई अध्ययि/िानलर्/भ्रर्णर्ा िािे कर्मचारीले गरेको 

कबनुलयिको ढाचँा 
 

 

प्रसे काउन्ससल िेपालको................................ को पदर्ा कायमरि र्.....................ले काउन्ससलको नर्नि 
..................को निणमयािसुार.....................र्लुकुर्ा नर्नि.......................देन्ि............    सभर् सञ्चालि 
हिुे.........................विषयको अध्ययि/िानलर्/भ्रर्णर्ा र्िोियि िए अिरुुप निकट िविष्यर्ा उि कायमक्रर्र्ा सहिागी 
हिु िाि लागेकोले रै्ले प्रसे काउन्ससल िेपालको कर्मचारी विनियर्ािली, २०७९ को  ७६ को उपविनियर् (५) बर्ोन्िर् 
देहाय बर्ोन्िर् कबनुलयििार्ा पेश गरेको छु । 

(१) उन्ललन्िि अध्ययि/िानलर्/भ्रर्णर्ा सहिागी हिुको लानग निददष्ट नर्निनित्र अध्यययि/ िानलर्/ भ्रर्ण कायमक्रर् 
सञ्चालि गिे संस्र्ार्ा हान्िर हिु िािेछु । 

(२) सबै प्रकारको अध्ययि/िानलर्/भ्रर्ण अिनििर छात्रिृन्त्त प्रदाि गिे एिं कायमक्रर् सञ्चालि गिे निकायबाट 
नििामररि िीनि/विनियर्/आचार संवहिाको पूणम रुपर्ा पालिा गिेछु । 

(३) सबै प्रकारका अध्ययि/िानलर्/भ्रर्णको लानग पूिम स्िीकृनि अिनि ििुािी हिुासार् स्िदेश फवकम ई आफिो 
पदानिकार रहेको निकायर्ा हान्िर हिुेछु िर्ा काउन्ससल विनियािली अिसुार अनििायम रूपले सेिा गिेछु।  

(४) उन्ललन्िि अध्ययि/िानलर्/भ्रर्ण पूरा गिामसार् विनियर्ािसुारको भयादनित्र र्ेरो पदानिकार रहेको कायामलयर्ा 
हान्िर हिु िआएर्ा िा यस विनियर्ािली बर्ोन्िर् गिुमपिे सेिा अिनि परुा िगरेर्ा यसै विनियर्ािली बर्ोन्िर् 
अध्ययि/िानलर्/भ्रर्ण अिनिर्ा रै्ले पाएको िलि, ित्ता एिं असय आनर्मक सवुििाहरूको सारै् उि कायमक्रर्र्ा 
िाग नलि आउँदा िाँदा प्राप्त गरेको हिाईिाडा िर्ा असय आनर्मक सवुििा बराबरको सभपूणम रकर् रै्ले 
काउन्ससलबाट ििुािी पाउि ुपिे िलि, ित्ता एिं र रै्ले िभर्ा गरेको घर विदा र नबरार्ी विदा िापि पाउि ु
पिे रकर्, औषिी उपचार िापि पाउिे रकर् र िेपालनित्र र्ेरो िार्ा रहेको चल-अचल सभपन्त्तबाट सर्ेि 
काउन्ससलले र्बाट असूलउपर गरेर्ा र्ेरो पूणम र्ञ्जुरी छ ।  

 

किनुलयििार्ा गराउि ेकर्मचारीिः     किनुलयििार्ा गिे कर्मचारीिः   

दस्ििि :        दस्ििि : 
िार्, र्र :        िार्, र्र : 
पद :          पद : 
कायामलय :        कायामलय : 
नर्नि :         नर्नि : 
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अिसूुची-१० 

(विनियर् 7८ को उपविनियर् (१) सँग सभबन्सिि) 
प्रसे काउन्ससल 

 (कर्मचारीले प्रयोग गिे)  
नबदाको नििेदि 

िार्िः ................................................................. शािािः 
पदिः ................................................................... 

न्चसह लगाउि े र्ागेको नबदाको वकनसर् नबदाको अिनि कारण 

 १. िैपरी आउिे र पिम नबदा   

 २. घर नबदा   

 ३. नबरार्ी नबदा   

 ४. प्रसूनि नबदा   

 ५. प्रसूनि स्याहार नबदा   

 ६. वकररया नबदा   

 ७. अध्ययि नबदा   

 ८. असािारण नबदा  
  

नबदाको नर्नििः       देन्ि ..............सभर् 

       कर्मचारीको सहीिः       नर्नििः 
कर्मचारी प्रशासि शािाले प्रयोग गिे 

 

नबदाको वकनसर् अन्घको बाकँी हाल र्ागकेो अब रहि आउि े

१. िैपरी आउिे र पिम नबदा    

२. घर नबदा  
   

३. नबरार्ी नबदा    

४. प्रसूनि नबदा    

५. प्रसूनि स्याहार नबदा    

६. वकररया नबदा    

७. अध्ययि नबदा  
   

८. असािारण नबदा    

============================ 

कर्मचारीको दस्ििि 

कर्मचारी प्रशासि शािा      नर्नििः 
 

नसफाररस िएको         नसफाररस ििएको                      labf  ;lsg] ldlt 

=========================== 

निकटिर् र्ानर्ललो अनिकृि      नर्नििः 
s'g} s'/f eP hgfpg] ============================== 

स्िीकृि   अस्िीकृि    नबदा सवकि ेनर्नििः 
============================ 

स्िीकृि गिे अनिकृि                                            नर्नििः 
पदिः           कर्मचारीको सही र नर्नििः 

 कर्मचारीको िािकारीको निनर्त्त 

प्रसे काउन्ससल (नबदा स्िीकृनिको सूचिा) 
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पत्र सङ्खतया नर्नििः 
 श्री/सशु्री/श्रीर्िी ............................................................................. 

नबदाको वकनसर् अिनि सरुु हिु ेनर्नि  कायामलयर्ा हान्िर हिु ेनर्नििः 
 

======================================= 

सूचिा गिे कर्मचारीको दस्ििि (कर्मचारी प्रशासि शािा) 
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अिसूुची-११ 

(विनियर् ८४ को सँग सभबन्सिि) 
नबदाको अनिलेि 

 कर्मचारीको नार्ः  तह र पदः  सेवाः  संकेत नं. 

वििरण िैपरी आउिे 
नबदा 

घर नबदा नबरार्ी नबदा प्रसूनि 
नबदा/प्रसूनि 
स्याहार नबदा 

वकररया नबदा अध्ययि नबदा असािारण नबदा प्रर्ान्णि 
गिे 

अनिकृिको 
दस्ििि 

कैवफयि 

वििरण िभर्ा िचम बाँकी िभर्ा िचम बाँकी िभर्ा िचम बाँकी िभर्ा िचम बाँकी िभर्ा िचम बाँकी िभर्ा िचम बाँकी िभर्ा िचम बाँकी   

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ 

 

विगि 
सालसभर्को 
न्िभर्ेिारी 
सारेको 

 

 

 

                       

रुज ुगन ेअधिकारी               प्रर्ाधित गन ेअधिकारी 

नार्ः                  नार्ः    

पदः                  पदः  

दस्तखतः                  दस्तखतः  

मर्मतः                  मर्मतः
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अिसूुची-1२ 

(विनियर् 1२६ को उपविनियर् (१) सँग सभबन्सिि) 

  

(भ्रष्टाचार नििारण ऐि, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) िर्ा अन्तियार दरुुपयोग अिसुसिाि आयोग ऐि 
२०४८ को दफा ३१ क को उपदफा (१) को प्रयोििको लानग) 

सभपन्त्त वििरण फारार् 

सािमिनिक पदिारण गरेको व्यन्िको िार्, र्र:  

पद:     िह : 
वििरण पेश गरेको निकाय:       

कायामलयिः 
वििरण पेश गरेको आ.ि. 
स्र्ायी ठेगािािः 
न्िललािः   गा.पा./ि.पा.    िडा िं.   टोलिः 
हाल बसोिास गरेको ठेगािािः 
न्िललािः   गा.पा./ि.पा.    िडा िं.   टोलिः 
 

कर्मचारी संकेि िभबरिः      स्र्ायी लेिा िं. 
१. अचल सभपन्त्तको वििरण 

(क) घर 

क्र. 
सं + 

घरििीको 
िार् 

घर र घरले चचेको िग्गाको वििरण िररद गरेको 
िए िररद र्लुय 

प्राप्तीको 
श्रोि 

कैवफयि 

न्िलला 
गा.पा/ि.पा िडा 

िं. 
वकत्ता 
िं. 

िेत्रफल 

          

          

          

(ि) िग्गा 

क्र. 
सं + 

िग्गा ििीको 
िार्  

वििरण िररद गरेको 
िए िररद 
र्लुय 

प्राप्तीको 
श्रोि 

कैवफयि 

न्िलला 
गा.पा/ि.पा िडा 

िं. 
वकत्ता 
िं. 

िेत्रफल 
(िगमनर्टर) 

          

          

          

२. चल सभपन्त्तको वििरण 

(क) िगद, सिु, चाँदी, वहरा, ििाहराििः 
क्र. 
सं 

वििरण पररणार् प्राप्त नर्नि  
िररद गरेको िए 
िररद र्लुय 

प्रानप्तको श्रोि कैवफयि 

       

       

       

(ि) बैक, विन्त्तय संस्र्ा िर्ा सहकारी संस्र्ार्ा रहेको िािाको वििरण 

क्र.सं िािािालाको िार् 

संस्र्ाको िार् र 
ठेगािा 

िािा िं. र्ौज्दाि रकर् प्रानप्तको श्रोि कैवफय
ि 
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(ग) नििोपत्र, शेयर िा ऋणपत्रको वििरण 

क्र.  
सं. 

शेयरििीको िार्, 

र्र 

कभपिीको 
िार्, ठेगािा
  

शेयर÷ऋणपत्रको 
वकनसर् 

शेयर÷ऋणपत्रको 
वििरण 

प्रानप्तको 
श्रोि 

कैवफय
ि 

संतया रकर्
  

        

        

        

(घ) ऋण नलएरददएर निरेको वििरण 

(क्र.  
सं. 

ऋण नलिेरददिे, नििे 
व्यन्ि संस्र्ाको िार् 
ठेगािा 
  

ऋण ऋण नलएर 
ददएर निरेको 
रकर् 

ऋण नलए र 
ददएर निरेको 
नर्नि 

कैवफयि 

नलएको ददएको निरेको 

        

        

        

(ङ) सिारी सािि (अटोर्ोिाइलको हकर्ा र्ात्र) को वििरण 

क्र.सं.
  

सिारी ििीको 
िार् 

सिारीको वकनसर् र 
िभबर 

िरीद 
रू्लय 

िरीद नर्नि प्रानप्तको श्रोि कैवफयि 

       

       

       

३. कृवष िर्ा पशिुि (घरिग्गा बाहेक) को वििरण 

क्र.सं. वििरण संतया िरीद रू्लय प्रानप्तको नर्नि प्रानप्तको श्रोि कैवफयि 

       

       

       

४. असय सभपन्त्तको वििरण 

क्र.सं. वििरण िरीद रू्लय प्रानप्तको नर्नि प्रानप्तको श्रोि कैवफयि 

      

      

      

रै्ले िािे बझेुसभर् र्ानर् लेन्िए िर्ोन्िर्को वििरण ठीक छ । फरक पिे छैि । 

कर्मचारीको िार्, र्रिः 
पदिः 
दस्ििििः 
नर्नििः 
रष्टव्यिः 

 अन्घललो आनर्मक िषमर्ा पेश गरेको सभपन्त्त वििरण र्पघट िएको वििरण यसै िर्ोन्िर्को फारार्र्ा िरी 
पेश गिुमपिेछ । 
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अिसूुची-१३ 

(विनियर् १७३ को सँग सभबन्सिि) 

कर्मचारीको पररचय पत्रको ढाचँा 

                                     अगानड 

निशािा छाप लोगो                      काउन्ससलको लोगो 

प्रसे काउन्ससल िेपाल 

   फोटो 

िार्िः 

पदिः 

िागररकिा िं. 

सङे्कि िं. 

==========                       =============           

          कर्मचारीको सही         प्रर्ान्णि गिेको दस्ििि 

 

कायामलयको ठेगािा 

 

प 

रि 
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य 
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पछानड 
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रष्टव्यिः 

(१)  कर्मचारीको पररचयपत्र ७.५ से.र्ी. लभबाई र ४.५ से.र्ी. चौडाईको हिुपुिेछ । 

(२)  कर्मचारी पररचयपत्र सेिो कागिको हिुपुिेछ । कागिको पषृ्ठिनूर्र्ा काउन्ससलको लोगो अवङ्कि 
िाटरर्ाकम  हिुेछ । 

(३)  पररचयपत्रको अगानडपट्टी सबैिसदा र्ानर्ललो दाँया िागर्ा िेपालको निशािा छाप र बायाँ िागर्ा प्रसे 
काउन्ससल िेपालको लोगो छाप्िपुिे छ । त्यसको दठक र्िुी नबचर्ा पिे गरी १८ प्िाइसटको अिरर्ा 
प्रसे काउन्ससल िेपाल, त्यसर्नुि नबचर्ा पिे गरी कर्मचारीको अटो साइिको फोटो र सो र्िुी १४ 
प्िाइसटको अिरर्ा कर्मचारीको िार्, १४ प्िाइसटको अिरर्ा दिाम र दिामिसदा र्नुि िागररकिा िं., 
सोर्िुी कर्मचारीको िोवकएको संकेि िभबर लेख्नपुिेछ । 

(४)  र्ानर् बुदँा ३ को वििरणको र्नुि बायाँपट्टी कायामलय प्रर्िु िा नििबाट अनिकार प्राप्त कर्मचारी 
प्रशासिसभबसिी कार् हेिे अनिकृिले पररचयपत्र प्रर्ान्णि गिुमपिेछ ििे दायाँपट्टी सभबन्सिि कर्मचारीको 
दस्ििि हिुपुिेछ । सो र्िुी नबचर्ा पिेगरी कायामलयको ठेगािा १२ प्िाइसटर्ा उललेि हिुपुिेछ ।  

(५)  कर्मचारी पररचयपत्रको पछानडपट्टी  अगानडपट्टीको वििरण अङ्खग्रिेीर्ा लेख्नपुिेछ । 

(६)  कर्मचारी पररचयपत्र प्लावष्टक (पारदशी) िोलर्ा रािी देबे्रिफम को काँिको एक नबत्तार्नुि छािीर्ा पिेगरर 
असय व्यन्िले राम्रोसँग देख्न ेिररकाले लगाउिपुिेछ । 

(७)  कर्मचारी पररचयपत्र वििरण गदाम सभबन्सिि कायामलयकै िचमर्ा पवहलोपटक वििरण गिुमपिे र सो हराइ 
िा च्यानिइ अको नलिपुदाम कर्मचारीले आफ्िै िचमर्ा नलिपुिेछ । यसरी हराइ िा च्यानिइ अको 
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पररचयपत्र नलएको वििरण अनिलेिर्ा ििाइ नििबाट नलइएको रकर् कोषर्ा दान्िला गिुमपिेछ । िर, 
सरुिा बढुिा िा कायर् र्कुायर् िएर्ा सभबन्सिि कायामलयले ि ैउपलब्ि गराउिपुिेछ । 

(८)  कायामलयका सबै कर्मचारीहरूले कायामलयनित्र प्रिेश गदाम र बस्दा अनििायम कर्मचारी पररचयपत्र लगाएको 
हिुपुिे र असय स्र्ािर्ा आिश्यकिाअिसुार प्रयोग गिुमपिेछ । 

(९)  पररचयपत्र प्रयोग गिे गराउिे न्िभर्ेिारी सभबन्सिि कायामलय प्रर्िुको हिुेछ । यसरी पररचयपत्र 
िलगाउिे िा िनलि ेकर्मचारीलाई कायामलयर्ा प्रिेश गिम िददिे िा कर्मचारीर्ा अिशुासि कायर् गिम 
कारबाहीसर्ेि कायामलय प्रर्िुले गिम सक्िेछ । 

(१०) कुि ैकर्मचारी सेिाबाट हटेर्ा नििले आफ्िो पररचयपत्र िरुुसि आफ्िो कायामलयर्ा वफिाम 
बझुाउिपुिेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


