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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

चिचिमे जिचिदु्यत कम्पनी चिचमटेड 

कममिारी  सेवा शतम चवचनयमाविी, २०७१ 

 

मचमलिे जलमबदु्यि कम्पनी मलमिटेडको मनयिावलीको मनयि ४६ ल ेमिएको अमिकाि प्रयोग गिी कम्पनीको 

संचालक समिमिले िेहायका मवमनयिहरु बनाएको छ ।  

पररच्छेद – १ 

प्रारचम्िक 

१. संचिप्त नाम र प्रारम्ि 

(१) यी मवमनयिहरुको नाि "चिचिमे जिचिद्युत कम्पनी चिचमटेड, कममिारी सेवा शतम  

चवचनयमाविी, २०७१" िहेको छ ।  

(२) यो मवमनयिावली  सञ्चालक समिमिबाट मववकृि भएको मिमि िेमि प्रािम्भ हुनछे । 

२. पररिाषा 

मवषय वा प्रसंगले अको अथथ नलागेिा यस मवमनयिावलीिा, 

(क) "अचधकृत स्तर" भन्नाले छैठौ िह ि सो भन्िा िामथको पि सम्झनु पछथ  । 

(ि) "आचथमक वषम” भन्नाले श्रावण १ गिे िेमि प्रािम्भ भई अको सालको आषाढ 

िसान्िसम्िको अवमि सम्झनु पछथ  । 

(ग) * "कम्पनी" भन्नाले मचमलिे जलमबदु्यि कम्पनी मलमिटेड सम्झनु पछथ  । 

(घ) * "कममिारी" भन्नाले कम्पनीको सेवाको पििा मनयमिि सेवा वा कायथगि/सियगि किाि 

सेवािा मनयुक्त भई बहाल िहेको व्यमक्त सम्झनु पिथछ ि सो शब्िले यो िण्ड लागू हुनु अमघ 

वथायी सेवा वा किाि सवेािा मनयुक्त भई वहाल िहेका व्यमक्तलाई सिेि जनाउँछ । 

(ङ) "कायम मुकायम" भन्नाले किथचािीले आफ्नो पिभन्िा िामथल्लो पिको पिीय मजम्िेवािी 

मलई काि काज गने अववथा सम्झनु पछथ  । 

(च) "कायामिय" भन्नाले कम्पनीको िमजष्र्टड कायाथलय सम्झन ुपछथ  ि सो शब्िले कम्पनीको 

आयोजना कायाथलय वा मबदु्यि केन्र सिेिलाई जनाउनेछ । 

(छ) "कायामिय प्रमुख" भन्नाले िमजष्र्टड कायाथलयको हकिा प्रिुि कायथकािी अमिकृिको 

रूपिा काि गने ब्यक्ती ि आयोजना कायाथलय वा मबदु्यि केन्रको हकिा कायाथलय प्रिुिको 

रूपिा काि गने गिी प्रिुि कायथकािी अमिकृिले िोकेको अमिकृि किथचािी संझनु पछथ  । 

(ज) "पदपचूतम सचमचत" भन्नाले मवमनयि १२ को उपमवमनयि (१) बिोमजि गठन भएको 

कम्पनीको पिपूमिथ समिमि सम्झनु पछथ  । 

(झ) "पररवार" भन्नाले किथचािीसंग एकासगोलिा बवने वा मनज आफैं ले पालन पोषण गनुथपन े

पमि वा पत्नी, छोिा, छोिी, ििथपुत्र, ििथपुत्री, बाबु, आिा, बाजे, बज्यै वा सौिेनी आिा 

सम्झनु पछथ  ि िमहला किथचािीको हकिा मनजको सासु, ससिुा सिेिलाई जनाउछ । 

(ञ) * "कायमकारी प्रमुख" भन्नाले कम्पनीको कायथकािी प्रिुिको रुपिा काि गने गिी मनयुक्त 

प्रबन्ि सञ्चालक वा प्रिुि कायथकािी अिमकृि वा िहाप्रबन्िक सिेिलाई जनाउँछ ।   
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(ट) "व्यवस्थापन तह" भन्नाले नवौं िह वा सो भन्िा िामथको पि सम्झनु पछथ  ि सो शब्िल े

प्रिुि कायथकािी अमिकृिको पि सिेि जनाउनेछ । 

(ठ) "सचमचत" भन्नाले कम्पनीको संचालक समिमि सम्झनु पछथ  ।  

(ड) "सहायक स्तर" भन्नाले अमिकृिविि बाहेकको पि सम्झनु पछथ  । 

३. चवचनयमाविीको व्याख्या 

(१) यस मवमनयिावलीको व्याख्या गने अमिकाि समिमिलाई हुनछे । 

(२) कम्पनीको व्यववथापन वा कुनै किथचािीले यस मवमनयिावली प्रयोग गिाथ गिेको व्याख्या 

कुनै किथचािीलाई मचत्त नबुझेिा वा त्यविो व्याख्याबाट मनजलाई कुनै मकमसिबाट िकाथ 

पिेिा सोको कािण िलुाई मनजले प्रिुि कायथकािी अमिकृि सिक्ष मनवेिन मिन सक्नेछ । 

(३) उपमवमनयि (२) बिोमजि मनवेिन पिेकोिा मनवेिन िाग बिोमजि यस मवमनयिावलीको 

प्रयोग वा व्याख्यािा कुनै जमटल प्रश्न सिावेश भएको िेमिएिा प्रिुि कायथकािी अमिकृिले 

त्यविो मनवेिन समिमि सिक्ष पेश गनुथ पनेछ ।  

(४) उपमवमनयि (३) बिोमजि मनवेिन पेश भएकोिा समिमिले सो मबषयिा  व्याख्या गिी 

व्यववथापनलाई सो बिोमजि कायाथन्वयन गनथ मनिेशन मिनछे । 

(५) उपमवमनयि (४) बिोमजि समिमिले गिेको व्याख्या अमन्िि हुनेछ ।  

 

४. चवचनयमाविीको पािना गनुमपन े

(१) यस मवमनयिावलीिा ब्यववथा गरिएका सेवाका शिथहरुको जानकािी िािी त्यस बिोमजि 

पालना गनुथ प्रत्येक किथचािीको किथव्य हनुेछ । 

(२) कुनै व्यमक्त कम्पनीको कुनै पििा वथायी, किाि वा अन्य कुनै मकमसिबाट मनयुक्त भएिा 

मनजले यस मवमनयिावली बिोमजि भएको सेवाका शिथ सम्बन्िी व्यववथा ववीकाि गिी 

पालना गनथ िञ्जुि गिेको िामननछे । 

 

पररच्छेद – २ 

कममिारीको पदपूचतम सम्िन्धी व्यवस्था 

५. कममिारी चनयुचि हुने पद 

(१) कम्पनीको सवेािा िहने ििबन्िी संख्या िथा पिनाि समिमिबाट मनिाथिण भए बिोमजि 

हुनेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि  मनिाथिण भएका पिहरु आवश्यकिा अनसुाि प्रशासमनक िथा 

प्रामवमिक हुनेछन् । 

(३) उपमवमनयि (२) बिोमजिका पिको कािको प्रकृमि अनुसाि प्रशासमनक ि प्रामवमिक 

सिूहिा सिूहकृि गरिनेछ । 

(४) उपमवमनयि (३) बिोमजि सिूहकृि भएका पिहरु अनुसूची-१ बिोमजि हुनेछन् । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

६. संगठन संरिना र दरिन्दी 

(१) कम्पनीका किथचािीहरुको संगठन सिंचना (अगथनोग्राि) समिमिले मनिाथिण गिे बिोमजि  

हुनेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि मनिाथिण गिेको संगठन संिचना कमम्ििा िइु बषथका लामग िान्य 

हुनेछ । 

(३) उपमवमनयि (२) बिोमजिको अवमिभन्िा अगामड नै कुनै कािण पिी संगठन संिचनािा 

परिविथन गनुथ पिेिा प्रिुि कायथकािी अमिकृिले त्यसको कािण िुलाई व्यावसामयक योजना 

(मवमजनेश प्लान) समहि समिमिसिक्ष प्रविाव पेश गनुथ पनेछ ि सो सम्बन्ििा समिमिले 

आवश्यक मनणथय गनेछ । 

(४) उपमवमनयि (१) वा (३) बिोमजिको संगठन संिचनािा कम्पनीले सम्पािन गनुथपने 

कायथप्रकृमि अनसुाि समिमिले मनिाथिण गिे बिोमजिको संख्यािा मवभाग, िहाशािा ि शािा  

िहनेछन ्। 

७. कायम चववरण 

(१) मवमनयि ५ को उपमवमनयि (१) बिोमजि मनिाथिण भएको किथचािीको ििबन्िी संख्या ि 

पिनाि आवश्यकिा अनसुाि अमिकृिविि ि सहायकवििको हुनेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजिको पिको कायथमवविण प्रिुि कायथकािी अमिकृिले मनिाथिण गिे 

बिोमजि हुनेछ ।   

(३) कम्पनीको सेवािा बहाल िहकेो प्रत्येक किथचािीले उपमवमनयि बिोमजिको कायथ मवविण 

अनुसाि कायथ सम्पािन गनुथ पनेछ । 

८. समूह पररवतमन 

(१) मनयुमक्त हुिँाका बिि जुन सिूहको पििा किथचािी मनयुमक्त भएको हो सोही सिूहिा मनज 

सिूहकृि भएको िामननेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि सिूहकृि भएपमछ सािान्यियााः कुनैपमन किथचािीको सिूह 

परिविथन हनुे छैन ।  

(३) उपमवमनयि (२) िा जनुसुकै कुिा लेमिएको भएिापमन समिमिले कुनै सिूहिा ििबन्िी 

अनुसािको पि रिक्त भएिा ि त्यविो किथचािीको सेवा अत्यावश्यक भएिा िेहायको योग्यिा 

पुगेको किथचािीलाई मनज बहाल िहकेो एक सिूहबाट अको सिूहिा सिूहकृि गनथ सक्नेछाः-  

(क) परिविथन हनुे पिको लामग मनिाथरिि शैमक्षक योग्यिा पूिा गिेको, 

(ि) परिविथन हुने पििा बहाल हनुको लामग कुनै व्यावसामयक िालीि मलनु पने िहछे 

भने त्यविो िामलि मलएको, 

(ग) पचास बषथउिेि पूिा नभएको । 

९. प्रमुख कायमकारी अचधकृत 

(१) * कम्पनीको कायथकािी प्रिुिको रुपिा काि गनथ  कम्पनीिा प्रवन्ि सञ्चालक वा प्रिुि 

कायथकािी अमिकृि वा िहाप्रबन्िक िहनछे । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(२) **  

(३) * उपमवमनयि (१) बिोमजिको कायथकािी प्रिुिको मनयुमक्त समिमिले मनिाथिण गिेको प्रमिया 

बिोमजि हुनेछ । 

(४) * उपमवमनयि (१) वा (३) बिोमजि मनयुक्त कायथकािी प्रिुिको पारिश्रमिक िथा सेवाका 

शिथ समिमिले मनिाथिण गिे बिोमजि हुनेछ ि त्यसिी मनिाथिण नभएको मवषयिा यस 

मवमनयिावलीिा लेमिए बिोमजि हुनेछ । 

(५) * उपमवमनयि (५) बिोमजि सेवाका शिथहरु मनिाथिण गिाथ मनजले सम्पािन गनुथपने 

कायथके्षत्रगि शिथहरु (Terms of Reference) िय गिी कायथ सम्पािन किाि गनुथ पनेछ । 

१०. कममिारीको चनयुचि 

(१) प्रिुि कायथकािी अमिकृि बाहेक कंपनीका अन्य किथचािीको मनयुमक्त गनुथ पिाथ अमिकृि 

वििको किथचािी भए पिपूमिथ समिमिको मसफारिश बिोमजि समिमिको ववीकृमि मलई प्रिुि 

कायथकािी अमिकृिले ि सहायकवििको किथचािी भए पिपूमिथ समिमिको मसफारिश 

बिोमजि प्रिुि कायथकािी अमिकृिको ववीकृमि अनुसाि मनजले िोकेको अमिकृिले 

मनयुक्ती गनेछ । 

(२) * उपमवमनयि (१) बिोमजि किथचािी मनयुक्ती गिाथ मनयमिि सवेा वा कायथगि/सियगि किाि 

सेवाको किथचािीको रुपिा मनयुक्ती गरिनेछ । िि िाश कुनै कािका लामग छोटो अवमिको 

मनमित्त मवशेषज्ञि्/किथचािी मनयुक्ती गनुथ पिाथ बमढिा  िीन िमहनाका लामग आंमशक वा 

आकमविक रुपिा काि गने गिी मनयुक्ती गनथ समकनेछ । 

(३) उपमवमनयि (२) बिोमजि मनयुक्त किथचािीको पारिश्रमिक ि सेवाका शिथहरु यस 

मवमनयिावली ि समिमिले सिय सियिा मनिाथिण गिे बिोमजि हुनेछ । 

११. स्थायी कममिारी सम्िन्धी व्यवस्था 

(१) * कम्पनीको कुनै पमन मनयमिि/वथायी सवेाको पििा पिपूमिथ गिाथ पिपूमिथ समिमिको 

मसफारिश बिोमजि िात्र गरिनेछ । 

(२) पिपूमिथ समिमिले उपमवमनयि (१) बिोमजि मसफारिश गिाथ परिच्छेि-३ बिोमजिको 

कायथमवमि पूिा गिी मसफारिश गनेछ । 

(३) **  

(४) यो मवमनयिावली प्रािंभ हुिँाका बिि कम्पनीको सवेािा बहाल िहेको वथायी किथचािी यसै 

मवमनयिावली बिोमजि मनयुमक्त भएको िामननेछ । 

(५) यस मवमनयििा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेमिएको भएिा पमन एक बषथवा सो भन्िा कि 

अवमिका लामग  किाििा किथचािी मनयुमक्त गनुथपिाथ समिमिले मनिाथिण गिेको प्रमिया 

बिोमजि पिपुमिथ गरिनेछ । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

पररच्छेद – ३ 

पदपूचतम सचमचत र पदाचधकार सम्िन्धी व्यवस्था 

१२. पदपूचतम सचमचतको गठन  

(१) कम्पनीको सवेािा रिक्त पिपूमिथका लामग मसफारिश गनथ कम्पनीिा िेहाय बिोमजिको एक 

पिपूमिथ समिमि गठन गरिनेछाः- 

(क)  समिमिले िोकेको एक जना संचालक - अध्यक्ष 

(ि)  प्रिुि कायथकािी अमिकृि - सिवय 

(ग) प्रिुि कायथकािी अमिकृिले िोकेको कम्पनीको अमिकृिवििको  

किथचािी - सिवय  

(घ)  पि पूमिथ समिमिले िोकेको मनयुमक्त हुने पिसंग सम्बमन्िि मवषयको  

एक जना मवज्ञ (किथचािी बाहेक) - सिवय 

(ड) प्रशासन शािाको प्रिुिको हैमसयििा काि गने  

अमिकृिवििको किथचािी - सिवय समचव  

(२) पिपूमिथ समिमिको बैठक आवश्यकिा अनुसाि बवनेछ ।  

(३) पिपूमिथ समिमिको अध्यक्षको अनुपमवथमििा पिपूमिथ समिमिको अध्यक्षिा कायथकािी 

प्रिुिले गनेछ ।  

(४) पिपूमिथ समिमििा कमम्ििा िीन जना सिवय उपमवथि भएिा बैठकको लामग गणपूिक 

संख्या पुगेको िामननेछ ।  

(५) पिपूमिथ समिमिको बैठकिा भाग मलए वापि सो समिमिका सिवयले पाउने भत्ता समिमिल े

मनिाथिण गिे बिोमजि हुनेछ । 

(६) पिपूमिथ समिमिको बैठक सम्बन्िी अन्य कायथमवमि पिपूमिथ समिमि आफैं ले मनिाथिण गनथ   

सक्नेछ । 

(७) कम्पनीको प्रशासन शािाले पिपूमिथ समिमिको समचवालयको रुपिा काि गनेछ ।  

१३. पदपूचतम सचमचतको काममा िाग चिन नहुनेः  

(१) यस मवमनयिावलीिा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेमिएको भएिापमन पिपूमिथ गनुथ पने कुनै पिको 

सम्बन्ििा मनयुमक्त हुन ेवा बढुवा हनुे पि भन्िा िल्लो िहिा िहेको किथचािी वा पिपूमिथ 

समिमिको कुनै सिवय आफै वा मनजको परिवािको सिवय वा नमजकको नािेिाि उम्िेिवाि 

भएिा त्यविो सिवयले त्यविो पिपूमिथका लामग पिपूमिथ समिमिको काि कािबाहीिा भाग 

मलन पाउने छैन ।  

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि पिपूमिथ समिमिको कुनै काि, कािबाहीका सम्बन्ििा कुनै 

सिवयले भाग मलन नसक्ने अववथा भएिा समिमिले सो प्रयोजनको लामग अको व्यमक्तलाई 

पिपूमिथ समिमिको सिवय िोक्नछे ।  
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

१४. पदपूचतम सचमचतको काम र कतमव्यः  

पिपूमिथ समिमिको काि, किथव्य ि अमिकाि िेहाय बिोमजि हुनेछाः- 

(क) रिक्त पिको पूमिथ गनथ छनौटको प्रमिया, रिक्त पिपूमिथको संख्या ि प्रमियोमगिाको मकमसि 

मनिाथिण गने, 

(ि) िुल्ला वा आन्िरिक प्रमियोमगिात्िक प्रमियोमगिाद्वािा पूमिथ गनुथपने पिको लामग मवज्ञापन गने, 

पिीक्षा मलने ि अन्िवाथिाथ गिी छनौट गरिएका उम्िेिवािलाई मनयुमक्तको लामग मसफारिश गने,  

(ग) बढुवाद्वािा पूमिथ गनुथ पने पिको लामग यस मवमनयिावलीिा व्यववथा भए बिोमजि बढुवाको 

आिाि अनुसाि सम्भाव्य उम्िेिवािको िूल्याङ्कन गिी सबैभन्िा बढी अंक पाउने 

उम्िेिवािहरुको िि मनिाथिण गिी योग्यिाििानुसाि पिपूमिथ गनथ मसफारिश गने, 

(घ) यस मवमनयिावली बिोमजि पिपूमिथ सम्बन्िी अन्य काि, कािबाही गने वा गिाउने ।   

१५. कममिारी माग गनेः  

(१) पिपुमिथ समिमिको मसफारिश मवना कम्पनीको सवेाको कुनै पमन पििा कुनै पमन किथचािी 

मनयुमक्त गरिने छैन ।  

(२) कम्पनीको सवेाको कुनै पि रिक्त भएिा आवश्यकिा अनुसाि कम्पनीको प्रशासन शािाल े

प्रिुि कायथकािी अमिकृिको ववीकृमि मलई सो पिसंग सम्बमन्िि आवश्यक मवविण समहि 

प्रत्येक बषथआषाढ िसान्िमभत्र पिपूमिथ समिमि सिक्ष किथचािीको मनयुमक्तको लामग 

मसफारिश गनथ  िाग गिी िाग आकृमि फािाि पठाउनु पनेछ । 

(३) उपमवमनयि (२) बिोमजि प्राप्त भएको िाग आकृमि फािािको  आिाििा पिपूमिथ समिमिले 

पिपूमिथको लामग कामिथक िमहनामभत्र मवज्ञापन गनुथ पनेछ । 

१६. पद संख्या चनधामरण गनेः   

मवमनयि १५ को उपमवमनयि (२) बिोमजि किथचािी मनयुमक्त गनथ मसफारिश गने िाग आकृमि फािाि  

प्राप्त भएपमछ पिपूमिथ समिमिले त्यविो िाग आकृमि फािाि प्राप्त भएको मिमिले एक िमहना मभत्र 

मवमनयि १७ को अिीनिा िही प्रत्येक सिूहको लामग िुला प्रमियोमगिा वा कायथ क्षििाको  

िूल्याङ्कनद्वािा बढुवा वा आन्ििीक प्रमियोमगिात्िक पिीक्षाद्वािा बढुवा गिी पूमिथ गरिने पि संख्या 

मनिाथिण गनुथ पनेछ । 

१७. 1पदपूचतमः 

(क) कम्पनीको सवेािा िहने िेहायको पि िेहाय बिोमजि पूमिथ गरिनेछाः- 

तह सेवा समूह 
खुिा 

प्रचतयोचगता 
िढुवाको िाचग 

१ सव ै सव ै १००% - 

२ सव ै सव ै - १००% 

३ सव ै सव ै ५०% ५०% 

 
1 सं.स. ००० बाट संशोमिि 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

तह सेवा समूह 
खुिा 

प्रचतयोचगता 
िढुवाको िाचग 

४ सव ै सव ै ५०% ५०% 

५ सव ै सव ै ५०% ५०% 

६ प्रामवमिक सव ै २५% ७५% 

६ प्रशासन सव ै ६०% ४०% 

७ प्रामवमिक सव ै ५०% ५०% 

७ प्रशासन सव ै ५०% ५०% 

८ सव ै सव ै २५% ७५% 

९ सव ै सव ै ३०% ७०% 

१० सव ै सव ै ५०% ५०% 

(ि) िामथ िण्ड (क) बिोमजि बढुवाको लामग छुट्याइएको पि संख्यालाई कायथक्षििा िूल्यांकन 

ि आन्िरिक प्रमियोमगिाको लामग मनम्नानुसाि पि संख्या मनिाथिण गरिने छाः- 

िह सेवा सिूह 

बढुवाको लामग 

कायथ क्षििाको 

िूल्याकंनद्वािा बढुवा 

हुने पिसंख्या 

आन्िरिक 

प्रमियोमगिात्िक 

पिीक्षाद्वािा बढुवा 

हुन े

२ सव ै सव ै १००% - 

३ सव ै सव ै १००% - 

४ सव ै सव ै १००% - 

५ सव ै सव ै ५०% ५०% 

६ प्रामवमिक सव ै ३०% ७०% 

६ प्रशासन सव ै ५०% ५०% 

७ प्रामवमिक सव ै ५०% ५०% 

७ प्रशासन सव ै ५०% ५०% 

८ सव ै सव ै ६०% ४०% 

९ सव ै सव ै ६०% ४०% 

१० सव ै सव ै ६०% ४०% 

(१)  उप मवमनयि (क) बिोमजि पिपूमिथ गनथ संख्या मनिाथिण गिाथ पिपूमिथ समिमिले 

मवमभन्न सिूहिा रिक्त हुन आएको पिलाई त्यविो सिूहको छुट्टा छुटै्ट पिको गणना 

गिी संख्या मनिाथिण गनुथ  पनेछ ।  

(२) उपमबमनयि (१) बिोमजि पूमिथ गरिने पि संख्या मनिाथिण गिाथ पूमिथ गरिने पि संख्या 

पयाथप्त नभई बिावि प्रमिशि भाि हुन आएिा बढुवालाई प्राथमिकिा मिइने छ । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(३) उप मवमनयि (ि) बिोमजि पूमिथ गरिने पि संख्या मनिाथिण गिाथ पूमिथ गरिने पि 

संख्या पयाथप्त नभई बिावि प्रमिशि भाि हनु आएिा कायथक्षििाको  िुल्यांकनद्वािा 

बढुवालाई प्राथमिकिा मिइने छ । 

(४) कायथक्षििाको  िुल्यांकनद्वािा वा आन्िरिक प्रमियोमगिात्िक परिक्षाद्वािा बढुवा 

गिी पूमिथ गरिने पि भन्िा िल्लो पििा आबश्यक योग्यिा ि कायथक्षििा पूिा गिेको 

उिेिवाि नभएिा त्यविो रिक्त पि सबै िुल्ला प्रमियामगिाबाट पूमिथ गरिनेछ ।  

१८. पदपूचतम गनुमपन ेअवचधः  

पिपूमिथ गिाथ रिक्त भएको मिमिल ेमलमिि पिीक्षाद्वािा पूमिथ हुने पििा सािान्यिया एक वषथ मभत्र ि 

मलमिि पिीक्षा मबना पूमिथ हुने पििा सािान्यिया छ िमहना मभत्र पिपूमिथ गरिसक्नु पनेछ । 

१९. प्रचतयोचगता गराउनु पनेः  

(१) कम्पनीको सेवाको रिक्त पििा वथायी वा किाििा मनयुमक्त गिी पिपूमिथ गनुथ पिाथ 

प्रमियोमगिात्िक पिीक्षाद्वािा गनुथ पनेछ ।  

िि मवमनयि २३ को उपमवमनयि (३) वा मवमनयि ३४ बिोमजिका पििा  मनयुमक्त गिाथ  

सम्बमन्िि उिेिवािको अनुभव ि वैयमक्तक मवविणको आिाििा गनथ समकनेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि गिाउनु पने प्रमियोमगिा िेहायबिोमजि हुनेछाः-  

(क)  िुल्ला प्रमियोमगिा 

(ि)  आन्िरिक प्रमियोमगिा 

(३) उपमवमनयि (१) बिोमजि हुने प्रमियोमगिात्िक पिीक्षा िेहाय बिोमजि हुनेछाः- 

(क)  मलमिि पिीक्षा वा प्रयोगात्िक पिीक्षा वा िवु ै

(ि)  अन्िवाथिाथ  

(ग)  िण्ड (क) वा (ि) िा उल्लेमिि  

िि आन्िरिक प्रमियोमगिात्िक पिीक्षाद्वािा पिपूमिथ गिाथ प्रयोगात्िक पिीक्षा मलईने छैन । 

(४) उम्िेिवािको छनौट गिाथ मलमिि पिीक्षा िथा अन्िवाथिाथ वापि अमिकृिविि िथा सहायक 

वििको पििा िेहाय बिोमजिको अङ्क भाि मिनु पनेछाः-  

चस.नं. स्तर चिचखत पररिाको िार अन्तवामतामको िार 

१. अमिकृि ८५ १५ 

२. सहायक -िेश्रो, चौथो ि पाँचौ िह) ८० २० 

३. सहायक -पमहलो ि िोश्रो िह) - १०० 

(५) मलमिि ि प्रयोगात्िक पिीक्षाबाट प्रमियोमगिा गिाउिा त्यसको अंकभाि िहेाय बिोमजि  

हुनेछ । 

(क)  मलमिि - ३०  

(ि) प्रयोगात्िक  - ५० 

(ग)  अन्िवाथिाथ   - २० 

(६) उपमवमनयि (४) वा (५) बिोमजि कायि हुन आउने अङ्क भािको सूचना सम्बमन्िि सबैको 

जानकािीको लामग प्रकाशन गरिनेछ ।  
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

२०. पाठ्यक्रमः  

पििा बहाल हुने किथचािीले सम्पािन गनुथ पने कायथको प्रकृमिलाई दृमिगि गिी मलमिि पिीक्षाको 

पाठ्यिि ियाि गनथ पिपि्ूूमिथ समिमिले मवशेषज्ञहरुको सिूह गठन गनेछ ि त्यविो सिूहले ियाि 

गिेको पाठ्यिि समिमिबाट ववीकृि भएपमछ लागू हुनेछ ।  

२१. चवज्ञापनः  

(१) कम्पनीको सेवािा रिक्त िहेको पि िुला प्रमियोमगिाद्वािा पूमिथ गिाथ  िामरियवििको पमत्रकािा 

कम्िीिा िीस मिनको अवमि िोकी मवज्ञापन प्रकाशन गनुथ पनछे ि यविो मवज्ञापनको मवविृि 

मवविण कम्पनीको वेवसाइटिा सिेि िाख्नु पनेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि मवज्ञापन गिाथ पूमिथ गनुथ पने पिको संख्या ि मनयुमक्तको मकमसि, 

सिूह, विि, आवश्यक न्यूनिि योग्यिा, पिीक्षाको मकमसि, पिीक्षा हुने मिमि, उिेिको हि, 

नागरिकिा, िििावि मिने अमन्िि मिमि, िििावि िवििु लगायि सो सम्बन्िी अन्य 

आवश्यक मवविणहरु सिेि वपि रूपिा िुलाउनु पनेछ । 

२२. दरखास्त दस्तुरः  

(१) िुला प्रमियोमगिात्िक पिीक्षाद्वािा पूमिथ गरिने  पिहरुको लामग िििावि आव्हान गिाथ लाग्ने 

िििावि िवििु पिपूमिथ समिमिको मसफारिशिा समिमिले मनिाथिण गिे बिोमजि  हुनेछ ।  

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि बुझाएको िििावि िविुि िेहायको अववथािा बाहेक मफिाथ हुने 

छैनाः- 

(क)  िििावि ववीकृि नभएिा, 

(ि)  मवज्ञापन िद्द भएिा ।  

२३. उमेरको हदः  

(१) कम्पनीको सवेाको रिक्त पि िलुा प्रमियोमगिा गिाथई नयां मनयुमक्तद्वािा पूमिथ गिाथ  

उम्िेिवािको न्यूनिि ि अमिकिि उिेिको हि ििशाः सहायक वििको हकिा १८ वषथ ि 

अमिकृि वििको हकिा एक्काइस वषथपूिा भई पैंिीस वषथ ननाघेको हुनु पनेछ । 

िि,  

(क)  िमहला उम्िेिवािको हकिा चामलस वषथ ननाघेको हुनु पनेछ ।  

(ि)  व्यववथापन िहको पििा मनयुमक्त गिाथ पैिामलस बषथ ननाघेको हुनु पनेछ । 

(ग)  कम्पनीको बहालवाला किथचािीलाई उपमवमनयि (१) बिोमजिको उिेिको हि लाग्ने  

छैन । 

(२) उिेिको हि गणना गिाथ नागरिकिाको प्रिाण पत्र वा शैमक्षक योग्यिाको प्रिाण पत्रिा उिेि 

फिक पिेिा जुन पमहलो उिेि हुन्छ त्यसैलाई आिाि मलइनछे । 

स्पचिकरणः यस मवमनयिको प्रयोजनको लामग "उिेि" भन्नाले कुनै पिको मनमित्त 

िििावि मिने अमन्िि मिमििा पुग्ने उिेि सम्झनु पछथ  ।  

(३) * यस मवमनयििा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेमिएको भए िापमन कम्पनीको प्रिुि कायथकािी 

अमिकृि वा िहाप्रबन्िक, प्रबन्िक, अथथ प्रबन्िक, चाि्थटडथ एकाउन्टेन्ट, परियोजना 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

प्रबन्िक पििा कायथ अवमि िलुाई किाििा मनयुक्ती गिाथ ६० (साठी) बषथउिेि नपुगेसम्ि 

उिेिवाि हुन सक्नेछ । 

२४. न्यूनतम योग्यताः  

(१) सेवाका कुनै पििा िुला प्रमियोमगिाद्वािा पिपूमिथ गिाथ सेवा प्रवेशका लामग चामहने आबश्यक 

न्यूनिि योग्यिा अनुसूची-२ िा िोमकए  बिोमजि हुनेछ ।  

(२) यस मवमनयिावलीिा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेमिएको भएिापमन यो मवमनयि प्रािम्भ हुिाका 

बिि कम्पनीको सेवािा बहाल िहेका वथायी किथचािीको सेवा प्रवेश गिाथ कायि भएको 

शैमक्षक योग्यिा न ै त्यविो किथचािीको हकिा एक िह बढुवा हुनको लामग पमन न्यूनिि 

शैमक्षक योग्यिा पूिा भएको िामननेछ । 

२५. चनयुचिको िाचग अयोग्यताः  

(१) िेहायका व्यमक्त कम्पनीको सवेाको कुनै पमन पििा मनयुमक्त हुन अयोग्य भएको िामननेछाः- 

(क)  गैि नेपाली नागरिक, 

(ि)  मवमनयि २३ बिोमजि उिेिको हिमभत्र नपिेको, 

(ग)  मवमनयि २४ बिोमजि िोमकएको न्यूनिि शैमक्षक योग्यिा नभएको,  

(घ)  पमब्लक कम्पनी वा नेपाल सिकाि वा नेपाल सिकािको ववािीत्व भएको कुनै 

संगमठि संवथाको सवेाको मनमित्त अयोग्य ठहरिने गिी  सेवाबाट बिाथवि भएको,  

(ङ)  साहूको िािासाहीिा पिेको,  

(च)  नैमिक पिन िेमिने फौजिािी अमभयोगिा अिालिबाट कसिूिाि ठहरिएको । 

(२) कुनै व्यमक्त कुनै पििा मनयुक्त हुन पिपुमिथ समिमिबाट मसफारिश भएिा मनजले मनयुमक्त पत्र 

प्राप्त गनुथ अमघ उपमवमनयि (१) को िण्ड (घ), (ङ) ि (च) बिोमजिको अववथा निहेको 

व्यहोिा उल्लिे गिी उद्घोषण गनुथ पनेछ । 

(३) उपमवमनयि (२) को प्रमिकुल हनुे गिी मनयुमक्त भएको कुिा पमछ पत्ता लागेिा वा साथवथजमनक 

भएिा जुन मिमििा सो कुिा पत्ता लाग्िछ सोही मिमिबाट  त्यविो किथचािी मनज बहाल 

िहेको पिबाट वविाः पििुक्त हुनेछ ।  

२६. चिचखत वा प्रयोगात्मक परीिाः  

(१) मवमनयि २३ को उपमवमनयि (३) बिोमजिको पििा बाहेक अन्य कुनै पमन पििा वथायी 

मनयुमक्तको लामग मसफारिश गनुथपिाथ सािान्यिया मलमिि वा प्रयोगात्िक पिीक्षा ि 

अन्िवाथिाको आिाििा गरिनेछ । 

(२) प्रमियोमगिात्िक पिीक्षािा समम्िमलि हुने उम्िेिवािहरुलाई पिपूमिथ समिमिले मनिाथिण 

गिेको ढांचाको प्रवेशपत्र मिनु पनेछ ।  



 

 
नोटः  संचालक समििको मिमि २०७६/०३/३० गिेको ३६० औ ंबैठकबाट  

* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(३) मलमिि पिीक्षा सिाप्त भएको मिमिले सािान्यिया छ िहीनामभत्र सोको नमिजा प्रकाशन 

गनुथ पनेछ । 

(४) मलमिि पिीक्षाबाट अन्िवाथिाथको लामग उम्िेिवािको छनौट गिाथ उच्चिि अङ्क पाउने 

उम्िेिवािहरु िध्येबाट रिक्त पि संख्यािा िेहाय बिोमजिको संख्या थप गिी कायि हुने 

संख्याका उम्िेिवािको नाि वणाथनिुिानुसाि प्रकामशि गनुथ पनेछाः  

माग पद संख्या थप हुने संख्या कायम हुने उम्मेदवारको संख्या 

१-५ सम्ि भएिा २ ३-७ सम्ि 

६-१० सम्ि भएिा ३ ९-१३ सम्ि 

११-१५ सम्ि भएिा ४ १५-१९ सम्ि 

१६-२० सम्ि भएिा ५ २१-२५ सम्ि 

२१-२५ सम्ि भएिा ६ २७-३१ सम्ि 

२६-३० सम्ि भएिा ७ ३३-३७ सम्ि 

३० िेमि िामथ जमिसुकै पिसंख्या भएिा २० प्रमिशि थप गरिनेछ । 

(५) उपमवमनयि (४) बिोमजि अन्ििवािाथकालामग छनौट हनुे संख्या मनिाथिण गिाथ िशिलव 

पमछ आउने संख्यालाई एक संख्या िान्नु पनेछ ।  

(६) उपमवमनयि (४) ि (५) बिोमजि अन्ििवािाथकालामग छनौट हुने  उिेिवािल े मलमिि 

पिीक्षािा प्रत्येक मवषयिा कम्िीिा चामलस प्रमिशि अङ्क प्राप्त गिेको हुनुपनेछ । 

(७) उपमवमनयि (४), (५) ि (६) बिोमजि अन्ििवािाथकालामग उम्िेिवाि छनौट गिाथ अमन्िि 

उम्िेिवािको नािावलीिा मलमिि पिीक्षािा बिाबि अङ्क प्राप्त गने एकभन्िा बढी 

उम्िेिवाि भएिा त्यविो अङ्क प्राप्त गने सम्पूणथ उम्िेिवािलाई अन्िवाथिाथिा सिावेश गने 

गिी अन्िथवािाथका लामग उम्िेिवाि छनौट गनुथ पनेछ  । 

(८) मवमभन्न पिका लामग एकै सियिा भएको अलग अलग मबज्ञापन बिोमजिको मलमिि 

पिीक्षाको नमिजा प्रकाशन गिाथ अन्य पिको नमिजािा नाि सिावेश भएका िध्ये जमि जना 

उम्िेिवािको नाि त्यस अमघ प्रकाशन हुने पिको नमिजािा सिावेश भएको छ त्यमिकै 

संख्यािा थप उम्िेिवािको नाि सिावेश गरि नमिजा प्रकाशन गनुथ पनेछ । 

२७. अन्तवामतामः  

(१) मलमिि पिीक्षाको नमिजा प्रकाशन भएको मिमिले सािान्यिया पन्र मिनको सिय मिई 

छनौट भएका उम्िेिवािहरुको अन्िवाथिाथ मलई पिपूमिथ समिमिले नमिजा प्रकाशन गनुथ   

पनेछ ।  

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि अन्िवाथिाथ मलिा अनुसूची-३ िा िोमकएबिोमजिको आिाििा 

अन्िवाथिाथको अङ्क मिनु पनेछ ।  
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

२८. योग्यताक्रम तथा चसफाररशः   

(१) अन्िवाथिाथ सिाप्त भएको मिमिले सािान्यिया िीन मिन मभत्र उम्िेद्ववािले मवमभन्न पिीक्षािा 

प्राप्त गिेको कूल अङ्कको आिाििा सव भन्िा बढी अङ्क प्राप्त गने उम्िेिवािको 

योग्यिाििको सूची मनिाथिण गिी मनयुमक्तको लामग मसफारिश गनुथ पनेछ । 

(२) उप मवमनयि (१) बिोमजि योग्यिािि सूची ियाि गिाथ मलमिि, प्रयोगात्िक परिक्षा िथा 

अन्िवाथिाथ को प्राप्ताङ्कको कूल अङ्क बिाबि भएिा मलमिि पिीक्षािा सव भन्िा बढी 

अङ्क प्राप्त गने उम्िेिवािलाई िामथल्लो योग्यिािििा िामिनेछ । 

(३) उपमवमनयि (१) वा (२) बिोमजि सूमच ियाि गिाथ  मलमिि, प्रयोगात्िक ि अन्िवाथिाथ सिेि 

सबै पिीक्षाको प्राप्ताङ्क पमन बिाबि भएिा शैमक्षक योग्यिािा बढी अङ्क प्राप्त गिी उत्तीणथ 

गिेको उम्िेिवािलाई िामथल्लो योग्यिािििा िािी मसफारिश गरिनेछ । 

(४) उपमवमनयि (१) बिोमजि मनयुमक्तको लामग मसफारिश गिाथ  मनयुमक्त मलन आउनु पने अवमि 

िोकी कम्पनीको सूचना पाटी ि वेभसाथईटिा सूचना प्रकाशन गनुथ पनेछ ।  

२९. प्रतीिा सूिीः  

(१) मवमनयि २८ बिोमजि योग्यिाििको सूची प्रकाशन गिाथ रिक्त पिको अनुपाििा यथासम्भव 

बीस प्रमिशि वा कम्िीिा िि्ूुइ जना उम्िेिवाि िध्ये जुन बढी हुन्छ त्यविा उम्िेिवािको 

नाि योग्यिाििानुसाि प्रिीक्षा सूचीिा िाख्नु पनेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि  प्रकाशन भएको प्रमिक्षा सूची त्यसिी प्रकाशन भएको मिमिले 

एक वषथम्ि कायि िहनेछ ।  

(३) प्रिीक्षा सूचीिा िहेका उम्िेिवािलाई िेहायको अववथािा मनयुमक्तपत्र मिइनेछाः- 

(क) योग्यिािििा पिेका उम्िेिवािहरुले मवमनयि ३१ बिोमजि मनयुमक्तपत्र मलन 

नआएिा वा मनयुमक्तपत्र मलई िीस मिन मभत्र कायाथलयिा हामजि नभएिा । 

(ि) योग्यिािििा पिेका उम्िेिवाि मनयुमक्तपत्र मलई पिीक्षणकाल मभत्र नै जुनसुकै 

कािणले सवेाबाट अलग भएिा ।  

३०. चनरोचगताको प्रमाणपत्र पेश गनुम पनेः  

मनयुमक्तको लामग मसफारिश भएको उम्िेिवािले ववीकृि मचमकत्सकबाट अनुसूची-४ बिोमजिको 

ढांचािा मनिोमगिाको प्रिाणपत्र पेश गिेपमछ िात्र मनजलाई वथायी मनयुमक्त पत्र मिइनेछ । 

३१. चनयुचि चदनेः  

* रिक्त पििा मवमनयि २८ बिोमजि  मसफारिश भएका उम्िेिवािलाई मसफारिश भएकोूे मिमिले 

िीस मिनमभत्र मनयुक्ती पत्र मिनुपनेछ । 

िि मवमनयि २८ को उपमवमनयि -२) बिोमजि सूचना प्रकाशन भएको मिमिले बाटोको म्यािबाहेक 

िीस मिनसम्ि मसफारिस भएको उम्िेिवािले मनयुक्ती पत्र मलन नआएिा वा मनयुक्ती पत्र मलएको 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

भएपमन सो मिमिबाट िीस मिनसम्ि िोमकएको कायाथलयिा हामजि हुन नआएिा सो को जानकािी 

कम्पनीको सूचना पाटी ि वेभ साथईटिा प्रकाशन गिी मनजको सट्टा प्रिीक्षा सूमचिा िहेका 

उम्िेिवािलाई ििानसुाि मनयुक्ती मिइनेछ । 

३२. परीिणकािः  

(१) * कम्पनीको कुनै पमन मनयमिि सेवाको पििा नयाँ मनयुक्ती गिाथ छ िमहना पिीक्षणकालिा 

िामिनछे । 

िि एकपटक कम्पनीिा पिीक्षणकाल भुक्तान गिी सकेको किथचािीलाई सोही पििा वा सो 

भन्िा िामथल्लो पििा मनयुक्ती भएिा पुनाः पिीक्षणकालिा िामिने छैन । 

(२) पिीक्षणकालिा िहेको किथचािीको कायथ सम्पािन सन्िोषजनक नभएिा मनजलाई मनयुमक्त 

गने अमिकािीले पिीक्षणकालमभत्र जुनसुकै बिि  हटाउन सक्नेछ ।  

३३. वैयचिक चववरण फारामः  

(१) प्रशासन शािाले प्रत्येक किथचािीको अनुसूची-५ बिोमजिको ढांचािा वैयमक्तक मवविण 

ियाि गनथ लगाई प्रशासन शािािा िाख्न लगाउनु पनछे ।  

(२) किथचािीले आप\mनो वैयमक्तक मवविणिा कुनै थपघट गनुथ पिेिा प्रशासन शािािा लेिी 

पठाउन ुपनेछ ि प्रशासन शािाको प्रिुिबाट प्रिाणीि गिाथई वैयमक्तक मवविण अद्यावमिक 

गिाउनु सम्बमन्िि किथचािीको किथव्य हुनेछ । 

३४. करारमा चनयुचिः  

(१) यस मवमनयिावलीिा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेमिएको भएिा पमन कम्पनीले संचालन गिेको 

कुनै आयोजना वा परियोजना कायाथन्वयन गनथ आवश्यक हुने आयोजना वा परियोजना 

प्रबन्िक, उपप्रबन्िक, मवत्त प्रबन्िक, मवश्लेषक, आयोजना वा परियोजना मवश्लेषक, 

आयोजना वा परियोजना इंमजमनयि जविा मवमशि िक्ष वा प्रामवमिक पििा मनयुमक्त गनुथ पिेिा 

ववीकृि ििबन्िीको अिीनिा िही किाििा मनयुमक्त गरिनछे । 

(२) * उपमवमनयि (१) बिोमजि कुनै आयोजना वा परियोजनाका लामग किाििा किथचािी 

मनयुक्ती गिाथ उक्त आयोजना वा परियोजनाको अवमिसम्िका लामग एकै पटक वा पटक 

पटक गिी अमिकृिवििको किथचािी भए समिमिको मनर्ण््थूाूाबिोमजि कायथकािी प्रिुिल े

ि अन्य किथचािी भए कायथकािी प्रिुिको ववीकृमि मलई प्रशासन शािाको प्रिुिले मनजको 

मनयुक्ती गनुथ पनेछ । 

(३) उपमवमनयि (१) बिोमजि  मनयुक्त भएको व्यमक्तले पाउने पारिश्रमिक, सुमविा ि गनुथ पने 

कािको कायथ मवविण किाििा उल्लिे भए बिोमजि हुनेछ ।  

िि कम्पनीको सिान िहको किथचािीको भन्िा बढी पारिश्रमिक ि सुमविा मिनु पिेिा 

समिमिको ववीकृमि मलनु पनेछ । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(४) उपमवमनयि (१) बिोमजि मनयुक्त भएको किथचािीको कायथसम्पािन मनजको कायथ अवमि 

एक बषथपुिा हुन ु कमम्ििा पन्रमिन अमघ प्रत्येक बषथिूल्यांकन गरिनेछ ि मनजको 

कायथसम्पािनको विि सन्िोषजनक निेमिएिा मनजको किाि अवमि अन्त्य गनथ       

समकनेछ ।  

(५) यस मवमनयििा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेमिएको भए िापमन ववीकृि ििबन्िी भन्िा बामहिको 

कुनै मवशेषज्ञिा भएको पिािशथिािा वा सल्लाहकाि मनयुक्त गनुथ पिेिा योग्यिा ि अनुभवको 

आिाििा समिमिको मनणथयबाट मवशेष योग्यिा िुलाई मनयुमक्त गनथ समकनेछ । 

३५. कायमसम्पादन करार गनुम पनेः  

(१) यस मवमनयिावलीिा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेमिएको भए िापमन कम्पनीको व्यववथापन 

िहिा काि गनथ मनयुमक्त हुने प्रिुि कायथकािी अमिकृि वा मवमनयि ३४ बिोमजि मनयुमक्त 

हुने आयोजना वा परियोजना प्रबन्िक, मवत्त प्रबन्िक, मवत्त मवश्लेषक वा आयोजना वा 

परियोजना मवश्लेषकसंग मनिाथरिि ढांचािा कायथसम्पािन किाि गिी मनयुक्ती गनुथ पनेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि मनयुक्त भएको किथचािीले कायथ सम्पािन किाििा उल्लेि भएको 

अवमिमभत्र कायथ सम्पािन किाि बिोमजिको मजम्िेवािी पूिा गनुथ पनेछ । 

(३) उपमवमनयि (२) बिोमजि मजम्िेवािी पूिा गिे वा नगिेको सम्बन्ििा मवमनयि ३४ को 

उपमवमनयि (४) बिोमजि िूल्यांकन गरिनेछ । 

(४) उपमवमनयि (३) बिोमजि िूल्यांकन गिाथ मजम्िेवािी पूिा नगिेको पाईएिा किाि अन्त्य गिी 

मनजको सवेा अन्ि गनथ समकनछे । 

 

पररच्छेद-४ 

चनचमत्त, कायम मुकायम तथा काज सम्िन्धी व्यवस्था 

३६. चनचमत्त िई काम गनेः  

(१) कुनै कायाथलय प्रिुि मविािा वसेको , काजिा गएको  वा अन्य कुनै कािणले मनज  आफ्नो 

मजम्िेवािी पूिा गनथ कम्पनीको कायाथलयिा उपमवथि हुन नसक्ने भएिा त्यविो पििा 

ित्काल कायथ संचालनका लामग सोही कायाथलयको एक िह िुमनको सवै भन्िा वरिष्ठ 

किथचािीलाई मनज अनुपमवथि िहने  अबमिसम्िका लामग प्रिुि कायथकािी अमिकृिले सो 

पििा मनमित्त भई काि गनथ िोक्नु पनेछ ।  

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजिको अववथा पिी कुन ैकायाथलय प्रिुि  कम्पनीको कायाथलयिा 

उपमवथि हनु नसकेको ि कुनै किथचािीलाई मनमित्त भई काि काज गनथ निोमकएको 

अववथािा त्यविो किथचािीले गिी आएको काि त्यविो पिभन्िा िुमनको मनकटिि वरिष्ठ 

किथचािीले त्यविो पिको काि वविाः मनमिि भई गनेछ ।  
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(३) उपमवमनयि (१) वा (२) िा जुनसुकै कुिा लेमिएको भए िापमन प्रिुि कायथकािी अमिकृि 

साि मिन भन्िा कि अवमिका लामग मविािा बसेिा वा कािणवश कायाथलयिा उपमवथि 

हुन नसकेिा आफु भन्िा िुनीको बरिष्ठ किथचाािीलाई मनमित्त िोक्न सक्नछे । 

िि साि मिन भन्िा बढीको अवमि अनुपमवथि हुने भएिा अध्यक्षको ववीकृमि मलन ु      

पनेछ । 

(४) यस मवमनयि बिोमजि मनमित्त भई कािकाज गिाउिा वा गिाथ त्यसिी काि गिेको व्यहोिा 

केन्रीय प्रशासन शािािा यथाशीघ्र जानकािी गिाउनु पनेछ ।  

(५) कुनै किथचािीले कुन ैपििा मनमित्त भई काि गिेकोिा त्यविो पिको काि गिेको अवमिका 

लामग सम्पूणथ काि कािवाहीको उत्तििामयत्व मनमित्त भई काि गनेको हुनेछ ।  

(६) मनमित्त भई काि गिे वापि कुनै अमिरिक्त िकि िथा सुमविा प्रिान गरिने छैन ।  

 

३७. कायम मुकायमः  

(१) कम्पनीको कायाथलय प्रिुिको पि कुनै कािणले रिक्त भएको वा पन्र मिनभन्िा बढी 

अवमिको लामग मबिािा बसेको, काजिा गएको  वा अन्य कुनै कािणले कायाथलयिा 

उपमवथि हुन नसक्ने भएिा सो पििा ित्काल कायथ संचालनका लामग एक िह िुमनको 

उपलव्ि भएसम्ि प्रिुि कायथकािी अमिकृि भए व्यववथापन िहको बरिष्ठ किथचािीलाई 

समिमिले ि अन्य पि भए सम्बमन्िि सिूहको सवै भन्िा वरिष्ठ किथचािीलाई प्रिुि 

कायथकािी अमिकृिले बढीिा छ िमहनासम्िको लामग कायि िुकायि िुकिि गनथ सक्नेछ । 

(२) कुनै पमन किथचािीलाई िह नघाथई कायि िुकायि िुकिि गरिने छैन । 

(३) उपमवमनयि (१) बिोमजि कायि िुकायि भई काि गने किथचािीले सम्बमन्िि कायाथलयको 

नगि िौज्िाि, छाप, कागजपत्र ि िैमनक काि चलाउन चामहने मजन्सी सिेि बुमझमलई 

िामथल्लो पिको काि गनुथ पनेछ । 

(४) उपमवमनयि (१) बिोमजि  कायि िुकायि िुकिि भएको किथचािी कायाथलयको काििा 

काजिा िमटएकोिा पमन मनजको कायि िुकायिको हैमसयिले गनुथपने मजम्िेवािी कायिै   

िहनेछ । 

३८. कायम मुकायम िई काम गरेको सुचवधाः  

(१) मवमनयि ३७ को उपमवमनयि (१) बिोमजि कुनै किथचािीले कुनै पििा कायि िुकायि 

िुकिि भई काि गिेकोिा त्यसिी काि गिकेो मिमििेमि जनु पिको कायि िुकायि भई 

काि गिेको छ सोही पिको शुरु िलब, भत्ता िथा सुमविा पाउनेछ । त्यसिी कायि िुकायि 

िुकिि भई काि गने किथचािीले पाउन े िलब मनजले िाईपाई आएको िलबभन्िा घटी 

हुनेछैन । 

(२) मवमनयि ३७ िा जुनसुकै कुिा लेमिएको भए िापमन िेहायको अववथािा कायि िुकायि 

वविाः सिाप्त हुनेछाः- 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(क) पिामिकाि िहकेो सम्बमन्िि पिको किथचािी नै कायाथलयिा हामजि भएिा, 

(ि) रिक्त पि पूमिथ भएिा, 

(ग) रिक्त पि िािेज भएिा । 

३९. अचधकार प्रयोग तथा उत्तरदाचयत्वः  

(१) कुनै किथचािी कायि िुकायि िुकिि भएिा मनजले कायि िुकायि िुकिि भएको पिले गनुथ 

पने िैमनक कायथ संचालन गिाथ प्रयोग गनथ पाउने सबै अमिकािको प्रयोग गनथ सक्नेछ । 

(२) कुनै किथचािीले कुन ैपििा कायि िुकायि िुकिि भई काि गिेकोिा मनजले त्यस पििा 

काि गिेको अवमिको लामग बिबुझािथको कुिािा सिेि मनजको उत्तििामयत्व हनुेछ । 

(३) कुनै किथचािीले कुनै पििा कायि िुकायि भई काि गिेकोिा त्यविो पिको काि गिेको 

अवमिभिका लामग सम्पि्ूूण्ूा काि कािवाहीको उत्तििामयत्व कायि िुकायि भई काि 

गने किथचािीको हुनेछ ।  

४०. काज सम्िन्धी व्यवस्थाः  

(१) कम्पनीले आवश्यकिा अनुसाि किथचािीलाई कम्पनीको कुनै काि वा अन्य कुनै 

कायाथलयिा काजिा िटाउन सक्नछे ।  

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि काज िटाउिा प्रिुि कायथकािी अमिकृि भए समिमिको अध्यक्ष 

ि अन्य किथचािी भए प्रिुि कायथकािी अमिकृिले  िटाउनछे ।  

िि प्रिुि कायथकािी अमिकृिको साि मिनसम्िको काज मनज आफैले ववीकृि गनथ सक्नछे 

ि सो भन्िा बढी भएिा अध्यक्षको मववकृमि मलनु पनछे । 

(३) काजिा िमटने किथचािीले काज अवमििा मनजले िाईपाई आएको िलव, भत्ता ि मनजको 

पि अनुसाि कम्पनीले िोकेको िैमनक भत्ता, भ्रिण भत्ता िथा अन्य सुमविा सिेि पाउनेछ 

।  

िि  काजिा िमटएको कायाथलयबाट नै िलब भत्ता पाउने गिी काज िमटएको किथचािील े

त्यविो िलव, भत्ता ि सुमविा सिेि त्यसिी िमटएकेा कायाथलयबाटै पाउनेछ । 

(४) किथचािीलाई िीस मिन वा सोभन्िा कि अवमिको िालीि, गोष्ठी, सेमिनाि, अवलोकन 

आमिको मसलमसलािा वविेश वा मविेश भ्रिण वा काजिा प्रिुि कायथकािी अमिकृिले 

िटाउन सक्नछे ।   

४१. अध्ययन काजः  

(१) परिक्षण काल पूिा गिेको कम्पनीको वथायी किथचािीलाई कम्पनीले आवश्यकिानुसाि 

ववेिश वा मविेशिा अध्ययन वा िामलिको लामग अध्ययन काजिा िनोनयन गनथ सक्नेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि अध्ययन काजिा िनोनयन गिाथ  कम्पनीको कािसंग सम्बमन्िि 

ि कम्पनीलाई उपयोगी िथा आवश्यक हुने मवषय भएिा त्यविो मवषय अध्ययन, अवलोकन 



 

 
नोटः  संचालक समििको मिमि २०७६/०३/३० गिेको ३६० औ ंबैठकबाट  

* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

गनथ वा िामलि मलन  जाँिा किथचािीले पाउने िलब भत्ता बाहेकका अन्य सुमविाहरु  (हवाई 

मटकट, मशक्षण शुल्क आमि) वपि गिी  सम्बमन्िि किथचािीलाई जानकािी गिाइनेछ । 

(३) अध्ययन काजको मनमित्त किथचािीलाई िनोनयन गिाथ सेवािा बहाल िहेका किथचािीहरु 

िध्येबाट अध्ययनको लामग आवश्यकिा अनसुाि चामहन ेभाषा िथा सम्बमन्िि मवषयको 

ज्ञान सम्बन्िी पिीक्षा पद्धमि बिोमजि छनौटको आिाि िोकी सूचना प्रकाशन गिी उपयुक्त 

उम्िेिवाि िनोनयन गरिनेछ ।  

(४) उपमवमनयि (३) बिोमजिको सूचनािा पिीक्षाको नाि, पिीक्षा मलने संवथा, पिीक्षा मिनु पने 

मवषयहरु ि त्यविो पिीक्षािा प्राप्त गनुथपने न्युनिि अङ्क ि योग्यिािि जविा कुिाहरु 

उल्लिे गरिनेछ ।  

(५) संभव भएसम्ि अध्ययनका लामग पठाइने मवश्वमवद्यालय वा मशक्षण संवथा ि अध्ययन गनथ 

पठाइने मवषयको सूची कम्पनीले सिय सियिा मनिाथिण गनथ सक्नेछ ।   

(६) अध्ययन काजको लामग मनवेिन मिन िेहायको योग्यिा पूिा गिेको हुनु पनेछाः- 

(क)  उिेि पचास वषथननाघेको,  

(ि) अध्ययन काज वा िामलििा भाग मलन न्यूनिि योग्यिा िान्यिा प्राप्त मशक्षण 

संवथाबाट प्राप्त गिेको, 

(ग)  सम्बमन्िि मशक्षण संवथाले वा कम्पनीले उपमवमनयि (४) बिोमजि प्रकामशि 

सूचनािा िोकेको पिीक्षा उत्तीणथ गिेको, 

(घ)  सम्बमन्िि मशक्षण संवथाले िोकेको अन्य िापिण्ड पूिा गिेको । 

(७) कुनै पमन किथचािीलाई यस मवमनयि बिोमजि िामलिका लामग काजिा िटाउिा 

सािान्यिया िीन िमहना भन्िा बढी अबिीका लामग िटाउन समकने छैन ।  

(८) एक पटक कम्पनीबाट िीन िमहना वा सोभन्िा बढी अवमिको लामग िालीि वा अध्ययनिा 

मविेश गएको किथचािी मनज फकेको िीन वषथपूिा नभई अको अध्ययन काजिा पठाथईने   छैन 

। 

(९) यस मवमनयि बिोमजि अध्ययन काजिा िमटने किथचािीले काजिा जानु अमघ अनुसूची-८ 

बिोमजिको ढाँचािा अध्ययन काजबाट फमकथ आएपमछ कम्पनीिा काि गने कबुमलयि गनुथ 

पनेछ । 

 

पररच्छेद- ५ 

सरुवा सम्िन्धी व्यवस्था 

४२. सरुवा गने अचधकारः  

(१) कम्पनीका किथचािीलाई मबमभन्न कायाथलयिा सरुवा गन े अमिकाि प्रिुि कायथकािी 

अमिकृिलाई हुनछे ।  
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

िि सम्वमन्िि कायाथलय प्रिुिले आफु अन्िथगथिका किथचािीको मजम्िेवािी िोक्न ि हेिफेि 

गनथ बािा पने छैन । 

(२) सरुवाका आिािहरु आवश्यकिा अनसुाि सिय सियिा कम्पनीले मनिाथिण गिे बिोमजि  

हुनेछ । 

(३) एकपटक सरुवा भएको किथचािीलाई िनामसव कािणमवना िइु बषथपूिा नभई सािान्यिया 

अन्यत्र सरुवा गरिने छैन । 

४३. हाचजर हुनु पनेः  

(१) सरुवापत्रिा िोमकएको अवमि मभत्र सरुवा भएको कायाथलय वा शािािा हामजि भई आफ्नो 

कायथभाि सम्हाल्नु सम्बमन्िि किथचािीको किथव्य हुनछे ।  

(२) सरुवा भएको कायाथलयिा मनिाथरिि अवमिमभत्र हामजि हुन जान सम्बमन्िि किथचािीलाई 

सरुवा गने अमिकािी वा कायाथलय प्रिुिले सरुवा गरिएको  १५ मिन मभत्र ििानापत्र मिनु 

पनेछ ।  

(३) एक पटक सरुवा भएको किथचािीलाई मनज सरुवा गरिएको कायाथलयिा वहाली नभई अको 

कायाथलयिा सरुवा गरिने छैन ।   

(४) सरुवा भएको किथचािी मनिाथरिि अवमिमभत्र सरुवा भएको कायाथलयिा हामजि नभएिा 

मनजलाई परिच्छेि १० बिोमजि कािवाही हनुेछ । 

४४. िहािी म्यादः  

(१) एउटै मजल्लाको एउटा कायाथलयबाट अको कायाथलयिा सरुवा हुिँा ियािी म्याि मिइने छैन 

।  

(२) मजल्ला परिविथन भई सरुवा हुने किथचािीले सरुवा हुिा बाटोको म्यािवाहेक िीन मिनको 

ियािी म्याि पाउने छ ि ियािी म्यािको अवमििा मनजले कायाथलयिा हामजि हुनुपने छैन ।  

िि मजल्ला परिविथन भएको भए िापमन काठिाण्डौ उपत्यकािा िहेको एक कायाथलयबाट 

अको कायाथलयिा सरुवा गिाथ ियािी म्याि मिईने छैन । 

(३) कुनै किथचािीलाई एक कायाथलयबाट अको कायाथलयिा सरुवा गिी पठाउँिा सरुवाको ििाना 

पत्र मिने अमिकािीले त्यविो किथचािीले िाईपाई आएको िलब, भत्ता ि मबिा समहिको 

मवविण िुलाई अनसुूमच-६ बिोमजिको ढाँचािा ििानापत्र मिनु पनेछ । 

४५. िरिुझारथः  

(१) सरुवा भएको कुन ैकिथचािीले आफ्नो मजम्िाको नगिी, मजन्सी वा कागजपत्रको बिबुझािथ 

गिाथ गिाउँिा १५(पन्र) मिन मभत्र बिवुझािथ गिी ििाना मलनु पनेछ । 

(२) बिबुझािथको काि समकएपमछ बुमझमलने ि बुझाउने िवुैले सयुंक्त िवििि गिी सम्बमन्िि 

कायाथलयिा जानकािी मिनु पनेछ ।  
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(३) मनिाथरिि अवमिमभत्र उपमवमनयि (१) बिोमजि बिबुझािथ नगिे वा नगिाएिा त्यविो 

किथचािी उपि परिच्छेि १० बिोमजि कािवाही गरिनछे ।  

(४) यस मवमनयि बिोमजि बिबुझािथ गिाथ बुमझमलने किथचािीले आफूले बुमझमलनु पने सबै 

नगिी, मजन्सी वा कागजपत्र ि अन्य सम्पूणथ कुिा नबुझी आलटाल गनथ हुिनै ि गिेिा मनजलाई 

परिच्छेि १० बिोमजि कािवाही गनथ समकनेछ ।  

  

पररच्छेद- ६ 

िढुवा सम्िन्धी व्यवस्था  

४६. िढुवाः  

(१) कम्पनीको सेवािा िहेका वथायी किथचािीको यस मवमनयिावलीको अमिनिा िही बढुवा 

हुनेछ ि सो प्रयोजनको लामग प्रत्येक बषथएक पटक यस मवमनयिावली बिोमजि बढुवाको 

कािवाही गरिनेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि किथचािीको बढुवा गिाथ कायथक्षििाको िूल्याङ्कन िथा 

आन्िरिक प्रमियोमगिात्िक पिीक्षाको आिाििा बढुवाद्वािा पूमिथ गरिनेछ । 

(३) उपमवमनयि (२) बिोमजि बढुवाद्वािा पि पूमिथ गिाथ कायथ क्षििा िुल्याङ्कनको आिाििा 

बढुवा गिी पूमिथ गरिने पि यस मवमनयिावली बिोमजि कायथ  क्षििाको आिािहरु बापिको 

अङ्क गणना गिी सबै भन्िा बढी अङ्क प्राप्त गने उम्िेिवािलाई बढुवाको लामग मसफारिश     

गरिनेछ ।  

(४) मवमनयि (१) बिोमजि पिपि्ूूमिथ गिाथ आन्िरिक प्रमियोमगिात्िक पिीक्षाद्वािा बढुवा गिी 

पूमिथ गरिने पि आन्िरिक प्रमियोगीिात्िक पिीक्षा संचालन गिी त्यविो पिीक्षािा सबैभन्िा 

बढी अङ्क पाउने उम्िेिवािलाई बढुवाको लामग मसफारिस गरिनेछ ।  

(५) यस मवमनयििा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेमिएको भएिा पमन यो मवमनयिावली प्रािम्भ भएपमछ 

बढुवा हुनको लामग आवश्यक शैमक्षक योग्यिा पूिा भएको ि कायथसम्पािन सन्िोषजनक 

भएको किथचािीको बाह्र बषथम्ि बढुवा हुन नसकेिा  मनजलाई एक िहिामथको पििा वविाः 

बढुवा गरिनेछ । 

(६) उपमवमनयि (५) बिोमजि बढुवा भएको किथचािीलाई मनजले सम्हालकेो मजम्िेवािी नै   

मिईनेछ । 

(७) (७)  उपमवमनयि (५) बिोमजि बढुवा भएको किथचािी िामथल्लो िहिा बढुवा भएिा वा 

कुनै कािणले कम्पनीको सवेाबाट अलग भएिा त्यविो पि बढुवा हुनुभन्िा ित्काल 

अगाडीको पििा वविाः सथनछे । 

(८) उपमवमनयि (५) बिोमजि बढुवा हनुे सुमविा किथचािीले आफ्नो सवेा अवमिभििा एक 

पटकिात्र उपभोग गनथ पाउनेछ । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

४७. संिाव्य उम्मेदवारः  

(१) बढुवाको लामग सम्भाव्य उम्िेिवाि हुन बढुवा हुन े पिभन्िा एक िह िुमनको सम्बमन्िि 

सिूहको पिका लामग िोमकएको न्यूनिि शैमक्षक योग्यिा ि सहायक वििको पि भए िीन 

बषथि अमिकृि वििको  पि भए कमम्ििा चाि बषथवथायी सेवा अवमि पूिा गिेको हुनु पनेछ ।  

(२) उपमवमनयि (१) िा जुनसुकै कुिा लेमिएको भए िापमन िमहला, आमिबासी/जनजामि, 

ििेशी, िमलि, अपाङ्ग ि मपछमडएको के्षत्रिा जन्ि भई वथायी बसोबास भएको किथचािी 

उल्लेमिि सेवा अवमििा एक बषथसेवा अवमि कि भए पमन सम्भाव्य उम्िेिवाि हुन    

सक्नेछ । 

(३) यस मवमनयिावली बिोमजि बढुवा गिाथ जुन सिूहको किथचािी हो सोही सिूहको एक िह 

िामथको पििा बढुवा गरिनेछ । 

(४) यस मवमनयििा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेमिएको भए िापमन िेहायका अववथािा िेहायका 

अवमिभि कुनै पमन किथचािी बढुवाको लामग सम्भाव्य उम्िेिवाि हुन सक्ने छैनाः- 

(क) मनलम्बन भएकोिा मनलम्बन िहेको अवमिभि, 

(ि) बढुवा िोक्का भएकोिा िोक्का भएको अवमिभि, 

(ग) िलब बृमद्ध िोक्का भएकोिा िोक्का भएको अवमिभि, 

(घ) वहाल िहेको पििा ३ पटक सम्ि नमसहि पाएको भए अमन्िि पटक नमसहि 

पाएको मिमिले एक बषथपूिा नभएसम्ि ।  

(५) *** यस मवमनयििा अन्यत्र जुनसकैु कुिा लेमिएको भए िापमन मवमभन्न पििा वथायी 

मनयुक्ती भई फिक पििा िही काि गरििहेका किथचािीको हकिा सम्वमन्िि सवेा, सिूह ि 

पि अनुसाि योग्यिा पुगेका किथचािीलाई सिान िहिा रिक्त ििवन्िीिा एक पटकको लामग 

सेवा सिूह िथा पि सिायोजन गनथ समकनेछ ।  

४८. िढुवा मूल्याङ्कनको आधारः   

(१) कम्पनीको रिक्त पििा सम्भाव्य उम्िेिवािहरुलाई कायथ क्षििा िूल्याङ्कनको आिाििा 

बढुवा गरिने पििा िेहायको अङ्क भािको आिाििा िूल्याङ्कनद्वािा बढुवा गरिनेछाः- 

(क) कायथ सम्पािन िूल्यांङ्कन बापि -  ४० अङ्क 

(ि) जेष्ठिा बापि - २५ अङ्क  

(ग)   शैमक्षक योग्यिा  -  २० अङ्क 

(घ)   भौगोमलक के्षत्रको आिाििा - १० अङ्क 

(ङ)   िालीि                                      -  ५ अङ्क 

(२) सम्भाव्य उम्िेिवािको कायथसम्पािन िूल्यांड्ढन बापि अङ्क गणना गिाथ आषाढ 

िसान्िसम्िको महसावले ि अन्य अकंको गणना गिाथ बढुवाको िििावि मिने अमन्िि 

म्यािसम्ि हामसल गिेको अंक गणना गरिनछे ।  
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

 

४९. कायम सम्पादनको मूल्याङ्कनः  

(१) किथचािीको कायथ सम्पािनको िूल्याङ्कन िथा त्यसको प्रमिवेिन सम्बन्िी व्यववथा 

अनुसूची-७ िा उल्लेि भए बिोमजि हुनेछ । 

(२) किथचािीको कायथ सम्पािन िूल्याङ्कनको लामग िूल्याङ्कन गरिने किथचािीभन्िा कम्िीिा 

एक िह िामथको सम्बमन्िि किथचािी सूपरिवेक्षक हुनेछ ि सो सूपरिवेक्षकभन्िा एक िह  

िामथको सम्बमन्िि किथचािी पुनिावलोकनकिाथ हनूेछ ।  

(३) किथचािीहरुको कायथ सम्पािन िूल्याङ्कन गनथका लामग िहेाय बिोमजिको पुनिावलोकन 

समिमि हुनेछाः 

(क) प्रिुि कायथकािी अमिकृि अध्यक्ष 

(ि) सम्बमन्िि पुनिावलोकनकिाथ  सिवय 

(ग) सम्बमन्िि सुपरिवेक्षक   सिवय 

िि आठौ िहभन्िा िामथका अमिकृिको कायथसम्पािन िूल्यांकन गिाथ समिमिले िोकेको 

एक जना संचालक ि प्रिुि कायथकािी अमिकृि िहकेो पुनिावलोकन समिमिले कायथ      

गनेछ ।  

(४) किथचािीको कायथ सम्पािन िूल्याङ्कन गिी मिइन े कूल ४० अङ्कको मवभाजन िहेाय 

बिोमजि हुनेछाः- 

(क) सुपरिवेक्षकले मिन सक्ने अमिकिि - २५ अङ्क 

(ि) पुनिावलोकनकिाथले मिन सक्ने अमिकिि - १० अङ्क 

(ग) पुनिावलोकन समिमिले मिन सक्ने अमिकिि - ५ अङ्क  

(५) कायथसम्पािन बापि अङ्क मिंिा कायथ सम्पािनको िूल्याङ्कन फािाििा उल्लेमिि 

आिाि अनुरूप मिनु  पनेछ । 

५०. जेष्ठताः  

(१) किथचािीलाई जषे्ठिा बापिको अङ्क प्रिान गिाथ बढुवा हुने पि भन्िा एक िह िुनीको पििा 

काि गिेको प्रत्येक बषो लामग िइु िशिलव पाँच अङ्कको ििले बढीिा पच्चीस अंक प्रिान 

गरिनेछ ।  

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि जषे्ठिा बापि अङ्क गणना गिाथ एक वषथन्िा कि अविीको लामग 

िािासाहीको महसावले अंक मिइनेछ । 

(३) गयल भएको वा वेिलवी मविािा बसेको अवमिको लामग जषे्ठिा बापिको अंक मिइने छैन । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

५१. शैचिक योग्यताको मूल्याङ्कनः  

(१) किथचािीहरुलाई शैमक्षक योग्यिाको अङ्क मिंिा सवेाको कुनै पमन पििा प्रवेश गनथ  

आवश्यक पने न्यूनिि शैमक्षक योग्यिा ि सोभन्िा िामथको सेवासंग सम्बमन्िि मवषयको 

एक अमिरिक्त शैमक्षक उपामि बापिको अङ्क मिइनछे ।   

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि शैमक्षक योग्यिा वापि बीस अङ्किा नबढ्ने गिी िेहाय 

बिोमजिको अङ्क मिइनेछाः- 

शैचिक योग्यता (उपाचध) प्रथम 

शे्रणी 

चितीय 

शे्रणी 

तृतीय 

शे्रणी 

(क) सेवा प्रवेशको मनमित्त िोमकएको न्यूनिि शैमक्षक 

योग्यिा बापि 

१५ १४ १३ 

(ि) सेवा प्रवेशको मनमित्त िोमकएको    न्यूनिि 

शैमक्षक योग्यिाभन्िा िामथको सेवासंग 

सम्बमन्िि मवषयको कुनै एक अमिरिक्त    शैमक्षक 

उपामि बापि 

५ ४ ३ 

(३) श्रेणी निलुेको शैमक्षक योग्यिा बापि मद्विीय श्रेणी सिहको अङ्क मिइनछे  । 

(४) किथचािीले शैमक्षक योग्यिाको प्रिाणपत्रको प्रिामणि प्रमिमलमप पेश गनुथ पनेछ ि सो पेश 

नगिेिा शैमक्षक योग्यिा बापि अङ्क मिइने छैन । 

(५) यस मवमनयिको प्रयोजनका लामग िान्यिा प्राप्त मशक्षण सवंथाबाट प्राप्त गिेको िावटिथ इथन 

मवमजनेश एडमिमनविेशन (एि.मव.ए. वा इ.एि.मव.ए.) उपामिलाई व्यववथापन िहिा 

बढुवाको लामग सेवासंग सम्बमन्िि अमिरिक्त शैमक्षक उपामि िामननेछ ।   

५२. **  

५३. कायम सम्पादन चववरणः  

(१) प्रत्येक किथचािील े आफ्नो मजम्िेवािी बिोमजि कायथ मवविण अनसुािको कायथ सम्पािन 

मवविण (अनुसूची-७) प्रत्येक वषथ श्रावण िसान्िसम्ि आफ्नो मनकटिि िामथल्लो 

अमिकािी सिक्ष पेश गनुथ पनेछ ि मनजले सुपिीवेक्षकको हैमसयििा िूल्यांकन गनुथ पनेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजिको कायथसम्पािन सुपरिवेक्षकले आफू सिक्ष पेश भएको पन्र 

मिनमभत्र िूल्याङ्कन गिी पुनिावलोकनकिाथ सिक्ष पेश गनुथ पनेछ ।  

(३) उपमवमनयि (२) बिोमजि पेश हुन आएको कायथ सम्पािन िूल्याङ्कन पूनिावलोकनकिाथले 

आफु सिक्ष पेश भएको पन्र मिनमभत्र िूल्याङ्कन गिी पुनिावलोकन समिमििा पठाउनु  

पनेछ ।  

(४) उपमवमनयि (३) बिोमजिको कायथ सम्पािन िूल्याङ्कन पुनिावलोकन समिमिले पेश भएको 

एक िमहना मभत्र िूल्याङ्कन गिी प्रशासन शािािा पठाउनु पनेछ ।  
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(५) यस मवमनयििा उल्लेमिि अवमिमभत्र किथचािीले आफ्नो कायथसम्पािन मबविण फािाि पेश 

गिेिा िूल्याङ्कन गनुथ पने सुपरिवेक्षक वा पूनिावलोकनकिाथले सो अवमिमभत्र आफ्नो 

मजम्िेवािी पूिा नगिेिा मनजको कायथसम्पािन िूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्किा िइु अङ्क 

घटाथईनेछ ।  

िि उपमवमनयि (१) (२) ि (३) को अवमििा कायथमवविण पेश गनुथ पने किथचािी, िूल्याङ्कन 

गनुथ पने सुपरिवेक्षक वा पूनिावलोकनकिाथ मबिािा वसेिा वा काजिा िटी गएको िहेछ भने 

मनज कायाथलयिा हामजि भएको मिनबाट साि मिनमभत्र कायथसम्पािन मवविण भनुथ ि 

िूल्याङ्कन गनुथ पनेछ ि त्यविो अववथािा यस उपमवमनयि  बिोमजि अङ्क घटाथईने      

छैन । 

(६) किथचािीले उपमवमनयि (१) को अवमिमभत्र आफ्नो कायथसम्पािन िूल्यांकन फािाि ििाथ 

गिी सुपरिवेक्षक सिक्ष पेश गिेको िि सम्बमन्िि िूल्यांकनकिाथहरुबाट सो अवमिमभत्र 

िूल्याङ्कन भएको िहनेछ भने उमचि ि िनामसव कािण िुलाई प्रिुि कायथकािी अमिकृिले 

ित्काल बहालवाला अन्य िूल्यांकनकिाथबाट िूल्यांकन गिाउन सक्नछे । 

(७) यस मवमनयििा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेमिएको भएिा पमन मनिाथरिि अवमिमभत्र कुन ै

किथचािीको कायथसम्पािन िूल्यांकन फािाि पेश हुन वा िामिला हनु नआएको कािणले 

िात्र पिपूमिथ समिमिले आफ्नो काि कािवाही िोक्न वाध्य हनुे छैन । 

(८) कायथ सम्पािन िूल्यांकनको प्रयोजनको मनमित्त अंक गणना गिाथ बढुवाको लामग संभाव्य 

उम्िेिवाि हुन जमि बषो सेवा आवश्यक पने हो पमछल्लो त्यमि नै बषो कायथसम्पािन 

िूल्यांकन फािािको औषिबाट महसाव गरिने छ । 

िि, 

(क) अध्ययन वा िामलििा गएको वा मनलम्बन भै मनलम्बन फुकुवा भएकोिा मनलम्बन 

अवमिको कायथसम्पािन िूल्यांकन वापि त्यविो अध्ययन वा िामलििा जान ुभन्िा 

वा मनलम्बन हनुु भन्िा ित्काल अमघको कायथसम्पािन िूल्यांकन भएिा सोही बषो 

ि त्यविो कायथसम्पािन िूल्यांूंकन नभएिा हामजि भएपमछ भिेको कायथसम्पािन 

िूल्यांकनिा जमि अंक पाएको छ सोही अनुपाििा नै अकं गणना गरिनेछ । 

(ि)  गयल वा वेिलवी मविािा बसेको अवमि भए सो अवमि कटाएि िातै्र संभाव्य 

उम्िेिवािको महसाव गरिनेछ ि त्यविो गयल वा वेिलवी मविा अवमिको कायथ 

सम्पािन िूल्यांकन फािाि भरिने छैन । 

(ग)  गयल वा वेिलवी मविािा बसेको किथचािीको कायथ सम्पािन िूल्यांकनको 

प्रयोजनको मनमित्त अकं गणना गिाथ गयल वा वेिलवी मविािा बसेको अवमि कटाथई 

सो भन्िा अगाडी वा पछाडीका वषथरुका बढुवाको लामग आवश्यक पने अवमिको 

कायथ सम्पािन िूल्यांकन वापिको अकं गणना गरिनेछ । 

(९) किथचािीको कायथसम्पािन िूल्याङ्कन प्रमिवेिन प्रत्येक बषथप्रशासन शािािा पठाउनु  

पनेछ । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

 

५४. िौगोचिक िेत्रको अनुिवः  

(१) किथचािीले भौगोमलक के्षत्रिा काि गिेको अनुभव वापि १० अंकिा नवढ्ने गिी काठिाडौ 

उपत्यकािा भए प्रत्येक बषो लामग िीन चौथाई (३/४) अकंको ििले ि काठिाडौ उपत्यका 

बामहि भए एक िशिलव पाँच अंकका ििले अंक प्रिान गरिने छ ।  

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि अंक प्रिान गिाथ एक बषथभन्िा कि अवमिको लामग िािासाहीको 

ििले अकं प्रिान गरिनेछ । 

(३) अध्ययन मविािा िहेको अवमि ि िीन िमहनाभन्िा बढी अवमि वैिेमशक िामलि वा काजिा 

जाने किथचािीलाई उपमवमनयि (१) बिोमजि काठिाडौ उपत्यकाको लामग िोमकएको 

अंकको आिा अकं मिईनछे । 

(४) यस मवमनयि बिोमजि भौगोमलक के्षत्रिा काि गिे वापिको अङ्क जुन िहको  पििा वहाल 

िहेको अवमििा प्राप्त गिेको हो सोही िहको िूल्याङ्कनिा िात्र गणना गरिनेछ ।       

 

५५. समान अंक िएमा जेष्ठताको आधारमा िढुवाः  

(१) किथचािीको मवमनयि ४८ िा उल्लेि भए बिोमजि कायथक्षििाको िूल्याङ्कन गिी सबैभन्िा 

बढी अङ्क प्राप्त गने किथचािीलाई सबैभन्िा पमहले बढुवा गरिनेछ ।  

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि िूल्याङ्कन गिाथ  एक भन्िा बढी किथचािीले सिान अङ्क प्राप्त 

गिेिा जेष्ठिाको आिाििा बढुवा गरिनेछ । 

(३) उपमवमनयि (२) को प्रयोजनको लामग किथचािीको जषे्ठिा मनिाथिण गिाथ िेहाय बिोमजि   

गरिनेछ ।  

(क)  हाल बहाल िहेको िहको  पििा मनयुक्ती वा बढुवाको मनणथय भएको मिमिको 

आिाििा,  

(ि)  िण्ड (क) बिोमजि जषे्ठिा नछुमटएिा सो भन्िा एक िह िुनीको पििा मनयुक्ती वा 

बढुवा मनणथय भएको मिमिको आिाििा,  

(ग)  िण्ड (क) ि (ि)  िा उल्लेमिि कुनै पमन आिािबाट जषे्ठिा नछुमटएिा हालको 

पििा बढुवा वा मनयुमक्तको योग्यिाििको आिाििा ।  

(४) यस मवमनयि बिोमजि जेष्ठिा मनिाथिण नभएिा मवमनयि १३८ बिोमजि जषे्ठिा मनिाथिण 

गरिनेछ । 

५६. िढुवाको सूिना प्रकाशनः  

(१) कायथ क्षििाको िूल्याङ्कन वा आन्ििीक प्रमियोमगिात्िक पिीक्षाको िाध्यिबाट अमिकृि 

वििका पििा बढुवाद्वािा पूमिथ गनथका लामग पिपूमिथ  समिमिले सम्बमन्िि सम्भाव्य 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

उम्िेिवािहरुको जानकािीको मनमिि कम्िीिा िीस मिनको सिय मिई िििावि फािाि 

भनथ कायाथलय वा शािाको सूचना पाटीिा सूचना प्रकाशन गनुथ पनेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि सूचना प्रकाशन गिाथ बढुवा हुने पिहरुको संख्या िथा सोको 

मवविण आवश्यक शैमक्षक योग्यिा, सेवा अवमि, मनवेिन मिन ेअमन्िि मिमि िथा िििावि 

बुझाउने वथान आिी िुलाएको हुनु पनेछ ।  

५७. िढुवाको नामाविी प्रकाशनः  

(१) पिपूमिथ समिमिले कायथ क्षििाको िूल्याङ्कनद्वािा बढुवा गिाथ यस मवमनयिावलीिा 

उल्लेमिि आिािहरुको िूल्याङ्कन गिी सबभन्िा बढी अङ्क प्राप्त गने उम्िेिवािलाई 

िामथल्लो योग्यिािििा िहने गिी बढुवाको लामग गिेको मसफारिश ि सोको सूचना कायाथलय 

वा शािाको सूचना पाटीिा टांस गनुथ पनेछ । 

(२) आन्िरिक प्रमियोमगिात्िक पिीक्षाद्वािा बढुवा गिाथ पिपूमिथ समिमिले यस मवमनयिावली 

बिोमजि सबैभन्िा बढी अंक पाउने उिेिवािको नाि पमहलो योग्यिा िििा िािी 

उपमवमनयि (१) बिोमजि नाि प्रकाशन गनुथ पनेछ ।  

५८. िढुवाको उजुरी र सो सम्िन्धी कायमचवचधः  

(१) बढुवाको लामग मसफारिश भई मवमनयि ५७ को उपमवमनयि (१) बिोमजि  बढुवाको 

नािावलीको सूचीिा नाि सिावेश नभएका किथचािीले सो मनणथय उपि मचत्त नबुझी उजुिी 

मिन चाहेिा बढुवा नािावलीको सूचना टांस भएको मिमिल ेपन्र मिनमभत्र समिमि सिक्ष 

उजुिी मिन सक्नेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि उजुिी मिने किथचािीले आफूले बढुवा पाउनु पने वपि कािण ि 

आिािहरु  िुलाउनु पनेछ ।  

(३) उपमवमनयि (१) बिोमजि पिेको उजूिीिा िीस मिनमभत्र टुङ्गो लगाउनु पनेछ ।  

(४) उपमवमनयि (१) बिोमजि पनथ आएका उजूिी टुङ्गो लागेपमछ पमहले टांस भएको सूचनाको 

बढुवा नािावलीिा संशोिन गनुथ पने भएिा उजिुी सुन्ने अमिकािीले सोको सूचना पिपूमिथ 

समिमिलाई मिनु पनेछ ।  

(५) उपमवमनयि (१) बिोमजि पनथ आएको उजुिी आिािहीन ठहरिएिा सोको िनामसव कािण 

िुलाई सम्बमन्िि उजिुवालालाई जानकािी मिनु पनेछ । 

५९. िढुवा चमचत र िढुवा चनयुितः  

(१) मवमनयि ५७ को उपमवमनयि -१) बिोमजि बढुवाको नािावलीको सूमच प्रकाशन भएपमछ 

बढुवा सम्बन्ििा उजुिी मिने प्रयोजनको मनमिि सो नािावली प्रकामशि भएको मिमिबाट 

पन्र मिनसम्ि बढुवा मसफारिश भएको उम्िेिवािलाई बढुवा मनयुक्ती मिईने छैन ।  

(२) बढुवाको मसफारिश उपि उजुिी नपिेिा बढुवा मनणथय भएको मिमिबाट बढुवा हुने पििा 

जेष्ठिा कायि हुने गिी बढुवा मनयुक्तीपत्र मिनु पनेछ । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(३) बढुवाको मसफारिश उपि मवमनयि ५८ बिोमजि उजुिी पिेिा िेहाय अनुसाि जेष्ठिा मिमि 

कायि हुने गिी मनयुक्ती पत्र मिनु पनेछ ।  

(क)  मवमनयि ५८ को उपमवमयनि (४) बिोमजि बढुवा मसफारिश संशोिन गने मनणथय 

भएिा सो बिोमजि संशोमिि नािावली प्रकाशन भएको मिमि िेमि ि  

(ि)  उजुिी िािजे भएिा वा पमहलो बढुवाको मसफारिस नै कायि भएिा पमहलो पटक 

बढुवा मसफारिस भएको मिमि िेमि । 

६०. पदपूचतम सचमचतिे आवश्यक व्यवस्था गनम सकनेः  

(१) बढुवाको कािबाही गिाथ बढुवाको कायथमवमिका सम्बन्ििा यस परिच्छेििा व्यववथा नभएका 

मवषयिा वा व्यववथा भए िापमन वपि नभएका मवषयिा कुनै अप्रत्यामसि कमठनाई उत्पन्न 

भएिा पिपूमिथ समिमिले व्याख्याको लामग समिमि सिक्ष पेश गनुथ पनेछ ।  

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि पेश भएको मवषयिा समिमिबाट भएको व्याख्या अमन्िि ि पिपूमिथ  

समिमिको लामग िागथिशथनथ हुनेछ ।  

 

पररच्छेद-७ 

तिि, ित्ता र अन्य सुचवधा सम्िन्धी व्यवस्था 

६१. तिि ित्ता चनधामरणः  

(१) कम्पनीका किथचािीको िामसक िलव िथा भत्ता समिमिल े सिय सियिा मनिाथिण गिे 

बिोमजि हुनेछ । 

(२) उप मवमनयि (१) बिोमजि िलब िथा भत्ता मनिाथिण गिाथ किथचािीको कािको प्रकृमि, कायथ  

बोझ, िूल्यबृमद्ध, अन्य कम्पनीको कािोबािसंग मिल्िोजलु्िो मनकायका किथचािीहरुको 

िलबिान सिेिलाई िध्यनजि गरिनेछ । 

(३) किथचािीको िामसक िलव बृद्धी गिाथ  नेपाल सिकािले सिय सियिा गिेको िलब बृमद्धलाई 

आिाि मलइनेछ । 

(४) किाििा मनयुक्त हनुे किथचािीको िलव वकेल ि भत्ता त्यविो किथचािीको कायथसम्पािनबाट 

प्राप्त हुने परिणािको आिाििा मनिाथिण हुने गिी िोक्न समकनेछ । 

(५) यस मवमनयिावली बिोमजि एकपटक मनिाथिण भएको िलब किथचािीलाई िकाथ पनेगिी 

घटाइने छैन । 

(६) यस मवमनयिावली बिोमजि किथचािीले पकाएको िलव िथा भत्ता मनज जुनसकैु कािणले 

सेवािा निहेिा पमन पाउनेछ ।  
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

६२. तिि तथा ित्ता पाउनेः  

(१) किथचािीले कम्पनीको सेवाको पििा बहाली गिेको मिमि िेमिको िलब िथा भत्ता      

पाउनेछ । 

(२) कम्पनीले किथचािीको िलब िथा भत्ता ि िलबिानको मवविणको अमभलेि अध्यावमिक 

रुपिा िाख्नु पनेछ ।  

(३) किथचािीले उपमवमनयि (१) बिोमजिको िलव ि भत्ता प्रत्येक िमहना भुक्तान भएपमछ  

पाउनेछ ।  

६३. तििमान तथा िाचषकम  तिि िृचधः  

(१) मवमनयि ६१ बिोमजि मनिाथरिि िलबिान अनुसाि िलब पाउने पििा नयाँ मनयुमक्त भएको 

किथचािीले त्यविो िलबिानको शुरु वकेलको िलब पाउनेछ । 

(२) िामथल्लो िलबिानको कुनै पििा बढुवा पाउने किथचािीले त्यविो िलबिानिा िोमकएको 

शुरु वकेल बिाबिको िलब पाउनेछ । 

िि मनजले ित्काल पाइिहेको िलब िामथल्लो िलबिानको न्यूनिि िलब बिाबि वा बढी 

वा एक ग्रेड िकि भन्िा कि भएिा िामथल्लो िलबिानिा मनजको िलब मनिाथिण गिाथ  

िेहायबिोमजि हुने गिी मनिाथिण गरिनेछाः- 

(क) मनजले ित्काल पाइिहेको िलब िामथल्लो िलबिानको शुरु िलब बिाबि िात्र 

भएिा सो िलबिा एक िलब बृमद्ध -ग्रेड) थप गरिनेछ,  

(ि) बढुवा हुने किथचािीले ित्काल िाई पाई आएको िलव िकि बढुवा भएको पिको 

शुरु िलव भन्िा बढी भएिा त्यविो शुरु िलव भन्िा बढी िाईपाई आएको 

िकिलाई बढुवा भएको पिको ग्रेड ििल ेभाग गिी जमि भागफल आउँछ -िशिलव 

पमछ आउने अंकलाई एक िानी) त्यमि ग्रेड िकि जोडी थप एक ग्रेड सिेि मिइ 

िलविान कायि     गरिनेछ । 

(३) मवमनयि ११६ बिोमजि िलव वृमद्ध िोक्का गरिएकोिा वा कुनै किथचािीलाई मनलम्बन 

गरिएको अबवथािा वाहेक प्रत्येक किथचािीले एक वषो सेवा अवमि पूिा गिेको अको 

िमहनािेमि उपमवमनयि (१) वा (२) बिोमजि पाउने िलबिा बामषकथ  एक िलब वृमद्ध (ग्रेड) 

पाउनेछ । 

िि त्यविो िलब वृमद्ध सो पिको अमन्िि िलविान भन्िा बढी हुने गिी बृद्धी हुने छैन । 

(४) उपमवमनयि (३) बिोमजि पाउने बामषकथ  िलब वृमद्ध (ग्रेड) को िकि सम्बमन्िि िहको 

िलबको शुरु वकेलको एक मिनको िलव बिाबि हनुेछ ।  

(५) उपमबमनयि (४) बिोमजि मिइने अमिकिि बामषकथ  िलव वृद्धी (ग्रेड) संख्या समिमिले 

मनिाथिण गिे बिोमजि हुनेछ । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

६४. चनिम्िन िएमा पाउने तिि, ित्ता र सुचवधाः  

(१) कुनै वथायी किथचािी कम्पनीको कािको मसलमसलािा वा कम्पनीको िफाथट भएको 

कािवाहीको फलववरूप मनलमम्बि भएिा मनलम्वनको अवमिभि मनजले आफ्नो िलवको 

आिा िकि िात्र पाउनेछ । 

िि लागेको आिोप प्रिामणि नभई मनजले सफाई पाएिा मनलम्बन िहकेो अवमििा आिा 

िलब मलएको भए सो कट्टा गिी ि नमलएको भए पूि ैिलब (िलब बृमद्ध हुने भएिा सो सिेि) 

पाउनेछ ।  

(२) मनज कसूििाि ठहरिएिा वा कम्पनीको सेवाबाट विाथवि भएिा मनलम्वन भएको मिमि 

िेमिको बाँकी िलब पाउने छैन । 

(३) कुनै किथचािी उपमवमनयि (१) बिोमजिको कािणले वाहेक अन्य कुनै कािणबाट 

मनलम्वनिा िहन गएको िहेछ भने मनजले त्यसिी मनलम्वनिा िहेकेा अवमिको िलव पाउने  

छैन ।  

६५. कममिारी संिय कोषः  

(१) * कम्पनीका प्रत्येक मनयमिि/वथायी सेवा वा कायथगि/सियगि किाि सेवा वा 

आकमविक/आंमशक सेवािा कायथिि किथचािीकोूे िामसक िलबको िश प्रमिशि िकि 

कट्टा गिी सो िकििा कम्पनीको िफाथट शिप्रमिशि िकि थप गिी प्रत्येक िमहनाको पमहलो 

सािा मभत्र त्यविो किथचािीको नाििा िहेको सञ्चय कोषको िािािा जम्िा गरिनेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि किथचािी संचय कोषिा जम्िा भएको िकि किथचािी जनुसुकै 

कािणबाट अवकाश भएपमन एकिुि पाउनेछ । 

(३) किाििा मनयूक्त भएका किथचािीको हकिा किाििा ब्यववथा भए बिोमजि हुनेछ । 

६६. औषचध उपिार सुचवधाः  

कम्पनीले प्रत्येक वथायी वा कमम्ििा एक बषथकाि गरिसकेका किाििा मनयुक्त किथचािीको लामग 

प्रत्येक आमथथक बषाथ लामग मनजले िाईपाई आएको एक िमहनाको िलब बिाबिको िकि औषमि 

उपचाि िचथ वापि प्रिान गनेछ । 

६६(क) ***औषचध उपिार वीमाः      

कम्पनीको मनयमिि/वथायी सेवा वा एक वषथवा सो भन्िा बढी अवमिका लामग कायथगि/सियगि 

किाि सेवािा मनयुक्त किथचािीको रू.२ लािको पारिवारिक औषिी उपचाि वीिा गरिने छ । सो वीिा 

वापिको मप्रमियि कम्पनीले वेहोने छ । 

६७. कल्याणकारी कोषः  

(१) कम्पनीले किथचािीको महि संिक्षणका लामग एउटा कल्याणकािी कोषको वथापना गने छ ि 

त्यविो कोषिा िेहाय बिोमजिको िकि जम्िा गरिनेछाः- 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(क) कम्पनीले आफ्नो ििु नाफा िध्येबाट प्रचमलि काननू बिोमजि कल्याणकािी 

कोषका लामग छुट्टयाएको िकि, 

(ि) कल्याणकािी कोषिा भएको िकिबाट लगानी गिी प्राप्त िुनाफा ि सोको प्रमिफल 

वा व्याज, 

(ग) मवमनयि ७३ को उपमवमनयि (२) बिोमजि प्राप्त व्याज, 

(घ) अमिरिक्त मवदु्यि मबमिबाट प्राप्त भएको िकिको पाँच प्रमिशिले हुन आउने िकि,  

(ङ) समिमिले मनिाथिण गिेको अन्य कुनै श्रोिबाट प्राप्त िकि । 

(२) कल्याणकािी कोषको संचालन िथा व्यववथापनका लामग कम्पनीिा किथचािी कल्याण 

समिमि गठन गरिनेछ ि सो कोषको िािा संचालन सोही समिमिका िइु जना सिवयबाट 

गरिनेछ । 

(३) कल्याणकािी कोषको िकि िेहायको प्रयोजनको लामग िचथ गरिनेछाः 

(क) मवमनयि ६६ बिोमजिको औषिी उपचाि िकि नभएको वा सो िकि नपुग भएको 

किथचािी वा मनजको परिवािको कुनै सिवय अपझथ मविािी पिी वा िघुथटना पिकेो 

कािण अपझथट आमथथक सहयोग गनुथ पने अववथा पिेिा, 

(ि) किथचािी वा मनजको छोिा छोिीको लामग शैमक्षक, सािामजक, िेलकुि, िनोिञ्जन 

सम्बन्िी व्यववथा गनथ, 

(ग) मवमनयि ७३ बिोमजि किथचािीलाई सापटी मिन, 

(घ) प्राकृमिक प्रकोप वा िैवी िघुथटनािा पिेका किथचािीहरुलाई सहयोग गनथ िचथ गनथ, 

(ङ) किथचािीको सािुमहक महि हुने अन्य कायथ गनथ । 

 

६८. कममिारी कल्याण सचमचतको गठनः  

(१) मवमनयि ६७ को उपमवमनयि (२) बिोमजि किथचािी कल्याणकािी कोष व्यववथापनका 

लामग प्रिुि कायथकािी अमिकृिबाट िनोनीि िीन जना किथचािी ि किथचािीहरु िध्येबाट 

छामनएका वा मनवाथमचि िीन जना सिवयहरु िहकेो एक किथचािी कल्याण समिमि गठन   

हुनेछ । 

(२) किथचािी कल्याण समिमिले प्रिुि कायथकािी अमिकृिबाट िनोनीि सिवय िध्येबाट 

त्यसको अध्यक्ष ि किथचािीहरु िध्येबाट छामनएका वा मनवाथमचि किथचािी िध्येबाट सिवय 

समचव िोक्नछे । 

(३) किथचािी कल्याण समिमििा कुनै सिवय पि रिक्त भएिा त्यविो सिवय पि पमहले जसिी 

पूमिथ भएको हो सोही अनुसाि पूमिथ गरिनेछ ि त्यसिी ित्काल पूमिथ हुन नसक्ने अववथा 

भएिा प्रिुि कायथकािी अमिकृिले िनोनयन गिी पूमिथ गनथ सक्नेछ । 

(४) किथचािी कल्याण समिमिका सिवयहरुको पिावमि िइु बषथको हुनेछ । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(५) किथचािी कल्याण समिमिको काि कािबाहीलाई मनयमिि ि व्यवमवथि गनथ त्यविो 

समिमिको मसफारिशिा समिमिले छुटै्ट कायथमवमि बनाउन सक्नेछ । 

६९. दुर्मटना िीमा सम्िन्धी व्यवस्थाः 

(१) कम्पनीका किथचािीहरुको सािूमहक व्यमक्तगि िघुथटना बीिा गरिनेछ ि त्यविो बीिाको 

मप्रमियि कम्पनीले भुक्तानी गनेछ । 

(२) * उपमवमनयि (१) बिोमजि बीिा गिाथ  प्रत्येक किथचािीको बीिांक िकि रु .१२,००,०००/- 

(वाह्र लाि) को हुनेछ ि  सो को सम्पूणथ मप्रमियि िकि कम्पनीले व्यहोनेछ ।   

(३) कुनै किथचािी िघुथटनािा पिी घाथईिे भएिा वा मनजको िृत्यु भएिा त्यसको सूचना िुरुन्ि 

कम्पनीको केन्रीय प्रशासनलाई मिनु पनेछ ि कम्पनीले पमन बीिालेि -पोलीसी) अनुसाि 

क्षमिपूमिथ िाग गनथ िुरुन्ि कािवाही चलाउनछे । 

(४) यस मवमनयि बिोमजि िघुथटना बीिा गिाएको किथचािीको िृत्यु भएिा बीिा बापिको 

क्षमिपूमिथ िकि किथचािीले इच््याएको व्यमक्तलाई भुक्तानी मिईनेछ ि मनजले इच््याएको 

िहेनछ भने कानून बिोमजिको हकवालालाई  मिइनेछ । 

(५) कुनै किथचािी कम्पनीको कािको मसलमसलािा कायथसम्पािन गिाथ गिै घाथईिे भएिा त्यसको 

उपचाि गनथ लागेको सम्पूणथ िचथ व्यहोने गिी किथचािीको बीिा गरिनेछ ि सो बीिा गरिएको 

िकि उपचाि गनथ पयाथप्त नभएिा नपुग उपचाि िचथ कम्पनीले व्यहोनेछ । 

(६) उपमवमनयि (५) बिोमजिको उपचाि गिाथ सािान्यिाः सिकािी अवपिाल भएको ठाउिा 

सिकािी अवपिालिा ि अवपिाल बवनु नपने अववथािा वा अवपिाल नभएको ठाउिा 

इजाजि प्राप्त मचमकत्सकबाट उपचाि गिाउनु पनछे । 

(७) उपमवमनयि (५) बिोमजि बीिा िकिबाट नपुग हुने उपचाि िचथ पांचलाि भन्िा बढी हुन े

छैन । 

(८) कम्पनीको कािको मसलमसलािा कायथसम्पािन गिाथका बिि किथचािीको अंगभंग भएिा 

त्यविो किथचािीले  श्रि मनयिावली, २०७५ को मनयि २६ बिोमजिको अनुसूची-६ िा 

उल्लिे भए बिोमजिको प्रमिशिको आिाििा क्षमिपुमिथ पाउने छ । 

(९) *** 

७०. * जीवन िीमाः 

(१) कम्पनीले प्रत्येक मनयमिि/वथायी सेवाका किथचािीको बीस बषाथ पिीपक्व हुने गिी सहायक 

वििको किथचािी भए रु. ७ लाि ि अमिकृि वििको किथचािी भए रु. ९ लािको सावमिक 

जीवन वीिा गने छ ।   

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि गरिएको जीवन वीिाको मप्रमियि कम्पनीिा किथचािी बहाल 

िहेसम्ि कम्पनीले भुक्तानी गनेछ ।  
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(३) बीस बषथसेवा गिी सेवा मनवृत्त हुने मनयमिि/वथायी सेवाका किथचािी, सेवा अवमिबाट 

अमनवायथ अवकास पाउने किथचािी ि सावमिक जीवन वीिा भई सकेको कुनै किथचािीको 

िृत्यु भएिा त्यविो किथचािीको हकवालालाई वीिा वापि प्राप्त हुने बोनस समहिको सव ै

िकि उपलब्ि गिाइनेछ ।   

(४) वीिा परिपक्व हुन ुअगावै किथचािी सवेाबाट अलग भएिा किथचािी आफैले त्यविो वीिाको 

प्रीमियि मििी मनिन्िििा मिन वा वीिाको सथिपथण िूल्य मलन सक्नेछ ।  

७१. पोशाक सुचवधाः  

(१) * कम्पनीले किथचािीलाई बामषकथ  रुपिा एकपटक एकिुि रू.१२,०००/- (बाह्र हजाि) 

पोशाक िचथ उपलब्ि गिाउनेछ ।  

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि मिएको िकिबाट प्रत्येक किथचािीले कम्पनीले मनिाथिण गिे 

बिोमजिको पोशाक िरिि गनथिा िचथ गनुथ पनेछ ि कायाथलयले िोकेको सियिा त्यविो 

पोशाक लगाएि कायथसम्पािन गनुथ पनेछ ।  

(३) उपमवमनयि (२) बिोमजि मनिाथिण गिेको पोशाक नलगाउने किथचािीको कम्पनीको 

प्रशासन शािाबाट अमभलिे िामिनेछ । 

(४) उपमवमनयि (३) बिोमजिको अमभलेिबाट साि मिन भन्िा बढी कम्पनीबाट मनिाथिण 

भएको पोशाक नलगाउने किथचािीलाई अको बषथपोशाक सुमविाको िकि नमिन समकनेछ । 

७२. चकररया खिमः  

(१) कुनै किथचािी सेवािा बहाल िहिै िृत्यु भएिा मनजको परिवािलाई एकिुि बीस हजाि रुपैया 

मकरिया िचथ वापि मिइनेछ । 

(२) किथचािीले आफ्नो बाबु, आिा वा पमि वा पत्नी वा िमहला किथचािीको हकिा नीजका 

सासु/ससुिाको िृत्यु भई आफैं  मकरिया बवनु पिेिा िश हजाि रूपैयाको ििले बढीिा िुइ 

पटक सम्ि मकरिया िचथ िकि मिइनेछ । 

(३) उपमवमनयि (१) वा (२) बिोमजि मिइएको िकि मवमनयि ६७ बिोमजिको कोषबाट 

व्यहोरिने छ । 

७३. कममिारी सापटी सुचवधाः  

(१) कम्पनीिा बहाल िहकेो किथचािीलाई मवमनयि ६७ बिोमजिको कोषबाट मवमभन्न मकमसिका 

ऋण वा सापटी सुमविा मिईनेछ ।   

(२) सापटीकोषको सञं्चालन, ऋण प्रिान गने िथा ऋण असलू गने िरिका ि  मििो सम्बन्िी 

अन्य कायथमवमि कम्पनीले मबमनयि ६८ बिोमजि बनाएको  कायथमवमि बिोमजि हुनेछ । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

७४. पररवहन सुचवधाः  

(१) िशौं िह वा सो भन्िा िाथीको व्यववथापन िहको किथचािीलाई वा अन्य मवभामगय 

प्रिुिलाई कायाथलयको कािको लामग चालक समहिको एक हलुका सवािी सािन ि इन्िन 

मिने गिी परिवहन सुमविा प्रिान गरिनेछ ।  

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजिको सवािी सुमविा प्रयोग गने किथचािीले लगबुक भिी  सवै मवविण 

प्रत्येक िमहना प्रशासन शािािा बुझाउनु पनेछ । 

(३) उपमवमनयि (१) िा लेमिए बाहेकका किथचािीहरुलाई प्रिुि कायथकािी अमिकृिले 

सम्बमन्िि किथचािीको मजम्िेवािी ि कायथबोझलाई दृमिगि गिी आवश्यक सवािी सुमविा 

वाि् इन्िन उपलब्ि गिाउन सक्नेछ ।  

७५. िाड पवम खिमः  

(१) कम्पनीको सेवािा वथायी रुपिा वा कमम्ििा छ िमहना भन्िा बढी किाििा वहाल िहकेो 

प्रत्येक किथचािीले आफ्नो ििथ, सवकृमि, पिम्पिा अनुसाि िनाईने चाड पवथको लामग त्यविो 

किथचािीले िाईपाई आएको एक िमहनाको िलव बिाबिको िकि प्रत्येक बषथचाड पवथ  

िचथको रुपिा पाउनेछ ।  

(२) उप मवमनयि (१) बिोमजिको िकि प्रत्येक किथचािीले एक आमथथक बषाथ एक पटक आफ्नो 

ििथ, संवकृमि ि पिम्पिा अनसुाि िनाईने िुख्य चाड पवथिा िाग गिे बिोमजि उपलब्ि 

गिाइनेछ ।  

(३) यसिी चाडथपवथ िचथ वापिको िकि सोही चाडथपवथ आउनु भन्िा १५ मिन अगावै उपलब्ि 

गिाइनेछ । 

७६. * उपदानः  

(१) कम्पनीको मनयमिि/वथायी सवेा, कायथगि वा सियगि किाि सेवािा मनयुक्त किथचािील े

िाइपाई आएको िामसक िलबको ८.३३ प्रमिशिले हुने िकि उपिान वापि पाउने छ ि 

यविो िकि प्रचमलि काननु बिोमजि वथामपि सािामजक सिुक्षा कोषिा जम्िा गरिनेछ ।   

(२) उप-मवमनयि (१) िा जनुसुकै कुिा लेमिएको भएिापमन २०७५ साल श्रावण १ गि ेभन्िा 

अगामड मनयुक्ती भै कायथिि किथचािीले साि वषथसम्ि सेवा गिेका किथचािीले आफुल ेकाि 

गिेको प्रत्येक वषथको लामग १ िमहनाको िाईपाई आएको िलबको महसावबाट हनु आउने 

िकि, साि बषथभन्िा बढी पन्र वषथसम्ि सेवा गिेका किथचािीले आफुले सेवा गिेको प्रत्येक 

बषथको लामग डेढ (११/२) िहीनाको िाईपाई आएको िलवको महसावबाट हुन आउने िकि, 

पन्र बषथभन्िा बमढ वीस वषथसम्ि सेवा गिेका किथचािीले आफुल ेकाि गिेको प्रत्येक वषथको 

िइुथ (२) िहीनाको िाइपाई आएको िलबको महसावबाट हनु आउने िकि ि बीस वषथभन्िा 

बमढ जमिसुकै सवेा गिेको किथचािीले आफुले काि गिकेो प्रत्येक वषथको अढाइ (२१/२)  

िमहनाको िाईपाई आएको िलवको महसावबाट हुन आउने िकि उपिान वापि पाउने छ ।   
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(३) उप-मवमनयि (२) बिोमजि किथचािीले पाउने उपिान िकि िध्ये उप-मवमनयि (१) बिोमजि 

प्रचमलि कानुन अनसुाि वथामपि सािामजक सुिक्षा कोषिा जम्िा गिी वाँकी िहेको िकि 

प्रचमलि श्रि ऐन िथा मनयिावली ि सािामजक सुिक्षा कोष सम्बमन्ि काननुको अमिनिा 

िही सम्वमन्िि किथचािीले भुक्तानी पाउन सक्ने गिी व्यववथा गरिने छ ।   

७७. िोनस पाउनेः  

(१) कम्पनीको सवेािा कुनै आमथथक बषाथ छ िमहना भन्िा बढी काि गिेका किथचािीले प्रचमलि 

कानून बिोमजि बोनस पाउनेछ । 

(२) बोनस मवििण गिाथ सेवाबाट अलग भई सकेको किथचािीले पमन सो आमथथक बषाथ छ िमहना 

भन्िा बढी काि गिेको भए मनयिानुसाि पाउने बोनस पाउनेछ ।  

७८. अचतररि समय ित्ता तथा खाजा खिमः  

किथचािीले कायाथलय सिय अमघ वा पमछ प्रिुि कायथकािी अमिकृिको आिेश बिोमजि अमिरिक्त 

सिय काि गिेको अववथािा मनजले पाउने िामसक िलब िकिको आिा भन्िा बढी नहुने गिी 

िेहाय बिोमजि िाजा िचथ वा अमिरिक्त सिय भत्ता प्रिान गिीनेछाः-  

(क) अमिकृि वििको किथचािीलाई कम्िीिा िइु घण्टा वा सो भन्िा बढी अमिरिक्त सिय काि 

गिेिा िैमनक रु.३००/- िाजा िचथ वा पूवथ ववीकृमि मलएि अमिरिक्त सिय भत्ता ।  

(ि) सहायक वििको किथचािीलाई मनजले िाइपाइ आएको िलबको प्रत्येक घण्टाको महसाब 

गिी त्यविो िलबको प्रत्येक घण्टा पाउने िकिको डेढीको ििले हुन आउने अमिरिक्त सिय 

भत्ता । 
िि, िशै वा मिहाि मविाको अवमििा काि गने किथचािीलाई प्रत्येक घण्टा पाउने िलब िकिको 

िोब्बिका ििले हनु आउने िकि मिईनेछ । 

पररच्छेद-८ 

हाचजरी र चिदा सम्िन्धी व्यवस्था 

७९. कममिारीको सिै समय कम्पनीको अधीनमा हुनेः-  

(१) यस मवमनयिावलीिा अन्यथा ब्यववथा भएकोिा बाहेक किथचािीको सबै सिय कम्पनीको 

अमिनिा हुनेछ ि जुनसुकै सियिा पमन किथचािीलाई कम्पनीको काििा लगाउन     

समकनेछ । 

(२) यस मवमनयिावलीिा अन्यथा ब्यववथा भएकोिा वा िनामसव कािण पिेकोिा बाहेक मविा 

ववीकृि नगिाथई कुनै पमन किथचािी आप\mनो कायाथलयिा अनुपमवथि हनुु हुिैन ।  

(३) उपमवमनयि (२) को उल्लंघन गिी अनुपमवथि हुने किथचािीलाई गयल गिी िलब कट्टी  

गरिनेछ । 

(४) उपमवमनयि (३) बिोमजि  गयल भएको अवमि सेवा अवमििा गणना हुने छैन । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

िि मविा ववीकृि नगिाथई अनुपमवथि भएको अवमिको लामग मबिाको मनवेिन पिी त्यविो 

मबिा ववीकृि भएिा यो मवमनयि उल्लंघन भएको िामनने छैन । 

(५) यस मवमनयिावलीिा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेमिएको भए िापमन मबिा ववीकृि नगिाथई कुन ै

पमन किथचािी लगािाि िीस मिनभन्िा बढी अवमि कायाथलयिा अनुपमवथि िहनु हुिैन ।  

(६) उपमवमनयि (५) प्रमिकुल हुने गिी हामजि नभई कायाथलयिा अनुपमवथि िहकेो किथचािीलाई 

परिच्छेि १० बिोमजिको कािवाही गरिनेछ ।  

८०. कायामियको समय, समयपािन र हाचजरीः  

(१) कम्पनीको कायाथलय सिय कािको प्रकृमिको आिाििा समिमिले मनिाथिण गिे बिोमजि   

हुनेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि कायाथलय सिय मनिाथिण गिाथ मसफ्टिा काि गने किथचािीको 

लामग कम्पनीको कायथबोझलाई दृमिगि गिी प्रिुि कायथकािी अमिकृिले मसफ्ट प्रणाली लागु 

गिी किथचािीलाई काििा लगाउन सक्नछे । 

(३) कम्पनीले कायाथलय सिय अन्यथा मनिाथिण गिेकोिा वाहेक कम्पनीको कायाथलय सिय 

नेपाल सिकािले मनिाथिण गिेको कायाथलय सिय सिह हुनेछ । 

(४) उपमवमनयि (१) बिोमजि कम्पनील े मनिाथिण गिेको सियमभत्र प्रत्येक किथचािीले 

कायाथलयिा िहेको इलेक्िोमनक मडभाईस वा हामजिी मकिाविा उपमवथमि जनाई हामजिी 

गनुथ पनेछ ।  

(५) मनिाथरिि सियिा कायाथलय नआउने ि पटक पटक मढलो गिी आउने, चांडो जाने िथा 

कायाथलयको काििा वाहेक कायाथलय सियिा ववीकृमि नमलई कायाथलय छोड्न े

किथचािीलाई कायाथलय प्रिुिले गयल गनथ वा अन्य कािवाही गनथ सक्नेछ । 

८१. सेवा अवचधमा गणना नहुनेः   

(१) यस मवमनयिावलीिा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेमिएको भए िापमन मबिा नमलई आफ्नो 

कायाथलयिा अनुपमवथि हुने किथचािीलाई गयल गिी िलब कट्टी गनथ समकनेछ ि यसिी गयल 

भएको अवमि सवेा अवमििा गणना गरिने छैन । 

(२) उपमवमनयि (१) प्रमिकूल हामजि गिाएिा वा कािवाही नगिेिा त्यसिी हामजि गिाउने वा 

कािबाही नगने पिामिकािीलाई कािबाही हुनेछ ि त्यसिी हामजि गिाएको किथचािीले 

िाएको िलब, भत्ता सिेि त्यसिी हामजि गिाउने किथचािीबाट असूल उपि गरिनछे । 

८२. कायामिय छोड्दा स्वीकृचत चिन ुपनेः  

(१) कुनै पमन किथचािीले प्रिुि कायथकािी अमिकृि वा कायाथलय प्रिुिको पूवथ ववीकृमि नमलई 

कायाथलय सियमभत्र कायाथलय छोड्न हुिैन ।  

(२) उपमवमनयि (१) को उल्लघंन गिी कायाथलय सियमभत्र कायाथलय छोड्ने किथचािीलाई गयल 

गिी सो मिनको िलब भत्ता कट्टा गरिनेछ ।  
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

८३. छड्के जााँिः  

(१) प्रिुि कायथकािी अमिकृि वा कायाथलय प्रिुिल ेकिथचािीहरु कायाथलयिा हामजि भए वा 

नभएको छड्के जाँच गनथ सक्नेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि छड्के जाँच गिाथ कुनै किथचािी मढला गिी कायाथलयिा आएको वा 

कायाथलयको कािको मसलमसलिा वाहके कायाथलय छोडी बामहि गएको फेला पिेिा ि मढला 

गिी आएको वा कायाथलय छोडी गएको िनामसव कािण मिन नसकेिा त्यविो किथचािीलाई 

गयल गरिनेछ । 

८४. चिदाको चकचसमः  

(१) किथचािीले िेहाय बिोमजिको मबिा पाउन सक्नेछाः- 

(क) साथवथजमनक मबिा, 

(ि) भैपिी आउने मबिा,  

(ग) घि मबिा, 

(घ) मबिािी मबिा, 

(ङ) प्रसूमि ि प्रसूमि वयाहाि मबिा, 

(च) मकरिया मबिा, 

(छ) अध्ययन मबिा, 

(ज) बेिलवी मबिा, 

(झ)   सट्टा मविा । 

(२) मबिाको गणना गने प्रयोजनका लामग प्रत्येक बषो बैशाि एक गिे िेमि चैत्र िसान्ि सम्िको 

अवमिलाई एक वषथिामनने छ ।  

(३) एक वषथभन्िा कि सेवा अवमि पूिा गिेको किथचािीको उपमवमनयि (१) को िण्ड (ि), (ग) 

ि (घ) बिोमजि प्रिान गरिने मविाको गणना गिाथ सिानुपामिक महसावबाट गरिनछे ।  

(४) उपमवमनयि (१) को िण्ड (ि) बिोमजिको मबिा उपभोग गिाथको अवमिको वीचिा पनथ  

आउने साथवथजमनक मबिा त्यविो मबिाको अवमििा गणना गरिनेछैन ।  

८५. सामवमजचनक चिदाः  

(१) किथचािीले प्रत्येक हप्ताको शमनवाि ि समिमिले िोकीमिए बिोमजि बषो अठाह्र मिनिा 

नबढ्न ेगिी अन्य साथवथजमनक मबिा पाउनेछ । 

(२) साथबथजमनक मबिाका मिनहरु िोक्ने काि  प्रत्यक वषथचैत्रको अमन्िि हप्तािा गरिनेछ ि 

जानकािीको लामग कम्पनीको सूचना पाटीिा टाँसी प्रकाशन गरिनेछ ।  

(३) किथचािीले प्रत्येक बषथआफ्नो ििथ, संवकृमि वा पिम्पिा अनसुाि िनाउन ेचाड, पवथका लामग 

िीन मिनसम्ि ववैमच्छक साथवथजमनक मविा पाउनेछ । 

(४) समिमिले मनणथय गिी सिय सियिा अन्य साथवथजमनक मविा मिन सक्नछे । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

८६. िैपरी आउने चिदाः  

(१) किथचािीले प्रत्येक वषथछ मिन भैपिी आउने मबिा पाउनेछ । 

(२) भैपिी आउने मबिा आिा मिन पमन मलन समकनछे । 

स्पचिकरणः यस उप मवमनयिको प्रयोजनको लामग "आिा मिन" भन्नाले िैमनक कायाथलय 

सियको आिा सिय सम्झनु पछथ  ।   

(३) भैपिी आउने मबिा संमचि गिी अको बषाथ मलन समकने छैन ।  

(४) भैपिी आउने मबिािा बसेको किथचािीले िाईपाई आएको पुि ैिलव भत्ता पाउनेछ ।  

८७. र्र चिदाः  

(१) किथचािीले आफूल ेकाि गिेको प्रत्येक बीस मिन अवमिको लामग एक मिनका ििले  प्रत्येक 

बषथबढीिा १८ (अठाह्र) मिन घि मविा पाउनेछ ।  

(२) घि मविा उपभोग गिाथ काि गिेको अवमि अनुसाि पाकेको मविा िात्र उपभोग गनथ पाउने    

छ ।  

स्पचिकरणाः यस मवमनयिको प्रयोजनको मनमित्त "काि गिेको अवमि" भन्नाले किथचािीले 

कायाथलयिा काि गिेको अवमि ि सो अवमिमभत्र मलएको भैपरि आउने मविा, मविािी मबिा, 

प्रसुमि मबिा, प्रसुमि वयाहाि मबिा, मकरिया मबिा, सट्टा मविा ि साथवथजमनक मबिा सिेिलाई 

सम्झनु पछथ  । 

(३) घि मबिा बसेको किथचािीले िाईपाई आएको पूिा िलव, भत्ता पाउनेछ ।  

(४) घि मबिा बढीिा साठी मिनसम्ि संमचि गनथ समकनेछ । 

(५) किथचािीले मनजको घि मविा पैिामलस मिन भन्िा बढी संमचि िहेिा त्यविो बढी संमचि 

िहेको घि मविाको सट्टा मनजले िाईपाई आएको िलबको महसाबले हुन आउने िकि मलन 

सक्नेछ ।  

(६) किथचािी जुनसकैु कािणबाट सवेाबाट अलग भएिा मनजको संमचि घिमबिा वापि  मनजको 

पिामिकाि िहकेो पिबाट िाईपाई आएको पूिा िलब बिाबिको िकि एकिूि मनजलाई 

मिइनेछ । 

(७) घि मविा, अध्ययन मविा ि वेिलवी मविािा बसेको किथचािीले सो अवमिको घि मविा पाउने 

छैन ।  

८८. चिरामी चिदाः  

(१) किथचािीले िमहनाको एक मिनको ििले प्रत्येक वषथबाह्र मिन मबिािी मबिा पाउनेछ ।  

(२) मबिािी मबिािा बसेको किथचािीले िाईपाई आएको पूिा िलव भत्ता पाउनेछ ।  

(३) किथचािीले पाउने मबिािी मबिा उपयोग नभएिा त्यविो मविा संमञ्चि हुिै जानछे ।  
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(४) किथचािी जुनसुकै कािणबाट सेवाबाट अलग भएिा मनजको समञ्चि मबिािी मबिा वापि 

मनजको पिामिकाि िहेको पिबाट िाईपाई आएको पूिा िलब बिाबिको एकिूि िकि 

मनजलाई मिईनेछ ।  

(५) उपमवमनयि (१) िा जुनसुकै कुिा लेमिएको भएिापमन कुनै ठुलो वा कडा िोग लामग 

उपचािाथथथ मबिा बविा किथचािीले पकाएको मबिािी मबिा िथा घि मबिा सिेिबाट नपुगेिा 

त्यविो किथचािीलाई एक वषाथ बढीिा िीस मिनसम्ि  पेश्कीको रुपिा थप मबिािी मबिा मिन 

समकनेछ । 

(६) साि मिनभन्िा बढी अवमिको मबिािी मबिाको अनुिोि गने किथचािीले ििाथवाला 

मचमकत्सकको प्रिाणपत्र पेश गनुथ पनेछ ।  

िि त्यविो प्रिाण पत्र पेश गनथ सािािणिया संभव छैन भन्ने मबिा ववीकृि गने 

अमिकािीलाई मवश्वास लागेिा मनजले सो व्यहोिा जनाई प्रिाणपत्र पेश नगिे पमन मबिा 

ववीकृि गनथ  सक्नेछ । 

(७) उपमवमनयि (५) बिोमजिको मबिा नपुग भई थप मबिा मलन ुपिेिा ििाथवाला मचमकत्सकको 

प्रिाणपत्र पेश गिेिा कम्पनीले मनिाथिण गिे बिोमजिको मबिा मिन समकनेछ । 

(८) वेिलवी ि अध्ययन मबिा मलई बसेको अवमिभि किथचािीले मबिािी मबिा पाउने छैन ।  

 

८९. * प्रसूचत र प्रसूचत स्याहार चिदाः  

(१)  गभथविी िमहला किथचािीले प्रसूमिको अमघ वा पमछ चौि हप्ताको प्रसूमि मबिा पाउनेछ । 

(२) गभथविी किथचािीले प्रसूमि हुने सम्भामवि मिमिभन्िा कम्िीिा िईु हप्ता अगामडिेमि प्रसूमि 

भएको कम्िीिा छ हप्तासम्ि अमनवायथ  रुपिा मबिा बवनु पनेछ । 

(३) उपिफा (१) बिोमजिको प्रसूमि मबिा मलने िमहला किथचािीले साठी मिनको पूिा पारिश्रमिक 

पाउनेछ ि बाँकी अवमिको पारिश्रमिक पाउने छैन । 

(४) प्रसूमि भएको िमहला किथचािी वा मनजको मशशुको ववाव्यको लामग थप आिाि आवश्यक 

पने भनी िान्यिाप्राप्त मचमकत्सकले मसफारिस गिेिा िोजगाििािाले प्रसूमि मबिासगैँ मनिन्िि 

हुने गिी उपिफा (१) िा उमल्लमिि अवमिको अमिरिक्त थप एक िमहनासम्िको वेिलबी मबिा 

ववीकृि गने वा अन्य मबिािा सिायोजन हुने गिी मबिा मिनुपनेछ । 

(५) साि िमहना वा सोभन्िा बढी गभथ िहेको िमहला किथचािीको मशशु िृि जमन्िएिा वा गभथपिन 

भएिा प्रसूमि भए सिह मबिा पाउनेछ । 

(६) बच्चा जन्िेको साठी मिन नपुग्िै आिाको िृत्यु भएिा त्यविो पत्नीको िृत्यु हुने किथचािील े

आफू कायथिि िोजगाििािाबाट मशशु वयाहािको लामग पारिश्रमिक समहि बाँकी अवमिको मबिा 

मलन पाउनेछ । 

(७) कुनै पुरुष किथचािीको श्रीििी सुत्केिी हुने भएिा मनजले पारिश्रमिक समहिको १५ मिन प्रसूमि 

वयाहाि मबिा पाउनेछ । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(८) नवजाि मशशुको िृत्यु भएकोिा बाहेक प्रसूमि मबिािा बसेको िमहला किथचािीले िोमकए 

बिोमजिको जन्िििाथ प्रिाणपत्रको प्रमिमलमप पेश गनुथ  पनेछ ।  

९०. चकररया चिदाः  

(१) * कुनै किथचािीले आफ्नो बावु आिा पमि वा पमत्नको वा िमहला किथचािीको हकिा नीजको 

सासु ससुिाको िृत्यु भई मकरिया बवनु पिेिा आफ्नो कूल ििथ अनुसाि बढीिा पन्र 

मिनसम्ि मकरिया मबिा पाउनेछ । 

(२) मकरिया मबिा बसेका किथचािीले िाईपाई आएको पूिा िलव भत्ता पाउनेछ । 

९१. अध्ययन चिदाः  

(१) कम्पनीिा कम्िीिा पाँच वषथवथायी सवेा अवमि पूिा गिेको किथचािीलाई कम्पनीले िनोनयन 

गिेको मबषय अध्ययन गनथ वा कम्पनीको सेवालाई उपयोगी हुने मबषयिा अध्ययन गनथ  

अध्ययन मबिा मिन समकनेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि िनोनयन गिाथ िेहाय अनुसाि हुने गिी िात्र मिइनेछाः 

(क) अध्ययन मबिाको लामग आवेिन मिने किथचािीको उिेि चामलस बषथ ननाघेको,   

(ि) किथचािीले सेवा अवमि भििा एकै पटक वा पटक पटक गिी बढीिा चाि वषथम्ि 

िात्र अध्ययन मबिा पाउन सक्ने,  

(ग) अध्ययन मबिािा िनोनयन हनुे किथचािीले जनु मवषयिा उपामि हामसल गनथको 

मनमित्त िनोनयन भएको हो सोही मवषयको उपामि बाहेक अन्य मवषयिा उपामि 

प्राप्त गनथ अध्ययन मबिा नमिइने,  

(घ) अध्ययन मबिािा जाने किथचािीलाई जमि सियको लामग मबिा ववीकृि गरिएको हो 

सो वाहेक अन्य अवमि थप नगरिने   

(ङ) अध्ययन मबिाको ववीकृमि पाएको किथचािीले िाईपाई आएको पूिा िलविात्र 

पाउने, 

(च)  अध्ययन मबिािा बसेको किथचािीलाई अन्य मबिाको सुमविा नमिइने, 

(छ) अध्ययन मबिािा बसेको किथचािीलाई मनजले िाग गिेिा कायाथलयबाट मनजको 

नाििा गरिमिएको सावमिक बीिाको चुक्ता भएको मप्रमियि िकि ि कल्याणकािी 

कोषिा जम्िा भएको िकिको जिानििा सापटी प्रिान गनथ समकने ।  

(३) अध्ययन मबिाको ववीकृमि पाउने किथचािीलाई कम्पनीले अनुसूची-८ बिोमजिको ढाँचािा 

कबुमलयि गिाउनछे ि त्यविो कबुमलयिका शिथहरु पालना गनुथ सम्बमन्िि किथचािीको 

किथव्य हुनेछ ।  

(४) उपमवमनयि (१) बिोमजि किथचािीलाई सुरुिा बढीिा एक वषो अध्ययन मबिा ववीकृि 

गरिनेछ । 

(५) उपमवमनयि (४) बिोमजिको मविा पमछ अध्ययन गनथ जाने किथचािीले अध्ययन सम्वन्ििा 

सम्बमन्िि शैमक्षक संवथाबाट प्राप्त गिेको नमिजा ि अध्ययन प्रगिीलाई िूल्याङ्कन गिी 

थप अध्ययन मबिा ववीकृि गनथ समकनेछ ।  
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(६) यस मवमनयि विोमजि िनोनयन भई िेहायको अवमिसम्ि अध्ययन गनथ जाने किथचािीले 

त्यविो अध्ययन पूिा गिेपमछ िेहायबिोमजिकेा न्यूनिि अवमिसम्ि कम्पनीिा अमनवायथ 

रूपले सेवा गनुथ पनेछाः- 

(क) एक बषथसम्ि चाि बषथ  

(ि) एक वषथन्िा िामथ िइु वषथम्ि छ वषथ 

(ग) िइु वषथन्िा िामथ जमिसुकै भएपमन  आठ वषथ 

(७) अध्ययन मविा मलने किथचािीले अध्ययन पूिा गिे पमछ मनजले कबुल गि ेबिोमजिको सेवा 

कम्पनीिा गनुथ पनेछ ि मनजले त्यविो सेवा  नगिेिा वा गनथ इन्काि गिेिा अध्ययन अवमििा 

प्राप्त छात्रवृमत्त, िलव, ट्युशन िचथ, हवाई उडान िचथ लगायिका सम्पूणथ िचथ मनजबाट 

असूल उपि  गरिनेछ । 

(८) अध्ययन मविािा बसेको कुनै किथचािीले अध्ययन पूिा गिेपमछ उपमवमनयि (६) बिोमजिको 

सेवा अवमि कम्पनीिा काि गिी पूिा नगिेिा वा कम्पनीको ववीकृमि नमलई बीचैिा अध्ययन 

छोडेिा त्यविो किथचािीले अध्ययन अवमिभि कम्पनीबाट पाएको िलब, भत्ता िथा अन्य 

सुमविा ि अध्ययन वापि प्राप्त गिेका सम्पूणथ िकिहरु कम्पनीलाई बुझाउनु पनछे ।  

(९) उपमवमनयि (७) ि (८) बिोमजिको िकि कम्पनीलाई नबुझाएिा कम्पनीबाट मनजले पाउने 

कुनै पमन  सुमविा िकिबाट असलू उपि गरिनेछ ि सो बाट असूल उपि हुन नसकेिा 

प्रचमलि कानून बिोमजि मनजको घिघिानाबाट असलु उपि गरिनेछ । 

(१०) कम्पनीबाट ववीकृि मवषयिा वाहेक अन्य मवषयिा अध्ययन गनथ मविा मिइने छैन ।  

(११) अध्ययन मविा सम्बन्िी अन्य कुिाहरु कम्पनीले सिय सियिा मनिाथिण गिे बिोमजि    

हुनेछ । 

 

९२. वेतिवी चिदाः  

(१) किथचािीको अन्य कुनै पमन मबिा बाकी निहेको भए िापमन मनजले मविा नमलई नहनुे अववथा 

सृजना भएको वा कम्पनीिा किथचािीलाई काििा लगाउन पयाथप्त काि नभएको वा कम्पनीिा 

आमथथक कमठनाई उत्पन्न भएको वा अन्य कुनै िनामसव िामफकको कािणले ित्काल बहाल 

िहेको वथायी किथचािीलाई पयाथप्त काि नभई सेवाबाट अवकाश मिनु पने अववथा पिेको 

िि भमवरयिा कम्पनीिा काि प्राप्त हुने संभावना िहेको अववथािा कुनै किथचािीले सेवाबाट 

मनवृत्त हुन वा अवकाश मलनकुो सट्टा बेिलवी मबिा मलन चाहेिा किथचािीले एक पटकिा 

एक बषाथ नबढ्ने गिी वेिलवी मबिा मलन सक्नेछ । 

(२) वेिलबी मबिा बसेको किथचािीले िलब, भत्ता वा अन्य कुनै सुमविा पाउने छैन । 

(३) बेिलवी मबिा बसेको अवमि किथचािीको सवेा अवमििा जोमडने छैन । िि किथचािील े

वेिलवी मबिा मलनु अमघ ि पमछको सवेा अवमि कटाथई बीचिा सेवा नटुटे सिह जोमडनछे । 

(४) कमम्ििा चाि बषथ सेवा पूिा नगिेको किथचािीले आफूिुशी विेलवी मबिा मलन पाउने छैन । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

९३. सट्टा चिदाः  

(१) साथवथजमनक मविाको मिन कम्पनीको िमजष्र्टड कायाथलय, आयोजना कायाथलय वा पावि 

हाउस वा मवदू्यि उत्पािन कायथिा िमटने किथचािीले सट्टा मविा पाउन सक्ने छन् । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि िमटने किथचािीहरुले प्रत्येक साि घण्टाका लागी एक मिनका 

ििले सट्टा मविा पाउनेछन । 

(३) जुन आमथथक बषाथ उपमवमनयि (१) बिोमजि िमटएको हो सो वापिको सट्टा मविा सोही 

आमथथक बषाथ मलई सक्नु पनेछ । 

(४) यस मवमनयििा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेमिएको भए िापमन सट्टा मविा िावी गने किथचािीले 

उपमवमनयि (१) बिोमजि काि गिे वापि मनजले मवमनयि ७९ बिोमजिको भत्ता वा अन्य 

कुनै मकमसिको सुमविा मलएको हुनु हुिैन ।  

 

९४. चिदाको माग र स्वीकृत गने चवचधः  

(१) अध्ययन मविा ि वेिलवी मविा बाहेक अन्य मविाको ववीकृमिको मनमिि किथचािीले 

आफूलाई चामहएको मविाको अवमि, कािण वा मविेश जानु पने भए सो सिेि िुलाई मविा 

मिने अमिकािी सिक्ष अनुसूमच-९ बिोमजिको ढाँचािा मनविेन पेश गनुथ पनेछ ि मबिा मिने 

अमिकािीले पमन मबिा ववीकृि वा अववीकृि भएको सचूना सम्बन्िीि किथचािीलाई 

यथामश्र्ि मिनु पनेछ ।  

(२) मबिा ववीकृि गने अमिकािीले कुनै किथचािीलाई मबिा मिंिा त्यविो किथचािीले गने काि 

निोमकने प्रबन्ि मिलाएि िात्र मबिा ववीकृि गनुथ पनेछ ।  

(३) िेहायको कुिािा मबिा मिने अमिकािी सन्िुि भएिा मनजले मनवेिनको मिमि भन्िा अगाडी 

िेमिको मिमिबाट पमन मबिा ववीकृि गनथ सक्नेछाः  

(क) मबिा मिने अमिकािीको पूवथ ववीकृमि मलन सम्भव मथएन भन्ने, 

(ि) पूवथ ववीकृमि प्रामप्तको लामग मनवेिकले सकभि प्रयास गिेको मथयो भन्ने । 

(४) अध्ययन मबिाको लामग मनवेिन मििा अन्य कुिाको अमिरिक्त िुख्यिाः िेहायका कुिाहरु 

उल्लिे गनुथ पनेछाः 

(क) कम्पनीबाट िनोनयन भई अध्ययन गनथ िोजेको मवषयको मवविण, 

(ि) अध्ययन गरिने मवश्वमवद्यालय, सवंथा वा प्रमशक्षण केन्रिा प्रवेश गने ववीकृमि प्राप्त 

भएको मवविण ि सियावमि, 

(ग) कम्पनीलाई त्यविो मबिाको सम्वन्ििा मवचाि गनथ सहायक हुने अन्य आवश्यक 

मवविण, 

(घ) अध्ययन पूिा गिी फकेपमछ कम्पनीलाई हुन सक्ने फाईिा, 

(ङ)  अध्ययन सिाप्त भएपमछ प्राप्त हुन सक्ने शैमक्षक उपामि, 

(च) कम्पनीले व्यहोनुथ पने िामयत्व । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

९५. चिदा गणना हुनेः  

भैपिी आउने मविा उपभोग गिाथ  बाहेक अरु कुनै प्रकािको मविा मलई बसेको किथचािीले मविा भुक्तान 

हुिा कुनै साथवथजमनक मविा पनथ गई सो साथवथजमनक मविाको लगत्तै पमछ पमन कायाथलयिा हामजि 

नभएिा त्यविो साथवथजमनक मविाको अवमि पमन मनजले मलएको मविा वा मनजको त्यविो मविा बाकी 

नभएिा मनजले मलन पाउने अरु मविािा बसेको िानी मविा गणना गरिनेछ । 

िि कुनै पमन पाकेको मविा बांकी नभएिा मनजले पकाउने मविाबाट कट्टा गरिनेछ ।  

९६. चिदा िुिान नहुदै हाचजर हुन सचकनेः  

मबिा बसेको किथचािीले मबिा नसमकिै मबिा मिने अमिकािीको ववीकृमि मलएि हामजि भई 

कायाथलयको काि गनथ सक्नेछ । 

िि मबिा मिने अमिकािीको ववीकृमि नमलई त्यविो मबिािा बसेको किथचािीले कायाथलयको काि गनथ 

पाउनेछैन । 

९७. चिदा स्वीकृत गने अचधकारीः  

(१) अमिकृिवििको किथचािीको अध्ययन मविा ि वेिलवी मविा समिमिबाट ि अन्य सबै 

प्रकािका मविाहरु प्रिुि कायथकािी अमिकृि वा मनजले िोकेको अमिकृि किथचािीले 

ववीकृि गनछे ।  

(२) सहायक वििका किथचािीहरुको अध्ययन मबिा ि वेिलवी मबिा प्रिुि कायथकािी 

अमिकृिले ि अन्य मबिाहरु मनजको मनिेशनिा शािा प्रिुिल ेवा आयोजना वा शािा 

कायाथलयको हकिा कायाथलय प्रिुिले ववीकृि गनेछ । 

९८. पूवम स्वीकृचत चिन ुपनेः  

(१) मबिािा बवने किथचािीले आफू िहेको मजल्ला छोड्िा वा मविशे जाँिा मबिा मिने अमिकािीको 

पूवथ ववीकृमि मलन ुपनेछ ।  

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि मजल्ला छामड जानु पने भएिा मनजले आफु जानु अगाबै जाने 

वथानको ठेगाना कायाथलय प्रिुिलाई मिनु  पनेछ ि त्यविो ठेगाना परिविथन भएिा सिेि 

सुमचि गनुथ पनेछ । 

(३) मबिािी पिी वा अन्य कुनै आकमविक कािणले मजल्ला छोड्नु पिेिा परिमवथमिको 

बाध्यिालाई मवचाि गिी मबिा मिने अमिकािीले पूवथ ववीकृमि मबना इलाका छाडी बसेको 

अवमिको मबिा ववीकृि गनथ सक्नेछ । 

९९. चिदा अचधकारको कुरा नहुनेः  

(१) किथचािीले मबिा अमिकािको रूपिा िावी गनथ पाउने छैन ि मविा सहुमलयि िात्र हुनेछ ।  
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(२) कम्पनीको कािको अनुकुलिा हेिी मबिा मिने अमिकािीले मबिा ववीकृि वा अववीकृि गनथ 

सक्नेछ ।  

(३) कम्पनीको कािको आवश्यकिा पिकेो अववथािा मबिािा बसेको किथचािीलाई जुनसुकै 

बिि कायाथलयिा बोलाई काििा लगाउन सिेि समकनछे ।  

१००. चिदाको अचििेखः  

कायाथलयको किथचािी प्रशासन शािाले कम्पनीका सम्पूणथ किथचािीहरुको अनुसूमच-१० विोमजिको 

ढाँचािा मबिाको अमभलेि िाख्नु पनेछ ।  

१०१. चिदा िुिान पचछ हाचजर निएमा स्वतः अवकाश हुनेः  

(१) यस परिच्छेि बिोमजि वेिलवी मबिा वा अध्ययन मबिा मलएको किथचािी वा अध्ययन वा 

भ्रिण काजिा गएको किथचािीले ववीकृि मबिा वा अध्ययन, भ्रिणको काज सिाप्त भए पमछ 

लगत्तै कायाथलयिा हामजि हनुु पनेछ ।  

िि कुनै िनामसव कािणले उक्त मिमििा हामजि हुन नसकेिा १५ (पन्र) मिन मभत्र 

कायाथलयिा हामजि हुनुपनछे । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजिको अवमिमभत्र हामजि नहुने किथचािीलाई वा अन्य कुनै मविा मलई 

बसेको किथचािीलाई ववीकृि मविा भुक्तान भएको िीस मिनमभत्र हामजि नहुने किथचािीलाई 

पमछ मनजको मविा ववीकृि भएको अववथािा बाहेक हामजि गिाउन समकने छैन । 

(३) उपमवमनयि (१) बिोमजिको म्यािमभत्र हामजि नभएिा वा मविा ववीकृि नगिाएिा त्यविो 

किथचािी सेवाबाट वविाः अवकाश भएको िामननेछ ि मनज किाि सेवािा िहेको भए  मनजको 

किाि वविाः अन्त्य भएको िामननेछ ।  

(४) उपमवमनयि (१) विोमजि वविाः अवकाश हुने किथचािीबाट कम्पनीले मलनु पने िकि मनजले 

कम्पनीबाट पाउने कुनै पमन िकिबाट कट्टा गिी मलइनेछ ।  

(५) उपमवमनयि (४) विोमजि कट्टा गिी मलिा नपुग हुन आएिा प्रचमलि कानून बिोमजि त्यविो 

िकि मनजको घिघिानाबाट असलु उपि गरिनेछ । 

 

पररच्छेद-९ 

आिरण सम्िन्धी व्यवस्था 

१०२. समय पािना र चनयचमतताः  

(१) किथचािीको सबै सिय कम्पनीको अिीनिा हुनेछ ि कायाथलय प्रिुिले जुनसकैु सियिा 

पमन मनजलाई काििा लगाउन सक्नेछ । 

(२) किथचािीले  मनिाथरिि सियिा मनयमिि रूपले आफ्नो कायाथलयिा हामजि भई कािकाज 

गनुथ पनेछ ि सकेसम्ि मबिाको पूव ववीकृमि नमलई अनुपमवथि हुनु हुंिैन । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

१०३. कममिारीको व्यावसाचयक आिरणः  

(१) कम्पनी एक व्यावसामयक प्रकृमिको संवथा भएकोले कम्पनीको उदे्दश्य, नीमि, मनयि, 

मवमनयि िथा मनिेशन प्रमि सिैव प्रमिबद्ध ि आवथावान भई त्यविा कुिाहरुले मनिेमशि 

गिेका मवषय पालना गिी कम्पनीले मनिाथिण गिेको उदे्दश्य हामसल गनथ व्यावशामयक आचिण 

पालना गनथ ित्पि िहनु प्रत्येक किथचािीको किथव्य हुनेछ । 

(२) किथचािीले अनुशासनिा िही आफ्रनो किथव्य मनरपक्ष, ववच्छ, मछटो छरििो रुपिा इिान्िािी 

ि ित्पििाका साथ पालन गनुथ पिथछ ।  

(३) किथचािीले कायाथलयको काि सम्बन्िी कुिािा आफूभन्िा िामथको किथचािीले मिएको आज्ञा 

आिेशलाई शीघ्रिाकासाथ  पालना गनुथ पनेछ ।  

(४) किथचािीले आफू भन्िा िामथका सबै किथचािीहरु प्रमि उमचि आिि िेिाउनु पनेछ ि आफू 

िुमनका किथचािीहरु प्रमि न्यायपूणथ, वनेहपूणथ िथा मशि व्यवहाि गनुथ पनेछ । 

(५) किथचािीले कम्पनीको सम्पकथ िा आउने व्यमक्तसंग नम्रिापूणथ िथा मशििापूणथ व्यवहाि गनुथ 

पनेछ ।  

(६) किथचािीले कम्पनीको सम्पमत्तको प्रयोग वा उपयोग घिायसी कायथको लामग गनथ हुिैन । 

(७) किथचािीले आफ्नो कायाथलय िथा पि अनसुाि आईपने मजम्िेवािीलाई ियाथिापूवथक वहन 

गिी मनरपक्ष, ववच्छ िथा मछटो छरििो रूपिा सम्पािन गनुथ पनेछ । 

(८) किथचािीलाई कायाथलयको काििा बाहेक आफ्नो घिायसी काििा लगाउनु हुिैन । 

(९) किथचािीले कायाथलय सियिा कायाथलयको हािामभत्र िािक पिाथथ वा लागु पिाथथ सेवन 

गने, गिाउने, गनथ प्रोत्साहन गने वा िािक वा लागु पिाथथ सेवन गिी वा नगिी कम्पनीका 

किथचािीलाई गाली गलौज वा अभर व्यवहाि गनथ हूंिनै । 

(१०) किथचािीले आफ्नो जवाफिेहीको कायथ सम्पािन गिाथ सिवै कम्पनीको व्यावसामयक महि  

मचिाई कम्पनीलाई बढी भन्िा बढी लाभ हुने गिी इिान्िािी िथा वफािािीका साथ गनुथ 

पनेछ ।  

(११) * किथचािीले श्रि ऐन, २०७४ को िफा १३१ बिोमजि ििाब आचिण िामनने कुनै पमन 

कायथ गनथ वा गिाउन हुिैँन । 

नोटः िि संख्या तु्रटी भइथ बुिँा नं. ७ निहेकोले पुनाः ििबद्द गरिएको छ । 

१०४. यातना चदन वा दुव्यमवहार गनम नहुनेः  

(१) किथचािीले कसलैाई पमन यािना मिनु हुिनै । 

(२) कम्पनीका किथचािीले यौनजन्य लगायि कुनै कमसिको िि्ू ुव्यथवहाि गनुथ गिाउनु हुिनै ।  

१०५. सेवाग्राही प्रचतको व्यवहारः  

(१) किथचािीले आफ्नो कािसंग सम्बमन्िि सवेाग्राहीप्रमि ियाथमिि व्यवहाि गनुथ पनेछ ।  
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(२) सेवाग्राहीको कािसंग सम्बमन्िि मवषय, प्रमिया ि काि सम्पािन गनथ लाग्ने सिय सिेिको 

वपि जानकािी सवेाग्राहीलाई यथासियिा गिाउनु पनेछ ।  

 

१०६. राजनैचतक वा अवाञ्छनीय प्रिाव पानम नहुनेः 

कुनै पमन किथचािीले आफ्नो सेवा सम्बन्िी कुिािा ििलब साध्य गने िनसायले अन्य किथचािीिामथ 

कुनै िाजनैमिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पानथ वा प्रभाव पाने प्रयत्न गनुथ हुिैन । 

१०७. सरकार वा कम्पनीको आिोिनाः 

कुनै किथचािीले कुनै पत्र पमत्रकािा आफ्नो वाविमवक वा काल्पमनक नािबाट कम्पनीलाई आिोप 

आउने गिी वा कम्पनीले अपनाएको वा नेपाल सिकािले अवलम्बन गिेको नीमिको मवरुद्ध लेख्न, 

प्रचाि गनथ  वा कुनै सञ्चािको िाध्यिबाट प्रकाशन वा प्रसािण गनथ  गिाउन हुंिैन ।  

िि, किथचािीले आमथथक, कानूनी, सामहमत्यक, कलात्िक, ऐमिहामसक, प्रामवमिक वा वैज्ञामनक आमि 

मवषयिा िोजपूणथ वा अनुसन्िानात्िक लेि लेख्न वा प्रचाि प्रसाि गनथ गिाउन वािा पने छैन । 

१०८. प्रदशमन र हडताि गनम प्रचतिन्धः 

किथचािीले नेपालको साथवथभौिसत्ता ि अिण्डिािा आचँ आउने गिी वा िेशको शामन्ि ि सुिक्षा, 

वैिेमशक सम्बन्ि ि साथवथजमनक ियाथिा िथा अिालिको मनणथयको अवहेलना हुने गिी, मवमभन्न जाि, 

जामि, ििथ, वगथ , के्षत्र ि सम्प्रिायका िामनसहरु बीच वैिनवयिा उत्पन्न गिाउने वा साम्प्रिामयक 

िभुाथवना फैलाउने गिी वा कुनै अपिािलाई प्रश्रय हुने गिी प्रिशथन गनथ, हडिालिा भाग मलन वा त्यविो 

कायथ गने उदे्दश्यले अरुलाई उक्साउन सिेि हुिैन । 

१०९. हडताि, थुनछेक तथा रे्राउ गनममा प्रचतिन्धः  

किथचािीले कुनै पमन कायाथलय वा किथचािीलाई कानूनद्वािा मनिाथरिि किथव्य पूिा गनथिा बािा मविोि 

हुने गिी हडिाल वा कलिबन्ि गनथ िथा शािीरिक वा िानमसक उत्पीडन हुने गिी िवाब मिन वा सो गने 

उदे्दश्यले अरुलाई उक्साउन सिेि हुिैन । 

११०. प्रचतचनचधत्व गनममा प्रचतिन्धः  

(१) कुनै पमन किथचािीले िाजनैमिक िलको प्रमिमनिीत्व गनथ वा सिवयिा मलनु हुिैँन । 

(२) किथचािीले आफूलाई िकाथ पिेको मवषयिा आफैले वा वािेसद्वािा सम्बमन्िि मनकाय वा 

अमिकािी सिक्ष मनवेिन मिन बाहके अरु किथचािी वा किथचािी सिुहको िफाथबाट 

प्रमिमनमित्व गनथ हुंिैन  ।  

िि नेपाल सिकािबाट िान्यिाप्राप्त िेड युमनयनको िफाथट वा किथचािीको पिीय िामयत्व 

बिोमजि प्रमिमनमित्व गनथ बािा पने छैन ।  

(३) ब्यववथापन िह ि शािा प्रिुि वा कायाथलय प्रिुि भै काि गरििहेको किथचािीले िेड 

यूमनयनको सिवयिा मलनु हुिैँन । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

१११. सजायको िागी हुनेः   

(१) किथचािीले यस परिच्छेििा लेमिएको कुनै कुिा उल्लंघन गिेिा मनजले पमिय आचिण 

उल्लंघन गिकेो िामननेछ ि मनज उपि परिच्छेि १० विोमजि कािवाही ि सजाय गनथ  

समकनेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) िा जुनसुकै कुिा लेमिएको भए िापमन यस परिच्छेििा उल्लेि भएको 

कुनै काि प्रचमलि कानून बिोमजि छुटै्ट कसूि ठहरिने िहछे भने त्यविा कसूिका सम्बन्ििा 

कािवाही  ि सजाय गनथ उपमवमनयि (१) िा लेमिएको कुनै कुिाले वािा पुर् याउने छैन । 

 

पररच्छेद-१० 

सेवाको सुरिा, सजाय तथा पुनरावेदन सम्िन्धी व्यवस्था 

११२. कममिारीको सेवाको सुरिाः  

िेहायका अववथािा  बाहेक  कुनै पमन किथचािीलाई सफाईको िनामसव िौका नमिई सेवाबाट हटाइन े

वा बिाथवि गरिने छैनाः- 

(क) नैमिकपिन िेमिने फौजिािी अमभयोगिा अिालिबाट कसिूिाि ठहरिएको, 

(ि)  किािको अवमि सिाप्त भएको अववथा, 

(ग) भागी पत्ता नलागेको वा सम्पथकथ  वथामपि गनथ सम्भव नभएको कुिािा पयाथप्त आिाि भएको, 

वा 

(घ) भ्ररिाचािको आिोपिा अिालिबाट कसूििाि ठहरिएको । 

११३. कारिाई र सजायः   

(१) उमचि ि पयाथप्त कािण नभई  कुनै पमन किथचािीलाई कुनै पमन मकमसिको कािवाही  वा 

सजाय गनथ समकने छैन ।  

(२) उपमवमनयि (१) को सथवसािान्यिािा प्रमिकूल नहुने गिी उमचि ि पयाथप्त कािण भएिा 

किथचािीलाई िेहाय बिोमजिको सजाय गनथ समकनछेाः- 

(क) सचेि गिाउने, 

(ि)  नमसहि मिने, 

(ग)  बढीिा पाँच िलब बृमद्ध (ग्रेड) िोक्का गने,  

(घ) बढीिा पाँच बषथ  बढुवा िोक्का गने,  

(ङ) सेवाबाट हटाउने वा बिाथवि गने, 

(च) किाि अन्त्य गने । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

११४. सिेत गराउन सचकनेः  

(१) अनुशासन वा व्यावसामयक आचिण सम्बन्िी मवमनयिहरु उल्लघंन गने वा आफ्नो किथव्य 

असल मनयिले पालना नगने किथचािीलाई पमहलो पटक सचेि गिाउन समकनछे । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि सचेि गिाउिा वपिीकिण ि सफाईको िौका मिनुपने छैन । 

११५. नचसहत चदनेः 

कम्पनीको कुनै किथचािीले मबमनयि १०३ िा उल्लेि गरिएको पिीय आचिण उलंघन गिेिा 

मनजलाई पमहलो पटकको लामग नमसहि मिइनेछ । 

११६. तिव वृचध रोकका गने वा िढुवा रोकका गनेः  

िेहायको अववथािा वथायी किथचािीलाई पाँच िलब बृमद्ध (ग्रेड) सम्ि िोक्का गनथ वा बढीिा पांच 

बषथम्ि बढुवा िोक्का गनथ समकनेछाः  

(क) सम्पामिि काि सन्िोषजनक नभएिा, 

(ि) झुट्टा कािण िेिाई मबिा मलई मविेश गएिा, 

(ग) कायाथलय सियिा कायाथलयको हािामभत्र िािक वा लागु पिाथथ सेवन गिेिा, 

(घ) सरुवा भएको कायाथलयिा म्यािमभत्र हामजि हुन नगएिा, 

(ङ) कम्पनीले िोकेको म्यािमभत्र नगिी, मजन्सी िथा अन्य कागजाि नबुझेिा वा नबुझाएिा, 

(च)  आफ्रनो काि, किथव्य असल मनयिले पालन नगिेिा वा लापिवाही गिेिा, 

(छ) पूवथ ववीकृिी नमलई बिाबि कायाथलयिा अनुपमवथि िहेिा वा एक आमथथक बषथिा पाँच पटक 

सम्ि गयल भै सक्िा पमन अटेि गिी कायाथलयिा मढला आएिा,  

(ज) आचिण िथा अनुशासन सम्बन्िी मवमनयिहरु बािम्बाि उलघंन गिेिा, वा  

(झ) कम्पनीको चल अचल सम्पत्तीको हानी नोक्सानी वा क्षिी पुर् याउने प्रयत्न गिेिा, 

(ञ) प्रचमलि ऐन, मनयि, मवमनयि ि आिेशको पालना नगिेिा ।  

११७. सेवािाट हटाउने वा िखामस्त गनेः  

िेहायको कुनै अववथािा कुनै किथचािीसंग भएको किाि अन्ि गनथ  वा किथचािीलाई सेवाबाट हटाउन 

समकनेछाः- 

(क) कायथ मवविण अनुरुप आफ्नो पि अनुसािको मजम्िेवािी पूिा  नगिेिा, 

(ि) आचिण सम्बन्िी कुिा पटक पटक उल्लंघन गिेिा, 

(ग) कायाथलय  सियिा पटक पटक लागु पिाथथ वा िािक पिाथथ  सेवन गिेिा वा सेवन गिी 

उपमवथि भएिा, 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(घ) कम्पनीको सािन ि स्रोि पटक पटक िरुुपयोग गिेिा वा कम्पनीको चल अचल सम्पत्ती  

हानी नोक्सानी गिेिा वा क्षिी पुर् याएिा, 

(ड) पटक पटक अनुशासनहीन काि गिेिा, 

(च) कम्पनीको व्यावसामयक गोपनीयिा भंग गिेिा, 

(छ) िाजनीमििा भाग मलएिा, 

(ज) आफ्नो पि अनुसािको मजम्िेवािी सम्बन्ििा  पटक पटक ववेाविा गिेिा, 

(झ) मबिा ववीकृि नगिाथई लगािाि िीस मिनसम्ि कायाथलयिा अनुपमवथि भएिा,  

(ञ) मविेशी िुलुकको नागरिकिा प्राप्त गिेिा,  

(ट) किाििा मनयुमक्त भएको किथचािी भए किाि अनुरुप कायथसम्पािन नगिेिा वा किाि बिोमजि 

कायथसम्पािन गिाथ अपेमक्षि उपलमब्ि हामसल नभएिा,  

(ठ) कुनै फौजिािी अमभयोगिा अिालिबाट कसूििाि ठहरिएिा,  

(ड) भ्रिाचाि गिेको ठहि भएिा ।    

११८. कारिाही र सजाय सम्िन्धी चवशेष व्यवस्थाः  

यस मवमनयिवलीिा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेमिएको भए िापमन अमख्ियाि िरुुपयोग अनुसन्िान 

आयोग ऐन, २०४८ बिोमजि सो आयोगबाट ि प्रचमलि कानून बिोमजि सम्बमन्िि मनकायले कुन ै

किथचािीलाई कािबाही गनथ  लेिी आएिा आवश्यक प्रमिया पुिा गिी लेमिआए बिोमजि सजाय  

गरिनेछ । 

११९. सजाय चदने र पुनरावेदन सुन्ने अचधकारीः  

किथचािीलाई यस परिच्छेि बिोमजि सजायको आिेश मिने अमिकािी ि त्यविो सजायको आिेश 

उपिको पुनिावेिन सुन्ने अमिकािी िेहाय बिोमजि हुनेछाः- 

 

कममिारीको दजाम 

सिेत गराउने वा नचसयत 

चदने वा तिव िृधी वा 

िढुवा रोकका गने 

अचधकारी 

सेवािाट हटाउने, 

वा िखामस्त गने 

अचधकारी 

पुनरावेदन 

सुन्न े

अचधकारी 

सहायकविि 
सम्बमन्िि कायाथलय / 

मवभागीय / शािा प्रिुि 

प्रिुि कायथकािी 

अमिकृि 
समिमि 

ब्यववथापन िह ि 

अमिकृिवििको 

किथचािी 

प्रिुि कायथकािी अमिकृि समिमि समिमि 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

१२०. चनिम्िनः  

(१) किथचािी उपि लगाईएको कुनै अमभयोगको जाँचबूझ गनुथ  पिेिा अमख्ियाि प्राप्त अमिकािील े

िेहायको कुनै अववथािा किथचािीलाई मनलम्बन गिी कािवाही गनथ सक्नेछाः 

(क) मनलम्बन नगिी काि गनथ मििंा झठू्ठा सबुि प्रिाण सङ्कलन गनथ सक्ने वा आफू 

मवरुद्धको सबुि प्रिाण लोप गनथ सक्ने सम्भावना िेमिएिा, वा  

(ि) मनलम्बन नगिी काि गनथ मििंा कम्पनीलाई हामन नोक्सानी हुने सम्भावना    

िेमिएिा । 

(२) कुनै फौज्िािी अमभयोगिा मगिफ्िाि भई थुमनएको किथचािी त्यसिी थुमनएको अवमिभि 

वविाः मनलम्बन भएको िामननेछ । 

(३) कुनै किथचािीलाई मनलम्वन गनुथ पिेिा मवमनयि ११९ बिोमजि सजायको आिेश मिन पाउन े

अमिकािीले मनलम्वन पत्र ि सफाई पेश गनथ लेमिएको पत्र सम्बमन्िि किथचािीलाई बुझाउनु 

पनेछ । 

(४) किथचािीलाई सवेाबाट हटाउने वा बििावि गने सजायको आिेश मिन पाउने अमिकािीले 

अमभयोगको सूचना मनजलाई मिई मनलम्बन सिेि गनथ सक्नछे । 

(५) उपमवमनयि (१) बिोमजि कुनै किथचािीलाई मनलम्बन गिाथ सािािणिया िीन िमहनाभन्िा 

बढी गनुथ हुंिैन । 

(६) उपमवमनयि (५) को अवमिमभतै्र किथचािी उपिको कािवाही  मकनािा लगाउनु पनछे । 

(७) कुनै असािािण अववथा पिी उपमवमनयि (५) बिोमजिको अवमिमभत्र कािवाही  मकनािा 

लगाउन नसमकने भई मनलम्बनको अवमि बढाउनु पिेिा समिमिले एक िमहनासम्ि 

मनलम्बनको अवमि बढाउन सक्नेछ ।  

(८) सजायको आिेश मिन पाउने अमिकािीले कुन ैकिथचािीसंग सफाई िाग गनुथभन्िा अगावै 

ववयि् वा कुनै अन्य अमिकृिद्वािा उपमवमनयि (१) बिोमजि जाँचबुझ गिाथई मनजको 

िाय/मसफारिस समहिको प्रमिवेिन मलन सक्नेछ । 

(९) कुनै किथचािी आफ्नो पििा पुनाः वथामपि भएिा वा सेवाबाट हटाइएिा वा बिाथवि गरिएिा 

मनजको मनलम्बन वविाः सिाप्त हनुेछ । 

१२१. सफाई पेश गने मौका चदन ुपनेः  

(१) मवमनयि ११९ बिोमजि  सजायको आिेश मिन पाउने अमिकािीले कुनै किथचािीलाई 

सजायको आिेश मिनुभन्िा अमघ कािवाही गनथ लामगएको कािणको उल्लेि गिी त्यविो 

किथचािीलाई कमम्ििा साि मिनको म्याि मिई आफ्नो सफाई पेश गने िौका मिनु पनेछ ।  

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि िौका मििा मनजिामथ लगाइएको आिोप वपि रूपले मकमटएको 

ि प्रत्येक आिोप कुन कुन कुिा ि कािणिा आिारिि छ सो सिेि िुलाउनु पनेछ ।                 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(३) उपमवमनयि (१) बिोमजि िौका मिएकोिा सम्बन्िीि किथचािीले पमन सो म्याि मभत्र आफ्नो 

सफाई पेश गनुथ पनेछ ि यसिी पेश हुन आएको सफाईलाई सम्बन्िीि अमिकािीले 

गम्भीििापुवथक िनन गिी उपयुक्त मनणथय गनुथ पनेछ ।  

 

१२२. जााँििुझ गनेः  

(१) मवमनयि ११९ बिोमजि  सजायको आिेश मिन पाउने अमिकािीले आबश्यक ठानेिा कुनै 

किथचािी िामथ लगाइएको अमभयोगको सम्बन्ििा कमम्ििा छैठौ िह वा सो भन्िा िामथको 

अमिकृि किथचािी िाफथ  जांचबुझ गिाउन सक्नेछ । 

िि जांचबुझ गने अमिकृि अमभयोग लागेको किथचािी भन्िा कमम्ििा एक िह िामथको हुन ु

पनेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि जाँचबुझ गिाएकोिा जांचबुझ गनलेे सबुि प्रिाण अध्ययन गिी 

उपयुक्त सजायको मसफारिश समहि प्रमिवेिन पेश गनुथ पनेछ । 

(३) उपमवमनयि (१) बिोमजि जाँचबुझ गने अमिकृिलाई िेहायको िरिका अपनाई जाँचबुझको 

कािवाही चलाउने अमिकाि हुनछेाः- 

(क) बयान गिाउने, मलिि प्रिाणहरु िामिल गिाउने ि साक्षीको नाििा सूचना जािी 

गने, 

(ि) अमभयोग लागेको किथचािीको िोहबििा सबुि प्रिाण बुझ्ने,  

(ग) अमभयोग लागेको किथचािीलाई साक्षीसंग मजिह गनथ ि अमभयोग मवरुद्ध सबुि प्रिाण 

िामिला गने िौका  मिने । 

(४) उपमवमनयि (३) बिोमजि  जाँचबुझको काि समकएपमछ कािवाही वा सजायको आिेश मिन 

पाउने अमिकािी सिक्ष जाँचबुझ अमिकृिले प्रमिवेिन पेश गनुथ पनेछ । 

(५) उपमवमनयि (४) बिोमजि पेश गरिएको प्रमिवेिनिा कुनै कािवाही  वा सजाय गनुथ पने भएिा 

सो सजाय सम्बन्िी कािण समहिको आफ्नो िाय /मसफारिस  ि सोको भएको सबुि प्रिाण 

पमन िामिल गनुथ पनेछ । 

 

१२३. जााँििुझ गराउन ुनपनेः  

मवमनयि १२२ िा जुनसकैु कुिा लेमिएको भए िापमन िेहायको अववथािा सजायको आिेश मिन 

पाउने अमिकािीले िेहायको कािवाही  वा सजाय गने सम्बन्ििा जांचबुझ गिाथईिहनु पने छैनाः- 

(क) मवमनयि  ११५ वा ११६ वा ११७ बिोमजिको सजाय गनुथ पिेिा, 

(ि) भागी पत्ता नलागेको वा अरु कुनै कािणले सम्पथकथ  वथामपि गनथ असम्भव भएको 

किथचािीलाई सजाय गनुथ पिेिा, 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(ग) नैमिक पिन िेमिने फौज्िािी अमभयोगिा अिालिबाट कसुि प्रिामणि भएको आिाििा 

कुनै किथचािीलाई मवभागीय सजाय  गनुथ पिेिा,  

(घ) भरिाचाि गिेको ठहि भई सजाय गनुथ पिेिा, 

(ङ) कम्पनीको नगि वा मजन्सी महनामिना गिेको प्रिामणि भएिा ।  

 

१२४. सजायको आदेश चदनु अचर् सजाय प्रस्ताव गनुम पनेः  

(१) सजायको आिेश मिनु पिेकोिा त्यविो सजायको आिेश मिनु अमघ सजायको आिेश मिन 

पाउने अमिकािीले सफाई पेश गनथ सम्बमन्िि किथचािीलाई िौका मिनु पनेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि मिइएको म्यािमभत्र सफाई पेश नगिेिा वा पेश हुन आएको सफाई 

सन्िोषजनक नभएिा त्यविो किथचािीलाई मिन लामगएको सजाय प्रविाव गिी उमचि म्याि 

मिई वपिीकिण िाग्नु पनेछ । 

१२५. स्पिीकरण सन्तोषजनक निएको कारण खुिाउनु पनेः  

(१) सजायको आिेश मिन पाउने अमिकािीले कुनै किथचािीबाट िाग भए बिोमजि पेश हुन 

आएको सफाई िथा वपिीकिण सन्िोषजनक नभएिा त्यसको कािण िलुाउनु पनछे ।  

(२) वपिीकिण िाग गरिएको किथचािीको सम्बन्ििा जाँचबुझ गिाइएको भए सोको परिणाि वा 

मनरकषथसिेि उल्लेि गिी प्रविामवि सजायको औमचत्य पमन िुलाउनु पनेछ । 

१२६. सजायको आदेश सम्िन्धी कायमचवचधः  

(१) कुनै किथचािी उपि कुनै कािवाही  वा सजाय गिाथ सजायको आिेश मिन पाउने अमिकािील े

सम्बमन्िि किथचािीलाई सफाई वा वपिीकिण पेश गनथ पयाथप्त िौका प्रिान भए वा नभएको 

सिेि मवचाि गिी त्यविो किथचािीबाट पेश भएको सफाई, वपिीकिण िथा उपलब्ि सम्पूणथ 

सबुि प्रिाणको वविुमनष्ठ िूल्याङ्कन गिी वपि कािण िुलाई मनणथय गनुथ पनेछ ।  

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि कािवाही वा सजायको आिेश मिन पाउने अमिकािीले कािवाही  

वा सजायको आिेश मिंिा आफ्नो वपि िाय उल्लेि गिी मनणथय गनुथ पनेछ । 

(३) यस परिच्छेििा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेमिएको भएिापमन कुनै किथचािीलाई सानो 

प्रकृमिको सजाय प्रविाव गिी सफाई, वपिीकिण िाग गिे पमछ सो भन्िा ठूलो प्रकृमिको 

सजाय मिने गिी मनणथय गनुथ हुिैँन ।  

िि कुनै िास कािण पिी प्रविामवि सजायभन्िा बढी सजाय गनुथ पने अववथा पिेिा पुनाः  

सफाईको िौका मिने प्रकृया पूिा गिी कािबाई वा सजाय गनथ बािा पने छैन ।  

(४) सजायको आिेश मिन पाउने अमिकािीले उपमवमनयि (१) बिोमजि कुनै पमन किथचािीलाई 

कुनै कािवाही  वा सजाय मिने मनणथय गिाथ मनणथय मिमि भन्िा पमहले िेमि नै लागु हनुे गिी 

मनणथय वा आिेश मिनु हुिैँन  । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(५) िि मवमनयि ११७ को िण्ड (ि) (ग) (घ) वा (ङ) को कािणबाट सवेाबाट हटाउने वा 

बिाथवि गने आिेश मिनु पिाथ त्यविो कािण वथामपि भई सकेपमछ मनणथय मिमि भन्िा अमघ 

िेमि नै लागू हुने गिी मनणथय गनथ समकनेछ । 

(६) कुनै पमन किथचािीको सम्बन्ििा उपमवमनयि (१) बिोमजि भएको कािबाई वा सजायको 

आिेशको एकप्रमि प्रमिमलमप सजायको आिेश मिन पाउने अमिकािीले सम्बमन्िि 

किथचािीलाई मबना िवििु मिनु पनेछ । 

१२७. पुनरावेदन गनम सचकनेः  

(१) मवमनयि १२६ बिोमजि भएको मनणथय वा आिेश उपि मचत्त नबुझ्ने किथचािीले पुनिावेिन 

गनथ सक्नेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि पुनिावेिन गिाथ िेहायको कायथमवमि पुिा गनुथ पनेछाः- 

(क) सम्बमन्िि किथचािीले सजायको आिेश प्राप्त गिकेो मिमिले पन्र मिनमभत्र 

पुनिावेिन मिनुपनेछ, 

(ि) पुनिावेिन गने किथचािीले आफ्नो नािबाट पुनिाविेन मिनुपनेछ, 

(ग) पुनिावेिन गने किथचािीले आफ्नो सफाईको मनमित्त उपलब्ि भएको सबुि प्रिाण 

संलग्न गिेको हुनु पनेछ, 

(घ) पुनिावेिन आििसूचक भाषािा लेमिएको हुनु पनेछ ि पुनिावेिनको साथिा जनु 

आिेशको मवरुद्ध पुनिावेिन गरिएको हो सो आिेशको प्रमिमलमप पमन संलग्न 

गनुथपनेछ, 

(ड) पुनिावेिन गने किथचािीले व्यमक्त मवशेष वा अरूलाई सम्बोिन नगिी पुनिावेिन 

सुन्ने अमिकािीलाई नै सम्बोिन गनुथपनछे, 

(च) पुनिावेिन मिने किथचािीले आफ्नो मजमकि पुनिावेिनिा वपि रूपिा मकटान गिी 

के कािण ि आिाििा पुनिावेिन  गरिएको हो सो उल्लेि गनेछ, 

(छ) पुनिावेिनको िागिावी के हो सो वपि उल्लिे गनुथपने छ । 

१२८. पुनरावेदन सुन्ने अचधकारीिे अपनाउनु पने कायमचवचधः 

पुनिावेिन सुन्ने अमिकािीले िेहायको कुिा मवचाि गनुथ पनेछाः  

(क) जुन अमभयोग लगाई कािबाई वा सजायको मनणथय वा आिेश मिएको हो सो प्रिामणि भएको 

छ वा छैन, 

(ि) पेश गरिएका प्रिाणहरू सजाय गनथको मनमित्त पयाथप्त छन् वा छैनन्,  

(ग) मिइएको सजाय उपयुक्त छ वा छैन ि 

(घ) पुनिावेिन िाग बिोमजि सजायको आिेश वा मनणथय  बिि गनथ आवश्यक छ वा छैन । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

१२९. पुनरावेदनको खारेजीः  

(१) मवमनयि १२७ बिोमजिको िीि नपुगेको अववथािा पुनिावेिन सुन्ने अमिकािीले 

पुनिावेिन िािजे गनथ सक्नछे । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि कुनै पुनिावेिन िािेज गरिएिा िािेज गने अमिकािीले िािेज 

गनाथको कािण पुनिावेिकलाई सूचना मिनु पनेछ ।   

(३) कुनै किथचािीले आफू उपिको कािवाही  वा सजायको आिेश मवरुद्ध मिएको पुनिावेिन 

मवमनयि १२७ बिोमजिको रिि पुगेको नभएिा पुनिावेिन सुन्ने अमिकािीले त्यविो 

पुनिावेिन अववीकाि गनथ सक्नेछ ि सोको जानकािी पुनिाविेकलाई मिनु पनेछ ।  

 

१३०. पुनरावेदनको चनणमयः 

(१) पुनिावेिन सुन्ने अमिकािीले पुनिावेिन गिेको मिमिले पैंिीस मिनमभत्र मनणथय मिई सक्नु  

पनेछ ।  

(२) पुनिावेिन सुन्ने अमिकािीले सजायको आिेश कायि िाख्न, सजाय घटाउन वा बिि गनथ   

सक्नेछ । 

(३) पुनिावेिन सुन्ने अमिकािीले मिएको मनणथय अमन्िि हुनेछ । 

(४) पुनिावेिन सुन्ने अमिकािीले पुनिावेिन उपि मवचाि गिाथ, सजायको आिेश कायि िाख्िा, 

सजाय घटाउिा वा बिि गिाथ सोको कािण ि आिाि िलुाउनु पनेछ । 

(५) यस मवमनयििा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेमिएको भए िापमन कुनै किथचािीको सम्बन्ििा यस 

मवमनयिावली बिोमजि अमिकाि प्राप्त अमिकािीले गिेको कािवाही  वा सजायिा िामत्वक 

असि नपने गिी गिेको सानोमिनो तु्रटीबाट मनणथय असि पने छैन । 

१३१. सेवामा पुनस्थामपना गनेः  

(१) यस परिच्छेि बिोमजि कुनै किथचािीलाई कम्पनीको सवेाबाट हटाउने वा बिाथवि गन े

आिेश कुनै मकमसिबाट िद्द भएकोिा त्यविो मनणथयको सूचना पाएको मिमिले पन्र मिनमभत्र 

सम्बमन्िि व्यमक्त कम्पनीिा हामजि हुन आएिा मनजलाई जुन पिबाट हटाइएको वा बिाथवि 

गरिएको हो सोही पििा पुनवथाथपना गरिनेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजिको म्यािमभत्र हामजि हुन नआउने किथचािीलाई सेवािा 

पुनवथाथपना गरिने छैन । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

पररच्छेद-११ 

चवचवध 

१३२. िरिुझारथ गनुम पनेः  

(१) किथचािीको सेवा अन्त्य भएिा आफूले बुझाउनु पने नगिी, मजन्सी वा कागजपत्र ज ेजमि 

आफ्नो मजम्िािा छ सो सबै  पन्र मिनमभत्र सम्बमन्िि किथचािीलाई बुझाउनु पनेछ ि बुझ्न ु

पने किथचािीले पमन सोही अवमिमभत्र बुझ्नु पनेछ । 

(२) सरुवा भएको प्रत्येक किथचािीले वहाली गनथ चाहेको मिनको सूचना सामवकवालालाई 

सकेसम्ि चांडो मिनु पनछे ि सामवकवालाले पमन सोही मिन बिबुझािथ गनथ ियाि िहन ु

पनेछ । 

१३३. नचतजामूिक कायमचववरण िनाउनु पनेः  

(१) कम्पनीको प्रशासन शािाले प्रत्येक पििा बहाल िहेको किथचािीले सम्पािन गनुथ पने काि, 

किथव्य िथा मजम्िेवािीका आिाििा प्रत्येक किथचािीको कायथ मवभाजन ि कायथ मवविण (जव 

मडमविप्सन) वपि िुलाई त्यसको सम्पािन भए वा नभएको नमिजा िेमिने गिी वामषकथ  

कायथिामलका बनाई िाख्नु पनेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि कायथ िामलका ि कायथ मवविण बनाउिा सम्बमन्िि किथचािीको 

कायथ सम्पािनलाई पिीणाि वा त्यसको सूचक िापन गनथ समकने गिी कािको मववििृ 

मवविण सिेि िुलाउनु पनेछ । 

(३) उपमवमनयि (१) बिोमजि बनाईएको कायथमवविण बिोमजि प्रत्येक किथचािीले कायथसम्पािन 

गनुथ पनेछ ि सो बिोमजि कायथ सम्पािन भए वा नभएको सम्बन्ििा प्रशासन शािा प्रिुिले 

मनयमिि अनुगिन गनेछ । 

(४) प्रत्येक किथचािीको कायथसम्पािन मनजको कायथ मवविण बिोमजि भए वा नभएको िूल्यांकन 

गिी त्यसको परिणाि प्रशासन शािाले अद्यावमिक िाख्नु पनेछ । 

१३४. कायमसम्पादन मूल्याड्ढन फाराम सम्िन्धी व्यवस्थाः  

(१) किथचािीको कायथसम्पािन िूल्याङ्कन फािाि प्रशासन मवभागको प्रिुिले गोप्य गिी िाख्नु 

पनेछ ।  

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजिको कायथसम्पािन िूल्याङ्कन फािि आवश्यक पिेको बिििा 

पिपूमिथ समिमिको समचवालयलाई उपलब्ि गिाएकोिा बाहेक गोपनीयिा भंग भएिा त्यविो 

कागजाि मजम्िा मलने सम्बमन्िि किथचािी मजम्िेवाि हुनेछ ि मनज उपि पिीय आचिण 

उलंघन गिेको आिाििा मवभागीय कािवाही गनथ समकनछे । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

१३५. चजम्मेवारी ित्ताः  

(१) अमिकृिवििको किथचािीलाई मनजले सम्पािन गिेको कािको मजम्िेवािी ि उत्तििामयत्व 

वापि समिमिले मनिाथिण गिे बिोमजिको िकििा नबढ्ने गिी मजम्िेवािी भत्ता मिईनेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजिको भत्ता पाउने किथचािीले मवमनयि ७८ बिोमजिको िाजा िचथ 

ि अमिरिक्त सिय भत्ता पाउने छैन । 

१३६. आयोजनाको दरिन्दी सम्िन्धी चवशेष व्यवस्थाः  

(१) यस मवमनयिावलीिा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेमिएको भए िापमन कम्पनीले कुनै िास 

अवमिका लामग कुनै आयोजना संचालन वा कायाथन्वयन गनुथ पिेिा कम्पनीको िौजुिा 

जनशमक्तबाट सो संभावना नभई नयां ििबन्िी सृजना गनुथ पिेिा समिमिले आयोजनाका 

लामग मवशेष ििबन्िी सृजना गनेछ । 

स्पिीकरणः यस मवमनयिको प्रयोजनका लामग "आयोजना" भन्नाले कम्पनीले मनिाथण गन े

वा संचालन गने नयां जलमवदू्यि सवेक्षण, उत्पािन, प्रसािण वा मवििण आयोजना सझंनु 

पछथ  । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजिको ििबन्िीिा पिपूमिथ गिाथ सिान योग्यिा ि क्षििा भएका 

व्यमक्तहरु िध्ये आयोजनाबाट प्रभामवि के्षत्रका व्यमक्तलाई प्राथमिकिा मिईनछे । 

(३) उपमवमनयि (१) बिोमजिको ििबन्िी आयोजनाको अन्त्य भएपमछ वविाः िद्द हुनेछ । 

 

१३७. 2संस्थापक तथा सहायक/सम्िध कम्पनीहरुिाट कममिारी काजमा चिइ काम गने/गराउने वा 

काजमा कममिारी पठाउनेः  

(१) * यस कम्पनीका सवंथापक िथा अन्य सहायक/सम्बद्ध कम्पनीहरुबाट काजिा किथचािी 

मलई वा उक्त सवंथाहरुिा किथचािी काज िटाथई कायथसम्पािन गनथ/गिाउन समकनछे ।  

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि काजिा ल्याइएको किथचािीले मनजलाई जुन पिको काि गनथ 

ल्याइएको हो सोही पिको यस मवमनयिावली बिोमजि कम्पनीले मनिाथिण गिकेो िलव  

भत्ता ि सुमबिा पाउनेछ ।  

१३८. जेष्ठताक्रमको चनधामरणः  

(१) ित्काल बहाल िहेको पििा मनयुमक्त वा बढुवा भएको मिमिको आिाििा जेष्ठिािि मनिाथिण 

गिाथ त्यविो मिमि एउटै भएिा िेहायको आिाििा जेष्ठिािि मनिाथिण गरिनेछाः 

(क) बहाल िहेको पििा मनयुमक्त वा बढुवा हुंिा मसफारिस गरिएको योग्यिाििको 

आिाििा, 

 
22 भाषा मिलार्इएको 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(ि) सिान पिको बढुवाको मसफारिस ि िलुा प्रमियोमगिात्िक पिीक्षाको मसफारिस 

एकैमिन भएिा िुला प्रमियोगीिाबाट भएको मसफारिसको आिाििा । 

(२) उपमवमनयि (१) विोमजि जषे्ठिािि मनिाथिण गिाथ असािािण मबिा वा वेिलबी मबिा बसेको 

वा गयल भएको अवमिलाई कटाथई सम्बमन्िि किथचािीको  सेवा अवमि कायि गरिने छ । 

(३) कायाथलयको कुनै पििा वथायी मनयुमक्त भई सवेा गिेको अवमि गणना गिाथ गयल भएको, 

वीचिा सेवा टुटेको वा असािािण मबिािा बसेको अवमि कटाथई गणना गरिनेछ । 

१३९. कममिारीको सेवाको अचििेखः  

(१) किथचािीहरुको मनयुमक्त मिमि, बढुवा मिमि, अवकाश पाउने मिमि, मवभागीय सजाय 

पाएकोिा सोको मवविण सिेि िुल्ने गिी कम्पनीको प्रशासन शािाले अद्यावमिक अमभलिे 

िाख्नु पनेछ ।  

(२) कुनै किथचािीले अमनवायथ अवकाश पाउने भएिा प्रशासन शािाको प्रिुिल े मनजलाई 

कमम्ििा छ िमहना अमघ नै सो कुिाको जानकािी गिाउनु पनछे ।  

१४०. राचजनामा चदई सेवािाट अवकाश चिनेः  

(१) कुनै वथायी किथचािीले कुनै कािणले िामजनािा मिई सेवाबाट अवकाश मलने भएिा त्यविो 

किथचािीले कमम्ििा एक िमहना अगावै सूचना मिई सवेाबाट अवकाश मलन सक्नेछ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजि पूवथ सूचना मबना कायथिि पिबाट िामजनािा गिेिा त्यविो 

किथचािीबाट मनजले िाईपाई आएको एक िमहनाको िलब बिाबिको िकि क्षमिपूमिथ वापि 

कम्पनीबाट मनजले पाउने जुनसुकै िकिबाट कटाथई मलन समकनेछ  । 

िि किथचािीले  पूवथ सूचनामबना िामजनािा गनुथ पिेको कािण ि औमचत्यको मवचाि गिी 

िामजनािा ववीकृि गने अमिकािीले त्यविो िकि नमलन े गिी िामजनािा ववीकृि गनथ   

सक्नेछ । 

(३) किाििा मनयुक्त भएका किथचािीले िामजनािा गिी सेवाबाट अवकाश मलिा किाििा उल्लिे 

भए बिोमजि पूवथ सूचना गनुथ पनेछ । 

(४) उपमवमनयि (३) बिोमजि िामजनािा मिई सेवाबाट अवकाश मलन पूवथ सूचना गनुथ पने अवमि 

निोमकएकोिा अवकाश मलनुभन्िा कमम्ििा पन्र मिन अगावै सूचना गिी सेवाबाट अवकाश 

मलन सक्नेछ । 

(५) उपमवमनयि (३) वा (४) बिोमजि पूवथ सूचना नगिी िामजनािा मिने किथचािीबाट त्यविो 

सूचना मिनु पन े अवमिको िलव बिाबिको िकि कम्पनीले क्षमिपूमिथ ववरुप असलू गनथ 

सक्नेछ । 

१४१. अचनवायम अवकाशः  

(१) किथचािीको उिेि अन्ठाउन्न बषथपूिा भएपमछ सेवाबाट अमनवायथ अवकाश मिईनछे । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(२) उपमवमनयि (१) िा जुनसुकै कुिा लेमिएको भए िापमन कुनै वथायी किथचािी िानमसक वा 

शारिरिक असक्षििाको कािणले आफूलाई सुमम्पएको काि गनथ  वा मजम्िेवािी पूिा गनथ  

नसक्ने भएिा त्यविो किथचािीलाई उपमवमनयि (१) बिोमजिको उिेि पूिा हुनु अमघ पमन 

कम्पनीले अवकाश मिन सक्नछे । 

(३) उपमवमनयि (२) बिोमजि कुनै किथचािीलाई अवकाश मिएिा मनजको सवेा अवमि िीन 

बषथन्िा बढी भएको भए मनजले पाउने अन्य सुमविाको अमिरिक्त छ िमहना बिाबिको 

िाईपाई आएको िलब िकि क्षमिपूमिथ ववरुप मिईनछे । 

(४) किाििा मनयुमक्त भएको किथचािीलाई अवकाश मििा किाििा उल्लिे भए बिोमजि   

मिईनेछ । 

१४२. इच्छाएको व्यचि वा हकवािािे पाउनेः   

यस मवमनयिावली बिोमजि किथचािीले मलन पाउने िकि मलन नपाउिै कुनै किथचािीको िृत्यु भएिा 

त्यविो िकि मनजले इच््याएको व्यमक्तले पाउनछे ि मनजले कसैलाई पमन नईच््याएको वा 

इच््याएको व्यमक्तको पमन िृत्यु भएको भएिा प्रचमलि कानून बिोमजिको नमजकको हकवालाले 

पाउनेछ । 

१४३. गोपचनयता र सपथः  

(१) कम्पनीको वथायी, वा किाििा मनयुक्त किथचािीले आफ्रनो कािको मसलमसलािा थाह 

पाएका वा जानकािीिा आएका कुिाहरु कानून बिोमजि वा किथव्य पालनको मसलमसलािा 

आवश्यक भएिा बाहेक प्रकाश गनुथ वा गिाउनु हुिैन । 

(२) कम्पनीको सवेािा प्रवेश गनुथ अगाडी सम्बमन्िि किथचािीले अनुसूची-११ बिोमजिको 

ढांचािा सपथ मलनु पनेछ । 

१४४. उचित र न्यायसंगत कारवाहीः  

कुनै किथचािीले यो मवमनयिावली प्रािम्भ हुनु अमघ पाइिहेको सहुमलयि वा सुमविा यस मवमनयिावली 

बिोमजि प्रिान नगरिएको कािणले त्यविो सहुमलयि वा सुमविाबाट िकाथ पिेको भनी पेश गिेको 

मनवेिनको आिाििा समिमिले उमचि ि न्यायसंगि िरिकाबाट कािवाही गनथ सक्नेछ । 

१४५. सेवा पुरस्कारः  

(१) कुनै किथचािीले कम्पनीको व्यवसाय, कािोबाि, प्रमिष्ठा वा ियाथिा अमभवृमद्ध हनुे कुन ै

उल्लेख्य काि गिेिा वा मनजको काि कािबाईबाट कम्पनीलाई कुनै अप्रत्यामशि लाभ भएिा 

वा हामन हुनबाट िोमकएिा कम्पनीको प्रत्येक वामषकोत्सवको उपलक्ष्यिा त्यविो काि गने 

किथचािी िध्येबाट उपमवमनयि (२) बिोमजिको समिमिको मसफारिसिा एक जनालाई सो 

बषो सबोत्कृि किथचािी ि अन्य िइुथ जनासम्िलाई उत्कृि किथचािी छनौट गिी प्रशंसापत्र 

समहि ििसाः पमच्चस हजाि रुपैया ं(रु.२५,०००।-) ि पन्र हजाि (रु.१५,०००।-) रुपैयां 

पुिवकाि मिन समकनछे । 
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* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(२) उपमवमनयि (१) विोमजि  पुिवकाि मसफारिस गनथ िेहाय बिोमजिको समिमि िहनेछाः 

(क) प्रिुि कायथकािी अमिकृि संयोजक 

(ि)  प्रिुि कायथकािी अमिकृिले िोकेको व्यववथापन िहको अमिकृि सिवय 

(ग) प्रिुि, प्रशासन शािा सिवय समचव 

(३) उपमवमनयि (१) बिोमजिको पुिवकाि प्रिान गनथको लामग उपमवमनयि (२) बिोमजिको 

समिमिले िेहायको आिाििा किथचािीको छनौट गिी मसफारिस गनेछाः 

(क) सम्बमन्िि कायाथलय वा शािाको मसफारिस, 

(ि) अमिकृि वििको किथचािीको हकिा चाि वषो ि सहायक वििको किथचािीको हकिा 

िीन वषथको कायथसम्पािन िूल्याङ्कनको अंक ि परिणाि, 

(ग) कायथक्षििा, कायथकुशलिा, कायथिक्षिा ि अनुशासन 

(घ) लगनशीलिा, किथव्यमनष्ठिा ि व्यवसामयक िक्षिा,  

(ङ) कम्पनीको व्यवसाय, कािोबाि प्रमिष्ठा ि ियाथिा अमभबृमद्ध भएको भए सोको मवविण, 

(छ) मनजको कािबाट कम्पनीलाई हुन गएको अप्रत्यामशि लाभ वा अप्रत्यामशि हामन 

हुनबाट िोमकएको मवविण, 

(च) उपमवमनयि (२) बिोमजिको समिमिले उपयुक्त ठानेका अन्य आिािहरू । 

(४) कुनै किथचािीले बषथरििा सम्पािन गिेको कािको आिाििा उत्कृि काि गिेको िेमिएिा 

त्यविो काि गने िइुथ जनासम्ि किथचािीलाई समिमिको मनणथय बिोमजि बढीिा िीन िलव 

बृमद्ध थप मिन समकनेछ । 

(५) यस मवमनयि बिोमजि एक पटक पुिवकाि प्रिान  गरिएको किथचािीलाई पुिवकाि प्राप्त 

गिेको मिमिले कमम्ििा चाि बषथम्ि पुनाः त्यविो पुिवकाि प्रिान गरिने  छैन ।   

(६) उपमवमनयि (२) बिोमजिको समिमिको समचवालयको कायथ प्रशासन शािाले गनेछ । 

१४६. छुट्टा छुटै्ट िैंकमा रकम जम्मा गनुम पनेः  

यस मवमनयि बिोमजि व्यववथा भएका किथचािी संचय कोष िकि, उपिान कोष िकि, किथचािी 

कल्याण कोष िकि िथा अन्य कोष िकि बैंकिा जम्िा गिाथ  फिक-फिक बामणज्य बैंक वा अवकाश 

कोष संचालन गने संवथािा जम्िा गनुथ   पनेछ ।  

िि किथचािी संचयकोष िकि किथचािी संचयकोषसंग भएको संझौिा बिोमजि त्यविो कोषिा जम्िा 

गनथ समकनेछ । 

१४७. अचधकार प्रत्यायोजनः  

(१) समिमिले यस मवमनयिावली बिोमजि आफूलाई प्राप्त कुनै अमिकाि प्रिुि कायथकािी 

अमिकृिले प्रयोग गनथ पाउने गिी प्रत्यायोजन गनथ सक्नेछ । 



 

 
नोटः  संचालक समििको मिमि २०७६/०३/३० गिेको ३६० औ ंबैठकबाट  

* संशोिन गरिएको । **  हटाइएको गरिएको । ***  थप गरिएको । 

(२) प्रिुि कायथकािी अमिकृिले यस मवमनयिावली बिोमजि आफूलाई प्राप्त अमिकाि िध्ये 

केही अमिकाि आफ्नो सुपरिवेक्षण ि जवाफिेहीिािा आफ्नो िािहिका अमिकृि 

किथचािीले  प्रयोग गनथ पाउने गिी प्रत्यायोजन गनथ सक्नेछ ।  

(३) उपमवमनयि (१) ि (२) िा जुनसुकै कुिा लेमिएको भएिापमन किथचािीलाई कािवाही  वा 

सजाय गने ि उजुिी सुन्ने अमिकाि प्रत्यायोजन गनथ समकने छैन । 

१४८. चवचनयमाविीको कायामन्वयनः  

यो मवमनयिावलीका प्राविान कायाथन्वयन गने सम्बन्ििा कुनै अमिकािी उल्लिे भएकोिा त्यविो 

अमिकािीले ि उल्लेि नभएकोिा प्रिुि कायथकािी अमिकृिले यो मवमनयिावलीको  कायाथन्वयन 

गनेछ । 

१४९. कायमचवचध िनाउने सचकनेः   

(१) यस मवमनयिावलीको उदे्दश्य कायाथन्वयन गनथ सहज बनाउन कायथकािी प्रिुिले आवश्यक 

कायथमवमि बनाई लागू गनथ सक्नेछ । 

(२) उपमनयि (१) बिोमजि बनाईएको कायथमवमििा सम्पूणथ किथचािीको पहुचँ हुने गिी 

साथवथजमनक गनुथ पनेछ । 

१५०. रुपान्तरणः  

यस मवमनयिावलीिा ठाउँठाउँिा िहेका “प्रमुख कायमकारी अचधकृत” भन्ने शब्िहरुको सट्टा 

“कायमकारी प्रमुख” भन्ने शब्िहरु िािी रुपान्ििण गरिएको छ । 

१५१. खारेजी र ििाउः  

(१) मचमलिे जलमबदु्यि कम्पनी मलमिटेडको किथचािी प्रशासन मवमनयिावली, २०६० िािेज 

गरिएको छ । 

(२) उपमवमनयि (१) बिोमजिको मवमनयिावली बिोमजि भए गिेका काि कािवाहीहरु यसै 

मवमनयिावली बिोमजि भए गिेको िामननेछ । 

 

नोटः 

संचालक समििको मिमि २०७६/०३/३० गिेको ३६० औ ंबैठकबाट  

* संशोिन गरिएको । 

**  हटाइएको गरिएको । 

***  थप गरिएको । 

 



  

cg';"rL – ! 

sDkgLdf /xg] kb / ;d'x  

 

-ljlgod % sf] pkljlgod -$_ ;+u ;DalGwt_ 

lrlnd] hnlaB't sDkgL lnld6]8 

qm= ;+= kbgfd tx ;]jf 

!= k|d'v sfo{sf/L clws[t  

-sfo{sf/L lgb]{zs jf dxfk|aGws_ 
  

@= k|aGws÷lgb]{zs bzf}+ k|fljlws÷k|zf;g 

#= pkk|aGws  gjf}+ k|fljlws 

$= pklgb]{zs -k|zf;g÷cfly{s k|zf;g_ gjf}+ k|zf;g 

%= ;xfos k|aGws -O{n]lS6«sn÷d]sflgsn_  cf7f} k|fljlws 

^= ;xfos lgb]{zs -k|zf;g÷cfly{s k|zf;g_,  cf7f} k|zf;g 

&= jl/i7 k|zf;sLo clws[t, al/i7 n]vf clws[t ;ftf} k|zf;g 

*= O{lGhlgo/ -l;len÷O{n]lS6«sn÷d]sflgsn÷On]S6f]lgS;_  ;ftf}+ k|fljlws 

(= ;xfos O{lGhlgo/ -l;len÷O{n]lS6«sn÷d]sflgsn_  5}7f}+ k|fljlws 

!)= k|zf;sLo clws[t, n]vf clws[t, ;xfos sDKo'6/ clws[t 5}7f}+ k|zf;g 

!!= n]vfkfn, al/i7 ;xfos, :6f]/ lsk/, sDKo'6/ ck/]6/,  

gLlh ;xfos 
kfrf} k|zf;g 

!@= ;'k/efO{h/, cf]e/l;o/, 8«fkm\6Dofg kfrf} k|fljlws 

!#= sfof{no ;xfos, k|zf;g ;xfos, :6f]/ ;xfos,  

;xfos sDKo'6/ ck/]6/, 
rf}yf] k|zf;g 

!$= kmf]/Dofg -O{n]lS6«sn, d]sflgsn_, ;jf/L rfns  rf}yf] k|fljlws 

!%= j]N8/, O{n]S6«Ll;og, d]sflgS;, h'lgo/ 6]lSgl;og,  

xn'sf ;jf/L rfns   
t]>f] k|fljlws 

!^= k|zf;g ;xfos -Sns{_ t]>f] k|zf;g 

!&= x]Nk/, kfj/ xfp; ;xfos, ;xfos u]6ck/]6/ bf]>f] k|fljlws 

!*= ;fd'bflos ;xfos÷;fd'bflos :jf:Yo ;xfos÷6]lnkmf]g 

ck/]6/÷x]8 rf}sLbf/ 
bf]>f] k|zf;g 

!(= sfof{no ;xof]uL -lkog÷kfn]_ dfnL, s'lrsf/, rf}sLbf/  klxnf] k|zf;g 

 



  

cg';"rL – @ 

 

;]jf k|j]zsf] nflu cfjZos Go"gtd z}lIfs of]Uotf 

-ljlgod @$ sf] pkljlgod -!_ ;+u ;DalGwt_ 

lrlnd] hnlaB't sDkgL lnld6]8 

v'nf k|ltof]lutfaf6 lgo'lQm x'gsf nflu cfaZos Go"gtd z}lIfs of]Uotf 

s= k|zf;g ;]jfsf kbx?M 

tx kb ;]jf  Go"gtd z}lIfs of]Uotf 

! lkog÷kfn]÷dfln÷rf}lsbf/÷xfp; 

lsk/ 

k|zf;g kfFr sIff pQL0f{ . 

@ x]8 sfof{no ;xof]uL / x]8 dfln 

/ x]8 rf}lsbf/÷x]8 xfp; lsk/ 

k|zf;g bzd sIff plQ0f{ 

@ ;fd'bflos ;xfos / ;fd'bflos 

:jf:Yo ;xfos / 6]lnkmf]g 

ck/]6/ 

k|zf;g bzd sIff plQ0f{ ,u/L,;DjlGwt sfddf tLg 

dlxgfsf] cg'ej k|fKt . 

# :6f]/ ;xfos n]vf k|j]lzsf k/LIff plQ0f{ u/L sDKo"6/ ;+rfngdf 

slDtdf tLg dlxgfsf] tflnd k|fKt 

# k|zf;g ;xfos -Sns{_ k|zf;g k|j]lzsf k/LIff plQ0f{ u/L sDKo"6/ ;+rfngdf 

slDtdf Ps dlxgfsf] tflnd k|fKt . 

$ ;xfos n]vfkfn / 

;xfos :6f]/ lsk/ 

n]vf Joj:yfkg jf jfl0fHozf:qdf k|df0fkq tx jf ;f] 

;/x pQL0f{ . 

$ k|zf;g ;xfos k|zf;g k|jL0ftf k|df0fkq tx jf ;f] ;/x pQL0f{ . 

$ sDKo'6/ ck/]6/ k|zf;g k|jL0ftf k|df0fkq tx plQ0f{ u/L sDKo"6/ 

;+rfngdf slDtdf ^ dlxgfsf] tflnd k|fKt  

% n]vfkfn / :6f]/lsk/ n]vf Joj:yfkg jf jfl0fHo zf:qdf :gfts tx pQL0f{ . 

% sDKo'6/ ck/]6/ k|zf;g k|jL0ftf k|df0fkq tx jf ;f] ;/x pQL0f{ e} 

sDKo'6/ ;+rfngdf l8Knf]df k|fKt tyf Ps jif{sf] 

sfo{ cg'ej k|fKt . 

% al/i7 ;xfos÷lghL ;xfos k|zf;g :gfts jf ;f] ;/x pQL0f{ . 

^ n]vf clws[t n]vf Joj:yfkg jf jfl0fHo zf:qdf :gftsf]Q/ jf 

Joj:yfkg jf jfl0fHo zf:qdf :gfts u/L sDtLdf 

@ jif{ sfd u/]sf] cg'ej . 

^ k|zf;sLo clws[t÷hg;Dks{ 

clws[t 

k|zf;g dfgljsL jf hgk|zf;gdf :gftsf]Q/ jf :gfts 

pQL0f{ eO{ sDtLdf @ jif{sf] cg'ej . 

^ ;xfos sDKo'6/ clws[t k|zf;g :gfts jf ;f] ;/x pQL0f{ e} sDKo'6/ laifodf 

;+rfngdf l8Knf]df k|fKt u/L @ aif{sf] cg'ej k|fKt 

. 



  

& k|zf;sLo clws[t k|zf;g dfgljsL jf hgk|zf;g jf Aoj:yfkgdf 

:gftsf]Q/ pQL0f{ eO{ sDtLdf # jif{ sfd u/]sf] 

cg'ej . 

& n]vf clws[t n]vf Joj:yfkg jf jfl0fHozf:qdf :gftsf]Q/ pQL0f{ 

eO{ sDtLdf # jif{ sfd u/]sf] cg'ej . 

* ;xfos lgb]{zs n]vf Joj:yfkg jf jfl0fHozf:qdf :gftsf]Q/ pQL0f{ 

eO{ sDtLdf $ jif{ sfd u/]sf] cg'ej jf rf6{8{ 

Psfp06]06 jf ;f] ;/xsf] pkfwL k|fKt u/L sDtLdf 

@ aif{ sfo{ u/]sf] cg'ej . 

* ;xfos lgb]{zs k|zf;g hgk|zf;g jf Joj:yfkgdf dfgj>f]t (Human 

Resources) ljifo lnO{ :gftsf]Q/ pQL0f{ u/]sf] / 

k|zf;g ;DaGwL sfddf sDtLdf $ jif{sf] cg'ej . 

( pklgb]{zs n]vf Joj:yfkg jf jfl0fHozf:qdf :gftsf]Q/ pQL0f{ 

eO{ sDtLdf ^ jif{ sfd u/]sf] cg'ej jf rf6{8{ 

Psfp06]06 jf ;f] ;/xsf] pkfwL k|fKt u/L sDtLdf 

$ aif{ sfd u/]sf] cg'ej . 

( pklgb]{zs k|zf;g hgk|zf;g jf Joj:yfkgdf dfgj>f]t (Human 

Resources) ljifo lnO{ :gftsf]Q/ pQL0f{ eO{ 

sDtLdf ^ jif{ sfd u/]sf] cg'ej . 

 

v'Nnf k|ltof]lutfaf6 lgo'lQm x'gsf nflu cfaZos Go"gtd z}lIfs of]Uotf 

v=k|fljlws ;]jfsf kbx?M 

tx kb ;d'x  Go"gtd z}lIfs of]Uotf 

! ;j} ;j} % sIff plQ0f{ . 

@ 8«fOe/ -nfO6÷ x]eL_ d]sflgsn % sIff plQ0f{ eO{ ;DalGwt ;jf/L ;+rfngsf] 

cg'dlt kq k|fKt u/L # jif{sf] sfo{cg'ej . 

 u]6 ck/]6/ On]lS6«sn÷ 

d]sflgsn 

% sIff plQ0f{ eO{ u]6 ck/];g ;DalGw sfo{df # 

jif{sf] sfo{cg'ej . 

 x]eL OSo"kd]G6 ck/]6/ d]sflgsn % sIff plQ0f{ eO{ ;DalGwt pks/0f ;+rfng 

;DalGw sfo{df # jif{sf] sfo{cg'ej . 

# 8«fOe/ -nfO6÷ x]eL_ d]sflgsn * sIff plt0f{ / ;DalGwt ;jf/L ;+rfngsf] 

cg'dlt kq k|fKt u/L # jif{sf] sfo{cg'ej . 

 u]6 ck/]6/ On]lS6«sn÷ 

d]sflgsn 

* sIff plt0f{ u/L u]6 ck/];g ;DalGw sfo{df # 

jif{sf] sfo{cg'ej . 

 x]eL OSo"kd]G6 ck/]6/ d]sflgsn * sIff plt0f{ u/L ;DalGwt pks/0f ;+rfng 

;DalGw sfo{df # jif{sf] sfo{cg'ej . 



  

tx kb ;d'x  Go"gtd z}lIfs of]Uotf 

 6]SgLl;og ÷ 

d]sflgS;\ 

On]lS6«sn÷ 

d]sflgsn 

k|j]lzsf kl/Iff pQL0f{ eO{ g]kfn ;/sf/af6 dfGotf 

k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 ;DalGwt ljifodf ^ dlxgfsf] 

tflnd k|fKt jf bz sIff plQ0f{ eO{ g]kfn 

;/sf/af6 dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 ;DalGwt 

ljifodf ! jif{sf] tflnd k|fKt u/]sf] . 

$ 8«fOe/ -nfO6÷ x]eL_ d]sflgsn * sIff plt0f{ / ;DalGwt ;jf/L ;+rfngsf] 

cg'dlt kq k|fKt u/L % jif{sf] sfo{cg'ej . 

 x]8u]6 ck/]6/ On]lS6«sn÷ 

d]sflgsn 

k|j]lzsf kl/Iff pQL0f{ eO{  u]6 ck/];g ;DalGw 

sfo{df # jif{sf] sfo{cg'ej . 

 kmf]/d]g÷6]SgLl;og÷ 

d]sflgS;\ 

l;len÷ 

On]lS6«sn÷ 

d]sflgsn 

 

k|j]lzsf kl/Iff pQL0f{ eO{ ;DalGwt ljifodf g]kfn 

;/sf/af6 dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 @ jif{sf] 

tflnd k|fKt jf ;j–cf]e/l;o/ jf ;f] ;/xsf] 

of]Uotf k|fKt u/]sf] . 

% ;'k/efOh/ On]lS6«sn ÷ 

d]sflgsn 

On]lS6«sn÷d]sflgsn Ol~hlgol/ª ljifodf k|jL0ftf 

k|df0f kq tx pQL0f{ . 

% ;'k/efOh/÷8«fkm\6 

k;{g 

l;len ÷ 

cfls{6]Sr/n 

l;len÷cfls{6]Sr/n Ol~hlgol/ª ljifodf k|jL0ftf 

k|df0f kq tx pQL0f{ . 

% 8«fO{e/ 
d]sflgsn 

bzd sIff plQ0f{ eO{ x]eL / nfO{6 b'j}sf] cg'dlt kq 

k|fKt u/L $ aif{sf] sfo{ cg'ej . 

^ ;xfos Ol~hlgo/ On]lS6«sn÷ 

d]sflgsn÷ 

l;len 

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfjf6 OlGhlgol/ª laifodf 

k|df0fkq tx jf ;f] ;/x plQ0f{ u/L $ jif{ sfd 

u/]sf] cg'ej . 

& Ol~hlgo/ On]lS6«sn÷ 

d]sflgsn÷ 

l;len÷ 

O{n]S6«f]lgS; 

;DalGwt ljifodf :gfts pQL0f{ u/]sf] . 

* ;xfos k|aGws On]lS6«sn÷ 

d]sflgsn÷ 

l;len 

;DalGwt ljifodf :gftsf]Q/ jf ;DalGwt ljifodf 

:gfts eO{ sDtLdf $ jif{ sfd u/]sf] cg'ej . 

( pkk|aGws  
On]lS6«sn÷ 

d]sflgsn÷ 

l;len 

;DalGwt ljifodf :gftsf]Q/ pQL0f{ eO{ sDtLdf ^ 

jif{sf] cg'ej jf ;DalGwt ljifodf :gfts eO{ 

sDtLdf * jif{ sfd u/]sf] cg'ej . 

 

!) k|aGws 
On]lS6«sn÷ 

d]sflgsn÷ 

l;len 

;DalGwt ljifodf :gftsf]Q/ pQL0f{ eO{ sDtLdf * 

jif{sf] cg'ej jf ;DalGwt ljifodf :gfts eO{ 

sDtLdf !) jif{ sfd u/]sf] cg'ej . 

 



  

tx kb ;d'x  Go"gtd z}lIfs of]Uotf 

 k|aGw 

;+rfns÷dxfk|aGws 

  s'g} k|fljlws ljifo -l;len÷On]S6«Lsn÷d]sflgsn_ 

df :gftsf]Q/ pQL0f{ eO{ sDtLdf !% jif{sf] 

Joj:yfksLo cg'ej jf s'g} k|fljlws ljifo -

l;len÷On]S6«Lsn÷d]sflgsn_ df :gfts / 

Aoj:yfkg laifodf :gftsf]Q/ eO{ sDtLdf !% jif{sf] 

cg'ej . 

 



  

cg';"rL – # 

-ljlgod @& sf] pkljlgod -@_ ;+u ;DalGwt_ 

cGtjf{tf{ kmf/fdsf] 9f+rf 

lrlnd] hnlaB't sDkgL lnld6]8 

lj1fkg g+=M– kbM– >]0fL M–  ;d"xM–   

pk;d"xM– cfjZos kb ;+VofM– cGtjf{tf{ ldlt M– 

cGtjf{tf{sf] cÍM !)) 

l;=g+= /f]n 

g+= 

pDd]bjf/sf] 

gfd y/ 

JolQmTj, ;fdfGo 1fg, ;DalGwt ;]jf ;DaGwL 1fg / 

cg'ej jfktsf] k|fKtfÍ -k"0ff{Í _ 

s}lkmot 

;fdfGo 

1fg 

-#)_ 

;]jf ;DaGwL 

1fg  

-%)_ 

JolQmTj  

 

-@)_ 

s"n c+s     

-c+sdf_ 

cIf/df 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b|i6JoM -!_  z}lIfs of]Uotf / cg"ej ;d]tnfO{ Wofgdf /fvL cGtjf{tf{df cÍ k|bfg ug'{ kg]{5 . 

      -@_  &) k|ltzteGbf a9L / $) k|ltzteGbf sd cÍ k|bfg ug'{k/]df plrt sf/0f 

hgfpg' kg]{5 . cGtjf{tf{ ;ldltsf %) k|ltzt jf ;f] eGbf a9L ;b:on] To:tf] c+s 

lbP dfq ;f] adf]lhd u0fgf x'g]5 . To:tf] gePdf clwstd / Go"gtd c+s sfod 

x'g]5 . 

 -#_  cGtjf{tf{df ;xefuL dWo] s'g}klg ;xefuL;+u d]/f] gftf ;DaGw 5}g tyf s'g} n]gb]g 

sf/f]af/ ;d]t 5}g elg ;xL ug]{ -cGtjf{tf{ lng] JolQmsf] ;xL_ . 

 

         cGtjf{tf{ lng] JolQmsf] gfdM 

         sfof{no÷ 7]ufgfM 

         x:tfIf/M 

         ldltM 



  

cg';"rL – $ 

-ljlgod #) ;+u ;DalGwt_ 

lg/f]lutfsf] k|df0fkqsf] gd"gf 

lrlnd] hnlaB't sDkgL lnld6]8 

lrlnd] hnlaB't sDkgL lnld6]8sf]===========================kbdf pDd]bjf/ x'g' ePsf 

>L==================================================================================sf] d}n] zl// kl/If0f ubf{ s"g} ;?jf 

jf s8f /f]u nfu]sf] jf s'g} lsl;dsf] zf/Ll/s czQmtf jf cfGtl/s /f]u ePsf] kf+P÷ kfOg . 

lghdf -s'g} /f]u nfu]sf] eP_========================================= /f]u eP tfklg lghnfO{ To;n] pk/f]Qm 

kbdf sfd ug{ c;dy{ agfp+b}g . t;y{, >L================================================= zfl/l/s / 

dfgl;s ?kdf =========================== sfd ug{ of]Uo÷cof]Uo /x]sf] k|dfl0ft ub{5' . 

lghsf] kmf]6f]==========================================5 . 

 

 

 

 

 

-kmf]6f]df ;DalGwt lrlsT;saf6 k|dfl0ft ug'{ kg]{5 ._ 

-s_ lghsf] bfof+ af+of xftsf] a'9L cf}+nfsf] 5fkM 

  

 

 

 

 

-v_ ;DalGwt JolQmsf] b:tvtM– 

-u_ ldltM– 

k|dfl0ft ug]{ lrlsT;ssf] 

-s_ gfdM– 

-v_ b:tvtM– 

-u_ g]kfn d]l8sn sfplG;n /lhi6«]zg g+=M– 

-3_    axfn /x]sf] c:ktfn eP M–   -8=_ ldltM–



  

 

cg';"rL – % 

-ljlgod ## sf] pkljlgod -!_ ;+u ;DalGwt_ 

sd{rf/Lsf] j}olQms ljj/0f -l;6/f]n_ kmf/fd 

lrlnd] hnlaB't sDkgL lnld6]8 

lgb]{lzsfM– 

!= pd]/ v'n]sf] z}lIfs k|df0fkqdf pNn]v ePsf] jf g]kfnL gful/stfsf] k|df0f kqdf pNn]v 

ePsf] ldlt dWo] h'g klxnf] x'G5 ;f] hGd ldlt n]Vg] . 

@= o; cl3 ;/sf/L ;]jfdf jf g]kfn ;/sf/sf] k"0f{ jf cf+lzs :jfldTj ePsf] ;+:yfdf /xL 

:yfoL kbdf sfd u/]sf] eP ;f]sf] ljj/0f :ki6;Fu pNn]v u/L tT;+DaGwL sfuhftsf] 

k|dfl0ft k|ltlnlk k]z ug]{ . 

#= z}lIfs of]Uotf / gful/stfsf] k|df0fkqsf k|ltlnlkx? k]z ug]{ . 

 sd{rf/Lsf] gfdM– 

 ;+s]t g+= -k|zf;g zfvfn] eg]{_ 



  

lrlnd] hnlaB't sDkgL lnld6]8 

-s_ sd{rf/Lsf] j}olQms ljj/0f 

 kmf]6f] 

 

 

 

 

 

 

! gfd y/ ;+s]t g+=M @ :yfoL 7]ufgfM 

# hGdldltM $ c:yfoL 7]ufgfM 

% of]UotfM ^ afh]sf] gfdM 

& cg'ejM * afa'sf] gfdM 

( ;'? lgo'lQm ldltM !) cfdfsf] gfdM 

!! ;]jf cjlw la; jif{ k'Ug] ldltM– !@ cG7fpGg jif{ pd]/ k'Ug] ldltM– 

!# lgo'lQm, ;?jf, sfh, a9'jf, tfnLdM !$ ;]jf, tx, ;d"x / kbM 

 kb sfof{no s}lkmot 

    

    

    

!! ljefuLo ;hfo kfPsf] ePM     

lsl;d  ldlt km's'jf x'g]÷ePsf] ldlt    

      

      

      

!^ kbf]Gglt ePsf] ePM    

kb >]0fL ldlt    

      

      

      

      



  

-v_ sd{rf/Lsf] kfl/jfl/s ljj/0fM 

================================================================ ljefu÷sfof{no 

!= sd{rf/Lsf] gfd, y/M ======================================= ;+s]t g+=M ======================= 

@= 7]ufgf :yfoL M=============================================== c:yfoL 

  c~rnM–    c~rnM–  

 lhNnfM–       lhNnfM–   

 ufp÷gu/M–     ufp÷gu/M– 

  

 jf8{ gDj/M–     jf8{ gDj/M– 

 ufp÷6f]nM–     ufp÷6f]nM–  

 Ans gDj/M–M ========================    

 Ans gDj/M–M ======================== 

 6]lnkmf]g gDa/M     6]lnkmf]g 

gDa/M 

 Od]nM    Od]nM  

#=  ljjflxt eP klt÷kTgLsf] gfd M =========================================== pd]/ M =================== 

 k]zfM sfof{nosf] gfdM 

 sfo{/t kbM lgo'lQm ldltM 

 cjsfz x'g] ldltM  

$= 5f]/f÷5f]/Lsf] gfdM -s_ =====================================  pd]/ M===================  

 k]zfM sfof{nosf] gfdM 

 sfo{/t kbM lgo'lQm ldltM 

 cjsfz x'g] ldltM 

-v_ ==================================== pd]/ M ==================== 

-u_ ==================================== pd]/ M ==================== 

-3_ =================================== pd]/ M ==================== 

%= afa'sf] gfd M ====================================  pd]/ M =================== 

 k]zfM sfof{nosf] gfdM 

 sfo{/t kbM lgo'lQm ldltM 

 cjsfz x'g] ldltM 

^= cfdfsf] gfdM =========================================  pd]/ M =================== 

 k]zfM sfof{nosf] gfdM 

 sfo{/t kbM lgo'lQm ldltM 

 cjsfz x'g] ldltM 

-ljjflxt dlxnf sd{rf/Lsf] xsdf_ 

&= ;;'/fsf] gfd y/ M =====================================  pd]/ M=================== 

  k]zfM sfof{nosf] gfdM 

 sfo{/t kbM lgo'lQm ldltM 

 cjsfz x'g] ldltM 

*= ;f;'sf] gfd y/  =====================================  pd]/ M==================== 

ldlt M 

sd{rf/Lsf] b:tvtM 



  

l;kmfl/; ug]{ clwsf/Lsf] b:tvtM  ljefu÷sfof{noM 

 

-u_ OR5fOPsf] JolQmsf] ljj/0f 

sd{rf/Lsf] kmf]6f]     OR5fOPsf] JolQmsf] kmf]6f] 

 

 

 

 

 

 

 

OR5fOPsf] JolQmsf] n]vfTds jf /]vfTds ;xL5fk ========================================= 

-kmf]6f]df ;d]t kg]{ u/L_ 

OR5fOPsf] JolQmsf] gfd y/ ======================================= 

sd{rf/L;+usf] gftf =================================================== 

OR5fpg] sd{rf/Lsf] gfd, y/ ====================================== b:tvt ========= 

kb ====================================== ;+s]t g+= ======= 

7]ufgf ======================================= 

OR5fpg] sd{rf/Ln] d]/f] ;fd'Gg] ;xL5fk u/]sf] 7Ls ;f+rf] xf] egL b:tvt ug]{ sfof{no k|d'vsf] 

gfd ============================================== b:tvt ======================= 

kb ================================================ 

sfof{nosf] 5fk =============================== ldlt ========================= 

sd{rf/Lsf] cf}+7fsf] 5fk      OR5fOPsf] JolQmsf] cf}+7fsf] 5fk 

bfof+ Jffof+  bfof+ Jffof+ 

 

 

 

 

 

b|i6JoM OR5fOPsf] JolQmsf] kmf]6f]df klg sfof{no k|d'vsf] b:tvt x'g' clgjfo{ 5 . 

 

3= sd{rf/L ;]jf ;DaGwL k"j{ cg'ej 

o; cl3 ;/sf/L ;]jfdf jf g]kfn ;/sf/sf] k"0f{ jf cf+l+zs :jfldTj /x]sf] ;+:yfdf /xL :yfoL 

kbdf sfd u/]sf] eP ;f]sf] ljj/0fM– 

sfof{nosf] gfdM– 

kbM– 

>]0fLM– 

lgo'lQm ldltM– 

5f]8]sf] ldltM– 

   

sd{rf/Lsf] 

;f+s]lts gDa/ 



  

 ;fnM    dlxgfM ut]M 

  dfly n]lvPsf] ljj/0f 7Ls 5 . ;]jfsf] lgldQ cof]Uo x'g] u/L dnfO{ s'g} ;hfo 

ePsf] 5}g . s'g} s'/f e"m7f] n]lvPsf] jf hfgfhfgL bjfpg] n'sfpg] p2]Zon] n]lvPsf] 7x/] sfg"g 

adf]lhd ;hfo :jLsf/ ug]{5' egL ;xL5fk ug]{ M– 

 

sd{rf/Lsf]  k|dfl0ft ug]{ sfof{no 

b:tvtM–  k|d"vsf] b:tvtM–  

   -a'9L cf}nfsf] 5fk_  sfof{nosf] 5fk 

bfof+  bfof¤ jfoFf  

 

 

 

 

 

 

k|zf;g zfvfn] k|of]u ug]{ 

 

 

!= sd{rf/Lsf] ;+s]t g+=M– 

@= cG7fpGg jif{ pd]/ k'Ug] ldltM– 

#= ;]jf cjlw klRr; jif{ k"/f x'g] 

ldltM– 

 

k|zf;g ljefu÷zfvf k|d'v  

b:tvtM– 

sfof{nosf] 5fkM– 

 

;]jfsf] ljj/0f 

sd{rf/Lsf] gfdM–                                       

;+s]t g+=M– 

qmd 

;+Vof 

)! 

;d'x / 

pk;d'x 

)@ 

kbsf] 

gfd 

)# 

:t/ 

)$ 

sfof{nosf] 

gfd 

)% 

gof+ 

lgo"lQm 

a9'jf 

)^ 

gof+ 

lgo"lQm 

jf a9'jfsf]                   

lg0f{o ldlt 

)& 

tna 

 

)* 

eQf 

 

)( 

lstfj 

btf{ 

kfgf g+= -

k|zf;g 

zfvfn] 

eg]{_!) 

s}lkmot 

 

 

!! 

           

           

           

           

           

           

           



  

z}lIfs of]Uotf, tfnLd, ;]ldgf/ ;Dd]ng 

-P;=Pn=;L= jf ;f] ;/x b]lv, :gfts, :gftsf]Q/ tyf pRrtd pkflw;Dd_ 

sd{rf/Lsf] gfdM–                                    

;+s]t g+=M– 

qm=;+= 

 

z}lIfs 

pkflw 

cWoogsf]  

ljifo 

cWoog 

cjlw 

pQL0f{ 

>]0fL 

 lzIf0f 

;+:yf 

tfnLd ;]ldgf/ jf  

;Dd]ngsf] ljj/0f 

s}lkmot 

 

)! 

 

)@ 

 

)# 

b]lv 

)$ 

;Dd 

)% 

 

)^ 

gfd 

)& 

7]ufgf 

)* 

cjlw 

)( 

;+:yfsf] gfd 

7]ufgf !) 

 

!! 

           

           

           

           

           

 

ljefuLo ;hfosf] ljj/0f 

sd{rf/Lsf] gfdM–                              

;+s]t g+=M– 

qm=;+= s;"/ ;hfosf] 

k|sf/ 

;hfosf] cfb]z ldlt k'g/fj]bgsf] s}lkmot 

 

)! 

 

)@ 

 

)# 

7x/ 

)$ 

ldlt 

)% 

 

)^ 

      

      

      

      



  

cg';"rL – ^ 

-ljlgod $$ sf] pkljlgod -#_ ;+u ;DalGwt_ 

lrlnd] hnlaB't sDkgL lnld6]8 

 

>L======================================, 

lrlnd] hnljB't sDkgL lnld6]8, 

======================sfof{no . 

/dfgf kqsf] 9f+rf 

kq;+VofM          ldltM 

>L =================================== 

ljifoM /dfgf kq . 

dxfzo, 

To; sfof{nodf ;?jf x'g' ePsf >L =========================== nfO{ lghsf] ljj/0f ;lxtsf] /dfgf kq 

lbO{ To; sfof{nodf xflh/ x'g k7fOPsf] Joxf]/f cg'/f]w ub{5' . 

!= sd{rf/Lsf] gfd, y/M 

@= sd{rf/Lsf] ;+s]t gDa/M 

#= ;fljs   -s_ kbM      -v_ txM 

-u_ ;d"x÷pk;d"x     -3_ ljefu÷sfof{no÷zfvfM 

$= ;?jf ePsf]  -s_ kbM      -v_ txM 

-u_ ;d"x÷pk;d"x           -3_ ljefu÷sfof{no÷zfvfM 

%= a/a'emf/y ;DaGwL ljj/0fM a/a'emf/ysf]    u/]sf]   gu/]sf] 

^= /dfgf x'g] ldltM 

&= /dfgf kqsf] ldlt;Dd vr{ eO{ afFsL ;+lrt labfM  

-s_ e}k/L cfpg] ===== lbg  

-v_ 3/ labf ===== lbg 



  

-u_ la/fdL labf ==== lbg  

-3_ k|;'lt / k|;'lt:ofx/ labf lnPsf]÷glnPsf], lnPsf] eP ==== afFsL 5 . 

-ª_ cWoog labf lnPsf]÷glnPsf], glnPsf] eP ==== lbg afFsL 5 . 

-r_ lsl/of ljbf lnPsf]÷glnPsf], lnPsf] eP ==== afFsL 5 .  

(= vfOkfO{ cfPsf] dfl;sM -s_ tna ?   -v_ eQf ?     -u_ tna a[l4 ?= 

!)= tna eQf e'QmfgL lnPsf] clGtd ldltM 

!!= sd{rf/L ;+rosf]if s§L /sdM 

!@= e'QmfgL lnPsf] pkrf/ vr{sf] /sd÷ldltM 

!#= s'g} ;fk6L lnPsf] /sd M -s'g ;fk6L s] slt /sd lnO{ e'QmfgL ug{ afFsL /x]sf] xf] ;f] /sd 

v'nfpg] ._ 

!$= b}lgs e|d0f eQf afkt lnPsf] k]ZsL /sdM 

!%= tna a[l4 x'g z'? ePsf] z'? ldltM 

!^= gful/s nufgL sf]if s§L /sdM 

!&= cfos/ s§L /sdM 

ejbLo 

af]wfy{M 

>L ========================================== -;?jf x'g] sd{rf/Lsf] gfd_M tf]lsPsf] ldltdf ;?jf ePsf] 

sfof{nodf xflh/ x'g hfg' x'g . 



  

cg';"rL – & 

-ljlgod %# sf] pkljlgod -!_ ;+u ;DalGwt_ 

lrlnd] hnlaB't sDkgL lnld6]8 

sfo{ ;Dkfbg d"Nof+sgsf] t/Lsf, k'g/fjnf]sg ;DaGwL Joj:yf / k|ltj]bgsf] 9f+rf 

!= sfo{ ;Dkfbg d"NofÍg ;DaGwL lgb]{zg -;'kl/j]Ifs / k'g/fjnf]sgstf{sf nflu_M 

!= sd{rf/Lsf] sfo{ ;Dkfbg d"NofÍg ;"kl/j]Ifs / k'g/fjnf]sgstf{n] sf/0f v'nfO{ ug'{ kg]{5 

. 

@= sfo{ ;Dkfbg d"NofÍgnfO{ k'g/fjnf]sg ;ldltn] o;} cg';"rLsf] v08 -v_ df ePsf] 

Joj:yf jdf]lhd k'g/fjnf]sg ug]{5 . 

#= sfo{ ;Dkfbg d"NofÍg ubf{ sfo{ ;Dkfbg d"NofÍg k|ltj]bgdf pNn]v ul/Psf ljleGg 

kl/0ffd, glthf / u'0fx?sf] d"NofÍg Go"g, ;fdfGo, pQd, cTo"Qd n]lvPsf dxnx¿df 

;f]xL zJbx? g} k|of]u ug'{ kg]{5 . 

$= cTo'Qd jf Go"g d"NofÍg ug'{ k/]df pQm d"NofÍg u/]sf] cf}lrTo :ki6 ¿kdf pNn]v ug'{  

kg]{5 . 

%= sfo{ ;Dkfbg d"NofÍg kmf/fddf pNn]lvt glthf, kl/0ffd / u'0fx?sf] d"NofÍg ubf{ 

b]xfosf cfwf/ canDag ug{ ;Sg]5 . 

-s_  k"/f lhDd]jf/Lsf ;fy, s'g}} lgb]{zg lagf ;doeGbf cufj} 

pTs[i6 ?kdf sfo{ ;Dkfbg ug]{ / dflyNnf] kbsf] sfd 

;d]t ug{ ;Sg] Ifdtf ePsfnfO{  cTo'Qd 

-v_  t/ tfs]tf lagf tbf?stf;fy /fd|f] u/L ;dodf sfo{ 

;Dkfbg ug]{nfO pQd 

-u_  sfd ;Gtf]ifhgs x'g] t/ sfddf cu|;/tf / ;r]ttf 

gb]vfpg]nfO ;fdfGo 

-3_  lgb]{zg / t/tfs]tfjf6 dfq sfd ug]{ k|j[lQ x'g] / sfd 

;+tf]ifhgs gug]{nfO{ Go"g 

@= sfo{ ;Dkfbg d"NofÍg k|ltj]bg k'g/fjnf]sg ;DaGwL Joj:yfM 

!= sDkgLsf] ljleGg ljefu tyf sfof{nodf ;Dkfbg x'g] sfo{ k|s[lt ljleGg ePsf], sfo{/t 

sd{rf/Lx¿sf] sfo{ ;Dkfbg d"NofÍg ;do ;dodf leGg leGg kbflwsf/Lx¿af6 x'g 

;Sg] ePsf], ;fy} sfo{ ;Dkfbg d"NofÍg gfKg] s'g}} j:t'ut dfkb08 gePsf]n] 

d"NofÍgstf{sf] JolQmut cjwf/0ff, j}rfl/s leGgtf, cGt/ ;DaGw cflb sf/0faf6 

d"NofÍgdf c;dfgtf jf lj/f]wfefif b]lvO{ Hof+b} Go"g jf pRr d"NofÍg klg x'g;Sg] 

b]lvPsf] sf/0f ;a} kbflwsf/Lx¿af6 a]Unf a]Un} ePsf] d"NofÍgnfO{ pRr clws[tx¿sf] 

;ldltn] ;fd'lxs ¿kdf j9L oyfy{jfbL, cf}lrTok"0f{ / Gofof]lrt k'g/fjnf]sg ug{ ;s]df 

sd{rf/Lsf] g}ltsjn pRrtd x'g] / sDkgLsf] sfd sf/jfxLdf ;'b[9tf cfpg] Joj:yf 

ug{ sd{rf/Lsf] sfo{ ;Dkfbg d"NofÍg k|ltj]bg k'g/fjnf]sg ;DaGwL Joj:yf ul/g]5 . 



  

@= k'g/fjnf]sg ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ sDkgLn] tf]s] adf]lhd x'g]5 . 

sfo{ ljj/0f cg';f/sf] sfo{ ;Dkfbg ljj/0f 

sd{rf/Lsf] gfd M    kb M     ;d"x÷pk;d"x 

cf=j=      cjlwM @)============>fj0f ! ut] b]lv @)====== c;f/ d;fGt 

;Dd . 

qm=;+= sd{rf/LnfO{ pknAw u/fOPsf] 

sfo{ ljj/0f 

jflif{s 

nIo 

dfl;s 

nIo 

ut dlxgf 

;Ddsf] 

k|ult 

of] 

dlxgfsf] 

k|ult 

s}lkmot 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

lgs6td clwsf/Lsf] d"NofÍg 

                                sd{rf/Lsf] b:tvtM 

!= nIo adf]lhd k|ult u/]sf]÷gu/]sf] 

@= sfo{ ;Dkfbgsf] u'0f:t/ M 

#= cGo d"NofÍg 

  ldlt M        lgs6td clwsf/Lsf] b:tvtM 

         sfof{noM 

ljefuLo k|d'vsf] d"NofÍg 

lgs6td clwsf/Lsf] d"NofÍg;+u ;xdt 5'    c;xdt 5' 

c;xdt eP c;xdltsf sf/0fx? === === === === === === 

  ldlt M 

ljefuLo k|d'vsf] b:tvtM 

ljefu÷sfof{noM 



  

lrlnd] hnljB't sDkgL lnld6]8 

 Joj:yfkg txsf 

sd{rf/Lsf] sfo{ ;Dkfbg 

d"NofÍg k|ltj]bg 

sd{rf/Lsf] gfd y/M =============================== 

kbM ===================================================== 

;+s]t g+=M ============================================= 

ljefu÷sfof{noM ==================================== 

cjlwM ========= ldlt ===================== b]lv =================== ;Dd . 

Joj:yfkg txsf sd{rf/Lsf] sfo{ ;Dkfbg 

d"NofÍg k|ltj]bg 

;'kl/j]Ifsn] eg]{ 

cjlw M ldlt        b]lv           ;Dd 

cfkm\gf] dftxt sfd u/]sf] cjlw M ldlt           b]lv           ;Dd  

sd{rf/Lsf] gfd / y/ M                  kb M            sf]8 g+=M 

u'0fx? d"NofÍg -k|lt dxn cÍ_ s}lkmot 

 Go"g 

-!_ 

;fdfGo 

-!=%_ 

pQd 

-@_ 

cTo"Qd 

-@=%_ 

!=  sfo{ ljj/0f cg'?ksf] sfo{ ug]{ Ifdtf      

@=  pQ/bfloTj jxg ug]{      

#=  ;dodf ;xL lg0f{o lbg]      

$=  dftxtsf sd{rf/LnfO{ lgb]{zg, lgoGq0f / 

k|f]T;fxg lbg] 

     

%=  >[hgfTds k|ltef      

^=  g]t[Tj lbg ;Sg]      

&=  ljZj;gLotf      

*=  cleJolQm Ifdtf      

(=  ;+:yf k|lt k|lta4tf      

!)=  ljj]szLn      

k"0ff{ÍM @%            k|fKtfÍ    s'n k|fKtfÍ 

dGtJo M 

;'kl/j]Ifssf] gfd / y/ M               kb M                b:tvt M  

ljefu÷sfof{no M                    ldlt M  



  

 

k'g/fjnf]sgstf{n] eg]{ 

!= ;'kl/j]Ifsn] lbPsf] cÍdf ;xdt 5' 5}g  

@= ;xdt gePdf ;f]sf] kof{Kt sf/0f M k|ltzt yk ubf{ x'g] s'n cÍ  

#= ;"kl/j]Ifsn] lbPsf] cÍ–  k'0ff{ÍM !)            

k|ltzt 36fp+bf x'g] s'n k|fKtfÍ  

k'g/fjnf]sgstf{sf] gfd / y/M   kb M    b:tvtM  

ljefu÷sfof{no M     ldltM   

ljefuLo k|d'vsf] gfd / y/M              kb M             b:tvtM  

ljefu÷sfof{no M                         ldltM    

 

k"g/fjnf]sg ;ldltsf] d"NofÍg 

! k'g/fjnf]sgstf{{n] lbPsf] cÍdf ;xdt M 5f}+  5}gf}+  

@= ;xdt gePdf ;f]sf] kof{Kt sf/0f M 

k|ltzt yk ubf{ x'g] s'n cÍ  

#= k'g/fjnf]sgstf{{n] lbPsf] cÍ–  k"0ff{Í M %            

k|ltzt 36fp+bf x'g] s'n k|fKtfÍ  

ldltM 

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

 b:tvt b:tvt  b:tvt   



  

lrlnd] hnljB't sDkgL lnld6]8 

Joj:yfkg tx afx]ssf clws[tsf]  

sd{rf/Lsf] sfo{ ;Dkfbg 

d"NofÍg k|ltj]bg 

sd{rf/Lsf] gfd y/M =============================== 

kbM ===================================================== 

;+s]t g+=M ============================================= 

ljefu÷sfof{noM ==================================== 

cjlwM ========= ldlt ===================== b]lv =================== ;Dd . 

Joj:yfkg tx afx]ssf clws[t sd{rf/Lsf] sfo{ ;Dkfbg 

d"NofÍg k|ltj]bg 

;'kl/j]Ifsn] eg]{ 

cjlw M ldlt             b]lv          ;Dd 

cfkm\gf] dftxt sfd u/]sf] cjlw M         ldlt        b]lv          ;Dd  

sd{rf/Lsf] gfd / y/ M                kb M               sf]8 g+=M 

u'0fx? d"NofÍg -k|lt dxn cÍ_ s}lkmot 

 Go"g 

-!_ 

;fdfGo 

-!=%_ 

pQd 

-@_ 

cTo"Qd 

-@=%_ 

!=  sfo{ ljj/0f cg'?ksf] sfo{ ug]{ Ifdtf      

@=  sfd ug{ ;Sg] Ifdtf      

#=  cleJolQm Ifdtf      

$= lhDd]jf/L tyf pQ/bfloTj jxg ug]{      

%= sfd k|lt pT;fx / cu|;/tf       

^= cfkm\gf] cGtu{tsf] sfd ;+ul7t / 

;'Jojl:yt ug{] 

     

&= lglb{i6 ;doleq sfd ;DkGg ug]{      

*= ;Dkflbt sfdsf] :t/      

(= OdfGbf/L tyf ljZj;gLotf      

!)= kbLo cfr/0f / Jojxf/      

k"0ff{ÍM @%            k|fKtfÍ    s"n k|fKtfÍ 

dGtJo M 

;'kl/j]Ifssf] gfd / y/ M             kb M                 b:tvt M ===================== 

ljefu÷sfof{no M                     ldlt M    



  

 

k'g/fjnf]sgstf{{n] eg]{ 

!= ;'kl/j]Ifsn] lbPsf] cÍdf ;xdt 5' 5}g  

@= ;xdt gePdf ;f]sf] kof{Kt sf/0f M  k|ltzt yk ubf{ x'g] s'n cÍ  

#= ;'kl/j]Ifsn] lbPsf] cÍ–  k|ltzt 36fp+bf x'g] s'n k|fKtfÍ  

               

k'g/fjnf]sgstf{{sf] gfd / y/M   kb M    b:tvtM ============================= 

ljefu÷sfof{no M     ldltM  

ljefuLo k|d'vsf] gfd / y/M                 kb M          b:tvtM 

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

ljefu÷sfof{no M                  ldltM @) . . 

k"g/fjnf]sg ;ldltsf] d"NofÍg 

!= k'g/fjnf]sgstf{{n] lbPsf] cÍdf ;xdt M 5f}+  5}gf}+  

@= ;xdt gePdf ;f]sf] kof{Kt sf/0f M 

k|ltzt yk ubf{ x'g] s'n cÍ  

#= k'g/fjnf]sgstf{{n] lbPsf] cÍ–  k|ltzt 36fp+bf x'g] s'n k|fKtfÍ  

 

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

ldltM   b:tvt     b:tvt    b:tvt  

  



  

lrlnd] hnljB't sDkgL lnld6]8 

;xfos :t/sf 

sd{rf/Lsf] sfo{ ;Dkfbg 

d"NofÍg k|ltj]bg 

sd{rf/Lsf] gfd y/M =============================== 

kbM ===================================================== 

;+s]t g+=M ============================================= 

ljefu÷sfof{noM ==================================== 

cjlwM ========= ldlt ===================== b]lv =================== ;Dd . 

 

;xfos :t/sf sd{rf/Lsf] sfo{ ;Dkfbg 

d"NofÍg k|ltj]bg 

;'kl/j]Ifsn] eg]{ 

cjlw M        ldlt               b]lv              ;Dd 

cfkm\gf] dftxt sfd u/]sf] cjlw M          ldlt               b]lv         ;Dd  

sd{rf/Lsf] gfd / y/ M                   kb M            sf]8 g+=M 

u"0fx? d"NofÍg -k|lt dxn cÍ_ s}lkmot 

 Go"g 

-!_ 

;fdfGo 

-!=%_ 

pQd 

-@_ 

cTo"Qd 

-@=%_ 

!=  sfo{ ljj/0f cg'?ksf] sfo{ ug]{ Ifdtf      

@=  sfdk|lt cle?lr Pj+ cu|;/tf       

#=  lhDd]jf/L axg ug{]      

$= cleJolQm Ifdtf      

%=  ;doleq sfd ;DkGg ug]{      

^=  ;Dkflbt sfdsf] u"0f:t/      

&=  kl/>dL tyf nugzLn       

*=  uf]kgLotf Pj+ ljZj;gLotf      

(=  cfrf/ / Jojxf/      

!)= cg'zf;g 

 

     

k"0ff{ÍM @%           k|fKtfÍ    s"n k|fKtfÍ 

dGtJo M 

 

;"kl/j]Ifssf] gfd / y/ M                 kb M              b:tvt M ===================== 



  

 

ljefu÷sfof{no M                         ldlt M  

k'g/fjnf]sgstf{{n] eg]{ 

!= ;'kl/j]Ifsn] lbPsf] cÍdf ;xdt 5'  5}g  

@= ;xdt gePdf ;f]sf] kof{Kt sf/0f M k|ltzt yk ubf{ x'g] s'n cÍ  

#= ;'kl/j]Ifsn] lbPsf] cÍ– k|ltzt 36fp+bf x'g] s'n k|fKtfÍ  

 

k'g/fjnf]sgstf{{sf] gfd / y/M   kb M    b:tvtM ============================= 

ljefu÷sfof{no M     ldltM  

ljefuLo k|d'vsf] gfd / y/M                  kb M         b:tvtM 

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

ljefu÷sfof{no M                              ldltM @) .  .  

 

 

k'g/fjnf]sg ;ldltsf] d"Nof°g 

!= k'g/fjnf]sgstf{{n] lbPsf] cÍdf ;xdt M 5f}+  5}gf}+  

@= ;xdt gePdf ;f]sf] kof{Kt sf/0f M 

k|ltzt yk ubf{ x'g] s'n cÍ  

#= k'g/fjnf]sgstf{{n] lbPsf] cÍ– k|ltzt 36fp+bf x'g] s'n k|fKtfÍ  

 

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

ldltM   b:tvt    b:tvt   b:tvt    



  

cg';"rL –* 

-ljlgod (! sf]] pkljlgod -#_ ;+u ;DalGwt_ 

cWoog ljbf lng] sd{rf/Ln] ug'{ kg]{ 

sa'lnotgfdf 

lrlnd] hnljB't sDkgL lnld6]8 

 

lnlvtd\ ==================== sf] gflt÷gfltgL ======================= sf] 5f]/f÷5f]/L ========================== 

a:g] jif{ ====== sf] lrlnd] hnljB't sDkgL lnld6]8 -sDkgL_, ===================== ÷sfof{nosf 

================================================= -kb, gfd_ -sf]8 g+= ========== _ axfn /x]sf] sd{rf/Lsf] gfd 

cfu] sDkgLsf sd{rf/Lx?nfO{ pRr lzIff cWoogfy{ ljb]zdf cWoog ug{ k7fpg] gLlt cGtu{t 

============================= ljifodf ===================== -l8u|L_ cWoog ug{ ====================================== -

7f+p÷ljZjljBfno_ df cWoogsf] nflu sDkgLn] dnfO{ 5gf}6 u/L tkl;nsf zt{sf] cwLgdf /xL 

cWoog ljbf lnO{ sfhdf cWoog ug{ hfg tkfO{sf] dGh'/L 5 5}g egL ;f]wgL x' +bf d]/f] lrQ a'lem 

tkl;nsf zt{x?sf] cwLgdf /xL cWoog sfhdf cWoog ug{ hfg d]/f] d+h'/L ePsf]n] d]/f] 

v';L/fhLn] of] sa'lnotgfdfsf] sfuh n]lvlbPsf] 5' . tkl;nsf zt{sf] k"0f{ kfngf ug]{5' . tf]lsPsf 

zt{sf] kfngf gu/]df ;f]xL ;t{x?df pNn]v eP adf]lhdsf] /sd tyf Jofh ;d]t sDkgLnfO{ ltg'{ 

a'emfpg' kg]{ ;Dk'0f{ /sd d}n] sDkgLaf6 kfpg] ;a} k|sf/sf] ;'ljwf /sdaf6 s6fO{ lnPdf tyf 

;f]af6 ;d]t gk'u ePdf d]/f] 3/3/gf jf cGo hfoh]yfaf6 c;"n pk/ u/L lnPdf d]/f] dGh'/L 5 . 

kl5 s'g}}} lsl;dsf] ph'/ ug]{ 5}g, u/] o;} sfuhn] ab/ xf];\ egL of] sa'lnotgfdfsf] sfuh n]vL 

;xL5fk u/L lrlnd] hnljB't sDkgL lnld6]8df r9fP+ . 

zt{x? 

!= cWoogsf nflu ========== -cjlw_ sf] cWoog ljbf lbOg]5 . ;f] cjlw ldlt ================= b]lv 

nfu" x'g]5 . o; sa'lnotgfdf adf]lhdsf] zt{ pNn+3g ePdf :jLs[t cjlwnfO{ h'g;'s} avt 

ab/ ug{ jf lkmtf{ lng ;lsg] 5 . 

@= cWoog z'? ePkl5 ;f]sf] hfgsf/L tyf k|To]s k/LIffsf] k|ult ljj/0f clgjfo{ ¿kdf 

k/LIffkmn k|sflzt ePsf] ===== lbgleq sDkgLnfO{ pknJw u/fpg' kg]{5 . ;f] adf]lhd 

tf]lsPsf] ;dodf hfgsf/L jf ljj/0f pknJw gu/fPdf jf klxnf] ;]ldi6/÷v08sf] k|ult 

ljj/0f ;Gtf]ifhgs gePdf sDkgLn] :jLs[t ljbf /2 u/L t'?Gt lkmtf{ af]nfpg] 5 . tf]lsPsf] 

;dodf k/LIff pQL0f{ ug{ g;s]df yk cWoog ljbf lbOg] 5}g . 

#= cWoog ;dfKt ePkl5 sDtLdf === jif{;Dd sDkgLsf] ;]jfdf ;]jf/t /xg' kg]{5 . 

$= sDkgLsf] :jLs[lt glnO{ aLr}df cWoog 5f]8]df jf :jLs[t ljifo afx]s cGo ljifo kl/jt{g 

u/L cWoog u/]df jf cWoog k"/f u/L sDkgLsf] ;]jfdf gkms]{df jf tf]lsPsf] cjlw;Dd 

sDkgLsf] ;]jfdf g/x]df jf k|s/0f # adf]lhd ug'{ kg]{ clgjfo{ ;]jf k"/f gu/L aLr}df 

sDkgLsf] ;]jf 5f]8]df ;d]t cWoogsf]nflu sDkgLn] k|bfg u/]sf] ;Dk"0f{ vr{ / ;f] cWoog 



  

cjlwdf sDkgLaf6 k|fKt u/]sf] tna, eQf ;d]t ;Dk'0f{ /sd tLg dxLgfleq sDkgLdf 

a'emfpg' kg]{5 . 

%= k|s/0f # adf]lhd ug'{ kg]{ clgjfo{ ;]jf k"/f gu/L aLr}df sDkgLsf] ;]jf 5f]8]df sDkgLn] 

lbPsf] 5fqj[lQ afkt k|fKt bfdf;fxL c;"n pk/ ul/g]5 .  

^= k|s/0f % adf]lhd a'emfpg' kg]{ 7x/ ePsf] /sd Psd'i6 a'emfpg' kg]{5 / gj'emfPdf 

sDkgLaf6 kfpg] h'g;'s} /sdaf6 s§f u/L jf 3/3/fgfaf6 c;"n pk/ ul/g]5 . 

&= cWoog ljbf a;]sf] cjlwe/ tyf ljbfaf6 kmls{;s]kl5 klg tf]lsPsf] ;]jf cjlw gk'u'Gh]n 

sDkgLsf] gfddf b[li6aGwsL lbPsf] 3/hUuf km's'jf ul/g] 5}g . 

*= :jLs[t cWoog ljbfleq cWoog ;dfKt gePdf jf k"/f gu/]df yk cWoog sfh k|bfg 

ul/g]5}g . 

(= cWoog k"/f u/L sDkgLsf] ;]jfdf gkmls{pGh]n;Dd sd{rf/L ;+rosf]if ;fk6L tyf sDkgLaf6 

k|bfg ul/g] cGo s'g} klg k|sf/sf] ;fk6L pkef]u ug{ kfOg] 5}g . 

!)= h'g ljifodf / ljZjljBfnosf] nflu cWoog ljbf :jLs[t ul/Psf] xf] ;f]xL ljifo / 

ljZjljBfnodf g} cWoog ug'{ kg]{5 . sDkgLsf] :jLs[lt lagf ljifo / ljZjljBfno kl/jt{g 

u/]sf] kfOPdf :jLs[t cWoog ljbf ;d]t :jtM /2 ePsf] dflgg]5 / o:tf] cj:yfdf k|s/0f % 

adf]lhd /sd c;"n pk/ ul/g]5 . 

!@= cWoog sfhdf hfg] sd{rf/LnfO{ k|bfg ul/g] cGo ;'ljwf sDkgLn] ;do ;dodf tf]s] 

adf]lhd x'g]5 . 

!#=  cGo s'g} zt{ eP ;f] a'+bfut ?kdf pNn]v ug]{M 

  -!_ 

  -@_ 

  -#_ 

  -$_ 

  -%_ 

O{lt;Djt\ ============= ;fn ========== dlxgf ===== ut] /f]h ===== z"ed\ ============================== 



  

cg';"rL – ( 

-ljlgod ($ sf] pkljlgod -!_ ;+u ;DalGwt_ 

labfsf] dfu kmf/d 

lrlnd] hnljB't sDkgL lnld6]8 

 

ljbf dfu ug]{ sd{rf/Lsf] gfdM– 

   kbM– 

                        zfvfM–       ldltM– 

qm=;+= labfsf] lsl;d cjlw hDdf lbg labf lng' kg]{ sf/0f 

b]lv ;Dd 

! e}k/L cfpg] labf     

@ 3/ labf     

# lj/fdL labf     

$ k|;'lt / k|;'lt :ofxf/ ljbf     

% lsl/of labf     

^ cWoog labf     

& j]tnaL labf     

* ;§f ljbf     

 

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

 dfu ug]{  l;kmfl/; ug]{  :jLs[t ug]{  

 

 

;l~rt labfsf] ljj/0f  

-k|zf;g zfvfn] k|dfl0ft ug]{_ 

l;=g+= labfsf] lsl;d ut jif{sf] 

 af+sL 

rfn' jif{  

kfs]sf]  

hDdf  

;l~rt lbg 

xfn dfu  

u/]sf] lbg 

Af+fsL x'g cfpg] lbg 

! 3/ labf      

@ la/fdL labf      

#       

$       

%       

 

 

 

 

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

b:tvt 



 

 
 

27 

cg';"rL – !) 

-ljlgod !)) ;+u ;DalGwt_ 

labfsf] clen]v 

lrlnd] hnljB't sDkgL lnld6]8 

sd{rf/L gfd, y/M– txM– @)   ;fn===============;Ddsf] xflh/L /]s8{  

kbM  ;d"xM     pk;d"xM   

ljj/0f e}k/L cfpg] labf 3/ labf la/fdL labf 
k|;'lt / k|;'lt 

:ofxf/ labf 
lsl/of labf cWoog labf 

a]tnaL  

labf 

;§f 

ljbf 

xfn 

;Ddsf] 

lhDd]jf/L 

vr{ Aff+sL hDdf vr{ Aff+sL hDdf vr{ Aff+sL hDdf vr{ Aff+sL hDdf vr{ Aff+sL hDdf vr{ Aff+sL hDdf vr{ Aff+sL vr{ Aff+sL 

;fndf                       

j}zfv                       

h]i7                       

c;f/                       

>fj0f                       

ebf}                       

c;f]h                       

sflQs                       

d+;L/                       

k';                       

df3                       

kmfu'g                       

r}q                       

clwsf/ k|fKt clws[tn] k|To]s jif{sf] of] kmf/fd k|dfl0ft u/L /fVg' k5{ . 

of] kmf/fd ;DalGwt sd{rf/Lsf] JolQmut kmfO{ndf /fvL ;DalGwt sd{rf/LnfO{ x/]s jif{ k|ltlnlk pknJw u/fOg]5 .  

 

tof/ ug]{M       ?h' ug]M{       k|dfl0ft ug]{M 



 

  

cg';"rL – !! 

-ljlgod !$# sf] pkljlgod -@_ ;+u ;DalGwt_ 

lrlnd] hnljB't sDkgL lnld6]8 

 

zky u|x0f 

 d===================================== ;To lgi7fk"j{s k|lt1f u5'{÷O{Zj/sf] gfddf zky lnG5' ls 

g]kfnL hgtfdf / k|rlnt ;+ljwfg tyf sfg"g k|lt lgi7fjfg /xL cfkm"n] u|x0f u/]sf] 

=============kbsf] lhDd]jf/L / st{Jo s;}sf] 8/, df]nflxhf, kIfkft 4]if jf nf]edf gk/L OdfGbf/L;fy 

kfngf ug]{ 5' / ;b}j sDkgLsf] lxt lrtfO{ cfkm"nfO{ tf]s]]sf] sfo{ ;Dkfbg ug]{ 5' / cfkm\gf] st{Jo 

kfngfsf] l;nl;nfdf cfkm"nfO{ 1ft x'g cfPsf] s'/f k|rlnt sfg"gsf] kfngf ubf{ afx]s cfkm" axfn 

/x]sf] jf g/]xsf] s'g} klg cj:yfdf k|s6 ug]{ 5}g .  

 

 

zky u|x0f u/fpg] sd{rf/Lsf] zky u|x0f ug]{ sd{rf/Lsf] 

gfdM–  gfdM– 

kbM– kbM– 

b:tvtM– b:tvtM– 

ldltM– ldltM– 

sfof{noM–                     sfof{noM– 
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