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पररच्छेद – १ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त िाम र प्रारम्भः (१) यी नियमिरुको िाम “निजामती सेवा नियमावली, २०५०” 

रिेकोछ । 

  (२) यो नियमावली तरुुन्ध्त प्रारम्भ ििुेछ । 

२. पररभाषाः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथथ िलागेमा यस नियमावलीमा,– 

(क) “ऐि” भन्नाले निजामती सेवा ऐि, २०४९ सम्झि ुपछथ । 

(ख) “हवभागीय प्रमखु” भन्नाले अिसूुची–१ मा तोहकएको अनधकारी सम्झि ु  
पछथ । 

(ग) “कायाथलय प्रमखु” भन्नाले अिसूुची–२ मा तोहकएको कायाथलयको प्रमखु 
सम्झि ुपछथ। 

(घ) “इकाइ कायाथलय प्रमखु” भन्नाले कायाथलय प्रमखु मातितका इकाइ 
कायाथलयका प्रमखु सम्झि ुपछथ । 

३. यस नियमावलीको व्याखयाः (१) कुिै अनधकारीले यस नियमावलीको कुिै नियम प्रयोग 

गदाथ गरेको व्याखयाबाट कुिै निजामती कमथचारीलाई मकाथ परेमा निजले िपेाल सरकार, 

सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालय समि निवेदि ददि सक्िछे । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम पिथ आएको निवेदिको सम्बन्ध्धमा िेपाल सरकारले 
गरेको व्याखयालाई सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयले सम्बशन्ध्धत सबै सरकारी कायाथलयिरुको 
जािकारी तथा मागथदिथिको निनमत्त पठाउिेछ । 

३क.  व्यवस्थापि परीिण सम्बन्ध्धी कायथहवनधः (१) सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयले ऐिको दफा 
७२क. बमोशजम आकशस्मक रुपमा िेपाल सरकारका सबै निकायिरुमा आलोपालो गरी 
व्यवस्थापि परीिण गिथ सक्िेछ । 

(२) सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयले आफ्िा मातितका हवभाग र निकायिरुलाई 
समेत उपनियम (१) बमोशजम व्यवस्थापि परीिण गिथ लगाई प्रनतवेदि पेि गिथ 
लगाउि सक्िेछ। 

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोशजम व्यवस्थापि परीिण गदाथ िेपाल सरकारका 
सम्बशन्ध्धत निकायिरुले सम्बशन्ध्धत अनभलेख तथा कागजातिरु देखाउि ुपिेछ । 

                                                           
   दोस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 

   दोस्रो संिोधिद्वारा थप । 
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(४) ऐिको दफा ७२क. बमोशजमको िेपाल सरकार समि पेि भएको 
व्यवस्थापि परीिणको वाहषथक प्रनतवेदि सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयले सावथजनिक गरी 
व्यवस्थापि परीिण गररएको निकायमा पठाउिछे । त्यस्तो प्रनतवेदिमा उशललशखत 
कैहफयत, सझुाव वा अनियनमतता फछ्र्यौट गिे दाहयत्व सम्बशन्ध्धत हवभागीय प्रमखु वा 
कायाथलय प्रमखुको ििुेछ । 



(५) उपनियम (४) बमोशजमको प्रनतवेदिमा उशललशखत कैहफयत, सझुाव वा 
अनियनमतता फछ्र्यौट िगिे हवभागीय प्रमखु वा कायाथलय प्रमखुलाई सामान्ध्य प्रिासि 
मन्ध्त्रालयले अवनध तोकी फछ्र्यौटको लानग लेखी पठाउिेछ । यसरी तोहकएको 
अवनधनभत्र त्यस्तो कैहफयत, सझुाव वा अनियनमतता फछ्र्यौट िगिे हवभागीय प्रमखु वा 
कायाथलय प्रमखुलाई अशखतयारवालाले हवभागीय कारबािी गिेछ । 

 

पररच्छेद – २ 

सङ्गठि संरचिा र पद व्यवस्था 
४.  सङ्गठि संरचिा र दरबन्ध्दी सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः (१) कुिै कायाथलयको सङ्गठिको स्वरूप 

तयार गिे वा सङ्गठि संरचिामा  िेरफेर गिे वा स्थायी पद सजृिा वा खारेज गिे 
स्वीकृनत प्राप्त भएको नमनतले पन्ध्र ददिनभत्र सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयले सम्बशन्ध्धत 
निकायमा लेखी पठाउिेछ र सम्बशन्ध्धत निकायले सो जािकारी प्राप्त गरेको नमनतले पन्ध्र 
ददिनभत्रमा दरबन्ध्दी अनभलेख अद्यावनधक गरी त्यसको जािकारी सामान्ध्य प्रिासि 
मन्ध्त्रालय र निजामती हकताबखािामा पठाउि ुपिेछ । 

(२) सङ्गठिको स्वरुप तयार गिे वा सङ्गठि संरचिामा िेरफेर गिे क्रममा स्थायी 
पद सजृिा वा िेरफेर गिुथ परेमा थप वा िेरफेर गिथ खोशजएको पदको कायथ हववरण 
संलग्ि गिुथ पिेछ । 

(३) आयोजिा वा कायथक्रमको लानग स्वीकृत अस्थायी दरबन्ध्दीमा निजामती 
सेवाका स्थायी निजामती कमथचारीलाई काजमा खटाई काम काज गराउि ु पिेछ । 
त्यस्तो दरबन्ध्दीमा स्थायी कमथचारीबाट पदपूनतथ ििु िसकेमा आयोजिा प्रमखु, लेखा प्रमखु 
र शजन्ध्सी संरिक (स्टोरहकपर) बािेकका अन्ध्य पदमा सेवा करारबाट कामकाज गराउि ु
पिेछ ।  

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  सातौं संिोधिद्वारा थप । 
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(४) यस नियममा अन्ध्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि िेपाल सरकारका 
हवनभन्न निकायिरुले हवनभन्न कायथक्रम सञ्चालिको लानग दात ृ निकाय र दात ृ संस्थासाँग 
सम्झौता गदाथ त्यस्ता कायथक्रमलाई आवश्यक पिे जििशिको हवषय पनि उललेख ििु 
आएमा सम्झौता गिुथ पूवथ जििशिको सम्बन्ध्धमा सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालय र अथथ 
मन्ध्त्रालयको समेत सिमनत नलि ुपिेछ । 

५. हविषे पदको सजृिाः (१) देिायको अवस्थामा हविेष पद सजृिा गिथ सहकिेछः– 

(क) कुिै निजामती कमथचारी सरुवा भएको कायाथलयमा पगु्ि काब ु
बाहिरको पररशस्थनतले गदाथ हिला भएमा, 

(ख) कुिै निजामती कमथचारीलाई काजमा खटाउाँदा साहवक कायाथलयको 
कामकाज गिथ िभ्याउिे भएमा, 

(ग) कुिै निजामती कमथचारी तालीम, छात्रवशृत्त, सेनमिार आददमा 
खहटएमा, 

(घ) कुिै निजामती कमथचारीले एक महििाभन्ध्दा बिी हवदा नलई बसेमा, 


 (ङ) ऐिको दफा ७क. को उपदफा (३) बमोशजम ररि ििुे पद माग 
गरी पठाइएकोमा त्यस्तो पद ररि ििुाँदै लोक सेवा आयोगबाट 
कमथचारी नसफाररस भई आएमा । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम हविेष पद सजृिा गदाथ सामान्ध्य प्रिासि 

मन्ध्त्रालयको सिमनत नलई राजपत्राहित पदको िकमा सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय, आयोग वा 
सशचवालयको सशचवस्तरबाट र राजपत्र अिहित पदको िकमा सम्बशन्ध्धत हवभागीय प्रमखु 
स्तरबाट निणथय ििु ुपिेछ ।  

तर उपनियम (१) को खण्ड (क), (ग) र (ङ) को अवस्थामा एक महििा 
भन्ध्दा कम अवनधको लानग हविेष पद सजृिा गिुथ परेमा सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको 
सिमनत नलि ुपिे छैि । 

(३) उपनियम (१) को अवस्था हवद्यमाि िरिेमा त्यसरी सजृिा भएको हविेष पद 
स्वतः खारेज ििुेछ । 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

   दोस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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६. पद दताथ गिेः सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालयले ऐिको दफा ६क. बमोशजम सजृिा भएका 
पदिरुको सेवा, समूि वा उपसमूि एवं शे्रणी समेत खलुिे गरी पद सजृिा गिे निणथय 
भएको नमनतले एक महििानभत्र अनिवायथ रुपमा निजामती हकताबखािामा पद दताथ गराउि ु
पिेछ । त्यसरी पद दताथ गरेपनछ त्यसको जािकारी निजामती हकताबखािाले सामान्ध्य 
प्रिासि मन्ध्त्रालय, अथथ मन्ध्त्रालय र सम्बशन्ध्धत निकायमा पठाउि ुपिेछ । त्यसरी पद 
दताथ भएको जािकारी पाए पनछ मात्र पद पूनतथ गिथ सहकिेछ । 

७. निजामती पदिरुः ऐिको दफा ५ बमोशजम निजामती सेवाका हवनभन्न शे्रणीिरु अन्ध्तगथत 
रििे पदिरु सम्बशन्ध्धत सेवा समूि सम्बन्ध्धी नियमिरुमा उललेख भए बमोशजम ििुेछि ्।  

७क. राजपत्राहकंत हवशिष्ट शे्रणीको पदः (१) ऐिको दफा ६ को उपदफा (२) बमोशजम 
समूिीकरण  (क्लष्टर) गररएका सेवामा रििे राजपत्राहकंत हवशिष्ट शे्रणीका पदिरु 
अिसुचुी–२क. बमोशजम ििुेछि ्।  

(२) िेपाल सरकारले यो नियमावली प्रारम्भ भएको नमनतले तीस ददिनभत्र 
राजपत्राहकंत हवशिष्ट शे्रणीमा कायथरत कमथचारीलाई निजको योग्यता र अिभुवको 
आधारमा उपनियम (१) बमोशजमको उपयिु समूिीकरण (क्लस्टर) को पदमा सरुवा 
एवं पदस्थापि गिुथ पिेछ । 

(३) यो नियमावली प्रारम्भ भएपनछ ििुे राजपत्राहकंत हवशिष्ट शे्रणीको बिुवामा 
सम्बशन्ध्धत समूिीकरण गरेको सेवामा रिेका राजपत्राहकंत प्रथम शे्रणीका कमथचारीिरु 
मध्येबाट मात्र बिुवा गररिेछ । 

(४) यस नियम बमोशजम कायम भएका पदिरुको सेवा समेत खलुिे गरी 
निजामती हकताबखािाले अनभलेख अद्यावनधक गरी सम्बशन्ध्धत निकायलाई जािकारी  

ददिेछ । 

८. समूि तथा उपसमूििरुः ऐिको दफा ६ को उपदफा (४) बमोशजम निजामती सेवामा 
रििे समूि तथा उपसमूििरु अिसूुची–३ बमोशजम ििुेछि ्। 

८क. सेवा, समूि वा उपसमूि पररवतथि गदाथ अपिाउि ुपिे आधारः िपेाल सरकारले ऐिको दफा 
२६ बमोशजम कुिै निजामती कमथचारीको सेवा, समूि वा उपसमूि पररवतथि गदाथ देिायका 
आधारिरु अपिाउि ुपिेछः– 

                                                           
     बाह्ररौं संिोधिद्वारा थप । 

     बाह्ररौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

   दोस्रो संिोधिद्वारा थप । 
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(क) निजामती कमथचारीको पररवतथि गिथ खोशजएको सेवा, समूि वा उपसमूिको 
लानग सो सेवा, समूि वा उपसमूिसाँग सम्बशन्ध्धत नियमावलीमा उललेख 
गररए बमोशजमको योग्यता पगेुको र त्यस्तो निजामती कमथचारीको दिता 
र अिभुव पररवतथि गिथ खोशजएको सेवा, समूि वा उपसमूिलाई 
अत्यावश्यक भएको । 

(ख) पररवतथि गिथ खोशजएको सेवा, समूि वा उपसमूिमा निजामती कमथचारीिरु 
अपयाथप्त भएको । 

९. कायथ हववरणः (१) निजामती पदिरूको अिसूुची–४ बमोशजमको कायथ हववरण सम्बशन्ध्धत   
सशचव, हवभागीय प्रमखु र कायाथलय प्रमखुले लागू गिुथ पिेछ । त्यस्तो कायथ हववरणको 
एक प्रनत सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयमा पठाउि ुपिेछ । 

  (२) देिायका पदको कायथ हववरण देिायको पदानधकारीले स्वीकृत गिेछि–् 

(क)  िेपाल सरकारको मखुय सशचवको, िेपाल सरकारले, 

(ख)  राजपत्राहित हवशिष्ट शे्रणीको निजामती कमथचारीको, मखुय सशचवले, 

(ग)  खण्ड (ख) बािेक मन्ध्त्रालय, सशचवालय, आयोग वा अन्ध्य केन्ध्रीय  
निकायका निजामती कमथचारीिरु र हवभागीय प्रमखुको, सम्बशन्ध्धत 
सशचव वा राजपत्राहित हवशिष्ट शे्रणीको निजामती कमथचारीले, 

(घ)  खण्ड (ख) र (ग) मा उललेख गररएका बािेक हवभाग, िेत्र, 

अञ्चल, नडनभजि, शजलला र ईलाका स्तरका कायाथलयका 
राजपत्राहित निजामती कमथचारीिरुको सम्बशन्ध्धत हवभागीय 
प्रमखुले,  

(ङ)  खण्ड (घ) बमोशजमको कायाथलयका राजपत्र अिहित तथा 
शे्रणीहविीि पदिरुको सम्बशन्ध्धत कायाथलय प्रमखुले । 

(३) यो नियम प्रारम्भ िुाँदाका वखत बिाल रिेका निजामती कमथचारीिरुको कायथ 
हववरण यो नियम प्रारम्भ भएको छ महििानभत्र सम्बशन्ध्धत पदानधकारीले स्वीकृत गरी 
लागू गरी सक्ि ुपिेछ । 

(४) उपनियम (१) बमोशजमको कायथ हववरणमा मूलयािि गिथ सहकिे वस्तगुत 
आधारिरु समेत उललेख गिुथ पिेछ र प्रत्येक कायथको सूचकाि आधार समेत तोक्ि ु
पिेछ। 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(५) कायथ हववरण लागू भए िभएको सम्बन्ध्धमा सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालयले मातितका 
हवभागिरुको, हवभागले मातितका कायाथलयिरुको र सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयले सबै 
मन्ध्त्रालय⁄ सशचवालय⁄ आयोग वा केन्ध्रीय निकायको अिगुमि गिेछ । 

(६) ऐि र यस नियमावली बमोशजम कायथ हववरण लागू िगिे सशचव वा हवभागीय 
प्रमखु वा कायाथलय प्रमखुलाई सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको नसफाररसमा अशखतयारवालाले 
सचेत गराउि ुपिेछ । त्यसरी सचेत गराउाँदा समेत कायथ हववरण लागू िगरेमा निजलाई 
ऐि तथा यस नियमावली बमोशजम अशखतयारवालाले हवभागीय कारबािी गिुथ पिेछ ।  

(७) कायथ हववरणमा उललेख भएको सूचकािको कायथ प्रगनतको आधारमा 
सपुररवेिकले प्रत्येक निजामती कमथचारीको कायथ सम्पादि मूलयािि गिुथ पिेछ । 

(८) प्रत्येक राजपत्राहित निजामती कमथचारीले आफ्िो पदको कायथ हववरणका 
आधारमा आफूले गिुथ पिे कायथको वाहषथक कायथ योजिा बिाई प्रत्येक आनथथक वषथको 
पहिलो चौमानसक अवनधनभत्र कायाथलय प्रमखुबाट स्वीकृत गराई सो अिसुार कायथ 
सम्पादि गिुथ पिेछ ।  

तर यो नियम प्रारम्भ भए पनछ पहिलो पटक निजामती कमथचारीले दोस्रो 
चौमानसक अवनधनभत्र त्यस्तो कायथ योजिा बिाउि सक्िेछि ्।  

१०. निजामती कमथचारीको अनभलेखः (१) निजामती कमथचारीको वैयशिक हववरण तथा अन्ध्य 
अनभलेख निजामती हकताबखािामा राशखिेछ । 

(१क) उपनियम (१) बमोशजम निजामती कमथचारीको वैयशिक हववरण तथा 
अन्ध्य अनभलेख अद्यावनधक गरी राख्न े प्रयोजिको लानग िेपाल सरकारका मन्ध्त्रालय, 

सशचवालय, हवभाग, कायाथलय, संवैधानिक अंग तथा निकाय र सम्बशन्ध्धत निजामती 
कमथचारीले समेत निजामती हकताबखािालाई समय समयमा आवश्यक हववरण उपलब्ध 
गराउि ुपिेछ । 

(२) सेवा समूि सञ्चालि गिे मन्ध्त्रालय तथा अन्ध्तगथतका हवभाग र कायाथलयिरुले 
पनि आफ्िो मातितका निजामती कमथचारीको अनभलेख निजामती हकताबखािाको 
अनभलेखसाँग दरुुस्त ििुे गरी अद्यावनधक गरी राख्न ुपिेछ । 

(३) निजामती हकताबखािाले सेवा, समूि सञ्चालि गिे मन्ध्त्रालय तथा 
अन्ध्तगथतका हवभाग र कायाथलयिरुले उपनियम (२) बमोशजम निजामती कमथचारीको 
वैयशिक हववरण तथा अनभलेख निजामती हकताबखािाको अनभलेखसाँग दरुुस्त ििुे गरी 

                                                           
  दोस्रो संिोधिद्वारा थप । 
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अद्यावनधक गरी राखेको िराखेको आवश्यकता अिसुार निरीिण गिेछ । यसरी निरीिण 
गदाथ कुिै त्रटुी फेला परेमा निजामती हकताबखािाले त्यस्तो त्रटुी सधुार गिथ सम्बशन्ध्धत 
मन्ध्त्रालय, हवभाग वा कायाथलयलाई सूशचत गिेछ । यसरी सूशचत गरेका त्रटुीिरु सधुार 
गिुथ सम्बशन्ध्धत हवभाग वा कायाथलयको कतथव्य ििुछे । निजामती हकताबखािाले सूशचत 
गरेको त्रटुीिरु तीि महििानभत्र सधुार िगिे सम्बशन्ध्धत कमथचारीलाई सामान्ध्य प्रिासि 
मन्ध्त्रालयले हवभागीय कारबािी गिे, गराउिेछ । 

(४) िेपाल सरकारका मन्ध्त्रालय, सशचवालय, हवभाग, कायाथलय र संवैधानिक अंग 
तथा निकायबाट प्राप्त ििु आएका निजामती कमथचारीिरुको अनभलेख निजामती 
हकताबखािाले अद्यावनधक गरी राख्न ुपिेछ । यसरी प्राप्त ििु आएका अनभलेख निजामती 
हकताबखािाले अद्यावनधक गरे िगरेको सम्बन्ध्धमा सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयले समय 
समयमा निरीिण गिेछ । यसरी निरीिण गदाथ त्रटुीिरु फेला पिथ गएमा तीि 
महििानभत्रमा त्यस्ता त्रटुीिरु सधुार गिथ सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयले निजामती 
हकताबखािालाई सूशचत गिेछ । यसरी सधुार गिथ सूशचत गरेको अवनधमा त्रटुीिरु सधुार 
िगरेमा सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयले निजामती हकताबखािाका प्रमखुलाई हवभागीय 
कारबािी गिेछ । 

१०क. अनभलेख व्यवशस्थत गिुथ पिेः (१) निजामती कमथचारीको नियशुि, सरुवा, पदस्थापि 
भएको, औषधी उपचार नलएको तथा अध्ययि हवदा, असाधारण हवदा, प्रसूनत हवदा, प्रसूनत 
स्यािार हवदा र बेतलवी हवदा नलएको हववरण निजामती हकताबखािामा रिेको सम्बशन्ध्धत 
कमथचारीको वैयशिक हववरणमा अद्यावनधक गिुथ पिेछ । 

(२) ियााँ नियशुि ििु े कमथचारीको वैयशिक हववरण (नसटरोल) प्रमाशणत गरी 
सिेत िम्बर प्राप्त िगरी तलव भत्ता भिुािी गररिे छैि । 

(३) निजामती कमथचारीलाई औषधी उपचारको रकम भिुािी ददाँदा भिुािी ददि े
रकम सम्बन्ध्धी अनभलेख निजामती हकताबखािामा अद्यावनधक िगरी भिुािी ददइि े     

छैि । 

(३क) अध्ययि हवदा, असाधारण हवदा र बेतलवी हवदा स्वीकृत भई सोको 
अनभलेख निजामती हकताबखािाबाट अद्यावनधक भएको जािकारी प्राप्त भएपनछ मात्र 
सम्बशन्ध्धत कमथचारीलाई त्यस्तो हवदा स्वीकृनतको पत्र ददइिेछ । 

                                                           
      दोस्रो संिोधिद्वारा थप । 

  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

     बाह्ररौं संिोधिद्वारा थप । 
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(४) यस नियममा उललेख भएका हवषयमा अनभलेख राख्न ेप्रयोजिको लानग लेखी 
आएकोमा निजामती हकताबखािाले सोिी ददि वा सो ददि सम्भव िभएमा सोको 
भोनलपलटसम्ममा अनभलेख व्यवशस्थत गरी नछटो साधिद्वारा सम्बशन्ध्धत कायाथलयलाई 
जािकारी ददि ुपिेछ । 

(५) यस नियम बमोशजम अनभलेख अद्यावनधक िगरी निणथय कायाथन्ध्वयि गिे 
शजम्मेवार पदानधकारीलाई हवभागीय सजाय ििुेछ । 

(६) निजामती कमथचारीको अनभलेख सम्बन्ध्धी हववरण निज सेवाबाट िटेपनछ 
निजले ऐि वा यस नियमावली बमोशजम नलि ु पिे सहुवधा िनलाँदासम्म वा निजको 
निवतृ्तभरण अनधकारपत्र जारी ििुाँदासम्म सरुशित राख्न ुपिेछ । निवतृ्तभरण पाउिे गरी 
सेवाबाट अवकाि भएको निजामती कमथचारीको सिेत िम्बर, नियशुि नमनत, कुल सेवा 
अवनध र अवकाि भएको नमनत समेत उललेख गरी जारी भएको निवतृ्तभरण अनधकारपत्र 
दईु प्रनत तयार गरी एक प्रनत सम्बशन्ध्धत कमथचारी वा निजको पररवारका सदस्यलाई 
उपलब्ध गराई अको एक प्रनत आवश्यक परेका बखत प्रनतनलहप ददि सक्िे गरी सरुशित 
राख्न ुपिेछ । 

११. पद िभई कमथचारी नियिु गिथ िििुःे (१) कुिै पनि कायाथलयमा पद ररि िभई वा पद 
सजृिा िभई कमथचारी नियिु गिुथ िुाँदैि । 

(२) उपनियम (१) हवपरीत कुिै कमथचारी नियिु गरी तलब खवुाएमा त्यसरी 
खवुाएको तलब रकम नियशुि गिे अनधकारीबाट असलु उपर गररिेछ । 

१२. पद खारेज ििुःे (१) निजामती सेवाको कुिै पद सजृिा वा ररि भएको नमनतले एक 
वषथसम्म स्थायी पदपूनतथ िभएमा उि पद स्वतः खारेज ििुेछ । यसरी खारेज भएको पद 
सम्बन्ध्धी हववरण सम्बशन्ध्धत निकायले त्यस्तो पद खारेज भएको सात ददिनभत्र सामान्ध्य 
प्रिासि मन्ध्त्रालय र निजामती हकताबखािालाई अनिवायथ रुपले ददि ु पिेछ । त्यस्तो 
हववरण प्राप्त भए पनछ सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालय र निजामती हकताबखािाले सोको 
अनभलेख अद्यावनधक गरी राख्न ुपिेछ । 

तर लोक सेवा आयोगबाट पदपूनतथको लानग कारबािी भैरिेको र बिुवाको 
कारबािी िरुु भै सकेको पद खारेज ििुे छैि । 

                                                           
     बाह्ररौं संिोधिद्वारा थप । 

   दोस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(१क) कुिै पदका सम्बन्ध्धमा बिुवा वा लोक सेवा आयोगमा पदपूनतथको 
कारबािी भै रिेको जािकारी सम्बशन्ध्धत निकायले सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालय र निजामती 
हकताबखािालाई अनिवायथ रुपले ददि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम खारेज भएका पदिरुको सूचिा निजामती 
हकताबखािाले सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालय, अथथ मन्ध्त्रालय र सेवा सम्बन्ध्धी मन्ध्त्रालयलाई 
ददि ुपिेछ ।  



(३) उपनियम (१) बमोशजम एक वषथसम्म ररि भई पद खारेज भएको हववरण 
िददिे पदानधकारीलाई ऐिको दफा ६० को खण्ड (घ) बमोशजम पददय दाहयत्व 
शजम्मेवारीपूवथक पूरा िगरेको मािी अशखतयारवालाले हवभागीय सजाय गिेछ । 

तर शे्रणीहविीि निजामती कमथचारीको िकमा मखुय कायथ र सिायक कायथ गिे पद 
छुट्याई सके पनछ मात्र यो व्यवस्था लागू ििुेछ । 

(४) राजपत्र अिहकंत ततृीय, चतथुथ र पााँचौं शे्रणी तथा शे्रणी हविीि पदमा 
कायथरत निजामती कमथचारी अवकाि भएपनछ त्यस्तो पद हकताबखािाले स्वतः खारेज गरी 
अनभलेख अद्यावनधक गिेछ । त्यसरी खारेज भएको पदको जािकारी निजामती 
हकताबखािाले सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय, हवभाग र कायाथलयलाई ददि ुपिेछ । 

तर ऐिको दफा ७ को उपदफा (४) बमोशजम मखुय कायथ गिे भिी तोहकएका 
राजपत्र अिहित पााँचौं शे्रणीको वा शे्रणी हविीि पद खारेज ििुे छैि । 

 

पररच्छेद – ३ 

पदपूनतथ र पदानधकार 

१३. स्थायी निजामती कमथचारी माग गिेः (१) कुिै राजपत्राहित पद ियााँ सजृिा भएमा वा कुिै 
तररकाबाट ररि भएमा सात ददिनभत्र सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय, सशचवालय वा आयोगले त्यस्तो 
पदसाँग सम्बशन्ध्धत हववरण सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयमा पठाउि ु पिेछ । त्यस्तो 
जािकारी प्राप्त भएपनछ सामाँन्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयले निजामती हकताबखािा र आफूसाँग 
रिेको अनभलेखसाँग नभडाई प्रत्येक दईु महििामा आवश्यक हववरण सहित लोक सेवा 
आयोगमा पदपूनतथको लानग माग गरी पठाउि ुपिेछ । 

                                                           
   दोस्रो संिोधिद्वारा थप । 

  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

  बाह्ररौं संिोधिद्वारा थप ।    
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(२) कुिै राजपत्र अिहित पद ियााँ सजृिा भएमा वा कुिै तररकाबाट ररि भएमा 
दईु महििानभत्र सम्बशन्ध्धत हवभागीय प्रमखु वा कायाथलय प्रमखुले त्यस्तो पदसाँग सम्बशन्ध्धत 
हववरण सहित लोक सेवा आयोगमा स्थायी निजामती कमथचारी माग गरी पठाउि ुपिेछ र 

सोको जािकारी सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय, सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालय तथा निजामती 
हकताबखािालाई ददि ुपिेछ । 



(३) उपनियम (१) र (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि फाशजलमा 
रिेका सम्बशन्ध्धत सेवा, समूि वा उपसमूिका निजामती कमथचारीलाई ररि पदमा नमलाि 
गरेर मात्र बााँकी पदमा पदपूनतथको लानग माग गिुथ पिेछ । 



(४) ऐिको दफा ७क. को उपदफा (३) बमोशजम आनथथक वषथनभत्र ररि ििु े
पद माग गदाथ पद ररि ििुे आधार र कारण स्पष्ट रुपमा उललेख गरी पठाउि ुपिेछ । 
गलत हववरण राखी पदपूनतथको लानग माग गिे अनधकारीलाई हवभागीय सजाय गररिेछ । 

१३क. ररि पदको हववरणः ररि रिेका र चालू आनथथक वषथ भररमा उमेरका आधारमा 
अनिवायथ अवकाि ििुे राजपत्र अिहित  निजामती कमथचारीिरुको हववरण तयार गरी 
सम्बशन्ध्धत हवभागीय प्रमखु वा कायाथलय प्रमखुले सो हववरण सम्बशन्ध्धत कायाथलय, शजलला 
प्रिासि कायाथलय र शजलला हवकास सनमनतको कायाथलयको सूचिा पाटीमा प्रकािि गरी 
पदपूनतथको लानग साउि महििाको पन्ध्र गतेसम्ममा लोक सेवा आयोगमा पठाउि ुपिेछ । 

१४.पदपूनतथ प्रनतितको आधारमा पदसंखया निधाथरणः (१) नियम १३ बमोशजम कमथचारी माग 
सम्बन्ध्धी हववरण प्राप्त भए पनछ लोक सेवा आयोगले ररि पदिरुमध्ये ऐिको दफा ७ 
बमोशजम खलुला प्रनतयोनगता, कायथ िमताको मूलयािि, आन्ध्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीिा र 
जेष्ठता र कायथ सम्पादि मूलयांकिद्वारा पूनतथ ििुे प्रनतितको आधारमा पदसंखया निधाथरण 
गिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम पदसंखया निधाथरण गदाथ ऐिको दफा ७ को उपदफा 
(१) बमोशजम खलुला प्रनतयोनगताद्वारा पूनतथ ििुे पदसंखयामध्ये सोिी दफाको उपदफा (७) 
बमोशजम पूनतथ ििुे पदसंखया समेत निधाथरण गिुथ पिेछ । 

(३) ऐिको दफा ७ को उपदफा (७) को प्रयोजिको लानग आनथथक तथा 
सामाशजक रुपमा पछानड परेका महिला, आददवासी⁄जिजानत, मधेिी, दनलत समदुायको 
हववरण िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी तोके बमोशजम ििुेछ ।  

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  सातौं संिोधिद्वारा थप । 
     afx||f}+ ;+zf]wgåf/f ;+zf]lwt . 
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तर िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी ितोकेसम्मको लानग सम्पूणथ महिला, 
आददवासी⁄ जिजानत, मधेिी, दनलतलाई आनथथक तथा सामाशजक रुपमा पछानड परेको 
समदुाय मानििेछ । 

(४) ऐिको दफा ७ को उपदफा (७) बमोशजम छुट्टयाइएका पदमा दरखास्त 
ददाँदा देिायका आधारमा ददि ुपिेछः– 

(क)  आददवासी⁄ जिजानतका िकमा िेपाल आददवासी⁄जिजानत उत्थाि 
राहिय प्रनतष्ठाि ऐिमा सूचीकृत भएको जानतको िकमा सोिी 
सूचीको आधारमा, 

तर िेपाल आददवासी⁄जिजानत उत्थाि राहिय प्रनतष्ठाि 
ऐिमा सूचीकृत भएको जानतनभत्र एक भन्ध्दा बिी थरिरु भएमा 
सम्बशन्ध्धत स्थािीय निकायको प्रमखुको नसफाररसमा प्रमखु शजलला 
अनधकारीबाट सूचीकृत भएको जानतनभत्रको थर भिी प्रमाशणत 
गराई दरखास्तसाथ पेि गिुथ पिेछ ।  

(ख)  दनलतका िकमा राहिय दनलत आयोगबाट सूचीकृत भएको 
जानतको िकमा सोिी सूचीको आधारमा,  

तर राहिय दनलत आयोगबाट सूचीकृत भएको जानतनभत्र 
एक भन्ध्दा बिी थरिरु भएमा सम्बशन्ध्धत स्थािीय निकायको 
प्रमखुको नसफाररसमा प्रमखु शजलला अनधकारीबाट सूचीकृत भएको 
जानतनभत्रको थर भिी प्रमाशणत गराई दरखास्तसाथ पेि गिुथ   

पिेछ ।  

(ग)  अपाङ्गका िकमा स्वीकृत शचहकत्सकको नसफाररसमा समाज 
कलयाण पररषदबाट अपाङ्गता प्रमाशणत गरेको आधारमा,  

(घ)  मधेिीका िकमा िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा 
प्रकािि गरी तोके बमोशजमको संस्थाबाट मधेिी भिी प्रमाशणत 
गरेको आधारमा, 

तर िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी संस्था 
ितोकेसम्म सम्बशन्ध्धत स्थािीय निकायको प्रमखुको नसफाररसमा 
प्रमखु शजलला अनधकारीबाट मधेिी भिी प्रमाशणत गराई 
दरखास्तसाथ पेि गिुथ पिेछ ।  
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(ङ) हपछनडएको िेत्रका िकमा ऐिको दफा ७ को उपदफा (७) मा 
उललेख भएका शजललामा स्थायी बसोवास उललेख गरी सम्बशन्ध्धत 
शजललाबाट प्राप्त गररएको िागररकताको प्रमाणपत्र तथा सम्बशन्ध्धत 
गाउाँ हवकास सनमनत वा िगरपानलकाबाट िाल सोिी स्थािमा 
स्थायी बसोबास भएको भिी प्रमाशणत गरेको आधारमा । 

  (५) .............. 
१४क.पदपूनतथ सम्बन्ध्धी हविषे व्यवस्थाः (१) ऐिको दफा ७ को उपदफा (८) बमोशजम 

निधाथररत पदमध्ये कुि पद कुि हकनसमका अपाङ्गिरुको लानग अिपुयिु ििुे भने्न 
सम्बन्ध्धमा िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी तोके बमोशजम      

ििुेछ । 

   (२) ............... 
   (३) ............... 
१५.न्ध्यूितम योग्यताः ऐिको दफा ६ को उपदफा (५) बमोशजम निजामती सेवाका समूि 

तथा उपसमूििरूमा रििे हवनभन्न पदिरूको लानग चाहििे न्ध्यूितम योग्यता सम्बशन्ध्धत 
सेवा, समूि सम्बन्ध्धी नियमिरूमा उललेख भए बमोशजम ििुेछ । 

१६. नियशुि गिे प्रहक्रयाः ऐिको दफा ८ बमोशजम लोक सेवा आयोगबाट खलुला 
प्रनतयोनगताद्वारा नसफाररस भएका उम्मेदवारलाई नसफाररसपत्र दाशखला भएको नमनतले 
राजपत्राहित पदको िकमा दईु महििानभत्र र राजपत्र अिहित पदको िकमा पन्ध्ध ददिनभत्र 
अशखतयारवालाले नियिु गिुथ पिेछ र यस्तो नियशुिको सूचिा नछटो साधिद्वारा सम्बशन्ध्धत 
उम्मेदवारलाई ददि ुपिेछ । सम्बशन्ध्धत उम्मेदवारले नियशुिको सूचिा िपाएमा वा सूचिा 
हफताथ आएमा सावथजनिक पत्र–पनत्रकामा एक महििाको म्याद ददई सम्बशन्ध्धत 
उम्मेदवारलाई नियशुि पत्र बझु्ि आउि सूचिा प्रकाशित गररिेछ । सो म्यादनभत्र पनि 
नियशुि पत्र बझु्ि िआएमा उपयुथि नसफाररसमा परेको वैकशलपक उम्मेदवारलाई योग्यता 
क्रमािसुार नियिु गिथ सहकिेछ । यसरी गररएको नियशुिको सूचिा नियशुि गरेको 
नमनतले पन्ध्ध ददिनभत्र लोक सेवा आयोगमा पठाउि ुपिेछ ।  

१७. नियशुि पत्र ददि ेवा रद्द गिेः (१) देिायको अनधकारीले देिायका निजामती कमथचारीलाई 
नियशुि गरेको वा नियशुि रद्द गरेको पत्र ददिेछः– 

                                                           
     afx||f}+ ;+zf]wgåf/f lemlsPsf] . 
  ;ftf}+ ;+zf]wgåf/f yk . 
  ;ftf}+ ;+zf]wgåf/f ;+zf]lwt . 
     afx||f}+ ;+zf]wgåf/f ;+zf]lwt . 
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 (क) राजपत्राहित निजामती कमथचारीलाई सेवा, समूि वा उपसमूि 
सम्बन्ध्धी मन्ध्त्रालयको सशचव, 

(ख) राजपत्र अिहित तथा शे्रणीहविीि कमथचारीलाई अशखतयारवाला ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम कुिै निजामती कमथचारीलाई नियशुि पत्र ददंदा 
सम्बशन्ध्धत अनधकारीले निजले बिाली गिुथ पिे नमनत समेत तोक्ि सक्िेछ । बिाली 
गिथको निनमत्त कुिै खास नमनत तोहकएको भए सोिी नमनतमा र कुिै नमनत ितोहकएकोमा 
त्यस्तो नियशुि पत्र बशुझनलएको नमनतले बाटोको म्याद बािेक पैंतीस ददिनभत्र सम्बशन्ध्धत 
कमथचारीले बिाली गिुथ पिेछ । 

(३) आफ्िो काब ु बाहिरको पररशस्थनत परेको सप्रमाण जािकारी ददएमा बािेक 
उपनियम (२) बमोशजमको म्यादनभत्र बिाली िगिे निजामती कमथचारीको नियशुिपत्र 
नियशुि ददिे अनधकारीले रद्द गिथ सक्िेछ । त्यसरी नियशुि पत्र रद्द गररएको जािकारी 
लोक सेवा आयोगलाई ददि ुपिेछ । 



(४) राजपत्र अिहित तथा शे्रणीहविीि कमथचारीलाई उपनियम (१) बमोशजम 
ददइिे नियशुिपत्रमा ऐिको दफा १८ को उपदफा (७) को प्रयोजिको लानग राजपत्र 
अिहकंत प्रथम शे्रणीको पदको िकमा लोक सेवा आयोगले नसफाररस गरेको हवकास 
िेत्रमा र अन्ध्य राजपत्र अिहकंत तथा शे्रणीहविीि पदको िकमा लोक सेवा आयोगले 
नसफाररस गरेको अञ्चलमा पााँच वषथ अवनध पूरा ििुे नमनत समेत उललेख गिुथ पिेछ । 

१८. कबनुलयत गराउि ेवा धि जमािी नलिःे कुिै निजामती पदमा नियशुि पाउिे कमथचारीको 
कामको प्रकृनत अिसुार धि जमािी नलि ुवा कबनुलयत गराउि ुपिे आवश्यकता भएमा 
सो कमथचारीले त्यस्तो कबनुलयत वा धि जमािी िददएसम्म निजलाई नियशुिपत्र ददइिे 
छैि ।  

१९. निरोनगताको प्रमाणपत्र पेि गिुथ पिेः (१) कुिै पनि व्यशिले अिसूुची–५ बमोशजम 
निरोनगताको प्रमाणपत्र पेि िगरी निजलाई निजामती पदमा स्थायी नियशुि गररिे छैि । 

(२) निरोनगताको प्रमाणपत्र िेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत शचहकत्सकबाट प्राप्त भएको 
ििु ुपिेछ ।  

२०. िपथ ग्रिणः (१) ऐिको दफा १४ बमोशजम नियिु ििुे प्रत्येक निजामती कमथचारीले 
अिसूुची–६ बमोशजम िपथ ग्रिण गिुथ पिेछ । 

                                                           
   दोस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

     afx||f}+ ;+zf]wgåf/f ;+zf]lwt . 
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(२) उपनियम (१) बमोशजम िपथ ग्रिण गराउाँदा राजपत्राहित पदको िकमा 
सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालयको सशचवले र राजपत्र अिहित पद तथा शे्रणीहविीि पदको िकमा 
अशखतयारवालाले िपथ ग्रिण गराउिेछ । 

(३) निजामती कमथचारीले गरेको िपथ ग्रिणको एक प्रनत निजामती 
हकताबखािामा पठाउि ुपिेछ र अको प्रनत सो कमथचारी कायथरत रिेको कायाथलयमा राख्न ु
पिेछ । 

२१. सेवाबाट िटाइएका कमथचारीले सफाई पाएमा पदस्थापि गिेः (१) सेवाबाट िटाइएका 
कुिै निजामती कमथचारीले कुिै अदालतको निणथयबाट निजको सेवा पिुस्र्थाहपत ििुे भएमा 
सोको निणथयको सूचिा पाएको नमनतले तीि महििानभत्र सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालयमा िाशजर ििु 
जाि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) को म्यादनभत्र िाशजर ििु िजािे निजामती कमथचारीलाई 
पदस्थापि गररिे छैि । 

२२. वैयशिक हववरण फाराम (नसटरोल) र हकताब दताथः (१) अशखतयारवालाले प्रत्येक 
निजामती कमथचारीको अिसूुची–७ बमोशजम पााँच प्रनत वैयशिक हववरण तैयार गराउि ु
पिेछ । 

(१क) उपनियम (१) बमोशजमको वैयशिक हववरण यो नियमावली प्रारम्भ 
िुाँदाका बखत कायथरत कुिै निजामती कमथचारीले िभरेको भए यो नियमावली प्रारम्भ 
भएको नमनतले एक वषथनभत्र र ियााँ नियशुि ििुे निजामती कमथचारीले नियशुि भएको एक 
महििानभत्र अनिवायथ रुपमा भरी सक्ि ु पिेछ । उि म्यादनभत्र पनि वैयशिक हववरण 
िभिे निजामती कमथचारीिरुको तलब रोक्का गररिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम तैयार गररएको वैयशिक हववरणको एक प्रनत 
हकताब दताथ गराउि निजामती हकताबखािामा, एक प्रनत सो कमथचारीको सेवा समूि 
सम्बन्ध्धी मन्ध्त्रालयमा, एक प्रनत हवभागमा, एक प्रनत सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयमा र एक 
प्रनत सो कमथचारी कायथरत रिेको कायाथलयमा राख्न लगाउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम निजामती कमथचारी बिाल रिेको कायाथलयमा 
राशखएको वैयशिक हववरण सो कमथचारी अन्ध्यत्र सरुवा भएमा अहवलम्व सोिी कायाथलयमा 
पठाउि ुपिेछ । 

                                                           
  पहिलो संिोधिद्वारा संिोनधत । 
   दोस्रो संिोधिद्वारा थप । 
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(४) उपनियम (२) बमोशजम दताथको लानग प्राप्त ििु आएको निजामती 
कमथचारीको वैयशिक हववरण निजामती हकताबखािाले दताथ गरी त्यस्तो कमथचारीको 
जन्ध्मनमनत र ऐिको दफा ३३ बमोशजम अनिवायथ अवकाि ििुे नमनत समेत हकटाि गरी 
वैयशिक हववरण प्रमाशणत गरी राख्न ु पिेछ र यसरी जन्ध्मनमनत र उमेर प्रमाशणत गिे 
प्रयोजिको लानग निजामती हकताबखािाले आवश्यक परेमा सम्बशन्ध्धत कमथचारीसाँग 
आवश्यक सक्कल प्रमाणिरु समेत पेि गिथ लगाउि सक्िेछ । 

(५) निजामती कमथचारीले आफ्िो वैयशिक हववरणमा कुिै हववरण समावेि 
गिुथ परेमा त्यस्तो हववरण आफ्िो कायाथलय माफथ त निजामती हकताबखािामा पठाउि ु
पिेछ र त्यसरी प्राप्त हववरण निजामती हकताबखािाले सम्बशन्ध्धत कमथचारीको वैयशिक 
हववरणमा समावेि गरी सोको जािकारी सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालय तथा सम्बशन्ध्धत 
कमथचारी र कायाथलयलाई ददि ुपिेछ । 

२३. एक पदमा एकभन्ध्दा बिी कमथचारी स्थायी नियशुि गिथ िििुःे एउटा स्थायी पदमा एकै 
समयमा एकभन्ध्दा बिी व्यशिलाई स्थायी नियशुि गिुथ िुाँदैि ।  

२४. ...................... 
२५. लोक सेवा आयोगबाट निधाथररत कायथहवनध िपरुय्ाई नियशुि गिथ िििुःे (१) लोक सेवा 

आयोगबाट प्रत्यायोशजत अनधकार बमोशजम नियिु ििुे पदमा नियिु गदाथ नियशुि गिे 
अनधकारीले त्यस्तो पदको सम्बन्ध्धमा हवज्ञापि गरी लोक सेवा आयोगबाट निधाथररत 
प्रहक्रया र ितथको पालि गररकि मात्र नियिु गिुथ पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम नियिु ििुे पदमा निधाथररत प्रहक्रया र ितथको 

पालिा िगरी नियशुि गरेको देशखएमा ................... लोक सेवा आयोगबाट 
अनियनमत नियशुि भएको भिी लेखी आएमा त्यस्तो व्यशिलाई एक महििानभत्र सो 
पदबाट िटाउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोशजम नियिु गदाथ निधाथररत प्रहक्रया र ितथको पालि 

िगरी नियिु गरेमा त्यसरी नियशुि गिे अनधकारीलाई हवभागीय सजाय गिुथ पिेछ । 

 

                                                           
   दोस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

   दोस्रो संिोधिद्वारा खारेज । 

  चौथो संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  सातौं संिोधिद्वारा शझहकएको । 
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पररच्छेद – ४ 

हविषेज्ञ पद सम्बन्ध्धी व्यवस्था 
२६. हविषेज्ञ पदः योग्यता, अिभुव र कामको प्रकृनत िेरी हविेषज्ञताको हवकासको लानग िभई 

िििुे अवस्थामा िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशित गरी निजामती सेवाको 
राजपत्राहित शे्रणीको कुिै खास पदलाई हविेषज्ञ पद तोक्ि सक्िेछ । त्यस्तो सूचिामा 
सो पदलाई चाहििे हविेष योग्यता समेत खलुाउि ुपिेछ । 

२७. सरुवाः (१) तोहकएको सेवा, समूि र उपसमूिनभत्र सीनमत रििे गरी समाि प्रकृनतको 
काम, कतथव्य सम्पादि गिे शजम्मेवारीमा फरक िपिे गरी हविेषज्ञ पदमा रिेको निजामती 
कमथचारीलाई िेपाल सरकारले सरुवा गिथ सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम सरुवा भएको निजामती कमथचारी आफ्िो पद सहित 
सरुवा ििुेछ । 

२८. बिुवाः (१) हविेषज्ञ पदमा रिेको निजामती कमथचारीको बिुवाको लानग नसफाररस गदाथ 
बिुवा सनमनतले कायथ िमताको आधारमा गिेछ । 

(२) बिुवा सनमनतले कायथ िमताको मूलयािि गदाथ यस सम्बन्ध्धमा निधाथररत 
मापदण्डको आधारमा गिेछ र यस्को लानग आवश्यक ठािेमा हविेषज्ञ सनमनत गठि गिथ 
सक्िेछ ।  

(३) हविेषज्ञ पदमा रिेको निजामती कमथचारीलाई मानथललो शे्रणीमा बिुवा गदाथ 
कमथचारी बिाल रिेको पदलाई िै उपयिु दजाथ राखी मानथललो शे्रणीमा पररणत   
गररिेछ । यसरी पररणत गररएको पद ररि भएपनछ स्वतः िरुु नियशुि ििुे पदमा 
कायम  ििुेछ । 

(४) हविेषज्ञ पदमा रिेको निजामती कमथचारी कायथ िमताको मूलयाििद्वारा ििु े
अन्ध्य कुिै पनि बिुवाको लानग उम्मेदवार ििु सक्िे छैि ।  

(५) एक शे्रणीबाट अको शे्रणीमा बिुवा ििु बिाल रिेको शे्रणीको पदमा पााँच 
वषथ सेवा अवनध पगेुको ििु ुपिेछ । 

२९. हविषेज्ञ पद सम्बन्ध्धी अन्ध्य व्यवस्थाः हविेषज्ञ पदका सम्बन्ध्धमा यस पररच्छेदमा 
लेशखएदेशख बािेक अन्ध्य हवषयिरु सेवा समूि सम्बन्ध्धी नियमिरुमा तोहकए बमोशजम 
ििुेछ । 
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पररच्छेद – ५ 

शे्रणीहविीि तथा राजपत्र अिहित पााँचौ शे्रणीका पद सम्बन्ध्धी व्यवस्था 
३०.शे्रणीहविीि तथा राजपत्रअिहित पााँचौं शे्रणीको पदः (१) अिभुवको आधारमा सीप हवकास 

ििुे एकै प्रकारको कायथ प्रकृनत भएका अिसूुची–८ बमोशजमका पदिरु शे्रणीहविीि पद 
मानििे छि ्।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमका शे्रणीहविीि पदमा कायथरत निजामती कमथचारीिरु 
ऐिको दफा ४ को उपदफा (२) बमोशजम शे्रणीमा आवद्ध ििु चािेमा राजपत्र अिहित 
पााँचौ शे्रणीमा कायम गररिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम राजपत्र अिहित पााँचौ शे्रणीमा कायम ििु ेनिजामती 
कमथचारीिरुले साहवकमा खाई पाई आएको तलव घट्िे छैि । 

(४) राजपत्र अिहित पााँचौ शे्रणीमा कायम भएका र सो शे्रणी तथा शे्रणीहविीि 
पद सहित ऐिको दफा २०क. बमोशजमको सेवा अवनध पगेुका निजामती कमथचारी 
अनिवायथ अवकाि िुाँदा निजलाई सो दफा बमोशजम राजपत्र अिहित ततृीय शे्रणीको पदमा 
बिुवा गरी अवकाि ददइिेछ । 

(५) ऐिको दफा ७ को उपदफा (६) बमोशजमको आन्ध्तररक प्रनतयोनगतात्मक 
परीिामा राजपत्र अिहित पााँचौं शे्रणीमा कायम भएका निजामती कमथचारीिरु समेत 
सिभानग ििु सक्िेछि ्। 

३१. पदपूनतथः (१) शे्रणीहविीि पदिरुमा ियााँ  नियशुिद्वारा पदपूनतथ गदाथ स्वीकृत तलबमािको 
िरुुको तलब पाउिे गरी नियिु गररिेछ । 

(२) शे्रणीवद्ध पदिरु शे्रणीहविीि पदमा पररणत भएमा सम्बशन्ध्धत निजामती 
कमथचारीलाई नमलाि गदाथ साहवकमा निजले खाइपाई आएको तलबको आधारमा 
शे्रणीहविीि पदको लानग स्वीकृत तलबमािको उपयिु र नमलदो स्थािमा तोहकिेछ । 

३२. सरुवाः (१) शे्रणीहविीि तथा राजपत्र अिहित पााँचौं शे्रणीका पदमा कायथरत निजामती 

कमथचारीको सरुवा समाि प्रकृनतको शे्रणीहविीि तथा राजपत्र अिहित पााँचौं शे्रणीका 
पदमा ििु सक्िेछ । 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(२) शे्रणीहविीि तथा राजपत्र अिहित पााँचौ शे्रणीका निजामती कमथचारीको 
सरुवा मातित कायाथलयिरुमा भए कायाथलय प्रमखुले र अन्ध्य कायाथलयिरुमा भए 
हवभागीय प्रमखुले गिेछ ।  

३३ .स्तर वहृद्धः यो नियम प्रारम्भ भए पनछ ऐिको दफा २४घ२. बमोशजम शे्रणीहविीि 
निजामती कमथचारीको स्तर वहृद्ध गदाथ सोिी दफाको उपदफा (३) बमोशजमको सेवा 
अवनध पूरा भएको भोनलपलटदेशख लागू ििुे गरी स्तर वहृद्ध गररिेछ ।  

तर ऐिको दफा १८ङ. बमोशजम सजायको अनभलेख रिेकोमा सोको समयावनध 
समाप्त भएको भोनलपलटदेशख लागू ििुे गरी स्तर वहृद्ध गिुथ पिेछ । 

 

पररच्छेद – ६ 

पदस्थापि र सरुवा 
३४. ...................... 
३४क. पदस्थापि सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः (१) ऐिको दफा ७ अिसुार खलुला तथा बिुवाद्वारा 

नसफाररस भएका निजामती कमथचारीको िरुु पदस्थापिा गदाथ त्यस्ता कमथचारीलाई ररि 
पदिरुको जािकारी गराई निजिरुको रुची तथा चाििाको प्राथनमकताक्रम कायम गिथ 
लगाई नसफाररस योग्यताक्रम अिसुार रोजेको स्थािमा पदस्थापि गररिेछ ।  

तर सेवा प्रवेि तालीम पश्चात ्पदस्थापिा ििुे कमथचारीको िकमा त्यस्तो तालीम 
ददिे संस्थाबाट प्राप्त तालीमको योग्यताक्रम समेतलाई आधार नलि सहकिेछ ।  

(२) सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको सिमनत नलई पदस्थापि गिुथ पिे निजामती 
कमथचारीको लानग सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालयले पदस्थापिको लानग नसफाररस गदाथ उपनियम 
(१) बमोशजमका हवषय समेत खलुाई पठाउि ुपिेछ । 

(३) यस नियम बमोशजम पदस्थापि भई िाशजर ििु आएको निजामती 
कमथचारीलाई सम्बशन्ध्धत कायाथलयको प्रमखुले िाशजर गराई सात ददिनभत्र कायथ हववरण 
सहित शजम्मेवारी तोक्ि ु पिेछ । त्यस्तो अवनधनभत्र शजम्मेवारी ितोक्िे सम्बशन्ध्धत 
कायाथलय प्रमखुलाई ऐिको दफा ५५क. बमोशजम सपुररवेिकले चेताविी ददिछे । 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

   दोस्रो संिोधिद्वारा खारेज । 

  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

    बाह्ररौं संिोधिद्वारा थप ।  



www.lawcommission.gov.np 

20 
 

३४ख. कायथ सम्पादि सम्झौता सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः  (१) ऐिको दफा १५ को उपदफा (२) 
बमोशजम अिसूुची–८क. मा उशललशखत पदानधकारीसाँग कायथ सम्पादि सम्झौता गदाथ देिाय 
बमोशजमका पदानधकारीिरुले गिथ सक्िेछि–् 

(क) िेपाल सरकारको केन्ध्रीयस्तरका हवभागको हवभागीय प्रमखु वा 
हवभागस्तरको कायाथलय प्रमखुको िकमा सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालयका 
सशचव र हवभागीय प्रमखु वा हवभागस्तरीय कायाथलय प्रमखु बीचमा, 

(ख) आयोजिा प्रमखुको िकमा मन्ध्त्रालय अन्ध्तगथतको आयोजिा भएमा 
सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालयको सशचव र आयोजिा प्रमखु बीचमा, हवभाग 
अन्ध्तगथतको आयोजिा भएमा सम्बशन्ध्धत हवभागको हवभागीय प्रमखु 
र आयोजिा प्रमखु बीचमा तथा कायाथलय अन्ध्तगथतको आयोजिा 
भएमा सम्बशन्ध्धत कायाथलय प्रमखु र आयोजिा प्रमखु बीचमा, 

(ग) कायाथलय प्रमखुको िकमा सम्बशन्ध्धत हवभागको हवभागीय प्रमखु र 
कायाथलय प्रमखु बीचमा तथा हवभाग िरिेका कायाथलयको िकमा 
सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालयको सशचव र कायाथलय प्रमखु बीचमा ।   

(२) उपनियम (१) बमोशजमको कायथ सम्पादि सम्झौतामा देिाय बमोशजमका कुरािरु 
खलुाइएको ििु ुपिेछः– 

(क)  हवभाग वा आयोजिा वा कायाथलयको लक्ष्य, 

(ख)  लक्ष्य िानसल गिथको लानग आवश्यक पिे वजेट, जििशि र अन्ध्य 
साधि स्रोत, 

(ग)  लक्ष्य िानसल गिे समय नसमा, 
(घ)  प्राप्त ििु ुपिे िनतजा वा अपेशित उपलशव्ध,  

(ङ)  कायथ सम्पादि मूलयाििको सूचकाि, 

(च)  कायथ सम्पादि सम्झौता रद्द गिथ सहकिे अवस्थािरु, 

(छ)  कायथ सम्पादि सम्झौता कायाथन्ध्वयिको लानग आवश्यक 
अनधकारिरु,  

(ज)  कायथ सम्पादि सम्झौताका ितथिरु, 

(झ)  अन्ध्य आवश्यक कुरािरु । 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 
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(३) कायथ सम्पादि सम्झौता अिसुारको कायथ भए िभएको बारेमा सम्बशन्ध्धत 
मन्ध्त्रालय र हवभागले नियनमत रुपमा अिगुमि गिेछ । 

(४) कायथ सम्पादि सम्झौता बमोशजमको कामको वाहषथक सनमिा गिथका लानग 
सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालयको संयोजकत्वमा अथथ मन्ध्त्रालय, सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालय, 

सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय र राहिय योजिा आयोगका प्रनतनिनध रिेको एक सनमनत रििेछ ।  

(५) आफ्िो काब ु बाहिरको पररशस्थनत परेमा बािेक कायथ सम्पादि सम्झौता 
बमोशजम उत्तम रुपमा काम सम्पन्न गिथ िसकेमा त्यस्तो हवभागीय प्रमखु वा आयोजिा 
प्रमखु वा कायाथलय प्रमखुलाई दईु वषथसम्म कुिै पनि प्रमखु पदको हविेष शजम्मेवारी 
ददइिे छैि ।  

(६) हवभागीय प्रमखु वा आयोजिा प्रमखु वा कायाथलय प्रमखुले एक पटक भन्ध्दा 
बिी उपनियम (५) बमोशजम काम सम्पन्न गिथ िसकेमा निजलाई ऐिको दफा ५९ को 
खण्ड (क) बमोशजम हवभागीय सजाय ििुेछ । 

तर उपनियम (५) बमोशजम एक पटक हविेष शजम्मेवारीको पदबाट िटेको 
निजामती कमथचारीले निशश्चत समय पनछ पिुः त्यस्तो शजम्मेवारी प्राप्त गरी सन्ध्तोषजिक 
कायथ प्रगनत देखाएमा यस नियम बमोशजमको हवभागीय सजायको आधारको रुपमा सो 
भन्ध्दा पहिलेको हविेष शजम्मेवारी पाएको अवनधको कायथ सम्पादिको प्रगनतको न्ध्यूितालाई 
गणिा गिथ सहकिे छैि । 

(७) कायथ सम्पादि सम्झौताका ितथिरु र वाहषथक सनमिाको हववरण त्यस्तो कायथ 
सम्पन्न भएको एक महििानभत्र सावथजनिक गिुथ पिेछ । 

(८) कायथ सम्पादि सम्झौता प्रणाली लागू भएको निकायको हवभागीय प्रमखु, 

कायाथलय प्रमखु वा आयोजिा प्रमखुमा पदस्थापि गदाथ सम्भाव्य निजामती 
कमथचारीिरुमध्येबाट त्यस्तो निकायको दईु वषथको रणिीनतक योजिा र कायथ सञ्चालि 
सम्बन्ध्धी योजिा एवं अपेशित उपलशब्ध सहित कायथयोजिा पेि गिथ लगाई उत्कृष्ट योजिा 
पेि गिे कमथचारीलाई उपनियम (४) बमोशजमको सनमनतको नसफाररसमा उपनियम (१) 
को पदानधकारीसाँग कायथ सम्पादि सम्झौता गरी उि पदमा पदस्थापि गिथ सहकिेछ । 

(९) कायथ सम्पादि सम्झौतालाई व्यवशस्थत गिथ िेपाल सरकारले आवश्यकता 
अिसुार निदेशिका बिाई जारी गिथ सक्िेछ ।  
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३४ग. अनतररि समूि सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः (१) ऐिको दफा १८घ. को उपदफा (२) बमोशजम 
फाशजलमा रिेका निजामती कमथचारीको दरवन्ध्दी सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको अनतररि 
समूिमा रिेको भएमा त्यस्ता कमथचारीलाई सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयले खहटएकै 
कायाथलयबाट तलव भत्ता खािे गरी अन्ध्य निकायमा कामकाज गिथ खटाउि सक्िेछ ।  

(२) ऐिको दफा १८क. को उपदफा (२) र उपदफा (२क) बमोशजम सामान्ध्य 
प्रिासि मन्ध्त्रालयले काजमा खटाएका निजामती कमथचारीको दरवन्ध्दी अनतररि समूिमा 
सािथ सहकिेछ । 

(३) कुिै पदमा पदपूनतथको माग गदाथ अनतररि समूिमा रिेका कमथचारीको संखया 
कट्टी गरेर मात्र माग गिुथ पिेछ । 

३५. ...................... 
३६. सरुवाको समय तानलका र सरुवाका आधारिरुः– (१) निजामती कमथचारीिरुलाईथ ऐिको 

दफा १८ अिसुार सरुवा गदाथ देिाय बमोशजमको समय तानलका अिसुार गिुथ पिेछः– 

(क)  सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयले प्रत्येक वषथको भदौ एक गतेदेशख 
भदौ मसान्ध्त नभत्रमा, 

 (ख)  मन्ध्त्रालय वा मन्ध्त्रालय स्तरको केन्ध्रीय निकाय वा हवभागले 
प्रत्येक वषथको असोज एक गतेदेशख असोज पन्ध्र गतेनभत्रमा, 

 (ग)  िेत्रीय स्तरका निकायिरुले प्रत्येक वषथको असोज सोह्र गतेदेशख 
असोज मसान्ध्तनभत्र । 

तर कुिै कायाथलयमा ररि ििु गएको पदमा तोहकएको 
समय तानलका बािेकको समयमा सरुवा गिुथ परेमा सामान्ध्य 
प्रिासि मन्ध्त्रालयको सिमनत नलई सरुवा गिथ सहकिछे । 

(१क) .............. 
(२) निजामती कमथचारीको सरुवा देिाय बमोशजम गररिेछः– 

(क) राजपत्राहित हवशिष्ट शे्रणी र राजपत्राहित प्रथम शे्रणीको निजामती 
कमथचारीका िकमा िेपाल सरकार मशन्ध्त्रपररषद्को निणथयबाट, 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

   दोस्रो संिोधिद्वारा खारेज । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

    चोधौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

     बाह्ररौं संिोधिद्वारा शझहकएको । 
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तर राजपत्राहित प्रथम शे्रणीका निजामती कमथचारीलाई 
एउटै मन्ध्त्रालय अन्ध्तगथतका निकायमा सरुवा गदाथ सम्बशन्ध्धत 
हवभागीय मन्ध्त्रीस्तरको निणथयबाट सरुवा गिथ सहकिेछ । 

(ख) राजपत्राहित दद्वतीय र ततृीय शे्रणीका निजामती कमथचारीको सरुवा 
सम्बशन्ध्धत केन्ध्रीय निकायका राजपत्राहित हवशिष्ट शे्रणीका 
सशचवस्तरको निणथयबाट । 

तर कुिै हवभाग अन्ध्तगथत कायथरत राजपत्राहित ततृीय 
शे्रणीसम्मका कमथचारीलाई सोिी हवभाग अन्ध्तगथत सम्बशन्ध्धत 
हवभागीय प्रमखुस्तरको निणथयबाट सरुवा गिथ सहकिेछ । 

(ग) राजपत्र अिहित तथा शे्रणीहविीि निजामती कमथचारीको सरुवा 
सम्बशन्ध्धत केन्ध्रीय निकायको कमथचारी प्रिासि िेिे राजपत्राहित 
प्रथम शे्रणीको सि–सशचवस्तरको निणथयबाट ।  

(घ) खण्ड (ग) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि एकै हवभाग वा 
अन्ध्तगथतका राजपत्र अिहित एवं शे्रणीहविीि कमथचारीलाई सोिी 
हवभाग वा अन्ध्तगथतकै अन्ध्य निकायमा सरुवा गिुथ पदाथ सम्बशन्ध्धत 
हवभागीय प्रमखुस्तरको निणथयबाट ।  

(३) पचास वषथ उमेर पगेुको कमथचारीलाई निजले मागेमा बािेक “क” वगथको 
भौगोनलक िेत्रमा सरुवा गररिे छैि ।  

(४) राजपत्र अिहित र शे्रणीहविीि निजामती कमथचारीलाई घर पायकको 
शजललामा सरुवा गिथ प्राथनमकता ददइिेछ । 

(५) घर पायकको शजललाशस्थत कायाथलयमा कायथरत राजपत्र अिहित तथा 
शे्रणीहविीि निजामती कमथचारीलाई निजिरुले स्वेच्छाले निवेदि ददएको अवस्थामा वा 
निजको कायथ सम्पादिको प्रगनत राम्रो िभएको ठोस प्रमाण देशखएको वा निजले 
अििुासििीि र अनियनमत कायथ गरेको प्रमाशणत भएको अवस्थामा बािेक अको शजललामा 
सरुवा गररिे छैि । 

(६) उमेरको कारणबाट अनिवायथ अवकाि ििु एक वषथ वा सो भन्ध्दा कम अवनध 
बााँकी रिेको निजामती कमथचारीलाई निजले मागेको अवस्थामा बािेक सरुवा गररि े                                    
छैि ।  

(७) ऐिको दफा १८ को उपदफा (३) बमोशजमको अवनध िपगुी सामान्ध्य 
प्रिासि मन्ध्त्रालयले कुिै निजामती कमथचारीको सरुवा गिुथ पदाथ सो दफाको उपदफा (४) 
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मा उशललशखत आधारमा मात्र सरुवा गिुथ पिेछ । यसरी सरुवा गदाथ अवनध िपगुी सरुवा 
गिुथको आधार सरुवा पत्रमा उललेख गिुथ पिेछ । यसरी अवनध िपगुी सरुवा गररएकोमा 
अवनध िपगु्दै सरुवा गिुथको स्पष्ट कारण खोली सरुवा सम्बन्ध्धी हववरण प्रधािमन्ध्त्री तथा 
मशन्ध्त्रपररषद्को कायाथलयमा पठाउि ुपिेछ । 

(८) ऐिको दफा १८ को उपदफा (४) को खण्ड (घ) अिसुार कायाथलयमा 
राखी राख्न उपयिु िभएको निजामती कमथचारीलाई सरुवा गदाथ निजको कुि काम र 
आचरणबाट सो कायाथलयमा राखी राख्न उपयिु िभएको िो सोको स्पष्ट कारण सहित 
सम्बशन्ध्धत कायाथलय प्रमखुबाट लेखी आएपनछ सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको सिमनत नलई 
अशखतयारवालाले सरुवा गिुथ पिेछ । 

(९) ऐिको दफा १८ को उपदफा (४) को खण्ड (ख) को प्रयोजिको लानग 
हविेष शजम्मेवारी ददिको लानग सरुवा गिथ सिमनत माग गदाथ हवभागीय प्रमखु वा 
कायाथलय प्रमखु वा आयोजिा प्रमखुको शजम्मेवारी ददि ु पिे अवस्था भएको व्यिोरा 
उललेख गरी सिमनत माग भएको ििु ुपिेछ । 

(१०) कुिै निजामती कमथचारीलाई अवनध िपगु्दै सरुवा गिथ सामान्ध्य प्रिासि 
मन्ध्त्रालयको सिमनत माग भएकोमा त्यस्तो सिमनतका लानग पत्र प्राप्त भएको नमनतले 
पन्ध्र ददिनभत्र सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयले सो सम्बन्ध्धमा निणथय गरी सम्बशन्ध्धत 
निकायलाई नलशखत जािकारी ददि ुपिेछ । 

(११) यस नियममा अन्ध्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि कुिै निकाय वा 
अन्ध्तगथतको कुिै निजामती कमथचारीको एकपटक सरुवा भई अवनध पूरा भए पनछ 
उपनियम (१) बमोशजम सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयले सरुवा गिे तानलका अिसुारको एक 
अवनध पूरा िभई सो निकायले पिुः त्यस्तो कमथचारीको सरुवा गिे छैि । 

(१२) यस नियममा अन्ध्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि मन्ध्त्रालय वा 
हवभाग वा केन्ध्रीय  निकाय वा िेत्रीय कायाथलय वा शजललास्तरीय कायाथलयको प्रमखु भई 
सकेको निजामती कमथचारीलाई निजले स्वेच्छाले माग गरेकोमा बािेक समाि शे्रणीको 
पदमा सो भन्ध्दा तललो निकाय वा कायाथलयमा सरुवा गररिे छैि ।  

तर कायम मकुायम वा निनमत्त भई काम गरेका निजामती कमथचारीको िकमा यो 
प्रावधाि लागू ििुे छैि । 

(१३) यस नियममा अन्ध्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि कुिै पनि 
निजामती कमथचारीलाई हवभागीय सजाय भई सो अवनध समाप्त िभएको वा निजले 

                                                           
     बाह्ररौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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स्वेच्छाले मागेको अवस्थामा बािेक अरु अवस्थामा निज भन्ध्दा कनिष्ठ कमथचारीको 
मातितमा रििे गरी सरुवा वा पदस्थापि गररिे छैि । 

(१४) यस नियममा अन्ध्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि कुिै ररि राजपत्र 
अिहित तथा शे्रणी हवहिि पद पूनतथको लानग माग आकृनत फाराम भरी पठाइसके पनछ 
त्यस्तो पदमा सरुवा गरी पदपूनतथ गररिे छैि ।  

(१४क) कुिै निजामती कमथचारीको सरुवा ऐि तथा यस नियमावली हवपरीत 
भएमा त्यस्तो कमथचारीले सरुवाको निणथय भएको नमनतले पन्ध्र ददिनभत्र सामान्ध्य प्रिासि 
मन्ध्त्रालयले गरेको सरुवा भए प्रधािमन्ध्त्री तथा मशन्ध्त्रपररषद्को कायाथलयमा र अन्ध्य 
निकायले गरेको सरुवा भए सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयमा उजरुी ददि सक्िेछ । 

(१५) यस नियम बमोशजम निजामती कमथचारीको सरुवा गिे वा सोको सिमनत 
ददिे निकायले सोको मापदण्ड बिाई सो अिसुार निणथय गिुथ पिेछ । 

(१६) उपनियम (१५) बमोशजम बिेको मापदण्ड सावथजनिक गिुथ पिेछ । 

(१७) सरुवा माग गिे निवेदिपत्रको िााँचा अिसूुची–९ बमोशजम ििुेछ । 

३६क.अवनध िपगु्दै सरुवा गररएमा ददइि ेसहुवधाः (१) ऐिको दफा १८ को उपदफा (३) 
बमोशजमको अवनध िपगु्दै कुिै निजामती कमथचारीलाई सरुवा गररएमा सोिी दफाको 
उपदफा (८) को प्रयोजिको लानग त्यस्तो कमथचारीलाई ियााँ ठाउाँमा वन्ध्दोवस्त गिथको 
लानग निजले खाइपाई आएको एक महििाको तलब बराबरको रकम ददईिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको रकम त्यस्तो निजामती कमथचारी कायथरत 
साहवकको कायाथलयबाट िै भिुािी ददइिेछ । 

(३) ऐिको दफा १८ को उपदफा (३) बमोशजमको अवनध िपगु्दै कुिै निजामती 
कमथचारीको सरुवा गदाथ ऐिको दफा १८ को उपदफा (८) बमोशजमको ियााँ ठाउाँमा 
बन्ध्दोवस्त गिथको लानग रकम पाउिे वा िपाउिे हवषय सरुवापत्रमा िै स्पष्ट रुपमा 
उललेख गिुथ पिेछ र यस नियम बमोशजमको रकम माग गदाथ सरुवापत्रको प्रनतनलहप 
समेत पेि गिुथ पिेछ । 

३७. सरुवा सम्बन्ध्धी हववरणः निजामती कमथचारीलाई सरुवा गिे अनधकार प्राप्त अनधकारीले 

अिसूुची–१० बमोशजम निजामती कमथचारीिरुको सरुवा सम्बन्ध्धी हववरण तयार गरी 
सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालय र निजामती हकताबखािामा पठाउि ुपिेछ । 

                                                           
     बाह्ररौं संिोधिद्वारा थप । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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३८. सरुवा गिे कायथहवनधः (१) निजामती कमथचारीको सरुवाको लानग अशखतयारवालाले 
अिसूुची–११ बमोशजमको हववरण अद्यावनधक गरी राख्न ुपिेछ । 



(२) निजामती कमथचारीलाई सरुवा गदाथ देिायका कायथहवनध अपिाउि ुपिेछः– 

(क) निजामती कमथचारीलाई एक ठाउाँबाट अको ठाउाँमा सरुवा गदाथ 
कमथचारी कायथरत कायाथलय र भौगोनलक िेत्र, कायथरत अवनध, 

सरुवा प्रस्ताव गररएको कायाथलय र भौगोनलक िते्र, सरुवा अवनध 
तथा सरुवा गिुथ पिे कारण समेत सरुवा गिे निणथयमा खलुाउि ु
पिेछ । 

(ख) निजामती कमथचारीलाई सरुवा गिे निणथय भए पनछ सरुवा ििु े
कमथचारीलाई यस्तो निणथय भएको तीि ददिनभत्र अिसूुची–११क. 
बमोशजमको सरुवापत्र जारी गरर सक्ि ुपिेछ । यस्तो सरुवापत्र 
प्राप्त भए पनछ सम्बशन्ध्धत कायाथलयले नियम ४० बमोशजमको 
म्यादनभत्र अिसूुची–१२ बमोशजमको रमािापत्र ददि ुपिेछ । 

(ग) सरुवा भएको कुिै निजामती कमथचारीलाई खण्ड (ख) बमोशजमको 
म्यादनभत्र रमािा िददई निज सरुवा भई सकेको कायाथलयबाट 
तलव भत्ता भिुािी ददएमा रमािा ददि ु पिे म्याद भन्ध्दा बिी 
अवनधको त्यस्ता निजामती कमथचारीले खाएको तलव भत्ता समेत 
त्यसरी रमािा िददई तलवभत्ता खवुाउिे कायाथलय प्रमखु र लेखा 
प्रमखुबाट असलु उपर गररिेछ । 

(घ) खण्ड (क) बमोशजमको प्रहक्रया िपरुय्ाई सरुवा गिे 
अशखतयारवालालाई हवभागीय सजाय गररिेछ ।  

३९. सरुवा भएको कायाथलयमा जाि ु पिेः कुिै पनि निजामती कमथचारी सरुवा भएको 
कायाथलयमा रमािापत्रमा तोहकएको समयनभत्र िाशजर ििु जाि ु पिेछ । कुिै पनि 
निजामती कमथचारीलाई सरुवा भएको कायाथलयमा िाशजर िभई अको पद वा कायाथलयमा 
सरुवा गररिे छैि । यसरी निधाथररत समयनभत्र िाशजर ििु िजािे निजामती कमथचारीलाई 
हवभागीय कारबािी ििुेछ । 

४०. बिाली म्यादः (१) एक स्थािबाट अको स्थािमा जाि ु पिे भई कुिै निजामती 
कमथचारीको सरुवा भएमा त्यस्तो कमथचारीले बरबझुारथको निनमत्त एक्काईस ददिमा िबिाई 
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तथा तयारीको निनमत्त बाटोको म्याद बािेक सात ददिको म्याद पाउिछे र तयारी 
म्यादमा निजले कायाथलयमा िाशजर ििु ु पिे छैि । बरबझुारथको निनमत्त एक्काईस 

ददिभन्ध्दा बिी लाग्िे भएमा त्यसको स्पष्ट कारण खोली सम्बशन्ध्धत सशचवबाट बिीमा 
एक महििासम्म बरबझुारथको लानग म्याद थप ििु सक्िेछ । 

  (२) ....................... 
४१.सरुवा ििु ेनिजामती कमथचारीले प्रनतवेदि बझुाउि ुपिेः (१) कुिै कायाथलयको प्रमखु अको 

कायाथलयमा सरुवा िुाँदा निजले आफ्िो शजम्माको कायथ सम्पादि मूलयािि फारामिरू, 

लेखा, बेरुज ु फछ्र्यौट र बााँकीको हववरण, गोप्य कागजातिरू, पेश्कीको शस्थनत र 
कायाथलयको फछ्र्यौट गिथ बााँकी कायथिरूको प्राथनमकता स्पष्ट देशखिे गरी हववरण तयार 
गरी िालवालालाई वा निज िभए निकटतम ज्येष्ठ निजामती कमथचारीलाई बझुाउि ुपिेछ 
।  

(२)  कायाथलय प्रमखु बािेकका अन्ध्य निजामती कमथचारीको सरुवा िुाँदा निजले 
आफ्िो शजम्मामा रिेको बााँकी वक्यौता, कायाथलयको फछ्र्यौट गिथ बााँकी कायथिरूको 
प्राथनमकता स्पष्ट देशखि े हववरण र आफ्िो कायथ हववरण अिसुारको काम सम्बन्ध्धी 
हववरण तयार गरी कायाथलय प्रमखुले तोकेको निजामती कमथचारीलाई बझुाउि ुपिेछ । 

तर काब ु बाहिरको पररशस्थनत परी समयमा हववरण बझुाउि िसकेमा सरुवा 
भएको कायाथलयमा िाशजर भएको सात ददिनभत्र हववरण तयार गरी साहवक कायाथलयमा 
पठाउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजम प्रनतवेदि िबझुाउिे निजामती कमथचारीलाई 
अशखतयारवालाले हवभागीय सजाय गिेछ । 

 

पररच्छेद – ७ 

काज र कायम मकुायम सम्बन्ध्धी व्यवस्था 
४२. ................. 
४२क. काज खटाउि े सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः (१) ऐिको दफा १८क. बमोशजम निजामती 

कमथचारीलाई निजामती सेवाको पद िभएको निकायमा र स्वीकृत अस्थायी दरवन्ध्दीमा 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  दोस्रो संिोधिद्वारा शझहकएको । 

   दोस्रो संिोधिद्वारा खारेज । 

  सातौं संिोधिद्वारा थप । 
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काजमा खटाउि देिायका कुरािरु खलुाई सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको सिमनत माग 
गिुथ पिेछः– 

(क)  काजमा खटाउि प्रस्ताव गररएको निकायमा प्रस्ताहवत निजामती 
कमथचारी िै खटाउि ुपिे वस्तनुिष्ठ कारण, 

(ख)  काज खहटिे निजामती कमथचारीले खहटिे कायाथलयबाट 
नियमािसुार पाउिे तलव भत्ता बािेक अन्ध्य सहुवधा पाउिे भएमा 
के के सहुवधा पाउिे िो सोको हववरण, 

(ग)  काज खटाउि सिमनत माग भएको निजामती कमथचारी र सो 
सरिका अन्ध्य निजामती कमथचारीको कायथदिता, कायथ अिभुव, 

िैशिक योग्यता, जेष्ठता, तालीम लगायतका हववरणको आधारमा 
निजलाई िै काज खटाउि उपयिु देशखिकुो कारण, 

(घ)  काज खहटिे निजामती कमथचारीले गरी आएको कामकाज सम्िालिे 
बैकशलपक व्यवस्था । 

(२) अस्थायी दरवन्ध्दीको िकमा उपनियम (१) बमोशजम सिमनत माग गदाथ जिु 
स्तरको अस्थायी दरबन्ध्दी स्वीकृत भएको िो सोिी स्तरको निजामती कमथचारी काज 
खटाउि सिमनत माग गररएको ििु ुपिेछ । 

(३) यस नियमावली बमोशजम सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयले काजमा खटाउि े
सिमनत ददाँदा उपनियम (१) बमोशजमको ितथ पूरा भएको छ वा छैि र योग्य र इच्छुक 
निजामती कमथचारीिरुमध्ये जेष्ठतम कमथचारीलाई प्राथनमकता ददई काजमा खटाउिे 
सिमनत माग भएको छ वा छैि भने्न कुरा िेरी सो अिरुुप भएको देशखएमा सिमनत माग 
भएको एक महििानभत्र अवनध तोहकएको आयोजिा बािेकका अन्ध्य आयोजिामा एक 
आनथथक वषथको अन्ध्त्यसम्मका लानग मात्र सिमनत ददिेछ । 

(४) एक मन्ध्त्रालय, सशचवालय, आयोग अन्ध्तगथतको निजामती कमथचारीलाई ऐिको 
दफा १८क.को उपदफा (२) बमोशजम अको मन्ध्त्रालय, सशचवालय, आयोग अन्ध्तगथतको 
निकायमा काज खटाउि ु पिे भएमा काज खटाउि ु पिे निकायसाँग सम्बशन्ध्धत केन्ध्रीय 
निकायको अिरुोधमा सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको सिमनत नलई निजामती कमथचारी 
कायथरत निकायसाँग सम्बशन्ध्धत केन्ध्रीय निकायले काज खटाउि ुपिेछ ।  
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(५) ऐिको दफा १८क. को उपदफा (२क) बमोशजम स्थायी प्रकृनतका आयोग 
वा सनमनतमा काज खटाउाँदा निजामती सेवाको दरवन्ध्दी िभएका आयोग तथा सनमनतमा 
मात्र काज खटाइिेछ । 

(६) उपनियम (५) बमोशजम काज खटाउाँदा सम्बशन्ध्धत आयोग वा सनमनतबाट 
निजामती कमथचारी माग गरेको हववरण सहित कमथचारी कायथरत निकायको केन्ध्रीय 
निकायले सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको सिमनत नलई खटाउि ुपिेछ । 

४२ख. स्थािीय निकायमा काज खटाउि े सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः (१) ऐिको दफा १८क. को 
उपदफा (४) बमोशजम िेपाल सरकारका शजललास्तरीय कायाथलयिरु स्थािीय निकायमा 
िस्तान्ध्तरण िुाँदा निजामती कमथचारीलाई देिाय बमोशजम काजमा खटाइिेछः– 

(क) शजललास्तरीय कायाथलय स्थािीय निकायमा िस्तान्ध्तरण िुाँदा 
िस्तान्ध्तरण भएको कायाथलयमा निजामती कमथचारीलाई सेवा, समूि 
वा उपसमूि सञ्चालि गिे मन्ध्त्रालय वा निकायले काजमा खटाउि 
सक्िेछ । यसरी काजमा खटाइएका कमथचारीिरुको पदानधकार 
सेवा, समूि वा उपसमूि सञ्चालि गिे निकायको पूल दरवन्ध्दीमा 
रििेछ । 

(ख) खण्ड (क) बमोशजम पलु दरवन्ध्दीमा पदानधकार रिेको निजामती 
कमथचारीको पद जिुसकैु कारणले पलु दरवन्ध्दीमा िरिेमा त्यस्तो 
पलु दरवन्ध्दी स्वतः खारेज ििुेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम काजमा खहटएका निजामती कमथचारीले निजको 
सेवा, समूि सम्बन्ध्धी प्रचनलत कािूि बमोशजम पाउिे तलव, भत्ता सम्बशन्ध्धत स्थािीय 
निकायले िै व्यिोिेछ । त्यस्तो तलव, भत्ता बािेकको अन्ध्य सहुवधाका सम्बन्ध्धमा त्यस्ता 
स्थािीय निकायको नियम अिसुार ििुेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोशजम काजमा खहटएका निजामती कमथचारीलाई सेवा, समूि 
वा उपसमूि सञ्चालि गिे मन्ध्त्रालय वा निकायले अन्ध्य कायाथलयमा सरुवा गिथ       

सक्िेछ । 

(४) कुिै स्थािीय निकायमा कायथरत कुिै निजामती कमथचारीलाई सो निकायमा 
राखी राख्न उपयिु िभएको भिी मिानसव माहफकको कारण देखाई सम्बशन्ध्धत स्थािीय 
निकायले निजको दरवन्ध्दी रिेको मन्ध्त्रालय वा केन्ध्रीय निकायमा लेखी पठाएमा त्यस्तो 

                                                           
  आठौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  सातौं संिोधिद्वारा थप । 
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मन्ध्त्रालय वा केन्ध्रीय निकायले निजको काज हफताथ गरी सो स्थािमा अको निजामती 
कमथचारी खटाई पठाउि सक्िेछ । 

स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजिको लानग “शजललास्तरीय कायाथलय” भन्नाले गाउाँ, िगर 
वा इलाकास्तरका कायाथलय समेतलाई जिाउिेछ । 

४३. कायम मकुायम मकुरर सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः (१) देिायका पदिरुमा देिायका अनधकारीले 
कायम मकुायम मकुरर गिथ सक्िेछः– 

(क) हवभागीय प्रमखुको पदमा िेपाल सरकार, 

तर संवैधानिक अंगका कायाथलयका हवभागीय प्रमखुको 
सम्बन्ध्धमा अन्ध्यथा व्यवस्था भएकोमा बािेक संवैधानिक अंगको 
प्रमखु, 

(ख) कायाथलय प्रमखु र इकाइ कायाथलय प्रमखुको पदको निनमत्त 
सम्बशन्ध्धत हवभागीय प्रमखु, 

(ग) सरकारी वकील पदमा सरकारी वकील सम्बन्ध्धी नियममा 
तोहकएको अनधकारी, 

(घ) राजश्व न्ध्यायाधीकरण र प्रिासकीय अदालतको अध्यिको पदमा 
प्रधाि न्ध्यायाधीिको परामिथ नलई िेपाल सरकार । 

(२) उपनियम (१) मा लेशखएदेशख बािेक अन्ध्य निजामती पदमा कायम मकुायम 
मकुरर गररिे छैि । 

४४. एक पदमा एकभन्ध्दा बिी व्यशि कायम मकुायम िििुःे कुिै एउटा निजामती पदमा एकै 

समयमा .............. एकभन्ध्दा बिी निजामती कमथचारीलाई कायम मकुायम मकुरर 
गिुथ िुाँदैि । 

४५. कायम मकुायम मकुरर गरेको जािकारीः ऐिको दफा १३ बमोशजम कुिै निजामती पदमा 
कायम मकुायम मकुरर गररएकोमा त्यसको जािकारी सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय र सामान्ध्य 
प्रिासि मन्ध्त्रालयलाई ददि ुपिेछ । 

४६. कायाथलय प्रमखुको अनधकार प्रयोग गिेः (१) कुिै कायाथलयको प्रमखु नबरामी भई वा 

अन्ध्य कुिै कारणले छोटो अवनधको लानग अिपुशस्थत भएमा निज मातितको दरवन्ध्दी 
वा हविेष दरवन्ध्दीनभत्रको वा ररि दरवन्ध्दीमा काजमा खहटएको कमथचारीमध्ये निकटतम 
ज्येष्ठ निजामती कमथचारीले निजको निनमत्त जिाई दैनिक कायथ सञ्चालि गिुथ पिेछ । 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा शझहकएको । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(२) ररि रिेको कुिै कायाथलयको प्रमखुको पदमा िालवाला नियिु वा सरुवा 
िभएसम्मको अवनधको लानग उपनियम (१) बमोशजमको जेष्ठ कमथचारीले सो कायाथलयको 
िगदी मौज्दात, कायाथलयको छाप, कागजपत्र र दैनिक काम चलाउिका लानग चाहिि े
शजन्ध्सी समेत शजम्मा नलई कायाथलय प्रमखुको काम अको व्यवस्था िभएसम्म निनमत्त भई 
गिुथ पिेछ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजमको अवस्था परी काम गरेको व्यिोरा त्यस्तो निनमत्त 
भई काम गिे निजामती कमथचारीले आफूभन्ध्दा मानथललो तिमा सूचिा गिुथ पिेछ । 

(४) कुिै निजामती कमथचारीले कुिै पदमा कायम मकुायम भई काम गरेको वा 
उपनियम (१) वा (२) बमोशजम निनमत्त भई काम गरेकोमा त्यस पदमा काम गरेको 
अवनधको बिी (हिसाब) बझुाउिे कुरामा समेत निजको उत्तरदाहयत्व ििुेछ । 

तर वषथभरको बिी बझुाउि ु पिेमा िालवालाले विाली गररसकेको वषथको 
िालवालाले र िालवालाले बिाल िगरेको वषथको कायम मकुायम वा निनमत्त भई काम 
गिेले बझुाउि ुपिेछ । 

४७. कायम मकुायम वा निनमत्त भई काम गरेको तलब भत्ता पाउिःे (१) कुिै पदमा कायम 
मकुायम भई वा पन्ध्ध ददि भन्ध्दा बिी अवनध निनमत्त भई काम गरेकोमा त्यसरी काम गिे 
निजामती कमथचारीले जिु पदको काम गरेको छ सोिी पदको तलब भत्ता त्यसरी काम 
गरेको नमनतदेशख पाउिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम कायम मकुायम वा निनमत्त भई काम गिे निजामती 
कमथचारीले पाउिे तलब भत्ता निजले एक शे्रणी मानथको पदमा बिुवा पाएमा पाउिे तलब 
भत्ताभन्ध्दा बिी ििुे छैि ।  

तर त्यसरी पाउिे तलब भत्ताको रकम निजले खाइपाई आएको तलब भत्ताभन्ध्दा 
घटी ििुे छैि । 

४८. .................... 
 

पररच्छेद – ८ 

अध्ययि र तालीममा मिोियि सम्बन्ध्धी व्यवस्था 
४९. अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणको निनमत्त मिोियिको आधारिरुः अध्ययि, तालीम वा 

अध्ययि भ्रमणको निनमत्त निजामती कमथचारीलाई मिोियि गदाथ सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालयले 

                                                           
   दोस्रो संिोधिद्वारा खारेज । 
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सेवा, समूि वा उपसमूिनभत्रका मन्ध्त्रालय र अन्ध्तगथतका कमथचारीमध्येबाट देिायको 
आधारमा मिोियि गररिेछः– 

(क) अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणको हवषय सम्बशन्ध्धत निजामती 
कमथचारी कायथरत रिेको सेवा, समूि वा उपसमूिको निनमत्त उपयोगी र 
आवश्यक भएको । 

(ख) अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणको लानग प्राप्त छात्रवशृत्तमा मिोियिको 
लानग तोहकएको आवश्यकतालाई प्राथनमकता ददई ऐिको दफा २४ 
बमोशजम िैशिक योग्यता, जेष्ठता, भौगोनलक िेत्रमा काम गरेको अिभुव र 
कायथ सम्पादिको मूलयािि बापत बिी अि पाउिे निजामती कमथचारीमध्ये 
प्राथनमकताको आधारमा । 

(ग) अध्ययिको िकमा तीि वषथ स्थायी सेवा अवनध पूरा भएको । 

(घ) स्िातक, स्िातकोत्तर वा कुिै िैशिक उपानधको अध्ययिको िकमा 
पैंतालीस वषथ उमेर ििाघेको । 

स्पष्टीकरणः यस पररच्छेदको प्रयोजिको निनमत्त – 

(१)  “अध्ययि” भन्नाले सेवासाँग सम्बशन्ध्धत हवषयमा स्िातक, स्िातकोत्तर 
वा कुिै िैशिक उपानध िानसल गिथको निनमत्त गररिे अध्ययिलाई 
जिाएको मानििेछ । 

(२)  “तालीम” भन्नाले स्िातक, स्िातकोत्तर वा कुिै िैशिक उपानध 
प्रदाि गररिे बािेक कुिै संगदठत संस्थाद्वारा निशश्चत पाठ्यक्रम 
अिसुार निशश्चत अवनधमा सञ्चालि ििुे प्रशििण कायथक्रमलाई 
जिाएको मानििेछ । 

(३)  “अध्ययि भ्रमण” भन्नाले अध्ययि र तालीम बािेक ६ िप्तामा 
िबढ्िे गरी आयोजिा ििुे गोष्ठी, सेनमिार वा अवलोकि भ्रमणलाई 
जिाएको मानििेछ । 

५०.मिोियि गदाथ प्राथनमकता ददि ुपिेः (१) हवदेिमा अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणको 
निनमत्त निजामती कमथचारीको मिोियि गदाथ नियम ४९ को अधीिमा रिी देिाय बमोशजम 
मिोियि गिुथ पिेछः– 

                                                           
     बाह्ररौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(क) वैदेशिक अध्ययि गिे, तालीम नलिे वा अध्ययि भ्रमण गिथ पहिले 
मौका िपाएको निजामती कमथचारीलाई, 

(ख) सबै निजामती कमथचारीिरुले पहिले मौका पाई सकेको भएमा 
यसरी अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमण पूरा गरी सकेपनछ 
सम्बशन्ध्धत निकायमा सबै भन्ध्दा बिी समय व्यनतत गरेको 
निजामती कमथचारीलाई, 

(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोशजम मिोियिका लानग क्रम निधाथरण ििु 
िसकेमा एउटै पदमा सबै भन्ध्दा बिी सेवा अवनध भएको निजामती 
कमथचारीलाई । 

तर कुिै खास योग्यता र उमेर िै आवश्यक पिे भिी 
उललेख भई आएको हवषयमा त्यस्तो योग्यता र उमेर ििुे 
निजामती कमथचारीको बीचमा मात्र खण्ड (क) र (ख) अिरुुप 
मिोियि गिुथ पिेछ । 

(२) िेपाल सरकारले मिोियि गिुथ पिे तालीम वा अध्ययि भ्रमणमा भाग नलि 
कुिै निजामती कमथचारीको िाममा आमन्ध्त्रण आए पनि सम्बशन्ध्धत निकायले उपनियम 
(१) अिरुुप िै मिोियि गिुथ पिेछ । 

तर आयोजिा हविेषसाँग सम्बशन्ध्धत नसटको लानग सोिी आयोजिानभत्रबाट 
उपनियम (१) बमोशजम मिोियि गिथ सहकिेछ । 

(३) यस नियमावलीमा अन्ध्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि आफू कायथरत 
सेवा, समूि वा उपसमूिको लानग उपयोगी र आवश्यक ििुे हवषयमा हवनभन्न मलुकु वा 
िेपाल सदस्य रिेका अन्ध्तराथहिय संस्थाबाट छात्रवशृत्त प्राप्त गिे गरी िेपाल सरकारको पूवथ 
स्वीकृनत नलई हवश्वव्यापी प्रनतस्पधाथमा छिौट भई हवदेिमा अध्ययि वा तालीममा सिभानग 
ििुे अवसर पाएका निजामती कमथचारीलाई समेत अध्ययि वा तालीमका लानग मिोियि 
गररिेछ । 

५१. मिोियिमा बन्ध्देजः यस पररच्छेदमा यसअशघ जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि ऐिको 
दफा २२ बमोशजम बिुवाको लानग सम्भाव्य उम्मेदवार ििु िपाउिे अवनधभर कुिै पनि 
निजामती कमथचारीलाई अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणको निनमत्त मिोियि गिथ   

िुाँदैि । 
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५२. ..................... 
५३. ....................... 
५३क.अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमण सम्बन्ध्धी अन्ध्य व्यवस्थाः (१) निजामती सेवाको कुिै 

पदानधकारी कायथरत रिेको निकायलाई दात ृसंस्थाबाट सोझै प्राप्त भएको अध्ययि, तालीम 
वा अध्ययि र अध्ययि भ्रमण सम्बन्ध्धी अवसरिरुको जािकारी सम्बशन्ध्धत निकायले 
ऐिको दफा ४०ख. को उपदफा (३) बमोशजम गठि भएको सनमनतको सशचवालयलाई 
ददि ु पिेछ । यस्तो जािकारी िददिे निकायको प्रमखुलाई सो सनमनतले हवभागीय 

कारबािीको लानग सम्बशन्ध्धत निकायमा नसफाररस गरी पठाउिेछ र त्यसरी जािकारी 
िददई मिोियि गिे अनधकार प्राप्त अनधकारीबाट जनत समयको लानग मिोियि गररएको 
िो, त्यती अवनधमा मिोियि भएको निजामती कमथचारीले पाएको वा पाउि सक्ि े
तलवभत्ता बराबरको रकम असलु उपर गररिेछ । 

(२) हवनभन्न दात ृ संस्थाबाट आयोजिािरु कायाथन्ध्वयिको नसलनसलामा आयोजिा 
सम्झौता अन्ध्तगथत प्राप्त ििुे छात्रवशृत्तको वाहषथक हववरण तयार गरी ऐिको दफा ४०ख. 
को उपदफा (३) बमोशजम गठि भएको सनमनतको सशचवालयमा पठाउि ु पिे कतथव्य 
सम्बशन्ध्धत निकायको ििुछे । 



(३) निजामती कमथचारीले अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमण पूरा गरेको 
नमनतले एक महििानभत्र सम्बशन्ध्धत कायाथलयमा िाशजर ििु जाि ु पिेछ । मिानसव 
माहफकको कारण सहितको सूचिा सहित हवदा माग गरी हवदा स्वीकृत भएको अवस्थामा 
बािेक सो अवनधनभत्र िाशजर िििुे निजामती कमथचारीलाई हवभागीय सजाय ििुेछ । 

(४) अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमण पूरा गरेको नमनतले िब्बे ददिनभत्र िाशजर 
ििु िआएमा वा ऐिको दफा ४०घ. बमोशजमको कबनुलयत अिसुार निजामती सेवामा 
सेवा िगरेमा त्यस्तो अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणमा लागेको वा पाएको खचथ र सो 
अवनधमा पाएको तलब भत्ता समेत त्यस्ता निजामती कमथचारीले अध्ययिको लानग 
निधाथररत समय व्यनतत भएको अको तीि महििानभत्र सम्बशन्ध्धत कायाथलयमा बझुाउि ु
पिेछ र िबझुाएमा सरकारी बााँकी सरि असलु गररिेछ । 

                                                           
   दोस्रो संिोधिद्वारा खारेज । 

   दोस्रो संिोधिद्वारा थप । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(५) अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणमा गएको निजामती कमथचारी अध्ययि, 

तालीम वा अध्ययि भ्रमण पनछ उपनियम (३) बमोशजमको अवनधनभत्र कायाथलयमा िाशजर 
ििु आए िआएको सम्बन्ध्धमा अनभलेख प्रयोजिको लानग त्यस्तो कमथचारीको िाम, 

अध्ययि गिथ गएको देि, अध्ययि वा तालीमको अवनध र हवषय खलुिे दईु प्रनत हववरण 
प्रत्येक वषथको श्रावण मसान्ध्तनभत्र तयार गरी एक प्रनत ऐिको दफा ४०ख. को उपदफा 
(३) बमोशजमको सनमनतको सशचवालयमा पठाई एक प्रनत सम्बशन्ध्धत निकायले अनभलेख 
अद्यावनधक गरी राख्न ु पिेछ । यस्तो हववरण तयार गरी पठाउिे दाहयत्व सम्बशन्ध्धत 
निकायको प्रमखुको ििुेछ । 

(६) वैदेशिक अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणमा गएको निजामती कमथचारीले 
कायाथलयमा िाशजर भएको पन्ध्र ददिनभत्र प्रनतवेदि तयार गरी सम्बशन्ध्धत कायाथलयमा पेि 
गिुथ पिेछ । त्यसरी प्रनतवेदि ददएको जािकारी व्यशिगत फाइलमा समावेि गिथ 
निजामती हकताबखािामा पठाइिेछ । 

(७) कुिै निजामती कमथचारीले काबबुाहिरको पररशस्थनत परी उपनियम (६) 
बमोशजमको अवनध नभत्र प्रनतवेदि पेि गिथ िसकेमा त्यसको आधार र कारण सहित 
सम्बशन्ध्धत कायाथलय प्रमखु समि म्याद थपको लानग निवेदि ददि सक्िेछ र यसरी परेको 
निवेदिको व्यिोरा मिानसव लागेमा कायाथलय प्रमखुले त्यस्तो प्रनतवेदि पेि गिथ थप पन्ध्र 
ददि म्याद ददि सक्िेछ । प्राप्त प्रनतवेदिलाई आवश्यक कारवािी गररिेछ । 

५३ख. तालीम ददि ुपिेः (१) सेवा, समूि वा उपसमूि सञ्चालि गिे मन्ध्त्रालयले तालीम प्रदायक 
संस्थािरुसाँग समन्ध्वय गरी प्रत्येक निजामती कमथचारीलाई तीि वषथमा कम्तीमा एक पटक 
पााँच कायथददि वा सो भन्ध्दा बिी अवनधको तालीम ददिे व्यवस्था नमलाउि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम तालीम ददि आवश्यक बजेट प्रत्येक कायाथलयले 
आफ्िो वाहषथक बजेट तथा कायथक्रममा समावेि गिुथ पिेछ । 

 

पररच्छेद – ९ 

िाशजरी र हवदा 

५४. निजामती कमथचारीको सबै समय िपेाल सरकारको अधीि ििुःे यस नियमावलीमा अन्ध्यथा 
लेशखएकोमा बािेक निजामती कमथचारीको सबै समय िेपाल सरकारको अधीि ििुेछ र 
जिुसकैु समयमा पनि निजलाई सरकारी काममा लगाउि सहकिेछ । 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

     बाह्ररौं संिोधिद्वारा थप । 
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५५. कायाथलय समय, समय पालि र िाशजरीः (१) ……………. 

(२) ऐिको दफा ४१ बमोशजम निधाथररत समयमा कायाथलयमा िआउिे र 
कायाथलयमा पटक पटक हिलो आउिे चााँडो जािे तथा कायाथलयको काममा बािेक 
कायाथलय समयमा स्वीकृनत िनलई कायाथलय छोड्िे निजामती कमथचारीलाई सम्बशन्ध्धत 
कायाथलय प्रमखुले गयल कट्टी गिेछ । 

तर महििाको तीि पटकसम्म निधाथररत समय भन्ध्दा पन्ध्र नमिेटसम्म हिला गरी 
आउिे निजामती कमथचारीलाई कायाथलय प्रमखुले िाशजर गिथ ददि सक्िेछ । 

(३) मिुानसब माहफकको कारण परेमा बािेक हवदाको निकासा िनलई कुिै पनि 
निजामती कमथचारी आÇिो कायाथलयमा अिपुशस्थत ििु ु िुाँदैि । यसरी अिपुशस्थत ििु े
कमथचारीले सात ददिनभत्र हवदाको निवेदि ददि ुपिेछ । 

५५क. कायाथलय समयको निधाथरणः सरकारी कायाथलयिरुको कायाथलय समयको निधाथरण िेपाल 
सरकारले राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी तोके बमोशजम ििुेछ । 

५६. भैपरी आउि ेर पवथ हवदाः (१) निजामती कमथचारीले प्रत्येक वषथ भैपरी आउिे हवदा छ 

ददि र पवथ हवदा छ ददि गरी जम्मा बाह्र ददि हवदा नलि पाउिेछ । 

(२) भैपरी आउिे र पवथ हवदामा बस्िे निजामती कमथचारीले पूरा तलब    
पाउिेछ । 

  (३) भैपरी आउिे र पवथ हवदा आधा ददि पनि नलि सहकिेछ ।  

स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजिको लानग “आधा ददि” भन्नाले दैनिक कायाथलय 
समयको आधा समय सम्झि ुपछथ । 

(४) एक वषथको भैपरी आउिे र पवथ हवदा संशचत गरी अको वषथमा नलि पाइिे 
छैि। 

(५) मौशखक अिरुोधको आधारमा पनि हवदा ददिे अनधकारीले भैपरी आउिे र पवथ 
हवदाको स्वीकृनत ददि सक्िेछ । 

तर त्यसरी भैपरी आउिे र पवथ हवदाको स्वीकृनत ददएकोमा हवदा ददिे अनधकारीले 
सोको अनभलेख राख्न लगाउि ुपिेछ ।  

                                                           
  दोस्रो संिोधिद्वारा शझहकएको । 

   दोस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  छैठौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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५७. घर हवदाः (१) निजामती कमथचारीले काम गरेको अवनधको बाह्र ददिको एक ददिका 
दरले घर हवदा पाउिेछ । 

तर हिउाँदे वा वषे हवदा नलि पाउिे निजामती कमथचारीले यस नियम बमोशजमको 
घर हवदा पाउिे छैि । 

(२) यो नियमको प्रयोजिको निनमत्त “काम गरेको अवनध” भन्नाले सो अवनधनभत्र 

नलएको भैपरी आउि ेर पवथ हवदा, नबरामी हवदा, प्रसूनत हवदा, प्रसूनत स्यािार हवदा, हकररया 
हवदा र सावथजनिक हवदालाई समेत जिाउिेछ । 

  (३) घर हवदामा बस्दा निजामती कमथचारीले पूरा तलब पाउिेछ । 

 (४) निजामती कमथचारीले आफूले पकाएको घरहवदा एकसय असी ददिसम्म 
संशचत गरी राख्न पाउिेछ । 

(५) कुिै कारणले निजामती कमथचारी सेवाबाट अलग भएमा निजको संशचत रिेको 
घर हवदा बापत निजको पदानधकार रिेको पदबाट खाइपाई आएको तलबको दरले ििु 
आउिे रकम निजले एकमषु्ट नलि पाउिेछ ।  

(६) संशचत रिेको घर हवदाको रकम नलि िपाउाँदै कुिै निजामती कमथचारीको 
मतृ्य ु भएमा त्यस्तो संशचत घर हवदाको रकम ऐिको दफा ३९ को उपदफा (५) 
बमोशजमको व्यशिले एकमषु्ट नलि पाउिेछ । 

(७) हिउाँदे वा वषे हवदा नलि पाउिे निजामती कमथचारीलाई उि हवदा िपाउि े
गरी काममा खटाइएमा त्यस्तो काममा खटाउिे कायाथलयले त्यस्तो निजामती 
कमथचारीलाई उि हवदा बापत निजको पदानधकार रिेको पदबाट खाइपाई आएको दरले 
ििु आउिे रकम ददि ुपिेछ । 

(८) घर हवदा, अध्ययि हवदा वा असाधारण हवदामा बसेका निजामती कमथचारीले 
सो अवनधभरको घर हवदा पाउिे छैि । 

(९) निजामती कमथचारीले वषथको एक पटक कम्तीमा सात ददि घर हवदा नलई 
घर जााँदा र घर हवदा भिुाि गरी घरबाट आफ्िो कायाथलयमा आउाँदा पैदलको 
बाटोलाई आठ कोिको निनमत्त एक ददिको दरले ििुे ददि तथा मोटर, रेल, 

िवाइजिाजको बाटोलाई जनत ददि लाग्िे िो त्यनत ददि बाटोको म्याद पाउिेछ ।  

५८. नबरामी हवदाः (१) निजामती कमथचारीले प्रत्येक वषथ बाह्र ददि नबरामी हवदा पाउिेछ । 

  (२) नबरामी हवदामा बस्दा निजामती कमथचारीले पूरा तलब पाउिेछ । 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

   दोस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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 (३) निजामती कमथचारी अिि नबरामी भई संशचत नबरामी हवदाले िपगु्िे भएमा 
निजलाई बिीमा बाह्र ददिसम्मको पेश्की नबरामी हवदा ददि सहकिेछ । 



(४) निजामती कमथचारीले असाधारण हवदा र ऐिको दफा ७१क. बमोशजमको 
वेतलवी हवदा बािेक अन्ध्य हवदा नलएको अवनधमा समेत नबरामी हवदा पाउिेछ । 

(५) सात ददिभन्ध्दा बिी अवनधको नबरामी हवदाको माग गिे निजामती कमथचारीले 
स्वीकृत शचहकत्सकको प्रमाणपत्र पेि गिुथ पिेछ ।  

तर त्यस्तो प्रमाणपत्र पेि गिथ साधारणतया सम्भव नथएि भने्न हवदा ददि े
अनधकारीलाई हवश्वास भएमा निजले सो व्यिोरा जिाई प्रमाणपत्र नबिा िै उि हवदा 
स्वीकृत गिथ सक्िेछ ।  

(६) निजामती कमथचारीले आफूले पकाएको नबरामी हवदा संशचत गरी राख्न 
पाउिेछ। 

 (७) कुिै कारणले निजामती कमथचारी सेवाबाट अलग भएमा निजको संशचत रिेको 
नबरामी हवदा बापत निजको पदानधकार रिेको पदबाट खाइपाई आएको तलबको दरले 
ििु आउिे रकम निजले एकमषु्ट नलि पाउिेछ । 

(८) संशचत रिेको नबरामी हवदाको रकम नलि िपाउाँदै कुिै निजामती कमथचारीको 
मतृ्य,ु भएमा त्यस्तो संशचत नबरामी हवदाको रकम ऐिको दफा ३९ को उपदफा (५) 
बमोशजमको व्यशिले एकमषु्ट नलि पाउिेछ । 

(९) कुिै ठूलो वा कडा रोग लागी उपचार गिथ नबरामी हवदा र घर हवदाबाट 
िपगु ििुे भएमा स्वीकृत शचहकत्सकको प्रमाणपत्र पेि गरी निजामती कमथचारीले पनछ 
पाउिे नबरामी हवदा र घर हवदाबाट कट्टा ििुे गरी पैंतालीस ददिसम्म थप नबरामी हवदा 
पेश्कीको रुपमा नलि  सक्िेछ । त्यसरी पेश्की नबरामी हवदा नलई बसेको निजामती 
कमथचारीले पूरा तलब पाउिेछ ।  

(१०) उपनियम (९) बमोशजम नलएको हवदाले िपगु भई थप हवदा नलि ुपरेमा 
िेपाल सरकारले तोकेको मेनडकल बोडथको नसफाररसमा निजामती कमथचारीले पाउि े
असाधारण हवदाबाट कट्टा ििुे गरी सेवा अवनधभरमा बिीमा एक वषथ असाधारण हवदा 
नलि सक्िेछ । 

(११) उपनियम (९) बमोशजम पेश्की नबरामी हवदा नलिे निजामती कमथचारीको 
मतृ्य ुभएमा त्यसरी पेश्की नलएको नबरामी हवदा स्वतः नमिािा ििुेछ । 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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५९. प्रसूनत हवदाः (१) महिला निजामती कमथचारी गभथवती भएमा निजले सतु्केरीको अशघपनछ 
गरी अन्ध्ठािब्बे ददि प्रसूनत हवदा नलि पाउिेछ । 



(१क) उपनियम (१) बमोशजम प्रसूनत हवदा नलएका महिला निजामती 
कमथचारीले चािेमा कुिै पनि हवदाबाट कट्टा िििुे गरी थप छ महििासम्म वेतलवी प्रसूनत 
हवदा नलि सक्िेछि ्।  

तर उपनियम (१) र (१क) बमोशजमको हवदा लगातार रुपमा नलि ुपिेछ । 



(१ख) उपनियम (१क) बमोशजम वेतलवी हवदामा बसेको अवनध िोकरी 
अवनधमा जोनडिेछ । 

  (२) प्रसूनत हवदामा बस्दा महिला निजामती कमथचारीले पूरा तलब पाउिेछ । 

  


 (३) ....................... 

 


(३क) प्रसूनत हवदा तथा प्रसूनत स्यािार हवदा पाएका निजामती कमथचारीलाई 
बच्चाको स्यािारको निनमत्त ऐिको दफा ३२ को उपदफा (३) बमोशजम बिीमा दईु वटा 
बच्चाको लानग जििी एकमषु्ट पााँचिजार रुपैयााँ शिि ुस्यािार भत्ता ददईिेछ । 

(४) प्रसूनत हवदा नलएको अनभलेख सम्बशन्ध्धत कायाथलयले अद्यावनधक बिाई राख्न ु
पिेछ ।  

५९क. प्रसूनत स्यािार हवदाः (१) कुिै परुुष निजामती कमथचारीको पत्नी सतु्केरी ििुे भएमा 
त्यस्तो कमथचारीले सतु्केरीको अशघ वा पनछ गरी पन्ध्र ददि प्रसूनत स्यािार हवदा नलि 
पाउिेछ। 

(२) प्रसूनत स्यािार हवदामा बस्िे निजामती कमथचारीले पूरा तलब पाउिेछ । 

  (३) प्रसूनत स्यािार हवदा सेवा अवनधभर दईु पटक मात्र ददइिेछ । 

 (४) प्रसूनत स्यािार हवदा नलएको निजामती कमथचारीले हवदा नलएको नमनतले तीि 
महििानभत्रमा बच्चाको जन्ध्मदताथ प्रमाणपत्र कायथरत कायाथलयमा पेि गिुथ पिेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोशजमको अवनधनभत्र त्यस्तो प्रमाणपत्र पेि िगिे निजामती 
कमथचारीको त्यस्तो हवदाको अवनध निजले पाउिे अन्ध्य हवदाबाट कट्टा गररिेछ । 

(६) प्रसूनत स्यािार हवदाको अनभलेख सम्बशन्ध्धत कायाथलयले अद्यावनधक गरी राख्न ु
पिेछ । 

                                                           
     बाह्ररौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

  एघारौं संिोधिद्वारा शझहकएको । 
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६०. हकररया हवदाः (१) कुिै निजामती कमथचारीले कुल धमथ अिसुार आफै हकररया बस्ि ु
परेमा वा त्यस्तो कमथचारीको बाबआुमा, बाजेबज्यै, छोराछोरी वा सास ु ससरुाको मतृ्य ु
भएमा वा परुुष निजामती कमथचारीको िकमा निजको पत्नीको मतृ्य ु भएमा पन्ध्र ददि 
हकररया हवदा  पाउिेछ । महिला निजामती कमथचारीको पनतले हकररया बस्ि ु परेमा 
निजलाई पनि त्यनत िै ददि हकररया हवदा ददइिेछ । 

  (२) हकररया हवदामा बस्दा निजामती कमथचारीले पूरा तलब पाउिेछ । 



(३) उपनियम (१) बमोशजम हवदा नलिे निजामती कमथचारीले हवदा पनछ 
कायाथलयमा िाशजर भएको पन्ध्र ददिनभत्र मतृ व्यशिको मतृ्य ुदताथको प्रमाणपत्र तथा मतृ 
व्यशिसाँगको िाता प्रमाशणत पेि गिुथ पिेछ । 



(४) उपनियम (३) बमोशजमको अवनधनभत्र त्यस्तो प्रमाणपत्र पेि िगिे 
निजामती कमथचारीको त्यस्तो हवदाको अवनध निजले पाउिे अन्ध्य हवदाबाट कट्टा    
गररिेछ । 

६१. अध्ययि हवदाः (१) निजामती सेवालाई उपयोगी र आवश्यक पिे हवषयमा िेपाल 

सरकारलाई प्राप्त भएको वैदेशिक छात्रवशृत्तमा सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालयको स्वीकृनत नलई 
खलुला प्रनतयोनगता वा अन्ध्तर हवभागीय प्रनतयोनगतामा छानिई वा िेपाल सरकारबाट 
मिोियि भई अध्ययि गिथ जािे निजामती कमथचारीले अध्ययि अवनधभर अध्ययि हवदा 
पाउि सक्िेछ।  



(१क) सेवा, समूि, उपसमूिलाई उपयोगी र आवश्यक ििु ेकुिै हवषयमा स्वदेि 
शस्थत कुिै हवश्वहवद्यालय वा त्यस अन्र्तगतको कुिै अध्ययि संस्थाि वा संकायबाट प्राप्त 
छात्रवशृत्त वा कोटामा वा िेपाल सरकारको खचथमा अध्ययिको लानग मिोियि गिथ 
सम्बशन्ध्धत निकायले नसफाररस गरी पठाएकोमा ऐिको दफा ४०ख. को उपदफा (३) को 
सनमनतबाट स्वीकृत भएमा त्यस्ता निजामती कमथचारीलाई सो अध्ययि अवनधभर अध्ययि 
हवदा ददि सहकिेछ ।   



(१ख) आफू कायथरत सेवा, समूि वा उपसमूिको लानग उपयोगी र आवश्यक 
ििुे हवषयमा हवनभन्न मलुकु वा िेपाल सदस्य रिेका अन्ध्तराथहिय संस्थाबाट छात्रवशृत्त प्राप्त 
गिे गरी िेपाल सरकारको पूवथ स्वीकृश त नलई हवश्वव्यापी प्रनतस्पधाथमा छिौट भई 
हवदेिमा अध्ययि वा तालीममा सिभानग ििुे अवसर पाएका निजामती कमथचारीलाई समेत 

                                                           
 सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  सातौं संिोधिद्वारा थप । 
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 
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उपनियम (१) बमोशजम मिोियि गरी अध्ययिको लानग अध्ययि हवदा र तालीमको 
लानग तालीम काज ददि सहकिेछ । 

(२) निजामती कमथचारीले सेवा अवनधभरमा एकै पटक वा पटक पटक गरी तीि 
वषथसम्म अध्ययि हवदा पाउिेछ । 

तर िेपाल सरकारले आवश्यक ठािकेो अवस्थामा अध्ययि हवदाको अवनधमा दईु 
वषथसम्म थप गिथ सक्िेछ । 

(३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि कुिै अध्ययिको 
निनमत्त मिोियि भई अध्ययि हवदा नलई गएको निजामती कमथचारीलाई थप हवषयमा 
अध्ययि गिथ वा थप उपानध िानसल गिथको निनमत्त अध्ययि हवदा थहपिे छैि तथा 
असाधारण हवदा पनि ददइिे छैि । 

(३क) अध्ययि हवदा नलएको कमथचारीले प्रत्येक छ महििामा आफुले सम्बशन्ध्धत 
अध्ययि संस्थामा अध्ययि गररिेको प्रमाण सहितको प्रगनत हववरण पदानधकार रिेको 
निकाय, सेवा, समूि वा उपसमूि सञ्चालि गिे मन्ध्त्रालय र निजामती हकताबखािामा 
पठाउि ुपिेछ । 

  (४) अध्ययि हवदामा बस्दा निजामती कमथचारीले पूरा तलब पाउिेछ । 

 (५) सम्बशन्ध्धत सेवा समूिलाई उपयोगी र आवश्यक पिे हवषयमा िपेाल 

सरकारको पूवथ स्वीकृनत नलई निजी प्रयासमा स्वदेिमा तथा हवदेिमा अध्ययि गिथ जाि े
निजामती कमथचारीलाई उपनियम (२) बमोशजम अध्ययि हवदा ददि सहकिेछ । उपनियम 
(४) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि यस्तो अध्ययि हवदामा बस्िे निजामती 
कमथचारीले तलब पाउिे छैि । 

(६) तीि वषथ सरकारी सेवा अवनध िपगुी कुिै पनि निजामती कमथचारीले अध्ययि 
हवदा पाउि सक्िे छैि । 

स्पष्टीकरणः यस नियमावली बमोशजम कुिै निजामती कमथचारीले गरेको अस्थायी सेवा 
अवनध स्थायी सेवा अवनधमा गणिा भएको रिेछ भिे यस उपनियमको प्रयोजिको लानग 
सो अस्थायी सेवा अवनध समेत गणिा गररिेछ । 

(७) कुिै योजिा वा कायथक्रमलाई कायाथन्ध्वयि गिथको निनमत्त अत्यावश्यक भएको 
तालीम प्राप्त गिथको लानग िेपाल सरकारले कुिै निजामती कमथचारीलाई मिोियि गरी 
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खटाएमा त्यस्तो तालीम अवनधभर निजलाई काजको रुपमा पठाइिेछ र सो अवनधभर 
निजलाई पूरा तलब  ददइिेछ । 

तर यस प्रकारको काज तालीमको निनमत्त मात्र ििु ुपिेछ र कुिै पनि निजामती 
कमथचारीलाई िैशिक उपानध िानसल गिथ पठाउाँदा तालीम काज ददइिे छैि । 



(८) एउटा िैशिक संस्थामा अध्ययि गिथको लानग अध्ययि हवदा नलएको 
निजामती कमथचारीले पूवथ स्वीकृनत हविा सो िैशिक संस्था पररवतथि गिथ पाउिे छैि । 
यसरी िैशिक संस्था पररवतथि गरेमा वा सो िैशिक संस्थामा अध्ययि िगरेमा निजको सो 
अध्ययि हवदा स्वतः रद्द ििुेछ र सो हवदाको अवनध असाधारण हवदामा पररणत    
ििुेछ । यसरी हवदा रद्द भएको हववरण सम्बशन्ध्धत निकायले सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालय 
र निजामती हकताबखािामा पठाउि ुपिेछ । 



(९) यस नियम बमोशजम अध्ययिको लानग एक पटक वेतलवी अध्ययि हवदा 
स्वीकृत भई सके पनछ सो हवदाको अवनधलाई तलवी अध्ययि हवदामा पररणत गररि े  
छैि । 

६२. असाधारण हवदाः (१) निजामती कमथचारीले असाधारण हवदा नलि ु पिे कारण सहित 
निवेदि ददि ुपिेछ र कारण मिानसब देशखएमा िेपाल सरकारले एक पटकमा एक वषथमा 
िबिाई र सेवा अवनधभरमा तीि वषथमा िबिाई असाधारण हवदा ददि सक्िेछ । 

(२) असाधारण हवदामा बस्िे निजामती कमथचारीले सो अवनधभर तलब पाउिे  
छैि । 

 तर नियम ५८ को उपनियम (१०) बमोशजम असाधारण हवदामा बस्िे निजामती 
कमथचारीले त्यस्तो हवदामा बसेको अवनधको पूरा तलब पाउिेछ । 

(३) पााँच वषथ सरकारी सेवा अवनध िपगुी कुिै पनि निजामती कमथचारीले 
असाधारण हवदा पाउिे छैि । 

  तर – 

(क) नियम ५८ को उपनियम (१०) बमोशजम थप नबरामी हवदा बापत 
असाधारण हवदामा बस्ि यस उपनियमले बाधा परुय्ाएको मानिि े
छैि। 

(ख) निजी प्रयासमा अध्ययि गिथ चाििे निजामती कमथचारीले दईु 
वषथको सेवा अवनध पूरा गरेपनछ उपनियम (१) को अधीिमा रिी 
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एकै पटक वा पटक, पटक गरी बिीमा तीि वषथसम्म असाधारण 
हवदा पाउि सक्िेछ । 

(४) कुिै निजामती कमथचारीले नलएको असाधारण हवदाको अवनध निजको सेवा 
अवनधमा गणिा गररिे छैि । 

६२क. बेतलवी हवदाः (१) ऐिको दफा ७१क. बमोशजमको बेतलवी हवदा माग गिे कमथचारीले 
आफ्िो पनत वा पत्नी हवदेि शस्थत िेपाली राजदूतावास वा कुिै नियोगमा खहटई गएको 
प्रमाण सहित निवेदि ददि ुपिेछ । 

(२) निजामती कमथचारीले उपनियम (१) बमोशजमको हवदा एकै पटक वा पटक 
पटक गरी बिीमा पााँच वषथसम्म पाउिेछ । 

  (३) यस नियम बमोशजमको हवदा िेपाल सरकारबाट स्वीकृत ििु सक्िेछ । 

६३. राहिय तथा अन्ध्तराथहिय संघ, संस्थामा सेवा गिथ हवदा ददि सहकिःे कुिै निजामती 
कमथचारीले हवदा नलई ऐिको दफा ४९क. को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोशजम 
सेवा गिथ जाि निवेदि ददएमा र यसरी सेवा गिथ पठाउ“दा िेपाल सरकारलाई समेत 
उपयोगी ििुे पयाथप्त आधार रिेमा िेपाल सरकारले नियम ६२ बमोशजम निजले पाउि 
सक्िे असाधारण हवदाबाट कट्टा ििु ेगरी पनछ निजामती सेवा गिथ फहकथ  आउिे कबनुलयत 
गराई निजलाई त्यस्तो सेवा गिथ जािको लानग अिमुनत ददि सक्िेछ । 

६३क.कबनुलयतिामा सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणमा जािे निजामती 
कमथचारीले अिसूुची–१२क. बमोशजम, नियम ६१ को उपनियम (५) बमोशजम अध्ययि 
हवदामा जािे निजामती कमथचारीले अिसूुची–१२ख. बमोशजम तथा असाधारण हवदा नलई 
राहिय तथा अन्ध्तराथहिय संस्थामा काम गिथ जािे निजामती कमथचारीले अिसूुची–
१२ग.बमोशजमको कबनुलयतिामा गिुथ पिेछ । 

६४. हवदा माग गिे हवनधः (१) हवदाको निकासाको निनमत्त निजामती कमथचारीले आफूलाई 
चाहिएको हवदाको अवनध, कारण र हवदेि जाि ुपिे भए सो समेत खोली अिसूुची–१३ को 
िााँचामा आफ्िो कायाथलय माफथ त हवदा ददिे अनधकारी समि निवेदि पेि गिुथ पिेछ र 
हवदा ददिे अनधकारीले पनि हवदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको सूचिा सो कमथचारीलाई 
ददि ु पिेछ । 
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 (१क) उपनियम (१) बमोशजम माग भएको हवदामध्ये देिाय बमोशजमको हवदा 

देिाय बमोशजमको अवनधमा स्वीकृत वा अस्वीकृत गिुथ पिेछः– 

(क)  घर हवदा र हवरामी हवदाको िकमा सात ददिनभत्र, 

(ख)  असाधारण हवदा र अध्ययि हवदाको िकमा साठी ददिनभत्र । 

  (१ख) .............. 
(२) देिायको कुरामा हवदा ददिे अनधकारीलाई शचत्त बझेुमा निजले निवेदिको 

नमनतभन्ध्दा अगानडदेशखको नमनतबाट हवदा स्वीकृत गिथ सक्िेछः– 

(क) हवदा ददिे अनधकारीको पूवथ स्वीकृनत नलि सम्भव नथएि भने्न, 

(ख) पूवथ स्वीकृनत प्रानप्तको लानग निवेदकले सकभर प्रयास गरेको नथयो 
भन्न।े 

तर हवदा स्वीकृत िगराई लगातार िब्बे ददिसम्म आफ्िो 
कायाथलयमा अिपुशस्थत भएको निजामती कमथचारीको िकमा हवदा 
स्वीकृत गररिे छैि । 

(३) अध्ययि हवदाको लानग निवेदि ददंदा अरु कुराको अनतररि मखुयतः 
देिायका कुरािरु उललेख गिुथ पिेछः– 

(क) आफूले अध्ययि गिथ खोजेका हवषयको हववरण, 

(ख) अध्ययि गररिे हवश्वहवद्यालय, संस्था वा प्रशििण केन्ध्दमा प्रवेि गिे 
स्वीकृनत प्राप्त भएको हववरण, 

(ग) िेपाल सरकारलाई त्यस्तो हवदाको सम्बन्ध्धमा हवचार गिथ सिायक 
ििुे अन्ध्य आवश्यक हववरण । 

६५. हवदा ददि ेअनधकारीः (१) देिायको हवदा देिायको अनधकारीले स्वीकृत गिथ सक्िेछः– 

  हवदाको हकनसम   हवदा स्वीकृत गिे अनधकारी 

(क) भैपरी आउिे र पवथ हवदा   सम्बशन्ध्धत कायाथलय प्रमखु वा हवभागीय प्रमखु 

(ख) घर हवदा         सम्बशन्ध्धत कायाथलय प्रमखु वा हवभागीय प्रमखु 

(ग) नबरामी हवदा   सम्बशन्ध्धत कायाथलय प्रमखु वा हवभागीय प्रमखु 

(घ)   प्रसूनत हवदा   सम्बशन्ध्धत कायाथलय प्रमखु वा हवभागीय प्रमखु 
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 (घ१) प्रसूनत स्यािार हवदा   सम्बशन्ध्धत कायाथलयको प्रमखु  वा हवभागीय प्रमखु 

(ङ) हकररया हवदा   सम्बशन्ध्धत कायाथलय प्रमखु वा हवभागीय प्रमखु 

(च) अध्ययि हवदा   िेपाल सरकार 

(छ) असाधारण हवदा   िेपाल सरकार 

(२) हवशिष्ट शे्रणीको कमथचारीको उपनियम (१) को खण्ड (क) मा उशललशखत 
हवदा बािेक अन्ध्य हवदािरु िेपाल सरकारले स्वीकृत गिेछ । 

तर संवैधानिक अंगका कायाथलय वा अन्ध्य आयोगका हवशिष्ट शे्रणीका कमथचारीलाई 
उपनियम (१) को खण्ड (च) र (छ) मा उशललशखत हवदा बािेक अन्ध्य हवदािरु त्यस्तो 
संवैधानिक अंग वा आयोगका प्रमखुले ददि सक्िेछ । 

(३) उपनियम (१) को खण्ड (क) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि भैपरी 
आउिे र पवथ हवदा हवभागीय प्रमखु र कायाथलय प्रमखु आफैले नलि सक्िेछ । 



(४) कुिै निजामती कमथचारीले नलएको हवदा आफूलाई आवश्यक िभएको भिी 
निवेदि ददएमा हवदा स्वीकृत गिे अनधकारीले त्यस्तो हवदा रद्द गरी निजलाई िाशजर 
गराउि सक्िेछ । 

(५) हवदा स्वीकृत गिे अनधकारीले आफू मातितका कमथचारीको हवदा स्वीकृत 
गदाथ त्यस्तो कमथचारीको अिपुशस्थनतमा निजले गिुथ पिे सेवा प्रवाि सम्बन्ध्धी काम गिे 
वैकशलपक व्यवस्था गरेर मात्र स्वीकृत गिुथ पिेछ र त्यसको सूचिा कायाथलयको सूचिा 
पाटीमा टााँस गिुथ पिेछ । 

६६. हवदा पररणत िििुःे यस पररच्छेद बमोशजम निजामती कमथचारीले जिु हवदा नलई बसेको 
िो सोिी हवदािै उपभोग गिुथ पिेछ । पहिले कुिै एक हकनसमको हवदा स्वीकृत भएकोमा 
त्यस्तो हवदा पनछ हकररया हवदा वा प्रसूनत हवदा बािेक अको हकनसमको हवदामा पररणत 
गराउि पाइिे छैि । 

६७. सावथजनिक हवदा गानभिःे भैपरी आउिे र पवथ हवदा, घर हवदा र हवरामी हवदा बािेक अरु 
कुिै प्रकारको हवदा नलई बसेको निजामती कमथचारीले नलएको हवदा अवनधनभत्र सावथजनिक 
हवदा परेमा सो अवनध पनि निज कमथचारीले नलएको हवदामा गानभिेछ । 

                                                           
   दोस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

   बाह्ररौं संिोधिद्वारा थप । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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६८. कायाथलयमा अिपुशस्थत ििु ेउपर कारबािीः हवदा िनलई आफ्िो कायाथलयमा अिपुशस्थत 
ििुे निजामती कमथचारीलाई गयल र तलब कट्टी गरी हवभागीय सजाय समेत गिथ सहकिेछ 
। यसरी गयल भएको अवनध सेवा अवनधमा गणिा ििुे छैि । 

६९. हवदाको अनभलेखः (१) हवदा ददिे अनधकारीले आफ्िो मातितमा काम गिे निजामती 
कमथचारीको हवदाको अनभलेख राख्न लगाउि पिेछ । भैपरी र पवथ हवदा बािेकका 
हवदाको अनभलेख प्रत्येक कायाथलयले वषथ व्यतीत भएको तीस ददिनभत्र निजामती 
हकताबखािा र तलव खचथ लेख्न ेकायाथलयमा पठाउि ुपिेछ । 

(२) कुिै निजामती कमथचारी एक कायाथलयबाट अको कायाथलयमा सरुवा वा 
बिुवा भएमा सरुवा वा बिुवाको जिाउको साथै हवदाको अनभलेखको उतार पनि िालको 
कायाथलयमा पठाउि ु पिेछ । यस्तो हवदाको अनभलेख अिसूुची–१४ बमोशजम राख्न ु 
पिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजमको हवदाको अनभलेखको एक प्रनत उतार सम्बशन्ध्धत 
कमथचारीलाई समेत ददि ुपिेछ । बिुवाको लानग कारबािी िुाँदा यस्तो हवदाको अनभलेख 
पेि गिे शजम्मेवारी निजामती कमथचारीको सम्बशन्ध्धत हवभाग वा मन्ध्त्रालयको ििुेछ । 

७०. सट्टा हवदाः हवमािस्थल, अस्पताल, बारुणयन्ध्त्र, िलुाक, संग्रिालय जस्ता सावथजनिक हवदाको 
ददिमा काम गिुथ पिे कायाथलयिरुमा कायथरत निजामती कमथचारीिरुले सावथजनिक हवदाको 
ददि काम गरे वापत सट्टा तलबी हवदा पाउिेछि ्र त्यस्तो हवदा एक वषथनभत्रमा पालो 
नमलाई बस्ि ुपिेछ । 

७१. हवदा अनधकारको कुरा िोइिः हवदा अनधकारको कुरा िोइि, सिनुलयत मात्र िो ।  

 

पररच्छेद – १० 

बिुवा 
७२. बिुवा सनमनतिरुः ऐिको दफा २० को उपदफा (२) बमोशजम राजपत्र अिहित पदमा 

बिुवा गिथ देिायका कायाथलयको लानग देिाय बमोशजमका बिुवा सनमनतिरु रििे छि–् 



(क) खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट) र (ठ) मा परेका अदालत 
र कायाथलयिरु बािेक अशखतयार दरुुपयोग अिसुन्ध्धाि आयोग, मिालेखा 
परीिकको कायाथलय, लोक सेवा आयोग, निवाथचि आयोग, प्रधािमन्ध्त्री तथा 

                                                           
   दोस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत ।  

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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मशन्ध्त्रपररषद्को कायाथलय, राहिय योजिा आयोगको सशचवालय, मन्ध्त्रालय, 

मन्ध्त्रालयस्तरका केन्ध्रीय निकायिरु तथा केन्ध्रीयस्तरका हवभागिरुको लानग – 

(अ) लोक सेवा आयोगले तोकेको राजपत्राहित प्रथम शे्रणीको 
 पदानधकारी            – अध्यि           

(आ) सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको सशचवले तोकेकोराजपत्राहित 

 दद्वतीय शे्रणीको अनधकृत       – सदस्य                                                                                                             

(इ)  सेवा, समूि सञ्चालि गिे मन्ध्त्रालय वा निकायको प्रिासि 

 िाखाको प्रमखु वा सशचव वा सो सरिका पदानधकारीले  

 तोकेको अनधकृत         – सदस्य 

(ख) कािूि, न्ध्याय, संहवधािसभा तथा संसदीय मानमला मन्ध्त्रालयको लानग – 

(अ) न्ध्याय सेवा आयोगको अध्यिले तोकेको िेपाल न्ध्याय सेवाको  

कुिै पदानधकारी           –– अध्यि 

(आ)   सशचवले तोकेको राजपत्राहित प्रथम शे्रणीको अनधकृत   –– सदस्य 

(इ) प्रिासि िाखाको प्रमखु           –– सदस्य 



(ग)  खण्ड (क), (ख), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट) र (ठ)  मा परेका 
अदालत र कायाथलयिरु बािेक कुिै मन्ध्त्रालय, सशचवालय वा आयोग अन्ध्तगथतका 
शजललाशस्थत िेत्रीय, अञ्चल, शजलला तथा ईलाकास्तरीय कायाथलयिरुको लानग – 

(अ)  लोक सेवा आयोगले तोकेको पदानधकारी                        – अध्यि 

(आ) सम्बशन्ध्धत प्रमखु शजलला अनधकारी वा निजले तोकेको अनधकृत  – सदस्य 

(इ)  शजलला कोष तथा लेखा नियन्ध्त्रकको कायाथलयको प्रमखु वा निजले  

   तोकेको सो कायाथलयको अनधकृत      – सदस्य 

(घ) सवोच्च अदालतको लानग – 

(अ) न्ध्याय सेवा आयोगको अध्यिले तोकेको िेपाल न्ध्याय सेवाको  

कुिै पदानधकारी       –– अध्यि 

(आ) सवोच्च अदालतको रशजिारले तोकेको राजपत्राहित प्रथम 

 शे्रणीको अनधकृत        –– सदस्य 

(इ) प्रिासि िाखाको प्रमखु वा सवोच्च अदालतको रशजिारले  

तोकेको अनधकृत         –– सदस्य 

                                                           
     बाह्ररौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

    सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(ङ) पिुरावेदि अदालतको लानग – 

(अ) पिुरावेदि अदालतको मखुय न्ध्यायाधीि वा निजले तोकेको पिुरावेदि  

अदालतको न्ध्यायाधीि      –– अध्यि 

(आ) पिुरावेदि अदालतको रशजिार       –– सदस्य 

(इ) पिुरावेदि अदालतको रशजिारले तोकेको अनधकृत  –– सदस्य 

(च) शजलला अदालतको लानग – 

(अ) शजलला न्ध्यायाधीि      –– अध्यि 

(आ) शजलला न्ध्यायाधीिले तोकेको अनधकृत    –– सदस्य 

(इ) शजलला सरकारी वकील कायाथलयको शजलला न्ध्यायानधविा –– सदस्य 

(छ) मिान्ध्यायानधविाको कायाथलयको लानग – 

(अ) न्ध्याय सेवा आयोगको अध्यिले तोकेको िेपाल न्ध्याय  

सेवाको कुिै पदानधकारी         –– अध्यि 

(आ) मिान्ध्यायानधविाले तोकेको अनधकृत      –– सदस्य 

(इ) प्रिासि िाखाको अनधकृत     –– सदस्य 

(ज) पिुरावेदि सरकारी वकील कायाथलयको लानग – 

(अ)  पिुरावेदि सरकारी वकील कायाथलयको सि–न्ध्यायानधविा –– अध्यि 

  
(आ) पिुरावेदि सरकारी वकील कायाथलयको उप–न्ध्यायानधविा –– सदस्य 

(इ)  पिुरावेदि सरकारी वकील कायाथलयको सि–न्ध्यायानधविाले 

    तोकेको अनधकृत      –– सदस्य 

(झ) शजलला सरकारी वकील कायाथलयको लानग – 

(अ) शजलला न्ध्यायाधीि      –– अध्यि 

(आ) शजलला सरकारी वकील कायाथलयको शजलला न्ध्यायानधविा –– सदस्य 

(इ) पिुरावेदि सरकारी वकील कायाथलयको सि–न्ध्यायानधविाले  

   तोकेको अनधकृत       –– सदस्य 

(ञ) न्ध्याय पररषद् सशचवालयको लानग – 

(अ) न्ध्याय सेवा आयोगको अध्यिले तोकेको िेपाल न्ध्याय सेवाको कुिै 

    पदानधकारी       –– अध्यि 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  पहिलो संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(आ) न्ध्याय पररषद् सशचवालयको सशचवले तोकेको न्ध्याय पररषद् सशचवालयको  

   राजपत्राहित अनधकृत       – सदस्य 

(इ) प्रिासि िाखाको प्रमखु वा न्ध्याय पररषद् सशचवालयको सशचवले  

   तोकेको अनधकृत      – सदस्य 

(ट) प्रिासकीय अदालतको लानग – 

(अ) न्ध्याय सेवा आयोगको अध्यिले तोकेको िेपाल न्ध्याय सेवाको 
 पदानधकारी       – अध्यि 

(आ) प्रिासकीय अदालतको अध्यिले तोकेको अनधकृत  – सदस्य 

(इ) प्रिासकीय अदालतको रशजिारले तोकेको अनधकृत  – सदस्य 

(ठ) राजश्व न्ध्यायानधकरणको लानग – 

(अ) न्ध्याय सेवा आयोगको अध्यिले तोकेको िेपाल न्ध्याय सेवाको  

पदानधकारी        –– अध्यि 

(आ) राजश्व न्ध्यायानधकरणको अध्यि वा निजले तोकेको सदस्य –– सदस्य 

(इ) राजश्व न्ध्यायानधकरणको अध्यिले तोकेको अनधकृत  –– सदस्य 

 (ड)  जेष्ठता र कायथसम्पादि मूलयाििद्वारा राजपत्र अिहित दद्वतीय शे्रणीको पदमा 
बिुवाको लानग,– 

(१)   केन्ध्रीयस्तरका निकायिरुको लानग –  

(अ)  लोक सेवा आयोगले तोकेको राजपत्राहित प्रथम  

शे्रणीको अनधकृत      – अध्यि 

(आ)  सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको सशचवले तोकेको  

राजपत्राहित दद्वतीय शे्रणीको अनधकृत    – सदस्य 

(इ)   सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको सशचवले  

तोकेको अनधकृत     – सदस्य 

(२)   शजलला शस्थत िेत्रीय, अञ्चल, शजलला तथा इलाकास्तरीय कायाथलयिरुको 
लानग – 

(अ)  सम्बशन्ध्धत शजललाको प्रमखु शजलला अनधकारी        – अध्यि 

(आ)  सम्बशन्ध्धत शजललाको कोष नियन्ध्त्रक          – सदस्य 

(इ)  सम्बशन्ध्धत प्रमखु शजलला अनधकारीले तोकेको  

शजलला प्रिासि कायाथलयको अनधकृत     – सदस्य                       

                                                           
     बाह्ररौं संिोधिद्वारा थप । 
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७३.बिुवा सनमनतको सशचवालय र नसफाररस सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः (१) ऐिको दफा ७ को 
उपदफा (१) बमोशजम कायथ िमताको मूलयाििद्वारा जेष्ठता तथा कायथ सम्पादि 
मूलयाििबाट बिुवा ििुे राजपत्राहित पदिरुको निनमत्त ऐिको दफा २० को उपदफा 
(१) बमोशजमको बिुवा सनमनतको सशचवालयको काम सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयले 
गिेछ। 

(२) नियम ७२ को खण्ड (क) र (ख) बमोशजमको बिुवाको निनमत्त बिुवा 
सनमनतको सशचवालयको काम सेवा, समूि वा उपसमूि सञ्चालि गिे मन्ध्त्रालय वा 
निकायले गिेछ । 

(३) नियम ७२ को खण्ड (घ), (छ), (ञ), (ट) र (ठ) मा उशललशखत 
निकायिरुमा ररि पदको निनमत्त सो ररि पदसाँग सम्बशन्ध्धत निकायले बिुवा सनमनतको 
सशचवालयको काम गिेछ । 

(४) अदालत र शजललाशस्थत िेत्रीय, अञ्चल, नडनभजि, शजलला तथा इलाकास्तरीय 
कायाथलयिरुमा ररि रिेका पदिरुको िकमा– 

(क) अदालत र सरकारी वकील कायाथलयमा ररि राजपत्र अिहित 
पदको लानग बिुवा सनमनतको सशचवालयको काम सम्बशन्ध्धत 
पिुरावेदि अदालतका मखुय न्ध्यायाधीिले तोकेको अदालत वा 
सरकारी वहकल कायाथलयले गिेछ । 

(ख) खण्ड (क) बािेक ररि राजपत्र अिहित  पदिरुको निनमत्त बिुवा 
सनमनतको सशचवालयको काम देिाय बमोशजमको कायाथलयले 
गिेछः– 

(१)  प्रिासि सेवा, लेखा समूि बािेकका अन्ध्य सेवा, समूि वा 
उपसमूिको प्राहवनधक र अप्राहवनधक पदिरुको लानग 
सम्बशन्ध्धत शजललाको शजलला प्रिासि कायाथलय,  

(२)  प्रिासि सेवा, लेखा समूिको लानग कोष तथा लेखा 
नियन्ध्त्रक कायाथलय ।  

 (५) नियम ७२ को खण्ड (ड) को उपखण्ड (१) बमोशजमको बिुवा सनमनतको 
सशचवालयको काम सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयले र सोिी खण्डको उपखण्ड (२) 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

     बाह्ररौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

     बाह्ररौं संिोधिद्वारा थप । 
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बमोशजमको बिुवा सनमनतको सशचवालयको काम सम्बशन्ध्धत शजलला प्रिासि कायाथलयले 
गिेछ ।  

(६) नियम ७२ को खण्ड (ड) बमोशजमको बिुवा सनमनतले बिुवाको लानग 
नसफाररस गदाथ बिुवाको योग्यताक्रमको आधारमा सम्बशन्ध्धत उम्मेदवारले पेि गरेको 
िैशिक योग्यता र निजले दरखास्त फाराममा उललेख गरेको प्राथनमकताक्रम बमोशजमको 
सेवा, समूि वा उपसमूिको पदमा नसफाररस गिुथ पिेछ । 

७४. पदपूनतथको सूचिाको प्रकािि र निवेदिः (१) नियम १४ बमोशजम पद पूनतथ प्रनतित तथा 
पदसंखया निधाथरण भएपनछ त्यसमा कायथ िमताको मूलयाििद्वारा तथा जेष्ठता र कायथ 
सम्पादि मूलयाििद्वारा बिुवा ििुे पदिरुको हववरण सहितको सूचिा लोक सेवा आयोगले 
प्रकाशित  गिेछ । .............. 

(२) उपनियम (१) बमोशजम प्रकाशित ििुे सूचिामा बिुवा गररिे पदको लानग 
आवश्यक पिे सेवा अवनध, सम्भाव्य उम्मेदवार ििु जेष्ठता गणिा गररिे (असार 
मसान्ध्तको हिसाबले) अवनध, िैशिक योग्यता, बिुवा ििुे पदको हववरण तथा संखया, पद 
ररि भएको कायाथलय, निवेदि ददिे म्याद र स्थाि समेत खलुाइएको ििु ुपिेछ । 

(३) सम्बशन्ध्धत उम्मेदवारले उपनियम (१) बमोशजमको सूचिामा तोहकएको 
म्यादनभत्र लोक सेवा आयोगद्वारा निधाथररत िााँचामा निवेदि पेि गिुथ पिेछ । यसरी पेि 

ििु आएका निवेदििरु बिुवा नसफाररसको कारबािी चलाउि राजपत्राहित पदको 
िकमा लोक सेवा आयोगले सम्बशन्ध्धत बिुवा सनमनतको सशचवालयमा पठाउि ुपिेछ ।  

७४क. ................. 
७५. िैशिक योग्यता सम्बन्ध्धी हविषे व्यवस्थाः (१) निजामती सेवामा कुिै सेवा वा समूि 

गठि भएको अवस्थामा त्यस्तो सेवा वा समूिमा सेवा प्रवेिका निनमत्त जिुसकैु हवषयको 
िैशिक योग्यता निधाथरण गररए तापनि सो सेवा वा समूि गठि ििु ु भन्ध्दा अगानडदेशख 
बिाल रिी ियााँ सेवा वा समूिमा समूहिकृत भएका निजामती कमथचारीिरुको िकमा 
निजिरु सेवा प्रवेि गदाथ निजिरुले िानसल गरेको तत्कानलि सेवा, समूिसाँग सम्बशन्ध्धत 
हवषयको न्ध्यूितम िैशिक योग्यतालाई बिुवा प्रयोजिको लानग गणिा गररिेछ । 

                                                           
     बाह्ररौं संिोधिद्वारा थप । 

     बाह्ररौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

   बाह्ररौं संिोधिद्वारा शझहकएको ।  

  पहिलो संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  सातौं संिोधिद्वारा खारेज । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(२) सेवा प्रवेि गदाथ कुिै पदमा तोहकएको न्ध्यूितम िैशिक योग्यतामा पनछ 
पररवतथि गररएको भए पनि निजको िकमा निज सेवा प्रवेि गदाथ तोहकएको िैशिक 
योग्यतालाई िै न्ध्यूितम िैशिक योग्यता मानु्न पिेछ । 

७६. बिुवाको लानग सम्भाव्य उम्मेदवार ििुःे (१) निजामती सेवा, समूि वा उपसमूिका ररि 
पदिरुमा कायथिमताको मूलयाकंिद्वारा तथा जेष्ठता र कायथसम्पादि मूलयाकंिद्वारा बिुवा 
ििुको लानग राजपत्राहकंत पदको िकमा ररि पदभन्ध्दा एक शे्रणी मनुिका सम्बशन्ध्धत 
सेवा, समूि वा उपसमूि अन्ध्तगथत ऐिको दफा २१ बमोशजमको न्ध्यूितम सेवा अवनध र 
िैशिक योग्यता भएका कमथचारीिरु सम्भाव्य उम्मेदवार ििुेछि ् । राजपत्र अिहकंत 
पदको िकमा त्यसरी बिुवा ििुको लानग ऐिको दफा २१ बमोशजमको न्ध्यूितम सेवा 
अवनध र िैशिक योग्यता भएका देिाय बमोशजमका निजामती कमथचारी सम्भाव्य 
उम्मेदवार ििुेछि–् 

(क)  मन्ध्त्रालय, सशचवालय वा आयोग तथा सो मातितका हवभाग र केन्ध्रीय 
स्तरका कायाथलयिरुमा ररि राजपत्र अिहित प्रथम शे्रणीको पदको लानग 
सबै मन्ध्त्रालय, सशचवालय वा आयोग तथा सो मातितका हवभाग र 
केन्ध्रीय स्तरका कायाथलयिरुमा कायथरत सम्बशन्ध्धत सेवा, समूि वा 
उपसमूिका एक शे्रणी मनुिका सबै निजामती कमथचारी ।  

(ख)  शजललाशस्थत िेत्रीय, अञ्चल, नडनभजि, शजलला तथा इलाकास्तरीय 
कायाथलयिरुका ररि पदिरुका िकमा,– 

(१)  अदालत र सरकारी वकील कायाथलयको राजपत्र अिहकंत प्रथम 
शे्रणीको ररि पदको लानग सम्बशन्ध्धत शजललाशस्थत अदालत र 
सरकारी वकील कायाथलयका सेवा अवनध पगेुका सम्बशन्ध्धत सेवा, 
समूिका एक शे्रणी मनुिका कमथचारीिरु । 

(२)  उपखण्ड (१) मा लेशखएदेशख बािेक ररि राजपत्र अिहकंत प्रथम 
शे्रणीको पदको लानग सो शजललाशस्थत सम्बशन्ध्धत सेवा, समूि वा 
उपसमूिका सबै कायाथलयका सेवा अवनध पगेुका एक शे्रणी 
मनुिका कमथचारीिरु । 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि राजपत्र अिहकंत 
दद्वतीय शे्रणीको ररि पदमा जेष्ठता र कायथसम्पादि मूलयाकंिद्वारा बिुवा ििुको लानग 
ऐिको दफा २४घ१क. को उपदफा (२) बमोशजमको िैशिक योग्यता र सेवा अवनध 
भएका देिाय बमोशजमका कमथचारीिरु सम्भाव्य उम्मेदवार ििुेछि–्  
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(क)  उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोशजमका कायाथलयका ररि 
पदको लानग सबै मन्ध्त्रालय, सशचवालय, आयोग, हवभाग वा 
केन्ध्रीयस्तरका  कायाथलयका राजपत्र अिहित पााँचौं शे्रणीका वा 
शे्रणी हविीि कमथचारीिरु । 

(ख)  उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोशजमको कायाथलयका ररि 
पदको लानग सम्बशन्ध्धत शजललाशस्थत सबै कायाथलयका राजपत्र 
अिहित पा“चौं शे्रणीका वा शे्रणी हविीि कमथचारीिरु । 

(३) उपनियम (१) र (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि नियम १४ 
बमोशजम पदपूनतथ प्रनतित निधाथरण भई बिुवाको लानग पद सङ्खखया छुट्याउि ु अशघ 
कायथरत निजामती कमथचारीको सरुवा अन्ध्य कायाथलयमा भए तापनि निजलाई साहवक 
(सरुवा ििु ु अशघ) को कायाथलयमा छुट्याइएको पदमा ििुे बिुवाको लानग सम्भाव्य 
उम्मेदवार ििुबाट वशञ्चत गररिे छैि । 

स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजिको लानग “केन्ध्रीयस्तरका कायाथलय” भन्नाले िेपालभर 
कायथिेत्र भएको र कम्तीमा राजपत्राहित दद्वतीय शे्रणीको अनधकृत प्रमखु ििु ेकाठमाडां  ै
उपत्यका शस्थत निकाय वा कायाथलय सम्झि ुपछथ । 

७७. कायथ िमताको आधारमा बिुवाः निजामती कमथचारीको कायथ िमताको मूलयािि ऐिको 
दफा २४ बमोशजम गरी सबैभन्ध्दा बिी अि प्राप्त गिे निजामती कमथचारीलाई सबैभन्ध्दा 
पहिले बिुवा गररिेछ । 

तर कायथ िमताको मूलयािि गदाथ समाि अि प्राप्त गिे निजामती कमथचारीको 
िकमा ज्येष्ठताको आधारमा बिुवा गररिेछ र त्यस्ता कमथचारीको ज्येष्ठता निधाथरण गदाथ 
देिायको आधारमा गररिेछः– 

(क) िाल बिाल रिेको शे्रणीको पदमा नियशुि वा बिुवा निणथय भएको 
नमनतको आधारमा, 

(ख) खण्ड (क) बमोशजम ज्येष्ठता िछुदट्टएमा सोभन्ध्दा एक ति मनुिको शे्रणीमा 
नियशुि वा बिुवा निणथय भएको नमनतको आधारमा, 

(ग) खण्ड (क) र (ख) मा उशललशखत कुिै पनि आधारबाट ज्येष्ठता िछुदट्टएमा 
लोक सेवा आयोगको नसफाररसको योग्यताक्रमको आधारमा । 

तर लोक सेवा आयोगबाट खलुला प्रनतयोनगता र बिुवा प्रनतयोनगताको एकै 
नमनतमा नसफाररस प्राप्त भएको रिेछ भिे खलुला प्रनतयोनगताबाट नसफाररस भएको 
कमथचारीको ज्येष्ठता कायम गररिेछ । 
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७७क. ............ 
७७ख. जेष्ठता र कायथसम्पादि मूलयाकंिको आधारमा ििु ेबिुवाः निजामती कमथचारीको जेष्ठता र 

कायथ सम्पादि मूलयाकंिद्वारा बिुवा गदाथ ऐिको दफा २४घ१क. बमोशजम बिुवा ििु े
पदभन्ध्दा एक शे्रणी मनुिको पदमा सबैभन्ध्दा बिी सेवा अवनध भएका उम्मेदवारलाई बिुवा 
गररिेछ । 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि बिुवा ििुे पदभन्ध्दा 
एक शे्रणी मनुिको पदमा समाि सेवा अवनध ििुे निजामती कमथचारीको जेष्ठता निधाथरण 
गदाथ देिायको आधारमा गररिेछः– 

(क)  िाल बिाल रिेको शे्रणी भन्ध्दा एक शे्रणी मनुिको पदमा नियशुि 
वा बिुवा निणथय भएको नमनतको आधारमा,  

(ख) खण्ड (क) बमोशजम जेष्ठता िछुदट्टएमा िाल बिाल रिेको पदमा 
बिुवा सनमनत वा लोक सेवा आयोगको नसफाररसको 
योग्यताक्रमको आधारमा,  

तर खलुला प्रनतयोनगता र बिुवाको एकै नमनतमा नसफाररस 
प्राप्त भएको रिेछ भिे खलुला प्रनतयोनगताबाट नसफाररस भएको 
निजामती कमथचारीको जेष्ठता कायम गररिेछ । 

(ग)  खण्ड (क) र (ख) मा उशललशखत कुिै पनि आधारबाट जेष्ठता 
िछुदट्टएमा उमेरको जेष्ठताको आधारमा । 

७८. कायथ सम्पादिको मूलयाििः (१) राजपत्र अिहित निजामती कमथचारीको वाहषथक कायथ 
सम्पादिको मूलयाििको लानग प्रयोग गररिे कायथ सम्पादिको मूलयािि फाराम अिसूुची–

१५ बमोशजम र राजपत्राहित निजामती कमथचारीको अधथ वाहषथक र वाहषथक कायथ 
सम्पादिको मूलयाििको लानग प्रयोग गररिे कायथ सम्पादि मूलयाििको फाराम अिसूुची–
१५क. बमोशजम ििुेछ । 

                                                           
    बाह्ररौं संिोधिद्वारा खारेज । 

   बाह्ररौं संिोधिद्वारा थप । 

   दोस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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 (२) निजामती कमथचारीको कायथ सम्पादिको मूलयाििको लानग मूलयािि गररिे 

कमथचारीभन्ध्दा कम्तीमा एक शे्रणी मानथको सम्बशन्ध्धत कमथचारी सपुररवेिक ििुेछ र 
सपुररवेिकभन्ध्दा एक शे्रणी मानथको सम्बशन्ध्धत कमथचारी पिुरावलोकिकताथ ििुेछ । 

  तर– 

(क) राजपत्र अिहित कमथचारी कायाथलय प्रमखु ििु े बािेक राजपत्र 
अिहित कमथचारीिरुको सपुररवेिक राजपत्र अिहित कमथचारी ििु े 
छैि । 

(ख) शजललाशस्थत कायाथलयिरुमा राजपत्र अिहित कमथचारीको 
पिुरावलोकिकताथ ििुे राजपत्राहित कमथचारी िभएमा पिुरावलोकि 
सनमनतको अध्यिले तोकेको अनधकृत पिुरावलोकिकताथ ििुेछ । 

(ग) कुिै राजपत्राहित कमथचारीको सपुररवेिक राजपत्राहित हवशिष्ट 
शे्रणीको कमथचारी भएमा निजले िै पिुरावलोकिकताथ समेत भई 
काम गिेछ । 

(घ) कायाथलय प्रमखु वा हवभागीय प्रमखु भै काम गिे कमथचारीले आफू 
मातित काम गिे समाि शे्रणीका कमथचारीको समेत कायथ 
सम्पादि मूलयाििको निनमत्त सपुररवेिक भै काम गिथ सक्िेछ ।  

    स्पष्टीकरणः 
मूलयािि गररिे कमथचारी र निजको सपुररवेिक ििुे कमथचारी 
समाि शे्रणीको भई एउटै सेवा, समूि वा उपसमूिमा बिुवाको 
लानग दवैु सम्भाव्य उम्मेदवार ििुे भएमा त्यस्तो कमथचारीको कायथ 
सम्पादि मूलयाििको लानग उि सपुररवेिक ििुे कमथचारीले कायथ 
सम्पादि मूलयािि फाराममा उशललशखत आधारलाई दृहष्टगत गरी 
आफ्िो नलशखत मन्ध्तव्य सहित सो फाराम पिुरावलोकिकताथ वा 
आफूभन्ध्दा मानथललो शे्रणीको कमथचारी समि सपुररवेिणको 
निनमत्त पेि गिुथ पिेछ ।  

(ङ) राजपत्राहित हवशिष्ट शे्रणीमा कायथरत निजामती कमथचारीको र 
हवशिष्ट शे्रणीको पदमा कायम मकुायम भई कायथरत निजामती 
कमथचारीको कायथ सम्पादि मूलयाििको लानग मखुय सशचवले िै 
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सपुररवेिक, पिुरावलोकिकताथ र पिुरावलोकि सनमनतको समेत 
काम गिेछ । 


(३) राजपत्र अिहित कमथचारीको कायथ सम्पादिको मूलयाििको लानग देिायको 

पिुरावलोकि सनमनत रििछेः– 

(क) सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय, सशचवालय वा आयोगको सशचव वा सम्बशन्ध्धत 
हवभागीय प्रमखुले तोकेको अनधकृत    – अध्यि 

(ख) सम्बशन्ध्धत पिुरावलोकिकताथ    – सदस्य 

(ग) सम्बशन्ध्धत सपुररवेिक     – सदस्य 

(४) राजपत्राहित प्रथम शे्रणीको निजामती कमथचारीको कायथ सम्पादि मूलयाििको 
लानग देिायको पिुरावलोकि सनमनत रििेछ र देिायको खण्ड (ख) र (ग) मा उशललशखत 
पदानधकारी एकैजिा भएमा उि सनमनतको सदस्यमा मशन्ध्त्रपररषद् सशचवालयका सशचव 
पनि रििेछि–् 

(क) मखुय सशचव         – अध्यि 

 (ख) सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय, सशचवालय, आयोग, हवभाग  

वा कायाथलयको सशचव वा हवशिष्ट शे्रणीको अनधकृत  – सदस्य 

(ग) सेवा समूि सम्बन्ध्धी मन्ध्त्रालयको सशचव  – सदस्य 



(४क) यस नियममा अन्ध्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि हवशिष्ट शे्रणीको 
पदको पदानधकारी प्रमखु ििुे निकायमा त्यस्तो पद ररि रिेको वा त्यस्तो पदमा कायम 
मकुायम मकुरर भएको अवस्थामा त्यस्ता निकायका राजपत्राहित प्रथम शे्रणीका निजामती 
कमथचारीिरु तथा सो निकाय अन्ध्तगथतका हवभागीय प्रमखुको कायथ सम्पादि मूलयािि 
देिायका अनधकारीबाट ििुेछः– 

(क) सपुररवेिक र पिुरावलोकिकताथ –प्रधािमन्ध्त्री तथा मशन्ध्त्रपररषद्को 
कायाथलयको सशचव 

(ख)  पिुरावलोकि सनमनतः 
(अ) मखुय सशचव              – अध्यि  

(आ) सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको सशचव      – सदस्य 

(इ)  प्रधािमन्ध्त्री तथा मशन्ध्त्रपररषद्को कायाथलयको  

सशचव          – सदस्य 
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तर सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयका सशचव कायम मकुायम भएको 
अवस्था रिेमा पिुरावलोकि सनमनतमा सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको 
सशचवको स्थािमा सबै भन्ध्दा वररष्ठ सशचवले सदस्यको रुपमा प्रनतनिनधत्व 
गिेछि।् 


(५) राजपत्राहित दद्वतीय र ततृीय शे्रणीको निजामती कमथचारीको कायथ सम्पादि 

मूलयाििको लानग देिायको पिुरावलोकि सनमनत रििेछः– 

(क) सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय, सशचवालय, आयोग वा कायाथलयको 
सशचव वा हवशिष्ट शे्रणीको अनधकृत   – अध्यि 

(ख) सेवा, समूि सम्बन्ध्धी मन्ध्त्रालयको सशचव वा निजले 

तोकेको सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय, सशचवालय, आयोग  

वा कायाथलयको राजपत्राहित प्रथम शे्रणीको अनधकृत – सदस्य 

(ग) सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको राजपत्राहित प्रथम शे्रणीको 
     अनधकृत       – सदस्य 

तर पिुरावलोकि सनमनतमा तीिैजिा पदानधकारी एउटै 
मन्ध्त्रालयको ििुे भएमा खण्ड (ख) बमोशजम तोहकिे अनधकृत अन्ध्य 
मन्ध्त्रालयको तोक्ि ुपिेछ । 

  (६) ...................... 

 (७) सपुररवेिक, पिुरावलोकिकताथ र पिुरावलोकि सनमनतले कमथचारीिरुको कायथ 
सम्पादि बापत अि ददंदा कायथ सम्पादिको मूलयािि फाराममा उशललशखत आधार अिरुुप 
ददि ुपिेछ । 

(७क) अवकाि प्राप्त गरेका निजामती कमथचारीले अदालतको निणथय अिसुार 
पिुवथिाली भएमा अवकाि प्राप्त गिुथ भन्ध्दा तत्काल अशघललो वषथको कायथ सम्पादि 
मूलयाििमा निजले जनत अि पाएको िो निजलाई सोिी अिपुातमा अि ददइिेछ । 

तर आषाि मसान्ध्त अगानड िै पिुवथिाली भएको निजामती कमथचारीको िकमा 
निजको कायथ सम्पादि गदाथ सो वषथको पूरै अवनध मािी मूलयािि गररिेछ । 

(८) पिुरावलोकि सनमनतले राजपत्राहित कमथचारीिरुको कायथ सम्पादिको 
मूलयािि फारामको सम्बन्ध्धमा देिाय बमोशजमको प्रहक्रया अपिाउि सक्िेछः– 
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(क) पेि ििु आएका कायथ सम्पादिको मूलयािि फारामिरु छािबीि 
गरी सो फारामिरुमा कायथ सम्पादि र अि हवतरण बीच 
सामञ्जस्य कायम गिे, 

(ख) कुिै निकायको समहष्टगत उपलशब्ध र त्यसमा कायथरत कमथचारीको 
कायथ सम्पादिको मूलयािि बीचको पारस्पररक सम्बन्ध्धमानथ हवचार 
गिे, 

(ग) पेि ििु आएका कायथ सम्पादि मूलयािि फारामिरुमा आवश्यक 
देशखएमा पिुरावलोकिकताथ वा सपुररवेिकसाँग पषु्ट्ट्याइाँको माग 
गिे वा पिुहवथचारको लानग निजकिााँ पठाउि,े 

(घ) पिुः पेि ििु आएको कायथ सम्पादि मूलयािि फाराममा पषु्ट्ट्याइाँ 
औशचत्यपूणथ िभएको वा अि संिोधि समेत िभई आएमा 
पिुरावलोकि सनमनतले यस हवषयमा हटप्पणी गरी त्यस्तो 
सपुररवेिक वा पिुरावलोकिकताथको अनभलेख राख्न सम्बशन्ध्धत 
निकायमा लेखी पठाउिे ।  

(८क) पिुरावलोकि सनमनतले कुिै निजामती कमथचारीलाई कायथ सम्पादि 
मूलयािि वापत ९५ प्रनतित भन्ध्दा बिी र ७५ प्रनतित भन्ध्दा घटी अि प्रदाि गिथ परेमा 
सोको स्पष्ट कारण खलुाउि ुपिेछ । 

(९) यो नियमावली प्रारम्भ भएपनछ कायथ सम्पादि मूलयाििको अि गणिा गदाथ 
बिुवाको लानग अशघललो आनथथक वषथिरुको कायथ सम्पादि मूलयाििलाई आधारमािी 

औसत अि गणिा गररिेछ । ................. 
७८क.कायथ कुिलताको मूलयाििः ऐिको दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) 

को प्रयोजिको निनमत्त कायथ कुिलताको मूलयािि देिायका आधारमा गररिेछः– 

(क) बिुवा ििुे पदानधकारीले अशघललो पदमा रिी कायथ सम्पादि गदाथ वा 
िेततृ्व ददंदाको अवस्थामा कायथरत निकायको कायथ पररणाम र गणुस्तर । 

(ख) बिुवा ििुे पदानधकारीले कायथ सम्पादि गदाथ त्यस्ता पदानधकारीले 
देखाएको नसजथििीलता र अग्रसरता । 
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(ग) बिुवा ििुे पदानधकारीको कामप्रनतको प्रनतवद्धता र अििुासि । 

७८ख. कायथ सम्पादि मूलयािि  गिे अवनधः (१) निजामती कमथचारीले प्रत्येक वषथ श्रावण 
सात गतेनभत्र आफ्िो वाहषथक कायथ सम्पादि मूलयािि फाराम भरी कायाथलयमा दताथ गरी 
सपुररवेिक समि पेि गिुथ पिेछ । यसरी कायाथलयमा दताथ भए पनछ सो फाराम दताथ 
भएको भरपाई सम्बशन्ध्धत कमथचारीलाई ददि ुपिेछ ।   

(१क) उपनियम (१) मा उशललशखत अवनध समाप्त भएको भोनलपलट सो 
बमोशजम कायथसम्पादि मूलयाकंि फाराम दताथ भएका कमथचारीको संकेत िम्बर, िाम र 
सङ्खखया सहितको हववरण तयार गरी सम्बशन्ध्धत कायाथलय प्रमखु वा हवभागीय प्रमखुले 
प्रमाशणत गरी राख्न ुपिेछ र राजपत्राहकंत निजामती कमथचारीको िकमा त्यसको एक प्रनत 
हववरण सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयमा समेत पठाउि ुपिेछ । 

(२) सपुररवेिकले श्रावण मसान्ध्तनभत्र मूलयािि गरी पिुरावलोकिकताथ समि पेि 
गरी सक्ि ुपिेछ ।  

(३) राजपत्राहित निजामती कमथचारीले प्रत्येक अधथ वाहषथक अवनध समाप्त भएको 
सात ददिनभत्र आफ्िो अधथवाहषथक कायथ सम्पादि मूलयािि फाराम भरी कायाथलयमा दताथ 
गरी सपुररवेिक समि पेि गिुथ पिेछ । त्यसरी पेि भएको अधथ वाहषथक कायथ सम्पादि 
मूलयािि फाराममा अको सात ददिनभत्रमा सपुररवेिकले मूलयािि गरी सम्बशन्ध्धत 
कमथचारीलाई पषृ्ठपोषण ददि ु पिेछ । राजपत्राहित निजामती कमथचारीले वाहषथक कायथ 
सम्पादि मूलयािि फारामका साथमा अधथवाहषथक कायथ सम्पादि मूलयािि फाराम पनि 
संलग्ि गरी सपुररवेिक समि पेि गिुथ पिेछ ।  

(४) सपुररवेिकले राजपत्राहित निजामती कमथचारीको वाहषथक कायथ सम्पादि 
मूलयािि फारामको मूलयािि गदाथ उपनियम (३) बमोशजम भरेको अधथ वाहषथक कायथ 
सम्पादि मूलयािि फारामिरुलाई समेत आधार नलि ुपिेछ । 

(५) पिुरावलोकिकताथले उपनियम (२) बमोशजम प्राप्त ििु आएको कायथ सम्पादि 
मूलयािि फाराम भार पन्ध्र गतेनभत्र पिुरावलोकि गरी पिुरावलोकि सनमनत समि 
बझुाई सक्ि ुपिेछ । पिुरावलोकि सनमनतले भार मसान्ध्तनभत्र पिुरावलोकि गरी लोक 
सेवा आयोग र बिुवा सनमनत समि बझुाई सक्ि ु पिेछ । यसरी पिुरावलोकि 
सनमनतबाट मूलयािि भएको निजामती कमथचारीको िामावली हववरण सनमनतको सशचवालय 
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रििे निकायले आफ्िो सूचिा पाटीमा तथा उपलब्ध भएसम्म हवद्यनुतय सूचिा प्रणाली 
(वेभसाइट) मा समेत प्रकािि गिुथ पिेछ ।  

(६) समयनभत्र कुिै निजामती कमथचारीको कायथ सम्पादि मूलयािि  फाराम पेि 
ििु वा दाशखल ििु िआएको कारणले बिुवा सनमनतले आफ्िो काम कारबािी रोक्ि 
बाध्य ििुे छैि । 

(७) ऐिको दफा २४क. को उपदफा (६क) बमोशजम म्याद थप गिे समय पनछ 
कायथ सम्पादि मूलयािि  फाराम दताथ गदाथ उि आनथथक वषथनभत्र िाल कायथरत 
कायाथलयमा दताथ गरर सक्ि ु पिेछ । सो आनथथक वषथ पनछ कायथ सम्पादि मूलयािि 
फाराम दताथ भएमा त्यस्तो फारामलाई मान्ध्यता ददइिे छैि । 

तर यो नियम प्रारम्भ ििु ु भन्ध्दा अगानडका वषथको छूट भएको कायथ सम्पादि 
मूलयािि यो नियम प्रारम्भ भएको नमनतले तीि महििानभत्रमा दताथ गरी मूलयािि  गरी 
सक्ि ुपिेछ । 

(८) कुिै निजामती कमथचारीले कुिै वषथको कायथ सम्पादि मूलयािि  फाराम 
िभरेमा त्यस आनथथक वषथको कायथ सम्पादि मूलयािि वापत निजलाई सो आनथथक वषथको 
लानग पूणाथिको पचास प्रनतित अि ददइिेछ । 

(९) उपनियम (१), (२), (३), (४) र (५) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि 
निजामती कमथचारीले समयावनधनभत्र आफ्िो कायथ सम्पादि मूलयािि फाराम दताथ गरी 
सपुररवेिक समि पेि गरेको तर सम्बशन्ध्धत मूलयाििकताथिरूबाट समयावनधनभत्र 
मूलयािि भएको रिेिछ भिे सम्बशन्ध्धत हवभागीय प्रमखुले उशचत र मिानसव कारण 
खलुाई राजपत्र अिहित निजामती कमथचारीको िकमा सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालयको र 
राजपत्राहित निजामती कमथचारीको िकमा सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको स्वीकृनत नलई 
बिालवाला मूलयाििकताथबाट मूलयािि गराउि सक्िेछ ।  

  तर,  

(१) मन्ध्त्रालय वा मन्ध्त्रालयस्तरको केन्ध्रीय निकायका राजपत्र अिहित 
निजामती कमथचारीको िकमा सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय वा 
मन्ध्त्रालयस्तरको केन्ध्रीय निकायको सशचवले बिालवाला 
मूलयाििकताथबाट मूलयािि गराउि सक्िेछ  । 

(२)  िेपाल न्ध्याय सेवाको निजामती कमथचारीको िकमा सम्बशन्ध्धत 
हवभागीय प्रमखुले बिालवाला मूलयाििकताथबाट मूलयािि गराउि 
सक्िेछ । 
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(१०) निजामती कमथचारीको कायथ सम्पादि मूलयािि गिथको लानग पिुरावलोकि 
सनमनतको बैठक राख्न े शजम्मेवारी सम्बशन्ध्धत निकायको प्रमखु र कमथचारी प्रिासि िेिे 
प्रमखुको ििुेछ । 

(११) राजपत्राहित दद्वतीय शे्रणीसम्मका निजामती कमथचारीिरुको कायथ सम्पादि 
मूलयािि  गिे पिुरावलोकि सनमनतको बैठक बस्िे समयमा कुिै निकायको हवभागीय 
प्रमखुको पद ररि ििु गई पिुरावलोकि सनमनतको बैठक तोहकएको समयावनधनभत्र बस्ि 
िसक्िे अवस्था आएमा त्यस्ता निकायमा पिुरावलोकिकताथको रुपमा र पिुरावलोकि 
सनमनतको अध्यिको रुपमा काम गिथ सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको सशचवले सोिी 
निकायमा कायथरत राजपत्राहित प्रथम शे्रणीका निजामती कमथचारीमध्ये सबै भन्ध्दा वररष्ठ 
अनधकृतलाई तोकी समयमै कायथ सम्पादि मूलयािि गिथ लगाउि ुपिेछ । 

७८ग.कायथ सम्पादि मूलयािि गिे आधारिरुः (१) निजामती कमथचारीको कायथ सम्पादि 
मूलयािि  गिे क्रममा सपुररवेिकले देिायको आधारमा मूलयािि  गिुथ पिेछः– 

(क) हवदा स्वीकृत िगराई वा हवदाको आवेदि िददई लगातार तीस 
ददि भन्ध्दा बिी अिपुशस्थत भएको निजामती कमथचारीलाई 
चारमध्ये उपयिु एउटा पिमा (लागत, समय, पररमाण र गणु) 
अत्यतु्तम स्तरको अि िददई बिीमा उत्तम स्तरको अि ददिे,  

(ख) िनसित पाएको वा ग्रडे रोक्का वा बिुवा रोक्काको सजाय पाएको 
निजामती कमथचारीलाई सो सजाय पाएको वषथमा कामको समग्र 
गणुस्तर सम्बन्ध्धी आधारमा अत्यतु्तम स्तरको अि िददई बिीमा 
उत्तम स्तरको अि ददिे,  

(ग) कुिै निजामती कमथचारीले आफूले नलएको पेश्की रकम काब ु
वाहिरको पररशस्थनत परेको भिी कोष तथा लेखा नियन्ध्त्रक 
कायाथलयबाट प्रमाशणत गराएको अवस्थामा बािेक अरु अवस्थामा 
आनथथक प्रिासि तथा पेश्की फछ्र्यौट सम्बन्ध्धी प्रचनलत कािूिको 
अधीिमा रिी छ महििानभत्र फछ्र्यौट िगराएको भएमा कामको 
समग्र गणुस्तर सम्बन्ध्धी आधारमा अत्यतु्तम स्तरको अि िददई 
बिीमा उत्तम स्तरको अि ददिे,  

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 
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(घ)  कायाथलय प्रमखु वा हवभागीय प्रमखु वा आयोजिा प्रमखुको पदमा 
रिेको निजामती कमथचारीले आनथथक वषथको पहिलो चौमानसक 
अवनधमा रकम निकासा र कायथक्रम स्वीकृत भैसकेपनछ पनि 
वषथभरी पचास प्रनतित लक्ष्य पूरा गिथ वा िनतजा प्राप्त गिथ 
िसकेको भएमा कामको समग्र पररमाण सम्बन्ध्धी आधारमा 
अत्यतु्तम स्तरको अि िददई बिीमा उत्तम स्तरको अि ददिे, 

(ङ)  कायाथलय प्रमखु बािेकका पदमा कायथरत निजामती कमथचारीले गिुथ 
पिे कामको लक्ष्य प्रत्येक वषथको पहिलो चौमानसक अवनधनभत्र 
कमथचारीको सामूहिक बैठकबाट निधाथरण गररिेछ । त्यसरी 
निधाथरण गररएको लक्ष्य त्यस्तो पचास प्रनतित पूरा गिथ िसक्िे 
निजामती कमथचारीको मूलयाििमा खण्ड (घ) बमोशजम कामको 
समग्र पररमाण सम्बन्ध्धी आधारमा अत्यतु्तम स्तरको अि िददई 
बिीमा उत्तम स्तरको अि ददिे, 

तर खण्ड (घ) र (ङ) मा तोहकएको लक्ष्य सम्बशन्ध्धत 
कमथचारीको कारणले िभई अन्ध्य कारणले पूरा ििु िसकेकोमा 
अि घटाइिे छैि ।  

(च) कुिै निजामती कमथचारीले अििुासिहिि काम गरेको प्रमाण भएमा 
कामको समग्र गणुस्तर सम्बन्ध्धी आधारमा अत्यतु्तम स्तरको अि 
िददई बिीमा उत्तम स्तरको अि ददिे, 

(छ)  नियम ७८ख.को उपनियम (२) बमोशजमको म्यादनभत्र अधथवाहषथक 
कायथ सम्पादि मूलयािि फाराम िभिे र म्यादनभत्र वाहषथक तथा 
अधथ वाहषथक कायथ सम्पादि मूलयािि िगिे निजामती कमथचारीलाई 
कामको समग्र गणु र पररमाण सम्बन्ध्धी दईु आधारमध्ये एउटामा 
अत्यतु्तम स्तरको अि िददई बिीमा उत्तम स्तरको अि ददिे, 

(२) यस नियम बमोशजमको आधारमा अि घटाउाँदा एउटै निजामती कमथचारीको 
एक भन्ध्दा बिी आधारमा अि घटाउि ु पिे भएमा एक वषथमा चारवटामध्ये दईु भन्ध्दा 
बिी आधारमा अि घटाउि ुपिे छैि ।  

(३) उपनियम (१) बमोशजमका कारण हवद्यमाि िुाँदािुाँदै सो बमोशजमको अि 
िघटाएको देशखएमा त्यस्तो मूलयाििकताथको कायथ सम्पादि मूलयाििमा एक अि 
घटाइिेछ ।  
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(४) उपनियम (१) बमोशजम अि घटाउि ु पिे भएमा पनि सोको स्पष्ट कारण 
सहितको कागजात संलग्ि गिुथ पिेछ । 

७८घ.उजरुी सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः (१) कायथसम्पादि मूलयािि गिे क्रममा सपुरीवेिक र 
पिुरावलोकिकताथले गरेको मूलयाकंि उपर शचत्त िबझु्िे निजामती कमथचारीले ऐिको दफा 
२४क. को उपदफा (६घ) बमोशजम उजरु गदाथ सम्बशन्ध्धत पिुरावलोकिकताथ भन्ध्दा एक 
शे्रणी मानथको अनधकारी समि उजरुी ददि सक्िेछ ।  

  तर देिायका कमथचारीले देिायका अनधकारी समि उजरुी ददि ुपिेछः– 

(क)  िेपाल न्ध्याय सेवा बािेकका राजपत्राहकंत हवशिष्ट शे्रणी वा प्रथम 
शे्रणीका कमथचारी भए लोक सेवा आयोगको अध्यि वा निजले 
तोकेको सो आयोगको सदस्य, 

(ख)  िेपाल न्ध्याय सेवाको राजपत्राहकंत हवशिष्ट शे्रणी वा प्रथम शे्रणीका 
कमथचारी भए न्ध्याय सेवा आयोगको अध्यि वा निजले तोकेको सो 
आयोगको सदस्य । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम उजरुी परेमा उजरुी सनेु्न अनधकारीले आवश्यक 
छािनबि गरी पन्ध्र ददिनभत्र निणथय गररसक्ि ु पिेछ र त्यसको जािकारी निवेदक तथा 
पिुरावलोकि सनमनतलाई ददि ुपिेछ ।  

(३) उजरुी सनेु्न अनधकारीले उपनियम (३) बमोशजम निणथय गदाथ सपुरीवेिक वा 
पिुरावलोकिकताथले ददएको अंकलाई िै कायम राख्न वा सो अंक संिोधि गरी फरक 
अंक प्रदाि गिथ सक्िेछ ।  

(४) उपनियम (३) बमोशजम अंक संिोधि भएकोमा संिोनधत अंक िै 
सपुरीवेिक वा पिुरावलोकिकताथले ददएको अंक मानििेछ । 

७९.  ........  
८०. ........ 
८०क. भौगोनलक िते्रको हववरणः निजामती कमथचारीले हवनभन्न भौगोनलक िेत्रमा काम गरेको 

अिभुवको मूलयािि वापत अि ददि े प्रयोजिको लानग भौगोनलक िेत्रिरुको हववरण 
अिसूुची–१६ मा उललेख भए बमोशजम ििुेछ । 

                                                           
     बाह्ररौं संिोधिद्वारा थप । 

    दोस्रो संिोधिद्वारा खारेज । 

   दोस्रो संिोधिद्वारा थप । 
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८०ख.पिुवथिाली भएमा पाउि े भौगोनलक िते्रको अिः कुिै निजामती कमथचारी निजामती 
सेवाबाट अवकाि प्राप्त गरी पिुवथिाली भई कामकाज गरेमा निजलाई अवकाि पाएको 

वषथको भौगोनलक िेत्रमा काम गरे वापत अि ददंदा ऐिको दफा २४ग. को उपदफा 
(४) बमोशजम जिु वगथको भौगोनलक िेत्रबाट अवकाि पाई बसेको िो सोिी वगथको 
भौगोनलक िेत्रको अि ददइिेछ । 

  तर बााँकी अवनधको लानग  “घ” वगथको भौगोनलक िेत्रको अि ददइिेछ । 

८०ग.वैदेशिक तालीमको अवनधको भौगोनलक िते्रको अिः कुिै निजामती कमथचारी एकै पटक 
वा पटक पटक गरी दईु महििा भन्ध्दा बिी अवनध वैदेशिक तालीममा गएको भएमा 
त्यस्तो कमथचारीलाई त्यस्तो तालीमको अवनधको भौगोनलक िेत्र बापत ऐिको दफा 
२४ग.को उपदफा  (५) बमोशजम “घ” वगथको लानग तोहकएको अिको आधा अि र दईु 
महििा वा सो भन्ध्दा कम अवनध वैदेशिक तालीममा गएका निजामती कमथचारीलाई “घ” 

वगथ सरिको अि ददइिेछ । 

८१. .............................. 
८१ख. िैशिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण गिुथ पिेः (१) निजामती सेवामा स्थायी 

नियशुि भई सेवा प्रवेि गिे  निजामती कमथचारीले आफूले प्राप्त गरेको िैशिक योग्यताको 
प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरणको लानग आफू नियिु भएको कायाथलयमा िाशजर भएको नमनतले 
पैंतीस ददिनभत्र आफूले प्राप्त गरेको िैशिक योग्यताको लव्धाङ्ग पत्र र प्रमाणपत्रको दईु 
प्रनत प्रनतनलहप सम्बशन्ध्धत निजामती कमथचारी आफूले प्रमाशणत गरी पेि गिुथ पिेछ । 

(२) कुिै निजामती कमथचारीले सेवा प्रवेि गररसकेपनछ वा बिुवाको लानग थप 
िैशिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी पेि गरेको भएमा समेत उपनियम (१) बमोशजम 
िै गिुथ पिेछ । 

(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजम प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप प्राप्त भए पनछ 
सम्बशन्ध्धत कायाथलयले दईु महििानभत्र सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय वा मन्ध्त्रालय स्तरको केन्ध्रीय  
निकायमा पठाउि ुपिेछ ।   

(४) उपनियम (३) बमोशजम प्रमाणपत्र प्राप्त भए पनछ सम्बशन्ध्धत केन्ध्रीय 
निकायले प्रमाणीकरणको लानग स्वदेिनभत्रका शििण संस्थाबाट प्राप्त गरेको िैशिक 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

     दोस्रो संिोधिद्वारा खारेज।  
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योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बशन्ध्धत हवश्वहवद्यालय वा पररषद् वा बोडथमा र हवदेिी 
हवश्वहवद्यालय वा शििण संस्थाबाट प्राप्त गरेको िैशिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रचनलत 
िेपाल कािूिद्वारा मान्ध्यता प्राप्त हवश्वहवद्यालय वा उच्च माध्यनमक शििा पररषद् वा 
प्राहवनधक शििा तथा व्यवसाहयक तालीम पररषद् वा यस्तै अन्ध्य संस्था माफथ त हवदेिको 
सम्बशन्ध्धत हवश्वहवद्यालय, पररषद् वा बोडथमा पठाउि ुपिेछ ।  

(५) उपनियम (४) बमोशजम प्रमाणीकरण भई आए पनछ सोको जािकारी 
सम्बशन्ध्धत कमथचारी, निज कायथरत कायाथलय र निजामती हकताबखािालाई ददई त्यसको 
अनभलेख सम्बशन्ध्धत केन्ध्रीय निकायले अद्यावनधक गरी राख्न ुपिेछ । 

८१ग. तालीमको शे्रणी बापतको अिः (१) ऐिको दफा २४घ. बमोशजम तालीम बापतको अि 
ददंदा तालीमको प्रमाणपत्रमा उशललशखत शे्रणीका आधारमा ददइिेछ । 

(२) शे्रणी िखलेुको िैशिक योग्यताको िकमा प्राप्तािको आधारमा नत्रभवुि 
हवश्वहवद्यालय वा िेपालका अन्ध्य हवश्वहवद्यालयले निधाथरण गरेको शे्रणी वा सो सम्बन्ध्धी 
िीनत अिसुारको शे्रणी कायम गररिेछ । 

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोशजम शे्रणी िखलेुको िैशिक योग्यता बापत 
दद्वतीय शे्रणी बराबरको अि ददईिेछ । 

(४) सम्बशन्ध्धत प्रमाणपत्रमा शे्रणी िखलेुको तालीम बापत दद्वतीय शे्रणीको अि 
ददईिेछ । 

८१क.िैशिक योग्यता र तालीमको प्रमाशणत प्रनतनलहप पेि गिुथ पिेः निजामती सेवामा प्रवेि 
गरेपनछ कुिै निजामती कमथचारीले िेपाल सरकारबाट मिोियि भै हवदेिी हवश्वहवद्यालय 
वा मान्ध्यता प्राप्त शििण संस्थाबाट िानसल गरेको िैशिक योग्यताको प्रमाणपत्र बािेक 
अन्ध्य प्रकारबाट िानसल गरेको हवदेिी हवश्वहवद्यालयको िैशिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त 
गरेको नमनतले तीि महििानभत्र पेि गिुथ पिेछ । त्यस्तो प्रमाणपत्र पेि गदाथ देिायका 
कागजातिरु पेि गिुथ अनिवायथ ििुेछः– 

(क) लब्धाि पत्र ।  

(ख) प्रमाणपत्र । 

(ग) अवनध खलुिे हवदा नलएको प्रमाण । 

(घ) स्थािान्ध्तर प्रमाणपत्र । 

(ङ) समकिता निधाथरण गरेको प्रमाणपत्र । 

                                                           
   दोस्रो संिोधिद्वारा थप । 
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(च) नमनत र समय खलेुको परीिा कायथक्रम । 

(छ) परीिा िलुक बझुाएको रनसद वा प्रमाण र प्रवेिपत्र वा तत्सम्बन्ध्धी अन्ध्य 
कुिै प्रमाण । 

८१ख.िैशिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण गिुथ पिेः (१) निजामती सेवामा स्थायी 
नियशुि भई सेवा प्रवेि गिे निजामती कमथचारीले आफूले प्राप्त गरेको िैशिक योग्यताको 
प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरणको लानग आफू नियिु भएको कायाथलयमा िाशजर भएको नमनतले 
पैंतीस ददिनभत्र आफूले प्राप्त गरेको िैशिक योग्यताको लव्ध ांक पत्र र प्रमाणपत्रको दईु 
प्रनत प्रनतनलहप सम्बशन्ध्धत निजामती कमथचारी आफैले प्रमाशणत गरी पेि गिुथ पिेछ ।  

(२) कुिै निजामती कमथचारीले सेवा प्रवेि गररसकेपनछ वा बिुवाको लानग थप 
िैशिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी पेि गरेको भएमा समेत उपनियम (१) बमोशजम 
िै गिुथ पिेछ ।  

(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजम प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप प्राप्त भए पनछ 
सम्बशन्ध्धत कायाथलयले दईु महििानभत्र सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय वा मन्ध्त्रालय स्तरको केन्ध्रीय 
निकायमा पठाउि ुपिेछ ।  

(४) उपनियम (३) बमोशजम प्रमाणपत्र प्राप्त भए पनछ सम्बशन्ध्धत केन्ध्रीय 
निकायले प्रमाणीकरणको लानग स्वदेिनभत्रका शििण संस्थाबाट प्राप्त गरेको िैशिक 
योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बशन्ध्धत हवश्वहवद्यालय वा पररषद् वा बोडथमा र हवदेिी 
हवश्वहवद्यालय वा शििण संस्थाबाट प्राप्त गरेको िैशिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रचनलत 
िेपाल कािूिद्वारा मान्ध्यता प्राप्त हवश्वहवद्यालय वा उच्च माध्यनमक शििा पररषद् वा 
प्राहवनधक शििा तथा व्यवसाहयक तालीम पररषद् वा यस्तै अन्ध्य संस्था माफथ त हवदेिको 
सम्बशन्ध्धत हवश्वहवद्यालय, पररषद् वा बोडथमा पठाउि ुपिेछ ।  

(५) उपनियम (४) बमोशजम प्रमाणीकरण भई आए पनछ सोको जािकारी 
सम्बशन्ध्धत कमथचारी, निज कायथरत कायाथलय र निजामती हकताबखािालाई ददई त्यसको 
अनभलेख सम्बशन्ध्धत केन्ध्रीय निकायले अद्यावनधक गरी राख्न ुपिेछ । 

८१ग.तालीमको शे्रणी बापतको अंकः (१) ऐिको दफा २४घ. बमोशजम तालीम बापतको अंक 
ददाँदा तालीमको प्रमाणपत्रमा उशललशखत शे्रणीका आधारमा ददइिेछ ।  

(२) उपनियम (१) मा जिसुकैु कुरा लेशखएको भए तापनि सम्बशन्ध्धत प्रमाणपत्रमा 
शे्रणी िखलेुको तालीम बापत दद्वतीय शे्रणीको अददइिेछ । 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

     बाह्ररौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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८२. ...... 
८३. ...... 

८४. बिुवा नमनत र बिुवा नियशुिः (१) ऐिको दफा २० को उपदफा (४) बमोशजम बिुवा 
िामावली प्रकाशित भएपनछ बिुवा उजूरीको प्रयोजिको निनमत्त सो िामावली प्रकाशित 
भएको नमनतबाट पैंतीस ददिसम्म बिुवा नसफाररस पाउिे उम्मेदवारलाई बिुवा नियशुि 
िददई प्रतीिा सूचीमा राशखिेछ । उपयुथि बिुवा नसफाररस उपर उजूरी िपरेमा सो 
िामावली प्रकाशित भएको नमनतले छत्तीसौं ददि (उजूर गिे म्याद सहकएको भोनलपलट) 
को नमनतबाट बिुवा ििुे शे्रणीको ज्येष्ठता कायम ििुे गरी नियशुि ददि ु  पिेछ । 

(१क) जेष्ठता र कायथसम्पादि मूलयाकंिद्वारा भएको बिुवा नसफाररस उपर 
उपनियम (१) बमोशजम उजरुी परेमा त्यस्तो उजरुीको टुड्डो िलागेसम्म कायथ िमताको 
मूलयाििद्वारा बिुवा नसफाररस ििुे उम्मेदवारिरुलाई समेत बिुवा नियशुि िददई प्रनतिा 
सूचीमा राशखिेछ । 

(१ख) जेष्ठता र कायथसम्पादि मूलयाकंिद्वारा भएको बिुवा नसफाररसमा संिोधि 
भई सो नसफाररसबाट िाम िटेको निजामती कमथचारी कायथिमताको मूलयाििद्वारा ििु े
बिुवामा समावेि ििुे अवस्थामा उपनियम (१) बमोशजम निजको उजरुी िपरे पनि 
उपयिु योग्यताक्रम कायम गरी नसफाररस गिुथ पिेछ । 

(२) बिुवा नसफररस उपर ऐिको दफा २४च. बमोशजम उजूरी परेमा देिाय 
अिसुार ज्येष्ठता नमनत कायम गरी नियशुि ददि ुपिेछः– 

(क) ऐिको दफा २४च. को उपदफा (२) बमोशजम बिुवा नसफाररस 
संिोधि गिे निणथय भएमा सो बमोशजम संिोनधत िामावली 

प्रकािि भएको नमनतदेशख, 


.......... 

(ख) उजूरी खारेज भएमा वा पहिलेको बिुवा नसफाररस िै कायम भएमा 
पहिलो पटक बिुवा नसफाररस प्रकाशित भएको नमनतले छत्तीसौं 

ददि देशख, र  

                                                           
   दोस्रो संिोधिद्वारा खारेज । 

   दोस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 

    बाह्ररौं संिोधिद्वारा थप । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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 (ग)कुिै बिुवा सम्बन्ध्धमा अदालतमा मदु्दा परी बिुवा बदर भई पिुः 
बिुवा सनमनतबाट बिुवा सम्बन्ध्धी निणथय गरेमा पनछललो पटक 
बिुवा सनमनतबाट निणथय भएको नमनतदेशख । 



 (३) उपनियम (१) बमोशजम बिुवा िामावली प्रकािि भएको नमनतले पैंतीस 
ददिनभत्र ऐिको दफा २०क. बमोशजम बिुवा ििुे भएमा बिुवा सनमनतले त्यस्ता 
कमथचारीको िामावली बिुवा नसफाररसमा समावेि िगिथ सक्िेछ । 

८५. बिुवा सनमनतले आवश्यक व्यवस्था गिथ सक्िःे राजपत्राहित पदिरुमा बिुवाको कारबािी 
गदाथ यस पररच्छेदनभत्र िपरेको हवषयमा वा सोनभत्र परेका हवषय भए तापनि नियमले 
यस्तो गिे भने्न केिी संकेत िगरेको हवषयमा कुिै अप्रत्याशित कदठिाई आई परेमा बिुवा 
सनमनतले ऐि र यस नियमावलीको उदे्दश्य प्रनतकूल िििुे गरी आवश्यक व्याखया वा 
व्यवस्था गिथ सक्िेछ । त्यस्तो व्याखया वा व्यवस्थालाई मागथदिथिको निनमत्त सम्बशन्ध्धत 
सबै निकायमा पठाउि ुपिेछ । 

८६. आन्ध्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीिाद्वारा बिुवाको लानग हवज्ञापिः नियम १४ बमोशजम 

निधाथररत प्रनतित अिरुुप आन्ध्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीिाद्वारा ििुे बिुवा .......... 
द्वारा पूनतथ गिुथ पिे ............ पदिरु पूनतथका लानग लोक सेवा आयोगले सम्बशन्ध्धत 
उम्मेदवारिरुको जािकारीको निनमत्त हवज्ञापि प्रकाशित गिुथ पिेछ । सो हवज्ञापिमा 
बिुवा ििुे पदिरुको संखया तथा हववरण, आवश्यक िैशिक योग्यता एवं सेवा अवनध, 

निवेदिको अशन्ध्तम नमनत तथा दरखास्त बझुाउिे स्थाि समेत खलुाइएको ििु ुपिेछ । 

८७.  आन्ध्तररक प्रनतयोनगताद्वारा ििु े बिुवा परीिामा उम्मेदवारीको व्यवस्थाः (१) नियम ८६ 
बमोशजम प्रकाशित हवज्ञापि अिसुार ऐिको दफा २१ बमोशजमको सेवा अवनध र िैशिक 
योग्यता पगेुका देिाय बमोशजमका कमथचारी उम्मेदवार ििु सक्िेछि–् 

(क)  राजपत्राहकंत दद्वतीय शे्रणीसम्मको पदको लानग बिुवा ििुे पदभन्ध्दा 
एक शे्रणी मनुिको पदमा निजामती सेवा, व्यवस्थाहपका–संसद 
सशचवालय सम्बन्ध्धी ऐि, २०६४ बमोशजमको सेवा र िेपाल 
स्वास््य सेवा ऐि, २०५३ बमोशजमको सेवामा कायथरत कमथचारी।
   

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

  सातौं संिोधिद्वारा शझहकएको । 

     बाह्ररौं संिोधिद्वारा शझहकएको । 

     बाह्ररौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(ख)  राजपत्राहकंत प्रथम शे्रणीको पदको लानग राजपत्राहकंत दद्वतीय 
शे्रणीको पदमा कायथरत सम्बशन्ध्धत सेवाका निजामती कमथचारी । 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि राजपत्र अिहकंत 
दद्वतीय शे्रणीको पदको लानग नियम ८६ बमोशजम प्रकाशित हवज्ञापि अिसुार ऐिको दफा 
७ को उपदफा (६) बमोशजमका निजामती कमथचारीिरु उम्मेदवार ििु सक्िेछि ्। 

८७क.बिुवा सम्बन्ध्धी हविषे व्यवस्थाः (१) ऐिको दफा २०क. बमोशजम कुिै निजामती 
कमथचारीलाई बिुवा गदाथ देिाय बमोशजम गिुथ पिेछः– 

(क)  राजपत्राहकंत हवशिष्ट र प्रथम शे्रणीको पदमा िेपाल सरकार, 

मशन्ध्त्रपररषद्को निणथय अिसुार, 

(ख)  राजपत्राहकंत दद्वतीय र ततृीय शे्रणीको पदमा सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय, 

सशचवालय वा आयोगको सशचवको निणथय अिसुार, 

(ग)  राजपत्र अिहकंत पदमा अशखतयारवालाको निणथय अिसुार । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम बिुवा गदाथ सम्बशन्ध्धत कायाथलयमा रिेको अनभलेख 
र निजामती हकताबखािाबाट उि कमथचारीको सेवाको अहवशच्छन्नता र उमेर बझुी बिुवा 
गरी सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालय र निजामती हकताबखािालाई सोको जािकारी ददि ु
पिेछ। 

(३) ऐिको दफा २०क. बमोशजम एक शे्रणी मानथको पदमा बिुवा पाउि े
निजामती कमथचारीलाई निजले तललो पदबाट अवकाि नलंदा पाउिे सहुवधा भन्ध्दा कम 
िििुे गरी सहुवधा प्रदाि गररिेछ । 

८७ख. ............... 
८८. टाइहपष्ट पदको पूनतथ र बिुवाः (१) यस पररच्छेदमा अन्ध्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको भए 

तापनि निजामती सेवाका ररि टाइहपष्ट पदिरूको पूनतथ र टाइहपष्ट पदमा कायथरत 
निजामती कमथचारीको बिुवा “टाइहपष्ट वगीकरण योजिा” र समय समयमा िेपाल 
सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी तोकेको कायथहवनध बमोशजम गररिेछ । 

                                                           
     बाह्ररौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

    बाह्ररौं संिोधिद्वारा खारेज । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि टाइहपष्ट निजामती 

कमथचारी सम्बशन्ध्धत सेवाको अप्राहवनधक तरफ्को ......... पदको बिुवामा सम्भाहवत 
उम्मेदवार ििु पाउिेछि ्।  

    .......... 

(३) उपनियम (२) बमोशजमको सम्भाव्य उम्मेदवार ििु सम्बशन्ध्धत निजामती 
कमथचारीले िेपाल सरकार वा िेपाल सरकारले तोकेको निकायबाट सञ्चानलत सेवासाँग 
सम्बशन्ध्धत कम्तीमा एक महििाको तालीम नलएको र बिुवा ििुे पदको लानग आवश्यक 
पिे न्ध्यूितम िैशिक योग्यता प्राप्त गरेको ििु ुपिेछ । 

(४) यस नियम बमोशजम बिुवा भई वा अन्ध्य जिुसकैु कारणले समेत टाइहपष्ट 
पद ररि भएमा सम्बशन्ध्धत कायाथलयले एक महििानभत्र सो पद कायम राख्न वा कम्प्यूटर 
अपरेटरको पदमा पररवतथि गिथ लेखी पठाएमा सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयले पन्ध्र ददिनभत्र 
सो पद कायम राशखददिे वा कम्प्यूटर अपरेटर पदमा पररणत गिे निणथय गिेछ ।  

(५) उपनियम (४) बमोशजमको समयावनधनभत्र पद कायम राख्न वा पद पररवतथि 
गिथ कारबािी िचलाएमा त्यस्तो पद खारेज ििुेछ । 

(६) उपनियम (१), (२) र (३) मा रिेको बिुवा सम्बन्ध्धी व्यवस्था िेपाल 
हवहवध सेवामा रिेका कम्प्यूटर अपरेटर तथा सिायक कम्प्यूटर अपरेटर पदमा कायथरत 
निजामती कमथचारीको िकमा समेत लागू ििुेछ । 

८९. प्रनतयोनगतात्मक परीिामा बिुवाको आधारः निजामती सेवाका ररि पदिरुमा नियम ८७ 

बमोशजम आन्ध्तररक प्रनतयोनगतात्मक ............ परीिाद्वारा बिुवा गदाथ लोक सेवा 
आयोगले सञ्चालि गरेको परीिामा सफल ििुे उम्मेदवारिरुमध्येबाट नसफाररस गरेको 
आधारमा   गररिेछ । 

८९क. स्वतः बिुवा सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः (१) ऐिको दफा ७ को उपदफा (२) बमोशजम 
राजपत्र अिहित  चतथुथ शे्रणीका निजामती कमथचारीिरुलाई राजपत्र अिहित ततृीय 
शे्रणीको पदमा कायम गदाथ त्यस्तो कमथचारी कायथरत निकायमा स्वतः राजपत्र अिहित  
ततृीय शे्रणीको पद सजृिा ििुेछ र यसरी सजृिा भएको पद सम्बशन्ध्धत निकायले 
निजामती हकताबखािामा दताथ गराउि ुपिेछ ।  

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  सातौं संिोधिद्वारा शझहकएको । 

  सातौं संिोधिद्वारा थप । 
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(२) ऐिको दफा ७ को उपदफा (३) बमोशजम स्वतः बिुवा गिथ बिुवा ििु े
पदको लानग आवश्यक पिे सेवा अवनध र िालको पदमा सेवा प्रवेि गदाथका वखत 
तोहकएको न्ध्यूितम िैशिक योग्यता पगेुका राजपत्र अिहित ततृीय शे्रणीका निजामती 
कमथचारीलाई कायाथलय प्रमखुले त्यसरी सजृिा भएको पदमा बिुवा नियशुि गरी यसरी 
सजृिा भएको राजपत्र अिहित दद्वतीय शे्रणीको पद दताथको लानग निजामती हकताबखािामा 
पठाउि ुपिेछ । 

(३) फाशजलमा परी वा सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको अनतररि समूिमा दरवन्ध्दी 
रिी अन्ध्य निकायमा कामकाज गिथ खहटएका निजामती कमथचारीको लानग निज कायथरत 
कायाथलयमा स्वतः मानथललो शे्रणीको पद सजृिा ििुेछ । त्यस्ता कमथचारीलाई स्वतः 
बिुवा गदाथ निजिरुको स्थायी नियशुि पत्र र निजामती हकताबखािामा नसटरोल दताथ 
भएको प्रमाण समेतका आधारमा उपनियम (१) र (२) बमोशजम बिुवा गररिेछ । 

तर अस्थायी दरवन्ध्दीमा वा निजामती सेवाको पद िभएको निकायमा कामकाज 
गिथ खहटएको भएमा फाशजल रिेको निकायमा वा सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयमा मानथललो 
शे्रणीको दरवन्ध्दी सजृिा ििुेछ ।                 

(४) यस नियम बमोशजम बिुवाको कारबािी गिे अनधकार र दाहयत्व सम्बशन्ध्धत 
कायाथलय प्रमखुको ििुेछ । 

(५) यस नियम बमोशजम ििुे बिुवा सम्बन्ध्धी कारबािीमा शचत्त िबझु्िे निजामती 
कमथचारीले बिुवाको कारबािी गिुथ पिे अनधकारी भन्ध्दा मानथललो अनधकारी समि उजूरी 
गिथ सक्िेछ । 

(६) उपनियम (५) बमोशजम उजूरी परेमा त्यसरी उजूरी परेको नमनतले पैंतीस 
ददिनभत्र सो निवेदि सम्बन्ध्धी हवषयमा अशन्ध्तम निणथय गरर सक्ि ुपिेछ ।   

८९ख.बिुवा नमलाि गिेः (१) कुिै बिुवा सम्बन्ध्धमा अदालतमा मदु्दा परी बिुवा बदर भई 
पहिले बिुवा भएको निजामती कमथचारीको बिुवा कायम िििुे भएमा र पहिलेको बिुवा 
र बिुवा बदर ििुे गरी अदालतबाट फैसला भएको नमनतका वीचमा अको हवज्ञापि भएको 
रिेछ र त्यसरी बिुवा बदर भएको निजामती कमथचारी उि हवज्ञापिमा बिुवा ििुे 
अवस्था रिेछ भिे त्यसरी बिुवा बदर िुाँदा हवस्थाहपत ििुे निजामती कमथचारीलाई ररि 
पद भएमा ररि पदमा र पद ररि िभए पनछ ररि ििुे सम्बशन्ध्धत सेवा, समूिको पदमा 
नमलाि ििुे गरी बिुवा नियशुि ददइिेछ । 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 
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(२) उपनियम (१) बमोशजम बिुवा गदाथ बिुवा सनमनतले बिुवा बदर भएको 
निजामती कमथचारीको हवज्ञापि भएको र बिुवा बदर भएको अवनध बीचमा भएका 
हवज्ञापिमा त्यस्तो कमथचारीको बिुवाका आधारिरुको पिुः मूलयािि गरी बिुवा िामावली 
प्रकािि भईिसकेको अवस्थामा योग्यता क्रमािसुार र बिुवा िामावली प्रकाशित 
भईसकेको भएमा उि हवज्ञापिमा न्ध्यूितम ् अि प्राप्त गिे भन्ध्दा बिी अि प्राप्त गिे 
अवस्था रिेछ भिे बिुवाको लानग नसफाररस गिुथ पिेछ ।  

(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजम बिुवाको नसफाररस भएको निजामती 
कमथचारीको ज्येष्ठता निज जिु हवज्ञापिबाट बिुवा कायम ििुे िो सोिी हवज्ञापिमा 
नसफाररस भएका अन्ध्य निजामती कमथचारी सरि कायम ििुेछ । 

९०. उमेरको िद िलाग्िःे बिुवाको लानग उम्मेदवार ििु निजामती कमथचारीलाई उमेरको िद 
लाग्िे छैि । 

९०क. ितेतृ्व मूलयािि सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः (१) राजपत्राहित हवशिष्ट शे्रणीका निजामती 
कमथचारीको िेततृ्व मूलयाििका लानग देिाय बमोशजमको िेततृ्व मूलयािि सनमनत गठि  
गररिेछः– 

  (क) िेपाल सरकारको मखुय सशचव     – संयोजक 

  (ख) िेपाल सरकारले तोकेको प्रिासि तथा व्यवस्थापि हविेषज्ञ  – सदस्य 

  (ग) िेपाल प्रिासनिक प्रशििण प्रनतष्ठािका कायथकारी निदेिक   – सदस्य 

(२) राजपत्राहित प्रथम शे्रणीका निजामती कमथचारीको िेततृ्व मूलयाििका लानग 
देिाय बमोशजमको िेततृ्व मूलयािि सनमनत गठि गररिेछः– 

   (क)िेपाल सरकारको मखुय सशचव    – संयोजक 

   (ख) िेपाल सरकारको वररष्ठतम सशचव    – सदस्य 

   (ग) सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयका सशचव   – सदस्य 

   (घ) िेपाल सरकारले तोकेको प्रिासि तथा व्यवस्थापि हविेषज्ञ – सदस्य 

   (ङ) िेपाल प्रिासनिक प्रशििण प्रनतष्ठािका कायथकारी निदेिक   – सदस्य 

(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजमको सनमनतले प्रत्येक वषथको आषाि 
मसान्ध्तसम्म राजपत्राहित हवशिष्ट शे्रणीको पदमा बिुवाको लानग सम्भाव्य उम्मेदवार ििुे 
सेवा अवनध पूरा भएका राजपत्राहित प्रथम शे्रणीका निजामती कमथचारीको िेततृ्व िमताको 
मूलयािि गरी प्रत्येक वषथको आषाि महििानभत्र िेपाल सरकार समि प्रनतवेदि पेि 
गिेछ । यस सनमनतलाई आवश्यक पिे सूचिा सम्बशन्ध्धत निकायले उपलब्ध गराउि ु
पिेछ । 
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(४) िेततृ्व मूलयािि सनमनतले उपनियम (२) बमोशजम िेततृ्व मूलयािि गदाथ 
निजामती कमथचारीले िेततृ्व गरेको संस्थाको वाहषथक कायथक्रमको प्रगनत, िीनत हवश्लषेण 
िमता, कायथ सम्पादि गदाथ िेततृ्व नलि सक्िे िमता, निणथय गिे िमता, सेवाग्रािी वगथको 
सन्ध्तषु्टी, वेरुज ुफछ्र्यौटको प्रगनत, संवैधानिक अंगको वाहषथक प्रनतवेदिमा देशखएको वेरुज,ु 

सामूहिक कायथ प्रणाली, पेिागत संवेदिशिलता, अन्ध्तरवैयशिक सम्बन्ध्ध तथा कायथरत 
निकायमा गरेको रचिात्मक वा नसजथिात्मक सधुार समेतलाई आधार मानु्न पिेछ ।  

यस उपनियम बमोशजम सनमनतले िेततृ्व मूलयािि गदाथ सम्बशन्ध्धत निजामती 
कमथचारी कायथरत निकायका कमथचारीबाट गोप्य रुपमा काम प्रनतको व्यविार र 
आचरणको सूचिा संकलि गिथ सक्िेछ । 

(५) उपनियम (३) को प्रनतवेदिमा मूलयािि गदाथ उपनियम (४) बमोशजमका 
आधारिरु अिसुार सम्बशन्ध्धत निजामती कमथचारीको स्तर स्पष्ट रुपमा खलेुको ििु ुपिेछ। 

(६) िेपाल सरकारले ऐिको दफा १५ बमोशजम पदस्थापि गदाथ, दफा १८ 
बमोशजम सरुवा गदाथ र दफा १९ बमोशजम बिुवा गदाथ उि प्रनतवेदिलाई आधार मान्न 
सहकिेछ । 

(७) उपनियम (१) र (२) बमोशजम पेि भएको प्रनतवेदि गोप्य राशखिेछ ।  

तर सम्बशन्ध्धत निजामती कमथचारीले निवेदि ददई माग गरेमा निजको 
स्तरको बारेमा जािकारी ददि ुपिेछ । 

(८) िेततृ्व मूलयाििको अन्ध्य आधार तथा कायथहवनध सनमनतले तय गरी निधाथरण 
गिेछ । 

(९) उपनियम (१) र (२) बमोशजमको सनमनत प्रधािमन्ध्त्री तथा मशन्ध्त्रपररषद्को 
कायाथलयमा रििेछ । 

 

पररच्छेद – ११ 

तलब भत्ता 
९१. तलबमािः (१) निधाथररत तलबमाि अिसुार तलब पाउिे पदमा ियााँ नियशुि पाउि े

निजामती कमथचारीले सो तलबमािमा लेशखएको िरुु तलब पाउिेछ । 

(२) मानथललो तलबमािको कुिै पदमा बिुवा पाउिे निजामती कमथचारीले उि 
तलबमािमा तोहकएको िरुु तलब पाउिेछ । 
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तर निजले िाल पाइरिेको तलब उि मानथललो तलबमािको न्ध्यूितम तलब 
बराबर वा सोभन्ध्दा अनधक भएमा उि मानथललो तलबमािमा निजको तलब तोक्दा देिाय 
बमोशजम गरी तोहकिेछः– 

(क) निजले िाल पाइरिेको तलब मानथललो तलबमािको िरुु तलब 
बराबर मात्र भएमा सो तलबमा एक तलब वहृद्ध थप गरी 
तोहकिेछ । 

(ख) साहवक पदमा पाइरिेको तलब बिुवा भएको पदको िरुु 
तलबभन्ध्दा बिी भएको अवस्थामा मानथललो पदको तलब तोक्दा 
िाल पाइआएको तलबमा िपगुसम्मको तलब वहृद्ध थप गरी 
मानथललो पदको एक तलब वहृद्ध समेत ददइिेछ । 

 (३) ऐिको दफा ३५ वा दफा ३७ को उपदफा (३) बमोशजम अवनध थप 
गरी निवतृ्तभरणको लानग जम्मा सेवा अवनध कायम गरेको अवस्थामा निजको निवतृ्तभरण 
प्रयोजिको लानग सो थप गरेको अवनधको तलब वहृद्ध रकम समेत समावेि गररिेछ । 

९२. तलब भत्ता पाउि ेअन्ध्य अवस्थाः (१) एक कायाथलयबाट अको कायाथलयमा सरुवा वा 
बिुवा भएको निजामती कमथचारीले साहवक कायाथलय छोडी िालको कायाथलयमा बिाली 
गिथ यस नियमावली बमोशजम पाउिे तयारी म्याद सात ददि र बाटोको म्यादको लानग 
सरुवा वा बिुवा भएको पद अिसुार िालको कायाथलयबाट तलब (स्थािीय भत्ता बािेक) 
पाउिेछ । 

(२) एक कायाथलयबाट अको कायाथलयमा सरुवा, बिुवा वा ियााँ नियशुि भएको 
कुिै निजामती कमथचारीलाई िालको कायाथलयमा बिाल ििु िपाउाँदै िेपाल सरकारले कुिै 
तालीम ददिे वा अरु कुिै सरकारी काममा लगाउिे निणथय गरेमा सो अवनधको लानग 
सरुवा, बिुवा वा ियााँ नियशुि भएको पद अिसुारको तलब (स्थािीय भत्ता बािेक) 
ददइिेछ । 

(३) िेपाल सरकारलाई प्राप्त छात्रवशृत्तमा िेपाल सरकारबाट कुिै निजामती 
कमथचारी मिोियि भै हवदेिमा अध्ययि तालीम वा अध्ययि भ्रमणमा गएको कारणबाट 
तत्काल बिुवा नियशुि नलि िसकेमा वा कुिै निजामती कमथचारी बिुवा भै बिुवा नियशुि 
नलि ुअगावै मतृ्य ुभएमा बिुवा गिे निणथय भएको नमनतदेशख िै निजले बिुवा भएको पद 
अिरुुप तलब भत्ता लगायतका सहुवधािरु पाउिेछ । 

                                                           
   दोस्रो संिोधिद्वारा थप । 
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९३. स्थािीय भत्ताः कुिै निजामती कमथचारी स्थािीय भत्ता पाउिे स्थािमा बसी काम गरेको 
भएमा मात्र त्यस्तो भत्ता पाउिेछ । कुिै निजामती कमथचारीको पदस्थापिा स्थािीय भत्ता 
पाउिे स्थािमा भएको भए तापनि काजमा वा अन्ध्य तवरले कुिै भत्ता िपाउिे वा कम 
पाउिे स्थािमा बसी काम गरेमा निजले सो अवनध भर स्थािीय भत्ता पाउिे छैि वा 
त्यस्तो स्थािको निनमत्त तोहकएको भत्तासम्म पाउिेछ ।  

पररच्छेद – १२ 

उपचार खचथ 
९४. उपचार खचथः (१) निजामती कमथचारीले सेवा अवनधभरमा राजपत्राहित शे्रणीको कमथचारी 

भए बाह्र महििा बराबरको, राजपत्र अिहित प्रथम शे्रणीको र सो सरिको शे्रणीहविीि 
कमथचारी भए अठार महििा बराबरको र अन्ध्य राजपत्र अिहित र शे्रणीहविीि कमथचारी 
भए एक्काईस महििा बराबरको खाइपाई आएको तलब रकमसम्म उपचार खचथ बापत 
पाउिेछ । 

(२) कुिै निजामती कमथचारी वा निजको पररवारको सदस्य नबरामी भएमा 
उपनियम (१) बमोशजम पाउिे रकममा िबढ्िे गरी देिाय बमोशजम भएको उपचार खचथ 
िेपाल सरकारले ददिेछः– 

(क) रोगको उपचारको निनमत्त स्वीकृत शचहकत्सकले जााँच गदाथ लागेको 
िलुक तथा जााँच गरी लेशखददएको प्रशेस्क्रप्िि अिसुार औषनध 
हकिेको खचथ, 

(ख) स्वास््य संस्थामा भिाथ िुाँदा र उपचार गराउाँदा लागेको बील 
बमोशजमको खचथ, 

(ग) अस्पताल र स्वीकृत शचहकत्सक पनि िभएको ठाउाँमा भएको 
उपचारमा हवभागीय प्रमखु बािेक अन्ध्य निजामती कमथचारीको 
िकमा हवभागीय प्रमखुले र हवभागीय प्रमखुको िकमा सम्बशन्ध्धत 
मन्ध्त्रालयको सशचवले नसफाररस गरेको खचथ,  

स्पष्टीकरणः “स्वीकृत शचहकत्सक” भन्नाले सरकारी सेवामा रिेका वा 
प्रचनलत कािूि बमोशजम शचहकत्सकको रुपमा दताथ भएका डाक्टर, 

कहवराज, िेलथ अनसषे्टण्ट वा वैद्य समेतलाई जिाउाँछ ।  

(घ) प्लाहष्टक सजथरी बािेक सबै हकनसमको शचरफार (सशजथकल अपरेिि) 
गदाथ लागेको बील बमोशजमको खचथ, 
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(ङ) आफ्िो घर वा डेरा छाडी अको शजलला वा हवदेिमा गई औषनध 
उपचार गराउाँदा त्यस्तो स्थािसम्म पगु्दाको र फकथ दाको नबरामीको 
र कुरुवा चाहििे अवस्था भए एकजिा कुरुवासम्मको यातायात 
खचथको पूरै रकम र खािा खचथ बापत सम्बशन्ध्धत निजामती 
कमथचारीले प्रचनलत कािूि बमोशजम पाउिे दैनिक भत्ताको पचित्तर 
प्रनतित रकम । 

(३) यस नियम बमोशजम पाउिे उपचार खचथ कुिै निजामती कमथचारीले पेश्कीको 
रुपमा नलि चािेमा सोको कारण मिुानसब देशखए यस नियमको अधीिमा रिी पनछ हिसाब 
बझुाउिे गरी पेश्की ददि सहकिेछ । त्यसरी पेश्की नलएको रकम पनछ हिसाब गदाथ 
उपचार बापत पाउिे रकमभन्ध्दा बिी ििु आएमा बिी भए जनत रकम सम्बशन्ध्धत 
निजामती कमथचारीको तलबबाट हकस्ताबन्ध्दीमा कट्टी गररिेछ । त्यसरी कट्टी गिुथ पिे 
रकम भिुािी ििुाँदै सम्बशन्ध्धत निजामती कमथचारी वा निजको पररवारको सदस्यको मतृ्य ु
भएमा कट्टी गिथ बााँकी रिेको रकम नमन्ध्िा ििुेछ । 

(४) झटु्टा व्यिोरा पेि गरी यस नियम बमोशजम उपचार खचथ माग गिे वा प्राप्त 
गिे निजामती कमथचारी लगायत त्यस्तो झटु्टा व्यिोरा प्रमाशणत गिे स्वीकृत शचहकत्सक 
(कमथचारी भएमा) उपर हवभागीय कारबािी ििु सक्िेछ ।  

(५) कुिै अस्थायी कमथचारी नबरामी भएमा औषनध उपचारको लानग निकासा ददंदा 
बीस वषथको अवनधलाई सेवाको पूरा अवनध मािी त्यसको अिपुातमा नबरामी ििुे अस्थायी 
कमथचारीले गरेको सेवा अवनधले हिसाब गरी यस नियम बमोशजम उपचार खचथ ददइिेछ । 

तर अस्थायी निजामती कमथचारी सेवाबाट अलग िुाँदा भिे यस नियम बमोशजम 
उपचार खचथ पाउिे छैि ।  

(६) भहवष्ट्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य ठिररिे गरी सेवाबाट बखाथस्त 
गररएको अवस्थामा बािेक अरु जिुसकैु व्यिोराबाट निजामती कमथचारी सेवाबाट अलग 
िाँदा यस नियम बमोशजम सेवा अवनधभरमा पाउिे उपचार खचथमध्ये केिी नलई वा िनलई 
उपचार खचथ नलि बााँकी रिेको भए त्यस्तो बााँकी रकम एकमषु्ट नलि पाउिेछ । 

तर निवतृ्तभरण पाउि ेगरी सेवाबाट अलग भएको निजामती कमथचारीले उपचार 
खचथ बापत नलि बााँकी रकममा बीस वषथ, पच्चीस वषथ वा सोभन्ध्दा बिी सेवा अवनध 
भएको कमथचारीले क्रमिः दि, पन्ध्र र बीस प्रनतित थप गरी ििु आउिे रकम एकमषु्ट 
नलि  पाउिेछ । 
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(७) दि वषथ सेवा अवनध िपगेुको कुिै निजामती कमथचारीलाई औषनध उपचारको 
लानग खचथ ददंदा यस नियममा तोहकएको रकमलाई दि वषथ सेवा गरे बापत पाउिे रकम 
मािी दामासािीले ििु आउिे रकम मात्र ददइिेछ । 

(८) यस नियम बमोशजम उपचार खचथ माग गिे निजामती कमथचारीले कायाथलयमा 
िाशजर ििु िसक्िे गरी नबरामी भएको अवस्थामा नबरामी हवदा बााँकी भएसम्म नबरामी 
हवदा िै माग गिुथ पिेछ । नबरामी हवदा बााँकी िभएमा मात्र अन्ध्य हवदा माग गिथ 
सक्िेछ । 

(९) यस नियम बमोशजम स्वास््य संस्थामा भिाथ भई वा हवदेिमा गई उपचार 
गराउि ु पदाथ बािेक निजामती कमथचारीलाई एक वषथमा निजले खाइपाई आएको डेि 
महििाको तलब बराबरको रकमसम्म उपचार खचथ ददि सहकिेछ । 

(१०) यस नियम बमोशजम निजामती कमथचारीले पाएको उपचार खचथको अनभलेख 
खचथ लेख्न ेकायाथलयले राखी त्यस्तो हववरण सम्बशन्ध्धत हवभाग र निजामती हकताबखािामा 
अनभलेख राख्न पठाउि ुपिेछ । 

(११) साधि हविीि दगुथम शजललामा कायथरत निजामती कमथचारीलाई लागेको रोग 
स्थािीय स्वास््य संस्थाबाट उपचार ििु िसक्िे भई निजको ज्यािलाई िै जोशखम ििु े
अवस्था परेमा सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालयको सशचवको स्वीकृनत नलई त्यस्तो निजामती 
कमथचारीको उपचारको लानग त्यस ठाउाँबाट सबैभन्ध्दा िशजकको िेपाल ........... 
नभत्रको अरु कुिै सहुवधायिु स्वास््य संस्थामा नछटो साधिद्वारा लैजादा र त्यिााँबाट 
फकाथउाँदा लाग्िे खचथ िेपाल सरकारले व्यिोिेछ । 

९५. थप आनथथक सिायताः (१) सेवामा बिाल रिेको कुिै निजामती कमथचारी वा निजको 
पनत वा पत्नीलाई स्वदेि तथा हवदेिमा उपचार गिथ िेपाल सरकारद्वारा गदठत मेनडकल 
बोडथले नसफाररस गरेको आधारमा नियम ९४ को उपनियम (१) बमोशजम पाउिे उपचार 
खचथको अनतररि देिायको सनमनतको नसफाररसमा िेपाल सरकारले उशचत ठिरय्ाएको थप 
आनथथक सिायता रकम  ददइिेछः– 

(क)  सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको सशचव   – अध्यि 

(ख)   थप आनथथक सिायता पाउिे निजामती कमथचारी काम 

गिे निकायको सशचव वा निजले तोकेको प्रनतनिनध – सदस्य    

                                                           
  एघारौं संिोधिद्वारा शझहकएको । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  आठौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(ग) अथथ मन्ध्त्रालयको सशचव वा निजले तोकेको प्रनतनिनध – सदस्य 

(घ)   स्वास््य तथा जिसंखया मन्ध्त्रालयबाट तोहकएको वररष्ठ  

शचहकत्सक      – सदस्य 

(ङ)  निजामती कमथचारीको आनधकाररक टे्रड यनुियिको  

केन्ध्रीय अध्यि      – सदस्य 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतले थप आनथथक सिायताको लानग रकम 
नसफाररस गदाथ कडा रोगको िकमा उपचार गदाथ लागेको रकमको बील बमोशजम बिीमा 
पााँच लाख रुपैयााँसम्म नसफाररस गिेछ ।    

स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजिको लानग ‘कडा रोग’ भन्नाले मगृौला, मटुु र 
क्यान्ध्सर सम्बन्ध्धी रोगलाई जिाउिेछ । 

(३) थप आनथथक सिायता सम्बन्ध्धमा िेपाल सरकारले छुटै्ट निदेशिका बिाई लागू 
गिथ सक्िेछ । 

  

पररच्छेद – १३ 

निवतृ्तभरण, वशृत्त र अन्ध्य सहुवधा 
९६. अिि वशृत्तः (१) कुिै निजामती कमथचारी सरकारी कामको नसलनसलामा दघुथटिामा परी 

अंगभंग भएको वा चोटपटक लागेको कारणले िारीररक वा मािनसक रुपमा सरकारी 
सेवाको लानग अिि भएमा त्यस्तो कमथचारीले निजको जीहवकाको निनमत्त बााँचनु्ध्जेलसम्म 
अििवशृत्तको रुपमा उपनियम (२) मा लेशखए बमोशजमको निवतृ्तभरण सहित उपनियम 
(५) मा लेशखए बमोशजमको अिि भत्ता पाउिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम अिि भएको निजामती कमथचारीको सेवा अवनध 
निवतृ्तभरण पाउिे अवस्थामा पगेुको भए निजले तत्काल खाइपाई आएको  

(कायम मकुायम भै काम गरेको वा नियम ४६ बमोशजम निनमत्त भै काम गरेको 
भए सोको समेत) तलबले ऐिको दफा ३७ बमोशजम हिसाब गरी ििु आउिे रकम 
बराबर अिि निवतृ्तभरण पाउिेछ । त्यस्तो अिि भएको निजामती कमथचारीको सेवा 
अवनध निवतृ्तभरण पाउिे अवस्थामा पगेुको िभए ऐि बमोशजम निवतृ्तभरण पाउिे वषथ 
परुय्ाउि िपगु प्रत्येक पूरा वा चािचिू वषथको निनमत्त दामासािीबाट रकम कट्टी गरी 
बााँकी ििु आउिे रकम निवतृ्तभरण बापत पाउिेछ । यसरी कट्टी गदाथ एक नतिाईभन्ध्दा 
बिी रकम कट्टी गररिे छैि ।  
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(३) उपनियम (१) बमोशजम अिि भएको निजामती कमथचारीलाई चोटपटकको 
अवस्था िेरी आनथथक सिायता बापत दि िजार रुपैयााँसम्मको रकम ददि सहकिेछ । 
..................... 

(४) उपनियम (१) बमोशजम चोटपटक लाग्ि गई उपचार गराउाँदा लाग्िे उपचार 
खचथको ित प्रनतित रकम सम्बशन्ध्धत निजामती कमथचारीले पाउिेछ । यस्तो उपचार 
खचथ पाएको कारणले त्यस्तो कमथचारीले पनछ नबरामी िुाँदा नियम ९४ को उपनियम (१) 
बमोशजम पाउि सक्िे उपचार खचथ पाउिमा कुिै बाधा परुय्ाएको मानििे छैि । 

(५) निजामती कमथचारीले अििता बापत उपनियम (२) बमोशजम पाउिे अिि 
निवतृ्तभरणको अनतररि थप पाउिे मानसक अिि भत्ताको रकम निजले खाइपाई आएको 
तलबको बीस प्रनतित बराबर  ििुेछ । 

स्पष्टीकरणः अििवशृत्त पाएका वा पाउिे ठिररएका निजामती कमथचारीले पनछ कुिै 
सेवामा पिुः प्रवेि पाएमा निजले यो नियममा लेशखएको अििवशृत्त पाउि े छैि । तर 
खाइपाई सकेको अििवशृत्त वा अनतररि आनथथक सिायता रकम भिे हफताथ गिुथ पिे  
छैि । 

(६) अििवशृत्त पाउिे ठिररएको वा पाइरिेको कुिै निजामती कमथचारीको मतृ्य ु
सो अििवशृत्त पाउि िरुु भएको नमनतले सात वषथनभत्र भएमा सो सात वषथ पूरा ििु बााँकी 

अवनध बापत पाउिे अििवशृत्त अिदुािको रुपमा एकमषु्ट रकम नियम १०१ को 
उपनियम (२) बमोशजमको पररवारका सदस्यलाई ददइिेछ । 

(७) कुिै निजामती कमथचारीले जािाजाि आफ्िै गम्भीर लापरवािीले गदाथ अंगभंग 
भएको वा चोटपटक लागेको कारणले अिि भएकोमा भिे यस नियम बमोशजमको 
सहुवधा पाउिे छैि । 

९७. अंगभंग भए वा चोटपटक लागे बापत पाउि े सहुवधाः (१) कुिै निजामती कमथचारी 
सरकारी कामको नसलनसलामा चोटपटक लाग्ि गई सेवाबाट अवकाि नलि ु पिे िभए 
तापनि सो चोटपटकको कारणबाट निजको िमता वहृद्धलाई बाधा पिे भएमा त्यस्तो 
कमथचारीलाई लागेको चोटपटकको अवस्थाको हवचार गरी निजले खाइपाई आएको 
तलबको अशन्ध्तम स्केलको तलब वहृद्ध वा दि िजार रुपैंयााँसम्म एकमषु्ट रकम आनथथक 
सिायता ददि सहकिेछ ।  

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा शझहकएको । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत 
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(२) उपनियम (१) बमोशजमको चोटपटकको उपचार गराउि आवश्यक पिे 
अवनधभरको निनमत्त निजामती कमथचारीले निजको कुिै पनि संशचत हवदाबाट हवदा कट्टा 
िििुे गरी पूरा तलब सहितको थप नबरामी हवदा पाउिेछ ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजम उपचार गराउ“दा लागेको उपचार खचथको 
ितप्रनतित रकम त्यस्तो निजामती कमथचारीले पाउिेछ । यस्तो उपचार खचथ पाएको 
कारणले त्यस्तो कमथचारीले पनछ नबरामी िुाँदा नियम ९४ को उपनियम (१) बमोशजम 
पाउि सक्िे उपचार खचथ पाउिमा कुिै बाधा परुय्ाएको मानििे छैि । 


 (३क) उपनियम (३) तथा नियम ९६ को उपनियम (४) बमोशजम उपचार 

गदाथ आाँखा, िात वा खटु्टाको प्रत्यारोपण गिुथ पिे भएमा यसरी अंग प्रत्यारोपण गदाथ लाग्ि े
सम्पूणथ खचथ त्यस्तो निजामती कमथचारीले पाउिेछ । 

(४) कुिै निजामती कमथचारीले जािाजाि आफ्िै गम्भीर लापरवािीले चोटपटक 
लगाएको कारणले अंगभंग भएकोमा यस नियम बमोशजमको सहुवधा पाउिे छैि । 



(५) उपनियम (२) बमोशजम उपचार गराउाँदा गराउाँदै कुिै निजामती 
कमथचारीको मतृ्य ुभएमा त्यसरी उपचार गराउाँदा लागेको उपचार खचथको रकम नियम 
१०१ को उपनियम (२) बमोशजमको पररवारका सदस्यलाई ददइिेछ । 



 (६) यस नियम बमोशजमको उपचार खचथ पाउि अस्पताल भिाथ भएको तीि 
महििानभत्र दावी गरर सक्ि ुपिेछ । 

(७) उपनियम (६) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि तीि महििाभन्ध्दा 
बिी अवनधसम्म अस्पताल भिाथ भई उपचार गराउि ु पिे भएमा अस्पतालबाट नडस्चाजथ 
भएको नमनतले दईु महििानभत्र रकम दाबी गरर सक्ि ुपिेछ । 

९८. असाधारण पाररवाररक वशृत्त तथा उपदािः (१) कुिै निजामती कमथचारीको सरकारी 
कामको नसलनसलामा दघुथटिामा परी तत्काल मतृ्य ुभएमा वा त्यसको कारणबाट निको 
ििुाँदै पनछ मतृ्य ु भएमा निजको पत्नी वा पनतलाई छुटै्ट आजीवि मानसक पाररवाररक 
वशृत्तको रुपमा ऐिको दफा ३७ को उपदफा (२) अिसुारको न्ध्यूितम निवतृ्तभरणको 
पचास प्रनतितले ििु आउिे रकम र थप उपदािको रुपमा मतृक कमथचारीले खाइपाई 
आएको तलबको तीि महििाको रकम एकमषु्ट ददइिेछ । 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 
     बाह्ररौं संिोधिद्वारा थप । 



www.lawcommission.gov.np 

81 
 

(२) निजामती कमथचारीको हवधरु पनत वा हवधवा पत्नीलाई देिाय बमोशजमको 
अवस्थामा मात्र मान्ध्यता ददइिेछः– 

(क) उपयुथि कारणबाट मतृ्य ुििुे घटिा घटि ुअशघ त्यस्तो निजामती 
कमथचारीसाँग वैवाहिक सम्बन्ध्ध भइसकेको ििु ुपिेछ । 

(ख) निजामती कमथचारीको मतृ्य ु भएको समयमा निजसाँग सगोलमा 
बसेको ििु ुपिेछ ।  

(३) हवधवा पत्नी िभएमा वा पनतको मतृ्यअुशघ निजबाट छुदट्टसकेको भएमा वा 
त्यस्तो हवधवा पत्नीको पिुहवथवाि ििुभुन्ध्दा पहिले जन्ध्मेको निज मतृक कमथचारीको सन्ध्तनत 
वा धमथपतु्रलाई उपनियम (१) मा तोहकएको पटके उपदाि दामासािीले एकमषु्ट ददि 
सहकिेछ । तर अठार वषथभन्ध्दा कम उमेरका सन्ध्तनत वा धमथपतु्र रिेछि ्भिे निजिरुको 
गजुाराको निनमत्त िेपाल सरकारले निजिरुलाई अठार वषथ उमेर िपगुनु्ध्जेलसम्मको लानग 
दामासािीले हवधवा पत्नीले पाउिे पाररवाररक वशृत्तको अंकको दईु नतिाइमा िबढ्िे गरी 
मिानसब ठिराएको दरले थप पाररवाररक वशृत्त पनि ददि सक्िेछ । 

(४) मतृ निजामती कमथचारीको हवधवा पत्नी वा हवधरु पनत, सन्ध्तनत वा धमथपतु्र 
धमथपतु्री रिेिछि ् र निज कमथचारीको आशश्रत आमा बाब ु दबैु वा तीमध्ये कुिै एक 

रिेछि ् भिे निजिरुको गजुाराको निनमत्त हवधरु पनत वा हवधवा पत्नीले पाउि े
पाररवाररक वशृत्तको अंकको दईु नतिाइमा िबढ्ि ेगरी आजीवि पाररवाररक वशृत्त प्रदाि 
गिथ सहकिेछ । 

(५) मतृ निजामती कमथचारीको हवधवा पत्नी, हवधरु पनत वा सन्ध्तनतको िकमा कुिै 
हववाद भएमा िेपाल सरकारले उशचत र न्ध्यायसंगत तररकाबाट कारबािी गिथ सक्िेछ । 

(६) मतृ निजामती कमथचारीको हवधरु पनत वा हवधवा पत्नी, सन्ध्तनत, 
धमथपतु्र 

धमथपतु्री वा आमा बाब ु कुिै रिेिछि ् र त्यस्तो कमथचारीको आशश्रत दाज ु भाइ वा 
अहववाहिता दददी बहििीिरु वा तीमध्ये कुिै रिेछि ् भिे निजिरुको गजुाराको निनमत्त 

िेपाल सरकारले मिानसब देखेको अवनधसम्मको लानग दामासािीले हवधरु पनत वा 
हवधवा पत्नीले पाउिे पाररवाररक वशृत्तको अंकको दईु नतिाइमा िबढ्िे गरी मिानसब 
ठिराएको दरले पाररवाररक वशृत्त प्रदाि गिथ सक्िेछ । 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  सातौं संिोधिद्वारा थप । 
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स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजिको लानग ‘आमा बाब’ु भन्नाले हववाहित महिला 
निजामती कमथचारीको िकमा निजको सासू ससरुा समेतलाई जिाउिेछ । 

९९. िैशिक तथा सन्ध्तनत वशृत्तः (१) कुिै निजामती कमथचारीको सरकारी कामको नसलनसलामा 
दघुथटिामा परी मतृ्य ु भएमा वा सोिी कारणले गदाथ आजीवि काम गिथ िसक्िे भएमा 
त्यस्तो मतृ वा अिि कमथचारीको बिीमा दईु सन्ध्तनतलाई अठार वषथको उमेर िपगुनु्ध्जेल 
देिायको दरले वाहषथक िैशिक वशृत्त ददइिेछः– 

(क) राजपत्राहित कमथचारीको प्रत्येक सन्ध्तनतलाई दईु िजार चारसय 
रुपैयााँ, 

(ख) राजपत्र अिहित र शे्रणीहविीि कमथचारीको प्रत्येक सन्ध्तनतलाई एक 
िजार आठसय रुपैयााँ ।  

(२) सरकारी कामको नसलनसलामा मतृ्य ुभएको निजामती कमथचारीको बिीमा दईु 
सन्ध्तनतलाई उपनियम (१) बमोशजमको िैशिक वशृत्त लगायत मतृ कमथचारी बिाल रिेको 
पदको िरुु तलब स्केलको देिाय बमोशजमको प्रनतितका दरले मानसक सन्ध्तनत वनृत 
समेत ददइिेछः– 

           िरुु तलबको 
   कमथचारीको पद        प्रनतित 

   (क) मखुय सशचव     – ६ 

   (ख) सशचव र सो सरि    – ६.५ 

   (ग) अनतररि सशचव र सो सरि   – ७ 

   (घ) सि–सशचव र सो सरि    – ८ 

   (ङ) उपसशचव र सो सरि    – १० 

   (च) िाखा अनधकृत र सो सरि   – १२ 

   (छ) िायब सबु्बा र सो सरि   – १२ 

   (ज) खररदार  र सो सरि    – १२ 

   (झ) मशुखया र सो सरि    – १३ 

   (ञ) बहिदार र सो सरि    – १४ 

   (ट) शे्रणीहविीि तथा राजपत्रअिहित पााँचौं शे्रणी – १५ 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(३) उपनियम (२) बमोशजमको वशृत्त सम्बशन्ध्धत सन्ध्तनतले अठार वषथ उमेर पूरा 
िगरेसम्म पाउिेछ । 

स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजिको लानग “सन्ध्तनत” भन्नाले सम्बशन्ध्धत निजामती 
कमथचारीको छोरा वा छोरी सम्झि ुपछथ । 

१००.  सनमनतको व्यवस्थाः (१) कुिै निजामती कमथचारीको सरकारी कामको नसलनसलामा 

दघुथटिामा परी मतृ्य ुभएमा वा चोटपटक लानग उपचार गिुथ परेमा वा आजीवि अिि 

भएमा निजले निजको पररवार वा सन्ध्तनतले पाउि े वशृत्त उपचार खचथ वा उपदािको 
सम्बन्ध्धमा नसफाररस गिथ देिायका सदस्यिरु भएको सनमनत रििेछः– 

(क) काठमाडौं उपत्यकामा शस्थत सरकारी कायाथलयका निजामती कमथचारीको 
िकमा – 

   (१) सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको प्रनतनिनध, 

   (२) अथथ मन्ध्त्रालयको प्रनतनिनध, 

(३)  सम्बशन्ध्धत निजामती कमथचारी कायथरत मन्ध्त्रालय, सशचवालय, 

आयोग वा कायाथलयको प्रनतनिनध । 

(ख) काठमाडौं उपत्यका बािेक अन्ध्य शजललाशस्थत सरकारी कायाथलयको 
निजामती कमथचारीको िकमा – 

   (१) सम्बशन्ध्धत शजललाको प्रमखु शजलला अनधकारी, 
(२) सम्बशन्ध्धत शजललाको कोष तथा लेखा नियन्ध्त्रक कायाथलयको 

प्रमखु, 

   (३) सम्बशन्ध्धत मतृक कमथचारीको कायाथलय प्रमखु ।  

तर प्रमखु शजलला अनधकारी िै कायाथलय प्रमखु भएमा निजले 
तोकेको अनधकृत । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम गदठत सनमनतलाई कुिै निजामती कमथचारीको मतृ्य ु

सरकारी कामको नसलनसलामा भएको िो वा िोइि भन्ने र अििताको सम्बन्ध्धमा र 
सरकारी कामको नसलनसलामा चोटपटक लागेको िो वा िोइि भन्ने सम्बन्ध्धमा समेत 
नसफाररस गिे अनधकार ििुेछ । 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

   दोस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजमको नसफाररस देिायका कागजातिरुको 
आधारमा गिुथ पिेछः– 

(क)   सरकारी कामको लानग खटाएको प्रमाण वा भ्रमण आदेि, 

(ख)  सजथनमि मचुलुका वा प्रिरी प्रनतवेदि, 

(ग)   उपचार गराएको अस्पतालको कागजात वा हवल, 

(घ)  उपचार गिुथ पिे निजामती कमथचारी कायथरत निकायको नसफाररस । 



(४) नियम ९७ को उपनियम (२) बमोशजम थप हवरामी हवदा स्वीकृत गदाथ 
समेत उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतको नसफाररसलाई आधार मानििेछ । 

स्पष्टीकरणः यस नियमावलीको प्रयोजिको लानग ‘सरकारी कामको नसलनसला’ भन्नाले 
अन्ध्यथा प्रमाशणत भएमा बािेक देिायको अवस्थालाई जिाउिेछः– 

(क)  कुिै पनि बेला कायाथलय जााँदा र कायाथलयबाट फहकथ दा वा 
कायाथलय समयनभत्र वा बाहिर कुिै पनि स्थािमा कायाथलयको 
काम काजमा खहटएको अवस्था,  

(ख)  सरकारी काम काजको लानग अन्ध्यत्र काज खहटई गएको 
अवस्थामा काज अवनधभर । 

(५) सनमनतले सरकारी कामकाजको नसलनसलामा दघुथटिामा परेको िो वा िोइि 
भन्ने हवषयमा यहकि गदाथ उपनियम (३) बमोशजमका कागजात बेगर सरकारी 
कामकाजको नसलनसलामा दघुथटिा परेको भिी नसफाररस गरेमा त्यस्तो नसफाररसको 
आधारमा सम्बशन्ध्धत निजामती कमथचारी वा निजको पररवारले प्राप्त गरेको सहुवधा बापतको 
रकम सनमनतमा रिेका सबै सदस्यिरुबाट दामासािीले असूल उपर गरी निजिरु उपर 
प्रचनलत कािूि बमोशजम हवभागीय कारबािी समेत ििु सक्िेछ । 

(६) उपनियम (५) बमोशजम नसफाररस गलत भएको प्रमाशणत भएमा त्यसपनछ 
त्यस्तो नसफाररस बमोशजम सम्बशन्ध्धत कमथचारी वा निजको पररवारले पाइरिेको सहुवधा 
ददइिे छैि । 

१०१. निवतृ्तभरण सम्बन्ध्धी कायथहवनधः (१) उमेर वा सेवा अवनधको कारणबाट अनिवायथ 
अवकाि पाउिे निजामती कमथचारीले अवकाि ििुे नमनतभन्ध्दा ६ महििा अगावै 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

     बाह्ररौं संिोधिद्वारा थप । 
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अिसूुची–१७क. बमोशजमको फाराम भरी आफू बिाल रिेको कायाथलय मारफ्त 
निजामती हकताबखािामा अनिवायथ रुपले पठाउि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको फाराम भिथ िपाउाँदै कुिै निजामती कमथचारीको 
मतृ्य ु भएमा त्यस्तो मतृ कमथचारीले इच्छाएको व्यशिले र कसैलाई िइच्छाएको भए 
निजको पररवारका सदस्यमध्ये देिायको क्रमािसुार जो जीहवत छ उसैले सम्बशन्ध्धत 
अनधकारी समि ६ महििानभत्र फाराम भरी पठाउि ुपिेछः– 

   (क) सगोलको पनत वा पत्नी, 

(ख) सगोलको छोरा, अहववाहित छोरी, धमथपतु्र, अहववाहित धमथपतु्री वा 
हवधवा छोरा बिुारी, 

   (ग) .................... 
   (घ) सगोलको बाब,ु आमा, 

(ङ) आफैले पालि पोषण गिुथ पिे परुुष र अहववाहित महिला 

कमथचारीको िकमा बाजे, बज्यै र हववाहित महिला कमथचारीको 
िकमा सास,ु ससरुा र छोरापदट्टको िानत, 

   (च) नभन्न बसेको पनत वा पत्नी, 

(छ) नभन्न बसेको छोरा, अहववाहित छोरी, धमथपतु्र, अहववाहित धमथपतु्री 
वा हवधवा छोरा बिुारी, 

   (ज) नभन्न बसेको ........... बाब ुर आमा, 

(झ) सगोलको दाज,ु भाइ ........ र छोरापदट्टको अहववाहिता िानतिी, 

   
(ञ) सगोलको अहववाहिता दददी, बहििी, .............. 

(ट)  सगोलको भनतजा, भनतजी, सौतेिी आमा, नभन्न बसेका छोरापदट्टको 
िानत, अहववाहिता िानतिी, 

   (ठ) सगोलको काका, हवधवा काकी, भाउज्यू, भाइ बिुारी, िानतिी बिुारी, 
   (ड) नभन्न बसेको दाज,ु भाइ, 

                                                           
   दोस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  सातौं संिोधिद्वारा शझहकएको । 

  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

  पहिलो संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(ि) हववाहिता दददी, बहििी, नभन्न बसेका बाजे, बज्यै, 


..........., िानतिी 
बिुारी, भनतजा । 

स्पष्टीकरणः एकै क्रममा एकभन्ध्दा बिी िातेदारिरु तोहकएको भए 
सो क्रममा तोहकएको सबै िातेदारिरुले बराबर हिसाबमा मतृ 
कमथचारीको निवतृ्तभरण पाउि सक्िेछि ्। 

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोशजम फाराम प्राप्त भएपनछ निजामती 
हकताबखािाले आवश्यक जााँचबझु गरी अवकाि प्राप्त गिे कमथचारी वा मतृ कमथचारीको 
निवतृ्तभरण पाउिे िातेदारलाई िेपाल सरकारले तोकेको िााँचामा निवतृ्तभरणको 
अनधकारपत्र ददि ुपिेछ ।  

निवतृ्तभरणको लानग फाराम भरी पठाउिे व्यशिले कुि ठेगािामा निवतृ्तभरणको 
लानग अनधकारपत्र पठाई ददि ु पिे िो सो कुरा खोली निजामती हकताबखािामा लेखी 
पठाउि ु पिेछ र सबै रीत पगेुकोमा सम्बशन्ध्धत व्यशिले पाउिे गरी पैंतीस ददिनभत्र 
निवतृ्तभरणको अनधकारपत्र सम्बशन्ध्धत व्यशिलाई पठाई ददि ुपछथ । 

१०१क. पाररवाररक निवतृ्तभरण सम्बन्ध्धी हविषे व्यवस्थाः (१) ऐिको दफा ३९ को उपदफा 
(३क) बमोशजम मतृक निजामती कमथचारीको िावालक सन्ध्तनतलाई निवतृ्तभरण प्रदाि गदाथ 
सोिी दफाको उपदफा (३) बमोशजम मतृक निजामती कमथचारीको पनत वा पत्नीले पाए 
सरिको रकम त्यस्तो िाबानलग सन्ध्तनत अठार वषथ िपगेुसम्म प्रदाि गररिेछ । 

(२) ऐिको दफा ३९ग. को उपदफा (५) बमोशजम मतृक निजामती कमथचारीको 
िाबानलग सन्ध्तनतलाई निवतृ्तभरण प्रदाि गदाथ सोिी दफाको उपदफा (१) बमोशजम मतृक 
निजामती कमथचारीको पनत वा पत्नीले पाए सरिको रकम अठार वषथ िपगेुसम्म प्रदाि 
गररिेछ । 

(३) यस नियम बमोशजम निवतृ्तभरण पाउिे सन्ध्तनत एक भन्ध्दा बिी भएमा यस 
नियम बमोशजम पाउिे रकमबाट त्यस्ता प्रत्येक सन्ध्तनतलाई समाि हिस्सामा उपलब्ध 
गराइिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोशजम निवतृ्तभरण उपलब्ध गराउाँदा कुिै सन्ध्तनतको उमेर 
अठार वषथ पगेुको र कुिैको िपगेुको भएमा अठार वषथ उमेर िपगेुका सन्ध्तनतिरु बीच 
हिसाब गरी निवतृ्तभरणको हिस्सा कायम गररिेछ । 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा शझहकएको । 

  आठौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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१०२. बरबझुारथ िगरेमा उपदाि वा निवतृ्तभरण रोक्का गिथ सहकिःे सेवा निवतृ्त निजामती 
कमथचारीले बझुाउि ुपिे सरकारी िगदी, शजन्ध्सी र कागजात नियमािसुार िबझुाएमा त्यसरी 
िबझुाएको अवनधसम्मको लानग निजले पाउिे उपदाि वा निवतृ्तभरण रोक्का गिथ   
सहकिेछ । त्यस्तो सरकारी िगदी, शजन्ध्सी र कागजात बझु्ि ुपिे निजामती कमथचारीले 
पनि तोहकएको समयमै बशुझनलि ुपिेछ ।  

१०२क.अनिवायथ अवकािको लानग उमेर गणिा सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः (१) ऐिको दफा ३३ को 
प्रयोजिको लानग निजामती कमथचारीको उमेर गणिा गदाथ ऐिको व्यवस्था अन्ध्तगथत 
वैयशिक हववरण, िागररकताको प्रमाणपत्र र िैशिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा जन्ध्मनमनत 
वषथ, महििा र गते समेत खलेुको र सबैमा एउटै नमनत िरिेको भएमा जिु नमनतबाट पहिले 
अवकाि िनु्ध्छ सोिी नमनतबाट अवकाि ददइिेछ । 

(२) वषथ वा संवत ्मात्र उललेख भएको प्रमाणपत्रका आधारमा जन्ध्मनमनत कायम 
गदाथ देिाय बमोशजम कायम गररिेछः– 

(क)  िागररकताको प्रमाणपत्रको िकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको नमनतको 
आधारमा, 

(ख)  िैशिक योग्यताको प्रमाणपत्रको िकमा प्रमाणपत्र जारी भएको 
नमनतको आधारमा, 

(ग)  नसटरोलको िकमा िरुु भिाथ भएको नमनतको आधारमा । 

(३) कुिै प्रमाणपत्रमा वषथ मात्र उललेख भएको र अको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ध्म 
नमनत खलेुको रिेछ तथा त्यस्तो प्रमाणपत्रमा उशललशखत जन्ध्म नमनतिरुको बीचमा एक 
वषथसम्मको अन्ध्तर देशखएमा पूरा खलेुको जन्ध्मनमनतलाई आधार मानु्न पिेछ ।  

तर यसरी छुट्टा छुटै्ट प्रमाणपत्रमा उललेख भएको जन्ध्म नमनतको अन्ध्तर एक वषथ 
भन्ध्दा बिी भएमा वषथ मात्र उललेख भएको प्रमाणपत्रको आधारमा उपनियम (२) 
बमोशजम जन्ध्म नमनत कायम गररिेछ । 

 

पररच्छेद – १४ 

सेवा अवनध थप गिे र अवकाि ददि ेआधार 

१०३. .... 
१०४. ..... 
                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

   दोस्रो संिोधिद्वारा खारेज । 
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१०५. ..... 
 

पररच्छेद – १५ 

सजाय र पिुरावेदि 

१०६. सामान्ध्य सजाय ददि ेअनधकारीः देिायको पदमा विाल रिेका निजामती कमथचारीलाई 
ऐिको दफा ५९ को खण्ड (क) बमोशजमको सजायको आदेि ददि पाउिे अनधकारी 
देिाय बमोशजम ििुेछि–्   

(क)  कायाथलय प्रमखु र निजको कायाथलयको कमथचारीको सम्बन्ध्धमा 
दजाथ िनसित ददि पाउिे 

अनधकारी 
दईु वषथसम्म बिुवा रोक्का गिे वा 

बिीमा दईु तलब वहृद्ध रोक्का गिे, दईु 
वषथदेशख पााँच वषथसम्म बिुवा रोक्का 
गिे वा दईुदेशख पााँच तलब वहृद्धसम्म 

रोक्का गिे सजाय गिथ पाउिे 
अनधकारी 

१ २ ३ 

(१) कायाथलय 
प्रमखु बािेक अरु  
राजपत्र अिहित  
निजामती कमथचारी 

कायाथलय प्रमखु सम्बशन्ध्धत निजामती कमथचारी भन्ध्दा 
कम्तीमा एक शे्रणी मानथललो दजाथको 
कायाथलय प्रमखु, सो िभए हवभागीय 
प्रमखु 

(२)कायाथलय प्रमखु 
बािेक अन्ध्य 
राजपत्राहित निजामती 
कमथचारी 

सम्बशन्ध्धत निजामती 
कमथचारी भन्ध्दा कम्तीमा 
एक शे्रणी मानथललो 
कायाथलय प्रमखु र सो 
िभए हवभागीय प्रमखु  

हवभागीय प्रमखु  

 

(३) राजपत्र अिहित      
कायाथलय प्रमखु 

हवभागीय प्रमखु हवभागीय प्रमखु 

(४)राजपत्राहित 
कायाथलय प्रमखु 

हवभागीय प्रमखु सम्बशन्ध्धत सशचव 

  

(ख) मन्ध्त्रालय वा सशचवालय मातितका अरु हवभागीय प्रमखु र निजको कायाथलयका 
निजामती कमथचारीिरूको सम्बन्ध्धमा 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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 १ २ ३ 

(१) राजपत्र अिहित  
निजामती कमथचारी 

हवभागीय प्रमखु वा निजले 
तोकेको राजपत्राहित अनधकृत 

हवभागीय प्रमखु 

 

(२) हवभागीय प्रमखु बािेक 
अरु राजपत्राहित 
निजामती कमथचारी 

हवभागीय प्रमखु सम्बशन्ध्धत सशचव 

(३) हवभागीय प्रमखु सम्बशन्ध्धत सशचव सम्बशन्ध्धत सशचव 

 

     

(ग) मन्ध्त्रालय तथा सशचवालयको सशचव र निजको कायाथलयको निजामती कमथचारीको 
सम्बन्ध्धमा 

१ २ ३ 

 

(१) राजपत्र अिहित  निजामती 
कमथचारी 

सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय वा 
सशचवालयको सशचवले 
तोकेको राजपत्राहित 
अनधकृत 

सम्बशन्ध्धत सशचवले 
तोकेको राजपत्राहित 
प्रथम शे्रणीको अनधकृत 

(२) मन्ध्त्रालय वा सशचवालयको 
सशचव बािेक अरु राजपत्राहित 
निजामती कमथचारी 

सम्बशन्ध्धत सशचव सम्बशन्ध्धत सशचव 

 

(३) मन्ध्त्रालय वा सशचवालयको 
सशचव 

िेपाल सरकार िेपाल सरकार 

 
(घ)  अदालत तफथ का राजपत्र अिहित तथा राजपत्राहित निजामती कमथचारीिरूको 

सम्बन्ध्धमा 
१ २ ३ 

(१) शजलला अदालतका राजपत्र 
अिहित  निजामती कमथचारी 

शजलला न्ध्यायाधीि वा 
निजले तोकेको 
राजपत्राहित अनधकृत 

शजलला न्ध्यायाधीि 

 

(२) पिुरावेदि अदालतका 
राजपत्र अिहित  निजामती 
कमथचारी 

पिुरावेदि अदालतको 
रशजिारले तोकेको 
राजपत्राहित अनधकृत 

पिुरावेदि 
अदालतको रशजिार 

(३) सवोच्च अदालतका राजपत्र 
अिहित  निजामती कमथचारी 

सवोच्च अदालतको 
रशजिारले तोकेको  

सवोच्च अदालतको 
रशजिारले तोकेको  
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राजपत्राहित दद्वतीय 
शे्रणीको अनधकृत 

राजपत्राहित प्रथम 
शे्रणीको अनधकृत 

(४) शजलला अदालतका 
राजपत्राहित निजामती 
कमथचारी 

शजलला न्ध्यायाधीि शजलला न्ध्यायाधीि 

 

(५) पिुरावदेि अदालतको 
रशजिार बािेक सो 
अदालतका अन्ध्य राजपत्राहित 
निजामती कमथचारी 

पिुरावेदि अदालतको 
रशजिार 

पिुरावेदि 
अदालतको रशजिार 

(६) सवोच्च अदालतको रशजिार 
बािेक सो अदालतका अन्ध्य 
राजपत्राहित निजामती 
कमथचारी 

सवोच्च अदालतको 
रशजिार 

 

सवोच्च अदालतको 
रशजिार 

 

(७) पिुरावेदि अदालतको 
रशजिार 

पिुरावेदि अदालतको 
मखुय न्ध्यायाधीिले तोकेको 
सोिी अदालतको 
न्ध्यायाधीि 

पिुरावेदि 
अदालतको मखुय 
न्ध्यायाधीि 

(८) सवोच्च अदालतको रशजिार 

 

प्रधाि न्ध्यायाधीिले 
तोकेको सवोच्च 
अदालतको न्ध्यायाधीि 

प्रधाि न्ध्यायाधीिले 
तोकेको सवोच्च 
अदालतको 
न्ध्यायाधीि 

   

(ङ) अशखतयार दरुुपयोग अिसुन्ध्धाि आयोग, मिालेखा परीिकको कायाथलय, लोक सेवा 
आयोग तथा निवाथचि आयोगका निजामती कमथचारीिरूको सम्बन्ध्धमा 
१ २ ३ 

(१) राजपत्र अिहित  
निजामती कमथचारी 

सम्बशन्ध्धत आयोग वा 
निकायको सशचव वा सो 
सरिको पदानधकारीले तोकेको 
राजपत्राहित अनधकृत 

सम्बशन्ध्धत आयोग वा 
निकायको सशचव वा सो 
सरिको पदानधकारीले 
तोकेको राजपत्राहित प्रथम 
शे्रणीको अनधकृत 

(२) सशचव वा सो सरिको 
पदानधकारी बािेक अरु 
राजपत्राहित निजामती 
कमथचारी 

सम्बशन्ध्धत आयोग वा 
निकायको सशचव वा सो 
सरिको पदानधकारी 

सम्बशन्ध्धत आयोग वा 
निकायको सशचव वा सो 
सरिको पदानधकारी 
 



www.lawcommission.gov.np 

91 
 

(३) सशचव वा सो सरिको 
पदानधकारी 

िेपाल सरकार िेपाल सरकार 

   

(च) राजश्व न्ध्यायानधकरणका निजामती कमथचारीको सम्बन्ध्धमा 
१ २ ३ 

 

(१) राजपत्र अिहित  निजामती 
कमथचारी 

अध्यिले तोकेको 
सदस्य 

अध्यिले तोकेको 
सदस्य 

(२) राजपत्राहित निजामती कमथचारी अध्यि अध्यि 

 

       

(छ) मिान्ध्यायानधविाको कायाथलय तथा सो कायाथलय मातितका सरकारी वकील 
कायाथलयिरूका निजामती कमथचारीिरूको सम्बन्ध्धमा 
१ २ ३ 

(१) शजलला सरकारी वकील 
कायाथलयका राजपत्र अिहित 
निजामती कमथचारी 

 

शजलला न्ध्यायानधविा सम्बशन्ध्धत पिुरावेदि 
सरकारी वकील कायाथलयका 
सि न्ध्यायानधविाले तोकेको 
सोिी कायाथलयको 
उपन्ध्यायानधविा वा अन्ध्य 
कुिै अनधकृत 

 (२) पिुरावेदि सरकारी वकील 
कायाथलय तथा हविेष सरकारी 
वकील कायाथलयका राजपत्र 
अिहित निजामती कमथचारीिरु 

सम्बशन्ध्धत 
सिन्ध्यायानधविाले 
तोकेको उपन्ध्यायानधविा 
वा अन्ध्य कुिै अनधकृत 

सम्बशन्ध्धत सिन्ध्यायानधविा 
 

(३)मिान्ध्यायानधविाको कायाथलयका 
राजपत्र अिहित निजामती 
कमथचारी 

मिान्ध्यायानधविाले 
तोकेको राजपत्राहित 
अनधकृत 

मिान्ध्यायानधविाले तोकेको 
सि न्ध्यायानधविा 

 (४)शजलला सरकारी वकील 
कायाथलय, पिुरावेदि सरकारी 
वकील कायाथलय तथा हविेष 
सरकारी वकील कायाथलयका 
राजपत्राहित दद्वतीय र ततृीय 
शे्रणीका निजामती कमथचारीिरु 

सम्बशन्ध्धत पिुरावेदि 
सरकारी वकील कायाथलय 
वा हविेष सरकारी वकील 
कायाथलयका 
सिन्ध्यायानधविा 

वररष्ठतम ्िायब 
मिान्ध्यायानधविा 

                                                           
    बाह्ररौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(५)मिान्ध्यायानधविाको कायाथलयका 
राजपत्राहित दद्वतीय तथा ततृीय 
शे्रणीका अनधकृतिरू 

वररष्ठतम ्िायव 
मिान्ध्यायानधविा 

मिान्ध्यायानधविा 

(६)मिान्ध्यायानधविाको कायाथलय, 

पिुरावेदि सरकारी वकील 
कायाथलय तथा हविेष सरकारी 
वकील कायाथलयका राजपत्राहित 
प्रथम शे्रणीका निजामती 
कमथचारीिरु  

वररष्ठतम ्िायब 
मिान्ध्यायानधविा 

मिान्ध्यायानधविा 
 

(७) िायव मिान्ध्यायानधविा मिान्ध्यायानधविा मिान्ध्यायानधविा 
 

   

(ज)  प्रिासकीय अदालतका निजामती कमथचारीको सम्बन्ध्धमा 
१ २ ३ 

(१) राजपत्र अिहित  निजामती कमथचारी अध्यिले तोकेको 
राजपत्रांहित अनधकृत 

रशजिार 

(२) रशजिार बािेक अरु राजपत्राहित 
अनधकृत 

रशजिार अध्यि 

 

(३) रशजिार अध्यि अध्यि 

 

       

(झ)  न्ध्याय पररषद्को सशचव र अन्ध्य निजामती कमथचारीको सम्बन्ध्धमा 
१ २ ३ 

(१) राजपत्र अिहित  
निजामती कमथचारी 

सशचवले तोकेको 
राजपत्राहित अनधकृत 

सिसशचव 

 

(२) राजपत्राहित ततृीय र 
दद्वतीय शे्रणीका निजामती 
कमथचारी 

सिसशचव सशचव 

 

(३) राजपत्राहित प्रथम 
शे्रणीका निजामती कमथचारी 

सशचव सशचव 

(४) सशचव न्ध्याय पररषद्को अध्यिले 
तोकेको न्ध्याय पररषद्को 
सदस्य 

न्ध्याय पररषद्को 
अध्यिले तोकेको न्ध्याय 
पररषद्को सदस्य 
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(ञ)  िेपाल कािूि आयोगको सशचव र अन्ध्य निजामती कमथचारीको सम्बन्ध्धमा 

१ २ ३ 

(१) राजपत्र अिहित  
निजामती कमथचारी 

सशचवले तोकेको 
राजपत्राहित अनधकृत 

सशचवले तोकेको कम्तीमा 
राजपत्राहित दद्वतीय 
शे्रणीको अनधकृत 

(२) राजपत्राहित निजामती 
कमथचारी 

सशचव सशचव 

 

(३) सशचव िेपाल सरकार िेपाल सरकार 

 

      

(ट)  न्ध्याय सेवा तालीम केन्ध्रका तालीम प्रमखु र अन्ध्य निजामती कमथचारीको 
सम्बन्ध्धमा 
१ २ ३ 

(१) राजपत्र अिहित  
निजामती कमथचारी 

तालीम प्रमखुले तोकेको 
राजपत्राहित अनधकृत 

उप तालीम प्रमखु 

(२) राजपत्राहित ततृीय र 
दद्वतीय शे्रणीका अनधकृत 
निजामती कमथचारी 

तालीम प्रमखु तालीम प्रमखु 

(३) तालीम प्रमखु कािूि, न्ध्याय, संहवधािसभा 
तथा संसदीय मानमला 
मन्ध्त्रालयको सशचव  

कािूि, न्ध्याय, संहवधािसभा 
तथा संसदीय मानमला 
मन्ध्त्रालयको सशचव 

     

(ठ)  हविेष अदालतका निजामती कमथचारीको सम्बन्ध्धमा 
१ २ ३ 

(१) राजपत्र अिहित  
निजामती कमथचारी 

रशजिारले तोकेको राजपत्राहित 
अनधकृत 

रशजिार 

(२) रशजिार बािेक अन्ध्य 
राजपत्राहित निजामती 
कमथचारी 

रशजिार रशजिार 

(३) रशजिार अध्यिले तोकेको सदस्य अध्यि 
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(ड)  ऋण असलुी न्ध्यायानधकरणका निजामती कमथचारीको सम्बन्ध्धमा 
१ २ ३ 

(१) राजपत्र अिहित  
कमथचारी 

शे्रस्तेदार अध्यिले तोकेको सदस्य 

 

(२) राजपत्राहित कमथचारी अध्यिले तोकेको सदस्य अध्यि 

    
(ि)  ऋण असलुी पिुरावेदि न्ध्यायानधकरणका निजामती कमथचारीको सम्बन्ध्धमा 

१ २ ३ 

(१) राजपत्र अिहित  
निजामती कमथचारी 

शे्रस्तेदार पिुरावेदि सनेु्न अनधकारी 

(२) राजपत्राहित निजामती 
कमथचारी 

पिुरावेदि सनेु्न अनधकारी पिुरावेदि सनेु्न अनधकारी 

 
(ण)  श्रम अदालतका निजामती कमथचारीको सम्बन्ध्धमा 

१ २ ३ 

(१) राजपत्र अिहित  
निजामती कमथचारी 

शे्रस्तेदार मदु्दा िेिे अनधकारी 
 

(२) राजपत्राहित निजामती 
कमथचारी 

मदु्दा िेिे अनधकारी मदु्दा िेिे अनधकारी 

 

१०७. निलम्बि र सफाईको मौकाः (१) कुिै निजामती कमथचारीलाई निलम्बि गिुथ परेमा 
सजायको आदेि ददि पाउिे अनधकारीले निलम्बि पत्र र ऐिको दफा ६६ को उपदफा 
(१) बमोशजम सफाई पेि गिथ लेशखएको पत्र सम्बशन्ध्धत कमथचारीलाई बझुाउि ुपिेछ । 

(२) सजायको आदेि ददि पाउिे अनधकारीले कुिै निजामती कमथचारीसाँग सफाई 
माग गिुथभन्ध्दा अगावै स्वयं वा कुिै अन्ध्य अनधकृतद्वारा ऐिको दफा ६६ को उपदफा(२) 
बमोशजम हवभागीय जााँचबझु गराई निजको ठिर सहितको प्रनतवेदि नलि सक्िेछ । 

१०७क. कारबािी प्रारम्भ गिुथ पिे अवनधः कुिै पनि निजामती कमथचारीलाई ऐिको दफा ६०, 

६०क. वा ६१ बमोशजम हवभागीय कारबािी गिुथ पिे अवस्था सजृिा भएको नमनतले पन्ध्र 
ददिनभत्र कारबािीको प्रकृया प्रारम्भ गिुथ पिेछ । 
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१०८. जााँचबझु गिे अनधकृतले अपिाउि ेकायथहवनधः (१) जााँचबझु गिे अनधकृतलाई देिायको 
कायथहवनध अपिाई हवभागीय जााँचबझुको कारबािी चलाउिे अनधकार ििुेछः– 

(क) बयाि गराउि,े नलशखत प्रमाणिरु दाशखल गराउिे र सािीको 
िाममा समाव्िाि जारी गिे आदद हवषयमा अदालतलाई भए 
सरिको अनधकार प्रयोग गिथ सक्िे । 

(ख) अनभयोग लागेको निजामती कमथचारीको रोिवरमा सबतु प्रमाण 
बझु्िे । 

(ग) अनभयोग लागेको निजामती कमथचारीलाई सािीसाँग शजरि गिथ र 
अनभयोग हवरुद्ध सबतु प्रमाण दाशखल गिे मौका ददिे । 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको जााँचबझुको काम सहकएपनछ आदेि ददि पाउि े
अनधकारी समि जााँचबझु अनधकृतले प्रनतवेदि पेि गिुथ पिेछ । निजले त्यस्तो 
प्रनतवेदिमा सजाय सम्बन्ध्धी कारण सहितको आफ्िो ठिरको साथै जो भएको सबतु 
प्रमाण पनि दाशखल गिुथ पिेछ । 

१०९. हवभागीय जााँचबझु गराउि ु िपिेः देिायको अवस्थामा सजायको आदेि ददि पाउि े
अनधकारीले कुिै निजामती कमथचारीलाई देिायको हवभागीय सजाय गिे सम्बन्ध्धमा 
हवभागीय जााँचबझु गराई रिि ुपिे छैिः– 

  (क) ऐिको दफा ५९ को खण्ड (क) बमोशजमको सामान्ध्य सजाय गिुथ परेमा। 

(ख) भागी पत्ता िलागेको वा अरु कुिै कारणले सम्पकथ  स्थाहपत गिथ असम्भव 
भएको निजामती कमथचारीलाई हवभागीय सजाय गिुथ परेमा । 

(ग) िैनतक पति देशखिे फौजदारी अनभयोगमा अदालतबाट अपराधी प्रमाशणत 
भएको आधारमा कुिै निजामती कमथचारीलाई हवभागीय सजाय ददि ु  
परेमा । 


 (घ) भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतबाट कसूरदार ठिररएको कमथचारीलाई 

हवभागीय सजाय गिुथ परेमा । 

११०. सफाई र स्पष्टीकरण माग गिे कायथहवनधः कुिै निजामती कमथचारीलाई हवभागीय सजाय 
गदाथ ऐि तथा यस नियमावली बमोशजम देिाय बमोशजमको प्रहक्रया परुा गरी सफाई पेि 
गिे र स्पष्टीकरण ददिे मौका ददि ुपिेछः– 
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(क)  हवभागीय सजायको आदेि ददि पाउिे अनधकारीले निणथय गरी सम्बशन्ध्धत 
कमथचारीलाई लगाइएको आरोपको सम्बन्ध्धमा कम्तीमा पन्ध्र ददिको समय 
ददई ऐिको दफा ६६ बमोशजम सफाईको मौका ददि ुपिे,  

(ख)  खण्ड (क) बमोशजम ददइएको अवनधनभत्र सफाई पेि िगरेमा वा पेि 
गरेको सफाई सन्ध्तोषजिक िभएमा र त्यस्तो कमथचारीलाई ऐिको दफा 
५९ को खण्ड (ख) बमोशजम हविेष सजाय गिुथ पिे देशखएमा हवभागीय 
सजायको आदेि ददि पाउिे अनधकारीले सफाई सन्ध्तोषजिक िभएको 
आधार र कारण सहित सजाय प्रस्ताव गरी तीस ददिको समय ददई ऐिको 
दफा ६७ बमोशजम स्पष्टीकरण माग गिुथ पिे । 

१११. लोक सेवा आयोगको परामिथ नलि े कायथहवनधः कुिै निजामती कमथचारीलाई हवभागीय 
सजायको आदेि ददिभुन्ध्दा पहिले सजायको आदेि ददि पाउिे अनधकारीले ऐिको  दफा 
६८ बमोशजम लोक सेवा आयोगको परामिथको निनमत्त लेखी पठाउाँदा तत्सम्बन्ध्धमा 
प्रस्ततु भएका सफाई, स्पष्टीकरण तथा सबतु प्रमाण समेतको मूलयािि गरी सो आधारमा 
ठिर गिथ खोशजएको हवभागीय सजाय समेत प्रस्ताहवत गरी सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय, 

सशचवालय वा आयोगको सशचव माफथ त सम्बशन्ध्धत सबै सक्कल कागजात सहितको फायल 
संलग्ि राखी पठाउि ुपिेछ । 

११२. सजायको आदेि र िक्कल सम्बन्ध्धी कायथहवनधः (१) निजामती कमथचारी उपर कुिै 
हवभागीय सजायको निणथय गदाथ सजायको आदेि ददि पाउिे अनधकारीले सम्बशन्ध्धत 
कमथचारीलाई सफाई वा स्पष्टीकरण पेि गिथ पयाथप्त मौका प्रदाि भए िभएको समेत 
हवचार गरी निज कमथचारीबाट पेि भएको सफाई, स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध सम्पूणथ सबतु 
प्रमाणको समशुचत मूलयािि गरी स्पष्ट कारण खलुाई निणथय गिुथ पिेछ । यसरी सजायको 
आदेि ददि पाउिे अनधकारीले सजायको आदेिको सम्बन्ध्धमा आफ्िो स्पष्ट रायसाथ 
अिसूुची–१७ बमोशजम निणथय गिुथ पिेछ । 

(२) यस पररच्छेदमा अन्ध्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि कुिै निजामती 
कमथचारीलाई एउटा सजाय प्रस्ताहवत गरी सफाई, स्पष्टीकरण माग गरेर पनछ अको सजाय 
ददिे गरी निणथय गिुथ िुंदैि । तर कुिै कारण परी घटी वा बिी सजाय गिुथ पिे अवस्था 
परेमा नियम ११० र १११ को कायथहवनध पिुः पूरा गिुथ पिेछ । 
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(३) सजायको आदेि ददि पाउिे अनधकारीले उपनियम (१) बमोशजम कुिै पनि 
निजामती कमथचारीलाई हवभागीय सजाय ददिे निणथय गदाथ निणथय नमनतभन्ध्दा पहिलेदेशख िै 
लागू ििुे गरी निणथय गिुथ िुाँदैि । 

तर ऐिको दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोशजमको कसूरमा 
सजाय गदाथ उि बमोशजम िब्बे ददि पूरा भएको भोनलपलटदेशख र सोिी दफाको उपदफा 
(२) को खण्ड (क) र (ख) बमोशजमको कसूरमा सजाय गदाथ अदालतबाट कसूर ठिर 
भएको नमनतदेशख लागू ििुे गरी निणथय गिथ सहकिेछ । 

(४) कुिै पनि निजामती कमथचारीको सम्बन्ध्धमा उपनियम (१) बमोशजम भएको 
हवभागीय सजायको आदेिको एक प्रनत िक्कल सजायको आदेि ददि पाउिे अनधकारीले 
सम्बशन्ध्धत कमथचारीलाई नबिा दस्तूर ददि ुपिेछ । 

(५) उपनियम (१) बमोशजम निणथय गदाथ लोक सेवा आयोगबाट परामिथ प्राप्त 
भएको सात ददिनभत्र सजायको आदेि सम्बन्ध्धी निणथय गरी सो निणथयको एक एक प्रनत 
लोक सेवा आयोग र निजामती हकताबखािामा पठाउि ुपिेछ । 

११३. परामिथ सनमनतको गठिः कुिै निजामती कमथचारी उपर ऐिको दफा ५९ को खण्ड  (ख) 
बमोशजमको सजायको आदेि ददि ुअशघ सजाय ददि पाउिे अनधकारीले चािेमा निजलाई 
परामिथ ददि िेपाल सरकारले परामिथ सनमनत गठि गिथ सक्िेछ । 

११४. पिुरावेदिको कायथहवनधः कुिै निजामती कमथचारीले ऐिको दफा ५९ को खण्ड (क) 
बमोशजम आफूलाई ददएको हवभागीय सजाय हवरुद्ध पिुरावेदि ददि ु परेमा देिाय 
बमोशजमको कायथहवनध अपिाउि ुपिेछः– 

(क) पिुरावेदि गिे कमथचारीले आफ्िै िामबाट पिुरावेदि ददि ु पिेछ र 
त्यस्तो पिुरावेदि उशचत र आदरसूचक भाषामा लेशखएको ििु ुपिेछ ।  

(ख) पिुरावेदि गिे कमथचारीले पिुरावेदिको साथमा आफ्िो सफाईको निनमत्त 
जो भएको सबतु प्रमाण संलग्ि राख्नकुा साथै जिु आदेिको हवरुद्ध 
पिुरावेदि गररएको िो सो आदेिको िक्कल समेत संलग्ि गिुथ पिेछ । 

(ग) पिुरावेदि ददंदा पिुरावेदि सनेु्न अनधकारीलाई सम्बोधि गरी प्रिासकीय 
अदालतमा पिुरावेदि दताथ गराउि ुपिेछ । 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

    बाह्ररौं संिोधिद्वारा थप । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत। 
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(घ) सजायको आदेि पाएको नमनतले पैंतीस ददिनभत्र पिुरावेदि ददि ुपिेछ । 
तर पिुरावेदिको म्याद िघाई पिुरावेदि गिे व्यशिले पयाथप्त कारण 
देखाई निवेदि ददएमा पिुरावेदि सनेु्न अनधकारीले मिुानसब ठिराएमा 
दईु महििासम्ममा परेको पिुरावेदिलाई दताथ गिथ सक्िेछ । 

११५..........................  

 

पररच्छेद – १६ 

हवहवध 

११६.परुस्कारको व्यवस्थाः (१) प्रत्येक वषथ प्रत्येक शजललाबाट एक जिा तथा प्रत्येक 
मन्ध्त्रालय, सशचवालय, आयोग वा सो अन्ध्तगथतका हवभाग र कायाथलयबाट एक जिा उत्कृष्ट 
कमथचारी छिौट गरी िेपाल सरकारले तोके बमोशजमको रकम परुस्कार स्वरुप ददइिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको कमथचारी छिौट गिथ देिाय बमोशजमको सनमनत 
रििेछः– 

(क) मन्ध्त्रालय, सशचवालय, आयोग अन्ध्तगथतको कमथचारी छिौटको िकमा – 

(१)  सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय, सशचवालय वा आयोगको सशचव  – अध्यि 

(२)  सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय, सशचवालय वा आयोग अन्ध्तगथतका 
     हवभागीय प्रमखुिरु       – सदस्य  

(ख)  शजललास्तरका कमथचारी छिौटको िकमा – 

(१) शजलला न्ध्यायाधीि              – अध्यि 

(२) शजलला प्रिासि कायाथलयको प्रनतनिनध    – सदस्य 

(३)  शजलला हवकास सनमनतको कायाथलयको प्रनतनिनध   – सदस्य 

(३) यस नियम बमोशजम कमथचारी छिौट सम्बन्ध्धी मापदण्ड र आधार िेपाल 
सरकारले निधाथरण गरे बमोशजम ििुेछ । 

(४) उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोशजमको सनमनतको सशचवालय सम्बशन्ध्धत 
मन्ध्त्रालय, सशचवालय वा आयोगमा तथा खण्ड (ख) बमोशजमको सनमनतको सशचवालय 
सम्बशन्ध्धत शजलला अदालतमा रििेछ । 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा खारेज । 
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११६क. निजामती सेवा परुस्कारः (१) िेपाल सरकारले प्रत्येक वषथ निजामती सेवा ददवसको 
अवसरमा निजामती कमथचारीलाई उपनियम (२) बमोशजमको सनमनतको नसफाररसमा देिाय 
बमोशजमको निजामती सेवा परुस्कार ददिेछः– 

परुस्कारको िाम   रकम रु.   संखया 
(क) सवोत्कृष्ट निजामती सेवा  

  परुस्कार    रु. २,००,०००।–  एक जिालाई 

(ख) उत्कृष्ट निजामती सेवा  

  परुस्कार   रु. १,००,०००।–  दि जिालाई 

(ग)  निजामती सेवा परुस्कार  रु. ५०,०००।–  
तीस जिालाई 



(१क) िेपाल सरकारले निजामती कमथचारीलाई उपनियम (१) बमोशजमको 
परुस्कार प्रदाि गदाथ त्यस्तो कमथचारीले गरेको मखुय काम तथा योगदाि उललेख गिुथ 
पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको परुस्कार नसफाररस गिथ देिाय बमोशजमको सनमनत   
रििेछः– 

(क) िेपाल सरकारको मखुय सशचव    – अध्यि 

(ख) कािूि तथा न्ध्याय मन्ध्त्रालयको सशचव    – सदस्य 

(ग) िेपाल सरकारले तोकेको िेपाल सरकारको कुिै सशचव– सदस्य 

(घ) हवशिष्ट शे्रणीबाट सेवा निवतृ्त कमथचारीमध्ये िेपाल  

सरकारले तोकेको व्यशि     – सदस्य 

(ङ) सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको सशचव      – सदस्य–सशचव 



(२क) उपनियम (२) बमोशजमको सनमनतको कुिै सदस्यको िाम परुस्कारको 
लानग नसफाररस भएको अवस्थामा परुस्कारको लानग नसफाररस िभएको िेपाल सरकारको 
सबै भन्ध्दा वररष्ठ सशचव सनमनतको सदस्यको रुपमा रििेछ । 



(२ख) सम्बशन्ध्धत निकाय तथा पदानधकारीले कुिै निजामती कमथचारीको िाम 
परुस्कारको लानग मन्ध्त्रालय⁄सशचवालय⁄आयोगमा नसफाररस गदाथ त्यस्तो कमथचारीले नियम 
११६क. को उपनियम (३) बमोशजमको आधार पूरा गरेको प्रमाशणत ििुे कागजात समेत 
संलग्ि गिुथ पिेछ । 

                                                           
   दोस्रो संिोधिद्वारा थप । 

  िवौ संिोधिद्वारा थप । 

  आठौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(३) उपनियम (२) बमोशजमको सनमनतले उपनियम (२ख) अिसुार सम्बशन्ध्धत 
निकाय तथा पदानधकारीबाट नसफाररस भई आएको देिायका आधार पूरा गिे 
कमथचारीलाई उपनियम (१) बमोशजमको परुस्कारको लानग नसफाररस गिेछः–  

(क)  सवोत्कृष्ट निजामती सेवा परुस्कारको लानग,– 

(१)  निजामती सेवाको स्थायी पदमा पन्ध्र वषथ वा सो भन्ध्दा बिी अवनध 
सेवा गरेको, 

(२)  पनछललो पााँच वषथको कायथसम्पादि मूलयाििमा ितप्रनतित अंक 
प्राप्त गरेको, 

(३)  पनछललो पन्ध्र वषथमा कुिै पनि हवभागीय सजाय िपाएको, 
(४)  परुस्कारको लानग नसफाररस ििुे वषथमा निजको िाममा व्यशिगत 

बेरुज ुकायम िदेशखएको, 
(५)  सम्पशत्त हववरण नियनमत रुपमा पेि गरेको, 
(६)  असाधारण हवदा नलएको भए त्यस्तो हवदा पनछ िाशजर भएको 

अवनध कम्तीमा दईु वषथ पूरा भएको, 
(७)  परुस्कारको लानग नसफाररस ििुे वषथ र त्यसको अशघललो वषथमा 

अध्ययि हवदा िनलएको, 
(८)  पनछललो पााँच वषथनभत्र गयल कट्टीमा िपरेको, 
(९) व्यवस्थापि परीिण भएकोमा परुस्कारको लानग नसफाररस ििु े

वषथमा निजको िाममा प्रिासनिक बेरुज ुिदेशखएको, 
(१०)  प्रचनलत कािूि बमोशजम बरबझुारथ गरेको । 

(ख)  उत्कृष्ट निजामती सेवा परुस्कारको लानग,–  

(१)  निजामती सेवाको स्थायी पदमा दि वषथ वा सो भन्ध्दा बिी अवनध 
सेवा गरेको, 

(२)  पनछललो पााँच वषथको कायथसम्पादि मूलयाििमा ितप्रनतित अंक 
प्राप्त गरेको, 

(३)  पनछललो दि वषथमा कुिै पनि हवभागीय सजाय िपाएको, 
(४)  परुस्कारको लानग नसफाररस ििुे वषथमा निजको िाममा व्यशिगत 

बेरुज ुकायम िदेशखएको, 

                                                           
  िवौ संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(५)  सम्पशत्त हववरण नियनमत रुपमा पेि गरेको, 
(६)  असाधारण हवदा नलएको भए त्यस्तो हवदा पनछ िाशजर भएको 

अवनध कम्तीमा दईु वषथ पूरा भएको, 
(७)  परुस्कारको लानग नसफाररस ििुे वषथ र त्यसको अशघललो वषथमा 

अध्ययि हवदा िनलएको, 
(८)  पनछललो तीि वषथनभत्र गयल कट्टीमा िपरेको, 
(९)  व्यवस्थापि परीिण भएकोमा परुस्कारको लानग नसफाररस ििु े

वषथमा निजको िाममा प्रिासनिक बेरुज ुिदेशखएको, 
(१०)  प्रचनलत कािूि बमोशजम बरबझुारथ गरेको । 

(ग)  निजामती सेवा परुस्कारको लानग,– 

(१)   निजामती सेवाको स्थायी पदमा पााँच वषथ वा सो भन्ध्दा बिी अवनध 
सेवा गरेको, 

(२)  पनछललो पााँच वषथमा कायथसम्पादि मूलयाििमा ितप्रनतित अंक 
प्राप्त गरेको, 

(३)  पनछललो पााँच वषथमा कुिै पनि हवभागीय सजाय िपाएको, 
(४)  परुस्कारको लानग नसफाररस ििुे वषथमा निजको िाममा व्यशिगत 

बेरुज ुकायम िदेशखएको, 
(५)  सम्पशत्त हववरण नियनमत रुपमा पेि गरेको, 
(६)  असाधारण हवदा नलएको भए त्यस्तो हवदा पनछ िाशजर भएको 

अवनध कम्तीमा दईु वषथ पूरा भएको, 
(७)  परुस्कार पाउिे वषथ र त्यसको अशघललो वषथमा अध्ययि हवदा 

िनलएको, 
(८)  पनछललो दईु वषथमा गयल कट्टीमा िपरेको, 
(९)  व्यवस्थापि परीिण भएकोमा परुस्कारको लानग नसफाररस ििु े

वषथमा निजको िाममा प्रिासनिक बेरुज ुिदेशखएको, 
(१०)  प्रचनलत कािूि बमोशजम बरबझुारथ गरेको । 
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(३क) उपनियम (२) बमोशजमको सनमनतले परुस्कारको लानग नसफाररस गदाथ 
भौगोनलक रुपले समेत सन्ध्तलुि नमलिे गरी निजामती कमथचारीको िाम नसफाररस गिुथ 
पिेछ ।                



(३क१) उपनियम (२) बमोशजमको सनमनतले आवश्यक ठािेमा उपनियम (३) 
मा उललेशखत आधारका अनतररि थप आधारको व्यवस्था गिथ सक्िेछ ।  



(३क२) उपनियम (२) बमोशजमको सनमनतले परुस्कारको लानग कमथचारीको 
िाम नसफाररस गिे प्रयोजिको लानग यस नियम बमोशजम तोहकएका आधारिरुको भार 
निधाथरण गिथ सक्िेछ । 



(३क३) यस नियम बमोशजम परुस्कारको लानग नसफाररस गदाथ अपिाउि ुपिे 
कायथहवनध अिसूुची–१७क१.मा व्यवस्था भए बमोशजम ििुेछ । 



(३क४) उपनियम (३क३) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि यो नियम 
प्रारम्भ भएपनछ पहिलो पटक परुस्कारको लानग नसफाररस गदाथ अपिाइिे कायथहवनध 
उपनियम (२) बमोशजमको सनमनतले निधाथरण गरे बमोशजम ििुेछ ।      



 (३ख) निजामती सेवा परुस्कारको साथमा ददइिे प्रमाणपत्रको िााँचा अिसूुची–
१७ख. बमोशजम ििुेछ । 



(३ग) यस नियममा अन्ध्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि िेपाल 
सरकारले उपनियम (३) बमोशजमको आधार पूरा गरेको र सेवामा बिाल रिाँदै मतृ्य ु
भएको कमथचारीको पररवारलाई उपनियम (२) बमोशजमको सनमनतको नसफाररसमा सम्माि 
सहित छुटै्ट परुस्कार प्रदाि गिथ सक्िेछ । 

(४) उपनियम (२) बमोशजमको सनमनतको सशचवालय सामान्ध्य प्रिासि 
मन्ध्त्रालयमा  रििेछ । 

११६ख.निजामती सेवा ददवसः (१) प्रत्येक वषथको भार बाईस गते निजामती सेवा ददवस  
मिाइिेछ । 

(२)  निजामती सेवा ददवस मिाउिको लानग िेपाल सरकारका मखुय सशचवको 
अध्यितामा निजामती सेवा ददवस समारोि सनमनतको गठि गररिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम गठि गररिे सनमनतको सशचवालय प्रधािमन्ध्त्री तथा 
मशन्ध्त्रपररषद्को कायाथलयमा रििेछ ।    

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

  िवौ संिोधिद्वारा थप । 
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११६ग.कायथ सम्पादि प्रोत्सािि कोषः (१) िेपाल सरकारले सरकारी कायाथलयको कायथ 
सम्पादि सधुार गरी सेवामा प्रभावकाररता लयाउि ऐिको दफा २८क. बमोशजम एक 
कायथ सम्पादि प्रोत्सािि कोषको स्थापिा गिथ सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम गठि ििुे कोषको अधीिमा रििे गरी मन्ध्त्रालय, 

आयोग, सशचवालयस्तरको केन्ध्रीय निकायमा कायथ सम्पादि प्रोत्सािि कोष स्थापिा गिथ 
सक्िेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजमको कोषमा सम्बशन्ध्धत केन्ध्रीय निकायले आफू र 
अन्ध्तगथत निकायको साधारण तरफ्को उपभोग र कायाथलय सञ्चालि खचथमा अशघललो 
आनथथक वषथको भन्ध्दा कम खचथ गरी वचत गरेको रकमको आधारमा िेपाल सरकारले 
प्रोत्सािि स्वरुप थप गरी ददएको रकम समेत जम्मा गिथ सक्िेछि ्। 

(४) उपनियम (३) बमोशजम जम्मा भएको रकमबाट सम्बशन्ध्धत केन्ध्रीय निकायले 
आफू र आफू अन्ध्तगथतका निकायका निजामती कमथचारीको मूलयािि गिे मापदण्ड 
निधाथरण गरी निजामती कमथचारीको कायथ सम्पादि स्तरको मूलयाििको आधारमा 
कमथचारी र कायाथलयलाई प्रोत्सािि स्वरुप परुस्कार रकम ददि सक्िेछ । 

(५) यस नियमको हवपरीत ििुे गरी कुिै पनि निकायले कायथ सम्पादि प्रोत्सािि 
कोष बिाउि सक्िे छैि । 

(६) कायथ सम्पादि कोषको व्यवस्थापि, सञ्चालि गिथ र मापदण्ड निधाथरण गिथ 
िेपाल सरकारले छुटै्ट निदेशिका बिाई लागू गिथ सक्िेछ । 

११७.पूवथ स्वीकृनत नलि ुपिेः (१) ऐिको दफा ४८ बमोशजम कुिै बैंक वा कम्पिीको स्थापिा, 
रशजिेिि वा सञ्चालिको काममा भाग नलि वा कुिै व्यापार व्यवसाय गिथ चाििे 
निजामती कमथचारीले िेपाल सरकारबाट र दफा ४९क. को उपदफा (२) को खण्ड (घ) 
वा (ङ) बमोशजमको काम गिथ चाििे निजामती कमथचारीले अशखतयारवालाबाट पूवथ 
स्वीकृनत नलि ुपिेछ । 

(२) यो नियमावली प्रारम्भ ििु ु भन्ध्दा पहिले पूवथ स्वीकृनत नलएका निजामती 
कमथचारीिरुले समेत यस नियम बमोशजम पिुः स्वीकृनत नलि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोशजम पूवथ स्वीकृनत ददि े सम्बन्ध्धमा सामान्ध्य प्रिासि 
मन्ध्त्रालयले छुटै्ट मापदण्ड बिाई लागू गिथ सक्िेछ । 

                                                           
     बाह्ररौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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११७क. निजामती कमथचारीको टे्रड यनुियिः (१) ऐिको दफा ५३ को उपदफा (२) को 
खण्ड (क) बमोशजम गठि ििुे राहियस्तरको निजामती कमथचारीको टे्रड यनुियि दताथ 
गराउिको लानग कायथ सनमनतले तोकेको पदानधकारीले केन्ध्रीय पदानधकारी र 
सदस्यिरुको िस्तािर गराई हवधाि संलग्ि गरी अिसूुची–१७ग. बमोशजमको िााँचामा 
श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धि हवभागमा निवेदि ददि ुपिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम टे्रड यनुियि दताथ गराउि ददईिे निवेदि र 
हवधािसाथ टे्रड यनुियिको कम्तीमा बीस शजलला कायथ सनमनत गठि भएको हववरण र 
टे्रड यनुियिको सदस्यता प्राप्त गिे निजामती कमथचारीिरुको सम्बशन्ध्धत निकायबाट 
प्रमाशणत कम्तीमा पााँच िजार सदस्यिरुको िस्तािर संलग्ि गिुथ पिेछ ।  

(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजम परेको निवेदि सम्बन्ध्धमा दावी हवरोधको 
लानग पन्ध्र ददिको सूचिा प्रकािि गरी दावी हवरोध परेमा सो हवषयमा समेत छािवीि 
गरी दताथको लानग रीत पगेु िपगेुको िेरी दावी हवरोध पिे म्याद समाप्त भएको पन्ध्र 
ददिनभत्र दताथ गरी सोको प्रमाणपत्र ददि ुपिेछ । 

(४) टे्रड यनुियिका राहिय स्तरमा रििे केन्ध्रीय कायथ सनमनत मातित केन्ध्रीय 
स्तरमा हवभागीय स्तरको हवभागीय कायथ सनमनत तथा शजलला स्तरमा शजलला कायथ सनमनत 
गठि ििु सक्िेछ ।  

(५) प्रत्येक मन्ध्त्रालय⁄सशचवालय⁄आयोग वा हवभाग र केन्ध्रीय स्तरका 
कायाथलयमा राहिय स्तरको निजामती कमथचारीको टे्रड यनुियिको हवभागीय स्तरको कायथ 
सनमनत गठि ििु सक्िेछ । 

(६) प्रत्येक शजललामा राहिय स्तरको निजामती कमथचारी टे्रड यनुियिको शजलला 
स्तरका कायथ सनमनत गठि ििु सक्िेछ । 

  (७) ............... 
 (८) कुिै पनि निजामती कमथचारी एकै पटक एक भन्ध्दा बिी टे्रड यनुियिको 
सदस्य ििुे छैि । 

(९) टे्रड यनुियिको सदस्य भई रिेको निजामती कमथचारी कायाथलय प्रमखु भएमा 
निजको टे्रड यनुियिको सदस्यता स्वतः निस्कृय ििुेछ र टे्रड यनुियिमा निजको 
मतानधकार रििे छैि । 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

   तेह्रौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

    तेह्रौं संिोधिद्वारा शझहकएको । 
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(१०) उपनियम (३) बमोशजम दताथ भएका टे्रड यनुियि प्रत्येक चार वषथमा 
िवीकरण गिुथ पिेछ र िवीकरण गदाथ उपनियम (२) बमोशजमको ितथ पूरा गरेको ििु ु
पिेछ ।  

तर आनधकाररक टे्रड यनुियिको लानग तत्काल अशघ भएको निवाथचिमा खसेको 
कुल सदर मतको दि प्रनतित भन्ध्दा बिी मत प्राप्त गिे टे्रड यनुियि िवीकरण गिथ 
उशललशखत ितथ पूरा गिुथ पिे छैि । 

(१०क) उपनियम (१०) बमोशजम िवीकरण िभएको राहिय स्तरको निजामती 
कमथचारीको टे्रड यनुियिको हवभाग तथा शजलला स्तरको टे्रड यनुियि गठि गिथ सहकिे 
छैि । 

  (११) टे्रड यनुियिको हवधािमा देिायका हवषयिरु समावेि गररएको ििु ुपिेछः– 

(क) टे्रड यनुियिको िाम र ठेगािा, 
(ख) टे्रड यनुियि स्थापिा गिुथको उदे्दश्य, 

(ग) कायथ सनमनतको गठि हवनध र कायथ अवनध (बिीमा चार वषथ ििुे), 
(घ) साधारण सदस्यता, पदानधकारीिरुको संखया र नतिीिरुको निवाथचि 

प्रहक्रया, 
(ङ) टे्रड यनुियिको कोष र त्यसको लेखापरीिण सम्बन्ध्धी व्यवस्था, 
(च) पदानधकारीिरुको हवरुद्धमा अहवश्वासको प्रस्ताव लयाउि सहकि े

व्यवस्था, 
(छ) टे्रड यनुियिको राहिय अनधवेिि र कायथ सनमनतको काम, कतथव्य, 

अनधकार र बैठक सम्बन्ध्धी व्यवस्था  

(ज)  टे्रड यनुियिको हवधाि संिोधि प्रहक्रया, 
(झ) टे्रड यनुियि हवघटि सम्बन्ध्धी व्यवस्था र यसरी हवघटि भएमा 

त्यसको सम्पशत्त र दाहयत्व सम्बन्ध्धी व्यवस्था, 
(ञ)  आनधकाररक टे्रड यनुियिमा प्रनतनिनधत्व गराउिे र हफताथ बोलाउिे 

सम्बन्ध्धी व्यवस्था । 

(११क) आनधकाररक टे्रड यनुियिमा प्रनतनिनधत्वका लानग केन्ध्रीय स्तर र 
हवभागीय⁄शजलला स्तरमा खसेको कुल सदर मतको दि प्रनतित मत प्राप्त गरेको ििु ु
पिेछ । 

                                                           


    तेह्रौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 


    तेह्रौं संिोधिद्वारा थप । 
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(१२) आनधकाररक टे्रड यनुियिको निवाथचि सम्बन्ध्धी व्यवस्था देिाय बमोशजम 
ििुेछः– 

(क) केन्ध्रीय स्तरको आनधकाररक टे्रड यनुियिको निवाथचि राहिय 
स्तरका टे्रड यनुियिबीचबाट तथा हवभागीय⁄शजललास्तरको 
आनधकाररक टे्रड यनुियिको निवाथचि सम्बशन्ध्धत हवभागीय⁄ 

शजललास्तरका मान्ध्यताप्राप्त टे्रड यनुियिबीचबाट ििुेछ । 

(ख) आनधकाररक टे्रड यनुियिको निवाथचिमा प्राप्त मतको आधारमा 
सम्बशन्ध्धत टे्रड यनुियििरुले पदानधकारी र सदस्यिरु चयि गरी 
पठाउिेछि ्। 

(ग)  आनधकाररक टे्रड यनुियिको स्वरुप देिाय बमोशजम ििुेछः– 

(१)  केन्ध्रीयस्तरको आनधकाररक टे्रड यनुियिमा देिाय 
बमोशजमका पदानधकारी एवं सदस्यिरु रििेछि–् 

(क)  अध्यि  – १ 

(ख)  उपाध्यि – १ 

(ग)  मिासशचव – १ 

(घ)  सशचव  – १ 

(ङ)  कोषाध्यि – १ 

(च)  सदस्यिरु – १६ 

(२) हवभागीय⁄शजललास्तरको आनधकाररक टे्रड यनुियिमा देिाय 
बमोशजमका पदानधकारी एवं सदस्यिरु रििेछिः्– 

(क)  अध्यि  – १ 

(ख)  उपाध्यि – १ 

(ग)  सशचव  – १ 

(घ)  सिसशचव – १ 

(ङ)  कोषाध्यि – १ 

(च)  सदस्यिरु – ६ 

(घ)  केन्ध्रीयस्तरको आनधकाररक टे्रड यनुियिको गठि प्रकृया देिाय 
बमोशजम ििुेछः– 

(१) राहियस्तरका टे्रड यनुियिमध्येबाट टे्रड यनुियिका 
पदानधकारीिरुको बााँडफााँड देिाय बमोशजम गररिेछः– 
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(क)  पहिलो मत प्राप्त गिेले  –अध्यि र 
कोषाध्यि 

(ख)  दोस्रो मत प्राप्त गिेले   – मिासशचव 

(ग)  तेस्रो मत प्राप्त गिेले   – उपाध्यि 

(घ)  चौथो मत प्राप्त गिेले   – सशचव 

(२) राहियस्तरका टे्रड यनुियिमध्येबाट आनधकाररक टे्रड 
यनुियिका सदस्यिरुको बााँडफााँड कूल सदस्यसंखया १६ 
लाई १०० मािी प्राप्त मत प्रनतितको आधारमा ििुेछ । 

तर आनधकाररक टे्रड यनुियिको निवाथचिमा चार 
वटा टे्रड यनुियि निवाथशचत िभएको अवस्थामा पदको 
बााँडफााँड गदाथ देिाय बमोशजम थप पद प्राप्त गिेछि–् 

(क)  दईु वटा मात्र टे्रड यनुियि निवाथशचत भएकोमा 
पहिलो मत प्राप्त गिेले उपाध्यि पद र दोस्रो मत 
प्राप्त गिेले सशचव पद । 

(ख)  तीि वटा मात्र टे्रड यनुियि निवाथशचत भएकोमा 
पहिलो मत प्राप्त गिेले  उपाध्यि पद । 

(ङ) हवभागीय⁄शजललास्तर आनधकाररक टे्रड यनुियिको गठि प्रकृया 
देिाय बमोशजम ििुेछ⁄–  

(१) आनधकाररक टे्रड यनुियिको निवाथचिमा सम्बशन्ध्धत 
हवभागस्तरमा र शजललास्तरमा खसेको मत प्रनतितको 
आधारमा हवभागीय⁄शजललास्तरको आनधकाररक टे्रड 
यनुियिका पदानधकारीिरुको बााँडफााँड देिाय बमोशजम   
ििुेछः– 

(क)  पहिलो मत प्राप्त गिेले  – अध्यि र कोषाध्यि 

(ख)  दोस्रो मत प्राप्त गिेले   – उपाध्यि 

(ग)  तेस्रो मत प्राप्त गिेले    – सशचव 

(घ)  चौथो मत प्राप्त गिेले   – सिसशचव 

(२) सदस्यिरुको बााँडफााँड कुल सदस्य संखया ६ लाई १०० 
मािी प्राप्त मत प्रनतितको आधारमा ििुेछ । 
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तर आनधकाररक टे्रड यनुियिको निवाथचिमा चार वटा टे्रड 
यनुियि निवाथशचत िभएको अवस्थामा पदको बााँडफााँड गदाथ 
देिाय बमोशजम थप पद प्राप्त गिेछि–् 

(क) दईु वटा मात्र टे्रड यनुियि निवाथशचत भएकोमा 
पहिलो मत प्राप्त गिेले  सशचव पद र दोस्रो मत 
प्राप्त गिेले सिसशचव पद । 

(ख) तीि वटा मात्र टे्रड यनुियि निवाथशचत भएकोमा 
पहिलो मत प्राप्त गिेले सिसशचव पद । 

(च)  आनधकाररक टे्रड यनुियिको पदावनध निवाथचि 
भएको नमनतले चार वषथको ििुेछ । 

(छ)  आनधकाररक टे्रड यनुियिको निवाथचिको नमनत र 
समय पहिलो पटकलाई केन्ध्रीयस्तरको िकमा श्रम 
तथा रोजगार प्रवद्र्धि हवभागले र 
हवभागीय⁄शजललास्तरको िकमा सम्बशन्ध्धत श्रम 
कायाथलयले तोक्िेछ । त्यस पनछ ििुे निवाथचिको 
नमनत सम्बशन्ध्धत आनधकाररक टे्रड यनुियि र श्रम 
तथा रोजगार प्रवद्र्धि हवभाग वा सम्बशन्ध्धत श्रम 
कायाथलयको आपसी सिमनतमा तय गररिेछ । 

(ज)  आनधकाररक टे्रड यनुियिको निवाथचि सम्बन्ध्धी 
सम्पूणथ प्रकृया आनधकाररक टे्रड यनुियिको 
निवाथचि सम्बन्ध्धी हवनियममा उललेख भए बमोशजम 
ििुेछ । 

(झ)  आनधकाररक टे्रड यनुियिको हवधाि, निवाथचि 
सम्बन्ध्धी हवनियम र कोष सञ्चालि निदेशिका 
उपनियम (१), (२) र (३) बमोशजम गठि भएका 
राहिय स्तरका टे्रड यनुियििरुसाँग परामिथ गरी 
श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धि हवभागले जारी गिेछ। 

(१३) आनधकाररक टे्रड यनुियिको कोषको व्यवस्था देिाय बमोशजम ििुेछः– 

(१)  आनधकाररक टे्रड यनुियिको िाममा एउटा कोष रििेछ । 

                                                           
    तेह्रौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(२)  कोषमा देिाय बमोशजमको रकम रििेछः– 

(क) आनधकाररक टे्रड यनुियिमा हक्रयाशिल टे्रड यनुियिका 
सदस्यिरुबाट प्राप्त सदस्यता िलुक वापतको रकममध्ये 
आनधकाररक टे्रड यनुियिले तोकेको रकम, 

(ख) िेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ग) हवनभन्न संघ संस्था र व्यशिबाट प्राप्त रकम, 

(घ) कोषको सञ्चालि तथा व्यवस्थापिबाट आजथि भएको वा 
वहृद्ध भएको रकम, 

(ङ) अन्ध्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) आनधकाररक टे्रड यनुियिको कोषमा जम्मा भएको रकमको 
बााँडफााँड र उपयोग आनधकाररक टे्रड यनुियिले निधाथरण गरे 
बमोशजम ििुेछ ।  

(१४) उपनियम (१२) बमोशजम गदठत आनधकाररक टे्रड यनुियिले निजामती 
कमथचारीको सेवाको सरुिा, समय सापेि सहुवधा, वतृ्ती हवकास, कमथचारीको जीउज्यािको 
सरुिा, कमथचारीको व्यावसाहयक सरुिा जस्ता कमथचारी िक हितसाँग सम्बशन्ध्धत 
हवषयिरुमा मात्र देिाय बमोशजम सामाशजक संवाद र सामूहिक सौदावाजी गिथ पाउिेछः–  

(क) स्थािीय शजललास्तर वा सो भन्ध्दा तलका हवनभन्न निकायसाँग 
सम्बशन्ध्धत मागिरु सम्बशन्ध्धत निकायमा प्रस्ततु गिथ सक्िेछ । 
यसरी प्रस्ततु भएका मागिरुको सम्बन्ध्धमा स्थािीय स्तरमा आपसी 
छलफल गरी समस्याको समाधाि खोज्ि प्रयत्न गिुथ पिेछ । 
यसरी समस्याको समाधाि ििु िसकेमा नलशखतरुपमा शजलला 
प्रिासि कायाथलयमा मागको रुपमा पेि गिुथ पिेछ । यसरी पेि 
भएको समस्याको सम्बन्ध्धमा छलफल गरी एक्काईस ददिनभत्र 
समाधाि गिथ प्रयास गिुथ प्रमखु शजलला अनधकारीको कतथव्य  
ििुेछ । सो बमोशजम समस्या समाधाि ििु िसकेमा सोको 
हववरण सहित सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयमा पठाउि ुपिेछ ।  

(ख)  मन्ध्त्रालय, हवभाग, संवैधानिक निकाय, आयोगसाँग सम्बशन्ध्धत मागिरु 
नलशखत रुपमा सम्बशन्ध्धत निकायमा प्रस्ततु गिुथ पिेछ र यसरी 
प्रस्ततु भएका मागिरुको सम्बन्ध्धमा छलफल गराई मन्ध्त्रालय, 

संवैधानिक निकाय, आयोग आफैले निणथय गरी पूरा गिथ सहकिे 
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जायज मागिरु एक्काईस ददिनभत्र पूरा गिे र अन्ध्य निकायमा पेि 
गिुथ पिे हवषयका िकमा सम्बशन्ध्धत निकायमा पठाई सोको 
जािकारी टे्रड यनुियिलाई ददि ु पिेछ र तत्तत ् निकायले पनि 
सामाशजक संवाद र सामूहिक सौदावाजीको प्रकृयाबाट एक्काईस 
ददिनभत्र समाधाि खोज्ि ुपिेछ । सो बमोशजम समस्या समाधाि 
ििु िसकेमा सोको हववरण सहित सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयमा 
पठाउि ुपिेछ । 

(ग)  केन्ध्रीय स्तरको आनधकाररक टे्रड यनुियिले निजामती कमथचारीको 
िक हितसाँग सम्बशन्ध्धत हवषयमा सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयमा 
नलशखत रुपमा मागिरु प्रस्ततु गिथ सक्िेछ । यसरी पेि भएका 
हवषयिरुको सम्बन्ध्धमा सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालय र आनधकाररक 
टे्रड यनुियि वीच छलफल गरी हववादको समाधाि खोज्ि ुदबैुको 
कतथव्य ििुछे । हववादको समाधाि खोज्ि सामान्ध्य प्रिासि 
मन्ध्त्रालयले तत्परता िदेखाएमा वा हववादको समाधाि एक्काईस 
ददिनभत्र निस्कि िसकेमा आनधकाररक यनुियिले उि हवषय 
छलफलका लानग कमथचारीका बीचमा लैजािेछ । आनधकाररक 
यनुियिका केन्ध्र, हवभाग र शजलला गरी कुल साठी प्रनतित 
कायथसनमनतले उि मागिरुमा समथथि जिाएमा सो समथथि समेत 
संलग्ि राखी पिुः सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयमा मागिरु पेि 
गररिेछ । यसरी मागिरु पेि भएको एक्काईस ददिनभत्र आपसी 
सिमनतद्वारा हववादको समाधाि िभएमा उि हवषयिरुको 
समाधािको लानग श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्ध्त्रालयमा 
पठाइिेछ ।  

(घ) खण्ड (ग) बमोशजम पेि भएका हवषयमा श्रम तथा यातायात 
व्यवस्था मन्ध्त्रालयले दवैु पि वीच वाताथ गराई एक्काईस ददिनभत्र 
हववाद समाधािको प्रयत्न गिुथ  पिेछ । 

(ङ)  खण्ड (घ) बमोशजम हववादको समाधाि ििु िसकी कमथचारीले 
हवरोध कायथक्रम सञ्चालि गिथ चािेमा आनधकाररक टे्रड यनुियिले 
आफ्िो माग दावी र औशचत्य सहितको सूचिा तीस ददि अगावै 
सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालय समि केन्ध्र, हवभाग र शजललास्तरका 
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टे्रड यनुियिमा आवद्ध सदस्यिरुको साठी प्रनतित मतद्वारा पाररत 
गरेको प्रस्ताव र सो सम्बन्ध्धी नलशखत सूचिा ददई त्यसको 
जािकारी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्ध्त्रालय, गिृ मन्ध्त्रालय र 
श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धि हवभागलाई ददई क्रमिः प्रचार प्रसार 
गिे, कालो पट्टी बााँध्ि,े कायथ वहिस्कार गिे, िाशन्ध्तपूणथ प्रदिथि गिे 
र िाशन्ध्तपूणथ िडताल गिे सम्मका सामूहिक सौदावाजीका रुपिरु 
प्रयोग गिथ सक्िेछ । 

    तर,  

(१)  कसैको इच्छा हवरुद्ध जोर जबरजस्ती गिे, करकाप गिे, 

अशिष्ट रुपले प्रस्ततु ििु,े सावथजनिक सम्पशत्तको तोडफोड 
गिे, कायाथलयमा तालावन्ध्दी गिे, चक्काजाम र िेपाल वन्ध्द 
जस्ता कायथ गिथ पाइिे छैि ।  

(२)  िेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी तोकेको 
स्थाि, हविेष पररशस्थनत भिी िडताल गिथ निषधे गरेको 
अवस्था तथा अत्यावश्यक सेवािरुको सञ्चालिमा अवरोध 
परुय्ाउि र िडताल गिथ पाइिे छैि ।  

(च)  आनधकाररक टे्रड यनुियिले यस उपनियम बमोशजम प्रस्ततु गरेका 
आनथथक मागिरु मलुकुको आनथथक अवस्था तथा िमतालाई हवचार 
गरी पूरा गिथ िेपाल सरकारले प्रयत्न गिेछ र यस सम्बन्ध्धमा  
िेपाल सरकार (मशन्ध्त्रपररषद्) को निणथय अशन्ध्तम ििुछे । 

(छ)  यस उपनियममा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि कुिै एउटा 
कायाथलयको समस्यालाई नलएर अन्ध्य कायाथलयको काममा बाधा 
परुय्ाउि र िडताल गिथ पाइिे छैि । 

(१५) उपनियम (१४) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोशजमका प्रकृया 
चनलरिेको अवस्थामा र सो अगावै उपनियम (१४) को खण्ड (ङ) बमोशजम हवरोधका 
कायथक्रम सञ्चालि गिथ पाउिे छैि । 

(१६) उपनियम (१४) को खण्ड (घ) बमोशजम सामूहिक सौदावाजीका लानग 
वाताथ गराउाँदा दवैु पिको बराबर संखयामा प्रनतनिनधत्व गराउि ुपिेछ । 

(१७) उपनियम (१४) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि देिाय बमोशजमका 
माग वा दावी प्रस्ततु गिथ पाइिे छैिः– 
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(क)  संहवधाि प्रनतकूल ििु,े 

(ख)  अप्रमाशणत वा आधारिीि आरोपको आधारमा कसैको हित 
प्रनतकूल ििु,े 

(ग)  कुिै कमथचारीको व्यशिगत आचरणमा असर पिे हवषय, 

(घ)  निजामती कमथचारीसाँग असम्बशन्ध्धत हवषय, 

यस खण्ड बमोशजम कुिै हवषय निजामती कमथचारीसाँग सम्बशन्ध्धत 
िो वा िोइि भन्ने हवषयमा हववाद भएमा मिान्ध्यायानधविाको 
निणथय अशन्ध्तम ििुेछ ।  

(ङ)  सामाशजक संवाद र सामूहिक सौदावाजी भएको दईु वषथ व्यनतत 
िभई । 

(१८) यस नियम बमोशजम हववादको टंुगो लगाउि गररएको सम्झौता श्रम तथा 
यातायात व्यवस्था मन्ध्त्रालयमा दताथ गररिेछ । यस बमोशजम दताथ गररएको सम्झौतामा 
लागू ििुे नमनत उललेख भएकोमा सोिी नमनतदेशख र नमनत उललेख िभएकोमा श्रम तथा 
यातायात व्यवस्था मन्ध्त्रालयमा दताथ भएको नमनतबाट लागू ििुेछ । सम्झौतामा 
उशललशखत ितथिरु पालिा गिुथ दवैु पिको कतथव्य ििुेछ । 

(१९) सम्झौता कायाथन्ध्वयि सम्बन्ध्धमा कुिै हववाद उत्पन्न भएमा आपसी 
छलफलबाट समाधाि गररिेछ । छलफलबाट समेत समाधाि ििु िसकेमा सम्झौता 
कायाथन्ध्वयिको लानग श्रम अदालतमा निवेदि ददि सहकिेछ । सो हवषयमा श्रम 
अदालतको निणथय अशन्ध्तम ििुेछ । 

११७ख.कमथचारी सम्बन्ध्ध सनमनतः (१) निजामती सेवालाई समय सापेि सधुार गरी जिमखुी 
बिाउि, कमथचारीको मिोवल अनभवहृद्ध गिथ र असल कायथ संस्कृनतको हवकास गिथको 
लानग आपसी छलफल हवचार हवमिथ गरी सझुाव ददि र समसामहयक हवषयिरु 
कायाथन्ध्वयि गिथ देिायको सनमनत रििेछः– 

(क) सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्री        –अध्यि 

(ख) मखुय सशचव                       –सदस्य 

(ग) सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयका सशचव    –सदस्य 

(घ) श्रम तथा रोजगार मन्ध्त्रालयका सशचव  –सदस्य 

(ङ) अथथ मन्ध्त्रालयका सशचव      –सदस्य 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

     बाह्ररौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(च)  आनधकाररक टे्रड यनुियिका अध्यि र मिासशचव –सदस्य 

(२) सनमनतको बैठक आवश्यकता अिसुार अध्यिले बोलाउिेछ । 

(३) आनधकाररक टे्रड यनुियिको केन्ध्रीय कायथ सनमनतको बिमुतले निणथय गरी 
बैठक बोलाउिको लानग अध्यि समि नलशखत निवेदि ददएमा निवेदि प्राप्त भएको पन्ध्र 
ददिनभत्र अध्यिले बैठक बोलाउि सक्िेछ । 

(४) सनमनतको कायथहवनध सनमनत आफैले निधाथरण गरे बमोशजम ििुेछ । 

११८. सम्पनत हववरण पेि गिुथ पिेः (१) प्रत्येक निजामती कमथचारीले आनथथक वषथ समाप्त 
भएको साठी ददिनभत्र अिसूुची–१८ बमोशजमको सम्पशत्त हववरण सम्बशन्ध्धत कायाथलय 
माफथ त निजामती हकताबखािामा पेि गिुथ पिेछ । 

(२) ियााँ नियशुि ििुे कमथचारीले उपनियम (१) बमोशजमको सम्पशत्त हववरण 
नियशुि भएको साठी ददिनभत्र पेि गिुथ पिेछ । 

(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजमको म्यादनभत्र सम्पशत्त हववरण िबझुाउिे 
निजामती कमथचारीिरुको वाहषथक हववरण निजामती हकताबखािाले सामान्ध्य प्रिासि 
मन्ध्त्रालय, सेवा, समूि वा उपसमूि सञ्चालि गिे मन्ध्त्रालय र राहिय सतकथ ता केन्ध्रमा 
त्यस्तो हववरण दाशखला गिुथ पिे अशन्ध्तम म्याद समाप्त भएको नमनतले पन्ध्र ददिनभत्र पठाई 
सक्ि ुपिेछ । 

११९. अचल सम्पशत्त खरीद गरेको जािकारी ददि ुपिेः निजामती कमथचारीले आफ्िो वा आफ्िो 
पररवारको कुिै सदस्यको िाममा कुिै अचल सम्पशत्त खरीद गरी वा अन्ध्य तररकाद्वारा 
प्राप्त गरेमा त्यसरी खरीद वा प्राप्त गरेको एक महििानभत्र त्यस बापत लागेको मोल 
समेतको हववरण खोली आफ्िो कायाथलयमा पेि गिुथ पिेछ । 

११९क. पोिाक लगाउि ु पिेः (१) प्रत्येक निजामती कमथचारी कायाथलयमा उपशस्थत िुाँदा 
िेपाल सरकारले तोके बमोशजमको पोिाक लगाउि ुपिेछ । 

(२) निजामती कमथचारीले िेपाल सरकारको प्रनतनिनधत्व गरी औपचाररक 
कायथक्रममा भाग नलाँदा उपनियम (१) बमोशजमको पोिाक लगाउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) को प्रयोजिको लानग िेपाल सरकारले तोके बमोशजमको 
पोिाक भत्ता प्रत्येक वषथको चैत्र महििाको तलबसाँगै भिुािी गररिेछ । 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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११९ख.निरीिण तथा समीिा गिेः (१) कायाथलय प्रमखु वा हवभागीय प्रमखुले आफ्िो 
कायाथलयका कमथचारीिरुले कायाथलय समयको पालिा गरे िगरेको, काम कारबािीमा 
लापरबािी वा हिलाससु्ती भए िभएको वा सेवाग्रािीलाई समयमै सेवा ददए िददएको 
सम्बन्ध्धमा समय समयमा सपुरीवेिण र छड्के निरीिण गरी त्यसको अद्यावनधक हववरण 
मानसक रुपमा तयार गिुथ पिेछ । 

(२) मन्ध्त्रालय, हवभाग तथा िेत्रीय र शजलला स्तरीय कायाथलयले आपूm मातितका 
कायाथलयको वषथमा कम्तीमा एक पटक निरीिण गिुथ पिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम निरीिण गदाथ देशखएका सधुार गिुथ पिे वा सच्याउि ु
पिे हवषयमा सम्बशन्ध्धत निकायलाई निदेिि ददि,े छािनबि एवं कारबािी गिुथ पिे हवषयमा 
तत्काल कारबािी िरुु गिे तथा नसफाररस गिुथ पिे हवषयमा तत्काल सम्बशन्ध्धत निकायमा 
नसफाररस गिे दाहयत्व यसरी निरीिण गिे निकायको ििुेछ ।  

(४) उपनियम (३) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भएतापनि प्रमखु शजलला 
अनधकारीले आफू कायथरत शजललाशस्थत कायाथलयिरुको समय समयमा निरीिण गरी 
आवश्यक निदेिि ददि  सक्िेछ । 

(५) कायाथलय प्रमखु वा हवभागीय प्रमखुले प्रत्येक महििा समाप्त ििुासाथ 
कमथचारी बैठक गरी आफ्िो कायाथलय अन्ध्तगथतको अशघललो महििासम्मको प्रगनत समीिा 
तथा आगामी महििा गिुथ पिे कायथक्रमको निधाथरण गरी त्यसको हववरण मानथललो निकाय 
समि पठाउि ुपिेछ । 

१२०. बि ुहववाि, बाल हववाि, अिमेल हववािमा प्रनतबन्ध्धः कुिै पनि निजामती कमथचारीले मलुकुी 
ऐि हविावरीको मिलको हवपरीत ििुे गरी बि ुहववाि, बाल हववाि र अिमेल हववाि गिुथ 
गराउि ुिुाँदैि । 

१२०क.निजामती कमथचारीको पररचयपत्र सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः (१) कायाथलयमा कायथरत रिेको 
समयमा प्रत्येक निजामती कमथचारीले पररचयपत्र लगाउि ुपिेछ । 

  (२) निजामती कमथचारीको पररचयपत्रको िााँचा अिसूुची–१९ बमोशजम ििुेछ । 

१२१. िािी िोक्सािी परुय्ाउि िििुेः यस नियमावलीमा अन्ध्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको 
भए तापनि कुिै पनि निजामती कमथचारीले असावधािीसाथ वा अििुासिमा िरिी वा 
जािाजाि त्रटुीपूणथ िंगबाट काम गरी िेपाल सरकार वा सरकारी कायाथलयलाई कुिै 
प्रकारको िािी िोक्सािी परुय्ाउि ुिुाँदैि । 
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१२२. खटाइएको कायाथलय वा स्थािमा काम गिुथ पिेः कुिै पनि निजामती कमथचारीले आफूलाई 
पदस्थापि वा सरुवा गररएको कायाथलय वा स्थािमा िाशजर भई तोहकएको कामकाज गिुथ 
पिेछ । 

१२२क.निजामती कमथचारीको िैनतक दाहयत्वः निजामती कमथचारीले आफ्िो कतथव्य पालिा गदाथ 
देिायका िैनतक दाहयत्वलाई ध्याि ददि ुपिेछः– 

(क)  सेवाग्रािीिरु प्रनत समाि हकनसमको व्यविार गिे, 

(ख)  राि र जिताको विृत्तर हितलाई प्राथनमकता ददि,े 

(ग)  वस्त ुतथा सेवाको हवतरणको मापदण्ड र कायथहवनधको पारदशिथता कायम 
राख्न,े 

(घ)  सावथजनिक सम्पशत्तको संरिण गिे, 

(ङ)  साधि र स्रोतको नमतव्यहयतापूवथक पररचालि गिे, 

(च)  कायथ सम्पादि प्रकृयालाई सरलीकरण गिे, 

(छ)  न्ध्यूितम समयमा कायथ शजम्मेवारी सम्पादि गिथ प्रयत्नरत रििे, 
(ज)  आधारभतू मािवीय मूलय र मान्ध्यता प्रनत सम्माि गिे, 

(झ)  सबै समदुाय र िेत्र प्रनत समाि दृहष्टकोण राखी समाि व्यविार र सम्माि 
गिे । 

१२३. पहिलेको सेवा अवनधको गणिाः (१) निजामती कमथचारीको पहिलेको सेवा अवनधको 
गणिा गदाथ देिाय बमोशजम गणिा गररिेछः– 

(क) बिुवाको लानग जेष्ठता गणिाको प्रयोजिको निनमत्त पहिले निजामती 
सेवा वा पदमा स्थायी नियशुि भई गरेको सेवा अवनध (बीचमा टुटेको भए 
टुटेको अवनध कटाई) बापत ित प्रनतित र पहिले हवकास तफथ को पदमा 

सेवा गरी सो सेवालाई अहवनछन्न राखी तथा पहिले निजामती सेवाको 
साधारणतरफ्को पदमा एक वषथभन्ध्दा बिी अस्थायी सेवा गरी सो सेवालाई 
अहवशच्छन्न राखी निजामती सेवातरफ् स्थायी नियशुि पाएका निजामती 
कमथचारीको साहवकको हवकास वा अस्थायी सेवा अवनधको गणिा देिाय 
बमोशजम गररिेछः– 

      (१) राजपत्राहित प्रथम शे्रणीमा गरेको  

सेवा अवनध बापत      तेत्तीस प्रनतित 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 
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      (२) राजपत्राहित दद्वतीय शे्रणीमा गरेको  

सेवा अवनध बापत      पचास प्रनतित 

      (३) राजपत्राहित ततृीय शे्रणीमा गरेको सेवा  

अवनध बापत       छैसट्ठी प्रनतित 

    (४) राजपत्र अिहित शे्रणी र पररचर पदमा  

गरेको सेवा अवनध बापत    पचित्तर प्रनतित 

(ख) निवतृ्तभरणको प्रयोजिको निनमत्त पहिले सरकारी सेवा वा पदमा स्थायी 
नियशुि भई गरेको सेवा अवनध (बीचमा टुटेको भए टुटेको अवनध कटाई) 

र .............. हवकास तफथ को पदमा नमनत २०२६।८।११ भन्ध्दा 
पहिले नियशुि भई त्यस्तो पदमा गरेको सेवालाई अहवनछन्न राखी स्थायी 
सेवामा आएका निजामती कमथचारीको त्यस्तो साधारण तथा हवकास 
तफथ को पदमा स्थायी रुपमा गरेको सेवा अवनध । 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि पहिले गरेको कुिै 
सरकारी सेवा बापत उपदाि पाइसकेको व्यशि पिुः निजामती पदमा नियिु भएमा 
निजले पहिले पाएको उपदािको रकम हफताथ गरेमा मात्र निजको पहिलेको सेवा अवनध 
यस नियम बमोशजम िालको पदमा गणिा गररिेछ ।  

 (३) यो नियमावली प्रारम्भ िुाँदाका बखत निजामती सेवामा कायथरत रिेका 
निजामती कमथचारीले यो नियम प्रारम्भ भएको नमनतले एक वषथनभत्र र यो नियमावली 
प्रारम्भ भएपनछ नियशुि पाएका निजामती कमथचारीले नियशुि पाएको नमनतले एक वषथनभत्र 
यस नियम बमोशजम सेवा अवनध जोडाई सकेको ििु ु पिेछ । उि अवनधनभत्र सेवा 
अवनध िजोडाएमा त्यस्तो सेवा अवनध पनछ जोनडिे छैि । 

(३क) कुिै निजामती कमथचारीको सरकारी कामको नसलनसलामा सवारी 
दघुथटिामा परी मतृ्य ु भएमा निजले पहिले गरेको सरकारी सेवाको अवनध जोड्दा 
निवतृ्तभरण पाउि सक्िे अवस्था रिेछ भिे िेपाल सरकारले निवतृ्तभरणको लानग निजको 
पहिलेको सेवा अवनध जोड्िे निणथय गिथ सक्िेछ । 

                                                           
   दोस्रो संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  सातौं संिोधिद्वारा शझहकएको । 

  आठौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

   दोस्रो संिोधिद्वारा थप । 

    पन्ध्रौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(३ख) यस नियममा लेशखएदेशख बािेक अन्ध्य कुिै प्रकृयाद्वारा पहिलेको सेवा 
अवनध जोडाउि र सेवा अवनध थप गरी सहुवधा नलि पाईिे छैि । 

(४) उपनियम (३) बमोशजम पहिले गरेको सेवा अवनध िालको सेवामा जोडाउि े
निजामती कमथचारीले सेवा जोडाउि ुपहिले नलएको अध्ययि हवदा, असाधारण हवदा, औषनध 
उपचार खचथ र नबमा अनभलेखको हववरण निजामती हकताबखािामा पेि गिुथ पिेछ । 

स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजिको लानग ‘सरकारी सेवा’ भन्नाले िेपाल सरकारको 
राज्यकोषबाट निवतृ्तभरण पाउिे निजामती सेवा, संसद सेवा र स्वास््य सेवालाईथ सम्झि ु
पछथ । 



(५) यस नियममा अन्ध्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि सरकारी सेवाको 
कुिै पदमा स्थायी नियशुि पाई कायथरत कमथचारी खलुला प्रनतयोनगताद्वारा निजामती सेवाको 
अको पदमा नियशुिका लानग नसफाररस भए पनछ निजले साहवकको पदबाट राजीिामा 
ददएमा त्यसरी राजीिामा ददई छोडेको पदमा गरेको सेवा अवनध यस नियमको प्रयोजिको 
लानग जोनडिे छैि । 

१२४. बरबझुारथ गिुथ पिेः (१) ऐिको दफा ७४ बमोशजम निजामती कमथचारीले आफूले 
बझुाउि ुपिे िगदी, शजन्ध्सी वा कागजपत्र जे जनत आफ्िो शजम्मामा छ सो सबै िेपाल 
सरकारबाट अन्ध्यथा तोहकएमा बािेक एक्काईस ददिनभत्र सम्बशन्ध्धत कमथचारीलाई बझुाई 
ददि ुपिेछ र बझु्ि ुपिे कमथचारीले पनि सोिी म्यादनभत्र बझु्ि ुपिेछ । 

(२) प्रत्येक निजामती कमथचारीले बिाली गिथ चािेको ददिको सूचिा 
साहवकवालालाई सकेसम्म चााँडो ददि ुपिेछ र साहवकवालाले पनि त्यिी ददि बरबझुारथ 
गिथ तयार रिि ुपिेछ । 

(३) बरबझुारथ गिे काम सम्पन्न भएपनछ त्यसको सूचिा तालकु कायाथलयमा 
पठाउि ु पिेछ । िालवालाले बिाल गरी सकेको िभए साहवकवालाले आफूभन्ध्दा 
निकटतम तललो कमथचारीलाई बरबझुारथ गरी म्यादनभत्र ियााँ कायाथलयमा बिाल गिथ जाि ु
पिेछ र सो कमथचारीले पनि बझुी नलि ुपिेछ । 

(४) कुिै पनि निजामती कमथचारीले बरबझुारथको निनमत्त आफ्िा भाइ, छोरा वा 
पत्यारका मानिस वाररस खडा गरी बझु्िे वा बझुाउिे व्यवस्था गिथ सक्िेछ । 

                                                           
   पन्ध्रौं संिोधिद्वारा थप । 

  सातौं संिोधिद्वारा थप । 
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१२५. िनतजामूलक कायथतानलका बिाउि ुपिेः (१) प्रत्येक कायाथलय प्रमखु वा हवभागीय प्रमखुले 
प्रत्येक पदको लानग तोहकएको काम कतथव्य तथा शजम्मेवारीका आधारमा आफू 
मातितका सबै कमथचारीिरुको कायथ हवभाजि स्पष्ट खलुिे गरी वाहषथक कायथतानलका बिाई 
राख्न ुपिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम कायथ तानलका बिाउाँदा सम्बशन्ध्धत कमथचारीको कायथ 
सम्पादिलाई िनतजामूलक तलुयाउिे दृहष्टकोण राखी कामको हवस्ततृ हववरण, पररमाण, 

लागत र समय अवनध समेत यथासम्भव खलुाउि ुपिेछ । 

१२६.कायथ सम्पादि मूलयािि फाराम सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः निजामती कमथचारीको कायथ सम्पादि 
मूलयािि फाराम ऐिको दफा २४क. को उपदफा (६ग) को अवस्थामा बािेक 
अशखतयारवालाले निधाथरण गरे बमोशजम गोप्य गरी राशखिेछ । 

१२७. सम्बद्धता निधाथरण सनमनतः (१) बिुवा प्रयोजिको लानग निजामती कमथचारीले िानसल 
गरेको िैशिक उपानध सम्बशन्ध्धत सेवा, समूि वा उपसमूिसाँग सम्बशन्ध्धत छ वा छैि भने्न 
दद्वहवधा भएमा सो सम्बन्ध्धमा देिाय बमोशजमको सनमनतले निणथय गिेछः— 

(क)  सेवा, समूि वा उपसमूि सञ्चालि गिे मन्ध्त्रालयको 
सशचव वा निकायको प्रमखु           — अध्यि                     

(ख)  लोक सेवा आयोगको सशचव वा निजले तोकेको  

आयोगको राजपत्राहित प्रथम शे्रणीको अनधकृत      — सदस्य                                                                       

(ग) सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको सशचव वा निजले  

तोकेको राजपत्राहित प्रथम शे्रणीको अनधकृत      — सदस्य 

(घ) िेपालको कुिै हवश्वहवद्यालयको सम्बद्धता निधाथरण  

गिुथ पिे हवषयसाँग सम्बशन्ध्धत प्राध्यापक वा 
हविेषज्ञ एक जिा        — सदस्य  

(ङ) सेवा, समूि वा उपसमूि सञ्चालि गिे मन्ध्त्रालयको  

सशचव वा निकायको प्रमखुले तोकेको अनधकृत   — सदस्य–सशचव 

(२) बिुवा प्रयोजिको लानग निजामती कमथचारीले िानसल गरेको तालीमको हवषय, 

शे्रणी र स्तर सम्बन्ध्धमा दद्वहवधा भएमा सो हवषयमा समकि निधाथरण गिथ देिाय 
बमोशजमको सम्बद्धता निधाथरण सनमनत रििेछः– 

(क) सेवा, समूि वा उपसमूि सञ्चालि गिे मन्ध्त्रालयको  
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सशचव वा निकायको प्रमखु        — अध्यि  

(ख) सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको सशचव वा निजले 

 तोकेको राजपत्राहित प्रथम शे्रणीको अनधकृत     – सदस्य  

(ग)  लोक सेवा आयोगको राजपत्राहित प्रथम  

शे्रणीको अनधकृत     — सदस्य  

(घ)  सम्बद्धता निधाथरण गिुथ पिे तालीमको हवषयसाँग 

 सम्बशन्ध्धत प्रशििण प्रनतष्ठाि वा तालीम केन्ध्रको  

प्रमखु वा निजले तोकेको प्रनतनिनध एकजिा      — सदस्य  

(ङ) सेवा, समूि वा उपसमूिसाँग सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालयको  

सशचव वा निकायको प्रमखुले तोकेको तालीमसाँग  

सम्बशन्ध्धत हवषयको हविेषज्ञ    — सदस्य 

(च) सेवा, समूि वा उपसमूि सञ्चालि गिे मन्ध्त्रालय  

वा निकायको सशचवले तोकेको अनधकृत — सदस्य–सशचव  

(३) बिुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारले दरखास्तसाँग पेि गरेको िैशिक योग्यता र 
तालीमको सम्बन्ध्धमा बिुवा सनमनतको बैठक बस्ि ुभन्ध्दा अगानड उपनियम (१) र (२) 
बमोशजमका सनमनतले सम्बद्धता निधाथरण गरेमा त्यस्तो िैशिक योग्यता र तालीमको अि 
समेत बिुवाको लानग गणिा गररिेछ ।  

(४) यस नियम बमोशजमका सनमनतद्वारा सम्बद्धता निधाथरण गररएका िैशिक 
योग्यताका हवषयिरु सेवा, समूि वा उपसमूि सञ्चालि गिे मन्ध्त्रालय वा निकायले िेपाल 
राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गिेछ । 

(५) उपनियम (१) र (२) बमोशजमको सनमनतको सशचवालय सेवा, समूि वा 
उपसमूिसाँग सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालयमा रििेछ । 

१२७क.पूवथ स्वीकृनत नलि ु पिेः (१) यो नियम प्रारम्भ भएपनछ स्वदेि वा हवदेिमा निजी 
प्रयासमा अध्ययि गिथ चाििे निजामती कमथचारीले सम्बशन्ध्धत निकायको अशखतयारवालाको 
पूवथ स्वीकृनत नलि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि प्राइभेट परीिाथीको 
रुपमा परीिामा सामेल ििु तथा कायथरत स्थािमा कायाथलय समय बािेकको समयमा 
अध्ययि गिथ पूवथ स्वीकृनत नलि ुपिे छैि । 
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  तर त्यस्तो कमथचारीले आफू कायथरत निकायमा सोको जािकारी ददि ुपिेछ । 

१२८.चाडपवथ खचथ सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः (१) ऐिको दफा ३२ को उपदफा (१) बमोशजम 
निजामती कमथचारीले पाउिे एक महििाको तलव बराबरको चाडपवथ खचथ प्रत्येक वषथ 
निजले चाडपवथ खचथ नलि चािेको मखुय चाडपवथको पन्ध्र ददि अगावै पाउिेछ । यसरी 
चाडपवथ खचथ ददाँदा उि चाडपवथ भन्ध्दा अशघललो महििा भिुाि भई िसकेको भए तापनि 
अशघललो महििाको तलव समेत खचथ लेखी भिुािी ददइिेछ ।    

(२) नियम ५८ को उपनियम (१०) को अवस्था बािेक असाधारण हवदा नलएको 
तथा ऐिको दफा ७१क. बमोशजमको वेतलवी हवदा नलएको निजामती कमथचारीले सो 
हवदा नलएको अवनधमा चाडपवथ खचथ पाउिे छैि । 

(३) यो नियम प्रारम्भ िुाँदाका वखत सेवामा बिाल रिेका निजामती कमथचारीले 
यो नियम प्रारम्भ भएको नमनतले तथा यो नियम प्रारम्भ भए पनछ नियिु ििुे निजामती 
कमथचारीले िाशजर भएको नमनतले तीि महििानभत्र आफूले चाडपवथ खचथ नलिे मखुय 
चाडपवथ र सो चाडपवथ पिे सम्भाहवत महििाको सम्बन्ध्धमा सम्बशन्ध्धत कायाथलयमा नलशखत 
रुपमा जािकारी ददि ुपिेछ । यसरी निवेदि ददई सके पनछ सो कमथचारीले आफ्िो सेवा 
अवनधभर अको चाडपवथमा खचथ माग गिथ पाउिे छैि । 

१२८क. राजीिामा सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः (१) निजामती कमथचारीले स्वेच्छाले आफ्िो पदबाट 
राजीिामा ददि चािेमा आफू कायथरत कायाथलयमा नलशखत रुपमा राजीिामा पेि गिुथ 
पिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम आफ्िो कायाथलयमा पेि ििु आएको राजीिामामा 
सम्बशन्ध्धत कमथचारीलाई सिाखत गराउि ुपिेछ । 

तर िेपाल बाहिर रिेको निजामती कमथचारीले राजीिामा सिाखत गराउि ु पदाथ 
िेपाली राजदूतावास समि र िेपाली राजदूतावास िभएको मलुकुमा रिेको भएमा 
सम्बशन्ध्धत मलुकुको िोटरी पशव्लक समि सिाखत गराई पठाउि सक्िेछ । 

(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजम पेि भएको राजीिामा देिाय बमोशजमका 
निकाय वा पदानधकारीले स्वीकृत गिथ सक्िेछि–् 

(क)  राजपत्राहित प्रथम शे्रणी र सो भन्ध्दा मानथको पदका निजामती 
कमथचारीको िकमा िेपाल सरकार, मशन्ध्त्रपररषद्ले, 
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(ख)  राजपत्राहित दद्वतीय र ततृीय शे्रणीको पदका निजामती कमथचारीको 
िकमा सेवा सञ्चालि गिे मन्ध्त्रालयको सशचव वा सो सरिको 
हवभागीय प्रमखुले, 

(ग)  राजपत्र अिहित र शे्रणीहविीि पदका निजामती कमथचारीको 
हवभागीय प्रमखु वा कायाथलय प्रमखुले । 

(४) उपनियम (१) बमोशजम कुिै निजामती कमथचारीले आफ्िो पदबाट 
राजीिामा ददएमा निजले िेपाल सरकारलाई नतिुथ बझुाउि ु पिे दाहयत्व बााँकी िरिेको, 
निजको राजीिामा लाग ुििुे नमनत सम्मको िोकरी अवनध अद्यावनधक रिेको र हवभागीय 
कारबािी िरुु िभएको यहकि भएमा निजको राजीिामा स्वीकृत गिथ सहकिेछ । 

१२९. अवकािपत्रः निजामती कमथचारीलाई अवकािको पत्र ददिे अनधकार अशखतयारवालालाई 
ििुेछ । 

१२९क.अनधकारपत्र सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः (१) ऐिको दफा ३७ बमोशजम निवतृ्तभरण पाउि े
निजामती कमथचारी सेवाबाट अवकाि िुाँदा पाउिे उपदाि, निवतृ्तभरण, पाररवाररक 
निवतृ्तभरण र अन्ध्य सहुवधा र वशृत्तको रकम प्राप्त गिे अनधकारपत्र सम्बशन्ध्धत कायाथलयको 
नसफाररसमा निजामती हकताबखािाले ददिेछ । 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि निजामती 
हकताबखािाबाट एक पटक जारी भई सकेको अनधकारपत्रको पािा नसहद्धई वा 
अनधकारपत्र िराई प्रनतनलहप ददि ुपरेमा वा निवतृ्तभरणपत्र वा पाररवाररक निवतृ्तभरणपत्र 
वािक व्यशिको मतृ्य ु भई पाररवाररक निवतृ्तभरण पाउिे व्यशिको िाम पररवतथि गिुथ 
परेमा निवतृ्तभरण भिुानि नलई रिेको बैंक रिेको शजललाको कोष तथा लेखा नियन्ध्त्रक 
कायाथलयबाट नियमािसुार ियााँ अनधकारपत्र  ददइिेछ । यसरी ियााँ अनधकारपत्र ददएको 
जािकारी कोष तथा लेखा नियन्ध्त्रक कायाथलयले निजामती हकताबखािा र निवतृ्तभरण 
व्यवस्थापि कायाथलयलाई ददि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम कोष तथा लेखा नियन्ध्त्रक कायाथलयले अनधकारपत्र 
ददाँदा देिायका कागजातको आधारमा ददि ुपिेछः– 

(क)  िागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप, 

                                                           

    बाह्ररौं संिोधिद्वारा थप । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

   बाह्ररौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(ख)  निवतृ्तभरणपत्र बािक व्यशिको मतृ्य ु भई पाररवाररक निवतृ्तभरण 
पाउिे व्यशिको िाम पररवतथि गिुथ पिे अवस्थामा पहिलेको 
अनधकारपत्र, मतृ्य ुदताथको प्रमाणपत्र तथा िाता प्रमाशणत समेत ।            

(४) कुिै निजामती कमथचारीले आफ्िो पदबाट राजीिामा ददएमा निजले िेपाल 
सरकारलाई नतिुथ बझुाउि ुपिे दाहयत्व बााँकी िरिेको, निजको राजीिामा लाग ुििुे नमनत 
सम्मको िोकरी अवनध अद्यावनधक रिेको र हवभागीय कारबािी िरुु िभएको यहकि 
भएमा निजको राजीिामा स्वीकृत गिथ सहकिेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोशजम रकम दाशखल गरेको जािकारी प्राप्त िभई 
निजामती हकताबखािाले उपदािको अि हकटाि गिे वा निवतृ्तभरण अनधकारपत्र बिाउिे 
छैि । 

१३०. सेवाबाट बखाथस्त ििुिेरुको अनभलेख राख्नःे (१) भहवष्ट्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त 
अयोग्य ठिररिे गरी सेवाबाट बखाथस्त भएका निजामती कमथचारीको सम्बन्ध्धमा बखाथस्त 
गररएको आदेि ददिे अनधकारीले त्यस्ता कमथचारीको तीि पसु्ते खलेुको िनुलया समेतको 
सूचिा लोक सेवा आयोग, प्रिरी प्रधाि कायाथलय र निजामती हकताबखािालाई ददि ु  
पिेछ । त्यस्तो सूचिा प्रिरी प्रधाि कायाथलयले प्रत्येक शजलला प्रिरी कायाथलयलाई 
पठाउि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम सेवाबाट बखाथस्त गररएको व्यशि निजामती सेवा वा 
पदमा पिुः नियिु भएमा निजले त्यसरी पिुः नियिु भई पाएको तलब निजबाट हफताथ 
गराई निजलाई तरुुन्ध्त सेवाबाट बरखास्त गररिेछ । 

१३०क. प्रनतनलहप ददि ु पिेः कुिै निजामती कमथचारीले निजामती हकताबखािामा रिेको 
आफूसाँग सम्बशन्ध्धत अनभलेखको प्रनतनलहप माग गदाथ आफू कायथरत रिेको मन्ध्त्रालय, 

सशचवालय, हवभाग वा कायाथलय माफथ त माग गिुथ पिेछ । कुिै निजामती कमथचारीले 
आफू कायथरत रिेको कायाथलय माफथ त प्रनतनलहप माग गिथ िसक्िे अवस्था भई नसधै 
प्रनतनलहप माग गरेमा निजामती हकताबखािाले मलुकुी ऐि कागज जााँचको मिलको १७ 
िं. बमोशजमको कायथहवनध पूरा गरी अनभलेखको प्रनतनलहप ददि ुपिेछ । 

१३१. बीमा सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः (१) ऐिको दफा ४०क. बमोशजमको सावनधक जीवि बीमा 
कोषको प्रयोजिको लानग िेपाल सरकारले िपेाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी 

                                                           

   बाह्ररौं संिोधिद्वारा थप । 

   दोस्रो संिोधिद्वारा थप । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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स्वदेिनभत्र रिेका कुिै बीमा कम्पिी वा प्रचनलत कािूि बमोशजम गठि भएको संस्थालाई 
सो कम्पिी वा संस्थाको कारोवार, हवत्तीय िमता आदद समेत हवचार गरी सावनधक जीवि 
बीमा सञ्चालिको लानग तोक्ि सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको संस्थामा ऐिको दफा ४०क. को उपदफा (१) 
बमोशजमको सावनधक जीवि बीमा कोष रििेछ । 

(३) असाधारण हवदा वा वेतलबी अध्ययि हवदा वा वेतलवी हवदा नलएको 
अवस्थामा त्यस्ता कमथचारीले बीमा बापत रकम जम्मा गरेमा मात्र त्यस्ता कमथचारीको 
लानग िेपाल सरकारले सो अवनधको रकम थप गरी कोषमा जम्मा गररददिेछ ।  

(४) भहवष्ट्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य ठिररिे गरी सेवाबाट बरखास्त 
भएको निजामती कमथचारीले समेत निजको कोषमा जम्मा भएको रकम र त्यसमा पाकेको 
व्याज पाउिेछ । 

(५) यस नियम बमोशजम बीमाि रकम प्रदाि गदाथ सम्बशन्ध्धत निजामती 
कमथचारीको िाममा जम्मा भएको रकम भन्ध्दा बिी रकम प्रदाि गिुथ पिे भएमा बिी ििुे 
रकम िेपाल सरकारले उपनियम (१) बमोशजमको कम्पिी वा संस्थामा जम्मा 
गररददिेछ।  

(६) उपनियम (१) बमोशजम तोहकएको संस्थाले बीमा कोषमा जम्मा भएको 
प्रत्येक निजामती कमथचारीको छुट्टाछुटै्ट हिसाब देशखिे गरी अनभलेख अद्यावनधक गरी 
प्रत्येक वषथको हववरण सम्बशन्ध्धत कमथचारीलाई उपलव्ध गराउि ुपिेछ ।   

(७) सावधीक जीवि बीमा कोष सञ्चालि र व्यवस्थापिको लानग िेपाल सरकारले 
आवश्यक निदेशिका जारी गरी लागू गिथ सक्िेछ । 

१३२. इलाका छोड्ि ेसम्बन्ध्धी व्यवस्थाः सरकारी काजमा खहटएको वा हवदामा रिेको अवस्थामा 
बािेक कुिै पनि निजामती कमथचारीले हवदा ददिे अनधकारीको इजाजत बेगर आफ्िो 
कायाथलय रिेको शजलला वा इलाका छोडी अन्ध्यत्र जाि ुिुाँदैि । 

तर अपझथट परी कायाथलय छोडी जाि ु पिे भएमा निजामती कमथचारीले त्यसको 
कारण खोली निवेदि ददई आफ्िो कायाथलय प्रमखुको इजाजत नलई वा इजाजत नलि 
िभ्याएमा जाि ु पिे कारण समेत खोली सम्बशन्ध्धत कायाथलय, हवभाग वा सशचवालयमा 
नलशखत वा मौशखक प्रनतवेदि ददई देिनभत्र वा बाहिर जाि िनु्ध्छ । त्यसरी जााँदा 
कायाथलयको काममा बाधा िपिे र सरकारी सम्पशत्तको हििानमिा िििुे प्रबन्ध्ध नमलाई 
जाि ुपिेछ । 
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१३३. उशचत र न्ध्यायसंगत कारबािीः कुिै निजामती कमथचारीले यो नियमावली लागू ििु ुअशघ 
पाइरिेको सिनुलयत वा सहुवधाको सम्बन्ध्धमा यस नियमावली बमोशजम प्रदाि गररएको 
सिनुलयत वा सहुवधाबाट मकाथ परेको भिी पेि गरेको निवेदिको आधारमा िेपाल 
सरकारले उशचत र न्ध्यायसंगत तररकाबाट कारबािी गिथ सक्िेछ । 

१३३क. पीरमकाथ, गिुासो र सिुवुाई सम्बन्ध्धी व्यवस्थाः (१) ऐिको दफा ७३क. बमोशजम 
निजामती कमथचारीिरुले आफूलाई परेको पीरमकाथ तथा गिुासो सम्बशन्ध्धत सपुररवेिक वा 
कायाथलय प्रमखु समि पेि गरेकोमा सो तिबाट समाधाि ििु िसकेमा त्यस्तो पीरमकाथ 
तथा गिुासो देिायको सनमनत समि राख्न सक्िेछि–् 

(क) शजलला तथा िेत्रीयस्तरीय कायाथलय गिुासो व्यवस्थापि सनमनत 

   (अ) सम्बशन्ध्धत कायाथलय प्रमखु       –संयोजक 

  (आ) िेत्रीय स्तरको कायाथलयको िकमा पिुरावेदि 

सरकारी वहकल कायाथलय वा शजलला स्तरका  

कायाथलयको िकमा शजलला सरकारी वकील 

कायाथलयको अनधकृत प्रनतनिनध    –सदस्य 

 (इ) शजललास्तरको कायाथलयको िकमा प्रमखु शजलला 
अनधकारीले तोकेको अनधकृत निजामती कमथचारी र  

िेत्रीय स्तरका कायाथलयको िकमा िेत्रीय प्रिासि 

कायाथलयबाट तोहकएको अनधकृत प्रनतनिनध   –सदस्य 

 (ई) निजामती कमथचारीका आनधकाररक टे्रड यनुियिको  

सम्बशन्ध्धत शजलला वा िेत्रको अध्यि    –सदस्य 

(ख) मन्ध्त्रालय, आयोग, सशचवालय, हवभाग वा केन्ध्रीय निकाय स्तरीय गिुासो 
व्यवस्थापि सनमनत  

  (अ) सम्बशन्ध्धत निकायको हवशिष्ट शे्रणीको प्रमखु  –संयोजक 

   (आ) सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको कम्तीमा राजपत्राहित 

प्रथम शे्रणीको प्रनतनिनध     – सदस्य 

(इ) मिान्ध्यायानधविाले तोकेको मिान्ध्यायानधविाको  

कायाथलयको सिन्ध्यायानधविा     –सदस्य 

(ई) निजामती कमथचारीका आनधकाररक टे्रड यनुियिको 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 
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 सम्बशन्ध्धत हवभागीय अध्यि    – सदस्य 

(ग) केन्ध्रीय गिुासो व्यवस्थापि सनमनत 

   (अ) मखुय सशचव       –संयोजक 

   (आ) सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयका सशचव  – सदस्य 

   (इ) मिान्ध्यायानधविाले तोकेको िायव 

मिान्ध्यायानधविा     – सदस्य 

(ई)  निजामती कमथचारीको आनधकाररक टे्रड  

यनुियिको केन्ध्रीय अध्यि    – सदस्य 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतको सशचवालय सम्बशन्ध्धत सनमनतको 
संयोजकले तोकेको कायाथलयमा रििेछ ।  

(३) सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयले पीरमकाथ र गिुासो व्यवस्थापि सम्बन्ध्धी 
निदेशिका जारी गिथ सक्िेछ । 

१३४. पदपूनतथको बन्ध्देजः निजामती सेवाका ररि पदिरुमा ऐि र यस नियमावलीमा व्यवस्था 
भएदेशख बािेक अन्ध्य तररकाबाट पदपूनतथ गररिे छैि । 

१३४क. बेपत्ता भएको कमथचारीको पररवारलाई सहुवधा ददइिःे (१) ऐिको दफा ३९क. 
बमोशजम दईु वषथदेशख िराई सम्पकथ  िभएको र मरे बााँचेको पत्ता िलागेको निजामती 
कमथचारीलाई ऐिको दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोशजम सेवाबाट 
िटाइएकोमा निजले पाउिे उपदाि वा निवतृ्तभरणको रकम निजको पररवारलाई ददइिेछ।   

(२) उपनियम (१) बमोशजमको निजामती कमथचारीको पररवारले सो बमोशजमको 
रकम प्राप्त गिथको लानग त्यस्तो निजामती कमथचारीको स्थायी वति भएको गाउाँ हवकास 
सनमनत वा िगरपानलका तथा िराई बेपत्ता ििु ुअशघ बिाल रिेको शजललाको शजलला प्रिरी 
कायाथलयबाट निज दईु वषथदेशख िराई बेपत्ता भई मरे बााँचेको पत्ता िलागेको भने्न 
व्यिोराको नसफाररस नलई पेि गिुथ पिेछ । 

१३५. अनधकार प्रत्यायोजिः (१) िेपाल सरकारले यस नियमावली बमोशजम आफूलाई प्राप्त 
अनधकार कुिै निजामती कमथचारीले प्रयोग गिथ पाउिे गरी प्रत्यायोजि गिथ सक्िेछ । 

(२) यस नियमावली बमोशजम कुिै अनधकारीलाई प्राप्त अनधकार आफ्िो सामान्ध्य 
रेखदेखमा रिी प्रयोग गिे गरी निजले आफू मनुिका निजामती कमथचारीलाई प्रत्यायोजि 
गिथ सक्िेछ । 

                                                           


   बाह्ररौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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१३६. अिसूुचीमा िेरफेर तथा थपघट गिे अनधकारः िपेाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा 
प्रकाशित गरी अिसूुची तथा अिसूुचीमा रिेको व्यिोरालाई समय समयमा िेरफेर तथा 
थपघट गिथ सक्िेछ । 

१३७. िपेाल न्ध्याय सेवाका कमथचारी सम्बन्ध्धी हविषे व्यवस्थाः यस नियमावलीमा अन्ध्यत्र जिुसकैु 

कुरा लेशखएको भए तापनि िेपालको अन्ध्तररम संहवधाि, २०६३ बमोशजम न्ध्याय सेवा 
आयोगको काम, कतथव्य र अनधकार एवं िेत्र तोहकएको हवषयमा उि संहवधाि, न्ध्याय 
सेवा आयोग सम्बन्ध्धी प्रचनलत कािूि र िेपाल न्ध्याय सेवाका कमथचारीिरुको शे्रणी 
हवभाजि, भिाथ, सरुवा र बिुवा सम्बन्ध्धी नियमावलीमा लेशखए जनत कुरामा सोिी बमोशजम 
र अरुमा यस नियमावली बमोशजम ििुेछ । 

१३८. खारेजी र बचाउः (१) निजामती सेवा नियमावली, २०२१ खारेज गररएको छ । 

(२) निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोशजम भए गरेका काम कारबािीिरु 
यसै नियमावली बमोशजम भए गरेको मानििेछ ।  

(३) निजामती सेवाको सम्बन्ध्धमा यस नियमावलीमा लेशखए जनत कुरामा यसै 
बमोशजम र अरुमा बेग्लाबेग्लै सेवा वा समूिको लानग पथृक रुपले लागू ििु ेगरी बिेका 
नियमिरुमा लेशखए बमोशजम ििुेछ । 

(४) उपनियम (३) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि बिुवाको सम्बन्ध्धमा 
यसै नियमावली बमोशजम ििुेछ । 

  

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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अिसूुची – १ 

(नियम २ को खण्ड (ख) साँग सम्बशन्ध्धत) 

हवभागीय प्रमखुिरु 

 

१. अशखतयार दरुुपयोग अिसुन्ध्धाि आयोगको प्रमखु आयिु । 

२. लोक सेवा आयोगको अध्यि । 

३. प्रमखु निवाथचि आयिु । 

४. मिान्ध्यायानधविा । 

५. मन्ध्त्रालय⁄सशचवालय⁄संवैधानिक अंग र निकाय तथा अन्ध्य स्थायी आयोगका  

सशचविरु ................. । 

६. सवोच्च अदालतको रशजिार । 

७. िायव मिान्ध्यायानधविा । 

८. मिालेखा नियन्ध्त्रक । 

९. राजश्व न्ध्यायानधकरणको अध्यि । 

१०. ................. 

११. िेपाल सरकारका केन्ध्रीय स्तरका हवभागिरुका प्रमखु । 

१२. हवभागस्तरीय कायाथलय तथा राजपत्राहित प्रथम शे्रणीका अनधकृत प्रमखु ििुे केन्ध्रीय 
स्तरका कायाथलयका प्रमखुिरु । 

१३. बलानधकृत, प्रबन्ध्धरथी, कायथरथी वा वाहििीपतीिरु (निजामती कमथचारी कायथरत 
निकायमामात्र) । 

१४. िेत्रीय स्तरका कायाथलयका प्रमखुिरु । 

१५. हवदेि शस्थत ....... िेपाली दतुावास तथा नियोगका प्रमखुिरु । 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा शझहकएको । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

   नमनत २०६४।९।४ को िेपाल राजपत्रको सूचिाबाट शझहकएको । 
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१६. जल तथा िशि आयोगका सशचव । 

१७. प्रमखु शजलला अनधकारीिरु । 

१८. उच्च अदालतका रशजिारिरु । 

१९. पिुरावेदि सरकारी वकील कायाथलयका सि न्ध्यायानधविािरु ।  

२०. स्थािीय हवकास अनधकारीिरु । 

२१. प्रिासकीय अदालतको रशजिार । 

२२. िेपाल सरकारले िपेाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशित गरी समय समयमा तोकेका अरु  
अनधकारीिरु ।  

२३. श्रम अदालतको अध्यि वा एकजिा मात्र मदु्दा िेिे अनधकारी भएकोमा सोिी  

अनधकारी । 

२४.उपप्रधािमन्ध्त्रीको कायाथलयका कायाथलय प्रमखु । 

२४क. िेत्रीय प्रिासि कायाथलयका िेत्रीय प्रिासकिरु । 

२५. राहिय सतथकता केन्ध्रका प्रमखु अनधकृत । 

२६. गोश्वारा िलुाक कायाथलयका प्रमखु िलुाक िाहकम ।  

२७. िेपाल प्रनतनलहप अनधकार रशजिारको कायाथलयका रशजिार । 

२८. हविेष अदालतका रशजिार । 

२९. ऋण असलुी पिुरावेदि न्ध्यायानधकरणका पिुरावेदि सनेु्न अनधकारी । 

३०. मिालेखा पररिक । 

३१. उपमिालेखा पररिक । 

३२. हविेष सरकारी वकील कायाथलयका सिन्ध्यायानधविा । 

 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

   नमनत २०५३।६।१४ को सूचिाद्वारा समावेि गररएको ।  (िे.रा.प. नमनत २०५३।६।१४) 
    नमनत २०५४।४।२० को सूचिाद्वारा थप गररएको । (िे.रा.प. नमनत २०५४।४।२०) 
  नमनत २०५८।१।१७ को सूचिाद्वारा समावेि गररएको ।  (िे.रा.प. नमनत २०५८।१।१७) 
  नमनत २०६०।६।९ को सूचिाद्वारा समावेि गररएको ।  (िे.रा.प. नमनत २०६०।६।९ 

  नमनत २०५८।९।१६ को सूचिाद्वारा थप गररएको ।  (िे.रा.प. नमनत २०५८।९।१६) 
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

  नमनत २०६५।७।४ को सूचिाद्वारा समावेि गररएको । 

  बाह्ररौं संिोधिद्वारा थप । 
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अिसूुची – २ 

(नियम २ को खण्ड (ग) साँग सम्बशन्ध्धत) 

कायाथलयिरुको िाम 

 

१. लोक सेवा आयोगका अञ्चल कायाथलयिरु । 

२. शजलला अदालतिरु । 

३. शजलला सरकारी वकील कायाथलयिरु । 

४. ....................... 

५. शजलला शस्थत कोष तथा लेखा नियन्ध्त्रक कायाथलयिरु । 

६. ....................... 

७.  कृहष हवभाग अन्ध्तगथतका निम्ि कायाथलयिरुः– 

(क)  िेत्रीय कृहष तालीम केन्ध्रिरु । 

(ख)  शजलला कृहष हवकास कायाथलयिरु ।  

(ग)  िेत्रीय वीउ हवजि प्रयोगिाला । 

(घ)  िेत्रीय वाली संरिण प्रयोगिाला । 

(ङ)  प्लान्ध्ट क्वारेन्ध्टाइि कायाथलयिरु । 

(च)  मत्स्य प्रयोगिालािरु । 

७क. पि ुसेवा हवभाग अन्ध्तगथतका निम्ि कायाथलयिरुः– 

(क)  शजलला पि ुसेवा कायाथलयिरु । 

(ख)  पि ुक्वारेन्ध्टाइि कायाथलयिरु । 

(ग)  िेत्रीय प्रयोगिालािरु । 

(घ)  िेत्रीय तालीम केन्ध्रिरु । 

                                                           
  िेपाल स्वास््य सेवा नियमावली, २०५५ द्वारा खारेज । 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  सातौं संिोधिद्वारा थप । 
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(ङ)  फामथ⁄केन्ध्रिरु । 

(च)  प्रजिि केन्ध्रिरु । 

७ख. खाद्य प्रहवनध तथा गणु नियन्ध्त्रण हवभाग अन्ध्तगथतका निम्ि कायाथलयिरुः– 

(क)  िेत्रीय खाद्य प्रहवनध तथा गणु नियन्ध्त्रण कायाथलयिरु । 

(ख)  खाद्य क्वारेन्ध्टाइि प्रयोगिालािरु । 

(ग)  स्याउ प्रिोधि केन्ध्र, जमु्ला । 

८. नडनभजि तथा सिकारी प्रशििण कायाथलयिरु । 

९. सिकारी हवकास प्रशििण केन्ध्र । 

१०. शजलला शििा कायाथलयिरु । 

११. िाखा त्याि कायाथलयिरु । 

१२. नडनभजि नसंचाई कायाथलयिरु । 

१३. घरेल ुतथा सािा उद्योग कायाथलयिरु । 

१४. राहिय यातायात व्यवस्था हवभाग अन्ध्तगथतका अञ्चल कायाथलयिरु । 

१५. सडक हवभाग अन्ध्तगथतका नडनभजि स्तरीय कायाथलयिरु । 

१६. िेपाल गणुस्तर तथा िापतौल हवभाग अन्ध्तगथतका अञ्चल कायाथलयिरु । 

१७. वाशणज्य तथा आपूनतथ मन्ध्त्रालय अन्ध्तगथतका वाशणज्य कायाथलयिरु । 

१८. भवि, आवास तथा ििरी हवकास हवभाग अन्ध्तगथतका नडनभजि स्तरीय कायाथलयिरु । 

१९. खािेपािी तथा िल निकास हवभाग अन्ध्तगथतका नडनभजि स्तरीय कायाथलयिरु । 

२०. शजलला वि कायाथलयिरु । 

२१. राहिय निकुञ्ज, वन्ध्यजन्ध्त ुआरि, शिकार आरि तथा संरिण कायाथलय । 

२२. ......... विस्पनत उद्याि गोदावरी । 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत ।  

  नमनत २०५२।११।१० को सूचिाद्वारा िेरफेर गररएको । (िे. रा. प. नमनत २०५२।११।१०) 


  बाह्ररौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

  नमनत २०६४।९।४ को िेपाल राजपत्रको सूचिाबाट शझहकएको । 



www.lawcommission.gov.np 

131 
 

२३. शजलला भ–ूसंरिण कायाथलयिरु । 

२४. विस्पनत हवभागका शजललाशस्थत कायाथलयिरु । 

२५. मूल भन्ध्सार कायाथलयिरु । 

२६. आन्ध्तररक राजश्व कायाथलयिरु । 

२७............................ 

२८.  ................. 

२९......................... 

३०. पयथटि कायाथलय, पोखरा तथा पयथटि सूचिा केन्ध्रिरु । 

३१. ........... मालपोत कायाथलयिरु । 

३२. भनूम सधुार कायाथलयिरु । 

३३. िापी हवभाग अन्ध्तगथतका िापी गोश्वारा, िापी कायाथलय तथा िापी तालीम केन्ध्रिरु । 

३४. ....................... 

३५. ......................... 

३६. ......................... 

३७. केन्ध्रीय तिनसल कायाथलय । 

३८. िलुाक सेवा हवभाग अन्ध्तगथतका निम्ि कायाथलयिरुः– 

(क) राजपत्राहित अनधकृत प्रमखु भएका शजलला िलुाकिरु । 

(ख) केन्ध्रीय हटकट भण्डार । 

(ग) केन्ध्रीय धिादेि कायाथलय । 

(घ) िलुाक प्रशििण केन्ध्र । 

 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत ।  

  सातौं संिोधिद्वारा शझहकएको । 

  नमनत २०५३।६।१४ को सूचिाद्वारा शझहकएको । (िे.रा.प. नमनत २०५३।६।१४) 
 नमनत २०५१।६।२३ को सूचिाद्वारा िेरफेर गररएको ।(िे.रा.प. नमनत २०५१।६।२३) 
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(ङ) ±..................... 

(च) िेपाल हफलाटेनलक व्यूरो । 

 (छ) राजपत्राहित अनधकृत प्रमखु ििुे इलाका िलुाक कायाथलयिरु । 

३९. राजपत्राहित कमथचारी प्रमखु ििुे श्रम कायाथलयिरु । 

४०. राजपत्राहित कमथचारी प्रमखु ििुे समाज कलयाण केन्ध्रिरु । 

४१. भवि निमाथण संभार नडनभजि । 

४२. शििा तथा खेलकुद मन्ध्त्रालय अन्ध्तगथतका पसु्तकालयिरु । 

४३. राहिय अनभलेखालय । 

४४. परुातत्व हवभाग अन्ध्तगथतका संग्रिालयिरु । 

४५. केन्ध्रीय सााँस्कृनतक सम्पदा संरिण प्रयोगिाला । 

४६. ........ िेपाली सैनिक अनभलेखालय । 

४७. दरवार िेरचाि अड्डािरु । 

४८. परुातत्व बगैंचा । 

४९. ....................... 

५०. ....................... 

५१. ...................... 

५२. निवतृ्तभरण व्यवस्थापि कायाथलय । 

५३. सदर कारागार अस्पताल । 

५४. जदु्ध वारुणयन्ध्त्र । 

५५.  ................... 

                                                           
±  नमनत २०५८।९।१६ को िेपाल राजपत्रको सूचिाद्वारा शझहकएको । 
  नमनत २०५८।९।१६ को िेपाल राजपत्रको सूचिाद्वारा थप गररएको। 

  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत ।  

  नमनत २०६४।९।४ को िेपाल राजपत्रको सूचिाबाट शझहकएको । 

  िेपाल स्वास््य सेवा नियमावली, २०५५ द्वारा खारेज । 

    बाह्ररौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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५६. िेपाल सरकारले िपेाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशित गरी समय समयमा तोकेका अन्ध्य 
कायाथलयिरु ।  

५७. जपत्राहित कमथचारी कायाथलय प्रमखु ििुे इलाका प्रिासि िाखा र सीमा प्रिासि िाखा। 

५८.िगरपानलकािरु । 

५९.राजपत्राहित कमथचारी प्रमखु ििुे अध्यागमि कायाथलयिरु । 

६०. राजश्व अिसुन्ध्धाि हवभाग अन्ध्तगथतका इकाई कायाथलयिरु । 

६१. शजलला निवाथचि कायाथलय । 

६२. राजपत्राहित कमथचारी प्रमखु ििुे कारागार िाखािरु । 

६३. महिला तथा बालबानलका हवकास कायाथलय । 

६४. ऋण असलुी न्ध्यायानधकरण । 

६५. कारागार कायाथलयिरु । 

६६. गाउाँ हवकास सनमनतका कायाथलयिरु । 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
  नमनत २०५१।१।१५ को सूचिाद्वारा २०५०।११।१ देशख लागू ििुे गरी शझहकएको । (िे. रा. प. नमनत 

२०५१।१।१५) 
  नमनत २०५१।१।१५ को सूचिाद्वारा समावेि गररएको । (िे. रा. प. नमनत २०५१।१।१५) 
  नमनत २०५१।६।२३ को सूचिाद्वारा थप गररएको ।  (िे. रा. प. नमनत २०५१।६।२३) 
  नमनत २०५२।१।१८ को सूचिाद्वारा थप गररएको । (िे. रा. प. नमनत २०५२।१।१८) 
  नमनत २०५३।१२।२५ को सूचिाद्वारा थप गररएको । 

  नमनत २०५४।१२।२४ को सूचिाद्वारा थप गररएको । (िे. रा. प. नमनत २०५४।१२।२४) 
  नमनत २०६१।४।१८ को सूचिाद्वारा थप गररएको । (िे. रा. प. नमनत २०६१।४।१८) 
   सातौं संिोधिद्वारा थप । 

  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

   बाह्ररौं संिोधिद्वारा थप । 
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अिसूुची–२क. 

(नियम ७क. को उपनियम (१) साँग सम्बशन्ध्धत) 

राजपत्राहंकत हवशिष्ट शे्रणीमा रिि ेपदिरु 

 (क) िेपाल इशन्ध्जनियररड्ड सेवा 

 (१) उजाथ मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

 (२) खािेपािी तथा सरसफाई मन्ध्त्रालयको सशचव –१  

 (३) जल तथा उजाथ आयोगको सशचव–१  

 (४) िेपाल ट्रष्टको कायाथलयको सशचव–१ 

 (५) भौनतक पूवाथधार तथा यातायात मन्ध्त्रालयको सशचव–१ 

 (६) राहिय पिुःनिथमाथण प्रानधकरणको सशचव–१ 

 (७) राहिय सतकथ ता केन्ध्रको प्रमखु अनधकृत–१  

 (८) िाशन्ध्त तथा पिुःनिथमाथण मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

 (९) सिरी हवकास मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

 (१०) नसाँचाइ मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

 (११) हवज्ञाि तथा प्रहवनध मन्ध्त्रालयको सशचव –१  

(ख) िेपाल कृहष तथा वि सेवा  

 (१) कृहष हवकास मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

 (२) जिसङ्खखया तथा वातावरण मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

 (३) पिपंुिी हवकास मन्ध्त्रालयको सशचव –१  

 (४) वि तथा भ–ूसंरिण मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

(ग) िेपाल न्ध्याय सेवा  

 (१) कािूि, न्ध्याय तथा संसदीय मानमला मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

 (२) िेपाल कािूि आयोगको सशचव–१ 

                                                           
 बािौं संधोिद्वारा थप भई नमनत २०७४।१०।१० को िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचिाद्वारा िेरफेर गररएको ।  
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 (३) न्ध्याय पररषद्को सशचव–१  

 (४) प्रधािमन्ध्त्री तथा मशन्ध्त्रपररषद्को कायाथलयको सशचव (कािूि)–१  

 (५) बेपत्ता पाररएका व्यशिको छािहवि आयोगको सशचव–१  

 (६) मिान्ध्यायानधविाको कायाथलयका िायब मिान्ध्यायानधविा–४  

 (७) ............  

 (८) सत्यनिरुपण तथा मेलनमलाप आयोगको सशचव–१  

 (९) सवोच्च अदालतको रशजिार–१  

(घ) िेपाल परराि सेवा  

 परराि मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

(ङ) िेपाल प्रिासि सेवा  

 (१) अशखतयार दरुुपयोग अिसुन्ध्धाि आयोगको सशचव–१  

 (२) अथथ मन्ध्त्रालयको सशचव–२  

 (३) आपूनतथ मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

 (४) उद्योग मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

 (५) उपरािपनतको कायाथलयको सशचव–१  

 (६) िेत्रीय प्रिासि कायाथलयका िेत्रीय प्रिासक–५  

 (७) गिृ मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

 (८) निवाथचि आयोगको सशचव–१  

 (९) प्रधािमन्ध्त्री तथा मशन्ध्त्रपररषद्को कायाथलयको सशचव –४  

 (१०) भनूमसधुार तथा व्यवस्था मन्ध्त्रालयको सशचव–१ 

 (११) मिालेखा नियन्ध्त्रक–१  

 (१२) महिला, बालबानलका तथा समाजकलयाण मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

 (१३) यवुा तथा खेलकुद मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

                                                           
    नमनत २०७७।०९।१३ को िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचिाद्वारा शझहकएको । 
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 (१४) रिा मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

 (१५) रािपनतको कायाथलयको सशचव–१  

 (१६) राहिय प्राकृनतक स्रोत तथा हवत्त आयोगको सशचव–१  

 (१७) राहिय योजिा आयोगको सदस्य–सचहव–१ 

 (१८) लोक सेवा आयोगको सशचव–१  

 (१९) वाशणज्य मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

 (२०) शििा मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

 (२१) श्रम तथा रोजगार मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

 (२२) संस्कृनत,पयथटि तथा िागररक उड्डयि मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

 (२३) सङ्घीय मानमला तथा स्थािीय हवकास मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

 (२४) सिकारी तथा गररबी निवारण मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

 (२५) सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

 (२६) सावथजनिक खररद अिगुमि कायाथलयको कायाथलय प्रमखु–१  

 (२७) सूचिा तथा सञ्चार मन्ध्त्रालयको सशचव–१  

(च) िेपाल लेखापरीिण सेवा  

 मिालेखा परीिकको कायाथलयका उपमिालेखा परीिक– 
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अिसूुची – ३ 

(नियम ८ साँग सम्बशन्ध्धत) 

निजामती सेवामा रिि ेसमूि तथा उपसमूििरु 

 

निजामती सेवािरुमा देिाय बमोशजमका समूि तथा उपसमूििरु रििे छि–् 

(क) िेपाल प्रिासि सेवा अन्ध्तगथत रििे समूििरुः– 

(१) सामान्ध्य प्रिासि समूि 

(२) लेखा समूि 

(३) राजश्व समूि 

 (४) ............... 

(५) ................ 

यो नियमावली प्रारम्भ िुाँदाका बखत कूटिैनतक समूिमा कायथरत निजामती 
कमथचारीिरु िेपाल परराि सेवामा पररणत ििुेछि ्र त्यस्ता कमथचारीिरु समाि 
शे्रणीको पदमा स्वतः पररणत भएको मानििेछ । 

(ख) िेपाल वि सेवा अन्ध्तगथत रििे समूििरुः– 

(१) जिरल फरेिी 

(२) फरेष्ट ररसचथ 

(३) स्वायल एण्ड वाटर कन्ध्जरभेसि 

(४) वोटिी 

(५) ...................... 

(६) िात्तीसार 

                                                           
  पाचौ संिोधिद्वारा शझहकएको । 

  सातौं संिोधिद्वारा शझहकएको । 

  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

 नमनत २०५०।१२।२९ देशख लागू ििुे गरी िटाइएको । (िे. रा. प. नमनत २०५०।१२।२९) 
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(७) िेििल पाकथ स एण्ड वाइलड लाइफ  

(ग) .......................  

 (घ) िेपाल इशन्ध्जनियररङ्ग सेवा अन्ध्तगथत रििे समूि तथा उपसमूििरुः– 

(१) नसनभल इशन्ध्जनियररङ्ग 

(क) जिरल 

(ख) िाइवे 

(ग) स्यानिटरी 

(घ) हवशलडड्ड एण्ड आहकथ टेक्ट 

(ङ) इररगेिि 

(च) िाइड्रो–पावर 

(छ) िाइड्रोलजी  

(ज) एअरपोटथ 

(झ) रेलवे 

(२) इलेशक्ट्रकल इशन्ध्जनियररङ्ग 

(क) जिरल इलेशक्ट्रकल इशन्ध्जनियररङ्ग 

(ख) एनभएिि इलेशक्ट्रकल इशन्ध्जनियररङ्ग 

(३) इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेनलकम्यूनिकेिि इशन्ध्जनियररङ्ग 

(४) मेकानिक इशन्ध्जनियररङ्ग 

(क) जिरल मेकानिकल इशन्ध्जनियररङ्ग 

(ख) एनभएिि मेकानिकल इशन्ध्जनियररङ्ग 

(ग) निमाथण उपकरण सम्भार 

(५) एरोिहटकल इशन्ध्जनियररङ्ग 

                                                           
  िेपाल स्वास््य सेवा नियमावली, २०५५ द्वारा खारेज ।  
  नमनत २०५१।२।९ देशख लागू ििुे गरी िेर˚ ेर तथा थपघट गररएको । (िे. रा. प. नमनत २०५१।२।९)  

   बाह्ररौं संिोधिद्वारा थप । 
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(६) माइनिङ्ग इशन्ध्जनियररङ्ग 

(७) केनमकल इशन्ध्जनियररङ्ग 

(८) मेटालशजथकल इशन्ध्जनियररङ्ग 

(९) मेट्रोलजी 

(१०) मेटेररयोलजी 

(११) शजयोलजी 

(क) जिरल शजयोलजी 

(ख) िाइड्रोशजयोलजी 

(ग) इशन्ध्जनियररङ्ग शजयोलजी 

(१२) नसनभल एनभएिि अपरेिि एण्ड इशन्ध्जनियररङ्ग 

(क) नसनभल एनभएिि अपरेिि 

(ख) फ्लाइट अपरेिन्ध्ि 

(ग) एनभएिि फायर सनभथसेज 

(१३) सभे 

(१४) केनमिी 

(१५) एग ृइररगेिि इशन्ध्जनियररङ्ग 

(ङ) िेपाल शििा सेवा अन्ध्तगथत रििे समूि तथा उपसमूििरुः– 

(१) हटशचङ्ग 

(२) जिरल एजकेुिि 

(क) एजकेुिि एडनमनििेिि 

(ख) साइन्ध्स 

(ग) म्याथम्याहटक्स 

(घ) सोनसयल स्टनडज 

(ङ) एगकृलचर (कृहष शििा) 
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(च) इण्डहियल एजकेुिि 

(छ) इङ्गनलस 

(ज) िेपाली 

(झ) िोम साइन्ध्स (गिृ हवज्ञाि) 

(ञ) सेके्रटेररयल साइन्ध्स 

(ट) एडलट एजकेुिि 

(ठ) संस्कृत 

(३) हप्रशण्टङ्ग (मरुण) 

(क) प्रसे इशन्ध्जनियररङ्ग 

(ख) प्रसे म्यािेजमेण्ट (मरुण व्यवस्थापि) 

(४) हफशजकल एजकेुिि 

(५) पेशण्टङ्ग एण्ड फोटोग्राफी 

(क) पेशण्टङ्ग 

(ख) फोटोग्राफी 

(६) आहकथ योलजी 

(७) गाइडेन्ध्स एण्ड काउन्ध्सेनलङ्ग 

(८) टेष्ट एण्ड मेजरमेण्ट 

(क) एजकेुिि टेष्ट एण्ड मेजरमेण्ट 

(ख) पसोिल टेष्ट एण्ड मेजरमेण्ट 

(९) लाइबे्ररी साइन्ध्स 

(च) िेपाल कृहष सेवा अन्ध्तगथत रििे समूििरुः– 

(१) एग ृएक्स्टेन्ध्सि 

(२) िहटथकलचर 

(३) हफसररज 
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(४) लाइभस्टक, पोलट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट 

(५) एग्रोिोमी 

(६) प्लाण्ट प्याथोलजी 

(७) एण्टोमोलजी 

(८) एग ृइकोिोनमकल, माकेहटड्ड एण्ड स्टाहटहष्टक्स 

(९) स्वायल साइन्ध्स 

(१०) भेटररिरी 

(११) एग ृइशन्ध्जनियररड्ड 

(१२) फूड प्रोसेनसङ्ग, एिालेनसस एण्ड न्ध्यूहट्रिि 

(छ) िेपाल आनथथक योजिा तथा त्याि सेवा अन्ध्तगथत रििे समूि तथा उपसमूििरुः– 

(१) आनथथक योजिा समूि 

(२) त्याि समूि 

(क) जिरल स्टाहटहष्टक्स 

(ख) बायो स्टाहटहष्टक्स 

(ग) एग–ृकलचर स्टाहटहष्टक्स 

(घ) डेमोग्राफी 
(छ१) ........... 
 (छ२)िेपाल न्ध्याय सेवा अन्ध्तगथत रििे समूििरुः– 

(१) न्ध्याय समूि 

(२) कािूि समूि 

(३) सरकारी वकील समूि 

 

(ज) िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशित गरी समय समयमा तोकेको निजामती 
सेवाका अन्ध्य समूि तथा उपसमूििरु । 

  

 

                                                           
     बाह्ररौं संिोधिद्वारा शझहकएको । 

  नमनत २०५१।३।६ को सूचिाद्वारा थप गररएको । (िे.रा.प. नमनत २०५१।३।६)  
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अिसूुची–४ 

(नियम ९ को उपनियम (१) साँग सम्बशन्ध्धत) 
कायथ हववरण फारामको िााँचा 

िेपाल सरकार  

कायथहववरण फाराम 

पद सिेत 

सेवाः 
समूि⁄उपसमूिः          शे्रणीः 
 

१. पदको िामः ............... 
   स्थायी ⁄ अस्थायी  

२. तलब (मानसक) .... ... .. 
३. काम गिे समयः ............ 
४. कमथचारीको िाम र सिेत िं. .......... 

५. ... ... ... ... ... ... ... मन्ध्त्रालय 

      ... ... ... ... ... ... ... हवभाग 

     ... ... ... ... ... ... ... कायाथलय 

        ............... िाखा ........... फााँट 

६. ......... अञ्चल ...........शजलला                                

      ........ स्थाि ........... फोि िं. 
 

७.  हवस्ततृ रुपमा पदको काम, अनधकार र उत्तरदाहयत्व 

 काम अनधकार उत्तरदाहयत्व कायथसम्पादि 
सचुकािक 

सचुकािकको 
आधार 

१      

२      

३      

४      

८. कतथव्य 

१  

२  

३  

४  
 

९.आवश्यक योग्यताः 
मेरो पदसाँग सम्बशन्ध्धत उपयुथि काम, कतथव्य, 

उत्तरदाहयत्व तथा अनधकारको हववरण पूणथ एवं दठक 
सााँचो िो । 
... ... ... ... ... 
कमथचारीको दस्तखत 
नमनत ... ... ... ... 
 

यस पदसाँग सम्बशन्ध्धत उपयुथि काम, कतथव्य, 

उत्तरदाहयत्व  तथा अनधकारको हववरण पूणथ एवं दठक 
सााँचो िो ।                           ... ... ... ... ... 

िामः      (निकटतम अनधकारीको दस्तखत) 
नमनतः– ... ... ...  

                              ... ... ... ... ... 

िामः         (कायाथलय प्रमखुको दस्तखत) 
नमनतः– ... ... ... ... 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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अिसूुची – ५ 

(नियम १९ साँग सम्बशन्ध्धत) 

 

निरोनगताको प्रमाणपत्रको िमूिा 

 

 

िेपाल निजामती सेवाको ... ... ... ... ... ... ... कायाथलयको ... ... ... ... सेवाको पदमा 
उम्मेदवार ििुभुएका श्री ... ... ... ... ... ... ... ..  लाई मैले जााँच्दा कुिै सरुवा वा कडारोग 
लागेको वा कुिै हकनसमको िारीररक हवकृनत वा आन्ध्तररक रोग भएको पाइि । निजमा ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... रोग भए तापनि निजलाई त्यसले उपरोि निजामती पदमा काम 
गिथ असमथथ बिाउाँदैि । 

 

 निजको िनुलया ... ... ... ... ... ... छ । 

(क) दायााँ िातको बिुी औलंाको छापः ... ... ... ... ... ... ... ... ................ 

(ख) सम्बशन्ध्धत व्यशिको दस्तखतः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............. 

(ग) नमनतः ... ... ... ... ... ... 

 

प्रमाशणत गिे शचहकत्सकको – 

(क) िामः ... ... ... ... ... ... ..    

(ख) दस्तखतः... ... ... ... ... ... ..     

(ग) िेपाल मेनडकल काउशन्ध्सल रशजिेिि िम्बरः... ... ... ... ... ... ..    

(घ) नमनतः... ... ... ... ... ... ..    
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अिसूुची – ६ 

(नियम २० साँग सम्बशन्ध्धत) 

िपथ ग्रिण फारामको िमूिा 

 

 

म ........................................................................ ईश्वरको िाममा िपथ नलन्ध्छु हक 
निजामती कमथचारीको िैनसयतले मलाई तोहकएको काम मेरो ज्ञाि हववेकले जािे बझेुसम्म इमाि, 

धमथ तथा कतथव्य सम्झी देि र सरकारप्रनत वफादार रिी भय, पिपात वा दे्वष िराखी लोभ 
लालच मोलाहिजा िगरी अििुासिमा रिी निजामती सेवा नियमावली, २०५० तथा प्रचनलत 
कािूिको व्यवस्थाको अधीिमा रिी आफ्िो कतथव्यको पालि गिेछु । मलाई ज्ञात ििु आएको 
कुिै सरकारी गोप्य कुरा अनधकृत व्यशिलाई बािेक अरु कसैलाई म सेवामा विाल रिे वा 
िरिेको जिुसकैु अवस्थामा पनि प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपले भने्न वा संकेत गिे छैि । 

 

िपथ ग्रिण गिे कमथचारीको   िपथ ग्रिण गरेको प्रमाशणत गिे अनधकारीको 

(क) िामः–     (क) िामः– 

(ख) दस्तखतः–    (ख) दस्तखतः– 

(ग) नमनतः–     (ग) नमनतः– 

(घ) सेवाः–     (घ) पदः– 

(ङ) समूि⁄उपसमूिः–   (ङ) कायाथलयः– 

(च) शे्रणीः– 
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अिसूुची–७ 

(नियम २२ साँग सम्बशन्ध्धत) 

निजामती कमथचारीको वैयशिक हववरण फाराम 

(नसटरोल) 

संलग्ि गिुथपिे कागजातिरुः 

(१) िैशिक योग्यता र िागररकताको प्रमाणपत्रिरूको प्रमाशणत प्रनतनलहप (सेवा प्रवेि गिुथ 
पूवथको उमेर खलेुको िैशिक योग्यता र िागररकता ििु ुपिे) । 

(२) यस अशघ सरकारी सेवामा रिी स्थायी पदमा काम गरेको भए सोको हववरण स्पष्टसाँग 
उललेख गरी तत्सम्बन्ध्धी कागजातिरूको प्रमाशणत प्रनतनलहप। 

(३) सम्बशन्ध्धत कायाथलयबाट नसटरोल दताथ गरी प्रमाशणत गरी ददिे भने्न व्यिोराको पत्र। 

(४) कायाथलयमा िरुू स्थायी नियशुि िुाँदाको िाशजरी भएको जािकारी पत्र। 

(५) स्थायी नियशुि िुाँदा पेि गरेको निरोनगता र िपथ ग्रिणको प्रमाशणत प्रनतनलहप । 

(६) लोकसेवा आयोगको नसफाररस पत्रको सक् कलै वा प्रमाशणत प्रनतनलहप । 

(७) तालीमको प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रनतनलहप र अन्ध्य कागजातिरूको प्रनतनलहप । 
 

कमथचारीको िाम िेपालीमा (देविागरी नलहप) ......................................................... 

अङ्खग्रजेीमा (BLOCK  LETTER )    ....................................................................... 

कमथचारी सिेत िम्बर (निजामती हकताबखािाले भिे)  

िेपाली अिमा  

    

अङ्खग्रजेी अिमा  
     

रष्ट् टव्यः 
कम्तीमा पनि A4 साइजको िेपाली कागजमा वैयशिक हववरण छाहपएको ििु ुपिेछ । 

                                                           
     बाह्ररौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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        वैयशि हववरण                           फारम िं ०१ 

िेपाल सरकार 

................मन्ध्त्रालय⁄ सशचवालय⁄ आयोग⁄ हवभाग⁄ कायाथलय 

 

 

१. निजामती कमथचारीको व्यशिगत हववरण  

 िेपालीमाः (देविागरी नलहप)......................................................................... 
अंग्रजेीमाः (BLOCK LETTER) ........................................................................ 
जन्ध्म नमनत हववरणः (हव.सं.) ……./……../………   (इथ.सं.) ……./……../……… 

िागररकता िं. ............  जारी शजललाः ............ जारीनमनतः ............ 
 बाबकुो िाम (िेपालीमा)  ................................ पेिाः....................  

 बाबकुो िाम (अङ्खग्रजेीमा) ................................  

 बाजेको िाम (िेपालीमा) ........................................पेिाः ....................  

बाजेको िाम (अङ्खग्रजेीमा) ....................................... 
आमाको िाम (िेपालीमा)......................................पेिाः .................... 

 आमाको िाम (अङ्खग्रजेीमा) ....................................  

 हववाहित भए पनत⁄पत् िीको िाम (िेपालीमा) .......................पेिाः ....................
 (अङ्खग्रजेीमा) ........................................ 
 छोरीको सङ्खखया ................ छोराको सङ्खखया .................... 
 

२. ठेगािा सम्बन्ध्धी हववरण 

स्थायी ठेगािा अस्थायी ठेगािा 
 िेपालीमा अङ्खग्रजेीमा िेपालीमा अङ्खग्रजेीमा 
अञ् चलः     

शजललाः       

ि.पा.⁄गा.हव.स.     

वडा िं.      

टोल⁄मागथः     

घर⁄ब्लक िं.     

सम्पकथ  फोि⁄मोबाइल िं.   

इथमेल ठेगािाः   

 

कमथचारीको िालसालै 
शखशचएको दवैु काि देशखिे 
पासपोटथ साइजको फोटो 
(नसटरोल प्रमाशणत गिे 
अनधकारीले फोटो समेत 
प्रमाशणत गरेको ििु ुपिेछ)    
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३. सनुबधा पाउि ेगरी पररवारका सदस्य मध्ये इच्छाइएको कुिै एक व्यशिको पूरा िाम थर    

िेपालीमाः (देविागरी नलहप)..................................................................... 
अङ्खग्रजेीमाः (BLOCK LETTER) ..................................................................... 
कमथचारीको निजसाँगको सम्बन्ध्ध .................................................................. 
ठेगािाः अञ् चलः ..................... शजलला .................. ि.पा.⁄गा.हव.स.  .............. 
वडा िं. .....................  टोल⁄मागथ ............................... घर⁄ब्लक िं.............. 
इच्छाइएको व्यशिको,– 

िागररकता िं (उपलब्ध भएसम्म) ======================जारी शजललाः ================== जारी नमनतः ================ 

४.  अन्ध्य वैयशिक हववरण 

नलङ्गः =========== ध मथ ==========  जात/जातीः ============= जारी शजलला ============ रि समूिः ============== 

मूल ÷हिमाली (  )  पिाडी (  )  तराई/मधेिी (  ) 

)क(  आददवासी ÷जिजातीः िो (  ) िोइि (  )     िो भिे कुि जात ================================ 

 (ख) मधेिीः िो (  )  िोइि (  )        िो भि े हववरण ===================================== 

)ग(  दनलतः िो (  )  िोइि (  )        िो भि ेकुि जात ================================= 

)घ (  हपछनडएको शजलला िते्र M िो (  )   िोइि (  )   िो भिे कुि शजलला ==..................=  

(ङ) अपाङ्गता M िो (  )      िोइि (  ) िो भिे कुि हकनसमको ================================ 

लोक सेवा आयोगबाट नसफाररस िुाँदा कुि वगथमा भएको िो? M मानथ उललेशखत मध्ये (क) / (ख) 

/ (ग) / (घ) / (ङ) / (खलुला) / (महिला) 
 

५. भाषाको दिता सम्बन्ध्धी हववरण 

(क) स्थािीय भाषा सम्बन्ध्धी ज्ञाि   मातभृाषाः======================================== 
क्र.सं. भाषाको 

िाम 

लेखाइथ िमता पिाइथ िमता बोलाइथ िमता 
 

अनत 
उत्तम 

उत्तम सामान्ध्य  अनत 
उत्तम 

उत्तम सामान्ध्य अनत 
उत्तम 

उत्तम सामान्ध्य 
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 (ख) हवदेिी भाषा सम्बन्ध्धी ज्ञाि 
क्र.सं. भाषाको 

िाम 

लेखाइथ िमता पिाइथ िमता बोलाइथ िमता 
 

अनत 
उत्तम 

उत्तम सामान्ध्य  अनत 
उत्तम 

उत्तम सामान्ध्य अनत 
उत्तम 

उत्तम सामान्ध्य 

 
           

           

           

           

 

६.कमथचारीको िरुू स्थायी नियशुिको हववरण     

 कायाथलयको िाम र ठेगािाः ..................................................................... 

 नियशुि नमनतः ................... निणथय नमनतः ................   िशजरी नमनतः ............ 

 सेवाः ...................... समूिः ................................... उप समूिः ............... 

शे्रणी⁄तिः ......................पदः ..................... प्राहवनधक ( )अप्राहवनधक ( ) 

७. यस अशघ सरकारी सेवामा रिी स्थायी पदमा काम गरेको भए सोको हववरण 

 कायाथलयको िाम र ठेगािा......................................................................... 

 सेवाः .....................  समूिः ............................  उप समूिः ........................ 

  शे्रणी⁄तिः ................. पदः .....................प्राहवनधक ( )अप्राहवनधक ( ) 

 छाडेको नमनतः ............................ छाड्िकुो  कारणः ............................ 

८. अन्ध्य हववरण 

(क) बि ुहववाि⁄बाल हववाि गरेको छ⁄छैि ? छ भिे पत् िीको िाम लेख ििुोस ्........... 

(ख) पनत वा पत् िीले हवदेिी मलुकुको स्थायी आवासीय अिमुनत (DV/PR वा अन्ध्य) 
नलए⁄िनलएको वा सोको लानग दरखास्त ददएरिददएको हववरणः छ ( ) छैि ( ) 

१.स्थायी आवासीय अिमुनत नलएको भए देिको िाम ...... र नलएको नमनत......  
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२. स्थायी आवासीय अिमुनतका लानग दरखास्त ददएको भए देिको िाम .......... 

       दरखास्त ददएको नमनत ........... 

(ग)  कुिै सरकारी बक्यौता नतिथ बााँकी छ⁄छैि ? बााँकी भए सो को हववरण ............. 

(घ)  सम्बशन्ध्धत कमथचारीको नबिेष योग्यता र िमताः ................................. 

मानथ लेशखएको हववरण ठीक छ । सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य ििु ेगरी मलाइथ कुिै सजाय 
भएको छैि।कुिै कुरा झठुो लेशखएको वा जािाजािी सााँचो कुरा दबाउिे लकुाउिे उदे्दश्यले 
लशखएको ठिरे कािूि बमोशजम सजाय स्वीकार गिेछु,  साथै कमथचारी आचार संहिता पालिा गिथ 
प्रनतबद्ध छु भिी सिीछाप गिेः 

कमथचारीको        प्रमाशणत गिे कायाथलय 

(बिुी औलाको छाप)      प्रमखुको िाम,थर 

        दस्तखत ....................... 

 ...................  

(कमथचारीको दस्तखत) 

             कायाथलयको छाप 
 

कमथचारी सिते िम्बर (निजामती हकताबखािाले मात्र प्रयोग गिे)  

िेपाली अिमा  
  

अङ्खग्रजेी अिमा  

हवभागीय प्रमखु वा अनधकारप्राप्त 

अनधकृतको दस्तखतः ..................... 
िामः ................................... 
पदः .................................. 
नमनतः ............................. 
कायाथलयको छापः .................... 
   

      

      

  दायााँ   बाया 
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 (क) सेवा सम्बन्ध्धी हववरण       फाराम िं. ०२ 

क्र. सं. सेवा समूि⁄उप 
समूि 

पद र शे्रणी कायाथलयको 
िाम र 
ठेगािा 

ियााँ 
नियशुि⁄सरूवा⁄ 

बिुवा 

निणथय 
नमनत 

बिाली 
नमनत 
(िाशजरी 
नमनत) 

        

        

        

        

        

 

(ख) िैशिक योग्यता⁄तालीम⁄सेनमिार⁄सम्मेलि सम्बन्ध्धी हववरण   फाराम िं. ०३ 

क्र. सं. िैशिक योग्यता 
वा उपानध 

अध्ययिको 
हवषय वा सिाय 

उत्तीणथ 
गरेको साल 

प्राप्त शे्रणी शििण संस्था⁄पररषद्⁄ 
हवश् वहवद्यालयको िाम 

र देि 
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(ग) हवभषूण, प्रिंसापत्र र परुस्कारको हववरण    फाराम िं. ०४ 

क्र. सं. हवभषूण, 

प्रिंसापत्रको 
हववरण 

प्राप् त नमनत हवभषूण⁄प्रिंसापत्र 
पाएको कारण 

सिनुलयत 

     

     

     

     

     

     

     

(घ) हवभागीय सजायको हववरण      फाराम िं. ०५ 

क्र.सं. सजायको प्रकार सजायको आदेि 
नमनत 

पिुरावेदिको कैहफयत 

 

ठिर नमनत  
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(ङ) हवदा र औषधी उपचारको हववरण           फाराम िं. ०६ 

हववरण घर हवदा नबरामी हवदा प्रसनुत हवदा⁄प्रसनुत 
स्यािार हवदा 

अध्ययि हवदा असाधारण हवदा बेतलवी हवदा गयल 
अवनध 

उपचार खचथ 
नलएको 

कैहफयत 

जम्मा खचथ बााँकी जम्मा खचथ बााँकी जम्मा खचथ बााँकी जम्मा खचथ बााँकी जम्मा खचथ बााँकी जम्मा खचथ बााँकी नमनत रकम
  

 

                       

                       

                       

                       

                       

(च) वगीकृत िते्रिरूमा काम गरेको हववरण         फाराम िं. ०७ 

क्र.सं. अवनध पदस्थापिा भएको 
स्थाि वा िेत्र 

काम गरेको स्थाि 
वा िेत्र 

यो शचन्ध्ि () ददइथ काम गरेको िेत्रको वगथ जिाउिे कैहफयत 

 देशख सम्म   “क वगथ” “ख वगथ” “ग वगथ” “घ वगथ” “ङ वगथ”  
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फाराम िं. ०८ 

(छ)  मानथ उललेख भए देशख बािेकका हववरणिरू थपघट गिुथ पिे भए निजामती 
हकताबखािाले भिेः 

(१) ठेगािा पररवतथि सम्बन्ध्धी हववरणः  

 

(२) इच्छाइएको व्यशि पररवतथि भएमा सोको हववरणः  

 

(३) अन्ध्य कुिै हववरण थपघट भएमा सो को हववरणः  

 

सम्बशन्ध्धत कमथचारीको    प्रमाशणत गिे अनधकारीको 

िामः   .......................   िामः  ....................... 

पदः .......................    पदः ....................... 

दस्तखतः  .......................   दस्तखतः  ....................... 

नमनतः  .......................   नमनतः.......................   
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अिसूुची–८ 

(नियम ३० को उपनियम (१) साँग सम्बशन्ध्धत) 

 

शे्रणी हविीि तथा राजपत्रअिहित पााँचौं शे्रणीका पदिरु 

 

१.  िलकुा र भारी सवारी चालक 

२.  कायाथलय सियोगी वा सो सरिका पदिरु 

३.  सम्बशन्ध्धत सेवा,समूि सम्बन्ध्धी नियमिरुमा तोहकएका पदिरु 

४.  िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी समय समयमा तोकेका अन्ध्य 
पदिरु 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत ।   
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अिसूुची–८क 

नियम ३४ग. को उपनियम (१) साँग सम्बशन्ध्धत 

 

कायथ सम्पादि सम्झौता गिथ सहकि ेकायाथलय र सम्झौता गिे पदानधकारीिरुको हववरण 

 

कायथ प्रकृनतको आधारमा देिाय बमोशजमका कायाथलयका पदानधकारीिरु बीच कायथ सम्पादि 
सम्झौता गिथ सहकिेछ । 

१) मिानिदेिक, कृहष हवभाग, कायाथलय प्रमखु अन्ध्तगथत कायाथलय र आयोजिा प्रमखु 
अन्ध्तगथतको आयोजिा 

२) मिानिदेिक, पिसेुवा हवभाग     ”  ” 

३) मिानिदेिक, सडक हवभाग     ”                ”  

४) मिानिदेिक, खािेपािी तथा िल निकास निमाथण  ”  ” 

५) मिानिदेिक, ििरी हवकास तथा भवि निमाथण हवभाग    ”  ” 

६) मिानिदेिक, नसंचाई हवभाग     ”  ” 

७) मिानिदेिक, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्ध्त्रण हवभाग  ”  ” 

८) मिानिदेिक, भन्ध्सार हवभाग     ”  ” 

९) मिानिदेिक, आन्ध्तररक राजश्व हवभाग    ”  ” 

१०) मिानिदेिक, स्थािीय पूवाथधार तथा ग्रानमण सडक हवभाग  ”  ” 

११) मिानिदेिक, शििा हवभाग     ”  ” 

१२) प्रमखु, िैशिक जििशि हवकास केन्ध्र    ”  ” 

१३) प्रमखु, पाठ्क्क्रम हवकास केन्ध्र     ”  ” 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 
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१४) प्रमखु, अिौपचाररक शििा केन्ध्र     ”  ” 

१५) मिानिदेिक, स्वास््य सेवा हवभाग    ”  ” 

१६) मिानिदेिक, महिला तथा बालबानलका हवभाग   ”  ” 

१७) मिानिदेिक, उद्योग हवभाग     ”  ” 

१८) मिानिदेिक, घरेल ुतथा सािा उद्योग हवभाग   ”  ” 

१९) मिानिदेिक, गणुस्तर िापतौल हवभाग    ”  ” 

२०) मिानिदेिक, वाशणज्य तथा आपूनतथ व्यवस्थापि हवभाग ”  ” 

२१) मिानिदेिक, खािी तथा भगूभथ हवभाग    ”  ” 

२२) मिानिदेिक, वि हवभाग     ”  ” 

२३) मिानिदेिक, भ ूतथा जलाधार संरिण हवभाग   ”  ” 

२४) मिानिदेिक, राहिय निकुञ्ज, वन्ध्यजन्ध्त ुआरि, शिकार आरि तथा संरिण हवभाग ”   ” 

२५)  मिानिदेिक, विस्पती हवभाग                           “  “ 

२६) मिानिदेिक, निजामती हकताबखािा    ”  ” 

२७) मिानिदेिक, श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धि हवभाग  ”  ” 

२८) मिानिदेिक, यातायात व्यवस्था हवभाग    ”  ” 

२९) मिानिदेिक, औषधी व्यवस्था हवभाग    ”  ” 

३०) रशजिार, कम्पिी रशजिारको कायाथलय                  ”        ” 

३१) मन्ध्त्रालय, आयोग, सशचवालय वा केन्ध्रका हवशिष्ट शे्रणीका प्रमखुले हवभागका हवभागीय 
प्रमखु वा कायाथलय प्रमखु आयोजिा प्रमखुसंग  

  

 

                                                           
   बाह्ररौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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अिसूुची–९. 
(नियम ३६ को उपनियम (१७) साँग सम्बशन्ध्धत) 

सरुवा माग गिे निवेदिपत्रको िााँचा                   नमनत– २०..... ⁄ ... ⁄ ... 
 

हवषयः– सरुवा ििु पाउाँ  । 

 

श्रीमाि ्............................ज्यू, 

 .................................... 

 

मिोदय, 
 तल उशललशखत निकायमा सरुवा भई राि सेवा गिे अवसर पाउि मेरो भएको सत्य त्य हववरणिरु सहित सम्बद्ध कागजात यसै साथ संलग्ि 
राखी यो निवेदि गरेको⁄गरेकी छु । 

कमथचारीको हववरणः 
 

कायाथलयको िाम पद सेवा⁄समूि⁄उपसमूि शे्रणी जन्ध्म नमनत सो कायाथलयमा िाशजर 
भएको नमनत 

घर ठेगािा र िा.प्र.पत्र िं.,नमनत 
(शजलला) 

       
 
 

     

                                                           
 सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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यसभन्ध्दा अगानड कायथ गरेको हववरण (क्रमागत पनछललो आधारमा ) 
कायाथलयको िाम पद सेवा⁄समूि⁄उपसमूि शे्रणी ...देशख.....सम्म वषथ⁄महििा भौगोनलक िेत्र 

१ 

२ 

३ 

४ 

५  

      

सरुवा ििु चािेको शजलला र कायाथलय (प्राथनमकताक्रमको आधारमा) 
१. 
२. 
३. 
संलग्ि कागजातिरु 

१. सम्बशन्ध्धत कायाथलयमा कामकाज गरेको पषु्ट्ट्याई ििुे कागज 

२. सरुवा ििु चािेको कारण र प्रमाण 
यसमा लेशखएको व्यिोरा सााँचो िो, झटु्टा ठिरे कािूि बमोशजम सजाय भोग्ि तयार छु । 

                     निवेदक  

                                                          िाम थरः 
             पदः 
             क.सिेत िं. 
             कायाथलयः 



www.lawcommission.gov.np 

159 
 

सरुवा निवेदि हवश्लषेण सूची (CHECKLIST) 
 

१) निजामती सेवा ऐि, नियमावली एवं सरुवा िीनत बमोशजम 

 भौगोनलक िेत्रमा⁄कायाथलयमा काम गिुथ पिे अवनध  पूरा भएका   पूरा िभएको 
 

२) पहिले सो कायाथलयमा कायथ गररसकेको    प्रथमपटक   दोिोरय्ाई   

 

३) घर पायक                                              पिे              िपिे 

 

४) पनत पत्नी दवैु सरकारी सेवामा                          भएको                   िभएको   

 

५) कमथचारीको उमेर      ५० वषथ िपगेुको                 ५० वषथ पगेुको 
 

६) फाशजलमा रिे िरिेको       रिेको      िरिेको 
 

७) अध्ययि वा तालीम काज⁄अन्ध्तराथहिय संस्थामा काम गरेको हवकास       

 सनमनत तथा आयोजिा        काजमा गएको अवस्था   पदानधकार सािे 

 

८) मन्ध्त्रालय⁄हवभागको सिमनतपत्र        भएको     िभएको 
 

९) सरुवा ििु चािेको निकायमा तत्काल दरवन्ध्दी ररिको अवस्था ररि रिेको    ररि िरिेको 
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१०) नमनत २०६४।४।१ पश्चात ्राजपत्र अिहित पदमा नियशुि ििुेको िकमा  

 सम्बशन्ध्धत अञ्चलमा    दि वषथ पगेुको     दि वषथ िपगेुको 

 

११) अनिवायथ अवकाि ििुे अवनध  एक वषथ भन्ध्दा कम    एक वषथ भन्ध्दा बिी 

 

१२) िाल कायथरत निकायमा रुज ुिाशजर ददि    ददि 

 

यसमा लेशखएको व्यिोरा सााँचो िो, झटु्टा ठिरे कािूि बमोशजम सजाय भोग्ि तयार छु । 

          आज्ञाकारी  

          िाम थरः 

          पदः 

          क.सिेत िं. 

          कायाथलयः 
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अिसूुची – १० 

(नियम ३७ साँग सम्बशन्ध्धत) 

सरुवा गिे अनधकार प्राप्त अनधकारीले राख्न ुपिे 

आफू अन्र्तगतका कायाथलयिरुको शे्रणीगत सरुवा सम्बन्ध्धी हववरणको िााँचा 
कायाथलयः– 

शजललाः–       हववरण भररएको नमनतः– 

क्र. सं. शे्रणी सेवा समूि⁄उप 
समूि 

कूल 
दरबन्ध्दी 

पद पूनतथ 
संखया 

कूल ररि 
पद संखया 

 

(४–५) ररि पदमा सरुवा 
भैसकेको तर कमथचारी िाशजर भई 

िसकेको संखया 

लोक सेवा आयोगमा 
माग पठाएको संखया 

खदु ररि संखया 
(६–७–८) 

 

कैहफयत 

 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

          

          

          

िोटः– (१) यो िााँचा प्रत्येक कायाथलयले राख्न ुपिेछ । 

 (२) प्रत्येक ६ महििामा यो हववरण अद्यावनधक बिाउि ुपिेछ । 

 (३) यो हववरण सेवा, समूि सञ्चालि गिे मन्ध्त्रालय, सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय र हवभागमा पठाउि÷ुराख्न ुपिेछ । 

 

तयार गिे अनधकृतको–         प्रमाशणत गिे अनधकृतको– 

दस्तखतः          दस्तखतः 
पदः–           पदः 
नमनतः           नमनतः
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अिसूुची – ११ 

(नियम ३८ को उपनियम (१) साँग सम्बशन्ध्धत 

 

सरुवाको हववरण 

 

(व्यशिगत फाइलमा रििे) 
 

१) िामः–    ६) समूिः– 

२) कमथचारी संकेत िम्वरः– ७) उपसमूिः– 

३) पदः–    ८) िैशिक योग्यताः– 

४) शे्रणीः–    ९) तालीमः– 

५) सेवाः–    १०) अन्ध्य हववरण (केिी भए)– 

 

साहवकको 
कायाथलय 

सरुवा वा 
पदस्थापिा 

भएको कायाथलय 

सरुवा 
भएको नमनत 

िाशजर 
भएको नमनत 

सरुवाको 
कारण 

अको सरुवाको 
लानग अवनध पगु्िे 

नमनत 

कैहफयत 

 

       

       

       

       

      
रष्टव्य–यस फाराम अिसुारको हववरण प्रत्येक कायाथलयको प्रमखुले भरी भराई अद्यावनधक गराई 
राख्न ुपिेछ । 

 

तयार गिे अनधकृतको–    प्रमाशणत गिे अनधकृतको– 

दस्तखतः     दस्तखतः 
पदः–      पदः 
नमनतः      नमनतः 
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अिसूुची–११क. 

(नियम ३८ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) साँग सम्बशन्ध्धत) 

 

सरुवापत्रको िमूिा 

मिािय, 

 िेपाल सरकार⁄ ..............को नमनत ...................को निणथयािसुार तपाईलाई सरुवा 
भएको मन्ध्त्रालय⁄सशचवालय⁄आयोग⁄कायाथलयबाटै अवनध तोक्िे गरी वा .................अवनधसम्मको 
लानग देिाय बमोशजम सरुवा गररएको छ । 

 

साहवक पद र कायाथलय    सरुवा भएको पद र कायाथलय 

िेपाल ........सेवा.......... समूि     िेपाल ........सेवा........... समूि 

राजपत्राहित⁄राजपत्र अिहित .......   राजपत्राहित⁄राजपत्र अिहित .......... 

शे्रणी ..............     शे्रणी .................... 

 

श्री .............      कमथचारी सिेत िः......... 

 

वोधाथथ तथा कायाथथथः 

लोक सेवा आयोग । 

निजामती हकताबखािा । 

कमथचारी संचय कोष । 
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अिसूुची – १२ 

(नियम ३८ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) साँग सम्बशन्ध्धत) 
रमािापत्र 

िेपाल सरकार 

............... मन्ध्त्रालय⁄हवभाग⁄कायाथलय 

पत्र संखयाः–         नमनतः– 

 

श्री ........................ 
................................. 
................................ 
 त्यस कायाथलयमा सरुवा ििु ुभएका श्री ..................... लाई निजको हववरण सहितको 
रमािापत्र ददई त्यस कायाथलयमा िाशजर ििु पठाइएको व्यिोरा अिरुोध गदथछु । 

१. कमथचारीको िाम, थरः– 

२. कमथचारीको संकेत िम्वरः– 

३. साहवक (क) पदः–   (ख) शे्रणीः– 

  (ग) सेवाः–   (घ) समूि, उपसमूिः– 

  (ङ) कायाथलयः– 

४. सरुवा भएको (क)  निणथय नमनतः– 

   (ख) पदः–   (ग) शे्रणी 
   (घ) सेवाः–   (ङ) समूि, उपसमूिः– 

   (च) कायाथलयः– 

५. बरबझुारथ सम्बन्ध्धी हववरणः– 

 गरेको         िगरेको         

६. रमािा ििुे नमनतः– 

७. रमािापत्रको नमनतसम्म खचथ भएका हवदाः– 

  (क) भैपरी आउिे र पवथ हवदा ........ ददि । 

  (ख) घर हवदा   .............. ददि । 

  (ग) नबरामी हवदा   ............. ददि । 

  (घ) प्रसूनत हवदा⁄प्रसूनत स्यािार हवदा  ..............पटक । 
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  (ङ) अध्ययि हवदा   .............ददि । 

  (च) असाधारण हवदा   ............ ददि । 

  - (छ) बेतलवी हवदा      ............... ददि । 

८. रमािापत्रको नमनतसम्म सशञ्चत हवदाः– 

  (क घर हवदा   .............ददि । 

  (ख) नबरामी हवदा   .............. ददि । 

  (ग) प्रसूनत हवदा⁄प्रसूनत स्यािार हवदा ............... ददि । 

  (घ) अध्ययि हवदा   ............ ददि । 

  (ङ) असाधारण हवदा   .............. ददि । 

   (च) बेतलवी हवदा    ............. ददि । 

 

८क. कायाथलयमा रुज ुिाशजर भएको ददिः– 

९. खाइपाई आएको मानसकः– (क) तलब रु.  (ख) तलब वहृद्ध रु. 
१०. तलब भत्ता भिुािी नलएको अशन्ध्तम नमनतः– 

११. कमथचारी सञ्चयकोष कट्टी रकमः– 

१२. भिुािी नलएको उपचार खचथको रकमः– 

  नमनतः– 

१३. दैनिक भ्रमण भत्ता वापत नलएको पेश्की रकमः– 

१४. तलब वहृद्ध ििु िरुु भएको िरुु नमनतः– 

१५. िागररक लगािी कोष कदट्ट रकमः– 

१६. आयकर कदट्ट रकमः– 

१७.(क) सावनधक जीवि बीमा कोषमा जम्मा भएको साल................. 
महििा..............गते..........   

(ख) सावनधक जीवि बीमा वापत वाहषथक हप्रनमयम नतरेको साल ........ महििा 
...........गते......... 
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१८. (क) परुािो निवतृ्तभरण योजिा ............. 

(ख) ियााँ निवतृ्तभरण योजिाको िरुु नमनत साल ............ महििा ............. र 
कोषमा रकम जम्मा भइसकेको नमनत साल ................ महििा ................ 
सम्मको 

१९. चाडपवथ खचथ नलिे चाडको िाम र सो चाड पिे नतनथ र सम्भाहवत महििाः 

२०. शिि ुस्यािार भत्ता नलएको हववरणः 

 

बोधाथथः– 

श्री निजामती हकताबखािा, िररिर भवि । 

श्री कमथचारी संचय कोष, नत्रदेवी मागथ, ठमेल । 

श्री .................. (सम्बशन्ध्धत कमथचारी) – सरुवा भएको कायाथलयमा  िाशजर ििु जाि ुििु ।  

श्री ........................ (ियााँ निवतृ्तभरण योजिा अिसुारको रकम जम्मा भएको संस्थाको  

                       िाम र ठेगािा) 
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अिसूुची–१२क 

(नियम ६३क.साँग सम्बशन्ध्धत) 

िपेाल सरकारबाट मिोियि भई अध्ययि⁄तालीम⁄भ्रमणमा जाि ेनिजामती कमथचारीले गरेको 
कबनुलयतिामाको िााँचा 

 

(तलवी अध्ययि हवदा⁄काज स्वीकृनतको लानग ददइिे निवेदि साथमा िै अनिवायथरुपमा यो 
कबनुलयतिामा पेि गिुथ पिेछ ।  

 

..... ...... .... .... .... ..... .मन्ध्त्रालय⁄आयोग⁄सशचवालय ⁄हवभाग ⁄कायाथलयको .....................पदमा 
कायथरत म ...........................ले िेपाल सरकार (............स्तर) को नमनत 
......................को निणयाथिसुार..........................मलुकुमा नमनत.........................देशख 
..................... सम्म सञ्चालि ििुे.......................................................हवषयको 
अध्ययि⁄ तालीम⁄भ्रमणमा मिोियि भए अिरुुप निकट भहवष्ट्यमा उि कायथक्रममा सिभागी ििु 
जाि लागेकोले मैले निजामती सेवा ऐि, २०४९ (संिोधि सहित)को दफा ४०घ. बमोशजम देिाय 
बमोशजमको कबनुलयतिामा पेि गरेको छु । 

(क) उशललशखत अध्ययि⁄तालीम⁄भ्रमणमा सिभागी ििुको लानग निददथष्ट नमनतनभत्र 
अध्ययि⁄तालीम⁄भ्रमण कायथक्रम सञ्चालि गिे संस्थामा िाशजर ििु जािेछु । 

(ख)  सवै प्रकारका अध्ययि⁄तालीम⁄भ्रमण अवनधभर छात्रवशृत्त प्रदाि गिे एवं कायथक्रम सञ्चालि 
गिे निकायबाट निधाथररत िीनत⁄नियम⁄आचार संहिताको पूणथरुपमा पालिा  गिेछु । 

(ग)  सवै प्रकारका अध्ययि⁄तालीम⁄भ्रमणको लानग पूवथ स्वीकृत अवनध भिुािी ििुासाथ स्वदेि 
फकी आफ्िो  पदानधकार  रिेको  निकायमा  िाशजर  ििुेछु, तथा निजामती सेवा ऐि, 

२०४९ (संिोधि सहित) को दफा ४०ग. बमोशजमको अवनधसम्म अनिवायथरुपले सेवा 
गिेछु । 

(घ)  उशललशखत अध्ययि⁄तालीम⁄भ्रमण पूरा गिाथसाथ नियमािसुारका म्यादनभत्र मेरो पदानधकार 
रिेको कायाथलयमा िाशजर ििु िआएमा वा निजामती सेवा ऐि, २०४९ (संिोधि सहित) 
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को दफा ४०ग. बमोशजम गिुथ पिे सेवा अवनध पूरा िगरेमा निजामती सेवा ऐि, २०४९ 
को दफा ४०घ.(२) अिसुार अध्ययि⁄तालीम⁄भ्रमण अवनधमा मैले पाएको तलव, भत्ता एवं 
अन्ध्य आनथथक सहुवधािरुको साथै उि कायथक्रममा भाग नलि आउाँदा जााँदाको लानग प्राप्त 
गरेको िवाइभाडा, दात–ृनिकायबाट प्राप्त छात्रवशृत्त तथा अन्ध्य  आनथथक सहुवधा बराबरको 
सम्पूणथ रकम मैले िेपाल सरकारबाट भिुािी पाउि ुपिे तलव भत्ता, पेन्ध्सि वा उपदाि, 

मेरो िाउाँमा रिेको कमथचारी सञ्चयकोष र िागररक लगािी कोष, मैले सशञ्चत गरेको घर 
हवदा र हवरामी हवदा वापत पाउि ुपिे रकम, औषनध उपचार वापत मैले भिुािी पाउि ु
पिे रकम, िेपाल सरकार र मेरो संयिु लगािीबाट गररएको बीमा रकम र िेपालनभत्र 
मेरो िाममा रिेको चल–अचल सम्पशत्तबाट समेत िेपाल सरकारले मबाट सरकारी बााँकी 
सरि असूल गरेमा मेरो पूणथ मन्ध्जूरी छ । 

 

 

कबनुलयतिामा गराउिे अनधकारीको,–    कबनुलयतिामा गिे निजामती कमथचारीको,– 

दस्तखत............................    दस्तखत............................ 

िाम, थरः      िाम, थरः  

पदः       पदः 

कायाथलयः      कायाथलयः 

नमनत................................    नमनत................................ 
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अिसूुची–१२ख. 
(नियम ६३क. साँग सम्बशन्ध्धत) 

 

नियम ६१को उपनियम (५) अिसुार अध्ययि हवदा र नियम ६२ को उपनियम (३) को खण्ड 
(ख) अिसुार असाधारण हवदा नलई अध्ययि⁄तालीम⁄भ्रमणमा जाि ेनिजामती कमथचारीले गिुथ पिे 

कवनुलयतिामाको िााँचा 
 

(हवदा स्वीकृनतको लानग ददइिे निवेदि साथमा िै अनिवायथरुपमा पेि गिुथ पिेछ ।) 
 

...........................................कायाथलय⁄सशचवालय⁄आयोग⁄हवभाग⁄कायाथलयको 

..................................... पदमा कायथरत म ..................................... ले िेपाल 
सरकार (.............. स्तर) को नमनत ..................... को निणथयािसुार नमनत .............. देशख 
.................. सम्म ................. मलुकुको .............................. ......... 
हवश्वहवद्यालय⁄िैशिक संस्थामा ...........................हवषयको अध्ययि⁄तालीम⁄भ्रमण गिथ पूवथ 
स्वीकृनत प्राप्त गरेको र िेपाल सरकार (..............) स्तरको नमनत ................. को 
निणथयािसुार उपयुथि प्रयोजिको लानग म निकट भहवष्ट्यमा मानथ उललेख गररएको मलुकुमा जाि 
लागेकोले उिािसुारको मेरो स्वीकृत हवदा समाप्त ििुासाथ म आफ्िो पदानधकार कायम रिेको 
निकायमा िाशजर ििुेछु र अध्ययिबाट फहकथ आएपनछ मैले हवदा नलएको अवनध बराबरको अवनध 
अनिवायथ रुपमा सेवा गिेछु । उि प्रयोजिको लानग स्वीकृत अध्ययि हवदा भिुाि ििुा साथ 
पदानधकार कायम रिेको निकायमा िाशजर ििु िआएको अवस्थामा वा उशललशखत अवनधसम्म 
सेवामा बिाल िरिेको अवस्थामा मैले हवदा नलएको अवनध मेरो सेवा अवनधमा गणिा िभएमा 
मेरो मञ्जूरी छ भिी यो कवनुलयतिामा पेि गरेको छु । 

 

कबनुलयतिामा गराउिे अनधकारीको    कबनुलयतिामा गिे निजामती कमथचारीको,– 

दस्तखत............................    दस्तखत............................ 
िाम, थरः      िाम, थरः 
पदः       पदः 
कायाथलयः                      कायाथलयः 
नमनत .............................    नमनत ...............................                                               
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अिसूुची–१२ग. 

(नियम ६३क.साँग सम्बशन्ध्धत) 

राहिय तथा अन्ध्तराथहिय संघ÷संस्थामा काम गिथको लानग असाधारण हवदा माग गिे क्रममा 
निजामती कमथचारीले गिुथ पिे कबनुलयतिामाको िााँचा 

 

(असाधारण हवदा स्वीकृनतको लानग ददइिे निवेदि साथमा िै अनिवायथरुपमा पेि गिुथ पिेछ ।) 

 

...............................मन्ध्त्रालय⁄सशचवालय⁄आयोग⁄हवभाग⁄कायाथलयको ............................. पदमा 
कायथरत म ..................................... ले िेपाल सरकार (.............. स्तर) को नमनत 
..................... को निणथयािसुार प्राप्त गरेको पूवथ स्वीकृनत अिरुुप नमनत .............. देशख 
.................. सम्म.......................... संघ⁄संस्थामा सेवा गिथको लानग असाधारण हवदा माग 
गरेको छु । उि हवदा स्वीकृत भएको अवस्थामा हवदाको अवनध समाप्त ििुासाथ म आफ्िो 
पदानधकार कायम रिेको निकायमा िाशजर ििुेछु र सो हवदाबाट फहकथ  आएपनछ मैले हवदा 
नलएको अवनध बराबरको अवनध अनिवायथ रुपमा सेवा गिेछु ।  

 

कबनुलयतिामा गराउिे अनधकारीको,–   कबनुलयतिामा गिे निजामती कमथचारीको,– 

दस्तखत............................     दस्तखत............................ 

िाम, थरः        िाम, थरः 

पदः         पदः 

कायाथलयः        कायाथलय 

नमनत................................     नमनत................................ 
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अिसूुची – १३ 

(नियम ६४ को उपनियम (१) साँग सम्बशन्ध्धत) 

 

हवदाको निवेदि 

 

िपेाल सरकार 

............... कायाथलय 

कमथचारीले प्रयोग गिे 

 

िाम ...................... कमथचारी सिेत िं. ........ मन्ध्त्रालय⁄हवभाग ...................... 
पद .................................... कायाथलय ............................................ 

शचन्ध्ि लगाउि े   मागेको हवदाको हकनसम   हवदाको अवनध   कारण 

१. भैपरी आउिे र पवथ हवदा                           
 
 
 
 
 

कमथचारीको सिी                                                    
वा पत्र 

               
नमनतः– 

 

२. घर हवदा  

३. नबरामी हवदा  

४. प्रसूनत हवदा⁄प्रसूनत स्यािार हवदा  

५. हकररया हवदा 
 

 

६. अध्ययि हवदा 
 

 

७. असाधारण हवदा   

हवदाको नमनत .............. देशख ..............सम्म 
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कमथचारी प्रिासि िाखाले प्रयोग गिे 

हवदाको हकनसम अशघको बााँकी िाल मागेको अब रिि आउि े

१. भैपरी आउिे र पवथ हवदा    

२. घर हवदा    

३. नबरामी हवदा    

४.प्रसूनत हवदा⁄प्रसूनत स्यािार हवदा    

५. अध्ययि हवदा    

६. असाधारण हवदा     

 

................... 
कमथचारीको दस्तखत 

 कमथचारी प्रिासि िाखा      नमनतः– 

................... 
 

नसफाररस          नसफाररस          हवदा सहकिे नमनत          

भएको   िभएको 
 

..................................... 
निकटतम मानथललो अनधकृत     नमनतः– ................... 
कुिै कुरा भए जिाउिेः– ................... 
स्वीकृत         अस्वीकृत          हवदा सहकि ेनमनत          

  

..................................... 
स्वीकृनत ददिे अनधकृत 

 

..................................... 
 पद      नमनतः– ......................... 
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कमथचारीको जािकारीको निनमत्त 

 
िेपाल सरकार 

................................... 
 

हवदा  स्वीकृनतको सूचिा 
 

 

पत्रसंखयाः                    नमनतः................. 
 

 

श्री ..................................... 
हवदाको हकनसम अवनध िरुु ििुे नमनत कायाथलयमा िाशजर ििु े

नमनत 

 

    

 

 

 

       

..................................... 

        सूचिा गिे कमथचारीको दस्तखत 

        कमथचारी प्रिासि िाखा 
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अिसूुची – १४ 

 (नियम ६९ को उपनियम (२) साँग सम्बशन्ध्धत) 

 हवदा तथा उपचार खचथको हववरण 

                                                           
  ;ftf}+ ;+zf]wgåf/f ;+zf]lwt . 

कमथचारीको िामः     शे्रणी र पदः      सेवा–समूिः        संकेत िं. 

हववरण भैपरी आउिे र पवथ 
हवदा 

घर हवदा नबरामी हवदा प्रसूनत हवदा⁄ प्रसूनत 
स्यािार हवदा 

हकररया  हवदा अध्ययि हवदा असाधारण हवदा उपचार 
खचथ वापत 
नलएको 

 

प्रमाशणत 
गिे 

अनधकृत
को 

दस्तखत 

कै
हफ
यत 

 

जम्मा खचथ बााँकी जम्मा खचथ बााँकी जम्मा खचथ बााँकी जम्मा खचथ बााँकी जम्मा ख
चथ 

बााँ
की 

जम्मा खचथ बााँ
की 

जम्मा खचथ बााँ
की 

रक
म 

नमनत   

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १
५ 

१
६ 

१७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ 

हवगत 
साल 
सम्मको 
शजम्मेवा
री 
सारेको.. 
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अिसूुची – १५ 

(नियम ७८ को उपनियम (१) साँग सम्बशन्ध्धत) 
राजपत्र अिहित तथा शे्रणी हविीि निजामती कमथचारीको कायथ सम्पादि मूलयािि फाराम 

 

कायथ सम्पादिको मूलयािि फाराम भिे निदेशिका 
१. यो फाराम प्रत्येक आनथथक वषथ (श्रावण १ देशख असार मसान्ध्तसम्म काम गरेको 

आधारमा) भिुथ पिेछ । 

२. कायथ सम्पादि मूलयािि फारामलाई तीि खण्डमा निम्ि अिसुार हवभाजि गररएको छः– 

खण्ड क – सम्पाददत कामको हववरण र उपलशब्ध 

खण्ड ख – कायथ सम्पादिको स्तर मूलयािि 

खण्ड ग – पिुरावलोकि सनमनतको मूलयािि 

३. खण्ड (क) मा उशललशखत कामको हववरण अन्ध्तगथत रिेको सम्पूणथ हवषय, लक्ष्य र 
कमथचारीले भिे भिी तोहकएको मिलमा उपलशब्ध समेत सम्बशन्ध्धत निजामती कमथचारीले 
भिुथ पिेछ । यसरी कमथचारीले आफूले गरेको काम भदाथ कायथ हववरणमा उसले गिे भिी 
तोहकएका र वाहषथक कायथ योजिामा परेका कामिरुबाट भिुथ पिेछ । यसो गदाथ 
कमथचारीले आफ्िो कायथ हववरण र स्वीकृत वाहषथक कायथ योजिाको प्रनतनलहप समेत 
संलग्ि गिुथ पिेछ । प्रत्येक वषथको श्रावण ७ गतेनभत्रमा आफूले गरेका सबै 
कामिरूलाई सकेसम्म समेहटिे गरी बिीमा पााँच वटा कामिरू छोटकरीमा उललेख गिुथ 
पिेछ । नियम ७८ख. बमोशजम भररएको वाहषथक कायथ सम्पादि मूलयािि फाराममा 
िाम, दस्तखत र नमनत समेत उललेख गरी तोहकएको समयनभत्रमा दताथ गरी मूलयाििका 
लानग सपुररवेिक समि पेि गिुथ पछथ वा िलुाकबाट पठाउि ु पिे भए तोहकएको 
समयनभत्रमा िलुाकमा रशजष्टडथ दताथ गरी मूलयाििका लानग सपुररवेिक किााँ पठाउि ुपछथ 
। 

४.   सपुररवेिकले सम्बशन्ध्धत निजामती कमथचारीबाट भररएको फाराम प्राप्त भए पनछ खण्ड 
(क) मा उशललशखत सपुररवेिकले भिे र हटप्पणी गिे भिी तोहकएको मिलमा 
कमथचारीद्वारा भररएको उपलशब्ध समेतलाई दृहष्टगत गरी हटप्पणी  गिुथ पिेछ । निजामती 
कमथचारीले भरेको कामको उपलशब्ध र हटप्पणीको आधारमा सपुररवेिकले प्रत्येक वषथको 
श्रावण मसान्ध्तनभत्र खण्ड (ख) को “सपुररवेिकको मूलयािि” को अंि भिुथ पिेछ । 
यसरी मूलयािि गदाथ सपुररवेिकले कमथचारीबाट आफ्िो कायथहववरणमा तोहकएका र 
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वाहषथक कायथ योजिामा परेका कामिरुको उपलशब्धको हववरण प्रस्ततु गररएको छ, छैि 
भने्न कुरा िेरी सो आधारमा मूलयािि  गिुथ पिेछ । यसरी मूलयािि गरी सकेपनछ 
आफ्िो िाम, पद, दस्तखत र नमनत समेत उललेख गरी श्रावण मसान्ध्तनभतै्र 
पिुरावलोकिकताथले प्राप्त गररसक्िे गरी सो कायथ सम्पादि मूलयािि फाराम 
पिुरावलोकिकताथ समि पेि गिुथ पिेछ ।  

५. पिुरावलोकिकताथले सपुररवेिकबाट प्राप्त ििु आएको फारामको खण्ड (क) को आधारमा 
प्रत्येक वषथको भार पन्ध्र गतेनभत्रमा खण्ड (ख) “पिुरावलोकिकताथको मूलयािि” को अंि 
भिुथ पिेछ । यसरी भररएको फाराम पिुरावलोकिकताथले आफ्िो िाम, पद, दस्तखत र 
नमनत समेत उललेख गरी पिुरावलोकि सनमनतले प्राप्त गरर सक्िे गरी पेि गिुथ पिेछ ।  

६.    पिुरावलोकि सनमनतमा पेि ििु आएका कायथ सम्पादि मूलयािि फारामिरुमा 
पिुरावलोकि सनमनतलाई सपुररवेिक वा पिुरावलोकिकताथ वा दवैुको मूलयाििमा शचत्त 
िबझेुमा पिुरावलोकिकताथ वा सपुररवेिकसाँग पषु्ट्ट्याईको माग गिे वा पिुमूथलयािि गिुथ 
पिे आधार सहित पिुहवथचारको लानग पठाउि सक्िेछ । यसरी पठाएको कायथ सम्पादि 
मूलयािि फाराममा सपुररवेिक तथा पिुरावलोकिकताथले आफूकिााँ प्राप्त भएको तीि 
ददिनभत्र पिुः मूलयािि गरी वा पहिले गरेको मूलयाििमा संिोधि गिथ आवश्यक िभए 
सोको औशचत्यपूणथ कारण खलुाई  पिुरावलोकि सनमनतमा पेि गरी सक्ि ुपिेछ । यसरी 
पिुः पेि ििु आएको कायथ सम्पादि मूलयािि फाराममा औशचत्यपूणथ कारण खलुाई 
िआएमा वा अि संिोधि पनि भई िआएमा पिुरावलोकि सनमनतले यस हवषयमा हटप्पणी 
गरी त्यस्ता सपुररवेिक र पिुरावलोकिकताथको अनभलेख राख्न र निजिरुको कायथ 
सम्पादि मूलयाििमा पिुहवथचार गिथ सम्बशन्ध्धत निकायमा लेखी पठाउि सक्िेछ ।   

७. पिुरावलोकि सनमनतले पेि ििु आएका कायथ सम्पादि मूलयािि फारामिरूमा 
सपुररवेिक र पिुरावलोकिकताथले मूलयािि गरेको समेतको आधारमा मूलयािि गरी 
प्रत्येक वषथको भार मसान्ध्तनभतै्र लोक सेवा आयोग र बिुवा सनमनतको सशचवालयमा पठाई 
सक्ि ुपिेछ ।  

८. एउटा अवनधनभत्र एक भन्ध्दा बिी सपुररवेिकको सपुररवेिणमा रिी काम गरेको निजामती 
कमथचारीको िकमा यो फाराम भिुथ पदाथ सो अवनधको अन्ध्तमा जो सपुररवेिक िनु्ध्छ उसैले 
पूरा अवनधको फाराम भिुथ पिेछ । 

९. ऐिको दफा २४क. को उपदफा (६क) बमोशजमको समयावनध पनछ कायथ सम्पादि 
मूलयािि फाराम दताथ गदाथ चालू आनथथक वषथनभत्र दताथ गरर सक्ि ुपिेछ । यसरी दताथ 
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गररएको कायथ सम्पादि मूलयािि फाराममा पिुरावलोकि सनमनतले एक अि    
घटाउिेछ । 

१०.   कुिै निजामती कमथचारीले तोहकएको समयनभत्र बझुाउि ु पिे कायथ सम्पादि मूलयािि 
फाराम समयमै भरी दताथ गरेकोमा कायाथलयमा भहवतव्य परी आगलानग वा अन्ध्य त्यस्तै 
दैवी हवपशत्त वा प्राकृनतक प्रकोप परी दताथ गरी सकेको कायथ सम्पादि मूलयािि फाराम 
िष्ट ििु गएको अवस्थामा त्यस्ता निजामती कमथचारीको कायथ सम्पादि मूलयािि फाराम 
िष्ट ििुकुो कारण र प्रमाण सहित तालकु मन्ध्त्रालयको स्वीकृत नलई विालवाला 
मूलयाििकताथले प्रमाण समेत संलग्ि गरी सम्बशन्ध्धत निजामती कमथचारीलाई कायथ 
सम्पादि मूलयािि फाराम पिुः भिथ लगाई मूलयािि गिुथ पदथछ । यसरी मूलयािि गरेका 
कायथ सम्पादि मूलयािि फाराममा मूलयाििकताथले पिुः मूलयािि गिुथ पिाथको कारण 
उललेख गरी प्रमाण समेत संलग्ि गिुथ पदथछ ।  

११. निजामती कमथचारीको कायथ सम्पादि मूलयािि गिे क्रममा सपुररवेिकले देिायको 
आधारमा मूलयािि गिुथ पिेछः– 

(क) हवदा स्वीकृत िगराई वा हवदाको आवेदि िददई लगातार तीस ददि भन्ध्दा बिी 
अिपुशस्थत भएको निजामती कमथचारीलाई चार मध्ये उपयिु एउटा पिमा 
(लागत, समय, पररमाण र गणु) मध्ये अत्यतु्तम स्तरको अि िददई बिीमा उत्तम 
स्तरको अि ददि,े  

(ख) िनसित पाएको वा ग्रडे रोक्का वा बिुवा रोक्काको सजाय पाएको निजामती 
कमथचारीलाई सो सजाय पाएको वषथमा कामको समग्र गणुस्तर सम्बन्ध्धी आधारमा 
अत्यतु्तम स्तरको अि िददई बिीमा उत्तम स्तरको अि ददिे,  

(ग) कुिै निजामती कमथचारीले आफूले नलएको पेश्की रकम काब ुवाहिरको पररशस्थनत 
परेको भिी कोष तथा लेखा नियन्ध्त्रक कायाथलयबाट प्रमाशणत गराएको अवस्थामा 
बािेक अरु अवस्थामा आनथथक प्रिासि तथा पेश्की फछ्र्यौट सम्बन्ध्धी प्रचनलत 
कािूिको अधीिमा रिी ६ महििानभत्र फछ्र्यौट िगराएको भएमा कामको समग्र 
गणुस्तर सम्बन्ध्धी आधारमा अत्यतु्तम स्तरको अि िददई बिीमा उत्तम स्तरको 
अि ददिे,  

(घ) कायाथलय प्रमखु वा हवभागीय प्रमखु वा आयोजिा प्रमखुको पदमा रिेको निजामती 
कमथचारीले आनथथक वषथको पहिलो चौमानसक अवनधमा रकम निकासा र कायथक्रम 
स्वीकृत भैसकेपनछ पनि वषथभरी पचास प्रनतित लक्ष्य पूरा गिथ वा िनतजा प्राप्त 
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गिथ िसकेको भएमा कामको समग्र पररमाण सम्बन्ध्धी आधारमा अत्यतु्तम स्तरको 
अि िददई बिीमा उत्तम स्तरको अि ददि,े 

(ङ)  कायाथलय प्रमखु बािेकका पदमा कायथरत निजामती कमथचारीले गिुथ पिे कामको 
लक्ष्य प्रत्येक वषथको पहिलो चौमानसक अवनधनभत्र कमथचारीको सामूहिक बैठकबाट 
निधाथरण गररिेछ । त्यसरी निधाथरण गररएको लक्ष्य त्यस्तो पचास प्रनतित पूरा 
गिथ िसक्िे निजामती कमथचारीको मूलयाििमा खण्ड (घ) बमोशजम कामको समग्र 
पररमाण सम्बन्ध्धी आधारमा अत्यतु्तम स्तरको अि िददई बिीमा उत्तम स्तरको 
अि ददिे, 

तर खण्ड (घ) र (ङ) मा तोहकएको लक्ष्य सम्बशन्ध्धत निजामती 
कमथचारीको कारणले िभई अन्ध्य कारणले पूरा ििु िसकेकोमा अि घटाइिे 
छैि।  

(च) कुिै निजामती कमथचारीले अििुासििीि काम गरेको प्रमाण भएमा कामको समग्र 
गणुस्तर सम्बन्ध्धी आधारमा अत्यतु्तम स्तरको अि िददई बिीमा उत्तम स्तरको 
अि ददिे, 

(छ) नियम ७८ख.को उपनियम (२) बमोशजमको म्यादनभत्र अधथवाहषथक कायथ सम्पादि 
मूलयािि फाराम िभिे र म्यादनभत्र वाहषथक तथा अधथ वाहषथक कायथ सम्पादि 
मूलयािि  िगिे निजामती कमथचारीलाई कामको समग्र गणु र पररमाण सम्बन्ध्धी 
दईु आधार मध्ये एउटामा अत्यतु्तम स्तरको अि िददई बिीमा उत्तम स्तरको अि 
ददिे, 

१२. क्रमसंखया ११ बमोशजमको आधारमा अि घटाउाँदा एउटै निजामती कमथचारीको एक 
भन्ध्दा बिी आधारमा अि घटाउि ुपिे भएमा एक वषथमा चारवटा मध्ये दईु भन्ध्दा बिी 
आधारमा अि घटाउि ुपिे छैि ।  

१३. क्रमसंखया ११ बमोशजमका कारण हवद्यमाि िुाँदािुाँदै सो बमोशजमको अि िघटाएको 
देशखएमा त्यस्तो मूलयाििकताथको कायथ सम्पादि मूलयाििमा एक अि घटाइिेछ ।  

१४. क्रमसंखया ११ बमोशजम अि घटाउि ु पिे भएमा पनि सोको स्पष्ट कारण सहितको 
कागजात संलग्ि गिुथ पिेछ ।  

१५.   कायथ सम्पादि मूलयाििकताथले कायथ सम्पादि मूलयािि गदाथ कायथ सम्पादि फाराममा 
अि ददिे प्रयोजिको लानग निददथष्ट गररएको मिलमा स्पष्ट रुपमा अि िै लेखी मूलयािि 
गिुथ पिेछ । 
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राजपत्र अिहित तथा शे्रणी हविीि निजामती कमथचारीको कायथ सम्पादि मूलयािि फारामको िााँचा 

 

हववरण पेि गरेको कायाथलयः– 

दताथ िं.– 

नमनतः– 

 

कमथचारीको िामः           कमथचारी सिेतः              मूलयािि अवनधः   

१. पदः   २. शे्रणी  ३. सेवा  ४. समूि  ५. उपसमूि 

६. कायाथलयको िामः 

७.   िालको पदमा नियशुि नमनतः 

८. यस मूलयाििको अवनधमा सरुवा भएका कायाथलयिरु (क्रमिः)...................................................... 

९.  सपुररवेिक समि पेि गरेको नमनतः–................................    

......साल......महििादेशख.......साल ...... महििासम्म 
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खण्ड (क) 

सम्पाददत कामको हववरण 

लक्ष्य तोहकएका र ितोहकएको कामिरू कमथचारीले भिे हववरण पररमाण लागत समय  गणुस्तर 

 

(क)       

(ख)       

(ग)       

(घ)      

(ङ)      

आफ्िै पिलमा गरेका अन्ध्य कायथिरु 

(क) 
     

(ख)      
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कुिै काम सम्पादि ििु िसकेको भए त्यसका कारणिरू सपुररवेिकको हटप्पणी 
कामिरू      कारणिरू  समाधाि गिथ गररएको प्रयासिरू 

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

 (क) कारणको औशचत्य 

दठक 

 
 
   

(ख) कारण समाधाि गिथ गररएको प्रयासः 
 दठक                  ठीक          

  बेदठक 

कमथचारीको दस्तखतः  नमनतः सपुररवेिकको दस्तखतः 
नमनतः 
 

  

रष्टव्यः 

 (१) लक्ष्य तोहकएको कामको निनमत्त निधाथररत आधारिरू (पररमाण, लागत, समय र गणुस्तर) सम्भव भएसम्म भिे प्रयास ििु ुपिेछ । 

 (२) निजामती कमथचारीले लक्ष्य ितोहकएको कामिरूको उपलशब्ध हववरण भिुथ पदाथ सम्भव भएसम्म पररमाण, लागत र समयलाई औलंयाउि ुपिेछ । 
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खण्ड (ख) 
सपुररवेिक र पिुरावलोकिकताथको मूलयािि 

सपुररवेिक समि पेि गरेको नमनतः–                                                                                                पिुरावलोकिकताथ समि पेि गरेको नमनतः– 

कायथ सम्पादिको 
स्तर(कायथहववरणको 

आधारमा) 

सपुररवेिकको मूलयािि पिुरावलोकिकताथको मूलयािि 

 

स्तर अनत उत्तम उत्तम सामान्ध्य न्ध्यूि अनत उत्तम उत्तम सामान्ध्य न्ध्यूि 

अि ६.२५ ५.२५ ४.२५ ३.२५ २.५ २ १.५ १ 

(१) सम्पाददत कामको समग्र पररमाण         

(२) सम्पाददत कामको समग्र लागत         

(३) सम्पाददत कामको समग्र समय         

(४) सम्पाददत कामको समग्र गणु         

जम्मा प्राप्ताि (अि र अिरमा)    

 पूणाथि  २५ पूणाथि  १० 
९५% भन्ध्दा बिी र ७५% भन्ध्दा घटी 
अि ददाँदा खलुाउि ुपिे कारण 

सपुररवेिकको िामः               पदः  

कमथचारी सिेत 

दस्तखतः 
नमनतः 

पिुरावलोकिकताथको िामः           पदः 
कमथचारी सिेत 

दस्तखतः 
नमनतः  

 

  लागतलाई मूलयािि  गिथ सम्भव िदेशखएमा यस वापत छुट्याइएको अि बााँकी तीिवटा आधारिरूमा समािपुानतक हिसाबमा हवतरण गिथ सहकिेछ । कुिै 
मिलमा हववरण िअटाए छुटै्ट पािामा खलुाई प्रमाशणत गरी संलग्ि गिुथ पिेछ । सपुररवेिक र पिुरावलोकिकताथले निजामती सेवा ऐिको दफा २४क. र निजामती 
सेवा नियमावलीको नियम ७८ मा तोहकएको आधारमा मूलयािि गरी निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७८ख. बमोशजमको अवनधनभत्र पिुरावलोकिकताथ वा 
पिुरावलोकि सनमनत समि पेि गिुथ पदथछ । साथै निजामती सेवा ऐिको दफा २४क. को उपदफा (७) बमोशजम ९५ प्रनतितभन्ध्दा बिी र ७५ प्रनतितभन्ध्दा 
घटी अि प्रदाि गिुथ परेमा सोको स्पष्ट कारण खलुाउि ुपिेछ र ७५ प्रनतित भन्ध्दा घटी अि ददएकोमा सम्बशन्ध्धत निजामती कमथचारीलाई जािकारी गराई निजले 
प्रनतहक्रया ददएमा सो समेत राखी पिुरावलोकि सनमनत समि पेि गिुथ पिेछ । प्राप्तािमा हटपेक्स लगाएमा हटपेक्स लगाउिे मूलयाििकताथलाई अशखतयारवालाले 
हवभागीय कारबािी गिेछ । 



www.lawcommission.gov.np 

183 
 

खण्ड (ग) 
पिुरावलोकि सनमनतको मूलयािि 

         

कमथचारीको िामः                                      पदः                       शे्रणीः  

 

पिुरावलोकि सनमनत समि पेि गरेको नमनतः  

व्यशिगत गणु एवं आचरण स्तर अनतउत्तम उत्तम सामान्ध्य न्ध्यूि 

 

(क) राजपत ्अिहित  कमथचारीिरूको लानग  

  (१) हवषयवस्तकुो ज्ञाि र सीप   

अि १ ०.७५ ०.५० ०.२५ 

 

     

     

(२) गोपिीयता राख्न सक्िे िमता      

(३) निदेिि अिसुार काम गिथ सक्िे िमता      

(४) उपशस्थनत, समयपालिा र अििुासि      

(५) इमािदाररता र िैनतकता       

पूणाथि ५ कुल प्राप्तािः      अिमा  

                               

                                  अिरमा 
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(ख) शे्रणी हविीि कमथचारीिरूको लानग स्तर अनतउत्तम उत्तम सामान्ध्य न्ध्यूि 

 

(१) हवषयवस्तकुो ज्ञाि र सीप  अि १ ०.७५ ०.५० ०.२५ 

     

(२) निदेिािसुार काम गिे िमता      

(३) काममा रुची,  उत्साि       

(४) आज्ञापालि र अििुासि      

(५) सजगता र िीघ्रता       

पूणाथिः ५         कूल प्राप्तािः               अिमाः  

                      अिरमाः 
 

    

 

पिुरावलोकि सनमनतका पदानधकारीिरूको 
     िामः       पद कमथचारी सिेत   दस्तखत                 कुल प्राप्तािः        अिमाः 
१.             

२.                   अिरमाः                             

३.  

नमनतः   

रष्टव्यः  

 निजामती सेवा ऐिको दफा २४क. को उपदफा (७) बमोशजम पिुरावलोकि सनमनतले ९५ प्रनतित भन्ध्दा बिी र ७५ प्रनतित  भन्ध्दा घटी 
अि प्रदाि गिथ परेमा सोको स्पष्ट कारण खलुाउि ुपिेछ । 
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अिसूुची–१५क 

(नियम ७८ को उपनियम (१) साँग सम्बशन्ध्धत) 

राजपत्राहित निजामती कमथचारीको अधथवाहषथक र वाहषथक कायथ सम्पादि मूलयािि फाराम 

 

कायथ सम्पादिको मूलयािि फाराम भिे निदेशिका 

१. यो अिसूुचीको अधथवाहषथक कायथ सम्पादि मूलयािि फाराम प्रत्येक अधथवाहषथक अवनधको 
आधारमा र वाहषथक कायथ सम्पादि मूलयािि फाराम प्रत्येक आनथथक वषथ  (श्रावण १ 
देशख असार मसान्ध्तसम्म काम गरेको आधारमा) भिुथ पिेछ । 

२. कायथ सम्पादि मूलयािि फारामलाई तीि खण्डमा निम्ि अिसुार हवभाजि गररएको छः– 

खण्ड क – अधथवाहषथक कायथ सम्पादि मूलयािि फाराम 

खण्ड ख – वाहषथक कायथ सम्पादि मूलयािि फाराम (सपुररवेिक र  

   पिुरावलोकिकताथको मूलयािि) 

खण्ड ग – पिुरावलोकि सनमनतको मूलयािि 

३. खण्ड (क) मा उशललशखत निजामती कमथचारीले भिे भिी तोहकएका १ देशख ४ सम्मका 
मिलिरुमा सम्बशन्ध्धत कमथचारीले भिुथ पिेछ । तोहकएको अवनधमा आपूmले गरेका सबै 
कामिरूलाई सकेसम्म समेहटिे गरी कामिरू छोटकरीमा उललेख गिुथ पिेछ । यसरी 
कमथचारीले गरेका भिी उललेख भएका कायथिरु उसको कायथ हववरणनभत्र परेका र 
स्वीकृत वाहषथक कायथ योजिानभत्र परेका ििु ुपिेछ । कायथ हववरण र कायथ योजिानभत्र 
िपरेका तथा अन्ध्य पदको कायथ हववरण र कायथ योजिानभत्र परेका कामिरु सामान्ध्यतया 
भिथ िुाँदैि । यसरी भररएको फाराममा दस्तखत र नमनत सहित तोहकएको सपुररवेिक 
समि पेि गिे प्रयोजिको लानग प्रत्येक अवनध समाप्त भएको सात ददिनभत्र सम्बनधत 
कायाथलयमा दताथ गिुथ पिेछ । यस्तो फाराम पेि गदाथ निजामती कमथचारीले आफ्िो कायथ 
हववरण र स्वीकृत वाहषथक कायथ योजिाको प्रनतनलहप समेत संलग्ि गिुथ पिेछ । यसरी 
राजपत्राहित कमथचारीबाट भरी आएका अधथवाहषथक अवनधको कायथ सम्पादि मूलयािि 

                                                           
 सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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फारामिरुलाई सपुररवेिकले सम्बशन्ध्धत निजामती कमथचारीले आपूmले गरेको भिी 
उललेख गरेका कायथिरु निजको कायथ हववरण र स्वीकृत कायथ योजिानभत्र परेका छि ्
छैिि ् र स्वीकृत कायथ हववरण र कायथ योजिानभत्र परेका कायथिरुको उपलशब्ध 
कमथचारीले फाराममा उललेख गरे अिसुार छ छैि भने्न कुराको जााँच गरी त्यसको 
पषृ्ठपोषण सहित अको सात ददिनभत्रमा सम्बशन्ध्धत कमथचारीलाई हफताथ गिुथ पिेछ । 
प्रत्येक वषथको श्रावण सात गतेनभत्र आफूले गरेको कामिरुलाई उललेख गरी नियम 
७८ख. बमोशजम भररएको वाहषथक कायथ सम्पादि मूलयािि फाराममा िाम, दस्तखत र 
नमनत समेत उललेख गरी तोहकएको समयनभत्रमा दताथ गरी मूलयाििका लानग सपुररवेिक 
समि पेि गिुथ पछथ वा िलुाकबाट पठाउि ु पिे भए तोहकएको समयनभत्रमा िलुाकमा 
रशजष्टडथ दताथ गरी मूलयाििका लानग सपुररवेिक किााँ पठाउि ु पछथ । निजामती 
कमथचारीले भरेको अधथ वाहषथक कायथ सम्पादि मूलयािि फारामिरुका आधारमा 
सपुररवेिकले प्रत्येक वषथको श्रावण मसान्ध्तनभत्र वाहषथक कायथ सम्पादि मूलयाििको लानग 
खण्ड (ख) को “सपुररवेिकको मूलयािि” को अंि भिुथ पिेछ ।  

४.    यसरी मूलयािि गरी सकेपनछ सपुररवेिकले आफ्िो िाम, दस्तखत र नमनत उललेख गरी 
सो कायथ सम्पादि मूलयािि फाराम श्रावण मसान्ध्तनभतै्र पिुरावलोकिकताथले प्राप्त गररसक्िे 
गरी पिुरावलोकिकताथ समि पेि गिुथ पिेछ । 

५. पिुरावलोकिकताथले सपुररवेिकबाट प्राप्त ििु आएको वाहषथक कायथ सम्पादि मूलयािि 
फारामको आधारमा प्रत्येक वषथको भार पन्ध्र गतेनभत्र खण्ड (ग) को 
“पिुरावलोकिकताथको  मूलयािि” को अंि भिुथ पिेछ । यसरी भररएको फाराममा 
पिुरावलोकिकताथले आफ्िो िाम, दस्तखत र नमनत उललेख गरी पिुरावलोकि सनमनत 
समि पेि गिुथ पिेछ । 

६.    पिुरावलोकि सनमनतमा पेि ििु आएका कायथ सम्पादि मूलयािि फारामिरुमा 
पिुरावलोकि सनमनतलाई सपुररवेिक वा पिुरावलोकिकताथ वा दवैुको मूलयाििमा शचत्त 
िबझेुमा पिुरावलोकिकताथ वा सपुररवेिकसंग पषु्ट्ट्याईको माग गिे वा पिुमूथलयािि गिुथ 
पिे आधार सहित पिुहवथचारको लानग पठाउि सक्िेछ । यसरी पठाएको कायथ सम्पादि 
मूलयािि फाराममा सपुररवेिक तथा पिुरावलोकिकताथले आफूकिााँ प्राप्त भएको तीि 
ददिनभत्र पिुः मूलयािि गरी वा पहिले गरेको मूलयाििमा संिोधि गिथ आवश्यक िभए 
सोको औशचत्यपूणथ कारण खलुाई  पिुरावलोकि सनमनतमा पेि गरी सक्ि ुपिेछ । यसरी 
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पिुः पेि ििु आएको कायथ सम्पादि मूलयािि फाराममा औशचत्यपूणथ कारण खलुाई 
िआएमा वा अि संिोधि पनि भई िआएमा पिुरावलोकि सनमनतले यस हवषयमा हटप्पणी 
गरी त्यस्ता सपुररवेिक र पिुरावलोकिकताथको अनभलेख राख्न र निजिरुको कायथ 
सम्पादि मूलयाििमा पिुहवथचार गिथ सम्बशन्ध्धत निकायमा लेखी पठाउि सक्िेछ ।   

७. पिुरावलोकि सनमनतले पेि ििु आएको वाहषथक कायथ सम्पादि मूलयािि फारामिरूमा 
सपुररवेिक र पिुरावलोकिकताथले गरेको मूलयािि समेतको आधारमा मूलयािि गरी 
प्रत्येक वषथको भार मसान्ध्तनभतै्र लोक सेवा आयोग र बिुवा सनमनतको सशचवालयमा पठाई 
सक्ि ुपिेछ ।  

८. एउटा अवनधनभत्र एक भन्ध्दा बिी सपुररवेिकको सपुररवेिणमा रिी काम गरेको निजामती 
कमथचारीको िकमा यो फाराम भिुथ पदाथ सो अवनधको अन्ध्तमा जो सपुररवेिक िनु्ध्छ उसैले 
पूरा अवनधको फाराम भिुथ पिेछ । 

९. ऐिको दफा २४क. को उपदफा (६क) बमोशजमको समयावनध पनछ कायथ सम्पादि 
मूलयािि फाराम दताथ गदाथ चालू आनथथक वषथनभत्र दताथ गरर सक्ि ुपिेछ । यसरी दताथ 
गररएको कायथ सम्पादि मूलयािि फाराममा पिुरावलोकि सनमनतले एक अि घटाउिेछ 
। 

१०.  कुिै निजामती कमथचारीले तोहकएको समयनभत्र बझुाउि ु पिे कायथ सम्पादि मूलयािि 
फाराम समयमै भरी दताथ गरेकोमा कायाथलयमा भहवतव्य परी आगलानग वा अन्ध्य त्यस्तै 
दैवी हवपशत्त वा प्राकृनतक प्रकोप परी दताथ गरी सकेको कायथ सम्पादि मूलयािि फाराम 
िष्ट ििु गएको अवस्थामा त्यस्ता कमथचारीको कायथ सम्पादि मूलयािि फाराम िष्ट ििुकुो 
कारण र प्रमाण सहित तालकु मन्ध्त्रालयको नसफाररस सहित सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयमा 
स्वीकृनतको लानग लेशख पठाउि ु पिेछ र सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालयबाट स्वीकृनत प्राप्त 
भएपनछ विालवाला मूलयाििकताथले प्रमाण समेत संलग्ि गरी सम्बशन्ध्धत कमथचारीलाई 
कायथ सम्पादि मूलयािि फाराम पिुः भिथ लगाई मूलयािि गिुथ पदथछ । यसरी मूलयािि 
गरेका कायथ सम्पादि मूलयािि फाराममा मूलयाििकताथले पिुः मूलयािि गिुथपिाथको 
कारण उललेख गरी  प्रमाण र स्वीकृनत पत्रको प्रमाशणत प्रनतनलहप समेत संलग्ि गिुथ 
पदथछ । 

११. निजामती कमथचारीको कायथ सम्पादि मूलयािि गिे क्रममा सपुररवेिकले देिायको 
आधारमा मूलयािि गिुथ पिेछः 
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(क) हवदा स्वीकृत िगराई वा हवदाको आवेदि िददई लगातार तीस ददि भन्ध्दा बिी 
अिपुशस्थत भएको निजामती कमथचारीलाई चार मध्ये उपयिु एउटा पिमा 
(लागत, समय, पररमाण र गणु) मध्ये अत्यतु्तम स्तरको अि िददई बिीमा उत्तम 
स्तरको अि ददि,े  

(ख) िनसित पाएको वा ग्रडे रोक्का वा बिुवा रोक्काको सजाय पाएको निजामती 
कमथचारीलाई सो सजाय पाएको वषथमा कामको समग्र गणुस्तर सम्बन्ध्धी आधारमा 
अत्यतु्तम स्तरको अि िददई बिीमा उत्तम स्तरको अि ददिे,  

(ग) कुिै निजामती कमथचारीले आफूले नलएको पेश्की रकम काब ुवाहिरको पररशस्थनत 
परेको भिी कोष तथा लेखा नियन्ध्त्रक कायाथलयबाट प्रमाशणत गराएको अवस्थामा 
बािेक अरु अवस्थामा आनथथक प्रिासि तथा पेश्की फछ्र्यौट सम्बन्ध्धी प्रचनलत 
कािूिको अधीिमा रिी छ महििानभत्र फछ्र्यौट िगराएको भएमा कामको समग्र 
गणुस्तर सम्बन्ध्धी आधारमा अत्यतु्तम स्तरको अि िददई बिीमा उत्तम स्तरको 
अि ददिे,  

(घ) कायाथलय प्रमखु वा हवभागीय प्रमखु वा आयोजिा प्रमखुको पदमा रिेको निजामती 
कमथचारीले आनथथक वषथको पहिलो चौमानसक अवनधमा रकम निकासा र कायथक्रम 
स्वीकृत भैसकेपनछ पनि वषथभरी पचास प्रनतित लक्ष्य पूरा गिथ वा िनतजा प्राप्त 
गिथ िसकेको भएमा कामको समग्र पररमाण सम्बन्ध्धी आधारमा अत्यतु्तम स्तरको 
अि िददई बिीमा उत्तम स्तरको अि ददि,े 

(ङ) कायाथलय प्रमखु बािेकका पदमा कायथरत निजामती कमथचारीले गिुथ पिे कामको 
लक्ष्य प्रत्येक वषथको पहिलो चौमानसक अवनधनभत्र कमथचारीको सामूहिक बैठकबाट 
निधाथरण गररिेछ । त्यसरी निधाथरण गररएको लक्ष्य त्यस्तो पचास प्रनतित पूरा 
गिथ िसक्िे निजामती कमथचारीको मूलयाििमा खण्ड (घ) बमोशजम कामको समग्र 
पररमाण सम्बन्ध्धी आधारमा अत्यतु्तम स्तरको अि िददई बिीमा उत्तम स्तरको 
अि ददिे, 

तर खण्ड (घ) र (ङ) मा तोहकएको लक्ष्य सम्बशन्ध्धत निजामती 
कमथचारीको कारणले िभई अन्ध्य कारणले पूरा ििु िसकेकोमा अि घटाइिे छैि 
।  
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(च) कुिै निजामती कमथचारीले अििुासििीि काम गरेको प्रमाण भएमा कामको समग्र 
गणुस्तर सम्बन्ध्धी आधारमा अत्यतु्तम स्तरको अि िददई बिीमा उत्तम स्तरको 
अि ददिे, 

(छ) नियम ७८ख.को उपनियम (२) बमोशजमको म्यादनभत्र अधथवाहषथक कायथ सम्पादि 
मूलयािि  फाराम िभिे र म्यादनभत्र वाहषथक तथा अधथ वाहषथक कायथ सम्पादि 
मूलयािि िगिे निजामती कमथचारीलाई कामको समग्र गणु र पररमाण सम्बन्ध्धी 
दईु आधार मध्ये एउटामा अत्यतु्तम स्तरको अि िददई बिीमा उत्तम स्तरको अि 
ददिे, 

१२.   क्रमसंखया ११ बमोशजमको आधारमा अि घटाउाँदा एउटै निजामती कमथचारीको एक 
भन्ध्दा बिी आधारमा अि घटाउि ुपिे भएमा एक वषथमा चारवटा मध्ये दईु भन्ध्दा बिी 
आधारमा अि घटाउि ुपिे छैि ।  

१३.  क्रमसंखया ११ बमोशजमका कारण हवद्यमाि िुाँदािुाँदै सो बमोशजमको अि िघटाएको 
देशखएमा त्यस्तो मूलयाििकताथको कायथ सम्पादि मूलयाििमा एक अि घटाइिेछ ।  

१४.  क्रमसंखया ११ बमोशजम अि घटाउि ु पिे भएमा पनि सोको स्पष्ट कारण सहितको 
कागजात संलग्ि गिुथ पिेछ ।  

१५.  कायथ सम्पादि मूलयाििकताथले कायथ सम्पादि मूलयािि  गदाथ कायथ सम्पादि फाराममा 
अि ददिे प्रयोजिको लानग निददथष्ट गररएको मिलमा स्पष्ट रुपमा अि िै लेखी मूलयािि 
गिुथ पिेछ । 
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खण्ड – क 

राजपत्राहित निजामती कमथचारीको निनमत्त अधथवाहषथक कायथ सम्पादि मूलयािि  फारामको िााँचा 
१. प्रथम अधथवाहषथक कायथ सम्पादि मूलयािि फाराम 

मूलयािि अवनधः.......... साल श्रावण महििादेशख पौष मसान्ध्तसम्म 
हववरण पेि गरेको कायाथलय............... ...................               दताथ िं...............                      नमनत...............    

कमथचारीको िामः................................................कमथचारी सिेत िं. .......        पद र शे्रणीः ..... ............. 
सेवाः ....समूि वा उपसमूिः..............   िाल कायथरत कायाथलय ........................................िालको पदमा नियशुि नमनतः.......................... 
यस मूलयािि अवनधमा सरुवा भएका कायाथलयिरु (क्रमिः).............................................................. 
सपुररवेिक समि पेि गरेको नमनत..................... 

कमथचारीले भिे 
सम्पाददत काम (लक्ष्य तोहकएका र ितोहकएका) 

(१) 

 

कायथ सम्पादि सूचकाि (२) कायथ सम्पादि 
सूचकाि अिसुार 
सम्पाददत कायथको 

प्रगनत 

(३) 

कायथ सम्पन्न ििु 
िसकेका भए सोको 

कारण 

 (४) 
 

एकाई (सम्भव भए सम्म 
पररमाण, लागत र समय समेत 
उललेख गिुथ पिे) 

अधथ  वाहषथक 
लक्ष्य 

वाहषथक 
लक्ष्य  

कायथ हववरण र वाहषथक कायथक्रम बमोशजमका कायथिरुः 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ङ) 
    आफ्िै पिलमा गरेका अन्ध्य कायथिरु 

(क) 
(ख)  

 

     

१०० 
प्रनतित 

१०० 
प्रनतित 

औसत प्रनतित........
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कमथचारीको दस्तखतः                                     नमनतः 
 कायथ सम्पादि गिथ लागेको समयको मापिको आधार                           कायथ सम्पादिको प्रगनतको मापिको आधार  

१) तोहकएको समय र सो भन्ध्दा अगावै कायथ सम्पन्न भएमा – अनतउत्तम–                                १) ८०% देशख १००% सम्म – अनतउत्तम  

२) कुल काम मध्ये १५% सम्म काम तोहकएको समय भन्ध्दा पनछ सम्पन्न गरेमा– उत्तम             २) ६५% देशख ७९.९९% सम्म – उत्तम  

३) कुल काम मध्ये ३०% सम्म काम तोहकएको समय भन्ध्दा पनछ सम्पन्न गरेमा–सामान्ध्य         ३)५०% देशख ६४.९९% सम्म – सामान्ध्य                      
४) कुल काम मध्ये ३०% भन्ध्दा बिी काम तोहकएको समय भन्ध्दा पनछ सम्पन्न गरेमा– न्ध्यूि                   ४) ५०% भन्ध्दा कम – न्ध्यूि   

(क)  सम्बशन्ध्धत सपुररवेिकको मूलयाििको स्तर, पषृ्ठपोषण वा धारणाः–                                                   

सपुररवेिकको दस्तखतः– 

       िामः 
       पदः 
       कमथचारी सिेतः 

नमनतः 
(ख)     सम्बशन्ध्धत कमथचारीको भिाई र प्रनतकृयाः–   

रष्टव्यः 
(१)  प्रथम अधथवाहषथक मूलयाििको लानग उपयुथि िााँचाको मिल १,२, ३ र ४ सम्मको यथाथथ हववरण भरी प्रत्येक वषथको माघ सात गतेनभत्र 

सम्बशन्ध्धत निजामती कमथचारीले सपुररवेिक समि पेि गिे प्रयोजिको लानग सम्बशन्ध्धत कायाथलयमा दताथ गिुथ पिेछ । 

(२)  सम्पाददत कामको हववरणमा न्ध्यूितम ५ वटा कायथिरु उललेख भएको ििु ुपिेछ । 

(३)  काम उललेख गदाथ संगठिको उद्देश्य अिरुुप र पदको कायथ हववरणसाँग नमलि ुपिेछ । 

(४)  वाहषथक लक्ष्य िरुुमा िै तोक्ि िनमलिे कामको लानग वषथ भरीमा सम्पादि गररएका कामिरुलाई िै वाहषथक लक्ष्य मानु्न पिेछ । 

(५)  सपुररवेिकले आफू समि पेि भएको अधथवाहषथक मूलयािि फारामको मूलयािि सात ददिनभत्र गरी एक प्रनत मूलयािि फाराम सम्बशन्ध्धत निजामती 
कमथचारीलाई उपलब्ध गराउि ुपिेछ । 
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(६)  समयलाई मूलयािि  गिथ सम्भव िदेशखएमा िानसल गरेको समग्र पररमाण समेतको आधारमा हवश्लषेण गरी मूलयािि  गिुथ पिेछ । कुिै मिलमा 
हववरण िअटाए छुटै्ट पािामा खलुाई  प्रमाशणत गरी संलग्ि गिुथ पिेछ । 

(७)  अि ददिे प्रयोजिको लानग निददथष्ट गररएको मिलमा अि िै लेखी मूलयािि गिुथ पिेछ । 

२. दद्वतीय अधथवाहषथक कायथ सम्पादि मूलयािि फाराम 

मूलयािि  अवनधः.......... साल माघ महििादेशख......साल आषाि मसान्ध्तसम्म 
हववरण पेि गरेको कायाथलय............................            दताथ िं...............             नमनत............... 
कमथचारीको िामः................................................  कमथचारी सिेत िं. .......         पद र शे्रणीः ................. 
सेवाः ....  समूि वा उपसमूिः..............   िाल कायथरत कायाथलय ................................  िालको पदमा नियशुि नमनतः...................... 
यस मूलयािि अवनधमा सरुवा भएका कायाथलयिरु (क्रमिः).............................................................. 
सपुररवेिक समि पेि गरेको नमनत..................... 

कमथचारीले भिे 
सम्पाददत काम  

(लक्ष्य तोहकएका र ितोहकएका) (१) 
कायथ सम्पादि सूचकाि (२) कायथ सम्पादि सूचकाि 

अिसुार सम्पाददत 
कायथको प्रगनत (३) 

कायथ सम्पन्न ििु 
िसकेका भए 

सोको कारण (४) 

एकाई (सम्भव भए सम्म पररमाण, 

लागत र समय समेत उललेख गिुथ पिे) 
अधथ  वाहषथक 

लक्ष्य 

वाहषथक 
लक्ष्य 

  

कायथ हववरण र वाहषथक कायथक्रम 
बमोशजमका कायथिरुः 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
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(ङ) 
 आफ्िै पिलमा गरेका अन्ध्य कायथिरु 

(क) 
(ख) 

१०० 
प्रनतित 

१०० 
प्रनतित  

औसत प्रनतित........ 

कमथचारीको दस्तखतः                        नमनतः  

कायथ सम्पादि गिथ लागेको समयको मापिको आधार                                कायथ सम्पादिको प्रगनतको मापिको आधार  

१) तोहकएको समय र सो भन्ध्दा अगावै कायथ सम्पन्न भएमा – अनतउत्तम–                           १) ८०% देशख १००% सम्म – अनतउत्तम  

२) कुल काम मध्ये १५% सम्म काम तोहकएको समय भन्ध्दा पनछ सम्पन्न गरेमा– उत्तम      २) ६५% देशख ७९.९९% सम्म – उत्तम  

३) कुल काम मध्ये ३०% सम्म काम तोहकएको समय भन्ध्दा पनछ सम्पन्न गरेमा–सामान्ध्य  ३) ५०% देशख ६४.९९% सम्म – सामान्ध्य                                                      

४) कुल काम मध्ये ३०% भन्ध्दा बिी काम तोहकएको समय भन्ध्दा पनछ सम्पन्न गरेमा– न्ध्यूि       ४) ५०% भन्ध्दा कम – न्ध्यूि   
(क)  सम्बशन्ध्धत सपुररवेिकको मूलयाििको स्तर, पषृ्ठपोषण वा धारणाः–                                                   

सपुररवेिकको दस्तखतः– 

       िामः 
       पदः 
       कमथचारी सिेतः 

नमनतः 
(ख)     सम्बशन्ध्धत कमथचारीको भिाई र प्रनतकृया–   

रष्टव्यः 
(१)  दद्वतीय अधथवाहषथक मूलयाििको लानग उपयुथि िााँचाको मिल १,२,३ र ४ सम्मको यथाथथ हववरण भरी प्रत्येक वषथको माघ सात गतेनभत्र सम्बशन्ध्धत निजामती कमथचारीले 

सपुररवेिक समि पेि गिे प्रयोजिको लानग सम्बशन्ध्धत कायाथलयमा दताथ गिुथ पिेछ । 

(२)  सम्पाददत कामको हववरणमा न्ध्यूितम ५ वटा कायथिरु उललेख भएको ििु ुपिेछ । 

(३)  काम उललेख गदाथ संगठिको उद्देश्य अिरुुप र पदको कायथ हववरणसाँग नमलि ुपिेछ । 
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(४)  वाहषथक लक्ष्य िरुुमा िै तोक्ि िनमलिे कामको लानग वषथ भरीमा सम्पादि गररएका कामिरुलाई िै वाहषथक लक्ष्य मान्नु पिेछ । 

(५)  सपुररवेिकले आफू समि पेि भएको अधथवाहषथक मूलयािि फारामको मूलयािि सात ददिनभत्र गरी एक प्रनत मूलयािि फाराम सम्बशन्ध्धत निजामती कमथचारीलाई उपलब्ध 
गराउि ुपिेछ । 

(६)  समयलाई मूलयािि  गिथ सम्भव िदेशखएमा िानसल गरेको समग्र पररमाण समेतको आधारमा हवश्लषेण गरी मूलयािि  गिुथ पिेछ । कुिै मिलमा हववरण िअटाए छुटै्ट 
पािामा खलुाई  प्रमाशणत गरी संलग्ि गिुथ पिेछ । 

(७)  अि ददिे प्रयोजिको लानग निददथष्ट गररएको मिलमा अि िै लेखी मूलयािि गिुथ पिेछ । 

खण्ड – ख 

राजपत्राहित निजामती कमथचारीको निनमत्त वाहषथक कायथ सम्पादि मूलयािि फारामको िााँचा 
मूलयािि अवनधः आनथथक वषथ.......... ..साल श्रावण महििादेशख ............साल आषाि मसान्ध्तसम्म 

हववरण पेि गरेको कायाथलय............... ...................               दताथ िं...............                     नमनत...............    

कमथचारीको िामः................................................कमथचारी सिेत िं. .......        पद र शे्रणीः ..... ............. 
सेवाः ....समूि वा उपसमूिः..............   िाल कायथरत कायाथलय ........................................िालको पदमा नियशुि नमनतः.................... 
यस मूलयािि अवनधमा सरुवा भएका कायाथलयिरु (क्रमिः).............................................................. 
सपुररवेिक समि पेि गरेको नमनत..................... 
कमथचारीले भिे 

सम्पाददत काम 
(लक्ष्य तोहकएका र ितोहकएका) 
(१) 

 

कायथ सम्पादि सूचकाि (२) कायथ सम्पादि सूचकाि अिसुार 
सम्पाददत कायथको प्रगनत 

(३) 

कायथ सम्पन्न ििु 
िसकेका भए सोको 
कारण (४) 

 

एकाई (सम्भव भए सम्म 
पररमाण, लागत र समय 
समेत उललेख गिुथ पिे) 

अधथ  वाहषथक 
लक्ष्य 

वाहषथक 
लक्ष्य 
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कायथ हववरण र वाहषथक कायथक्रम 
बमोशजमका कायथिरुः 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ङ) 
आफ्िै पिलमा गरेका अन्ध्य कायथिरु 

(क) 
(ख) 
 

     

१०० 
प्रनतित 

१०० 
प्रनतित 

औसत प्रनतित........ 

कमथचारीको दस्तखतः                       नमनतः 

कायथ सम्पादि गिथ लागेको समयको मापिको आधार                            कायथ सम्पादिको प्रगनतको मापिको आधार  

१) तोहकएको समय र सो भन्ध्दा अगावै कायथ सम्पन्न भएमा – अनतउत्तम–                               १) ८०% देशख १००% सम्म – अनतउत्तम  

२) कुल काम मध्ये १५% सम्म काम तोहकएको समय भन्ध्दा पनछ सम्पन्न गरेमा– उत्तम         २) ६५% देशख ७९.९९% सम्म – उत्तम  

३) कुल काम मध्ये ३०% सम्म काम तोहकएको समय भन्ध्दा पनछ सम्पन्न गरेमा–सामान्ध्य     ३) ५०% देशख ६४.९९% सम्म – सामान्ध्य                         

४) कुल काम मध्ये ३०% भन्ध्दा बिी काम तोहकएको समय भन्ध्दा पनछ सम्पन्न गरेमा– न्ध्यूि          ४) ५०% भन्ध्दा कम – न्ध्यूि   

  

रष्टव्यः 
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(१) वाहषथक मूलयाििको लानग उपयिु िााँचामा मिल १,२,३ र ४ सम्मको यथाथथ हववरण भरी प्रत्येक वषथको श्रावण सात गतेनभत्रमा सम्बशन्ध्धत 
कमथचारीले सपुररवेिक समि पेि गिे प्रयोजिको लानग आफ्िो कायाथलयमा दताथ गिुथ पिेछ । 

(२)  सम्पाददत कामको हववरणमा न्ध्यूितम ५ वटा कायथिरु उललेख भएको ििु ुपिेछ । 

(३)  काम उललेख गदाथ संगठिको उदे्दश्य अिरुुप र पदको कायथ हववरण तथा वाहषथक कायथ योजिासाँग नमलि ुपिेछ । 

(४) वाहषथक लक्ष्य िरुुमा िै तोक्ि िनमलिे कामको लानग वषथभरीमा सम्पादि गररएका कामिरुलाई िै वाहषथक लक्ष्य मानु्न पिेछ । 

  

सपुररवेिक र पिुरावलोकिकताथको मूलयािि 

सपुररवेिक समि पेि गरेको नमनतः..........                             पिुरावलोकिकताथ समि पेि गरेको नमनतः.......  

कायथ सम्पादिको स्तर (कायथ 
हववरणको आधारमा)             

सपुररवेिकको मूलयािि पिुरावलोकिकताथको मूलयािि 

स्तर कूल 
अि भार 

अनत उत्तम उत्तम सामान्ध्य न्ध्यूि कूल अि 
भार 

अनत उत्तम उत्तम सामान्ध्य न्ध्यूि 

 

अि ६.२५ ६.२५ ५.२५ ४.२५ ३.२५
  

२.५ २.५ २ १.५ १ 

 

(१) सम्पाददत कामको समग्र 
पररमाण   

           

(२) सम्पाददत कामको समग्र 
लागत  

           

(३) सम्पाददत कामको समग्र 
समय  

           

(४) सम्पाददत कामको समग्र 
गणु 
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जम्मा   २५     १०     

 कूल प्राप्तािः   अिमा ............ अिरमा............ कूल प्राप्तािः   अिमा ............ अिरमा............ 
९५% भन्ध्दा बिी र ७५% 
घटी अि ददाँदा खलुाउि ुपिे 
कारण 

सपुररवेिकको िामः               पदः  

कमथचारी सिेत िं. 
दस्तखतः 
नमनतः 

पिुरावलोकिकताथको िामः           पदः 
कमथचारी सिेत िं. 
दस्तखतः 
नमनतः  

कैहफयतः 
    

 

समयलाई मूलयािि  गिथ सम्भव िदेशखएमा िानसल गरेको समग्र पररमाण समेतको आधारमा हवश्लषेण गरी मूलयािि  गिुथ पिेछ । कुिै मिलमा 
हववरण िअटाए छुटै्ट पािामा खलुाई प्रमाशणत गरी संलग्ि गिुथ पिेछ । सपुररवेिक र पिुरावलोकिकताथले निजामती सेवा ऐिको दफा २४क. र 
निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७८ मा तोहकएको आधारमा मूलयािि गरी निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७८ख. बमोशजमको अवनधनभत्र 
पिुरावलोकिकताथ वा पिुरावलोकि सनमनत समि पेि गिुथ पदथछ । साथै निजामती सेवा ऐिको दफा २४क.को उपदफा (७) बमोशजम ९५ 
प्रनतितभन्ध्दा बिी र ७५ प्रनतितभन्ध्दा घटी अि प्रदाि गिुथ परेमा सोको स्पष्ट कारण खलुाउि ुपदथछ । प्राप्तािमा हटपेक्स लगाएमा हटपेक्स लगाउि े
मूलयाििकताथलाई अशखतयारवालाले हवभागीय कारबािी गिेछ । 

 

रष्टव्यः 

(१)  निजामती कमथचारीले भरेको अधथवाहषथक मूलयािि फारामिरुको आधारमा सपुररवेिकले राजपत्राहित निजामती कमथचारीको वाहषथक कायथ 
सम्पादि मूलयािि फारामको मूलयािि गरी श्रावण महििानभतै्र पिुरावलोकिकताथले प्राप्त गररसक्िे गरी पेि गिुथ पिेछ । 
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(२) पिुरावलोकिकताथले आफू समि पेि भएको कमथचारीको वाहषथक कायथ सम्पादि मूलयािि फारामको मूलयािि गरी भार पन्ध्र गतेनभतै्र 
पिुरावलोकि सनमनतले प्राप्त गररसक्िे गरी पेि गिुथ पिेछ । 

(३)  वाहषथक रुपमा गररिे कायथ सम्पादि मूलयािि वापत सपुररवेिक वा पिुरावलोकिकताथले ९५ प्रनतित भन्ध्दा बिी र ७५ प्रनतित भन्ध्दा घटी अि 
ददएमा सोको स्पष्ट कारण खलुाउि ुपिेछ र ७५ प्रनतित भन्ध्दा घटी अि ददएकोमा सम्बशन्ध्धत निजामती कमथचारीलाई जािकारी गराई निजले 
प्रनतहक्रया ददएमा सो समेत राखी पिुरावलोकि सनमनत समि पेि गिुथ पिेछ । 

 

 

खण्ड (ग) 
पिुरावलोकि सनमनतको मूलयािि 

पिुरावलोकि सनमनत समि पेि गरेको नमनतः.........  

सपुररवेिक र पिुरावलोकिकताथले गरेको मूलयाििमा सिमत भए सोिी स्तरको अि ददिे अन्ध्य शस्थनतमा कैहफयत खलुाई मूलयािि गिेः 
कमथचारीको िामः                                              पदः                    शे्रणीः 
व्यशिगत गणु एवं 
आचरण 

स्तर अनत उत्तम उत्तम सामान्ध्य न्ध्यूि 

 

अि १ ०.७५ ०.५० ०.२५ 

(क) राजपत्राहित प्रथम शे्रणीका निजामती कमथचारीिरूको लानग     

(१) िीनत हवश्लषेण गिे िमता     

(२) छलफल तथा वाताथ गिे िमता     

(३) हववेकको प्रयोग, निणथय गिे िमता र मूलयािि     

(४) िेततृ्व र संगठिात्मक िमता     
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(५) पेिागत संवेदििीलता (इमािदाररता, गोपिीयता आदद)      

पूणाथिः ५      प्राप्तािः           अिमाः   

                              अिरमाः  

 

    

(ख) राजपत्राहित दद्वतीय शे्रणीका निजामती कमथचारीिरूको लानग स्तर अनत उत्तम उत्तम सामान्ध्य न्ध्यूि 

अि १ ०.७५ ०.५० ०.२५ 

(१) हवषयवस्तकुो ज्ञाि र सीप      

(२) हववेकको प्रयोग र निणथय गिे िमता     

(३) कायथ चाप बिि गिे िमता     

(४) सजृििीलता र अग्रसरता      

(५) श्रोत  साधिको प्रभावकारी उपयोग     

पूणाथिः  ५  

                               प्राप्तािः            अिमाः                 अिरमाः 
(ग) राजपत्राहित ततृीय शे्रणीका निजामती कमथचारीिरूको लानग स्तर अनत उत्तम उत्तम सामान्ध्य न्ध्यूि 

अि १ ०.७५ ०.५० ०.२५ 

(१) हवषयवस्तकुो ज्ञाि र सीप      

(२) हववेकको प्रयोग र निणथय गिे िमता     

(३) कायथ चाप बिि गिे िमता     

(४) सजृििीलता र अग्रसरता      

(५) पेिागत संवेदििीलता (गोपिीयता र मयाथददत रििे)      

पूणाथि    ५ प्राप्तािः    अिमा  

                           अिरमा  

 

    

पिुरावलोकि सनमनतका पदानधकारीिरूको     
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     िामः          पद   कमथचारी सिेत िं.       दस्तखत        कुल प्राप्तािः  अिमाः 
१.                    

२.                                           अिरमाः 
३.      

रष्टव्यः 
(१)  यसरी पिुरावलोकि सनमनतमा प्राप्त ििु आएको कायथ सम्पादि मूलयािि फारामिरुको मूलयािि गरी सनमनतले भार मसान्ध्तनभतै्र लोक सेवा 

आयोग र बिुवा सनमनतको सशचवालयमा पठाई सक्ि ुपिेछ । 

(२)  पिुरावलोकि सनमनतले कुिै निजामती कमथचारीलाई कायथ सम्पादि मूलयािि वापत ९५ प्रनतित भन्ध्दा बिी र ७५ प्रनतित भन्ध्दा घटी अि 
प्रदाि गिथ परेमा सोको स्पष्ट कारण खलुाउि ु पिेछ । प्राप्तािमा हटपेक्स लगाउिे मूलयाििकताथलाई अशखतयारवालाले हवभागीय कारबािी   
गिेछ । 
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अिसूुची – १६ 

(नियम ८० को उपनियम (२) साँग सम्बशन्ध्धत) 

भौगौनलक िते्रको हववरण 

“क वगथ” 

१. मेची अञ्चलको ताप्लेजङु्ग 

२. कोिी अञ्चलको िमु सहित दशिण िेत्र बािेक सम्पूणथ संखवुासभा 

३. सगरमाथा अञ्चलको सोलखुमु्ब ु

४. जिकपरु अञ्चल, दोलखा शजललाको लामोवगर र रोलवानलड्ड िेत्र 

५. वागमती अञ्चल, धाददङ्ग शजललाको सेतीवास उत्तरको नसंिार िेत्र 

६. गण्डकी अञ्चलको मिाङ्ग र गोरखाको सैददथवास उत्तरको लाके िेत्र 

७. धवलानगरी अञ्चलको टुकुचे भन्ध्दा दशिणी िेत्र बािेकको मसु्ताङ्ग शजलला र उत्तरी 
बाग्लङु्गको िोर पाटि िेत्र 

८. राप्ती अञ्चलको रोलपा र रुकुम 

९. कणाथली अञ्चलको िमु्ला, जमु्ला, मगु,ु कानलकोट र डोलपा  

१०. भेरी अञ्चलको जाजरकोट 

११. सेती अञ्चलको बझाङ्ग र बाजरुा 

१२. मिाकाली अञ्चलको दाच ुथला  
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“ख वगथ” 

 

१. मेची अञ्चलको पााँचथर 

२. कोिी अञ्चलको भोजपरु, तेह्रथमु र संखवुासभाको िमु सहित दशिणी िेत्र 

३. सगरमाथा अञ्चलको ओलखिंुगा र खोटाङ 

४. जिकपरु अञ्चल, दोलखा शजललाको लामोवगर र रोलवानलङ िेत्र बािेक बााँकी िेत्र, 

रामेछाप 

५. वागमती अञ्चलको रसवुा शजललाको राम्चे भन्ध्दा उत्तरको िेत्र 

६. गण्डकी अञ्चलको लमजङु्गको खदुी उत्तरी िेत्र 

७. लशुम्विी अञ्चलको अघाथखााँची र गलुमी 

८. धवलानगरी अञ्चलको म्याग्दी, पवथत, मसु्ताङ शजललाको टुकुचे भन्ध्दा दशिणी िते्र र उत्तरी 
बाग्लङुको िोर पाटि िेत्र र म्याग्दी शजललाको निस्कोट पिाडबाट दशिण तफथ  बाग्लङु 
शजललाको तारा गाउाँ हवकास सनमनतमा पिे रातामाटा गाउाँ िुाँदै गलुमी शजलला उत्तर दशिण 
अिांि रेखाको पूवी भाग बािेकको बाग्लङु 

९. राप्ती अञ्चलको सलयाि र प्यूठाि 

१०. सेती अञ्चलको डोटी र अछाम 

११. मिाकाली अञ्चलको डडेलधरुा र बैतडी 

१२. भेरी अञ्चलको दैलेख  
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“ग वगथ” 

 

१. मेची अञ्चलको इलाम 

२. कोिी अञ्चलको धिकुटा 

३. सगरमाथा अञ्चलको उदयपरु 

४. जिकपरु अञ्चलको नसन्ध्धलुी 

५. वागमती अञ्चलको नसन्ध्धपुालचोक र सेतीवास उत्तरको नसंिार िेत्र बािेक बााँकी धाददड्ड 
शजलला र रसवुा शजललाको राम्चे सहित दशिण िेत्र 

६. गण्डकी अञ्चलको तििुाँ, स्याड्डजा र सेदीवास उत्तरको लाके िेत्र बािेक बााँकी गोरखा र 
लमजडु्ड शजललाको खदुी उत्तरी िेत्र बािेकको बााँकी भाग 

७. लशुम्बिी अञ्चलको पालपा 

८. म्याग्दी शजललाको निरकोट पिाडबाट दशिण तफथ  बाग्लङु शजललाको तारा गाउ“ हवकास 
सनमनतमा पिे रातामाटा गाउाँ िुाँदै गलुमी शजललालाई छुिे उत्तर, दशिण अिांि रेखादेशख 
पूवथ पिे वाग्लङु शजललाको बााँकी भाग  

९. राप्ती अञ्चलको दाङ 

१०. भेरी अञ्चलको बददथया र सखेुत 

११. सेती अञ्चलको  कैलाली 

१२. मिाकाली अञ्चलको  कञ्चिपरु 
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“घ वगथ” 

 

१. मेची अञ्चलको झापा 

२. कोिी अञ्चलको मोरङ र सिुसरी 

३. सगरमाथा अञ्चलको सप्तरी र नसरािा 

४. जिकपरु अञ्चलको धिषुा, मिोत्तरी र सलाथिी 

५. वागमती अञ्चलको िवुाकोट र काभ्रपेलाञ्चोक 

६. िारायणी अञ्चलको बारा, पसाथ, रौतिट, शचतवि र मकवािपरु 

७. गण्डकी अञ्चलको कास्की 

८. लशुम्बिी अञ्चलको रुपन्ध्देिी, िवलपरासी र कहपलवस्त ु

९. भेरी अञ्चलको  बााँके 

१०.  बागमती अञ्चलको काठमाडौं, भिपरु र लनलतपरु 

 

................... 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप । 

  सातौं संिोधिद्वारा शझहकएको । 



www.lawcommission.gov.np 

205 
 

अिसूुची – १७ 

(नियम ११२ को उपनियम (१) साँग सम्बशन्ध्धत) 
हवभागीय सजायको आदेिको निणथयको िमूिा 

 

श्री .........................  

कायाथलय ⁄हवभाग⁄ मन्ध्त्रालय⁄ आयोग⁄ सशचवालयका श्री .........................  ले गरेको । 
 

सजायको आदेिको निणथय फाराम 

श्री .........................कायाथलय⁄हवभाग⁄मन्ध्त्रालय⁄आयोग⁄सशचवालयमा ......................  पदमा 
कायथरत श्री .........................कमथचारी सिेत िं. .........) ले .............जााँचबझु गदाथ⁄ 
गराउाँदा ........................................ देशखि आएकोले निज श्री ..................................  
साँग निजामती सेवा ऐि, २०४९ को दफा ६६ को उपदफा (१) बमोशजम 
.......................................... ददिको म्याद ददई सफाई माग गररएकोमा निजले पेि गरेको 
सफाईको व्यिोरा, सबतु  ....................................................................................... 
 कारणबाट सन्ध्तोषजिक देशखएि । तसथथ ऐिको दफा ............... को .................. 
बमोशजमको कसूरमा ऐिको दफा ५९ को खण्ड .......... बमोशजमको सजाय निजलाई हकि िगिे 
? सो गिुथ िपिे कुिै सबतु प्रमाण वा कारण केिी भए ......... नभत्र स्पष्टीकरण पेि गिुथ भिी 
ऐिको दफा ६७ बमोशजमको स्पष्टीकरण माग गररएकोमा निजले ....................... भिी 
स्पष्टीकरण पेि गरेको देशखयो । यस सम्बन्ध्धमा संकलि भएका कागजात, बशुझएका सबतु प्रमाण 
र पेि भएको स्पष्टीकरण उपर समेत हवचार गदाथ .............सबतु प्रमाणबाट निज श्री 
.................................. ले ऐिको दफाको ................... को उपदफा .................. 
बमोशजमको कसूर गरेको देशखएकोले निज श्री .................. उपर ऐिको दफा ५९ को खण्ड 
................ को सजाय प्रस्ताहवत गरी सो सजाय गिथको निनमत्त लोक सेवा आयोगको 
.............. कायाथलय .................. बाट परामिथ प्राप्त भए अिरुुप निज श्री ......................... 
लाई ऐिको दफा ५९ को खण्ड ..................बमोशजम ................. सजाय ददिे निणथय आदेि 
गररएको छ । यो आदेिमा शचत्त िबझेुमा नियम ११४ को खण्ड (घ) को म्यादनभत्र 
..................  समि पिुरावेदि ददि सहकिेछ ।  

दस्तखतः 

नमनतः– 
                                                           
 सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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अिसूुची (१७क.) 
(नियम १०१ को उपनियम (१) साँग सम्बशन्ध्धत) 

 
निवतृ्तभरणको माग फाराम 

श्री मिानिदेिक ज्यू,  

निजामती हकताबखािा  

िररिरभवि, लनलतपरु । 

   

 म निजामती सेवाबाट देिाय बमोशजम सेवा निवतृ्त भएको⁄ििुे भएको तथा िालसम्म मैले 
उपदाि तथा निवतृ्तभरण रकम िनलएको ििुाले निजामती सेवा ऐि, २०४९ को दफा ३७ 
बमोशजम निवतृ्तभरण अनधकारपत्र तयार गररददि ुििु निम्िािसुारको हववरण खलुाई पेि गरेको  
छु । व्यिोरा ठीक सााँचो िो, झटु्टा ठिरेमा काििु बमोशजम सिुाँला बझुाउाँला । 
१. कमथचारीको िाम, थरः–.................................................(सिेत िं.................) 
 पदः–........................शे्रणीः–.................कायाथलयको िामः–.............................. 

 िागररकता िं.................जारी नमनत........................जारी गरेको शजलला.............. 
 बाबकुो िाम, थरः .................................बाजेको िाम,थरः............................ 
 

२. स्थायी ठेगािाः शजललाः– .........................गा.हव.स⁄ि.पा..................वडा िं...........  

 फोि िं. आवासः– ..................मोबाइलः– ...................ईमेलः– ..................... 

 

३. जन्ध्म नमनतः–२०.....⁄.....⁄.....   िरुु भिाथ नमनतः–२०.....⁄.....⁄..... 
 

४. अवकाि नमनतः–२०.....⁄.....⁄..... हकनसमः अनिवायथ⁄राजीिामा⁄स्वेशच्छक⁄अन्ध्य 

 

५. प्राप्त गरेको सेवा सहुवधािरुः (नलएको वा िनलएको भए कोष्ठकमा ठीक  शचन्ध्ि 
लगाउि ुिोला)। 

(क)  असाधारण नबदा नलएकोः छ (  ) छैि (  ), नलएको भए ......वषथ   
......महििा ....... ददि। 

(ख)  गयल कट्टी भएकोः   छ ( ) छैि ( ), नलएको भए .......वषथ ..........महििा 
..........ददि ।   

                                                           


  बाह्ररौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 
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(ग)  औषधी उपचार रकम नलएकोः छ ( )  छैि ( ), नलएको भए रु. ............... 
पैसा............. ।   

(घ) हवभागीय सजायको व्यिोराः छ ( )  छैि ( ), भएको भए (सजायको 
हववरण)..................। 

(ङ) बर बझुारथ गरेको व्यिोराः छ ( ) छैि ( ), िगरेको भए 
.........................................।  

(च)  अन्ध्य व्यिोराः .........................................................................।   

 

६. इच्छाइएको व्यशिः 
 (क) िाम, थरः......................................................ख) िाताः......................... 
 (ग) ठेगािाः शजललाः–.....................गा.हव.स⁄ि.पा.–...............वाडथ िं.–............... 

 (घ) िा.प्र.प्र.िः–........................जारी नमनतः–२०.....⁄..........⁄............ 
 (ङ) जारी गिे कायाथलयः शजलला प्रिासि कायाथलय,................................। 

 (च) पहिले इच्छाइएको व्यशि फरक भए कारण ................................. 
 

७. भिुािी नलिे बैंकको िाम र ठेगािाः राहिय वाशणज्य बैंक⁄िेपाल बैंक नलनमटेड, 

िाखाः............... शजललाः..................... 
 अनधकारपत्र तयार गरेपनछ पठाउिे ठेगािाः–....................................................... 

 नमनतः–२०.....⁄..........⁄..........   कमथचारीको दस्तखतः–.................... 

 

८. उपयुथि हववरण कायाथलयको अनभलेख अिसुार ठीक देशखएकोले निवतृ्तभरण अनधकारपत्र 
जारी गिथ नसफाररस गिे कायाथलय प्रमखुको,– 

 

 कायाथलयको छापः–     दस्तखतः– 

        िाम, थरः– 

        पदः– 
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अिसूुची –१७क१. 
(नियम ११६क.को उपनियम (३क३) साँग सम्बशन्ध्धत) 

 

निजामती सेवा परुस्कारको लानग नसफाररस गदाथ अपिाउि ुपिे कायथहवनध 

 

१. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११६क. बमोशजमको परुस्कारको लानग 
कुिै निजामती कमथचारीको िाम नसफाररस गदाथ देिाय बमोशजमको कायथहवनध अपिाउि ु
पिेछः– 

(क)  कुिै कायाथलय अन्ध्तगथतको निजामती कमथचारीलाई नसफाररस गदाथ सम्बशन्ध्धत 
कायाथलय प्रमखुले निणथय गरी प्रत्येक वषथको फागिु मसान्ध्तनभत्र आफ्िो तालकु 
मन्ध्त्रालय⁄सशचवालय⁄आयोगमा नसफाररस गरी पठाउि ुपिे, 

(ख)  हवभागले सो हवभागका कमथचारी तथा हवभाग अन्ध्तगथतका कायाथलयको कायाथलय 
प्रमखु पदमा कायथरत निजामती कमथचारीलाई नसफाररस गदाथ हवभागको प्रमखुले 
निणथय गरी प्रत्येक वषथको फागिु मसान्ध्तनभत्र आफ्िो तालकु मन्ध्त्रालय⁄सशचवालय⁄ 
आयोगमा नसफाररस गरी पठाउि ुपिे, 

(ग)  देिायको निजामती कमथचारीलाई नसफाररस गिे प्रयोजिको लानग सम्बशन्ध्धत 
मन्ध्त्रालय ⁄सशचवालय⁄आयोगको हवशिष्ट शे्रणीको अनधकृतले निणथय गरी प्रत्येक 
वषथको फागिु मसान्ध्तनभत्र छुटै्ट सूची तयार गिुथ पिेः– 

(१) सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय⁄सशचवालय⁄आयोगमा कायथरत कमथचारी, 
(२) सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालयसशचवालय⁄आयोग अन्ध्तगथतको हवभागको प्रमखु पदमा 

कायथरत कमथचारी, 
(३) सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय⁄सशचवालय⁄आयोग अन्ध्तगथत रिेको तर कुिै पनि 

हवभाग अन्ध्तगथत िरिेको कायाथलयको कायाथलय प्रमखु पदमा कायथरत  
कमथचारी, र 

(४) सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय⁄सशचवालय⁄आयोग तथा अन्ध्तगथतको निकायमा कायथरत 
कुिै कमथचारीले आफू परुस्कारको लानग योग्य भएको दावी गरी 
सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय⁄सशचवालय⁄आयोगमा नियम ११६क. को उपनियम 
(३) बमोशजमको आधार पूरा गरेको प्रमाशणत ििुे कागजात सहित फागिु 
मसान्ध्तनभत्र निवेदि ददएमा निवेदि ददिे त्यस्तो कमथचारी । 

                                                           
 िवौ संिोधिद्वारा थप ।  
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(घ)  सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय⁄सशचवालय⁄आयोगले खण्ड (क) र (ख) बमोशजम प्राप्त 
नसफाररस तथा खण्ड (ग) बमोशजम तयार गरेको सूचीमा परेको निजामती 
कमथचारीमध्येबाट परुस्कारको लानग नसफाररस गिुथ अशघ देिाय बमोशजमको प्रहक्रया 
पूरा गिुथ पिेछः– 

(१) खण्ड (क) र (ख) बमोशजम सम्बशन्ध्धत निकाय तथा पदानधकारीबाट 
नसफाररस भई आएको तथा खण्ड (ग) बमोशजम तयार गररएको सूचीमा 
परेको कमथचारीको सम्बन्ध्धमा प्रनतहक्रया वा उजूरी ददिे प्रयोजिको लानग 
कम्तीमा तीस ददिको म्याद ददई त्यस्ता कमथचारीको िाम चैत्र मसान्ध्तनभत्र 
सो मन्ध्त्रालय⁄सशचवालय⁄आयोगको वेभसाइट र सूचिा पाटीमा प्रकािि 
गिे,  

(२)  उपखण्ड (१) बमोशजमको म्यादनभत्र कुिै प्रनतहक्रया वा उजूरी प्राप्त भएमा 
त्यस्तो प्रनतहक्रया वा उजूरीको सम्बन्ध्धमा सम्बशन्ध्धत मन्ध्त्रालय⁄ सशचवालय ⁄ 
आयोगको हवशिष्ट शे्रणीको पदानधकारीले छािवीि गरी परुस्कारको लानग 
उपयिु ठिररएको निजामती कमथचारीको िाम उपखण्ड (३) बमोशजमको 
संखयामा िबढ्िे गरी परुस्कारको लानग जेठ पन्ध्र गतेनभत्र सनमनत समि 
नसफाररस गिुथ पिे, 

स्पष्टीकरणः यस अिसूुचीको प्रयोजिको लानग “सनमनत” भन्नाले नियम 
११६क. को उपनियम (२) बमोशजमको सनमनत सम्झि ुपछथ । 

(३)  प्रत्येक मन्ध्त्रालय⁄सशचवालय⁄आयोगले आफू अन्ध्तगथत रिेका सम्पूणथ निजमती 
कमथचारीिरुमध्येबाट देिायको संखयाका कमथचारी परुस्कारको लानग 
नसफाररस गरी पठाउि ुपिेछः– 

(क) १०० सम्म कमथचारी भएकोमा १ जिा, 
(ख) १०१ देशख  ७०० सम्म कमथचारी भएकोमा २ जिा, 
(ग)  ७०१ देशख १५०० सम्म कमथचारी भएकोमा ४ जिा, 
(घ)  १५०१ देशख २४०० सम्म कमथचारी भएकोमा ६ जिा, 
(ङ)  २४०१ देशख ३४०० सम्म कमथचारी भएकोमा ८ जिा, 
(च)  ३४०१ भन्ध्दा बिी कमथचारी भएकोमा १० जिा ।  

(४) काठमाडौं उपत्यका बाहिर समेत कायाथलय रिेको 
मन्ध्त्रालय⁄सशचवालय⁄आयोगले परुस्कारको लानग कमथचारीको िाम नसफाररस 
गदाथ काठमाडौं उपत्यका बाहिरको कायाथलयमा कम्तीमा दईु वषथदेशख 
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कायथरत कमथचारीिरुमध्येबाट कम्तीमा पचास प्रनतितको संखयामा 
नसफाररस गिुथ पिे, 

(५)  परुस्कारको लानग नसफाररस गदाथ कुि परुस्कारको लानग नसफाररस 
गररएको िो स्पष्ट खलुाई पठाउि ुपिे, 

(६) उपखण्ड (२) बमोशजम परुस्कारको लानग सनमनत समि नसफाररस 
गररएको निजामती कमथचारीको िाम सम्बशन्ध्धत 
मन्ध्त्रालय⁄सशचवालय⁄आयोगको वेभसाइट र सूचिा पाटीमा प्रकािि गिे । 

(ङ) िेपाल सरकारको हवशिष्ट शे्रणीको पदमा कायथरत निजामती कमथचारीको िाम 
परुस्कारको लानग नसफाररस गरी पठाउाँदा िेपाल सरकारको मखुय सशचवले कुि 
परुस्कारको लानग नसफाररस गररएको िो सो कुरा स्पष्ट खलुाई जेठ पन्ध्र गतेनभत्र 
सनमनतको सशचवालयमा पठाउि ु पिेछ । 

(च)   सनमनतले जेठ मसान्ध्तनभत्र नियम ११६क.को उपनियम (१) बमोशजमको परुस्कार 
पाउिे कमथचारीको िाम छिौट गिुथ पिेछ ।  

(छ)   सनमनतले असार पााँच गतेनभत्र सवोत्कृष्ट निजामती सेवा परुस्कारको लानग 
नसफाररस भएको तथा खण्ड (ङ) बमोशजम मखुय सशचवले नसफाररस गरेको हवशिष्ट 
शे्रणीको निजामती कमथचारीको सम्बन्ध्धमा प्रनतहक्रया तथा उजूरी गिे प्रयोजिको 
लानग कम्तीमा तीस ददिको म्याद ददई त्यस्तो कमथचारीको िाम सामान्ध्य प्रिासि 
मन्ध्त्रालयको वेभसाइट र सूचिा पाटी लगायतका अन्ध्य सञ्चार माध्यमद्वारा 
सावथजनिक गिुथ पिेछ । 

(ज)   खण्ड (छ) बमोशजमको म्यादनभत्र प्रनतहक्रया वा उजूरी प्राप्त भएमा त्यस्तो 
प्रनतहक्रया वा उजूरीको सम्बन्ध्धमा आवश्यक छािहवि समेत गरी सनमनत आफैं ले 
निधाथरण गरेको उपयिु माध्यम अपिाई परुस्कार पाउिे निजामती कमथचारीको 
िाम छिौट गिुथ   पिेछ । 

(झ)  खण्ड (च) र (ज) बमोशजम परुस्कारको लानग निजामती कमथचारीको िाम छिौट 
गररसके पनछ सनमनतले त्यस्तो कमथचारीको िाम िेपाल सरकार, मशन्ध्त्रपररषद् समि 
साउि मसान्ध्तनभत्र नसफाररस गिुथ पिेछ । 

२. सनमनतले परुस्कारको लानग निजामती कमथचारीको िाम नसफाररस गदाथ अपिाउि ुपिे अन्ध्य 
कायथहवनध सनमनत आफैं ले निधाथरण गिथ सक्िेछ । 

३.   सनमनतले परुस्कारको लानग निजामती कमथचारीको िाम नसफाररस गरी पठाउिे फाराम 
हवकास गरी प्रत्येक मन्ध्त्रालय/सशचवालय/आयोगमा पठाउि ुपिेछ । 
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अिसुचुी–१७ख 

(नियम ११६क को उपनियम (३ख) साँग सम्बशन्ध्धत) 

निजामती सेवा परुस्कार पाउिलेाई प्रदाि गररि ेप्रमाणपत्रको िााँचा 

िेपाल सरकार 

(के्रष्ट) 

  श्री ......................    

  ...................... 
...................... 

 

 तपाईले िपेाल सरकारको निजामती सेवाको ...................... पदमा रिी 
........................................ कायथ गरे वापत िेपाल सरकारले तपाईलाई आनथथक वषथ 
.....................⁄ ................ को ..................... सवोत्कृष्ट⁄उत्कृष्ट⁄निजामती सेवा परुस्कार 
प्रदाि गरेको छ । 

 

      भहवष्ट्यमा पनि तपाईबाट िेपाल सरकारले हवशिष्ट योगदािको आपेिा राखेको छ । 

 

 

 

 

 .............................                 .............................              ........................ 

 सशचव                      मखुय सशचव             मन्ध्त्री ⁄ राज्यमन्ध्त्री 
सामान्ध्य प्रिासि मन्ध्त्रालय        िेपाल सरकार               सामान्ध्य प्रिासि  

  

 

 

 

 

                                                           
  सातौं संिोधिद्वारा थप। 
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अिसूुची–१७ग 

(नियम ११७क. को उपनियम (१) साँग सम्बशन्ध्धत) 

निजामती कमथचारीको टे्रड यनुियिको दताथको लानग निवेदिको िााँचा 

 

श्री श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धि हवभाग 

 

मिोदय,  

      निजामती सेवा ऐि, २०४९ को दफा ५३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोशजम 
निजामती कमथचारीको टे्रड यनुियि दताथ गिे कायथ सनमनतले मलाई अशखतयार गरेको ििुाले 
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११७क. को उपनियम (३) मा उशललशखत 
कागजातिरु समेत संलग्ि गरी निजामती कमथचारीको टे्रड यनुियि दताथ गराउिको लानग यो 
निवेदि गरेको छु ।     

 

 

                                                                                                              भवददय, 

                                                                                           (......................टे्रड यनुियिको तफथ बाट) 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 सातौं संिोधिद्वारा थप । 



www.lawcommission.gov.np 

213 
 

अिसूुची–१८ 

(नियम ११८ साँग सम्बशन्ध्धत) 
सम्पशत्त हववरण फाराम 

 

कमथचारीको िाम र सिेत िं.   हववरण पेि गरेको कायाथलयः 
शे्रणी र पदः      िामः 
कायाथलयः      ठेगािाः 

(क) अचल सम्पशत्त (घर जग्गा) 

    

(ख) िगद, जवाहिरात,सिु, चााँदी आदद । 

क्र.सं. सम्पशत्तको छोटकरी हववरण िाप र तौल 
पररमाण 

कसरी प्राप्त भएको कैहफयत 

 

     

 

(ग) ियेर बैि ब्यालेन्ध्सको हववरण 

क्र.सं सम्पशत्तको 
छोटकरी हववरण 

कम्पिी वा 
बैिको 
िाम र 
ठेगािा 

जम्मा 
मूलय 

कसको िाममा रिेको 
निजको िाम र अरु 
भए निजसंगको 

सम्बन्ध्ध 

कसरी प्राप्त 
भएको 

कैहफयत 

       
 
 
 

                                                           
 सातौं संिोधिद्वारा संिोनधत । 

क्र. स. घर जग्गा र 
अन्ध्य अचल 
सम्पशत्तको 

छोटकरी हववरण 

िाप र अन्ध्य 
हववरण 

घर जग्गा 
रिेको ठाउाँ   
(गाउाँ, िगर, 

शजलला) 

कसको जग्गा 
रिेको निजको 
िाम र अरु 
भए निजसंगको 

सम्बन्ध्ध 

कसरी 
प्राप्त 
भएको 

कैहफयत (घर भए–

तलला समेत उललेख 
गिे)     (जग्गा भए– 

रोपिी वा चलतीको 
िाप लेख्न)े 
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    (घ) ऋण नलएको⁄नधतो ददएको भए सोको हववरण 

क्र.सं ऋण⁄नधतोको 
हववरण 

नलए⁄ददएको 
िाम र 
ठेगािा 

कारण जम्मा मूलय हफताथ गिे 
अवनध 

कैहफयत 

 

       

       

 

(ङ) ऋण ददएको वा अरुबाट नधतो नलएको भए सोको हववरण 

क्र.सं ऋण नधतोको 
हववरण 

ऋण ददएको नधतो 
नलएको िाम र 

ठेगािा 

कारण जम्मा मूलय हफताथ गिे 
अवनध 

कैहफयत 

       

 

मैले जािे बझेुसम्म मानथ लेशखए बमोशजमको हववरण ठीक छ । फरक पिे छैि भिी दस्तखत 
गिेः 

      िाम र पदः– 

नमनतः– 

रष्टव्यः 
१. यो हववरण पेि गररसकेपनछ सम्पशत्तमा कुिै थपघट भएमा सम्बशन्ध्धत निकायमा सो 

हववरण खलुाई नसलबन्ध्दी रुपमा पेि गिुथ पछथ ।  

२. सरकारी कमथचारी उपर गररिे कािूि बमोशजमको कारबािीदेशख बािेक अरु कुरामा यो 
हववरण प्रयोग गररिे छैि । यो हववरण सम्बशन्ध्धत पदानधकारी बािेक अरुले िेिथ पाइि े
छैि । यी हववरण प्रकाि िगरी गोप्य रुपमा राशखिेछ । 
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अिसूुची–१९ 

(नियम १२०क. को उपनियम (२) साँग सम्बशन्ध्धत) 

निजामती कमथचारीको पररचयपत्रको िााँचा 

अगानड 

  

 

 

 

 

पछानड 

 

 

 

 

 

रष्टव्यः 
(१) कमथचारी पररचयपत्र ९ से.मी. र लम्बाई ५.५ से.मी.चौडाईको ििु ुपिेछ । 

(२) कमथचारीको पररचयपत्र सेतो कागजको ििु ुपिेछ । 

(३) पररचयपत्रको अगानड पदट्ट सवभन्ध्दा मानथललो भागमा १२ प्वाइन्ध्टको अिरमा िेपाल 
सरकार, १४ प्वाइन्ध्टको अिरमा सम्बशन्ध्धत कायाथलयको िाम, १८ प्वाइन्ध्टको अिरमा 
कमथचारीको िाम, १६ प्वाइन्ध्टको अिरमा दजाथ र दजाथ भन्ध्दा मनुि िागररकता िं. लेख्न ु
पिेछ । 

(४) कमथचारी पररचयपत्रको अगानड पदट्ट मानथललो भागमा रातो रंगको िेपाल सरकारको के्रष्ट 
छाप्ि ुपिे र दायााँपदट्टको तललो भागमा अटो साईजको फोटो टााँस्ि ुपिेछ । 

(५) कमथचारी पररचयपत्रको पछानडको दायााँ पदट्ट प्रमाशणत गिेको दस्तखत र वायााँपदट्ट 
कमथचारीको दस्तखत लेख्न ुपिेछ । 

                                                           
  ;ftf}+ ;+zf]wgåf/f yk . 

िेपाल सरकार 

के्रष्ट   .......................... 

िामः 
दजाथः    

िागररकता िं.  

ब्लड ग्रपुः 
सिेत िः 

फोटो 

प्रमाशणत गिेको दस्तखत    कमथचारीको सिी  

(............................)                  ..................... 

 

दजाथः 
Name: 

Destination: 

Office: 
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(६) पररचयपत्रको पछानडको तललो भागमा १४ प्वाइन्ध्टको कमथचारीको िाम, कायाथलयको िाम 
र कमथचारीको दजाथ अंग्रजेीमा लेख्न ुपिेछ  । 

(७) पररचयपत्रको पछानडको बााँकी भागमा १२ प्वाइन्ध्टको “यो पररचयपत्र कसैले पाएमा 
सम्बशन्ध्धत कायाथलय, शजलला प्रिासि कायाथलय वा प्रिरी कायाथलयमा बझुाई ददि ुिोला” 

भने्न सूचिा लेख्न ुपिेछ । 

(८) मन्ध्त्रालय तथा हवभाग अन्ध्तगथत कायाथलयिरुले िेपाल सरकार र आ–आफ्िो कायाथलयको 
िाम मात्र राख्न ुपिेछ । 

(९) कायाथलय प्रमखु वा निजबाट अनधकार प्राप्त कमथचारी प्रिासि सम्बन्ध्धी काम िेिे 
अनधकृतले पररचयपत्र प्रमाशणत गिुथ पिेछ  । 

(१०) कमथचारी पररचयपत्र प्लाहष्टकका (पारदिी) खोलमा राखी देवे्रतफथ को कााँधको एक 
हवत्तामनुि छातीमा पिे गरी अन्ध्य व्यशिले राम्रोसंग देख्न ेतररकाले लगाउि ुपिेछ । 

(११) कमथचारी पररचयपत्र हवतरण गदाथ सम्बशन्ध्धत कायाथलय कै खचथमा पहिलो पटक हवतरण 
गिुथ पिे र सो िराई वा च्यानतई अरक्ो नलि ुपदाथ कमथचारीले आफ्िै खचथमा नलि ुपिेछ 
। यसरी िराई वा च्यानतई अको पररचयपत्र नलएको हववरण अनभलेखमा जिाई निजबाट 
नलइएको रकम राजश्वमा दाशखला गिुथ पिेछ । तर सरुवा, बिुवा वा कायम मकुायम 
भएमा सम्बशन्ध्धत कायाथलयले िै उपलब्ध गराउि ुपिेछ । 

(१२) सबै सरकारी तथा अधथ सरकारी कायाथलयका कमथचारीिरुले कायाथलयनभत्र प्रवेि गदाथ र 
बस्दा अनिवायथ कमथचारी पररचयपत्र लगाएको ििु ु पिे र अन्ध्य स्थािमा आवश्यकता 
अिसुार प्रयोग गिुथ पिेछ । 

(१३)  पररचयपत्र प्रयोग गिे गराउिे शजम्मेवारी सम्बशन्ध्धत कायाथलय प्रमखुको ििुछे । यसरी 
पररचयपत्र िलगाउिे वा िनलिे कमथचारीलाई कायाथलयमा प्रवेि गिथ िददिे वा कमथचारीमा 
अििुासि कायम गिथ कारबािी समेत कायाथलय प्रमखुले गिथ सक्िेछ ।  

(१४)  कुिै कमथचारी सेवाबाट िटेमा निजले आफ्िो पररचयपत्र तरुुन्ध्त आफ्िो कायाथलयमा हफताथ 
बझुाउि ुपिेछ ।   

 

 

 

रष्टव्यः (१) केिी िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रुपान्ध्तरण भएका िब्दिरुः– 

  “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” । 

         (२) न्ध्याय प्रिासि ऐि, २०७३ द्वारा रुपान्ध्तर गररएका िब्दिरुः– 

  ”पिुरावेदि अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत” । 

  ”पिुरावेदि अदालतको न्ध्यायधीि” को सट्टा “उच्च अदालतको न्ध्यायधीि”  । 


