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नेपाल स्वास््य सेवा ननयमावली, २०५५ 

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत 

                         २०५५।९।१९ 

संिोधन 

१.  नेपाल स्वास््य सेवा (पहिलो संिोधन) ननयमावली, २०६०   २०६०।१।८ 

२.  नेपाल स्वास््य सेवा (दोस्रो संिोधन) ननयमावली, २०६१   २०६१।११।१२ 

३.  नेपाल स्वास््य सेवा (तेस्रो संिोधन) ननयमावली, २०६९   २०६९।१।१८ 

४. नेपाल स्वास््य सेवा (चौथो संिोधन) ननयमावली, २०७०   २०७०।१।३० 

नेपाल स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९५ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी नेपाल 
सरकारले देिायका ननयमिरू बनाएको छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारशभिक 

१. संशिप्त नाम र प्रारभि : (१) यी ननयमिरूको नाम “नेपाल स्वास््य सेवा ननयमावली, २०५५” 

रिेको छ । 

(२) यो ननयमावली तरुुन्त प्रारभि िनुेछ । 

२. पररिाषा : हवषय वा प्रसंगले अको अथथ नलागेमा यस ननयमावलीमा,– 

(क) “ऐन” िन्नाले नेपाल स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ सभझन ुपछथ । 

(ख) “सेवा” िन्नाले नेपाल स्वास््य सेवा सभझन ुपछथ । 

(ग) “समूि” िन्नाले ननयम ८ बमोशजमको समूि सभझन ुपछथ । 

(घ) “उपसमूि” िन्नाले समूि अन्तगथत कायम गररएको उपसमूि सभझन ुपछथ। 
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(ङ) “हविागीय प्रमखु” िन्नाले अनसूुची–१ मा तोहकएको अनधकारी सभझन ु
पछथ। 

(च) “कायाथलय प्रमखु” िन्नाले अनसूुची–२ मा तोहकएको कायाथलय प्रमखु 
सभझन ुपछथ। 

(छ) “ईकाइ कायाथलय प्रमखु” िन्नाले कायाथलय प्रमखु मातितका छुटै्ट अशस्तत्व 
िएको ईकाइ कायाथलयका प्रमखु सभझन ुपछथ। 

 (ज) “मन्त्रालय” िन्नाले स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सभझन ुपछथ। 

३. यस ननयमावलीको व्याख्या : (१) कुनै अनधकारीले यस ननयमावलीको कुनै ननयम प्रयोग गदाथ 
गरेको व्याख्याबाट कुनै कमथचारीलाई मकाथ परेमा ननजले मन्त्रालय समि ननवेदन ददन 
सक्नेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम पनथ आएको ननवेदनको सभबन्धमा मन्त्रालयले गरेको 
व्याख्यालाई मन्त्रालय र मातितका हविाग तथा कायाथलयिरूको जानकारी तथा मागथदिथनको 
नननमत्त पठाइनेछ । 

पररच्छेद – २ 

संगठन संरचना र पदको व्यवस्था 

४. संगठन संरचना र स्थायी पदको व्यवस्था : (१) मन्त्रालय र मन्त्रालय मातितका हविाग वा 
कायाथलयको संगठनको स्वरूप तयार गदाथ वा संगठन संरचनामा िेरफेर गदाथ वा स्थायी पद 
शृ्रजना वा खारेज गनुथ पदाथ मन्त्रालयले सामान्य प्रिासन मन्त्रालय र अथथ मन्त्रालयको 
परामिथ नलन ुपनेछ र परामिथ प्राप्त िएपनछ सो सभबन्धमा ननर्थयको लानग नेपाल सरकार 
समि पेि गनुथ पनेछ। 

तर सिायक तिका स्थायी पदिरू शृ्रजना वा खारेज गने सभबन्धमा त्यस्तो परामिथ 
प्राप्त िएपनछ मन्त्रालयले ननर्थय गनथ सक्नेछ। 

                                                           
   तेश्रो संिोधनद्वारा थप । 

  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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(२) अथथ मन्त्रालय र सामान्य प्रिासन मन्त्रालयको परामिथ हवना दरवन्दी शृ्रजना 
गनथ पाइने छैन। 

(३) उपननयम (१) र (२) हवपरीत दरवन्दी शृ्रजना गरी पूनतथ गररएको पद स्वतः 
खारेज िनुेछ। 

(४) यस ननयम बमोशजम कुनै कायाथलयको संगठनको स्वरूप तयार गने वा संगठन 
संरचनामा िेरफेर गने वा स्थायी पद शृ्रजना वा खारेज गने ननर्थय िएपनछ पन्र ददननित्र 
त्यस्तो ननर्थयको प्रनतनलहप मन्त्रालयले अथथ मन्त्रालय, सामान्य प्रिासन मन्त्रालय र ननजामती 
हकताबखानालाई पठाउन ुपनेछ। 

५. हविषे पदको शृ्रजना : (१) देिायको अवस्थामा हविेष पदको शृ्रजना गनथ सहकनेछ :– 

(क) कुनै कमथचारी सरुवा िएको कायाथलयमा पगु्न स्पष्ट रूपले कावबुाहिरको  
पररशस्थनतले गदाथ हिला िएमा, 

(ख) सरुवा िई जाने कमथचारीले बझुबझुारथ गनुथ अगावै सरुवा िई आउने 
कमथचारी िाशजर िनु आएमा,  

(ग) कुनै कमथचारीलाई काजमा खटाउँदा साहवक कायाथलयको कामकाज गनथ 
नभ्याउने िएमा, 

(घ) कुनै कमथचारी तालीम, छात्रवशृत्त, सेनमनार आददमा खहटएमा, 

(ङ) कुनै कमथचारीले एक महिना िन्दा बिी नबदा नलई बसेमा,  

(च) मन्त्रालय र अन्तगथतका ननकायको संगठन संरचना तयार गदाथ फाशजलमा 
परेको कमथचारीको पदानधकार कायम राख्न ुपने िएमा । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम हविेष पद शृ्रजना गदाथ अथथ मन्त्रालय र सामान्य 
प्रिासन मन्त्रालयको पूवथ सिमनत नलई अनधकृत तिको पदको िकमा मन्त्रालयको 

                                                           
 दोस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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सशचवस्तरबाट र सिायक तिको पदको िकमा सभबशन्धत हविागीय प्रमखु स्तरबाट ननर्थय 
िनु ुपनेछ । 

तर उपननयम (१) को खण्ड (क), (ख) र (घ) को अवस्थामा एक महिना िन्दा 
कम अवनधको लानग हविेष पद शृ्रजना गनुथ परेमा अथथ मन्त्रालय र सामान्य प्रिासन 
मन्त्रालयको सिमनत नलनपुने छैन। 

(३) उपननयम (१) को अवस्था हवद्यमान नरिेमा त्यसरी शृ्रजना िएको हविेष पद 
स्वतः खारेज िनुेछ। 

६. पद दताथ गने : मन्त्रालयले ननयम ४ बमोशजम शृ्रजना िएका सेवाको पदिरूको सेवा, समूि 
वा उपसमूि तथा ति समेत खलु्न ेगरी पद शृ्रजना गने ननर्थय िएको नमनतले एक महिनानित्र 
अननवायथ रूपमा ननजामती हकताबखानामा कायथ हववरर् सहित पद दताथ गराउन ु पनेछ । 
त्यसरी पद दताथ गरेपनछ त्यसको जानकारी ननजामती हकताबखानाले सामान्य प्रिासन 
मन्त्रालय, अथथ मन्त्रालय र सभबशन्धत ननकायमा पठाउन ुपनेछ । त्यसरी पद दताथ िएको 
जानकारी पाएपनछ मात्र पद पूनतथ गनथ सहकनेछ । 

७. सेवामा रिन ेपदिरू : ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) बमोशजम सेवाका हवनिन्न तििरूमा 
रिने पदिरू अनसूुची – ३ मा उल्लेख िए बमोशजम िनुेछन ्। 

८. समूि तथा उपसमूििरू : (१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लानग 
सेवाको कामको प्रकृनत, सो सभपादन गनथ चाहिने न्यूनतम योग्यता र कायथ हवशिष्टता समेतको 
आधारमा सेवा नित्रका समान प्रकृनतका पदिरू समावेि िएका समूि तथा उपसमूििरू 
अनसूुची–४ मा उल्लेख िए बमोशजम िनुेछन । 

(२) उपननयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन यो ननयमावली प्रारभि 
िुँदाका बखत सेवा, समूि तथा उपसमूिमा बिाल रिेका कमथचारीिरूको िकमा ननजलाई 
त्यस्तो समूि तथा उपसमूिमा प्रवेि गनथ तोहकएको योग्यता नै यस ननयमको प्रयोजनको 
नननमत्त न्यूनतम योग्यता मानननेछ । 

                                                           
 दोस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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९. कायथ हववरर् : सेवाको पदिरूको कायथ हववरर् मन्त्रालयले अनसूुची–५ बमोशजम तयार गरी 
लागू गनेछ । त्यस्तो कायथ हववरर्को एक प्रनत सामान्य प्रिासन मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

१०. कमथचारीको अनिलेख : (१) कमथचारीको वैयशिक हववरर् तथा अन्य अनिलेख ननजामती 
हकताबखानामा राशखनेछ । 

(२) मन्त्रालय र अन्तगथतका हविाग र कायाथलयिरूले पनन आफ्नो मातितका 
कमथचारीको अनिलेख ननजामती हकताबखानाको अनिलेखसँग दरुुस्त िनुे गरी अद्यावनधक गरी 
राख्न ुपनेछ। 

११. पद निई कमथचारी ननयिु गनथ निनु े : (१) कुनै पनन कायाथलयमा पद ररि निई वा पद 
शृ्रजना निई कमथचारी ननयिु गनुथ िदैुन। 

(२) उपननयम (१) हवपरीत कुनै कमथचारीलाई ननयशुि गरी तलब खवुाएमा त्यसरी 
खवुाएको तलब रकम ननयशुि गने अनधकारीबाट असूल उपर गररनेछ । 

११क.करार सेवामा काममा लगाउँदको कायथहवनध : ऐनको दफा ८ख. को उपदफा (१) को 
प्रनतबन्धात्मक वाक्ांि बमोशजम शचहकत्सक वा स्वास््यकमीलाई करार सेवामा काममा 
लगाउँदा अपनाउने कायथहवनध मन्त्रालयले तोके बमोशजम िनुेछ । 

१२. पद खारेज िनु े: (१) ऐनको दफा १५ बमोशजम कायम मकुायम मकुरर िएको पद बािेक 
पद शृ्रजना िएको नमनतले दईु वषथसभम स्थायी पूनतथ िनु नसकी ररि रिेको पद स्वतः खारेज 
िएको मानननेछ र यसको अनिलेख ननजामती हकताबखानाले अद्यावनधक गरी राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन ररि पदको स्थायी पूनतथका 
लानग लोक सेवा आयोगमा माग पठाएकोमा लोक सेवा आयोगबाट स्थायी पूनतथका लानग 
नसफाररस िई नआएसभम त्यस्तो पद खारेज िनुे छैन। 

                                                           
   तेश्रो संिोधनद्वारा थप । 
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(३) उपननयम (१) बमोशजम पदिरू खारेज िएको सूचना ननजामती हकताबखानाले 
सामान्य प्रिासन मन्त्रालय, अथथ मन्त्रालय, स्वास््य मन्त्रालय र सभबशन्धत कायाथलयलाई ददन ु
पनेछ। 

पररच्छेद – ३ 

पदपूनतथ र पदानधकार 

१३. स्थायी कमथचारी माग गने : (१) अनधकृत तिको कुनै नयाँ पद शृ्रजना िएमा वा कुनै 
तररकाबाट पद ररि िएमा सभबशन्धत कायाथलयले त्यस्तो पदसँग सभबशन्धत सबै हववरर् पद 
ररि िएको सात ददननित्र मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ र सो को हववरर् सामान्य प्रिासन 
मन्त्रालय र ननजामती हकताबखानालाई समेत ददन ुपनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम मन्त्रालयले मातितको हविाग वा कायाथलयबाट त्यस्तो 
जानकारी प्राप्त िएको सात ददननित्र आवश्यक हववरर् सहित लोक सेवा आयोगमा स्थायी 
कमथचारी माग गरी पठाउन ुपनेछ । 

(३) सिायक तिको कुनै नयाँ पद शृ्रजना िएमा वा कुनै तररकाबाट ररि िएमा 
सभबशन्धत हविागीय प्रमखु वा कायाथलय प्रमखुले पद ररि िएको सात ददननित्र त्यस्तो 
पदसँग सभबशन्धत हववरर् सहित लोक सेवा आयोग समि स्थायी कमथचारी माग गरी पठाउन ु
पनेछ र त्यसको जानकारी मन्त्रालय र सभबशन्धत िेत्रीय ननदेिनालयलाई समेत ददन ु
पनेछ। 

(४) यस दफा बमोशजम पद ररि िएको आवश्यक हववरर् नददन े सभबशन्धत 
हविागीय वा कायाथलय प्रमखुलाई हविागीय कारबािी िनुेछ । 

१४. पदपूनतथ प्रनतितको आधारमा पद संख्या ननधाथरर् गने : ननयम १३ बमोशजम कमथचारी माग 
सभबन्धी हववरर् प्राप्त िएपनछ लोक सेवा आयोगले ररि पदिरूमध्ये ऐनको दफा ८ 
बमोशजम खलु्ला प्रनतयोनगता वा कायथिमताको मूल्याङ्कन तथा आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक 
परीिाद्वारा बिुवाद्वारा पूनतथ िनुे प्रनतितको आधारमा पद संख्या ननधाथरर् गनेछ । 
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१५. न्यूनतम योग्यता : (१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) तथा ननयम ८ बमोशजम सेवाको 
अनसूुची–३ मा उशल्लशखत समूि तथा उपसमूिको खलु्ला प्रनतयोनगताद्वारा पूनतथ गररने पदको 
लानग आवश्यक न्यूनतम योग्यता अनसूुची–६ मा तथा बिुवाद्वारा पूनतथ गररने पदको लानग 
आवश्यक न्यूनतम योग्यता अनसूुची–७ मा उल्लेख िए बमोशजम िनुेछ । 

c(२) ................... 

(३) ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (च) र (छ) बमोशजम खलु्ला 
प्रनतयोनगताद्वारा पूनतथ गररने अनधकृत नवौं र एघारौं तिका पदको लानग अनसूुची–६ मा 
उशल्लशखत न्यूनतम योग्यता प्राप्त गरेको र सभबशन्धत िेत्रको अनधकृतस्तरमा कभतीमा देिाय 
बमोशजम अनिुव प्राप्त गरेको िनु ुपनेछ :– 

(क) अनधकृत नवौं तिको लानग पाँच वषथ  

(ख) अनधकृत एघारौं तिको लानग सात वषथ । 

तर स्नातकोत्तर पनछ नबद्यावाररनध वा सो सरिको उपानध प्राप्त व्यशिको िकमा 
अनिुव अवनध दईु वषथले कम िनुेछ । 

(४) ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोशजम खलु्ला प्रनतयोनगतात्मक परीिाद्वारा 
पूनतथ गररने अनधकृत सातौं तिको मेनडकल अनधकृत, डेण्टल अनधकृत, अनधकृत कहवराज, 

एकीकृत शचहकत्सा अनधकृत र सो सरिका अन्य शचहकत्सक अनधकृत पदमा सभबशन्धत 
हवषयमा स्नातकोपानध प्राप्त गरेको र सभबशन्धत काउशन्सलमा नाम दताथ िएको व्यशि मात्र 
उभमेदवार िनु सक्नेछ । 

१६. ननयशुि गने प्रहिया : (१) ऐनको दफा १० बमोशजम लोक सेवा आयोगबाट खलु्ला 
प्रनतयोनगताद्वारा नसफाररस िएका उभमेदवारलाई नसफाररसपत्र दाशखला िएको नमनतले अनधकृत 
तिको पदको िकमा  पैँतीस ददननित्र र सिायक तिको पदको िकमा पन्र ददननित्र 
अशख्तयारवालाले ननयशुि गनुथ पनेछ र त्यस्तो ननयशुिको सूचना नछटो साधनद्वारा सभबशन्धत 
उभमेदवारलाई ददन ुपनेछ। 

                                                           
c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 

  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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(२) उपननयम (१) बमोशजम ददएको सूचना सभबशन्धत उभमेदवारले नपाएमा वा 
सूचना हफताथ आएमा सावथजननक पत्रपनत्रकामा एकमहिनाको भयाद ददई सभबशन्धत 
उभमेदवारलाई ननयशुिपत्र बझु्न आउन सूचना प्रकािन गररनेछ । 

(३) उपननयम (२) बमोशजमको भयादनित्र पनन सभबशन्धत उभमेदवारले ननयशुिपत्र 
बझु्न नआएमा लोकसेवा आयोगले नसफाररस गरेको बैकशल्पक उभमेदवारलाई 
योग्यतािमानसुार ननयिु गनथ सहकनेछ । यसरी गररएको ननयशुिको सूचना ननयशुि गरेको 
नमनतले पन्र ददननित्र लोकसेवा आयोगमा पठाउन ुपनेछ । 

१७. ननयशुिपत्र ददन े वा रद्द गने : (१) देिायको अनधकारीले देिायका कमथचारीलाई ननयशुि 
गरेको वा ननयशुि रद्द गरेको पत्र ददनेछ :– 

(क) अनधकृत तिका कमथचारीलाई मन्त्रालयको सशचव, 

(ख) सिायक तिका कमथचारीलाई अशख्तयारवाला, 

(२) उपननयम (१) बमोशजम कुनै कमथचारीलाई ननयशुिपत्र ददंदा सभबशन्धत 
अनधकारीले ननजको बिाली गनुथ पने नमनत समेत तोक्न सक्नेछ । बिाली गनथको नननमत्त 
कुनै खास नमनत तोहकएको िए सोिी नमनतमा र कुनै नमनत नतोहकएकोमा त्यस्तो ननयशुिपत्र 
बशुझनलएको नमनतले बाटोको भयाद बािेक पै“तीस ददननित्र सभबशन्धत कमथचारीले बिाली गनुथ 
पनेछ । 

(३) आफ्नो काब ु बाहिरको पररशस्थनत परेको सप्रमार् जानकारी ददएमा बािेक 
उपननयम (२) बमोशजमको भयादनित्र बिाली नगने कमथचारीको ननयशुिपत्र ननयशुि ददन े
अनधकारीले रद्द गनथ सक्नेछ । त्यसरी ननयशुिपत्र रद्द गररएको जानकारी लोक सेवा 
आयोगलाई ददन ुपनेछ । 

१८. कबनुलयत गराउन े वा धन जमानी नलन े : सेवाको कुनै पदमा ननयशुि पाउने कमथचारीको 
कामको प्रकृनत अनसुार धन जमानी नलन ुवा कबनुलयत गराउन ुपने आवश्यकता िएमा सो 
कमथचारीले त्यस्तो कबूनलयत वा धन जमानी नददएसभम ननजलाई ननयशुिपत्र ददइने छैन । 
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१९. ननरोनगताको प्रमार्पत्र पेि गनुथ पने : (१) कुनै पनन व्यशिले अनसूुची–८ बमोशजम 
ननरोनगताको प्रमार्पत्र पेि नगरी ननजलाई सेवाको पदमा स्थायी ननयशुि गररने छैन । 

(२) ननरोनगताको प्रमार्पत्र नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत शचहकत्सकबाट प्राप्त िएको 
िनु ुपनेछ । 

२०. िपथ ग्रिर् : (१) सेवामा ननयिु िनुे प्रत्येक कमथचारीले अनसूुची–९ बमोशजमको िाँचामा 
िपथ ग्रिर् गनुथ पनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम िपथ ग्रिर् गराउँदा अनधकृत तिको िकमा 
मन्त्रालयको सशचवले र सिायक तिको पदको िकमा अशख्तयारवालाले िपथ ग्रिर् 
गराउनेछ । 

(३) उपननयम (१) र (२) बमोशजम कमथचारीले गरेको िपथ ग्रिर्को एक प्रनत 
ननजामती हकताबखानामा पठाउन ुपनेछ र अको प्रनत सो कमथचारी कायथरत रिेको कायाथलयमा 
राख्न ुपनेछ । 

२१. सेवाबाट िटाइएको कमथचारीले सफाइ पाएमा पदस्थापन गने : (१) सेवाबाट िटाइएको कुनै 
कमथचारीले कुनै अदालतको ननर्थयबाट ननजको सेवा पनुःस्र्थाहपत िनुे िएमा सो को ननर्थयको 
सूचना पाएको नमनतले तीन महिनानित्र मन्त्रालयमा िाशजर िनु जान ुपनेछ । 

(२) उपननयम (१) को भयादनित्र िाशजर िनु नजाने कमथचारीलाई पदस्थापन गररने 
छैन । 

(३) यो ननयमावली प्रारभि िनु ु अशघ ननजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा सो ऐन 
अन्तगथत बनेको ननयमावली बमोशजम नेपाल स्वास््य सेवाबाट िटाईएको कमथचारी कुनै 
अदालतको ननर्थयबाट ननजको सेवा पनुस्र्थापना िएमा उपननयम (१) बमोशजमको भयादनित्र 
मन्त्रालयमा िाशजर िनु नआएमा ननजलाई पनुथस्थापना गनथ कर लाग्ने छैन । 

२२. वैयशिक हववरर् फाराम (नसटरोल) र हकताब दताथ : (१) अशख्तयारवालाले प्रत्येक 
कमथचारीको अनसूुची–१० बमोशजम पाँच प्रनत वैयशिक हववरर् तयार गराउन ुपनेछ । 
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(२) उपननयम (१) बमोशजम तयार गररएको वैयशिक हववरर्को एक प्रनत हकताब 
दताथ गराउन ननजामती हकताबखानामा, एक प्रनत मन्त्रालयमा, एक प्रनत सभबशन्धत हविागमा र 
एक प्रनत सो कमथचारी कायथरत रिेको कायाथलयमा पठाउन ुपनेछ । 

(३) यो ननयमावली प्रारभि िनु ु अशघ ननजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा सो ऐन 
अन्तगथत बनेको ननयमावली बमोशजम नेपाल स्वास््य सेवामा बिाल रिँदा वैयशिक हववरर् 
फाराम िरी सकेको िए ननजामती हकताबखाना तथा सभबशन्धत अन्य ननकायले सोिी 
फारामलाई अद्यावनधक गदै लैजान ुपनेछ । 

 

(४) उपननयम (२) बमोशजम कमथचारी बिाल रिेको कायाथलयमा राशखएको वैयशिक 
हववरर् सो कमथचारी अन्यत्र सरुवा िएमा अहवलभब सोिी कायाथलयमा पठाउन ुपनेछ । 

(५) ननजामती हकताबखानाले प्रत्येक कमथचारीको वैयशिक हववरर् हकताब दताथ 
गनुथ पनेछ र त्यसरी दताथ िएको हववरर्को आधारमा ननजामती हकताबखानाले कमथचारीलाई 
कमथचारी संकेत नभबर (पररचय नभबर) उपलब्ध गराउन ुपनेछ । सो बमोशजमको बैयशिक 
हववरर् मन्त्रालयले संकेत नभबर समेत राखी अद्यावनधक गरी राख्न ुपनेछ । 

(६) कमथचारीले आफ्नो वैयशिक हववरर्मा कुनै कुरा समावेि गनुथ परेमा आफ्नो 
कायाथलय माफथ त प्रमाशर्त गराई मन्त्रालय र ननजामती हकताबखानामा पठाउन ुपनेछ । 

२३. एक पदमा एक िन्दा बिी कमथचारी स्थायी ननयशुि गनथ निनु े : एउटा स्थायी पदमा एकै 
समयमा एक िन्दा बिी व्यशिलाई स्थायी ननयशुि गनुथ िुँदैन । 

२४. ऐन हवपरीत अस्थायी ननयशुि गनथ निनु े : ऐनको दफा १३ को हवपरीत िनुे गरी कुनै 
व्यशिलाई अस्थायी ननयशुि गरेमा त्यस्तो अस्थायी ननयशुि िएको कमथचारीले खाइपाई 
आएको अवनधको तलब, ित्ताको रकम अस्थायी ननयशुि गने अनधकारीबाट असूल उपर 
गररनेछ । 

२५. लोक सेवा आयोगबाट ननधाथररत कायथहवनध नपरु्रयाथई ननयशुि गनथ निनु े : (१) लोक सेवा 
आयोगबाट प्रत्यायोशजत अनधकार बमोशजम ननयिु िनुे पदमा ननयिु गदाथ ननयिु गने 

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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अनधकारीले त्यस्तो पदको सभबन्धमा हवज्ञापन गरी लोकसेवा आयोगबाट ननधाथररत प्रहिया र 
ितथको पालना गरेर मात्र ननयिु गनुथ पनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम ननयिु िनुे पदमा ननधाथररत प्रहिया र ितथको पालना 
नगरी ननयशुि गरेको अवस्थामा सो ननयशुि अननयनमत िएको छ िनी लोक सेवा आयोगबाट 
त्यसरी ननयशुि िएको कमथचारीको परीिर्कालनित्र लेखी आएमा ननजलाई सो अवनधनित्र 
िटाउन ुपनेछ । 

(३) उपननयम (१) बमोशजम ननयशुि गदाथ ननधाथररत प्रहिया र ितथको पालन नगरी 
ननयशुि गरेमा त्यसरी ननयशुि गने अनधकारीलाई हविागीय सजाय िनुेछ । 

पररच्छेद – ४ 

हविषेज्ञ पद सभबन्धी व्यवस्था 

२६. हविषेज्ञ पद : योग्यता अनिुव र कामको प्रकृनत िेरी हविेषज्ञताको हवकासको लानग निई 
निनुे अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी सेवाको अनधकृत 
तिको कुनै खास पदलाई हविेषज्ञ पद तोक्न सक्नेछ । त्यस्तो सूचनामा सो पदलाई चाहिन े
हविेष योग्यता समेत खलुाउन ुपनेछ । 

२७. सरुवा : (१) सेवाको कुनै खास समूि र उपसमूिनित्र मात्र सीनमत रिने गरी समान 
प्रकृनतको काम, कतथव्य सभपादन गने शजभमेवारीमा फरक नपने गरी हविेषज्ञ पद रिेको 
कमथचारीलाई नेपाल सरकारले सरुवा गनथ सक्नेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम सरुवा िएको कमथचारी आफ्नो पद सहित सरुवा 
िनुेछ। 

२८. बिुवा : (१) हविेषज्ञ पदमा रिेको कमथचारीको बिुवाको लानग नसफाररस गदाथ बिुवा 
सनमनतले कायथ िमताको आधारमा गनेछ । 

(२) बिुवा सनमनतले कायथ िमताको मूल्याङ्कन गदाथ यस सभबन्धमा ननधाथररत 
मापदण्डको आधारमा गनेछ र यसको लानग आवश्यक ठानेमा हविेषज्ञ सनमनत गठन गनथ 
सक्नेछ । 
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(३) हविेषज्ञ पदमा रिेको कमथचारीलाई मानथल्लो ति (बाह्रौ ति) सभममा बिुवा 
गदाथ कमथचारी बिाल रिेको पदलाई नै उपयिु दजाथ राखी मानथल्लो तिमा पररर्त 
गररनेछ। यसरी पररर्त गररएको पद ररि िएपनछ स्वतः िरुु ननयशुि िनुे पदमा कायम 
िनुेछ । 

(४) हविेषज्ञ पदमा रिेको कमथचारी कायथिमताको मूल्याङ्कनद्वारा िनुे अन्य कुनै पनन 
बिुवाको लानग उभमेदवार िनु सक्ने छैन । 

(५) एक तिबाट अको तिमा बिुवा िनु बिाल रिेको तिको पदमा चार वषथ सेवा 
अवनध पगेुको िनु ुपनेछ । 

(६) हविेषज्ञ पदका सभबन्धमा यस पररच्छेदमा लेशखए देशख बािेक अन्य हवषयिरू 
मन्त्रालयले सामान्य प्रिासन मन्त्रालय माफथ त लोक सेवा आयोगसँग परामिथ नलई तोके 
बमोशजम िनुेछ । 

(७) उपननयम (६) बमोशजम तोहकएका कुरािरू नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा 
सूचना प्रकािन गनेछ । 

पररच्छेद – ५ 

पदनाम, पदस्थापन र सरुवा 

२९. पदनाम ददइन े: (१) ऐनको दफा १७ को उपदफा (३) बमोशजम स्वास््य सेवाका देिायका 
पदमा देिायका योग्यता प्राप्त गरेका कमथचारीलाई देिाय बमोशजम पदनाम ददइनेछ : 

(क) मान्यता प्राप्त शििर् संस्थाबाट सिायक स्वास््य पररचारक कोषथ उत्तीर्थ 
गरी चौथो तिमा स्तरबहृि िएका ग्रामीर् स्वास््य कायथकताथलाई सिायक 
स्वास््य पररचारक, 

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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(ख) मान्यता प्राप्त शििर् संस्थाबाट सिायक स्वास््य पररचाररका कोषथ उत्तीर्थ 
गरी चौथो तिम स्तरबहृि िएका मातशृिि ु कायथकताथलाई सिायक 
स्वास््य पररचाररका, 

(ग)  मान्यता प्राप्त शििर् संस्थाबाट हवज्ञान हवषय नलई प्रवेशिका उत्तीर्थ गरी 
कभतीमा तीन महिनाको रेनडयोग्राफी तालीम प्राप्त गरी सिायक चौथो 
तिको रेनडयोग्राफी पदमा कायथरत कमथचारीलाई डाकथ रुप सिायक, 

(घ) पाँचौ तिको लानग ननधाथररत िैशिक योग्यता िानसल गरी पाँचौ तिमा 
स्तरबहृि िएका स्वास््य सेवाका कमथचारीलाई अनसूुची–३ बमोशजम 
सभबशन्धत समूिको पाँचौ तिको पदनाम । 

(२) मन्त्रालयले उपननयम (१) बमोशजम पदनाम पाएका कमथचारीको कायथ हववरर् 
तयार गरी लागू गनेछ । 

२९क. पदनाम कायम रिन े : यस ननयमावलीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन यो 
ननयम प्रारभि िुँदाका बखत आठौं तिमा कायथरत बररष्ठ मेनडकल अनधकृत, वररष्ठ डेन्टल 
सजथन, बररष्ठ आयवेुददक शचहकत्सक र वररष्ठ एकीकृत शचहकत्सा अनधकृतको मानथल्लो तिमा 
बिुवा निुँदासभम सोिी पदनाम कायम रिनेछ । 

 २९ख.पदस्थापनको आधार : (१) ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) बमोशजम शचहकत्सकलाई 
पदस्थापन गदाथ ननजको सेवा आवश्यक देशखएमा केन्रीय, िेत्रीय, अञ्चल वा शजल्ला अस्पताल, 

प्राथनमक स्वास््य केन्र वा शचहकत्सालयमा पदस्थापन गररनेछ । 

(२) उपननयम (१) मा लेशखएदेशख बािेक सेवाका अन्य कमथचारीलाई पदस्थापन गदाथ 
ननजको िैशिक योग्यता, तालीम र अनिुवलाई समेत आधार मानी स्वीकृत दरबन्दीनित्र रिी 
अस्पताल, स्वास््य संस्था वा कायाथलयमा पदस्थापन गररनेछ । 

३०. सरुवा गने अनधकार : सरुवाको आदेि ददने अनधकार अनधकृत तिको कमथचारीको िकमा 
मन्त्रालय र सिायक तिका कमथचारीको िकमा अशख्तयारवालालाई िनुेछ । 

                                                           
   तेश्रो संिोधनद्वारा थप । 
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तर सिायक तिका देिायका कमथचारीलाई देिायका अनधकारीले सरुवाको आदेि 
ददन सक्नेछ :– 

(क) मन्त्रालयबाट हविाग र हविागबाट मन्त्रालयमा मन्त्रालयको सशचवले, 

(ख) मन्त्रालय अन्तगथतको एक हविागबाट अको हविागमा मन्त्रालयको 
सशचवले, 

(ग) एक िेत्रीयस्तरको कायाथलयबाट अको िेत्रीय स्तरको कायाथलयमा 
हविागको मिाननदेिक वा ननदेिकले, 

(घ) एक शजल्लास्तरको कायाथलयबाट अको शजल्ला स्तरको कायाथलयमा 
सभबशन्धत िेत्रीय ननदेिकले, 

(ङ) एकै शजल्ला अन्तगथतको एक कायाथलयबाट सोिी शजल्ला अन्तगथतको अको 
कायाथलयमा सभबशन्धत शजल्लाको सभबशन्धत कायाथलयको प्रमखुले। 

३१. सरुवाको आधार : ऐनको दफा २१ को अधीनमा रिी कमथचारीको सरुवा गदाथ देिायको 
आधारमा गररनेछ :– 

(क) एकपटक अनत दगुथम िेत्रमा २३३ ददन काम गरी सकेका कमथचारीलाई 
चार वषथ व्यनतत निई फेरी अनत दगुथम िेत्रमा नपठाउने गरी, 

(ख) ररि पद नमलेसभम कमथचारीको पनत पत्नी दवैु सरकारी सेवामा बिाल 
रिेको िए एउटै शजल्लामा पठाउने गरी, 

(ग) अनधकृत तिका कमथचारीलाई एउटै कायाथलयको एउटै पदमा साधारर्तया 
पाँच वषथ िन्दा बिी नराख्न ेगरी, 

(घ) c................... 

(ङ) ननजको कामको प्रवनृत र शजभमेवारी समेत हवचार गरी । 

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 

c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 
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३१क. सरुवाको समय तानलका र अवनध : (१) कमथचारीलाई सरुवा गदाथ देिाय बमोशजमको समय 
तानलका अनसुार गनुथ पनेछ :– 

(क) मन्त्रालयले प्रत्येक वषथको असोज महिनामा, 

(ख) हविागले प्रत्येक वषथको कानतथक महिनामा, 

(ग) िेत्रीय ननदेिनालयले प्रत्येक वषथको मंनसर महिनामा र 

(घ) शजल्ला शस्थत कायाथलयले प्रत्येक वषथको पसु महिनामा । 

(२) उपननयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन यो ननयम प्रारभि िुँदाको 
वषथ एकपटकको लानग मन्त्रालय र हविागले ननयम प्रारभि िएको नमनतले एक महिनानित्र र 
िेत्रीय ननदेिनालय र शजल्ला शस्थत कायाथलयले सो पश्चात ् एक÷एक महिनानित्र देिायको 
अवस्था हवद्यमान िएम सरुवा गनथ बाधा पने छैन :– 

(क)  कुनै कायाथलयमा दरबन्दी ररि िई स्वास््य सेवा प्रवािमा कदठनाई 
उत्पन्न िएमा, 

(ख) ऐनको दफा २२ को खण्ड (क), (ग) र (घ) मा उल्लेशखत अवस्थामा 
हवद्यमान िएमा । 

(३) उपननयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन देिायको अवस्थामा 
कमथचारीलाई मन्त्रालयले वा मन्त्रालयको स्वीकृनत नलई हविागीय प्रमखुले अन्य अवनधमा 
पनन सरुवा गनथ सक्नेछ :– 

(क) कुनै कायाथलयमा दरवन्दी ररि िई स्वास््य सेवा प्रवािमा कदठनाई 
उत्पन्न िएमा, 

(ख) प्राकृनतक प्रकोप वा संिामक रोग वा मिामारी ननयन्त्रर् गनथ आवश्यक 
िएमा, 

                                                           
   तेश्रो संिोधनद्वारा थप । 
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(ग) हविागीय प्रमखु वा कायाथलय प्रमखु वा आयोजना प्रमखु िई कायथ 
सञ्चालन गनथ हविेष शजभमेवारी ददन ुपरेमा, 

(घ) अध्ययन/असाधारर् हवदामा बसेका कमथचारीको पदानधकारी अन्य स्थानमा 
सारी सो स्थानको पूनतथ गनथ आवश्यक िएमा। 

३१ख. सरुवाका अन्य आधारिरु : ऐन र यस ननयमावली उल्लेख िएको व्यवस्थाको अनतररि 
कमथचारीको सरुवा गदाथ देिाय बमोशजमका आधार गररनेछ : 

(क) अनत दगुथम िेत्रमा लगातार तीन वषथ सेवा गरेका वा पटक पटक गरी 
त्यस्तो िेत्रमा छ वषथ वा सोिन्दा बिी अवनध सेवा गरेका कमथचारीलाई 
ननजको माग बमोशजमको स्थानमा सरुवा गन ृप्राथनमकता ददइनेछ, 

(ख) कुनै एक हवकास िेत्रको लोक सेवा आयोगबाट नसफाररस िई पदस्थापन 
िएको कमथचारीले उि िेत्रमा पाँच वषथ सेवा नगरी अको हवकास िेत्र 
अन्र्तगत सरुवा गररने छैन, 

(ग) अिि र अपाङ्गता िएका कमथचारीलाई ननजले मागेको स्थानमा सरुवा 
गनथ प्राथनमकता ददइनेछ, 

(घ) कमथचारीलाई सरुवा गदाथ सामान्यतया पहिले जनु पद वा कायाथलयबाट 
सरुवा िई आएको िो पनुः सोिी कायाथलयको सोिी पदमा सरुवा गररन े
छैन, 

(ङ)  पचास वषथ उमेर नाघेको कमथचारीलाई ननजले मागेको अवस्थामा बािेक 
अनत दगुथम िेत्रमा सरुवा गररने छैन, 

(च) अननवायथ अवकाि िनु एक वषथ वा सो िन्दा कम अवनध िएको 
कमथचारीलाई ननजले नलशखत रुपमा मागेको अवस्थामा बािेक सरुवा 
गररने छैन । 

                                                           
   तेश्रो संिोधनद्वारा थप । 
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३१ग. महिला कमथचारीको सरुवा सभबन्धी व्यवस्था : ऐन र यस ननयमावलीमा उशल्लशखत 
आधारबा अनतररि महिला कमथचारीको सरुवा गदाथ देिायका आधार समेत नलइनेछ :– 

(क) एकल र गिथवती महिला कमथचारीलाई ननजको माग बमोशजम सरुवा गनथ 
प्राथनमकता ददइनेछ,  

(ख) गिथवती वा दईु वषथ मनुनको बच्चा िएका महिला कमथचारीलाई ननजले 
माग गरेको अवस्थामा बािेक सरुवा गररने छैन, 

(ग) महिला कमथचारीको पनत समेत सरकारी सेवामा रिेको िए सभिव 
िएसभम दभपशत्तलाई एकै शजल्लामा पने गरी सरुवा गररनेछ । 

३१घ. सरुवा संिोधन तथा नमलान : (१) ऐन र यस ननयमावलीको हवपरीत सरुवा िनु गई कुनै 
कमथचारीलाई मकाथ परेमा ननजले सोको आधार र कारर् समेत खलुाई सरुवा गने 
अनधकारीिन्दा एक ति मानथको सरुवा गने अनधकारी समि सरुवा िएको नमनतले एक्काइस 
ददननित्र ननबेदन ददन सक्नेछ । यसरी परेको ननबेदन उपर छाननबन गदाथ ननजको माग 
जायज देशखएमा सभबशन्धत अनधकारीले कारर् र आधार समेत उल्लेख गरी त्यस्तो सरुवा 
बदर गरी नमलान गनए सक्नेछ । 

(२) कमथचारीको सरुवा गरेपनछ सभबशन्धत ननकायले मानथल्लो ननकायमा तरुुन्त 
जानकारी ददन ुपनेछ । 

(३) मन्त्रालयले मातितका हविाग, िेत्रीय ननदेिनालय तथा कायाथलयबाट िएका 
सरुवाको काम कारबािीका सभबन्धमा समय समयमा अनगुमन गनुथ पनेछ । 

३२. िौगोनलक िते्रको वगीकरर् : ऐनको दफा २१ को उपदफा (२) र ननयम ७३ को 
उपननयम (२) को प्रयोजनको लानग देिको िौगोनलक िेत्रको वगीकरर् अनसूुची–११ मा 
तोहकए बमोशजम िनुेछ । 

३३. सरुवा सभबन्धी हववरर् : कमथचारीलाई सरुवा गने अनधकार प्राप्त अनधकारीले अनसूुची–१२ 
बमोशजमको िाँचामा कमथचारीिरूको सरुवा सभबन्धी हववरर् तयार पारी राख्न ुपनेछ । 

                                                           
   तेश्रो संिोधनद्वारा थप । 
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३४. सरुवा सभबन्धी कायथहवनध : कमथचारीलाई सरुवा गदाथ देिायको कायथहवनध अपनाउन ुपनेछः– 

(क) सरुवा गनथ अशख्तयार पाएको अनधकारीले आफू मातितको कमथचारीको 
सरुवाको लानग अनसूुची–१३ बमोशजमको हववरर् अद्यावनधक गरी राख्न ु
पनेछ । 

(ख) कमथचारीलाई एक ठाउँबाट अको ठाउँमा सरुवा गने अनधकारीले सरुवा 
गनुथ परेको कारर् नलशखत रूपमा खलुाई राख्न ुपनेछ । 

(ग) कुनै स्थानबाट कमथचारी सरुवा गदाथ सो स्थानमा अको कमथचारी पूनतथ िनुे 
व्यवस्था गरेर मात्र सरुवा गनुथ पनेछ । 

(घ) ऐन तथा यस ननयमावलीको अधीनमा रिी सरुवा सभबन्धी कायथहवनध तथा 
मापदण्ड मन्त्रालय आफैले बनाई लागू गनेछ । 

३५.     सरुवा िएको कायाथलयमा जान ुपने : कुनै पनन कमथचारी सरुवा िएको कायाथलयमा ननयम 
३६ को भयादनित्र िाशजर िनु जान ुपनेछ । सरुवा िएको कायाथलयमा बिाली निै अको 
कायाथलय वा पदमा सरुवा गररने छैन । यसरी ननधाथररत समयनित्र सरुवा िएको कायाथलयमा 
िाशजर निनुे कमथचारीलाई हविागीय कारबािी िनुेछ । 

३६. बिाली भयाद : (१) कुनै कमथचारी एक स्थानबाट अको स्थानमा सरुवा िई जान ुपने िएमा 
त्यस्तो कमथचारीले बरबझुारथ गनुथ पने िएमा एक्काईस ददनमा नविाई तथा तयारीको नननमत्त 
वाटोको भयाद बािेक सात ददनको भयाद पाउनेछ र तयारी भयादमा ननजले कायाथलयमा 
िाशजर िनु ु पने छैन वरवझुारथको नननमत्त एक्काइस ददन िन्दा बिी लाग्ने िएमा त्यसको 
स्पष्ट कारर् खोली सभबशन्धत हविागीय प्रमखुबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 

(२) कमथचारीलाई एक कायाथलयबाट अको कायाथलयमा सरुवा गरी पठाउँदा सरुवाको 
रमाना पत्र ददने अनधकारीले ननज कमथचारीले खाइपाई आएको अशन्तम महिनाको तलब र सो 
अवनधसभमको नबदा सहितको हववरर् खलुाई अनसूुची–१४ बमोशजमको रमानापत्र ददन ु
पनेछ। 

                                                           
   तेश्रो संिोधनद्वारा थप । 

  दोस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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३७. सरुवा िनु े कमथचारीले प्रनतवेदन बझुाउन ु पने : कुनै कायाथलयको प्रमखुको पदमा कायथरत 
रिेको कमथचारी सरुवा िई जाँदा आफ्नो कायाथलयको वास्तहवक वस्तशुस्थनत स्पष्ट दशिथन े
नलशखत प्रनतवेदन िालवालालाई बझुाउने व्यवस्था नमलाई रमाना नलई जान ुपनेछ र त्यस्तो 
प्रनतवेदनको एक प्रनत सभबशन्धत हविाग र मन्त्रालयमा पनन पठाउन ुपनेछ । 

पररच्छेद – ६ 

काज र कायम मकुायम सभबन्धी व्यवस्था 

३८. बैकशल्पक व्यवस्था गरेर मात्र काज खटाउन ु पने : अनधकृत तिका कमथचारीलाई ननज 
कायथरत रिेको मन्त्रालय, हविाग वा कायाथलयबाट अन्यत्र काजमा खटाउन ुपरेमा ननजले गरी 
आएको काम नरोहकने गरी अको बैकशल्पक कमथचारीको व्यवस्था गरेर मात्र काज खटाउन ु
पनेछ । 

३८क. मन्त्रालयले काम काज गनथ खटाउन सक्न े : सेवाको कुनै समूिको एघारौं तिको पदमा 
कायथरत अनधकृत कमथचारीले अन्य समूिको लानग आवश्यक पने िैशिक योग्यता िानसल गरे 
पश्चात ् एघारौं तिमा तीन वषथ सेवा अवनध पूरा गरेका िएमा ननजलाई मन्त्रालयले त्यस्तो 
समूिको एघारौं तिको ररि पदमा खटाई कामकाज गराउन सक्नेछ । 

३९. कायम मकुायम मकुरर सभबन्धी व्यवस्था : (१) सेवाको देिायका पदिरूमा देिायका 
अनधकारीले कायम मकुायम मकुरर गनथ सक्नेछ :– 

(क) हविागीय प्रमखुको पदमा नेपाल सरकार, 

(ख) कायाथलय प्रमखु र इकाइ कायाथलय प्रमखुको पदको नननमत्त सभबशन्धत 
हविागीय प्रमखु । 

(२) उपननयम (१) मा लेशखएदेशख बािेक सेवाका अन्य पदमा कायम मकुायम 
मकुरर गररने छैन। 

                                                           
   तेश्रो संिोधनद्वारा थप । 
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४०. एक पदमा एकिन्दा बिी व्यशि कायम मकुायम निनु े : सेवाको कुनै एउटा पदमा एकै 
समयमा एकिन्दा बिी कमथचारीलाई कायम मकुायम मकुरर गनुथ िुँदैन। 

४१. कायम मकुायम गने आधार : ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लानग 
सेवाको ररि वा पदानधकार रिेको कुनै हविागीय प्रमखु वा कायाथलय प्रमखुको पदमा कायम 
मकुायम गदाथ उि पदमा बिुवाको लानग योग्यता पगेुका सभबशन्धत समूिका उपलब्ध 
कमथचारीिरूमध्ये ज्येष्ठता, कायथ कुिलता तथा िैशिक योग्यताको आधारमा मन्त्रालयले 
उपयिु ठियाथएको व्यशिलाई कायम मकुायम मकुरर गनेछ । 

४२. कायम मकुायम मकुरर गरेको जानकारी : ऐनको दफा १५ बमोशजम सेवाको कुनै पदमा 
कायम मकुायम मकुरर गररएकोमा त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई ददन ुपनेछ । 

४३. कायाथलय प्रमखुको अनधकार प्रयोग गने : (१) कुनै कायाथलयको प्रमखु नबरामी िई वा अन्य 
कुनै कारर्ले छोटो अवनधको लानग अनपुशस्थत िएमा ननज मातितको ननकटतम जेष्ठ 
कमथचारीले ननजको नननमत्त जनाई दैननक कायथ सञ्चालन गनुथ पनेछ । 

(२) ररि रिेको कुनै कायाथलयको प्रमखुको पदमा िालवाला ननयिु वा सरुवा 
निएसभमको अवनधको लानग उपननयम (१) बमोशजमको जेष्ठ कमथचारीले सो कायाथलयको 
नगदी मौज्दात, कायाथलयको छाप, कागजपत्र र प्रिासकीय काम चलाउनका लानग चाहिने 
शजन्सी समेत शजभमा नलई कायाथलय प्रमखुको काम अको व्यवस्था निएसभम नननमत्त िई गनुथ 
पनेछ । 

(३) उपननयम (२) बमोशजमको अवस्था परी काम गरेको व्यिोरा त्यस्तो नननमत्त िई 
काम गने कमथचारीले आफूिन्दा मानथल्ला तिमा सूचना गनुथ पनेछ । 

(४) कुनै कमथचारीले कुनै पदमा कायम मकुायम िई काम गरेको वा उपननयम (१) 
वा (२) बमोशजम नननमत्त िई काम गरेकोमा त्यस पदमा काम गरेको अवनधको बिी 
(हिसाब) बझुाउने कुरामा समेत ननजको उत्तरदाहयत्व िनुेछ । 

                                                           
  दोस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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तर वषथिरी बिी बझुाउन ुपनेमा िालवालाले बिाली गररसकेको वषथको िालवालाले र 
िालवालाले बिाल नगरेको वषथको कायम मकुायम वा नननमत्त िई काम गनेले बझुाउन ु
पनेछ। 

४४. कायम मकुायम वा नननमत्त िई काम गरेको तलब ित्ता पाउन े : (१) कुनै पदमा कायम 
मकुायम िई वा पन्र ददन िन्दा बिी अवनध नननमत्त िई काम गरेकोमा त्यसरी काम गने 
कमथचारीले जनु पदको काम गरेको छ सोिी पदको तलब ित्ता त्यसरी काम गरेको 
नमनतदेशख पाउनेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोशजम कायम मकुायम वा नननमत्त िई काम गने कमथचारीले 
पाउने तलब ित्ता ननजले एक शे्रर्ी मानथको पदमा बिुवा पाएमा पाउने तलब ित्तािन्दा बिी 
िनुे छैन । 

तर त्यसरी पाउने तलब ित्ताको रकम ननजले खाईपाई आएको तलब ित्तािन्दा घटी 
िनुेछैन । 

४५. तलब ित्ता असूल उपर गररन े: ऐनको दफा १५ हवपरीत िनुे गरी कुनै पदमा एक वषथिन्दा 
बिी अवनधको लानग कायम मकुायम मकुरर गरेमा त्यस्तो बिी अवनध कायम मकुायम गरे 
वापत सभबशन्धत कमथचारीले पाएको तलब ित्ताको रकम त्यसरी कायम मकुायम मकुरर गने 
अनधकारीबाट असूल उपर गररनेछ । 

पररच्छेद – ७ 

िाशजरी र नबदा 

४६. कमथचारीको सबै समय नपेाल सरकारको अधीन िनु े: यस ननयमावलीमा अन्यथा लेशखएकोमा 
बािेक कमथचारीको सबै समय नेपाल सरकारको अधीनमा िनुेछ र जनुसकैु समयमा पनन 
ननजलाई सरकारी काममा लगाउन सहकनेछ । 

४७. कायाथलय समय, समय पालन र िाशजरी : (१) ऐनको दफा ५२ को अधीनमा रिी कमथचारीले 
नेपाल सरकारद्वारा सरकारी कामकाजको नननमत्त ननधाथररत कायाथलय समयमा ननयनमत रूपले 
आफ्नो कायाथलयमा िाशजर िनु ुपनेछ । 
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(२) उपननयम (१) बमोशजम ननधाथररत समयमा नआउने कमथचारीलाई सभबशन्धत 
कायाथलयको प्रमखुले गयल गनथ सक्नेछ। 

तर महिनाको तीन पटकसभम ननधाथररत समय िन्दा पन्र नमनेटसभम हिला गरी 
आउने कमथचारीलाई कायाथलयको प्रमखुले कैहफयत जनाई िाशजर गनथ ददन सक्नेछ । 

(३) मनुानसब माहफकको कारर् परेमा बािेक नबदाको ननकासा ननलई कुनै पनन 
कमथचारी आफ्नो कायाथलयमा अनपुशस्थत िनु ुिुंदैन । यसरी अनपुशस्थत िनुे कमथचारीले सात 
ददननित्र नबदाको ननवेदन ददन ुपनेछ । 

४८. िैपरी आउन ेर पवथ नबदा : (१) कमथचारीले प्रत्येक वषथ िैपरी आउने नबदा छ ददन र पवथ 
नबदा छ ददन गरी जभमा बाह्र ददन नलन पाउनेछ । 

(२) िैपरी आउने र पवथ नबदामा बस्ने कमथचारीले पूरा तलब पाउनेछ । 

(३) िैपरी आउने र पवथ नबदा आधा ददन पनन नलन सहकनेछ । 

स्पष्टीकरर् :– यस उप ननयमको प्रयोजनको लानग “आधाददन” िन्नाले दैननक 
कायाथलय समयको आधा समय सभझन ुपछथ । 

(४) एक वषथको िैपरी आउने र पवथ नबदा सशञ्चत गरी अको वषथमा नलन पाइन े
छैन। 

(५) मौशखक अनरुोधको आधारमा पनन नबदा ददने अनधकारीले िैपरी आउने र पवथ 
नबदाको स्वीकृनत ददन सक्नेछ । 

तर यसरी िैपरी आउन े र पवथ नबदाको स्वीकृनत ददएकोमा नबदा ददने अनधकारीले 
सोको अनिलेख राख्न लगाउन ुपनेछ । 

४९. घर नबदा : (१) कमथचारीले काम गरेको अवनधको बाह्र ददनको एक ददनका दरले घर नबदा 
पाउनेछ । 

तर हिउँदे वा वषे नबदा नलन पाउने कमथचारीले यस ननयम बमोशजमको घर नबदा 
पाउने छैन । 
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(२) यो ननयमको प्रयोजनको नननमत्त “काम गरेको अवनध” िन्नाले सो अवनधनित्र 
नलएको िैपरी आउन े र पवथ नबदा, नबरामी नबदा, प्रसूनत नबदा, प्रसनुत स्यािार नबदा, हकररया 
नबदा, सट्टा नबदा अनतररि सेवा नबदा र सावथजननक नबदा समेतलाई जनाउनेछ । 

(३) घर नबदामा बस्दा कमथचारीले पूरा तलब पाउनेछ । 

(४) कमथचारीले आफूले पकाएको घर नबदा १८० ददन सभम सशञ्चत गरी राख्न 
पाउनेछ । 

(५) कुनै कारर्ले कमथचारी सेवाबाट अलग िएमा ननजको सशञ्चत रिेको घर नबदा 
वापत ननजको पदानधकार रिेको पदबाट खाईपाई आएको तलबको दरले िनु आउने रकम 
ननजले एकमषु्ट नलन पाउनछे ।  

(६) सशञ्चत रिेको घर नबदाको रकम नलन नपाउंदै कुनै कमथचारीको मतृ्य ु िएमा 
त्यस्तो सशञ्चत ................ घर नबदा वापतको रकम ऐनको दफा ५० को उपदफा (५) 
बमोशजमको व्यशिले एकमषु्ट नलन पाउनेछ । 

(७) हिउँदे वा वषे नबदा नलन पाउने कमथचारीलाई उि नबदा नपाउने गरी काममा 
खटाइएमा त्यस्तो काममा खटाउने कायाथलयले त्यस्तो कमथचारीलाई उि नबदा वापत ननजको 
पदानधकार रिेको पदबाट खाईपाई आएको दरले िनु आउने रकम ददन ुपनेछ । 

(८) घर नबदा, अध्ययन नबदा वा असाधारर् नबदामा बसेका कमथचारीले सो 
अवनधिरको घर नबदा पाउने छैन । 

(९) कमथचारीले वषथको एक पटक कभतीमा सात ददन घर नबदा नलई घर जाँदा र 
घर नबदा ििुान गरी घरबाट आफ्नो कायाथलयमा आउँदा पैदल बाटोलाई आठ कोिको 
नननमत्त एक ददनको दरले िनुे ददन तथा मोटर, रेल िवाईजिाजको बाटोलाई जनत ददन लाग्न े
िो त्यनत ददन बाटोको भयाद पाउनेछ । 

५०. नबरामी नबदा : (१) कमथचारीले प्रत्येक वषथ बाह्र ददन नबरामी नबदा पाउनेछ। 

                                                           
   तेश्रो संिोधनद्वारा थप । 

  दोस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
  दोस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको । 
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(२) नबरामी नबदामा बस्दा कमथचारीले पूरा तलब पाउनेछ । 

(३) कमथचारी अिि नबरामी िई सशञ्चत नबरामी नबदाले नपगु्ने िएमा ननजलाई 
बिीमा बाह्र ददनसभमको पेश्की नबरामी नबदा ददन सहकनेछ । 

(४) कमथचारीले असाधारर् नबदा नलई बसेको अवनधिर नबरामी नबदा पाउने छैन । 

(५) सात ददनिन्दा बिी अवनधको नबरामी नबदाको माग गने कमथचारीले स्वीकृत 
शचहकत्सकको प्रमार्पत्र पेि गनुथ पनेछ । 

तर त्यस्तो प्रमार्पत्र पेि गनथ साधारर्तया सभिव नथएन िने्न नबदा ददन े
अनधकारीलाई हवश्वास िएमा ननजले सो व्यिोरा जनाई प्रमार्पत्र नबना नै उि नबदा स्वीकृत 
गनथ सक्नेछ । 

(६) कमथचारीले आफूले पकाएको नबरामी नबदा सशञ्चत गरी राख्न पाउनेछ । 

(७) कुनै कारर्ले कमथचारी सेवाबाट अलग िएमा ननजको सशञ्चत रिेको नबरामी 
नबदा वापत ननजको पदानधकार रिेको पदबाट खाइपाई आएको तलबको दरले िनु आउन े
रकम ननजले एकमषु्ट नलन पाउनेछ । 

(८) सशञ्चत रिेको नबरामी नबदाको रकम नलन नपाउदै कुनै कमथचारीको मतृ्य ुिएमा 
त्यस्तो सशञ्चत नबरामी नबदाको रकम ऐनको दफा ५० को उपदफा (५) बमोशजमको 
व्यशिले एकमषु्ट नलन पाउनेछ ।  

(९) कुनै ठूलो वा कडा रोग लानग उपचार गनथ नबरामी नबदा र घर नबदाबाट नपगु 
िनुे िएमा स्वीकृत शचहकत्सकको प्रमार्पत्र पेि गरी कमथचारीले पनछ पाउने नबरामी नबदा र 
घर नबदाबाट कट्टा िनुे गरी पैंतालीस ददनसभम थप नबरामी नबदा पेश्कीको रूपमा नलन 
सक्नेछ । त्यसरी पेश्की नबरामी नबदा नलई बसेको कमथचारीले पूरा तलब पाउनेछ । 

(१०) उपननयम (९) बमोशजम नलएको नबदाले नपगु िई थप नबदा नलन ुपरेमा नेपाल 
सरकारले तोकेको मेनडकल बोडथको नसफाररसमा कमथचारीले पाउने असाधारर् नबदाबाट कट्टा 
िनुे गरी सेवा अवनधिरमा बिीमा एक वषथ असाधारर् नबदा नलन सक्नेछ ।  
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(११) उपननयम (९) बमोशजम पेश्की नबरामी नबदा नलने कमथचारीको मतृ्य ु िएमा 
त्यसरी पेश्की नलएको नबरामी नबदा स्वतः नमनािा िनुेछ । 

५१. प्रसूती नबदा : (१) महिला कमथचारी सतु्केरी िनुे िएमा सतु्केरी िनु ुअशघ वा पनछ गरी साठी 
ददन प्रसूती नबदा पाउनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम प्रसूती नबदा नलएको महिला कमथचारीले चािेमा कुनै 
पनन नबदाबाट कट्टा निनुे गरी थप छ महिनासभम बेतलबी प्रसूनत हवदा नलन सक्नेछ । 

तर उपननयम (२) बमोशजमको नबदा लगातार रुपमा नलन ुपनेछ । 

(३) उपननयम (२) बमोशजम वेतलबी नबदामा बसेको अवनध नोकरी अवनधमा 
जोनडनेछ ।  

(४) प्रसूनत हवदामा बस्दा महिला कमथचारीले पूरा तलब पाउनेछ । 

(५) प्रसूनत नबदा तथा प्रसूनत स्यािार नबदा पाएका कमथचारीलाई शििकुो स्यािारको 
नननमत्त ऐनको दफा ४२ को उपदफा (३) बमोशजम जनिी एकमषु्ट पाँच िजार रुपैयाँ शिि ु
स्यािार ित्ता ददइनेछ । 

(६) प्रसूनत नबदा नलएको अनिलेख सभबशन्धत कायाथलयले अद्यावनधक बनाई राख्न ु
पनेछ । 

५१क. प्रसूनत स्यािार नबदा : (१) कुनै परुुष कमथचारीको पत्नी सतु्केरी िनुे िएमा त्यस्तो 
कमथचारीले सतु्केरीको अशघ वा पनछ गरी पन्र ददन प्रसूनत स्यािार नबदा नलन पाउनेछ । 

(२) प्रसूनत स्यािार नबदामा बस्ने कमथचारीले पूरा तलब पाउनेछ । 

(३) प्रसूनत स्यािार नबदा नलएको कमथचारीले त्यस्तो नबदा नलएको नमनतले पैंतीस 
ददननित्रमा बच्चाको जन्म सभबन्धी कागजात आफू कायथरत कायाथलयमा पेि गनुथ पनेछ । 

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 

   तेश्रो संिोधनद्वारा थप । 



www.lawcommission.com 

26 
 

(४) उपननयम (३) बमोशजमको अवनधनित्र त्यस्तो प्रमार्पत्र पेि नगने कमथचारीको 
त्यस्तो नबदाको अवनध ननजले पाउने अन्य नबदाबाट कट्टा गररनेछ । 

(५) प्रसूनत स्यािार नबदाको अनिलेख सभबशन्धत कायाथलयले अद्यावनधक गरी राख्न ु
पनेछ । 

५२. हकररया नबदा : (१) कुनै कमथचारीले कूल धमथ अनसुार आफै हकररया बस्न ुपरेमा पन्र ददन 
हकररया नबदा पाउनेछ । महिला कमथचारीको पनतले हकररया बस्न ु परेमा ननजलाई पनन 
त्यशत्तनै ददन हकररया नबदा ददइनेछ । 

(२) यस ननयमावलीमा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन आफ्नो घरमा गई हकररया 
नबदा बस्ने कमथचारीलाई घर जाँदा र आउँदा ननयम ४९ को उपननयम (९) बमोशजमको थप 
बाटोको भयाद ददईनेछ । 

(३) हकररया नबदामा बस्दा कमथचारीले पूरा तलब पाउनेछ । 

५३. अध्ययन नबदा : (१) सेवालाई उपयोगी र आवश्यक पने हवषयमा मन्त्रालयको वा 
मन्त्रालायलाई प्राप्त स्वदेिी वा बैदेशिक छात्रवशृत्तमा मनोनयन वा छाननई अध्ययन गनथ जान े
कमथचारीले अध्ययन अवनधिर अध्ययन नबदा पाउन सक्नेछ । 

(२) कमथचारीले सेवा अवनधिरमा एकै पटक वा पटक पटक गरी बिीमा छ 
वषथसभम अध्ययन नबदा पाउनेछ । 

तर एउटा अध्ययन पूरा गरी फहकथ  सेवामा िाशजर िएको तीन वषथ पूरा निई सोिी 
कमथचारीलाई पनुः अको पटक अध्ययन नबदा ददइनेछैन । 

(३) उपननयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन कुनै अध्ययनको नननमत्त 
मनोनयन िई अध्ययन नबदा नलई गएको कमथचारीलाई थप हवषयमा अध्ययन गनथ वा थप 
उपानध िानसल गनथको नननमत्त अध्ययन नबदा थहपन े छैन तथा असाधारर् नबदा पनन ददइन े
छैन । 

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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(४) अध्ययन नबदामा बस्दा कमथचारीले पूरा तलब पाउनेछ । 

(५) सभबशन्धत समूि उपसमूिलाई उपयोगी र आवश्यक पने हवषयमा नेपाल 
सरकारको पूवथ स्वीकृनत नलई ननजी प्रयासमा अध्ययन गनथ जाने कमथचारीलाई उपननयम   
(२) बमोशजम अध्ययन नबदा ददन सहकनेछ । उपननयम (४) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको 
िए तापनन त्यस्तो अध्ययन नबदामा बस्ने कमथचारीिरूले तलब पाउने छैन । 

(६) कमथचारीले आफू बिाल रिेको पदमा अनत दगुथम िेत्रमा कभतीमा एक वषथ 
वा दगुथम िेत्रमा दईु वषथ रुज ुिाशजर रिी तीन वषथसभम सेवा नगरी अध्ययन नबदा पाउने 
छैन ।  

स्पष्टीकरर्: यस ननयमावली बमोशजम कुनै कमथचारीले गरेको अस्थायी सेवा अवनध स्थायी 
सेवा अवनधमा गर्ना िएको रिेछ िने यस उपननयमको प्रयोजनको लानग सो अस्थायी सेवा 
अवनध समेत गर्ना गररनेछ । 

(६क) उपननयम (६) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन नपेाल सरकारले 
तोकेको नेपाल Œ...... नित्रका हवश्वनबद्यालय वा शििर् संस्थाद्वारा सञ्चालन गररने स्नातकोत्तर 
तिमा अध्ययनका लानग छाननएका कमथचारीले कभतीमा एक वषथ अनत दगुथमिेत्र वा दईु वषथ 
दगुथम िेत्रमा सेवा गरी न्यूनतम दईु वषथ अवनध पूरा गरेको िए त्यस्तो कमथचारीलाई अध्ययन 
नबदा प्रदान गनथ बाधा पने छैन । 

(७) कुनै योजना वा कायथिमलाई कायाथन्वयन गनथको नननमत्त अत्यावश्यक िएको 
तानलम प्राप्त गनथको लानग नेपाल सरकारले कुनै कमथचारीलाई मनोनयन गरी खटाएमा त्यस्तो 

                                                           
  दोस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 

  पहिलो संिोधनद्वारा थप । 

Œ  चौथो संिोधनद्वारा शझहकएको। 
  यस ननयमको प्रयोजनको लानग नेपाल सरकारले नमनत २०६०/२/१ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी 

देिायको हवश्वहवद्यालय वा शििर्संस्थालाई तोकेको:- 
(क) शचहकत्सा हवज्ञान राहिय प्रनतष्ठान वीर अस्पताल, काठमाडौँ । 

(ख) नत्र. हव. शििर् अस्पताल मिाराजगंज, काठमाडौँ । 
 (ग) वी.पी. कोइराला स्वास््य हवज्ञान प्रनतष्ठान, धरान ।  
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तानलम अवनधिर ननजलाई काजको रूपमा पठाइनेछ र सो अवनधिर ननजलाई पूरा तलब 
ददइनेछ । 

तर यस प्रकारको काज तानलमको नननमत्त मात्र िनु ुपनेछ र कुनै पनन कमथचारीलाई 
िैशिक उपानध िानसल गनथ पठाउँदा तानलम काज ददइने छैन । 

५४. असाधारर् नबदा : (१) कमथचारीले असाधारर् नबदा नलन ु पने कारर् सहित ननवेदन ददन ु
पनेछ र कारर् मनानसव देशखएमा नेपाल सरकारले एक पटकमा एक वषथमा नविाई र सेवा 
अवनधिरमा तीन वषथमा नविाई असाधारर् नबदा ददन सक्नेछ ।  

(२) असाधारर् नबदामा बस्ने कमथचारीले सो अवनधिर तलब पाउने छैन । 

 तर ननयम ५० को उपननयम (१०) बमोशजम असाधारर् नबदामा बस्ने 
कमथचारीले त्यस्तो नबदामा बसेको अवनधको पूरा तलब पाउनेछ । 

(३) पाँच वषथ सरकारी सेवा अवनध नपगुी कुनै कमथचारीले असाधारर् नबदा पाउने 
छैन । 

तर, 

(क) ननयम ५० को उपननयम (१०) बमोशजम थप नबरामी नबदा वापत 
असाधारर् नबदामा बस्न यस उपननयमले वाधा प¥ुयाएको माननने छैन । 

(ख) नेपाल सरकरको पूवथ स्वीकृनत नलई ननजी प्रयासमा अध्ययन गनथ चािने 
कमथचारीले दईु वषथको सेवा अवनध पूरा गरेपनछ उपननयम (१) बमोशजम 
पाउने असाधारर् नबदाबाट कट्टा िनुे गरी एकै पटक वा पटक पटक गरी 
बिीमा चार वषथसभम असाधारर् नबदा पाउन सक्नेछ । 

तर तीन वषथसभमको असाधारर् नबदा उपननयम (१) बमोशजमको 
असाधारर् नबदाबाट कट्टा िनुेछ । 

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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(३क) उपननयम (३) को खण्ड (ख) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन कुनै 
पनन हवषयमा अध्ययन गनथको लानग चार वषथ िन्दा बिी अवनध लाग्ने िएमा त्यस्तो अध्ययन 
गने कमथचारीलाई असाधारर् हवदा ददइने छैन । 

 (३ख) अध्ययनको लानग असाधारर् नबदा लएको कमथचारीले अध्ययन नगरी अन्यत्र 
सेवा गनथ पाउने छैन । 

(४) ................. कुनै कमथचारीले नलएको असाधारर् नबदाको अवनध कुनै पनन 
प्रयोजनको लानग ननजको सेवा अवनधमा गर्ना गररने छैन । 

५५. सट्टा नबदा : (१) स्वास््य संस्था, अस्पताल, िेल्थपोष्ट जस्ता सावथजननक नबदाको ददनमा काम 
गनुथ पने कायाथलयिरूमा कायथरत कमथचारीिरूले सावथजननक नबदाको ददन काम गरे वापत सट्टा 
नबदा पाउन सक्नेछन ्र त्यस्तो नबदा अको तीन महिनानित्रमा पालो नमलाई बस्न ुपनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम पालो नमलाई सट्टा नबदा नलन नसकेको जनत अवनधको 
तलब बराबरको ििुानी ददइनेछ । 

(३) सट्टा नबदाको अनिलेख सभबशन्धत कायाथलय प्रमखुले अद्यावनधक गरी राख्न ु
पनेछ। 

५६. अनतररि सेवा नबदा : (१) स्वास््य संस्था, अस्पताल, िेल्थपोष्टमा िप्तामा चालीस घण्टा िन्दा 
बिी काम गनुथ पने कमाथचारीिरूले बिी समय काम गरे वापत अनतररि सेवा नबदा 
पाउनेछन ्र त्यस्तो नबदा अको तीन महिनानित्रमा पालो नमलाई नलन सक्नेछन ्। 

(२) उपननयम (१) बमोशजम पालो नमलाई अनतररि सेवा नबदा नलन नपाए जनत 
अवनधको तलब बराबरको ििुानी ददइनेछ । 

(३) अनतररि सेवा नबदाको अनिलेख सभबशन्धत कायाथलय प्रमखुले अद्यावनधक गरी 
राख्न ुपनेछ । 

५७. अन्तराथहिय संघ, संस्थामा सेवा गनथ नबदा ददन सहकन े: कुनै कमथचारीले नबदा नलई अन्तराथहिय 
संघ, संस्थामा सेवा गनथ जान ननवेदन ददएमा र यसरी सेवा गनथ पठाउँदा नेपाल सरकारलाई 

                                                           
   तेश्रो संिोधनद्वारा थप । 

  दोस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको । 
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समेत उपयोगी िनुे पयाथप्त आधार रिेमा नेपाल सरकारले ननयम ५४ को उपननयम (१) 
बमोशजम ननजले पाउन सक्ने असाधारर् नबदाबाट कट्टा िनुे गरी पनछ सेवा गनथ फकी आउन े
कवनुलयत गराई ननजलाई त्यस्तो सेवा गनथ जानको लानग नोकरी अवनधमा एक पटकमा एक 
वषथमा नबिाई बिीमा तीन वषथसभमको लानग अनमुनत ददन सक्नेछ । 

तर यस ननयम बमोशजम अन्तराथहिय संघ, संस्थामा सेवा गनथ जाने कमथचारीलाई 
काजको रूपमा खटाइने छैन ।  

५८. नबदा माग गने हवनध : (१) नबदाको ननकासाको नननमत्त कमथचारीले आफूलाई चाहिएको 
नबदाको अवनध, कारर् र हवदेि जान ु पने िए सो समेत खोली अनसूुची–१५ बमोशजमको 
िाँचामा आफ्नो कायाथलय माफथ त नबदा ददने अनधकारी समि ननवेदन पेि गनुथ पनेछ र नबदा 
ददने अनधकारीले पनन नबदा स्वीकृत वा अस्वीकृत िएको सूचना सो कमथचारीलाई ददन ु
पनेछ। 

(२) देिायका कुरामा नबदा ददने अनधकारीलाई शचत्त बझेुमा ननजले ननवेदनको नमनत 
िन्दा अगाडी देशखको नमनतबाट नबदा स्वीकृत गनथ सक्नेछ :– 

(क) नबदा ददने अनधकारीको पूवथ स्वीकृनत नलन सभिव नथएन िने्न, 

(ख) पूवथ स्वीकृनत प्रानप्तको लानग ननवेदकले सकिर प्रयास गरेको नथयो िने्न । 

(३) अध्ययन नबदाको लानग ननवेदन ददंदा अरू कुराको अनतररि मखु्यत देिायका 
कुरािरू उल्लेख गनुथ पनेछ :– 

(क) आफूले अध्ययन गनथ खोजेको हवषयको हववरर्, 

(ख) अध्ययन गररने हवश्वनबद्यालय, संस्था वा प्रशििर् केन्रमा प्रवेि गने 
स्वीकृनत प्राप्त िएको हववरर्, 

(ग) नेपाल सरकारलाई त्यस्तो नबदाको सभबन्धमा हवचार गनथ सिायक िनुे 
अन्य आवश्यक हववरर् । 

                                                                                                                                                                                           
  दोस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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५९. नबदा ददन ेअनधकारी : (१) देिायको नबदा देिायको अनधकारीले स्वीकृत गनथ सक्नेछ :– 

 नबदाको हकनसम              नबदा स्वीकृत गने अनधकारी 

(क) िैपरी आउने र पवथ नबदा  - सभबशन्धत कायाथलयको प्रमखु 

(ख) घर नबदा    -सभबशन्धत कायाथलयको प्रमखु 

(ग) नबरामी नबदा   -सभबशन्धत कायाथलयको प्रमखु 

(घ) प्रसूनत नबदा    -सभबशन्धत कायाथलयको प्रमखु 

(घ१)  प्रसूनत स्यािार नबदा  -सभबशन्धत कायाथलयको प्रमखु 

(ङ) हकररया नबदा   -सभबशन्धत कायाथलयको प्रमखु 

(च) अध्ययन नबदा        -नेपाल सरकार 

(छ) असाधारर् नबदा   -नेपाल सरकार 

(ज) सट्टा नबदा    -सभबशन्धत कायाथलयको प्रमखु 

(झ) अनतररि सेवा नबदा  -सभबशन्धत कायाथलयको प्रमखु 

(२) अनधकृत बाह्रौ तिको कमथचारीको उपननयम (१) को खण्ड (क) मा उशल्लशखत 
नबदा बािेक अन्य नबदािरू मन्त्रालयले स्वीकृत गनेछ । 

(३) उपननयम (१) को खण्ड (क) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन िैपरी 
आउने र पवथ नबदा हविागीय प्रमखु र कायाथलय प्रमखु आफैले नलन सक्नेछ । 

ðतर कायाथलय प्रमखुको खण्ड (च) र (छ) बािेकका अन्य नबदािरू नबिागीय 
प्रमखुले स्वीकृत गनेछ ।  

                                                           
   तेश्रो संिोधनद्वारा थप । 

ð  दोस्रो संिोधनिारा थप । 
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६०. नबदा पररर्त निनु े: यस पररच्छेद बमोशजम कमथचारीले जनु नबदा नलई बसेको िो सोिी नबदा 
नै उपिोग गनुथ पनेछ । पहिले कुनै एक हकनसमको नबदा स्वीकृत िएकोमा त्यस्तो नबदा 
पनछ हकररया नबदा वा प्रसूनत नबदा बािेक अको हकनसमको नबदामा पररर्त गराउन पाइने 
छैन । 

६१. सावथजननक नबदा गानिन े : िैपरी आउने र पवथ नबदा बािेक अरू कुनै प्रकारको नबदा नलई 
बसेको कमथचारीले सो नबदा ििुान िुँदा सावथजननक नबदा पनथ गएमा र सावथजननक नबदा पनछ 
पनन कायाथलयमा िाशजर निएमा सो सावथजननक नबदाको अवनध पनन ननज कमथचारीले नलएको 
नबदा वा सो नबदा बाँकी निएमा नलन पाउने अरू नबदामा बसेको मानननेछ । 

६२. कायाथलयमा अनपुशस्थत िनु ेउपर कारबािी : नबदा ननलई आफ्नो कायाथलयमा अनपुशस्थत िनु े
कमथचारीलाई गयल र तलब कट्टी गरी हविागीय सजाय समेत गनथ सहकने छ । यसरी गयल 
िएको अवनधको तलब र ित्ता समेत ददइन े छैन र त्यसरी गयल िएको अवनध सेवा 
अवनधमा गर्ना िनुे छैन । 

६३. नबदाको अनिलेख : (१) नबदा ददने अनधकारीले आफ्नो मातितमा काम गने कमथचारीको 
नबदाको अनिलेख राख्न लगाउन ु पनेछ । कुनै कमथचारीलाई प्रसूनत नबदा, प्रसूनत स्यािार 
नबदा, असाधारर् नबदा वा अध्ययन नबदा ददएकोमा त्यसको सूचना ननजामती हकताबखाना र 
तलब खचथ लेख्न ेकायाथलयलाई समेत पठाउन ुपनेछ । 

(२) कुनै कमथचारी एक कायाथलयबाट अको कायाथलयमा सरुवा वा बिुवा िएमा 
सरुवा वा बिुवाको जनाउको साथै नबदाको अनिलेखको उतार पनन िालको कायाथलयमा 
पठाउन ुपनेछ । यस्तो नबदाको अनिलेख अनसूुची–१६ बमोशजम राख्न ुपनेछ । 

(३) उपननयम (२) बमोशजमको नबदाको अनिलेखको एक प्रनत उतार सभबशन्धत 
कमथचारीलाई समेत ददन ुपनेछ । बिुवाको लानग कारबािी िुँदा यस्तो नबदाको अनिलेख पेि 
गने शजभमेवारी कमथचारीको सभबशन्धत हविाग वा मन्त्रालयको िनुेछ । 

६४. नबदा अनधकारको कुरा िोइन: नबदा अनधकारको कुरा िोइन, सिनुलयत मात्र िो । 

  

                                                           
   तेश्रो संिोधनद्वारा थप । 



www.lawcommission.com 

33 
 

पररच्छेद – ८ 

बिुवा 

६५. बिुवा सनमनत : ऐनको दफा २५ को उपदफा (३) बमोशजम सेवाको सिायक तिको पदमा 
बिुवा गनथ देिायका कायाथलयको लानग देिाय बमोशजम बिुवा सनमनतिरू रिने  छन ्:– 

(क) मन्त्रालय र हविागिरूको लानग 

(अ) लोक सेवा आयोगको सदस्य वा लोक 

 सेवा आयोगले तोकेको पदानधकारी   – अध्यि 

(आ) मन्त्रालयको सशचव वा सो सरिका 

 पदानधकारीले तोकेको अनधकृत     – सदस्य 

(इ) सभबशन्धत ननकायको प्रिासन िाखाको  

प्रमखु वा हविागीय प्रमखुले तोकेको अनधकृत        – सदस्य 

(ख) िेत्रीय स्वास््य सेवा ननदेिनालय र शजल्ला शस्थत स्वास््य 
कायाथलयिरूका लानग 

(अ) लोक सेवा आयोगको सदस्य वा लोक  

  सेवा आयोगले तोकेको पदानधकारी              – अध्यि 

(आ) सभबशन्धत प्रमखु शजल्ला अनधकारी वा 

  ननजले तोकेको अनधकृत         – सदस्य 

(इ) सभबशन्धत ननकायको प्रमखु               – सदस्य 

                                                           
  दोस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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६६. बिुवा सनमनतको सशचवालय र बैठक : (१) ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोशजम 
कायथिमताको मूल्याङ्कनद्वारा अनधकृत तिका पदिरूमा बिुवाको नननमत्त ऐनको दफा २५ 
बमोशजमको बिुवा सशचवालयको काम मन्त्रालयले गनेछ ।  

(२) ननयम ६५ को खण्ड (क) र (ख) बमोशजम सिायक तिका पदिरू बिुवाको 
नननमत्त बिुवा सनमनतको सशचवालय सभबशन्धत ननकायनै िनुेछ । 

(३) सेवाको प्रत्येक समूि वा उप समूि अन्तगथतका ररि पदिरू कायथिमताको 
मूल्याङ्कन गरी बिुवाद्वारा पूनतथ गनथको नननमत्त प्रत्येक छ÷छ महिनामा बिुवा सनमनतको बैठक 
बस्नेछ । 

६७. पदपूनतथको सूचनाको प्रकािन र ननवेदन : (१) ऐन तथा यस ननयमावली बमोशजम पद पूनतथ 
प्रनतित तथा पदसंख्या ननधाथरर् िएपनछ त्यसमा कायथिमताको मूल्याङ्कनद्वारा बिुवा िनुे 
अनधकृत तिका पदिरूको हववरर् सहितको सूचना लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गनेछ । 
तर सिायक तिको पदको िकमा त्यस्तो सूचना प्रकाशित गने र ननवेदन संकलन गने कायथ 
सभबशन्धत बिुवा सनमनतको सशचवालयको िनुेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम प्रकाशित िनुे सूचनामा बिुवा गररने पदको लानग 
आवश्यक पने सेवा अवनध, सभिाव्य उभमेदवार िनु जेष्ठता गर्ना गररने (असार मसान्तको 
हिसाबले) अवनध, िैशिक, योग्यता, बिुवा िनुे पदको हववरर् तथा संख्या, पद ररि िएको 
कायाथलय, ननवेदन भयाद र स्थान समेत खलुाएको िनु ुपनेछ । 

ð(२क) सभिाव्य उभमेदवार िनुे अवनध (आषाि मसान्त) बािेक बिुवाको अङ्क 
दरखास्त ददने अशन्तम भयादसभमको मात्र गर्ना गररनेछ ।  

(३) सभबशन्धत उभमेदवारले उपननयम (१) बमोशजमको सूचनामा तोहकएको 
भयादनित्र लोक सेवा आयोगद्वारा ननधाथररत िाँचामा ननवेदन पेि गनुथ पनेछ । यसरी पेि िनु 
आएको ननवेदनिरू बिुवा नसफाररसको कारबािी चलाउन अनधकृत तिको पदको िकमा 
लोक सेवा आयोगले सभबशन्धत बिुवा सनमनतको सशचवालयमा पठाउन ुपनेछ । 

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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६८. बिुवाको प्रयोजनको लानग सेवा अवनधको गर्ना : ऐनको दफा २६ बमोशजमको सेवा अवनध 
तथा दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोशजम जेष्ठता वापतको अङ्क गर्ना गने 
प्रयोजनको लानग यो ननयमावली प्रारभि िुँदाका बखत ननजामती सेवाको शे्रर्ी प्रर्ालीबाट ऐन 
तथा यस ननयमावली बमोशजम ति प्रर्ालीमा नमलान िनुे कमथचारीिरू ननजामती सेवा ऐन, 

२०४९ तथा ननजामती सेवा ननयमावली, २०५० बमोशजम जनु जनु पदमा जनु जनु नमनतमा 
ननयशुि वा बिुवा िई बिाल रिेका िनु ्सोिी नमनतदेशखनै गर्ना गररनेछ । 

६९. बिुवाको लानग सभिाव्य उभमेदवार : (१) सेवाको समूि वा उपसमूिका अनधकृत तिको 
ररि पदिरूमा कायथिमताको मूल्याङ्कनद्वारा बिुवा गनथको नननमत्त ररि पदिन्दा एक ति 
मनुनका सभबशन्धत समूि वा उपसमूि अन्तगथत ऐनको दफा २६ बमोशजमको सेवा अवनध 
पगेुका कमथचारीिरू सभिाव्य उभमेदवार िनुेछन ्।  

ð(१क) उपननयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िएतापनन सेवाका समूि वा 
उपसमूिका अनधकृत नवौं तिका ररि पदिरूमा कायथ िमताको मूल्याङ्कनद्वारा बिुवा िनुको 
नननमत्त ररि पद िन्दा एक ति मनुनको जनरल िेल्थ सनिथसेज समूिको पदमा रिी ऐनको 
दफा २६ बमोशजमको सेवा अवनध पूरा गरेका र अनसूुची–७ मा तोहकएको सभबशन्धत 
िैशिक योग्यता प्राप्त गरेका कमथचारीिरू सभिाव्य उभमेदवार िनु सक्नेछन ्। 

(२) सिायक तिका पदिरूमा त्यसरी बिुवा गनथको नननमत्त सेवा अवनध पगेुका 
देिाय बमोशजमका कमथचारी सभिाव्य उभमेदवार िनुेछन ्:– 

(क) मन्त्रालय तथा हविागमा ररि सिायक पदको लानग मन्त्रालय र 
हविागमा कायथरत सभबशन्धत समूि तथा उपसमूिको एक शे्रर्ी मनुनको 
पदमा कायथरत कमथचारीिरू, 

(ख) िेत्रीय ननदेिनालय र सो अन्तगथतका कायाथलयिरूमा ररि सिायक 
तिको पदको लानग सभबशन्धत िेत्रीय ननदेिनालय र सो अन्तगथतका 
कायाथलयिरूमा कायथरत सभबशन्धत समूि तथा उपसमूिको एक शे्रर्ी 
मनुनको पदमा कायथरत कमथचारीिरू । 
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(३) उपननयम (२) को खण्ड (क) र (ख) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन 
ऐन तथा यस ननयमावली बमोशजम पदपूनतथ प्रनतित ननधाथरर् िई बिुवाको लानग पदसंख्या 
छुट्याई सकेपनछ पदसंख्या छुट्याउन ुअशघ कायथरत कमथचारीको सरुवा अन्य कायाथलयमा िए 
तापनन ननजलाई साहवक (सरुवा िनु ुअशघ) को कायाथलयमा छुट्याइएको पदमा िनुे बिुवाको 
लानग सभिाव्य उभमेदवार िनुबाट बशञ्चत गररनेछैन । 

७०. कायथिमताको आधारमा बिुवा : कमथचारीको कायथिमताको मूल्याङ्कन ऐनको दफा २९ 
बमोशजम गरी सबैिन्दा बिी अङ्क प्राप्त गने कमथचारीलाई सबैिन्दा पहिले बिुवा   गररनेछ ।  

तर कायथिमताको मूल्याङ्कन गदाथ समान अङ्क प्राप्त गने कमथचारीको िकमा जेष्ठताको 
आधारमा बिुवा गररनेछ र त्यस्ता कमथचारीको जेष्ठता ननधाथरर् गदाथ देिायको आधारमा 
गररनेछ :– 

(क) िाल बिाल रिेको तिको पदमा ननयशुि वा बिुवा ननर्थय िएको नमनतको 
आधारमा, 

(ख) खण्ड (क) बमोशजम जेष्ठता नछुदट्टएमा सो िन्दा एक ति मनुनको पदमा 
ननयशुि वा बिुवा ननर्थय िएको नमनतको आधारमा, 

(ग) खण्ड (क) र (ख) मा उशल्लशखत कुनै पनन आधारबाट जेष्ठता नछुदट्टएमा 
लोक सेवा आयोगको नसफाररसको योग्यतािमको आधारमा । 

तर लोक सेवा आयोगबाट खलु्ला प्रनतयोनगता र बिुवा प्रनतयोनगताको एकै नमनतमा 
नसफाररस प्राप्त िएको रिेछ िने खलु्ला प्रनतयोनगताबाट नसफाररस िएको कमथचारीको जेष्ठता 
कायम गररनेछ । 

७१. कायथ सभपादनको मूल्याङ्कन : (१) कमथचारीको कायथ सभपादनको मूल्याङ्कनको लानग प्रयोग 
गररने कायथ सभपादनको मूल्याङ्कन फाराम अनसूुची–१७ बमोशजम िनुेछ । 
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(२) कमथचारीको कायथ सभपादनको मूल्याङ्कनको लानग मूल्याङ्कन गररने कमथचारीिन्दा 
एक ति मानथको सभबशन्धत कमथचारी सपुररवेिक िनुेछ र सपुररवेिकिन्दा एक ति 
मानथको सभबशन्धत कमथचारी पनुरावलोकनकताथ िनुछे । 

तर,  

(क) अनधकृत तिको कमथचारीिरूको सपुररवेिक सिायक तिको कमथचारी िनुे 
छैन । 

(ख) शजल्लाशस्थत कायाथलयिरूमा सिायक तिको कमथचारीको 
पनुरावलोकनकताथ अनधकृत कमथचारी निएमा पनुरावलोकन सनमनतको 
अध्यिले तोकेको अनधकृत पनुरावलोकनकताथ िनुेछ । 

(ग) कुनै अनधकृत तिको कमथचारीको सपुररवेिक अनधकृत बाह्रौ तिको 
कमथचारी िएमा ननजले नै पनुरावलोकनकताथ समेत िई काम गनेछ । 

(घ) कायाथलय प्रमखु वा हविागीय प्रमखु िई काम गने कमथचारीले आफू 
मातित काम गने समान तिका कमथचारीको समेत कायथ सभपादन 
मूल्याङ्कनको नननमत्त सपुररवेिक िई काम गनथ  सक्नेछ । 

स्पष्टीकरर्: मूल्याङ्कन गररने कमथचारी र ननजको सपुररवेिक िनुे कमथचारी समान 
तिको िई एउटै सेवा, समूि वा उपसमूिमा बिुवाको लानग दवैु संिाव्य 
उभमेदवार िनुे िएमा त्यस्तो कमथचारीको कायथ सभपादन मूल्याङ्कनको लानग उि 
सपुररवेिक िनुे कमथचारीले कायथ सभपादन मूल्याङ्कन फाराममा उशल्लशखत 
आधारलाई दृहष्टगत गरी आफ्नो नलशखत मन्तव्य सहित सो फाराममा 
पनुरावलोकनकताथ वा आफूिन्दा मानथल्लो तिको कमथचारी समि सपुररवेिर्को 
नननमत्त पेि गनुथ पनेछ । 

(ङ) अनधकृत बाह्रौ तिमा कायथरत कमथचारीको सपुररवेिक तथा 
पनुरावलोकनकताथ मन्त्रालयको सशचव िनुेछ । 
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(३) सिायक तिको कमथचारीको कायथ सभपादनको मूल्याङ्कनको लानग देिायको 
पनुरावलोकन सनमनत रिनछे :– 

(क) मन्त्रालयको सशचव वा सभबशन्धत हविागीय प्रमखुले 

  तोकेको अनधकृत                  – अध्यि 

(ख) सभबशन्धत पनुरावलोकनकताथ                            – सदस्य 

(ग) सभबशन्धत सपुरीवेिक                – सदस्य 

(४) अनधकृत छैठौं देशख दिौं तिसभमका कमथचारीको कायथ सभपादन मूल्याङ्कनको 
लानग देिायको पनुरावलोकन सनमनत रिनेछ:– 

(क) मन्त्रालयको सशचव                 – अध्यि 

(ख) मन्त्रालयको सशचवले तोकेको एघारौं वा बाह्रौं तिको अनधकृत       – सदस्य 

(ग) सभबशन्धत हविागको मिाननदेिक                  – सदस्य 

 (५) अनधकृत एघारौं तिका कमथचारीको कायथ सभपादन मूल्याङ्कनको लानग देिायको 
पनुरावलोकन सनमनत रिनछे:– 

(क) मखु्य सशचव वा ननजले तोकेको नेपाल सरकारको सशचव            – अध्यि 

(ख) मन्त्रालयको सशचव                    – सदस्य 

(ग) मन्त्रालयको सशचवले तोकेको बाह्रौं तिको अनधकृत             – सदस्य 

 (६) कमथचारीको कायथ सभपादन मूल्याङ्कन गरी ददइने कूल चालीस अङ्कको हविाजन 
देिाय बमोशजम िनुेछ :– 

(क) सपुररवेिकले ददन सक्ने अनधकतम           अठार अङ्क 

(ख) पनुरावलोकनकताथले ददन सक्ने अनधकतम                   बाह्र अङ्क 
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(ग) पनुरावलोकन सनमनतले ददन सक्ने अनधकतम        दि अङ्क 

(७) सपुररवेिक, पनुरावलोकनकताथ र पनुरावलोकन सनमनतले कमथचारीिरूको कायथ 
सभपादन वापत अङ्क ददंदा c.................. देिाय बमोशजमको प्रहिया अपनाउन सक्नेछ :– 

(क) पेि िनु आएका कायथ सभपादनको मूल्याङ्कन फारामिरू छानबीन गरी सो 
फारामिरूमा कायथ सभपादन र अङ्क हवतरर् बीच सामन्जस्य कायम गने, 

(ख) कुनै ननकायको समहष्टगत उपलशब्ध र त्यसमा कायथरत कमथचारीको कायथ 
सभपादनको मूल्याङ्कन बीचको पारस्पररक सभबन्ध मानथ हवचार गने, 

(ग) पेि िनु आएका कायथ सभपादन मूल्याङ्कन फारामिरूमा आवश्यक 
देशखएमा पनुरावलोकनकताथ वा सपुररवेिकसँग पषु्ट्ट्याइको माग गने वा 
पनुहवथचारको लानग ननजकिाँ पठाउने, 

(घ) पनुः पेि िनु आएको कायथ सभपादन मूल्याङ्कन फाराम पषु्ट्ट्याई 
औशचत्यपूर्थ निएको वा अङ्क संिोधन समेत निई आएमा पनुरावलोकन 
सनमनतले यस हवषयमा हटप्पर्ी गरी त्यस्तो सपुररवेिक वा 
पनुरावलोकनकताथको अनिलेख राख्न सभबशन्धत ननकायमा लेशख पठाउने । 

(७क) कायथ सभपादन मूल्याङ्कन बापत सपुररवेिक वा पनुरावलोकनकताथले पञ्चानब्बे 
प्रनतितिन्दा बिी वा पचित्तर प्रनतितिन्दा कम अङ्क प्रदान गदाथ सोको स्पष्ट कारर् 
खलुाउन ुपछथ र पचित्तर प्रनतितिन्दा कम अङ्क ददएकोमा सभबशन्धत कमथचारीलाई जानकारी 
गराई ननजले प्रनतहिया ददएमा सो समेत राखी पनुरावलोकन सनमनत समि पेि गनुथ पनेछ । 
पनुरावलोकन सनमनतलाई सपुररवेिक वा पनुरवालोकनकताथ वा दबैुले गरेको कायथ सभपादन 
मूल्याङ्कन शचत्त नबझेुमा सोको स्पष्ट कारर् समेत खलुाई हफताथ पठाउन सक्नेछ । त्यसरी 
हफताथ पठाएकोमा सभबशन्धत मूल्याङ्कनकताथले पनुः मूल्याङ्कन गरी वा पहिले गरेको मूल्याङ्कनमा 
संिोधन गनथ आवश्यक निए सोको औशचत्यपूर्थ कारर् खलुाई पनुरावलोकन सनमनत समि 
पेि गनुथ पनेछ । 

                                                           
c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 
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(८) कायथ सभपादनको मूल्याङ्कनको प्रयोजनको नननमत्त अङ्क गर्ना गदाथ बिुवा वा 
स्तरबहृिको लानग सभिाव्य उभमेदवार िनु जनत वषथको सेवा आवश्यक पने िो पनछल्लो त्यनत 
वषथको कायथ सभपादन मूल्याङ्कन बापत प्राप्त अङ्कको औसत अङ्क गर्ना गररनेछ । 

तर, 

(१) अध्ययन वा तानलममा िएको अवनधको कायथ सभपादन मूल्याङ्कन वापत 
त्यस्तो अध्ययन वा तानलममा जानिुन्दा तत्काल अशघको वषथमा जनत अङ्क 
पाएको छ त्यिी अनपुातमा नै अङ्क ददइनेछ । 

(२) असाधारर् नबदामा बसेको अवनधलाई कटाएर मातै्र सभिाव्य 
उभमेदवारीको हिसाब गररनेछ र त्यस्तो आसाधारर् नबदाको अवनधको 
कायथ सभपादनको मूल्याङ्कन फाराम िररन ेछैन । एक वषथिन्दा कम तर 
छ महिना वा सो िन्दा बिी अवनधको कायथ सभपादनको मूल्याङ्कन गदाथ 
एक वषथकै लानग तोहकएको अङ्कको दामासािीले गर्ना गररनेछ । 

७१क. कायथ सभपादन मूल्याङ्कन गने अवनध : (१) प्रत्येक वषथ श्रावर् ७ गतेनित्र सभबशन्धत 
कमथचारीले आफ्नो कायथ सभपादन मूल्याङ्कन फाराम िरी सपुररवेिक समि पेि गनुथ पनेछ । 
सपुररवेिकले श्रावर् मसान्तनित्र सपुरीवेिर् गरी पनुरावलोकनकताथलाई बझुाई सक्न ुपनेछ।  

(२) पनुरावलोकनकताथले उपननयम (१) बमोशजम प्राप्त िनु आएको कायथ सभपादन 
मूल्याङ्कन फाराम िार मसान्तनित्र मूल्याङ्कन गरी पनुरावलोकन सनमनत समि बझुाई सक्न ु
पनेछ । 

(३) उपननयम (१) र (२) बमोशजम मूल्याङ्कन िइसकेपनछ पनुरावलोकन सनमनतले 
काशत्तक मसान्तनित्र कायथ सभपादन मूल्याङ्कन गरी एक प्रनत लोक सेवा आयोगमा पठाउन ु
पनेछ ।  

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 

  दोस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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७२. ज्येष्ठताको मूल्याङ्कन : कमथचारीलाई ज्येष्ठता बापतको अङ्क प्रदान गदाथ िाल बिाल रिेको 
तिमा काम गरेको प्रत्येक वषथको लानग दईुका दरले सोह्र अङ्क सभम र १ ति मनुनको पदमा 
आधा अङ्कका दरले चारअङ्कसभम प्रदान गरी बिीमा जभमा बीस अङ्क ददइने छ । 

तर, 

(१) ज्येष्ठता बापत अङ्क गर्ना गदाथ एक वषथिन्दा बिी चानचनु महिना वा ददनको 
लानग दामासािीको हिसाबले अङ्क ददइनेछ । 

(२) यस खण्डको प्रयोजनको लानग गयल िएको वा असाधारर् नबदामा बसेको 
अवनधको अङ्क ददइने छैन । 

७३. िौगोनलक िते्रमा काम गरेको अनिुवको मूल्याङ्कन : (१) कमथचारीलाई हवनिन्न िौगोनलक 
िेत्रमा काम गरेको अनिुवको अङ्क प्रदान गदाथ देिको हवनिन्न िौगोनलक िते्रलाई अनसूुची–
११ बमोशजम िमि : “क १”, “क २”, “ख १”, “ख २”, र “ग १”, “ग २” तीन वगथमा 
हविाजन गरी ती मध्ये एक वा एकिन्दा बिी वगथमा काम गरेको अनिुव वापत पच्चीस 
अङ्कमा नबढ्ने गरी देिाय बमोशजम अङ्क ददइनेछ .................:- 

(क)  “क१” वगथमा काम गरेको प्रत्येक वषथको लानग ५ अङ्कका दरले, 

(ख) “क२” वगथमा काम गरेको प्रत्येक वषथको लानग ४.५ अङ्कका दरले, 

(ग) “ख१” वगथमा काम गरेको प्रत्येक वषथको लानग ३.७५ अङ्कका दरले, 

(घ) “ख२” वगथमा काम गरेको प्रत्येक वषथको लानग ३ अङ्कका दरले, 

(ङ) “ग१” वगथमा काम गरेको प्रत्येक वषथको लानग २.२५ अङ्कका दरले, 

(च) “ग२” वगथमा काम गरेको प्रत्येक वषथको लानग १.५ अङ्कका   दरले । 

                                                           
  दोस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको । 
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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(२) उपननयम (१) को प्रयोजनको लानग हवनिन्न िौगोनलक िेत्रिरूको वगीकरर् 
अनसूुची–११ मा तोहकए बमोशजम िनुेछ । 

(३) िौगोनलक िेत्रमा काम गरे वापत पाउने अङ्क िाल बिाल रिेको तिमा प्राप्त 
गरेको िए मात्र गर्ना गररनेछ । 

(४) कुनै पनन िौगोनलक िेत्रमा छ महिना िन्दा कम अवनधको लानग रुज ुिाशजर 
िएकोमा कुनै अङ्क ददइन े छैन । पदस्थापन िएको िेत्रमा छ महिना िन्दा बिी चानचनु 
महिना वा ददन रुज ु िाशजर िएकोमा त्यस्तो अवनधको लानग पनन दामासािीबाट अङ्क 
ददइनेछ। 

(५) वैदेशिक तानलममा काजमा जाने कमथचारीलाई “ग २” वगथ को िौगोनलक िेत्रको 
अङ्क ददइनेछ । 

(६) सेवाबाट िटाइएको कुनै कमथचारी पनुवथिाली िै काम काज गरेमा ननजलाई 
िटाइएको वषथको िौगोनलक िेत्रमा काम गरे बापत अङ्क ददंदा जनु वगथको िौगोनलक 
िेत्रबाट िटाइएको िो सोिी वगथको िौगोनलक िेत्रको अङ्क ददइनेछ ।  

तर बाँकी अवनधको लानग “ग२” वगथको िौगोनलक िेत्रको अङ्क ददइनेछ । 

७४. िैशिक योग्यता र तानलमको मूल्याङ्कन : कमथचारीिरूलाई िैशिक योग्यताको अङ्क ददंदा 
सेवाको कुनै पनन पदमा प्रवेि गनथ आवश्यक पने न्यूनतम िैशिक योग्यता र सोिन्दा 
मानथको सभबशन्धत हवषयको एक अनतररि िैशिक उपानध वापतको अङ्क ददइनेछ । िैशिक 
योग्यता र तानलम बापत पन्र अङ्कमा नबढ्ने गरी देिाय बमोशजम अङ्क ददइनेछ :– 

       अङ्क 

 िैशिक योग्यता (उपानध) र तानलम    प्रथम शे्रर्ी दद्वतीय शे्रर्ी ततृीय शे्रर्ी 

(क) सेवा प्रवेिको नननमत्त तोहकएको  

न्यूनतम िैशिक योग्यता वापत  १०               ९  ८ 

(ख) सेवा प्रवेिको नननमत्त तोहकएको 
                                                           
  दोस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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न्यूनतम िैशिक योग्यतािन्दा 
 मानथकोसेवा समूि सभबन्धी नडप्लोमा   २    १  ५ 

वा 
सेवा समूिसभबन्धी स्नातकोत्तर उपानध  

   वा हवद्यावाररनध      ४  ३ २ 

 

(ग) सेवा समूि सभबन्धी सेवाकालीन 

 तानलम वापत (अनधकृत तिको लानग)   १  ७५ ५ 

(२) सेवा प्रवेिको नननमत्त चाहिने िैशिक योग्यतािन्दा मानथल्लो उपानध मात्र पाएको 
कमथचारीलाई उपननयम (१) को खण्ड (ख) मा उल्लेख िएको अङ्क ददइनेछ । 

उदािरर्ाथथ न्यूनतम िैशिक योग्यता स्नातक वा सो सरि तोहकएको अवस्थामा कुनै 
कमथचारीले प्रहवर्ता प्रमार्पत्र (इन्टरनमनडयड) वा सो सरिको उपानध पश्चात सोझै 
स्नातकोत्तर वा सो सरिको उपानध पाएको रिेछ िने ननजलाई उपननयम (१) को खण्ड    
(क) बमोशजम न्यूनतम िैशिक योग्यता वापतको अङ्क मात्र ददइनेछ र त्यस्तो अवस्थामा 
सोिी योग्यता बापत उपननयम (१) को खण्ड (ख) मा तोहकएको अङ्क ददइने छैन । 

(३) कमथचारीलाई तानलमको अङ्क ददंदा एक महिना वा सोिन्दा बिी अवनधको 
सेवासँग सभबशन्धत हवषयको सेवाकालीन तानलम बापत अङ्क ददइनेछ । तानलमको अङ्क गर्ना 
गदाथ जनु तिमा छ“दा तानलमको लानग मनोनयन िएको िो सो अङ्क सोिी तिको लानग मात्र 
गर्ना गररनेछ ।  

ð(३क) स्तरवहृि िनुे कुनै तिमा रि“दा उपननयम (३) बमोशजमको तानलम नलएको 
िए सो बापतको अङ्क बिुवा िनुे तिमा गर्ना गररनेछ । 

(४) शे्रर्ी नखलेुको िैशिक योग्यता वा तानलम बापत दद्वतीय शे्रर्ीको अङ्क ददइनेछ। 

                                                           
   तेश्रो संिोधनद्वारा थप । 

ð  दोस्रो संिोधनिारा थप । 
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(५) कमथचारीले िैशिक योग्यता र सेवाकालीन तानलम बापतको प्रमाशर्त प्रनतनलहप 
पेि गनुथ पनेछ, सो नगरेमा त्यस बापत अङ्क ददइने छैन । 

(६) सेवाको सातौं ति वा सोिन्दा मानथको तिको कुनै पदमा बिुवा िनुको लानग 
चाहिने न्यूनतम िैशिक योग्यता अनधकृत सातौं र आठौं तिको पदमा सेवा प्रवेिको लानग 
ननधाथररत न्यूनतम िैशिक योग्यता नै त्यस्तो पदमा बिुवाको लानग न्यूनतम िैशिक योग्यता 
मानननेछ । 

(७) c............ 

७५. बिुवाको प्रयोजनको लानग तानलमको गर्ना: यो ननयमावली लागू िनु ु अशघ ननजामती सेवा 
ननयमावली, २०५० बमोशजम कमथचारीले तत्काल बिाल रिेको पदमा रिँदा नलएको तानलम 
बापत यस ननयमावली बमोशजम िनुे बिुवाको प्रयोजनको लानग अङ्क ददइनेछ । 

७६. बिुवा नामावलीको प्रकािन: (१) बिुवा सनमनतले बिुवाको लानग नसफाररस िएका 
कमथचारीको नामावली सावथजननक रूपमा प्रकािन गनुथ पनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम बिुवा नामावली प्रकािन गदाथ बिुवाको लानग सभिाव्य 
उभमेदवार िएका सबै कमथचारीिरुको प्राप्ताङ्क समेत प्रकािन गनुथ पनेछ । 

७७. बिुवा उजरुी उपर ननर्थय सभबन्धी कायथहवनध : (१) ननयम ७६ बमोशजम नसफाररस िएको 
बिुवा नामावलीको सूचीमा नाम समावेि निनुे कमथचारीले सो बिुवा ननर्थय उपर उजूरी ददन 
चािेमा बिुवा नामावली प्रकाशित िएको नमनतले पैंतीस ददननित्र लोक सेवा आयोग वा सो 
आयोगले ताकेको अनधकारी समि उजूरी ददन सक्नेछ । यसरी उजूरी ददने कमथचारीले 
आफूले बिुवा पाउन ुपने स्पष्ट आधार समेत खलुाउन ुपनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम पनथ आएको उजूरी उपर साठी ददननित्र टंुगो लगाइनेछ 
र यसरी उजूरी टंुगो लागेपनछ पहिले प्रकाशित बिुवा नामावलीमा संिोधन गनुथ पने िएमा 
उजूरी सनेु्न अनधकारीले सोको सूचना बिुवा सनमनतलाई ददन ुपनेछ । 

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 

c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 
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(३) उपननयम (१) बमोशजम उजूरी छाननबन गदाथ जानीजानी त्रटुीपूर्थ मूल्याङ्कन 
गरेको देशखएमा लोक सेवा आयोग वा सो आयोगले तोकेको अनधकारीले मूल्याङ्कनकताथलाई 
चेतावनी ददन सभबशन्धत हविागीय प्रमखु समि लेखी पठाउनेछ । 

(४) उपननयम (१) बमोशजम पनथ आएको उजूरी झठुा ठिरेमा उजरुी परी िनु े
बिुवामा त्यस्तो उजूरीकताथको पहिलो पटकको उजूरी िए दईु अङ्क र दोस्रो पटकको उजूरी 
िए तीन अङ्क काहटने छ र सो को जानकारी सभबशन्धत उजरुवालालाई ददन ु  पनेछ । 

७८. बिुवा नमनत र बिुवा ननयशुि : (१) ननयम ७६ बमोशजम बिुवा नामावली प्रकाशित िएपनछ 
बिुवा उजूरीको प्रयोजनको नननमत्त सो नामावली प्रकाशित िएको नमनतबाट पैंतीस ददनसभम 
बिुवा नसफाररस पाउने उभमेदवारलाई बिुवा ननयशुि नददई प्रतीिा सूचीमा राशखनेछ । 
उपयुथि बिुवा नसफाररस उपर उजूरी नपरेमा सो नामावली प्रकाशित िएको नमनतले छत्तीसौं 
ददन (उजूर गने भयाद सहकएको िोनलपल्ट) को नमनतबाट बिुवा िनुे तिको ज्येष्ठता कायम 
िनुे गरी ननयशुि ददन ुपनेछ । 

(२) बिुवा नसफाररस उपर ननयम ७७ को उपननयम (१) बमोशजम उजूरी परेमा 
देिाय अनसुार ज्येष्ठता नमनत कायम गरी ननयशुि ददन ुपनेछ :– 

(क)  ननयम ७७ को उपननयम (२) बमोशजम बिुवा नसफाररस संिोधन गने 
ननर्थय िएमा सो बमोशजम संिोनधत नामावली प्रकािन िएको नमनतदेशख, र 

(ख) उजूरी खारेज िएमा वा पहिलेको बिुवा नसफाररसनै कायम िएमा पहिलो 
पटक बिुवा नसफाररस प्रकाशित िएको नमनतले छत्तीसौं ददनदेशख । 

७९. बिुवा सनमनतले आवश्यक व्यवस्था गनथ सक्न े: अनधकृत तिको पदिरूमा बिुवाको कारबािी 
गदाथ यस पररच्छेदनित्र नपरेको हवषयमा वा सोनित्र परेका हवषय िए तापनन ननयमले यस्तो 
गने िने्न केिी सङ्केत नगरेको हवषयमा कुनै अप्रत्याशित कठीनाई आई परेमा बिुवा सनमनतले 
ऐन र यस ननयमावलीको उदे्दश्य प्रनतकूल निनुे गरी आवश्यक व्याख्या वा व्यवस्था गनथ 
सक्नेछ । त्यस्तो व्याख्या वा व्यवस्थालाई मागथदिथनको नननमत्त सभबशन्धत सबै ननकायमा 
पठाउन ुपनेछ । 

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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८०. आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीिाद्वारा बिुवाको लानग हवज्ञापन :  ऐन तथा यस ननयमावली 
बमोशजम ननधाथररत प्रनतित अनरुूप आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीिाद्वारा िनुे बिुवाद्वारा पूनतथ 
गनुथ पने अनधकृत तिका पदिरू पूनतथका लानग लोक सेवा आयोगले सभबशन्धत 
उभमेदवारिरूको जानकारीको नननमत्त हवज्ञापन प्रकाशित गनुथ पनेछ । सो हवज्ञापनमा बिुवा 
िनुे पदिरूको संख्या तथा हववरर्, आवश्यक िैशिक योग्यता एवं सेवा अवनध ननवेदनको 
अशन्तम नमनत तथा दरखास्त बझुाउने स्थान समेत खलुाइएको िनु ुपनेछ । 

८१. आन्तररक प्रनतयोनगताद्वारा िनु े बिुवा परीिामा उभमेदवारीको व्यवस्था : (१) ननयम ८० 
अनसुार प्रकाशित हवज्ञापन बमोशजम आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीिाद्वारा िनुे बिुवाका 
लानग जनु सेवा समूि वा उपसमूिको ररि पदमा बिुवा गररने िो सो ररि पदको एक ति 
मनुनको पदमा ऐनको दफा २६ बमोशजमको सेवा अवनध र अनसूुची–७ मा तोहकए 
बमोशजमको िैशिक योग्यता पगेुका सेवाका कमथचारी उभमेदवार िनु  सक्नेछन ्।  

(२) .................... 

८२. प्रनतयोनगतात्मक परीिामा बिुवाको आधार : सेवाका ररि पदिरूमा ननयम ८१ बमोशजम 
आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक c........... परीिाद्वारा बिुवा गदाथ लोक सेवा आयोगले सञ्चालन 
गरेको परीिामा सफल िनुे उभमेद्वारिरूमध्येबाट नसफाररस गरेको आधारमा गररनेछ । 

८३. उमेरको िद नलाग्न े: बिुवाको लानग उभमेदवार िनु कमथचारीलाई उमेरको िद लाग्ने छैन। 

८४. समूि तथा उप समूिको पररवतथन : (१) नेपाल सरकारलाई आवश्यक िएमा देिाय 
बमोशजमको योग्यता पूरा गरेका कमथचारीलाई ननज बिाल रिेको सेवाको एक समूि वा 
उपसमूिबाट सोिी सेवा अन्तगथतको अको समूि वा उपसमूिको समान स्तरको पदमा लोक 
सेवा आयोगको नसफाररसको आधारमा समूि वा उपसमूि पररवतथन गनथ सहकनेछ :– 

(क) पररवतथन िनुे समूि वा उपसमूिको पदको लानग ननधाथररत आवश्यक 
न्यूनतम योग्यता प्राप्त गरेको, 

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 

  दोस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
  दोस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको । 
c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 
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(ख) एक समूि वा उपसमूिबाट अको समूि वा उपसमूिको सातौ ति वा सो 
िन्दा मानथको पदमा पररवतथन िनुे िए सो समूि र उपसमूिसँग 
सभबशन्धत हवषयमा स्नात्तकोत्तर उपानध प्राप्त गरेको, 

(ग) िाल बिाल रिेको समूि वा उपसमूिको पदमा कभतीमा तीन वषथको सेवा 
अवनध पूरा िएको । 

(२) समूि वा उपसमूि पररवतथन गनथ चािेमा नलशखत परीिा र अन्तवाथताथको 
आधारबाट लोक सेवा आयोगबाट नसफाररस गररएका व्यशिको समूि वा उपसमूि पररवतथन 
गररनेछ । 

८४क.स्तरवहृि गने अवनध : कमथचारीको स्तरवहृि प्रत्येक आनथथक वषथको पषु महिना र असार 
महिनामा गरी वषथको दईु पटक गररनेछ । 

पररच्छेद–९ 

तलब ित्ता 

८५. तलबमान : (१) ननधाथररत तलबमान अनसुार तलब पाउने पदमा नयाँ ननयशुि पाउन े
कमथचारीले सो तलबमानमा लेशखएको िरुु तलब र ित्ता पाउने िए ित्ता समेत  पाउनेछ । 

(२) मानथल्लो तलबमानको कुनै पदमा बिुवा पाउने कमथचारीले उि तलबमानमा 
तोहकएको िरुु तलब पाउनेछ । 

तर ननजले िाल पाइरिेको तलब उि मानथल्लो तलबमानको न्यूनतम तलब बराबर 
वा सो िन्दा अनधक िएमा उि मानथल्लो तलबमानमा ननजको तलब तोक्दा देिाय बमोशजम 
गरी तोहकनेछ :– 

(क) ननजले िाल पाइरिेको तलब मानथल्लो तलबमानको िरुु तलब बराबर 
मात्र िएमा सो तलबमा एक तलब बहृि थप गरी तोहकनेछ । 

                                                           
   तेश्रो संिोधनद्वारा थप । 
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(ख) सानबक पदमा पाइरिेको तलब बिुवा िएको पदको िरुु तलबिन्दा बिी 
िएको अवस्थामा मानथल्लो पदको तलब तोक्दा िाल पाइआएको तलबमा 
नपगुसभमको तलब बहृि थप गरी मानथल्लो पदको एक तलब वहृि समेत 
ददइनेछ । 

८६. तलब ित्ता पाउन ेअन्य अवस्था : (१) एक कायाथलयबाट अको कायाथलयमा सरुवा वा बिुवा 
िएको कमथचारीले साहवक कायाथलय छानड िालको कायाथलयमा बिाली गनथ यस ननयमावली 
बमोशजम पाउने तयारी भयाद सात ददन र बाटोको भयादको लानग सरुवा वा बिुवा िएको 
पदको पद अनसुार िालको कायाथलयबाट तलब (स्थानीय ित्ता बािेक) पाउनेछ। 

(२) एक कायाथलयबाट अको कायाथलयमा सरुवा, बिुवा वा नयाँ ननयशुि िएको कुनै 
कमथचारीलाई िालको कायाथलयमा बिाल िनु नपाउँदै नेपाल सरकारले कुनै तानलम ददने वा 
अरू कुनै सरकारी काममा लगाउने ननर्थय गरेमा सो अवनधको लानग सरुवा, बिुवा वा नयाँ 
ननयशुि िएको पद अनसुारको तलब (स्थानीय ित्ता बािेक) ददइनेछ । 

८७. चाडपवथ खचथ सभबन्धी व्यवस्था : (१) यो ननयम प्रारभि िुँदाका बखत सेवामा बिाल रिेका 
कमथचारीले यो ननयम प्रारभि िएको नमनतले तथा यो ननयम प्रारभि िएपनछ ननयिु िनु े
कमथचारीले िाशजर िएको नमनतले तीन महिनानित्र आफूले चाडपवथ खचथ नलन ेमखु्य चाडपवथ र 
सो चाडपवथ पने सभिाहवत महिनाको सभबन्धमा सभबशन्धत कायाथलयलाई नलशखत रुपमा 
जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(२) असाधारर् नबदा वा बेतलबी नबदा नलएको अवनधमा चाडपवथ खचथ पाउने  छैन। 

(३) उपननयम (१) बमोशजम जानकारी गराई सकेपनछ सो कमथचारीले अको चाडपवथ 
वापत खचथ माग गनथ पाउने छैन । 

८८. स्थानीय ित्ता : कुनै कमथचारी स्थानीय ित्ता पाउने स्थानमा बसी काम गरेको िएमा मात्र 
त्यस्तो ित्ता पाउनेछ । कुनै कमथचारीको पदस्थापना स्थानीय ित्ता पाउने स्थानमा िएको 
िए तापनन काजमा वा अन्य तवरले कुनै ित्ता नपाउने वा कम पाउने स्थानमा बसी काम 

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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गरेमा ननजले सो अवनध िर स्थानीय ित्ता पाउने छैन वा त्यस्तो स्थानको नननमत्त तोहकएको 
ित्तासभम पाउनेछ । 

८९. बिी समय (ओिर टायम) काम गरेको ित्ता : (१) कमथचारीले नेपाल सरकारले तोकेको 
समय िन्दा बिी समय काम गरेमा त्यसरी बिी समय काम गरे बापत पाउने ित्ता नेपाल 
सरकारले तोहकददए बमोशजम िनुेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम बिी समय काम गरे वापत ददइने ित्ता सभबन्धी अन्य 
कायथहवनध नेपाल सरकारले ननधाथरर् गरे बमोशजम िनुेछ । 

९०. हविषे सहुवधा : सेवामा बिाल रिेका कमथचारीिरूको शजभमेवारीको प्रकृनतलाई हवचार गरी  
नेपाल सरकारले हविेष सहुवधा ददन सक्नेछ । 

पररच्छेद–१० 

उपचार खचथ 

९१. उपचार खचथ : (१) कमथचारीले सेवा अवनधिरमा अनधकृत स्तरको कमथचारी िए बाह्र महिना 
बराबरको र सिायक स्तरको कमथचारी िए एक्काइस महिना बराबरको खाइपाई आएको तलब 
रकमसभम उपचार खचथ वापत पाउनेछ । 

(२) कुनै कमथचारी वा ननजको पररवारको सदस्य नबरामी िएमा उपननयम (१) 
बमोशजम पाउने रकममा नवढ्ने गरी देिाय बमोशजम िएको उपचार खचथ नेपाल सरकारले 
ददनेछ :– 

(क) रोगको उपचारको नननमत्त स्वीकृत शचहकत्सकले जाँच गदाथ लागेको िलु्क 
तथा जाँच गरी लेशखएको प्रशेस्िप्िन अनसुार औषनध हकनेको खचथ, 

(ख) स्वास््य संस्थामा िनाथ िुँदा र उपचार गराउँदा लागेको नबल बमोशजमको 
खचथ, 
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(ग) अस्पताल र स्वीकृत शचहकत्सक पनन निएको ठाउँमा िएको उपचारमा 
हविागीय प्रमखु बािेक अन्य कमथचारीको िकमा हविागीय प्रमखुले र 
हविागीय प्रमखुको िकमा मन्त्रालयको सशचवले नसफाररस गरेको खचथ, 

स्पष्टीकरर् : “स्वीकृत शचहकत्सक” िन्नाले सरकारी सेवामा रिेका वा 
प्रचनलत कानून बमोशजम शचहकत्सकको रूपमा दताथ िएका डाक्टर, 

अनधकृत कहवराज, एकीकृत शचहकत्सा अनधकृतलाई जनाउँछ । 

(घ) प्लाहष्टक सजथरी बािेक सबै हकनसमको शचरफार (सशजथकल अपरेिन) गदाथ 
लागेको नबल बमोशजमको खचथ, 

(ङ) आफ्नो घर वा डेरा छानड अको शजल्ला वा हवदेिमा गई औषनध उपचार 
गराउँदा त्यस्तो स्थानसभम पगु्दाको र फकथ दाको नबरामीको र कुरुवा 
चाहिने अवस्था िए एकजना कुरुवासभमको यातायात खचथको परैु रकम र 
खाना खचथ बापत सभबशन्धत कमथचारीले प्रचनलत कानून बमोशजम पाउन े
दैननक ित्ताको पचित्तर प्रनतित रकम । 

(३) यस ननयम बमोशजम पाउने उपचार खचथ कुनै कमथचारीले पेश्कीको रूपमा नलन 
चािेमा सोको कारर् मनुानसब देशखए यस ननयमको अधीनमा रिी पनछ हिसाब बझुाउने गरी 
पेश्की ददन सहकन ेछ । त्यसरी पेश्की नलएको रकम पनछ हिसाब गदाथ उपचार बापत पाउने 
रकम िन्दा बिी िनु आएमा बिी िए जनत रकम सभबशन्धत कमथचारीको तलबबाट 
हकस्ताबन्दीमा कट्टी गररनेछ । त्यसरी कट्टी गनुथ पने रकम ििुानी निुँदै सभबशन्धत 
कमथचारी वा ननजको पररवारको सदस्यको मतृ्य ुिएमा कट्टी गनथ बाँकी रकम नमन्िा िनुेछ । 

(४) झठु्ठा व्यिोरा पेि गरी यस ननयम बमोशजम उपचार खचथ माग गने वा प्राप्त गने 
कमथचारी लगायत त्यस्तो झठु्ठा व्यिोरा प्रमाशर्त गने स्वीकृत शचहकत्सक (कमथचारी िएमा) 
उपर हविागीय कारबािी िनु सक्नेछ । 

(५) कुनै अस्थायी कमथचारी नबरामी िएमा औषनध उपचारको लानग ननकासा ददंदा 
बीस वषथको अवनधलाई सेवाको पूरा अवनध मानी त्यसको अनपुातमा नबरामी िनुे अस्थायी 
कमथचारीले गरेको सेवा अवनधले हिसाब गरी यस ननयम बमोशजम उपचार खचथ ददइनेछ । 
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तर अस्थायी कमथचारी सेवाबाट अलग िुँदा िने यस ननयम बमोशजम उपचार खचथ 
पाउने छैन । 

(६) िहवष्ट्यमा सरकारी सेवाको नननमत्त अयोग्य ठिररने गरी सेवाबाट बखाथस्त 
गररएको अवस्थामा बािेक अरू जनुसकैु व्यिोराबाट कमथचारी सेवाबाट अलग िुँदा यस ननयम 
बमोशजम सेवा अवनधिरमा पाउने उपचार खचथमध्ये केिी नलई वा ननलई उपचार खचथ नलन 
बाँकी रिेको िए त्यस्तो बाँकी रकम एकमषु्ट नलन पाउनेछ । 

तर ननवतृ्तिरर् पाउने गरी सेवाबाट अलग िएको कमथचारीले उपचार खचथ बापत 
नलन बाँकी रकममा बीस वषथ, पच्चीस वषथ वा सोिन्दा बिी सेवा अवनध िएको कमथचारीले 
िमिः दि, पन्र र बीस प्रनतित थप गरी िनु आउने रकम एकमषु्ट नलन पाउनेछ । 

(७) दि वषथ सेवा अवनध नपगेुको कुनै कमथचारीलाई औषनध उपचारको लानग खचथ 
ददंदा यस ननयममा तोहकएको रकमलाई दि वषथ सेवा गरे वापत पाउने रकम मानी 
दामासािीले िनु आउने रकम मात्र ददइनेछ । 

(८) यस ननयम बमोशजम उपचार खचथ माग गने कमथचारीले कायाथलयमा िाशजर िनु 
नसक्ने गरी नबरामी िएको अवस्थामा नबरामी नबदा बाँकी िएसभम नबरामी नबदा नै माग गनुथ 
पनेछ । नबरामी नबदा बाँकी निएमा मात्र अन्य नबदा माग गनथ सक्नेछ । 

(९) यस ननयम बमोशजम स्वास््य संस्थामा िनाथ िई वा हवदेिमा गई उपचार 
गराउन ुपदाथ बािेक कमथचारीलाई एक वषथमा ननजले खाईपाई आएको डेि महिनाको तलब 
बराबरको रकमसभम उपचार खचथ ददन सहकनेछ । 

(१०) यस ननयम बमोशजम कमथचारीले पाएको उपचार खचथको अनिलेख खचथ लेख्न े
कायाथलयले राखी त्यस्तो हववरर् सभबशन्धत हविाग र ननजामती हकताबखानामा अनिलेख राख्न 
पठाउन ुपनेछ । 

(११) साधन नबिीन दगुथम शजल्लामा कायथरत कमथचारीलाई लागेको रोग स्थानीय 
स्वास््य संस्थाबाट उपचार िनु नसक्ने िई ननजको ज्यानलाई नै जोशखम िनु ेअवस्था परेमा 
मन्त्रालयको सशचवको स्वीकृनत नलई त्यस्तो कमथचारीको उपचारको लानग त्यस ठाउँबाट 
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सबैिन्दा नशजकको नेपाल Œ........ नित्रको अरू कुनै सहुवधायिु स्वास््य संस्थामा नछटो 
साधनद्वारा लैजाँदा र त्यिाँबाट फकथ दा लाग्ने खचथ नपेाल सरकारले व्यिोनेछ । 

 ९२. थप आनथथक सिायता : (१) सेवामा बिाल रिेको कुनै कमथचारीलाई सरकारी कामको 
नसलनसलामा चोटपटक लाग्न गएमा वा स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउने िममा िारीररक 
िानन नोक्सानी िनु गएमा वा ननज कमथचारी वा ननजको पनत पत्नीलाई कडा रोग लागी 
स्वदेि वा हवदेिमा  उपचार गनथ नेपाल सरकारद्वारा गदठत मेनडकल बोडथले रोग हकटान गरी 
नसफाररस गरेको आधारमा  ननयम ९१ को उपननयम (१) बमोशजम पाउने उपचार खचथको 
अनतररि देिायको सनमनतको नसफाररसमा नेपाल सरकारले उशचत ठिराएको थप आनथथक 
सिायता पाउन सक्नेछ :– 

(क)  सामान्य प्रिासन मन्त्रालयको सशचव        – अध्यि 

(ख)  अथथ मन्त्रालयको सशचव          – सदस्य 

(ग)  मन्त्रालयको सशचव           ¬ सदस्य 

(घ)  मन्त्रालयले तोकेको वररष्ठ शचहकत्सक        – सदस्य 

(ङ) मन्त्रालयको शचहकत्सा सेवा मिािाखा प्रमखु  –सदस्य सशचव 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको सनमनतले थप आनथथक सिायता सभबन्धी कागजात 
प्राप्त िएको नमनतले सात ददननित्र नेपाल सरकार समि नसफाररस पेि गनुथ पनेछ । 

पररच्छेद – ११ 

ननवतृ्तिरर् र अन्य सहुवधा 

९३. अिि वशृत्त : (१) कुनै कमथचारी सरकारी कामको नसलनसलामा दघुथटनामा परी अंगिंग 
िएको वा चोटपटक लागेको कारर्ले िारीररक वा माननसक रूपमा सरकारी सेवाको लानग 
अिि िएमा त्यस्तो कमथचारीले ननजको जीहवकाको नननमत्त बाँचनु्जेलसभम अिि वशृत्तको 

                                                           
Œ  चौथो संिोधनद्वारा शझहकएको। 
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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रूपमा उपननयम (२) मा लेशखए बमोशजमको ननवतृ्तिरर् सहित उपननयम (३) मा लेशखए 
बमोशजमको अिि ित्ता पाउनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम अिि िएको कमथचारीको सेवा अवनध ननवतृ्तिरर् 
पाउने अवस्थामा पगेुको िए ननजले तत्काल खाइपाई आएको (कायम मकुायम िै काम 
गरेको वा ननयम ४३ बमोशजम नननमत्त िै काम गरेको िए सोको समेत) तलबले ऐनको 
दफा ४८ बमोशजम हिसाब गरी िनु आउने रकम बराबर अिि ननवतृ्तिरर् पाउनेछ । 
त्यस्तो अिि िएको कमथचारीको सेवा अवनध ननवतृ्तिरर् पाउने अवस्थामा पगेुको निए ऐन 
बमोशजम ननवतृ्तिरर् पाउने वषथ पयुाथउन  नपगु प्रत्येक पूरा वा चानचनू वषथको नननमत्त 
दामासािीबाट रकम कट्टी गरी बाँकी िनु आउने रकम ननवतृ्तिरर् वापत पाउनेछ। यसरी 
कट्टी गदाथ एक नतिाईिन्दा बिी रकम कट्टी गररने छैन । 

(३) उपननयम (१) बमोशजम अिि िएको कमथचारीलाई चोटपटकको अवस्था िेरर 
आनथथक  सिायता बापत पच्चीस िजार रूपैयाँसभमको रकम ददन सहकनेछ । यसरी आनथथक 
सिायता नददएको अवस्थामा ननज तत्काल बिाल रिेको उच्चतम पदको (कायम मकुायम 
गरेको वा ननयम ४३ बमोशजम नननमत्त िई काम गरेको िए सो पदको समेत) अशन्तम 
स्केलको हिसाबले उपननयम (२) बमोशजम अिि ननवतृ्तिरर् पाउनेछ । 

(४) उपननयम (१) बमोशजम चोटपटक लाग्न गई उपचार गराउँदा लाग्ने उपचार 
खचथको ित प्रनतित रकम सभबशन्धत कमथचारीले पाउनेछ । यस्तो उपचार खचथ पाएको 
कारर्ले त्यस्तो कमथचारीले पनछ नबरामी िुँदा ननयम ९१ को उपननयम (१) बमोशजम पाउन 
सक्ने उपचार खचथ पाउनमा कुनै बाधा प¥ुयाएको माननने छैन । 

(५) कमथचारीले अििता बापत उपननयम (२) बमोशजम पाउने अिि 
ननवतृ्तिरर्को अनतररि थप पाउने मानसक अिि ित्ताको रकम ननजले खाइपाइ आएको 
तलबको बीस प्रनतित बराबर िनुेछ । 

स्पष्टीकरर् : अिि वशृत्त पाएका वा पाउने ठिररएका कमथचारीले पनछ कुनै सेवामा पनुः 
प्रवेि पाएमा ननजले यो ननयममा लेशखएको अिि वशृत्त पाउने छैन । तर खाइपाई सकेको 
अिि वशृत्त वा अनतररि आनथथक सिायता रकम िने हफताथ गनुथ पने छैन । 
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(६) अिि वशृत्त पाउने ठिररएको वा पाइरिेको कुनै कमथचारीको मतृ्य ुसो अिि 
वशृत्त पाउन िरुु िएको नमनतले सात वषथनित्र िएमा सो सात वषथ पूरा िनु बाँकी अवनध वापत 
पाउने अिि वशृत्त अनदुानको रूपमा एकमषु्ट रकम त्यस्तो कमथचारीको पररवारको 
सदस्यमध्ये नेपाल सरकारले उशचत ठियाथएको व्यशिलाई ददइनेछ । 

(७) कुनै कमथचारीले जानाजान आÇनै गभिीर लापरवािीले गदाथ अंगिंग  िएको वा 
चोट पटक लागेको कारर्ले अिि िएकोमा िने यस ननयम बमोशजमको  सहुवधा पाउने 
छैन । 

९४. अंगिंग िए वा चोटपटक लागे बापत पाउन ेसहुवधा : (१) कुनै कमथचारी सरकारी कामको 
नसलनसलामा चोटपटक लाग्न गई सेवाबाट अवकाि नलन ुपने निए तापनन सो चोट पटकको 
कारर्बाट ननजको िमता बहृिलाई बाधा पने िएमा त्यस्तो कमथचारीलाई लागेको चोट 
पटकको अवस्थाको हवचार गरी ननजले खाइपाई आएको तलबको अशन्तम स्केलको तलब 
बहृि वा दि िजार रूपैयाँसभम एकमषु्ट रकम आनथथक सिायता ददन सहकनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको चोटपटकको उपचार गराउन आवश्यक पने 
अवनधिरको नननमत कमथचारीले ननजको कुनै पनन सशञ्चत नबदाबाट नबदा कट्टा निनुे गरी पूरा 
तलब सहितको थप नबरामी नबदा पाउनेछ । 

(३) उपननयम (२) बमोशजम उपचार गराउँदा लागेको ितप्रनतित रकम त्यस्तो 
कमथचारीले पाउनेछ । त्यस्तो उपचार खचथ पाएको कारर्ले त्यस्तो कमथचारीले पनछ नबरामी 
िुँदा ननयम ९१ को उपननयम (१) बमोशजम पाउन सक्ने उपचार खचथ पाउनमा कुनै बाधा 
पयुाथएको माननने छैन । 

(४) कुनै कमथचारीले जानाजान आफ्नै गभिीर लापरवािीले चोटपटक लगाएको 
कारर्ले अंगिंग िएकोमा यस ननयम बमोशजमको सहुवधा पाउने छैन । 

९५. असाधारर् पाररवाररक वशृत्त तथा उपदान : (१) कुनै कमथचारीको सरकारी कामको 
नसलनसलामा दघुथटनामा परी तत्काल मतृ्य ु िएमा वा त्यसको कारर्बाट ननको निुँदै पनछ 
मतृ्य ु िएमा ननजको पत्नी वा पनतलाई छुटै आजीवन मानसक पाररवाररक वशृत्तको रूपमा 
ऐनको दफा ४८ को उपदफा (२) अनसुारको न्यूनतम ननवतृ्तिरर्को पचास प्रनतितले िनु 
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आउने रकम र थप उपदानको रूपमा मतृक कमथचारीले खाइपाई आएको तलबको तीन 
महिनाको रकम एकमषु्ट ददइनेछ । 

(२) कमथचारीको हवधवा पत्नीलाई देिाय बमोशजमको अवस्थामा मात्र मान्यता 
ददइनेछ:– 

(क) उपयुथि कारर्बाट मतृ्य ु िनुे घटना घट्न ु अशघ त्यस्तो कमथचारीसँग 
वैवाहिक सभबन्ध िइसकेको िनु पनेछ । 

(ख) कमथचारीको मतृ्य ुिएको समयमा ननजसँग सँगोलमा बसेको िनु ुपनेछ । 

(३) हवधवा पत्नी निएमा वा पनतको मतृ्य ु अशघ ननजबाट छुदट्टसकेको िएमा वा 
त्यस्तो हवधवा पत्नीको पनुहवथवाि िनु ुिन्दा पहिले जन्मेको ननज मतृक कमथचारीको सन्तनत 
वा धमथपतु्रलाई उपननयम (१) मा तोहकएको पटके उपदान दामासािीले एकमषु्ट ददन 
सहकनेछ । तर अठार वषथिन्दा कम उमेरका सन्तनत वा धमथपतु्र रिेछन ्िने ननजिरूको 
गजुाराको नननमत्त नेपाल सरकारले ननजिरूलाई अठार वषथ उमेर नपगुनु्जेलसभमको लानग 
दामासािीले हवधवा पत्नीले पाउने पाररवाररक वशृत्तको अङ्कको दईु नतिाईमा नबढ्ने गरी 
मनानसव ठिराएको दरले थप पाररवाररक वशृत्त पनन ददन सक्नेछ । 

(४) मतृ कमथचारीको हवधवा पत्नी वा हवधरु पनत, सन्तनत वा धमथपतु्र रिेनछन ्र ननज 
कमथचारीको आशश्रत आमा बाब ुदबैु वा तीमध्ये कुनै एक रिेछन ्िन ेननजिरूको गजुाराको 
नननमत्त हवधवा स्त्रीले पाउने पाररवाररक वशृत्तको अङ्कको दईु नतिाइमा नबढ्ने गरी आजीवन 
पाररवाररक वशृत्त पनन ददन सहकनेछ । 

(५) मतृ कमथचारीको हवधवा पत्नी, हवधरु पनत वा सन्तनतको िकमा कुनै हववाद िएमा 
नेपाल सरकारले उशचत र न्यायसँगत तररकाबाट कारबािी गनथ सक्नेछ । 

(६) मतृ्त कमथचारीको हवधवा पत्नी, सन्तती, धमथपतु्र वा आमा बाब ु कुनै रिेनछन ् र 
त्यस्तो कमथचारीको आशश्रत दाज ुिाइ वा अहववाहिता दददी बहिनीिरू वा तीमध्ये कुनै रिेछन ्
िने ननजिरूको गजुाराको नननमत्त नेपाल सरकारले मनानसव देखेको अवनधसभमको लानग 
दामासािीले हवधवा स्त्रीले पाउने पाररवारीक वशृत्तको अङ्गको दईु नतिाईमा नबढ्ने गरी 
मनानसव ठिराएको दरले पाररवाररक वशृत्त प्रदान गनथ सक्नेछ । 
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९६. िैशिक तथा सन्तनत वशृत्त: (१) कुनै कमथचारीको सरकारी कामको नसलनसलामा दघुथटनामा 
परी मतृ्य ुिएमा वा सोिी कारर्ले गदाथ आजीवन काम गनथ नसक्ने िएमा त्यस्तो मतृ वा 
अिि कमथचारीको बिीमा दईु सन्तनतलाई अठार वषथको उमेर नपगुनु्जेल देिायको दरले 
वाहषथक िैशिक वशृत्त ददइनछे:– 

(क) अनधकृत तिको कमथचारीको प्रत्येक सन्तनतलाई दईु िजार चार सय 
रूपैयाँ, 

(ख) सिायक ति कमथचारीको प्रत्येक सन्तनतलाई एक िजार आठ सय 
रूपैयाँ। 

(२) सरकारी कामको नसलनसलामा मतृ्य ुिएको कमथचारीको बिीमा दईु सन्तनतलाई 
उपननयम (१) बमोशजमको िैशिक वशृत्त लगायत मतृ्त कमथचारी बिाल रिेको पदको िरुु 
तलब स्केलको देिाय बमोशजमको प्रनतितका दरले सन्तनत वशृत्त ददइनेछ :– 

कमथचारीको पद      िरुु तलबको प्रनतित 

(क) बाह्रौं तिको अनधकृत      ९ 

(ख)  एघारौं तिको अनधकृत      १० 

(ग)  दिांैै तिको अनधकृत      ११ 

(घ) नवौं तिको अनधकृत      १२ 

(ङ)  आठौं तिको अनधकृत      १३ 

(च)  सातौं तिको अनधकृत      १४ 

(छ)  छैठौं तिको अनधकृत      १५ 

(ज)  सिायक पाँचौं ति       १६ 

(झ)  सिायक चौंथो ति       १७ 
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c (ञ)  ...................... 

c (ट)  ....................... 

c (ठ)  ....................... 

(३) उपननयम (२) बमोशजम वशृत्त सभबशन्धत सन्तनतले अठार वषथ उमेर पूरा नगरे 
सभम पाउने छ । 

स्पष्टीकरर् : यस ननयमको प्रयोजनको लानग “सन्तनत” िन्नाले सभबशन्धत कमथचारीको छोरा वा 
छोरी सभझन ुपछथ । 

९७. सनमनत सभबन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै कमथचारीको सेवामा बिाल रिँदाका बखत दघुथटनामा 
परी मतृ्य ु िएमा, चोटपटक लानग उपचार गनुथ परेमा वा आजीवन अिि िएमा ननजले, 

ननजको पररवार वा सन्तनतले पाउने बशृत्त, उपचार खचथ वा उपदानको सभबन्धमा सफाररस गनथ 
देिायका सदस्यिरु िएको सनमनत रिनेछ :– 

(क) काठमाडौ उपत्यका शस्थत कायाथलयका कमथचारीको िकमा, 

(१) सामान्य प्रिासन मन्त्रालयको प्रनतनननध, 

(२) अथथ मन्त्रालयको प्रनतनननध 

(३) मन्त्रालयको प्रनतनननध 

(४) सभबशन्धत कमथचारी कायथरत कायाथलयको प्रमखु 

(ख) काठमाडौ उपत्यका बािेक अन्य शजल्ला शस्थत कायाथलयको कमथचारीको 
िकमा, 

(१)  सभबशन्धत शजल्लाको प्रमखु शजल्ला अनधकारी, 

(२)  सभबशन्धत शजल्लाको कोष तथा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयको प्रमखु, 

                                                           
c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 

  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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(३)  शजल्ला स्वास््य प्रमखु  

(२) उपननयम (१) बमोशजम गदठत सनमनतलाई कुनै कमथचारीको  सेवामा बिाल 
रिँदाका बखत दघुथटनामा परी मतृ्य ुिएको िो वा िोइन वा असि छ वा छैन वा दघुथटनामा 
परी चोटपटक लागेको िो वा िोइन िने्न सभबन्धमा समेत नसफाररस गने अनधकार िनुेछ । 

(३) उपननयम (१) र (२) बमोशजमको नसफाररस देिायका कागजातिरुको आधारमा 
गनुथ पनेछ :– 

 (क)  मतृ्य ुिएकोमा मतृ्य ुदताथ प्रमार्पत्र, 

 (ख)  सरजनमन मचुलु्का प्रिरी प्रनतवेदन, 

 (ग)   उपचार गराएको अस्पतालको कागजात वा नबल, 

 (घ)  उपचार गनुथ पने कमथचारीको कायथरत ननकायको नसफाररस । 

९८. बीमाको व्यवस्था: (१) कुनै कमथचारीको सेवामा छदै मतृ्य ुिएमा ऐनको दफा ४३ बमोशजम 
बीमा वापत एक लाख पचास िजार रूपैयाँ ऐनको दफा ५० को उपदफा (५) बमोशजमको 
व्यशिलाई ददइनेछ। 

(२) सेवामा कायथरत कमथचारीिरूको कामको नसलनसलामा िनु सक्ने िारीररक 
िनतको लानग नपेाल सरकारले अथथ मन्त्रालयको परामिथ नलई व्यवसाहयक बीमाको कायथ 
योजना बनाई लागू गनेछ । 

(३) सेवामा बिाल रिेका प्रत्येक कमथचारीले प्रत्येक छ महिनामा आफ्नो स्वास््यको 
पररिर् गराई त्यसको अनिलेख आपूm बिाल रिेको कायाथलयमा राख्न ुपनेछ । 

९९. ननवतृ्तिरर् सभबन्धी कायथहवनध : (१) उमेर वा सेवा अवनधको कारर्बाट अननवायथ अवकाि 
पाउने कमथचारीले अवकाि िनुे नमनतिन्दा छ महिना अगावै ननजामती हकताबखानाले तोकेको 
फाराम िरी आफू बिाल रिेको कायाथलय माफथ त ननजामती हकताबखानामा अननवायथ रूपले 
पठाउन ुपनेछ ।  
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(२) उपननयम (१) बमोशजमको फाराम िनथ नपाउदै कुनै कमथचारीको मतृ्य ुिएमा 
त्यस्तो मतृ कमथचारीले इच्छाएको व्यशिले र कसैलाई नइच्छाएको िए ननजको पररवारका 
सदस्यमध्ये देिायको िमानसुार जो जीहवत छ उसैले सभबशन्धत अनधकारी समि छ 
महिनानित्र फाराम िरी पठाउन ुपनेछ :–  

(क) सगोलको पनत वा पत्नी, 

(ख) सगोलको छोरा, 

(ग) सगोलको अहववाहिता छोरी, धमथपतु्र वा अहववाहिता धमथपतु्री, 

(घ) सगोलको बाब,ु आमा, 

(ङ) आफैले पालन पोषर् गनुथ पने परुुष कमथचारीको िकमा बाजे, बज्यै र 
महिला कमथचारीको िकमा सास,ु ससरुा र छोरापदट्टको नानत, 

(च) निन्न बसेको पनत वा पत्नी, 

(छ) निन्न बसेको छोरा, 

(ज) निन्न बसेको अहववाहिता छोरी, बाब ुर आमा, 

(झ) सगोलको दाज ु िाई, हवधवा छोरा बिुारी र छोरापदट्टको अहववाहिता 
नानतनी, 

(ञ) सगोलको अहववाहिता दददी, वहिनी र हववाहिता छोरी, 

(ट) सगोलको िनतजा, िनतजी, सौतेनी आमा, निन्न बसेका छोरापदट्टको नानत, 

अहववाहिता नानतनी, 

(ठ) सगोलको काका, हवधवा काकी, िाउज्यू, िाई बिुारी, नानतनी बिुारी, 

(ड) निन्न बसेको दाज,ु िाई 

(ि) हववाहिता दददी, वहिनी, निन्न बसेका बाजे, बज्यै, हवधवा छोरा बिुारी, नानतनी 
बिुारी, िनतजा । 
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स्पष्टीकरर् : एकै िममा एकिन्दा बिी नातेदारिरू तोहकएको िए सो 
िममा तोहकएको सबै नातेदारिरूले बराबर हिसावमा मतृ कमथचारीको 
ननवतृ्तिरर् पाउन सक्नेछन । 

(३) उपननयम (१) वा (२) बमोशजम फाराम प्राप्त िएपनछ ननजामती हकताबखानाले 
आवश्यक जाँचबझु गरी अवकाि प्राप्त कमथचारी वा मतृ कमथचारीको ननवतृ्तिरर् पाउन े
नातेदारलाई नेपाल सरकारले तोकेको िाँचामा ननवतृ्तिरर्को अनधकारपत्र ददन ुपनेछ । 

(४) ननवतृ्तिरर्को लानग फाराम िरी पठाउने व्यशिले कुन ठेगानामा ननवतृ्तिरर्को 
लानग अनधकारपत्र पठाई ददन ुपने िो सो कुरा खोली ननजामती हकताबखानामा लेखी पठाउन ु
पनेछ र सबै रीत पगेुकोमा सभबशन्धत व्यशिले पाउने गरी पै“तीस ददननित्र ननवतृ्तिरर्को 
अनधकारपत्र सभबशन्धत व्यशिलाई पठाई ददन ुपछथ । 

१००. बरबझुारथ नगरेमा उपदान वा ननवतृ्तिरर् रोक्का गनथ सहकन े: सेवा ननवतृ्त कमथचारीले बझुाउन ु
पने सरकारी नगदी, शजन्सी र कागजात ननयमानसुार नबझुाएमा त्यसरी नबझुाएको 
अवनधसभमको लानग ननजले पाउने उपदान वा ननवतृ्तिरर् रोक्का गनथ सहकनेछ । त्यस्तो 
सरकारी नगदी, शजन्सी र कागजात बझु्न ु पने कमथचारीले पनन तोहकएको समयमै बशुझनलन ु
पनेछ । 

पररच्छेद–१४ 

सेवा अवनध थप गने 

१०१. उमेर पूरा िई अवकाि िनु ेकमथचारीको सेवा अवनधमा थप : ऐनको दफा ४५ को उपदफा 
(१) बमोशजम साठी वषथ उमेर पूरा िई अवकाि पाउने कमथचारीलाई सोिी दफाको उपदफा 
(२) बमोशजम नेपाल सरकारले देिायको आधारमा तीन वषथको एक अवनध थप गनथ 
सक्नेछ:– 

(क) अवकाि िनुे कमथचारी सेवामा कामकाज चलाउन अत्यावश्यक  
देशखएमा। 



www.lawcommission.com 

61 
 

(ख) आवकाि िनुे कमथचारीको पनछल्लो दईु वषथको कायथ सभपादनको 
मूल्याङ्कनको स्तर कभतीमा उत्तम रिेमा । 

 तर कुनै कमथचारी ननलभबन िएकोमा सो अवनधमा र कुनै 
हकनसमको हविागीय सजाय पाएकोमा सवा अवनध थप गररने छैन । 

  

पररच्छेद – १५ 

सजाय र पनुरावेदन 

१०२. सजाय ददन ेर पनुरावेदन सनु्न ेअनधकारी : (१) ऐनको दफा ७२ को खण्ड (क) बमोशजम 
सजायको आदेि ददन पाउने अनधकारी र सो सजाय उपर पनुरावेदन सनेु्न अनधकारी वा 
ननकाय  देिाय बमोशजम िनुेछ :– 

(क) कायाथलय प्रमखु र ननजको कायाथलयको कमथचारीको सभबन्धमा :   

नस.नं. पद सजाय ददने अनधकारी पनुरावेदन सनेु्न 
अनधकारी 

१. कायाथलय प्रमखु बािेक 
सिायक तिको कमथचारी 

सभबशन्धत अनधकृत 
स्तरको कायाथलय 
प्रमखु  

सभबशन्धत हविागीय 
प्रमखु 

२.

  

सिायक तिको कायाथलय 
प्रमखु 

सभबशन्धत 
शजल्लास्तरीय कायाथलय 
प्रमखु 

सभबशन्धत हविागीय 
प्रमखु 

 

३. कायाथलय प्रमखु बािेक 
अन्य अनधकृत कमाथचारी 

सभबशन्धत हविागीय 
प्रमखु 

 

मन्त्रालयको सशचव 

 

४. अनधकृत तिको कायाथलय 
प्रमखु 

मन्त्रालयको सशचव नेपाल सरकार, 

मशन्त्रपररषद् 

 

                                                           
   तेश्रो संिोधनद्वारा थप । 

  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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(ख) मन्त्रालयका कमथचारी, हविागीय प्रमखु तथा हविाग र िेत्रीय कायाथलयका 
कमथचारीिरूको सभबन्धमा : 

नस.नं. पद सजाय ददने अनधकारी पनुरावेदन सनेु्न 
अनधकारी 

 

१ सिायक तिको कमथचारी सभबशन्धत हविागीय 
प्रमखु र मन्त्रालयको 
िकमा हविागीय 
प्रमखुले तोकेको 
अनधकृत 

मन्त्रालयको सशचव 

 

२ हविागीय प्रमखु बािेक 
अनधकृत तिको अन्य 
कमथचारी 

सभबशन्धत हविागीय 
प्रमखु 

 

मन्त्रालयको सशचव 

 

३ एघारौं ति सभमका 
हविागीय प्रमखु 

मन्त्रालयको सशचव 

 

नेपाल सरकार, 

मशन्त्रपररषद् 

४ बाह्रौं तिको हविागीय 
प्रमखु वा कमथचारी 

नेपाल सरकार, 

मशन्त्रपररषद् 

नेपाल सरकार, 

मशन्त्रपररषद् 

 

१०३. ननलभबन र सफाईको मौका : (१) कुनै कमथचारीलाई ननलभबन गनुथ परेमा सजायको आदेि 
ददन पाउने अनधकारीले ननलभबन पत्र र ऐनको दफा ८० को उपदफा (१) बमोशजम सफाइ 
पेि गनथ लेशखएको पत्र सभबशन्धत कमथचारीलाई बझुाउन ुपनेछ । 

(२) सजायको आदेि ददन पाउने अनधकारीले कुनै कमथचारीसँग सफाई माग गनुथिन्दा 
अगावै स्वयं वा कुनै अन्य अनधकृतद्वारा ऐनको दफा ८० को उपदफा (२) बमोशजम 
हविागीय जाँचबझु गराई ननजको ठिर सहितको प्रनतवेदन नलन सक्नेछ । 

१०४. जाचँबझु गने अनधकृतले अपनाउन े कायथहवनध : (१) जाँचबझु गने अनधकृतलाई देिायको 
कायथहवनध अपनाई हविागीय जाँचबझुको कारबािी चलाउने अनधकार िनुेछ :– 
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(क) बयान गराउन,े नलशखत प्रमार्िरू दाशखल गराउने र सािीको नाममा 
समाह्वान, जारी गने आदद हवषयमा अदालतलाई िए सरिको अनधकार । 

(ख) अनियोग लागेको कमथचारीको रोिवरमा सबतु प्रमार् बझ्ने । 

(ग) अनियोग लागेको कमथचारीलाई सािीसँग शजरि गनथ र अनियोग हवरुि 
सबदु प्रमार् दाशखल गने मौका ददने । 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको जाँचबझुको काम सहकए  पनछ आदेि ददन पाउन े
अनधकारी समि जाँचबझु अनधकृतले प्रनतवेदन पेि गनुथ पनेछ । ननजले त्यस्तो प्रनतवेदनमा 
सजाय सभबन्धी कारर् सहितको आफ्नो ठिरको साथै जो िएको सवदु प्रमार् पनन दाशखल 
गनुथ पनेछ । 

१०५. हविागीय जाचँबझु गराउन ु नपने : देिायको अवस्थामा सजायको आदेि ददन पाउने 
अनधकारीले कुनै कमथचारीलाई देिायको हविागीय सजाय गने सभबन्धमा हविागीय जाँचबझु 
गराई रिन ुपने छैन :– 

(क) ऐनको दफा ७२ को खण्ड (क) बमोशजमको सामान्य सजाय गनुथ परेमा। 

(ख) िागी पत्ता नलागेको वा अरू कुनै कारर्ले सभपकथ  स्थाहपत गनथ असभिव 
िएको कमथचारीलाई हविागीय सजाय गनुथ परेमा । 

(ग) नैनतक पतन देशखने फौज्दारी अनियोगमा अदालतबाट अपराधी प्रमाशर्त 
िएको आधारमा कुनै कमथचारीलाई हविागीय सजाय ददन ुपरेमा । 

१०६. सफाईको सन्तोषजनक निनुाको कारर् खलुाउन ु पने: सजायको आदेि ददन पाउन े
अनधकारीले कुनै कमथचारीले ऐनको दफा ८१ बमोशजम स्पष्टीकरर् माग गदाथ त्यस अशघ 
ऐनको दफा ८० को उपदफा (१) बमोशजम पेि िनु आएको सफाई सन्तोषजनक निएमा 
त्यस्को कारर् पनन खलुाउन ुपनेछ । त्यस्तो कमथचारीको सभबन्धमा ऐनको दफा ८० को 
उपदफा (२) बमोशजम हविागीय जाँचबझु गराइएको िए सो को ननतजा समेत उल्लेख गरी 
प्रस्ताहवत सजायको औशचत्य पनन उि स्पष्टीकरर्मा खलुाउन ुपनेछ । 
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१०७. लोक सेवा आयोगको परामिथ नलन ेकायथहवनध : कुनै कमथचारीलाई हविागीय सजायको आदेि 
ददनिुन्दा पहिले सजायको आदेि ददन पाउने अनधकारीले ऐनको दफा ८३ बमोशजम लोक 
सेवा आयोगको परामिथको नननमत्त लेखी पठाउँदा तत्सभबन्धमा प्रस्ततु िएका सफाई, 

स्पष्टीकरर् तथा सबदु प्रमार् समेतको मूल्याङ्कन गरी सो आधारमा ठिर गनथ खोशजएको 
हविागीय सजाय समेत प्रस्ताहवत गरी सभबशन्धत सबै सक्कल कागजात सहितको फायल 
संलग्न राखी पठाउन ुपनेछ । 

१०८. सजायको आदेि र नक्कल सभबन्धी कायथहवनध : (१) कमथचारी उपर कुनै हविागीय सजायको 
ननर्थय गदाथ सजायको आदेि ददन पाउने अनधकारीले सभबशन्धत कमथचारीलाई सफाई वा 
स्पष्टीकरर् पेि गनथ पयाथप्त मौका प्रदान िए निएको समेत हवचार गरी ननज कमथचारीबाट 
पेि िएको सफाई, स्पष्टीकरर् तथा उपलब्ध सभपूर्थ सबदु प्रमार्को समशुचत मूल्याङ्कन गरी 
स्पष्ट कारर् खलुाई ननर्थय गनुथ पनेछ । यसरी सजायको आदेि ददन पाउने अनधकारीले 
सजायको आदेिको सभबन्धमा आफ्नो स्पष्ट रायसाथ अनसूुची–१८ बमोशजम ननर्थय गनुथ 
पनेछ। 

(२) यस पररच्छेदमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन कुनै कमथचारीलाई 
एउटा सजाय प्रस्ताहवत गरी सफाई, स्पष्टीकरर् माग गरेर पनछ अकाथैे सजाय ददने गरी 
ननर्थय गनुथ िदैुन ।  

तर कुनै कारर् परी घटी वा बिी सजाय गनुथ पने अवस्था परेमा ननयम १०६ र 
१०७ को कायथहवनध पनुः पूरा गनुथ पनेछ । 

(३) सजायको आदेि ददन पाउने अनधकारीले उपननयम (१) बमोशजम कुनै पनन 
कमथचारीलाई हविागीय सजाय ददने ननर्थय गदाथ ननर्थय नमनत िन्दा पहिलेदेशख लागू िनुे गरी 
ननर्थय गनुथ िदैुन । 

(४) सजायको आदेि ददन पाउने अनधकारीको सभबन्धमा उपननयम (१) बमोशजम 
िएको हविागीय सजायको आदेिको एक प्रनत नक्कल सजायको आदेि ददन पाउने 
अनधकारीले सभबशन्धत कमथचारीलाई हवना दस्तरु ददन ुपनेछ । 
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१०९. परामिथ सनमनतको गठन : कुनै कमथचारी उपर ऐनको दफा ७२ को खण्ड (ख) बमोशजमको 
सजायको आदेि ददन ु अशघ सजाय ददन पाउने अनधकारीले चािेमा ननजलाई परामिथ ददन 
नेपाल सरकारले परामिथ सनमनत गठन गनथ सक्नेछ । 

११०. पनुरावेदनको कायथहवनध: कुनै कमथचारीले ऐनको दफा ७२ को खण्ड (क) बमोशजम आफूलाई 
ददएको हविागीय सजाय हवरुि पनुरावेदन ददन ुपरेमा देिाय बमोशजमको कायथहवनध अपनाउन ु
पनेछ :– 

(क) पनुरावेदन गने कमथचारीले आÇनै नामबाट पनुरावेदन ददन ुपनेछ र त्यस्तो 
पनुरावेदन उशचत र आदरसूचक िाषामा लेशखएको िनु ुपनेछ । 

(ख) पनुरावेदन गने कमथचारीले पनुरावेदनको साथमा आफ्नो सफाईको नननमत्त 
जो िएको सबदु प्रमार् संलग्न राख्नकुा साथै जनु आदेिको हवरुि 
पनुरावेदन गररएको िो सो आदेिको नक्कल समेत संलग्न गनुथ पनेछ । 

(ग) पनुरावेदन ददंदा पनुरावेदन सनेु्न अनधकारीलाई सभबोधन गरी ननजको 
कायाथलयमा पनुरावेदन दताथ गराउन ुपनेछ । 

(घ) सजायको आदेि पाएको नमनतले पै“तीस ददननित्र पनुरावेदन ददन ुपनेछ । 
तर पनुरावेदनको भयाद नघाई पनुरावेदन गने व्यशिले पयाथप्त कारर् 
देखाई ननवेदन ददएमा पनुरावेदन सनेु्न अनधकारीले मनुानसब ठिराएमा छ 
महिनासभममा परेको पनुरावेदनलाई दताथ गनथ सक्नेछ । 

१११. पनुरावेदन मानथ हवचार तथा ननर्थय : (१) कुनै कमथचारीले आफू उपरको हविागीय सजायको 
आदेि हवरुि ददएको पनुरावेदन ननयम ११० बमोशजमको रीत पगेुको निएमा पनुरावेदन 
सनेु्न अनधकारीले त्यस्तो पनुरावेदन नलन अस्वीकार गनथ सक्नेछ । 

(२) उपननयम (१) अनसुार अस्वीकार गररएका बािेक दताथ गररएका अरू सबै 
पनुरावेदनिरूमा पनुरावेदन सनेु्न अनधकारीले देिायका कुरािरूको हवचार गनुथ पनेछ :– 

(क)  सजायको आदेिमा आधार नलइएका कुरािरूको यथाथथता प्रमाशर्त िई 
सकेको छ वा छैन,  
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(ख)  प्रमाशर्त िइसकेका कुरािरू सजाय गनथको नननमत्त पयाथप्त छन ्वा छैनन,् 

(ग) सजाय गरेको ठीक, पयाथप्त, अपयाथप्त वा बिी के छ ? 

(३) उपननयम (२) बमोशजम हवचार गररसकेपनछ पनुरावेदन सनेु्न अनधकारीले 
पनुरावेदकलाई ददइएको सजाय सदर वा बदर गने वा त्यस्तो सजायलाई घटाउने गरी 
अशन्तम आदेि ददन सक्नछे । 

पररच्छेद–१६ 

हवहवध 

११२. कभपनीको स्थापना र व्यापार व्यवसाय तथा ननजी प्राशक्टस गनथ स्वीकृनत नलन ुपने : ऐनको 
दफा ५९ बमोशजम कुनै बैंक वा कभपनीको स्थापना, रशजिेिन वा संचालनको काममा िाग 
नलन, कुनै व्यापार वा व्यवसाय गनथ वा ननजी प्राशक्टस गनथ वा अन्यत्र कुनै प्रकारको सेवा 
स्वीकार गनथ चािने अनधकृत तिका कमथचारीले मन्त्रालयबाट र सिायक तिका कमथचारीले 
हविागीय प्रमखुबाट स्वीकृनत नलन ुपनेछ । 

११३. सभपशत्त हववरर् पेि गनुथ पने : यो ननयमावली प्रारभि िुँदा बिाल रिेका सबै कमथचारीले यो 
ननयमावली लागू िएको तीन महिनानित्र र नयाँ ननयशुि िनु ेकमथचारीले ननयशुि पाएको एक 
महिनानित्र अनसूुची–१९ बमोशजम सभपशत्त हववरर् तयार गरी देिाय बमोशजम पेि गनुथ 
पनेछ:– 

(क) अनधकृत तिका कमथचारीले दईु प्रनत सभपशत्त हववरर् तयार गरी 
मन्त्रालयमा पेि गनुथ पनेछ । त्यसरी पेि िएको सभपशत्त हववरर्को एक 
प्रनत मन्त्रालयले राखी अको प्रनत सामान्य प्रिासन मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ । 

(ख) सिायक तिका कमथचारीले एक प्रनत सभपशत्त हववरर् तयार गरी 
सभबशन्धत हविागीय प्रमखु समि पेि गनुथ पनेछ । 

११४. अचल सभपशत्त खररद गरेको जानकारी ददन ुपने : कमथचारीले आफ्नो वा आफ्नो पररवारको 
कुनै सदस्यको नाममा कुनै अचल सभपशत्त खररद गरी वा अन्य तररकाद्वारा प्राप्त गरेमा 
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त्यसरी खररद वा प्राप्त गरेको एक महिनानित्र त्यस वापत लागेको मोल समेतको हववरर् 
खोली आफ्नो कायाथलयमा पेि गनुथ पनेछ । 

११५. कबनुलयतनामाको िाचँा : ऐनको दफा ३६ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लानग 
कबनुलयतनामाको िाँचा अनसूुची–२० बमोशजम िनुेछ । 

११६. बि ुहववाि, बाल हववाि, अनमेल हववािमा प्रनतबन्ध : कुनै कमथचारीले मलुकुी ऐन हविावरीको 
मिलको हवपरीत िनुे गरी बि ुहववाि, बाल हववाि र अनमेल हववाि गनुथ गराउन ुिदु“ैैन । 

११७. िानी नोक्सानी पयुाथउन निनु े: यस ननयमावलीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन 
कुनै पनन कमथचारीले असावधानीसाथ वा अनिुासनमा नरिी वा जानाजान त्रटुीपूर्थ िंगबाट 
काम गरी नेपाल सरकार वा सरकारी कायाथलयलाई कुनै प्रकारको िानी नोक्सानी प¥ुयाउन ु
िुँदैन । 

११८. खटाइएको कायाथलय वा स्थानमा काम गनुथ पने : कुनै पनन कमथचारीले आफूलाई पदस्थापन 
वा सरुवा गररएको कायाथलय वा स्थानमा िाशजर िई तोहकएको कामकाज गनुथ पनेछ । 

११९. पहिलेको सेवा अवनधको गर्ना : (१) कमथचारीको पहिलेको सेवा अवनधको गर्ना गदाथ देिाय 
बमोशजम गररनेछ :– 

(क) बिुवाको लानग जेष्ठता गर्नाको प्रयोजनको नननमत्त पहिले सरकारी सेवा 
वा पदमा स्थायी ननयशुि िई गरेको सेवा अवनध    (बीचमा टुटेको िए 
टुटेको अवनध कटाई) बापत ित प्रनतित र पहिले हवकास तफथ को पदमा  
सेवा गरी सो सेवालाई अहवशच्छन्न राखी तथा पहिले ननजामती सेवा 
तफथ को पदमा एक वषथ िन्दा बिी अस्थायी सेवा गरी सो सेवालाई 
अहवशच्छन्न राखी स्वास््य सेवा तफथ  स्थायी ननयशुि पाएका कमथचारीको 
साहवकको हवकास वा अस्थायी सेवा अवनधको गर्ना देिाय बमोशजम 
गररनेछ :– 

(१)   राजपत्राहङ्कत प्रथम शे्रर्ीमा  

      गरेको सेवा अवनध वापत    तेत्तीस प्रनतित 
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(२)   राजपत्राहङ्कत दद्वतीय शे्रर्ीमा  

   गरेको सेवा अवनध वापत      
       पचास प्रनतित 

(३)   राजपत्राहङ्कत ततृीय शे्रर्ीमा  

    गरेको सेवा अवनध वापत    छैसट्टी प्रनतित 

(४) राजपत्रअनहङ्कत तिमा गरेको  

    सेवा अवनध वापत         पचित्तर प्रनतित 

(ख) ननवतृ्तिरर्को प्रयोजनको नननमत्त पहिले सरकारी सेवा वा पदमा स्थायी 
ननयिु िई गरेको सेवा अवनध (बीचमा टुटेको िए टुटेको अवनध कटाई) 
र हवकास वा अस्थायीतफथ को पदमा नमनत २०२६।८।११ िन्दा पहिले 
ननयिु िई त्यस्तो पदमा गरेको सेवालाई अहवशच्छन्न राखी स्थायी सेवामा 
आएका कमथचारीले हवकास तथा अस्थायीतफथ को पदमा गरेको सेवा 
अवनध। 

(२) उपननयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन पहिले गरेको कुनै 
सरकारी सेवा वापत उपदान पाइसकेको व्यशि पनुः स्वास््य सेवाको पदमा ननयिु िएमा 
ननजले पहिले पाएको उपदानको रकम हफताथ गरेमा मात्र ननजको पहिलेको सेवा अवनध यस 
ननयम बमोशजम िालको पदमा गर्ना गररनेछ । 

१२०. बरबझुारथ गनुथ पने : (१) कायाथलयको नगदी, शजन्सी, मालसामान र लेखा तथा आभदानी 
शे्रस्ता आददको शजभमा नलने कमथचारीले सरुवा, बिुवा िई वा अवकाि प्राप्त गरी वा अन्य 
कुनै कारर्ले कायाथलय छाडी जाँदा वा सो कामबाट अलग िुँदा ऐनको दफा ९४ बमोशजम 
कायाथलय प्रमखुले तोहकददएको व्यशिलाई नेपाल सरकारबाट अन्यथा तोहकददएमा बािेक 
एक्काइस ददननित्र बझुाई ददन ु पनेछ र बझ्न ु पने कमथचारीले पनन सोिी भयादनित्र बझ्न ु
पनेछ। यसरी बरबझुारथ गदाथ गराउँदा आफ्ना शजभमामा रिेका मित्वपूर्थ मूल्यवान औजार, 
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उपकरर् वा सामानिरू हविागीय प्रमखु वा कायाथलय प्रमखुको रोिवरमा प्रमाशर्त गरी 
बरबझुारथ गनुथ गराउन ुपनेछ । 

(२) प्रत्येक कमथचारीले बिाली गनथ चािेको ददनको सूचना साहवकवालालाई सकेसभम 
चाँडो ददन ुपनेछ र साहवकवालाले पनन त्यिी ददन बरबझुारथ गनथ तयार रिन ुपनेछ । 

(३) बरबझुारथ गने काम सभपन्न िएपनछ त्यसको सूचना तालकु कायाथलयमा 
पठाउन ुपनेछ । िालवालाले बिाल गरी सकेको निए साहवकवालाले आफूिन्दा ननकटतम 
तल्लो कमथचारीलाई बरबझुारथ गरी भयादनित्र नयाँ कायाथलयमा बिाल गनथ जान ुपनेछ र सो 
कमथचारीले पनन बझुी नलन ुपनेछ । 

(४) बरबझुारथ िुँदा नगदी, शजन्सी मालसामान तथा अन्य शे्रस्ता आददको िानी 
नोक्सानी, हिनानमना िएको देशखएमा त्यस्ता िानी नोक्सानी वा हिनानमना जसको 
लापरबािीबाट िनु गएको िो सो कमथचारीमानथ हविागीय कारबािी िनुेछ र उि नोक्सानी 
वा हिनानमना िएको रकम असूल उपर गररनेछ । 

(५) कुनै पनन कमथचारीले बरबझुारथको नननमत्त आÇना िाइ, छोरा वा पत्यारका 
माननस वाररस खडा गरी बझ्ने वा बझुाउने व्यवस्था गनथ सक्नेछ । 

(६) बरबझुारथ गने कतथव्य िएको कमथचारी नोकरीबाट आवकाि नलई सकेको र 
घर ठेगाना पत्ता नलागेको वा मरेको वा स्वास््यको कारर्बाट िोस ठेगाना निएको वा 
बौलाएको रिेछ र त्यस्ता कमथचारीले गनुथ पने बरबझुारथ ननजको पररवारका सदस्यले गनथ 
चािेमा ननज वा ननजले मन्जूर गरी पठाएको व्यशिबाट कायाथलय प्रमखुले तोकेको व्यशिले 
बझुी नलन ुपनेछ । 

१२१. ननतजामूलक कायथतानलका बनाउन ु पनेः (१) प्रत्येक कायाथलय प्रमखु वा हविागीय प्रमखुले 
प्रत्येक पदको लानग तोहकएको काम कतथव्य तथा शजभमेवारीका आधारमा आफू मातितका 
सबै कमथचारीिरूको कायथ हविाजन स्पष्ट खलु्ने गरी वाहषथक कायथतानलका बनाई राख्न ुपनेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोशजम कायथतानलका बनाउँदा सभबशन्धत कमथचारीको कायथ 
सभपादनलाई ननतजामूलक तलु्याउने दृहष्टकोर् राखी कामको हवस्ततृ हववरर्, पररमार्, लागत 
र समय अवनध समेत यथासभिव खलुाउन ुपनेछ । 



www.lawcommission.com 

70 
 

१२२. कायथसभपादन मूल्याङ्कन फाराम सभबन्धी व्यवस्था : (१) कमथचारीको कायथ सभपादन मूल्याङ्कन 
फाराम अशख्तयारवालाले तोके बमोशजम गोप्य गरी राशखनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको कायथ सभपादनको मूल्याङ्कन फारामको एक एक प्रनत 
सभबशन्धत कायाथलयले सिायक तिको कमथचारीको िकमा सभबशन्धत बिुवा सनमनतको 
कायाथलय र मन्त्रालयमा तथा अनधकृत तिका कमथचारीको िकमा मन्त्रालय र लोक सेवा 
आयोगमा समेत पठाउन ुपनेछ । 

१२३. स्तर ननधाथरर् सनमनतको गठन : (१) कमथचारीले िानसल गरेको सेवाकालीन तानलमको हवषय, 

शे्रर्ी, स्तर र समकि ननधाथरर् गनुथ परेमा नेपाल सरकारले तत्सभबन्धी हविेषज्ञिरू रिेको 
स्तर ननधाथरर् सनमनत गठन गनथ सक्नेछ । 

(२) कमथचारीले िानसल गरेको िैशिक उपानधको हवषय, शे्रर्ी, स्तर र समकि 
ननधाथरर् गनथ दद्वहवधा परेमा तत्सभबन्धमा नेपाल Œ........ नित्रको मान्यता प्राप्त 
हवश्वनबद्यालयको नसफाररस अनसुार िनुेछ । 

(३) उपननयम (१) र (२) बमोशजम प्राप्त िएको नसफाररसलाई लोक सेवा आयोगको 
परामिथ नलई कायाथन्वयन गररनेछ । 

१२४. अवकाि पत्र : कमथचारीलाई अवकािको पत्र ददने अनधकार अशख्तयारवालालाई िनुेछ । 

ð१२४क.अनधकारपत्र सभबन्धी व्यवस्था : सेवाबाट अवकाि िनुे कमथचारीले पाउने उपदान, 

ननवतृ्तिरर्, पाररवाररक ननवतृ्तिरर् र अन्य सहुवधा र वशृत्तको रकम प्राप्त गने अनधकारपत्र 
सभबशन्धत कायाथलयको नसफाररसमा ननजामती हकताबखानाले ददनेछ । 

१२५. सेवाबाट बखाथस्त िनुिेरूको अनिलेख राख्न े: (१) िहवष्ट्यमा सरकारी सेवाको नननमत्त अयोग्य 
ठिररने गरी सेवाबाट बखाथस्त िएका कमथचारीको सभबन्धमा बखाथस्त गररएको आदेि ददने 
अनधकारीले त्यस्तो कमथचारीको तीन पसु्ते खलेुको िनुलया समेतको सूचना लोक सेवा आयोग, 

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 

Œ  चौथो संिोधनद्वारा शझहकएको। 
ð  दोस्रो संिोधनिारा थप । 
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प्रिरी प्रधान कायाथलय र ननजामती हकताबखानालाई ददन ुपनेछ । त्यस्तो सूचना प्रिरी प्रधान 
कायाथलयले प्रत्येक शजल्ला प्रिरी कायाथलयलाई पठाउन ुपनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम सेवाबाट बखाथस्त गररएको व्यशि सेवाको पदमा पनुः 
ननयशुि िएमा ननजले त्यसरी ननयिु िई पाएको तलब ननजबाट हफताथ गराई ननजलाई तरुुन्त 
सेवाबाट बरखास्त गररनेछ । 

१२६. इलाका छोड्न ेसभबन्धी व्यवस्था : सरकारी काजमा खहटएको वा नबदामा रिेको अवस्थामा 
बािेक कुनै पनन कमथचारीले नबदा ददने अनधकारीको इजाजत वेगर आफ्नो कायाथलय रिेको 
शजल्ला वा इलाका छाडी अन्यत्र जान ुिुँदैन । 

तर अपझथट परी कायाथलय छाडी जान ुपने िएमा कमथचारीले त्यसको कारर् खोली 
ननवेदन ददई आफ्नो कायाथलय प्रमखुको इजाजत नलई वा इजाजत नलन नभ्याएमा जानपुने 
कारर् समेत खोली सभबशन्धत कायाथलय, हविागमा वा मन्त्रालयमा नलशखत वा मौशखक 
प्रनतवेदन ददई देिनित्र वा बाहिर जान िनु्छ । त्यसरी जाँदा कायाथलयको काममा बाधा नपने 
र सरकारी सभपशत्तको हिनानमना निनुे प्रबन्ध नमलाई जान ुपनेछ । 

१२७. उशचत र न्यायसंगत कारबािी : कुनै कमथचारीले यो ननयमावली लागू िनु ु अशघ पाइरिेको 
सिनुलयत वा सहुवधाको सभबन्धमा यस ननयमावली बमोशजम प्रदान गररएको सिनुलयत वा 
सहुवधाबाट मकाथ परेको िनी पेि गरेको ननवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले उशचत र 
न्यायसंगत तररकाबाट कारबािी गनथ सक्नेछ । 

ð१२७क.स्वास््य सेवा परुस्कार : (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक वषथ नेपाल स्वास््य सेवाका 
कमथचारीलाई उपननयम (२) बमोशजमको सनमनतको नसफाररसमा देिाय बमोशजमको स्वास््य 
सेवा परुस्कार ददन सक्नेछ :–  

 परुस्कारको नाम   रकम   संख्या 

(क) उत्कृष्ट स्वास््य सेवा परुस्कार  एकलाख रूपैयाँ  एक जनालाई 

(ख) स्वास््य सेवा परुस्कार  पचास िजार रूपैयाँ चार जनालाई 

                                                           
ð  दोस्रो संिोधनिारा थप । 
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(२) उपननयम (१) बमोशजमको परुस्कार नसफाररस गनथ देिाय बमोशजमको सनमनत 
रिनेछ :–      

(क) नेपाल सरकारको मखु्य सशचव       – अध्यि 

(ख) सामान्य प्रिासन मन्त्रालयको सशचव      – सदस्य 

(ग) मन्त्रालयको सशचव              – सदस्य 

(घ) स्वास््य सेवा हविागका मिाननदेिक      – सदस्य 

(ङ) मन्त्रालयको सशचवले तोकेको बाह्रौं तिका अनधकृत – सदस्य–सशचव 

(३) उपननयम (२) बमोशजमको सनमनतले देिायको आधारमा स्वास््य सेवाका 
कमथचारीिरूको छनौट गरी नसफाररस गनेछ :–  

(क) सभबशन्धत हविाग वा िेत्रीय ननदेिनालयको नसफाररस, 

(ख) कायथ सभपादन मूल्याङ्कन, 

(ग) कायथिमता र कायथ दिता, 

(घ) जेष्ठता, कतथव्यननष्ठता, लगनिीलता र दगुथम िेत्रमा गरेको सेवा । 

१२८. पदपूनतथको बन्देज : सेवाका ररि पदिरूमा ऐन र यस ननयमावलीमा व्यवस्था िएदेशख बािेक 
अन्य तररकाबाट पदपूनतथ गररने छैन । 

१२९. अनधकार प्रत्यायोजन : (१) नपेाल सरकारले यस ननयमावली बमोशजम आफूलाई प्राप्त 
अनधकार नेपाल सरकारको सेवामा रिेका कुनै कमथचारीले प्रयोग गनथ पाउने गरी प्रत्यायोजन 
गनथ सक्नेछ । 

(२) यस ननयमावली बमोशजम कुनै अनधकारीलाई प्राप्त अनधकार आफ्नो सामान्य 
रेखदेखमा रिी प्रयोग गने गरी ननजले आफू मनुनका कमथचारीलाई प्रत्यायोजन गनथ  सक्नेछ।  
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१३०. सेवा समूि तथा उपसमूि सञ्चालन सभबन्धी व्यवस्था : नीनतगत कुरािरूमा सामान्य प्रिासन 
मन्त्रालयसँग समन्वय राखी सेवा समूि तथा उपसमूिको सञ्चालन र प्रिासन मन्त्रालयले 
गनेछ । 

१३१. अनसूुचीमा िेरफेर तथा थपघट गने अनधकार : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना 
प्रकािन गरी अनसूुची तथा अनसूुचीमा रिेको व्यिोरालाई समय समयमा िेरफेर तथा थपघट 
गनथ सक्नेछ । 

१३२. खारेजी र बचाउ : (१) ननजामती सेवा ननयमावली, २०५० को अनसूुची–२ को िमसंख्या 
४, ६, ४९, ५०, ५१ र अनसूुची ३ को (ग) खारेज गररएका छन ्। 

(२) नपेाल स्वास््य सेवा (गठन, समूि तथा शे्रर्ी हविाजन र ननयशुि) ननयमिरू, 

२०५१ खारेज गररएका छन ्। 

(३) ननजामती सेवा ऐन, २०४९ र सो अन्तगथत बनेको ननयमावली बमोशजम िए 
गरेका काम कारबािीिरू यसै ननयमावली बमोशजम िए गरेको माननने छन ्। 

 

 

  

                                                           
 रष्टब्य :- केिी नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन,२०६३ द्वारा रुपान्तरर् गररएका िब्दिरु :- 

  "श्री ५ को सरकारको सट्टा "नेपाल को सरकार"                                                                 
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अनसूुची – १ 

ननयम २ को खण्ड (ङ) सँग सभबशन्धत 

हविागीय प्रमखुिरू 

 

१. मन्त्रालयको सशचव 

२. स्वास््य सेवा हविागको मिाननदेिक 

३. औषनध व्यवस्था हविागको मिाननदेिक 

४. आयवेुद हविागका मिाननदेिक 

५. िेत्रीय स्वास््य ननदेिनालयका ननदेिक 

६. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी समय समयमा तोकेका अरू 
अनधकारीिरू । 

  

  

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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अनसूुची–२ 

(ननयम २ को खण्ड (च) सँग सभबशन्धत) 

कायाथलयिरुको नाम 

 

१. केन्रीय अस्पताल 

२. िेत्रीय अस्पताल 

३. उपिेत्रीय अस्पताल 

४. अञ्चल अस्पताल 

५. अञ्चल आयवेुद औषधालय 

६. शजल्ला स्वास््य कायाथलय 

७. शजल्ला अस्पताल 

८. शजल्ला जनस्वास््य कायाथलय 

९. आयवेुद शचहकत्सालय  

१०. आयवेुद औषधालय 

११. शजल्ला आयवेुद स्वास््य केन्र  

१२. औषनध व्यवस्था हविाग अन्तगथतका कायाथलयिरू 

१३. िोनमयोप्याथी शचहकत्सालय 

१४. यनुानी औषधालय 

१५. प्राथनमक स्वास््य केन्र  

१६. िेत्रीय मेनडकल स्टोर 
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१७. िेत्रीय तानलम केन्र  

१८. राहिय औषनध प्रयोगिाला 

१९. िेक्टर वनथ नडशजज कन्रोल सेन्टर 

२०. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी समय समयमा तोकेका अन्य 
कायाथलयिरू ।  

  

  

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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अनसूुची–३ 

(ननयम ७ सँग सभबशन्धत) 

सेवामा रिने पद नामिरू 

 

अनधकृत बाह्रौं ति : 

नस.नं पद 

 

१. प्रमखु हविेषज्ञ 

 

२. मिाननदेिक (स्वास््य सेवा हविाग) 

 

समूि : पशब्लक िेल्थ एडनमननिेिन 

नस.नं. पद ति 

 

१. िेत्रीय ननदेिक ११ 

२. ननदेिक ११ 

३. प्रमखु जनस्वास््य प्रिासक ११ 

४. मिािाखा प्रमखु ११ 

५. वररष्ठ स्वास््य प्रिासक १० 

६. मेनडकल सपुररन्टेन्डेण्ट ९ 

७. प्रमखु शजल्ला स्वास््य प्रिासक ९ 

८. उपस्वास््य प्रिासक ९ 

९. मलेररयोलोशजष्ट ९ 

समूि : प्याथोलोजी 

नस.नं. पद ति 

१. ननदेिक ११ 

२. प्रमखु कन्सल्टेण्ट प्याथोलोशजष्ट ११ 

                                                           
 नमनत २०६९/३/१८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनसुार संिोनधत । 
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३. प्रमखु कन्सल्टेण्ट हिष्टोप्याथोलोशजष्ट ११ 

४. प्रमखु कन्सल्टेण्ट माइिोवायोलोशजष्ट ११ 

५. प्रमखु कन्सल्टेण्ट हिमाटोलोशजष्ट ११ 

६. प्रमखु कन्सल्टेण्ट वायोकेनमष्ट ११ 

७. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट प्याथोलोशजष्ट १० 

८. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट हिष्टोप्याथोलोशजष्ट १० 

९. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट माइिोवायोलोशजष्ट १० 

१०. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट हिमाटोलोशजष्ट १० 

११. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट वायोकेनमष्ट १० 

१२. कन्सल्टेण्ट प्याथोलोशजष्ट  ९ 

१३. कन्सल्टेण्ट हिष्टो प्याथोलोशजष्ट ९ 

१४. कन्सल्टेण्ट माइिोवायोलोशजष्ट ९ 

१५. कन्सल्टेण्ट िेमाटोलोशजष्ट ९ 

१६. कन्सल्टेण्ट वायोकेनमष्ट ९ 

समूि : जनरल िेल्थ सनिथसेज 

नस.नं. पद ति 

 

१. उपमिाननदेिक ११ 

२. अस्पताल ननदेिक ११ 

३. प्रमखु मेनडकल सपुररन्टेण्डेन्ट ११ 

४. प्रमखु अस्पताल प्रिासक ११ 

५. मिािाखा प्रमखु ११ 

६. वररष्ठ मेनडकल सपुररण्टेण्डेण्ट १० 

७. प्रमखु मेनडकल अनधकृत १० 

८. मेनडकल सपुररण्टेण्डेण्ट ९ 

९. वररष्ठ मेनडकल अनधकृत ९ 

१०. मेनडकल अनधकृत ८ 
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समूि : मेनडसीन 

नस.नं. पद ति 

 

१. प्रमखु कन्सल्टेण्ट जनरल हफशजनसयन ११ 

२. प्रमखु कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोशजस्ट ११ 

३. प्रमखु कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोशजष्ट ११ 

४. प्रमखु कन्सल्टेण्ट कानडथयोलोशजष्ट ११ 

५. प्रमखु कन्सल्टेण्ट, रहपकल मेनडनसन ११ 

६. प्रमखु कन्सल्टेण्ट, चेष्ट नडशजज (हफशजनसयन) ११ 

७. प्रमखु कन्सल्टेण्ट, ग्यास्रो इन्टेरोलोशजष्ट ११ 

८. प्रमखु कन्सल्टेण्ट इन्डोिाइनोलोशजष्ट ११ 

९. प्रमखु कन्सल्टेण्ट मेनडकल अंकोलोशजष्ट ११ 

१०. प्रमखु कन्सल्टेण्ट िेपाटोलोशजष्ट (हफशजनसयन )  ११ 

११. प्रमखु फरेशन्सक मेनडनसन अनधकृत ११ 

१२. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट जनरल हफशजनसयन १० 

१३. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोशजष्ट १० 

१४. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोशजष्ट १० 

१५. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट कानडथयोलोशजष्ट १० 

१६. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट रहपकल मेनडनसन (हफशजनसयन) १० 

१७. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट चेष्ट नडशजज (हफशजनसयन) १० 

१८. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट िेपाटोलोशजष्ट (हफशजनसयन) १० 

१९. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट ग्यािो–इन्टेरोलोशजष्ट  १० 

२०. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट इन्डोिाइनोलोशजष्ट १० 

२१. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट मेनडकल अंकोलोशजष्ट १० 

२२. वररष्ठ फरेशन्सक मेनडकल अनधकृत १० 

२३. कन्सल्टेण्ट जनरल हफशजनसयन ९ 

२४. कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोशजष्ट ९ 

२५. कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोशजष्ट ९ 

२६. कन्सल्टेण्ट कानडथयोलोशजस्ट ९ 

२७. कन्सल्टेण्ट रहपकल मेनडनसन (हफशजनसयन) ९ 

२८. कन्सल्टेण्ट िेपाटोलोशजष्ट (हफशजनसयन)  ९ 
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२९. कन्सल्टेण्ट चेष्ट नडशजज (हफशजनसयन) ९ 

३०. कन्सल्टेण्ट ग्यािो–इन्टेरोलोशजष्ट ९ 

३१. कन्सल्टेण्ट इण्डोिाइनोलोशजष्ट      ९ 

३२. फरेशन्सक मेनडनसन अनधकृत ९ 

३३. कन्सल्टेण्ट मेनडकल अंकोलोशजष्ट ९ 

३४. कन्सल्टेण्ट पल्मोनोलोशजष्ट ९ 

 ३५. कन्सल्टेण्ट शक्लननकल जेनेहटशिष्ट ९ 

 

समूि : सजथरी 

नस.नं.
  

पद ति 

 

१. प्रमखु कन्सल्टेण्ट सजथन ११ 
२. प्रमखु कन्सल्टेण्ट कानडथयोथोरानसक सजथन ११ 

३. प्रमखु कन्सल्टेण्ट कानडथयाक सजथन ११ 

४. प्रमखु कन्सल्टेण्ट यूरो सजथन ११ 

५. प्रमखु कन्सल्टेण्ट सशजथकल ग्यास्रो इन्टेरोलोशजष्ट ११ 

६. प्रमखु कन्सल्टेण्ट प्लाहष्टक सजथन ११ 

७. प्रमखु कन्सल्टेण्ट न्यूरो सजथन ११ 

८. प्रमखु कन्सल्टेण्ट अथोपेनडक सजथन ११ 

९. प्रमखु कन्सल्टेण्ट पेनडयाहरक सजथन ११ 

१०. प्रमखु कन्सल्टेण्ट हकडनी रान्सप्लान्ट सजथन ११ 

११. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट हकडनी रान्सप्लान्ट सजथन १० 

१२. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट सजथन १० 

१३. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट कानडथयोथेरानसक सजथन १० 

१४. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट कानडथयाक सजथन १० 

१५. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट यूरो सजथन १० 

१६. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट सशजथकल ग्यािो इन्टेरोलोशजकल १० 

१७. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट प्लाहष्टक सजथन १० 

१८. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट न्यूरो सजथन  १० 

                                                           
 नमनत २०७५/८/१७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्बारा थप । 
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१९. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट अथोपेनडक सजथन १० 

२०. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट पेनडयाहरक सजथन १० 

२१. कन्सल्टेण्ट सजथन ९ 

२२. कन्सल्टेण्ट कानडथयाक सजथन ९ 

२३. कन्सल्टेण्ट यूरो सजथन ९ 

२४. कन्सल्टेण्ट ग्यािो इन्टेरोलोशजकल सजथन ९ 

२५. कन्सल्टेण्ट प्लाहष्टक सजथन  ९ 

२६. कन्सल्टेण्ट न्यूरो सजथन ९ 

२७. कन्सल्टेण्ट अथोपेनडक सजथन ९ 

२८. कन्सल्टेण्ट पेनडयाहरक सजथन ९ 

२९. कन्सल्टेण्ट हकडनी रान्सप्लान्ट सजथन ९ 

३०. कन्सल्टेण्ट कानडथयोथोरानसक सजथन ९ 

३१. कन्सल्टेण्ट स्पाइनल सजथन ९ 

 ३२. कन्सल्टेण्ट आर्थ्रोप्लाष्टी तथा ररकन्रक्िन सजथन ९ 

 ३३. कन्सल्टेण्ट स्पोटथस तथा आर्थ्रोस्कोहपक सजथन ९ 

समूि :  रेनडयोलोजी 

नस.नं. पद ति 

 

१. प्रमखु कन्सल्टेण्ट रेनडयोलोशजष्ट /रेनडयोडाइग्नोनसस ११ 

२. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट रेनडयोलोशजष्ट /रेनडयोडाइग्नोनसस १० 

३. कन्सल्टेण्ट रेनडयोलोशजष्ट /रेनडयोडाइग्नोनसस ९ 

समूि :  रेनडएसन अंकोलोजी/ रेनडयोथेरापी 

नस.नं.
  

पद ति 

१. प्रमखु कन्सल्टेण्ट रेनडयोथेराहपष्ट/प्रमखु कन्सल्टेण्ट रेनडएसन अंकोलोजी ११ 

२. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट रेनडयोथेराहपष्ट/बररष्ठ कन्सल्टेण्ट रेनडएसन अंकोलोजी १० 

३. कन्सल्टेण्ट रेनडयोथेराहपष्ट/कन्सल्टेण्ट रेनडएसन अंकोलोजीष्ट ९ 

समूि :  डमाथटोलोजी/लेप्रोलोजी/िेनरल नडशजज 

                                                           
  नमनत २०७५/८/१७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्बारा थप । 
  नमनत २०७७/१०/१२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्बारा संिोनधत। 
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नस.नं.
  

पद ति 

 

१. प्रमखु कन्सल्टेण्ट डमाथटोलोशजष्ट/लेप्रोलोशजष्ट/िेनरल नडशजज ११ 

२. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट डमाथटोलोशजष्ट/लेप्रोलोशजष्ट/िेनरल नडशजज १० 

३. कन्सल्टेण्ट डमाथटोलोशजष्ट/लेप्रोलोशजष्ट/िेनरल नडशजज ९ 

 

 

समूि :  साइक्ारी 

नस.नं. पद ति 

 

१. अस्पताल ननदेिक (साइक्ारी)  ११ 

२. प्रमखु कन्सल्टेण्ट साइक्ाहरष्ट ११ 

३. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट साइक्ाहरष्ट  १० 

४. कन्सल्टेन्ट साइक्ाहरष्ट ९ 

 

समूि :  पेनडयाहरक्स 

नस.नं. पद ति 

 

१. अस्पताल ननदेिक (काशन्त बाल)  ११ 

२. प्रमखु कन्सल्टेण्ट पेनडयाहरनसयन ११ 

३. प्रमखु कन्सल्टेण्ट ननओनटेोलोशजष्ट ११ 

४. प्रमखु कन्सल्टेण्ट पेनडयाहरक अंकोलोशजष्ट ११ 

५. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट पेनडयाहरनसयन १० 

६. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट ननओनेटोलोशजष्ट १० 

७. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट पेनडयाहरक्स अंकोलोशजष्ट १० 

८. कन्सल्टेण्ट पेनडयाहरक्स अंकोलोशजष्ट ९ 

९. कन्सल्टेण्ट पेनडयाहरनसयन ९ 

१०. कन्सल्टेण्ट ननओनेटोलोशजष्ट ९ 
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समूि :  अप्थल्मोलोजी 

नस.नं.
  

पद ति 

 

१. प्रमखु कन्सल्टेण्ट अप्थल्मोलोशजष्ट ११ 

२. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट अप्थलमोलोशजष्ट १० 

३. कन्सल्टेण्ट अप्थलमोलोशजस्ट ९ 

 

समूि : अटोररनोल्याररङ्गोलाजी 

नस.नं. पद ति 

 

१. प्रमखु कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सजथन ११ 

२. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सजथन १० 

३. कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सजथन ९ 

 

समूि :  एनेस्थेनसयोलोजी 

नस.नं. पद ति 

 

१. प्रमखु कन्सल्टेण्ट एनेस्थेनसयोलोशजष्ट ११ 

२. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट एनेस्थेनसयोलोशजष्ट १० 

३. कन्सल्टेण्ट एनेस्थेनसयोलोशजष्ट ९ 

  

समूि :  अब्स्रेहटक्स तथा गाइनोकोलोजी 

नस.नं. पद ति 

१. अस्पताल ननदेिक (प्रसूनत) ११ 

२. प्रमखु कन्सल्टेण्ट अब्स्रेहटक्स एण्ड गाइनोकोलोशजष्ट ११ 

३. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट अब्स्रेहटक्स एण्ड गाइनोकोलोशजष्ट १० 

४. कन्सल्टेण्ट अब्स्रेहटक्स एण्ड गाइनोकोलोशजष्ट ९ 
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समूि :  मेनडकल जनरनलष्ट 

नस.नं.
  

पद ति 

१. अस्पताल ननदेिक (मेनडकल जनरनलष्ट) ११ 

२. प्रमखु कन्सल्टेण्ट मेनडकल जनरनलष्ट ११ 

३. प्रमखु मेनडकल सपुररन्टेन्डेण्ट जनरनलष्ट ११ 

४. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट मेनडकल जनरनलष्ट १० 

५. वररष्ठ मेनडकल सपुररन्टेन्डेण्ट जनरनलष्ट १० 

६. मेनडकल सपुररन्टेन्डेण्ट जनरनलष्ट  ९ 

७. कन्सल्टेण्ट मेनडकल जनरनलष्ट ९ 

 

समूि : जनरल ननसथङ 

नस.नं. पद ति 

 

१. प्रमखु अस्पताल ननसथङ प्रिासक ११ 

२. प्रमखु अस्पताल पेनडयाहरक ननसथङ प्रिासक ११ 

३. प्रमखु अस्पताल साइक्ाहरक ननसथङ प्रिासक ११ 

४. प्रमखु अस्पताल ओमन िेल्थ एण्ड डेिलपमेण्ट ननसथङ प्रिासक ११ 

५. वररष्ठ अस्पताल ननसथङ प्रिासक १० 

६. वररष्ठ अस्पताल पेनडयाहरक ननसथङ प्रिासक १० 

७. वररष्ठ अस्पताल साइक्ाहरक ननसथङ प्रिासक  १० 

८. वररष्ठ अस्पताल ओमन िेल्थ एण्ड डेिलपमेण्ट ननसथङ प्रिासक १० 

९. अस्पताल ननसथङ प्रिासक ९ 

१०. अस्पताल पेनडयाहरक ननसथङ प्रिासक ९ 

११. अस्पताल साइक्ाहरक ननसथङ प्रिासक ९ 

१२. अस्पताल ओमन िेल्थ एण्ड डेिलपमेण्ट ननसथङ प्रिासक ९ 

१३. वररष्ठ ननसथङ अनधकृत ८ 

१४. ननसथङ अनधकृत ७ 

१५. वररष्ठ अस्पताल ननसथङ ननरीिक ७ 

१६. अस्पताल ननसथङ ननरीिक ६ 
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१७. स्टाफ नसथ ५ 

 

समूि : कभयनुनटी ननसथङ/पशब्लक िेल्थ ननसथङ 

नस.नं.
  

पद ति 

 

१. प्रमखु ननदेिक/ पशब्लक िेल्थ ननसथङ ११ 
२. प्रमखु कभयनुनटी ननसथङ प्रिासक ११ 

३. प्रमखु नमडवाइफ प्रिासक १० 

४. वररष्ठ कभयनुनटी ननसथङ प्रिासक/ पशब्लक िेल्थ ननसथङ अनधकृत १० 

५. वररष्ठ नमडवाइफ प्रिासक ९ 

६. कभयनुनटी ननसथङ प्रिासक/ पशब्लक िेल्थ ननसथङ प्रिासक ९ 

७. नमडवाइफ प्रिासक ८ 

८. वररष्ठ कभयनुनटी ननसथङ अनधकृत/ पशब्लक िेल्थ ननसथङ अनधकृत ८ 

९. वररष्ठ नमडवाइफ अनधकृत ७ 

१०. नमडवाइफ अनधकृत  ७ 

११. कभयनुनटी ननसथङ अनधकृत/पशब्लक िेल्थ ननसथङ अनधकृत ७ 

१२. वररष्ठ कभयनुनटी ननसथङ ननरीिक ६ 

१३. कभयनुनटी ननसथङ ननरीिक/पशब्लक िेल्थ ननसथङ ननरीिक  ६ 

१४. वररष्ठ काउन्सलर ननरीिक ६ 

१५. वररष्ठ काउन्सलर/नस.अ.न.मी. ननरीिक/वररष्ठ अ.न.मी. ननरीिक ५ 

१६. पशब्लक िेल्थ नसथ  ५ 

१७. काउन्सलर (नसथ) ५ 

१८. नस.अ.न.मी. ५ 

१९. वररष्ठ मातशृिि ुकायथकताथ ४ 

२०. अ.न.मी/सिायक काउन्सलर ४ 

२१. मातशृिि ुकायथकताथ ४ 

२२. सिायक स्वास््य पररचाररका ४ 

समूि : िोनमयोप्याथी 

नस.नं.
  

पद ति 
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१. प्रमखु कन्सल्टेन्ट िोनमयोप्याथी शचहकत्सक ११ 

२. वररष्ठ कन्सल्टेन्ट िोनमयोप्याथी शचहकत्सक १० 

३. कल्सल्टेण्ट िोनमयोप्याथी शचहकत्सक ९ 

४. िोनमयोप्याथी शचहकत्सक ८ 

५. िोनमयोप्याथी सिायक ५/६/७ 

 

समूि : डेशन्टिी  

नस.नं. पद ति 

 

१. प्रमखु कन्सल्टेण्ट डेण्टल सजथन ११ 

२. प्रमखु कन्सल्टेण्ट इण्डोडौण्टीष्ट ११ 

३. प्रमखु कन्सल्टेण्ट ओरल सजथन ११ 

४. प्रमखु कन्सल्टेण्ट प्रोस्थोडौण्टीष्ट ११ 

५. प्रमखु कन्सल्टेण्ट पेरीयोडौण्टीष्ट ११ 

६. प्रमखु कन्सल्टेण्ट अथोडौण्टीष्ट ११ 

७. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट डेन्टल सजथन १० 

८. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट इण्डोडौण्टीष्ट १० 

९. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट ओरल सजथन  १० 

१०. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट प्रोस्थोडौण्टीष्ट १० 

११. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट पेरीयोडौण्टीष्ट १० 

१२. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट अथोडौण्टीष्ट  १० 

१३. कन्सल्टेण्ट डेन्टल सजथन ९ 

१४. कन्सल्टेण्ट इण्डोडौण्टीष्ट ९ 

१५. कन्सल्टेण्ट ओरल सजथन ९ 

१६. कन्सल्टेण्ट प्रोस्थोडौण्टीष्ट ९ 

१७. कन्सल्टेण्ट पेरीयोडौण्टीष्ट ९ 

१८. कन्सल्टेण्ट अथोडौण्टीष्ट ९ 

१९. डेण्टल सजथन ८ 

२०. डेण्टल चेयरसाई अनसषे्टण्ट ४/५/६ 

२१. डेण्टल िाइशजननष्ट ४/५/६ 
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समूि : आयवेुद 

नस.नं.
  

 पद ति 

 

१. मिाननदेिक ११ 

२. ननदेिक ११ 

३. प्रमखु कन्सल्टेन्ट आयवेुद हवज्ञ ११ 

४. प्रमखु कन्सल्टेन्ट िेषज हवज्ञ ११ 

५. प्रमखु कन्सल्टेन्ट काय–शचहकत्सक ११ 

६. प्रमखु कन्सल्टेन्ट स्त्रीरोग तथा प्रसूती ११ 

७. प्रमखु कन्सल्टेन्ट कौमारितृ्य शचहकत्सक ११ 

८. प्रमखु कन्सल्टेन्ट िल्य शचहकत्सक/संज्ञािरर् शचहकत्सक ११ 

९. प्रमखु कन्सल्टेन्ट िालाक् शचहकत्सक ११ 

१०. वररष्ठ कन्सल्टेन्ट आयवेुद हवज्ञ १० 

११. कन्सल्टेन्ट आयवेुद हवज्ञ ९ 

१२. वररष्ठ कन्सल्टेन्ट िेषज हवज्ञ १० 

१३. वररष्ठ कन्सल्टेन्ट काय–शचहकत्सक १० 

१४. वररष्ठ कन्सल्टेन्ट स्त्रीरोग तथा प्रसूती शचहकत्सक १० 

१५. वररष्ठ कन्सल्टेन्ट कौमारितृ्य शचहकत्सक १० 

१६. वररष्ठ कन्सल्टेन्ट िल्य शचहकत्सक/संज्ञािरर् शचहकत्सक १० 

१७. वररष्ठ कन्सल्टेन्ट िालाक् शचहकत्सक १० 

१८. कन्सल्टेण्ट िेषज हवज्ञ  ९ 

१९. कन्सल्टेण्ट काय–शचहकत्सक ९ 

२०. कन्सल्टेण्ट स्त्रीरोग तथा प्रसूती शचहकत्सक  ९ 

२१. कन्सल्टेण्ट कौमारितृ्य शचहकत्सक ९ 

२२. कन्सल्टेण्ट िल्य शचहकत्सक/संज्ञािरर् शचहकत्सक ९ 

२३. कन्सल्टेण्ट िालाक् शचहकत्सक ९ 

२४. आयवेुद शचहकत्सक ८ 

२५. वररष्ठ कहवराज ननरीिक ७ 

२६. कहवराज ननरीिक ६ 

२७. वैद्य ननरीिक  ६ 

२८. कहवराज (आयवेुद सिायक) ५ 
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२९. वररष्ठ वैद्य ५ 

३०. वैद्य ४ 

 

समूि : िेल्थ एजकेुिन 

नस.नं.
  

पद  ति 

 

१. प्रमखु स्वास््य शििा प्रिासक/ननदेिक ११ 

२. वररष्ठ स्वास््य शििा प्रिासक/िेत्रीय तालीम प्रमखु १० 

३. स्वास््य शििा प्रशििर् प्रिासक/िेत्रीय तालीम प्रिासक ९ 

४. वररष्ठ स्वास््य शििा प्रशििक/बररष्ठ स्वास््य शििा अनधकृत ८ 

५. स्वास््य शििा प्रशििक/स्वास््य शििा अनधकृत ७ 

६. वररष्ठ स्वास््य शििा टेशक्ननसयन ननरीिक ७ 

७. स्वास््य शििा टेशक्ननसयन सपुरिाइजर ६ 

८. स्वास््य शििा टेशक्ननसयन  ५ 

समूि : मेनडकल ल्याब टेक्नोलोजी 

नस.नं. पद ति 

१. प्रमखु मेनडकल ल्याव टेक्नोलोशजष्ट  ११ 
२. प्रमखु माइिोबायोलोशजष्ट ११ 

३. सि प्रमखु मेनडकल ल्याव टेक्नोलोशजष्ट १० 

४. सि प्रमखु माइिोबायोलोशजष्ट १० 

५. उप प्रमखु माइिोबायोलोशजष्ट ९ 

६. उप प्रमखु मेनडकल ल्याव टेक्नोलोशजष्ट ९ 

७. वररष्ठ मेनडकल ल्याव टेक्नोलोशजष्ट ८ 

८. वररष्ठ माइिोबायोलोशजष्ट ८ 

९. माइिोबायोलोशजष्ट ७ 

१०. मेनडकल ल्याव टेक्नोलोशजष्ट ७ 

११. वररष्ठ ल्याब टेशक्ननसयन ननरीिक/मेनडकल ल्याब टेक्नोलोशजष्ट 
ननरीिक/वररष्ठ माइिोस्कोहपष्ट ननरीिक  

७ 

१२. ल्याब टेशक्ननसयन ननरीिक/मेनडकल ल्याब टेक्नोलोशजष्ट ननरीिक ६ 

१३. ल्याब टेशक्ननसयन ननरीिक/ल्याब अनसषे्टण्ट ननरीिक ६ 
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१४. वररष्ठ माइिोस्कोहपष्ट/ल्याब ब्वाई ननरीिक ६ 

१५. ल्याब टेशक्ननसयन/वररष्ठ ल्याब अनसषे्टन्ट ५ 

१६. माइिोस्कोहपष्ट/वररष्ठ ल्याब ब्वाई ५ 

१७. ल्याब अनसषे्टन्ट/अनसस्टेन्ट ल्याब टेशक्ननसयन ४ 

१८. सिायक माइिोस्कोहपष्ट ४ 

१९. ल्याब ब्वाई ४ 

 

समूि : हफशजयोथेरापी 

नस.नं. पद ति 

१. प्रमखु हफशजयोथेराहपष्ट ११ 

२. सि प्रमखु हफशजयोथेराहपष्ट १० 

३. उप प्रमखु हफशजयोथेराहपष्ट ९ 

४. वररष्ठ हफशजयोथेराहपष्ट  ८ 

५. हफशजयोथेराहपष्ट ७ 

६. वररष्ठ हफशजयोथेरापी ननरीिक ७ 

७. हफशजयोथेरापी ननरीिक ६ 

८. हफशजयोथेरापी अनसषे्टण्ट ५ 

समूि : यूनानी शचहकत्सा 

नस.नं. पद ति 

 

१. यनुानी शचहकत्सा अनधकृत ८ 

२. वररष्ठ िहकम प्रमखु ७ 

३. िहकम प्रमखु ६ 

४. िहकम  ५ 

समूि : फामेसी 

नस.नं. पद ति 

 

१. मिाननदेिक ११ 

२. प्रमखु औषनध व्यवस्थापक/ननदेिक ११ 
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३. प्रमखु फमाथनसष्ट वैज्ञाननक ११ 

४. प्रमखु अनधकृत  ११ 

५. वररष्ठ औषनध व्यवस्थापक  १० 

६. वररष्ठ वैज्ञाननक अनधकृत ९/१० 

७. वररष्ठ गरु्स्तर ननयन्त्रक/वररष्ठ फमाथनसष्ट १० 

८. औषनध व्यवस्थापक/फमाथनसष्ट अनधकृत ९ 

९. गरु्स्तर ननयन्त्रक  ९ 

१०. वैज्ञाननक अनधकृत ७/८ 

११. फामेसी अनधकृत ७/८ 

१२. गरु्स्तर अनधकृत ७/८ 

१३. वररष्ठ फा.स.ु ननरीिक/ व.ग.ुस.ुिा. ननरीिक/ वररष्ठ ल्याव अनसषे्टण्ट 
ननरीिक  

७ 

१४. फामेसी ननरीिक/ गरु्स्तर ननरीिक/ अनसुन्धान ननरीिक ६ 

१५. फामेसी स.ुिा. ननरीिक/ गरु्स्तर ननयन्त्रर् ननरीिक/ ल्यावअनसषे्टण्ट 
ननरीिक 

६ 

१६. फामेसी सपुरिाइजर/ गरु्स्तर ननयन्त्रर् सपुरिाइजर ५ 

१७. ल्याव अनसषे्टण्ट/ फामेसी सिायक ५ 
समूि : िेल्थ इन्स्पेक्सन 

नस.नं. पद ति 

 

१. प्रमखु जनस्वास््य प्रिासक/ ननदेिक ११ 

२. वररष्ठ जनस्वास््य प्रिासक १० 

३. प्रमखु पोषर् अनधकृत ९/१० 

४. जनस्वास््य प्रिासक  ९ 

५. वररष्ठ जनस्वास््य अनधकृत ८ 

६. वररष्ठ पोषर् अनधकृत ८ 

७. जनस्वास््य अनधकृत ७ 

८. िय/ कुष्ठ सपुरिाइजर अनधकृत ७ 

९. िेक्टर कन्रोल सपुरिाइजर अनधकृत ७ 

१०. पररवार ननयोजन सपुरिाइजर अनधकृत ७ 

११. खोप सपुरिाइजर अनधकृत ७ 



www.lawcommission.com 

91 
 

१२. इण्टोमोलोशजष्ट ७ 

१३. पोषर् अनधकृत ७ 

१४. परासाइटोलोशजष्ट ७ 

१५. पोषर् ननरीिक ६ 

१६. िेक्टर कन्रोल सपुरिाइजर ननरीिक ६ 

१७. िय/ कुष्ठ सपुरिाइजर ननरीिक ६ 

१८. पररवार ननयोजन सपुरिाइजर ननरीिक ६ 

१९. खोप सपुरिाइजर ननरीिक ६ 

२०. इण्टोमोलोजी ननरीिक ६ 

२१. पारासाइटोलोशज ननरीिक ६ 

२२. औलंो सपुरिाइजर ननरीिक ६ 

२३. जनस्वास््य ननरीिक ६ 

२४. नस.अ.िे.व. अनधकृत ६ 

२५. मलेररया इन्सपेक्टर ननरीिक÷मलेररया अनसषे्टण्ट ननरीिक/िेक्टर वनथ 
नडशजज कन्रोल अनसषे्टण्ट ननरीिक÷पररवार ननयोजन ननरीिक 

६ 

२६. कोल्डचेन ननरीिक ६ 

२७. िेल्थ अनसस्टेन्ट ५ 

२८. नस.अ.िे.ब. ५ 

२९. औलंो सपुरिाइजर/ िेक्टर कन्रोल सपुरिाइजर ५ 

३०. िय, कुष्ठ सपुरिाइजर ५ 

३१. िेक्टर वनथ नडशजज कन्रोल सपुरिाइजर ५ 

३२. वररष्ठ मलेररया इन्सपेक्टर/ वररष्ठ मलेररया अनसषे्टण्ट/ वररष्ठ िेक्टर वनथ 
नडशजज कन्रोल अनसषे्टण्ट   

५ 

३३. पररवार ननयोजन सपुरिाइजर ५ 

३४. खोप सपुरिाइजर ५ 

३५. कोल्ड चेन सपुरिाइजर/ वररष्ठ ग्रामीर् स्वास््य कायथकताथ ५ 

३६. अ.िे.ब. ५ 

३७. मलेररया इन्सपेक्टर/ मलेररया अनसषे्टण्ट/ िेक्टर वनथ नडशजज कन्रोल 
अनसषे्टण्ट 

४ 

३८. कोल्ड चेन अनसषे्टण्ट ४ 

३९. ग्रामीर् स्वास््य कायथकताथ ४ 
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४०. सिायक स्वास््य पररचारक ४ 

समूि : मेनडकल रेकडथस ्

नस.नं. पद  ति 

 

१. वररष्ठ मेनडकल रेकडर अनधकृत ८ 

२. मेनडकल रेकडथर अनधकृत ७ 

३. वररष्ठ मेनडकल रेकडथर ननरीिक ७ 

४. मेनडकल रेकडथर ननरीिक/मेनडकल अनसषे्टण्ट ननरीिक ६ 

५. मेनडकल रेकडथर सपुरिाइजर/ वररष्ठ मेनडकल रेकडथस अनसषे्टण्ट ५ 

६. जनुनयर मेनडकल रेकडथर अनसषे्टण्ट ४ 

समूि : रेनडयोग्राफी 

नस.नं. पद ति 

 

१. प्रमखु रेनडयोग्राफी टेक्नोलोशजष्ट ११ 

२. प्रमखु रेनडयोथेरापी टेक्नोलोशजष्ट ११ 

३. उपप्रमखु रेनडयोग्राफी टेक्नोलोशजष्ट/उपप्रमखु रेनडयोथेरापी टेक्नोलोशजष्ट ९/१० 

४. वररष्ठ रेनडयोग्राफी टेक्नोलोशजष्ट  ८ 

५. वररष्ठ रेनडयोथेरापी टेक्नोलोशजष्ट ८ 

६. रेनडयोग्राफी टेक्नोलोशजष्ट ७ 

७. रेनडयोथेरापी टेक्नोलोशजष्ट ७ 

८. वररष्ठ रेनडयोग्राफी ननरीिक ७ 

९. वररष्ठ रेनडयोग्राफर ननरीिक ७ 

१०. रेनडयोग्राफर ननरीिक ६ 

११. डाकथ रुम अनसषे्टण्ट ननरीिक ६ 

१२. रेनडयो ग्राफर ५ 

१३. वररष्ठ डाकथ रुम अनसषे्टण्ट ५ 

१४. डाकथ रुम अनसषे्टण्ट ४ 

समूि :– एकीकृत शचहकत्सा 

नस.नं पद ति 
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१. मिािाखा प्रमखु (एहककृत शचहकत्सा)  ११ 

२. ननदेिक (एहककृत शचहकत्सा) ११ 

३. प्रमखु स्वास््य प्रिासक ११ 

४. उप स्वास््य प्रिासक/ वररष्ठ स्वास््य प्रिासक  ९/१० 

५. प्रमखु शजल्ला स्वास््य प्रिासक ९ 

६. एहककृत शचहकत्सा अनधकृत ८ 

समूि :– हवहवध 

नस.नं पद ति 

१. प्रमखु बायोमेनडकल इशन्जननयर  ११ 
२. उप प्रमखु बायोमेनडकल इशन्जननयर ९/१० 

३. वररष्ठ मेनडकल हफशजनसष्ट प्रिासक ९/१० 

४. वररष्ठ िाउस हकहपड्ड प्रिासक ९/१० 

५. वररष्ठ डाइहटनसयन प्रिासक ९/१० 

६. वररष्ठ इ.सी.जी. अनधकृत ९/१० 

७. वररष्ठ अनडयोलोशजष्ट ९/१० 

८. वररष्ठ शक्लननकल साइकोलोशजष्ट ९/१० 

९. वररष्ठ साइकोलोशजष्ट ९/१० 

१०. वायोमेनडकल इशन्जननयर ८ 

११. वररष्ठ मेनडकल हफशजनसष्ट ८ 

१२. वररष्ठ इ.सी.जी. अनधकृत ८ 

१३. वररष्ठ िाउस हकहपङ्ग अनधकृत ८ 

१४. वररष्ठ अनडयोलोशजष्ट ८ 

१५. वररष्ठ अथोशप्टनसयन अनधकृत ८ 

१६. वररष्ठ अशप्टनसयन अनधकृत ८ 

१७. वररष्ठ डाइहटनसयन अनधकृत ८ 

१८. शक्लननकल साइकोलोशजष्ट ७/८ 

१९. साइकोलोशजष्ट  ७/८ 

२०. वररष्ठ ऐनेस्थेहटक ननरीिक ७ 

२१. मेनडकल हफशजनसष्ट ७ 

२२. इ.नस.जी. अनधकृत ७ 
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२३. िाउस हकहपङ्ग अनधकृत ७ 

२४. अनडयोलोशजष्ट  ७ 

२५. वररष्ठ डाइहटनसयन ननरीिक ७ 

२६. वररष्ठ मेनडकल हफशजनसष्ट ननरीिक ७ 

२७. वररष्ठ िाउस हकहपङ्ग ननरीिक ७ 

२८. मेनडकल हफशजनसष्ट अनधकृत ७ 

२९. वररष्ठ इ.नस.जी. टेशक्ननसयन ननरीिक ७ 

३०. वररष्ठ ममथत सभिार ननरीिक ७ 

३१. वररष्ठ अशप्टनसयन ननरीिक ७ 

३२. वररष्ठ अथोशप्टनसयन ननरीिक  ७ 

३३. अथोशप्टनसयन अनधकृत ७ 

३४. अशप्टनसयन अनधकृत  ७ 

३५. डाइहटनसयन ननरीिक  ६ 

३६. मेनडकल हफशजनसष्ट ननरीिक ६ 

३७. िाउस हकहपङ्ग ननरीिक/ ममथत सभिार ननरीिक ६ 

३८. इ.नस.जी. टेशक्नीनसयन ननरीिक ६ 

३९. ममथत सभिार सपुरिाइजर ६ 

४०. अशप्टनसयन ननरीिक ६ 

४१. अथोशप्टनसयन ननरीिक  ६ 

४२. एनेस्थेहटक ननरीिक ६ 

४३. इ.नस.जी. टेशक्ननसयन ५ 

४४. डाइहटनसयन सपुरिाइजर ५ 

४५. िाउस हकहपङ्ग सपुरिाइजर ५ 

४६. ममथत सभिार टेशक्ननसयन ५ 

४७. अथोशप्टनसयन सिायक ५ 

४८. अशप्टनसयन सिायक ५ 

४९. एनेस्थेहटक सिायक ५ 

५०. बायोमेनडकल टेशक्ननसयन ५/६/७ 

५१. सामाशजक कायथकताथ (सोनसयल वकथ र) ५/६/७ 

५२. अप्रोमेहरष्ट ५/६/७ 

५३. बायोमेनडकल इकू्प्मेष्ट अनसषे्टण्ट टेशक्ननसयन ४/५/६ 
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५४. फोरभयान ननरीिक ६ 

५५. वररष्ठ फोरभयान ५ 

५६. फोरभयान ४ 

५७. अस्पताल शक्लनर ३/४ 
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अनसूुची–४ 

(ननयम ८ को उपननयम (१) सँग सभबशन्धत) 

 

ि.सं. समूि  उपसमूि 

१. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मेनडनसन 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सजथरी  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(क) जनरल मेनडनसन  

(ख) नेफ्रोलोजी 
(ग) न्यूरोलोजी 
(घ) कानडथयोलोजी 
(ङ) रहपकल मेनडनसन 

(च) चेष्ट नडशजजेज 

(छ) ग्यािो इन्टेरोलोजी 
(ज) इण्डोिाइनोलोजी 
(झ) मेनडकल अङ्कोलोजी 
 (ञ)   िेपाटोलोजी 
 (ट)   पल्मोनोलोजी 
 (ठ)  शक्लननकल जेनहेटक्स 

(क) जनरल सजथरी  

(ख) कानडथयोथेरानसक सजथरी 
(ग) यरुोसजथरी 
(घ) ग्यािो इन्टेरोलोशजकल सजथरी 
(ङ) वनथ तथा प्लाहष्टक सजथरी 
(च) न्यूरो सजथरी 
(छ) अथोपेनडक सजथरी 
(छ१) स्पाइनल सजथरी 
(छ२) आर्थ्रोप्लाष्टी तथा ररकन्स्रक्िन सजथरी 
(छ३) स्पोटथस तथा आर्थ्रोस्कोहपक सजथरी 
(ज) पेनडयाहरक सजथरी 
(झ)  हकड्नी रान्सप्लाण्ट सजथरी 

                                                           
  नमनत २०७५/८/१७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्बारा थप । 
   तेश्रो संिोधनद्वारा थप । 
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३. 

 
¶३क. 

 

४. 

 
 

५. 

 

६. 

 

७. 

 

८. 

 

९. 

 

१०. 

 

११. 

 

१२. 

 

१३. 

 

१४. 

 
 
 
 
 
 

१५. 

 

१६. 

 

रेनडयोलोजी 
 

रेनडएसन अंकोलोजी/रेनडयो थेरापी 
 

डमाथटोलोजी, लेप्रोलोजी र िेनरल 
नडशजजेज  

 

साइक्ारी 
  

पेनडयाहरक्स 

  

अप्थल्मोलोजी  

 

ओटोररनोल्याररङ्गोलोजी  

 

एनेस्थेनसयोलोजी 
  

अब्टेहरक तथा गाइनोकोलोजी  

 

पशब्लक िेल्थ एडनमननिेिन 

  

जनरल िेल्थ सनिथसेज  

 

मेनडकल जनरनलष्ट 

  

प्याथोलोजी  

 
 
 
 
 
 

जनरल ननसथङ्ग  

 

पशब्लक िेल्थ ननसथङ्ग कभयूननटी 

√½(क) ................... 

√½ (ख) ................... 
               - 
 

(क) पेनडयाहरक मेनडनसन 

(ख) ननओनेटोलोजी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(क) जनरल प्याथोलोजी 
(ख) हिस्टो प्याथोलोजी 
(ग) माइिोबायोलोजी (ब्याशक्रयोलोजी) 

(घ) हिमाटोलोजी 
(ङ) बायो केमेहि 

 
 
 
 
 

                                                           
¶  नमनत २०७७/१०/१२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्बारा थप। 
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१७. 

 
 
 
 
 
 
 
 
१८. 

 
 
 
 
 
 
 
 

१९. 

 
२०. 

 
 

२१. 

 

२२. 

 

२३. 

 

२४. 

 

२५. 

 

ननसङ्ग 

  
 

डेशण्टिी  
 
 
 
 
 
 
 
 

आयवेुद 

 
 
 
 
 
 
 
 

िेल्थ एजकेुिन 

 

मेनडकल ल्याब टेक्नोलोजी 
 
 

िेल्थ इन्स्पेक्सन 

  

मेनडकल रेकडथस 

  

फामेसी  
 

हफशजयोथेरापी 
  

 
 

(क) जनरल डेण्टल 

(ख) इण्डोडोशण्टष्ट 

 (ग) ओरल तथा मेक्जलो फेनसयल सजथन 

(घ) प्रोस्थोडोशण्टष्ट 

(ङ) पेररयोडोशण्टष्ट 

(च) अथोडोशण्टष्ट 

 

(क) जनरल आयवेुद 

(ख) िेषज 

(ग) काय शचहकत्सा 
(घ) िल्य तथा संज्ञािरर् 

(ङ)   िालाक् 

(च)   स्त्रीरोग तथा प्रसूनत 

(छ)   कौमारितृ्य 

 
 
 

(क) जनरल मेनडकल ल्याब टेक्नोलोजी 
(ख) मेनडकल माइिोबायोलोजी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
   तेश्रो संिोधनद्वारा थप । 

√½  नमनत २०७७/१०/१२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्बारा शझहकएको। 

  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 

  नमनत २०७५/८/१७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्बारा थप । 
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२६. 

 
 
 

२७. 

 

२८. 

 
२९. 

 
 
 

िोनमयोप्याथी  

 

रेनडयोग्राफी 
  
 
 

एहककृत शचहकत्सा 
  

यनुानी शचहकत्सा 
  

हवहवध  

(क) रेनडयोग्राफी 
(ख) रेनडयोथेरापी 
 
 
 
 
 
 

(क) मेनडकल हफशजनसष्ट 

(ख) इ.नस.शज. टेशक्ननसयन 

(ग)   साइकोलोजी 
(घ)   एनेस्थेनसया 
(ङ)   अशप्टनसयन 

(च)   बायोमेनडकल इशन्जननयररङ्ग 

 

 

  

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 



www.lawcommission.com 

100 
 

अनसूुची–५ 

(ननयम ९ सँग सभबशन्धत) 

कायथ हववरर् फारामको िाँचा 

 

नेपाल सरकार 

कायथ हववरर् फाराम 

 

पद संकेत 

 

 समूि उपसमूि :– 

तिः– 

 

१. पदको नामः– ......................... 

 स्थायी      अस्थायी 
२. तलब (मानसक):– ...................... 

३. काम गने समय :– .................... 

४. कमथचारी नाम :– ...................... 

५. ..................................मन्त्रालय 

 ....................................हविाग 

 ..................................कायाथलय 

 ................िाखा...............फाँट 

६. .............अञ्चल ..............शजल्ला 
 ............स्थान.................फोन नं. 

 

हवस्ततृ रूपमा पदको  काम, कतथब्य र उत्तरदाहयत्व तथा अनधकार :– 
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आवश्यक योग्यताः– 

 
 
 
 

उपयुथि हववरर् मेरो पदले गनपुने÷उपयुथि हववरर् यस पदले गनुथ पने काम, कतथब्य र उत्तरदाहयत्व 
तथा अनधकारको पूर्थ र ठीक हववरर् िो । 

 
 
 
 

 

............................. 
कमथचारीको दस्तखत 

 
 

नमनतः– ..................................................... 

 

 
…………………………………………… 

(ननकटतम अनधकारीको दस्तखत) 

नमनतः– ...................... 

 
 
 

.................................... 
(कायाथलय प्रमखुको दस्तखत) 

 

नमनत :–....................... 
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अनसूुची–६ 

(ननयम १५ को उपननयम (१) सँग सभबशन्धत) 

सेवाको समूि, उपसमूिको लानग चाहिने न्यूनतम योग्यता 

 

 देिायका समूि तथा उपसमूिमा रिने पदिरूमध्ये ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोशजम 
खलु्ला प्रनतयोनगताद्वारा पूनतथ गररने पदमा उभमेदवार िनु देिायको योग्यता प्राप्त गरी ननयम १५ को 
उपननयम (३) बमोशजमको पदमा उभमेदवार िनु देिायको योग्यता प्राप्त गरेको िनु ुपनेछ :– 

नस.नं. समूि  

 
उपसमूि ति न्यूनतम योग्यता 

  

१.  

 

मेनडनसन 
   

  

(क) जनरल मेनडनसन 

 
 
 
 

(ख) नेफ्रोलोजी  
 
 
 

(ग) न्यूरोलोजी  
 
 
 
 

(घ)कानडथयोलोजी 
 
 
 
 

(ङ) रहपकल मेनडनसन  

 
 

 

अनधकृत नवौं र एघारौं  
 
 
 
 
 
 

  

जनरल वा इन्टरनल 
मेनडनसन स्नातकोत्तर 
उपानध प्राप्त । 

 

नेफ्रोलोजीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त।  

 

न्यूरोलोजीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

 

कानडथयोलोजीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

 

रहपकल मेनडनसनमा 
स्नातकोत्तर उपानध 

                                                           
  दोस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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(च) चेष्टनडशजज 

 
 
 
 

(छ) ग्यािो इन्टेरोलोजी 
 
 
 
 

(ज) इण्डोिाइनोलोजी  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(झ) मेनडकल अङ्कोलोजी 
 
 
 

(ञ) िेपाटोलोजी 
 
 
 
 

प्राप्त । 

 

चेष्ट मेनडसीनमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

 

ग्यािोइन्टेरोलोजीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

 

इन्टरनल मेनडनसनमा 
स्नातकोत्तर गरी 
इण्डोिाइनोलोजी 
हवषयमा नड. एम. (तीन 
वषे) वा 
इण्डोिाइनोलोजी 
हवषयमा स्नातकोत्तर 
गरी इण्डोिाइनोलोजी 
हवषयमा कभतीमा एक 
वषथ ननरन्तर फेलोशिष 
गरी नेपाल मेनडकल 
काउशन्सलमा 
ईण्डोिाइनोलोजी 
हवषयमा हविेषज्ञता 
दताथ िएको ।  

 

मेनडकल अङ्कोलोजीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

इन्टरनल मेनडनसनमा 
स्नातकोत्तर गरी 
िेपाटोलोजी हवषयमा 
नड. एम. (तीन वषे) वा 
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(ट) फरेशन्सक मेनडनसन 

 
 
 
 
 

(ठ) पल्मोनोलोजी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िेपाटोलोजी हवषयमा 
स्नातकोत्तर वा 
इन्टरनल मेनडनसनमा 
स्नातकोत्तर गरी 
िेपाटोलोजी हवषयमा 
कभतीमा एक वषथ 
ननरन्तर फेलोशिष 
गरी नेपाल मेनडकल 
काउशन्सलमा 
िेपाटोलोजी 
हवषयमा हविेषज्ञता 
दताथ िएको ।  

 

फरेशन्सक मेनडनसनमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

 

इन्टरनल मेनडनसनमा 
स्नातकोत्तर गरी 
पल्मोनोलोजी हवषयमा 
नड. एम. (तीन वषे) वा 
पल्मोनोलोजी हवषयमा 
स्नातकोत्तर वा 
इन्टरनल मेनडनसनमा 
स्नातकोत्तर गरी 
पल्मोनोलोजी हवषयमा 
कभतीमा एक वषथ 
ननरन्तर फेलोशिष 
गरी नेपाल मेनडकल 
काउशन्सलमा 
पल्मोनोलोजी 
हवषयमा हविेषज्ञता 
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(ड) शक्लननकल जेनेहटक्स 

 
 
 
 

दताथ िएको ।  

 

इन्टरनल मेनडनसनमा 
स्नातकोत्तर गरी 
शक्लननकल जेनेहटक 
हवषयमा नड. एम. (तीन 
वषे) वा शक्लननकल 
जेनेहटक हवषयमा 
स्नातकोत्तर वा 
इन्टरनल मेनडनसनमा 
स्नातकोत्तर गरी 
शक्लननकल जेनेहटक 
हवषयमा कभतीमा एक 
वषथ ननरन्तर फेलोशिष 
गरी नेपाल मेनडकल 
काउशन्सलमा 
शक्लननकल जेनेहटक 

हवषयमा हविेषज्ञता 
दताथ िएको ।  

 

२. 
   

सजथरी    (क) जनरल सजथरी 
 
 
 

(ख) कानडथयो थोरासीक 
सजथरी  

  

(ग) यूरो सजथरी  
 
 
 

(घ)ग्यािो इन्टेरोलोशजकल 
सजथरी 
 
 

  जनरल सजथरीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

कानडथयोथेरासीक 
सजथरीमा स्नातकोत्तर 
उपानध प्राप्त । 

यूरो सजथरीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

ग्यािो 
इन्टेरोलोशजकल 
सजथरीमा स्नातकोत्तर 
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(ङ) वनथ तथा प्लाष्टीक 
सजथरी  

 
 

(च) न्यूरो सजथरी 
 
 
 

(छ) अथोपेडीक सजथरी 
 
 
 
*(छ१) स्पाइनल सजथरी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
* (छ२) आर्थ्रोप्लाष्टी तथा 
ररकन्स्रकिन सजथरी 
 

उपानध प्राप्त । 

 

वनथ तथा प्लाष्टीक 
सजथरीमा स्नातकोत्तर 
उपानध प्राप्त । 

न्यूरो सजथरीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

अथोपेडीक सजथरीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

 

अथोपेनडक सजथरी वा 
न्यूरो सजथरी हवषयमा 
स्नातकोत्तर पश्चात 
स्पाइनल सजथरीमा 
एम.नस.एच. गरेको वा 
आथोपेनडक सजथरी वा 
न्यूरो सजथरी हवषयमा 
स्नातकोत्तर पश्चात 
स्पाइनल सजथरीमा 
कभतीमा एक वषथ 
ननरन्तर फेलोशिष 
गरी नेपाल मेनडकल 
काउशन्सलमा स्पाइनल 
सजथरी हवषयमा 
हविेषज्ञता दताथ िएको 
।  

अथोपेनडक सजथरी वा 
न्यूरो सजथरी हवषयमा 
स्नातकोत्तर पश्चात 

                                                           
*  नमनत २०६५/८/१९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्बारा थप ।  
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* (छ३) स्पोटथस तथा 
आर्थ्रोस्कोहपक सजथरी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आर्थ्रोप्लाष्टी तथा 
ररकन्स्रकिन 
सजथरीमा एम.नस.एच. 

गरेको वा आथोपेनडक 
सजथरी हवषयमा 
स्नातकोत्तर पश्चात 
आर्थ्रोप्लाष्टी तथा 
ररकन्स्रकिन 
सजथरीमा कभतीमा एक 
वषथ ननरन्तर फेलोशिष 
गरी नेपाल मेनडकल 
काउशन्सलमा 
आर्थ्रोप्लाष्टी तथा 
ररकन्स्रकिन सजथरी 
हवषयमा हविेषज्ञता 
दताथ िएको । 

अथोपेनडक सजथरी 
हवषयमा स्नातकोत्तर 
पश्चात स्पोटथस तथा 
आर्थ्रोस्कोहपक 
सजथरीमा एम.नस.एच. 

गरेको वा आथोपेनडक 
सजथरी हवषयमा 
स्नातकोत्तर पश्चात 
स्पोटथस तथा 
आर्थ्रोस्कोहपक 
सजथरीमा कभतीमा एक 
वषथ ननरन्तर फेलोशिष 
गरी नेपाल मेनडकल 
काउशन्सलमा स्पोटथस 

                                                           
*  नमनत २०६५/८/१९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्बारा थप ।  
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(ज) पेनडयाहरक सजथरी 
 
 
 
(झ) हकड्नी रान्सप्लाण्ट 
सजथरी  

 

तथा आर्थ्रोस्कोहपक 
सजथरी हवषयमा 
हविेषज्ञता दताथ िएको 
। 

पेनडयाहरक सजथरीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

हकड्नी रान्सप्लाण्ट 
सजथरीमा स्नातकोत्तर 
उपानध प्राप्त वा एम 
एस जनरल सजथरीमा 
कभतीमा पाँच वषथको 
अनिुव प्राप्त ।  

 
३. रेनडयोलोजी (क) रेनडयो डाइग्नोनसस 

 
 

(ख)रेनडयोथेरापी 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं  रेनडयोलोजीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

रेनडयोथेरापीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

¶३क. रेनडएसन 
अंकोलोजी/रेनड
योथेरापी 

- अनधकृत नवौं र एघारौं रेनडएसन अंकोलोजी वा 
रेनडयोथेरापीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

४. डमाथटोलोजी 
लेप्रोलजी र 
िेनरल नडशजजेज
  

 अनधकृत नवौं र एघारौं डमाथटोलोजी, लेप्रोलजी 
र िेनरल नडशजजेज 
हवषयमा स्नातकोत्तर 
उपानध प्राप्त । 

५. साइहकयारी  अनधकृत नवौं र एघारौं साइहकयाहरमा 

                                                           
   तेश्रो संिोधनद्वारा थप । 

¶  नमनत २०७७/१०/१२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्बारा थप । 
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स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

६. पेनडयाहरक्स (क) पेनडयाहरक मेनडनसन 

 
 
 

(ख) ननओनेटोलोजी 

अनधकृत नवौं र एघारौं  पेनडयाहरक्समा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

ननओनेटोलोजीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

७. अप्थलमोलोजी  अनधकृत नवौं र एघारौं अप्थल्मोलोजीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

८. अटोररनो 
ल्याररड्डोलोजी  

    अनधकृत नवौं र एघारौं अटोररनोल्याररड्डोलोजी
मा स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

९. एनेस्थेनसयोलोजी
  
  

 अनधकृत नवौं र एघारौं एनेस्थेनसयोलोजीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

१०. अब्स्रेहटक तथा 
गाइनोकोलोजी 
   

 अनधकृत नवौं र एघारौं अब्स्रेहटक तथा 
गाइनोकोलोजीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

११. पशब्लक िेल्थ 
एडनमननिेिन 
   

 अनधकृत नवौं र एघारौं मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट एम.बी. 
बी.एस. वा सो सरि 
उपानध प्राप्त गरी 
जनस्वास््य हवषयमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

१२.  जनरल िेल्थ 
सनिथसेज   

 अनधकृत आठौं 
 

मान्यता प्राप्त शििर् 
सस्थाबाट 

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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अनधकृत नवौँ र एघारौँ 

एम.बी.बी.एस. वा सो 
सरि उपानध प्राप्त । 

मान्यता प्राप्त शििर् 
सस्थाबाट 
एम.बी.बी.एस. वा सो 
सरि उपानध प्राप्त गरी 
जनस्वास््य हवषयमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त। 

 
१३.  मेनडकल 

जनरनलष्ट 
   

 अनधकृत नवौं र एघारौं एम.नड.शज.हप. उपानध 
प्राप्त । 

१४. प्याथोलोजी 
   

(क)जनरल प्याथोलोजी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ख) हिस्टो प्याथोलोजी 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ग) माइिोवा–योलोजी       
(व्याक्रीयोलोजी) 

   
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं मान्यता प्राप्त शििर् 
सस्थाबाट एम.बी. 
बी.एस. वा सो सरि 
उपानध प्राप्त गरी 
जनरल प्याथोलोजीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

मान्यता प्राप्त शििर् 
सस्थाबाट 
एम.बी.बी.एस. वा सो 
सरि उपानध प्राप्त गरी 
हिस्टो प्याथोलोशजमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

मान्यता प्राप्त शििर् 
सस्थाबाट 
एम.बी.बी.एस. वा सो 
सरि उपानध प्राप्त गरी 
माइिोबायोलोजी वा 
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(घ)िेमाटोलोजी  

 
 
 
 
 
 
 
 

(ङ) बायोकेमेिी 
  

व्याशक्रयोलोजीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

मान्यता प्राप्त शििर् 
सस्थाबाट 
एम.बी.बी.एस. वा सो 
सरि उपानध प्राप्त गरी 
िेमाटोलोजीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त ।  

मान्यता प्राप्त शििर् 
सस्थाबाट 
एम.बी.बी.एस. वा सो 
सरि उपानध प्राप्त गरी 
बायोकेमेहिमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

१५.  जनरल ननसथड्ड     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

   

c....... पाँचौ 
 
 
 
 
 
c......... 
 

अनधकृत सातौं  

 
 
 
 

अनधकृत नवौं र दिौं 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट  ननसथड्ड 
हवषयमा प्रमार्पत्र ति 
उत्तीर्थ ।  

 
c.........  

 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट ननसथड्ड 
हवषयमा स्नातकोपानध   
प्राप्त ।  

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट ननसथड्ड 
हवषयमा स्नातकोत्तर 

                                                           
c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 
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उपानध प्राप्त । 
१६. 
 
  

कभयनुनटी ननसथड्ड 

 

  c.......... दद्वतीय 

  
 
 
 
 
 
 
 
c.......... ततृीय 

 
 
 
 
 
 
 
c......... चतथुथ 
 
 
c........... पाँचौं 
 
 
 
 
 
 
अनधकृत सातौं 
 
 
 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट अष्टम किा 
उत्तीर्थ गरी 
मा.शि.का. को तीन 
महिना तालीम प्राप्त 
।  

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट दिम किा 
उत्तीर्थ गरी 
मा.शि.का. को पाँच 
महिना तालीम प्राप्त 
गरेको ।  

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट अ.न.नम. 
कोषथ उत्तीर्थ । 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट प.िे.न. वा 
ननसथड्ड हवषयमा 
प्रमार्पत्र ति उत्तीर्थ 
। 

 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट पशब्लक 
िेल्थ (कभयूनीटी 
िेल्थ) ननसथड्ड हवषयमा 
स्नातकोपानध प्राप्त । 
मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट पशब्लक 
िेल्थ (कभयूनीटी 

                                                           
c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 
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िेल्थ) ननसथड्ड हवषयमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

१७.  डेशण्टिी    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(क) जनरल डेण्टल 

 
 
 
 
 
 
 

(ख)इण्डोडोशण्टष्ट  

 
 
 
 
 
 
 
¤(ग) ओरल तथा मेशक्जलो 
फेनसयल सजथन 

 
 
 
 
 

c........ पाँचौं  
   
 
 
 
 

अनधकृत आठौं 
 
 
 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं  

 
 
 
 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं  

 
 
 
 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं  

 
 
 
 
 
 

  संस्थाबाट डेण्टल 
िाइशजननष्टमा 
प्रमार्पत्र ति उत्तीर्थ 
। 

मान्यता प्राप्त शििर् 
प्राप्त शििर् संस्थाबाट 
नब.नड. एस्सी. वा नब. 
नड. एस. उपानध प्राप्त 
। 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट नब.नड.एस. 
उत्तीर्थ गरी एम.नड. 
एस्सी. वा एम.डी.एस 
उपानध प्राप्त । 

 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट नब.नड.एस. 
उत्तीर्थ गरी 
एम.नड.एस.  
(Endodontics) उपानध 
प्राप्त । 

ओरल तथा मेशक्जलो 
फेनसयत सजथरी 
हवषयमा स्नातकोत्तर 
गरी नेपाल मेनडकल 
काउशन्सलमा ओरल 
तथ मेशक्जलो 

                                                           
¤  नमनत २०७५/८/१७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्बारा संिोधन । 
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(घ) प्रोस्थोडोशण्टष्ट 

 
 
 
 
 
 

(ङ) पेररयोडोशण्टष्ट 

 
 
 
 
 
 
 

(च) अथोडोशण्टष्ट 

 
 
 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं  

 
 
 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं  

 
 
 
 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं  

 

फेनसयल सजथरी 
हवषयमा हविेषज्ञ दताथ 
िएको ।  
 
 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट नब.नड.एस. 
उत्तीर्थ गरी 
एम.नड.एस.  
(Prosthodontics) 

उपानध प्राप्त । 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट नब.नड.एस. 
उत्तीर्थ गरी 
एम.नड.एस. 
(Periodontics)  
उपानध प्राप्त । 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट नब.नड.एस. 
उत्तीर्थ गरी 
एम.नड.एस.  
(Orthodontics) 
उपानध प्राप्त । 

१८. 
   

आयवेुद  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c....... चौथो  

 
 
 
 
 
 
 
c........पाँचौं 
 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट एस.एल.सी. 
उत्तीर्थ गरी एक 
वषथको सिायक 
आयवेुद कायथकताथ 
कोषथ उत्तीर्थ । 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट आयवेुद 

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 

c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 
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(क) जनरल आयवेुद 

 
 
 
 

(ख) िेषज 

 
 
 
 
 
 
 

(ग)काय–शचहकत्सा 
  
 
 
 
 
 
 

(घ) िल्य तथा संज्ञािरर् 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

अनधकृत आठौं  

 
 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं  
 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं   
 
 
 
 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं 
 
 
 
 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हवषयमा प्रमार्पत्र ति 
उत्तीर्थ । 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट आयवेुद 
शचहकत्सामा स्नातक 
उपानध प्राप्त । 

 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट आयवेुद 
हवषयमा स्नातकोत्तर 
उपानध प्राप्त । 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट रव्यगरु् 
हवज्ञान वा रसिास्त्र 
तथा िैषज्य–कल्पना 
हवषयमा स्नातकोत्तर 
उपानध प्राप्त । 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट काय– 

शचहकत्सा हवषयमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट िल्य–

तन्त्रमा स्नातकोत्तर 
उपानध प्राप्त तथा 
संज्ञािरर् 
शचहकत्सकको िकमा 
संज्ञािरर् हवषयमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 
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(ङ)िालाक् 

 
 
 
 
 

(च) स्त्रीरोग तथा प्रसूनत 
  
 
 
 
 
 

(छ) कौमारितृ्य 

 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं  

 
 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं  

 
 
 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट िालाक्–

तन्त्रमा स्नातकोत्तर 
उपानध प्राप्त । 

 
 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट स्त्रीरोग वा 
प्रसूनततन्त्रमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट बालरोग वा 
कौमारितृ्यमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

 

१९. िेल्थ एजकेुिन 
   

  
  

  
   
 

 
 
 
 
 
 
 

c......... पाँचौं  

 
 
 
 
अनधकृत सातौं  

 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट स्वास््य 
शििामा प्रमार्पत्र ति 
उत्तीर्थ । 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट स्वास््य 
शििामा स्नातक 
उपानध प्राप्त । 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट स्वास््य 
शििामा स्नातकोत्तर 
उपानध प्राप्त । 

     

                                                           
c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 

  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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२०. मेनडकल ल्याव 
टेक्नोलोजी  

 

(क)जनरल मेनडकल ल्याव 
टेक्नोलोजी  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ख) माइिोबायोलोजी  

 
 
 
 
 
 

c......... चौथो 
 
 
 
 
 
c........पाँचौ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनधकृत सातौं 
 
 
 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं 
 
 
 
 
 

अनधकृत सातौं 
 
 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं  
 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट एस.एल.सी. 
उत्तीर्थ गरी ल्याव 
अनसषे्टण्टको एक 
वषथको कोषथ उत्तीर्थ । 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट िेल्थ 
ल्यावमा प्रमार्पत्र ति 

उत्तीर्थ वा मान्यता 
प्राप्त शििर् संस्थाबाट 
एस.एल.सी. उत्तीर्थ 
गरी ल्याव 
टेशक्ननसयनको दईु 
वषथ छ महिनाको कोषथ 
उत्तीर्थ । 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट मेनडकल 
ल्याव टेक्नोलोजीमा 
स्नातक उपानध प्राप्त 
।  

 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट मेनडकल 
ल्याव टेक्नोलोजीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त ।  

मेनडकल 
माइिोबायोलोजीमा 
स्नातक उपानध प्राप्त 
।  

मेनडकल 
माइिोबायोलोजी 
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हवषयमा स्नातकोत्तर 
उपानध प्राप्त ।  

२१. िेल्थ 
इन्सपेक्सन 
   

  
  
  

  
  

  
  

 c......... दद्वतीय 

 
 
 
 
 
 
c........ततृीय  

 
 
 
 
 
 
c........चतथुथ  

 
 
 
 
c........पाँचौं  

 
 
 
 
अनधकृत सातौं  

 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं  
 
 
 
 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट दिम ्किा 
उत्तीर्थ गरी 
ग्रा.स्वा.का.को ३ 
महिने तानलम प्राप्त । 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट एस. एल. 
सी. उत्तीर्थ गरी ग्रा. 
स्वा. का. को ६ 
महिने तानलम प्राप्त ।  

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट अ.िे. व. 
वा सी.एम.ए. कोषथ 
उत्तीर्थ ।  

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट सामान्य 
शचहकत्सामा प्रमार्पत्र 
ति उत्तीर्थ ।  

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट जनस्वास््य 
हवषयमा स्नातकोपानध 
प्राप्त । 

त मान्यता प्राप्त 
शििर् संस्थाबाट 
जनस्वास््य हवषयमा 
स्नातकोत्तर उपानध 

                                                           
c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 

c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 

  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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 प्राप्त वा मान्यता प्राप्त 
शििर् संस्थाबाट 
आयवेुद तथा 
एलोप्याथी हवषयमा 
स्नातक        
(व्याचलर अफ 
आयवेुददक एण्ड 
मोडथन मेनडकल एण्ड 
सजथरी) उपानध प्राप्त 
गरी जनस्वास््य 
हवषयमा स्नातकोत्तर 
वा सो सरिको 
स्वास््य िेत्रको 
समकि उपानध प्राप्त 
। 

२२. मेनडकल रेकडथस
   
  

  
  

  
  

  
   

 

 c.........चतथुथ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c........पाँचौं  

 
 
 
 
 
 
अनधकृत सातौं 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट गशर्त र 
हवज्ञान हवषय नलई 
एस.एल.सी. उत्तीर्थ 
गरी सभबशन्धत 
हवषयमा कभतीमा ६ 
महिना तानलम प्राप्त । 

 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट त्याङ्क 
िास्त्र वा गशर्त नलई 
स्नातक उपानध प्राप्त 
। 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट त्याङ्क 

                                                           
c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 

  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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अनधकृत नवौं 

िास्त्र वा गशर्त वा 
एप्लाइड स्टाहटशस्टक्स 
हवषयमा स्नातकोत्तर 
उपानध प्राप्त । 

 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट त्याङ्क 
िास्त्र वा गशर्त वा 
एप्लाइड स्टाहटशस्टक्स 
हवषयमा स्नातकोत्तर 
उपानध प्राप्त । 

२३. फामेसी   

 
 
  
 
 
 

 

 c.......पाँचौं 
 
 
 
 

अनधकृत सातौं 
 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट फामेसी 
हवषयमा प्रमार्पत्र ति 
उत्तीर्थ । 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट फामेसीमा 
स्नातक ति उत्तीर्थ 
। 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट फामेसीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

२४. हफशजयोथेरापी 
  
  

  
  

  
   

 c.......पाँचौं  

 
 
 
 
 
 

अनधकृत सातौं  

 
 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट 
हफशजयोथेरापीमा 
प्रमार्पत्र ति उत्तीर्थ 
।  

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट 

                                                           
c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 
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अनधकृत नवौं र एघारौं 

हफशजयोथेरापीमा 
स्नातक ति उत्तीर्थ 
। 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट 
हफशजयोथेरापीमा 
स्नातकोत्तर ति 
उत्तीर्थ । 

 
२५. िोनमयोप्याथी 

  

  
   

 अनधकृत आठौं  

 
 
 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं 
 
 
 
 
 
 
 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट 
िोनमयोप्याथीमा 
स्नातक उपानध प्राप्त 
। 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट 
िोनमयोप्याथीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 

 

२६. रेनडयोग्राफी  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.........चौथो 
 
 
 
 
 
 
 
c........पाँचौं 
 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट एस.एल.सी ं
मा हवज्ञान हवषय नलई 
उत्तीर्थ गरी सभबशन्धत 
हवषयमा कभतीमा छ 
महिनाको तानलम प्राप्त 
।  

 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट 

                                                           
c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 
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(क) रेनडयोग्राफी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ख) रेनडयोथेरापी 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

अनधकृत सातौं 
 
 
 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं 
 
 
 
 
 
 
 

अनधकृत सातौं  

 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं  
 

रेनडयोग्राफीमा 
प्रमार्पत्र ति   
उत्तीर्थ ।  

 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट 
रेनडयोग्राफीमा स्नातक 
उपानध प्राप्त ।  

 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट 
रेनडयोग्राफीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त ।  

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट 
रेनडयोथेरापीमा 
स्नातक उपानध प्राप्त 
।  

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट 
रेनडयोथेरापीमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त ।  

 
२७. एकीकृत 

शचहकत्सा 
  
 

 

अनधकृत आठौं 
 
 
 
 
 
 
 

 मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट आयवेुद 
तथा एलोप्याथी 
हवषयमा स्नातक 
(व्याचलर अफ 
आयवेुददक एण्ड 

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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अनधकृत नवौं र एघारौं  
 

मोडथन मेनडनसन एण्ड 
सजथरी) उपानध प्राप्त 
।  

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट आयवेुद 
तथा एलोप्याथी 
हवषयमा स्नातक 
(व्याचलर अफ 
आयवेुददक एण्ड 
मोडथन मेनडनसन एण्ड 
सजथरी) उपानध प्राप्त 
गरी एम.पी.एच. वा 
सो सरिको स्वास््य 
िेत्रको समकि 
उपानध प्राप्त । 

२८. यनुानी शचहकत्सा
  
  

 

 अनधकृत आठौं मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट सभबशन्धत 
हवषयमा स्नातक 
उपानध प्राप्त । 

२९.  हवहवध  

 
(क) मेनडकल हफशजनसष्ट 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ख) इ.नस.शज. टेक्नीनसयन

अनधकृत छैठौं 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं    
 
 
 
 
 
 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट एम.एस.सी. 
(हफशजक्स) गरी एक 
वषथको नड.आर.पी. 
(नडप्लोमा इन 
रेनडएिन हफशजक्स) 
तानलम प्राप्त । 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट मेनडकल 
हफशजक्समा एम.हफल 
वा हप.एच.नड. वा सो 
सरि उत्तीर्थ । 

मान्यता प्राप्त शििर् 
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(ग) साइकोलोजी  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c........ पाँचौं  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनधकृत छैठौं 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 c..........पाँचौ  

 
 
 
 
 
 

अनधकृत सातौं 
 
 
 
 
 
 

अनधकृत नवौं र एघारौं  
 

संस्थाबाट सामान्य 
शचहकत्सामा प्रमार्पत्र 
ति उत्तीर्थ वा हवज्ञान 
हवषयमा स्नातक 
उपानध प्राप्त गरी 
सभबशन्धत हवषयमा ९ 
महिनाको तानलम प्राप्त 
। 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट  स्वास््य 
हवज्ञान वा हवज्ञान 
हवषयमा स्नातक 
उपानध प्राप्त गरी 
सभबशन्धत हवषयमा 
एक वषथको तानलम 
प्राप्त । 

 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट सोनसयल 
वकथ र मूल हवषय नलई 
प्रमार्पत्र ति उत्तीर्थ 
। 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट 
साइकोलोजी हवषय 
नलई स्नातक उपानध 
प्राप्त । 

 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट शक्लननकल 

                                                           
c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 

c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 
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(घ) एनेस्थेनसया 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ङ) अशप्टनसयन 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
c..........पाँचौ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनधकृत सातौं 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
c.........पाँचौ 
 
 
 
 
 
 

साइकोलोजी हवषयमा 
स्नातकोरत्तर 
(एमफील) उपानध 
प्राप्त । 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट िेल्थ 
अनसषे्टण्ट, स्टाफनसथ, 
अ.िे.ब. वा अ.न.नम. 
कोषथ उत्तीर्थ गरी 
कभतीमा तीन 
महिनाको एनेस्थेनसया 
सभबन्धी तालीम प्राप्त 
।  

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट आई एस्सी, 
िेल्थ अनसषे्टण्ट वा 
स्टाफ नसथ कोषथ 
उत्तीर्थ गरी 
एनेस्थेनसया हवषयमा 
स्नातक ति उत्तीर्थ 
वा एनेस्थेनसया 
सभबन्धी कभतीमा 
एक वषथको तालीम 
प्राप्त । 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट 
अथोशप्टनसयनमा 
प्रमार्पत्र ति उत्तीर्थ 
। 

मान्यता प्राप्त शििर् 

                                                           
c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 
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(च)बायोमेनडकल 
इशन्जननयररङ्ग 

 
 
 

 

अनधकृत सातौं 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.........चौथो 
 
 
 
 

 
 
c.........पाँचौ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनधकृत आठौं 

संस्थाबाट अथशप्टनसयन 
हवषयमा स्नातक 
उपानध प्राप्त । 

 
 
 
 
 
 
 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट एस.एल.सी. 
उत्तीर्थ गरी सभबशन्धत 
हवषयमा कभतीमा एक 
वषथको तालीम प्राप्त । 

  

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट आई.एस.सी 
वा हवज्ञान हवषय नलई 
बाह्र किा उत्तीर्थ 
गरी बायोमेनडकल 
टेशक्ननसयनमा 
कभतीमा एक वषथको 
तालीम वा 
बायोमेनडकल 
इशक्वपमेण्टमा एक 
वषथको तालीम वा 
बायोमेनडकल 
इशन्जननयररङ्गमा 
प्रमार्पत्र ति उत्तीर्थ 
।  

मान्यता प्राप्त शििर् 

                                                           
c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 
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अनधकृत नवौं र एघारौं  
 

संस्थाबाट  
बायोमेनडकल 
इशन्जननयररङ्ग वा 
मेनडकल इलेक्रोननक 
इशन्जननयररङमा 
स्नातका उपानध प्राप्त 
। 

मान्यता प्राप्त शििर् 
संस्थाबाट  
बायोमेनडकल 
इशन्जननयररङ्ग वा 
मेनडकल इलेक्रोननक 
इशन्जननयररङमा 
स्नातकोत्तर उपानध 
प्राप्त । 
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अनसूुची – ७ 

(ननयम १५ को उपननयम (१) सँग सभबशन्धत) 

देिायका समूि तथा उपसमूिमा रिने पदिरूमा कायथ िमताको मूल्याङ्कन र आन्तररक 
प्रनतयोनगतात्मक परीिाद्वारा गररने बिुवाको लानग उभमेदवार िनु देिायको िैशिक योग्यता वा 
तानलम प्राप्त गरेको र ऐनको दफा २६ बमोशजमको सेवा अवनध पूरा गरेको िनु ुपनेछ :– 

l;=g+= ;d"x pk;d"x tx Go"gtd of]Uotf 

!= d]l8l;g hg/n d]l8l;g clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL=aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw k|fKt u/L hg/n jf 


OG6/gn  d]l8l;gdf :gftsf]Q/ pkflw k|fKt 

.  

  g]k|mf]nf]hL  dfGoftf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL= aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw k|fKt u/L g]k|mf]nf]hLdf 

:gfQsf]Q/ pkflw k|fKt  

jf 


OG6/gn d]l8l;gdf :gftsf]Q/ pkflw kl5 

g]k|mf]nf]hLdf kf]i6 u|fh'o6 l8Knf]df jf jf ;f] 

;/x .  

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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l;=g+= ;d"x pk;d"x tx Go"gtd of]Uotf 

  Go"/f]nf]hL  dfGoftf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL=aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw k|fKt u/L Go"/f]nf]hLdf 

:gfQsf]Q/ pkflw k|fKt  

jf 


OG6/gn d]l8l;gdf :gfQsf]Q/ pkflw kl5 

Go"/f]nf]hLdf kf]i6 u|fh'o6 l8Knf]df jf  ;f] 

;/x . 

  sfl8{of]nf]hL  dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL= aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw k|fKt u/L sfl8{of]nf]hLdf 

:gftsf]Q/ pkflw k|fKt  

jf 


OG6/gn d]l8l;gdf :gftsf]Q/ pkflw kl5 

sfl8{of]nf]hLdf kf]i6 u|fh'o6 l8Knf]df jf ;f] 

;/x . 

  6«lksn d]l8l;g  dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=la=la=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw k|fKt u/L 6«lksn 

d]l8l;gdf :gftsf]Q/ jf 6«lksn d]l8l;gdf 

kf]i6 u|fh'o6 l8Knf]df jf ;f] ;/x .  

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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l;=g+= ;d"x pk;d"x tx Go"gtd of]Uotf 

  r]i6l8lhh  dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=la= la=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw k|fKt u/L r]i6l8lhh]hdf 

:gftsf]Q/ jf  r]i6l8lhh]hdf l8Knf]df jf ;f] 

;/x . 

  Uofi6«f]OG6]/f]nf]hL  dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL=aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw k|fKt u/L 

Uofi6«f]OG6]/f]nf]hLdf :gftsf]Q/ jf Uofi6«f] 

OG6]/f]nf]hLdf kf]i6 u|fh'o6 l8Knf]df jf ;f] 

;/x . 

  
¤
O08f]qmfOgf]nf]hL  OG6/gn d]l8l;gdf :gftsf]Q/ u/L 

O08f]qmfOgf]nf]hL ljifodf l8=Pd= jf 

O{08f]qmfOgf]nf]hL ljifodf :gfQsf]Q/ jf 

OG6/gn d]l8l;gdf :gftsf]Q/ u/L 

O{08f]qmfOgf]nf]hL ljifodf sDtLdf Ps jif{ 

lg/Gt/ km]nf]lzk u/L g]kfn d]l8sn 

sfplG;ndf O{08f]qmfOgf]nf]hL ljifodf ljz]if1 

btf{ ePsf] / l8=Pd= sf] xsdf sDtLDff b'O{ 

jif{, :gftsf]Q/sf] / km]nf]lzksf] xsdf rf/ 

jif{sf] O{08f]qmfOgf]nf]hLdf sfd u/]sf] sfo{ 

cg'ej ePsf] .  

                                                           
¤  नमनत २०७५/८/१७ को नेपाल राजपत्रमा प्रहकित सूचनाद्बारा संिोनधत ।  
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l;=g+= ;d"x pk;d"x tx Go"gtd of]Uotf 

  d]l8sn cÍf]nf]hL  dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL=aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw k|fKt u/L 

d]l8sncÍf]nf]hLdf :gftsf]Q/ jf 

d]l8sn cÍf]nf]hLdf kf]i6 u|fh'o6 l8Knf]df jf 

;f] ;/x . 

  
¤
x]kf6f]nf]hL  OG6/gn d]l8l;gdf :gftsf]Q/ u/L x]kf6f]nf]hL 

ljifodf l8=Pd= jf x]kf6f]nf]hL ljifodf 

:gfQsf]Q/ jf OG6/gn d]l8l;gdf :gftsf]Q/ 

u/L x]kf6f]nf]hL ljifodf sDtLdf Ps jif{ 

lg/Gt/ km]nf]lzk u/L g]kfn d]l8sn 

sfplG;ndf x]kf6f]nf]hL ljifodf ljz]if1 btf{ 

ePsf] / l8=Pd= sf] xsdf sDtLDff b'O{ jif{, 

:gftsf]Q/sf] / km]nf]lzksf] xsdf rf/ jif{sf] 

x]kf6f]nf]hLdf sfd u/]sf] sfo{ cg'ej ePsf] . 

  km/]lG;s d]l8l;g  dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL=aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw k|fKt u/L km/]lG;s 

d]l8l;gdf :gftsf]Q/ jf kf]i6 u|fh'o6 l8Knf]df 

jf ;f] ;/x . 

                                                           
¤  नमनत २०७५/८/१७ को नेपाल राजपत्रमा प्रहकित सूचनाद्बारा संिोनधत ।  
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l;=g+= ;d"x pk;d"x tx Go"gtd of]Uotf 

  
£
kNdf]nf]hL  OG6/gn d]l8l;gdf :gftsf]Q/ u/L kNdf]nf]hL 

ljifodf l8=Pd= jf OG6/gn d]l8l;gdf 

ljifodf :gfQsf]Q/ jf OG6/gn d]l8l;gdf 

:gftsf]Q/ u/L kNdf]nf]hL ljifodf sDtLdf Ps 

jif{ lg/Gt/ km]nf]lzk u/L g]kfn d]l8sn 

sfplG;ndf kNdf]nf]hL ljifodf ljz]if1 btf{ 

ePsf] / l8=Pd= sf] xsdf sDtLDff b'O{ jif{, 

:gftsf]Q/sf] / km]nf]lzksf] xsdf rf/ jif{sf] 

kNdf]nf]hLdf sfd u/]sf] sfo{ cg'ej ePsf] . 

  
£
lSnlgsn 

h]g]l6S; 

 OG6/gn d]l8l;gdf :gftsf]Q/ u/L lSnlgsn 

h]g]l6s ljifodf l8=Pd= jf OG6/gn 

d]l8l;gdf ljifodf :gfQsf]Q/ jf OG6/gn 

d]l8l;gdf :gftsf]Q/ u/L lSnlgsn h]g]l6s 

ljifodf sDtLdf Ps jif{ lg/Gt/ km]nf]lzk u/L 

g]kfn d]l8sn sfplG;ndf lSnlgsn h]g]l6s 

ljifodf ljz]if1 btf{ ePsf] / l8=Pd= sf] 

xsdf sDtLDff b'O{ jif{, :gftsf]Q/sf] / 

km]nf]lzksf] xsdf rf/ jif{sf] lSnlgsn 

h]g]l6sdf sfd u/]sf] sfo{ cg'ej ePsf] . 

@= ;h{/L hg/n ;h{/L clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL=aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw k|fKt u/L hg/n ;h{/Ldf 

:gftsf]Q/ pkflw k|fKt . 

                                                           
£  नमनत २०७५/८/१७ को नेपाल राजपत्रमा प्रहकित सूचनाद्बारा थप । 
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l;=g+= ;d"x pk;d"x tx Go"gtd of]Uotf 

  sfl8{of]y]/fl;s 

;h{/L 

 dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL=aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw  k|fKt u/L 

sfl8{of]yf]/f;Ls ;h{/Ldf :gftsf]Q/ pkflw 

k|fKt  

jf 

hg/n ;h{/Ldf :gftsf]Q/ pkflw kl5 

sfl8{of]yf]/f;Ls ;h{/Ldf kf]i6u|fh'o6 l8Knf]df 

jf ;f] ;/x . 

  o"/f] ;h{/L  dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL=aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw  k|fKt u/L o"/f] ;h{/Ldf 

:gftsf]Q/ pkflw k|fKt  

jf 

hg/n ;h{/Ldf :gftsf]Q/ pkflw kl5 o"/f] 

;h{/Ldf l8Knf]df jf ;f] ;/x . 

  Uofi6«f] 

OG6]/f]nf]hLsn 

;h{/L 

 dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL=aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw  k|fKt u/L Uofi6«f] 

OG6]/f]nf]hLsn ;h{/Ldf :gftsf]Q/ pkflw k|fKt  

jf 

hg/n ;h{/Ldf :gftsf]Q/ pkflw kl5 ;lh{sn 

Uofi6«f] OG6]/f]nf]hLdf l8Knf]df jf ;f] ;/x . 
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l;=g+= ;d"x pk;d"x tx Go"gtd of]Uotf 

  jg{ tyf Knfi6Ls 

;h{/L 

 dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL=aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw  k|fKt u/L jg{ tyf 

Knfi6Ls ;h{/Ldf :gftsf]Q/ pkflw k|fKt . 

jf 

hg/n ;h{/Ldf :gftsf]Q/ pkflw kl5 ;lh{sn 

Knfi6Ls ;h{/Ldf l8Knf]df jf ;f] ;/x . 

  Go"/f] ;h{/L  dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL=aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw  k|fKt u/L Go"/f] ;h{/Ldf 

:gftsf]Q/ pkflw k|fKt . 

jf 

hg/n ;h{/Ldf :gftsf]Q/ pkflw kl5 ;lh{sn 

Go"/f] ;h{/Ldf l8Knf]df jf  ;f] ;/x . 

  cyf]{lk8Ls ;h{/L  dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL=aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw  k|fKt u/L cyf]{k]8Ls 

;h{/Ldf :gftsf]Q/ pkflw k|fKt . 

jf 

hg/n ;h{/Ldf :gftsf]Q/ pkflw kl5 

cyf]{k]8Ls ;h{/Ldf l8Knf]df jf ;f] ;/x . 
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l;=g+= ;d"x pk;d"x tx Go"gtd of]Uotf 

  
£ :kfOgn ;h{/L  cyf]{k]l8s ;h{/L jf Go"/f] ;h{/L ljifodf 

:gftsf]Q/ kZrft :kfOgn ;h{/Ldf Pd=l;=Pr= 

u/]sf] jf cyf]{k]l8s ;h{/L jf Go"/f] ;h{/L 

ljifodf :gftsf]Q/ kZrft :kfOgn ;h{/Ldf 

sDtLdf Ps jif{ lg/Gt/ km]nf]lzk u/L g]kfn 

d]l8sn sfplG;ndf :kfOgn ;h{/L ljifodf 

ljz]if1tf btf{ ePsf] / :kfOgn ;h{/L Pd=l;=Pr 

u/]sf] xsdf sDtLdf b'O{ jif{ / Kfm]nf]lzksf] 

xsdf rf/ jif{ :kfOgn ;h{/Ldf sfd u/]sf] 

sfo{ cg'ej x'g' kg]{ .  

  
£
 cy|f]{Knfi6L tyf 

l/sG:6«Szg 

;h{/L  

 cyf]{k]l8s ;h{/L ljifodf :gftsf]Q/ kZrft 

hf]{gL cy|f]{Knfi6L tyf l/sG:6«Szg ;h{/Ldf 

Pd=l;=Pr= u/]sf] jf cyf]{k]l8s ;h{/L ljifodf 

:gftsf]Q/ kZrft cy|f]{Knfi6L tyf l/sG:6«Szg 

;h{/Ldf sDtLdf Ps jif{ lg/Gt/ km]nf]lzk u/L 

g]kfn d]l8sn sfplG;ndf cy|f]{Knfi6L tyf 

l/sG:6«Szg ;h{/L ljifodf ljz]if1tf btf{ 

ePsf] / cy|f]{Knfi6L tyf l/sG:6«Szg ;h{/Ldf 

Pd=l;=Pr u/]sf] xsdf sDtLdf b'O{ jif{ / 

Kfm]nf]lzksf] xsdf rf/ jif{ cy|f]{Knfi6L tyf 

l/sG:6«Szg ;h{/Ldf sfd u/]sf] sfo{ cg'ej 

x'g' kg]{ . 

                                                           
£  नमनत २०७५/८/१७ को नेपाल राजपत्रमा प्रहकित सूचनाद्बारा थप । 
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l;=g+= ;d"x pk;d"x tx Go"gtd of]Uotf 

  
£ :kf]6{; tyf 

cy|f]{:sf]lks 

;h{/L 

 cyf]{k]l8s ;h{/L ljifodf :gftsf]Q/ kZrft 

:kf]6{; tyf cy|f]{:sf]lks ;h{/Ldf Pd=l;=Pr= 

u/]sf] jf cyf]{k]l8s ;h{/L ljifodf :gftsf]Q/ 

kZrft :kf]6{; tyf cy|f]{:sf]lks ;h{/Ldf 

sDtLdf Ps jif{ lg/Gt/ km]nf]lzk u/L g]kfn 

d]l8sn sfplG;ndf :kf]6{; tyf cy|f]{:sf]lks 

;h{/L ljifodf ljz]if1tf btf{ ePsf] / :kf]6{; 

tyf cy|f]{:sf]lks ;h{/Ldf Pd=l;=Pr u/]sf] 

xsdf sDtLdf b'O{ jif{ / Kfm]nf]lzksf] xsdf 

rf/ jif{ :kf]6{; tyf cy|f]{:sf]lks ;h{/Ldf sfd 

u/]sf] sfo{ cg'ej x'g' kg]{ . 

  k]l8ofl6«S; ;h{/L 

 

 

 

 


ls8\gL 

6«fG;Knf06 ;h{/L 

 

 

 

 

 

clws[t gjf}+ /  

P3f/f}+ 

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL= aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw  k|fKt u/L k]l8ofl6«S; 

;h{/Ldf :gftsf]Q/ pkflw k|fKt . 

jf 

hg/n ;h{/Ldf :gftsf]Q/ pkflw kl5 

k]l8ofl6«s ;h{/Ldf l8Knf]df jf ;f] ;/x . 

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 ls8\gL 

6«fG;Knf06 ;h{/Ldf :gftsf]Q/ pkflw k|fKt jf 

Pd=P;= hg/n ;h{/L pQL0f{ u/L 6«fG;Knf06 

;h{/Ldf sDtLdf kfFr jif{sf] cg'ej k|fKt . 

                                                           
£  नमनत २०७५/८/१७ को नेपाल राजपत्रमा प्रहकित सूचनाद्बारा थप । 

   तेश्रो संिोधनद्वारा थप । 
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l;=g+= ;d"x pk;d"x tx Go"gtd of]Uotf 

#= /]l8of]nf]hL /]l8of] 8fOUgf]l;; clws[t gjf}+ /  

P3f/f}+ 

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL= aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw  k|fKt u/L /]l8of]nf]hLdf 

:gftsf]Q/ jf kf]i6u|fh'o6 l8Knf]df jf ;f] 

;/x .  

¶
#s= /]l8P;g 

c+sf]nf]hL÷/]l8

of]y]/fkL 

₋ 
clws[t gjf}+ /  

P3f/f}+
 

/]l8P;g c+sf]nf]hL jf /]l8of]y]/fkLdf 

:gftsf]Q/ pkflw k|fKt .  

  
c
=========== 

c ==============  

$= 8df{6f]nf]hL, 

n]k|f]nf]hL / 

e]g/n l8lhh]h 

 clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL= aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw  k|fKt u/L 8df{6f]nf]hL 

n]k|f]nhL / e]g/n l8lhh]h ljifodf :gftsf]Q/ 

jf kf]i6u|fh'o6 l8Knf]df jf ;f] ;/x . 

%= ;fOSof6«L  clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL= aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw  k|fKt u/L ;fOSof6«Ldf 

:gftsf]Q/ jf kf]i6u|fh'o6 l8Knf]df jf ;f] 

;/x . 

^= k]l8ofl6«S; k]l8ofl6«s 

d]l8l;g 

clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL= aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw  k|fKt u/L k]l8ofl6«S;df 

:gftsf]Q/ jf kf]i6u|fh'o6 l8Knf]df jf ;f] 

;/x . 

                                                           
¶  नमनत २०७७/१०/१२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्बारा थप । 

c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 



www.lawcommission.com 

138 
 

l;=g+= ;d"x pk;d"x tx Go"gtd of]Uotf 

  lgcf]g]6f]nf]hL clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL= aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw k|fKt u/L lgcf]g]6f]nf]hLdf 

:gftsf]Q/ pkflw k|fKt jf  

k]l8ofl6«S;df :gftsf]Q/ pkflw k|fKt u/L 

lgcf]g]6f]nf]hLdf kf]i6 u|fh'o6 l8Knf]df jf ;f] 

;/x . 

&= cKyNdf]nf]hL  clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL= aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw k|fKt u/L cKyNdf]nf]hLdf 

:gftsf]Q/ jf kf]i6u|fh'o6 l8Knf]df jf ;f] 

;/x . 

*= c6f]l/gf] 

Nofl/·f]nf]hL 

 clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL= aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw k|fKt u/L c6f]l/gf]–

Nofl/·f]nf]hLdf :gftsf]Q/ jf kf]i6u|fh'o6 

l8Knf]df jf ;f] ;/x . 

(= Pg]:y]l;of]nf]hL  clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL= aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw k|fKt u/L 

Pg]:y]l;of]nf]hLdf :gftsf]Q/ jf kf]i6u|fh'o6 

l8Knf]df jf ;f] ;/x . 

!)= cA:6«]l6s tyf 

ufOgf]sf]nf]hL 

 clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL= aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw k|fKt u/L cA:6«]l6s 

ufOgf]sf]nf]hLdf :gftsf]Q/ jf kf]i6u|fh'o6 

l8Knf]df jf ;f] ;/x . 
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!!= klAns x]Ny 

P8ldlg:6«]zg 

 clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL= aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw k|fKt u/L hg:jf:Yo 

ljifodf :gftsf]Q/ jf kf]i6u|fh'o6 l8Knf]df jf 

;f] ;/x . 

!@= hg/n x]Ny 

;le{;]h\ 

 clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=la=la=P; jf 

;f] ;/x pkflw k|fKt . 

!#= d]l8sn 

hg/lni6 

 clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL= aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw k|fKt u/L Pd=l8=lh=lk= 

jf ;f] ;/x pkflw k|fKt .  

!$= Kofyf]nf]hL hg/n Kofyf]nf]hL clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL= aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw  k|fKt u/L Kofyf]nf]hLdf 

:gftsf]Q/ jf kf]i6u|fh'o6 l8Knf]df jf ;f] 

;/x . 

  lx:6f] Kofyf]nf]hL  dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL= aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw  k|fKt u/L lx:6f]–

Kofyf]nf]hLdf :gftsf]Q/ pkflw k|fKt .  

jf 

Kofyf]nf]hLdf :gftsf]Q/ pkflw kl5 lxi6f] 

Kofyf]nf]hLdf l8Knf]df jf ;f]  ;/x . 
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  dfOqmf]afof]nf]hL  

-AofS6«Lof]nf]hL_ 

 dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL= aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw  k|fKt u/L 

dfOqmf]afof]nf]hLdf :gftsf]Q/ pkflw k|fKt . 

jf 

Kofyf]nf]hLdf :gftsf]Q/ pkflw kl5 

dfOqmf]afof]nf]hLdf l8Knf]df jf ;f] ;/x . 

  x]df6f]nf]hL  dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL= aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw  k|fKt u/L x]df6f]nf]hLdf 

:gftsf]Q/ pkflw k|fKt . 

jf 

Kofyf]nf]hLdf :gftsf]Q/ pkflw kl5 

x]d]6f]nf]hLdf l8Knf]df jf ;f] ;/x  

  afof]s]d]i6«L  dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Pd=aL= aL=P;= 

jf ;f] ;/xsf] pkflw  k|fKt u/L afof]s]d]li6«df 

:gftsf]Q/ pkflw k|fKt . 

jf 

Kofyf]nf]hLdf :gftsf]Q/ pkflw kl5 

afof]s]d]li6«df kf]i6 u|fh'o6 l8Knf]df jf ;f] 

;/x .  

!%= hg/n gl;{·  clws[t 5}7f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 gl;{· ljifodf 

k|df0fkq tx pQL0f{ .  
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   clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 gl;{· ljifodf 

:gftsf]kflw k|fKt . 

!^= 

sDo"lg6L 

gl;{· 

 
c
=========kfFrf}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 c=g=dL= sf]if{ 

pQL0f{ u/L l;=c=g=ld=sf] tflnd k|fKt . 

clws[t 5}7f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 klAns x]Ny 

gl;{· ljifodf k|df0fkq tx pQL0f{ . 

clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 klAns x]Ny -

sDo"gL6L x]Ny_ gl;{· ljifodf :gfQsf]kflw 

k|fKt .  


!&= 8]lG6i6«L  

c ==========kfFrf}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 8]06n xfOlhlgi6df 

k|df0fkq tx pQL0f{ .  

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 

c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 
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l;=g+= ;d"x pk;d"x tx Go"gtd of]Uotf 

  -s_ hg/n 8]06n 

 

 

-v_ O08f]8f]l06i6 

 

£
-u_ cf]/n tyf 

d]lShnf] km]l;on 

;h{g 

 

 

 

-3_ k|f]:yf]8f]l06i6 

 

-ª_ k]l/of]8f]l06i6 

 

 

-r_ cyf{]8f]l06i6 

clws[t gjf}+ / P3f/f}+  

 

clws[t gjf}+ / P3f/f}+ 

 

clws[t gjf}+ / P3f/f}+  

 

  

 

clws[t gjf}+ / P3f/f}+  

   clws[t gjf}+ / 

P3f/f}F 

 

clws[t gjf}+ / P3f/f}F 

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 la=l8=P;= pQL0f{ 

u/L Pd=l8= P:;L= jf Pd=8L=P; pkflw k|fKt . 

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 la=l8=P;= pQL0f{ 

u/L Pd=l8=P;=  (Endodontics) pkflw k|fKt . 

cf]/n tyf d]lShnf] km]l;on ;h{/L ljifodf 

:gftsf]Q/ u/L g]kfn d]l8sn sfplG;ndf 

cf]/n tyf d]lShnf] km]l;on ;h{/L ljifodf 

ljz]if1tf btf{ ePsf] / rf/ jif{sf] cf]/n tyf 

d]lShnf] km]l;on ;h{/Ldf sfd u/]sf] sfo{ 

cg'ej ePsf] .  

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 la=l8=P;= pQL0f{ 

u/L Pd=l8=P;=  (Prosthodontics) pkflw k|fKt . 

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 la=l8=P;= pQL0f{ 

u/L Pd=l8=P;=  (Periodontics) pkflw k|fKt . 

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 la=l8=P;= pQL0f{ 

u/L Pd=l8=P;=  (Orthoddontics) pkflw k|fKt . 


!*= cfo'j]{b  

c
 ========== kfFrf}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Psjif{sf] 

;xfos cfo'j]{b sfo{stf{ sf]if{ pQL0f{ . 

  -s_ hg/n cfo'j]{b clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 cfo'j]{b ljifodf 

:gftsf]Q/ pkflw k|fKt . 

                                                           
£  नमनत २०७५/८/१७ को नेपाल राजपत्रमा प्रहकित सूचनाद्बारा थप । 

  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 

c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 
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  -v_ e]ifh clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 b|Jou'0f lj1fg jf 

/;zf:q tyf e}ifHo–sNkgf ljifodf :gftsf]Q/ 

pkflw k|fKt . 

  -u_ sfo–lrlsT;f clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 sfo– lrlsT;f 

ljifodf :gftsf]Q/ pkflw k|fKt . 

  -3_ zNo tyf 

;+1fx/0f 

 

 

-ª_zfnfSo 

 

 

-r_ :qL/f]u tyf 

k|;"lt   

 

-5_ sf}df/e[To 

 

clws[t gjf}+ / P3f/f}+  

 

 

 

clws[t gjf}+ / P3f/f}+  

 

 

clws[t gjf}+ / P3f/f}+  

 

 

clws[t gjf}+ / P3f/f}+ 

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 zNo–tGqdf 

:gftsf]Q/ pkflw k|fKt tyf ;+1fx/0f lrlsT;ssf] 

xsdf ;+1fx/0f ljifodf :gftsf]Q/ pkflw k|fKt . 

 

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 zfnfSo–tGqdf 

:gftsf]Q/ pkflw k|fKt . 

 

 

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 :qL/f]u jf 

k|;"lttGqdf :gftsf]Q/ pkflw k|fKt . 

 

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 afn/f]u jf 

sf}df/e[To–tGq ljifodf :gftsf]Q/ pkflw k|fKt . 

!(= x]Ny Ph's]zg  clws[t 5}7f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 :jf:Yo lzIffdf 

k|df0fkq tx pQL0f{ . 
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   clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 :jf:Yo lzIffdf 

:gftsf]kflw k|fKt jf kf]i6u|fh'o6 l8Knf]df jf 

;f]  ;/x . 


@)= d]l8sn Nofj 

6]Sgf]nf]hL 

-s_hg/n d]l8sn 

Nofj 

6]Sgf]nf]hL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-v_  d]l8sn 

dfOqmf]afof]nf]hL 

c
 ========kfFrf 

 

 

clws[t ;ftf}+ 

 

clws[t gjf}+ / P3f/f}+ 

                

clws[t ;ftf}+ 

 

clws[t gjf}+ / P3f/f}+ 

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 x]Ny Nofjdf 

k|df0fkq tx jf dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 

P;=Pn=;L= pQL0f{ u/L Nofj cl;i6]06sf] b'O{ jif{ 

5 dlxgfsf] sf]if{ pQL0f{ . 

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 d]l8sn Nofj 

6]Sgf]nf]hLdf :gfts pkflw  k|fKt .  

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 d]l8sn Nofj 

6]Sgf]nf]hLdf :gftsf]Q/ pkflw k|fKt .  

d]l8sn dfOqmf]afof]nf]hLdf :gfts pkflw k|fKt .  

 

d]l8sn dfOqmf]afof]nf]hL ljifodf :gftsf]Q/ 

pkflw k|fKt .  

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 

c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 
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@)= d]l8sn Nofj 

6]Sgf]nf]hL 

-s_hg/n d]l8sn 

Nofj 

6]Sgf]nf]hL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-v_ d]l8sn 

dfOqmf]afof]nf]hL 

c
 ========kfFrfF} 

 

 

 

 

clws[t ;ftf}+ 

 

 

clws[t gjf}+ / P3f/f}+ 

 

clws[t ;ftf}+ 

 

clws[t gjf}+ / P3f/f}+ 

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 x]Ny Nofjdf 

k|df0fkq tx jf dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 

P;=Pn=;L= pQL0f{ u/L Nofj cl;i6]06sf] b'O{ jif{ 

5 dlxgfsf] sf]if{ pQL0f{ . 

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 d]l8sn Nofj 

6]Sgf]nf]hLdf :gfts pkflw  k|fKt .  

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 d]l8sn Nofj 

6]Sgf]nf]hLdf :gftsf]Q/ pkflw k|fKt .  

d]l8sn dfOqmf]afof]nf]hLdf :gfts pkflw k|fKt .  

d]l8sn dfOqmf]afof]nf]hL ljifodf :gftsf]Q/ 

pkflw k|fKt .  

 

@!= x]Ny OG;k]S;g  
c
 ========kfFrf}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 c=x]=j= jf 

l;=Pd=P= sf]if{ pQL0f{ u/L l;=c=x]=j= tflnd 

k|fKt . 

   clws[t 5}7f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 ;fdfGo 

lrlsT;fdf k|df0fkq tx pQL0f{ . 

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 

c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 
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   clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 hg:jf:Yo 

ljifodf :gfts pkflw k|fKt . 

@@= d]l8sn /]s8{;  
c
 =======kfFrf}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 ul0ft / lj1fg 

ljifo lnO{ P;=Pn=;L= pQL0f{ u/L ;DalGwt 

ljifodf sDtLdf ^ dlxgf tflnd k|fKt . 

   clws[t 5}7f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 tYofÍzf:q jf 

ul0ft ljifodf k|df0fkq tx pQL0f{ . 

   clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 ;DalGwt 

ljifodf :gfts pkflw k|fKt . 

@#= kmfd]{;L  clws[t 5}7f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 kmfd]{;L ljifodf 

k|df0fkq tx pQL0f{ . 

   clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 kmfd]{;Ldf 

:gfts pkflw k|fKt . 

@$= lkmlhof]y]/fkL  clws[t 5}7f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 lkmlhof]y]/fkLdf 

k|df0fkq tx pQL0f{ . 

   clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 lkmlhof]y]/fkLdf 

:gfts tx pQL0f{ . 

@%= xf]ldof]KofyL  clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 xf]ldof]KofyLdf 

:gfts pkflw k|fKt . 

                                                           
c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 
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@^= /]l8of]u|flkm  
c
 =========rf}yf] dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 bzd sIff 

pQL0f{ u/L ;DalGwt ljifodf sDtLdf # 

dlxgfsf] tflnd k|fKt . 

   
c
=======kfFrf} dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 P;= Pn=;L=df 

lj1fg ljifo lnO{ pQL0f{ . 

   clws[t 5}7f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 /]l8of]u|fkmLdf 

k|df0fkq tx pQL0f{ . 

   clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 /]l8of]u|flkmdf 

:gfts pkflw k|fKt . 

  /]l8of]y]/fkL clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 /]l8of]y]/fkLdf 

:gfts pkflw k|fKt . 


@^s

= 

PsLs[t 

lrlsT;f 

 clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 cfo'j]{b tyf 

Pnf]KofyL ljifodf :gfts -Jofrn/ ckm cfo'j]{lbs 

P08 df]8{g d]l8l;g P08 ;h{/L_ pkflw k|fKt u/L 

Pd=kL=Pr= jf ;f] ;/xsf] :jf:Yo If]qsf] ;dsIf 

pkflw k|fKt . 


@&= ljljw -s_d]l8sn 

lkmlhl;i6 

clws[t gjf}+ / P3f/f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 d]l8sn 

lkmlhS;df :gftsf]Q/ pkflw k|fKt .  

                                                           
c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 

     नेपाल राजपत्र खण्ड ६५, संख्या १८, नमनत २०७२ िदौ २८ को सूचनाबाट थहपएको ।  

  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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  -v_O=l;=lh= 

6]SgLl;og 

clws[t 5}7f}+ dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 :gfts pkflw 

k|fKt u/L ;DalGwt ljifodf Ps jif{sf] tflnd 

k|fKt .  

  -u_ ;fOsf]nf]hL 
c
 ==========kfFrf}  

 

clws[t ;ftf}+ 

 

 

clws[t gjf}+ / P3f/f}+ 

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 ;f]l;on js{/ d"n 

ljifo lnO{ k|df0fkq tx pQL0f{ . 

 dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 ;fOsf]nf]hL ljifo 

lnO{ :gfts pkflw k|fKt . 

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 ;fOsf]nf]hL ljifo 

lnO{ :gftsf]/Q/    -PdkmLn_ pkflw k|fKt . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3_ Pg]:y]l;of 

 

c
 ==========kfFrf}  

 

 

 

clws[t ;ftf}+ 

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 x]Ny cl;i6]06, 

:6fkmg;{, c=x]=a= jf c=g=ld= sf]if{ pQL0f{ u/L 

sDtLdf tLg dlxgfsf] Pg]:y]l;of ;DaGwL tfnLd 

k|fKt . 

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 cfO{ P:;L, x]Ny 

cl;i6]06 jf :6fkmg;{ sf]if{ pQL0f{ u/L Pg]:y]l;of 

ljifodf :gfts tx pQL0f{ jf Pg]:y]l;of ;DaGwL 

sDtLdf Ps jif{sf]] tfnLd k|fKt . 

                                                           
c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 

c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 
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  -ª_ clK6l;og 

 

 

c
 =========kfFrf} 

 

clws[t ;ftf}+ 

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 cyf]{lK6l;ogdf 

k|df0fkq tx pQL0f{ .  

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 c{lK6l;og ljifodf 

:gfts pkflw  k|fKt . 

  -r_ afof]d]l8sn 

OlGhlgol/Ë 

c
 =========rf}yf] 

 

 

c =========kfFrf} 

 

 

 

clws[t cf7f}+ 

 

 

 

clws[t gjf}+ / P3f/f}+
 

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 P;=Pn=;L= pQL0f{ 

u/L ;DalGwt ljifodf sDtLdf Ps jif{sf] tfnLd 

k|fKt .  

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 cfO{=P;=;L jf 

lj1fg ljifo lnO{ afx| sIff pQL0f{ u/L 

afof]d]l8sn 6]lSgl;ogdf sDtLdf Ps jif{sf] 

tfnLd jf afof]d]l8sn OlSjkd]06df Ps jif{sf] 

tftLd jf afof]d]l8sn OlGhlgol/Ëdf k|df0fkq 

tx pQL0f{ .  

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6  afof]d]l8sn 

OlGhlgol/Ë jf d]l8sn On]S6«f]lgs OlGhlgol/ªdf 

:gftsf pkflw k|fKt . 

  

dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6  afof]d]l8sn 

OlGhlgol/Ë jf d]l8sn On]S6«f]lgs OlGhlgol/ªdf 

:gftsf]Q/ pkflw k|fKt . 

  

                                                           
c  तेस्रो संिोधनद्वारा शझहकएको। 
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अनसूुची – ८ 

(ननयम १९ सँग सभबशन्धत) 

ननरोनगताको प्रमार्पत्रको नमूना 

 

नेपाल स्वास््य सेवाको.......................कायाथलयको ........................पदमा उभमेदवार िनु ु
िएका श्री.............................लाई मैले जाँच्दा कुनै सरुवा वा कडारोग लागेको वा कुनै 
हकनसमको िारीररक हवकृनत वा आन्तररक रोग िएको पाइन । ननजमा .............................रोग 
िए तापनन ननजलाई त्यसले उपरोि पदमा काम गनथ असमथथ बनाउंदैन ।  

  ननजको िनुलया............................. छ ।  

(क) दायाँ िातको बिुी औलंाको छाप :............................. 

(ख) सभबशन्धत व्यशिको दस्तखत :............................. 

(ग) नमनत :............................. 

प्रमाशर्त गने शचहकत्सकको –  

(क) नाम :............................. 

(ख) दस्तखत :............................. 

(ग) सभबशन्धत काउशन्सलको रशजिेिन नभबर :......................  

(घ) नमनत :............................. 
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अनसूुची – ९ 

(ननयम २० सँग सभबशन्धत) 

िपथ ग्रिर् फारामको नमूना 

 

................................. पदको िपथ 

 

म ............................................................. सत्य, ननष्ठापूवथक प्रनतज्ञा गछुथ/ईश्वरको नाममा 
िपथ नलन्छु हक नेपाली जनता, नेपालको संहवधान तथा प्रचनलत कानून प्रनत पूर्थ वफादार रिी 
.......................................... पदको शजभमेवारी, कसैको डर नमानी, पिपात नगरी, कसैप्रनत 
पूवाथग्रि वा खराब िावना ननलई, इमान्दारीका साथ पालना गनेछु र आफ्नो कतव्यथ पालनाको 
नसलनसलामा आफूलाई जानकारी िनु आएको कुरा म पदमा बिाल रिँदा वा नरिँदा जनुसकैु 
अवस्थमा पनन प्रचनलत कानूनको पालना गदाथ बािेक अरु अवस्थामा कुनै हकनसमबाट पनन प्रकट वा 
सङ्केत गने छैन ।   

 

िपथ ग्रिर् गने कमथचारीको,–    िपथ ग्रिर् गरेको प्रमाशर्त गने अनधकारीको,–  

(क) दस्तखत :      (क) दस्तखत :  

(ख)  नाम :      (ख)  नाम : 

(ग)  सेवा :      (ग) सेवा :  

(घ)  समूि । उपसमूि      (घ) पद :  

(ङ)  ति :        (ङ) कायाथलय : 

(च) नमनत :       (च)   नमनत : 

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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अनसूुची – १० 

(ननयम २२ सँग सभबशन्धत) 

ननजामती कमथचारीको वैयशिक हववरर् (नसटरोल) 

 

ननदेशिका :  

(१) उमेर खलेुको िैशिक प्रमार्पत्रमा उल्लेख िएको जन्म नमनत लेख्न े।  

(२) यस अशघ सरकारी सेवामा रिी स्थायी पदमा काम गरेको िए सो को हववरर् स्पष्टसँग
 उल्लेख गरी तत्सभबन्धी कागजातको प्रमाशर्त प्रनतनलहप पेि गने ।  

(३) िैशिक योग्यता र नानगरकताको प्रमार्पत्रका प्रनतनलहपिरू पेि गने ।  

 

कमथचारीको नाम :  

संकेत नं. (ननजामती हकताबखानाले िने)   

फाराम नं. ०१ 

वैयशिक हववरर् 

नेपाल सरकार 

स्वास््य मन्त्रालय । हविाग । कायाथलय 

 

०१ कमथचारीको पूरा नाम र थरः      

 

 

       

तशस्वर 
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०२ स्थायी ठेगाना :      ०६ ६० वषथ उमेर पगु्ने नमनत : 
 अञ्चल :    

 शजल्ला :       ०७ नागररकता: 
 गा.हव.स. । नगरपानलका :     ०८ धमथ: 
 वडा नभबर :       ०९ नलङ्ग: 

 गाउँ । टोल :      १० िनुलया: 
 ब्लक नभबर :      ११ हववाहित िए पनत/पत्नीको नाम: 

०३ अस्थायी ठेगाना :       श्री / श्रीमती: 
 अञ्चल :       १२ पनत/पत्नीको पेिा: 
 शजल्ला :       १३ छोराको संख्या: 
 गा.हव.स. । नगरपानलका :     १४ छोरीको संख्या: 
 वडा नभबर :       १५ बाबकुो नाम: 

 गाउँ । टोल :      १६ बाबकुो पेिा: 
 ब्लक नभबर :      १७ बाजेको नाम: 

०४ घर िएको शजल्ला :  

०५ जन्मेको नमनत :  

 साल..........महिना.........गते     
१८ इच्छाइएको व्यशिको नाम थर :     २० यस अशघ सरकारी सेवामा रिी 
 अञ्चल :       स्थायी पदमा काम गरेको िए  

 शजल्ला :       सो को हववरर् :  

 गा.हव.स. । नगरपानलका :         

 वडा नभबर :       कायाथलयको नाम :  

 गाउँ । टोल : 
 ब्लक नभबर : 
 कमथचारीको ननजसँग सभबन्ध :     पद : 
१९ ननयशुिको हववरर् :       ति : 
 कायाथलयको नाम :       ननयशुि नमनत : 
 पद :         छोडेको नमनत : 
 ति :  

 सेवा । समूि :  

 ननयशुि नमनत :   

 साल.........महिना.........गते   
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मानथ लेशखएको हववरर् ठीक छ । सरकारी सेवाको नननमत्त अयोग्य िनुे गरी मलाई कुनै सजाय 
िएको छैन । कुनै कुरा झठुो लेशखएको वा जानाजानी साँचो कुरा दवाउने लकुाउने उदे्दश्यले 
लेशखएको ठिरे कानून बमोशजम सजाय स्वीकार गनेछु िनी सिी छाप गने –  

  

कमथचारीको         प्रमाशर्त गने कायाथलय  

(बिुी औलंाको छाप)  दस्तखत :    प्रमखुको दस्तखत  

  

दाया ँ बायाँ 
          कायाथलयको छाप 

 

ननजामती हकताबखानाले प्रयोग गने 

 

 

 कमथचारीको संकेत नं.         

 ६० वषथ उमेर पगु्ने नमनत : 

 हविागीय प्रमखु वा अनधकार प्राप्त  

 अनधकृतको दस्तखत :  

 कायाथलयको छाप :                                                               
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फारम नं.०२ 

सेवाको हववरर् 

कमथचारीको नाम:        सकेत नं.                                                         

ि.सं. समूि र 
उप 
समूि 

पदको 
नाम      

ति कायाथल
यको 
नाम 

नयाँ 
ननयशुि, 

सरुवा 
बिुवा 

बिाली 
नमनत
  

ननर्थय 
नमनत 

तलब ित्ता हकताब दताथ 
पाना नं. 
(ननजामती 
हकताबखाना
ले िने)  

कैहफयत 

०१ ०२ 

  

०३ 

 

०४ ०५ ०६
  

०७ ०८ ०९ १० ११  १२ 

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  

  



www.lawcommission.com 

156 
 

 फारम नं.०३ 

 

िैशिक योग्यता, तानलम, सेनमनार सभमेलन 

(एस. एस. सी. वा मध्यमा परीिाबाट उच्चतम उपानध सभमको, नडग्री, नडप्लोमा) 

कमथचारीको नाम :       संकेत नं...................... 

ि.सं. सहटथहफकेट 
वा उपानध 

अध्ययनको 
हवषय 

अध्ययन 
अवनध 

शे्रर्ी शििर् 
संस्थाको  

तानलम 
सेनमनार वा 
सभमेलनको 
हववरर् 

कैहफयत 

देशख सभम नाम ठेगाना 
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फाराम नं. ०४ 

प्रचनलत कानून बमोशजम प्राप्त गरेको हविषूर्, पं्रिसा पत्र 

कमथचारीको नाम :–       सङ्केत नं. .................. 

िम 
संख्या 
०१ 

हविषूर् प्रिंसा 
पत्रको हववरर् 

०२ 

प्राप्त नमनत 

०३ 

हविषूर्/प्रिंसा पत्र 
पाएको कारर् 

०४ 

सिनुलयत 

०५ 
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फाराम नं. ०५ 

हविागीय सजायको हववरर् 

 

कमथचारीको नाम :–        सङ्केत नं............. 

िम संख्या
 ०१ 

सजायको 
प्रकार ०२ 

सजायको 
आदेि नमनत 

०३ 

पनुरावेदनको कैहफयत  

०६ ठिर 

०४ 
नमनत 

०५ 
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फाराम नं. ०६ 

नबदा र औषनध उपचारको हववरर् 

कमथचारीको नाम :         संकेत नं. 

हववरर् घर नबदा नबरामी नबदा प्रसूनत नबदा अध्ययन नबदा असाधारर् नबदा गयल 
िएको 
अवनध 

उपचार 
खचथ 

कैहफयत 

 जभमा खचथ बाकँी जभमा खचथ बाकँी जभमा खचथ बाकँी जभमा खचथ बाकँी जभमा खचथ बाकँी     

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० 
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फाराम नं. ०७ 

वगीकृत िेत्रिरूमा काम गरेको हववरर् 

कमथचारीको नाम :            संकेत नं. 

ि.सं. अवनध पदस्थापन 
िएको 

स्थान वा 
िेत्र 

काम 
गरेको 
स्थान 
वा िेत्र 

यो शचन्ि (√) ददई काम गरेको िेत्रको वगथ जनाउने सभबशन्धत 
कमथचारी 

वा 
प्रमाशर्त 
गने 

अनधकृतको 
दस्तखत 

कैहफयत 

देशख सभम 

     अनत 
दगुथम 
क१ 
वगथ 

अनत 
दगुथम 
क२ 
वगथ 

दगुथम 
ख१ 
वगथ 

दगुथम 
ख२ 
वगथ 

सगुम 
ग१ वगथ 

सगुम 
ग२ वगथ 

  

०१             

०२             

०३             

०४             

०५             

०६             
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कमथचारीको नाम :–          सङ्केत नं.: 

मानथ उल्लेख िए बािेक थपघट गनुथ पने िए कमथचारी अनिलेख हविागले िने : 

(१) ठेगाना, पररवतथन : 

 

(२) इच्छाइएको व्यशि पररवतथन िएमा सो को हववरर् : 

 

(३) अन्य कुनै हववरर् थपघट िएमा सोको हववरर् : 

 

सभबशन्धत कमथचारीको,-           प्रमाशर्त गने अनधकृतको,- 

दस्तखत :            दस्तखत : 

नमनत :             नमनत : 
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अनसूुची – ११ 

(ननयम ३२ र ननयम ७३ को उपननयम (२) सँग सभबशन्धत) 

अनत दगुथम “क १” 

१) सदरमकुाम बािेक ताप्लेजडु्ड शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

२) नमु सहित दशिर् बािेक संखवुासिा शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

३) सदरमकुाम  बािेक सोलखुभुब ुशजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

४) दोलखा शजल्लाको लामाबगर र रोल्वानलड्ड िेत्र । 

५) धाददड्ड शजल्लाको सेतीवास उत्तरको नसंिार िेत्र । 

६) सदरमकुाम बािेक मनाड्ड शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

७) गोरखा नसददथवास उत्तरको लाके िेत्र । 

८) धौलानगरी अञ्चलको टुकुचे िन्दा दशिर्ी िेत्र बािेक मसु्ताड्ड शजल्ला र उत्तरी वाग्लडु्डको िोर 
 पाटन िेत्र । 

९) सदरमकुाम बािेक रोल्पा र रुकुम शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

१०) सदरमकुाम बािेक िभुला, जभुला, मगु,ु कानलकोट र डोल्पा शजल्लाको सभपूर्थ   िाग । 

११) सदरमकुाम बािेक जाजरकोट शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

१२) सदरमकुाम बािेक बझाड्ड र बाजरुा शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

१३) सदरमकुाम बािेक दाच ुथला शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

अनत दगुथम “क २” 

१) अनतदगुथम “क १” मा परेका शजल्लाका सदरमकुाम । 

२) सदरमकुाम बािेक पाँचथर शजल्लाको सभपूर्थ िाग ।  
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३) सदरमकुाम बािेक िोजपरु, तेह्रथमु शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

४) संखवुासिा शजल्लाको नमु सहित दशिर्ी िेत्र । 

५) सदरमकुाम बािेक ओखलिुड्डा र खोटाड्ड शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

६) सदरमकुाम बािेक रामेछाप शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

७) लामोबगर र रोल्वानलड्ड िेत्र बािेक दोलखा शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

८) रसवुा शजल्लाको राभचे िन्दा उत्तरको िेत्र । 

९) लमजडु्ड शजल्लाको खदुद उत्तरी िेत्र । 

१०) सदरमकुाम बािेक अघाथखाँची र गलु्मी शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

११) सदरमकुाम बािेक भयाग्दी र पवथत शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

१२) मसु्ताड्ड शजल्लाको माफाथ टुकुचे िन्दा दशिर्ी िेत्र र उत्तर वाग्लडु्ड शजल्लाको िोरपाटन िेत्र 
र भयाग्दी शजल्लाको ननस्कोट पिाडबाट दशिर् तफथ  बाग्लडु्ड शजल्लाको तारा गाउँ हवकास 
सनमनतमा पने रातामाटा िुँदै गलु्मी शजल्ला उत्तर दशिर् अिांस रेखाको पूवी िाग बािेकको 
बाग्लडु्ड । 

१३) सदरमकुाम बािेक सल्यान र प्यूठान शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

१४) सदरमकुाम बािेक डोटी र अछाम शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

१५) सदरमकुाम बािेक डडेलधरुा र बैतडी शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

१६) सदरमकुाम बािेक दैलेख शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

दगुथम “ख १” 

१) अनत दगुथम ¤“क २” मा परेका शजल्लाका सदरमकुाम । 

                                                           
¤  २०५८/८/२५ गते नेपाल राजपत्रको संख्या ३३ मा प्रकाशित नेपाल सरकार, स्वास््य मन्त्रालयको सूचनाद्बारा 
 संिोनधत । 



www.lawcommission.com 

164 
 

२) सदरमकुाम बािेक इलाम शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

३) सदरमकुाम बािेक धनकुटा शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

४) सदरमकुाम बािेक उदयपरु शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

५) सदरमकुाम बािेक नसन्धलुी शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

६) सदरमकुाम बािेक नसन्धपुाल्चोक शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

७) सेतीवास उत्तरको नसंिार बािेक धाददड्ड शजल्लाको बाँकी सभपूर्थ िाग । 

८) रसवुा शजल्लाको राभचे सहितको दशिर्ी िेत्र । 

९) सदरमकुाम बािेक तनिुँ र स्याड्डजा शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

१०) नसददथवास उत्तरको लाके िेत्र बािेक गोरखा शजल्लाको बाँकी सभपूर्थ िाग । 

११) खदुी उत्तर बािेक लमजडु्ड शजल्लाको बाँकी सभपूर्थ िाग । 

१२) सदरमकुाम बािेक पाल्पा शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

१३) भयाग्दी शजल्लाको ननरकोट पिाडबाट दशिर् तफथ  बाग्लडु्ड शजल्लाको तारा गाउँ हवकास 
सनमनतमा पने रातमाटा गाउँ िुंदै गलु्मी शजल्लालाई छुने उत्तर, दशिर् अिांस रेखादेशख पूवथ 
पने बाग्लडु्ड शजल्लाको बाँकी िाग । 

१४) सदरमकुाम बािेक दाड्ड शजल्लाको सभपूर्थ पिाडी िाग । 

१५) ..................... 

१६) ..................... 

१७) सदरमकुाम बािेक बददथया र सखेुत शजल्लाको सभपूर्थ पिाडी िाग । 

                                                           
  २०५८/८/२५ गते नेपाल राजपत्रको संख्या ३३ मा प्रकाशित नेपाल सरकार, स्वास््य मन्त्रालयको सूचनाद्बारा 
 शझहकएको। 
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१८) नवुाकोट, काभ्र,े लनलतपरु (उपत्यका बाहिर) मोरड्ड, नवलपरासी, शचतवन र मकवानपरुका 
पिाडी गाउँ हवकास सनमनतिरू । 

दगुथम “ख २” 

१) अनत दगुथम “ख १” मा परेका शजल्लाका सदरमकुाम ।  

२) सदरमकुाम बािेक झापा शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

३) सदरमकुाम बािेक मोरड्ड, सनुसरी शजल्लाको तराई िाग । 

४) सदरमकुाम बािेक धनषुा, मिोत्तरी र सलाथिी शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

५) सदरमकुाम बािेक सप्तरी र नसरिा शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

६) सदरमकुाम िेत्र र ख १ मा रिेका पिाडी गा. हव. स. बािेक नवुाकोट र काभ्रपेलान्चोक 
शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

७) सदरमकुाम बािेक बारा, पसाथ, रौतिट र शचतवन र मकवानपरु शजल्लाको बाँकी िाग । 

८) सदरमकुाम बािेक कास्की शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

¤९) सदरमकुाम बािेक नवलपरासी र कहपलवस्त ुशजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

९क) सदरमकुाम र नगरपानलका िेत्र बािेक रूपन्देिी शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

 १०) सदरमकुाम बािेक बाँके शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

 ११) सदरमकुाम बािेक कैलाली शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

 १२) सदरमकुाम बािेक कञ्चनपरु शजल्लाको सभपूर्थ िाग । 

सगुम “ग १” 

                                                           
¤  २०५८/८/२५ गते नेपाल राजपत्रको संख्या ३३ मा प्रकाशित नेपाल सरकार, स्वास््य मन्त्रालयको सूचनाद्बारा 
 संिोनधत । 
  २०५८/८/२५ गते नेपाल राजपत्रको संख्या ३३ मा प्रकाशित नेपाल सरकार, स्वास््य मन्त्रालयको सूचनाद्बारा 
 थप। 
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¤१) दगुथम “ख २” मा परेका शजल्लाका सदरमकुाम । 

१क) रूपन्देिी शजल्लाको नगरपानलका िेत्र । 

२) काठमाडौ, लनलतपरु (ख १ मा परेका पिाडी िाग बािेक) र ििपरु शजल्लाको िमिः 
मिानगरपानलका, उपमिानगरपानलका र नगरपानलका िेत्र बािेक सभपूर्थ िाग । 

सगुम “ग २” 

 काठमाडौं, लनलतपरु ििपरु शजल्लाको िमिः मिानगरपानलका, उपमिा–नगरपानलका र 
नगरपानलका िेत्र । 

  

  

                                                           
¤  २०५८/८/२५ गते नेपाल राजपत्रको संख्या ३३ मा प्रकाशित नेपाल सरकार, स्वास््य मन्त्रालयको सूचनाद्बारा 
 संिोनधत । 
  २०५८/८/२५ गते नेपाल राजपत्रको संख्या ३३ मा प्रकाशित नेपाल सरकार, स्वास््य मन्त्रालयको सूचनाद्बारा 
 थप। 
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अनसूुची – १२ 

(ननयम ३३ सँग सभबशन्धत) 

सरुवा गने अनधकार प्राप्त अनधकारीले राख्न ुपने 

आफू अन्तगथतका कायाथलयिरूको तिगत सरुवा सभबन्धी हववरर्को िाँचा 
कायाथलय :– 

शजल्ला :–        हववरर् िररएको नमनत :– 

ि.सं. ति सेवा 
समूि/ 

उप 
समूि 

कुल 
दरवन्दी 

पद 
पूनतथ 
संख्या 

कुल 
ररि 
पद 
संख्या 

ररि 
पदमा 
सरुवा 

िैसकेको 
तर 

कमथचारी 
िाशजर 
िई 

नसकेको 
संख्या 

लोक 
सेवा 

आयोगमा 
माग 

पठाएको 
संख्या 

खदु 
ररि 
संख्या 

कैहफयत 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

 

 
         

 

 
         

          

नोट :– (१) यो िाँचा प्रत्येक कायाथलयले राख्न ुपनेछ । 

 (२) प्रत्येक ६ महिनामा यो हववरर् अद्यावनधक बनाउन ुपने छ । 

 (३) यो हववरर् मन्त्रालय र सभबशन्धत हविागमा पठाउन/ु राख्न ुपनेछ । 

 

 

तयार गने अनधकृतको,–      प्रमाशर्त गने अनधकृतको,– 

दस्तखतः        दस्तखतः 
पदः         पदः 
नमनतः         नमनतः 
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अनसूुची – १३ 

(ननयम ३४ को खण्ड (क) सँग सभबशन्धत) 

सरुवाको हववरर् 

(व्यशिगत फाइलमा रिन)े 

१) नाम :        ६) समूि : 

२) कमथचारीको सङ्केत नभबर :     ७) उपसमूि : 

३) पद :        ८) िैशिक योग्यता : 

४) ति :        ९) तानलम : 

५) सेवा :            १०)     अन्य हववरर् (केिी िए) : 

साहवकको 
कायाथलय 

सरुवा वा 
पदस्थापना 
िएको 

कायाथलय 

सरुवा 
िएको नमनत 

िाशजर 
िएको नमनत 

सरुवाको 
कारर् 

अको 
सरुवाको 

लानग अवनध 
पगु्ने नमनत 

कैहफयत 

       
       
       
       

रष्टव्य :यस फाराम अनसुार हववरर् प्रत्येक कायाथलयको प्रमखुले िरी िराई अद्यावनधक गराई राख्न ु
 पनेछ । 

तयार गने अनधकृतको,–      प्रमाशर्त गने अनधकृतको,– 

दस्तखत :        दस्तखत : 

पद :         पद : 

नमनत :         नमनत : 
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अनसूुची – १४ 

(ननयम ३६ को उपननयम (२) सँग सभबशन्धत) 

रमानापत्र 

नेपाल सरकार 

स्वास््य मन्त्रालय । हविाग । कायाथलय 

पत्रसंख्या :–          नमनतः– 

श्री ............................. 

.................................... 

 त्यस कायाथलयमा सरुवा िनु ु िएका श्री ...............................लाई ननजको हववरर् 
सहितको रमाना पत्र ददई त्यस कायाथलयमा िाशजर िनु पठाइएको व्यिोरा अनरुोध गदथछु । 

१. कमथचारीको नाम थर :– 

२. कमथचारी सङ्केत नभवर :– 

३. साहवक (क) पद :–       (ख) ति :– 

  (ग) समूि, उपसमूि :–      (घ) कायाथलय :– 

४. सरुवा िएको (क) ननर्थय नमनत :–  

  (ख) पद :–       (ग) ति :– 

  (घ) समूि, उपसमूि :– 

५. बरबझुारथ सभबन्धी हववरर् :– 

 गरेको            नगरेको      
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६. रमाना िनुे नमनत :– 

७. रमानापत्रको नमनतसभम खचथ िएका नबदा :– 

(क) िैपरी आउने र पवथ नबदा   ..... ददन । 

(ख) घर नबदा     ..... ददन । 

(ग) नबरामी नबदा     ..... ददन । 

(घ) प्रसूनत नबदा     ..... पटक । 

(ङ) अध्ययन नबदा     ..... ददन । 

(च) असाधारर् नबदा     ..... ददन । 

(छ) सट्टा नबदा     ..... ददन । 

(ज) अनतररि नबदा     ..... ददन । 

 

८. रमानापत्रको नमनतसभम सशञ्चत नबदा :– 

(क) घर नबदा     ..... ददन । 

(ख) नबरामी नबदा     ..... ददन । 

(ग) प्रसूनत नबदा     ..... पटक । 

(घ) अध्ययन नबदा     ..... ददन । 

(ङ) असाधारर् नबदा     ..... ददन । 

(च) सट्टा नबदा     ..... ददन । 

(छ) अनतररि नबदा     .... ददन । 

९. खाइपाई आएको मानसक :– (क) तलब रु.    (ख) तलब वहृि रु. 



www.lawcommission.com 

171 
 

१०. तलब ित्ता ििूानी नलएको अशन्तम नमनत :– 

११. कमथचारी संचयकोष कट्टी रकम :– 

१२. ििूानी नलएको उपचार खचथको रकम :– 

         नमनत :– 

१३. दैननक भ्रमर् ित्ता वापत नलएको पेश्की रकम :– 

१४. तलब वहृि िनु िरुु िएको िरुु नमनत :– 

१५. नागररक लगानी कोष कदट्ट रकम :– 

१६. आयकर कदट्ट रकम :– 

वोधाथथ :– 

श्री ननजामती हकताबखाना, िररिरिवन । 

श्री कमथचारी संचयकोष, नत्रदेवी मागथ, ठमेल । 

श्री .........................(सभबशन्धत कमथचारी) :– सरुवा िएको कायाथलयमा िाशजर िनु जान ुिनु । 
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अनसूुची – १५ 

(ननयम ५८ को उपननयम (१) सँग सभबशन्धत) 

नबदाको ननवेदन 

नेपाल सरकार 

स्वास््य मन्त्रालय 

कमथचारीले प्रयोग गने 
नाम :–  

पद :–                                   कायाथलय :– 

    

शचन्ि लगाउन े मागेको नबदाको हकनसम नबदाको अवनध कारर् 
  १. िैपरी आउने र पवथ नबदा   

 २. घर नबदा    

 ३. नबरामी नबदा   

 ४. प्रसूनत नबदा   

 ५. हकररया नबदा    

 ६. अध्ययन नबदा   

 ७. असाधारर् नबदा     

 ८. सट्टा नबदा    

 ९. अनतररि सेवा नबदा   

 

नबदाको नमनत...........................     देशख................................... सभम 

  

 कमथचारीको सिी :– 

 नमनत :– 
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कमथचारी प्रिासन िाखाले प्रयोग गने 

नबदाको हकनसम अशघको बाँकी िाल मागेको अब रिन आउने 
१.िैपरी आउने र पवथ नबदा    
२. घर नबदा    
३. नबरामी नबदा    
४. प्रसूनत नबदा    
५. हकररया नबदा    
६. अध्ययन नबदा    
७. असाधारर् नबदा    
८. सट्टा नबदा    
९. अनतररि सेवा नबदा    

  

.......................... 

कमथचारीको दस्तखत 

कमथचारी प्रिासन िाखा ।      नमनत :– 

नसफाररस      नसफाररस         नबदा सहकने नमनत      

िए   निएको 
 

................................. 

ननकटतम मानथल्लो अनधकृत      नमनत :– 

 

कुनै कुरा िए जनाउने ................................... 

 

स्वीकृत        अस्वीकृत        नबदा सहकने नमनत       
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................................ 

स्वीकृनत ददने अनधकृत 

................... 

 पद:–  

 नमनत :– 

  

कमथचारीको जानकारीको नननमत्त 

 

नेपाल सरकार 

स्वास््य मन्त्रालय 

नबदा स्वीकृनतको सूचना 
पत्रसंख्या         नमनत :– 

श्री .............................. 
नबदाको हकनसम अवनध िरुु िनुे नमनत कायाथलयमा िाशजर िनुे 

नमनत 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

............................. 
 सूचना गने कमथचारीको दस्तखत 

कमथचारी प्रिासन िाखा । 
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अनसूुची–१६ 

(ननयम ६३ को उपननयम (२) सँग सभबशन्धत) 

नबदा र उपचार खचथको हववरर् 

कमथचारीको नाम :         ति र पद :           सेवा/समूि :         संकेत नं.: 
 

हवव
रर् 

िैपरी आउने र पवथ 
नबदा 

घर नबदा नबरामी नबदा प्रसूनत नबदा हकररया नबदा अध्ययन नबदा असाधारर् नबदा उपचार खचथ 
बापत नलएको 

नबदा बापत 
नलएको 

कै
हफ
यत 

 जभमा खचथ  बाँ
की 

जभमा खचथ  बाँ
की 

जभमा खचथ  बाँ
की 

जभमा खचथ  बाँ
की 

ज
भमा 

खचथ  बाँ
की 

जभमा खचथ  बाँ
की 

जभमा खचथ  बाँ
की 

रकम नमनत र
क
म 

नमनत  
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अनसूुची – १७ 

(ननयम ७१ को उपननयम (१) सँग सभबशन्धत) 

कायथ सभपादन मूल्याङ्कन फाराम (क) 

(अनधकृत तिको लानग) 

 

हववरर् पेि गरेको कायाथलय :          दताथ नं. : 
कमथचारीको नाम :           नमनत : 
पद :      तिः       सेवाः 
कायाथलयको नाम : 
समूिः      उपसमूिः    रुज ुिाशजर रिेको अवनध : 
मूल्याङ्कन अवनध :  नमनत :                        देशख                                  सभम 

खण्ड (क) (ख)         सभपाददत कामको हववरर् : 

कामको हववरर्  

१  

२  

३  

४  

५  

 

सभबशन्धत कमथचारीको दस्तखत ............,  नमनत :  

                                                           
  तेस्रो संिोधनद्वारा संिोनधत । 
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खण्ड (ग) सपुरीवेिक पनुरावलोकन कताथ र पनुरावलोकन सनमनतको मूल्याङ्कन 

 

हवषय 
सपुरीवेिकको मूल्याङ्कन पनुरावलोकनकताथको मूल्याङ्कन पनुरावलोकन सनमनतको 

मूल्याङ्कन 
अनत 
उत्तम 

उत्तम सामान्य न्यून अनत 
उत्तम 

उत्तम सामान्य न्यून पूर्ाथङ्क अनत 
उत्तम 

उत्तम सामान्य न्यून 

३ २.५ २ १ २ १.५ १ .५  १.६६/ 

१.६८ 

१ .७५ .५ 

१. हवषयवस्तकुो ज्ञान र 
नसप 

        १.६६     

२. हववेक प्रयोग र ननर्थय 
गने िमता 

        १.६६     

३. छलफल तथा वाताथ 
गने िमता 

        १.६६     

४. नेततृ्व र संगठनात्मक 
िमता 

        १.६६     

५. सजृननसल र अग्रसरता         १.६८     

६.पेिागत 
संवेदनिीलता(इमान्दाररता, 
गोपननयता) 

        १.६८     

पूर्ाथङ्क  १८
  

   १२    १०     

प्राप्ताङ्क              
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         कुल प्राप्ताङ्क :–     अिरमा :–  

 

सपुररवेिकको दस्तखत                    पनुरावलोकनकताथको दस्तखत र नमनत   पनुरावलोकन सनमनतका पदानधकारीिरुको 
दस्तखत :       दस्तखत :     १. अध्यिको नाम थर : 
नामथर :    नामथर :     २. सदस्यको नाम थर : 
पद :     पद :      ३. सदस्यको नाम थर : 
ति :     ति :          नमनत : 
नमनत :     नमनत :  

कायथ सभपादन मूल्याङ्कन फाराम (ख) 

(सिायक स्तरको लानग) 

 

हववरर् पेि गरेको कायाथलय :        दताथ नं. : 

कमथचारीको नाम :         नमनत : 

पद :   तिः    सेवाः             समूिः   उपसमूिः  

कायाथलयको नाम :        रुज ुिाशजर रिेको अवनध : 

 

मूल्याङ्कन अवनध :नमनत :                             देशख                          सभम 

खण्ड (क) (ख) सभपाददत कामको हववरर् : 
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कामको हववरर्  

१  

२  

३  

४  

५  

  सभबशन्धत कमथचारीको दस्तखत ...................,      नमनत :  

खण्ड (ग) सपुरीवेिक पनुरावलोकन कताथ र पनुरावलोकन सनमनतको मूल्याङ्कन 

 

हवषय 
सपुरीवेिकको मूल्याङ्कन पनुरावलोकनकताथको मूल्याङ्कन पनुरावलोकन सनमनतको 

मूल्याङ्कन 
अनत 
उत्तम 

उत्तम सामान्य न्यून अनत 
उत्तम 

उत्तम सामान्य न्यून पूर्ाथङ्क अनत 
उत्तम 

उत्तम सामान्य न्यून 

३ २.५ २ १ २ १.५ १ .५  १.६६/ 

१.६८ 

१ .७५ .५ 

१. हवषयवस्तकुो ज्ञान र 
नसप 

        १.६६     

२. हववेक प्रयोग र ननर्थय 
गने िमता 

        १.६६     

३. छलफल तथा वाताथ 
गने िमता 

        १.६६     

४. नेततृ्व र संगठनात्मक         १.६६     
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िमता 
५. सजृननसल र अग्रसरता         १.६८     

६.पेिागत 
संवेदनिीलता(इमान्दाररता, 
गोपननयता) 

        १.६८     

पूर्ाथङ्क  १८
  

   १२    १०     

प्राप्ताङ्क              

    

         कुल प्राप्ताङ्क :–     अिरमा :–  

 

सपुररवेिकको दस्तखत     पनुरावलोकनकताथको            पनुरावलोकन सनमनतका पदानधकारीिरुको      दस्तखत :  

दस्तखत :       दस्तखत :     १. अध्यिको नाम थर : 
नामथर :    नामथर :     २. सदस्यको नाम थर : 
पद :     पद :      ३. सदस्यको नाम थर : 
ति :     ति :          नमनत : 
नमनत :     नमनत :  
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अनसूुची – १८ 

(ननयम १०८ को उपननयम (१) सँग सभबशन्धत) 

हविागीय सजायको आदेिको ननर्थयको नमूना 
 

श्री ....................... 

स्वास््य मन्त्रालय । हविाग । केन्र । मिािाखा । कायाथलयका श्री .........................ले 
गरेको 

सजायको आदेिको ननर्थय फाराम 

श्री .................... 
स्वास््य मन्त्रालय । हविाग । केन्र । मिािाखा । कायाथलयमा..........पदमा कायथरत श्री 
............. ले ...........जाँचबझु गदाथ । गराउँदा.............देशखन आएकोले ननज 
श्री........................... सँग नेपाल स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८० को उपदफा (१) 
बमोशजम ..................... ददनको भयाद ददई  सफाइ माग गररएकोमा ननजले पेि गरेको सफाइको 
व्यिोरा सबूद ............................................................ कारर् सन्तोषजनक देशखएन । 
तसथथ ऐनको दफा ....................... को .................बमोशजमको कसूरमा ऐनको दफाको 
खण्ड.........बमोशजमको सजाय ननजलाई हकन नगने ? सो गनुथ नपने कुनै सबूद प्रमार् वा कारर् 
केिी िए.....................................नित्र स्पष्टीकरर् पेि गनुथ िनी ऐनको दफा बमोशजमको 
स्पष्टीकरर् माग गररएकोमा ननजले ........................िनी स्पष्टीकरर् पेि गरेको देशखयो । यस 
सभबन्धमा संकलन िएका कागजात, बशुझएका सबूद प्रमार् र पेि िएको स्पष्टीकरर् उपर समेत 
नबचार गदाथ .................................सबूद प्रमार्बाट ननज श्री .......................... ले ऐनको 
दफाको................... को उपदफा ................... ऐनको दफा ७१ को खण्ड ..........को सजाय 
प्रस्ताहवत गरी सो सजाय गनथको नननमत्त लोक सेवा आयोगको .......................कायाथलय 
..........................बाट परामिथ प्राप्त िए अनरुूप ननज श्री ............................ लाई ऐनको 
दफा ७१ को खण्ड ................... बमोशजम ................. सजाय ददने ननर्थय आदेि गररएको  छ 
। यो आदेिमा शचत्त नबझेुमा ननयम ११० को खण्ड (घ) को भयादनित्र ............... समि 
पनुरावेदन ददन सहकने छ । 

  

दस्तखत:          नमनत : 

  



www.lawcommission.com 

182 
 

अनसूुची – १९ 

(ननयम ११३ सँग सभबशन्धत) 

सभपशत्त हववरर् फाराम 

कमथचारीको,-  

नाम :        हववरर् पेि गरेको कायाथलय 

ति र पद :       नाम : 
कायाथलय :       ठेगाना : 

(क) अचल सभपशत्त (घर जग्गा) 

नाम र अन्य 
हववरर् 

घर जग्गा र 
अन्य अचल 
सभपशत्तको 

छोटकरी हववरर् 

घर जग्गा 
रिेको ठाउँ 
(गाउँ हवकास 

सनमनत/ 

नगरपानलका, 
शजल्ला) 

कसको 
नाममा रिेको 
ननजको नाम 
र अरू िए 
ननज सँगको 
सभबन्ध 

कसरी प्राप्त 
िएको 

कैहफयत (घर 
िए तला समेत 
उल्लेख गने)     
(जग्गा िए 
रोपनी वा 

चल्तीको नाप 
लेख्न)े 

 
 
 
 
 
 

 

     

      

(ख) नगद, जवाहिरात, सनु, चाँदी आदद  

ि. सं. सभपशत्तको छोटकरी 
हववरर् 

नाप र तौल पररमार् कसरी प्राप्त िएको कैहफयत 

 
 
 
 
 
 

 

    

 



www.lawcommission.com 

183 
 

(ग) िेयर बैंक व्यालेन्सको हववरर् 

ि.सं. सभपशत्तको 
छोटकरी 
हववरर् 

कभपनी वा 
बैंकको नाम र 

ठेगाना 

जभमा मूल्य कसको नाममा 
रिेको ननजको 
नाम र अरू 
िए ननज सँग 

सभबन्ध 

कसरी प्राप्त 
िएको 

कैहफयत 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

       

(घ) ऋर् नलएको/नधतो ददएको िए सो को हववरर् 

ि.सं. ऋर्/नधतोको 
हववरर् 

नलए/ददएको नाम 
र ठेगाना 

कारर् जभमा मूल्य हफताथ गने 
अवनध 

कैहफयत 
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 (ङ) ऋर् ददएको वा अरूबाट नधतो नलएको िए सो को हववरर् 

ि.सं. ऋर् नधतोको 
हववरर् 

ऋर् ददएको 
नधतो नलएको 
नाम र ठेगाना 

कारर् जभमा मूल्य हफताथ गने 
अवनध 

कैहफयत 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

मैले जाने बझेुसभम मानथ लेशखए बमोशजमको हववरर् दठक छ/ फरक पने छैन िनी दस्तखत गने । 

नाम र पद :–         नमनत :– 

रष्टव्य :– 

१. यो हववरर् पेि गररसकेपनछ सभपशत्तमा कुनै थपघट िएमा सभबशन्धत ननकायमा सो हववरर् 
खलु्लाई शिलबन्दी रूपमा पेि गनुथ पछथ । 

२. सरकारी कमथचारी उपर गररने कानून बमोशजमको कारबािीदेशख बािेक अरू कुरामा यो 
हववरर् प्रयोग गररने छैन । यो हववरर् सभबशन्धत पदानधकारी बािेक अरूले िेनथ पाइने छैन 
। यो हववरर् प्रकाि नगरी गोप्य रूपमा राशखने छ । 
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अनसूुची – २० 

(ननयम ११५ सँग सभबशन्धत) 

 नलशखतम ..........................श्री का नाती/नानतनी..............................को छोरा/छोरी 
बस्ने वषथ ............ को म ............... आगे नेपाल सरकारबाट ................. अन्तगथत 
.......................... हवषयमा मनोनयन िई अध्ययन गनथ/ तानलम नलन/ अध्ययन भ्रमर् गनथ जान 
लागेकोले ऐन ननयमको अधीनमा रिी मनोनयन िएको हवषयको अध्ययन/ तानलम/ अध्ययन भ्रमर्को 
अवनध नविाएमा पूवथ ननशश्चत अवनध ििुान िनुासाथ र बिाइएकोमा थप भयाद ििुान िनुासाथ 
स्वदेि फकी आई ऐनको दफा २५ बमोशजम आफूले गनुथ पने सरकारी सेवा गनेछु । 

 मनोनयनको नसलनसलामा मैले पाएको/ पाउने रकम रु. ............................(अिेरूपी 
..................................... रूपैयाँ) मनोनयनको ितथ बन्देजको अधीनमा रिी खचथ गनेछु । 
पेश्की वा सापटी नलएको रूपैयाँ जनु काम र ितथमा नलएको िुँ सोिी बमोशजम गनेछु र बझुाउन ुपने 
रकम नबझुाएमा मेरो जायजेथा वा िकदैयाबाट सरकारी बाँकी सरि असूल उपर गरी नलएमा मेरो 
मन्जरुी छ र यस कुरा वापत कुनै कुराको उजरु गने छैन िनी मेरो मनोमानी खिुीराजीसँग यो 
कवनुलयतनामा लेखी नेपाल सरकार स्वास््य मन्त्रालय ............... मा चिाँए । 

 

कवनुलयतनामा गराउने अनधकृतको,-    मनोनयन िनुे उभमेदवारको,- 
दस्तखत :–       दस्तखत :– 

नाम :–        नाम :– 

पद :–        पद :– 

कायाथलय :–       कायाथलय :– 

नमनत :–       नमनत :– 

 

ईनत सभवत ्२०...........साल ............. महिना ...........गते रोज ...........ििुम ्............. । 


