प्रदेश याजऩत्र
फागभती प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत

खण्ड ४) हे टौंडा, भकवानऩुय, चैत १9 गते, २०७७ सार (सङ्ख्मा ३2

बाग 2
प्रदे श सयकाय

साभाशजक ववकास भन्त्त्रारम
फागभती प्रदे श, हे टौंडाको

सूचना

भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रततष्ठान (कभमचायी सेवा, शतम य सुववधा
सम्फन्त्धी) तनमभावरी, २०७७

भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रततष्ठान ,न, २०७६ को दपा ४६ को
उऩदपा (१) रे ददएको अतधकाय प्रमोग गयी फागभती प्रदे श सयकायरे
दे हामका तनमभहरु फनाएको छ।

खण्ड ४) सङ्ख्मा ३२ प्रदे श याजऩत्र बाग २ तभतत २०७७।१२।१९

ऩरयच्छे द– १
1.

प्रायशम्बक

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मो तनमभावरीको नाभ “भदन बण्डायी

स्वास््म ववऻान प्रततष्ठान (कभमचायी सेवा, शतम य सुववधा सम्फन्त्धी)
तनमभावरी, २०७७” यहेको छ ।

2.

ऩरयबाषा्

(२) मो तनमभावरी तुरुन्त्त प्रायम्ब हुनेछ ।
ववषम

तनमभावरीभा,–

वा

प्रसङ्गरे

अको

अथम

नरागेभा

मस

(क) "अश्तमायवारा" बन्नारे तनमभ १५ फभोशजभ तनमुशि
गनम सक्ने अतधकायी सम्झनु ऩछम।

(ख) "अस्थामी ऩद" बन्नारे दयफन्त्दी कामभ बएको ऩदभा
अस्थामी रुऩभा फढीभा छ भवहनासम्भको रातग तनमुि
हुने ऩद सम्झनु ऩछम ।

(ग) "आमोग" बन्नारे प्रदे श रोक सेवा आमोग, फागभती
प्रदे श सम्झनु ऩछम ।

(घ) "आतथमक वषम" बन्नारे कुनै सारको साउन एक गतेदेशख
अको सारको असाय भसान्त्तसम्भको अवतध सम्झनु ऩछम।

(ङ) ",न" बन्नारे भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रततष्ठान
,न, २०७६ सम्झनु ऩछम ।

(च) "कभमचायी" बन्नारे प्रततष्ठानको सेवाको ऩदभा फहार
यहेको व्मशि सम्झनु ऩछम ।

(छ) "तह" बन्नारे तनमभ ४ फभोशजभको तह सम्झनु ऩछम ।

(ज) "तोवकए वा तोवकए फभोशजभ" बन्नारे मस तनमभावरी

अन्त्तगमत फनेको तनदे शशका, काममववतधभा तोवकएको वा
तोवकए फभोशजभ सम्झनु ऩछम ।
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(झ) "ऩद" बन्नारे तनमभ 5 फभोशजभको प्रततष्ठानको सेवाको
ऩद सम्झनु ऩछम।

(ञ) "ऩदातधकायी" बन्नारे प्रततष्ठानको कुरऩतत, सहकुरऩतत,
उऩकुरऩतत, शशऺाध्मऺ, यशजष्डाय, तडन, तनदे शक य ,नको

दपा २३ फभोशजभ तोवकएका अन्त्म ऩदातधकायी सम्झनु
ऩछम।

(ट) "ऩरयवाय" बन्नारे प्रततष्ठानका कभमचायी आपैसॉग फस्ने

तथा तनज आपैरे ऩारन ऩोषण गनुम ऩने ऩतत, ऩत्नी, छोया,
ु , अवववावहता धभमऩत्र
ु ी, फाफु,
अवववावहता छोयी, धभमऩत्र

आभा वा सौतेनी आभा सम्झनु ऩछम य सो शब्दरे ऩुरुष
य अवववावहता भवहरा कभमचायीको हकभा तनजको फाजे,
फज्मै तथा वववावहता भवहरा कभमचायीको हकभा तनजको
सासू, ससुयाराई सभेत जनाउॉ छ।

(ठ) "प्रततष्ठान"

बन्नारे

भदन

प्रततष्ठान सम्झनु ऩछम।

बण्डायी

स्वास््म

ववऻान

(ड) "प्रततष्ठान भेतडकर सतभतत" बन्नारे काममकायी ऩरयषद्रे

गठन गये को वा तोकेको शचवकत्सकहरु यहेको सतभतत
सम्झनु ऩछम।

(ढ) "भन्त्त्रारम" बन्नारे स्वास््म सम्फन्त्धी हेने भन्त्त्रारम
सम्झनु ऩछम।

(ण) "ववशेषऻ ऩद" बन्नारे ववशेष प्रकृततको काभ, कतमव्म य

उत्तयदावमत्व बएको य ववशेष मोग्मता चावहने ऩद सम्झनु
ऩछम।

(त) "सभूह" बन्नारे तनमभ 5 फभोशजभको सभूह सम्झनु
ऩछम।
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(थ) "सेवा" बन्नारे तनमभ ३ फभोशजभ गठन बएको भदन
बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रततष्ठान सेवा सम्झनु ऩछम ।

(द) "स्थामी ऩद" बन्नारे म्माद नतोवकएको प्रततष्ठान सेवाको
ऩद सम्झनु ऩछम ।

(ध) "स्वीकृत

शचवकत्सक"

बन्नारे

नेऩार

भेतडकर

काउशन्त्सरभा स्थामी रुऩभा नाभ दताम बएका शचवकत्सक
सम्झनु ऩछम ।

ऩरयच्छे द–२

ऩद य सेवाको गठन

3.

सेवाको गठन् भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रततष्ठान सेवा नाभको

4.

सेवाभा यहने तह: प्रततष्ठानको सेवाभा अनुसूची-१ फभोशजभका तह

5.

एक सेवाको गठन हुनेछ।
यहनेछन् ।

सेवाका ऩद, सभूह तथा उऩसभूह: (१) सेवाका ववतबन्न तहभा

प्रशासतनक तथा प्राववतधक ऩद, सभूह, तथा उऩसभूह अनुसूची-२
फभोशजभ यहनेछन् ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ यहने ऩदहरुको रातग

आवश्मक न्त्मूनतभ मोग्मता सेवा शतम काममकायी ऩरयषद्रे तनधामयण
गये फभोशजभ हुनेछ ।

(३) काममकायी ऩरयषद्रे प्रत्मेक ऩदको कामम वववयण

अनुसूची-३ फभोशजभको ढाॉचाभा फनाउनु ऩनेछ य त्मस्तो कामम
वववयणभा सम्फशन्त्धत ऩदको काभ, कतमव्म, अतधकाय य उत्तयदावमत्व
6.

सभेत उल्रेख गरयनेछ ।

दयफन्त्दी सृजना् (१) प्रततष्ठानको सेवाको रातग आवश्मक ऩने
सॊ गठन

सॊ यचना

य

ऩदहरुको

दयफन्त्दी

काममकायी

तसपारयसभा सबारे स्वीकृत गये फभोशजभ हुनेछ ।
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तय

हेटौंडा

अस्ऩतारको

सॊ गठन

सॊ यचना

नेऩार

सयकायफाट हेटौंडा अस्ऩतारका रातग स्वीकृत बएको सॊ गठन
सॊ यचना य दयफन्त्दी हारराई मथावत यहनेछ ।

(2) उऩतनमभ (1) को अधीनभा यही हेटौंडा अस्ऩतार य

अन्त्म अस्ऩतारभा यहने अन्त्म सॊ गठनात्भक सॊ यचना प्रततष्ठानको
स्वीकृत सॊ गठनात्भक सॊ यचना फभोशजभ हुनेछ ।

(3) उऩतनमभ (१) वा (2) फभोशजभको दयफन्त्दी सृजना

गदाम वा हेयपेय गदाम प्रततष्ठानको काममफोझ, कामम प्रकृतत, दयफन्त्दी
थऩ गनुऩ
म ने कायण य सोको औशचत्म सवहतको काममवववयण सॊ रग्न
गयी भन्त्त्रारम, साभान्त्म प्रशासन हेने भन्त्त्रारम य आतथमक भातभरा
हेने भन्त्त्रारमको ऩूव म सहभतत तरनु ऩनेछ ।

(४) उऩतनमभ (१) वा (2) फभोशजभ सृजना बएका

ऩदहरु सबाफाट स्वीकृत गनुम ऩनेछ ।

(५) काममकायी ऩरयषद्रे उऩतनमभ (४) फभोशजभ स्वीकृत

बएको प्रत्मेक ऩदको काभ, कतमव्म, अतधकाय य उत्तयदावमत्व
7.

उल्रेख गयी काममवववयण फनाई कामामन्त्वमन गनेछ ।

ववशेष ऩदको श्रृजना: (१) दे हामको अवस्थाभा काममकायी ऩरयषदरे
ववशेष ऩदको श्रृजना गनम सक्नेछ:–

(क) कुनै कभमचायीराई काजभा खटाउॉ दा साववक
कामामरमको काभकाज गनम नभ्माउने बएभा,

(ख) कुनै

कभमचायी

आददभा खवटएभा,

तारीभ,

छात्रवृशत्त,

सेतभनाय

(ग) कुनै कभमचायीरे एक भवहना बन्त्दा फढी तफदा
तरई फसेभा,

(२) उऩतनमभ (१) को अवस्था ववद्यभान नयहेभा त्मसयी

श्रृजना बएको ववशेष ऩद स्वत् खाये ज हुनेछ ।
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8.

ऩद नबई कभमचायी तनमुि गनम नहुने् (१) प्रततष्ठानको सेवाको

ऩदभा ऩद रयि नबई वा ऩद श्रृजना नबई कभमचायी तनमुि गनुम
हुॉदैन।

(२) उऩतनमभ (१) ववऩयीत कुनै कभमचायीराई तनमुशि

गयी तरफ खुवाएभा त्मसयी खुवाएको तरफ यकभ तनमुशि गने
9.

अतधकायीफाट असुर उऩय गरयनेछ ।

ज्मारादायी वा कयायभा तनमुशि गनम, गयाउन नऩाइने: (१) कसैरे
ऩतन कभमचायीरे गनुम ऩने काभको रातग कुनै ऩतन व्मशिराई
ज्मारादायी वा कयायभा तनमुशि गनम, गयाउन ऩाउने छै न ।

तय दे हामको अवस्थाभा कयाय सेवाभा काभभा रगाउन

सवकनेछ:–

(क) कुनै शचवकत्सक वा स्वास््मकभॉ अध्ममन वा

असाधायण तफदाभा यहेको अवस्थाभा अध्ममन वा
असाधायण तफदाभा फसेको अवतधबय,

(ख) कुनै शचवकत्सक वा स्वास््मकभॉ वा अन्त्म ऩद

कुनै कायणवश रयि हुन गई सो को ऩदऩूततम
बई नसकेको अवतधबय रोक सेवा आमोगको
ऩूव म स्वीकृतत अवतधबय।

(ग) सेवाको दयफन्त्दीतबत्रको सूचना प्रववतध सहामक,
सवायी

चारक,

कामामरम

सहमोगी,

हाउस

गाडम,

स्वीऩय,

वकवऩङ्ग सहामक, राउनडयी सहामक, कुक,
भारी,

प्रम्फय,

सुयऺा

इरेक्रीतसमन, डाटा इन्त्री/क्मातसमय तथा अन्त्म
तह ववहीन ऩदहरु।

(२) उऩतनमभ (१) ववऩयीत कसैरे कुनै व्मशिराई

तनमुशि गये , गयाएभा त्मसयी तनमुशि ऩाएको व्मशिरे ऩाएको तरफ,
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बत्ता य अन्त्म सुववधा फाऩतको यकभ तनमुशि गने, गयाउने
ऩदातधकायी तथा तरफ बत्ता खचम रेख्ने ऩदातधकायीफाट सयकायी
फाॉकी सयह असुर उऩय गरयनेछ ।

10.

कयाय सेवाभा काभभा रगाउॉदाको काममववतध: तनमभ 9 को

उऩतनमभ (१) को प्रततफन्त्धात्भक वाक्माॊशको खण्ड (क), (ख) य
(ग) फभोशजभ कयाय सेवाभा काभभा रगाउॉ दा अऩनाउने काममववतध
काममकायी ऩरयषदरे तोके फभोशजभ हुनेछ ।
ऩरयच्छे द-3

सेवाको ऩदऩूततम

11.

स्थामी ऩदऩूततमको रातग भाग गनुम ऩने् प्रततष्ठानको सेवाभा रयि
यहन आएको ऩदको सेवा, तह, सभूह, उऩसभूह तथा न्त्मूनतभ

मोग्मता सम्वन्त्धी वववयणहरु आमोगरे तोके फभोशजभको भाग
आकृतत पायाभ बयी सफै तहको रयि ऩदको स्थामी ऩूततमको रातग

काममकायी ऩरयषद्को तनणमम फभोशजभ आमोगभा रेखी ऩठाउनु
ऩनेछ ।

12.

ऩदऩूततमको रातग प्रततशत तनधामयण: (१) तनमभ १1 फभोशजभ

स्थामी ऩदऩूततमको रातग वववयण प्राप्त बएऩतछ आमोगरे सो
आतथमक वषमभा रयि यहन आएका ऩदहरु दे हाम फभोशजभ प्रततशत
तनधामयण गयी ऩूततम गरयनेछ ।
तह

खुरा

प्रततमोतग
ताद्बाया

फढु वाद्बाया
आन्त्तरयक

काममऺभता

प्रततमोतगताद्बाया

भूल्माङ्कनद्बाया

(क) चौथो

100%

-

-

(ख) ऩाॉचौँ

६५%

२0%

१५%

(ग) छै टौँ

-

50%

50%

(घ) सातौं (शचवकत्सक फाहे क)

70%

10%

20%
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(ङ) आठौँ (शचवकत्सक फाहेक)

-

50%

50%

(च) आठौं (शचवकत्सक)

१००%

-

-

(छ) नवौँ

20%

40%

40%

(ज) दशौं

-

50%

50%

(झ) एघायौं

-

-

10०%

(2) प्रत्मेक वषम उऩतनमभ (१) फभोशजभ प्रततशत तनधामयण

गदाम सोही आतथमक वषमको असाय भसान्त्तसम्भ रयि ऩदसॊ ्माको
आधायभा प्रततशत तनधामयण गयी आमोगको वावषमक काममतातरका
अनुसाय ऩदऩूततम गरयनेछ ।

(३) उऩतनमभ (१) फभोशजभ प्रततशत तनधामयण बई फढु वा

प्रविमाद्वाया तल्रो तहफाट भातथल्रो तहभा फढु वा हुॉदा रयि हुन
जाने ऩद सोही आतथमक वषमभा रयि बएको भातनने छ ।
(४)

प्रततष्ठानको

सेवाराई

सभावेशी

फनाउन

खुरा

प्रततमोतगतात्भक ऩयीऺाद्वाया ऩूततम हुने ऩद भध्मे ऩैँ तारीस प्रततशत
ऩद छु ट्याई सो प्रततशतराई शत प्रततशत भानी दे हाम फभोशजभका
उम्भेदवाय फीचभा भात्र छु ट्टाछु ट्टै प्रततस्ऩधाम गयाई ऩदऩूततम गरयनेछ:–
(क) भवहरा

तेत्तीस प्रततशत

(ग) भधेशी

फाइस प्रततशत

(ङ) अऩाङ्ग

ऩाॉच प्रततशत

(ख) आददवासी/जनजातत
(घ) दतरत

सत्ताइस प्रततशत
नौ प्रततशत

(च) वऩछतडएको ऺेत्र

स्ऩष्टीकयण्

चाय प्रततशत

(१) मस उऩतनमभको प्रमोजनको रातग वऩछतडएको

ऺेत्र बन्नारे फझाङ, फाजुया, अछाभ, जाजयकोट,
8
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जुम्रा, कातरकोट, हुम्रा, डोल्ऩा य भुग ु शजल्रा
सम्झनु ऩछम ।

(२) खण्ड (क), (ख), (ग) य (घ) को प्रमोजनको

रातग भवहरा, आददवासी/जनजातत, भधेशी य

दतरत बन्नारे आतथमक य साभाशजक रुऩभा
ऩछातड

ऩये का

भवहरा,

आददवासी/जनजातत,

भधेशी य दतरत सम्झनु ऩछम ।

(३) उऩतनमभ (४) को खण्ड (ङ) भा उल्रेख बए

फभोशजभ तनधामरयत प्रततशतको ऩद कुनै खास

प्रकृततको काभको रातग तोवकए फभोशजभका

अऩाङ्गताहरु फीच भात्र प्रततस्ऩधाम गनम ऩाउने
गयी प्रततस्ऩधामत्भक ऩयीऺाद्वाया ऩूततम गरयनेछ।

(५) उऩतनमभ (४) फभोशजभ छु ट्याइएका ऩदभा दयखास्त

ददॉ दा दे हामका आधायभा ददनु ऩनेछ:–

(क) आददवासी/जनजाततका
आददवासी/जनजातत

उत्थान

हकभा

यावष्डम

नेऩार

प्रततष्ठान

,नभा सूचीकृत बएको जाततको हकभा सो
,नको सूचीको आधायभा,
तय

नेऩार

आददवासी/जनजातत

उत्थान यावष्डम प्रततष्ठान ,नभा सूचीकृत बएको
जातततबत्र

एक

बन्त्दा

शजल्रा

अतधकायीफाट

फढी

थयहरु

बएभा

सम्फशन्त्धत स्थानीम तहको तसपारयसभा प्रभुख
जातततबत्रको

थय

बनी

सूचीकृत

प्रभाशणत

दयखास्तसाथ ऩेश गनुम ऩनेछ ।
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(ख) दतरतका

हकभा

यावष्डम

दतरत

आमोगफाट

सूचीकृत बएको जाततको हकभा सोही सूचीको
आधायभा,

तय यावष्डम दतरत आमोगफाट सूचीकृत

बएको जातततबत्र एक बन्त्दा फढी थयहरु बएभा

सम्फशन्त्धत स्थानीम तहको तसपारयसभा प्रभुख
शजल्रा

सूचीकृत

अतधकायीफाट

जातततबत्रको

थय

बनी

बएको

प्रभाशणत

गयाई

दयखास्तसाथ ऩेश गनुम ऩनेछ ।

(ग) अऩाङ्गता बएको हकभा स्वीकृत शचवकत्सकको
तसपारयसभा प्रचतरत कानूनभा ब्मवस्था बए
फभोशजभ

प्रभाणऩत्र

सवहत

तसपारयसको आधायभा

(घ) भधेशीका

याजऩत्रभा

हकभा

नेऩार

सूचना

स्थानीम

तहको

सयकायरे

नेऩार

प्रकाशन

गयी

तोके

फभोशजभको सॊ स्थाफाट भधेशी बनी प्रभाशणत
गये को आधायभा,
गयी

तहको

तय नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशशत

सॊ स्था

नतोकेसम्भ

प्रभुखको

अतधकायीफाट

सम्फशन्त्धत

तसपारयसभा

भधेशी

बनी

दयखास्तसाथ ऩेश गनुम ऩनेछ।

प्रभुख

स्थानीम
शजल्रा

प्रभाशणत

गयाई

(ङ) वऩछतडएको ऺेत्रको हकभा उऩतनमभ (४) को
स्ऩष्टीकयणको
शजल्राभा

सम्फशन्त्धत
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(१)

स्थामी

भा

फसोफास

शजल्राफाट

उल्रेख

उल्रेख

प्राप्त

बएका

गयी

गरयएको
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नागरयकताको

प्रभाणऩत्र

तथा

सम्फशन्त्धत

गाउॉऩातरका वा नगयऩातरकाफाट हार सोही
स्थानभा स्थामी फसोफास बएको बनी प्रभाशणत
गये को आधायभा ।

(६) उऩतनमभ (४) फभोशजभ प्रततशत तनधामयण गदाम एक

प्रततशत बन्त्दा कभ घाताङ्क (फ्रमाक्सन) आएभा त्मस्तो घाताङ्क जुन
सभूहको हकभा आएको हो सो बन्त्दा रगतै ऩतछको सभूहभा सदै
जानेछ ।

(७) उऩतनमभ (४) फभोशजभ छु ट्याइएको ऩदभा जुन

वषमको रातग ववऻाऩन बएको हो, सो वषम हुने ववऻाऩनभा उऩमुि
उम्भेदवाय उऩरब्ध हुन नसकेभा त्मस्तो ऩद अको वषम खुरा
प्रततमोतगताद्वाया ऩूततम हुने ऩदभा सभावेश गनुम ऩनेछ ।
(८)

प्रततशतद्वाया

उऩतनमभ

ऩदऩूततम

(४)

गने

ऩुनयावरोकन गनुम ऩनेछ ।

फभोशजभ

व्मवस्था

तनधामयण

आवश्मकता

गरयएको

अनुसाय

(९) उऩतनमभ (४) फभोशजभको प्रततशत फभोशजभ ऩद

सॊ ्मा तनधामयण गदाम कुनै दद्वववधा उत्ऩन्न बई वववाद आएभा
आमोगको तनणमम अशन्त्तभ हुनेछ ।

(१०) तनमभ (१) को खण्ड (छ) फभोशजभ खुरा

प्रततमोतगतात्भक ऩयीऺाद्वाया ऩूततम गरयने अतधकृत नवौं तहका ऩदको

रातग न्त्मूनतभ शैशऺक मोग्मता प्राप्त गये को य कुनै सयकायी सेवा
वा प्रचतरत कानून फभोशजभ दताम बएको सॊगदठत सॊ स्था वा

अन्त्तययामवष्डम सॊ घ सॊ स्थाको अतधकृत तहभा कम्तीभा ऩाॉच वषम काभ
गये को अनुबव प्राप्त गये को हुन ु ऩनेछ ।

तय स्नातकोत्तय ऩतछ ववद्यावारयतध वा सो सयहको उऩातध

प्राप्त व्मशिको हकभा अनुबव अवतध दुई वषमरे कभ हुनेछ ।
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(1१)

खुरा

प्रततमोतगतात्भक

ऩयीऺाद्वाया

ऩूततम

गरयने

अतधकृत आठौँ तहको शचवकत्सा अतधकृत य सो सयहका अन्त्म
शचवकत्सक अतधकृत ऩदभा सम्फशन्त्धत ववषमभा स्नातकोऩातध प्राप्त
गये को य सम्फशन्त्धत काउशन्त्सरभा नाभ दताम बएको व्मशि भात्र
उम्भेदवाय हुन सक्नेछ ।

मसयी काममऺभता भुल्माङ्कनद्वाया फढु वा तथा आन्त्तरयक

प्रततमोतगताद्बाया ऩदऩूततम हुने ऩदभा आवेदकरे दयखास्त पायाभसॉगै
सम्फशन्त्धत काउशन्त्सरभा अद्यावतधक बएको हुन ु ऩनेछ ।

(१२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ दे हामको अवस्थाभा रयि

ऩद दे हाम फभोशजभ ऩूततम गरयनेछ–

(क) काममऺभताको भूल्माङ्कनद्वाया हुने फढु वाको रातग
छु ट्याइएको सफै

वा केही ऩदभा सम्बाव्म

उम्भेदवाय नबई ऩदऩूततम हुन नसक्ने बएभा जुन
वषमको रातग त्मस्तो ऩद छु ट्याइएको हो, सोही
वषमको त्मस्तो ऩद आन्त्तरयक प्रततमोतगताद्वाया
ऩूततम गरयनेछ ।

(ख) काममऺभताको

भूल्माङ्कन

य

आन्त्तरयक

प्रततमोतगतात्भक ऩयीऺाद्वाया हुने फढुवाको रातग
छु ट्याइएको सफै

वा केही ऩदभा सम्बाव्म

उम्भेदवाय नबई ऩदऩूततम हुन नसक्ने बएभा जुन

वषमको रातग ववऻाऩन बएको हो, सो वषम हुने
ववऻाऩनभा उऩमुि उम्भेदवाय उऩरब्ध हुन
नसकेभा त्मस्तो ऩद अको वषम हुने ववऻाऩनभा
सभावेश गनुम ऩनेछ ।
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13.

14.

प्रदे श रोक सेवा आमोगको तसपारयसभा तनमुशि हुने् खुरा
प्रततमोतगतात्भक वा आन्त्तरयक प्रततमोतगतात्भक ऩयीऺाद्वाया ऩूततम हुने
ऩदभा आमोगको तसपारयसको आधायभा तनमुशि गरयनेछ ।

तनमुशि गने प्रविमा: (१) तनमभ १३ फभोशजभ आमोगफाट खुरा
प्रततमोतगताद्वाया

तसपारयस

बएका

उम्भेदवायराई

तसपारयसऩत्र

दाशखरा बएको तभततरे एक्काइस ददनतबत्र अश्तमायवारारे तनमुशि

गनुम ऩनेछ य त्मस्तो तनमुशिको सूचना तछटो साधनद्वाया सम्फशन्त्धत
उम्भेदवायराई ददनु ऩनेछ ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ ददएको सूचना सम्फशन्त्धत

उम्भेदवायरे

नऩाएभा

वा

सूचना

वपताम

आएभा

सावमजतनक

ऩत्रऩतत्रकाभा ऩन्त्र ददनको म्माद ददई सम्फशन्त्धत उम्भेदवायराई
तनमुशिऩत्र फुझ्न आउन सूचना प्रकाशन गरयनेछ ।

(३) उऩतनमभ (२) फभोशजभको म्मादतबत्र ऩतन सम्फशन्त्धत

उम्भेदवायरे तनमुशिऩत्र फुझ्न नआएभा आमोगरे तसपारयस गये को
वैकशल्ऩक उम्भेदवायराई तनमुि गनम सवकनेछ । मसयी गरयएको
तनमुशिको सूचना तनमुशि गये को तभततरे ऩन्त्र ददनतबत्र आमोगभा
ऩठाउनु ऩनेछ ।

(४) स्थामी तनमुशि ऩाएको कुनै कभमचायीरे तनमुशि

ऩाएको एक वषमतबत्र कुनै कायणरे सेवाफाट हटे भा वा तनमुशि
तरन
15.

नआएभा

त्मस्तो

रयि

ऩदभा

मोग्मतािभानुसाय तनमुशि गनम सक्नेछ ।

वैकशल्ऩक

उम्भेवायराई

तनमुशिऩत्र ददने वा यद्द गने: (१) प्रततष्ठानका कभमचायीराई

काममकायी ऩरयषदरे तनमुशि गये को वा तनमुशि यद्द गये को ऩत्र
ददनेछ ।

(२)

उऩतनमभ

(१)

फभोशजभ

कुनै

कभमचायीराई

तनमुशिऩत्र ददॊ दा सम्फशन्त्धत अतधकायीरे तनजको फहारी गनुम ऩने
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तभतत सभेत तोक्न सक्नेछ । फहारी गनमको तनतभत्त कुनै खास

तभतत तोवकएको बए सोही तभततभा य कुनै तभतत नतोवकएकोभा

त्मस्तो तनमुशिऩत्र फुशझतरएको तभततरे फाटोको म्माद फाहेक ऩैँ तीस
ददनतबत्र सम्फशन्त्धत कभमचायीरे फहारी गनुम ऩनेछ ।

(३) आफ्नो काफु फावहयको ऩरयशस्थतत ऩये को सप्रभाण

जानकायी ददएभा फाहेक उऩतनमभ (२) फभोशजभको म्मादतबत्र

फहारी नगने कभमचायीको तनमुशिऩत्र तनमुशि ददने अतधकायीरे यद्द
गनम सक्नेछ
16.

।

त्मसयी

आमोगराई ददनु ऩनेछ ।

तनमुशिऩत्र

यद्द

गरयएको

जानकायी

तनमुशिका रातग अमोग्मता: दे हामका व्मशिहरू प्रततष्ठानको सेवाको
ऩदभा उम्भेदवाय हुन सक्ने छै नन््–

(क) सहामक तहको ऩदभा अठाय वषम उभेय ऩूया नबएका,

(ख) अतधकृत तहको ऩदभा एक्काइस वषम उभेय ऩूया नबएका,

(ग) प्रशासतनक ऩदको रातग ऩैं तीस वषम य प्राववतधक ऩदका
रातग चारीस वषम उभेय ऩूया बैसकेका,

तय भवहराको हकभा प्रशासतनक ऩदको रातग

चारीस वषम य प्राववतधक ऩदका रातग ऩैं तातरस वषम ऩूया
बैसकेका,

(घ) स्वास््म तपमका कभमचायीको हकभा प्रचतरत कानून
फभोशजभ स्थाऩना बएको स्वास््म सम्फन्त्धी व्मवसावमक
ऩरयषद्भा
नबएका,

नाभदताम

नबएका

य

नाभदताम

नवीकयण

तय प्रचतरत कानून फभोशजभ स्थाऩना बएको

स्वास््म सम्फन्त्धी कुनै व्मवसावमक ऩरयषद्भा नाभ दताम
हुने व्मवस्था नै नबएको तहको ऩदभा तनमुशि हुनको
रातग मस खण्डरे फाधा ऩुर्माएको भातनने छै न ।
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(ङ) बववष्मभा सयकायी सेवा, अधमसयकायी वा नेऩार सयकाय
वा प्रदे श सयकायको स्वातभत्व बएको कुनै सॊ स्था वा
प्रततष्ठानको

सेवाको

तनतभत्त

सेवाफाट फखामस्त गरयएका,

अमोग्म

ठहरयने

गयी

(च) गैय नेऩारी नागरयक,

(छ) नैततक ऩतन दे शखने पौजदायी अतबमोगभा अदारतफाट
17.

अस्थामी

कसूयदाय ठहरयएको ।

तनमुशि

सम्फन्त्धी

व्मवस्था:

(१)

आमोगरे

आपूरे

सञ्चारन गये को ऩयीऺाभा स्थामी तनमुशिको रातग तसपारयश
नबएका उम्भेदवायहरू भध्मेफाट अस्थामी तनमुशि गने प्रमोजनको
रातग छु ट्टै मोग्मतािभ अनुसायको सूची प्रकाशन गनेछ ।

(२) सेवाको कुनै रयि ऩदभा अस्थामी तनमुशि गनुम ऩने

बएभा अश्तमायवारारे आमोगभा रेखी ऩठाउनू ऩनेछ ।

(३) उऩतनमभ (२) फभोशजभ रेखी आएभा आमोगरे

मोग्मतािभको सूचीभा यहेका व्मशिराई भागको आधायभा फढीभा

छ भवहनाको रातग अस्थामी तनमुशि गनम नाभ तसपारयश गयी
ऩठाउनेछ ।

(४) उऩतनमभ (१) फभोशजभको सूची प्रकाशन नबएको

अवस्थाभा वा उऩतनमभ (३) फभोशजभ तसपारयश बएका व्मशिको
सॊ ्मा रयि ऩद सॊ ्मा बन्त्दा कभ बएभा आमोगको सहभतत तरई
छ भवहनासम्भको रातग अस्थामी तनमुशि गनम सवकनेछ ।

(५) आमोगफाट स्थामी ऩदऩूततमको रातग तसपारयश बई

नआएसम्भ आमोगको सहभतत तरई मस तनमभ फभोशजभ तनमुशि
गरयएका कभमचायीको म्माद थऩ गनम सवकनेछ।
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(६) भातथ जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩतन सेवाको

कुनै ऩदभा स्थामी ऩद ऩूततमका रातग आमोगभा भाग नगयी त्मस्तो
ऩदभा अस्थामी तनमुशि गनम ऩाइने छै न ।

(७) मस तनमभ ववऩयीत कसैरे अस्थामी तनमुशि गये

गयाएभा त्मस्तो तनमुशि बएको कभमचायीरे खाईऩाई आएको तरफ,

बत्ता य अन्त्म सुववधा फाऩतको यकभ तनमुशि गने गयाउने
18.

ऩदातधकायीफाट सयकायी फाॉकी सयह असुर उऩय गरयनेछ ।

ऩदातधकाय कामभ यहने: दे हामको अवस्थाभा कभमचायीको आफ्नो
ऩद भातथको ऩदातधकाय कामभ यहनेछ:–

(क) त्मस ऩदभा काभकाज गरययहॉदासम्भ,
(ख) अको

ऩदभा

म्मादसम्भ,

सरुवा

बई

काममबाय

सम्हाल्न

ऩाइने

(ग) तफदा स्वीकृत गयाई फसेको फखत,
(घ) तनरम्फन यहेको फखत,

(ङ) प्रततष्ठानरे कुनै काभभा खटाइएका फखत वा कुनै
19.

अन्त्म ऩदभा कामभ भुकामभ बई काभ गये को फखत ।

कामभ भुकामभ: (१) सेवाको रयि वा ऩदातधकाय यहेको कुनै
ववबागीम प्रभुख वा कामामरम प्रभुखको ऩदभा भात्र फढीभा एक

वषमसम्भको रातग त्मस्तो रयि वा ऩदातधकाय यहेको ऩद बन्त्दा
एक तह भुतनको सम्फशन्त्धत सभूह,उऩसभूहका कभमचायीराई कामभ
भुकामभ भुकयय गनम सवकनेछ।
ताऩतन

(२) उऩतनमभ (१) भा जुनसकै कुया रेशखएको बए
आमोगफाट

नआएसम्भको

रातग

स्थामी

ऩूततमका

आमोगको

तनतभत्त

ऩयाभशमभा

सो

तसपारयस
ऩदभा

बई

कामभ

भुकामभको अवतध फढीभा एक वषमको रातग थऩ गनम सवकनेछ ।
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20.

कामभ भुकामभ वा तनतभत्त बई काभ गये को तरफ बत्ता ऩाउने:
(१) कुनै ऩदभा कामभ भुकामभ बई वा ऩन्त्र ददन बन्त्दा फढी
अवतध तनतभत्त बई काभ गये कोभा त्मसयी काभ गने कभमचायीरे

जुन ऩदको काभ गये को छ सोही ऩदको तरफ बत्ता त्मसयी काभ
गये को तभततदे शख ऩाउनेछ ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ कामभ भुकामभ वा तनतभत्त

बई काभ गने कभमचायीरे ऩाउने तरफ बत्ता तनजरे एक तह
भातथको ऩदभा फढु वा ऩाएभा ऩाउने तरफ बत्ताबन्त्दा फढी हुने
छै न।

21.

तय त्मसयी ऩाउने तरफ बत्ताको यकभ तनजरे खाइऩाइ

आएको तरफ बत्ता बन्त्दा घटी हुनेछैन।

तरफ बत्ता असुर उऩय गरयने: तनमभ १९ ववऩयीत हुने गयी कुनै
ऩदभा एकवषमबन्त्दा फढी अवतधको रातग कामभ भुकामभ भुकयय

गये भा त्मस्तो फढी अवतध कामभ भुकामभ गये फाऩत सम्फशन्त्धत

कभमचायीरे ऩाएको तरफ बत्ताको यकभ त्मसयी कामभ भुकामभ
22.

भुकयय गने अतधकायीफाट असुर उऩय गरयनेछ ।

तनयोतगताको प्रभाणऩत्र ऩेश गनुम ऩने : (१) कुनै ऩतन व्मशिरे

अनुसूची–4 फभोशजभ तनयोतगताको प्रभाणऩत्र ऩेश नगयी तनजराई
सेवाको ऩदभा स्थामी तनमुशि गरयने छै न ।

(२) तनयोतगताको प्रभाणऩत्र सयकायी सेवाभा काममयत

23.

स्वीकृत शचवकत्सकफाट प्राप्त बएको हुन ु ऩनेछ।

शऩथ ग्रहण: (१) सेवाभा ऩवहरो ऩटक स्थामी ऩदभा तनमुि हुने

प्रत्मेक कभमचायीरे आफ्नो काममबाय सभाल्नु अशघ अनुसूची–5
फभोशजभको ढाॉचाभा शऩथ ग्रहण गनुम ऩनेछ ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ शऩथ ग्रहण सम्फशन्त्धत

ऩदभा तनमुशि गने अतधकायीरे गयाउनेछ ।
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(३) उऩतनमभ (१) य (२) फभोशजभ कभमचायीरे गये को

शऩथको एक प्रतत प्रततष्ठानको कभमचायी प्रशासन अतबरेखभा य
अको एक प्रतत सो कभमचायी काममयत यहेको कामामरमको व्मशिगत
24.

पाइरभा याशखनेछ ।

ऩदस्थाऩन सम्फन्त्धी व्मवस्था: (१) कभमचायीराई ऩदस्थाऩन गदाम
तनजको शैशऺक मोग्मता, तातरभ य अनुबवको आधायभा गरयनेछ ।

(२) सेवाको कुनै ऩतन कभमचायीराई ववबागीम प्रभुख,

कामामरम प्रभुख वा अन्त्म ऩदभा ऩदस्थाऩन वा सरुवा वा फढु वा

गदाम प्रततष्ठानरे त्मस्तो ऩदभा यही गने काममहरूको प्रशासकीम
कामम प्रकृतत अनुसाय कामम वववयणको अधीनभा यही ऩदस्थाऩन वा
25.

सरुवा गनम सक्नेछ ।

ऩयीऺण कार: सेवाको स्थामी ऩदभा नमाॉ तनमुशि गदाम भवहरा

कभमचायीको हकभा छ भवहना य ऩुरुष कभमचायीको हकभा एक
वषमको ऩयीऺणकारभा यहने छ । ऩयीऺण कारभा तनजको काभ
सन्त्तोषजनक नबएभा तनजको तनमुशि फदय गनम सवकनेछ । मसयी

तनमुशि फदय नगरयएका कभमचायीको तनमुशि ऩयीऺण कार सभाप्त
बएऩतछ स्वत् सदय बएको भातननेछ ।

तय एक ऩटक सेवाको स्थामी ऩदभा ऩयीऺण कार

ब ुिान गरयसकेको कभमचायीराई ऩुन् ऩयीऺण कारभा याशखने
26.

छै न।

सेवाफाट हटाइएको कभमचायीरे सपाइ ऩाएभा ऩदस्थाऩन गने : (१)
सेवाफाट हटाइएको कुनै कभमचायीरे कुनै अदारतको तनणममफाट

तनजको सेवा ऩुन्स्थावऩत हुने बएभा सो को तनणममको सूचना

ऩाएको तभततरे तीन भवहनातबत्र प्रततष्ठानभा हाशजय हुन जानु
ऩनेछ।
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(२) उऩतनमभ (१) को म्मादतबत्र हाशजय हुन नजाने

27.

कभमचायीराई ऩदस्थाऩन गरयने छै न।
वैमशिक

वववयण

पायाभ

(तसटयोर)

य

वकताफ

दताम:

(१) अश्तमायवारारे प्रत्मेक कभमचायीको अनुसूची–6 फभोशजभ
तीन प्रतत वैमशिक वववयण तमाय गयाउनु ऩनेछ ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ तमाय गरयएको वैमशिक

वववयणको एक प्रतत वकताफ दताम गयाउन प्रततष्ठानभा, एक प्रतत
सम्फशन्त्धत ववबागीम स्तयीम कामामरमभाय एक प्रतत सम्फशन्त्धत
कभमचायीराई प्रभाशणत गयी उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।

(3) उऩतनमभ (२) फभोशजभ कभमचायी फहार यहेको

कामामरमभा याशखएको वैमशिक वववयण सो कभमचायी अन्त्मत्र
सरुवा बएभा अववरम्फ सोही कामामरमभा ऩठाउनु ऩनेछ ।

(४) प्रततष्ठानरे प्रत्मेक कभमचायीको वैमशिक वववयण

दताम वकताफभा दताम गनुम ऩनेछ य त्मसयी दताम बएको वववयणको

आधायभा प्रततष्ठानको दताम वकताफ हेने शाखारे कभमचायीराई
कभमचायी सॊ केत नम्फय (ऩरयचम नम्फय) उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।

सो फभोशजभको वैमशिक वववयण प्रततष्ठानरे सॊ केत नम्फय सभेत
याखी अद्यावतधक गयी याख्नुऩनेछ ।

(५) कभमचायीरे आफ्नो वैमशिक वववयणभा कुनै कुया

सभावेश गनुम ऩये भा आफ्नो कामामरम भापमत प्रभाशणत गयाई
28.

29.

प्रततष्ठानको दताम वकताफ हेने शाखाभा ऩठाउनु ऩनेछ ।

एक ऩदभा एक बन्त्दा फढी कभमचायी स्थामी तनमुशि गनम नहुने्
सेवाको एउटा स्थामी ऩदभा एकै सभमभा एक बन्त्दा फढी
व्मशिराई स्थामी तनमुशि गनुम हुॉदैन ।

तनमभावरी ववऩयीत अस्थामी तनमुशि गनम नहुने: मस तनमभावरीको
ववऩयीत हुने गयी कुनै व्मशिराई अस्थामी तनमुशि गये भा त्मस्तो
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अस्थामी तनमुशि बएको कभमचायीरे खाइऩाइ आएको अवतधको
तरफ, बत्ताको यकभ अस्थामी तनमुशि गने अतधकायीफाट असुर
30.

उऩय गरयनेछ ।
आमोगफाट

तनधामरयत

काममववतध

नऩुर्माई

तनमुशि

गनम

नहुने:

(१) प्रदे श रोक सेवा आमोग ,न, 2076 को दपा १० को
उऩदपा

(१)

फभोशजभ

आमोगरे

तनमुशिको

उम्भेदवाय छनौट गनम ऩयीऺा सञ्चारन गनेछ ।

रातग

उऩमुि

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ तनमुि हुने ऩदभा तनधामरयत

प्रविमा य शतमको ऩारना नगयी तनमुशि गये को अवस्थाभा सो
तनमुशि अतनमतभत बएको छ बनी आमोगफाट त्मसयी तनमुशि

बएको कभमचायीको ऩयीऺण कारतबत्र रेखी आएभा तनजराई सो
अवतधतबत्र हटाउनु ऩनेछ।

(३) उऩतनमभ (१) फभोशजभ तनमुशि गदाम तनधामरयत

प्रविमा य शतमको ऩारन नगयी तनमुशि गये भा त्मसयी तनमुशि गने
अतधकायीराई ववबागीम सजाम हुनेछ ।
ऩरयच्छे द-4

31.

सरुवा, काज, फढुवा

सरुवा गने य काजभा खटाउने अतधकाय: (१) कभमचायीको सरुवा

गने य काज खटाउने अतधकाय यशजष्रायराई हुनेछ। यशजष्डायको
ऩद

रयि

बएको

अवस्थाभा

अतधकायीरे सो कामम गनेछ ।

काममकायी

ऩरयषदरे

तोकेको

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ सरुवा गने अतधकाय प्राप्त

अतधकायीरे अनुसूची-7 फभोशजभको ढाॉचाभा कभमचायीको सरुवा
32.

सम्फन्त्धी वववयण तमाय ऩायी याख्नु ऩनेछ ।

सरुवा बएको कामामरमभा जानुऩने : कुनै ऩतन कभमचायी सरुवा

बएको कामामरमभा तनमभ ३३ को म्मादतबत्र हाशजय हुन जानु
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ऩनेछ । सरुवा बएको कामामरमभा फहारी नबई अको कामामरम
वा ऩदभा सरुवा गरयने छै न । मसयी तनधामरयत सभमतबत्र सरुवा
बएको कामामरमभा हाशजय नहुने कभमचायीराई ववबागीम कायफाही
33.

हुनेछ ।

फहारी म्माद् (१) कुनै कभमचायी एक स्थानफाट अको स्थानभा
सरुवा बई जानु ऩने बएभा त्मस्तो कभमचायीरे फयफुझायथ गनुम ऩने

बएभा एक्काइस ददनभा नवढाई तथा तमायीको तनतभत्त फाटोको
म्माद फाहेक सात ददनको म्माद ऩाउनेछ य तमायी म्मादभा तनजरे

कामामरमभा हाशजय हुन ु ऩने छै न । फयफुझायथको तनतभत्त एक्काइस
ददन बन्त्दा

फढी

राग्ने

बएभा

त्मसको स्ऩष्ट

कायण खोरी

सम्फशन्त्धत कामामरम प्रभुखफाट स्वीकृत गयाउनु ऩनेछ ।

(२) कभमचायीराई एक कामामरमफाट अको कामामरमभा

सरुवा गयी ऩठाउॉ दा सरुवाको यभाना ऩत्र ददने अतधकायीरे तनज

कभमचायीरे खाइऩाइ आएको अशन्त्तभ भवहनाको तरफ य सो
अवतधसम्भको
34.

तफदा

सवहतको

फभोशजभको यभानाऩत्र ददनु ऩनेछ ।

वववयण

खुराई

अनुसूची–8

ववशेष कामम गनम कभमचायी खटाउन सक्ने: मस ऩरयच्छे दभा अन्त्मत्र

जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩतन भन्त्त्रारमरे सूचना जायी गयी

भहाभायी तथा सॊिाभक योग तनमन्त्त्रण वा स्वास््म सम्फन्त्धी ववशेष
काममिभ सञ्चारन गने बएभा सो कामम सम्ऩन्न गनमको रातग

प्रततष्ठान सेवाका ववशेषऻ शचवकत्सक रगामत कुनै कभमचायीराई
केही सभमका रातग सम्फशन्त्धत शजल्रा वा ऺेत्रभा काजभा खटाउन
35.

सक्नेछ ।

फढुवा सतभतत: (१) प्रततष्ठान सेवाको कभमचायीहरुको फढु वा
तसपारयस गनम दे हाम फभोशजभको फढु वा सतभतत यहनेछ:–
(क) अतधकृत तहको ऩदको रातग
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(१) आमोगको अध्मऺ वा तनजरे
तोकेको आमोगको सदस्म

–अध्मऺ

भन्त्त्रारम

– सदस्म

(२) शचवकत्सा भहाशाखा प्रभुख,
(३) यशजष्राय, प्रततष्ठान

(ख) सहामक तहको ऩदको रातग

-सदस्म-सशचव

(१) यशजष्राय, प्रततष्ठान

(२) नवौँ/दशौँ तहको वा सो सयहको
अतधकृत प्रतततनतध,आमोग

(३) कभमचायी प्रशासन हेने प्रभुख,
(२)

फढु वा

प्रततष्ठान

सतभततभा

यहेका

-अध्मऺ
-सदस्म

-सदस्म-सशचव

प्रततष्ठानको

सेवाका

कभमचायीको नशजकको नातेदाय फढु वाको रातग सम्बाव्म उम्भेदवाय

यहेछ य त्मस्तो उम्भेदवायको फढु वा तसपारयस गनुम ऩने बएभा
फढु वा सतभततको अध्मऺ फाहेक अन्त्म ऩदातधकायीको हकभा त्मस्तो
ऩदातधकायीको सट्टा सभान तहको ऩदातधकायीराई फढु वा सतभततभा
काभ गने गयी सम्फशन्त्धत फढु वा सतभततको अध्मऺरे तोक्नेछ ।

स्ऩष्टीकयण: मस तनमभको प्रमोजनको रातग नशजकको नातेदाय

बन्नारे कभमचायीको फाफु, आभा, सौतेनी आभा, ऩतत, ऩत्नी, छोया,
छोयाफुहायी, छोयी, छोयीज्वाइॉ, दाजु बाउजू, बाइ, बाइफुहायी, दददी
तबनाजु, फवहनी फवहनीज्वाइॉ,

नातत, नाततनी फुहायी, नाततनी ज्वाइॉ,

जेठाजु, दे वय, जेठानी, दे उयानी, आभाजु, नन्त्द, काका काकी, ठु रोफुवा,
ठु रीआभा, सानोफुवा सानीआभा, बततजा, बततजी, बाञ्जा बाञ्जी, बान्त्जी
ज्वाइॉ, बततजाफुहायी, तबनाजु, ज्वाइॉ, भाभा भाईज्मू, पुऩूपुऩाज्मु,
सारासारी य ततनका छोयाछोयी सभेतराई सम्झनु ऩछम ।
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(३)

उम्भेदवायहरु

फढु वा

भध्मे

सतभततरे

सफैबन्त्दा

फढु वाका

फढी

अङ्क

रातग

प्राप्त

गने

सम्बाव्म

सेवाको

कभमचायीराई सोही मोग्मता अनुसाय मोग्मतािभ कामभ गयी
फढु वाको रातग तसपारयस गनुम ऩनेछ ।

(४) फढु वा सतभततरे फढु वाका रातग तसपारयस गये का

प्रततष्ठानका कभमचायीको नाभावरी य तनजरे प्राप्त गये को कुर

प्राप्ताङ्क सवहतको तसपारयस सूची सम्फशन्त्धत सफैको जानकायीको
रातग प्रकाशशत गनुम ऩनेछ ।

(५) प्रततष्ठानको सेवाको रयि हुन आई फढुवाद्बाया

ऩदऩूततम गनुम ऩने ऩदभा रयि बएको तभततरे तीन भवहनातबत्र
फढु वाद्बाया ऩदऩूततम गयी सक्नु ऩनेछ ।

(६) मस तनमभ फभोशजभ फढु वा सतभततको सशचवारम

36.

प्रततष्ठानको कामामरमभा यहनेछ ।

फढुवाको सूचनाको प्रकाशन य तनवेदन: (१) आमोगफाट ऩदऩूततम
प्रततशत तथा ऩदसॊ ्मा तनधामयण बएऩतछ त्मसभा फढु वा हुने
कभमचायी ऩदको वववयण सवहतको सूचना फढु वा सतभततरे कम्तीभा
एक्काइस ददनको फढु वाको सूचना प्रकाशशत गनेछ ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ प्रकाशशत हुने सूचनाभा

फढु वा गरयने ऩदको रातग आवश्मक ऩने सेवा अवतध, सम्बाव्म
उम्भेदवाय हुन जेष्ठता गणना गरयने (असाय भसान्त्तको वहसाफरे)

अवतध, शैशऺक मोग्मता, तातरभ, फढु वा हुने ऩदको वववयण तथा
सॊ ्मा, ऩद रयि बएको कामामरम, तनवेदन म्माद य स्थान सभेत
खुराएको हुन ु ऩनेछ ।

(३) सम्बाव्म उम्भेदवाय हुने अवतध (असाय भसान्त्त)

फाहेक फढुवाको अङ्क दयखास्त ददने अशन्त्तभ म्मादसम्भको भात्र
गणना गरयनेछ ।
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सूचनाभा

(4) सम्फशन्त्धत उम्भेदवायरे उऩतनमभ (१) फभोशजभको
तोवकएको

म्मादतबत्र

आमोगद्वाया

तनधामरयत

पायाभको ढाॉचाभा ऩेश गनुम ऩनेछ । मसयी ऩेश

दयखास्त

हुन आएको

तनवेदनहरू फढु वा तसपारयसको कायफाही चराउन सम्फशन्त्धत फढु वा
37.

सतभततको सशचवारमभा ऩठाउनु ऩनेछ ।

फढुवाको रातग उम्भेदवाय हुन चावहने न्त्मूनतभ सेवा अवतध य

शैशऺक मोग्मता: (१) फढुवाको तनतभत्त उम्भेदवाय हुन फढु वा हुने
ऩदको तहबन्त्दा एक तह भुतनको ऩदको रातग काममकायी ऩरयषद्रे
तोवकए फभोशजभको शैशऺक मोग्मता य दे हाम फभोशजभको न्त्मूनतभ
सेवा अवतध ऩुगेको हुनऩु नेछ्–

(क) सहामक तहको ऩदको तनतभत्त तीन वषम,

(ख) अतधकृत तहको ऩदको तनतभत्त ऩाॉच वषम।

(२) फढु वा सम्फन्त्धी अन्त्म व्मवस्था आमोगद्बाया तोवकएको

38.

फढु वा तसद्धान्त्त भाऩदण्ड अनुसाय हुनेछ।

फढुवाको रातग सॊबाव्म उम्भेदवाय हुन नऩाउने: (१) दे हामको

अवस्थाभा दे हामको अवतध बय कभमचायी फढु वाको रातग सॊ बाव्म
उम्भेदवाय हुन ऩाउने छै न:–

(क) न्त्मूनतभ तनधामरयत मोग्मता नबएको,
(ख) तनधामरयत सेवा अवतध ऩूया नबएको,

(ग) तनरम्फन बएकोभा तनरम्फन बएको अवतधबय,
(घ) फढु वा योक्का बएकोभा योक्का बएको अवतधबय,
(ङ) तरफ

फृवद्ध

अवतधबय,

(च) स्वास््मतपमका

योक्का

बएकोभा

कभमचायीको

योक्का

हकभा

बएको

प्रचतरत

कानून फभोशजभ गठन बएको स्वास््म सम्फन्त्धी
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ऩरयषद्फाट नाभ दताम तनरम्फन बएको कभमचायी
त्मस्तो तनरम्फनको अवतधबय,

(छ) असाधायण तफदाभा फसेको अवतधबय ।

(२) उऩतनमभ (१) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए

ताऩतन कुनै कभमचायी फढुवाको सूचना प्रकाशन बइसकेऩतछ सोही
उऩतनमभको खण्ड (ग) य (च) फभोशजभ तनरम्फन बएभा वा खण्ड

(घ) वा (ङ) फभोशजभ फढु वा योक्का वा तरफ वृवद्ध योक्का बएभा
त्मस्तो अवतधबय तनजको फढु वा तनमुशि योक्का गरयनेछ य सो अवतध
सभाप्त बएऩतछ तनज तनरम्फन वा योक्का नबए सयह भानी फढु वा
39.

तनमुशि ददई जेष्ठता भात्र कामभ गरयनेछ ।

फढुवाको आधाय: (१) फढु वा सतभततरे कभमचायीराई फढु वाको
रातग तसपारयस गदाम तनजको काममऺभताको आधायभा गनेछ ।
(२) कभमचायीको काममऺभताको भूल्माङ्कन गदाम दे हाम

फभोशजभ फढीभा एकसम अङ्क ददइनेछ:–

(क) कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कन फाऩत
(ख) जेष्ठता फाऩत

(ग) शैशऺक मोग्मताफाऩत
(घ) तातरभ फाऩत

ऩचास अङ्क
तीस अङ्क

ऩन्त्र अङ्क

ऩाॉच अङ्क

(३) सम्बाव्म उम्भेदवायको काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन फाऩत

अङ्क गणना गदाम असाय भसान्त्तको वहसाफरे य अन्त्म अङ्कको गणना
गदाम फढु वाको दयखास्त ददने अशन्त्तभ म्मादसम्भ हातसर गये को अङ्क
40.

गणना गरयनेछ ।
काममऺभताको

आधायभा

फढुवा:

कभमचायीको

काममऺभताको

भूल्माङ्कन तनमभ 39 फभोशजभ गयी सफैबन्त्दा फढी अङ्क प्राप्त गने
कभमचायीराई सफैबन्त्दा ऩवहरे फढु वा गरयनेछ ।
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तय काममऺभताको भूल्माङ्कन गदाम सभान अङ्क प्राप्त गने

कभमचायीको हकभा जेष्ठताको आधायभा फढु वा गरयनेछ य त्मस्ता
कभमचायीको जेष्ठता तनधामयण गदाम दे हामको आधायभा गरयनेछ:–

(क) हार फहार यहेको तहको ऩदभा तनमुशि वा फढु वा
तनणमम बएको तभततको आधायभा,

(ख) खण्ड (क) फभोशजभ जेष्ठता नछु वट्टएभा सो बन्त्दा एक
तहभुतनको ऩदभा तनमुशि वा फढुवा तनणमम बएको
तभततको आधायभा,

(ग) खण्ड (क) य (ख) भा उशल्रशखत कुनै ऩतन आधायफाट
जेष्ठता नछु वट्टएभा आमोगको तसपारयसको मोग्मतािभको
आधायभा ।

तय आमोगफाट खुरा प्रततमोतगता य फढु वा

प्रततमोतगताको एकै तभततभा तसपारयस प्राप्त बएको यहेछ
बने खुरा प्रततमोतगताफाट तसपारयस बएको कभमचायीको
41.

जेष्ठता कामभ गरयनेछ ।

कामम सम्ऩादनको भूल्माङ्कन: (१) कभमचायीको कामम सम्ऩादनको

भूल्माङ्कनको रातग प्रमोग गरयने कामम सम्ऩादनको भूल्माङ्कन पायाभ
अनुसूची–9 फभोशजभ हुनेछ ।

(२) कभमचायीको कामम सम्ऩादनको भूल्माङ्कनको रातग

भूल्माङ्कन गरयने कभमचायी बन्त्दा एक तह भातथको सम्फशन्त्धत

कभमचायी सुऩरयवेऺक हुनेछ य सुऩरयवेऺक बन्त्दा एक तह भातथको
सम्फशन्त्धत कभमचायी ऩुनयावरोकनकताम हुनेछ ।
तय,

(क) अतधकृत

तहको

कभमचायीहरूको

सभान तहको कभमचायी हुने छै न ।
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(ख) कामामरम प्रभुख वा ववबागीम प्रभुख बई काभ
गने कभमचायीरे आपू भातहत काभ गने सभान
तहका

कभमचायीको

भूल्माङ्कनको

गनमसक्नेछ ।

तनतभत्त

सभेत

सुऩरयवेऺक

काममसम्ऩादन
बई

काभ

स्ऩष्टीकयण: भूल्माङ्कन गरयने कभमचायी य तनजको

सुऩरयवेऺक हुने कभमचायी सभान तहको बई

एउटै सेवा, सभूह वा उऩसभूहभा फढुवाको रातग
दुवै

सॊबाव्म

कभमचायीको

उम्भेदवाय

हुने

बएभा

काममसम्ऩादन भूल्माङ्कनको

त्मस्तो
रातग

उि सुऩरयवेऺक हुने कभमचायीरे काममसम्ऩादन
भूल्माङ्कन

पायाभभा

उशल्रशखत

आधायराई

दृवष्टगत गयी आफ्नो तरशखत भन्त्तव्म सवहत सो

पायाभभा ऩुनयावरोकनकताम वा आपू बन्त्दा

भातथल्रो तहको कभमचायी सभऺ सुऩरयवेऺणको
तनतभत्त ऩेश गनुम ऩनेछ।

(ग) अतधकृत एघायौं तहभा काममयत कभमचायीको
कामम

(३)

कुशरताको

यशजष्रायफाट हुनेछ ।

सहामक

तहको

भूल्माङ्कन

कभमचायीको

प्रततष्ठानको

कामम

सम्ऩादनको

(क) प्रशासन भहाशाखा प्रभुख, प्रततष्ठान

– अध्मऺ

भूल्माङ्कनको रातग दे हामको ऩुनयावरोकन सतभतत यहनेछ:–

(ख) सम्फशन्त्धत ऩुनयावरोकनकताम, प्रततष्ठान – सदस्म
(ग) सम्फशन्त्धत सुऩरयवेऺक, प्रततष्ठान

– सदस्म

(४) अतधकृत दशौँ तहसम्भका कभमचायीको कामम सम्ऩादन

भूल्माङ्कनको रातग दे हामको ऩुनयावरोकन सतभतत यहनेछ:–
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(क) यशजष्राय, प्रततष्ठान

–अध्मऺ

(ग) कभमचायी भहाशाखा प्रभुख, प्रततष्ठान

– सदस्म

(ख) प्रभुख (प्रशासन हेने),भन्त्त्रारम

– सदस्म

(५) कभमचायीको कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कन गयी ददइने कु र

ऩचास अङ्कको ववबाजन दे हाम फभोशजभ हुनेछ:–

(क) सुऩरयवेऺकरे ददन सक्ने अतधकतभ तीस अङ्क

(ख) ऩुनयावरोकनकतामरे ददन सक्ने अतधकतभ फाह्र
अङ्क

(ग) ऩुनयावरोकन सतभततरे ददन सक्ने अतधकतभ
(६)

आठ अङ्क

सुऩरयवेऺक,

ऩुनयावरोकनकताम

य

ऩुनयावरोकन

सतभततरे कभमचायीहरूको कामम सम्ऩादन फाऩत अङ्क ददॊ दा दे हाम
फभोशजभको प्रविमा अऩनाउन सक्नेछ:–

(क) ऩेश हुन आएका कामम सम्ऩादनको भूल्माङ्कन

पायाभहरू छानतफन गयी सो पायाभहरूभा कामम
सम्ऩादन य अङ्क ववतयण फीच साभन्त्जस्म कामभ
गने,

(ख) कुनै तनकामको सभवष्टगत उऩरशब्ध य त्मसभा

काममयत कभमचायीको कामम सम्ऩादनको भूल्माङ्कन
फीचको ऩायस्ऩरयक सम्फन्त्ध भातथ ववचाय गने ,

(ग) ऩेश

हुन

आएका

पायाभहरूभा

ऩुनयावरोकनकताम

कामम सम्ऩादन
आवश्मक
वा

भूल्माङ्कन
दे शखएभा

सुऩरयवेऺकसॉग

ऩुष्ट्याइको भाग गने वा ऩुनववमचायको रातग
तनज कहाॉ ऩठाउने,
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(घ) ऩुन् ऩेश हुन आएको कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कन
पायाभ ऩुष्ट्याई औशचत्मऩूण म नबएको वा अङ्क
सॊ शोधन

सभेत

नबई

आएभा

ऩुनयावरोकन

सतभततरे मस ववषमभा वटप्ऩणी गयी त्मस्तो

सुऩरयवेऺक वा ऩुनयावरोकनकतामको अतबरेख
या्नु ऩनेछ ।

(७) कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कन फाऩत सुऩरयवेऺक वा

ऩुनयावरोकनकतामरे

ऩञ्चानब्फे

प्रततशतबन्त्दा

फढी

वा

ऩचहत्तय

प्रततशतबन्त्दा कभ अङ्क प्रदान गदाम सोको स्ऩष्टकायण खुराउनु ऩछम
य

ऩचहत्तय

प्रततशतबन्त्दा

कभ

अङ्क

ददएकोभा

सम्फशन्त्धत

कभमचायीराई जानकायी गयाई तनजरे प्रततविमा ददएभा सो सभेत

याखी ऩुनयावरोकन सतभतत सभऺ ऩेश गनुम ऩनेछ । ऩुनयावरोकन
सतभततराई सुऩरयवेऺक वा ऩुनयावरोकनकताम वा दुवर
ै े गये को
कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कन शचत्त नफुझेभा सोको स्ऩष्ट कायण सभेत
खुराई वपताम ऩठाउन सक्नेछ । त्मसयी वपताम ऩठाएकोभा

सम्फशन्त्धत भूल्माङ्कनकतामरे ऩुन् भूल्माङ्कन गयी वा ऩवहरे गये को

भूल्माङ्कनभा सॊ शोधन गनम आवश्मक नबए सोको औशचत्मऩूण म
कायण खुराई ऩुनयावरोकन सतभतत सभऺ ऩेश गनुम ऩनेछ ।

(८) कामम सम्ऩादनको भूल्माङ्कनको प्रमोजनको तनतभत्त

अङ्क गणना गदाम फढु वाको रातग सम्बाव्म उम्भेदवाय हुन जतत

वषमको सेवा आवश्मक ऩने हो, ऩतछल्रो त्मतत वषमको कामम
सम्ऩादन भूल्माङ्कन फाऩत प्राप्त अङ्कको औसत अङ्क गणना गरयनेछ।
तय,

(१) अध्ममन वा तातरभभा बएको अवतधको कामम
सम्ऩादन भूल्माङ्कन फाऩत त्मस्तो अध्ममन वा

तातरभभा जानुबन्त्दा तत्कार अशघको वषमभा
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जतत अङ्क ऩाएको छ त्मही अनुऩातभा नै अङ्क
ददइनेछ ।

(२) असाधायण तफदाभा फसेको अवतधराई कटाएय

भात्रै सम्बाव्म उम्भेदवायको वहसाफ गरयनेछ य
त्मस्तो

आसाधायण

तफदाको

अवतधको

कामम

सम्ऩादनको भूल्माङ्कन पायाभ बरयने छै न ।
एक वषमबन्त्दा कभ तय छ भवहना वा सो बन्त्दा

फढी अवतधको काममसम्ऩादनको भूल्माङ्कन गदाम
एक वषमकै रातग तोवकएको अङ्कको दाभासाहीरे
42.

गणना गरयनेछ ।

कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कन गने अवतध: (१) प्रत्मेक वषमको साउन
सात

गतेतबत्र

सम्फशन्त्धत

भूल्माङ्कन पायाभ बयी
सुऩरयवेऺकरे

साउन

कभमचायीरे

आफ्नो

कामम

सम्ऩादन

सुऩरयवेऺक सभऺ ऩेश गनुऩ
म नेछ

ऩुनयावरोकनकतामराई फुझाई

भसान्त्ततबत्र

सुऩयीवेऺण

सक्नु ऩनेछ ।

।

गयी

(२) ऩुनयावरोकनकतामरे उऩतनमभ (१) फभोशजभ प्राप्त

हुन आएको काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ साउन भसान्त्ततबत्र
भूल्माङ्कन गयी ऩुनयावरोकन सतभतत सभऺ फुझाई सक्नु ऩनेछ ।
(३)

उऩतनमभ

(१)

य

(२)

फभोशजभ

भूल्माङ्कन

बइसकेऩतछ ऩुनयावरोकन सतभततरे बदौ ऩन्त्र गतेतबत्र कामम
सम्ऩादन भूल्माङ्कन गयी प्रततष्ठानको कभमचायी प्रशासन शाखाको
43.

अतबरेखभा या्नुऩनेछ ।

ज्मेष्ठताको भूल्माङ्कन: सेवाको कभमचायीराई ज्मेष्ठता फाऩतको अङ्क
प्रदान गदाम हार फहार यहेको तहभा काभ गये को प्रत्मेक वषमको
रातग तीन अङ्कका दयरे फढीभा जम्भा तीस अङ्क ददइनेछ ।
तय,

30

खण्ड ४) सङ्ख्मा ३२ प्रदे श याजऩत्र बाग २ तभतत २०७७।१२।१९

(क) ज्मेष्ठता फाऩत अङ्क गणना गदाम एक वषमबन्त्दा फढी
चानच ुन भवहना वा ददनको रातग दाभासाहीको वहसाफरे
अङ्क ददइनेछ ।

(ख) मस तनमभ फभोशजभको प्रमोजनको रातग गमर कट्टी
बएको वा असाधायण तफदाभा फसेको अवतधको अङ्क

44.

ददइने छै न ।

शैशऺक मोग्मता: (१) फढु वाका रातग सेवाका कभमचायीराई तनजरे

हातसर गये को शैशऺक मोग्मताको आधायभा दे हाम फभोशजभ फढीभा
ऩन्त्र अङ्क ददइनेछ :-

शैशऺक मोग्मता (उऩातध)

अङ्क
प्रथभ
श्रे णी

(क)

हार फहार यहेको ऩदभा नमाॉ तनमुशि 10
गदाम

आवश्मक

मोग्मता फाऩत ।

ऩने

न्त्मूनतभ

शैशऺक

(ख)

न्त्मूनतभ शैशऺक मोग्मता बन्त्दा भातथल्रो 3

(ग)

ववद्यावारयतध

तहको शैशऺक मोग्मता फाऩत थऩ ।

दद्बतीम तृतीम
श्रे णी

श्रे णी

9

8

2

1
2

(२) सेवा प्रवेशको तनतभत्त चावहने शैशऺक मोग्मताबन्त्दा

भातथल्रो उऩातध भात्र ऩाएको कभमचायीराई उऩतनमभ (१) को
खण्ड (ख) भा उल्रेख बएको अङ्क ददइनेछ ।

उदाहयणाथम: न्त्मूनतभ शैशऺक मोग्मता स्नातक वा सो

सयह तोवकएको अवस्थाभा कुनै कभमचायीरे प्रवीणता प्रभाणऩत्र

(इन्त्टयतभतडमड) वा सो सयहको उऩातध ऩश्चात सोझै स्नातकोत्तय
वा सो सयहको उऩातध ऩाएको यहेछ बने तनजराई उऩतनमभ (१)
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को खण्ड (क) फभोशजभ न्त्मूनतभ शैशऺक मोग्मता फाऩतको अङ्क
भात्र ददइनेछ य त्मस्तो अवस्थाभा सोही मोग्मता फाऩत उऩतनमभ
(१) को खण्ड (ख) भा तोवकएको अङ्क ददइने छै न ।
(३)

श्रे णी

नखुरेको

श्रे णीको अङ्क ददइनेछ ।

शैशऺक

मोग्मता

फाऩत

दद्वतीम

(४) कभमचायीरे शैशऺक मोग्मताको प्रभाशणत प्रतततरवऩ ऩेश

गनुम ऩनेछ, सो नगये भा त्मस फाऩत अङ्क ददइने छै न ।

(५) सेवाको सातौं तह वा सोबन्त्दा भातथको तहको कुनै

ऩदभा फढु वा हुनको रातग चावहने न्त्मूनतभ शैशऺक मोग्मता

अतधकृत सातौं य आठौं तहको ऩदभा सेवा प्रवेशको रातग तनधामरयत
न्त्मूनतभ शैशऺक मोग्मता नै त्मस्तो ऩदभा फढु वाको रातग न्त्मूनतभ
45.

शैशऺक मोग्मता भातननेछ ।

तातरभ: (१) प्रततष्ठानको सेवाको ऩदभा यहॉदा तरएको सम्फशन्त्धत

ववषमको सेवाकारीन तातरभ फाऩत दे हाम फभोशजभ फढीभा ऩाॉच
अङ्क ददइनेछ:-

(क) "प्रथभ" श्रे णी

-5 अङ्क

(ग) "तृतीम" श्रे णी

-3 अङ्क

(ख) "दद्बतीम" श्रे णी

-4 अङ्क

(2) उऩतनमभ (१) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए

ताऩतन सेवाको कभमचायीराई तातरभ फाऩतको अङ्क ददॉ दा तीस कामम
ददन बन्त्दा कभ अवतधको तातरभका रातग कुनै अङ्क ददइने छै न ।

(3) श्रे णी नखुरेको तातरभ फाऩत कुनै कभमचायीको अङ्क

गणना गदाम "दद्बतीम" श्रे णी फयाफयको अङ्क गणना गरयनेछ ।

(4) हार काममयत ऩदभा तरएको तातरभ फाऩतको अङ्क

एक तह भातथको ऩदभा भात्र फढु वाको रातग गणना गरयनेछ ।

(5) सेवाको कुनै कभमचायीरे मो तनमभावरी प्रायम्ब हुन ु
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बन्त्दा अशघ हातसर गये को तातरभको हकभा सभेत उऩतनमभ (१)
फभोशजभको श्रे णी फाऩतको अङ्क प्राप्त गये को भातननेछ ।

(6) मस तनमभभा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩतन

आधायबूत तातरभ फाऩत अङ्क ददॉदा जुन तहको ऩदभा छॉ दा
आधायबूत तातरभ तरएको हो सो ऩदफाट एक तह भातथको ऩदभा
फढु वा हुन फाहेक अन्त्म ऩदभा फढु वाको रातग अङ्क ददइने छै न ।
(7) सेवाको

कभमचायीरे

सेवाकारीन तातरभ तरएको

प्रभाण ऩत्रको प्रभाशणत प्रतततरवऩ ऩेश गनुम ऩनेछ, सो नगये भा त्मस
46.

फाऩत अङ्क ददइने छै न ।

फढुवा नाभावरीको प्रकाशन: (१) फढु वा सतभततरे फढु वाको रातग
तसपारयस बएका कभमचायीको नाभावरी सावमजतनक रूऩभा प्रकाशन
गनुम ऩनेछ ।
गदाम

47.

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ फढु वा नाभावरी प्रकाशन

फढु वाको

रातग

सम्बाव्म

उम्भेदवाय

कभमचायीहरुको प्राप्ताङ्क सभेत प्रकाशन गनुम ऩनेछ ।

बएका

सफै

फढुवा उजुयी उऩय तनणमम सम्फन्त्धी काममववतध: (१) तनमभ 4६
फभोशजभ

तसपारयस

बएको

फढु वा

नाभावरीको

सूचीभा

नाभ

सभावेश नहुने कभमचायीरे सो फढु वा तनणमम उऩय उजुयी ददन

चाहेभा फढु वा नाभावरी प्रकाशशत बएको तभततरे ऩन्त्र ददनतबत्र

आमोग सभऺ उजुयी ददन सक्नेछ । मसयी उजुयी ददने कभमचायीरे
आपूरे फढु वा ऩाउनु ऩने स्ऩष्ट आधाय सभेत खुराउनु ऩनेछ ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ ऩनम आएको उजुयी उऩय

तीस ददनतबत्र टु ङ्गो रगाइनेछ य मसयी उजुयी टु ङ्गो रागेऩतछ ऩवहरे

प्रकाशशत फढु वा नाभावरीभा सॊ शोधन गनुम ऩने बएभा उजुयी सुन्ने
अतधकायीरे सोको सूचना फढु वा सतभततराई ददनु ऩनेछ ।
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(३)

जानीजानी
48.

उऩतनमभ

त्रुवटऩूण म

(१)

भूल्माङ्कन

फभोशजभ

नगये को

उजुयी

छानतफन

दे शखएभा

गदाम

आमोगरे

भूल्माङ्कनकतामराई चेतावनी ददन प्रततष्ठान सभऺ रेखी ऩठाउनेछ।

फढुवा तभतत य फढुवा तनमुशि: (१) तनमभ 4६ फभोशजभ फढु वा
नाभावरी प्रकाशशत बएऩतछ फढु वा उजुयीको प्रमोजनको तनतभत्त सो
नाभावरी

प्रकाशशत

बएको

तभततफाट

ऩन्त्र

ददनसम्भ

फढु वा

तसपारयस ऩाउने उम्भेदवायराई फढु वा तनमुशि नददई प्रतीऺा

सूचीभा याशखनेछ । उऩमुि
म
फढु वा तसपारयस उऩय उजुयी नऩये भा

सो नाभावरी प्रकाशशत बएको तभततरे सोह्रौँ ददन (उजुयी गने म्माद
सवकएको बोतरऩल्ट) को तभततफाट फढुवा हुने तहको ज्मेष्ठता
कामभ हुने गयी तनमुशि ददनु ऩनेछ ।

(२) फढु वा तसपारयस उऩय तनमभ 4७ को उऩतनमभ (१)

फभोशजभ उजुयी ऩये भा दे हाम अनुसाय ज्मेष्ठता तभतत कामभ गयी
तनमुशि ददनु ऩनेछ:–

(क) तनमभ 4७ को उऩतनमभ (२) फभोशजभ फढु वा
तसपारयस

सॊ शोधन

गने

तनणमम

बएभा

सो

फभोशजभ सॊ शोतधत नाभावरी प्रकाशन बएको
तभततदे शख,

(ख) उजुयी

खाये ज

बएभा

वा

ऩवहरेको

फढु वा

तभततरे

सोह्रौ

तसपारयस नै कामभ बएभा ऩवहरो ऩटक फढु वा
तसपारयस

ददनदे शख ।

प्रकाशशत

बएको

49.

उभेयको हद नराग्ने: खुरा तथा फढु वाको रातग उम्भेदवाय हुन

50.

सभूह तथा उऩ सभूहको ऩरयवतमन: (१) प्रततष्ठानराई आवश्मक

फहारवारा कभमचायीराई उभेयको हद राग्ने छै न ।

बएभा दे हाम फभोशजभको मोग्मता ऩूया गये का कभमचायीराई तनज
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फहार यहेको सेवाको एक सभूह वा उऩसभूहफाट सोही सेवा
अन्त्तगमतको अको सभूह वा उऩसभूहको सभान स्तयको ऩदभा

आमोगको तसपारयसको आधायभा सभूह वा उऩसभूह ऩरयवतमन गनम
सवकनेछ:–

(क) ऩरयवतमन हुने सभूह वा उऩसभूहको ऩदको

रातग तनधामरयत आवश्मक न्त्मूनतभ मोग्मता प्राप्त
गये को,

(ख) एक सभूह वा उऩसभूहफाट अको सभूह वा
उऩसभूहको सातौँ तह वा सो बन्त्दा भातथको
ऩदभा

ऩरयवतमन

हुने

उऩसभूहसॉग सम्फशन्त्धत
उऩातध प्राप्त गये को,

बए

सो

ववषमभा

सभूह

य

स्नात्तकोत्तय

(ग) हार फहार यहेको सभूह वा उऩसभूहको ऩदभा
कम्तीभा तीन वषमको सेवा अवतध ऩूया बएको।

(२) सभूह वा उऩसभूह ऩरयवतमन गनम चाहेभा तरशखत

ऩयीऺा, प्रमोगात्भक ऩयीऺा य अन्त्तवामतामको आधायफाट आमोगफाट
तसपारयस गरयएका व्मशिको सभूह वा उऩसभूह ऩरयवतमन गरयनेछ।
ऩरयच्छे द-5

51.

अध्ममन य तातरभभा भनोनमन सम्फन्त्धी व्मवस्था

अध्ममन, तातरभ वा अध्ममन भ्रभणको तनतभत्त भनोनमनका आधाय:
अध्ममन, तातरभ वा अध्ममन भ्रभणका तनतभत्त कभमचायीराई

भनोनमन गदाम प्रततष्ठानरे भातहतका कामामरमका कभमचायीहरू
भध्मेफाट दे हामको आधायभा भनोनमन गरयनेछ:–

(क) अध्ममन, तातरभ वा अध्ममन भ्रभणको ववषम सम्फशन्त्धत
कभमचायी काममयत यहेको सभूह वा उऩसभूहको तनतभत्त
उऩमोगी य आवश्मक बएको ।
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(ख) अध्ममन, तातरभ वा अध्ममन भ्रभणको रातग प्राप्त
छात्रवृशत्तभा

आवश्मकताराई
जेष्ठता, काभ
भूल्माङ्कन

भनोनमनको

प्राथतभकता

ददई

फढी

ऩाउने

गये को

फाऩत

अनुबव
अङ्क

प्राथतभकताको आधायभा ।

(ग) स्नातक,

रातग

स्नातकोत्तय

वा

तोवकएको

शैशऺक

य

कुनै

मोग्मता,

कामम सम्ऩादनको
कभमचायी

शैशऺक

भध्मे

उऩातधको

अध्ममनको हकभा ऩैं तारीस वषम उभेय ननाघेको ।
स्ऩष्टीकयण: मस ऩरयच्छे दको प्रमोजनको तनतभत्त,–
(१)

“अध्ममन” बन्नारे

सभूह

उऩसभूहसॉग

प्रततष्ठानको
सम्फशन्त्धत

गरयने अध्ममनराई जनाउॉ छ ।

सेवाका

ववषमभा

(२) “तारीभ” बन्नारे स्नातक, स्नातकोत्तय वा

कुनै शैशऺक उऩातध प्रदान गरयने फाहेक

कुनै सॊ स्थाद्वाया तनशश्चत ऩाठ्यिभ अनुसाय

तनशश्चत अवतधभा सञ्चारन हुने सीऩ आजमन
गने प्रशशऺण काममिभराई जनाउॉ छ ।

(३) “अध्ममन भ्रभण” बन्नारे अध्ममन य तातरभ

फाहेक छ हप्ताभा नफढ्ने गयी आमोजना
हुने

52.

गोष्ठी,

सेतभनाय

भ्रभणराई जनाउॉ छ ।

वा

अवरोकन

भनोनमन गदाम प्रथातभकता ददनु ऩने : ववदे शभा अध्ममन, तातरभ वा
अध्ममन भ्रभणको तनतभत्त कभमचायीको भनोनमन गदाम साभान्त्मतमा्
ऩवहरे वैदेशशक अध्ममन गने , तातरभ तरने वा अध्ममन भ्रभण गने

भौका नऩाएको कभमचायीराई तनमभ ५१ को अधीनभा यही
प्राथतभकताको आधायभा भनोनमन गरयनेछ ।
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तय एउटै

53.

स्तय य प्रकृततको काममिभभा दोहोर्माएय

भनोनमन गरयने छै न ।

भनोनमनको रातग अमोग्म: (१) दे हामका कभमचायी अध्ममन वा
तातरभको तनतभत्त भनोनमन हुन मोग्म हुने छै नन््–

(क) तनमभ 38 फभोशजभ फढु वाको रातग सम्बाव्म
उम्भेदवाय नबएका,

(ख) शुरु तनमुशि बई ऩदस्थाऩन बएको तीन वषम
स्थामी ऩदभा काभ नगये को ।
प्रकृततको

तय तनतान्त्त प्राववतधक तथा ववशेषऻ
नब्फे

ददन

बन्त्दा

कभ

अवतधको

तातरभभा भनोनमन गदाम मस तनमभ फभोशजभको
अमोग्मता रागू हुने छै न ।

(२) प्रततष्ठानको ऩूव म स्वीकृतत तफना अध्ममनभा जानेको

54.

हकभा छात्रवृशत्त उऩरब्ध गयाइने छै न ।

अध्ममन, तातरभ वा अध्ममन भ्रभण ऩूया गये ऩतछ सेवा गनुऩम ने
अवतध: प्रततष्ठानफाट भनोनमन बई अध्ममन गने, तातरभ तरने वा
अध्ममन भ्रभणभा जाने कभमचायीरे त्मस्तो अध्ममन, तातरभ वा
अध्ममन

भ्रभण

ऩूया

गये ऩतछ

अतनवामम रूऩरे सेवा गनुम ऩनेछ:–

दे हाम

अध्ममन, तातरभ वा अध्ममन अवतध
(क) तीन भवहनासम्भ

(घ) नौ भवहनादे शख एक वषमसम्भ
(ङ) एक वषमदेशख दुई वषमसम्भ

(च) दुई वषमदेशख तीन वषमसम्भ
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अवतधसम्भ

सेवा गनुम ऩने न्त्मूनतभ अवतध

(ख) तीन भवहनादे शख छ भवहनासम्भ
(ग) छ भवहनादे शख नौ भवहनासम्भ

फभोशजभको

एक वषम
डेढ वषम
दुई वषम

तीन वषम
चाय वषम

ऩाॉच वषम
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(छ) तीन वषमदेशख चाय वषमसम्भ

सात वषम

(झ) ऩाॉच वषमदेशख छ वषमसम्भ

नौ वषम

(ज) चाय वषमदेशख ऩाॉच वषमसम्भ
55.

आठ वषम

कफुतरमत गनुम ऩने: (१) कुनै ऩतन कभमचायीरे अध्ममन, तातरभ

तरन वा अध्ममन भ्रभण गनम जानु बन्त्दा अशघ त्मस्तो अध्ममन,
तातरभ वा अध्ममन भ्रभण ऩूया गयी पकेय आई तनमभ 54
फभोशजभको सेवा गने सभेत कफुतरमत गनुऩ
म नेछ ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ गनुम ऩने कफुतरमतको ढाॉचा

अनुसूची-10 फभोशजभको हुनेछ ।

(३) कुनै ऩतन कभमचायीरे अध्ममन, तातरभ वा अध्ममन

भ्रभण ऩूया गयी वा नगयी सेवा गनम नआएभा वा तनमभ 54

फभोशजभ गनुम ऩने सेवा अवतध ऩूया नगये भा त्मस्तो कभमचायीफाट

अध्ममन, तातरभ वा अध्ममन भ्रभण अवतधबय तनजरे ऩाएको तरफ
बत्ता तथा शशऺण शुल्क य छात्रवृशत्त यकभ सभेत असुर गयी तनज
उऩय ववबागीम कायफाही गरयनेछ ।
ऩरयच्छे द–६

56.

तरफ बत्ता, चाडऩवम खचम तथा अन्त्म सुववधा

तरफ य बत्ता: (१) प्रततष्ठानको सेवाका कभमचायीरे आफ्नो ऩदभा
फहारी गये को ददनदे शख तरफ य बत्ता ऩाउनेछ ।
स्ऩष्टीकयण:
जनाउॉ नेछ।

तरफ

बन्नारे

तरफ

वृवद्ध

(ग्रेड)

सभेतराई

(२) प्रततष्ठानभा काममयत कभमचायीहरुरे ऩाउने न्त्मूनतभ

तरफ तथा बत्ता प्रदे श सयकायका सभान तहका कभमचायीरे ऩाए
सयह हुनेछ ।

(३) स्थामी कभमचायीरे एक वषमको सेवा ऩूया गये ऩतछ एक

ददन फयाफयको ग्रेड यकभ वृवद्ध ऩाउनेछ ।
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तय प्रदे श सयकायका सभान तहका तनजाभती कभमचायीरे

ऩाए सयह बन्त्दा फढी हुने गयी ग्रेड यकभ वृवद्ध ऩाउने छै न ।

(4) भातथल्रो तरफभानको कुनै ऩदभा फढु वा ऩाउने

कभमचायीरे उि तरफभानभा तोवकएको शुरु तरफ ऩाउनेछ ।
तय

तनजरे

हार

ऩाइयहेको

तरफ

उि

भातथल्रो

तरफभानको न्त्मूनतभ तरफ फयाफय वा सो बन्त्दा अतधक बएभा

उि भातथल्रो तरफभानभा तनजको तरफ तोक्दा दे हाम फभोशजभ
गयी तोवकनेछ:–

(क) तनजरे

हार

ऩाइयहेको

तरफ

भातथल्रो

तरफभानको शुरु तरफ फयाफय भात्र बएभा
सो

तरफभा

तोवकनेछ ।

एक

तरफ

फृवद्ध

थऩ

गयी

(ख) सातफक ऩदभा ऩाइयहेको तरफ फढुवा बएको
ऩदको

शुरु

अवस्थाभा

तरफ

भातथल्रो

बन्त्दा

ऩदको

फढी

तरफ

बएको

तोक्दा

हार ऩाइआएको तरफभा नऩुगसम्भको तरफ
वृवद्ध थऩ गयी भातथल्रो ऩदको एक तरफ
57.

वृवद्ध सभेत ददइनेछ ।

अन्त्म बत्ता तथा सुववधा: प्रततष्ठानभा काममयत कभमचायीरे अततरयि
सभम काभ गये फाऩत ऩाउने बत्ताका साथै अन्त्म बत्ता तथा सुववधा
प्रततष्ठानको

वावषमक

आम्दानी,

आतथमक

अवस्था,

कभमचायीको

मोग्मता, ऺभता य सीऩ तथा काभको प्रकृतत सभेतका आधायभा
58.

काममकायी ऩरयषद्रे सभम सभमभा तोके फभोशजभ हुनेछ ।

ऩोशाक बत्ता: (१) प्रततष्ठानभा काममयत कभमचायीहरुरे प्रदे श
सयकायका तनजाभती कभमचायीहरुरे ऩाए फभोशजभको ऩोशाक बत्ता
प्रत्मेक वषमको चैत भवहनाको तरफसॉगै ब ुिानी गरयनेछ ।
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(२) प्रततष्ठानको कभमचायीरे कामामरमभा उऩशस्थत हुॉदा

काममकायी ऩरयषद्रे तोके फभोशजभको ऩोशाक रगाउनु ऩनेछ ।

(३) प्रततष्ठानको तपमफाट प्रतततनतधत्व गयी औऩचारयक

काममिभभा
59.

बाग

रगाउनु ऩनेछ ।
ऩकाएको

तरफ

तरॉदा

य

उऩतनमभ

बत्ता

ऩाउने

(२)

फभोशजभको

ऩोशाक

बए

बत्ता

ऩाउने:

सभेत

(१) कभमचायीरे प्रत्मेक भवहना ब ुिान बएऩतछ तरफ य बत्ता
ऩाउने बए बत्ता सभेत ऩाउनेछ ।
बत्ता

(२) कुनै कभमचायीरे ऩकाएको तरफ य बत्ता ऩाउने बए

सभेत

ऩाउनेछ।

तनज

(३) मस

जुनसुकै

व्महोयाफाट

तनमभावरीभा

सेवाभा

अन्त्मथा

नयहेभा

व्मवस्था

फाहेक कुनै कभमचायीको तरफ कट्टा गरयने छै न।

ऩतन

गरयएकोभा

(४) कुनै कभमचायीरे ऩाउने तरफ सो कभमचायी काभ

60.

गरययहेको वा तफदाभा फसेको फखत योवकने छै न।

तनरम्फन बएभा ऩाउने तरफ: कुनै कभमचायी प्रततष्ठान वा कुनै
तनकामको

तपमफाट

बएको

कायफाहीको

परस्वरूऩ

तनरम्फन

बएभा सो तनरम्फनको अवतधबय तनजरे आफ्नो तरफको आधा
भात्र ऩाउनेछ।

तय रागेको आयोऩ प्रभाशणत नबई तनजरे सपाइ ऩाएभा

तनरम्फन यहेको अवतधभा आधा तरफ ऩाएको बए सो कट्टा गयी य
नऩाएको बए ऩूयै तरफ (तरफ वृवद्ध हुने बएभा सो सभेत) य

चाडऩवम खचम ऩाउनेछ । कसूयदाय ठहरयएभा तनरम्फन बएको
61.

तभततदे शखको फाॉकी तरफ बत्ता ऩाउने छै न ।
कभमचायी

सञ्चमकोषभा

यकभ

जम्भा

गयी

ददने:

स्थामी

कभमचायीहरूको भातसक तरफफाट दश प्रततशतका दयरे यकभ
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कट्टा गयी सो यकभभा प्रततष्ठानरे शत प्रततशत यकभ थऩ गयी
62.

कभमचायी सञ्चम कोषभा जम्भा गरयददनेछ ।

चाडऩवम खचम तथा अन्त्म सुववधा: (१) सेवाका कभमचायीरे आफ्नो

धभम, सॊ स्कृतत, ऩयम्ऩया अनुसाय भनाइने चाडऩवमको रातग कभमचायीरे

खाइऩाइ आएको एक भवहनाको तरफ फयाफयको यकभ प्रत्मेक वषम
चाडऩवम खचमको रूऩभा ऩाउनेछ ।

मस्तो यकभ कभमचायीरे एक आतथमक वषमभा एक ऩटकभा

आफ्नो धभम, सॊ स्कृतत, ऩयम्ऩया अनुसाय भनाइने भु्म चाडऩवमको
अवसयभा ब ुिानी तरन सक्नेछ ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको चाडऩवम खचम सुरु तनमुशि

63.

बएको छ भवहना ऩूया बए ऩतछ ब ुिान गरयनेछ ।

फीभा सुववधा सम्फन्त्धी व्मवस्था: (१) प्रततष्ठानको स्थामी ऩदभा
फहार यहेको कभमचायीको दुई राखको सावतधक जीवन फीभा
गरयनेछ य सो फीभा गदाम रागेको वप्रतभमभ फाऩतको यकभ भध्मे
ऩचास प्रततशत प्रततष्ठानको तपमफाट य ऩचास प्रततशत यकभ
कभमचायीफाट कट्टा गयी ब ुिानी गरयनेछ ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको फीभाफाट प्राप्त हुने यकभ

सोसॉग सम्फशन्त्धत फोनस य सुववधा तनज जुनसुकै कायणरे सेवाफाट
अरग बएभा तनज वा तनजको हकवाराराई उऩरब्ध गयाइनेछ ।

(३) प्रततष्ठानको तपमफाट गयाइने फीभा सम्फन्त्धी अन्त्म

64.

व्मवस्था काममकायी ऩरयषद्रे तनधामयण गये फभोशजभ हुनेछ ।

असभथम कभमचायीको सम्फन्त्धभा ववशेष व्मवस्था: कुनै कभमचायी
प्रततष्ठानको

सेवाभा

सेवायत

यहेको

अवस्थाभ

दुघट
म नाभा

ऩयी

शायीरयक वा भानतसक योगको कायणफाट तनमतभत रूऩभा सेवा गनम
असभथम छ बनी काममकायी ऩरयषद्रे गठन गये को भेतडकर

फोडमफाट प्रभाशणत बई आएभा प्रततष्ठानरे तनजको सेवा अवतधभा
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थऩ उऩदान सुववधा ऩाउने गयी फढीभा ऩाॉच वषम सेवा अवतध थऩ
गयी अवकाश ददन सक्नेछ ।

ऩरयच्छे द–7

65.

औषतध उऩचाय तथा उऩदान

औषतध उऩचाय सुववधा: (१) प्रततष्ठानको सेवाभा काममयत स्थामी
कभमचायीराई सेवा अवतधबयभा अतधकृत स्तयको कभमचायी बए फाह्र
भवहना फयाफयको, सहामक स्तयको कभमचायी बएभा अठाय भवहना
फयाफयको य तह ववहीनको कभमचायी बए एक्काइस भवहना फयाफयको

खाइऩाइ आएको तरफ फयाफयको यकभ औषतध उऩचाय फाऩत
उऩरब्ध गयाइनेछ ।

(२) कभमचायी कुनै कायणरे तफयाभी ऩयी उऩचायको रातग

स्वीकृत शचवकत्सकको तसपारयसभा काममकायी ऩरयषदरे तनधामयण

गये को शतमको अतधनभा यही उऩतनमभ (१) फभोशजभको यकभफाट
उऩचाय खचम ऩाउन सक्नेछ।

(३) दश वषम सेवा अवतध नऩुगक
े ा कुनै कभमचायीराई

औषतध उऩचायको रातग खचम प्रदान गदाम उऩतनमभ (१) भा
तोवकएको यकभको रातग दश वषम सेवा गये फाऩत ऩाउने यकभ
भानी दाभाशाहीरे आउने यकभ भात्र ददइनेछ ।

(४) कभमचायी सेवाभा छॉ दै तफयाभी ऩयी उऩतनमभ (१)

फभोशजभको औषतध उऩचायभा खचम फाऩत कुनै यकभ तरएको
बएभा सो यकभ कटाई फाॉकी यहेको यकभ तनज जुनसुकै कायणरे

सेवाफाट अरग बएभा तनज वा तनजको हकवाराराई उऩरब्ध
66.

गयाइनेछ ।

उऩदान: (१) मस तनमभावरीभा अन्त्मथा व्मवस्था बएकोभा फाहेक
ऩाॉच वषम वा सो बन्त्दा फढी सेवा गये को स्थामी कभमचायीरे
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अवकाश ऩाएभा वा याजीनाभा स्वीकृत गयाई सेवाफाट अरग
बएभा दे हाम फभोशजभ उऩदान ऩाउनेछ:-

(क) ऩाॉच वषमदेशख दश वषमसम्भ स्थामी सेवा अवतध
ऩुगेको कभमचायीरे आपूरे काभ गये को प्रत्मेक

वषमको तनतभत्त तनजरे खाइऩाइ आएको आशखयी
आधा भवहनाको तरफ,

(ख) दश वषमदेशख फीस वषमसम्भ स्थामी सेवा गये का
कभमचायीरे आपूरे काभ गये को

प्रत्मेक वषमको

तनतभत्त तनजरे खाइऩाइ आएको आशखयी एक
भवहनाको तरफ फयाफयको यकभ,

(ग) फीस वषमदेशख तीस वषमसम्भ स्थामी सेवा अवतध ऩूया
बएका कभमचायीरे आपूरे काभ गये को प्रत्मेक

वषमको तनतभत्त तनजरे खाइऩाइ आएको आशखयी
डेढ भवहनाको तरफ फयाफयको यकभ,

तय कुनै कभमचायीरे तीस वषम वा

सोबन्त्दा फढी अवतध स्थामी ऩदभा काभ गये को
यहेछ बने ऩतन तनजको उऩदान प्रमोजनाथम सेवा

अवतध तीस वषम भात्र भानी उऩदान सुववधा
ददइनेछ ।

(२) उऩतनमभ (१) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए

ताऩतन सेवा प्रवेश गनम ऩाउने वा सेवाभा वहार यहने उद्देश्मरे

नागरयकता, उभेय वा शैशऺक मोग्मता ढाॉटेको प्रभाशणत हुन आएभा
वा नैततक ऩतन दे शखने पौजदायी कसूय वा भ्रष्टाचाय भुद्दाभा

कसूयदाय ठहरयएभा वा बववष्मभा प्रततष्ठानको सेवाको रातग अमोग्म

ठहरयने गयी सेवाफाट फखामस्त बएभा त्मस्तो कभमचायीराई उऩदान
ददइने छै न।
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(३) उऩदान ऩाउने मोग्म कभमचायीको सेवा छॉ दै भृत्मु

बएभा मस तनमभावरी फभोशजभ तनजरे ऩाउने उऩदानको यकभ
भृतकरे इच्छाएको व्मशि वा नशजकको हकवाराराई ददइनेछ ।
ऩरयच्छे द–८

67.

अवकाश, स्वेशच्छक अवकाश तथा याजीनाभा

अतनवामम अवकाश: (१) कभमचायीको उभेय साठी वषम ऩूया बएऩतछ
तनजराई प्रततष्ठानको सेवाफाट अतनवामम अवकाश ददइनेछ।

(२) मस तनमभको प्रमोजनकोरातग कभमचायीको उभेय

गणना गदाम दे हाम फभोशजभका कागजातराई आधाय भातननेछ:–

(क) उभेय खुरेको शैशऺक प्रभाणऩत्र वा नेऩारी

नागरयकताको प्रभाणऩत्र वा सेवाभा प्रवेश गदाम
तनजरे ऩेश गये को वैमशिक वववयण (तसट

योर) भा वकवटएको जन्त्भददन वा वषमफाट खुल्न
आएको उभेय,

(ख) सेवाभा प्रवेश गदाम तनजरे ऩेश गये को शशऺण
सॊ स्थाको प्रभाणऩत्रभा वकवटएको जन्त्भददन वा
वषमफाट हुन आएको उभेय,

(ग) खण्ड (ख) फभोशजभको प्रभाणऩत्रभा उभेय वा
जन्त्भ

तभतत

खुरेको

यहेनछ

बने

तनजको

नागरयकताको प्रभाणऩत्रभा उशल्रशखत उभेय ।

(३) उऩतनमभ (२) फभोशजभको कागजातभा सार वा वषम

खुरेको तय भवहना नखुरेको अवस्थाभा सोही सारको चैतभसान्त्त
य भवहना
68.

खुरेको

गते

नखुरेको अवस्थाभा

सोही भवहनाको

भसान्त्तराई आधाय भानी उभेयको गणना गरयनेछ ।

स्वैशच्छक अवकाश: (१) उभये को हद ऩचास वषम य सेवाको अवतध
फीस वषम ऩूया बएका कभमचायीरे स्वेच्छारे अवकाश तरन चाहेभा
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अतधकृत तहका कभमचायीरे यशजष्राय भापमत उऩकुरऩतत सभऺ य
सहामक तहका कभमचायीरे प्रततष्ठानको प्रशासन भहाशाखा/शाखा
भापमत

यशजष्राय

सक्नेछ।

सभऺ

स्वेशच्छक

अवकाशको

तनवेदन

ददन

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ स्वेच्छारे सेवाफाट अवकाश

तरन चाहने कभमचायीको तनवेदन ऩनम आएभा काममकायी ऩरयषदरे

प्रततष्ठानको ववद्यभान जनशशिको शस्थतत सभेतराई ववचाय गयी

अनुभतत ददन वा नददन सक्नेछ । अनुभतत ददएको अवस्थाभा
सोको सूचना कभमचायी प्रशासन भहाशाखा/शाखारे सम्फशन्त्धत
कभमचायीराई ददनुऩनेछ ।

(३) उऩतनमभ (२) फभोशजभ स्वेशच्छक अवकाशका रातग

अनुभतत प्राप्त गये का कभमचायीरे मस तनमभावरी फभोशजभ ऩाउने
सुववधाको अततरयि अन्त्म सुववधाको हकभा काममकायी ऩरयषद्को
69.

तनणमम फभोशजभ हुनेछ ।

याजीनाभा: (१) कुनै कभमचायीरे आफ्नो याजीखुशीरे सेवाफाट
अवकाश तरन चाहेभा याजीनाभा ददनु ऩये को कायण खुराई

कम्तीभा एक भवहनाको ऩूव म सूचना ददई अतधकाय प्राप्त अतधकायी
सभऺ याजीनाभाको तनवेदन ददन सक्नेछ ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ अवकाश तरन चाहने कुनै

कभमचायीको याजीनाभा प्राप्त हुन आएको तनवेदनको सनाखत गयी
यशजष्डायरे ववद्यभान जनशशिको शस्थततराई सभेत ववचाय गदाम

याजीनाभा स्वीकृत गनम उऩमुि दे खेभा स्वीकृत गयी सोको

जानकायी त्मसऩतछ फस्ने काममकायी ऩरयषदको वैठकराई गयाउनु
ऩनेछ ।

(३) याजीनाभा स्वीकृत वा अस्वीकृतको तनणमम बएऩतछ

सोको जानकायी सम्फशन्त्धत कभमचायीराई ददनु ऩनेछ ।
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(४) उऩतनमभ (१) फभोशजभ ऩूव म सूचना नददई याजीनाभा

ददई अनुऩशस्थत हुने कभमचायीको हकभा तनजरे खाइऩाइ आएको
तरफ फयाफयको यकभ तनजफाट असुर उऩय गरयनेछ ।
ऩरयच्छे द–9

70.

71.

आचयण

सभम ऩारन य तनमतभतता: कभमचायीरे प्रततष्ठानफाट तनधामरयत

सभमभा तनमतभत रूऩरे कामामरमभा हाशजय हुन ु ऩदमछ य सकेसम्भ
ॉ ैन ।
ऩवहरे तफदाको स्वीकृतत नतरई काभभा अनुऩशस्थत हुन ु हुद

अनुशासन य आऻाऩारन: (१) कभमचायीरे अनुशासनभा यही आफ्नो
कतमव्म, इभान्त्दायी य तत्ऩयताको साथ ऩारन गनुम ऩदमछ ।
(२)

कभमचायीरे

प्रततष्ठानको

काभ

सम्फन्त्धी

कुयाभा

आपूबन्त्दा भातथको अतधकृतरे ददएका आऻाराई शीघ्रताका साथ
ऩूया गनुम ऩनेछ ।

(३) कभमचायीरे आपूबन्त्दा भातथका सफै कभमचायीहरू प्रतत

उशचत आदय दे खाउनु ऩनेछ य आपू भुतनका कभमचायीहरू प्रतत
72.

उशचत व्मवहाय गनुम ऩनेछ ।

याजनैततक वा अवाञ्छनीम प्रबाव ऩानम नहुने् कुनै ऩतन कभमचायीरे
आफ्नो सेवा सम्फन्त्धी कुयाभा भतरफ साध्म गने भनसामरे अन्त्म

कभमचायी भातथ कुनै याजनैततक वा अवाञ्छनीम प्रबाव ऩानम वा
73.

74.

प्रबाव ऩाने प्रमत्न गनुम हुॉदैन ।

याजनीततभा बाग तरन नहुने: कभमचायीरे कुनै याजनैततक सॊ गठन वा
दरको ऩऺ वा ववऩऺभा प्रचाय प्रसाय गनम, विव्म ददन वा बाषण
गयी याजनीततभा बाग तरन हुॉदैन ।
सयकाय

तथा

प्रततष्ठानको

आरोचना

गनम नहुने:

(१)

नेऩार

सयकायको नीततको ववऩयीत हुने गयी वा नेऩार सयकाय, प्रदे श
सयकाय, प्रततष्ठान य जनताको ऩायस्ऩरयक सम्फन्त्धभा वा कुनै
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ववदे शी याष्डसॉगको सम्फन्त्धभा खरर ऩनम सक्ने गयी कुनै ऩतन
कभमचायीरे आफ्नो वास्तववक वा काल्ऩतनक नाभफाट वा फेनाभी
कुनै रेख प्रकाशशत गनम, प्रेसराई कुनै खफय ददन, साभाशजक

सञ्जार, ये तडमो वा टे तरतबजन आददद्वाया बाषण प्रसारयत गनम, कुनै
सावमजतनक बाषण ददन वा कुनै विव्म वा प्रततष्ठानको वहत
ववऩयीत कुनै ऩतन वटप्ऩणी गनम वा प्रकाशशत गनम हुॉदैन ।

(२) उऩतनमभ (१) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए

ताऩतन प्रचतरत कानून, नेऩार सयकाय य प्रदे श सयकायको नीततको
75.

ववऩयीत नहुने गयी रेख प्रकाशन वा प्रसायण गनम फाधाऩने छै न ।
सेवा

सम्फन्त्धी

सभाचाय

प्रकाश

गनमभा

प्रततफन्त्ध :

कुनै

ऩतन

कभमचायीरे प्रततष्ठानद्बाया अश्तमाय नऩाई आपूरे कतमव्म ऩारन

गदाम जानकायीभा आएको कुनै गोप्म वा कानूनद्वाया तनषेतधत ववषम
आपूरे रेखेको वा सॊ करन गये को कुनै कागजऩत्र वा सभाचाय

प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺरूऩफाट अरू अनतधकृत कभमचायी वा गैय
सयकायी व्मशि वा प्रेसराई ददनु वा फताउनु हुॉदैन । मो प्रततफन्त्ध
जुनसुकै कायणफाट सेवाभा नयहेको व्मशिको हकभा सभेत रागू
76.

यहनेछ ।

दान, उऩहाय, चन्त्दा आदद प्राप्त गनम य साऩटी तरनभा प्रततफन्त्ध:
(१) सेवा सम्फन्त्धी काभभा कुनै ऩतन प्रकायरे असय ऩनम सक्ने
गयी कुनै ऩतन कभमचायीरे प्रततष्ठानको ऩूव म स्वीकृतत तफना आपूरे

वा आफ्नो ऩरयवायको कुनै सदस्मद्वाया कसैफाट कुनै प्रकायको
दान, दातव्म, कोसेरी वा उऩहाय स्वीकाय गनम वा चन्त्दा भाग्न वा
काभसॉग सम्फशन्त्धत व्मशिसॉग साऩटी तरन हुॉदैन ।
(२)

कभमचायीरे

कुनै

ववदे शी

सयकाय

वा

ववदे शी

सयकायको कुनै प्रतततनतधफाट कुनै उऩहाय प्राप्त हुन आएभा तनजरे
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प्रततष्ठानराई सो कुयाको सूचना ददई तनकासा बए फभोशजभ
77.

गनुऩ
म छम।

कम्ऩनीको स्थाऩना य सञ्चारन, व्माऩाय व्मवसाम तथा तनजी

प्राशक्टस गनम नहुने: (१) कभमचायीरे प्रततष्ठानको ऩूव म स्वीकृतत
नतरई दे हामको काभ गनुम हुॉदैन:-

(क) कुनै फैं क वा कम्ऩनीको स्थाऩना, यशजष्डे शन वा

सञ्चारनको काभभा बाग तरन वा स्वास््म
शक्रतनक वा तनजी अस्ऩतारवा नतसमङ होभ

खोल्न, सञ्चारन गनम, वा त्मस्तो स्वास््म
शक्रतनक वा तनजी अस्ऩतारभा काभ गनम,

(ख) प्रचतरत कानून फभोशजभ दताम गयाउनु ऩने कुनै
व्माऩाय वा व्मवसाम गनम,

(ग) अन्त्मत्र कुनै प्रकायको नोकयी स्वीकाय गनम ।

(२) उऩतनमभ (१) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए

ताऩतन कभमचायीरे प्रततष्ठानको नीतत ववऩयीत नहुने य आपूराई
तोवकएको काभभा फाधा नऩने गयी सावहशत्मक, वैऻातनक वा

करात्भक कामम गनम वा तन्शुल्क स्वास््म सेवा उऩरब्ध गयाउन
78.

सक्नेछ ।

तनवामचनभा बाग तरन नहुने: कभमचायीरे कुनै ऩतन याजनैततक ऩदको
रातग हुने तनवामचनभा बाग तरन वा कसैको तनतभत्त भत भाग्न वा
कुनै प्रकायको प्रबाव ऩानम हुॉदैन ।

तय प्रचतरत कानून फभोशजभ आपूरे ऩाएको भतदानको

79.

अतधकाय प्रमोगगनम फाधा ऩने छैन।

प्रदशमन य हडतार गनम प्रततफन्त्ध : कभमचायीरे नेऩारको सावमबौभसत्ता
य

अखण्डताभा

आॉच

आउने

गयी,

दे शको

शाशन्त्त

सुयऺा,

वैदेशशक सम्फन्त्ध य सावमजतनक भमामदा तथा अदारतको तनणममको
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अवहेरना हुने गयी, ववतबन्न जात, जातत, धभम, वगम, ऺेत्र य
सम्प्रदामका

भातनसहरू

फीच

वैभनस्म

उत्ऩन्न

गयाउने

वा

साम्प्रदावमक दुबामवना पैराउने गयी वा कुनै अऩयाधराई प्रश्रम हुने
गयी वा आफ्नो काभ कतमव्म ऩारन गनमभा फाधा ववयोध हुने
गयी प्रदशमन गनम, हडतारभा बाग तरन वा सो कामम गने उद्देश्मरे
80.

अरूराई उक्साउनसभेत हुॉदैन ।

हडतार, थुनछे क तथा घेयाउ गनमभा प्रततफन्त्ध: प्रततष्ठानको कुनै
कभमचायीरे प्रततष्ठानद्वाया तनधामरयत कतमव्म ऩूया गनमभा फाधा ववयोध

हुने गयी फन्त्द, हड्तारगनम तथा शायीरयक वा भानतसक उत्ऩीडन
हुने गयी दफाफ ददन वा सो गने उद्देश्मरे अरूराई उक्साउन
81.

सभेत हुॉदैन ।

राऩयफाही वा फशद्नमतरे काभ गनम नहुने: कभमचायीरे आफ्नो

कतमव्म ऩारनको तसरतसराभा तफयाभीराई स्वास््म सेवा उऩरब्ध
गयाउॉ दा

वा

तोकेको

शजम्भेवायी

तनवामह

गदाम

तफयाभीको

शजउज्मानभा हातन नोक्सानी ऩुग्न सक्ने गयी राऩयफाही वा
82.

फदतनमतरे काभ गनम हुॉदैन ।

प्रतततनतधत्व गनमभा प्रततफन्त्ध: कभमचायीरे आपूराई भकाम ऩये को

ववषमभा आपैरे वा वाये सद्वाया सम्फशन्त्धत तनकाम वा अतधकायी

सभऺ तनवेदन ददन फाहेक अरू व्मशि वा सभूहको तपमफाट
83.

84.

प्रतततनतधत्व गनम हुॉदैन ।

मातना ददन नहुने: (१) कभमचायीरे कसैराई ऩतन मातना ददनु
हुॉदैन।

(२)

कभमचायीरे

मौनजन्त्म

दुव्ममवहाय

सम्फन्त्धी कामम गनुम वा गयाउनु हुॉदैन ।

य

घये र ु वहॊ सा

सेवाग्राही प्रततको व्मवहाय: (१) कभमचायीरे आफ्नो काभसॉग
सम्फशन्त्धत सेवाग्राहीप्रतत भमामददत य शशष्ट व्मवहाय गनुम ऩनेछ ।
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(२) कभमचायीरे सेवाग्राहीको काभसॉग सम्फशन्त्धत ववषम,

प्रविमा य काममसम्ऩादन गनम राग्ने सभम सभेतको स्ऩष्ट जानकायी
85.

86.

सेवाग्राहीराई मथा सभमभा गयाउनु ऩनेछ ।

आफ्नो सेवा य ऩद अनुकूरको आचयण ऩारन गनुम ऩने: प्रत्मेक

कभमचायीरे आफ्नो सेवा य ऩद अनुकूरको आचयण सभेत ऩारन
गनुम ऩनेछ ।

अन्त्म आचयण: (१) कभमचायीरे आफ्नो कामामरम तथा ऩद अनुसाय
आइऩने शजम्भेवायीराई भमामदाऩूवक
म फहन गयी तनष्ऩऺ, स्वच्छ तथा
तछटो छरयतो रुऩभा काममसम्ऩादन गनुम ऩनेछ ।

(२) कभमचायीरे प्रततष्ठानको सम्ऩशत्तको प्रमोग वा उऩमोग

घयामसी काममको रातग गनुम हुॉदैन।
(३)

प्रततष्ठानको

कभमचायीराई

कामामरमको

फाहेक आफ्नो घयामसी काममकोरातग रगाउन हुॉदैन ।

काभभा

(४) कभमचायीरे कामामरम सभमभा य कामामरम ऩरयसयभा

87.

धुम्रऩान तथा भद्यऩान गनुम हुॉदैन ।

सम्ऩशत्त वववयण: (१) प्रततष्ठानको कभमचायीरे सुरु तनमुशि बएको
साठी ददनतबत्र य प्रत्मेक आतथमक वषम सुरु बएको तभततरे साठी

ददनतबत्र अनुसूची-11 फभोशजभको ढाॉचाभा प्रततष्ठानभा आफ्नो
सम्ऩशत्तको वववयण फुझाउनु ऩनेछ ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ प्राप्त सम्ऩशत्त वववयण

88.

प्रततष्ठानरे दताम वकताफभा चढाई अतबरेख गयी या्नु ऩनेछ ।

चेतावनी ददन सक्ने: कुनै कभमचायीरे कामामरम सभम ऩारन
नगये भा, प्रततष्ठानको काभ सम्फन्त्धी कुयाभा आपू बन्त्दा भातथको

कभमचायीरे ददएको आऻा ऩारन नगये भा वा आपूराई सुशम्ऩएको

शजम्भेवायी अनुसायको काभभा राऩयवाही वा वढरासुस्ती गये भा
त्मस्तो

कभमचायीराई

सम्फशन्त्धत
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चेतावनी ददन सक्नेछ य सोको अतबरेख सम्फशन्त्धत कभमचायीको
व्मशिगत वववयण पाइरभा याख्नु ऩनेछ ।
ऩरयच्छे द–10

89.

सेवाको सुयऺा

कभमचायीको सेवाको सुयऺा: दे हामका कभमचायी फाहेक अन्त्म कुनै

ऩतन कभमचायीराई सपाइको सफुत ददने भनातसफ भावपकको भौका
नददई सेवाफाट हटाइने वा फखामस्त गरयनेछैन:–

(क) नैततक ऩतन दे शखने पौजदायी अतबमोगभा अदारतफाट
कसूयदाय ठहरयएको,

(ख) म्मादी ऩदभा फहार यहेको,

(ग) बागी ऩत्ता नरागेको वा सम्ऩकम स्थावऩत गनम सम्बव
नबएको ऩमामप्त आधाय बएको,

(घ) प्रचतरत

सम्फन्त्धी

90.

बएको।

कानून

फभोशजभ

व्मवसावमक

स्थाऩना

ऩरयषद्फाट

बएको

नाभ

दताम

स्वास््म

खाये ज

कभमचायीको फचाउ: कभमचायीरे आफ्नो ओहदाको कतमव्म ऩारन

सम्झी गये को कुनै काभको सम्फन्त्धभा तनज उऩय दामय बएको
भुद्दाको प्रततयऺा प्रततष्ठानरे गनेछ ।

तय राऩयफाही वा फदतनमतरे कुनै कभमचायीरे गये को

काभको ऩरयणाभ स्वरूऩ कसैराई शायीरयक हातन नोक्सानी ऩुग्न
गएभा त्मस्तो कभमचायी उऩय प्रचतरत कानून फभोशजभ भुद्दा चराई
91.

ऺततऩूततम दाफी गनम मस तनमभरे फाधा ऩुर्माएको भातनने छै न ।

सेवा शतमको सुयऺा: कुनै ऩतन कभमचायीराई तनजको तनमुशि हुॉदा

तत्कार रागू यहेको तरफ, उऩदान य अन्त्म सुववधा सम्फन्त्धी
सेवाका शतमहरूभा तनजको स्वीकृतत फेगय तनजराई प्रततकूर असय
ऩने गयी ऩरयवतमन गरयने छै न ।ऩतछ हुने सॊ शोधनरे त्मस्तो
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सॊ शोधन हुन ु अगावै फहार यहेको कुनै कभमचायीको उऩमुि
सेवाका शतमहरूभा कुनै प्रकायरे प्रततकूर असय ऩने बएभा त्मस्तो

सॊ शोतधत व्मवस्था फभोशजभ गनम भञ्जुय गये को तरशखत स्वीकृतत
नबई त्मस्तो व्मवस्था तनजको हकभा रागू हुने छै न ।
ऩरयच्छे द–१1

92.

सजाम:

उशचत

य

सजाम य ऩुनयावेदन
ऩमामप्त

कायण

बएभा

फभोशजभको ववबागीम सजाम गनम सवकनेछ:–

कभमचायीराई

दे हाम

(क) साभान्त्म सजाम:

(१) नतसहत ददने,

(२) दुई वषमसम्भ फढु वा योक्का गने,

(३) फढीभा दुई तरफ फृवद्ध योक्का गने,
(४) ऩाॉच वषमसम्भ फढु वा योक्का गने,

(५) फढीभा ऩाॉच तरफ फृवद्ध योक्का गने,

(६) ऩदको शुरु तरफ स्केरभा घटुवा गने ।

(ख) ववशेष सजाम:

(१) बववष्मभा सेवाको तनतभत्त अमोग्म नठहरयने गयी

सेवाफाट हटाउने ।

(२) बववष्मभा सेवाको तनतभत्त अमोग्म ठहरयने गयी

93.

सेवाफाट फखामस्त गने ।

नतसहत ददने वा फढीभा दुई तरफवृवद्ध वा दुई वषमसम्भ फढु वा योक्का

गने: दे हामको कुनै अवस्थाभा कभमचायीराई नतसहत ददने वा

फढीभा दुई तरफ वृवद्ध योक्का गने वा दुई वषमसम्भ फढु वा योक्का
गने सजाम गनम सवकनेछ:–

(क) एकबन्त्दा फढी ऩटक अनुशासनहीन काभ गये भा,
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(ख) मस तनमभावरीभा उशल्रशखत आचयण सम्फन्त्धी कुयाहरू
उल्रङघन गये भा,

(ग) प्रचतरत कानून फभोशजभ फयफुझायथ नगये भा,

(घ) तनमभ 88 फभोशजभ एक वषमभा दुईऩटकसम्भ तरशखत
चेतावनी ऩाएभा,

(ङ) प्रचतरत कानून फभोशजभ ऩेश्की पछ्यौट नगये भा,

(च) सेवाग्राहीको ऩीयभकाम य उजुयी ऩटक–ऩटक फेवास्ता
गये को

सम्फन्त्धभा

आपूबन्त्दा

भातथल्रो

ददएको तनदे शन ऩारना नगये भा,

(छ) कामम
94.

वववयण

रागू

गने

गयाउने

ऩदातधकायीरे सो कामम नगये भा ।

अतधकायीरे

दावमत्व

बएको

ऩाॉच वषमसम्भ फढुवा योक्का गने वा फढीभा ऩाॉच तरफ वृवद्ध योक्का

गने वा ऩदको शुरु स्केरभा घटुवा गने: दे हामको कुनै अवस्थाभा
कभमचायीराई दुईदे शख ऩाॉचवषमसम्भ फढु वा योक्का गने वा दुईदे शख

ऩाॉच तरफ वृवद्ध योक्का गने वा तनज फहारयहेको ऩदको शुरु तरफ
स्केरभा घटु वा गने सजाम गनम सवकनेछ:–

(क) ऩटक ऩटक अनुशासनहीन काभ गये भा,

(ख) मो तनमभ वा प्रचतरत कानूनरे तोकेको ऩदीम दावमत्व
शजम्भेवायीऩूवक
म ऩूया नगये भा,

(ग) व्मवस्थाऩन
95.

सेवाफाट

ऩयीऺणफाट

दे शखएका

अतनमतभतता

सम्फन्त्धभा ददएको तनदे शन ऩारना नगये भा ।
हटाउने

वा

फखामस्त

गने :

(१)

दे हामको

कुनै

अवस्थाभा प्रततष्ठानको कभमचायीराई बववष्मभा सेवाको तनतभत्त
अमोग्म नठहरयने गयी सेवाफाट हटाउन सवकनेछ:–

(क) राऩयफाही वा फदतनमतरे काभ गये भा,
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(ख) कभमचायीरे आफ्नो ऩदको काभ वा शजम्भेवायी
ऩूया गनम नसकेभा,

(ग) आचयण सम्फन्त्धी कुया फायम्फाय उल्रङ्खघन
गये भा,

(घ) कामामरमको सभमभा भादक ऩदाथमको सेवन
गये भा,

(ङ) फायम्फाय अनुशासनहीन काभ गये भा,
(च) याजनीततभा बाग तरएभा,
(छ) तनमभ

7१

फभोशजभको

अनुशासन

य

आऻाऩारन नगये को सम्फन्त्धभा दुईऩटकबन्त्दा
फढी नतसहत ऩाएभा,

(ज) तफदा स्वीकृत नगयाई रगाताय साठी ददनसम्भ
आफ्नो कामामरमभा अनुऩशस्थत यहेभा,

(झ) ऩदस्थाऩना

बएको

वा

काज

कामामरमभा हाशजय बई काभ नगये भा,

खटाइएको

(ञ) तनमभ 54 फभोशजभ तनधामरयत अवतधबय सेवा
नगये भा ।

(२) दे हामको कुनै अवस्थाभा कभमचायीराई बववष्मभा

सेवाकोतनतभत्त
सवकनेछ:–

अमोग्म

(क) नैततक

ठहरयने
ऩतन

गयी

सेवाफाट

दे शखने

फखामस्त

पौजदायी

अदारतफाटकसूयदाय ठहरयएभा ।

(ख) भ्रष्टाचाय गये को ठहय बएभा ।

गनम

अतबमोगभा

(ग) स्थामी आवासीम अनुभतत तरएभा वा सोको
रातग आवेदन ददएभा ।
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द्रष्टव्म: "स्थामी

आवासीम

अनुभतत”

बन्नारे

ु रे कुनै शतम तोकी वा नतोकी सो
तफदे शी भुरक
ु भा स्थामी रुऩरे फसोफास गनम ऩाउने गयी
भुरक
नेऩारी

नागरयकराई

उऩरब्ध

गयाएको

डाइबयतसटी इभग्रेन्त्ट तबसा (तड.बी.) ऩयभानेन्त्ट

ये शजडेन्त्ट तबसा (वऩ.आय.) वा ग्रीन काडम सम्झन
ऩछम

य

सो

शब्दरे

नेऩारी

नागरयकराई

ववदे शभा स्थामी रुऩभा फसोफास गनम ददइएको

जुनसुकै नाभको स्थामी आवासीम अनुभततराई
सभेत जनाउॉ छ।

(घ) सेवाभा तनमुि हुने वा फहार यहने उद्देश्मरे

नागरयकता, उभेय वा मोग्मता ढाॉटेको प्रभाशणत

96.

बएभा ।

ववबागीम कायफाही य सजाम सम्फन्त्धी ववशेष व्मवस्था: मस
तनमभभा अन्त्मत्र जुनसुकैख कुया रे शखएको बए ताऩतन प्रचतरत

कानून फभोशजभ सम्फशन्त्धत तनकामरे कुनै कभमचायीराई ववबागीम

कायफाही गनम रेखी आएभा आवश्मक प्रविमा ऩुर्माई सोही
97.

फभोशजभ ववबागीम सजाम गनुम ऩनेछ ।

ववबागीम सजाम ददने य ऩुनयावेदन सुन्ने अतधकायी: (१) तनमभ 92

को खण्ड (क) फभोशजभको सजामको आदे श ददने अतधकाय दे हाम
फभोशजभका अतधकायीराई हुनेछ ।
(क) कामामरम

सम्फन्त्धभा:

तस.
नॊ.

ऩद

प्रभुख

य

तनजको

कामामरमको

सजाम ददने अतधकायी
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१.

2.

सहामक

सम्फशन्त्धत

कभमचायी

कामामरम प्रभुख

तहका

कामामरम

प्रभुख फाहे क
अन्त्म

अतधकृत

सम्फशन्त्धत
प्रभुख

कामामरमको

तहको

ववबागीम

सम्फशन्त्धत
प्रभुख

ववबागीम

यशजष्राय

अतधकृत
3.

अतधकृत
तहको

यशजष्राय

काममकायी ऩरयषद

कामामरम
प्रभुख

(ख) प्रततष्ठानको कभमचायी य ववबागीम प्रभुखको सम्फन्त्धभा
तस.

ऩद

सजाम ददने अतधकायी

ऩुनयावेदन

सुन्ने

१.

सहामक

सम्फशन्त्धत शाखा प्रभुख

सम्फशन्त्धत

ववबागीम

सम्फशन्त्धत

यशजष्राय

नॊ.

तहका

कभमचायी
2.

अतधकृत
तहका

कभमचायी
3.

सम्फशन्त्धत
ववबागीम

प्रभुख

यशजष्राय

ववबागीम

अतधकायी
प्रभुख

उऩकुरऩतत

प्रभुख

(२) तनमभ 92 को खण्ड (ख) फभोशजभ सजामको

आदे श ददने अतधकाय दे हामको अतधकायी वा तनकामराई हुनेछ:–
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तस.

ऩद

सजाम ददने अतधकायी

ऩुनयावेदन

१.

सहामक

सम्फशन्त्धत

यशजष्डाय

नॊ.

तहका

कभमचायी
2.

अतधकृत
तहका

कामामरम

प्रभुख/ ववबागीम प्रभुख
यशजष्डाय

अतधकायी

सुन्ने

काममकायी ऩरयषद

कभमचायी

(3) तनमभ 92 को खण्ड (ख) फभोशजभ सजाम गदाम

सजाम गने अतधकायीरे सजाम गनुम ऩूव म आमोगको ऩयाभशम तरनु
98.

ऩनेछ ।

तनरम्फन य सपाइको भौका: (१) कुनै कभमचायीराई तनरम्फन गनुम
ऩये भा सजामको आदे श ददन ऩाउने अतधकायीरे तनरम्फन ऩत्र य

तनमभ 102 को उऩतनमभ (१) फभोशजभ सपाइ ऩेश गनम
रेशखएको ऩत्र सम्फशन्त्धत कभमचायीराई फुझाउनु ऩनेछ ।
(२) सजामको

आदे श ददन ऩाउने

अतधकायीरे

कुनै

कभमचायीसॉग सपाइ भाग गनुब
म न्त्दा अगावै स्वमॊ वा कुनै अन्त्म

अतधकृतद्वाया तनमभ 102 को उऩतनमभ (२) फभोशजभ ववबागीम
99.

जाॉचफुझ गयाई तनजको ठहय सवहतको प्रततवेदन तरन सक्नेछ ।

जाॉचफुझ गने अतधकृतरे अऩनाउने काममववतध: (१) सजाम ददन

ऩाउने अतधकायीरे सेवाको कुनै अतधकृत तहको कभमचायीराई
जाॉचफुझ अतधकायी तोक्नु ऩनेछ ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ तोवकएको जाॉचफुझ गने

अतधकृतराई दे हामको काममववतध अऩनाई ववबागीम जाॉचफुझको
कायफाही चराउने अतधकाय हुनेछ:–
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(क) फमान

गयाउने,

तरशखत

प्रभाणहरू

दाशखर

गयाउने य साऺीको नाभभा सभाह्वान, जायी गने
अतधकाय हुनछ
े ।

(ख) अतबमोग रागेको कभमचायीको योहवयभा सफुद
प्रभाण फुझ्ने ।

(ग) अतबमोग रागेको कभमचायीराई साऺीसॉग शजयह

गनम य अतबमोग ववरुद्ध सफुद प्रभाण दाशखर
गने भौका ददने ।

(३) उऩतनमभ (२) फभोशजभको जाॉचफुझको काभ सवकए

ऩतछ आदे श ददन ऩाउने अतधकायी सभऺ जाॉचफुझ अतधकृतरे

प्रततवेदन ऩेश गनुम ऩनेछ । तनजरे त्मस्तो प्रततवेदनभा सजाम

सम्फन्त्धी कायण सवहतको आफ्नो ठहयको साथै जो बएको सफुद
प्रभाण ऩतन दाशखर गनुम ऩनेछ ।

100. ववबागीम जाॉचफुझ गयाउनु नऩने: दे हामको अवस्थाभा सजामको
आदे श

ददन

ऩाउने

अतधकायीरे

कुनै

कभमचायीराई

दे हामको

ववबागीम सजाम गने सम्फन्त्धभा ववबागीम जाॉचफुझ गयाई यहनु ऩने
छै न:–

(क) तनमभ 92 को खण्ड (क) फभोशजभको साभान्त्म सजाम
गनुम ऩये भा ।

(ख) बागी ऩत्ता नरागेको वा अरू कुनै कायणरे सम्ऩकम
स्थावऩत गनम असम्बव बएको कभमचायीराई ववबागीम
सजाम गनुम ऩये भा ।

(ग) नैततक ऩतन दे शखने ऩौजदायी अतबमोगभा अदारतफाट

अऩयाधी प्रभाशणत बएको आधायभा कुनै कभमचायीराई
ववबागीम सजाम ददनु ऩये भा ।
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101. सपाइ सन्त्तोषजनक नहुनाको कायण खुराउनु ऩने : सजामको
आदे श ददन ऩाउने अतधकायीरे कुनै कभमचायीरे तनमभ 102 को

उऩतनमभ (१) फभोशजभ स्ऩष्टीकयण भाग गदाम त्मस अशघ तनमभ

102 को उऩतनमभ (१) फभोशजभ ऩेश हुन आएको सपाइ
सन्त्तोषजनक नबएभा त्मस्को कायण ऩतन खुराउनु ऩनेछ ।
त्मस्तो कभमचायीको सम्फन्त्धभा तनमभ 102 को उऩतनमभ (२)

फभोशजभ ववबागीम जाॉचफुझ गयाइएको बए सोको नततजा सभेत

उल्रेख गयी प्रस्ताववत सजामको औशचत्म ऩतन उि स्ऩष्टीकयणभा
खुराउनु ऩनेछ ।

102. सपाइ ऩेश गने भौका ददनुऩने : (१) ववबागीम सजाम ददन ऩाउने

अतधकायीरे कुनै कभमचायीराई सजाम ददने आदे श ददनुबन्त्दा अशघ

कायफाही गनम रातगएको कायणको उल्रेख गयी सो कभमचायीराई
उशचत म्माद ददई आफ्नो सपाइ ऩेश गने भौका ददनुऩने छ ।
मसयी भौका ददॊ दा तनजभातथ रगाइएको आयोऩ स्ऩष्ट रूऩरे

वकवटएको य प्रत्मेक आयोऩ कुन–कुन कुया य कायणभा आधारयत
छ सो सभेत खुराउनु ऩनेछ । त्मस्तोभा सम्फशन्त्धत कभमचायीरे

ऩतन साभान्त्म सजामको हकभा ऩन्त्र ददन य ववशेष सजामको

हकभा तीस ददनको म्माद ददई सो म्मादतबत्र आफ्नो सपाइ ऩेश
गनुम ऩनेछ य मसयी ऩेश हुन आएको सपाइराई सम्फशन्त्धत
अतधकायीरे गम्बीयताऩूवक
म भनन गनुऩ
म नेछ ।

(२) ववबागीम सजामको आदे श ददन ऩाउने अतधकायीरे

आवश्मक ठानेभा ववशेष सजाम हुनेभा स्वमॊ वा कुनै अन्त्म
अतधकृतद्वाया जाॉचफुझ गयाउन सक्नेछ । जाॉचफुझ गने अतधकृतरे
तनमभ 9९ फभोशजभ काममववतध अऩनाउनु ऩनेछ ।
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103. कानून ववऻको ऩयाभशम तरन सक्ने: ववबागीम सजाम गनम ऩाउने

अतधकायीरे ववबागीम सजाम गनुम बन्त्दा ऩूव म कानून ववऻको ऩयाभशम
तरन सक्नेछ ।

104. सजामको आदे श य नक्कर सम्फन्त्धी काममववतध: (१) कभमचायी उऩय
कुनै ववबागीम सजामको तनणमम गदाम सजामको आदे श ददन ऩाउने
अतधकायीरे सम्फशन्त्धत कभमचायीराई सपाइ वा स्ऩष्टीकयण ऩेश
गनम ऩमामप्त भौका प्रदान बए नबएको सभेत ववचाय गयी तनज
कभमचायीफाट ऩेश बएको सपाइ, स्ऩष्टीकयण तथा उऩरब्ध सम्ऩूण म

सफुद प्रभाणको सभुशचत भूल्माङ्कन गयी स्ऩष्ट कायण खुराई
तनणमम

गनुम ऩनेछ

।

मसयी

सजामको

आदे श

ददन

ऩाउने

अतधकायीरे सजामको आदे शको सम्फन्त्धभा आफ्नो स्ऩष्ट यामसाथ
अनुसूची–12 फभोशजभ तनणमम गनुम ऩनेछ ।

(२) मस तनमभावरीभा जुनसुकै कुया रेशखएको बए

ताऩतन कुनै कभमचायीराई एउटा सजाम प्रस्ताववत गयी सपाइ,

स्ऩष्टीकयण भाग गये य ऩतछ अको सजाम ददने गयी तनणमम गनुम
हुॉदैन।

तय कुनै कायण ऩयी घटी वा फढी सजाम गनुम ऩने अवस्था

ऩये भा तनमभ 99 को काममववतध ऩुन् ऩूया गनुम ऩनेछ ।

(३) सजामको आदे श ददन ऩाउने अतधकायीरे उऩतनमभ

(१) फभोशजभ कुनै ऩतन कभमचायीराई ववबागीम सजाम ददने तनणमम

गदाम तनणमम तभतत बन्त्दा ऩवहरेदेशख रागू हुने गयी तनणमम गनुम
हुॉदैन।

(४) सजामको आदे श ददन ऩाउने अतधकायीको सम्फन्त्धभा

उऩतनमभ (१) फभोशजभ बएको ववबागीम सजामको आदे शको एक
प्रतत नक्कर सजामको आदे श ददन ऩाउने अतधकायीरे सम्फशन्त्धत
कभमचायीराई तफना दस्तुय ददनु ऩनेछ ।
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105. ऩुनयावेदन काममववतध: कुनै कभमचायीरे तनमभ 104 फभोशजभ

आपूराई ददएको सजामको आदे श ववरुद्ध ऩुनयावेदन ददनु ऩये भा
दे हाम फभोशजभको काममववतध अऩनाउनु ऩनेछ:–

(क) ऩुनयावेदन गने कभमचायीरे आफ्नै नाभफाट ऩुनयावेदन
ददनु ऩनेछ य त्मस्तो ऩुनयावेदन उशचत य आदयसूचक
बाषाभा रेशखएको हुनऩु नेछ ।

(ख) ऩुनयावेदन गने कभमचायीरे ऩुनयावेदनको साथभा आफ्नो
सपाइको

तनतभत्त

जो

बएको सफुद प्रभाण सॊ रग्न

याख्नुका साथै जुन आदे शको ववरुद्ध ऩुनयावेदन गरयएको
हो सो आदे शको नक्कर सभेत सॊ रग्न गनुऩ
म नेछ ।

(ग) ऩुनयावेदन ददॊ दा ऩुनयावेदन सुन्ने अतधकायीराई सम्फोधन
गयी

तनजको

ऩनेछ।

(घ) सजामको

कामामरमभा

आदे शको

सूचना

ऩुनयावेदन

दताम

गयाउनु

ऩाएको

तभततरे

ऩैँ तीस

ददनतबत्र ऩुनयावेदन ददनु ऩनेछ ।

तय काफु फावहयको ऩरयशस्थतत ऩयी खण्ड (घ)

फभोशजभको म्माद गुज्रक
े ोभा ऩुनयावेदन गने व्मशिरे

ऩमामप्त कायण दे खाई तनवेदन ददएभा ऩुनयावेदन सुन्ने
अतधकायीरे भनातसफ ठहयाएभा म्माद गुज्रक
े ो तभततरे
ऩन्त्रददनको म्माद थाभी ऩुनयावेदन दताम गनम सक्नेछ ।

106. ऩुनयावेदन भातथ ववचाय तथा तनणमम: (१) कुनै कभमचायीरे

आपू

उऩयको ववबागीम सजामको आदे श ववरुद्ध ददएको ऩुनयावेदन
तनमभ 105 फभोशजभको यीत ऩुगक
े ो नबएभा ऩुनयावेदन सुन्ने
अतधकायीरे त्मस्तो ऩुनयावेदन तरन अस्वीकाय गनम सक्नेछ ।
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दताम

(२) उऩतनमभ (१) अनुसाय अस्वीकाय गरयएका फाहेक

गरयएका

अरू

सफै

ऩुनयावेदनहरूभा

ऩुनयावेदन

सुन्ने

अतधकायीरे दे हामका कुयाहरूको ववचाय गनुम ऩनेछ:–

(क) सजामको आदे शभा आधाय तरइएका कुयाहरूको
मथाथमता प्रभाशणत बई सकेको छ वा छै न,

(ख) प्रभाशणत

बइसकेका

कुयाहरू

सजाम गनमको

तनतभत्त ऩमामप्त छन् वा छै नन्,

(ग) सजाम गये को ठीक, ऩमामप्त, अऩमामप्त वा फढी के
छ ?

(३)

उऩतनमभ

(२)

फभोशजभ

ववचाय

गरयसकेऩतछ

ऩुनयावेदन सुन्ने अतधकायीरे ऩुनयावेदकराई ददइएको सजाम सदय
वा फदय गने वा त्मस्तो सजामराई घटाउने गयी अशन्त्तभ आदे श
ददन सक्नेछ।

107. सेवाभा

फहार

नयहने:

(१)

दे हामका

अवस्थाभा सेवाभा फहार यहने छै नन््–

कभमचायीहरू

दे हामको

(क) म्मादी ऩदभा फहार यहेकोभा त्मस्तो ऩदको
म्माद सभाप्तबएभा,

(ख) बागी ऩत्ता नरागेको वा सम्ऩकम स्थावऩत गनम
सम्बवनबएको ऩमामप्त आधाय बएभा,

(ग) प्रचतरत

कानून

फभोशजभ

स्थाऩना

बएको

स्वास््म सम्फन्त्धी व्मवसावमक ऩरयषद्फाट नाभ
दताम खाये ज बएभा ।

(२) उऩतनमभ (१) को खण्ड (ख) य (ग) भा उल्रेशखत

अवस्था ऩयी कुनै कभमचायीराई सेवाभा फहार नयहेको जानकायी
अश्तमायवारारे सम्फशन्त्धत कभमचायीराई ददनु ऩनेछ ।
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108. तनणममभा असय नऩने : कुनै कभमचायीको सम्फन्त्धभा मस तनमभावरी

फभोशजभ अश्तमाय प्राप्त अतधकायीरे गये को कायफाहीभा ताशत्वक
असय नऩने सानो ततनो त्रुवटफाट तनणममभा असय ऩनेछैन।

109. सेवाभा ऩुन् कामभ बएभा तरफ य बत्ता ऩाउने: (१) कुनै

कभमचायीको सम्फन्त्धभा मस तनमभावरी फभोशजभ ऩुनयावेदनको

अशन्त्तभ वकनाया रागे ऩतछ त्मसको ऩरयणाभ स्वरुऩ वा अदारतको
आदे श फभोशजभ तनजको सेवा ऩुन् स्थावऩत हुने बएभा त्मस्तो

कभमचायीरे सेवाफाट अवकाश ददइएको, हटाइएको वा फखामस्त

गरयएको तभततदे शख सेवाभा ऩुन् कामभ बएको तभततसम्भको तरफ,
बत्ता, चाडऩवम खचम य तरफ फृवद्ध (ग्रेड) ऩाउने बएभा सो सभेत
ऩाउनेछ ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको तनणमम/पैसरा बएको

तभततरे साठी ददनतबत्र उऩशस्थत हुन नआएभा तनजको नोकयी थाभी
ददन कय राग्ने छै न ।

ऩरयच्छे द– 12

हाशजयी य तफदा

110. कभमचायीको सफै सभम प्रततष्ठानको अधीनभा हुन:े मस तनमभावरीभा

अन्त्मथा रेशखएकोभा फाहेक कभमचायीको सफै सभम प्रततष्ठानको
अधीनभा हुनेछ य जुनसुकै सभमभा ऩतन तनजराई सेवाको काभभा
रगाउन सवकनेछ ।

111. कामामरम सभम, सभम ऩारन य हाशजयी: (१) कभमचायीरे तनधामरयत
सभमभा

तनमतभत

रुऩभा

प्रततष्ठानको

उऩशस्थत बई हाशजय हुन ु ऩनेछ ।

सम्फशन्त्धत

कामामरमभा

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ तनधामरयत सभमभा नआउने

कभमचायीराई सम्फशन्त्धत कामामरमको प्रभुखरे गमर गनम सक्नेछ।
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तय भवहनाको तीन ऩटकसम्भ तनधामरयत सभम बन्त्दा ऩन्त्र

तभनेटसम्भ वढरा गयी आउने कभमचायीराई कामामरम प्रभुखरे
कैवपमत जनाई हाशजय गनम ददन सक्नेछ ।

(३) भनातसफ भावपकको कायण ऩये भा फाहेक तफदाको

तनकासा नतरई कुनै ऩतन कभमचायी आफ्नो कामामरमभा अनुऩशस्थत
हुन ु हुॉदैन । मसयी अनुऩशस्थत हुने कभमचायीरे सात ददनतबत्र
तफदाको तनवेदन ददनु ऩनेछ ।

112. बैऩयी आउने य ऩवम तफदा: (१) कभमचायीरे प्रत्मेक वषम बैऩयी
आउने तफदा छ ददन य ऩवम तफदा छ ददन गयी जम्भा फाह्र ददन
तरन ऩाउनेछ ।

(२) बैऩयी आउने य ऩवम तफदाभा फस्ने कभमचायीरे ऩूया

तरफ ऩाउनेछ ।

(३) बैऩयी आउने य ऩवम तफदा आधा ददन ऩतन तरन

सवकनेछ ।

स्ऩष्टीकयण:- मस उऩतनमभको प्रमोजनको रातग “आधा ददन”
बन्नारे दै तनक कामामरम सभमको आधा सभम सम्झनु ऩछम ।

(४) एक वषमको बैऩयी आउने य ऩवम तफदा सशञ्चत गयी

अको वषमभा तरन ऩाइने छै न ।
(५)

भौशखक

अनुयोधको

आधायभा

ऩतन

तफदा

ददने

अतधकायीरे बैऩयी आउने य ऩवम तफदाको स्वीकृतत ददन सक्नेछ ।

तय मसयी बैऩयी आउने य ऩवम तफदाको स्वीकृतत ददएकोभा

तफदा ददने अतधकायीरे सोको अतबरेख याख्न रगाउनु ऩनेछ ।

113. घय तफदा: (१) कभमचायीरे काभ गये को अवतधको फाह्र ददनको
एक ददनका दयरे घय तफदा ऩाउनेछ।

(२) मो तनमभको प्रमोजनको तनतभत्त “काभ गये को अवतध”

बन्नारे सो अवतधतबत्र तरएको बैऩयी आउने य ऩवम तफदा, तफयाभी
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तफदा, प्रसूतत तफदा, प्रसुतत स्माहाय तफदा,वकरयमा तफदा, सट्टा तफदा
अततरयि सेवा तफदा य सावमजतनक तफदा सभेतराई जनाउॉ नेछ ।

(३) घय तफदाभा फस्दा कभमचायीरे ऩूया तरफ ऩाउनेछ ।

(४) कभमचायीरे आपूरे ऩकाएको घय तफदा एक सम

असी ददनसम्भ सशञ्चत गयी याख्न ऩाउनेछ ।
(५) कुनै

कायणरे

कभमचायी

सेवाफाट अरग बएभा

तनजको सशञ्चत यहेको घय तफदा फाऩत तनजको ऩदातधकाय यहेको
ऩदफाट खाइऩाइ आएको तरफको दयरे हुन आउने यकभ तनजरे
एकभुष्ट तरन ऩाउनेछ ।

(६) सशञ्चत यहेको घय तफदाको यकभ तरन नऩाउॉ दै कुनै

कभमचायीको भृत्मु बएभा त्मस्तो सशञ्चत घय तफदा फाऩतको यकभ
नशजकको हकवारारे एकभुष्ट तरन ऩाउनेछ ।

(७) घय तफदा,अध्ममन तफदा वा असाधायण तफदाभा

फसेका कभमचायीरे सो अवतधबयको घय तफदा ऩाउने छै न ।

114. तफयाभी तफदा: (१) कभमचायीरे प्रत्मेक वषम फाह्र ददन तफयाभी तफदा
ऩाउनेछ ।

(२)

ऩाउनेछ।

तफयाभी

तफदाभा

फस्दा

कभमचायीरे

ऩूया

तरफ

(३) कभमचायी अशि तफयाभी बई सशञ्चत तफयाभी तफदारे

नऩुग्ने बएभा तनजराई फढीभा फाह्र ददनसम्भको ऩेश्की तफयाभी
तफदा ददन सवकनेछ ।

(४) कभमचायीरे असाधायण तफदा तरई फसेको अवतधबय

तफयाभी तफदा ऩाउने छै न ।

(५) सात ददनबन्त्दा फढी अवतधको तफयाभी तफदाको भाग

गने कभमचायीरे स्वीकृत शचवकत्सकको प्रभाणऩत्र ऩेश गनुम ऩनेछ ।
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तय त्मस्तो प्रभाणऩत्र ऩेश गनम साधायणतमा सम्बव तथएन

बन्ने तफदा ददने अतधकायीराई ववश्वास बएभा तनजरे सो व्महोया
जनाई प्रभाणऩत्र तफना नै उि तफदा स्वीकृत गनम सक्नेछ ।

(६) कभमचायीरे आपूरे ऩकाएको तफयाभी तफदा सशञ्चत

गयी याख्न ऩाउनेछ ।
(७) कुनै

कायणरे

कभमचायी

सेवाफाट अरग बएभा

तनजको सशञ्चत यहेको तफयाभी तफदा फाऩत तनजको ऩदातधकाय

यहेको ऩदफाट खाइऩाइ आएको तरफको दयरे हुन आउने यकभ
तनजरे एकभुष्ट तरन ऩाउनेछ ।

(८) सशञ्चत यहेको तफयाभी तफदाको यकभ तरन नऩाउदै

कुनै कभमचायीको भृत्मुबएभा त्मस्तो सशञ्चत तफयाभी तफदाको यकभ
तनजको नशजकको हकवारारे एकभुष्ट तरन ऩाउनेछ ।

(९) कुनै ठु रो वा कडा योग रातग उऩचाय गनम तफयाभी

तफदा य घय तफदाफाट नऩुग हुने बएभा स्वीकृत शचवकत्सकको
प्रभाणऩत्र ऩेश गयी कभमचायीरे ऩतछ ऩाउने तफयाभी तफदा य घय

तफदाफाट कट्टा हुने गयी ऩैं तारीस ददनसम्भ थऩ तफयाभी तफदा
ऩेश्कीको रूऩभा तरन सक्नेछ । त्मसयी ऩेश्की तफयाभी तफदा तरई
फसेको कभमचायीरे ऩूया तरफ ऩाउनेछ ।

(१०) उऩतनमभ (९) फभोशजभ तरएको तफदारे नऩुग बई

थऩ तफदा तरनु ऩये भा प्रततष्ठानरे तोकेको भेतडकर सतभततको
तसपारयसभा कभमचायीरे ऩाउने असाधायण तफदाफाट कट्टा हुने गयी
सेवा अवतधबयभा फढीभा एक वषम असाधायण तफदा तरन सक्नेछ ।
(११) उऩतनमभ (९) फभोशजभ ऩेश्की तफयाभी तफदा तरने

कभमचायीको भृत्मु बएभा त्मसयी ऩेश्की तरएको तफयाभी तफदा स्वत्
तभनाहा हुनेछ ।
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115. प्रसूतत तफदा: (१) भवहरा कभमचायी सुत्केयी हुने बएभा सुत्केयी हुन ु
अशघ वा ऩतछ गयी अन्त्ठानब्फे ददन प्रसूतत तफदा ऩाउनेछ ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ प्रसूतत तफदा तरएको भवहरा

कभमचायीरे चाहेभा कुनै ऩतन तफदाफाट कट्टा नहुने गयी थऩ छ
भवहनासम्भ फेतरफी प्रसूतत तफदा तरन सक्नेछ ।
ऩनेछ ।

तय उऩतनमभ (२) फभोशजभको तफदा रगाताय रुऩभा तरनु
(३) उऩतनमभ (२) फभोशजभ वेतरफी तफदाभा फसेको

अवतध नोकयी अवतधभा जोतडनेछ ।

(४) प्रसूतत तफदाभा फस्दा भवहरा कभमचायीरे ऩूया तरफ

ऩाउनेछ ।

(५) प्रसूतत तफदा तथा प्रसूतत स्माहाय तफदा ऩाएका

कभमचायीराई शशशुको स्माहायको तनतभत्त फढीभा दुई वटा फच्चाको
रातग जनही एकभुष्ट ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ शशशु स्माहाय बत्ता
ददइनेछ।

(६) प्रसूतत तफदा तरएको अतबरेख सम्फशन्त्धत कामामरमरे

अद्यावतधक फनाई याख्नुऩनेछ ।

116. प्रसूतत स्माहाय तफदा: (१) कुनै ऩुरुष कभमचायीको ऩत्नी सुत्केयी हुने
बएभा त्मस्तो कभमचायीरे सुत्केयीको अशघ वा ऩतछ गयी ऩन्त्र ददन
प्रसूतत स्माहाय तफदा तरन ऩाउनेछ ।

(२) प्रसूतत स्माहाय तफदाभा फस्ने कभमचायीरे ऩूया तरफ

बत्ता ऩाउनेछ ।
तरएको

(३) प्रसूतत स्माहाय तफदा तरएको कभमचायीरे त्मस्तो तफदा
तभततरे

ऩैं तीस

ददनतबत्रभा

फच्चाको

जन्त्भ

कागजात आपू काममयत कामामरमभा ऩेश गनुम ऩनेछ ।
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(४)

उऩतनमभ

(३)

फभोशजभको

अवतधतबत्र

त्मस्तो

प्रभाणऩत्र ऩेश नगने कभमचायीको त्मस्तो तफदाको अवतध तनजरे
ऩाउने अन्त्म तफदाफाट कट्टा गरयनेछ ।
(५)

प्रसूतत

स्माहाय

तफदाको

कामामरमरे अद्यावतधक गयी याख्नुऩनेछ ।

अतबरेख

सम्फशन्त्धत

117. वकरयमा तफदा: (१) कुनै कभमचायीरे कुर धभम अनुसाय आपै
वकरयमा फस्नु ऩये भा ऩन्त्र ददन वकरयमा तफदा ऩाउनेछ । भवहरा

कभमचायीको ऩततरे वकरयमा फस्नु ऩये भा तनजराई ऩतन त्मशत्तनै ददन
वकरयमा तफदा ददइनेछ ।
(२)

ऩाउनेछ।

वकरयमा

तफदाभा

फस्दा

कभमचायीरे

ऩूया

तरफ

118. अध्ममन तफदा: (१) सेवाराई उऩमोगी य आवश्मक ऩने ववषमभा
प्रततष्ठानराई प्राप्त स्वदे शी वा फैदेशशक छात्रवृशत्तभा भनोनमन वा
छातनई अध्ममन गनमजाने कभमचायीरे अध्ममन अवतधबय अध्ममन
तफदा ऩाउन सक्नेछ ।

(२) कभमचायीरे सेवा अवतधबयभा एकै ऩटक वा ऩटक

ऩटक गयी फढीभा छ वषमसम्भ अध्ममन तफदा ऩाउनेछ ।

तय एउटा अध्ममन ऩूया गयी पकी सेवाभा हाशजय बएको

तीन वषम ऩूया नबई सोही कभमचायीराई ऩुन् अको ऩटक अध्ममन
तफदा ददइने छै न ।

(३) उऩतनमभ (२) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए

ताऩतन कुनै अध्ममनको तनतभत्त भनोनमन बई अध्ममन तफदा तरई

गएको कभमचायीराई थऩ ववषमभा अध्ममन गनम वा थऩ उऩातध
हातसर गनमको तनतभत्त अध्ममन तफदा थवऩने छै न तथा असाधायण
तफदाऩतन ददइने छै न ।
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(४)

ऩाउनेछ ।

अध्ममन

तफदाभा

फस्दा

कभमचायीरे

ऩूया

तरफ

(५) सम्फशन्त्धत सभूह उऩसभूहराई उऩमोगी य आवश्मक

ऩने ववषमभा प्रततष्ठानको ऩूव म स्वीकृतत तरई तनजी प्रमासभा अध्ममन
गनम जाने कभमचायीराई उऩतनमभ (२) फभोशजभ अध्ममन तफदा

ददन सवकनेछ । उऩतनमभ (४) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए

ताऩतन त्मस्तो अध्ममन तफदाभा फस्ने कभमचायीहरूरे तरफ ऩाउने
छै न ।

(६) कुनै मोजना वा काममिभराई कामामन्त्वमन गनमको

तनतभत्त अत्मावश्मक बएको तातरभ प्राप्त गनमको रातग प्रततष्ठानरे

कुनै कभमचायीराई भनोनमन गयी खटाएभा त्मस्तो तातरभ अवतधबय
तनजराई काजको रूऩभा ऩठाइनेछ य सो अवतधबय तनजराई ऩूया
तरफ ददइनेछ ।

तय मस प्रकायको काज तातरभको तनतभत्त भात्र हुन ु ऩनेछ

य कुनै ऩतन कभमचायीराई शैशऺक उऩातध हातसर गनम ऩठाउॉ दा
तातरभ काज ददइने छै न ।

119. असाधायण तफदा: (१) कभमचायीरे असाधायण तफदा तरनु ऩने कायण

सवहत तनवेदन ददनु ऩनेछ य कायण भनातसव दे शखएभा प्रततष्ठानरे

एक ऩटकभा एक वषमभा नवढाई य सेवा अवतधबयभा तीन वषमभा
नवढाई असाधायण तफदा ददन सक्नेछ ।

(२) असाधायण तफदाभा फस्ने कभमचायीरे सो अवतधबय

तरफ ऩाउने छै न ।
तय

असाधायण

तनमभ

तफदाभा

114

फस्ने

को

उऩतनमभ

कभमचायीरे

अवतधको ऩूया तरफ ऩाउनेछ ।
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(३) ऩाॉच वषम प्रततष्ठान सेवा अवतध नऩुगी कुनै कभमचायीरे

असाधायण तफदा ऩाउने छै न ।
तय,

(क) तनमभ ११४ को उऩतनमभ (१०) फभोशजभ

थऩ तफयाभी तफदाफाऩत असाधायण तफदाभा फस्न
मस उऩतनमभरे वाधा ऩुर्माएको भातनने छै न ।

(ख) प्रततष्ठानको ऩूव म स्वीकृतत तरई तनजी प्रमासभा
अध्ममन गनम चाहने कभमचायीरे दुई वषमको सेवा

अवतध ऩूया गये ऩतछ उऩतनमभ (१) फभोशजभ
ऩाउने

असाधायण

तफदाफाट

कट्टा

हुने

गयी

एकैऩटक वा ऩटक ऩटक गयी फढीभा तीन
वषमसम्भ असाधायण तफदा ऩाउन सक्नेछ ।

तय तीन वषमसम्भको असाधायण तफदा

उऩतनमभ (१) फभोशजभको असाधायण तफदाफाट
कट्टा हुनेछ ।

(४) उऩतनमभ (३) को खण्ड (ख) भा जुनसुकै कुया

रेशखएको बए ताऩतन कुनैऩतन ववषमभा अध्ममन गनमको रातग तीन
वषम

बन्त्दा

फढी

अवतध

राग्ने

बएभा

अध्ममनको

रातग

असाधायण

कभमचायीराई असाधायण तफदा ददइने छै न ।
(५)

त्मस्तोअध्ममन
तफदा

गने

तरएको

कभमचायीरे अध्ममन नगयी अन्त्मत्र सेवा गनम ऩाउने छै न ।कुनै
कभमचायीरे तरएको असाधायण तफदाको अवतध कुनै ऩतनप्रमोजनको
रातग तनजको सेवा अवतधभा गणना गरयनेछैन ।

120. सट्टा तफदा: (१) सावमजतनक तफदाको ददनभा

काभभा खवटने

कभमचायीरे सो फाऩत सट्टा तफदा ऩाउने छ य त्मस्तो तफदा अको
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तीन भवहनातबत्रभा ऩारो तभराई फस्नु ऩनेछ । त्मस्तो तफदा तीन
भवहना नाघे ऩतछ सावमजतनक तफदा फाऩत सट्टा तफदा ददइने छै न ।

(२) सट्टा तफदाको अतबरेख सम्फशन्त्धत कामामरम प्रभुखरे

अद्यावतधक गयी याख्नुऩनेछ ।

121. अततरयि सेवा तफदा: (१) हप्ताभा चारीस घण्टाबन्त्दा फढी काभ

गनुम ऩने कभमचायीहरूरे फढी सभम काभ गये फाऩत अततरयि सेवा
तफदा ऩाउनेछन् त्मस्तो तफदा अको तीन भवहनातबत्रभा ऩारो तभराई
तरन सक्नेछन्।
तफदा

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ ऩारो तभराई अततरयि सेवा

तरन

ददइनेछ।

नऩाए

जतत

अवतधको

तरफ

फयाफयको

ब ुिानी

(३) अततरयि सेवा तफदाको अतबरेख सम्फशन्त्धत कामामरम

प्रभुखरे अद्यावतधक गयी याख्नु ऩनेछ ।

122. तफदा भाग गने ववतध: (१) तफदाको तनकासाको तनतभत्त कभमचायीरे

आपूराई चावहएको तफदाको अवतध, कायण य ववदे श जानु ऩने बए
सो

सभेत

खोरी

अनुसूची–13

फभोशजभको

ढाॉचाभा

आफ्नो

कामामरम भापमत तफदा ददने अतधकायी सभऺ तनवेदन ऩेश गनुम
ऩनेछ य तफदा ददने अतधकायीरे ऩतन तफदा स्वीकृत वा अस्वीकृत
बएको सूचना सो कभमचायीराई ददनु ऩनेछ ।

(२) दे हामका कुयाभा तफदा ददने अतधकायीराई शचत्त

फुझेभा तनजरे तनवेदनको तभतत बन्त्दा अगातड दे शखको तभततफाट
तफदा स्वीकृत गनम सक्नेछ:–
(क) तफदा

ददने अतधकायीको ऩूव म स्वीकृतत तरन

सम्बव तथएन बन्ने,

(ख) ऩूव म स्वीकृतत प्रातप्तको रातग तनवेदकरे सकबय
प्रमास गये को तथमो बन्ने ।
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(३) अध्ममन तफदाको रातग तनवेदन ददॊ दा अरू कुयाको

अततरयि भु्मत् दे हामका कुयाहरू उल्रेख गनुम ऩनेछ:–

(क) आपूरे अध्ममन गनम खोजेको ववषमको वववयण,

(ख) अध्ममन गरयने ववश्वतफद्यारम, सॊ स्था वा प्रशशऺण
केन्त्द्रभा

वववयण,

प्रवेश

गने

स्वीकृतत

प्राप्त

बएको

(ग) प्रततष्ठानराई त्मस्तो तफदाको सम्फन्त्धभा ववचाय
गनम सहामक हुने अन्त्म आवश्मक वववयण,

(घ) अध्ममन गनम खोजेको ववषम प्रततष्ठान सेवाराई
आवश्मक छ बन्ने ऩुष्ट्याई तथा कागजातहरु।

123. तफदा ददने अतधकायी: (१) दे हामको तफदा दे हामको अतधकायीरे
स्वीकृत गनम सक्नेछ:–

(क) बैऩयी

आउने

य

कामामरमको प्रभुख,

ऩवम

तफदा

सम्फशन्त्धत

(ख) घय तफदा सम्फशन्त्धत कामामरमको प्रभुख,

(ग) तफयाभी तफदा सम्फशन्त्धत कामामरमको प्रभुख,
(घ) प्रसूतत तफदा सम्फशन्त्धत कामामरमको प्रभुख,

(ङ) प्रसूतत स्माहाय तफदा सम्फशन्त्धत कामामरमको
प्रभुख,

(च) वकरयमा तफदा सम्फशन्त्धत कामामरमको प्रभुख,

(छ) अततरयि सेवा तफदा सम्फशन्त्धत कामामरमको
प्रभुख,

(ज) सट्टा तफदा सम्फशन्त्धत कामामरमको प्रभुख,
(झ) अध्ममन तफदा काममकायी ऩरयषद,

(ञ) असाधायण तफदा काममकायी ऩरयषद।
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(२) अतधकृत एघायौँ तहको कभमचायीको उऩतनमभ (१)

को खण्ड (क) भा उशल्रशखत तफदा फाहेक अन्त्म तफदाहरू
यशजष्डायरे स्वीकृत गनेछ ।

(३) उऩतनमभ (१) को खण्ड (क) भा जुनसुकै कुया

रेशखएको बए ताऩतन बैऩयी आउने य ऩवम तफदा ववबागीम प्रभुख य
कामामरम प्रभुख आपैरे तरन सक्नेछ ।

तय कामामरम प्रभुखको खण्ड (झ) य (ञ) फाहेकका अन्त्म

तफदाहरू ववबागीम प्रभुखरे स्वीकृत गनेछ ।

124. तफदा ऩरयणत नहुने: मस ऩरयच्छे द फभोशजभ कभमचायीरे जुन तफदा
तरई फसेको हो सोही तफदा नै उऩबोग गनुम ऩनेछ । ऩवहरे कुनै

एक वकतसभको तफदा स्वीकृत बएकोभा त्मस्तो तफदा ऩतछ वकरयमा

तफदा वा प्रसूतत तफदा फाहेक अको वकतसभको तफदाभा ऩरयणत
गयाउन ऩाइनेछैन ।

125. सावमजतनक तफदा गातबने: बैऩयी आउने य ऩवम तफदा फाहेक अरू
कुनै प्रकायको तफदातरई फसेको कभमचायीरे सो तफदा ब ुिान हुॉदा
सावमजतनक तफदा ऩनम गएभा य सावमजतनक

तफदा ऩतछ ऩतन

कामामरमभा हाशजय नबएभा सो सावमजतनक तफदाको अवतध ऩतन

तनज कभमचायीरे तरएको तफदा वा सो तफदा फाॉकी नबएभा तरन
ऩाउने अरू तफदाभा फसेको भातननेछ ।

126. गमर बएको अवतध सेवा अवतधभा गणना नहुन:े (१) तफदा नतरई

आफ्नो कामामरमभा अनुऩशस्थत हुने कभमचायीराई गमर य तरफ

कट्टी गयी ववबागीम सजाम सभेत गरयनेछ । मसयी गमर बएको
अवतध तनजको सेवा अवतधभा गणना गरयने छै न ।

(२) तफदा स्वीकृत नगयाई रगाताय साठी ददनबन्त्दा फढी

अवतध अनुऩशस्थत हुने कभमचायीराई हाशजय गयाउन ऩाइने छै न ।
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(३) उऩतनमभ (२) ववऩयीत कुनै ऩदातधकायीरे कुनै

कभमचायीराई हाशजय गयाएकोभा त्मस्तो ऩदातधकायीराई ववबागीम
कायफाही गयी सो कभमचायीरे खाएको तरफ, बत्ता सभेत त्मसयी

हाशजय गयाउने ऩदातधकायीफाट सयकायी फाॉकी सयह असुर उऩय
गरयनेछ ।

127. तफदाको अतबरेख: (१) तफदा ददने अतधकायीरे आफ्नो भातहतभा

काभ गने कभमचायीको तफदाको अतबरेख याख्न रगाउनु ऩनेछ ।

कुनै कभमचायीराई प्रसूतत तफदा, प्रसूतत स्माहाय तफदा, असाधायण

तफदा वा अध्ममन तफदा ददएकोभा त्मसको सूचना कभमचायी दताम
वकताफ य तरफ खचम रेख्ने कामामरमराई सभेत ऩठाउनु ऩनेछ ।

(२) कुनै कभमचायी प्रततष्ठान एक कामामरमफाट अको

कामामरमभा सरुवा वा फढु वा बएभा सरुवा वा फढुवाको जनाउको

साथै तफदाको अतबरेखको उताय ऩतन हारको कामामरमभा ऩठाउनु
ऩनेछ । मस्तो तफदाको अतबरेख अनुसूची–14 फभोशजभ याख्नु
ऩनेछ।

(३) उऩतनमभ (२) फभोशजभको तफदाको अतबरेखको एक

प्रतत उताय सम्फशन्त्धत कभमचायीराई सभेत ददनु ऩनेछ । फढु वाको

रातग कायफाही हुॉदा मस्तो तफदाको अतबरेख ऩेश गने शजम्भेवायी
कभमचायीको सम्फशन्त्धत ववबाग वा प्रततष्ठानको हुनेछ ।

128. तफदा अतधकायको कुया होइन: तफदा अतधकायको कुया होइन,
सहुतरमत भात्र हो ।

ऩरयच्छे द-13
ववववध

129. उभेय हद नराग्ने: प्रततष्ठानको स्वीकृत स्थामी दयफन्त्दीभध्मे ऩदऩूततम

गनुऩ
म ने रयि दयफन्त्दीभा मो तनमभ प्रायम्ब हुॉदाको फखतसम्भ
हेटौंडा अस्ऩतारभा कम्तीभा तीन वषमदेशख अस्थामी, कयाय तथा
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ज्मारादायीभा

अववशच्छन्न रूऩभा

काममयत कभमचायीहरूराई मो

तनमभ प्रायम्ब बएऩतछ आमोगफाट सञ्चारन हुने खुरा

तथा

आन्त्तरयक प्रततमोतगतात्भक ऩयीऺाद्बाया ऩवहरो ववऻाऩनको ऩयीऺाभा
बाग

तरन

अवसय

ददइनेछ

।

मस्ता

कभमचायीराई

ववऻाऩनको ऩयीऺाभा साभेर हुन उभेयको हद राग्ने छै न ।

ऩवहरो

130. प्रदे श सयकायरे कभमचायी काजभा खटाउन सक्ने: (१) प्रदे श

सयकायरे कुनै कभमचायीराई प्रततष्ठानको अनुयोधभा भाग गये को
अवतधसम्भ भन्त्त्रारमको ऩुर दयफन्त्दीभा यहने गयी प्रततष्ठानभा
काजभा खटाउन सक्नेछ ।
(२)

खवटएका

उऩतनमभ

कभमचायीहरुको

(१)

कामम

व्मवस्था भन्त्त्रारमरे गनेछ ।

फभोशजभ

सम्ऩादन

प्रततष्ठानभा
भूल्माङ्कन

काजभा

सम्फन्त्धी

131. तनवेदन आह्वान गने : (१) ,नको दपा ३६ फभोशजभ फागभती

प्रदे शभा सभामोजन बई हेटौंडा अस्ऩतारभा स्थामी ऩदभा काममयत
कभमचायीराई मो तनमभावरी प्रायम्ब बएको तभततरे तीन भवहनातबत्र

प्रततष्ठानरे स्वीकृत गये को सॊगठन सॊ यचना अनुसायको सभान तहको
ऩदभा आउन प्रततष्ठानरे सावमजतनक सूचना प्रकाशन गनुम ऩनेछ ।
ऩदभा

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ प्रततष्ठानको सभान तहको
आउन

कभमचायीको
गनेछ।

नचाहने

हकभा

वा

प्रदे श

तनवेदन

सयकायरे

ददई

स्वीकृतत

आवश्मक

नऩाएका

व्मवस्थाऩन

132. ऩुयस्काय: प्रततष्ठानरे प्रत्मेक वषम उत्कृष्ट कामम गये का सेवाका
कभमचायीराई काममकायी ऩरयषदको तनणमम फभोशजभ ऩुयस्काय ददन
सक्नेछ।

133. फयफुझायथ गनुम ऩने: (१) प्रततष्ठानको नगदी, शजन्त्सी, भारसाभान य
रेखा तथा आम्दानी श्रे स्ता आददको शजम्भा तरने कभमचायीरे
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सरुवा, फढु वा बई वा अवकाश प्राप्त गयी वा अन्त्म कुनै कायणरे
कामामरम छाडी जाॉदा वा सो काभफाट अरग हुॉदा कामामरम
प्रभुखरे तोवकददएको व्मशिराई प्रततष्ठानफाट अन्त्मथा तोवकददएभा
फाहेक एक्काइस

ददनतबत्र

फुझाई

ददनु

ऩनेछ

य

फझ्नु

ऩने

कभमचायीरे ऩतन सोही म्मादतबत्र फुझ्नु ऩनेछ । मसयी फयफुझायथ

गदाम गयाउॉ दा आफ्ना शजम्भाभा यहेका भहत्वऩूण म भूल्मवान औजाय,
उऩकयण वा साभानहरू ववबागीम प्रभुख वा कामामरम प्रभुखको
योहवयभा प्रभाशणत गयी फयफुझायथ गनुम गयाउनु ऩनेछ ।

(२) प्रत्मेक कभमचायीरे फहारी गनम चाहेको ददनको सूचना

साववकवाराराई सकेसम्भ चाॉडो ददनु ऩनेछ य साववकवारारे ऩतन
त्मही ददन फयफुझायथ गनम तमाय यहनुऩनेछ ।

(३) फयफुझायथ हुॉदा नगदी, शजन्त्सी भारसाभान तथा अन्त्म

श्रे स्ता आददको हातन नोक्सानी, वहनातभना बएको दे शखएभा त्मस्ता

हातन नोक्सानी वा वहनातभना जसको राऩयफाहीफाट हुन गएको हो
सो कभमचायीभातथ ववबागीम कायफाही हुनेछ य उि नोक्सानी वा
वहनातभना बएको यकभ असुर उऩय गरयनेछ ।

(४) फयफुझायथ गने कतमव्म बएको कभमचायी नोकयीफाट

अवकाश तरई सकेको य घय ठे गाना ऩत्ता नरागेको वा भये को वा

ु न
स्वास््मको कायणफाट होस ठे गाना नबएको वा भानतसक सन्त्तर
गुभाएको बएभा त्मस्ता कभमचायीरे गनुम ऩने फयफुझायथ तनजको

ऩरयवायका सदस्मरे गनम चाहेभा तनज वा तनजरे भन्त्जुय गयी

ऩठाएको व्मशिफाट कामामरम प्रभुखरे तोकेको व्मशिरे फुझी तरनु
ऩनेछ ।

134. हातन नोक्सानी ऩुर्माउन नहुने् मस तनमभावरीभा अन्त्मत्र जुनसुकै

कुया रेशखएको बएताऩतन कुनै ऩतन कभमचायीरे असावधानीसाथ वा
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अनुशासनभा नयही वा जानाजान त्रुवटऩूण म ढॊ गफाट काभ गयी
प्रततष्ठानराई कुनै प्रकायको हातन नोक्सानी ऩुर्माउनु हुॉदैन ।

135. खटाइएको कामामरम वा स्थानभा काभ गनुम ऩने: कुनै ऩतन
कभमचायीरे आपूराई ऩदस्थाऩन वा सरुवा गरयएको कामामरम वा
स्थानभा हाशजय बई तोवकएको काभकाज गनुम ऩनेछ ।

136. अवकाश

ऩत्र:

कभमचायीराई अवकाशको

अश्तमायवाराराई हुनेछ ।

ऩत्र

ददने

अतधकाय

137. सेवाफाट फखामस्त हुनेहरूको अतबरेख याख्ने: (१) बववष्मभा प्रततष्ठान
सेवाको तनतभत्त अमोग्म ठहरयने गयी सेवाफाट फखामस्त बएका
कभमचायीको सम्फन्त्धभा फखामस्त गरयएको आदे श ददने अतधकायीरे

त्मस्तो कभमचायीको तीन ऩुस्ते खुरेको हुतरमा सभेतको सूचना
आमोगभा य कभमचायी दताम वकताफ शाखाभा ददनु ऩनेछ ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ सेवाफाट फखामस्त गरयएको

व्मशि सेवाको ऩदभा ऩुन्तनमुशि बएभा तनजरे त्मसयी तनमुि बई

ऩाएको तरफ तनजफाट वपताम गयाई तनजराई तुरुन्त्त सेवाफाट
फयखास्त गरयनेछ ।

138. इराका छोड्ने सम्फन्त्धी व्मवस्था: प्रततष्ठानको काजभा खवटएको वा

तफदाभा यहेको अवस्थाभा फाहेक कुनै ऩतन कभमचायीरे तफदा ददने
अतधकायीको इजाजत वेगय आफ्नो कामामरम यहेको शजल्रा छोडी
अन्त्मत्र जानु हुॉदैन ।
तय

अऩझमट

ऩयी

कामामरम

छोडी

जानु ऩने

बएभा

कभमचायीरे त्मसको कायण खोरी तनवेदन ददई आफ्नो कामामरम

प्रभुखको इजाजत तरई वा इजाजत तरन नभ्माएभा जानुऩने कायण
सभेत खोरी सम्फशन्त्धत कामामरम, ववबाग, प्रततष्ठानभा तरशखत वा

भौशखक प्रततवेदन ददई दे शतबत्र वा फावहय जान सक्नेछ। त्मसयी
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जाॉदा कामामरमको काभभा फाधा नऩने य प्रततष्ठानको सम्ऩशत्तको
वहनातभना नहुने प्रफन्त्ध तभराई जानु ऩनेछ ।

139. उशचत य न्त्मामसॉगत कायफाही: कुनै कभमचायीरे मो तनमभावरी रागू

हुन ु अशघ ऩाइयहेको सहुतरमत वा सुववधाको सम्फन्त्धभा मस

तनमभावरी फभोशजभ प्रदान गरयएको सहुतरमत वा सुववधाफाट भकाम

ऩये को बनी ऩेश गये को तनवेदनको आधायभा प्रततष्ठानरे उशचत य
न्त्मामसॉगत तरयकाफाट कायफाही गनम सक्नेछ ।

140. ऩदऩूततमको फन्त्देज: सेवाका रयि ऩदहरूभा मस तनमभावरीभा
व्मवस्था बएदे शख फाहेक अन्त्म तरयकाफाट ऩदऩूततम गरयने छै न ।

141. प्रततष्ठानको

कभमचायीको

ऩरयचमऩत्र

सम्फन्त्धी

व्मवस्था:

(१)

प्रततष्ठानभा काममयत यहेको सभमभा प्रत्मेक प्रततष्ठानको कभमचायीरे
ऩरयचमऩत्र रगाउनु ऩनेछ ।
(२)

प्रततष्ठानको

कभमचायीको

काममकायी ऩरयषदरे तोके फभोशजभ हुनेछ ।

ऩरयचमऩत्रको

ढाॉचा

142. कायफाही गरयने: मस तनमभावरी फभोशजभ ऩाउने सुववधा तरने
प्रमोजनका रातग झुट्टा वववयण ऩेश गयी ब ुिानी तरएको ठहये भा

त्मसयी ब ुिानी तरएको यकभको दोब्फय यकभ कट्टा गयी ववबागीम
कायफाही सभेत गरयनेछ ।

143. अनुसूचीभा हेयपेय तथा थऩघट गने अतधकाय: प्रदे श सयकायरे

प्रदे श याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी अनुसूची तथा अनुसूचीभा

यहेको व्महोयाराई सभम सभमभा हेयपेय तथा थऩघट गनम
सक्नेछ।
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अनुसूची-1

(तनमभ ४ सॉग सम्फशन्त्धत)
सेवाभा यहने तहहरु

अतधकृत स्तय

सहामक स्तय

एघाह्रौ तह

ऩाॉचौँ तह

दशौं तह

चौथो तह

नवौं तह

तेस्रो तह

आठौं तह
सातौं तह
छै टौँ तह
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अनुसूची-2

(तनमभ 5 को उऩतनमभ (१) सॉग सम्फशन्त्धत)
सेवाभा यहने ऩद, सभूह य उऩसभूह

(क)

प्रशासतनक ऩदहरु
( १)

प्रशासन सभूह:

तस. नॊ.

ऩद

१.

प्रभुख प्रशासक

11

२.

वरयष्ठ अतधकृत

9/10

3.

अतधकृत

8

4.

अतधकृत

7

5.

सहामक अतधकृत

6

6.

सहामक

5

( २)

रेखा सभूह

तस. नॊ.

ऩद

तह

१.

रेखा प्रभुख

9/10

2.

वरयष्ठ रेखा अतधकृत

8

3.

रेखा अतधकृत

7

4.

सहामक रेखा अतधकृत

6

6.

रेखा सहामक

5

( ३)

कानून सभूह

तस. नॊ.

(ख)

तह

ऩद

तह

१.

वरयष्ठ कानून अतधकृत

8

2.

कानून अतधकृत

7

3.

सहामक कानून अतधकृत

6

तह ववहीन ऩदहरु: सबारे तोके फभोशजभका तह ववहीन ऩदहरु यहने छन्।
स्ऩष्टीकयण:- तह ववहीन ऩदहरु बन्नारे हे बी सवायी चारक, हरुका सवायी
चारक, कामामरम सहमोगी, कुक, वेटय, हाउस वकवऩङ्ग सहामक, रण्री सहामक,
CSSD सहामक, प्रम्फय, भारी, फगैँचे, स्वीऩय, सुयऺा गाडम जस्ता तह ववहीन
ऩदहरु सम्झनु ऩछम ।
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(ग)

प्राववतधक ऩदहरु
(१)

राईब्रे यी सभूह

तस. नॊ.

(२)

राईब्रे यी प्रभुख

9/10

2.

राईब्रे यीमन

7/8

3.

तडशजटर राईब्रे यी टे शक्नतसमन

5/6

ईशन्त्जतनमरयङ्ग सभूह
ऩद

तह

१.

सूचना प्रववतध अतधकृत

7/8

2.

फामोभेतडकर ईशन्त्जतनमरयङ्ग

7/8

3.

फामोभेतडकर टे शक्नतसमन

5/6

4.

कम्प्मुटय सहामक

5/6

5.

कम्प्मुटय टे शक्नतसमन

5/6

5.

ईरेशक्रतसमन (सहामक)

5/6

4.

तसतबर ओबयतसमय

5/6

प्माथोरोथी सभूह

तस. नॊ.

(४)

ऩद

तह

1.

ल्माफ टे क्नोरोशजष्ट

7/8

2.

ल्माफ टे शक्नतसमन

5/6

3.

ल्माफ सहामक टे शक्नतसमन

4/5

भेतडतसन सभूह

तस. नॊ.

(५)

तह

१.

तस. नॊ.

(३)

ऩद

ऩद

तह

1.

हाउस अवपसय

8

2.

हे ल्थ अतसस्टे न्त्ट

5

3.

अ. हे . व.

4

सजमयी सभूह

तस. नॊ.

ऩद

तह

1.

एनेस्थेतसमा अतधकृत

7/8

2.

एनेस्थेतसमा सहामक

5/6

3.

ओ. टी. टे शक्नतसमन

5/6
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(६)

ये तडमोरोजी सभूह

तस. नॊ.

(७)

ऩद

तह

1.

ये तडमोथेयाऩी टे क्नोरोशजष्ट

7/8

2.

ये तडमोग्रापी टे क्नोरोशजष्ट

7/8

3.

ये तडमोथेयाऩी टे शक्नतसमन

5/6

4.

ये तडमोग्रापय

5/6

नतसमङ्ग सभूह

तस. नॊ.

ऩद

तह

1.

भेरोन

8/9

2.

सहामक भेरोन

7/8

3.

नतसमङ्ग अतधकृत

7

4.

स्टाप नसम

5/6

5.

अनभी

4

(८)

आमुवेद तथा वैकशल्ऩक उऩचाय सभूह

तस. नॊ.

ऩद

तह

1.

आमुवेद शचवकत्सक

7/8

2.

प्राकृततक शचवकत्सक

7/8

3.

आमुवेद सहामक

5/6

4.

आमुवेद सहमोगी

5

(९)

डेशन्त्टष्डी सभूह

तस. नॊ.

ऩद

तह

1.

डेन्त्टर सजमन

8

2.

डेण्टर हाइशजतनष्ट

5/6

(१०) भेतडकर ये कडमस ् सभूह
तस. नॊ.

ऩद

तह

1.

भेतडकर ये कडमय अतधकृत

7/8

3.

त्माङ्क अतधकृत

7/8

4.

भेतडकर ये कडमय सुऩयबाइजय

5/6

(११) पाभेसी सभूह
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तस. नॊ.

ऩद

तह

1.

पभामतसष्ट

7/8

2.

पाभेसी अतसस्टे न्त्ट

5/6

(१२) सभूह: ववववध
तस. नॊ.

ऩद

तह

१.

वपशजमोथेयावऩष्ट

7/8

2.

वपशजमोथेयाऩी सहामक

5/6

3.

अतडमोरोशजष्ट

7/8

4.

अफ्थाशल्भक सहामक/अप्टोभेवरष्ट

5/6

5.

ऩोषण अतधकृत

7/8

6.

अततरयि विमाकराऩ इन्त्चाजम

7/8

7.

ऩोषण सहामक

5/6

8.

साइकोरोशजष्ट

7/8

9.

हाउस भदय

5/6

10.

साभाशजक काममकताम (सोतसमर वकमय)

5/६

11.

अप्रोभेवरष्ट

5/६

12.

शस्कर ल्माफ सहामक

5/6

13.

तसभुरेशन ल्माफ सहामक

5/6

14.

फेतसक साइन्त्स ल्माफ सहामक

5/6
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अनुसूची-3

(तनमभ ५ को उऩतनमभ (३) सॉग सम्फशन्त्धत)
कामम वववयण पायाभको ढाॉचा
भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रततष्ठान

ऩद

कामम वववयण पायाभ

सॊ केत नॊ.
सभू ह/उऩसभू ह :तह:-

१. ऩदको नाभ:
स्थामी:

5. भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान
अस्थामी

प्रततष्ठान......शाखा.....पाॉट

२. तरफ (भातसक):-...
3. काभ गने सभम:.....
४. कभमचायीको नाभ:-.........
ववस्तृत रुऩभा ऩदको काभ, कतमव् म य उत्तयदावमत्व तथा अतधकाय:-

आवश्मक शैशऺक मोग्मता:-

उऩमुि
म वववयण भे यो ऩदरे गनुम ऩने /उऩमुि
म वववयण मस ऩदरे गनुम ऩने काभ, कतमव्म य उत्तयदावमत्व
तथा अतधकायको ऩूणम ठीक वववयण हो ।
............

.......................

कभमचायीको दस्तखत

(तनकटतभ अतधकायीको दस्तखत)

तभतत:-....

तभतत:-.........

कामामरमको छाऩ
तभतत:-............
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अनुसूची– ४

(तनमभ 2२ को उऩतनमभ (१) सॉग सम्फशन्त्धत)
तनयोतगताको प्रभाणऩत्रको ढाॉचा
भदन

बण्डायी

स्वास््म

ववऻान

प्रततष्ठानको.......................कामामरमको

........................ऩदभा तसपारयस हुनब
ु एका श्री.............................राई भैरे जाॉच्दा
कुनै सरुवा वा कडायोग रागेको वा कुनै वकतसभको शायीरयक ववकृतत वा आन्त्तरयक योग
बएको ऩाइएन । तनजभा .............................योग बए ताऩतन तनजराई त्मसरे उऩयोि
ऩदभा काभ गनम असभथम फनाउॊ दैन ।
तनजको हुतरमा............................. छ ।
(क) दामाॉ हातको फुढी औ ॊराको छाऩ:.............................
(ख) सम्फशन्त्धत व्मशिको दस्तखत:.............................
(ग) तभतत्.............................
प्रभाशणत गने शचवकत्सकको –
(क) नाभ्.............................
(ख) दस्तखत्.............................
(ग) सम्फशन्त्धत काउशन्त्सरको यशजष्डेशन नम्फय्......................
(घ) तभतत्........................
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अनुसूची– 5

(तनमभ २३ को उऩतनमभ (१) सॉग सम्फशन्त्धत)
शऩथ ग्रहण पायाभको ढाॉचा

................................. ऩदको शऩथ
भ.............................................................

सत्म,

तनष्ठाऩूवक
म

प्रततऻा

गछु म

।

ईश्वयको नाभभा शऩथ तरन्त्छु वक नेऩारी जनता, नेऩारको सॊ ववधान तथा प्रचतरत कानून
प्रतत ऩूणम वपादाय यही .......................................... ऩदको शजम्भेवायी, कसैको डय
नभानी, ऩऺऩात नगयी, कसैप्रतत ऩूवामग्रह वा खयाफ बावना नतरई, इभान्त्दायीका साथ ऩारना
गनेछु य आफ्नो कतव्मम ऩारनाको तसरतसराभा आपूराई जानकायी हुन आएको कुया भ
ऩदभा फहार यहॉदा वा नयहॉदा जुनसुकै अवस्थभा ऩतन प्रचतरत कानूनको ऩारना गदाम फाहे क
अरु अवस्थाभा कुनै वकतसभफाट ऩतन प्रकट वा सङ्केत गने छै न ।
शऩथ ग्रहण गने कभमचायीको,–

शऩथ ग्रहण गये को प्रभाशणत गनेअतधकायीको,–

(क) नाभ्

(क) दस्तखत:

(ख) दस्तखत्

(ख) नाभ्

(ग) सेवा्

(ग) सेवा्

(घ) सभूह/उऩसभूह

(घ) ऩद्

(ङ) तह्

(ङ) कामामरम्

(च) तभतत्

(च) तभतत्
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अनुसूची-6
(तनमभ 2७ को उऩतनमभ (१) सॉग सम्फशन्त्धत)
कभमचायीहरुको वैमशिक वववयण (तसटयोर)
तनदे शशका:

(१) उभेय खुरेको शैशऺक प्रभाण ऩत्रभा उल्रेख बएको जन्त्भ तभतत या्ने ।
(२) मस अशघ सयकायी सेवाभा स्थामी ऩदभा काभ गये को बए सो को वववयण
स्ऩष्टसॉग उल्रेख गयी तत्सम्फन्त्धी कागजातको प्रभाशणत प्रतततरवऩ ऩेश गने ।

(३) शैशऺक मोग्मता य नागरयकताको प्रभाणऩत्रका प्रतततरवऩहरु ऩेश गने ।

कभमचायीको नाभ:
सॊ केत नॊ.
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पायाभ नॊ. १
भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रततष्ठान

पोटा
1 कभमचायीको ऩूय ा नाभ य थय:

८. धभम:

2 स्थामी ठेगाना:

९. तरङ्ग:

प्रदे श:

10. हुतरमा:

शजल्रा:

११. वववावहत बए ऩतत/ऩत्नीको नाभ:

गा.ऩा./न.ऩा:

श्री/श्रीभती:

वडा नॊ.

12. ऩतत/ऩत्नीको ऩेशा:

गाउॉ /टोर:

13. छोयाको सॊ्मा:

ब्रक नम्फय:

१४. छोयीको सॊ्मा:

३. अस्थामी ठेगाना:

१५. फाजेक ो नाभ:

प्रदे श:

१६. फाफुको ऩेश ा:

शजल्रा:

17. फाजेक ो नाभ:

गा.ऩा./न.ऩा.:

१८. ईच्छाइएको व्मशिको नाभ थय:

वडा नॊ.:

प्रदे श:

गाउॉ /टोर:

शजल्रा:

ब्रक नॊ.:

गा.ऩा./न.ऩा.:

४. घय बएको शजल्रा:

वडा नॊ.:

५. जन्त्भ तभतत:

गाउॉ /टोर:

सार.......भवहना.....गते ....

ब्रक नम्फय:

6. ६० वषम उभे य ऩुग्ने तभतत:

कभमचायीको तनजसॉग सम्फन्त्ध:

7. नागरयकता:
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19. तनमुशिको वववयण:

20. मस अशघ सयकायी से वाभा यही स्थामी ऩदभा

कामामरमको नाभ:

काभ गये को बए सो को वववयण:

ऩद:

कामामरमको नाभ:

तह:

ऩद:

से वा/सभू ह :

तह:

तनमुशि तभतत:

से वा/सभू ह :

सार........भवहना......गते .....

तनमुशि तभतत:
छोडे को तभतत:

भातथ रेशखएको वववयण ठीक छ । सयकायी सेवाको तनतभत्त अमोग्म हुने गयी भराई कुनै
सजाम बएको छै न । कुनै कुया झुट्टो रेशखएको वा जानाजानी साॉचो कुया दफाउने रुकाउने
उद्देश्मरे रेशखएको ठहये कानून फभोशजभ सजाम स्वीकाय गनेछु बनी सहीछाऩ गनेकभमचायको,-

प्रभाशणत गने कामामरम प्रभुख

(फुढी औराको छाऩ)

दामाॉ

दस्तखत:

दस्तखत:

फामाॉ
कामामरमको छाऩ
कभमचायी दताम शाखारे बने

कभमचायी सॊकेत नॊ.
६० वषम उभेय ऩुग्ने तभतत:
ववबागीम प्रभुख वा अतधकाय प्राप्त
अतधकृतको दस्तखत:
कामामरमको छाऩ:
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सेवाको वववयण

कभमचायी नाभ:

तस. नॊ.
01

सभू ह/उऩसभू ह
02

पायाभ नॊ. ०2

सॊ केत नॊ.
ऩदको
नाभ
03

तह
04

कामामरमको

नमाॉ तनमुशि,

फहारी

तनणमम

नाभ

सरुवा फढु वा

तभतत

तभतत

05

06

07

08
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वकताफ दताम
तरफ

बत्ता

ऩाना नॊ. (दताम

कैवपमत

शाखारे बने )
09

10

11

12
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शैशऺक मोग्मता, तातरभ, सेतभनाय, सम्भेरन

पायाभ नॊ. ०3

(ए.एर.सी./एस.ई.ई वा भध्मभा ऩयीऺाफाट उच्चतभ उऩातधसम्भको, तडग्री, तडप्रोभा)
कभमचायीको नाभ:

तस.
नॊ.

सवटम वपकेट
वा उऩातध

सॊ केत नॊ.
अध्ममनको
ववषम

अध्ममन

शशऺण

तातरभ

अवतध

सॊस्थाको

से तभनाय वा

दे शख

श्रे णी

सम्भ
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नाभ

ठेगाना

सम्भे रनको
वववयण

कैवपमत
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पायाभ नॊ. ०४
प्रचतरत कानून फभोशजभ प्राप्त गये को ववबूषण, प्रशॊसा ऩत्र

कभमचायीको नाभ:
तस.
नॊ.

01

सॊ केत नॊ.

ववबूषण प्रशॊसा ऩत्रको
वववयण

02

प्राप्त तभतत
03

ववबूषण/प्रशॊसा ऩत्र ऩाएको
कायण

04
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सहुतरमत
05
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पायाभ नॊ. ०५
ववबागीम सजामको वववयण
कभमचायीको नाभ:
तस. नॊ.

सजामको प्रकाय

सॊ केत नॊ.
सजामको आदे श तभतत
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ऩुनयावेदनको
ठहय

तभतत

कैवपमत
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पायाभ नॊ. ०6
कभमचायीको नाभ:

सॊ केत नॊ.

घय तफदा
वववयण
01

तफयाभी तफदा

प्रसूतत तफदा

अध्ममन तफदा

असाधायण तफदा

जम्भा

खचम

फाॉकी

जम्भा

खचम

फाॉकी

जम्भा

खचम

फाॉकी

जम्भा

खचम

फाॉकी

जम्भा

खचम

फाॉकी

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16
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गमर

उऩचाय खचम

बएको

कैवपमत

अवतध
17

18

19

20
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कभमचायीको नाभ:

सॊ केत नॊ.

भातथ उल्रेख बए फाहके थऩघट गनुम ऩने बए कभमचायी ववबागरे बने:

(१) ठे गाना ऩरयवतमन:

(२) ईच्छाइएको व्मशि ऩरयवतमन बएभा सोको वववयण:
(३) अन्त्म कुनै वववयण बएभा सोको वववयण:
सम्फशन्त्धत कभमचायीको,-

प्रभाशणत गने अतधकृतको,-

तभतत:

तभतत:

दस्तखत:

दस्तखत:
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अनुसूची-७
(तनमभ 31 को उऩतनमभ (२) सॉग सम्फशन्त्धत)
सरुवा गने अतधकाय प्राप्त अतधकायीरे या्नु ऩने

आपू अन्त्तगमतका कामामरमहरुको तहगत सरुवा सम्फन्त्धी वववयण
कामामरम:

वववयण बरयएको तभतत:
रयि
ऩदभा

तस.
नॊ.

तह

से वा/सभू ह

कुर

ऩदऩूततम

दयफन्त्दी

सॊ्मा

कुर
ऩदऩूततम
सॊ्मा

सरुवा
बै सकेको

तय हाशजय
बई
नसकेको

रोक
से वाभा

खुद

भाग

रयि

ऩठाएको

सॊ्मा

कैवपमत

सॊ्मा

सॊ्मा

1

2

3

4

5

6

7

8

नोट:- (१) मो ढाॉचा प्रत्मेक कामामरमरे या्नु ऩनेछ ।
(२) प्रत्मेक छ भवहनाभा मो वववयण अद्यावतधक फनाउनु ऩनेछ ।
तमाय गने अतधकृतको:

प्रभाशणत गने अतधकृतको

ऩद:

ऩद:

दस्तखत:

दस्तखत:

तभतत:

तभतत:
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अनुसूची-8

(तनमभ ३3 को उऩतनमभ (२)सॉग सम्फशन्त्धत)
यभानाऩत्र

ऩत्र सॊ ्मा

तभतत:.................

च. नॊ.

श्री............................
...............................

त्मस कामामरमभा सरुवा हुन ु बएका श्री...............................राई तनजको

वववयण सवहतको यभाना ऩत्र ददई त्मस कामामरमभा हाशजय हुन ऩठाईएको व्महोया अनुयोध
गदमछु ।

(१) कभमचायीको नाभ:

(२) कभमचायीको सॊ केत नॊ.
(३) सातफक

(क) ऩद:-

(ख) तह

(ग) सभूह/उऩसभूह:

(घ) कामामरम:

(४) सरुवा बएको (क) तनणमम तभतत:(ग) तह:

(५) फयफुझायथ सम्फन्त्धी वववयण:(६) यभाना हुने तभतत:

(ख) ऩद:
गये को

(७) यभानाऩत्रको तभततसम्भ खचम बएका तफदा:

(क) बैऩयी आउने य ऩवम तफदा ..........ददन ।
(ख) घय तफदा..........ददन ।

(ग) तफयाभी तफदा..........ददन ।
(घ) प्रसूतत तफदा..........ददन ।

(ङ) अध्ममन तफदा..........ददन ।
(च) सट्टा तफदा..........ददन ।

(ज) अततरयि तफदा..........ददन ।

(8) यभानाऩत्रको तभततसम्भ सॊशचत तफदा:-

(क) बैऩयी आउने य ऩवम तफदा ..........ददन ।
(ख) घय तफदा..........ददन ।

(ग) तफयाभी तफदा..........ददन ।
(घ) प्रसूतत तफदा..........ददन ।
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(घ) सभूह/उऩसभूह:
नगये को
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(ङ) अध्ममन तफदा..........ददन ।
(च) सट्टा तफदा..........ददन ।

(ज) अततरयि तफदा..........ददन ।

(9) खाईऩाई आएको भातसक:-

(क) तरफ रु.......( ख) तरफ फृवद्ध रु.............

(10) तरफ बत्ता बूिानी तरएको अशन्त्तभ तभतत:(11) कभमचायी सॊ चमकोष कट्टी यकभ:

(१२) बूिानी तरएको उऩचाय खचमको यकभ..................

(13) दै तनक भ्रभण बत्ता फाऩत तरएको ऩेश्की यकभ:..........

तभतत............

(१४) तरफ फृवद्ध हुन शुरु बएको शुरु तभतत:.............
(१५) नागरयक रगानी कोष कट्टी यकभ:..............
(१६) आमकय कट्टी यकभ:.................
(१७) स्थामी रेखा नॊ................
फोधाथम:

श्री कभमचायी सॊ चमकोष तत्रदेवी भागम, ठभेर ।

श्री.........................(सम्फशन्त्धत कभमचायी):- सरुवा बएको कामामरमभा हाशजय हुन जानु
हुन ।
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अनुसूची-9
(तनमभ 41 को उऩतनमभ (१) सॉग सम्फशन्त्धत)
काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ
वववयण ऩेश गये को कामामरम:कभमचायीको नाभ:ऩद:-

कामामरमको नाभ:भूल्माङ्कन अवतध:खण्ड (क)

दताम नॊ.:तह:-

सॊ केत नॊ.

सेवा:-

सभूह:-

तभतत..........................दे शख.................सम्भ
सम्ऩाददत काभको वववयण:

काभको वववयण
1.
2.
3.
4.
5.
सम्फशन्त्धत कभमचायीको दस्तखत:................., तभतत:-.............
खण्ड (ख) सुऩरयवेऺक, ऩुनयावरोकनकताम य ऩुनयावरोकन सतभततको भूल्माङ्कन
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रुजु हाशजय यहे को अवतध:-

तभतत:-

खण्ड ४) सङ्ख्मा ३२ प्रदे श याजऩत्र बाग २ तभतत २०७७।१२।१९
ववषम

सुऩरयवेऺकको भू ल्माङ्कन
अतत

उत्त

साभा

उत्तभ

भ

न्त्म

ऩुनयावरोकनकताम को भू ल्माङ्कन
न्त्मू न

अतत

उत्त

उत्तभ

भ

साभान्त्म

ऩुनयावरोकन सतभततको भू ल्माङ्कन
न्त्मू न

ऩूणाम

अतत

उत्त

साभा

ङ्क

उत्तभ

भ

न्त्म

1. ववषमवस्तुको ऻान य सीऩ
2. वववेकको प्रमोग य तनणमम गने
ऺभता
3. छरपर तथा वाताम गने ऺभता
4. ने तत्ृ व य सॊ गठन ऺभता
५. सीजमन सीरता य अग्रसयता
६. ऩेशागत सॊ वेदनशीरता
(इभान्त्दायीता, गोऩनीमता)
ऩूणाम ङ्क
प्राप्ताङ्क

कुर प्राप्ताङ्क:

अऺयभा:

सुऩरयवेऺकको

ऩुनयावरोकनकतामको दस्तखत य तभतत

ऩुनयावरोकन सतभततका ऩदातधकायीहरुको दस्तखत

दस्तखत:

दस्तखत:

दस्तखत:

ऩद:

ऩद:-

२) सदस्मको नाभथय:-

नाभथय:तह:-

तभतत:-

नाभथय:-

१) अध्मऺको नाभथय:

तह:-

३) सदस्मको नाभथय:-

तभतत:-

तभतत:-
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न्त्मू न
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अनुसूची-10

(तनमभ 55 को उऩतनमभ (२) सॉग सम्फशन्त्धत)
कफुतरमतनाभाको ढाॉचा

तरशखतभ ..........................श्री का नातत/नाततनी..............................को छोया/छोयी
फस्ने वषम ............ को भ ............... आगे भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रततष्ठानफाट
................. अन्त्तगमत .......................... ववषमभा भनोनमन बई अध्ममन गनम/तातरभ
तरन।अध्ममन भ्रभण गनम जान रागेकोरे ,न तनमभको अधीनभा यही भनोनमन बएको
ववषमको अध्ममन/तातरभ/अध्ममन भ्रभणको अवतध नवढाएभा ऩूवम तनशश्चत अवतध ब ुिान
हुनासाथ य फढाइएकोभा थऩ म्माद ब ुिान हुनासाथ स्वदे श पकी आई तनमभावरीको
तनमभ 54 फभोशजभ आपूरे गनुम ऩने प्रततष्ठानको सेवा गनेछु ।
भनोनमनको तसरतसराभा भैरे ऩाएको/ऩाउने यकभ रु. ............................(अऺेरूऩी
..................................... रूऩैमाॉ) भनोनमनको शतम फन्त्देजको अधीनभा यही खचम
गनेछु/ऩेश्की वा साऩटी तरएको रूऩैमाॉ जुन काभ य शतमभा तरएको हुॉ सोही फभोशजभ गनेछु
य फुझाउनु ऩने यकभ नफुझाएभा भेयो जामजेथा वा हकदै माफाट सयकायी फाॉकी सयह असुर
उऩय गयी तरएभा भेयो भन्त्जयु ी छ य मस कुया फाऩत कुनै कुयाको उजुय गने छै न बनी भेयो
भनोभानी खुशीयाजीसॉग मो कवुतरमतनाभा रेखी भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रततष्ठानभा
............... भा चढाॉए ।
कवुतरमतनाभा गयाउने अतधकृतको

भनोनमन हुने उम्भेदवायको

दस्तखत:–

दस्तखत्–

नाभ्–

नाभ्–

ऩद्–

ऩद्–

कामामरम्–

कामामरम्–

तभतत्–

तभतत्–

ईतत सॊ वत् २०...........सार ........... भवहना .........गते योज ...........शुबभ् ......... ।
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अनुसूची-11

(तनमभ 87 को उऩतनमभ (१) सॉग सम्फशन्त्धत)

भ्रष्टाचाय तनवायण ,न, २०५९ को दपा ५० को उऩदपा (१) तथा अश्तमाय

दुरुऩमोग अनुसन्त्धान आमोग ,न, २०४८ को दपा ३१क को उऩदपा (१) को
प्रमोजनको रातग

सम्ऩशत्त वववयण पायाभ
सावमजतनक ऩद धायण गये क ो व्मशिको नाभ्ऩद्-

वववयण ऩेश गये को तनकाम्-

कामामरम्शजल्रा्-

गा.ऩा./न.ऩा.:-

कभमचायी बए सॊ केत नॊ .:-

स्थामी ठेगाना्-

वडा नॊ.:-

टोर्-

स्थामी रे खा नॊ .:-

आ. व.:

1. (क) घय
ि.

घय

सॊ.

धतनको
नाभ

घय य घयरे चचे को जग्गाको वववयण
शजल्रा

गा.ऩा./न.ऩा.

खरयद

प्राशप्तको

बएको

श्रोत

वडा

वकत्ता

ऺेत्रपर

नॊ.

नॊ.

(व.

बए

तभ.)

खरयद

कैवपमत

भू ल्म

१
(ख) जग्गा
ि.

जग्गा

सॊ.

धतनको
नाभ

घय य घयरे चचे को जग्गाको वववयण
शजल्रा

गा.ऩा./न.ऩा.

खरयद

प्राशप्तको

बएको

श्रोत

वडा

वकत्ता

ऺेत्रपर

नॊ.

नॊ.

(व.

बए

तभ.)

खरयद

कैवपमत

भू ल्म

१
२
३
2. (क) नगद, सुन, चाॉदी, हीया, जवाहयत
ि.
सॊ.

वववयण

ऩरयणाभ

प्राप्त

खरयद

तभतत

बएको बए
भू ल्म
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१
२
३
(ख) फैँ क, ववत्तीम सॊ स्था तथा सहकायी सॊ ्माभा यहे को खाताको वववयण ।
ि.

खातावाराको

सॊस्थाको

सॊ.

नाभ

ठेगाना य

खाता नॊ.

भौज्दात

प्राशप्तको

यकभ (रु.)

श्रोत

कैवपमत

नाभ
१

(ग) तधतोऩत्र, शे मय वा ऋणऩत्रको वववयण्ि.

शे मयधनीको

सॊ.

नाभ

कम्ऩनीको

शे मय

शे मय/ऋणऩत्रको

प्राशप्तको

नाभ य

ऋणऩत्रको

वववयण

स्रोत

ठेगाना

वकतसभ

सॊ्मा

कैवपमत

यकभ

१
२
(घ) ऋण तरए/ददए/ततये को वववयण्ि.

ऋण

सॊ.

तरने /ददने
व्मशि/

कम्ऩनीको नाभ य ठेगाना
तरएको

ददएको

ततये को

ऋण

ऋण

कैवपमत

तरए/ददए/ततये को

तरए/ददए/ततये को

यकभ

तभतत

सॊस्थाको
नाभ, थय
य ठेगाना
१
२

(ङ) सवायी साधन (अटोभोफाईरको हकभा भात्र) को वववयण्ि. सॊ.

सवायी

सवायीको

खरयद

खरयद

साधनको

वकतसभ य नॊ.

भू ल्म

तभतत

प्राप्त तभतत

कैवपमत

नाभ
१
3. कृवष तथा ऩशुधन (घयजग्गा फाहे क ) को वववयण्ि. सॊ.

वववयण

सॊ्मा

खरयद भू ल्म

१
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प्राप्त तभतत

प्राप्त श्रोत

कैवपमत
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4. अन्त्म साभाग्रीको वववयण्ि. सॊ.

ववववयण

खरयद भू ल्म

प्राप्त तभतत

प्राप्त श्रोत

कैवपमत

१
भै रे जाने फुझेसम्भ भातथ रे शखए फभोशजभको वववयण ठीक छ । पयक ऩने छै न ।
नाभ्ऩद्दस्तखत्तभतत्

(१) मो वववयण ऩेश गरयसकेऩतछ सम्ऩशत्तभा कुनै थऩघट बएभा सम्फशन्त्धत तनमकामभा सो वववयण
खुराई शशरफन्त्दी रुऩभा ऩेश गनुम ऩने ऩछम ।

(२) सयकायी कभमचायी उऩय गरयने कानून फभोशजभको कायफाहीदे शख फाहे क अरु कुयाभा मो वववयण
प्रमोग गरयने छै न । मो वववयण सम्फशन्त्धत ऩदातधकायी फाहे क अरुरे हे न म ऩाईने छै न ।

(३) मो वववयण प्रकाश नगयी गोप्म रुऩभा याशखने छ ।
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अनुसूची-12

(तनमभ 104 को उऩतनमभ (१) सॉग सम्फशन्त्धत)
ववबागीम सजामको आदे शको तनणमम पायाभ

श्री .......................

भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रततष्ठान/कामामरमको श्री .........................रे गये को
सजामको आदे शको तनणमम पायाभ
श्री ....................

भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रततष्ठान/कामामरमभा..........ऩदभा काममयत श्री..............
रे ...........जाॉचफुझ गदाम/गयाउॉदा.............दे शखन आएकोरे तनज श्री...........................

सॉग भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रततष्ठान (कभमचायी सेवा, शतम य सुववधा सम्फन्त्धी)
तनमभावरी, २०७७ को तनमभ १02 को उऩतनमभ (१) फभोशजभ .....................

ददनको म्माद ददई सपाइ भाग गरयएकोभा तनजरे ऩेश गये को सपाइको व्महोया
सफुद.............................................................कायण
तनमभ.......................

को

.................फभोशजभको

सन्त्तोषजनक दे शखएन।तसथम

कसूयभा

तनमभ

92

को

खण्ड.........फभोशजभको सजाम तनजराई वकन नगने ? सो गनुम नऩने कुनै सफुद प्रभाण वा

कायण केही बए.....................................तबत्र स्ऩष्टीकयण ऩेश गनुम बनी तनमभ 102
फभोशजभको स्ऩष्टीकयण भाग गरयएकोभा तनजरे........................बनी स्ऩष्टीकयण ऩेश

गये को दे शखमो । मस सम्फन्त्धभा सॊ करन बएका कागजात, फुशझएका सफुद प्रभाण य ऩेश
बएको स्ऩष्टीकयण उऩय सभेत तफचाय गदाम .................................सफूद प्रभाणफाट तनज
श्री ..........................

रे तनमभको...................

को

उऩतनमभ ...................

तनमभको खण्ड ..........को सजाम प्रस्ताववत गयी सो सजाम गनमको तनतभत्त तनमभ 103

फभोशजभ ऩयाभशम प्राप्त बए अनुरूऩ तनज श्री ............................ राई तनमभको खण्ड
................... फभोशजभ................. सजाम ददने तनणमम आदे श गरयएको छ । मो

आदे शभा शचत्त नफुझेभा तनमभ १05 को खण्ड (घ) को म्मादतबत्र ............... सभऺ
ऩुनयावेदन ददन सवकने छ ।
दस्तखत:
तभतत:
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अनुसूची-13

(तनमभ 122 को उऩतनमभ (१) सॉग सम्फशन्त्धत)
तफदाको तनवेदन

भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रततष्ठान
(ववबाग/कामामरम)

कभमचायीरे बने
नाभ:
शचन्त्ह रगाउने

ऩद:

कामामरम:

भागेक ो तफदाको वकतसभ

तफदाको अवतध

कायण

१. बै ऩयी आउने य ऩवम तफदा
2. घय तफदा
3. तफयाभी तफदा
4. प्रसू तत तफदा
5. वकरयमा तफदा
6. अध्ममन तफदा
7. असाधायण तफदा
8. सट्टा तफदा
9. अततरयि तफदा

तफदाको तभतत....................दे शख.............................सम्भ

कभमचायीको सही:तभतत:कभमचायी प्रशासनरे प्रमोग गने
तफदाको वकतसभ

अशघको फाॉक ी

१. बै ऩयी आउने य ऩवम तफदा
2. घय तफदा
3. तफयाभी तफदा
4. प्रसू तत तफदा
5. वकरयमा तफदा
6. अध्ममन तफदा
7. असाधायण तफदा
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हार भागेको

अफ फाॉकी यहने
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8. सट्टा तफदा
9. अततरयि तफदा
...................
कभमचायीको दस्तखत
कभमचायी प्रशासन शाखा ।
तसपारयस

तसपारयस

तफदा सवकने तभतत

बए

नबएको

.....................
तनकटतभ भातथल्रो अतधकृत

तभतत:.........

कुनै कुया बए जनाउने ...................
स्वीकृत

अस्वीकृत

तफदा सवकने तभतत

.................
स्वीकृतत ददने अतधकृत
.....................
ऩद

तभतत:कभमचायीको जानकायीको तनतभत्त

भदन बण्डायी स्वास््म तफऻान प्रततष्ठान
तफदा स्वीकृततको सूचना
ऩत्र सॊ्मा

तभतत:-

श्री........................
तफदाको वकतसभ

अवतध

शुरु हुने तभतत

कामामरमभा हाशजय हुने तभतत

.....................

सूचना गने कभमचायीको दस्तखत
कभमचायी प्रशासन शाखा ।
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अनुसूची-14

(तनमभ 127 को उऩतनमभ (२) सॉग सम्फशन्त्धत)
भदन बण्डायी स्वास््म ववऻान प्रततष्ठान
तफदा य उऩचाय खचमको वववयण
तह य ऩद:

बैऩयी आउने य

घय तफदा

तफयाभी तफदा

सेवा/सभूह:

प्रसूतत तफदा

वकरयमा तफदा

अध्ममन तफदा

सॊ केत नॊ.:
असाधायण तफदा

उऩचाय

तफदा

खचम

फाऩत

फाऩत

तरएको

ऩवम तफदा

तरएको
ज

ख

फाॉ

ज

ख

फाॉ

ज

ख

फाॉ

ज

ख

फाॉ

ज

ख

फाॉ

ज

ख

फाॉ

ज

ख

फाॉ

य

तभ

य

तभ

म्भा

चम

की

म्भा

चम

की

म्भा

चम

की

म्भा

चम

की

म्भा

चम

की

म्भा

चम

की

म्भा

चम

की

क

तत

क

तत

भ

आऻारे,

ददऩक काफ्रे

प्रदे श सयकायको सशचव
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आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदे श, हेटौंडाभा भुदद्रत।
भूल्म रु.५४।-

भ

कैवपमत

वववयण

कभमचायीको नाभ:

