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हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी 
सलसमटेड कममचारी विसनयमािली, २०६८ 

 
िञ चालक िसमसिबाट स्िीकृि समसििः 

२०६८।०८।०२ 

िंशोधनिः 
१. जलविद्यिु लगानी िथा विकाि कम्पनी सलसमटेड कममचारी (प्रथम िंशोधन)  

विसनयमािली, २०६९ २०६९।०२।३१ 

२. जलविद्यिु लगानी िथा विकाि कम्पनी सलसमटेड कममचारी (दोस्रो िंशोधन)  

विसनयमािली, २०६९ २०६९।०९।१९ 

३. जलविद्यिु लगानी िथा विकाि कम्पनी सलसमटेड कममचारी (िेस्रो िंशोधन)  

विसनयमािली, २०७१ २०७१।09।28 

४. जलविद्यिु लगानी िथा विकाि कम्पनी सलसमटेड कममचारी (चौथो िंशोधन)  

विसनयमािली, २०७२ २०७२।०7।15 

५. जलविद्यिु लगानी िथा विकाि कम्पनी सलसमटेड कममचारी (पााँचौँ िंशोधन)  

विसनयमािली, २०७८ २०७८।०४।१४ 

 

हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेडको सनयमािलीको सनयम ३३ को 
उपसनयम (२) ले ददएको असधकार प्रयोग गरी हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी 
सलसमटेडको िञ चालक िसमसिले यी विसनयमहरु बनाएको छ। 

 

पररच्छेद– १ 

प्रारम्म्भक 

१. िंम्िप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यी विसनयमहरुको नाम “हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट 
कम्पनी सलसमटेडका कममचारी विसनयमािली, २०६८” रहेको छ। 

(२) यो विसनयमािली िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषा: विषय िा प्रिङ्गले अको अथम नलागेमा यि विसनयमािलीमा,- 
(क) "अम्तियारिाला" भन्नाले विसनयम २९ बमोम्जम सनयमु्ि गनम िक्ट्ने असधकारी िम्झन ु

पछम। 

(ख)  "अध्यि" भन्नाले कम्पनीको िञ् चालक िसमसिको अध्यि िम्झन ुपछम। 

(ग) "आयोग" भन्नाले नेपालको िंविधानको धारा २४२ बमोम्जमको लोक िेिा आयोग 
िम्झन ुपछम।  

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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(घ) "आसथमक िषम" भन्नाले प्रत्येक िषमको श्रािण १ गिेदेम्ख अको िषमको आषाढ 
मिान्ििम्मको अिसध िम्झन ुपछम। 

(ङ) "ऐन" भन्नाले कम्पनी ऐन, २०६३ िम्झन ुपछम।  

(च) "कम्पनी" भन्नाले ऐन बमोम्जम कारोबार गनम िंस्थावपि हाइड्रोइलेम्क्ट्रसिटी इन्भेष्टमेन्ट 
एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेड िम्झन ुपछम।  

(छ) "कममचारी" भन्नाले कम्पनीको िेिाको पदमा बहाल रहेको स्थायी कममचारी िम्झन ु
पछम।  

(ज)  "कायामलय" भन्नाले कम्पनीको रम्जष्टडम कायामलय िम्झन ुपछम। 

(झ) "िलब" भन्नाले िेिाको शिम बमोम्जम कममचारीले आफ्नो पद अनिुार प्रचसलि 
िलबमान बमोम्जम पाउने मासिक िलब िम्झन ु पछम र िो शब्दले िलबिृवि ग्रडे 
(भत्ता बाहेक) िमेिलाई जनाउाँछ। 

(ञ) "नािा" भन्नाले बाब,ु आमा, िाि,ु ििरुा, पसि, पत् नी, िथा छोरा-छोरी, दाज-ुभाई, दददद-
बवहनी, भाउज-ूबहुारी, जेठाजू, देिर, जेठानी, देउरानी, आमाजू, नन्द, काका-काकी, 
ठूलोबिुा-ठूलीआमा, िानोबिुा-िानीआमा, भसिजा-भसिजी, भाञ जा-भाञ जी, सभनाज-ूजिुााँई, 

मामा-माईज,ू फूप-ुफूपाजू, िाला-िाली र सिनका छोराछोरी िमेिलाई िम्झन ुपछम। 

(ट) "सनयमािली" भन्नाले कम्पनीको सनयमािली िम्झन ुपछम। 

(ठ) "पदपूसिम िसमसि" भन्नाले विसनयम ११ बमोम्जमको पदपूसिम िसमसि िम्झन ुपछम। 

(ड) "पररिार" भन्नाले कममचारीिाँग बस्ने िथा सनज आफैँ ले पालनपोषण गनुमपने पसि िा 
पत् नी, छोरा, अवििावहि छोरी, धममपतु्र िा अवििावहिा धममपतु्री, बाब,ु आमा िा िौिेनी 
आमा िम्झन ु पछम र िो शब्दले परुुष िथा अवििावहि मवहला कममचारीको हकमा 
सनजको बाजे, बज्यै िथा वििावहि मवहला कममचारीको हकमा सनजका िाि ु र 
ििरुालाई िमेि जनाउाँछ। 

(ढ) "प्रमखु कायमकारी असधकृि" भन्नाले सनयमािलीको सनयम ३६ बमोम्जम सनयिु प्रमखु 
कायमकारी असधकृि िम्झन ुपछम। 

(ण) "प्रबन्धपत्र" भन्नाले कम्पनीको प्रबन्धपत्र िम्झन ुपछम। 

(ि) "मन्त्रालय" भन्नाले ऊजाम, जलस्रोि िथा सिंचाई मन्त्रालय िम्झन ुपछम। 

(थ) "िषम" भन्नाले विक्रम िंिि ् बमोम्जम िैशाख १ गिे िरुु भई िोही िषमको चैि 
मिान्ििम्मको अिसध िम्झन ुपछम। 

(द) "िञ चालक िसमसि" भन्नाले कम्पनीको िञ चालक िसमसि िम्झन ुपछम। 

(ध) "िामान्य सििान्ि" भन्नाले लोक िेिा आयोगद्वारा जारी गररएको "िङ्गदठि िंस्थाका 
कममचारीको िेिाका शिम िम्बन्धी कानून, बढुिा र विभागीय कारबाही िम्बन्धी 
िामान्य सििान्ि, २०७४" िम्झन ुपछम। 

(न) "िेिा" भन्नाले विसनयम ५ बमोम्जम गठन भएको कम्पनीको िेिा िम्झन ुपछम। 

(प)  "स्थायी आिािीय अनमुसि" भन्नाले विदेशी मलुकुले कुनै शिम िोकी िा निोकी िो 
मलुकुमा स्थायी रुपले बिोबाि गनम पाउने गरी नेपाली नागररकलाई उपलब्ध 
गराएको डाइभरसिटी इसमग्रने्ट सभिा (सड.भी.), परमानेन्ट रेम्जडेन्ट (वप.आर.) िा ग्रीन 
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काडम िम्झन ुपछम र िो शब्दले नेपाली नागररकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बिोबाि 
गनम ददइएको जनुिकैु नामको स्थायी आिािीय अनमुसिलाई िमेि जनाउाँछ। 

(फ) "स्थायी पद" भन्नाले िेिाको म्याद निोवकएको पद िम्झन ुपछम। 

(ब) "स्िीकृि म्चवकत्िक" भन्नाले नेपाल मेसडकल काउम्न्िलमा दिाम भएका म्चवकत्िक 
मध्येबाट िञ चालक िसमसिले िोकेको म्चवकत्िक िा म्चवकत्िकको िमूह िा 
िञ चालक िसमसिले मान्यिा ददएको म्चवकत्िक िा म्चवकत्िकको िमूह िम्झन ुपछम। 

(भ) "हकिाला" भन्नाले कममचारीको मतृ्य ु भई अपिुाली पदाम प्रचसलि कानून बमोम्जम 
त्यस्िो अपिुाली खान पाउन ेिबैभन्दा नम्जकको हकदार िम्झन ुपछम। 

३. विसनयमािलीको व्यातयािः (१) यि विसनयमािलीको प्रयोग गदाम गररएको व्यातयाबाट कुनै 
कममचारीलाई मकाम परेमा त्यस्िो मकाम पने कममचारीले िोको कारण खलुाई प्रमखु कायमकारी 
असधकृििमि सनिेदन गनम िक्ट्नेछ। 

  (२) उपविसनयम (१) बमोम्जम प्राप्त हनु आएको सनिेदन प्रमखु कायमकारी असधकृिले आफ्नो 
रायिवहि िञ चालक िसमसिमा पेश गनुम पनेछ।  

(३) कुनै कममचारीलाई यि विसनयमािलीको कुनै विसनयमको प्रयोग गदाम कुनै अप्ठ्यारो परेमा 
त्यस्िो कममचारीले िो विसनयमको व्यातयाको सनसमत्त प्रमखु कायमकारी असधकृिमाफम ि ् िञ चालक 
िसमसिमा अनरुोध गनुम पनेछ। 

(४) उपविसनयम (२) बमोम्जम पेश हनु आएको सनिेदन िा उपविसनयम (३) बमोम्जम 
व्यातयाको सनसमत्त पेश हनु आएको विषयको िम्बन्धमा िञ चालक िसमसिले गरेको व्यातया अम्न्िम 
हनुेछ। 

४. विसनयमािलीको जानकारी प्राप्त गनुमपनेिः (१) यि विसनयमािलीमा व्यिस्था गररएका िबै िेिा िथा 
शिमहरुको जानकारी प्राप्त गनुम प्रत्येक कममचारीको किमव्य हनुेछ। 

(२) यि विसनयमािली िम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गनुम कम्पनीका िबै कममचारीको किमव्य 
हनुेछ र यि विसनयमािलीलाई कम्पनीको िेबिाईट र िूचनामाफम ि ्िािमजसनक गररनछे। 

(३) िञ चालक िसमसिले आयोगको परामशम सलई यि विसनयमािलीलाई आिश्यकिा अनिुार 
िंशोधन िा थपघट गनम िक्ट्नेछ।  

िर त्यिरी विसनयमािलीमा िंशोधन गदाम कममचारीहरुले खाईपाई आएको िलब, भत्ता, िेिा र 
िवुिधामा प्रसिकूल अिर पने गरी िंशोधन गररने छैन। 

(४) यि विसनयमािलीको अनसभज्ञिा िम्य हनुे छैन।  

  

पररच्छेद–२ 

िेिाको गठन र पद व्यिस्था 
५. िेिाको गठनिः (१) कम्पनीका कममचारीहरुबाट हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट 

कम्पनी सलसमटेड िेिाको गठन गररएको छ। 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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(२) उपविसनयम (१) बमोम्जम गदठि िेिालाई प्रशािसनक र प्राविसधक गरी जम्मा दईु 
िेिामा विभाजन गररएको छ। 

६. िेिाको िमूहिः िेिासभत्र रहेका पदहरुको कामको प्रकृसि र िी कामलाई िम्पादन गनम चावहन े
न्यूनिम शैम्िक योग्यिा र कायमविम्शष्टिाको आधारमा िञ चालक िसमसिले आिश्यक िमूहहरु 
विभाजन गनम िक्ट्नेछ। 

७. िेिामा रहने िहिः (१) िेिामा रहने पदलाई देहाय बमोम्जमको िहमा विभाजन गररएको छ:- 
(क) कायमकारी िह  - िह ११ र िोभन्दा मासथका पद,   

(ख) व्यिस्थापकीय िह - िह ८, ९ र १० का पद,    

(ग) कायमिञ चालन िह - िह ६ र ७ का पद,    

(घ) िहायक िह, -  िह ५ का पद,   

(ङ) िहविहीन -  कायामलय िहयोगी, हलकुा ििारी चालक, माली। 

(२) उपविसनयम (१) बमोम्जमको िह िम्बन्धी वििरण अनिूुची-१ मा उल्लेख भए बमोम्जम 
हनुेछ। 

८. िेिाका पदहरुिः (१) िेिामा विसभन् न िहका पदहरु रहन िक्ट्नेछन।्  

(२) उपविसनयम (१) बमोम्जम विसभन् न िहहरु अन्िगमि रहने पद नामहरु अनिूुची–२ मा 
उल्लेख भए बमोम्जम हनुेछन।् 

९. िङ्गठन िंरचना, दरबन्दी र पद सिजमना िम्बन्धी व्यिस्थािः (१) कम्पनीको कायमिम्पादन गनम 
आिश्यक पने िङ्गठन िंरचना र दरबन्दी िञ चालक िसमसिले सनधामरण गरे बमोम्जम हनुेछ। 

(२) कम्पनीको लासग दरबन्दी हेरफेर गनम िा िंशोधन गनम िा नयााँ पद सिजमना गनम 
आिश्यक देम्खएमा प्रशािन विभागले कायमबोझ, कायमप्रकृसि र पदको कायमवििरण िमेि ियार गरी 
िोको पषु्ट्ााँईिवहि आयोगको िामान्य सििान्िको अधीनमा रही व्यिस्थापन ििेिण गरी प्रमखु 
कायमकारी असधकृििमि पेश गनुम पनेछ।  

(३) उपविसनयम (२) बमोम्जम पेश भएकोमा प्रमखु कायमकारी असधकृिले औम्चत्यको 
आधारमा सिफाररििवहि िञ चालक िसमसििमि पेश गनुम पनेछ। 

(४) उपविसनयम (३) बमोम्जम पेश भएकोमा िञ चालक िसमसिले आिश्यक देम्खएमा मौजदुा 
दरबन्दी हेरफेर गनम िा िंशोधन गनम िा नयााँ पद सिजमना गरी िङ्गठन िंरचना र दरबन्दी स्िीकृि 
गनम िक्ट्नेछ।  

१०.  कायम वििरण बनाउने र िोक्ट्नेिः (१) िेिाका विसभन् न पदको कायम वििरण (जब सडम्स्क्रप्ठ्शन) 
िञ चालक िसमसिले स्िीकृि गरे बमोम्जम हनुेछ।  

(२) िञ चालक िसमसिले प्रत्येक पदको कायम वििरण अनिूुची–३ बमोम्जमको ढााँचामा 
बनाउनेछ र त्यस्िो कायम वििरणमा िम्बम्न्धि पदको काम, किमव्य, उत्तरदावयत्ि र असधकार िमेि 
उल्लेख गररनछे। 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 

  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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(३) िेिामा बहाल रहेको प्रत्येक कममचारीले उपविसनयम (१) बमोम्जमको कायम वििरण 
अनिुार आफ्नो कायमिम्पादन गनुम पनेछ।  

 

पररच्छेद–३ 

पदपूसिम र पदासधकार 

११. पदपूसिम िसमसि िम्बन्धी व्यिस्थािः (१) कम्पनीको िेिामा ररि पद खलुा िथा बढुिाद्वारा पूसिम गनम 
देहाय बमोम्जमको पदपूसिम िसमसि रहनेछ:- 

(क) प्रमखु कायमकारी असधकृि - अध्यि  

(ख)  प्रसिसनसध, लोक िेिा आयोग (कम्िीमा उपिम्चिस्िर) - िदस्य 

(ग)  प्रसिसनसध, मन्त्रालय (कम्िीमा उपिम्चिस्िर) - िदस्य 

(घ) िञ चालक िसमसिले िोकेको पदपूसिमिाँग िम्बम्न्धि मानि िंिाधन विज्ञ - िदस्य 

(ङ) कम्पनीको मानि िंिाधन िम्बन्धी विषय हेने प्रमखु प्रबन्धक  - िदस्य-िम्चि 

(२) उपविसनयम (१) बमोम्जमको पदपूसिम िसमसिमा पूसिम हनुे पदभन्दा िल्लो िहको असधकृि 
रहने छैन। 

(३) उपविसनयम (१) को खण्ड (ङ) बमोम्जमको प्रमखु प्रबन्धकको पदपूसिम नभएको िा िो 
पद ररि रहेको अिस्थामा िो पदभन्दा एक िह मसुनको मानि िंिाधन िम्बन्धी विषय हेने कममचारी 
र िो िमेि नभए कम्िीमा ८ िहको मानि िंिाधन विषय हेने कममचारीले पदपूसिम िसमसिको िदस्य-

िम्चि भई काम गनेछ।  

(४) पदपूसिम िसमसिको बैठक आिश्यकिा अनिुार बस्नेछ। 

(५) पदपूसिम िसमसिको िदस्य स्ियं िा सनजको िा विज्ञको नािासभत्रको िम्भाव्य उम्मेदिार 
भएमा पदपूसिम िसमसिमा िंलग्न हनुहुुाँदैन। पदपूसिम िसमसिको िंयोजक िा िदस्यले िम्भाव्य 
उम्मेदिारिाँग आफ्नो स्िाथम बाम्झएको कुनै कुरा भए पदपूसिम िसमसिलाई असग्रम रुपमा जानकारी 
गराउन ुपनेछ। प्रत्यि स्िाथम बाम्झएको व्यम्ि पदपूसिम िसमसिमा रहन िक्ट्ने छैन। त्यस्िो अिस्थाका 
लासग पदपूसिम िसमसिले िैकम्ल्पक व्यिस्था गनुम पनेछ।  

(६) पदपूसिम िसमसिको िम्चिालय कम्पनीको कायामलयमा रहनेछ। 

(७) पदपूसिम िसमसिको अध्यि िथा िदस्यले िो िसमसिको बैठकमा भाग सलएबापि 
िञ चालक िसमसिले िोके बमोम्जमको भत्ता पाउनेछन।्  

(८) उपविसनयम (१) को खण्ड (क) र (ख) मा उम्ल्लम्खि िदस्यिवहि चारजना िदस्यको 
उपम्स्थसिमा पदपूसिम िसमसिको बैठक बस्न िक्ट्नेछ। 

(९) पदपूसिम िसमसिको िदस्य-िम्चिले पदपूसिम िसमसिको िम्चिालयको प्रमखु भई काम 
गनेछ। 

(१०) पदपूसिम िसमसिको बैठक िम्बन्धी अन्य कायमविसध पदपूसिम िसमसि आफैँ ले सनधामरण 
गरेबमोम्जम हनुेछ। 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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१२. पदपूसिम िसमसिको काम, किमव्य र असधकार: (१) पदपूसिम िसमसिको काम, किमव्य र असधकार देहाय 
बमोम्जम हनुेछ:- 

(क)  आयोगिाँग िमन्िय गरी कम्पनीको िेिामा ररि पदपूसिम गनम सलइने परीिाको 
पायक्रम सनधामरण गने, 

(ख)  कम्पनीको िेिामा ररि रहेका पदको वििरण प्रशािन िथा वित्त महाशाखाबाट प्राप्त 
गरी त्यस्िा पद पूसिमको लासग खलुा प्रसियोसगिात्मक परीिा िथा बढुिाको लासग 
प्रसिशि सनधामरण गने,  

(ग)  खण्ड (ख) बमोम्जम प्रसिशि सनधामरण भएको पदको लासग विज्ञापन प्रकाशन गनम 
िहमसिका लासग आयोगले िोकेको िावषमक कायमिासलकाको म्यादसभत्र आयोगमा 
अनरुोध गरी पठाउन,े िहमसि प्राप्त भएपसछ िो अनिुार विज्ञापन प्रकाशन गने,  

(घ)  प्रकाम्शि विज्ञापनमा पनम आएका दरखास्ि िङ्कलन गरी योग्यिा पगेुका उम्मेदिारको 
नामािली िथा अन्य वििरणिवहि आन्िररक िथा खलुा सलम्खि परीिा िञ चालनको 
लासग आयोगमा अनरुोध गरी पठाउन,े  

(ङ)  आयोगबाट सलम्खि परीिाको नसिजा प्राप्त भएपसछ ित्काल अन्ििामिाम र प्रयोगात्मक 
परीिा हनुे पदको लासग िोको समसि िमािेश गरी नसिजा प्रकाशन गने,  

(च)  खलुा र आन्िररक प्रसियोसगिाको प्रयोगात्मक परीिा हनुेमा प्रयोगात्मक परीिा 
िञ चालन गने र अन्ििामिाम सलन,े  

(छ)  सलम्खि परीिाको अङ्क, प्रयोगात्मक परीिा हनुेमा सलम्खि परीिा र प्रयोगात्मक 
परीिाको अङ्क र अन्ििामिाम िमेिको अङ्क जोडी कुल अङ्कका आधारमा योग्यिाक्रम 
ियार गने, योग्यिाक्रमको आधारमा सनयमु्िको लासग सिफाररि गने, 

(ज)  बढुिाद्वारा पूसिम गनुमपने पदका लासग िम्भाव्य उम्मेदिारको मूल्याङ्कन गरी योग्यिाक्रम 
अनिुार सनयमु्िका लासग सिफाररि गने, 

(झ)  आफूले गरेको काम कारबाहीको जानकारी िो काम िवकएको एक मवहनासभत्र 
िञ चालक िसमसिलाई गराउने। 

(२) पदपूसिम िसमसिले आफूलाई िोवकएको कुनै काममा कम्पनीको कममचारीको िहयोग सलन 
िक्ट्नेछ।  

१३. कममचारी माग गनेिः (१) िेिाको कुनै पद नयााँ सिजमना भएमा िा कुनै िररकाबाट िो पद ररि भएमा 
मानि िंिाधन शाखाले प्रमखु कायमकारी असधकृििमि पेश गनुम पनेछ। प्रमखु कायमकारी असधकृिले 
िो पदिाँग िम्बम्न्धि आिश्यक वििरणिवहि िाि ददनसभत्र पदपूसिम िसमसिमा कममचारी माग गरी 
पठाउन ुपनेछ। 

  (२) उपविसनयम (१) बमोम्जम कममचारी माग गदाम िो अिसधिम्म ररि हनु आएका र 
सनकट भविष्टयमा ररि हनु ेपद िमेि यवकन गरी माग गनम िवकनेछ।  

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 

  िेस्रो िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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१४. पदपूसिम प्रसिशिको आधारमा पदिङ्ख तया सनधामरण गनेिः विसनयम १३ बमोम्जम कममचारी माग िम्बन्धी 
वििरण प्राप्त भएपसछ पदपूसिम िसमसिले माग प्राप्त भएको समसिले िाि ददनसभत्र ररि पदहरुमध्ये 
विसनयम १५ बमोम्जम पदिङ्ख तया सनधामरण गनेछ। 

१५. िेिाको पदपूसिम: (१) कम्पनीको िेिामा ररि पद देहाय बमोम्जम पूसिम गररनछे:- 
(क) प्रशािन िेिािः- 

क्र.िं. 

 

िह 

 

पद 

 

 

खलुा 
प्रसियोसगिाद्वारा 

बढुिाद्वारा 
आन्िररक 

प्रसियोसगिात्मक 
परीिाद्वारा 

कायमिमिाको 
मूल्याङ्कनद्वारा 

१. ११ नायि 
महाप्रबन्धक 

- - १००% 

२. १० प्रमखु प्रबन्धक - - १००% 

३. ९ बररष्ठ प्रबन्धक १०% २०% ७०% 

४. ८ प्रबन्धक १०% २०% ७०% 

५. ७ बररष्ठ असधकृि १०% २०% ७०% 

६. ६ असधकृि 

(िामाम्जक 
िरुिा, कानून, 

वित्त, प्रशािकीय) 

७०% २०% १०% 

७. ५ िररष्ठ िहायक १००% - - 

 

(ख) प्राविसधक िेिािः- 
 

क्र.िं. 

 

िह 

 

पद 

 

 

खलुा 
प्रसियोसगिाद्वारा 

बढुिाद्वारा 
आन्िररक 

प्रसियोसगिात्मक 
परीिाद्वारा 

कायमिमिाको 
मूल्याङ्कनद्वारा 

१. ११ नायि 
महाप्रबन्धक 

- - १००% 

२. १० प्रमखु प्रबन्धक - - १००% 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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क्र.िं. 

 

िह 

 

पद 

 

 

खलुा 
प्रसियोसगिाद्वारा 

बढुिाद्वारा 
आन्िररक 

प्रसियोसगिात्मक 
परीिाद्वारा 

कायमिमिाको 
मूल्याङ्कनद्वारा 

३. ९ बररष्ठ प्रबन्धक १०% २०% ७०% 

४. ८ प्रबन्धक १०% २०% ७०% 

५. ७ बररष्ठ असधकृि 
(िािािरण, िूचना 
प्रविसध, प्राविसधक) 

१०% २०% ७०% 

६. ७ ईम्ञ जसनयर १००% - - 

७. ६ असधकृि 
(िािािरण, िूचना 
प्रविसध/प्राविसधक) 

७०% २०% १०% 

8. ५ िररष्ठ िहायक 
(िि-इम्ञ जसनयर) 

१००% - - 

(२) उपविसनयम (१) बमोम्जम प्रसिशि सनधामरण गदाम िोही आसथमक िषमको अिार मिान्ििम्म 
ररि हनु आउने पदिङ्खतयाको आधारमा आयोगको िावषमक कायमिासलका बमोम्जम सनधामरण गररनेछ। 

(३) कम्पनीको िेिालाई िमािेशी बनाउन खलुा प्रसियोसगिात्मक परीिाद्वारा पूसिम हनु े
पदमध्ये पैंिालीि प्रसिशि पद छु्ाई िो प्रसिशिलाई शिप्रसिशि मानी देहाय बमोम्जमका उम्मेदिार 
बीचमा मात्र छुट्टाछुटै्ट प्रसिस्पधाम गराई पदपूसिम गररनछे:- 

(क)  मवहला  िेत्तीि प्रसिशि 

(ख) आददिािी जनजासि ित्ताईि प्रसिशि 

(ग) मधेशी बाईि प्रसिशि 

(घ) दसलि नौ प्रसिशि 

(ङ) अपाङ्ग पााँच प्रसिशि 

(च) वपछसडएको िेत्र चार प्रसिशि 

स्पष्टीकरणिः 
(अ) यि उपविसनयमको प्रयोजनको लासग "वपछसडएको िते्र" भन्नाले अछाम, 

कासलकोट, जाजरकोट, जमु्ला, डोल्पा, बझाङ्ग, बाजरुा, मगु ु र हमु्ला म्जल्ला 
िम्झन ुपछम। 

(आ) खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) को प्रयोजनको लासग मवहला, आददिािी 
जनजासि, मधेशी र दसलि भन्नाले आसथमक र िामाम्जक रुपमा पछासड परेका 
मवहला, आददिािी जनजासि, मधेशी र दसलि िम्झन ु पछम। आसथमक र 



 

 
9 

िामाम्जक रुपमा पछासड परेका मवहला, आददिािी जनजासि, मधेशी र 
दसलिको वििरण नेपाल िरकारले नेपाल राजपत्रमा िूचना प्रकाशन गरी 
िोके बमोम्जम हनुेछ। 

िर नेपाल राजपत्रमा िूचना प्रकाशन गरी निोकेिम्मको लासग 
िम्पूणम मवहला, आददिािी जनजासि, मधेशी र दसलिलाई आसथमक िथा 
िामाम्जक रुपमा पछासड परेका मवहला, आददिािी जनजासि, मधेशी र दसलि 
मासननेछ। 

(इ) खण्ड (ङ) मा उल्लेख भए बमोम्जम सनधामररि प्रसिशिको पद कुनै खाि 
प्रकृसिको कामको लासग िोवकए बमोम्जमका अपाङ्गबीच मात्र प्रसिस्पधाम गनम 
पाउने गरी प्रसिस्पधामत्मक परीिाद्वारा पूसिम गनम िवकनेछ। 

(४) िेिाको कुनै पद ररि भएमा ररि भएको िाि ददनसभत्र िोको जानकारी प्रशािन 
विभागले पदपूसिम िसमसिलाई ददन ुपनेछ। 

(५) उपविसनयम (३) बमोम्जम छु्ाइएको पदमा दरखास्ि ददाँदा देहायका आधारमा ददन ु
पनेछ:- 

(क)  आददिािी जनजासिको हकमा नेपाल आददिािी जनजासि उत्थान राविय प्रसिष्ठान ऐनमा 
िूचीकृि भएको जासिको हकमा िो ऐनको िूचीको आधारमा, 

िर नेपाल आददिािी जनजासि उत्थान राविय प्रसिष्ठान ऐनमा िूचीकृि भएको 
जासिसभत्र एकभन्दा बढी थर भएमा िम्बम्न्धि स्थानीय िहको प्रमखुको सिफाररिमा 
प्रमखु म्जल्ला असधकारीबाट िूचीकृि भएको जासिसभत्रको थर भनी प्रमाम्णि गराई 
दरखास्ििाथ पेश गनुम पनेछ। 

(ख)  दसलिको हकमा राविय दसलि आयोगबाट िूचीकृि भएको जासिको हकमा िोही 
िूचीको आधारमा, 

िर राविय दसलि आयोगबाट िूचीकृि भएको जासिसभत्र एकभन्दा बढी थर 
भएमा िम्बम्न्धि स्थानीय िहको प्रमखुको सिफाररिमा प्रमखु म्जल्ला असधकारीबाट 
िूचीकृि भएको जासिसभत्रको थर भनी प्रमाम्णि गराई दरखास्ििाथ पेश गनुम पनेछ। 

(ग)  अपाङ्गका हकमा स्िीकृि म्चवकत्िकको सिफाररिमा िमाज कल्याण पररषद्द्द्वारा 
अपाङ्गिा प्रमाम्णि गरेको आधारमा िा प्रचसलि कानूनमा व्यिस्था भए बमोम्जम, 

(घ)  मधेशीका हकमा नेपाल िरकारले नेपाल राजपत्रमा िूचना प्रकाशन गरी िोके 
बमोम्जमको िंस्थाबाट मधेशी भनी प्रमाम्णि गरेको आधारमा, 

िर नेपाल राजपत्रमा िूचना प्रकाम्शि गरी िंस्था निोकेिम्म िम्बम्न्धि स्थानीय 
िहको प्रमखुको सिफाररिमा प्रमखु म्जल्ला असधकारीबाट मधेशी भनी प्रमाम्णि गराई 
दरखास्ििाथ पेश गनुम पनेछ। 

(ङ)  वपछसडएको िेत्रको हकमा उपविसनयम (३) को स्पष्टीकरणको (अ) मा उल्लेख भएको 
म्जल्लामा स्थायी बिोबाि उल्लेख गरी िम्बम्न्धि म्जल्लाबाट प्राप्त गरेको 
नागररकिाको प्रमाणपत्र िथा िम्बम्न्धि गाउाँपासलका िा नगरपासलकाबाट हाल िोही 
स्थानमा स्थायी बिोबाि भएको भनी प्रमाम्णि गरेको आधारमा। 
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(६) उपविसनयम (३) बमोम्जम प्रसिशि सनधामरण गदाम एक प्रसिशिभन्दा कम घािाङ्क 
(फ्रयाक्ट्िन) आएमा त्यस्िो घािाङ्क जनु िमूहको हकमा आएको हो िोभन्दा लगतै्त पसछको िमूहमा 
िदै जानेछ। 

(७) उपविसनयम (३) बमोम्जम खलुा प्रसियोसगिाद्वारा पूसिम गने भनी सनधामरण भएको पदमा िो 
विज्ञापनमा उपयिु उम्मेदिार उपलब्ध हनु निकेमा त्यस्िो पद िो आसथमक िषम जनु िमािेशी 
िमूहका लासग सनधामरण भएको हो अको आसथमक िषम हनुे विज्ञापनमा िोही िमािेशी िमूहमा िमािेश 
गनुम पनेछ र त्यिरी विज्ञापन गदाम पसन उपयिु उम्मेदिार उपलब्ध हनु निकेमा त्यस्िो पद िोही 
आसथमक िषम खलुा प्रसियोसगिाद्वारा पूसिम हनुे पदमा िमािेश गनुम पनेछ। 

(८) उपविसनयम (३) बमोम्जम प्रसिशि सनधामरणको व्यिस्था प्रत्येक दश िषममा पनुरािलोकन 
गनुम पनेछ। 

(९) उपविसनयम (१) बमोम्जम प्रसिशि सनधामरण गदाम कायमिमिाको मूल्याङ्कन िा आन्िररक 
प्रसियोसगिात्मक परीिाद्वारा पूसिम हनुे भनी सनधामरण गररएको पदका लासग िो आसथमक िषम िम्भाव्य 
उम्मेदिार नहनु े देम्खएमा र अको आसथमक िषम हनु े विज्ञापनमा िमेि त्यस्िो पदमा िम्भाव्य 
उम्मेदिार उपलब्ध नहनुे देम्खएमा त्यस्िो पद िोही आसथमक िषम खलुा प्रसियोसगिाद्वारा पूसिम गनम 
िवकनछे। 

िर अको आसथमक िषम त्यस्िो िम्भाव्य उम्मेदिार हनु िक्ट्ने देम्खएमा त्यस्िो पद 
कायमिमिाको मूल्याङ्कन िा आन्िररक प्रसियोसगिात्मक परीिाद्वारा पूसिम हनुे जनुमा छु्ाइएको हो 
िोहीिफम  अको आसथमक िषम हनुे विज्ञापनमा िमािेश गनुम पनेछ। 

(१०) यि विसनयम बमोम्जम प्रसिशि सनधामरण गरी पद िङ्खतया सनधामरण गदाम कुनै दद्वविधा 
उत्पन् न भएमा िञ चालक िसमसििमि पेश गनुम पनेछ र िञ चालक िसमसिको सनणमय अम्न्िम हनुेछ।  

(११) ििारी चालक, कायामलय िहयोगी जस्िा िहविहीन पदमा स्थायी पदपूसिम नगरी 
करारमा सलई कायमिम्पादन गररनेछ। 

(१२) पदपूसिम िसमसिले आयोगिाँग िमन्िय गरी आयोगको कायमिासलका बमोम्जम हनुे गरी 
िमयमा नै प्रसिशि सनधामरण गरी आयोगमा पठाउन ुपनेछ र आयोगबाट पदपूसिम गनम िहमसि प्राप्त 
भएको िाि ददनसभत्र विज्ञापन प्रकाशन गनुम पनेछ। 

१६. प्रसियोसगिाको असनिायमिािः िेिाको ररि पद नयााँ भनामबाट पूसिम गदाम खलु्ला प्रसियोसगिाको आधारमा 
गररनेछ। 

१७. पायक्रमिः (१) ररि पदको पदपूसिमको लासग आयोगले सलने सलम्खि परीिाको पायक्रम, 

परीिण विसध र ित्िम्बन्धी अन्य व्यिस्था पदपूसिम िसमसिले सनधामरण गरी िािमजसनक गनुम 
पनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोम्जम सलम्खि परीिाको पायक्रम, अङ्कभार, उत्तीणामङ्क र ित्िम्बन्धी 
अन्य व्यिस्था सनधामरण गदाम आयोगिाँग िमन्िय गनुम पनेछ। 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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(३) उपविसनयम (१) बमोम्जम पायक्रम सनमामण गदाम आिश्यकिा अनिुार िम्बम्न्धि पदको 
कायम वििरण र शैम्िक योग्यिा िमेिलाई आधार सलई पायक्रम लागू हनु े समसि, प्रत्येक विषयको 
पूणामङ्क, उत्तीणामङ्क, परीिा प्रणाली, परीिाको माध्यम (भाषा), प्रश् नको अङ्कभार र परीिाको िमय िमेिका 
विषयहरु िमािेश गनुम पनेछ। 

(४) सलम्खि परीिाको पूणामङ्क एकिय भएमा त्यिको अन्ििामिामको अङ्कभार बीि कायम गनुम 
पनेछ र यिपसछ सलम्खि परीिाको पूणामङ्कमा थप हनु े प्रत्येक एकिय पूणामङ्कसभत्रको अङ्कभारमा दश 
अङ्कका दरले थप गनुम पनेछ। 

(५) प्रयोगात्मक परीिाको उत्तीणामङ्क पचाि प्रसिशि हनुछे।  

१८. विज्ञापन प्रकाशन: (१) आयोगबाट पदपूसिमको लासग विज्ञापन गनम िहमसि प्राप्त भएपसछ खलुा 
िथा आन्िररक प्रसियोसगिाद्वारा पदपूसिमका लासग दरखास्ि पेश गनम एक्ट् काइि ददनको म्याद 
ददई रावियस्िरको दैसनक पसत्रकामा विज्ञापन प्रकाशन गनुम पनेछ। त्यस्िो विज्ञापन िथा 
िम्बम्न्धि पायक्रम कम्पनीको िेबिाइटमा िमेि प्रकाशन गनुम पनेछ। 

(२) पदपूसिमको लासग विज्ञापन प्रकाशन गदाम देहायका वििरण खलुाउन ुपनेछिः- 
(क) ररि पद िङ्खतया र िह,  

(ख) न्यूनिम शैम्िक योग्यिा, िालीम र अनभुि, 

(ग) परीिा दस्िरु, 

(घ) फाराम बझुाउने म्याद, स्थान, परीिाको िररका र परीिाको माध्यम, 

(ङ) दरखास्ि फाराम बझुाउने अम्न्िम म्यादमा आिश्यक पने उमेरको हद, 

(च)  प्रचसलि कानून बमोम्जम स्थापना भएको िम्बम्न्धि व्याििावयक पररषद् मा दिाम िा 
अद्यािसधक िा निीकरण आिश्यक हनुेमा िो व्यहोरा, 

(छ)  पायक्रम िम्बन्धी जानकारी,  

(ज) िमािेशी िमूहको प्रमाणपत्र, 

(झ) बढुिाको हकमा बढुिाको वकसिम, िररका, बढुिा हनुे पदहरुको वििरण, बढुिा गररन े
पदको लासग आिश्यक पने िेिा अिसध र योग्यिा।  

(३) उम्मेदिारले भनुम पने दरखास्ि फारामको ढााँचा अनिूुची-४क. बमोम्जम हनुेछ। 

(४) उपविसनयम (१) बमोम्जम खलुा प्रसियोसगिाका लासग विज्ञापन गदाम म्याद िमाप्त भएको 
िाि ददनसभत्र दोब्बर दस्िरु बझुाई दरखास्ि ददन िक्ट्ने व्यिस्था गनुम पनेछ। 

(५) उपविसनयम (१) बमोम्जम ददइएको एक्ट् काइि ददनको म्यादपसछ प्राप्त हनु े शैम्िक 
योग्यिा, िमािेशीको प्रमाणपत्र, पररषद् दिाम प्रमाणपत्र, िालीम, अनभुि र िेिा अिसध मान्य हनुछैेन। 

(६) विज्ञापन गदाम खलुा, आन्िररक प्रसियोसगिा र कायमिमिाको मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुिाको 
एकैपटक गनुम पनेछ। 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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१८क. दरखास्ि उपर छानसबन गने: (१) खलुा प्रसियोसगिात्मक परीिाको लासग प्रकाम्शि विज्ञापन 
अनिुार पनम आएका दरखास्ि उपर देहाय बमोम्जम छानसबन गनुम पनेछ:- 

(क) उम्मेदिारले दरखास्ि फाराममा विज्ञापन नम्बर, पद, िेिा, िमूह, उपिमूह, शे्रणी/िह, 

नाम, थर, ठेगाना र जन्मसमसि खलुाएको छ, छैन, 

(ख) विज्ञापनमा िोवकए बमोम्जम उम्मेदिारको उमेर पगेुको िा नाघेको छ, छैन, 

(ग) दरखास्ि पेश गरेको पदको लासग आिश्यक पने िोवकए बमोम्जमको न्यूनिम शैम्िक 
योग्यिा पगेुको छ, छैन, 

  िर विज्ञापनमा उम्ल्लम्खि शैम्िक योग्यिा नभई िोही विषयको मासथल्लो 
शैम्िक योग्यिा रहेछ भन े िो योग्यिालाई नै न्यूनिम शैम्िक योग्यिा पगेुको 
मासननेछ। 

(घ)  िोवकए बमोम्जमको न्यूनिम शैम्िक योग्यिाको प्रमाणपत्र िा लब्धाङ्क वििरणपत्र 
(रान्िवक्रप्ठ्ट) िा लब्धाङ्कपत्रको प्रसिसलवप दरखास्ि िाथ िंलग्न छ, छैन, 

(ङ)  दरखास्ििाथ िंलग्न शैम्िक योग्यिाको प्रमाणपत्र जारी गने म्शिण िंस्था मान्यिा 
प्राप्त म्शिण िंस्थासभत्र पछम, पदैन, 

(च)  िमकििा र िम्बििा सनधामरण गनुमपने शैम्िक प्रमाणपत्रको िमकििा र िम्बििा 
सनधामरण भएको छ, छैन, 

(छ)  िालीम िा अनभुि चावहनमेा िोको प्रमाणपत्रको प्रसिसलवप िंलग्न छ, छैन, 

(ज)  नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रसिसलवप िंलग्न छ, छैन, 

(झ) दरखास्ि फाराममा हालिालै म्खम्चएको फोटो टााँसिएको छ, छैन र उम्मेदिारले फोटो 
िमेिमा पने गरी दस्िखि गरेको छ, छैन, 

(ञ)  दरखास्ििाथ विज्ञापनमा उम्ल्लम्खि परीिा दस्िरु दाम्खल गरेको रसिद िा भौचर 
िंलग्न गरेको छ, छैन, 

(ट)  दरखास्ििाथ िम्बम्न्धि कागजािको एक एक प्रसि प्रसिसलवप िंलग्न छ, छैन, 

(ठ)  दरखास्िमा उम्मेदिारले दस्िखि िथा ल्याप्ठ्चे िहीछाप गरेको छ, छैन, 

(ड)  व्याििावयक पररषद\मा दिाम हनुपुने पदको उम्मेदिारको हकमा िम्बम्न्धि 
व्याििावयक पररषद्  मा दिाम भएको िा दिाम निीकरण गररएको छ, छैन,  

(ण) िमािेशीिफम को दरखास्ि बझुाउने उम्मेदिारले िोवकए बमोम्जमको प्रमाण पेश गरेको 
छ, छैन। 

(२) आन्िररक प्रसियोसगिात्मक परीिा र कायमिमिाका आधारमा हनुे बढुिाको लासग 
प्रकाम्शि विज्ञापन अनिुार पनम आएका दरखास्ि फारामहरु उपर देहाय बमोम्जम िमेि छानसबन गनुम 
पनेछ:- 

(क) विज्ञापन भएको पदिाँग िम्बम्न्धि िेिा, िमूह िथा उपिमूहको एक शे्रणी/िह मसुनको 
पदमा िोवकए बमोम्जम िेिा अिसध पूरा गरेको छ, छैन र िोको प्रमाण पेश गरेको 
छ, छैन,  

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा थप। 
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(ख) दरखास्ि फाराममा सनददमष्ट गररएको स्थानमा िम्बम्न्धि कायामलय प्रमखु/विभागीय 
प्रमखुबाट रीिपूिमक प्रमाम्णि भएको छ, छैन। 

(३) दरखास्ि छानसबन गदाम पेश गरेको प्रमाणपत्र िा वििरण िम्बन्धमा दद्वविधा भएमा 
त्यस्िो दरखास्ि िम्बन्धमा दद्वविधा परेको वििरण खलुाई दद्वविधा परेको विषयिाँग िम्बम्न्धि पदपूसिम 
िसमसििमि पेश गनुम पनेछ। 

(४) उपविसनयम (३) बमोम्जम पेश भएको विषयका िम्बन्धमा आिश्यकिा अनिुार विशेषज्ञ 
िा दिको राय सलई पदपूसिम िसमसिले आिश्यक सनणमय गनम िक्ट्नेछ। 

१८ख. दरखास्ि स्िीकृि गने: (१) दरखास्ि छानसबन गदाम रीि पगेुको र िूचनामा उम्ल्लम्खि अन्य शिमहरू 
पूरा भएको देम्खएमा असधकारप्राप्त असधकारीले त्यस्िो दरखास्िलाई स्िीकृि गनुम पनेछ। 

(२) खलुा िथा आन्िररक प्रसियोसगिात्मक परीिाको हकमा दरखास्ि स्िीकृि भएपसछ 
उम्मेदिारलाई रोल नम्बर कायम गरी परीिाको प्रिेशपत्र ददन ुपनेछ। 

(३) उम्मेदिारलाई ददइने परीिा प्रिेशपत्रमा स्िीकृि गने कममचारीको नाम, थर, पद खलुाई 
कायामलयको छाप िमेि लगाउन ु पनेछ। िाथै उम्मेदिारको फोटोमा उम्मेदिार र स्िीकृि गने 
कममचारीले िमेि दस्िखि गनुम पनेछ। 

(४) उम्मेदिारले पेश गरेका दरखास्िहरु उपर छानसबन गदाम विज्ञापन/िूचनामा उम्ल्लम्खि 
प्रािधान पूरा भएको नदेम्खएमा त्यस्िो दरखास्ि अस्िीकृि गनुम पनेछ। यिरी अस्िीकृि भएको 
जानकारी उम्मेदिारलाई ददन ुपनेछ। 

(५) एकपटक स्िीकृि गरी प्रिेशपत्र जारी भएको दरखास्िमा पसछ कुनै कैवफयि देम्खएमा 
त्यस्िो दरखास्ि अस्िीकृि गरी प्रिेशपत्र रद्द गनम िवकनेछ। 

१८ग. स्िीकृि नामािली ियार गनुम पने: (१) विसनयम १८ख. बमोम्जम स्िीकृि भएका दरखास्ि फारामहरु 
व्यिम्स्थि गरी रात नकुा िाथै क्रमिङ्खतया, उम्मेदिारको नाम थर, आमा/बाबकुो नाम िथा बाजेको 
नाम, दिाम समसि, दस्िरु बझुाएको रसिद नम्बर, दरखास्ि भरेको िमूह आदद खलुाई आयोगले सनधामरण 
गरेको ढााँचामा स्िीकृि नामािली ियार गनुम पनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोम्जम ियार भएको स्िीकृि नामािली प्रत्येक विज्ञापनको लासग 
दरखास्ि फाराम ददने म्याद िमाप्त भएपसछ िूचनापाटी िथा िेबिाइटमा िमेि प्रकाशन गरी खलुा 
िथा आन्िररक प्रसियोसगिािफम को विज्ञापनको प्रमाम्णि स्िीकृि नामािली विद्यिुीय प्रसििवहि सलम्खि 
परीिा िञ चालन गने आयोगको कायामलयमा िमेि पठाउन ुपनेछ। 

(३) बढुिािफम को दरखास्ि फाराम स्िीकृि नामािली ियार गरी पदपूसिम िसमसिको 
िम्चिालयमा रात न ुपनेछ। 

(४) यि विसनयमको प्रयोजनको लासग उमेरको गणना गदाम जनु पदको सनसमत्त दरखास्ि ददन े
हो िो दरखास्ि ददने अम्न्िम समसिमा पगु्ने उमेरको आधारमा गणना गररनेछ। 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा थप। 

  पााँचौँ िंशोधनद्वारा थप। 
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१८घ. सलम्खि परीिा: आयोगको स्िीकृि िावषमक कायमिासलका बमोम्जम सलम्खि परीिा आयोगबाट िञ चालन 
हनुेछ।  

१९. उम्मेदिार हनुका लासग उमेरको हदिः (१) कम्पनीको िेिाको पदमा उम्मेदिार हनु उमेरको 
हद देहाय बमोम्जम हनुेछिः- 

(क) िहायक िहको पदमा अठार िषम उमेर पूरा भएका र पैंिीि िषम ननाघेको,  
(ख) असधकृि िहको पदमा एक्ट् काइि िषम उमेर पूरा भएका र पैंिीि िषम ननाघेको,  
(ग) आठौं िह र निौं िहको पदमा चालीि िषम ननाघेको,  
(घ) भिूपूिम िैसनक िथा भिूपूिम प्रहरी सनयिु हनुे भनी िोवकएको उम्मेदिारको हकमा 

पैंिालीि िषम ननाघेको,  
(ङ) मवहला र अपाङ्ग उम्मेदिारको हकमा चालीि िषम ननाघेको।  

(२) खलुािफम को पदमा उम्मेदिार हनु कम्पनीमा कायमरि स्थायी कममचारीलाई िमेि 
उपविसनयम (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोम्जमको उमेरको हद लाग्नछे। 

२०. न्यूनिम योग्यिािः िेिाका कुनै पदमा कुनै कममचारीको सनयमु्िको लासग चावहन े न्यूनिम योग्यिा 
अनिूुची–४ मा उल्लेख भए बमोम्जम हनुेछ। 

२१. सनयमु्िको लासग अयोग्यिािः (१) देहायको व्यम्ि कम्पनीको िेिाको पदमा नयााँ सनयिुको लासग 
उम्मेदिार हनु योग्य मासनन ेछैन:- 

(क) आिश्यक न्यूनिम शैम्िक योग्यिा पूरा नगरेको व्यम्ि,  

(ख) उमेरको न्यूनिम हद नपगेुको र उपल्लो हद नाघेको,  
(ग) नेपाल िरकार िा कुनै िङ्गदठि िंस्था िा कम्पनीको िेिाबाट भविष्टयमा अयोग्य 

ठहररने गरी नोकरीबाट बखामस्ि गररएको, 
(घ) नैसिकपिन देम्खने फौजदारी असभयोगमा अदालिबाट दोषी ठहररएको, 
(ङ) विदेशी मलुकुमा स्थायी आिािीय अनमुसि सलएको िा त्यस्िो अनमुसिको लासग 

आिेदन ददएको,  
(च) गैरनेपाली नागररक, र 

(छ)  कम्पनीको कुनै िेिाको िमान िहमा स्थायी कममचारी रहेको।  

(२) आठौं िह र निौं िहका पदमा खलुा प्रसियोसगिाका लासग िम्बम्न्धि विषयमा 
स्नािकोत्तर िह उत्तीणमका िाथै नेपाल िरकारको सनजामिी िेिा, िरकारी िेिा िा विश् िविद्यालय िा 
म्शिक िेिा िा िङ्गदठि िंस्थाको असधकृिस्िरको पदमा कम्िीमा पााँच िषम िेिा गरेको अनभुि हनु ु
पनेछ।  

िर विद्यािाररसध उपासध हासिल गरेको उम्मेदिारको हकमा िो अनभुिमा दईु िषम कम भए 
पसन उम्मेदिार हनु िक्ट्नछे।  

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा थप। 

  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 

  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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२२. प्रसियोसगिाको वकसिम र छनौटिः (१) कम्पनीमा ररि रहेको पदमा खलुा र आन्िररक 
प्रसियोसगिाद्वारा पदपूसिम गदाम सलम्खि र अन्ििामिामिवहि आिश्यकिा अनिुार प्रयोगात्मक परीिा एिं 
पदपूसिम िसमसिले िोकेको अन्य परीिण विसध अिलम्बन गररनेछ। 

(२) खलुा िथा आन्िररक प्रसियोसगिाको सलम्खि परीिा आयोगबाट िञ चालन गररनछे।  

(३) प्रयोगात्मक परीिा सलनपुने पदमा अन्ििामिाम सलनअुम्घ प्रयोगात्मक परीिा सलइनछे। 

(४) सलम्खि िा प्रयोगात्मक परीिा उत्तीणम गरी प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क िथा प्रस्ििुीकरण हनुेमा 
िो र अन्ििामिाममा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क िमेिको आधारमा योग्यिाक्रम प्रकाम्शि गनुम पनेछ।  

(५) कम्पनीमा कायमरि कममचारीहरु सलम्खि परीिामा िमान िहबाट िमान िहको पदमा 
उम्मेदिार हनु पाइने छैन। 

२३. परीिा दस्िरुिः (१) िेिामा पूसिम गररने नयााँ पदको सलम्खि परीिा र अन्ििामिामबापि लाग्न ेदस्िरु 
िञ चालक िसमसिले िोके बमोम्जम हनुेछ। 

(२) विज्ञापन बमोम्जमको पदमा दरखास्ि बझुाउने दरखास्ििालाले उपविसनयम (१) बमोम्जम 
िोवकएको परीिा दस्िरु दरखास्ििाथ बझुाउन ुपनेछ।  

(३) उपविसनयम (२) बमोम्जम बझुाएको परीिा दस्िरु विज्ञापन रद्द गररएको अिस्थामा 
बाहेक वफिाम हनुे छैन।  

२४. प्रिेशपत्रिः पदपूसिम िसमसिले प्रसियोसगिात्मक परीिामा िम्म्मसलि हनुे उम्मेदिारहरुलाई प्रिेशपत्र ददन ु
पनेछ।  

२५. नसिजा प्रकाशन: (१) कम्पनीको िेिाको पदपूसिमका लासग आयोगद्वारा िञ चासलि सलम्खि परीिाको 
नसिजा आयोगबाट प्रकाम्शि हनुेछ। आयोगबाट प्रकाम्शि नसिजा प्राप्त भएको िाि ददनसभत्र 
प्रयोगात्मक िा प्रस्ििुीकरण हनुेमा िो समसििमेि िमािेश गरी नसिजा प्रकाशन भएको पन्र ददनपसछ 
र एक मवहनासभत्र पने गरी पदपूसिम िसमसिले नसिजािवहिको अन्ििामिाम कायमक्रम प्रकाशन गनेछ।  

 (२) सलम्खि परीिाबाट अन्ििामिामको लासग उम्मेदिारको छनौट गदाम उपलब्ध भएिम्म ररि 
पदिङ्खतया एक भए िीन, दईुदेम्ख चारिम्म भए दोब्बर र पााँच िा िोभन्दा मासथ जसििकैु पदिङ्खतया 
भए पसन डेढी िङ्खतयामा उम्मेदिारको नाम योग्यिा क्रमानिुार िमािेश गनुम पनेछ। प्रयोगात्मक 
परीिा हनुे पदमा सलम्खि परीिाबाट प्रयोगात्मक परीिाको लासग छनौट गदाम ररि पदिङ्खतया 
एकदेम्ख पााँचिम्म भए थप पााँचजना उम्मेदिारहरुको नाम िमािेश गनुम पनेछ। माग भएको ररि 
पदिङ्खतया छ िा िोभन्दा बढी भएमा माग भएको पदिङ्खतयाको दोब्बर िङ्खतयामा उम्मेदिारहरुको 
नाम िमािेश गरी नसिजा प्रकाशन गनुम पनेछ। िङ्खतया सनधामरण गदाम अपूणामङ्कलाई पूरा एक मान् न ु
पनेछ। 

(३) उपविसनयम (२) बमोम्जमको िङ्खतया सनधामरण गदाम खलुा प्रसियोसगिाका लासग खलुा 
िथा िमािेशी िमूहमा एउटै उम्मेदिारको नाम दोहररन गएको अिस्थामा दोहोरो परे जसिको िङ्खतया 
थप गरी िमािेशीिफम को अन्ििामिामका लासग नामािली प्रकाम्शि गनुम पनेछ। यिरी छनौट गदाम 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 

  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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अम्न्िम उम्मेदिारले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्क बराबर अङ्क प्राप्त गने एकभन्दा बढी उम्मेदिार भएमा 
त्यस्िो बराबर अङ्क प्राप्त गने िबै उम्मेदिारलाई िमािेश गनुम पनेछ। 

(४) उपविसनयम (२) बमोम्जम अन्ििामिामका लासग उम्मेदिार छनौट गदाम उम्मेदिारले 
सलम्खि परीिाको प्रत्येक पत्रमा कम्िीमा चालीि प्रसिशि अङ्क प्राप्त गरेको हनु ुपनेछ। 

(५) उपविसनयम (२) बमोम्जम अन्ििामिामका लासग उम्मेदिार छनौट गदाम अम्न्िम 
उम्मेदिारको सलम्खि परीिाको कुल प्राप्ताङ्क बराबर भएमा त्यस्िा बराबर प्राप्ताङ्क हनुे अन्य िबै 
उम्मेदिारलाई अन्ििामिामको लासग छनौट गनुम पनेछ।  

(६) सलम्खि परीिाको नसिजा प्रकाशन गदाम कुनै िमािेशी िमूहका लासग सनधामरण गररएका 
पद पूसिम नहनुे भएमा त्यस्िो पद अको िषम हनु ेविज्ञापनमा िमािेश गनुम पनेछ र त्यिरी विज्ञापन गदाम 
पसन उपयिु उम्मेदिार उपलब्ध हनु निकेमा उि पद अको िषम खलुा प्रसियोसगिाद्वारा हनुे पदमा 
िमािेश गनुम पनेछ। 

(७) खलुा र आन्िररक प्रसियोसगिाको सलम्खि परीिाको नसिजा प्रकाम्शि भएपसछ िो 
नसिजामा म्चत्त नबझुी पनुयोग गराउन चाहने परीिाथीले कम्पनीले नसिजा प्रकाम्शि गरेको समसिले 
िाि ददनसभत्र आयोगले िोकेको दस्िरुिवहि कम्पनीमाफम ि ्आयोगमा सनिेदन ददन ुपनेछ। 

२६. प्रयोगात्मक परीिा र अन्ििामिाम िम्बन्धी व्यिस्था: (१) सलम्खि परीिा हनुेमा सलम्खि परीिाबाट 
छनौट भएका उम्मेदिारलाई मात्र अन्ििामिाममा िमािेश गराइनेछ। सलम्खि परीिा िथा प्रयोगात्मक 
परीिा िा प्रस्ििुीकरण िमेि हनुेमा सलम्खि परीिाबाट छनौट हनुे उम्मेदिारलाई मात्र प्रयोगात्मक 
परीिामा िा प्रस्ििुीकरण परीिामा िमािेश गराइनेछ।  

(२) प्रयोगात्मक परीिा िा प्रस्ििुीकरण हनुमेा त्यस्िो परीिामा अनपुम्स्थि भएका 
उम्मेदिारलाई अन्ििामिाममा िमािेश गराइन ेछैन। 

(३) पूसिम हनुे पदिाँग प्रत्यि िम्बम्न्धि एकजना विज्ञ र पदपूसिम िसमसिका बााँकी िदस्य रहन े
गरी अन्ििामिाम िसमसि गठन हनुेछ। पूसिम हनुे पदभन्दा िल्लो िहको व्यम्ि अन्ििामिाम िसमसिमा रहन े
छैन। 

(४) अन्ििामिाम प्रयोजनको लासग आयोगले आिश्यकिा अनिुार छुटै्ट प्रसिसनसध खटाउन 
िक्ट्नेछ।  

(५) उपविसनयम (३) बमोम्जम विज्ञ मनोनयन गदाम पदपूसिम िसमसिको अध्यिले अन्ििामिामको 
बढीमा एक ददनअम्घ मात्र गोप्ठ्य रुपमा मनोनयन गनुम पनेछ।  

(६) अन्ििामिामको अङ्कभार सलम्खि परीिाको पूणामङ्क एकिय भएमा बीि अङ्क र थप प्रत्येक 
िय पूणामङ्कको लासग थप दश अङ्क कायम गनुम पनेछ। प्रयोगात्मक परीिाको उत्तीणामङ्क पूणामङ्कको 
पचाि प्रसिशि हनुेछ।  

(७) अन्ििामिाममा भाग सलन े कुनै उम्मेदिारिाँग अन्ििामिाम िसमसिको अध्यि िा िदस्यको 
नािा पने भएमा अन्ििामिाम िसमसिमा िंलग्न हनुे त्यस्िा अध्यि िा िदस्यले उि विज्ञापनको 
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अन्ििामिाममा बस्न हुाँदैन। िो नािासभत्र परेको कुरा अम्न्िम नसिजा प्रकाशन हनुभुन्दा अम्घ प्रमाम्णि 
भएमा िो अन्ििामिामकिामले प्रदान गरेको अङ्क गणना गररन ेछैन।  

(८) अन्ििामिाममा पूणामङ्कको ित्तरी प्रसिशिभन्दा बढी िा चालीि प्रसिशिभन्दा घटी अङ्क ददन ु
परेमा िोको कारण खलुाउन ु पनेछ। यिरी कारण नखलुाई असधकिमभन्दा बढी िा न्यूनिमभन्दा 
घटी अङ्क ददएकोमा बढीमा ित्तरी प्रसिशि र घटीमा चालीि प्रसिशि अङ्क ददएको मानी गणना 
गररनेछ।  

(९) अन्ििामिाम िसमसिको कुनै िदस्यले कारण खलुाई कुनै उम्मेदिारलाई उपविसनयम (८) 
बमोम्जम ित्तरी प्रसिशिभन्दा बढी िा चालीि प्रसिशिभन्दा कम अङ्क प्रदान गरेको अिस्थामा 
अन्ििामिाम िसमसिका पचाि प्रसिशिभन्दा बढी िदस्यले त्यिरी कारण खलुाई अङ्क प्रदान गरेको भएमा 
मात्र मान्य हनुेछ। अन्यथा बढीमा ित्तरी प्रसिशि र घटीमा चालीि प्रसिशि नै अङ्क मानी गणना 
गररनेछ।  

(१०) अन्ििामिामका लासग प्रयोग हनुे फारामको ढााँचा अनिूुची-४ख. बमोम्जम हनुछे।  

२७. योग्यिाक्रम िथा सिफाररििः (१) परीिाको िम्पूणम प्रवक्रया िमाप्त भएको िाि ददनसभत्र र कुनै 
उम्मेदिार अन्ििामिाममा अनपुम्स्थि भएमा परीिाको िम्पूणम प्रवक्रया िमाप्त भएको पन्र ददनपसछ िाि 
ददनसभत्र देहायमा उम्ल्लम्खि अङ्क जोडी पदपूसिम िसमसिले अम्न्िम नसिजा प्रकाशनका लासग योग्यिाक्रम 
िूची ियार गनुम पनेछ:- 

(क) सलम्खि परीिाको कुल प्राप्ताङ्क,  

(ख) प्रयोगात्मक िथा िो बाहेक अन्य परीिा हनुमेा त्यस्िा परीिामा प्राप्त गरेको अङ्क, र 

(ग) अन्ििामिामको औषि अङ्क।  

(२) योग्यिाक्रम िूची ियार गनमको लासग उम्मेदिारले प्राप्त गरेको अङ्क िासलकाको 
सिलबन्दी खाम खोल्दा िोको मचुलु्का गरी समसि र िमय िमेि उल्लेख गरी पदपूसिम िसमसिका 
िदस्यहरुको रोहिरमा मात्र खोल्न ुपनेछ।  

(३) उपविसनयम (१) बमोम्जम योग्यिाक्रमको िूची ियार गदाम उम्मेदिारहरूको कुल प्राप्ताङ्क 
बराबर भएमा देहायका आधारमा योग्यिाक्रम कायम गनुम पनेछ:- 

(क) सलम्खि परीिा हनुमेा सलम्खि परीिाको प्राप्ताङ्कका आधारमा,  
(ख) सलम्खि परीिा र प्रयोगात्मक परीिा हनुमेा खण्ड (क) बमोम्जम योग्यिाक्रम 

नछुवट्टएमा प्रयोगात्मक परीिाको प्राप्ताङ्कका आधारमा,  
(ग) खण्ड (ख) बमोम्जम पसन उम्मेदिारहरुको योग्यिाक्रम नछुवट्टएमा अन्ििामिामको 

प्राप्ताङ्कका आधारमा,  
(घ) खण्ड (ग) बमोम्जम पसन उम्मेदिारहरुको योग्यिाक्रम नछुवट्टएमा िम्बम्न्धि पदको 

िेिा प्रिेशको लासग िोवकएको न्यूनिम शैम्िक योग्यिाको प्राप्ताङ्कको प्रसिशिको 
आधारमा,  
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(ङ) खण्ड (घ) बमोम्जम पसन उम्मेदिारहरूको योग्यिाक्रम नछुवट्टएमा विज्ञापन गररएको 
पदभन्दा एक िह मसुनको पदमा बहाल रहेको व्यहोरा दरखास्ि फाराममा उल्लेख 
गरेको भए त्यस्िो पदको जेष्ठिाका आधारमा,  

(च)  खण्ड (ङ) बमोम्जम पसन उम्मेदिारहरूको योग्यिाक्रम नछुवट्टएमा उमेरको ज्येष्ठिाका 
आधारमा।  

(४) योग्यिाक्रमको िूची प्रकाशन गदाम पवहलो विज्ञापन र विज्ञापनसभत्रको िमािेशी िमूहको 
क्रमअनिुार योग्यिाक्रम िूची पवहले प्रकाशन गनुम पनेछ।  

िर पवहले प्रकाम्शि विज्ञापन िा विज्ञापनसभत्रको िमािेशी िमूहको क्रम अनिुारको अङ्ग पूरा 
भइिकेको रहेनछ भन ेक्रमशिः िो क्रम पसछको अङ्ग पगेुका विज्ञापनहरू िा विज्ञापनसभत्रको िमािेशी 
िमूहको क्रमानिुारको योग्यिाक्रम िूची प्रकाशन गनम बाधा पनेछैन।  

(५) उपविसनयम (४) को प्रसिबन्धात्मक िाक्ट्यांशमा जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए िापसन कुनै 
उम्मेदिार िमान िहका एकभन्दा बढी विज्ञापनमा सलम्खि परीिाबाट उत्तीणम भएकोमा पसछल्लो 
क्रममा रहेको विज्ञापनको अङ्ग पूरा भए पसन पवहले अन्ििामिाम िम्पन् न भएको विज्ञापनको योग्यिाक्रम 
प्रकाम्शि नभएिम्म त्यस्िो विज्ञापनको योग्यिाक्रम प्रकाशन गररने छैन।  

(६) उपविसनयम (४) बमोम्जम योग्यिाक्रमको िूची प्रकाशन गदाम एउटै परीिाको 
माध्यमबाट सिफाररि हनु े खलुा िथा िमािेशी िमूहका उम्मेदिारले प्राप्त गरेको कुल अङ्कको 
आधारमा एकमषु्ट योग्यिाक्रम िूची िमेि ियार गरी प्रकाशन गनुम पनेछ। 

(७) अम्न्िम नसिजा प्रकाशन गदाम िमानस्िरको एकभन्दा बढी पदको परीिामा उत्तीणम हनु े
उम्मेदिारलाई दोहोरो नपने गरी पवहले नसिजा प्रकाशन हनुे एक पदमा मात्र िमािेश गररनेछ। 

(८) पदपूसिम िसमसिले योग्यिाक्रम अनिुार िफल उम्मेदिारको नाम सनयमु्िका लासग 
सिफाररि गनेछ।  

२८. प्रिीिा िूचीिः (१) खलुा िथा आन्िररक प्रसियोसगिाबाट सनयमु्िका लासग योग्यिाक्रम प्रकाशन गदाम 
ररि पदको अनपुािमा यथािम्भि पच्चीि प्रसिशि िा कम्िीमा दईु जनािम्म उम्मेदिारको नाम 
योग्यिाक्रम अनिुार िैकम्ल्पक उम्मेदिारको रुपमा प्रिीिा िूचीमा िमािेश गरी प्रकाशन गनुम पनेछ। 
त्यस्िो िूचीको म्याद िूचना प्रकाम्शि भएको समसिले एक िषमिम्म मात्र रहनेछ। 

िर पदपूसिम िसमसिले आिश्यक ठानेमा अन्ििामिाममा िम्म्मसलि भएका थप केही िा िबै 
उम्मेदिारलाई प्रिीिा िूचीमा रात न बाधा पने छैन। 

(२) पदपूसिम िसमसिले सनयमु्िको लासग सिफाररि गरेको उम्मेदिार यि विसनयम बमोम्जम 
िोवकएको अिसधसभत्र सनयमु्िपत्र सलन नआएमा िा सनयमु्िपत्र सलई सबना िूचना पन्र ददनिम्म हाम्जर 
नभएमा िा सनयमु्ि सलई राजीनामा ददएको िा असनिायम अिकाश बाहेक अन्य कुनै कारणले एक 
िषमसभत्र त्यस्िो पद ररि हनु आएमा त्यिरी ररि भएको पदमा िैकम्ल्पक उम्मेदिारको िूचीमा 
रहेको उम्मेदिारबाट योग्यिाक्रमको प्राथसमकिाका आधारमा सनयमु्िको सिफाररि गनुम पनेछ।  

(३) उपविसनयम (२) बमोम्जम सनयमु्िको लासग िैकम्ल्पक उम्मेदिारको िूचीमा रहेको 
उम्मेदिारलाई िम्पकम  रात न आउन िीि ददनको म्याद िोकी िूचना जारी गनुम पनेछ। त्यिरी 
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िोवकएको अिसधसभत्र िैकम्ल्पक उम्मेदिारको िूचीमा रहेको उम्मेदिार िम्पकम  रात न नआएमा सनजको 
नाम िैकम्ल्पक उम्मेदिारको िूचीबाट हटाई त्यिपसछको योग्यिाक्रमको प्राथसमकिामा रहेको 
िैकम्ल्पक उम्मेदिारलाई क्रमशिः िम्पकम  रात न आउन िूचना जारी गनुम पनेछ। 

२८क.गोप्ठ्य रहनेिः (१) कम्पनीको पदपूसिमका लासग सलएको परीिािाँग िम्बम्न्धि िबै असभलेख गोप्ठ्य 
रहने छन।् 

(२) पदपूसिम िसमसिका िंयोजक िथा िदस्य एिं पदपूसिम िसमिको कामिाँग िम्बम्न्धि रहेका 
विज्ञ िथा कममचारीले बहाल रहेको िा अिकाशपसछको अिस्थामा िमेि परीिा िम्बन्धी कायमको 
गोपनीयिा कायम रात न ुपनेछ। 

२९. िेिाको पदमा सनयमु्ििः (१) कम्पनीको िेिाको ररि पदमा सनयमु्िको लासग विसनयम २७ बमोम्जम 
सिफाररि प्राप्त भएपसछ असधकृिस्िरको पदमा प्रमखु कायमकारी असधकृिले र िहायक िथा िहयोगी 
िहको हकमा प्रमखु कायमकारी असधकृि िा सनजले िोकेको असधकृिले सनयमु्ि ददनछे। 

  (२) िेिाको कुनै पसन पद ररि नभई िा पद सिजमना नभई कममचारी सनयिु गनम हुाँदैन। 

(३) एउटा स्थायी पदमा एकै िमयमा एकभन्दा बढी व्यम्िलाई स्थायी सनयमु्ि गनम हुाँदैन। 

(४) उपविसनयम (२) िा (३) विपरीि कुनै कममचारी सनयमु्ि गरी िलब खिुाएमा त्यिरी 
खिुाएको िलब रकम सनयमु्ि गने असधकारीबाट अिूल उपर गररनेछ। 

३०. सनयमु्ि गने प्रवकया: (१) िेिाको ररि पदमा खलुा िा आन्िररक प्रसियोसगिाद्वारा सनयमु्िका लासग 
सिफाररि भएको व्यम्िलाई सिफाररि भएको समसिले पन्र ददनसभत्र सनयमु्ि ददने असधकारीले सनयमु्ि 
गरी िक्ट्न ुपनेछ।  

(२) सनयमु्िका लासग सिफाररिको िूचना प्रकाम्शि भएको समसिले पैंिीि ददनिम्म पसन 
उम्मेदिारले सनयमु्िपत्र सलन नआएमा िा सनयमु्िपत्र सलई पन्र ददनसभत्र कायामलयमा कुनै िम्पकम  
नराखी हाम्जर नभएमा सनयमु्िपत्र सलन आउन ुिा हाम्जर हनु जान ुभनी पन्र ददनको म्याद ददई कुनै 
रावियस्िरको पसत्रकामा र कम्पनीको िेबिाइटमा िूचना प्रकाशन गनुम पनेछ। 

(३) उपविसनयम (२) बमोम्जम जारी भएको िूचनाको म्यादसभत्र सनयमु्ि सलन नआएमा िा 
हाम्जर हनु नगएमा त्यस्िा उम्मेदिारको नाम योग्यिाक्रम िूचीबाट हटाई सनजको िट्टा विसनयम २८ 
बमोम्जमको प्रिीिा िूचीमा रहेका िैकम्ल्पक उम्मेिारबाट योग्यिाक्रमको प्राथसमकिाको आधारमा 
सनयमु्ि ददन ुपनेछ।  

(४) सनयमु्िका लासग सिफाररि गररएका उम्मेदिारले सनयमु्ि नसलएको िा सनयमु्ि सलई 
राजीनामा ददएको िा अन्य कुनै कारणले एक िषमसभत्र त्यस्िो पद ररि हनु आएमा त्यिरी ररि 
भएको पदमा िैकम्ल्पक उम्मेदिारको िूचीमा रहेका उम्मेदिारबाट योग्यिाक्रमको प्राथसमकिाका 
आधारमा सनयमु्ि ददन ुपनेछ। 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा थप। 

  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 

  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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३१. सनरोसगिाको प्रमाणपत्र पेश गनुम पनेिः (१) कुनै पसन व्यम्िले अनिूुची–५ बमोम्जम सनरोसगिाको 
प्रमाणपत्र पेश नगरेिम्म सनजलाई िेिाको पदमा स्थायी िा करारमा सनयमु्ि गररने छैन। 

  (२) सनरोसगिाको प्रमाणपत्र स्िीकृि म्चवकत्िकबाट जारी भएको हनु ुपनेछ। 

३२. शपथ ग्रहणिः पवहलो पटक सनयमु्ि भई आफ्नो कायमभार िम्हाल्न ु अम्घ प्रत्येक कममचारीले 
अम्तियारिालािमि अनिूुची–६ बमोम्जम शपथ ग्रहण गनुम पनेछ। 

३३. पदस्थापनािः कममचारीहरुको पदस्थापना िामान्यिया सनजको शैम्िक योग्यिा, िालीम र अनभुि 
िमेिको विचार गरी गररनेछ। 

३४. परीिणकालिः (१) िेिाको स्थायी पदमा नयााँ सनयमु्ि गदाम परुुष कममचारीको हकमा एक िषम र 
मवहला कममचारीको हकमा छ मवहना परीिणकालमा रहने गरी सनयमु्ि गररनेछ।  

िर एकपटक िेिाको स्थायी पदमा परीिणकाल भिुान गरी िकेको कममचारीलाई पनुिः 
परीिणकालमा राम्खने छैन। 

(२) परीिणकालमा रहेको कुनै कममचारीको िो अिसधमा काम िन्िोषजनक नभएमा 
अम्तियारिालाले कारण खलुाई सनजको सनयमु्ि बदर गनम िक्ट्नेछ। 

(३) उपविसनयम (२) बमोम्जम सनयमु्ि बदर गरराँदा यि विसनयमािली बमोम्जम विभागीय 
कारबाही िम्बन्धी प्रवक्रया अपनाउन ुपने छैन। 

 (४) यि विसनयम बमोम्जम सनयमु्ि बदर नगररएका कममचारीको सनयमु्ि परीिणकाल िमाप्त 
भएपसछ स्िििः िदर भएको मासननेछ। 

३५. पदासधकार कायम रहनेिः देहायका अिस्थामा कममचारीको आफ्नो पद मासथको पदासधकार कायम 
रहनेछिः– 

(क) त्यि पदमा कामकाज गरररहाँदािम्म, 

(ख) अको पदमा िरुिा भई कायमभार िम्हाल्न पाइन ेम्यादिम्म,  

(ग) सबदामा रहेको बखि, 

(घ) सनलम्बन रहेको बखि, 

(ङ) कम्पनीको िा अन्य कुनै काममा खटाइएका बखि िा अन्य कुनै पदमा कायम 
मकुायम भई काम गरेको बखि। 

३६.  लोक िेिा आयोगको परामशम सलन ु पनेिः यि विसनयमािलीमा अन्यत्र जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए 
िापसन िञ चालक िसमसिले कममचारी िेिा शिम िम्बन्धी विषयमा लोक िेिा आयोगको परामशम सलन ु
पनेछ। 

३७. िैयम्िक वििरण फारामिः (१) अम्तियारिालाले प्रत्येक कममचारीको अनिूुची–७ बमोम्जमको ढााँचामा 
िैयम्िक वििरण ियार गनम लगाई मानि िंिाधन विभाग िा एकाईमा रात न लगाउन ुपनेछ। 

                                                 
  िेस्रो िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 

  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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(२) कममचारीले आफ्नो िैयम्िक वििरणमा कुनै थपघट गनुम परेमा मानि िंिाधन विभागमा 
लेखी पठाउन ुपनेछ र िैयम्िक वििरण अद्यािसधक गराउन ुिम्बम्न्धि कममचारीको किमव्य हनुेछ। 

३८. करारमा सनयमु्ििः (१) िामान्यिया कम्पनीमा कुनै पसन पदमा करारमा सनयमु्ि गररने छैन।  

िर कम्पनीमा कुनै सनम्श् चि कायमक्रम कायामन्ियन िा उत्पादन कायमको लासग दरबन्दी 
नभएको िा आिश्यक योग्यिा पगेुको व्यम्ि नभएको अिस्थामा िा कम्पनीमा ररि रहेको दरबन्दी 
मध्येबाट खलुा प्रसियोसगिािफम  छु्ाइएको पदमा स्थायी पदपूसिम प्रवक्रया अम्घ बवढिकेको भए स्थायी 
पूसिम नभएिम्मका लासग कम्पनीलाई ित्काल कममचारीको आिश्यकिा परेमा एकपटकमा एकिषममा 
नबढाई िञ चालक िसमसिको स्िीकृसि सलई प्रमखु कायमकारी असधकृिले करार िेिामा सनयमु्ि गनम 
िक्ट्नेछ। 

(२) िहयोगी कायम गने ििारी चालक, कायामलय िहयोगी, बगैंचे, माली जस्िा पदहरुमा प्रमखु 
कायमकारी असधकृिले िेिा करारमा सलन िक्ट्नछे।  

(३) उपसनयम (१) र (२) बमोम्जम करारमा सनयमु्ि गदाम प्रसिस्पधाम गराएर मात्र सनयमु्ि 
गररनेछ। करारमा पदपूसिम गदाम अपनाउन ु पने कायमविसध पदपूसिम िसमसिले सनधामरण गरे बमोम्जम 
हनुेछ। 

(४) करारमा सनयिु व्यम्िको पाररश्रसमक, िवुिधा िथा िेिाका शिमहरु करारमा उल्लेख 
बमोम्जम हनुेछ। 

(५) कम्पनीले करारमा कममचारी सनयमु्ि गनमका लासग पदको कायम वििरण, सनयमु्ि प्रवक्रया, 
उम्मेदिारको योग्यिा िथा मापदण्ड िम्बन्धी व्यिस्था स्पष्ट गरी िािमजसनक गनुम पनेछ। 

(६) उपसनयम (१) र (२) मा जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए िापसन नैसिकपिन देम्खन े
फौजदारी असभयोगमा अदालिबाट दोषी ठहररएको िा भ्रष्टाचार िम्बन्धी असभयोगमा भविष्टयमा कुनै 
पसन िािमजसनक पदको लासग अयोग्य ठहररन ेगरी बरखास्ि गररएको व्यम्िलाई करारमा सनयमु्ि गनम 
िवकने छैन।  

३९. ..... 

४०. कायमिम्पादन िम्झौिा गनुम पने: (१) कम्पनीको िेिाको िह ११ का कममचारीले प्रत्येक िषम प्रमखु 
कायमकारी असधकृििमि र िह १० को कममचारीले िह ११ को स्थायी कममचारीिमि कायमिम्पादन 
िम्झौिा गनुम पनेछ। िह ११ को स्थायी कममचारी नरहेको अिस्थामा िह १० को कममचारीले प्रमखु 
कायमकारी असधकृििमि कायमिम्पादन िम्झौिा गनुम पनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोम्जमको िम्झौिामा िम्झौिा गनुमअम्घ गनुम पने कामको वििरण, 

कायमिम्पादन गरी िक्ट्न ुपने िमयािसध, कायमिम्पादनको गणुस्िर िथा पररमाण, उपलम्ब्ध मूल्याङ्कनको 
िस्िसुनष्ठ िूचकिवहिको कायमयोजना िञ चालक िसमसिबाट स्िीकृि मापदण्ड बमोम्जम ियार गनुम 
पनेछ। त्यस्िो कायमयोजनाका िूचकिवहिका विषयहरु कायमिम्पादन िम्झौिामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख 
गनुम पनेछ। 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 

  पााँचौँ िंशोधनद्वारा म्झवकएको। 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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(३) उपविसनयम (२) बमोम्जमको कायमयोजना बमोम्जम कायमिम्पादन भए िा नभएको 
िम्बन्धमा प्रमखु कायमकारी असधकृिले प्रत्येक मवहना अनगुमन गनुम, गराउन ु पनेछ। त्यिरी 
अनगुमनबाट कायमिम्पादन िम्झौिा बमोम्जमको उपलम्ब्ध हासिल गनम सनजको कायमिम्पादन 
िन्िोषजनक नदेम्खएमा प्रमखु कायमकारी असधकृिले सनजलाई िचेि गराउन िक्ट्नेछ।  

(४) उपविसनयम (३) बमोम्जम िचेि गराउाँदा पसन सनजले कायमिम्पादनमा िधुार नगरेमा 
प्रमखु कायमकारी असधकृिले सनजलाई पनुिः िचेि गराउन िक्ट्नेछ। त्यिरी दईुपटक िचेि गराउाँदा 
िमेि कायमिम्पादनमा िधुार नगरी पचाि प्रसिशिभन्दा कम उपलम्ब्ध हासिल गरेमा प्रमखु कायमकारी 
असधकृिले िोको िबै व्यहोरा खोली पचाम खडा गरी सनजले पाउन ेिलब बाहेक अन्य िबै िवुिधा 
रोक्ट् का गनम िक्ट्नेछ। कायमिम्पादनमा िधुार आएमा त्यस्िो िधुार आएको मवहनादेम्ख सनजको रोक्ट् का 
भएको िवुिधा फुकुिा गनुम पनेछ। कायमिम्पादन िम्झौिाको पूरा अिसध व्यसिि हुाँदा पसन 
कायमिम्पादनको पचाि प्रसिशि िा िोभन्दा बढी उपलम्ब्ध हासिल गनम निक्ट्ने कममचारीलाई विसनयम 
१२४ को उपविसनयम (१) को खण्ड (क) बमोम्जम िेिाबाट हटाउन िवकनेछ। 

(५) विसनयम ३८ को उपविसनयम (४) बमोम्जम कम्पनीको कुनै खाि कामका लासग कुनै 
खाि प्रकारको विशषेज्ञ िा विज्ञ आिश्यक भई करारमा सलन ु पने भएमा यि विसनयम बमोम्जम 
कायमिम्पादन िम्झौिा गनुम पनेछ। त्यस्िो विशेषज्ञ िा विज्ञले िम्झौिा अिसधको आधा अिसधमा 
िम्झौिा बमोम्जम पचाि प्रसिशि उपलम्ब्ध हासिल गनम निकेको भनी अनगुमन प्रसििेदन पेश भएमा 
सनजले पाउने िम्झौिा बमोम्जमको कुनै पसन िवुिधा उपलब्ध गराइने छैन। 

४०क.िेिा िा िमूह पररििमनिः (१) िञ चालक िसमसिले लोक िेिा आयोगको परामशममा कुनै पदमा कायमरि 
कममचारीलाई कम्पनीको आिश्यकिा अनिुार सनज कायमरि रहेको िेिा िा िमूहको पदबाट िमान 
िहको अको िेिा िा िमूहको पदमा पररििमन गनम िक्ट्नेछ।  

(२) उपविसनयम (१) बमोम्जम कुनै कममचारीको िेिा िा िमूह पररििमन गदाम सनजिाँग 
त्यस्िो िेिा िा िमूहिाँग िम्बम्न्धि पदका लासग चावहने आिश्यक न्यूनिम शैम्िक योग्यिा पगेुको 
हनु ुपनेछ। 

(३) कममचारीले िेिा पररििमनका लासग िाििषम, िमूह पररििमनका लासग पााँचिषम र उपिमूह 
पररििमनका लासग िीनिषम हालको पदमा िेिा अिसध पूरा गरेको हनु ुपनेछ।  

(४) यि विसनयम बमोम्जम िेिा, िमूह पररििमन गदाम िेिा, िमूह िम्बन्धी कम्िीमा एक 
पत्रको सलम्खि परीिा सलई िफल उम्मेदिारलाई अन्ििामिामद्वारा छनौट गरी सिफाररि भएका 
कममचारीको िेिा, िमूह पररििमन गनुम पनेछ। त्यस्िो सलम्खि परीिाको िञ चालन लोक िेिा 
आयोगबाट हनुेछ र सलम्खि परीिाको उत्तीणामङ्क पचाि प्रसिशि हनुछे।  

(५) उपविसनयम (४) मा जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए िापसन प्रविसधको पररििमनको कारणले 
कुनै िेिा, िमूह खारेज िा दरबन्दी कटौिी भएको कारणले कुनै कममचारीको दरबन्दी फाम्जलमा 
परेको अिस्थामा त्यस्िो कममचारीले प्राप्त गरेको शैम्िक योग्यिाको आधारमा िसमसिले सनजको बहाल 
रहेको पदिवहि अन्य िेिा/िमूह िथा पदमा िमायोजन गनम िक्ट्नेछ।  

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा थप। 
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(६) उपविसनयम (५) को अिस्थामा बाहेक यिरी िेिा/िमूह पररििमन गरेको कममचारी एक 
िषमिम्म बढुिाको लासग िम्भाव्य उम्मेदिार हनु पाउने छैन।  

(७) िञ चालक िसमसिले आिश्यकिा अनिुार आयोगको परामशममा िेिा, िमूह पररििमन 
िम्बन्धी कायमविसध बनाउन िक्ट्नेछ।  

४१. ..... 

४२. ..... 

 

पररच्छेद–४ 

कायम मकुायम र काज 

४३.  कायम मकुायमिः (१) पन्र ददन भन्दा बढी अिसधदेम्ख प्रमखु कायमकारी असधकृिको पद ररि भएमा 
िा सनज कुनै कारणले पन्र ददन भन्दा बढी कायामलयमा अनपुम्स्थि हनुे भएमा र िो पदमा ित्काल 
कायम मकुायम मकुरर नगरे कम्पनीको काममा बाधा पने देम्खएमा िञ चालक िसमसिले िो पद भन्दा 
मसुनको पदमा कायमरि कममचारीहरुमध्ये िररष्ठ कममचारीलाई िो पदमा कायम मकुायम मकुरर गनम 
िक्ट्नेछ।  

   (२) कुनै पसन कममचारीलाई एक िहभन्दा मासथल्लो पदमा कायम मकुायम मकुरर गररन े
छैन। 

(३) यि विसनयम बमोम्जम कायम मकुायम भई काम गने कममचारीले जनु पदमा कायम 
मकुायम मकुरर भएको हो िो पदको काम गनुम पनेछ र िो काम गदाम कुनै नगदी मौज्दाि, छाप 
कागजपत्र र दैसनक काम चलाउन चावहने म्जन्िी िमेि बझुी सलन ु पने भए िो िमेि बझुी सलन ु
पनेछ। 

(४) एक पदमा एक िमयमा एकभन्दा बढी कममचारीलाई कायम मकुायम मकुरर गररन े
छैन।  

४४. सनसमत्त जनाई दैसनक कायम िञ चालन गनुम पनेिः (१) प्रमखु कायमकारी असधकृि सबदा सलईम िा अन्य 
कुनै कारणले कायामलयमा अनपुम्स्थि भएमा िा िो पद ररि भएमा सनज मािहिको कममचारीमध्ये 
सनकटिम िररष्ठ कममचारीले सनसमत्त जनाई दैसनक कायम िञ चालन गनुम पनेछ।  

(२) उपविसनयम (१) बमोम्जम सनसमत्त जनाई काम गने कममचारीले कायामलयको नगदी 
मौज्दाि, कायामलयको छाप, कागजपत्र र दैसनक काम चलाउनको लासग चावहने म्जन्िी िमेि बमु्झसलई 
अको व्यिस्था नभएिम्म सनसमत्त भई काम गनुम पनेछ। 

(३) कुनै कममचारीले प्रमखु कायमकारी असधकृिको पदमा सनसमत्त भई काम गरेकोमा त्यस्िो 
पदको काम गरेको अिसधको लासग िम्पूणम काम कारबाहीको उत्तरदावयत्ि सनसमत्त भई काम गनेको 
हनुेछ।  

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा म्झवकएको। 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा म्झवकएको। 
  िेस्रो िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 

  िेस्रो िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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४५. कायम मकुायम िा सनसमत्त भई काम गरेको िलब भत्ता पाउनेिः (१) कुनै कममचारीले कुनै पदमा 
कायम मकुायम भई िा पन्र ददन भन्दा बढी अिसध सनसमत्त भई काम गरेमा सनजले जनु पदको 
कायम मकुायम िा सनसमत्त भई काम गरेको छ त्यिरी काम गरेको अिसधमा िोही पदको िलब भत्ता 
पाउनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) मा जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए िापसन त्यिरी कायम मकुायम िा 
सनसमत्त भई काम गने कममचारीले पाउने िलब भत्ता सनज भन्दा एक िह मासथको पदले पाउने िलब 
भत्ता भन्दा बढी हनु ेछैन। 

िर त्यिरी पाउने िलब भत्ताको रकम सनजले खाईपाई आएको िलब भत्ता भन्दा घटी हनुे 
छैन। 

४६. काजमा खटाउने: (१) कम्पनीको कामको सिलसिलामा कुनै कममचारीलाई मलुकुसभत्र कुनै स्थान िा 
पररयोजना िा िेत्रमा गई कुनै काम गनम िा िालीममा िहभागी हनु काजमा खटाउन िवकनछे। 

(२) उपविसनयम (१) बमोम्जम काजमा खटाइएको कममचारीलाई ददइने भ्रमण भत्ता 
कम्पनीको आसथमक विसनयमािली बमोम्जम हनुछे। 

(३) कम्पनीबाट िलब, भत्ता िथा अन्य िवुिधा व्यहोने गरी िेिाको कुनै कममचारीलाई 
कम्पनीको िहायक कम्पनीमा कामकाज गने गरी काजमा खटाइने छैन। 

िर नेपाल िरकारको सनणमय िा कुनै िािमजसनक सनकायिाँग भएको िम्झौिा िा िंयिु 
कायमक्रममा कम्पनीका कुनै कममचारीलाई काजमा पठाउन ु परेमा िोही िािमजसनक सनकाय िा 
कायमक्रमबाट िलब, भत्ता िथा अन्य िवुिधा पाउने गरी काजमा पठाउन यि विसनयमले कुनै बाधा 
परु याएको मासनन ेछैन। त्यिरी काजमा खवटन ेकममचारीले उपविसनयम (१) बमोम्जमको दैसनक भ्रमण 
भत्ता पाउने छैन। 

(४) उपविसनयम (१) बमोम्जम काजमा खटाउाँदा प्रमखु कायमकारी असधकृिको हकमा 
िञ चालक िसमसिको स्िीकृसि सलन ुपनेछ।  

 

  

पररच्छेद–५ 

बढुिा 
४७. बढुिा: (१) कम्पनीका कममचारीहरूको बढुिा गदाम आन्िररक प्रसिस्पधामत्मक प्रसियोसगिा र 

कायमिमिाको मूल्याङ्कनको आधारमा पदपूसिम िसमसिको सिफाररिमा गररनेछ। 

(२) पदपूसिम िसमसिले बढुिा हनुे िम्भाव्य उम्मेदिारहरू मध्येबाट कायमिमिाको मूल्याङ्कनको 
आधारमा िबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने उम्मेदिारलाई बढुिाको सनसमत्त िञ चालक िसमसििमि 
सिफाररि गनेछ। 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 

  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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(३) आन्िररक प्रसियोसगिाद्वारा हनुे बढुिाका लासग िम्बम्न्धि िेिासभत्रका बढुिा हनुे पदभन्दा 
एक िह मसुनको पदमा विसनयम ४९ बमोम्जमको िेिा अिसध र बढुिा हनुे पदको एक िह मसुनको 
पदका लासग खलुािफम को िोवकए बमोम्जमको न्यूनिम शैम्िक योग्यिा पूरा गरेका स्थायी कममचारी 
उम्मेदिार हनु िक्ट्नेछन।् 

४८. मूल्याङ्कन बढुिािः (१) बढुिाको सनसमत्त विसनयम १५ बमोम्जम कायमिमिाको मूल्याङ्कनद्वारा िा 
आन्िररक प्रसियोसगिात्मक परीिाद्वारा बढुिा गररने भनी पदपूसिम िसमसिले छु्ाएका ररि पदहरु 
बढुिा गरी पूसिम गररन ेछन।् 

४९. बढुिाको लासग िम्भाव्य उम्मेदिार हनु आिश्यक िेिा अिसध र योग्यिािः (१) कुनै कममचारी कुनै 
पदमा बढुिाको लासग िम्भाव्य उम्मेदिार हनु बढुिा हनुे पदभन्दा एक िह मसुनको पदको लासग 
खलुािफम को िोवकए बमोम्जमको न्यूनिम शैम्िक योग्यिा पूरा गरेको र बढुिा हनुे पदभन्दा एक िह 
मसुनको िम्बम्न्धि िेिा, िमूहको पदमा देहायको अिसध पूरा गरेको हनु ुपनेछ:- 

(क) असधकृि िहको पदको सनसमत्त चारिषम, 
(ख) िहायक िहको पदको सनसमत्त िीनिषम। 

(२) उपविसनयम (१) मा जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए िापसन िेिाको िह ९ िम्मको पदमा 
िम्बम्न्धि िमूहको एक िह मसुनको पदमा कायमरि कममचारी र िह १० र ११ को पदमा िम्बम्न्धि 
िेिाको एक िह मसुनको पदमा कायमरि कममचारी िम्भाव्य उम्मेदिार हनु पाउनछे। 

(३) उपविसनयम (१) बमोम्जम कममचारीको कायमिम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क गणना गदाम एक 
पूरा आसथमक िषमका आधारमा गररनेछ। 

५०. बढुिाको लासग उम्मेदिार हनु निक्ट्निेः देहायको अिस्थामा कममचारी बढुिाको लासग उम्मेदिार हनु 
िक्ट्ने छैनिः- 

(क) िोवकएको िेिा अिसध र शैम्िक योग्यिा पूरा नभएको,  
(ख) नसिहि पाएकोमा नसिहि पाएको समसिले एक िषमिम्म, 

(ग) सनलम्बन भएकोमा सनलम्बन अिसधभर, 

(घ) बढुिा रोक्ट् का भएकोमा रोक्ट् का भएको अिसधभर, 

(ङ) िलबिृवि (ग्रडे) रोक्ट् का भएकोमा िो अिसधभर, 

(च) फौजदारी असभयोगमा पपुमिका लासग थनुामा रहेको भएमा िो अिसधभर,  

(छ) िोवकएको अिसधसभत्र बढुिाको लासग आिेदन फाराम नभरेमा। 

५१. बढुिा सनयमु्िको रोक्ट् का िथा फुकुिािः कुनै कममचारीको बढुिाको लासग सिफाररि भइिकेपसछ बढुिा 
सनयमु्ि नपाउाँदै सनलम्बन िा बढुिा रोक्ट् का िा िलब िृवि रोक्ट् का भएमा उम्ल्लम्खि अिसधभर सनजको 
बढुिा सनयमु्ि रोक्ट् का गररनेछ र सनजको सनलम्बन फुकुिा भएमा िा रोक्ट् का अिसध िमाप्त भएपसछ 
सनज सनलम्बन िा बढुिा िा िलब िृवि रोक्ट् का नभए िरह मानी सनयमु्ि ददई जेष्ठिा मात्र कायम 
गररनेछ। 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 

  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 

  िेस्रो िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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५१क.बढुिाको िूचना र दरखास्ििः (१) कम्पनीको ररि पदमा बढुिा गदाम प्रसिशि सनधामरण गरी छु्ाएको 
पदमा कायमिमिाको मूल्याङ्कनका आधारमा बढुिा गनम कुनै रावियस्िरको दैसनक पसत्रकामा एक्ट् काइि 
ददनको म्याद ददई िूचना प्रकाशन गनुम पनेछ र त्यस्िो िूचना कम्पनीको िेबिाइट र कम्पनीको 
कायामलयको िूचनापाटीमा िमेि टााँि गनुम पनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोम्जम प्रकाशन गररने िूचनामा बढुिा गनुम पने पदको नाम, िह, 

पदिङ्खतया, िेिा, िमूह, उपिमूह, आिश्यक न्यूनिम शैम्िक योग्यिा, िेिा अिसध, ररि पदको वििरण, 

दरखास्ि ददने अम्न्िम समसि आदद कुरा स्पष्ट रुपमा खलुाउन ुपनेछ। 

(३) उपविसनयम (१) बमोम्जम प्रकाम्शि िूचनाको म्यादसभत्र िम्बम्न्धि उम्मेदिारले पदपूसिम 
िसमसिले बढुिाको िूचनामा उल्लेख गरेको कायामलयमा बढुिाका लासग पदपूसिम िसमसिले सनधामरण 
गरेको ढााँचामा दरखास्ि फारम भरी बढुिाका लासग आिश्यक आधार पूरा गरेका प्रमाणपत्र एिं 
शैम्िक योग्यिाका प्रमाणपत्रका प्रसिसलवपिाथ राखी दरखास्ि पेश गनुम पनेछ।  

(४) उपविसनयम (१) बमोम्जम ददइएको म्यादसभत्र दरखास्ि फाराम नभरेको कममचारीलाई 
बढुिा प्रवक्रयामा िामेल गराइने छैन र सनजले बढुिाको सनणमय विरुि उजरु गनम पाउने छैन। 

५२. कायमिमिाको आधारमा हनुे बढुिाको आधार: (१) पदपूसिम िसमसिले कममचारीलाई कायमिमिाबापि 
पाएको कुल अङ्कको आधारमा बढुिाको लासग सिफाररि गनेछ। 

(२) कममचारीको कायमिमिाको मूल्याङ्कन गदाम देहाय बमोम्जम बढीमा एकिय अङ्क ददइनेछिः- 
(क) कायमिम्पादन मूल्याङ्कनबापि   – पचाि अङ्क 

(ख) ज्येष्ठिाबापि     – िीि अङ्क 

(ग) शैम्िक योग्यिाबापि    – पन्र अङ्क 

(घ) िालीमबापि     – पााँच अङ्क 

(३) िम्भाव्य उम्मेदिारको कायमिम्पादन मूल्याङ्कनबापि अङ्क गणना गदाम आषाढ 
मिान्ििम्मको वहिाबले र अन्य अङ्कको गणना गदाम बढुिाको दरखास्ि ददन े अम्न्िम म्यादिम्म 
हासिल गरेको अङ्क गणना गररनेछ। 

(४) उपसनयम (१) बमोम्जमका बढुिाका आधारहरु, िो िम्बन्धी यि विसनयमािलीमा भएको 
व्यिस्था र बढुिा हनु आिश्यक पने िेिा अिसध िम्बम्न्ध िंशोसधि व्यिस्था यो विसनयमािली लागू 
भएको एक िषमपसछ मात्र लागू हनुेछन।् 

५२क. कायमिम्पादनको मूल्याङ्कन: (१) कम्पनीका कममचारीको कायमिम्पादनको मूल्याङ्कन फाराम भदाम 
िोवकएको ढााँचा र सनदेशनका आधारमा भनुम पनेछ। 

(२) कममचारीको कायमिम्पादन मूल्याङ्कनको कुल अङ्कको विभाजन देहाय बमोम्जम हनुछे:- 
(क) िपुरीिेिकले ददन िक्ट्ने असधकिम   -  पैिीि अङ्क 

(ख) पनुरािलोकनकिामले ददन िक्ट्ने असधकिम  -  दश अङ्क  

(ग) पनुरािलोकन िसमसिले ददन िक्ट्ने असधकिम  -  पााँच अङ्क   

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा थप। 

  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 

  पााँचौँ िंशोधनद्वारा थप। 
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(३) कममचारीको कायमिम्पादनको मूल्याङ्कनको प्रयोजनको लासग देहायका शिमको अधीनमा 
रही मूल्याङ्कन गररन े िम्बम्न्धि कममचारीभन्दा कम्िीमा एक िह मासथको िम्बम्न्धि कममचारी 
िपुरीिेिक र िपुरीिेिकभन्दा एक िह मासथको िम्बम्न्धि कममचारी पनुरािलोकनकिाम हनुेछ:- 

(क)  िपुरीिेिक कम्िीमा असधकृि िहको कममचारी मात्र हनुछे। 

(ख) कुनै कममचारी िा पदासधकारीले कम्पनीमा कुनै पदमा बढुिाका लासग आफू िरह 
िम्भाव्य उम्मेदिार हनुे कममचारीको िपुरीिेिक िा पनुरािलोकनकिाम हनु पाउन े
छैन। 

(४) कममचारीको कायमिम्पादन मूल्याङ्कनको लासग देहाय बमोम्जमको पनुरािलोकन िसमसि 
रहनेछ:- 

(क) प्रमखु कायमकारी असधकृि     - अध्यि 

(ख) मानि िंिाधन व्यिस्थापन हेने नायि महाप्रबन्धक  - िदस्य 

(ग) मूल्याङ्कनिाँग िम्बम्न्धि कममचारीको पनुरािलोकनकिाम - िदस्य 

स्पष्टीकरणिः खण्ड (ख) र (ग) बमोम्जमका िदस्यहरुको अनपुम्स्थसिमा प्रमखु कायमकारी 
असधकृिले िोकेको कुनै कममचारी िसमसिको िदस्य हनुछे। 

(५) िपुरीिेिक, पनुरािलोकनकिाम र पनुरािलोकन िसमसिले कममचारीको कायमिम्पादनबापि 
अङ्क ददाँदा यि विसनयम र कायमिम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा उम्ल्लम्खि आधार अनरुूप ददन ुपनेछ। 

(६) पनुरािलोकन िसमसिले असधकृि िहका कममचारीको कायमिम्पादन मूल्याङ्कन फारामको 
िम्बन्धमा देहाय बमोम्जमको प्रवक्रया अपनाउन िक्ट्नेछ:- 

(क) कुनै सनकायको िमवष्टगि उपलम्ब्ध र त्यिमा कायमरि कममचारीको कायमिम्पादनको 
मूल्याङ्कन बीचको पारस्पररक िम्बन्धमासथ विचार गने, 

(ख) पेश हनु आएका कायमिम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा आिश्यक देम्खएमा 
पनुरािलोकनकिाम िा िपुररिेिकिाँग पषु्ट्ााँईको माग गने र गम्णिीय त्रटुी भए 
पनुरािलोकन िसमसिले िच्याई अङ्क प्रदान गने, 

(ग) कायमिम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा पषु्ट्ााँई औम्चत्यपूणम नभएमा पनुरािलोकन िसमसिले 
यि विषयमा वटप्ठ्पणी गरी त्यस्िो िपुरीिेिक िा पनुरािलोकनकिामको असभलेख रात न 
िम्बम्न्धि शाखामा पठाउन।े 

(७) कममचारीको कायमिम्पादन मूल्याङ्कन िावषमक रूपमा गररनेछ। 

(८) प्रत्येक कममचारीले आफ्नो कायमिम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दईुप्रसि भरी िाउन िाि 
गिेसभत्र कम्पनीको कायामलयमा दिाम गनुम पनेछ। त्यस्िो अिसधसभत्र दिाम गनम निकी िोको मनासिब 
कारणिवहि म्याद थपको लासग िम्बम्न्धि कममचारीले सनिेदन ददएमा र िपुरीिेिकले सनिेदनमा 
उम्ल्लम्खि कारण मनासिब देखेमा िोवकएको िमयािसध िमाप्त भएको समसिले पन्र ददनिम्मको म्याद 
थप गनम िक्ट्नेछ। त्यिरी थवपएको म्यादपसछ िोही आसथमक िषमसभतै्र कायमिम्पादन मूल्याङ्कन फाराम 
दिाम हनु आएमा दिाम भएको कायमिम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा मूल्याङ्कनबापि कुल प्राप्ताङ्कबाट 
पनुरािलोकन िसमसिले एक अङ्क घटाउनेछ। िो आसथमक िषमपसछ कायमिम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दिाम 
भएमा त्यस्िो फारामलाई मान्यिा ददइन ेछैन।  
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िर कायमिम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भने िमयािसधमा कुनै कममचारी िैदेम्शक िालीम, गोष्ठी िा 
अध्ययन भ्रमण आददमा काजमा जानपुने अिस्था परेमा त्यिरी जानभुन्दा अगािै कायमिम्पादन 
मूल्याङ्कन फाराम भरी कम्पनीको कायामलयमा दिाम गराउन ुपनेछ। त्यिरी दिाम भएको कायमिम्पादन 
मूल्याङ्कन फारामलाई सनधामररि िमयमै दिाम भएको मानी मूल्याङ्कन गनुम पनेछ। 

(९) उपविसनयम (८) बमोम्जम दिाम भई आफूिमि प्राप्त भएको कायमिम्पादन मूल्याङ्कन 
फाराम िपुरीिेिकले श्रािण मिान्िसभत्र मूल्याङ्कन गरी पनुरािलोकनकिामिमि पेश गररिक्ट्न ुपनेछ।  

(१०) पनुरािलोकनकिामले आफूिमि प्राप्त भएको कायमिम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भाद्र पन्र 
गिेसभत्र मूल्याङ्कन गरी पनुरािलोकन िसमसििमि पेश गनुम पनेछ। पनुरािलोकन िसमसिले आफूिमि 
प्राप्त हनु आएको कायमिम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा भाद्र मिान्िसभत्र मूल्याङ्कन गररिक्ट्न ुपनेछ।  

(११) उपविसनयम (१०) बमोम्जम कायमिम्पादन मूल्याङ्कन फारामको मूल्याङ्कन िम्पन् न 
भइिकेपसछ पनुरािलोकन िसमसिका िदस्यहरूले सिलबन्दी खामको बन्द ̶ बन्दमा दस्िखि गरी 
प्रमाम्णि गरी एकप्रसि प्रशािन हेने शाखामा र एकप्रसि पदपूसिम िसमसिमा पठाउन ुपनेछ। 

(१२) उपविसनयम (११) बमोम्जम पदपूसिम िसमसिमा प्राप्त भएको कायमिम्पादन मूल्याङ्कन 
फाराम िेिा, िमूह िा उपिमूह अनिुार आसथमक िषम उल्लेख गरी छुट्टाछुटै्ट खाममा राखी उि 
सिलबन्दी खामको बावहर िम्बम्न्धि कममचारीको वििरण उल्लेख गरी त्यस्िा िबै खामहरुलाई 
एकमषु्ट खामबन्दी गरी पदपूसिम िसमसिका िदस्यहरूको िमेि बन्दमा दस्िखि गरी, गराई 
िरुम्िििाथ गोप्ठ्य रात न ु पनेछ। िो खामको बावहर िमेि कायमिम्पादन मूल्याङ्कन भएको 
कममचारीहरुको वििरण उल्लेख गनुम पनेछ।  

(१३) िमयसभत्र कुनै कममचारीको कायमिम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेश हनु िा दाम्खल हनु 
नआएको कारणले पदपूसिम िसमसिले आफ्नो काम, कारबाही रोक्ट्न बाध्य हनुे छैन।  

(१४) कममचारीले िमयमा नै भरी दिाम गरेको कायमिम्पादन मूल्याङ्कन फाराम िोवकएको 
अिसधसभत्र मूल्याङ्कन नगने पदासधकारीलाई विभागीय कारबाही गररनेछ। 

(१५) प्रत्येक िषम गररन ेिावषमक कायमिम्पादन मूल्याङ्कन पनुरािलोकन िसमसिबाट मूल्याङ्कन 
भइिकेपसछ िम्बम्न्धि कममचारीले त्यि िषम प्राप्त गरेको कायमिम्पादन मूल्याङ्कनको कुल अङ्क सनजले 
सनिेदन ददई माग गरेमा पनुरािलोकन िसमसिको िम्चिालयले जानकारी ददनपुनेछ।  

(१६) उपविसनयम (१५) बमोम्जम जानकारी सलएपसछ िपुरीिेिक र पनुरािलोकनकिामले 
गरेको मूल्याङ्कन कुनै कममचारीलाई म्चत्त नबझेुमा िोको ठोि आधार र कारणिवहि िाि ददनसभत्र 
िोवकए बमोम्जमको असधकारीिमि उजूरी गनम िक्ट्नछे। त्यिरी उजूरी गरेकोमा त्यस्िो असधकारीले 
उजूरी उपर िम्बम्न्धि िपुरीिेिक र पनुरािलोकनकिामिाँग परामशम गरी आिश्यक छानसबन गनेछ र 
आिश्यक देम्खएमा त्यस्िो मूल्याङ्कन फाराममा प्राप्त अङ्क िोवकए बमोम्जम िंशोधन गनम िक्ट्नेछ। 

(१७) िावषमक कायमिम्पादन मूल्याङ्कनबापि िपुरीिेिक िा पनुरािलोकनकिामले पञ चानब्बे 
प्रसिशिभन्दा बढी िा पचहत्तर प्रसिशिभन्दा कम अङ्क प्रदान गरेकोमा िोको स्पष्ट कारण खलुाउन ु
पछम र पचहत्तर प्रसिशिभन्दा कम अङ्क ददएकोमा िम्बम्न्धि कममचारीलाई जानकारी गराई सनजले 
प्रसिवक्रया ददएमा िो िमेि राखी पनुरािलोकन िसमसििमि पेश गनुम पनेछ। कायमिम्पादन 
मूल्याङ्कनमा पनुरािलोकन िसमसिलाई िपुरीिेिक िा पनुरािलोकनकिाम िा दिैुको मूल्याङ्कन म्चत्त 
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नबझेुमा िोको स्पष्ट कारण िमेि खलुाई वफिाम पठाउन िक्ट्नेछ। त्यिरी वफिाम पठाएकोमा 
िम्बम्न्धि मूल्याङ्कनकिामले पनुिः मूल्याङ्कन गरी िा पवहले गरेको मूल्याङ्कनमा िंशोधन गनम आिश्यक 
नभए िोको औम्चत्यपूणम कारण खलुाई पठाउन ुपनेछ।  

(१८) कायमिम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको सनसमत्त अङ्क गणना गदाम बढुिाको लासग िम्भाव्य 
उम्मेदिार हनु जसि िषमको िेिा आिश्यक पने हो पसछल्लो त्यसि िषमको पूरा अिसधको कायमिम्पादन 
मूल्याङ्कन फारामको औषिबाट वहिाब गररनेछ।  

िर, 

(क) अध्ययन िा िालीममा गएको िा सनलम्बनमा रहेको अिसधको कायमिम्पादन मूल्याङ्कन 
फाराम भनुमपने छैन।  

(ख)  अध्ययन िा िालीममा गएको िा सनलम्बन भई सनलम्बन फुकुिा भएकोमा सनलम्बन 
अिसधको कायमिम्पादन मूल्याङ्कनबापि अङ्क गणना गदाम त्यस्िो अध्ययन िा िालीममा 
जानभुन्दा िा सनलम्बन हनुभुन्दा ित्काल अम्घको कायमिम्पादन मूल्याङ्कन भएमा िोही 
िषमको र त्यस्िो कायमिम्पादन मूल्याङ्कन नभएमा हाम्जर भएपसछ भरेको कायमिम्पादन 
मूल्याङ्कनमा जसि अङ्क पाएको छ िोही अनपुािमा नै अङ्क गणना गररनेछ। 

(ग)  अिाधारण सबदामा बिेको अिसधलाई कटाएर मातै्र िम्भाव्य उम्मेदिारीको वहिाब 
गररनेछ र त्यस्िो सबदा अिसधको कायमिम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भररने छैन। 
अिाधारण सबदामा बिेको कममचारीको कायमिम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको सनसमत्त 
अङ्क गणना गदाम अिाधारण सबदामा बिेको अिसध कटाई िोभन्दा अगासड िा 
पछासडका िषमहरूको बढुिाको लासग आिश्यक पने अिसधको कायमिम्पादन 
मूल्याङ्कनबापिको अङ्क गणना गररनेछ। 

(१९) कुनै कममचारीले कुनै िषमको कायमिम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभरेमा त्यि आसथमक 
िषमको कायमिम्पादन मूल्याङ्कनबापि सनजलाई िो आसथमक िषमको लासग कुल पूणामङ्कको पचाि प्रसिशि 
अङ्क ददइनछे।  

(२०) यि विसनयममा अन्यत्र जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए िापसन कममचारीले िमयािसधसभत्र 
आफ्नो कायमिम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दिाम गरी िपुरीिेिकिमि पेश गरेको िर िम्बम्न्धि 
मूल्याङ्कनकिामबाट िोवकएको िमयािसधसभत्र मूल्याङ्कन भएको रहेनछ भने प्रमखु कायमकारी असधकृिले 
उम्चि र मनासिब कारण खलुाई बहालिाला मूल्याङ्कनकिामबाट मूल्याङ्कन गराउन िक्ट्नेछ।  

(२१) कममचारीको कायमिम्पादन मूल्याङ्कन गनमको लासग पनुरािलोकन िसमसिको बैठक रात ने 
म्जम्मेिारी पनुरािलोकन िसमसिको अध्यिको हनुछे।  

(२२) कायमिम्पादन मूल्याङ्कन फारामको अङ्क गोप्ठ्य हनुछे। 

(२३) कायमिम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भदाम पूणम वििरण नभने, अङ्क र अिरमा कुल प्राप्ताङ्क 
उल्लेख नगने, िोवकएको ठाउाँमा मूल्याङ्कन अङ्क उल्लेख नगने, हस्िािर नगने, वटपेक्ट्ि प्रयोग गने एिं 
अनािश्यक केरमेट गरी अविश् ििनीय एिं लापरिाहीपूणम ढङ्गबाट कायमिम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भने 
िा मूल्याङ्कन गने िम्बम्न्धि कममचारी, िपुरीिेिक, पनुरािलोकनकिाम िा पनुरािलोकन िसमसिका 
पदासधकारीलाई विभागीय कारबाही गररनेछ। 
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(२४) कायमिम्पादन मूल्याङ्कन फारामको अङ्क गणना गदाम पूरा एक िषमको अथामि ्श्रािण एक 
गिेदेम्ख आषाढ मिान्िको वहिाबले गणना गनुम पनेछ। एक आसथमक िषम नपगेुका कायमिम्पादन 
मूल्याङ्कनको अङ्क गणना गररने छैन।  

(२५) अदालिको सनणमयबाट पनुबमहाली हनुे कममचारीलाई अिकाश अिसधको कायमिम्पादन 
मूल्याङ्कनबापि अिकाश हनुअुम्घको िषममा जसि अङ्क पाएको छ त्यसि नै अङ्क पाएको मानी अङ्क गणना 
गररनेछ।  

(२६) यि विसनयम बमोम्जम कायमिम्पादन मूल्याङ्कनबापि िपुरीिेिकले ददने अङ्क 
कायमिम्पादन िूचक सनधामरण गरी िो िूचकमा हासिल गरेको उपलम्ब्धका आधारमा ददने व्यिस्था 
गनम िवकनेछ। 

(२७) यि विसनयममा अन्यत्र जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए िापसन िह १० र िह ११ का 
कममचारीहरुको कायमिम्पादन मूल्याङ्कन विसनयम ४० को उपविसनयम (१) बमोम्जम हनुे कायमिम्पादन 
िम्झौिाका आधारमा गररनछे। 

(२८) यो विसनयमािली प्रारम्भ हनुअुम्घ िाविकको व्यिस्था बमोम्जम गररएको कायमिम्पादन 
मूल्याङ्कनलाई यिै विसनयमािली बमोम्जम गररएको मानी अङ्क गणना गररनेछ। 

५२ख. ज्येष्ठिाको मूल्याङ्कन: (१) कममचारीलाई ज्येष्ठिाबापिको अङ्क प्रदान गदाम हाल बहाल रहेको िहमा 
काम गरेबापि प्रत्येक िषम िीन अङ्कका दरले बढीमा िीि अङ्क प्रदान गररनेछ। 

(२) ज्येष्ठिाबापि अङ्क गणना गदाम एक िषमभन्दा बढी चानचनु मवहना िा ददनको लासग 
दामािाहीको वहिाबले गणना गररनेछ। 

(३) यि विसनयमको प्रयोजनको लासग गयल भएको िा अिाधारण सबदामा बिेको अिसधको 
अङ्क ददइने छैन। 

५२ग. शैम्िक योग्यिा र िालीमको मूल्याङ्कनिः (१) कममचारीलाई शैम्िक योग्यिाको अङ्क ददाँदा कम्पनीको 
िेिाको कुनै पदमा प्रिेश गनम आिश्यक पने न्यूनिम शैम्िक योग्यिा र न्यूनिम शैम्िक 
योग्यिाभन्दा मासथको िेिा, िमूह िा उपिमूहिाँग िम्बम्न्धि विषयको एक असिररि शैम्िक 
उपासधबापि पन्र अङ्कमा नबढ्ने गरी देहाय बमोम्जम अङ्क ददइनछे। िेिा प्रिेश गनम आिश्यक 
न्यूनिम शैम्िक योग्यिाभन्दा मासथल्लो शैम्िक उपासध मात्र पाएको अिस्थामा पसन िोही बराबरको 
दिैु अङ्क ददइनेछ। 

शैम्िक योग्यिा (उपासध) अङ्क 

(क) िेिा प्रिेशको सनसमत्त िोवकएको न्यूनिम शैम्िक योग्यिाबापि दश 

(ख) िेिा प्रिेशको सनसमत्त िोवकएको न्यूनिम शैम्िक योग्यिाभन्दा मासथको 
िम्बम्न्धि विषयको कुनै एक असिररि शैम्िक उपासधबापि 

 

पााँच 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा थप। 

  पााँचौँ िंशोधनद्वारा थप। 
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(२) िेिाकालीन िालीमबापि प्रथम शे्रणीको लासग पााँच अङ्क, दद्विीय शे्रणीको लासग चार अङ्क 
र ििृीय शे्रणीको लासग िीन अङ्क प्रदान गररनेछ। 

(३) कममचारीलाई िालीमको अङ्क ददाँदा एक मवहना िा िोभन्दा बढी अिसधको िेिािाँग 
िम्बम्न्धि विषयको िेिाकालीन िालीमबापि अङ्क ददइनेछ। िालीमको अङ्क गणना गदाम जनु िहमा 
छाँदा िालीमको लासग मनोनयन भएको हो, िो अङ्क िोही शे्रणीको लासग मात्र गणना गररनेछ।  

स्पष्टीकरणिः "एक मवहनाको िालीम" भन्नाले िीि कायमददन िा िोभन्दा बढी अिसधको िेिािाँग 
िम्बम्न्धि िालीमलाई जनाउनेछ। 

(४) कममचारीले शैम्िक योग्यिा र िेिाकालीन िालीमबापिको प्रमाम्णि प्रसिसलवप पेश गनुम 
पनेछ। िो पेश नगरेमा त्यिबापि अङ्क ददइने छैन। 

(५) कममचारीले बढुिा प्रयोजनको लासग दरखास्ििाँग पेश गरेको शैम्िक योग्यिा िो िेिा, 
िमूह, उपिमूहिाँग िम्बम्न्धि हो िा होइन भन् ने िम्बन्धमा िञ चालक िसमसिले िोके बमोम्जमको 
िम्बििा सनधामरण िसमसिले सनणमय गरे बमोम्जम हनुछे। बढुिा प्रयोजनको लासग दरखास्ििाँग पेश 
गरेको शैम्िक योग्यिाको िम्बििा सनधामरण बढुिा िसमसिको बैठक बस्नभुन्दा अगासडको समसििम्म 
भएमा त्यस्िो शैम्िक योग्यिाको अङ्क बढुिाको लासग गणना गररनेछ। 

५२घ. बढुिाको योग्यिाक्रम नामािली प्रकाशन: (१) बढुिाको लासग िम्भाव्य उम्मेदिारको कायमिमिाका 
िबै आधारको मूल्याङ्कन भएपसछ बढुिा सिफाररि हनु े उम्मेदिारको योग्यिाक्रम िूची िम्बम्न्धि 
िबैको जानकारीको लासग प्राप्ताङ्किवहिको नामािली कम्पनीको िूचना पाटी एिं िेबिाइटमा प्रकाशन 
गररनेछ।  

(२) उपविसनयम (१) बमोम्जम बढुिा सिफाररि नामािली प्रकाम्शि भएपसछ बढुिाको लासग 
आिेदन ददने कुनै उम्मेदिारले आफूले पाएको अङ्क जानकारी माग गरेमा सनजको कायमिम्पादन 
मूल्याङ्कनबापिको अङ्क बाहेक अन्य आधारहरु बापिको अङ्कको जानकारी ददन ुपनेछ। 

५२ङ. बढुिा सिफाररि उपरको उजूरी: (१) यि विसनयमािली बमोम्जम पदपूसिम िसमसिले कायमिमिाको 
मूल्याङ्कनद्वारा गरेको बढुिाको सिफाररिमा म्चत्त नबझु्ने उम्मेदिारले योग्यिाक्रम िूची प्रकाम्शि 
भएको समसिले पैंिीि ददनसभत्र िञ चालक िसमसिले िोके बमोम्जमको दस्िरु बझुाई िञ चालक 
िसमसििमि उजूरी ददन िक्ट्नेछ। त्यिरी परेको उजरूीमा उजूरी गने म्याद नाघेको समसिले िीि 
ददनसभत्र टुङ्गो लगाइिक्ट्न ुपनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोम्जम पनम आएको उजूरी टुङ्गो लागेपसछ पवहले प्रकाम्शि बढुिा 
नामािलीमा िंशोधन गनुम पने भएमा उजूरी िनु् ने असधकारीले िोको िूचना पदपूसिम िसमसिलाई ददन ु
पनेछ। 

(३) उपविसनयम (१) बमोम्जम उजूरी छानसबन गदाम जानीजानी त्रवुटपूणम मूल्याङ्कन गरेको 
देम्खएमा िञ चालक िसमसिले मूल्याङ्कनकिामलाई चेिािनी ददन िक्ट्नेछ। 

 (४) उपविसनयम (३) बमोम्जम भएको कारबाहीको िूचना िम्बम्न्धि कममचारी लगायि 
पदपूसिम िसमसिको िम्चिालय र िम्बम्न्धि कममचारी कायमरि रहेको कायामलयमा पठाउन ुपनेछ। 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा थप। 
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(५) बढुिाको उजूरी िम्बन्धी अन्य कायमविसध िञ चालक िसमसिले सनधामरण गरे बमोम्जम 
हनुेछ। 

५२च. बढुिा सनयमु्ि र जेष्ठिा समसि: (१) ररि पदमा कायमिमिा मूल्याङ्कनद्वारा बढुिाको नामािलीिवहिको 
सिफाररिको िूचना प्रकाम्शि भई िो बमोम्जम उजूरी परेको अिस्थामा विसनयम ५२ङ. बमोम्जम 
उजूरीको टुङ्गो लाग्दा िो नामािली यथािि कायम भएमा र नामािलीमा योग्यिाक्रम फरक परेपसन 
नयााँ नाम िमािेश हनु नआएमा िो िूचना प्रकाम्शि भएको छत्तीिौं ददनदेम्ख र बढुिा नामािली 
िंशोधन भई थप नाम िमािेश भएमा िा सिफाररि नाम हटेमा िोको िूचना प्रकाम्शि भएको 
समसिदेम्ख जेष्ठिा कायम हनुे गरी सनयमु्ि ददन ुपनेछ।  

(२) कुनै कममचारी बढुिाको लासग सिफाररि भइिकेपसछ बढुिा सनयमु्ि पाउनभुन्दा अगािै 
सनलम्बन भएमा िा बढुिा रोक्ट् का िा िलबिृवि रोक्ट् का भएमा त्यस्िो अिसधभर सनजको बढुिा सनयमु्ि 
रोक्ट् का गररनेछ र विभागीय कारबाही नहनुे भई सनलम्बन फुकुिा भएपसछ सनयमु्ि ददई िरुु छत्तीिौं 
ददनदेम्ख जेष्ठिा कायम गरी सनयमु्ि ददइनेछ र विभागीय िजाय भएकोमा िो िजायको अिसध भिुान 
भएको समसिबाट जेष्ठिा कायम गरी सनयमु्ि ददइनेछ। बढुिा भएको पदको िलब भत्ता त्यस्िो पदमा 
हाम्जर भएको ददनदेम्ख मात्र पाउनेछ। 

(३) कुनै पसन कममचारीलाई बढुिा सनयमु्ि ददने सनणमय भई सनयमु्ि सलन ुपने समसिले पैंिीि 
ददनसभत्र बढुिा सनयमु्िपत्र बमु्झसलन ुपनेछ।  

(४) उपविसनयम (३) बमोम्जम सनयमु्िपत्र बझु्न नआएमा सनयमु्िपत्र बझु्न आउन ेिम्बन्धी 
पैंिीि ददने िािमजसनक िूचना प्रकाम्शि गनुम पनेछ।  

(५) उपविसनयम (४) बमोम्जम िूचना प्रकाम्शि भएको म्यादसभत्र पसन सनयमु्िपत्र बझु्न 
नआएमा पैंिीि ददन ेिािमजसनक िूचना प्रकाम्शि गरी बढुिा सनयमु्ि रद्द गनम िवकनेछ।  

िर सबदा स्िीकृि गराई बिेको कममचारी िा कम्पनीको कामको सिलसिलामा काज, िलबी 
अध्ययन भ्रमण िा िालीममा गएको कममचारीको हकमा त्यिरी सनयमु्ि रद्द गनम िवकने छैन। 

५३. आन्िररक प्रसियोसगिात्मक परीिाद्वारा हनुे बढुिाको लासग विज्ञापनिः विसनयम १५ बमोम्जम सनधामररि 
प्रसिशि अनरुुप कायमिमिाको मूल्याङ्कनद्वारा िा आन्िररक प्रसियोसगिात्मक परीिाद्वारा हनुे बढुिाद्वारा 
पूसिम गनुम पने असधकृि िथा िहायक िहका पदहरु पूसिमका लासग पदपूसिम िसमसिले िम्बम्न्धि 
उम्मेदिारहरुको जानकारीको सनसमत्त कायामलयको िूचना पाटीमा विज्ञापन प्रकाशन गनुम पनेछ। िो 
विज्ञापनमा बढुिा हनु े पदहरुको िङ्ख तया िथा वििरण, आिश्यक शैम्िक योग्यिा एिं िेिा अिसध, 

दरखास्ि ददने अम्न्िम समसि िथा दरखास्ि बझुाउने स्थान िमेि खलुाइएको हनु ुपनेछ। 

५४. उमेरको हद नलाग्निेः बढुिाको लासग उम्मेदिार हनु कममचारीलाई उमेरको हद लाग्न ेछैन। 

५५. िञ चालक िसमसिले आिश्यक व्यिस्था गनम िक्ट्नेिः यि पररच्छेद बमोम्जम बढुिाको कारबाही गदाम 
बढुिाका िम्बन्धमा यि पररच्छेदसभत्र नपरेको विषयमा िा िोसभत्र परेका विषय भए िापसन विसनयमले 
यस्िो गने भन् ने केही िङ  केि नगरेको विषयमा कुनै अप्रत्याम्शि कदठनाई आइपरेमा िञ चालक 
िसमसिले यि विसनयमािलीको उद्देश्य प्रसिकूल नहनु े गरी आिश्यक व्यातया िा व्यिस्था गनम 
िक्ट्नेछ। 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा थप। 
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पररच्छेद–६ 

हाम्जरी र सबदा 
५६. कममचारीको िबै िमय कम्पनीको अधीनमा हनुेिः यि विसनयमािलीमा अन्यथा लेम्खएकोमा बाहेक 

कममचारीको िबै िमय कम्पनीको अधीनमा हनुेछ र जनुिकैु िमयमा पसन सनजलाई कम्पनीको 
काममा लगाउन िवकनेछ। 

५७. कायामलय िमय र हाम्जरीिः (१) कम्पनीको कायामलय िमय िञ चालक िसमसिले िोके बमोम्जम 
हनुेछ। त्यिरी निोकेिम्म नपेाल िरकारले िोके बमोम्जमको कायामलय िमय नै कम्पनीको कायामलय 
िमय हनुेछ।  

(२) कममचारीले हाम्जरी वकिाबमा कायामलय आएको र गएको िमय जनाई िही गनुम पनेछ। 

  (३) उपविसनयम (२) मा जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए िापसन कममचारीको हाम्जरी गने 
िम्बन्धमा कम्पनीमा विद्यिुीय उपकरण (इलेक्ट्रोसनक सडभाइि) राम्खएको भए कममचारीले िो 
इलेक्ट्रोसनक सडभाइि प्रयोग गरी आएको र गएको िमय जनाउन िक्ट्नछे।  

५८. सबदा: कममचारीले देहाय बमोम्जमको सबदा पाउनेछ:- 
(क) िािमजसनक सबदा, 
(ख) भैपरर आउन,े 

(ग) घर सबदा, 
(घ) सबरामी सबदा, 
(ङ) प्रिूसि सबदा, 
(च) प्रिूसि स्याहार सबदा, 
(छ) वकररया सबदा, 
(ज) अध्ययन सबदा, 
(झ) असनिायम भ्रमण सबदा, 
(ञ) िट्टा सबदा। 

५९. िािमजसनक सबदािः (१) कममचारीले प्रत्येक शसनिार र नेपाल िरकारले िोकेको ददन िािमजसनक सबदा 
पाउनेछ। 

(२) यि विसनयम बमोम्जम ददइने िािमजसनक सबदा िम्ञ चि हनुे छैन। 

(३) िािमजसनक सबदाको ददन िमेि कम्पनीको कायम िञ चालन गनमको लासग कुनै पसन 
कममचारीलाई काममा लगाउन िवकनेछ। 

६०. भैपरर आउने सबदािः (१) कममचारीले प्रत्येक िषम आकम्स्मक कायमका लासग भैपरर आउने सबदा बाह्र 
ददन सलन पाउनछे। 

(२) भैपरर आउने सबदामा बस्न ेकममचारीले पूरा िलब पाउनेछ। 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 

  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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(३) भैपरर आउने सबदा आधा ददन पसन सलन िवकनछे। 

स्पष्टीकरणिः यि उपविसनयमको प्रयोजनको लासग “आधा ददन” भन्नाले दैसनक कायामलय 
िमयको आधा िमय िम्झन ुपछम। 

(४) एक िषमको भैपरर आउने सबदा िम्ञ चि गरी अको िषममा सलन पाइन ेछैन। 

(५) मौम्खक अनरुोधको आधारमा पसन सबदा ददन ेअसधकारीले भैपरर आउने सबदाको स्िीकृसि 
ददन िक्ट्नेछ। 

६१. घर सबदािः (१) कम्पनीका कममचारीले काम गरेको अिसधको बाह्र ददनको एकददनका दरले घर सबदा 
पाउनेछ। 

(२) यो विसनयमको प्रयोजनको सनसमत्त “काम गरेको अिसध” भन्नाले िो अिसधसभत्र सलएको 
भैपरर आउने सबदा, सबरामी सबदा, प्रिूसि सबदा, प्रिूसि स्याहार सबदा, वकररया सबदा र िािमजसनक सबदालाई 
िमेि जनाउनेछ। 

  (३) घर सबदामा बस्दा कममचारीले पूरा िलब पाउनेछ।  

(४) कममचारीले आफूले पकाएको घर सबदा एकिय अिी ददनिम्म िम्ञ चि गरी रात न 
पाउनेछ। कुनै कममचारीको घर सबदा एकिय पचाि ददनभन्दा बढी िम्ञ चि रहेमा सनज कममचारीले 
त्यस्िो बढी िम्ञ चि रहेको घर सबदाबापि सनजले खाईपाई आएको िलबको वहिाबमा रकम सलन 
िक्ट्नेछ।  

(५) कुनै कारणले कममचारी िेिाबाट अलग भएमा सनजको िम्ञ चि रहेको घर सबदाबापि 
सनजको पदासधकार रहेको पदबाट खाईपाई आएको िलबको दरले हनु आउने रकम सनजले एकमषु्ट 
सलन पाउनेछ। 

(६) िम्ञ चि रहेको घर सबदाको रकम सलन नपाउाँदै कुनै कममचारीको मतृ्य ुभएमा त्यस्िो 
िम्ञ चि घर सबदाको रकम सनजको पररिारको नम्जकको िदस्यले एकमषु्ट सलन पाउनछे। 

(७) घर सबदा िा अध्ययन सबदा बिेका कममचारीले िो अिसधभरको घर सबदा पाउन ेछैन। 

६२. सबरामी सबदािः (१) कममचारीले प्रत्येक िषम बाह्र ददन सबरामी सबदा पाउनेछ। 

  (२) सबरामी सबदामा बस्दा कममचारीले पूरा िलब पाउनछे। 

(३) कममचारी अशि सबरामी भई िम्ञ चि सबरामी सबदाले नपगु्न े भएमा सनजलाई बढीमा 
बार ह ददनिम्मको पेश्की सबरामी सबदा ददन िवकनेछ। 

(४) िाि ददनभन्दा बढी अिसधको सबरामी सबदाको माग गने कममचारीले स्िीकृि 
म्चवकत्िकको प्रमाणपत्र पेश गनुम पनेछ। 

िर त्यस्िो प्रमाणपत्र पेश गनम िाधारणिया िम्भि सथएन भन् ने सबदा ददने असधकारीलाई 
लागेमा सनजले िो व्यहोरा जनाई प्रमाणपत्र सबना नै उि सबदा स्िीकृि गनम िक्ट्नेछ। 

  (५) कममचारीले आफूले पकाएको सबरामी सबदा िम्ञ चि गरी रात न पाउनेछ। 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 

  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 



 

 
35 

(६) कुनै कारणले कममचारी िेिाबाट अलग भएमा सनजको िम्ञ चि रहेको सबरामी सबदाबापि 
सनजको पदासधकार रहेको पदबाट खाईपाई आएको िलबको दरले हनु आउने रकम एकमषु्ट सलन 
पाउनेछ। 

(७) िम्ञ चि रहेको सबरामी सबदाको रकम सलन नपाउाँदै कुनै कममचारीको मतृ्य ुभएमा त्यस्िो 
िम्ञ चि सबरामी सबदाको रकम सनजको पररिारको नम्जकको िदस्यले एकमषु्ट सलन पाउनेछ। 

(८) कुनै ठूलो िा कडा रोग लासग उपचार गनम सबरामी सबदा र घर सबदाबाट नपगु हनु े
भएमा स्िीकृि म्चवकत्िकको प्रमाणपत्र पेश गरी कममचारीले पसछ पाउन ेसबरामी सबदा र घर सबदाबाट 
कट्टा हनु े गरी पैंिालीि ददनिम्म थप सबरामी सबदा पेश्कीको रुपमा सलन िक्ट्नेछ। त्यिरी पेश्की 
सबरामी सबदा सलई बिेको कममचारीले पूरा िलब पाउनेछ। 

(९) उपविसनयम (८) बमोम्जम पेश्की सबरामी सबदा सलने कममचारीको मतृ्य ु भएमा त्यिरी 
पेश्की सलएको सबरामी सबदा स्िििः समनाहा हनुछे। 

६३. प्रिूसि सबदा: (१) कुनै मवहला कममचारी गभमििी भएमा ितु्केरी हनु ुअगासड र पछासड गरी अन्ठानब्बे 
ददनिम्म प्रिूसि सबदा पाउनछे। 

(२) उपविसनयम (१) बमोम्जम प्रिूसि सबदा सलएको कममचारीले चाहेमा कुनै पसन सबदाबाट 
कट्टा नहनुे गरी बढीमा थप छ मवहनािम्म बेिलबी प्रिूसि सबदा सलन िक्ट्नछे। 

िर यिरी सलइने सबदा र उपविसनयम (१) बमोम्जमको सबदा लगािार रुपमा सलन ुपनेछ। 

(३) उपविसनयम (२) बमोम्जम बेिलबी प्रिूसि सबदामा बिेको अिसधमा घर सबदा, सबरामी 
सबदा, िलब, भत्ता र अन्य िवुिधा ददइने छैन।  

िर िो अिसध नोकरी अिसधमा गणना गररनेछ।  

(४) उपविसनयम (१) बमोम्जम प्रिूसि सबदामा बस्दा मवहला कममचारीले पूरा िलबभत्ता 
पाउनेछ। 

(५) उपविसनयम (१) र (२) बमोम्जम सबदा सलएको असभलेख कम्पनीले अद्यािसधक गरी 
रात न ुपनेछ। 

६४. प्रिूसि स्याहार सबदा: (१) कुनै परुुष कममचारीको पत् नी ितु्केरी हनु ेभएमा त्यस्िो कममचारीले पत् नी 
ितु्केरी हनुअुम्घ िा पसछ गरी बढीमा एक पटकमा पन्र ददनमा नबढ्ने गरी िेिा अिसधभर दईु 
पटकिम्म प्रिूसि स्याहार सबदा पाउनछे। 

िर यिरी सबदा सलाँदा त्यस्िो कममचारीको पत् नी ितु्केरी भएको ददन िमेि पने गरी लगािार 
रुपमा सलन ुपनेछ। 

(२) प्रिूसि स्याहार सबदामा बिेको कममचारीले त्यस्िो सबदा सलएको अिसधको पूरा िलबभत्ता 
पाउनेछ। 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 

  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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(३) उपविसनयम (१) बमोम्जमको सबदा बस्ने कममचारीले त्यस्िो सबदा िमाप्त भएको पैंिीि 
ददनसभत्र आफ्नो म्शशकुो जन्मदिाम प्रमाणपत्र कायामलयमा पेश गनुम पनेछ। अन्यथा त्यस्िो सबदा 
सनजको अन्य सबदाबाट कट्टा गररनेछ।  

(४) प्रिूसि सबदा िथा प्रिूसि स्याहार सबदा पाएका कममचारीलाई बच्चाको स्याहारको सनसमत्त 
बढीमा दईुिटा बच्चाको लासग जनही एकमषु्ट दश हजार रुपैयााँ म्शश ुस्याहार भत्ता ददइनेछ।  

िर पसि र पत् नी दिैु कम्पनीमा कायमरि रहेको भए एकजना कममचारीले मात्र म्शश ुस्याहार 
भत्ता पाउनेछ। 

(५) प्रिूसि स्याहार सबदा सलएको असभलेख कम्पनीले अद्यािसधक गरी रात न ुपनेछ। 

६५. वकररया सबदािः (१) कुनै कममचारीले कुल धमम अनिुार आफैँ  वकररया बस्न ु परेमा िा त्यस्िो 
कममचारीको बाबआुमा, बाजेबज्यै, छोराछोरी िा िाि ुििरुाको मतृ्य ुभएमा िा परुुष कममचारीको हकमा 
सनजको पत् नीको मतृ्य ुभएमा पन्र ददन वकररया सबदा पाउनेछ। मवहला कममचारीको पसिले वकररया 
बस्न ुपरेमा सनजलाई पसन त्यसि नै ददन वकररया सबदा ददइनेछ। 

    (२) वकररया सबदामा बस्दा कममचारीले पूरा िलब पाउनछे।  

   (३) उपविसनयम (१) बमोम्जम सबदा सलने कममचारीले सबदा पसछ कायामलयमा हाम्जर भएको 
िीि ददनसभत्र मिृ व्यम्िको मतृ्य ुदिामको प्रमाणपत्र िथा मिृ व्यम्ििाँगको नािा प्रमाम्णि पेश गनुम 
पनेछ। 

 (४) उपविसनयम (३) बमोम्जमको अिसधसभत्र त्यस्िो प्रमाणपत्र पेश नगने कममचारीको त्यस्िो 
सबदाको अिसध सनजले पाउन ेअन्य सबदाबाट कट्टा गररनछे। 

६६. अध्ययन सबदािः (१) िेिालाई उपयोगी र आिश्यक पने विषयमा कम्पनीलाई प्राप्त भएको छात्रिृम्त्तमा 
मनोनयन भई अध्ययन गनम जाने कममचारीले अध्ययन अिसधभर अध्ययन सबदा पाउन िक्ट्नेछ। 

(२) कममचारीले िेिा अिसधभरमा एक पटक मात्र िीन िषमिम्म अध्ययन सबदा पाउनेछ। 

(३) उपविसनयम (२) मा जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए िापसन कुनै अध्ययनको सनसमत्त 
मनोनयन भई अध्ययन सबदा सलई गएको कममचारीलाई थप विषयमा अध्ययन गनम िा थप उपासध 
हासिल गनमको सनसमत्त अध्ययन सबदा थवपने छैन। 

  (४) उपविसनयम (१) िा (२) बमोम्जम अध्ययन सबदामा बस्दा कममचारीले पूरा िलब 
पाउनेछ। 

  (५) िीन िषम िेिा अिसध नपगुी कुनै पसन कममचारीले अध्ययन सबदा पाउन िक्ट्नेछैन। 

६७. असनिायम भ्रमण सबदािः (१) कममचारीले प्रत्येक िषम िञ चालक िसमसिले िोके बमोम्जम असनिायम भ्रमण 
सबदा पाउन िक्ट्नछे। 

(२) असनिायम भ्रमण सबदा पटक पटक नगरी एकै पटक सलन ुपनेछ। 

(३) असनिायम भ्रमण सबदा िम्ञ चि गरी अको िषम सलन पाइन ेछैन। 

(४) असनिायम भ्रमण सबदामा बिेका कममचारीले िसमसिले िोके बमोम्जम दैसनक भत्ता र भ्रमण 
खचमबापि भत्ता पाउनेछ। 
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(५) असनिायम भ्रमण सबदा िम्बन्धी कायमविसध िञ चालक िसमसिले िोके बमोम्जम हनुेछ। 

६८ सबदा माग गने विसधिः (१) सबदाको सनकािाको सनसमत्त कममचारीले आफूलाई चावहएको सबदाको अिसध, 

कारण र विदेश जान ुपने भए िो िमेि खोली सबदा ददन ेअसधकारीिमि सनिेदन पेश गनुम पनेछ र 
सबदा ददने असधकारीले पसन सबदा स्िीकृि िा अस्िीकृि भएको िूचना िो कममचारीलाई ददन ुपनेछ।   

 (२) देहायको कुरामा सबदा ददन ेअसधकारीलाई म्चत्त बझेुमा सनजले सनिेदनको समसि भन्दा 
अगासडदेम्खको समसिबाट सबदा स्िीकृि गनम िक्ट्नेछिः– 

(क) सबदा ददने असधकारीको पूिम स्िीकृि सलन िम्भि सथएन भन् न,े 

(ख) पूिम स्िीकृसि प्रासप्तको लासग सनिेदन ददन िकभर प्रयाि गरेको सथयो भन् न।े 

(३) अध्ययन सबदाको लासग सनिेदन ददाँदा अरु कुराको असिररि मतुयििः देहायका कुराहरु 
उल्लेख गनुम पनेछिः– 

(क) आफूले अध्ययन गनम खोजेको विषयको वििरण, 

(ख) अध्ययन गररन े विश् िविद्यालय, िंस्था िा प्रम्शिण केन्द्रमा प्रिेश गने स्िीकृसि प्राप्त 
भएको वििरण, 

(ग) कम्पनीलाई त्यस्िो सबदाको िम्बन्धमा विचार गनम िहायक हनुे अन्य आिश्यक 
वििरण। 

६९. सबदा स्िीकृि गने असधकारीिः (१) कम्पनीका कममचारीको अध्ययन सबदा िञ चालक िसमसिले र अन्य 
िबै प्रकारका सबदाहरु प्रमखु कायमकारी असधकृिले िा सनजले िोकेको असधकृि कममचारीले स्िीकृि 
गनेछ।  

  (२) प्रमखु कायमकारी असधकृिको िम्पूणम सबदाहरु अध्यिले स्िीकृि गनेछ।   

७०. सबदा पररणि नहनुेिः यि पररच्छेद बमोम्जम कममचारीले जनु सबदा सलई बिेको हो िोही सबदा नै 
उपभोग गनुम पनेछ। पवहले कुनै एक वकसिमको सबदा स्िीकृि भएकोमा त्यस्िो सबदा पसछ वकररया 
सबदा िा प्रिूसि सबदा बाहेक अको वकसिमको सबदामा पररणि गराउन पाइन ेछैन। 

७१. सबदा रद्द र िािमजसनक सबदा गासभने िम्बन्धी व्यिस्थािः (१) कुनै कममचारीले सलएको सबदा आफूलाई 
आिश्यक नभएको भनी सनिेदन ददएमा सबदा स्िीकृि गने असधकारीले त्यस्िो सबदा रद्द गरी सनजलाई 
हाम्जर गराउन िक्ट्नछे।  

 (२) भैपरर आउने सबदा, घर सबदा र विरामी सबदा बाहेक अरु कुनै प्रकारको सबदा सलई 
बिेको कममचारीले सलएको सबदा अिसधसभत्र िािमजसनक सबदा परेमा िो अिसध पसन सनज कममचारीले 
सलएको सबदामा गासभनेछ। 

७२. कायामलयमा अनपुम्स्थि हनु े उपर कारबाहीिः सबदा नसलई आफ्नो कायामलयमा अनपुम्स्थि हनु े
कममचारीलाई गयल र िलब कट्टी गरी अन्य िजाय िमेि गनम िवकनछे। त्यिरी गयल भएको अिसध 
िेिा अिसधमा गणना गररने छैन। 

                                                 
  िेस्रो िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 

  िेस्रो िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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७३. सबदाको असभलेखिः सबदा ददन ेअसधकारीले आफ्नो मािहिका काम गने कममचारीको सबदाको असभलेख 
रात न लगाउन ुपनेछ। 

७४. सबदा असधकारको कुरा होइनिः सबदा असधकारको कुरा होइन, िहसुलयि मात्र हो। 

 

 

पररच्छेद–७ 

अध्ययन र िालीममा मनोनयन िम्बन्धी व्यिस्था 
७५ अध्ययन, िालीम िा अध्ययन भ्रमणको सनसमत्त मनोनयनको आधारहरुिः (१) अध्ययन, िालीम िा 

अध्ययन भ्रमणको सनसमत्त कममचारीलाई मनोनयन गदाम िेिाका कममचारीहरु मध्येबाट िामान्यिया 
देहायका आधारमा मनोनयन गररनेछिः– 

(क) अध्ययन, िालीम िा अध्ययन भ्रमणको विषय िेिाको सनसमत्त उपयोगी र आिश्यक 
भएको, 

(ख) अध्ययन िा िालीमको लासग प्राप्त छात्रिृम्त्तमा मनोनयनको लासग िोवकएको 
आिश्यकिालाई प्राथसमकिा ददई बढुिा हनु योग्य कममचारी मध्ये प्राथसमकिाको 
आधारमा, 

(ग) परीिणकालको अिसध पूरा भएको, 
(घ) स्नािक, स्नािकोत्तर िा कुनै शैम्िक उपासधको अध्ययनको हकमा पैंिीि िषम उमेर 

ननाघेको र कुनै अनिुन्धानात्मक उपासधको लासग पैंिालीि िषम ननाघेको। 

स्पष्टीकरणिः यि पररच्छेदको प्रयोजनको सनसमत्त,– 
(१) “अध्ययन” भन्नाले िेिािाँग िम्बम्न्धि विषयमा स्नािक, स्नािकोत्तर िा कुनै शैम्िक 

उपासध हासिल गनमको सनसमत्त गररने अध्ययनलाई जनाउाँछ। 

(२) “िालीम” भन्नाले स्नािक, स्नािकोत्तर िा कुनै शैम्िक उपासध प्रदान गररने बाहेक 
कुनै िङ्गदठि िंस्थाद्वारा सनम्श् चि पायक्रम अनिुार .... िञ चालन हनुे प्रम्शिण 
कायमक्रमलाई जनाउाँछ।  

(३) “अध्ययन भ्रमण” भन्नाले अध्ययन र िालीम बाहेक दईु हप्तामा नबढ्न े गरी 
आयोजना हनुे गोष्ठी, िेसमनार िा अिलोकन भ्रमणलाई जनाउाँछ।  

  (२) यि विसनयम बमोम्जम अध्ययन, िालीम िा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गने असधकार 
िञ चालक िसमसिलाई हनुेछ।  

७६. मनोनयन गदाम प्राथसमकिा ददन ुपनेिः (१) अध्ययन, िालीम िा अध्ययन भ्रमणको सनसमत्त कममचारीको 
मनोनयन गदाम विसनयम ७५ को अधीनमा रही देहाय बमोम्जम मनोनयन गनुम पनेछिः– 

(क)  अध्ययन गने, िालीम सलने िा अध्ययन भ्रमण गनम पवहले मौका नपाएको 
कममचारीलाई, 

                                                 
  िेस्रो िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 

  िेस्रो िंशोधनद्वारा म्झवकएको। 
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(ख)  िबै कममचारीले पवहले मौका पाइिकेको भएमा कायमिम्पादनको स्िर उच्च रहेका, 
कुनै पसन वकसिमको विभागीय कारबाहीमा नपरेका र िबै भन्दा लामो िेिा अिसध 
भएका कममचारीलाई, 

(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोम्जम मनोनयनका लासग क्रम सनधामरण हनु निकेमा एउटै 
पदमा िबै भन्दा बढी िेिा अिसध भएको कममचारीलाई। 

(२) उपविसनयम (१) मा जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए िापसन कुनै खाि योग्यिा र उमेर नै 
आिश्यक पने भनी उल्लेख भई आएको विषयमा त्यस्िो योग्यिा र उमेर हनुे कममचारीको बीचमा 
मात्र िो उपविसनयमको खण्ड (क) र (ख) अनरुुप मनोनयन गनुम पनेछ। 

७७. मनोनयनमा बन्देजिः यि पररच्छेदमा अन्यत्र जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए िापसन विसनयम ५० को 
खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोम्जम बढुिाको लासग िम्भाव्य उम्मेदिार हनु नपाउने अिसधभर कुनै पसन 
कममचारीलाई अध्ययन, िालीम िा अध्ययन भ्रमणको सनसमत्त मनोनयन गनम हुाँदैन। 

७८. अध्ययन, िालीम िा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपसछ िेिा गनुम पने अिसधिः कम्पनीबाट मनोनयन भई 
अध्ययन गने, िालीम सलने िा अध्ययन भ्रमणमा जान ेकममचारीले त्यस्िो अध्ययन, िालीम िा अध्ययन 
भ्रमण पूरा गरेपसछ देहाय बमोम्जमको अिसधिम्म कम्पनीमा असनिायम रुपले िेिा गनुम पनेछिः– 

अध्ययन, िालीम िा अध्ययन भ्रमणको अिसध िेिा गनुम पने अिसध 

(क) िीन मवहनािम्म एक िषम 
(ख) िीन मवहनादेम्ख छ मवहनािम्म डेढ िषम 
(ग) छ मवहनादेम्ख नौ मवहनािम्म दईु िषम 
(घ) नौ मवहनादेम्ख एक िषमिम्म िीन िषम 
(ङ) एक िषमदेम्ख दईु िषमिम्म चार िषम 
(च) दईु िषमदेम्ख िीन िषमिम्म पााँच िषम 

७९. कबसुलयि गनुम पनेिः (१) कुनै पसन कममचारीले अध्ययन, िालीम सलन िा अध्ययन भ्रमण गनम 
जानभुन्दा अम्घ त्यस्िो अध्ययन, िालीम िा अध्ययन भ्रमण पूरा गरी फकेर आई विसनयम ७८ 
बमोम्जमको िेिा गने िमेिको कबसुलयि गनुम पनेछ। 

(२) कुनै पसन कममचारीले अध्ययन, िालीम िा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपसछ िेिा गनम नआएमा 
िा विसनयम ७८ बमोम्जम गनुम पने िेिा अिसध पूरा नगरेमा त्यस्िो कममचारीबाट अध्ययन, िालीम िा 
अध्ययन भ्रमण अिसधभर सनजले पाएको िलब भत्ता, अध्ययन, िालीम िा अध्ययन भ्रमणमा लागेको 
खचम िथा कबसुलयिमा उल्लेख भएका अन्य रकमहरु िमेि अिूल गररनछे। त्यस्िो कममचारीको 
अध्ययन, िालीम िा अध्ययन भ्रमणको अिसध सनजको िेिा अिसधमा गणना गररने छैन।  

(३) यि विसनयममा अन्यत्र जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए िापसन अध्ययन, िालीम िा अध्ययन 
भ्रमणमा गएको कममचारी असनिायम अिकाश भएको िा मतृ्य ुभएका कारण विसनयम ७८ बमोम्जमको 
िेिा अिसध पूरा गनम निकेमा सनज िा सनजको पररिारबाट कुनै रकम अिूल उपर गररने छैन।  

                                                 
  िेस्रो िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 

  िेस्रो िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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८०. हाम्जर नभए कारबाही हनुेिः कुनै कममचारीले अध्ययन, िालीम िा अध्ययन भ्रमणका लासग िोवकएको 
अिसध िमाप्त भएको समसिले िाि ददन सभत्र कम्पनीमा हाम्जर हनु ुपनेछ। मनासिि कारणिवहिको 
िूचना िंलग्न गरी सबदा माग गरी सबदा स्िीकृि भएको अिस्थामा बाहेक िो अिसधसभत्र हाम्जर नहनुे 
कममचारीलाई नोकरीबाट बखामस्ि गररनेछ।  

 

पररच्छेद–८ 

िलब भत्ता, चाडपिम खचम िथा अन्य िवुिधा 
८१. िलब भत्तािः (१) कममचारीले आफ्नो पदमा बहाली गरेको ददनदेम्ख िलब भत्ता पाउनछे। 

(२) कममचारीले काम गरेबापि पाउने िलब भत्ता िञ चालक िसमसिले िमय िमयमा िोके 
बमोम्जम हनुेछ। 

८२. िलबमानिः (१) सनधामररि िलबमान अनिुार िलब पाउने पदमा नयााँ सनयमु्ि पाउने कममचारीले िो 
िलबमानमा लेम्खएको िरुु िलब पाउनेछ। 

(२) मासथल्लो िलबमानको कुनै पदमा बढुिा पाउने कममचारीले उि िलबमानमा िोवकएको 
िरुु िलब पाउनछे। 

  िर सनजले हाल पाइरहेको िलब मासथल्लो िलबमानको न्यूनिम िलब बराबर िा िोभन्दा 
असधक भएमा मासथल्लो िलबमानमा सनजको िलब िोक्ट्दा देहाय बमोम्जम गरी िोवकनेछिः– 

(क) सनजले हाल पाइरहेको िलब मासथल्लो िलबमानको िरुु िलब बराबर मात्र भएमा 
िो िलबमा एक िलब िृवि थप गरी िोवकनेछ। 

(ख) िाविक पदमा पाइरहेको िलब बढुिा भएको पदको िरुु िलबभन्दा बढी भएको 
अिस्थामा मासथल्लो पदको िलब िोक्ट्दा हाल पाइआएको िलबमा नपगुिम्मको 
िलब िृवि थप गरी मासथल्लो पदको एक िलब िृवि िमेि ददइनेछ। 

८३.  िलब िृवििः (१) स्थायी कममचारीले एक िषमको िेिा अिसध पूरा गरेपसछ एक िलब िृवि (ग्रडे) 
पाउनेछ।  

(२) उपविसनयम (१) बमोम्जमको िलब िृवि िञ चालक िसमसिले िोके बमोम्जम हनुेछ।  

(३) रोक्ट् का भएको िलब िवृि फुकुिा भएकोमा िो िलब िृवि कुन समसिदेम्ख पाउने हो िो 
कुरा िम्बम्न्धि असधकारीले सलम्खि रुपमा जनाई रात न ुपनेछ। 

८४.  पकाएको िलब भत्ता पाउनिेः (१) कममचारीले प्रत्येक मवहना भिुान भएपसछ िलब भत्ता पाउनेछ। 

(२) कुनै कममचारीले पकाएको िलब भत्ता सनज जनुिकैु व्यहोराबाट िेिामा नरहेमा पसन 
पाउनेछ। 

(३) यि विसनयमािलीमा व्यिस्था भएकोमा बाहेक कुनै कममचारीको िलब कट्टा गररने छैन। 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 



 

 
41 

८५. सनलम्बन भएमा पाउने िलबिः (१) कुनै कममचारी कम्पनीको कामको िम्बन्धमा िा कम्पनीको 
िफम बाट भएको कारबाहीको फलस्िरुप सनलम्बन भएमा िो सनलम्बनको अिसधभर सनजले आफ्नो 
िलबको आधा मात्र पाउनेछ। 

िर लागेको आरोप प्रमाम्णि नभई सनजले िफाई पाएमा सनलम्बन रहेको अिसधमा आधा 
िलब पाएको भए िो कट्टा गरी र आधा िलब पसन नपाएको भए पूरै िलब (िलब िृवि हनुे भएमा 
िो िमेि) पाउनेछ। किूरदार ठहरेमा सनलम्बन भएको समसिदेम्खको बााँकी िलब भत्ता पाउने छैन। 

(२) कुनै कममचारी उपविसनयम (१) मा उम्ल्लम्खि कारण बाहेक अन्य कुनै कारणबाट 
सनलम्बन रहन गएको रहेछ भने सनजले त्यिरी सनलम्बन रहेको अिसधको िलब पाउन ेछैन। 

८६. कममचारी िञ चय कोषमा रकम जम्मा गररददनिेः (१) कममचारीको मासिक िलबबाट दश प्रसिशिका 
दरले रकम कट्टा गरी िो रकममा कम्पनीले शिप्रसिशि रकम थप गरी कममचारी िञ चय कोषमा 
जम्मा गररददनेछ। 

  (२) िञ चालक िसमसिले उपविसनयम (१) बमोम्जमको रकम कममचारी िञ चय कोष िा अन्य 
स्िीकृि अिकाश कोषमा रात न ेव्यिस्था गनम िक्ट्नेछ।  

८७. चाडपिम खचम िम्बन्धी व्यिस्थािः (१) कममचारीले आफ्नो धमम, िंस्कृसि, परम्परा अनिुार मनाइन े
चाडपिमको लासग कममचारीले खाइपाइआएको एक मवहनाको िलब बराबरको रकम प्रत्येक िषम 
चाडपिम खचमको रूपमा पाउनेछ। यस्िो रकम कममचारीले एक आसथमक िषममा एकपटक आफ्नो धमम, 
िंस्कृसि, परम्परा अनिुार मनाइने मतुय चाडपिमको अििरमा भिुानी सलन िक्ट्नेछ। 

   (२) कममचारीले हाम्जर भएको समसिले िीन मवहनासभत्र आफूले चाडपिम खचम सलने मतुय 
चाडपिम र िो चाडपिम पने िम्भाविि मवहनाको िम्बन्धमा कम्पनीमा सलम्खि रुपमा जानकारी ददन ु
पनेछ। यिरी सनिेदन ददइिकेपसछ िो कममचारीले आफ्नो िेिा अिसधभर अको चाडपिममा खचम माग 
गनम पाउने छैन।  

८८. स्िास््य बीमा िवुिधािः (१) कममचारीको स्िास््य उपचारको लासग कम्पनीबाट प्रत्येक कममचारीको 
स्िास््य बीमा गररनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोम्जमको स्िास््य सबमा कुनै कारणले हनु निकेमा िा कुनै स्थायी 
कममचारी सबरामी भई स्िदेश िा विदेशमा उपचार गदाम लाग्न े रकम उपविसनयम (१) बमोम्जमको 
स्िास््य बीमाको रकमबाट व्यहोररनेछ र त्यस्िो रकमले नपगु्न ेभएमा सनजलाई उपचार गदाम लागेको 
खचममध्ये िञ चालक िसमसिले उम्चि ठहर याएको रकम कम्पनीले उपलब्ध गराउनेछ।  

८९.  कममचारीको पोशाक र पोशाक िवुिधािः (१) कममचारीले कम्पनीले िोकेको पोशाक लगाउन ुपनेछ।  

(२) कममचारीलाई पोशाक िवुिधाबापि उपलब्ध गराइन े रकम िञ चालक िसमसिले िोके 
बमोम्जम हनुेछ। 

९०. कायमिम्पादनमा आधाररि प्रोत्िाहन प्रणाली िम्बन्धी व्यिस्थािः (१) प्रमखु कायमकारी असधकृिले 
कम्पनीको प्रत्येक कममचारीको आिसधक रुपमा कायमिम्पादन िूचकाङ्क ियार गरी स्िीकृसिको लासग 
िञ चालक िसमसिमा पेश गनम िक्ट्नेछ। 

                                                 
  िेस्रो िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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(२) िञ चालक िसमसिबाट स्िीकृि मापदण्ड अनिुार प्रमखु कायमकारी असधकृिले आिसधक 
रुपमा कायमिम्पादन िूचकाङ्क अनरुुप प्रत्येक कममचारीको कायमिम्पादन मूल्याङ्कन गनुम पनेछ। 

(३) उपविसनयम (२) बमोम्जम मूल्याङ्कन गदाम िो मूल्याङ्कनबाट प्राप्त हनु आएको अङ्कको 
आधारमा कममचारीलाई स्िीकृि मापदण्ड अनिुार कायमिम्पादनमा आधाररि प्रोत्िाहन भत्ता आिसधक 
रुपमा प्रदान गनम िवकनछे। 

९१. ...... 
९२. ......  

९२क. कममचारी ऋण, िापटी िवुिधा िम्बन्धी व्यिस्थािः (१) कम्पनीले स्थायी कममचारीलाई देहाय 
बमोम्जमका ऋण िापटी िवुिधा प्रदान गनेछिः– 

(क) िामाम्जक कायम ऋण िापटीिः 
(१) कम्पनीमा कायमरि कम्िीमा िीन िषम िेिा अिसध पूरा गरेका स्थायी 

कममचारीलाई सनजले खाईपाइआएको एकिषम बराबरको िलब रकम 
िामाम्जक कायम ऋण िापटी प्रदान गनम िवकनेछ।  

(२) िामाम्जक कायम ऋण िापटीलाई कममचारीको बीि िषम िेिा अिसध कायम 
गरी कममचारीले िेिा गनम बााँकी रहेको कायम अिसध बराबरको मासिक 
वकस्िा रकम कायम गरी कममचारीको िलबबाट प्रत्येक मवहना कट्टी गदै 
लसगनेछ।  

(३) िामाम्जक कायम ऋण िापटी प्रत्येक दईु िषममा निीकरण गनम िवकनेछ।  

(४) िामाम्जक कायम ऋण िापटीको ब्याजदर दईु प्रसिशि कायम हनुेछ। 

  (२) िञ चालक िसमसिले नेपाल िरकार, अथम मन्त्रालयको िहमसिमा यि विसनयमािलीको 
अधीनमा रही कम्पनीको कममचारी कल्याणकारी कोष, ििारी िवुिधा र िापटी िवुिधाका िम्बन्धमा 
आिश्यक सनदेम्शका, कायमविसध िा मापदण्ड बनाउन िक्ट्नेछ। 

९२ख. कममचारीको िेिा, शिम र िवुिधाको पनुरािलोकनिः कम्पनीले कममचारीको िेिा, शिम र िवुिधाको 
बारेमा प्रत्येक दईु िषम पश् चाि ्पनुरािलोकन गररनछे। 

 

                                                 
  चौथो िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 

  चौथो िंशोधनद्वारा म्झवकएको। 

  चौथो िंशोधनद्वारा म्झवकएको। 

  चौथो िंशोधनद्वारा थप। 

  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 

  पााँचौँ िंशोधनद्वारा थप। 

  चौथो िंशोधनद्वारा थप। 
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पररच्छेद–९ 

अिकाश र उपदान 

९३. असनिायम अिकाशिः (१) िञ चालक िसमसिले अन्ठाउन् न िषम उमेर पूरा भएको स्थायी कममचारीलाई 
िेिाबाट अिकाश ददनेछ। 

  (२) यि विसनयमको प्रयोजनको लासग कममचारीको उमेर गणना गदाम सनजले िेिामा प्रिेश 
गदाम पेश गरेको म्शिण िंस्थाको प्रमाणपत्रमा वकवटएको जन्मददन िा िषमबाट हनु आएको उमेर िा 
नागररकिाको प्रमाणपत्रमा वकवटएको जन्मददन िा िषमबाट हनु आएको उमेर िा सनजले भरेको 
िैयम्िक नोकरी वििरण (सिटरोल) मा लेम्खददएको जन्मसमसि िा िषमबाट हनु आएको उमेरमध्ये जनु 
उमेरबाट सनज पवहले अिकाश हनु्छ िोही आधारमा गणना गररनेछ। 

  *
(३) कम्पनीले आिश्यकिा अनिुार िञ चालक िसमसिको सनणमय अनिुार स्िैम्च्छक अिकाश 

योजना ल्याउन िक्ट्नछे। 

९४. अिकाश ददन िक्ट्नेिः (१) िञ चालक िसमसिले देहायको अिस्थामा कुनै पसन कममचारीलाई उपविसनयम 
(२) बमोम्जमको िसमसिको सिफाररिमा िेिाबाट अिकाश ददन िक्ट्नछेिः–  

(क) कुनै कममचारीले आफ्नो म्जम्मामा रहेको िा आफूले कुनै िररकाबाट प्राप्त गरेको 
कम्पनीको गोप्ठ्य कागजाि, सलखि िा जानकारी कुनै अनासधकृि व्यम्ि िा 
सनकायलाई ददएमा िा ददने प्रयाि गरेको कुरा प्रमाम्णि भएमा, 

 (ख) कुनै कममचारीले राविय वहि िा कम्पनीको वहि विपरीि किैिाँग अिाम्ञछि िम्पकम  
कायम गरी आफ्नो पदको मयामदा विपरीि गैरम्जम्मेिारीपूणम व्यिहार गरेको कुरा 
प्रमाम्णि भएमा। 

 (२) उपविसनयम (१) बमोम्जम सिफाररि पेश गनमको सनसमत्त देहायका पदासधकारी रहेको 
एक िसमसि रहनेछिः– 

(क) अध्यिले िोकेको िञ चालक िसमसिको िदस्य  – अध्यि 

(ख) प्रमखु कायमकारी असधकृि  – िदस्य 

(ग) अध्यिले िोकेको कम्पनीको एकजना िररष्ठ कममचारी – िदस्य 

९५. अिमथम कममचारीको िम्बन्धमा विशेष व्यिस्थािः कुनै स्थायी कममचारी शारीररक िा मानसिक रोगको 
कारणबाट सनयसमि रुपमा िेिा गनम अिमथम छ भनी स्िीकृि म्चवकत्िकबाट प्रमाम्णि भइआएमा 
िञ चालक िसमसिले सनजलाई सनजको िेिा अिसधमा बढीमा िीन िषम िेिा अिसध थप गरी अिकाश 
ददन िक्ट्नेछ।   

९६. स्िेम्च्छक अिकाशिः (१) नोकरी अिसध कम्िीमा पन्र िषम र उमेर कम्िीमा पचाि िषम पूरा गरेको 
स्थायी कममचारीले िञ चालक िसमसिले िोवकददएको अिसधसभत्र िेिाबाट अलग हनु चाहेमा त्यस्िो 
कममचारीलाई सनजको िेिा अिसधमा बढीमा पााँच िषम िेिा अिसध थप गरी विसनयम ९८ बमोम्जम 
उपदान पाउने गरी स्िेम्च्छक अिकाश ददन िवकनछे। 

                                                 

* दोस्रो िंशोधनद्वारा थप। 
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  (३) उपविसनयम (१) बमोम्जम िेिा अिसध थप्ठ्दा सत्रपन् न िषमिम्म उमेर पगेुकोलाई पााँच िषम, 
चिन् न िषम उमेर पगेुकोलाई चार िषम, पचपन् न िषम उमेर पगेुकोलाई िीन िषम, छपन् न िषम उमेर 
पगेुकोलाई दईु िषम र िन्िाउन ्न िषम उमेर पगेुकोलाई एक िषम मात्र थप गररनेछ। 

९७. राजीनामा िम्बन्धी व्यिस्थािः (१) कम्पनीको िेिाबाट अलग हनु चाहन े कुनै कममचारीले 
अम्तियारिालािमि सलम्खि राजीनामा ददई िेिाबाट अलग हनु िक्ट्नेछ।  

  (२) उपविसनयम (१) बमोम्जम पेश हनु आएको राजीनामामा िम्बम्न्धि कममचारीलाई 
िनाखि गराई राजीनामा स्िीकृि गनुम पनेछ।  

९८. उपदानिः (१) पााँच िषम िा िो भन्दा बढी िेिा गरेको स्थायी कममचारीले अिकाश पाएमा िा 
राजीनामा स्िीकृि गराई पदबाट अलग भएमा िा सनज भविष्टयमा कम्पनीको िेिाको सनसमत्त अयोग्य 
नठहररन ेगरी पदबाट हटेमा देहायको दरले उपदान पाउनेछिः– 

(क) पााँच िषमदेम्ख दश िषमिम्म िेिा गरेको कममचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक 
िषमको सनसमत्त आम्खरी एक मवहनाको िलब, 

(ख) दश िषम भन्दा बढी पन्र िषमिम्म िेिा गरेको कममचारीले आफूले काम गरेको 
प्रत्येक िषमको सनसमत्त आम्खरी डेढ मवहनाको िलब, 

(ग) पन्र िषमभन्दा बढी बीि िषमिम्म िेिा गरेको कममचारीले आफूले काम गरेको 
प्रत्येक िषमको सनसमत्त आम्खरी दईु मवहनाको िलब, 

(घ) बीि िषमभन्दा बढी जसििकैु िेिा गरेको कममचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक 
िषमको सनसमत्त आम्खरी अढाई मवहनाको िलब। 

िर, 

(१) भविष्टयमा कम्पनीको िेिाको सनसमत्त अयोग्य ठहररने गरी िेिाबाट बखामस्ि 
गररएको कममचारीले यि उपविसनयम बमोम्जम उपदान पाउने छैन।  

(२) कम्पनीको िेिा पाउने िा िेिामा बहाल रहने उद्देश्यले नागररकिा िा उमेर 
िा योग्यिा ढााँटेको प्रमाम्णि हनु आएमा त्यस्िो कममचारीलाई उपदान ददइन े
छैन। 

९८क.िेिाकालमा मतृ्य ु हनुे कममचारीको हकमा विशषे व्यिस्था: (१) पन्र िषम िेिा अिसध पगेुको कुनै 
कममचारीको कम्पनीको कामको सिलसिलामा मतृ्य ुभएमा सनजले कम्पनीबाट सलएको िामाम्जक कायम 
िापटीको सिनम बााँकी रकम समनाहा हनुेछ। 

(२) िेिाकालमा कुनै कममचारीको मतृ्य ुभएमा सनजको हकिालालाई एकमषु्ट एकलाख रुपैयााँ 
आसथमक िहायिा प्रदान गररनेछ। 

९९. बेपत्ता भएको कममचारीको उपदानिः (१) कम्पनीको िेिामा रही काम गरेको कुनै कममचारी कम्िीमा 
दईु िषमिम्म हराई बेपत्ता भई मरे बााँचेको पत्ता नलागेमा त्यस्िो कममचारीले विसनयम ९८ बमोम्जम 
पाउने उपदानको रकम सनजको पररिारलाई ददइनेछ। 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा थप। 

  चौथो िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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  (२) बेपत्ता भएको कममचारी पसछ फेला परेमा उपदान भिुानी ददइनिकेको भए िो 
उपदानको रकम सनजलाई नै ददइनेछ। 

िर भिुानी ददइिकेको उपदान रकममा पसछ फेला परेको व्यम्िको दाबी लाग्न ेछैन।  

१००. बरबझुारथ नगरेमा उपदान रोक्ट् का गनम िवकनेिः िेिाबाट अिकाश पाएको िा हटेको कममचारीले 
कम्पनीलाई बझुाउन ुपने नगदी, म्जन्िी र कागजाि नबझुाएमा त्यिरी नबझुाएको अिसधिम्मको लासग 
सनजले पाउने उपदान रोक्ट् का गनम िवकनेछ। 

 

पररच्छेद-९क. 

योगदानमा आधाररि उपदान िम्बन्धी व्यिस्था 
१००क. उपदान कोष: (१) यि विसनयमािलीमा अन्यत्र जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए िापसन कम्पनीको 

िेिामा िंिि ् २०७७ िाल श्रािण १ गिेदेम्ख स्थायी सनयिु हनु े कममचारीलाई उपदान ददन े
प्रयोजनको लासग कम्पनीले छुटै्ट एक उपदान कोषको स्थापना गनेछ र िो कोषमा त्यस्िा प्रत्येक 
कममचारीको छुट्टाछुटै्ट व्यम्िगि खािा रहनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोम्जमको कोषमा कममचारीको मासिक िलबबाट छ प्रसिशिका दरले 
हनु आउने रकम कट्टा गरी िोही बराबरको रकम कम्पनीले थप गरी कममचारीलाइम िलब भिुानी 
गरेको िाि ददनसभत्र जम्मा गनुम पनेछ। 

(३) कम्पनीले प्रत्येक आसथमक िषम िमाप्त भएको िीन मवहनासभत्र उपविसनयम (२) बमोम्जम 
कममचारीको व्यम्िगि खािामा जम्मा भएको रकम र िोको ब्याज िमेि जोडी त्यिको वििरण 
अद्यािसधक गनुम पनेछ। 

(४) कम्पनीले उपविसनयम (२) बमोम्जमको खािामा जम्मा भएको रकमको वििरण िरल र 
िहज वकसिमले हेनम िा त्यस्िो वििरणको प्रसि चाहेको बखि िम्बम्न्धि कममचारीले प्राप्त गनम िक्ट्न े
गरी आिश्यक व्यिस्था समलाउन ुपनेछ। 

(५) यि विसनयममा अन्यत्र जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए िापसन कुनै कममचारी बेिलबी िा 
अिाधारण सबदामा रहेको िा सनलम्बन भएकोमा त्यस्िो सबदामा रहेको िा सनलम्बन भएको अिसधभर 
उपदान कोषमा रकम जम्मा गररने छैन। 

िर त्यस्िो कममचारीलाई लगाइएको असभयोग प्रमाम्णि नभई सनलम्बन फुकुिा भएमा सनजले 
सनलम्बन अिसधमा पाउने िलबबापिको रकमबाट उपविसनयम (२) बमोम्जम एकमषु्ट रुपमा कट्टा गरी 
जम्मा गनुम पनेछ। 

(६) यि विसनयममा अन्यत्र जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए िापसन उपसनवियम (१) बमोम्जमको 
कोषको रकम र कम्पनीको िेिामा िंिि ् २०७७ िाल श्रािण १ गिेदेम्ख स्थायी सनयिु हनु े
कममचारीको उपविसनयम (२) बमोम्जम कट्टा भएको रकम िञ चालक िसमसिले सनितृ्तभरण कोष ऐन, 
२०७५ बमोम्जम स्थावपि सनिृत्तभरण कोषमा जम्मा गने र त्यिरी जम्मा भएको रकम िोही ऐन 
बमोम्जम िञ चालन र व्यिस्थापन हनुे गरी आिश्यक व्यिस्था गनम िक्ट्नेछ।  

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा थप। 
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१००ख. िेिाबाट अलग भएमा रकम पाउने: (१) कुनै कममचारी जनुिकैु कारणिश िेिामा नरहेमा विसनयम 
१००क. को उपविसनयम (२) बमोम्जम सनजको व्यम्िगि खािामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र 
मनुाफा िमेि सनजले एकमषु्ट रुपमा पाउनछे। 

(२) कुनै कममचारीको मतृ्य ु भएमा उपविसनयम (१) बमोम्जमको रकम, िोको ब्याज िथा 
मनुाफा िमेि सनजले इच्छाएको व्यम्िले एकमषु्ट रुपमा पाउनेछ।  

(३) उपविसनयम (२) मा जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए िापसन मतृ्य ु भएको कममचारीले 
किैलाई नइच्छाएको िा इच्छाएको व्यम्िको िमेि मतृ्य ुभइिकेको अिस्थामा त्यस्िो कममचारीलाई 
हेरचाह गरेको सनजको हकिाला िा त्यस्िो हकिाला पसन नभए प्रचसलि कानून बमोम्जमको 
हकिालाले त्यस्िो रकम पाउनेछ। 

१००ग. िलबबाट कट्टी भएको रकम र िोको ब्याज मात्र पाउने: यि विसनयमािलीमा अन्यत्र जनुिकैु कुरा 
लेम्खएको भए िापसन कुनै कममचारी कम्पनीको िेिाबाट बखामस्ि भएमा सनजको मासिक िलबबाट 
कट्टी भएको रकम र त्यस्िो रकमबाट प्राप्त गरेको ब्याज मात्र सनजले वफिाम पाउनछे। 

  

पररच्छेद–१० 

आचरण 

१०१. िमय पालन र सनयसमििािः कममचारीले कम्पनीबाट सनधामररि िमयमा सनयसमि रुपले कायामलयमा 
हाम्जर हनु ुपनेछ र िकेिम्म पवहले सबदाको स्िीकृसि नसलई कामबाट अनपुम्स्थि हनु ुहुाँदैन। 

१०२. अनशुािन र आज्ञापालनिः (१) कममचारीले अनशुािनमा रही आफ्नो किमव्य इमान्दारी र ित्परिाको 
िाथ पालन गनुम पनेछ।  

(२) कममचारीले कायामलयको काम िम्बन्धी कुरामा आफू भन्दा मासथको कममचारीले ददएको 
आदेशलाई शीघ्रिाका िाथ पूरा गनुम पनेछ। 

(३) कममचारीले आफूभन्दा मासथका िबै कममचारीहरुप्रसि उम्चि आदर देखाउन ु पनेछ र 
आफू मसुनका कममचारीहरुप्रसि उम्चि व्यिहार गनुम पनेछ। 

१०३. राजनैसिक िा अिाञछनीय प्रभाि पानम नहनुेिः कुनै पसन कममचारीले आफ्नो िेिा िम्बन्धी कुरामा 
मिलब िाध्य गने मनिायले अन्य कममचारी मासथ कुनै राजनैसिक िा अिाञछनीय प्रभाि पानम िा 
प्रभाि पाने प्रयत् न गनुम हुाँदैन। 

१०४. राजनीसिमा भाग सलन नहनुिेः कममचारीले राजनीसिमा भाग सलन हुाँदैन। 

१०५. कम्पनीको कामकाज िम्बन्धी िमाचार प्रकाशन गनममा प्रसिबन्धिः कुनै पसन कममचारीले कम्पनीद्वारा 
अम्तियारी नपाई आफूले किमव्य पालन गदाम जानकारीमा आएको कुनै गोप्ठ्य िा कानूनद्वारा सनषेसधि 
विषय, आफूले लेखेको िा िङ्कलन गरेको कुनै कागजपत्र िा िमाचार प्रत्यि िा अप्रत्यि रुपबाट 
अरु अनासधकृि कममचारी िा प्रिेलाई ददन ुिा बिाउन ुहुाँदैन। यो प्रसिबन्ध जनुिकैु कारणबाट िेिामा 
नरहेको व्यम्िको हकमा िमेि लागू हनुेछ। 

१०६. आलोचना गनम नहनुिेः (१) कम्पनीको नीसि विपरीि हनुे गरी िा नेपाल िरकार र जनिाको 
पारस्पररक िम्बन्धमा िा कुनै विदेशी समत्रराििाँगको िम्बन्धमा खलल पनम िक्ट्ने गरी कुनै पसन 
कममचारीले आफ्नो काल्पसनक िा िास्िविक नामबाट िा बेनामी कुनै लेख प्रकाम्शि गनम, प्रिेलाई कुनै 
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खबर ददन, रेसडयो िा टेसलसभजनबाट भाषण प्रिाररि गनम, कुनै िािमजसनक भाषण ददन िा कुनै ििव्य 
प्रकाशन गनम हुाँदैन। 

(२) उपविसनयम (१) मा जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए िापसन प्रचसलि कानून र कम्पनीको 
नीसिको विपरीि नहनु ेिमाचारमूलक लेख विश् लेषणात्मक ढङ्गबाट प्रकाशन गनम िा प्रिारण गनम बाधा 
पगु्न ेछैन।  

१०७. दान, उपहार, चन्दा आदद प्राप्त गनम र िापटी सलनमा प्रसिबन्धिः कम्पनीको काममा कुनै पसन प्रकारले 
अिर पनम िक्ट्न े गरी कुनै पसन कममचारीले कम्पनीको पूिम स्िीकृसि सबना आफूले िा आफ्नो 
पररिारको कुनै िदस्यद्वारा किैबाट कुनै प्रकारको दान, दािव्य, कोिेली िा उपहार स्िीकार गनम िा 
चन्दा माग्न िा कम्पनीको कामिाँग िम्बम्न्धि व्यम्ििाँग िापटी सलन हुाँदैन। 

१०८. कम्पनीको स्थापना र िञ चालन िा व्यापार व्यििाय गनम नहनुेिः कममचारीले देहायको काम गनुम 
हुाँदैनिः– 

(क) कुनै बैङ्क िा कम्पनीको स्थापना, रम्जिेशन िा िञ चालनको काममा,  
(ख) अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी स्िीकार गनम, 
(ग) कुनै व्यापार व्यििाय गनम। 

१०८क. स्थायी आिािीय अनमुसि सलन नहनुिेः कममचारीले स्थायी आिािीय अनमुसि सलन िा त्यस्िो अनमुसि 
प्राप्त गनमको लासग आिेदन ददन हुाँदैन। 

१०९. सनिामचनमा भाग सलन नहनुेिः कममचारीले कुनै पसन राजनैसिक पदको लासग हनुे सनिामचनमा भाग सलन 
िा किैको सनसमत्त मि माग्न िा कुनै प्रकारको प्रभाि पानम हुाँदैन। 

िर किलाई मि ददएको िा ददने विचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचसलि कानून बमोम्जम 
आफूले पाएको मिदानको असधकार प्रयोग गनम बाधा पने छैन। 

११०. प्रदशमन, हड्िाल, थनुछेक िथा घेराउ गनममा प्रसिबन्धिः कम्पनी र कम्पनीको कुनै पसन कममचारीको 
कानूनद्वारा सनधामररि किमव्य पूरा गनममा बाधा सबरोध हनुे गरी प्रदशमन, हड्िाल, थनुछेक िथा घेराउ 
आदद गनम हुाँदैन। 

१११. प्रसिसनसधत्ि गनममा प्रसिबन्धिः (१) कममचारीले आफूलाई मकाम परेको विषयमा आफैँ ले िा िारेिद्वारा 
िम्बम्न्धि सनकाय िा असधकारीिमि सनिेदन ददन िाहेक अरु व्यम्ि िा िमूहको िफम बाट 
प्रसिसनसधत्ि गनम हुाँदैन। 

  (२) उपविसनयम (१) मा जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए िापसन कममचारीले प्रबन्धपत्र, 

सनयमािली, कम्पनी िञ चालनका नीसिगि आधार, प्रचसलि कानून र कम्पनीको नीसिको विपरीि नहनु े
गरी आफ्नो पेशागि र अन्य िामाम्जक िंस्थाको िदस्य बन् न यि विसनयममा लेम्खएको कुनै कुराले 
बाधा परु याएको मासनने छैन। 

११२. िम्पम्त्त वििरणिः (१) नयााँ सनयमु्ि हनुे कममचारीले सनयमु्ि पाएको एक मवहनासभत्र र त्यिपसछ 
प्रत्येक आसथमक िषम भिुानी भएको िाठी ददनसभत्र अनिूुची–८ बमोम्जम िम्पम्त्त वििरण ियार गरी 
कम्पनीमा पेश गनुम पनेछ। 

                                                 
  िेस्रो िंशोधनद्वारा थप। 
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(२) कममचारीले आफ्नो िा आफ्नो पररिारको िदस्यको नाममा कुनै अचल िम्पम्त्त खररद 
गरी िा अन्य िररकाद्वारा प्राप्त गरेमा त्यिरी खररद िा प्राप्त गरेको एक मवहनासभत्र त्यिबापि लागेको 
मोल िमेिको वििरण खोली कम्पनीमा पेश गनुम पनेछ। 

११३. यािना ददन नहनुेिः (१) कममचारीले किैलाई पसन यािना ददन ुहुाँदैन। 

(२) कममचारीले यौनजन्य दवु्यमिहार र घरेल ुवहंिा िम्बन्धी कायम गनुम गराउन ुहुाँदैन। 

११४. िेिाग्राहीप्रसिको व्यिहारिः (१) कममचारीले आफ्नो कामिाँग िम्बम्न्धि िेिाग्राहीप्रसि मयामददि र म्शष्ट 
व्यिहार गनुम पनेछ।  

(२) िेिाग्राहीको कामिाँग िम्बम्न्धि विषय, प्रवक्रया, काम िम्पादन गनम लाग्न ेिमय र लगि 
िमेिको स्पष्ट जानकारी िेिाग्राहीलाई यथािमयमा गराउन ुपनेछ। 

११५. हासन नोक्ट्िानी परु याउन नहनुेिः यि विसनयमािलीमा अन्यत्र जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए िापसन कुनै 
कममचारीले अिािधानी िाथ िा अनशुािनमा नरही िा जानाजान त्रटुीपूणम ढङ्गबाट काम गरी 
कम्पनीलाई कुनै प्रकारको हासन नोक्ट्िानी परु याउन ुहुाँदैन। 

११६. आफ्नो िेिा र पद अनिुारको आचरण पालन गनुम पनेिः प्रत्येक कममचारीले आफ्नो पद अनिुारको 
आचरण पालन गनुम पनेछ। 

११७. अन्य आचरणिः (१) कममचारीले आफ्नो कायामलय िथा पद अनिुार आइपने म्जम्मेिारीलाई मयामदापूिमक 
बहन गरी सनष्टपि, स्िच्छ िथा सछटो छररिो रुपमा कायमिम्पादन गनुम पनेछ।  

(२) कममचारीले कम्पनीको कुनै पसन िम्पम्त्तको प्रयोग िा उपयोग घरायिी कायमको लासग 
गनम हुाँदैन।  

   (३) कममचारीले कम्पनीको िलब, भत्ता खान े गरी सनयिु भएको कुनै पसन कममचारीलाई 
कायामलयको काममा बाहेक आफ्नो घरायिी काममा लगाउन ुहुाँदैन। 

११८. चेिािनी ददन िक्ट्निेः कुनै कममचारीले िमय पालन नगरेमा, कम्पनीको काम िम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा 
मासथको कममचारीले ददएको आदेश पालन नगरेमा िा कम्पनीको काममा लापरबाही िा वढलािसु्िी 
गरेमा त्यस्िो कममचारीलाई िम्बम्न्धि िपुरीिेिकको सिफाररिमा प्रमखु कायमकारी असधकृिले कारण 
खोली चेिािनी ददन िक्ट्नछे र िोको असभलेख िम्बम्न्धि कममचारीको व्यम्िगि वििरण फाइलमा 
रात न ुपनेछ। 

  

पररच्छेद–११ 

िेिाको िरुिा 
११९. कममचारीको िेिाको िरुिािः देहायका कममचारी बाहेक अन्य कुनै पसन कममचारीलाई िफाईको मौका 

नददई िेिाबाट हटाइने िा बखामस्ि गररन ेछैनिः– 

(क) नैसिकपिन देम्खने फौजदारी असभयोगमा अदालिबाट किूरदार ठहररएको, 
(ख) करार िेिाको पदमा बहाल रहेको, 
(ग) भागी पत्ता नलागेको िा िम्पकम  स्थावपि गनम िम्भि नभएको पयामप्त आधार भएको, 
(घ) भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालिबाट किूरदार ठहररएको। 
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१२०. िेिा शिमको िरुिािः िेिामा कायमरि कुनै पसन कममचारीलाई सनज िेिा प्रिेश गदामका बखि कायम 
रहेको िेिा, शिम र िवुिधा भन्दा कम हनुे गरी सनजको िेिा, शिम र िवुिधामा पररििमन गररने छैन।  

  

पररच्छेद–१२ 

िजाय र पनुरािेदन 

१२१. िजायिः उम्चि र पयामप्त कारण भएमा कममचारीलाई देहाय बमोम्जमको िजाय गनम िवकनेछिः– 

(क) िामान्य िजायिः 
(१) नसिहि ददन,े 

(२) बढीमा दईु िलब िृवि रोक्ट् का गने िा दईु िषमिम्म बढुिा रोक्ट् का गने, 

 (३) दईुदेम्ख पााँच िलब िवृििम्म रोक्ट् का गने िा दईु िषमदेम्ख पााँच िषमिम्म 
बढुिा रोक्ट् का गने।  

(ख) विशेष िजायिः 
(१) भविष्टयमा कम्पनीको िेिाको सनसमत्त अयोग्य नठहररने गरी िेिाबाट हटाउन,े 

(२) भविष्टयमा कम्पनीको िेिाको सनसमत्त अयोग्य ठहररने गरी िेिाबाट बरखास्ि 
गने। 

१२२. नसिहि ददने िा बढीमा दईु िलब िवृि िा दईु िषमिम्म बढुिा रोक्ट् का गनेिः देहायको कुनै अिस्थामा 
कममचारीलाई नसिहि ददने िा बढीमा दईु िलब िृवि रोक्ट् का गने िा दईु िषमिम्म बढुिा रोक्ट् का गने 
िजाय गनम िवकनेछिः– 

(क) सनजले िम्पादन गरेको काम िन्िोषजनक नभएमा, 
(ख)  बरबझुारथ नगरेमा,  
(ग) विसनयम ११८ बमोम्जम एक िषममा दईुपटकिम्म सलम्खि चेिािनी पाएमा, 
(घ)  आफूलाई िोकेको पदीय दावयत्ि म्जम्मेिारीपूिमक पूरा नगरेमा,  
(ङ)  िेिाग्राहीको पीरमकाम र उजूरी पटक–पटक बेिास्िा गरेको िम्बन्धमा आफूभन्दा 

मासथल्लो असधकारीले ददएको सनदेशन पालना नगरेमा।  

१२३. दईुदेम्ख पााँच िलब िवृििम्म रोक्ट् का गने िा दईु िषमदेम्ख पााँच िषमिम्म बढुिा रोक्ट् का गनेिः देहायको 
कुनै अिस्थामा कममचारीलाई दईुदेम्ख पााँच िलब िृवििम्म रोक्ट् का गने िा दईु िषमदेम्ख पााँच िषमिम्म 
बढुिा रोक्ट् का गने िजाय गनम िवकनेछिः– 

(क) अनशुािनहीन काम गरेमा, 
(ख) आचरण िम्बन्धी कुराहरु उल्लङ्घन गरेमा,  
(ग) सनधामररि िमयमा पेश्की फर्छ्यौट नगरेमा, 
(घ) विसनयम १३९ बमोम्जम िोवकएको म्जम्मेिारी पूरा नगरेमा,  
(ङ) पूिम स्िीकृसि नसलई बराबर कम्पनीमा अनपुम्स्थि रहेमा। 

                                                 
  िेस्रो िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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१२४. िेिाबाट हटाउने िा बरखास्ि गनेिः (१) देहायको कुनै अिस्थामा कममचारीलाई भविष्टयमा कम्पनीको 
िेिाको सनसमत्त अयोग्य नठहररने गरी िेिाबाट हटाउन िवकनेछिः– 

(क) कममचारीले अयोग्यिाको कारणले आफ्नो पदको काम िा म्जम्मेिारी पूरा गनम 
निकेमा, 

(ख) आचरण िम्बन्धी कुरा बराबर उल्लङ्घन गरेमा, 
(ग) कायामलयको िमयमा मादक पदाथमको िेिन गरेमा, 
(घ) बराबर अनशुािनहीन काम गरेमा, 
(ङ) राजनीसिमा भाग सलएमा, 
(च) आफ्नो पदको म्जम्मेिारीको बराबर बेिास्िा गरेमा, 
(छ) सबदा स्िीकृि नगराई लगािार नब्बे ददनिम्म कम्पनीमा अनपुम्स्थि रहेमा। 

(२) देहायको कुनै अिस्थामा कममचारीलाई भविष्टयमा कम्पनीको िेिाको सनसमत्त अयोग्य 
ठहररन ेगरी िेिाबाट बरखास्ि गनम िवकनेछिः– 

(क) नैसिकपिन देम्खने फौज्दारी असभयोगमा अदालिबाट किूरदार ठहररएमा, 
(ख) भ्रष्टाचार गरेमा, 
(ग) स्थायी आिािीय अनमुसि सलएको िा िोको लासग आिेदन ददएको पवुष्ट भएमा, 
(घ) िेिामा सनयिु हनुे िा बहाल रहने उद्देश्यले नागररकिा उमेर िा योग्यिा ढाटेको 

प्रमाम्णि भएमा। 

१२४क. स्ियं घोषणा गरी वििरण पेश गनुमपनेिः (१) यो विसनयम प्रारम्भ हुाँदाका बखि कुनै कममचारीले 
स्थायी आिािीय अनमुसि सलएको िा त्यस्िो अनमुसिको लासग आिेदन ददएको भएमा यो विसनयम 
प्रारम्भ भएको समसिले िीि ददनसभत्र िोको स्ियं घोषणा गरी देहाय बमोम्जमको वििरण कम्पनीमा 
पेश गनुम पनेछिः– 

(क) आफ्नो नाम, थर, िह र पद, 

(ख) स्थायी आिािीय अनमुसि सलएको भए िो प्राप्त गरेको समसि िा त्यस्िो अनमुसिको 
लासग आिेदन ददएको भए िो आिेदन ददएको समसि, 

(ग) िम्बम्न्धि विदेशी मलुकुको नाम, 

(घ) आफूले सलएको स्थायी आिािीय अनमुसि पररत्याग गनम िा त्यस्िो अनमुसिको लासग 
ददएको आिेदन रद्द गराउन इच्छुक भए िा नभएको। 

(२) उपविसनयम (१) बमोम्जमको कुनै वििरण कुनै कममचारीबाट प्राप्त भएमा प्रमखु 
कायमकारी असधकृिले िो वििरण प्राप्त भएको समसिले पन्र ददनसभत्र िञ चालक िसमसििमि पेश गनुम 
पनेछ। 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 

  िेस्रो िंशोधनद्वारा थप। 

  िेस्रो िंशोधनद्वारा थप। 

  िेस्रो िंशोधनद्वारा थप। 
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१२४ख. जानकारी ददन िवकनेिः (१) विसनयम १०८क. विपरीि कुनै कममचारीले स्थायी आिािीय अनमुसि 
सलएको िा िोको लासग आिेदन ददएको विषयमा किैलाई जानकारी हनु आएमा िो जानकारी 
कम्पनीलाई ददन िक्ट्नेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोम्जम कुनै जानकारी प्राप्त हनु आएमा विसनयम १२४क. को 
उपविसनयम (१) बमोम्जमको अिसध व्यसिि भएपसछ िम्बम्न्धि कममचारीको िम्बन्धमा छानसबन गनम 
िञ चालक िसमसिले कुनै िञ चालक िा प्रमखु कायमकारी असधकृिलाई आदेश ददनेछ। 

(३) उपविसनयम (२) बमोम्जम आदेश प्राप्त भएमा िञ चालक िा प्रमखु कायमकारी असधकृिले 
िाि ददनसभत्र छानसबन िम्पन् न गरी त्यस्िो कममचारीले स्थायी आिािीय अनमुसि सलएको िा िोको 
लासग आिेदन ददएको देम्खएमा सनजलाई यि विसनयमािली बमोम्जम िजाय गनमको लासग प्रस्िाि 
िञ चालक िसमसििमि पेश गनुम पनेछ। 

१२४ग. िजाय नहनुेिः यि विसनयमािलीमा अन्यत्र जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए िापसन यो विसनयम प्रारम्भ 
भएको बखि कुनै कममचारीले स्थायी आिािीय अनमुसि सलएको िा िोको लासग आिेदन ददएको कुरा 
स्िीकार गरी विसनयम १२४क. बमोम्जमको वििरण कम्पनीिमि पेश गरेको र आफूले प्राप्त गरेको 
स्थायी आिािीय अनमुसि त्यागेको िा त्यस्िो अनमुसिको लासग ददएको आिेदन रद्द गनमको लासग 
िम्बम्न्धि मलुकुमा सलम्खि अनरुोध गरेको प्रमाणिवहि प्रमखु कायमकारी असधकृिमाफम ि ् िञ चालक 
िसमसििमि सनिेदन ददएमा त्यस्िो कममचारीलाई यि विसनयमािली बमोम्जम िजाय हनुे छैन। 

१२५. िजाय ददन े र पनुरािेदन िनु् न े असधकारीिः (१) कममचारीलाई िजायको आदेश ददन े असधकारी र 
विसनयम १२१ को खण्ड (ख) बमोम्जमको िजाय बाहेक अन्य िजायको आदेश उपरको पनुरािेदन 
िनु् ने असधकारी देहाय बमोम्जम हनुेछिः– 

पद नसिहि ददन 
पाउन ेअसधकारी 

िो िजाय 
उपर 

पनुरािेदन 
िनु् न े

असधकारी 

बढीमा दईु िलब िवृि रोक्ट् का िा 
दईु िषमिम्म बढुिा रोक्ट् का, दईुदेम्ख 
पााँच िलब िवृििम्म रोक्ट् का िा 
दईु िषमदेम्ख पााँच िषमिम्म बढुिा 
रोक्ट् का गनम पाउन ेअसधकारी 

िो िजाय उपर 
पनुरािेदन िनु् न े

असधकारी 

(क) िहायक 
िहका 
कममचारी 

प्रमखु 
कायमकारी 
असधकृि 

अध्यि प्रमखु कायमकारी असधकृि अध्यि 

(ख) असधकृि 
िहका 
कममचारी 

प्रमखु 
कायमकारी 
असधकृि 

अध्यि अध्यि िञ चालक 
िसमसि 

(२) कममचारीलाई विसनयम १२१ को खण्ड (ख) बमोम्जमको िजाय ददन े असधकार 
अम्तियारिालालाई हनुेछ। 

                                                 
  िेस्रो िंशोधनद्वारा थप। 

  िेस्रो िंशोधनद्वारा थप। 
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१२६. िजाय ददने र पनुरािेदन िनु् ने असधकार िमु्पन िक्ट्नेिः िञ चालक िसमसिले विसनयम १२५ 
बमोम्जमको िजायको आदेश ददन े कुनै असधकारीको असधकारलाई िञ चालक िसमसिले िोकेको 
अिसधिम्मको लासग कुनै असधकारीले प्रयोग गनम पाउने गरी िमु्पन िक्ट्नेछ र त्यिरी िमु्म्पएको 
असधकार प्रयोग गरी िजायको आदेश ददने असधकारीले ददएको विसनयम १२१ को खण्ड (ख) 
बमोम्जमको िजाय बाहेक अन्य िजायको आदेश उपर पनुरािेदन िनु् ने असधकारी पसन त्यिरी 
असधकार ददाँदा िोवकनछे।  

१२७. सनलम्बन गनेिः (१) कुनै कममचारीको िम्बन्धमा विसनयम १२४ मा लेम्खएको कुनै असभयोगको 
जााँचबझु गनुम परेमा जााँचबझु िमाप्त नहञु जेलिम्म उि कममचारीलाई िजायको आदेश ददन पाउन े
असधकारीले सनलम्बन गनम िक्ट्नेछ। 

  िर देहायको अिस्था नभई िाधारणिया सनलम्बन गररन ेछैनिः–   

(क) सनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनम ददाँदा झटु्टा िबिु प्रमाण िङ्कलन गनम िक्ट्ने िा 
आफ्नो विरुिको िबिु प्रमाण गायब गनम िक्ट्न ेिम्भािना देम्खएमा, िा 

(ख) सनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनम ददाँदा कम्पनीको हासन नोक्ट्िानी हनुे िम्भािना 
देम्खएमा। 

(२) कममचारीलाई िेिाबाट हटाउने िा बरखास्ि गने असभयोगको िूचना ददनकुो िाथै 
सनजलाई िजायको आदेश ददन पाउने असधकारीले सनलम्बन िमेि गनम िक्ट्नेछ। 

(३) उपविसनयम (१) बमोम्जम कुनै कममचारीलाई सनलम्बन गदाम िाधारणिया दईु मवहना 
भन्दा बढी गनुम हुाँदैन। िो अिसधसभतै्र कममचारी उपरको कारबाही वकनारा लगाउन ु पनेछ। कुनै 
अिाधारण अिस्था परी उि अिसधसभत्र कारबाही वकनारा लगाउन निवकने भई सनलम्बनको अिसध 
बढाउन ुपरेमा िञ चालक िसमसिले एक मवहनािम्म सनलम्बनको अिसध बढाउन िक्ट्नेछ। 

(४) नैसिकपिन देम्खन े फौजदारी असभयोगमा सगरफ्िार भई थसुनएको कममचारी त्यिरी 
थसुनएको अिसधभर स्िििः सनलम्बन भएको मासननछे। 

१२८. सनलम्बनको िमासप्तिः कुनै कममचारी आफ्नो पदमा पनुिः स्थावपि भएमा िा विसनयम १२७ को 
उपविसनयम (३) बमोम्जमको अिसध पूरा भएमा िा िेिाबाट हटाइएमा िा बरखास्ि गररएमा सनजको 
सनलम्बन िमाप्त हनुेछ। 

१२९. िफाई पेश गने मौका ददन ु पनेिः (१) विभागीय िजाय ददन पाउन ेअसधकारीले कुनै कममचारीलाई 
िजाय ददने आदेश ददनभुन्दा अम्घ कारबाही गनम लासगएको कारणको उल्लेख गरी िो कममचारीलाई 
उम्चि म्याद ददई आफ्नो िफाई पेश गने मौका ददन ुपनेछ। यिरी मौका ददाँदा सनजमासथ लगाइएको 
आरोप स्पष्ट रुपले वकवटएको र प्रत्येक आरोप कुन–कुन कुरा र कारणमा आधाररि छ िो िमेि 
खलुाउन ु पनेछ। त्यस्िोमा िम्बम्न्धि कममचारीले पसन म्यादसभत्र आफ्नो िफाई पेश गनुम पनेछ र 
यिरी पेश हनु आएको िफाईलाई िम्बम्न्धि असधकारीले गम्भीरिापूिमक मनन गनुम पनेछ। 

(२) िजायको आदेश ददन पाउने असधकारीले आिश्यक ठानमेा कममचारी उपर लागेको 
आरोपका िम्बन्धमा स्ियं कुनै अन्य असधकृिद्वारा जााँचबझु गराउन िक्ट्नछे। जााँचबझु गने 
असधकृिलाई देहायको िररका अपनाई जााँचबझुको कारबाही चलाउन ेअसधकार हनुेछिः– 
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(क) बयान गराउन,े सलखि प्रमाणहरु दाम्खल गराउने र िािीको नाममा म्याद जारी गने 
आदद विषयमा अदालिलाई भए िरहको असधकार प्रयोग गनम िक्ट्न,े 

(ख) असभयोग लागेको कममचारीको रोहिरमा िबिु प्रमाण बझु्न,े 

(ग) असभयोग लागेको कममचारीलाई िािीिाँग म्जरह गनम र असभयोग विरुि िबिु प्रमाण 
दाम्खला गने मौका ददन।े 

(३) उपविसनयम (२) बमोम्जमको जााँचबझुको काम िवकएपसछ िजायको आदेश ददन पाउन े
असधकारीिमि जााँचबझु असधकृिले प्रसििेदन पेश गनुम पनेछ। सनजले त्यस्िो प्रसििेदनमा िजाय 
िम्बन्धी कारणिवहिको आफ्नो ठहरको िाथै जो भएको िबिु प्रमाण पसन दाम्खल गनुम पनेछ। 

(४) कुनै कममचारीलाई सनलम्बन गनुम परेमा िजायको आदेश ददन पाउने असधकारीले 
सनलम्बन–पत्र र उपविसनयम (१) बमोम्जम िफाई पेश गनम लेम्खएको पत्र िम्बम्न्धि कममचारीलाई 
बझुाउन ुपनेछ। 

(५) िजायको आदेश ददन पाउने असधकारीले कुनै कममचारीिाँग िफाई माग गनुम भन्दा अगािै 
स्ियं िा कुनै अन्य असधकृिद्वारा उपविसनयम (२) बमोम्जम जााँचबझु गराई सनजको ठहरिवहिको 
प्रसििेदन सलन िक्ट्नछे। 

१३०. जााँचबझु गराउन ुनपनेिः देहायको अिस्थामा िजायको आदेश ददन पाउने असधकारीले देहायको िजाय 
गने िम्बन्धमा जााँचबझु गराई रहन ुपने छैनिः– 

(क) विसनयम १२१ को खण्ड (क) बमोम्जमको िामान्य िजाय गनुम परेमा, 
(ख) भागी पत्ता नलागेको िा अरु कुनै कारणले िम्पकम  स्थावपि गनम अिम्भि भएको 

कममचारीलाई िजाय गनुम परेमा, 
(ग) नैसिकपिन देम्खने फौजदारी असभयोगमा अदालिबाट अपराधी प्रमाम्णि भएको 

आधारमा कुनै कममचारीलाई िजाय ददन ुपरेमा। 

१३१. विशेष िजायको आदेश ददनभुन्दा पवहले िजाय प्रस्िाि गनुम पनेिः विशेष िजायको आदेश ददनभुन्दा 
पवहले िजायको आदेश ददन पाउने असधकारीले सबसनयम १२९ बमोम्जम िफाई पेश गनम ददइएको 
म्यादसभत्र िफाई पेश नगरेमा िा पेश हनु आएको िफाई िन्िोषजनक नभएमा त्यस्िो कममचारीलाई 
ददन लासगएको प्रस्िाविि िजाय वकन नददन ुभनी त्यि िम्बन्धमा उम्चि म्याद ददई स्पष्टीकरण माग्न ु
पनेछ। 

१३२. िफाई िन्िोषजनक नहनुाको कारण खलुाउन ु पनेिः िजायको आदेश ददन पाउने असधकारीले कुनै 
कममचारीिाँग विसनयम १३१ बमोम्जम स्पष्टीकरण माग गदाम त्यिअम्घ विसनयम १२९ को उपविसनयम 
(१) बमोम्जम पेश हनु आएको िफाई िन्िोषजनक नभएमा त्यिको कारण पसन खलुाउन ुपनेछ। 
त्यस्िो कममचारीको िम्बन्धमा विसनयम १२९ को उपविसनयम (२) बमोम्जम जााँचबझु गराइएको भए 
िोको नसिजा िमेि उल्लेख गरी प्रस्िाविि िजायको औम्चत्य पसन उि स्पष्टीकरणमा खलुाउन ु
पनेछ। 

१३३. विशेष िजाय उपर पनुरािेदनको व्यिस्थािः (१) विसनयम १२१ को खण्ड (ख) बमोम्जम कुनै 
कममचारीलाई भएको विशषे िजाय उपरको पनुरािेदन िञ चालक िसमसििमि ददन ुपनेछ। 
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(२) िञ चालक िसमसिले गरेको सनणमय अम्न्िम हनुेछ। 

(३) कुनै कममचारीको िम्बन्धमा यि विसनयम बमोम्जम पनुरािेदनको अम्न्िम वकनारा 
लागेपसछ त्यिको पररणाम स्िरुप सनजको िेिा पनुिः स्थावपि हनुे भएमा िो सनणमयको िूचना पाएको 
समसिले पैंिीि ददनसभत्र सनज उपम्स्थि हनु नआएमा सनजको नोकरी थामी ददन कर लाग्न ेछैन। 

१३४. िजायको आदेश र नक्कल िम्बन्धी कायमविसधिः (१) कममचारी उपर कुनै िजायको सनणमय गदाम 
िजायको आदेश ददन पाउने असधकारीले िम्बम्न्धि कममचारीलाई िफाई िा स्पष्टीकरण पेश गनम 
पयामप्त मौका प्रदान भए िा नभएको िमेि विचार गरी सनज कममचारीबाट पेश भएको िफाई, 

स्पष्टीकरण िथा उपलब्ध िम्पूणम िबिु प्रमाणको िमूम्चि मूल्याङ्कन गरी स्पष्ट कारण खलुाई सनणमय 
गनुम पनेछ।  

(२) यि पररच्छेदमा अन्यत्र जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए िापसन कुनै कममचारीलाई एउटा 
िजाय प्रस्िाविि गरी िफाई, स्पष्टीकरण माग गरेर पसछ अको िजाय ददन ेगरी सनणमय गनुम हुाँदैन। 

१३५. पनुरािेदनको कायमविसधिः कुनै कममचारीले आफूलाई ददएको िजाय विरुि पनुरािेदन ददन ुपरेमा देहाय 
बमोम्जमको कायमविसध अपनाउन ुपनेछिः– 

(क) पनुरािेदन गने कममचारीले आफ्नै नामबाट पनुरािेदन ददन ुपनेछ र त्यस्िो पनुरािेदन 
उम्चि र आदरिूचक भाषामा लेम्खएको हनु ुपनेछ। 

(ख) पनुरािेदन गने कममचारीले पनुरािेदनको िाथमा आफ्नो िफाईको सनसमत्त जो भएको 
िबिु प्रमाण िंलग्न रात नकुा िाथै जनु आदेशको विरुि पनुरािेदन गररएको हो िो 
आदेशको नक्कल िमेि िंलग्न गनुम पनेछ। 

(ग) पनुरािेदन ददाँदा पनुरािेदन िनु् ने असधकारीलाई िम्बोधन गरी सनजको कायामलयमा 
पनुरािेदन दिाम गराउन ुपनेछ। 

(घ) िजायको आदेश पाएको समसिले पैंिीि ददनसभत्र पनुरािेदन ददन ुपनेछ।  

िर पनुरािेदनको म्याद नघाई पनुरािेदन गने व्यम्िले पयामप्त कारण देखाई 
सनिेदन ददएमा पनुरािेदन िनु् ने असधकारीले मनासिब ठहर याएमा पैिालीि ददनिम्ममा 
परेको पनुरािेदनलाई दिाम गनम िक्ट्नेछ। 

१३६. पनुरािेदनमासथ विचार िथा सनणमयिः (१) कुनै कममचारीले आफू उपरको िजायको आदेश विरुि 
ददएको पनुरािेदन विसनयम १३५ बमोम्जमको रीि पगेुको नभएमा पनुरािेदन िनु् न ेअसधकारीले त्यस्िो 
पनुरािेदन सलन अस्िीकार गनम िक्ट्नेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोम्जम अस्िीकार गररएकोमा बाहेक दिाम गररएका अरु िबै 
पनुरािेदनहरुमा पनुरािेदन िनु् ने असधकारीले देहायका कुराहरुको विचार गनुम पनेछिः– 

(क) िजायको आदेशमा आधार सलइएका कुराहरुको यथाथमिा प्रमाम्णि भइिकेको छ िा 
छैन, 

(ख) प्रमाम्णि भइिकेका कुराहरु िजाय गनमको सनसमत्त पयामप्त छन ्िा छैनन,् 

(ग) िजाय गरेको ठीक, पयामप्त, अपयामप्त िा बढी के छ? 
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(३) उपविसनयम (२) बमोम्जम विचार गररिकेपसछ पनुरािेदन िनु् ने असधकारीले 
पनुरािेदकलाई ददएको िजाय िदर िा बदर गने िा त्यस्िो िजायलाई घटाउने गरी अम्न्िम आदेश 
ददन िक्ट्नेछ। 

१३७. सनणमयमा अिर नपनेिः कुनै कममचारीको िम्बन्धमा यी विसनयमहरु बमोम्जम असधकार प्राप्त असधकारीले 
गरेको कारबाहीमा िाम्त्िक अिर नपने िानोसिनो त्रटुीबाट सनणमयमा अिर पने छैन। 

१३८. िेिामा पनुिः कायम भएपसछ पूरा िलब भत्ता पाउनेिः कुनै कममचारीलाई िेिाबाट हटाउन िा बखामस्ि 
गने आदेश िञ चालक िसमसि िा अदालिबाट रद्द भई सनज िेिामा पनुिः कायम भएमा िेिाबाट 
हटाइएको िा बरखास्ि गररएको समसिदेम्ख पनुिः कायम भएको समसििम्मको िलब, भत्ता, चाडपिम खचम 
र िलब िृवि पाउने भए िलब िृवि िमेि सनजले पाउनेछ। 

  

पररच्छेद–१३ 

विविध 

१३९. म्जम्मेिारी िमु्पन िक्ट्नेिः अध्यिले कम्पनीको िावषमक कायमक्रम अनिुार गनुम पने कुनै कायम गनमको 
लासग कुनै कममचारीलाई सनम्श् चि िमयािसध िोकी िो कायम गने म्जम्मेिारी िमु्पन िक्ट्नेछ। 

१४०. िेिाबाट हटाइएका कममचारीले िफाई पाएमा पदस्थापना गनेिः (१) िेिाबाट हटाइएका कुनै 
कममचारीले अदालिको सनणमयबाट िफाई पाएमा िो सनणमयको िूचना पाएको पैंिीि ददनसभत्र कम्पनीमा 
हाम्जर हनु ुपनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) मा उम्ल्लम्खि म्यादसभत्र हाम्जर नहनुे कममचारीलाई पदस्थापना गररन े
छैन। 

१४०क. िञ चय कोष र बीमा बाहेक अन्य कुनै िवुिधा नपाउनिेः विसनयम १२४ को उपविसनयम (२) 
बमोम्जम बखामस्ि भएका कममचारीले विसनयम ८६ बमोम्जम िञ चय कोषमा जम्मा भएको रकम र 
विसनयम ८८ बमोम्जमको बीमा रकम बाहेक अन्य कुनै पसन िवुिधा पाउन ेछैन। 

१४१. बरबझुारथ गनुम पनेिः (१) कममचारीले आफूले बझुाउन ु पने नगदी, म्जन्िी िा कागजपत्र जे जसि 
आफ्नो म्जम्मामा छ िो िबै कम्पनीबाट अन्यथा िोवकएकोमा बाहेक एक्ट् काईि ददनसभत्र िम्बम्न्धि 
कममचारीलाई बझुाई ददन ुपनेछ र बझु्न ुपने कममचारीले पसन िोही म्यादसभत्र बझु्न ुपनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोम्जम बरबझुारथ गनुमपने किमव्य भएको व्यम्ि काब ु बावहरको 
अिस्था परी आफैँ  उपम्स्थि भई बरबझुारथ गनम निक्ट्ने भएमा सनजले आफ्नो नम्जकको हकिाला 
व्यम्िलाई अम्तियारनामा ददई बरबझुारथको व्यिस्था समलाउन िक्ट्नेछ। 

१४२. अिकाशपत्रिः कममचारीलाई अिकाशपत्र ददन ेअसधकार अम्तियारिालालाई हनुेछ।  

१४३. थप शैम्िक योग्यिाको प्रमाणपत्र पेश गनुम पनेिः (१) िेिामा बहाल रहेका कममचारीले िेिा प्रिेश 
गरेपश्चाि ् कुनै शैम्िक योग्यिा हासिल गरेमा त्यस्िो शैम्िक योग्यिा हासिल गरेको समसिले िीन 
मवहनासभत्र आफ्नो शैम्िक योग्यिाको िम्पूणम वििरण कम्पनीमा पेश गनुम पनेछ। 

                                                 
  िेस्रो िंशोधनद्वारा थप। 

  िेस्रो िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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(२) उपविसनयम (१) बमोम्जम पेश नभएको शैम्िक योग्यिा बढुिा प्रयोजनको लासग ग्राह्य 
हनु ेछैन।  

१४४. कममचारीहरुको पीरमकाम, गनुािो र िनुिुाईको व्यिस्थािः कममचारीले यि विसनयमािली बमोम्जम अन्यत्र 
उजूरी िा पनुरािेदन गनम पाउने व्यिस्था भएकोमा बाहेक यि विसनयमािली बमोम्जम प्रदान गररएका 
िेिा, शिम, िवुिधा र कममचारीिाँग िरोकार रात ने कुनै पसन विषयमा आफूलाई मकाम परेको छ भन् ने 
लागेमा िा िो िम्बन्धमा िम्बम्न्धि सनकायलाई जानकारी गराउाँदा पसन कारबाही नभएमा सनजले 
आफूलाई परेको पीरमकाम िथा गनुािो िञ चालक िसमसििमि रात न िक्ट्नेछ। 

१४५. असधकार प्रत्यायोजनिः (१) िञ चालक िसमसिले यि विसनयमािली बमोम्जम आफूलाई प्राप्त 
असधकारमध्ये आिश्यकिानिुार केही असधकार प्रमखु कायमकारी असधकृिले प्रयोग गनम पाउन े गरी 
प्रत्यायोजन गनम िक्ट्नेछ। 

(२) यि विसनयमािली बमोम्जम प्रमखु कायमकारी असधकृिले आफूलाई प्राप्त असधकारमध्ये 
केही असधकार आफ्नो मािहिका असधकृि कममचारीले िोवकएको अिसधिम्मको लासग प्रयोग गनम 
पाउने गरी प्रत्यायोजन गनम िक्ट्नेछ। 

(३) उपविसनयम (१) र (२) मा जनुिकैु कुरा लेम्खएको भए िापसन विसनयम १२५ 
बमोम्जमको िजाय गने असधकार प्रत्यायोजन गनम िवकने छैन। 

१४६. विसनयममा िंशोधन: िञ चालक िसमसिले लोक िेिा आयोगको परामशम सलई यि विसनयमािलीमा 
आिश्यकिा अनिुार िंशोधन गनम िक्ट्नेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

रुपान्िर: विसनयमािलीमा भएको पााँचौँ िंशोधनले िाविक विसनयमािलीको शीषमक र ठाउाँ-ठाउाँमा रहेका "जलविद्यिु 
लगानी िथा विकाि कम्पनी सलसमटेड" भन् ने शब्दहरुको िट्टा "हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड 
डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेड" भन् ने शब्दहरु राखी रुपान्िर गररएको।  

 

 

 

  

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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अनिूुची-१ 

(विसनयम ७ को उपविसनयम (२) िाँग िम्बम्न्धि) 
िेिाको िह िम्बन्धी वििरण 

 

1. असधकृिस्िरिः 
(क) कायमकारी िहिः 

(१) िह-१२ 

(२) िह-११  

(ख) व्यिस्थापकीय िहिः 
(१) िह-१० 

(२) िह-९ 

(३) िह-८ 

(ग) कायमिञ चालन िहिः  

(१) िह-७ 

(२) िह-६ 

 

2. िहायकस्िरिः 
िह-५ 

 

3. िहविहीनिः 
कायामलय िहयोगी, हलकुा ििारी चालक, माली। 

 

 

 

  

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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अनिूुची-२ 
(विसनयम ८ को उपविसनयम िाँग (२) िम्बम्न्धि) 

कम्पनीको िेिामा रहन ेपदको पदनाम, िेिा िथा िमूह 

 

िह पदनाम िेिा िमूह 

12 प्रमखु कायमकारी असधकृि - - 

11 
नायि महाप्रबन्धक (प्रशािन) प्रशािन - 

नायि महाप्रबन्धक (जलविद्यिु) प्राविसधक - 

१० 
प्रमखु प्रबन्धक (प्रशािन) प्रशािन - 

प्रमखु प्रबन्धक (जलविद्यिु) प्राविसधक - 

९ 

बररष्ठ प्रबन्धक (प्रशािन) प्रशािन प्रशािन 

बररष्ठ प्रबन्धक (वित्त) प्रशािन वित्त 

बररष्ठ प्रबन्धक (जलविद्यिु) प्राविसधक इम्ञ जसनयररङ्ग 

८ 

प्रबन्धक (प्रशािन) प्रशािन प्रशािन 

प्रबन्धक (वित्त) प्रशािन वित्त 

प्रबन्धक (जलविद्यिु) प्राविसधक इम्ञ जसनयररङ्ग 

प्रबन्धक (िािािरण) प्राविसधक िािािरण 

७ 

प्रशािकीय असधकृि प्रशािन प्रशािन 

वित्त असधकृि  प्रशािन वित्त 

जलविद्यिु इम्ञ जसनयर प्राविसधक इम्ञ जसनयररङ्ग 

िािािरण असधकृि प्राविसधक िािािरण 

िामाम्जक िरुिा असधकृि प्रशािन प्रशािन 

कानून असधकृि प्रशािन प्रशािन 

िूचना प्रविसध असधकृि प्राविसधक विविध 

6 िहायक असधकृि प्रशािन प्रशािन 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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िह पदनाम िेिा िमूह 

५ 
िररष्ठ िहायक (िि-इम्ञ जसनयर) प्राविसधक इम्ञ जसनयररङ्ग 

िररष्ठ िहायक प्रशािन प्रशािन 

िह 
विहीन 

कायामलय िहयोगी, हलकुा ििारी 
चालक, माली 

प्रशािन प्रशािन 
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अनिूुची–३ 

(विसनयम १० को उपविसनयम (२) िाँग िम्बम्न्धि) 
कायमवििरण फारामको ढााँचा 

 

कायमवििरण पद िङ्किे: 

पदको नाम ............... िेिा, िमूहिः– 

स्थायी ............. करार ...........  िहिः– 

२. िलब (मासिक) ..................  

३. काम गने िमय ................. विभाग/महाशाखा/शाखािः– 

४. कममचारीको नाम ................  

 विस्ििृ रुपमा पदको काम, किमव्य र उत्तरदावयत्ि िथा असधकार 

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

 

आिश्यकिा योग्यिा र अनभुििः– ............................................................................................................ 

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

उपयुमि वििरण मेरो पदले गनुम पने काम, 

किमव्य र उत्तरदावयत्ि िथा असधकारको 
वििरण पूरा र ठीक हो। 

उपयुमि वििरण यि पदले गनुम पने काम, किमव्य र 
उत्तरदावयत्ि िथा असधकारको वििरण पूरा र ठीक हो। 

 

कममचारीको दस्िखि 

 

……………………………………. 

(सनकटिम मासथल्लो असधकारीको दस्िखि) 

समसििः–  समसि:– 

 

   

   

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

  (प्रमखु कायमकारी असधकृिको दस्िखि) 
 समसि:– 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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अनिूुची-४ 

(विसनयम २० िाँग िम्बम्न्धि) 

िेिाका विसभन् न पदका लासग न्यूनिम योग्यिा 
 

क्र. 
िं. पद िह िेिा, िमूह न्यूनिम योग्यिा र अनभुि 

१. बररष्ठ प्रबन्धक 

(प्रशािन) 
९ प्रशािन, प्रशािन  मान्यिाप्राप्त म्शिण िंस्थाबाट स्नािकोत्तर उपासध 

हासिल गरेको र नेपाल िरकार िा िङ्गदठि िंस्थाको 
असधकृिस्िरको पदमा कम्िीमा ५ िषम िेिा गरेको 
अनभुि हासिल गरेको। 

२. बररष्ठ प्रबन्धक 

(वित्त) 

९ प्रशािन, वित्त मान्यिाप्राप्त म्शिण िंस्थाबाट वित्त िा लेखा मूल विषय 
सलई व्यिस्थापन िङ्कायबाट स्नािकोत्तर उपासध हासिल 
गरेको र नेपाल िरकार िा िङ्गदठि िंस्थाको 
असधकृिस्िरको पदमा कम्िीमा ५ िषम िेिा गरेको 
अनभुि हासिल गरेको। 

३. बररष्ठ प्रबन्धक 

(जलविद्यिु) 

९ प्राविसधक, 

इम्ञ जसनयररङ्ग  

मान्यिाप्राप्त म्शिण िंस्थाबाट जलविद्यिु िा जलस्रोि 
िम्बन्धी इम्ञ जसनयररङ्ग विषयमा स्नािकोत्तर उपासध 
हासिल गरेको र नेपाल िरकार िा िङ्गदठि िंस्थाको 
असधकृिस्िरको पदमा जलविद्यिु सडजाईन, सनमामण िा 
उत्पादनको कायममा कम्िीमा ५ िषमको अनभुि हासिल 
गरेको। 

४. प्रबन्धक 

(प्रशािन) 

८ प्रशािन, प्रशािन  मान्यिाप्राप्त म्शिण िंस्थाबाट स्नािकोत्तर उपासध 
हासिल गरेको र नेपाल िरकार िा िङ्गदठि िंस्थाको 
असधकृिस्िरको पदमा कम्िीमा ५ िषम िेिा गरेको 
अनभुि हासिल गरेको 

५. प्रबन्धक 

(वित्त) 

८ प्रशािन, वित्त  मान्यिाप्राप्त म्शिण िंस्थाबाट व्यिस्थापन िङ्कायबाट 
वित्त िा लेखा मूल विषय सलई स्नािकोत्तर उपासध 
हासिल गरेको र नेपाल िरकार िा िङ्गदठि िंस्थाको 
असधकृिस्िरको पदमा कम्िीमा ५ िषमको अनभुि 
हासिल गरेको, िा 
मान्यिाप्राप्त म्शिण िंस्थाबाट कम्िीमा स्नािक उपासध 
हासिल गरी चाटमडम एकाउन्टेन्िी उत्तीणम गरी नेपाल 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 



 

 
62 

क्र. 
िं. पद िह िेिा, िमूह न्यूनिम योग्यिा र अनभुि 

चाटमडम एकाउन्टेन्ि िंस्थाको िदस्यिा प्राप्त गरेको र 
नेपाल िरकारको िा िङ्गदठि िंस्थाको असधकृिस्िरको 
पदमा चाटमडम एकाउन्टेन्िी िम्बन्धी काममा कम्िीमा ५ 
िषमको अनभुि हासिल गरेको। 

६. प्रबन्धक 

(जलविद्यिु) 

८ प्राविसधक, 

इम्ञ जसनयररङ्ग  

मान्यिाप्राप्त म्शिण िंस्थाबाट जलविद्यिु िा जलस्रोि 
िम्बन्धी इम्ञ जसनयररङ्ग विषयमा स्नािकोत्तर उपासध 
हासिल गरेको र नेपाल िरकार िा िङ्गदठि िंस्थाको 
असधकृिस्िरको पदमा जलविद्यिु सडजाईन, सनमामण िा 
उत्पादनको कायममा कम्िीमा ५ िषमको अनभुि हासिल 
गरेको। 

७. प्रबन्धक 

(िािािरण) 

८ प्राविसधक, 

िािािरण  

मान्यिा प्राप्त विश् िविद्यालयबाट िािािरण विज्ञान िा 
िािािरण इम्ञ जसनयररङ्ग विषय सलई स्नािकोत्तर उपासध 
हासिल गरेको र जलविद्यिु िा जलस्रोि, जलविद्यिु 
सडजाईन, सनमामण िा उत्पादनको िते्रमा ५ िषमको 
अनभुि हासिल गरेको। 

८. बररष्ठ असधकृि  ७  मान्यिाप्राप्त म्शिण िंस्थाबाट िम्बम्न्धि विषयमा 
स्नािकोत्तर िह हासिल गरेको। 

९. जलविद्यिु 
इम्ञ जसनयर 

७ प्राविसधक, 

इम्ञ जसनयररङ्ग 
िमूह 

मान्यिाप्राप्त म्शिण िंस्थाबाट सिसभल इम्ञ जसनयररङ्ग िा 
जलविद्यिु इम्ञ जसनयररङ्ग विषयमा स्नािक उपासध हासिल 
गरेको। 

१०. प्रशािकीय 
असधकृि 

६ प्रशािन, 
प्रशािन 

मान्यिाप्राप्त म्शिण िंस्थाबाट स्नािक उपासध हासिल 
गरेको। 

११. वित्त असधकृि ६ प्रशािन, वित्त  मान्यिाप्राप्त म्शिण िंस्थाबाट व्यिस्थापन िङ्कायबाट 
वित्त िा लेखा मूल विषय सलई स्नािक उपासध हासिल 
गरेको, िा 
मान्यिा प्राप्त िंस्थाबाट चाटमडम एकाउन्टेन्िी उत्तीणम गरी 
नेपाल चाटमडम एकाउन्टेन्ि िंस्थाको िदस्यिा प्राप्त 
गरेको। 

१२. कानून असधकृि ६ प्रशािन, प्रशािन मान्यिाप्राप्त म्शिण िंस्थाबाट कानून विषयमा स्नािक 
उपासध हासिल गरेको। 

१३. िािािरण ६ प्राविसधक, मान्यिाप्राप्त म्शिण िंस्थाबाट िािािरण विज्ञान िा 
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क्र. 
िं. पद िह िेिा, िमूह न्यूनिम योग्यिा र अनभुि 

असधकृि िािािरण  िािािरण इम्ञ जसनयररङ्ग विषयमा स्नािक उपासध हासिल 
गरेको। 

१४. िामाम्जक िरुिा 
असधकृि 

६ प्रशािन, प्रशािन मान्यिाप्राप्त म्शिण िंस्थाबाट िमाजशास्त्र विषयमा 
स्नािक उपासध हासिल गरेको। 

१५. िूचना प्रविसध 
असधकृि 

६ प्राविसधक, 

इम्ञ जसनयररङ्ग  

मान्यिाप्राप्त म्शिण िंस्थाबाट कम्प्ठ्यटुर इम्ञ जसनयररङ्ग 
िा िूचना प्रविसध विषयमा स्नािक उपासध हासिल 
गरेको। 

१६. बररष्ठ िहायक 

प्रशािन 

५ प्रशािन, प्रशािन माध्यसमक म्शिा उत्तीणम परीिा (एि.एल.िी.ई.) मा 
किा ११ र १२ का प्रत्येक विषयहरु (िैिासिक एिं 
प्रयोगात्मक) मा न्यूनिम सड प्ठ्लि र सिम्जवपए एक 
दशमलि छ प्राप्त गरी उत्तीणम िा मान्यिा प्राप्त म्शिण 
िंस्थाबाट प्रमाणपत्र िह िा िो िरह उत्तीणम। 

१७. बररष्ठ िहायक 
(िि-इम्ञ जसनयर) 

५ प्राविसधक, 

इम्ञ जसनयररङ्ग  

मान्यिाप्राप्त म्शिण िंस्थाबाट सिसभल इम्ञ जसनयररङ्गमा 
िा कम्यूटर इम्ञ जसनयररङ्गमा सडप्ठ्लोमा हासिल गरेको। 

१८. हलकुा ििारी 
चालक 

िह 
विहीन 

प्रशािन, प्रशािन  िामान्य लेखपढ गनम जान् ने र ििारी चालक अनमुसिपत्र 
प्राप्त गरी २ िषम हलकुा ििारी चलाएको अनभुि 
भएको। 

१९. कायामलय 
िहयोगी 

िह 
विहीन 

प्रशािन, प्रशािन  िामान्य लेखपढ गनम जान् ने। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
64 

अनिूुची-४क. 

(विसनयम १८ को उपविसनयम (३) िाँग िम्बम्न्धि) 

हाइड्रोइलेम्क्ट्रसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेड  

 

खलुा िथा आन्िररक प्रसियोसगिाका लासग दरखास्ि फाराम 

(कार्ाालर् प्रर्ोजनका लाग) 

विज्ञापन नं. .....  रोल नम्बरिः 

रसिद नं. : दरखास्ि दिाम नं. : 

दिाम समसििः दस्िखििः 

आफ्नो िम्पूणम िैयम्िक वििरण स्पष्ट बमु्झने अिरमा लेत नहुोि:्- 

१. विज्ञापन नं. :- २. पदिः- ३. िेिा:- ४. िमूहिः- 

५. िहिः- ६. परीिा केन्द्रिः- 

७. खलुा प्रसियोसगिाद्वारा पूसिम हनुे पदहरुमध्ये विसनयमािली 
बमोम्जम िमािेशी िमूहका उम्मेदिारहरुबीच मात्र प्रसिस्पधाम 
गराउन भनी छुट्टाइएका पदहरुको पदपूसिमका लासग भएको 
विज्ञापनमा दरखास्ि ददन ुभएको भए िमूहमा गोलो म्चन्ह (०) 
लगाउनहुोि।् 

क) मवहला  ख) आददिािी जनजासि  

ग) मधेशी  घ) दसलि  

ङ) अपाङ्ग  च) वपछसडएको िेत्र  

भाग (क) िैयम्िि वििरणिः 

१. उम्मेदिारको पूरा नाम, थर 
देिनागररमािः- 

अंग्रजेी CAPITAL LETTER मािः- 

२. जन्म समसििः विक्रम िंिि ्२० . . . .  िाल . . . . .  मवहना . . . गिे 

 

३. दरखास्ि ददने अम्न्िम समसिमा हनुे उमेरिः . . . . . . िषम . . . . . . मवहना . . . . . ददन 

४. नागररकिािः ५. मािभृाषा  

६. स्थायी ठेगानािः म्जल्ला . . . . . न.पा./गा.पा. . . . . . . . . . िडा नं. . . . टोल . . . . . . . 

७. पत्राचार गने ठेगानािः म्जल्ला .............. न.पा./गा.पा. .............. .............. िडा नं. ...... टोल ..............  

८. िम्पकम  फोन नम्बरिः .............. .............. .............. मोबाइल नं. .............. .............. .............. 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा थप। 

 

हालिालै म्खचेको पािपोटम 
िाईजको पूरै मखुाकृसि 
देम्खने फोटो फाराममा 

टााँिी उम्मेदिारले फोटोमा 
िमेि पने गरी दस्िखि 

गने। 
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९. आमाको नाम थर  नागररकिा  

१०. बाबकुो नाम थर  नागररकिा  

११. बाजेको नाम थर  नागररकिा  

१२. वििावहि भएमा पसि/पत् नीको नाम थर  नागररकिा  

भाग (ख) शैम्िक योग्यिाको वििरणिः 

क्र. 
िं. 

अध्ययन गरेको 
िंस्थाको नाम, ठेगाना 

उत्तीणम गरेको 
परीिा 

शे्रणी  कुल प्राप्ताङ्क/ 

प्रसिशि  
मतुय विषय 

  
 

 
  

      

      

भाग (ग) िालीमको वििरणिः 

क्र.ि.  िासलम ददने िंस्थाको 
नाम, ठेगाना  

िासलमको 
विषय  

शे्रणी  कुल प्राप्ताङ्क/ 

प्रसिशि  
मतुय विषय 

१ 
     

२ 
     

३ 
     

भाग (घ) नोकरी वििरणिः (बहालिाला कममचारीले असनिायम रुपमा भने) 

कायामलय पद िह  िेिा/िमूह 

स्थायी/अस्थायी/ 

करार/ज्यालादारी 
कुन 

समसिदेम्ख 

कुन 
समसि 
िम्म 

हाल अस्थायी/करार िा 
ज्यालादारी भए कुन 

समसििम्म बहाल रहने हो  

िो पदमा रहेर 
गनुम पने 
कामको 
वििरण 

         

 

 

कायमरि कायामलयको कममचारी प्रशािन शाखाबाटिः 
चेक गने कममचारीको    उपयुमि वििरण ठीक छ भनी प्रमाम्णि गने असधकारीको  

दस्िखििः    दस्िखििः 
नाम, थरिः    नाम, थरिः 
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समसििः      समसििः 
     कायामलयको छापिः 
मैले यि दरखास्िमा खलुाएका वििरणहरु ित्य छन।् प्रचसलि कानून बमोम्जम िेिाको सनसमत्त अयोग्य ठहररन े
गरी िेिाबाट बरखास्ि भएको छैन र मेरो सनयमु्िको िम्बन्धमा अिर पनम िक्ट्न ेकामको अनभुि, िैयम्िक 
वििरण, शैम्िक योग्यिा आददका िम्बन्धमा कुनै कुरा ढााँटेको िा लकुाएको छैन। कुनै कुरा ढााँटेको िा 
लकुाएको ठहरेमा कानून बमोम्जम िहनेछु, बझुाउनेछु। िाथै कम्पनीको कममचारी सनयमु्ि, बढुिा र िेिा 
िम्बन्धमा कममचारीलाई विभागीय कारबाही गदाम अपनाउन ुपने कममचारी िेिा िम्बन्धी विसनयमािली बमोम्जम 
र प्रचसलि ऐन सनयम र उम्मेदिारले पालना गनुम पने शिमहरु विपरीि हनुे गरी कुनै पसन परीिा भिनसभत्र कुनै 
कायम गरेमा ित्काल परीिाबाट सनष्टकाशन गने िा मेरो िम्पूणम परीिा रद्द गने िा भविष्टयमा िञ चालनमा हनु े
कुनै पसन परीिामा भाग सलन नपाएमा मेरो मञु्जरी छ। 

उम्मेदिारले पालना गनुम पने भनी यि दरखास्ि फारामका पषृ्ठहरुमा उम्ल्लम्खि िबै सनदेशनहरु मैले राम्ररी 
पढें र म िी िबै पालना गनम मञु्जर गदमछु।  

 

 

 

उम्मेदिारको दस्िखििः 
समसििः  

 

कम्पनीको िम्बम्न्धि कममचारीले भने– 

१. परीिा दस्िरु रु. २. रसिद नं. .............. .............. समसििः  

३. प्रसिसलवपहरुको िंलग्न प्रसििः  ४. दरखास्ि बझु्नेको दस्िखि र समसििः  

५. दरखास्ि स्िीकृि/अस्िीकृि गनेको दस्िखि र समसििः  

द्रष्टव्यिः दरखास्ि िाथ विज्ञापनमा उम्ल्लम्खि कागजािका असिररि सनम्न कागजािहरु असनिायम िंलग्न हनु ु
पनेछ।  

(क) उमेर खलेुको प्रमाणपत्रको प्रसिसलवप।  

(ख) नेपाली नागररकिाको प्रमाम्णि प्रसिसलवप।  

(ग) विज्ञापन भएको पदको लासग िोवकएको न्यूनिम शैम्िक योग्यिाको प्रमाणपत्रको प्रमाम्णि प्रसिसलवप 
(िालीम र अनभुि िमेि आिश्यक परेमा िोको प्रसिसलवप िमेि)। 

(घ) मासथ उम्ल्लम्खि वििरण आफैँ ले प्रमाम्णि गरी िंलग्न गनुम पनेछ। 

ल्याप्ठ्चे 

 

दायााँ 
 

 

बायााँ 
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(खलुा िथा आन्िररक प्रसियोसगिाको लासग)  

(परीिाको प्रिेश-पत्र) 
 

 

परीिाथीले भने- 

क) िेिािः विज्ञापन नं. वकसिम/िमूह 

ख) िमूहिः   

ग) िहिः   

घ) पदिः   

ङ) परीिा केन्द्रिः-   

उम्मेदिारको 
 

नाम थरिः  

दस्िखििः  

कम्पनीको कममचारीले भनेिः यि कम्पनीबाट सलइने उि पदको परीिामा िपाईलाई िम्म्मसलि हनु अनमुसि 
ददइएको छ। विज्ञापनमा िोवकएको शिम नपगेुको ठहर भएमा जनुिकैु अिस्थामा पसन यो अनमुसि रद्द हनुेछ।  

परीिा केन्द्रिः- 
रोल नम्बरिः-   
 ............................... 

 असधकृिको दस्िखि  

उम्मेदिारले पालना गनुम पने सनयमहरुिः  

१.  परीिा ददन आउाँदा असनिायम रुपमा प्रिेशपत्र ल्याउन ुपनेछ। प्रिेशपत्र सबना परीिामा बस्न पाइने छैन।  

२.  परीिा भिनमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने छैन।  

३.  सलम्खि परीिाको नसिजा प्रकाम्शि भएपसछ अन्ििामिाम हनुे ददनमा पसन प्रिेशपत्र ल्याउन ुपनेछ।  

४.  परीिा िरुु हनुे ३० समनेट अगािै घण्टीद्वारा िूचना गरेपसछ परीिा हलमा प्रिेश गनम ददइनेछ। िस्िगुि 
परीिा िरुु भएको १५ समनेटपसछ र विषयगि परीिा िरुु भएको आधा घण्टापसछ आउने र िस्िगुि 
िथा विषयगि दिैु परीिािाँगै हनुेमा २० समनेटपसछ आउने उम्मेदिारले परीिामा बस्न पाउने छैन।  

५.  परीिा हलमा प्रिेश गनम पाउने िमय अिसध (बुाँदा नं. ४ मा उल्लेख गररएको) सबिेको १० समनेटपसछ 
मात्र उम्मेदिारलाई परीिा हलबावहर जाने अनमुसि ददइनेछ। 

६.  परीिा हलमा प्रिेश गरेपसछ वकिाब, कापी, कागज, म्चट आदद आफूिाथ रात न ु हुाँदैन। उम्मेदिारले 
आपिमा कुराकानी र िङे्कि गनुम हुाँदैन।  

 
हालिालै म्खचेको 

पािपोटम िाईजको पूरै 
मखुाकृसि देम्खन ेफोटो 

फाराममा टााँिी 
उम्मेदिारले फोटोमा 

िमेि पने गरी दस्िखि 
गने। 
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७.  परीिा हलमा उम्मेदिारले परीिाको मयामदा विपरीि कुनै काम गरेमा केन्द्राध्यिले परीिा हलबाट 
सनष्टकाशन गरी िरुुन्ि कानून बमोम्जम कारबाही गनेछ र त्यिरी सनष्टकाशन गररएको उम्मेदिारको िो 
विज्ञापनको परीिा स्िििः रद्द भएको मासननेछ।  

८.  सबरामी भएको उम्मेदिारले परीिा हलमा प्रिेश गरी परीिा ददने क्रममा सनजलाई केही भएमा िंस्था 
जिाफदेही हनुे छैन।  

९.  उम्मेदिारले परीिा ददएको ददनमा हाम्जर असनिायम रुपले गनुम पनेछ।  

१०. कम्पनीले िूचनाद्वारा सनधामरण गरेको कायमक्रम अनिुार परीिा िञ चालन हनुछे।  

११. उम्मेदिारले िस्िगुि परीिामा आफूलाई प्राप्त प्रश् नको “की” उत्तर पमु्स्िकामा असनिायम रुपले लेत न ु
पनेछ। नलेखेमा उत्तरपमु्स्िका स्िििः रद्द हनुेछ। 

१२. ल्याकि (आइ.क्ट्यू.) परीिामा क्ट्यालकुलेटर प्रयोग गनम पाइने छैन।  
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अनिूुची-४ख. 

(विसनयम २६ को उपविसनयम (१०) िाँग िम्बम्न्धि) 

अन्ििामिाम मूल्याङ्कन फाराम 

 

विज्ञापन नं. ...............  पदिः  ...............       िहिः  ............... 

िेिािः  ...............   िमूहिः  ...............  पदिङ  तयािः  ............... 

अन्ििामिामको पूणामङ्किः  ...............  उम्मेदिारको िङ  तयािः  ............... अन्ििामिाम समसििः  ............... 

 

उपरोि उम्मेदिारहरु कोही पसन मेरो बाब,ु आमा, पसि, पत् नी िथा छोरा-छोरी, दाज-ुभाई, दददी-बवहनी, भाउज-ू

बहुारी, जेठाज,ू देिर, जेठानी, देउरानी, आमाज,ू नन्द, काका-काकी, ठूलोबबुा-ठूलीआमा, िानोबबुा-िानीआमा, िाढु 
दाईभाई, भसिजा-भसिजी, भाञ्जा-भाञ्जी, सभनाज-ूज्िााँइ, मामा-माइज्य,ु फुपू-फुपाज,ु िाला-िाली र सिनका छोराछोरी 
नािा पदैन। 

       अन्ििामिामकिामको दस्िखििः 
       नाम, थरिः 
       दजामिः  

द्रष्टव्यिः १. अन्ििामिाम सलइन लागेको पदको विज्ञापनमा कुनै उम्मेदिार अन्ििामिाम िसमसिका अध्यि िथा 
िदस्यको मासथ उम्ल्लम्खि कुनै नािा पने भएमा त्यस्िा अन्ििामिामकिामले उि िमूहको िो 
ददनको अन्ििामिाममा भाग सलन ु हुाँदैन। जानी-जानी भाग सलएको भए त्यस्िो अन्ििामिाम बदर 
हनुेछ। 

२. मूल्याङ्कनकिामले अन्ििामिामको पूणामङ्कको चालीि प्रसिशिभन्दा कम र ित्तरी प्रसिशिभन्दा बढी अङ्क 
ददन ुपरेमा कारण खलुाउन ुपनेछ। यिरी चालीि प्रसिशिभन्दा कम र ित्तरी प्रसिशिभन्दा बढी 
अङ्क ददएकोमा बहमुि िदस्यले ददएमा मात्र मान्य हनुछे। कारण नखलुाई चालीि प्रसिशिभन्दा 
कम र ित्तरी प्रसिशिभन्दा बढी अङ्क ददएकोमा घटीमा चालीि प्रसिशि र बढीमा ित्तरी प्रसिशि 
अङ्क कायम गरी गणना गररनेछ। 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा थप। 

 

क्रम 
िङ्खतया  

 

रोल 
नम्बर 

 

उम्मेदिारको 
नाम, थर 

िामान्य ज्ञान, विषयिस्िकुो ज्ञान र 
व्यम्ित्ि 

 

कैवफयि 

प्राप्ताङ्क 

अङ्कमा अिरमा 
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अनिूुची-५ 

(विसनयम ३१ उपविसनयम (१) िाँग िम्बम्न्धि) 
सनरोसगिाको प्रमाणपत्रको ढााँचा 

 

हाइड्रोइलेम्क्ट्रसिटी इइन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेडको ..........................  िेिा 
............................ िमूहको ..................... पदमा उम्मेदिार हनु ु भएका श्री 
................................................................. लाई मैले जााँच्दा कुनै िरुिा िा कडा रोग लागेको िा 
कुनै वकसिमको शारीररक विकृसि िा आन्िररक रोग भएको पाइनाँ। सनजमा 
........................................... रोग भए िापसन सनजलाई त्यिले िो पदमा काम गनम अिमथम बनाउाँदैन। 
सनजको हसुलया ....................................... छ। 

(क) िम्बम्न्धि उम्मेदिारको दायााँ हािको बढुी औलंाको छापिः  

 दायााँ        बायााँ 

 

 

 

 

 

 

(ख) िम्बम्न्धि उम्मेदिारको दस्िखििः 
(ग) समसििः 
    प्रमाम्णि गने म्चवकत्िकको– 

(क) दस्िखििः 
(ख) नामिः 
(ग) नेपाल मेसडकल काउम्न्िल रम्जिेशन नं. 
(घ) समसििः 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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अनिूुची -६ 
(विसनयम ३२ िाँग िम्बम्न्धि) 

शपथ ग्रहण 

 

म .................................... मलुकु र जनिाप्रसि पूणम िफादार रही ित्य सनष्ठापूिमक प्रसिज्ञा गदमछु। ईश् िरको 
नाममा शपथ सलन्छु वक .............................................. पदको कामकाज प्रचसलि कानूनको अधीनमा रही, 
हाइड्रोइलेम्क्ट्रसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेड, मलुकु र जनिाको िोझो म्चिाइ, किैको 
डर नमानी, पिपाि नगरी, पूिामग्रह िा खराब भािना नसलई इमान्दाररिाका िाथ गनेछु र आफ्नो किमव्य 
पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहाँदा िा नरहाँदा जनुिकैु 
अिस्थामा पसन कायमिम्पादन गदाम िा कानूनको पालना गदामबाहेक अरु अिस्थामा कुनै वकसिमबाट पसन 
प्रकट िा िङे्कि गने छैन। 

 

शपथ ग्रहण गने कममचारीको शपथ ग्रहण गराउने कममचारीको 
(क) दस्िखििः  (क) दस्िखििः 
(ख) नामिः  (ख) नामिः 
 (ग) समसििः  (ग) समसििः 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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अनिूुची– ७ 

(विसनयम ३७ उपविसनयम (१) िाँग िम्बम्न्धि) 
िैयम्िक वििरण फाराम (सिटरोल) 

 

भने सनदेम्शकािः– 

(१) उमेर खलेुको शैम्िक प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्मसमसि लेत न।े 

(२) यिअम्घ िरकारी िेिा िा नेपाल िरकारको पूणम िा असधकांश स्िासमत्ि भएको िंस्थामा रही स्थायी 
पदमा काम गरेको भए िोको वििरण स्पष्टिाँग उल्लेख गरी ित्िम्बन्धी कागजािको प्रमाम्णि प्रसिसलवप 
पेश गने। 

(३) शैम्िक योग्यिा र नागररकिाको प्रमाणपत्रका प्रिसलवपहरु पेश गने। 

 

कममचारीको नामिः– 

िङे्कि नं. (प्रशािन शाखाले भने) 
प्रशािन शाखाले प्रयोग गने 

१. कममचारीको िङे्कि नं. 
२. ५८ िषम उमेर पगु्ने समसििः– 

कायामलय प्रमखुको–  

दस्िखििः– 

नामिः– 

समसििः– 

कायामलयको छापिः– 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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फाराम नं.– ०१ 

िैयम्िक वििरण 

हाइड्रोइलेम्क्ट्रसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेड 

१. कममचारीको पूरा नाम थर  

२. स्थायी ठेगाना 
अञ चलिः– 

म्जल्लािः–     

गाउाँ/नगरिः–  

िडा नम्बरिः–  

गाउाँ/टोलिः–  

ब्लक नम्बरिः–  

३. अस्थायी ठेगाना   

अञ चलिः–  

म्जल्लािः–  

गाउाँपासलका/नगरपासलका–  

िडा नम्बरिः–       गाउाँ/टोलिः– 

ब्लक नम्बरिः–  

४. घर भएको म्जल्लािः– 

५. जन्मेको समसि  

..............िाल...............मवहना..........गिे 

६. ५८ िषम उमेर पगु्ने समसििः–  

७. नागररकिािः– 

८. धममिः– 

९. सलङ्गिः– 

१०. हसुलयािः– 

११. वििावहि भए पसि/पत् नीको नामिः–  

१२. पसि/पत् नीको पेशा– 

१३. छोराको िंतयािः– 

१४. छोरीको िंतयािः– 

१५. बाबकुो नामिः– 

१६. आमाको नामिः– 

१७. बाबकुो पेशािः– 

१८. बाजेको नामिः– 

१९. इच्छाइएको व्यम्िको 
नाम,थरिः– 

ठेगानािः– 

अञ चलिः– 

म्जल्लािः– 

गाउाँपासलका/नगरपासलका–        िडा नम्बर – 

गाउाँ/टोलिः– 

ब्लक नम्बरिः– 

कममचारीको सनजिाँग िम्बन्धिः– 

२०. सनयमु्िको वििरणिः– 

पदिः– 

शे्रणीिः– 

िेिा/िमूहिः– 

सनयमु्ि समसििः– 

.............िाल.........मवहना..........गिे 

२१.यिअम्घ िरकारी िेिामा िा नेपाल िरकारको पूणम 
िा असधकांश स्िासमत्ि रहेको िंस्थामा रही स्थायी 
पदमा काम गरेको भए िोको वििरण 

 

कायामलयको नामिः– 

 

पदिः–  

शे्रणीिः– 

सनयमु्ि समसििः– 

छोडेको समसििः– 

 

कममचारीको 
िस्िीर (दिैु 
कान देम्खन े
िस्िीर टााँस्न)े 
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मासथ लेम्खएको वििरण ठीक छ। िेिाको सनसमत्त अयोग्य हनुे गरी मलाई कुनै िजाय भएको छैन। कुनै 
कुरा झटुो लेम्खएको िा जानाजानी िााँचो कुरा दबाउन ेलकुाउने उद्दशे्यले लेम्खएको ठहरे कानून बमोम्जम 
िजाय स्िीकार गनेछु। 

 

कममचारीको दस्िखििः .........................  

 

बढुीऔलंाको छाप 

  

 

 

 

 

दायााँ बायााँ 
 

प्रमाम्णि गने कायमकारी प्रमखुको,–  

 

दस्िखििः–  

नामिः–  

समसििः– 

 

 

कम्पनीको छाप 
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फाराम नं.– ०२ 

िेिाको वििरण 

कममचारीको पूरा नाम र थरिः ..... ..... ..... ..... ..... .....  िङे्कि नं. ..... ..... ..... 

क्रम 
िङ्खतया 
०१ 

िेिा 
र 

िमूह 

०२ 

पदको 
नाम 

०३ 

शे्रणी 
०४ 

नयााँ 
सनयमु्ि िा 
बढुिा 
०५ 

बहाल 
समसि 

०६ 

सनणमय 
समसि 

०७ 

िलब 
०८ 

भत्ता 
०९ 

वकिाब दिाम 
पाना नं 
(प्रशािन 

य"सनटले भने) 
१० 

कैवफयि 

११ 

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

फाराम नं.– ०३ 

शैम्िक योग्यिा, िालीम, िेसमनार िम्मेलन 

कममचारीको पूरा नाम र थरिः ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... िङे्कि नं. ..... ..... ..... 

क्रम 
िङ्खतया 
०१ 

शैम्िक 
योग्यिा 
०२ 

अध्ययन 
को 
विषय 

०३ 

अध्ययन/ 

िालीमको  

अिसध 

शे्रणी 
०६ 

म्शिण िंस्था/ 
िालीम प्रदान गने 

िंस्था 

िालीम, 

िेसमनार िा 
िम्मेलनको 
वििरण 

०९ 

कैवफयि 

देम्ख 

०४ 

िम्म 

०५ 

नाम 

०७ 

ठेगाना 
०८ 

 

१० 
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फाराम नं.– ०४ 

राि प्रमखुबाट प्राप्त विभषूण, पदक, प्रशंिापत्र 

कममचारीको पूरा नाम र थरिः ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... िङे्कि नं. ..... ..... 

क्रम 
िङ्खतया 
०१ 

विभषूण, पदक, 

प्रशंिापत्रको 
वििरण 

०२ 

प्राप्त समसि 

०३ 

विभषूण, पदक, प्रशंिापत्र 
पाएको कारण 

०४ 

कैवफयि 

०५ 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

फाराम नं.– ०५ 

विभागीय िजायको वििरण 

कममचारीको पूरा नाम र थरिः ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... िङे्कि नं. ..... ..... ..... 

क्रम 
िङ्खतया 
०१ 

िजायको 
प्रकार 

०२ 

िजायको 
आदेश समसि 

०३ 

पनुरािेदनको वििरण प्रमाम्णि गने 
असधकारी 

०६ 

ठहर 

०४ 

समसि 

०५ 
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फाराम नं.– ०६ 

सबदाको वििरण 

कममचारीको पूरा नाम र थरिः–         िङे्कि नं. 

वििर
ण 
 

घर सबदा सबरामी सबदा प्रिूसि सबदा प्रिूसि स्याहार 
सबदा अध्ययन सबदा 

ज
म्मा 

ख
चम 

बााँ
की 

ज
म्मा 

ख
चम 

बााँ
की 

ज
म्मा 

ख
चम 

बााँ
की 

ज
म्मा 

ख
चम 

बााँ
की 

ज
म्मा 

ख
चम 

बााँ
की 

                

                

                

                

                

 

कममचारीको पूरा नाम र थरिः–       िङे्कि नं. 
 

मासथ उल्लेख भए बाहेक थपघट गनुम पने भए प्रशािन शाखाले भनेिः– 

(१) ठेगाना पररििमनिः– 

(२) इच्छाएको व्यम्ि पररििमन भएमा िोको वििरणिः– 

(३) अन्य कुनै वििरण थपघट भएमा िोको वििरणिः- 
 

 

 

 

िम्बम्न्धि कममचारीको–  प्रमाम्णि गने असधकारीको– 

दस्िखििः–  दस्िखििः– 

नामिः–  पदिः- 
समसििः–  नामिः– 

  समसििः–  
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अनिूुची-८ 

(विसनयम ११२ को उपविसनयम (१) िाँग िम्बम्न्धि) 
(भ्रष्टाचार सनिारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) िथा अम्तियार दरुुपयोग अनिुन्धान आयोग ऐन, 

२०४८ को दफा ३१ क को उपदफा (१) को प्रयोजनको लासग) 

िम्पम्त्त वििरण फाराम 
 

िािमजसनक पदधारण गरेको व्यम्िको नाम, थरिः– 
पदिः–        
वििरण पेश गरेको सनकायिः– 
कायामलयिः– 
वििरण पेश गरेको आ.ि. 
स्थायी ठेगाना – 
म्जल्लािः–  गाउाँपासलका/न.पा. –  िडा नं.:–  टोलिः– 
हाल बिोबाि गरेको ठेगाना-  
म्जल्लािः– गाउाँपासलका/न.पा. –     िडा नं.–   टोलिः- 
कममचारी भए िङ्किे नम्बरिः–      स्थायी लेखा नं. - 
१. अचल िम्पम्त्तको वििरण 
(क) घर 

क्र.  
िं. 
 

जग्गा 
धनीको 
नाम 

घर र घरले चचेको जग्गाको वििरण 
खररद गरेको भए 

िोको मूल्य 
प्रासप्तको 
स्रोि 

कैवफयि 
 म्जल्ला गा.पा./न.पा. िडा नं वकत्ता 

नं. 
िेत्रफल 

(िगम समटर) 
          

          

(ख) जग्गा 

क्र. 
िं. जग्गाधनीको नाम 

वििरण 
खररद गरेको 

भए िोको मूल्य 
प्रासप्तको 
स्रोि 

कैवफयि 
 म्जल्ला गा.पा./ 

न.पा. 
िडा 
नं 

वकत्ता 
नं. 

िेत्रफल 
(िगम समटर) 

          

                                                 
  पााँचौँ िंशोधनद्वारा िंशोसधि। 
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क्र. 
िं. जग्गाधनीको नाम 

वििरण 
खररद गरेको 

भए िोको मूल्य 
प्रासप्तको 
स्रोि 

कैवफयि 
 म्जल्ला गा.पा./ 

न.पा. 
िडा 
नं 

वकत्ता 
नं. 

िेत्रफल 
(िगम समटर) 

          

          

२. चल िम्पम्त्तको वििरण 
(क) नगद, िनु, चााँदी, वहरा, जिाहराििः 

क्र. 
िं. वििरण पररमाण प्राप्त समसि 

खररद गरेको भए खररद 
मूल्य 

प्रासप्तको स्रोि कैवफयि 

       

       

       

(ख) बैङ्क, वित्तीय िंस्था िथा िहकारी िंस्थामा रहेको खािाको वििरण 

क्र. 
िं. 

खािािालाको  
नाम 

िंस्थाको नाम  
र ठेगाना 

खािा नं. मौज्दाि रकम प्रासप्तको स्रोि कैवफयि 

       

       

       

(ग) सधिोपत्र, शेयर िा ऋणपत्रको वििरण 

क्र. 
िं. शेयरधनीको नाम कम्पनीको 

नाम 
शेयर/ऋणपत्रको 

वकसिम 

शेयर/ऋणपत्रको वििरण 
प्रासप्तको स्रोि कैवफयि 

िङ्खतया रकम 
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(घ) ऋण सलए/ददए र सिरेको वििरण 

क्र. 
िं. 

ऋण सलने र ददन,े सिने 
व्यम्ि िंस्थाको नाम 

ठेगाना 

ऋण ऋण सलए/ददए/ 
सिरेको रकम 

 

ऋण सलए/ 
ददए/सिरेको 

समसि 
कैवफयि 

सलएको ददएको सिरेको 

        
 

        

        

(ङ) ििारी िाधन (अटोमोबाइलको हकमा मात्र) को वििरण 

क्र.िं. ििारी धनीको नाम ििारीको वकसिम र नं खररद मूल्य खररद समसि प्रासप्तको स्रोि कैवफयि 

  
 
 

     

       

       

३. कृवष िथा पशधुन (घरजग्गा बाहेक) को वििरण 

क्र.िं. वििरण िङ्खतया खररद मूल्य प्राप्त समसि प्रासप्तको स्रोि कैवफयि 
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४. अन्य िम्पम्त्तको वििरण 

क्र.िं. वििरण खररद मूल्य प्रासप्तको 
समसि 

प्रासप्तको स्रोि कैवफयि 

      

      

      

 
मैले जाने बझेुिम्म मासथ लेम्खए बमोम्जमको वििरण ठीक छ। फरक पने छैन। 
 कममचारीको नाम, थर – पद –  
  दस्िखि –  
 समसि – 
 

द्रष्टव्यिः अम्घल्लो आसथमक िषममा पेश गरेको िम्पम्त्त वििरणमा थपघट भएको वििरण यिै बमोम्जमको 
फाराममा भरी पेश गनुम पनेछ।  
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