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कभमचायी सेवा, शतम य सङ्टङ्जवधासम्फन्धी ङ्जवङ्झनमभावरी, २०७9 

ऩङ्चयच्छेद – १  

प्रायङ्ञम्बक   
कम्ऩनीको कभमचायी प्रशासन सङ्टचारु एवॊ सङ्टव्मवङ्ञथथत  रूऩरे सञ्चारन गनम कभमचायीको सेवा, शतम तथा 
सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी  व्मवथथाराई सॊशोधन य एकीकयण गनम वाञ्छनीम बएकारे कम्ऩनीको ङ्झनमभावरीको 
ङ्झनमभ ३३ (च) रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी खाद्य व्मवथथा तथा व्माऩाय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेडको 
सञ् चारक सङ्झभङ्झतरे मो ङ्जवङ्झनमभावरी फनाएको छ। 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  (१) मो ङ्जवङ्झनमभावरीको नाभ “खाद्य व्मवथथा तथा व्माऩाय कम्ऩनी 
ङ्झरङ्झभटेड कभमचायी सेवा,   शतम य सङ्टङ्जवधासम्फन्धी ङ्जवङ्झनमभावरी, २०७9”  यहेको छ।       

    (२) मो ङ्जवङ्झनमभावरी सञ् चारक सङ्झभङ्झतफाट थवीकृत बएको ङ्झभङ्झत 2079।01।13 देङ्ञख रागङ्ट 
हङ्टनेछ। 

 २. ऩङ्चयबाषा् ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथम नरागेभा मस ङ्जवङ्झनमभावरीभा :– 

(क) “अङ्ञततमायवारा” बन् नारे मस ङ्जवङ्झनमभावरीफभोङ्ञजभ कभमचायी ङ्झनमङ्टक्त गनम सक्न े
अङ्ञततमायप्राप्त अङ्झधकायी सम्झनङ्टऩदमछ। 

 (ख) “आङ्झथमक वषम” बन् नारे ङ्झफक्रभ सम्फतको श्रावण एक गतेदेङ्ञख आषाढ भसान्तसम्भको 
अवङ्झधराई सम्झनङ्टऩदमछ। 

(ग) “आमोग” बन् नारे नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २४२ फभोङ्ञजभको रोक सेवा आमोग 
सम्झनङ्टऩदमछ।  

 (घ) “ऐन” बन् नारे कम्ऩनी ऐन, २०६३ सम्झनङ्टऩदमछ। 

(ङ) “कम्ऩनी” बन् नारे खाद्य व्मवथथा तथा व्माऩाय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड सम्झनङ्टऩदमछ। 

(च) “कभमचायी” बन् नारे कम्ऩनीको कङ्ट नै ऩदभा ङ्झनमङ्टक्त बई काभ गने कभमचायी सम्झनङ्टऩदमछ। 
सो शब्दरे काममकायी प्रभङ्टख सभेतराई जनाउॉदछ। 

(छ) “अध्मऺ” बन् नारे सञ् चारक सङ्झभङ्झतको अध्मऺ सम्झनङ्टऩदमछ। 

(ज) “प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृत” बन् नारे खाद्य व्मवथथा तथा व्माऩाय कम्ऩनीको ङ्झनमभावरीको 
ङ्झनमभ 36 फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त हङ्टने प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृत सम्झनङ्टऩदमछ।  

(झ) “कामभ भङ्टकामभ” बन् नारे कभमचायी फहार यहेको ऩदबन्दा एक तह भाङ्झथको ऩदभा काभ 
गने गयी भङ्टकयय गङ्चयएको ऩद सम्झनङ्टऩदमछ। 

(ञ) “कामामरम” बन् नारे कम्ऩनीको प्रधान कामामरम, प्रादेङ्ञशक कामामरम, भङ्टतम शाखा 
कामामरम, शाखा कामामरम य ङ्झडऩो कामामरमसभेतराई जनाउॉदछ। 

(ट) “कामामरम प्रभङ्टख” बन् नारे प्रधान कामामरमको हकभा प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृत य अन्म 
कामामरमको हकभा सो कामामरमको प्रभङ्टख बई काभ गने बनी तोङ्जकएको कभमचायीराई 
जनाउॉदछ। 

(ठ)   “खाद्यवथतङ्ट” बन् नारे  ङ्जकसान वा ङ्जकसानहरूको सभूह वा व्मावसाङ्जमक कृङ्जष उत्ऩादक 
सॊथथा वा ङ्झनजी पाभमरे उत्ऩादन गयेको खाद्याङ्ङ, दरहन, तेरहन, तयकायी रगामतका 
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कृङ्जषजन्म वथतङ्टहरू वा ऩशङ्टऩन्छी तथा ऩशङ्टऩन्छीजन्म वथतङ्टहरू तथा  प्राथङ्झभक उत्ऩादनका 
वथतङ्टराई कङ्ट टानी, ङ्जऩसानी वा प्रशोधन, अधम प्रशोधन वा भूल्म अङ्झबवङृ्जि (भ्मारङ्टएड) गयेय 
ङ्ञशरफन्द (प्माङ्जकङ्ग) गनम प्रमोग गङ्चयएका सहामक साभग्री  सभेतराई जनाउनेछ।  

 (ड) “तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बन् नारे मस ङ्जवङ्झनमभावरी अन्तगमत फनेको काममङ्जवङ्झध, 

ङ्झनदेङ्ञशका वा भाऩदण्ड वा अङ्झधकायप्राप्त अङ्झधकायीफाट बएको आदेश वा सूचना वा 
ऩङ्चयऩत्रद्वाया तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्टऩदमछ। 

 (ढ) “ङ्झनमभावरी” बन् नारे खाद्य व्मवथथा तथा व्माऩाय कम्ऩनीको ङ्झनमभावरी सम्झनङ्टऩदमछ। 

(ण) “ऩद” बन् नारे ङ्झनङ्ञित काभ, कतमव्म य ङ्ञजम्भेवायी तोङ्जकएको कम्ऩनीको थथामी वा 
अथथामी ऩद सम्झनङ्टऩदमछ । 

(त) “ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झत” बन् नारे ङ्जवङ्झनमभ ७ फभोङ्ञजभ गङ्छठत ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झत  सम्झनङ्टऩदमछ । 

(थ) “ऩङ्चयवाय” बन् नारे कभमचायी आपैँ रे ऩारनऩोषण गनङ्टम ऩने सगोरभा यहेका ऩङ्झत/ऩत् नी, 
छोया, धभमऩ ङ्टत्र, अङ्जववाङ्जहता छोयी, अङ्जववाङ्जहता धभमऩ ङ्टत्री, नाङ्झत, नाङ्झतनी, ङ्झफधवा फङ्टहायी, फाफङ्ट–
आभा, सौतेनी आभा तथा नाफारक बाइ, फङ्जहनी य ऩङ्टरुष कभमचायीको हकभा फाजे, फजै 
तथा भङ्जहरा कभमचायीको हकभा सासङ्ट, ससङ्टया सभेतराई सम्झनङ्टऩदमछ । 

(द) “प्रफन्धऩत्र” बन् नारे कम्ऩनीको प्रफन्धऩत्र सम्झनङ्टऩदमछ । 

(ध) “भन्त्रारम” बन् नारे उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतम भन्त्रारम सम्झनङ्टऩदमछ । 

(न) “ङ्झरखत” बन् नारे हथतङ्झरङ्ञखत‚ छाङ्जऩएको‚ टाइऩ गङ्चयएको वा अन्म कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे हङ्टफहङ्ट 
प्रथतङ्टत वा ऩङ्टनउमत्ऩादन गङ्चयएको कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्झरखत सम्झनङ्टऩछम। सो शब्दरे पोटोकऩी‚ 
भाईक्रोङ्जपल्भ‚ कम्ऩनीरे प्रमोगभा ल्माएको सूचना प्रणारी तथा कम्प्मङ्टटय सफ्टवेमयफाट 
ङ्झनमङ्झभत रुऩभा उत्ऩङ्ञि हङ्टने थटेटभेन्ट‚ प्रङ्झतवेदन‚ सूचना सभेतराई जनाउॉदछ। 

(ऩ) “ङ्जवङ्झनमभावरी” बन् नारे खाद्य व्मवथथा तथा व्माऩाय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड, कभमचायी सेवा, शतम 
य सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी ङ्जवङ्झनमभावरी, २०७9 सम्झनङ्टऩदमछ ।  

(प) “सङ्झभङ्झत” बन् नारे कम्ऩनीको सञ् चारक सङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩदमछ । 

(फ) “साभान्म ङ्झसिान्त” बन् नारे आमोगद्वाया जायी “सङ्गङ्छठत सॊथथाका कभमचायीको सेवाका 
शतम सम्फन्धी कानून तथा फढङ्टवा य ङ्जवबागीम कायफाहीसम्फन्धी साभान्म ङ्झसिान्त, २०७४” 

सम्झनङ्टऩदमछ । 

(ब) “सार वा वषम” बन् नारे ङ्जवक्रभ सम्वतको फैशाख १ गतेदेङ्ञख चैत्र भसान्तसम्भको 
अवङ्झधराई सम्झनङ्टऩदमछ । 

(भ)  “थथामी आवासीम अनङ्टभङ्झत” बन् नारे ङ्जवदेशी भङ्टरङ्टकरे कङ्ट नै शतम तोकी वा नतोकी सो 
भङ्टरङ्टकभा थथामी रुऩरे फसोफास गनम ऩाउने गयी नेऩारी नागङ्चयकराई उऩरब्ध गयाएको 
जङ्टनसङ्टकै नाभको थथामी आवासीम अनङ्टभङ्झतराई जनाउॉदछ। 

(म) “थथामी ठेगाना” बन् नारे नेऩार याज्मङ्झबत्र कभमचायीको आफ्नो नागङ्चयकताभा उल्रेख 
बएको वा भतदाता ऩङ्चयचम ऩत्रभा उल्रेख बएको ठेगाना सम्झनङ्टऩदमछ ।  

(य) “थथामी ऩद” बन् नारे म्माद नतोकी थथामी बनी ङ्जकटान गङ्चयएको ऩद सम्झनङ्टऩदमछ । 
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३. ङ्जवङ्झनमभावरीको व्मातमा य कामामन्वमन् (१) मस ङ्जवङ्झनमभावरीको कामामन्वमन गदाम कङ्ट नै 
कङ्छठनाइ आइ ऩयेभा मस ङ्जवङ्झनमभावरीभा बएको व्मवथथाको बावनाको प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी 
व्मातमा गने य फाधा अड्काउ पङ्ट काउने अङ्झधकाय सञ् चारक सङ्झभङ्झतराई हङ्टनछे। 

 (२) मस ङ्जवङ्झनमभावरीको व्मातमा गदाम कङ्ट नै कभमचायीराई भकाम ऩनम गएभा सोको कायण खङ्टराई 
प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतभापम त सङ्झभङ्झतसभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ।  

 (३) उऩङ्जवङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेको वा ऩेश हङ्टन आएको ङ्जवषम व्मातमाको राङ्झग 
प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतरे सङ्झभङ्झतभा ऩेश गनेछ य सो ङ्जवषमभा सङ्झभङ्झतरे गयेको व्मातमा 
कम्ऩनीका ङ्झनङ्ञम्त भान्म हङ्टनेछ।  

(४)  सञ् चारक सङ्झभङ्झतरे आमोगको ऩयाभशम ङ्झरई मस ङ्जवङ्झनमभावरीराई आव्मकतानङ्टसाय 
सॊशोधन गनम सक्नेछ।  

तय, त्मसयी ङ्जवङ्झनमभावरीभा सॊशोधन गदाम कभमचायीहरूरे खाईऩाई आएको तरफ, बिा, 
सेवा  य सङ्टङ्जवधाभा प्रङ्झतकूर असय ऩने गयी सॊशोधन गङ्चयने छैन। 

 

४.  प्रफन्धऩत्र य ङ्झनमभावरी अनङ्टसाय हङ्टने्  मस ङ्जवङ्झनमभावरीभा उल्रेख नबएका कङ्ट याहरूको हकभा 
कम्ऩनीको प्रफन्धऩत्र य ङ्झनमभावरी अनङ्टसाय हङ्टनेछ। मस ङ्जवङ्झनमभावरीभा उल्रेख बएका 
कङ्ट याहरू प्रफन्धऩत्र य ङ्झनमभावरीसॉग फाङ्ञझएभा फाङ्ञझएको हदसम्भ प्रफन्धऩत्र य ङ्झनमभावरीभा 
उल्रेख बएको कङ्ट या रागङ्ट हङ्टनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद – 2 

सॊगठन सॊयचना तथा ऩद व्मवथथा य ऩदऩूङ्झतम 
 

५. सॊगठन ताङ्झरका तथा सेवा सभूह य ऩद व्मवथथा: (१) कम्ऩनीको सॊगठन सॊयचना  अनङ्टसूची १ 
एवॊ सॊगठनको सेवा सभूह वगॉकयण अनङ्टसूची २ को खण्ड (क) य ऩद, तह तथा सेवाको 
फगॉकयण अनङ्टसूची २ खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। उक्त अनङ्टसूचीभा सङ्झभङ्झतरे सभम सभमभा 
हेयपेय गनम सक्नेछ।  

      (२) साभान्मतमा कम्ऩनीको एक सेवाफाट अको सेवाभा सेवा ऩङ्चयवतमन गङ्चयने छैन।  

    तय, 

(क) कम्ऩनीको अङ्झधकृत थतय तह १० य सो बन्दा भाङ्झथको ऩदको राङ्झग सेवा सभूहको 
फन्देज राग्ने छैन।  

(ख) सङ्झभङ्झतरे आव्मक देखेभा  औङ्ञचत्मका आधायभा कभमचायीको सेवा, सभूह ऩङ्चयवतमन गनम 
सक्नेछ। 

६.  कम्ऩनीका कभमचायीहरूको अङ्झबरेख् कम्ऩनीभा काममयत सम्ऩूणम कभमचायीहरूको व्मङ्ञक्तगत 
ङ्जववयण तथा अन्म अङ्झबरेख कम्ऩनीको प्रधान कामामरमको भानव सॊसाधन ङ्जवबागभा याङ्ञखनेछ। 

मथतो अङ्झबरेखराई कम्प्मङ्टटय प्रणारीभा आवि गङ्चयनेछ। 
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७.  ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झत् (१) कम्ऩनीका ङ्चयक्त ऩदहरूभा नमाॉ ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य फढङ्टवाद्वाया ऩूङ्झतम गनमका राङ्झग 
देहामफभोङ्ञजभको ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झत गठन हङ्टनेछ्– 

(क) प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृत                  –अध्मऺ 

(ख) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, रोक सेवा आमोग (कङ्ञम्तभा उऩसङ्ञचवथतय)    –सदथम 

(ग) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, भन्त्रारम (कङ्ञम्तभा उऩसङ्ञचवथतय)      –सदथम 

(घ) सङ्झभङ्झतरे तोकेको ऩदऩूङ्झतमसॉग सम्फङ्ञन्धत भानव सॊसाधन ङ्जवऻ         –सदथम 

(ङ) भानव सॊसाधन ङ्जवबागका ङ्जवबागीम प्रभङ्टख                     –सदथम सङ्ञचव 

  (२) प्रथतङ्टतीकयण ऩयीऺा तथा अन्तवामताम ङ्झरइने ऩद य तहको प्रकृङ्झतअनङ्टसाय ङ्जवशेषऻको 
आव्मकता देङ्ञखएभा ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्धत ऩदसॉग सम्फङ्ञन्धत कम्ऩनीफाङ्जहयको 
ङ्जवशेषऻराई आभन्त्रण गनम सक्नेछ। 

(३) ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतको फैठक आव्मकता अनङ्टसाय फथनेछ। 

(४) ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतको सदथम थवमॊ वा ङ्झनजको वा ङ्जवऻको नाताङ्झबत्रको सम्बाव्म उम्भेदवाय 
बएभा ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतभा सॊरग्न हङ्टनङ्ट हङ्टॉदैन। ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतको अध्मऺ, सदथम य आभङ्ञन्त्रत 
ङ्जवऻरे सम्बाव्म उम्भेदवायसॉग आफ्नो थवाथम फाङ्ञझएको कङ्ट नै कङ्ट या बए ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतराई अङ्झग्रभ 
रुऩभा जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ। प्रत्मऺ थवाथम फाङ्ञझएको व्मङ्ञक्त ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतभा यहन सक्ने 
छैन। मथतो अवथथाका राङ्झग वैकङ्ञल्ऩक व्मवथथा गनङ्टमऩनेछ।  

थऩष्टीकयण: “नाता” बन् नारे फाफङ्ट, आभा, ऩङ्झत, ऩत्नी तथा छोया–छोयी, दाजङ्ट–बाइ, ङ्छददी–फङ्जहनी, बाउजू–

फङ्टहायी, जेठाजङ्ट, देवय, जेठानी, देउयानी, आभाजू, नन्द, काका–काकी, ठूरोफङ्टफा–ठूरीआभा, सानोफङ्टफा–
सानीआभा, बङ्झतजा–बङ्झतजी, बाञ्जा–बाञ्जी, ङ्झबनाजङ्ट–ज्वाइॉ, भाभा–भाइज्मू, पङ्ट ऩू–पङ्ट ऩाजङ्ट, सारा–सारी य 
ङ्झतनका छोयाछोयी सभेतराई सम्झनङ्टऩदमछ। 

(५) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) को खण्ड (क) य (ख) भा उङ्ञल्रङ्ञखत सदथमसङ्जहत चायजना सदथमको 
उऩङ्ञथथङ्झतभा ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतको फैठक फथन सक्नेछ। 

(6) भानव सॊसाधन ङ्जवबागरे ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारमको कामम गनेछ। ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतको 
सदथम सङ्ञचवरे ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारमको प्रभङ्टख बई कामम गनेछ। 

(७) ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे आफ्नो काभकाजराई व्मवङ्ञथथत गनम काममङ्जवङ्झध फनाई सङ्झभङ्झतफाट 
अनङ्टभोदन गयी रागङ्ट गनम सक्नेछ । 

 

८.  ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतको काभ, कतमव्म य अङ्झधकाय् (१) ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतको काभ, कतमव्म य अङ्झधकाय 
देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 

(क) आमोगसॉग सभन्वम गयी कम्ऩनीको सेवाभा ङ्चयक्त यहेको ऩद ऩूङ्झतम गनम ङ्झरइन ेऩयीऺाको 
ऩाठ्यक्रभ ङ्झनधामयण गने, 

(ख) कम्ऩनीको सेवाभा ङ्चयक्त यहेका ऩदको ङ्जववयण सङ्करन गयी त्मथता ऩद ऩूङ्झतमको राङ्झग 
खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺा य आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺा, काममऺ भता 
भूल्माङ् कन य ज्मेष्ठताद्वाया हङ्टने फढङ्टवाको राङ्झग प्रङ्झतशत ङ्झनधामयण गने, 
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(ग)  खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतशत ङ्झनधामयण बएको ऩदको राङ्झग ङ्जवऻाऩन प्रकाशन गनम 
सहभङ्झतका राङ्झग आमोगको वाङ्जषमक काममताङ्झरकाको म्मादङ्झबत्र आमोगभा अनङ्टयोध गयी 
ऩठाउने, सहभङ्झत प्राप्त बएऩङ्झछ सो अनङ्टसाय ङ्जवऻाऩन प्रकाशन गने य ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा 
सञ्चारन गनम कम्ऩनी भापम त आमोगराई अनङ्टयोध गने, 

(घ) खण्ड (ग) फभोङ्ञजभ आमोगको सहभङ्झत प्राप्त बएऩङ्झछ ङ्जवऻाऩन प्रकाशन गने, दयखाथत 
सङ्करन गयी मोग्मता ऩङ्टगेका उम्भेदवायहरूको नाभावरी तथा अन्म ङ्जववयण सङ्जहत 
खङ्टरा तथा आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगताको ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा सञ्चारनको राङ्झग कम्ऩनी भापम त 
आमोगभा अनङ्टयोध गयी ऩठाउने,  

(ङ) आमोगफाट ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको नङ्झतजा प्राप्त बएऩङ्झछ तत्कार अन्तवामताम य प्रमोगात्भक 
ऩयीऺा हङ्टने ऩदको राङ्झग सोको ङ्झभङ्झत सभावेश गयी प्रकाशन गने,  

(च) खङ्टरा य आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगताको प्रमोगात्भक ऩयीऺा हङ्टनेभा प्रमोगात्भक ऩयीऺा ङ्झरने य 
अन्तवामताम ङ्झरन,े 

(छ) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको अङ्क, प्रमोगात्भक ऩयीऺा हङ्टनेभा ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा य प्रमोगात्भक ऩयीऺाको 
अङ्क य अन्तवामताम सभेतको अङ्क जोडी कूर अङ्कका आधायभा मोग्मताक्रभ तमाय गने य 
मोग्मताक्रभको आधायभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(ज) फढङ्टवाद्वाया ऩूङ्झतम गनङ्टमऩने ऩदका राङ्झग कम्ऩनीको सम्बाव्म उम्भेदवायको भूल्माङ्कन गयी 
मोग्मताक्रभ अनङ्टसाय ऩदऩूङ्झतम गनम ङ्झसपाङ्चयस गने। 

(२) कङ्ट नै ऩङ्झन नमाॉ ङ्झसजमना बएको वा ङ्चयक्त हङ्टन आएको ऩद ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाद्वाया ऩूङ्झतम गङ्चयन े
प्रावधान बएकोभा ६ भङ्जहना य ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा नहङ्टनेभा ३ भङ्जहनाको अवङ्झधभा नफढाई भानव 
सॊसाधन ङ्जवबागरे नमाॉ शृ्रजना बएको वा ङ्चयक्त हङ्टन आएको व्महोया ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतराई जानकायी 
गयाउनङ्ट ऩनेछ। ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे त्मथतो ऩद ऩूङ्झतमका राङ्झग आव्मक व्मवथथा गनेछ। 

(३) ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतको अध्मऺ, सदथम एवॊ आभङ्ञन्त्रत ङ्जवऻरे सञ् चारक सङ्झभङ्झतरे तोङ्जकङ्छदए 
फभोङ्ञजभ फैठक बिा एवॊ अन्म सङ्टङ्जवधा ऩाउनेछन।् 

 

९.  प्रङ्झतशत ङ्झनधामयण एवॊ ऩदऩूङ्झतम्  (१) कम्ऩनीभा ङ्चयक्त ऩद देहामफभोङ्ञजभको प्रङ्झतशत ङ्झनधामयण गयी 
ऩदऩूङ्झतम गङ्चयनेछ्– 

(क) प्रशासन य ङ्जवङ्जवधतपम  

ङ्झस.नॊ. तह सेवा खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगता फढङ्टवा 

काममऺ भता 
भूल्माङ्कनद्वाया 

आन्तङ्चयक 
प्रङ्झतमोङ्झगताद्वाया 

जेष्ठता य 
का.स.भङ्ट 

1 चाय प्रशासन १००% - - - 

ङ्जवङ्जवध १००% - - - 

2 ऩाॉच प्रशासन 5०% 20% 20% १०% 
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ङ्जवङ्जवध 5०% 20% 20% १०% 

3 छ प्रशासन ७०% 1०% १०% १०% 

ङ्जवङ्जवध ७०% 1०% १०% १०% 

4 सात प्रशासन १०% 5०% 3०% १०% 

प्रशासन(कानङ्टन) १००% - - - 

ङ्जवङ्जवध १०% 5०% 3०% १०% 

5 आठ प्रशासन 3०% 3०% 3०% १०% 

ङ्जवङ्जवध 3०% 3०% 3०% १०% 
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प्रशासन 2०% 5०% 2०% १०% 

ङ्जवङ्जवध 2०% 5०% 2०% १०% 

7 दश प्रशासन 2०% 5०% 2०% १०% 

8 एघाय प्रशासन - 9०% - १०% 

(ख) प्राङ्जवङ्झधकतपम  

ङ्झस.नॊ. तह सेवा खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगता फढङ्टवा 

काममऺ भता 
भूल्माङ्कनद्वाया 

आन्तङ्चयक 
प्रङ्झतमोङ्झगताद्वाया 

जेष्ठता य 
का.स.भङ्ट 

1 चाय प्राङ्जवङ्झधक १००% - - - 

2 ऩाॉच प्राङ्जवङ्झधक गङ्टणथतय 5०% 2०% 2०% 1०% 

ङ्झभर भेकाङ्झनकर 5०% 2०% 2०% 1०% 

इङ्ञञ्जङ्झनमय ङ्झसङ्झबर 5०% 2०% 2०% 1०% 

3 छ प्राङ्जवङ्झधक गङ्टणथतय ७०% 1०% 1०% 1०% 

ङ्झभर भेकाङ्झनकर ७०% 1०% 1०% 1०% 

इङ्ञञ्जङ्झनमय ङ्झसङ्झबर ७०% 1०% 1०% 1०% 

4 सात प्रा.कम्प्मङ्टटय इङ्ञञ्जङ्झनमय १००% - - - 

इङ्ञञ्जङ्झनमय ङ्झसङ्झबर 1०% 5०% 3०% 1०% 

प्राङ्जवङ्झधक गङ्टणथतय 1०% 5०% 3०% 1०% 

ङ्झभर भेकाङ्झनकर 1०% 5०% 3०% 1०% 
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5 आठ प्राङ्जवङ्झधक कम्प्मङ्टटय 
इङ्ञञ्जङ्झनमय 

3०% 3०% 3०% 1०% 

इङ्ञञ्जङ्झनमय ङ्झसङ्झबर 3०% 3०% 3०% 1०% 

प्राङ्जवङ्झधक गङ्टणथतय 3०% 3०% 3०% 1०% 

 

(२)  खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगता, आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगता, काममऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया हङ्टने फढङ्टवाको राङ्झग 
प्रङ्झतशत ङ्झनधामयण गदाम ङ्झबङ्ङाङ् क अथवा शेष यहन आएभा ङ्झनमभानङ्टसाय अको वषम गणना 
गङ्चयनेछ। आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺा वा काममऺ भताको भूल्माङ्  कनद्वाया हङ्टने फढङ्टवाका 
राङ्झग आव्मक सङ्तमाभा उम्भेदवाय नबएको अवथथाभा त्मथता ऩदभा तत्कार जनशङ्ञक्त 
आव्मक ऩने बएभा ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे ङ्चयक्त यहने ऩदभा सोही वषम हङ्टने खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगताफाट 
ऩदऩूङ्झतम गनेछ। 

 (३)  खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगता वा फढङ्टवाद्वाया ऩूङ्झतम गङ्चयने ऩदको सङ्तमा सम्फङ्ञन्धत सेवा य सभूहको 
ङ्जवऻाऩन हङ्टॉदाको सभमसम्भ ङ्चयक्त बएका, ङ्जवऻाऩन हङ्टॉदाको चारङ्ट आङ्झथमक वषमको अन्त्मसम्भ 
अवकाशफाट ङ्चयक्त कामभ हङ्टने तथा सोही ङ्जवऻाऩनफाट भाङ्झथल्रो तह य ऩदभा वढङ्टवा हङ्टने जम्भा 
ङ्चयक्त ऩद सङ्तमाको आधायभा प्रङ्झतशत ङ्झनधामयण गङ्चयनेछ। 

(4)  मो ङ्जवङ्झनमभावरी रागङ्ट बएऩ् चात तह एकदेङ्ञख तह तीनसम्भका सवायी चारक, कामामरम 
सहमोगी, सङ्टयऺा गाडम, हेल्ऩय, थवीऩय, ङ्झफक्री सहामक, फगैँचे रगामतका ऩद सेवा कयायको 
भाध्मभफाट सम्ऩादन गङ्चयनेछ।  

(5)  आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺाद्वाया ऩदऩूङ्झतम गदाम फढङ्टवा हङ्टने ऩद बन्दा एक तह 
भङ्टङ्झनको ऩदभा काममयत सो ऩयीऺाका राङ्झग दयखाथत ङ्छदने अङ्ञन्तभ ङ्झभङ्झतसम्भ काममऺ भताको 
भूल्माङ्  कनद्वाया हङ्टने फढङ्टवाको राङ्झग आव्मक अवङ्झध य न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता ऩङ्टगेका 
सम्फङ्ञन्धत सेवा सभूहङ्झबत्रका सफै कभमचायी उम्भेदवाय हङ्टन ऩाउनेछन।् 

(6)  कम्ऩनीको सेवाराई सभावेशी फनाउन खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺाद्वाया ऩूङ्झतम हङ्टन े
ऩदभध्मे ऩैचारीस प्रङ्झतशत ऩद छङ्टट्याई सो प्रङ्झतशतराई शतप्रङ्झतशत भानी देहामफभोङ्ञजभका 
उम्भेदवाय फीचभा भात्र छङ्ट ट्टाछङ्ट टै्ट प्रङ्झतथऩधाम गयाई ऩदऩूङ्झतम गङ्चयनेछ्– 

(क) भङ्जहरा                तेिीस प्रङ्झतशत 

(ख) आङ्छदवासी/जनजाती        सिाईस प्रङ्झतशत 

(ग) भधेशी     फाईस प्रङ्झतशत 

(घ) दङ्झरत       नौ प्रङ्झतशत 

(ङ) अऩाङ्ग     ऩाॉच प्रङ्झतशत 

(च) ङ्जऩछङ्झडएको ऺेत्र   चाय प्रङ्झतशत 

थऩष्टीकयण् 
(अ) मस उऩङ्जवङ्झनमभको प्रमोजनको राङ्झग ङ्जऩछङ्झडएको ऺेत्र बन् नारे अछाभ, काङ्झरकोट, 

जाजयकोट, जङ्टम्रा, डोल्ऩा, फझाङ्ग, फाजङ्टया, भङ्टगङ्ट य हङ्टम्रा ङ्ञजल्रा सम्झनङ्टऩदमछ। 
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(आ) खण्ड (क), (ख), (ग) य (घ) को प्रमोजनको राङ्झग भङ्जहरा, आङ्छदवासी जनजाङ्झत, भधेशी य 
दङ्झरत बन् नारे आङ्झथमक य साभाङ्ञजक रुऩभा ऩछाङ्झड ऩयेका भङ्जहरा, आङ्छदवासी, जनजाङ्झत, 
भधेशी य दङ्झरत सम्झनङ्टऩदमछ। मसको ङ्जववयण नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना 
प्रकाशन गयी तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

तय, नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी नतोकेसम्भको राङ्झग सम्ऩूणम भङ्जहरा, आङ्छदवासी 
जनजाङ्झत, भधेशी य दङ्झरतराई आङ्झथमक तथा साभाङ्ञजक रुऩभा ऩछाङ्झड ऩयेको सभङ्टदाम भाङ्झननेछ। 

(7)   उऩङ्जवङ्झनमभ (७) फभोङ्ञजभ छङ्टट्याइएका ऩदभा दयखाथत ङ्छदॉदा देहामका आधायभा ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ्–    

(क) आङ्छदवासी जनजाङ्झतका हकभा नेऩार आङ्छदवासी जनजाङ्झत उत्थान याङ्जष्डम प्रङ्झतष्ठान ऐनभा 
सूचीकृत बएको जाङ्झतको हकभा सो ऐनको सूचीको आधायभा, 

तय नेऩार आङ्छदवासी जनजाङ्झत उत्थान याङ्जष्डम प्रङ्झतष्ठान ऐनभा सूचीकृत बएको जाङ्झत ङ्झबत्र एक 
बन्दा फढी थयहरू बएभा सम्फङ्ञन्धत सॊवैधाङ्झनक आमोगफाट ङ्झसपाङ्चयस बएको ऩत्र ऩेश 
गनङ्टमऩनेछ।  

(ख) दङ्झरतका हकभा याङ्जष्डम दङ्झरत आमोगफाट सूचीकृत बएको जाङ्झतको हकभा सोही सूचीको 
आधायभा, 

तय, याङ्जष्डम दङ्झरत आमोगफाट सूचीकृत बएको जाङ्झत ङ्झबत्र एक बन्दा फढी थयहरू बएभा 
सम्फङ्ञन्धत सॊवैधाङ्झनक आमोगफाट ङ्झसपाङ्चयस बएको ऩत्र ऩेश गनङ्टमऩनेछ।  

(ग) अऩाङ्गका हकभा थवीकृत ङ्ञचङ्जकत्सकको ङ्झसपाङ्चयसभा सभाज कल्माण ऩङ्चयषदफाट अऩाङ्गता 
प्रभाङ्ञणत गयेको आधायभा, 
(घ) भधेशीका हकभा नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोकेफभोङ्ञजभको 
सॊथथाफाट भधेशी बनी प्रभाङ्ञणत गयेको आधायभा, 
तय नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाङ्ञशत गयी सॊथथा नतोकेसम्भ सम्फङ्ञन्धत सॊवैधाङ्झनक आमोगफाट 
ङ्झसपाङ्चयस बएको ऩत्र ऩेश गनङ्टमऩनेछ।  
(ङ) ङ्जऩछङ्झडएको ऺेत्रको हकभा उऩङ्जवङ्झनमभ (७) को थऩष्टीकयण (अ) भा उल्रेख बएका 
ङ्ञजल्राभा थथामी फसोफास उल्रेख गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राफाट प्राऩ ् त गङ्चयएको नागङ्चयकताको 
प्रभाणऩत्र तथा सम्फङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाफाट हार सोही थथानभा थथामी फसोफास 
बएको बनी प्रभाङ्ञणत गयेको आधायभा। 

(8) उऩङ्जवङ्झनमभ (७) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतशत ङ्झनधामयण गदाम एक प्रङ्झतशत बन्दा कभ घाताङ्  क 
(फ्रमाक्सन) आएभा त्मथतो घाताङ्  क जङ्टन सभूहको हकभा आएको हो सो बन्दा रगततै् ऩङ्झछको 
सभूहभा सदै जानेछ। 

(9)  उऩङ्जवङ्झनमभ (७) फभोङ्ञजभ छङ्टट्याइएको ऩदभा जङ्टन वषमको राङ्झग ङ्जवऻाऩन बएको हो सो 
वषम हङ्टने ङ्जवऻाऩनभा उऩमङ्टक्त उम्भेदवाय उऩरब्ध हङ्टन नसकेभा त्मथतो ऩद अको वषम हङ्टन े
ङ्जवऻाऩनभा सभावेश गनङ्टम ऩनेछ य त्मसयी ङ्जवऻाऩन गदाम ऩङ्झन उऩमङ्टक्त उम्भेदवाय उऩरब्ध हङ्टन 
नसकेभा त्मथतो ऩद अको वषम खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगताद्वाया ऩूङ्झतम हङ्टने ऩदभा सभावेश गनङ्टम ऩनेछ। 
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(१0) उऩङ्जवङ्झनमभ (७) फभोङ्ञजभ ङ्झनधामयण गङ्चयएको प्रङ्झतशतद्वाया ऩदऩूङ्झतम गने व्मवथथा प्रत्मेक 
दश वषमभा ऩङ्टनयावरोकन गनङ्टम ऩनेछ। 

(१1) उऩङ्जवङ्झनमभ (७) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतशत फभोङ्ञजभ ऩद सङ्तमा ङ्झनधामयण गदाम कङ्ट नै ङ्जववाद 
आएभा सञ् चारक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गनङ्टम ऩनेछ य सञ् चारक सङ्झभङ्झतको ङ्झनणमम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ। 

 

१०. तहङ्जवहीन ऩदहरू खायेज हङ्टने्  (१) मस ङ्जवङ्झनमभावरीभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
कम्ऩनीको तहङ्जवहीन ऩदभा काममयत कभमचायीहरूको ऩद कङ्ट नै व्महोयारे ङ्चयक्त बएऩङ्झछ सो ऩद 
थवत् खायेज हङ्टनेछ य सो ऩदरे सम्ऩादन गने काममको राङ्झग कभमचायी आव्मक बएभा 
कम्ऩनीरे सेवा कयाय गयी कामम सञ् चारनको व्मवथथा ङ्झभराउनेछ। 

(२) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ सेवा कयायभा ङ्झरनेसभफ्न्धी अन्म व्मवथथा सङ्झभङ्झतरे 
तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

1१. प्रङ्झतमोङ्झगताको ङ्जकङ्झसभ य छनौट् (१) प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺाद्वाया कम्ऩनीको ङ्चयक्त ऩदऩूङ्झतमका 
राङ्झग देहामको 1 वा 1 बन्दा फढी तङ्चयका अऩनाउन सङ्जकनेछ्—  

(क) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा 
(ख)  प्रमोगात्भक ऩयीऺा/ सीऩ ऩयीऺण (प्रमोगात्भक/सीऩ ऩयीऺण ऩयीऺा हङ्टने बनी उल्रेख 
बएका ऩदहरूको राङ्झग), 

(ग)  अन्तवामताम, य  

(घ)  ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म तङ्चयका। 

(२)  खङ्टरा तथा आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगताको ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा आमोगफाट सञ्चारन गङ्चयनेछ। 

 (3)  प्रमोगात्भक/सीऩ ऩयीऺण ऩयीऺा ङ्झरनङ्टऩने ऩदभा अन्तवामताम ङ्झरनङ्ट अङ्ञघ प्रमोगात्भक/ सीऩ 
ऩयीऺण ऩयीऺा ङ्झरइनेछ। 

(4)  ङ्झरङ्ञखत वा प्रमोगात्भक ऩयीऺा उिीणम गयी प्राप्त गयेको प्राप्ताङ्क तथा प्रथतङ्टतीकयण हङ्टनेभा 
सो य अन्तवामतामभा प्राप्त गयेको प्राप्ताङ्क सभेतको आधायभा मोग्मताक्रभ प्रकाङ्ञशत गङ्चयनेछ।  

(5)  कम्ऩनीभा काममयत कभमचायी ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाभा सभान तहफाट सभान तहको ऩदभा 
उम्भेदवाय हङ्टन ऩाइने छैन। 

 (6)  कम्प्मङ्टटय अऩयेटय, ङ्झभर अऩयेटय जथता छङ्ट टै्ट ङ्झसऩ, ऺभता आव्मक ऩने ऩदहरूभा दऺता 
प्रभाङ्ञणत गयी ऩूङ्झतम गनङ्टम ऩने ऩदहरूका राङ्झग ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाका साथै प्रमोगात्भक ऩयीऺा य 
अन्तवामताम सभेत ङ्झरइनेछ। 

(7)  उऩङ्जवङ्झनमभ (6) फाहेकका अन्म ऩदहरूभा ङ्झरङ्ञखत य अन्तवामताम तथा ऩाठ्यक्रभभा 
उल्रेख बएअनङ्टसाय सीऩ ऩयीऺण वा प्रमोगात्भक ऩयीऺण गनम सङ्जकनेछ। 

 

१२.  कयायभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त् (१) साभान्मतमा कम्ऩनीभा कङ्ट नै ऩङ्झन ऩदभा कयायभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गङ्चयने छैन। तय 
कम्ऩनीभा ङ्चयक्त यहेको दयवन्दी भध्मेफाट खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगतातपम  छङ्टट्याइएको ऩदभा थथामी ऩूङ्झतम 
नबए सम्भका राङ्झग कम्ऩनीराई तत्कार कभमचायीको आव्मकता ऩयेभा एक ऩटकभा 
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एकवषमभा नफढाई  सञ् चारक सङ्झभङ्झतको थवीकृङ्झत ङ्झरई प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतरे कयाय 
सेवाभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनमसक्नेछ। कयायभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त  हङ्टने ऩदको  सेवा शतम, ऩाङ्चयश्रङ्झभक कयायनाभाभा 
उल्रेख बएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

  (२) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ कयायभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गदाम प्रङ्झतथऩधाम गयाएय भात्र ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गङ्चयनेछ। 
कयायभा ऩदऩूङ्झतम गदाम अऩनाउनङ्ट ऩने काममङ्जवङ्झध ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधामयण गयेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

  

1३. ऩाठ्यक्रभ्– (१) ङ्चयक्त ऩदऩूङ्झतमको राङ्झग आमोगरे ङ्झरने ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभ, ऩयीऺण ङ्जवङ्झध 
य तत ्सम्फन्धी अन्म व्मवथथा ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधामयण गयी सावमजङ्झनक गनङ्टम ऩनेछ। 

(२) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभ, अङ्कबाय, उिीणामङ्क य तत ्सम्फन्धी 
अन्म व्मवथथा ङ्झनधामयण गदाम आमोगसॉग सभन्वम गयी गनङ्टम ऩनेछ। 

(३) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभामण गदाम आव्मकतानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ऩदको कामम 
ङ्जववयण य शैङ्ञऺक मोग्मता सभेतराई आधाय ङ्झरई ऩाठ्यक्रभ रागङ्ट हङ्टने ङ्झभङ्झत, प्रत्मेक ङ्जवषमको 
ऩूणामङ्क, उिीणामङ्क, ऩयीऺा प्रणारी, ऩयीऺाको भाध्मभ (बाषा), प्रश्नको अङ्कबाय य ऩयीऺाको सभम 
सभेतका ङ्जवषमहरू सभावेश गनङ्टमऩनेछ। 

(४) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको ऩूणामङ्क एक सम बएभा त्मसको अन्तवामताम वा प्रमोगात्भक ऩयीऺाको 
अङ्कबाय फीस कामभ गनङ्टमऩने य मसऩङ्झछ ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको ऩूणामङ्कभा थऩ हङ्टने प्रत्मेक एक सम 
ऩूणामङ्कङ्झबत्रको अङ्कबायभा दश अङ्कका दयरे थऩ गनङ्टमऩनेछ। 

 

1४.   ङ्जवऻाऩन प्रकाशन् (१) खङ्टरा तथा आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगताद्वाया ऩद ऩूङ्झतमका राङ्झग दयखाथत ऩेश 
गनम एक्काईस ङ्छदनको म्माद ङ्छदई याङ्जष्डमथतयको दैङ्झनक ऩङ्झत्रकाभा ङ्जवऻाऩन प्रकाशन गनङ्टम ऩनेछ। 
मथतो ङ्जवऻाऩन तथा सम्फङ्ञन्धत ऩाठ्यक्रभ कम्ऩनीको वेफसाइटभा सभेत प्रकाशन गनङ्टम ऩनेछ। 

तय, काममऺ भताको भूल्माङ्कनको फढङ्टवाफाट हङ्टने ऩदऩूङ्झतमका राङ्झग दयखाथत ऩेश गनम तीस 
ङ्छदनको म्माद ङ्छदई कम्ऩनीको सूचनाऩाटी तथा वेफसाईटभा सूचना प्रकाशन गनङ्टम ऩनेछ। मसयी 
सूचना टाॉस बएकोभा सूचना प्रकाशन बएको ब्महोया याङ्जष्डमथतयको ऩङ्झत्रकाभा प्रकाशन गनङ्टम   
ऩनेछ। 

(२) ऩदऩूङ्झतमको राङ्झग ङ्जवऻाऩन प्रकाशन गदाम देहामका ङ्जववयणहरू खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ्– 

(क)  ङ्चयक्त ऩद सङ्तमा य तह,  

(ख)  न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता, ताङ्झरभ य अनङ्टबव, 

(ग)  ऩयीऺा दथतूय, 

(घ)  पायाभ फङ्टझाउने म्माद, थथान, ऩयीऺाको तङ्चयका य ऩयीऺाको भाध्मभ, 

(ङ)  दयखाथत पायाभ फङ्टझाउने अङ्ञन्तभ म्मादभा आव्मक ऩने उभेयको हद, 

(च) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ थथाऩना बएको सम्फङ्ञन्धत व्मावसाङ्जमक ऩङ्चयषद  भा दताम वा 
अद्यावङ्झधक वा नवीकयण आव्मक हङ्टनेभा सो व्महोया, 
(छ)  ऩाठ्यक्रभ सम्फन्धी जानकायी  

(ज)  सभावेशी सभूहको प्रभाणऩत्र, 
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(झ)  फढङ्टवाको हकभा फढङ्टवाको ङ्जकङ्झसभ, तङ्चयका, फढङ्टवा हङ्टने ऩदहरूको ङ्जववयण, फढङ्टवा गङ्चयन े
ऩदको राङ्झग आव्मक ऩने सेवा अवङ्झध य मोग्मता।   

(३) उम्भेदवायरे बनङ्टम ऩने दयखाथत पायभको ढाॉचा अनङ्टसूची–3.फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(४) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगताका राङ्झग ङ्जवऻाऩन गदाम म्माद सभाप्त बएको 
सात ङ्छदन ङ्झबत्र दोब्फय दथतङ्टय फङ्टझाई दयखाथत ङ्छदन सक्ने व्मवथथा गनङ्टमऩनेछ। 

(५) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको एक्काईस ङ्छदनको म्माद ऩङ्झछ प्राप्त हङ्टन ेशैङ्ञऺक मोग्मता, 
सभावेशीको प्रभाणऩत्र, ऩङ्चयषद दताम प्रभाणऩत्र, ताङ्झरभ, अनङ्टबव य सेवा अवङ्झध भान्म हङ्टनेछैन। 

(६) प्रङ्झतशत ङ्झनधामयण य ङ्जवऻाऩन गदाम खङ्टरा, आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगता य काममऺ भताको 
भूल्माङ् कनका आधायभा हङ्टने फढङ्टवाको एकै ऩटक गनङ्टम ऩनेछ। 

 

1५. दयखाथत छानङ्झफन गने् (१) खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺाको राङ्झग प्रकाङ्ञशत ङ्जवऻाऩन अनङ्टसाय ऩनम 
आएका दयखाथतहरू उऩय ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे तोकेको कम्ऩनीको अङ्झधकृतरे देहामफभोङ्ञजभ 
छानङ्झफन गनङ्टम ऩनेछ्– 

(क) उम्भेदवायरे दयखाथत पायाभभा ङ्जवऻाऩन नम्फय, ऩद, सेवा, सभूह, उऩसभूह, शे्रणी/तह, नाभ, 

थय, ठेगाना य जन्भ ङ्झभङ्झत खङ्टराएको छ, छैन,  

(ख) ङ्जवऻाऩनभा तोङ्जकएफभोङ्ञजभ उम्भेदवायको उभेय ऩङ्टगेको वा नाघेको छ, छैन,  

(ग) दयखाथत ऩेश गयेको ऩदको राङ्झग आव्मक ऩने तोङ्जकएफभोङ्ञजभको न्मूनतभ शैङ्ञऺक 
मोग्मता ऩङ्टगेको छ, छैन,  

 तय, ङ्जवऻाऩनभा उङ्ञल्रङ्ञखत शैङ्ञऺक मोग्मता नबई सोही ङ्जवषमको भाङ्झथल्रो शैङ्ञऺक मोग्मता यहेछ 
बने सो मोग्मताराई नै न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ। 

(घ) तोङ्जकएफभोङ्ञजभको न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र वा रब्धाङ्क ङ्जववयणऩत्र 
(ट्रान्सकृप्ट) वा रब्धाङ्कऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ दयखाथत साथ सॊरग्न छ, छैन,  

(ङ) दयखाथतसाथ सॊरग्न शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र जायी गने ङ्ञशऺण सॊथथा भान्मता प्राप्त 
ङ्ञशऺण सॊथथाङ्झबत्र ऩछम, ऩदैन,  

(च) सभकऺता य सम्विता ङ्झनधामयण गनङ्टमऩने शैङ्ञऺक प्रभाणऩत्रको सभकऺता य सम्फिता 
ङ्झनधामयण बएको छ, छैन,  

(छ) ताङ्झरभ वा अनङ्टबव चाङ्जहनभेा सोको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सॊरग्न छ, छैन,  

(ज) नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सॊरग्न छ, छैन,  

(झ) दयखाथत पायाभभा हारसारै ङ्ञखङ्ञचएको पोटो टाॉङ्झसएको छ, छैन य उम्भेदवायरे पोटो 
सभेतभा ऩने गयी दथतखत गयेको छ, छैन,  

(ञ) दयखाथतसाथ ङ्जवऻाऩनभा उङ्ञल्रङ्ञखत ऩयीऺा दथतङ्टय दाङ्ञखर गयेको यङ्झसद वा बौचय सॊरग्न 
गयेको छ, छैन,  

(ट) दयखाथतसाथ सम्फङ्ञन्धत कागजातहरूको एक एक प्रङ्झत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सॊरग्न छ, छैन,  

(ठ) दयखाथतभा उम्भेदवायरे दथतखत तथा ल्माप्चे सहीछाऩ गयेको छ, छैन,  
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(ड) व्मावसाङ्जमक ऩङ्चयषद  भा दताम हङ्टन ङ्टऩने ऩदको उम्भेदवायको हकभा सम्फङ्ञन्धत व्मावसाङ्जमक 
ऩङ्चयषद  भा दताम बएको वा दताम नवीकयण गङ्चयएको छ, छैन,  

(ढ) सभावेशी तपम को दयखाथत फङ्टझाउने उम्भेदवायरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभको प्रभाण ऩेश गयेको 
छ,   छैन। 

(२) आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺा य काममऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया हङ्टने फढङ्टवाका राङ्झग 
प्रकाङ्ञशत ङ्जवऻाऩन अनङ्टसाय ऩनम आएका दयखाथत पायाभहरू उऩय देहामफभोङ्ञजभ सभेत छानङ्झफन 
गनङ्टम ऩनेछ्–  

(क) ङ्जवऻाऩन बएको ऩदसॉग सम्फङ्ञन्धत सेवा, सभूह तथा उऩसभूहको एक शे्रणी/तह भङ्टङ्झनको 
ऩदभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सेवा अवङ्झध ऩूया गयेको छ, छैन य सो को प्रभाण ऩेश गयेको छ, छैन,  

(ख) दयखाथत पायाभभा ङ्झनङ्छदमष्ट गङ्चयएको थथानभा सम्फङ्ञन्धत कामामरम प्रभङ्टख/ङ्जवबागीम 
प्रभङ्टखफाट यीतऩूवमक प्रभाङ्ञणत बएको छ, छैन,  

(३)  दयखाथत छानङ्झफन गदाम ऩेश गयेको प्रभाणऩत्र वा ङ्जववयण सम्फन्धभा ङ्छद्वङ्जवधा बएभा 
त्मथतो दयखाथत सम्फन्धभा ङ्छद्वङ्जवधा ऩयेको ङ्जववयण खङ्टराई ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गनङ्टम 
ऩनेछ। 

(४)  उऩङ्जवङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको ङ्जवषमका सम्फन्धभा आव्मकतानङ्टसाय ङ्जवशेषऻ वा 
दऺको याम ङ्झरई ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे आव्मक ङ्झनणमम गनम सक्नेछ। 

 

1६.दयखाथत थवीकृत गने् (१) दयखाथत छानङ्झफन गदाम यीत ऩङ्टगेको य सूचनाभा उङ्ञल्रङ्ञखत अन्म 
शतमहरू ऩूया बएको देङ्ञखएभा ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे तोकेको कम्ऩनीको अङ्झधकृतरे त्मथतो 
दयखाथतराई थवीकृत गनङ्टम ऩनेछ।  

 (२)  उम्भेदवायराई ङ्छदइने ऩयीऺा प्रवेशऩत्रभा दयखाथत थवीकृत गने कभमचायीको नाभ, थय, ऩद 
खङ्टराई कामामरमको छाऩसभेत रगाउनङ्ट ऩनेछ। उम्भेदवायको पोटोभा उम्भेदवाय य थवीकृत गने 

कभमचायीरे सभेत दथतखत गनङ्टम ऩनेछ। 

(३)  उम्भेदवायरे ऩेश गयेका दयखाथतहरू उऩय छानङ्झफन गदाम ङ्जवऻाऩन सम्फन्धी सूचनाभा 
उङ्ञल्रङ्ञखत प्रावधानहरू ऩूया बएको नदेङ्ञखएभा त्मथतो दयखाथत अथवीकृत गनङ्टम ऩनेछ। मसयी 
अथवीकृत बएको जानकायी उम्भेदवायराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(४) एकऩटक थवीकृत गयी प्रवेशऩत्र जायी बएको दयखाथतभा ऩङ्झछ कङ्ट नै कैङ्जपमत देङ्ञखएभा 
त्मथतो दयखाथत अथवीकृत गयी प्रवेशऩत्र य्द  गनम सङ्जकनेछ। 

 

1७. थवीकृत नाभावरी तमाय गनङ्टमऩने् (१) ङ्जवङ्झनमभ १६ (१) फभोङ्ञजभ थवीकृत बएका दयखाथत 
पायाभहरू व्मवङ्ञथथत गयी याख्नङ्टका साथै क्रभसङ्तमा, उम्भेदवायको नाभ थय, आभाफाफङ्टको नाभ, 

फाजेको नाभ, दताम ङ्झभङ्झत, दथतङ्टय फङ्टझाएको यङ्झसद नम्फय, दयखाथत बयेको सभूह आङ्छद खङ्टराई 
आमोगरे ङ्झनधामयण गयेको ढाॉचाभा थवीकृत नाभावरी तमाय गनङ्टम ऩनेछ। 

(२) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ तमाय बएको थवीकृत नाभावरी प्रत्मेक ङ्जवऻाऩनको राङ्झग 
दयखाथत पायाभ ङ्छदने म्माद सभाप्त बएऩङ्झछ सूचनाऩाटी तथा वेवसाइटभा सभेत प्रकाशन गयी 
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खङ्टरा तथा आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगता तपम को ङ्जवऻाऩनको प्रभाङ्ञणत थवीकृत नाभावरी ङ्जवद्यङ्टतीम प्रङ्झत 
सङ्जहत ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा सञ्चारन गने आमोगको सम्फङ्ञन्धत कामामरमभा सभेत ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

(३)  फढङ्टवा तपम को दयखाथत पायाभ थवीकृत नाभावरी तमाय गयी ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतको 
सङ्ञचवारमभा याख्नङ्टऩनेछ।  

(४)  मस ङ्जवङ्झनमभको प्रमोजनको राङ्झग उभेयको गणना गदाम जङ्टन ऩदको ङ्झनङ्झभि दयखाथत ङ्छदन े
हो सो दयखाथत ङ्छदने अङ्ञन्तभ ङ्झभङ्झतभा ऩङ्टग्ने उभेयको आधायभा गणना गङ्चयनेछ।  

 

1८.  प्रवेशऩत्र् कम्ऩनीरे खङ्टरा य आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺाभा सङ्ञम्भङ्झरत हङ्टने उम्भेदवायराई 
योर नम्फय कामभ गयी दयखाथत पायाभभा उङ्ञल्रङ्ञखत ढाॉचाभा प्रवेशऩत्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

 

१९. उम्भेदवाय हङ्टनको राङ्झग अमोग्मता् देहामका व्मङ्ञक्तहरू कम्ऩनीको सेवाको कङ्ट नै ऩङ्झन ऩदभा 
उम्भेदवाय हङ्टन अमोग्म हङ्टनेछन्् –   

(क)  खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगताफाट ऩूङ्झतम हङ्टने तोङ्जकएको ऩदभा तोङ्जकएको उभेय नऩङ्टगेको तथा उभेयको 
उऩल्रो हद नाघेको, 

(ख)  नेऩार सयकाय वा कङ्ट नै सॊगङ्छठत सॊथथा वा कम्ऩनीको सेवाफाट बङ्जवष्मभा अमोग्म ठहङ्चयन े
गयी नोकयीफाट फखामथत गङ्चयएको, 

(ग)  नैङ्झतकऩतन देङ्ञखने पौजदायी अङ्झबमोगभा अदारतफाट दोषी प्रभाङ्ञणत बएको, 
(घ)  ङ्झफदेशी नागङ्चयक, 

(ङ) भानङ्झसक सन्तङ्टरन ठीक नबएको, 
(च)  आव्मक न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता ऩूया नगयेको व्मङ्ञक्त, य 

(छ)  ङ्झनरम्फनभा यहेको व्मङ्ञक्त। 

(ज) ङ्जवदेशी भङ्टरङ्टकभा थथामी आवासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरएको वा त्मथतो अनङ्टभङ्झतको राङ्झग आवेदन 
ङ्छदएको। 

 

2०. उभेयको हद् (१) कम्ऩनीको सेवाभा खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺाद्वाया ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गदाम उभेयको 
तल्रो य भाङ्झथल्रो हद देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्–  

(क)  सहामकथतयको ऩदका राङ्झग अठाय वषम ऩूया बई ऩैंतीस वषम ननाघेको। 

(ख)  अङ्झधकृतथतय तह ६ य 7 को राङ्झग एक्काईस वषम ऩूया बई ऩैंतीस वषम ननाघेको। 

(ग)  अङ्झधकृतथतय तह 8 य सोबन्दा भाङ्झथल्रो तहका राङ्झग एक्काईस वषम ऩूया बई ऩैँतारीस 
वषम ननाघेको।  

 (२) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन भङ्जहरा तथा अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञक्तका हकभा चारीस वषम ननाघेसम्भ कम्ऩनीको सेवाभा उम्भेदवाय हङ्टन सक्नेछन।् 

तय, कम्ऩनीको थथामी ऩदभा फहारवारा कभमचायीराई उभेयको हद राग्ने छैन। 

 



14 
 

2१. आव्मक न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता् (१) कम्ऩनीको सेवाभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग आव्मक न्मूनतभ 
शैङ्ञऺक मोग्मता अनङ्टसूची–4 भा उल्रेख बएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(२)  अङ्झधकृतथतय तह आठ य सोबन्दा भाङ्झथल्रो तहको खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगताको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवषमभा थनातकोिय उऩाङ्झध प्राप्त गयेको य कङ्ट नै सयकायी सेवा वा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ दताम 
बएको सङ्गङ्छठत सॊघ, सॊथथा वा अन्तयामङ्जष्डम सॊघ, सॊथथाको अङ्झधकृतथतयको ऩदभा कम्तीभा ऩाॉच 
य दशौँ तहको हकभा सात वषमको अनङ्टबव प्राप्त गयेको हङ्टनङ्ट ऩनेछ।  

      तय, तह सातको प्राङ्जवङ्झधक ऩदभा खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगताफाट ऩदऩूङ्झतम गदाम गङ्टण ङ्झनमन्त्रणभा फाहेक 
अन्म ऩदको हकभा सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा थनातक उिीणम गयी सम्फङ्ञन्धत ऺेत्रभा ऩाॉच वषमको 
अनङ्टबव प्राप्त गयेका व्मङ्ञक्त उम्भेदवाय हङ्टन सक्नेछन।् 

 

2२. नङ्झतजा प्रकाशन् (१) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको नङ्झतजा आमोगफाट प्रकाङ्ञशत हङ्टनछे। आमोगफाट प्रकाङ्ञशत 
नङ्झतजा प्राप्त बएऩङ्झछ प्रमोगात्भक वा प्रथतङ्टतीकयण हङ्टनेभा सो सभेत सभावेश गयी ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे 
सात ङ्छदनङ्झबत्र नङ्झतजा सङ्जहतको अन्तवामताम काममक्रभ प्रकाशन गनेछ।  

(२) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाफाट अन्तवातामको राङ्झग उम्भेदवायको छनौट गदाम उऩरब्ध बएसम्भ ङ्चयक्त 
ऩद सङ्तमा १ बए ३, २ देङ्ञख ४ सम्भ बए दोब्फय य ५ वा  सो बन्दा भाङ्झथ जङ्झतसङ्टकै 
ऩदसङ्तमा बए ऩङ्झन डेढी सङ्तमाभा उम्भेदवायको नाभ मोग्मता क्रभानङ्टसाय सभावेश गनङ्टमऩनेछ।  

(३)  उऩङ्जवङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभको सङ्तमा ङ्झनधामयण गदाम खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगताका राङ्झग खङ्टरा 
तथा सभावेशी सभूहभा एउटै उम्भेदवायको नाभ दोहोङ्चयन गएको अवथथाभा दोहोयो ऩयेजङ्झतको 
सङ्तमा थऩ गयी सभावेशी तपम को अन्तवामतामका राङ्झग नाभावरी प्रकाङ्ञशत गनङ्टमऩनेछ। मसयी 
छनौट गदाम अङ्ञन्तभ उम्भेदवायरे प्राप्त गयेको कङ्ट र प्राप्ताङ्क फयाफय अङ्क प्राप्त गने एकबन्दा फढी 
उम्भेदवाय बएभा त्मथतो फयाफय अङ्क प्राप्त गने सफै उम्भेदवायराई सभावेश गनङ्टम ऩनेछ। 

(४) उऩङ्जवङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ अन्तवामतामका राङ्झग उम्भेदवाय छनौट गदाम उम्भेदवायरे ङ्झरङ्ञखत 
ऩयीऺाको प्रत्मेक ऩत्रभा कम्तीभा चारीस प्रङ्झतशत अङ्क प्राप्त गयेको हङ्टनङ्टऩनेछ। 

(५) उऩङ्जवङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ अन्तवामतामका राङ्झग उम्भेदवाय छनौट गदाम अङ्ञन्तभ उम्भेदवायको 
ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको कूर प्राप्ताङ्क फयाफय बएभा त्मथता फयाफय प्राप्ताङ्क हङ्टने अन्म सफै 
उम्भेदवायराई ऩङ्झन अन्तवामतामको राङ्झग छनौट गनङ्टमऩनेछ। 

(६) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको नङ्झतजा प्रकाशन गदाम कङ्ट नै सभावेशी सभूहका राङ्झग ङ्झनधामयण गङ्चयएका ऩद 
ऩूङ्झतम नहङ्टने बएभा त्मथतो ऩद अको वषम हङ्टने ङ्जवऻाऩनभा सभावेश गनङ्टम ऩनेछ य त्मसयी ङ्जवऻाऩन 
गदाम ऩङ्झन उऩमङ्टक्त उम्भेदवाय उऩरब्ध हङ्टन नसकेभा उक्त ऩद अको वषम खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगतादवाया 
हङ्टने ऩदभा सभावेश गनङ्टम ऩनेछ। 

(७) खङ्टरा य आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगताको ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको नङ्झतजा प्रकाङ्ञशत बए ऩङ्झछ सो नङ्झतजाभा 
ङ्ञचि नफङ्टझी ऩङ्टनमोग गयाउन चाहने ऩयीऺाथॉरे कम्ऩनीरे नङ्झतजा प्रकाङ्ञशत गयेको ङ्झभङ्झतरे सात 
ङ्छदन ङ्झबत्र आमोगरे तोकेको दथतङ्टय सङ्जहत कम्ऩनी भापम त आमोगभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 
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2३. प्रमोगात्भक ऩयीऺा य अन्तवामतामसम्फन्धी व्मवथथा् (१) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा हङ्टनेभा ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाफाट 
छनौट बएका उम्भेदवायराई भात्र अन्तवामतामभा सभावेश गयाइनेछ। ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा तथा 
प्रमोगात्भक ऩयीऺा वा प्रथतङ्टतीकयण सभेत हङ्टनेभा ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाफाट छनौट हङ्टने उम्भेदवायराई 
भात्र प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा वा प्रथतङ्टतीकयण ऩयीऺाभा सभावेश गयाइनेछ। 

(२) प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा अनङ्टऩङ्ञथथत हङ्टने वा उतत्ीणम नबएका उम्भेदवायराई अन्तवामतामभा 
सभावेश गयाइने छैन। 

(३) ऩूङ्झतम हङ्टने ऩदसॉग प्रत्मऺ सम्फङ्ञन्धत एकजना ङ्जवऻ य ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतका फाॉकी सदथम यहन े
गयी अन्तवामताम सङ्झभङ्झत गठन हङ्टनेछ। 

तय ऩूङ्झतम हङ्टने ऩदबन्दा तल्रो तहको व्मङ्ञक्त अन्तवामताम सङ्झभङ्झतभा यहने छैन। 

(४) अन्तवामताम प्रमोजनको राङ्झग आमोगरे आव्मकता अनङ्टसाय छङ्ट टै्ट प्रङ्झतङ्झनङ्झध खटाउन सक्नेछ। 

(५) उऩङ्जवङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ ङ्जवऻ भनोनमन गदाम ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतको अध्मऺरे अन्तवामतामको 
फढीभा एक ङ्छदन अङ्ञघ भात्र गोप्म रुऩभा भनोनमन गनङ्टम ऩनेछ। 

(६) अन्तवामतामको अङ्कबाय ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको ऩूणामङ्क एक सम बएभा फीस अङ्क य थऩ प्रत्मेक सम 
ऩूणामङ्कको राङ्झग थऩ दश अङ्क कामभ गनङ्टम ऩनेछ।  

(७) अन्तवामतामभा बाग ङ्झरने कङ्ट नै उम्भेदवायसॉग अन्तवामताम सङ्झभङ्झतको अध्मऺ वा सदथमको नाता 
ऩने बएभा अन्तवामताम सङ्झभङ्झतभा सॊरग्न हङ्टने त्मथता अध्मऺ वा सदथमरे उक्त ङ्जवऻाऩनको 
अन्तवामतामभा फथन हङ्टॉदैन। सो नाताङ्झबत्र ऩयेको कङ्ट या नङ्झतजा प्रकाशन हङ्टनङ्टबन्दा अङ्ञघ प्रभाङ्ञणत 
बएभा सो अन्तवामतामकतामरे प्रदान गयेको अॊङ्क गणना गङ्चयने छैन।  

(८) अन्तवामतामभा ऩूणामङ्कको सियी प्रङ्झतशतबन्दा फढी वा चारीस प्रङ्झतशतबन्दा घटी अङ्क ङ्छदनङ्ट 
ऩयेभा सोको कायण खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। मसयी कायण नखङ्टराई अङ्झधकतभ बन्दा फढी वा न्मूनतभ 
बन्दा घटी अङ्क ङ्छदएकोभा फढीभा सियी प्रङ्झतशत य घटीभा चारीस प्रङ्झतशत अङ्क ङ्छदएको भानी 
गणना गङ्चयनेछ।  

(९) अन्तवामताम सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै सदथमरे कायण खङ्टराई कङ्ट नै उम्भेदवायराई उऩङ्जवङ्झनमभ (८) 
फभोङ्ञजभ सियी प्रङ्झतशत बन्दा फढी वा चारीस प्रङ्झतशत बन्दा कभ अङ्क प्रदान गयेको अवथथाभा 
ऩङ्झन अन्तवामताम सङ्झभङ्झतका ऩचास प्रङ्झतशत बन्दा फढी सदथमरे त्मसयी कायण खङ्टराई अङ्क प्रदान 
गयेको अवथथाभा भात्र भान्म हङ्टनेछ। अन्मथा फढीभा सियी प्रङ्झतशत य घटीभा चारीस प्रङ्झतशत 
नै अङ्क भानी गणना गङ्चयनेछ।  

(१०) अन्तवामतामका राङ्झग प्रमोग हङ्टने पायाभ अनङ्टसूची–5 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

2४. अन्तवामताम ङ्झरॉदा ध्मान ङ्छदनङ्टऩने कङ्ट याहरू् अन्तवामताम सङ्झभङ्झतका अध्मऺ, ङ्जवऻ य सदथमरे 
अन्तवामतामका सम्फन्धभा देहामको कङ्ट याभा ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩनेछ्– 

(क) प्रश्न कसफाट सङ्टरु गयी कसफाट अन्त्म गने, उम्भेदवायको सभम के-कङ्झत ङ्झरने य 
भूल्माङ्कन कसयी गनेफाये अन्तवामताम सङ्झभङ्झतको अध्मऺफाट सफै सदथमभा प्रष्ट गने,  

(ख) अन्तवामताम ङ्छदने व्मङ्ञक्तको उऩमङ्टक्तता वा अनङ्टऩमङ्टक्तता फाये अन्तवामताम ऩूवम, अन्तवामतामको 
क्रभभा वा अन्तवामताम ऩिात ्एक आऩसभा चचाम नगने,  
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(ग) उम्भेदवाय अन्तवामताम कऺभा प्रवेश गयेऩङ्झछ ङ्झनजको बम, तनाव आङ्छदराई साभान्म 
ङ्ञथथङ्झतभा ल्माउन अन्तवामताम सङ्झभङ्झतका अध्मऺफाट ङ्ञचनजानका साथसाथै सहज 
वातावयणका ङ्जवषमभा प्रश्नहरू केङ्ञन्ित गने,  

(घ) अन्तवामताम सङ्झभङ्झतका अध्मऺरे उम्भेदवायराई प्रायम्बभा प्रवेशात्भक प्रश्न सोध्ने य 
त्मसऩङ्झछ ऩारैऩारो अन्म सदथमहरूरे ङ्जवषम प्रवेश गने,  

(ङ) अन्तवामताम ङ्झरइने ऩदको सफै उम्भेदवायहरूराई सोङ्झधने प्रश्नको थतय सभान गने, 

(च) अन्तवामताम सङ्झभङ्झतका कङ्ट नै एक सदथमरे प्रश्न सोध्दा त्मसको जवाप फाये अन्म सदथमरे 
सभेत ध्मान ङ्छदएय सङ्टङे्ङ,  

(छ) अन्तवामताम सङ्झभङ्झतको अध्मऺरे अन्तवामताम काममक्रभको सभग्र भूल्माङ्कन गयी आव्मक 
बएभा प्रङ्जक्रमा सम्फन्धभा सङ्टझाव गने, 

(ज) अन्तवामतामभा ऩूणमत् भौङ्झरक, वथतङ्टगत प्रश्न गयी ऩूवामग्रहयङ्जहत तवयरे भूल्माङ्कन गने,  

(झ) अन्तवामताम अवङ्झधबय सफै सॊरग्न सदथमहरूको ध्मान अन्तवामतामभै केङ्ञन्ित गने, अन्तवामताम 
अवङ्झधबय अन्तवामतामकतामरे ऩङ्झत्रका वा ऩङ्टथतक ऩनेने जथता कङ्ट नै असान्दङ्झबमक कामम नगने, 

(ञ) अन्तवामतामभा बए गयेका ऩऺहरूफाये अन्तवामताम ऩिात ्ऩङ्झन चचाम, ऩङ्चयचचाम नगने य, 

(ट) अन्तवामताम सङ्झभङ्झतको अध्मऺरे अन्तवामताम सङ्झभङ्झतका अन्म सदथमहरूको सहभङ्झतभा 
उम्भेदवायराई धन्मवाद ङ्छदई अन्तवामताम सङ्जकएको सङ्  केत गने। 

  

2५. अङ्झग्रभ वा छङ्टट अन्तवामताम ङ्झरन सङ्जकने्  (१) ङ्झरङ्ञखत वा प्रमोगात्भक ऩयीऺाको प्रकाङ्ञशत 
नङ्झतजाभा सभावेश बएको कङ्ट नै उम्भेदवायरे भनाङ्झसव कायण जनाई अन्तवामतामको राङ्झग तोङ्जकएको 
ङ्झभङ्झतबन्दा अगाङ्झड नै अन्तवामताम ङ्झरईङ्छदन सोको कायण उल्रेख गयी ङ्झनवेदन ङ्छदएभा य ङ्झनवेदनको 
व्महोया भनाङ्झसव देङ्ञखएभा ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे त्मथतो व्मङ्ञक्तको राङ्झग अङ्झग्रभ अन्तवामताम ङ्झरने 
व्मवथथा गनम सक्नेछ।  

(२) कङ्ट नै उम्भेदवायरे देहामको अवथथा ऩयी अन्तवामतामको राङ्झग कम्ऩनीफाट ङ्झनधामयण बएको 
ङ्झभङ्झत य सभमभा उऩङ्ञथथत हङ्टन नसकेभा सोको प्रभाण सङ्जहत अन्तवामतामका राङ्झग तोङ्जकएको 
ङ्झभङ्झतरे ङ्जकङ्चयमा फथनङ्ट ऩयेको हकभा ऩन्र ङ्छदन य अन्म अवथथाको हकभा सात ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनवेदन 
ङ्छदएभा ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे ङ्झनवेदनको व्महोया भनाङ्झसव देखेभा छङ्टट अन्तवामताम ङ्झरन ेव्मवथथा गनम 
सक्नेछ्- 
(क)  काफङ्ट फाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञथथङ्झत ऩयेभा,  
(ख) कम्ऩनी वा सयकायी काभको कायणफाट उऩङ्ञथथत हङ्टन नसकेभा,  
(ग)  ङ्जकङ्चयमा फथनङ्ट ऩयेभा,  
(घ)  सङ्टत्केयी बएभा,  
(ङ) अन्तवामतामभा उऩङ्ञथथत हङ्टन नसक्ने गयी आकङ्ञथभक ङ्झफयाभी बएभा।  

(३) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रमोगात्भक ऩयीऺा वा 
अन्तवामताम ऩूवमका अन्म ऩयीऺाभा अनङ्टऩङ्ञथथत यहेको उम्भेदवायराई अन्तवामतामभा सभावेश गयाइने 
छैन।  



17 
 

(४) अङ्झग्रभ तथा छङ्टट अन्तवामतामभा सभावेश हङ्टने उम्भेदवायरे कम्ऩनीरे ङ्झनधामयण गये 
फभोङ्ञजभको दथतङ्टय फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। 

(५)  अन्तवामताम हङ्टने ङ्छदन कम्ऩनीरे खटाएको कभमचायीरे उम्भेदवायफाट ऩेश बएको प्रभाङ्ञणत 
कागजातको सक्कर प्रङ्झतसॉग ङ्झबडाउने य प्रवेशऩत्र जाॉच गयी हाङ्ञजय सभेत गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(६) कम्ऩनीको सेवाभा प्रवेश ऩाउने उ्ेद ्मरे शैङ्ञऺक मोग्मता, उभेय, नागङ्चयकता, अनङ्टबव आङ्छद 
ढाॉटेको ऩाइएभा त्मथतो उम्भेदवायराई अन्तवामतामभा सभावेश गयाइने छैन य ङ्झनजको दयखाथत 
य्द  गङ्चयनेछ। 

 

2६. मोग्मताक्रभ तथा ङ्झसपाङ्चयस: (१) ऩयीऺाको सम्ऩूणम प्रङ्जक्रमा सभाप्त बएको सात ङ्छदनङ्झबत्र य कङ्ट नै 
उम्भेदवाय अन्तवामतामभा अनङ्टऩङ्ञथथत बएभा ऩयीऺाको सम्ऩूणम प्रङ्जक्रमा सभाप्त बएको ऩन्र ङ्छदन 
ऩङ्झछको सात ङ्छदनङ्झबत्र देहामभा उङ्ञल्रङ्ञखत अङ्क जोडी ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे अङ्ञन्तभ नङ्झतजा 
प्रकाशनको राङ्झग मोग्मताक्रभ सूची तमाय गनङ्टम ऩनेछ्– 

(क) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको कूर प्राप्ताङ्क, 

(ख) प्रमोगात्भक तथा सो फाहेक अन्म ऩयीऺा हङ्टनेभा त्मथता ऩयीऺाभा प्राप्त गयेको अङ्क, य 

(ग) अन्तवामतामको औषत अङ्क। 

(२) मोग्मताक्रभ सूची तमाय गनमको राङ्झग उम्भेदवायरे प्राप्त गयेको अङ्क ताङ्झरकाको 
ङ्झसरफन्दी खाभ खोल्दा सोको भङ्टच ङ्टल्का गयी ङ्झभङ्झत य सभम सभेत उल्रेख गयी ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतका 
सदथमहरूको योहवयभा भात्र खोल्नङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ मोग्मताक्रभको सूची तमाय गदाम उम्भेदवायहरूको कूर प्राप्ताङ्क 
फयाफय बएभा देहामका आधायभा मोग्मताक्रभ कामभ गनङ्टम ऩनेछ्- 
(क) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा हङ्टनेभा ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको प्राप्ताङ्कका आधायभा,  
(ख) ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा य प्रमोगात्भक ऩयीऺा हङ्टनेभा खण्ड (क) फभोङ्ञजभ मोग्मताक्रभ नछङ्ट ङ्जट्टएभा 

प्रमोगात्भक ऩयीऺाको प्राप्ताङ्कका आधायभा,  
(ग) खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ ऩङ्झन उम्भेदवायको मोग्मताक्रभ नछङ्ट ङ्जट्टएभा अन्तवामतामको प्राप्ताङ्कका 

आधायभा, 
(घ) खण्ड (ग) फभोङ्ञजभ ऩङ्झन उम्भेदवायको मोग्मताक्रभ नछङ्ट ङ्जट्टएभा सम्फङ्ञन्धत ऩदको सेवा 

प्रवेशको राङ्झग तोङ्जकएको न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मताको प्राप्ताङ्कको प्रङ्झतशतको आधायभा, 
(ङ) खण्ड (घ) फभोङ्ञजभ ऩङ्झन उम्भेदवायहरूको मोग्मताक्रभ नछङ्ट ङ्जट्टएभा ङ्जवऻाऩन गङ्चयएको 

ऩदबन्दा एक तह भङ्टङ्झनको ऩदभा फहार यहेको व्महोया दयखाथत पायाभभा उल्रेख 
गयेको बए त्मथतो ऩदको जेष्ठताका आधायभा,  

(च)  खण्ड (ङ) फभोङ्ञजभ ऩङ्झन उम्भेदवायहरूको मोग्मताक्रभ नछङ्ट ङ्जट्टएभा उभेयको ज्मेष्ठताका 
आधायभा।  

(४) मोग्मताक्रभको सूची प्रकाशन गदाम ऩङ्जहरो ङ्जवऻाऩन य ङ्जवऻाऩन ङ्झबत्रको सभावेशी सभूहको 
क्रभानङ्टसाय मोग्मताक्रभ सूची ऩङ्जहरे प्रकाशन गनङ्टम ऩनेछ।  
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तय ऩङ्जहरे प्रकाङ्ञशत ङ्जवऻाऩन वा ङ्जवऻाऩन ङ्झबत्रको सभावेशी सभूहको क्रभानङ्टसायको अङ्ग ऩूया 
बइसकेको यहेनछ बने क्रभश् सो क्रभ ऩङ्झछको अङ्ग ऩङ्टगेका ङ्जवऻाऩनहरू वा ङ्जवऻाऩन ङ्झबत्रको 
सभावेशी सभूहको क्रभानङ्टसायको मोग्मताक्रभ सूची प्रकाशन गनम फाधा ऩनेछैन। 

(५) उऩङ्जवङ्झनमभ (४) फभोङ्ञजभ मोग्मताक्रभको सूची प्रकाशन गदाम एउटै ऩयीऺाको भाध्मभफाट 
ङ्झसपाङ्चयस हङ्टने खङ्टरा तथा सभावेशी सभूहका उम्भेदवायरे प्राप्त गयेको कूर अङ्कको आधायभा 
एकभङ्टष्ट मोग्मताक्रभ सूची सभेत तमाय गयी प्रकाशन गनङ्टम ऩनेछ। 

(६) उऩङ्जवङ्झनमभ (४) को प्रङ्झतफन्धात्भक वाक्माॊशभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नै 
उम्भेदवाय सभान तहका एक बन्दा फढी ङ्जवऻाऩनभा ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाफाट उिीणम बएकोभा 
ऩङ्झछल्रो क्रभभा यहेको ङ्जवऻाऩनको अङ्ग ऩूया बए ताऩङ्झन ऩङ्जहरे अन्तवामताम सम्ऩङ्ङ बएको 
ङ्जवऻाऩनको मोग्मताक्रभ प्रकाङ्ञशत नबएसम्भ त्मथतो ङ्जवऻाऩनको मोग्मताक्रभ प्रकाशन गङ्चयन े
छैन। 

  (७) अङ्ञन्तभ नङ्झतजा प्रकाशन गदाम सभानथतयको एकबन्दा फढी ऩदको ऩयीऺाभा उिीणम हङ्टने 
उम्भेदवायराई दोहोयो नऩने गयी ऩङ्जहरे नङ्झतजा प्रकाशन हङ्टने एक ऩदभा भात्र सभावेश  गङ्चयनछे। 

 

2७. प्रतीऺा सूची् ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग मोग्मताक्रभ प्रकाशन गदाम ङ्चयक्त ऩदको अनङ्टऩातभा मथासॊबव 
ऩच्चीस प्रङ्झतशत वा कम्तीभा दङ्टई जनासम्भ उम्भेदवायको नाभ मोग्मताक्रभानङ्टसाय फैकङ्ञल्ऩक 
उम्भेदवायको रुऩभा प्रतीऺा सूचीभा सभावेश गयी प्रकाशन गनङ्टमऩनेछ। मथतो सूचीको म्माद 
सूचना प्रकाङ्ञशत बएको ङ्झभङ्झतरे एक वषमसम्भ भात्र यहनेछ। 

तय, ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे आव्मक ठानेभा अन्तवामतामभा सङ्ञम्भङ्झरत बएका थऩ केही वा सफै 
उम्भेदवायराई प्रतीऺा सूचीभा याख्न फाधा ऩनेछैन। 

  

२८. ङ्झनयोङ्झगताको प्रभाणऩत्र ऩेश गनङ्टम ऩने् (१) थथामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग सपर उम्भेदवायरे ङ्झनमङ्टङ्ञक्त 
ङ्झरनङ्ट बन्दा अङ्ञघ थवीकृत ङ्ञचङ्जकत्सकरे प्रभाङ्ञणत गयेको ङ्झनयोङ्झगताको प्रभाणऩत्र ऩेश गनङ्टम ऩनेछ। 

(२) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको प्रभाणऩत्रको ढाॉचा अनङ्टसूची–6 फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

२९.  शऩथ ग्रहण् कम्ऩनीको कङ्ट नै थथामी ऩदभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टने व्मङ्ञक्तरे ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्छदने अङ्झधकायी  सभऺ 
अनङ्टसूची—7 फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा शऩथ ग्रहण गनङ्टम ऩनेछ। 

  

3०. ङ्झनमङ्टङ्ञक्त् (१) कम्ऩनीको सेवाको ङ्चयक्त ऩदभा खङ्टरा वा आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगताद्वाया ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका 
राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस बएको व्मङ्ञक्तराई ङ्झसपाङ्चयस बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्छदन े
अङ्झधकायीरे ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ऩत्र ङ्छदई सक्नङ्ट ऩनेछ। 

(२) ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयसको सूचना प्रकाङ्ञशत बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंङ्झतस ङ्छदनसम्भ उम्भेदवायरे 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ऩत्र ङ्झरन आउनङ्ट ऩनेछ।  
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  (३) उऩङ्जवङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्झरन नआएभा त्मथता उम्भेदवायको नाभ मोग्मताक्रभ 
सूचीफाट हटाई ङ्झनजको सट्टा ङ्जवङ्झनमभ २७ फभोङ्ञजभको प्रतीऺा सूचीभा यहेका वैकङ्ञल्ऩक 
उम्भेवायफाट मोग्मताक्रभको प्राथङ्झभकताको आधायभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(४) ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयएका उम्भेदवायरे ङ्झनमङ्टङ्ञक्त नङ्झरएको वा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्झरई 
याजीनाभा ङ्छदएको वा अन्म कङ्ट नै कायणरे एक वषमङ्झबत्र त्मथतो ऩद ङ्चयक्त हङ्टन आएभा त्मसयी ङ्चयक्त 
बएको ऩदभा वैकङ्ञल्ऩक उम्भेदवायको सूचीभा यहेका उभेदवायफाट मोग्मताक्रभको प्राथङ्झभकताका 
आधायभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(५) अङ्झधकृतथतयको ऩदभा प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृत य सहामक थतयको हकभा प्रभङ्टख काममकायी 
अङ्झधकृतरे तोकेको वङ्चयष्ठ अङ्झधकृत वा अङ्झधकृतथतयको सम्फङ्ञन्धत कामामरम प्रभङ्टखरे ङ्झनमङ्टङ्ञक्त 
ङ्छदनेछ। 

 

3१.  कामम ङ्जववयणसङ्जहत ऩदथथाऩना गने् ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस बएको उम्भेदवायराई ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्छदन े
अङ्झधकायीरे ऩदको कामम ङ्जववयण सङ्जहत ऩदथथाऩना गनङ्टमऩनेछ।  

 

3२. ऩयीऺणकार् (१) कम्ऩनीभा थथामी नमाॉ ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गदाम सफै तहभा ऩङ्टरुष कभमचायीको राङ्झग एक 
वषम य भङ्जहरा कभमचायीको राङ्झग छ भङ्जहनाको ऩयीऺणकारभा यहने गयी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनङ्टम ऩनेछ। 

(२) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बई ऩयीऺणकारभा यहेको कभमचायीको काममसम्ऩादन 
सन्तोषजनक नबएभा अङ्ञततमायवारारे ङ्झनजको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त फदय गनम सक्नेछ। मसयी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त फदय 
गदाम भनाङ्झसव आधाय य कायण खङ्टराई सपाईको भौका ङ्छदई ऩचाम खडा गयी गनङ्टमऩनेछ। 

(३) उऩङ्जवङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टङ्ञक्त फदय नबएको कभमचायीको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ऩयीऺणकार 
सभाप्त बएऩङ्झछ थवत् सदय बएको भाङ्झननेछ। 

(४) मस ङ्जवङ्झनमभ फभोङ्ञजभ एकऩटक कम्ऩनीको सेवाभा ऩयीऺणकार ब ङ्टक्तान गङ्चयसकेको 
कभमचायीराई ऩङ्टन् ऩयीऺणकारभा याङ्ञखने छैन। 

 

ऩङ्चयच्छेद – 3 

फढङ्टवा 
3३. फढङ्टवा् (१) काममऺ भता य ज्मेष्ठताको भूल्माङ्कनद्वाया हङ्टने फढङ्टवाफाट ऩदऩूङ्झतम गनम छङ्टट् माइएको 

ङ्चयक्त ऩदभा सम्बाव्म उम्भेदवायहरूको देहामफभोङ्ञजभको आधायभा भूल्माङ्कन गयी फढङ्टवा 
गङ्चयनेछ:- 

(क)  काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन वाऩत   — चारीस अङ्क 

(ख)  जेष्ठता वाऩत           — तीस अङ्क 

(ग)  शैङ्ञऺक मोग्मता वाऩत    — फाह्र अङ्क 

(घ)  बौगोङ्झरक ऺेत्र वाऩत    — सोह्र अङ्क 

(ङ) ताङ्झरभ फाऩत      — दङ्टई अङ्क 

   जम्भा      — एकसम अङ्क 
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(२) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ हङ्टने फढङ्टवाका राङ्झग ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे सम्बाव्म उम्भेदवायको 
जेष्ठता, शैङ्ञऺक मोग्मता य बौगोङ्झरक ऺेत्र वाऩत प्राप्त गयेको अङ्क दयखाथतको अङ्ञन्तभ ङ्झभङ्झत 
ऩङ्झछको तीस ङ्छदनङ्झबत्र प्रकाङ्ञशत गनङ्टमऩनेछ। सो उऩय ङ्ञचि नफङ्टझेभा सम्फङ्ञन्धत कभमचायीरे सो 
प्रकाङ्ञशत ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ। सो ङ्झभङ्झत ऩिात ऩयेका ङ्झनवेदन उऩय कङ्ट नै 
कायफाही हङ्टनेछैन। 

(३) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ हङ्टने फढङ्टवाका राङ्झग सम्बाव्म उम्भेदवाय हङ्टन काममयत सेवा 
सभूहको एक तह भङ्टङ्झनको ऩदभा तोङ्जकएको अवङ्झध ऩूया गयेको हङ्टनङ्टऩनेछ। 

(४) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभका भूल्माङ्कनका सफै आधायहरूफाट प्राप्त एकभङ्टष्ट अङ्क मङ्जकन गयी 
उम्भेदवायको नाभ मोग्मताक्रभभा याखी सोही अनङ्टसाय फढङ्टवाको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टमऩनेछ। 

(५) उऩङ्जवङ्झनमभ (४) फभोङ्ञजभ सम्बाव्म उम्भेदवायरे सभान अङ्क ऩाएभा वा सभान अवङ्झध बएभा 
हार काममयत यहेको शे्रणी, तह वा थतयको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बई हाङ्ञजय बएको वा फढङ्टवा ङ्झनणमम 
बएको ङ्झभङ्झतको आधायभा ज्मेष्ठता कामभ गयी ज्मेष्ठताको आधायभा फढङ्टवा ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टमऩनेछ। 
हार काममयत यहेको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बई हाङ्ञजय बएको वा फढङ्टवा ङ्झनणमम बएको ङ्झभङ्झतफाट ज्मेष्ठता 
छङ्ट ङ्जटन नसकेभा हार काममयत यहेको ऩद बन्दा एक तह भङ्टङ्झनको ऩदभा सफैबन्दा फढी सेवा 
अवङ्झध यहेको आधायभा य त्मसयी एक तह भङ्टङ्झनको ऩदभा ऩङ्झन अवङ्झध सभान हङ्टन आएभा हारको 
ऩदभा खङ्टराफाट बए ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बई हाङ्ञजय बएको ङ्झभङ्झतको आधायभा य फढङ्टवाफाट बए फढङ्टवाको 
ज्मेष्ठता कामभ बएको ङ्झभङ्झतको आधायभा ज्मेष्ठता कामभ गङ्चयनेछ। हारको ऩदभा सभेत एकै 
ङ्छदन ङ्झनमङ्टक्त बएको बए ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको मोग्मताक्रभको आधायभा य हारको ऩदको मोग्मताक्रभ ऩङ्झन 
नछङ्ट ङ्जट्टएभा उभेयको ज्मेष्ठताको आधायभा फढङ्टवा गनङ्टम ऩनेछ। 

 

3४. फढङ्टवाका राङ्झग उम्भेदवाय हङ्टन चाङ्जहन ेन्मूनतभ सेवा  अवङ्झध य शैङ्ञऺक मोग्मता् 
 (१) काममऺ भताद्वाया हङ्टने फढङ्टवाका राङ्झग उम्भेदवाय हङ्टन एक तह भङ्टङ्झनको ऩदभा न्मूनतभ तीन 
वषम थथामी सेवा अवङ्झध ऩङ्टगेको हङ्टनङ्टऩनेछ। 

 (2) फढङ्टवाका ङ्झनङ्झभि उम्भेदवाय हङ्टन फढङ्टवा हङ्टने ऩदको तह बन्दा एक तह भङ्टङ्झनको ऩदको राङ्झग  

तोङ्जकए फभोङ्ञजभको न्मूनतभ ्शैङ्ञऺक मोग्मता हाङ्झसर गयेको हङ्टनङ्टऩनेछ।  

 (3) उऩ ङ्जवङ्झनमभ (1) य (2) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ङ्झभङ्झत 2075/9/24 
बन्दा अगावै सेवाभा प्रवेश गयेका कभमचायीहरूको हकभा देहामको ऩदभा फढङ्टवाको राङ्झग 
देहामको शैङ्ञऺक मोग्मता बए न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता ऩूया बएको भाङ्झननेछ्- 

(क)   तह 4 को ऩदफाट तह 5 को ऩदभा फढङ्टवाको राङ्झग एस.एर.सी. वा सो सयह उिीणम।  

(ख)   तह 5 को ऩदफाट तह 6 य तह ६ को ऩदफाट तह ७ को ऩदभा फढङ्टवाको राङ्झग 
प्रभाण ऩत्र तह वा सो सयह उिीणम। 

(ग)  तह ८ वा सो बन्दा भाङ्झथको जङ्टनसङ्टकै ऩदभा फढङ्टवाको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा कङ्ञम्तभा    
थनातक तह उिीणम। 
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(घ)  खण्ड (क), (ख), (ग) भा जङ्टन सङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता 
थनातकोिय बई सेवा प्रवेश गने कभमचायीहरूको हकभा फढङ्टवाको राङ्झग सोही 
(थनातकोिय) मोग्मताराई न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता भाङ्झननेछ। 

 

3५. फढङ्टवाको राङ्झग अमोग्मता् (१) देहामको अवथथाभा कभमचायी फढङ्टवाको राङ्झग उम्भेदवाय हङ्टन 
अमोग्म भाङ्झननेछ्—  

(क) ङ्झनरम्फन बएकोभा ङ्झनरम्फनको अवङ्झधबय। 

(ख) फढङ्टवा योक्का बएकोभा योक्का अवङ्झधबय। 

(ग) ग्रडे योक्का बएकोभा योक्का अवङ्झधबय। 

(घ) ङ्जवङ्झनमभ ३४ फभोङ्ञजभको सेवा अवङ्झध य शैङ्ञऺक मोग्मता नबएभा। 

(ङ) ङ्जवङ्झनमभ ५ को उऩङ्जवङ्झनमभ (२) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ सेवा वा सभूह ऩङ्चयवतमन 
गयेको कभमचायी बए काममऺ भताको भूल्माङ्कनफाट हङ्टने फढङ्टवाभा सेवा सभूह ऩङ्चयवतमन 
गयेको ङ्झभङ्झतरे तीन वषम य आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगताफाट हङ्टने फढङ्टवाभा एक वषमको 
अवङ्झधबय। 

(२) फढङ्टवाको उम्भेदवाय बएको कभमचायी सो फढङ्टवाको नङ्झतजा प्रकाङ्ञशत नबएसम्भ कङ्ट नै 
ङ्जवबागीम वा अन्म कानूनी कायवाहीभा ऩयेको देङ्ञखएभा फढङ्टवाको सम्बाव्म सूचीफाट 
ङ्झनजको नाभ हटाइनेछ। 

(३) कङ्ट नै पौजदायी अङ्झबमोगभा ऩङ्टऩमऺ का राङ्झग थङ्टनाभा यहेको बए सो अवङ्झधबय कभमचायी 
फढङ्टवाका राङ्झग सम्बाव्म उम्भेदवाय हङ्टन सक्ने छैन। 

 

3६. फढङ्टवा कायवाही य सूचना प्रकाशन् (१) कम्ऩनीको सेवाको ङ्चयक्त ऩदभा फढङ्टवाको कायवाही 
आमोगको सहभङ्झत फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(२) फढङ्टवा सम्फन्धी कायवाही गनङ्टम अगाङ्झड तीस ङ्छदनको म्माद ङ्छदई सम्फङ्ञन्धत सफैको 
जानकायीको राङ्झग फढङ्टवाद्वाया ऩूङ्झतम गङ्चयने तह य ऩदको सङ्तमासभेत खोङ्झर याङ्जष्डमथतयको 
ऩङ्झत्रकाभा य कम्ऩनीको वेबसाइटभा सूचना प्रकाङ्ञशत गङ्चयनेछ।   

(३) फढङ्टवाका राङ्झग सम्बाव्म उम्भेदवायरे तोङ्जकएको म्मादङ्झबत्र दयखाथत पायाभ बयी ऩदऩूङ्झतम 
सङ्झभङ्झतरे तोकेको कामामरम वा अङ्झधकायी सभऺ ऩेश गनङ्टम ऩनेछ।  

(४) उऩङ्जवङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ पायभ नबयेको कभमचायीराई फढङ्टवा प्रङ्जक्रमाभा साभेर गयाइने 
छैन य ङ्झनजरे फढङ्टवाको ङ्झनणमम ङ्जवरुि उजूय गनम ऩाउने छैन।  

(५)  फढङ्टवाका राङ्झग दयखाथत पायभ ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे तोकेको ढाॉचा फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

३७. फढङ्टवाको प्रङ्जक्रमा नयोङ्जकने्  (१) कङ्ट नै ऩङ्झन कभमचायीराई ङ्जवबागीम कायफाहीका राङ्झग प्रङ्जक्रमा सङ्टरु 
बएको कायणरे भात्र फढङ्टवा प्रङ्जक्रमाभा सॊरग्न हङ्टनफाट योङ्जकने छैन। 

(२) फढङ्टवाको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩयेका कभमचायीको कायफाहीका राङ्झग प्रङ्जक्रमा सङ्टरु बएको यहेछ बन े
ङ्जवबागीम कायफाहीको अङ्ञन्तभ टङ्टङ्गो रागेऩङ्झछ ङ्जवबागीम कायवाहीभा तरव वङृ्जि (ग्रडे) योक्काको 
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सजाम ऩाएकोभा सो सजाम ब ङ्टक्तान बएऩङ्झछ य काममयत तहभा नङ्झसहत ऩाएको अवथथाभा नङ्झसहत 
ऩाएको ङ्झभङ्झतरे एक वषमऩङ्झछ रागू हङ्टने गयी फढङ्टवा बएको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्छदइनछे। 

तय सचेत गयाइएको अवथथाभा फढङ्टवा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त योङ्जकने छैन। 

 

३८. काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन् (१) कम्ऩनीका कभमचायीको कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कनको पायाभको ढाॉचा 
अनङ्टसूची–8 भा उल्रेख बए अनङ्टसाय हङ्टनेछ। 

(२) कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ बदाम अनङ्टसूची–9 फभोङ्ञजभको ङ्झनदेशनको ऩारना 
गनङ्टमऩनेछ।   

(३)  काममसम्ऩादनको भूल्माङ्कन गदाम सङ्टऩङ्चयवेऺकरे ङ्जवङ्झनमभ ३९ को अङ्झधनभा यही फढीभा 
ऩच्चीस अङ्क, ऩङ्टनयावरोकनकतामरे फढीभा दश अङ्क य ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झतरे फढीभा ऩाॉच अङ्क 
ङ्छदन सक्नेछ। 

(४)  काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन गदाम एकतह भाङ्झथको सम्फङ्ञन्धत कभमचायीरे सङ्टऩङ्चयवेऺक य 
सङ्टऩङ्चयवेऺक बन्दा एक तह भाङ्झथको सम्फङ्ञन्धत कभमचायीरे ऩङ्टनयावरोकनकताम बई कामम 
गनेछ।सहामकथतयको कभमचायीको हकभा सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकृतरे सङ्टऩङ्चयवेऺक बई कामम गनेछ।  

तय कङ्ट नै कभमचायीको एक तह भाङ्झथको भात्र कभमचायी यहेछ य सो बन्दा भाङ्झथको यहेनछ बन े
सो एकतह भाङ्झथको कभमचायीरे सङ्टऩङ्चयवेऺक य ऩङ्टनयावरोकनकताम दङ्टफैको हैङ्झसमतरे भूल्माङ्कन 
गनेछ।   

(५)  प्रत्मेक कभमचायीरे आङ्झथमक वषम सभाप्त बएऩङ्झछ श्रावण सात गतेङ्झबत्र आपूरे गत  आङ्झथमक 
वषमबङ्चयभा सम्ऩादन गयेका भङ्टतम भङ्टतम काभको ङ्जववयणहरू बयी दङ्टईप्रङ्झत कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कन 
पायाभ बयी कम्ऩनी वा कम्ऩनीको सम्फङ्ञन्धत कामामरमभा दताम गयाई आफ्नो सङ्टऩङ्चयवेऺक सभऺ 
ऩेश गनङ्टमऩनेछ। 

 (६) उऩङ्जवङ्झनमभ (५) फभोङ्ञजभ दताम बै आपू सभऺ प्राप्त बएको काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन 
पायाभ सङ्टऩङ्चयवेऺकरे श्रावण भसान्तङ्झबत्र भूल्माङ्कन गयी ऩङ्टनयावरोकनकताम सभऺ ऩेश गयी सक्नङ्ट 
ऩनेछ।  

(७)  ऩङ्टनयावरोकनकतामरे आपू सभऺ प्राप्त बएको काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ ऩन्र 
ङ्छदनङ्झबत्र भूल्माङ्कन गयी ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गनङ्टम ऩनेछ। ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झतरे 
आपू सभऺ प्राप्त हङ्टन आएका कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभभा बाि भसान्तङ्झबत्र भूल्माङ्कन गयी 
सक्नङ्ट ऩनेछ। 

(८)  उऩङ्जवङ्झनमभ (७) फभोङ्ञजभ कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभको भूल्माङ्कन सम्ऩङ्ङ 
बइसकेऩङ्झछ ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झतका सदथमहरूरे ङ्झसरवन्दी खाभको फन्दभा दथतखत गयी 
प्रभाङ्ञणत गयी एकप्रङ्झत भानव सॊसाधन ङ्जवबाग य एकप्रङ्झत ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

(९)  उऩङ्जवङ्झनमभ (८) फभोङ्ञजभ ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतभा प्राप्त बएको ङ्झसरवन्दी खाभहरूराई एकभङ्टष्ट 
खाभफन्दी गयी ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतका सदथमहरूको सभेत फन्द फन्दभा दथतखत गयी गयाई सङ्टयङ्ञऺत 
साथ गोप्म याख्नङ्ट ऩनेछ। 
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(१०)  सभम ङ्झबत्र कङ्ट नै कभमचायीको काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ ऩेश हङ्टन वा दाङ्ञखर हङ्टन 
नआएको कायणरे ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे आफ्नो काभ कायवाही योक्न फाध्म हङ्टने छैन।  

(११) कङ्ट नै कभमचायीरे कङ्ट नै वषमको काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ नबयेभा त्मस आङ्झथमक वषमको 
काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन वाऩत ङ्झनजराई सो आङ्झथमक वषमको राङ्झग कूर ऩूणामङ्कको ऩचास प्रङ्झतशत 
अङ्क  ङ्छदईनेछ।  

(१२) मस ङ्जवङ्झनमभभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कभमचायीरे सभमावङ्झध ङ्झबत्र 
आफ्नो काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ दताम गयी सङ्टऩङ्चयवेऺक सभऺ ऩेश गयेको तय सम्फङ्ञन्धत 
भूल्माङ्कनकतामफाट सभमावङ्झध ङ्झबत्र भूल्माङ्कन बएको यहेनछ बने काममकायीरे उङ्ञचत य भनाङ्झसव 
कायण खङ्टराई फहारवारा भूल्माङ्कनकतामफाट भूल्माङ्कन गयाउन सक्नेछ।  

(१३) कभमचायीको काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन गनमको राङ्झग ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झतको फैठक याख्न े
ङ्ञजम्भेवायी प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृत य कभमचायी प्रशासन हेने प्रभङ्टखको हङ्टनेछ।  

(१४) कम्ऩनीका कभमचायीहरूको काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन गने प्रमोजनको राङ्झग ऩङ्टनयावरोकन 
सङ्झभङ्झतभा यहने ऩदाङ्झधकायीहरू देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछन्् – 

(क) अङ्झधकृतथतय दशौ य एघायौं तहको कभमचायीको हकभा—  

(१) प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृत             –अध्मऺ 

(२) सङ्झभङ्झतरे तोकेको सदथम    –सदथम 

(३) सम्फङ्ञन्धत सङ्टऩङ्चयवेऺक     –सदथम  
(ख) खण्ड (क) फाहेकका अन्म अङ्झधकृतथतयको कभमचायीको हकभा—  

(१) प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृत             –अध्मऺ 

(२) प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतरे तोकेको सम्फङ्ञन्धत कभमचायीको  

   ऩङ्टनयावरोकनकताम सयहको कभमचायी    –सदथम   

(३) प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतरे तोकेको सम्फङ्ञन्धत कभमचायीको  

   सङ्टऩङ्चयवेऺक सयहको कभमचायी   –सदथम  

(ग) सहामकथतयको कभमचायीको हकभा—  

(१) प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतरे तोकेको अङ्झधकृत –अध्मऺ 

(२) प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतरे तोकेको सम्फङ्ञन्धत कभमचायीको  

   ऩङ्टनयावरोकनकताम सयहको कभमचायी    –सदथम   

(३) प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतरे तोकेको सम्फङ्ञन्धत कभमचायीको  

   सङ्टऩङ्चयवेऺक सयहको कभमचायी   –सदथम  

(१५) उऩङ्जवङ्झनमभ (१४) को खण्ड (ग) को प्रमोजनका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत सङ्टऩङ्चयवेऺक य 
ऩङ्टनयावरोकनकताम प्रधान कामामरम बन्दा फाङ्जहयको कामामरमको बएको अवथथाभा वा प्रधान 
कामामरमकै बएऩङ्झन ङ्झनज अनङ्टऩङ्ञथथत बएको अवथथाभा ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झतभा प्रभङ्टख काममकायी 
अङ्झधकृतरे ऩङ्टनयावरोकन कताम य सङ्टऩङ्चयवेऺकको सट्टाभा प्रधान कामामरमको अङ्झधकृतहरूराई 
सदथम तोक्न सक्नेछ। 
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(१६)  ऩङ्टनयावरोकनकताम नै सङ्टऩङ्चयवेऺक बएको अवथथाभा ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झतभा दङ्टईजना 
सदथम भात्र यहनेछन।् 

(१७) कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ बदाम ऩूणम ङ्जववयण नबने, अङ्क य अऺयभा कूर प्राप्ताङ्क 
उल्रेख नगने, तोङ्जकएको ठाउॉभा भूल्माङ्कन अङ्क उल्रेख नगने, हथताऺय नगने, ङ्जटऩेक्स प्रमोग गने 
एवॊ अनाव्मक केयभेट गयी अङ्जवश्वसनीम एवॊ राऩयवाही ऩूणम ढॊगफाट कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कन 
पायाभ बने वा भूल्माङ्कन गने सम्फङ्ञन्धत कभमचायी, सङ्टऩङ्चयवेऺक, ऩङ्टनयावरोकनकताम वा 
ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीराई ङ्जवबागीम कायवाही गङ्चयनेछ। 

(१८)  प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतरे कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ बनमको राङ्झग तोङ्जकएको 
सभम सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र कम्ऩनीभा प्राप्त हङ्टन आएका य प्राप्त हङ्टन नआएका 
कामम सम्ऩादन पायाभहरू मकीन गयी याख्न ेव्मवथथा ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ। 

(१९) कम्ऩनीरे अध्ममन वा ताङ्झरभभा ऩठाएको अवङ्झधको वा ङ्झनरम्फन बएको अवङ्झधको कामम 
सम्ऩादन भूल्माङ्कन वाऩत त्मथतो अध्ममन वा ताङ्झरभभा जानङ्टबन्दा वा ङ्झनरभफ्नभा ऩनङ्टम बन्दा 
तत्कार अङ्ञघको वषमभा जङ्झत अङ्क ऩाएको छ सोही अनङ्टऩातभा नै अङ्क गणना गङ्चयनेछ। अध्ममन 
वा ताङ्झरभभा गएको वा ङ्झनरम्फनभा यहेको अवङ्झधको कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ बनङ्टमऩने 
छैन।  

(२०) असाधायण ङ्झफदा वा गमरकङ्जट्टभा फसेको अवङ्झधराई कटाएय भातै्र सम्बाव्म उभेदवायीको 
ङ्जहसाफ गङ्चयनेछ य त्मथतो असाधायण ङ्झफदाको अवङ्झधको कामम सम्ऩादनको भूल्माङ्कन पायाभ बङ्चयने 
छैन।  

 (२१) असाधायण ङ्झफदा फसेको अवङ्झध सम्बाव्म उम्भेदवायीको राङ्झग गणना गङ्चयने छैन य त्मथतो 
ङ्झफदाको अवङ्झधको कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कन वाऩत कङ्ट नै अङ्क ङ्छदइने छैन। 

  (२२) वाङ्जषमक रूऩभा गङ्चयने कामम सम्ऩादन भूल्माॊकन फाऩत ऩन्चानब्फे प्रङ्झतशतबन्दा फढी वा 
ऩचहिय प्रङ्झतशतबन्दा कभ अङ्क प्रदान गयेकोभा सोको थऩष्ट कायण खङ्टराउनङ्टऩछम। मसयी 
कायण नखङ्टराई सो अङ्क प्रदान गने कभमचायीको काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन वाऩत ऩाएको एक 
अङ्क घटाइनेछ। 

(२३) काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन वाऩत अङ्क गणना गदाम फढङ्टवा हङ्टन जङ्झत वषमको कामम सम्ऩादन 
भूल्माङ्कन आव्मक ऩने हो ऩङ्झछल्रो त्मङ्झत वषमको काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन वाऩत प्राप्त गयेको 
अङ्कको औषत अङ्क ङ्झनकारी गणना गङ्चयनेछ। 

 

३९. काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन गने आधायहरू् (१) कम्ऩनीका कभमचायीको कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कन गने 
क्रभभा सङ्टऩङ्चयवेऺकरे देहामको आधायभा भूल्माङ्कन गनङ्टम ऩनेछ्– 

(क) ङ्झफदा थवीकृत नगयाई वा ङ्झफदाको आवेदन नङ्छदई रगाताय तीसङ्छदन बन्दा फढी अनङ्टऩङ्ञथथत 
बएको कभमचायीराई अङ्झत उिभ थतयको अङ्क नङ्छदई फढीभा उिभ थतयको अङ्क ङ्छदने,  

(ख) नङ्झसहत ऩाएको वा ग्रडे योक्का वा फढङ्टवा योक्काको सजाम ऩाएको कभमचायीराई सो सजाम 
ऩाएको वषमभा काभको सभग्र गङ्टणथतय सम्फन्धी आधायभा अङ्झत उिभ थतयको अङ्क नङ्छदई 
फढीभा उिभ थतयको अङ्क ङ्छदने,  
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(ग) कङ्ट नै कभमचायीरे आपूरे ङ्झरएको ऩे्की यकभ काफङ्ट फाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञथथङ्झत ऩयेको बनी 
कम्ऩनीफाट प्रभाङ्ञणत गयाएको अवथथाभा फाहेक अरु अवथथाभा म्मादङ्झबत्र पछ्यौट 
नगयाएको बएभा काभको सभग्र गङ्टणथतय सम्फन्धी आधायभा अङ्झत उिभ थतयको अङ्क 
नङ्छदई फढीभा उिभ थतयको अङ्क ङ्छदने,  

(घ) प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृत फाहेकका ऩदभा काममयत कभमचायीरे गनङ्टमऩने काभको रक्ष्मको 
ऩचास प्रङ्झतशत ऩूया गनम नसक्ने कभमचायीको भूल्माङ्कनभा काभको सभग्र गङ्टणथतय 
सम्फन्धी आधायभा अङ्झत उिभ थतयको अङ्क नङ्छदई फढीभा उिभ थतयको अङ्क ङ्छदने, 
तय त्मसयी तोकेको रक्ष्म सम्फङ्ञन्धत कभमचायीको कायणरे नबई अन्म कायणरे ऩूया हङ्टन 
नसकेभा अङ्क घटाइने छैन।  

(ङ) कङ्ट नै कभमचायीरे अनङ्टशासनहीन काभ गयेको प्रभाङ्ञणत बएभा काभको सभग्र गङ्टणथतयको 
आधायभा अङ्झत उिभ थतयका अङ्क नङ्छदई फढीभा उिभ थतयको अङ्क ङ्छदने, 

(च) म्मादङ्झबत्र काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ नबने य म्मादङ्झबत्र काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन 
नगने कभमचायीराई काभको सभग्र गङ्टणथतयको आधायभा अङ्झत उिभ थतयको अङ्क नङ्छदई 
फढीभा उिभ थतयको अङ्क ङ्छदने। 

(२)  उऩङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभका कायण ङ्जवद्यभान हङ्टॉदाहङ्टॉदै सो फभोङ्ञजभको अङ्क नघटाएको 
देङ्ञखएभा भूल्माङ्कनकतामको काममसम्ऩादन भूल्माङ्कनभा ऩाएको कूर अङ्कभा एक अङ्क 
घटाइनेछ। 

(३) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ अङ्क घटाउनङ्ट ऩने बएभा सोको थऩष्ट कायण उल्रेख गनङ्टम 
ऩनेछ। 

 

4०. जेष्ठता वाऩतको अङ्क् (१) कभमचायीराई जेष्ठता वाऩतको अङ्क प्रदान गदाम हार फहार यहेको 
तहभा काभ गयेको प्रत्मेक वषमको राङ्झग तीन अङ्कको दयरे फढीभा तीस अङ्क प्रदान गङ्चयनेछ। 

      तय, 

(क) एक वषम बन्दा फढी चानच ङ्टन भङ्जहना वा ङ्छदनको राङ्झग दाभासाहीफाट अङ्क ङ्छदइनेछ, 

(ख) गमर बएको वा असाधायण ङ्झफदा फसेको अवङ्झधको अङ्क ङ्छदइने छैन। 

(२) जेष्ठताको गणना गदाम कम्ऩनीको अटङ्टट थथामी सेवा गयेको अवङ्झध सभेतराई जोडी गणना 
गङ्चयनेछ। कम्ऩनीको सेवा अङ्जवङ्झछङ्ङ याखी थथामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएका वा कम्ऩनीभा एक वषम 
बन्दा फढी अवङ्झधसम्भ अथथामी बई सेवा नटङ्टटाई सोही ऩदभा थथामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएका 
कभमचायीको जेष्ठता वाऩत अङ्झधकृत थतयको ऩदभा गयेको सेवा अवङ्झधको छैसठ्ठी प्रङ्झतशत 
य सहामकथतयको ऩदभा गयेको सेवा अवङ्झधको ऩचहिय प्रङ्झतशत अङ्क गणना गङ्चयनेछ।  

(३) कम्ऩनीको भानव सॊसाधन ङ्जवबागरे प्रत्मेक वषम तहगत रुऩभा काममयत कभमचायीहरूको 
जेष्ठताक्रभ अनङ्टसायको नाभावरी सूची तमाय गयी प्रकाङ्ञशत गनेछ। 

4१. शैङ्ञऺक मोग्मता य ताङ्झरभ फाऩतको अङ्क् (१) शैङ्ञऺक मोग्मता वाऩत फढीभा फाह्र अङ्क 
देहामफभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयनेछ्– 

(क) सेवा प्रवेशका ङ्झनङ्झभि आव्मक न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता वाऩत एकभङ्टष्ट नौ अङ्क, 
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(ख)  आव्मक न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता बन्दा एक तह भाङ्झथको सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमको 
अङ्झतङ्चयक्त शैङ्ञऺक मोग्मता वाऩत एकभङ्टष्ट तीन अङ्क। 

(ग) कम्ऩनीभा काममयत कभमचायीरे सेवा प्रवेश गदाम ऩेश गयेको शैङ्ञऺक मोग्मता फाहेक अन्म 
कङ्ट नै शैङ्ञऺक मोग्मता प्राप्त गयेको बएभा अध्ममन ऩूया गयेको त्मथतो शैङ्ञऺक मोग्मताको 
सम्ऩूणम ङ्जववयण आपू काममयत कामामरम भापम त प्रधान कामामरम भानव सॊसाधन ङ्जवबागभा 
ऩेश गनङ्टम ऩनेछ।फढङ्टवा पायाभ बदाम सभेत प्रभाणऩत्र कागजात ऩेश नबएभा त्मथतो 
शैङ्ञऺक मोग्मताको अङ्क गणना गङ्चयने छैन। 

(घ) सेवा प्रवेश गनम आव्मक न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मताबन्दा भाङ्झथल्रो शैङ्ञऺक उऩाङ्झध यहेछ 
बने सेवा प्रवेशका ङ्झनङ्झभि आव्मक न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता वाऩतको अङ्क य 
आव्मक न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता बन्दा एक तह भाङ्झथको अङ्झतङ्चयक्त शैङ्ञऺक मोग्मता 
वाऩतको दङ्टवै अङ्क ङ्छदइनेछ। 

(२) सेवाकारीन ताङ्झरभ फाऩत प्रथभ शे्रणीका राङ्झग २ अङ्क, ङ्छद्वतीम शे्रणीका राङ्झग १.७५ 
अङ्क य ततृीम शे्रणीका राङ्झग १.५ अङ्क प्रदान गङ्चयनेछ। 

(३) कभमचायीराई ताङ्झरभको अङ्क ङ्छदॉदा एक भङ्जहना वा सोबन्दा फढी अवङ्झधको सेवासॉग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमको सेवाकारीन ताङ्झरभ फाऩत अङ्क ङ्छदइनेछ।ताङ्झरभको अङ्क गणना गदाम 
जङ्टन तहभा छॉदा ताङ्झरभको राङ्झग भनोनम बएको हो सो अङ्क सोही तहको राङ्झग भात्र 
गणना गङ्चयनेछ। 

 थऩष्टीकयण् "एक भङ्जहनाको ताङ्झरभ" बङ्ङारे तीस कामम ङ्छदन वा सोबन्दा फढी अवङ्झधको 
सेवासॉग सम्फङ्ञन्धत ताङ्झरभराई जनाउॉनेछ। 

 

4२. शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र ऩेश गनङ्टमऩने् कम्ऩनीको सेवाभा प्रवेश गयेऩङ्झछ कङ्ट नै कभमचायीरे 
कम्ऩनीफाट भनोनमन बई वा नबई ङ्जवदेशी ङ्जवश्वङ्जवद्यारम वा  ङ्जवदेशी भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण 
सॊथथाफाट हाङ्झसर गयेको शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र ऩेश गनङ्टमऩनेछ। 

 

4३. बौगोङ्झरक ऺते्रभा काभ गयेको अनङ्टबव वाऩत ङ्छदइन ेअङ्क: ङ्जवङ्झबङ्ङ बौगोङ्झरक ऺेत्रभा काभ गयेको 
अनङ्टबव वाऩत अङ्क ङ्छदॉदा अनङ्टसूची—10 फभोङ्ञजभको बौगोङ्झरक ऺेत्रका आधायभा देहामफभोङ्ञजभ 
अङ्क ङ्छदइनेछ्—  

“क” वगमभा काभ गये वाऩत प्रत्मेक वषमको राङ्झग ४ अङ्कका दयरे,  

“ख” वगमभा काभ गये वाऩत प्रत्मेक वषमको राङ्झग ३.५ अङ्कका दयरे,  

“ग” वगमभा काभ गये वाऩत प्रत्मेक वषमको राङ्झग ३ अङ्कका दयरे य 

“घ” वगमभा काभ गये वाऩत प्रत्मेक वषमको राङ्झग २.५ अङ्कका दयरे,  

तय, 

(क) सफै बौगोङ्झरक ऺेत्रभा काभ गये वाऩत अङ्झधकतभ १६ अङ्क बन्दा फढी ङ्छदइने छैन। 

(ख) अध्ममन ङ्झफदाभा बाग ङ्झरन गएको अवङ्झधको “घ” वगमको अङ्क ङ्छदइनेछ। 
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(ग)  बौगोङ्झरक ऺेत्रभा काभ गने कभमचायीराई ऺेत्रगत नम्फय ङ्छदॉदा जङ्टन ऺेत्रभा जङ्झत अवङ्झध 
काभ गयेको छ, सोही अवङ्झधको ङ्जहसाफरे गणना गयी अङ्क ङ्छदइनेछ। तीन भङ्जहना बन्दा 
फढी रुजङ्ट हाङ्ञजय बई कङ्ट नै ऩङ्झन बौगोङ्झरक ऺेत्रभा काभ गयेभा दाभासाहीका दयरे प्राप्त 
हङ्टने अङ्क ङ्छदइनेछ। 

(घ)  बौगोङ्झरक ऺेत्रभा काभ गये वाऩतको अङ्क हार वहार यहेको तहको भात्र गणना 
गङ्चयनेछ। 

(ङ)  तीन भङ्जहनाबन्दा फढी अवङ्झधको ङ्झफदा ङ्झरने वा काजभा जाने कभमचायीराई “घ” वगमको 
अङ्क ङ्छदइनेछ।असाधायण वा फेतरवी ङ्झफदाभा फसेको अवङ्झधको अङ्क ङ्छदइने छैन।  

 

थऩष्टीकयण् मस ङ्जवङ्झनमभावरीभा “रुजङ्ट हाङ्ञजय” बन् नारे हाङ्ञजय बएको, सावमजङ्झनक ङ्झफदा, ङ्जकङ्चयमा 
ङ्झफदा, प्रसूङ्झत ङ्झफदा, प्रसूङ्झत थमाहाय ङ्झफदा, घय ङ्झफदा, ङ्जवयाभी ङ्झफदा, बैऩयी आउने तथा ऩवम 
ङ्झफदा, कामम ऺेत्रङ्झबत्रको काज य ताङ्झरभ काज अवङ्झध सम्झनङ्टऩछम। बौगोङ्झरक ऺेत्रको 
अङ्क प्राप्त गनमको राङ्झग मस ङ्जवङ्झनमभभा तोङ्जकएको अवङ्झध रुजङ्ट हाङ्ञजय हङ्टनङ्ट ऩनेछ। अन्मथा 
“घ” वगमको बौगोङ्झरक ऺेत्रको अङ्क ऩाउनेछ। सो अवङ्झधबन्दा फढी अवङ्झधको दाभासाहीरे 
अङ्क ङ्छदइनेछ।  

 

4४.  आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺाद्वाया हङ्टन े फढङ्टवा् (१) आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺाद्वाया 
फढङ्टवा गदाम फढङ्टवा हङ्टन सेवाअवङ्झध ऩङ्टगेका य फढङ्टवा हङ्टने ऩदको राङ्झग तोङ्जकएको न्मूनतभ शैङ्ञऺक 
मोग्मता हाङ्झसर गयेका फढङ्टवा हङ्टने ऩदबन्दा एक तह भङ्टङ्झनको सम्फङ्ञन्धत सेवाको ऩदभा काममयत 
कभमचायीहरू सम्बाव्म उम्भेदवाय हङ्टन सक्नेछन।् 

(२) आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺाद्वाया फढङ्टवा गदाम ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको अङ्क, प्रमोगात्भक 
हङ्टनेभा सो प्रमोगात्भक ऩयीऺाको अङ्क, प्रथतङ्टतीकयण हङ्टनेभा प्रथतङ्टतीकयणको अङ्क य अन्तवामतामको 
प्राप्ताङ्कको कूर मोगको आधायभा सफैबन्दा फढी अङ्क ऩाउने कभमचायीहरूराई मोग्मताक्रभ 
अनङ्टसाय ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयनेछ। 

 

4५.  फढङ्टवा ङ्झसपाङ्चयसको सूचना् (१) फढङ्टवा ङ्झसपाङ्चयसको सूचना प्रकाङ्ञशत गदाम न्मूनतभ अङ्क प्राप्त गने 
उम्भेदवायरे ऩाएको कूर अङ्क सभेत खङ्टराई सफैको जानकायीको राङ्झग याङ्जष्डमथतयको ऩङ्झत्रकाभा 
य कम्ऩनीको वेबसाईट एवॊ सूचनाऩाटीभा सूचना प्रकाङ्ञशत गनङ्टमऩनेछ। 

(२) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ सूचना प्रकाङ्ञशत बएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत सम्बाव्म उम्भेदवाय कसैरे 
आपूरे ऩाएको प्राप्ताङ्कको जानकायी भाग गयेभा काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन वाऩतको अङ्क फाहेक 
अन्म अङ्कको जानकायी ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

 

४६. फढङ्टवा ङ्झसपाङ्चयस उऩय उजूयी ङ्छदन सक्न:े (१) फढङ्टवा ङ्झसपाङ्चयसभा ङ्ञचि नफङ्टझ्ने सम्फङ्ञन्धत 
कभमचायीरे फढङ्टवाको सूचना याङ्जष्डमथतयको ऩङ्झत्रकाभा प्रकाङ्ञशत बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र 
देहामका कङ्ट याहरू खङ्टराई प्रभाणसङ्जहत सङ्झभङ्झतसभऺ उजूयी ङ्छदन सक्नेछ्– 
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(क) उजङ्टयकतामको नाभ, थय, ठेगाना, 
(ख) कसको ङ्जवरुि उजङ्टयी गनम चाहेको हो, सोको ङ्जववयण, 

(ग) कङ्ट न ङ्झभङ्झतको फढङ्टवा ङ्झसपाङ्चयस वा सूचना ङ्जवरुि उजूयी गनम चाहेको हो, त्मथतो ङ्झसपाङ्चयस 
वा सूचनाको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(घ) उजङ्टयीको ङ्ञजङ्जकय एवॊ दावी य सो सॉग सम्फङ्ञन्धत कानून, नजीय य ङ्झसिान्तको ङ्जववयण, 

(ङ) आफ्नो दावी ङ्ञजङ्जकयराई ऩङ्टष्ट्याई गने आधाय, य 

(च) अन्म प्रासॊङ्झगक कङ्ट याहरू। 

(२) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त उजूयीउऩय सङ्झभङ्झतरे आव्मक छानङ्जवन गयी उजूयी ङ्छदने 
म्माद सङ्जकएको ऩैतीस ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनणमम गयी ङ्जकनाया गनङ्टमऩनेछ। 

(३) फढङ्टवा सम्फन्धी उजूयी आधायहीन ठहङ्चयएभा सोको भनाङ्झसव भाङ्जपकको कायण सभेतको 
जानकायी सम्फङ्ञन्धत उजङ्टयीवाराराई ङ्छदनङ्टऩनेछ। मसयी उजङ्टयीकतामको उजङ्टयी झङ्टठ्ठा ठहङ्चयएभा 
उजूयीऩङ्झछ हङ्टने एकऩटकको फढङ्टवाभा त्मथतो उजङ्टयीकतामको दङ्टई अङ्क काङ्जटनेछ। 

 

४७.  फढङ्टवा ङ्झभङ्झत य ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्झभङ्झत कामभ गने् फढङ्टवा हङ्टने कभमचायीको य सङ्टरु ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टने कभमचायीको 
फढङ्टवा तथा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्झभङ्झत कामभ गदाम देहामफभोङ्ञजभ गङ्चयनेछ्– 

(क) आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺाद्वाया फढङ्टवाको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस हङ्टनकेो हकभा 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको ङ्झनणमम बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख। 

(ख) काममऺ भता भूल्माङ्कन य ज्मेष्ठताद्वाया हङ्टने फढङ्टवाको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस हङ्टनकेो हकभा 
फढङ्टवाउऩय उजूयी नऩयेभा वा उजूयी ऩये ऩङ्झन उजूयी खायेज बएभा वा फढङ्टवा नाभावरीभा 
सॊशोधन बए ताऩङ्झन फढङ्टवा ङ्झसपाङ्चयस बएको कङ्ट नै नाभ नहट्ने ङ्झनणमम बएभा फढङ्टवा 
ङ्झसपाङ्चयस गने ङ्झनणमम बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख य उजूयी ठहय बई फढङ्टवा ङ्झसपाङ्चयस बएका कङ्ट नै 
वा सफै नाभ हटी नमाॉ नाभ सभावेश हङ्टने ठहय बएभा सो ठहय बई सॊशोङ्झधत नाभावरी 
प्रकाशन बएको ङ्झभङ्झत देङ्ञख। 

(ग) खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺाद्वाया ङ्झसपाङ्चयस हङ्टनेको हकभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बई कामामरमभा 
हाङ्ञजय बएको ङ्झभङ्झत देङ्ञख। 

 

4८. जेष्ठता य काममसम्ऩादन भूल्माङ्कनद्वाया हङ्टन ेफढङ्टवा य जेष्ठताक्रभ ङ्झनधामयण् (१) मो ङ्जवङ्झनमभावरीभा 
अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन जेष्ठता य काममसम्ऩादन भूल्माङ्कनको आधायभा 
फढङ्टवाका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गदाम फढङ्टवा हङ्टने ऩदबन्दा एक तह भङ्टङ्झनको ऩदभा सफैबन्दा फढी सेवा 
अवङ्झध बएका उम्भेदवायराई देहामफभोङ्ञजभको आधायभा फढङ्टवा ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयनेछ् 

 (क) फढङ्टवाका राङ्झग सम्बाव्म उम्भेदवाय हङ्टन जङ्झत वषमको सेवा अवङ्झध आव्मक ऩने हो 
ऩङ्झछल्रो त्मङ्झत वषमको काममसम्ऩादन भूल्माङ्कनको  औसतभा ऩन्चानब्वे प्रङ्झतशत वा सोबन्दा फढी 
अङ्क प्राप्त गयेको, 

 (2) देहामको ऩदका राङ्झग देहामफभोङ्ञजभको शैङ्ञऺक मोग्मता बएको, 
(क) तह 4 को ऩदफाट तह 5 को ऩदभा फढङ्टवाको राङ्झग एस.एर.सी. वा सो सयह उिीणम।  
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(ख) तह 5 को ऩदफाट तह 6 य तह ६ को ऩदफाट तह ७ को ऩदभा फढङ्टवाको राङ्झग प्रभाण ऩत्र 
तह वा सो सयह उिीणम। 

(ग) तह ८ वा सो बन्दा भाङ्झथको जङ्टनसङ्टकै ऩदभा फढङ्टवाको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा कङ्ञम्तभा    
थनातक तह उिीणम। 

 (घ) फढङ्टवा हङ्टने ऩदबन्दा एक तह भङ्टङ्झनको ऩदभा सम्फङ्ञन्धत सेवा सभूहसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा एक    
भङ्जहना वा सोबन्दा फढीको सेवाकारीन ताङ्झरभ ङ्झरएको, 

 (ङ) हार फहार यहेको तहभा बौगोङ्झरक ऺेत्रभा काभ गये फाऩत ङ्जवङ्झनमभ 43 फभोङ्ञजभ ऩूया अङ्क 
प्राप्त गयेको। 

 तय, बौगोङ्झरक ऺेत्रभा काभ गये फाऩत ऩूया अङ्क प्राप्त गयेको सम्बाव्म उम्भेदवाय नबएभा वा 
छङ्टट्याइएको ङ्चयक्त ऩदभा सम्बाव्म उम्भेदवाय नऩङ्टग हङ्टने अवथथा बएभा मथतो ऩदभा बौगोङ्झरक 
ऺेत्रभा काभ गये फाऩत ऩूया अङ्क प्राप्त नगयेको कभमचायीराई ऩङ्झन सम्बाव्म उम्भेदवाय कामभ गयी  
फढङ्टवा गङ्चयनेछ। 

 (3) ङ्जवङ्झनमभ 48 (2) को खण्ड (ङ) को प्रङ्झतफन्धात्भक वाक्माॊशफभोङ्ञजभ सम्बाव्म उम्भेदफाय 
फढङ्टवा बएभा त्मथतो कभमचायीको जेष्ठता सोही उऩङ्जवङ्झनमभ फभोङ्ञजभ फढङ्टवा हङ्टने अन्म कभमचायीबन्दा 
ऩङ्झछ हङ्टने गयी कामभ गङ्चयनेछ। 

 (4) मो ङ्जवङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ फढङ्टवा गदाम मस ङ्जवङ्झनमभ फभोङ्ञजभ गङ्चयने फढङ्टवाको कायवाही सम्ऩङ्ङ 
गयी ङ्झसपाङ्चयस गयेऩङ्झछ काममऺ भताको भूल्माङ्कनद्वाया गङ्चयने फढङ्टवा गनङ्टमऩनेछ। 

(5) कभमचायीको जेष्ठता य काममसम्ऩाऩदन भूल्माङ्कनद्वाया फढङ्टवा गदाम मस ङ्जवङ्झनमभफभोङ्ञजभ फढङ्टवा हङ्टने 
ऩदबन्दा एक तह भङ्टङ्झनको ऩदभा सफैबन्दा फढी सेवा अवङ्झध बएका उम्भेदवायराई फढङ्टवा गङ्चयनेछ। 

(6) उऩङ्जवङ्झनमभ (5) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन फढङ्टवा हङ्टने ऩदबन्दा एक तह भङ्टङ्झनको 
ऩदभा सभान सेवा अवङ्झध हङ्टने कभमचायीको जेष्ठता ङ्झनधामयण देहामको आधायभा गङ्चयनेछ्- 
 (क)  हार फहार यहेको तहबन्दा एक तह भङ्टङ्झनको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त वा फढङ्टवा ङ्झनणमम बएको  

           ङ्झभङ्झतको आधायभा, 
(ख) खण्ड (क) फभोङ्ञजभ जेष्ठता नछङ्ट ङ्जट्टएभा हार फहार यहेको ऩदभा ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतको  

         ङ्झसपाङ्चयसको मोग्मताक्रभको आधायभा, 
(ग) खण्ड (क) य (ख) को आधायभा जेष्ठताक्रभ नछङ्ट ङ्जट्टएभा उभेयको जेष्ठताको आधायभा। 

 

४९.  फढङ्टवा सम्वन्धी ङ्जवशेष व्मवथथा् (१) मस ङ्जवङ्झनमभावरीभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
एउटै तहभा कम्तीभा १५ (ऩन्र) वषमसम्भ फहार यङ्जहयहेका तह दश वा सो बन्दा भङ्टङ्झनका 
कभमचायीको ङ्जवङ्झनमभ १२४ को उऩङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ अवकाश हङ्टन एक भङ्जहना फाॉकी बएभा 
ङ्झनजराई एक तह भाङ्झथको ऩदभा फढङ्टवा गङ्चयनेछ। 

(२)  मस ङ्जवङ्झनमभावरीभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन एउटै तहभा कङ्ञम्तभा ऩन्र 
वषमसम्भ वहार यङ्जहयहेका तह दश वा सो बन्दा भङ्टङ्झनका कभमचायीरे ङ्जवङ्झनमभ १२३ फभोङ्ञजभ 
थवैङ्ञच्छक अवकाश ङ्झरन चाही ङ्झनवेदन ङ्छदएभा ङ्झनजराई एक तह भाङ्झथको ऩदभा फढङ्टवा गयी अवकाश 
ङ्छदइनेछ। 
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(३) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) वा उऩङ्जवङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ फढङ्टवा गनमको राङ्झग थवत् ङ्जवशेष ऩद 
ङ्झसजमना हङ्टनेछ य त्मथतो ऩदभा फढङ्टवा हङ्टने कभमचायी सेवाफाट अवकाश बएऩङ्झछ सो ऩद थवत् 
खायेज बई साङ्जवककै ऩद कामभ हङ्टनेछ। 

(४) मस ङ्जवङ्झनमभभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन एउटै ऩदभा उऩङ्जवङ्झनमभ (१) 
य (२) फभोङ्ञजभको सेवा अवङ्झध ऩूया बएको कङ्ट नै कभमचायीको भतृ्मङ्ट बएभा त्मथतो कभमचायीको 
ऩङ्चयवायराई एक तह भाङ्झथको ऩदको उऩदानरगामत मस ङ्जवङ्झनमभावरीफभोङ्ञजभका अन्म सङ्टङ्जवधा 
प्रदान गङ्चयनेछ। 

 

5०.  थतयवङृ्जि सम्फन्धी व्मवथथा् (१) हार काममयत थथामी तह ङ्जवहीन कभमचायीहरूको अङ्झधकतभ ्
ऩञ्चभ थतयसम्भ देहामफभोङ्ञजभ थतय वङृ्जि गङ्चयनेछ । 

(क) ऩाॉच वषम वा सो बन्दा फढी तय दश वषमबन्दा कभ सेवा अवङ्झध बएकोराई ङ्छद्वतीमथतय, 

(ख) दश वषम वा सो बन्दा फढी तय ऩन्र वषमबन्दा कभ सेवा अवङ्झध बएकोराई ततृीमथतय, 

(ग) ऩन्र वषम वा सो बन्दा फढी तय फीस वषमबन्दा कभ सेवा अवङ्झध बएकोराई चतङ्टथमथतय य, 

(घ) फीस वषम वा सो बन्दा फढी सेवा अवङ्झध बएकोराई ऩञ्चभथतय। 

तय ङ्जवबागीम सजामको अङ्झबरेख यहेकोभा सो को अवङ्झध सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख रागू 
हङ्टने गयी थतयवङृ्जि गङ्चयनेछ। 

(२) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) को थतय फभोङ्ञजभको तरफभान सङ्झभङ्झतरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

५१. ङ्जवशषे व्मवथथा् (१) ङ्जवङ्झनमभ ९ (१) को प्रङ्झतशत ङ्झनधामयण एवॊ ऩदऩूङ्झतम ताङ्झरका य ङ्जवङ्झनमभ ३३, 

३४, ३५, ३६, ४०, ४१, ४३, ४४, ४७, ४८, ४९, ५० य मस अन्तगमत फनेका फढङ्टवाका 
आधायहरु मो ङ्जवङ्झनमभावरी थवीकृत बएको ङ्झभङ्झतरे एक वषम ऩङ्झछ रागू हङ्टनेछन।् 

(२) साङ्जवकको "नऩेार खाद्य सॊथथान, कामामरम सञ्चारन तथा कभमचायी सेवाशतम य सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी 
ङ्जवङ्झनमभावरी, २०६४"  को ङ्जवङ्झनमभ २0(१), ३९, ४०, ४१, ४२,४३(२), ४६, ४७,५०,  
५१, 53, ५४,५६ य मस अन्तगमत फनेका फढङ्टवाका आधायहरु मो ङ्जवङ्झनमभावरी थवीकृत 
बएको ङ्झभङ्झतरे एक वषमसम्भ रागू हङ्टनेछन।् 

                        तय, साङ्जवकको ङ्जवङ्झनमभावरीफभोङ्ञजभ ऩदऩूङ्झतम गदाम फढङ्टवाका राङ्झग सम्बाव्म 
उम्भेदवाय नबई ऩद ङ्चयक्त हङ्टने अवथथा बएभा ङ्चयक्त सफै ऩदभा ऩदऩूङ्झतम सङ्झभङ्झतरे मो 
ङ्जवङ्झनमभावरीको व्मवथथा फभोङ्ञजभ खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगताफाट ऩदऩूङ्झतम गनेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद – 4 

  सरुवा 
52. सरुवा् (क) कम्ऩनीको कभमचायीराई कम्ऩनीको एक ङ्जवबागफाट अको ङ्जवबागभा वा एक 

कामामरमफाट अको कामामरमभा वा एक थथानफाट अको थथानभा काममकायी प्रभङ्टखरे सरुवा गनम 
सक्नेछ। 
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 (ख)  साभान्मतमा पागङ्टन य चैत भङ्जहनाभा एक थथानभा दङ्टईवषम व्मङ्झतत गयेका कभमचायीराई 
सरुवा गङ्चयनेछ। मसयी सरुवा गदाम कम्ऩनीको आव्मकताराई दृङ्जष्टगत गयी बौगोङ्झरक 
अवङ्ञथथङ्झतको आधायभा दङ्टगमभ तथा सङ्टगभ थथानहरूभा ऩारैऩारो गदाम फाधा ऩयेको भाङ्झनने छैन। 

(ग)  कभमचायीको सरुवा सम्फन्धी अन्म आधायहरू सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधामयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(घ) सम्बव बएसम्भ कम्ऩनीभा काममयत ऩङ्झत ऩत् नीराई एउटै कामामरम वा ङ्ञजल्राभा सरुवा 
गङ्चयनेछ। 

 

53. फाटो म्माद् कम्ऩनीको कङ्ट नै कभमचायी एक ङ्ञजल्राको कामामरमफाट अको ङ्ञजल्राको कामामरमभा 
सरुवा बई जानङ्ट ऩदाम फाटोको म्माद ङ्छदइनेछ।  

 

54. फयफङ्टझायथ् (१) कभमचायीरे आपू ङ्ञजम्भा यहेको नगदी, ङ्ञजन्सी कम्प्मङ्टटयीकृत अङ्झबरेख 
रगामतका पाइर कागजात अन्म कभमचायीराई फङ्टझाउनङ्टऩने बए साभान्मतमा २१ ङ्छदनभा 
नफढाई तोङ्जकएको कभमचायीराई फयफङ्टझायथ गनङ्टमऩनेछ। 

तय, २१ ङ्छदन बन्दा फढी सभम राग्ने अवथथा बएभा फयफङ्टझायथ गनम आदेश ङ्छदने 
अङ्झधकायीरे ङ्झरङ्ञखत रुऩभा आदेश ङ्छदएको हङ्टनङ्टऩनेछ। मसयी फयफङ्टझायथ गयेऩङ्झछ सोको प्रभाण 
ङ्झरनङ्ट ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

 (२) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) को म्मादङ्झबत्र आपू ङ्ञजम्भा यहेको नगदी, ङ्ञजन्सी य कम्प्मङ्टटयीकृत 
अङ्झबरेख फयफङ्टझायथ नगने कभमचायीराई मस ङ्जवङ्झनमभावरीको ऩङ्चयच्छेद १० फभोङ्ञजभ ङ्जवबागीम 
कायवाही गनम सङ्जकनेछ।  

 

55. यभाना्  (१) सरुवा बएको कभमचायीराई सम्फङ्ञन्धत कामामरम प्रभङ्टखरे एक भङ्जहनाङ्झबत्र यभाना 
ङ्छदई सक्नङ्टऩनेछ। 

तय ङ्जवशेष अवथथा ऩयेभा सरुवा गने अङ्झधकायीको थवीकृङ्झत ङ्झरई फढीभा तीन भङ्जहनासम्भ काभ 
रगाउन सङ्जकनेछ।  

  (२) कङ्ट नै कभमचायी एक कामामरमफाट अको कामामरमभा सरुवा बइ जाॉदा ङ्झनजरे खाईऩाई 
आएको तरफ, ङ्झफदा, घय ठेगाना, ङ्झरनङ्ट ङ्छदनङ्ट ऩने यकभ य ङ्जवबागीम कायवाही रगामतका ङ्जववयण 
खङ्टराई यभाना ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

   

   ऩङ्चयच्छेद - 5 

ताङ्झरभ, काज तथा भ्रभण 

 

५6. काज तथा भ्रभण्  (१) कभमचायीराई अवरोकन भ्रभण, प्रङ्ञशऺण ताङ्झरभ, सेङ्झभनाय, गोष्ठी, सम्भेरन 
य कम्ऩनीको काभको ङ्झसरङ्झसराभा नेऩार याज्मङ्झबत्र वा ङ्जवदेशभा अवङ्झध तोकी भ्रभण काजभा 
खटाउन सङ्जकनेछ।  

   (२) अवरोकन भ्रभण, प्रङ्ञशऺण, ताङ्झरभ, सेङ्झभनाय, गोष्ठी, सम्भेरनको ङ्झसरङ्झसराभा ङ्जवदेशभा 
खटाउॉदा अनङ्टसूची—11 भा उल्रेङ्ञखत प्रङ्जक्रमाको आधायभा कभमचायीको छनौट गङ्चयनेछ।  
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   (३) उऩ ङ्जवङ्झनमभ (१) य (२) फभोङ्ञजभ भ्रभण, काजभा खटी जाने कभमचायीरे ऩूया तरफ बिा 
ऩाउनेछ।  

   (४) कम्ऩनीफाट तरफ बिा ऩाउने वा नऩाउने गयी कङ्ट नै कभमचायीराई अवङ्झध तोकी वा 
नतोकी अन्म ङ्झनकामभा काज खटाउन सङ्जकनेछ।  

 

५7. काज वा भ्रभणको थवीकृङ्झत ङ्छदन े अङ्झधकायी्  (१)सफै तहका कभमचायीहरूराई प्रभङ्टख काममकायी 
अङ्झधकृतरे काज खटाउन सक्नेछ।  

तय, बायत तथा चीनको थवशाङ्झसत ऺेत्र ङ्झतव्वत फाहेक अन्म भङ्टरङ्टकभा काज खटाउन 
सङ्झभङ्झतको थवीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

   (२) सदथम य काममकायी प्रभङ्टखरे थवदेश भ्रभणभा जाॉदा अध्मऺवाट थवीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 
तय काममकायी प्रभङ्टख य अध्मऺ एकै व्मङ्ञक्त बएभा त्मथतो थवीकृङ्झत भन्त्रारमवाट ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

   (३) अध्मऺ, सदथम य काममकायी प्रभङ्टखरे ङ्जवदेश भ्रभणभा जाॉदा भन्त्रारमवाट थवीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट 
ऩनेछ। 

 

५8. ताङ्झरभ् (१) कम्ऩनीराई आव्मक ऩने थवदेशभा हङ्टने ताङ्झरभको राङ्झग कभमचायीराई काजको 
रुऩभा खटाउन सङ्जकने छ।  मस प्रकायको ताङ्झरभ ६ हप्ता बन्दा फढीको बएभा तरफ भात्र 
ङ्छदइनेछ, तय बिा ङ्छदइने छैन।्  

   (२) ङ्जवदेशभा गई ङ्झरने ताङ्झरभ काममक्रभभा आमोजक सॊथथारे मातामात, खाना, फथनको 
व्मवथथा गयेको यहेछ बने कङ्ट नै बिा ङ्छदइने छैन। त्मथतो अवथथाभा सम्फङ्ञन्धत कभमचायीराई 
ऩकेट खचम वाऩत दैङ्झनक बिाको एक चौथाई भात्र ङ्छदइनेछ।  

   (३) कम्ऩनीराई आङ्झथमक बाय ऩने गयी वैदेङ्ञशक ताङ्झरभभा ऩठाउनङ्ट ऩयेभा सङ्झभङ्झतको ऩूवम 
थवीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

   (४) उऩ ङ्जवङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ जाने कभमचायीराई काजको रुऩभा खटाउन सङ्जकनेछ।  

   (५)  उऩ ङ्जवङ्झनमभ (१) (२) (३) य (४) भा जङ्टन सङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कम्ऩनीको 
खचमभा कङ्ट नै कभमचायीराई शैङ्ञऺक ङ्झडग्री वा ङ्झडप्रोभा हाङ्झसर गनम ऩठाइने छैन। 

(६) कङ्ट नै ऩङ्झन कभमचायी कम्ऩनीको भनोनमभा अध्ममन गनम ताङ्झरभ ङ्झरन वा अध्मन भ्रभण गनम 
जानङ्टबन्दा अङ्ञघ त्मथतो अध्ममन ताङ्झरभ वा अध्ममन भ्रभण ऩूया गयी पकेय आई अनङ्टसूङ्ञच ११ 
फभोङ्ञजभको सेवा गने कफङ्टङ्झरमत गनङ्टमऩने छ। 

(७) उऩङ्जवङ्झनमभ ६ फभोङ्ञजभ सेवा अवङ्झध ऩूया नगयेभा त्मथतो कभमचायीफाट अध्ममन, ताङ्झरभ वा 
अध्ममन भ्रभण अवङ्झधबय ङ्झनजरे ऩाएको तरव बिा ङ्झनजरे प्राप्त गयेको छात्रवङृ्ञिको यकभ तथा 
कफङ्टङ्झरमतभा उल्रेख बएका अन्म यकभहरु सभेत तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबत्र नफङ्टझाएभा ङ्झनजरे 
कम्ऩनीफाट ऩाउने सङ्टङ्जवधाफाऩतको यकभफाट असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ। 

 

59. भ्रभण खचम तथा दैङ्झनक बिा् (१) कम्ऩनीको काभको ङ्झसरङ्झसराभा भ्रभण काजभा जाने ऩदाङ्झधकायी 
तथा कभमचायीराई दैङ्झनक बिा तथा भ्रभण खचमको दय अनङ्टसूची–१२ फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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(२)  नेऩार ङ्झबत्र दैङ्झनक तथा भ्रभण बिाको दय सङ्झभङ्झतरे तहगत ङ्झनधामयण गयी रागू गनेछ। 
भ्रभण गनङ्टम ऩदाम भ्रभण साधनको शे्रणी बएकोभा देहामको दयरे भ्रभण खचम ङ्छदइनेछ। 

(क) सङ्झभङ्झतका अध्मऺ, सदथम, प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृत रगामत दशौँ तह सम्भको 
अङ्झधकृतराई प्रथभ तहको भ्रभण खचम,  

(ख)  तह ६ देङ्ञख तह ९ सम्भका अङ्झधकृतराई ङ्छद्वतीम तहको भ्रभण खचम, 
(ग)   सहामक थतयका कभमचायीराई ततृीम तहको भ्रभण खचम, 
(घ) सवायी चारक कभमचायीहरूराई चतङ्टथम तहको भ्रभण खचम,  

(ङ) सङ्झभङ्झतका अध्मऺ, सदथम, प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृत रगामत छैटौं तह सम्भका 
अङ्झधकृतराई हवाई जहाजद्वाया भ्रभण सङ्टङ्झफधा ङ्छदइनेछ। सहामक ऩाॉचौं तह तथा सो बन्दा 
भङ्टङ्झन य तह ङ्झफहीन सभेतका कभमचायीराई काभको जरुयीऩना हेयी सो कङ्ट या जनाई 
भ्रभणको आदेश ङ्छदने अङ्झधकायीरे हवाइजहाजद्वाया ऩङ्झन भ्रभण गने आदेश ङ्छदन 
सक्नेछन।् 

(३)  नेऩार ङ्झबत्र भ्रभण गदाम देहामफभोङ्ञजभ दैङ्झनक बिा ङ्छदइनेछ। 

(क) यात ङ्झफताउनङ्ट ऩने गयी नेऩारङ्झबत्र भ्रभण गदाम अनङ्टसूची (१२) फभोङ्ञजभको दैङ्झनक बिा 
ङ्छदइनेछ।  

(ख) भ्रभणफाट पकेको ङ्छदनको एक चौथाई भात्र दैङ्झनक बिा ङ्छदइनेछ। 

(ग) भ्रभणको अवङ्झधभा ङ्झफदा ङ्झरई फथने कभमचायीराई ङ्झफदा ङ्झरएको अवङ्झधको दैङ्झनक बिा 
ङ्छदइने छैन। 

(घ) सरुवा वा फढङ्टवा बई एकथथानफाट अको थथानभा फहार गनम जाॉदा य नमाॉ ङ्झनमङ्टङ्ञक्त 
बएकोभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त फङ्टझेको ठाउॉफाट ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएको ऩदभा वहार गनम जाॉदा मो 
ङ्जवङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ दैङ्झनक बिा तथा भ्रभण खचम ङ्छदइनेछ  

(ङ) सरुवा फढङ्टवा बई एकथथानफाट अको थथानभा जाने कभमचायीरे आफ्नो ऩङ्चयवायराई 
वहार यहेको थथानफाट आफ्नो घय बएको थथानभा पकामउदा वा सरुवा बएको थथानभा 
साथभा वा ऩङ्झछ जङ्जहरे सङ्टकै रगेभा ऩङ्झन एकऩटक आपूरे ऩाउने दैङ्झनक बिा तथा 
भ्रभण खचमको दयरे ङ्झनज कभमचायीको ऩङ्चयवाय (फढीभा ५ जना सम्भ) राई दैङ्झनक बिा 
तथा भ्रभण खचम ङ्छदइनेछ। तय १२ वषम भङ्टङ्झनका केटाकेटीको हकभा बने कभमचायीरे 
ऩाउने दैङ्झनक तथा भ्रभण खचमको आधाको दयरे ङ्छदइनेछ। फसफाट भ्रभण गदाम ३ वषम 
भाङ्झथको केटाकेटीको ऩूया ङ्जटकट खचम य हवाईजहाजफाट भ्रभण गयेकोभा जोसङ्टकैको ऩङ्झन 
ङ्जटकट फभोङ्ञजभको खचम ब ङ्टक्तानी ङ्छदइनेछ। तय सरुवा बएको कामामरमभा ६ भङ्जहना रुजङ्ट 
हाङ्ञजय नबै थवेच्छारे अन्मत्र सरुवा भाग गयी सरुवा बएभा कभमचायीको ऩङ्चयवाय 
वाऩतको दैङ्झनक बिा तथा भ्रभण खचम ङ्छदइने छैन। कङ्ट नै कभमचायी एक कामामरमफाट 
अको कामामरमभा दैङ्झनक बिा नऩाउन े गयी खङ्जटएभा त्मथतो कभमचायीरे ६ भङ्जहना 
व्मङ्झतत गयेऩङ्झछ सरुवा बए सयह ऩङ्चयवाय रगेको सभेत दैङ्झनक तथा भ्रभणबिा खचम 
ऩाउनेछ। 
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(च)  याजीनाभा गयेभा वा बङ्जवष्मभा अमोग्म ठहङ्चयन े गयी नोकयीफाट फखामथत गङ्चयएकोभा 
फाहेक अन्म कङ्ट नै कायणवाट कम्ऩनीको सेवाफाट अरग बई घय पङ्जकम न ऩयेभा तह 
अनङ्टसायको ऩाउने दैङ्झनक बिा तथा भ्रभण खचम य ङ्झनजको ऩङ्चयवाय ऩङ्झन साथै यहेछ बन े
उऩ ङ्जवङ्झनमभ (३) को खण्ड (ङ) फभोङ्ञजभ ऩङ्चयवायको सदथमरे ऩाउने दैङ्झनक बिा तथा 
भ्रभण खचम सभेत वहार टङ्टटेको कामामरमफाटै ऩाउनेछ। कभमचायीको भतृ्मङ्ट बै ङ्झनजको 
ऩङ्चयवाय घय पङ्जकम नङ्ट ऩयेभा ङ्झनज कभमचायीको ऩङ्चयवायराई ऩङ्झन उऩ ङ्जवङ्झनमभ (३) को 
खण्ड (ङ) फभोङ्ञजभ दैङ्झनक तथा भ्रभण खचम ङ्छदइनेछ। 

(छ) सरुवा वा फढङ्टवा बै एकथथानफाट अको थथानभा हवाईजहाजफाट जाॉदा साभान्मतमा 
मात्र ङ्टरे ऩाउने तौरको सङ्टङ्झफधाको अङ्झतङ्चयक्त अङ्झधकतभ ४० के.जी. तौरको बाडाको थऩ 
सङ्टङ्झफधा ङ्छदइनेछ। फसफाट भ्रभण गदाम य ऩैदर भ्रभण गदाम ङ्ञझङ्जटगङ्टण्टाको राङ्झग 
कभमचायीरे ऩाउने भ्रभण खचम फयाफयको थऩ खचम ङ्छदइनेछ। तय मथतो सङ्टङ्झफधा 
कभमचायीराई भात्र ङ्छदइनेछ। 

(ज) कम्ऩनीको काभको ङ्झसरङ्झसराभा काजभा खङ्जटएका कभमचायीहरूरे ७ ङ्छदन बन्दा फढी 
काजको उऩबोग गयेभा ७ ङ्छदन ऩिातको काज अवङ्झधभा ङ्जपल्ड बिा, फैठक बिा, ताङ्झरभ 
बिा, थथानीम तथा दङ्टगमभ बिा ऩाउने छैन। 

 

६0. भ्रभण सम्फन्धी व्मवथथा् (१) भ्रभण गदाम सफैबन्दा छोटो फाटो तथा कभ खङ्ञचमरो साधनद्वाया 
भ्रभण गनङ्टम ऩदमछ। ऩैदर भ्रभण गदाम कम्तीभा ङ्छदनको छ कोसको दयरे भ्रभण गनङ्टम ऩदमछ। 

(२)  ऩैदर भ्रभण गनम दङ्टयीको ङ्जहसाफ गदाम नेऩार सयकायफाट ङ्झनधामयण बै यहेकोभा सोही 
फभोङ्ञजभ य अन्मभा सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधामयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(३)  सरुवा फढङ्टवा बै जाने कभमचायीराई भोटय नचल्ने थथानभा भ्रभण गनङ्टम ऩदाम हवाइजहाज 
वा ऩैदर जङ्टन सथतो ऩछम सोही अनङ्टसाय दैङ्झनक बिा तथा भ्रभण खचम ङ्छदइनेछ। 

 

६1. दैङ्झनक बिा सम्फन्धी व्मवथथा् (१) कङ्ट नै कभमचायी सरुवा, फढङ्टवा बई वा कामामरम सम्फन्धी 
काममभा भ्रभण वा ताङ्झरभ, सेङ्झभनाय, गोष्ठी आङ्छदभा जाॉदा यात ङ्झफताएको ङ्जहसाफरे ङ्छदनगन्ती गयी 
दैङ्झनक बिा ङ्छदइनेछ। मस बिाभा वासथथान, बोजन य कङ्ट ल्री खचम सभेत सभावेश बएको 
सम्झनङ्ट ऩदमछ। घय वा वासथथान वा कामामरमफाट फस ङ्झफसौनी, थटेशन वा ङ्झफभानथथर सम्भ 
आउने जाने सवायी खचम प्रचङ्झरत दयअनङ्टसाय ङ्छदइनेछ। 

  (२)  काजभा गएको कभमचायी काज खङ्जटएको ङ्ञजल्राको थथानीम व्मङ्ञक्त यहेछ बने त्मथतो 
कभमचायीरे त्मथतो कामामरमभा काज यहे ताऩङ्झन मो ङ्जवङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभको दैङ्झनक बिा ऩाउन े
छैन। भ्रभण खचम भात्र ऩाउनेछ।  

थऩष्टीकयण् थथानीम कभमचायी बन् नारे कम्ऩनीको सम्फङ्ञन्धत कामामरम यहेको ठाउॉदेङ्ञख दश 
ङ्जकरोङ्झभटय ङ्झबत्र आफ्नो थथामी घयफास बएको कभमचायीराई सम्झनङ्टऩछम। तय फस आङ्छद कङ्ट नै 
सवायी साधनफाट ङ्छदनहङ्टॉ कामामरम आउन जान सम्बव छ बने दश ङ्जकरोङ्झभटय बन्दा टाढा बए 
ऩङ्झन त्मथता कभमचायीराई थथानीम कभमचायी भाङ्झननेछ। 
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६2. ऩे्की सङ्टङ्झफधा् मो ङ्जवङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ कभमचायीरे ऩाउने दैङ्झनक बिा तथा भ्रभण खचम ऩे्कीको 
रुऩभा ङ्झरन ऩाउनेछ।  

 

६3. ङ्जवदेश भ्रभणको राङ्झग भङ्टरङ्टकको वगॉकयण् कभमचायीराई ङ्जवदेश काजभा खटाउॉदा दैङ्झनक बिा य 
भ्रभण खचमको प्रमोजनको ङ्झनङ्झभि भङ्टरङ्टकहरूको वगॉकयण नेऩार सयकायरे गयेको वगॉकयण सयह 
हङ्टनेछ। 

 

  ६4. ङ्जवदेश भ्रभणको राङ्झग दैङ्झनक बिा तथा भ्रभण खचम्  (१) ङ्जवदेश भ्रभणको राङ्झग दैङ्झनक बिा तथा 
भ्रभण खचमको व्मवथथा देहामफभोङ्ञजभ गङ्चयएको छ। 

(क)  कम्ऩनी सम्फन्धी अन्तयामङ्जष्डम सम्भेरन, सेङ्झभनाय, सभायोह आङ्छद काभभा ङ्जवदेश खङ्जटई 
जाॉदा अनङ्टसूची (१२) फभोङ्ञजभ दैङ्झनक बिा तथा भ्रभण खचम ङ्छदइनेछ। 

 (ख)  आमोजक याष्ड वा सॊथथाफाट खान फथनको राङ्झग ङ्छदने दैङ्झनक बिा कम्ऩनीरे तोकेको 
बन्दा कभ बएभा पयक हङ्टने जङ्झत बिा कम्ऩनीरे ङ्छदनेछ। 

(ग) प्रङ्झतङ्झनङ्झधभण्डरको नेततृ्व गयी जाने अङ्झधकायीराई अनङ्टसूची (१२) फभोङ्ञजभ ऩाउने 
बिाको ऩच्चीस प्रङ्झतशत नतेा बिा ङ्छदइनेछ। 

(घ)  अन्तयामङ्जष्डम सम्भेरन, फैठक, गोष्ठी, ताङ्झरभ आङ्छदभा बाग ङ्झरन जाॉदा आमोजक याष्ड वा 
कम्ऩनीरे फथने ठाउॉको भात्र खचम व्महोने बएभा दैङ्झनक बिाको ऩचहिय प्रङ्झतशत 
ङ्छदइनेछ। 

(ङ)  अन्तयामङ्जष्डम सम्भेरन, फैठक, गोष्ठी, सभायोह आङ्छदभा बाग ङ्झरन जाॉदा आमोजक याष्ड वा 
सॊथथारे फन्दोवथत गयेको होटेरभा फथनङ्ट ऩयेभा वा अन्म सहबागीहरू फसेको होटेरभा 
फथनङ्ट ऩयेभा होटेर खयच्को ङ्झफरफभोङ्ञजभ य दैङ्झनक बिाको ऩचास प्रङ्झतशत ङ्छदइनेछ। 

(च)  भ्रभणफाट पकेको ङ्छदनको एक चौथाई भात्र दैङ्झनक बिा ङ्छदइनेछ। 

(छ) अन्तयय्ाङ्जष्डम सम्भेरन, सेङ्झभनाय, फैठक, गोष्ठी, सभायोह, ङ्झनभन्त्रणा, वाताम, ताङ्झरभ आङ्छदभा 
जाॉदा कङ्ट नै ङ्झभत्रयाष्ड वा अन्तयामङ्जष्डम सॊथथाकै तपम फाट खानफथनको प्रफन्ध बै खचमको 
रुऩभा कङ्ट नै यकभ ङ्छदने व्मवथथा नबएभा त्मथता कभमचायीराई मसै ङ्जवङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ 
ऩाउने दैङ्झनक बिाको एक चौथाई ऩकेट खचमको रुऩभा ङ्छदइनेछ।  

 

६5.  मात्र ङ्ट ङ्झफभाको व्मवथथा् नऩेारयाज्म ङ्झबत्र वा ङ्जवदेशभा काज खङ्जटएको ठाउॉभा जाॉदा, आउॉदा 
देहामफभोङ्ञजभको ङ्झफभा गयाउन राग्ने खचम कम्ऩनीरे व्महोने छ्— 

(क)  सङ्झभङ्झतका अध्मऺ, सदथम य प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतराई      ऩाॉच राख रुऩैमाॉ 
(ख) अङ्झधकृत थतयराई              चाय राख रुऩैमाॉ   

(ग) सहामक ऩाॉचौ तह तथा सो बन्दा भङ्टङ्झनकाराई               तीन राख रुऩैमाॉ   
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६6.  ऩे्की पछमौट् सङ्झभङ्झतका अध्मऺ, सदथम, प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृत तथा अन्म कभमचायीरे 
भ्रभणको राङ्झग ङ्झरएको ऩे्की भ्रभणफाट पकेको ३५ ङ्छदनङ्झबत्र पछ् मौट गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ। ३५ 
ङ्छदनऩङ्झछ ६ भङ्जहनासम्भ ऩे्की पछ् मौट नगयेभा ऩे्की ङ्झरएको सङ्टरु ङ्झभङ्झतदेङ्ञख दश प्रङ्झतशतका 
दयरे व्माज फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। ६ भङ्जहनाऩङ्झछ भ्रभण गयेको ङ्झफर/बयऩाई ऩेश गयेभा भान्म हङ्टन े
छैन। अन्म काभको राङ्झग ङ्झरएको ऩे्की काभ सम्ऩङ्ङ बएको १५ ङ्छदन ङ्झबत्र खचमको ङ्जववयण 
सङ्जहत फाॉकी यकभ सभेत ङ्जपताम फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। उक्त म्मादङ्झबत्र खचमको ङ्जववयण नफङ्टझाउने 
कभमचायीसॉग ऩङ्टयै ऩे्की यकभभा य खचमको ङ्जववयण ऩेश बई पछमौट नबएको फाॉकी यहेको 
यकभभा ऩे्की ङ्झरएको सङ्टरु ङ्झभङ्झतदेङ्ञख दश प्रङ्झतशतका दयरे व्माज सङ्जहत ङ्झनज कभमचायीरे 
कम्ऩनीफाट ऩाउने कङ्ट नै ऩङ्झन यकभफाट असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद – 6 

ङ्झफदा 
 

६7. ङ्झफदा्  (१) कङ्ट नै ऩङ्झन कभमचायीरे ङ्झफदा अङ्झधकायको रुऩभा दाफी गनम ऩाउने छैन। 

(२) भङ्टनाङ्झसफ भाङ्जपकको कायण ऩयेभा फाहेक ङ्झफदाको ङ्झनकासा नङ्झरई कङ्ट नै ऩङ्झन कभमचायी 
आफ्नो कामामरमभा अनङ्टऩङ्ञथथत हङ्टनङ्ट हङ्टदैन। मसयी अनङ्टऩङ्ञथथत हङ्टने कभमचायीराई गमर गयी सो 
ङ्छदनको तरफ बिा ङ्छदइने छैन। मस ङ्झफषमभा उजङ्टयी राग्ने छैन।  

तय, ङ्झनकासा नहङ्टदै ङ्झफदा फसे ताऩङ्झन सो अनङ्टऩङ्ञथथत बएको अवङ्झधको राङ्झग ङ्झफदाको 
ङ्झनवेदन ऩयी सो ङ्झफदाऩङ्झछ थवीकृत बएभा मो ङ्जवङ्झनमभ उरङ् घन गयेको भाङ्झनने छैन।  

  (३) ङ्झफदा थवीकृत नगयाई रगाताय तीस ङ्छदनसम्भ कामामरमभा अनङ्टऩङ्ञथथत हङ्टन े कङ्ट नै ऩङ्झन 
कभमचायीराई ङ्जवबागीम कायवाही गनम सङ्जकनेछ।  

 

६8. ङ्झफदाको ङ्जकङ्झसभ् (१) कम्ऩनीको कभमचायीरे देहामफभोङ्ञजभको ङ्झफदा ऩाउनेछ्–  

 (क)  बैऩङ्चय आउने तथा चाड ऩवम ङ्झफदा।  

 (ख) घय ङ्झफदा।  

  (ग) ङ्झफयाभी ङ्झफदा।  

 (घ) ङ्जकङ्चयमा ङ्झफदा।  

(ङ) प्रसूङ्झत तथा प्रसूङ्झत थमाहाय ङ्झफदा 
(च) अध्ममन ङ्झफदा।  

(छ) सट्टा ङ्झफदा। 

  (ज) असाधायण ङ्झफदा। 

(२) बैऩङ्चय आउन ेतथा चाडऩवम ङ्झफदा्   

(क)  कभमचायीरे प्रत्मेक वषम बैऩङ्चय आउने ङ्झफदा छ ङ्छदन य ऩवम ङ्झफदा छ ङ्छदन गयी फाह्र ङ्छदन 
ङ्झफदा ङ्झरन ऩाउनेछ। बैऩङ्चय आउने य ऩवम ङ्झफदा आधा ङ्छदन ऩङ्झन ङ्झरन ऩाइनेछ। मो ङ्झफदा 
सङ्ञञ्चत गयी अको वषमभा ङ्झरन ऩाइने छैन।  
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तय,  अध्ममन, असाधायण ङ्झफदा फसेको अवङ्झधको बैऩङ्चय आउने तथा चाडऩवम ङ्झफदा ऩाउने  
छैन।  

  (ख) बैऩङ्चय आउने तथा चाडऩवम ङ्झफदा फसेको कभमचायीरे ऩूया तरव, बिा ऩाउनेछ। 

 

(३) घय ङ्झफदा   

(क) कम्ऩनीको कभमचायीरे वषमको तीस ङ्छदनको दयरे घय ङ्झफदा ऩाउनेछ। तय असाधायण 
ङ्झफदा, अध्ममन ङ्झफदा य ङ्झनरम्फन अवङ्झधको घय ङ्झफदा ऩाउने छैन। 

(ख) घय ङ्झफदा फढीभा एकसम ऩचास ङ्छदनसम्भ सङ्ञञ्चत गयी याख्न सङ्जकने छ। कङ्ट नै कभमचायीको 
घय ङ्झफदा साठ्ठी ङ्छदन बन्दा फढी सङ्ञञ्चत यहेभा य ङ्झनजरे त्मथतो फढी सङ्ञञ्चत यहेको घय 
ङ्झफदाको सट्टा तरफ बिा ङ्झरन चाहेभा ङ्झनजरे सो सभमभा खाइऩाई आएको तरफको 
ङ्जहसाफरे ऩटक ऩटक गयी वा एक भङ्टष्ट ङ्झरन ऩाउनछे। 

(ग) कङ्ट नै कायणरे कभमचायी सेवाफाट अरग बएभा ङ्झनजको सङ्ञञ्चत यहेको घय ङ्झफदा वाऩत 
ङ्झनजरे त्मस वखत खाईऩाई आएको तरवको दयरे हङ्टन आउने यकभ ङ्झनजरे एकभङ्टष्ठ 
ङ्झरन ऩाउनेछ।  

 (घ) घय ङ्झफदाभा फसेको कभमचायीरे ऩूया तरफ बिा ऩाउनेछ।  

 (ङ) घय ङ्झफदा ऩे्की ङ्झरन ऩाइने छैन।  
  

 (४) ङ्झफयाभी ङ्झफदा्  

(क)  कभमचायीरे वषमभा फाह्र ङ्छदनको दयरे ङ्झफयाभी ङ्झफदा ऩाउनेछ। ङ्जवयाभी ङ्झफदा वषम ब ङ्टक्तानी 
नहङ्टॉदै ऩे्कीको रुऩभा ऩङ्झन ङ्झरन सङ्जकनेछ।  

तय, असाधायण ङ्झफदा, अध्ममन ङ्झफदा य अध्ममन काज अवङ्झधको  ङ्झफयाभी ङ्झफदा ऩाउने 
छैन।  

(ख) रगाताय १५ ङ्छदन वा सो बन्दा फढी अवङ्झधको ङ्झफयाभी ङ्झफदा भाग गने कभमचायीरे 
थवीकृत ङ्ञचङ्जकत्सकको प्रभाण ऩत्र ऩेश गनङ्टम ऩनेछ।  

तय, त्मथतो प्रभाण ऩत्र ऩेश गनम साधायणतमा सम्बव ङ्झथएन बङे्ङ कङ्ट या ङ्झफदा ङ्छदने 
अङ्झधकायीराई ङ्जवश्वास बएभा ङ्झनजरे सो व्महोया जनाई प्रभाण ऩत्र ङ्जवनानै उक्त ङ्झफदा 
थवीकृत गनम सक्नेछ।  

(ग) कङ्ट नै कायणरे कभमचायी सेवाफाट अरग बएभा ङ्झनजको सङ्ञञ्चत यहेको ङ्झफयाभी ङ्झफदा वाऩत 
ङ्झनजरे त्मस वखत खाई ऩाई आएको तरवको दयरे हङ्टन आउने यकभ ङ्झनजरे एकभङ्टष्ठ 
ङ्झरन ऩाउनेछ।  

(घ) थथामी कभमचायीराई कङ्ट नै ठूरो वा कडा योग राङ्झग थवीकृत ङ्ञचङ्जकत्सकको प्रभाण ऩत्र 
ऩेश गयेको कभमचायीरे आफ्नो सङ्ञञ्चत ङ्जवयाभी ङ्झफदा नबएभा वा नऩङ्टग बएभा वढीभा 
ऩचास ङ्छदनसम्भ थऩ ङ्जवयाभी ङ्झफदा ऩाउन सक्नेछ। मथतो ङ्झफदा ङ्झरने कभमचायीको सङ्ञञ्चत 
घय ङ्झफदावाट प्रत्मेक दङ्टई ङ्छदन ङ्जवयाभी ङ्झफदा वाऩत एक ङ्छदनको दयरे सङ्ञञ्चत घय ङ्झफदा 
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कट्टा गङ्चयनेछ। घय ङ्झफदा सङ्ञञ्चत यहेनछ बने ऩङ्झछ ऩाक्ने घय ङ्झफदाफाट ङ्झभरान गनम 
सङ्जकनेछ। 

  

 तय, मथतो ङ्झफदा वषमभा एकऩटक वा सेवा अवङ्झधबयभा तीन ऩटक बन्दा फढी ङ्झरन ऩाइने छैन। 
मथतो ङ्झफदाको अङ्झबरेख थऩष्ट रुऩभा याख्नङ्ट ऩनेछ।  

 (ङ) ङ्झफयाभी ङ्झफदा ङ्झरई फसेको कभमचायीरे ऩूया तरफ बिा ऩाउनेछ।  

 

  (५) ङ्जकङ्चयमा ङ्झफदा्  

(क)  कङ्ट नै कभमचायीरे कङ्ट र धभम अनङ्टसाय आपैँ  ङ्जकङ्चयमा फथनङ्ट ऩयेभा वढीभा ऩन्र ङ्छदन ङ्जकङ्चयमा 
ङ्झफदा ऩाउनेछ।  

(ख) भङ्जहरा कभमचायीराई ङ्झनजको ऩङ्झत, सासू, ससङ्टया य आभा, फाफङ्टको भतृ्मङ्ट बएभा सभेत खण्ड 
(क) फभोङ्ञजभ ङ्जकङ्चयमा ङ्झफदा ङ्छदइनेछ।  

(ग)  ङ्जकङ्चयमा ङ्झफदा फसेको कभमचायीरे ऩूया तरव बिा ऩाउनेछ।  

 

(६) प्रसूङ्झत ङ्झफदा तथा प्रसूङ्झत थमाहाय ङ्झफदा्  

(क)  भङ्जहरा कभमचायी गबमवती बएभा ङ्झनजरे सङ्टत्केयीको अङ्ञघऩङ्झछ गयी अन्ठानब्फे ङ्छदन प्रसूङ्झत 
ङ्झफदा ङ्झरन ऩाउनेछ।  

(ख)  सात भङ्जहना वा सोबन्दा फढी गबम यहेको भङ्जहरा कभमचायीको ङ्ञशशङ्ट भतृ जङ्ञन्भएभा वा 
गबमऩतन बएभा प्रसूङ्झत बए सयह ङ्झफदा ऩाउनेछ। तय सो कायणरे ऩाउने प्रसूङ्झत ङ्झफदाराई 
ऩटकभा गणना गङ्चयने छैन। 

(ग)  फच्चा जन्भेको चौध हप्ता नऩङ्टग्दै आभाको भतृ्मङ्ट बएभा त्मथतो ऩत्नीको भतृ्मङ्ट हङ्टने 
कभमचायीरे ङ्ञशशङ्ट थमाहायको राङ्झग तरव सङ्जहत फाॉकी अवङ्झधको ङ्झफदा ङ्झरन ऩाउनेछ। 

(घ)  खण्ड (क) फभोङ्ञजभ प्रसूङ्झत ङ्झफदा ङ्झरएका भङ्जहरा कभमचायीरे चाहेभा कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्झफदाफाट 
कट्टा नहङ्टने गयी थऩ छ भङ्जहनासम्भ वेतरवी प्रसूङ्झत ङ्झफदा ङ्झरन सक्नेछन।् तय त्मथतो 
वेतरवी ङ्झफदा रगाताय रुऩभा ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

(ङ)  खण्ड (घ) फभोङ्ञजभ वेतरवी प्रसूङ्झत ङ्झफदाभा फसेको अवङ्झध सेवा अवङ्झधभा जोङ्झडनेछ।    

(च)  प्रसूङ्झत ङ्झफदाभा फथदा भङ्जहरा कभमचायीरे ऩूया तरफ ऩाउनेछ।  

(छ)  प्रसूङ्झत ङ्झफदा ङ्झरएको अङ्झबरेख भानव सॊसाधन ङ्जवबागरे अद्यावङ्झधक फनाई याख्नङ्टऩनेछ।  

(ज)  कङ्ट नै ऩङ्टरुष कभमचायीको ऩत्नी सङ्टत्केयी हङ्टने बएभा त्मथतो कभमचायीरे सङ्टत्केयीको अङ्ञघ वा 
ऩङ्झछ गयी ऩन्र ङ्छदन प्रसूङ्झत थमाहाय ङ्झफदा ङ्झरन ऩाउनछे।  

(झ)  प्रसूङ्झत थमाहाय ङ्झफदाभा फथने कभमचायीरे ऩूया तरफ ऩाउनेछ।   
(ञ)  प्रसूङ्झत थमाहाय ङ्झफदा ङ्झरएको कभमचायीरे ङ्झफदा ङ्झरएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहना ङ्झबत्रभा 

फच्चाको जन्भदताम प्रभाणऩत्र भानव सॊसाधन ङ्जवबागभा ऩेश गनङ्टम ऩनेछ।  

(ट)  खण्ड (ञ) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबत्र त्मथतो प्रभाणऩत्र ऩेश नगने कभमचायीको त्मथतो 
ङ्झफदाको अवङ्झध ङ्झनजरे ऩाउने अन्म ङ्झफदाफाट कट्टा गङ्चयनेछ। 
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(ठ)  प्रसूङ्झत थमाहाय ङ्झफदाको अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक फनाई याख्नङ्ट ऩनेछ। 

(ड) प्रसूङ्झत ङ्झफदा य प्रसूङ्झत थमाहाय ङ्झफदाभा फसेको कभमचायीराई फढीभा दङ्टई सन्तान जन्भाउॉदा 
सम्भको राङ्झग जनही ऩाॉच हजायका दयरे ङ्ञशशङ्ट थमाहाय बिा उऩरब्ध गयाइनेछ। 

 

(७) अध्ममन ङ्झफदा्  

(क) कम्ऩनीराई उऩमोगी य आव्मक ऩने ङ्जवषमभा कम्ऩनीको थवीकृङ्झत ङ्झरइ खङ्टरा 
प्रङ्झतमोङ्झगताफाट वा कम्ऩनीफाट भनोनमन बई अध्ममन गनम जाने कभमचायीरे अध्ममनको 
प्रकृङ्झत हेयी एकै ऩटक वा ऩटक ऩटक गयी फढीभा तीन वषमसम्भ अध्ममन ङ्झफदा ऩाउन 
सक्नेछ।  

  (ख) ऩाॉच वषम थथामी सेवा अवङ्झध ऩूया नगयेको कभमचायीरे अध्ममन ङ्झफदा ऩाउने छैन।  

(ग) कम्ऩनीरे भनोनमन गयी अध्ममनभा ऩठाएको अवथथाभा फाहेक अध्ममन ङ्झफदाभा फसेको 
कभमचायीरे तरफ ऩाउने छैन। 

तय सेवा अवङ्झध गणना गङ्चयनेछ। 

  (घ) अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे भात्र अध्ममन ङ्झफदा थवीकृत गनम सक्नेछ। 

(ङ)  कभमचायीरे अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीको ऩूवम थवीकृङ्झत ङ्झरई ङ्जवदेशभा अध्ममन गनम वा 
ङ्जवदेशी ङ्ञशऺण सॊथथाफाट प्राइबेट रुऩभा ऩयीऺा ङ्छदन ऩाउनेछ।  

(च)  खण्ड (क) फभोङ्ञजभ अध्ममन ङ्झफदाभा जाने कभमचायीरे अनङ्टसूङ्ञच ११ फभोङ्ञजभको 
अवङ्झधसम्भ कम्ऩनीभा अङ्झनवामम रुऩभा सेवा गनङ्टमऩनेछ।  

 

 (८) सट्टा ङ्झफदा्  

सावमजङ्झनक ङ्झफदाको ङ्छदनभा काभ गयेभा कम्ऩनीको व्मावसाङ्जमक काममभा सङ्चयक यहने 
कभमचायीहरूरे वषमभा फढीभा ङ्झतस ङ्छदन सट्टा ङ्झफदा ऩाउनेछन।  

   

(९) असाधायण ङ्झफदा्   

(क)  थथामी कभमचायीरे एक ऩटकभा एक वषमभा नफढाई य सेवा अवङ्झधभा तीन वषमभा नफढाई 
असाधायण ङ्झफदा ऩाउन सक्नेछ।  

(ख)  कभमचायीरे असाधायण ङ्झफदा फसेको अवङ्झधको तरफ बिा ऩाउने छैन।  

(ग)  ऩाॉच वषम थथामी सेवा ऩूया नगयेको कभमचायीरे असाधायण ङ्झफदा ऩाउने छैन।  

 

(१०) सावमजङ्झनक ङ्झफदा गाङ्झबने्  बैऩङ्चय आउन,े ऩवम ङ्झफदा, घय ङ्झफदा, ङ्झफयाभी ङ्झफदा य ङ्जकङ्चयमा ङ्झफदा 
फाहेक अरु कङ्ट नै प्रकायको ङ्झफदा ङ्झरई फसेको कभमचायीरे ङ्झरएको ङ्झफदा अवङ्झध ङ्झबत्र सावमजङ्झनक 
ङ्झफदा ऩयेभा सो अवङ्झध ऩङ्झन ङ्झनज कभमचायीरे ङ्झरएको ङ्झफदाभा गाङ्झबने छ।  

 

69.  ङ्झफदा ङ्छदन ेअङ्झधकायी्  (१) प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतरे एक ऩटकभा सात ङ्छदनसम्भको बैऩङ्चय 
आउने ङ्झफदा य ङ्झफयाभी ङ्झफदा आपैँ रे जनाई ङ्झरन सक्नेछ। सात ङ्छदनबन्दा फढी ङ्झफयाभी ङ्झफदा य 
अन्म ङ्झफदाको राङ्झग अध्मऺको थवीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 
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  (२) नामव काममकायी अङ्झधकृत, ङ्जवबागीम प्रफन्धक वा ङ्जवबागीम प्रभङ्टख य अन्म कामामरम 
प्रभङ्टखरे बैऩङ्चय आउने ङ्झफदा दङ्टई ङ्छदनसम्भ य ङ्झफयाभी ङ्झफदा तीन ङ्छदनसम्भ आपैरे जनाई ङ्झरन 
सक्नेछन।् मसयी फसेको ङ्झफदाको जानकायी प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतराई ङ्झफदा वथनङ्ट अगावै 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। सो बन्दा फढी य अन्म ङ्झफदा प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतरे थवीकृत गनेछ। 

  (३)  सफै कभमचायी हरूको असाधायण ङ्झफदा प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतरे थवीकृत गनेछ। 
प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतको हकभा सञ् चारक सङ्झभङ्झतरे थवीकृत गनेछ। 

(४) सफै थतयका कभमचायीको राङ्झग अध्ममन ङ्झफदा प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतरे थवीकृत 
गनेछ। प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतको हकभा सञ् चारक सङ्झभङ्झतरे थवीकृत गनेछ। 

 

७0. ङ्झफदा भाग गने ङ्जवङ्झध् कभमचायीरे आपूराई चाङ्जहएको ङ्झफदाको ङ्जकङ्झसभ, अवङ्झध य कायण सभेत 
खोरी आफ्नो कामामरमभा ङ्झनवेदन ऩेश गनङ्टम ऩदमछ। मसयी ऩयेको ङ्झनवेदनभा ङ्झफदा ङ्छदने 
अङ्झधकायीरे ङ्झफदा थवीकृत वा अथवीकृत बएको व्महोया जनाई दथतखत गनङ्टम ऩदमछ।  

तय, बैऩङ्चय आउने तथा चाडऩवम ङ्झफदा भौङ्ञखक अनङ्टयोधको आधायभा ऩङ्झन थवीकृङ्झत ङ्छदन     
सङ्जकनेछ।  

 

७1. ङ्ञजल्रा छोड्नङ्ट ऩयेभा् कङ्ट नै कभमचायीरे ङ्झफदा ङ्झरई वा काजभा ङ्ञजल्रा छोडी जानङ्ट ऩयेभा वा ङ्जवदेश 
जानङ्ट ऩयेभा आफ्नो कामामरम य तारङ्टक कामामरमराई जाने थथानको ऩूया जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

 

७2. ङ्झफदाको अङ्झबरेख्  (१) प्रत्मेक कामामरमरे कभमचायीको ङ्झफदाको अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गयी याख्नङ्ट 
ऩनेछ।  

(२) एक कामामरमफाट अको कामामरमभा सरुवा वा फढङ्टवा बई गएभा कभमचायीको ङ्झफदाको 
अङ्झबरेख ङ्झनज सरुवा वा फढङ्टवा बई गएको कामामरमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) सफै कभमचायीहरूको ङ्झफदाको अङ्झबरेख प्रधान कामामरमभा सभेतभा याख्नङ्ट ऩनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद - 7 

तरव बिा 
 

७3. तरफ बिा् (१) कभमचायीरे कम्ऩनीको ऩदभा फहारी गयेको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख सङ्झभङ्झतरे सभम सभमभा 
ङ्झनधामयण गये अनङ्टसायको तरव बिा ऩाउनेछ।   

  (२)  उऩ ङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ तरव बिा ङ्झनधामयण गदाम सङ्झभङ्झतरे नेऩार सयकायरे सभम 
सभमभा ङ्झनजाभती कभमचायीको राङ्झग ङ्झनधामयण गये सयहको तरवभान अनङ्टसाय तहगत ङ्झनधामयण 
गयी रागङ्ट गनेछ।  

(३) कभमचायीरे काभ गयी ऩकाएको तरफ बिा ङ्झनज जङ्टनसङ्टकै कायणफाट सेवाभङ्टक्त बए ऩङ्झन 
ऩाउने   छ।  

तय, कम्ऩनीको कङ्ट नै यकभ ङ्झनजफाट असङ्टर उऩय गयी ङ्झरन ऩने यहेछ बन ेसो कटाई 
फाॉकी यकभ भात्र ब ङ्टक्तानी ङ्छदइनेछ।  
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 (४) साभान्मतमा प्रत्मेक भङ्जहनाको तरफ बिा सोही भङ्जहनाको आङ्ञखयी हप्ताभा ङ्छदइनेछ।  

  (५) कम्ऩनीको सेवाफाट ङ्झनफिृ बएको कभमचायीरे ङ्झनफिृ बएको ङ्छदनदेङ्ञख तरफ बिा ऩाउने 
छैन।  

तय, कम्ऩनीको सेवाभा छॉदा भतृ्मङ्ट बएकोभा बने भतृ्मङ्ट बएको भङ्जहनाको भसान्तसम्भको 
तरफ बिा भतृक कभमचायीको हकवाराराई ङ्छदइनेछ।  

  (६) कङ्ट नै कभमचायी फढङ्टवा बएभा फढङ्टवा बएको ऩदको तरव थकेरको सङ्टरु तरफ ऩाउनेछ।  

तय, ङ्झनजरे फढङ्टवा हङ्टनङ्टबन्दा ऩङ्जहरेको ऩदभा खाइऩाई आएको तरफ भाङ्झथल्रो तहको सङ्टरु 
तरफसॉग फयाफय भात्र वा सो बन्दा वढी बएभा ङ्झनजरे खाइऩाई आएको अङ्कभा फढङ्टवा बएको 
ऩदको एक तरव वङृ्जि ऩाउने गयी ङ्झनजको तरफ ङ्झभरान गयी तोङ्जकनेछ।  

 

७4. तरफ वङृ्जि् (१)कम्ऩनीभा थथामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएका वा ऩदोङ्ङङ्ञि ऩाएका कभमचायीरे एकवषम को 
सेवा ऩूया गयेऩङ्झछ प्रत्मेक वषमभा एक ग्रडे तरव वङृ्जि ऩाउनेछ।  

  (२) वाङ्जषमक तरव वङृ्जि दय सम्फङ्ञन्धत कभमचायीको सङ्टरु तरवभानको १ (एक) ङ्छदनको तरव 
बन्दा कभ नहङ्टने गयी सङ्झभङ्झतरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

७5. सरुवा फढङ्टवा बएभा ऩाउन ेतरफ बिा् एक कामामरमफाट अको कामामरमभा सरुवा फढङ्टवा बएको 
कभमचायीरे साङ्जवक कामामरमफाट यभाना ङ्झरएको अङ्ञघल्रो ङ्छदन सम्भको तरफ बिा साङ्जवकको 
कामामरमफाट य साङ्जवकको कामामरमफाट यभाना ङ्झरएको ङ्झभङ्झत देङ्ञखको तरफ बिा फहारी गयेको 
कामामरमफाट ऩाउनेछ।  

 

७6. कामभ भङ्टकामभ वा ङ्झनङ्झभि बई काभ गयेको तरफ बिा ऩाउने्  (१)कङ्ट नै ऩदभा कामभ भङ्टकामभ 
भङ्टकयय बई वा ऩन्र ङ्छदन बन्दा वढी अवङ्झध ङ्झनङ्झभि बई काभ गयेकोभा त्मसयी काभ गने 
कभमचायीरे जङ्टन ऩदको काभ गयेको छ सोही ऩदको तरव बिा काभ गयेको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख 
ऩाउनेछ।  

  (२) उऩ ङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ कामभ भङ्टकामभ वा ङ्झनङ्झभि बई काभ गने कभमचायीरे ऩाउन े
तरव बिा ङ्झनजरे एकतह भाङ्झथको ऩदभा फढङ्टवा ऩाएभा ऩाउने तरव बिा बन्दा फढी हङ्टने छैन।् 

तय, त्मसयी ऩाउने तरव बिाको यकभ ङ्झनजरे खाइऩाई आएको तरव बिा बन्दा घटी 
हङ्टने छैन।् 

 

७7. ङ्झनरम्फन बएभा ऩाउन ेतरफ् (१)  कङ्ट नै कभमचायी कम्ऩनीको काभको ङ्झसरङ्झसराभा कम्ऩनीको 
तपम वाट बएको ङ्जवबागीम कायवाहीको क्रभभा ङ्झनरम्फन बएभा ङ्झनरम्फन अवङ्झधबय खाइऩाई 
आएको भाङ्झसक तरवको “ऩचास प्रङ्झतशत” भात्र ऩाउनेछ।  

तय मथतो कभमचायीरे चाडऩवम खचम य थवाथ्म उऩचाय खचम बने ऩूया ऩाउनेछ। 

(२) ङ्झनरम्फनभा यहेको कभमचायीको ङ्झनरम्फन पङ्ट कङ्ट वा बएभा ङ्झनरम्फनको अवङ्झधभा ऩाएको तरफ 
कट्टा गयी फाॉकी तरफ (वाङ्जषमक फङृ्जि हङ्टने बएभा सो सभेत) ऩङ्टयै ऩाउनेछ तय मथतो कभमचायीको 
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अङ्झबमोग प्रभाङ्ञणत बई सेवाभङ्टक्त बएभा ङ्झनरम्फनभा यहेको अवङ्झधको फाॉकी तरफ बिा ऩाउन े
छैन।  

(३) कङ्ट नै कभमचायी पौजदायी अङ्झबमोग रागी ङ्झनरम्फन बएभा ङ्झनरम्फन बएको अवङ्झध बयको 
तरव बिा चाडऩवम खचम वा थवाथ्म उऩचाय खचम सभेत ऩाउने छैन। 

 

७8. सजामको आदेश य्द  बएभा ऩाउन ेतरफ् कङ्ट नै कभमचायीराई सेवाफाट हटाउने वा फखामथत गने 
आदेश य्द  बई ङ्झनज नोकयीभा ऩङ्टन् कामभ बएभा फखामथत गङ्चयएको ङ्झभङ्झत देङ्ञख ऩङ्टन् कामभ 
बएको ङ्झभङ्झतसम्भको ऩूया तरफ य तरफ वङृ्जि ऩाउन ेबए सो सभेत ऩाउनेछ।  

 तय, मथतो कभमचायीरे कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको बिा बन ेऩाउनेछैन। 

 

79. थथानीम बिा् नेऩार सयकायरे सभम सभमभा दङ्टगमभ थथान बनी तोकेको थथानभा काममयत 
कभमचायीराई नेऩार सयकायरे तोकेफभोङ्ञजभको थथानीम बिा ङ्छदइनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद - 8 

अन्म सङ्टङ्झफधा 
 

80. थवाथ्म उऩचाय् कम्ऩनीको कभमचायीरे अनङ्टसूची— 1३ फभोङ्ञजभ थवाथ्मोऩचाय सङ्टङ्जवधा 
ऩाउनेछ।  

 

८1. सञ्चम कोष् (१)कम्ऩनीको थथामी कभमचायीको खाइऩाई आएको तरवको दश प्रङ्झतशत 
सञ्चमकोष कट्टी  गङ्चयनेछ य सो यकभभा कम्ऩनीको तपम फाट शत प्रङ्झतशत थऩ ङ्छदइनेछ।  

(२) ङ्झनरम्फनभा यहेको कभमचायीको ङ्झनरम्फन अवङ्झधभा ऩाउने तरफको भात्र सञ्चमकोष 
सङ्टङ्झफधा ऩाउनेछ।  

तय, ङ्झनरम्फन पङ्ट कङ्ट वा बई सो अवङ्झधको ऩङ्टयै तरफ ऩाउने बएभा ऩाउने तरफको सभेत 
सञ्चम कोष सङ्टङ्झफधा ङ्छदइनेछ।  

 

८2. ऋण साऩटी् (१) कम्ऩनीका थथामी कभमचायीराई घय जग्गा खङ्चयदको राङ्झग वा नमाॉ घय 
फनाउनको राङ्झग वा घय भभमत गनमको राङ्झग सङ्झभङ्झतरे कोषको व्मवथथा गयी साऩटी ङ्छदन सक्ने 
छ।  

(२)  कम्ऩनीभा ऩाॉच वषम सेवा गयेका थथामी कभमचायीरे साभाङ्ञजक काममको राङ्झग साऩटी भाग 
गयेभा ङ्झनजरे खाइऩाई आएको दश भङ्जहनाको तरफ फयाफयको यकभ ङ्झनब्मामजी साऩटी ङ्छदन 
सङ्जकने छ। मथतो साऩटी कभमचायीफाट अड् तीस ङ्जकथताभा नफढाई असूर गङ्चयनेछ।साधायणतमा 
साऩटी ङ्झरएको ६ भङ्जहना नऩङ्टगी य सम्ऩूणम साऩटी यकभ ब ङ्टक्तानी नहङ्टन्जेर ऩङ्टन् साऩटी ङ्छदइन े
छैन।् 
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८3.  ङ्झफभा, उऩदान तथा सङ्ञञ्चत ङ्झफदाको राङ्झग यकभको व्मवथथा् प्रत्मेक आङ्झथमक वषमको काममक्रभ तथा 
फजेटभा कभमचायीको ङ्झफभा, उऩदान तथा सङ्ञञ्चत ङ्झफदाका राङ्झग सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधामयण गयेको कोषभा 
आव्मक यकभ छङ्टट्टमाई छङ्ट टै्ट कोषभा जम्भा गङ्चयनेछ। 

 

 ८4. सावङ्झधक जीवन ङ्झफभा् सावङ्झधक जीवन ङ्झफभा देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 
  (१)   सावङ्झधक ङ्झफभाको अवङ्झध 18 वषमको हङ्टनेछ। 

 (2)  आ.फ २०५८।५९ देङ्ञख २०७५।९।२3 सम्भ साङ्झफक नेऩार खाद्य सॊथथानभा 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्झरएका थथामी कभमचायीहरूको ङ्झफभा थथामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ऩत्र ऩाएको फखत प्रचङ्झरत तरफ 
थकेरको आधायभा ङ्झफभाङ्क कामभ गयी याङ्जष्डम ङ्झफभा सॊथथानभा गयाइनेछ। तहगत आधायभा 
अवङ्झध (भङ्जहना) ङ्झनम्न अनङ्टसाय हङ्टनेछ् 

तह                        अवङ्झध (भङ्जहना) 
तह ङ्जवहीन देङ्ञख सहामक तह ५ सम्भ           ५२ 

तह ६                                   ४३ 

तह ७ देङ्ञख ९ सम्भ                        ३९ 

तह १० य 11                            ३७ 

काममकायी प्रभङ्टख                            ३५ 

(3)  २०७५।९।२४ गते देङ्ञख साङ्झफक नेऩार खाद्य सॊथथान य कम्ऩनी सेवाभा प्रवेश गने 
कभमचायीको हकभा प्रवेश गदाम देङ्ञख नै देहामफभोङ्ञजभ एकभङ्टष्ट ङ्झफभाङ्क कामभ गयी ङ्जप्रङ्झभमभ 
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ्- 

 

अङ्झधकृत थतय रु १०,००,०००।– 

सहामक थतय रु ९,००,०००।– 

(4)   कम्ऩनीको सेवाभा थथामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएको कङ्ट नै कभमचायीको जीवन ङ्झफभा ऩङ्चयऩक्क नहङ्टॉदै 
भतृ्मङ्ट बएभा ङ्झफभा सॊथथानफाट उऩरब्ध हङ्टने फोनस सङ्जहतको यकभ ङ्झनजरे इच्छाएको व्मङ्ञक्त वा 
नङ्ञजकको हकफाराराई ब ङ्टक्तानी ङ्छदइनेछ।  
(5)   ङ्झफभा मोजनाभा सभावेश बएका कभमचायीहरूको जीवन ङ्झफभा सम्फन्धी अध्मावङ्झधक येकडम 
कम्ऩनीको ङ्झफभा सम्फन्धी शाखारे याख्नछे। 

(6)   कम्ऩनी सञ् चारक सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी, प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृत तथा थथामी 
कभमचायीहरूको दङ्टई राखसम्भको दोहोयो नऩने गयी याङ्जष्डम ङ्झफभा सॊथथानभा जोङ्ञखभ दङ्टघमटना 
ङ्झफभा गयाइनेछ। 

(७) भाङ्झथ जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या उल्रेख गङ्चयएको बए ताऩङ्झन उऩङ्जवङ्झनमभ (४) फभोङ्ञजभ फाहेक अन्म 
अवथथाभा कङ्ञम्तभा ऩाॉच वषम थथामी सेवा नगयेको कभमचायीराई सावङ्झधक जीवन ङ्जवभा फाऩतको 
सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाइने छैन। त्मथतो सङ्टङ्जवधा फाऩत ङ्झनजको नाभभा  याङ्जष्डम ङ्जवभा सॊथथानभा 
जम्भा बएको फोनससङ्जहतको सम्ऩूणम यकभ कम्ऩनीभा ङ्जपताम ल्माइनेछ। 
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८5. उऩदान् बङ्जवष्मभा नोकयीको ङ्झनङ्झभि अमोग्म ठहङ्चयने गयी सेवाफाट फखामथत गङ्चयएको कभमचायी 
फाहेक ५ वषम वा सो बन्दा वढी थथामी सेवा गयेको कभमचायीरे सेवावाट अवकाश ऩाएभा वा 
याजीनाभा ङ्छदई सेवावाट अरग बएभा वा बङ्जवष्मभा अमोग्म नठहङ्चयने गयी सेवावाट हटाइएभा 
सेवा अवङ्झधको प्रत्मेक वषमको राङ्झग आङ्ञखयभा खाइऩाई आएको तरवको आधायभा देहामफभोङ्ञजभ 
उऩदान ऩाउनेछ्-  

 (क) ५ देङ्ञख भाङ्झथ १० वषम सम्भको राङ्झग एक भङ्जहना, 
 (ख) १0 देङ्ञख भाङ्झथ १५ वषम सम्भको राङ्झग डेढ भङ्जहना, 
 (ग) १5 देङ्ञख भाङ्झथ २० वषम सम्भको राङ्झग दङ्टई भङ्जहना, 
 (घ) २0 वषमदेङ्ञख भाङ्झथ जङ्झतसङ्टकै सेवा अवङ्झधराई प्रत्मेक वषमको ङ्झनङ्झभि तीन भङ्जहना 
  

थऩष्टीकयण् (क) मस ङ्जवङ्झनमभको प्रमोजनको राङ्झग कभमचायीको सेवा अवङ्झध गणना गदाम 
कम्ऩनीभा थथामी काभ गयेको सेवा अवङ्झध (फीचभा सेवा टङ्टटेको बए सो य असाधायण ङ्झफदा 
फसेको एवॊ तरव कटृी बएको अवङ्झध सभेत कट्टा गयी) कामभ गङ्चयनेछ। 

(ख) ङ्झनरम्फन बई पङ्ट कङ्ट वा बएकोभा ङ्झनरम्फन अवङ्झध ऩङ्झन सेवा अवङ्झधभा गणना गङ्चयनेछ।  

(ग) उऩदान प्रमोजनको राङ्झग सेवा अवङ्झध गणना गदाम एक वषम बन्दा वढी अवङ्झधसम्भ 
अथथामी बई सेवा नटङ्टटाई कम्ऩनीभा थथामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएभा अङ्झधकृत थतयको ऩदभा काभ 
गयेको सेवा अवङ्झधको ऩचास प्रङ्झतशत य सहामक थतयको ऩदभा काभ गयेको सेवा 
अवङ्झधको साठ्ठी प्रङ्झतशत जोडी कूर सेवा अवङ्झध गणना गङ्चयनेछ। 

 

86.   मोगदानभा आधाङ्चयत अवकाश कोष सम्फन्धी व्मवथथा:  (क)  मस ङ्जवङ्झनमभावरीभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ङ्झभङ्झत २०७९।०४।०१ देङ्ञख थथामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ऩाउन े कभमचायीहरूराई 
अवकाश कोषभापम त उऩदान वा ङ्झनवङृ्ञिबयण ङ्छदइनेछ। 

(ख)   ङ्झभङ्झत २०७९।०४।०१ देङ्ञख थथामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ऩाउने कभमचायीरे खाईऩाई आएको 
तरफको दस प्रङ्झतशत यकभ अङ्झनवामम रुऩरे कट्टी गयी त्मङ्झत नै यकभ कम्ऩनीरे थऩ गयी 
हङ्टन आउने यकभ अवकाश कोषभा जम्भा गङ्चयनेछ। 

(ग)   ङ्झभङ्झत २०७९।०४।०१ अगाङ्झड थथामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ऩाएका कभमचायीहरूरे ऩाउने यकभ 
ब ङ्टक्तानी  गने प्रमोजनको राङ्झग कम्ऩनीरे सभम सभमभा कोषभा यकभ ऩठाउनेछ। 

(घ   ङ्झफभा रगामत जम्भा हङ्टने यकभको व्मथथाऩन, सञ्चारन, कोष कट्टी प्रङ्जक्रमा य ब ङ्टक्तानी 
सम्फन्धी व्मवथथा सम्वन्धभा अवकाश कोष सम्फन्धी काममङ्जवङ्झध फनाई सङ्झभङ्झतरे रागङ्ट 
गनेछ। 

 

८7.   चाडऩवम खचम  तथा अन्म सङ्टङ्जवधा् (१) चाडऩवम खचम्   थथामी कभमचायीरे आफ्नो धभम सॊथकृङ्झत 
ऩयम्ऩया   अनङ्टसाय भनाइने चाडऩवमको राङ्झग खाइऩाई आएको एक भङ्जहनाको तरव फयाफयको 
यकभ प्रत्मेक वषम ऩाउनेछ। त्मथतो यकभ कभमचायीरे एक आङ्झथमक वषमभा एक ऩटक आफ्नो 
धभम सॊथकृङ्झत ऩयम्ऩया अनङ्टसाय भनाइने भङ्टतम चाडऩवमको अवसयभा ब ङ्टक्तानी ङ्झरन सक्नेछ।  
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 (२) ऩोशाक खचम्  कम्ऩनीभा सेवायत कभमचायीराई प्रत्मेक वषम नेऩार सयकायरे ङ्झनजाभती 
कभमचायीराई उऩरब्ध गयाए सयहको ऩोशाक खचम ङ्छदइनेछ। 

(३) कामम प्रकृङ्झत सहङ्टङ्झरमत् कम्ऩनीका सफै तहका थथामी कभमचायीराई अनङ्टसूची– १४ 
फभोङ्ञजभ कामम प्रकृङ्झत सहङ्टङ्झरमत खचम ङ्छदइनेछ। 

 

८8. फोनस् कम्ऩनीरे गयेको खङ्टद नापाको अवथथा हेयी कभमचायीराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
सङ्झभङ्झतरे फोनस ङ्छदन सक्नछे।  

  

८9.  आङ्झथमक व्ममबाय् कभमचायीको आङ्झथमक सङ्टङ्जवधा सम्फन्धभा मस ङ्जवङ्झनमभावरीभा बएको सॊशोधनफाट 
थऩ हङ्टन आउने आङ्झथमक व्ममबाय कम्ऩनीको आप्नै श्रोतफाट व्महोङ्चयने छ। 

 

ऩङ्चयच्छेद 9 

आचयण तथा अनङ्टशासन 

 

९0. दान, उऩहाय वा चन्दा ङ्झरन नहङ्टने्  कम्ऩनीको काभभा कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकायको असय ऩनम सक्ने गयी 
कङ्ट नै ऩङ्झन कभमचायीरे ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गने अङ्झधकायीको ऩूवम थवीकृङ्झत वेगय कसैफाट कङ्ट नै प्रकायको दान, 

दातव्म, कोसेरी, उऩहाय थवीकाय गनम वा आफ्नो ऩङ्चयवायको कङ्ट नै सदथमफाट थवीकाय गयाउन  
हङ्टॉदैन। 

  

९1. व्माऩाय व्मवसाम गनम नहङ्टने्  (१) कम्ऩनीको कभमचायीरे कम्ऩनीको ऩूवम थवीकृङ्झत नङ्झरई देहामको 
काभ गनङ्टम हङ्टॉदैन। 

क) कङ्ट नै फैंक वा कम्ऩनीको थथाऩना, यङ्ञजषे्डशन वा सञ्चारनको काभभा बाग ङ्झरन,  

ख) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दताम गयाउनङ्टऩने कङ्ट नै व्माऩाय वा व्मवसाम गनम,  
ग) अन्मत्र कङ्ट नै प्रकायको नोकयी थवीकाय गनम।  
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कम्ऩनीको कभमचायीरे कम्ऩनीको नीङ्झत 
ङ्जवऩयीत नहङ्टने गयी साङ्जहङ्ञत्मक, ऐङ्झतहाङ्झसक, वैऻाङ्झनक वा करात्भक कामम गनम सक्नेछ। 

  

(३) कम्ऩनीको कङ्ट नै कभमचायीरे कामामरम सभम फाहेकको अङ्झतङ्चयक्त सभमभा कम्ऩनीको ङ्जहत 
प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी कङ्ट नै कामम गनम अनङ्टभङ्झत ऩत्र भाग गयेभा त्मथतो कामम गनम अनङ्टभङ्झत ऩत्र प्रदान 
गङ्चयनेछ। 

 

९2. सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण ऩेश गनङ्टम ऩने् (१) कम्ऩनीको प्रत्मेक कभमचायीरे अनङ्टसूची १५ भा तोङ्जकएको 
ढाॉचाभा आफ्नो तथा आफ्नो ऩङ्चयवायको सदथमको नाभभा यहेको चर अचर सम्ऩङ्ञिको श्रोत वा 
ङ्झनथसा सङ्जहतको अध्मावङ्झधक ङ्जववयण तोकेको अङ्झधकृत सभऺ ऩद वहार गयेको ङ्झभङ्झतरे ६० 
(साठी) ङ्छदन ङ्झबत्र य त्मसऩङ्झछ आङ्झथमक वषम सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे साठी ङ्छदन ङ्झबत्र ऩेश गनङ्टम 
ऩनेछ।  
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  (२) उऩ ङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको ङ्जववयण ङ्झसरफन्दी गयी कम्ऩनीरे सङ्टयङ्ञऺत याखी नेऩार 
सयकायरे भाग गदाम उऩरव्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

  (३) सॊमङ्टक्त ऩङ्चयवायभा यहेको कभमचायीरे उऩङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण दाङ्ञखरा 
गदाम सॊमङ्टक्त ऩङ्चयवायका सफै सदथमको नाभभा यहेको सम्ऩङ्ञिको ङ्जववयण ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

  

९3. गोऩनीमता बङ्ग गनम नहङ्टने्  (१) कम्ऩनीको सेवाभा यहेको कभमचायीरे प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतको 
थवीकृङ्झत वेगय वा प्रचङ्झरत नेऩार कानूनरे फाध्म गयेको अवथथाभा फाहेक आफ्नो ओहदाको 
कतमव्म ऩारन गदाम जानकायी हङ्टन आएको कङ्ट या प्रचाय, प्रसाय गनम वा प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩफाट 
सॊकेत वा प्रकट गनङ्टम  हङ्टॉदैन।  

 (२) उऩ-ङ्जवङ्झनमभ (१) को व्मवथथा कम्ऩनीको कभमचायी जङ्टनसङ्टकै कायणफाट कम्ऩनीको सेवाभा नयहे 
ऩङ्झन ङ्झनज उऩय रागू हङ्टनछे।  

 

९4. सभम ऩारन तथा ङ्झनमङ्झभतता् कम्ऩनीको सेवाभा फहार यहेको कभमचायी ङ्झनधामङ्चयत सभमभा 
ङ्झनमङ्झभत रुऩरे ऩूया सभम आफ्नो कामामरमभा हाङ्ञजय हङ्टनङ्ट ऩदमछ। 

 तय, कम्ऩनीराई आव्मक ऩयेको फेरा जङ्टनसङ्टकै सभमभा ऩङ्झन कामामरमभा उऩङ्ञथथत हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

 

९5. याजनीङ्झतभा बाग ङ्झरन नहङ्टने्  कङ्ट नै ऩङ्झन कभमचायीरे याजनीङ्झतभा बाग ङ्झरन हङ्टॉदैन।  

      तय, प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आपूरे ऩाएको भतदानको अङ्झधकाय प्रमोग गनम बने फाधा ऩयेको 
भाङ्झनने छैन। 

 

९6. प्रदशमन य हड्तार गनमभा प्रङ्झतफन्ध् कम्ऩनीका कभमचायीरे कम्ऩनीभा कङ्ट नै प्रदशमन, हड्तार, 

थङ्टनछेक, घेयाउ गयी काभभा अवयोध गने तथा त्मथतो कामम गनमका राङ्झग कसैराई उक्साउन 
सभेत हङ्टॊदैन। तय प्रचङ्झरत कानूनको अङ्झधनभा यही सॊथथागत य कभमचायी वगमको हक ङ्जहतका 
राङ्झग आफ्ना भाग शारीनता ऩूवमक प्रथतङ्टत गनम मस ङ्झनमभरे वाधा ऩङ्टर् माएको भाङ्झनने छैन। 

 

९7. फाह्म प्रबाव ऩानम नहङ्टने्  कभमचायीरे आफ्नो नोकयी सम्फन्धी कङ्ट याभा ङ्झनजी थवाथम ऩूया गनम 
आपूबन्दा भाङ्झथल्रो अङ्झधकायीराई कङ्ट नै याजनीङ्झत अथवा अवान्छनीम प्रबाव ऩानम अथवा ऩाने 
प्रमत्न गनङ्टम हङ्टॉदैन य कम्ऩनीको कङ्ट नै अङ्झधकायीरे उऩमङ्टमक्त प्रबावभा ऩायी ङ्झनणमम गनङ्टम गयाउनङ्ट सभेत 
हङ्टॉदैन।  

 

९8. आङ्झथमक प्ररोबनभा ऩनम नहङ्टने्  कम्ऩनीको काभसॉग सम्फङ्ञन्धत कङ्ट नै व्मङ्ञक्तसॉग कम्ऩनीको 
कभमचायीरे साऩटी ङ्झरनङ्ट हङ्टॉदैन। 

  

९9. अनङ्टशासन य आदेश ऩारन्  (१)कम्ऩनीको कभमचायीरे आफ्नो कतमव्म तत्ऩयताका साथ ऩारना 
गनङ्टम ऩदमछ।  
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   (२) कम्ऩनीको कभमचायीरे आफ्नो कम्ऩनीको काभ सम्फन्धी कङ्ट याभा आपू बन्दा भाङ्झथका 
ऩदाङ्झधकायीरे ङ्छदएको आदेशराई शीघ्रता य ऩङ्चयश्रभसाथ ऩूया गनङ्टम ऩदमछ।  

   (३) कम्ऩनीको कभमचायीरे आपूबन्दा भाङ्झथका ऩदाङ्झधकायी प्रङ्झत उङ्ञचत आदय देखाउनङ्ट ऩदमछ। 
भाङ्झथल्रो तहका अङ्झधकायीरे तल्रो तहको कभमचायीराई ङ्ञशष्टताऩूणम व्मवहाय गनङ्टम ऩदमछ।  

  (४) कम्ऩनीका कभमचायीरे कम्ऩनीको सम्ऩकम भा आउन े व्मङ्ञक्तसॉग नम्रता तथा ङ्ञशष्टताऩूणम व्मवहाय 
गनङ्टम ऩदमछ।  

 

100. भादक वा रागू ऩदाथम सेवन गनम नहङ्टने्  कङ्ट नै ऩङ्झन कभमचायीरे कामामरमभा भादक वा रागू ऩदाथम 
सेवन गयी कामामरमभा आउनङ्ट हङ्टॉदैन।  

 

१०1. कम्ऩनीको अङ्जहत हङ्टन ेकाभ गनम नहङ्टने्  कङ्ट नै ऩङ्झन कभमचायीरे कम्ऩनीको अङ्जहत हङ्टने गयी कामम गनम 
गयाउन हङ्टॉदैन।  

 

१०2. अन्म आचयणहरु् कभमचायीरे देहामका आचयण सभेत ऩारना गनङ्टमऩछम्- 
(क)  कभमचायीरे आफ्नो थवाथम गाॉङ्झसएको ङ्जवषमको ङ्झनणममभा सॊरग्न हङ्टन हङ्टॉदैन।  

(ख) सेवाग्राही प्रङ्झत सम्भानजनक व्मवहाय गनङ्टमऩनेछ। 

(ग)  ङ्जवदेशी भङ्टरङ्टकको थथामी आवासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरन हङ्टॉदैन। 

(घ)  कामामरम य ऩदराई व्मङ्ञक्तगत राबको राङ्झग प्रमोग गनङ्टम हङ्टॉदैन। 

(ङ)  यचनात्भक सङ्टझाव ङ्छदने फाहेक नेऩार सयकाय य कम्ऩनीको आरोचना गनङ्टम हङ्टॉदैन  

(च)  कम्ऩनीफाट अवकाश बएको अङ्झधकृतथतयको कभमचायीरे अवकाश बएको ङ्झभङ्झतरे दङ्टई 
वषमसम्भ कम्ऩनीको थवाथम फाॉङ्ञझएको अन्म सॊथथाभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टन हङ्टॉदैन। 

 

१०3. थवमॊ घोषणा गनङ्टम ऩने् ङ्जवङ्झनमभ ३० फभोङ्ञजभ कम्ऩनीभा नमाॉ ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टने कभमचायीरे ङ्झनमङ्टङ्ञक्त 
ऩत्र ङ्झरनङ्टऩूवम य कम्ऩनीभा मो ङ्जवङ्झनमभावरी प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत काममयत कभमचायीरे अनङ्टसूची–
१६ को ढाॉचाभा ङ्जवदेशी भङ्टरङ्टकको थथामी आवासीम अनङ्टभङ्झत नङ्झरएको वा त्मथतो अनङ्टभङ्झतका 
राङ्झग आवेदन नङ्छदएको थवमभ ्घोषणा ऩेश गनङ्टम ऩनेछ। 

 

१०4. इभान्दायी य कतमव्म् कभमचायीरे इभान्दायीसाथ काभ गयी कम्ऩनीको बराईको ङ्झनङ्झभि सदा 
प्रमत्नशीर यहनङ्ट ऩदमछ। आफ्नो ङ्ञजम्भा वा ङ्झनमन्त्रणभा यहेको बौङ्झतक चर, अचर सम्ऩङ्ञिको 
ङ्झनष्ठाऩूवमक सॊयऺण गनङ्टम कभमचायीको कतमव्म हङ्टनेछ।  

 

१०5. कभमचायीहरूको टे्रड मूङ्झनमन सम्फन्धी व्मवथथा् (१) कम्ऩनीका कभमचायीरे प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ साभङ्टङ्जहक सौदाफाजी गनम टे्रड मूङ्झनमन गठन गनम सक्नेछन।् 

(२) मसयी टे्रड मूङ्झनमनको सदथम बए फाऩत कङ्ट नै ऩङ्झन कभमचायीरे प्रचङ्झरत कानूनरे तोकेबन्दा 
फढी सङ्टङ्जवधा वा सहङ्टङ्झरमत ऩाउने छैन। 
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(३) कम्ऩनीभा काममयत तह सात सम्भका कभमचायीहरूरे भात्र टे्रड मङ्टङ्झनमनको सदथमता ङ्झरन 
ऩाउनेछन। 

 

१०6. सजामको बागी हङ्टने्  कङ्ट नै कभमचायीरे मस ङ्जवङ्झनमभावरीभा उल्रेङ्ञखत आचयण तथा अनङ्टशासन 
उरङ्घन गयेभा मस ङ्जवङ्झनमभावरीको ऩङ्चयच्छेद १० फभोङ्ञजभ सजामको बागी हङ्टनेछ। 

 

 

ऩङ्चयच्छेद – 10 

ङ्जवबागीम सजाम य ऩङ्टनयावेदन 

१०7. सजाम् उङ्ञचत य ऩमामप्त कायण बएभा कम्ऩनीका कभमचायीराई देहामफभोङ्ञजभको सजाम गनम 
सङ्जकने छ्–  

(क) साभान्म सजाम् 
  (१) नङ्झसहत ङ्छदने। 

  (२) फढीभा दङ्टई तरव वङृ्जि योक्का गने वा दङ्टई वषमसम्भ वढङ्टवा योक्का गने। 

(३) दङ्टई देङ्ञख ऩाॉच तरव वङृ्जि योक्का गने वा दङ्टई देङ्ञख ऩाॉच वषमसम्भ वढङ्टवा योक्का गने। 

(ख) ङ्जवशषे सजाम्  

(१) बङ्जवष्मभा कम्ऩनीको सेवाको ङ्झनङ्झभि अमोग्म नठहङ्चयने गयी सेवाफाट हटाउने।  

(२) बङ्जवष्मभा कम्ऩनीको सेवाको ङ्झनङ्झभि अमोग्म ठहङ्चयने गयी सेवाफाट फखामथत गने।  

 

१०8. सजामका आधायहरु् कम्ऩनीका कभमचायीराई ङ्जवबागीम सजाम गनङ्टम ऩदाम देहामका आधायभा 
गङ्चयनेछ्– 

    (१) नङ्झसहत ङ्छदने्  देहामका अवथथाभा कम्ऩनीका कभमचायीराई नङ्झसहत ङ्छदन सङ्जकनछे्–  

(क)  सभमऩारन नगयेभा वा कामामरमभा ङ्झनमङ्झभत नयहेभा,  
(ख)  अनङ्टशासन वा आऻाऩारन नगयेभा, 
(ग) कम्ऩनीको ङ्जहत ङ्ञचताई ङ्ञजम्भेवायीऩूवमक कामम नगयेभा, 
(घ)  सम्ऩादन गयेको काभ सन्तोषजनक नबएभा, 
(ङ)  आपूरे गनङ्टमऩने काभ ङ्झनधामङ्चयत सभमभा नगयेभा वा हेरचक्रर् माई गयेभा वा तोङ्जकए 

फभोङ्ञजभ ङ्ञजम्भेवायी ऩूया नगयेभा वा गनम नहङ्टने काभ गयेभा,  
(च) आपूबन्दा भाङ्झथल्रो तहका कभमचायी वा सङ्टऩङ्चयवेऺक वा अन्म कभमचायीसॉग अबि य 

अभमामङ्छदत व्मवहाय गयेभा, 
(छ) ऩूवम थवीकृङ्झत नङ्झरई कामामरमभा अनङ्टऩङ्ञथथत यहेभा, 
(झ) कम्ऩनीराई खास हाङ्झन नोक्सानी हङ्टने कामम गयेभा,  
 

(२) दङ्टई तरव वङृ्जि सम्भ योक्का गने वा दङ्टई वषमसम्भ वढङ्टवा योक्का गने् देहामका अवथथाभा 
कम्ऩनीका कभमचायीराई ङ्झनजको फढीभा दङ्टई तरव वङृ्जि योक्का गने वा दङ्टई वषमसम्भ वढङ्टवा योक्का 
गने सजाम गनम सङ्जकनेछ्– 
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(क) एक ऩटक नङ्झसहत ऩाइसकेको कभमचायीरे सोही ऩदभा यहॉदा ऩङ्टन् अको ऩटक 
नङ्झसहत ऩाउने काभ गयेभा,  

(ख)  म्माद ङ्झबत्र आफ्नो ङ्ञजम्भाभा यहेको नगदी, ङ्ञजन्सी फयफङ्टझायथ नगयेभा,  
(ग)  खटाएको ठाउॉभा जान य ङ्झनमभानङ्टसाय यभाना फङ्टझ्न आरटार गयेभा,  
(घ)  कम्ऩनीफाट प्राप्त सङ्टङ्जवधाको दङ्टरुऩमोग गयेभा, 
(ङ) सेवाग्राहीराई अङ्ञशष्ट, अभमामङ्छदत वा अबि व्मवहाय गयेभा,  
(च) कामामरम काभको ङ्झसरङ्झसराभा भाङ्झथल्रो तहका कभमचायीरे ङ्छदएको आदेशको 

अवऻा गयेभा, 
(छ)  कामामरम सभमभा वा कामामरम ऩङ्चयसयभा भादक ऩदाथम वा रागू ऩदाथम सेवन 

गयेभा। 

 

(३) दङ्टईदेङ्ञख ऩाॉच तरव वङृ्जि योक्का गने वा दङ्टईदेङ्ञख ऩाॉच वषमसम्भ वढङ्टवा योक्का गने्- देहामका 
अवथथाभा कम्ऩनीका कभमचायीराई ङ्झनजको दङ्टई देङ्ञख ऩाॉच तरव वङृ्जि योक्का गने वा दङ्टई देङ्ञख 
ऩाॉच वषमसम्भ वढङ्टवा योक्का गने सजाम गनम सङ्जकनेछ्–   

(क)  फायम्फाय कामामरम सभमभा भादक ऩदाथम सेवन गयेभा,  
(ख)  राऩयवाही वा त्र ङ्टङ्जटऩूणम ढङ्गरे कम्ऩनीराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएभा, 
(ग)  आफ्नो ऩदको ङ्ञजम्भेवायी फायम्फाय फेवाथता गयेभा, 
(घ)  तोङ्जकएको काभ य कतमव्म ऩारन नगयी राऩयवाही गयेभा,  

(ङ)  कम्ऩनीको प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ ऩे्की पछ् मौट नगयेभा। 

 

(४) सेवाफाट हटाउने्  देहामको अवथथाभा कम्ऩनीका कभमचायीराई बङ्जवष्मभा कम्ऩनीको सेवाका 
राङ्झग अमोग्म नठहङ्चयने गयी सेवाफाट हटाउने सजाम गनम सङ्जकनेछ्– 

(क) आचयण सम्फन्धी कङ्ट या फायम्फाय उल्रङ् घन गयेभा, 
(ख)  ऩटक ऩटक अनङ्टशासनहीन काभ गयेभा, 
(ग)  याजनीङ्झतभा बाग ङ्झरएभा, 
(घ)  आफ्नो ऩदीम ङ्ञजम्भेवायी फायम्फाय फेवाथता गयेभा, 
(ङ)  कम्ऩनीको थवीकृङ्झत नङ्झरई वा कम्ऩनीराई जानकायी नगयाई रगाताय नब्फे ङ्छदनसम्भ 

कामामरमभा अनङ्टऩङ्ञथथत बएभा,  
(च) कम्ऩनीको नगद, ङ्ञजन्सी ङ्जहनाङ्झभना गयेभा वा कम्ऩनीराई हाङ्झन नोक्सानी हङ्टने काभ गये 

गयाएभा, 
(छ) कम्ऩनीराई जानाजानी झूठा ङ्जववयण ऩेश गयेभा, 
(ज) कम्ऩनीको कामामरम सभमभा अन्मत्र काभ गयेभा, 
(झ)   कम्ऩनीको ऩूवम थवीकृङ्झत नङ्झरई अन्मत्र काभ गयेभा, 
(ञ)  प्रचङ्झरत कानूनरे गनम नहङ्टने बनी ङ्झनषधे गयेको कङ्ट नै काभ गयेभा, 
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(ट)  भनाङ्झसव कायण बई ङ्झफदा थवीकृत गयाएकोभा फाहेक वैदेङ्ञशक अध्ममन, ताङ्झरभ वा 
अध्ममन भ्रभणभा गएको कम्ऩनीको कभमचायी त्मथतो अध्ममन, ताङ्झरभ वा अध्ममन भ्रभण 
ऩूया गयेको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत कामामरमभा हाङ्ञजय नबएभा। 

 

(५) सेवाफाट फखामथत गने् देहामको अवथथाभा कम्ऩनीका कभमचायीराई बङ्जवष्मभा कम्ऩनीको 
सेवाको ङ्झनङ्झभि अमोग्म ठहङ्चयने गयी सेवाफाट वखामथत गनम सङ्जकनेछ्– 

(क) नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखने पौजदायी अङ्झबमोगभा अदारतफाट कसूयदाय ठहङ्चयएभा, 
(ख) भ्रष्टाचाय गयेभा, 
(ग)  थथामी आवासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरएभा वा सोको राङ्झग आवेदन ङ्छदएभा, 
(घ)  कम्ऩनीको सेवाभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टने वा फहार यहने उ्ेद ्मरे नागङ्चयकता, उभेय वा 

मोग्मता ढाॉटेको प्रभाङ्ञणत बएभा।  

 

१०9. कम्ऩनीराई हङ्टन गएको हानी नोक्सानी असूर उऩय गने् मस ऩङ्चयच्छेद फभोङ्ञजभ सजाम ऩाएको 
कभमचायीरे जानाजान राऩयवाही गनामरे वा ऐन, ङ्झनमभ, आदेश वा ङ्झनदेशनको ऩारना नगनामरे वा 
फदङ्झनमतऩूणम काभ गनामरे कम्ऩनीराई हङ्टन गएको हानी नोक्सानी सम्ऩूणम वा दाभासाहीरे ङ्झनज 
कभमचायीको तरफ बिा वा कम्ऩनीरे ङ्झनजराई ङ्छदनङ्टऩने अन्म यकभफाट य सो रे नऩङ्टगे ङ्झनजको 
घयघयानाफाट सभेत असङ्टर उऩय गनम सङ्जकनेछ। मसयी असूर उऩय बएको अवथथाभा ङ्झनज उऩय 
अन्म ङ्जवबागीम कायवाही गनम फाधा ऩङ्टर् माएको भाङ्झनने छैन।  

 

१10. सजाम ङ्छदन ेअङ्झधकायी् मस ऩङ्चयच्छेद अन्तगमत सजाम ङ्छदने अङ्झधकाय देहामको अङ्झधकायीराई  

      हङ्टनेछ् 
(क)  सहामक य सहमोगी थतयका कभमचायीराई ङ्जवङ्झनमभ १०७ को खण्ड (क) य (ख) 

फभोङ्ञजभको सजाम गने अङ्झधकाय प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतराई हङ्टनेछ। 

(ख) अङ्झधकृत थतयका कभमचायीराई ङ्जवङ्झनमभ १०७ को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको सजाम ङ्छदने 
अङ्झधकाय प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतराई हङ्टने य सोही ङ्जवङ्झनमभको खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको 
सजाम गने अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतराई हङ्टनेछ।  

 

१11. ङ्झनरम्फन गने् (१) देहामको कङ्ट नै अवथथाभा सजाम गने अङ्झधकायीरे ङ्जवङ्झनमभ १०८ को उऩ 
ङ्जवङ्झनमभ (४) य (५)  भा रेङ्ञखएको कङ्ट नै अङ्झबमोगभा कभमचायीराई ङ्झनरम्फनभा याखी कायवाही 
गनम सक्नेछ्– 

(क)  ङ्झनरम्फन नगयी ओहदाको काभ गनम ङ्छदॉदा झङ्टठ्ठा सफङ्टद प्रभाण सॊकरन गनम सक्ने वा 
आपू ङ्जवरुि सवङ्टद प्रभाण गामव गनम सक्ने सम्बावना देङ्ञखएभा। 

(ख) ङ्झनरम्फन नगयी ऩदभा यही काभ गनम ङ्छदॉदा कम्ऩनीको हाङ्झन नोक्सानी हङ्टन े सम्बावना 
देङ्ञखएभा। 

 

(२)   देहामको अवथथाभा कभमचायी थवत् ङ्झनरम्फन बएको भाङ्झननछे्– 
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(क) भ्रष्टाचाय भङ्ट्द ाभा ऩङ्टऩमऺ का राङ्झग थङ्टनाभा फसेको अवङ्झध वा भङ्ट्द ा चरी पैसरा नबएसम्भको 
अवङ्झध सम्भ, 

(ख) नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखने पौजदायी अङ्झबमोगभा ङ्झगयफ्ताय बई ऩङ्टऩमऺ का राङ्झग थङ्टनाभा गएभा 
त्मसयी थङ्टनाभा यहेको अवङ्झध सम्भ। 

 

१12. ङ्झनरम्फनको अवङ्झध्  (१) ङ्झनमभ ११0 (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनरम्फन गदाम कङ्ट नै ऩङ्झन कभमचायीराई 
साठी ङ्छदन बन्दा फढी ङ्झनरम्फनभा याङ्ञखने छैन। सो अवङ्झधङ्झबत्र कभमचायी उऩयको कायवाही 
ङ्जकनाया रगाउनङ्ट ऩनेछ। कङ्ट नै असाधायण अवथथा ऩयी उक्त अवङ्झधङ्झबत्र कायवाही ङ्जकनाया 
रगाउन नसङ्जकने बई ङ्झनरम्फनको अवङ्झध फढाउनङ्ट ऩयेभा सहामक थतय य तह ङ्जवहीन 
कभमचायीराई प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतको थवीकृङ्झतरे य अङ्झधकृत थतयको कभमचायीराई 
सङ्झभङ्झतको थवीकृङ्झतरे फढीभा थऩ तीस ङ्छदन सम्भ ङ्झनरम्फनको अवङ्झध फढाउन सङ्जकनेछ।  

(२)  कङ्ट नै कभमचायी नोकयीफाट हटेभा वा फखामथत गङ्चयएभा वा आफ्नो ऩदभा ऩङ्टन् थथाङ्जऩत 
बएभा वा भङ्ट्द ा चरेकोभा उक्त भङ्ट्द ाको ङ्झनणमम बएभा ङ्झनजको ङ्झनरम्फन थवत् सभाप्त हङ्टनेछ। 

 

११3. सजाम सम्फन्धी काममङ्जवङ्झध् (१) कभमचायीराई सजामको आदेश ङ्छदनङ्ट अगावै ङ्झनजराई आफ्नो 
सपाई ऩेश गने भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(२) कङ्ट नै कभमचायीराई ङ्झनजभाङ्झथ रगाइएको आयोऩ थऩष्ट रुऩरे ङ्जकटान गयी आयोऩ कङ्ट न 
ङ्जवषम य कायणभा आधाङ्चयत छ, सो सभेत खङ्टराई ऩङ्जहरो ऩटक फढीभा ऩन्र ङ्छदनको म्माद ङ्छदई 
ङ्झरङ्ञखत रुऩभा सपाई ऩेश गने भौका ङ्छदई थऩष्टीकयण भाग गनङ्टम ऩनेछ।  

(३) उऩ ङ्जवङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ भाङ्झगएको थऩष्टीकयणको जवाप प्राप्त नबएभा वा प्राप्त 
थऩष्टीकयण सन्तोषजनक छैन बङे्ङ सजाम ङ्छदने अङ्झधकायीराई रागेभा थऩष्टीकयण सन्तोषजनक 
नबएको कायण सभेत खङ्टराई सो कभमचायीराई ङ्छदने सजाम थऩष्ट ङ्जकटान गयी दोश्रो ऩटक 
फढीभा सात ङ्छदनको म्माद ङ्छदई ऩङ्टन् सपाई ऩेश गने भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। मसयी प्राप्त 
थऩष्टीकयणको आधायभा कायवाही टङ्टङ्गो रगाउनङ्ट ऩनेछ।  

(४) उऩ ङ्जवङ्झनमभ (२) य (३) फभोङ्ञजभको काममङ्जवङ्झध अऩनाउन कभमचायीको कम्ऩनीभा यहेको 
ठेगानाभा ऩत्र ऩठाउॉदा ऩिा नरागी ऩत्र फङ्टझाउन नसङ्जकएभा वा कभमचायीरे ऩत्र फङ्टझी नङ्झरएभा 
त्मथतो कभमचायीराई फाटोको म्माद फाहेक ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र सम्ऩकम  याख्न आउन याङ्जष्डम थतयको 
ऩङ्झत्रकाभा सूचना प्रकाङ्ञशत गङ्चयनेछ। सो म्मादङ्झबत्र ऩङ्झन सम्ऩकम  थथाङ्जऩत हङ्टन नसकेभा वा 
नआएभा उऩ–ङ्जवङ्झनमभ (२) य (३) फभोङ्ञजभको काममङ्जवङ्झध ऩूया बएको भानी सजाम गनम 
सङ्जकनेछ।   

(५) ङ्जवबागीम सजामको आदेश ङ्छदन ऩाउने अङ्झधकायीरे आव्मक ठानेभा थवमॊ वा कङ्ट नै अन्म 
अङ्झधकायीद्वाया जाॉचफङ्टझ गयाउन सक्नेछ। 

(६) सजामको थऩष्टीकयण भाग गङ्चयएकोभा थऩष्टीकयणफाट सो बन्दा घटी सजाम हङ्टनङ्ट ऩने 
देङ्ञखएभा घटी सजाम गनम ऩ ङ्टन् थऩष्टीकयण भाग गयी यहनङ्ट ऩने छैन।  
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(७) देहामको अवथथाभा कङ्ट नै कभमचायीराई सेवावाट अवकाश ङ्छदनङ्ट ऩयेभा मस ङ्जवङ्झनमभभा 
उल्रेङ्ञखत काममङ्जवङ्झध अऩनाउनङ्ट ऩने छैन्—  

(क)  ऩयीऺणकारभा यहेको अवथथाभा।  

 (ख)  नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखने पौजदायी अङ्झबमोगभा सजाम ऩाएभा। 

(ग)  भ्रष्टाचाय गयेको प्रभाङ्ञणत बएभा।  

(८)  ङ्झनरम्फन बएको कभमचायीराई सजामको आदेश ङ्छदॉदा ङ्झनणमम बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख रागू हङ्टने 
गयी ङ्झनणमम गनङ्टमऩदमछ। 

 

१14. जाॉचफङ्टझ् (१) सजाम ङ्छदने अङ्झधकायीरे आव्मक ठानेभा कङ्ट नै कभमचायी भाङ्झथ रगाइएको 
अङ्झबमोगको सम्फन्धभा आपैँ  वा अन्म कङ्ट नै उच्च अङ्झधकायीद्वाया जाॉचफङ्टझ गनम गयाउन सक्नेछ।  

(२) जाॉचफङ्टझ गने अङ्झधकायीरे अङ्झबमोग रागेको कभमचायी य साऺीहरूको फमान ङ्झरन,े सफङ्टद 
प्रभाण फङ्टझ्ने, ङ्झरङ्ञखत प्रभाण दाङ्ञखरा गयाउने सभेतको कामम गनम सक्नेछ।  

(३)  जाॉचफङ्टझ गने अङ्झधकायीरे सवङ्टद प्रभाण अध्ममन गयी उऩमङ्टक्त सजामको ठहय सङ्जहत 
प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टम ऩनेछ।  

 

११5. ऩङ्टनयावेदन सङ्टङ्ङ ेअङ्झधकायी् ङ्जवबागीम कायवाही सजाम ऩाएकोभा ङ्ञचि नफङ्टझ्ने कभमचायीरे ऩैतीस 
ङ्छदनङ्झबत्र देहामको अङ्झधकायी सभऺ ऩङ्टनयावेदन ङ्छदन सक्नेछ्—  

(क) मस ङ्जवङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ सजाम ऩाएका अङ्झधकृत थतयका कभमचायीरे सञ् चारक 
सङ्झभङ्झत सभऺ।  

(ख) मस ङ्जवङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ सजाम ऩाएका सहामक थतयका कभमचायीरे प्रभङ्टख काममकायी 
अङ्झधकृत सभऺ।  

 

११6. ऩङ्टनयावेदन सम्फन्धी काममङ्जवङ्झध् कम्ऩनीको कङ्ट नै कभमचायीरे ङ्जवबागीम सजाम ङ्जवरुि ऩङ्टनयावेदन 
ङ्छदनङ्ट ऩयेभा देहामफभोङ्ञजभको काममङ्जवङ्झध अऩनाउनङ्ट ऩनेछ्— 

(क) ऩङ्टनयावेदन गने कभमचायीरे आफ्नो नाभफाट ऩङ्टनयावेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(ख) ऩङ्टनयावेदन गने कभमचायीरे आफ्नो सपाईको ङ्झनङ्झभि जो बएको सफङ्टद प्रभाण याखी उङ्ञचत 
य ङ्ञशष्टबाषाभा ऩङ्टनयावेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(ग) ऩङ्टनयावेदनको साथभा जङ्टन आदेशको ङ्जवरुि ऩङ्टनयावेदन गङ्चयने हो सो आदेशको नक्कर 
सभेत सॊरग्न गनङ्टम ऩनेछ।  

 (घ) ऩङ्टनयावेदन गने कभमचायीरे मस ङ्जवङ्झनमभावरीभा तोङ्जकएको अङ्झधकायी सभऺ ऩङ्टनयावेदन 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(ङ) ऩङ्टनयावेदन दथतङ्टय वाऩत रु. ५००/- कम्ऩनीभा फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ य सोको आङ्झधकाङ्चयक 
ङ्झनथसा ऩङ्टनयावेदन साथ सॊरग्न गनङ्टम ऩनेछ।  
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११7.  ऩङ्टनयावेदन सङ्टङ्ङ ेअङ्झधकायीरे अऩनाउनङ्ट ऩने काममङ्जवङ्झध्  (१)  काममङ्जवङ्झध सम्फन्धी त्र ङ्टटीरे गदाम वा 
अरु कङ्ट नै उङ्ञचत कायणरे गदाम ऩ ङ्टनयावेदन गने कभमचायीराई भकाम ऩयेको छ बङे्ङ रागेभा 
ऩङ्टनयावेदन सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीरे जाॉचफङ्टझ गनमको ङ्झनङ्झभि आदेश ङ्छदनेछ।  

(२) ऩङ्टनयावेदन सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीरे ङ्झनम्न कङ्ट याको आधायभा ङ्झनणमम गनेछ्—  

  (क) जङ्टन आयोऩको आधायभा सजाम ङ्छदइएको हो, सो प्रभाङ्ञणत बएको छ, छैन।  

 (ख) ऩेश गङ्चयएका प्रभाणहरू कायवाही गनमको ङ्झनङ्झभि ऩमामप्त छन,् छैनन।्  

  (ग) सजाम उऩमङ्टक्त छ, छैन।  

(३) ऩङ्टनयावेदन सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीरे सजामको आदेश कामभ याख्न वा सजाम घटाउन वा फदय 
गनम सक्नेछ।  

तय सजामको हद फढाउन बने सक्ने छैन।  

 (४)  ऩङ्टनयावेदन ऩयेको ङ्झभङ्झतरे साभान्मतमा फढीभा छ भङ्जहनाङ्झबत्र ङ्झनणमम ङ्छदई सक्नङ्ट ऩनेछ।  

  (५)  ऩङ्टनयावेदन सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनणमम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ।  

 

११8.  ऩङ्टनयावेदन खायेजी् ऩङ्टनयावेदन सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीरे ऩङ्टनयावेदन खायेज गनङ्टम ऩने बएभा खायेज गनङ्टम 
ऩनामको कायण सङ्जहत खायेज गङ्चयएको सूचना ङ्झरङ्ञखत रुऩभा सम्फङ्ञन्धत कभमचायीराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ 

 

११9. ऩङ्टनयावेदकराई सूचना ङ्छदनङ्ट ऩने् ऩङ्टनयावेदन सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीरे गयेको ङ्झनणमम ठहयको सूचना 
ऩङ्टनयावेदकराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

ऩङ्चयच्छेद – १1 

ङ्जवङ्जवध 

 

१20.  कफङ्टङ्झरमत गनङ्टमऩने् छात्रफङृ्ञिभा अध्ममन गनम य ङ्जवदेशभा प्रङ्ञशऺण वा ताङ्झरभभा जाने कभमचायीरे 
सङ्झभङ्झतरे तोकेफभोङ्ञजभको अवङ्झधसम्भ कम्ऩनीको सेवाभा यही कामम गनङ्टम ऩने गयी अनङ्टसूची ११ 
को खण्ड ५ फभोङ्ञजभ सेवा सम्फन्धी कफङ्टङ्झरमत गनङ्टम ऩनेछ।  

 

१21. कामम सम्ऩादनभा आधाङ्चयत प्रोत्साही ऩङ्टयथकाय् (१) सजृनात्भक प्रङ्झतबा बएका एवॊ सङ्टङ्ञम्ऩएको 
काभ कङ्ट शरताऩूवमक सम्ऩङ्ङ गने कभमचायीराई कम्ऩनीको वाङ्जषमकोत्सवको अवसयभा 
देहामफभोङ्ञजभ प्रोत्साही ऩङ्टयथकाय ङ्छदइनेछ। 

(क) एक जनाराई सवोत्कृष्ट कम्ऩनी सेवा ऩङ्टयथकाय –रु. 30,000।- 

(ख) ऩाॉच जनाराई उत्कृष्ट कम्ऩनी सेवा ऩङ्टयथकाय- जनही रु 20,000।- 

(ग) दश जनाराई कम्ऩनी सेवा ऩङ्टयथकाय – जहनी रु. 10,000।-  

(2) उऩङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको ऩङ्टयथकाय ङ्झसपाङ्चयस गनम देहामफभोङ्ञजभको ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत 
यहनेछ्- 

(क) प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतरे तोकेको नामव काममकायी अङ्झधकृत-  सॊमोजक 

(ख) ङ्जविीम व्मवथथाऩन ङ्जवबागको ङ्जवबागीम प्रफन्धक/प्रभङ्टख -  सदथम 
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(ख) भानव सॊसाधन ङ्जवबागको ङ्जवबागीम प्रफन्धक/प्रभङ्टख -   सदथम 

(3) उऩ ङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्रोत्साही ऩङ्टयथकाय ङ्झसपाङ्चयस य प्रदान गदाम ङ्झनम्न आधायभा 
प्रदान गङ्चयनेछ:- 

(क) सेवा प्रवाह ङ्झछटो छङ्चयतो फनाउन मोगदान गयेको, 
(ख) सेवा प्रवाहको सम्फन्धभा सेवाग्राहीको ऩषृ्ठऩोषण सकायात्भक यहेको, 
(ग) काममङ्जववयण अनङ्टसाय काममसम्ऩादन गयेको, 
 (घ) ङ्झफगत दङ्टई वषमदेङ्ञख कङ्ट नै ङ्जवबागीम सजाम नऩाएको, 
(ङ) ऩदोङ्ङङ्झत बएको एक वषम ऩूया बएको, 
(च) फेरुजङ्ट वा ऩे्की सभमभा पछ्यौट गयेको, 
(छ) व्मावसाङ्जमक रुऩभा कम्ऩनीराई सफर फनाउन उल्रेखनीम काभ गयेको 

मसयी ऩङ्टयथकृत हङ्टने कभमचायीरे तीन वषम व्मङ्झतत नगयी ऩङ्टन् ऩङ्टयथकाय ऩाउन मोग्म हङ्टनेछैन। 

(४)  प्रत्मेक आङ्झथमक वषमभा कम्ऩनीका प्रधान कामामरम रगामत भातहतका सफै कामामरमहरूको 
काममसम्ऩादन सूचकको आधायभा भूल्माङ्कन गयी ऩङ्टयथकृत गङ्चयने छ। मस सम्फन्धी व्मवथथा 
अनङ्टसूची १७ भा उल्रेख गङ्चयएको छ। 

 

१22. दीघमसेवा ऩदक् कम्ऩनीभा अङ्जवङ्ञच्छङ्ङ ऩच्चीस वषम थथामी सेवा ऩूया गङ्चयसकेका कभमचायीराई 
कम्ऩनीरे दीघमसेवा ऩदक प्रदान गनेछ।  

थऩष्टीकयण् थथामी सेवा अवङ्झध गणना गदाम अङ्जवङ्ञच्छङ्ङ रुऩभा एक वषमबन्दा फढी अवङ्झधसम्भ 
अथथामी सेवा गयी थथामी बएका कभमचायीको अथथामी सेवा अवङ्झधराई फढङ्टवा प्रमोजनको राङ्झग 
गणना बए सयह सेवा अवङ्झध गणना गङ्चयनेछ। 

 

१२3. थवैङ्ञच्छक अफकाश् फीस वषम वा सो बन्दा फढी थथामी सेवा अवङ्झध ऩङ्टगेका कभमचायीरे कम्ऩनीको 
सेवाफाट थवैङ्ञच्छक अवकाश ङ्झरन चाहेभा ङ्झनजको सेवा अवङ्झधभा सात वषम थऩ गयी हङ्टन आउन े
उऩदान, दशैं खचम य औषधोऩचाय खचम सङ्टङ्जवधा ङ्छदई थवैङ्ञच्छक अवकाश ङ्छदन सङ्जकनेछ। तय, तीस 
वषम वा सो बन्दा फढी थथामी सेवा अवङ्झध ऩङ्टगेका कभमचायीरे थवैङ्ञच्छक अवकाश ङ्झरन चाहेभा 
मस ङ्जवङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सङ्टङ्झफधा ङ्छदई थवैङ्ञच्छक अवकाश ङ्छदइनेछ। मसयी सात वषम थऩ गदाम 
२०४९ काङ्झतमक २१ गते बन्दा अङ्ञघ कम्ऩनीको सेवाभा प्रवेश गयेका कभमचायीको हकभा साठी 
वषम उभेय ननाघ्ने गयी य सो ङ्झभङ्झत य सो ङ्झभङ्झत बन्दा ऩङ्झछ सेवा प्रवेश गनेको हकभा ५८ वषम 
उभेय ननाध्ने  गयी जम्भा सेवा अवङ्झध कामभ  गङ्चयनेछ। 

     मस ङ्जवङ्झनमभको प्रमोजनका राङ्झग थथामी सेवा अवङ्झध गणना गदाम ङ्जवङ्झनमभ 85 को थऩष्टीकयण 
खण्डको (ग) फभोङ्ञजभ कभमचायीको अथथामी सेवा अवङ्झधराई थथामी सेवा अवङ्झध सयह गणना 
गङ्चयनेछ। 

 

१२4. अङ्झनवामम अवकाश् (१)  कम्ऩनीभा काममयत कभमचायीको उभेय ५८ वषम ऩूया बएऩङ्झछ कभमचायीरे 

     कम्ऩनीको सेवावाट अङ्झनवामम अवकाश ऩाउनेछ। 
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(२) कम्ऩनीको एघायौँ तहभा काममयत अङ्झधकृतहरूको अङ्झधकतभ सेवा अवङ्झध ५ वषम हङ्टनेछ। 

(3)   प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतरे अङ्झनवामम अवकाश ऩाउने ङ्झभङ्झतबन्दा एक भङ्जहना अगावैदेङ्ञख 
ङ्झफदा फथन सक्नेछ। त्मथतो ङ्झफदा ङ्झनजको सङ्ञञ्चत ङ्झफदाफाट कट्टा गङ्चयने छैन। 

 

१२5. उभेयको गणना् कभमचायीको उभेय गणना गदाम देहामफभोङ्ञजभ गङ्चयने छ्— 

(क) कभमचायीरे ऩाएको शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्रभा ङ्जकङ्जटएको जन्भ ङ्झभङ्झतफाट हङ्टन आउन े
उभेय।   

(ख) खण्ड (क) अनङ्टसाय उभेय नखङ्टरेको अवथथाभा नागङ्चयकताको प्रभाण (ऩत्रभा ङ्जकङ्जटएको 
उभेय वा जन्भ ङ्झभङ्झत अनङ्टसाय हङ्टन आउने उभेय। 

(ग) खण्ड (क) य (ख) फभोङ्ञजभको अङ्झबरेख नबएको कभमचायीको हकभा ङ्झनज कम्ऩनीभा 
प्रवेश गदाम ङ्झसटयोरभा रेङ्ञखएको जन्भ ङ्झभङ्झतफाट हङ्टन आउने उभेय।  

(घ)  खण्ड (क), खण्ड (ख) य खण्ड (ग) अनङ्टसायका शैङ्ञऺक मोग्मता, नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्र 
य कम्ऩनीभा प्रवेश गदाम ङ्झसटयोरभा रेङ्ञखएको जन्भ ङ्झभङ्झत पयक पयक बएभा जङ्टन 
कागजातभा रेङ्ञखएको जन्भ ङ्झभङ्झतफाट ऩङ्जहरे अवकाश हङ्टन्छ सोही ङ्झभङ्झतफाट अवकाश 
ङ्छदइनेछ। 

थऩष्टीकयण् कभमचायीको उभेय गणना गदाम सार य भङ्जहना भात्र उल्रेख बएको अवथथाभा 
उल्रेख बएको भङ्जहनाको १ गतेको ङ्जहसावरे जन्भ ङ्झभङ्झत कामभ गङ्चयनेछ। 

 

१२6. कामभ भङ्टकामभ् कामामरम प्रभङ्टख य ङ्जवबागीम प्रभङ्टख वा सो बन्दा भाङ्झथको ङ्चयक्त ऩदभा सङ्झभङ्झतरे 
आव्मक ठहर् माएभा कामभ भङ्टकामभ भङ्टकयय गनम सक्नेछ। कामभ भङ्टकामभ भङ्टकयय गदाम ङ्चयक्त 
ऩद बन्दा एक तह भङ्टङ्झनका कभमचायीभध्मेफाट जेष्ठता य कामम दऺताको आधायभा गङ्चयनेछ। 

  

१२7. ङ्झनङ्झभि बई काभ गने्  (क) कामामरम प्रभङ्टख वा ङ्जवबागीम प्रभङ्टख ङ्जवयाभी बई वा अन्म कङ्ट नै 
कायणरे अनङ्टऩङ्ञथथत यहेको अवथथाभा दैङ्झनक कामम सञ्चारन गनम एक तह भङ्टङ्झनको जेष्ठ 
कभमचायीरे ङ्झनङ्झभि बै कामम सञ्चारन गनङ्टम ऩनेछ। त्मथतो कभमचायी नबएभा कामामरम प्रभङ्टख वा 
भाङ्झथल्रो कामामरमरे तोकेको कभमचायीरे ङ्झनङ्झभि बई काभ गनेछ। 

 (ख) नामव काममकायी अङ्झधकृतको ऩद ङ्चयक्त यहेको अवथथाभा प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतरे जेष्ठ 
ङ्जवबागीम प्रफन्धकराई ङ्झनङ्झभि नामव काममकायी अङ्झधकृतको ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदई काभकाज गयाउन 
सक्नेछ।  

 

१२8. कागजात धङ्टल्माउने्  कम्ऩनीभा यहेका कङ्ट नै कागजातहरू ऩङ्टन् प्रमोगभा ल्माउन नऩने वा 
आव्मक नबई धङ्टल्माउनङ्ट ऩने बएभा त्मथता कागजातहरू सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधामयण गयेको प्रङ्जक्रमा 
अनङ्टसाय धङ्टल्माइनेछ।  
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१२9. ऩयीऺणकारभा यहेको कभमचायीरे दाफी गनम नऩाउने्  ऩयीऺण कारभा यहेको कभमचायीरे उक्त 
अवङ्झध सभाप्त बई थथामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त नबए सम्भ थथामी कभमचायीरे ऩाउने अन्म सङ्टङ्जवधाभा दाफी गनम 
ऩाउने छैन।  

 

१30. ज्मारादायीभा काभ रगाउन े सम्फन्धभा्  (१) तत्कार गनङ्टमऩने कङ्ट नै काभका सम्फन्धभा प्रभङ्टख 
काममकायी अङ्झधकृतरे दैङ्झनक ज्मारादायीभा काभ रगाउन सक्नेछ। 

(२) उऩ ङ्जवङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ज्मारादायीभा काभ गनेराई ङ्छदइने ज्माराको दय कम्ऩनी 
व्मवथथाऩनरे ङ्झनधामयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

 

१31. बङ्जवष्मभा अमोग्म ठहङ्चयन ेगयी फखामथत गङ्चयएकोभा ऩाउन ेसङ्टङ्जवधा् बङ्जवष्मभा कम्ऩनीको सेवाको 
राङ्झग अमोग्म ठहङ्चयने गयी फखामथत बएको कभमचायीरे उऩदान सङ्टङ्जवधा ऩाउनेछैन। 

  

१32. मस ङ्जवङ्झनमभावरीभा नऩयेका ङ्जवषमको सम्फन्धभा् मस ङ्जवङ्झनमभावरीभा उल्रेख बए जङ्झत मसै 
ङ्जवङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ य मस ङ्जवङ्झनमभावरीभा उल्रेख नबएका ङ्झफषमहरूभा प्रचङ्झरत नेऩार 
कानूनको ऩङ्चयङ्झध ङ्झबत्र यही सञ् चारक सङ्झभङ्झतरे ङ्झनणमम गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

१३3. कागजात उऩरव्ध गयाउनङ्ट ऩने् कङ्ट नै कायवाहीभा ऩयेको कभमचायीरे आफ्नो सपाईको राङ्झग 
आव्मक कङ्ट नै कागजात भाग गयेभा कम्ऩनीरे प्रङ्झतऩषृ्ठ रु. ५।— कम्ऩनीभा आम्दानी फाॉधी सो 
कागजात उऩरव्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

 

१३4. ङ्झसटयोर् कम्ऩनीभा सङ्टरु ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएका कभमचायीको ङ्झसटयोर पायाभ प्रभाङ्ञणत नगयाई तरफ 
ङ्झनकासा ङ्छदइने छैन।्  

 

१३5. सेवा शतमको सङ्टयऺा्  (१) कङ्ट नै कभमचायी वहार छॉदा आफ्नो ओहदाको कतमव्मऩारनाको 
ङ्झसरङ्झसराभा गयेको काभको सम्फन्धभा फहार टङ्टटी सकेऩङ्झछ ऩङ्झन भ्रष्टाचाय भङ्ट्द ा फाहेक अरु 
भङ्ट्द ाभा कम्ऩनीको थवीकृङ्झत नबई ङ्झनजउऩय भङ्ट्द ा चल्न सक्ने छैन। कम्ऩनीरे भङ्ट्द ा चराउन 
थवीकृङ्झत ङ्छदएभा ङ्झनजको प्रङ्झतयऺा कम्ऩनीरे गनेछ।   

(२) कङ्ट नै कभमचायीराई ङ्झनजको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टॉदाको अवथथाभा कामभ यहेको तरफ, बिा, उऩदान 
य सेवाका अन्म शतमहरूभा ङ्झनजको थवीकृङ्झत वेगय ङ्झनजराई प्रङ्झतकूर असय ऩने गयी ऩङ्चयवतमन 
गङ्चयने छैन।  

(३) कम्ऩनीको काभको ङ्झसरङ्झसराभा प्रमोग बएका मातामातका साधन दङ्टघमटनाभा ऩयी प्रचङ्झरत 
सवायी ऐन अन्तगमत भङ्टददा चरी सजाम बएको अवथथाभा मस ङ्जवङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ सोही 
कसूयभा सजाम गङ्चयने छैन।् 

 

१३6. असक्त वङृ्ञि/ऺङ्झतऩूङ्झतम्   (१) कङ्ट नै कभमचायी कम्ऩनीको काभको ङ्झसरङ्झसराभा दङ्टघटमनाभा ऩयी 
अङ्गबङ्ग बएको वा चोट ऩटक रागेको कायणरे शायीङ्चयक रुऩभा कम्ऩनीको सेवाको राङ्झग 
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अशक्त बएभा वा भतृ्मङ्ट हङ्टन गएभा त्मथतो कभमचायीराई ङ्झनजको सेवा अवङ्झध सभाप्त हङ्टॉदा प्राप्त हङ्टन 
आउने ङ्झफभा य उऩदान वाऩतको ऩूयै अफङ्झधको ऩाउने यकभ ङ्छदइनेछ। 

 (२) ऩे्की साऩटी ङ्झभन्हा् कम्ऩनीभा काममयत कङ्ट नै कभमचायीको भतृ्मङ्ट बएभा ङ्झनजरे ङ्झरएको 
साभाङ्ञजक साऩटी यकभको ङ्झतनम फाॉकी यकभ ङ्झभन्हा गङ्चयनेछ।  

(३) भतृ्मङ्ट उऩयान्त ऩाउन ेयकभ् कङ्ट नै कभमचायीको भतृ्मङ्ट उऩयान्त ङ्झनजरे ऩाउने यकभ ङ्झनजरे 
इच्छाइएको व्मङ्ञक्त बएभा ङ्झनजरे य ङ्झनजरे इच्छाएको अवथथा नयहेभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
ङ्झनजको हकदायरे ऩाउनेछ। 

(४) अङ्ञन्तभ सॊथकाय खचम्  कम्ऩनीभा काममयत कभमचायीको भतृ्मङ्ट बएभा अङ्ञन्तभ सॊथकाय 
गनमको ङ्झनङ्झभि रु.१५,०००/- खचम ङ्छदइनेछ।  

 

१३7. सवायी साधनको व्मवथथा् कम्ऩनीका मातामातका साधनहरू ट्रक, ट्र्माक्टय, जीऩ, काय, भ्मान, फस, 

ङ्जऩकअऩ आङ्छद कम्ऩनीको काभको राङ्झग भात्र प्रमोग गनङ्टम ऩदमछ। मथतो साधनहरू प्रमोग गदाम 
सोको रगफङ्टकभा ईन्धन खचम य चरेको दूयी तथा थथान सभेत खङ्टराई अङ्झबरेख गयी उक्त 
अङ्झबरेख अङ्ञततमायवाराफाट प्रभाङ्ञणत बएको हङ्टनङ्ट ऩदमछ। कम्ऩनीको व्माऩाङ्चयक काममभा प्रमोग 
हङ्टने ट्रक, ट्रमाक्टय जथता मातामातका साधनहरूको खङ्चयद भूल्म, ङ्झफभाऩत्र, भभमत, इन्धन खचम, थऩ 
थऩेमय ऩाटमस ्जडान रगामत सम्ऩूणम सञ्चारन खचम सङ्टरु देङ्ञखकै छङ्ट ङ्जट्टने गयी अध्मावङ्झधक रुऩरे 
नापा, नोक्सान खङ्टरथत देङ्ञखने गयी छङ्टट्टा छङ्ट टै्ट अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩदमछ।  

 

१३8. ङ्छदग्दशमन ऩङ्चयऩत्र वा ङ्झनदेशन जायी गने् कम्ऩनीको दैङ्झनक कायोवाय, आङ्झथमक, व्माऩाङ्चयक तथा 
प्रशासङ्झनक नीङ्झत ङ्झनमभ सम्फन्धभा मस ङ्जवङ्झनमभावरी अन्तगमत यही प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृतफाट 
थवीकृत गयाई ङ्झनदेशन, ऩङ्चयऩत्र, ङ्छदग्दशमन वा भागमदशमन तमाय गयी रागू गनम सङ्जकनेछ। 

 

१३9. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन् कामामरम प्रभङ्टखरे आपूराई प्राप्त अङ्झधकाय भध्मेफाट केही अङ्झधकाय 
भातहतका कभमचायीहरूराई प्रत्मामोजन गनम सक्नेछ। 

 

१40.  ङ्जवङ्झनमभावरीभा सॊशोधन् (१) मस ङ्जवङ्झनमभावरीभा सॊशोधन वा थऩघट गनङ्टम ऩयेभा आमोगको 
ऩयाभशम  तथा भन्त्रारमको थवीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(२) मस ङ्जवङ्झनमभावरीको अनङ्टसूचीहरूभा उल्रेङ्ञखत ङ्झफषमहरूभा थऩघट वा सॊशोधन गनङ्टम 
ऩयेभा सङ्झभङ्झतरे गनम सक्नछे। 

 

१41. सेवा प्राप्त गने् कम्ऩनीको काभको ङ्झसरङ्झसराभा कङ्ट नै ङ्जवषमभा सम्फङ्ञन्धत ङ्जवशेषऻको सेवा प्राप्त 
गनम आव्मक बएभा सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधामयण गये अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमको ङ्जवशेषऻ वा कम्ऩनी वा 
पभमहरूफाट सेवा प्राप्त गनम सङ्जकनेछ। उक्त प्रमोजनको राङ्झग व्मवथथाऩनरे ङ्जवशेषऻसूची 
(योथटय) तमाय गयी वाङ्जषमक रुऩभा अध्मावङ्झधक गनङ्टमऩनेछ। त्मथतो ङ्जवशेषऻराई ङ्छदइने सेवा 
शङ्टल्क सङ्झभङ्झतरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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१42. याजीनाभा थवीकृत गने अङ्झधकायी् ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्छदने अङ्झधकायीरे अवकाश ङ्छदन एवॊ याजीनाभा थवीकृत 
गनम सक्नेछ।  

 

१43. खायेजी य फचाउ् (१) नेऩार खाद्य सॊथथान कभमचायी सेवा, शतम य सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी 
ङ्जवङ्झनमभावरी, २०6४ खायेज गङ्चयएको छ। 

  (२) नेऩार खाद्य सॊथथान कभमचायी सेवा शतम य सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी ङ्जवङ्झनमभावरी, २०6४ फभोङ्ञजभ 
बए गयेका काभ कायवाही मसै ङ्जवङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ बए गयेको भाङ्झनने छ।  
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अनङ्टसूची १ 

सॊगठन सॊयचना (ङ्जवङ्झनमभ ५ को उऩङ्जवङ्झनमभ (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
खाद्य व्मवथथा तथा व्माऩाय कम्ऩनी ङ्झर 

कम्ऩनीको साॊगठननक ढाॉचा 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

योजना तजजमुा 
शाखा 

अनजगमन तथा 
ननरीऺण शाखा 

सूचना तथा 
प्रविधध शाखा 

सम्ऩवि 
व्यिस्थाऩन शाखा 

ऩिूाुधार ननमाुण 
तथा ममतु शाखा 

शाखा

खररद एकाइ 

िदेैशशक सहयोग 
ऩररचाऱन शाखा 

खररद 
व्यिस्थाऩन 

शाखा 

सम्ऩवि 
व्यिस्थाऩन तथा 
ऩूिाुधार विकास 

विभाग

प्रमजख कायकुारी अधधकृत 

नायि कायकुारी अधधकृत 
नायि कायकुारी अधधकृत 

मानि सॊसाधन  
विभाग 

योजना 
विभाग 

 

वििीय 
व्यिस्थाऩन 
विभाग 

खररद 
विभाग 

व्याऩार प्रिधनु 
विभाग  

विक्री वितरण 
विभाग 

कमचुारी प्रशासन 
शाखा 

कानजन शाखा 

आन्तररक 
व्यिस्थाऩन 

शाखा

केन्रीय िजेट 
शाखा 

बिमा शाखा 

काय ुसञ्चाऱन 
ऱेखा शाखा 

विक्री व्यिस्थाऩन 
शाखा 

ढजिानी 
व्यिस्थाऩन शाखा 

व्याऩार शाखा 

िजार प्रिधनु 
तथा मूल्य 

ननधाुरण शाखा 

उत्ऩादन तथा 
व्याऩार 

सम्भाव्यता 
अध्ययन शाखा

आन्तररक  
ननयन्रण विभाग 

आन्तररक ऱेखा 
ऩरीऺण शाखा 

निजजनत ुशाखा 

गजणस्तर 
एकाइ 

कम्पनी 
सचिवालय 

सञ् चारक सशमनत 

प्रधान कामामरम-            १ 

प्रादेङ्ञशक कामामरम-          ७ 

भङ्टतम शाखा कामामरम-        ५ 

शखा कामामरम-            २5 

थथामी ङ्झडऩो कामामरम-       २५ 
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ङ्जवयाटनगय ऩोखया काठभाडौँ जनकऩङ्टय 
सङ्टखेत भैरहवा धनगढी 

भङ्ट.शा.ङ्जवतामभोड 

शाखा सॊखङ्टवासबा 

शाखा बोजऩङ्टय 

शाखा ताप्रेजङ्टङ्ग 

भङ्ट.शा.रहान 

शाखा वीयगञ्ज 

शाखा  ओखरढङ्टङ्गा 

शाखा सोरङ्टखङ्टम्फङ्ट 

ङ्झडऩो खोटाङ्ग 

ङ्झडऩो ऐसेरङ्टखकम  

ङ्झडऩो रङ्टक्रा 

शाखा खोटाङ्ग 

शाखा भङ्टथताङ्ग 

शाखा भनाङ्ग 

शाखा गोयखा 

ङ्झडऩो हङ्टम्दे 

ङ्झडऩो ङ्झसङ्छदमवास 

भङ्ट.शा.नेऩारगञ्ज 

भङ्ट.शा. तङ्टल्सीऩङ्टय 

भङ्ट.शा.याजाऩङ्टय 

शाखा ऩङ्टवॉ रुकङ्ट भ 

ङ्झडऩो तक्सेया 

शाखा  हङ्टम्रा 

शाखा जाजयकोट 

शाखा काङ्झरकोट 

शाखा डोल्ऩा 

शाखा भङ्टगङ्ट 

शाखा जङ्टम्रा 

शाखा दैरेख 

शाखा भङ्टङ्झसकोट 

ङ्झडऩो सकेगाडम 

ङ्झडऩो श्रीनगय 

ङ्झडऩो नामकवाडा 

ङ्झडऩो घोगी 

ङ्झडऩो दशेया 

ङ्झडऩो चौखा 

ङ्झडऩो ङ्झथऩङ्टम 

शाखा भहेन्िनगय 

शाखा  अछाभ 

शाखा  फझाङ्ग 

शाखा  फाजङ्टया 

ङ्झडऩो खण्डेश्वयी 

ङ्झडऩो  ङ्झफसौना 

 ङ्झडऩो कोल्टी 

ङ्झडऩो ऩदभघाट 

ङ्झडऩो खल्रागाड 

ङ्झडऩो काइगाउॉ 

ङ्झडऩो सभॉ 

ङ्झडऩो ङ्झरकङ्टॉ  
 

ङ्झडऩो सरुकोट 

ङ्झडऩो ऩङ्टरङ्ट 

ङ्झडऩो श्रीकोट 

शाखा दाच ङ्टमरा 

प्रादेङ्ञशक कामामरमहरू 

ङ्झडऩो जङ्टपार 

 

शाखा योल्ऩा 
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                     अनङ्टसूची –२  

खण्ड (क)  (ङ्जवङ्झनमभ ५ को उऩङ्जवङ्झनमभ (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 सॊगठनको सेवा /सभूहको वगॉकयण  

 

ङ्झस.नॊ. सेवा सभूह तह 

१    प्रशासन  

 

1) साभान्म प्रशासन 

2) रेखा सभूह 

1) कानून 

 

 

४ देङ्ञख ११ सम्भ 

2 प्राङ्जवङ्झधक 1) इङ्ञञ्जङ्झनमङ्चयङ्ग ङ्झसङ्झबर 

2) गङ्टणथतय प्राङ्जवङ्झधक 

५ देङ्ञख ८ सम्भ 

३)भेकाङ्झनकर इङ्ञञ्जङ्झनमङ्चयङ्ग 

ङ्झभर हेल्ऩय, ङ्झभर भेकाङ्झनक्स 
४ देङ्ञख ७ सम्भ 

३ 
 

ङ्जवङ्जवध 
 

1) फजाय ङ्जवश्लषेक 

2) त्माङ्क  
४ देङ्ञख 9 सम्भ 

3) कम्प्मङ्टटय  ४ देङ्ञख 8 सम्भ 

4) अङ्झभन 4 भात्र 
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अनङ्टसूची -२ 

खण्ड (ख) 
(ङ्जवङ्झनमभ ५ को उऩङ्जवङ्झनमभ (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

ऩद, तह तथा सेवाको फगॉकयण 

 

ङ्झस.नॊ. तह शे्रणी वा सो सयह ऩद सेवा 
प्रशासन प्राङ्जवङ्झधक 

१.  ङ्झफङ्ञशष्ट         प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृत प्रशासन - 

२. ११ प्रथभ  नामव काममकायी अङ्झधकृत प्रशासन - 

३. १० प्रथभ  ङ्जवबागीम प्रफन्धक  प्रशासन - 

४. ९ ङ्छद्वतीम सह ङ्जवबागीम प्रफन्धक प्रशासन - 

5. ८ ङ्छद्वतीम सहामक ङ्जवबागीम प्रफन्धक प्रशासन प्राङ्जवङ्झधक 

6. ७ अङ्झधकृत  वङ्चयष्ठ अङ्झधकृत  प्रशासन  प्राङ्जवङ्झधक 

7. ६ अङ्झधकृत  अङ्झधकृत  प्रशासन  प्राङ्जवङ्झधक 

8. ५ सहामक  वङ्चयष्ठ सहामक  प्रशासन  प्राङ्जवङ्झधक 

9. ४ सहामक सहामक  प्रशासन  प्राङ्जवङ्झधक 

१0.  तहङ्जवहीन सवायी चारक /कामामरम सहमोगी   

 

ङ्जटप्ऩणी्-ङ्जववयण अनङ्टसाय जहाॉ जङ्टन थतय, तह य ऩदभा काममयत हङ्टने हो सोभा प्रशासन, रेखा, कानङ्टन, गङ्टणथतय 
ङ्झनमन्त्रण, ङ्झभर भेकाङ्झनक्स, ङ्झभर अऩयेटय, ङ्झभर हेल्ऩय  उल्रेख गङ्चयनेछ। त्मथतै प्रदेशभा प्रादेङ्ञशक प्रभङ्टख, भङ्टतम 
शाखाभा भङ्टतम शाखा प्रफन्धक/प्रभङ्टख, शाखाभा शाखा प्रफन्धक/प्रभङ्टख य  ङ्झडऩोभा ङ्झडऩो प्रभङ्टख बनी उल्रेख 
गङ्चयनेछ। तहङ्जवहीन ऩदहरूको थतय कामभ गयी प्रथभ, ङ्छद्वतीम, ततृीम, चतङ्टथम य ऩञ्चभ थतय बनी उल्रेख 
गङ्चयनेछ। 

नोट्- मो ङ्जवङ्झनमभावरीभा सभावेश नबएका ऩदहरूभा काममयत कभमचायीरे अवकाश प्राप्त गयेऩङ्झछ उक्त ऩद 
थवत् खायेज बएको भाङ्झननेछ। 
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अनङ्टसूची–3. 
(ङ्जवङ्झनमभ 1४ को उऩङ्जवङ्झनमभ (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगताको राङ्झग दयखाथत पायाभ 

 

 

कामामरम प्रमोजनको राङ्झग ङ्जवऻाऩन नॊ. योर नम्फय 

यङ्झसद नॊ. दयखाथत दताम नॊ. 
दथतखत्- दताम ङ्झभङ्झत्- 

आफ्नो सम्ऩूणम वैमङ्ञक्तक ङ्जववयण थऩष्ट फङ्टङ्ञझने अऺयभा रेत नङ्टहोस ्M  
१. ङ्जवऻाऩन न्–  २. ऩद्-   ३. सेवा्- ४. सभूह्-   

५. तह्- ६. ऩङ्चयऺा केन्ि्-   

७. खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगतािाया ऩूङ्झतम हङ्टने ऩदहरू भध्मे खाद्य व्मवथथा 
तथा व्माऩाय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड कम्ऩनी, कभमचायी सेवा, शतम य 
सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी ङ्जवङ्झनमभावरी, २०७9 फभोङ्ञजभ सभावेशी सभूहका 
उम्भेदवायहरू फीच भात्र प्रङ्झतथऩधाम गयाउन बनी छङ्टट्टाइएका 
ऩदहरूको ऩदऩूङ्झतमका राङ्झग बएको ङ्जवऻाऩनभा दयखाथत ङ्छदएको बए 
सो सभूहभा (०) ङ्ञचन्ह  रगाउनङ्टहोस।    

क) भङ्जहरा  

ख) आङ्छदवासी जनजाङ्झत  

ग) भधेशी 
घ) दङ्झरत   

ङ) अऩाङ्ग                

च) ङ्जऩछङ्झडएको ऺेत्र    

  

बाग (क) वैमङ्ञक्तक ङ्जववयण   

१. उम्भेदवायको ऩूया नाभ, थय 
देवनागयीभा  

अॊग्रजेी (CAPITAL LETTER) भा M–  
2.ङ्झभङ्झत्- 20        सार           भङ्जहना            गते  

३. दयखाथत ङ्छदने अङ्ञन्तभ ङ्झभङ्झतभा हङ्टने उभेय            वषम             भङ्जहना             ङ्छदन  
४. नागङ्चयकता्-  ५. भातबृाषा्- 

6.थथामी ठेगाना्- प्रदेश्           ङ्ञजल्रा          न.ऩा/गा.ऩा             वडा नॊ.    टोर 

7.ऩत्राचाय गने ठेगाना्- प्रदेश्       ङ्ञजल्रा          न.ऩा/गा.ऩा             वडा नॊ.    टोर 

8.सम्ऩकम  पोन नॊ.                                            भोफाईर नॊ.                                           
9.आभाको नाभ थय्- नागङ्चयकता्- 

10.फाफङ्टको नाभ थय्- नागङ्चयकता् 

11. फाजेको नाभ थय्- नागङ्चयकता् 

१२. ङ्जववाङ्जहत बए ऩङ्झत /ऩत्नीको नाभ थय्- नागङ्चयकता् 

बाग )ख(  शैङ्ञऺक मोग्मताको ङ्जववयण्- 

हारसारै ङ्ञखचेको 
ऩासऩोटम साइजको 
ऩङ्टयै भङ्टखाकृङ्झत 
देङ्ञखने पोटो महाॉ 
टाॉथने य पायाभभा 
ऩने गयी 
उम्भेदवायरे सही 
गने
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स . अध्ममन गयेको सॊथथाको नाभ, 

ठेगाना  
उिीणम गयेको 
ऩयीऺा  

शे्रणी  कङ्ट र 
प्राप्ताङ्क/प्रङ्झतशत  

भङ्टतम ङ्झफषम  

1           

2            

3            

4            

बाग (ग)  ताङ्झरभको ङ्जववयण 

ङ्झस.नॊ
.  

ताङ्झरभ ङ्छदने सॊथथाको नाभ, 

ठेगाना  
ताङ्झरभको ङ्झफषम  शे्रणी  कङ्ट र 

प्राप्ताङ्क/प्रङ्झतशत  
भङ्टतम ङ्झफषम  

1           

2            

3            

4            

  

बाग (घ) नोकयी ङ्जववयण् (फहारवारा कभमचायीरे अङ्झनवामम रुऩभा बने) 

कामामरम  ऩद  तह  सेवा/ 

सभूह  
थथामी/अथथामी/ 

कयाय 

/ज्मारादायी 

कङ्ट न 
ङ्झभङ्झत 
देङ्ञख  

कङ्ट न ङ्झभङ्झत 
सम्भ  

हार अथथामी 
कयाय वा 
ज्मारदायी बए 
कङ्ट न ङ्झभङ्झतसम्भ 
फहार यहने हो  

सो ऩदभा यहेय 
गनङ्टमऩने काभको 
ङ्जववयण  

                  

काममयत कामामरमको कभमचायी प्रशासन शाखाफाट    

  

चेक गने कभमचायीको ङ्जववयण                               प्रभाङ्ञणत गने अङ्झधकायीको ङ्जववयण 
दथतखत्          दथतखत् 
नाभ, थय्-          नाभ, थय् 
दजाम्                दजाम्        

ङ्झभङ्झत्-           ङ्झभङ्झत् 
कामामरमको छाऩ्  
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 भैरे मस दयखाथतभा खङ्टराएका ङ्जववयणहरू सत्म छन।् प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सयकायी सेवाको ङ्झनङ्झभि 
अमोग्म ठहङ्चयन े गयी सेवाफाट फखामथत बएको छैन य भेयो ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको सम्फन्धभा असय ऩनम सक्ने काभको 
अनङ्टबव, वैमङ्ञक्तक ङ्जववयण, शैङ्ञऺक मोग्मता आङ्छदका सम्फन्धभा कङ्ट नै कङ्ट या ढाॉटेको वा रङ्टकाएको छैन। कङ्ट नै कङ्ट या 
ढाॉटेको वा रङ्टकाएको ठहयेभा कानून फभोङ्ञजभ सहनेछङ्ट , फङ्टझाउनेछङ्ट। साथै कम्ऩनीको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, फढङ्टवा य सेवा 
सम्फन्धभा कभमचायीराई ङ्जवबागीम कायफाही गदाम अऩनाउनङ्ट ऩने खाद्य व्मवथथा तथा व्माऩाय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड, 
कभमचायी सेवा शतम य सम्फन्धी ङ्जवङ्झनमभावरी, २०७9 फभोङ्ञजभ य प्रचङ्झरत ऐन ङ्झनमभ य उम्भेदवायरे ऩारना 
गनङ्टमऩने शतमहरू ङ्जवऩङ्चयत हङ्टने गयी कङ्ट नैऩङ्झन ऩयीऺा बवनङ्झबत्र कङ्ट नै कामम गयेभा तत्कार ऩयीऺाफाट ङ्झनष्काशन गने 
वा कम्ऩनीफाट भेयो सम्ऩूणम ऩयीऺा य्द  गने वा बङ्जवष्मभा सञ्चारनभा हङ्टने कङ्ट नै ऩङ्झन ऩयीऺाभा बाग ङ्झरन नऩाएभा 
भेयो भञ्जङ्टयी छ।  

उम्भेदवायरे ऩारना गनङ्टमऩने बनी मस दयखाथत पायाभका ऩषृ्ठहरूभा उल्रेङ्ञखत सफै ङ्झनदेशनहरू भैरे याम्रयी ऩढेँ 
य भ ती सफै ऩारना गनम भञ्जङ्टय गदमछङ्ट।   

   

 

 

  

                                                                                                                   

                                                                                                                  
………………………   

उम्भेदवायको दथतखत  
ङ्झभङ्झत 

कम्ऩनीको सम्फङ्ञन्धत कभमचायीरे बने   

१. ऩयीऺा दथतङ्टय रु. २. यङ्झसद नॊ.                     ङ्झभङ्झत्-             

३. प्रङ्झतङ्झरङ्जऩहरूको सॊरग्न प्रङ्झत्- ४. दयखाथत फङ्टझ्नेको दथतखत य ङ्झभङ्झत्- 

५. दयखाथत थवीकृत/अथवीकृत गनेको दथतखत य ङ्झभङ्झत्- 

िष्टव्म्- दयखाथत साथ ङ्जवऻाऩनभा उल्रेङ्ञखत कागजातका अङ्झतङ्चयक्त ङ्झनम्न कागजातहरू अङ्झनवामम सॊरग्न 
हङ्टनङ्टऩनेछ। 

क) उभेय खङ्टरेको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ।  

ख) नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ।  

ग) ङ्जवऻाऩन बएको ऩदको राङ्झग तोङ्जकएको न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्रको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
(ताङ्झरभ य अनङ्टबव सभेत आव्मक ऩयेभा सो को प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सभेत)।  

घ) भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत ङ्जववयण आपैरे प्रभाङ्ञणत गयी सॊरग्न गनङ्टमऩनेछ।  

 

 

 

 

 

     ल्माप्चे  

दामाॉ 

 

 फामाॉ 
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खाद्य व्मवथथा तथा व्माऩाय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड 

(खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगताको राङ्झग) 

(ऩयीऺाको प्रवेश–ऩत्र) 
 

ऩयीऺाथॉरे बने  

क) सेवा ङ्जवऻाऩन नॊ.  ङ्जकङ्झसभ/सभूह  

ख) सभूह्-          

ग) तह्-          

घ) ऩद्-      

ङ) ऩयीऺा केन्ि्–       

उम्भेदवायको 
नाभ थय्-  

दथतखत्-  

  

कम्ऩनीका कभमचायीरे बने्- मस कम्ऩनीफाट ङ्झरईने उक्त ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईँराई ङ्झनम्न केन्िफाट 
सङ्ञम्भङ्झरत हङ्टन अनङ्टभङ्झत ङ्छदइएको छ। ङ्जवऻाऩनभा तोङ्जकएको शतम नऩङ्टगेको ठहय बएभा जङ्टनसङ्टकै अवथथाभा ऩङ्झन 
मो अनङ्टभङ्झत य्द  हङ्टनेछ।  

ऩयीऺा केन्ि्–  

योर नम्फय्–  

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

                      कम्ऩनीको अङ्झधकृतको दथतखत  

उम्भेदवायरे ऩारना गनङ्टमऩने ङ्झनमभहरु्-  

१.  ऩयीऺा ङ्छदन आउदा अङ्झनवामम रुऩभा प्रवेशऩत्र ल्माउनङ्ट ऩनेछ। प्रवेशऩत्र ङ्जवना ऩयीऺाभा फथन ऩाइने 
छैन।  

२.  ऩयीऺा हरभा भोफाइर पोन ल्माउन ऩाइने छैन।  

३.  ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको नङ्झतजा प्रकाङ्ञशत बएऩङ्झछ अन्तवामताम हङ्टने ङ्छदनभा ऩङ्झन प्रवेशऩत्र ल्माउनङ्ट ऩनेछ।  

४.  ऩयीऺा सङ्टरु हङ्टने ३० ङ्झभनेट अगावै घण्टीद्वाया सूचना गयेऩङ्झछ ऩयीऺा हरभा प्रवेश गनम ङ्छदइनेछ। 
फथतङ्टगत ऩयीऺा सङ्टरु बएको १५ ङ्झभनेटऩङ्झछ य ङ्झफषमगत ऩयीऺा सङ्टरु बएको आधा घण्टाऩङ्झछ आउने य 
फथतङ्टगत तथा ङ्झफषमगत दङ्टवै ऩयीऺासॉगै हङ्टनेभा २० ङ्झभनेट ऩङ्झछ आउने उम्भेदवायरे ऩयीऺाभा फथन 
ऩाउने छैन।  

५.  ऩयीऺा हरभा प्रवेश गनम ऩाउने सभम अवङ्झध (फङ्टॉदा नॊ. ४ भा उल्रेख गङ्चयएको) ङ्झफतेको १० ङ्झभनेटऩङ्झछ 
भात्र उम्भेदवायराई ऩयीऺा हर फाङ्जहय जाने अनङ्टभङ्झत ङ्छदइनेछ।  

६.  ऩयीऺा हरभा प्रवेश गयेऩङ्झछ ङ्जकताफ, काऩी, कागज, ङ्ञचट आङ्छद आपू साथ याख्नङ्ट हङ्टॉदैन। उम्भेदवायरे 
आऩसभा कङ्ट याकानी य सॊकेत गनङ्टम हङ्टॉदैन।  

हारसारै ङ्ञखचेको ऩासऩोटम 
साइजको ऩङ्टयै भङ्टखाकृङ्झत देङ्ञखने 
पोटो महाॉ टाॉथने य पायाभभा 
ऩने गयी उम्भेदवायरे सही गने 
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७.  ऩयीऺा हरभा उम्भेदवायरे ऩयीऺाको भमामदा ङ्जवऩङ्चयत कङ्ट नै काभ गयेभा केन्िाध्मऺरे ऩयीऺा हरफाट 
ङ्झनष्काशन गयी तङ्टरुन्त कानून फभोङ्ञजभको कायफाही गनेछ  य त्मसयी ङ्झनष्काशन गङ्चयएको उम्भेदवायको 
सो ङ्जवऻाऩनको ऩयीऺा थवत् य्द  बएको भाङ्झनने छ।  

८.  ङ्झफयाभी बएको उम्भेदवायरे ऩयीऺा हरभा प्रवेश गयी ऩयीऺा ङ्छदने क्रभभा ङ्झनजराई केही बएभा कम्ऩनी 
जवापदेही हङ्टने छैन।  

९.  उम्भेदवायरे ऩयीऺा ङ्छदएको ङ्छदनभा हाङ्ञजय अङ्झनवामम रुऩरे गनङ्टमऩने छ।  

१०.  कम्ऩनीरे सूचनाद्वाया ङ्झनधामयण गयेको काममक्रभ अनङ्टसाय ऩयीऺा सञ्चारन हङ्टनेछ।  

११.  उम्भेदवायरे फथतङ्टगत ऩयीऺाभा आपूराई प्राप्त प्रश्नको “की” उियऩङ्टङ्ञथतकाभा अङ्झनवामम रुऩरे रेख्नङ्टऩनेछ। 
नरेखेभा उियऩङ्टङ्ञथतका थवत् य्द  हङ्टनेछ।  

१२.  ल्माकत (आइ.क्मू.) ऩयीऺाभा क्मारकङ्ट रेटय प्रमोग गनम ऩाइने छैन।  

१३.  कङ्ट नै उम्भेदवायरे प्रश्नऩत्रभा यहेको अष्ऩष्टताको सम्फन्धभा सोध्नङ्ट ऩदाम ऩङ्झन ऩयीऺाभा सङ्ञम्भङ्झरत अन्म 
उम्भेदवायराई फाधा नऩने गयी ङ्झनयीऺकराई सोध्नङ्ट ऩनेछ।  

  
 ऩयीऺाभा सङ्ञम्भङ्झरत हङ्टन प्रवेशऩत्र य सक्कर नागङ्चयकता अङ्झनवामम छ। 
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                                 खाद्य व्मवथथा तथा व्माऩाय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड 

(खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगताको राङ्झग) 

    (ऩयीऺाको प्रवेश–ऩत्र) 
 

ऩयीऺाथॉरे बने  

क) सेवा ङ्जवऻाऩन नॊ.   ङ्जकङ्झसभ/सभूह  

 

ख) सभूह्-          

ग) तह्-          

घ) ऩद्-      

ङ) ऩयीऺा केन्ि्–       

उम्भेदवायको 
नाभ थय्-  

दथतखत्-  

  

कम्ऩनीका कभमचायीरे बने्- मस कम्ऩनीफाट ङ्झरइने उक्त ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई ङ्झनम्न केन्िफाट 
सङ्ञम्भङ्झरत हङ्टन अनङ्टभङ्झत ङ्छदइएको छ। ङ्जवऻाऩनभा तोङ्जकएको शतम नऩङ्टगेको ठहय बएभा जङ्टनसङ्टकै अवथथाभा ऩङ्झन 
मो अनङ्टभङ्झत य्द  हङ्टनेछ।  

ऩयीऺा केन्ि्–  

योर नम्फय् 
                        ..................................  

                      कम्ऩनीको अङ्झधकृतको दथतखत  

उम्भेदवायरे ऩारना गनङ्टमऩने ङ्झनमभहरु्-  

१.  ऩयीऺा ङ्छदन आउदा अङ्झनवामम रुऩभा प्रवेशऩत्र ल्माउनङ्ट ऩनेछ। प्रवेशऩत्र ङ्जवना ऩयीऺाभा फथन ऩाइने 
छैन।  

२.  ऩयीऺा हरभा भोफाइर पोन ल्माउन ऩाइने छैन।  

३.  ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको नङ्झतजा प्रकाङ्ञशत बएऩङ्झछ अन्तवामताम हङ्टने ङ्छदनभा ऩङ्झन प्रवेशऩत्र ल्माउनङ्टऩनेछ।  

४.  ऩयीऺा सङ्टरु हङ्टने ३० ङ्झभनेट अगावै घण्टीद्वाया सूचना गयेऩङ्झछ ऩयीऺा हरभा प्रवेश गनम ङ्छदइनेछ। 
फथतङ्टगत ऩयीऺा सङ्टरु बएको १५ ङ्झभनेट ऩङ्झछ य ङ्झफषमगत ऩयीऺा सङ्टरु बएको आधा घण्टाऩङ्झछ आउन ेय 
फथतङ्टगत तथा ङ्झफषमगत दङ्टवै ऩयीऺासॉगै हङ्टनेभा २० ङ्झभनेट ऩङ्झछ आउने उम्भेदवायरे ऩयीऺाभा फथन 
ऩाउने छैन।  

५.  ऩयीऺा हरभा प्रवेश गनम ऩाउने सभम अवङ्झध (फङ्टॉदा नॊ. ४ भा उल्रेख गङ्चयएको) ङ्झफतेको १० ङ्झभनेट 
ऩङ्झछ भात्र उम्भेदवायराई ऩयीऺा हर फाङ्जहय जाने अनङ्टभङ्झत ङ्छदइनेछ।  

६.  ऩयीऺा हरभा प्रवेश गयेऩङ्झछ ङ्जकताफ, काऩी, कागज, ङ्ञचट आङ्छद आपू साथ याख्नङ्ट हङ्टॉदैन। उम्भेदवायरे 
आऩसभा कङ्ट याकानी य सॊकेत गनङ्टम हङ्टॉदैन।  

हारसारै ङ्ञखचेको ऩासऩोटम 
साइजको ऩङ्टयै भङ्टखाकृङ्झत देङ्ञखने 
पोटो महाॉ टाॉथने य पायाभभा 
ऩने गयी उम्भेदवायरे सही गने 
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७.  ऩयीऺा हरभा उम्भेदवायरे ऩयीऺाको भमामदा ङ्जवऩङ्चयत कङ्ट नै काभ गयेभा केन्िाध्मऺरे ऩयीऺा हरफाट 
ङ्झनष्काशन गयी तङ्टरुन्त कानून फभोङ्ञजभको कायफाही गनेछ  य त्मसयी ङ्झनष्काशन गङ्चयएको उम्भेदवायको 
सो ङ्जवऻाऩनको ऩयीऺा थवत् य्द  बएको भाङ्झनने छ।  

८.  ङ्झफयाभी बएको उम्भेदवायरे ऩयीऺा हरभा प्रवेश गयी ऩयीऺा ङ्छदने क्रभभा ङ्झनजराई केही बएभा कम्ऩनी 
जवापदेही हङ्टने छैन।  

९.  उम्भेदवायरे ऩयीऺा ङ्छदएको ङ्छदनभा हाङ्ञजय अङ्झनवामम रुऩरे गनङ्टमऩने छ।  

१०.  कम्ऩनीरे सूचनाद्वाया ङ्झनधामयण गयेको काममक्रभ अनङ्टसाय ऩयीऺा सञ्चारन हङ्टनेछ।  

११.  उम्भेदवायरे फथतङ्टगत ऩयीऺाभा आपूराई प्राप्त प्रश्नको “की” उियऩङ्टङ्ञथतकाभा अङ्झनवामम रुऩरे रेख्नङ्टऩनेछ। 
नरेखेभा उियऩङ्टङ्ञथतका थवत् य्द  हङ्टनेछ।  

१२.  ल्माकत (आइ. क्मू.) ऩयीऺाभा क्मारकङ्ट रेटय प्रमोग गनम ऩाइने छैन।  

१३.  कङ्ट नै उम्भेदवायरे प्रश्नऩत्रभा यहेको अष्ऩष्टताको सम्फन्धभा सोध्नङ्ट ऩदाम ऩङ्झन ऩयीऺाभा सङ्ञम्भङ्झरत अन्म 
उम्भेदवायराई फाधा नऩने गयी ङ्झनयीऺकराई सोध्नङ्ट ऩनेछ।   

 ऩयीऺाभा सङ्ञम्भङ्झरत हङ्टन  उभेदवायसॊग प्रवेशऩत्र य सक्कर नागङ्चयकता हङ्टन अङ्झनवामम छ। 
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अनङ्टसूची-4 

(ङ्जवङ्झनमभ २१ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩदको राङ्झग आव्मक न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता 

ऩद तह सेवा सभूह आव्मक न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता 
प्रभङ्टख काममकायी अङ्झधकृत ङ्जवङ्ञशष्ट शे्रणी  प्र.  

नामफ काममकायी अङ्झधकृत ११ प्रशासन प्र.  
 

ङ्जवबागीम प्रफन्धक  १० प्रशासन प्र. भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट थनातकोिय 
वा सो सयह गयेको 

सह ङ्जवबागीम प्रफन्धक 
(प्रशासन) 

९ प्रशासन प्र. भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवषमभा थनातकोिय वा सो सयह गयेको 

सह ङ्जवबागीम प्रफन्धक 
(गङ्टण ङ्झनमन्त्रण) 

९ प्राङ्जवङ्झधक प्रा. भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट एभ.टेक 
गयेको   

सह ङ्जवबागीम प्रफन्धक 
(कानून) 

९ प्रशासन प्र. भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट कानूनभा 
थनातकोिय गयेको 

सह ङ्जवबागीम प्रफन्धक 9 प्र. रेखा भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवषमभा थनातकोिय वा सो सयह 

सहामक ङ्जवबागीम 
प्रफन्धक (गङ्टण ङ्झनमन्त्रण) 

८ गङ्टण 
ङ्झनमन्त्रण 

प्रा. भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट एभ.टेक 
गयेको  

सहामक ङ्जवबागीम 
प्रफन्धक (प्रशासन) 

८ प्रशासन प्र. भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट थनातकोिय 
वा सो सयह गयेको 

सहामक ङ्जव. प्रफन्धक 
(ङ्झसङ्झबर इङ्ञञ्जङ्झनमय) 

८ प्राङ्जवङ्झधक प्रा. भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट ङ्झसङ्झबर 
इङ्ञञ्जङ्झनमङ्चयङ्गभा थनातकोिय वा सो सयह 

सहामक ङ्जव. प्रफन्धक 
(कम्प्मूटय इङ्ञञ्जङ्झनमय) 

८ ङ्जवङ्जवध ङ्जवङ्जवध भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट कम्प्मूटय 
इङ्ञञ्जङ्झनमङ्चयङ्गभा थनातकोिय वा सो सयह 

सहामक ङ्जव. प्रफन्धक 8 प्र. रेखा भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवषमभा थनातकोिय वा सो सयह 

वङ्चयष्ठ अङ्झधकृत (कानून) ७ प्रशासन प्र. भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट कानूनभा 
थनातकोिय गयेको 

वङ्चयष्ठ फजाय ङ्जवश्लषेक ७ ङ्जवङ्जवध ङ्जवङ्जवध फजायशास्त्रभा थनातकोिय गयेको 
वङ्चयष्ठ अङ्झधकृत 
(कम्प्मूटय इङ्ञन्जङ्झनमय) 

७ ङ्जवङ्जवध ङ्जवङ्जवध भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट कम्प्मङ्टटय 
इङ्ञञ्जङ्झनमङ्चयङ्गभा थनातक वा सो सयह 

वङ्चयष्ठ अङ्झधकृत (गङ्टण 
ङ्झनमन्त्रण) 

७ प्राङ्जवङ्झधक प्रा. भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट एभ.टेक वा 
भाथटय इन पङ्ट ट टेक्नोरोजी) गयेको 

वङ्चयष्ठ त्माङ्क अङ्झधकृत 7 ङ्जवङ्जवध ङ्जवङ्जवध त्माङ्क ङ्जवषमभा थनातकोिय गयेको 
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फ.ङ्झभर भेकाङ्झनक्स (प्रा.) ७ प्राङ्जवङ्झधक प्रा. भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट भेकाङ्झनकर 
इङ्ञञ्जङ्झनमङ्चयङ्गभा थनातक वा सो सयह गयी  

वङ्चयष्ठ अङ्झधकृत 
(प्रशासन) 

७ प्रशासन प्र. भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट थनातकोिय 
वा सो सयह 

वङ्चयष्ठ अङ्झधकृत (कानून) ७ प्रशासन प्र. भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट कानूनभा 
थनातकोिय गयेको 

वङ्चयष्ठ अङ्झधकृत (रेखा) 7 रेखा प्र भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट सॊकामभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषम थनातकोिय वा सो सयह 

फङ्चयष्ठ अङ्झधकृत (फजाय 
ङ्जवश्लशेक) 

७ ङ्जवङ्जवध ङ्जवङ्जवध फजाय शास्त्रभा थनातकोिय उिीणम 

वङ्चयष्ठ त्माङ्क अङ्झधकृत ७ ङ्जवङ्जवध ङ्जवङ्जवध त्माङ्कशास्त्रभा थनातकोिय तह उिीणम 
अङ्झधकृत (गङ्टण ङ्झनमन्त्रण) ६ प्राङ्जवङ्झधक प्रा. भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट ङ्जव.टेक 

(व्माचरय इन पङ्ट ड टेक्नोरोजी) गयेको 
अङ्झधकृत (प्रशासन) ६ प्रशासन प्र. भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट सम्फङ्ञन्धत 

ङ्जवषमभा थनातक वा सो सयह 

अङ्झधकृत (ङ्झभर 
भेकाङ्झनक्स (प्रा.) 

६ प्राङ्जवङ्झधक प्रा. भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट भेकाङ्झनकर 
इङ्ञञ्जङ्झनमङ्चयङ्गभा थनातक वा सो सयह उिीणम 

अङ्झधकृत  6 प्र. रेखा भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवषमभा थनातक वा सो सयह उिीणम 

अङ्झधकृत 6 कानङ्टन प्र. कानङ्टन ङ्जवषम थनातक वा सो सयह 
वङ्चयष्ठ सहामक (सव 
इङ्ञन्जङ्झनमय) 

५ प्राङ्जवङ्झधक प्रा. भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट ङ्झसङ्झबर 
इङ्ञञ्जङ्झनमङ्चयङ्गभा प्रभाण तह वा सो सयह 

वङ्चयष्ठ सहामक (प्रशासन) ५ प्रशासन प्र. भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट प्रभाण ऩत्र 
तह वा सो सयह 

फङ्चयष्ठ सहामक (फजाय 
ङ्जवश्लशेक) 

५ प्रशासन ङ्जवङ्जवध फजाय शास्त्रभा प्रङ्जवणता प्रभाणऩत्र तह 
उिीणम 

वङ्चयष्ठ सहामक (गङ्टण 
ङ्झनमन्त्रण) 

५ प्राङ्जवङ्झधक प्रा. भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट आई टेक 
गयेको 

अटो ङ्झभर भेकाङ्झनक्स 
(प्रा.) 

५ प्राङ्जवङ्झधक प्रा. भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट भेकाङ्झनकर 
इङ्ञञ्जङ्झनमङ्चयङ्ग ङ्जवषमभा प्रभाण ऩत्र वा सो 
सयह 

ङ्झभर अऩयेटय (प्रा.) ५ प्राङ्जवङ्झधक प्रा. भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट भेकाङ्झनकर 
इङ्ञञ्जङ्झनमङ्चयङ्ग ङ्जवषमभा प्रभाण ऩत्र तह वा सो 
सयह 

वङ्चयष्ठ सहामक 5 प्र. रेखा भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट सम्फङ्ञन्धत 
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ङ्जवषमभा प्रभाण ऩत्र तह वा सो सयह 
ङ्झभर हेल्ऩय (प्रा.) ४ प्राङ्जवङ्झधक प्रा. भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट एस ई ई 

भा कङ्ञम्तभा ङ्ञज.ङ्जऩ.ए. २ ल्माई ६ 
भङ्जहनाको भेकाङ्झनकर ताङ्झरभ तथा २ 
वषमको अनङ्टबव 

सहामक (प्रशासन) ४ प्रशासन  भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट एस ई ई 
भा कङ्ञम्तभा ङ्ञज.ङ्जऩ.ए. २ ल्माई ऩास गयेको  

सहामक (अङ्झभन) 4 ङ्जवङ्जवध ङ्जवङ्जवध भान्मता प्राप्त ङ्ञशऺण सॊथथाफाट एस ई ई 
भा कङ्ञम्तभा ङ्ञज.ङ्जऩ.ए. २ ल्माई ऩास गयेको 
य अङ्झभन सम्फन्धी तारीभ ङ्झरएको 

मस ङ्जववयणभा नऩयेका ऩदहरू काममयत कभमचायी फढङ्टवा बएभा वा ङ्झनजरे अवकाश ङ्झरएभा थवत् खायेज 
हङ्टनेछन।् 
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अनङ्टसूची (5) 
(ङ्जवङ्झनमभ 2३ को उऩङ्जवङ्झनमभ (१०) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

खाद्य व्मवथथा तथा व्माऩाय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड 

अन्तवामताम पायाभ 

 

ङ्जवऻाऩन न्-  ऩद्-    तह्-  सेवा्- 

ऩद सॊतमा्-  उम्भेदवायको सॊतमा्-  अन्तवामताम ङ्झभङ्झत्- 

 
 

क्र.सॊ. योर नॊ. उम्भेदवायको 
नाभ, थय 

साभान्म ऻान 
तथा 
सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवषमको ऻान 
य अनङ्टबव 

व्मङ्ञक्तत्व कूर प्राप्ताॊक कैङ्जपमत 

अङ्कभा अऺयभा 

  
  
  
  
   
 

       

  

उऩयोक्त उम्भेदवायहरू कोही ऩङ्झन भेयो फाफङ्ट, आभा, ऩङ्झत, ऩत्नी तथा छोया–छोयी, दाजङ्ट–बाइ, ङ्छददी–फङ्जहनी, बाउजू–

फङ्टहायी, जेठाजू, देवय, जेठानी, देउयानी, आभाजू, नन्द, काका–काकी, ठङ्टरोफूफा–ठङ्टरीआभा, सानोफूफा–सानीआभा, साढङ्ट 
दाइ, बाइ, बङ्झतजा–बङ्झतजी, बाञ्जा–बाञ्जी, ङ्झबनाजङ्ट–ज्वाॉइ, भाभा–भाइज्मू, पङ्ट ऩू पङ्ट ऩाजङ्ट, सारा–सारी य ङ्झतनका छोयाछोयी 
नाता ऩदैन। 

 

 

          अन्तवामतामकतामको दथतखत्- 

       नाभ, थय्- 

       दजाम्-  

िष्टव्म् भूल्माङ्कनकतामरे चारीस प्रङ्झतशतबन्दा कभ य सियी प्रङ्झतशतबन्दा फढी अङ्क ङ्छदनङ्ट ऩयेभा कायण खङ्टराउनङ्ट 
ऩनेछ। मसयी चारीस प्रङ्झतशतबन्दा कभ य सियी प्रङ्झतशतबन्दा फढी अङ्क ङ्छदएकोभा फहङ्टभत सदथमरे ङ्छदएभा 
भात्र भान्म हङ्टनेछ। कायण नखङ्टराई चारीस प्रङ्झतशतबन्दा कभ य सियी प्रङ्झतशतबन्दा फढी अङ्क ङ्छदएकोभा 
घटीभा चारीस प्रङ्झतशत य फढीभा सियी प्रङ्झतशत अङ्क कामभ गयी गणना गङ्चयनेछ। 
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अनङ्टसूची 6 

(ङ्जवङ्झनमभ २८ को उऩङ्जवङ्झनमभ (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

खाद्य व्मवथथा तथा व्माऩाय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड 

ङ्झनयोङ्झगताको प्रभाणऩत्रको नभूना 
 

खाद्य व्मवथथा तथा व्माऩाय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेडको .............सेवाको थथामी ऩदको राङ्झग उम्भेदवाय हङ्टनङ्ट बएका श्री 
................................ राई भैरे जाॉच्दा कङ्ट नै सरुवा वा कडा योग रागेको वा अरु कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको 
कभजोयी, शायीङ्चयक ङ्जवकृङ्झत अथवा आन्तङ्चयक योग ऩाइएन। ङ्झनजभा .................. बए ताऩङ्झन ङ्झनजराई 
उऩयोक्त सेवाभा यही काभ गनम असभथम फनाउॉदैन।  

 

 ङ्झनजको बनाई अनङ्टसाय ङ्झनजको उभेय.................... वषमको छ।  

 आकृङ्झतफाट ऩङ्झन ङ्झनज........................ वषमको नै देङ्ञखनङ्ट हङ्टन्छ।  

 ङ्झनजको हङ्टङ्झरमा ......................................छ। 

 

उम्भेदवायको दथतखत्-   

 

उम्भेदवायको दामाॉ फामाॉ हातको फङ्टढी औरँाको छाऩ 

 

 दामाॉ  फामाॉ 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रभाङ्ञणत गने ङ्ञचङ्जकत्सकको नाभ् ......................      

ङ्ञचङ्जकत्सकको दथतखत 

नेऩार भेङ्झडकर काउङ्ञन्सर यङ्ञजषे्टशन नॊ.............  

ङ्झभङ्झत्-....................... 
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अनङ्टसूची 7 

( ङ्जवङ्झनमभ २९ सॉग सम्फङ्ञन्धत ) 
शऩथ ग्रहणको ढाॉचा 

 

 

भ . . . . .  . . . सत्म ङ्झनष्ठाऩूवमक य ईश्वयको नाभभा शऩथ ङ्झरन्छङ्ट  ङ्जक कम्ऩनीको कभमचायीको हैङ्झसमतरे 
भराई तोङ्जकएको ङ्ञजम्भेवायी भेयो ऻान ङ्जववेकरे जाने फङ्टझेसम्भ इभान, धभम सम्झी कम्ऩनीप्रङ्झत फपादाय यही बम, 

ऩऺऩात वा दे्वष नयाखी, रोब रारच य भोराङ्जहजा नगयी इभान्दायी साथ कानून अनङ्टसाय कतमव्म ऩारन गनेछङ्ट । 
भराई ऻात हङ्टन आएको कम्ऩनीको कङ्ट नै गोप्म कङ्ट या अङ्झधकाय प्राप्त व्मङ्ञक्तराई फाहेक अरु कसैराई भ सेवाभा 
वहार यहे वा नयहेको जङ्टनसङ्टकै अवथथाभा ऩङ्झन प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩरे बङे्ङ वा सॊकेत गने छैन। 

 

शऩथ ग्रहण गने कभमचायीको,   शऩथ ग्रहण गयेको प्रभाङ्ञणत गने अङ्झधकायीको, 
 

 नाभ्-            नाभ्– 

 दथतखत्–      दथतखत्– 

 ङ्झभङ्झत्–      ङ्झभङ्झत्– 

 तह्–       तह्– 

       कामामरम्– 
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अनङ्टसूची–8 

( ङ्जवङ्झनमभ ३८ को उऩङ्जवङ्झनमभ (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत ) 

काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ 

खण्ड (क) 
(अङ्झधकृत तहको राङ्झग) 

भूल्माङ्कन अवङ्झध्.- ....................................... देङ्ञख ............................................ सम्भ  

ङ्जववयण ऩेश गयेको कामामरम ..................................... दताम नॊ. ............... ङ्झभङ्झत ...............  

कभमचायीको नाभ्- ............................. कभमचायी सङे्कत नॊ. ............ ऩद य तह ...................... 
शैङ्ञऺक मोग्मता ........................................................................................................ 
हार काममयत कामामरम/शाखा/ङ्जवबाग .......................................  

हारको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य फढङ्टवा ङ्झभङ्झत ........................................ 
मस भूल्माङ्कन अवङ्झधभा कामम गयेको कामामरम/शाखा/ङ्जवबाग ............................ 
सङ्टऩङ्चयवेऺक सभऺ ऩेश गयेको ङ्झभङ्झत ................................  

१. तोङ्जकएको कामम ङ्जववयण य वाङ्जषमक काममक्रभ फभोङ्ञजभका काममहरू् 
(क) .................................. 
(ख) .................................. 
(ग) .................................. 
(घ) .................................. 
(ङ) .................................. 

 

२. आप्नै ऩहरभा कम्ऩनीको प्रगङ्झतका राङ्झग गयेका अन्म काममहरू् 
 (क) ................................. 
 (ख) ................................. 
 (ग) ................................. 
३. भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत कामम ङ्जववयण प्रङ्झत आप्नो दृङ्जष्टकोण य काभको प्रगङ्झत एवॊ उऩरङ्ञब्ध् 
 ............................................................................................................ 

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

४. तोङ्जकएको कामम ङ्जववयण य वाङ्जषमक काममक्रभ फभोङ्ञजभका काममहरू सम्ऩङ्ङ हङ्टन नसकेको बए सो को 
कायण् 

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

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

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

 

 

 

सम्फङ्ञन्धत कभमचायीको दथतखत्-   ङ्झभङ्झत्- 
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कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ 

खण्ड (ख) 
(अङ्झधकृत तह फाहेक अन्म तह) 

 

भूल्माङ्कन अवङ्झध्- ............................................ देङ्ञख ......................................... सम्भ  

ङ्जववयण ऩेश गयेको कामामरम ..................................... दताम नॊ. ............... ङ्झभङ्झत ...............  

कभमचायीको नाभ्- ............................. कभमचायी सङे्कत नॊ. .......... ऩद य तह ...................... 
शैङ्ञऺक मोग्मता ........................................................................................................ 
हार काममयत कामामरम/शाखा/ङ्जवबाग .......................................  

हारको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य फढङ्टवा ङ्झभङ्झत ........................................ 
मस भूल्माङ्कन अवङ्झधभा कामम गयेको कामामरम/शाखा/ङ्जवबाग ............................  

सङ्टऩङ्चयवेऺक सभऺ ऩेश गयेको ङ्झभङ्झत ................................  

१. तोङ्जकएको कामम ङ्जववयण य वाङ्जषमक काममक्रभ फभोङ्ञजभका काममहरू् 
(क) .................................. 
(ख) .................................. 
(ग) .................................. 
(घ) .................................. 
(ङ) ..................................  

२. आप्नै ऩहरभा कम्ऩनीको प्रगङ्झतका राङ्झग गयेका अन्म काममहरू् 
(क) ................................. 
(ख) ................................. 
(ग) ................................. 

३. भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत कामम ङ्जववयणप्रङ्झत आप्नो दृङ्जष्टकोण य काभको प्रगङ्झत एवॊ उऩरङ्ञब्ध्- 

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

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

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

  

४. तोङ्जकएको कामम ङ्जववयण य वाङ्जषमक काममक्रभ फभोङ्ञजभका काममहरू सम्ऩङ्ङ हङ्टन नसकेको बए सोको 
कायण् 

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

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

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

 

सम्फङ्ञन्धत कभमचायीको दथतखत्-     ङ्झभङ्झत्- 
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काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ 

 

भूल्माङ्कनका आधाय सङ्टऩङ्चयवेऺकको भूल्माङ्कन (ऩूणामङ्क २५) ऩङ्टनयावरोकनकतामको भूल्माङ्कन  

(ऩूणामङ्क १०) 
कैङ्जपमत 

न्मून 
२.० 

साभान्म  

३.० 

उिभ 
४.० 

अङ्झत उिभ  

५.० 

न्मून 
०.५ 

साभान्म 
१.० 

उिभ 
१.५ 

अङ्झत 
उिभ 
२.० 

 

१) व्मङ्ञक्तगत गङ्टणहरू् 
काभप्रङ्झतको उत्साह य 
भनोबाव आप्नो काभ 
कतमव्म य ङ्ञजम्भेवायी।
  

         

२) ङ्जवषम वथतङ्टको 
ऻान य सीऩ् आप्नो 
काभ कतमव्म य 
ङ्ञजम्भेवायी सम्ऩादन 
गनम चाङ्जहने ऻान य  
सीऩ । 

         

३) नतेतृ्व गङ्टणहरू् 
मोजना तथा कामम 
सङ्गठन य ङ्झनणममङ्छदन े
ऺभता। 

         

४) आचयण् 
(इभान्दायी, नैङ्झतकता, 
ङ्ञशष्टता य अनङ्टशासन)  

         

५) ङ्झनदेशन अनङ्टसाय 
काभ गनम सक्ने ऺभता 
य सहमोगको बावना।
  

         

 
 

ऩूणामङ्क : २५             प्राप्ताङ्क्  

सङ्टऩङ्चयवऺकको दथतखत् 
ङ्झभङ्झत् 
नाभ् 
ऩद् 

 

ऩूणामङ्क : १०             प्राप्ताङ्क्  

ऩङ्टनयावरोकनकतामको दथतखत् 
ङ्झभङ्झत् 
नाभ् 
ऩद् 
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ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झतको भूल्माङ्कन (ऩूणामङ्क ५) 
 

भूल्माङ्कन गङ्चयन ेआधायहरू न्मून 
०.२५ 

साभान्म 
०.५ 

उिभ ०.७५ अङ्झत उिभ 
१.० 

१) ङ्जवषम वथतङ्टको ऻान य सीऩ     

२) ङ्जववेक प्रमोग य ङ्झनणमम ऺभता     

३) नेततृ्व य सॊगठनात्भक ऺभता     

४) काममचाऩ वहन गनम सक्ने ऺभता     

५) आचयण, इभान्दायी, नैङ्झतकता, ङ्ञशष्टता य गोऩङ्झनमता     

जम्भा     

  

ऩूणामङ्क्       प्राप्ताङ्क  

 

 

ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूको दथतखत् 
              ङ्झभङ्झत्  

सङ्टऩङ्चयवेऺकफाट प्राप्त अङ्क्     अऺयभा् 
ऩङ्टनयावरोकनकतामफाट प्राप्त अङ्क्    अऺयभा् 
ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झतफाट प्राप्त अङ्क्    अऺयभा् 
कूर जम्भा प्राप्त अङ्क्     अऺयभा् 

 

 

 

५ 
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अनङ्टसूची ९ 

(ङ्जवङ्झनमभ ३९ को उऩङ्जवङ्झनमभ (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन बने ङ्झनदेङ्ञशका 

  

१. कभमचायीको वाङ्जषमक काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ आषाढ भसान्त सभाप्त बए ऩिात वषमको एक ऩटक 
बनङ्टम ऩनेछ। साउन ७ गतेङ्झबत्र काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ बयी कामामरमभा दताम गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

२. कभमचायीको कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कन सङ्टऩङ्चयवेऺक, ऩङ्टनयावरोकनकताम य ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झतफाट हङ्टनेछ। 

३. सङ्टऩङ्चयवेऺकरे पायाभ प्राप्त ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र ऩङ्टनयावरोकनकताम सभऺ य ऩङ्टनयावरोकन कतामरे ऩन्र 
ङ्छदनङ्झबत्र आपू भातहतका कभमचायीहरूको काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ भूल्माङ्कन गयी जनशङ्ञक्त 
व्मवथथाऩन ङ्जवबागभा ऩेश गयी सक्नङ्ट ऩनेछ।  

४. काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ बदाम सम्फङ्ञन्धत कभमचायीरे सो अवङ्झध ङ्झबत्र सम्ऩादन गयेको काभको 
ङ्जववयण अङ्झनवामम रुऩभा बयी सङ्टऩङ्चयवेऺकराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

५. उक्त भूल्माङ्कनराई ङ्जवङ्झनमभ ३८ को उऩङ्जवनमभ १४ फभोङ्ञजभको ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झतरे ऩङ्टनयावरोकन 
गनेछ।  

६. कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कन गदाम काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभभा उल्रेख गङ्चयएका ङ्जवङ्झबङ्ङ गङ्टणहरूको 
भूल्माङ्कन न्मून, साभान्म, उिभ, अङ्झत उिभ रेङ्ञखएका भहरहरूभा सोही शब्दहरू नै प्रमोग गनङ्टम ऩनेछ।  

७. वाङ्जषमक रूऩभा गङ्चयने कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कन वाऩत सङ्टऩङ्चयवेऺक वा ऩङ्टनयावरोकनकतामरे ९५ प्रङ्झतशत 
बन्दा फढी वा ७५ प्रङ्झतशत बन्दा कभ अङ्क प्रदान गयेकोभा सोको थऩष्ट कायण खङ्टराउनङ्ट ऩछम य ७५ 
प्रङ्झतशत बन्दा कभ अङ्क ङ्छदएकोभा सम्फङ्ञन्धत कभमचायीराई जानकायी गयाई ङ्झनजरे प्रङ्झतङ्जक्रमा ङ्छदएभा सो 
सभेत याखी ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गनङ्टमऩनेछ। कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कनभा ऩङ्टनयावरोकन 
सभङ्झतराई सङ्टऩङ्चयवेऺक वा ऩङ्टनयावरोकन कताम वा दङ्टवैको सो भूल्माङ्कन ङ्ञचि नफङ्टझेभा सोको थऩष्ट कायण 
सभेत खङ्टराई ङ्जपताम ऩठाउन सक्नेछ। त्मसयी ङ्जपताम ऩठाएकोभा सम्फङ्ञन्धत भूल्माङ्कनकतामरे ऩ ङ्टन् 
भूल्माङ्कन गयी वा ऩङ्जहरे गयेको भूल्माङ्कनभा सॊशोधन गनम आव्मक नबए सोको औङ्ञचत्मऩूणम कायण 
खङ्टराई ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

८. काममसम्ऩादन भूल्माङ्कनको प्रमोजनको ङ्झनङ्झभि अङ्क गणना गदाम फढङ्टवाको राङ्झग सम्बाव्म उम्भेदवाय हङ्टन 
जङ्झत वषमको सेवा आव्मक ऩने हो ऩङ्झछल्रो त्मङ्झत वषमको काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभको औषतफाट 
ङ्जहसाफ गङ्चयनेछ। 

९. काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन पयाभभा उल्रेङ्ञखत गङ्टणहरूको भूल्माङ्कन गदाम ङ्झनम्न व्मातमारे भागमदशमन गनम 
सक्नेछ। 

                                 अङ्झधकृत शे्रणी             सहामक शे्रणी  

(क) ऩूया ङ्ञजम्भेवायीका साथ, कङ्ट नै ङ्झनदेशन 

ङ्जवना सभम बन्दा अगावै कामम सम्ऩादन 

गने य भाङ्झथल्रो ऩदको काभ सभेत 

गनम सक्ने ऺभता बएकाराई          अत्मङ्टिभ            अत्मङ्टिभ 

(ख) तायताकेता ङ्जवना तदारुकता साथ 

      सभमभा काममसम्ऩादन गनेराई         उिभ             उिभ 
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(ग) ङ्झनदेशन य तायताकेताफाट भात्र 

 काभभा अग्रसयता हङ्टनेराई           साभान्म                साभान्म 

(घ) तायताकेता गनङ्टमऩने, राऩयवाही 
 गने य सम्ऩादन गयेको काभ 

 बयऩदो नहङ्टनेराई             न्मून                   न्मून 

 

नोट्- 

१. भाङ्झथल्रो ऩदभा कामभ भङ्टकामभ बएकोरे आफ्नो साङ्जवकको सभान तहको कामम सम्ऩादन भूल्माङ्कन गनम 
ऩाउने छैन।   

मथतो अवथथा ऩनम आएभा, 
(क) कामामरम वा ङ्जवबागीम प्रभङ्टखरे काभसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म पाॉटका अङ्झधकृतराई सङ्टऩङ्चयवेऺक तोकी 

कामभभङ्टकामभ बएका अङ्झधकृतको याम सल्राह अनङ्टसाय काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन गनम रगाउन सक्ने 
छन।् तय, अन्म पाॉटभा कङ्ट नै अङ्झधकृत नबएको अवथथाभा १ तह भाङ्झथको अङ्झधकृत सङ्टऩङ्चयवेऺक 
हङ्टनेछन ्य सो बन्दा १ तह भाङ्झथको ऩङ्टनयावरोकनकताम हङ्टनेछन।् 

(ख) ङ्ञजल्राङ्ञथथत कामामरमभा प्रभङ्टख कामभ भङ्टकामभ बएको अवथथाभा ङ्झनजसॉग याम ङ्झरई भानव सॊसाधन 
ङ्जवबागको उऩप्रभङ्टख सङ्टऩङ्चयवेऺक य प्रभङ्टख ऩङ्टनयावरोकनकताम हङ्टनेछन।्  
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अनङ्टसूची–10 

(ङ्जवङ्झनमभ 4३ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
बौगोङ्झरक ऺते्रको फगॉकयण 

‘क’  वगम 
१) प्रदेश १ को ताप्रेजङ्टङ, नङ्टभसङ्जहत दङ्ञऺणऺेत्र फाहेक सम्ऩूणम सॊखङ्टवासबा य सोरङ्टखङ्टम्वङ्ट ङ्ञजल्रा  

२) फागभती प्रदेशको दोरखा ङ्ञजल्राको राभो फगय य योरवाङ्झरङ ऺेत्र य धाङ्छदङ ङ्ञजल्राको सेतीवास 
उियको ङ्झसॊहाय ऺेत्र। 

३) गण्डकी प्रदेशको भनाङ, गोयखाको ङ्झसङ्छदमवास उियको राके ऺेत्र। 

४) गण्डकी प्रदेशको टङ्टकङ्ट चेबन्दा दङ्ञऺण ऺेत्र वाहेकको भङ्टथताङ ङ्ञजल्रा य उियी फाग्रङ्टङको ढोयऩाटन 
ऺेत्र। 

५) रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेशको योल्ऩा य  रुकङ्ट भ (ऩूवम) ङ्ञजल्रा। 

६) कणामरी प्रदेशको हङ्टम्रा, जङ्टम्रा, भङ्टगङ्ट, काङ्झरकोट, जाजयकोट, डोल्ऩा य रुकङ्ट भ (ऩङ्ञिभ)। 

७) सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेशका फझाङ, फाजङ्टया य दाच ङ्टमरा ङ्ञजल्रा 
‘ख’ वगम 

१) प्रदेश १ को ऩाॉचथय, बोजऩङ्टय, तेह्रथङ्टभ, ओखरढङ्टॊगा, खोटाङ य सखङ्टवासबाको नङ्टभ सङ्जहत दङ्ञऺणी ऺेत्र। 

२) वागभती प्रदेशको याभेछाऩ, दोरखा ङ्ञजल्राको राभो फगय य योरवाङ्झरङ ऺेत्र वाहेक फाॊकी ऺेत्र, यसङ्टवा 
ङ्ञजल्राको याम्चे बन्दा उियको ऺेत्र। 

३) गण्डकी प्रदेशको रभजङ्टङको खङ्टदी उियी ऺेत्र, म्माग्दी, ऩवमत, भङ्टथताङ्ग ङ्ञजल्राको टङ्टकङ्ट चे बन्दा दङ्ञऺणी 
ऺेत्र य उियी फाग्रङ्टङको ढोयऩाटन ऺेत्र य म्माग्दी ङ्ञजल्राको ङ्झनयकोट ऩहाडवाट दङ्ञऺणतपम  फाग्रङ्टङ 
ङ्ञजल्राको तायागाऊ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा ऩने याताभाटा गाउॉ हङ्टॉदै गङ्टल्भी ङ्ञजल्रा उिय दङ्ञऺण अऺाॊश 
येखाको ऩूवॉ बाग फाहेकको फाग्रङ्टङ ङ्ञजल्रा। 

४) रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेशको अघामखाॉची, गङ्टल्भी, सल्मान, प्मूठान ङ्ञजल्रा। 

५) कणामरी प्रदेशको दैरेख ङ्ञजल्रा 
६)  सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेशको डोटी, अछाभ, डडेरधङ्टया य  वैतडी ङ्ञजल्रा। 

‘ग’ वगम 
१) प्रदेश १ को इराभ, धनकङ्ट टा, उदमऩङ्टय ङ्ञजल्रा। 

२) वागभती प्रदेशको ङ्झसन्धङ्टरी, ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक य सेतीवास उियको ङ्झसॊहाय ऺेत्र फाहेक धाङ्छदङ्ग ङ्ञजल्रा, यसङ्टवा 
ङ्ञजल्राको याम्चे सङ्जहत दङ्ञऺण ऺेत्र। 

३) गण्डकी प्रदेशको तनहङ्टॉ, थमाङ्जा य ङ्झसङ्छदमवास उियको राके ऺेत्र फाहेक फाॉकी गोयखा य रम्जङ्टङ 
ङ्ञजल्राको खङ्टदी उियी ऺेत्र फाहेक फाॉकी बाग, म्माग्दी ङ्ञजल्राको ङ्झनयकोट ऩहाडवाट दङ्ञऺणतपम  
फाग्रङ्टङ ङ्ञजल्राको तायागाऊ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा ऩने याताभाटा गाउॉ हङ्टॉदै गङ्टल्भी ङ्ञजल्राराई छङ्टने उिय 
दङ्ञऺण अऺाॊश येखादेङ्ञख ऩूवम ऩने फाग्रङ्टङ ङ्ञजल्राको फाॉकी बाग। 

४) रङ्टङ्ञम्फनी प्रदेशको ऩाल्ऩा, फङ्छदममा य दाङ ङ्ञजल्रा। 

५) कणामरी प्रदेशको सङ्टखेत ङ्ञजल्रा। 

६) सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेशको कैरारी  य कञ्चनऩङ्टय ङ्ञजल्रा। 
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‘घ’ वगम 
१) प्रदेश १ को झाऩा, भोयङ य सङ्टनसयी ङ्ञजल्रा। 

२) प्रदेश २ को सप्तयी, ङ्झसयहा, धनङ्टषा, भहोियी, सरामही, फाया, यौतहट य  ऩसाम ङ्ञजल्रा। 

३) वागभती प्रदेशको नङ्टवाकोट, काभ्रऩेरान्चोक, काठभाडौं, बक्तऩङ्टय, रङ्झरतऩङ्टय, ङ्ञचतवन य भकवानऩङ्टय ङ्ञजल्रा। 

४) गण्डकी प्रदेशको काथकी, नवरऩयासी (ऩूवॉ बाग) ङ्ञजल्रा। 

५) रङ्टम्वीनी प्रदेशको  रुऩन्देही, नवरऩयासी (ऩङ्ञिभ), कङ्जऩरवथतङ्ट य फाॉके ङ्ञजल्रा। 
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अनङ्टसूची– 11 

( ङ्जवङ्झनमभ ५6 को उऩङ्जवङ्झनमभ (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत ) 

ताङ्झरभ तथा सेङ्झभनाय 

 

कम्ऩनीका कभमचायीहरूराई थवदेश तथा ङ्जवदेशभा ताङ्झरभ, सेङ्झभनाय, अध्ममन भ्रभण आङ्छदभा ऩठाउनङ्ट ऩदाम 
कभमचायीहरू छनौट गने प्रङ्जक्रमा, छनौटको आधाय, भनोनमनको राङ्झग शतम तथा मोग्मता आङ्छद देहामफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

१. ताङ्झरभको वगॉकयण् 
१. सम्भेरन, सेङ्झभनाय,  वकम सऩ, अवरोकन भ्रभण, ङ्झनयीऺण भ्रभण, अध्ममन भ्रभण।  

२. ताङ्झरभ्- 

(क) अल्ऩकारीन ताङ्झरभ्- अल्ऩकारीन बन् नारे ३ भङ्जहना सम्भराई भाङ्झननेछ। 

(ख) भध्मकारीन ताङ्झरभ्- भध्मकारीन बन् नारे ३ भङ्जहना बन्दा भाङ्झथ ६ भङ्जहना सम्भराई 
भाङ्झननछे। 

(ग) दीघमकारीन ताङ्झरभ्- दीघमकारीन बन् नारे ६ भङ्जहना बन्दा भाङ्झथकोराई भाङ्झननेछ। 

३. ङ्झडप्रोभा, ङ्झडग्री कोषम। 

२.  छनौट प्रङ्जक्रमा तथा आधायहरू ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ हङ्टनछेन ्

(क) सम्भेरन, सेङ्झभनाय, वकम सऩ, अध्ममन य ङ्झनयीऺण तथा ताङ्झरभ भ्रभणभा भनोनमन गदाम्- 

१. प्राङ्जवङ्झधक बएभा प्राङ्जवङ्झधक य अप्राङ्जवङ्झधक बएभा अप्राङ्जवङ्झधक कभमचायीहरू भध्मेफाट उऩमङ्टक्त 
कभमचायी भनोनमन गङ्चयनेछ। 

२. सम्भेरन, सेङ्झभनाय, ङ्झनयीऺण तथा अवरोकन भ्रभणभा साधायणतमा ९, १० य ११ तहका 
अङ्झधकृत वा सो बन्दा भाङ्झथका अङ्झधकायीराई भनोनमन गङ्चयने छ ।  

तय सभूहगत रुऩभा ङ्झनयीऺण तथा अवरोकन भ्रभणभा ऩठाउनङ्ट ऩदाम कङ्ट नै ऩङ्झन तहका 
कभमचायीराई सभूहको सदथमभा ऩठाउन सङ्जकनेछ। 

३. अल्ऩकारीन ताङ्झरभभा तह ६ देङ्ञख तह ८ सम्भका अङ्झधकृतहरू भध्मेफाट भनोनमन गङ्चयने छ। 

४.  दीघमकारीन ताङ्झरभभा तह ५, ६ य ७ सम्भका कभमचायीहरू भध्मेफाट भनोनमन गङ्चयनेछ। 

५. ङ्जवषम सभूह वा थतय तोकी आएकोभा सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

६. शैङ्ञऺक मोग्मता य उभेयको हकभा दात ृसॊथथाफाट रेखी आए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

७. शैङ्ञऺक मोग्मता ऩङ्टगेको य उभेयको हदरे एक ऩटक ऩङ्झन छनौट हङ्टन नसकेको मोग्म 
कभमचायीराई ङ्झभल्दोजङ्टल्दो ङ्झनयीऺण भ्रभणभा ऩठाउन प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ। 

(ख) ङ्झडप्रोभा, ङ्झडग्री कोषमभा भनोनमन गदाम् 
१. कोषमसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्झभल्दोजङ्टल्दो शैङ्ञऺक मोग्मता हाङ्झसर गयेका कभमचायी भात्र सॊबाव्म 

उम्भेदवाय हङ्टन सक्नेछन।्  

२. छनौट गदाम फढङ्टवाको राङ्झग तोङ्जकएको आधायभा गङ्चयने छ। तय काममसम्ऩादनको भूल्माङ्कनभा 
७५ प्रङ्झतशत बन्दा कभ अङ्क ल्माउने कभमचायीराई सॊबाव्म उम्भेदवायभा ङ्झरइने छैन। 

३. भनोनमनको राङ्झग शतम तथा थऩ मोग्मता् 
(क)  ङ्जवबागीम सजाम ऩाएका कभमचायीराई भनोनमन गदाम ङ्झनम्न अवङ्झध ऩूया बएको हङ्टनङ्ट ऩदमछ।  
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१. ऩदोङ्ङङ्झत योक्का बएको अवङ्झधभा सो पङ्ट कङ्ट वा नबए सम्भको अवङ्झध। 

२. तल्रो ऩदभा घटङ्टवा बएको बए घटङ्टवा बएको ङ्झभङ्झतरे १ वषम। 

३. तरफ फङृ्जि योक्का वा तल्रो फेतनभानभा घटङ्टवा बएको बए सो बएको ङ्झभङ्झतरे १ वषम। 

४. तीन ऩटक नङ्झसहत ऩाएको बए अङ्ञन्तभ ऩटक नङ्झसहत ऩाएको ङ्झभङ्झतरे १ वषम। 

५. अन्म सॊथथाफाट सरुवा बई आएका कभमचायी सरुवा बएको ङ्झभङ्झतरे ३ वषम। 

      ६. मस ङ्जवङ्झनमभावरी अनङ्टसाय ऩाउने साऩटी यकभ फाहेक अन्म ऩे्की सभमभा पछ् मौट              
 नगने कभमचायी सॊबाव्म उम्भेदवाय हङ्टन ऩाउने छैन। 

 (ख) भनोनमनका राङ्झग ङ्झनम्न ङ्झरङ्ञखत थऩ मोग्मता ऩङ्झन ऩङ्टगेको हङ्टनङ्ट ऩनेछ्- 

  १. घटीभा ३ वषम थथामी सेवा ऩूया गयेको। 

    २. एक ऩटक ऩङ्झन ताङ्झरभ ङ्झरई नसकेको व्मङ्ञक्तराई ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ। 

४. ताङ्झरभ अध्ममनको सदङ्टऩमोग य असाधायण अवथथा्- 
ताङ्झरभ वा अध्ममनभा गएका कभमचायीरे सो ताङ्झरभ वा अध्ममन ऩूया गनङ्टम अङ्झनवामम हङ्टनेछ। अङ्ञन्तभ 
छनौट बई सकेका वा ताङ्झरभ वा अध्ममन सङ्टरु गयी सकेका कभमचायी असाधायण अवथथा ऩयी ताङ्झरभ 
वा अध्ममनभा जान नसक्ने वा अध्ममन ऩूया गनम नसक्ने अवथथाभा फाहेक ताङ्झरभ वा अध्ममनभा जान 
इन्काय गयेभा वा ताङ्झरभ वा अध्ममन ऩूया नगयी पकी आएभा त्मथता कभमचायीहरूराई अङ्ञन्तभ छनौट 
बएका ङ्झभङ्झतरे ३ वषमसम्भ कङ्ट नै ताङ्झरभ वा अध्ममनभा ऩठाइने छैन। 

५. कफङ्टङ्झरमत गनङ्टम ऩने्- 
(१) कम्ऩनीफाट थवदेश तथा ङ्जवदेशभा अल्ऩकारीन, भध्मकारीन, दीघमकारीन ताङ्झरभ वा अध्ममनभा जाने 
कभमचायीरे ङ्झनम्न  

    फभोङ्ञजभ सेवा गने कफङ्टङ्झरमत गनङ्टम ऩनेछ।  

(क) एक भङ्जहनाबन्दा फढी तीन भङ्जहनासम्भ   –  एक वषम। 

(ख) तीन भङ्जहनाबन्दा फढी ६ भङ्जहनासम्भ     –दङ्टई वषम। 

(ग) ६ भङ्जहनाबन्दा फढी अवङ्झधको राङ्झग       – ऩाॉच वषम। 

(२)  थवदेशभा ताङ्झरभ वा अध्ममनभा जान ेकभमचायीरे देहामफभोङ्ञजभ सेवा गने कफङ्टङ्झरमत गनङ्टम ऩनेछ।  

(क) एक भङ्जहना वा सोबन्दा फढी तीन भङ्जहनासम्भ  – एक वषम। 

(ख) तीन भङ्जहना बन्दा फढी ६ भङ्जहनासम्भ    – डेढ वषम। 

(ग) ६ भङ्जहना बन्दा फढी अवङ्झधको राङ्झग      – तीन वषम। 

 

(३) कफङ्टङ्झरमतनाभाको नभङ्टना् 
 ङ्झरङ्ञखतभ ............................ को नाङ्झत/नाङ्झतनी ............................... को छोया/छोयी 
................................ फथने वषम ....... को खाद्य व्मवथथा तथा व्माऩाय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड कम्ऩनी 
.......................... को कामामरमभा ................ ऩदभा काममयत भ ................................. आगे खाद्य 
व्मवथथा तथा व्माऩाय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड कम्ऩनीफाट ............................... ङ्जवषमभा अध्ममनभा जान 
रागेकोरे कम्ऩनीको ङ्झनमभानङ्टसाय अध्ममन सम्ऩङ्ङ हङ्टनासाथ कामामरमभा पकी आइ कम्ऩनीको सेवाभा ....... 
वषमसम्भ कम्ऩनीरे तोकेको काभ गनेछङ्ट। सो नगयी ङ्झनधामङ्चयत सभमभा पकी नआएभा वा वीचैभा कम्ऩनीको 
सेवा छोडेभा वा तोङ्जकएको अवङ्झधसम्भ कम्ऩनीको सेवा नऩङ्टय ् माई वीचैभा कम्ऩनीको सेवाफाट अरग बएभा 
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उऩयोक्त अध्ममन काजभा रागेको सम्ऩूणम यकभ सभेत भफाट असूर उऩय गयी ङ्झरएभा भेयो भन्जूयी छ। मसभा 
कङ्ट नै खयङ्ञखचरो गने छैन बनी भेयो भनोभान खङ्टशी याजीसॉग मो कवङ्टङ्झरमतनाभा रेखी खाद्य व्मवथथा तथा 
व्माऩाय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेड प्रधान कामामरमभा  चढाएॉ। 

नाभ्- ............................................................................... 
सही्- 

 

उम्भेदवायको ल्माप्चे सही 
दामाॉ फामाॉ 

 अथथामी ठेगाना्- 

 थथामी ठेगाना्- 

इङ्झत सम्फत २० ......... सार ............. भङ्जहना ......... गते ........ योज शङ्टबभ।् 
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अनङ्टसूची 1२ 
ङ्जवङ्झनमभ 59 य 64 सॉग सम्फङ्ञन्धत 

भ्रभण खचम ङ्झनमभावरी २०६४ (चौथो सॊशोधन २०७२) भा बएको व्मवथथा अनङ्टसाय् 
क्र.सॊ. तह प्रङ्झत ङ्छदन ऩाउन ेयकभ (रुऩैमाॉ) 
१. अङ्झत ङ्जवङ्ञशष्ट ३,०००।– 

२. ङ्जवङ्ञशष्ट २,५००।– 

३. प्रथभ २,०००।– 

४. ङ्छद्वतीम १,६००।– 

५. ततृीम १,२००।– 

६. चतङ्टथम १,०००।– 

 

 

ङ्जवदेश भ्रभण गदाम ऩाउन ेदैङ्झनक बिादय 

क्र.सॊ. तह प्रङ्झत ङ्छदन अभेङ्चयकी डरयभा ऩाउन े 

१. अङ्झत ङ्जवङ्ञशष्ट २५०।– 

२. ङ्जवङ्ञशष्ट २२५।– 

३. प्रथभ १७५।– 

४. ङ्छद्वतीम १५०।– 

५. ततृीम १२५।– 

६. चतङ्टथम १००।– 

 

        िष्टव्म् भ्रभण खचम ऐन तथा ङ्झनमभावरी सॊशोधन बए सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 
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अनङ्टसूची – 1३ 

( ङ्जवङ्झनमभ 80 सॉग सम्फङ्ञन्धत ) 
थवाथ्म उऩचाय सङ्टङ्जवधा 

 

१. कम्ऩनीको सेवाभा सङ्टरु प्रवेश गयेका कभमचायीराई एक आङ्झथमक वषम ऩूया काभ गयी सकेऩङ्झछ थवाथ्म 
ऩयीऺण य आव्मक औषधोऩचाय गनमको राङ्झग ङ्झनजरे खाइऩाई आएको दङ्टई भङ्जहनाको तरव फयाफयको 
एकभङ्टष्ठ यकभ ङ्छदइनेछ। त्मसऩङ्झछ त्मथतो यकभ प्रत्मेक आङ्झथमक वषमभा एकऩटक जङ्टनसङ्टकै सभमभा ऩङ्झन 
ङ्छदइनेछ। मो सङ्टङ्जवधा जङ्टनसङ्टकै कायणरे अवकाश ऩाउने कभमचायीरे ऩङ्झन ऩङ्टयै ऩाउनेछन।्  

२.  कम्ऩनीभा कङ्ञम्तभा ५ वषम थथामी सेवा ऩूया गयेको कङ्ट नै कभमचायी वा ङ्झनजको ऩङ्चयवाय ङ्झफयाभी ऩयी 
अथऩतार वा यङ्ञजष्टडम नङ्झसमङ्ग होभ बनाम बई औषधोऩचाय गयाउनङ्ट ऩने अवथथा ऩयेभा कभमचायीको फाॉकी 
सेवा अवङ्झधभा ऩाउने औषधोऩचाय यकभफाट कट्टी हङ्टने गयी अथऩतारको ङ्झफर वा नङ्झसमङ्ग होभको ङ्झफर य 
प्रथेकृप्शनको ङ्झफर फभोङ्ञजभको शतप्रङ्झतशत यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्छदइनेछ। मथतो ब ङ्टक्तानी ङ्छदॉदा औषधोऩचाय 
गयाउनङ्ट ऩयेको सभम य ङ्झनज कभमचायीरे अङ्झनवामम अवकाश ऩाउने उभेय फीच जङ्झत वषमको पयक हङ्टन 
आउॉछ त्मङ्झत वषमको प्रत्मेक आङ्झथमक वषमको दङ्टई भङ्जहनाको तरफ फयाफयरे हङ्टने यकभसम्भ ऩे्की थवरुऩ 
ङ्छदन सङ्जकनेछ। मथतो ऩे्की ङ्झनज कभमचायीरे प्रत्मेक आङ्झथमक वषमभा ऩाउॉदै जाने औषधोऩचाय खचमफाट 
कट्टी गदै रङ्झगनछे। कभमचायीरे एक ऩटक ङ्झरएको ऩे्की पछ्यौट नबएसम्भ अको ऩे्की ङ्छदइने 
छैन। 

३.  कम्ऩनीको सेवाभा फहार यहेका कङ्ट नै थथामी कभमचायीराई कडा योग (भगृौरा, भङ्टटङ्ट य क्मान्सय जथता) 
रागी थवदेश तथा ङ्जवदेशभा उऩचाय गनङ्टमऩयेभा नेऩार सयकायफाट थवीकृङ्झत प्राप्त अथऩतार वा उऩचाय 
गने ङ्ञचङ्जकत्सकफाट ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयएको आधायभा प्रकयण (१) य (२) फभोङ्ञजभ ऩाउने सङ्टङ्झफधाफाट नऩङ्टग 
बएभा उऩचायको राङ्झग खचम बएको ङ्झफरको आधायभा सङ्झभङ्झतरे फढीभा दङ्टई राख रुऩैंमासम्भ थऩ 
आङ्झथमक सहामता उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ। 

                                   

अनङ्टसूची  1४ 

( ङ्जवङ्झनमभ ८७ को उऩङ्जवङ्झनमभ (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत ) 

काममप्रकृङ्झत सहङ्टङ्झरमत 

 

       कम्ऩनीभा काममयत सफै कभमचायीराई कम्ऩनीरे गने कायोवायसॉग सम्फङ्ञन्धत सहङ्टङ्झरमत वाऩत भाङ्झसक 
रुऩभा रु.२,५००। का दयरे खाद्याङ्ङ सहङ्टङ्झरमत यकभ उऩरव्ध गयाइनेछ। 
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अनङ्टसूची –१५ 

(ङ्जवङ्झनमभ ९२ को उऩङ्जवङ्झनमभ (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण पायाभ 

सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण ऩेश गने प्रमोजनको राङ्झग तोङ्जकएको पायाभको ढाॉचा सम्फन्धभा नेऩार याजऩत्र, बाग ५, खण्ड 
६० सङ्तमा १ ङ्झभङ्झत २०६७ फैशाख ६ गते प्रकाङ्ञशत बै सॊशोधन बएको। 

भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९ को दपा ५० को उऩदपा (१) तथा अङ्ञततमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग 
ऐन, २०४८ को दपा ३१ क. को उऩदपा (१) को प्रमोजनको राङ्झग 

खाद्य व्मवथथा तथा व्माऩाय कम्ऩनी ङ्झर. 
सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण पायाभ  

सावमजङ्झनक ऩद धायण गयेको व्मङ्ञक्तको नाभ थय : 
ऩद :                  ङ्जववयण ऩेश गयेको ङ्झनकाम् 
कामामरम :                                                                          
ङ्जववयण ऩेश गयेको आ. व.:  

थथामी ठेगाना  :    प्रदेश :                  ङ्ञजल्रा :                   गा. ऩा./ न. ऩा :                
 वडा नॊ :         टोर : 

हार फसोफास गयेको ठेगाना्  

 प्रदेश :                     ङ्ञजल्रा :                   गा. ऩा./ न. ऩा :                          

वडा नॊ :    टोर : 

कभमचायी बए सॊकत नॊ  :         थथामी रेखा नॊ : 
१. अचर सम्ऩङ्ञिको ङ्जववयण :  

(क) घय 
क्र 
सॊ 

घय धनीको 
नाभ 

घय य घयरे चचेको जग्गाको ङ्जववयण खङ्चयद 
गयेको बए 
खङ्चयद 
भूल्म 

प्राङ्झप्तको स्रोत कैङ्जपमत 

  ङ्ञज
ल्रा 

गा .ऩा. 
/न.ऩा. 

वडा नॊ ङ्जकिा 
नॊ 

ऺेत्रपर  

(वगम 
ङ्झभटय) 
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(ख) जग्गा 

क्र 
सॊ 

जग्गा 
धनीको नाभ 

जग्गाको ङ्जववयण खङ्चयद 
गयेको बए 
खङ्चयद 
भूल्म 

प्राङ्झप्तको स्रोत कैङ्जपमत 

  ङ्ञज
ल्रा 

गा .ऩा. 
/न.ऩा. 

वडा नॊ ङ्जकिा 
नॊ 

ऺेत्रपर  

(वगम 
ङ्झभटय) 

          

२. चर सम्ऩङ्ञिको ङ्जववयण्  

(क) नगद, सङ्टन, चाॉदी, ङ्जहया, जवाहयात् 

क्र सॊ ङ्जववयण ऩङ्चयभाण प्राप्त ङ्झभङ्झत खङ्चयद गयेको 
बए खङ्चयद 
भूल्म 

प्राङ्झप्तको स्रोत कैङ्जपमत 

       

 

(ख) फैँक, ङ्जवङ्ञिम सॊथथा तथा सहकायी सॊथथाभा यहेको खाताको ङ्जववयण् 

क्र सॊ खातावाराको 
नाभ 

सॊथथाको नाभ य ठेगाना खाता नॊ भौज्दात यकभ प्राङ्झप्तको 
स्रोत 

कैङ्जपमत 

       

(ग) ङ्झधतोऩत्र शमेय वा ऋणऩत्रको ङ्जववयण् 
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क्र 
सॊ 

शमेयधनीको 
नाभ थय 

कम्ऩनीको ना 
ठेगाना 

शमेय/ऋण
ऩत्रको 
ङ्जकङ्झसभ 

शमेय/ऋणऩत्रको 
ङ्जववयण 

प्राङ्झप्तको स्रोत कैङ्जपमत 

सङ्तमा यकभ   

        

(घ) ऋण ङ्झरए/ ङ्छदए /ङ्झतयेको ङ्जववयण  

क्र सॊ ऋण ङ्झरन े/ङ्छदन/े ङ्झतने 
व्मङ्ञक्त/ सॊथथाको नाभ 

ठेगाना 

ऋण ऋण ङ्झरए 
/ङ्छदए/ ङ्झतयेको 

यकभ  

ऋण ङ्झरए/ 
ङ्छदए/ ङ्झतयेको 

यकभ 

कैङ्जपमत 

ङ्झरएको ङ्छदएको ङ्झतयेको 

        

 

 

 

(ङ) सवायी साधन (अटोभोफाइरको हकभा भात्र) को ङ्जववयण 

क्र 
सॊ 

सफायी धनीको 
नाभ 

सफायीको ङ्जकङ्झसभ य 
नम्फय 

खङ्चयद भूल्म खङ्चयद 
ङ्झभङ्झत 

प्राङ्झप्तको स्रोत कैङ्जपमत 

       

३. कृङ्जष तथा ऩशङ्टधन (घयजग्गा फाहेक) को ङ्जववयण् 

क्र सॊ ङ्जववयण सङ्तमा खङ्चयद भूल्म खङ्चयद ङ्झभङ्झत प्राङ्झप्तको स्रोत कैङ्जपमत 
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४ अन्म सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण् 

क्र सॊ ङ्जववयण खङ्चयद भूल्म खङ्चयद ङ्झभङ्झत प्राङ्झप्तको स्रोत कैङ्जपमत 

  

 

 

    

भैरे जाने फङ्टझेसम्भ भाङ्झथ रेङ्ञखए फभोङ्ञजभको ङ्जववयण ङ्छठक छ। पयक ऩने छैन। 

नाभ्            दथतखत् 

ऩद्            ङ्झभङ्झत् 

िष्टव्म् अङ्ञघल्रो आङ्झथमक वषमभा ऩेश गयेको सम्ऩङ्ञि ङ्जववयणभा थऩघट बएको ङ्जववयण मसै फभोङ्ञजभको 
पायाभभा बयी ऩेश गनङ्टमऩनेछ  
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अनङ्टसूची–1६ 

(ङ्जवङ्झनमभ १०३ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
थवमभ ्घोषणाको ङ्जववयण 

१. नाभ, थय्- 

२. सेवा, सभूह य ऩद्- 

३. ङ्जवदेशी भङ्टरङ्टकभा थथामी आवासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरएको छ वा छैन्- 

४. मङ्छद छ बने सम्फङ्ञन्धत भङ्टरङ्टकको नाभ्- 

५. ङ्जवदेशी भङ्टरङ्टकभा थथामी आवासीम अनङ्टभङ्झत प्राप्त गनमका राङ्झग आवेदन ङ्छदएको बए सोको ङ्झभङ्झत्- 

६. आवेदन ङ्छदएको भङ्टरङ्टकको नाभ्- 

७. आपूरे ङ्झरएको थथामी आवासीम अनङ्टभङ्झत ऩङ्चयत्माग गनम वा त्मथतो अनङ्टभङ्झतका राङ्झग ङ्छदएका आवेदन 
६० ङ्छदन ङ्झबत्र य्द  गयाउन इच्छङ्टक बएको वा नबएको्- 

८. आफ्नो सगोरको ऩङ्झत वा ऩत्नीरे थथामी आवासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरएको वा अनङ्टभङ्झत प्राङ्झप्तका राङ्झग आवेदन 
ङ्छदएको बए सोको ङ्जववयण्- 

उम्भेदवायको दथतखत् ...................... 
ङ्झभङ्झत्- 

       उम्भेदवायको दामाॉ फामाॉ हातको फङ्टढी औरँाको छाऩ 

         दामाॉ  फामाॉ 
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अनङ्टसूची–17 
(ङ्जवङ्झनमभ १21 सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

कामामरमको काममसम्ऩादन भाऩनका राङ्झग सूचकहरू 

नोट् अॊकबायको ङ्जवबाजन ५ वटै ङ्जवषमराई १०० भा भूल्माॊकन गङ्चयनछे । सूचकको ऩूणमरुऩभा 
ऩारना बएकोभा ८० देङ्ञख १००, भध्मभरुऩभा ऩारना बएकोभा ४० देङ्ञख ७९, न्मङ्टनथतयको ऩारना 
बएकोभा १० देङ्ञख ३९ य ऩारना नै नबएकोभा ० देङ्ञख ९ अॊक ङ्छदई प्राप्त हङ्टने जम्भा अॊकराई ऩाॉचरे 
बाग गयेय प्राप्त हङ्टने अॊकराई प्राप्ताॊक भाङ्झननेछ ।  

ङ्झस 
नॊ  

सङ्टधायका ऺेत्रहरू   ऩूणमरुऩभा 
ऩारना 

भध्मभरुऩभा 
ऩारना 

न्मङ्टनथतयको 
ऩारना  

ऩारना नै 
नबएको 

कैङ्जपमत 

१ कामामरम ङ्जवन्मास य 
सयसपाई 

      

२ सङ्टशासनका आधायबतू 
ऩऺहरूको ऩारना 
क. सूचना व्मवथथाऩन 

ख. साभूङ्जहकता प्रविमन 

ग. ऩङ्चयचमऩत्र, ऩोशाक, 

घ. नागङ्चयक वडाऩत्र 

ङ. काभभा ङ्झनमङ्झभतता य 
अनङ्टशासन 

      

३ वाङ्जषमक काममक्रभको 
कामममोजनाअनङ्टसाय 
कामामन्वमन ङ्ञथथङ्झत 

      

४ ङ्जविीम सङ्टशासन 

क. फैंङ्जकङ प्रणारी 
अवरम्वन 

ख. मोजना तथा रेखा 
सफ्टवेमयको प्रमोग 

ग. आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण 

घ. वेरुजङ्ट पछममौट 

      

५ ङ्झसजमनात्भक य नवीनतभ 
काममकौशरको प्रमोग 

      

जम्भा       

प्राप्ताॊक   


