शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र
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शिीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७ को दफा २१ ले हदएको अधधकार प्रयोग गरी शिीद
गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र सञ्चालक समितिले दे िायका तनयििरु बनाई लागू गरे को छ ।

पररच्छे द- १
प्रारष्ट्म्िक
१.१

संक्षिप्र् िार् र प्रारम्िः (१) यी तनयििरुको नाि "शिीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको
किमचारीिरुको सेवाको शिम र सुववधा सम्बन्द्धी तनयिावली, २०५८ " रिे को छ ।
(२) यो तनयिावली िुरुन्द्ि प्रारम्भ िुनेछ ।

१.२

1

पररिाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथम नलागेिा यस तनयिावलीिा,–

(क) "अष्ट्तियारवाला" भन्द्नाले यस तनयिावली बिोष्ट्िि प्रदत्त अधधकारको प्रयोग गने समिति,
समितिको सदस्य, कायमकारी तनदे शक वा त्यस्िा अधधकारीबाट प्रत्यायोिन भए बिोष्ट्ििको
अधधकार प्रयोग गने अन्द्य कुनै अधधकारी सम्झनु पछम ।
(ख) "आधथमक वषम" भन्द्नाले कुनै सालको श्रावण १ गिेदेखख अको सालको आषाढ िसान्द्िसम्िको
अवधध सम्झनु पछम ।
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(ग) "आयोग" भन्द्नाले नेपालको संववधानको धारा २४२ बिोष्ट्ििको लोक सेवा आयोग सम्झनु
पछम ।
(घ) "ऐन" भन्द्नाले शिीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७ सम्झनु पछम ।
(ङ) "किमचारी" भन्द्नाले सेवाको पदिा बिाल रिे को व्यष्ट्ति सम्झनु पछम ।
(च) "कायमकारी तनदे शक" भन्द्नाले ऐनको दफा ११ बिोष्ट्िि तनयत
ु ि केन्द्रको कायमकारी तनदे शक
सम्झनु पछम ।
(छ) "केन्द्र" भन्द्नाले ऐनको दफा ३ बिोष्ट्िि स्थापना भएको शिीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय{
केन्द्र सम्झनु पछम र सो शब्दले सोिी दफाको उपदफा (२) बिोष्ट्िि अन्द्य ष्ट्िल्लािा
स्थापना िुने केन्द्रको शाखा र इकाई कायामलयलाई सिेि िनाउाँ छ ।
(ि) "िि" भन्द्नाले सेवािा रिने अधधकृि, सिायक िथा प्रारष्ट्म्भक ििको पदको ववभािन
सम्झनु पछम ।
(झ) "पद" भन्द्नाले यस तनयिावलीिा व्यवस्था गररएबिोष्ट्ििको सेवाको कुनै पद सम्झनु पछम ।
(ञ) "पदपूतिम समिति" भन्द्नाले तनयि ३.१ बिोष्ट्िि गहठि पदपूतिम समिति सम्झनुपदम छ ।
(ट) "पररवार" भन्द्नाले किमचारीसाँग बस्ने िथा तनि आफैंले पालन पोषण गनुम पने पति, पत्नी,
छोरा, अवववाहििा छोरी, धिमपुत्र, अवववाहििा धिमपुत्री, बाबु, आिा वा सौिेनी आिा सम्झनु
पछम र सो शब्दले पुरुष किमचारीको िकिा तनिको बािे, बज्यै िथा वववाहििा िहिला
किमचारीको िकिा तनिको सासू, ससुरालाई सिेि िनाउाँ छ ।
(ठ) "िेडिकल बोिम" भन्द्नाले समितिले गठन गरे को वा िोकेको धचककत्सकिरु रिे को बोिम सम्झनु
पछम ।

2

(ि)

"ववभागीय प्रिुख" भन्द्नाले तनयि ४.६क. बिोष्ट्िि 2िोककएको ववभागीय प्रिुख सम्झनु पछम
।

(ि१)

3

"ििाशाखा प्रिख
सम्झनु
ु " भन्द्नाले तनयि ४.६ख. बिोष्ट्िि िोककएको ििाशाखा प्रिख
ु

पछम ।
(ढ) "ववशेषज्ञ पद" भन्द्नाले ववशेष प्रकृतिको काि, किमव्य र उत्तरदातयत्व भएको ववशेष योग्यिा
चाहिने पद सम्झनु पछम ।
(ण) "सिूि" भन्द्नाले सेवािा रिने पदको कािको प्रकृतिलाई दृष्ट्रटगि गरी ववभािन गररएको
सेवाको पदिरुको सिूि सम्झनु पछम ।
(ि) "समिति" भन्द्नाले ऐनको दफा ७ बिोष्ट्िि गठन भएको केन्द्र सञ्चालक समिति सम्झनु
पछम ।
(थ) "सेवा" भन्द्नाले तनयि २.२ बिोष्ट्िि गठन भएको शिीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र सेवा
सम्झनु पछम ।
(द) "स्थायी पद" भन्द्नाले म्याद निोककएको पद सम्झनु पछम ।
(ध) "स्थायी आवासीय अनि
ु ति" भन्द्नाले ववदे शी िल
ु क
ु ले कुनै शिम िोकी वा निोकी सो
िुलुकिा स्थायी रुपले बसोबास गनम पाउने गरी नेपाली नागररकलाई उपलब्ध गराएको
िाइभरमसटी इमिग्रेन्द्ट मभसा (डि.भी.) परिानेन्द्ट रे ष्ट्ििेन्द्ट मभसा (वप.आर.) वा धग्रनकािम
सम्झनुपछम र सो शव्दले नेपाली नागररकलाई ववदे शिा स्थायी रुपिा बसोबास गनम हदइएको
िुनसुकै नािको स्थायी आवासीय अनुितिलाई सिेि िनाउाँ छ ।
(न) "स्वीकृि धचककत्सक" भन्द्नाले नेपाल िेडिकल काउष्ट्न्द्सलिा स्थायी रुपिा नाि दिाम भएका
धचककत्सकिरुिध्ये सञ्चालक समितिबाट तनयुति भएको वा िोककएको धचककत्सक वा
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धचककत्सकको सिूि वा सञ्चालक समितिले िान्द्यिा हदएको धचककत्सक वा धचककत्सकको
सिूि सम्झनुपछम ।
१.३

नियर्ावलीको व्याखयाः (१) अष्ट्तियारवालाले यस तनयिावलीको प्रयोग गदाम गरे को व्यातयाबाट
कुनै किमचारीलाई िकाम परे िा त्यस्िो िकाम पने किमचारीले कायमकारी तनदे शक िाफमि समिति
सिक्ष तनवेदन हदन सतनेछ ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि पनम आएको तनवेदनको सम्बन्द्धिा समितिले गरे को व्यातया
अष्ट्न्द्िि िुनेछ ।
(३) उपतनयि (२) बिोष्ट्िि समितिले गरे को व्यातया िागमदशमनकोलाधग केन्द्र र केन्द्र
िािििका शाखा र इकाई कायामलयिा 4पठाउनु पनेछ ।

१.४

नियर्ावलीको कायामन्द्वयिः यस तनयिावलीिा भएका व्यवस्थािरुको कायामन्द्वयन गने गराउने
ित
ु य ष्ट्िम्िेवारी कायमकारी तनदे शकको िुनेछ ।

१.५

बाधा अड्काउ फुकाउिे अधधकारः कुनै काि गदाम यो तनयिावलीले तनहदमरट नगरे को ववषयिा वा
तनहदमरट गरे िापतन यसो गने भनी स्परट रुपले नप्रर्याएको ववषयिा अप्रत्यामशि कहठनाइ आई
परे िा समितिले ऐन र यो तनयिावलीको उद्दे श्य र भावना ववपरीि निुने गरी उधचि ढङ्गले
व्यवस्था गरी बाधा अड्काउ फुकाउन सतनेछ ।

१.६

नियर्ावलीको जािकारी प्राप्र् गिप
ुम िनः यस तनयिावलीिा व्यवस्था भएका सेवाका शिमिरुको
बारे िा िानकारी प्राप्ि गनुम प्रत्येक किमचारीको किमव्य िुनेछ र यसको अज्ञानिा क्षम्य िुनेछैन ।

१.७

सेवाका शर्म लागू िहुिेः यस तनयिावलीिा व्यवस्था गररएका किमचारीको सेवाका शिम िथा
सुववधािरु सेवाको पदिा स्थायी रुपिा बिाल रिे का किमचारीिरु बािे क सेवािा ज्यालादारी वा
करारिा तनयष्ट्ु ति भएका किमचारीको िकिा लागू िुनेछैन र त्यस्िा किमचारीिरुको सेवा शिम र
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सुववधा तनििरुलाई तनयुष्ट्ति हदाँ दाको अवस्थािा तनयुष्ट्तिपत्र वा करारनािािा िोककएबिोष्ट्िि
िुनेछ ।

पररच्छे द-२

सङ्गठि र्ाललका र सेवाको गठि
२.१

केन्द्रको सङ्गठि संरचिाः केन्द्रको सङ्गठन संरचना अिुसूची-१ िा उल्लेख भएबिोष्ट्िि िुनेछ ।

२.२

सेवाको गठिः (१) शिीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र सेवा नािको एक सेवाको गठन गररएको
छ ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि गहठि सेवालाई प्रशासन र प्राववधधक गरी िम्िा दई
ु सेवािा
ववभािन गररनेछ ।

२.३

सर्ूह र्था उपसर्ूहः (१) तनयि २.२ बिोष्ट्ििको सेवािा रिने पदिरुको कािको प्रकृति र िी
कािलाई सम्पादन गनम चाहिने न्द्यूनिि योग्यिा र कायम ववमशरटिाको आधारिा आवश्यक सिूि
िथा उपसिूि ववभािन गररनेछ ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि ववभािन गररएको सिि
ू िथा उपसिूि अिुसूची-२ िा उल्लेख
भए बिोष्ट्िि िुनेछ ।

२.४

र्ह वविाजिः सेवािा रिने पदलाई अधधकृि िि, सिायक िि र प्रारष्ट्म्भक िििा ववभािन
गररनेछ ।

२.५

सेवार्ा रहिे पदहरु : (१) सेवाका ववमभन्द्न िििा प्रशासतनक िथा प्राववधधक पदिरु रिनेछन ् ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि सेवािा रिने पदका नाििरु अिुसूची-३ िा उल्लेख भए
बिोष्ट्िि िुनेछन ् ।

5

(३) पदपूतिम समितिले प्रत्येक पदको कायम वववरण बनाउनेछ र त्यस्िो कायम वववरणिा
सम्बष्ट्न्द्धि पदको काि, किमव्य, अधधकार र उत्तरदातयत्व सिेि उल्लेख गररनेछ । यस्िो कायम
वववरण अिस
ु च
ू ी-४ बिोष्ट्ििको ढााँचािा ियार गरी लागू गररनेछ ।
२.६

पद सज
ृ िाः (१) सेवाकोलाधग आवश्यक पने पदिरु तनयि ३.१ बिोष्ट्िि गहठि पदपूतिम समितिको
मसफाररसिा समितिले मसिमना गनेछ ।
5

(२) केन्द्रका लाधग नयााँ पद मसिमना गनम आवश्यक दे खखएिा केन्द्रले संगठन िथा व्यवस्थापन

सवेक्षण गरी गराई सोको पुर्याई सिेि उल्लेख गरी प्रशासन शाखा िाफमि पदपूतिम समिति
सिक्ष पठाउनु पनेछ ।
(३) उपतनयि (२) बिोष्ट्िि नयााँ पद मसिमना गनुम पने भएिा पदपूतिम समितिले सम्बष्ट्न्द्धि
ववभागको कायमबोझ र पनम आउने वावषमक आधथमक दातयत्व सिेि खल
ु ाई आफ्नो मसफाररस समिति
सिक्ष पेश गनुम पनेछ ।
(४) समितिले कुनै नयााँ पद मसिमना गने तनणमय गरे कोिा किमचारी प्रशासन शाखाले
त्यस्िो पदको सेवा, िि, सिूि िथा उपसिूि सिेि खुलाई दरबन्द्दी ककिाबिा पद दिाम गराउनु
पनेछ ।
२.७

पदको खारे जीः नयााँ मसिमना भएको िथा साबबकिा भइरिे को पद एक वषमदेखख कुनै कारणले पूतिम
नभएको अवस्थािा पदपूतिम समितिले त्यस्िो पदको औधचत्य सिेिलाई दृष्ट्रटगि गदाम आवश्यक
छै न भन्द्ने लागेिा त्यस्िो पद खारे िीकोलाधग आफ्नो राय सहिि समितििा पेश गनुम पनेछ र
त्यसिा समितिबाट भएको तनणमयबिोष्ट्िि िुनेछ ।
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पररच्छे द-३

सेवार्ा पदपनू र्म
३.१ पदपूनर्म सलर्नर्को गठिः 6(१) सेवािा ररति रिन आएका पदिा नयााँ भनाम वा बढुवा प्रकियाद्वारा
उपयुति उम्िेदवारको छनौट गरी अष्ट्तियारवाला सिक्ष नाि मसफाररस गनम दे िाय बिोष्ट्िि
पदपूतिम समितिको गठन गररनेछ:(क) कायमकारी तनदे शक

- अध्यक्ष

(ख) लोक सेवा आयोगको कम्िीिा रािपत्रांककि
द्वविीय श्रेणी वा सो सरिको प्रतितनधध

- सदस्य

(ग) स्वास््य िथा िनसतया िन्द्त्रालयको कम्िीिा
रािपत्राङ्ककि द्वविीय श्रेणी वा सो सरिको प्रतितनधध - सदस्य
(घ) पदपूतिम समितिले िोकेको िानव संशाधन ववज्ञ

- सदस्य

(ङ) प्रशासन ििाशाखाको प्रिुख

- सदस्य सधचव

िर अन्द्िवािामका लाधग आयोगले छु्टै प्रतितनधध खटाउन सतनेछ ।
7

(२) पदपूतिम समितिले पदपूतिम गनप
ुम ने पदसाँग सम्बष्ट्न्द्धि ववशेषज्ञलाई आवश्यकिा

अनस
ु ार आिन्द्त्रण गनम सतनेछ ।
(३) पदपूतिम समितिको बैठक सम्बन्द्धी सम्पूणम कायमववधध पदपूतिम समिति आफैंले तनधामरण
गरे बिोष्ट्िि िुनेछ ।
(४)

पदपूतिम समितिको

बैठकिा

भाग

मलए

बापि

पाउने

बैठक

िोककहदएबिोष्ट्िि िुनेछ ।
(५) पदपूतिम समितिको सधचवालयको काि प्रशासन ििाशाखाले गनेछ ।

6
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भत्ता

समितिले

8

(६) पदपूतिम समितिको बैठक िथा अन्द्य कायमववधध पदपूतिम समिति आफैले तनधामरण गरे

बिोष्ट्िि िुनेछ ।
9

(७) उपतनयि (१) को खण्ि (क) र (ख) िा उष्ट्ल्लखखि सदस्य सहिि चार िना

सदस्यको उपष्ट्स्थतििा पदपूतिम समितिको बैठक बस्न सतनेछ ।
(८)
11

10

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

३.२ पदपूनर्म सलर्नर्को कार्, कर्मव्य र अधधकारः यस तनयिावलीिा लेखखएका अन्द्य काि, किमव्य र
अधधकारका अतिररति पदपूतिम समितिको काि, किमव्य र अधधकार दे िाय बिोष्ट्िि िुनेछ:(क)

तनयि ३.३ बिोष्ट्िि स्थायी पदपूतिमका लाधग िाग िुन आएको कूल पदसंतया िध्ये
खुला प्रतियोधगिात्िक परीक्षा, आन्द्िररक प्रतियोधगिात्िक परीक्षा र कायमक्षििाको
िल्
ू याङ्कनको आधारिा बढुवाद्वारा पतू िम गनम पदसंतया तनधामरण गने,

(ख)

खण्ि (क) बिोष्ट्िि खुला िथा आन्द्िररक प्रतियोधगिात्िक परीक्षा िथा कायमक्षििाको
िल्
ू याङ्कन बढुवाद्वारा पतू िम गने भनी तनधामरण गररएको पदसंतया अनुसारको पदपतू िम
गनम ववज्ञापन प्रकाशनको सिितिका लाधग आयोगिा लेखी पठाउने,

(ग)

खण्ि (ख) बिोष्ट्िि आयोगबाट सििति प्राप्ि भएपतछ ववज्ञापन प्रकाशन गने र
कायमक्षििाको िूल्याङ्कनको आधारिा बढुवाद्वारा पदपूतिम गने भनी तनधामरण गररएको
पदसंतया

अनुसारको

पदपूतिमका

लाधग

सम्भाव्य

उम्िेदवारिरुको

कायमक्षििाको

िूल्याङ्कन गने,
(घ)

खण्ि (ग) बिोष्ट्िि प्रकामशि ववज्ञापन अनुसार आयोगबाट मलखखि परीक्षाबाट छनौट
भएका उम्िेदवारिरुको अन्द्िवामिाम मलने र खल
ु ा िथा आन्द्िररक प्रतियोधगिात्िक

8
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11

पााँचौ संशोधनद्वारा संशोधधि

8

परीक्षािा सबैभन्द्दा बढी अङ्क प्राप्ि गने उम्िेदवारलाई योग्यिाििको आधारिा
तनयुष्ट्तिका लाधग अष्ट्तियारवाला सिक्ष मसफाररस गने,
(ङ)

कायमक्षििाको िल्
ू याङ्कनको आधारिा बढुवाद्वारा पतू िम गररने पदिा सबैभन्द्दा बढी अङ्क
प्राप्ि गने उम्िेदवारलाई योग्यिाििको आधारिा बढुवाका लाधग अष्ट्तियारवाला सिक्ष
मसफाररस गने ।

(च)

तनयि ६.१४क. बिोष्ट्िि स्िर वद्
ृ धधकालाधग अष्ट्तियारवाला सिक्ष मसफाररश पेश गने ।

(छ)

आयोगसाँग सिन्द्वय गरी मलखखि िथा प्रयोगात्िक परीक्षाका लाधग पाठ्यिि ियार गने,
परीक्षा दस्िुर तनधामरण गने िथा उम्िेदवारको छनौट गनम परीक्षा संचालनको लाधग
आवश्यक पने सम्पूणम कायम गने ।

३.३

पदपनू र्मको लाधग र्ाग गिुम पिनः सम्बष्ट्न्द्धि ववभाग वा शाखाले प्रशासन शाखा िाफमि सेवािा
ररति रिन आएको पदको सेवा, सिूि, िि िथा न्द्यूनिि योग्यिा सम्बन्द्धी वववरणिरु खुलाई
त्यस्िो ररति पदको पतू िमकोलाधग पदपतू िम समितिलाई मलखखि रुपिा अनरु ोध गनप
ुम नेछ ।

३.४

पदपूनर्म:

12

(१) केन्द्रको ररति पदिरुको पूतिम दे िाय बिोष्ट्िि गररनेछ:-

श्रेणी

बढुवा

कायम क्षििाको

आन्द्िररक प्रतियोधगिात्िक खुल्ला
परीक्षा

प्रतियोधगिा

५0%

४0%

१0%

रािपत्रांककि द्धितीय ५0%

३0%

२0%

1. धचककत्सक िफम
रािपत्रांककि प्रथम

िूल्यांकन
100%

(क)
रािपत्रांककि प्रथम
(ख)
(क)
रािपत्रांककि द्धितीय

१००%

(ख)
12
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9

रािपत्रांककि तत
ृ ीय

करार सेवा

२. अन्द्य पद िफम

राि पत्रांककि प्रथि

१००%

रािपत्रांककि

७०%

२०%

१०%

२०%

५०%

द्धधिीीय
रािपत्रांककि िि
ृ ीीय

१००%

रािपत्रांककि िि
ृ ीीय

३०%

(क)

(ख)

रािपत्रअनंककि प्रथि १००%
(क)
रािपत्र अनंककि (ख)

१००%

प्रववधधक िफम
रािपत्र अनंककि

४०%

२०%

४०%

प्रथि (ख) प्रशासन
िथा आधथमक
प्रशासन िफम
रािपत्र अनंककि

१००%

द्धधतिय
श्रेणी बबहिन
13

सेवा करारबाट

(१क) िाधथ िन
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भएिापतन िल उल्लेखखि व्यवस्थाको िकिा दे िाय

बिोष्ट्िि िुनेछ:
(क) केन्द्रिा एउटै िििा दश वषम वा सो भन्द्दा बहढ काि गरे का स्थायी किमचारीलाई अवकाश
िुाँदा एक िि िाधथको पदिा स्िर वद्
ृ धध गरर अवकाश हदइनेछ।
(ख) केन्द्रिा स्वास््य सिायक पदिा ३ वषम वा सो भन्द्दा िाधथ स्थायी रुपिा कायमरि

न्द्युनिि सेवा अवधध र शैक्षक्षक योग्यिा पग
ु ेका किमचारीिरुलाई तनििरुको िाल बिालिा
रिे को पद खारे ि िुने गरी एक पद िाधथ कायमक्षििा िूल्यांकनद्धारा बढुवा गररनेछ।

13

छै ठौ संशोधनद्वारा थप

10

14

(२) केन्द्रको सेवािा रिने पद, सेवा, सिूि र उपसिूि अिुसूची-४क. िा उल्लेख भए

बिोष्ट्िि िुनेछ ।
15

(३) उपतनयि (१) िा िन
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भए िापतन केन्द्रलाई सिावेशी बनाउन

खुल्ला प्रतियोधगिाद्धारा पूतिम िुने पदिध्ये पैिालीस प्रतिशि पद छुछ्याई सो प्रतिशलाई शि
प्रतिशि िानी दे िाय बिोष्ट्ििका उम्िेदवारिरुका बीचिा िात्र प्रतिस्पधाम गराई पदपतू िम गररनेछ:(क)

िहिला

(ख)

आहदवासी÷िनिािी

(ग)

िधेसी

- बाइस प्रतिशि

(घ)

दमलि

- नौ प्रतिशि

(ङ)

अपाङ्ग

- पााँच प्रतिशि

(च)

वपछडिएको क्षेत्र

- चार प्रतिशि

स्परटीकरण:

- िेत्तीस प्रतिशि
-

सत्ताइस प्रतिशि

यस उपतनयिको प्रयोिनका लाधग “वपछडिएको क्षेत्र” भन्द्नाले अछाि, कामलकोट,

िािरकोट, िुम्ला, िोल्पा, बझाङ्ग, बािुरा, िुगु र िुम्ला ष्ट्िल्ला सम्झनु पछम ।
16

(४) आधथमक िथा सािाष्ट्िक रूपिा पछाडि परे का िहिला, आहदवासी÷िनिाति, िधेसी,

दमलि सिुदायको वववरण नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रिा सूचना प्रकाशन गरी िोके बिोष्ट्िि
िुनेछ ।
िर

नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रिा सूचना प्रकाशन गरी निोकेसम्िका लाधग सम्पूणम

िहिला, आहदवासी÷िनिाति, िधेशी, दमलिलाई आधथमक िथा सािाष्ट्िक रूपिा पछाडि परे को
सिद
ु ाय िातन दे िाय बिोष्ट्िि िुनेछ ।
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17

(५) उपतनयि (३) बिोष्ट्िि छु्याएको पदिा िुन वषमका लाधग ववज्ञापन भएको िो सो

वषमिा िुने ववज्ञापनिा उपयुति उम्िेदवार उपलब्ध िुन नसकेिा त्यस्िो पद सोिी वषम भएको
खल
ु ा प्रतियोधगिाद्वारा पतू िम िुने पदिा सिावेश गनप
ुम ने छ ।
18

(६) यस तनयििा अन्द्यत्र िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापतन उपतनयि (६) को खण्ि

(ङ) बिोष्ट्िि तनधामररि प्रतिशिको पद कुनै खास प्रकृतिको कािका लाधग अपाङ्गिरूबीच िात्र
प्रतिस्पधाम गनम पाउने गरी प्रतिस्पधामत्िक परीक्षाद्वारा पूतिम गररनेछ ।
19

(७) खुला प्रतियोधगिाद्वारा र बढुवाद्वारा पूतिम गररने पदको प्रतिशि तनधामरण गदाम शेष

रिे को घािाङ्क कायमक्षििाको िूल्याङ्कन बढुवाको लाधग छु्याउनु पनेछ।
20

(८) उपतनयि (३) बिोष्ट्िि छु्टयाइएको पदिा िुन वषमका लाधग ववज्ञापन भएको िो

सो वषम िुने ववज्ञापनिा उपयत
ु ि उम्िेदवार उपलब्ध िुन नसकेिा त्यस्िो पद खल्
ु ला
प्रतियोधगिाद्वारा पूतिम िुने पदिा सिावेश गनम सककने छ ।
21

(९) उपतनयि (३) बिोष्ट्िि छु्टयाइएको पदिा दरखास्ि हदंदा दे िायका आधारिा हदनु

पनेछ:(क)

आहदवासी÷िनिातिका िकिा नेपाल आहदवासी÷िनिाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिरठान ऐनिा
सूचीकृि भएको िातिको िकिा सोिी सूचीको आधारिा,
िर नेपाल आहदवासी÷िनिाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिरठान ऐनिा सूचीकृि भएको िाति
मभत्र एक भन्द्दा बढी थरिरू भएिा सम्बष्ट्न्द्धि स्थानीय ििको प्रिुखको मसफाररसिा
प्रिुख ष्ट्िल्ला अधधकारीबाट सूचीकृि भएको िाति मभत्रको थर भनी प्रिाखणि गराई
दरखास्िसाथ पेश गनुम पनेछ ।
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(ख)

दमलिका िकिा राष्ट्रिय दमलि आयोगबाट सूचीकृि भएको िातिको िकिा सोिी सूचीको
आधारिा,
िर राष्ट्रिय दमलि आयोगबाट सच
ू ीकृि भएको िाति मभत्र एक भन्द्दा बढी थरिरू भएिा
सम्बष्ट्न्द्धि स्थानीय ििको प्रिुखको मसफाररसिा प्रिुख ष्ट्िल्ला अधधकारीबाट सूचीकृि
भएको िाति मभत्रको थर भनी प्रिाखणि गराई दरखास्िसाथ पेश गनुम पनेछ ।

(ग)

अपाङ्गका

िकिा

स्वीकृि

धचककत्सकको

मसफाररसिा

सिाि

कल्याण

पररषदबाट

अपाङ्गिा प्रिाखणि गरे को आधारिा वा नेपाल सरकारको त्यस्िो प्रिाणपत्र हदने भनी
िोककएको तनकायबाट िारी प्रिाणपत्रका आधारिा,
(घ)

िधेशीका िकिा नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रिा सूचना प्रकाशन गरी िोके बिोष्ट्ििको
संस्थाबाट िेधेशी भनी प्रिाखणि गरे को आधारिा,
िर नेपाल रािपत्रिा सूचना प्रकाशन गरी संस्था निोकेसम्ि सम्बष्ट्न्द्धि स्थानीय
तनकायको प्रिख
ु को मसफाररसिा प्रिख
ु ष्ट्िल्ला अधधकारीबाट िधेशी भनी प्रिाखणि गराई
दरखास्िसाथ पेश गनुम पनेछ ।

(ङ)

वपछडिएको क्षेत्रका िकिा तनयि (४) िा उल्लेखखि ष्ट्िल्लािा स्थायी बसोबास भएको
उल्लेख गरी सम्बष्ट्न्द्धि ष्ट्िल्लाबाट प्राप्ि गरे को नागररकिाको प्रिाणपत्र िथा सम्बष्ट्न्द्धि
गाउाँ पामलका वा नगरपामलकाबाट िाल सोिी स्थानिा बसोबास भएको भनी प्रिाखणि गरे को
आधारिा ।
22

(१०) सवारी चालक, सुरक्षागािम र वगैंचे सेवा करारद्वारा पूतिम गररने छ र सवारी चालक,

कायामलय सियोगी, स्वीपर वा अन्द्य यसै प्रकृतिका पदिरु करारद्वारा पतू िम गररने छ ।
23

(११) उपतनयि (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भएिापतन दे िायको अवस्थािा दे िाय

बिोष्ट्िि पदपतू िम गररने छ :-
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(क)

कायमक्षििाको िूल्याङ्कनद्वारा िुने बढुवाका लाधग छु्याइएको सबै वा केिी पदिा
सम्भाव्य उम्िेदवार नभई पद पूतिम िुन नसतने भएिा िुन वषमको लाधग त्यस्िो पद
छु्ी्याइएको िो सोिी वषमको आन्द्िररक प्रतियोधगिाद्वारा,

(ख)

आन्द्िररक प्रतियोधगिाको लाधग छु्याइएको सबै वा केिी पदिा सम्भाव्य उम्िेदवार नभई
पद पतू िम िुन नसतने भएिा िन
ु वषमको लाधग त्यस्िो पद छु्याइएको िो सोिी वषमको
त्यस्िो पद खुल्ला प्रतियोधगिाद्वारा र

(ग)

एक श्रेणी िुतनको पद नभएको सेवा, सिूिको पदिा ररति सबै पद खुल्ला प्रतियोधगिाद्वारा
।

३.५

24

उम्र्ेदवार छिौट गिन र्ररकाः केन्द्रको ररति पदपूतिमका लाधग उपयुति उम्िेदवार छनौट गदाम

मलखखि परीक्षा सहिि दे िायको कुनै एक वा एक भन्द्दा बढी परीक्षाको िररका अपनाउन
सककनेछ:(क) प्रयोगात्िक परीक्षा,
(ख) अन्द्िरवािाम, र
(ग) पदपतू िम समितिले िोकेका अन्द्य िररका ।
३.६

ववज्ञापि प्रकाशि गिुम पिन : (१) स्थायी पदपूतिमका लाधग दरखास्ि आव्िान गदाम कम्िीिा

25

एतकाईस हदनको दरखास्ि हदने अवधध िोकी ववज्ञापन प्रकाशन गनुम पनेछ ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि हदइएको एतकाईस हदनको अवधध सिाप्ि भएपतछ दोब्बर
दस्िुर मलई साि हदन मभत्र दरखास्ि हदन सककने ब्यिोरा ववज्ञापनिा उल्लेख गनुम पनेछ ।
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(३) उपतनयि (१) बिोष्ट्ििको म्याद पतछ िारी भएका शैक्षक्षक योग्यिाको प्रिाणपत्र,
व्यावसातयक पररषद् दिाम प्रिाणपत्र, िालीिको प्रिाणपत्र, सिावेशीको प्रिाणपत्र र िामसल िुने
अनभ
ु वलाई िान्द्यिा हदईने छै न ।
(४) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि ववज्ञापन गदाम दे िायका कुरािरू स्परट रुपिा खुलाउनु पनेछ:(क) पदपतू िम गनुम पने पदको संतया, सेवा सिि
ू , िि, श्रेणी, स्िर,
(ख) आवश्यक न्द्यूनिि योग्यिा र अनुभव,
(ग) कािको प्रकृति,
(घ) परीक्षाको ककमसि र परीक्षा िुने मिति,
(ङ) उम्िेदवारको उिेरको िद, नागररकिा,
(च) दरखास्ि फाराि पाईने कायामलय, दरखास्ि हदने स्थान र अष्ट्न्द्िि मिति,
(छ) दरखास्ि दस्िुर र परीक्षा दस्िुर,
(ि) पाठ्यिि सम्बन्द्धी िानकारी,
(झ) सिावेशी सिूिको प्रिाणपत्र, र
(ञ) पदपतू िमसंग सम्बष्ट्न्द्धि अन्द्य आवश्यक दे खखएका कुरािरू ।
(५) खुला प्रतियोधगिाको लाधग उम्िेदवारको दरखास्ि फाराि अिुसूची-४ख. बिोष्ट्िि
िुनेछ ।
(६) उपतनयि(१) बिोष्ट्िि दरखास्ि आह्वान भए लगत्तै केन्द्रले सम्बष्ट्न्द्धि पदको
परीक्षाको पाठ्यिि, परीक्षािरूको अङ्कभार, न्द्यूनिि

शैक्षक्षक योग्यिा

सम्बन्द्धी ववषयिरू

उम्िेदवारले सो ववषय िानकारी प्राप्ि गनम सतने गरी व्यवस्था गनुम पनेछ र केन्द्रको वेबसाईटिा
राख्नु पनेछ ।
३.७

नियष्ट्ु तर्को लाधग न्द्यि
ू र्र् योग्यर्ाः सेवाको ववमभन्द्न ििका पदिा तनयत
ु ि िुन आवश्यक पने
न्द्यूनिि योग्यिा अिुसूची-५ िा उल्लेख भएबिोष्ट्िि िुनेछ ।
15

३.८

उम्र्ेदवार हुिका लाधग अयोग्यर्ाः (१) दे िायको व्यष्ट्ति केन्द्रको सेवाको पदिा उम्िेदवार िुन

26

सतने छै न:(क)

अधधकृि ििको पदका लाधग एतकाइस वषम िथा सिायक र श्रेणी ववहिन पदका लाधग
अठार वषम उिेर पूरा नभएका,

(ख)

तनयि ३.७ बिोष्ट्िि तनधामररि न्द्यन
ू िि योग्यिा वा कुनै पदको कािको प्रकृति अनस
ु ार
आवश्यक दक्षिा, अनुभव वा िालीि प्राप्ि नभएका,

(ग)

प्रचमलि कानूनबिोष्ट्िि स्थापना भएको आफ्नो व्यवसायसाँग सम्बष्ट्न्द्धि व्यावसातयक
पररषद् वा सो सरिको आधधकाररक तनकायिा नाि दिाम र नाि दिाम नवीकरण नभएका,
िर प्रचमलि कानूनले व्यावसातयक पररषद् वा सो सरिको तनकायिा
दिाम नवीकरण गनप
ुम ने व्यवस्था नै

नाि दिाम वा नाि

नगरे को योग्यिा भएको पदिा उम्िेदवार िुनका लाधग

बाधा पने छै न ।
(घ)

भववरयिा सरकारी, अधमसरकारी वा नेपाल सरकारको पण
ू म वा अधधकांश वा आंमशक
स्वामित्व भएको कुनै संस्था वा अस्पिाल वा केन्द्रको सेवाको तनमित्त अयोग्य ठिररने गरी
बखामस्ि भएका,

(ङ)
27

नैतिकपिन दे खखने फौिदारी अमभयोगिा अदालिबाट कसूरदार ठिररएका,

(च) प्रशासन िफमको पदका लाधग पैंतिस वषम र प्राववधधक िफमका पदका लाधग पैंिामलस वषम
उिेर नाघेका,

(छ)

गैरनेपाली नागररक ।
िर करार सेवाको प्राववधधक पदिा उम्िेदवार िुने व्यष्ट्ति िथा ज्यालादारीिा तनयत
ु ि िुने

व्यष्ट्तिको िकिा उिेरको िद लागू िुने छै न ।

26
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(२) उपतनयि (१) को दे िाय (क) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भएिापतन तनयि
३.४ को उपतनयि (१) को दे िाय (ख) को अधधकृि द्वविीय स्िर र अधधकृि प्रथिस्िरको पदिा
खल्
ु ला प्रतियोधगिाद्वारा पदपतू िम गदाम ििशिः ४० र ४५ बषम ननाघेको ब्यष्ट्ति उम्िेदवार िुन
सतनेछ ।28साथै, केन्द्रिा कायमरि स्थायी किमचारीको िकिा िुनसुकै पदिा खुला प्रतियोधगिाका
लाधग सोिी सेवा िथा सिि
ू संग सम्बष्ट्न्द्धि पदिा आवेदन हदन उिेरको िदबन्द्दी लागू िुने छै न।
29

३.९ दरखास्र् छािबबि गिनः (१) खुला प्रतियोधगिात्िक परीक्षाको लाधग प्रकामशि ववज्ञापन अनुसार
पनम आएका दरखास्ििरू उपर दे िायबिोष्ट्िि छानबबन गनुम पनेछ:(क)

उम्िेदवारले दरखास्ि फाराििा ववज्ञापन नम्बर, पद, सेवा, सिूि, उपसिूि, श्रेणी÷िि, नाि,
थर, ठे गाना र िन्द्ि मिति खुलाएको छ, छै न,

(ख)

ववज्ञापनिा िोककए बिोष्ट्िि उम्िेदवारको उिेर पुगेको वा नाघेको छ, छै न,

(ग)

दरखास्ि पेश गरे को पदको लाधग आवश्यक पने िोककए बिोष्ट्ििको न्द्यूनिि शैक्षक्षक
योग्यिा पग
ु ेको छ छै न,
िर ववज्ञापनिा उष्ट्ल्लखखि शैक्षक्षक योग्यिा नभई सोिी ववषयको िाधथल्लो शैक्षक्षक
योग्यिा रिे छ भने सो योग्यिालाई नै न्द्यन
ू िि शैक्षक्षक योग्यिा पग
ु ेको िातननेछ ।

(घ)

िोककए बिोष्ट्ििको न्द्यूनिि शैक्षक्षक योग्यिाको प्रिाणपत्र वा लब्धाङ्क वववरणपत्र
(िान्द्सकृप्ट) वा लब्धाङ्कपत्रको प्रतिमलवप दरखास्ि साथ संलग्न छ, छै न,

(ङ)

दरखास्िसाथ संलग्न शैक्षक्षक योग्यिाको प्रिाणपत्र िारी गने मशक्षण संस्था िान्द्यिा
प्राप्ि मशक्षण संस्थामभत्र पछम , पदै न,

(च)

सिकक्षिा र सम्वद्धिा तनधामरण गनप
ुम ने शैक्षक्षक प्रिाणपत्रको सिकक्षिा र सम्वद्धिा
तनधामरण भएको छ, छै न,

(छ)

िालीि वा अनभ
ु व चाहिनेिा सोको प्रिाणपत्रको प्रतिमलवप संलग्न छ, छै न,
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(ि)

नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रतिमलवप संलग्न छ, छै न,

(झ)

दरखास्ि फाराििा िालसालै खखधचएको फोटो टााँमसएको छ, छै न र उम्िेदवारले फोटो
सिेििा पने गरी दस्िखि गरे को छ, छै न,

(ञ)

दरखास्िसाथ ववज्ञापनिा उष्ट्ल्लखखि परीक्षा दस्िुर दाखखला गरे को रमसद वा भौचर
संलग्न गरे को छ, छै न,

(ट)

दरखास्िसाथ सम्बष्ट्न्द्धि कागिाििरूको एक एक प्रति प्रतिमलवप संलग्न छ, छै न,

(ठ)

दरखास्ििा उम्िेदवारले दस्िखि िथा ल्याप्चे सिीछाप गरे को छ, छै न,

(ि)

व्यावसातयक परीक्षािा दिाम िुनुपने पदको उम्िेदवारको िकिा सम्बष्ट्न्द्धि व्यावसातयक
परीक्षािा दिाम भएको वा दिाम नवीकरण गररएको छ, छै न,

(ण)

सिावेशी िफमको दरखास्ि बझ
ु ाउने उम्िेदवारले िोककए बिोष्ट्ििको प्रिाण पेश गरे को छ,
छै न ।
(२)

आन्द्िररक प्रतियोधगिात्िक परीक्षा र कायमक्षििाको िल्
ू याङ्कनद्वारा िुने बढुवाको

लाधग प्रकामशि ववज्ञापन अनुसार पनम आएका दरखास्ि फाराििरू उपर दे िाय बिोष्ट्िि सिेि
छानबबन गनुम पनेछ:(क)

ववज्ञापन भएको पदसंग सम्बष्ट्न्द्धि सेवा, सिूि िथा उपसिूिको एक श्रेणी÷िि
िुतनको पदिा िोककए बिोष्ट्िि सेवा अवधध पूरा गरे को छ, छै न र सो को प्रिाण
पेश गरे को छ, छै न,

(ख) दरखास्ि फाराििा तनहदम रट गररएको स्थानिा सम्बष्ट्न्द्धि कायामलय प्रिुख÷ववभागीय
प्रिख
म प्रिाखणि भएको छ, छै न,
ु बाट रीिपव
ू क
(३) दरखास्ि छानबबन गदाम पेश गरे को प्रिाणपत्र वा वववरण सम्बन्द्धिा द्ववववधा भएिा
त्यस्िो दरखास्ि सम्बन्द्धिा द्ववववधा परे को वववरण खल
ु ाई द्ववववधा परे को ववषयसाँग सम्बष्ट्न्द्धि
पदपूतिम समिति सिक्ष पेश गनुम पनेछ ।
18

(४) उपतनयि (३) बिोष्ट्िि पेश भएको ववषयका सम्बन्द्धिा आवश्यकिानुसार ववशेषज्ञ
वा दक्षको राय मलई पदपूतिम समितिले आवश्यक तनणमय गनम सतनेछ ।
30

३.९क. दरखास्र् स्वीकृर् गिनः (१) दरखास्ि छानबबन गदाम रीि पग
ु ेको र सच
ू नािा उष्ट्ल्लखखि अन्द्य
शिमिरू पूरा भएको दे खखएिा अधधकार प्राप्ि अधधकारीले त्यस्िो दरखास्िलाई स्वीकृि गनुम पनेछ
।
(२) खुला िथा आन्द्िररक प्रतियोधगिात्िक परीक्षाको िकिा दरखास्ि स्वीकृि भए पतछ
उम्िेदवारलाई रोल नम्बर कायि गरी परीक्षाको प्रवेश पत्र हदनु पनेछ ।
(३) उम्िेदवारलाई हदइने परीक्षा प्रवेशपत्रिा स्वीकृि गने किमचारीको नाि, थर, पद खुलाई
कायामलयको छाप सिेि लगाउनु पनेछ । साथै उम्िेदवारको फोटोिा उम्िेदवार र स्वीकृि गने
किमचारीले सिेि दस्िखि गनुम पनेछ ।
(४) उम्िदवारले पेश गरे का दरखास्ििरू उपर छानबबन गदाम ववज्ञापन÷सूचनािा उष्ट्ल्लखखि
प्रावधानिरू परू ा भएको नदे खखएिा त्यस्िो दरखास्ि अस्वीकृि गनुम पनेछ । यसरी अस्वीकृि
भएको िानकारी उम्िेदवारलाई हदनु पनेछ ।
(५) एकपटक स्वीकृि गरी प्रवेशपत्र िारी भएको दरखास्ििा पतछ कुनै कैकफयि दे खखएिा
त्यस्िो दरखास्ि अस्वीकृि गरी प्रवेशपत्र रद्द गनम सककनेछ ।

31

३.९ख. स्वीकृर् िार्ावली र्यार गिप
ुम िनः (१) तनयि३.९क. बिोष्ट्िि स्वीकृि भएका दरखास्ि फाराििरू
व्यवष्ट्स्थि गरी राख्नुका साथै ििसंतया, उम्िेदवारको नाि थर, आिा÷बाबुको नाि, बािेको नाि,
दिाम मिति, दस्िुर बुझाएको रमसद नम्बर, दरखास्ि भरे को सिूि आहद खुलाई आयोगले तनधामरण
गरे को ढााँचािा स्वीकृि नािावली ियार गनुम पनेछ ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि ियार भएको स्वीकृि नािावली प्रत्येक ववज्ञापनको लाधग
दरखास्ि फाराि हदने म्याद सिाप्ि भएपतछ सूचना पाटी िथा वेवसाइटिा सिेि प्रकाशन गरी

30

पााँचौ संशोधनद्वारा थप
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पााँचौ संशोधनद्वारा थप
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खुल्ला िथा आन्द्िररक प्रतियोधगिा िफमको ववज्ञापनको प्रिाखणि स्वीकृि नािावली ववद्युिीय
प्रति सहिि मलखखि परीक्षा सञ्चालन गने आयोग वा आयोगको सम्बष्ट्न्द्धि कायामलयिा सिेि
पठाउनु पनेछ ।
(३) बढुवा िफमको दरखास्ि फाराि स्वीकृि नािावली ियार गरी पदपूतिम समितिको
सधचवालयिा राख्नु पनेछ ।
३.१०

परीिा सम्बन्द्धी पाठ्यक्रर्ः तनयि ३.५ बिोष्ट्िि सञ्चालन गररने खुला प्रतियोधगिात्िक
परीक्षाको

पाठ्यिि

िथा

पाठ्यांश

भार

32

आयोगसाँग

सिन्द्वय

गरी

पदपूतिम

समितिले

िोकेबिोष्ट्िि िुनेछ ।
३.११

परीिा सञ्चालि

33

....... तनयि ३.५ बिोष्ट्ििको खुला प्रतियोधगिात्िक परीक्षा सञ्चालनको

लाधग पदपतू िम समितिले आवश्यकिा अनस
ु ार मलखखि, अन्द्िवामिाम िथा प्रयोगात्िक परीक्षा
सञ्चालनकोलाधग परीक्षा सञ्चालन समिति गठन गरी परीक्षा सञ्चालन समितिको काि, किमव्य
र

अधधकार

िोककहदनेछ ।
34

३.१२ ललखखर् परीिा सम्बन्द्धी व्यवस्थाः (१) केन्द्रको ररति पदपतू िमका लाधग मलईने खल
ु ा िथा
आन्द्िररक प्रतियोधगिात्िक मलखखि परीक्षा आयोगले संचालन गनेछ ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि मलएको मलखखि परीक्षाको नतििा आयोगबाट प्रकाशन
भएपतछ िात्र अन्द्िरवार्मिा एवं प्रयोगात्िक परीक्षा संचालन गनप
ुम नेछ ।
(३) आयोगले बनाएको वावषमक पदपूतिम सम्वन्द्धी कायमिामलका बिोष्ट्िि पदपूतिम समितिले
पदपतू िम सम्बन्द्धी काि कारवािी संचालन गनुम पनेछ ।

32

पााँचौ संशोधनद्वारा थप

33

पााँचौ संशोधनद्वारा खझककएको

34

पााँचौ संशोधनद्वारा संशोधधि
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३.१२क. िष्ट्जर्ा प्रकाशिः (१) मलखखि परीक्षाको नतििा आयोगबाट प्राप्ि भएपतछ र कष्ट्म्पटे न्द्स बेस्ि
पाठ्यिि अनुसारको परीक्षा सिेि भएपतछ अन्द्िरवािाम कायमिि सिावेश गरी पदपूतिम समितिले
ित्काल प्रकाशन गनुम पनेछ ।
36

(२) मलखखि परीक्षाको नतििािाकम्िीिा पचास प्रतिशि उिीणम परीक्षाथी वा ररति पद

एक भएिा िीन, दई
ु दे खख चारसम्ि भए दोब्बर र सोभन्द्दा िाधथ ििीसुकै पद भए पतन िेढी
संतया अनुपाििा िुन संतया बढी िुन्द्छ त्यिी नै कष्ट्म्पटे न्द्स बेस्ि

पाठ्यिि अनुसारको

परीक्षाको लाधग

पाठ्यिि अनुसारको

नािावली प्रकाशन गनुम पनेछ । कष्ट्म्पटे न्द्स बेस्ि

परीक्षाको नतििािा ररति पद एक भएिा िीन ,दई
ु दे खख चार सम्ि भए दोब्बर र सो भन्द्दा
िाधथ िति सुकै पद भएपतन िेढी संतया अनुपाििा अन्द्िवामिामको लाधग नािावली प्रकाशन गनुम
पनेछ ।
(३) उपतनयि (२) बिोष्ट्िि छनौट गदाम उम्िेदवारले मलखखि परीक्षा र प्रयोगात्िक
परीक्षािा प्रत्येक पत्र वा ववषयिा कम्िीिा चामलस प्रतिशि अंक प्राप्ि गरे को िुनु पनेछ ।
(४) उपतनयि (२) बिोष्ट्िि छनौट गदाम पतछल्लो बरावर अंक प्राप्ि गने उम्िेदवारले
प्राप्ि गरे को कूल अंक बराबर अंक प्राप्ि गने अन्द्य सबै उम्िेदवारलाई पतन अन्द्िवामिामिा
सिावेश गनुम पनेछ ।
३.१२ख. प्रयोगात्र्क परीिा र्था अन्द्र्वामर्ाम सम्बन्द्धी व्यवस्थाः
37

(१)..................................
38

(२) मलखखि पररक्षाको नतििा प्रकाशन भएको पन्द्र हदन पतछ साधारणियािः एक

िहिनामभत्र कष्ट्म्पटे न्द्स बेस्ि

पाठ्यिि अनुसारको परीक्षा िुने पदिा सोहि परीक्षा मलनु पनेछ
सो परीक्षा निुने पदिा अन्द्िवामिाम मलनु पनेछ .
39

(३) उपतनयि (२) बिोष्ट्ििको अन्द्िरवािाम पदपूिी समितिले मलनेछ ।
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पााँचौ संशोधनद्वारा थप
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छै ठौं संशोधनद्वारा संशोधधि

37

छै ठौ संशोधनद्वारा संशोधधि

38

छै ठौ संशोधनद्वारा संशोधधि
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र

40

(४) उपतनयि (२) बिोष्ट्ििको कष्ट्म्पटे न्द्स बेस्ि पाठ्यिि अनुसारको परीक्षा िथा

अन्द्िरवािाम

मलंदा

पदपूतिम समितिले

पदसाँग

सम्बष्ट्न्द्धि

ववशेषज्ञ

वा

ववज्ञलाई

आिन्द्त्रण

गनेछ।त्यस्िो ववशेषज्ञको िनोनयन ववशेषज्ञ सच
ू ीबाट सािान्द्यि: दव
ु ै ककमसिका परीक्षाको एक
हदन अगाडि िात्र गोप्य रुपिा गनुम पनेछ।

(५) पदपूतिम िुने पदभन्द्दा िल्लो दिामको ब्यष्ट्ति कष्ट्म्पटे न्द्स बेस्ि

पाठ्यिि अनस
ु ारको

परीक्षा िथा अन्द्िरवािाम समितििा रिने छै न ।
(६) कष्ट्म्पटे न्द्स बेस्ि

पाठ्यिि अनुसारको परीक्षा िथा अन्द्िवामिाम समितिको प्रत्येक

सदस्यलाई अन्द्िवामिाम िुने पदको वववरण, पाठ्यिि र उम्िेदवारको व्यष्ट्तिगि वववरण उपलब्ध
गराउनु पनेछ ।
(७) अन्द्िवामिामिा पूणाांकको सत्तरी प्रतिशि भन्द्दा बढी वा चालीस प्रतिशि भन्द्दा घटी अंक
हदनु परे िा सोको कारण खुलाउनु पनेछ । यसरी कारण नखुलाई अन्द्िरवािाम सितिका पचास
प्रतिशि सदस्यले अधधकिि भन्द्दा बढी वा न्द्यूनिि भन्द्दा घटी अंक हदएकोिा बढीिा सत्तरी
प्रतिशि र घटीिा चालीस प्रतिशि अंक हदएको िानी गणना गररनेछ ।
(८) मलखखि परीक्षाको पण
ू ामङ्क १०० भएिा कष्ट्म्पटे न्द्स बेस्ि
परीक्षाको अंकभार ५० िथा
लाधग कष्ट्म्पटे न्द्स बेस्ि

पाठ्यिि अनस
ु ारको

अन्द्िवामिामको अंकभार २० र त्यसपतछको थप प्रत्येक १०० पूणामङ्कको

पाठ्यिि अनुसारको परीक्षािा थप ५० िथा अन्द्िवामिामको

थप १०

अंकका दरले अंकभार कायि गररनेछ ।
(९) अन्द्िवामिामका लाधग अिुसूची-५क. बिोष्ट्ििको ढााँचाको फाराि प्रयोग गररनेछ ।
(१०)

अन्द्िवामिाम

समितिको

अध्यक्ष

वा

सदस्यको

अन्द्िवामिामिा

भाग

मलने

कुनै

उम्िेदवारसाँग नािा पने भएिा अन्द्िवामिाम समितिको त्यस्िो अध्यक्ष वा सदस्यले उति
ववज्ञापनको अन्द्िवामिामिा बस्न िुाँदैन । सो नािा मभत्र परे को कुरा नतििा प्रकाशन िुनु भन्द्दा
अतघ प्रिाखणि भएिा सो अन्द्िवामिामकिामले प्रदान गरे को अंक गणना गररने छै न ।
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छै ठौ संशोधनद्वारा संशोधधि
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छै ठौ संशोधनद्वारा संशोधधि
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स्परटीकरण : यस तनयिको प्रयोिनको लाधग “नािा” भन्द्नाले भन्द्नाले पति, पत्नी िथा
छोराछोरी, दािुभाई, हददीबहिनी, भाउिू–बुिारी, िेठाि,ु दे वर, िेठानी, दे उरानी, आिािू, नन्द्द, काका
काकी, ठूलोबब
ु ा–ठूलीआिा, सानोबब
ु ा–सानीआिा, भतििा–भतििी, भाञ्िा–भाञ्िी, मभनािु–ज्वाईँ, िािा
िाइिू, फूपू फूपािु, साला साली र तिनका छोराछोरी सिेिलाई सम्झनुपदमछ । (३) अन्द्िवामिाम िुने
हदन खटाएको किमचारीले उम्िेदवारबाट पेश भएको प्रिाखणि कागिािको सतकल प्रिीसाँग
मभिाउने र प्रवेशपत्र िााँच गरी िाष्ट्िर सिेि गराउनु पनेछ ।
(११) शैक्षक्षक

योग्यिा, उिेर, नागररकिा, अनभ
ु व

आहद ढांीाँटेको

दे खखएिा

त्यस्िो

उम्िेदवारलाई अन्द्िवामिामिा सिावेश गराइने छै न र पदपूतिम समितिले तनिको दरखास्ि रद्द गनम
सतनेछ ।
(१२) कष्ट्म्पटे न्द्स बेस्ि

पाठ्यिि अनस
ु ारको परीक्षा िथा

अन्द्िवामिाम सम्बन्द्धी अन्द्य

व्यवस्था पदपूतिम समितिले तनधामरण गरे बिोष्ट्िि िुनेछ ।
41

३.१२ग. अन्द्र्वामर्ाम ललिँ दा ध्याि ददिप
ु िन कुराहरः अन्द्िवामिाम समितिका अध्यक्ष, ववज्ञ र सदस्यले
अन्द्िवामिामका सम्बन्द्धिा दे िायको कुरािा ध्यान हदनु पनेछ:(क) प्रश्न कसबाट सुरु गरी कसबाट अन्द्त्य गने, उम्िेदवारको सिय के कति मलने र िल्
ू यांकन
कसरी गनेबारे अन्द्िवामिाम समितिको अध्यक्षबाट सबै सदस्यिा प्ररट गने,
(ख) अन्द्िवामिाम हदने व्यष्ट्तिको उपयुतििा वा अनुपयुतििाबारे अन्द्िवामिाम पूव,म अन्द्िवामिामिि वा
अन्द्िवामिाम पश्चाि ् एक आपसिा चचाम नगने,
(ग) उम्िेदवार अन्द्िवामिाम कक्षिा प्रवेश गरे पतछ तनिको भय, िनाव आहदलाई सािान्द्य ष्ट्स्थतििा
ल्याउन अन्द्िवामिाम समितिका अध्यक्षबाट धचनिानका साथसाथै सिि वािावरणका
ववषयिा प्रश्निरू केष्ट्न्द्रि गने,
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(घ) अन्द्िवामिाम समितिका अध्यक्षले उम्िेदवारलाई प्रारम्भिा प्रवेशात्िक प्रश्न सोध्ने र त्यसपतछ
पालैपालो अन्द्य सदस्यिरूले ववषय प्रवेश गने,
(ङ) अन्द्िवामिाम मलइने पदको सबै उम्िेदवारिरूलाई सोधधने प्रश्नको स्िर सिान गने,
(च) अन्द्िवामिाम समितिका कुनै एक सदस्यले प्रश्न सोध्दा त्यसको िवाफ बारे अन्द्य सदस्यले
सिेि ध्यान हदएर सन्द्
ु ने,
(छ) अन्द्िवामिाम समितिका अध्यक्षले अन्द्िवामिाम कायमििको सिग्र िूल्यांकन गरी आवश्यक भएिा
प्रकिया सम्बन्द्धिा सुझाव गने,
(ि) अन्द्िवामिामिा पूणि
म िः िौमलक, वस्िुगि प्रश्न गरी पूवामग्रिरहिि िवरले िल्
ू यांकन गने,
(झ) अन्द्िवामिाम अवधधभर सबै संलग्न सदस्यिरूको ध्यान अन्द्िवामिामिै केष्ट्न्द्रि गने, अन्द्िवामिाम
अवधधभर अन्द्िवामिामकिामले पबत्रका वा पस्
ु िक पढ्ने िस्िा कुनै असान्द्दमभमक कायम नगने,
(ञ) अन्द्िवामिामिा भए गरे का पक्षिरूबारे अन्द्िवामिाम पश्चाि ् पतन चचाम, पररचचाम नगने, र
(ट)

अन्द्िवामिाम

समितिका

अध्यक्षले

अन्द्िवामिाम

समितिका

अन्द्य

सदस्यिरूको

सिितििै

उम्िेदवारलाई धन्द्यवाद हदई अन्द्िवामिाम सककएको संकेि गने ।
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३.१२घ.अधिर् वा छुट अन्द्र्वामर्ाम ललि सककिेः (१) मलखखि वा प्रयोगात्िक परीक्षाको प्रकामशि
नतििािा सिावेश भएको कुनै उम्िेदवारले िनामसव कारण िनाई अन्द्िवामिामको लाधग िोककएको
मितिभन्द्दा अगाडि नै अन्द्िवामिाम मलई हदन सोको कारण उल्लेख गरी तनवेदन हदएिा र तनवेदनको
व्यिोरा िनामसव दे खखएिा पदपूतिम समितिले त्यस्िो व्यष्ट्तिको लाधग अधग्रि अन्द्िवामिाम मलने
व्यवस्था गनम सतनेछ ।
(२)

कुनै उम्िेदवारले दे िायको अवस्था परी अन्द्िवामिामको लाधग तनधामरण भएको मिति र

सियिा उपष्ट्स्थि िुन नसकेिा सोको प्रिाण सहिि अन्द्िवामिामका लाधग िोककएको मितिले
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ककररया बस्नु परे को िकिा पन्द्र हदन र अन्द्य अवस्थाको िकिा साि हदनमभत्र तनवेदन हदएिा
पदपूतिम समितिले तनवेदनको व्यिोरा िनामसव दे खेिा छुट अन्द्िवामिाम मलने व्यवस्था गनम सतनेछ;
(क) काबु बाहिरको पररष्ट्स्थति परे िा,
(ख) ककररया बस्नु परे िा,
(ग) सत्ु केरी भएिा,
(घ) अन्द्िवामिामिा उपष्ट्स्थि िुन नसतने गरी आकष्ट्स्िक बबरािी भएको प्रिाखणि भएिा ।
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३.१३ योग्यर्ाक्रर् र्था लसफाररशः (१) अन्द्िरवािामिा कुनै उम्िेदवार अनुपष्ट्स्थि रिे कोिा अन्द्िरवािाम
सिाप्ि भएको पन्द्र हदन पतछ साि हदनमभत्र र सवै उम्िेदवार उपष्ट्स्थि भएकोिा अन्द्िरवािाम
सिाप्ि भएको साि हदनमभत्र दे िायिा उष्ट्ल्लखखि अंक िोिी योग्यिािि सूची ियार गनुम पनेछ;
(क)

मलखखि परीक्षाको प्राप्िांङ्क,

(ख)

प्रयोगात्िक िथा सो बािे क अन्द्य परीक्षा िुनेिा त्यस्िा परीक्षािा प्राप्ि गरे को अंङ्क, र

(ग)

अन्द्िवामिामको औषि अंङ्क ।
(२) योग्यिािि सूची ियार गनमको लाधग उम्िेदवारले प्राप्ि गरे को अङ्क िामलकाको

मसलबन्द्दी खाि खोल्दा सोको िच
ु ल्
ु का गरी मिति र सिय सिेि उल्लेख गरी अधधकार प्राप्ि
अधधकारीबाट स्वीकृि गराएर िात्र खोल्नु पनेछ ।
(३) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि योग्यिाििको सूची ियार गदाम उम्िेदवारिरूको कूल
प्राप्िाङ्क बराबर भएिा दे िायका आधारिा योग्यिािि कायि गनुम पनेछ;
(क) मलखखि परीक्षा िुनेिा मलखखि परीक्षाको प्राप्िाङ्कका आधारिा,
(ख) मलखखि परीक्षा र प्रयोगात्िक परीक्षा िुनेिा खण्ि (क) बिोष्ट्िि योग्यिािि
नछु्हटएिा प्रयोगात्िक परीक्षाको प्राप्िाङ्कका आधारिा,
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(ग) खण्ि (ख) बिोष्ट्िि पतन उम्िेदवारको योग्यिािि नछु्हटएिा अन्द्िवामिामको
प्राप्िाङ्कका आधारिा,
(घ) खण्ि (ग) बिोष्ट्िि पतन उम्िेदवारको योग्यिािि नछु्हटएिा सम्वष्ट्न्द्धि पदको
सेवा प्रवेशको लाधग िोककएको न्द्यूनिि शैक्षक्षक योग्यिाको प्राप्िाङ्कको प्रतिशिको
आधारिा,
(ङ) खण्ि (घ) बिोष्ट्िि पतन उम्िेदवारिरूको योग्यिािि नछु्हटएिा ववज्ञापन गररएको
पदभन्द्दा एक िि िुतनको पदिा बिाल रिे को व्यिोरा दरखास्ि फाराििा उल्लेख
गरे को भए त्यस्िो पदको िेरठिाका आधारिा,
(च) खण्ि

(ङ)

बिोष्ट्िि

पतन

उम्िेदवारिरूको

योग्यिािि

नछु्हटएिा

उिेरको

ज्येरठिाका
आधारिा ।
(४) योग्यिाििको सच
ू ी प्रकाशन गदाम पहिलो ववज्ञापन र ववज्ञापन मभत्रको सिावेशी
सिूिको ििानुसार योग्यिािि सूची पहिले प्रकाशन गनुम पनेछ ।
िर पहिले प्रकामशि ववज्ञापन वा ववज्ञापन मभत्रको सिावेशी सिि
ू को ििानस
ु ारको अंक
पूरा भइसकेको रिे नछ भने ििशिः सो िि पतछको अंक पुगेका ववज्ञापनिरू वा ववज्ञापन मभत्रको
सिावेशी सिूिको ििानुसारको योग्यिािि सूची प्रकाशन गनम बाधा पनेछैन ।
(५) उपतनयि (३) को प्रतिवन्द्धात्िक वातयांशिा िुनसुकै कुरा लेखखएको भएिापतन कुनै
उम्िेदवार सिान श्रेणी÷ििका एक भन्द्दा बढी ववज्ञापनिा मलखखि परीक्षाबाट उत्तीणम भएकोिा
पतछल्लो िििा रिे को ववज्ञापनको अंक

परू ा भएिापतन पहिले अन्द्िवामिाम सम्पन्द्न भएको

ववज्ञापनको योग्यिािि प्रकामशि नभएसम्ि त्यस्िो ववज्ञापनको योग्यिािि प्रकाशन गररने छै न
।
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(६) उपतनयि (३) बिोष्ट्िि योग्यिाििको सूची प्रकाशन गदाम एउटै परीक्षाको िाध्यिबाट
मसफाररस िुने खुला िथा सिावेशी सिूिका उम्िेदवारले प्राप्ि गरे को कूल अंकको आधारिा
एकिरु ट योग्यिािि सच
ू ी सिेि ियार गरी प्रकाशन गनुम पनेछ ।
(७) अष्ट्न्द्िि नतििा प्रकाशन गदाम सिानस्िरको एकभन्द्दा बढी पदको परीक्षािा उत्तीणम
िुने उम्िेदवारलाई दोिोरो नपने गरी पहिले नतििा प्रकाशन िुने एक पदिा िात्र सिावेश
गररनेछ ।
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३.१३क.प्रनर्िा सूचीः तनयुष्ट्तिका लाधग योग्यिािि प्रकाशन गदाम ररति पदको अनुपाििा पच्चीस
प्रतिशि वा कम्िीिा दई
ु िनासम्ि उम्िेदवारको नाि योग्यिाििानुसार बैकष्ट्ल्पक उम्िेदवारको
रुपिा प्रिीक्षा सूचीिा सिावेश गरी प्रकाशन गनप
ुम नेछ । यस्िो सूधचको म्याद सूचना प्रकामशि
भएको मितिले एक बषमसम्ि रिनेछ ।
िर पदपूतिम समितिले आवश्यक ठानेिा अन्द्िवामिामिा सष्ट्म्िमलि भएका सबै उम्िेदवारलाई
प्रिीक्षा सच
ू ीिा राख्न बाधा पनेछैन ।

३.१४

गोप्य रहिेः तनयि ३.५ बिोष्ट्िि सञ्चालन गररने परीक्षासाँग सम्बष्ट्न्द्धि सबै अमभलेखिरु गोप्य
रिनेछन ् ।

३.१५

45

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

पररच्छे द–४

नियष्ट्ु तर् र्था पदस्थापि
४.१

नियुष्ट्तर् र्था पदस्थापिः (१) तनयि ३.१३ बिोष्ट्िि पदपूतिम समितिबाट नयााँ तनयुष्ट्तिकोलाधग
मसफाररस भएका उम्िेदवारलाई मसफाररस भएको मितिले अधधकृि ििको िकिा एक िहिनामभत्र
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र सिायक िथा प्रारष्ट्म्भक ििको िकिा पन्द्र हदनमभत्र तनयुष्ट्तिपत्र हदनु पनेछ र यस्िो
तनयुष्ट्तिको सूचना तछटो साधनद्वारा सम्बष्ट्न्द्धि उम्िेदवारलाई हदनुपनेछ ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि नयााँ भनामद्वारा तनयत
ु ि गदाम कायमकारी तनदे शकले तनयष्ट्ु ति
हदनेछ ।
46

४.२ वैकष्ट्पपक उम्र्ेदवारलाई नियष्ट्ु तर् ददिेः (१) तनयि ४.१ को उपतनयि (१) बिोष्ट्ििको म्याद
मभत्र सम्बष्ट्न्द्धि उम्िेदवारले तनयुष्ट्तिको सूचना नबुझेिा वा सूचना पाई तनयुष्ट्ति मलन नआएिा
बढीिा िीस हदनको म्याद िोकी तनयुष्ट्तिपत्र बुझ्न आउन राष्ट्रियस्िरको कुनै प्रिुख पबत्रका र
केन्द्रको वेभ साईटिा सूचना प्रकाशन गनुम पनेछ ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्ििको

सूचनािा िोककएको म्याद मभत्र पतन तनयुष्ट्ति बझ्
ु न

नआएिा पदपतू िम समितिले योग्यिािि अनस
ु ारका वैकष्ट्ल्पक उम्िेदवारलाई तनयष्ट्ु तिका लाधग
मसफाररस
गनेछ ।
(३) तनयुष्ट्तिका लाधग मसफाररस गररएका उम्िेदवारले उपतनयि (१) बिोष्ट्िि तनयुष्ट्ति
नमलएको वा तनयष्ट्ु ति मलई राष्ट्िनािा हदएको वा अन्द्य कुनै कारणले एक बषम मभत्र त्यस्िो पद
ररति

िुन

आएिा

त्यसरी

ररति

भएको

पदिा

बैकष्ट्ल्पक

उम्िेदवारको

सूचीिा

रिे का

उम्िेदवारबाट योग्यिाििको प्राथमिकिाका आधारिा तनयुष्ट्ति हदनु पनेछ ।
४.३

परीिण कालः

47

(१) तनयि ४.१ बिोष्ट्िि सेवाको स्थायी पदिा नयााँ तनयुष्ट्ति गदाम पुरुष

किमचारीलाई एक वषम र िहिलाको िकिा छ िहिना परीक्षण कालिा रिने गरी तनयुष्ट्ति गररनेछ
। सो अवधधिा तनिको कायम सन्द्िोषिनक नभएिा कायमकारी तनदे शकले तनिको तनयष्ट्ु ति बदर
गनम सतनेछ ।
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(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि तनयुष्ट्ति बदर नगररएका किमचारीको तनयुष्ट्ति परीक्षणकाल
सिाप्ि भएपतछ स्वििः सदर भएको िातननेछ ।
४.४

निरोधगर्ाको प्रर्ाणपत्रः तनयष्ट्ु तिकोलाधग मसफाररस भएको कुनै पतन उम्िेदवारले स्वीकृि
धचककत्सकबाट अिुसूची-६ बिोष्ट्ििको ढााँचािा तनरोधगिाको प्रिाणपत्र पेश नगरे सम्ि तनिलाई
सेवाको पदिा स्थायी तनयष्ट्ु ति गररनेछैन ।

४.५

शपथ िहणः पहिलो पटक तनयुष्ट्ति भई आफ्नो कायमभार सम्िाल्नु अतघ किमचारीले कायमकारी
तनदे शक सिक्ष अिुसूची-७ बिोष्ट्ििको ढााँचािा शपथ ग्रिण गनप
ुम नेछ ।

४.६

वैयष्ट्तर्क वववरण फारार्ः (१) सेवािा तनयुति प्रत्येक किमचारीले तनयुष्ट्ति भएको मितिले साि
हदनमभत्र सम्बष्ट्न्द्धि शाखा िाफमि अिुसूची-८ बिोष्ट्ििको ढााँचािा वैयष्ट्तिक वववरण फाराि भरी
प्रशासन शाखािा बझ
ु ाउनुपनेछ ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि खिा गररएको किमचारीको वैयष्ट्तिक वववरण फाराििा
सम्बष्ट्न्द्धि किमचारीको नोकरी सम्बन्द्धी सम्पण
ू म वववरण, तनयष्ट्ु तिपत्र, सरुवा, बढुवा, प्रशंसा, सिाय
िथा ववभागीय कारबािीको पत्रिरु संलग्न गररनेछ ।
(३) किमचारी आफैंले वा केन्द्रले कुनै किमचारीको वैयष्ट्तिक वववरणिा कुनै कागिाि थप
वा सिावेश गनुम परे िा प्रशासन शाखािा पठाउनुपनेछ ।
(४) प्रशासन शाखाले सबै किमचारीको वैयष्ट्तिक वववरण फाराि अद्यावधधक रुपिा
राख्नुपनेछ ।
(५) यस तनयिबिोष्ट्िि खिा गररएको किमचारीको वैयष्ट्तिक वववरण फाराि गोप्य िुनेछ
। अष्ट्तियारप्राप्ि अधधकारी र प्रचमलि कानन
ू बिोष्ट्िि अधधकारप्राप्ि अधधकारीलाई कुनै काि
ववशेषले बािे क किमचारीको वैयष्ट्तिक वववरण फाराि अनधधकृि व्यष्ट्तिलाई दे खाईने छै न ।

29

48

४.६.क वविागीय प्रर्ुख पदर्ा...49र्ोतिे (१) कायमकारी तनदे शकले केन्द्रको ववभागको वरररठिि ििको
पदिा कायमरि किमचारी िध्येबाट ववभागीय प्रिुख...50 िोतनेछ ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि

51

िोककएको ववभागीय प्रिख
ु को कायामवधध सािान्द्यििः चार

वषमको िुनेछ र कायमकारी तनदे शकले त्यस्िो कायामवधध अको एक अवधधकोलाधग थप गनम सतनेछ
।
(३) यो तनयिावली प्रारम्भ िुाँदाका वखि कायि रिे का ववभागीय प्रिुखको कायामवधध
उपतनयि (२) को प्रयोिनकोलाधग यो तनयिावली प्रारम्भ भएको मिति दे खख गणना गररनेछ ।
(४) ववभागीय प्रिुखले पाउने सुववधा समितिले िोके बिोष्ट्िि िुनेछ ।
४.६.ख र्हाशाखा प्रर्ुख र्ोतिे (१) कायमकारी तनदे शकले केन्द्रको सम्वष्ट्न्द्धि ििाशाखािा कायमरि

52

किमचारीिरु िध्येबाट वरररठ किमचारीलाई ििाशाखा प्रिुख िोतनेछ।

(२) ििाशाखा प्रिुखको ष्ट्िम्िेवारी मलईम काि गने किमचारीले आफ्नो पदाधधकार रिे को

पदको शुरु िलब स्केल र भत्ता िथा ििाशाखा प्रिुख पदको शुरु िलब स्केल र भत्तािा िति फरक
छ त्यतिनै रकि बराबरको थप िलब र भत्ता काि गरे को मिति दे खख पाउनेछ।
४.७

(३) ििाशाखा प्रिुखले पाउने अन्द्य सुववधा समितिले िोके बिोष्ट्िि िुनेछ ।
कायर् र्ुकायर्ः (१) सेवाको ररति वा पदाधधकार रिे को केन्द्रको कुनै ववभागीय प्रिुखको पदिा
सोिी ववभागको कुनै पदाधधकारीलाई कायमकारी तनदे शकले

एक पटकिा बढीिा एक वषमसम्िको

लाधग कायि िुकायि िुकरर गनमसतनेछ ।
(२) उपतनयि (१) िा लेखखएदे खख बािे क अन्द्य पदिा कायि िुकायि िुकरर गररने छै न
।
(३) कुनै एउटा पदिा एकै सियिा एकभन्द्दा बढी किमचारीलाई कायि िुकायि िुकरम र
गररने छै न ।
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दोस्रो संशोधनद्वारा थप
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छै ठौं संशोधनद्वारा थप
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छै ठौं संशोधनद्वारा संशोधधि
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छै ठौं संशोधनद्वारा संशोधधि
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छै ठौं संशोधनद्वारा थप
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(४) कुनै पदिा कायि िुकायि िुकरम र भई काि गने किमचारीले आफ्नो पदाधधकार रिे को
पदको शुरु िलब स्केल र भत्ता िथा कायि िुकायि भई काि गरे को पदको शुरु िलब स्केल र
भत्तािा िति फरक छ त्यति नै रकि बराबरको थप िलब र भत्ता काि गरे को मितिदे खख
पाउनेछ ।
४.८

वविागीय वा शाखा प्रर्ख
ु को अधधकार प्रयोग गिनः (१) केन्द्रको

कुनै ववभागीय वा शाखा प्रिख
ु

कुनै कारणले केन्द्रिा अनुपष्ट्स्थि भई सो पद ररति िुन आएिा कायमकारी तनदे शकले भएसम्ि
सिान पदको किमचारी र सो नभए तनि िािििको तनकटिि पदको किमचारीलाई तनमित्त िनाई
सो पदले गनुम पने दै तनक कायम सम्पादन गनम िोतन सतनेछ ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि ररति रिे को पद अको व्यवस्था भई पूतिम नभएसम्ि सोिी
उपतनयि बिोष्ट्ििको किमचारीले सम्बष्ट्न्द्धि ववभाग वा शाखाको कागिाि र दै तनक काि
चलाउनको लाधग चाहिने ष्ट्िन्द्सी सिेि ष्ट्िम्िा मलई ववभागीय वा शाखा प्रिुखको काि तनमित्त
भई गनुम पनेछ ।
(३) पन्द्र हदनभन्द्दा बढी अवधधकोलाधग कुनै किमचारीले उपतनयि (१) र (२) बिोष्ट्िि
तनमित्त भई काि गरे को भए सो अवधधिा तनिले तनमित्त भई काि गरे को पदको िलब भत्ता
पाउनेछ ।
४.९

ज्यालादारीर्ा नियुष्ट्तर्ः केन्द्रको कािको तनमित्त ित्काल तनयुति नगरे िा सेवाको काििा गम्भीर
असर पने भएिा कायमकारी तनदे शकले कुनै व्यष्ट्तिलाई दै तनक ज्यालादारीिा एक पटकिा बढीिा
एक िहिनासम्िका लाधग तनयुति गरी काििा लगाउन सतनेछ ।

४.१०

करार सेवार्ा नियष्ट्ु तर्ः (१) यस तनयिावलीिा लेखखएको अन्द्य व्यवस्थािरुको अधधनिा रिी
कायमकारी तनदे शकले दे िायको अवस्थािा उपयुति व्यष्ट्तिलाई सेवाको करार सेवािा तनयुति गरी
काििा लगाउन सतनेछ र यसरी करारिा तनयत
ु ि गरे को िानकारी त्यसपतछ बस्ने समितिको
बैठकलाई हदनुपनेछ;
31

(क)

तनयि ३.४ को प्रतिवन्द्धात्िक वातयांश बिोष्ट्िि किमचारी तनयुति गनप
ुम ने भएिा,

(ख)

पद ररति भएको कारणले काििा असर पने भएिा,

(ग)

कुनै खास काि गनमकालाधग सेवामभत्र आवश्यक योग्यिा प्राप्ि उपयत
ु ि व्यष्ट्ति नभएिा,
(२) यस तनयिावलीिा अन्द्यत्र िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापतन सेवाको प्राववधधक

सेवािफमको िेडिकल सिूिको अधधकृि ििको रे ष्ट्ििेन्द्ट धचककत्सक पद
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............ करार सेवािा

पूतिम गनप
ुम नेछ ।
(३) एक पटकिा दई
ु वषमिा नबढ्ने गरी िात्र सेवाको करार सेवािा किमचारी तनयुति गनम
सककनेछ ।
(४) उपतनयि (३) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापतन एक पटकिा दई
ु वषमिा नबढ्ने
गरी सेवाको करार सेवािा कायमरि किमचारीको म्याद थप गनमसककनेछ ।
(५) सेवाको करार सेवािा कायमरि किमचारीले पतन यस तनयिावलीको पररच्छे द–११
बिोष्ट्िि केन्द्रको स्थायी किमचारीले पालन गनुम पने आचरण सम्बन्द्धी शिमिरुको पालना
गनप
ुम नेछ ।
४.११

पद ििई नियत
ु र् गिम िहुिेः पद नभई कुनै पतन व्यष्ट्तिलाई सेवािा तनयत
ु ि गनुम िुाँदैन ।
त्यसरी तनयुति गरे को पाईएिा त्यस्िो किमचारीले सेवािा रिाँदा पाएको िलब भत्ता लगायिका
अन्द्य सुववधा तनयुति गने अधधकारीबाट असूल उपर गररनेछ ।

पररच्छे द–५

काज र्था सर्ूह पररवर्मि
५.१

काज खटाउिे अधधकारीः सेवाको कािको मसलमसलािा किमचारीलाई काि खटाउने अधधकार
दे िायको अधधकारीलाई िुनेछ;
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दोस्रो संशोधनद्वारा खझककएको
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(क) अधधकृि ििको किमचारीलाई एक िहिनासम्िको अवधधको लाधग ववदे शिा काि खटाउने र
ितिसुकै अवधधको भएपतन स्वदे शिा काि खटाउने अधधकार कायमकारी तनदे शकलाई िुनेछ
र एक िहिनाभन्द्दा बढी अवधधको लाधग ववदे शिा काि खटाउने अधधकार समितिलाई
िुनेछ ।

(ख)

सिायक िथा प्रारष्ट्म्भक ििको किमचारीलाई ववदे श िथा स्वदे शिा काि खटाउने अधधकार
कायमकारी तनदे शकलाई ।

५.२

बहाली म्यादः नयााँ तनयुष्ट्ति भई वा केन्द्रको काििा काििा खहटएको किमचारीले म्याद
ककहटएकोिा सोिी म्यादमभत्र र म्याद नककहटएकोिा नयााँ तनयुष्ट्ति भएको वा काि खहटएको
मितिले साि हदनमभत्र केन्द्रिा िाष्ट्िर िुनुपनेछ ।

५.३

सेवा पररवर्मि िगररिेः प्राववधधक सेवाका किमचारीलाई प्रशासन सेवािा

र

प्रशासन सेवाका

किमचारीलाई प्राववधधक सेवािा पररविमन गररने छै न ।
५.४

सर्ह
ू वा उपसर्ह
ू पररवर्मिः (१) सेवालाई आवश्यक भएिा दे िायबिोष्ट्ििको योग्यिा परू ा गरे का
किमचारीलाई तनि बिाल रिे को सेवाको एक सिूि वा उपसिूिबाट सोिी सेवा अन्द्िगमिको अको
सिि
ू वा उपसिि
ू को सिान ििको पदिा पररविमन गनम सककनेछ;
(क)

िुन सिूि वा उपसिूिको िुन पदिा पररविमन िुन चािे को िो सो पदकोलाधग तनधामररि
आवश्यक न्द्यूनिि योग्यिा प्राप्ि गरे को,

(ख)

प्रशासन सेवाको एक सिूि वा उपसिूिबाट अको सिूि वा उपसिूिको अधधकृि ििको
पदिा पररविमन िुनकोलाधग सो सिूि वा उपसिूिसाँग सम्बष्ट्न्द्धि ववषयिा कम्िीिा
स्नािकोत्तर उपाधध प्राप्ि गरे को,

(ग)

सिायक ििको किमचारीको िकिा िाल बिाल रिेको सिूि वा उपसिूिको पदिा कम्िीिा
िीन र अधधकृि ििको किमचारीको िकिा चार वषमको सेवा अवधध परू ा भएको ।
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पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधि

33

(२) अधधकृि ििको किमचारीको िकिा समितिले िथा सिायक र प्रारष्ट्म्भक ििको
किमचारीको िकिा कायमकारी तनदे शकले

55

आयोगको परािशमिा सिूि वा उपसिूि पररविमन

गनमसतनेछ ।

पररच्छे द–६
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६.१

बढुवा र्था स्र्र वद्
ृ धध

कायम िर्र्ाको र्ूपयाङ्किको आधारर्ा बढुवाः तनयि ३.४ बिोष्ट्िि कायमक्षििाको िूल्याङ्कनको
आधारिा बढुवाद्वारा पदपतू िम गने भनी पदसंतया तनधामरण गररएको पदिा पदपतू िम समितिले
बढुवाकोलाधग सम्भाव्य उम्िेदवारको कायमक्षििाको िूल्याङ्कन गरी सबैभन्द्दा बढी अङ्क प्राप्ि
गने उम्िेदवारलाई बढुवाकोलाधग कायमकारी तनदे शक सिक्ष मसफाररस गनेछ ।

६.२

बढुवाकोलाधग सम्िाव्य उम्र्ेदवार हुिलाई चादहिे न्द्यूिर्र्
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शैक्षिक योग्यर्ा र सेवा अवधधः (१)

कायमक्षििाको िूल्याङ्कनको आधारिा सेवाको दे िाय बिोष्ट्ििको पदिा िुने बढुवािा सम्भाव्य
उम्िेदवार िुनकोलाधग सेवाको सम्बष्ट्न्द्धि सेवा, सिूि र उपसिूिको तनकटिि िुनीको पदिा
दे िाय बिोष्ट्ििको स्थायी सेवा अवधध पूरा भएको िुनु पनेछ;
(क)

अधधकृि ििको पदकोलाधग चार वषम,

(ख)

सिायक ििको पदकोलाधग िीन वषम ।
(२) उपतनयि (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापतन कायमक्षििाको िूल्याङ्कनको

आधारिा िुने बढुवािा सम्भाव्य उम्िेदवार िुनको लाधग अनस
ु च
ू ी-५ िा उष्ट्ल्लखखि आफ्नो पदसाँग
सम्बष्ट्न्द्धि सेवा, सिूि र उपसिूिको तनकटिि िाधथल्लो पदकोलाधग आवश्यक न्द्यूनिि
58

शैक्षक्षक योग्यिा सिेि प्राप्ि गरे को िुनुपनेछ ।

55

पााँचौ संशोधनद्वारा संशोधधि

56

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधधि

57

पााँचौ संशोधनद्वारा थप

58

पााँचौ संशोधनद्वारा थप

34

59

६.३ बढुवाका लाधग सम्िाव्य उम्र्ेदवार हुि िपाउिेः तनयि ६.२ िा िुनसक
ु ै कुरा लेखखएको भए
िापतन दे िायको कुनै पतन किमचारी बढुवाका लाधग सम्भाव्य उम्िेदवार िुन पाउने छै न;

६.४

(क)

नमसिि पाएकोिा नमसिि पाएको मितिले एक वषमसम्ि,

(ख)

तनलम्बन भएकोिा तनलम्बन भएको अवधधभर,

(ग)

बढुवा रोतका भएकोिा रोतका भएको अवधधभर,

(घ)

िलब वद्
ृ धध रोतका भएकोिा रोतका भएको अवधधभर, र

(ङ)

कुनै पतन फौिदारी अमभयोगिा पूपक्ष
म का लाधग थुनािा रिे को भएिा सो अवधधभर ।

सूचिा प्रकाशि गिुम पिनः

60

(१) तनयि ६.१ बिोष्ट्िि कायमक्षििाको िूल्याङ्कनको आधारिा

बढुवाका लाधग उम्िेदवारको छनौट गनुम पदाम सम्भाव्य उम्िेदवारिरुले थािा पाउने गरी कम्िीिा
िीस हदनको दरखास्ि हदने म्याद राखी केन्द्रको सच
ू नापाटी िथा केन्द्रको वेवसाइटिा सच
ू ना
प्रकाशन
गनप
ुम नेछ ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि प्रकाशन गररने सूचनािा

बढुवा गनप
ुम ने पदको नाि, िि,

पदसंतया, सेवा, सिि
ू , उपसिि
ू , आवश्यक न्द्यन
ू िि योग्यिा, कािको ककमसि, काि गनुम पने स्थान,
दरखास्ि हदने अष्ट्न्द्िि मिति आहद कुरािरु स्परट रुपिा खुलाउनुपनेछ ।
(३) उपतनयि (२) बिोष्ट्िि प्रकामशि सूचनािा सम्भाव्य उम्िेदवारले बुझाउनु पने
दरखास्ि फारािको ढााँचा पदपूतिम समितिले िोकेबिोष्ट्िि िुनेछ ।
61

६.५ कायमिर्र्ाको र्ूपयाङ्किः (१) तनयि ६.१ बिोष्ट्िि कायमक्षििाको िूल्याङ्कनको आधारिा गररने
बढुवािा किमचारीको कायमक्षििाको िल्
ू याङ्कन गने आधार र सो वापि पाउने अधधकिि एकसय
अङ्क दे िाय बिोष्ट्िि िुनेछिः–
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(क)

कायम सम्पादन िूल्याङ्कन बापि

- चालीस अङ्क

(ख)

ज्येरठिा वापि

- िीस अङ्क

(ग)

शैक्षक्षक योग्यिा वापि

- पच्चीस अङ्क

(घ)

िालीि वापि

- पााँच अङ्क

(२) उपतनयि (१) को खण्ि (क) बिोष्ट्िि ज्येरठिा वापि दे िाय बिोष्ट्िि वहढिा िीस
अङ्क हदईनेछ;
(क)

िाल बिाल रिे को पदिा काि गरे को प्रत्येक वषमको तनमित्त िीन अङ्क,

(ख)

खण्ि (क) बिोष्ट्िि ज्येरठिा बापि अङ्क गणना गदाम एक वषमभन्द्दा बढी चानचुन
िहिना वा हदनको तनमित्त दािासािीको

हिसाबले अङ्क

हदईनेछ र गयल भएको िथा

बेिलवी बबदािा बसेको अवधधका लाधग ज्येरठिा बापि अङ्क हदईने छै न ।
(३) उपतनयि (१) बिोष्ट्ििका आधारिा अंक बराबर भएको अवस्थािा ज्येरठिाको
आधारिा बढुवा गररनेछ र किमचारीको ज्येरठिा दे िाय बिोष्ट्िि गणना गररनेछ;
(क)

िाल बिाल रिे को पदिा तनयुष्ट्ति वा बढुवा भएको मितिको आधारिा,

(ख)

खण्ि (क) बिोष्ट्िि ज्येरठिा नछु्हटएिा सोभन्द्दा तनकटिि ितु नको पदिा तनयष्ट्ु ति वा
बढुवा भएको मितिको आधारिा,

(ग)

खण्ि (ख) बिोष्ट्िि पतन ज्येरठिा नछु्हटएिा िाल बिाल भईरिे को पदिा पदपूतिम
समितिले गरे को मसफाररसििको आधारिा,

(घ)

खण्ि (ग) बिोष्ट्िि सिेि ज्येरठिा नछु्हटएिा उिेरको िेरठिाका

आधारिा ।

(४) उपतनयि (२) को खण्ि (क) बिोष्ट्ििको किमचारीको सेवा अवधध बढुवाको प्रयोिनका
लाधग दे िाय बिोष्ट्िि गणना गररनेछ;
(क) िाल बिाल रिे को पदिा स्थायी सेवा गरे को अवधध (बीचिा टुटे को भए टुटे को िति कटाई)
शिप्रतिशि,
36

(ख) सेवािा गरे को करार सेवा अववष्ट्च्छन्द्न राखी सिान सेवाको सिान पदिा स्थायी तनयुष्ट्ति
भएिा त्यस्िो करार सेवाको कूल अवधधको छै सठ्ठी प्रतिशि,
(५) उपतनयि (१) को खण्ि (ख) बिोष्ट्िि शैक्षक्षक योग्यिा र िालीि बापि दे िाय
बिोष्ट्िि बहढिा िीस अङ्क हदईनेछ;
(क)

सेवा प्रवेशको लाधग आवश्यक न्द्यन
ू िि शैक्षक्षक योग्यिा बापि बीस अङ्क

(ख)

खण्ि (क) बिोष्ट्ििको शैक्षक्षक योग्यिाभन्द्दा एक िि िाधथको सम्बष्ट्न्द्धि ववषयको कुनै
एक अतिररति शैक्षक्षक उपाधध बापि पााँच अङ्क वा सेवा, सिूि सम्बन्द्धी डिप्लोिा बापि
पााँच अंक

(ग)

सेवा,सिूिसाँग सम्बष्ट्न्द्धि कष्ट्म्ििा िीस कायमहदनको सेवाकालीन िालीि बापि प्रथि श्रेणी
भए पााँच अङ्क, द्वविीय श्रेणी भए चार अङ्क र िि
ृ ीय श्रेणीको भएिा िीन अङ्क
(६) सेवा प्रवेशको तनमित्त चाहिने शैक्षक्षक योग्यिाभन्द्दा िाधथल्लो उपाधध िात्र भएकोिा

खण्ि (क) बिोष्ट्ििको अङ्क हदईनेछ ।
उदािरणाथमिः स्नािकोपाधधलाई सेवा प्रवेशका लाधग न्द्यूनिि शैक्षक्षक योग्यिा िोककएकोिा
प्रिाणपत्र ििबाट सोझै स्नािकोत्तर उपाधध िामसल गरे को ।
(७) श्रेणी नखुलेको िालीिका लाधगे एकिुरट द्वविीय श्रेणीको अङ्क हदईनेछ ।
(८) कुनै शैक्षक्षक योग्यिाको स्िर तनधामरण गनम द्ववववधा उत्पन्द्न भएिा पदपूतिम समितिले
ववशेषज्ञसाँग राय मलई तनणमय गनमसतनेछ ।
६.६

कायम सम्पादि र्ूपयाङ्कि फारार्ः (१) किमचारीको कायमक्षििाको िूल्याङ्कनकोलाधग प्रयोग
गररने कायमसम्पादन िल्
ू याङ्कन फाराि अिस
ु च
ू ी-९ िा िोककएबिोष्ट्िि िुनेछ ।
(२) किमचारीको कायमक्षििाको िूल्याङ्कन दे िायबिोष्ट्ििको ििबाट िुनेछ र प्रत्येक
ििबाट कायमक्षििाको िल्
ू याङ्कन गदाम हदईने अधधकिि ४० अङ्क दे िायबिोष्ट्िि िुनेछ:(क)

सुपररवेक्षकले

- २५
37

(ख)

पुनरावलोकनकिामले

(ग)
६.७

- १०

पुनरावलोकन समितिले

- ५

सप
ु ररवेिक, पि
ु रावलोकिकर्ाम र पि
ु रावलोकि सलर्नर्: (१) किमचारीको कायम सम्पादनको
िूल्याङ्कनकोलाधग िूल्याङ्कन गररने किमचारीभन्द्दा कम्िीिा एक पद िाधथको किमचारी
सप
ु ररवेक्षक िुनेछ र सप
ु ररवेक्षकभन्द्दा कम्िीिा एक पद िाधथको किमचारी पन
ु रावलोकनकिाम िुनेछ
।

62

...................................... ।

िर,
(क)

सिायक ििको किमचारीको सुपररवेक्षक अधधकृि ििको किमचारी िुनेछ ।

(ख)

63

64

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

(ग) कायमकारी तनदे शक सप
ु रीवेक्षक िुने भएिा तनिले नै पन
ु रावलोकनकिामको िल्
ू यांकन सिेि
गनेछ ।
(२)

अधधकृि

ििका

किमचारीको

कायम

सम्पादनको

िल्
ू याङ्कनकोलाधग

दे िायको

सम्पादनको

िूल्याङ्कनकोलाधग

दे िायको

पुनरावलोकन समिति रिनेछ;
(क) कायमकारी तनदे शक

- अध्यक्ष

(ख) सम्बष्ट्न्द्धि ववभाग वा शाखाको प्रिुख

- सदस्य

(ग) सम्बष्ट्न्द्धि किमचारीको सुपररवेक्षक

- सदस्य

(३)

सिायक

ििका

किमचारीको

कायम

पुनरावलोकन समिति रिनेछ;
(क)

कायमकारी तनदे शक

- अध्यक्ष

(ख)

प्रशासन ििाशाखाको प्रिुख

- सदस्य
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(ग)
65

सम्बष्ट्न्द्धि किमचारीको सुपररवेक्षक

- सदस्य

६.७क.कायमसम्पादि र्ूपयाङ्कि गिन अवधधः (१) केन्द्रका किमचारीले प्रत्येक वषम श्रावण साि गिे मभत्र
आफ्नो वावषमक कायमसम्पादन िल्
ू याङ्कन फाराि भरी केन्द्रिा दिाम गनुम पनेछ ।
(२)

उपतनयि

(१)

बिोष्ट्िि

दिाम

भै

आएको

कायमसम्पादन

िूल्याङ्कन

फाराि

सप
ु रीवेक्षकले श्रावण िसान्द्ि मभत्र िल्
ू याङ्कन गरी पन
ु रावलोकनकिाम सिक्ष पेश गरी सतनु पनेछ
।
(३)

पुनरावलोकनकिामले

उपतनयि

(२)

बिोष्ट्िि

प्राप्ि

िुन

आएको

कायमसम्पादन

िूल्याङ्कन फाराि भार पन्द्र गिे मभत्र पुनरावलोकन गरी पुनरावलोकन समिति सिक्ष वुझाई
सतनु पनेछ । पुनरावलोकन समितिले भार िसान्द्िमभत्र पुनरावलोकन गरीसतनु पनेछ ।
(४) उपतनयि (३) बिोष्ट्िि कायम सम्पादन िल्
ू यांकन फारिको िल्
ू यांकन सम्पन्द्न भइ
सकेपतछ पुनरावलोकन समितिका सदस्यिरूले मसलवन्द्दी खािको वन्द्द वन्द्दिा दस्िखि गरी
प्रिाखणि गरी एक प्रति प्रशासन शाखािा र एक प्रति पदपतू िम समितििा पठाउनु पनेछ ।
(५) उपतनयि (४) बिोष्ट्िि पदपूतिम समितििा प्राप्ि भएको मसलवन्द्दी खाििा पदपूतिम
समितिका सदस्यिरूको सिेि वन्द्द वन्द्दिा दस्िखि गरी गराई सरु क्षक्षि साथ गोप्य राख्नु पनेछ
।
(६) सिय मभत्र कुनै किमचारीको कायमसम्पादन िूल्याङ्कन फाराि पेश िुन वा दाखखल िुन
नआएको कारणले पदपूतिम समितिले आफ्नो काि कारवािी रोतन वाध्य िुने छै न ।
(७) कुनै किमचारीले कुनै वषमको कायमसम्पादन िूल्याङ्कन फारि नभरे िा त्यस आधथमक
वषमको कायमसम्पादन िल्
ू याङ्कन वापि तनिलाई सो आधथमक वषमको लाधग पण
ू ामङ्कको पचास
प्रतिशि अङ्क हदईनेछ ।
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(८) उपतनयि (१), (२) र (३) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भएिापतन किमचारीले
सियावधधमभत्र आफ्नो कायमसम्पादन िूल्याङ्कन फाराि दिाम गरी सुपरीवेक्षक सिक्ष पेश गरे को
िर सम्बष्ट्न्द्धि िल्
ू याङ्कनकिामिरूबाट सियावधध मभत्र िल्
ू याङ्कन भएको रिे नछ भने कायमकारीले
उधचि र िनामसव कारण खुलाई बिालवाला िूल्याङ्कनकिामबाट िूल्याङ्कन गराउन सतनेछ ।
(९) किमचारीको कायमसम्पादन िल्
ू याङ्कन गनमको लाधग पन
ु रावलोकन समितिको बैठक
राख्ने ष्ट्िम्िेवारी कायमकारी तनदे शक र किमचारी प्रशासन िे ने प्रिुखको िुनेछ ।
66

६.७ख. कायम सम्पादि र्ूपयाङ्कि गिन आधारहरः (१) केन्द्रका किमचारीको कायम सम्पादन िूल्याङ्कन
गने िििा सुपरीवेक्षकले दे िायको आधारिा िूल्याङ्कन गनुम पनेछ;
(क) ववदा स्वीकृि नगराई वा ववदाको आवेदन नहदई लगािार िीस हदन भन्द्दा बढी अनुपष्ट्स्थि
भएको किमचारीलाई अति उत्ति स्िरको अङ्क नहदई बढीिा उत्ति स्िरको अङ्क हदने,
(ख) नमसिि पाएको वा ग्रेि रोतका वा बढुवा रोतकाको सिाय पाएको किमचारीलाई सो सिाय
पाएको वषमिा कािको सिग्र गण
ु स्िर सम्बन्द्धी आधारिा अति उत्ति स्िरको अङ्क नहदई
बढीिा उत्ति स्िरको अङ्क हदने,
(ग) कुनै किमचारीले आपmू ले मलएको पेश्की रकि काबु वाहिरको पररष्ट्स्थति परे को भनी केन्द्रबाट
प्रिाखणि गराएको अवस्थािा बािे क अरु अवस्थािा म्याद मभत्र फछ्र्यौट नगराएको भएिा
कािको सिग्र गुणस्िर सम्बन्द्धी आधारिा अति उत्ति स्िरका अङ्क नहदई बढीिा उत्ति
स्िरको अङ्क हदने,
(घ) कायमकारी तनदे शक बािे कका पदिा कायमरि किमचारीले गनुम पने कािको लक्ष्यको पचास
प्रतिशि परू ा गनम नसतने त्यस्िो किमचारीको िल्
ू याङ्कनिा कािको सिग्र गण
ु स्िर
सम्बन्द्धी आधारिा अति उत्ति स्िरका अङ्क नहदई बढीिा उत्ति स्िरको अङ्क हदने,
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िर त्यसरी िोकेको लक्ष्य सम्वष्ट्न्द्धि किमचारीको कारणले नभई अन्द्य कारणले पूरा िुन
नसकेिा अङ्क घटाईने छै न ।
(ङ) कुनै किमचारीले अनश
ु ासनिीन काि गरे को प्रिाण भएिा कािको सिग्र गण
ु स्िर सम्बन्द्धी
आधारिा अति उत्ति स्िरका अङ्क नहदई बढीिा उत्ति स्िरको अङ्क हदने,
(च) म्याद मभत्र कायम सम्पादन िल्
ू याङ्कन फाराि नभने र म्याद मभत्र कायम सम्पादन
िूल्याङ्कन नगने किमचारीलाई कािको सिग्र गुणस्िर सम्बन्द्धी आधारिा अति उत्ति
स्िरका अङ्क नहदई बढीिा उत्ति स्िरको अङ्क हदने ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्ििका कारण ववद्यिान िुाँदािुाँदै सो बिोष्ट्ििको अङ्क नघटाएको
दे खखएिा त्यस्िा िूल्याङ्कनकिामको कायम सम्पादन िूल्याङ्कनिा पाएको कूल अंकिा एक अङ्क
घटाईनेछ ।
(३) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि अङ्क घटाउनु पने भएिा सोको स्परट कारण उल्लेख गनुम
पनेछ ।
६.८

बढुवाको िार्ावली टािँस गिप
ुम िनः (१) पदपूतिम समितिले यस पररच्छे दिा उल्लेख भएबिोष्ट्ििको
कायमववधध अपनाई बढुवाकोलाधग सम्भाव्य उम्िेदवारको कायमक्षििाको िल्
ू याङ्कन गदाम सबैभन्द्दा
बढी अङ्क प्राप्ि गने उम्िेदवारलाई बढुवाकोलाधग अष्ट्तियारवाला सिक्ष मसफाररस गनेछ ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि बढुवाकोलाधग मसफाररस भएका उम्िेदवारिरुको नािावली
पदपूतिम समितिले केन्द्रको सूचनापाटीिा टााँस गनेछ । त्यस्िो नािावलीिा सबैभन्द्दा न्द्यूनिि
अङ्क प्राप्ि गने किमचारीले प्राप्ि गरे को अङ्क सिेि उल्लेख गनप
ुम नेछ । त्यसरी बढुवा
मसफाररसको नािावली टााँस भएपतछ कुनै उम्िेदवारले आफूले पाएको अङ्क िे नम चािे िा कायम
सम्पादनको िूल्याङ्कन बािे क अन्द्य आधारिरु बापि तनिले प्राप्ि गरे को अङ्क िे नम हदनुपनेछ ।

६.९

बढुवा लसफाररस उपर उजूरी र र्त्सम्बन्द्धी कायमववधधः (१) तनयि ६.८ बिोष्ट्िि मसफाररस भएको
बढुवा सूचीिा नाि सिावेश नभएका उम्िेदवारले त्यस्िो बढुवा मसफाररस उपर धचत्त नबुझी उिूरी
41

हदन चािे िा सूचनापाटीिा बढुवा नािावली टााँस भएको मितिले पन्द्र हदनमभत्र पदपूतिम समिति वा
सो समितिले िोकेको अधधकारी सिक्ष उिूरी हदन सतनेछ । यसरी उिूरी हदने किमचारीले आफूले
बढुवा पाउनप
ु ने आधार सिेि स्परट रुपिा खल
ु ाउनु पनेछ ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि पनम आएको उिूरीको सम्बन्द्धिा उिूरी सुन्द्ने अधधकारीले
बढीिा एक िहिनामभत्र छानबीन गरी पहिले तनकालेको बढुवा नािावलीिा संशोधन गनप
ुम ने भएिा
सोको सूचना पदपूतिम समितिलाई

ष्ट्ीदनुपनेछ ।

(३) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि पनम आएको उिूरी आधारिीन ठिररएिा सोको िनामसब
िाकफकको कारण सिेिको िानकारी उिूरी सुन्द्ने अधधकारीले सम्बष्ट्न्द्धि उिूरवालालाई हदनुपनेछ
।
६.१०

बढुवा लर्नर्ः (१) तनयि ६.८ को उपतनयि (२) बिोष्ट्िि तनकामलएको बढुवाको मसफाररस सूची
उपर तनयि ६.९ को उपतनयि (१) बिोष्ट्ििको म्यादमभत्र कसैको उिूरी नपरे िा त्यस्िो बढुवा
मसफाररसको सूची टााँस भएको मितिले सोह्रौं हदनदे खख बढुवा मिति कायि िुने गरी सम्बष्ट्न्द्धि
किमचारीलाई बढुवाको

67

तनयुष्ट्ति हदईनेछ ।

(२) तनयि ६.८ को उपतनयि (२) बिोष्ट्िि तनकामलएको बढुवा मसफाररसको सच
ू ीिा धचत्त
नबुझ्ने कुनै उम्िेदवारले तनयि ६.९ को उपतनयि (१) बिोष्ट्ििको म्यादमभत्र उिूरी गरे िा उिूरी
सुन्द्ने अधधकारीले सो सम्बन्द्धिा छानबीन गरी पहिले तनकामलएको बढुवा सूचीलाई यथावि
कायि राख्ने तनणमय गरे िा उपतनयि (१) िा उष्ट्ल्लखखि हदनदे खख र संशोधधि रुपिा बढुवाको
सूचना प्रकाशन गरे िा सूचना प्रकाशन गरे को हदनदे खख बढुवा मिति कायि िुने गरी सम्बष्ट्न्द्धि
किमचारीलाई बढुवाको
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तनयष्ट्ु ति हदईनेछ ।
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(३) तनयि ६.११ बिोष्ट्िि आन्द्िररक प्रतियोधगिात्िक परीक्षाको िाध्यिबाट पदपूतिम
समितिले बढुवाकोलाधग मसफाररस गरे िा कायमकारी तनदे शकले
लागू िुने गरी बढुवा
70

६.११

आन्द्र्ररक

69

बढुवा गने तनणमय गरे को मितिदे खख

तनयष्ट्ु ति हदनेछ ।

प्रनर्योधगर्ात्र्क

परीिाद्वारा

हुिे

बढुवाः

तनयि

३.४

बिोष्ट्िि

आन्द्िररक

प्रतियोधगिात्िक परीक्षाको आधारिा बढुवाद्धारा पदपतू िम गनम तनधामररि प्रतिशि अनस
ु ार कायि
िुन आएको पदिा आयोगबाट मलइएको आन्द्िररक प्रतियोधगिात्िक परीक्षािा अन्द्िरवािाम
सिेिबाट कायि िुन आएको योग्यिाििको आधारिा छनौट भएको उम्िेदवारिरुलाई पदपूतिम
गनप
ुम ने पदसंतया अनुसार बढुवाका लाधग मसफाररस गनेछ ।
71

६.१२ आन्द्र्ररक प्रनर्योधगर्ात्र्क परीिाको र्रीकाः तनयि ६.११ बिोष्ट्िि पदपूतिम समितिले आन्द्िररक
प्रतियोधगिात्िक परीक्षा सञ्चालन गदाम मलखखि परीक्षा सहिि दे िायको कुनै एक वा एकभन्द्दा
बढी िरीकाबाट परीक्षा सञ्चालन गनमसतनेछ;
(क) प्रयोगात्िक परीक्षा,
(ख) अन्द्िवामिाम, र
(ग) पदपतू िम समितिले िोकेका अन्द्य िररका ।

६.१३

72

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

६.१४

आन्द्र्ररक प्रनर्योधगर्ात्र्क परीिाद्वारा हुिे बढुवार्ा सम्िाव्य उम्र्ेदवार हुिको लाधग आवश्यक
न्द्यूिर्र् योग्यर्ा र सेवा अवधधः (१) आन्द्िररक प्रतियोधगिात्िक परीक्षाको आधारिा िुने
बढुवािा सम्भाव्य उम्िेदवार िुनकोलाधग सेवाको सम्बष्ट्न्द्धि सेवा, सिूि िथा उपसिूिको
तनकटिि ितु नको पदिा तनयि ६.२ बिोष्ट्ििको सेवा अवधध परू ा गरे को िुनु पनेछ ।
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(२) उपतनयि (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापतन आन्द्िररक प्रतियोधगिात्िक
परीक्षाको आधारिा िुने बढुवािा सम्भाव्य उम्िेदवार िुनको लाधग अनुसूची–५ िा उष्ट्ल्लखखि
आफ्नो पदसाँग सम्बष्ट्न्द्धि सेवा, सिि
ू र उपसिि
ू को तनकटिि िाधथल्लो पदकोलाधग आवश्यक
न्द्यूनिि योग्यिा सिेि प्राप्ि गरे को िुनुपनेछ ।
(३) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि मलइने परीक्षाको पाठ्यिि िथा पाठ्यांश भार िोतने, परीक्षा
सञ्चालन समिति गठन गने लगायि परीक्षा सञ्चालन सम्बन्द्धी अन्द्य कायमववधध परीक्षा
सञ्चालन तनदे मशकािा उल्लेख भएबिोष्ट्िि िुनेछ ।
(४) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि सञ्चालन गररने परीक्षासाँग सम्बष्ट्न्द्धि सबै अमभलेखिरु
गोप्य
73

रिनेछन ् ।

६.१४क. स्र्रवद्
ृ धधः (१) सेवाको श्रेणीवविीन पदिा सेवा प्रवेश गरी अष्ट्न्द्िि चार वषमको कायमसम्पादन
िूल्याङ्कनिा पचास प्रतिशि वा सो भन्द्दा बहढ अंक प्राप्ि गरे का किमचारीिरुको पााँच वषमिा
स्िर वद्
ृ धध गनम सककनेछ।
(२) सेवाको श्रेणी वविीन पदिा पााँच वषम वा सो भन्द्दा बढी अवधधदे खख तनरन्द्िर सेवािा
रिी कायम सम्पादन िल्
ू यांकनिा पचास प्रतिशि वा सो भन्द्दा बहढ अंक प्राप्ि गरे का किमचारीलाई
पदपूतिम समितिले सोिी पदको िाधथल्लो िििा स्िर वद्
ृ धधको लाधग मसफाररस गनम सतनेछ ।
पााँच वषम वा सो भन्द्दा कि सेवा अवधध भएकोलाई प्रथिस्िर कायि गररनेछ ।
74

गररनेछ:-

(३) ववभागीय सिाय नपाएको श्रेणीवविीन किमचारीको दे िाय बिोष्ट्िि स्िर वद्
ृ धध
(क) पााँच वषम वा सो भन्द्दा बढी िर दश वषम भन्द्दा कि सेवा अवधध भएको िथा
प्रथि स्िरिा कष्ट्म्ििा पााँच वषम सेवा गरे को लाई द्वविीयस्िर,
(ख) दश वषम वा सो भन्द्दा बढी िर पन्द्र वषम भन्द्दा कि सेवा अवधध भएको िथा
द्धधिीयस्िरिा कष्ट्म्ििा पााँच वषम सेवा गरे कोलाईम िि
ृ ीय स्िर,
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दोस्रो संशोधनद्वारा थप िथा पााँचौ संशोधनद्वारा संशोधधि
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(ग) पन्द्र वषम वा सो भन्द्दा बढी िर बीस वषम भन्द्दा कि सेवा अवधधभएको िथा
िि
ु म स्िर,
ृ ीय स्िरिा कष्ट्म्ििा पााँच वषम सेवा गरे को लाई चिथ
(घ) बीस वषम वा सो भन्द्दा बढी सेवा अवधध भएको िथा चिुथम स्िरिा कष्ट्म्ििा
पााँच वषम सेवा गरे कोलाई पााँचौं स्िर।

(४) उपतनयि (३) को स्िर बिोष्ट्ििको िलबिान समितिले िोके बिोष्ट्िि िुनेछ ।
(५) यो तनयि प्रारम्भ िुाँदाका बखि श्रेणी ववहिन किमचारीिरुको कायि रिे को स्िर यसै
तनयि बिोष्ट्िि भएको िातनने छ ।
(६) यो तनयि प्रारम्भ भए पतछ किमचारीको स्िरवद्
ृ धध गदाम उपतनयि (३) बिोष्ट्ििको
सेवा अवधध पूरा भएको मितिदे खख लागू िुने गरी स्िर वद्
ृ धध गररनेछ ।
िर ववभागीय सिायको अमभलेख रिे कोिा सो को अवधध सिाप्ि भएको मितिदे खख लागू
िुने गरी स्िरवद्
ृ धध गररनेछ ।
६.१५

पदपनू र्म सलर्नर्ले आवश्यक व्यवस्था गिम सतिेः बढुवाको कारवािी गदाम यस पररच्छे दमभत्र
नपरे को ववषयिा वा सोमभत्र परे को ववषय भए िापतन तनयिले यस्िो गने भन्द्ने केिी सङ्केि
नगरे को ववषयिा कुनै अप्रत्यामशि कहठनाई आइपरे िा यस तनयिावलीको उद्दे श्य प्रतिकूल निुने
गरी पदपूतिम समितिले आवश्यक व्यातया वा व्यवस्था गनम सतनेछ ।

पररच्छे द–७

अध्ययि, र्ाललर् र्था सेलर्िारर्ा र्िोियि
७.१

अध्ययि, र्ाललर् र्था सेलर्िारर्ा र्िोियि गिन अधधकारीः केन्द्रका किमचारीिरुलाई अध्ययन,
िामलि िथा सेमिनारिा िनोनयन गने अधधकार दे िायका अधधकारीलाई िुनेछ:-
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(क) अधधकृि ििको किमचारीलाई ववदे शिा अध्ययन, िामलि िथा सेमिनारिा र स्वदे शिा
अध्ययनिा िनोनयन गने अधधकार
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कायमकारी तनदे शकको मसफाररशिा समितिलाई र

स्वदे शिा िामलि िथा सेमिनारिा िनोनयन गने अधधकार कायमकारी तनदे शकलाई,
(ख) सिायक र प्रारष्ट्म्भक ििका किमचारीलाई स्वदे श र ववदे शिा अध्ययन, िामलि िथा
सेमिनारिा िनोनयन गने अधधकार कायमकारी तनदे शकलाई ।
७.२

अध्ययि वा र्ाललर्र्ा र्िोियिको आधारः किमचारीलाई अध्ययन वा िामलििा िनोनयन गदाम
अध्ययन वा िामलिको ववषयसाँग सम्बष्ट्न्द्धि सेवा, सिूि र उपसिूिमभत्रका किमचारीिरुिध्येबाट
िनोनयन गररनेछ ।

७.३

र्िोियि गदाम प्राथलर्कर्ा ददिुपिनः (१) अध्ययन वा िामलििा किमचारीको िनोनयन गदाम
पहिले अध्ययन वा िामलि मलने िौका नपाएको किमचारीलाई तनयि ७.२ को अधधनिा रिी
प्राथमिकिा हदइनेछ ।
(२) किमचारीलाई कुनै िामलििा िनोनयन गरी पठाएिा त्यस्िो िामलि अवधधभर
तनिलाई पूरा िलब हदने गरी काििा पठाइनेछ ।

७.४

अध्ययि वा र्ाललर् परू ा गरे पनछ सेवा गिुम पिन अवधधः (१) केन्द्रबाट िनोनयन भई अध्ययन वा
िामलििा िाने किमचारीले त्यस्िो अध्ययन वा िामलि पूरा गरे पतछ अध्ययन वा िामलििा
लागेको सिय अवधधको िेब्बर अवधधसम्ि अतनवायम रुपिा

केन्द्रिा सेवा गने पूवम कबुमलयि

गनप
ुम नेछ ।
िर, ितिसुकै अवधधको अध्ययन वा िामलि भए िापतन सो अध्ययन वा िामलि पूरा गरी
फककम आएपतछ पव
ू म कबमु लयिबिोष्ट्िि किमचारीले केन्द्रिा गनुम पने सेवाको अधधकिि िद
वषमभन्द्दा बढी िुने छै न ।

75

पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधि

76

दोस्रो संशोधनद्वारा थप

46

76

पााँच

(२) कुनै पतन किमचारीले अध्ययन वा िामलि पूरा गरे पतछ सेवा गनम नआएिा वा गनप
ुम ने
सेवा अवधध पूरा नगरे िा त्यस्िो किमचारीबाट अध्ययन वा िामलि अवधधभर तनिले पाएको
िलब, भत्ता िथा कबमु लयििा उल्लेख भएको अन्द्य रकिको.......

77

िेब्बर रकि सरकारी बााँकी

सरि असूल उपर गरी तनि उपर आवश्यक ववभागीय कारवािी गररनेछ ।

पररच्छे द–८
हाष्ट्जरी र बबदा
८.१.

कर्मचारीको सबै सर्य केन्द्रको अधीिर्ा हुिेः यस तनयिावलीिा अन्द्यथा लेखखएकोिा बािे क
किमचारीको सबै सिय केन्द्रको अधीनिा िुनेछ र िुनसुकै सियिा पतन किमचारीलाई काििा
लगाउन सककनेछ ।

८.२.

केन्द्रको सर्य, सर्य पालि र नियलर्र् हाष्ट्जरीः (१) किमचारीले केन्द्रबाट तनधामररि सियिा
तनयमिि रुपिा केन्द्रिा उपष्ट्स्थि भई िाष्ट्िर िनाउन खिा गररएको िाष्ट्िरी ककिाबिा िाष्ट्िर
िनाई आफूलाई सुष्ट्म्पएको ष्ट्िम्िेवारी बिन गनुम पनेछ र केन्द्रबाट तनधामररि कायम सिय सिाप्ि
भएपतछ िाष्ट्िरी ककिाबिा िाष्ट्िर िनाएर िात्र केन्द्र छोड्नुपनेछ ।
(२)

किमचारीले

केन्द्रिा

उपष्ट्स्थि

भई

िाष्ट्िर

िनाईसकेपतछ

आपmू भन्द्दा

िाधथको

अधधकृिको अनुिति नमलई केन्द्रको सियिा केन्द्र वा आपmू लाई िोककएको स्थान छोिी अन्द्यत्र
िान िुाँदैन ।
८.३

छड्के जािँचः (१) अष्ट्तियारवालाले केन्द्रबाट तनधामररि सियिा कुनै पतन बेला किमचारीिरु
उपष्ट्स्थि भई िाष्ट्िर िनाए, निनाएको, आपूmलाई िोककएको स्थानिा बसी िोककएको काि गरे ,
नगरे को बारे िा छड्के िााँच गनमसतनेछ ।
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(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि छड्के िााँच िुाँदा कुनै किमचारी बबदा स्वीकृि नगराई केन्द्रको
सियिा अनुपष्ट्स्थि रिे को वा उपष्ट्स्थि भए िापतन आपूmलाई िोककएको स्थानिा नबसी केन्द्रको
काििा बािे क अन्द्यत्र गएको दे खखएिा अष्ट्तियारवालाले त्यस्िो किमचारीलाई गयल िनाई िलब
र भत्ता कटाउने आदे श हदनसतनेछ ।
(३) कुनै किमचारीले आपmू लाई िोककएको सिय िामलका (ड्यट
ु ी आवर) िा बबदाको पव
ू म
स्वीकृति नगराई वा केन्द्रलाई पूवम सूचना नहदई केन्द्रिा अनुपष्ट्स्थि भएको फेला परे िा
अष्ट्तियारवालाले त्यस्िो किमचारीलाई ववभागीय कारवाई चलाउन सतनेछ ।
78

८.४ (१) प्रत्येक वषम दे िायका राष्ट्रिय पवम िथा चाि पवमिरुिा सावमितनक बबदा हदईनेछ;
(क)

नयां वषम,

(ख)

(ग)

फूलपािी,

(घ)

ििाअरटिी,

(ङ)

ििानविी,

(च)

वविया दशिी,

(छ)

दशैंको भोमलपल्टको एकादशी, (ि)

लक्ष्िी पि
ू ा,

(झ)

गोबधमन पूिा,

भाईटीका,

(ट)

फागु पखू णमिा ।

(ञ)

संववधान हदवस,

(२) नेपाल सरकारले धिम तनरे पेक्षिाको अवधारणा अनुसार नेपालका अन्द्य धिामवलम्वी र
िाि िािीका धिम संस्कृति िथा चाि पवमिरु वा राष्ट्रिय हदवशको हदन सावमितनक बबदा भनी
िोकेको हदन आधा हदन बबदा हदईनेछ ।
79

८.५ साप्र्ादहक बबदाः (१) केन्द्रका किमचारीलाई िप्िाको एक हदन साप्िाहिक बबदा हदइनेछ ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि साप्िाहिक ववदािा शि
ु बार र आइिबार बबदा मलाँ दा शतनवार गणना
िुने छै न ।
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(३) यस तनयिावली बिोष्ट्िि ववदािा काि गने किमचारीले स्टा बबदा वा थप पाररश्रमिक
पाउनेछ ।
८.६

िैपरी आउिे (तयाजय
ु ल) बबदाः (१) किमचारीले घरायसी र अप्रत्यामशि कािकोलाधग प्रत्येक वषम
पूरा िलब र भत्ता सहििको छ हदन भैपरी आउने बबदा पाउनेछ ।
(२) वषमको िध्यिा सेवािा प्रवेश गने किमचारीलाई सो वषमकोलाधग दई
ु िहिनाको एक
हदनको दरले भैपरी आउने बबदा हदईनेछ ।
(३) एक वषमको भैपरी आउने बबदा अको वषमकोलाधग सष्ट्ञ्चि िुने छै न ।
(४) किमचारीलाई आधा हदन पतन यस्िो बबदा हदनसककनेछ ।

८.७

पवम बबदाः (१) किमचारीले धामिमक पूिा िथा पवम सम्बन्द्धी कािको लाधग प्रत्येक वषम पूरा िलब र
भत्ता सहििको छ हदन पवम बबदा पाउनेछ ।
(२) वषमको िध्यिा सेवा प्रवेश गने किमचारीलाई सो वषमकोलाधग दई
ु िहिनाको एक हदनको
दरले पवम बबदा हदईनेछ ।
(३) एक वषमको पवम बबदा अको वषमकोलाधग सष्ट्ञ्चि िुने छै न ।

८.८

घर बबदाः (१) किमचारीले प्रत्येक वषम परू ा िलब सहििको िीस हदन घर बबदा पाउनेछ ।
(२) एक वषम सेवा अवधध पूरा नगरे को कुनै पतन किमचारीले घर बबदा मलन पाउने छै न ।
(३) घर बबदा एक सय असी हदनसम्ि सष्ट्ञ्चि रिनेछ

80

र सोभन्द्दा बढी सष्ट्ञ्चि रिन

आएको बबदाको िकिा प्रत्येक वषमको अन्द्त्यिा बढी रिन आएको बबदा वापिको रकि भुतिानी
हदईनेछ । कुनै कारणले किमचारी सेवाबाट अलग भएिा तनिको सष्ट्ञ्चि रिे को घर बबदा बापि
तनिको पदाधधकार रिे को पदबाट खाईपाई आएको िलबको दरले िुन आउने रकि तनिले
एकिुरट मलनपाउनेछ ।
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(४) सष्ट्ञ्चि रिे को घर बबदाको रकि मलन नपाउाँ दै कुनै किमचारीको ित्ृ यु भएिा त्यस्िो
सष्ट्ञ्चि घर बबदाको रकि तनिको उपदान पाउने ठिररएको व्यष्ट्तिले मलनपाउनेछ ।
(५) अध्ययन बबदा, घर बबदा र बेिलवी बबदा मलई बसेको अवधधको घर बबदा पाईने छै न
।
८.९

बबरार्ी बबदाः

81

(१) किमचारीले प्रत्येक िहिना परू ा िलब भत्ता सहििको एकहदन ववरािी बबदा

पाउनेछ ।
(२)
(३)
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...................

साि

हदनभन्द्दा

बढी

अवधधको

बबरािी

बबदा

िाग

गने

किमचारीले

स्वीकृि

धचककत्सकको प्रिाणपत्र पेश गनप
ुम नेछ ।
(४) किमचारीले आफूले पकाएको बबरािी बबदा सष्ट्ञ्चि गरी राख्न पाउनेछ र कुनै कारणले
किमचारी सेवाबाट अलग भएिा तनिको सष्ट्ञ्चि रिे को बबरािी बबदा बापि तनिको पदाधधकार
रिे को पदबाट खाईपाई आएको िलबको दरले िुन आउने रकि तनिले एकिरु ट मलनपाउनेछ ।
(५) सष्ट्ञ्चि रिे को बबरािी बबदाको रकि मलन नपाउाँ दै कुनै किमचारीको ित्ृ यु भएिा
त्यस्िो सष्ट्ञ्चि बबरािी बबदाको रकि तनिको उपदान पाउने ठिररएको व्यष्ट्तिले पाउनेछ ।
(६) किमचारीले बेिलबी बबदा मलई बसेको अवधधभर बबरािी बबदा पाउने छै न ।
83

८.१० प्रसूनर् ववदा र प्रसूनर् स्याहार ववदा: (१) िहिला किमचारी गभमविी भएिा तनिले सुत्केरीको
अतघपतछ गरी अन्द्ठानब्बे हदन प्रसूति बबदा मलन पाउनेछ ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि प्रसूति ववदा मलएका िहिला किमचारीले चािे िा कुनै पतन
ववदाबाट क्टा िुने गरी थप छ िहिनासम्ि बेिलवी प्रसतू ि ववदा मलन सतनेछन ् । िर त्यस्िो
ववदा लगािार रुपिा मलनु पनेछ ।
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(३) उपतनयि (२) बिोष्ट्िि बेिलवी ववदािा बसेको अवधध नोकरी अवधधिा

िोडिनेछ ।

(४) अ्ठाईस िप्िा भन्द्दाबढी अवधधको गभमविी िहिलाले िात्र यस तनयि बिोष्ट्ििको
प्रसतू ि ववदा पाउनेछ ।
(५) कुनै पुरुष किमचारीको पत्नी सुत्केरी िुने भएिा त्यस्िो किमचारीले सत्ु केरीको अतघ वा
पतछ गरी पन्द्र हदन प्रसतू ि स्यािार बबदा मलन पाउाँ छ । यस्िो बबदा सम्बष्ट्न्द्धि किमचारीको पत्नी
सुत्केरी िुनुभन्द्दा साि हदन अगाडिदे खख सुत्केरी भएको पन्द्र हदन सम्ििा मलइसतनु पनेछ ।
(६) प्रसूति स्यािार ववदा मलएको किमचारीले ववदा मलएको मितिले िीन िहिना मभत्रिा
बच्चाको िन्द्िदिाम प्रिाणपत्र कायमरि कायामलयिा पेश गनप
ुम नेछ । उति अवधधमभत्र त्यस्िो
प्रिाणपत्र पेश नगने किमचारीको त्यस्िो ववदाको अवधध तनिले पाउने अन्द्य ववदाबाट क्टा
गररनेछ ।
(७) प्रसूति ववदािा र प्रसूति स्यािार ववदािा बस्दा किमचारीले पूरा िलब पाउनेछ ।
(८) प्रसूति बबदा र प्रसतू ि स्यािार ववदाको अमभलेख सम्बष्ट्न्द्धि कायामलयले
अद्यावधधक गरी राख्नुपनेछ ।
८.११ ककररया बबदाः (१) केन्द्रको कुनै किमचारीले कूल धिम अनस
ु ार आफै ककररया बस्नु परे िा वा

84

त्यस्िो किमचारीको बाबूआिा, बािेबज्यै, छोराछोरी वा सासूससुराको ित्ृ यु भएिा वा पुरुष
किमचारीको िकिा तनिको पत्नीको ित्ृ यु भएिा पूरा िलव सहििको १५ हदन ककररया ववदा
पाउनेछ र किमचारीको पति ककररया बस्नु परे िा तनि किमचारीलाई सिेि िलव सहििको १५
हदन ककररया ववदा हदइनेछ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि बबदा मलने किमचारीले बबदापतछ केन्द्रिा िाष्ट्िर भएको
पन्द्र हदन मभत्र िि
ृ व्यष्ट्तिको ित्ृ यु दिामको प्रिाणपत्र िथा िि
ृ व्यष्ट्ति संगको नािा
प्रिाखणि पेश गनप
ुम नेछ।
84

छै ठौं संशोधद्वारा संशोधधि
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(३) उपतनयि

(२) बिोष्ट्ििको अवधध मभत्र

त्यस्िो प्रिाणपत्र पेश

नगने

किमचारीको त्यस्िो बबदाको अवधध तनिले पाउने अन्द्य ववदाबाट क्टा गररनेछ ।
८.१२

बेर्लबी बबदाः (१) किमचारीलाई बेिलबी बबदा आवश्यक परे िा सोको कारण सहिि तनवेदन हदनु
पनेछ र कारण िनामसब दे खखएिा एक पटकिा एक वषमिा नबढाई र सेवा अवधधभरिा िीन
वषमिा नबढाई बेिलबी बबदा हदनसककनेछ ।
85

(२) चार वषमको सेवा अवधध पूरा नगरे को किमचारीले बेिलबी बबदा पाउने छै न ।

(३) बेिलबी बबदा बसेको अवधधिा किमचारीको अन्द्य कुनै प्रकारको बबदा पातने छै न र
बेिलबी बबदा बसेको अवधध सेवा अवधधिा गणना गररने छै न ।
८.१३

दघ
म िा र्था अशतर् बबदाः
ु ट
नसतने भएिा

87

86

....कुनै किमचारी दघ
म नािा परी घाईिे वा अङ्गभङ्ग भई काि गनम
ु ट

दघ
म नाको अवस्थालाई ववचार गरी िेडिकल बोिमको मसफाररस बिोष्ट्िि समितिले
ु ट

बढीिा एक सय हदनसम्िको पूरा िलब र भत्ता सहििको दघ
म ना िथा अशति बबदा हदन सतनेछ
ु ट
।
८.१४

अध्ययि बबदाः (१) कुनै किमचारीलाई कुनै ववषयिा अध्ययनकोलाधग केन्द्रबाट िनोनयन गररएिा
त्यस्िो किमचारीलाई परू ा िलब सहििको बढीिा चार वषमको अध्ययन बबदा हदईनेछ ।
88

१(क) दई
ु वषमको स्थायी सेवा अवधध पूरा नभएको कुनै पतन किमचारीलाई अध्ययन बबदा

हदईने छै न ।
(२) कुनै किमचारीले केन्द्रकोलाधग उपयोगी िुने ववषयिा अध्ययनकोलाधग अध्ययन बबदा
िाग गरे िा र त्यसरी अध्ययन गनम चािे को ववषय केन्द्रलाई उपयोगी िुने दे खखएिा त्यस्िो
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किमचारीलाई बढीिा

89

चार वषमको लाधग बेिलबी अध्ययन बबदा हदन सककनेछ । बेिलवी

अध्ययन बबदाको अवधध सेवा अवधधिा गणना िुनेछ ।
८.१५

सट्टा बबदाः समितिले िोकेको सावमितनक बबदा र साप्िाहिक बबदाको हदन काििा खहटनु परे को
किमचारीले सो बापि स्टा बबदा पाउनेछ र त्यस्िो बबदा सावमितनक वा साप्िाहिक बबदाको
हदनिा काि गरे को मितिले एक बषम मभत्र मलईसतनु पनेछ ।

८.१६

बबदा पररणर् िहुिेः यस पररच्छे दबिोष्ट्िि किमचारीले िुन बबदा मलई बसेको िो, सोिी बबदा नै
उपभोग गनप
ुम नेछ । एक ककमसिको बबदा स्वीकृि भएकोिा त्यस्िो बबदा पतछ ककररया बबदा वा
प्रसूति बबदा बािे क अको ककमसिको बबदािा पररणि गररने छै न ।

८.१७

बबदा र्ाग गिन ववधधः बबदाको तनकासाको तनमित्त किमचारीले आफूलाई चाहिएको बबदाको अवधध,
कारण र ववदे श िानप
ु ने भएिा सो सिेि खोली समितिले िोकेको ढााँचािा बबदा हदने अधधकारी
सिक्ष तनवेदन पेश गनुम पनेछ र बबदा हदने अधधकारीले पतन बबदा स्वीकृि वा अस्वीकृि भएको
सच
ू ना सो किमचारीलाई हदनु पनेछ । पव
ू म स्वीकृति मलनु अगावै बबदा बस्नु पने पयामप्ि कारण
धथयो

भन्द्ने

बबदा

हदने

अधधकारीलाई

धचत्त

बुझेिा

िात्र

तनिले

तनवेदनको

मितिभन्द्दा

अगाडिदे खखको मितिबाट बबदा स्वीकृि गनम सतनेछ ।
८.१८

बबदा

90

......ददिे अधधकारीः

91

(१) बेिलबी बबदा, दघ
ु मटना िथा अशति बबदा, अध्ययन बबदा र

बेिलबी अध्ययन बबदा अधधकृि ििको किमचारीको िकिा कायमकारी तनदे शकको मसफाररशिा
समितिले िथा सिायक र प्रारष्ट्म्भक ििको किमचारीको िकिा कायमकारी तनदे शकले स्वीकृि
गनेछ ।
(२) उपतनयि (१) िा उष्ट्ल्लखखि बबदा बािे क अन्द्य बबदा स्वीकृि गने अधधकार कायमकारी
तनदे शक वा तनिले िोकेको अधधकारीलाई िुनेछ ।
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८.१९

सावमजनिक बबदा गणिा िहुिेः बढीिा दई
ु िहिनासम्िको कुनै िलबी बबदाको अवधधिा पनम
गएको सावमितनक बबदा सम्बष्ट्न्द्धि किमचारीले मलएको बबदािा गणना िुने छै न ।

८.२० केन्द्रर्ा अिप
ु ष्ट्स्थर् हुिे कर्मचारी उपर कारवाहीः िन
ु ामसब िाकफकको कारण परे िा बािे क बबदा
स्वीकृि नगराई केन्द्रिा अनुपष्ट्स्थि िुने किमचारीलाई गयल र िलब क्टा गरी ववभागीय सिाय
सिेि गनम सककनेछ । यसरी गयल भएको अवधध सेवा अवधधिा गणना िुने छै न । िन
ु ामसब
िाकफकको कारण परी बबदा स्वीकृि नगराई केन्द्रिा उपष्ट्स्थि िुन नसतने अवस्था परे िा
यथासम्भव सोिी हदन र सो हदन नसके त्यसको भोलीपल्टै केन्द्रिा आउन नसकेको िुनामसब
िाकफकको कारण सहिि बबदा स्वीकृतिको लाधग तनवेदन पेश गनप
ुम नेछ ।
८.२१

बबदाको अलिलेखः बबदा हदने अधधकारीले आफ्नो िाििििा काि गने किमचारीको बबदाको
अमभलेख अद्यावधधक रुपिा राख्न लगाउनु पनेछ । किमचारीको सरुवा िुाँदा बबदाको अमभलेख पतन
साथै पठाई हदनु पनेछ ।

८.२२

बबदा अधधकारको कुरा होइिः (१) बबदा अधधकारको कुरा िोइन, सिुमलयि िात्र िो । बबदाको
तनकासा हदने अधधकारीले आफ्नो स्ववववेकले सेवाको आवश्यकिा अनुसार बबदा पूणम वा आंमशक
रुपिा स्वीकृि वा अस्वीकृि गनमसतनेछ ।
(२) प्रसूति बबदा, ककररया बबदा, बबरािी बबदा, दघ
म ना िथा
ु ट

अशति बबदा र अध्ययन बबदा

बसेको अवस्थािा बािे क स्वीकृि भैसकेका अन्द्य बबदा सेवाको आवश्यकिा अनुसार रद्द गरी
सम्बष्ट्न्द्धि किमचारीलाई केन्द्रको काि गनम कफिाम बोलाउन सककनेछ ।

पररच्छे द–९
र्लब, ित्ता र्था कर्मचारी कपयाण सम्वन्द्धी अन्द्य सुववधा
54

९.१

र्लबर्ाि: (१) किमचारीले पाउने िलबिान ् समितिले
92

सिय–सियिा िोककहदएबिोष्ट्िि िुनेछ ।

(१क) तनयि ९.३ िा उल्लेख भएको अवस्थािा बािे क प्रत्येक किमचारीले एकवषमको सेवा

अवधध पूरा गरे पतछ समितिले िोककहदए बिोष्ट्ििको रकि िलव वद्
ृ धध पाउनेछ ।
(२) कुनै पदिा बढुवा भएको किमचारीले साबबकको पदिा खाईपाई आएको िलब
भत्ताभन्द्दा बढुवा भएको पदको शुरु िलब रकि कि भएिा नपुग रकिसम्ि थप गरी िलब
स्केल कायि गररनेछ ।
(३) कुनै पदिा बढुवा भएको किमचारीलाई साबबकको पदिा खाईपाई आएको िलब
भत्ताभन्द्दा घटी निुने गरी िलबिान ् िोककनेछ ।
(४) सिि
ू वा उपसिि
ू पररविमन भएका किमचारीलाई पररविमन भएको सिि
ू वा उपसिि
ू को
पदको लाधग तनधामरण गररएअनुसारको िलब भत्ता हदईनेछ ।
९.२

पकाएको र्लब ित्ता पाउिेः किमचारीले प्रत्येक िहिना भत
ु िान भएपतछ िलब भत्ता पाउनेछ ।
त्यस्िो िलब भत्ता तनि िुनसुकै व्यिोराबाट सेवािा नरिे पतन पाउनेछ ।

९.३

कायमदिर्ा सीर्ा पार गिनः कुनै किमचारी कायमदक्षिा सीिा पार गनमकोलाधग योग्य छ भनी
अधधकृि ििको किमचारीको िकिा समितिले िथा सिायक र प्रारष्ट्म्भक ििका किमचारीको िकिा
कायमकारी तनदे शकले मलखखि रुपिा निनाएसम्ि कुनै किमचारीले कायमदक्षिा सीिा पार गरे को
िातनने छै न ।

९.४

निलम्बि िएर्ा पाउिे र्लबः (१) कुनै किमचारी केन्द्रबाट भएको ववभागीय कारवािीको फलस्वरुप
तनलम्बन भएिा सो तनलम्बनको अवधधभर तनिले आफ्नो िलबको आधा िात्र िलब पाउनेछ, िर
लागेको आरोप प्रिाखणि नभई तनिले सफाइ पाएिा तनलम्बन रिे को अवधधिा तनिले पाएको
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आधा िलब क्टा गरी बााँकी िलब भत्ता (िलब वद्
ृ धध िुने भए सो सिेि) पाउनेछ । कसूरदार
ठिररएिा तनलम्बन भएको मितिदे खखको बााँकी िलब भत्ता पाउने छै न ।
(२) कुनै किमचारी उपतनयि (१) िा उष्ट्ल्लखखि कारण बािे क अन्द्य कुनै कारणबाट
तनलम्बन रिन गएको रिेछ भने तनिले त्यसरी तनलम्बन रिे को अवधधको िलब भत्ता पाउने छै न
।
९ .५

सेवार्ा पुिः कायर् िएपनछ पूरा र्लब ित्ता पाउिेः कुनै किमचारीलाई सेवाबाट िटाउने वा
बखामस्ि गने आदे श समिति वा अदालिबाट रद्द भई तनि सेवािा पुनिः कायि भएिा त्यस्िो
किमचारीलाई सेवाबाट िटाइएको वा बखामस्ि गररएको मितिदे खख पुनिः कायि भएको मितिसम्िको
पूरा िलब भत्ता र िलब वद्
ृ धध पाउने भए सो सिेि हदइनेछ ।

९.६

ित्ताः समितिले किमचारीलाई

ववमभन्द्न प्रकारका भत्तािरु िोककहदन सतनेछ ।

९.७

कर्मचारी सञ्चय कोषर्ा रकर् जम्र्ा गररददिेः (१) किमचारीिरुको िामसक िलबबाट दश
प्रतिशिका दरले रकि क्टा गरी सो रकििा केन्द्रले शिप्रतिशि रकि थप गरी किमचारी
सञ्चय कोषिा िम्िा गररहदनेछ ।
(२) किमचारी सञ्चय कोष सापटी सम्बन्द्धी व्यवस्था प्रचमलि कानन
ू बिोष्ट्िि िुनेछ ।
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९.८ चाडपवम खचमः (१) कम्िीिा छ िहिना सेवा अवधध पूरा गरे का किमचारीले एक िहिनाको खाईपाई
आएको िलब बराबरको रकि आफ्नो धिम परम्परा अनुसार प्रत्येक वषम चािपवम खचमको रुपिा
पाउनेछ ।
(२) चािपवम खचम प्रत्येक वषम किमचारीको िुतय चािपवमको पन्द्र हदन अगावै पाउनेछ ।
(३) प्रत्येक आधथमक बषमको श्रावण ७ गिे मभत्र प्रत्येक किमचारीले आफ्नो ित
ु य चािपवम
उल्लेख गरी प्रशासन शाखािा मलखखि िानकारी हदनु पनेछ ।
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56

९.९

उपचार खचमः

94

(१) किमचारी वा तनिको पररवारको सदस्य बबरािी िुाँदा उपचार खचम उपलब्ध

गराउनको लाधग केन्द्रले प्रत्येक वषम केन्द्रिा कायमरि स्थायी किमचारीले खाईपाई आएको ∞दई
ु
िहिनाको िलब बराबरको रकि उपचार खचम कोषिा िम्िा गनेछ ।
95

(१क) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि उपचार खचम कोषिा िम्िा गररएको रकि प्रत्येक

किमचारीको अलग अलग हिसाव राखखनेछ ।
(२) कुनै किमचारी वा तनिको पररवारको अन्द्य सदस्य बबरािी भएिा

96

तनिले उपतनयि

(१) बिोष्ट्ििको उपचार कोषिा व्यष्ट्तिगि हिसाविा िम्िा भएको रकििा नबढने गरी
दे िायबिोष्ट्िि उपचार खचम रकि केन्द्रले ब्यिोनेछ :(क)

रोगको उपचारको तनमित्त स्वीकृि धचककत्सकले िााँच गदाम लागेको शुल्क िथा िााँच गरी
लेखखहदएको प्रेसकिप्शन अनस
ु ार औषधध ककनेको खचम,

(ख)

स्वास््य संस्थािा भनाम िुाँदा र उपचार गराउाँ दा लागेको बबल बिोष्ट्ििको खचम,

(ग)

कस्िेहटक सिमरी बािे क सबै ककमसिका धचरफार (सष्ट्िक
म ल अपरे शन) गदाम लागेको खचम,

(घ)

आफ्नो घर वा िेरा छोिी अको ष्ट्िल्ला वा ववदे शिा गई औषधध उपचार गराउाँ दा त्यस्िो
स्थानसम्ि पग्ु दाको र फकांदाको बबरािीको र कुरुवा चाहिने अवस्था भए एक िना
कुरुवासम्िको यािायाि खचमको पूरै रकि र खाना खचम बापि सम्बष्ट्न्द्धि किमचारीले
पाउने दै तनक भत्ताको पचास प्रतिशि रकि ।
(३) यस तनयिबिोष्ट्िि पाउने उपचार खचम कुनै किमचारीले पेश्कीको रुपिा मलन चािे िा

सोको कारण िुनामसब दे खखए उपचार बापि पाउने कुल रकिभन्द्दा बढी निुने गरी यस तनयिको
अधधनिा रिी पतछ हिसाब बझ
ु ाउने गरी पेश्की हदनसककनेछ ।
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(४) झुठा ब्यिोरा पेश गरी यस तनयिबिोष्ट्िि उपचार खचम िाग गने वा प्राप्ि गने
किमचारी लगायि त्यस्िो झुठा ब्यिोरा प्रिाखणि गने स्वीकृि धचककत्सक (किमचारी भएिा) उपर
ववभागीय कारबािी गररनेछ ।
(५) किमचारीलाई भववरयिा सेवाको तनमित्त अयोग्य ठिररने गरी सेवाबाट बखामस्ि
गररएको अवस्थािा बािे क अरु िन
ु सक
ु ै व्यिोराबाट सेवाबाट अलग भई यस तनयिबिोष्ट्िि सेवा
अवधधभरिा पाउने उपचार खचमिध्ये केिी मलई वा नमलई उपचार खचम मलन बााँकी रिे को भए
त्यस्िो बााँकी रकि एकिुरट मलन पाउनेछ ।
(६)

97

..........

(७) यस तनयिबिोष्ट्िि उपचार खचम िाग गने किमचारीले केन्द्रिा िाष्ट्िरी िुन नसतने
गरी बबरािी भएको अवस्थािा बबरािी बबदा बााँकी भएसम्ि बबरािी बबदा नै िाग गनुम पनेछ ।
बबरािी बबदा बााँकी नभएिा िात्र अन्द्य बबदा िाग गनमसककनेछ ।

(८)

98

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

(९) यस तनयिबिोष्ट्िि किमचारीले पाएको उपचार खचमको

अमभलेख

खचम लेख्ने

अधधकारीले अद्यावधधक रुपिा राख्नुपनेछ ।
99

(१०) यस तनयि बिोष्ट्िि हदईने उपचार खचमको अतिररति कुनै किमचारी वा तनिको

बािे र बज्यै बािे क पररवारको अन्द्य सदस्य ह्दय सम्बन्द्धी रोगका कारणबाट बबरािी भएिा
केन्द्रले उपलब्ध गराउन सतने उपचार सवु वधा केन्द्रको च्यारीटी सम्बन्द्धी तनदे मशकािा उल्लेख
भएबिोष्ट्िि िुनेछ ।
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९.१०

100

९.११

अङ्ग िङ्ग वा चोटपटक लागे बापर् पाउिे सुववधाः
102

................
101

(१) सेवािा कायमरि कुनैपतन किमचारी

...........अङ्ग भङ्ग भएिा वा चोटपटक लाग्न गएिा त्यस्िो किमचारीलाई लाग्न गएको

चोटपटकको अवस्थालाई ववचार गरी िेडिकल बोिमको मसफाररश बिोष्ट्िि समितिले बढीिा
दई
ु लाख रुपैया सम्िको आधथमक सिायिा प्रदान गनम सतनेछ । उपचारको िििा त्यस्िो
किमचारीको ित्ृ यु िुन गएिा त्यस्िो आधथमक सिायिा रकि िि
ृ क किमचारीको पररवारलाई प्रदान
गररनेछ ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि चोटपटकको उपचार गराउन आवश्यकपने अवधधको तनमित्त
किमचारीले तनिको कुनै पतन सष्ट्ञ्चि बबदाबाट बबदा क्टा निुने गरी तनयि ८.१३ बिोष्ट्ििको
दघ
म ना िथा अशति बबदा पाउनेछ ।
ु ट
103

(३) उपतनयि (१) बिोष्ट्ििको उपचार खचम पाएको कारणले त्यस्िो किमचारीले पतछ

बबरािी िुाँदा तनयि ९.९ को उपतनयि (१) बिोष्ट्िि पाउन सतने उपचार खचम पाउनिा कुनै बाधा
पुगेको िातनने छै न ।
(४) कुनै किमचारीले िानािान आफ्नै गम्भीर लापरवािीले चोटपटक लगाएको कारणले
अङ्ग भङ्ग भएिा यस तनयि बिोष्ट्ििको सुववधा पाउने छै न ।
९.१२

उपचार खचम कोषः (१) तनयि ८.९ बिोष्ट्ििको सष्ट्ञ्चि बबरािी बबदाको रकि िथा तनयि

104

९.९,

र ९.११ बिोष्ट्िि किमचारीलाई हदईने उपचार खचमको लाधग उपचार खचम कोष नािको एक कोष
खिा

गररनेछ ।
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(२) केन्द्रिा स्थायी रुपिा बिाल रिे का कुल किमचारी संतयाले खाईपाई आएको

105

दई
ु

िहिनाको िलब बराबरले िुन आउने रकि केन्द्रले प्रत्येक वषम उपतनयि (१) बिोष्ट्िि खिा
गरे को उपचार खचम कोषिा िम्िा गनेछ ।

106

अवकास पाउं दाका बखि पतछल्लो पदिा बिाल

रिंदा खाई पाई आएको प्रत्येक वषम २ िहिनाको दरले िुन आउं ने िलव बरावरको रकि एकिुरठ
पाउं नेछ ।
९.१३

अन्द्य सुववधाः किमचारीले पाउने अन्द्य सुववधा समितिले सिय सियिा िोककहदएबिोष्ट्िि िुनेछ
।

९.१४

िि ् प्राष्ट्तटलसङ सम्बन्द्धी व्यवस्थाः नन ् प्राष्ट्तटमसङ सम्बन्द्धी व्यवस्था र सो सम्बन्द्धी सेवा, शिम
र सुववधािरु समितिले तनधामरण गरे बिोष्ट्िि िुनेछ ।

पररच्छे द–१०

अवकाश र्था उपदाि
१०.१

अनिवायम अवकाशः

107

(१) सेवािा बिाल रिे को किमचारीको उिेर साठी वषम पुगेपतछ सेवाबाट

अतनवायम अवकाश हदईनेछ ।
(२) यस तनयिको प्रयोिनकोलाधग किमचारीको उिेरको गणना गदाम दे िाय बिोष्ट्ििका
कागिािलाई आधार िातननेछ :(क)

सेवािा प्रवेश गदाम तनिले पेश गरे को मशक्षण संस्थाको प्रिाणपत्रिा ककहटएको िन्द्ि हदन
वा वषमबाट िुन आएको उिेर,

(ख)

खण्ि (क) बिोष्ट्ििको प्रिाणपत्रिा उिेर वा िन्द्ि मिति खुलेको रिे नछ भने तनिको
नागररकिाको
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चौथो संशोधनद्वारा संशोधधि

प्रिाणपत्रिा उल्लेखखि उिेर ।

60

(ग)

कागिाििा साल वा वषम खुलेको िर िहिना नखुलेको अवस्थािा सोिी सालको चैत्र
िसान्द्ि र िहिना खुलेको गिे नखुलेको अवस्थािा सोिी िहिनाको िसान्द्िलाई आधार
िानी उिेरको गणना गररनेछ ।

108

(३) सेवािा बिाल रिे को किमचारीको उिेर साठी वषम पुगेपतछ सेवाबाट अतनबायम

अवकास हदइनेछ । यो तनयि स्थायी र करार सबै सेवाका किमचारीिरुका लाधग लागु िुनेछ ।साथै
िाधथ िुनसुकै कुरा लेखखएको भएिापतन ववशेषज्ञ सेवाको िकिा ववद्यिान िनशष्ट्तिलाई
िूल्यांकन गरी आवश्यकिा अनुसार कायमकारी तनदे शकले करारिा तनयुति गनम सतनेछ ।
१०.२

स्वास््य प्रनर्वेदिको आधारर्ा अवकाश ददि सककिेः तनयि १०.१ िा िन
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको
भए िापतन स्वीकृि धचककत्सकबाट किमचारीिरुको स्वास््य परीक्षण िुाँदा कािको प्रकृति
अनस
ु ारको सेवाको पदिा बिाल रिन आवश्यक पने स्वास््य स्िर कायि नरिे को भन्द्ने स्वास््य
परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ि भएिा समितिले त्यस्िो किमचारीलाई सेवाबाट अवकाश हदनसतनेछ ।

१०.३

स्वेष्ट्च्छक अवकाशः

109

(१) पन्द्र वषम वा सोभन्द्दा बढी सेवा गरे को किमचारीले स्वेच्छाले सेवाबाट

अवकाश मलन चािे िा अधधकृि ििको किमचारीले कायमकारी तनदे शक िाफमि समिति सिक्ष र
सिायक र प्रारष्ट्म्भक ििको किमचारीले कायमकारी तनदे शक सिक्ष तनवेदन हदनसतनेछ ।
110

(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश मलन कुनै किमचारीको तनवेदन

पनम आएिा समिति वा कायमकारी तनदे शकले केन्द्रको ववद्यिान िनशष्ट्तिको ष्ट्स्थति सिेिलाई
ववचार गरी अनि
ु ति हदन

सतनेछ । स्वेष्ट्च्छक अवकाशको अनि
ु ति हदएको सम्बन्द्धिा तनणमय

भएपतछ सोको सूचना प्रशासन शाखाले सम्बष्ट्न्द्धि किमचारीलाई हदनुपनेछ ।

108

चौथो संशोधनद्वारा संशोधधि

109

पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधि

110

चौथो संशोधनद्वारा संशोधधि
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111

(३) उपतनयि (२) बिोष्ट्िि स्वेष्ट्च्छक अवकाशका लाधग साठी बषम पुग्नु भन्द्दा कष्ट्म्ििा

पााँच बषम अगािी नै अवकास मलनु पनेछ ।
112

(४) पन्द्र वषम वा सोभन्द्दा बढी सेवा गरे को किमचारीले स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश

मलएिा केन्द्रको बबकास िथा बबस्िारिा योगदान पुरयाएको िानी

नीि र नीिको पररवारलाई

केन्द्रको च्याररटी तनदे शीका बिोिीिको स्वास््य सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
113

(४क) उपतनयि (२) बिोष्ट्िि स्वेष्ट्च्छक अवकाश प्राप्ि गरे को किमचारीले यस

तनयिावली बिोष्ट्िि पाउने अन्द्य सुववधाको अतिररति खाईपाई आएको िीनवषमको िलब
बराबरको रकि पाउनेछ ।

114

साथै सो अवधी उपदान िथा औषधी उपचारको रकि पाउने

प्रयोिनको लागी सिेि गणना िुनेछ ।
115

(५) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि स्वेष्ट्च्छक अवकाश नमलएका केन्द्रिा स्थायी भई

अववतछन्द्न रुपिा कम्िीिा बीस बषम कायमरि रिे का पचपन्द्न बषमको उिेर भन्द्दा िाधथका
किमचारीलाई अवकास वा रािीनािाको सियिा तनिले खाईपाई आएको िलवको एकिरु ठ थप
िीस िहिना बरावरको अतिररति प्रोत्सािन रकि हदईनेछ ।
१०.४

राजीिार्ाः (१) कुनै किमचारीले आफ्नो रािीखुशीले सेवाबाट अवकाश मलन चािे िा रािीनािा हदनु
परे को कारण खुलाई कम्िीिा

116

दई
ु िहिनाको पूवम सूचना हदई कायमकारी तनदे शक सिक्ष

रािीनािाको तनवेदन हदनसतनेछ ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि अवकाश मलन चािने कुनै किमचारीको रािीनािा प्राप्ि िुन
आएिा कायमकारी तनदे शकले केन्द्रिा ववद्यिान िनशष्ट्तिको ष्ट्स्थतिलाई सिेि ववचार गदाम

111

चौथो संशोधनद्वारा संशोधधि

112

पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधि

113

दोस्रो संशोधनद्वारा थप

114

िेस्रो संशोधनद्वारा थप

115

छै ठौ संशोधनद्वारा थप

116

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधधि
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रािीनािा स्वीकृि गनम उपयुति दे खेिा स्वीकृि गरी सोको िानकारी त्यसपतछ बस्ने समितिको
बैठकलाई गराउनुपनेछ ।
(३) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि पव
ू म सच
ू ना नहदई हदएको रािीनािा स्वीकृि गनुम परे िा
त्यस्िो किमचारीले खाईपाई आएको

117

दई
ु िहिनाको िलब भत्ता बराबरको रकि क्टा गनम

सककनेछ ।
(४) रािीनािा स्वीकृति वा अस्वीकृतिको तनणमय भएपतछ सोको िानकारी प्रशासन शाखाले
सम्बष्ट्न्द्धि किमचारीलाई हदनुपनेछ ।
१०.५

र्ाललर् र्था अध्ययिको कबुललयर्ः तनयि १०.३ र १०.४ बिोष्ट्िि कुनै किमचारीलाई स्वेष्ट्च्छक
अवकाश मलने अनुिति हदनु अतघ वा रािीनािा स्वीकृि गनुम अतघ त्यस्िो किमचारीले
केन्द्रकोिफमबाट िामलि वा अध्ययनिा गए, नगएको र गएको भए कबुमलयिबिोष्ट्ििको सेवा
अवधध पूरा गरे , नगरे को सिेि ववचार गनुम पनेछ । अध्ययन वा िामलििा िााँदा गरे को
कबमु लयिबिोष्ट्िि केन्द्रको सेवा नगरे को भए त्यस्िो किमचारीलाई स्वेष्ट्च्छक अवकाश मलने
अनुिति हदन वा रािीनािा स्वीकृि गनुम िुंदैन ।

१०.६

उपदािः तनयि १३.६ बिोष्ट्िि भववरयिा सेवाको लाधग अयोग्य ठिररने गरी बखामस्ि िुने गरी
सिायको आदे श पाएको अवस्थािा बािे क पााँच वषम वा सोभन्द्दा बढी सेवा गरे को किमचारीले
िुनसुकै ककमसिबाट सेवाबाट अवकाश प्राप्ि गरे को भए िापतन दे िायको दरले उपदान हदईनेछ :(क)

पााँच वषमदेखख दश वषमसम्िको सेवा गरे को किमचारीलाई तनिले गरे को सेवाको प्रत्येक वषमको
तनमित्त तनिले खाईपाई आएको

118

एक िहिनाको िलब बराबरको रकि,

(ख) दश वषमभन्द्दा बढी पन्द्र वषमसम्ि सेवा गरे को किमचारीलाई तनिले गरे को सेवाको प्रत्येक
वषमको तनमित्त तनिले खाईपाई आएको आखखरी

117

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधधि

118

िेस्रो संशोधनद्वारा संशोधधि

119

िेस्रो संशोधनद्वारा संशोधधि
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119

िेढ िहिनाको िलब बराबरको रकि,

(ग)

पन्द्र वषमभन्द्दा बढी बीस वषमसम्ि सेवा गरे को किमचारीलाई तनिले गरे को सेवाको प्रत्येक
वषमको तनमित्त तनिले खाईपाई आएको आखखरी

(घ)

121

अढाई िहिनाको िलब बराबरको रकि ।

(ङ) पष्ट्च्चस वषमभन्द्दा बढी सेवा गरे को किमचारीलाई तनिले गरे को सेवाको प्रत्येक वषमको
तनमित्त तनिले खाईपाई आएको आखखरी

124

दई
ु िहिनाको िलब बराबरको रकि,

बीस वषमभन्द्दा बढी सेवा गरे को किमचारीलाई तनिले गरे को सेवाको प्रत्येक वषमको तनमित्त
तनिले खाईपाई आएको आखखरी

122

120

123

तिन िहिनाको िलब बराबरको रकि ।

(ङ१.) िीस वषम भन्द्दा बढी सेवा गरे को किमचारीलाई तनिले गरे को सेवाको प्रत्येक वषमको
तनमित्त तनिले खाईपाई आएको आखखरी साढेँ िीन िहिनाको िलब बराबरको रकि।

१०.६क करार सेवाको कर्मचारीले पाउिे उपदािः तनयि ४.१० बिोष्ट्िि करारिा तनयुति किमचारीले
तनयि १०.६ िा उष्ट्ल्लखखि व्यवस्थाको अधधनिा रिी उपदान पाउने छन ् ।
१०.७

कर्मचारी कपयाण कोषः तनयि ८.८ बिोष्ट्ििको सष्ट्ञ्चि

125

घर बबदा, तनयि ८.९ बिोष्ट्िि

सष्ट्ञ्चि ववरािी बबदा वापिको रकि िथा तनयि १०.६ बिोष्ट्ििको उपदान प्रदान गने
प्रयोिनको लाधग केन्द्रले प्रत्येक वषम केन्द्रिा स्थायी रुपिा बिाल रिे को कुल किमचारीले खाई
पाई आएको एक िहिनाको िलब बराबरले िुन आउने रकि किमचारी कल्याण कोष नािको कोष
खिा गरी िम्िा गनेछ ।

पररच्छे द–११
आचरण

११.१

अिुशासि र आदे श पालिः (१) किमचारीले अनुशासनिा रिी आफ्नो सेवा र पद अनुसारको
किमव्य इिान्द्दारी र ित्परिाकोसाथ पालन गनप
ुम नेछ ।

120

िेस्रो संशोधनद्वारा संशोधधि

121

िेस्रो संशोधनद्वारा संशोधधि

122

दोस्रो संशोधनद्वारा थप

123

िेस्रो संशोधनद्वारा संशोधधि

124

छै ठौ संशोधनद्वारा थप

125

पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधि
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(२) किमचारीले केन्द्रको काि सम्बन्द्धी कुरािा आफूभन्द्दा िाधथको अधधकृिले हदएको
आदे श शीघ्रिाकासाथ पूरा गनप
ुम नेछ ।
(३) किमचारीले आफूभन्द्दा िाधथका सबै पदाधधकारीिरुप्रति उधचि आदर दे खाउनप
ु नेछ िथा
आफू सरि र िुतनका किमचारीिरुप्रति उधचि व्यविार गनप
ुम नेछ ।
११.२

केन्द्रको सर्य, सर्य पालि र नियलर्र् हाष्ट्जरीः (१) किमचारीले केन्द्रबाट तनधामररि सियिा
तनयमिि रुपिा केन्द्रिा उपष्ट्स्थि भई िाष्ट्िर िनाउन खिा गररएको िाष्ट्िरी ककिाबिा िाष्ट्िर
िनाई आफूलाई सुष्ट्म्पएको ष्ट्िम्िेवारी बिन गनप
ुम नेछ र केन्द्रबाट तनधामररि केन्द्रको कायम सिय
सिाप्ि भएपतछ िाष्ट्िरी ककिाबिा िाष्ट्िर िनाएर िात्र केन्द्र छोड्नुपनेछ ।
(२) किमचारीले केन्द्रिा उपष्ट्स्थि भई िाष्ट्िर िनाई सकेपतछ आपूmभन्द्दा िाधथको
अधधकृिको अनि
ु ति नमलई केन्द्रको सियिा केन्द्र वा आपmू लाई िोककएको स्थान छोिी अन्द्यत्र
किै

िानु

िुाँदैन ।
११.३

दाि, उपहार, चन्द्दा स्वीकार गिम वा सापटी, आधथमक लेिदे ि गिम िहुि:े किमचारीले आफैले वा
आफ्नो पररवारको कुनै सदस्य िाफमि केन्द्रको कािसाँग सम्बष्ट्न्द्धि व्यष्ट्तििरुसाँग दान, उपिार,
चन्द्दा स्वीकार गनम वा

सापटी वा आधथमक लेनदे न गनम वा कुनै प्रकारको आधथमक प्रलोभनिा पनम

वा कमिसन वा गैरकानूनी रुपिा रकि मलन िुाँदैन ।
११.४

राजिीनर्क वा अवाञ्छिीय प्रिाव पािम िहुिेः कुनै पतन किमचारीले अन्द्य किमचारीिाधथ कुनै
रािनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पानम वा प्रभाव पाने प्रयत्न गनुम िुाँदैन ।

११.५

अवाष्ट्ञ्छर् सम्पकम कायर् गिम िहुिेः किमचारीले केन्द्रको हिि ववपरीि कुनै संस्था वा व्यष्ट्तिसाँग
अवाष्ट्ञ्छि सम्पकम कायि गरी आफ्नो ओिदाको ियामदा ववपरीि गैर ष्ट्िम्िेवारीपूणम कायम गनम
िुाँदैन ।
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११.६

राजिीनर्र्ा िाग ललि िहुिेः किमचारीले कुनै रािनैतिक दल वा सङ्गठनको सदस्यिा प्राप्ि गनम
वा रािनीतिक पदको लाधग िुने तनवामचनिा उम्िेदवार िुन वा त्यस्िो तनवामचनिा कुनै उम्िेदवार,
रािनैतिक दल वा सङ्गठनकोिफमबाट प्रचार प्रसार गनम वा वतिव्य वा भाषण हदन वा िि िाग्न
िुाँदैन ।
िर, कसैलाई िि हदएको वा हदने ववचार गरे को कुरा प्रकट नगरी प्रचमलि कानन
ू बिोष्ट्िि
आफूले पाएको ििदानको अधधकार प्रयोग गनम यस तनयिावलीले कुनै बाधा पु¥याएको िातनने
छै न ।

११.७

सेवा सम्बन्द्धी सर्ाचार प्रकाश गिमर्ा प्रनर्बन्द्धः (१) कुनै पतन किमचारीले अष्ट्तियारवालाको
स्वीकृति नमलई आफूले सेवािा रिी किमव्य पालन गदाम िानकारीिा आएको कुनै गोप्य वा
कानन
ू द्वारा तनषेधधि ववषय वा आफूले लेखेको वा सङ्कलन गरे को कुनै कागिपत्र वा सिाचार
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट अरु अनधधकृि किमचारी वा व्यष्ट्ति वा प्रेसलाई हदनु वा बिाउनु
िुाँदैन । यो प्रतिबन्द्ध िन
ु सक
ु ै कारणबाट सेवािा नरिे को व्यष्ट्तिको िकिा सिेि लागू रिनेछ ।
(२) उपतनयि (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापतन किमचारीले आफ्नो पदीय
कािको सम्बन्द्धिा कसैले लगाएको भmू टा आरोपको सफाइ हदनको तनमित्त अष्ट्तियारवालाको
स्वीकृति मलई प्रेस वा अदालिको सिारा मलन यस तनयिावलीिा लेखखएको कुनै कुराले बाधा
पु¥याएको

िातनने

छै न ।
११.८

सरकार र्था केन्द्रको आलोचिा गिम िहुिेः (१) केन्द्रको नीति ववपरीि िुने गरी वा नेपाल सरकार
र िनिाको पारस्पररक सम्बन्द्धिा वा कुनै ववदे शी रारिसाँगको सम्बन्द्धिा खलल पनम सतने गरी
कुनै पतन किमचारीले आफ्नो काल्पतनक वा वास्िववक नािबाट वा बेनािी कुनै लेख प्रकामशि
गनम, प्रेसलाई कुनै खबर हदन वा रे डियो वा टे मलमभिनबाट भाषण प्रसाररि गनम, कुनै सावमितनक
भाषण हदन वा कुनै वतिव्य प्रकामशि गनम िुाँदैन ।
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(२) उपतनयि (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापतन प्रचमलि कानून र केन्द्रको
नीतिको ववपररि निुने गरी साहिष्ट्त्यक, वैज्ञातनक वा कलात्िक कायम गनम, लेख प्रकाशन गनम वा
प्रसारण गनम यस तनयििा लेखखएको कुनै पतन कुराले बाधा पु¥याएको िातनने छै न ।
११.९

प्रदशमि र हड्र्ाल गिम प्रनर्बन्द्धः किमचारीले नेपाल अधधराज्यको सावमभौिसत्ता र अखण्ििािा
आाँच आउने गरी, दे शको शाष्ट्न्द्ि, सरु क्षा, वैदेमशक सम्बन्द्ध र सावमितनक ियामदा िथा अदालिको
तनणमयको अविे लना िुने गरी, ववमभन्द्न िाि, िाति, धिम, वगम, क्षेत्र र सम्प्रदायका िातनसिरु बीच
वैिनस्यिा उत्पन्द्न गराउने वा साम्प्रदातयक दभ
ु ामवना फैलाउने गरी वा कुनै अपराधलाई प्रश्रय िुने
गरी वा केन्द्रले उपलब्ध गराउने स्वास््य सेवािा असर पने गरी प्रदशमन गनम, िड्िालिा भाग
मलन वा सो कायम गने उद्दे श्यले अरुलाई उतसाउन सिेि िुाँदैन ।

११.१० हड्र्ाल, थि
ु छे क र्था घेराउ गिमर्ा प्रनर्बन्द्धः किमचारीले समितिको सदस्य वा केन्द्रको कुनै पतन
किमचारीलाई आफ्नो किमव्य पालन गनमिा बाधा ववरोध गनम वा शारीररक वा िानमसक उत्पीिन
िुने गरी दबाब हदन वा घेराउ गनम वा कलि बन्द्द गनम, गराउन िुाँदैन ।
११.११ कम्पिीको स्थापिा र सञ्चालि र्था व्यापार व्यवसाय गिम िहुिःे किमचारीले अष्ट्तियारवालाको
पव
ू म स्वीकृति नमलई दे िायको काि गनुम िुाँदैन;
(क) कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रष्ट्िरिे शन वा सञ्चालनको काििा भाग मलन,
(ख) प्रचमलि कानूनबिोष्ट्िि दिाम गराउनु पने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गनम,
(ग) नमसमङिोि वा प्राइभेट अस्पिाल वा कुनै प्रकारको स्वास््य संस्था सञ्चालन गनम वा
त्यस्िो संस्थािा काि गनम,
(घ) अन्द्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गनम ।
११.१२ खटाईएको कायामलय वा स्थािर्ा जािुपिनः किमचारीले केन्द्रको कािको मसलमसलािा अधधकार
प्राप्ि अधधकारीले खटाएको कायामलय वा स्थानिा गई आपmू लाई िोककएको ष्ट्िम्िेवारी पालना
गनप
ुम नेछ ।
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११.१३ केन्द्रको अदहर् हुिे कायम गिम िहुिेः किमचारीले केन्द्रकोिफमबाट कुनै काि कारोबार सञ्चालन गदाम
केन्द्रलाई अहिि िुने गरी गनुम िुाँदैन ।
११.१४ केन्द्रलाई हानििोतसािी पािम िहुिेः किमचारीले िानािान, लापरवािी वा त्रट
ु ीपण
ू म ढङ्गले काि
कारोबार गरी केन्द्रलाई कुनै प्रकारबाट िातननोतसानी पु¥याउनु िुाँदैन ।
११.१५ प्रनर्निधधत्व गिमर्ा प्रनर्बन्द्धः किमचारीले आफूलाई िकाम परे को ववषयिा आफैंले वा वारे सद्वारा
सम्बष्ट्न्द्धि तनकाय वा अधधकारी सिक्ष तनवेदन हदन बािे क अरु व्यष्ट्ति वा सिूिकोिफमबाट
प्रतितनधधत्व गनम िुाँदैन ।
११.१६ संस्थाको सदस्यर्ाः कुनै पतन किमचारीले प्रचमलि कानून र केन्द्रको नीतिको ववपरीि निुने गरी
आफ्नो पेशागि, व्यावसातयक र सािाष्ट्िक संस्था बािे क रािनैतिक वा अन्द्य कुनै पतन
संस्थाको सदस्य बन्द्न िुाँदैन ।
११.१७ सम्पवत्तको वववरण पेश गिुम पिनः किमचारीले आफ्नो र आफ्नो पररवारको नाििा रिे को चल िथा
अचल सम्पवत्तको वववरण अिस
ु च
ू ी–१० बिोष्ट्ििको ढााँचािा ियार गरी प्रशासन शाखािा पेश
गनप
ुम नेछ ।
११.१८ आफ्िो सेवा र पद अिस
ु ारको आचरण पालि गिप
ुम िनः किमचारीले आफ्नो सेवा र पद अनस
ु ारको
आचरण पालन गनप
ुम नेछ ।
११.१९ व्याबसानयक आचार संदहर्ाको

पालिा गिप
ुम िनः किमचारीले प्रचमलि कानूनबिोष्ट्िि स्थापना

भएको आफ्नो व्यवसायसाँग सम्बष्ट्न्द्धि व्यावसातयक पररषदद्वारा तनधामररि आचार संहििाको
पालना
गनप
ुम नेछ ।
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११.२० ववदे शी र्ुलुकको स्थायी आवासीय अिुर्नर् ललि िहुिेः केन्द्रको सेवािा बिाल रिे का कुनै पतन
किमचारीले ववदे शी िुलुकको स्थायी आवासीय अनुिति मलन वा त्यस्िो स्थायी आवासीय
अनि
ु ति मलन आवेदन हदनु िुाँदैन ।

पररच्छे द-१२

सेवाको सरु िा र परु स्कार
१२.१

कर्मचारीको सेवाको सुरिाः (१) नैतिक पिन दे खखन फौिदारी अमभयोगिा अदालिबाट कसूरदार
ठिररएको वा प्रचमलि कानूनबिोष्ट्िि स्थापना भएको किमचारीको व्यवसायसाँग सम्बष्ट्न्द्धि
व्यावसातयक पररषद् वा सो सरिको तनकायको दिाम ककिाबबाट तनिको नाि िटाइएको अवस्थािा
बािे क किमचारीलाई सफाइको सबूद हदने िनामसब िाकफकको िौका नहदई सेवाबाट िटाइने वा
बखामस्ि गररनेछैन ।
(२) उपतनयि (१) िा उष्ट्ल्लखखि अवस्थाका किमचारीलाई सिायको आदे श हदन पाउने
अधधकारीले पचाम खिा गरी सेवाबाट बखामस्ि गनम सतनेछ ।

१२.२

कर्मचारीको बचाउः कुनै पतन किमचारीले आफ्नो ओिदाको किमव्य पालन सम्झी गरे को कुनै
कािको सम्बन्द्धिा तनि उपर दायर भएको िुद्दाको प्रतिरक्षा केन्द्रले गनेछ ।

१२.३

प्रोत्साही परु स्कारः (१) केन्द्रको उत्पादकत्व अमभवद्
ृ धधको लाधग किमचारीिरुलाई सदै व सिग िथा
प्रयत्नशील िुल्याउन आफ्नो लगनशीलिा र सीपको प्रयोग गरी उत्कृरट एवं अनुकरणीय काि
गने किमचारीलाई समितिले िोकेको नीति िथा कायमववधधको अधधनिा रिी

परु स्कृि गनमसककनेछ

।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्ििको पुरस्कार दे िाय बिोष्ट्ििको िरीकाबाट हदन सककनेछ;
(क) प्रशंसापत्र,
(ख) नगद वा ष्ट्िन्द्सी,
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(ग) िलबिान्द्िा वद्
ृ धध,
(घ) दीघम सेवा पदक ।

पररच्छे द–१३
सजाय र पुिरावेदि
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१३.१ सजायः उधचि र पयामप्ि कारण भएिा किमचारीलाई कसूरको आधारिा दे िाय बिोष्ट्ििको सिाय
हदन सककनेछ;
(क) सािान्द्य सिायिः
(१) नमसिि हदने ।
(२) बहढिा दई
ु िलव वद्
ु बषम सम्ि बढुवा रोतका गने ।
ृ धध रोतका गने वा दई
(३)

दई
ु दे खख पााँच सम्ि िलव वद्
ु बषम दे खख पााँच बषम सम्ि बढुवा
ृ धध रोतका गने वा दई
रोतका

गने ।

(ख) ववशेष सिायिः

128

(१)

भववरयिा केन्द्रको सेवाको तनमित्त अयोग्य नठिररने गरी सेवाबाट िटाउने ।

(२)

भववरयिा केन्द्रको सेवाको तनमित्त अयोग्य ठिररने गरी सेवाबाट बखामस्ि गने ।

१३.२ िलसहर् ददिे वा बढीर्ा दई
ु र्लव बद्
ु वषमसम्र् बढुवा रोतका गिनः
ृ वव रोतका गिन वा बढीर्ा दई
दे िायको कुनै अवस्थािा कसूरको िात्रा अनुसार किमचारीलाई नमसिि हदने वा बढीिा दई
ु िलव
बद्
ु वषमसम्ि बढुवा रोतका गने सिाय गनम सककनेछ :ृ वव रोतका गने वा बढीिा दई
(क) तनिले सम्पादन गरे को काि सन्द्िोषिनक नभएिा ।
(ख) तनयि बिोष्ट्िि बरबुझारथ नगरे िा ।
(ग) वषमिा २ पटकसम्ि मलखखि चेिावनी पाएिा ।
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(घ) केन्द्रको िािा मभत्र धुम्रपान गरे िा ।
(ङ) िोककएको पदीय दातयत्व ष्ट्िम्िेवारीपुवक
म पुरा नगरे िा ।
(च) सेवाग्रािीको वपरिकाम र उिरु ी पटक पटक वेवास्िा गरे को सम्वन्द्धिा आफू भन्द्दा
िाधथल्लो अधधकारीले हदएको तनदे शन पालना नगरे िा ।
(छ) कायम वववरण लागू गने गराउने दातयत्व भएको अधधकारीले सो कायम नगरे िा ।
129

१३.३ दई
ु दे खख पािँच सम्र् र्लव बद्
ु वषमदेखख पािँच वषमसम्र् बढुवा रोतका गिन:
ृ वव रोतका गिन वा दई
(१) दे िायको कुनै अवस्थािा कसूरको िात्रा अनुसार किमचारीलाई दई
ु दे खख पााँच िलव बद्
ृ ववसम्ि
रोतका गने वा दई
ु वषमदेखख पााँच वषमसम्ि बढुवा रोतका गने सिाय गनम सककनेछ;
(क)

अनुशासनहिन काि गरे िा ।

(ख)

यस तनयििा उल्लेखखि आचरण सम्वन्द्धी कुरािरू उलंघन गरे िा ।

(ग)

कायामलय सियिा िादक पदाथम सेवन गरे िा वा िादक पदाथम सेवन गरी कायामलयिा
उपष्ट्स्थि

भएिा ।

(घ)

तनयि बिोष्ट्िि पेश्की फछ्र्यौट नगरे िा ।

(ङ)

पव
ू म स्वीकृि नमलई बरावर कायामलयिा अनप
ु ष्ट्स्थि रिे िा ।

(च)

ववरािीको उपचारको सन्द्दभमिा सम्बष्ट्न्द्धि धचककत्सक, स्वास््यकिी वा अधधकारीले
हदएको आदे शको पालना नगरे िा ।

(छ)

आधथमक प्रशासन सम्बन्द्धी तनयििा िोकेको म्यादमभत्र आफ्नो ष्ट्िम्िािा रिे को नगदी,
ष्ट्िन्द्सी बरबुझारथ नगरे िा ।

१३.४

130

...................................................
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१३.५ िववरयर्ा केन्द्रको सेवाको निलर्त्त अयोग्य िठहररिे गरी सेवाबाट हटाउिेः दे िायको कुनै
अवस्थािा किमचारीलाई भववरयिा केन्द्रको सेवाको तनमित्त अयोग्य नठिररने गरी सेवाबाट
िटाउन सककनेछ;
(क)

तनयि १३.४ बिोष्ट्ििको सिाय पाएको किमचारीले सोिी पदिा रिाँदा पुनिः सोिी
तनयििा उष्ट्ल्लखखि काि गरे िा,

(ख)

अष्ट्तियारवालाको पूवम स्वीकृति नमलई कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रष्ट्िरिे शन वा
सञ्चालनको काििा भाग मलएिा, प्रचमलि कानूनबिोष्ट्िि दिाम गराउनु पने कुनै व्यापार
वा व्यवसाय गरे िा वा

नमसमङिोि वा प्राइभेट अस्पिाल वा कुनै प्रकारको स्वास््य

संस्था सञ्चालन गरे िा वा त्यस्िो संस्थािा काि गरे िा वा अन्द्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी
स्वीकार गरे िा,
(ग)

केन्द्रको कािको मसलमसलािा खटाईएको स्थानिा गई काि नगरे िा,

(घ)

बबदा स्वीकृि नगराई लगािार साठी हदनभन्द्दा बढी केन्द्रिा अनप
ु ष्ट्स्थि भएिा,

(ङ)

कुनै रािनैतिक दल वा सङ्गठनको सदस्यिा प्राप्ि गरे िा वा रािनीतिक पदका लाधग
िुने तनवामचनिा उम्िेदवार भएिा वा त्यस्िो तनवामचनिा कुनै उम्िेदवार, रािनैतिक दल
वा सङ्गठनको िफमबाट वतिव्य हदएिा,

(च)

प्रचमलि कानून बिोष्ट्िि स्थापना भएको आफ्नो व्यवसायसाँग सम्बष्ट्न्द्धि व्यावसातयक
पररषद् वा सो सरिको आधधकाररक तनकायको नाि दिाम ककिाबबाट नाि िटाईएिा,

(छ)

िानी िानी लापरवािी वा िे लचियााँईपूणम िररकाबाट गरे को कािको पररणाि स्वरुप
ववरािीको स्वास््यिा गम्भीर असर पग
ु ेिा वा ववरािीको ित्ृ यु भएिा,
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(ि)

समितिको सदस्य वा केन्द्रको कुनै पतन किमचारीलाई आफ्नो किमव्य पूरा गनमिा बाधा
ववरोध गरे िा वा शारीररक वा िानमसक उत्पीिन िुने गरी दबाब हदएिा वा घेराउ गरे िा
वा िििाल वा कलिबन्द्द गरे गराएिा,

(झ)

नेपाल राज्यको सावमभौिसत्ता र अखण्ििािा आाँच आउने गरी, दे शको शाष्ट्न्द्ि, सुरक्षा,
वैदेमशक सम्बन्द्ध र सावमितनक ियामदा िथा अदालिको तनणमयको अविे लना िुने गरी,
ववमभन्द्न िाि, िाति, धिम, वगम, क्षेत्र र सम्प्रदायका िातनसिरुबीच वैिनस्यिा उत्पन्द्न
गराउने वा साम्प्रदातयक दभ
ु ामवना फैलाउने गरी वा कुनै अपराधलाई प्रश्रय िुने गरी वा
केन्द्रले उपलब्ध गराउने स्वास््य सेवािा प्रतिकूल असर पने गरी प्रदशमन गरे िा वा
िड्िालिा भाग मलएिा वा सो कायम गने उद्दे श्यले अरुलाई उतसाएिा,

(ञ)

केन्द्रको किमव्य पालना गदाम िानकारीिा आएको कुनै गोप्य वा प्रचमलि कानन
ू बिोष्ट्िि
गोप्य राख्नु पने ववषयको सम्बन्द्धिा लेखेको वा सङ्कलन गरे को कुनै कागिपत्र वा सो
सम्बन्द्धी िानकारी अष्ट्तियारवालाको अनि
ु ति बबना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट
अनधधकृि किमचारी, व्यष्ट्ति वा प्रेसलाई हदएिा वा बिाएिा,

(ट)

केन्द्रको हिि ववपररि कुनै संस्था वा व्यष्ट्तिसाँग अवाष्ट्ञ्छि सम्पकम कायि गरी आफ्नो
ओिदाको ियामदा ववपरीि गैरष्ट्िम्िेवारीपूणम कायम गरे िा,

(ठ)

केन्द्रको नीति ववपररि िुने गरी वा नेपाल सरकार र िनिाको पारस्पररक सम्बन्द्धिा वा
कुनै ववदे शी रारिसाँगको सम्बन्द्धिा खलल पनम सतने कुनै पतन ववषयिा कुनै किमचारीले
आफ्नो काल्पतनक वा वास्िववक नािबाट वा बेनािी कुनै लेख प्रकामशि गरे िा वा आि
सञ्चारको िाध्यिबाट त्यस्िो ववषयको प्रचार, प्रसार गरे िा वा सावमितनक भाषण हदएिा
वा वतिव्य प्रकामशि गरे िा ।

73

132

१३.६ िववरयर्ा केन्द्रको सेवाको निलर्त्त अयोग्य ठहररिे गरी सेवाबाट बखामस्र् गिनः दे िायको कुनै
अवस्थािा किमचारीलाई भववरयिा केन्द्रको सेवाको तनमित्त अयोग्य ठिररने गरी सेवाबाट
बखामस्ि गनम सककनेछ;
(क) भ्ररटाचार गरे िा ।
(ख) नैतिक पिन दे खखने फौिदारी अमभयोगिा अदालिबाट कसरू दार प्रिाखणि भएिा ।
(ग) स्थायी आवासीय अनुिति मलएिा वा सोका लाधग आवेदन हदएिा ।
(घ) तनयुष्ट्ति िुने वा बिाल रिने उद्दे श्यले नागररकिा, उिेर वा योग्यिा ढााँटेको प्रिाखणि
भएिा ।
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१३.६क. आधथमक हानि िोतसािी असूल उपर गिनः (१) दे िायको अवस्थािा किमचारीले गरे को काि
कारवािीबाट केन्द्रलाई पनम गएको आधथमक िानी नोतसानी सम्बष्ट्न्द्धि किमचारीबाट भराउने गरी
आदे श हदन सककनेछ:(क) लापरवािी वा गैर ष्ट्िम्िेवारी िरीकाले वा िानािान त्रट
ु ीपण
ू म ढङ्गबाट कुनै किमचारीले गरे को
कािबाट केन्द्रलाई िातननोतसानी पनम गएिा ।
ख)

केन्द्रको नीति ववपरीि वा केन्द्रलाई अहिि िुने गरी कुनै किमचारीले गरे को कािबाट
केन्द्रलाई िातननोतसानी पनम गएिा ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्ििको कारवािी ववभागीय कारवािी िातनने छै न । त्यस्िो

किमचारीलाई ववभागीय कारवािी सिेि गनम बाधा पने छै न ।
१३.७

वविागीय सजायको आदे श ददिे अधधकारीः सिायको आदे श हदने अधधकार दे िायबिोष्ट्ििका
किमचारीको िकिा दे िायबिोष्ट्ििका अधधकारीलाई िुनेछिः(क) प्रारष्ट्म्भक र सिायक ििका किमचारीको िकिा तनयि १३.१ को खण्ि (क) दे खख (ङ)
सम्िको सिाय गनुम परे िा कायमकारी तनदे शक,
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(ख) अधधकृि ििका किमचारीको िकिा तनयि १३.१ को खण्ि (क), (ख) र (ग) बिोष्ट्ििको
सिाय गनुम परे िा कायमकारी तनदे शक र सोिी तनयिको खण्ि (घ) र

(ङ) बिोष्ट्ििको

सिाय गनुम परे िा समितिले िोकेको िीन सदस्यीय उपसमिति ।
१३.८

निलम्बि गिनः (१) कुनै किमचारीको सम्बन्द्धिा तनयि १३.५ र १३.६ बिोष्ट्ििको कुनै
अमभयोगको मसलमसलािा िााँचबझ
ु गनुम परे िा िााँचबझ
ु सिाप्ि निुन्द्िेलसम्िको लाधग सम्बष्ट्न्द्धि
किमचारीलाई सिायको आदे श हदन पाउने अधधकारीले दे िायको अवस्था ववद्यिान भएिा
तनलम्बन गनमसतनेछिः(क)

तनलम्बन नगरी ओिदाको काि गनम हदाँ दा झुटा सबूद प्रिाण सङ्कलन गनम सतने वा
आफ्नो ववरुद्धको सबूद प्रिाण गायब गनम सतने सम्भावना दे खखएिा, वा

(ख)

तनलम्बन नगरी ओिदाको काि गनम हदाँ दा केन्द्रलाई िातननोतसानी िुने सम्भावना
दे खखएिा ।

(२) किमचारीलाई सेवाबाट िटाउने वा बखामस्ि गने अमभयोगको सच
ू ना हदनक
ु ो साथै
तनिलाई सिायको आदे श हदन पाउने अधधकारीले तनलम्बन सिेि गनमसतनेछ ।
(३) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि कुनै किमचारीलाई तनलम्बन गदाम साधारणियािः
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िीन

िहिनाभन्द्दा बढी गनुम िुाँदैन । सो अवधधमभत्रै किमचारी उपरको कारवािी ककनारा लगाउनुपनेछ ।
कुनै असाधारण अवस्था परी उति अवधधमभत्र कारवािी ककनारा लगाउन नसककने भै तनलम्बनको
अवधध बढाउनु परे िा सिाय हदन पाउने अधधकारीले एक िहिनासम्ि तनलम्बनको अवधध
बढाउनसतनेछ ।
(४) नैतिकपिन दे खखने फौिदारी अमभयोगिा धगरफ्िार भई थतु नएको वा प्रचमलि
कानूनबिोष्ट्िि स्थापना भएको किमचारीको व्यवसायसाँग सम्बष्ट्न्द्धि व्यावसातयक पररषद् वा सो
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सरिको आधधकाररक तनकायबाट तनलम्बन भएको किमचारी त्यसरी थुतनएको वा तनलम्बन भएको
अवधधभर स्वििः तनलम्बन भएको िातननेछ ।
१३.९

निलम्बिको सर्ाप्र्ीः कुनै किमचारी आफ्नो पदिा पन
ु िः स्थावपि भएिा वा सेवाबाट िटाइएिा वा
बखामस्ि गररएिा वा तनिको तनलम्बन फुकुवा भएिा तनिको तनलम्बन स्वििः सिाप्ि

िुनेछ ।

१३.१० सफाइ पेश गिन र्ौका ददिु पिनः (१) सिायको आदे श हदन पाउने अधधकारीले कुनै किमचारीलाई
सिायको आदे श हदनु अतघ कारवािी गनम लाधगएको कारण उल्लेख गरी सो किमचारीलाई
135

पन्द्र हदनको म्याद हदई आफ्नो सफाइ पेश गने िौका हदनु पनेछ । यसरी िौका हदाँ दा

तनििाधथ लगाइएको आरोप स्परट रुपले ककहटएको र प्रत्येक आरोप कुन कुन कुरा र कारणिा
आधाररि छ सो सिेि खुलाउनु पनेछ । त्यस्िोिा सम्बष्ट्न्द्धि किमचारीले पतन म्यादमभत्र
आफ्नो सफाइ पेश गनप
ुम नेछ र यसरी पेश िुन आएको सफाइलाई सम्बष्ट्न्द्धि अधधकारीले
गम्भीरिापूवक
म िनन गनप
ुम नेछ ।
(२) सिायको आदे श हदन पाउने अधधकारीले आवश्यक ठानेिा स्वयं वा अन्द्य कुनै
अधधकृिद्वारा िााँचबुझ गराउन सतनेछ । िााँचबुझ गने अधधकृिलाई दे िायको िरीका अपनाई
ववभागीय िााँचबझ
ु को कारवािी चलाउने अधधकार िुनेछिः(क)

बयान गराउने, मलखखि प्रिाणिरु दाखखल गराउने र साक्षीको नाििा आदे श िारी गने,

(ख)

अमभयोग लागेको किमचारीको रोिवरिा सबूद प्रिाण बुझ्ने,

(ग)

अमभयोग लागेको किमचारीलाई साक्षीसाँग ष्ट्िरि गनम र अमभयोग ववरुद्ध सबूद प्रिाण
दाखखला गने िौका हदने ।
(३) उपतनयि (२) बिोष्ट्ििको िााँचबुझको काि सककएपतछ सिायको आदे श हदन पाउने

अधधकारी सिक्ष िााँचबुझ अधधकृिले प्रतिवेदन पेश गनप
ुम नेछ । तनिले त्यस्िो प्रतिवेदनिा
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सिाय सम्बन्द्धी कारण सहििको आफ्नो ठिरसाथ िो भएको सबूद प्रिाण पतन दाखखल गनप
ुम नेछ
।
(४) कुनै किमचारीलाई तनलम्बन गनुम परे िा सिायकोीे आदे श हदन पाउने अधधकारीले
तनलम्बन पत्र र उपतनयि (१) बिोष्ट्िि सफाइ पेश गनम लेखखएको पत्र सम्बष्ट्न्द्धि किमचारीलाई
बझ
ु ाउनप
ु नेछ ।
(५) सिायको आदे श हदन पाउने अधधकारीले कुनै किमचारीसाँग सफाइ िाग गनभ
ुम न्द्दा
अगावै स्वयं वा अन्द्य कुनै

अधधकृिद्वारा उपतनयि (२) बिोष्ट्िि ववभागीय िााँचबुझ गराई

तनिको ठिर सहििको प्रतिवेदन मलन सतनेछ ।
१३.११ सजाय प्रस्र्ाव गिप
ुम िन: तनयि १३.१ को खण्ि (घ) वा (ङ) बिोष्ट्ििको सिायको आदे श
हदनभ
ु न्द्दा पहिले त्यस्िो सिायको आदे श हदन पाउने अधधकारीले तनयि १३.१० को उपतनयि (१)
बिोष्ट्िि सफाइ पेश गनम हदएको म्यादमभत्र अमभयोग लागेको किमचारीले सफाइ पेश नगरे िा वा
पेश गरे को सफाइ सन्द्िोषिनक नभएिा त्यस्िो किमचारीलाई हदन लाधगएको प्रस्िाववि सिाय
ककन नहदने भनी
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िीस हदनको म्याद हदई स्परटीकरण िाग्नु पनेछ । त्यस्िो किमचारीको

सम्बन्द्धिा तनयि १३.१० को उपतनयि (२) बिोष्ट्िि िााँचबझ
गराइएको भए सोको नतििा
ु
सिेि उल्लेख गरी प्रस्िाववि सिायको औधचत्य पतन उति स्परटीकरणिा खुलाउनुपनेछ ।
१३.१२ सजायको आदे श र ितकल सम्बन्द्धी कायमववधधः (१) किमचारी उपर कुनै ववभागीय सिायको
तनणमय गदाम सिायको आदे श हदन पाउने अधधकारीले सम्बष्ट्न्द्धि किमचारीलाई सफाइ वा
स्परटीकरण पेश गनम पयामप्ि िौका प्रदान भए, नभएको सिेि ववचार गरी त्यस्िो किमचारीबाट
पेश भएको सफाइ वा स्परटीकरण िथा उपलब्ध सम्पण
ू म सबद
ू प्रिाणको सिधु चि िल्
ू याङ्कन गरी
स्परट कारण खुलाई आफ्नो राय ठिरसाथ तनणमय गनप
ुम नेछ ।
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पााँचौ संशोधनद्वारा संशोधधि
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(२) यस पररच्छे दिा अन्द्यत्र िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापतन कुनै किमचारीलाई एउटा
सिाय प्रस्िाववि गरी सफाइ, स्परटीकरण िाग गरे पतछ अको सिाय हदने गरी तनणमय गनुम िुाँदैन
। िर कुनै कारण परी घटी वा बढी सिाय गनप
ुम ने अवस्था परे िा तनयि १३.१० को कायमववधध
पुनिः पूरा गनप
ुम नेछ ।
(३) सिायको आदे श हदन पाउने अधधकारीले उपतनयि (१) बिोष्ट्िि किमचारीलाई
ववभागीय सिाय हदने तनणमय गदाम तनणमय मितिदे खख लागू िुने गरी तनणमय गनप
ुम नेछ ।
(४) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि भएको ववभागीय सिायको आदे शको एक प्रति नतकल
सिायको आदे श हदन पाउने अधधकारीले

अिुसूची-११ बिोष्ट्ििको ढााँचािा सिाय पाउने

सम्बष्ट्न्द्धि किमचारीलाई हदनुपनेछ ।
१३.१३ पि
ु रावेदि सन्द्
ु िे अधधकारीः तनयि १३.१ बिोष्ट्ििको सिायको आदे श हदने पाउने अधधकारीले
तनयि १३.१२ बिोष्ट्िि हदएको सिायको आदे श उपर पुनरावेदन सुन्द्ने अधधकार समितिलाई
िुनेछ ।
१३.१४ पुिरावेदिको कायमववधधः कुनै किमचारीले तनयि १३.१२ बिोष्ट्िि आफूलाई हदएको सिायको
आदे श ववरुद्ध पन
ु रावेदन हदनु परे िा दे िायबिोष्ट्ििको कायमववधध अपनाउनु पनेछिः(क)

पुनरावेदन गने किमचारीले आफ्नै नािबाट पुनरावेदन हदनु पनेछ र त्यस्िो पुनरावेदन
उधचि र आदरसूचक भाषािा लेखखएको िुनुपनेछ ।

(ख)

पुनरावेदन गने किमचारीले पुनरावेदनको साथिा आफ्नो सफाइको तनमित्त िो भएको सबूद
प्रिाण संलग्न राख्नुका साथै िुन आदे शको ववरुद्ध पुनरावेदन गररएको िो, सो आदे शको
नतकल सिेि संलग्न गनप
ुम नेछ ।

(ग)

पुनरावेदन हदाँ दा समितिलाई सम्बोधन गरी केन्द्रिा पुनरावेदन दिाम गराउनु पनेछ ।

(घ)

सिायको आदे श पाएको मितिले पैंिीस हदनमभत्र पुनरावेदन हदनप
ु नेछ ।
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१३.१५ पुिरावेदिर्ाधथ ववचार र्था निणमयः (१) तनयि १३.१४ बिोष्ट्िि परे को पुनरावेदनिा समितिले
दे िायका कुरािरुको ववचार गनप
ुम नेछिः(क) सिायको आदे शिा आधार मलइएका कुरािरुको यथाथमिा प्रिाखणि भइसकेको छ वा छै न,
(ख) प्रिाखणि भइसकेको कुरा सिाय गनमको तनमित्त पयामप्ि छ वा छै न,
(ग) सिाय गरे को ठीक, बेठीक, पयामप्ि, अपयामप्ि वा बढी के छ,
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्ििका कुरािरुको सम्बन्द्धिा ववचार गररसकेपतछ समितिले
पुनरावेदकलाई हदइएको सिाय सदर वा बदर गने वा त्यस्िो सिायलाई घटाउने गरी अष्ट्न्द्िि
आदे श हदन सतनेछ ।
१३.१६ सेवार्ा पुिःस्थावपर् िएर्ा पैंर्ीस ददिलित्र उपष्ट्स्थर् हुिुपिनः कुनै किमचारीको सम्बन्द्धिा यस
तनयिावलीबिोष्ट्िि

पन
ु रावेदनको

अष्ट्न्द्िि

ककनारा

लागेपतछ

त्यस्को

पररणाि

स्वरुप

वा

अदालिको आदे शबिोष्ट्िि तनिको सेवा पुन: स्थावपि िुने भएिा सो तनणमयको सूचना पाएको
मितिले पैंिीस हदनमभत्र तनि उपष्ट्स्थि िुन नआएिा तनिको नोकरी थामिहदन कर लाग्ने छै न ।

पररच्छे द–१४
ववववध
१४.१

बरबुझारथः (१) सरुवा वा बढुवा भएको किमचारीले सरुवा वा बढुवा भएको पदको कायमभार
सम्िाल्नु अगावै आफ्नो ष्ट्िम्िािा रिे का नगदी, ष्ट्िन्द्सी लगायिका सबै कागिपत्र सरुवा वा
बढुवा पत्रिा म्याद िोककएकोिा सोिी म्यादमभत्र र म्याद निोककएकोिा सरुवा वा बढुवाको पत्र
बुझेको मितिले साि हदनमभत्र सो पद सम्िाल्ने अको किमचारीलाई बुझाउनु पनेछ । साथै त्यस्िो
नगदी, ष्ट्िन्द्सी िथा कागिपत्र बुष्ट्ीझमलने किमचारीले पतन सोिी म्यादमभत्र बुखझ मलनु पनेछ ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि बरबुझारथको काि सिाप्ि भएपतछ अष्ट्तियार प्राप्ि
अधधकारीबाट बरबझ
ु ारथ प्रिाणपत्र मलनप
ु नेछ ।
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(३) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि बुखझमलने सम्बष्ट्न्द्धि किमचारी केन्द्रिा िाष्ट्िर िुन आएको
रिे नछ भने बुझाउनुपने किमचारीले आपूm तनकटिि आफू सरिको वा आफूभन्द्दा िल्लो ििको
किमचारीलाई बझ
ु ाउन सतनेछ र त्यस्िो किमचारीले पतन बझ
ु ी मलई सम्बष्ट्न्द्धि किमचारी िाष्ट्िर
भएपतछ बुझाई हदनुपनेछ ।
(४) उपतनयि (१) र (३) बिोष्ट्िि बरबझ
ु ारथको काि सिाप्ि भएपतछ सोको िानकारी
केन्द्र वा सम्बष्ट्न्द्धि ववभाग वा शाखालाई हदनुपनेछ ।
१४.२

अधधकार प्रत्यायोजिः (१) यस तनयिावली बिोष्ट्िि समिति वा अन्द्य कुनै अधधकारीलाई प्राप्ि
अधधकारिध्ये सिायको आदे श हदने र सो उपर पुनरावेदन सुन्द्ने अधधकार बािे क अन्द्य अधधकार
कायमकारी तनदे शक वा अन्द्य कुनै किमचारीले प्रयोग गनम पाउने गरी प्रत्यायोिन गनम सककनेछ ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि अधधकार प्रत्यायोिन गदाम आफ्नो सािान्द्य रे खदे ख र
तनयन्द्त्रणिा रिने गरी प्रत्यायोिन गनप
ुम नेछ ।

१४.३

पररवर्मि हुिेः यो तनयिावली प्रारम्भ िुन अतघ शिीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र ववकास
समिति किमचारीिरुको सेवाको शिम र सुववधा सम्बन्द्धी तनयिावली, २०५७ बिोष्ट्ििको सेवाको
स्थायी वा करार सेवािा कायमरि सबै किमचारीिरु यो तनयिावली अनस
ु ार गहठि शिीद गंगालाल
राष्ट्रिय हृदय केन्द्र सेवाको स्थायी वा करार सेवािा स्वििः पररविमन भई बिाल रिे को िातननेछन ्
।

१४.४

सेवा, सर्ूह, उपसर्ूह, र्ह र पदर्ा लर्लाि हुिेः तनयि १४.३ िा उल्लेख गररए अनुरुप यस
तनयिावलीबिोष्ट्ििको सेवािा पररविमन भई बिाल िुन आएका साबबकका सिायक पहिलो
ििदे खख अधधकृि बाह्रौं ििसम्िका सबै किमचारीिरु अनस
ु च
ू ी-१२ बिोष्ट्ििको सेवा, सिि
ू , उपसिि
ू ,
िि (अधधकृि, सिायक र प्रारष्ट्म्भक) र पदिा मिलान िुनेछन ् ।

१४.५
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दोस्रो संशोधनद्वारा खझककएको
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१४.६

शैक्षिक उपाधध र र्ाललर्को र्ान्द्यर्ाः (१) नेपाल सरकारले स्वीकृति वा िान्द्यिा हदएको
संस्थाबाट प्राप्ि गरे को शैक्षक्षक उपाधध वा िामलिको प्रिाणपत्र वा केन्द्रबाट िनोनीि भई वा
केन्द्रको पव
ू म स्वीकृति मलई अध्ययन वा िामलििा गएको किमचारीले प्राप्ि गरे को शैक्षक्षक उपाधध
वा िामलिको प्रिाणपत्रलाई िात्र यस तनयिावलीको प्रयोिनकोलाधग िान्द्यिा हदइनेछ ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि प्राप्ि गरे को शैक्षक्षक उपाधध वा िामलिको िान्द्यिा सम्बन्द्धिा
कुनै वववाद उठे िा समितिले गरे को तनणमय अष्ट्न्द्िि िुनेछ ।

१४.७

जिशष्ट्तर् आपनू र्म गिन संस्था र्ाफमर् करारर्ा सेवा प्राप्र् गिम सककिेः (१) प्रचमलि
कानूनबिोष्ट्िि स्थावपि िथा सञ्चामलि िनशष्ट्ति आपूतिम गने संस्था िाफमि आपूतिम गररएको
िनशष्ट्तिबाट केन्द्रको सुरक्षा, बागबानी, धारापानी िथा बबिुलीको ििमि िथा सम्भार, सरसफाइ,
चिेनागि
ृ लगायि अन्द्य आवश्यक सेवा केन्द्रले एक पटकिा ५ बषमिा नबढने गरी करारिा प्राप्ि
गनमसतनेछ ।
(२) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि सेवा प्रदान गने संस्था वा व्यष्ट्तिलाई करारनािािा उल्लेख
गररएबिोष्ट्ििको सेवा शुल्क प्रदान गररनेछ ।
(३) उपतनयि (१) बिोष्ट्िि केन्द्रको सेवािा कायमरि व्यष्ट्ति केन्द्रको किमचारी िातनने
छै न ।
िर तनिले यस तनयिावलीको पररच्छे द-११ बिोष्ट्िि केन्द्रका किमचारीले पालना गनुम पने
आचरण सम्बन्द्धी शिमिरुको पालना गनप
ुम नेछ ।

१४.८

सुववधाको हकदारः कुनै किमचारी सेवािा बिाल रिाँदै वा कुनै पतन ककमसिबाट सेवाबाट अवकाश
प्राप्ि गररसकेपतछ यस तनयिावलीबिोष्ट्िि पाउने सवु वधा मलन नपाउाँ दै तनिको ित्ृ यु भएिा
त्यस्िो िि
ृ किमचारीले पाउने सुववधा

138

तनिले ईच्छाएको व्यष्ट्ति वा प्रचमलि कानून बिोष्ट्िि

तनिको नष्ट्िकको िकवालालाई हदइनेछ ।
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दोस्रो संशोधनद्वारा थप

81

१४.९

139

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

१४.१० निणमयर्ा असर िपिनः यस तनयिावली बिोष्ट्िि अष्ट्तियार प्राप्ि अधधकारीले गरे को कारवािीिा
िाष्ट्त्वक असर नपने सानोिीनो त्रहु टबाट तनणमयिा असर पनेछैन ।
१४.११ निदन लशका बिाउिे अधधकारः (१) यस तनयिावलीबिोष्ट्िि खुला िथा आन्द्िररक प्रतियोधगिाबाट
पदपतू िम गदाम अपनाउनप
ु ने कायमववधधको सम्बन्द्धिा यस तनयिावलीको अधधनिा रिी पदपूतिम
समितिले आवश्यिा अनस
ु ार पदपूतिम िथा परीक्षा सञ्चालन तनदे मशका बनाउन सतनेछ ।
(२) केन्द्रले ऐन िथा यस तनयिावलीको अधधनिा रिी अन्द्य आवश्यक ववषयिा आवश्यक
तनदे मशका बनाउन सतनेछ ।
(३) उपतनयि (२) बिोष्ट्िि लागू भएको तनदे मशका पालना गन,ुम गराउनु सम्बष्ट्न्द्धि सबैको
किमव्यिुनेछ ।
१४.१२ संशोधिः यो तनयिावली वा यस तनयिावली अन्द्िगमि बनेको कुनै तनदे मशका वा यस तनयिावली
बिोष्ट्िि किमचारीले पाउने िलबिान ्, भत्ता र अन्द्य कुनै सवु वधा सम्बन्द्धिा समितिको कुल
सदस्य संतयाको कम्िीिा दई
ु तििाई बिुििको स्वीकृतिबाट िात्र संशोधन गनम सककनेछ ।
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१४.१२क. आयोगलाई जािकारी ददिप
ु िन: प्रत्येक आधथमक वषमिा पदपतू िम, ववभागीय कारवािी, किमचारी
प्रशासन सम्वन्द्धिा गरे को कारवािीको वववरणसहििको िानकारी आधथमक वषम सिाप्ि भएको एक
िहिनामभत्र आयोगिा पठाउनु पनेछ ।

१४.१३ खारे जी र बचाउः (१) शिीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र ववकास समिति किमचारीिरुको
सेवाको शिम र सुववधा सम्बन्द्धी तनयिावली, २०५७ र सो तनयिावली अन्द्िगमि रिे का सिायक
पहिलो ििदे खख अधधकृि एघारौं ििसम्िको िि प्रणाली खारे ि गररएको छ ।
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दोस्रो संशोधनद्वारा खझककएको
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(२) शिीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र ववकास समिति किमचारीिरुको सेवाको शिम र
सुववधा सम्बन्द्धी तनयिावली, २०५७ बिोष्ट्िि भए गरे का काि कारवािीिरु यसै तनयिावली
बिोष्ट्िि भए गरे को िातननेछ ।
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अिूसुची -१

(नियर् २.१ सिँग सम्बष्ट्न्द्धर्)
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र
संचालक समिति
कायमकारी तनदे शक

काडिमयोलोिी

वप्रभेष्ट्न्द्टभ

ववभाग

काडिमयो

काडिमयोलोिी

भास्कुलर

िथा काडिमयाक

ववभागीय प्रिुख

ववभागीय प्रिुख

एिल्ट कािामयोलोिी

ईकाइ ईन्द्चािम

रे डियोलोष्ट्ि

ववभागीय प्रिुख

ईन्द्भेमसभ

नन ् ईन्द्भेमसभ

काडिमयोलोिी

काडिमयोलोिी

ईकाइ ईन्द्चािम

ईकाइ ईन्द्चािम

ववभागीय प्रिुख

ववभागीय प्रिुख

बाहिरं ग िथा

प्रशासन प्रिुख

काडिमयोलोिी/सिमरी

काडिमयोलोिी

सिमरी ईकाइ

ररिाबबमलटे सन

ईकाइ ईन्द्चािम

फािेसी

प्रशासन

लेखा प्रिख
ु

ईकाइ ईन्द्चािम
२. सुरक्षा शाखा

काडिमयाक

ििाशाखा

ििाशाखा

१. किमचारी प्रशासन शाखा
वप्रभेष्ट्न्द्टभ

आधथमक

प्रशासन

िेिोन

पेडियोहिक

आकष्ट्स्िक सेवा
ईकाइ ईन्द्चािम

नमसमङ्ग ववभाग

प्याथोलोष्ट्ि ववभाग

ववभाग

सिमरी ववभाग

ररिाववमलटे सन ववभाग

ववभागीय प्रिुख

एनेस्थेमसया ववभाग

परफ्यि
ु न ईकाइ

३. स्टोर शाखा

ईकाइ ईन्द्चािम

५.

९. ििमि िथा ईष्ट्न्द्ितनयररङ्
१०. भान्द्छा घर
११. शव गि
ृ

४. िेडिकल रे किम

१२. आवाश गि
ृ

पुस्िकालय

१३. कानून शाखा

६. सोसल समभमस/ िनसम्पकम १४. सावमितनक खररद शाखा

कफष्ट्ियोथेरापी

७. सवारी शाखा

८. िाउस ककवपङ् शाखा (सरसफाई,बगैंचा र लष्ट्ण्ि)

सिमरी

वािम

एस.आई.मस.यु.
वािम

मस.मस.यु. वािम

स्टे पिाउन

एि.आई.

मस.यु. वािम

िनरल वािम

इििेष्ट्न्द्स
वािम
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तयाववन

मस.एि.एस.डि.

१.

आधथमक प्रशासन र योिना

२.

रािस्व र आम्दातन शाखा

३.

खचम शाखा

४.

आन्द्िररक लेखा परीक्षण
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d]l8sn
d]l8sn
d]l8sn
d]l8sn
d]l8sn
d]l8sn
d]l8sn
d]l8sn
d]l8sn
d]l8sn
OlGhlgol/ª\
k|zf;g
k|zf;g

pk;d"x
sfl8{of]nf]hL
sfl8{of]ef:s'n/ ;h{/L
P]g]:y]l;of
/]l8of]nf]hL
/]l8of]nf]lhi6
Kofyf]nf]hL
d]l8sn
gl;{ª\
hg:jf:Yo
kmfd]{;L
lkmlhof]y]/fkL
Onf]S6«f]lgS;
k|zf;g
d]l8sn /]s8{

cfly{s k|zf;g

cfly{s k|zf;g

प्रशासन

िाउस ककवपङ्ग

प्रशासन

लाईब्रेरी

प्रशासन

बबववध

प्रशासन

स्यातनटे शन

प्रशासन

141

िाईहटमसयन
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अिूसुची - ३

(तनयि 2.5 को उपतनयि (२) साँग सम्बष्ट्न्द्धि )
सेवािा रिने पदनाििरु
1. प्राववधधक र्फम

सेवा

(क)

सिुि

प्राववधधक

पदको नाि

िेडिकल

अधधकृि िि

(१) वरररठ कन्द्सल्टे न्द्ट
(२) कन्द्सल्टे न्द्ट
(३) स्पेसमलस्ट
(४) रष्ट्िरिार

(ख)

प्राववधधक

िेडिकल

(५) रे ष्ट्ििेन्द्ट धचककत्सक

अधधकृि िि

प्रिुख नमसमङ्ग सुपरभाइिर

(१)

(२) वरररठ नमसमङ्ग सूपरभाइिर
(३) नमसमङ्ग सूपरभाइिर
(४) मसरटर

सिायक िि

(१) वरररठ स्टाफ नसम

(ग) प्राववधधक

िेडिकल

(२) स्टाफ नसम

अधधकृि िि

(१) प्रिख
ु िेडिकल बायोकेमिरट

प्रिुख िेडिकल िाईिोबायोलोष्ट्िरट

(२) वरररठ िेडिकल बायोकेमिरट

वरररठ िेडिकल िाइिोबायोलोष्ट्िरट

(३) वरररठ ल्याब टे तनोलोष्ट्िरट
(४) ल्याब टे तनोलोष्ट्िरट
सिायक िि

(१) वरररठ ल्याब टे ष्ट्तनमसयन
(२) ल्याब टे ष्ट्तनमसयन
(घ) प्राववधधक

िेडिकल

(३) ल्याब अमसरटे न्द्ट
अधधकृि िि

(१) प्रिख
ु ष्ट्तलतनकल परफ्युितनरट

(२) वरररठ ष्ट्तलतनकल परफ्युितनरट
(३) वरररठ परफ्यि
ु तनरट
(४) परफ्युितनरट
सिायक िि

(१) वरररठ परफ्यि
ु न सिायक
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(ङ) प्राववधधक

िेडिकल

(२) परफ्युिन सिायक

अधधकृि िि

(१) िनस्वास््य प्रिख
ु

(२) िनस्वास््य उपप्रिुख

(३) वरररठ िनस्वास््य अधधकृि
(४) िनस्वास््य अधधकृि
सिायक िि

(१) वरररठ िनस्वास््य सिायक
(च) प्राववधधक

इष्ट्न्द्ितनयररङ्

(२) िनस्वास््य सिायक
अधधकृि िि

(१) वरररठ इष्ट्न्द्ितनयर
(२) इष्ट्न्द्ितनयर
सिायक िि

(१) वरररठ ओभरमसयर
(२) ओभरमसयर

(३) सव ओभरमसयर
(छ)

प्राववधधक

(४) प्लम्बर

िेडिकल

अधधकृि िि

(१) प्रिख
ु अस्पिाल फािाममसरट

(२) वरररठ अस्पिाल फािाममसरट
(३) वरररठ फािाममसरट
(ि)

प्राववधधक

(झ) प्राववधधक

िेडिकल

िेडिकल

(४) फािाममसरट
सिायक िि

(१) वरररठ फािेसी सिायक
(२) फािेसी सिायक
अधधकृि िि

(१) प्रिख
ु काडिमयाक इिेष्ट्िङ टे तनोमलष्ट्िरट

(२) वरररठ काडिमयाक इिेष्ट्िङ टे तनोलोष्ट्िरट
(३) वरररठ रे डियोग्राफी टे तनोलोष्ट्िरट
(ञ) प्राववधधक

िेडिकल

(४) रे डियोग्राफी टे तनोलोष्ट्िरट
सिायक िि

(१) वरररठ रे डियोग्रफर
(२) रे डियोग्राफर

(ट) प्राववधधक

िेडिकल

(३) िाकमरुि अपरे टर
सिायक िि

(१) वरररठ स्वास््य सिायक
(२) स्वास््य सिायक

(३) स्वास््य उपसिायक
87

(ठ) प्राववधधक

िेडिकल

अधधकृि िि

(१) प्रिख
ु काडिमयाक कफष्ट्ियोथेरावपरट

(२) मसतनयर काडिमयक कफष्ट्ियोथेरावपरट
(३) वरररठ कफष्ट्ियोथेरावपरट
(४) कफष्ट्ियोथेरावपरट
सिायक िि

(१) वरररठ कफष्ट्ियोथेरावप सिायक

ि) प्राववधधक

(२) कफष्ट्ियोथेरावप सिायक

सवारी

प्रारष्ट्म्भक िि

(१) सवारी चालक

२. प्रशासि र्फम
सेवा
(क)

प्रशासन

सिि
ु

पदको नाि

अधधकृि िि

प्रशासन

(१) प्रशासन प्रिुख

(२) प्रशासन उपप्रिख
ु

(३) वरररठ प्रशासककय अधधकृि
(४) प्रशासककय अधधकृि

(५) िेडिकल रे किम अधधकृि
(६) िायहटमसयन अधधकृि

(७) िाउस ककवपङ अधधकृि
सिायक िि

(१) वरररठ प्रशासन सिायक

(२) वरररठ िेडिकल रे किम सिायक
(३) प्रशासन सिायक

(४) िाउसककवपङ सिायक

(५) िडिकल रे किम सिायक
(ख)

प्रशासन

(६) प्रशासन उपसिायक

आधथमक प्रशासन

अधधकृि िि

(१) लेखा प्रिुख

(२) लेखा उपप्रिख
ु

(३) वरररठ लेखा अधधकृि
(४) लेखा अधधकृि
सिायक िि

(१) वरररठ लेखा सिायक
(२) लेखा सिायक
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(ग)

प्रशासन

(३) लेखा उपसिायक

प्रशासन

प्रारष्ट्म्भक िि

(१) कायामलय सिायोगी
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अिूसुची – ४

(नियर् २.५ को उपनियर् (३) सिँग सम्बष्ट्न्द्धर्)
कायम वववरण फारािको ढााँचा

पद संङ्केि

किमचारी कायम वववरण:
१. पदको नाि: स्थातय:िि:-

अस्थायी:-

सेवा:-

सिुि:-

उपसिुि:-

२. िलव (िामसक) रु:३. काि गने सिय :-

४. किमचारीको नाि :५. कायामलय:६. शाखा:-

ववस्िि
ृ रुपिा पदको काि, किमव्य, उत्तरदातयत्व िथा अधधकार:-

(क)

(ख)
(ग)
(घ)

योग्यर्ा:-

उपयुत
म ि काि, किमव्य, उत्तरदातयत्व िथा अधधकार सम्बष्ट्न्द्ध वववरण ............. पदले गनप
ुम ने काि, किमव्य उत्तरदातयत्व िथा अधधकार सम्बष्ट्न्द्ध पूणम र
हठक वववरण िो ।

किमचारीको दस्िखि:मिति:-

तनक्िि अधधकारीको दस्िखि:

अधधकार प्राप्ि अधधकारीको दस्िखििः

नाि :-

नाि :-

मिति:-

मिति:-
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al/i7 d]l8sn
afof]s]ldi6÷al/i7
d]l8sn
dfOqmf]afof]nf]lhi6
al/i7 Nofa
6]Sgf]nf]lhi6
Nofa 6]Sgf]nf]lhi6
jl/i7 Nofa
6]lSgl;og
Nofa 6]lSgl;og
k|d'v lSnlgsn
k/k\mo'hlgi6
al/i7 lSnlgsn
k/k\mo'hlgi6
al/i7 k/k\mo'hlgi6

/f=k= l4lto
-v_
/f=k= l4lto
-v_
/f=k= t[tLo
/f=k= k|yd

k|fljlws
k|fljlws
k|fljlws
k|fljlws

d]l8sn
d]l8sn
d]l8sn
d]l8sn

/]l8of]nf]hL
Kofyf]nf]hL
d]l8sn
gl;{ª\

/f=k= l4lto

k|fljlws

d]l8sn

gl;{ª\

/f=k= t[tLo -s_
/f=k= t[tLo -v_
/f=k= cg k|yd -s_
/f=k= cg k|yd -v_
/f=k= k|yd

k|fljlws
k|fljlws
k|fljlws
k|fljlws
k|fljlws

d]l8sn
d]l8sn
d]l8sn
d]l8sn
d]l8sn

gl;{ª\
gl;{ª\
gl;{ª\
gl;{ª\
Kofyf]nf]hL

/f=k= l4lto

k|fljlws

d]l8sn

Kofyf]nf]hL

/f=k= t[tLo -s_

k|fljlws

d]l8sn

Kofyf]nf]hL

/f=k= t[tLo -v_
/f=k= cg k|yd -s_

k|fljlws
k|fljlws

d]l8sn
d]l8sn

Kofyf]nf]hL
Kofyf]nf]hL

/f=k= cg k|yd -v_
/f=k= k|yd

k|fljlws
k|fljlws

d]l8sn
d]l8sn

/f=k= l4lto

k|fljlws

d]l8sn

/f=k= t[tLo -s_

k|fljlws

d]l8sn

k/k\mo'hlgi6

/f=k= t[tLo -v_

k|fljlws

d]l8sn

al/i7 k/k\mo'hg
;xfos
k/k\mo'hg ;xfos

/f=k= cg k|yd -s_

k|fljlws

d]l8sn

/f=k= cg k|yd -v_

k|fljlws

d]l8sn

hg:jf:Yo k|d'v
hg:jf:Yo pkk|d'v
al/i7 hg:jf:Yo
clws[t
hg:jf:Yo clws[t
hg:jf:Yo ;xfos
jl/i7 OlGhlgo/
OlGhlgo/
jl/i7 cf]e/l;o/

/f=k= k|yd
/f=k= l4lto
/f=k= t[tLo -s_

k|fljlws
k|fljlws
k|fljlws

d]l8sn
d]l8sn
d]l8sn

Kofyf]nf]hL
sfl8{of]ef:s'n/
;h{/L
sfl8{of]ef:s'n/
;h{/L
sfl8{of]ef:s'n/
;h{/L
sfl8{of]ef:s'n/
;h{/L
sfl8{of]ef:s'n/
;h{/L
sfl8{of]ef:s'n/
;h{/L
hg:jf:Yo
hg:jf:Yo
hg:jf:Yo

/f=k= t[tLo -v_
/f=k= cg k|yd
/f=k= t[tLo -s_
/f=k= t[tLo -v_
/f=k= cg k|yd -s_

k|fljlws
k|fljlws
k|fljlws
k|fljlws
k|fljlws

d]l8sn
d]l8sn
OlGhlgol/ª\
OlGhlgol/ª\
OlGhlgol/ª\

hg:jf:Yo
hg:jf:Yo
Onf]S6«f]lgS;
Onf]S6«f]lgS;
Onf]S6«f]lgS;
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cf]e/l;o/
;j cf]e/l;o/
KnDa/
k|d'v c:ktfn
kmdf{l;i6
al/i7 c:ktfn
kmdf{l;i6
al/i7 kmdf{l;i6
kmdf{l;i6
al/i7 kmfd]{;L
;xfos
kmfd]{;L ;xfos
k|d'v sfl8{ofs
Od]lhª 6]Sgf]nf]lhi6
al/i7 sfl8{ofs
Od]lhª 6]Sgf]nf]lhi6
al/i7 /]l8of]u|fkmL
6]Sgf]nf]lhi6
/]l8of]u|fkmL
6]Sgf]nf]lhi6
jl/i7 /]l8of]u|fkm/
/]l8of]u|fkm/
8fs{?d ck/]6/
al/i7 :jf:Yo
;xfos
:jf:Yo ;xfos
:jf:Yo pk;xfos
k|d'v sfl8{ofs
lkmlhof]y]/flki6
l;lgo/ sfl8{ofs
lkmlhof]y]/flki6
al/i7
lkmlhof]y]/flki6
lkmlhof]y]/flki6
al/i7 lkmlhof]y]/fkL
;xfos
lkmlhof]y]/fkL
;xfos
;jf/L rfns
k|zf;g k|d'v
k|zf;g pkk|d'v
jl/i7 k|zf;lso
clws[t
k|zf;lso clws[t
d]l8sn /]s8{
clws[t

/f=k= cg k|yd -v_
/f=k= cg l4lto
>]0fL lalxg
/f=k= k|yd

k|fljlws
k|fljlws
k|fljlws
k|fljlws

OlGhlgol/ª\
OlGhlgol/ª\
OlGhlgol/ª\
d]l8sn

Onf]S6«f]lgS;
Onf]S6«f]lgS;
Onf]S6«f]lgS;
kmfd]{;L

/f=k= l4lto

k|fljlws

d]l8sn

kmfd]{;L

/f=k= t[tLo -s_
/f=k= t[tLo -v_
/f=k= cg k|yd -s_

k|fljlws
k|fljlws
k|fljlws

d]l8sn
d]l8sn
d]l8sn

kmfd]{;L
kmfd]{;L
kmfd]{;L

/f=k= cg k|yd -v_
/f=k= k|yd

k|fljlws
k|fljlws

d]l8sn
d]l8sn

kmfd]{;L
/]l8of]nf]hL

/f=k= l4lto

k|fljlws

d]l8sn

/]l8of]nf]hL

/f=k= t[tLo -s_

k|fljlws

d]l8sn

/]l8of]nf]hL

/f=k= t[tLo -v_

k|fljlws

d]l8sn

/]l8of]nf]hL

/f=k= cg k|yd -s_
/f=k= cg k|yd -v_
>]0fL lalxg
/f=k= cg k|yd -s_

k|fljlws
k|fljlws
k|fljlws
k|fljlws

d]l8sn
d]l8sn
d]l8sn
d]l8sn

/]l8of]nf]hL
/]l8of]nf]hL
/]l8of]nf]hL
hg:jf:Yo

/f=k= cg k|yd -v_
/f=k= cg l4lto
/f=k= k|yd

k|fljlws
k|fljlws
k|fljlws

d]l8sn
d]l8sn
d]l8sn

hg:jf:Yo
hg:jf:Yo
lkmlhof]y]/fkL

/f=k= l4lto

k|fljlws

d]l8sn

lkmlhof]y]/fkL

/f=k= t[tLo -s_

k|fljlws

d]l8sn

lkmlhof]y]/fkL

/f=k= t[tLo -v_
/f=k= cg k|yd -s_

k|fljlws
k|fljlws

d]l8sn
d]l8sn

lkmlhof]y]/fkL
lkmlhof]y]/fkL

/f=k= cg k|yd -v_

k|fljlws

d]l8sn

lkmlhof]y]/fkL

>]0fL lalxg
/f=k= k|yd
/f=k= l4lto
/f=k= t[tLo -s_

k|fljlws
k|zf;g
k|zf;g
k|zf;g

k|zf;g
k|zf;g
k|zf;g
k|zf;g

k|zf;g
k|zf;g
k|zf;g
k|zf;g

/f=k= t[tLo -v_
/f=k= t[tLo -v_

k|zf;g
k|zf;g

k|zf;g
k|zf;g

k|zf;g
d]l8sn /]s8{
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8fol6l;og clws[t
xfp; lslkª
clws[t
jl/i7 k|zf;g
;xfos
jl/i7 d]l8sn /]s8{
;xfos
k|zf;g ;xfos
xfp; lslkª
;xfos
d]l8sn /]s8{
;xfos
k|zf;g pk;xfos
n]vf k|d'v
n]vf pkk|d'v
jl/i7 n]vf clws[t
n]vf clws[t
jl/i7 n]vf ;xfos
n]vf ;xfos
n]vf pk;xfos
sfof{no ;xof]uL

/f=k= t[tLo -v_
/f=k= t[tLo -v_

k|zf;g
k|zf;g

k|zf;g
k|zf;g

k|zf;g
k|zf;g

/f=k= cg k|yd -s_

k|zf;g

k|zf;g

k|zf;g

/f=k= cg k|yd -s_

k|zf;g

k|zf;g

d]l8sn /]s8{

/f=k= cg k|yd -v_

k|zf;g

k|zf;g

k|zf;g

/f=k= cg k|yd -v_

k|zf;g

k|zf;g

k|zf;g

/f=k= cg k|yd -v_

k|zf;g

k|zf;g

d]l8sn /]s8{

/f=k= cg l4lto
/f=k= k|yd
/f=k= l4lto
/f=k= t[tLo -s_
/f=k= t[tLo -v_
/f=k= cg k|yd -s_
/f=k= cg k|yd -v_
/f=k= cg l4lto
>]0fL lalxg

k|zf;g
k|zf;g
k|zf;g
k|zf;g
k|zf;g
k|zf;g
k|zf;g
k|zf;g
k|zf;g

k|zf;g
k|zf;g
k|zf;g
k|zf;g
k|zf;g
k|zf;g
k|zf;g
k|zf;g
k|zf;g

k|zf;g
cfly{s k|zf;g
cfly{s k|zf;g
cfly{s k|zf;g
cfly{s k|zf;g
cfly{s k|zf;g
cfly{s k|zf;g
cfly{s k|zf;g
k|zf;g
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143

cg';"rL–$v=

-lgod #=^ sf] pklgod -%_ ;Fu ;DalGwt_
zxLb u+ufnfn /fli6«o x[bo s]Gb|
v'Nnf k|ltof]lutfsf] nflu b/vf:t kmf/fd
sfof{no k|of]hgsf] nflu

xfn;fn} lvr]sf]
kf;kf]6{
;fOhsf] k'/} d'vfs[lt
b]lvg] kmf]6f] oxfF 6fF:g]
/ kmf/fddf kg]{ u/L
pDd]bjf/n] ;xL ug]{

lj1fkg g+=

/f]n gDa/

/l;b g+= M

b/vf:t btf{ g+=

b:tvt M

btf{ ldlt M

cfˆgf] ;Dk"0f{ j}olQms ljj/0f :ki6 a'lemg] cIf/df n]Vg'xf]; M
!= lj1fkg g+=M–

@= kb M

#= ;]jf M

%= >]0fL M–

^= k/LIff s]Gb| M–

$= ;d"x M

&= v'nf k|ltof]lutf4f/f k"lt{ x'g] kbx? dWo] zxLb u+ufnfn /fli6«o s_ dlxnf
x[bo s]Gb| sd{rf/L ;]jf zt{ tyf ;'ljwf ;DaGwL lgodfjnL, u_ dw]zL
@)%* adf]lhdsf pDd]bjf/x? aLr dfq k|lt:kwf{ u/fpg
egL 5'§fOPsf kbx?sf] kbk"lt{sf nflu ePsf] lj1fkgdf ª_ ckfË
b/vf:t lbg' ePsf] eP ;d"x lrGx )_ nufpg'xf]; .

v_ cflbjf;L hghflt
3_ blnt
r_ lk5l8Psf] If]q

efu -s_ j}olQmt ljj/0f M
!= pDd]bjf/sf] k'/f gfd, y/ M–
@= hGd ldlt M @)

;fn

#= b/vf:t lbg] clGtd ldltdf x'g] pd]/

b]jgful/df M–
c+u|]hL

(CAPITAL LETTER)

df M–

dlxgf

ut]

aif{

dlxgf

lbg

$= gful/stf M
^= :yfoL 7]ufgf M lhNnf

%= dft[efiff
g=kf=÷uf=kf=

j8f g+=

6f]n

&= kqfrf/ ug]{ 7]ufgf M lhNnf

g=kf=÷uf=kf=

j8f g+=

6f]n

*= ;Dks{ kmf]g gDa/ M

df]afO{n g+=

(= cfdfsf] gfd y/ M
143

gful/stf M
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!)= afa'sf] gfd y/ M

gful/stf M

!!= afh]sf] gfd y/ M

gful/stf M

!@= ljjflxt ePdf klt÷kTgLsf] gfd y/ M

gful/stf M

efu -v_ z}lIfs of]Uotfsf] ljj/0f M
qm=
;=

cWoog u/]sf] ;+:yfsf] gfd, 7]ufgf

plQ0f{ u/]sf]
>]0fL
k/LIff

s'n k|fKtfÍ÷
k|ltzt

d'Vo laifo

s'n k|fKtfÍ÷
k|ltzt

d'Vo laifo

!
@
#
$
efu -u_ tfnLdsf] ljj/0f
qm=
;=

tfnLd lbg] ;+:yfsf] gfd, 7]ufgf

tfnLdsf]
laifo

>]0fL

!
@
#
$
efu -3_ gf]s/L ljj/0f M -axfnjfnf sd{rf/Ln] clgjfo{ ?kdf eg]{_

sfof{no

kb

xfn c:yfoL
:yfoL÷
s/f/ jf
;]jf÷ c:yfoL÷ s'g ldlt s'g ldlt
;f] kbdf /x]/ ug'{\kg]{ sfdsf]
>]0fL
Hofnbf/L
eP
;d"x s/f/÷
b]lv
;Dd
ljj/0f
s'g ldlt;Dd
Hofnbf/L
axfn /xg] xf]

sfo{/t sfof{nosf] sd{rf/L k|zf;g zfvfaf6 r]s ug]{
sd{rf/Lsf b:tvt M

pko'{Qm ljj/0f l7s 5 elg k|dfl0ft ug]{ clwsf/Lsf]
b:tvt M

gfd, y/ M

gfd, y/ M
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kb M

kb M

ldlt M

ldlt M
sfof{nosf] 5fk

d}n] o; b/vf:tdf v'nfPsf ljj/0fx? ;To 5g\ . k|rlnt sfg"g adf]lhd ;/sf/L ;]jfsf] lgldQ cof]Uo 7xl/g] u/L
;]jfaf6 a/vf:t ePsf] 5}g / d]/f] lgo'lQmsf] ;DaGwdf c;/ kg{ ;Sg] sfdsf] cg'ej, j}olQms ljj/0f, z}lIfs of]Uotf
cflbsf ;DaGwdf s'g} s'/f 9fF6]sf] jf n'sfPsf] 5}g . s'g} s'/f 9fF6]sf] jf n'sfPsf] 7x/]df sfg"g adf]lhd ;xg] 5',
a'emfpg] 5' . ;fy} s]Gb|sf] lgo'lQm, a9'jf / ;]jf ;DaGwdf sd{rf/LnfO{ ljefuLo sf/afxL ubf{ ckgfpg' kg]{ zxLb
u+ufnfn /fli6«o x[bo s]Gb|, sd{rf/L ;]jf zt{ tyf ;'ljwf ;DaGwL lgodfjnL, @)%* adf]lhd / k|rlnt P]g lgod /
pDd]bjf/n] kfngf ug'{kg]{ zt{x? ljkl/t x'g] u/L s'g} klg k/LIff ejg leq s'g} sfo{ u/]df tTsfn k/LIffaf6
lgisfzg ug]{ jf d]/f] ;Dk"0f{ k/LIff /2 ug]{ jf eljiodf ;~rfng x'g] s'g} klg k/LIffdf efu lng gkfPdf d]/f] d~h'/L
5.
pDd]bjf/n] kfngf ug'{kg]{ egL o; b/vf:t kmf/fdsf k[i7x?df pNn]lvt ;a} lgb]{zgx? d}n] /fd|/L k9]+ / d tL ;a}
lgodx? kfngf ug{ d~h'/ ub{5' .
NofKr]
bfofF
afofF
================================
pDd]bjf/sf] b:tvt M–
ldlt
s]Gb|sf] ;DaGwLt sd{rf/Ln] eg]{
!= k/LIff b:t'/ ?=M

@= /l;b g+=

ldlt M

#= k|ltlnlkx?sf] ;+nUg k|lt M

$= b/vf:t a'em\g]sf] b:tvt / ldlt M

%= b/vf:t :jLs[t÷c:jLs[t ug]{sf] b:tvt / ldlt M
b|i6Jo M b/vf:t ;fy lj1fkgdf pNn]lvt sfuhftsf cltl/Qm lgDg sfuhftx? clgjfo{ ;+nUg x'g'kg]{5 .
-s_ pd]/ v'n]sf] k|df0fkqsf] k|ltlnkL .
-v_ g]kfnL gful/stfsf] k|dfl0ft k|ltlnkL .
-u_ lj1fkg ePsf] kbsf] nflu tf]lsPsf] Go"gtd z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnkL -tfnLd / cg'ej
;d]t cfjZos k/]df ;f] sf] k|ltlnkL ;d]t_ .
-3_ dfly pNn]lvt ljj/0f cfkm}n] k|dfl0ft u/L ;+nUg ug'{kg]{5 .
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zxLb u+ufnfn /fli6«o x[bo s]Gb|
-v'Nnf k|ltof]lutfsf] nflu_
-k/LIffsf] k|j]z–kq_

xfn;fn} lvr]sf] kf;kf]6{
;fOhsf] k'/} d'vfs[lt
b]lvg] kmf]6f] oxfF 6fF:g] /
kmf/fddf kg]{ u/L
pDd]bjf/n] ;xL ug]{

k/LIffyL{n] eg]{
s_ ;]jf M
v_ ;d"x M
u_ >]0fL M
3_ kb M
ª_ k/LIff s]Gb| M–

lj1fkg g+=

lsl;d÷;d"x÷pk;d"x

gfd y/ M
b:tvt M
s]Gb|sf sd{rf/Ln] eg]{ M o; s]Gb|af6 lnO{g] pQm kbsf] k/LIffdf tkfO{nfO{ lgDg :yfgaf6 ;lDdlnt x'g cg'dlt
lbOPsf] 5 . lj1fkgdf tf]lsPsf] zt{ gk'u]sf] 7x/ ePdf h'g;'s} cj:yfdf klg of] cg'dlt /2 x'g]5 .
kl/Iff s]Gb| M–
/f]n gDa/ M–
pDd]bjf/sf]

================================
clws[tsf] b:tvt
pDd]bjf/n] kfngf ug'{kg]{ lgodx? M
!= k/LIff lbg cfpbf clgjfo{ ?kdf k|j]zkq Nofpg' kg]{5 . k|j]zkq ljgf k/LIffdf a:g kfOg] 5}g .
@= k/LIff xndf ljB'tLo pks/0f Nofpg kfOg] 5}g .
#= lnlvt k/LIffsf] glthf k|sflzt ePkl5 cGtjf{tf{ x'g] lbgdf klg k|j]zkq Nofpg'kg]{5 .
$= k/LIff z'? x'g] #) ldg]6 cufj} 306L4f/f ;"rgf u/]kl5 k/LIff xndf k|j]z ug{ lbOg] 5 . a:t'ut k/LIff z'?
ePsf] !% ldg]6 kl5 / laifout k/LIff z'? ePsf] cfwf 306fkl5 cfpg] / a:t'ut tyf laifout b'j} k/LIff;Fu}
x'g]df @) ldg]6 kl5 cfpg] pDd]bjf/n] k/LIffdf a:g kfpg] 5}g .
%= k/LIff xndf k|j]z ug{ kfpg] ;do cjlw -a'Fbf g+= $ df pNn]v ul/Psf]_ lat]sf] !) ldg]6 kl5 dfq
pDd]bjf/nfO{ k/LIff xn aflx/ hfg] cg'dlt lbOg] 5 .
^= k/LIff xndf k|j]z u/]kl5 lstfa, sfkL, sfuh, lr6 cflb cfkm' ;fy /fVg' x'b{}g . pDd]bjf/n] cfk;df s'/fsfgL
/ ;+s]t ug'{ x'b}g .
&= k/LIff xndf pDd]bjf/n] k/LIffsf] dof{bf ljkl/t s'g} sfd u/]df s]Gb|fWoIfn] k/LIff xnaf6 lgisfzg ul/ t'?Gt
sfg"g adf]lhdsf] sf/afxL ug]{5 / To;/L lgisfzg ul/Psf] pDd]bjf/sf] ;f] lj1fkgsf] k/LIff :jtM /2 ePsf]
dflgg] 5 .
*= la/fdL ePsf] pDd]bjf/n] k/LIff xndf k|j]z u/L k/LIff lbg] qmddf lghnfO{ s]xL ePdf s]Gb| hjfkmb]xL x'g] 5}g
.
(= pDd]bjf/n] k/LIff lbPsf] lbgdf xflh/ clgjfo{ ?kn] ug'{kg]{ 5 .
!)= s]Gbn] ;"rgf4f/f lgwf{/0f u/]sf] sfo{qmd cg';f/ k/LIff ;~rfng x'g]5 .
!!= pDd]bjf/n] a:t'ut k/LIffdf cfkm'nfO{ k|fKt k|Zgsf] æsLÆ pQ/k'l:tsfdf clgjfo{ ?kn] n]Vg'kg]{5 . gn]v]df
pQ/k'l:tsf :jtM /2 x'g]5 .
!@= Nofst -cfO= So"=_ k/LIffdf Sofns'n]6/ k|of]u ug{ kfOg] 5}g .
!#= s'g} pDd]bjf/n] k|Zgkqdf /x]sf] ciki6tfsf] ;DaGwdf ;f]Wg' kbf{ klg k/LIffdf ;lDdlnt cGo pDd]bjf/nfO{
afwf gkg]{ u/L lgl/IfsnfO{ ;f]Wg' kg]{5 .
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zxLb u+ufnfn /fli6«o x[bo s]Gb|
-v'Nnf k|ltof]lutfsf] nflu_
-k/LIffsf] k|j]z–kq_
k/LIffyL{n] eg]{
s_ ;]jf M
v_ ;d"x M
u_ >]0fL M
3_ kb M
ª_ k/LIff s]Gb| M–

lj1fkg g+=

xfn;fn} lvr]sf] kf;kf]6{
;fOhsf] k'/} d'vfs[lt b]lvg]
kmf]6f] oxfF 6fF:g] / kmf/fddf kg]{
u/L pDd]bjf/n]
;xL ug]{

lsl;d÷;d"x÷pk;d"x

gfd y/ M
b:tvt M
s]Gb|sf sd{rf/Ln] eg]{ M o; ;+:yfgaf6 lnO{g] pQm kbsf] k/LIffdf tkfO{nfO{ lgDg :yfgaf6 ;lDdlnt x'g cg'dlt
lbOPsf] 5 . lj1fkgdf tf]lsPsf] zt{ gk'u]sf] 7x/ ePdf h'g;'s} cj:yfdf klg of] cg'dlt /2 x'g]5 .
kl/Iff s]Gb| M– /f]n gDa/ M–
=================================
clws[tsf] b:tvt
pDd]bjf/n] kfngf ug'{kg]{ lgodfx? M
!= k/LIff lbg cfpbf clgjfo{ ?kdf k|j]zkq Nofpg' kg]{5 . k|j]zkq ljgf k/LIffdf a:g kfOg] 5}g .
@= k/LIff xndf ljB'tLo pks/0f Nofpg kfOg] 5}g .
#= lnlvt k/LIffsf] glthf k|sflzt ePkl5 cGtjf{tf{ x'g] lbgdf klg k|j]zkq Nofpg'kg]{5 .
$= k/LIff z'? x'g] #) ldg]6 cufj} 306L4f/f ;"rgf u/]kl5 k/LIff xndf k|j]z ug{ lbOg] 5 . a:t'ut k/LIff z'?
ePsf] !% ldg]6 kl5 / laifout k/LIff z'? ePsf] cfwf 306fkl5 cfpg] / a:t'ut tyf laifout b'j} k/LIff;Fu}
x'g]df @) ldg]6 kl5 cfpg] pDd]bjf/n] k/LIffdf a:g kfpg] 5}g .
%= k/LIff xndf k|j]z ug{ kfpg] ;do cjlw -a'Fbf g+= $ df pNn]v ul/Psf]_ lat]sf] !) ldg]6 kl5 dfq
pDd]bjf/nfO{ k/LIff xn aflx/ hfg] cg'dlt lbOg] 5 .
^= k/LIff xndf k|j]z u/]kl5 lstfa, sfkL, sfuh, lr6 cflb cfkm' ;fy /fVg' x'b{}g . pDd]bjf/n] cfk;df s'/fsfgL
/ ;+s]t ug'{ x'b}g .
&= k/LIff xndf pDd]bjf/n] k/LIffsf] dof{bf ljkl/t s'g} sfd u/]df s]Gb|fWoIfn] k/LIff xnaf6 lgisfzg ul/ t'?Gt
sfg"g adf]lhdsf] sf/afxL ug]{5 / To;/L lgisfzg ul/Psf] pDd]bjf/sf] ;f] lj1fkgsf] k/LIff :jtM /2 ePsf]
dflgg] 5 .
*= la/fdL ePsf] pDd]bjf/n] k/LIff xndf k|j]z u/L k/LIff lbg] qmddf lghnfO{ s]xL ePdf ;+:yfg hjfkmb]xL x'g]
5}g .
(= pDd]bjf/n] k/LIff lbPsf] lbgdf xflh/ clgjfo{ ?kn] ug'{kg]{ 5 .
!)= s]Gb|n] ;"rgf4f/f lgwf{/0f u/]sf] sfo{qmd cg';f/ k/LIff ;~rfng x'g]5 .
!!= pDd]bjf/n] a:t'ut k/LIffdf cfkm'nfO{ k|fKt k|Zgsf] æsLÆ pQ/k'l:tsfdf clgjfo{ ?kn] n]Vg'kg]{5 . gn]v]df
pQ/k'l:tsf :jtM /2 x'g]5 .
!@= Nofst -cfO= So"=_ k/LIffdf Sofns'n]6/ k|of]u ug{ kfOg] 5}g .
!#= s'g} pDd]bjf/n] k|Zgkqdf /x]sf] ciki6tfsf] ;DaGwdf ;f]Wg' kbf{ klg k/LIffdf ;lDdlnt cGo pDd]bjf/nfO{
afwf gkg]{ u/L lgl/IfsnfO{ ;f]Wg' kg]{5 .
pDd]bjf/sf]
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अिुसूची – ५

(नियर् ३.७ सिँग सम्बष्ट्न्द्धर्)

बबमभन्द्न ििका पदिा तनयत
ु ि िुन आवश्यक पने न्द्यन
ू िि योग्यिा

(क) प्राबबधधक सेवाको बबमभन्द्न ििका पदिा तनयुति िुन आवश्यक न्द्यूनिि योग्यिा:
क्र.सं

१

सेवा

प्राववधधक

सर्ूह

िेडिकल

उपसर्ूह

काडिमयोलोिी

पदको िार्

वरररठ कन्द्सल्टे न्द्ट



काडिमयोलोष्ट्िरट

काडिमयोलोष्ट्ििा स्नािकोत्तर वा सो सरिको

(रा.प. प्रथि (क)

उपाधध िामसल गरी नेपाल सरकार िािििका
वा

िान्द्यिा

न्द्यूिर्र् योग्यर्ा
प्राप्ि

सावमितनक

भएका

मशक्षण

क्षेत्रका

अस्पिाल

वा

संस्थाबाट

काडिमयोलोिी
नेपाल

सेवा

सरकारबाट

िान्द्यिा प्राप्ि काडिमयोलोिी सेवा सहििको
बबमशष्ट्रटकृि अस्पिालिा कष्ट्म्ििा चार वषम
कन्द्सल्टे ण्ट काडिमयोलोष्ट्िरटको पदिा काि
गरे को अनुभव िामसल गरे को
वा

िान्द्यिा प्राप्ि मशक्षण संस्थाबाट इन्द्टरनल
िेडिमसनिा स्नािकोत्तर उपाधध िामसल गरी
नेपाल सरकार िािििका वा सावमितनक
क्षेत्रका काडिमयोलोिी सेवा भएका अस्पिाल
वा नेपाल सरकारबाट िान्द्यिा प्राप्ि
काडिमयोलोिी सेवा सहििको बबमशष्ट्रटकृि
अस्पिालिा कष्ट्म्ििा ६ वषम कन्द्सल्टे न्द्ट
काडिमयोलोष्ट्िरट वा सरिको पदिा काि
२

प्राववधधक

िेडिकल

काडिमयोलोिी

वरररठ कन्द्सल्टे न्द्ट

गरे को अनुभव िामसल गरे को।


िान्द्यिाप्राप्ि

मशक्षण

संस्थाबाट

काडिमयोलोष्ट्ििा

कष्ट्म्ििा

वपडियाहिक

वपडियाहिक

काडिमयोलोष्ट्िरट

स्नािकोत्तर वा सो सरिको उपाधध िामसल

(रा.प. प्रथि (क)

गरी

नेपाल

सरकार

िािििका

वा

सावमितनक क्षेत्रका वपडियाहिक काडिमयोलोिी
सेवा भएका अस्पिाल वा नेपाल सरकारबाट
िान्द्यिा प्राप्ि
सेवा

वपडियाहिक काडिमयोलोिी

सहििको

बबमशष्ट्रटकृि

अस्पिालिा

कष्ट्म्ििा

कन्द्सल्टे न्द्ट

काडिमयोलोष्ट्िरट

वा

सो

सरिको

वषम

काि

गरे को

कष्ट्म्ििा

चार

िामसल गरे को
िान्द्यिा

प्राप्ि

वा

मशक्षण

वपडियाहिक
पदिा
अनुभव

संस्थाबाट

वपडियाहितसिा स्नािकोत्तर गरी प्राववधधक
वपडियाहिक काडिमयोलोष्ट्ििा कष्ट्म्ििा नेपाल
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सरकार

िािििका

वपडियाहिक

सावमितनक

काडिमयोलोिी

अस्पिाल

वा

प्राप्ि

वा

नेपाल

वपडियाहिक

क्षेत्रका

सेवा

भएका

सरकारबाट

िान्द्यिा

काडिमयोलोिी

सेवा

सहििको बबमशष्ट्रटकृि अस्पिालिा कष्ट्म्ििा
चार वषम

वपडियाहिक काडिमयोलोष्ट्िरट पदिा

कष्ट्म्ििा काि गरे को अुनभव िामसल गरे को
वा
िान्द्यिा

प्राप्ि

वपडियाहितसिा
सरकार

मशक्षण

स्नािकोत्तर

िािििका

वपडियाहिक

गरी

वा

नेपाल

वपडियाहिक

नेपाल

सावमितनक

काडिमयोलोिी

अस्पिाल
प्राप्ि

वा

संस्थाबाट
क्षेत्रका

सेवा

भएका

सरकारबाट

िान्द्यिा

काडिमयोलोिी

सेवा

सहििको बबमशष्ट्रटकृि अस्पिालिा कष्ट्म्ििा
चार

वषम

कन्द्सल्टे न्द्ट

काडिमयोलोष्ट्िरट
३

प्राववधधक

िेडिकल

काडिमयोलोिी

कन्द्सल्टे न्द्ट

वा

वपडियाहिक

सरिको

पदिा

गरे को अनुभव िामसल गरे को।


िान्द्यिा

प्राप्ि

मशक्षण

काि

संस्थाबाट

काडिमयोलोष्ट्िरट

काडिमयोलोष्ट्ििा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर वा सो

(रा.प. प्रथि (ख)

सरिको उपाधध िामसल गरी नेपाल सरकार
िािििका

वा

काडिमयोलोिी

सेवा

नेपाल

सावमितनक
भएका

सरकारबाट

काडिमयोलोिी
अस्पिालिा

अस्पिाल

िान्द्यिा

सेवा

सहििको

कष्ट्म्ििा

क्षेत्रका
वा
प्राप्ि

बबमशष्ट्रटकृि

काडिमयोलोष्ट्िरट

पदिा कष्ट्म्ििा चार वषम काि गरे को अनुभव
िामसल गरे को

वा
इन्द्टरनल िेडिमसनिा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर
उपाधध िामसल गरे र िान्द्यिा प्राप्ि संस्थाबाट
काडिमयोलोिीिा कष्ट्म्ििा एक बषमको िामलि
प्राप्ि गरी

नेपाल सरकार िािििका वा

सावमितनक क्षेत्रका काडिमयोलोिी सेवा भएका
अस्पिालिा कायम गरे को वा नेपाल
सरकारबाट िान्द्यिा प्राप्ि काडिमयोलोिी सेवा
सहििको बबमशष्ट्रटकृि अस्पिालिा कष्ट्म्ििा
४

प्राववधधक

िेडिकल

काडिमयोलोिी

कन्द्सल्टे न्द्ट
वपडियाहिक
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चार वषम काि गरे को अनुभव िामसल गरे को।


िान्द्यिा

वपडियाहिक

प्राप्ि

मशक्षण

काडिमयोलोष्ट्ििा

संस्थाबाट
कष्ट्म्ििा

काडिमयोलोष्ट्िरट

स्नािकोत्तर वा सो सरिको उपाधध िामसल

(रा.प. प्रथि (ख)

गरी

नेपाल

सरकार

िािििका

वा

सावमितनक क्षेत्रका वपडियाहिक काडिमयोलोिी
सेवा भएका अस्पिाल वा नेपाल सरकारबाट
िान्द्यिा प्राप्ि
सेवा

वपडियाहिक काडिमयोलोिी

सहििको

बबमशष्ट्रटकृि

अस्पिालिा

वपडियाहिक काडिमयोलोष्ट्िरट वा सो सरिको
पदिा कष्ट्म्ििा चार वषम काि गरे को अनुभव
िामसल गरे को

वा
िान्द्यिाप्राप्ि

मशक्षण

वपडियाहितसिा
सरकार

स्नािकोत्तर

िािििका

वा

संस्थाबाट
गरी

नेपाल

सावमितनक

क्षेत्रका

वपडियाहिक काडिमयोलोिी सिमरी सेवा भएका
अस्पिाल
प्राप्ि

वा

नेपाल

सरकारबाट

वपडियाहिक

सहििको

िान्द्यिा

काडिमयोलोिी

बबमशष्ट्रटकृि

सेवा

अस्पिालिा

वपडियाहिक काडिमयोलोष्ट्िरट पदिा कष्ट्म्ििा
चार वषम काि गरे को अुनभव िामसल गरे को।
५

प्राववधधक

िेडिकल

काडिमयोलोिी

काडिमयोलोष्ट्िरट



िान्द्यिा

प्राप्ि

(रा.प. द्वविीय (क)

काडिमयोलोष्ट्ििा

मशक्षण

कम्िीिा

संस्थाबाट

स्नािकोत्तर

वा

सोसरिको उपाधध िामसल गरी नेपाल सरकार
िािििका

वा

काडिमयोलोिी

सेवा

नेपाल

सावमितनक
भएका

सरकारबाट

काडिमयोलोिी

क्षेत्रका

अस्पिाल

िान्द्यिा

वा
प्राप्ि

सेवा सहििको बबमशष्ट्रटकृि

अस्पिालिा कष्ट्म्ििा िीन वषम काडिमयोलोिी
सम्बन्द्धी काि गरे को अुनभव िामसल गरे को
वा
िान्द्यिा प्राप्ि मशक्षण संस्थाबाट इन्द्टरनल
िेडिमसनिा

कष्ट्म्ििा

स्नािकोत्तर

वा

सो

सरिको उपाधध िामसल गरी
िािििका

वा

नेपाल सरकार

काडिमयोलोिी

सेवा

अस्पिाल

नेपाल

सावमितनक

भएका

सरकारबाट

काडिमयोलोिी

िान्द्यिा

क्षेत्रका
वा
प्राप्ि

सेवा सहििको बबमशष्ट्रटकृि

अस्पिालिा कष्ट्म्ििा िीन वषम काडिमयोलोिी
सम्बन्द्धी काि गरे को अनुभव िामसल गरे को
वा

िान्द्यिा प्राप्ि मशक्षण संस्थाबाट इन्द्टरनल
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िेडिमसनिा स्नािकोत्तर वा सो सरिको
उपाधध िामसल गरी

नेपाल सरकार

िािििका वा सावमितनक क्षेत्रका
काडिमयोलोिी सेवा भएका अस्पिालिा कायम
गरे को वा

नेपाल सरकारबाट िान्द्यिा प्राप्ि

काडिमयोलोिी

सेवा सहििको बबमशष्ट्रटकृि

अस्पिालिा कष्ट्म्ििा िीन वषम काडिमयोलोिी
सम्बन्द्धी काि गरे को अनुभव िामसल गरे को
।
६

प्राववधधक

िेडिकल

काडिमयोलोिी

वपडियाहिक



िान्द्यिा

प्राप्ि

मशक्षण

संस्थाबाट

काडिमयोलोष्ट्िरट

वपडियाहिक

काडिमयोलोष्ट्ििा

कम्िीिा

(रा.प. द्वविीय(क)

स्नािकोत्तर वा सो सरिको उपाधध िामसल
गरी नेपाल सरकार िािििका वा सावमितनक
क्षेत्रका वपडियाहिक काडिमयोलोिी सेवा भएका
अस्पिाल
प्राप्ि

वा

नेपाल

वपडियाहिक

सरकारबाट

िान्द्यिा

काडिमयोलोिी

सेवा

सहििको बबमशष्ट्रटकृि अस्पिालिा कम्िीिा
एक बषम वपडियाहिक काडिमयोलोिी सम्बन्द्धी
काि गरे को अनभ
ु व प्राप्ि
वा

िान्द्यिा

प्राप्ि

मशक्षण

संस्थाबाट

वपडियाहितसिा स्नािकोत्तर गरी दई
ु वषमको
वपडियाहिक

काडिमयोलोिीको

िामलि

प्राप्ि

गरी नेपाल सरकार िािििका वा सावमितनक
क्षेत्रका वपडियाहिक काडिमयोलोिी सेवा भएका
अस्पिाल
प्राप्ि

वा

नेपाल

वपडियाहिक

सरकारबाट

िान्द्यिा

काडिमयोलोिी

सेवा

सहििको बबमशष्ट्रटकृि अस्पिालिा कम्िीिा
एक बषम वपडियाहिक काडिमयोलोिी सम्बन्द्धी
काि गरे को अनुभव प्राप्ि।
वा

िान्द्यिा प्राप्ि मशक्षण संस्थाबाट
वपडियाहितसिा स्नािकोत्तर गरी

नेपाल

सरकार िािििका वा सावमितनक क्षेत्रका
वपडियाहिक काडिमयोलोिी सेवा भएका
अस्पिाल वा नेपाल सरकारबाट िान्द्यिा
प्राप्ि वपडियाहिक काडिमयोलोिी सेवा
सहििको बबमशष्ट्रटकृि अस्पिालिा कम्िीिा
चार वषम वपडियाहिक काडिमयोलोिी सम्बन्द्धी
काि गरे को अनुभव प्राप्ि।
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७

प्राववधधक

िेडिकल

काडिमयोलोिी

रष्ट्िरिार

एि.बी.बी.एस. वा सो सरिको उपाधध िााँमसल
गरी इन्द्टरनल िेडिमसििा स्नािकोत्तर वा सो
सरिको उपाधध िााँमसल गरे को।

८

प्राववधधक

िेडिकल

काडिमयोलोिी

रष्ट्िरिार पेडियाहिक

एि.बी.बी.एस. वा सो सरिको उपाधध िााँमसल

काडिमयोलोष्ट्ि

गरी वपडियाहितसिा स्नािकोत्तर वा सो
सरिको उपाधध िााँमसल गरे को।

९

प्राववधधक

िेडिकल

काडिमयोभास्कुलर
सिमरी

बरररठ कन्द्सल्टे न्द्ट



िान्द्यिा

प्राप्ि

काडिमयाक सिमन

काडिमयाक

रा.प. प्रथि (क)

सरिको उपाधध िामसल गरी

सिमरीिा

मशक्षण

संस्थाबाट

स्नात्तकोत्तर

वा

सो

नेपाल सरकार

िािििका वा सावमितनक क्षेत्रका काडिमयाक
सिमरी

सेवा भएका अस्पिाल वा नेपाल

सरकारबाट िान्द्यिा प्राप्ि
सेवा
कष्ट्म्ििा

काडिमयाक सिमरी

सहििको बबमशष्ट्रटकृि अस्पिालिा
चार

वषम

कन्द्सल्टे ण्ट

काडिमयाक

सिमनको पदिा काि गरे को अनुभव िामसल
गरे को

वा
िान्द्यिा

प्राप्ि

मशक्षण

संस्थाबाट

सिमरीिा स्नािकोत्तर गरी

िनरल

नेपाल सरकार

िािििका वा सावमितनक क्षेत्रका काडिमयाक
सिमरी

सेवा भएका अस्पिाल वा नेपाल

सरकारबाट िान्द्यिा प्राप्ि
सेवा

काडिमयाक सिमरी

सहििको बबमशष्ट्रटकृि अस्पिालिा

कष्ट्म्ििा छ वषम

कन्द्सल्टे ण्ट काडिमयाक

सिमन वा सो सरिको पदिा काि गरे को
१०

प्राववधधक

िेडिकल

काडिमयोभास्कुलर
सिमरी

कन्द्सल्टे न्द्ट

अनुभव िामसल गरे को ।


िान्द्यिा

प्राप्ि

सिमरीिा

मशक्षण

काडिमयाक सिमन

काडिमयाक

(रा.प. प्रथि (ख)

सरिको उपाधध िामसल गरी

संस्था

स्नािकोत्तर

वा

बाट
सो

नेपाल सरकार

िािििका वा सावमितनक क्षेत्रका काडिमयाक
सिमरी

सेवा भएका अस्पिाल वा नेपाल

सरकारबाट िान्द्यिा प्राप्ि
सेवा

काडिमयाक सिमरी

सहििको बबमशष्ट्रटकृि अस्पिालिा

कष्ट्म्ििा चार वषम काडिमयाक सिमनको रुपिा
काि गरे को अनुभव िामसल गरे को
वा

िान्द्यिा

प्राप्ि

मशक्षण

संस्थाबाट

िनरल

सिमरीिा स्नािकोत्तर वा सो सरिको उपाधध
प्राप्ि गरी

नेपाल सरकार िािििका वा

सावमितनक क्षेत्रका काडिमयाक सिमरी
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सेवा

भएका

अस्पिाल

वा

िान्द्यिा प्राप्ि

नेपाल

सरकारबाट

काडिमयाक सिमरी

सेवा

सहििको बबमशष्ट्रटकृि अस्पिालिा कष्ट्म्ििा

चार वषम काडिमयाक सिमन वा सो सरिको
पदिा काि गरे को अनुभव िामसल गरे को।
वा

िान्द्यिा

प्राप्ि

मशक्षण

संस्थाबाट

िनरल

सिमरीिा स्नािकोत्तर वा सो सरिको उपाधध
प्राप्ि गरी १ वषमको

काडिमयाक सिमरीिा

िामलि प्राप्ि गरी नेपाल सरकार िािििका
वा सावमितनक क्षेत्रका काडिमयाक सिमरी
भएका

अस्पिाल

वा

िान्द्यिा प्राप्ि

नेपाल

सेवा

सरकारबाट

काडिमयाक सिमरी

सेवा

सहििको बबमशष्ट्रटकृि अस्पिालिा कष्ट्म्ििा

३ वषम काडिमयाक सिमन वा सो सरिको पदिा
११

प्राववधधक

िेडिकल

काडिमयोभास्कुलर
सिमरी

काडिमयाक सिमन
(रा.प.द्ववत्तीय (क)

काि गरे को अनुभव िामसल गरे को।


िान्द्यिा

प्राप्ि

मशक्षण

संस्थाबाट

काडिमयाक सिमरीिा कम्िीिा स्नािकोत्तर वा
सो सरिको उपाधध िामसल गरी

नेपाल

सरकार

क्षेत्रका

िािििका

काडिमयाक सिमरी

वा

सावमितनक

सेवा भएका अस्पिाल वा

नेपाल सरकारबाट िान्द्यिा प्राप्ि
सिमरी

सेवा

सहििको

काडिमयाक
बबमशष्ट्रटकृि

अस्पिालिा कष्ट्म्ििा ३ वषम काडिमयाक सिमरी
सम्बन्द्धी काि गरे को अनुभव िामसल गरे को।
वा

िान्द्यिा प्राप्ि मशक्षण संस्थाबाट काडिमयाक
सिमरीिा कम्िीिा स्नािकोत्तर वा सो सरिको
उपाधध

िामसल

गरी

काडिमयाक सिमरीिा

कष्ट्म्ििा

सरकार

क्षेत्रका

काडिमयाक

प्राप्ि

काडिमयाक सिमरी

वा

वषमको

िामलि प्राप्ि गरीेको र

नेपाल

अस्पिाल

१

िािििका

वा

सिमरी

नेपाल

सावमितनक
सेवा

सरकारबाट
सेवा

भएका

िान्द्यिा
सहििको

बबमशष्ट्रटकृि अस्पिालिा कष्ट्म्ििा २ बषम
काडिमयाक

सिमरी

सम्बन्द्धी

काि

गरे को

अनुभव िामसल गरे को।

वा

िान्द्यिा प्राप्ि मशक्षण संस्थाबाट िनरल
सिमरीिा स्नािकोत्तर वा सो सरिको उपाधध
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िामसल गरी

नेपाल सरकार िािििका वा

सावमितनक क्षेत्रका काडिमयाक सिमरी

सेवा

भएका अस्पिाल वा नेपाल सरकारबाट
िान्द्यिा प्राप्ि

काडिमयाक सिमरी

सेवा

सहििको बबमशष्ट्रटकृि अस्पिालिा कष्ट्म्ििा
िीन वषम काडिमयाक सिमरी सम्बन्द्धी काि
१२

प्राववधधक

िेडिकल

काडिमयोभास्कुलर

रष्ट्िरिार

एनेस्थेमसया

वरररठ कन्द्सल्टे न्द्ट

 िान्द्यिा प्राप्ि मशक्षण संस्थाबाट

एनेस्थेमसस्ट (रा.प.

एनेस्थेमसयािा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर वा सो

प्रथि (क)

सरिको उपाधध िामसल गरी

सिमरी
१३

प्राववधधक

िेडिकल

गरे को अनुभव िामसल गरे को।

िनरल सिमरीिा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर उपाधध
िााँमसल गरे को ।

नेपाल सरकार

िािििका वा सावमितनक क्षेत्रका काडिमयाक
एनेस्थेमसया सेवा भएका अस्पिाल वा नेपाल
सरकारबाट िान्द्यिा प्राप्ि
एनेस्थेमसया

सेवा

काडिमयाक

सहििको बबमशष्ट्रटकृि

अस्पिालिा कष्ट्म्ििा चार बषम कन्द्सल्टे न्द्ट

काडिमयाक एनेस्थेमसस्ट वा सो सरिको पदिा
१४

प्राववधधक

िेडिकल

एनेस्थेमसया

कन्द्सल्टे न्द्ट

काि गरे को अनुभव िामसल गरे को।


िान्द्यिा

प्राप्ि

मशक्षण

संस्थाबाट

एनेस्थेमसस्ट (रा.प.

एनेस्थेमसयािा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर वा सो

प्रथि (ख)

सरिको उपाधध िामसल गरी

नेपाल सरकार

िािििका वा सावमितनक क्षेत्रका काडिमयाक
एनेस्थेमसया सेवा भएका अस्पिाल वा नेपाल
सरकारबाट

िान्द्यिा

एनेस्थेमसया

सेवा

प्राप्ि

काडिमयाक

सहििको बबमशष्ट्रटकृि

अस्पिालिा कष्ट्म्ििा चार वषम काडिमयाक

एनेस्थेमसरट वा सो सरिको पदिा काि
गरे को अनुभव िामसल गरे को।
वा

िान्द्यिा

प्राप्ि

मशक्षण

संस्थाबाट

एनेस्थेमसयािा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर वा सो
सरिको

उपाधध

िामसल

गरी

काडिमयाक

एनेस्थेमसयािा िीन वषमको िामलि प्राप्ि गरी
नेपाल

सरकार

िािििका

वा

सावमितनक

क्षेत्रका काडिमयाक एनेस्थेमसया सेवा भएका
अस्पिाल
प्राप्ि

वा

नेपाल

सरकारबाट

िान्द्यिा

काडिमयाक एनेस्थेमसया सेवा सहििको

बबमशष्ट्रटकृि अस्पिालिा कष्ट्म्ििा १ वषम
काडिमयाक एनेस्थेमसया सम्बन्द्धी काि गरे को
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अनुभव प्राप्ि
िान्द्यिा

वा
प्राप्ि

मशक्षण

संस्थाबाट

एनेस्थेमसयािा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर वा सो
सरिको

उपाधध

िामसल

गरी

काडिमयाक

एनेस्थेमसयािा २ वषमको िामलि प्राप्ि गरी
नेपाल

सरकार

िािििका

वा

सावमितनक

क्षेत्रका काडिमयाक एनेस्थेमसया सेवा भएका
अस्पिाल
प्राप्ि

वा

नेपाल

सरकारबाट

िान्द्यिा

काडिमयाक एनेस्थेमसया सेवा सहििको

बबमशष्ट्रटकृि अस्पिालिा कष्ट्म्ििा २ वषम
काडिमयाक एनेस्थेमसया सम्बन्द्धी काि गरे को
अनुभव प्राप्ि
िान्द्यिा

वा
प्राप्ि

मशक्षण

संस्थाबाट

एनेस्थेमसयािा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर वा सो
सरिको

उपाधध

िामसल

गरी

काडिमयाक

एनेस्थेमसयािा एक वषमको िामलि प्राप्ि गरी
नेपाल

सरकार

िािििका

वा

सावमितनक

क्षेत्रका काडिमयाक एनेस्थेमसया सेवा भएका
अस्पिाल
प्राप्ि

वा

नेपाल

सरकारबाट

िान्द्यिा

काडिमयाक एनेस्थेमसया सेवा सहििको

बबमशष्ट्रटकृि अस्पिालिा कष्ट्म्ििा ३ वषम
काडिमयाक
१५

प्राववधधक

िेडिकल

एनेस्थेमसया

एनेस्थेमसस्ट
(रा.प.द्ववत्तीय (क)

एनेस्थेमसया

अनुभव प्राप्ि गरे को।


िान्द्यिा

प्राप्ि

सम्बन्द्धी

मशक्षण

कािको

संस्थाबाट

एनेस्थेमसयािा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर वा सो
सरिको उपाधध िामसल गरी

नेपाल सरकार

िािििका वा सावमितनक क्षेत्रका काडिमयाक
एनेस्थेमसया सेवा भएका अस्पिाल वा नेपाल
सरकारबाट
एनेस्थेमसया

िान्द्यिा
सेवा

प्राप्ि

काडिमयाक

सहििको

बबमशष्ट्रटकृि

अस्पिालिा कष्ट्म्ििा चार वषम काडिमयाक

एनेस्थेमसयािा काि गरे को अनभ
ु व िामसल
गरे को।

वा
िान्द्यिा

प्राप्ि

मशक्षण

संस्थाबाट

एनेस्थेमसयािा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर वा सो
सरिको

उपाधध

िामसल

गरी

काडिमयीोथोरोमसस एनेस्थेमसयािा िीन वषमको
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िामलि प्राप्ि गरे को
वा
िान्द्यिा

प्राप्ि

मशक्षण

संस्थाबाट

एनेस्थेमसयािा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर वा सो
सरिको

उपाधध

िामसल

गरी

काडिमयाक

एनेस्थेमसयािा २ वषमको िामलि प्राप्ि गरी
नेपाल

सरकार

िािििका

वा

सावमितनक

क्षेत्रका काडिमयाक एनेस्थेमसया सेवा भएका
अस्पिाल
प्राप्ि

वा

नेपाल

सरकारबाट

िान्द्यिा

काडिमयाक एनेस्थेमसया सेवा सहििको

बबमशष्ट्रटकृि अस्पिालिा कष्ट्म्ििा २ वषम
काडिमयाक एनेस्थेमसया सम्बन्द्धी काि गरे को
अनुभव प्राप्ि
िान्द्यिा

वा
प्राप्ि

मशक्षण

संस्थाबाट

एनेस्थेमसयािा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर वा सो
सरिको

उपाधध

िामसल

गरी

काडिमयाक

एनेस्थेमसयािा एक वषमको िामलि प्राप्ि गरी
नेपाल

सरकार

िािििका

वा

सावमितनक

क्षेत्रका काडिमयाक एनेस्थेमसया सेवा भएका
अस्पिाल
प्राप्ि

वा

नेपाल

सरकारबाट

िान्द्यिा

काडिमयाक एनेस्थेमसया सेवा सहििको

बबमशष्ट्रटकृि अस्पिालिा कष्ट्म्ििा िीन वषम
काडिमयाक एनेस्थेमसया सम्बन्द्धी काि गरे को
१६
१७

१८

प्राववधधक
प्राववधधक

प्राववधधक

िेडिकल
िेडिकल

िेडिकल

एनेस्थेमसया
रे डियोलोिी

रे डियोलोष्ट्िरट

रष्ट्िरिार

अनुभव प्राप्ि

ऐनेस्थेमसयािा कष्ट्म्ििा डिप्लोिा

उपाधध

(ऐनेस्थेमसया)

िााँमसल गरे को ।

वरररठ

रे डियोलोष्ट्ििा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर वा सो

कन्द्सल््यान्द्ट

सरिको उपाधध िााँमसल गरी आठ वषम

रे डियोलोष्ट्िरट

रे डियोलोष्ट्िरट वा सो सरिको पद िा आठ

कन्द्सल््यान्द्ट
रे डियोलोष्ट्िस्ट

वषम काि गरे को अनुभव।

रे डियोलोष्ट्ििा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर वा सो
सरिको उपाधध िााँमसल गरी कष्ट्म्ििा चार
वषम रे डियोलोष्ट्ि सम्बष्ट्न्द्ध काि गरे को

१९

प्राववधधक

िेडिकल

रे डियोलोिी

रे डियोलोष्ट्िरट

अनुभव।

रे डियोलोष्ट्ििा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर वा सो
सरिको उपाधध िााँमसल गरे को।

२०

प्राववधधक

िेडिकल

िेडिकल

रे ष्ट्ििेन्द्ट धचककत्सक

एि.बी.बी.एस. वा सो सरिको उपाधध िााँमसल
गरी नेपाल िेडिकल काउष्ट्न्द्सलिा नाि दिाम
भएको
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२१

२२

प्राववधधक

प्राववधधक

िेडिकल

िेडिकल

रे डियोलोिी

रे डियोलोिी

प्रिुख काडिमयाक

रे िोयोग्राकफिा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर उपाधध

इिेष्ट्िङ

िााँमसल गरी काडिमयाक ईिेष्ट्िङिा कष्ट्म्ििा

टे तनोलोष्ट्िरट

आठ वषम काि गरे को अनुभव

वरररट काडिमयाक

रे िोयोग्राकफिा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर उपाधध

इिेष्ट्िङ

िााँमसल गरी काडिमयाक ईिेष्ट्िङिा कष्ट्म्ििा

टे तनोलोष्ट्िरट

चार वषम काि गरे को अनुभव
वा

रे डियोग्राकफिा कष्ट्म्ििा स्नािक वा सो
सरिको उपाधध िााँमसल गरी काडिमयाक
ईिेष्ट्िङिा कष्ट्म्ििा आठ वषम काि गरे को
२३

प्राववधधक

िेडिकल

रे डियोलोिी

वरररठ रे डियोग्राकफ

अनुभव ।

रे डियोग्राकफिा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर गरे को

टे तनोलोष्ट्िरट

वा
रे डियोग्राकफिा कष्ट्म्ििा स्नािक वा सो
सरिको उपाधध िााँमसल गरी रे डियोग्राकफ
सम्बष्ट्न्द्ध कष्ट्म्ििा चार वषम काि गरे को

२४

प्राववधधक

िेडिकल

रे डियोलोिी

रे डियोग्राकफ

अनुभव।

रे डियोग्राकफिा कष्ट्म्ििा स्नािक गरे को ।

टे तनोलोष्ट्िरट
२५

प्राववधधक

िेडिकल

रे डियोलोिी

वरररट रे डियोग्राफर

रे डियोग्राकफिा कष्ट्म्ििा प्रिाणपत्र िि उवत्तणम
गरी कष्ट्म्ििा ३ वषम रे डियोग्राकफ सम्बष्ट्न्द्ध

२६

प्राववधधक

िेडिकल

रे डियोलोिी

रे डियोग्राफर

काि गरे को अनभ
ु व।

रे डियोग्राकफिा कष्ट्म्ििा प्रिाणपत्र िि उतिणम
गरे को।

२७

२८

प्राववधधक

प्राववधधक

िेडिकल

िेडिकल

रे डियोलोिी

रे डियोलोिी

िाकमरुि अप्रेटर
(द्ववतिय)

िाकमरुि अप्रेटर
(प्रथि)

२९

प्राववधधक

िेडिकल

काडिमयोभास्कुलर
सिमरी

प्रिुख ष्ट्तलतनकल
परफ्युष्ट्ितनरट

रा.प प्रथि (क)

कष्ट्म्ििा दशौ कक्षा(टे रट परीक्षा) उवत्तणम गरी
कष्ट्म्ििा दश वषमको िाकमरुि सम्बष्ट्न्द्ध
अनुभव प्राप्ि ।

कष्ट्म्ििा दशौ कक्षा(टे रट परीक्षा) उवत्तणम गरी
कष्ट्म्िि एक वषमको िाकमरुि सम्बष्ट्न्द्ध
अनभ
ु व प्राप्ि ।

 िान्द्यिा प्राप्ि मशक्षण संस्थाबाट पफ्युि
म न
प्रववधधिा स्नािकोत्तर िि उवत्तणम

गरी

िुटुरोग उपचार सेवा प्रदायक बबमशष्ट्रटकृि
अस्पिाल/संस्थािा वरररठ ष्ट्तलतनकल

पफ्युि
म तनस्ट पदिा कष्ट्म्ििा चार वषम काि
गरे को

वा
िान्द्यिा प्राप्ि मशक्षण संस्थाबाट पफ्युि
म न

प्रववधधिा कष्ट्म्ििा स्नािक िि उवत्तणम गरी
िट
ु ु रोग उपचार सेवा प्रदायक अस्पिाल वा
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संस्थािा वरररठ ष्ट्तलतनकल पफ्युि
म तनस्ट
पदिा कष्ट्म्ििा आठ वषम काि गरे को ।
३०

प्राववधधक

िेडिकल

काडिमयोभास्कुलर
सिमरी

बरररट ष्ट्तलतनकल
परफ्यि
ु तनरट

रा. प. द्वविीय

 िान्द्यिा प्राप्ि मशक्षण संस्थाबाट पफ्युि
म न

प्रववधधिा स्नािकोत्तर िि उवत्तणम गरी िट
ु ु रोग
उपचार सेवा प्रदायक अस्पिाल/संस्थािा

कष्ट्म्ििा दई
म न सम्वष्ट्न्द्ध काि
ु वषम पफ्युि
गरे को

वा
िान्द्यिाप्राप्ि मशक्षण संस्थाबाट पफ्यि
ुम न

प्रववधधिा कष्ट्म्ििा स्नािक िि उवत्तणम गरी
िुटुरोग उपचार सेवा प्रदायक

अस्पिाल/संस्थािा वरररठ पफ्युि
म तनस्ट

पदिा कष्ट्म्ििा चार वषम काि गरे को ।
३१

प्राववधधक

िेडिकल

काडिमयोभास्कुलर
सिमरी

वरररट पफ्युि
म तनरट
राप िि
ृ ीय (क)

 िान्द्यिा प्राप्ि मशक्षण संस्थाबाट पफ्युि
म न
प्रववधधिा कष्ट्म्ििा स्नािक िि उवत्तणम गरी
िुटु रोग उपचार सेवा प्रदायक बबमशष्ट्रटकृि
अस्पिाल/संस्थािा पफ्युि
म तनस्ट पदिा
कष्ट्म्ििा चार वषम काि गरे को ।

३२

प्राववधधक

िेडिकल

काडिमयोभास्कुलर
सिमरी

परफ्युितनरट

रा.प.िि
ृ ीय (ख)

 िान्द्यिा प्राप्ि मशक्षण संस्थाबाट पफ्युि
म न

प्रववधधिा कष्ट्म्ििा स्नािक िि उवत्तणम गरी
िुटु रोग उपचार सेवाप्रदायक
अस्पिाल/संस्थािा

कष्ट्म्ििा

बबमशष्ट्रटकृि
एक

वषम

पफ्यि
ुम न सम्वष्ट्न्द्ध काि गरे को
वा

िान्द्यिा प्राप्ि मशक्षण संस्थाबाट सािान्द्य
धचककत्सा वा नमसमङं ववषयिा प्रववणिा
प्रिाणपत्र िि वा सो सरि उवत्तणम गरी
िट
ु ु रोग उपचार सेवा प्रदायक

अस्पिाल/संस्थाबाट कष्ट्म्ििा एक वषमको
पफ्युि
म न सम्वन्द्धी िामलि प्राप्ि गरी नेपाल
सरकार िािििका वा सावमितनक क्षेत्रका
काडिमयाक सिमरी

सेवा भएका अस्पिाल वा

नेपाल सरकारबाट िान्द्यिा प्राप्ि

काडिमयाक

सिमरी सेवा सहििको बबमशष्ट्रटकृि

अस्पिालिा वरररठ पफ्युि
म न सिायक वा सो

सरिको पदिा कष्ट्म्ििा चार वषम काि गरे को
।
३३

प्राववधधक

िेडिकल

काडिमयोभास्कुलर
सिमरी

वरररठ परफ्युिन

 िान्द्यिा प्राप्ि मशक्षण संस्थाबाट पफ्युि
म न

रािपत्र अनंककि

उवत्तणम गरे को

सिायक
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प्रववधधिा कष्ट्म्ििा प्रववणिा प्रिाणपत्र िि

प्रथि (क)

वा
सािान्द्य

धचककत्सा

वा

नमसमङं

ववषयिा

प्रववणिा प्रिाणपत्र िि वा सो सरि उवत्तणम
गरी िट
ु ु रोग उपचार सेवा प्रदायक अस्पिाल

वा संस्थाबाट कष्ट्म्ििा एक वषमको पफ्युि
म न
सम्वन्द्धी

िामलि

सिायक

वा

सो

सरकार

िािििका

काडिमयाक सिमरी

प्राप्ि

गरे र

सरिको
वा

पदिा

सेवा

अस्पिालिा

नेपाल

सावमितनक

क्षेत्रका

सेवा भएका अस्पिाल वा

नेपाल सरकारबाट िान्द्यिा प्राप्ि
सिमरी

पफ्युि
म न

सहििको
कष्ट्म्ििा

िीन

काडिमयाक
बबमशष्ट्रटकृि
वषम

काि

गरे को ।
३४

प्राववधधक

िेडिकल

काडिमयोभास्कुलर
सिमरी

परफ्यि
ु न सिायक

 िान्द्यिा प्राप्ि मशक्षण संस्थाबाट पफ्यि
ुम न

प्रथि (ख)

उवत्तणम गरे को

रािपत्र अनंककि

प्रववधधिा कष्ट्म्ििा प्रववणिा प्रिाणपत्र िि
वा
सािान्द्य धचककत्सा वा नमसमङं ववषयिा
प्रववणिा प्रिाणपत्र िि वा सो सरि उवत्तणम
गरी कष्ट्म्ििा एक वषमको पफ्यि
ुम न सम्वन्द्धी

३५

प्राववधधक

िेडिकल

िनस्वास््य

िनस्वास््य प्रिुख

काि गरे को अनुभव प्राप्ि गरे को ।

िनस्वास््य ववषयिा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर
सरिको उपाधध िााँमसल गरी िट
ु ु रोगको

रोकथाि िथा पुनस्थामपनाको क्षेत्रिा कष्ट्म्ििा
आठ वषम िनस्वास््य सम्बष्ट्न्द्ध काि गरे को
३६

प्राववधधक

िेडिकल

िनस्वास््य

िनस्वास््य
उपप्रिख
ु

अनुभव।

िनस्वास््य ववषयिा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर
सरिको उपाधध िााँमसल गरी िट
ु ु रोघको
रोकथाि िथा पुनस्थामपना को क्षेत्रिा

कष्ट्म्ििा चार वषम िनस्वास््य सम्बष्ट्न्द्द
३७

प्राववधधक

िेडिकल

िनस्वास््य

वरररठ िनस्वास््य
अधधकृि

काि गरे को अनुभव।

िनस्वास््य ववषयिा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर
सरिको उपाधध िााँमसल गरे को वा
िनस्वास््य ववषयिा कष्ट्म्ििा स्नािक
उपाधध िााँमसल गरी िनस्वास््य अधधकृि
सरि िुटुरोगको रोकथाि िथा
पन
ु रस्थापनाको क्षेत्रिा

३८

प्राववधधक

िेडिकल

िनस्वास््य

िनस्वास््य
अधधकृि
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कष्ट्म्ििा

चार वषम

िनस्वास््य सम्बष्ट्न्द्ध काि गरे को अनुभव।
िनस्वास््य ववषयिा कष्ट्म्ििा स्नािक
उपाधध िााँमसल गरे को ।

३९

प्राववधधक

िेडिकल

िनस्वास््य

वरररठ िनस्वास््य

िनस्वास्थय वा नमसमङ्ग ववषयिा कष्ट्म्ििा

सिायक

स्नािक िि उवत्तणम गरे को वा स्वास््य
सिायक(एच.ए.) वा नमसमङ्ग ववषयिा
प्रिाणपत्र िि उवत्तणम गरी िट
ु ु रोगको
रोकथाि िथा पुनस्थामपनाको क्षेत्रिा

िनसवास््य को पदिा कष्ट्म्ििा ३ वषम
४०
४१

प्राववधधक
प्राववधधक

िेडिकल
िेडिकल

िनस्वास््य
प्याथोलोष्ट्ि

िनस्वास््य

अनुभव िााँमसल गरे को ।

स्वास््य सिायक (एच.ए.) वा नमसमङ्ग

सिायक

ववषयिा प्रिाणपत्र िि उवत्तणम गरे को ।

प्रिुख िेडिकल

बब.एि.एल.हट गरी

बायोकेमिरट

िेडिकल बायोकेमिष्ट्रििा

वा ष्ट्तलतनकल केमिरि ववषयिा कष्ट्म्ििा
स्नात्कोत्तर िााँमसल गरी कष्ट्म्ििा आठ वषम
ष्ट्तलतनकल ल्याबिा

४२

४३

प्राववधधक

प्राववधधक

िेडिकल

िेडिकल

प्याथोलोष्ट्ि

प्याथोलोष्ट्ि

काि गरे को अनभ
ु व।

वरररठ

एि.बब.बब.एस गरी प्याथोलोष्ट्ि ववषयिा

कन्द्सल््यान्द्ट

कष्ट्म्ििा स्नात्कोत्तर गरी कष्ट्म्िि अठ वषम

प्याथोलोष्ट्िरट

ष्ट्तलतनकल ल्याबिा काि गरे को अनुभव।

प्रिख
ु िेडिकल

िाइिो बायोलोष्ट्िरट

बब.एि.एल.हट गरी

िेडिकल िाइिो

बायोलोष्ट्ि ववषयिा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर
िााँमसल गरी कष्ट्म्ििा आठ वषम ष्ट्तलतनकल
ल्याबिा

४४

प्राववधधक

िेडिकल

प्याथोलोष्ट्ि

काि गरे को अनुभव।

वरररठ िेडिकल

बब.एि.एल.हट गरी

िेडिकल बायोकेमिष्ट्स्ििा

बायोकेमिरट

वा ष्ट्तलतनकल केमिरिी ववषयिा कष्ट्म्ििा
स्नािकोत्तर िााँमसल गरी कष्ट्म्ििा चार वषम
ष्ट्तलतनकल ल्याबिा

४५

प्राववधधक

िेडिकल

प्याथोलोष्ट्ि

वरररठ िेडिकल

िाइिो बायोलोष्ट्िरट

बब.एि.एल.हट गरी

काि गरे को अनुभव।

िेडिकल िाइिो

बायोलोष्ट्ि ववषयिा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर
िााँमसल गरी कष्ट्म्ििा चार वषम ष्ट्तलतनकल
ल्याबिा

४६

४७

प्राववधधक

प्राववधधक

िेडिकल

िेडिकल

प्याथोलोष्ट्ि

प्याथोलोष्ट्ि

काि गरे को अनुभव।

कन्द्सल््यान्द्ट

एि.बब.बब.एस गरी प्यािोलोष्ट्ि ववषयिा

प्याथोलोष्ट्िरट

कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर गरी कष्ट्म्ििा चार वषम

प्याथोलोष्ट्िरट

ष्ट्तलतनकल ल्याबिा काि गरे को अनुभव।
एि.बब.बब.एस गरी प्याथोलोष्ट्ि ववषयिा

कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर उपाधध िााँमसल गरे को ।
४८

प्राववधधक

िेडिकल

प्याथोलोष्ट्ि

िेडिकल

बब.एि.एल.हट गरी िेडिकल बायोकेमिष्ट्स्ििा

बायोकेमिरट

वा ष्ट्तलतनकल केमिरि ववषयिा कष्ट्म्ििा
स्नािकोत्तर िााँमसल गरे को।

४९

प्राववधधक

िेडिकल

प्याथोलोष्ट्ि

िेडिकल िाइिो

बब.एि.एल.हट गरी िेडिकल िाइिो

बायोलोष्ट्िरट

बायोलोष्ट्ि ववषयिा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर
िााँमसल गरे को।

५०

प्राववधधक

िेडिकल

प्याथोलोष्ट्ि

वरररठ ल्याब
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िेडिकल

ल्याब

टे तनोलोष्ट्ििा

कष्ट्म्ििा

टे तनोलोष्ट्िरट

स्नािकोत्तर

गरे को

टे तनोलोष्ट्ििा

वा

कष्ट्म्ििा

िेडिकल

ल्याब

स्नािक

गरी

कष्ट्म्ििा चार वषम िेडिकल ल्याब टे तनोलोष्ट्ि
५१

प्राववधधक

िेडिकल

प्याथोलोष्ट्ि

ल्याब टे तनोलोष्ट्िरट

सम्बष्ट्न्द्ध काि गरे को अनभ
ु व

िेडिकल ल्याब टे ष्ट्तनलोष्ट्ििा कष्ट्म्ििा
स्नािक वा सो सरिको उपाधध िााँमसल गरे को
।

५२

प्राववधधक

िेडिकल

प्याथोलोष्ट्ि

वरररठ ल्याब

ल्याबोरे टोरर िेडिमसनिा कष्ट्म्ििा प्रिाणपत्र

टे ष्ट्तनमसयन

िि उवत्तणम गरर कष्ट्म्ििा तिन वषम
ल्याबबरे टोरर टे तनोलोष्ट्ि सिन्द्बष्ट्न्द्ध काि

५३

प्राववधधक

िेडिकल

प्याथोलोष्ट्ि

ल्याब टे ष्ट्तनमसयन

गरे को अनुभव।

ल्याबोरे टरर िेडिमसनिा कष्ट्म्ििा प्रिाणपत्र
िि उवत्तणम गरे को वा केन्द्रको ल्याब
अमसस्टे न्द्ट पदिा अववछन्द्न पााँच वषम सेवा

५४

प्राववधधक

िेडिकल

प्याथोलोष्ट्ि

ल्याब अमसस्टे न्द्ट

अवधध पुरा गरे को।

कष्ट्म्ििा एस.एल.मस. उिोणां गरी कष्ट्म्ििा
एक वषमको ल्याब अमसस्टे न्द्ट िामलि प्राप्ि
गरे को ।

५५

प्राववधधक

िेडिकल

फािेसी

प्रिुख अस्पिाल
फािाममसरट

फािेमसिा कष्ट्म्ििा स्नात्कोत्तर गरर

अस्पिाल फािेमसिा कष्ट्म्ििा आठ वषम
फािेमस सम्बष्ट्न्द्ध काम्गरे को अनभव ।
वा
फािेमसिा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर गरर
फिामस्युहटकल केयरिा उपाधध िााँमसल गरी
कष्ट्म्ििा छ वषम फािेमस सम्बष्ट्न्द्ध काि
गरे को अनभ
ु व।

५६

प्राववधधक

िेडिकल

फािेसी

वरररठ अस्पिाल

फािेमसिा कष्ट्म्ििा स्नात्कोत्तर गरर

फािाममसरट

अस्पिाल फािेमसिा कष्ट्म्ििा चार वषम
फािेमस सम्बष्ट्न्द्ध काि गरे को अनुभव
वा

फािेमसिा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर गरर
फिामस्युहटकल केयरिा उपाधध िााँमसल गरी
कष्ट्म्ििा दई
ु वषम फािेमस सम्बष्ट्न्द्ध काि
५७

प्राववधधक

िेडिकल

फािेसी

वरररठ फािाममसरट

गरे को अनुभव।

फािेमसिा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर वा सो
सरिको उपाधध िााँमसल गरे को
वा
फािेमसिा कष्ट्म्ििा स्नािक वा सो सरि
उपाधध िााँमसल गरी कष्ट्म्ििा चार वषम
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फािेमस सम्बष्ट्न्द्ध काम्गरे को अनभव।
वा
फािेमसिा कष्ट्म्ििा स्नािक वा सो सरि
उपाधध िााँमसल गरी कष्ट्म्ििा आठ वषम
अस्पिालिा फािेमस सम्बष्ट्न्द्ध काि गरे को
अनभव।
५८

प्राववधधक

िेडिकल

फािेसी

फािाममसरट

फािेमसिा कष्ट्म्ििा स्नािक वा सो सरि
उपाधध िााँमसल गरे को ।

५९

प्राववधधक

िेडिकल

फािेसी

वरररठ फािेमस

फािेमसिा प्रिाणपत्र िि उवत्तणम गरी

सिायक

कष्ट्म्ििा तिन वषम फािेमस सम्बष्ट्न्द्ध काि

६०

प्राववधधक

िेडिकल

फािेसी

फािेमस सिायक

६१

प्राववधधक

िेडिकल

कफष्ट्ियोथेरावप

प्रिुख काडिमयाक

कफष्ट्ियोथेरावपरट

गरे को अनुभव।

फािेसीिा प्रिाणपत्र िि उवत्तणम गरे को।
काडिमयोथोरामसक कफष्ट्ियोथेरावप ववषयिा
स्नािकोत्तर गरे को र आठ वषमको काडिमयाक
कफष्ट्ियोथेरावपको अनुभव।

६२

प्राववधधक

िेडिकल

कफष्ट्ियोथेरावप

मसतनयर काडिमयाक

कफष्ट्ियोथेरावपिा कष्ट्म्ििा स्नािक उपाधध

कफष्ट्ियोथेरावपरट

िााँमसल गरर कष्ट्म्ििा आठ वषम
कफष्ट्ियोथेरावप सम्बष्ट्न्द्ध काि गरे को अनुभव
वा काडिमयोथोरामसक कफष्ट्ियोथेरावप ववषयिा
स्नािकोत्तर गरे को र चार वषमको
कफष्ट्ियोपथेरावपको अनुभव
वा

कफष्ट्ियोपथेरावप ववषयिा स्नािकोत्तर िााँमसल
गरे को ।
६३

६४

प्राववधधक

प्राववधधक

िेडिकल

िेडिकल

कफष्ट्ियोथेरावप

कफष्ट्ियोथेरावप

वरररठ

कफष्ट्ियोथेरावपिा कष्ट्म्ििा स्नािक उपाधध

कफष्ट्ियोथेरावपरट

िााँमसल गरी कष्ट्म्ििा चार वषम कफष्ट्ियोथेरावप

कफष्ट्ियोथेरावपरट

सम्बष्ट्न्द्ध काि गरे को अनुभव।

कफष्ट्ियोथेरावपिा कष्ट्म्ििा स्नािक उपाधध
िााँमसल गरे को ।

६५

प्राववधधक

िेडिकल

कफष्ट्ियोथेरावप

वरररठ

कफष्ट्ियोथेरावप ववषयिा प्रिाणपत्र िि उवत्तणम

कफष्ट्ियोथेरावपरट

गरी कष्ट्म्ििा तिन वषम कफष्ट्ियोथेरावप

कफष्ट्ियोथेरावप

कफष्ट्ियोथेरावप ववषयिा प्रिाणपत्र िि उवत्तणम

सिायक

गरे को।

वरररठ इष्ट्न्द्ितनयर

इलेतिोतनतस इष्ट्न्द्ितनयररङिा स्नािक

सिायक
६६
६७

प्राववधधक
प्राववधधक

िेडिकल
िेडिकल

कफष्ट्ियोथेरावप
इलेतिोतनतस

सम्बष्ट्न्द्ध काि गरे को।

उपाधध िााँमसल गरी कम्िीिा चार वषमको
िेडिकल उपकरण िेष्ट्न्द्टनेन्द्स सम्बष्ट्न्द्ध काि
६८

प्राववधधक

िेडिकल

इलेतिोतनतस

इष्ट्न्द्ितनयर
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गरे को अनुभव।

इलेतिोतनतस इष्ट्न्द्ितनयररङिा स्नािक

उपाधध िााँमसल गरी कम्िीिा एक वषमको
िेडिकल उपकरण िेष्ट्न्द्टनेन्द्स सम्बष्ट्न्द्ध काि
६९

प्राववधधक

िेडिकल

इलेष्ट्तिकल

वरररठ ओभरमसयर

गरे को अनुभव।

इलेष्ट्तिकल इष्ट्न्द्ितनयररङिा प्रिाणपत्र िि
उवत्तणम गरी कम्िीिा ३ वषम इष्ट्न्द्ितनयररङ

७०

प्राववधधक

िेडिकल

इलेष्ट्तिकल

ओभरमसयर

सम्बष्ट्न्द्ध काि गरे को अनुभव ।

इलेष्ट्तिकल इष्ट्न्द्ितनयररङिा प्रिाणपत्र िि
उवत्तणम गरे को।

७१

प्राववधधक

िेडिकल

इलेष्ट्तिकल

सवओभरमसयर

कम्िीिा एस.एल.मस वा सो सरि योग्यिा
उतिणम गरी इलेष्ट्तिमसहट सम्बष्ट्न्द्ध ववषयिा
कष्ट्म्ििा ३ िहिनाको िामलि प्राप्ि गरे को
िथा कम्प्युटर सम्बष्ट्न्द्ध सािान्द्य

ज्ञान

र

मसप भएको ।
७२

प्राववधधक

िेडिकल

नमसमङ्ग

प्रिुख नमसमङ
सुपररभाइिर

नमसमङ्गिा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर गरर
कष्ट्म्ििा आठ वषम नमसमङ सुपररभाईिर वा
सो सरिको पदिा काि गरे को अनुभव।
वा

नमसमङ्ग िा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर गरी
कष्ट्म्ििा चार वषम वरररठ नमसमङ्ग
सुपररभाइिर वा सो सरिको पदिा काि
७३

प्राववधधक

िेडिकल

नमसमङ्ग

वरररठ नमसमङ
सुपररभाइिर

गरे को अनुभव।
नमसमङ्गिा

कष्ट्म्ििा

स्नािकोत्तर

गरी

कष्ट्म्ििा चार वषम नमसमङ सुपररभाईिर वा सो
सरिको

पदिा

काि

गरे को

अनुभव

वा

नमसमङ्ग िा कष्ट्म्ििा स्नािक गरर कष्ट्म्ििा
८ बषम नमसमङग सप
ु ररभाइिर वा सो सरिको
७४

प्राववधधक

िेडिकल

नमसमङ्ग

नमसमङ सुपररभाइिर

पदिा कािगरे को अनुभव।

नमसमङ्गिा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर गरे को र
कष्ट्म्ििा चार वषम मसरटर वा सो सरिको
पदिा काि गरे को अनुभव प्राप्ि गरे को वा
नमसमङ्गिा कष्ट्म्िि स्नािक गरी कष्ट्म्ििा

चार वषम मसरटर वा सो सरिको पदिा काि
७५

प्राववधधक

िेडिकल

नमसमङ्ग

मसरटर

गरे को अनुभव ।

नमसमङ्गिा कष्ट्म्ििा स्नािक गरे को र
नमसमङ्ग सम्बष्ट्न्द्ध कष्ट्म्ििा ३ वषम काि

७६

प्राववधधक

िेडिकल

नमसमङ्ग

वरररठ स्टाफ नसम

गरे को अनुभव।

नमसमङ्गिा स्नािक गरे को वा नमसमङ्गिा
प्रिाणपत्र िि उवत्तणम गरी नमसमङ्ग सम्बष्ट्न्द्ध

७७

प्राववधधक

िेडिकल

नमसमङ्ग

स्टाफ नसम
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कष्ट्म्ििा ३ वषम काि गरे को अनभ
ु व।

नमसमङ्गिा प्रिाणपत्र िि उवत्तणम गरे को ।



७८

प्राववधधक

िेडिकल

रे डियोलोिी

रष्ट्िरिार रे डियोलोिी

रे डियोलोिीिा कम्िीिा स्नािकोत्तर वा सो
सरिको उपाधी िामसल गरे को ।



७९

प्राववधधक

िेडिकल

प्याथोलोिी

रष्ट्िरिार

प्याथोलोिीिा कम्िीिा स्नािकोत्तर वा सो

प्याथोलोिी

सरिको उपाधी िामसल गरे को ।

 चौथो संशोधनद्वारा थप



छै ठौं संशोधनद्वारा संशोधधि

(ख) प्रशासि सेवाको बबलिन्द्ि र्हका पदर्ा नियुष्ट्तर्को लाधग आवश्यक न्द्यूिर्र् योग्यर्ा:
क्र.सं
१

सेवा
प्रशासन

सर्ह
ू

प्रशासन

उपसर्ह
ू

प्रशासन

पदको िार्
प्रशासन प्रिुख

न्द्यि
ू र्र् योग्यर्ा

कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर वा सोसरिको उपाधध
िामसल गरी अधधकृि वा सो सरिको पदिा
रहि कष्ट्म्ििा
प्राप्ि

वाह्र

वषम काि गरे को अनुभव

गरे को िथा कम्टप्यट
ु र सम्बष्ट्न्द्ध

सािान्द्य ज्ञान र सीप भएको वा एक िि
िुतनको पदिा कष्ट्म्ििा चार वषम काि गरे को
२

प्रशासन

आधथमक

आधथमक प्रशासन

प्रशासन

लेखा प्रिुख

अनुभव प्राप्ि गरे को।

व्यवस्थापनिा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर र सो
सरिको उपाधध

िामसल गरी सो सरिको

उपाधध वा सो सरिको पदिा सिी कष्ट्म्ििा
वाह्र

वषम सम्बष्ट्न्द्धि

अनुभव

प्रापि

क्षेत्रिा

गरे को

काि

िथा

गरे को

कम्प्युटर

सम्बष्ट्न्द्ध सािान्द्य ज्ञान र सीप भएको वा
एक िि ितु नको पदिा कष्ट्म्ििा चार वषम
३

प्रशासन

प्रशासन

प्रशासन

प्रशासन उपप्रिुख

काि गरे को अनुभव प्राप्ि गरे को।

कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर वा सोसरिको उपाधध
िामसल गरी अधधकृि वा सो सरिको पदिा
रहि कष्ट्म्ििा

दस वषम सम्बष्ट्न्द्धि क्षेत्रिा

काि गरे को अनुभव प्राप्ि
कम्टप्युटर सम्बष्ट्न्द्ध

गरे को िथा

सािान्द्य ज्ञान र सीप

भएको वा स्नािकोत्तर गरी एक िि िुतनको

अधधकृि पदिा रिी कष्ट्म्ििा चार वषम काि
सम्बष्ट्न्द्धि क्षेत्रिा काि गरे को अनभ
ु व प्राप्ि
गरे को

िथा

कम्प्युटर

सम्बष्ट्न्द्ध

सािान्द्य

ज्ञान र सीप भएको ।
४

प्रशासन

आधथमक
प्रशासन

आधथमक प्रशासन

लेखा उपप्रिुख

व्यवस्थापनिा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर र सो
सरिको उपाधध

िामसल गरी सो सरिको

उपाधध वा सो सरिको पदिा सिी कष्ट्म्ििा
दस

वषम

अनुभव
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सम्बष्ट्न्द्धि
प्रापि

गरे को

क्षेत्रिा
िथा

काि

गरे को

कम्प्युटर

सम्बष्ट्न्द्ध सािन्द्य ज्ञान र सीप भएको वा
स्नािकोत्तर गरी एक िि िुतनको अधधकृि
पदिा

रिी

कष्ट्म्ििा

चार

वषम

काि

सम्बष्ट्न्द्धि क्षेत्रिा काि गरे को अनभ
ु व प्राप्ि
गरे को

िथा

कम्प्युटर

सम्बष्ट्न्द्ध

सािान्द्य

ज्ञान र सीप भएको ।
५

प्रशासन

प्रशासन

प्रशासन

वरररठ प्रशासककय

कष्ट्म्ििा

अधधकृि

उपाधध िामसल गरे को र अधधकृि वा सो
सरिको

स्नािकोत्तर
पदिा

सम्बष्ट्न्द्धि
प्राप्ि

रहि

क्षेत्रिा

गरे को

वा सो सरिको
कष्ट्म्ििा

काि

िथा

चार

गरे को

कम्प्युटर

वषम

अनुभव

सम्बष्ट्न्द्ध

सािान्द्य

ज्ञान र सीप भएको वा सम्बष्ट्न्द्धि

ववषयिा

स्नािक

गरी

एक

िि

िुतनको

अधधकृि पदिा रिी कष्ट्म्ििा चार वषम काि
सम्बष्ट्न्द्धि क्षेत्रिा काि गरे को अनुभव प्राप्ि
गरे को िथा कम्प्युटर सम्बष्ट्न्द्ध सािन्द्य ज्ञान
र सीप भएको ।
६

प्रशासन

आधथमक

आधथमक प्रशासन

प्रशासन

वरररठ लेखा

व्यवस्थापनिा कष्ट्म्ििा स्नािकोत्तर र सो

अधधकृि

सरिको उपाधध

िामसल गरे को र लेखा

अधधकृि वा
सरिको

सो सरिको उपाधध वा सो

पदिा

सिी

कष्ट्म्ििा

चार

वषम

सम्बष्ट्न्द्धि क्षेत्रिा काि गरे को अनुभव प्रापि
गरे को िथा

कम्प्यट
ु र

सम्बष्ट्न्द्ध सािान्द्य

ज्ञान र सीप भएको वा सम्बष्ट्न्द्धि ववषयिा
स्नािक
पदिा

गरी
रिी

एक

िि

कष्ट्म्ििा

िुतनको

चार

अधधकृि

वषम

काि

सम्बष्ट्न्द्धि क्षेत्रिा काि गरे को अनुभव प्राप्ि
गरे को िथा कम्प्यट
ु र सम्बष्ट्न्द्ध सािन्द्य ज्ञान
र सीप भएको ।
७

प्रशासन

प्रशासन

प्रशासन

प्रशासककय

कम्िीिा स्नािक वा सोसरिको उपाधध

अधधकृि

िामसल गरे को र कम्प्युटर सम्बष्ट्न्द्ध ज्ञान

मसप भएको वा स्नािक गरी एक ििितु नको
पदिा चार वषम काि गरे को अनभ
ु व प्राप्ि

गरे को िथा कम्प्युटर सम्बष्ट्न्द्ध ज्ञान र सीप
भएको ।
८

प्रशासन

प्रशासन

िेडिकल रे किम

िेडिकल रे किम

कम्िीिा स्नािक उवत्तणम गरर िन्द्यिा प्राप्ि

अधधकृि

संस्थाबाट िेडिकल रे किमिा कष्ट्म्िि एक
वषमको िामलि

प्राप्ि वा स्नािक उवत्तणम गरी

वरररठ िेडिकल रे किम सियक भई

कष्ट्म्ििा

चार वषम काि गरे को अनुभव प्राप्ि गरे को वा
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स्नािक गरी एक िि िुतनको पदिा

चार

बषम काि गरे को िथा िथा कम्प्युटर
सम्बष्ट्न्द्ध ज्ञान र सीप भएको
९

प्रशासन

प्रशासन

िाइहटमसयन

िाइहटमसयन

सम्बष्ट्न्द्धि बबषयिा कम्िीिा स्नािक वा सो
सरिको

उपाधध िामसल गरे को र कम्प्युटर

सम्बष्ट्न्द्ध

सािन्द्य

ज्ञान

र

सीप

भएको

स्नािक उतिणम गरी िान्द्यिा प्राप्ि संस्था
बाट िाइहटमसयन िा कम्िीिा एक वषमको
िामलि

प्राप्ि गरे को वा एक िि ितु नको

पदिा
१०

प्रशासन

प्रशासन

िाउस ककवपङ

िाउस ककवपङ
अधधकृि

चार बषम काि गरे को िथा िथा

कम्प्युटर सम्बष्ट्न्द्ध ज्ञान र सीप भएको

सम्बष्ट्न्द्धि बबषयिा कम्िीिा स्नािक वा सो
सरिको

उपाधध िामसल गरे को र कम्प्यट
ु र

सम्बष्ट्न्द्ध सािन्द्य ज्ञान र सीप भएको वा
स्नािक उतिणम गरी िान्द्यिा प्राप्ि संस्थाबाट
िाउस

ककवपङ

िा

कष्ट्म्ििा

एक

वषमको

िामलि प्राप्ि गरे को ।
११

प्रशासन

प्रशासन

लाइब्रेरी

लाइबेरीयन

सम्बष्ट्न्द्धि बबषयिा कम्िीिा स्नािक वा सो

अधधकृि

सरिको उपाधध िामसल गरे को र कम्प्युटर
सम्बष्ट्न्द्ध सािन्द्य ज्ञान र सीप भएको वा

स्नािक उतिणम गरी िान्द्यिा प्राप्ि संस्थाबाट
लाइबेररयन ववषयिा कष्ट्म्ििा एक वषमको
िामलि प्राप्ि गरे को वा स्नािक गरी एक
िि

िुतनको पदिा

चार बषम काि गरे को

िथा िथा कम्प्युटर सम्बन्द्धी ज्ञान र सीप
भएको ।
१२

प्रशासन

आधथमक

आधथमक प्रशासन

प्रशासन

लेखा अधधकृि

व्यवस्थापनिा
सरिको

कष्ट्म्ििा

स्नािक

वा

सो

उपाधध िामसल गरे को र कम्प्युटर

सम्बष्ट्न्द्ध सािान्द्य ज्ञान र मसप भएको
स्नािक गरी
बषम

काि

एक िि िुतनको पदिा

गरे को

िथा

िथा

सम्बन्द्धी ज्ञान र सीप भएको ।
१३

प्रशासन

प्रशासन

िेडिकल रे किम

वा

चार

कम्प्युटर

वरररठ िेडिकल

प्रिाणपत्र िि वा सो सरि उिीणम

रे किम सिायक

िान्द्यिा प्राप्ि संस्था बाट िेडिकल रे किम िा
कष्ट्म्ििा
िि

पतछ

गरी

िीन वषमको िामलि वा प्रिाणपत्र
िेडिकल

रे किमिा

िीन

वषमको

अनुभव प्राप्ि गरे को ।
१४

प्रशासन

प्रशासन

प्रशासन

वरररठ प्रशासन

कष्ट्म्ििा प्रववणिा

सिायक

सरि उतिणम गरी
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प्रिाणपत्र

िि वा सो

कष्ट्म्ििा िीन वषम काि

गरे को िथा कम्प्युटर सम्बन्द्धी ज्ञान र सीप
भएको ।
१५

प्रशासन

आधथमक

आधथमक प्रशासन

प्रशासन

वरररठ लेखा

व्यवस्थापन िा कष्ट्म्ििा

सिायक

प्रिाणपत्र

िि

प्रववणिा

वा सो सरि उतिणम गरी

कष्ट्म्ििा िीन बषम काि गरे को िथा
कम्प्युटर सम्बष्ट्न्द्ध सािन्द्य ज्ञान र सीप
भएको ।
१६

प्रशासन

प्रशासन

िेडिकल रे किम

िेडिकल रे किम

प्रिाण पत्र िि

सिायक

संस्था बाट
िहिना को

उतिणम गरी

िान्द्यि प्रापि

िेडिकल रे किमिा

कष्ट्म्ििा ६

िामलि वा प्रिाण पत्र िि पतछ

कष्ट्म्ििा एक वषम िेडिकल रे किमिा काि
१७

प्रशासन

प्रशासन

िाउस ककवपङ

िाउस ककवपङ
सिायक

गरे को अनुभव प्राप्ि गरे को ।
प्रिाण पत्र िि उतिणम गरी
संस्था

बाट

िाउस

िन्द्यिा प्राप्ि

ककवपङ

सिायक

िा

कष्ट्म्ििा ६ िहिनाको िामलि प्राप्ि गरको ।
१८

प्रशासन

प्रशासन

लाईब्रेरर

लाइब्रेररयन सिायक

प्रिाण पत्र िि उतिणम गरी

िान्द्यिा प्राप्ि

संस्था बाट लाईब्रेरर ववषयिा कष्ट्म्ििा ६
िहिनाको िामलि प्राप्ि गरको ।
१९

प्रशासन

प्रशासन

प्रशासन

प्रशासन सिायक

कष्ट्म्ििा प्रववणिा प्रिाणपत्र
सरि

उवत्तणम

गरे को

िथा

िि वा सो

कम्प्युटर

सम्बष्ट्न्द्ध ज्ञान र सीप भएको।
२०

प्रशासन

आधथमक

आधथमक प्रशासन

लेखा सिायक

प्रशासन

व्यवस्थापन
प्रिाणपत्र
िथा

ववषयिा

कष्ट्म्ििा

िि वा सो सरि

कम्प्युटर

सम्बन्द्धी

प्रववणिा

उतिणम गरे को
ज्ञान

र

सीप

भएको।
२१

प्राववधधक

िेडिकल

िेडिकल

वरररठ स्वास््य
सिायक

कष्ट्म्ििा प्रववणिा प्रिाणपत्र

िि वा सो

सरि उत््ण गरी स्वास्थ सिायक
सरिको पदिा कष्ट्म्ििा पााँच वषम

वा सो
काि

गरे को अनुभव िथआ कम्प्युटर सम्बष्ट्न्द्ध
सािन्द्य ज्ञान र मसप भएको ।

२२

प्राववधधक

िेडिकल

िेडिकल

स्वास््य सिायक

कष्ट्म्ििा प्रववणिा प्रिाणपत्र

िि वा सो

सरि उवत्तणम गरी स्वास्थ उपसिायक

वा सो

सरिको पदिा कष्ट्म्ििा पााँच वषम

काि

गरे को अनुभव िथा

कम्प्युटर सम्बष्ट्न्द्ध

सािन्द्य ज्ञान र मसप भएको ।
२३

प्रशासन

प्रशासन

प्रशासन

प्रशासन उपसिायक

कष्ट्म्ििा प्रववणिा प्रिाणपत्र िि वा सो सरि
उवत्तणम गरी िथा कम्प्युटर सम्बष्ट्न्द्ध सािान्द्य
ज्ञान र मसप भएको ।

२४

प्रशासन

आधथमक

आधथमक प्रशासन

लेखा उपसिायक
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कष्ट्म्ििा एस.एल.मस. वा सो सरिको

प्रशासन

योग्यिा उवत्तणम गरे को िथा कम्प्युटर

सम्बष्ट्न्द्ध सािान्द्य ज्ञान र मसप भएको ।
२५

प्राववधधक

प्रशासन

स्वास््य उपसिायक

िेडिकल

कष्ट्म्ििा एस.एल.मस. वा सो सरिको
योग्यिा उवत्तणम गरर कष्ट्म्ििा एक वषमको अ.
िे . व. वा िामलि प्राप्ि गरे को

िथा

कम्प्युटर सम्बष्ट्न्द्ध सािान्द्य ज्ञान र मसप
भएको ।
२६

प्राववधधक

प्रशासन

सवारी चालक

प्रशासन

(द्ववतिय)

सािान्द्य लेख पढ गनम िान्द्ने भई भारी िथा
िलुका सवारी चालक
र

२७

प्राववधधक

प्रशासन

सवारी चालक

प्रशासन

(प्रथि)

प्रिाणपत्र प्राप्ि गरे को

केन्द्रिा एक िि िुतनको

पदिा रहि १०

वषम काि गरे को अनुभव।

सािान्द्य लेख पढ गनम िान्द्ने भई भारी िथा
िलक
ु ा
गरे को

सवासी

चालक

प्रिाणपत्र

प्राप्ि

र ३ वषम काि गरे को अनुभव िथा

मसप भएको ।
२८

प्राववधधक

इष्ट्न्द्ितनयररङ्ग

प्लम्बर (द्ववतिय)

इलेतिोतनतस

कष्ट्म्ििा आठ कक्षा उवत्तणम गरी प्लम्बर
सिबष्ट्न्द्ध कष्ट्म्ििा एक वषमको िामलि प्राप्ि
गरे को र केन्द्रिा एक िि िुतनको

२९

प्रशासन

प्रशासन

प्रशासन सिायक

प्रशासन

रहि १० वषम काि गरे को अनुभव।
कष्ट्म्ििा प्रववणिा प्रिाणपत्र
सरि

उवत्तणम

गरे को

िि वा सो

िथा

कम्प्यट
ु र

सम्बष्ट्न्द्ध ज्ञान र सीप भएको।
३०

प्राववधधक

इष्ट्न्द्ितनयररङ्ग

इलेतिोतनतस
प्लष्ट्म्बङ

प्लम्बर (प्रथि)

एण्ि

सेतनटे शन
३१

प्रशासन

प्रशासन

प्रशासन

पदिा

कष्ट्म्ििा आठ कक्षा उवत्तणम गरी

प्लम्बर

सम्बष्ट्न्द्ध कष्ट्म्ि िा

िामलि

एक

वषमको

प्राप्ि गरे को ।
कायामलय सियोगी
(द्ववतिय)

सािान्द्य लेख पढ गनम सतने
पदको

र सम्बष्ट्न्द्धि

काि गने सीप भएको र केन्द्रिा एक

िि िुतनको पदिाट रहि कष्ट्म्ििा १० वषम
३२

प्रशासन

प्रशासन

प्रशासन

कायामलय सियोगी
(प्रथि)
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काि गरे को अनुभव िथा मसप भएको ।
सािान्द्य लेख पढ गनम सतने
पदको

र सम्बष्ट्न्द्धि

काि गने सीप भएको ।
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अिुसूची–५क.

(नियर् ३.१२ख. को उपनियर् (९) सिँग सम्बष्ट्न्द्धर्)
अन्द्िरवािाम फाराि
ववज्ञापन नं:-

पद:-

श्रेणी:-

पद संतया:-

उम्िेदवारको संतया:-

अन्द्िरवािाम मिति:-

ि.सं.

रोल नं.

उम्िेदवारको नाि,
थर

सािान्द्य ज्ञान

िथा सम्बष्ट्न्द्धि

व्यष्ट्तित्व

ववषयको ज्ञान र

सेवा:-

कूल प्राप्िांक

कैकफयि

अङ्किा अक्षरिा

अनुभव

िाधथ अन्द्िवािामिा उपष्ट्स्थि उम्िेदवार िेरो आिा वव
ु ा, पति, पत्नी िथा छोराछोरी, दािुभाई, हददीबहिनी, भाउिू–
बुिारी, िेठािु, दे वर, िेठानी, दे उरानी, आिािू, नन्द्द, काका काकी, ठूलोबुबा–ठूलीआिा, सानोबुबा–सानीआिा, भतििा–
भतििी, भाञ्िा–भाञ्िी, मभनािु–ज्वाईँ, िािा िाइिू, फूपू फूपािु, साला साली र तिनका छोराछोरी पदै न ।
अन्द्िरवािामकिामको दस्िखि:नाि, थर:दिामिः-

ररटव्यिः िल्
ू याङ्कनकिामले चालीस प्रतिशिभन्द्दा कि र सत्तरी प्रतिशि भन्द्दा बढी अङ्क हदनु परे िा कारण
खल
ु ाउनु

पनेछ । पचास प्रतिशि सदस्यले यसरी कारण खल
ु ाइएकोिा िात्र िान्द्यिा िुनेछ । कारण नखल
ु ाई
चालीस प्रतिशिभन्द्दा कि र सत्तरी प्रतिशि भन्द्दा बढी अङ्क हदएको भएिा वा पचास प्रतिशि वा सो भन्द्दा कि
सदस्यले कारण खुलाएर चालीस प्रतिशिभन्द्दा कि र सत्तरी प्रतिशि भन्द्दा बढी अङ्क हदएको
चालीस प्रतिशि र बहढिा सत्तरी प्रतिशि अंक कायि गररनेछ ।
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पााँचौ संशोधनद्वारा थप
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भएिा घहटिा

अिुसूची-६

(नियर् ४.४ सिँग सम्बष्ट्न्द्धर्)
तनरोधगिाको प्रिाणपत्रको निन
ु ा
शिीद गंगालाल

राष्ट्रिय हृदय

केन्द्र सेवाको .......... पदिा उम्िेदवार िुनु भएका श्री .......................... लाई
िैले िााँच्दा कुनै सरुवा वा किा रोग लागेको वा कुनै ककमसिको शाररररक ववकृति वा आन्द्िररक रोग रिे को
पाईन्द्न।तनििा ............... रोग भए िापनी तनिलाई त्यसले उपरोति पदिा काि गनम असिथम बनाउदै न ।
तनिको िुमलया............................................. छ।
(क) उिेदवारको दायााँ िािको औँलाको छापिः
(ख) उिेदवारको दस्िखि:
(ग) मिति:

प्रर्ाखणर् गिन धचककत्सककोः
(क) नाििः

(ख) दस्िखििः

(ग) नेपाल िेडिकल काउष्ट्न्द्सलको रष्ट्िरिे शन नं.:
(घ) मिति:

(ङ) कायामलयको छाप:
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अिूसुची -७

(नियर् ४.५ सिँग सम्बष्ट्न्द्धर् )
शपथ ग्रिण फारािको निन
ु ा
ि ..................................... शपथ मलन्द्छु कक शिीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको किमचारीको िै स्यिले

िलाई िोककएको काि िेरो ज्ञान, वववेकले िाने बुझेसम्ि इिान, धिम िथा किमव्य सष्ट्म्झ दे श र शिीद गंगालाल
राष्ट्रिय हृदय केन्द्र प्रति बफादार रहि भय, पक्षपाि

वा द्वेश नराखख लोभलालच िोलाहििा नगरी अनश
ु ासनिा

रिी शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र किमचारीको सेवाको शिम र सुववधा सम्बष्ट्न्द्ध तनयिावली, २०५८ िथा
प्रचमलि कानुतन व्यवस्थाको अधधनिा रिी आफ्नो किमव्यको पालन गनेछु। िलाई ज्ञाि िुन आएको केन्द्रको कुनै
गोप्य कुरा अधधकृि व्यष्ट्तिलाई बािे क अरु कसैलाई ि सेवािा बिाल रिे वा नरिे को िुनसुकै अवस्थिा पतन
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले भन्द्ने वा सङ्केि गने छै न ।
शपथ िहण गिन कर्मचारीकोः
(क) नाििः

(ख) दस्िखििः

शपथ िहण गरे को प्रर्ाखणर् गिन अधधकारीकोः
(क) नाििः

(ख) दस्िखििः

(ग) मितििः

(ग) मितििः

(ङ) िििः

(ङ) कायामलयको छापिः

(घ) पदिः

(च )सेवािः

(घ) पदिः

(छ) सिुि/उप-सिुििः
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अिुसूची-८

(नियर् ४.६ को उपनियर् (१) सिँग सम्बष्ट्न्द्धर्)
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र

तनदे मशका:

(क)
(ख)

कर्मचारी वैयष्ट्तर्क वववरण (लसटरोल) फारार्

उिेर खुलक
े ो शैक्षक्षक प्रिाणपत्रिा उल्लेख भएको िन्द्ि मिति लेख्ने।
यस अतघ सरकारी, अधमसरकारी

वा सेनािा वा प्रिरी िा वा नेपाल सरकारको सरकारको

अधधकांश वा आंमशक स्वामित्व भएको

संस्थािा रहि स्थातय पदिा काि गरे को

स्परट साँग उल्लेख गरी ित्सम्बष्ट्न्द्ध कागिािको प्रिाखणि प्रतिमलवप पेश गने ।

(ग)

शैक्षक्षक योग्यिा र नागररकिाको प्रिाणपत्रका प्रतिमलवपिरू पेश गने ।

किमचारीको नाि:

सङ्केि नं.: (प्रशासन शाखाले भने):

१.
२.

किमचारीको पुरा नाि र थर:
स्थायी ठे गाना:
प्रदे श:

अञ्चल:
ष्ट्िल्ला:

ििानगरपामलका/उपििानगरपामलका/नगरपामलका/गााँउपामलका:
विा नं.:

गाउाँ / टोल:
३.

ब्लक नम्बर:

अस्थायी ठे गाना:
प्रदे श:

अञ्चल:
ष्ट्िल्ला:

ििानगरपामलका/उपििानगरपामलका/नगरपामलका/गााँउपामलका:
विा नं.:

गाउाँ / टोल:
४.
५.

ब्लक नम्बर:

घर भएको ष्ट्िल्ला:

िन्द्िेको मिति: (साल/िहिना/गिे):
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पुणम वा

भए सोको वववरण

फारार् िं. १

६.

साठी वषम उिेर पुग्ने मिति:

८.

धिम;

७.
९.

१०.

नागररकिा:
मलङ्ग:

११.

िुमलया:
वववाहिि भए पति/पष्ट्त्नको नाि:

१३.

छोराको संतया:

१२.
१४.
१५.
१६.
१७.
१८.

श्री/श्रीििी:

छोरीको संतया:
बाबुको नाि:
बाबुको पेशा:

बािेको नाि :

ईच्छाइएको व्याष्ट्तिको नाि, थार:
ठे गान:
प्रदे श:

अञ्चल:
ष्ट्िल्ला:

ििानगरपामलका/उपििानगरपामलका/नगरपामलका/गााँउपामलका:
विा नं.:

गाउाँ / टोल:

ब्लक नम्बर:
१९.

किमचारीको तनि साँगको सम्बन्द्ध :
तनयुष्ट्तिको वववरण :
केन्द्रको नाि;
पद:

िि:

सेवा/सिुि/उपसिुि :

तनयुष्ट्ति मिति:- साल:
२०.

िहिना:

गिे:

यस अतघ कुनै संस्था वा तनकायिा रहि स्थायी पदिा गेको भए सोको वववरण:संस्था/तनकायको नाि:
पद:

िि:

तनयुष्ट्ति मिति:
छािेको मिति:

125

िाधथ लेखीएको वववरण हठक छ। सेवा तनयमिि अयोग्य िुने गरी िलाई कुनै सिाय भएको छै न। कुनै कुरा झुटो
लेखखएको वा िातनिातन सााँचो कुरा दबाउने लुकाउने उद्दे श्यले लेखखएको ठिरे कानन
ू बिोिष्ट्िि सिाय सिनेछु ,
भनी सिीछाप गनेिः-

किमचारीको दस्िखििः

प्रिाखणि गने संस्था तनकायको प्रिुखको दस्िखििः

बुहढ औलाको छापिः

मितििः

प्रिाखणि गने संस्था/तनकायको छाप:

दायााँ

१.

२.

बायााँ

प्रशासन शाखाले प्रयोग गनेिःकिमचारीको सङ्केि नं.:

६० वषम उिेर पग्ु ने मितििः

अष्ट्तियारवाला वा अधधकार प्राप्ि अधधकृिको दस्िखििः
केन्द्रको छापिः
मितििः
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फारर् िं. 2

सेवाको वववरण
किमचारीको नाििः
िि

संतया
01

सेवा

सिि
ु र

उप सिुि
02

संकेि नं.
पदको
नाि
03

िि
04

केन्द्रको
नाि
05

नयााँ तनयुष्ट्ति/सरुवा
बढुवा 06

बिाल

तनणमय

07

08

मिति
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मिति

िलव
09

भत्ता
10

ककिाब दिाम पाना नं.

(प्रशासन शाखाले भने) 11

कैकफयि
12

फारर् िं. 3
शैक्षिक योग्यर्ा, र्ाललर्, सेलर्िार, सम्र्ेलि
(एस.एल.मस. वा सो सरिको परीक्षा दे खख उच्च्िि उपाधधसम्िको डिग्री, डिप्लोिा)
किमचारीको नाििः
ि.सं.
01

संकेि नं.

सहटम कफकेट वा

अध्ययनको

अध्ययनको अवधध

02

03

दे खख

उपाधध

ववषय

04

सम्ि

श्रेणी
06

05

मशक्षण संस्थाको

िामलि सेमिनार वा

नाि

09

07
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ठे गाना
08

सम्िेलनको वववरण

कैकफयि
10

फारार् िं.: ४
वविूषण, प्रशंसापत्र
किमचाररको नाििः
ि.स.01

सङ्केि नं.

ववभुषण प्रशंसापत्रको वववरण
02

प्राप्ि मिति

ववभुषण प्रशंसापत्र पाएको कारण

03

सिुमलयि
05

04

फारार् िं. 5

वविागीय सजायको वववरण
किमचारीको नाििः
ि.सं.
01

संकेि नं.
सिायको
प्रकार
02

सिायको आदे श
मिति

पुनरावेदनको
ठिर मिति 04

03
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कैकफयि
मिति 05

06

फारार् िं. ६

ववदाको वववरण
वववरण

01

घर ववदा

ववरािी ववदा

िम्िा

खचम

बााँकक

02

03

04

प्रसुति ववदा

िलवी अध्ययन ववदा

बेिलवव अध्ययन ववदा

बेिलवव बबदा

दघ
म ना
ु ट
ववदा

िथा अशति

िम्िा

खचम

बााँकक

िम्िा

खचम

बााँकक

िम्िा

खचम

बााँकक

िम्िा

खचम

बााँकक

िम्िा

खचम

बााँकक

िम्िा

खचम

बााँकक

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

बैशाख
िेरट
असार
साउन
भदौ
असोि
कवत्तक
िंमसर
पुस

िाघ
फाल्गन
ु
चैि

ररटव्यः

थरिः

सङ्केि नीिः

पदिः

20

(१) अधधकार प्राप्ि अहदकारीले यो फाराि प्रिाखणि गरी राख्नु पने छ।

(२) यो फाराि सम्बष्ट्न्द्धि किामचाररको व्याष्ट्तिगि फाइलिा राख्नु पछम ।
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साल

भएको

अवधध

सालिा

नािीिः

गयल

सम्िको ववदाको रे किम

23

उपचार खचम

कैकफ

मलएको

मिति

यि

24

25

26

मिति

अिूसुची -९

(नियि ६.६ को उपनियर् (१) सिँग सर्बष्ट्न्द्धर्)
कायम सम्पादन िल्
ु याङ्कन फाराि
कायम सम्पादि र्प
ु याङकि फारार् ििन निदन लशका
१.

यो फाराि प्रत्येक आधथमक वषम (श्रावण १ गिेदेखख असार िसान्द्िसम्ि) िा काि गरे को आधारिा

२.

कायम सम्पादनको िुल्याङ्कनको प्रयोिनकोलाधग अङ्क गणना गदाम बढुवाको लाधग सम्भाव्य उम्िेदवार

३.
४.

भनुप
म नेछ।

िुन िति वषमको सेवा आवश्क पने िो पतछल्लो त्यति नै वषमको कायम सम्पादन
औसिबाट हिसाब गररनेछ।

िुल्याङ्कन फारािको

अध्ययन वा िालीििा गएको अवधधको कायम सम्पादन िुल्याङ्कन बापि त्यस्िो अध्ययन वा िमलििा
िानूभन्द्दा ित्कल अतघको वषमिा िति अङ्क पाएको छ त्यहि अनुपाि िा नै अङ्क गणना गररने छ।

मिति २०५७/२/१८ भन्द्दा अघावै करार सेवाको सिान पदिा अववतछन्द्न रुपले काि गरर यो तनयिावमल

प्रारम्भिुनु भन्द्दा पुवम लागुरिे को शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र ववकास समिति किमचारीिरुको
सेवाको सिम र सवु वधा सम्बष्ट्न्द्ध तनयिावमल, २०५७ को तनयि १४.६ बिोष्ट्िि ववशेष प्रतियोधगिात्िक
परीक्षा द्वारा उति तनयिावमल बिोष्ट्ििको सेवाको स्थायी पदिा तनयष्ट्ु ति किमचाररको िकिा सो
तनयिावमल लागु भएपतछ तनिले पहिलो वषमिा कायम सम्पादन िल्
ु याङकन वापि पाएको अङ्कको

५.
६.
७.

अनप
ु ाििा अङक गणना गररने छ।

वेिलवव ववदािा बसेको अवधधलाई कटाएर िात्रै सम्भाव्य उम्िेदवारको हिसाब गररने छ र सो अवधधको
कायम सम्पादन िल्
ु याङकन फाराि भररने छै न।

एक िहिना भन्द्दाबहढ अवधध गयल भएिा सो गयल भएको पुरै अवधध बढुवाको लाधग गणना गररने छै न।
त्यस्िो अवधध कटाएर िात्र संभाव्य उम्िेदवारको हिसाब गररनेछ।

कायम सम्पादन िल्
ु याङ्कन फारािलाई तनम्नानस
ु ार िीन खण्ििा ववभािन गररएको छ।
खण्ि (क) सम्पाहदि कािको वववरण र उपलष्ट्ब्ध,
खण्ि (ख) कायम सम्पादनको स्िर िुल्याङ्कन,

८.

खण्ि (ग) पन
ु रावलोकन समितिको िल्
ु याङ्कन ।

खण्ि (क) िा उल्लेखखि कािको वववरण अन्द्िगमि रिेका सम्पण
ु म ववषय, लक्ष्य र
िोककएको ििलिा उपलष्ट्ब्ध सिेि

सम्बष्ट्न्द्धि किमचारीले भनुप
म ने छ ।

किमचारीले भने

िोककएको अवधधिा आफुले

गरे को सबै काििरुलाई सकेसम्ि सिेहटने गरर बहढिा पााँचवटा काििरु छोटकरीिा उल्लेख
९.

भनी

गनुप
म ने छ।

यसरी भररएको फाराि दस्िखि गरी मिति सहिि िोककएको सुपररवेक्षक सिक्ष पेश गनप
ुम नेछ।
सप
ु ररवेक्षकले

सम्बष्ट्न्द्धि किमचारीबाट

भररएको फाराि

प्राप्ि भएपतछ

खण्ि

(क)

िा उल्लेखखि

सुपररवेक्षकले भने र हटप्पणी गने भनी िोककएको ििलिा किमचारीद्वारा भररएको उपलष्ट्ब्ध सिेिलाई
दृष्ट्रटगि गरी उपलष्ट्ब्ध भनुप
म ने छ। उपलष्ट्ब्ध र हटप्पखणको आधारिा सुपररवेक्षक ले खण्ि (ख) को
सुपररवेक्षक को अंश

भनुप
म नेछ । यसरर िुल्याङकन गरीसके पतछ आष्ट्फ्न दस्िखि र मिति सहिि यो

फाराि पुनरावलोकनकिाम सिक्ष गनप
ुम ने छ।
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१०.

११.

१२.
१३.

पुनरावलोकनकिामले सुपररवेक्षक बाट प्राप्ि िुन आएको फारािको खण्ि (क) को आधारिा खण्ि (ख) को
“पुनरावलोकनकिामको िल्
म ने छ। यसरी भररएको फाराि पुनरावलोकनकिामले
ु याङकन” को अंश भनुप
आफ्नो दस्िखि र मिति सहिि पुनरावलोकन समिति सिक्ष पेश गनप
ुम नेछ।

पुनरावलोकन समितिले खण्ि (ग) अनुसारको फाराि भरी दस्िखि र मिति सहिि यो फाराि पदपुतिम
समिति सिक्ष पेश गनप
ुम नेछ। पन
ु रावलोकन समितिले पेश िुन आएका फाराििरुिा आवश्यक दे खखएिा
सुपररवेक्षक वा पुनरावलोकन वा दब
ु बबमचारका लाधग कफिाम पठाउन सतनेछ
ु ै सिक्ष पुनर िुल्याङ्कन वा पन
। पुन: पेश िुन आएको फारािको बेिोरा औधचत्यपूणम नभएको वा अङ्क संशोधन नभई आएिा
पुनरावलोकन समितिले यस ववषयिा हटप्पणी गरी फाराि पदपतू िम समिति सिक्ष पेश गनप
ुम नेछ ।
एउटा अवधध मभत्र एक भन्द्दा बहढ सुपररवेक्षकको सुपररवेक्षणिा रहि काि गरे को किमचारीको िकिा यो

फाराि भनुम पदाम सो अवधधको अन्द्त्यिा िो सप
ु ररवेक्षक िुन्द्छ उसैले पुरा अवधधको फाराि भनप
ुम नेछ।
प्रत्येक किमचारीले यो फाराि श्रावण ७ गिे मभत्र आफुले भनुम पने वववरणिरु भरी सूपररवेक्षक किााँ दिाम

गरी बुझाउनुपछम वा िुलाक बाट पठाउनु पने भए िोककएको सिय मभत्रिा रष्ट्िरटिम दिाम गरर सुपररवेक्षक
किााँ पठाउनु पछम । सुपरीवेक्षकले यो फाराि प्राप्ि भएको साि हदन मभत्र आफुले भनुम पने िल्
ु याङ्कनको
व्यिोरा भरी पुनरावलोकनकिाम सिक्ष पेश गनप
ुम नेछ। पन
ु रावलोकनकिामले यो फाराि आफुसाँग प्राप्ि भएको
मितिले साि हदनमभत्र आफ्नो िुल्याङकन गरी पुनरावलोकन समिति सिक्ष पठाउनु
को भार िसान्द्ि मभत्रिा

१४.

गनुप
म नेछ।

पनेछ। प्रत्येक बषम

पुनरावलोकन समितिको बैठक बसी कायम सम्पादन िुल्याङ्कनको कायम सम्पन्द्न

किमचारीले िनामसव िाकफवको कारण बेगर िोककएको सिय मभत्र फाराि पेश नगरी सो अवधध व्यतिि

भएपतछ पेश गरे िा कायम सम्पादन गरे वापि प्राप्ि गरे को कुल प्राप्िाङक बाट पााँच अङ्क घटाइनेछ। यो
तनयिावमल लागु भएपतछ कायम संचालन िुल्याङकन फाराि भरी पेश गने किमचाररले श्रावण पन्द्र गिेपतछ

१५.
१६.

सप
ु ररवेक्षक सिक्ष पेश गरे को िल्
ु ङकन फारािलाइ न्द्यन
ु अङक हदइनेछ।

केरिेट वा अङ्क संसोधन भईआएको फारािलाइ पदपुतिम समितिले िान्द्यिा नहदन सतनेछ । यसप्रकार
केरिेट वा अङ्क संशोदन गने किमचारीलाई ववभाधगय कारबािी िुन सतने छ।
यस अनूसुधच बिोष्ट्िि ियार गरीएको किमचारीकायम सम्पादन िल्
ु याङकन फाराि प्रशासन शाखा ले गोप्य
राख्नुपनेछ र आवश्यक भएको बखि पदपुतिम समितिलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ।
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कायमसम्पादि र्प
ु याङ्कि फारार्को ढािँचा
वववरण पेश गरे को कायामलय:दिाम नं.:मिति:किमचारीको नाि:

िुल्याङ्कन अवाधध:- ......... दे खख ....... सम्ि ।

१.

पद:-

२. िि:-

३. सेवा:-

४. सिुि:-

५. उपसिुि:-

६. ववभाग/शाखाको नाि:-
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खण्ड (क)

सम्पाददर् कार्को वववरण
कािको वववरण

लक्ष्य

उपलष्ट्ब्ध

किमचारीले भने
लक्ष्य िोककएका
काििरु

पररिाण

लागि

सुपररवेक्षकले भने
सिय

सिय

(क)

पररिाण

लागि(ल

सिय

पररिाण

लागि

(लक्ष्यको

क्ष्यको

(लक्ष्यको

(संतया)

रकि

प्रतिशि)

प्रतिशि)

प्रतिशि)

(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
लक्ष निोककएका

किमचारीले भने उपलष्ट्ब्ध वववरण

काििरु
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

134

सिय

गण
ु स्िर (अति उत्ति, उत्ति ,सािन्द्य र न्द्यन
ु )

किमचारीको नाि:कुनै काि सम्पादन िुननसकलेकोभए त्यसका करणिरु:
काििरू
कारणिरु
सिाधान गनम गररएका प्रयासिरु

सप
ु ररवेक्षकको हटप्पखण:

(क) कारणका औधचत्य:

(क)

(क)

(क)

हठक

(ख)

(ख)

(ख)

बेहठक

(ग)

(ग)

(ग)

(घ)

(घ)

(घ)

किमचारीको दस्िखि:

(ख) कारण सिाधान

गनम गररएका प्रयास:

हठक
बेहठक

मिति:

सुपररवेक्षकको दस्िखि:
मितििः

ररटव्य:- लक्ष्य िोककएको कािको तनमितिि तनधामररि आधारिरू (पररिाण, लागि, सिय र गण
ु स्िर ) सम्भव भएसम्ि भने

प्रयास िुनप
ु नेछ।
- लक्ष्य निोककएका काििरुको िकिा सप
ु ररवेक्षकले िल्
ु याङ्कन गदाम सम्भव भएसम्ि िात्र पररिाण लागि र सियको आधारिा गनप
ुम नेछ।
- किमचारीले लक्ष्य निोककएकाकाििरुको उपलष्ट्ब्ध वववरण भनुम पदाम

सम्भव भएसिि पररिाण, लागि र सियलाई औल्याउनु पनेछ।
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खण्ड (ख)

कायम सम्पादिको स्र्र र्ुपयाङकि

किमचाररको नाि:
कायम सम्पादनको स्िर

सप
ु ररवेक्षकको िल्
ु याङकन
स्िर

अति उत्ति

उत्ति

सािान्द्य

अङ्क

6.25

4.6875

3.125

पन
ु रावलोकन किामको िल्
ु याङकन

न्द्युन

1.5625

अति उत्ति

उत्ति

सािान्द्य

2.50

1.875

1.25

न्द्युन

0.625

1.सम्पाहदि कािको
सिग्र पररिाण
2.सम्पाहदि कािको
सिग्र लागि
3.सम्पाहदि कािको
सिग्र सिय
4. सम्पाहदि कािको
सिग्र गुण
िम्िा :

कुल प्राप्िाङ्क:

कुल प्राप्िाङ्क:

अक्षरिा प्राप्िाङक:

अक्षरिा प्राप्िाङक:

पूणामङ्क: 25

पण
ू ामङ्क: 10

सुपररवेक्षकको:

पुनरावलोकनकिामको:

नाि:

नाि:

मिति:

मिति:

दस्िखि:

दस्िखि:

ररटव्य: सुपररवेक्षक र पुनरावलोकनकिामले लागिलाई िुल्याङकन गनम सम्भव नदे खखएिा यस छु्याईएको अंक बााँकी िीनवटा आधारिरूिा
सिानुपातिक हिसाविा

वविरण गनम सककनेछ। कुनै ििलिा वववरण नअटाए छु्टै पानािा

खुलाई प्रिाखणि गरी संलग्न गनप
ुम नेछ।

पन्द्चानब्बे प्रतिशि भन्द्दा बहढ र पच्चित्तर प्रतिशि भन्द्दा घटी अंक प्रदान गनुम परे िा सो को स्परट कारण खुलाउनु पनेछ।प्राप्िाङ्किा
केरिेट नगनुम िथा हटपेतस नलगाउनु िोला।
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खण्ड (ग)
पुिरावलोकि सलर्नर्को र्ुपयाङ्कि
(क)

अधधकृर् र्हका कर्मचारीहरुको लाधग:
कर्मचारीको िार्:

व्यष्ट्तिगि गण
ु एवं आचरण
(१)

स्िर

अति उत्ति

उत्ति

सािान्द्य

अङ्क

1.0

0.75

0.50

ववषयवस्िुको ज्ञान र मसप

(२)

कायम योिना पररिाण र स्िर

(३)

छलफल िथा वािाम गने क्षििा

(४)

ववकेकको प्रयोग, तनणमय गने क्षििा र िुल्याङ्कन

(५)

कायमचाप बिन गनम सतने क्षििा

(६)

सियिा हठक ककमसिबाट कायम सम्पादन िूल्याङ्कन फाराि भने र
िुल्याङ्कन गने

(७)

इिान्द्दारीिा, नैतिकिा र मशरटिा

(८)

पेशागि संवेदनमशलिा ( गोपतनयिा र ियामहदि रिने)

(९)

नेित्ृ व र संगठनात्िक क्षििा

(10) सियोगीलाई ववकमसि गने क्षििा

पुणामङ्किः

५

कुल प्राप्िाङकिः

अक्षरिा प्राप्िाङ्किः

पूनरावलोकन समितिको पदाधधकारीिरुको नाििः
(क)

दस्िखििः

(ख)
(ग)

मितििः
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न्द्यन
ू

0.25

ररटव्यः

(ख)

पुनरावलोकन समिति पन्द्चानब्बे प्रतिशि भन्द्दा बहढ र पचित्तर प्रतिशि भन्द्दा घहट अङ्क प्रदान गनप
ुम रे िा सो को स्परट कारण खुलाउनु पनेछ।

प्राप्िाङ्किा केरिेट नगनुम िथा हटपेतस नलगाउनु िोला।

सहायक र्हका कर्मचारीहरुको लाधग
किमचारीको नाििः
व्यष्ट्तिगि गुण एवं
आचरण
(१)

स्िर

अति उत्ति

उत्ति

सािान्द्य

अङ्क

1.0

0.75

0.50

ववषय बस्िुको ज्ञान र मसप

(२)

गोपतनयिा राख्न सतने क्षििा

(३)

तनदे शन अनुसार काि गनम सतने क्षििा

(४)

उपष्ट्स्थति, सियपालन, अनुशासन,

ववश्वासतनयिा,इिान्द्दाररिा र नैतिकिा
(५)

काििा रुची, वववेकको प्रयोग गनम सतने क्षििा ि अन्द्िर
वयष्ट्तिक स्वभाव

पुणामङकिः ५

कुल प्राप्िाङकिः

अक्षरिा प्राप्िाङ्किः .........................................
पुनरावलोकन समितिको पदाधधकारीिरुको नाि

दस्िखि

(क)

(ख)
(ग)
मितििः
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न्द्युन

0.25

ररटव्यः पुनरावलोकन समितिले पन्द्चानब्बे प्रतिशि भन्द्दा बहढ र पचित्तर भन्द्दा घहट अङ्क प्रदान गनुम परे िा सोको स्परट कारण खुलाउनु
पनेछ। प्राप्िाङ्किा केरिेट नगनुम िथा हटपेतस नलगाउनु िोला।
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अिूसुची -१०

(नियि ११.१७ सिँग सर्बष्ट्न्द्धर्)

सम्पवत्त वववरण फारार्
किमचारीको नाििः

वववरण पेश गरे को कायामलयिः

िि र पदिः

नाििः

कायामलयिः

ठे गानािः

(क)

अचल सम्पति (घर,िग्गा)

िि संतया

घर, िग्गा र

नाि र

घरिग्गा रिे को ठााँउ

िन्द्य अचल

अन्द्य

सम्पतिको

वववरण

कसको नाििा

कसरी

कैकफयि

(गााँउपामलका/नगरपामलका रिे को तनिको

प्राप्ि

िल्ला सिेि उल्लेख

ष्ट्िल्ला)

भएको

गने, िग्गाभए सोको

तनिको नाि

छोटकरी वववरण

नगद, िवाहिराि, सून, चााँहद आहद
िि संतया

सम्पवत्तको

नाप,िौल र

कसरी प्राप्ि

क्षेत्रफल

तनि साँगको

चल्िीको नाििा लख्ने

छोटकरी

पररिाण

भएको

वववरण
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कैकफयि

रोपतन

भए

र अरु भए
सम्बन्द्ध

(ख)

(घर

वा

(ग)

(घ)

शेयर र बैंक ब्यालेन्द्सको वववरण
िि

सम्पतिको

कम्पतन र

िम्िा कस्को नाििा रिे को तनिको

कसरी प्राप्ि

संतया

छो्करी

बैंकको नाि

भएको

वववरण

र ठे गाना

िुल्य

नाि र अरु भए तनि साँगको

कैकफयि

सम्बन्द्ध

ऋण मलएको /धधिो हदएको भए सोको वववरण
िि संतया

ऋण/धधिोको

ऋण हदएको

वववरण

धधिो मलएको

कारण

िम्िा िुल्य

कफिाम गने

कैकफयि

अवधध

नाि र ठे गाना

(ङ)

ऋण हदएको वा अरूबाट धधिो मलएको भए सोको वववरण
ि.सं

ऋण धधिोको वववरण

ऋण हदएको धधिो मलएको नाि र ठे गाना

कारण

िम्िा
िुल्य

कफिाम गने

कैकफयि

अवधध

िैले िाने बूझे सम्ि िाधथ लेखखए बिोष्ट्िि वववरण हठक छ, फरक पने छै न भनी दस्िखि गने किमचारीको,
ररटव्यः
१.

यो वववरण पेश गररसकेपतछ सम्पवत्तिा कुनै

थपघट भएिा केन्द्रिा सो वोवरन खुलाई मसलबष्ट्न्द्द रुपिा पेश गनुम पछम ।
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२.

किमचारी उपर गररने कानून बिोष्ट्ििको कारवािीदे खख बािे क अरु कुरािा यो वववरण प्रयोग गरीने छै न । यो वववरण सम्बष्ट्न्द्धि
पदाधधकारी बािे क अरुले िे नम पाउने छै न। यो वववरण प्रकाश नगरी गोप्य रुपिा राखखनेछ।
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अिुसूची ११

(नियर् 13.12 को उपनियर् (४) सिँग सम्बष्ट्न्द्धर्)
ववभाधगय सिायको तनणमय आदे शको निूना
श्री

शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र/सितिका श्री

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

ले गरे को

सजायको निणमय आदे श
श्री शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रिा

................................... ले िााँचबझ
गदाम/गराउदा
ू

................ दे खखन आएकाले तनि श्री ............................................................ साग शहिद गंगालाल

राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको किमचारीिरुको सेवाको शिम र सवु वधा सम्बन्द्धी तनयिावली, २०५८ को तनयि
13.10 को उपतनयि (१) बिोष्ट्िि

....... हदनको म्याद हदई सफाई िाग गररएकोिा तनिले ....... भनी

सफाइ पेश गनुम भएको/कुनै सफाइ नै पेश नगनुम भएको दे खखएको। तनिले भनी

सफाइ पेश गनुम

भएको/कुनै सफाइ नै पेश नगनुम भएको दे खखयो। तनिले भनी सफाइ पेश गनुम भएको/कुनै सफाइको

व्यिोरा (पेश भएको अवस्थािा िात्र) उपर ववचार गदाम .......... कारणबाट सन्द्िोषिनक दे खखएन। िसथम
तनयिावलीको तनयि ...... को खण्ि........ को कसुरिा सोहि

तनयिावमलको तनयि 13.1 को खण्ि ......

बिोष्ट्ििको सिाय तनिलाई ककन नगने ? सो गनुम नपने कुनै

सबूद प्रिाण वा कारण केिी भए

.......... मभत्र स्पष्ट्रटकरण पेश गनुम भनी तनयि 13.11 बिोष्ट्ििको स्पष्ट्रटकरण िाग गररएकोिा तनिले

........................... भनी स्पष्ट्रटकरण पेश गनुम भएको/कुनै स्पष्ट्रटकरण नै पेश नगनुम भनेको दे खखयो।

यस संकलन भएका कागिाि, बुखझएका सबूद प्रिाण र पेश भएको सफाइ ,स्पष्ट्रटकरण (पेश भएको
अवस्था िात्र) उपर सिेि ववचार गदाम

.......... सबूद प्रिाणबाट तनि श्नी ................. ले तनयि

.......... को खण्ि ......... बिोष्ट्ििको कसुर गरे को दे खखएकाले तनि श्री

.................................... उपर

तनयि 13.1 को खण्ि ........ बिोष्ट्िि सिाय हदने तनणमय आदे श गररएको छ। यो आदे शिा धचत्त
नबुझेिा तनयि 13.14 को खण्ि (घ) िा
कुरा िनाउ सरोकारवालालाई हदनू।

उललेखखि म्याद मभत्र समिति सिक्ष पुनरावेदन हदन सककने

सिायको आदे श हदने अधधकारीको नाि

दस्िखि

(क)
(ख)
(ग)
मितििः
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