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पृ# स�ंया-1 
 

अपर तामाकोशी हाइ*ोपावर िलिमटेड 
कम�चारी 	शासन िविनयमावली, २०६७ (संशोधन सिहत) 

अपर तामाकोशी हाइ*ोपावर िलिमटेडको �ब/धप� तथा िनयमावलीको अधीनमा रही क0पनीको सचंालक सिमितले कम1चारी 
�शासन स0ब/धी देहायका िविनयमह2 बनाएको छ । 

प�र�छेद – १ 
	ारि�भक 

१. संि�� नाम र 	ार�भ 

(१) यी िविनयमह2को नाम “कम1चारी �शासन िविनयमावली, २०६७” रहेको छ । 
(२) यो िविनयमावली सचंालक सिमितबाट 6वीकृत भएको िमितदेिख लागु ह9नेछ । 
(३) यो िविनयमावली अपर तामाकोशी हाइ*ोपावर िलिमटेड र सो अ/तग1तका काया1लयह:मा समेत लागु  

ह9नेछ । 
२. प�रभाषा 

िवषय वा �सगंले अक< अथ1 नलागेमा यस िविनयमावलीमा, 
(क) ‘ऐन’ भ/नाले क0पनी ऐन, २०६३ स0झनुपछ1  । 
(ख) ‘क0पनी’ भ/नाले क0पनी ऐन, २०६३ बमोिजम 6थािपत ‘अपर तामाकोशी हाइ*ोपावर िलिमटेड’ स0झनुपछ1  

। 
(ग) ‘सिमित’ भ/नाले क0पनीको सचंालक सिमितलाई स0झनुपछ1  । 
(घ) ‘काय1कारी �मुख’ भ/नाले क0पनीको काय1कारी �मुखको :पमा काम गन1 सचंालक सिमित@ारा िनयAु 

�ब/ध सBचालक, �मुख काय1कारी अिधकृत वा महा–�ब/धक स0झनु पछ1  र सो शCदले क0पनीको 
काय1कारी �मुखको :पमा काम गनD गरी सिमितले िनयAु गरेको EयिAलाई समेत जनाउंछ । 

(ङ) ‘काया1लय’ भ/नाले क0पनीको मु�य काया1लयलाई स0झनुपछ1  र सो शCदले क0पनीले आHनो काय1 
संचालनका लािग 6थापना गरेको आयोजना काया1लय तथा शाखा काया1लयलाई समेत जनाउंछ । 

(च) 1‘कम1चारी’ भ/नाले पाIर�िमक िलई क0पनीको लािग शारीIरक वा बौिKक काय1 गनD कामदार वा कम1चारी वा 
जुनसकैु पदनाम िदई काममा लगाइएको EयिA स0झनु पछ1  । 

(छ) 2‘िनयिमत पद’ भ/नाले क0पनीको सेवाको लािग िनर/तर :पमा आवLयक पनD भई सBचालक सिमितबाट 
कुनै 0याद वा अविध नतोिकएको 6वीकृत पद स0झनु पछ1  र सो शEदले सािवकको 6थायी पदलाई समेत   
जनाउनेछ  । 

(ज) 3‘समयगत रोजगारीको पद’ भ/नाले क0पनीको सेवको लािग िनिMत समयाविध तोकN सो अविध िभ� कुनै 
सेवा �दान गन1 वा काम स0प/न गनD गरी काममा लगाइएको वा लगाइने पद स0झनुपछ1  । 

                             
1 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन 
2 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन 
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(झ) ‘उपसिमित’ भ/नाले िविनयम ११ बमोिजमको कम1चारी िनयिुA तथा बढुवाका लािग िसफाIरस गन1 गिठत 
पदपूित1 उपसिमित स0झनुपछ1  ।  

(ञ) ‘पIरवार’ भ/नाले कम1चारीको आफुसंग ब6ने पित वा पQनी, आफR ले पालन पोषण गनु1पनD छोरा, अिववािहता 
छोरी, आमा र बाबुलाई स0झनुपछ1  र मिहला कम1चारीको हकमा िनजको सास,ु ससुरा, समेतलाई जनाउंछ ।  

(ट) ‘�ािधकरण’ भ/नाले नेपाल िवSतु �ािधकरण स0झनुपछ1  । 
(ठ) ‘हकवाला’ भ/नाले �चिलत कानून बमोिजम सबैभ/दा निजकको हकदार स0झनुपछ1  । 
(ड) 4‘पाIर�िमक(तलब)’ भ/नाले कम1चारीले पाउने आधारभूत पाIर�िमक स0झनु पछ1  र सो शEदले वािष1क 

तलव बृिK (Tेड) समेतलाई जनाउछँ । 
३. िविनयमावलीको �या�या र काया��वयन 

(१) यस िविनयमावलीको अि/तम Eया�या गनD अिधकार सिमितलाई ह9नेछ र सिमितले गरेको Eया�या क0पनीको 
सबै �शासकNय काम कारवाहीका लािग माग1दश1न ह9नेछ । 

(२) यस िविनयमावलीको काया1/वयन गदा1 देहायका कुराह2लाई िनदDशक िसKा/त (Guiding Principles) को 
:पमा िलइनेछः– 

(क) कुनै पिन कम1चारीलाई धम1, जात, जाित, िलङ्ग, वैचाIरक िसKा/त वा य6तै अ/य कुनै आधारमा भेदभाव 
गIरने छैन । 

(ख) कम1चारी �शासन स0ब/धी सबै काम कारवाहीह2 उVच उQपादकQव र कम1चारीको िहतबाट िनदDिशत 
ह9नेछन् । 

(ग) क0पनीका योजना, काय1Xम, नीित तथा कम1चारीका आवLयकता, सम6या र सुझावका स0ब/धमा 
Eयव6थापन र कम1चारीबीच �भावकारी सBचार (Effective Communication) Eयव6था गन1 �ोQसाहन 
गIरनेछ र यसका लािग देहायका कुनै वा सबै तIरका अपनाउन सिकनेछः– 
१. िनयिमत :पमा कम1चारीको बैठक (Regular Staff Meeting) गनD ।  
२. सूचनापाटीमा सूचना तथा जानकारी (Information) टा6ंने । 
३. क0पनीको वत1मान गितिविध तथा �शासनस0ब/धी बुलेिटन �कािशत गनD । 
४. मनोरBजनाQमक िXयाकलाप तथा अनौपचाIरक भेला गनD । 

४. िविनयमावली संशोधन 

 यस िविनयमावलीलाई आवLयकता अनुसार सशंोधन वा थपघट गनD अिधकार सिमितलाई ह9नेछ । 
५. अिधकार 	!यायोजन 

(१)  सिमितले यस िविनयमावली बमोिजम आफूमा िनिहत अिधकार मZये केही वा सबै अिधकार आवLयकता 
अनुसार कुनै उपसिमित वा काय1कारी �मुखलाई �Qयायोजन गन1 स[नेछ र काय1कारी �मुखले पिन 

                                                                                    
3 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन 
4 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन 
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आफूलाई �ा\ अिधकार मZये केही वा सबै अिधकारह2 आफू मातहतका अिधकृत कम1चारीह:लाई 
�Qयायोजन गन1 स[नेछ । 
तर कम1चारीलाई कारवाही गनD र उजुरी सु/ने अिधकार �Qयायोजन गन1 पाइने छैन । 

(२) यो िविनयमावलीमा भएका �ावधान काया1/वयन गनD अिधकारी उ�लेख भएकोमा सोही अनुसार र उ�लेख 
नभएकोमा काय1कारी �मुखले काया1/वयन गनDछ । 

६. 	शासक$य आदशे िदने र बाधा अड्चन फुकाउने 

(१) क0पनीको दैिनक Eयव6थापनका काय1लाई �भावकारी र गितशील तु�याउन, सिमितको िनदDशन एबं 
�Qयायोिजत अिधकार िभ� रही उिचत देिखएका आदेश, िनदDशन काय1कारी �मुखले समय समयमा जारी 
गन1 स[नेछ । य6ता आदेश, िनदDशनको पालना गनु1 कम1चारीको कत1Eय ह9नेछ ।  

(२) यो िविनयमावलीको �ावधानलाई काया1/वयन गदा1 बाधा अड्चन आएमा िविनयमावलीको मम1को िवपIरत 
नह9ने गरी काय1कारी �मुखले Qय6तो बाधा अड्चन फुकाउन स[नेछ । 

(३) यो िविनयमावली �योग गदा1 कम1चारीलाई मका1परेमा सिमित सम] उजुरी गन1 स[नेछ ।  
  

प�र�छेद – २ 
कम�चारीको िनयुि-, स.वा तथा बढुवा 

७. क�पनीको संगठन तािलका तथा पद िववरण 

(१) क0पनीमा सिमितले 6वीकृत गरेको सगंठन संरचना र सो अनुसारको दरव/दीका कम1चारीह2 रहने छन् । 
(२) क0पनीमा रहने कम1चारीको पदको िकिसम, सेवा, समूह तथा उपसमूहको िनधा1रण सिमितले गनDछ । 
(३) सिमितले आवLयकता अनुसार समय समयमा क0पनीको संगठनाQमक संरचना तथा मौजुदा दरव/दीको 

पुनरावलोकन गनDछ । 
८. पदको विग�करण तथा यो5यता 

क0पनीमा रहने कम1चारीह:को पदको विग1करण तथा सो पदको लािग आवLयक /यूनतम यो̂ यता अनुसूची-१ मा 
तोिकए वमोिजम ह9नेछ । 
6प_ीकरणः- अिधकृत 6तरको पद भ/नाले छैठौ तह वा सोभ/दा मािथको पद स0झनुपछ1  र सहायक 6तरको पद 
भ/नाले एक तहदेिख पाचं! तह स0मको पद स0झनुपछ1  । 

९. िनयुि- स�ब�धी �यव6था 
(१) सिमितले क0पनीको काय1कारी �मुखको :पमा काम गन1 �ब/ध सचंालक, �मुख काय1कारी अिधकृत वा 

महा�ब/धक िनयिुA गरी िनजको पाIर�िमक, सेवा सत1 तथा सिुवधा समेत तोिकिदनेछ । 
(२) काय1कारी �मुख बाहेक अ/य कम1चारीको िनयिुA िविनयम (११) बमोिजम गठन भएको उपसिमितको 

िसफाIरसमा, अिधकृत 6तरको पदमा सचंालक सिमितको 6वीकृित िलई काय1कारी �मुखले र सहायक 
6तरको पदमा काय1कारी �मुख वा िनजले तोकेको अिधकृतले िनयिुA गनDछ । 
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१०. पदपूित� 
क0पनीमा IरA रहेको कुनै पिन पद पदपूित1 गदा1 यस िविनयमावलीमा भएको Eयव6था बमोिजम नया ँ िनयिुA वा 
बढुवा@ारा पूित1 गIरने छ । 

११. पदपूित� उपसिमितको गठन 

(१) क0पनीका IरA पदह:मा नया ँिनयिुA तथा बढुवा@ारा पूित1 गन1 एक ‘पदपूित1 उपसिमित’ गठन गIरनेछ । 
(२) उप-िविनयम (१) बमोिजमको उपसिमितमा देहाय बमोिजमका सद6यह2 रहनेछन् । 

(क) संचालक सिमितले तोकेको एक जना सचंालक अZय] 
(ख) काय1कारी �मुख सद6य 
(ग) उपसिमितको अZय]ले तोकेको स0बि/धत िवषयको िवशेष  ̀ सद6य 
(घ) �शासन �मुख सिचव 

(३) उपसिमितको बैठक आवLयकता अनुसार ब6नेछ । 
(४) उपसिमितले आवLयकता अनुसार अ/य कम1चारी वा िवशेष`को सहयोग िलन वा उप सिमितको बैठकमा 

आम/�ण गन1 स[नेछ । 
(५) उपसिमितको बैठक स0ब/धी काय1िविध उपसिमित आफैले िनधा1रण गनDछ । 

१२. उपसिमितको काम, कत��य र अिधकार 
उपसिमितको काम, कत1Eय र अिधकार देहायबमोिजम ह9नेछः 
(क) IरA पदह2 मZये खु�ला �ितयोिगता वा बढुवा@ारा पूित1 गIरने स�ंया िनधा1रण गनD । 
(ख) िनधा1Iरत स�ंया अनुसार खु�ला �ितयोिगता@ारा पूित1 गनु1 पनD पदका लािग िव`ापन गनD, िलिखत वा 

�योगाQमक परी]ा िलने र अ/तवा1ता1 गनD तथा Qयसबाट छनौट भएका उ0मेदवारलाई िनयुिAको लािग 
िसफाIरस गनD । 

(ग) पद अनुसार छनौट �िXया िनधा1रण गनD, �aप� तथा पाठ्यXम तयार गनD, परी]ा द6तुर िनधा1रण गनD, 
िलिखत परी]ा र अ/तवा1ता1का लािग /यूनतम र अिधकतम अंक तो[ने, िलिखत, �योगाQमक परी]ा तथा 
अ/तवा1ता1का लािग अि�तयारी �दान गIरएका परी]क तथा सद6यह2@ारा िदइएको अंकको जोड ठीक भए 
नभएको िन2पण गनD । 

(घ) आयोजना वा कुनै िनिMत अविधका लािग कम1चारी छनौट गIरिदन Eयव6थापनबाट अनुरोध भएमा Qय6ता 
कम1चारीको छनौट गरी िनयिुAका लािग िसफाIरस गनD । 

(ङ) उपरोA कामह: मZये केही कामह: िनयिुA तथा बढुवा िसफारीस उपसिमितले कुनै एजे/सी वा क0पनीबाट 
समेत गराउन स[नेछ । 
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१३. �र- पदह9को पूित� 
(१) क0पनीमा पिहलो पटक पदपूित1 गदा1 �ािधकरण वा अ/य सगंिठत स6ंथाबाट खिट आउने कम1चारीबाट पूित1 

भई बाकँN रहेका सबै पद खु�ला �ितयोिगताबाट आवLयकता अनुसार पूित1 गIरने छ र Qयसपिछ IरA 
पदपूित1 गदा1 यस िविनयमावली बमोिजम खु�ला �ितयोिगता वा बढुवा@ारा पूित1 गIरने छ । 

(२) क0पनीमा कुनै पद IरA भएमा Qय6तो पद खु�लाबाट, आ/तIरक �ितयोिगताबाट वा बढुवाबाट पूित1 गIरने 
छ । 

(३) क0पनीमा कुनै पिन पदमा िनयAु ह9न अनुसूची-१ मा तोिकएको /यूनतम यो̂ यता ह9नु पनDछ । 
(४) IरA पदह: मZये बढुवा र खु�ला �ितयोिगता@ारा पूित1 गIरने पदको �ितशत िनधा1रण क0पनीको 

आवLयकता अनुसार उपसिमितले सचंालक सिमितको 6वीकृित िलई गनDछ । 
१४. 	ितयोिगताको िकिसम र छनौट 

(१) क0पनीले िलिखत परी]ा वा �योगाQमक परी]ा र अ/तवा1ता1 मZये कुनै एक वा सबै तIरका@ारा कम1चारी 
छनौट गन1 स[नेछ । 

(२) कुन पदको लािग क6तो िकिसमको परी]ा वा �ितयोिगता गराउने भ/ने स0ब/धमा उपसिमितले िनण1य गनDछ 
। 

(३) उ0मेदवारको छनौट गदा1 िलिखत परी]ा, �योगाQमक परी]ा र अ/तवा1ता1मा िदइने अंकको भार उपसिमितले 
तोके बमोिजम ह9नेछ । 
तर Qय6तो अंकको भार पूित1 गIरने पदको िव`ापन गनु1 पूव1 िनधा1रण  गIर स[नुपनDछ । 

(४) यस िविनयममा अ/य� जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन पूित1 गनु1पनD पद स�ंयामा तेCबर भ/दा बढी 
दरखा6त परेमा यो̂ यता र अनुभवको आधारमा उिचत स�ंया िनधा1रण (Short List) गरी परी]ा िलने वा 
अ/तवा1ता1 िलने Eयव6था गन1 सिकनेछ ।   

१५. 5समयावधी वा िनयिमत काम तोक$ करारमा काम लगाउन सिकने  
(१) क0पनीले सचंालन, Eयव6थापन वा िनमा1ण गनD कुनै आयोजनाको लािग वा आयोजनाको कुनै िनिMत काम 

वा अविधका लािग काय1कारी �मुखले आवLयकता अनुसार तह ५ स0मको कम1चारी करारमा िनयिुA गरी 
काम लगाउन स[नेछ । तर तह ६ र सो भ/दा मािथको अिधकृत6तरको कम1चारी करारमा िनयAुN गन1 
सचंालक सिमितको 6वीकृित िलनु पनDछ । 

(२)  क0पनीको कुनै खास कामका लािग वा कुनै िनिMत अविधका लािग कम1चारी िनयिुA गरी काम गराउनुपनD 
भएमा Qय6तो काम वा समयाविध तोकN करारमा िनयिुA गरी काम लगाउन सिकनेछ । 

(३) उप-िविनयम (१) वा (२) बमोिजम िनयिुA भएका कम1चारीको मािसक पाIर�िमक, भbा, सिुवधा र सेवाका 
सत1ह: Qय6तो कम1चारी िनयिुA गदा1को करारमा उ�लेख भए अनुसार ह9नेछ । 

                             
5 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन 
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(४) क0पनीको कामका लािग कुनै िवशेष  ̀वा स�लाहकारको सेवा िलन आवLयक परेमा सिमितको ि6वकृित 
िलई करारमा िनयAु गन1 सिकनेछ । Qयसरी िनयAु भएको िवशेष  ̀वा स�लाहकारको पाIर�िमक, सिुवधा 
तथा सेवाका सत1 सोही करारमा तोिकए बमोिजम ह9नेछन् । 

(५) करार सेवामा िनयिुA गदा1 सामा/यतया दईु वष1भ/दा बढी अविधका िनिमb िनयिुA गIरने छैन र Qय6तो 
करारमा िनयुिA भएको कम1चारीको थप सेवा िलनुपनD भएमा करार नवीकरण गन1 वा करारको 0याद थप गन1 
सिकनेछ । 

(६) करार सेवामा कम1चारी िनयिुA गदा1 यस िविनयमावलीमा उ�लेख भए अनुसारको यो^यता तथा अ/य 
आवLयक कुराह: पुरा ह9नु पनDछ ।  

(७) करार सेवामा िनयAु भएका कम1चारीको काम स/तोषजनक नभएमा वा यस िविनयमावलीको आचरण 
स0ब/धी िविनयमह: उ�लंघन गरेमा िनजलाई यस िविनयमावली बमोिजम कारबाही ह9नेछ ।  

१६. िव:ापन गनु�पन; 
(१) क0पनी तथा सो अ/तग1तको आयोजनामा IरA रहेका पदह: खु�ला �ितयोिगता@ारा पूित1 गदा1 सामा/यतया 

रािcdय 6तरको पि�कामा क0तीमा प/e िदनको अविध तोकN िव`ापन गनु1पनDछ । तर कुनै िवशेष` वा 
स�लाहकारको सेवा िलन करारमा िनयिुA गदा1 वाता1@ारा गन1 सिकने छ । Qयसको लािग िव`ापन गनु1  
अिनवाय1 ह9नेछैन । 

(२) क0पनीले िव`ापन �काशन गदा1 पूित1  गनु1पनD पद, स�ंया, काम गनु1पनD 6थान, पदको िकिसम, आवLयक 
/यूनतम शैि]क यो̂ यता, गनु1पनD काय1को संि]\ िववरण, परी]ाको िकिसम, उमेर, नागIरकता, दरखा6त 
िदने 6थान र अि/तम िमित, परी]ा द6तुर आिद कुराह: 6प_ :पमा खुलाउनु पनDछ । 

१७. उ�मदेवारको अयो5यता 
(१) क0पनीको कुनै पदमा देहायको EयिA िनयिुA ह9न अयो̂ य मािननेछ । 

(क) पाच! तह वा सोभ/दा मुिनको पदका लािग अठार वष1 उमेर पूरा नभएको वा पैतािलस वष1 नाघेको, 
(ख) छैठ! तह वा सोभ/दा मािथको पदका लािग ए[काइस वष1 उमेर पूरा नभएको वा पRतािलस वष1 

नाघेको, 
(ग) मानिसक स/तुलन िबTेको, 
(घ) गैरनेपाली नागIरक, 
(ङ) नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा कसरुदार ठहरी कैदको सजाय पाएको, र 
(च) �चिलत कानूनबमोिजम सगंिठत स6ंथाको सेवामा अयो̂ य ठहIरने गरी सेवाबाट बखा16त गIरएको । 

(२) उप-िविनयम (१) को खfड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन क0पनीको बहालवाला 
कम1चारी वा करारमा काम गIररहेका कम1चारीको हकमा उमेरको मािथ�लो हद ला^ने छैन । 

(३) करारमा िनयुA ह9ने िव  ̀कम1चारी, स�लाहकार वा िवशेष`को लािग उमेरको मािथ�लो हद ला̂ ने   छैन । 
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१८. कम�चारीको िनयुि- 

(१) IरA पदमा िनयिुA वा बढुवाका लािग उपसिमितबाट िसफाIरस भएको िमितले तीस िदनिभ� िनयिुA प� 
िदइनेछ । 

(२) िनयिुA प� िलन आउनु भनी सूचना �कािशत भएको ए[काइस िदनिभ� पिन कुनै उ0मेदवारले िनयुिAप� 
िलन नआएमा वा िनयAुN प� िलई १५ िदन िभ� काया1लयमा हािजर ह9न नआएमा Qय6ता उ0मेदवारको नाम 
यो^यता Xमबाट हटाइएको सूचना �काशन गरी नीजको सiा �ित]ा सुचीमा रहेको उ0मेदवारलाई यो̂ यता 
Xम अनुसार िनयिुA िदइने छ । 

(३) िनयिुAको लािग यो̂ यताXम सचुी �कािशत गदा1 IरA पदको अनुपातमा यथास0भव प/e �ितशत र 
कि0तमा दईु जना जुन बढी ह9/छ उ0मेदवारको नाम यो̂ यताXमअनुसार �ित]ा सचुीमा �काशन गनु1  पछ1  । 
य6तो �ित]ा सचुी �कािशत गIरएको िमितले एक वष1स0म मा� कायम रहनेछ । 

१९. िनरोिगताको 	माण-प< पेस गनु�पन; 
6क0पनीको िनयिमत पदमा शु: िनयAु ह9ने कम1चारीले मा/यता �ा\ िचिकQसकबाट िनरोिगताको �माणप� िलई पेश 
गनु1 पनDछ । 

२०. परी�णकाल 

(१) 7 क0पनीको िनयिमत पदमा वा एक वष1 वा सो भ/दा बढी अवधीको लािग करार सेवामा पिहलो पटक िनयिुA 
गदा1 सबै तहमा ६ मिहनाको परी]णकालमा रािखनेछ । परी]णकालको अविधको गणना हािजर भएको 
िमितदेिख गIरनेछ । 

(२) परी]णकालमा रहेका कुनै कम1चारीको सेवा स/तोषजनक नभएमा Qय6तो कम1चारीलाई कुनै पिन बखत 
क0पनीको सेवाबाट हटाउन सिकनेछ र Qयसरी हटाउन यस िविनयमावली बमोिजम कुनै काय1िविध पूरा गनु1  
आवLयक पनD छैन ।  

(३) 8 िनयिमत पदमा परी]ण कालमा रहेको कम1चारीलाई परी]णकाल समा\ भएपिछ काय1स0पादनको 
आधारमा िनयिमत पदमा िनयAु गIरएको सूचना िदइनेछ र Qयसपिछ परी]णकालको अविधसमेत िनयिमत 
सेवा अवधीमा गणना गIरनेछ । 

(४)  9 क0पनीले कम1चारीसंग रोजगार स0झौता गदा1 िनजलाई ६ मिहनाको परी]णकालमा रहने गरी गन1 
सिकनेछ र परी]णकालमा कम1चारीको काम स/तोषजनक नदेिखएमा Qय6तो कम1चारीसगँ क0पनीले 
रोजगार स0झौता अ/Qय गन1 स[नेछ । Qयसरी रोजगार स0झौता अ/Qय नभएको �िमकको परी]णकाल 
समा\ भएपिछ रोजगार स0ब/ध 6वतः सदर भएको मािननेछ ।  

                             
6 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन 
7 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन 
8 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन 
9 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट थप 
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२१. स.वा 
(१) क0पनीको कुनै कम1चारीलाई एक शाखाबाट अक< शाखामा वा एक काया1लयरआयोजनाबाट अक< 

काया1लयरआयोजनामा स:वा गनD अिधकार काय1कारी �मुख वा िनजले अिधकार �Qयायोजन गरेको 
अिधकृतमा रहनेछ । 

(२) उप-िविनयम (१) बमोिजम कम1चारीलाई स:वा गदा1 Qय6तो कम1चारीको हािजरी, िबदा तथा तलबको 
िववरणसिहत अनुसूची-२ बमोिजमको ढाचंामा रमाना-प� िदई स:वा भएको काया1लयमा हािजर ह9न पठाउनु 
पनDछ ।  

२२. बरबुझारथ गनु�पन; 
(१) कुनै पिन कम1चारी आफू काय1रत रहेको पद वा ठाउंबाट अ/य पद वा ठाउंमा स:वा वा बढुवा भै जाने भएमा 

Qय6तो कम1चारीले आHनो ठाउंमा स:वा भै आएको कम1चारी हािजर भएको भए िनजलाई र िनज हािजर 
नभएको भए आफूमुिनको कम1चारी वा आHनो सपुIरवे]कले तोिकिदएको कम1चारीलाई आफू िज0मा रहेको 
नगदी िज/सी बुझाएर मा� रमाना िलनु पनDछ ।  

(२) उप-िविनयम (१) बमोिजम बरबुझारथ गरेपिछ अनुसूची-६ बमोिजमको �माण समेत िलनुपनDछ ।  
२३. काज खटाउन सिकने 

काय1कारी �मुख वा िनजले तोकेको अिधकृत कम1चारीले कम1चारीलाई आवLयकता अनुसार काजमा खटाउन 
स[नेछ र Qयसरी काजमा खिटएको कम1चारीले क0पनीको िनयम वमोिजम दैिनक jमण भbा समेत पाउने छ । 

२४. >मणमा जांदा >मण आदशे िलनुपन; 
(१)  कुनै पिन कम1चारीले क0पनीको कामको िसलिसलामा jमण वा काजमा जानुपरेमा Qयसरी jमण वा काजमा 

पठाउने कम1चारीबाट jमण आदेश िलएर मा� jमण जानुपनDछ र jमणमा पठाउने कम1चारीले पिन jमण 
आदेश िदनुपनDछ । 

(२)  उप-िविनयम (१) बमोिजम jमणआदेश िददंा jमणमा जाने 6थान, गनु1पनD कामको छोटकरी िववरण, पे6कN 
रकम आिद सबै खुलाई अनुसूची-७ बमोिजमको jमण आदेश िदनुपनDछ । 

२५. बढुवास�ब�धी �यव6था 
(१) कम1चारीलाई आ/तIरक बढुवा गदा1 िविनयम-३० बमोिजम काय1]मताको आधारमा मू�याङ्कन गरी 

काय1]मता वापत �ा\ गरेको अंकको आधारमा बढुवा गIरनेछ । 
(२) आ/तIरक �ितयोिगताQमक परी]ा िलई बढुवा गदा1 कम1चारीले िलिखत परी]ा र अ/तवा1ता1मा �ा\ गरेको 

अंक जोडी सोको आधारमा बढुवा गIरनेछ । 
(३) काय1]मता वा आ/तIरक �ितयोिगताQमक परी]ामा समान अंक �ा\ गनD कम1चारीको हकमा बढुवाको Xम 

जे#ताको आधारमा गIरनेछ । 
(४) उप-िविनयम (३) बमोिजम कम1चारीको जे#ता िनधा1रण गदा1 हाल बहाल रहेको पदमा िनयिुA भएको िमितका 

आधारमा गIरनेछ र एकै िदन िनयAु भएका EयिAको हकमा बहाल रहेको पदमा िनयिुA ह9दंाको Xमको 
आधारमा गIरनेछ । 
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२६. बढुवा ह?नका िनि�त आव@यक �यूनतम यो5यता 
आ/तIरक �ितयोिगताको लािग र काय1]मताका आधारमा बढुवा ह9न उ0मेदवारको शैि]क यो̂ यता अनुसूची-१ 
बमोिजम ह9नुपनDछ । 

२७. बढुवाका लािग उ�मदेवार ह?न नपाउने 
देहायको कुनै अव6थामा देहायको अविधभर कुनै पिन कम1चारी बढुवाको लािग उ0मेदवार ह9न पाउने छैनः- 
(क) िनल0वन भएकोमा Qय6तो िनल0वन अविधभर, 
(ख) बढुवा रो[का भएकोमा Qय6तो रो[का भएको अविधभर, 
(ग) तलब बृिK (Tेड) रो[का वा घटुवा भएकोमा सो तलब बृिK रो[का वा घटुवा गनD िनण1य भएको िमितबाट एक 

वष1 स0म । 
(घ) तोिकएको अविधिभ� बढुवाको लािग आवLयक फम1 नभरेमा । 

२८. बढुवा ह?नका लािग आव@यक �यूनतम सेवा अविध 

10बढुवा ह9ने कम1चारी बढुवा ह9ने पद भ/दा एक तह मुिनको स0बि/धत सेवा/समूह उपसमूहको पदमा क0तीमा तीन 
वष1 िनयिमत सेवा अवधी पुरा गरेको ह9नु पनDछ ।  

२९. बढुवास�ब�धी कारवाही 
(१) 11 क0पनीमा खाली भएको िनयिमत पद बढुवा@ारा पूित1 गदा1 स0बि/धत उ0मेदवारको जानकारीका लािग 

सूचना �कािशत गनु1पनDछ । 
(२) उप-िविनयम (१) बमोिजम सूचना �कािशत भएपिछ बढुवा ह9न यो^यता पुगेको कम1चारीले आHनो शैि]क 

यो^यता तथा सेवास0ब/धी िववरणसमेत खोली उपसिमित सम] िनवेदन िदनुपनDछ ।  
(३) उप-िविनयम (२) बमोिजम िनवेदन िदएका उ0मेदवारह:को िविनयम-३१ बमोिजम काय1]मताको 

मू�याङ्कन गरी सो को आधारमा बढुवा ह9ने उ0मेदवारको नाम �कािशत गनु1पनDछ । 
(४) काय1स0पादन मू�याङ्कनको अंक गणना गदा1 बेतलवी िबदा बसेको अविधको अंक पाउने       छैन ।  

३०. बढुवाको आधार 

कम1चारीको काय1]मताको मू�याङ्कन गदा1 देहायबमोिजमको अंक िदइनेछः- 
(क) काय1स0पादनबापत अिधकतम ६० अंक 
(ख) जे#ताबापत अिधकतम २० अंक र  
(ग) शैि]क यो̂ यता बापत अिधकतम २० अंक । 

                             
10 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन 
11 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन 



अपर तामाकोशी हाइ�ोपावर िलिमटेड   कम�चारी �शासन िविनयमावली‚ २०६७(संशोधन सिहत) 

पृ# स�ंया-10 
 

३१. काय��मताको मूAयाङ्कन 

कम1चारीको काय1]मताको मू�याङ्कन गदा1 देहायबमोिजम गIरनेछः- 
(क) काय1स0पादनको मू�याङ्कन 

(१) 12बढुवाको �योजनको लािग जित वष1को िनयिमत सेवा अवधी आवLयक पनD हो पिछ�लो Qयित 
वष1को काय1 स0पादन मू�याकंन फाराम आवLयक ह9नेछ । 

(२) �Qयेक आिथ1क वष1मा सो आिथ1क वष1 समा\ भएको प/e िदनिभ� स0बि/धत कम1चारीले आफूले 
गरेका मु�य-मु�य कामह:को िववरण आHनो सपुIरवे]क सम] पेश गनु1पनDछ । सपुIरवे]कले �ा\ 
काय1 िववरणको आधारमा स0बि/धत कम1चारीको काय1स0पादन मू�याङ्ंकन गरी प/e िदनिभ� 
पुनरावलोकनकता1 सम] पेश गनु1पनDछ । 

(३) सुपIरवे]क स0बि/धत कम1चारीभ/दा क0तीमा एक तह मािथको र पुनरावलोकनकता1 क0तीमा दईु 
तह मािथको स0बि/धत सेवा समूहको कम1चारी ह9नुपनDछ । स0बि/धत सेवा, समूहको कम1चारी 
काय1रत नभएमा अ/य जे# कम1चारीबाट मू�याकंन गराउनु पनDछ । 
तर काय1कारी �मुखभ/दा लगbै मुिनको कम1चारीको सपुIरवे]ण तथा पुनरावलोकन काय1कारी 
�मुखले गनDछ ।    

(४) पुनरावलोकनकता1ले पिन आफू कहा ंपेस भएको काय1स0पादनमा पुनरावलोकन गरी सात िदनिभ� 
सहायक 6तरका कम1चारीह:को हकमा �शासकNय अिधकृत सम] र अिधकृत 6तरका कम1चारीको 
हकमा सोही 0यादिभ� काय1कारी �मुखसम] पेस गनु1पनDछ । 

(५) मू�याङ्कन गनD पदािधकारी समय समयमा सचंालक सिमितबाट तोिकए बमोिजम ह9नेछन् । 
(६) काय1स0पादन बापत कम1चारीले अिधकतम ६० (साठी) अंक �ा\ गन1 स[नेछ र कम1चारीले 

स0पादन गरेको काय1मू�याङ्कन गनD �योजनका लािग अनुसूची-३ को फाराम नं. १ देिख नं. २ 
स0ममा तोिकए बमोिजम काय1स0पादन मू�याङ्कन फाराम भनु1पनDछ र Qय6तो फाराम भदा1 
अवल0वन गनु1पनD िनदDिशका समेत सोही फाराममा िनिद1_ गIरए बमोिजम ह9नेछ ।  

(७) कुनै कम1चारी एक आिथ1क वष1 िभ� जितसकैु अविध हािजर भई काय1 गरे पिन उA अविधलाई सो 
आिथ1क वष1को पुरा अविध गणना गरी काय1 स0पादन मू�याकंन गIरनेछ । 

(८) बेतलवी िवदामा बसेको कम1चारीको काय1स0पादन मू�याकंनको अंक गणना गदा1 एक आिथ1क वष1मा 
जित अविध बेतलवी िवदामा बसेको हो सो अविधको लािग िनजले उA आिथ1क वष1मा �ा\ 
�ा\ाङ्कंबाट दामासाहीले कiा गरी अंक गणना गIरनेछ । 

(९) कम1चारीको काय1स0पादन मू�याङ्कन गोlय ह9नेछ र काय1कारी �मुखले सबै कम1चारीको 
काय1स0पादन मू�याङ्कन अZयाविधक गरी गोlय रा�ने Eयव6था गनु1पनDछ । 

(ख) जे#ता 
कम1चारीलाई जे#ता काय1अनुभवको आधारमा बढुवा �योजनका लािग बढीमा २०(बीस) अंक िदइने छ । 
Qयसरी जे#ता बापत अंक िदंदा हाल बहाल रहेको तहमा काम गरेको �Qयेक वष1का लािग २(दईु) अंक र 

                             
12 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन 
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सोभ/दा मुिनको पदमा काम गरेको �Qयेक वष1का लािग ०.५ अंकका िहसाबले अंक िदइनेछ । तर एक 
तहमुिनको पदमा काम गरेको जे#ता बापत अंक िददंा बढीमा ४(चार) अंकस0ममा� िदइनेछ । 

(ग) शैि]क यो̂ यता 
(१) शैि]क यो̂ यता बापत अंक �दान गदा1 स0बि/धत तहको पदमा सेवा �वेश गदा1 आवLयक पनD 

/यूनतम शैि]क यो̂ यता र सोभ/दा मािथको स0बि/धत कुनै उपािधको अंक देहायबमोिजम �दान 
गIरनेछः– 

शैि]क यो̂ यता �थम �ेणी ि@तीय �ेणी तृतीय �ेणी 
(क) /यूनतम शैि]क यो̂ यता बापत पाउने १५ १४ १३ 
(ख) /यूनतम शैि]क यो̂ यता भ/दा मािथको 

स0बि/धत उपािध एक शैि]क यो^यताका 
लािग मा�  

५ ४ ३ 

(२) िवSावाIरिधको लािग �थम �ेणी बापतको र �ेणी नखुलेको शैि]क यो̂ यता बापत ि@तीय �ेणी 
सरहको अंक �दान गIरनेछ । 

(३) कम1चारीले शैि]क यो̂ यताको �मािणत �ितिलिप पेस गनु1पनDछ र सो पेस नगरेमा शैि]क यो̂ यता 
वापत अंक िदइने छैन । 

३२. उजुरी िदन सCने 
(१) कुनै कम1चारीले यस िविनयमावली बमोिजम भएको बढुवा स0ब/धमा िचb नबुझी उजुरी िदन चाहेमा 

बढुवाको सूचना �काशन भएको १५ िदनिभ� सहायक 6तरको कम1चारीले उपसिमित सम] र 
अिधकृत 6तरको कम1चारीले सचंालक सिमितसम] उजुरी िदन स[नेछ ।  

(२) उप-िविनयम (१) बमोिजम �ा\ उजुरी उपर स0वि/धत उपसिमित वा सिमितले आवLयक छानिवन 
गरी आफूसम] उजुरी �ा\ भएको ३० िदन िभ� अि/तम िनण1य िदनुपनDछ । 

  
प�र�छेद–३ 

काम गन; समय र िबदास�ब�धी �यव6था 
 
३३. काया�लय समय 

(१) क0पनीमा काम गनD समय माघ १६ देिख काित1क १५ गते स0म नौ मिहनाको अविधमा �ितह\ा ४० 
(चािलस) घfटा र मङ्गिसर देिख माघ स0मको तीन मिहना �ितह\ा ३५ (पRितस) घfटाको ह9नेछ । 

(२) काम गनD समय सामा/यतः माघ १६ देिख काित1क १५ गते स0म िवहान १०:०० बजेदेिख सांझ ५:०० 
बजेस0म र काित1क १६ देिख माघ १५ गते स0म िवहान १०:०० बजेदेिख बेलुकN ४:०० बजेस0म ह9नेछ । 
तर �Qयेक शुXबार िवहान १०:००  बजे देिख बेलुका ३:०० बजे स0म मा� काया1लय समय ह9नेछ । 
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(३) संचालक सिमितले भौगोिलक अव6था र आवLयकता अनुसार काम गनD समय हेरफेर वा थपघट गन1 र 
काय1कारी �मुखले कामको �कृित अनुसार काया1लय समय वा कामको िसHट तोकN कामको समय िनधा1रण 
गन1स[नेछ ।  

३४. हािजरी 
क0पनीले िनधा1रण गरे बमोिजम कम1चारीले आफु काया1लयमा आएको र गएको समय जनाई हािजर गनु1पनDछ र 
काया1लय समयिभ� आHनो सपुIरवे]क वा आHनो िबदा 6वीकृत गनD अिधकृतको 6वीकृित िवना काया1लय छोडी 
जानुह9दRन । 

३५. िनयिमतता  
(१) कम1चारी काया1लय समयमा हािजर भए नभएको वा काया1लय समय िभ� कम1चारी काममा उपि6थित रहे 

नरहेको आकि6मक जाचं काय1कारी �मुख वा िनजले तोकेको अिधकृतले गन1 स[नेछ ।  
(२) उप-िविनयम (१) अनुसार आकि6मक जांच गदा1 अनुपि6थत रहेको कम1चारी संग 6पि_करण िलइनेछ र 

6पि_करण स/तोषजनक नभएमा Qय6तो कम1चारीलाई गयल गनु1को साथै अ/य कारवाही समेत गन1 सिकनेछ 
। 

३६. ओभर टाईम भGा 
(१) कुनै कारणले काया1लयको िनधा1Iरत समयभ/दा बढी समय काम गनु1परेमा Qयसरी बढी समय काम गनु1परेको 

कारण, कामको िकिसम, पIरमाण तथा बढी समय काम गनु1पनD अविधसमेत तोकN काय1कारी �मुख वा 
िनजले तोकेको अिधकृतको 6वीकृित िलई सबै तहको कम1चारीलाई ओभरटाईममा काम लगाउन सिकनेछ । 

(२) उप-िविनयम (१) बमोिजम ओभरटाईम काम गनD कम1चारीले िनयिमत समयमा काम गरे बापत खाईपाई 
आएको मािसक तलवको एक सय पचास �ितशत (१५०%) का िहसाबले ओभरटाईम भbा पाउनेछ । 

(३) उप-िविनयम (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन शिनवार वा अ/य साव1जिनक िबदाका िदन काम गनD 
कम1चारीले साव1जिनक िवदाको िदनमा काम गरेको समयको िनिमb खाइपाई आएको मािसक तलबको २०० 
�ितशत वरावरको रकम ओभरटाईम भbा वापत िदईनेछ । 

३७. कम�चारीले पाउने िबदा 
कम1चारीले देहाय अनुसारका िबदा पाउने छन्ः– 
(क) साव1जिनक िबदा 
(ख) भैपIरआउने िबदा 
(ग) िबरामी िबदा 
(घ) घर िबदा  
(ङ) �सूित िबदा  
(च) िकIरया िबदा  
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13(छ) ................... 
14(ज) सiा िबदा 
(क) साव�जिनक िबदा 
15(१) कम1चारीले �Qयेक शिनवार साव1जिनक िवदा पाउनेछन् । अ/य साव1जिनक िवदाको हकमा २०(बीस) िदनमा 

नबढ्ने गरी काय1कारी �मुखले आगामी वष1को लािग चालु वष1को चै� मिहना िभ� तोिक िदन स[नेछन् । 
साथै, नेपाल सरकारबाट आकि6मक िवदा िदने िनण1य भएमा सो समेत पाउनेछन् । 

�(२) ............. 
�(३) ............. 
(ख) भैप�र आउने िबदा 

(१)  कम1चारीले एक वष1मा १२ िदन भैपIर आउने िबदा पाउनेछ । 
(२) यो िबदा बसेको कम1चारीले पूरा तलब पाउनेछ । 
(३) य6तो िबदा आधा िदन पिन िलन सिकनेछ । 
(४) यो िबदा कुनै अ/य िबदासगं िमलाई िलन सिकनेछ । 
(५) य6तो िबदा अक< वष1का लािग सिBचत गन1 पाइने छैन र भैपIर आउने िबदा बापत कुनै रकम िदइने 

छैन । 
(६) बेतलवी र अZययन िवदामा बसेको कम1चारीले भैपरी आउने िबदा पाउने छैन । 

(ग) िबरामी िबदा 
(१) कम1चारीले एक मिहनाको एक िदनका दरले वष1को बाn िदन िबरामी िबदा पाउनेछ । 
(२) िबरामी िबदा बसेको कम1चारीले पूरा तलब पाउनेछ ।  
(३) 16 कम1चारीले उपभोग नगरेको िबरामी िबदा सिBचत ह9नेछ र Qय6तो िबरामी िबदा ४५(पRतािलस) 

िदनस0म सिBचत गन1 पाइनेछ । 
(४) 17कम1चारीले उपभोग नगरेको िवरामी िवदा सिBचत ह9नेछ र Qय6तो कुनै कम1चारीको िवरामी िबदा 

तीस िदन भ/दा बढी संिचत भई स0बि/धत कम1चारीले चाहेमा Qय6तो िवरामी िबदाको तलव सोही 
आिथ1क वष1मा भुAानी िदइनेछ ।  

(५) सामा/यतः सात िदनस0म िबरामी िबदा कम1चारीको िनवेदनको आधारमा 6वीकृित गIरनेछ । सोभ/दा 
बढी अविधका लािग िबरामी िबदाको माग गनु1पदा1 कम1चारीले िचिकQसकको �माण–प� पेस गनु1पनDछ 
। 

                             
13 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट खारेज ।  
14 स�चालक सिमितको िमित २०६८/१२/११ को  ९० औ ंबैठकबाट थप ।  
15 स�चालक सिमितको िमित २०७०/०१/१० को ११३ औ ंबैठकबाट संशोधन । 
� स�चालक सिमितको िमित २०७०/०१/१० को ११३ औ ंबैठकबाट खारेज । 
� स�चालक सिमितको िमित २०७०/०१/१० को ११३ औ ंबैठकबाट खारेज । 
16 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन । 
17 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन । 
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(६) कम1चारी कुनै कारणबाट क0पनीको सेवाबाट अलग भएमा सिBचत िबरामी िबदा बापत तQकाल 
खाईपाई आएको तलबको िहसाबले ह9न आउने रकम पाउंनेछ । 

(घ) घर िबदा 
(१) कम1चारीले एक वष1मा अठार िदन घर िबदा पाउंनेछ । 
(२) घर िबदाको िहसाब गदा1 कम1चारीले काम गरेको अविधको बीस िदनको एक िदनका दरले कम1चारी 

हािजर रहेको िदन (साव1जिनक िबदा र अ/य तलवी िबदासमेतको आधारमा गणना गIरनेछ । 
(३) घर िबदा बसेको कम1चारीले पूरा तलब पाउंनेछ । 
18(४) घर िवदा बढीमा नCबे िदनस0म सिंचत गन1 सिकनेछ । कुनै कम1चारीले साoी िदन भ/दा बढी सिBचत 

रहेको घर िवदाको सiा तलव िलन चाहेमा तQकाल खाइपाई आएको तलवको िहसावबाट Qय6तो 
सिBचत घर िवदाको सiा तलव िलन पाउनेछ । 

(५) कुनै कारणबाट कम1चारी क0पनीको सेवाबाट अलग भएमा िनजको सिंचत घर िबदाको रकम िनजले 
खाईपाई आएको मािसक तलबको दरले ह9न आउने जित रकम एकमु# पाउनेछ । 

(ङ) �सूित िबदा 
(१) 19 गभ1वती मिहता कम1चारीले �सूितको अिघ वा पिछ चौध ह\ाको �सूित िबदा पाउनेछ ।  
(२) 20 गभ1वती कम1चारीले �सूित ह9ने स0भािवत िमितभ/दा क0तीमा दईु ह\ा अगािडदेिख �सूती भएको 

क0तीमा छ ह\ास0म अिनवाय1 :पमा िबदा ब6नु पनDछ ।  
(३) 21 उपिविनयम (१) बमोिजमको �सूित िबदा िलने मिहला �िमकले साठी िदनको पूरा पाIर�िमक 

पाउनेछ र बाकँN अविधको पाIर�िमक पाउने छैन ।  
(४) 22 �सूित भएको मिहला कम1चारी वा िनजको िशशुको 6वा6pयको लािग थप आराम आवLयक पनD 

भनी मा/यता�ा\ िचिकQसकले िसफाIरस गरेमा क0पनीले �सूित िबदासगैँ िनर/तर ह9ने गरी 
उपिविनयम (१) मा उि�लिखत अविधको अितIरA थप एक मिहनास0मको बेतलबी िबदा 6वीकृत 
गनD वा अ/य िबदामा समायोजन ह9ने गरी िबदा िदनु पनDछ । 

(५) 23 सात मिहना वा सोभ/दा बढी गभ1 रहेको मिहला कम1चारीको िशशु मृत जि/मएमा वा गभ1पतन 
भएमा �सूित भए सरह िबदा पाउनेछ । 

(६) 24 बVचा ज/मेको साठी िदन नपु^दै आमाको मृQयू भएमा Qय6तो पQनीको मृQयू ह9ने कम1चारीले िशशु 
6याहारको लािग पाIर�िमक सिहतको बाकँN अवधीको िबदा िलन पाउनेछ ।  

(७) 25 कुनै पु:ष कम1चारीको �ीमती सQुकेरी ह9ने भएमा िनजले पाIर�िमक सिहतको प/e िदनको 
�सूित 6याहार िबदा पाउनेछ । 

                             
18 स�चालक सिमितको िमित २०७३/११/१५ को १७१ औ ंबैठकबाट संशोधन । 
19 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन । 
20 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन । 
21 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन । 
22 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन । 
23 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट थप । 
24 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट थप । 
25 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट थप । 
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(८) 26 �सूित िबदा र �सूित 6याहार िबदा माग गन1 कम1चारीले िशशुको ज/म‚ मृQयू वा गभ1पतन 
स0ब/धमा स0बि/धत िनकायले जारी गरेको �माणप� पेश गनु1  पनDछ ।  

(च) िक�रया िबदा  
(१) 27 पित वा पQनीको मृQयू भई वा आHनो कूल धम1 अनुसार कम1चारी आफैले िकIरया ब6नु पनD भएमा 

वा िववािहत मिहला कम1चारीले आHनो माता िपता वा सास ुससुराको मृQयू भई िकIरया ब6नु पनD 
भएमा तेn िदन िकIरया िबदा पाउनेछ । 

(२) िकIरया िबदा ब6ने कम1चारीले पूरा तलब पाउनेछ । 
(छ) 28............................ 
(ज) 29स�ा िबदा 

साव1जिनक िवदाको िदनमा कम1चारीलाई काममा लगाइएको अव6थामा Qयसरी काम लगाइएको अवधीको 
सiा िबदा िदइनेछ । Qयसरी कम1चारीलाई सा\ािहक वा साव1जिनक िबदाको िदनमा काममा लगाएकोमा 
कम1चारीले Qय6तो सiा िवदा अक< मिहना िभ� िलई स[नु पनDछ र िवदा निलएमा Qय6तो िवदा सिंचत ह9ने 
छैन र Qयस वापत कुनै रकम पिन पाउने छैन । तर कुनै कारणले Qय6तो िवदा सो अवधी िभ� िदन नसिकने 
अव6था परेमा स0बि/धत कम1चारीको सुपरीवे]कले बढीमा सात िदन स0म आिथ1क वष1को अ/Qय स0म 
िलन स[ने गरी सिBचत गरी िदन स[नेछ । 

३८. िबदा ब6दा पूव�6वीकृित िलनुपन; 
(१) भैपIर आउने िबदा र िबरामी िबदाबाहेक अ/य िबदा अTीम 6वीकृित नगराई ब6न पाईने छैन । िबदा ब6ने 

कम1चारीले यस िबिनयमावलीको अनुसूची–४ बमोिजमको िबदा फाराम भरी 6वीकृत गराउनुपनDछ । 
भैपIरआउने िबदा ब6दा स0भव भएस0म सूचना गनु1  कम1चारीको कत1Eय ह9नेछ । 

(२) उप-िविनयम (१) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िबदा 6वीकृत गराउन नपाउंदै अपरझट कुनै कारण 
परी िबदा बसेकोमा पिछ Qय6तो िबदा 6वीकृत भएमा यस िविनयमको उ�लंघन गरेको मािनने छैन । 

(३) िबदा अिधकारको कुरा नभई सह9िलयत मा� भएकोले क0पनीको कामलाई Zयान िदई 6वीकृित िलएर मा� 
िबदा ब6नुपनDछ । 

(४) िबदा िलनुपरेको कारणसिहतको सूचना नगरी वा िबदा 6वीकृत नगराई लगातार तीस िदन वा सोभ/दा बढी 
गयल ह9ने कम1चारीलाई क0पनीको सेवाबाट हटाउन सिकनेछ । 

३९. िबदा िदने अिधकार 
िबदा िदने अिधकार काय1कारी �मुख वा िनजले तोकेको अिधकृतलाई ह9नेछ । काय1कारी �मुखले तीन िदनस0म 
सिमितको अZय]लाई जानकारी िदई आफै िबदा िलई ब6न स[नेछ र सोभ/दा बढी िबदा ब6नुपरेमा सचंालक 
सिमितको अZय]बाट 6वीकृित िलनुपनDछ ।  

                             
26 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट थप । 
27 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन ।  
28 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट खारेज ।  
29 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन ।  
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४०. िबदाको अिभलेख 

(१) िबदा ि6वकृत गनD अिधकारीले स0बि/धत कम1चारीको िबदाको अिभलेख रा�ने Eयव6था िमलाउनुपनDछ । 
(२) कम1चारी �शासन स0बि/ध काम गनD इकाई वा शाखाले सबै कम1चारीको िबदाको अिभलेख रा�नु पनDछ । 
  

प�र�छेद–४ 
तलब, भGा तथा सुिवधा 

४१. तलब तथा भGा 
(१) कम1चारीले क0पनीमा हािजर भई काम गरेको िमितदेिख क0पनीको तलबमान बमोिजम तलब र भbा पाउनेछ 

। 
(२) कम1चारीले पाउने तलब र भbा तथा अ/य आिथ1क सिुवधा सिमितले समय समयमा तोिकए वमोिजम ह9नेछ 

। 
(३) संचालक सिमितले समय-समयमा कम1चारीह:को तलबमान, भbा र आिथ1क सुिवधा पुनरावलोकन गनDछ र 

क0पनीको आिथ1क ]मता, अ/य सरकारी तथा गैn सरकारी सं6थामा भएको तलब बृिK र उपभोAा मू�य 
सूचीलाई िवचार गरी तलबमान, भbा र आिथ1क सिुवधामा पुनरावलोकन गन1 स[नेछ । 

(४) कम1चारीलाई आवLयक परेमा काय1कारी �मुखले चालू मिहनाको तलब पेLकN िदन स[नेछ । य6तो सिुवधा 
वष1मा दईु पटक भ/दा बढी िदईने छैन । 

(५) यस िविनयमावलीमा अ/य� जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन क0पनीले �ािधकरण वा अ/य शेयरधनी 
संगिठत स6ंथासंग कम1चारी िलई काम लगाएकोमा Qय6ता कम1चारीले पाउने तलब, भbा र सिुबधा तथा 
Qयसरी कम1चारी पठाए वापत �ािधकरण र संगिठत स6ंथालाई िदइने रकम सचंालक सिमितले िनधा1रण गन1 
र समय समयमा पुनरावलोकन समेत गन1 स[नेछ । 

४२. 	ो!साहन तथा किठन काय� भGा 
क0पनी तथा आयोजनामा काय1रत कम1चारीह:लाई सिमितले �ोQसाहन 6व:प आयोजना भbा र किठन काय1 भbा 
िदन स[नेछ । 

४३. चाडपव� खच� 
(१) कम1चारीलाई िनजले खाइपाई आएको एक मिहनाको तलब बराबरको रकम �Qयेक वष1 कम1चारीको िनवेदन 

अनुसार �मुख चाडपव1को प/e िदन अगािड चाडपव1 खच1को :पमा िदइनेछ । 
(२) य6तो रकम एक आिथ1क वष1मा एक पटक मा� भुAानी िदइनेछ । 
(३)  क0पनीको करार सेवामा िनयिुA भएको कम1चारीलाई पिन छ मिहनाको सेवा अिवधी पुरा गरेपिछ चाडपव1 

खच1 िदईने छ ।  
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४४. कम�चारी संचय कोष 

(१) 30 क0पनीको सेवामा िनयAु भएका �Qयेक कम1चारीको मािसक तलवको दश �ितशत (१०%) रकम सBचय 
कोष वापत कiा गIरनेछ र सोही वरावरको रकम क0पनीको तफ1 बाट थप गरी �Qयेक कम1चारीको नाउमँा 
कम1चारी सBचय कोष ज0मा गIरनेछ । Qय6तो सBचय कोषको रकम ज0मा गनु1  अिघ कम1चारी सBचय कोष 
सगँ स0झौता गIरनेछ । कम1चारी सBचय कोषस0ब/धी Eयव6था �चिलत कानून बमोिजम ह9नेछ । 

(२) उप-िविनयम (१) बमोिजम कम1चारी संचय कोषले रकम िलन मBजुर नगरेमा वा अ/य कुनै कारणले कम1चारी 
सचंय कोषमा रकम ज0मा नगIरने भएमा �चिलत कानून बमोिजम रकम ज0मा गनD Eयव6था गIरनेछ ।  

४५. तलब वृिJ 

(१) 31 क0पनीको सेवामा काय1रत कम1चारीले एक वष1 सेवाअविध पूरा गरे पिछ एक िदनको तलव वरावरको 
रकमको एउटा तलब विृK (Tेड) पाउंनेछ । 

(२) 32.............................. 
(३) 33.............................. 
(४) क0पनीको �ित#ा र मया1दाको अिभबृिK गन1 उQकृ_ काय1 गनD बढीमा १० जना कम1चारीलाई क0पनीको 

वािष1क उQसवको अवसरमा सिमितको 6वीकृित वमोजीम �ोQसािहत पुर6कार �दान गन1 सिकने छ । कुनै 
कम1चारीले क0पनीलाई फाइदा पु^ने गIर काय1 गरेमा काय1कारी �मुखले तQकाल पुर6कार 6व:प �ितEयिA 
:.५०,०००/– स0म नगद पुर6कार वा ५ Tेड स0म िदन स[नेछ । 

४६. िनल�बन भएमा पाउने तलब 

क0पनीको कामको िसलिसलामा िनल0बन भएमा सो िनल0बनको अविधभर खाइपाई आएको तलबको आधा मा� 
पाउनेछ । तर लागेको अिभयोग �मािणत नभई िनजले सफाई पाएमा िनल0बन रहेको अवधीमा आधा तलब भbा 
पाएको भए सो कiा गरी बाकंN आधा तलब भbा र नपाएको भए पुरै तलब भbा पाउनेछ । अिभयोग �मािणत भएमा 
िनल0बन भएको िमित देिखको बाकंN तलब भbा पाउने छैन । 

४७. अिनवाय� अवकाश 

(१)  कम1चारीको उमेर ५८ (अ/ठाउ/न) वष1 पूरा भएपिछ सेवाबाट अिनवाय1 अवकाश िदइनेछ । तर करारमा 
िनयAु ह9ने िव  ̀कम1चारी वा स�लाहकार वा िवशेष`को हकमा उमेरको हद ला̂ ने छैन । 

(२) 34 कुनै िनयिमत पदमा रहेको कम1चारी मानिसक वा शारीIरक अस]मताको कारणले आफूलाई सुि0पएको 
काम गन1 वा िज0मेवारी पूरा गन1 नस[ने भएमा Qय6तो कम1चारीलाई क0पनीले अवकाश िदन स[नेछ । 

(३) उप-िविनयम (२) बमोिजम कुनै कम1चारीलाई अवकाश िदइएमा िनजको सेवा अविध तीन वष1भ/दा बढी 
भएको भए िनजले पाउने अ/य सुिवधाको अितIरA छ मिहना बराबरको खाईपाई आएको तलब रकम 
]ितपूित1 6व:प िदइनेछ । 

                             
30 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन ।  
31 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०२/०७ को २०४ औ ंबैठकबाट संशोधन ।  
32 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट खारेज ।  
33 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट खारेज ।  
34 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन ।  
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४८. उपदान 

35(१) क0पनीले �Qयेक कम1चारीको मािसक तलवको ८.३३ �ितशत वरावरको रकम �Qयेक मिहना उपदान वापत 
स0बि/धत कोषमा ज0मा गIरिदनेछ ।  

36(२) कम1चारीले सेवाबाट अवकाश भएपिछ उA रकम भुAानी पाउने गरी सामािजक सुर]ा कोषमा ज0मा गIरनेछ 
। 

37(३) सामािजक सरु]ा कोषको Eयव6था नभएस0म उA रकम कुनै बRक वा िविbय सं6थामा ज0मा गन1  सिकनेछ ।  
38(घ) ............................ 

४९. बोनस पाउन े

(१) क0पनीको सेवामा कुनै आिथ1क वष1मा छ मिहनाभ/दा बढी काम गरेका कम1चारीले �चिलत कानून बमोिजम 
पाउने बोनस पाउनेछ । 

(२) बोनस िवतरण गदा1 सेवाबाट अलग भै सकेको कम1चारीले पिन िनयमानुसार बोनस पाउनेछ । 
५०. पोशाक भGा 

कम1चारीह:लाई �Qयेक वष1मा एक पटक पाउने गरी सिमितले समय समयमा तोिकिदए अनुसार पोशाक भbा 
िदइनेछ । 
(१) कम1चारीको 6तर, कामको �कृित हेरी रङ्ग र िडजाइन र पोशाकको 6तर काय1कारी �मुखले तोिकिदन 

स[नेछ । 
(२) पोशाक सिुवधा पाउने कम1चारीले आफु काम गनD काया1लय समयमा अिनवाय1 :पमा तोिकएको पोशाक 

लगाउनु पनDछ । 
५१. टेिलफोन सुिवधा 

क0पनीमा काय1रत तह १० वा सो भ/दा मािथको कम1चारीह:लाई िनज काय1रत रहेको ठाउंको आवासमा एउटा 
टेिलफोन जडान गन1 ला̂ ने धरौटी र अ/य खच1 तथा 6थानीय कलको िवल अनुसार मािसक टेिलफोन महसुलको 
रकम सोधभना1 िदइनेछ । Qय6तै तह १० भ/दा मुनीको अिधकृत6तरको कम1चारीलाई काय1 �कृितको आधारमा 
काय1कारी �मुखले उपरोA अनुसारको टेिलफोन सुिवधा िदन स[नेछ । 

५२. उपचार खच� 
(१) क0पनीका कम1चारी वा िनजको पIरवारको उपचारको लािग �Qयेक आिथ1क वष1मा एक मिहनाको तलव 

बराबरको रकम उपचार खच1 वापत िदइनेछ तर पIर]णकालमा रहेका कम1चारीह:को हकमा पIर]णकाल 
समा\ भएपिछ मा� पIर]णकाल अविधको समेत उपचार खच1 िदइनेछ । 

                             
35 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन ।  
36 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन । 
37 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन । 
38 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट खारेज । 
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(२) उप-िविनयम (१) वमोिजमको उपचार खच1 िलन िवल भपा1इ अथवा खच1को िववरण पेश गनु1पनD छैन र य6तो 
उपचार खच1 सिंचत ह9ने छैन । 

39(३) उपिविनयम १ वा २ मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएता पिन क0पनीको कम1चारीको :.एक लाख 
वरावरको औषधी उपचार बीमा गIरनेछ र Qय6तो बीमा शु�क वापतको रकम क0पनीले EयहोनDछ ।  

५३. कAयाणकारी कोष 

(१) क0पनीले एउटा क�याणकारी कोषको 6थापना गनDछ र Qय6तो कोषमा देहाय बमोिजमका रकम ज0मा 
गIरनेछः- 
(क) क0पनीले आHनो नाफा मZयेबाट �चिलत कानून बमोिजम क�याणकारी कोषका लािग छुट्याएको 

रकम; 
(ख) कोषमा भएको रकमबाट लगानी गरी �ा\ मुनाफा, �ितफल वा Cयाज; 
(ग) अ/य कुनै �ोतबाट �ा\ रकम; 

(२) क�याणकारी कोषको सचंालन तथा Eयव6थापनका लािग कम1चारी क�याण सिमित गठन गIरनेछ र सो 
कोषको खाता संचालन सोही सिमितका दईु जना सद6यबाट गIरनेछ । 

(३) क�याणकारी कोषको रकम देहायका उsेLय �ाि\का लािग खच1 गIरनेछः– 
(क) कम1चारी वा िनजको पIरवारको कुनै सद6य अपझ1ट िबरामी परी वा दघु1टनामा परेको कारण अपझ1ट 

आिथ1क सहयोग गनु1पनD अव6था परेमा 
(ख) कम1चारी वा िनजह:का बालबVचाका लािग शैि]क, सामािजक, खेलकूद, मनोरBजनस0ब/धी 

Eयव6था गन1 
(ग) असाधारण अव6थामा परेका कम1चारीलाई /यूनतम Cयाज दरमा सापटी िदन 
(घ) �ाकृितक �कोप वा दैवी दघु1टनामा परेका कम1चारीह:लाई सहयोग गन1 खच1 गन1 
(ङ) कम1चारीको सामूिहक िहत ह9ने अ/य काममा खच1 गन1 

५४. कम�चारी कAयाण सिमितको गठन 

(१) कम1चारी क�याण सिमितमा काय1कारी �मुखबाट मनोनीत तीन जना तथा कम1चारीह:बाट मनोनीत वा 
िनवा1िचत तीन जना सद6यह2 रहेको एक कम1चारी क�याण सिमित गठन ह9नेछ ।  

(२) काय1कारी �मुखबाट मनोनीत सद6य मZयेबाट कम1चारी क�याण सिमितको अZय] तो[नुपनDछ । 
(३) कम1चारी क�याण सिमितमा कुनै सद6य पद खाली भएमा सो सद6य पद पिहले जसरी पूित1 भएको हो सोही 

अनुसार पूित1 गIरनेछ र Qयसरी तQकाल पूित1 ह9न नस[ने अव6था भएमा काय1कारी �मुखले मनोनयन गरी 
पदपूित1 गन1 स[नेछ । 

(४) कम1चारी क�याण सिमितका सद6यह:को पदाविध दईु वष1को ह9नेछ । 

                             
39 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट थप ।  
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(५) कम1चारी क�याण सिमितले आHनो काम कारवाहीलाई िनयिमत र Eयवि6थत गन1 छुiै काय1िविध बनाउन 
स[नेछ । Qय6तो काय1िविध सिमितबाट 6वीकृत भए पिछ लागु ह9नेछ । 

५५.  बीमा तथा दघु�टनास�ब�धी �ितपूित�  
(१) क0पनीका सबै कम1चारीह:को सामूिहक EयिAगत दघु1टना बीमा गIरनेछ र Qय6तो बीमाको ि�िमयम 

क0पनीले ितनDछ । 
(२) उप िविनयम (१)बमोिवम य6तो बीमा गदा1 �म ऐनले तोकेको भ/दा कम नह9ने गरी सBचालक सिमितले तोके 

बमोिजम बीमा गIरनेछ । 
(३) क0पनीको कुनै पिन कम1चारी कुनै दघु1टनामा परी घाइते भएमा वा मृQयु भएमा Qयसको सूचना तु:/त 

क0पनीलाई िदनुपनDछ र क0पनीले पिन बीमा अिभलेख स0झौता अनुसार ]ितपूित1 माग गन1 तु:/त कारवाही 
चलाउने छ । 

५६. �ितपूित�को भु-ानी 
कम1चारीको मृQयु भएमा बीमा बापतको ]ितपूित1 रकम कम1चारीले जसलाई इVछाएको छ Qयसैलाई भुAानी िदइनेछ 
र Qयसरी इVछाइएको नभएमा �चिलत कानून बमोिजमको हकदारलाई िदइनेछ । 

५७. दघु�टना बीमा 
(१) कुनै कम1चारी क0पनीको कामको िसलिसलामा घाइते भएमा Qयसको उपचार गन1 लागेको खच1 EयहोनD गरी 

कम1चारीको बीमा गIरनेछ र सो बीमा गIरएको रकम उपचार गन1 पया1\ नभएमा नपुग उपचार खच1 क0पनीले 
EयहोनD छ । 

(२) उपचार गदा1 सामा/यतः अ6पताल भएको ठाउँमा अ6पतालमा र अ6पताल ब6नु नपनD अव6थामा वा 
अ6पताल नभएको ठाउँमा दता1वाला िचिकQसकबाट उपचार गराउनुपनDछ । 

(३) 40 क0पनीको कामको िसलिसलामा दघु1टना भई अङ्ग भङ्ग वा अस]म भएमा �म िनयमावली २०७५ को 
िनयम २६ को उपिनयम १ बमोिजमको अनुसूची-६ बमोिजम ]ितपूित1 पाउने गरी बीमा गIरनेछ ।  

(४) उप–िविनयम (३) बमोिजमको ]ितपूित1का लािग बीमा गIरएको भएमा बीमाबाट �ा\ रकम नै ]ितपूित1 बापत 
िदइनेछ र Qय6तो रकम उप–िविनयम (३) बमोिजम तोिकएको रकमभ/दा कम भएमा नपुग रकम क0पनीले 
EयहोनD छ । 

५८. जीवन बीमा 
(१) क0पनीले �Qयेक 6थायी कम1चारीको जीवन बीमा गIरिदनेछ । 
(२) बीमा अविधको समाि\ पिछ पाउने बीमा रकम (बीिमत रकम) सहायक 6तरको िनिमb :.तीन लाख र 

अिधकृत 6तरको िनिमb :.पाचं लाख वा समय समयमा सचंालक सिमितले तोिकिदए बमोिजम ह9नेछ । 
(३) उप-िविनयम (२) बमोिजम गIरएको जीवन बीमाको ि�िमयम कम1चारी पदमा बहाल रहेस0म क0पनीले 

ितIरिदनेछ । 

                             
40 स�चालक सिमितको िमित २०७६/०१/१५ को २०३ औ ंबैठकबाट संशोधन ।  
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(४) कम1चारीको बीमा गदा1 सेवा अवधी २० वष1 पुरा गरेपिछ वा उमेर ५८ वष1 पुरा भएपिछ वा सेवामा वहाल रहंदै 
मृQय ुभएमा जुन पिहले ह9/छ जीवन बीमा बापतको रकम पाउने गरी बीमा गIरनेछ । तर कम1चारीले बीमा 
अवधी पुरा नह9दंै सेवाबाट अलग भएमा वा अवकास िलएमा बाकंN अवधीको ि�िमयम आफैले ितरी बीमा 
िनयिमत गराउने वा बीमा स0ब/धी िनयम वमोिजम पाउने रकम िलन स[नेछ । 

  
प�र�छेद– ५ 

आचरण तथा सजाय 
 
५९. कम�चारीले पालन गनु�पन; आचरण 

कम1चारीले देहाय बमोिजमको आचरण पालन गनु1पनDछः– 
(क)  क0पनीको काम सगं स0ब/ध रहेको EयAN वा स6ंथासगं दान, उपहार, च/दा वा आिथ1क सहायता िलनु ह9दंैन 

। 
(ख) आफूलाई िदइएको काम वा िज0मेवारी द]ता र इमा/दारीसाथ पूरा गनD । 
(ग) क0पनी र क0पनी Eयव6थापनको उVच मया1दा राखी काम गनD । 
(घ) आफूलाई सुि0पएका िज0मेवारी अनुशािसत एव ंउbरदायी :पमा पूरा गनD । 
(ङ) क0पनीको िनयम, िविनयम तथा नीितलाई पूण1 पालना गनD । 
(च) आफूभ/दा मािथका सुपIरवे]क वा अिधकृत कम1चारीले लाए अnाएका कामह: गनD तथा िदएका िनदDशनह: 

पालना गनD । 
(छ) क0पनीको िहत िवपरीत ह9ने काम वा क0पनीको �ित6पधा1मा काम गIररहेको स6ंथामा काम नगनD । 
(ज) �म ऐन,२०४८ को दफा ५१ (संशोधनसिहत) बमोिजम खराव आचरण मािनने कुनै काम नगनD । 

६०. सजायका 	कार 
कम1चारीले िविनयम-५९ िवपरीत कुनै काम गरेमा Qय6तो कम1चारीलाई देहाय बमोिजमको सजाय गन1 सिकनेछ । 
(क) निसहत वा चेतावनी िदने,  
(ख) वािष1क तलब बृिK रो[का गनD, 
(ग) बढुवा रो[का गनD र 
(घ) सेवाबाट हटाउने वा बखा16त गनD । 

६१.  अनुशासन स�ब�धी सामा�य कारवाही गन; काय�िविध 

(१) कुनै कम1चारीले िविनयम-५९ बमोिजम पालन गनु1पनD आचरण पालन नगरेकोले अनुशासन स0ब/धी िवषयमा 
कारवाही गदा1 देहायबमोिजम गIरनेछ । 
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(क) सामा/य अनुशासन स0ब/धी िवषय भएमा र पिहलो पटक भएमा मौिखक चेतावनी िदने । 
(ख) मौिखक चेतावनीको बेवा6ता गरेको वा बराबर अनुशासनस0ब/धी आचरण उ�लंघन गरेमा िलिखत चेतावनी 

वा निसहत िदने । 
(ग) िलिखत चेतावनी वा निसहत िददंा पिन सोही काम पुनराविृb गरेमा वा Qय6तै अ/य काम गरेमा वािष1क तलव 

बृिK रो[का गनD वा बढुवा रो[का गनD ।  
(घ) बराबर चेतावनी िदंदा पिन आचरण सधुार नगरेमा, काममा हेलचेtयाइ ं गरी पटकपटक िविनयम-५९ को 

िवपरीत खराव आचरण गरेमा वा क0पनीको िनयम िवपरीत काम गरेमा सेवाबाट अवकाश िदने । 
(२) उप–िविनयम (१) को खfड (ख), (ग) र (घ) बमोिजम कारवाही गदा1 िनजलाई आHनो सफाइ �माण पेस गनD 

उिचत अवसर �दान गIरनेछ । 
६२.  िनल�बन 

(१) देहायको अव6थामा सजाय िदने अिधकारीले कम1चारीलाई िनल0बन गरी कारवाही गन1 स[नेछ । िनल0बन 
गIरएको आदेशको एक �ित स0बि/धत कम1चारीलाई िदनु पनDछ । 
(क) िनल0बन नगरी काम गन1 िददंा झुठा सबुत �माण सकंलन गन1 सिकने वा आHनो िव:Kको सबुत 

�माण लोप गन1 वा िबगान1 स[ने सभंावना देिखएमा । 
(ख) िनल0बन नगरी कामगन1 िददंा क0पनीलाई हानी नोकसानी ह9ने स0भावना देिखएमा । 

(२) उप-िविनयम (१) वमोिजम कुनै कम1चारीलाई िनल0बन गदा1 साधारणतया नCबे िदन भ/दा बढी िनल0बन गन1 
ह9दंैन र सो अविधिभ� कम1चारीलाई लागेको अिभयोगको कारवाही िकनारा लगाउनु पनDछ । असामा/य 
अव6था परी उA अविध िभ� कारवाही िकनारा लगाउन नसिकने भई िनल0बनको अविध बढाउनु परेमा 
सहायक 6तरको कम1चारी भए काय1कारी �मुखको र अिधकृत6तरको कम1चारी भए सिमितको पूव1 6वीकृित 
िलई तीस िदन स0म िनल0बनको अविध बढाउन सिकनेछ । 

(३) क0पनीको कुनै कम1चारी कुनै कारणबाट िहरासतमा रहेमा सो अविधका लािग 6वतः िनल0बन ह9नेछ ।   
६३. सेवावाट अवकाश िदने 

कुनै कम1चारीले j_ाचार गरेमा वा नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट �मािणत भएमा Qय6तो 
कम1चारीलाई क0पनीको सेवामा भिवcयमा अयो^य नठहIरने गरी हटाउन वा ठहIरने गरी सेवाबाट बखा16त गन1 
सिकनेछ । Qयसरी सेवाबाट बखा16त गरेकोमा कम1चारीले यस िविनयम बमोिजम उपदान पाउने छैन । 

६४. सजाय गन; काय�िविध 

(१) िविनयम-६० र ६३ बमोिजम कुनै कम1चारीलाई निसहत िदने बाहेक अ/य कुनै सजाय गनु1परेमा Qयसरी 
सजायको आदेश िदनुअिघ स0बि/धत कम1चारीलाई सात िदनको 0याद िदई आHनो सफाइ पेस गनD उिचत 
मौका िदनुपनDछ ।  
तर Qयसरी सात िदनको 0याद िदन उिचत नह9ने अव6था भएमा चौबीस घfटाको 0याद िदई 6प_ीकरण माग 
गन1 सिकनेछ । 
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(२) उप-िविनयम (१) बमोिजम कम1चारीले 6प_ीकरण पेस गरेपिछ Qय6तो 6प_ीकरण स/तोषजनक नदेिखई 
सजाय नै गनु1पनD देिखएमा िनज कम1चारीलाई लागेको अिभयोग र गन1 लािगएको �6तािवत सजायसमेत 
उ�लेख गरी क0तीमा तीन िदनको 0याद िदई अक< 6प_ीकरण माग गIरनेछ । 

(३) कम1चारीले उप-िविनयम (२) बमोिजम माग गIरएको 6प_ीकरणमा उिचत र पया1\ सफाइ पेस गन1 नसकेमा 
Qय6तो कम1चारीलाई सजाय िदने अिधकारीले सजायको आदेश िदन स[नेछ । 

(४) यस िविनयमावलीमा अ/य� जुनसुकै कुरा लेिखएको भएता पिन �ािधकरण वा अ/य कुनै सगंिठत स6ंथाबाट 
क0पनीमा खिटई आएका कम1चारीलाई िविनयम ६० को खfड (क) वमोिजम वाहेक अ/य कुनै आचरण 
स0ब/धी कारवाही गनु1  परेमा Qय6तो कम1चारीको स0बि/धत संगिठत स6ंथामा िसफाIरस साथ लेखी पठाउनु 
पनDछ र Qयसमा सोही सं6थाले आवLयक कारवाही गनDछ । 

६५. सजाय िदने अिधकारी 
िविनयम-६० बमोिजम निसहत िदने, तलब बृिK रो[का गनD वा बढुवा रो[का गनD, सजाय िदने अिधकार स0बि/धत 
सजाय पाउने कम1चारीभ/दा क0तीमा २ तह मािथको अिधकृत कम1चारीलाई ह9नेछ र सेवाबाट हटाउने वा बखा16त 
गनD सजाय सहायक 6तरको कम1चारीको हकमा काय1कारी �मुखलाई र अिधकृत 6तरको कम1चारीको हकमा 
उपसिमितको िसफाIरसमा सचंालक सिमितलाई ह9नेछ । 

६६. पुनरावेदन 

(१) िविनयम-६१ को उप-िविनयम (१) को खfड (ग) वा (घ) वा िविनयम-६४ को उप-िविनयम (३) बमोिजम 
िदइएको सजायको आदेशमा िचb नबुuने कम1चारीले Qय6तो सूचना पाएको िमितले प/e िदनिभ� सहायक 
कम1चारीको हकमा उपसिमितमा र अिधकृत कम1चारीको हकमा सचंालक सिमितसम] उजुरी िदन सिकनेछ 
। 

(२) उप-िविनयम (१) बमोिजम उजुरी परेमा सो स0ब/धमा उपसिमित वा सचंालक सिमितले आवLयक जाचंबुझ 
गरी Qय6तो उजुरी परेको तीस िदनिभ� िनण1य गनु1पनDछ र Qय6तो िनण1य अि/तम ह9नेछ । 
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प�र�छेद–६ 

िविवध 
६७. काय� िववरण िदनुपन; 

(१)  कुनै पिन कम1चारीलाई नयां िनयिुA गदा1 वा बढुवा गदा1 िनयुिA (प�साथ िनजले गनु1पनD काय1 िववरण (Job 
Description) समेत िदनुपनDछ । 

(२) कम1चारीको काय1स0पादन मु�याङ्कन गदा1 िनजलाई तोिकएको काय1 िववरण अनुसार स0पादन गरेको 
कामको आधारमा गIरनेछ । 

(३) कम1चारीले गनु1पनD काय1िववरण (Job Description) समय समयमा पुनरावलोकन गन1 सिकनेछ । 
६८.  तािलममा पठाउने  

क0पनीले कुनै कम1चारीलाई उपयAु र आवLयक िवषयमा तािलम हािसल गन1 र काया1लयको अ/य कुनै कामको 
लािग 6वदेश वा िवदेशमा पठाउन स[नेछ । 

६९.  िनिमG वा कायम मकुायम िदनुपन; 
(१) कुनै शाखा वा िवभागको �मुख वा काय1कारी �मुख िबदा बसेमा वा अ/य कुनै कारणले प/e िदनस0म 

अनुपि6थत ह9ने भएमा आफु िबदा बसेको वा अनुपि6थत रहेको अविधमा आफुले गIरआएको काम नरोिकने 
गरी आफुभ/दा मुिनको वIर# कम1चारीलाई िनिमb िदनु पनDछ । 

(२) कुनै शाखा �मुख वा िवभागको �मुख िबदा बसेको वा अ/य कुनै कारणले प/e िदनभ/दा बढी िबदा ब6ने 
भएमा िनज िबदा बसेको वा अनुपि6थत रहेको अविधमा िनजले गIरआएको काम नरोिकने गरी एक तह 
मुिनको वIर# कम1चारीलाई काय1कारी �मुखले कायम मुकायम िदनुपनDछ । तर काय1कारी �मुखको पदमा 
कायम मुकायम िदनुपरेमा सचंालक सिमितले िदनेछ । 

७०. राजीनामा िदई सेवाबाट अवकाश िलने 

(१) कुनै 6थायी कम1चारीले कुनै कारणले राजीनामा िदई सेवाबाट अवकाश िलने भएमा Qय6तो कम1चारीले 
क0तीमा एक मिहना अगावै सूचना िदई सेवाबाट अवकाश िलन सिकनेछ । 

(२) उप-िविनयम (१) बमोिजम पूव1 सूचनािबना काय1रत पदबाट रािजनामा गरेमा Qय6तो कम1चारीबाट िनजले 
खाईपाई आएको एक मिहनाको तलब बराबरको रकम ]ितपूित1बापत क0पनीबाट पाउने जुनसुकै रकमबाट 
कटाई िलन सिकनेछ । 

(३) करारमा िनयुA भएका कम1चारीले राजीनामा गरी सेवाबाट अवकाश िलंदा करारमा उ�लेख भए बमोिजम 
पूव1सूचना गरेर मा� राजीनामा िदई सेवाबाट अवकाश िलन स[नेछ र Qय6तो पूव1सूचना गनु1पनD अविध 
नतोिकएकोमा अवकाश िलनुभ/दा प/e िदन अगावै सूचना गरी सेवाबाट अवकाश िलन स[नेछ । 

(४) उप-िविनयम (३) बमोिजम पूव1सूचना नगरी राजीनामा िदने कम1चारीसंग Qय6तो सूचना िदन पनD अविधको 
तलब बराबरको रकम क0पनीले हजा1ना 6व:प असलु गन1 स[नेछ । 
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७१. सेवाबाट हटाउन सिकने 

(१) यस िविनयमावलीमा अ/य� जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन देहायको अव6थामा कम1चारीलाई सेवाबाट 
हटाउन सिकनेछः- 

(क) क0पनीको काम वा क0पनी@ारा संचािलत आयोजनाह: कटौती भई कम1चारीको स�ंया घटाउनुपरेमा, 
(ख) कम1चारीह:लाई पाIर�िमक तथा सिुवधा िदन कोषमा रकम नभएमा, 
(ग) क0पनीमा कम1चारीको स�ंया घटाउनुपनD अ/य उिचत तथा मनािसवमािफकको कारण परेमा, 
(२) पिछ क0पनीले कम1चारी थप गनु1पनD भएमा उप-िविनयम (१) बमोिजम हटाइएका कम1चारीलाई �ाथिमकता 

िदइनेछ । 
(३) उप-िविनयम (१) बमोिजम हटाइएको कम1चारीले यस िविनयमावलीबमोिजम पाउने उपदान, लगायतका 

सुिवधाह: पाउने छन् र सोको अितIरA ]ितपूित1 6व:प ३ मिहनाको खाईपाई आएको तलब बराबरको 
रकम पाउनेछ । 

७२. �यि-गत िववरण रािखने 

(१) क0पनीमा काय1रत कम1चारीको िनयिुA, स:वा, बढुवा, सजाय, पुर6कार आिदको िववरण 6प_ देिखने गरी 
अिभलेख रा�नुपनDछ र Qयसरी अिभलेख अZयाविधक बनाई रा�ने काम क0पनीको �शासन शाखाले गनDछ 
। 

(२) उप-िविनयम (१) बमोिजम अिभलेख रा�दा स0पूण1 कम1चारीह:को अनुसूची-५ बमोिजम वैयिAक िववरण 
फाराम भराई िलनुपनDछ र �Qयेक वष1 आिvन मसा/तिभ� सो िववरण अZयाविधक गनु1पनDछ ।  

७३. िनरोिगताको 	माण–प< पेश गनु�पन; 
क0पनीको 6थायी सेवामा स:ु िनयAु ह9ने कम1चारीले मा/यता �ा\ िचिकQसकबाट िनरोिगताको �माण-प� िलई पेश 
गनु1पनDछ । 

७४. इ�छाइएको �यि- वा हकवालाले पाउने 

यस िविनयमावली बमोिजम कम1चारीले िलन पाउने रकम िलन नपाउंदै कुनै कम1चारीको मृQयु भएमा Qय6तो रकम 
िनजले इVछाएको EयिAले पाउनेछ र Qयसरी इVछाएको नभएमा �चिलत कानून बमोिजमको निजकको हकवालाले 
पाउनेछ । 

७५. गोपनीयता र सपथ 

(१) कम1चारीले आHनो कामको िसलिसलामा थाहा पाएका वा जानकारीमा आएका कुराह: कत1Eय पालनको 
िसलिसलामा आवLयक भएमा बाहेक �काशन गनु1  वा अ:लाई िदनु ह9दंैन ।  

(२) क0पनीको सेवामा �वेश गनु1 अगािड स0बि/धत कम1चारीले सलं^न अनुसूची-८ मा उ�लेख भए अनुसारको 
सपथ Tहण फाराम भनु1पनDछ । 
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७६. अ�य सं6थाबाट खिटई आएका कम�चारी स�ब�धी �यव6था 
यस िविनयमावलीमा अ/य� जुनसुकै कुरा लेिखएको भएता पिन �ािधकरण वा अ/य कुनै संगिठत स6ंथाबाट 
क0पनीमा काय1 गन1 खिटई आएका कम1चारीको बढुवा, विृbिवकास, िवदा सिंचित र अवकास पिछ पाउने सिुवधा 
स0ब/धी Eयव6थाह: स0बि/धत स6ंथाको िनयमानुसार नै ह9नेछ । 
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अनुसूची–१41 
(िविनयम ८ र २६ संग स0बि/धत) 

पदको वगwकरण र यो̂ यता 
(क) �शासन सेवाः 
तह पद समहू आव�यक �यूनतम योयता 
१ िपयन/ पाल/े �वीपर/ माली �शासन ५ क�ा उितण� 
१ कुक �शासन ५ क�ा उितण� गरी कुकको तािलम िलएको । 
२ हेड िपयन �शासन ८ क�ा उ�ीण� । 
२ हेड गाड�  �शासन १० क�ा उ�ीण� गरी सरु�ा स�बि ध तािलम िलएको । 
३ "कक�  �शासन �वेिशका परी�ा उ�ीण� र क�#यूटर स�ब धी ३ मिहनाको तािलम �ा' । 
३ "कक�  लेखा �वेिशका परी�ा उ�ीण� र क�#यूटर स�ब धी ३ मिहनाको तािलम �ा' । 
४ काया�लय सहायक �शासन �िवणता �माणप( तह उितण� गरी क�#यूटर स�ब धी ३ मिहनाको तािलम �ा' । 
४ सहायक लखेापाल/  

सहायक �टोर िकपर 
लेखा वािण)यशा* वा +यापार �शासनमा �वीणता �माणप( तह उ�ीण� गरी क�#यटूर 

स�ब धी ३ मिहनाको तािलम �ा' 
४ सहायक क�#यूटर अपरेटर �शासन �िवणता �माणप( तह उितण� र क�#यूटर स�ब धी ३ मिहनाको तािलम �ा' । 
५ क�#यटुर अपरेटर �शासन �िवणता �माणप( तह वा सो सरह उ�ीण� भै क�#युटर संचालनमा िड#लोमा �ा' । 
५ व1र2 सहायक �शासन �िवणता �माणप( तह उितण� गरी क�#यूटर स�ब धी ६ मिहनाको तािलम �ा' । 
५ लेखापाल/ 

�टोर िकपर 
लेखा वािण)यशा* वा +यापार �शासनमा �िवणता �माणप( तह उ�ीण� गरी क�#यटूर 

स�ब धी ६ मिहनाको तािलम �ा' । 
६ सहायक लखेा अिधकृत लेखा वािण)यशा*मा वा +यापार �शासनमा �नातक तह उितण� । 
६ सहायक �शासन अिधकृत �शासन �नातक तह उितण� गरेको । 
७ �शासन अिधकृत �शासन �नातको�र तह उितण� गरेको । 
७ लेखा अिधकृत लेखा वािण)यशा*मा वा +यापार �शासनमा �नातको�र तह उितण� । 
७ कानून अिधकृत कानून कानूनमा �नातक तह उितण� भई स�बि धत �(ेमा अिधकृत �तरमा ३ वष�को 

काया�नभुव वा कानूनमा �नातको�र तह उितण� । 
८ व1र2 लखेा अिधकृत लेखा +यव�थापन वा वािण)यशा*मा �नातको�र तह उ�ीण� गरी स�बि धत �े(मा 

अिधकृत �तरको पदमा क�तीमा ४ वष� काम गरेको अनभुव, वा चाट�ड� एकाउ9टे9टे सी 
उितण� वा +यव�थापन वा वािण)यशा*मा �नातक तह उ�ीण� गरी अिधकृत �तरमा ६ 
वष�को काया�नभुव । 

८ व1र2 �शासन अिधकृत �शासन जन�शासन वा +यव�थापन वा कानून वा मानिवक; िवषयमा �नातको�र तह उ�ीण� 
गरी स�बि धत �े(मा अिधकृत �तरको पदमा क�तीमा ४ वष�को काया�नभुव, वा 
जन�शासन वा +यव�थापन वा कानून वा मानिवक; िवषयमा �नातक तह उ�ीण� गरी 
स�बि धत �े(मा अिधकृत �तरको पदमा क�तीमा ६ वष�को काया�नभुव । 

९ उपिनद<शक  �शासन जन�शासन वा +यव�थापन वा कानून वा मानिवक; िवषयमा �नातको�र तह उ�ीण� 
गरी स�बि धत �े(मा अिधकृत �तरको पदमा क�तीमा ६ वष�को काया�नभुव, वा 
जन�शासन वा +यव�थापन वा कानून वा मानिवक; िवषयमा �नातक तह उ�ीण� गरी 
स�बि धत �े(मा अिधकृत �तरको पदमा क�तीमा ८ वष�को काया�नभुव । 

९ उपिनद<शक  लेखा +यव�थापन वा वािण)यशा*मा �नातको�र तह उ�ीण� गरी स�बि धत �े(मा 
अिधकृत �तरको पदमा क�तीमा ६ वष� काम गरेको अनभुव वा चाट�ड� एकाउ टे9टे सी 
उितण� गरी स�बि धत �े(मा ४ वष�को काया�नभुव, वा +यव�थापन वा वािण)यशा*मा 
�नातक तह उ�ीण� गरी स�बि धत �े(मा अिधकृत �तरको पदमा क�तीमा ८ वष� काम 
गरेको अनभुव । 

क�पनी सिचव 
क�पनी सिचव स�ब धी +यावसाियक �माणप( जारी गन< अिधकार �ा' �वदेशी वा 
िवदेशी िनकायबाट क�पनी सिचवको +यावसाियक �माणप( �ा' गरी क�तीमा दईु वष� 
स�म स�बि धत �े(मा काम गरेको वा कानून, +यव�थापन, बािण)य वा अथ�शा* 
िवषयमा क�तीमा �नातकोपािध हािसल गरी क�तीमा तीन वष� स�म स�ब धीत �े(मा 
वा क�पनी +यव�थापन �े(मा काम गरेको अनभुव । 

१० सहिनद<शक �शासन जन�शासन वा +यव�थापन वा कानून वा मानिवक; िवषयमा �नातको�र तह उतीण� गरी 

                             
41 स�चालक सिमितको बैठक सं�या १७१ िमित २०७३/११/१५ को िनण�यानसुार संशोधन ।  
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म=ुय �शासक;य अिधकृत गरी स�बि धत �े(मा अिधकृत �तरको पदमा ८ वष�को काय�अनभुव, वा जन�शासन वा 
+यव�थापन वा कानून वा मानिवक; िवषयमा �नातक तह उतीण� गरी स�बि धत �(ेमा 
अिधकृत �तरको पदमा १० वष�को काय�अनभुव । 

(ख) �ािविधक सेवाः 
तह पद समूह आव?यक  यूनतम यो@यता 
१ जुिनयर हे"पर इलेिBCकल/ मेकािनकल/ 

िसिभल 
५ क�ा उितण� 

२ हे"पर इलेिBCकल/ मेकािनकल/ 
िसिभल 

८ क�ा उ�ीण�/स�बि धत िवषयमा ३ मिहनाको तािलम �ा' । 
३ इलेिBCिसयन इलेिBCकल १० क�ा उ�ीण�/इलेिBCकल स�ब धी ३ मिहनाको तािलम �ा' । 
३ जुिनयर िम*ी मेकािनकल १० क�ा उ�ीण�/मेकािनकल स�ब धी ३ मिहनाको तािलम �ा' । 
३ जुिनयर टेBनीिसयन िसिभल १० क�ा उ�ीण�/िसिभल स�ब धी ३ मिहनाको तािलम �ा' । 
३ टेिलफोन अपरेटर इलेिBCकल १० क�ा उ�ीण�/इलेिBCकल स�ब धी ६ मिहनाको तािलम �ा' । 
३ Dाइभर  िविवध ५ क�ा उितण�/हलकुा सवारी चालक लाइसे स �ा' । 
४ फोरमेन इलेिBCकल इलेिBCकल िवषय िलई �वेिशका परी�ा उ�ीण� वा �वेिशका परी�ा उितण� गरी 

इलेिBCकल स�ब धी क�तीमा ६ मिहनाको तािलम �ा' । 
४ फोरमेन मेकािनकल मेकािनकल िवषय िलई �वेिशका परी�ा उ�ीण� वा �वेिशका परी�ा उितण� गरी 

मेकािनकल स�ब धी क�तीमा ६ मिहनाको तािलम �ा' । 
४ फोरमेन िसिभल िसिभल िवषय िलई �वेिशका परी�ा उ�ीण� वा �वेिशका परी�ा उितण� गरी िसिभल 

स�ब धी क�तीमा ६ मिहनाको तािलम �ा' । 
४ फोरमेन Dाइभर  िविवध ८ क�ा उितण� गरी सवारी चालक लाइस ेस  �ा' । 
५ सुपरभाइजर इलेिBCकल/ मेकािनकल इलेिBCकल/मेकािनकल ईिFजिनय1रङ िवषयमा �वीणता �माणप( तह उ�ीण� । 
५ ओभरिसयर/ DाHटपस�न िसिभल/ आिक� टेBचरल िसिभल/आिक� टेBचरल ईिFजिनय1रङ िवषयमा �िवणता �माणप( तह उ�ीण� । 
५ ओभरिसयर िसिभल/ सभ< िसिभल/सभ< ईिFजिनय1रङ िवषयमा �िवणता �माणप( तह उ�ीण� । 
५ िसिनयर हेिभ इBयूपमे ट 

अपरेटर 
िविवध १० क�ा उितण� गरी भारी उपकरण संचालनको लाइसे स �ा' । 

६ सहायक सभ< अिधकृत िसिभल सभ< ईिFजिनय1रङ िवषयमा �िवणता �माणप( तह उितण� वा आई.एससी उितण� गरी 
जिुनयर नापी तािलम तथा िसिनयर नापी तथा सभ<यर कोष� उितण� ।  

६ सहायक क�#यटूर 
ईिFजिनयर 

िविवध क�#यूटर ईिFजिनय1रङ िवषयमा �नातक तह उितण� । 
७ ईिFजिनयर इलेिBCकल/मेकािनकल/ 

िसिभल 
स�बि धत ईिFजिनय1रङ िवषयमा �नातक तह उितण� । 

७ ईिFजिनयर िसिभल/ सभ< सभ< ईिFजिनय1रङ िवषयमा �नातक तह उितण� वा भगुोल िवषयमा �नातको�र उितण� 
गरी िसिनयर सभ<यर कोष� परुा गरेको वा िव.एस.सी.(गिणत) उितण� गरी िसिनयर सभ<यर 
कोष� परुा गरेको । 

७ क�#यूटर ई �िFजिनयर िविवध क�#यूटर ईिFजिनय1रङ िवषयमा �नातक तह उितण� । 
७ िजयोलोिजL िविवध िजयोलिज वा िजयोिफिजBस िवषयमा �नातको�र तह उितण� । 
८ व1र2 ईिFजिनयर इलेिBCकल/मेकािनकल/ 

िसिभल 
स�बि धत िवषयमा �नातको�र तह उितण� गरी स�बि धत �(ेमा अिधकृत �तरको 
पदमा क�तीमा ४ वष�को  काया�नभुव वा स�बि धत िवषयमा �नातक तह उितण� गरी 
स�बि धत �े(मा अिधकृत �तरको पदमा क�तीमा ६ वष�को काया�नुभव । 

८ व1र2 वातावरणिवद िविवध वातावरण वा पया�वरण वा वन िवMान वा जीव िवMान वा �ाणी िवMान वा वन�पित 
िवMानमा �नातको�र तह उितण� गरी स�बि धत �(ेमा अिधकृत �तरको पदमा ४ 
वष�को काया�नभुव, वा वातावरण वा पया�वरण वा वन िवMान वा जीव िवMान वा �ाणी 
िवMान वा वन�पित िवMानमा �नातक तह उितण� गरी स�बि धत �े(मा अिधकृत 
�तरको पदमा ६ वष�को काया�नभुव । 

८ िसिनयर िजयोलोिजL िविवध िजयोलिज वा िजयोिफिजBस िवषयमा �नातको�र तह उितण� गरी स�बि धत �े(मा 
अिधकृत �तरको पदमा ४ वष�को काया�नभुव, वा 

९ उप�ब धक िविवध वातावरण वा पया�वरण वा वन िवMान वा जीव िवMान वा �ाणी िवMान वा वन�पित 
िवMानमा �नातको�र तह उितण� गरी स�बि धत �(ेमा अिधकृत �तरको पदमा ६ 
वष�को काया�नुभव, वा िजयोलिज वा िजयोिफिजBस िवषयमा �नातक तह उितण� गरी 
स�बि धत �े(मा अिधकृत �तरको पदमा ६ वष�को काया�नभुव । 

९ उप�ब धक  इलेिBCकल/मेकािनकल/ 
िसिभल/सभ< 

स�बि धत िवषयमा �नातको�र तह उ�ीण� गरी स�बि धत �े(मा अिधकृत �तरको 
पदमा ६ वष�को काया�नभुव, वा स�बि धत िवषयमा �नातक तह उ�ीण� गरी स�बि धत 
�े(मा अिधकृत �तरको पदमा ८ वष�को काया�नभुव । 
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१० �ब धक इलेिBCकल/मेकािनकल/ 
िसिभल 

स�बि धत िवषयमा �नातको�र तह उ�ीण� गरी स�बि धत �े(मा अिधकृत �तरको 
पदमा ८ वष�को काया�नभुव, वा स�बि धत िवषयमा �नातक तह उ�ीण� गरी स�बि धत 
�े(मा अिधकृत �तरको पदमा १० वष�को काया�नभुव । 

११ आयोजना �मखु/ 
आयोजना उप�मखु 

 इलेिBCकल वा मेकािनकल वा िसिभल इिFजिनय1रङ्गमा �नातको�र तह उ�ीण� गरी 
स�बि धत �े(मा अिधकृत �तरको पदमा क�तीमा १० वष�को +यव�थापक;य अनभुव । 
वा इलेिBCकल वा मेकािनकल वा िसिभल इिFजिनय1रङ्गमा �नातक तह उ�ीण� गरी 
स�बि धत �े(मा अिधकृत �तरको पदमा क�तीमा १२ वष�को +यव�थापक;य अनभुव । 

 �मखु काय�कारी 
अिधकृत/ 
महा�ब धक 

 इलेBCीकल वा मेकािनकल वा िसिभल इिFजिनय1रंग िवषयमा �नातको�र तह उितण� 
गरी जलिवOुत आयोजनाको िनमा�णमा क�तीमा ५ वष�को अनभुव सिहत इिFजिनय1रंग 
�े(मा १५ वष�को अनभुव हािसल गरेको, वा इलेBCीकल वा मेकािनकल वा िसिभल 
इिFजिनय1रंग िवषयमा �नातक तह र +यव�थापन िवषयमा �नातको�र तह उितण� गरी 
जलिवOुत आयोजनाको िनमा�णमा क�तीमा ५ वष�को अनभुव सिहत इिFजिनय1रंग 
�े(मा १५ वष�को अनभुव हािसल गरेको । 
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अनुसूची–२ 
(िविनयम २१(२) सगं स0बि/धत) 

रमाना–प� 
अपर तामाकोशी हाई�ोपावर िलिमटेड 

काठमाड� 
प� स�ंयाः 

िमितः.............।......।.....   
�ी ..................................................................... 

िवषयः रमाना । 
 

........................... प� स�ंया ............... च.नं...............िमित.................।.....।.....को प�ानुसार तपाईलंाई 

....................... अ/तग1त ............................मा स:वा गIरएकोले िमित.................।.....।..... देिख लागू ह9ने गरी उA 
काया1लयमा हािजर ह9न जान रमाना िदइएको छ । तपाइंको यस काया1लयमा रहंदाको िववरण िन0नानुसार छ । 
िववरणः 
१.  िबदाको िववरणः 

क) ....................साल .............. मिहनास0म घर िबदा िदन ......... बाकंN छ र यस आ.व.को घर िबदा बापतको 
सुिवधा िलइस[नुभएको छ । 

ख) ....... साल ..............मिहनास0म िबरामी िबदा िदन ...... बाकंN छ । .... िदन िबदा पे6कN िदइएको छ र यस 
आ.व.को िबरामी िबदा बापतको सिुवधा िलइस[नुभएको  छ । 

ग) चालु वष1मा भैपIर आउने िबदा ...... िदन बाकंN छ/बाकंN छैन । 
घ) ....... साल .............मिहनास0म बेतलवी िबदा .... िदन र अZययन िबदा ..... िदन िलइस[नुभएको छ । 
ङ) �सूित िबदा ..... पटक िलइस[नुभएको छ । 

२. हािजरीः यस मिहनाको हािजरी िववरण िन0नानुसार छ । 
................... गतेस0म हािजर ....... िदन । िबदा िलएको िदन .......... 

३. तलवी िववरणः 
क) मािसक तलव ... अ]रेपी :. ................ �Qयेक वष1को ........ मिहना वािष1क बृिK पाउने गरेको छ । 
ख) Tेड ........ 
ग) अ/य .................. 
घ) यस मिहनाको िमित ....................... स0मको तलव िलनुभएको छ । 
ङ) ....... बापत पे6कN :. ..................... बाकंN छ । 

४. िनजको िज0मामा िन0निलिखत सामानह: रहेका छन्ः 
क) 
ख) 
ग) 
घ) 
ङ) 
च) 

५. EयिAगत िववरण र अनुभवः 
(१) ठेगानाः 

(क) 6थायी ठेगाना नागIरकताको �माण–प� अनुसारः िज�ला ............................... नगरपािलका/गाउं 
िवकास सिमित ........ वडा नं. ... । 

(ख) EयिAगत िववरण अनुसारः िज�ला .......... नगरपािलका/गाउं िवकास सिमित ................ वडा नं. ... । 
(२) सेवा अविधको िकिसमः 

(क) 6थायी सेवामा र परी]णकालमा सेवा �वेश िमित ...............।....।.... 
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(ख) परी]णकालमा रहेको भए परी]णकाल स:ु िमित ...............।....।.... र समा\ ह9ने िमित 
...............।....।.... 

(ग) करार सेवामा रहेको भए करार सेवाको ज0मा अविध .......वष1 ...मिहना । करार सेवा स:ु िमित 
...............।....।.... 

(घ) यस काया1लयमा रहदंा मु�यतया ...............................................। स0ब/धी काम गरेको । 
६. अ/यः 
बोधाथ1ः 
१) 
२) 
३) 
४) 
५) 
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फाराम –१ 
अनुसूची–३ 

(िविनयम ३१(क) (६) संग स0बि/धत) 
काय1स0पादन मू�याकंन फाराम 

सहायक6तरका कम1चारीह:को लािग 
स0बि/धत कम1चारीले भनDः 
(१)  ख�ड (क) कम�चारीको िववरणः 
कम1चारीको नाम, थरः                                                        कम1चारी संकेत नं.: 
पदः  तहः  सेवा/समुहः  
काया1लयः    
मु�याकंन अविधः ....................   देिख .............................. स0म । 
मु�याकंन अविधमा काम गरेको काया1लयः 
काय1 िववरणः कम1चारीले आफूले �ितवेदन अविधमा स0प/न गरेको कामह: तथा पदको िनिमb तोिकएको काय1 िववरण 
अनुसार �मुख ५ वटा कामह: उ�लेख गनD र ती कामह: स0प/न भएको नभएको ि6थित समेत उ�लेख गनD । तोिकएको काय1 
िववरण अितIरA काय1स0पादन गरेको भए सो समेत उ�लेख गनD । 
उA मू�याकंन अविधमा स0प/न गरेका काय1ह:ः 
X.सं. कामह: 
१  
२  
३  
४  
५  
काय1 िववरणका अितIरA (Extra job description) गरेका काय1ः 
X.सं. कामह: 
१  
२  
३  
४  
५  

............................. 
दता1 नं :         स0बि/धत कम1चारीको  
दता1 िमित:        ह6ता]रः   
              िमितः 
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(२) ख�ड (ख) सुप�रवे%कको मू&यांकन: 
पूणा1ङ्क : १५ 

गुणह: धेरै 
राyो 

राyो सामा/य सामा/य 
भ/दा कम 

७ ५.५ ४ २.५ 
१. आHनो कामसगं स0बि/धत िवषयको `ान     
२. आफूलाई सुि0पएको कामको बारेमा बुuन स[ने ]मता     
३. सुि0पएको काम स0प/न गरेको गुण6तर     
४. काममा िनयिमतता     
५. अनुशासन     
   
ज0मा �ा\ाङ्कः 
अ]रमाः 
सुपIरवे]कको नाम, थरः     ह6ता]रः 
पद र तहः       िमितः 
काया1लयः  
(३) ख�ड (ग) पुनरावलोकनकता�को मू&यांङ्कनः 
खfड (ख) मा पेस ह9न आएका अंक वा पुनरावलोकनकता1 आHनै जानकारीका आधारमा काय1स0पादन मू�याकंनगरी अंक 
िदनेछ । 

पूणा1ड्कः २५ 
गुणह: धेरै 

राyो 
राyो सामा/य सामा/य 

भ/दा कम 
५ ४ ३ २ 

१. आHनो कामसगं स0बि/धत िवषयको `ान     
२. आफूलाई सुि0पएको कामको बारेमा बुuन स[ने ]मता     
३. सुि0पएको काम स0प/न गरेको गुण6तर     
४. काममा िनयिमतता     
५. अनुशासन     
ज0मा �ा\ाङ्कः  
अ]रमाः 
पुनरावलोकनकता1को नाम, थरः    ह6ता]रः 
पद र तहः       िमितः 
काया1लयः  
ज0मा पूणा1ङ्कः ६० ज0मा �ा\ाङ्कः       ज0मा �ा\ाङ्क अ]रमाः 
 
समि-गत मू&यांकनका आधारमा पुनरावलोनकता�को िसफा�रसः 
क) तािलमको आवLयकता छ / छैन । 
ख) पदो/नितको लािग यो̂ य छ / छैन । 
ग) आ.व. .................... को लािग थप तलव 6केलको ............... स0म थप गन1 उपयुA देिख/छ । 
घ) ............ Tेड थप गन1 उपयAु देिख/छ । 
पुनरावलोकनकता�कोः 
नाम, थरः   पद र तहः   ह6ता]रः   िमितः 
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फाराम–२ 

अनुसूची –३ 
(िविनयम ३१(क) ६ संग स0बि/धत) 
काय1स0पादन मू�याकंन फाराम 

 
अिधकृत6तर, तह ६ देिख मािथका कम1चारीको लािग 

 
स0बि/धत कम1चारीले भनDः 
 
(१) ख�ड (क) कम�चारीको िववरण 
 
कम1चारीको नाम, थरः     कम1चारी संकेत नं◌ः 
पदः   तहः    सेवा/समुहः  
काया1लयः    
मू�याकंन अविधः .................... देिख .........................स0म । 
 
मू�याकंन अविधमा काम गरेको काया1लयः 
 
काय1 िववरणः कम1चारीले आफूले �ितवेदन अविधमा स0प/न गरेको कामहर तथा पदको िनिमb तोिकएको काय1 िववरण 
अनुसार �मुख ५ वटा कामह: उ�लेख गनD र ती कामह: स0प/न भएको नभएको ि6थित समेत उ�लेख गनD ◌ः तोिकएको 
काय1 िववरण अितIरA काय1स0पादन गरेको भए सो समेत उ�लेख गनDः 
उ0 मू&यांकन अविधमा स2प3न गरकेा काय�ह5 
X.सं. कामह: 
१  
२  
३  
४  
५  
काय� िववरणका अित�र0 (Extra job description) गरकेा काय�ः 
X.सं. कामह: 
१  
२  
३  
४  
५  
 

....................................... 
दता1 नं◌ः            स0बि/धत कम1चारीको ह6ता]रः 
दता1 िमितः          िमितः 
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(२)  ख�ड (ख) स2बि3धत सुप�रव%ेकको मू&यांकनः 
पूणा1ङ्कः ३५ 

X. 
सं. 

िववरण धेरै राyो राyो सामा/य सामा/य 
भ/दा कम 

७ ५.५ ३ २.५ 
१ स0बि/धत िवषयको `ान, िसप र द]ता     
२ पदीय िज0मेवारी अनुसार स0पािदत कामको   समT पIरमाण र 

गुण6तर 
    

३ िनदDशन अनुसार काम गनD ]मता     
४ अ/तर वैयिAक 6वभाव र िमलनसाIरता     
५ इमा/दाIरता, नैितकता तथा स6ंथा �ितको �ितवKता     
      
ज0मा �ा\ाङ्कः 
अ]रमाः 
सुपIरवे]कको नाम, थरः     ह6ता]रः 
पद र तहः       िमितः 
काया1लयः  
(३) ख�ड (ग) पुनरावलोकनकता�को मू&यांङ्कनः 
खfड (ख) मा पेस ह9न आएका अंक वा पुनरावलोकनकता1 आHनै जानकारीका आधारमा काय1स0पादन मू�याकंन गरी अंक 
िदइनेछः 

पूणा1ङ्कः २५ 
X. 
स. 

िववरण धेरै राyो राyो सामा/य सामा/य 
भ/दा कम 

५ ४ ३ २ 
१ नेतृQव र संगठनाQमक ]मता     
२ साधन र �ोतको पIरचालन गनD ]मता     
३ सृजनिसलता र अTसरता     
४ काय1 चाप वहन गनD ]मता     
५ सहयोगीलाई िवकिसत गनD ]मता     
    
ज0मा �ा\ाङ्कः 
पुनरावलोकनकता1को नाम, थरः   ह6ता]रः 
पद र तहः      िमितः 
काया1लयः  
 
समि-गत मू&यांकनका आधारमा पुनरावलोकन कता�को िसफा�रसः 
(क) तािलमको आवLयकता छ/छैनः 
(ख) पदो/नितको लािग यो̂ य छ/छैनः 
(ग) आ.व. .............. को लािग थप तलव 6केलको .................स0म थप गन1 उपयAु देिख/छ । 
(घ)  ....... Tेड थप गन1 उपयAु देिख/छः 
ज0मा पूणा1ङ्कः ४०  ज0मा �ा\ाङ्कः  ज0मा �ा\ाङ्क (अ]रमा): 
पुनरावलोकनकता�कोः 
नाम, थरः   पद र तहः   ह6ता]रः   िमितः    
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काय�स2पादन मू&यांकन फाराम भन6 िनद6िशका 

 
क �Qयेक कम1चारीले एक आिथ1क वष1मा आफुले गतवष1 भरीमा स0पादन गरेको कामको िबबरण 6प_ उ�लेख गरी 

तोिकएको काय1 स0पादन मू�याकंन फाराम एक �ित भरी �Qयेक आिथ1क वष1 समा\ भएको प/e िदन िभ� 
सुपरीवे]क सम] दता1 गरी पेश गनु1  पद1छ । दता1 िमित र दता1 नं. उ�लेख नभएको काय1 स0पादन मू�याङ्ंकन फाराम 
तोिकएको 0याद पिछ पेश गरेको मािननेछ । सूपIरवे]कले पिन आफूकहा ं�ा\ भएको प/e िदनिभ� मू�याङ्ंकन गरी 
काय1 स0पादन मू�याङ्ंकन फाराम पुनरावलोकनकता1 सम] पेस गIरस[नु पनDछ । �Qयेक आिथ1क वष1 समा\ भएको 
एक मिहनािभ� काय1स0पादन मू�याङ्ंकन गनD काम गIरस[नुपनDछ । 

ख  काय1स0पादन मू�यांङ्कन फाराममा समि_गत :पमा ७५ �ितशतभ/दा बढी अंक �ा\ गनD कम1चारीह:लाई मा� 
पुनरावलोकनकता1ले अनुसूचीमा उ�लेख भए बमोिजमका कुनै एक वा एकभ/दा बढी पुर6कार �दान गन1 वा बढुवाको 
िनिमb िसफाIरस गन1स[नेछ । 

ग  पुनरावलोकनकता1बाट �ा\ िसफाIरस मािथ अि/तम िनण1य गनD अिधकार सचंालक सिमित वा सो सिमितले तोकेको 
अिधकारीलाई ह9नेछ । 

घ  काय1स0पादनको अिभलेख कम1चारी �शासनस0ब/धी काम हेनD शाखामा रहने छ । 
ङ  तोिकएको 0याद िभ� आनो काय1 स0पादन मू�याङ्ंकन भरी िनकbम सुपरीवे]क सम] पेश नगनD स0बि/धत 

कम1चारीको Qयस आिथ1क वष1को काय1स0पादन मू�याङ्ंकनबाट �ा\ अंकमा पाचं अंक घटाइनेछ । 
च समयिभ� काय1स0पादन फाराम नभनD र नभराउने कम1चारीह:लाई िविनयमानुसार िवभागीय कारवाही  गIरनेछ । 
छ  काय1स0पादन मू�याङ्ंकन फाराम केवल एकै �योजनका लािग मा� नभई बह9आयािमक उsेLयका लािग �योग गन1 

सिकने भएकाले यो फाराम पूण1 िज0मेवारीपूव1क भनु1पनD  छ । लापरवाही वा अ/य कुनै कारणबाट वा6तिवक :पमा 
मू�याङ्ंकन ह9न नसके Qयसको िज0मेवारी िनजका सुपIरवे]क र पुनरावलोकनकता1 पदािधकारीह:मा जानेछ । 

ज  काय1स0पादन मू�याङ्कन फाराम पूण1 :पमा गोlय रहने छ । 
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अनुसूची ४ 
(िविनयम ३७ सगं स0बि/धत) 

अपर तामाकोसी हाइ*ोपावर िलिमटेड 
िबदाको माग फाराम 

 
कम�चारीले भन6 �शासन शाखाले भन6 

�ी...................................................... 
.......................................................... 
मलाई िन0न िबदा आवLयक भएकोले 6वीकृितको लािग अनुरोध गद1छु । 

िबदाको रेकड1 

िच/ह िदने िबदाको िकिसम देिख स0म िदन सिBचत मागेको बाकंN 
१. घर िबदा       
२. िबरामी िबदा       
३. भैपIर आउने िबदा       
४.        
५.        
        
िबदा िलनुपनD कारणः 
कम1चारीको सिहः  
नाम थरः  
पदः 
शाखाः 
िमितः 

अिभलेख रा�नेको ह6ता]रः 

 
िसफाIरस गनDः 
 
6वीकृित िदनेः 
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अनुसूची ५ 
(िविनयम ७२ (२) सगं स0बि/धत 
कम�चारीको वैयि0क िववरण 

 
 
काय1रत काया1लयः 
कम1चारीको पूरा नाम थरः 
कम1चारी संकेत नं.: 
नागIरकता नं.: 
क.स.ं कोष पIरचयप� नं.: 
 
6थायी ठेगानाः  हालको ठेगानाः 
िज�लाः   िज�लाः 
न.पा./गा.िव.स.  न.पा./गा.िव.स. ◌ः 
वडा नं. ◌ः   टोल ◌ः वडा नं. ◌ः     टोल ◌ः 
फोन नं.  ◌ः फोन नं.  ◌ः 
Hया[स नं. ◌ः Hया[स नं. ◌ः 
प�मBजुषा नं. ◌ः प�मBजुषा नं. ◌ः 
ज/मिमितः 
साल ◌ः  मिहना ◌ः  गते ◌ः 
धम1 ◌ः  िलंग ◌ः {ी/पु:षः   ह9िलया ◌ः 
गद| आएको पेशा र अ/य काम ◌ः 
बाबुको नाम ◌ः    पूव1 पेशा ◌ः 
बाजेको नाम ◌ः    आकि6मक अव6थामा खवर गनु1पनD  
वैवािहक ि6थित ◌ः 
िववािहत भएमा पित/पQनीको नामः 
EयिAको नाम ठेगानाः 
इVछाएको EयिAको नाम ◌ः  
ठेगाना ◌ः 
फोन नं. ◌ः 
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शैि]क यो^यता स0ब/धी िववरणः 
X. 
सं. िश]ण स6ंथाको नाम शैि]क 
यो̂ यता �ेणी मूल िवषय अZययन गरेको साल 
......... देिख ...... स0म उbीण1 
भएको  
वष1 कैिफयत 
 
 
 
  
       
आफूले �ा\ गरेको शैि]क यो̂ यताको �मािणत �ितिलिप सलं^न गनु1होस् 
अZययन गद| गरेको भए ◌ः 
िश]ण स6ंथाको नामः  तह ◌ः  िवषयः 
 
�िश]ण तािलमः 
X.सं. तािलम िदने स6ंथा तािलमको िवषय अविध �ेणी कैिफयत 
   देिख स0म   
 
 
 
       
(आफूले �ा\ गरेको �माण(प�को �मािणत �ितिलिप सलं^न गनु1 होस् ◌ः 
मातृभाषाः 
लेखपढ गन1 र बो�न जानेका अ: भाषाह:ः }यादै राyो राyो सामा/य 
१    
२    
३    
४    
:िच तथा अ:िच िXयाकलापः 
धेरै :िच ला̂ ने काम कुराः 
धेरै मन नपनD कुराः 
वगwकृत ]े�मा काय1 गरेको िववरणः 
काया1लयको नाम ]े� काम गरेको समय कैिफयत 
  देिख स0म  
 
 
     
 
पूव1 नोकरी िववरणः 
X.स.ं काया1लयको नाम दजा1 
(तह) िनयिुA 
िमित बढुवा 
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िमित छाडेको 
िमित पदमा रही 
गरेको काम कैिफयत 
 
 
 
 
        
 
  
�ोQसाही पुर6कार पाएको िमित तथा िववरणः 
X.स.ं �शंसा प� तलव विृK नगद पुर6कार अ/य कैिफयत 
१ 
२ 
३ 
४ 
५      
मािथ उ�लेिखत िववरण साचंो हो । यसमा कुनै िकिसमको फरक पारेको छैन भनी  
ह6ता]र गनD कम1चारीको नाम ◌ः 
ह6ता]रः 
 
कम1चारी �शासन शाखाको अिभलेखको �योजनको लािग ◌ः 
कुनै कारवाही गIरएको वा सजाय पाएको भए Qयसको िववरणः 
X.स.ं कारवाही वा सजायको िकिसम सजायको आदेश कैिफयत 
१    
२    
३    
४    
५    
कैिफयत महलमा िववरण भनD स0बि/धत कम1चारीले िमित सिहत ह6ता]र गनु1पनDछ ◌ः 
कम1चारी �शासन शाखाको अिभलेख �योजनको िनि0तः 
१ कम1चारी सकेंत नं. 
२ ५८ वष1 उमेर पु^ने िमितः  
  
अनुसूची ६ 
िविनयम २२(२) सं◌ंग स0बि/धत 
 
िमितः  .............।.....।..... 
अपर तामाकोसी हाई*ोपावर िलिमटेड 
बरबुझारथ प�को �माण 
 
 
यस क0पनीका .............................. �ी ....................................................िज0मामा रहेको सलं^न सूची अनुसारको 
नगदी िज/सी, कागजप� र अ: स0पिb हाल तोिकएका कम1चारीलाई बुझाइस[नुभएको कुरा �मािणत गIर/छ । 
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बुuनेको बुझाउनेको काया1लय �मुखको 
नाम ◌ः नाम ◌ः नाम ◌ः 
पद ◌ः पद ◌ः पद ◌ः 
ह6ता]र ◌ः ह6ता]र ◌ः ह6ता]र ◌ः 
िमित ◌ः िमित ◌ः िमित ◌ः 
 
  
अनुसूची ७ 
िविनयम २४ सगं स0बि/धत 
अपर तामाकोसी हाई*ोपावर िलिमटेड 
काठमाड! 
jमण आदेश 
jमण आदेश नंवर ◌ः 
िमित ◌ः 
(१) नाम थर ◌ः 
(२) पद ◌ः 
(३) काया1लयको नाम ◌ः 
(४) jमण गनD 6थान ◌ः 
(५) jमणको उsेLय ◌ः 
(६) jमणको अविध ...............................देिख ................................... स0म 
(७) jमण गनD साधन ◌ः 
(८) jमणको िनिमb िलइएको पे6कN :.......................... अ]रेपी ..........................................................। 
(९) jमणस0ब/धी अ/य आदेश ◌ः 
 
..............................     .............................. 
  िसफाIरस गनD       �मुख 
 
jमण बारे सिं]\ �ितवेदन आवLयक परे थप पाना �योग गनु1होस् । jमणबाट फकw सकेपिछ भनD ◌ः 
 
 
 
 
पे6कNः 
िबल अनुसार माग गरेको रकम ◌ः 
6वीकृत रकम ◌ः 
पे6कN कटाई खुद भुAानी िदएको रकम ◌ः ............................... चेक नं. ..................................। 
भौचर नं. ......... िमित .....................।.....।..... 
बुिझिलनेको ह6ता]र ◌ः 
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अनुसूची ८ 
िविनयम ७५ सगं स0बि/धत 
सपथ Tहण फारामको नमुना 

 
म ...............................................सQय िन#ापूव1क सपथ िल/छु िक क0पनीको कम1चारीको हैिसयतले मलाई तोिकएको 
काम र िदइएको िज0मेवारी मेरो `ान, िववेक र बुिKले जानेबुझेस0म क0पनी�ित इमा/दार र कत1Eयिन# रही क0पनीको 
िनयमावली, िविनयमावलीह: तथा �चिलत कानूनको अधीनमा रही पूरा गनDछु । मेरो जानकारीमा आएको क0पनीको कुनै पिन 
गोlय कुरा कत1Eयपालनको िसलिसलामा बाहेक अ: कसैलाई कुनै पिन अव6थामा �Qय] वा अ�Qय] :पले EयA गनD वा 
संकेत गनD छैन । 
 
 
सपथ गन6 कम�चारीको      सपथ 9हण गरकेो �मािणत गन6 अिधकारी 

नामः 
ह6ता]रः 
िमितः 
पदः 
सेवाः   

नामः 
ह6ता]रः 
िमितः 
पदः 
काया1लयः

 


