
 

 

 

u9jf ufpFkflnsf 
b]pv'/L bfª, n'lDagL k|b]z g]kfn 

         :yfgLo /fhkq 
:yfgLo ;/sf/åf/f k|sflzt 

v08 M ५   kmfNu'g ! ut], @)&८ ;fn, ;+Vof M ^ 
efu – ! 

 
u9jf ufpFkflnsfsf] ;"rgf . 

 
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@@ adf]lhd u9jf ufpFkflnsfsf] ufpF;efn] 
agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] sfo{ljlw ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] 
nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 
 

u(jf ufpFkflnsfsf] lzIfs :jod\;]js 
kl/rfng sfo{lalw k|yd ;+zf]wg 2078  
o; u(jf ufFpkflnsfsf ;fd'bflos ljBfnox?df ljBfyL{ ;+Vofsf cfwf/df 
lzIfs cefjsf] ;d:ofnfO{ Joj:yfkg ug{ df=lj=, bz hf]* bO{, k|lj)ftf 
k|df)fkq tx, :gfts / :gfsf]Q/ tx plQ)f{ u/]sf o'jfx?nfO{ lzIf)f :jod\ 
;]jssf ?kdf k|efjsf/L Pjd kf/blz{ (ª\un] kl/rfng ug{sf nflu ljleGg 
ljBfnox?df cWofkg ub{} cfO{/x]sf t/ cWoog cWofkg cg'dlt kq gePsf 
lghL >f]t lzIfsx? cK&]/f]df k/]sf] x'Fbf pQm 11 hgf lzIfsx?sf] 
Joj:yfkgsf nflu k|zf;lgs sd{rf/L, sDKo'^/ ck/]^/, nfO{a]l/og, rf}lsbf/ 
cfbL kbx?df Joj:yfkg ug{sf nflu tklzn adf]lhd :jLs[t ug{] lg)f{o ul/of] 
. 



lzIf0f :jod\;]js kl/rfng sfo{ljlw,@)&& df 

;+zf]wg 

 

क्र .सॊ.  काययविधिमा 
भएको 

सॊशोिन गननय पने 

१. प्रस्तािनामा - 
विकाऱयमा भएको 

कशऺक  

१  .विकाऱयमा भएको कशऺक तभा कमयचारव  

(यस काययविि मा  सामनदावयक विकाऱयमा काययरत 
सम्पनर्य कमयचारवहरुऱाई समेत समेट्नका ऱाधग 
प्रस्तािनाका साभै प्रत्येक पररच्छेद  ,दाा तभा 
ापदाामा ाल्ऱेकित  कशऺक ऱेकिए पश्चात कमयचारव 
भप गननयपने ) 

 
 
 
 

२. पररच्छेद -३,दाा-
६ = स्ियॊसेिकको 
सॊख्या धनिायरर् 

२  .विकाऱयमा हाऱ का यम रहेका कशऺकको विषयगत 
दरबन्दव  ,राहत , ननदान कोता र केन्रन्द्ारा वितरर् गररने 

कशऺर् सहयोग  ननदान समेतऱाई गर्ना गरर प्रा.वि ,.
धन .मा.वि .र मा.वि .तहको विषयगत कशऺक तभा 

कमयचारवहरुऱाई  कन्तम शैकऺक सलको तपधसऱ 
बमोकजमको न्यननतम विकाभ  सॊख्याको मिारमा र 

 धिकतम विकाभ  भएमा ५० विकाभ  सॊख्या बराबर १ 
कशऺक  ननपातका दरऱे भप गररने छ। 

तपधसऱ 

(क)  १ -३ सॊचाधऱत विकाऱयमा १५ िा सो भन्दा कम 
विकाभ  सॊख्या भएमा - १ जना  कशऺक  ,१६ - ३० 
सम्म विकाभ  सॊख्या भएमा - २ जना कशऺक र ३१ - 

५० सम्म विकाभ  सॊख्या भएमा - ३ जना कशऺक हननछे 
र सो भन्दा बवि विकाभ  भएमा ५० विकाभ  सॊख्या 
बराबर १ कशऺक  ननपातका दरऱे भप गररने छ।  

(ि ) १ -५ सॊचाधऱत विकाऱयमा ३० िा सो भन्दा कम 
विकाभ  सॊख्या भएमा - २ जना कशऺक , ३१  - ५० 
विकाभ  सॊख्या भएमा - ३ जना कशऺक , ५१ - ८० 
विकाभ  सॊख्या भएमा - ४ जना कशऺक र ८१  - १२५ 



सम्म विकाभ  सॊख्या भएमा - ५ जना कश ऺक हननछे र सो 
भन्दा बवि विकाभ  भएमा ५० विकाभ  सॊख्या बराबर १ 
कशऺक  ननपातका दरऱे भप गररने छ।  

 

(ग ) ६ -८ सॊचाधऱत विकाऱयमा ३० िा सो भन्दा कम 
विकाभ  सॊख्या भएमा - २ जना कशऺक , ३०  - ५० 

विकाभ  सॊख्या भएमा - ३ जना कशऺक  ,५१ - १०० 
विकाभ  सॊख्या भएमा - ४ जना कशऺक हननछे र र सो 

भन्दा बवि विकाभ  भएमा ५० विकाभ  सॊख्या बराबर १ 
कशऺक  ननपातका दरऱे भप गररने छ र कम्अयनतर 

 परेतर - १ जना र ऱेिापाऱ - १ जना रहने छ ।  

(घ ) ९ -१० सॊचाधऱत विकाऱयमा ३० िा सो भन्दा कम 
विकाभ  सॊख्या भएमा - २ जना कशऺक , ३०  - ५० 

विकाभ  सॊख्या भएमा - ३ जना कशऺक  ,५१ - ८० 
विकाभ  सॊख्या भएमा - ४ जना कशऺक र ८१  - १२५ 

सम्म विकाभ  सॊख्या भएमा - ५ जना कशऺक हननेछ  र 
सो भन्दा बवि विकाभ  भएमा ५० विकाभ  सॊख्या बराबर 
१ कशऺक  ननपातका दरऱे भप गररने छ र ऱेिापाऱ - 

१ जना , कम्अयनतर  परेतर - १ जना र ऱाई ेररयन - १ 
जना रहने छ। 

(ङ ) प्रत्येक सामनदावयक विकाऱयमा ५०० विकाभ  
सॊख्याको  ननपातमा १ जना कायायऱय सहयोग  रहने छ।  

 
 

 

३. पररच्छेद -३ को 
दाा- ११को 

ापदाा -३ मा 
६० र ४० पनर्ायङ्क 

३. ;+l#o lzIff P]g,lgodfjnL cg';f/   

४. पररच्छेद -३ को 
दाा- ११ को 

ापदाा -५ मा 
कशऺकऱाई 
 रयािधिक गरर 

४.lzIfs ljBfyL{ cg'kftsf cfwf/df b/aGbL ldnfg u/L 

cfjZos yk b/aGbL eGbf a9L ePdf cGo 

ljBfnodf :yfgfGt/0f ug]{  

५. पररच्छेद -३ को ५  .१ मवहना  



दाा- १२ को 
ापदाा -४ मा २ 

मवहना   

६ . पररच्छेद -३ को 
दाा- १४ को 

ापदाा -१ि म २ 
मवहना 

६  .१ मवहना  

७. पररच्छेद -४ को 
दाा- १५ को 

ापदाा -१ मा 
काययविि  एक 
शैकऺक सलको 
हननेछ। 

७  .काययविि  एक शैकऺक सलको हननेछ र 
मि यकता  ननसार भप गररने छ। 

८. पररच्छेद -४ को 
दाा- १६ को 

ापदाा -१ मा 
स्ियॊसेिकऱाई 

 ननसनच  ३ 
बमोकजम धनिायह 

भछा नदईने छ। 

८.ufpFkflnsfsf] cfGtl/s >f]tnfO{ dWogh/ 
u/L नेपाल सरकारको समान तहको शिक्षक वा 
कममचारीले खाईपाई आएको तलबमानमा नु्यनतम 

(८० )%अशस प्रशतितले कायम हुनेगरर स्वयंसेवक 

शनवामहभत्ता कायम गररने छ। 

९. पररच्छेद -४ को 
दाा- १७ को 

ापदाा -१क मा 
भैपरर माने िा 

पिय विदा  

९  .विकाऱयमा रुजन हाकजरको मिारमा प्रत्येक 
मवहना १ नदन भैपरर माने िा पिय विदा र मवहनाको 

१ नदनका दरऱे विराम  विदा नदईने छ।  

१०. पररच्छेद - ६ को 
भप दाा - २४     

(नभएको)  

१० .दरिन्दव धमऱान सम्बन्िमााः- 

यस गििा गाॉापाधऱकाऱे धनयनक्त गरेको स्ियॊसेिक 
कशऺक तभा कमयचारव  ,स्भाय  , स्भाय  ,करार ,राहत 

ऱगायत  न्य सॊकघय तभा प्रदेश सरकारबात  ननदान 
प्राअ त कशऺक तभा कमयचारवऱाई शैकऺक सलको शनरु 

िा  न्त्यमा सोहव शैकऺक सलको विकाभ  सॊख्याको 



मिारमा  पाङ्गता भएका र मवहऱा कशऺकऱाई सॊभि 
भए सम्म पायक पने गरर दरबन्दव धमऱान गररने छ। 

 

 

 

 

           आज्ञाऱ े 

        ऱाऱ बहादरु योगी 
     प्रमखु प्रशासकिय अधििृत 


