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काययसभपादन व्यिस्थापन ननदेम्शका, २०७३ 

 

संस्कृनत, पययटन तथा नागरिक उड्डयन मन्रािय तथा यस अन्तगयतका एिं सभबद्ध ननकायहरुमा कमयचािीको ननयमु्ि, 

पदस्थापन, काययसभपादन, सरुिा, काज तथा िैदेम्शक मनोनयन गदाय थप पािदशी एिं अनमुानयोग्य बनाउन  

आिश्यकछ । नागरिकिाई प्रिाह गरिन ेसेिामा उत्कृष्टता ि िागत प्रिािकारिताको माध्यमबाट सशुासन, वित्तीय 
अनशुासन तथा भ्रष्टाचािमा शनु्य सहनशीिता कायम गिी प्रशासनिाई थप जनमखुी एिं ननतजामूिक बनाउन 
ननजामती सेिा ऐन,  २०४९ को दफा १५(२) तथा ननजामती सेिा ननयमाििी २०५० को ननयम ३४(ख) 
समेतिाई मध्यनजि गिी यस मन्रािय तथा अन्तगयतका ननकायहरुमा काययित सबै कमयचािीहरुिाई कामप्रनत 
उत्तिदायी बनाई ननतजामखुी कायय संस्कृनत विकास गनय आिश्यक िएकोिे कमयचािी व्यिस्थापनका उम्लिम्खत 
पिहरुिाई व्यिम्स्थत बनाउन यो ननदेम्शका बनाइएकोछ ।  

परिच्छेद - १ 

प्रािम्भिक 

१. संम्िप्त नाम ि प्रािभिः (क) यसको नाम "काययसभपादन व्यिस्थापन ननदेम्शका, २०७३"  िहेकोछ । 

 (ख) यो ननदेम्शका २०७३ श्रािण १ देम्ख िागू हनुछे । 

 (ग)  यो ननदेम्शकामा उलिेम्खत प्रािधानहरुको पािना गनुय यस मन्रािय, अन्तगयत ननकाय तथा सभबद्ध सबै 
ननकायमा काययित सबै पदानधकािीहरु एिं कमयचािीहरुको कतयब्य ि दावयत्ि हनुछे । 

२.  परििाषा : विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययविनधमा ; 
(क) "मन्रािय" िन्नािे संस्कृनत, पययटन तथा नागरिक उड्डयन मन्राियिाई जनाउँछ । 

(ख) "वििाग" िन्नािे संस्कृनत, पययटन तथा नागरिक उड्डयन मन्रािय अन्तगयतका वििागहरुिाई जनाउँछ । 

(ग) "सरुिा" िन्नािे ननजामती सेिा ऐन,  २०४९ तथा ननजामती सेिा ननयमाििी, २०५० को प्रािधानमा िही 
अनधकाि प्राप्त अनधकािीको ननणययिे मन्रािय अन्तगयतको एक कायायियबाट अको कायायियमा हनु े
सरुिािाई बझुाउँछ ।  

(घ) "कायय विििण" िन्नािे ननजामती सेिा ऐन,  २०४९ तथा ननजामती सेिा ननयमाििी, २०५० को ननयम 
(९) मा उम्लिम्खत, पदको काम, कतयव्य, उत्त्तिदावयत्ि, अनधकाि ि योग्यतासमेत उलिेख गरिएको कामको 
विििणिाई जनाउँछ ।  

(ङ) "काज" िन्नािे पदानधकाि िहेको कायायिय िन्दा िाहेक कानून बमोम्जम तोवकन ेकामकाजिाई जनाउँछ ।  

(च) "काययसभपादन" िन्नािे कायय विििण तथा तोवकएको म्जभमेिािी निरका सभपादन गनुयपने काययिाई  
जनाउँछ ।  
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(छ) "मनोनयन" िन्नािे स्िदेशी, विदेशी अध्ययन, तािीम ि भ्रमणका िानग गरिने सिै प्रकािका मनोनयनिाई 
जनाउँछ । 

(ज) "अध्ययन" िन्नािे सेिा, समूहसँग सभबम्न्धत विषयमा स्नातक, स्नातकोत्ति, विद्यािारिनध िा कुनै शैम्िक 
उपानध हानसि गनयको िानग गरिने अध्ययनिाई जनाउँछ । 

(झ) "तािीम" िन्नािे कुनै शैम्िक उपानध प्रदान गरिनेबाहेक कुनै सगदठत सस्थाद्वािा ननम्ित पाठ्यक्रम अनसुाि 
ननम्ित अिनधमा सञ्चािन हनुे प्रम्शिणिाई जनाउँछ । 

(ञ) "अििोकन भ्रमण" िन्नािे ननम्ित उद्दशे्यबाट ननम्ित विषयिस्तकुो जानकािी ददिाउने गिी गरिन े
अििोकन भ्रमणिाई जनाउँदछ ।  

(ट) "सभमेिन बैठक" िन्नािे विदेशी नमरिाष्ट्र िा अन्तिायवष्ट्रय स्तिका संस्थामा नेपािको तफय बाट हनु े
प्रनतनननधत्ि गनयका िानग हनु ेसभमेिन / बैठकिाइ जनाउँछ ।  

(ठ) "काययशािा/ सेनमनाि/ गोष्ठी" िन्नािे कुनै विषयको प्रगनत, उपिब्धी िा जानकािी आददका िानग हनु े
स्िदेशी / विदेश भ्रमणिाई जनाउँछ ।  

परिच्छेद - २ 

ननयमु्ि तथा पदस्थापन 

३.   ननयमु्ि तथा पदस्थापन सभबन्धी व्यिस्था: (क) िोकसेिा आयोगबाट िाजपरांवकत पदमा नसफारिस िएका 
व्यम्ििाई नेपाि सिकाििे ननयमु्ि गनेछ ि त्यस्तो ननयमु्िको सूचना नेपाि िाजपरमा प्रकाम्शत गरिनेछ । 
ननजामती सेिाको िाजपर अनंवकत पदमा वििागीय प्रमखुिे ननयमु्ि गनेछ ।ति, कुनै कायायियमा नसफारिस 
िएका िाजपर अनंवकत ि शे्रणी विहीन पदमा कायायिय प्रमखुिे ननयमु्ि गनय सक्नछे । 

 (ख) ननजामती कमयचािीिाई पदस्थापना गदाय ननजको शैम्िक योग्यता, तािीम ि अनिुिको आधािमा  
गरिनेछ ।िाजपरावित प्रथम शे्रणीको वििागीय प्रमखुको पदमा पदस्थापन गदाय सामान्य प्रशासन 
मन्राियको सहमनत निन ुपनेछ ।  

 (ग) खलुिा प्रनतस्पधाय तथा बढुिाद्वािा नसफारिस िएका ननजामती कमयचािीको रिि पदका आधािमा 
योग्यताक्रम अनसुाि कमयचािीिाई छनौटको अिसि ददई शरुु पदस्थापना गरिनेछ ।  

(घ)  यस ननदेम्शका बमोम्जम पदस्थापना िएको ननजामती कमयचािीिाई सभबम्न्धत कायायियको प्रमखुिे हाम्जि 
गिाई पदस्थापना गदाय संगै कायय नबििण सवहत अननिायय म्जभमेिािी तोक्न ुपनेछ ।पदस्थापना गदाय नै  
म्जभमेिािी नतोक्ने कायायिय प्रमखुिाई सचेत गिाईनेछ । 

(ङ)  ननजामती कमयचािीिे गनुयपने कामको िानग कुनै पनन व्यम्ििाई ज्यािादािी िा किािमा ननयमु्ि गनय 
पाइने छैन । ति विशषेज्ञताको पद ि शे्रणी विहीन पदमा अनधकाि प्राप्त अनधकािीको ननणययिे सेिा 
किािमा निन िाधा पगेुको मानननेछैन । 
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(च)   नेपाि सिकािबाट स्िीकृत रिि दििन्दीमा अस्थायी ननयमु्ि गनुय पिेमा िोक सेिा आयोगको नसफारिश 
बमोम्जम मार बढीमा छ मवहनाका िानग संस्कृनत, पययटन तथा नागरिक उड्डयन मन्रािय िा अन्तगयतका 
ननकायिे गनय सक्नछे ।  

 (छ) कुनै पनन कमयचािीिाई वििागीय प्रमखुको पदमा पदस्थापन िा सरुिा गदाय मन्राियको सम्चििे ि 
कायायिय प्रमखुको पदमा वििागीय प्रमखुिे काययसभपादन सभझौता गनुय पनेछ । 

(ज)  पवहिो पटक ननयमु्ि हनुे कमयचािीिे आफ्नो काययिाि सभहालन ुअम्घ सपथ ग्रहण गनुय पनेछ ।  

परिच्छेद - ३ 

काययसभपादन सभबन्धी व्यिस्था 

४.  काययसभपादन किाि :  (क) प्रत्येक आनथयक िषय शरुु िएको १५ ददन निर वििागीय मन्री ि मन्राियका 
सम्चििे काययसभपादन किाि गनुय पनेछ ।ति िाज्य मन्री तथा सहायक मन्रीिाई अनधकाि प्रत्यायोजन गिेको 
हकमा सोही बमोम्जम हनुछे । 

 (ख) वििागीय प्रमखु तथा महाशाखा प्रमखुिे मन्राियको सम्चिसँग आनथयक िषय शरुु िएको १५ ददन निर िा 
कायय म्जभमेिािी सभहािेको १५ ददन निर कायय सभपादन सभझौताको मस्यौदा तयाि गिी पेश गनुयपनेछ । 
पेश गिेको ७ ददननिर परिमाजयन गनुयपने िए आिश्यक संशोधन गिी कायय सभपादन किाि गनुय पनेछ ।  

 (ग) काययसभपादन किाि गदाय कायय सभपादनका मापदण्ड ि सूचक, त्यसको अनगुमन तथा ननतजा प्राप्त िएमा 
पाइने सवुिधा ि काययसभपादन कमजोि िएमा पाइने सजाय समेत उलिेख गनुयपदयछ ।  

 (घ) महाशाखा प्रमखु/ वििागीय प्रमखुिे आफ्नो म्जभमेिािीको कायय आफ्नो मातहतका कमयचािीसँग 
आिश्यकता अनसुाि कायय सभपादन किाि गनय सक्नेछ ।  

(ङ)  यस मन्रािय अन्तगयत संचानित िावष्ट्रय गौििका आयोजना प्रमखुसंग आनथयक िषय शरुु िएको एक मवहना 
निर सभबम्न्धत वििागीय प्रमखुिे काययसभपादन किाि गिी त्यसको एक प्रनत सवहत जानकािी 
मन्राियमा गिाउन ुपनेछ । 

(च)  काययसभपादन सभझौता बमोम्जम सभपाददत काययको आधािमा पिुस्काि, काययसभपादन मूलयांकन िैदेम्शक 
मनोनयन तथा आिश्यक काििाही गरिनेछ । कायय सभपादन किाि नगने तथा नगिाउने कमयचािीको 
कायय सभपादन मूलयािन गदाय अननिायय रुपमा नभिि घटाइनेछ । 

(छ)  प्रत्येक शाखा/कायायिय प्रमखुिे सपुरििेिक समि तथा महाशाखा प्रमखु/वििागीय प्रमखुिे मानसक रुपमा 
काययसभपादनको विििण मन्राियका सम्चि समि प्रत्येक मवहनाको सात गते निर पेश गनुयपनेछ । 

(ज)  सम्चििे कम्भतमा चौमानसक रुपमा महाशाखा प्रमखु/वििागीय प्रमखुिे गिेका िाम्रा काययको विििण तथा 
सधुाि गनुयपने िेरको विििण समेत उलिेख गिी निम्खत रुपमा पर ददनपुनेछ । 

(झ)  यस मन्रािय ि अन्तगयतका वििाग, प्रानधकिण, बोडय, ननगम िगायतमा अन्तगयत तथा सभिद्ध ननकायको 
किाि बमोम्जमको काययसभपादनको सघन अनगुमन गिी सेिा प्रिाह ि विकास परियोजनाको कायायन्ियन 
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प्रिािकािी बनाउन एक उच्चस्तिीय अनगुमन संयन्र गठन गरिनेछ । उि संयन्रमा देहाय बमोम्जम 
सदश्य िहनेछ ।  

  (क) सम्चि, संस्कृनत, पययटन तथा नागरिक उड्डयन मन्रािय  – संयोजक 

  (ख) सबै महाशाखा प्रमखुहरु  – सदस्य 

  (ग) उपसम्चि, आनथयक प्रशासन शाखा  – सदस्य 

  (घ) उपसम्चि, अनगुमन शाखा  – सदस्य सम्चि 

(ञ) उम्लिम्खत संयन्रिे िावषयक अनगुमन योजना बनाई अनगुमन गने तथा चौमानसक रुपमा प्रनतिेदन तयाि 
गिी सझुाि सवहत माननीय मन्री समि पेश गनेछ ।  

(ट) कभ्यटुरिकृत कायय व्यिस्थापन प्रणािीको पािना गिी तोवकएको समयनिर काययसभपादन गनुय सबै 
कमयचािीको म्जभमेिािी हनुेछ ।  

परिच्छेद - ४ 

सरुिा सभबन्धी व्यिस्था 

५.  सरुिा गने अनधकाि: (क) कमयचािीिाई विनिन्न िौगोनिक िेरको अनिुि हनुे गिी सरुिा गरिनेछ । 
िाजपरावकंत ततृीय शे्रणी सभमको कमयचािीको अन्ति वििागीय सरुिा तथा मन्राियको शाखा सरुिा जनशम्ि 
तथा पययटन प्रबद्धयन महाशाखा प्रमखुिे गनुय पनेछ ।  

(ख) िाजपरांवकत दद्वतीय शे्रणीको सरुिा सम्चिस्तिीय ननणययबाट गनुयपनेछ ।नेपाि सिकाि (मम्न्रपरिषद्)बाट  
िाजपरांवकत प्रथम शे्रणीको िएको सरुिाको पदस्थापना मम्न्रस्तिीय ननणययबाट हनुेछ ।  

(ग)  सरुिा सभबन्धी ननणयय गदाय ननजामती सेिा ऐन तथा ननयमाििीिे तोकेका आधाि, काययतानिका ि सरुिा 
मापदण्ड अििभबन गनुयपनेछ । 

(घ)  िोकसेिा आयोग िा बढुिा सनमनतबाट नसफारिस िएको िा पवहिो पटक पदस्थापना िएको कमयचािीिाई 
ननजामती सेिा ऐन तथा ननयमाििीमा तोवकएको न्यूनतम अिनध नपगुी सरुिा गरिनछैेन । 

(ङ) रिि पद नमिेसभम िाजपर अनंवकत शे्रणीमा काययित कमयचािीको पनत पत्नी दिैु ननजामती सेिामा िए 
एउटै म्जलिामा पठाइनेछ । 

(च)  ननजामती सेिा ऐन २०४९ को दफा १८ (७) अनसुाि िाजपर अनंवकत ननजामती कमयचािीिाई नसफारिस 
गरिएको अञ्चि ि िेरमा पाँच िषय नपगेुसभम सभबम्न्धत अञ्चि ि िेर िाहेक अन्यर सरुिा गरिन ेछैन । 

६.  सरुिाको समय तानिका (क) यस मन्राियिे प्रत्येक िषयको िाद्र १५ गतेनिर अन्तगयत वििाग तथा 
कायायियहरुमा सरुिा गनेछ । मन्राियिाई तोवकएको समय पनछ मार वििाग िा अन्तगयत केन्द्रीय 
ननकायबाट सरुिा हनु सक्नछे ।  

(ख) तोवकएको समय तानिका िाहेकको समयमा सरुिा गनुय पिेमा सामान्य प्रशासन मन्राियको सहमनत निई 
सरुिा गरिनछे ।  
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(ग)  वििाग िा अन्तगयत ननकायिे सामान्य प्रशासन मन्राियको सहमनत निंदा मन्राियिे सम्चि स्तिीय ननणयय 
गिी तोवकएको फािाम ििी सहमनत माग गनेछ । 

(घ)  िाजपर अनवित ि शे्रणी विहीन कमयचािीिाई नमिेसभम घिपायकको म्जलिामा सरुिा गनय प्राथनमकता 
ददइनेछ ।  

(ङ)  उमेिको कािणबाट अननिायय अिकाश हनु १ िषय िा सोिन्दा कम अिनध बाँकी िहेको कमयचािीिाई 
ननजिे मागेको अिस्थामा बाहेक सरुिा गरिने छैन ।  

(च)  कुनै रिि पद पूनतयका िानग माग आकृनत फािाम ििी पठाइसकेपनछ त्यस्तो पदमा सरुिा गिी पदपूनतय 
गरिने छैन ।  

(छ) सरुिा माग गने ननिेदनपरको ढाँचा ननजामती सेिा ऐन तथा ननयमाििीमा तोवकए बमोम्जम हनुेछ ।  

७.  अिनध नपगु्दै सरुिा गरिएमा ददइन ेसवुिधा :  (क) तोवकएको अिनध नपगु्दै कमयचािीिाई सरुिा गरिएमा त्यस्तो 
 कमयचािीिाई कमयचािी काययित साविकको कायायियबाट ननजामती सेिा ऐन तथा ननयमाििीमा उम्लिम्खत एक 
 मवहनाको तिि ििाििको िकम उपिब्ध गिाइनेछ ।  

(ख) त्यस्तो िकम पाउने िा नपाउने विषय सरुिापरमा उलिेख हनुपुनेछ । उि बमोम्जमको िकम माग 
गदाय अिनध नपगु्दै सरुिा गिेको प्रमाण सवहत सरुिा परको प्रनतनिवप पेश गनुयपनेछ ।  

८.  सरुिा सभबन्धी विििण :  (क) ननजामतीळकमयचािीको सरुिा सभबन्धी विििण तयाि गिी सामान्य प्रशासन 
मन्राियमा ि ननजामती वकतािखानामा पठाउन ुपनेछ ।  

 (ख) कमयचािीको सरुिाका िानग विििण कमयचािी प्रशासन शाखािे अद्यािनधक गिी िाख्न ु पनेछ । सरुिा 
गिेपनछ कमयचािी िैयम्िक विििण (PIS) अद्यािनधक गिाउन एकमषु्ट सरुिा विििण कमयचािी प्रशासन शाखािे 
िाखी ननजामती वकतािखानासँग समन्िय गिी अद्यािनधक गनुयपनेछ ।  

९.  सरुिा गदाय कािण खिुाउन ुपने : (क)  कमयचािीको सरुिा गदाय कायायिय, िौगोनिक, अिनध ि सरुिा गनुय 
पने कािण ननणययमा खिुाउन ुपनेछ । 

(ख)  सरुिाको ननणयय िएको तीन ददननिर सरुिा पर जािी गरिसक्न ु पनेछ ।कमयचािीिे सरुिा परका 
आधािमा सभबम्न्धत कायायियिे िििझुािथ गिी/गिाई ननजामती सेिा ऐन, २०४९ तथा ननजामती सेिा 
ननयमाििी, २०५० िे तोवकएको भयाद निर िमाना ददन ुपनेछ ।  

(ग)  कमयचािीिाई भयादनिर िमाना नददई सरुिा िएको कायायियबाट तिि ित्ता ििुानी गनुय हुदैँन ।यसो 
िएमा कमयचािीिे निएको तिि ित्ता कायायिय प्रमखु ि िेखा प्रमखुबाट असूि उपि गनुय पनेछ ।  

 (घ)  सरुिा िएको कमयचािी िमाना परमा तोवकएको समयनिर हाम्जि हनु जानपुनेछ । सरुिा िएको 
कायायियमा हाम्जि निई कमयचािीिाई अको कायायिय िा पदमा सरुिा गरिने छैन । ननधायरित समय निर 
हाम्जि हनु नजाने कमयचािीिाई वििागीय काििाही हनुेछ ।  
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१०.  िििझुािथ गनुय पने :  (क) सरुिा िएको कमयचािीिे तोवकएको भयाद निर िििझुािथ गनुय पनेछ ।  

(ख)  कुनै कायायियको कायायिय प्रमखु अको कायायियमा सरुिा हुँदा आफ्नो म्जभमाको कायय सभपादन 

 फािमहरु, िेखा, बेरुज ुफछ्र्यौट ि बाँकीको विििणहरु, गो्य कागजातहरु, पेश्की तथा फछ्र्यौट हनु बाँकी 
 काययहरुको प्राथनमकता स्पष्ट देम्खने गिी विििण तयाि गिी हाििािािाई िा ननज निए ननकटतम बरिष्ठ 
 कमयचािीिाई बझुाउन ुपनेछ ।  

(ग) कायायिय प्रमखु िाहेकका कमयचािीिे कायायिय प्रमखुिे तोकेको कमयचािीिाई बझुाउन ु पनेछ । काब ु
बावहिको परिम्स्थनत पिी विििण बझुाउन नसकेमा हाम्जि िएको सात ददन निर विििण तयाि गिी 
साविक कायायियमा पठाउन ुपनेछ । 

परिच्छेद - ५ 

काज सभबन्धी व्यिस्था 

११.  काज सभबन्धी व्यिस्था : (क) ननजामती कमयचािीिाई ननज काययित िहेको कायायियबाट सोही ननकायको काममा 
मार काज खटाउन सवकन े छ । यसिी काज खटाउँदा ननजामती सेिा ऐन,  २०४९ को दफा १८ मा 
उलिेम्खत व्यिस्था बमोम्जम एक िषयमा तीन मवहना िन्दा बढी अिनधका िानग काज खटाइने छैन ।  

(ख) नेपाि सिकािबाट स्िीकृत अस्थायी दििन्दीमा सामान्य प्रशासन मन्राियको सहमनत निई एक पटकमा 
एक िषय सभम काज खटाउन सवकनछे ।  

(ग)  वििागीय प्रमखु िा कायायिय प्रमखुको पदमा काययित िहेको कमयचािीिाई सो पदमा पदानधकाि िाखी 
अन्यर आयोजनामा िा ननकायमा काज खटाइन ेछैन ।  

(घ) नेपाि सिकाििे गठन गिेको आयोग, काययदि िा यस्तै प्रकृनतका अन्य कुनै कायय गनयका िानग अिनध 
तोकी काजमा खटाउन सवकनेछ ।  

१२.  म्जभमेिािी नददई िाख्न नहनु े: (क)  िामो समयदेम्ख विदेशमा िहेको, ननिभबन िएको ि अन्यर काजमा 
खवटएको कािण पदानधकाि िहेको पदमा कायम िाख्न पने िएमा बाहेक कुनै पनन ननजामती कमयचािीिाई पदीय 
म्जभमेिािी नददई दईु मवहना िन्दा बढी अिनध िाम्खने छैन ।  

(ख) पदीय म्जभमेिािी नददई तोवकएको समयिन्दा बढी अिनध िाखेमा म्जभमेिाि पदानधकािीिाई वििागीय    
काििाही हनुेछ ।  
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परिच्छेद - ६ 

विदेश मनोनयन 

१३. मनोनयन सनमनत गठन हनु:े (क) यस मन्रािय तथा अन्तगयत ननकायका कमयचािीिाई अध्ययन, तािीम, 
अध्ययन भ्रमण, िैदेम्शक भ्रमणमा पठाउन मनोनयन गनय सक्नछे । प्रत्येक िषयको सो सभबन्धी विििण तयाि 
गिी सामान्य प्रशासन मन्राियमा पठाइनछे । 

(ख) मन्राियमा प्राप्त िएका अध्ययन, तािीम, अध्ययन भ्रमण, गोष्ठी, सेनमनाि आददमा प्राप्त अिसिहरु 
िाजपरावकंत दद्वतीय शे्रणी सभमका कमयचािीको हकमा सबै कमयचािीिाई उम्चत तिििे बाँडफाँड गिी पेश 
गनय देहाय िमोम्जको िैदेम्शक भ्रमण मनोनयन सनमनत िहनेछ- 

 

(१) सहसम्चि, जनशम्ि व्यिस्थापन तथा पययटन प्रबद्धयन महाशाखा संयोजक 

(२) सबै महाशाखा प्रमखुहरु सदस्य  

(३) उपसम्चि, प्रशासन तथा जनशम्ि व्यिस्थापन शाखा सदस्य-सम्चि 

 

(ग)  कुनै कमयचािीिाई कुनै प्रकािको मनोनयन नसफारिस गदाय ननजामती सेिा ऐन, २०४९ तथा ननयमाििी 
२०५० मा उम्लिम्खत प्रािधान िमोम्जम मनोनयनका सूचक समेतको आधािमा मूलयांकन गिी नसफारिस 
गनेछ । 

१४.  मनोनयनको आधािहरु: सनमनतिे बैदेम्शक भ्रमणका अिसिहरु बाँडफाँड गनय मन्रािय ि अन्तगयतका 
कमयचािीहरुको विििण अद्यािनधक गरििाख्न ुपनेछ । भ्रमणका अिसिहरुको समानपुानतक बाँडफाँडका िानग 
देहायका आधािहरु अििभबन गनुयपनेछ । 

 (क) जेष्ठता तथा कायय सभपादनको अिस्था । 

 (ख) विगतमा िएको मनोनयन तथा भ्रमण ।  

 (ग) भ्रमणको विषयिस्त ुतथा कमयचािीको काययिेर । 

 (घ) अध्ययनको हकमा तीन िषय स्थायी सेिा अिनध पूिा गिेको । 

 (ङ) कुनै शैम्िक उपानध अध्ययनको हकमा पैंतानिस बषय ननाघेको । 

 (च) सभबम्न्धत ननकायमा बढी समय व्यनतत गिेको कमयचािी । 

 (छ) एउटै पदमा सबैिन्दा बढी सेिा अिनध िएको कमयचािी ।  

 (ज) िैदेम्शक भ्रमणमा अिसि नपाएको ।  

 १५.  मनोनयन प्रकृया : (क) यस मन्रािय तथा अन्तगयत ननकायका िैदेम्शक मनोनयन सभबन्धी कायय जनशम्ि तथा 
पययटन प्रिद्धयन महाशाखाबाट हनुेछ । अध्ययन, तािीम िा अध्ययन भ्रमणको मनोनयनका िानग देहायको 
प्रवक्रया अििभबन गनुय पनेछ – 
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 (ख)  बैदेम्शक भ्रमणमा गएको कमयचािीिे भ्रमण सभपन्न गरिसके पनछ प्रनतिेदन तयाि गिी संम्िप्त प्रस्तूनतकिण 
गनुय पनेछ । 

 (ग)  अध्ययन, तािीम िा अध्ययन भ्रमण पूिा गिेपनछ साविकको कायायियमा ननजामती सेिा ऐन, २०४९ मा 
उलिेम्खत तोवकए बमोम्जमको अिनधसभम अननिायय रुपिे सेिा गनुय पनेछ ।  

 (घ)  ननजी प्रयासमा अध्ययन, तािीम िा अध्ययन भ्रमण जान अम्ततयाििािाको पूिय स्िीकृनत निन ुपनेछ । 
यसिी पूिय स्िीकृनत निई अध्ययन पूिा गिेपनछ अध्ययनमा व्यनतत गिेको अिनध बमोम्जम सेिा गने 
कबनुियत गनुय पनेछ ।  

(ङ) पिीिण कािमा िहेको कमयचािी ि ननजामती सेिामा तीन िषय अिनध नपगेुको कमयचािीिाई मनोनयन 
गरिने छैन । कुनै कमयचािीिाई वििागीय सजाय गनयका िानग काििाहीको शरुुिात िएको अिस्थामा 
कुनैपनन प्रकािको मनोनयन गरिने छैन । 

(च) कुनै कमयचािीिाई अम्ततयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगिे कािबाही बढाएको अिस्थामा कुनै प्रकािको 
मनोनयन गरिने छैन । 

(छ) कुनै कमयचािीिे चेतािनी पाएको िा ननसयत पाएको िा सचेत गिाइएको िए त्यस्ता कमयचािीहरुिाई एक 
िषयसभम मनोनयन गरिन ेछैन । 

(ज) नेपाि सिकािको पूिय स्िीकृनत निई विश्वव्यापी प्रनतस्पधायमा छनौट िई अध्ययन भ्रमणमा सहिागी हनु े
अिसि पाएका कमयचािीिाई तििी अध्ययन विदा उपिब्ध गिाइनेछ । 

(झ) मन्राियमा हनुे िैदेम्शक भ्रमणमा आिश्यकता बमोम्जम प्रधानमन्री तथा मम्न्रपरिषदको कायायिय, 
पििाष्ट्र मन्रािय ि अथय मन्रािय िगायत विषयगत मन्राियको पनन सहिानगता गिाउन सवकनेछ । 

(ञ) दईु देशका बीचमा हनुे दद्वपिीय िाताय, MOU जस्ता काययका िानग िैदेम्शक भ्रमणमा आिश्यकता अनसुाि 
अनिुादक समािेश गनय सवकनेछ । 

(ट) बैदेम्शक भ्रमणका नसिनसिामा ददिा तथा िारी िोजको आयोजना गरिने छैन । ददिा तथा िारी िोजको 
आयोजना गनुयपने िएमा अनधकाि प्राप्त अनधकािीको स्िीकृनत निई नमतव्ययी वकनसमिे गनुय पनेछ । 

(ठ) बैदेम्शक भ्रमणमा जादँा अपेम्ित उपिब्धी विििण पेश गनुयपनेछ ।िैदेम्शक भ्रमणबाट वफताय िएपनछ १५ 
ददन निर सपुरििेिक समि प्रनतिेदन पेश गनुयपनेछ ।  

(ड) कायय विििणको आधािमा पदस्थापना संगै िएको कायय सभपादन सभझौता अनसुािको ननतजा प्रगनत ९० 
प्रनतशत िन्दा कम लयाउन ेकमयचािीिाई मनोनयन गरिनछैेन ।  

१६.  अथय मन्राियको सहमनत निनपुने- दातसंृस्था माफय त िैदेम्शक सहयोग आकवषयत हनुे विषय, भ्रमण, तािीम, 
सेनमनाि आददको विषयमा अथय मन्राियको सहमनत निन ुपनेछ । 

१७.  पािना गनुयपने – यस मन्राियबाट विदेश मनोनयन गदाय " नेपाि सिकािका अनत विम्शष्ट तथा विम्शष्ट शे्रणीका 
 पदानधकािीिे गने विदेश भ्रमण सभबन्धी ननदेम्शका, २०७२"  को पािना गनुयपनेछ ।  
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परिच्छेद - ७ 

विविध 

(१)  सेिा प्रिाह गने ननकाय तथा दगुयम स्थानका कायायियहरुमा पद रिि नहनुे गिी सरुिा गरिनेछ ।  

(२)  “क” िगयको िौगोनिक िेरमा न्यूनतम ्अिनध पूिा गिेको कमयचािीिाई रिि पद नमिेसभम ननजिे मागेको 
ननकायमा सरुिा गरिनछे । 

(३)  “ख” िगयको िौगोनिक िेरमा न्यूनतम ् अिनध पूिा गिेको कमयचािीिाई मागेको ननकायमा सरुिा गनय 
प्राथनमकता ददइनछे ।  

(४)  एउटै कायायियमा िामो अिनध बसेका कमयचािीहरु मध्येबाट सबैिन्दा बढी अिनध िएका मध्येबाट 
प्राथनमकता क्रममा सरुिा गरिनेछ । 

(५)  तीन मवहनािन्दा बढी अिनधको िैदेम्शक अध्ययन तथा तािीम पूिा गिी फकेका कमयचािीहरुिाई दूगयम 
स्थानका सेिा प्रिाह गने कायायियमा पदस्थापन हनु ेगिी सरुिा गनुय पनेछ । 

(६)  केन्द्रीयस्तिमा मार कायायिय तथा दििन्दी िहेका ननकायबाट स्थानीय स्तिमा सेिा प्रिाह गने कायायिय 
तथा दििन्दी हनुे ननकायमा आिोपािो हनुेगिी सरुिा गरिनेछ । 

(७)  यस मन्रािय अन्तगयत यसअम्घ पाँच िषय िा सोिन्दा बढी सेिा अिनध पूिा गरिसकेको कमयचािीिाई सोही 
पदमा सामान्यतयाः दोहोयायएि सरुिा गरिन ेछैन । 

(८)  िाम्रो काययसभपादन गने अनशुानसत कमयचािीिाई मागेको ननकायमा सरुिा हनु ेगिी प्राथनमकता ददन ुपनेछ । 

(९)  पिुस्कृत गनुय पनेिाई दम्ण्डत िएको महससु हनुे गिी ि तोवकएको म्जभमेिािी  इमान्दारितापूियक िहन 
नगनेिाई प्रोत्सावहत हनुे गिी सरुिा गरिने छैन ।  

(१०) वििागीय काििाहीको प्रवक्रयामा िहेको कमयचािीिाई सो काििाही िा काििाहीको प्रकृयाबाट उन्ममु्ि 
पाउने वकनसमिे अन्यर सरुिा गरिनेछैन । ति, ननजिाई सोही कायायियमा िाखी िाख्न उपयिु निएमा 
सरुिा गनय सवकनेछ ।  

(११) कुनै कायायियमा तोवकएको म्जभमेिािी पूिा नगने, साियजननक रुपमा बािभबाि गनुासो आइिहने ि 
कायायियको काममा समस्या नसजयना गने कमयचािीिाई अन्यर सरुिा गनय सवकनेछ । 

(१२) कुनै कमयचािी काययित स्थानमा उपचाि हनु नसक्ने िनी मेनडकि बोडयिे नसफारिस गिेमा त्यस्ता 
कमयचािीिाई सभिि िएसभम प्रनतकूि नहनुे गिी मागेको कायायियमा सरुिा गरिनेछ ।  

(१३) िकूभपबाट अनत प्रिावित म्जलिाहरुका कायायियमा रिि िहेका पदहरु पूनतय गने गिी सरुिामा प्राथनमकता 
ददइनेछ ।  

(१४) िकूभपमा पिी घाइते िएका, अङ्गिङ्ग िएका, गियिती ि सतु्केिी कमयचािीिाई ननजको ईच्छा विपिीत अन्यर 
सरुिा नगने सो सभबन्धमा घाइते िा अङ्गिङ्ग िनी सभबम्न्धत म्जलिा प्रशासन कायायिय ि गियिती िनी 
मान्यता प्राप्त अस्पतािबाट प्रमाम्णत कागजात पेश गनुयपनेछ । 

(१५) ननजामती सेिा पिुस्काि तथा वििषूण पदक नसफारिश गने प्रयोजनका काययसमेत िैदेम्शक भ्रमण मनोनयन 
सनमनतिे गनेछ ।  


