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१. प्रहयी किताफखानािो साभान्म ऩरयचम  
प्रहयी कभमचायीहरुको अभबरेख ब्मवस्थथत गयी ननमभानुसाय ऩाउने सुववधाहरु उऩरब्ध गयाउने काभ 
२०३५ सार बन्दा अगाडड ननजाभती ककताफखानाफाट बईयहेको थथमो । ननजाभती सेवा य प्रहयी 
सेवाभा प्रवेश गने कभमचायीहरुको फढ्दो सॊख्मा य सेवा सॊचारन गने पयक पयक भन्रारम बएकारे 
प्रहयी कभमचायीहरुको अभबरेख याख्न य उनीहरुराई ननमभानुसायका ननवसृ्ततबयण, उऩदान 
रगामतका सुववधाहरु उऩरब्ध गयाउन वव.सॊ. २०३५ सारभा छुटै्ट ननकामको रुऩभा प्रहयी 
ककताफखानाको थथाऩना बएको हो । प्रहयी ककताफखानाको थथाऩनाकारभा सीभभत सॊख्माका प्रहयी 
कभमचायीहरुको अभबरेख याख्नुऩने अवथथा थथमो तय नेऩार प्रहयीभा ददनानुददन प्रहयी कभमचायीको 
सॊख्मा फदढयहेको य २०५८ सारभा सशथर प्रहयी वरको थथाऩना बएऩनछ दफुै प्रहयी सॊगठनका प्रहयी 
कभमचायीहरुको अभबरेख याख्ने स्जम्भेवायी सभेत मस ककताफखानाभा थऩ बमो । मसयी प्रहयी 
कभमचायीहरुको अभबरेख व्मवस्थथत गनम थथावऩत मस ककताफखानाभा अदहरे नेऩार प्रहयी, सशथर 
प्रहयी वर, यास्रिम अनुसन्धान ववबाग तथा यास्रिम सतकम ता केन्रको भातहतभा यहेका सम्ऩूणम प्रहयी 
कभमचायीहरुको अभबरेख व्मवस्थथत गनुमका साथै उनीहरुराई ननवसृ्ततबयण, उऩदान, ऩारयवारयक 
ननवसृ्ततबयण, असाधायण ऩारयवारयक वसृ्तत, अशक्त वसृ्तत, सन्तनत वसृ्तत रगामतका 
ननमभानुसायका सुववधाहरु प्रदान गने काममभा अभबरेख वववयण व्मवस्थथत रुऩभा याख्नका साथै 
उऩरब्ध गयाउने व्मवथथा गदे आएको छ । तमसयी नै प्रहयी कभमचायीहरुको तरफी प्रनतवेदन ऩास गने, 
थकेर भभरान गनुमका साथै सम्ऩस्तत वववयण अध्मावथधक गने दानमतव सभेत मस ककताफखानाभा 
थऩ बए अनुसाय सो काममराई ऩनन व्मवस्थथत गरयएको छ  ।  
 
२. बौतति अवस्था : 
प्रहयी ककताफखाना अदहरे भसॊहदयवाय स्थथत साववक केन्रीम सेवा ववबागरे प्रमोग गयेको बवनभा यही 
कामम सॊचारन बई यहेको छ । वषामको सभमभा मस बवनभा ऩानी चदुहएय अभबरेख सुयक्षऺत याख्न 
ऩनन ननकै अप्ठ्मायो बएको अवथथाभा सभेत ककताफखानाफाट सेवाग्राहीराई आवश्मक सेवा नछटो-
छरयतो तथा सयर रुऩभा प्रदान हुॉदै आएको  
छ । तमसयी नै कामामरमका राथग न्मून वजेट ववननमोजन बएका कायण आवश्मकता अनुसाय पामर 
क्माववनेट, दयाज, टेवुर, पोटोकऩी भेभशन, कम्प्ठमुटय, कामामरमगत दयवन्दी रेजय आदद व्मवथथा गनम 
कदठनाई बएको अवथथा यहे ऩनन उऩरब्ध सीभभत साधन य श्रोतफाट प्राप्ठत बएका अभबरेखराई 
सुयक्षऺत य व्मवस्थथत गयी कामम सॊचारन बइयहेको छ । प्रहयी ककताफखानाको सुधाय गनमका राथग 
ऩमामप्ठत वजेट व्मवथथा गयी भसॊहदयवाय वादहयको उऩमुक्त थथानभा कामामरम थथानान्तयण गनम 
आवश्मक बएकारे हार रैनचौय स्थथत मस ककताफखानाको करयफ डेढ योऩनी जग्गाभा नमाॉ बवन 
ननभामण कामम अगाडड फढाईएको छ । बवन ननभामण सम्ऩन्न बए ऩनछ प्रहयी कभमचायीहरुको 
अभबरेखराई कम्प्ठमुटयभा प्रववस्रट (Entry) गयी थऩ व्मवस्थथत गनुमका साथै सुयक्षऺत सभेत गरयने 
गयी कामम बइयहेको अवथथा छ ।  
 
३. भौजुदा सॊगठनात्भि व्मवस्था : 
नेऩार प्रहयी, सशथर प्रहयी एॊव यास्रिम अनुसन्धान ववबाग रगामतका अन्म ननकामभा प्रहयी  
कभमचायीहरुको फढ्दो सॊख्मारे गदाम मस ककताफखानाको काममवोझ ऩनन ददनानुददन ववृि बईयहेको छ । 
तय धेयै अगाडड थवीकृत बएको सॊगठन सॊयचनाभा सभम साऩेऺ ऩुनयावरोकन नहुॉदा सीभभत 
सॊख्माका कभमचायीहरुरे धेयै कामम सम्ऩन्न गनुमऩने अवथथा छ । मस ककताफखानाभा भहा ननदेशक ( 
या.ऩ प्रथभ) -१, ननदेशक (या.ऩ.वितीम) -१, शा.अ. (या.ऩ.ततृीम) -२, ना.स.ु-५, कम्प्ठमुटय अऩयेटय -३, 
खरयदाय -१४, सहरेखाऩार-१, टाईवऩरट-१, ह.स.चा.-१, कामामरम सहमोगी-३ सभेत जम्भा ३२ जना 
ननजाभती कभमचायीको दयवन्दी यहेको छ । मस अनतरयक्त फढ्दो कामम फोझको कायण केही प्रहयी 
कभमचायीराई काजभा याखख काभभा रगाईएको छ । मस ककताफखानाको सॊगठन सॊयचना य दयवन्दी 
वववयण अनुसूची-१ भा उल्रेख छ ।   
 
 



 

2 

 

४. प्रहयी किताफखानारे गने िामयहर् 
 ऩद दताम गने  ( हार प्रहयी प्रधान कामामरमफाट बइयहेको  )  
 भसटयोर दताम गने (  प्रहयी प्रधान कामामरमफाट प्रभाखणत बइ आएका भसटयोर दताम गने कामम 

बइयहेको   ) 
 जन्भ भभनत कामभ गने  
 तरवी प्रनतवेदन ऩारयत गने  
 अवकाशको सूचना ऩठाउने  
 फसाई सयाईको अभबरेख याख्ने  
 उऩदान अॊक ककटान गने  
 ननवसृ्ततबयण अथधकायऩर तमाय गन े 
 ऩारयवारयक ननवसृ्ततबयणको अथधकायऩर तमाय गने  
 नोकयी जोड्ने  
 प्रनतभरवऩ ददने  
 सम्ऩनत बफवयण याख्ने  
 अभबरेख सूचना सेवा प्रदान गने  
 कभमचायी बफवयण अद्माफथधक गने    
 Police Personnel Information System (PPIS) प्रणारी सम्फन्धी कामम  
 प्रहयी कभमचायीको साभास्जक सुयऺासॉग सम्वस्न्धत आइऩन ेअन्म काममहरु ।                                                       

 
५. प्रहयी किताफखानावाट ऩतछल्रा वर्यभा सम्ऩाददत िामयहर:  
प्रहयी ककताफखानाको सुदृदढकयण गनमका राथग ववगतभा उल्रेख्म प्रमास नहुॉदा प्रहयी कभमचायीहरुको 
अभबरेख व्मवस्थथत हुन सकेको थथएन । परथवरुऩ अनेकौ सभथमाहरु भसजमना बईयहेका थथए । 
तसथम प्रहयी कभमचायीहरुको अभबरेख व्मवस्थथत गनुमका साथ ै अनुतऩादक खचम घटाउन मस 
ककताफखानाफाट दैननक ननमभभत काममका अनतरयक्त ननम्नानुसायका काममहरु सम्ऩन्न गयी अभबरेख 
सयुक्षऺत य व्मवस्थथत फनाउने प्रमास बएको छ ।  

क. प्रहयी ककताफखानाको अभबरेख व्मवस्थथत वनाउन सफ्टवेमय वनाई सम्ऩूणम प्रहयी 
सॊगठनको दयवन्दी य काममयत प्रहयी कभमचायीहरुको Data Entry बईसकेको य कम्प्ठमुटय 
अऩयेटयको थऩ व्मवथथा गनामसाथ कम्प्ठमुटयफाटै ननवसृ्ततबयण, उऩदान रगामतका 
सुववधाहरु उऩरब्ध गयाउने गयी कामम बइ यहेको ।  

ख. ववगतभा प्रहयी ककताफखानाफाट भार सम्ऩूणम प्रहयी कभमचायीहरुको तरवी प्रनतवेदन ऩारयत 
गने य थकेर भभरान गने कामम बईयहेको थथमो । मसयी एउटै ननकामफाट भार तरफी 
प्रनतवेदन ऩास गदाम स्जल्रा स्थथत प्रतमेक प्रहयी सॊगठनफाट केन्रभा कभमचायी खटाई राखौ 
रुऩैमाॉ खचम व्महोनुम ऩने अवथथा थथमो । मसयी अनुतऩादक रुऩभा बएको खचम घटाउन य 
उऩमुक्त ककभसभरे जनशस्क्त ऩरयचारन गनम तरवी प्रनतवेदन ऩारयत गने य थकेर भभरान 
गने काभ सम्वस्न्धत स्जल्राको कोष तथा रेखा ननमन्रक कामामरमफाटै गने नीनतगत 
ननणमम बई कामामन्वमन बईयहेको ।  

ग. प्रहयी कभमचायीहरुका भसटयोर रगामतका अभबरेख तुरुन्तै ऩाउन सककने फनाउन दजामगत 
रुऩभा अल्पावेट अनुसाय डोभसमय वनाई पामर व्मवस्थथत ककभसभरे याख्ने काभ सम्ऩन्न 
बएको । मसराई अध्मावथधक गने कामम ननयन्तय रुऩभा बइ यहेको ।  

घ. प्रहयी ननमभावरी य सशथर प्रहयी ननमभावरीभा बएको सॊशोधन अनुसाय काममयत यहेको 
अवथथाभा भतृमु बएका य अशक्त बएका प्रहयी कभमचायीहरुका ऩरयवायराई ददईएका ऩट्टा 
सॊशोधन गरयएका ।  
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प्रस्तावना 
 
प्रहयी ऐन तथा ननमभावरी, सशथर प्रहयी ऐन तथा ननमभावरी, बफशषे सेवा ऐन एवॊ अन्म प्रचभरत 
कानून, नेऩार सयकायरे गयेका ननणममहरु एवॊ गहृ भन्रारमफाट सभम सभमभा बएका ऩरयऩरहरुको 
आधायभा प्रहयी ककताफखानाका काममहरु सम्ऩादन हुदै आएका छन ्। मस ककताफखानारे गने काममहरु 
नछटो-छरयतो, सयर, गुणथतयीम एवॊ प्रबावकायी ढॊगफाट काममसॊचारन सम्ऩादन गनम मो काममववथध 
ददग्दशमन, २०६८ रागु गरयएको छ । 
 
१. ऩरयबार्ा य ब्माख्मा 
मो काममववथधको नाभ "प्रहयी किताफखाना िामयववधध ददग्दर्यन, २०६८" यहनेछ ।  
 
मस काममववथध ददग्दशमन, २०६८ भा  

१.  "ऐन" बन्नारे नेऩार प्रहयीको हकभा प्रहयी ऐन, २०१२, सशथर प्रहयीको हकभा सशथर 
प्रहयी ऐन, २०५८ य यास्रिम अनुसन्धान ववबागका कभमचायीको हकभा ववषेश सेवा ऐन, 
२०४२ राई सम्झन ुऩदमछ । 

२.  "तनमभावरी" बन्नारे नेऩार प्रहयीको हकभा प्रहयी ननमभावरी, २०४९ सशथर प्रहयीको 
हकभा सशथर प्रहयी ननमभावरी, २०६० य यास्रिम अनुसन्धान ववबागका कभमचायीको 
हकभा बफशषे सेवा ननमभावरी, २०४४ राई सम्झनुऩनेछ।  

३.  "किताफखाना" बन्नारे प्रहयी ककताफखानाराई सम्झनु ऩदमछ । 
४.  "ऩरयऩत्र" बन्नारे नेऩार सयकाय गहृ भन्रारमफाट सभम सभमभा गयेका ऩरयऩर य 

ननदेशनहरुराई सम्झनु ऩदमछ। 
५.  "िामयववधध ददग्दर्यन" बन्नारे प्रथतुत प्रहयी ककताफखानाको काममववथध ददग्दशमन, २०६८ 

राई सम्झनु ऩदमछ । 
६. मस ददग्दशमनफाट कामम सॊचारन गने क्रभभा कुन ैववषमभा द्ववववधा बई व्माख्मा गनुमऩन े

अवथथा आइऩयेभा तमसको व्माख्मा गहृ भन्रारमफाट हुनेछ । 
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ऩरयच्छेद -१ 
नेऩार प्रहयी 

 
२. प्रहयी िभयचायीरे अतनवामय रऩभा ससटयोर बनुय ऩनेछ  
सम्ऩूणम प्रहयी कभमचायीरे आपू थथामी रुऩभा ननमुस्क्त बएको भभनतरे साभान्मतमा ६ भदहना भबर 
अननवामम रुऩभा भसटयोर पायाभ बयी तमसको कामामरम प्रभुखफाट प्रभाखणत गयेको एक प्रनत 
ककताफखानाभा अननवामम रुऩभा ऩठाउनु ऩनेछ । ककताफखानारे ऩनन भसटयोर पायाभ प्राप्ठत हुनासाथ 
अभबरेखभा चढाइ अध्मावथधक गदै यहनु ऩनेछ ।  

१. भसटयोर साथ ऩठाउनु ऩने आवश्मक कागजातहरु  
 शैक्षऺक मोग्मताको प्रभाणऩर सदहत उभेय खरेुको चारयबरक प्रभाणऩरको प्रनतभरवऩ  
 नागरयकताको प्रनतभरवऩ  
 सऩथ ग्रहण एवॊ ननयोगीताको प्रभाण ऩर 
 ऩदथथाऩना गरयएको सक्कर ऩर 
 शुरु ननमूस्क्तकॊ सक्कर ऩर 
 ननधामरयत अवथधभबर भसटयोर नबयेकारे भसटयोर सभमभै नबनुमको कायण य भसटयोर 

नबदामको अवथध सम्भ औषथध उऩचाय, बफदा भरए नभरएको, गमर कट्टी/ववबागीम 
कायवाही बए/नबएको बफवयण खरुाएको सम्फस्न्धत ननकामको ऩर य सम्फस्न्धत प्रहयी 
कभमचायीरे ददएको ननवेदन ऩर । 

२  प्रहयी कभमचायीको काममयत कामामरमवाट प्रभाखणत बई प्राप्ठत हुन आएको भसटयोरभा 
उल्रेखखत जन्भभभनत, थथामी ठेगाना, ननमूस्क्त भभनत, सरुवा आदद वववयणहरु य तमसराई 
ऩुस्रट गने कागजातहरु जथतै नागरयकता, शैक्षऺक मोग्मताको प्रभाणऩर, थथामी ननमूस्क्त 
ऩर ईतमाददका प्रभाखणत प्रनतभरवऩहरु। 

३  प्रभाखणत बएको भसटयोर सम्फस्न्धत प्रहयी कभमचायी वा ननजसॊग सम्फस्न्धत कामामरमको 
अन्म कभमचायी भापम त ऩठाउॉदा भसटयोर फुखझभरनेको नाभ, दथतखत, ऩद, कामामरम य भभनत 
उल्रेख गयी फुझाउने ब्मवथथा गने । 

४  भसटयोरभा प्रहयी कभमचायीको जन्भ भभनत य अननवामम अवकाश हुने भभनत सभेत 
अननवाममरुऩभा ककटान गयी प्रभाखणत हुनुऩनेछ । 

५  प्राप्ठत भसटयोर य प्राप्ठत सफै ऩरहरुराई ब्मस्क्तगत पाईरभा अननवामम रुऩभा याख्नु ऩनछे । 
 
३. तरवी प्रततवेदन ऩारयत गने  
प्रतमेक प्रहयी कभमचायीको हयेक आ.फ.भा प्रहयी ककताफखानाफाट तरवी प्रनतवेदन ऩारयत गयाउनु ऩनेछ 

। 
१.  तरवी प्रनतवेदनको थवीकृत ढाॉचा मसै ननदेभशकाको अनुसुची ४ भा उल्रेख छ ।  
२.  नेऩार प्रहयीको  केन्रीम ननकामफाट थवीकृत ढाॉचाभा सम्ऩूणम प्रकक्रमा सदहत प्राप्ठत बएको 

तरवी प्रनतवेदनराई साभान्मत् एक हप्ठता भबर ऩारयत गरयनेछ  ।  
३.  थवीकृत ढाॉचा फभोस्जभको तरवी प्रनतवेदन प्राप्ठत नबएको, दयफन्दी सॊख्मा नभभरेको, 

सेवा/सभुह/ऩद/ शे्रणी तह ईतमादद नभभरेको, ऩद दताम नबएको, नाभ दताम नबएको, भसटयोर 
दताम नबएको, गे्रड सॊख्मा/ टाईभ थकेर नभभरेको अवथथाभा तरवी प्रनतवेदन ऩारयत गरयन े
छैन ।  

४.  तरवी प्रनतवेदन ऩारयत गयी कपताम ऩठाउॉदा प्रहयी कभमचायीको सॊकेत नम्वय सभेत रुजू गयी 
ऩठाउनु ऩनेछ ।  

५.  कभमचायीको सॊकेत नॊ. उल्रेख नबएका प्रहयी कभमचायीको तरवी प्रनतवेदन ऩारयत हुने छैन ।  
६. ऩारयत हुन नसकेभा ककताफखानारे कायण सदहत सूचना गनुमऩनेछ ।  
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७.  ककताफखानारे कुनै कामामरमरे फावषमक रुऩभा ऩारयत गनुमऩन ेतरवी प्रनतवेदन ऩारयत नगयी 
तरव खवुाएको ऩाईएभा सो को वववयण गहृ भन्रारम य भहारेखा ननमन्रण कामामरमभा 
रेखी ऩठाउन सक्नेछ ।  

 
 ३.१ तरफी प्रततवेदन ऩारयत गनय चादहने आफश्मि िागजातहर् 

 दईु प्रनत तरवी प्रनतवेदन पायभ  
 तरवी प्रनतवेदन ऩारयत गने सम्फस्न्धत कामामरमफाट अनुयोध गरयएको ऩर 
 तरवी प्रनतवेदन पायभभा देहामका कुयाहरु खलु्नु ऩयन्ेछ । 

 गत वषम ऩारयत गयेको तरवी प्रनतवेदनको प्रभाण   
 दयवन्दी अनुसायको ऩद, तह, सेवा य सभुह  
 दयफन्दी भबर यहेका प्रहयी कभमचायीहरुको ऩद, नाभ य थय   
 कभमचायीहरुको शुरु तरव, गे्रड सॊख्मा, गे्रड यकभ, य गे्रड ववृि हुन े भभनत थऩरट 

देखखएको हुनुऩनेछ ।  
 वढुवा बएको बए वढुवा ननमुस्क्त ऩर । 

 ब्मस्क्तगत पाईर अनुसाय गे्रड यकभ पयक ऩयेभा गे्रड थऩको प्रभाखणत प्रनतभरवऩ 
 
देहामिो अवस्थाभा तरवी प्रततवेदन ऩारयत हुनेछैन् 

 थवीकृत ढाॉचा फभोस्जभको तरवी प्रनतवेदन प्राप्ठत नबएभा 
 दयवन्दी सॊख्मा नभभरेको अवथथाभा 
 सेवा, सभूह, ऩद, शे्रणी य तह आदद नभभरेकोभा 
 ऩद दताम नबएकोभा 
 भसटयोर दताम नबएकोभा 
 गे्रड सॊख्मा तथा टाइभ थकेर नभभरेकोभा । 

 
४. प्रहयी तनमभावरीिो तनमभ ९८  भा बएिो जन्भ सभतत िामभ गने सम्फन्धी ब्मफस्था 
प्रहयी कभमचायीको अननवामम अवकाशको प्रमोजनको राथग उभेय गणना गने बफषम प्रहयी ननमभावरी, 
२०४९ को ननमभ ९८ भा  बएको ब्मवथथा फभोस्जभ देहाम अनुसाय गणना गरयनेछ ।  

क)  प्रहयी कभमचायीको उभेय सेवाभा प्रवेश गदाम ननजरे ऩेस गयेको नागरयकताको प्रभाणऩर, शैक्षऺक 
मॊग्मताको प्रभाणऩर य वैमस्क्तक वववयण भसटयोरभा जन्भभभनत वषम, भदहना य गतेसभेत 
खरेुको य सफैभा एउटै भभनत नयहेको बएभा जुन भभनतफाट ऩदहरे अवकाश हुन्छ सोही 
भभनतको आधायभा  

ख)  वषम वा सॊवत भार उल्रेख बएको प्रभाणऩरका आधायभा जन्भभभनत कामभ गदाम 
नागरयकताको प्रभाणऩरका हकभा प्रभाणऩर प्राप्ठत गयेको भभनत, शैक्षऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩरको हकभा प्रभाणऩर जायी बएको भभनत य वैमस्क्तक वववयण भसटयोरको हकभा सुरु 
बनाम बएको भभनतको आधायभा ।  

ग)  कुनै प्रभाणऩरभा वषम भार उल्रेख बएको य अको प्रभाणऩरभा ऩुया जन्भभभनत खुरेको यहेछ य 
तमथतो प्रभाणऩरभा उस्ल्रखखत जन्भ भभनतहरुको फीचभा एक वषम सम्भको भार अन्तय 
देखखए ऩूया खरेुको जन्भ भभनतको आधायभा ।  

 
तय मसयी छुट्टाछुटै्ट प्रभाणऩरभा उल्रेख बएको जन्भभभनतको अन्तय एक वषमबन्दा वढी बएभा वषम 
भार उल्रेख बएको प्रभाणऩरको आधायभा उऩखण्ड (ख) फभोस्जभ जन्भभभनत कामभ गरयनेछ ।  
प्रहयी सेवाभा वाहार यहेका प्रहयी कभमचायीहरुरे सेवा अवथधका कायणरे अवकाश प्राप्ठत गदाम उभेयका 
आधायभा अवकाश प्राप्ठत गनम जनत उभेय वाॉकक यहेको छ सो अवथध सभेत नोकयी अवथधभा थऩ गयी 
ननजरे ऩाउने ननवसृ्ततबयणको दहसाव गरयने छ । 
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प्रहयी कभमचायीको उभेय सेवाभा  प्रवेश गदाम ननजरे ऩेश गयेको भशऺण सॊथथाको प्रभाणऩरभा ककदटएको 
जन्भददन वा फषमफाट हुन आएको उभेय वा नागरयकताको प्रभाणऩरभा ककदटएको जन्भददन वा फषमफाट 
हुन आएको उभेय वा ननजरे सेवाभा प्रवेश गदाम बयेको वैमस्क्तक नोकयी बफवयण भसटयोर भा रेखखएको 
जन्भभभनत वा फषमफाट हुन आएको उभेय भध्म जुन उभेयफाट ननज ऩदहरे अवकाश हुन्छ सोही 
आधायभा गणना गरयनेछ ।  
   
५. अविार् सम्फन्धी ब्मफस्था  
१)  ऐन फभोस्जभ उभेयको हदफाट वा तीस वषे सेवा अवथध ऩुया गयी वा ऩदावथधको आधायभा अननवामम 

अवकाश ऩाउने प्रहयी कभमचायीको अवकाशको सूचना सम्फस्न्धत प्रहयी कभमचायी काममयत 
कामामरमभा ऩठाई तमसको जानकायी सम्फस्न्धत तारुक कामामरम गहृ भन्रारम य सम्फस्न्धत 
कभमचायीराई ददने ।  

 
अननवामम अवकास हुने उभेयको हद ननम्न अनुसाय यहेकोछ ।  

ि. प्रहयी भहाननयीऺक  - ५८ वषम  
ख.  प्रहयी अनतरयक्त भहाननयीऺक/प्रहयी नामव भहाननयीऺक  - ५६ वषम 
ग.  प्रहयी वरयरठ उऩरयऺक / प्रहयी उऩरयऺक  - ५५ वषम   
घ.  प्रहयी नामव उऩरयऺक   - ५४ वषम   
ङ.  प्रहयी ननयीऺक         - ५३ वषम  
च.  प्रहयी नामव ननयीऺक   - ५२ वषम     
छ.  प्रहयी सहामक ननयीऺक  - ५१ वषम         
ज.  प्रहयी हवल्दाय य जवान  - ४८ वषम  
झ.  प्रहयी ऩरयचय           - ५८ वषम 

 
देहामका ऩदभा देहामको अवथधसम्भ फहार यहेको प्रहयी कभमचायीरे सो अवथध बुक्तान गयेऩनछ 
अवकाश ऩाउनेछन ्-  

ि.  प्रहयी भहाननयीऺक  - ४ वषम  
ख.  प्रहयी अनतरयक्त भहाननयीऺक/प्रहयी नामव भहाननयीऺक  - ५ वषम 
ग.  प्रहयी वरयरठ उऩरयऺक  - ६ वषम 
घ.  प्रहयी उऩरयऺक  - १० वषम   

 
प्रहयी ऩहयागण तपम का व्मस्क्तहरुको ऩनन उभेयको हद देहाम फभोस्जभ गणना गयी अवकाश 
ऩाउनेछन ्-  

क. प्रहयी उऩयीऺक, प्रहयी नामव उऩयीऺक य प्रहयी ननयीऺक  - ६० वषम 
ख. प्रहयी नामव ननयीऺक य प्रहयी सहामक ननयीऺक  - ५८ वषम 
ग. प्रहयी हवल्दाय य प्रहयी जवान  - ५४ वषम  

  
 
प्रहयी प्राववथधक सभूहभा काममयत देहामका प्रहयी प्राववथधक कभमचायीहरुरे देहामको उभेयको हद 
ऩुगेऩनछ सेवाफाट अवकाश ऩाउनेछन ्- 

क. प्रहयी नामव उऩयीऺक देखख भाथथ  - ५८ वषम 
ख. प्रहयी ननयीऺक  - ५६ वषम  
ग. प्रहयी नामव ननयीऺक, प्रहयी सहामक ननयीऺक  - ५४ वषम 

२.  भाथथको १) नॊ फभोस्जभको सूचना प्रहयी कभमचायी अननवामम अवकाश हुने भभनत बन्दा 
साभान्मतमा् ६ भदहना अगावै ऩठाई सक्नुऩनेछ । आफ्नो कामामरमको प्रहयी कभमचायी 
अवकाश हुने फायेभा कामामरमभा यहेको अभबरेख य प्रहयी ककताफखानाको अभबरेख फभोस्जभ 
प्रहयी कभमचायीराई सम्फस्न्धत कामामरमरे सभेत जानकायी गयाउनु ऩनेछ ।  
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 ३.  अवकाशको सूचना ऩठाउदा उक्त प्रहयी कभमचायीको ब्मस्क्तगत अभबरेख अद्मावथधक बए 
नबएको याम्रोसॊग जाॉची अद्मावथधक गनम नऩगु बएका कागजातहरु सरुवा, फढुवा, औषथध 
उऩचायको वववयण, बफदा, दण्ड ऩुयथकाय तथा अन्म नऩगु वववयणहरुको प्रभाखणत प्रनतभरवऩ 
ऩठाईददने सभेत सोही सभमभा अनुयोध गने ।  

 ४.  कुनै प्रहयी कभमचायीको अवकाश हुने भभनतको वायेभा जानकायी भरने दानमतव सो प्रहयी 
कभमचायी एवॊ सम्फस्न्धत कामामरम सभेतको हुने हुॉदा मदद अवकाशको फायेभा थाहा नऩाएको 
बनी आवकाश बन्दा फढी अवथध सेवाभा यहेभा फढी सेवा गयेकोभा ननज ननमभानुसाय जनत 
सभमसम्भ नोकयीभा यदह काभकाज गनम ऩाउने हो सो अवथधसम्भको भार सेवा अवथध कामभ 
हुनेछ ।   

 
६. नेऩार प्रहयी तनमाभावरीिो तनमभ १०० भा बएिो  उऩदान सम्फन्धी ब्मफस्था 
उऩदानको अॊक ककटान गने सम्फन्धभा देहाम फभोस्जभ हुनेछ । 
१  सेवा अवथध ऩाॉच फषम वा सो बन्दा फढी अवथध ऩुया बएको प्रहयी कभमचायीरे ननफसृ्ततबयण 

ऩाउने सेवा अवथध नऩुग्दै सेवाफाट अवकाश ऩाएभा वा याजीनाभा थवीकृत गयी ऩदफाट अरग 
बएभा ननम्नानुसाय उऩदान ऩाउने छ  । 

 सेवा अवथध ५ फषम देखी १० फषम सम्भ ऩुया गयेको हकभा प्रहयी कभमचायीरे काभ गयेको 
प्रतमेक फषमको ननभभतत आखखयी आधा भदहनाको तरव 

 सेवा अवथध १०फषम देखी १५ फषम सम्भ ऩुया गयेको हकभा प्रहयी कभमचायीरे काभ गयेको 
प्रतमेक फषमको ननभभतत आखखयी एक भदहनाको तरव 

 सेवा अवथध १५ फषम बन्दा फढी तय ननवसृ्ततबयण ऩाउने अवथध नऩुगेकाको प्रहयी 
कभमचायीरे काभ गयेको प्रतमेक फषमको ननभभतत आखखयी डढे भदहनाको तरव 

२  बववरमभा सयकायी सेवाको ननभभतत अमोग्म ठहरयने गयी ऩदफाट हटाईएको अवथथाभा, सेवा 
अवथध ५ फषम ऩूया नबएको अवथथाभा य सयकायी सेवा वा सो सेवाभा फहार यहने उदे्दश्मरे 
नागरयकताको उभेय वा शैक्षऺक मोग्मता ढाॉटेको प्रभाखणत बएको अवथथाभा प्रहयी कभमचायीरे 
उऩदान ऩाउने छैन । 

   
उऩदान ककटान गनम ननम्नानुसायको कागजातहरु आवश्मक ऩनेछ्- 

 अवकाशऩर वा याजीनाभा थवीकृत बएको ऩर 
 उऩदान अॊक मककन गरयददन प्रहयी प्रधान कामामरमरे प्रहयी ककताफखानाराई रेखखददएको 

ऩर 
 सेवा अवथधभा गमरकट्टी बए/नबएको सेवा अवथध टुटे/नटुटेको ववबागीम कायफाही 

बए/नबएको य गे्रड फवृि योक्का बए/नबएको वववयण खरेुको सम्फस्न्धत कामामरमको ऩर 
। 

  गमर खाभर, बगौडा वा नोकयीवाट हटाईएको ऩर य ननणमम ऩचाम  
  नागरयकता प्रभाणऩरको प्रनतभरवऩ  
  भतृकको हकभा नस्जकको हकवारासॉगको नाता प्रभाखणत प्रनतभरवऩ ।  
  भतृमु दताम प्रभाण ऩरको प्रनतभरवऩ  
  उऩदान ऩाउॉ  बन्ने वववयण सदहतको ननवेदन ऩर । 

 
 
७. नेऩार प्रहयी तनमाभावरीिो तनमभ १०१ भा बएिो तनफतृ्त्तबयण सम्फन्धी ब्मफस्था 
 
ननफसृ्ततबयण देहामनुसाय हुनेछ्- 
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१. ननवसृ्ततबयण ऩाउने अवथध ऩुथग अवकाश ऩाएको वा याजीनाभा थवीकृत बई सेवाफाट अरग 
बएको भभनत देखख न ै प्रहयी कभमचायीरे ननफसृ्ततबयण ऩाउनेछ । जसको ननधामयण देहाम 
अनुसाय हुनेछ । 

क) याजऩराककॉ  त ऩदका राथग 
जम्भा नोकयी वषम Xआखखयी भदहनाको तरफ 
   ५० 
ख) याजऩर अनककॉ  त ऩदका राथग 
जम्भा नोकयी वषम Xआखखयी भदहनाको तरफ 
   ४० 

 
८. नेऩार प्रहयी तनमाभावरीिो  तनमभ १०२ भा बएिो व्मवस्था  
१.  ननवसृ्ततबयणको यकभ सभान ऩदको वहारवारा प्रहयी कभमचायीको तरवको शुरु अॊकको आधा 

बन्दा कभ य शुरु अॊक बन्दा फढी हुनेछैन । 
फहारवारा प्रहयी कभमचायीको तरफ ववृि हुॉदा तरफको सुरु अङ्कभा जनत ववृि बएको छ, तमसको दईु 
नतहाई यकभ सभान ऩदका ननवतृत प्रहयी कभमचायीको ननवसृ्ततबयण यकभभा ऩनन थऩ गरयनेछ य 
ननवसृ्ततबयणको न्मूनतभ यकभ सभान ऩदको वहारवारा प्रहयी कभमचायीको तरफ थकेरको सुरु 
अङ्कको आधाबन्दा कभ य अथधकतभ यकभ सभान ऩदको फहारवारा प्रहयी कभमचायीको तरफको सुरु 
थकेरबन्दा फढी हुने छैन । 
 
तनवतृ्त्तबयण अधधिायऩत्र फनाउन तनम्न िागजातहर आवश्मि ऩनेछ ।  

 अवकाश ऩर वा याजीनाभा थवीकृत बएको ऩर 
 ननवसृ्ततबयण अथधकायऩर ऩेन्सन ऩट्टा फनाईददन सम्फस्न्धत ननकामरे प्रहयी 

ककताफखानाराई रेखी ददएको ऩर 
 ननवसृ्ततबयण ऩाउने ब्मस्क्त य ईच्छाईएको ब्मस्क्तको तीन प्रनत ऩासाऩोटम साईजको पोटो 
 ऩुयथकाय, गे्रड थऩ, सरुवा, यभाना, शुरु थथामी ननमूस्क्त, नागरयकताको प्रभाणऩर आदद 

कागजातका प्रभाखणत प्रनतभरवऩहरु 
 सेवा अवथधभा गमरकट्टी बए नबएको, सेवा अवथध टुटे नटुटेको, ववबागीम कायवाही, गे्रड फवृि 

योक्का, औषथध उऩचाय यकभ भरए नभरएको वववयण खरुाएको सम्फस्न्धत कामामरमको ऩर । 
 अननवामम अवकास हुॉदा उभेय खरेुको शैक्षऺक मोग्मताको प्रभाणऩरको प्रनतभरवऩ  
 गमर खाभर, बगौडा वा नोकयीवाट हटाईएको ऩर य सो सम्वन्धी ननणमम ऩचाम  
 सम्वस्न्धत प्रहयी कभमचायीको ननवसृ्ततबयण ऩाउॉ  बन्ने वववयण सदहतको ननवेदन ।  
 

९. नेऩार प्रहयी तनमभावरीिो  तनमभ १०३ भा बएिो ऩारयवारयि तनफतृ्त्तबयण सम्फन्धी 
ब्मफस्था 

 फहारवारा प्रहयी कभमचायीको तरफ ववृि हुॉदा तरफको सुरु अङ्कभा जनत ववृि बएको छ, 
तमसको दईु नतहाई यकभ सभान ऩदका ननवतृत प्रहयी कभमचायीको ननवसृ्ततबयण यकभभा ऩनन 
थऩ गरयनेछ ।  

 ननवसृ्ततबयणको न्मूनतभ यकभ सभान ऩदको प्रहयी कभमचायीको नोकयीभा छॉदै वा आपूरे 
ननवसृ्ततबयण ऩाउन थारेको सात वषम नऩुग्दै भतृम ुबएभा भतृक कभमचायीको ऩरयवायराई 
ननमभ १०० फभोस्जभ उऩदान वा ननमभ १०१ फभोस्जभ ननवसृ्ततबयण ददइनेछ ।  
तय ननवसृ्ततबयणको हकभा तमथतो ननवसृ्ततबयण सात वषमबन्दा फढी सभमसम्भ प्राप्ठत हुने 
छैन य ननवसृ्ततबयण ऩाउन थारेको सात वषम नऩुग्दै भतृमु बएको प्रहयी कभमचायीको 
ऩरयवायराई सो सात वषम ऩुगेऩनछ ननवसृ्ततबयण प्राप्ठत हुने छैन । 

 
उदाहयणिो राधग्–  
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१)  ६ वषमदेखख ननवसृ्ततबयण ऩाइयहेको प्रहयी कभमचायीको भतृमु बएभा ननजको ऩरयवायराई सो 
सात वषम ऩूया हुन फाॉकी एक वषमको भार ननवसृ्ततबयण ददइनेछ । 

२)  प्रहयी कभमचायीको ववधयु ऩनत वा ववधवा ऩतनीरे ऩनत वा ऩतनी नोकयीभा छॉदै वा ननवसृ्ततबयण 
ऩाउन थारेको सात वषम नऩुग्दै भतृम ुबई उऩननमभ (१) फभोस्जभ ऩारयवारयक ननवसृ्ततबयण 
ऩाउने बएभा सो ननवसृ्ततबयण ऩाउने अवथध बुक्तान बएको भभनतदेखख य तमथतो 
ननवसृ्ततबयण नऩाउन े बएभा वा ननजको ऩनत वा ऩतनीरे ननवसृ्ततबयण ऩाउन थारेको 
सातवषम व्मनतत बइसकेऩनछ भतृमु बएकोभा ननज कभमचायीको भुतम ु बएको भभनतदेखख 
जीवनबय ननजरे ऩाउने ननवसृ्ततबयणको आधा यकभ ऩाउनेछ । तय प्रहयी ननमभावरी 
फभोस्जभ ननवसृ्ततबयण ऩाइयहेको कभमचायीरे दोहोयो ननवसृ्ततबयण ऩाउने छैन । 

३)  उऩननमभ (२) फभोस्जभको ऩारयवारयक ननवसृ्ततबयण मो ननमभावरी प्रायम्ब हुन ु अगावै 
अवकाश प्राप्ठत गयेका प्रहयी कभमचायीको ववधयु ऩनत वा ववधवा ऩतनीरे ऩनन ऩाउनेछ ।  
तय ऩारयवारयक ननवसृ्ततबयण प्राप्ठत गनुम अगाव ै तमथतो अवकाश प्राप्ठत प्रहयी कभमचायीको 
ववधयु ऩनत य ववधवा ऩतनीको भतृम ुबइसकेको यहेछ बने ननजको अन्म हकवारारे ऩारयवारयक 
ननवसृ्ततबयण दाफी गनम ऩाउने छैन । 

४)  मस ननमभभा अन्मर जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन प्रहयी कभमचायी आतॊककायीफाट 
बएको आक्रभण वा ववरपोटक वा कुनै हनतमायको प्रहायफाट वा आतॊककायी ववरुिको प्रहयी 
कायफाहीभा खदटएको सभमभा बीय ऩहयाफाट रडी वा कुन ैऩनन प्रकायको हनतमायको चोटफाट 
वा कुनै आकस्थभक दघुमटनाफाट भतृम ुबएभा तमथतो प्रहयी कभमचायीराई भयणोऩयान्त एक तह 
ऩदोन्ननत गरयनेछ य तमथतो ऩदफाट उभेयको हदरे अवकाश प्राप्ठत गने अवथध ननाघ्ने गयी 
फढीभा ७ वषमसम्भ ननजको ऩरयवायरे ऩदोन्ननत बएको ऩदको सुरु तरफ अङ्क फयाफयको ऩूया 
तरफ ऩाउनेछ । उक्त ऩूया तरफ ऩाउने अवथध व्मनतत बएऩनछ भतृक प्रहयी कभमचायीको सेवा 
अवथध ननवसृ्ततबयण ऩाक्ने अवथधबन्दा कभ बएभा ननवसृ्ततबयण ऩाकेको अवथध सयह य 
ननवसृ्ततबयण ऩाक्ने अवथध बन्दा फढी सेवा अवथध बएभा सोही फभोस्जभ भतृक प्रहयी 
कभमचायीको ऩरयवायरे उऩननमभ (१) य (२) फभोस्जभ ननवसृ्ततबयण ऩाउनेछ । 

५)  उऩननमभ (४) फभोस्जभको सुववधा ऩाइयहेका भतृक प्रहयी कभमचायीका ऩरयवायरे तमथतो 
सुववधा ऩाएको अवथधभा सभान ऩदको फहारवारा प्रहयी कभमचायीको तरफ ववृि हुॉदा तरफको 
सुरु अङ्कभा जनत यकभ ववृि बएको छ सोही फयाफयको यकभ भतृक प्रहयी कभमचायीका 
ऩरयवायरे ऩाउने तरफ यकभभा सभेत ववृि हुनेछ । 

 
मस काममववथध ददग्दशमन वभोस्जभ मो फुॉदा कामामन्वमन गनमका राथग भाथथ नॊ. ८ भा उल्रेख 
बएका अनतरयक्त देहाम वभोस्जभ कागजात ऩेश गनुम ऩनेछ ।  

 नाता प्रभाखणत ऩर 
 भतृमू दतामको प्रभाण ऩर 
 सम्फस्न्धत ऩारयवारयक ननवसृ्ततबयण ऩाउने व्मस्क्तको नागरयकताको प्रभाखणत 

प्रनतभरवऩ 
 नावारकको हकभा जन्भ दतामको प्रभाणऩर 
 भसपारयस ऩर (गा.वव.स./न.ऩा.) 
 नावारकको हकभा ननजको अभबबावकको ननवेदन तथा नागरयकताको प्रभाखणत 

प्रनतभरवऩ । 
 
१०. नेऩार प्रहयी तनमाभावरीिो  तनमभ १०४ भा बएिो अर्क्त वतृ्त्त सम्वन्धी व्मवस्था  
१)  कुनै प्रहयी कभमचायी आफ्नो ऩदको कतमव्म ऩारना गदाम वा ताभरभको भसरभसराभा दघुमटनाभा ऩयी 

वा आघातभा ऩयी अॊगबॊग बएको छ वा चोट ऩटक रागेको छ य प्रहयी सेवाको राथग अशक्त 
बएको छ बने तमथतो प्रहयी कभमचायीको ननवसृ्ततबयण ऩाउने अवथध ऩुगी सकेको बए ननजरे 
खाईऩाई आएको तरफरे ऩाउने ननवसृ्ततबयणभा वा ननवसृ्ततबयण ऩाउने अवथध ऩुगी नसकेको बए 
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ननजको जीववकाको ननभभतत फाॉचनु्जेरसम्भ अशक्तवसृ्ततको रूऩभा उऩननमभ (२) भा रेखखए 
फभोस्जभ ननवसृ्ततबयण सदहत उऩननमभ (३) फभोस्जभको अशक्त बतता ऩाउनेछ । 

२)  मथतो अशक्त प्रहयी कभमचायीको सेवा अवथध ननवसृ्ततबयण ऩाउनको राथग गनुमऩने नोकयी वषम 
बन्दा घटी बएभा मस ननमभावरी फभोस्जभ ननवसृ्ततबयण ऩाउने वषम ऩु¥माउन नऩुग प्रतमेक ऩूया 
वा चानचनु वषमको ननभभतत दाभासाहीफाट कट्टी गयी फाॉकी हुन आउने ननवसृ्ततबयणको अङ्क 
ऩाउनेछ । मसयी कट्टी गदाम एक नतहाइबन्दा फढी कट्टी गरयने छैन। अथामत कम्तीभा सो दजामरे 
ऩाउने ननवसृ्ततबयणको दईु नतहाइ ननवसृ्ततबयण ऩाउनेछ . 

   
मस काममववथध ददग्दशमन वभोस्जभ सो प्रमोजनका राथग देहामवभोस्जभका कागजात ऩेश 

गनुऩनेछ ।  
 भेडडकर फोडमको भसपारयस  
 गहृ भन्रारमको सो सम्वन्धी ननणमम 
 प्रहयी प्रधान कामामरमको भसपारयस ऩर 
 प्रभुख स्जल्रा अथधकायीको अध्मऺताभा यहेको सभभनतको भसपारयस सदहत ननणममको 

प्रनतभरवऩ 
 अशक्त अवकाश ऩर 
 सम्वन्धीत व्मस्क्तको नागरयकताको प्रनतभरवऩ ।  

 
११. नेऩार प्रहयी तनमाभावरीिो तनमभ १०७ भा बएिो ितयव्मऩारनािो ससरससराभा भतृ्मु 

बएिो अवस्था सम्फन्धी व्मवस्था  
१)  कुनै प्रहयी कभमचायी ताभरभ भरॉदा वा कतमव्मऩारनको भसरभसराभा दघुमटनाभा वा भुठबेडभा ऩयी 

वा प्रहयी कायफाहीभा खदटएको सभमभा बीय ऩहयाफाट रडी ततकारै भतृमु बएभा वा तमसैको 
कायणफाट ननको नहुॉदै भतृमु बएभा ननजको नोकयी अवथध जनतसुकै वषम ऩुगेको बए ताऩनन 
ननजको ऩरयवायरे तमथतो प्रहयी कभमचायीरे खाइऩाई आएको तरफको आधा यकभ ऩारयवारयक 
ननवसृ्ततबयण ऩाउने य तमथतो ऩरयवायराई देहाम फभोस्जभ असाधायण ऩारयवारयक उऩदानसभेत 
ददइनेछ् 

क) दस वषमसम्भको सेवा अवथध नऩुग्दै भतृमु बएभा ननजरे खाइऩाईआएको छ भदहनाको 
तरफ फयाफयको यकभ । 

ख) दस वषम देखख फीस वषमसम्भको सेवा अवथध ऩूया गयी भतृमु बएभा ननजरे खाइऩाई आएको 
नौ भदहनाको तरफ फयाफयको यकभ । 

ग) फीस वषम बन्दा भाथथ जनतसुकै सेवा अवथध ऩूया गयी भतृमु बएभा ननजरे खाइऩाई आएको 
एक वषमको तरफ फयाफयको यकभ । 

२)  उऩननमभ (१) फभोस्जभको ऩारयवारयक ननवसृ्ततबयणभा ननमभ १०२ फभोस्जभको ववृि यकभसभेत 
थऩ हुनेछ । 

 
३)  हनतमाय फन्द कुनै प्रहयी कभमचायी भुठबेडभा ऩयी भतृमु बएभा ननजको सेवाअवथध जनतसुकै वषम 

ऩुगेको बए ताऩनन तमथतो प्रहयी कभमचायीको ऩरयवायरे ननजरे खाइऩाई आएको तरफको आधा 
ऩारयवारयक ननवसृ्ततबयण ऩाउनेछ य तमथतो ऩरयवायराई देहाम फभोस्जभ असाधायण ऩारयवारयक 
उऩदान सभेत ददइनेछ् 

क)  दस वषमसम्भको सेवा अवथध नऩुग्दै भतृमु बएभा ननजरे खाइऩाई आएको एक वषमको 
तरफ फयाफयको यकभ । 

ख) दस वषमदेखख फीस वषम सम्भको सेवा अवथध ऩूया गयी भतृमु बएभा ननजरे खाइऩाई आएको 
अठाय भदहनाको तरफ फयाफयको यकभ । 

ग)  फीस वषमबन्दा फढी जनतसुकै सेवा अवथध ऩूया गयी भतृमु बएभा ननजरे खाइऩाई आएको 
दईु वषमको तरफ फयाफयको यकभ । 
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तय ननमभ १०३ को उऩननमभ (४) य ननमभ १०४ को उऩननमभ (४) फभोस्जभको तरफ 
सुववधा भरइयहेका प्रहयी कभमचायी वा नतनका ऩरयवायरे सो सुववधा भरउन्जेर मस ननमभ 
फभोस्जभको ऩारयवारयक ननवसृ्ततबयण य उऩदान ऩाउने छैन । 

३ क) उऩननमभ (३) फभोस्जभको ऩारयवारयक ननवसृ्ततबयणभा ननमभ १०२ फभोस्जभ ववृि हुने 
यकभ सभेत थऩ हुनेछ। 

४)  उऩननमभ (१) य (३) फभोस्जभ असाधायण ऩारयवारयक ननवसृ्ततबयण भतृक प्रहयी कभमचायीको ऩनत 
वा ऩतनी वा फाफु वा आभारे ऩाउने बए आजीवन ऩाउनेछ । तय ऩनत वा ऩतनी अथवा फाफु वा आभा 
नबई छोया छोयी भार बएभा तमथता छोया छोयीको उभेय एक्काइस वषम ऩूया नबएसम्भ वा सयकायी 
वा अधमसयकायी सेवाभा प्रवेश गयेको बएभा जुन अगाडड हुन्छ सो भभनतसम्भ भार ऩाउनेछ । 

५)  कतमव्मऩारनाको भसरभसराभा खदटएको वा खदटने क्रभभा आउॉदा जाॉदा वा अन्म कामम गदाम 
फाटोफाट वा काममथथरफाट अऩहयणभा ऩयी हतमा बएको बयऩदो सूचना प्राप्ठत बएको तय रास 
पेरा ऩनम नसकेको अवथथाभा सम्फस्न्धत प्रभुख स्जल्रा अथधकायी य स्जल्रा प्रहयी प्रभुखको 
सॊमुक्त प्रनतवेदनको आधायभा हतमा गरयएका प्रहयी कभमचायीको ऩरयवायराई उऩननमभ (३) य (४) 
फभोस्जभको सुववधा ददइनेछ । 

 
मस िामयववधध ददग्दर्यन वभोत्जभ असाधायण ऩारयवारयि वतृ्त्तिा राधग देहामवभोत्जभिा िागजात 
ऩेर् गयन्ुऩनेछ ।  

 भेडडकर फोडमको भसपारयस  
 गहृ भन्रारमको सो सम्वन्धी ननणमम  
 प्रहयी प्रधान कामामरमको भसपारयस ऩर 
 प्रभुख स्जल्रा अथधकायीको अध्मऺताभा यहेको सभभनतको ननणममको प्रनतभरवऩ 
 भतृमु दताम प्रभाणऩर  
 सम्वस्न्धत व्मस्क्तको नागरयकताको प्रभाणऩर 
 नाता प्रभाखणतको प्रभाणऩर  
 वववाह दताम प्रभाणऩर  

(तय मो ननमभ फभोस्जभ ननवसृ्ततबयण ऩाइयहेको प्रहयी कभमचायीको ऩरयवायको सदथमरे ऩुन् वववाह 
गयेभा तमथतो सदथमराई मो ननमभ फभोस्जभको ऩारयवारयक ननवसृ्ततबयण उऩरब्ध गयाईने छैन ।) 
 
 
 
१२. नेऩार प्रहयी तनमाभावरीिो  तनमभ १०९ भा बएिो सन्तत्त्तवतृ्त्त तथा र्कै्षऺि बत्ता 
सम्फन्धी व्मवस्था  
प्रहयी कभमचायीरे कयत्व्मऩारनाको भसरभसराभा भतृमु बएभा वा अशक्त बएभा देहाम फभोस्जभको 
सुववधा उऩरब्ध हुनेछ । 
 
१)  कुनै प्रहयी कभमचायी आफ्नो कतमव्मऩारन गदाम वा ताभरभ भरॉदा दघुमटनाभा ऩयी भतृम ुबएभा वा 

सोही कायणरे गदाम आजीवन काभ गनम नसक्ने अशक्त बएभा तमथतो भतृक वा अशक्त प्रहयी 
कभमचायीको प्रतमेक सन्तनतराई देहामको दयरे भाभसक सन्तनतवसृ्तत ददइनेछ्– 
 िभयचायीिो शे्रणी आभा, वावु िुन ैजीववत  आभा,वाव ुभध्मे िुन ैएि 

 नहुने सन्तत्त्त जीववत हुन ेसन्तत्त्त 
 क) याजऩराॊककत  रु. ३००।–  रु. २६०।– 
 ख) याजऩर अनॊककत  रु. १४०।–  रु. १२४।– 
 ग) प्रहयी हवल्दाय य प्रहयी जवान  रु. १२८।–  रु. ११६।– 
 घ) प्रहयी ऩरयचय  रु. १२०।–  रु. ११२।– 

२)  उऩननमभ (१) फभोस्जभको वसृ्तत सम्फस्न्धत सन्तनतरे २१ वषम उभेय ऩूया गयेको वा सयकायी 
सेवाभा प्रवेश गयेको वा वववाह गयेकोभा जुन अगाडड हुन्छ सो भभनतसम्भ ऩाउनेछ । 
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३)  प्रहयी कभमचायीको प्रतमेक सन्तनतराई १८ वषमको उभेय नऩुगुन्जेरसम्भ उऩननमभ १) फभोस्जभको 
सन्तनत वसृ्ततको अनतरयक्त देहामको दयरे वावषमक शैक्षऺक बतता ऩनन ददइनेछ्– 

क) याजऩराॊककत प्रहयी कभमचायीको प्रतमेक सन्तनतराई रु. १,२००।– 
ख) याजऩर अनॊककत प्रहयी कभमचायीको प्रतमेक सन्तनतराई रु. ८००।– 
ग) प्रहयी हवल्दाय, प्रहयी जवानको प्रतमेक सन्तनतराई रु. ४००।– 
घ) प्रहयी ऩरयचयको प्रतमेक सन्तनतराई रु. ३००।–  
थऩरटीकयण्– मस ननमभको प्रमोजनको राथग “सन्तनत” बन्नारे भृतक वा अशक्त प्रहयी 
कभमचायीको छोया तथा छोयीराई सम्झनुऩदमछ । 

 
१३. तनमभ १०९ ि. सभान सुववधा उऩरब्ध हुने सम्फन्धी ब्मवस्था्  
१)  सम्वत ्२०५२ सार पाल्गुण १ गते उप्रान्त कुनै प्रहयीकभमचायी ननमभ १०३ को उऩननमभ (४) वा 

ननमभ १०४ को उऩननमभ (४) फभोस्जभकोअवथथा ऩयी भतृमु बएको वा अशक्त बएको बए तमथतै 
प्रहयी कभमचायी वा ननजको ऩरयवायरे ननमभ १०२, ननमभ१०३, ननमभ १०४, ननमभ १०७ य ननमभ 
१०९ भा उस्ल्रखखत सुववधा सोही ननमभहरूभा उल्रेख बएफभोस्जभ दोहोयो नहुने गयी सभान 
रूऩभा ऩाउनेछन ्। 

२)  उऩननमभ (१) फभोस्जभ सुववधा उऩरब्ध गयाउॉदा अनघ प्राप्ठत गयेको सुववधा फाऩतको यकभ कट्टा 
गयी फाॉकी यकभ भार ददनु ऩने छ ।  

 
मस िामयववधध ददग्दर्यन वभोत्जभ तनजिा आधश्रत सन्तततरे ऩाउन े सवुवधािा राधग देहाम 
फभोत्जभिा िागजात ऩेर् गनुयऩनेछ ।  

 गहृ भन्रारमको सो सम्वन्धी ननणमम 
 प्रहयी प्रधान कामामरमको भसपारयस ऩर 
 प्रभुख स्जल्रा अथधकायीको अध्मऺताभा यहेको सभभनतको सुववधा भसपारयस ननणमम ऩर 
 अशक्त अवकाश ऩर 
 सम्वस्न्धत व्मस्क्तको नागरयकताको प्रनतभरवऩ 
 नाता प्रभाखणत 
 वववाह दताम 
 जन्भ दताम 

 
१४. नेऩार प्रहयी तनमाभावरी तनमभ ११० भा  नोियी जोड्ने सम्फन्धभा बएिो व्मवस्था  

१)  मस ऩरयच्छेदको प्रमोजनको ननभभतत नोकयी अवथधको गणना गदाम नेऩारी सेना वा प्रहयी सेवा 
वा ऩदभा थथामी ननमुस्क्त बई नोकयी गयेको जम्भा अवथध (फीचभा टुटेको बए सो टुटेको 
अवथध कटाई) राई गणना गरयनेछ । 

२)  उऩननमभ (१) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन उऩदान ऩाइसकेको व्मस्क्त प्रहयी सेवा 
वा ऩदभा ननमुस्क्त बएभा ननजरे ऩदहरे ऩाएको उऩदानको यकभ कपताम गयेभा भार ननजको 
ऩदहरेको नोकयी जोडडनेछ । 

३)  उऩननमभ (१) अनुसाय गणना गदाम ननरम्फनभा यहेको अवथधराई सभेत गणना गरयनेछ ।  
 

मस काममववथध ददग्दशमन वभोस्जभ नोकयी जोड्ने काममका राथग देहाम फभोस्जभका कागजात ऩेश 
गनुमऩनेछ । 

 प्रहयी प्रधान कामामरमको भसपारयस ऩर 
 उऩदान खाएको बए सो वुझाएको यभसद 
 ऩूवम ननमुक्ती य अवकाश ऩर य ननणमम ऩचाम  
 गमर कट्टी/ववबागीम कायवाही बए/नबएको बफवयण खरुाएको सम्फस्न्धत ननकामको ऩर 

य सम्फस्न्धत प्रहयी कभमचायीरे ददएको ननवेदन ऩर 
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 नोकयी जोड्न चाहने प्रहयी कभमचायीरे नमाॉ ऩदभा ननमुस्क्त ऩाएको साभान्मत् छ भदहना 
भबर नोकयी जोड्न आपू काममयत कामामरमको भसपारयस ऩर साथ ननवेदन ददनुऩनेछ । 
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ऩरयच्छेद -२ 
 सर्स्त्र प्रहयी वर 

 
१५. सर्स्त्र प्रहयी तनमभवारीिो  तनमभ ४९ भा बएिो  अतनफामय अफिार् सम्फन्धी ब्मवस्था  
१) (क)  सेवाभा प्रवेश गदाम ननजरे ऩेश गयेको नागरयकताको प्रभाणऩर, शैक्षऺक मोग्मताको 

प्रभाणऩर य वैमस्क्तक वववयण (भसटयोर) भा जन्भभभनत वषम, भदहना य गते सभेत खरेुको 
य सफैभा एउटै भभनत नयहेको बएभा जुन भभनतफाट ऩदहरे अवकाश हुन्छ सोही भभनतको 
आधायभा, 

 (ख)  वषम वा सम्वत ् भार उल्रेख बएको प्रभाणऩरका आधायभा जन्भभभनत कामभ गदाम 
नागरयकताको प्रभाणऩरको हकभा प्रभाणऩर प्राप्ठत गयेको भभनत, शैक्षऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩरको हकभा प्रभाणऩर जायी बएको भभनत य वैमस्क्तक वववयण (भसटयोर) को 
हकभा शुरु बनाम बएको भभनत भध्मे जुन भभनतफाट ऩदहरे अवकाश हुन्छ सोही भभनतको 
आधायभा । 

 (ग)  कुनै प्रभाणऩरभा वषम भार उल्रेख बएको य अको प्रभाणऩरभा ऩूया जन्भभभनत खरेुको 
यहेछ य तमथतो प्रभाणऩरभा उस्ल्रखखत जन्भ भभनतहरुको फीचभा एक वषमसम्भको अन्तय 
देखखएभा ऩूया खरेुको जन्भभभनतको आधायभा । 

 (घ)  छुट्टाछुटै्ट प्रभाणऩरभा उल्रेख बएको जन्भ भभनतको अन्तय एक वषमबन्दा फढी बएभा खण्ड 
(ख) फभोस्जभको आधायभा । 

मस ननमभ फभोस्जभ  नोकयी अवथध ३० वषम ऩुया बई नोकयीफाट अवकास बएको कुन ैऩनन सशथर 
प्रहयी कभमचायीरे ननजको अननवामम अवकास हुन कनत वषम उभेय फाॉकी छ सो फाॉकी अवथध ननजरे 
गयेको नोकयी अवथधभा जोडये ननवसृ्ततबयणको यकभ गणना गरयने छ । मसयी दहसाफ गणना गदाम 
ननजको भसटयोर, नागरयकता, य ननजको शैक्षऺक मोग्मताको जन्भ भभनत भध्मे जुन अगाडड हुन्छ सो 
भभनतराई आधाय भाननने छ । 
 
सशथर प्रहयीको देहाम वभोस्जभका ऩदाथधकायीको देहाम फभोस्जभ उभेय ऩुगेऩनछ वा ननजको सेवा 
अवथध ३० वषम ऩूया बएऩनछ ननजको सेवावाट अवकाश हुनेछ :-  

क. सशथर प्रहयी भहाननयीऺक  - ५८ वषम  
ख.  सशथर प्रहयी अनतरयक्त भहाननयीऺक/प्रहयी नामव भहाननयीऺक  - ५६ वषम 
ग.  सशथर प्रहयी वरयरठ उऩरयऺक/ प्रहयी उऩरयऺक  - ५५ वषम   
घ.  सशथर प्रहयी नामव उऩरयऺक  - ५४ वषम   
ङ.  सशथर प्रहयी ननयीऺक  - ५३ वषम  
च.  सशथर प्रहयी वरयरठ नामव ननयीऺक य सशथर प्रहयी नामव ननयीऺक  - ५२ वषम     
छ.  सशथर प्रहयी सहामक ननयीऺक  - ५१ वषम         
ज.  सशथर प्रहयी वरयरठ हवल्दाय, सशथर प्रहयी हवल्दाय, सशथर प्रहयी  
 सहामक हवल्दाय य सशथर प्रहयी जवान  - ५० वषम  
झ.  सशथर प्रहयी ऩरयचय वा सो सयह  - ५५ वषम   

 
२)  देहामका सशथर प्रहयीरे देहामको ऩदभा फढुवा बएको भभनतरे देहामको अवथधसम्भ फहार 

यहनेछन ्य सो अवथध ऩनछ अवकाश प्राप्ठत गनेछन ्:-  
क.  सशथर प्रहयी भहाननयीऺक  - चाय वषम  
ख.  सशथर प्रहयी अनतरयक्त भहाननयीऺक/सशथर प्रहयी नामव भहाननयीऺक  - ऩाॉच वषम 
ग.  सशथर प्रहयी वरयरठ उऩरयऺक  - सात वषम 
घ.  सशथर प्रहयी उऩरयऺक  - दश वषम   
 

३)  उभेयको हद वा ऩदको अफथध वा सेवा अवथध भध्मे कुन ैएक ऩुगेऩनछ सशथर प्रहयीरे सेवावाट 
अवकाश ऩाउनेछ । 
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प्राववधधि सभूहिा सर्स्त्र प्रहयीिो सम्वन्धभा सर्स्त्र प्रहयी (प्राववधधि सभूह), २०६७ िो दपा २८ भा 
बएिो व्मवस्था् 
१)  प्राववथधक सभूहका सशथर प्रहयीरे देहाम फभोस्जभ उभेय ऩूया गयेऩनछ वा ननजको तीस वषम सेवा 

अवथध ऩूया बएऩनछ सेवाफाट अननवामम अवकाश ऩाउनेछ्– 
 (क) सशथर प्रहयी नामव उऩरयऺकदेखख अनतरयक्त भहाननयीऺक सम्भ  –५८ वषम  
 (ख) सशथर प्रहयी ननयीऺक  – ५६ वषम  
  (ग) सशथर प्रहयी नामव ननयीऺक / सशथर प्रहयी सहामक ननयीऺक  –५४ वषम  
 (घ) सशथर प्रहयी वरयरठ हवल्दाय, सशथर प्रहयी हवल्दाय,  
  सशथर प्रहयी सहामक हवल्दाय य सशथर प्रहयी जवान  –५० वषम  
 (ङ) सशथर प्रहयी ऩरयचय वा सो सयह  –५५ वषम  
 
२)  प्राववथधक सभूहका देहामको सशथर प्रहयी देहामको ऩदभा फढुवा बएको भभनतरे देहामका 

अवथधसम्भ फहार यहनेछ य सो अवथध सभाप्ठत बएऩनछ ननजरे सशथर प्रहयी सेवाफाट थवत् 
अवकाश प्राप्ठत गनेछ्– 

 (क) सशथर प्रहयी अनतरयक्त भहाननयीऺक  – ऩाॉच वषम  
 (ख) सशथर प्रहयी नामव भहाननयीऺक    – ऩाॉच वषम 
 (ग) सशथर प्रहयी वरयरठ उऩयीऺक       – छ वषम 
 (घ) सशथर प्रहयी उऩयीऺक            – दश वषम 
 
प्राववथधक सभूहको सशथर प्रहयीरे उभेयको हद वा सम्वस्न्धत ऩदको अवथध वा सेवा अवथध भध्मे कुनै 
एक ऩूया गयेऩनछ सशथर प्रहयी सेवाफाट थवत् अवकाश ऩाउनेछ । 
 
१६. सर्स्त्र प्रहयी तनमभवारीिो तनमभ ५३ भा बएिो  उऩदान सम्फन्धी व्मवस्था 
(१)  ऩाॉच वषम वा सोबन्दा फढी सेवा गयेको तय ननमभ ५४ फभोस्जभ ननवसृ्ततबयण ऩाउने अवथध 

नऩुगेको सशथर प्रहयीरे अवकाश ऩाएभा वा याजीनाभा थवीकृत गयाई ऩदफाट अरग बएभा वा 
बववरमभा सयकायी नोकयीको ननभभतत अमोग्म नठहरयने गयी ऩदफाट हटाइएभा देहामको दयरे 
उऩदान ऩाउनेछ्– 

(क)  ऩाॉच वषमबन्दा फढी दश वषमसम्भ नोकयी गयेको सशथर प्रहयीरे आपूरे काभ गयेको 
प्रतमेक वषमको ननभभतत आखखयी आधा भदहनाको तरव, 

(ख)  दश वषमबन्दा फढी ऩन्र वषमसम्भ नोकयी गयेको सशथर प्रहयीरे आपूरे काभ गयेको 
प्रतमेक वषमको ननभभतत आखखयी एक भदहनाको तरव, 

(ग)  ऩन्र वषमबन्दा फढी फीस वषमबन्दा कभ नोकयी गयेको सशथर प्रहयीरे आपूरे काभ 
गयेको प्रतमेक वषमको ननभभतत आखखयी डढे भदहनाको तरव । 

(२)  उऩननमभ (१) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन सशथर प्रहयीभा सेवा ऩाउने वा सो सेवाभा 
फहार यहने उदे्दश्मरे नागरयकता वा उभेय वा मोग्मता ढाॉटेको प्रभाखणत हुन आएभा तमथतो सशथर 
प्रहयीराई उऩदान ददइने छैन । 

 
मस िामयववधध ददग्दर्यन वभोत्जभ िामय सम्ऩादन गनयिो राधग आवश्मि िागतजातहर् 

१. सशथर प्रहयी वर प्रधान कामामरमको भसपायीस ऩर । 
२. यास्जनाभा ऩर वा नोकयी फाट हटाईएको ऩर । 
३. नागयीकताको प्रभाणऩर । 
४. उऩदान भरएको बए सो यकभ कपताम गयेको प्रभाण । 

१७. सर्स्त्र प्रहयी तनमभवारीिो तनमभ ५४ भा बएिो तनवतृ्त्तबयण सम्फन्धी व्मवस्था 
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(१) फीस वषम वा सो बन्दा फढी सभमसम्भ सयकायी नोकयी गयेको सशथर प्रहयीरे नोकयीफाट अवकाश 
ऩाएको भभनतदेखख ननवसृ्ततबयण ऩाउने छ । 

(२)  उऩननमभ (१) फभोस्जभ ददइने ननवसृ्ततबयणको दहसाव देहाम फभोस्जभ हुनेछ्– 
(क) याजऩराङ्ककत अथधकृतको ननभभतत  
 नोकयी वषम x आखखयी तरव 
                 ५० 
(ख) याजऩरअनङ्ककत तहका य सो बन्दा भुननका सशथर प्रहयीको ननभभतत  
     नोकयी वषम x आखखयी तरव 
   ४० 

(३)  उऩननमभ (२) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन ननवसृ्ततबयणको न्मूनतभ यकभ सभान 
ऩदको फहारवारा सशथर प्रहयीको तरवको शुरुको अङ्कको आधाबन्दा कभ य अथधकतभ यकभ 
सभान ऩदको फहारवारा सशथर प्रहयीको तरवको शुरु थकेरबन्दा फढी हुनेछैन ।  

(४)  ऩन्र वषम सेवा अवथध ऩूया गयेको कुनै सशथर प्रहयीको भतृमु बएभा ननजको सेवा अवथधभा 
ननवसृ्ततबयणको राथग आवश्मक ऩने सेवा अवथध ऩ¥ुमाउन चादहने वषम थऩ गयी ननजको 
ऩरयवायराई ननवसृ्ततबयण वा उऩदान जुन भरन चाहन्छ सो योजेय भरन ददइनेछ । 

(५)  बववरमभा सयकायी सेवाको ननभभतत अमोग्म ठहरयने गयी सेवाफाट फखामथत गरयएको सशथर 
प्रहयीरे मस ननमभ फभोस्जभ ननवसृ्ततबयण ऩाउने छैन । 
 फहारवारा सशथर प्रहयीको तरव फवृि हुॉदा तरव थकेरको शुरु अङ्कभा जनत फवृि बएको छ 

तमसको दईु नतहाई यकभ सभान ऩदको ननवतृत सशथर प्रहयीको ननवसृ्ततबयण यकभभा ऩनन 
थऩ गरयनेछ। 

मस िामयववधध ददग्दर्यन वभोत्जभ िामय सम्ऩादन गनयिो राधग आवश्मि िागतजातहर् 
१.  सशथर प्रहयी वर प्रधान कामामरमको भसपायीस ऩर  
२.  यास्जनाभा ऩर वा नोकयी फाट हटाईएको ऩर  
३.  नागरयकताको प्रभाण ऩर  
४.  ४ प्रनत ऩासऩोयट् साईजको पोटोहरु  
५.  अननवायम् अवकाशको हकभा शैक्षऺक मोग्मताको उभेय खरेुको प्रभाणऩरको प्रनतभरवऩ  

 
१८. सर्स्त्र प्रहयी तनमभवारीिो  तनमभ ५६ भा  बएिो ऩारयवारयि तनवतृ्त्तबयण य उऩदान 
सम्फन्धी व्मवस्था 
१)  कुनै सशथर प्रहयीको सेवाभा छॉदै वा ननवसृ्ततबयण ऩाउन थारेको सात वषम नऩुग्दै भतृमु बएभा 

ननजको ऩरयवायराई वा ननजको नाफारक बाइ वा अवववादहता दददी फदहनीराई ननमभ ५३ वा ५४ 
भा रेखखए फभोस्जभ उऩदान वा ननवसृ्ततबयण प्राप्ठत हुनेछ ।  

 तय ननवसृ्ततबयणको हकभा मथतो ननवसृ्ततबयण सात वषमबन्दा फढी सभम प्राप्ठत हुनेछैन । 
ननवसृ्ततबयण ऩाउन थारेको सात वषम नऩुग्दै भतृम ुबएको सशथर प्रहयीको ऩरयवाय वा नाफारक 
बाइ वा अवववादहता दददी फदहनीराई सात वषम ऩुगेऩनछ ननवसृ्ततबयण प्राप्ठत हुने छैन । 

२)   उऩननमभ (१) भा जुनसुकै कुया उल्रेख बए ताऩनन ननवसृ्ततबयण ऩाउने व्मस्क्त नाफारक यहेछ 
बने ननज अठाय वषमको उभेय नबएसम्भ तमथतो ननवसृ्ततबयण ऩाउनेछ । 

३)   सशथर प्रहयीको ववधयु ऩनत वा ववधवा ऩतनीरे ननजको ऩनत वा ऩतनी सेवाभा छॉदै वा ननवसृ्ततबयण 
ऩाउन थारेको सात वषम नऩुग्दै भतृम ुबएभा उऩननमभ (१) फभोस्जभ ऩारयवारयक ननवसृ्ततबयण 
ऩाउने बएभा सो ननवसृ्ततबयण ऩाउने अवथध बुक्तान बएको भभनतदेखख य तमथतो ननवसृ्ततबयण 
नऩाउने बएभा वा ननजको ऩनत वा ऩतनीरे ननवसृ्ततबयण ऩाउन थारेको सात वषम व्मनतत बइसके 
ऩनछ भतृमु बएकोभा ननजको भतृमु बएको भभनतदेखख जीवनबय ननजरे ऩाउने ननवसृ्ततबयणको 
आधा यकभ ऩाउनेछ । 
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४)   फहारवारा सशथर प्रहयीको तरव फवृि हुॉदा तरवको शुरु अङ्कभा जनत फवृि बएको छ तमसको 
दईु नतहाई यकभ उऩननमभ (१), (२) य (३) अनुसाय ऩारयवारयक ननवसृ्ततबयण ऩाई यहेका व्मस्क्तरे 
खाईऩाई आएको ऩारयवारयक ननवसृ्ततबयण यकभभा ऩनन थऩ गरयनेछ । 

५)   कुनै सशथर प्रहयीको मस ननमभावरी फभोस्जभ ऩाउने कुनै यकभ भरन नऩाउॉ दै भतृमु बएभा सो 
यकभ ननजको ऩरयवायको सदथमहरुभध्मे मस ननमभावरी फभोस्जभ ननजको ननवसृ्ततबयण वा 
उऩदान ऩाउने ठहरयएको व्मस्क्तरे भरन ऩाउनेछ । 

६)  ननवसृ्ततबयण वा उऩदान ददॉदा भतृक सशथर प्रहयीरे आफ्नो ऩरयवायका सदथम भध्मेभा  वा 
नावारक बाइ वा अववफादहता दददी फदहनीराई इच्छाएको यहेछ बने सो व्मस्क्तराई य कुनै 
कायणरे सो व्मस्क्तरे ऩाउन नसक्ने अवथथा बएभा वा कसैराई ऩनन इच्छाएको  नबए सो यकभ 
ननजको ऩरयवायको सदथमभध्मे नेऩार सयकायरे उथचत ठह¥माएको व्मस्क्तराई ददइनेछ । 

 
मस काममववथध ददग्दशमन वभोस्जभ कामम सम्ऩादन गनमको राथग आवश्मक कागतजातहरु् 

१. भतृमू दताम प्रभाण ऩर । 
२. ननजरे कुन भभनत सम्भ ननवसृ्ततबयण खाएको हो सम्वस्न्धत वैङ्कको ऩर । 
३.  कौशी तोषाखाना कामामरमको भसपारयस ऩर । 
४. नाता प्रभाखणत । 

१९. सर्स्त्र प्रहयी तनमभवारीिो  तनमभ ५७ भा बएिो  अर्क्त फतृत सम्फन्धी व्मवस्था  
१)  कुनै सशथर प्रहयी आफ्नो ऩदको कतमव्म ऩारन गदाम वा ताभरभको भसरभसराभा दघुमटनाभा ऩयी वा 

आघातभा ऩयी अॊगबॊग बै वा चोटऩटक रागी शायीरयक रुऩभा वा भानभसक रुऩभा सशथर प्रहयी 
सेवाभा फहार यहन अशक्त बएभा तमथतो सशथर प्रहयीरे ननजको जीववकाको ननभभतत 
फाॉचनु्जेरसम्भ अशक्तवसृ्ततको रुऩभा उऩननमभ (२) भा रेखखए फभोस्जभ ननवसृ्ततबयण सदहत 
उऩननमभ (३) भा रेखखए फभोस्जभको अशक्त बतता ऩाउनेछ । 

 स्ऩष्टीियण्– मस उऩननमभको प्रमोजनका राथग “भानभसक रुऩभा अशक्त” बन्नारे नेऩार 
सयकायरे गठन गयेको भेडडकर फोडमफाट भानभसक रुऩभा अशक्त बई सशथर प्रहयी सेवाभा काभ 
काज गनम असऺभ बनी भसपारयस गयेको व्मस्क्त सम्झनु ऩछम  । 

२)   उऩननमभ (१) फभोस्जभ अशक्त बएको सशथर प्रहयीको सेवा अवथध ननवसृ्ततबयण ऩाक्ने अवथध 
ऩुगेको बए ननजरे ततकार खाइऩाई आएको ( कामभ भुकाभ वा काममवाहक वा ननभभतत बई काभ 
गयेको बए सोको   सभेत ) तरवरे ननमभ ५४ को उऩननमभ (२) फभोस्जभ दहसाव गयी हुन आउने 
यकभ फयाफय अशक्त ननवसृ्ततबयण   ऩाउनेछ । तमथतो अशक्त सशथर प्रहयीको सेवा अवथध 
ननवसृ्ततबयण ऩाक्ने अवथधबन्दा घटी बएभा मस ननमभावरी फभोस्जभ ननवसृ्ततबयण ऩाउने वषम 
ऩु¥माउन नऩुग प्रतमेक ऩूया वा चानचनु वषमको ननभभतत दाभासाहीफाट कट्टी गयी फाॉकी हुन आउने 
यकभ ननवसृ्ततबयण फाऩत ऩाउनेछ । मसयी कट्टी गदाम एक नतहाईबन्दा फढी यकभ कट्टी गरयने  
छैन । 

३)   सशथर प्रहयीरे अशक्तता फाऩत उऩननमभ (२) फभोस्जभ ऩाउने अशक्त ननवसृ्ततबयणको 
अनतरयक्त थऩ ऩाउने भाभसक अशक्त बतताको यकभ ननजरे खाइऩाई आएको तरवको फीस 
प्रनतशत फयाफय हुनेछ ।  

  तय, अशक्तवसृ्तत ऩाएका वा ऩाउने ठहरयएका सशथर प्रहयीरे ऩनछ कुनै सेवाभा ऩुन् प्रवेश 
ऩाएभा ननजरे मस ननमभ फभोस्जभको अशक्तवसृ्तत ऩाउने छैन य खाईसकेको अशक्तवसृ्तत यकभ 
बने कपताम गनुमऩने छैन । 

४)   उऩननमभ (१) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बएताऩनन कुन ैसशथर प्रहयी हनतमायधायी सभुहको 
कायवाही वा कुनै प्रकायको सशथर भुठबेड वा आक्रभण, ववथपोटन वा हनतमायधायी सभुह वा 
तमथतै अन्म सभुह ववरुिको कायवाहीभा खदटएका फखत कुन ैआकस्थभक दघुमटनाभा ऩयी वा रडी 
वा कुनै प्रकायको हनतमायको चोटफाट सशथर प्रहयी सेवाको ननभभतत काभ गनम अशक्त बएभा 
तमथतो सशथर प्रहयीराई एक तह ऩदोन्नती गरय सेवाफाट अवकाश ददइने छ य ननजरे उभेयको 
हदरे अवकाश प्राप्ठत गने अवथध ननाध्ने गयी सात वषमसम्भ खाइऩाई आएको ऩूया तरव ऩाउनेछ । 
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तमसयी ऩूया तरव ऩाउने अवथध व्मनतत बएऩनछ ननवसृ्ततबयण ऩाक्ने अवथधबन्दा कभ सेवा 
अवथध बएको सशथर प्रहयीरे ननवसृ्ततबयण ऩाकेको अवथध सयह य ननवसृ्ततबयण ऩाक्न े
अवथधबन्दा फढी सेवा अवथध बएका सशथर प्रहयीरे सोही फभोस्जभ ननवसृ्ततबयण ऩाउनेछ । 

५)  उऩननमभ (१) वा (४) फभोस्जभ चोटऩटक राग्न गई उऩचाय गयाउॉ दा राग्ने खचमको ऩूया यकभ 
सम्फस्न्धत  सशथर प्रहयीरे ऩाउनेछ य मथतो उऩचाय खचम ददॉदा ननमभ ६२ को उऩननमभ (१) 
फभोस्जभ ऩाउने उऩचाय खचमभा कट्टा गरयने छैन । 

६)  उऩननमभ (४) फभोस्जभ सुववधा ऩाएको अवथधभा सभान ऩदको फहारवारा सशथर प्रहयीको 
तरव फवृि हुॊदा तरवको सुरु अॊकभा जनत यकभ फवृि बएको छ सोही फयाफयको यकभ अवकाश 
प्राप्ठत सशथर प्रहयीरे ऩाउने तरफ यकभभा सभेत फवृि हुनेछ । 

७) उऩननमभ (१), (२), (३) य (४) फभोस्जभ सुबफधा ऩाएको अवकाश प्राप्ठत सशथर प्रहयीको भतृमु 
बएभा तमथतो सुबफधा ऩाएको सात वषम नऩुगे सम्भ ननजको ऩरयवायरे ननजरे ऩाए सयहनै सम्ऩूणम 
सुववधा ऩाउने छ य सात वषम ऩुगे ऩनछ ननमभ ५८ को उऩननमभ  (१) य (२) फभोस्जभको 
ननफसृ्ततबयण ऩाउने छ । 

८) फहारवारा सशथर प्रहयीको तरव फवृि हुदाॊ सभान थतयको सशथर प्रहयीको तरवको शुरु अॊकको 
यकभभा जनत प्रनतशत फवृि बएको छ सोही प्रनतशतरे उऩननमभ (३) फभोस्जभको अशक्त 
फसृ्ततको यकभभा सभेत फवृि हुनेछ । 

 
मस काममववथध ददग्दशमन वभोस्जभ कामम सम्ऩादन गनमको राथग आवश्मक कागतजातहरु् 

१. सशथर प्रहयी वर प्रधान कामामरमको भसपारयस ऩर । 
२. यास्जनाभा ऩर वा नोकयी फाट हटाईएको ऩर । 
३.  नागरयकताको प्रभाण ऩर । 
४.  ४ प्रनत ऩासऩोयट् साईजको पोटोहरु । 
५.  एक तह भाथथ फढुवा बएको ऩर । 
६.  अशक्तताको प्रनतशत खरेुको प्रहयी ननमभावरीको ननमभ ६० वभोस्जभको  भसपारयस । 

 

२०. सर्स्त्र प्रहयी तनमभवारीिो तनमभ ५८ भा बएिो असाधायण ऩारयवारयि तनवतृ्त्तबयण य 
उऩदान सम्फन्धी व्मवस्था 

१)  कुनै सशथर प्रहयी आफ्नो कतमव्म ऩारन गदाम वा ताभरभ भरॊदा कुनै चोटऩटक रागी ततकार ै
भतृमु बएभा वा तमसैको कायणफाट ननको नहुॉदै भतृम ुबएभा ननजको नोकयी जनतसुकै वषम ऩुगेको 
बए ताऩनन भतृक सशथर प्रहयीको सफबन्दा नस्जकको ऩरयवायरे तमथतो सशथर प्रहयीरे खाईऩाई 
आएको तरवको आधा ऩारयवारयक ननवसृ्ततबयण य तमथतो ऩरयवायराई देहाम फभोस्जभ 
असाधायण ऩारयवारयक उऩदान सभेत ददइनेछ्– 

(क) दश वषमसम्भको सेवा अवथध नऩुग्दै भतृम ुबएभा ननजरे खाइऩाई आएको छ भदहनाको 
तरव फयाफयको यकभ,  

(ख) दश वषमदेखख फीस वषमसम्भको सेवा अवथध ऩूया गयी भतृमु बएभा ननजरे खाईऩाई आएको 
नौं भदहनाको तरव फयाफयको यकभ, 

(ग) फीस वषमबन्दा फढी जनतसुकै सेवा अवथध ऩूया गयी भतृमु बएभा ननजरे खाइऩाई आएको 
एक वषमको तरव फयाफयको यकभ  

२)  उऩननमभ (१) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन कुनै सशथर प्रहयी हनतमायधायी सभुहको 
कायवाही वा अन्म कुनै प्रकायको सशथर भुठबेड वा आक्रभण वा ववथपोटन वा हनतमायधायी सभुह 
वा तमथतै अन्म सभुह ववरुिको कायवाहीभा खदटएका फखत वा ऐनको दपा ८ फभोस्जभ नेऩारी 
सेनाको ननमन्रणभा यही खदटएको अवथथाभा बीय, ऩहया, खोरानाराभा रडी वा कुनै ऩनन 
प्रकायको हनतमायको चोटफाट वा कुन ैआकस्थभक दघुमटनाभा ऩरय ततकारै वा सोही कायणरे ननको 
नबई भतृमु बएभा भतृक सशथर प्रहयीराई भयणोऩयान्त एक तह भाथथको ऩदभा ऩदोन्ननत ददई 
सोही ऩद अनुसायको ऩूया तरफ ननजको ऩरयवायरे तमथतो सशथर प्रहयीको उभेयको हदरे अवकाश 
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प्राप्ठत गने अवथध ननाघ्ने गयी फढीभा सात वषमसम्भ ऩाउनेछ । उक्त ऩूया तरफ ऩाउने अवथध 
व्मनतत बएऩनछ भतृक सशथर प्रहयीको सेवा अवथध ननफसृ्ततबयण ऩाक्ने अवथध बन्दा कभ 
बएभा ननफसृ्ततबयण ऩाकेको अवथध सयह य ननवसृ्ततबयण ऩाक्ने अवथधबन्दा फढी सेवा अवथध 
बएभा सोहीफभोस्जभ भतृक सशथर प्रहयीको ऩरयवायरे ननवसृ्ततबयण ऩाउनेछ । 

(२ क) उऩननमभ (२) फभोस्जभ सशथर प्रहयीको ऩरयवायरे तरफ ऩाइयहेको अवथथाभा 
फहारवारा सशथर प्रहयीको तरफभानभा फवृि बएभा सशथर प्रहयीको ऩरयवायरे ऩाउने तरफभा 
सभेत सोही वभोस्जभ ववृि हुनेछ ।   

 
३)  मस ननमभ फभोस्जभ असाधायण ऩारयवारयक ननवसृ्ततबयण य उऩदान भतृक सशथर प्रहयीको ऩनत 

वा ऩतनी, वावु, आभा बए आजीवन य छोया बए एक्काईस वषमको उभेय ऩूया गयेभा वा सयकायी 
सेवाभा प्रवेश गयेको जुन अगाडड हुन्छ सो भभनतसम्भ य छोयी बए एक्काईस वषमको उभेय ऩूया 
गयेभा वा वववाह वा सयकायी सेवा प्रवेश गयेको जुन अगाडड हुन्छ सो भभनतसम्भ ऩाउनेछ ।  

 
४)  कतमव्म ऩारनाको भसरभसराभा खदटएको वा खदटने क्रभभा 
फाटोभा आउॉदा जाॉदा वा अन्म कामम गदाम फाटोफाट वा काममथथरफाट अऩहयणभा ऩयी हतमा बएको 
बयऩदो सूचना प्राप्ठत बएको तय रास पेरा ऩनम नसकेको अवथथाभा सम्फस्न्धत प्रभुख स्जल्रा 
अथधकायी य सम्फस्न्धत सशथर प्रहयी कामामरमको प्रभुखको सॊमुक्त प्रनतवेदनको आधायभा हतमा 
गरयएका सशथर प्रहयीको ऩरयवायराई उऩननमभ (१) य (२) फभोस्जभको सुववधा ददइनेछ । 

(तय मो ननमभ फभोस्जभ ननवसृ्ततबयण ऩाइयहेको प्रहयी कभमचायीको ऩरयवायको सदथमरे ऩुन् 
वववाह गयेभा तमथतो सदथमराई मो ननमभ फभोस्जभको ऩारयवारयक ननवसृ्ततबयण उऩरब्ध 
गयाईने छैन।) 

मस िामयववधध ददग्दर्यन वभोत्जभ िामय सम्ऩादन गनयिो राधग आवश्मि िागतजातहर् 
१. सशथर प्रहयी वर प्रधान कामामरमको भसपारयस ऩर । 
२. भतृमु खाभर ऩर । 
३. गा.वव.स./न.ऩा./स्जल्रा प्रशासन कामामरमको भसपारयस ऩर । 
४.  सवै ऩरयवायको नाता प्रभाखणत (पोटो टाॉस सदहतको) । 
५. घटनाथथर प्रकृनत वववयण । 
६.  ऩोथटभाटभ रयऩोटम । 
७.  द्वन्दभा ऩयेको बए एक तह फढुवा ऩर । 
८.  गहृ भन्रारमको सो सम्वन्धी ननणमम ऩर । 

२१. सर्स्त्र प्रहयी तनमभवारीिो तनमभ ५९ भा बएिो  सन्तततवतृ्त्त य र्ैक्षऺिवतृ्त्त  सम्फन्धी 
व्मवस्था् 
१)  कुनै सशथर प्रहयी ननमभ ५७ फभोस्जभको अवथथा ऩयी आजीवन काभ गनम नसक्ने गयी अशक्त 

बएभा तमथतो अशक्त सशथर प्रहयीको फढीभा दईु सन्तनतराई देहामको दयरे भाभसक 
सन्तनतवसृ्तत ददइनेछ्– 

(क) याजऩराङ्ककत सशथर प्रहयी अथधकृत  – दईु सम साठी रुऩैमाॉ 
(ख) याजऩरअनङ्ककत प्रथभ य द्ववतीम शे्रणीका सशथर प्रहयी – एक सम चौफीस रुऩैमाॉ 
(ग) याजऩरअनङ्ककत ततृीम य चतुथम शे्रणीका सशथर प्रहयी  – एक सम सोह्र रुऩैमाॉ 
(घ) सशथर प्रहयी ऩरयचय वा सो सयह – एक सम फाह्र रुऩैमाॉ 

२)  कुनै सशथर प्रहयीको ननमभ ५८ फभोस्जभको अवथथा ऩयी भतृमु बएभा तमथतो भतृक सशथर 
प्रहयीको फढीभा दईु सन्तनतराई भतृक सशथर प्रहयीको फहार यहेको ऩदको शुरु तरव थकेरको 
देहाम फभोस्जभको प्रनतशतका दयरे भाभसक सन्तनतवसृ्तत ददइनेछ । 



 

20 

 

 ऩद र्ुर तरविो प्रततर्त 
(क)  सशथर प्रहयी भहाननयीऺक/सशथर प्रहयी अनतरयक्त भहाननयीऺक          साढे छ 
(ख)  सशथर प्रहयी नामव भहाननयीऺक/सशथर प्रहयी वरयरठ उऩयीऺक आठ 
(ग)  सशथर प्रहयी उऩयीऺक/सशथर प्रहयी नामव उऩयीऺक  नौ 
(घ) सशथर प्रहयी ननयीऺक दश 
(ङ)  सशथर प्रहयी वरयरठ नामव ननयीऺक फाह्र 
(च)  सशथर प्रहयी नामव ननयीऺक/सशथर प्रहयी सहामक ननयीऺक  तेह्र 
(छ)  सशथर प्रहयी वरयरठ हवल्दाय/सशथर प्रहयी हवल्दाय/सशथर प्रहयी सहामक  
 हवल्दाय/सशथर प्रहयी जवान/सशथर प्रहयी ऩरयचय                        चौध 

३)  उऩननमभ (१) वा (२) फभोस्जभको वसृ्तत छोया बए एक्काईस वषमको उभेय ऩूया गयेभा वा सयकायी 
सेवा प्रवेश गयेको जुन अगाडड हुन्छ सो भभनतसम्भ य छोयी बए एक्काईस वषमको उभेय ऩूया गयेभा 
वा वववाह वा सयकायी सेवा प्रवेश गयेको जुन अगाडड हुन्छ सो भभनतसम्भ ऩाउनेछ ।  

४)  कुनै सशथर प्रहयीको ननमभ ५७ वा ५८ फभोस्जभको अवथथा ऩयी अशक्त बएभा वा भतृमु बएभा 
तमथतो अशक्त वा भतृक सशथर प्रहयीको  फढीभा दईु सन्तनतराई अठाय वषमको उभेय ऩूया 
नबएसम्भ उऩननमभ  (१) वा (२) फभोस्जभको सन्तनतवसृ्ततको अनतरयक्त देहाम फभोस्जभको 
दयरे फावषमक शैक्षऺकवसृ्तत सभेत ददइनेछ्– 

             ऩद  र्कै्षऺिवतृ्त्त 
   (क) याजऩराङ्ककत सशथर प्रहयी अथधकृत    – दईु हजाय चाय सम 
रुऩैमाॉ 
   (ख) याजऩरअनङ्ककत सशथर प्रहयी य सशथर प्रहयी ऩरयचय वा सो सयह     – एक हजाय आठ 
सम रुऩैमाॉ 

२२. सर्स्त्र प्रहयी तनमभवारीिो  तनमभ ६१ भा बएिो नोियी अवधधिो गणना सम्फन्धी 
व्मवस्था 
(१) मस ऩरयच्छेदको प्रमोजनको ननभभतत नोकयी अवथधको गणना गदाम सशथर प्रहयी, शाही नेऩारी 

सेना वा अन्म प्रहयी सेवा वा ऩदभा थथामी ननमुस्क्त बई नोकयी गयेको जम्भा अवथध (फीचभा 
टुटेको बए सो टुटेको अवथध कटाई) राई गणना गरयनेछ । 

(२) उऩननमभ (१) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन उऩदान ऩाइसकेको व्मस्क्त सशथर प्रहयी 
सेवा वा ऩदभा ननमुस्क्त बएभा ननजरे ऩदहरे ऩाएको उऩदानको यकभ कपताम गयेभा भार ननजको 
ऩदहरेको नोकयी जोडडनेछ । 

(३) उऩननमभ (१) फभोस्जभ नोकयी अवथध गणना गदाम ननरम्फन यहेको अवथधराई सभेत गणना 
गरयनेछ । 

 

मस काममववथध ददग्दशमन वभोस्जभ कामम सम्ऩादन गनमको राथग आवश्मक कागतजातहरु् 
१. सशथर प्रहयी वर प्रधान कामामरमको भसपायीस ऩर । 
२.  अवकाश, यास्जनाभा थवीकृनतको ऩर वा नोकयीफाट हटाईएको ऩर  
३.  ऩदहरा नोकयी गयेको ननमुस्क्त ऩर य भसटयोर ककताव  
४.   गमर खाभर, बगौडा वा नोकयीवाट हटाईएको ऩर य ननणमम ऩचाम  
५.   ऩूवम उऩदान भरएको बए उऩदान कपताम दाखखरा गयेको बौचय  
६.   ऩूवम नोकयी गदामको भसटयोर ककताफ ।  
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तय मसयी नोकयी गणना गयाउन चाहने प्रहयी कभमचायीरे नमाॉ थथामी ननमुस्क्त बएको भभनतरे 
साभान्मत् छ भदहना भबर सेवा गणना गयाउन ुऩनेछ । 
 
२३. सर्स्त्र प्रहयी तनमभवारीिो तनमभ ५९ (ि) भा  बएिो सभान सुववधा उऩरब्ध हुने 
व्मवस्था  
१)  सॊम्वत २०५७ सार भाघ ९ गते उप्रान्त कुन ैसशथर प्रहयी ननमभ ५७ को उऩननमभ ४ वा ननमभ ५८ 

को उऩननमभ २ वभोस्जभको अवथथा ऩयी अशक्त बएको वा भतृमु बएको बए तमथतो सशथर 
प्रहयी वा ननजको ऩारयवायरे ननमभ ५५, ५६, ५७, ५८ य ५९ भा उल्रेखखत सुववधा सोही ननमभहरुभा 
उल्रेख बए वभोस्जभ दोहोयो नहुने गयी सभान रुऩभा ऩाउनेछन ्। 

२)  उऩननमभ १ वभोस्जभ सुववधा उऩरव्ध गयाउॉ दा अनघ प्राप्ठत गयेको सुववधा वाऩतको यकभ कट्टा 
गयी फाॉकी यकभ भार ददनु ऩनेछ । 

 
२४. सर्स्त्र प्रहयी तनमभवारीिो तनमभ ५९ (ख)भा बएिो िुनै एि ऩारयवारयि तनवतृ्त्तबयण 

भात्र प्राप्त हुने व्मवस्था्  
मस ननमभावरीभा अन्मर जुनसुकै कुया रेखखएको बएता ऩनन कुनै सशथर प्रहयीको ऩरयवायराई 
ननमभ ५६ वा ५७ वा ५८ वभोस्जभ प्राप्ठत हुने ऩारयवारयक ननवसृ्ततबयण भध्मे कुन ैएक ऩारयवारयक 
ननवसृ्ततबयण भार प्राप्ठत हुनेछ। 
 
मस काममववथध ददग्दशमन वभोस्जभ कामम सम्ऩादन गनमको राथग आवश्मक कागतजातहरु् 

ननमभ ५८ फभोस्जभको कागजातभा अनतरयक्त थऩ अन्म कागजातहरु 
१. फच्चाको नाता प्रभाखणत  
२. जन्भ दताम  
३. सशथर प्रहयी वर प्रधान कामामरमको भसपारयस ऩर । 
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ऩरयच्छेद -३ 
यात्ष्िम अनसुन्धान ववबाग 

 

२५. ववर्ेर् सेवा तनमभावरीिो तनमभ १३.१(१) य (२) य १३.४ फभोत्जभ अविार् हुने 
िभयचायीराई अविार् ऩश्चात तनवतृ्त्तबयणिो अधधिाय ऩत्र फनाउन आवश्मि 
िागजातहर 

१. सक्कर भसटयोरको साथभा सम्फस्न्धत ननकामफाट ननवसृ्ततबयणको राथग भसपारयस ऩर  
२. अवकाश ऩर 
३. नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩर 
४.  यास्जनाभा थवीकृत बएको ऩर  
५ यास्जनाभा थवीकृनतको राथग बएको ननवेदन 
६. केन्र फाहेक ऺेरीम कामामरम तथा स्जल्रा स्थथत कामामरमभा दयफन्दी बएभा सो को 

यास्जनाभा जानकायी फोधाथम ऩर 
७. पोटो ३ प्रनत 
८. शैक्षऺक मोग्मताको जन्भ भभनत खरेुको प्रभाणऩर 
९. भतृकको हकभा नस्जकको हकवारासॉगको नाता प्रभाखणत ऩर य भतृमु दताम प्रभाण ऩर 
१०.  नावारकको हकभा कानुनी हकवारको नाता प्रभाखणत कागज सदहत हकवाराको ननवेदन 

।  
 

२६. ववर्ेर् सेवा तनमभावरीिो तनमभ १३.३ ि, ख, ग फभोत्जभ अविार् हुने िभयचायीराई 
उऩदानिो राधग आवश्मि िागजातहर 

१. सक्कर भसटयोरको साथभा सम्फस्न्धत ननकामफाट उऩदानको यकभ ककटान गनमकोराथग 
गरयएको भसपारयस ऩर  

२. यास्जनाभा थवीकृत बएको ऩर  
३. यास्जनाभा थवीकृत हुॉदा ऺेरीम तथा स्जल्रा कामामरमको दयफन्दी बएभा सो ऩरको वोधाथम 

ऩर 
४. नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩर 
५.  गमर खाभर, बगौडा खाभर, अवकास खाभर तथा नोकयीफाट हटाईएको ऩर य ननणममको 

प्रनतभरवऩ  
६. भतृकको हकभा नस्जकको हकवाराको नाता प्रभाखणत ऩर 
७. भतृमु दतामको प्रभाणऩर । 

 

२७. ववर्ेर् सेवा तनमभावरीिो तनमभ १३.१२(२) य (३) फभोत्जभ नोियी जोड्न े प्रकिमािो 
राधग आवश्मि िागजातहर 

१. हार काममयत  ननकामफाट ऩूवम नोकयी गयेको प्रभाणको साथभा नोकयी जोड्ने भसपारयस 
ऩर  

२. उऩदानभा गएको बए ऩूवम खाएको उऩदान फैंकभा दाखखरा गयेको बौचय तथा मस 
ककताफखानाभा यकभ फुझाएको यभसद 

३. ऩूवम नोकयी गयेको कामामरमफाट सक्कर भसटयोर वा सो को प्रभाखणत कागजातहरु  
 

२८. ववर्ेर् सेवा तनमभावरीिो तनमभ १३.९ (१) य (२) िो ि, ख, ग फभोत्जभ असाधायण 
ऩारयवारयि वतृ्त्त य उऩदानिो राधग आवश्मि िागजातहर 

१. सक्कर भसटयोरको साथभा सम्फस्न्धत ननकामफाट गरयएको भसपारयस ऩर 
२. नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩर 
३.  भतृकको नस्जकको हकवारासॉगको नाता प्रभाखणत ऩर 
४. भतृकको छोया-छोयी हो बन्ने प्रभाखणत हुन ेजन्भ दताम प्रभाणऩर  
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५. ऩोरटभाटमभ य राश जाॉच भुचलु्का 
६. भतृमु दताम प्रभाणऩर 
७. पोटो ३ प्रनत 
८. वववाह दताम प्रभाणऩर । 

(तय मो ननमभ फभोस्जभ ननवसृ्ततबयण ऩाइयहेको प्रहयी कभमचायीको ऩरयवायको सदथमरे ऩुन्वववाह 
गयेभा तमथतो सदथमराई मो ननमभ फभोस्जभको ऩारयवारयक ननवसृ्ततबयण उऩरब्ध गयाईने छैन । ) 

 
२९. ववर्ेर् सेवा तनमभावरीिो तनमभ १३.६(१) य (२) फभोत्जभ साधायण ऩारयवारयि 

तनवतृ्त्तबयण य उऩदानिो राधग आवश्मि िागजातहर 
१. नाता प्रभाखणत प्रभाणऩर 
२. नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩर 
३. पोटो ३ प्रनत 
४. भतृमु दताम प्रभाणऩर  
५. सम्वस्न्धत व्मस्क्तको भाग ननवेदन ऩर । 
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ऩरयच्छेद -४ 
 
३०. ववववध 
१)  एिै व्मत्क्तिा नाभ धेयै बएभा देहाम फभोत्जभिा िागजात ऩेर् गनुय ऩनेछ् 

 दवुै व्मस्क्त एकै हो बने व्महोयाको सम्वस्न्धत गा.वव.स./न.ऩा.को प्रभाखणत कागजात ।स्जल्रा 
प्रशासन कामामरमको भसपारयस ऩर 

 सम्वस्न्धत केन्रीम कामामरमको कायण सदहतको भसपारयस ऩर 
 
२) श्रीभतीिो नाभ ससटयोरभा एि तय ऩतछ अिो ऩतन श्रीभती बएभा देहामिा िागजात ऩेर् गनुय 
ऩनेछ् 

 वववाह दताम प्रभाणऩर 
 थथानीम ननकामको नाता प्रभाखणत कागजात 
 प्रधान कामामरमको भसपारयस ऩर   

(मसको आधायभा  दाभाशाहीरे सुववधा उऩरब्ध गयाउने) 
 
३) श्रीभतीहरिाफीचभा वववाद बएभा् 

 दाभाशाहीरे सुववधा उऩरब्ध गयाउने 
 तमसभा भञ्जुय नगयेभा कानुनी उऩचायको राथग जान ननदेशन ददनुऩने । 

 
४) आभावुवा दवुै जनारे ऩाउने सुववधाभा एि जना भात्र उऩत्स्थत बएभा तनमभानुसाय िागजात 
सभावेर् गनुय ऩनेछ् 

 आपू उऩस्थथत हुन नसक्ने व्मस्क्तरे ददएको भन्जुयीनाभा थथानीम ननकामरे प्रभाखणत 
गरयददएको हुनुऩने   

 सम्वस्न्धत केन्रीम कामामरमको भसपारयस  ऩर 
 सुववधा भरन उऩस्थथत व्मस्क्तरे पयक ऩये सहुॉरा/फुझाउॉरा बन्ने कवुभरमत ऩर । 

 
५) नमाॉ तनमुत्क्त ऩत्र नबएिो अवस्थाभा देहामिा िागजात ऩेर् गनुय ऩनेछ् 

 शुरु ननमुस्क्त ऩर 
 नमाॉ ननमुस्क्त ऩनछ हाजीय बएको कामामरमको हाजीय बएको हो बन्ने हाजीय भभनत खरेुको 

ऩर 
 अटुट रुऩभा नोकयी गयेको बनी सम्वस्न्धत केन्रीम कामामरमको भसपारयस ऩर । 

 
६) ससटयोरभा पोटो नबएभा् 

 भसटयोरभा उस्ल्रखखत नाभ-वववयण य पोटो सदहत प्रभाखणत गरयएको व्मस्क्त उही हो बन्ने 
सम्फस्न्धत प्रधान कामामरमको भसपारयस ।   

 
७) र्ैक्षऺि प्रभाणऩत्र  सक्िर उऩरब्ध नबएभा देहामिो िागजात ऩेर् गनुय ऩनेछ् 

  सम्वस्न्धत ववश्वववद्मारम वा ऩयीऺा ननमन्रण कामामरमको भसपारयस ऩर  
 
८) ऩेन्सनभा नाभसायीिा राधग देहाम वभोजभिा िागजऩत्र आवश्मि ऩनेछ ।  

 सम्वस्न्धत कभमचायीको भतृमुदताम प्रभाणऩर 
 फैंकको भसपारयस ऩर  
 कौशी तोषाखाना कामामरको भसपारयस ऩर 
 भतृक कभमचायीसॉगको नाता प्रभाखणत ऩर  
 नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩरको प्रनतभरवऩ 
 गाॉउ ववकास सभभनतको वा नगयऩाभरकाको सजमभभनको भुचलु्का 
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 एक वा वढी श्रीभती बनन थथानीम ननकामफाट ककटान बएको नाभ नाभेसी सभेतको 
भसपारयस ऩर   
 

९) त्जल्रा स्तयिा प्रहयी िभयचायीहरिो तरफी प्रततवदेन ऩारयत गनय मस किताफखानारे सम्फत्न्धत 
िोर् तथा रेखा तनमन्त्रि िामयराई अत्ख्तमायी प्रदान गनय सक्नेछ । 
 
१०) वेऩत्ता बएिो भा सुववधा भाग बएिो अवस्थाभा सो िभयचायी वेऩत्ता बएिो बतन त्जल्रा 
प्रर्ासन िामायरमरे गयी ददएिो ससपारयस ऩत्र ।  
 
११) सम्ऩतत बफवयण उऩरब्ध गयाउन ेसम्फन्धी ब्मफस्था् 
भ्ररटाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ५० को प्रमोजनाथम य अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोग 
ऐन २०४८ को दपा ३१ (क) को उऩदपा १ वभोस्जभ सम्ऩूणम प्रहयी कभमचायीहरुको सम्ऩनत बफवयण 
ब्मवस्थथत ढॊगवाट याख्ने ब्मवथथा भभराउने य सम्फस्न्धत ननकामवाट भाग बै आएभा सो वववयण 
उऩरब्ध गयाउने छ । प्रतमेक कामामरमरे ऐनको म्माद भबर सम्ऩस्तत वववयण प्रहयी ककताफखानाभा 
फुझाउन ुऩनेछ । म्माद भबर प्राप्ठत नहुने सम्ऩस्तत वववयण फुझाएको भाननने छैन ्।  

१) सम्ऩत्त्त वववयण ऩठाउॉदा प्रहयी िभयचायीहररे अतनवामय रऩभा उल्रेख गनुयऩने िुयाहर- 
 क) नेऩार सयकारे तोकेको ढाॉचाभा वववयण बनुम ऩने ।  
 ख) खाभभा राहाछाऩ रगाउनु ऩने ।  
 ग) खाभभा सॊकेत नम्वय, नाभ थय, दजाम य कामामरम उल्रेख गनुमऩन े।  

 
(सम्ऩनत वववयण आथथमक वषम सभाप्ठत बएको भभनतरे ६० ददन भबर मस ककताफखानाभा दताम बई 

सक्न ुऩनेछ । ) 
 
१२) ऩेर् गरयएिा सफ ैिागजातिो सक्िर प्रतत देखाउनु ऩन ेछ । 
 
१३) नोियी टुटपुट तथा जोडडएिो अवस्था बएिो बए तरफ बत्ता खाएिो िागजात ऩेर् गनुय ऩनेछ ।   
 
३१. किताफखानारे अवरम्वन गने प्रकिमा्  

 ननफसृ्ततबयण अथधकायऩर तथा उऩदान अॊक ककटान गने सम्फन्धभा सयोकायवारारे भाथथ 
तोककएको कागजातऩर सदहतको ननवेदन मस ककताफखानाभा दताम गनुमऩनेछ । 

 सम्फस्न्धत कामामरम वा ननकामवाट अनुयोध बएको अवथथाभा फाहेक मस बफबागभा यहेको 
भसटयोरको प्रनतभरवऩ उऩरब्ध गयाइने छैन । 

 ऩेश गयेका प्रनतभरवऩ उऩय शॊका  रागेभा मस ककताफखानारे  सक्कर खझकाई हेनम सक्नेछ  य 
सक्कर प्रभाण ऩरभा शॊका रागेभा अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगभा छानववनको 
राथग अनुयोध गयी ऩठाउन सक्नेछ । 

 प्रहयी कभमचायी वा ननजको सम्फस्न्धतरे ऩेश गयेका कागजात वा ऩेश हुन आएका कागजात 
वाये थऩरट हुन चाहेभा ननजसॊग थऩ भरखखत जानकायी भाग्न सक्नेछ । 

३२. प्रततसरवऩ ददन ेसम्फन्धी व्मवस्था: 
१)  कुनै प्रहयी कयभ्चायीरे प्रहयी ककतावखनाभा यहेको आपुसॊग सम्फस्न्धत अभबरेखको प्रनतभरवऩ 

आपू काममयत यहेको ननकाम भापम त भाग गयी आएभा भाग फभोस्जभको वववयण सम्फस्न्धत 
कामामरमभा ऩठाउनु ऩनेछ । मदद मसयी कामामरम भापम त आउन नसक्ने अवथथा बई सम्फस्न्धत 
कभमचायी थवमॊरे ववबागभा ननवेदन ददई ननम्न कागजात याखख प्रनतभरवऩ भाग गयेभा सम्फस्न्धत 
शाखाहरुरे अभबरेखको प्रनतभरवऩ ददनेछ ।  

 ननवेदन 
 ननवेदकको ऩरयचम ऩर  
 भुरुकी ऐन फभोस्जभ प्रनतभरवऩ दथतुय 
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२)  कुनै कामामरमका सम्ऩूणम प्रहयी कभमचायी वा केही प्रहयी कभमचायीको कामामरमभा यहेको ब्मस्क्तगत 

वववयण पामर सदहत सम्ऩूणम अभबरेख आगजनी वा फाढी ऩदहयो वा बफथपोटन वा अन्म कुनै 
कायणरे नरट बएभा सम्फस्न्धत ननकामफाट अभबरेखको प्रनतभरवऩ भाग बै आएभा सम्बव बए 
सम्भ प्रनतभरवऩ ददने य सो नसककने बए नोकयी वववयण उताय गयी प्रभाखणत सम्भ गयी उऩरब्ध 
गयाउने । 

 
मस काममववथध ददग्दशमन वभोस्जभ काममका राथग देहाम फभोस्जभका कागजात ऩेश गनुमऩनेछ । 

क) सम्फस्न्धत कामामरमफाट अनुयोध ब ैआएको ऩर, 
ख)  सयोकायवारको ननवेदन 
ग) भसपारयस चादहने बनी उल्रेख बएकोभा भसपारयस ऩर 

 
३)  ननवसृ्ततबयणको प्रनतभरवऩ भाग गदाम प्रथभ ऩटक रु.१०० नतयेको यभसद सदहतको ननवेदन य तमस 

ऩनछ प्रतमेक ऩटक रु.२०० नतयेको यभसद सदहतको ननवेदन सयोकायवारारे ददनु ऩनछे । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

नेऩाऱ सरकार  

गहृ मन्त्राऱय 

प्रहरी किताबखाना, स िंहदरवार 
 िंगठन  िंरचना 

 

 
  

महाननदेशक -१ 

रा.ऩ.प्रथम 

 

ननदेशक-१ 

रा.ऩ. द्वितीय 

शाखा अधधकृत-१ 

रा.ऩ. ततृीय 

सा.प्रशासन शाखा 

प्र.ह./प्र.ज./प्र.ऩ. 
अभिऱेख तथा 

ननितृ्ततिरण िा उऩदान 
शाखा 

 

सम्ऩत्तत वििरण शाखा 

आधथिक प्रशासन शाखा 

कम््युटर शाखा 

दताि चऱानी शाखा 

नेऩाऱ प्रहरी शाखा 

भसननयर/जुननयर अधधकृत 

अभिऱेख तथा 
ननितृ्ततिरण िा उऩदान 

शाखा 

ऩाररिारीक तथा अभिऱेख 
शाखा 

सशस्त्र प्रहरी शाखा रात्रिय अनुसन्त्धान शाखा 

स .निं. पद शे्रणी  िंख्या 
१ महा-ननदेशक रा.ऩ.प्रथम १ 
२ ननदेशक रा.ऩ. द्वितीय १ 
३ शाखा अधधकृत रा.ऩ. ततृीय २ 
५ नायब सुब्िा रा.ऩ.अन ंप्रथम ५ 
४ कम््यटुर अऩरेटर रा.ऩ.अन ंप्रथम (प्रा.) ३ 
५ सह ऱेखाऩाऱ रा.ऩ.अन ंद्वितीय १ 
६ खररदार रा.ऩ.अन ंद्वितीय १४ 
७ टाईवऩरट  १ 
८ ह.स.चा. शे्रणी विहीन १ 
९ कायािऱय सहयोगी शे्रणी विहीन ३ 

जम्मा ३२ 
 

भसननयर/जुननयर अधधकृत 

अभिऱेख तथा 
ननितृ्ततिरण िा उऩदान 

शाखा 

ऩाररिारीक तथा अभिऱेख 
शाखा 

शाखा अधधकृत-१ 

रा.ऩ. ततृीय 

प्र.ह./प्र.ज./प्र.ऩ. 
अभिऱेख तथा 

ननितृ्ततिरण िा उऩदान 
शाखा 

 

अनु ू ची -१ 
 



 

 
नेपाऱ सरकार 
गहृ मन्त्राऱय 

प्रहरी ककताबखानाको 

नागररक वडाऩत्र 
क्र.स. सेवा सवुवधाहरुको वववरण आवश्यक ऩने कागजात ऩत्रहरु/ प्रमाणऩत्र ऱाग्ने समय ऱाग्ने शलु्क जजम्मेवार 

कममचारी 
शाखा/उऩशाखा 

गनुासो सनु्ने 
अधधकारी 

कैफपयत 

१ ननवृत्तिबयण अनधकाय ऩत्र 
प्रदान गने 

क. यात्तिनाभा खारी ऩत्र 

ख. नागरयकताको प्रभाणऩत्र 

ग. प्रहयी प्रधान कामाारमफाट नतनऩसु्ते सहहतको नसपारयस ऩत्र 

घ. पोटो ४ प्रनत 

प्रहिमा ऩगेुको 
२ घण्टा 

नन्शलु्क ननदेशक भहाननदेशक  

२. उऩदान यकभ महकन गना क. यात्तिनाभा खानर ऩत्र 

ख. नागरयकताको प्रनतनरऩी 
ग. प्रहयी प्रधान कामाारमको नसपारयस ऩत्र 

''  '' ''  '' ननदेशक भहाननदेशक  

३. तरफ स्केर नभरान क. फढुवा ऩत्र 

ख. प्रहयी प्रधान कामाारमको नसपारयस ऩत्र 

ग. थऩ ग्रडे स्केर नभरान बए ग्रडे थऩ बएको ऩत्र 

''  '' ''  '' शाखा अनधकृत ननदेशक  

४. नोकयी िोड्न े क. ऩूवा नोकयी छाडेको ऩत्रको प्रनतनरऩी 
ख. ऩून् बनाा ननमतु्ति बएको ऩत्रको प्रनतनरऩी 
ग. प्रहयी प्रधान कामाारमको नसपारयस ऩत्र 

''  '' ''  '' शाखा अनधकृत ननदेशक  

५. ननवृत्तिबयण अनधकायऩत्रको 
प्रनतनरऩी प्रदान गने 

क. कौशीतोषाखानाको ऩत्र 

ख. पोटो ३ प्रनत 

ग. हयाएकोभा प्रहयी प्रनतवेदन 

घ. ऩारयवायीक साने बएभा भतृ्म ुदताा/नाता प्रभात्तणत 

''  '' रु. ३० भात्र शाखा अनधकृत ननदेशक  

 

अनुसू ची -२ 



अनुसूची -३ 
 

प्रहरी किताबखानािो शाखाहरुवाट सम्ऩाददत हुने िार्य वववरण 
 

प्रशासन शाखा 
१. प्रहयी किताफखानाभा िामययत िभयचायीहरुिो ननमुक्तत, सरुवा, फढुवा, ववदा, अविाश 

सम्फन्धी िाभ गने ।  
२. िभयचायीहरुिो हाक्जयी येिडय अध्मावधधि गने ।  
३. ववभबन्न शाखाभा िामययत िभयचायीहरुराई िामय फोझिा आधायभा ववभबन्न शाखाभा खटाउन 

ऩेश गने ।  
४. िामायरमिो सयसपाई गयाउने ।  
५. ववभबन्न शाखाफाट सम्ऩादन गनुयऩन ेिामय ननमभानुसाय भशघ्र रुऩभा बईयहेिा छन ्छैनन ्

अनुगभन गने ।  
६. सभम सभमभा बएिा स्टाप फैठििो भाईन्मुट तमाय गयी िामायन्वमन गने गयाउने ।  
७. भन्रारम य अन्म ववभबन्न ननिामहरुफाट बएिा ननदेशनहरु सफैराई अवगत गयाउने ।  
८. प्रहयी िभयचायीहरुिो सम्ऩक्तत वववयणिो अभबरेख याख्ने ।  

 
आर्थयि प्रशासन शाखा 

१. िामायरमराई तोकिएिो वजेटिो सीभा भबर यही ननिासा भाग गने ।  
२. ननमभानुसाय खचय बएिो अभबरेख व्मवक्स्थत किभसभरे याख्ने य रेखा ऩरयऺण गयाउने ।  
३. िामायरमिा राधग नऩुग यिभ थऩ ननिासा भाग गने । 
४. वेरुजु पर्छ्मौट सम्फन्धी िाभ गने । 
५. िामायरमभा िामययत िभयचायीहरुिो तरवी प्रनतवेदन ऩास गयाउने ।  
६. आगाभी वषयिा राधग वजेट तमाय गने । 
७. सभम सभमभा तोकिएिा अन्म िामयहरु गने ।  

 
दताय चलानी शाखा 

१. िामायरमभा प्राप्त बएिा ऩरहरु दताय गने य सम्वक्न्धत शाखाभा ऩठाउने ।  
२. िामायरमफाट चरानी बएिा ऩरहरु सम्वक्न्धत ननिामभा ऩठाउने ।  
३. ऩरहरुिो अभबरेख व्मवक्स्थत किभसभरे याख्ने ।  
४. ऩट्टा/उऩदान चरानी गदाय ऩट्टा नं . नदोहयीने व्मवस्था भभराउने ।  
५. सभम सभमभा तोकिएिा अन्म िामयहरु गने ।  

 
जिन्सी शाखा 

१. िामायरमिा खप्ने तथा नखप्ने साभानहरु छुट्टा छुटै्ट क्जन्सी खाताभा याख्ने ।  
२. िामायरमराई आवश्मि ऩने साभानहरुिो खरयद आदेश गयाई ननमभानुसाय खरयद गयी 

क्जन्सी खाताभा दाखखरा गयाई आम्दानी फाध्ने । 
३. स्वीिृत प्राप्त भाग पायभ फभोक्जभ साभान उऩरब्ध गयाई क्जन्सी खाताभा आम्दानी खचयिो 

हहसाफ भभरान गने ।  
४. िामायरमिा क्जन्सी भारसाभानहरुिो संयऺण गयी व्मवक्स्थत गने ।  
५. ननमभभत रुऩभा क्जन्सी ननयीऺण गयाउने ।  

 
 
ससननर्र िुननर्र अर्धिृत शाखा/ऩजचचम शाखा/सुदरु ऩजचचम शाखा/माध्र्माञ्चल शाखा/िनिऩुर 
नारार्णी शाखा/ऩवूय शाखा/सशस्त्र प्रहरी शाखा/राजरिर् अनुसन्धान शाखा 

१. प्रहयी िभयचायीहरुिो अभबरेख व्मवक्स्थत गने ।  
२. सेवा ननवतृत प्रहयी िभयचायीहरुराई ननमभानुसाय ननवतृतबयण अधधिायऩर, ऩट्टा जायी गने ।  
३. नन वतृतबयण ऩाउने अवधध नऩुगेिा प्रहयी िभयचायीिो उऩदान यिभ मकिन गयी प्रहयी प्रधान 

िामायरमभा ऩठाउने ।  



४. प्रहयी िभयचायीहरुिो तरफ स्िेर भभरान गने ।  
५. प्रहयी िभयचायीहरुिो तरफी प्रनतवेदन ऩास गने ।  
६. प्रहयी ननमभावरी अनुसाय नोियी जोडडहदने ।  
७. भसननमय प्रहयी अधधिृतहरुिो अननवामय अविासिो जानिायी हदने । 
८. द्वन्द प्रबाववत प्रहयी िभयचायीिा ऩरयवायराई प्रहयी ननमभावरी अनुसायिो सुववधाहरु 

उऩरब्ध गयाउने ।  
 
िम््र्ुटर शाखा 

१. प्रहयी िभयचायीहरुिो वववयण Police PIS Software भा Entry गने ।  
२. Police PIS Software वाट ननवकृ्ततबयण/उऩदान आहदिो वववयण, यिभिो हहसाव तथा 

ऩट्टािो वववयण वप्रन्ट गने ।  
३. िम्प्मुटय प्रणारीराई व्मवक्स्थत गने ।  
४. धचठीऩरहरु टाईऩ गयी वप्रन्ट गने तथा िम्प्मुटय सम्वक्न्ध सम्ऩूणय िामयहरु सम्ऩादन गने ।  

 
ऩाररवाररि शाखा 

१. ननवतृत प्रहयी िभयचायी भतृमु बएभा ननजिो ऩरयवायिो नाभभा ननवकृ्ततबयण अधधिायऩर 
नाभसायी गने ।  

२. ननवतृत प्रहयी हवरदाय िभयचायीसम्भिो ६० वषे उभेय किटान गयी ऩाईयहेिो ननवकृ्ततबयणभा 
३० प्रनतशत थऩ गने ।  

३. सम्ऩूणय ननवतृत प्रहयी िभयचायीहरुिो ७५ य ८५ वषय उभेय किटान गयी ऩाईयहेिो 
ननवकृ्ततबयणभा १० प्रनतशत औषधध उऩचाय थऩ गने ।  

४. ननवतृत बैसिेिा सम्ऩूणय प्रहयी िभयचायीहरुिो पाईर अभबरेख याख्ने ।  
५. ऩेन्सन ऩट्टा हयाएभा वा सकिएभा प्रनतभरवऩ जायी गने । 
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ममत िः ............................. 
  विषयिः तलबी प्रततवेदनको नमनूा 
 
श्री प्रहरी प्रधान कायााऱय, 
क.प्र.शाखा, नक्साऱ ।  
 
 त्यहाॉ कायााऱयको ऩत्र सॊख्या र ममत को ऩत्रसाथ प्राप्  ......................................................... मा कायार  जम्मा 

दरबन्दी सॊख्या ........................... मध्ये खाऱी ................................... बाहेक  ऩमसऱमा उल्ऱेख भए अनसुार प्र.अ.  था 

जिानहरुऱे आ.ब............................ को ऱागग मात्र सॊऱग्न  ऱबी प्रत िेदन बमोजजम  ऱब ऩाउने गरी ऩाना 

.................................. को  ऱबी प्रत बेदन ऩारर  गरी यस ैऩत्र साथ राखी ऩठाइएको व्यहोरा अनरुोध छ ।  

तऩसिल 
दजाा प्र.ब.उ. प्र.उ. प्र.ना.उ प्र.तन. प्र.ना.तन. प्र.स.तन. प्र.ह. प्र.ज. प्रहरी 

ऩररचर 
जम्मा 

समूह प्र. प्रा. प्र. प्रा. प्र. प्रा. प्र. प्रा. प्र. प्रा. प्र. प्रा. प्र. प्रा. प्र. प्रा. 
खाऱी                   
जम्मा 
ऩारर  

                  

मसटरोऱ 
नभएर 
ऩारर  
नभएको 

                  

जम्मा 
दरबन्दी 
सॊख्या 

                  

 
बोधार्थः 
श्री ........................................................ 

श्री ........................................................ 

श्री ........................................................ 

अनुिूची -
४ 



अनुसूची -५ 

ननवतृ्तिभरण माग पारमको नमूना 

 

 

ममतत : २०.../..../.... 
 

 

 विषय :- ननवतृ्तिभरण/उऩदान/.........  ...................... उऩलब्ध गराईऩाउँ । 
 

 

श्रीमान ्महा-तनदेशकज्यू, 
प्रहरी ककताबखाना, मसॊहदरिार ।  

 

 म प्रहरी सेिामा ममतत २०....../......./....... देखख ऱागू हुने गरी अिकाश/राजजनामा प्राप्त गरेकोऱे 
मेरो सेिा अिधध ........ िषष िा सो भन्दा िढी भोकोऱे देहायको वििरण ऩेश गरेको छु ।  

 

१. नाम, थर : ............................................................ 
२. जन्म ममतत : ........................................................ 
३. िािुको नाम : ........................................................ 
४. िाजेको नाम : ....................................................... 
५. स्थायी ठेगाना : ..................................................... 
६. अिकाश हुदाॉको कायाषऱय : ....................................... 
७. हाऱको ऩद : .........................................................   

८. हाऱको ऩदको िढुिा ममतत : २०....../......./.... 
९. शुरु भनाष ममतत : २०....../......./....... 
१०. अिकाश िा राजजनामा ममतत : २०....../......./....... 
११. नोकरी अिधध : िषष.......... महहना.......... हदन........... 
१२. हाऱ खाईऩाई आोको मामसक तऱब रु. .................. गे्रड सॊख्या ............. 
१३. शषे ऩतछ ईच्छाईोको व्यजततको : 

क) नाम, थर : ....................................................................... 
ख) ठेगाना : .......................................................................... 
ग) नाता : ............................................................................. 

उल्ऱेखखत वििरण मैऱे जाने िुझ ेसम्म हठक साॉचो ऱेखेको छु । हाऱको ऩदमा रहॉदा गयऱ कट्टी, गे्रड िवृि रोतका 
समेतको सजाय ऩाोको छैन । प्रहरी तनयमािऱी २०४९ को तनयम ....... बमोजजम 
तनिजृततभरण/उऩदान/............................ को अधधकारऩत्र उऩऱब्ध गराईहदनुहुन सादर अनुरोध गदषछु ।  

तनिेदक 

 

नाम, थर :................................. 
ममतत : २०....../......./....... 

[  ] क) अतनिायष अिकाश  

[  ]  ख) राजजनामा  

[  ] ग) स्िजच्छक अिकाश  

[  ]    घ)  भविष्यमा सरकारी नोकरीको 
तनममतत अयोग्य नठहररने 
गरी नोकरीबाट हटाोको  



 अनुसूची - ६ 

 

नेपाऱ सरकार 
गहृ मन्त्राऱय 
प्रहरी ककताबखाना 

ननवतृ्तभरणको अधिकार - पर  
                                             अधधकाय ऩत्रको क्रभसॊख्मा  .........................        

ननवतृ्त कममचारीको वववरणको नमनूा 
  

   
पोन  :     
श्रोत : PIS   
मभतत :         

 

कभमचायी सॊकेत नम्फय :  ........ 
च.नॊ:  .............                                                                                                                       अननवायम अवकाश  
  
श्री कौशी तोषाखाना कायामऱय, 
त्ररपरेुश्वर, काठमाडौं । 
        मस कामामरमफाट तमाय गरयएको तनम्न विियण बएको तनितृ्ततबयण अधधकाय-ऩत्रको दोश्रो प्रतत य अधधकाय-ऩत्रककताफ 
मससैाथ ऩठाईएको छ। तनमभानसुाय तनितृ्ततबयण ददने व्मिस्थाका राधग अनयुोध छ।  
१.   नाभ थय  :  

 

........................................ 
२.   स्थामी ठेगाना  :  

 

त्जल्रा : .................    न.ऩा./गा.वि.स. :  ...............  
३.   जन्भ मभतत   :  

 

................................  ४.   शे्रणी  :  
 

................................ 
५.   ऩद  :  

 

 ...............................     तनितृतबयण 
ऩाउनेको पोटो 

  
 
 

  

६.   सेिा  :  
 

 ................................     
७.   कामामरम  :  

 

................................     
८.   सरुुको तनमतु्तत मभतत  :  

 

................................     
९.   अिकाश प्राप्त मभतत  :  

 

................................     
१०.   सेिा अिधध  :  
 

फर्म : .............भदिना : ........ददन : ......   ११.   तरफ   :  
 

रु. ........... 
१२.   भामसक ऩाउने तन. ब. रु.  :  
 

रु. ........... 
    अक्षयभा  :  
 

......................... 
१३.   ऩाउने अिधध  :  
 

....................... 
१४.   मभतत  :  
 

.................... देखि भामसक तन. ब. ऩाउने | 
१५.        शरे् ऩतछ इच्माइमको ब्मत्तत: 
    (क) नाभ थय 

 

 :  
 

.......................................... 
    (ि) स्थामी ठेगाना 

 

 :  
 

त्जल्रा : ................ न.ऩा./गा.वि.स. : ......................िाडम नॊ  : ............ 
    (ग) सम्फन्ध  

 

 :  
  १६.   अन्म  :   

                

     

             तनितृतबयण ऩाउनेको 
सदिछाऩ         

रेिातभक___________________                                                         _            

 

येिातभक 
दामाॉ फामाॉ 

                           
अधिकारपर प्रदान गने अधिकारी 

.......................................... 
प्रियी ककताफिाना 

  

 



  अनुसूची -७ 

  
 

 

नेऩाऱ सरकार 
गहृ मन्त्राऱय 

प्रहरी ककताबखाना  
ननवतृ्तभरणको अधधकार-ऩर (Sticker) को 

नमूना  
  

 

 

  

    अधधकार-ऩरको क्रम संख्या ...............      

 १   नाम थर : ......................... क. सं. नं :.....................   

 २   स्थायी ठेगाना : जिल्ऱा :..... न. ऩा./ गा.वव. स  : .......... वडा नं. : .......    

 ३   िन्त्म ममनत   :....................   

 ४   ऩद  : ............................   

 ५   शे्रणी : ...........................   

 ६   कायााऱय : ................................   

 ७   अवकाश प्राप्त ममनत : ..........................   

 ८   सेवा अवधध :     बषा : .........     महहना : .........    हदन : .........   

 ९   अजन्त्तम तऱब : रु. ........................   

 १०   मामसक ऩाउने नन. भ. रु. : ................................   

    अऺेरेऩी : ..............................   

 ११   ऩाउने अवधध : ..........................   

 १२    नन. भ. प्रारम्भ हुने ममनत :  ......................   

 १३   शषेऩनि  इच्िाइएको ब्यक्ती :   
   (क)  नाम थर : .......................   

   (ख) सम्बन्त्ध :........................   

   (ग) स्थायी ठेगाना : जिल्ऱा:..................   

      न.ऩा./ गा. वव. स:  ...............  वडा नं. : ....   

 १४   अन्त्य आवश्यक कुरा:     
 
     

 वप्रन्त्ट गरेको ममनत : ................................                         स्रोत: PIS    
 



अनुसूची -८ 

 

नेपाऱ सरकार 
गहृ मन्त्राऱय 
प्रहरी ककताबखाना 

ननवतृभरणको रकम ककटान गने तालऱकाको नमूना 
 

   
पोन  :     

श्रोत : PIS   
मभतत : .............    

 

      कममचारी सकेंत नम्बर :  ................   
१. नाभ : .................................   
२. शे्रणी : .....................        सेवा:  ...........    
३. ऩद : .....................     
४. जन्भ मभतत : .....................              उभेय :  ......... फषष   
५. अवकाश प्राप्त मभतत : ............................   (.................)    
६. शरुु बनाष मभतत : ........................   
        
  जम्भा सेवा फषष : फषष :  ..... भहहना :  ..... हदन :  ..... 

 

७. प्र.तन. अनसुाय थऩ : फषष :  .....  भहहना :  ..... हदन :  ..... 
 

८. ऩहहरा गयेको सेवा बए : फषष :  ..... भहहना :  ..... हदन :  ..... 
 

९. असाधायण ववदा/गमर कट्टी : फषष :  ..... भहहना :  ..... हदन :  ..... 
 

        
  जम्भा सेवा फषष : फषष :  ..... भहहना :  ..... हदन :  ..... 

 

१०. आखियी भहहनाको तरफ रु : ......../-   
११. ग्रेड : ......../- ग्रेड ..... रु॰ ..... का दयर े।    
     ___________________   
  जम्भा : ........../-   
१२. बाग गने अकं : ४०   
          

     

सेवा फषष :    ..... को रु.   .....   
भहहना :    ..... को रु.   .....   
हदन :    ..... को रु.   .....   

  
      जम्भा - ....../-  

 

  

           
          
          
          

______________________ 
तमाय ्गने 

 

________________________ 
चेक गने 

 

_________________________ 
सदय गने 

  

 



अनुसूची -९ 

 

नेपाऱ सरकार 
गहृ मन्त्राऱय 

प्रहरी ककताबखाना 
 

   
                      पोन  :     

श्रोत : PIS   
                      मभतत :   

 

उऩदान नं :  
च.न ं:                                                                                                                    कभमचायी संकेत नं :  
............. 
प्राप्त ऩत्र संख्मा य मभतत  

                                                                                              मभतत :              
बबषय :  उपदान खऱुाउने परको नमूना 

श्री ......................................... 
............................................. | 
  
         त्मस कामामरमफाट उऩदान यकभ खरुाई ऩठाईददने बनी रेखी आएका तनम्न बफवयन बएका प्रहयी 
कभमचायीको उऩदान यकभ तनम्नानुसाय खरुाई ऩठाएको ब्महोया अनुयोध छ | 
१.   नाभ थय :  ........................................... 

२.   स्थामी ठेगाना  :  जजल्रा :....................                                               
न.ऩा./गा.बफ.स : ...........    वाडम न :  ......                                             

३.   शे्रणी  :  .................................. 
४.   ऩद  :   ................................. 
५.   कामामरम  :  ................................. 
६.   अफकास प्राप्त मभतत   :   ................................ 
७.   शुरु बनाम मभतत   :   ................................ 
          

८.   सेवा   :  फषम 
:  ....... 

भदहना 
:  ..... ददन :  ..... 

 

९.   असाधायण बफदा य गमर  :  फषम 
:  ..... 

भदहना 
:  ....... ददन :  ....... 

 

१०.   ऩदहरा गयेको सेवा बए  :  
   
फषम 

:  ....... 
भदहना 

:  ....... ददन :  ......... 
 

          

        
   
फषम 

:  ....... 
भदहना 

:  ..... ददन :  .... 
 

          
११.   हार खाइऩाई आएको भामसक तरफ रु.  ............../-  
१२.   ऩाउने उऩदान रु   :  .................................. 
१३.   अन्म आफस्मक कुया  :     
 



अनुसूची -१० 

 

नेपाऱ सरकार 
गहृ मन्त्राऱय 
प्रहरी ककताबखाना 

उपदानको अंक ककटान गने तालऱकाको नमूना  
 

   
पोन  :     

श्रोत : PIS   
मभतत : ............    

 

     उऩदान न.ं  .............. 
      कभमचायी सकेंत न.ं .............. 
  नाभ : .................................    

  स्थामी ठेगाना : जिल्रा : ...... .......  न.ऩा./गा.वि.स. .........   िाडम न : ...... 
 

  

  शे्रणी : ........................   
  ऩद : ........................     
  कामामरम : ..........................   
  अिकाश प्राप्त मभतत : .......................... (सेिा फाट हटाइएको)    
  शरुु बनाम मभतत : .......................... 
          
  िम्भा नोकयी : फर्म :  ... भहहना :  ... हदन :  ... 

 

  
  असाधायण विदा/गमर : फर्म :  ... भहहना :  ... हदन :  ... 

 

  
  ऩहहरा गयेको सेिा बए : फर्म :  ... भहहना :  ... हदन :  ... 

 

  
          
  िम्भा नोकयी   फर्म :  ... भहहना :  ... हदन :  ... 

 

  
       
  आखियी भहहनाको तरफ 
रु : ...../- को ..... रे   

          
          

  

प्रतत फर्मको रु.  ....... सेिा फर्म   ९ = ......... 
प्रतत भहहनाको रु.   .........  भहहना   ३ = ......... 
प्रतत हदनको रु.   ........ हदन   १४ = ......... 

      
    जम्मा पाउने   .......... 

 

  

          
          
          
          

____________________ 
तमाय ्गने 

 

____________________ 
चेक गने 

 

____________________ 
सदय गने 

  

 



अनुसूची -११ 

 

ऩारयवारयक नन॰ब॰को अधधकाय-ऩत्रको नभनूा 
अधधकाय ऩत्रको क्रभसॊख्मा  ...... 

 

  
पोन  :     
श्रोत : PIS 

प्रॊट गयेको मभनत : ........ 
 

च.नॊ : .... 
कभमचायी सॊकेत नम्फय : ........ 

भतृ्म ु
श्री कौशी तोषाखाना कामामरम, 
त्रत्रऩयेुश्वय, काठभाडौं । 
        मस कामामरमफाट तमाय गरयएको ननम्न प्ववयण बएको अधधकाय-ऩत्रको दोश्रो रनत य अधधकाय-ऩत्रककताफ मससैाथ 
ऩठाईएको छ। ननमभानसुाय ऩारयवारयक नन॰ब॰ ददने व्मवस्थाका राधग अनयुोध छ। 
(क) मतृक कममचारीको वििरण  
१. नाभ थय : ................................. 
 

२. स्थामी ठेगाना : जजल्रा: .........   न.ऩा./गा.प्व.स. : ........ वाडम न : .... 
 

३. शे्रणी :  ........................ 
 

४. ऩद :  ........................   
 

५. कमामरम :  ........................ 
 

६. भतृ्म ुमभनत :  ........................ 
 

७. सेवा अवधध : फषम:.... भदहना: ... ददन:.... 
 

(ख) पाररिाररक नन॰भ॰ पाउनेको वििरण 
 (१)   नाभ थय : ....................... (२) जन्भ मभनत : ... 

 (३)   स्थामी 
ठेगाना : जजल्रा:..... न.ऩा./गा.प्व.स. : .... वाडम न : ... 

 

 

 (४)   नाता : ........ 
   

(ग) पाउने अबधि/माससक पाउने रु. 
 

 (१) ............. देखख ............... सम्भ(सात वषम) भामसक ऩाउने रु ............../- (........................ भात्र ) 
 

(घ) कुन स्तयको 
ननणममफाट :   

 

(ङ) अन्म आवश्मक कुया :   ........................................... ।  
   

 

  
 

रेखात्भक_______________________  
 

 

येखात्भक 
दामाॉ फामाॉ 

 ________________________________ 
अधिकारपत्र प्रदान गने अधिकारी 

रहयी ककताफखाना 
  

 



अनुसूची -१२ 

  
 

 

नेऩाऱ सरकार 
गहृ मन्त्राऱय 

प्रहरी ककताबखाना  
पाररवाररक नन॰भ॰को अधिकार-पत्र (Sticker) को नमूना 

अधिकार पत्रको क्रमसंख्या ............  
  

 

 

  

  (क) मतृक कममचारीको वववरण   
 १.   नाम थर :  स्व. ........................... क. सं. नं : ..........................  
 २.   स्थायी ठेगाना : जिल्ऱा :  .................. न. ऩा./ गा. बब. स : .................. वडा नं.: ........  
 ३.   िन्त्म ममतत : .....................  
 ४.   ऩद  : ......................    
 ५.   शे्रणी : ..........................  
 ६.   कायााऱय : .................................  
 ७.   मतृ्यु ममतत : .........................  
 ८.   सेवा अवधध :     बर्ा :   ...    महहना:   ...    हदन :   ......  
 ९.   अजन्त्तम तऱब : रु. ............../-  
 (ख) पाररवाररक नन॰भ॰ पाउनेको वववरण :  
 १.   नाम थर : ..................  
 २.   िन्त्म ममतत : ...................  
 ३.   स्थायी ठेगाना : जिल्ऱा: ......... न.् ऩा./ गा. बब. स: ........ वडा नं. : .....  
 ४.   नाता : .......  
 (ग)   पाउने अबधि र रकम:    १. ................. देखख ................ सम्म(.............) मामसक ऩाउने रु. ........../- (.............. मार )  
 (घ)   अन्य आवश्यक कुरा:    
     

    

 
प्रप्रन्त्ट गरेको ममतत : ...............................                                                                   स्रोत: PIS 
  

 



अनुसूची -१३ 

 

शकै्षऺक तथा सन्तत्तत वतृ्ततको अधधकाय-ऩत्रको नभनूा 
अधधकाय ऩत्रको क्रभसॊख्मा  ....... 

 

  
पोन  :     
श्रोत : PIS 

प्र ॊट गयेको मभतत : 
..................... 

 

च.नॊ : ....... 
कभमचायी सॊकेत नम्फय : .................. 

अशक्त अवकास साधायण 
श्री कौशी तोषाखाना कामामरम, 
त्रत्रऩयेुश्वय, काठभाडौं । 
        मस कामामरमफाट तमाय गरयएको तनम्न प्ववयण बएको अधधकाय-ऩत्रको दोश्रो रतत य अधधकाय-
ऩत्रककताफ मससैाथ ऩठाईएको छ। तनमभानसुाय शकै्षऺक तथा सन्तत्तत वतृ्तत ददने व्मवस्थाका राधग अनयुोध 
छ। 
(क) अशक्त कर्मचारीको वििरण  
१. नाभ थय : ................................ 
 

२. स्थामी ठेगाना : त्जल्रा: ..............   न.ऩा./गा.प्व.स. : ....... वाडम न : .... 
 

३. शे्रणी :  .................................... 
 

४. ऩद :  ....................................   
 

५. कमामरम :  .................................... 
 

६. अशक्त मभतत :  .................................... 
 

७. सेवा अवधध : फषम:.. भदहना: .... ददन:....... 
 

(ख) शकै्षिक तथा सन्तत्तत ितृ्तत ऩाउनेको वििरण 
 (१)   नाभ थय : .............................................. (२) जन्भ मभतत : ..................... 

 (३)   स्थामी 
ठेगाना : त्जल्रा:..... न.ऩा./गा.प्व.स. : ....... वाडम न : ......... 

 

 

 (४)   नाता : ................... 
   

(ग) ऩाउने अबधध/र्ाससक ऩाउने रु. 
 

 

(१) .................. देखख .................. सम्भ सन्ततत वतृ्तत  भामसक रु .........../- (.................. भात्र ) ऩाउने | तय सो 
मभतत अगाव ैसयकायी सेवाभा रवेश गये वा त्रफवाह गयेभा जून अगाडी हुन्छ सो मभतत सम्भ भात्र ऩाउने 
| 
(२) ................. देखख .................. सम्भ(शकै्षऺक वतृ्तत) फाप्षमक ऩाउने रु ............/- (.................... भात्र ) 

   

 

  
 
 

 

रेखातभक_______________________  
 

 

येखातभक 
दामाॉ फामाॉ 

 ________________________________ 
अधधकारऩत्र प्रदान गने अधधकारी 

रहयी ककताफखाना 
  

 



अनुसूची - १४ 

  
 

 

नेऩाऱ सरकार 
गहृ मन्त्राऱय 

प्रहरी ककताबखाना  
शैक्षिक तथा सन्तत्तत वतृ्ततको अधिकार-पत्र (Sticker) को नमूना 

अधिकार पत्रको क्रमसंख्या .......................... 
  

 

 

  

  (क) मतृक कममचारीको वववरण   

 १.   नाम थर :  स्व. ............................... 
  क. सं. नं : .....................   

 २.   स्थायी ठेगाना :    जिल्ऱा :  ................. न. ऩा./ गा. बब. स : ................ वडा नं.: .........  

 ३.   िन्त्म ममतत : ...............................  
 ४.   ऩद  : .........................................    
 ५.   शे्रणी : ...........................................  
 ६.   कायााऱय : ..........................................  
 ७.   मतृ्य ुममतत : ...........................................  
 ८.   सेवा अवधध :     बषा :   .........    महहना:   ......    हदन :   ........  
 ९.   अजन्त्तम तऱब : रु. ................./-  
 (ख) शैक्षिक तथा सन्तत्तत वतृ्तत पाउनेको वववरण :  
 १.   नाम थर : ........................  
 २.   िन्त्म ममतत : .......................  

 ३.   स्थायी ठेगाना :    जिल्ऱा: ..................    न.् ऩा./ गा. बब. स: ................. वडा नं. : ..................  

 ४.   नाता : ...............  
 (ग)   पाउने अबधि र रकम:  

  
 १. ..................... देखख ......................... सम्म(सन्त्ततत वजृत्त) मामसक ऩाउने रु ............/- (.............मार ) तर 
सो ममतत अगावै सरकारी सेवामा प्रवेश गरे वा बबवाह गरेमा िून अगाडी हुन्त्छ सो ममतत सम्म मार 
ऩाउने | 

 

  २. .............. देखख ................... सम्म(शैक्षऺक वजृत्त) बार्षाक ऩाउने रु ............/- (................... मार )  
 (घ)   अन्य आवश्यक कुरा:    
     

    

 
र्प्रन्त्ट गरेको ममतत : ..........................                                                               स्रोत: PIS 
  

 


