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निक्षपे तथा कर्ाा सरुक्षण कोषको प्रमुख कार्ाकारी अनिकृतको छिौट, सवेाको 
शता, पाररश्रनमक तथा अन्र् सनुविा सम्बन्िी निर्मावली, २०७५ 

िेपाल रार्पत्रमा प्रकानशत नमनत 

२०७५।३।३१ 

 निक्षेप तथा कर्ाा सुरक्षण कोष ऐि, २०७३ को दफा ६५ ले ददएको अनिकार प्रर्ोग गरी िपेाल सरकारल े
देहार्का निर्महरु बिाएको छ । 

१. संनक्षप्त िाम र प्रारम्भः (१) र्ी निर्महरुको िाम “निक्षेप तथा कर्ाा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्ाकारी 
अनिकृतको छिौट, सेवाको शता, पाररश्रनमक तथा अन्र् सुनविा सम्बन्िी निर्मावली, २०७५” रहकेो छ । 

  (२) र्ो निर्मावली तरुुन्त प्रारम्भ हुिेछ । 

२. पररभाषाः नवषर् वा प्रसङ्गले अको अथा िलागेमा र्स निर्मावलीमा,- 

(क) “ऐि” भन्नाले निक्षपे तथा कर्ाा सुरक्षण कोष ऐि, २०७३ सम्झिु पछा । 

(ख)   “प्रमुख कार्ाकारी अनिकृत” भन्नाले ऐिको दफा ४९ बमोनर्म निर्ुक्त प्रमुख कार्ाकारी अनिकृत 
सम्झिु पछा । 

(ग) “छिौट सनमनत” भन्नाले प्रमुख कार्ाकारी अनिकृत निर्ुनक्तको लानग नसफाररस गिा ऐिको दफा 
४९ को उपदफा (२) बमोनर्म गठि भएको छिौट सनमनत सम्झिु पछा ।  

३. प्रमुख कार्ाकारी अनिकृत छिौट प्रदिर्ाः (१) छिौट सनमनतले प्रमुख कार्ाकारी अनिकृत निर्ुनक्तको लानग 
उपर्ुक्त उम्मेदवार छिौट गरी िाम नसफाररस गिा इच्छुक उम्मेदवारलाई एक्काईस ददिनभत्र निवेदि पेश गिा 
कम्तीमा दईुवटा रानिर्स्तरको पत्रपनत्रकामा सावार्निक सूचिा प्रकाशि गिुा पिछे । 

  (२) उपनिर्म (१) बमोनर्म तोदकएको म्र्ादनभत्र इच्छुक उम्मेदवारले देहार् बमोनर्मका नववरण 
कागर्ात संलग्न गरी छिौट सनमनतसमक्ष निवेदि पेश गिुा पिछेः˗ 

(क)  छिौट सनमनतल ेतोदकददए बमोनर्मको ढााँचामा निवेदि,  

(ख) उम्मेदवारको वैर्नक्तक नववरण,  

(ग) ऐिको दफा ४९ को उपदफा (३) बमोनर्मको शैनक्षक र्ोग्र्ता र कार्ा अिुभव भएको पुनि 
हुिे प्रमाण कागर्ातको प्रमानणत प्रनतनलनप, 

(घ) छिौट सनमनतले तोकेको ढााँचामा तर्ार गरेको कोषको व्यवस्थापि तथा सञ्चालि  सम्बन्िी 
व्यावसानर्क तथा नवत्तीर् कार्ार्ोर्िा ।  

  (३) उपनिर्म (१) मा उनललनखत अवनिनभत्र तीिवटा भन्दा कम निवेदि परेमा सो निवेदिलाई कार्मै 
राखी पुिः सात ददिको सूचिा प्रकाशि गिुा पिछे ।  

  (४) उपनिर्म (१) बमोनर्म तोदकएको अवनि समाप्त भएको तीि ददिनभत्र छिौट सनमनतल ेसम्बनन्ित 
उम्मेदवारलाई निर्ल ेउपनिर्म (२) बमोनर्म पेश गरेको व्यावसानर्क तथा नवत्तीर् कार्ार्ोर्िा प्रस्तुनतको 
लानग  नमनत, समर् र स्थाि तोकी सूचिा ददिु पिेछ । 

  (५) उपनिर्म (३) मा रु्िसुकै कुरा लेनखएको भए तापनि छिौट सनमनतले उपनिर्म (२) बमोनर्म 
उम्मेदवारले पेश गरेको नववरण कागर्ातको आिारमा प्रारनम्भक र्ााँचबुझ गदाा उत्कृि देनखएका बढीमा छ 
र्िा उम्मेदवारको संनक्षप्त सूची प्रकाशि गरी त्र्स्तो सूचीमा परेका उम्मेदवारलाई मात्र उपनिर्म (३) 
बमोनर्म सूचिा ददि सके्नछ । 



2 

 

  (६) छिौट सनमनतल ेउम्मेदवारको छिौट गदाा देहार् बमोनर्मको आिारमा उम्मेदवारको मूलर्ाङ्कि 
गिुा पिछेः-   

(क)  शैनक्षक र्ोग्र्ता                  - दश अङ्क 

(ख)  कार्ा अिुभव      - दश अङ्क 

(ग)  ितेृत्व क्षमता       - पााँच अङ्क  

(ग)  व्यावसानर्क तथा नवत्तीर् कार्ा र्ोर्िाको गुणस्तर       - सत्तरी अङ्क 

(घ)  प्रस्ततुीकरण          - पााँच अङ्क । 

  (७) छिौट सनमनतल े उपनिर्म (५) बमोनर्मको आिारमा प्रत्र्ेक उम्मेदवारल े प्राप्त गरेको सम्पूणा 
अङ्क र्ोडी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गि ेतीि र्िा उम्मेदवारको िाम मन्त्रालर् माफा त िेपाल सरकार समक्ष 
नसफाररस गिुा पिेछ ।  

  (८) छिौट सनमनतले उम्मेदवार छिौट सम्बन्िमा अपिाउिे मुलर्ाङ्किका आिार र अन्र् कार्ानवनि 
छिौट सनमनत आफैं ल ेनििाारण गरे बमोनर्म हुिेछ । 

४. कार्ासम्पादि सम्झौता गिुा पिःे (१) मन्त्रालर्ले प्रमुख कार्ाकारी अनिकृत पदमा निर्कु्त व्यनक्तसाँग निर्ुनक्त 
पाएको पै ाँतीस ददिनभत्र ऐिको दफा ५० को उपदफा (१) बमोनर्म कार्ासम्पादि सम्झौता गिुा पिछे ।  

  (२) उपनिर्म (१) बमोनर्मको अवनिनभत्र कार्ासम्पादि सम्झौता िगरेमा वा सम्झौता गिा िआएमा 
िेपाल सरकारले निर्म ३ को उपनिर्म (६) बमोनर्म नसफाररसमा परेका अन्र् उम्मेदवारमध्र्े उपर्ुक्त 
ठािेको एक र्िा उम्मेदवारलाई प्रमुख कार्ाकारी अनिकृत पदमा निर्ुक्त गिा सके्नछ ।    

  (३) उपनिर्म (१) बमोनर्मको कार्ासम्पादि सम्झौतामा अन्र् कुराको अनतररक्त देहार्को नवषर् 
उललेख गिुा पिेछः- 

(क) प्रमुख कार्ाकारी अनिकृतले गिुा पि ेकाम, कताव्य र पूरा गिुा पिे नर्म्मेवारी, 

(ख) निर्ले पशे गरेको प्रस्तावमा उनललनखत व्यावसानर्क तथा नवत्तीर् कार्ार्ोर्िा, त्र्सको 
कार्ाान्वर्िको नववरण र सोको समर् सीमा, 

(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोनर्मको कार्ा सम्पादि वा प्राप्त उपलनधि मापि गिे सूचाकाङ्क वा 
आिार, 

(घ) कार्ा सम्पादिको गुणस्तर मापिका अन्र् आिार । 

५. प्रनतवेदिको मूलर्ाङ्किः (१) ऐिको दफा ५० को उपदफा (३) बमोनर्म सनमनत समक्ष प्राप्त हुि आएको 
प्रनतवेदि मलूर्ाङ्कि गिा सनमनतले एक र्िा सदस्र्को संर्ोर्कत्वमा तीि सदस्र्ीर् एक उपसनमनत गठि 
गिछे । 

  (२) उपनिर्म (१) बमोनर्मको उपसनमनतल े ऐिको दफा ५० को उपदफा (३) बमोनर्म प्रमुख 
कार्ाकारी अनिकृतले पेस गरेको प्रनतवेदि अिुसार निर्बाट छ मनहिाको अवनिमा सम्पादि भएको कामको 
पररमाण, लागत, उपलनधि र गुणस्तर सम्झौतामा उललेख भए बमोनर्म भए िभएको मुलर्ाङ्कि गरी 
मन्त्रालर् समक्ष प्रनतवेदि पेश गिुा पिछे । 

  (३) उपनिर्म (२) बमोनर्म प्रनतवेदि पेश गिुा अनघ उपसनमनतले प्रमुख कार्ाकारी अनिकृतसाँग 
प्रनतवेदिमा उनललनखत कुि ैनवषर्मा आवश्र्क र्ािकारी माग गिा सके्नछ । 

  (४) उपनिर्म (२) बमोनर्म मूलर्ाङ्कि गदाा प्रमुख कार्ाकारी अनिकृतले कार्ासम्पादि सम्झौता 
बमोनर्मको समर् सीमानभत्र त्र्स्तो सम्झौतामा उललेख गररएको कार्ासम्पादि गरेको िदेनखएमा निर्ल े
सम्झौता बमोनर्म कार्ासम्पादि िगरेको मानििेछ ।  
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  (५) उपनिर्म (४) मा रु्िसकैु कुरा लेनखएको भए तापनि काबु बानहरको पररनस्थनत उत्पन्न भई 
सम्पादि गिुा पिे कार्ा नििााररत समर् सीमानभत्र सम्पादि गिा िसकेमा प्रमुख कार्ाकारी अनिकृतल ेसोही 
व्यहोराको नववरण उपनिर्म (२) बमोनर्म प्रनतवेदि पशे गिुा अनघ उपसनमनतलाई उपलधि गराउिु पिछे । 

  (६) उपनिर्म (५) बमोनर्म पेश भएको नववरण मिानसब देनखएमा उपसनमनतले काबु बानहरको 
पररनस्थनतको कारणबाट र्नत अवनि कार्ा सम्पादि हुि िसकेको हो सो अवनि कटाइ बााँकी अवनिनभत्र 
भएको कार्ा सम्पादिको मूलर्ाङ्कि गरी उपनिर्म (२) बमोनर्म प्रनतवेदि पेश गिुा पिेछ ।  

६. प्रमुख कार्ाकारी अनिकृतको अन्र् काम, कताव्य र अनिकारः ऐिको दफा ५१ मा उनललनखत काम, कताव्य र 
अनिकारका अनतररक्त प्रमुख कार्ाकारी अनिकृतको अन्र् काम, कताव्य र अनिकार देहार् बमोनर्म हुिेछः- 

(क)  सनमनतबाट स्वीकृत दरबन्दी बमोनर्मका कमाचारी निर्ुनक्त गिे, 

(ख)  सनमनतबाट स्वीकृत भएको वार्षाक वरे्टको अिीिमा रही कोषको रकम खचा गिे,  

(ग)  कोषको र्ार्रे्था वा सम्पनत्तको नववरण अद्यावनिक गिे र त्र्स्तो र्ार्रे्था तथा 
सम्पनत्तको उनचत संरक्षणको व्यवस्था नमलाउिे,  

(घ)  कोषले बिाउि ेनिदेनशका र कार्ानवनिको मस्र्ौदा तर्ार गरी सनमनतसमक्ष पेश गिे, 

(ङ)  ऐि वा र्स निर्मावलीमा अन्र्था लेनखएकोमा बाहके कोष वा कार्ाालर्को तफा बाट गिुा 
पिे सम्पूणा कार्ा गिे ।  

७. पदबाट हटाउि सके्नः (१) ऐिको दफा ४९ को उपदफा (७) बमोनर्म प्रमुख कार्ाकारी अनिकृतलाई पदबाट 
हटाउिु अनघ मन्त्रालर्ले सनमनतको कुिै सदस्र्को संर्ोर्कत्वमा मन्त्रालर्को रार्पत्रानङ्कत प्रथम श्रेणीको 
अनिकृत र िेपाल राि बैंकको निदेशक सदस्र् रहकेो एक छािनबि सनमनत गठि गिछे ।  

  (२) उपनिर्म (१) बमोनर्म गरठत छािनबि सनमनतल े प्रमखु कार्ाकारी अनिकृतको काम कारबाही 
सम्बन्िमा आवश्र्क र्ााँचबुझ गरी मन्त्रालर्मा पेश गरेको प्रनतवेदिबाट निर्लाई पदमा राखी रहि उपर्कु्त 
िदेनखएमा िेपाल सरकारले सात ददिनभत्र निर्लाई आफ्िो सफाइ पेश गि ेमिानसब मौका ददिु पिेछ ।   

  (३) उपनिर्म (२) बमोनर्मको अवनिनभत्र प्रमुख कार्ाकारी अनिकृतले पशे गरेको सफाइको आिारमा 
निर्लाई कार्ा सम्पादिमा सुिार गिा थप समर् ददि िेपाल सरकारल े आवश्र्क देखेमा निर्लाई तीि 
मनहिाको समर् ददि सके्नछ ।  

  (४) उपनिर्म (२) बमोनर्मको अवनिनभत्र प्रमुख कार्ाकारी अनिकृतल े सफाइ पेश िगरेमा वा पेश 
गरेको सफाइ सन्तोषर्िक िदेनखएमा वा उपनिर्म (३) बमोनर्म ददइएको अवनिनभत्र पनि प्रमुख कार्ाकारी 
अनिकृतको कार्ा सम्पादिमा सुिार भएको िदेनखएमा िेपाल सरकारले निर्लाई प्रमुख कार्ाकारी अनिकृतको 
पदबाट हटाउि सके्नछ ।  

८. पाररश्रनमकः (१) प्रमुख कार्ाकारी अनिकृतको मानसक पाररश्रनमक मन्त्रालर्ले निर्साँग ऐिको दफा ५० को 
उपदफा (१) बमोनर्म गरेको कार्ासम्पादि सम्झौतामा नििाारण गरे बमोनर्म हुिेछ ।   

  (२) उपनिर्म (१) बमोनर्म प्रमुख कार्ाकारी अनिकृतको मानसक पाररश्रनमक नििाारण गदाा कोष सरह 
समाि हनैसर्त भएको अन्र् निकार्को प्रमुख कार्ाकारी अनिकृतको मानसक पाररश्रनमक भन्दा कम िहुि ेगरी 
गिुा पिछे ।  

  (३) उपनिर्म (१) वा (२) मा रु्िसुकै कुरा लेनखएको भए तापनि र्ो निर्मावली प्रारम्भ हुाँदाका बखत 
कार्म रहकेो प्रमुख कार्ाकारी अनिकृतको मानसक पाररश्रनमक भन्दा कम हुि ेगरी प्रमुख कार्ाकारी अनिकृतको 
मानसक पाररश्रनमक नििाारण गररिे छैि ।   

९. नबदाः (१) प्रमुख कार्ाकारी अनिकृतल ेवषाभररमा देहार् बमोनर्मको नबदा नलि पाउिछेः˗ 

(क) घर नबदा तीस ददि, 
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(ख) नबरामी नबदा बाह्र ददि, 

(ग) भैपरर वा पवा नबदा बाह्र ददि, 

(घ) अनिवार्ा नबदा छ ददि । 

  (२) प्रमुख कार्ाकारी अनिकृतले आफैं  दकररर्ा बस्नु पिे आफ्िो पररवारको कुि ैसदस्र्को मुत्र्ु भएमा 
निर्को कूल िमा परम्परा अिुसार एक पटकमा पन्र ददिसम्म दकररर्ा नबदा नलि पाउिछे ।  

  (३) प्रमुख कार्ाकारी अनिकृतल ेतीि ददिसम्मको नबदा आफै स्वीकृत गिा सके्नछ । सो भन्दा बढी नबदा 
बस्नु परेमा सनमनतको अध्र्क्षबाट नबदा स्वीकृत गराउिु पिछे । 

  तर तत्काल नबदा स्वीकृत गराउि सके्न अवस्था िभएमा त्र्सरी नबदा बस्नु पि ेर्ािकारी अध्र्क्षलाई 
गराइ पनछ नबदा स्वीकृत गि ेगरी नबदा बस्न सदकिेछ ।  

  (४) प्रमुख कार्ाकारी अनिकृतल ेउपनिर्म (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोनर्मका नबदा संनचत गरी राख्न 
सके्नछ र त्र्स्तो संनचत नबदा बापत निर्ले खाइपाइ आएको तलब स्केल अिुसार नहसाब गरी हुि आउिे रकम 
सेवा अवकाश भएपनछ कोषले भुक्तािी ददिछे । 

१०. कमाचारी सञ्चर् कोष कट्ीः (१) कोषल ेप्रमुख कार्ाकारी अनिकृतल ेखाइपाइ आएको तलबको दश प्रनतशतल े
हुि आउिे रकममा कोषको तफाबाट शतप्रनतशत रकम थप गरी मानसक रुपमा कमाचारी सञ्चर् कोषमा र्म्मा 
गररददिछे ।  

  (२) उपनिर्म (१) बमोनर्म सञ्चर् कोषमा र्म्मा भएको रकम प्रमुख कार्ाकारी अनिकृत रु्िसुकै 
तररकाले सो पदबाट अवकास भएपनछ प्रचनलत काििू बमोनर्म भुक्तािी पाउिछे ।   

११. अन्र् सुनविाः प्रमुख कार्ाकारी अनिकृतल ेपाउि ेअन्र् सुनविा अिुसुचीमा उललेख भए बमोनर्म        हुिेछ । 

१२. अिुसुचीमा हरेफेरः मन्त्रालर्ल ेआवश्र्कता अिुसार अिुसुचीमा हरेफेर गिा सके्नछ ।  
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अिुसूची 

(निर्म ११ साँग सम्बनन्ित) 

 

प्रमुख कार्ाकारी अनिकृतले पाउिे पाररश्रनमक एवं सुनविा 

 

१. मानसक पाररश्रनमक  - कार्ा सम्पादि सम्झौतामा उललेख भए बमोनर्म 

२. सुरक्षण भत्ता  - मानसक रु. ४०००।- (चार हर्ार) 

३. टेनलफोि  - मानसक रु. १५००।- (एक हर्ार पााँच सर्) 

४. कमाचारी सञ्चर् कोष कट्ी  - मानसक पाररश्रनमकको दश प्रनतशत थप 

५. दशैं खचा  - एक मनहिाको पाररश्रनमक बराबर  

६. पोशाक भत्ता  - वार्षाक रु. १०,०००।- (दश हर्ार) 

७. उपचार खचा  - रु. दश लाख बराबरको औषिोपचार बीमाङ्कि गदाा लाग्न ेखचा  

८. इन्िि सुनविा  - १२० नलटर 

९. सवारी सािि  - कोषल ेउपलधि गराउि े


