
 

शान्ति सेना छनौट कार्यविधि, २०७५ 

प्रस्िािना : 

शान्ति स्थापना कार्यमा नेपाली सेनाबाट शान्ति सैधनकको रुपमा विश् ि शान्ति जस्िो महत्िपूर्य 
कार्यमा खवटन पाउन ुसकलदजायहरुको लाधि महत्िपूर्य एिं सिुर्य मौका हो । वििि लामो समर्देन्ख 
नेपाली सेना विश् िका विधिन्न संकटग्रस्ि राष्ट्रहरुमा शान्ति स्थापना कार्यको लाधि सहिािी हुुँदै 
आइरहेको छ । हाल विश् ि शान्तिको अधिर्ानमा विधिन्न राष्ट्रहरुसुँि काुँिमा काुँि धमलाएर प्रधिस्पिी 
ढंिमा िइरहेको नेपाली सेनाको सहिाधििा एक महान कार्यको साथै िौरिको विषर् समेि बत न पिेुको 
सतदियमा संर्कु्त राष्ट्र संघको आव्हानमा शान्ति सेनामा सररक हनुे नेपाली सेनाका अधिकृि, पददक िथा 
अतर् दजायका सैधनक व्र्न्क्त छनौट कार्यलाई व्र्िन्स्थि र पारदशी बनाउन "सैधनक सेिा धनर्मािली, 
२०६९ को धनर्म ४८(२) अनसुार रक्षा मतरालर्बाट र्ो कार्यविधि बनाई लािू िररएको छ । 

 

 

पररच्छेद - १ 

प्रारन्भिक 

 

१. संन्क्षप्त नाम र प्रारभिः (१) र्स कार्यविधिको नाम "शान्ति सेना छनौट कार्यविधि, २०७५" 
रहेको छ । 

(२) र्ो कार्यविधि मतरालर्बाट स्िीकृि िएपधछ लाि ुहनुेछ । 

२. पररिाषाः विषर् िा प्रसंिले अको अथय नलािेमा र्स कार्यविधिमाः 

 (क) 'ऐन' िन्नाले सैधनक ऐन, २०६३ लाई सभझन ुपछय । 

(ख) 'धनर्मािली' िन्नाले सैधनक सेिा धनर्मािली, २०६९ सभझन ुपछय । 

(ि) 'एम.एस.ए.' िन्नाले अब्जियर, स्टाफ अधिकृि िथा अतर् धनर्नु्क्तहरुमा शान्ति सेनामा 
खवटएको बखि संर्कु्त राष्ट्र संघीर् शान्ति सेना धमशनहरुमा प्राप्त हनुे धमशन सन्ब्सस्टेतस 
एलाउतस (Mission Subsistence Allowance) लाई सभझन ुपछय । 

(घ) "फ्लोवटङ एपोइतटमेतट" िन्नाले संर्कु्त राष्ट्र संघबाट "Floating Appointment" िा 
"Secondment Appointment" िनी िोवकएर आएको एपोइतटमेतटलाई सभझन ुपछय । 

(ङ) 'कन्तटतजेतट' िन्नाले संर्कु्त राष्ट्र संघको आव्हानमा विधिन्न राष्ट्रहरुमा शान्ति स्थापनाथय 
िैनाथ हनु जाने नेपाली सेनाको िर्/िलु्म/टुकडीलाई सभझन ुपछय । 

(च) "कन्तटतजेतट अण्ड इक्िीपमेतट (Contingent Owned Equipment)" िन्नाले शान्ति 
सेना धमशनमा नेपाली सेनाको आफ्नो स्िाधमत्िमा रहेका सैधनक िथा िैरसैधनक 
सरसामानहरुलाई सभझन ुपछय । 



 
 

2 

 

(छ) "नशेनल सपोटय वटम (एन.एस.वट.)" िन्नाले विधिन्न शान्ति सेना धमशनहरुको बतदोबस्िी 
व्र्िस्थालाई प्रिािकारी बनाउने उदे्दश्र्ले दफा ३४ मा उल्लेख िए बमोन्जम धमशनमा 
खवटई जाने खररद िथा ममयि सभिार समेि िनयको लाधि अधिकार सभपन्न टोलीलाई 
सभझन ुपछय । 

(ज) Contingent Commander (CONTICO)/Senior National Officer (SNO)/Senior 

National Representative (SNR): शान्ति सेनाका हरेक धमशनहरुमा खवटने 
फौजहरुमध्रे् िररष्ठ रथीबतृद िा अधिकृिलाई धमशन हे.क्िा. र शान्ति सेनामा खवटएको 
बाुँकी फौज िथा नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डाबीचको समतिर्कारी मखु्र् िधूमका धनिायह 
िने िरी खवटएका रथीबतृद/अधिकृिलाई CONTICO िा SNO िा SNR िनी बझु्न ु
पदयछ । 

 

 

पररच्छेद - २ 

अधिकृि शान्ति सेना छनौट प्रविर्ा 
 

३. कन्तटतजेतटमा िाि धलन ेअधिकृिहरुको छनौटः िर्पधि, र्धुनट कमाण्डर, अनान्िि िलु्मपधि, 
सहार्क िर्पधि र अतर् अधिकृिहरुको छनौटको मापदण्ड र आिार देहार् अनसुार हनुेछ । 

(क) प्रमखु सेनानी (िर्पधि) को छनौट 

(क) पेशािि/ORI प्रधिर्ोधििामा प्रथम हनुे िर्को िर्पधिमा प्रधिर्ोधििा सञ् चालन 
िदाय कार्यरि िर्पधिलाई नै छनौट िने । 

(ख)   अतर् िर्हरुको िर्पधिको लाधि सियहरु 

(अ) प्रधिस्पिायबाट छनौट िने । 

(आ) कमाण्डमा रहेका प्रमखु सेनानीहरुको हकमा तरू्निम एक िषय कमाण्ड परुा 
िएको । 

(इ) कमाण्ड परुा िररसकेका प्रमखु सेनानीहरुको हकमा कमाण्ड परुा िएको दईु 
िषय ननाघेको । 

(ई) कमाण्ड मूल्र्ाङ्कन नेवकबदीहरुमध्रे् सबैमा तरू्निम ७० अंक प्राप्त िरेको र 
अतिरायवष्ट्रर् कमाण्डका लाधि धसफाररस िएकालाई प्राथधमकिा ददने । 

(उ) सैधनक ऐन अनसुार कुनै पधन कसरुमा दोषी नठहररएको । 

(ऊ) शान्ति सेना धमशनमा एकपटक पधन कमाण्ड िने मौका नपाएको । 

(ए) Medical Category १ र २ िएको िथा BFT परीक्षा उत्तीर्य िएको । 
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(ऐ) कमाण्ड िथा स्टाफ िाधलममा तरू्निम "B" ग्रधेडङ प्राप्त िरेको । 

(ि) प्रधिस्पिाय छनौटको लाधि विधि र प्रविर्ा धनदेन्शकामा व्र्िस्था िए अनसुार 
हनुेछ । 

(ख) र्धुनट कमाण्डरको छनौट 

(१) विशेष फौज िावहनी, कभब्र्ाट इन्तजधनर्सय, सैधनक प्रहरी, मेकनाइज्ड िलु्म िथा  
विशेष प्रकृधिको सपोटय र्धुनटहरु (फोसय सपोटय र्धुनट) जस्िा र्धुनटका र्धुनट 
कमाण्डरको लाधि र्ोग्र्िा र ज्रे्ष्ठिाको आिारमा सभबन्तिि धनकार्ले 
िैकन्ल्पक सवहिको उभमेदिारको नाम धसफाररस िने । 

(२) विशेष फौज िावहनी, कभब्र्ाट इन्तजधनर्सय, सैधनक प्रहरी, मेकनाइज्ड िलु्म िथा 
अतर् विशेष प्रकृधिको सपोटय र्धुनटहरुको र्धुनट कमाण्डर छनौट सभबतिी 
धनदेन्शका िर्ार िरी लािू िररनेछ । 

(३) प्राप्त नामहरुलाई िर्पधि छनौट बोडयले अन्तिम धसफाररस िनेछ । 

(ि) अनान्िि िलु्मपधिको छनौट 

(१) शान्ति सेनामा िैनाथ हनु जाने अनान्िि िलु्मका िलु्मपधिको छनौट िदाय 
सािारर्िर्ा नामाकरर् िई जाने िलु्मको िलु्मपधि धनर्नु्क्तमा घवटमा ६ मवहना 
कमाण्ड िरेका सोही िलु्ममा कार्यरि िलु्मपधिलाई छनौट िररनेछ । 

(२) खण्ड (१) बमोन्जमको अधिकृि उपलब्ि निएमा सोही िलु्म कमाण्ड िरेका 
धनकटिम अन्घल्लो िलु्मपधि (Immediate Ex-Company Commander), सो 
उपलब्ि निएमा अतर् अनान्िि िलु्म कमाण्ड िररसकेका सेनानीहरुमध्रे् 
कार्मी सेिा, शान्ति सेनामा िाि धलएको ज्रे्ष्ठिा, कमाण्ड िदायको नेवकबदी 
आदद समेिलाई मूल्र्ाङ्कन िरी बोडयले धसफाररस िरेको अधिकृिलाई िलु्मपधिमा 
छनौट िररनेछ । 

(३) स्पेशल टास्कको लाधि खवटने िलु्मको िलु्मपधि छनौट िनुयपने िएमा कमाण्ड 
िथा स्टाफ कोषय िरेका र सभबन्तिि टे्रड सभबतिी विशेष िाधलम 
(Specialization Course) िरेका प्रमखु सेनानीमध्रे्बाट सभबन्तिि धनकार् 
(महाधनदेशनालर् र धनदेशनालर्) को धसफाररसमा ज्रे्ष्ठिाको आिारमा छनौट 
िररनेछ । 

 

(घ) सैधनक अदालिबाट दोषी ठहररएका र नधसहि, सचेि पर आदद जस्िा सजार् प्राप्त 
िनेहरुलाई िर्पधि/र्धुनट कमाण्डर/अनान्िि िलु्मपधि छनौट बोडयमा समािेश िररने 
छैन । 
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(ङ) Permantent COE Repair & Maintenance Team को छनौट "Permantent COE 

Repair & Maintenance Team को स्थार्ी कार्यसंचालन विधि, २०७४" ले व्र्िस्था 
िरे अनसुार हनुेछ । 

(च) बोडयको बनािटः िर्पधि/िलु्मपधि छनौट िनय देहार् अनसुार बोडय िठन िरी बोडयले 
धसफाररस िरेको अधिकृिलाई प्रिान सेनापधिज्रू्बाट सदर िएपधछ छनौट िररनेछ । 

(१) बलाध्र्क्ष रथी...................................................................... अध्र्क्ष 

(२) कार्यरथी.............................................................................. सदस्र् 

(३) र्दु्धकार्य महाधनदेशक.............................................................. सदस्र् 

(४) कमाण्डमा रहेका पिृनापधि एकजना............................................ सदस्र् 

(५) कमाण्डमा रहेका सहार्क रथी एकजना....................................... सदस्र् 

(६) प्रिान सेनापधिले िोकेको स्टाफमा रहेका सहार्क रथी एकजना.... सदस्र् 

(७) शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशक.............................................. सदस्र् 

(८) नीधि िथा र्ोजना धनदेशक.................................................... सदस्र् 

(९) सैधनक सन्चि........................................................  सदस्र् सन्चि 

(छ) सहार्क िर्पधिको छनौटः पवहला शान्ति सेनामा सहिािी िइसकेका सेनानीहरुमध्रे् 
सािारर्िफय का ज्रे्ष्ठ सेनानीलाई सहार्क िर्पधिमा छनौट िररनेछ । 

(ज) कन्तटतजेतट (िर्/िलु्म) मा खवटन ेअतर् अधिकृिहरुको छनौट 

(१) सेनानीहरु छनौट िदाय ज्रे्ष्ठिा र शान्ति सेनामा कम पटक िाि धलएको 
आिारमा छनौट िररनेछ । 

(२) सेनानीहरुको ज्रे्ष्ठिा अनसुार हरेक कन्तटतजेतटमा कभिीमा एकजना कमाण्ड 
िथा स्टाफ कोषय पास िरेका सेनानीलाई छनौट िररनेछ । 

(३) सेिा अिधि िथा उमेरको हदले अिकाश हनुे पददक िथा हदु्दा कधमशन 
सेनानीहरुलाई अिकाश हनुे उमेरको आिारमा प्राथधमकिा ददई छनौट िररनेछ । 
र्सरी छनौट िदाय एउटा कन्तटतजेतटमा बढीमा दईु जनासभम पददक िथा हदु्दा 
कधमशन सेनानीलाई छनौट िररनेछ । िर विशेष टे्रडको आिश्र्किा अनसुार 
एकपटक शान्ति सेनामा सहिािी िएका सह सेनानीहरुलाई दोहोर् र्ाएर पठाउन 
सवकनेछ । 

(४) कन्तटतजेतटमा खवटने सह सेनानीहरुको छनौट िदाय एकपटक पधन शान्ति सेनामा 
सहिािी निएका सह सेनानीहरुको ज्रे्ष्ठिािम अनसुार छनौट िररनेछ । सह  
सेनानीहरु उपलब्ि निएमा मार ज्रे्ष्ठिािम अनसुार उप सेनानीहरु छनौट 
िररनेछ । 
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(५) सेिा अिधि िथा उमेरको हदले सेिाबाट अिकाश हनुे पददक िथा हदु्दा कधमशन 
सह सेनानी र उप सेनानीहरुलाई अिकाश हनुे उमेरको आिारमा प्राथधमकिा ददई 
छनौट िररनेछ । र्सरी छनौट िदाय एउटा कन्तटतजेतटमा बढीमा चार जनासभम 
पददक िथा हदु्दा कधमशन सह सेनानी र उप सेनानीहरुलाई छनौट िररनेछ । 

(६) कभब्र्ाट सपोटय िथा सधियस सपोटय (मेधडकल िथा सभिार से.म.ुपधि समेि) 
िफय का अधिकृिहरु छनौट िदाय आ-आफ्नो टे्रडको ज्रे्ष्ठिािम अनसुार सभबन्तिि 
धनकार् (वििाि, महाधनदेशनालर्, धनदेशनालर् र िावहनी अड्डा) को धसफाररसको 
आिारमा छनौट िररनेछ । 

(७) विशेष फौज, कभब्र्ाट सपोटय िथा कभब्र्ाट सधियस सपोटय र्धुनटहरुमा 
Log/Admin/Support Role को धनर्नु्क्तहरुमा सािारर्िफय को सह सेनानीहरु 
छनौट   िररनेछ । 

(८) सािारर् सेिािफय का मवहला अधिकृि छनौट िदाय ज्रे्ष्ठिा र धमशनको 
आिश्र्किा अनसुार छनौट िररनेछ । 

(९) र्ािार्ाि से.म.ुपधि छनौट िदाय ड्राइधिङ एण्ड मेतटेनेतस िाधलम प्राप्त सह सेनानी र 
उप सेनानीहरुमध्रे्बाट ज्रे्ष्ठिािम अनसुार छनौट िररनेछ । 

(१०) झण्डा जाने िर्बाट अधनिार्य रुपमा एकजना स्टाफ अधिकृि छनौट िररनेछ । 
उक्त अधिकृि छनौट िदाय नामाकरर् िई जाने िर्मा सबैितदा लामो समर् 
कार्यरि, सभिि िएसभम सोही िर् प्र्ारेण्ट र्धुनट िएका ज्रे्ष्ठ र एकपटक पधन 
शान्ति सेनामा सहिािी निएका सह सेनानी र उप सेनानी दजायका 
अधिकृिहरुमध्रे्बाट उक्त िर्को धसफाररसको आिारमा छनौट िररनेछ । सोही 
िर्मा लामो समर्सभम कार्यरि रही छनौट हनु ु केही समर् अन्घ सरुिा िएमा 
छनौट िनय िािा पने छैन । 

(११) अतर् सेिाहरु (प्राविधिक सेिा, प्राड सेिा, हिाई सेिा िथा विविि सेिा) का 
अधिकृिहरुलाई छनौट िदाय बढीमा २ जना अधिकृिहरु सभबन्तिि धनकार्को 
धसफाररस बमोन्जम समग्र ज्रे्ष्ठिाको आिारमा छनौट िररनेछ । िर धमशनको 
Mandate िथा Memorandum of Understanding (MOU) मा नै धनिायरर् िररएका 
संख्र्ाका प्राविधिक िथा अतर् सेिाका अधिकृिहरुलाई सोही बमोन्जम छनौट 
िररनेछ । 

(१२) लन्जविक अधिकृि छनौट िदाय उपलब्ि िएसभम Logistic / Supply / प्रबति 
अधिकृि िाधलम िरेका अधिकृिहरुमध्रे् ज्रे्ष्ठिा र कम अिसर पाएकालाई 
प्राथधमकिा ददने । 



 
 

6 

 

(१३) कुनै अधिकृिले व्र्न्क्तिि िा अतर् कारर्ले शान्ति सेनामा जान नपाउुँ िनी 
धनिेदन पेश िरेमा त्र्स्िा अधिकृिहरुलाई धनिेदन पेश िरेको धमधिले एक 
िषयसभम कुनै पधन शान्ति सेना धमशनमा छनौट िररने छैन । 

(१४) धमशनमा छनौट िए पश् चाि  धमशनमा जान नपाउुँ िनी कुनै अधिकृिले धनिेदन 
पेश िरेमा त्र्स्िो अधिकृिलाई धनिेदन ददएको एक िषयपधछ सोही िा सोही 
स्िरको धमशनमा छनौट िररनेछ िर उक्त धमशन Terminate िएमा उक्त एक 
िषयको अिधि पधछ जनु धमशन पवहला आउुँछ सोही धमशनको लाधि छनौट 
िररनेछ । 

(झ) कन्तटतजेतट कमाण्डर/धसधनर्र नसेनल अवफसर/Senior National Representative 
छनौटः कन्तटतजेतट कमाण्डर/धसधनर्र नेसनल अवफसर/Senior National 

Representative को छनौट िदाय धमशनको कार्यलाई प्रिािकारी ढंिबाट सभपन्न िनय 
सक्ने फोसय हे.क्िा. िा कन्तटतजेतटमा कार्यरि सािारर्िफय का ज्रे्ष्ठ अधिकृिलाई 
छनौट िररनेछ । कन्तटतजेतट नखवटएको र थोरै Staff Officer/UN Military Observer 
िएका धमशनहरुमा महा सेनानी िा सोितदा माधथको प्राविधिक अधिकृि कार्यरि िएको 
अिस्थामा धनजलाई Senior National Representative को रुपमा खटाउन सवकनेछ । 

४. MSA -Mission Substantive Allowance) प्राप्त िने स्टाफ अधिकृि/सैधनक पर्यिेक्षक/सभपकय  
अधिकृि छनौटः सैधनक सेिा धनर्मािली, २०६९ को धनर्म ४९ मा उन्ल्लन्खि व्र्िस्थाको 
अिीनमा रही सैधनक पर्यिेक्षक र स्टाफ अधिकृिका छनौट प्रविर्ा देहार् अनसुार हनुेछ । 

(क) सैधनक पर्यिेक्षक र स्टाफ अधिकृिको लाधि सािारर् सेिािफय का अधिकृिहरु मनोनर्न 
िदाय आिश्र्क र्ोग्र्िा पिेुकामध्रे् कार्मी दजायको ज्रे्ष्ठिाको आिारमा छनौट 
िररनेछ । 

(ख) फोसय हे.क्िा.को महत्िपूर्य स्टाफ धनर्नु्क्तहरु अपरेशन, इतटेधलजेतस र लन्जविक 
Branch/Section Head/Chief को लाधि खवटने अधिकृिको लाधि ज्रे्ष्ठिा, र्ोग्र्िा र 
कार्यक्षमिाको आिारमा बोडयले छनौट िनेछ । छनौटको लाधि UN HQ बाट उल्लेख 
िई आएको Requirement लाई आिार मानी कार्यदक्षिालाई प्रथाधमकिा ददई छनौट 
िररनेछ । 

(ि) पवहलो पटक सैधनक पर्यिेक्षक र स्टाफ अधिकृिको धनर्नु्क्तमा खवटने अधिकृिहरुको 
छनौट िदाय कमाण्ड िथा स्टाफ कोषय िरेका अधिकृिहरुमध्रे्बाट कभिीमा ६० प्रधिशि 
र िर्पधि िाधलम/UCSC (Unit Command and Staff Course) िरेका अधिकृिहरुमध्रे्बाट 
बढीमा ४० प्रधिशि अधिकृिहरु छनौट िररनेछ । उक्त ६० र ४० प्रधिशिको 
आिारमा खटाउुँदा सभबन्तिि समूहका संख्र्ा नपिेुमा अको समूहबाट र्ोग्र्िा र 
ज्रे्ष्ठिाको आिारमा छनौट िररनेछ । 
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(घ) सैधनक पर्यिेक्षकको लाधि मनोनर्न हनु सािारर् सेिािफय का अधिकृिले कमाण्ड िथा 
स्टाफ कोषय िा िर्पधि िाधलम/UCSC (Unit Command and Staff Course) र अतर् सेिा 
समूहका अधिकृिले िलु्मपधि िथा स्टाफ िाधलम िरेको हनुपुनेछ । 

(ङ) स्टाफ अधिकृि धनर्नु्क्तमा मनोनर्नको लाधि सािारर् सेिाका अधिकृिहरु छनौट िदाय 
कमाण्ड िथा स्टाफ कोषय िरेका अधिकृिहरुमध्रे्बाट छनौट िररनेछ । 

(च) सािारर् सेिािफय का अधिकृिहरुलाई छनौट िदाय खलु्ला प्रधिस्पिायबाट अधिकृि िहमा 
धनर्कु्त िएका अधिकृिहरु (Direct Commission Officer) लाई मार सैधनक पर्यिेक्षक र 
स्टाफ अधिकृिमा छनौट िररनेछ । िर र्ोग्र्िा र कार्यदक्षिाको आिारमा आतिररक 
प्रधिस्पिायबाट अधिकृि िहमा धनर्कु्त िएका अधिकृिहरुमध्रे्बाट छनौट िनय िािा पने 
छैन । 

(छ) सािारर् सेिाको लाधि प्राप्त हनुे सैधनक पर्यिेक्षकको नविमा सैधनक प्राविधिक सेिा, 
सैधनक प्राड सेिा, सैधनक हिाई सेिा र सैधनक विविि सेिा समूहका अधिकृिहरुलाई 
जभमा कोटाको ५ (पाुँच) प्रधिशि िावषयक रुपमा नबढ्ने िरी सभबन्तिि वििािको 
धसफाररसमा समग्र ज्रे्ष्ठिा र र्ोग्र्िाको आिारमा छनौट िररनेछ । 

(ज) संर्कु्त राष्ट्र संघ मखु्र्ालर्बाट नै टे्रड खलुाई प्राप्त िएको कोटामा छनौट िररने 
अधिकृिहरुको हकमा िलु्मपधि िथा स्टाफ िाधलम िरेको, एकपटक सािारर् शान्ति 
सेनामा िाि धलइसकेको र टे्रड अनसुारको ज्रे्ष्ठिा िथा र्ोग्र्िाको आिारमा 
अधिकृिलाई छनौट िररनेछ । 

(झ) सैधनक पर्यिेक्षक िथा स्टाफ अधिकृिहरुलाई धमशनमा दोहोर् र्ाएर खटाउने प्रर्ोजनको 
लाधि धमशनहरुलाई देहार् अनसुार पाुँच समूहमा वििाजन िररएको छ । 

(१) समूह क - प्रधिददन MSA अमेररकी डलर १५० देन्ख माधथ । 

(२) समूह ख - प्रधिददन MSA अमेररकी डलर १२५ देन्ख १४९.९९ सभम । 

(३) समूह ि - प्रधिददन MSA अमेररकी डलर १०० देन्ख १२४.९९ सभम । 

(४) समूह घ - प्रधिददन MSA अमेररकी डलर ७५.०१ देन्ख ९९.९९ सभम । 

(५) समूह ङ - प्रधिददन MSA अमेररकी डलर ७५ िा सोितदा िल िएका 
धमशनहरुलाई कन्तटतजेतट सरह माधनने । 

(ञ) सैधनक पर्यिेक्षक िथा स्टाफ अधिकृि धनर्नु्क्तमा दोस्रो पटकको लाधि छनौट िदाय कमाण्ड 
िथा स्टाफ कोषय िरेका अधिकृिहरुमध्रे्बाट कभिीमा ८० प्रधिशि र िर्पधि िाधलम 
िरेका अधिकृिहरुमध्रे्बाट बढीमा २० प्रधिशि अधिकृिहरुलाई कार्मी सेिाको ज्रे्ष्ठिा 
र धमशन ग्रवुपङको आिारमा छनौट िररनेछ । उक्त ८० र २० प्रधिशिको आिारमा 
खटाउुँदा सभबन्तिि समूहका संख्र्ा नपिेुमा अको समूहबाट र्ोग्र्िा र ज्रे्ष्ठिाको 
आिारमा छनौट िररनेछ । 
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(ट) दोस्रो पटकको लाधि छनौट िदाय Total Incentive Calculate िने Software को विकास 
िरी लािू िने र सोको व्र्िस्था नहुुँदासभमको लाधि समूह 'क' मा सहिािी िएकालाई 
समूह 'घ' मा, समूह 'ख' लाई समूह 'ि' मा, समूह 'ि' लाई समूह 'ख' मा र समूह 'घ' 
लाई समूह 'क' मा छनौट िररनेछ । छनौट िएको अधिकृि पदािधि िा उमेरको हदबाट 
अिकाश हनुे िई उन्ल्लन्खि समूहको धमशनमा दोहोर् र्ाएर सहिािी हनु नपाउने िएमा 
त्र्स्िो अधिकृिलाई अको नन्जकको समूहमा छनौट िररनेछ । 

(ठ) अधिकृिले एउटै दजायमा दोहोर् र्ाएर सहिािी िराउनको लाधि धमशनबाट फवकय  आएको 
धमधिबाट तरू्निम िीन िषय सेिा अिधि परुा िएको हनुपुनेछ । 

(ड) MSA Status Mission मा खवटएका अधिकृिहरु धमशन बीचैमा समाप्त (Mission 

Termination) िई वफिाय िएमा िा व्र्न्क्तिि कारर् बाहेक अतर् कारर्बाट MSA प्राप्त 
निरेको खण्डमा धनभन अनसुार प्राथधमकिा ददई छनौट िररनेछ । 

(१) िीन मवहनाितदा कम अिधिको लाधि एक िषय पश् चाि  (पवहलो पटककै रुपमा 
छनौट िररने) । 

(२) िीन मवहनादेन्ख माधथ छ मवहनासभम अिधिको लाधि १८ मवहना पश् चाि  । 

(३) छ मवहनादेन्ख माधथ नौ मवहनासभम अिधिको लाधि दईु िषय पश् चाि  । 

(४) नौ मवहनादेन्ख माधथ धमशन परुा िएको माधननेछ । 

(ढ) संर्कु्त राष्ट्र संघको मखु्र्ालर् र अतर् धमशनहरुमा Secondment Basis मा कार्यरि 
अधिकृिहरुको एक िषयको अिधिलाई दईुिटा MSA Mission सरह िर्ना िररनेछ । 

(र्) सैधनक पर्यिेक्षक र स्टाफ अधिकृिको लाधि छनौट िएका अधिकृिलाई िीरेतर शान्ति 
कार्य िाधलम केतरमा िोवकएको अिधिको िाधलममा सहिािी िराइनेछ । िाधलम पश् चाि  
अंग्रजेी िाषा, ड्राइधिङ, कभप्र्टुर सभबतिी परीक्षा िथा बोडय अतििायिाय धलइनेछ । 
उन्ल्लन्खि परीक्षा उत्तीर्य िरेका अधिकृिहरु सैधनक पर्यिेक्षक र स्टाफ अधिकृिमा छनौट 
हनुेछन  । 

(ि) जधुनर्र स्टाफ कोषयमा राम्रो नधिजा ल्र्ाउने अधिकृिहरुलाई समेि MSA Status 
धमशनहरुमा छनौट िनय सवकनेछ । 

(थ) Staff Officer/UN Military Observer धनर्नु्क्तहरुमा ित्काल खवटने संख्र्ाको १५ प्रधिशि 
मवहला सहिाधििा परु् र्ाउन ु पने िएको हुुँदा उक्त िथ्र्लाई मध्र्नजर िरी 
ज्रे्ष्ठिा/कार्यदक्षिाको आिारमा मवहला अधिकृिहरुलाई प्राथधमकिामा छनौट िने । 

(द) स्टाफ कलेज निने अधिकृिहरुको हकमा MSA Status मा धमशन छनौटको लाधि 
िर्पधि/ UCSC िाधलम िरेको हनुपुनेछ । 

(ि) MSA Status धमशनमा सहिािी हनुे अधिकृिहरुको लाधि धडप्लोर्मेतट धमधि र 
ज्रे्ष्ठिालाई आिार मानी छनौट िररनेछ । 
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(न) संर्कु्त राष्ट्र संघ मखु्र्ालर्बाट िोवकएर आएको अिस्थामा बाहेक सह सेनानी दजायलाई 

MSA Mission मा छनौट िररने छैन । 

५. सैधनक सल्लाहकार/फ्लोवटङ एपोइतटमेतट सभबतिीः सैधनक सेिा धनर्मािली, २०६९ को धनर्म 
५० मा उन्ल्लन्खि व्र्िस्थालाई आिार मानी सैधनक सल्लाहकार/फ्लोवटङ एपोइतटमेतट छनौट 
प्रविर्ा देहार् अनसुार   हनुछे । 

(क) संर्कु्त राष्ट्र संघबाट नेपाली सेनालाई माि िई आउने सैधनक सल्लाहकार/फ्लोवटङ 

एपोइतटमेतटको धनर्नु्क्तमा नेपाली सेनाका अधिकृिहरुलाई सहिािी िराउनको लाधि 
उपलब्ि भ्र्ाकेतसीहरुमा िोवकएको दजाय, कार्यवििरर् र र्ोग्र्िा मिुाधबकका इच्छुक 
अधिकृिहरुको नामािली संकलन िररनछे । 

(ख) संकधलि नामािलीहरुमध्रे् सैधनक सेिा धनर्मािली, २०६९ को धनर्म ५० मा 
उन्ल्लन्खि र्ोग्र्िा परुा िरेका अधिकृिहरुबाट ज्रे्ष्ठिा, र्ोग्र्िा र कार्यदक्षिाको 
आिारमा सैधनक सल्लाहकार/फ्लोवटङ एपोइतटमेतटको धनर्नु्क्तको लाधि धसफाररस 
िररनेछ । 

(ि) सैधनक सल्लाहकार/फ्लोवटङ एपोइतटमेतटको धनर्नु्क्तमा छनौटको लाधि धसफाररस िनय 
बोडय िठन हनुेछ र सोही बोडयको धसफाररसको आिारमा प्रिान सेनापधिबाट छनौट 
हनुेछ । 

६. बोडयको बनािटः सैधनक पर्यिेक्षक/स्टाफ अधिकृि/सभपकय  अधिकृिहरुको छनौट िनय िठन हनु े
छनौट बोडयको बनािट देहार् अनसुार हनुेछ । 

(क) महा सेनानीसभम दजायको लाधि 

(१) बलाध्र्क्ष रथी ............................................................... अध्र्क्ष 

(२) कार्यरथी उपरथी ............................................................. सदस्र् 

(३) प्रिान सेनापधिले िोकेको कमाण्डमा रहेका उपरथी एकजना.......... सदस्र् 

(४) प्रिान सेनापधिले िोकेको कमाण्डमा रहेको सहार्क रथी एकजना... सदस्र् 

(५) स्टाफमा रहेको सहार्क रथी एकजना ................................... सदस्र् 

(६) शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्का धनदेशक ......................... सदस्र् 

(७) सैधनक सन्चि ......................................................... सदस्र् सन्चि 

(ख) सहार्क रथी दजायको लाधि 

(१) बलाध्र्क्ष रथी ................................................................ अध्र्क्ष 

(२) प्रिान सेनापधिले िोकेको उपरथी िीनजना............................... सदस्र् 

(३) कार्यरथी उपरथी........................................................  सदस्र् सन्चि 
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(ि) उपरथी दजायको लाधि 

(१) ज्रे्ष्ठ रथी ..................................................................... अध्र्क्ष 

(२) बलाधिकृि िा बलाध्र्क्ष रथी .............................................. सदस्र् 

(३) प्रिान सेनापधिले िोकेको उपरथी एकजना................................  सदस्र् 

(घ) रथी दजायको लाधिः प्रिान सेनापधिबाट छनौट हनुे । 

७. शान्ति सेना छनौटको लाधि उमेरको हदः संर्कु्त राष्ट्र संघको आव्हानमा शान्ति सेना धमशनमा 
सहिािी हनु जाने सभपूर्य अधिकृिहरुको दजाय अनसुारको तरू्निम सेिा अिधि र धमशन समाप्त 
िए पधछ फकंदाको उमेर हद देहार् बमोन्जम हनुेछ । 

ि.सं दजाय 
तरू्निम सेिा अिधि फकंदाको उमेर हद 

सािारर् सेिा प्राविधिक/अतर् सेिा सािारर् सेिा प्राविधिक/अतर् सेिा 

१ उप सेनानी २ िषय १ िषय ५१ िषय ५५ िषय 

२ सह सेनानी ५ िषय २ िषय ५२ िषय ५५ िषय 

३ सेनानी १० िषय ७ िषय ५३ िषय ५५ िषय 

४ प्रमखु सेनानी १५ िषय १३ िषय ५४ िषय ५५ िषय 

५ महा सेनानी २० िषय १७ िषय ५६ िषय ५६ िषय 

६ सहार्क रथी २५ िषय - ५६ िषय ५६ िषय 

७ उपरथी २८ िषय - ५७ िषय - 

८ रथी २९ िषय - ५८ िषय - 

 

८. िी सैधनक सन्चि वििािले आिामी एक िषयका लाधि वििि एक िषयको खटनपटनको आिारमा 
जाने सभिाविि रथीबतृद िथा अधिकृिहरुको सूची चैर मवहनामा िर्ार िनुयपनेछ । 

९. शान्ति सेना छनौटको लाधि अतर् व्र्िस्थाहरु देहार् अनसुार हनुेछ । 

(क) शान्ति सेना दोहोर् र्ाउन े सभबतिी व्र्िस्थाहरुः सैधनक पर्यिेक्षक िा स्टाफ अधिकृिमा 
कार्यरि िएका अधिकृिहरुलाई दईु िषय र कन्तटतजेतटमा कार्यरि िएका अधिकृिलाई 
एक िषयको अतिरालपधछ मारै पनुः शान्ति सेनामा िाि धलन छनौट िररनेछ । िर 
शान्ति सेनामा जाने त्र्स्िो जनशन्क्त निएको अिस्थामा, विशेष टे्रडका र कमाण्ड िथा 
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स्टाफ कोषय िरेका अधिकृिहरु नै खटाउन ु पने विशेष धनर्नु्क्तहरुमा सोही अनसुारका 
अधिकृिहरु छनौट िनय िािा पने छैन । 

(ख) सािारर्िर्ा सैधनक पर्यिेक्षक िथा स्टाफ अधिकृिहरुको धमशनको कार्ायिधि थप िररने 
छैन । िर महत्िपूर्य धनर्नु्क्तमा रही बझुबझुारथ िनय िा अतर् कारर्ले धमशनको 
कार्ायिधि थप िनुय परेमा एक मवहना अिाधड नै फोसय कमाण्डरको धसफाररस सवहि संर्कु्त 
राष्ट्र संघको मखु्र्ालर्बाट माि िई आएमा प्रिान सेनापधिको स्िीकृधि पश् चाि  बढीमा 
१४ ददन सभमको कार्ायिधि थप िनय सवकनेछ । 

(ि)  संर्कु्त राष्ट्र संघको मखु्र्ालर् र अतर् धमशनहरुमा सेकेण्डमेतट बेधसस (फ्लोवटङ धनर्नु्क्त) 
मा कार्यरि अधिकृिहरुको पवहलो दईु िषे कार्ायिधि समाप्त िए पश् चाि  कार्ायिधि थप 
िररने छैन । 

(घ) धसधनर्र एपोइतटमेतटहरु (फोसय कमाण्डर, धडपटुी फोसय कमाण्डर, न्चफ अफ स्टाफ 
आदद) को धनर्नु्क्त बढीमा दईु िषे कार्ायिधिको लाधि हनुेछ । UN HQ ले पवहलो पटक 
धनर्नु्क्त ददुँदा एक िषयको लाधि मार धनर्नु्क्त पर ददने िरेको र ित्पश् चाि  UN HQ बाट 
थप िनय अनरुोि िई आएमा िी रक्षा मतरालर्को स्िीकृधि पश् चाि  मार कार्ायिधि थप 
िनय सवकनेछ । 

(ङ) धमशनमा कार्यरि रहुँदा नै पदािधि थप िनुयपने अधिकृिलाई छनौट िदाय धनजको 
व्र्न्क्तिि वििरर् विस्ििृ मूल्र्ाङ्कन िरी पदािधि थप्न िािा नपने देन्खएका अधिकृिलाई 
मार छनौट िररनेछ । 

(च) कुनै अधिकृि धमशनको कार्ायिधि पूरा नहुुँदै सेिा अिधि िा उमेरको हदले अिकाश हनुे 
िएमा त्र्स्िा अधिकृिलाई मनोनर्न िररने छैन । 

 

 

पररच्छेद - ३ 

पददक िथा अतर् दजायको छनौट प्रविर्ा 
 

१०. प्रमखु सबेुदार (प्र.स.ु) छनौटः शान्ति सेना कन्तटतजेतटमा खवटई जाने प्रमखु सबेुदारको छनौट 
देहार् बमोन्जम िररनेछ । 

(क) झण्डा धलई जाने िर्को प्र.स.ुलाई सोही िर्मा सहिािी िराइनेछ । 

(ख) झण्डा धलई जाने िर्को प्र.स.ु धमशन इलाकामा कार्यरि रहुँदा उमेर िा पदािधिको 
कारर्ले अिकाश हनुे िएमा त्र्स्िो प्र.स.ुलाई शान्ति सेनामा छनौट िररने छैन । सोको 
बदला झण्डा जाने र्धुनटकै एकपटक पधन शान्ति सेनामा िाि धलन नपाएका अतर् 
दजायलाई ज्रे्ष्ठिाको आिारमा सहिािी िराइनेछ । 
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(ि) प्र.स.ुहरु छनौट िदाय धनज शान्ति सेनाबाट फकंदा रोटेशनको पवहलो फ्लाइटको धमधिबाट 
अिकाश पाउन घटीमा एक मवहना सेिा अिधि बाुँकी रहने िएमा मार छनौट िररनेछ । 

(घ) िर्को झण्डामा छनौट हनुे प्र.स.ु बाहेक अतर् प्र.स.ुहरुलाई िेस्रो पटक शान्ति सेनामा 
सहिािी हनु छनौट िररने छैन ।  

११. अतर् पददक छनौटः शान्ति सेना कन्तटतजेतटमा खवटई जाने प्रमखु सबेुदार बाहेकका अतर् 
पददकहरुको छनौट देहार् बमोन्जम िररनेछ । 

(क) सािारर्िफय का पददक शान्ति सेनामा सहिािी हनु पवहलो पटकको लाधि तरू्निम सेिा 
अिधि ११ िषय र दोस्रो पटकको लाधि २१ िषय सेिा अिधि पिेुको हनुपुनेछ । िर 
समान दजायमा एकपटक पधन शान्ति सेनामा सहिािी हनुे मौका नपाएका व्र्न्क्तहरु 
हुुँदाहुुँदै दोहोर् र्ाएर पठाइने छैन । 

(ख) पवहलो र दोस्रो पटक शान्ति सेनामा छनौट िनयको लाधि शान्ति सेना सञ् चालन 
धनदेशनालर्ले वििरर् िरेको नवि अनसुार िी सैधनक संिठन धनदेशनालर्ले सेिा अिधि 
ज्रे्ष्ठिाको आिारमा छनौट िनेछ । 

(ि) िर्लाई वििरर् िररएको नविमा पददकको छनौट िदाय देहार् बमोन्जमको बोडय िठन 
िरी छनौट िररनेछ । 

(१) सहार्क िर्पधि िा ज्रे्ष्ठ सेनानी............................... अध्र्क्ष 

(२) िलु्मपधिहरु.......................................................... सदस्र् 

(३) कार्ायधिकृि........................................................... सदस्र् 

(४) प्रमखु सबेुदार........................................................ सदस्र् 

(५) कार्य जमदार......................................................... सदस्र् 

(घ) िलु्मलाई वििरर् िररएको नविमा पददकको छनौट िदाय देहार् बमोन्जमको बोडय िठन 
िरी छनौट िररनेछ । 

(१) सहार्क िलु्मपधि िा ज्रे्ष्ठ उप सेनानी......................... अध्र्क्ष 

(२) अधिकृि दईुजना (िएमा उपलब्ि सबै अधिकृि)............. सदस्र् 

(३) ज्रे्ष्ठ पददक दईुजना (छनौट नहनुे िएमा मार).............. सदस्र् 

१२. अतर् दजाय छनौटः शान्ति सेना कन्तटतजेतटमा खवटई जाने अतर् दजायका सैधनक व्र्न्क्तहरुको 
छनौट िदाय देहार् बमोन्जम छनौट िररनेछ । 

(क) सािारर्िफय का अतर् दजाय (हदु्दा, अमल्दार, प्र्ठु र धसपाही) का सैधनक व्र्न्क्तहरुलाई 
शान्ति सेनामा सहिािी हनु पवहलो पटकको लाधि तरू्निम सेिा अिधि ११ िषय र दोस्रो 
पटकको लाधि २० िषय सेिा अिधि पूरा िएको हनुपुनेछ । िर समान दजायमा एकपटक 
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पधन शान्ति सेनामा सहिािी हनुे मौका नपाएका व्र्न्क्तहरु हुुँदाहुुँदै दोहोर् र्ाएर पठाइने 
छैन । सेिा अिधि पिेुकामध्रे्को िनाय हुुँदाको ज्रे्ष्ठिािम अनसुार छनौट िररनेछ । 

(ख) विशेष फौज, कभब्र्ाट इन्तजधनर्सय, सैधनक प्रहरी र विधिन्न टे्रडको हकमा पवहलो पटकको 
लाधि तरू्निम सेिा अिधि ९ (नौ) िषय र दोस्रो पटकको लाधि १८ (अठार) िषय पिेुको 
हनुपुनेछ । सेिा अिधि पिेुकामध्रे्बाट ज्रे्ष्ठिािम अनसुार छनौट िररनेछ । िर ९ 
(नौ) िषय सेिा अिधि पगु्नेहरुको संख्र्ा निएमा उन्चि कारर् सवहि स्िीकृधि धलई 
सोितदा कम सेिा अिधि िएका मध्रे्बाट ज्रे्ष्ठिाको आिारमा छनौट िनुयपनेछ । 

(ि) पिृना ररजिय िलु्ममा कार्यरि फौजलाई विशेष फौज सरहको आिश्र्क िाधलम प्रदान िरी 
केही प्रधिशि कोटामा शान्ति सेनामा सहिािी िराउने । उक्त प्रधिशि िधमक रुपमा 
िवृद्ध िदै लैजाने । 

(घ) सबै र्धुनटहरुले शान्ति सेना जान आिश्र्क र्ोग्र्िा पिेुका र एकपटक पधन शान्ति 
सेनामा िाि नधलएकाहरुको ज्रे्ष्ठिािम अनसुार सूची िर्ार िनुयपनेछ । सभबन्तिि 
र्धुनटहरुले शान्ति सेनामा सहिािी िराउनको लाधि प्राप्त िएको नविमा र्ोग्र्िा 
पिेुकामध्रे् सोही सूचीको ज्रे्ष्ठिाको आिारमा छनौट िरी शान्ति सेना सञ् चालन 
धनदेशनालर्मा पठाउन ु पनेछ । शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्ले आउदो एक 
आधथयक िषय धिरमा शान्ति सेनामा खवटई जान सक्न ेसभिाविि सैधनक व्र्न्क्तको शान्ति 
सेनामा जाने जेष्ठिा प्रर्ोजनका लाधि सून्च िर्ार िनुयपने छ र सो सून्चको एक प्रधि हरेक 
आधथयक िषयको िािर् मसाति धिर मतरालर्मा समेि पठाउन ुपनेछ ।  

(ङ) शान्ति सेनामा कन्तटतजेतट, स्टाफ अवफससय, सैधनक पर्यिेक्षक, सैधनक सल्लाहकारका रुपमा 
सैधनक खटाउंदा िथा िैदेन्शक िाधलमको लाधि चर्न िदाय अिलभिन िनुयपने आिार र 
मापदण्डका विषर्मा सझुाि ददन र छनौट प्रविर्ाको अनिुमन िथा मूल्र्ाङ्कन िनय 
मतरालर्मा धनभन बमोन्जमको एक सधमधि रहन ेछ । र्स सधमधिको धसफाररस समेिका 
आिारमा मतरालर्ले नेपाली सेनालाई आिश्र्क धनदेशन ददन सक्ने छ । 

      मतरालर्ले िोकेको सहसन्चि, रक्षा मतरालर् – संर्ोजक 

 सहार्क रथी, व्र्िस्था, नीधि िथा र्ोजना महाधनदेशानालर्, नेपाली सेना – सदस्र् 

 शाखा प्रमखु, शान्ति सेना समतिर् िथा अतिरावष्ट्रर् सभबति शाखा, रक्षा मतरालर् – सदस्र् सन्चि 

(च) नेपाली सेनामा सभपूर्य इकाईहरुले आिामी एक िषयधिर शान्ति सेना छनौट हनु सक्न े
सभिाविि धबल्लादार िथा अतर् दजाय (फलोअसय बाहेक) को नाम िनाय धमधि र शान्ति 
सेनामा सहिािी िएको धमधि, पटक उल्लेख िएको वििरर् हरेक िषयको चैर मसातिधिर 
िी शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्मा पठाउन ुपनेछ । उक्त सूची पठाउुँदा एकपटक 
पधन शान्ति सेनामा िाि नधलएका र ११ (एघार) िषय सेिा अिधि परुा िएका सबै 
धबल्लादार र अतर् दजायको नाम समेि सोही फभर्ायटमा पठाउन ुपनेछ । 
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(छ) िर्लाई वििरर् िररएको नविमा अतर् दजायको छनौट िनय देहार् बमोन्जमको बोडय 
रहनेछ । 

(१) सहार्क िर्पधि िा ज्रे्ष्ठ सेनानी............................... अध्र्क्ष 

(२) िलु्मपधिहरु......................................................... सदस्र् 

(३) कार्ायधिकृि.......................................................... सदस्र् 

(४) प्रमखु सबेुदार....................................................... सदस्र् 

(५) कार्य जमदार........................................................ सदस्र् 

(६) िर् कार्य हदु्दा...................................................... सदस्र् 

(ज) िलु्मलाई वििरर् िररएको नविमा अतर् दजायको छनौट िनय देहार् बमोन्जमको बोडय 
रहनेछ । 

(१) सहार्क िलु्मपधि िा ज्रे्ष्ठ उप सेनानी........................ अध्र्क्ष 

(२) अधिकृि दईुजना (िएमा उपलब्ि सबै अधिकृि)............ सदस्र् 

(३) ज्रे्ष्ठ पददक दईुजना............................................... सदस्र् 

(४) िलु्म कार्य हदु्दा..................................................... सदस्र् 

(झ) व्र्न्क्तको कार्य दक्षिा , कार्य कुशलिा, इमातदारी, नैधिकिा, बफादारी, संस्था र  राष्ट्रप्रधिको 
र्ोिदान समेिलाई मध्र्नजर राखी छनौट िनयको लाधि नेपाली सेनाले धनदेन्शका लाि ु
िनय सक्ने छ।   

१३. फलोअसय छनौटः शान्ति सेनाको लाधि फलोअसय छनौट िदाय शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्ले 
वििरर् िरेको नवि अनसुार ११ िषय सेिा अिधि पिेुकामध्रे् ज्रे्ष्ठिाको आिारमा िी सैधनक 
संिठन धनदेशनालर्बाट छनौट िररनेछ । 

१४. सैधनक कमयचारी छनौटः सैधनक कमयचारी शान्ति सेनामा छनौट िनयको लाधि िी सैधनक संिठन 
धनदेशनालर्लाई शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्ले एकमिु नवि वििरर् िनेछ । िी सैधनक 
संिठन धनदेशनालर्ले धनभन अनसुारको बोडय िठन िरी शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्बाट 
प्राप्त नवि वििरर् बमोन्जम एकपटक पधन शान्ति सेना जाने अिसर नपाएका, तरू्निम चार िषय 
उपत्र्का बावहर हान्जर िई कार्य िरेका र्ोग्र् कमयचारीहरुमध्रे्बाट सेिा अिधि ज्रे्ष्ठिाको 
आिारमा छनौट िनेछ । 

(क) िी सैधनक संिठन धनदेशनालर्का धनदेशक............................... अध्र्क्ष 

(ख) िी शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्का सह धनदेशक................ सदस्र् 

(ि) िी सैधनक अधिलेखालर्का अधिकृि प्रधिधनधि............................ सदस्र् 

(घ) िी कार्यरथीको कार्ायलर्ले िोकेको अधिकृि प्रधिधनधि................. सदस्र् 
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(ङ) िी सैधनक संिठन धनदेशनालर्का प्रमखु सेनानी.............  सदस्र् सन्चि 

१५. पन्ण्डि छनौटः पन्ण्डि छनौट िनय िी सैधनक संिठन धनदेशनालर्लाई शान्ति सेना सञ् चालन 
धनदेशनालर्ले एकमिु नवि वििरर् िनेछ िी सैधनक संिठन धनदेशनालर्ले धनभन अनसुारको 
बोडय िठन िरी शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्बाट प्राप्त नवि वििरर् बमोन्जम छनौट 
िनेछ । 

(क) िी सैधनक संिठन धनदेशनालर्का धनदेशक.............................. अध्र्क्ष 

(ख) िी शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्का सह धनदेशक............... सदस्र् 

(ि) िी सैधनक अधिलेखालर्का अधिकृि प्रधिधनधि.......................... सदस्र् 

(घ) िी कार्यरथीको कार्ायलर्ले िोकेको अधिकृि प्रधिधनधि............... सदस्र् 

(ङ) िी सैधनक संिठन धनदेशनालर्का प्रमखु सेनानी................  सदस्र् सन्चि 

१६. एम.एस.ए. प्राप्त िने विधिन्न धनर्नु्क्तमा सहिािी हनु जान ेपददक (सािारर्/प्राविधिक/प्राड/ सैधनक 
कमयचारी) िथा हदु्दा कमयचारीहरुलाई सहिािी िराउन ेसभबतिमा 

(क) MSA Status को छनौट परीक्षामा सहिािी हनु तरू्निम सेिा अिधि ११ िषय परुा 
िएको हनुपुने । 

(ख) छनौट परीक्षामा सहिािी हनु आउन े पददक िथा धबल्लादारलाई सभबन्तिि पधिबाट 
उभमेदिारको लाधि धसफाररस िएको हनुपुने । 

(ि) MSA Status मा सहिािी हनुे सैधनक कमयचारीहरु तरू्निम चार िषय उपत्र्का बावहर 
हान्जर िई कार्य िरेको हनुपुने । 

(घ) MSA Status मा एक कार्यकाल परुा िरेका िर शान्ति सेना कन्तटतजेतट धमशनमा 
एकपटक पधन िाि नधलएका पददक/हदु्दा कमयचारीहरुलाई तरू्निम सेिा अिधि २५ िषय 
परुा िए पश् चाि  मार आफ्नो मर्ायदािममा छनौट िरी शान्ति सेनामा सहिािी 
िराउने । 

(ङ) िेस्रो पटकसभम शान्ति सेनामा सहिािी िइसकेका पददक/हदु्दा कमयचारीहरुलाई MSA 

Status को छनौट परीक्षामा सररक (न) निराउने । 

(च) शारीररक ितदरुुस्िी परीक्षा (धब.एफ.वट.) मा उत्तीर्य हनुे परीक्षाथीहरुलाई मार अतर् 
छनौट परीक्षामा सहिािी िराउने । 

(छ) स्िास्थ्र् ििीकरर् Medical Category १ र २ िा सोितदा कम िएका र्ोग्र् 
व्र्न्क्तहरुलाई मार परीक्षामा समािेश िने र आिश्र्किा महससु िएमा छनौट परीक्षामा 
समािेश उभमेदिारहरुको पनुः परीक्षर् िने । 

(ज) शान्ति सेना धमशनमा एम.एस.ए. प्राप्त िने धनर्नु्क्तमा सहिािी हनु जाने सैधनक 
कमयचारी/सैधनक सािारर् सेिािफय का पददक/प्राविधिक पददक/प्राड पददक छनौटको 
लाधि धसफाररस िनय देहार् बमोन्जमको बोडय रहनेछ । उक्त बोडयले शारीररक ितदरुुस्िी, 
कभप्र्टुर दक्षिा, ड्राइधिङ, धलन्खि परीक्षा र अतििायिाय धलई छनौट िएका 
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उभमेदिारहरुको नाम धसफाररस िरी कार्यरथी र बलाध्र्क्षबाट समथयन िए पश् चाि  
त्र्स्िा सैधनक कमयचारी िथा पददकहरु एम.एस.ए. प्राप्त िने धनर्नु्क्तमा सहिािी हनु 
छनौट हनुेछन  । िर एकपटक MSA प्राप्त िररसकेकाहरुलाई छनौटमा समािेश िररने 
छैन । 

(१) िी सैधनक संिठन धनदेशनालर्का धनदेशक............................. अध्र्क्ष 

(२) िी शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्का सह धनदेशक............... सदस्र् 

(३) िी आपूधिय िथा पररिहन धनदेशनालर्का (म.से./प्र.से.).............. सदस्र् 

(४) िी अ.र.धब.धन. (सूचना िथा प्रविधि महाशाखा) का प्र.से./सेनानी... सदस्र् 

(५) िी सैधनक संिठन धनदेशनालर्का प्रमखु सेनानी................  सदस्र् सन्चि 

१७. ड्राइिर छनौटः शान्ति सेनामा सहिािी हनुे ड्राइिर छनौट देहार् बमोन्जम िररनेछ । 

(क) शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्ले एक िषयमा सभपूर्य धमशनको लाधि आिश्र्क पने 
ड्राइिर (लाइट, हेिी, ए.वप.धस. िथा एम.वप.धि.) को संख्र्ा र्वकन िरी आिश्र्क 
संख्र्ाितदा दोब्बर संख्र्ामा िी सैधनक संिठन धनदेशनालर् माफय ि नवि वििरर् िरी 
छनौट परीक्षाको लाधि सभबन्तिि धनदेशनालर्मा एकधरि िरी परीक्षाद्वारा छनौट 
िररनेछ । 

(ख) ड्राइिर (लाइट िथा हेिी) छनौट परीक्षामा सहिािी िराउुँदा सभिि िएसभम एकपटक 
पधन शान्ति सेनामा िाि नधलएका ड्राइिरहरुलाई प्राथधमकिा ददइनेछ । ड्राइिर छनौट 
िनयको लाधि देहार् अनसुारको बोडय रहनेछ । 

(१) िी आपूधिय िथा पररिहन धनदेशनालर्का धनदेशक..................... अध्र्क्ष 

(२) िी शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्का सह धनदेशक.............. सदस्र् 

(३) िी आपूधिय िथा पररिहन िर्का िर्पधि............................... सदस्र् 

(४) िी सैधनक संिठन धनदेशनालर्का प्रमखु सेनानी....................... सदस्र् 

(५) िी आपूधिय िथा पररिहन धनदेशनालर्का प्रमखु सेनानी...... सदस्र् सन्चि 

(ि) ड्राइिर (ए.वप.धस. िथा एम.वप.धि.) छनौट परीक्षामा सहिािी िराउुँदा सभिि िएसभम 
एकपटक पधन शान्ति सेनामा िाि नधलएका ड्राइिरहरुलाई प्राथधमकिा ददइनेछ । 
ड्राइिर छनौट िनयको लाधि देहार् अनसुारको बोडय रहनेछ । 

(१) िी नं.१७ िावहनी अड्डाका िावहनीपधि.................................... अध्र्क्ष 

(२) िी शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्का सह धनदेशक............... सदस्र् 

(३) िी र्दु्धकिच िर्का िर्पधि.............................................. सदस्र् 

(४) िी सैधनक संिठन धनदेशनालर्का प्रमखु सेनानी........................ सदस्र् 
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(५) िी आपूधिय िथा पररिहन धनदेशालर्का प्रमखु सेनानी...........  सदस्र् सन्चि 

(घ) ड्राइिर छनौट बोडयले परीक्षामा उत्तीर्य िएका ड्राइिरहरुको (लाइट, हेिी, ए.वप.धस. िथा 
एम.वप.धि.) ज्रे्ष्ठिा सूची (शान्ति सेना सहिािी िएका र निएकाको छुट्टाछुटै्ट) शान्ति 
सेना सञ् चालन धनदेशनालर्मा पठाउनेछ । 

(ङ) शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्ले ज्रे्ष्ठिा र परीक्षाको मर्ायदािमलाई ध्र्ानमा राखी 
सतिधुलि िररकाले िमशः धमशनहरुमा सहिािी िराउनेछ । 

(च) ए.वप.धस. र एम.वप.धि.को ड्राइिरमा खटाउन सवकने िर सोको प्रमार्पर निएका 
सािारर् ड्राइिरहरुलाई समेि धमशनको आिश्र्किा अनसुार आपूधिय िथा पररिहन 
धनदेशनालर्ले सञ् चालन िने व्र्ािहाररक परीक्षामा सहिािी िराई उत्तीर्य हनुेहरुलाई 
प्रमार्पर ददई शान्ति सेनामा छनौट िने । 

(छ) िेस्रो पटक हेिी ड्राइिर छनौट 

(१) हेिी ड्राइिर िेस्रो पटक शान्ति सेना छनौट परीक्षामा सहिािी हनुको लाधि 
सेिा अिधि १८ िषय हनुपुने । 

(क) िेस्रो पटक शान्ति सेनामा सहिािी हनुे हेिी ड्राइिरहरु पवहला एकपटक 
लाइट/हेिी ड्राइिरको कोटामा छनौट िई शान्ति सेनामा सहिािी 
िइसकेको हनुपुदयछ । 

(ख) परीक्षामा सहिािी िई आउने ड्राइिरहरुले घटीमा ३ (िीन) िषय हेिी 
सिारी सािन चलाएको हनुपुदयछ । 

(ज) िेस्रो पटक ए.वप.धस./एम.वप.धि. ड्राइिर छनौट 

(१) ए.वप.धस./एम.वप.धि. ड्राइिर िेस्रो पटक शान्ति सेना छनौट परीक्षामा सहिािी 
हनुको लाधि सेिा अिधि कभिीमा १६ िषय हनुपुने । 

(२) िेस्रो पटक शान्ति सेनामा सहिािी हनु पवहला एकपटक ए.वप.धस./एम.वप.धि. 
ड्राइिरको कोटामा छनौट िई शान्ति सेनामा सहिािी िइसकेको हनुपुदयछ । 

(झ) चौँथो पटक ए.वप.धस./एम.वप.धि. ड्राइिर छनौट 

(१) ए.वप.धस./एम.वप.धि. ड्राइिरहरु कमी िएको खण्डमा चौँथो पटक २० िषय सेिा 
अिधि पिेुका ड्राइिरहरुलाई छनौट िनय सवकनेछ । 

(२) चौँथो पटक शान्ति सेनामा सहिािी हनु दोस्रो िथा िेस्रो पटक शान्ति सेनामा 
सहिािी हुुँदा ए.वप.धस./एम.वप.धि. ड्राइिरको कोटामा छनौट िई शान्ति सेनामा 
सहिािी िइसकेको हनुपुदयछ । 

१८. सैधनक प्रहरी छनौटः शान्ति सेनामा खवटने सैधनक प्रहरी छनौट देहार् बमोन्जम िररनेछ । 
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(क) सैधनक प्रहरी कार्यको लाधि सैधनक प्रहरी िाधलम िरेका र्ोग्र् व्र्न्क्तहरुको छनौट िनय 
देहार् अनसुारको बोडय रहनेछ । उक्त बोडयले परीक्षा सञ् चालन िरी छनौट िएका 
व्र्न्क्तहरुको ज्रे्ष्ठिा सूची शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्मा पठाउनेछ । 

(१) िी सैधनक संिठन धनदेशनालर्का धनदेशक............................. अध्र्क्ष 

(२) िी शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्का सह धनदेशक.............. सदस्र् 

(३) िी कार्यरथीबाट िोवकएको प्रमखु सेनानी............................... सदस्र् 

(४) िी सेना प्राड वििाकका अधिकृि प्रधिधनधि............................. सदस्र् 

(५) िी सैधनक प्रहरी िर्को िर्पधि....................................  सदस्र् सन्चि 

(ख) शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्ले प्राप्त िएको ज्रे्ष्ठिा सूचीको आिारमा सैधनक 
प्रहरीहरुलाई िमशः शान्ति सेना धमशनहरुमा सहिािी िराइनेछ । 

१९. प्रा.स.ु (सैधनक उपचाररका) छनौट 

(क) शान्ति सेना कन्तटतजेतटमा प्रा.स.ु (सैधनक उपचाररका) हरुको छनौट िदाय कभिीमा दईु 
िषय सेिा अिधि परुा िएका प्रा.स.ु (सैधनक उपचाररका) मध्रे्बाट ज्रे्ष्ठिािम अनसुार 
छनौट िररनेछ । 

(ख) प्रा.स.ु (सैधनक उपचाररका) छनौट िदाय एकपटक पधन शान्ति सेनामा जाने अिसर 
नपाएकाहरुलाई प्राथधमकिा ददइनेछ । 

(ि) सभबन्तिि कन्तटतजेतटको लाधि स्िीकृि नविमा प्रा.स.ु (सैधनक उपचाररका) छनौट िनय 
देहार् बमोन्जमको बोडय रहनेछ । 

(१) िी सैधनक स्िास्थ्र् महाधनदेशनालर्का सह महाधनदेशक................  अध्र्क्ष 

(२) िी िीरेतर अस्पिालका कमाण्डाण्ट िा धनजले िोकेको 

अधिकृि प्रधिधनधि............................................................... सदस्र् 

(३) िी िीरेतर अस्पिालका मेट्रोन िा धनजले िोकेको अधिकृि प्रधिधनधि.. सदस्र् 

२०. कभप्र्टुर प्राविधिक पददक िथा धबल्लादार छनौट 

(क) ५०० नविितदा बढी कन्तटतजेतटमा आिश्र्किा अनसुार कभप्र्टुर प्राविधिकको कार्य 
िनय िी सूचना िथा प्रविधि महाशाखाबाट कभप्र्टुर प्राविधिक छनौट िरी  पठाइनेछ । 

(ख) छनौट िदाय हाडयिेर्र मेतटेनेतस र सफ्टिेर्र इतस्टलेसन िनय सक्ने कभिीमा ६ (छ) िषय 
सेिा अिधि पिेुका दक्ष प्राविधिकहरुमध्रे्बाट देहार् बमोन्जमको बोडयले छनौट िनेछ । 

(१) िी अनसुतिान िथा विस्िार धनदेशक.................................... अध्र्क्ष 

(२) िी सूचना िथा प्रविधि महाशाखाको पधि................................ सदस्र् 

(३) िी अ.र.वि.धन.को अधिकृि प्रधिधनधि...................................... सदस्र् 

(४) िी सूचना िथा प्रविधि महाशाखाको अधिकृि प्रधिधनधि................ सदस्र् 
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(५) िी सैधनक संिठन धनदेशनालर्को अधिकृि प्रधिधनधि............  सदस्र् सन्चि 

(ि) कन्तटतजेतटमा थप आिश्र्क पने कभप्र्टुर प्राविधिक अतर् र्धुनटहरुबाट र्ोग्र्िा पिेुका 
व्र्न्क्तहरुलाई िी सैधनक संिठन धनदेशनालर्ले एकधरि िनेछ र धनभन अनसुारको 
बोडयले परीक्षा धलई उत्तीर्य िएकाहरुको ज्रे्ष्ठिा सूची शान्ति सेना सञ् चालन 
धनदेशनालर्मा पठाउनेछ । शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्ले आिश्र्किा अनसुार 
धमशनमा छनौट िनेछ । 

(१) िी सैधनक संिठन धनदेशालर्लको प्रमखु सेनानी........................ अध्र्क्ष 

(२) िी शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्को अधिकृि प्रधिधनधि.......... सदस्र् 

(३) िी कभप्र्टुर महाशाखाको अधिकृि प्रधिधनधि.....................  सदस्र् सन्चि 

२१. विशषे टे्रडको प्राविधिक छनौट 

(क) शान्ति सेना कन्तटतजेतटमा खवटई जाने विशेष टे्रडका प्राविधिक (पददकदेन्ख धसपाहीसभम) 
सैधनक व्र्न्क्तहरुलाई छनौट िदाय ज्रे्ष्ठिाको आिारमा छनौट िररनेछ । र्सरी छनौट 
िदाय र्ोग्र्िा पिेुका एकपटक पधन शान्ति सेना जाने अिसर नपाएका व्र्न्क्तलाई 
प्राथधमकिा ददइनेछ । िर त्र्स्िा प्राविधिक िथा विशेष टे्रडका व्र्न्क्तहरु शान्ति सेना 
जान बाुँकी निएमा दोहोर् र्ाएर छनौट िनय सवकनेछ । 

(ख) प्राविधिक िथा विशेष टे्रडका प्राविधिकलाई छनौट िनय देहार् बमोन्जमको बोडय   
रहनेछ । 

(१) सभबन्तिि धनदेशनालर्/िावहनीले िोकेको ज्रे्ष्ठ अधिकृि............. अध्र्क्ष 

(२) सभबन्तिि र्धुनटपधिले िोकेको टे्रडको विशेषज्ञ अधिकृि.............. सदस्र् 

(३) सभबन्तिि र्धुनटपधिले िोकेको टे्रडको विशेषज्ञ पददक................ सदस्र् 

२२. विविि सेिा (ग्र्ाररजन) का अधिकृि, पददक िथा अतर् दजाय छनौट 

(क) ग्र्ाररजन सेिामा सािारर् िफय बाट सरुिा िथा सरुिा बढुिा िई जाने पददक िथा अतर् 
दजायहरुमध्रे्बाट एकपटक पधन शान्ति सेनामा सहिािी निएकालाई सभबन्तिि दजायको 
उमेर हदधिर रहने िरी सािारर् पददक फौज सरह शान्ति सेनामा सहिािी िराइनेछ । 

(ख) ग्र्ाररजन सेिामा पनुः धनर्नु्क्तिफय का अधिकृि/पददकले पदोन्नधिको लाधि िनुयपने िाधलम 
िथा नेपाली सेनाबाट प्राप्त हनुे अतर् सेिा सवुििाहरु सािारर् पददक िर् सरह िए 
िापधन नपेाली सेनामा लामो समर् सेिा (पददक फौज सो सरह) िदाय सेिा अिधिमा 
एकपटक मार शान्ति सेनामा सहिािी हनुे अिसर पाएको हुुँदा पददक िर्का 
अधिकृि/पददक सरह शान्ति सेनामा सहिािी िराउने । 

(१) सभबन्तिि दजाय अनसुारको िाधलम प्राप्त र र्ोग्र् हनुपुने । 

(२) सैधनक अदालिबाट दोषी नठहररएको हनुपुने । 
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(३) "शान्ति सेना छनौट कार्यविधि, २०७५ को पररधिधिर रही दोस्रो पटक शान्ति 
सेनाको लाधि छनौट िनय सवकने । 

(ि) शान्ति सेनामा छनौट िदाय पनुः धनर्नु्क्त िएका विविि सेिा (ग्र्ाररजन) सेिामा तरू्निम 
९ (नौ) िषय सेिा िरेकाहरुमध्रे्बाट छनौट िनुयपनेछ । 

२३. दोस्रो/िेस्रो पटक शान्ति सेनामा छनौट 

(क) झण्डा छनौट िएका िर्को प्र.स.ु बाहेक पददक िथा अतर् दजायका सैधनक व्र्न्क्तहरुलाई 
दोस्रो पटकितदा बढी शान्ति सेनामा सहिािी िराइने छैन । िर विशेष टे्रडका पददक 
िथा अतर् दजायको हकमा आिश्र्किा अनसुार मार िेस्रो पटकसभम छनौट िनय 
सवकनेछ।  

(ख) शान्ति सेनामा खवटने िर्को दरबतदी बमोन्जम सािारर् पददकहरुलाई दोस्रो पटक शान्ति 
सेनामा छनौट िनुयपूिय नेपाली सेनाका सबै र्धुनटहरुबाट एकपटक मार शान्ति सेनामा 
सहिािी िएका पददकहरुको लिि संकलन िरी धनजहरुको सेिा अिधि ज्रे्ष्ठिाको 
आिारमा िी सैधनक संिठन धनदेशनालर्ले र्धुनटहरुलाई नवि वििरर् िनेछ । 

(ि) दोस्रो पटक शान्ति सेनामा सहिािी हनु र्ोग्र् पददकहरुमध्रे् सबैितदा बढी सेिा अिधि 
िएका पददक कार्यरि रहेका र्धुनटहरुलाई िोवकएको दरबतदीमा नबढाई सािारर्, 
प्राविधिक िथा प्राड पददकको संख्र्ा वििरर् िररनेछ । 

(घ) शान्ति सेना धमशनमा खवटनको लाधि नामाकरर् िएका िर्लाई प्र.स.ु सवहि ३ (िीन) 
पददकको नवि प्रदान िररनेछ । 

(ङ) अतर् दजायको नविमा पददकलाई छनौट िनय पाइने छैन । िर ड्राइधिङ टे्रडका पददकहरु 
िोवकएको ड्राइधिङ परीक्षा पास िएमा अतर् दजाय ड्राइिरको कार्य िने िरी छनौट िनय 
सवकनेछ । 

(च) िी प्रबतिरथी वििाि, िी इन्तजधनर्ररङ वििाि, िी सैधनक सामग्री उत्पादन िथा र्ान्तरक 
सेिा महाधनदेशनालर्, िी नं.१५ िावहनी अड्डा र अतिियिका र्धुनटहरुलाई प्राविधिक 
पददकको छुटै्ट नवि वििरर् िररनेछ । र्ी वििाि/महाधनदेशनालर्/िावहनी अड्डाहरुको 
लाधि सािारर् पददकको नवि वििरर् िररने छैन । र्दद त्र्स्िा र्धुनटहरुमा सािारर् 
पददकको दरबतदी िई सेिा अिधि ज्रे्ष्ठ िएका पददकहरु कार्यरि िएमा िी सैधनक 
संिठन धनदेशनालर्ले पददकको ज्रे्ष्ठिाको आिारमा छनौट िनेछ । 

(छ) अतर् दजाय (स्टाफ हदु्दा, हदु्दा, अम., प्र्ठु र धसपाही) लाई शान्ति सेनामा खवटई जाने 
िर्को दरबतदीमा उल्लेख िए बमोन्जमको दजाय र धनर्नु्क्त अनसुारको न्जभमेिारीमा 
िोवकएको मापदण्ड परुा िरेका व्र्न्क्तहरुलाई शान्ति सेनाको लाधि दोस्रो पटक छनौट 
िनय सवकनेछ । िर शान्ति सेनामा एकपटक पधन सहिािी निएका व्र्न्क्तहरुलाई 
प्राथाधमकिा ददनपुनेछ । र्सरी दोस्रो पटक शान्ति सेनामा छनौट िदाय कभिीमा सेिा 
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अिधि २० िषय परुा िरेकाहरुमध्रे्बाट छनौट िनुयपनेछ । विशेष फौज, कभब्र्ाट 
इन्तजधनर्सय, सैधनक प्रहरीको हकमा दोस्रो पटकको लाधि १८ िषय परुा िएको हनुपुनेछ । 

(ज) सैधनक कमयचारी र पन्ण्डिलाई ज्रे्ष्ठिा अनसुार दोस्रो पटक शान्ति सेनाको लाधि छनौट 
िनय सवकनेछ । िर एकपटक पधन शान्ति सेनामा सहिािी निएको व्र्न्क्तहरुलाई 
प्राथधमकिा ददई छनौट िररनेछ । र्सरी दोस्रो पटक शान्ति सेनामा छनौट िदाय कभिीमा 
सेिा अिधि २० िषय परुा िरेकाहरुमध्रे्बाट छनौट िनुयपनेछ । 

(झ) ए.वप.धस. ड्राइिर, Piston Bully Driver र विशेष अनिुि आिश्र्क पने टे्रडका सैधनक 
व्र्न्क्तहरुको अिाि िएको खण्डमा र्स्िा व्र्न्क्तहरुलाई धमशनको आिश्र्किा हेरी 
सभबन्तिि पधिको धसफाररसमा कार्ायिधि थप िरी एक िषयसभम धमशनमा राख्न सवकनेछ । 

(ञ) शान्ति सेनामा जाने विशेष टे्रडका दक्ष जनशन्क्त निएमा त्र्स्िा टे्रडमा कार्यरि 
व्र्न्क्तलाई एकितदा बढी पटक छनौट िनय िािा पने छैन । िर धमशनबाट वफिाय 
िएको िीन िषय परुा िएको हनुपुनेछ । 

(ट) विधिन्न टे्रडमा कार्य िने दक्ष जनशन्क्तको कमीले नेपाली सेनाबाट शान्ति सेना धमशनमा 
पठाउन नसवकएमा िैरसैधनक दक्ष जनशन्क्तलाई सेिा करारमा धलई शान्ति सेना धमशनमा 
सहिािी िराउन सवकनेछ । र्सरी सहिािी िराउन छनौट िएका व्र्न्क्तहरुको िी रक्षा 
मतरालर्बाट  अनमुोदन हनुपुनेछ । 

(ठ) विशेष टे्रडमा कार्यरि रहन जाने दक्ष जनशन्क्तको अिाि िएको अिस्थामा पवहला शान्ति 
सेनामा सहिािी िइसकेका व्र्न्क्तलाई पनुः छनौट िररएको िनी सभबन्तिि र्धुनटको 
बोडयको धसफाररस िई आएमा त्र्स्िा व्र्न्क्तलाई िीन िा सोितदा बढी पटक पधन शान्ति 
सेनामा सररक िराउन सवकनेछ । 

(ड) फलोअसयको हकमा २० िषय सेिा अिधि पूरा िएका फलोअसयमध्रे्बाट ज्रे्ष्ठिािम 
अनसुार दोहोर् र्ाएर शान्ति सेना धमशनमा सहिािी िराउन सवकनेछ । िर तरू्निम सेिा 
अिधि पिुी एकपटक पधन शान्ति सेनामा सहिािी हनुे मौका नपाएका फलोअसय हुुँदा हुुँदै 
दोहोर् र्ाएर पठाइने छैन । 

२४. शान्ति सेना छनौटका मलु आिारहरुः पददक िथा अतर् दजायका सैधनक व्र्न्क्तहरुलाई शान्ति 
सेनामा सहिािी िराउनको लाधि छनौट िदाय देहार् बमोन्जमका बुुँदाहरुलाई मलु आिार 
माधननेछ । 

(क) ज्रे्ष्ठिा/सेिा अिधि 

(१) सािारर्िफय का स्टाफ हदु्दा, हदु्दा, अमल्दार, प्र्ठु र धसपाही दजायका सैधनक 
व्र्न्क्तहरुलाई शान्ति सेनामा छनौट िदाय कभिीमा ११ (एघार) िषय सेिा अिधि 
परुा िरेकाहरुमध्रे्को ज्रे्ष्ठिािम अनसुार छनौट िररनेछ । प्राविधिकहरु र 
ड्राइिरको हकमा दक्ष जनशन्क्तको कमी िएको अिस्थामा कभिीमा ६ (छ) िषय 
सेिा अिधि परुा िरेकाहरुमध्रे्बाट छनौट िनय सवकनेछ । 
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(२) अतर् दजायका व्र्न्क्तहरुलाई शान्ति सेनामा सहिािी हनु छनौट िदाय उमेरको 
हदबाट अिकाश पाउन लािेका सैधनक व्र्न्क्तलाई प्राथधमकिा ददइनेछ । र्सरी 
छनौट िदाय सहिािी िई जाने िर्/िलु्म फकय ने रोटेशनको पवहलो फ्लाइटको 
धमधिबाट त्र्स्िो व्र्न्क्तले अिकाश पाउन घटीमा १ (एक) मवहना सेिा अिधि 
बाुँकी रहेको हनुपुनेछ । 

(ख) मानि अधिकार उल्लंघनको सजार् नपाएकोः मानि अधिकार उल्लंघनमा दोषी प्रमान्र्ि 
िएको िथा शान्ति सेनामा िाि धलन जान नपाउने िनी सैधनक ऐन बमोन्जम सजार् 
पाएको सैधनक व्र्न्क्तलाई शान्ति सेनामा सहिािी िराइने छैन । 

(ि) कार्यदक्षिा/िाधलम 

(१) अतिरायवष्ट्रर् स्िरको िािािरर् सहुाउुँदो कार्य िनय सक्ने हनुपुनेछ । 

(२) पददक िथा अतर् दजायको लाधि िर्स्िर िा सोितदा माधथको िाधलम िरेको 
हनुपुनेछ । 

(घ) शारीररक ितदरुुस्िी 

(१) उचाई अनसुार शारीररक िजन अनसूुची - १ बमोन्जम हनुपुनेछ । 

(२) कुनै रोिको कारर्बाट लामो अिधिसभम उपचार िा औषिी सेिनमा रहेका िा 
अपरेशन िरी उपचार िनुयपने धबरामीहरुलाई उपचारपधछ स्िस्थ िएमा मार 
शान्ति सेनामा छनौट िररनेछ । दीघयरोिी (धबरामी) लाई शान्ति सेनामा छनौट 
िररने छैन । 

(३) शान्ति सेना छनौटमा सकलदजायहरुको लाधि चावहने स्िास्थ्र् ििीकरर् 
(मेधडकल क्र्ाटेिोरी) अनसूुची - २ मा उल्लेख िररए बमोन्जम हनुपुनेछ । 

(ङ) विशषे र्ोिदान/अनशुासन 

(१) कियव्र्पालनाको धसलधसलामा घाइिे िएका सैधनकलाई स्िास्थ्र् परीक्षर् िरी 
संर्कु्त राष्ट्र संघको सेिामा सक्षम िने्न देन्खएमा विशेष प्राथधमकिाकासाथ शान्ति 
सेनामा छनौट  िररनेछ । 

(२) शान्ति सेना छनौटमा सकलदजायहरुको लाधि चावहने र्ोग्र्िा अनसूुची - ३ मा 
उल्लेख िररए बमोन्जम हनुेछ । 

(३) धमशनमा सहिािी िएको अिस्थामा कारिाहीमा परी स्िदेश वफिाय िएको िा 
िविष्र्मा शान्ति सेनाको लाधि अर्ोग्र् िनी प्रधििेदन प्राप्त िएको व्र्न्क्तलाई 
शान्ति सेनामा छनौट िररने छैन । 

(४) विशेष र्ोिदानको मापदण्ड धनिायरर् सभबतिी नेपाली सेनाले धनदेन्शका िर्ार 
िरी लािू िनेछ । 
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२५. िी सैधनक संिठन धनदेशनालर्ले वििि एक िषयको वििरर्लाई आिार मानी माधथ उन्ल्लन्खि 
सभपूर्य धनर्नु्क्तहरुमा कार्यरि रहन जाने पददक, सैधनक कमयचारी, पन्ण्डि, फलोअसयहरुको 
ज्रे्ष्ठिािम अनसुारको सूची िर्ार िरी चैर मसातिधिर िी शान्ति सेना सञ् चालन 
धनदेशनालर्मा प्राप्त हनु िरी पठाउन ुपनेछ । 

२६. िी इन्तजधनर्ररङ वििाि, िी सैधनक स्िास्थ्र् महाधनदेशनालर्, िी विद्यिु िथा र्ान्तरक सेिा 
धनदेशनालर्, िी नं.१४ िावहनी अड्डा र िी नं.१५ िावहनी अड्डाले समेि वििि एक िषयको 
िथ्र्ाङ्कलाई आिार मानी आिामी एक िषयमा शान्ति सेना धमशनमा सहिािी हनु सक्ने सकल 
दजाय (अधिकृि बाहेक) को नाम हरेक िषयको चैर मसातिधिर िी शान्ति सेना सञ् चालन 
धनदेशनालर्मा प्राप्त हनुे िरी पठाउन ुपनेछ । 

 

 

पररच्छेद - ४ 

र्धुनटको छनौट प्रविर्ा र दरबतदी अनसुारको नवि वििरर् 

 

२७. पददक िर्को नामाकरर् िथा छनौट प्रविर्ा 

(क) शान्ति सेना धमशनमा खवटई जाने िर्को छनौट िदाय देहार् बमोन्जका आिारहरुमा 
छनौट िररनेछ । 

(१) ब्र्ाट ज्रे्ष्ठिाः शान्ति सेनामा अन्तिम पटक िाि धलएको पाुँच िषय परुा िएका 
िर्हरुमध्रे् ब्र्ाट ज्रे्ष्ठिालाई आिार मानी आिश्र्किा अनसुार आिामी एक 
िषयको लाधि ित्काल खवटएका िर्हरुको संख्र्ा समेिलाई आिार मानी िर् 
छनौट    िररनेछ । उक्त िर्हरुलाई िर्को ज्रे्ष्ठिा अनसुार िधमक रुपमा 
पवहला िैनाथ हनुे धमशनहरुमा खटाइनेछ । 

(२) िर् खडा िएको ज्रे्ष्ठिाः िर् खडा िएको पाुँच िषय परुा िएको िर्हरुमध्रे्बाट 
खडा िएको ज्रे्ष्ठिालाई आिार मानी आिश्र्किा अनसुार छनौट िररनेछ । 
र्सरी छनौट िएको िर्लाई, ब्र्ाट ज्रे्ष्ठिाबाट छनौट िई खवटएको धमशनितदा 
पछाधड िैनाथ हनुे धमशनहरुमा िमशः खटाइनेछ । 

(३) पेशािि/Operational Readiness Inspection (ORI), प्रिान सेनापधि ट्रवफ र 
प्रकृधि संरक्षर् प्रधिर्ोधििाः शान्ति सेना धमशनहरुमा खवटने िर्हरुमध्रे् एउटा 
िर् िावषयक पेशािि/ORI प्रधिर्ोधििामा प्रथम हनुलेाई छनौट िररनेछ । र्दद 
िावषयकरुपमा शान्ति सेना धमशनमा खवटने िर्को संख्र्ा पाुँचितदा कम िएमा र्ो 
प्राििानलाई पनुरािलोकन िररनेछ । 

(ख) उक्त िर्हरुलाई धनभन अनसुारको कोटा वििरर् िररनेछ । 
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(१) पेशािि िथा ORI प्रधिर्ोधििामा प्रथम हनुे िर्हरुलाई धमशनमा झण्डा धलई 
खवटने िर् सरह कोटा वििरर् हनुेछ । 

(२) र्सै िरी प्रिान सेनापधि ट्रवफमा प्रथम हनु ेिर्लाई ५ (पाुँच)िटा कोटा वििरर् 
िररनेछ । उक्त कोटामध्रे्बाट बढीमा १ (एक) जना पददक छनौट िनय 
सवकनेछ । 

(३) प्रकृधि संरक्षर् ट्रवफमा प्रथम हनुे िर्लाई िावषयक रुपमा पददक एक र अतर् 
दजाय पाुँच (ह.ु १, अम. १, प्र्ठु १ र धस. २) िरी जभमा ६ (छ) जना शान्ति 
सेनामा सहिािी हनुे नवि प्रदान िररने । 

(ि) शान्ति सेनामा खवटई जाने िर्हरुको नामाकरर् िथा छनौटको लाधि धसफाररस िनय 
देहार् अनसुारको बोडय रहनेछ र सोही बोडयको धसफाररसको आिारमा प्रिान सेनापधिबाट 
िर्को छनौट हनुेछ । 

(१) िी शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्का धनदेशक................ अध्र्क्ष 

(२) िी सैधनक सन्चि वििािका महा सेनानी........................................सदस्र् 

(३) िी व्र्िस्था, नीधि िथा र्ोजना महाधनदेशनालर् अतिियि (नीधि िथा र्ोजना 
धनदेशनालर्) का महा सेनानी........................................... सदस्र् 

(४) िी सैधनक संिठन धनदेशनालर्को प्रधिधनधि....................................सदस्र् 

(५) िी िेिन िनृ्त्त िथा समारोह धनदेशनालर्का महा सेनानी......... सदस्र् 

(६) िी शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्का प्रमखु सेनानी................. सदस्र् सन्चि 

रिब्र्ः   प्राप्त कोटामा एकपटक पधन िाि नधलएका अतर् दजायलाई प्राथधमकिा ददई छनौट 
िनुयपनेछ र पददकको हकमा दोहोर् र्ाउनको लाधि धनदेन्शका िर्ार िरी िी सैधनक 
संिठन धनदेशनालर्को स्िीकृधिमा छनौट िनय सवकनेछ । 

२८. धमशनमा कार्यरि रहन े अिधिः शान्ति सेनामा िाि धलने िर्को स्थान विशेषमा कार्ायिधि 
सामातर्िर्ा एक िषय (३६५ ददन) को हनुेछ । 

२९. िलु्म िथा अतर् साना र्धुनटहरुको छनौट प्रविर्ाः विशेष फौज िलु्म, इन्तजधनर्र िलु्म, सैधनक 
प्रहरी र्धुनट, मेधडकल र्धुनट जस्िा िलु्म िथा अतर् साना र्धुनटहरुको छनौटको लाधि 
धसफाररस िनय देहार् अनसुारको बोडय रहनेछ र सोही बोडयको धसफाररसको आिारमा प्रिान 
सेनापधिबाट त्र्स्िा र्धुनटहरुको छनौट हनुेछ । 

(क) िी शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्का धनदेशक............................... अध्र्क्ष 

(ख) िी सैधनक सन्चि वििािका महा सेनानी........................................... सदस्र् 

(ि) िी नीधि िथा र्ोजना धनदेशनालर्का महा सेनानी................................ सदस्र् 

(घ) िी सैधनक संिठन धनदेशनालर्को प्रधिधनधि........................................ सदस्र् 
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(ङ) िी िेिन िनृ्त्त िथा समारोह धनदेशनालर्का महा सेनानी........................ सदस्र् 

(च) सभबन्तिि र्धुनट/सेिाका विशेषज्ञ अधिकृि प्रधिधनधि म.से./प्र.से.............. सदस्र् 

(छ) िी शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्का र्ोजना शाखाका प्र.से......  सदस्र् सन्चि 

३०. पेशािि/Operational Readiness Inspection (ORI), प्रिान सेनापधि ट्रवफ र प्रकृधि संरक्षर् 
प्रधिर्ोधििामा प्रथम हनुे िलु्महरुलाई धनभन अनसुार कोटा वििरर् िररनेछ । 

(क) पेशािि प्रधिर्ोधििामा प्रथम हनु ेिलु्मलाई पददक एक र अतर् दजाय नौ (ह.ु १, अम. १, 
प्र्ठु २ र धस. ५) िरी जभमा १० (दश) जना शान्ति सेनामा सहिािी हनुे नवि प्रदान   

िररनेछ । साथै पददक िलु्म शान्ति सेनामा िैनाथ हनुे अिस्थामा िावषयक पेशािि 
प्रधिर्ोधििामा प्रथम हनुे िलु्मलाई छनौट िररनेछ । 

(ख) प्रिान सेनापधि ट्रवफमा प्रथम हनुे पिृना हे.क्िा./िावहनीलाई बढीमा एकिटा कोटा र 
अतर् कोटा अतिियिबाट छनौट िने िरी जभमा पाुँचिटा कोटा वििरर् िररनेछ । उक्त 
कोटामध्रे्बाट बढीमा १ (एक) जना पददक (अधिकिम दोहोर् र्ाउने) छनौट िनय 
सवकनेछ । 

(ि) ORI प्रधिर्ोधििामा प्रथम हनुे पिृना हे.क्िा.लाई २ (दईु) र िावहनी अड्डालाई १   
(एक) अतर् दजाय कोटा वििरर् िररनेछ । 

(घ) ORI प्रधिर्ोधििामा प्रथम हनुे िलु्मलाई पददक एक र अतर् दजाय नौ (ह.ु १, अम. १, 
प्र्ठु २ र धस. ५) िरी जभमा १० (दश) जना शान्ति सेनामा सहिािी हनुे नवि प्रदान 
िररनेछ । साथै पददक िलु्म शान्ति सेनामा िैनाथ हनुे अिस्थामा िावषयक ORI 
प्रधिर्ोधििामा प्रथम हनुे िलु्मलाई छनौट िररनेछ । 

(ङ) प्रकृधि संरक्षर् ट्रवफमा प्रथम हनुे िलु्मलाई अतर् दजाय ३ (िीन) जना शान्ति सेनामा 
सहिािी हनुे नवि प्रदान िररनेछ । 

रिब्र्ः (१) प्रधिर्ोधििाको नधिजामा आिाररि कोटाहरुमा उत्कृि प्रदशयन िने 
पददक/धबल्लादार/अतर् दजाय छनौट िररनेछ । 

(२) प्राप्त कोटामा एकपटक पधन िाि नधलएका अतर् दजायलाई ज्रे्ष्ठिाको आिार मा 
छनौट िनुयपनेछ र पददकको हकमा दोहोर् र्ाउनको लाधि स्थार्ी कार्यसञ् चालन 
विधि िर्ार िरी िी सैधनक संिठन धनदेशनालर्को स्िीकृधिमा छनौट िनय 
सवकनेछ । 

(३) कोटामा छनौट हनुे सकलदजाय अधनिार्यरुपमा धब.एम.आई. िथा धब.एफ.वट. 
उत्तीर्य िएको हनुपुनेछ । 

३१. दरबतदी अनसुारको नवि वििरर्ः शान्ति सेनामा सहिािी िराउन सकलदजाय छनौट िदाय 
धनर्मािली िथा र्स कार्यविधि बमोन्जमको र्ोग्र्िा पिेुकाहरुमध्रे् एकपटक पधन शान्ति 
सेनामा जाने अिसर नपाएका सैधनक व्र्न्क्तहरुलाई प्राथधमकिा ददने िरी विधिन्न र्धुनटहरुको 
लाधि धनभन अनसुार नवि धनिायरर् िररनेछ । 
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(क) धमशनमा झण्डा धलई जान ेिर्को लाधि 

(१) ५०० िा सोितदा बढी नविको िर्लाई झण्डा सवहि प्र.स.ु १, अतर् पददक २, 
कार्य/प्रबति हदु्दा १, अतर् दजाय धस. देन्ख ह.ु सभम ३१ र पवहलो पटक 
सहिािी हनु जाने ज्रे्ष्ठ फलोअसयमध्रे् १ (एक) िरी जभमा ३६ जना नवि 
वििरर् िररनेछ । िर्ले उक्त व्र्न्क्तहरु छनौट िदाय पददक बाहेक अतर् 
दजायको हकमा एकपटक पधन शान्ति सेना निएकाहरुको ज्रे्ष्ठिाको आिारमा 
छनौट िनुयपनेछ । अतर् दजाय ३१ (एकिीस) मध्रे्बाट ८१ धम.धम. अतर् दजाय 
१ (एक), न्ज.वप.एम.न्ज. अतर् दजाय १ (एक), एण्टी ट्ांक अतर् दजाय १ 
(एक), वििलुर १ (एक) छनौट िररनेछ । 

(२) ५०० जनाितदा कम नविको िर्लाई झण्डा सवहि प्र.स.ु १, अतर् पददक २, 
कार्य/प्रबति हदु्दा १, अतर् दजाय धस. देन्ख ह.ु सभम २१ र पवहलो पटक 
सहिािी हनु जाने ज्रे्ष्ठ फलोअसयमध्रे् १ (एक) िरी जभमा २६ जना नवि 
वििरर् िररनेछ । िर्ले उक्त व्र्न्क्तहरु छनौट िदाय पददक बाहेक अतर् 
दजायको हकमा एकपटक पधन शान्ति सेना निएकाहरुको ज्रे्ष्ठिाको आिारमा 
छनौट िनुयपनेछ । अतर् दजाय २६ (छब्बीस) मध्रे्बाट ८१ धम.धम. अतर् दजाय 
१ (एक), न्ज.वप.एम.न्ज. अतर् दजाय १ (एक), एण्टी ट्ांक अतर् दजाय १ 
(एक), वििलुर १ (एक) छनौट िररनेछ । 

(ख) नेपाली सेनाका विधिन्न अंिहरुबाट सैधनक कमयचारी, फलोअसय, पन्ण्डि, प्राविधिक, 
इन्तजधनर्र, मेधडकल, धसग्नल, ड्राइिरहरु (लाइट, हेिी, ए.वप.धस. र एम.वप.धि.), सैधनक 
प्रहरी, आदद बाहेक प्रत्रे्क िषयको चैर मसातिलाई आिार धमधि मानी ११ (एघार) िषय 
सेिा अिधि पिेुका िर शान्ति सेनामा सहिािी हनुे मौका नपाएका अतर् दजायहरुको 
सभपूर्य र्धुनटहरुबाट िनाय धमधि सवहिको नामािली संकलन िरी शान्ति सेना सञ् चालन 
धनदेशनालर्ले सोको र्थाथय वििरर् िी सैधनक अधिलेखालर्मा धिडाई ज्रे्ष्ठ व्र्न्क्तहरुको 
लिि िर्ार िरी कुन कुन र्धुनटहरुमा के कधि संख्र्ामा छनौट िनय सवकतछ सोको 
लिि िावषयक नवि वििरर् बोडयमा प्रस्ििु िरी बोडयबाट सदर िए पश् चाि  शान्ति सेनामा 
सहिािी हनुे नवि वििरर् िररनेछ । 

(१) १ (एक) िषयिरीमा विधिन्न धमशन (कन्तटतजेतट) हरुमा खवटने सािारर्      

नवि = A 

(२) आिार धमधिधिर नेपाली सेनामा ११ (एघार) िषय सेिा अिधि परुा िएको जभमा 
सािारर् नवि = B 

(३) आिार धमधिधिर र्धुनटमा ११ (एघार) िषय सेिा अिधि परुा िएको जभमा 
सािारर् नवि = C 

(४) र्धुनटले पाउने नवि = C x   A 

B 
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स्पविकरर्ः आिार धमधि िन्नाले चैर मसातिलाई बझुाउुँछ । हरेक िषय शान्ति सेनामा पददक 
िथा अतर् दजाय सहिािी िराउनको लाधि चैर मसातिलाई आिार धमधि मानी 
ज्रे्ष्ठिािम अनसुारको लिि संकलन िररनेछ । 

(ि) सेिा अिधिको ज्रे्ष्ठिाको आिारमा िलुनात्मक रुपमा शान्ति सेना निएका व्र्न्क्तहरुको 
संख्र्ा बढी रहेका र्धुनटहरुलाई शान्ति सेनामा सहिािी हनुे नवि वििरर् िदाय बोडयको 
धसफाररसको आिारमा थप नवि वििरर् िररनेछ । 

(घ) टे्रड विशेषको हकमा धमशनमा खवटने र्धुनटको दरबतदी अनसुार सभबन्तिि टे्रडका 
र्धुनटहरुलाई नवि वििरर् िररनेछ । 

(ङ) शान्ति सेना नवि वििरर्को लाधि धसफाररस िनय देहार् अनसुार बोडय रहनेछ र उक्त 
बोडयको धसफाररस प्रिान सेनापधिबाट समथयन िए पश् चाि  िी सैधनक संिठन धनदेशालर् 
माफय ि र्धुनटहरुलाई दज्र्ायनी लिि खलेुको नवि वििरर् हनुेछ । 

(१) िी बलाध्र्क्ष रथी........................................................... अध्र्क्ष 

(२) महाधनदेशक, िी र्दु्धकार्य महाधनदेशालर्............................... सदस्र् 

(३) धनदेशक, िी नीधि िथा र्ोजना धनदेशालर्............................. सदस्र् 

(४) धनदेशक, िी शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशालर्........................ सदस्र् 

(५) सैधनक सन्चि, िी सैधनक सन्चि वििाि................................ सदस्र् 

(६) धनदेशक, िी सैधनक संिठन धनदेशालर्................................. सदस्र् 

(७) धनदेशक, िी र्दु्धकार्य धनदेशनालर्....................................... सदस्र् 

(८) धनदेशक, िी िेिन िनृ्त्त िथा समारोह धनदेशनालर्................... सदस्र् 

(९) धनदेशक, िी आपूधिय िथा पररिहन धनदेशनालर्....................... सदस्र् 

(१०) िावहनीपधि, िी नं.१४ िावहनी अड्डा..................................... सदस्र् 

(११) िावहनीपधि, िी नं.१५ िावहनी अड्डा..................................... सदस्र् 

(१२) िावहनीपधि, िी नं. १७ िावहनी अड्डा.................................... सदस्र् 

(१३) िावहनीपधि, िी विशेष फौज िावहनी...................................... सदस्र् 

(१४) िर्पधि, िी सैधनक प्रहरी िर्............................................. सदस्र् 

(१५) िी शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर् र्ोजना शाखाका प्र.से... सदस्र् सन्चि 

 

 

पररच्छेद - ५ 
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समार्ोन्जि सैधनक व्र्न्क्त सभबतिी 
 

३२. समार्ोन्जि सैधनक व्र्न्क्तहरुलाई सैधनक आदेश नं.२३४६/०७२ "समार्ोन्जि सैधनक 
व्र्न्क्तहरुको िनृ्त्त व्र्िस्थापन कार्यविधि, २०७२" अनसुार २०७३ सालदेन्ख धमशनमा 
जान ेिरी २०७२ पषु मवहनाबाट शान्ति सेनाका लाधि छनौट िररएको । 

(क) अतर् दजायहरुको छनौटः समार्ोन्जि अतर् दजायहरुलाई देहार् बमोन्जम शान्ति सेनामा 
छनौट िने िररएको । 

(१) शान्ति सेनामा िाि धलन बाुँकी समार्ोन्जि अतर् दजायको संख्र्ाको आिारमा 
शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्बाट कोटा प्रदान िररएको । र्सरी कोटा 
प्रदान िदाय सभबन्तिि र्धुनटहरुमा रहेका धनर्धमििफय  तरू्निम सेिा अिधि पिेुका 
िर शान्ति सेनामा िाि धलन बाुँकी सािारर्िफय का अतर् दजायहरुलाई उनीहरुको 
संख्र्ाका आिारमा शान्ति सेना छनौट कार्यविधि, २०७५ अनसुार तरू्निम 
र्ोग्र्िा पिेुको संख्र्ाको आिारमा अलि कोटा प्रदान िररनेछ । 

(२) २०७६ सालको लाधि २०७५ सालमा िररने शान्ति सेना छनौट पश् चाि  
समार्ोन्जि र धनर्धमि व्र्न्क्तहरु शान्ति सेनामा सुँिसुँिै पवहलो पटकका लाधि 
छनौट हनुे अिस्था देन्खएमा र्धुनटका लाधि एकमिु रुपमा धनिायररि कोटाबाट 
साधबक दजायको ज्रे्ष्ठिािमबाट शान्ति सेनामा सहिािी िराइनेछ । 

(३) समार्ोन्जि अतर् दजायहरुलाई शान्ति सेनामा दोहोर् र्ाएर सहिािी िराउने 
सभबतिमा "शान्ति सेना छनौट कार्यविधि, २०७५" िा नेपाली सेनामा ित्काल 
प्रचधलि नीधि अनरुुप छनौट िररनेछ । 

(ख) पददकहरुको छनौटः समार्ोन्जि पददकहरुलाई देहार् बमोन्जम शान्ति सेनाका लाधि 
छनौट िररनेछ । 

(१) सबेुदार र जमदार दजायका समार्ोन्जि पददकहरुलाई धनजहरुको सेिा अिधिका 
आिारमा बढी सेिा िएकाहरुमध्रे्बाट प्रधि िषय १४ जना (शान्ति सेना सहिािी 
हनुे पददकको कररब १० प्रधिशि िा िर् र िलु्म िहका शान्ति सेना 
र्धुनटहरुमा अधिकिम िमशः चार र एकजना) का दरले पवहलो पटकका 
लाधि शान्ति सेनामा सहिािी िराइनेछ । 

(२) समार्ोन्जि पददकहरुले शान्ति सेनामा िाि धलएको धमधि िा डफ्फा ज्रे्ष्ठिा 
(Batt Seniority) का आिारमा दोहोर् र्ाएर िाि धलन पाउने अिस्थामा "शान्ति 
सेना छनौट कार्यविधि, २०७५" िा नेपाली सेनामा ित्काल प्रचधलि नीधि 
अनरुुप छनौट िररनेछ । 

(ि) अधिकृिहरुको छनौटः समार्ोन्जि अधिकृिहलाई देहार् बमोन्जम शान्ति सेनाका लाधि 
छनौट िररनेछ । 
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(१) सभबन्तिि दजायमा कार्मी सेिाको ज्रे्ष्ठिािम र आिश्र्क र्ोग्र्िाका आिारमा 
धनर्धमििफय का अधिकृिहरु सरह "शान्ति सेना छनौट कार्यविधि, २०७५" िा 
प्रचधलि प्राििान अनरुुप सैधनक पर्यिेक्षक र स्टाफ अधिकृिमा  खटाइनेछ । 

(२) समार्ोन्जि सेनानी र सह सेनानी दजायका अधिकृिहरुलाई शान्ति सेना र्धुनट   
(कन्तटतजेतट) हरुमा खटाउने सभबतिमा देहार् बमोन्जम िररनेछ । 

(क) नेपाली सेनामा सािारर्िफय  साविक दजायको ज्रे्ष्ठिािमबाट छनौट 
िररनेछ । 

(ख) समार्ोन्जि सेनानी १ (एक) सवहि समार्ोन्जि सह सेनानीहरुलाई 
शान्ति सेना र्धुनटको कुल अधिकृि संख्र्ाको बढीमा दश प्रधिशि िा 
िर् िहको र्धुनटमा अधिकिम पाुँचजना (सेनानी एक र सह सेनानी 
चार मार) र िलु्म िहको र्धुनटमा दईुजना (सह सेनानी मार) पने िरी 
खटाइनेछ । 

(ि) उप सेनानी दजायमा शान्ति सेना खटाउने नीधि निएकोले समार्ोन्जि उप 
सेनानीहरुलाई सह सेनानी दजायमा बढुिा िएपधछ धनर्धमि सरह छनौट    
िररनेछ । 

(घ) सेनानी दजायमा दोहोर् र्ाएर सहिािी िराउने सभबतिमा धनर्धमििफय का 
अधिकृि सरह ज्रे्ष्ठिािमबाट "शान्ति सेना छनौट कार्यविधि, २०७५" 
िा नेपाली सेनामा ित्काल प्रचधलि नीधि अनरुुप छनौट िररनेछ । 

(घ) "समार्ोन्जि सैधनक व्र्न्क्तहरुको िनृ्त्त व्र्िस्थापन कार्यविधि, २०७२" मा व्र्िस्था िरे 
बमोन्जम २०७५ सालमा समार्ोन्जि अतर् दजायहरुको शान्ति सेना छनौट प्रविर्ाका 
सभबतिमा पनुरािलोकन िरी आिश्र्क संशोिन िररनेछ । 

 

 

पररच्छेद - ६ 

विविि 

 

३३. उच्च स्िरीर् भ्रमर्ः 

(क) माननीर् रक्षा मतरीबाट उच्चस्िरीर् भ्रमर्ः शान्ति सेना कन्तटतजेतट िैनाथ रहेको 
धमशनहरुको अनिुमन एिं धनरीक्षर् िनय रक्षा मतरालर्का माननीर् मतरीको नेितृ्िमा 
कभिीमा िषयको एक पटक उच्चस्िरीर् टोलीको भ्रमर् हनुेछ । 
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(ख) प्रिान सेनापधिको भ्रमर्ः शान्ति सेना कन्तटतजेतट िैनाथ रहेको धमशनहरुमा प्रिान 
सेनापधिबाट आिश्र्किा अनसुार अपरेशनल िथा बतदोबस्िी धनरीक्षर्को लाधि कभिीमा 
५ (पाुँच) सदस्र्ीर् उच्च स्िरीर् टोलीको भ्रमर् हनुेछ । 

(ि) रक्षा सन्चिबाट भ्रमर्ः शान्ति सेना कन्तटतजेतट िैनाथ रहेको धमशनहरुको अनिुमन एिं 
धनरीक्षर् िनय रक्षा मतरालर्का सन्चिको नेितृ्िमा कभिीमा िषयको एक पटक सभबन्तिि 
अधिकारीहरु सन्भमधलि टोलीको भ्रमर् हनुेछ । 

३४. अतर् भ्रमर्ः शान्ति सेना कन्तटतजेतट (िर् स्िरीर् कभिीमा ५०० नवि) िैनाथ रहेको प्रत्रे्क 
धमशनमा िषयको १ (एक) पटक मेडल परेड िा अपरेशनल िथा बतदोबस्िी धनरीक्षर्को लाधि 
वप.एस.ओज . रथीबतृदको नेितृ्िमा रक्षा मतरालर्का सभबन्तिि अधिकारीहरु सवहि कभिीमा ४ 
(चार) सदस्र्ीर् टोलीको भ्रमर् हनुेछ । 

३५. नशेनल सपोटय वटम (एन.एस.वट.): विधिन्न शान्ति सेना धमशनहरुको ममयि सभिार व्र्िस्थालाई 
प्रिािकारी बनाउने उदे्दश्र्ले धमशनमा िई खररद िथा ममयि सभिार समेि िनय सक्ने िरी 
अधिकार सभपन्न टोली (National Support Team) धनभनानसुार खटाइनेछ । 

(क) िी शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर् िा िी कल्र्ार्कारी र्ोजना धनदेशनालर्का सह 
धनदेशक िा िी र्दु्धकार्य महाधनदेशनालर्/व्र्िस्था, नीधि िथा र्ोजना महाधनदेशनालर् 
अतिियिका महा सेनानी िा सभिार महा सेनानीको नेितृ्िमा आिश्र्किा बमोन्जम 
प्राविधिक सवहि बढीमा पाुँचजनाको टोली खटाइनेछ । 

(ख) रोटेशन फ्लाइटमा जाने र कमधसयर्ल फ्लाइटबाट स्िेदश वफिाय हनुे िथा एउटा धमशनमा 
िषयको एकपटक जाने िरी कन्तटतजेतट खवटएको हरेक धमशनमा अनकुुलिा हेरी उपर्ुयक्त 
टोली बढीमा ३० (िीस) ददनसभम धमशनमा रहने िरी खटाउन सवकनेछ । 

(ि) नर्ाुँ धमशन िैनाथ हुुँदा िथा चाल ु धमशनहरुमा समेि बस्िनु्स्थधि अध्र्र्नको लाधि 
धनर्नु्क्त हनुे सभिाविि िर्पधि, अपरेशन/लन्जविक अधिकृि र सभिार अधिकृिहरुलाई 
आिश्र्किा अनसुार कमधसयर्ल फ्लाइटबाट पठाउन सवकनेछ । 

(घ) िषयको १ (एक) पटक िर्हरुको रोटेशनमा धमशन इलाकाको अिलोकन िने उदे्दश्र्ले 
बढीमा १० सदस्र्ीर् डेधलिेशन टोली कन्तटतजेतट रोटेशनको पवहलो फ्लाइटमा िई 
बढीमा १० ददनधिर हनुे रोटेशन फ्लाइटबाट स्िदेश वफिाय हनुेछ । कार्यप्रिधि 
मूल्र्ाङ्कन िने उदे्दश्र्ले उक्त वटममा शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्बाट एक धसधनर्र 
अधिकृि समेि समािेश िररनेछ । 

३६. सािारर् कार्य िने प्राविधिक छनौट सभबतिमाः नेपाली सेनाका कधिपर् र्धुनटहरुमा कार्यरि 
प्राविधिकहरुको टे्रड अनसुार शान्ति सेना धमशनमा कोटा प्राप्त नहनुे िएको हुुँदा त्र्स्िा 
प्राविधिक हनुे र्धुनट सि र्धुनटहरुले प्राप्त सािारर् कोटाहरुमा प्राविधिक र सािारर्िफय का 
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धबल्लादार र अतर् दजायको एकमिु ज्रे्ष्ठिा िर्ार िरी धनर्मानसुारको छनौट बोडयले सािारर् 
कार्य िने िरी ज्रे्ष्ठिा अनसुार छनौट िनय सवकनेछ । 

३७. नर्ाुँ धमशनमा िैनाथीः संर्कु्त राष्ट्र संघबाट कुनै राष्ट्रमा शान्ति स्थापना कार्यको लाधि फौज माि 
िई आएमा धमशनको सभिाव्र्िाको विस्ििृ अध्र्र्न िरी नेपाल सरकारको स्िीकृधि पश् चाि  
फौज िैनाथ िररनेछ । 

३८. धमशनमा छनौट सभबतिी विशषे व्र्िस्थाः र्स कार्यविधिमा अतर्र जनुसकैु कुरा लेन्खएको िए 
िापधन र्दु्ध, आतिररक द्वतद्व िथा शान्ति स्थापना कार्यमा बहादरुी प्रदशयन िने, रावष्ट्रर् िथा 
अतिरायवष्ट्रर् स्िरको खेलकुदमा पदक न्जत्न,े वहमाल आरोहर् जस्िा साहधसक कार्य िने, आफ्नो 
ज्र्ान जोन्खममा पारी सियसािारर् जनिा/सहकमीको ज्र्ान िथा रावष्ट्रर् सभपन्त्तको रक्षा िने 
आदद जस्िा राष्ट्र िथा नेपाली सेनाको मान, प्रधिष्ठा र िौरि बढाई प्रशंसनीर् कार्य िने सैधनक 
व्र्न्क्तलाई प्रिान सेनापधिले शान्ति सेना धमशनको लाधि छनौट िनय सक्नेछ । 

३९. धमशनमा छनौट नहनु ेअिस्थाः देहार् बमोन्जमको अिस्थामा धमशनमा छनौट िररने छैन । 

(क) शान्ति सेना िा सैधनक पर्यिेक्षकमा छनौट हनु स्िास्थ्र् परीक्षर् प्रधििेदन 
MEDDICCOS-G - १ र २ बाहेकको Category िएमा । 

(ख) धब.एम.आई. परीक्षर् िथा धब.एफ.वट. परीक्षामा अनतु्तीर्य िएमा । 

(ि) विधिन्न कसरुमा अनसुतिानको िममा रहेका िथा सैधनक ऐन िथा प्रचधलि कानून 
अनसुार अदालिबाट कसरुदार ठहररई सजार् पाएका सैधनक व्र्न्क्तलाई सजार् िकु्तान 
निएसभम । 

(घ) शान्ति सेना धमशनमा सहिािी िएको अिस्थामा कारिाही िई स्िदेश वफिाय िएमा िा 
बोडय अफ इतक्िार्रीले िविष्र्मा शान्ति सेना धमशनमा सहिािी निराउनको लाधि लेखी 
पठाएमा िा प्रधििेदन प्राप्त िएमा । 

(ङ) मानि अधिकार उल्लंघन सभबतिी कसरुमा कसरुदार ठहररएमा । 

(च) आधथयक अधनर्धमििा, बहवुििाह िरेको, व्र्न्क्तिि चरररमा दािी (नैधिक पिन, चोरी, 
डकैिी, ठिी, र्ौनदरुाचार िथा र्ौन व्र्धिचार), लािू पदाथय दवु्र्यसनी िथा सरकारी 
सभपन्त्तको वहनाधमना जस्िा अपरािमा सैधनक ऐन बमोन्जम सजार् पाएका सैधनक 
व्र्न्क्तलाई शान्ति सेनामा छनौट िररने छैन । 

(छ)  अतिरायवष्ट्रर् स्िरको िािािरर् सहुाउुँदो कार्य िनय नसक्न े। 

(ज) सैधनक अदालिबाट दोषी ठहररएमा, नधसहि, सचेि पर आदद जस्िा सजार् प्राप्त 
िनेहरुलाई िर्पधि/र्धुनट कमाण्डर/अनान्िि िलु्मपधि छनौट बोडयमा समािेश िररन े
छैन । 

४०. शान्ति सेनामा जान नपाउुँ िनी धनिेदन पेश िरेमा देहार् अनसुार हनुेछ । 
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(क) धनिेदन पेश िरेको धमधिले एक िषयसभम कुनै पधन शान्ति सेना धमशनमा छनौट िररने 
छैन । 

(ख) धनिेदन ददएको एक िषयपधछ सोही िा सोही समूहको धमशनमा छनौट िररने िर उक्त 
धमशन Terminate िएमा उक्त एक िषयको अिधिपधछ जनु धमशन पवहला आउुँछ, सोही 
धमशनको लाधि छनौट िररनेछ । 

४१. एक िषे अिधि परुा नहुुँदै फकेको अिस्थाको व्र्िस्थापनः शान्ति सेना धमशनहरु 
Terminate/Draw Down िई कन्तटतजेतट िा Staff मा खवटएको अिस्थामा एक िषे अिधि 
अिािै फकय न ु पने अिस्थामा िी शान्ति सेना सञ् चालन धनदेशनालर्ले र्थाथय अधिलेख राखी 
धनभनानसुार व्र्िस्थापन िररने । 

(क) पवहलो पटक खवटएको अिस्थामा 

(१) िीन मवहनाितदा कमः ित्काल खवटने अको धमशनमा खटाउन सवकने । 

(२) िीन मवहनादेन्ख छ मवहनासभमः एक िषय पश् चाि  अको धमशनमा खटाउन सवकन े। 

(३) छ मवहनादेन्ख नौ मवहनासभमः दईु िषय पश् चाि  अको धमशनमा खटाउन सवकन े। 

(४) नौ मवहनादेन्ख १२ मवहनासभमः धमशन परुा िएको माधनने । 

(ख) दोस्रो पटक खवटएको अिस्थामा 

(१) िीन मवहनासभमः एक िषय पश् चाि  अको धमशनमा खटाउन सवकने । 

(२) िीन मवहनादेन्ख नौ मवहनासभमः दईु िषय पश् चाि  अको धमशनमा खटाउन  सवकने । 

(३) नौ मवहनादेन्ख १२ मवहनासभमः धमशन परुा िएको माधनने । 

(ि) परीक्षाबाट छनौट हनु ेसकल दजाय 

खवटएको परीक्षामा सहिािी हनुे अिधि कैवफर्ि 

पवहलो छ मवहना पश् चाि  
नौ मवहनाितदा कम समर्मा फकेमा 

दोस्रो एक िषय पश् चाि  

(घ) विविि कारर्ले धमशनबाट फकय न े व्र्न्क्तहरुको बदलीः धबरामी िई िा अनशुासन 
कारिाही िा मतृ्र् ु िई िा अतर् कुनै कारर्ले एक िषे अिधिको लाधि खवटएको 
अिस्थामा छ मवहना अिािै कुनै व्र्न्क्त धमशनबाट फकय ने िा घट्ने अिस्था आएमा 
सोही दजाय िा दक्षिाको व्र्न्क्तलाई प्रविर्ा परु् र्ाई धमशनमा खटाउन सवकनेछ । उक्त 
अिस्थामा धनभनानसुारका व्र्न्क्तलाई धमशनमा खटाउन सवकनेछ । 

(१) विििका धमशनहरुमा िोवकएको अिधि अिािै (खवटएको अिधिको ७५ प्रधिशि 
ितदा कम अिधि) फकेको व्र्न्क्त । 

(२) विविि कारर्ले शान्ति सेनामा िलुनात्मक रुपमा कम मौका पाएको व्र्न्क्त । 
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(३) उमेर िा पदािधिको कारर्ले आिामी धमशनमा खवटन नसक्ने व्र्न्क्त । 

(४) सभबन्तिि र्धुनट/सि र्धुनटबाट धसफाररस िई प्रिान सेनापधिले छनौट िरेको 
व्र्न्क्त । 

(५) आधथयक राहि प्रदान िनय धसफाररस िई प्रिान सेनापधिबाट िोवकएको व्र्न्क्त । 

४२. सियनामाः पदािधि िथा उमेरको हदले अिकाश हनुे अिस्थामा बाहेक र्.ुएन. धमशनबाट फके 
पश् चाि  सैधनक सेिा छाड्न चाहने व्र्न्क्तमध्रे् धनितृ्तिरर्को अिधि परुा िइसकेको िए 
सािारर्िफय  ित्काल र ड्राइिर िथा प्राविधिकिफय को एक िषय पश् चाि  रान्जनामा जान 
सक्नेछ । 

४३. कार्यविधि पनुरािलोकन िथा संशोिनः िी रक्षा मतरालर्ले र्स कार्यविधिलाई आिश्र्किा 
अनसुार पनुरािलोकन िरी संशोिन िनय सक्नेछ । 
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अनसूुची - १ 

दफा २४ को खण्ड (घ) (१) सुँि सभबन्तिि 

 

उचाई अनसुार शारीररक िजन 

 

नेपाली सेनामा लािू िइरहेको "धब.एम.आई. मेधडकल ििीकरर् सभबतिी कार्यविधि, २०७२" लाई समर् सापेक्ष पनुरािलोकन िरी लािू 
िने सभबतिमा धमधि २०७४/०९/११ ििे बसेको वप.एस.ओज . बैठक नं.७७० को धनर्यर् नं. ५ बमोन्जम िर्ार िररएको "धब.एम.आई. स्िास्थ्र् 
ििीकरर् सभबतिी कार्यविधि, २०७२" लािू िररएको । 

 

सामातर् धब.एम.आई. सूचक िाधलका 

(क) परुुष 

उचाई 

आदशय धब.एम.आई. सामातर् धब.एम.आई. 

BMI १८.५ 

बमोन्जम 
हनु े

तरू्निम 
िौल 

(के.न्ज.) 

BMI २४.९ 

बमोन्जम 
हनुे 

अधिकिम 
िौल 

(के.न्ज.) 

१८ देन्ख 

३० िषय 

३० देन्ख 

३५ िषय 

३६ देन्ख 

४० िषय 

४१ देन्ख 

४५ िषय 

४६ देन्ख 

५० िषय 
५०+ िषय 

अधिकिम BMI 

२५.२५ 

अधिकिम BMI 

२५.५ 

अधिकिम BMI 

२५.७५ 

अधिकिम BMI 

२६.० 

अधिकिम BMI 

२६.२५ 

अधिकिम BMI 

२६.५ 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

५'३" ४७.३७२ ६३.७६० ६४.७०० ६५.३०० ६६.००० ६६.६०० ६७.३०० ६७.९०० 

५'४" ४८.८८८ ६५.८०० ६६.८०० ६७.४०० ६८.१०० ६८.८०० ६९.४०० ७०.१०० 

५'५" ५०.४२७ ६७.८७२ ६८.९०० ६९.६०० ७०.२०० ७०.९०० ७१.६०० ७२.३०० 



 
 

35 

 

उचाई 

आदशय धब.एम.आई. सामातर् धब.एम.आई. 

BMI १८.५ 

बमोन्जम 
हनु े

तरू्निम 
िौल 

(के.न्ज.) 

BMI २४.९ 

बमोन्जम 
हनुे 

अधिकिम 
िौल 

(के.न्ज.) 

१८ देन्ख 

३० िषय 

३० देन्ख 

३५ िषय 

३६ देन्ख 

४० िषय 

४१ देन्ख 

४५ िषय 

४६ देन्ख 

५० िषय 
५०+ िषय 

अधिकिम BMI 

२५.२५ 

अधिकिम BMI 

२५.५ 

अधिकिम BMI 

२५.७५ 

अधिकिम BMI 

२६.० 

अधिकिम BMI 

२६.२५ 

अधिकिम BMI 

२६.५ 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

५'६" ५१.९९१ ६९.९७७ ७१.००० ७१.७०० ७२.४०० ७३.१०० ७३.८०० ७४.५०० 

५'७" ५३.५७८ ७२.११३ ७३.२०० ७३.९०० ७४.६०० ७५.३०० ७६.१०० ७६.८०० 

५'८" ५५.१९० ७४.२८२ ७५.४०० ७६.१०० ७६.९०० ७७.६०० ७८.४०० ७९.१०० 

५'९" ५६.८२५ ७६.४८३ ७७.६०० ७८.४०० ७९.१०० ७९.९०० ८०.७०० ८१.४०० 

५'१०" ५८.४८४ ७८.७१६ ७९.९०० ८०.७०० ८१.५०० ८२.२०० ८३.००० ८३.८०० 

५'११" ६०.१६७ ८०.९८१ ८२.२०० ८३.००० ८३.८०० ८४.६०० ८५.४०० ८६.२०० 

६' ६१.८७३ ८३.२७८ ८४.५०० ८५.३०० ८६.२०० ८७.००० ८७.८०० ८८.७०० 

६'१" ६३.६०४ ८५.६०८ ८६.९०० ८७.७०० ८८.६०० ८९.४०० ९०.३०० ९१.२०० 

६'२" ६५.३५९ ८७.९६९ ८९.३०० ९०.१०० ९१.००० ९१.९०० ९२.८०० ९३.७०० 

६'३" ६७.१३७ ९०.३६३ ९१.७०० ९२.६०० ९३.५०० ९४.४०० ९५.३०० ९६.२०० 

६'४" ६८.९३९ ९२.७८८ ९४.१०० ९५.१०० ९६.००० ९६.९०० ९७.९०० ९८.८०० 

६'५" ७०.७६५ ९५.२४६ ९६.६०० ९७.६०० ९८.५०० ९९.५०० १००.५०० १०१.४०० 

६'६" ७२.६१५ ९७.७३६ ९९.२०० १००.१०० १०१.१०० १०२.१०० १०३.१०० १०४.१०० 
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उचाई 

आदशय धब.एम.आई. सामातर् धब.एम.आई. 

BMI १८.५ 

बमोन्जम 
हनु े

तरू्निम 
िौल 

(के.न्ज.) 

BMI २४.९ 

बमोन्जम 
हनुे 

अधिकिम 
िौल 

(के.न्ज.) 

१८ देन्ख 

३० िषय 

३० देन्ख 

३५ िषय 

३६ देन्ख 

४० िषय 

४१ देन्ख 

४५ िषय 

४६ देन्ख 

५० िषय 
५०+ िषय 

अधिकिम BMI 

२५.२५ 

अधिकिम BMI 

२५.५ 

अधिकिम BMI 

२५.७५ 

अधिकिम BMI 

२६.० 

अधिकिम BMI 

२६.२५ 

अधिकिम BMI 

२६.५ 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

६'७" ७४.४८९ १००.२५८ १०१.७०० १०२.७०० १०३.७०० १०४.७०० १०५.७०० १०६.८०० 

६'८" ७६.३८७ १०२.८१३ १०४.३०० १०५.३०० १०६.४०० १०७.४०० १०८.४०० १०९.५०० 

 

रिब्र्ः इतचलाइय धमटरमा पररर्ि िरी धब.एम.आइय. वहसाब िदाय िौलमा फरक पनय िएमा उमेर समूह बमोन्जम सामातर् धब.एम.आइय. सूचकलाइय 
मखु्र् आिार माधननेछ । 
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(ख) मवहला 

उचाई 

आदशय धब.एम.आई. सामातर् धब.एम.आई. 

BMI १८.५ 
बमोन्जम 
हनु े

तरू्निम 
िौल 

(के.न्ज.) 

BMI २४.९ 
बमोन्जम 
हनुे 

अधिकिम 
िौल 

(के.न्ज.) 

१८ देन्ख 

३० िषय 

३० देन्ख 

३५ िषय 

३६ देन्ख 

४० िषय 

४१ देन्ख 

४५ िषय 

४६ देन्ख 

५० िषय 
५०+ िषय 

अधिकिम BMI 

२५.० 

अधिकिम BMI 

२५.२५ 

अधिकिम BMI 

२५.५ 

अधिकिम BMI 

२५.७५ 

अधिकिम BMI 

२६.० 

अधिकिम BMI 

२६.२५ 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

५' ४२.९६८ ५७.८३२ ५८.१०० ५८.७०० ५९.३०० ५९.९०० ६०.४०० ६१.००० 

५'१" ४४.४१२ ५९.७७६ ६०.१०० ६०.७०० ६१.३०० ६१.९०० ६२.५०० ६३.१०० 

५'२" ४५.८८० ६१.७५२ ६२.००० ६२.७०० ६३.३०० ६३.९०० ६४.५०० ६५.१०० 

५'३" ४७.३७२ ६३.७६० ६४.१०० ६४.७०० ६५.३०० ६६.००० ६६.६०० ६७.३०० 

५'४" ४८.८८८ ६५.८०० ६६.१०० ६६.८०० ६७.४०० ६८.१०० ६८.८०० ६९.४०० 

५'५" ५०.४२७ ६७.८७२ ६८.२०० ६८.९०० ६९.६०० ७०.२०० ७०.९०० ७१.६०० 

५'६" ५१.९९१ ६९.९७७ ७०.३०० ७१.००० ७१.७०० ७२.४०० ७३.१०० ७३.८०० 

५'७" ५३.५७८ ७२.११३ ७२.५०० ७३.२०० ७३.९०० ७४.६०० ७५.३०० ७६.१०० 

५'८" ५५.१९० ७४.२८२ ७४.६०० ७५.४०० ७६.१०० ७६.९०० ७७.६०० ७८.४०० 

५'९" ५६.८२५ ७६.४८३ ७६.८०० ७७.६०० ७८.४०० ७९.१०० ७९.९०० ८०.७०० 

५'१०" ५८.४८४ ७८.७१६ ७९.१०० ७९.९०० ८०.७०० ८१.५०० ८२.२०० ८३.००० 

५'११" ६०.१६७ ८०.९८१ ८१.४०० ८२.२०० ८३.००० ८३.८०० ८४.६०० ८५.४०० 
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उचाई 

आदशय धब.एम.आई. सामातर् धब.एम.आई. 

BMI १८.५ 
बमोन्जम 
हनु े

तरू्निम 
िौल 

(के.न्ज.) 

BMI २४.९ 
बमोन्जम 
हनुे 

अधिकिम 
िौल 

(के.न्ज.) 

१८ देन्ख 

३० िषय 

३० देन्ख 

३५ िषय 

३६ देन्ख 

४० िषय 

४१ देन्ख 

४५ िषय 

४६ देन्ख 

५० िषय 
५०+ िषय 

अधिकिम BMI 

२५.० 

अधिकिम BMI 

२५.२५ 

अधिकिम BMI 

२५.५ 

अधिकिम BMI 

२५.७५ 

अधिकिम BMI 

२६.० 

अधिकिम BMI 

२६.२५ 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

अधिकिम िौल 
(के.न्ज.) 

६' ६१.८७३ ८३.२७८ ८३.७०० ८४.५०० ८५.३०० ८६.२०० ८७.००० ८७.८०० 

६'१" ६३.६०४ ८५.६०८ ८६.००० ८६.९०० ८७.७०० ८८.६०० ८९.४०० ९०.३०० 

६'२" ६५.३५९ ८७.९६९ ८८.४०० ८९.३०० ९०.१०० ९१.००० ९१.९०० ९२.८०० 
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दफा २४ को खण्ड (घ) (३) सुँि सभबन्तिि 

 

मेधडकल क्र्ाटेिोरी  (MEDDICCOS-G) 

 

Category-१  Fit for all duties anywhere in the world. 

सभपूर्य स्िास्थ्र्, स्िास्थ्र् सभबतिी कुनै रोि निएको र विश् िको कुनै पधन स्थानमा खटाइएमा 
काम िनय सक्ने । पदोन्नधि, कमाण्ड िथा विदेश िाधलम, धमशन, सेधमनार, िोष्ठीमा िाि धलन 
सक्ने । 

Category-२ Fit for all duties anywhere; under medical observation. Having some medical problem 

which is well controlled on medical treatment. 

उपचारबाट स्िस्थ हनेु सािारर् समस्र्ा िएको । कुनै शारीररक अङ्गहरुमा असर नपरेको । 
उपचारबाट स्िस्थ हनेु सािारर् स्िास्थ्र् समस्र्ा िएको । पदोन्नधि, कमाण्ड िथा विदेश 
िाधलम, धमशन, सेधमनार र िोष्ठीमा िाि धलन सक्ने । 

Category-३ Fit for all duties but some may have limitation regarding duties which involve severe 

physical and mental stress and which require perfect acuity of vision and hearing. 

 पूर्य स्िस्थ निए िापधन उपचारपधछ स्िस्थ हनु सक्ने । पररिमपरक कार्य िथा सैधनक 
कारिाहीका लाधि अर्ोग्र्, आतिररक र िाह्य सैधनक िाधलमको लाधि अर्ोग्र् िर सामातर् 
अिस्थामा आफ्नो दावर्त्ि सफलिापूियक धनिायह िनय सक्ने । पदोन्नधि, कमाण्ड िथा विदेश 
िाधलम, र्.ुएन. धमशन, सेधमनार, िोष्ठीमा िाि धलनको लाधि (अ) अर्ोग्र् । 

Category-४ Except psychiatry factor, fit for routine or sedentary duties but have limitation of 

employablility, both, job wise and terrain wise. 

स्िास्थ्र्मा असािारर् असर परी सैधनक सेिाको लाधि उपचार पश् चाि  पधन पदोन्नधिको लाधि 
र्ोग्र् हनु नसक्ने । Category-३  मा उल्लेख िए अनसुार पदोन्नधि हनु  नसक्ने । कमाण्ड, 
विदेश िाधलम, शान्ति सेना, र्.ुएन. धमशन आदद स्थानमा िाि धलन नसक्ने । 

Category-५ Temporarily unfit for military duties on account of hospitalization/sick leave/obesity. 

केही समर्को लाधि अस्थार्ी क्र्ाटेिोरीमा रहने र ििीकरर् िा पनुः ििीकरर् मेधडकल 
बोडयले क्र्ाटेिोरी धनिायरर् िनुयपने । 

Category-६ Permanent unfit for military duties. 

मेधडकल बोडयबाट सैधनक सेिाको लाधि अर्ोग्र् ठहर िइय सैधनक सेिाबाट अिकाश पाउने । 



 

 

अनसूुची - ३ 

दफा २४ को खण्ड (ङ) (३) सुँि सभबन्तिि 

 

सकल दजायको लाधि चावहन ेर्ोग्र्िा 
 

ि.सं. 
सेिाको 
वकधसम 

दजाय 
तरू्निम कुल 
नोकरी िषय 

अधिकिम 
उमेर िषय 

शारीररक 
परीक्षर् प्रधििेदन 

छनौट सतदियमा 
हनु ेधब.वप.ई.वट. 

कै. 

१ सािारर् फलोअसय ९ ५३ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

२ सािारर् धस. ९ ४४ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

३ सािारर् प्र्ठु ९ ४५ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

४ सािारर् अम. ९ ४६ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

५ सािारर् हदु्दा समूह ९ ४७ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

६ सािारर् जम. समूह ९ ४८ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

७ सािारर् स.ु समूह ९ ४९ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

८ सािारर् प्र.स.ु ९ ५० 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

९ Eng p1 धस. ९  
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

१० Eng p1 प्र्ठु ९  
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

११ Eng p1 अम. ९ ४४ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

१२ Eng p1 हदु्दा ९ ४५ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

१३ Eng p1 जम. ९ ४८ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  



41 
 

 

१४ Eng p1 स.ु ९ ४९ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

१५ Sig p1 धस. ९ ४४ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

१६ Sig p1 प्र्ठु ९ ४५ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

१७ Sig p1 अम. ९ ४६ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

१८ Sig p1 ह.ु ९ ४७ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

१९ Sig p1 जम. ९ ४८ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

२० Sig p1 स.ु ९ ४९ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

२१ 
GPMG 

P1 
धस. ९ ४४ 

अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

२२ 
GPMG 

P1 
प्र्ठु ९ ४५ 

अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

२३ 
GPMG 

P1 
अम. ९ ४६ 

अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

२४ 
GPMG 

P1 
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अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  
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उत्तीर्य  

२६ 
GPMG 
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स.ु ९ ४८ 

अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

२७ 
८1 

MMP1 
धस. ९ ४४ 

अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

२८ 
८1 

MMP1 
प्र्ठु ९ ४५ 

अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

२९ 
८1 

MMP1 
अम. ९ ४६ 

अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

३० 
८1 

MMP1 
ह.ु ९ ४७ 

अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  
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३१ 
८1 

MMP1 
जम. ९ ४८ 

अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

३२ 
८1 

MMP1 
स.ु ९ ४९ 
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अनसुार 
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अनसुार 
उत्तीर्य  

३४ Maint P1 प्रा.ह.ु ९ ४७ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

३५ Maint P1 प्रा.जम. ९ ४८ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

३६ Maint P1 प्रा.स.ु ९ ४९ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

३७ MT P1 धस. ९ ४४ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

३८ MT P1 प्र्ठु ९ ४५ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

३९ MT P1 अम. ९ ४६ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

४० MT P1 ह.ु ९ ४७ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

४१ MT P1 जम. ९ ४८ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

४२ MT P1 स.ु ९ ४५ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

४३ 
Medical 

P1 
धस. ९ ४६ 

अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

४४ 
Medical 

P1 
प्र्ठु ९ ४७ 

अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

४५ 
Medical 

P1 
प्रा.अम. ९ ४८ 

अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

४६ 
Medical 

P1 
प्रा.ह.ु ९ ४७ 

अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

४७ 
Medical 

P1 
प्रा.जम. ९ ४८ 

अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  
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४८ 
Medical 

P1 
प्रा.स.ु ९ ४९ 

अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

४९ 
ग्र्ाररजन 
सेिा 

सबै सेिा ९ ५३ 
अनसूुची - २ 

अनसुार 
उत्तीर्य  

रिब्र्ः सैधनक सेिा धनर्मािली, २०६९ को अनसूुची - ६ मा उल्लेख िएको सभबन्तिि दजायले 
िनुयपने िाधलम िरेको हनुपुने । 


