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सैनिक ियनाँ भिना नियमहरू, २०१९
िेपनल रनजपत्रमन प्रकनशित नमनत
२०१९।८।४
सं िोधि
१.

सै निक ियनाँ भिना (प्रथम सं िोधि) नियमहरू, २०२२

२०२२।११।३

२.

सै निक ियनाँ भिना (दोस्रो सं िोधि) नियमहरु, २०५८

२०५८।७।२०

३. सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरुलनई सं िोधि गिे
नियमनवली, २०७०

२०७०।१।३०

िेपनली सेिनकन अनधकृत जवनिको ियनाँ भिना नलिे तरीकन तथन नियमलनई नियनमत तथन
व्यवहनररक बिनउि वनञ्छिीय भएकनले,
सै निक ऐि, २०१६ को दफन १६५ ले ददएको अनधकनर प्रयोग गरी सोही ऐिको दफन ११ र
१३ को तनत्पया पूरन गिे उद्देश्यले िेपनल सरकनरले दे हनयकन नियमहरू बिनएको छ ।

१.

संशिप्त िनम र प्रनरम्भः (१) यी नियमहरूको िनम “सै निक ियनाँ भिना नियमहरू, २०१९” रहे को
छ ।
(२) यी नियमहरू तुरुन्त प्रनरम्भ हुिेछि् ।

२.

पररभनषनः ववषय वन प्रसं गले अको अथा िलनगेमन यी नियमहरूमन –
(क)

“अनधकृत जवनि” भन्ननले

सै निक ऐि लनगू हुिे जुिसुकै व्यशि सम्झिु



पछा ।
(ख) “ऐि” भन्ननले सैनिक ऐि सम्झिु पछा ।





सै निक सम्बन्धी केही नियमहरुलनई सं िोधि गिे नियमनवली, २०७० द्वनरन सं िोनधत ।
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(ग)

३.

“अिुसूची” भन्ननले यी नियमहरूको अिुसूची सम्झिु पछा ।

प्रवर तथन भिना सनमनतः

िेपनली सेिनमन भिना हुि चनहिे जवनिहरूलनई छनिवीि तथन नियुशि

गिा निम्ि लेशखए बमोशजमको एक बोर्ा गठि हुिेछ र योग्य उम्मेदवनरहरूलनई सोही बनर्ाले
नियुशि गिेछ ।

४.

(१)

एर्जुटेंट जिरलले खटनएको अनधकृत

–अध्यि

(२)

ियनाँ भिना नलि नियुशि गररएको अनधकृत

–सदस्य

(३)

युनिट, सवयुनिट वन ट्रेनिङ्ग सेन्टरकन अनधकृत कमनशडर्ङ्ग

–सदस्य

(४)

मेनर्कल अनधकृत

–सदस्य

(५)

जङ्गी वकतनबखनिनकन हनवकम वन प्रनतनिनध

योग्यतनः

–सदस्य–सशचव

िेपनली सेिनमन भिना हुि चनहिे अनधकृत जवनिहरू दे हनय बमोशजम योग्यतन पुगेको

हुिपु छाः–
(क)

िेपनली िनगररक,



(ख) दरखनस्त ददिे नमनतको अशन्तम ददिमन १८ वषा पूर भई २२ वषा
ििनघेको,
तर ववदे िी सेिनमन िोकरी गरी बनत कसूर िलनगी छनर्ी आएकन
भए

सक्कल

प्रमनणपत्रको

आधनरमन

िनगररकलनई पनि नलि सवकिेछ ।



(ग)

अस्पतनल जनाँचबनट योग्य ठहररएको, र

(घ)

कुिै पनि रनजिीनतमन िलनगेको ।

दोस्रो सं िोधिद्वनरन सं िोनधत ।
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५.

भिना शझकी नियुशि गिे अनधकृतहरूः

ऐिको तनत्पयाको लननग दे हनयकन अनधकृतहरू भिना र



नियुशि अनधकृतहरू हुिेछि्ः–

६.

(क)

युनिट, सव–युनिट वन ट्रेनिङ्ग सेन्टरकन अनधकृत कम्यनशडर्ङ्ग,

(ख)

सैन्य शझक्ि नियुशि भएकन अनधृकत वन उपिनपक अनधकृत, र

(ग)

एर्जुटेडट जिरलले खटनएको अनधकृतहरू ।

सैन्य शझक्िे तरीकनः सैन्य शझक्दन सै न्य शझक्िेले दे हनयको तरीकन अपिनउिु पदाछः–
(क)

ियनाँ सै न्यहरू भिना गदना गैर खनली भएको बनत लनगी भिना हुि आएकोमन भिना
िगिे त्यस्तन व्यशिले झुक्यनई भिना भएमन भिना भएको नमनतले ऐि बमोशजम
कैदको सजनयको भनगी हुिेछ ।

(ख)

भिना शझवकएकन सै न्यहरू अस्पतनल जनाँच गरनउाँदन सरकनरी अस्पतनल भएको
ठनउाँमन अस्पतनल जनाँचबनट ठीक ठरहे मन र सो िभई र्नक्टर मनत्र भएको
ठनउाँमन र्नक्टर एक, नमनलटरी अनधकृत एक र



शजल्लन प्रिनसि कनयनालयको

प्रनतनिनध एक समेतको बोर्ाबनट ठीक ठहरे मन र र्नक्टर पनि िभएको ठनउाँमन
नमनलटरी अनधकृत कम्तीमन २ जिन र शजल्लन प्रिनसि कनयनालयको प्रनतनिनध
ाँ न तयनर पनरी जनाँची ठीक ठहरे मन मनत्र भिना
एक समेत रही तन्दुरुस्तीकन बुद
शझक्िे ।


(ग)

भिना हुि आउिे जवनिले िनम, थर, वति र तीि पुस्ते िनम समेत खुलेको आÇिो


गनउाँ ववकनस सनमनत वन िगरपननलकनबनट पररचय पत्र ल्यनएमन वन जंगी तफा

भए बहनलवनलन सुवेदनर, जमनदनर वन अनधकृत, निजनमतीमन भए बहनलवनलन
रनजपत्रनंवकत अनधकृत एकजिन, सो िभए त्यसदे शख मुिी जवङ्गकन र निजनमतीकन
बहनलवनलन रनजपत्र अिवित तृतीय श्रे णीकन दुई जिन मननिसले सो जवनिको
िनम, थर, वति ठीक छ भन्ने गरी ददएकन कनगजको जमनिी नलई मनत्र भिना


सै निक सम्बन्धी केही नियमहरुलनई सं िोधि गिे नियमनवली, २०७० द्वनरन सं िोनधत ।



दोस्रो सं िोधिद्वनरन सं िोनधत ।



सै निक ियनाँ भिना सं िोधि नियमहरु, २०२२ सं िोधिद्वनरन
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गिे । सनिी बस्िे व्यशि बहनल रहे को प्रमनणको निनमत्त जंगी तफा अनधकृतको
पररचयपत्र र सो दे शख मुनिकनलनई पे–बुक र निजनमती तफा भए आफू बहनल
रहेको अड्डनको निस्सन नलई सनिीको सवहछनप गरनउिे ।


(घ)

गनउाँ ववकनस सनमनत वन िगरपननलकनबनट ददइएको पररचयपत्र वन भिना हुि



आउिे मननिसको सनिी केही कनरणले झुट्ठन ठहररि आएमन सो भिना हुिे जवनि
र सनिी बस्िे मननिस ऐि सवनल बमोशजम सजनयको भनगी हुिे ।
(ङ) भिना हुि आउिे जवनिले गनउाँ ववकनस सनमनत वन िगरपननलकनबनट ददएको



पररचयपत्र सनथमन िनलई आएमन अस्पतनल जनाँचबनट पनस भएपनछ सनिी ल्यनउि
७ ददिको म्यनद ददिे र सो म्यनदनभत्रै सनिी ल्यनएमन अशघकै नमनतको भिना सदर
मनन्ने । सो म्यनदनभत्र सनिी ल्यनउि िसकी पनछ मनत्र सनिी वन पररचयपत्र
नलई आएमन जुि नमनतमन नलई आउाँछ सोही नमनतमन भिना सदर गिे ।
(च)

ियनाँ सैन्यहरु भिना शझक्दन १८ वषादेशख २२ वषासम्मकन र िेपनली िनगररकहरू,
ववदे िी पल्टि जनगीरे भई आएकन जनवि चनवहिे प्रमनणपत्र हे री खतबनत
िलनगेको रहेछ भिे ३५ वषा ििनघेको त्यस्तो व्यशिलनई पनि भिना नलिे ।

(छ)

ियनाँ सैन्यहरू शझक्दन दे हनय बमोशजमको उचनई र छनतीको घेरनको चौर्नई ३२
इञ्चीदे शख मुनिकोलनई िशझक्िे ।
फुट

इञ्च

१. श्री कनली बहनदुर

५

३।।

२. श्री गोरखबहनदुर

५

४

३. श्री फष्ट रनइफल

५

५

४. श्री मनउडटि व्यनट्री

५

५

५. श्री महीन्र दल

५

४

युनिट



पवहलो सं िोधिद्वनरन सं िोनधत ।



दोस्रो सं िोधिद्वनरन सं िोनधत ।
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६. बनाँकी अरू

५

३

७. कननलगर् र कम््यनटयनडट, िनयक र एस. एल. सी. वन सो सरह पनस
भएको िनयक क्लकालनई इञ्च फुट िहनल्िे ।
(ज)

७.

उचनई र चौर्नई भिना शझक्िे अनधकृतले िै हनल्िे ।

भिना सदर गिेः नियम ७ को (क), (ख) र (ग) बमोशजम भिना शझक्ि अनधकनर पनएकन
अनधकृतहरूले रुल नियम बमोशजम भिना शझकी क. वक. बनट प्रनप्त भएको नसटरोलमन र
अिुसूचीमन ददइएको ढनाँचन बमोशजमको िताको फनरनममन समेत सहीछनप गरनई धमा भकनई उि
कनगजपत्रहरू क. वक. खनिनमन वकतनब दतना गिा पठनइिेछ र क. वक. खनिनले उि
कनगजपत्रहरू रुल नियम बमोशजम ठीक छ छै ि जनाँची वकतनब दतना गिेछ । भिना हुिे जवनिको
घर थर वतिमन फरक परे मन एक पटक फेरर बुझी फरक पिा आएमन बखनाशस्त गिना निनमत्त
मननथको तहमन जिनउ ददिेछ । मनमूली छु टपुट मनत्र भई िनमले मन वफतना पठनई रुल नियम
बमोशजम गिा लनउिेछ । नसटरोल र िताको फनरनम क. वक. खनिनमन पठनउाँदन उपत्यकनले ७
ददिनभत्र र उपत्यकन बनवहरकनले बनटो म्यनद बनहे क ७ ददिनभत्र पठनउिु पछा र क. वक.
खनिनले नियुशि भएको जिनउ ददिेछ ।

८.

भिना हुि िपनउिे भिना भएमन गिेः नियम ६ को खडर् (क) बमोशजम मननिसहरूले झुक्यनई भिना
भै युनिट, सव–युनिटमन गएकन रहे छि् र त्यस्तन व्यशिलनई भिना भएको युनिट, सव–युनिटकन
कुिै व्यशिले थनहन पनइकि पनि प्रनतवेदि िगरे मन त्यस्तन व्यशि ऐि बमोशजम सजनयको भनगी
हुिेछि् ।

९.

भिना बदर हुिःे (क)

िेपनली सेिनमन भिना भइसकेपनछ भिना भएको व्यशि िेपनली िनगररक
िभएको र रनजिीनतमन लनगेको भिी पनछ ठहररि आएमन जुिसुकै बखत
पनि निजको भिना बदर हुिेछ ।
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(ख)

िेपनली सेिनमन भिना गररएकन सै न्यहरूलनई १ एक वषासम्म सै न्य ट्रेनिङ्ग
गरनउाँदन पनि नियनमत स्तरमन पनस हुि िसक्िे सै न्यहरूलनई खनररज
गररिेछ ।

वटप्पणीः १. स्थनिीय प्रिनसि ऐि, २०२२ द्वनरन ”गोश्वनरन” को सट्टन “अञ्चलनधीिको कनयनालय” रनखी रुपनन्तर
गररएको ।
२. सै निक (दोस्रो सं िोधि) ऐि, २०२३ द्वनरन “एड्जुटेडट जिरल” को सट्टन “कनयारथी”, “ले.क.” को सट्टन
“प्रमुखसेिनिी”, “मेजर” को सट्टन “सेिनिी” र “कप्टनि” को सट्टन “सह–सेिनिी”, “सै न्य” को सट्टन “सै न्य” र
“िनयक” को सट्टन “अमल्दनर”, “कम्पिी” को सट्टन “गुल्म” रनखी रूपनन्तर गररएको ।
३. केही िेपनल कनिूि (सं िोधि) ऐि, २०२४ द्वनरन “अवफसर”, “गजेटेर्”, “िि् गजेटेर्”, “ररपोटा” को सट्टन
“अनधकृत”, “रनजपत्रनवित”, “रनजपत्र अिवित” र “प्रनतवेदि” रनखी रूपनन्तर भएको ।
४. सै निक (तेस्रो सं िोधि) ऐि, २०४० द्वनरन “िनही सेिन” को सट्टन “िनही िेपनली सेिन” रनखी रूपनन्तर
गररएको ।
५. केही िेपनल कनिूि सं िोधि गिे ऐि, २०६३ द्वनरन “श्री ५ को सरकनर” को सट्टन “िेपनल सरकनर” रनखी
रूपनन्तर गररएको ।
६. सै निक ऐि, २०६३ द्वनरन “िनही िेपनली सेिन” को सट्टन “िेपनली सेिन” रनखी रूपनन्तर गररएको ।
७. सै निक सम्बन्धी केही नियमहरुलनई सं िोधि गिे नियमनवली, २०७० द्वनरन नियमहरुको ठनउाँ ठनउाँमन रहेको
“िनही” भन्ने ि्द शझवकएको ।
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अिुसूची
पुिः संिोनधत िोकरीको कबुलिनमन (िता) िेपनली सेिन
म, युनिट ................. िं .

दजना

िनम

थर बतिले दे हनयमन ले शखएको

पुिः सं िोनधत कबुलिनमन (िता) आफ्िो मिोमनिी खुिी रनजीले सकनर गदा छुः–
१.

=............... पल्टिमन सै निक ऐि बमोशजम दस्तूर कनयदनसं ग रही उदी कवनयद गरुाँलन ।

२.

ु सम्बन्धी लर्नईको कनम र केही आन्दोलि पररआएमन आÇिो जन्मभूनम सम्झी ति मि
मुलक
ददई .......... हनशजर रही ज्यनि ददिमन कबूल छ । सो बमोशजम गरुाँलन ।

३.

.......... जुि बेलन जहनाँ खवटयुंलन खवटएकन जग्गनमन गई हुकूम बमोशजम ददलोज्यनि ददइ

गरुाँलन ।
४.

..........

५.

िोकरी .......... कबूल गरे पनछ िोकरी पनएकन नमनतले १० वषा िपुगी िोकरी छनर्िे
छै ि । सो म्यनद पुगी छनर्ी जनिेहरूले ठू लो सशन्धसपाि परे मन जनहे र गरी छनड्ि पनए पनि
त्यस्तन जवनिहरूले समेत पनछ उदी भएमन िोकरीमन बस्ि पनउिे उमेरको हदसम्मकन
जवनिहरूले उदी भएकन बखतमन हनशजर हुि आउिे छौं ।

६.

भिना भएको नमनतले १२ महीिन िपुगी घर नबदन पनि नलिे छै ि ।

मेरन उपशस्थनतमन सहीछनप भयो भिी दस्तखत गिेः

सहीछनप गिे
सेिनिी वन सह-सेिनिी

ओ. सी.

गुल्म

युनिट

धमा भनकी िपथ ग्रहणनिसनिः छु वनउिे
युनिट िं.

िनम
गते

ओ. सी.

िपथग्रहण गिे सेररमोनियल परे र्
सनलमन भएको बेलनमन सो धमा भनकी सहीछनप गिे
प्रमुख सेिनिी वन सेिनिी
युनिट कमनडर्र

 सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरुलनई सं िोधि गिे नियमनवली, २०७० द्वनरन शझवकएको ।
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