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संवत ्2079 सालको ऐन नं.... 

�देश �नजामती सेवाको गठन, स�ालन र सेवाका शतर्हरू सम्बन्धमा 
व्यवस्था गनर् बनकेो �वधेयक 

�स्तावना: �देश �नजामती सेवालाई सक्षम, सदुृढ, सेवामूलक, उ�रदायी, 
सहभा�गतामूलक र व्यावसा�यक बनाउँदै �देश �नजामती सेवाको गठन, 
स�ालन र सेवाका शतर् सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनर् वाञ्छनीय 
भएकोले, 

बागमती �देश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

प�रच्छेद–१ 

�ारि�भक 

1. संिक्ष� नाम र �ारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “�देश �नजामती सेवा 
ऐन, २०७९” रहेको छ। 

(२) यो ऐन तरुुन्त �ारम्भ हनेुछ। 

2. प�रभाषा: �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “अिख्तयारवाला” भ�ाले दफा १५ बमोिजम �देश �नजामती 
सेवामा �नयिु� र पदस्थापन गन� अ�धकार� सम्झन ुपछर्। 

(ख) “आ�धका�रक �ेड य�ुनयन” भ�ाले दफा 1२१ बमोिजमको 
�देश कमर्चार�को आ�धका�रक �ेड य�ुनयन सम्झन ुपछर्। 

(ग) “कमर्चार�” भ�ाले �देश �नजामती सेवाको पदमा बहाल 
रहेको व्यि� सम्झन ुपछर्। 
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(घ) “कायार्लय” भ�ाले �देश सरकारको कायार्लय सम्झन ु
पछर्। 

(ङ) “कायार्लय �मखु” भ�ाले कायार्लयको �मखु भई कामकाज 
गनर् तो�कएको कमर्चार� सम्झन ुपछर्। 

(च) “केन्��य �नकाय” भ�ाले �देश सरकारले �देश राजप�मा 
केन्��य �नकाय भनी तोकेका �देश सरकारको �नकाय 
सम्झन ुपछर्। 

(छ) “तो�कएको” वा “तो�कए बमोिजम” भ�ाले यस ऐन अन्तगर्त 
बनेको �नयममा तो�कएको वा तो�कए बमोिजम सम्झन ु
पछर्। 

(ज) “प�रवार” भ�ाले �नजामती कमर्चार�सँग बस्ने तथा �नज 
आफ� ले पालन पोषण गनुर् पन� प�त, पत् नी, छोरा, अ�ववा�हता 
छोर�, धमर्प�ु, अ�ववा�हता धमर्प�ुी, बाब,ु आमा वा सौतेनी 
आमा सम्झन ु पछर् र सो शब्दले परुुष र अ�ववा�हता 
म�हला कमर्चार�को हकमा �नजको बाज,े बज्यै तथा 
�ववा�हता म�हला कमर्चार�को हकमा �नजको सासू, 

ससरुालाई समेत जनाउँछ। 

(झ) “�मखु �शासक�य अ�धकृत” भ�ाले दफा ११३ 
बमोिजमको �मखु �शासक�य  अ�धकृत सम्झन ुपछर्। 

(ञ) “�मखु सिचव” भ�ाले नेपाल सरकारबाट ख�टआएको 
राजप�ा��त �विश� �ेणी वा सो सरहको कमर्चार� सम्झन ु
पछर्। 
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(ट) “�देश” भ�ाले बागमती �देश सम्झन ुपछर्। 

(ठ) “�देश �नजामती सेवा” भ�ाले दफा ४ बमोिजमको �देश 
�नजामती सेवा सम्झन ुपछर्। 

(ड) “�देश �कताबखाना” भ�ाले �देश तथा स्थानीय सेवाका 
कमर्चार�को अ�भलेख रा� े �योजनको ला�ग �देश 
सरकारले स्थापना गरेको कायार्लय सम्झन ुपछर्। 

(ढ) “�देश लोक सेवा आयोग” भ�ाले बागमती �देशको �देश 

लोक सेवा आयोग सम्झन ुपछर्। 

(ण) “मन्�ालय” भ�ाले �देशको मखु्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को 
कायार्लय सम्झन ुपछर्। 

(त) “�वभागीय �मखु” भ�ाले तो�कएको अ�धकार� सम्झन ु
पछर्। 

(थ) “�वशेषज्ञ पद” भ�ाले �वशेष �कृ�तको काम, कतर्व्य र 
उ�रदा�यत्व भएको र �वशेष योग्यता चा�हने �देश 
�नजामती सेवाको पद सम्झन ुपछर्। 

(द) “सिचव” भ�ाले �देश सरकारको अ�धकृत एघार� तहको 
कमर्चार� सम्झन ु पछर्। सो शब्दले �देशमा सिचवको 
पदप�ूतर् नभएसम्म नेपाल सरकारबाट सिचवको पदमा 
ख�टआएको कमर्चार�लाई समेत जनाउनछे। 

(ध) "समायोजन" भ�ाले कमर्चार� समायोजन ऐन, 2075 
बमोिजमको कमर्चार� समायोजन सम्झन ुपछर्। 
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(न) “समायोजन ऐन" भ�ाले कमर्चार� समायोजन ऐन, २०७५ 
सम्झन ुपछर्। 

(प) “स्थायी आवासीय अनमु�त” भ�ाले �वदेशी मलुकुले कुनै 
शतर् तोक� वा नतोक� सो मलुकुमा स्थायी रूपले बसोबास 
गनर् पाउन े गर� उपलब्ध गराएको डाइभर�सट� इ�म�ने्ट 
�भसा(डी.भी.), परमानने्ट रेिजडेन्ट�भसा(पी.आर.) वा �ीन 
काडर् सम्झन ु पछर् र सो शब्दले �वदेशमा स्थायी रूपमा 
बसोबास गनर् �दइएको जनुसकैु नामको स्थायी आवासीय 
अनमु�तलाई समेत जनाउँछ। 

(फ) “स्थायी पद” भ�ाले �नव�ृभरण वा योगदानमलूक 
�नव�ृभरण वा उपदान पाउने र म्याद नतो�कएको �देश 
�नजामती सेवाको पद सम्झन ुपछर्। 

प�रच्छेद- २ 

�देश �नजामती सेवाको गठन 

3. �देश �नजामती सेवा सम्बन्धी केन्��य कमर्चार� �नकाय: (१) �देश 
�नजामती सेवाको गठन, स�ालन र सेवाका शतर्हरू तथा 
कमर्चार�को व्यवस्थापन र स�ालनका सम्बन्धमा मन्�ालयले 
केन्��य कमर्चार� �नकायको रूपमा काम गन�छ। 

(२) यो ऐन र यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयममा उल्लेख 
भएदेिख बाहेक �देश कमर्चार� �शासन सम्बन्धी काम मन्�ालयको 
नी�तगत स्वीकृ�त �लएर मा� गनुर् पन�छ। 
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4. �देश �नजामती सेवाको गठन: (१) �देश सरकारले �देश �नजामती 
सेवा अन्तगर्त देहाय बमोिजमका सेवाहरूको गठन गन�छ:- 

(क) �देश इिन्ज�नय�र� सेवा, 

(ख) �देश कृ�ष सेवा, 

(ग) �देश न्याय सेवा, 

(घ) �देश �शासन सेवा, 

(ङ) �देश वन सेवा, 

(च) �देश िशक्षा सेवा, र 

(छ) �देश स्वास्थ्य सेवा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमका सेवा अन्तगर्त रहने समूह 
तथा उपसमूह तो�कए बमोिजम हनेुछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम रहने समूह तथा उपसमूहको 
पदको ला�ग आवश्यक पन� न्यूनतम शैिक्षक योग्यता तो�कए 
बमोिजम हनुेछ।  

(4) यो ऐन �ारम्भ हनुभुन्दा अिघ �देश �नजामती सेवाको 
�व�वध सेवा तथा आ�थर्क योजना तथा तथ्या� सेवामा समायोजन 
भएका कमर्चार�लाई उपदफा (1) को खण्ड (घ) बमोिजमको �देश 
�शासन सेवाको �व�वध समूहमा कायम ग�रनेछ। 



6 

(५) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न �देश न्याय सेवाका कमर्चार�को सेवा, शतर् सम्बन्धी 
व्यवस्था नेपालको सं�वधानको धारा १५६ बमोिजम हनुेछ। 

5. तह र पदनाम: (१) �देश �नजामती सेवामा देहाय बमोिजमका 
तहहरू रहने छन ्:- 

अ�धकृत तह सहायक तह 

एघार� पाँच� 
दश� चौथौ 
नव� ते�ो 
आठ� तह �वह�न 
सात�  
छैठ�  

(२) �देश �नजामती सेवाका �व�भ� तहमा तो�कए 
बमोिजमका �ा�व�धक तथा अ�ा�व�धक पदहरू रहने छन।् 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
सहायक ते�ो र चौथो तहमा कुनै कमर्चार�को पदा�धकार नरहेमा 
सो तहको पद स्वतः खारेज हनुेछ। यस्तो पदमा नयाँ पदपू�तर् 
ग�रने छैन।  

(4) �देश �नजामती सेवाका सम्बिन्धत सेवा समूहमा रहने 
तह र सोको पदनाम तो�कए बमोिजम हनुेछ। 
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(५) तह �वह�न पदमा रहने तहको स्तर व�ृ� तो�कए 
बमोिजम हनुेछ। 

6. कायर् �ववरण र कायर्सम्पादन सम्झौता: (१) �देश सरकारले 
स्वीकृत गरेको सङ् गठनको कायर् �ववरणको आधारमा �त्येक 
कायार्लयको कायार्लय �मखुले �त्येक पदको काम, कतर्व्य, 

उ�रदा�यत्व, अ�धकार र कामको मूल्या�न गन� सूचक समेत 
उल्लेख गर� सङ् गठनका ला�ग स्वीकृत पदहरूको कायर् �ववरण 
स्वीकृत गर� लागू गनुर् पन�छ।  

तर अ�धकृतस्तर छैठ�, सात� र आठ� तहको कायर् �ववरण 
सम्बिन्धत सिचवले, नव� र दश� तहको कायर् �ववरण �मखु 
सिचवले र एघार� तहको कायर् �ववरण �देश सरकारले स्वीकृत गरे 
बमोिजम हनेुछ। 

(२) कमर्चार�लाई पदस्थापन गदार् �नजको कायर् �ववरण 
समेत उपलब्ध गराउन ुपन�छ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम उपलब्ध गराइएको कायर् 
�ववरणको आधारमा कमर्चार�सँग कायर्सम्पादन सम्झौता गर� 
काममा लगाउन स�कनेछ। 

तर आयोजना �मखु तथा तो�कए बमोिजमका कायार्लय 
�मखुसँग कायर्सम्पादन सम्झौता गनुर् पन�छ।  

(४) �त्येक सपु�रवेक्षकले आ�थर्क वषर् शरुू भएको एक 
म�हना�भ� आफ्नो मातहतमा काम गन� कमर्चार�लाई उपदफा (१) 
बमोिजमको कायर् �ववरणको आधारमा त्यस्तो कमर्चार�ले सम्पादन 
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गनुर् पन� कायर्को वा�षर्क ल�य �नधार्रण गर� िजम्मेवार� तोक� 
काममा लगाउन ु पन�छ। त्यस्तो वा�षर्क ल�य बमोिजम सम्पा�दत 
काम समतेको आधारमा कमर्चार�को कायर्सम्पादन मूल्या�न 
ग�रनेछ। 

प�रच्छेद-३ 

�देश �नजामती सेवाको दरबन्द� तथा पदपू�तर् 

7. दरबन्द� �सजर्ना: (१) कुनै कायार्लयको सङ् गठन संरचना वा 
दरबन्द� �सजर्ना गनर् तथा त्यस्तो सङ् गठन संरचना वा दरबन्द�मा 
पनुरावलोकन वा हेरफेर गनर् सम्बिन्धत मन्�ालय वा केन्��य 
�नकायले मन्�ालयको पूवर् स्वीकृ�त �लई तो�कए बमोिजम सङ् गठन 
तथा व्यवस्थापन सव�क्षण गनुर् पन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सव�क्षण गदार् सव�क्षण ग�रने 
कायार्लयको कायर् �कृ�त र कायर्बोझ �व�षेण गर� दरबन्द� �सजर्ना, 
पनुरावलोकन वा हेरफेर गनुर् पन� देिखएमा सोको कारण र औिचत्य 
समेत खलुाई ��तवदेन पेस गनुर् पन�छ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम सव�क्षण गर� तयार ग�रएको 
��तवेदन सम्बिन्धत मन्�ालय वा केन्��य �नकायले आ�थर्क मा�मला 
तथा योजना मन्�ालयको सहम�त �लई मन्�ालयमा पठाउन ुपन�छ 
र मन्�ालयले सोको औिचत्य समेतको आधारमा मूल्या�न गर� 
उपय�ु सङ् गठन संरचना वा दरबन्द� �स्ताव गर� स्वीकृ�तको 
ला�ग �देश सरकार समक्ष पेस गनुर् पन�छ। 



9 

(४) उपदफा (३) बमोिजम पेस भएको �स्ताव बमोिजम 
�देश सरकारले सङ् गठन संरचना वा दरबन्द� स्वीकृत गनर् 
सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम सङ् गठन संरचना वा दरबन्द� 
स्वीकृत भएप�छ सम्बिन्धत मन्�ालयले �देश �कताबखानामा पद 
दतार् गर� पदपू�तर्को ���या अगा�ड बढाउनछे।  

(६) यस दफा बमोिजम कुनै नया ँ पद �सजर्ना भएकोमा 
उपदफा (५) बमोिजम �देश �कताबखानामा पद दतार् भएप�छ मा� 
त्यस्तो पदमा पदपू�तर् गनर् स�कनेछ। 

(७) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न अस्थायी �कृ�तका आयोग, स�म�त, �नकाय, सिचवालय, 
कायार्लय वा आयोजनामा स्थायी दरबन्द� �सजर्ना ग�रने छैन। 
त्यस्ता आयोग, स�म�त, �नकाय, सिचवालय, कायार्लय वा 
आयोजनामा अस्थायी दरबन्द� रहन सक्नेछ।  

(८) उपदफा (७) मा उिल्लिखत �नकायको वा�षर्क बजेट 
तथा कायर्�म बमोिजम वा�षर्क रूपमा आवश्यक पन� जनशि�को 
�क�सम तथा सङ्ख्या य�कन गर� अस्थायी दरबन्द� �सफा�रस गनर् 
तो�कए बमोिजमको स�म�त रहनेछ। 

(९) यस दफा बमोिजम �सजर्ना भएको स्थायी पदमा 
�नय�ु वा बढुवा भएको कमर्चार�लाई पलु दरबन्द� वा अन्य कुनै 
�क�समले कुनै स्थानमा पदा�धकार राखी कुनै �नकायमा खटाइएको 
वा �नय�ु ग�रएको वा उपदफा (७) बमोिजम अस्थायी दरबन्द�मा 
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खटाइएको कारणले मा� त्यस्तो दरबन्द� �र� मानी कुनै प�न 
व्यहोराले पदप�ूतर् गनर् पाइने छैन। 

8. �देश �नजामती सेवाको पदपू�तर्: (१) �देश �नजामती सेवाको �र� 
पदमा देहाय बमोिजम पू�तर् ग�रनेछ :- 

तह
  

खलु
ा �

�तय
ो�ग

ता
�ार

ा 

अन्
तर

 त
ह 

��त
यो
�ग
ता
�ा
रा 

बढुवा�ारा 

कै
�फ

यत
 

आ
न्त

�रक
 अ

न्त
र 
सेव

ा 
��त

यो
�ग
ता
त्म

क
 प

र�क्ष
ा�
ारा

 

क
ाय
र्क्षम

ता
क
ो मू

ल्य
ा�
न�

ारा
 

ज्ये
�त

ा र
 क

ाय
र्सम्

पाद
न 

मूल्
या
�न

�ा
रा 

(क) चौथो - - 10०% - - - 
(ख) पाँच� १००% - - - - - 
(ग) छैठ� - - - - - तह व�ृ� 
(घ) सात� 5०% ५% - २०% २५% - 

(ङ) आठ� - - - - - 

तह व�ृ� 
(स्वास्थ्य 
सेवाको 
िच�कत्सक र 
कृ�ष सेवा 
अन्तगर्तको पश ु
िच�कत्सक 
बाहेक) 

(च) आठ� १००% - - - - 

स्वास्थ्य 
सेवाको 
िच�कत्सक र 
कृ�ष सेवा 
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अन्तगर्तको पश ु
िच�कत्सकको 
हकमा 

(छ) नव� १०% १०% 10% ३5% ३5% 
स्वास्थ्य सेवा 
बाहेकको सेवा 

(ज) नव� 20% १०% ३5% ३5% - स्वास्थ्य सेवा 

(झ) दश� - - - - - 
 
तह व�ृ� 

(ञ) एघार� - - - 80% 20% 
 
- 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको चौथो तहको कमर्चार� पाँच 
वषर् सेवा अव�ध परुा गरेप�छ स्वत: पाचँ� तहमा तह वृ�� हनुेछ । 
यसर� तह व�ृ� हनेु पद स्वतः �सजर्ना हनुछे। 

तर दफा ९५ को खण्ड (क) को उपखण्ड (१) बमोिजम 
सजाय पाएकोमा एक वषर्सम्म र उपखण्ड (२) बमोिजम सजाय 
पाएकोमा सजायको अव�धभर र �नलम्बन भएकोमा �नलम्बन भएको 
अव�धभर तह व�ृ� ग�रने छैन। 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) मा उिल्लिखत 
खलुा ��तयो�गता�ारा पदपू�तर् ग�रने अ�धकृत नव� तहको पदको 
ला�ग उम्मेदवार हनु सम्बिन्धत �वषयमा कम्तीमा स्नातको�र 
तहको उपा�ध हा�सल गरेको र सङ् घीय �नजामती सेवा, �देश 
�नजामती सेवा, स्थानीय सेवा वा अन्य कुनै सरकार� सेवाको 
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अ�धकृतस्तरको पदमा पाचँ वषर् वा �च�लत कानून बमोिजम 
स्थापना भएको स��ठत संस्थाको अ�धकृतस्तर वा सो सरहको 
पदमा कम्तीमा सात वषर्को अनभुव �ा� गरेको हनु ुपन�छ। 

स्प�ीकरण: यस उपदफाको �योजनको ला�ग "�देश 
�नजामती सेवा" भ�ाले जनुसकैु �देशको �नजामती सेवा र "स्थानीय 
सेवा" भ�ाले जनुसकैु �देश अन्तगर्त रहेको स्थानीय तहको सेवा 
सम्झन ुपछर्। 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) को खलुा ��तयो�गतात्मक 
पर�क्षाबाट पू�तर् हनुे पदमा �व�ावा�र�धको उपा�ध �ा� गरेको 
उम्मेदवारको ला�ग कम्तीमा तीन वषर् र दशर्नाचायर्(एम.�फल) 
उपा�ध �ा� गरेको उम्मेदवारको ला�ग कम्तीमा चार वषर् सेवा 
अनभुव भएमा योग्य मा�ननछे। 

(५) उपदफा (३) र (४) को �योजनको ला�ग कुनै 
�नकायमा आिंशक रूपमा काम गरेको अनभुव गणना हनु ेछैन।  

(६) उपदफा (1) बमोिजमको अन्तर तह ��तयो�गता�ारा 
पदप�ूतर् हनेु पदमा सङ् घीय �नजामती सेवा वा जनुसकैु �देशको 
�देश �नजामती सेवा वा जनुसकैु स्थानीय तहको सेवाको एक �ेणी 
वा तह म�ुनको पदमा कम्तीमा पाँच वषर् सेवा अव�ध पूरा गरेका र 
पू�तर् हनुे पदका ला�ग तो�कए बमोिजमको शैिक्षक योग्यता हा�सल 
गरेका कमर्चार� उम्मेदवार हनु सक्नेछन।् 
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(७) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
अन्तर तह ��तयो�गता�ारा हनेु पदपू�तर्का ला�ग छुट् याइएको पदमा 
पदप�ूतर् हनु नसकेमा सोह� वषर्को खलुा ��तयो�गता र आन्त�रक 
अन्तर सेवा ��तयो�गता�ारा पदपू�तर् हनु नसकेका पदहरू अक� 
वषर्को कायर्क्षमता मूल्या�न�ारा हनुे बढुवा�ारा पदपू�तर् ग�रनेछ। 

(८) उपदफा (१) बमोिजम आन्त�रक अन्तर सेवा 
��तयो�गता�ारा पदपू�तर् हनु ेपदका ला�ग तो�कएको न्यूनतम शैिक्षक 
योग्यता हा�सल गरेको र �देश �नजामती सेवाको पदमा पाँच वषर् 
सेवा अव�ध पूरा गरेको कमर्चार� उम्मेदवार हनु सक्नछे। 

स्प�ीकरण: यस दफाको �योजनको ला�ग “आन्त�रक 
अन्तर सेवा ��तयो�गता” भ�ाले �देश �नजामती सेवा �भ�का सेवा, 
समूह �बचको ��तस्पधार् सम्झन ुपछर्। 

(९) उपदफा (१) बमोिजम कायर्क्षमताको मूल्या�न र 
ज्ये�ता र कायर्सम्पादन मूल्या�न�ारा हनेु बढुवाको ला�ग अ�धकृत 
दश� तहसम्मको पदमा सम्बिन्धत सेवा, समूह वा उपसमूहको एक 
तह म�ुनको पदको कमर्चार� र एघार� तहको पदको हकमा एक 
तह मू�नको सम्बिन्धत सेवाको कमर्चार� बढुवाको ला�ग आवश्यक 
न्यूनतम सेवा अव�ध र न्यूनतम योग्यता पूरा गरेका कमर्चार� 
सम्भाव्य उम्मेदवार हनुेछन।् 

तर, 
(क) �शासन सेवाको एघार� तहको सिचवको पदमा 

बढुवा गन� �योजनको ला�ग �देश �शासन सेवा र 
�देश िशक्षा सेवाका एक तह म�ुनका आवश्यक 
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न्यूनतम सेवा अव�ध र न्यूनतम योग्यता परुा गरेका 
कमर्चार� सम्भाव्य उम्मेदवार हनुेछन।् 

(ख) �देश सरकारले �वशषेज्ञ पद भनी तोकेको एघार� 
तहको पदमा सम्बिन्धत सेवा�भ�को समूह र 
उपसमूहको कमर्चार� मा� बढुवा हनुेछ। 

 (१०) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
�देशमा समायोजन भएका कमर्चार� यस ऐन बमोिजम आन्त�रक 
अन्तर सेवा ��तयो�गता तथा कायर्क्षमताको मूल्या�न�ारा हनेु 
बढुवाको ला�ग त्यसर� समायोजन हनु ुपूवर् बहाल रहेको सेवा, समूह 
वा उपसमूहको एक तह मा�थको पदमा उम्मेदवार हनु सक्नेछन।् 

(११) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
तो�कएको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता र बढुवाको ला�ग आवश्यक 
पन� सेवा अव�ध पूरा गरेका र समायोजन ऐन अनसुार �देशमा 
समायोजन भई आएका सहायक कम्प्यटुर अपरेटर, कम्प्यटुर 
अपरेटर र कम्प्यटुर अ�धकृत पदमा कायर्रत कमर्चार� �देश 
�शासन सेवाको तो�कए बमोिजमको समूहमा बढुवाको ला�ग 
सम्भाव्य उम्मेदवार हनुेछन।् 

(1२) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न कायर्क्षमताको मूल्या�न�ारा हनुे बढुवाको ला�ग सम्भाव्य 
उम्मेदवार नभएमा त्यस्तो पदमध्ये अ�धकृतस्तर नव� तह वा सो 
सरहको पद र सोभन्दा मा�थको पदमा सोह� वषर् आन्त�रक अन्तर 
सेवा ��तयो�गता�ारा र अन्य पदमा खलुा ��तयो�गता�ारा पदप�ूतर् 
ग�रनेछ।  



15 

(1३) �देशमा समायोजन भएका कमर्चार�को समायोजन 
हनु ुपूवर्को सम्बिन्धत पदको सेवा अव�ध समेत गणना ग�रनेछ।  

(1४) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न देहायको कमर्चार� देहायको अव�धभर खलुा, आन्त�रक 
अन्तर सेवा वा अन्तर तह ��तयो�गता�ारा पू�तर् हनुे पदको ला�ग 
समेत सम्भाव्य उम्मेदवार हनु सक्ने छैनः- 

(क) �च�लत कानून बमोिजम �नलम्बन भएकोमा 
�नलम्बन भएको अव�धभर, 

(ख) यो ऐन तथा सेवा शतर् सम्बन्धी कानून बमोिजम 
�वभागीय सजाय भई बढुवा रोक् का भएकोमा 
रोक् का भएको अव�धभर। 

(1५) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न यो ऐन �ारम्भ भएप�छ सहायक पाचँ� तहको कम्प्यटुर 
अपरेटर पद र सहायक चौथो तहको सहायक कम्प्यटुर अपरेटर 
पद �र� भएमा स्थायी पदप�ूतर् ग�रने छैन। 

(1६) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न यो ऐन �ारम्भ भएप�छ सवार� चालक, कायार्लय सहयोगी, 
चौक�दार, इलेिक्��सयन, प्लम्बर, माल�, सरसफाइ गन� कमर्चार� 
वा यस्तै काम गन� अन्य तो�कए बमोिजमका पदमा स्थायी पदपू�तर् 
ग�रने छैन। 

(1७) उपदफा (1५) बमोिजमको सहायक कम्प्यटुर 
अपरेटर पद, कम्प्यटुर अपरेटर पद र उपदफा (1६) बमोिजमको 
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सवार� चालक, कायार्लय सहयोगी वा चौक�दार पदबाट सम्पादन 
ग�रने कायर् दरबन्द��भ� रह� �सधै व्यि�सँग करार गर� सेवा 
करारबाट सम्पादन गराउन ुपन�छ। 

तर इलेिक्��सयन, प्लम्बर, अन्य ममर्त कायर् र यस्तै काम 
गन� अन्य तो�कए बमोिजमका दरबन्द� �भ� नपन� दै�नक 
ज्यालादार�मा काम लगाउन ुपन� कमर्चार� व्यि� वा संस्था करार 
गर� सेवा करारबाट सम्पादन गराउन ुपन�छ। 

(1८) उपदफा (1७) बमोिजम संस्थासँग सेवा करार गदार् 
�दइने पा�र��मक तथा स�ुवधा �देशको अथर् हेन� मन्�ालयले तोके 
बमोिजम हनुेछ। 

तर व्यि�सँग करार गर� सेवा करार गदार् �दइन े
पा�र��मक तथा स�ुवधा �च�लत कानून बमोिजम हनुेछ। 

(१९) �देश �नजामती सेवाको �र� पदमा पदपू�तर् गदार् 
देहाय बमोिजम गनुर् पन�छ:- 

(क) पाँच� वा छैठ� तहको कुनै पद �र� भएमा 
पाँच� तह �र� मानी पदपू�तर् गन�, 

(ख) स्वास्थ्य सेवाको िच�कत्सक र कृ�ष सेवा 
अन्तगर्तको पश ु िच�कत्सक बाहेक सात� वा 
आठ� तह �र� भएमा सात� तह �र� मानी 
पदप�ूतर् गन�, 



17 

(ग) स्वास्थ्य सेवाको िच�कत्सक र कृ�ष सेवा 
अन्तगर्तको पश ु िच�कत्सक आठ� तह �र� 
भएमा सोह� तह �र� मानी पदपू�तर् गन�, 

(घ) नव� वा दश� तह �र� भएमा नव� तह �र� 
मानी पदपू�तर् गन�। 

(२०) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न वनरक्षक, सश� वन रक्षक पदमा पदपू�तर् गनर् बाधा पन� 
छैन। 

(२१) �देश �नजामती सेवामा ग�रने पदपू�तर् सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

9. समान तहमा ��तस्पधार् गनर् वा उम्मेदवार हनु नपाउनःे सङ् घीय सेवा 
वा जनुसकैु �देश वा जनुसकैु स्थानीय सेवाको समान तहको पदमा 
कायर्रत रहेको कमर्चार� �देश �नजामती सेवाको खलुा वा अन्तर 
तह ��तयो�गता�ारा पदपू�तर् हनुे तह वा पदको समान तहमा 
��तस्पधार् गनर् वा उम्मेदवार हनु पाउने छैन। 

10. पदपू�तर् सम्बन्धी �वशेष व्यवस्था: (१) �देश �नजामती सेवालाई 
समावेशी बनाउन दफा ८ को उपदफा (१) बमोिजम खलुा 
��तयो�गतात्मक पर�क्षा�ारा पू�तर् हनुे पदमध्ये प�ता�लस ��तशत पद 
छु�ाई सो ��तशतलाई शत ��तशत मानी देहाय बमोिजमका 
उम्मेदवार �बच छु�ा छु�ै ��तस्पधार् गराई पदपू�तर् ग�रनेछ। 

(क) म�हला   -अठ�तस ��तशत 

(ख) आ�दवासी जनजा�त  -प��तस ��तशत 
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(ग) द�लत    -नौ ��तशत 

(घ) थारु   -पाँच ��तशत 

(ङ) मधेशी   -चार ��तशत 

(च) अपा�ता भएको व्यि� -तीन ��तशत  

(छ) �पछ�डएको के्ष�  -तीन ��तशत 

(ज) अल्पसङ् ख्यक समदुाय - तीन ��तशत 

स्प�ीकरण: यस उपदफाको �योजनको ला�ग,- 

(क) “�पछ�डएको के्ष�” भ�ाले �देश सरकारले हरेक तीन 
वषर्मा �देश राजप�मा सूचना �काशन गर� तोकेका 
मानव �वकास सूचका�मा सबैभन्दा पछा�ड परेका 
अिन्तमबाट �मशः पाँचवटा स्थानीय तह सम्झन ुपछर्। 

(ख) "अल्पसङ् ख्यक समदुाय" भ�ाले तो�कए बमोिजमको 
समूदायलाई जनाउँछ। 

(2) उपदफा (1) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
यस दफा बमोिजमको �वशषे स�ुवधा एक व्यि�ले सहायक तहमा 
एक पटक र अ�धकृत तहमा एक पटक मा� �लन पाउनेछ। 

(3) उपदफा (1) र (२) बमोिजमको कुनै उम्मेदवार 
एकभन्दा बढ� समूहमा ��तस्पधार् गनर् बाधा पगेुको मा�नन ेछैन। 

(4) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न उपदफा (1) र (२)  बमोिजम अपा�ता भएका व्यि�को 
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ला�ग छुट् याइएको पदमा कुनै खास �कृ�तको कामको ला�ग 
तो�कए बमोिजमका अपा�ता भएका व्यि�हरू �बच मा� ��तस्पधार् 
गनर् पाउने गर� ��तस्पधार्त्मक पर�क्षा�ारा पू�तर् गनर् स�कनेछ।  

(5) उपदफा (1) बमोिजमको समूहको ला�ग छुट् याइएको 
पदमा उम्मेदवार हनु चाहने व्यि�ले आफूले बझुाउने दरखास्त 
फारामसँग आफू सम्बिन्धत समूहको व्यि� भएको �मािणत हनेु 
सम्बिन्धत �नकायबाट जार� भएको तो�कए बमोिजमको कागजात 
पेस गनुर् पन�छ। �पछ�डएको के्ष�को हकमा सम्बिन्धत स्थानीय 
तहले सोह� स्थानीय तहको स्थायी बा�सन्दा हो भनी �मािणत गरेको 
कागजात पेस गनुर् पन�छ।  

(6) उपदफा (5) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
यस दफा बमोिजम अपा�ता भएका व्यि�को है�सयतमा सो 
समूहबाट ��तस्पधार् गनर् चाहने उम्मेदवारले बझुाउने दरखास्तको 
साथमा �च�लत कानून बमोिजमको अपा�ताको �माणप� समेत पेस 
गनुर् पन�छ।  

(7) उपदफा (1) बमोिजम कुनै प�न समूहका ला�ग 

छुट् याइएको पदमा उपय�ु उम्मेदवार उपलब्ध हनु नसकेमा वा 
कुनै प�न उम्मेदवार �लिखत पर�क्षामा उ�ीणर् हनु नसकेमा त्यस्तो 
पद सोह� वषर् भएको खलुा ��तयो�गता�ारा पू�तर् हनुे पदमा समावशे 
गर� पदप�ूतर् गनुर् पन�छ।  

(8) उपदफा (1) बमोिजम ��तशत �नधार्रण गदार् 
सवर्�थम समूह र �मशः उपसमूहको ला�ग ��तशत �नधार्रण गनुर् 
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पछर्। कुनै समूह वा समूह अन्तगर्तको उपसमहूमा एक 
��तशतभन्दा कम घाता�(फ्�ाक्सन) आएमा त्यस्तो घाता� जनु 
समूह वा उपसमूहको हकमा घाता� आएको हो सोभन्दा लग�ै 
प�छको समूह वा उपसमूहमा �मशः सद� जानेछ। 

(९) �देश सरकारले उपदफा (१) बमोिजम �नधार्रण 
ग�रएको ��तशत�ारा पदप�ूतर् गन� व्यवस्था हरेक दश वषर्मा 
पनुरावलोकन गनुर् पन�छ।  

11. �देश लोक सेवा आयोगको �सफा�रसमा �नयिु� हनु:े (१) �देश 
�नजामती सेवाको खलुा ��तयो�गता, आन्त�रक अन्तर सेवा 
��तयो�गता र अन्तर तह ��तयो�गता�ारा पू�तर् हनुे पदमा �देश 
लोक सेवा आयोगको �सफा�रसमा �नयिु� ग�रनेछ। 

(२) दफा ८ बमोिजम पदपू�तर्को ला�ग �नधार्रण ग�रएको 
��तशत बमोिजम �देश लोक सेवा आयोगले पद सङ्ख्या �नधार्रण 
गर� �वज्ञापन गन�छ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम पद सङ्ख्या �नधार्रण गदार् 
कुनै �ववाद आएमा �देश लोक सेवा आयोगको �नणर्य अिन्तम 
हनेुछ।  

12. पदपू�तर्का ला�ग माग गन�: (१) �देश �नजामती सेवाको कुनै पद 
�र� भएमा सम्बिन्धत कायार्लयको �मखुले त्यसर� पद �र� 
भएको �म�तले पन्� �दन�भ� सोको �ववरण आफूभन्दा मा�थल्लो 
कायार्लयमा पठाउन ुपन�छ ।  
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(2) उपदफा (1) बमोिजम �र� पदको जानकार� �ा� 
भएप�छ सो कायार्लयले सरुवा�ारा पू�तर् गनर् स�कने भए प�ूतर् गन� र 
नस�कने भए अ�धकृतस्तरको पदको हकमा सेवा स�ालन गन� 
मन्�ालय माफर् त माग फाराम भर� मन्�ालयमा पठाउन ु पन�छ र 
सहायक तहको पदको हकमा पदपू�तर्का ला�ग �देश लोक सेवा 
आयोगमा पठाउन सम्बिन्धत कायार्लयलाई लेखी पठाउन ुपन�छ। 

(3) मन्�ालयले अ�धकृतस्तरको �र� पदपू�तर्का ला�ग 
�देश लोक सेवा आयोगको पदपू�तर् सम्बन्धी कायर्ता�लका बमोिजम 
�नधार्�रत समयमा �देश लोक सेवा आयोगमा पगु्न ेगर� पदप�ूतर्का 
ला�ग माग पठाई सेवा स�ालन गन� मन्�ालयलाई समेत जानकार� 
गराउन ुपन�छ।  

(4) उपदफा (३) बमोिजम मन्�ालयले �देश �नजामती 
सेवाको पदपू�तर्का ला�ग माग गदार् उपदफा (१) बमोिजम �र� 
हनु आएका पद र सो आ�थर्क वषर्�भ� अ�नवायर् अवकाश तथा 
बढुवाबाट �र� हनेु पद समेत य�कन गर� माग गन�छ। 

(5) उपदफा (2) बमोिजम सहायक तहको पदमा 
पदप�ूतर्को ला�ग �देश लोक सेवा आयोगमा माग गनर् लेखी 
आएप�छ सम्बिन्धत कायार्लयले �देश लोक सेवा आयोगको पदपू�तर् 
सम्बन्धी कायर्ता�लका बमोिजम �नधार्�रत समयमा मागको आकृ�त 
फाराम भर� सो आयोगमा पठाउन ु पन�छ र त्यसको जानकार� 
मा�थल्लो कायार्लयमा पठाउन ुपन�छ।  
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13. पदपू�तर्मा बन्देज: (१) �देश �नजामती सेवाको पदमा यस ऐनमा 
व्यवस्था भएदेिख बाहेक अन्य त�रकाबाट पदपू�तर् ग�रने छैन।  

(२) उपदफा (१) �वपर�त ग�रएको �नयिु� स्वतः बदर 
भएको मा�ननेछ र त्यसर� �नय�ु भएको व्यि�ले पाएको तलब, 
भ�ा र अन्य स�ुवधा �नय�ु गन� अ�धकार�बाट असलु उपर 
ग�रनेछ। 

(३) �देश �नजामती सेवाको स्थायी पदमा �नय�ु वा 
बढुवा भएको कमर्चार�लाई पलु दरबन्द� वा अन्य कुनै �क�समले 
कुनै स्थानमा पदा�धकार राखी कुनै �नकायमा खटाइएको वा �नय�ु 
ग�रएको वा यस ऐन बमोिजम स्वीकृत ग�रएको अस्थायी दरबन्द�मा 
काज वा अन्य रूपमा खटाएको कारणले मा� त्यस्तो दरबन्द� �र� 
मानी कुनै प�न व्यहोराले पदपू�तर् गनर् पाइने छैन। 

14. ज्यालादार� वा करारमा �नयिु� गनर् नपाइन े: (१) �देश �नजामती 
सेवाका कमर्चार�ले गनुर् पन� कामको ला�ग कुनै प�न व्यि�लाई 
ज्यालादार� वा करारमा �नयिु� गनर् पाइने छैन। 

(२) उपदफा (१) �वपर�त कसैले ज्यालादार� वा करारमा 
�नयिु� गरेमा त्यसर� �नय�ु व्यि�ले खाइपाइ आएको तलब, 
भ�ा र अन्य स�ुवधा बापतको रकम �नय�ु गन� कमर्चार� वा 
पदा�धकार�बाट सरकार� बाकँ� सरह असलु उपर ग�रनेछ।  

15. �नयिु� र पदस्थापन गन� अ�धकार�: (१) अ�धकृतस्तर एघार� तहको 
पदमा �देश सरकार, मिन्�प�रषद्ले, अ�धकृतस्तर दश� र नव� 
तहको पदमा �मखु सिचवले तथा आठ�, सात� र छैठ� वा सो 
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सरहको पदमा सम्बिन्धत मन्�ालयको सिचवले �नयिु� र 
पदस्थापन गन�छ। यसर� ग�रएको �नयिु�को सूचना �देश 
राजप�मा �काशन गनुर् पन�छ। 

(२) �देश �नजामती सेवाको सहायक तह वा सो सरहको 
पदमा �वभागीय �मखु वा अ�धकृतस्तरको कायार्लय �मखुले 
�नयिु� गन�छ। 

(३) �नयिु� र पदस्थापन गन� िजम्मेवार� भएको व्यि� वा 
पदा�धकार�ले यस ऐनले तोकेको अव�ध�भ� �नयिु� एवम ्
पदस्थापन नगरेमा �नजलाई �च�लत कानून बमोिजम कारबाह� 
हनेुछ। 

16. उम्मेदवार हनुको ला�ग अयोग्यता: देहायको व्यि� �देश �नजामती 
सेवाको पदमा उम्मेदवार हनु सक्ने छैन:- 

(क) सहायकस्तर पाँच� तहसम्मको पदमा अठार वषर् 
उमेर पूरा नभएको, 

(ख) अ�धकृतस्तर सात� तह वा सोभन्दा मा�थको पदमा 
एक् काइस वषर् उमेर पूरा नभएको 

(ग) परुुष उम्मेदवारको हकमा प��तस वषर् र म�हला 
उम्मेदवारको हकमा चा�लस वषर् उमेर पूरा भएको, 

 तर, 

(१) सङ्  घीय �नजामती सेवाका स्थायी कमर्चार�, 
जनुसकैु �देशको �देश �नजामती सेवाका स्थायी 
कमर्चार�, समायोजन ऐन बमोिजम स्थानीय 
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सेवामा समायोजन भएका तथा यो ऐन �ारम्भ 
भएप�छ सङ् घीय �नजामती सेवा, �देश 
�नजामती सेवा वा जनुसकैु स्थानीय तहको 
स्थानीय सेवामा स्थायी �नयिु� भई सेवामा 
बहाल रहेका कमर्चार�को हकमा उमेरको हद 
लाग्ने छैन। 

(२) �देश �नजामती सेवाको नव� तहको पदको 
ला�ग हनु े खलुा ��तयो�गतामा प�ता�लस वषर् 
उमेर ननाघकेो व्यि� उम्मेदवार हनु सक्नेछ। 

(घ) तो�कए बमोिजमको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता हा�सल 
नगरेको, 

(ङ) भ�वष्यमा जनुसकैु सरकार� सेवाको �न�म� अयोग्य 
ठह�रने गर� सेवाबाट बखार्स्त ग�रएको, 

(च) गैर नेपाल� नाग�रक, 

(छ) ��ाचार, �कत�, रा� �वरु� जाससुी, लागू औषध 
कारोबार, सम्पि� श�ुीकरण, परुाताि�वक वस्त ु
बेच�वखन, अपहरण, शर�र बन्धक, जबरजस्ती करणी 
तथा नै�तक पतन देिखन े फौजदार� अ�भयोगमा 
अदालतबाट कसूरदार ठह�रएको, 

(ज) �वदेशी मलुकुको स्थायी आवासीय अनमु�त �ा� 
गरेको। 

17. अस्थायी �नयिु� सम्बन्धी व्यवस्था: (1) �देश लोक सेवा आयोगले 
आफूले स�ालन गरेको पर�क्षामा स्थायी �नयिु�का ला�ग �सफा�रस 
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नभएका उम्मेदवारहरू मध्येबाट अस्थायी �नयिु� गन� �योजनको 
ला�ग छु�ै योग्यता�म अनसुारको सूची �काशन गन�छ। 

(2) �देश �नजामती सेवाको �र� पदमा अस्थायी �नयिु� 
गनुर् पन� भएमा सम्बिन्धत मन्�ालयले �देश लोक सेवा आयोगमा 
लेखी पठाउन ुपन�छ। 

(3) उपदफा (2) बमोिजम लेखी आएमा �देश लोक सेवा 
आयोगले उपदफा (१) बमोिजमको योग्यता�मको सूचीमा रहेका 
व्यि�लाई सम्बिन्धत मन्�ालयको मागको आधारमा अस्थायी 
�नयिु� गनर् नाम �सफा�रस गर� पठाउनछे। 

(4) उपदफा (3) बमोिजम �सफा�रस भएका व्यि�लाई 
बढ�मा छ म�हनाको ला�ग सम्बिन्धत मन्�ालयले अस्थायी �नयिु� 
गन�छ। 

(5) उपदफा (4) बमोिजम अस्थायी �नयिु� गरेको 
जानकार� सम्बिन्धत मन्�ालयले सात �दन�भ� मन्�ालयलाई �दन ु
पन�छ। 

(6) यस दफा �वपर�त कसैले अस्थायी �नयिु� गरेमा 
त्यसर� �नय�ु ग�रएको व्यि�ले खाइपाइ आएको तलब, भ�ा र 
अन्य स�ुवधा बापतको रकम �नय�ु गन� कमर्चार� वा 
पदा�धकार�बाट सरकार� बाकँ� सरह असलु उपर ग�रनेछ। 

18. पदा�धकार र िजम्मेवार�: (१) देहायको अवस्थामा कमर्चार�को 
आफ्नो पद मा�थको पदा�धकार कायम रहनछे:- 

 



26 

(क) आफ्नो पदमा कामकाज गर� रहँदासम्म, 

(ख) अक� पदमा सरुवा भई कायर्भार सम्हाल्न 
पाइने म्यादसम्म, 

(ग) �बदामा रहेको अव�धभर, 

(घ) �नलम्बनमा रहेको अव�धभर, 

(ङ) अक� पदमा कायम मकुायम भई काम गरेको 
अव�धभर, 

(च) काजमा ख�टएको अव�धभर। 

(२) देहायको अवस्थामा बाहेक कुनै कमर्चार�लाई 
िजम्मेवार� न�दई तीस �दनभन्दा बढ� अव�धसम्म रा� स�कने छैन:- 

(क) लामो �बदामा रहेकोमा, 

(ख) �नलम्बन भएकोमा, 

(ग) सेवा समूह अनसुारको पद वा दरबन्द� नभई 
फािजलमा परेकोमा। 

(३) उपदफा (२) �वपर�त कुनै कमर्चार�लाई पद�य 
िजम्मेवार� न�दई राखेमा िजम्मेवार� �दई काममा लगाउन ु पन� 
दा�यत्व भएको पदा�धकार�लाई �वभागीय कारबाह� हनेुछ। 

19. �नरो�गताको �माणप� पेस गनुर् पन�: (1) �देश �नजामती सेवामा 
�नयिु�को ला�ग �सफा�रस भएको व्यि�ले तो�कए बमोिजम 
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ढाँचामा �नरो�गताको �माणप� पेस नगर� �नजलाई �देश �नजामती 
सेवाको पदमा �नयिु� ग�रने छैन। 

(2) �नरो�गताको �माणप� नेपाल सरकार वा �देश 
सरकार�ारा स्वीकृत िच�कत्सकबाट �ा� भएको हनु ुपन�छ । 

20. शपथ �हण: �देश �नजामती सेवामा प�हलो पटक �नयिु� भएको 
कमर्चार�ले आफ्नो कायर्भार सम्हाल्न ुअिघ तो�कए बमोिजम शपथ 
�हण गनुर् पन�छ। 

21. पर�क्षणकाल: (१) �देश �नजामती सेवाको पदमा नया ँ�नयिु� गदार् 
म�हला कमर्चार�को हकमा छ म�हना र परुुष कमर्चार�को हकमा 
एक वषर् पर�क्षणकालमा रहने गर� ग�रनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको पर�क्षणकालमा �नजको 
काम सन्तोषजनक नभएमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको 
�नयमावल� बमोिजमको आचरण �वपर�तको कुनै काम गरेमा 
�नजको �नयिु� अिख्तयारवालाले बदर गनर् सक्नेछ।  

(३) पर�क्षणकालमा �नयिु� बदर नग�रएका कमर्चार�को 
�नयिु� पर�क्षणकाल समा� भएप�छ स्वतः सदर भएको मा�ननेछ। 

 तर सङ् घीय �नजामती सेवा, �देश �नजामती सेवा र 
स्थानीय सेवाको कुनै पदमा स्थायी �नयिु� भई पर�क्षण काल 
भ�ुान ग�रसके प�ात सेवालाई अ�व�छ� राखी अक� पदमा स्थायी 
�नयिु� भई रमाना �लई आएमा त्यस्तो कमर्चार�लाई पनु:पर�क्षण 
कालमा रािखने छैन। 
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22. व्यि�गत �ववरण: (१) �देश �नजामती सेवामा �नयिु� भएका 
व्यि�ले �नयिु� भएको एक म�हना�भ� तो�कएको ढाचँामा आफ्नो 
व्यि�गत �ववरण(�सटरोल) भर� कायर्रत कायार्लयमा पेस गनुर् 
पन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको व्यि�गत �ववरण 
सम्बिन्धत कायार्लय �मखुले �ा� गरेको पन्� �दन�भ� �मािणत 
गर� आवश्यक कागजात स�हत �देश �कताबखानामा पठाउन ु
पन�छ।  

(३) �देश �कताबखानाले उपदफा (२) बमोिजम व्यि�गत 
�ववरण �ा� भएको �म�तले पन्� �दन�भ� दतार् गर� सम्बिन्धत 
कमर्चार�लाई स�ते नम्बर उपलब्ध गराउन ु पन�छ। त्यस्तो स�ते 
नम्बर त्यस्ता कमर्चार�को सरुवा, बढुवा, प�ाचार लगायतमा �योग 
ग�रनेछ।  

(४) कमर्चार�को व्यि�गत �ववरण दरुुस्त रा� लगाउन े
िजम्मेवार� सम्बिन्धत �वभागीय �मखु वा कायार्लय �मखुको हनेुछ। 

23. कायम मकुायम र �न�म� : (१) कुनै प�न �वभागीय �मखु वा 
कायार्लय �मखुको पद �र� भएमा वा त्यस्तो पदमा बहालवाला 
कमर्चार� पन्� �दनभन्दा बढ� समयसम्म �बदामा बसेमा वा �च�लत 
कानून बमोिजम कारबाह�मा परेमा सो पदमा तत्काल काम 
चलाउनको ला�ग समानस्तर वा बढुवाको ला�ग सम्भाव्य उम्मेदवार 
भइसकेको एक तह म�ुनको कमर्चार�लाई बढ�मा छ म�हनाको 
ला�ग कायम मकुायम मकुरर गनर् स�कनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै पदमा कायम मकुायम 
मकुरर ग�रसकेप�छ सोह� वा अन्य कमर्चार�लाई पनुः सोह� पदमा 
कायम मकुायम मकुरर गनर् स�कने छैन। 

(३) उपदफा (१) वा (२) �वपर�त कुनै कमर्चार�लाई 
कायम मकुायम मकुरर गरेमा �नजले सो पदमा रहदँा खाइपाइ 
आएको तलब, भ�ा र अन्य स�ुवधा बापतको रकम कायम मकुायम 
मकुरर गन� पदा�धकार�बाट असलु उपर ग�रनेछ। 

 (४) कुनै कायार्लयको �मखु कुनै कारणले कायार्लयमा 
अनपुिस्थत भएमा �नज मातहतको दरबन्द� वा �वशषे दरबन्द� 
�भ�को वा �र� दरबन्द�मा काजमा ख�टएको कमर्चार�मध्ये 
व�र�तम ् कमर्चार�ले �नजको �न�म� जनाई दै�नक कायर् स�ालन 
गनुर् पन�छ। 

स्प�ीकरण : यस उपदफाको �योजनको ला�ग “दै�नक 
कायर् स�ालन” भ�ाले आ�थर्क दा�यत्व पन� कायर्, अधर् न्या�यक 
�कृ�तको कायर् र �च�लत कानूनमा कायार्लय �मखुले आफ� ले गनुर् 
पन� भनी तो�कएका कायर् बाहेक त्यस्तो पदले दै�नक रूपमा 
सम्पादन गनुर् पन� सामान्य �शास�नक कायर् सम्झन ुपछर्। 

24. सिचवको पदाव�ध: सिचवको पदाव�ध पाँच वषर्को हनुेछ। 

तर समायोजन ऐन बमोिजम �देश �नजामती सेवाको एघार� 
तहमा समायोजन भई आएको कमर्चार�को पदाव�ध सङ् घीय 
�नजामती सेवा ऐन बमोिजम हनेुछ। 
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25. अ�त�र� समूह रहन:े (१) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए ताप�न मन्�ालयमा एक अ�त�र� समूह रहनेछ। 

(2) कुनै प�न कायार्लयमा फािजलमा रहेका कमर्चार�को 
पदा�धकार उपदफा (1) बमोिजमको समूहमा सानर् स�कनछे। 

(3) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
दफा १८ को उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा 
कमर्चार�लाई दईु म�हनाभन्दा बढ� अ�त�र� समूहमा रािखने छैन। 

(4) अ�त�र� समूह सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए 
बमोिजम हनुेछ। 

प�रच्छेद-४ 
सरुवा र काज 

26. सरुवा गन� अ�धकार: (१) कमर्चार�लाई सरुवा गन� अ�धकार 
तो�कए बमोिजमको आधारमा तो�कएको अ�धकार�लाई हनेुछ। 

 तर,  

(क) अ�धकृतस्तर एघार� तह वा सो सरहका 
कमर्चार�लाई �देश सरकारले सरुवा गन�छ। 

(ख) अ�धकृतस्तर नव� र दश� तहका कमर्चार�लाई 
�मखु सिचवले सरुवा गन�छ। 
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(ग)  एक मन्�ालय वा अन्तगर्तको कायार्लयको 
कमर्चार�लाई अक� मन्�ालय वा अन्तगर्तको 
कायार्लयमा �मखु सिचवले सरुवा गन�छ। 

(घ)  मन्�ालय एवम ् मातहतका अ�धकृतस्तर आठ� 
तहसम्मका कमर्चार�लाई सम्बिन्धत मन्�ालयको 
सिचवले सरुवा गन�छ। 

(ङ)  �देश �शासन सेवा, लेखा समूहका कमर्चार�लाई 
आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालयको सिचवले 
सरुवा गन�छ। 

(२) कमर्चार�लाई यथासम्भव सबै भौगो�लक के्ष�को 
अनभुव �दलाउने र पूवार्नमुानयोग्य हनुे गर� तो�कए बमोिजमको 
आधार र �ाथ�मकता बमोिजम च��य रूपमा सरुवा ग�रनेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
सबै भौगो�लक के्ष�मा पद नभएका सेवा, समूह र तहका 
कमर्चार�लाई पद भएका के्ष�मा तो�कए बमोिजम सरुवा गनर् 
स�कनछे। 

(४) कमर्चार�लाई सामान्यतया दईु वषर् पूरा नभई अक� 
कायार्लयमा सरुवा ग�रने छैन।  

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
देहायको अवस्थामा सहायक तहका कमर्चार�लाई सरुवा गन� 
अ�धकार �ा� अ�धकार�भन्दा एक तह मा�थको अ�धकार�को सहम�त 
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�लई र अ�धकृत तहको कमर्चार�लाई मन्�ालयको सहम�त �लई सो 
बमोिजमको अव�ध परुा नभई सरुवा गनर् स�कनेछ:- 

(क) कुनै स्थानमा कायर्रत कमर्चार� अश� भई 
सो स्थानमा �नजको उपचार हनु नसक्न े
देिखएको कुरा नेपाल सरकार वा �देश 
सरकार�ारा ग�ठत मे�डकल बोडर्ले �सफा�रस 
गरेमा, 

(ख) कुनै कमर्चार�लाई �नजको काम कारबाह�, 
व्यवहार र आचरणको कारण कायर्रत 
कायार्लयमा राखी रा� उपय�ु नभएको 
पयार्� आधार र कारण भएमा, 

(ग) �देश �नजामती सेवाको कुनै दरबन्द� कटौती 
भई सो दरबन्द�मा कायर्रत कमर्चार� 
फािजलमा परेमा। 

(६) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
अध्ययन �बदामा रहेको वा स्वतः �नलम्बनमा रहेको वा छ 
म�हनाभन्दा बढ� अव�धसम्म अन्य कुनै �बदामा रहेको वा तीन 
म�हनाभन्दा बढ� अव�ध अन्य� काजमा ख�टएको वा कुनै खास 
कामको ला�ग वा कुनै खास आयोजना कायार्न्वयन गनर्को ला�ग 
खटाइएको कमर्चार�को हकमा पदा�धकार रहेको मन्�ालयको 
सहम�त �लई सो अव�धभरको ला�ग �वशषे पद �सजर्ना गर� 
केन्��यस्तरको �नकायमा पदा�धकार सानर् स�कनेछ।  
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(७) उपदफा (५) र (६) बमोिजम अव�ध नपगु्दै कुनै 
कमर्चार�लाई सरुवा गदार् वा सरुवा गनर् सहम�त माग गदार् त्यसर� 
सरुवा गनुर् परेको कारण खलुाई सोको जानकार� मन्�ालयलाई �दन ु
पन�छ। 

(८) यस दफा �वपर�त मन्�ालयले गरेको सरुवा �देश 
सरकारले र अन्य �नकाय वा अ�धकार�ले गरेको सरुवा मन्�ालयले 
बदर गनर् सक्नछे। 

(९) यस दफा �वपर�त सरुवा गन� अ�धकार�लाई 
अिख्तयारवालाले �वभागीय कारबाह� गनर् सक्नेछ। 

(१०) यस दफा बमोिजम सरुवा हनुे कमर्चार� बाटोको 
म्याद बाहेक तो�कएको समय�भ� बरबझुारथ गर� सरुवा ग�रएको 
कायार्लयमा हािजर हनु जान ुपन�छ। 

(११) उपदफा (१०) बमोिजम हािजर हनु जान ु पन� 
कमर्चार�लाई रमाना �दई पठाउन ु सम्बिन्धत कायार्लय �मखुको 
िजम्मेवार� हनेुछ। 

(१२) उपदफा (१०) र (११) �वपर�त हािजर हनु नजान े
वा रमाना न�दने कमर्चार�लाई �वभागीय कारबाह� ग�रनेछ। 

(१३) सरुवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम 
हनेुछ। 

27. भौगो�लक के्ष�को वग�करण: यस ऐनको �योजनको ला�ग �देशको 
भौगो�लक के्ष�को वग�करण तो�कए बमोिजम हनुेछ। 
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28. काज सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कमर्चार�लाई सामान्यतया एउटा 
कायार्लयबाट अक� कायार्लयमा काजमा खटाइने छैन। 

(२) कमर्चार�को �विश� ज्ञान, सीप, योग्यता र अनभुवको 
उपयोग गनर् आवश्यक परेको अवस्थामा �नज कायर्रत मन्�ालय, 

सिचवालय वा आयोग अन्तगर्तको कायार्लयमा एक वषर्मा बढ�मा 
तीन म�हनाको ला�ग मा� काज खटाउन स�कनेछ। 

तर �नवार्चन, लेखापर�क्षण, पर�क्षा स�ालन, तथ्या� 
स�लन, ता�लम, नापी टोल�, सव�क्षण, कुनै घटनाको जाँचबझु वा 
छान�बन, महामार� वा सङ् �ामक रोग �नयन्�ण, �वपद् व्यवस्थापन 
लगायतका काम र अस्थायी �कृ�तका आयोग वा स�म�तको काम 
गनर् कुनै कमर्चार�लाई सम्बिन्धत मन्�ालय, सिचवालय वा 
आयोगले मन्�ालयको सहम�त �लई बढ�मा एक वषर्सम्म काज 
खटाउन सक्नछे।  

(३) कुनै कमर्चार�लाई �देश �नजामती सेवाको पद नभएको 
�नकाय वा �देश सरकारको आयोजनाका ला�ग स्वीकृत अस्थायी 
दरबन्द�मा काज खटाउँदा सहायक तहका कमर्चार�को हकमा 
सम्बिन्धत मन्�ालयले र अ�धकृत तहका कमर्चार�को हकमा 
मन्�ालयको सहम�त �लई बढ�मा एक आ�थर्क वषर्का ला�ग 
खटाउन स�कनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम कुनै मन्�ालय, सिचवालय वा 
आयोगको कमर्चार�लाई अक� मन्�ालय, सिचवालय वा आयोग 
अन्तगर्त काजमा खटाउन ुपन� भएमा काज ख�टन े �नकायको माग 
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र कमर्चार�को पदा�धकार रहेको �नकायको सहम�तमा मन्�ालयले 
काज खटाउन सक्नेछ। 

(५) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न कुनै प�न कमर्चार�लाई कायार्लय �मखुको पदमा पदा�धकार 
राखी अन्य� �नकाय वा आयोजनामा काज खटाइने छैन। 

(6) कुनै मन्�ालय, सिचवालय वा आयोगमा कायर्रत 
कमर्चार�को �वशेषज्ञ सेवा अक� मन्�ालय, सिचवालय वा आयोगलाई 
आवश्यक परेमा माग गन� �नकायको अनरुोध र पदा�धकार रहेको 
�नकायको सहम�तमा मन्�ालयले बढ�मा तीन म�हनाका ला�ग काज 
खटाउन सक्नछे। 

(7) यस दफा बमोिजमको काजको अव�ध समा� हनुासाथ 
सम्बिन्धत कायार्लय �मखुले त्यस्तो कमर्चार�को पदा�धकार रहेको 
कायार्लयमा हािजर हनु रमाना �दई पठाउन ुपन�छ।  

(8) यस दफा बमोिजम काज अव�ध समा� भएप�छ 
पदा�धकार रहेको �नकायमा हािजर हनु नजाने कमर्चार�लाई त्यस्तो 
अव�धको तलब भ�ा भ�ुानी गनुर् हुँदैन। त्यस्तो कमर्चार�लाई 
तलब भ�ा भ�ुानी गरेमा सम्बिन्धत कायार्लय �मखु, लेखा �मखु 
र भ�ुानी �लने कमर्चार�बाट असलु उपर ग�रनेछ। 

(9) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न कमर्चार�लाई सम्बिन्धत मन्�ालयको माग बमोिजम �देश 
�नजामती सेवाको समान तहको �मल्दो �र� पदमा एक पटकमा 
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बढ�मा एक वषर्को ला�ग ख�टएको �नकायबाटै तलब भ�ा खान े
गर� काज खटाउन स�कनछे। 

(1०) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न �देश �नजामती सेवाको कुनै सेवा, समूह वा तहको 
दरबन्द�मा अन्य सेवा, समूह, उपसमूह वा तहको कमर्चार� वा 
स्थानीय तहको सेवाका कमर्चार�लाई काजमा खटाउन स�कन े
छैन।  

(११) यस दफा �वपर�त मन्�ालयले खटाएको काज �देश 
सरकारले र अन्य �नकाय वा अ�धकार�ले खटाएको काज 
मन्�ालयले बदर गनर् सक्नछे। 

 (१२) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न उपदफा (२) बमोिजम काज खटाउन बाहेक कुनै एक 
कायार्लयको कमर्चार�लाई अक� कायार्लयमा कामकाज गन� गर� 
खटाउन पाइने छैन। 

(१३) यस दफा �वपर�त काज वा कामकाज गनर् खटाउन े
अ�धकार�लाई �वभागीय कारबाह� हनेुछ। 

प�रच्छेद-५ 

तह व�ृ� र बढुवा 

29. ज्ये�ता गणना सम्बन्धी �वशेष व्यवस्था: (१) �देशमा समायोजन 
भएका कमर्चार�को ज्ये�ता गणना गदार् समायोजन हनु ु पूवर्को 
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सा�बकको सेवा समूहको समान तहको पदमा स्थायी �नयिु� 
पाएको �म�तबाट कायम हनेु गर� सेवा अव�ध गणना ग�रनेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम ज्ये�ता कायम गनर् नस�कएमा 
�सफा�रसको योग्यता�म, सम्बिन्धत सेवा समूहको पदमा स्थायी 
सेवा गरेको अव�ध र उमरेलाई �मशः आधार �लई छुट् याउन ु
पन�छ। 

30. तह व�ृ� सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) तह व�ृ� हनेु पदभन्दा एक तह 
मनुीको पदमा पाचँ वषर्को सेवा अव�ध पूरा भएका, प�छल्लो पाँच 
वषर्को कायर्सम्पादन मूल्या�नमा औसत पन्चानब्ब े ��तशत अ� 
�ा� गरेका र देहाय बमोिजमको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता हा�सल 
गरेका �देश �नजामती सेवाका कमर्चार�लाई देहाय बमोिजम 
सम्बिन्धत सेवा, समूह वा उपसमूह �भ� तह व�ृ� ग�रनेछः- 

�.सं. 
हालको 
तह 

तह व�ृ� 
हनुे तह 

न्यूनतम शैिक्षक योग्यता 
स्वास्थ्य सेवा 

बाहेकका अन्य �देश 
�नजामती सेवा 

�देश �नजामती 
स्वास्थ्य सेवा 

१. पाँच� छैठ� सेवा समूहसँग 
सम्बिन्धत �वषयमा 
कम्तीमा �वीणता 
�माण प� तह वा 
कक्षा १२ उ�ीणर् 

सङ् घीय स्वास्थ्य 
सेवा सम्बन्धी 
कानूनले तोकेको 
न्यूनतम शैिक्षक 
योग्यता 

२. सात� आठ� सेवा समूहसँग 
सम्बिन्धत �वषयमा 
कम्तीमा स्नातक तह 

सङ् घीय स्वास्थ्य 
सेवा सम्बन्धी 
कानूनले तोकेको 
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उ�ीणर् न्यूनतम शैिक्षक 
योग्यता 

३. नव� दश� सेवा समूहसँग 
सम्बिन्धत �वषयमा 
कम्तीमा स्नातक तह 
उ�ीणर् 

सङ् घीय स्वास्थ्य 
सेवा सम्बन्धी 
कानूनले तोकेको 
न्यूनतम शैिक्षक 
योग्यता 

 (२) �त्येक वषर्को साउन एक गते र माघको एक 
गतेदेिख लाग ुहनेु गर� तह व�ृ� गनुर् पन�छ।  

 (३) तह वृ��को ला�ग सेवा अव�ध गणना गदार् समायोजन 
हनु ु पूवर् कायम रहेको सेवा समूहको सम्बिन्धत समान �ेणी वा 
तहमा कायम रहेको अव�ध समेत गणना हनुछे। 

 (4) तह व�ृ� हुँदा त्यस्तो पद स्वतः मा�थल्लो तहको 
पदमा कायम हनुेछ र त्यसर� तह वृ�� भएको कमर्चार� जनुसकैु 
कारणले सो पदमा नरहेमा त्यस्तो पद सा�बककै तहमा कायम 
रहनेछ। 

 (5) उपदफा (१) बमोिजम तह वृ�� गदार् सम्बिन्धत 
कमर्चार�ले खाइपाइ आएको तलबभन्दा घट� हनु े भएमा खाइपाइ 
आएको तलबभन्दा घट� नहनेु गर� �डे �मलान ग�रनेछ। 

 (6) अ�धकृतस्तर दश� तहमा तह व�ृ� गदार् �मखु 
सिचवले र अ�धकृतस्तर आठ� र छैठ� तहमा तह व�ृ� गदार् 
सम्बिन्धत मन्�ालयको सिचवले गन�छ। यसर� ग�रएको तह 
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व�ृ�को जानकार� मन्�ालय, �देश �कताबखाना र �देश लोक सेवा 
आयोगलाई �नणर्य भएको �म�तले पन्� �दन�भ� �दन ुपन�छ। 

(७) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न यो 
ऐन �ारम्भ हुँदाका बखत �देश �नजामती सेवाको अ�धकृत सात� 
तहको पश ुिच�कत्सक पदमा कायर्रत कमर्चार� स्वतः आठ� तहमा 
तह वृ�� हनुछेन।् यसर� तह वृ�� हनुे पद स्वतः �सजर्ना हनुेछ र 
सा�बकको पद स्वतः खारेज हनुेछ। 

31. बढुवाको ला�ग न्यूनतम सेवा अव�ध र शैिक्षक योग्यता: (१) यस 
ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोिजम कायर्क्षमताको 
मूल्या�न�ारा तथा ज्ये�ता र कायर्सम्पादन मूल्या�न�ारा बढुवा हनु े
पदहरूमा बढुवाको ला�ग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु सम्बिन्धत सेवा, 
समूह वा उपसमूहको पदमा बढुवा हनु सम्भाव्य उम्मेदवार हनेु 
तल्लो पदमा सेवाकाल�न ता�लम �लएका, ज्ये�ता र कायर्सम्पादन 
मूल्या�न�ारा हनुे बढुवाका ला�ग प�छल्लो पाचँ वषर्को 
कायर्सम्पादन मूल्या�नमा औसतमा कम्तीमा पन्चानब्ब े��तशत अ� 
�ा� गरेका र �वज्ञापन हनुभुन्दा अिघको असार मसान्तसम्ममा 
देहाय बमोिजमको न्यूनतम सेवा अव�ध र शैिक्षक योग्यता पगुेको 
हनु ुपन�छ:- 

बढुवा हनुे 
पद 

बढुवा हनु लाग्न ेसेवा 
अव�ध 

न्यूनतम शैिक्षक योग्यता 

अ�धकृत अ�धकृत दश� तहमा सेवा समूहसँग सम्बिन्धत 
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एघार� कम्तीमा पाचँ वषर् सेवा 
अव�ध पूरा गरेको। 

�वषयमा कम्तीमा 
स्नातको�र तह उ�ीणर्। 

अ�धकृत नव� अ�धकृत आठ� तहमा 
कम्तीमा पाचँ वषर् सेवा 
अव�ध पूरा गरेको। 

सेवा समूहसँग सम्बिन्धत 
�वषयमा कम्तीमा 
स्नातक तह उ�ीणर्। 

अ�धकृत 
सात� 

अ�धकृत छैठ� तहमा 
कम्तीमा पाचँ वषर् सेवा 
अव�ध पूरा गरेको। 

सेवा समूहसँग सम्बिन्धत 
�वषयमा कम्तीमा 
स्नातक तह उ�ीणर्। 

स्प�ीकरण: “तल्लो पदमा सेवाकाल�न ता�लम �लएका” 
भ�ाले सात� तहको पदका ला�ग पाँच� वा छैठ� तहमा, नव� तहको 
पदका ला�ग सात� वा आठ� र एघार� तहको पदका ला�ग नव� वा 
दश� तहमा न्यूनतम तीस कायर् �दनको सेवासँग सम्बिन्धत ता�लम 
�लएको सम्झन ुपछर्। 

(२) यस दफाको �योजनको ला�ग �देश �नजामती सेवामा 
समायोजन भई आएका कमर्चार�को हकमा उपदफा (१) बमोिजम 
बढुवाका ला�ग सेवा अव�ध गणना गदार् यस ऐन बमोिजम �नजको 
तह वृ�� भएको वा नभएको दवैु अवस्थामा समायोजन हनु ुपूवर्को 
सेवा अव�ध समेत जोडी गणना ग�रनेछ। 

(३) यस दफाको �योजनको ला�ग �देश �नजामती सेवामा 
समायोजन भई आएका कमर्चार�को हकमा उपदफा (१) बमोिजम 
बढुवाका ला�ग सेवा अव�ध गणना गदार् देहाय बमोिजम गणना 
ग�रनेछ। 
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(क) अ�धकृत एघार� तहको ला�ग अ�धकृत दश�, नव� 
र समायोजन पवूर्को रा.प.��तीय �ेणीको सेवा 
अव�ध गर� कम्तीमा पाचँ वषर् सेवा अव�ध पूरा 
गरेको। 

(ख) अ�धकृत नव� तहको ला�ग अ�धकृत आठ�, सात� 
र समायोजन पवूर्को रा.प.ततृीय �ेणीको सेवा 
अव�ध गर� कम्तीमा पाचँ वषर् सेवा अव�ध पूरा 
गरेको। 

(ग) अ�धकृत सात� तहको ला�ग अ�धकृत छैठ�, 
सहायक पाचँ� र समायोजन पवूर्को 
रा.प.अनं.�थम �ेणीको सेवा अव�ध गर� 
कम्तीमा पाचँ वषर् सेवा अव�ध पूरा गरेको। 

तर यस उपदफा बमोिजम एकपटक बढुवा भइसकेको 
कमर्चार�ले पनुः बढुवा हनुपुरेमा उपदफा (1) बमोिजमको सेवा 
अव�ध परुा गनुर्पन�छ। 

(४) यस दफा बमोिजम कमर्चार�को बढुवा गन� �योजनको 
ला�ग सम्बिन्धत सेवा समूहमा कायम गदार् �देशमा समायोजन भई 
समायोजन ऐनको म्याद�भ� हािजर भएका कमर्चार�लाई 
समायोजनको �नणर्य �म�तको आधारमा बढुवा ग�रनेछ। 

तर समायोजन ऐनको म्याद�भ� हािजर नभएका एवम ्
सङ् घ, अन्य �देश वा स्थानीय तहबाट समायोजन संशोधन भई 
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हािजर हनु आएका कमर्चार� �देश �नजामती सेवामा दईु वषर् सेवा 
अव�ध पूरा नगर� बढुवाको ला�ग सम्भाव्य उम्मेदवार हनुे छैनन।् 

32. कमर्चार� बढुवाको योग्यता सम्बन्धी �वशेष व्यवस्थाः (१) यस 
ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न एउटै तहको 
पदमा कम्तीमा पन्� वषर्सम्म बहाल र�हरहेका दश� तह वा 
सोभन्दा म�ुनका कमर्चार�को दफा ५६ बमोिजम अवकाश हनु एक 
म�हना बाकँ� भएमा �नजलाई एक तह मा�थको पदमा बढुवा 
ग�रनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम बढुवा गनर्को ला�ग स्वतः 
�वशेष पद �सजर्ना हनुेछ र त्यस्तो कमर्चार� सेवाबाट अवकाश 
भएप�छ सो पद स्वतः खारेज हनुेछ। 

33. बढुवाको ला�ग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु नपाउन ेवा तह व�ृ� रोक् का: 
दफा 3१ र 3२ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै प�न 
कमर्चार� देहायको अवस्थामा देहायको अव�धभर बढुवाको ला�ग 
सम्भाव्य उम्मेदवार हनु पाउने छैन र उ� अव�धभर �नजको तह 
व�ृ� समेत रोक् का ग�रनेछ:- 

(क) �नलम्बन भएकोमा �नलम्बन भएको अव�धभर, 

(ख) बढुवा रोक् का भएकोमा बढुवा रोक् का भएको अव�धभर, 

(ग) तलब व�ृ� रोक् का भएकोमा तलब व�ृ� रोक् का भएको 
अव�धभर, 
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(घ) दफा 4५ बमोिजम सेवा वा समूह प�रवतर्न गरेको 
कमर्चार� भए त्यसर� सेवा वा समूह प�रवतर्न भएको 
�म�तले तीन वषर्को अव�धभर, 

(ङ) �देश स्वास्थ्य सेवाको कमर्चार�को हकमा �च�लत 
कानून बमोिजम गठन भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी 
व्यावसा�यक प�रषद् मा नाम दतार् �नलम्बन भएको भए 
त्यस्तो �नलम्बनको अव�धभर। 

34. तह व�ृ� वा बढुवा �नयिु�को रोक् का: (१) कुनै कमर्चार�को बढुवा 
�नयिु� हनु ु पूवर् �नजको कुनै कारणबाट �नलम्बन भएमा �नजको 
तह व�ृ� वा बढुवा �नयिु� रोक् का रािखनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �नयिु� रोक् का भएको कुनै 
कमर्चार�को �नलम्बन फुकुवा भएमा वा �नलम्बनको अव�ध समा� 
भएप�छ �नजलाई तह व�ृ� वा बढुवा भएको �म�तदेिख  कायम हनु े
गर� तह व�ृ� वा बढुवा �नयिु� �दइनेछ।  

35. कायर्क्षमताको आधारमा हनेु बढुवाको आधारः (१) बढुवा स�म�तले 
कमर्चार�लाई कायर्क्षमता बापत पाएको कुल अ�को आधारमा 
बढुवाको ला�ग �सफा�रस गन�छ।  

(२) कमर्चार�को कायर्क्षमताको मूल्या�न गदार् देहाय 
बमोिजम बढ�मा एकसय अ� �दइनेछः–  

(क) कायर्सम्पादन मूल्या�न बापत   – चा�लस अ� 

(ख) ज्ये�ता बापत     – �तस अ� 
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(ग) भौगो�लक के्ष�मा काम गरे बापत  – सो� अ�  

(घ) शैिक्षक योग्यता बापत    – बा� अ� 

(ङ) ता�लम बापत     – दईु अ�  

(३) सम्भाव्य उम्मेदवारको कायर्सम्पादन मूल्या�न बापत 
अ� गणना गदार् असार मसान्तसम्मको �हसाबले र अन्य अ�को 
गणना गदार् बढुवाको दरखास्त �दने अिन्तम म्यादसम्म हा�सल 
गरेको अ� गणना ग�रनेछ।  

36. कायर्सम्पादनको मूल्या�नः (१) कमर्चार�को कायर्सम्पादनको 
मूल्या�न गनर् तो�कए बमोिजमको कायर्सम्पादन मूल्या�न फाराम 
�योग ग�रनेछ। 

(२) कमर्चार�को कायर्सम्पादन मूल्या�न बापत �दइन े
अ�धकतम कुल चाल�स अ�को �वभाजन देहाय बमोिजम हनुेछः- 

(क) सपु�रवेक्षकले �दन सक्ने अ�धकतम – पच्चीस अ�  

(ख) पनुरावलोकनकतार्ले �दन सक्ने अ�धकतम  – दश अ� 

(ग)  पनुरावलोकन स�म�तले �दन सक्ने अ�धकतम – पाँच अ� 

(३) सपु�रवेक्षक, पनुरावलोकनकतार् र पनुरावलोकन 
स�म�तले कमर्चार�को कायर्सम्पादन बापत अ� �दँदा यस दफा र 
कायर्सम्पादन मूल्या�न फाराममा उिल्लिखत आधार अनरुूप �दन ु
पन�छ।  
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(४) अ�धकृत तहको कमर्चार�को ला�ग कायर्सम्पादन 
मूल्या�न अधर् वा�षर्क र वा�षर्क रूपमा तथा सहायक तहको 
कमर्चार�को ला�ग वा�षर्क रूपमा ग�रनेछ।  

(५) सहायक तह र तह �वह�न कमर्चार�को कायर्सम्पादन 
मूल्या�न गदार् सम्बिन्धत कायार्लय �मखु तथा �वभागीय �मखुले 
तो�कएको अव�ध�भ� मूल्या�न गर�, गराई त्यसको तीन ��त तयार 
गर� एक ��त �देश लोक सेवा आयोग, एक ��त बढुवा स�म�तको 
सिचवालयमा पठाई अक� एक ��त सम्बिन्धत कायार्लयमा राख् न ु
पन�छ।  

(६) अ�धकृत तहको कमर्चार�को कायर्सम्पादन मूल्या�न 
गदार् सम्बिन्धत मन्�ालय, आयोग वा केन्��य �नकायको सिचवले 
तो�कएको अव�ध�भ� मूल्या�न गर� गराई त्यसको तीन ��त तयार 
गर� एक ��त �देश लोक सेवा आयोग र एक ��त बढुवा 
स�म�तको सिचवालयमा पठाई अक� एक ��त सम्बिन्धत मन्�ालय,  

सिचवालय वा आयोग वा केन्��य �नकायमा राख् न ुपन�छ। 

(७) कायर्सम्पादन मूल्या�न गन� �त्येक कायार्लयले 
तो�कएको अव�ध�भ� आफूले मूल्या�न गरेको फाराम पेस गनुर्पन� 
�नकायमा पठाएको नामावल� स�हतको सूचना सात �दन�भ� आफ्नो 
कायार्लयको सूचना पाट� र वेबसाइटमा �काशन गनुर्  पन�छ।  

(८) �त्येक कमर्चार�ले आफ्नो कायर्सम्पादन मूल्या�न 
फाराम भर� तो�कएको समयाव�ध�भ� सम्बिन्धत कायार्लयमा दतार् 
गनुर् पन�छ। त्यस्तो अव�ध�भ� दतार् गनर् नसक� सोको मना�सब 
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कारणस�हत म्याद थपको ला�ग सम्बिन्धत कमर्चार�ले �नवदेन 
�दएमा र सपु�रवेक्षकले �नवेदनमा उिल्लिखत कारण मना�सब देखेमा 
तो�कएको समयाव�ध समा� भएको �म�तले पन्� �दनसम्मको म्याद 
थप गनर् सक्नेछ।  

(९) उपदफा (८) बमोिजम थ�पएको म्याद प�छ सोह� 
आ�थर्क वषर् �भ�ै कायर्सम्पादन मूल्या�न फाराम दतार् हनु आएमा 
दतार् भएको कायर्सम्पादन मूल्या�न फाराममा मूल्या�न बापत कुल 
�ा�ा�बाट पनुरावलोकन स�म�तले एक अ� घटाउनेछ।  

(१०) कायर्सम्पादन मूल्या�न फाराम भन� समयाव�धमा 
कुनै कमर्चार� वैदेिशक ता�लम, गो�ी वा अध्ययन �मण आ�दमा 
काजमा जानपुन� अवस्था परेमा वा �सू�त �बदामा बस्न ुपन� भएमा 
त्यसर� जानभुन्दा वा �सू�त �बदामा बस्नभुन्दा अगावै कायर्सम्पादन 
मूल्या�न फाराम भर� सम्बिन्धत कायार्लयमा दतार् गराउन ुपन�छ । 
त्यसर� दतार् भएको कायर्सम्पादन मूल्या�न फारामलाई �नधार्�रत 
समयमै दतार् भएको मानी मूल्या�न गनुर्  पन�छ।  

(११) कमर्चार�ले समयमा नै भर� दतार् गरेको 
कायर्सम्पादन मूल्या�न फाराम तो�कएको अव�ध�भ� मूल्या�न नगन� 
पदा�धकार�लाई �वभागीय कारबाह� ग�रनेछ।  

(१२) �त्येक वषर् कायर्सम्पादन मलू्या�न भइसकेप�छ 
सम्बिन्धत कमर्चार�ले त्यस वषर् �ा� गरेको कायर्सम्पादन 
मूल्या�नको कुल अ� �नजले �नवेदन �दई माग गरेमा सम्बिन्धत 
कायार्लयले जानकार� �दन ुपन�छ।  
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 (१३) उपदफा (१२) बमोिजम जानकार� �लएप�छ 
सपु�रवेक्षक र पनुरावलोकनकतार्ले गरेको मूल्या�न कुनै 
कमर्चार�लाई िच� नबझेुमा सोको ठोस आधार र कारण स�हत सात 
�दन�भ� एक तह मा�थको अ�धकार� समक्ष उजरु� गनर् सक्नेछ । 
त्यसर� उजरु� गरेकोमा त्यस्तो अ�धकार�ले उजरु� उपर सम्बिन्धत 
सपु�रवेक्षक र पनुरावलोकनकतार्सँग परामशर् गर� आवश्यक 
छान�बन गन�छ र आवश्यक देिखएमा त्यस्तो मूल्या�न फाराममा 
�ा� अ� तो�कए बमोिजम संशोधन गनर् सक्नेछ। 

(१४) कायर्सम्पादन मूल्या�न बापत सपु�रवेक्षक वा 
पनुरावलोकनकतार्ले पन्चानब्बे ��तशतभन्दा बढ� वा पचह�र 
��तशतभन्दा कम अ� �दान गरेकोमा सोको स्प� कारण खलुाउन ु
पन�छ र पचह�र ��तशतभन्दा कम अ� �दएकोमा सम्बिन्धत 
कमर्चार�लाई जानकार� गराई �नजले ��त��या �दएमा सो समेत 
राखी पनुरावलोकन स�म�त समक्ष पेस गनुर् पन�छ।  

(१५) कायर्सम्पादन मूल्या�नमा पनुरावलोकन स�म�तलाई 
सपु�रवेक्षक वा पनुरावलोकनकतार् वा दवैुको सो मूल्या�न िच� 
नबझेुमा सोको स्प� कारण समेत खलुाई �फतार् पठाउन सक्नेछ । 
त्यसर� �फतार् पठाएकोमा सम्बिन्धत मूल्या�नकतार्ले पनुः मूल्या�न 
गर� वा प�हले गरेको मूल्या�नमा संशोधन गनर् आवश्यक नभए 
सोको औिचत्यपूणर् कारण खलुाई पठाउन ुपन�छ।  

(१६) कायर्सम्पादन मूल्या�नको �योजनको ला�ग अ� 
गणना गदार् बढुवाको ला�ग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु ज�त वषर्को 
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सेवा आवश्यक पन� हो प�छल्लो त्य�त वषर्को कायर्सम्पादन 
मूल्या�न फारामको औसतबाट �हसाब ग�रनेछ।  

तर, 

(१)  अध्ययन वा ता�लममा गएको वा �नलम्बन 
भई �नलम्बन फुकुवा भएकोमा अध्ययन,  

ता�लम वा �नलम्बन अव�धको कायर्सम्पादन 
मूल्या�न बापत त्यस्तो अध्ययन वा 
ता�लममा जानभुन्दा वा �नलम्बन हनुभुन्दा 
तत्काल अिघको कायर्सम्पादन मूल्या�नमा 
ज�त अ� पाएको छ सोह� अनपुातमा नै 
अ� गणना ग�रनेछ।  

(२)  असाधारण �बदामा बसेको अव�धलाई कटाएर 
मा�ै सम्भाव्य उम्मेदवारको �हसाब ग�रनेछ 
र त्यस्तो �बदा अव�धको कायर्सम्पादन 
मूल्या�न फाराम भ�रने छैन। असाधारण 
�बदामा बसेको कमर्चार�को कायर्सम्पादन 
मूल्या�नको �योजनको �न�म� अ� गणना 
गदार् असाधारण �बदामा बसेको अव�ध कटाई 
सोभन्दा अगा�ड वा पछा�डका वषर्हरूका 
बढुवाको ला�ग आवश्यक पन� अव�धको 
कायर्सम्पादन मूल्या�न बापतको अ� गणना 
ग�रनेछ।  
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(१७) �देशमा कामकाज गनर् ख�टई आएका कमर्चार�को 
हकमा समेत यसै ऐन बमोिजम कायर्सम्पादन मूल्या�न ग�रनेछ। 

(१८) कायर्सम्पादन मूल्या�न सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तो�कए बमोिजम हनुेछ।  

37. ज्ये�ता बापतको अ�: (1) कमर्चार�लाई ज्ये�ता बापतको अ� 
हाल बहाल रहेको देहायको बमोिजमको पदमा काम गरे बापत 
देहायको दरले बढ�मा तीस अ� �दान ग�रनेछ:- 

(क) अ�धकृत तहको पदमा काम गरे बापत �त्येक 
वषर्को अ� 3 को दरले, 

(ख) सहायक तहको पदमा काम गरे बापत �त्येक 
वषर्को अ� ३.७५ को दरले, 

तर, 

(१) ज्ये�ता बापत अ� गणना गदार् एक 
वषर्भन्दा बढ� चानचनु म�हना वा �दनको 
ला�ग दामासाह�को �हसाबले अ� 
�दइनेछ।  

(२) यस दफाको �योजनको ला�ग गयल 
भएको वा असाधारण �बदामा बसेको 
अव�धको अ� �दइने छैन।  

(2) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
समायोजन भएप�छ कुनै कमर्चार�को प�हलो पटक एक तह मा�थको 
पदमा बढुवा �योजनको ला�ग ज्ये�ता बापतको अ� गणना गदार् 
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�देश �नजामती सेवामा समायोजन भई �देश सरकार मातहतको 
�नकायमा हािजर भएको �म�त प�छ �त्येक वषर्को �हसाबले उपदफा 
(१) बमोिजम पाउने अ�मा १ अ� थप गर� गणना ग�रनेछ। 

38. भौगो�लक के्ष�को �वभाजनः (१) कमर्चार�लाई �व�भ� भौगो�लक 
के्ष�मा काम गरेको अनभुवको अ� �दान गदार् देहायको भौगो�लक 
के्ष�को वग�करणको आधारमा एक वा एकभन्दा बढ� वगर्मा काम 
गरेको अनभुव बापत सो� अ�मा नबढ्ने गर� देहाय बमोिजम अ� 
�दइनेछः–  

(क) “क” वगर्मा काम गरेको �त्येक वषर्को ला�ग 
अ� ४.० का दरले,  

(ख) “ख” वगर्मा काम गरेको �त्येक वषर्को ला�ग 
अ� ३.५ का दरले,  

(ग) “ग” वगर्मा काम गरेको �त्येक वषर्को ला�ग 
अ� ३.0 का दरले, 

(घ) “घ” वगर्मा काम गरेको �त्येक वषर्को ला�ग 
अ� २.५ का दरले, 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
यो दफा �ारम्भ हुँदाका बखत कुनै कमर्चार�ले भौगो�लक के्ष� 
बापत �ा� ग�रसकेको अ� घट्ने छैन।  

(३) कुनै एक भौगो�लक के्ष�मा कम्तीमा दईु सय ते�ीस 
�दन रुज ूहािजर नभई सो भौगो�लक के्ष�को अ� पाइने छैन । दईु 
सय ते�ीस �दनभन्दा बढ� अव�धको ला�ग दामासाह�को दरले सोह� 
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भौगो�लक के्ष�को र सोभन्दा कम अव�धको ला�ग जनुसकैु 
भौगो�लक के्ष�मा काम गरेको भए प�न “घ” वगर् सरहको अ� 
�दइनेछ। भौगो�लक के्ष�मा काम गरे बापत पाउने अ� जनु तहमा 
बढुवा हनुे हो सो तहभन्दा एक तह म�ुनको पदमा �ा� गरेको भए 
मा� गणना ग�रनेछ।  

स्प�ीकरण: यस उपदफाको �योजनको ला�ग “रुज ूहािजर” 
भ�ाले सावर्ज�नक �बदा, �क�रया �बदा, भैपर� आउन ेर पवर् �बदाको 
अव�धलाई समेत जनाउँछ। 

(४) �वदेशिस्थत नेपाल� कूटनी�तक �नयोग वा अन्य कुनै 
कायार्लयमा काम गन� कमर्चार�लाई “घ” वगर् सरहको र अध्ययन 
�बदा तथा वैदेिशक ता�लममा काजमा जान ेकमर्चार�लाई “घ” वगर्को 
ला�ग तो�कएको अ�को आधा अ� �दइनेछ। 

(५) �देशमा समायोजन भए प�न उपदफा (3) 
बमोिजमको अव�धसम्म �देशमा हािजर नहनुे कमर्चार�को सो अव�ध 
बापतको भौगो�लक अ� गणना ग�रने छैन।  

39. शैिक्षक योग्यता र ता�लमको मूल्या�नः (१) कमर्चार�लाई शैिक्षक 
योग्यताको अ� �दँदा �देश �नजामती सेवाको कुनै पदमा �वेश गनर् 
आवश्यक पन� न्यूनतम शैिक्षक योग्यता बापत एकम�ु नौ अ� र 
सेवा �वेशको �न�म� तो�कएको न्यूनतम शैिक्षक योग्यताभन्दा 
मा�थको सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बिन्धत �वषयको एक 
अ�त�र� शैिक्षक उपा�ध बापत एकम�ु तीन अ� �दइनेछ। सेवा 
�वेश गनर् आवश्यक न्यूनतम शैिक्षक योग्यताभन्दा मा�थल्लो 
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शैिक्षक उपा�ध मा� पाएको अवस्थामा प�न सोह� बराबरको दवैु 
अ� �दइनेछ। 

(2) सेवाकाल�न ता�लम बापत �थम �ेणीको ला�ग दईु 
अ�, ��तीय �ेणीको ला�ग एक दशमलव पाचँ अ� र ततृीय 
�ेणीको ला�ग एक अ� �दान ग�रनेछ।  

(3) कमर्चार�लाई ता�लमको अ� �दँदा तीस कायर् �दन वा 
सोभन्दा बढ� अव�धको सेवासँग सम्बिन्धत �वषयको सेवाकाल�न 
ता�लम बापत अ� �दइनछे। ता�लमको अ� गणना गदार् जनु तहमा 
छँदा ता�लम �लएको हो सोह� तहभन्दा एक तह मा�थको पदमा 
बढुवाको ला�ग मा� गणना ग�रनेछ। 

(4) कमर्चार�ले बढुवाको दरखास्तसाथ शैिक्षक योग्यता र 
सेवाकाल�न ता�लमको �माणप�को �मािणत ��त�ल�प पेस गनुर् पन�छ 
र त्यस्तो �माणप� पेस नगरेमा त्यस बापत अ� �दइने छैन।  

(5) कमर्चार�ले बढुवा �योजनको ला�ग दरखास्तसँग पेस 
गरेको शैिक्षक योग्यता सो सेवा, समूह, उपसमूहसँग सम्बिन्धत हो 
वा होइन भ�े सम्बन्धमा तो�कए बमोिजमको सम्ब�ता �नधार्रण 
स�म�तले �नणर्य गरे बमोिजम हनेुछ। बढुवा �योजनको ला�ग 
दरखास्तसगँ पेस गरेको शैिक्षक योग्यताको सम्ब�ता �नधार्रण 
बढुवा स�म�तको बैठक बस्नभुन्दा अगा�डको �म�तसम्म भएमा 
त्यस्तो शैिक्षक योग्यताको अ� बढुवाको ला�ग गणना ग�रनेछ।  
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(6) यस दफाको अधीनमा रह� ता�लम �दने संस्था र 
ता�लमको स्तर सम्बन्धी व्यवस्था सेवा, समूह वा उपसमूह स�ालन 
गन� मन्�ालयसगँ समन्वय गर� मन्�ालयले तोके बमोिजम हनुेछ। 

(7) कमर्चार�लाई ता�लमको ला�ग मनोनयन गदार् 
ता�लमको आवश्यकता मूल्या�न गर� सम्बिन्धत सेवा समूहको 
ज्ये�ताको आधारमा मनोनयन गनुर् पन�छ। 

40. नतेतृ्व मूल्या�न सम्बन्धी व्यवस्था: अ�धकृतस्तर एघार� तह वा सो 
सरहको कमर्चार�को तो�कए बमोिजम नेततृ्व मूल्या�न ग�रनछे। 

41. ज्ये�ता र कायर्सम्पादन मूल्या�न�ारा हनु ेबढुवा: (1) यस ऐनमा 
अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न बढुवा स�म�तले ज्ये�ता 
र कायर्सम्पादन मूल्या�नको आधारमा बढुवाको ला�ग �सफा�रस 
गदार् बढुवा हनु े पदभन्दा एक तह मनुीको पदमा सबैभन्दा बढ� 
सेवा अव�ध भएका उम्मेदवारलाई देहाय बमोिजमको आधारमा 
�सफा�रस ग�रनेछ:- 

(क) बढुवाको ला�ग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु 
आवश्यक पन� सेवा अव�ध बराबरको 
प�छल्लो त्य�त वषर्को कायर्सम्पादन 
मूल्या�नको औसतमा पन्चानब्ब े��तशत वा 
सोभन्दा बढ� अ� �ा� गरेको, 

(ख) अ�धकृत नव� वा सोभन्दा मा�थको पदको 
ला�ग सम्बिन्धत सेवा, समूह वा उपसमूहसगँ 
सम्बिन्धत �वषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा 
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सो सरहको तथा सात� तहको पदको ला�ग 
सम्बिन्धत सेवा, समूह वा उपसमूहसगँ 
सम्बिन्धत �वषयमा कम्तीमा �वीणता 
�माणप� तह वा सो सरहको शैिक्षक 
योग्यता भएको, 

(ग) बढुवा हनुे पदभन्दा एक तह म�ुनको 
अ�धकृतस्तरको पदमा सम्बिन्धत सेवा, 
समूह वा उपसमूहसँग सम्बिन्धत �वषयमा 
एक म�हना वा सोभन्दा बढ�को 
सेवाकाल�न ता�लम �लएको, 

(घ) हाल बहाल रहेको तहको पदमा भौगो�लक 
के्ष�मा काम गरे बापत दफा 3८ 
बमोिजम पूरा अ� �ा� गरेको। 

 तर भौगो�लक के्ष�मा काम गरे 
बापत पूरा अ� �ा� गरेको सम्भाव्य 
उम्मेदवार नभएमा वा छुट् याइएको �र� 
पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार नपगु हनेु 
अवस्था भएमा त्यस्तो पदमा भौगो�लक 
के्ष�मा काम गरे बापत पूरा अ� �ा� 
नगरेको कमर्चार�लाई प�न सम्भाव्य 
उम्मेदवार कायम गर� बढुवा ग�रनेछ । 

(2) उपदफा (१) को खण्ड (घ) को 
��तबन्धात्मक वाक्यांश बमोिजमको सम्भाव्य उम्मेदवार 
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बढुवा भएमा त्यस्तो कमर्चार�को ज्ये�ता सोह� उपदफा 
बमोिजम बढुवा हनेु अन्य कमर्चार�भन्दा प�छ हनु े गर� 
कायम ग�रनेछ। 

(3) यस ऐन बमोिजम बढुवा गदार् यस दफा 
बमोिजम ग�रन ेबढुवाको कारबाह� सम्प� गर� �सफा�रस 
गरेप�छ कायर्क्षमताको मूल्या�न�ारा ग�रने बढुवाको 
�सफा�रस गनुर् पन�छ। 

42. बढुवा स�म�त: (१) �देश  �नजामती सेवाको पदमा बढुवाको 
�सफा�रस गनर् देहाय बमोिजमको बढुवा स�म�त रहनेछः- 

(क) अ�धकृत एघार� तहको पदको ला�ग 

(1) �देश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष -अध्यक्ष 

(2) �मखु सिचव -सदस्य 

(3) �देश लोक सेवा आयोगका अध्यक्षबाट मनोनीत  

 सम्बिन्धत �वषयको �वशेषज्ञ -सदस्य 

(4) मन्�ालयको कानून �वषय हेन� सिचव -सदस्य 

(5) मन्�ालयको �शासन महाशाखा हेन� सिचव -सदस्य सिचव 

(ख) नव� र सात� तहको पदको ला�ग 

(1) �देश लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको �देश 
लोक सेवा आयोगका सदस्य -अध्यक्ष 

(2) सेवा स�ालन गन� मन्�ालयको सिचव -सदस्य 

(3) �देश लोक सेवा आयोगका अध्यक्षबाट मनोनीत 
सम्बिन्धत �वषयको �वशेषज्ञ -सदस्य 

(4) मन्�ालयको कानून �वषय हेन� सिचव -सदस्य 
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(5) मन्�ालयको �शासन महाशाखा हेन� सिचव -सदस्य सिचव 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको बढुवा स�म�तको 
सिचवालय मन्�ालयमा रहनछे। 

(3) बढुवा स�म�तले उपदफा (1) बमोिजम बढुवा 
�सफा�रस गनर् अपनाउन ुपन� कायर्�व�ध स�म�त आफैले �नधार्रण गरे 
बमोिजम हनुेछ। 

(4) बढुवा स�म�तले बढुवा नामावल� �काशन गदार् 
बढुवाको ला�ग आवदेन फाराम भरेका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूले 
पाएको कुल अ� समेत �काशन गनुर् पन�छ।  

(5) बढुवा स�म�तले आवेदन फाराम बझुाउने अिन्तम 
�म�तले तीन म�हना�भ� बढुवाको न�तजा �काशन गनुर् पन�छ। 

(6) यो ऐन �ारम्भ हनु ु पूवर् लोक सेवा आयोग वा �देश 
लोक सेवा आयोगबाट चौथो, पाँच� र छैठ� तहका पदहरूमा 
बढुवाका ला�ग ��तशत �नधार्रण भइसकेका उम्मेदवारहरूको 
बढुवाको ला�ग उपदफा (1) को खण्ड (ख) बमोिजमको स�म�तले 
बढुवाको कायर् सम्प� गन�छ। 

43. बढुवाको उजरु�: (१) दफा 42 बमोिजमको स�म�तले गरेको 
बढुवामा िच� नबझु्ने कमर्चार�ले त्यस्तो बढुवा �सफा�रस गरेको 
�म�तले एक् काइस �दन�भ� �देश लोक सेवा आयोगमा उजरु� �दन 
सक्नेछ। 
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(2) �देश लोक सेवा आयोगले उजरु� छान�बन गदार् 
जानी-जानी ��ुटपूणर् मूल्या�न गरेको देिखएमा बढुवा स�म�तको 
मूल्या�नकतार्लाई चेतावनी �दन सक्नेछ। 

(3) उपदफा (1) बमोिजम पनर् आएको उजरु� झटुा 
ठह�रएमा उजरु�प�छ हनुे बढुवामा त्यस्तो उजरु�कतार्को दईु अ� 
घटाउन स�कनेछ। 

(4) उपदफा (2) र (3) बमोिजम भएको कारबाह�को 
सूचना सम्बिन्धत कमर्चार� लगायत बढुवा स�म�तको सिचवालय र 
सम्बिन्धत कमर्चार� कायर्रत रहेको मन्�ालयमा पठाउन ुपन�छ। 

(5) उपदफा (१) बमोिजम परेको उजरु�मा उजरु� गन� 
म्याद नाघेको �म�तले साठ� �दन�भ� उजरु�को टु�ो लगाउन ु
पन�छ। 

(6) बढुवाको उजरु� सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए 
बमोिजम हनुेछ। 

44. बढुवा �म�त र बढुवा �नयिु�: (१) दफा  4२ को उपदफा (5) 
बमोिजम बढुवा न�तजा �काशन भएप�छ बढुवा उजरु�को �योजनको 
ला�ग सो न�तजा �काशन भएको �म�तबाट एक् काइस �दनसम्म 
बढुवा �सफा�रस पाउन ेउम्मेदवारलाई बढुवा �नयिु� न�दई ��तक्षा 
सूचीमा रािखनेछ। त्यस्तो बढुवा �सफा�रस उपर उजरु� नपरेमा सो 
नामावल� �काशन भएको �म�तले बाइस �दनको �म�तबाट बढुवा 
हनेु तह कायम हनेु गर� �नयिु� �दन ुपन�छ। 
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(२) बढुवा �सफा�रस उपर उजरु� परेमा देहाय अनसुार 
�म�त कायम गर� �नयिु� �दन ुपन�छ:- 

(क) उजरु� खारेज भएमा वा प�हलेको बढुवा 
�सफा�रस नै कायम भएमा प�हलो पटक 
बढुवा न�तजा �काशन भएको �म�तले बाइस� 
�दनदेिख,  

(ख) बढुवा �सफा�रस संशोधन गन� �नणर्य भएमा 
सो बमोिजम संशो�धत न�तजा �काशन भएको 
�म�तदेिख, र 

(ग) कुनै बढुवा सम्बन्धमा अदालतमा म�ुा पर� 
बढुवा बदर भई पनु: बढुवा स�म�तबाट बढुवा 
सम्बन्धी �नणर्य गरेमा प�छल्लो पटक बढुवा 
स�म�तबाट �नणर्य भएको �म�तदेिख। 

45. सेवा, समूह वा उपसमूह प�रवतर्न सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै सेवा, 
समूह वा उपसमूहको कुनै पद लगातार दईु वषर्सम्म पू�तर् हनु 
नसक� अन्य सेवा, समूह वा उपसमूहबाट सेवा प�रवतर्न गर� पू�तर् 
गनुर् पन� भएमा �देश सरकारले �देश लोक सेवा आयोगमा लेखी 
पठाउन ुपन�छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम लेखी आएमा �देश लोक सेवा 
आयोगले सम्बिन्धत सेवा, समूह वा उपसमूह र पदको ला�ग 
�नधार्रण ग�रएको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता भएका समान तहको 
पदमा बहाल रहेका कमर्चार� ��तस्पधार्त्मक पर�क्षामा सहभागी हनु 
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सक्ने गर� �वज्ञापन �काशन गन�छ। यसर� हनुे ��तस्पधार्त्मक 
पर�क्षाको माध्यमबाट छनोट भएका कमर्चार�लाई �देश सरकारले 
सेवा, समूह वा उपसमूह प�रवतर्न गन�छ। 

(३) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न �देश सरकारले �देश स्वास्थ्य सेवामा बहाल रहेको कुनै 
कमर्चार�लाई �वशषे योग्यता हा�सल गनर् अध्ययनमा पठाएकोमा 
त्यस्तो कमर्चार� अध्ययन पूरा गर� सेवामा हािजर भएप�छ �देश 
लोक सेवा आयोगको परामशर्मा �नजको �वशेष योग्यतासँग 
सम्बिन्धत सेवाको अन्य समूह वा उपसमूहमा तो�कए बमोिजम 
प�रवतर्न गनर् सक्नछे।  

(४) यस दफामा व्यवस्था भए बमोिजम बाहेक 
कमर्चार�को सेवा, समूह वा उपसमूह प�रवतर्न हनेु छैन।  

प�रच्छेद-६ 

तलब, भ�ा र अन्य स�ुवधा 

46. तलब, भ�ा: (१) कमर्चार�ले हािजर भएको �दनदेिख तलब, भ�ा 
पाउनेछ। 

  (2) कमर्चार�लाई कायर्सम्पादनमा आधा�रत �ोत्साहन भ�ा 
�दान गनर्का ला�ग �देश सरकारले आवश्यक व्यवस्था गनर् 
सक्नेछ।   

  (3) कुनै सङ् घीय �नजामती सेवाको कमर्चार� �देश 
सरकार मातहतको �नकायको स्वीकृत दरबन्द�मा ख�टँदा त्यस्तो 
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कमर्चार�को शरुू तलब �देश �नजामती सेवाको समान तह कायम 
हनेु पदको कमर्चार�को शरुू तलबभन्दा कम हनेु रहेछ भने कम 
हनेु तलब त्यस्तो पदमा ख�टएको अव�धभर सम्बिन्धत �देश 
मातहतको �नकायबाट पाउनेछ। 

(4) उपदफा (१) र (2) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न �देश �कताबखानाबाट तलबी ��तवदेन पा�रत नगराई तलब 
भ�ुानी गनुर् हुँदैन। 

तर �देश �कताबखाना गठन भई कायर् �रम्भ नभएसम्म 
�च�लत कानून बमोिजमको �नकायबाट तलबी ��तवेदन पा�रत गनर् 
बाधा पन� छैन। 

(5) उपदफा (4) बमोिजम तलबी ��तवदेन पा�रत नगर� 
तलब भ�ुानी गरेमा त्यस्तो कमर्चार�ले पाएको तलब, भ�ा त्यसर� 
तलब भ�ुानी गन� पदा�धकार�बाट असलु उपर ग�रनेछ। 

(6) �त्येक कमर्चार�ले एक वषर्को सेवा अव�ध परूा 
गरेप�छ एक �दनको तलब बराबरको रकम तलब व�ृ� पाउनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोिजम �डे व�ृ� गदार् कमर्चार� 
समायोजन ऐन, 2075 बमोिजम थप ग�रएको दईु �डे कमर्चार�ले 
�च�लत कानून बमोिजम पाउने अ�धकतम �डे संख्यामा समायोजन 
नगर� अ�त�र� �डेको रूपमा �दान गनुर् पन�छ ।  

(8) कुनै कमर्चार�को तलब वृ�� रोक् का भएकोमा सो 
तलब वृ�� कुन �म�तदेिख फुकुवा हनुे हो सो कुरा सम्बिन्धत 
अ�धकार�ले �लिखत रूपमा जनाई अ�भलेख राख् न ुपन�छ। 
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47. पकाएको तलब भ�ा पाउन:े (१) कमर्चार�ले �त्येक म�हना भ�ुान 
भएप�छ पकाएको तलब र भ�ा पाउने भए भ�ा समेत पाउनेछ। 

(२) कमर्चार� जनुसकैु त�रकाले सेवामा नरहे प�न 
पकाएको तलब र भ�ा पाउनेछ। 

(३) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका �नयमहरूमा 
अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै प�न कमर्चार�को तलब क�ा 
ग�रने छैन।  

48. �नलम्बन भएमा पाउन ेतलब: (१) कुनै कमर्चार� सरकार� कामको 
सम्बन्धमा वा �देश सरकारको तफर् बाट भएको कारबाह�को 
फलस्वरूप �नलम्बन भएमा सो �नलम्बनको अव�धभर �नजले 
आफ्नो तलबको आधा रकम मा� पाउनछे । 

 तर �नजले सफाई पाएमा �नलम्बन रहेको अव�धमा आधा 
तलब पाएको भए सो क�ा गर� बाकँ� र नपाएको भए परैु तलब 
(तलब व�ृ� हनुे भएमा सो समेत) पाउनेछ र कसूरदार ठह�रएमा 
�नलम्बन भएको �म�तदेिखको बाकँ� तलब भ�ा पाउने छैन।  

(२) कुनै अदालतमा म�ुा दायर भएको कारणले कुनै 
कमर्चार� �नलम्बन भएकोमा त्यस्तो म�ुामा अदालतबाट कसूरदार 
ठहर� फैसला भएमा त्यस्तो फैसला भएको �म�तदेिख �नजले तलब 
पाउने छैन।  

49. चाडपवर् खचर्: (१) कमर्चार�ले आफ्नो धमर्, संस्कृ�त, परम्परा अनसुार 
मनाउने चाडपवर्को ला�ग खाइपाइ आएको एक म�हनाको तलब 
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बराबरको रकम �त्येक आ�थर्क वषर्मा एकपटक चाडपवर् खचर्को 
रूपमा पाउनेछ। 

(२) �नव�ृभरण पाउने गर� अवकाश �ा� कमर्चार�लाई 
�नजले पाउने एक म�हनाको �नव�ृभरण बराबरको रकम चाडपवर् 
खचर्को रूपमा �दइनेछ। 

50. कमर्चार� सञ् चयकोष: कमर्चार�को मा�सक तलबबाट दश ��तशतका 
दरले हनु आउन ेरकम क�ा गर� सो रकममा �देश सरकारले शत 
��तशत रकम थप गर� कमर्चार� सञ् चय कोषमा जम्मा ग�र�दनेछ। 

51. साव�धक जीवन बीमा: (१) कमर्चार�ले सङ् घीय �नजामती सेवाका 
कमर्चार�लाई भए सरहको साव�धक जीवन बीमा र सो बापतको 
स�ुवधा पाउनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको साव�धक जीवन बीमाको 
व्यवस्थापन �च�लत कानून बमोिजम स्थापना भएको साव�धक 
जीवन बीमा कोषबाट हनुेछ। 

52. उपचार खचर्ः (१) कमर्चार�ले सेवा अव�धभरमा देहाय बमोिजमको 
खाइपाइ आएको तलब रकमसम्म उपचार खचर् बापत पाउनेछ:- 

(क) अ�धकृतस्तरभन्दा मा�थको कमर्चार� भए बा� 
म�हना बराबरको,  

(ख) सहायकस्तर र तह �वह�न कमर्चार� भए 
एक् काइस म�हना बराबरको । 
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(२) कुनै कमर्चार� वा �नजको प�रवारको सदस्य �बरामी 
भएमा उपदफा (१) बमोिजम पाउने रकममा नबढ्ने गर� देहाय 
बमोिजम भएको उपचार खचर् �दनेछः– 

(क) रोगको उपचारको �न�म� स्वीकृत िच�कत्सकले जाचँ 
गदार् लागेको शलु्क तथा जाचँ गर� लेखी �दएको 
�िेस्�प्शन अनसुार औष�ध �कनेको खचर्, 

(ख) स्वास्थ्य संस्थामा भनार् हुदँा र उपचार गराउँदा 
लागेको �बल बमोिजमको खचर्, 

(ग) अस्पताल र स्वीकृत िच�कत्सक प�न नभएको ठाउँमा 
भएको उपचारमा सम्बिन्धत स्थानीय तहको �मखु 
�शासक�य अ�धकृतले �सफा�रस गरेको खचर्, 

स्प�ीकरणः “स्वीकृत िच�कत्सक” भ�ाले सरकार� 
सेवामा रहेका वा �च�लत कानून बमोिजम 
िच�कत्सकको रूपमा दतार् भएका डाक्टर, क�वराज, 

हेल्थ अ�स�ेण्ट वा वै� समेतलाई  जनाउँछ। 

(घ) प्ला��क सजर्र� बाहेक सबै �क�समको िचरफार 
(सिजर्कल अपरेशन) गदार् लागकेो �बल बमोिजमको 
खचर्, 

(ङ) आफ्नो घर वा डेरा छाडी अक� िजल्ला वा �वदेशमा 
गई औष�ध उपचार गराउँदा त्यस्तो स्थानसम्म 
पगु्दाको र कुरुवा चा�हने अवस्था भए एकजना 
कुरुवासम्मको यातायात खचर्को परैु रकम र खाना 
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खचर् बापत सम्बिन्धत �नजामती कमर्चार�ले �च�लत 
कानून बमोिजम पाउने दै�नक भ�ा बरावरको 
रकम। 

(३) यस दफा बमोिजम पाउने उपचार खचर् कुनै कमर्चार�ले 
पेश्क�को रूपमा �लन चाहेमा सोको कारण मना�सब देिखए यस ऐनको 
अधीनमा रह� प�छ �हसाब बझुाउन ेगर� पशे्क� �दन स�कनेछ। त्यसर� 
पेश्क� �लएको रकम प�छ �हसाब गदार् उपचार बापत पाउने रकमभन्दा 
बढ� हनु आएमा बढ� भए ज�त रकम सम्बिन्धत कमर्चार�को तलबबाट 
�कस्ताबन्द�मा क�ी ग�रनछे। त्यसर� क�ी गनुर् पन� रकम भ�ुानी 
नहुँदै सम्बिन्धत कमर्चार�को मतृ्य ुभएमा क�ी गनर् बाकँ� रहेको रकम 
�मनाहा हनेुछ। 

(४) झटुा व्यहोरा पेस गर� उपचार खचर् माग गन� वा �ा� 
गन� कमर्चार� लगायत त्यस्तो झटुा व्यहोरा �मािणत गन� स्वीकृत 
िच�कत्सक उपर �वभागीय कारबाह� वा कानून बमोिजम कारबाह� 
हनु सक्नेछ। 

(5) भ�वष्यमा सरकार� सेवाको �न�म� अयोग्य ठह�रने 
गर� सेवाबाट बखार्स्त ग�रएको अवस्थामा बाहेक अरू जनुसकैु 
व्यहोराबाट कमर्चार� सेवाबाट अलग हुँदा सेवा अव�धभरमा पाउन े
उपचार खचर्मध्ये केह� �लई वा न�लई उपचार खचर् �लन बाँक� 
रहेको भए त्यस्तो बाँक� रकम एकम�ु �लन पाउनछे। 

तर �नव�ृभरण पाउने गर� सेवाबाट अलग भएको 
कमर्चार�ले उपचार खचर् बापत �लन बाकँ� रकममा �बस वषर्, 
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पिच्चस वषर् वा सोभन्दा बढ� सेवा अव�ध भएको कमर्चार�ले �मशः 
दश, पन्� र �बस ��तशत थप गर� हनु आउन ेरकम एकम�ु �लन 
पाउनेछ। 

(6) दश वषर् सेवा अव�ध नपगेुको कुनै कमर्चार�लाई 
औष�ध उपचारको ला�ग खचर् �दँदा यस दफामा तो�कएको 
रकमलाई दश वषर् सेवा गरे बापत पाउने रकम मानी दामासाह�ले 
हनु आउने रकम मा� �दइनछे। 

(7) यस दफा बमोिजम उपचार खचर् माग गन� कमर्चार�ले 
कायार्लयमा हािजर हनु नसक्ने गर� �बरामी भएको अवस्थामा 
�बरामी �बदा बाँक� भएसम्म �बरामी �बदा नै माग गनुर् पन�छ। 
�बरामी �बदा बाकँ� नभएमा मा� अन्य �बदा माग गनर् सक्नेछ। 

(8) यस दफा बमोिजम स्वास्थ्य संस्थामा भनार् भई वा 
�वदेशमा गई उपचार गराउन ुपदार् बाहेक कमर्चार�लाई एक वषर्मा 
�नजले खाइपाइ आएको डेढ म�हनाको तलब बराबरको रकमसम्म 
उपचार खचर् �दन स�कनेछ। 

(9) यस दफा बमोिजम कमर्चार�ले पाएको उपचार खचर्को 
अ�भलेख खचर् ले� ेकायार्लयले राखी त्यस्तो �ववरण मन्�ालय र 
�देश �कताबखानामा अ�भलेख रा� पठाउन ुपन�छ। 

(१0) “क” वगर्का भौगो�लक के्ष�मा कायर्रत कमर्चार�लाई 
लागेको रोग स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार हनु नसक्ने भई 
�नजको ज्यानलाई नै जोिखम हनेु अवस्था परेमा सम्बिन्धत 
�वभागीय �मखुको स्वीकृ�त �लई त्यस्तो कमर्चार�को उपचारको 
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ला�ग त्यस ठाउँबाट सबैभन्दा निजकको नेपाल�भ�को अरू कुनै 
स�ुवधाय�ु स्वास्थ्य संस्थामा �छटो साधन�ारा लैजादँा र त्यहाबँाट 
फकार्उँदा लाग्ने खचर् सम्बिन्धत �नकायले व्यहोन�छ। 

53. �वशेष आ�थर्क स�ुवधा: कुनै कमर्चार�को सेवामा छँदै मतृ्य ु भएमा 
�नजको प�रवारलाई एकम�ु दईु लाख �वशषे आ�थर्क स�ुवधा �दान 
ग�रनेछ। 

54. थप आ�थर्क सहायताः (1) सेवामा बहाल रहेको कुनै कमर्चार� वा 
�नजको प�त वा पत् नीलाई स्वदेश तथा �वदेशमा उपचार गनर् नेपाल 
सरकार वा �देश सरकार�ारा ग�ठत मे�डकल बोडर्ले �सफा�रस 
गरेको आधारमा �देश सरकारले उिचत ठहर् याएमा दफा 5२ को 
अ�त�र� थप आ�थर्क सहायता �दन सक्नछे। 

(2) उपदफा (1) बमोिजमको आ�थर्क सहायता �देश 
सरकार समक्ष �सफा�रस गनर् देहाय बमोिजमको �सफा�रस स�म�त 
रहनेछः- 

(क) �मखु सिचव    -अध्यक्ष 

(ख) सिचव, स्वास्थ्य हेन� मन्�ालय  -सदस्य 

(ग) सिचव, आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालय 

-सदस्य 

(घ) सिचव, कानून हेन� मन्�ालय  -सदस्य 

(ङ) सिचव, मन्�ालय  -सदस्य सिचव 
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(3) उपदफा (2) बमोिजमको स�म�तले थप आ�थर्क 
सहायताको ला�ग रकम �सफा�रस गदार् कडा रोगको हकमा उपचार 
गदार् लागकेो रकमको �बल बमोिजमको बढ�मा पाँच लाख 
रुपैयासँम्म �सफा�रस गन�छ। 

55. स्वास्थ्य बीमा कायर्�म लागू गनर् सक्न:े दफा 52 र 54 मा 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �देश सरकारले यो ऐन �ारम्भ 
भएप�छ �देश �नजामती सेवामा �वेश गन� कमर्चार�को हकमा यस 
दफा बमोिजमको उपचार खचर्को स�ा �देश राजप�मा सूचना 
�काशन गर� स्वास्थ्य बीमा कायर्�म लाग ुगनर् सक्नछे। 

प�रच्छेद-७ 

अवकाश, उपदान र �नवृ�भरण 

56. अ�नवायर् अवकाश: (1) साठ� वषर् उमेर परुा भएप�छ वा दफा २४ 
बमोिजमको पदाव�ध पूरा भएको कमर्चार�ले �देश �नजामती 
सेवाबाट अ�नवायर् अवकाश पाउनेछ। 

(2) उपदफा (1) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
यो ऐन �ारम्भ भएको �म�तले एक वषर्सम्मको ला�ग अन्ठाउ� वषर् 
उमेर पगेुका र त्यस प�छको दईु वषर्सम्मको ला�ग उनन्साठ� वषर् 
उमेर पगेुका कमर्चार�ले सेवाबाट अ�नवायर् अवकाश पाउनेछ।  

57. उमेर गणना: (१) यस ऐन बमोिजम अ�नवायर् अवकाश वा अन्य 
�योजनका ला�ग कमर्चार�को उमेर गणना गदार् �नजले पेस गरेको 
िशक्षण संस्थाको �माणप�मा �क�टएको जन्म �दन वा वषर्बाट हनु 
आउने उमेर वा �नजको नाग�रकताको �माणप�मा �क�टएको जन्म 
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�दन वा वषर्बाट हनु आउने उमेर वा �नजले व्यि�गत 
�ववरण(�सटरोल) मा लेखी �दएको जन्म �दन वा वषर्बाट हनु 
आउने उमेर मध्ये जनु उमेरबाट प�हले अवकाश हनु्छ सोह� 
आधारमा गणना ग�रनेछ।  

(२) कुनै कमर्चार�को शैिक्षक योग्यता वा नाग�रकताको 
�माणप� र व्यि�गत �ववरणमा वषर्, संवत ्वा उमेर मा� उल्लेख 
भएकोमा देहायको आधारमा जन्म �म�त कायम ग�रनेछ:- 

(क) नाग�रकताको �माणप�को हकमा �माणप� 
�ा� गरेको �म�तको आधारमा, 

(ख) शैिक्षक योग्यताको �माणप�को हकमा 
�माणप� जार� भएको �म�तको आधारमा, 

(ग) व्यि�गत �ववरण(�सटरोल) को हकमा शरुू 
�नयिु� भएको �म�तको आधारमा। 

(३) कमर्चार�ले पेस गरेको कुनै �माणप�मा वषर् मा� 
उल्लेख भएको र अक� �माणप�मा पूरा जन्म �म�त खलेुको भएमा 
र सो �माणप�मा उिल्लिखत जन्म �म�तहरूको �बचमा एक 
वषर्सम्मको अन्तर देिखएमा पूरा जन्म �म�त खलेुको �माणप�को 
आधारमा जन्म �म�त कायम गर� उमेर गणना ग�रनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम छु�ा छु�ै �माणप�मा उल्लेख 
भएको जन्म �म�तको अन्तर एक वषर्भन्दा बढ� देिखएमा उपदफा 
(२) बमोिजम कायम हनु े जन्म �म�तको आधारमा �नज जनु 
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�म�तबाट प�हले अवकाश हनु्छ सोह� �म�तलाई जन्म �म�त कायम 
गर� �नजको उमेर गणना ग�रनेछ।  

 

58. असमथर् कमर्चार� सम्बन्धी �वशेष व्यवस्था: कुनै कमर्चार� शार��रक 
वा मान�सक रोगको कारणबाट �नय�मत रूपमा सेवा गनर् असमथर् 
छ भनी नेपाल सरकार वा �देश सरकारले गठन गरेको मे�डकल 
बोडर्बाट �मािणत भई आएमा �देश सरकारले �नजलाई �नजको 
सेवा अव�धमा बढ�मा सात वषर् सेवा अव�ध थप गर� अवकाश �दन 
सक्नेछ। 

59. स्वेिच्छक अवकाश: (१) �नव�ृभरण पाउन ेअवस्था र उमेरको हद 
पचास वषर् पूरा भएका कमर्चार�ले �देश सरकार�ारा �देश 
राजप�मा �कािशत सूचनामा तो�कएको अव�ध�भ� सोह� सूचनामा 
उिल्लिखत शतर्मा स्वेिच्छक अवकाश �लन सक्नछे।  

तर दरबन्द� �मलान हनु नसक� फािजलमा परेको वा �देश 
सरकारलाई आवश्यक नभएका पदमा कायर्रत कमर्चार�को हकमा 
छु�ै शतर् र स�ुवधा तोक� �देश राजप�मा सूचना �काशन गर� 
स्वेिच्छक अवकाशका ला�ग �नवदेन माग गनर् स�कनेछ। 

(2) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
�नव�ृभरण पाउने अवस्था भएको, उमेरको हद पचप� वषर् पगेुको 
र एउटै तहमा पन्� वषर् सेवा अव�ध पूरा गरेको कमर्चार�ले 
स्वेिच्छक अवकाश �लन चाहेमा �नजलाई एक तहमा�थको पदमा 
बढुवा गर� स्वेिच्छक अवकाश �दन स�कनेछ।   
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60. उपदान: (1) पाँच वषर् वा सोभन्दा बढ� सेवा गरेको तर �नव�ृभरण 
पाउने अव�ध नपगुेको कमर्चार�ले अवकाश पाएमा वा राजीनामा 
स्वीकृत गराई पदबाट अलग भएमा वा भ�वष्यमा सरकार� सेवाको 
�न�म� अयोग्य नठह�रने गर� पदबाट हटाइएमा देहायको दरले 
उपदान पाउनेछ:- 

(क) पाँच वषर्देिख दश वषर्सम्म सेवा गरेकोमा 
काम गरेको �त्येक वषर्को �न�म� आिखर� 
आधा म�हनाको तलब,  

(ख) दश वषर्भन्दा बढ� पन्� वषर्सम्म सेवा 
गरेकोमा काम गरेको �त्येक वषर्को �न�म� 
आिखर� एक म�हनाको तलब, 

(ग) पन्� वषर्भन्दा बढ� �बस वषर्भन्दा कम 
सेवा गरेकोमा काम गरेको �त्येक वषर्को 
�न�म� आिखर� डेढ म�हनाको तलब । 

स्प�ीकरणः यस दफा र दफा 6१ को �योजनको ला�ग 
“आिखर� तलब” भ�ाले सम्बिन्धत कमर्चार�को अवकाश �ा� गन� 
अवस्थाको तलबलाई जनाउँछ र त्यसर� अवकाश �ा� गन� 
अवस्थामा कुनै कमर्चार� असाधारण �बदा वा �नलम्बनमा रहेको भए 
त्यस्तो अव�धको �न�म� प�न परैु तलबको �हसाब ग�रनेछ । 

61. �नव�ृभरण: (१) �बस वषर् वा सोभन्दा बढ� अव�ध सेवा गरेको 
कमर्चार�ले अवकाश पाएमा वा राजीनामा स्वीकृत गराई पदबाट 
अलग भएमा वा भ�वष्यमा सरकार� सेवाको �न�म� अयोग्य 
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नठह�रने गर� पदबाट हटाइएमा देहाय बमोिजमको मा�सक 
�नव�ृभरण आजीवन पाउनेछः- 

जम्मा सेवा वषर् X आिखर� तलबको रकम 
५० 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
�नव�ृभरणको न्यूनतम रकम समान पदको बहालवाला कमर्चार�को 
तलबको शरुू अ�को आधाभन्दा कम र अ�धकतम रकम समान 
पदको बहालवाला कमर्चार�को तलबको शरुू स्केलभन्दा बढ� हनु े
छैन। 

(३) पन्� वषर् सेवा अव�ध पूरा गरेको कुनै कमर्चार�को 
मतृ्य ुभएमा �नजको सेवा अव�धमा बढ�मा पाँच वषर् अव�धसम्म थप 
गर� �नजको प�रवारलाई �नव�ृभरण वा उपदान जनु �लन चाहन्छ 
सो रोजेर �लन �दइनेछ। 

(४) कुनै सरकार� पदमा अिघ गरेको सेवा बापत 
�नव�ृभरण पाइरहेको व्यि� प�छ �देश �नजामती सेवाको पदमा 
�नयिु� भएमा �नजले प�छ गरेको सेवा अव�धमा अिघ गरेको सेवा 
अव�ध जोडी यस दफा बमोिजम �नव�ृभरण �लन पाउनछे। 

(५) सम्वत ्2049 साल का�तर्क 21 गतेभन्दा अिघदेिख 
�नजामती सेवामा बहाल भई अन्ठाउ� वषर् उमेर पूरा भएको 
कारणबाट दफा 56 बमोिजम अ�नवायर् अवकाश हनु ेकमर्चार�को 
सेवा अव�धमा �नव�ृभरण �योजनको ला�ग दईु वषर् अव�ध थप गर� 
�नजको जम्मा सेवा अव�ध कायम ग�रनेछ।  



72 

(6) यो ऐन �ारम्भ भएप�छ �देश सरकारले खटाएको 
कायर्सम्पादन गन� �सल�सलामा �न्�का कारण वा दघुर्टनामा पर� 
कुनै कमर्चार�को अ�भ� भएको वा चोटपटक लागकेो कारणले 
शार��रक वा मान�सक रूपमा सरकार� सेवाको ला�ग अश� भएमा 
त्यस्तो कमर्चार�को सेवा अव�ध �बस वषर्भन्दा कम रहेछ भने बाकँ� 
अव�ध थप गर� उपदफा (1) बमोिजमको �नव�ृभरणको रकम 
आजीवन �दइनेछ। 

(७) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
एउटै पदमा कम्तीमा पन्� वषर् बहाल र�हरहेका कुनै कमर्चार�को 
मतृ्य ु भएमा त्यस्तो कमर्चार�को प�रवारलाई सा�बकको तहको 
पदभन्दा मा�थल्लो पदको �नव�ृभरण लगायत अन्य स�ुवधा �दान 
ग�रनेछ। 

62. �नव�ृभरणमा वृ��: बहालवाला कमर्चार�को तलब व�ृ� हुदँा 
तलबको शरुू अ�मा ज�त व�ृ� भएको छ त्यसको दईु �तहाइ 
रकम समान पदका सेवा �नव�ृ कमर्चार�को �नव�ृभरण रकममा 
प�न थप ग�रनेछ। 

63. पा�रवा�रक �नवृ�भरण र उपदान: (१) कुनै कमर्चार�को सेवामा 
छँदै मतृ्य ुभएमा �नजको मतृ्य ुभएको सात वषर्सम्म र �नव�ृभरण 
पाउन थालेको सात वषर् नपगु्दै मतृ्य ुभएमा सात वषर् पगु्न बाँक� 
अव�ध �नजको प�रवारलाई दफा 60 वा 61 मा लेिखए बमोिजम 
उपदान वा �नव�ृभरण �ा� हनुेछ। 



73 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
कमर्चार�को सेवामा छँदै मतृ्य ु भएकोमा यस्तो �नव�ृभरण सात 
वषर्भन्दा बढ� समय �ा� हनुे छैन र �नव�ृभरण पाउन थालेको 
सात वषर् नपगु्दै मतृ्य ु भएकोमा सात वषर् अव�ध व्यतीत भएप�छ 
�नव�ृभरण �ा� हनेु छैन। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
�नव�ृभरण पाउने व्यि� नाबा�लग रहेछ भन े �नज बा�लग 
नभएसम्म त्यस्तो �नव�ृभरण पाउनेछ। 

(४) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
उपदफा (१) बमोिजमको पा�रवा�रक �नव�ृभरण त्यस्तो मतृक 
कमर्चार�को प�त वा पत् नीले पाउने भएमा त्यस्तो कमर्चार�को 
सेवामा छँदै मतृ्य ुभएकोमा मतृ्य ुभएको सात वषर् प�छ,  �नव�ृभरण 
पाउन थालेको सात वषर् नपगु्दै मतृ्य ु भएकोमा सात वषर् अव�ध 
व्यतीत भएप�छ र �नव�ृभरण पाउन थालेको सात वषर् व्यतीत भई 
सकेप�छ मतृ्य ु भएकोमा �नज कमर्चार�को मतृ्य ु भएको �म�तदेिख 
आजीवन �नजले पाउने �नव�ृभरणको आधा रकम त्यस्तो प�त वा 
पत् नीले पाउनेछ। 

तर त्यस्तो प�त वा पत् नीले अक� �ववाह गरेमा �नजले 
त्यस्तो �नव�ृभरण स�ुवधा पाउने छैन। 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
कमर्चार�को �नव�ृभरण पाइरहेको प�त वा पत् नीको मतृ्य ुभएमा वा 
�नजले अक� �ववाह गरेमा त्यस्तो कमर्चार�को छोरा छोर�ले 
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एक् काइस वषर् उमेर परुा नभएसम्म त्यस्तो �नव�ृभरण रकम 
तो�कए बमोिजम पाउनेछ। 

(६) बहालवाला कमर्चार�को तलब वृ�� हुँदा तलबको 
शरुू अ�मा ज�त वृ�� भएको छ, त्यसको दईु �तहाइ रकम उपदफा 
(१), (३), (४) र (५) बमोिजम पा�रवा�रक �नव�ृभरण पाइरहेको 
व्यि�ले खाइपाइ आएको पा�रवा�रक �नव�ृभरण रकममा प�न थप 
ग�रनेछ। 

(७) कुनै कमर्चार�को यस ऐन बमोिजम पाउने कुनै रकम 
�लन नपाउँदै मतृ्य ुभएमा सो रकम �नजको प�रवारका सदस्य वा 
�नजमा आि�त दाज,ु भाइ, �दद�, ब�हनीमध्ये यस ऐन बमोिजम 
�नजको �नव�ृभरण वा उपदान पाउने ठह�रएको व्यि�ले �लन 
पाउनेछ। 

(८) �नव�ृभरण वा उपदान �दँदा मतृ कमर्चार�ले आफ्नो 
प�रवारको सदस्य वा आि�त दाज,ु भाइ, �दद�, ब�हनी कसैलाई 
इच्छाएको रहेछ भने सो व्यि�लाई र कुनै कारणले सो व्यि�ले 
पाउन नसक्ने अवस्था भएमा वा कसैलाई प�न नइच्छाएको भएमा 
�मशः त्यस्तो कमर्चार�को सगोलको प�त वा पत् नी, छोरा छोर�, 
बाब ु आमा, बाजे बज्यै, सासू ससरुा र तो�कए बमोिजमका अन्य 
हकवालालाई �दइनेछ। 
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64. स�ुवधा दाबी गनुर् पन�: (१) सेवा �नव�ृ हनु ेकमर्चार� वा �नजको 
प�रवारका सदस्यले सेवा सम्बिन्धत कायार्लय माफर् त �नयमानसुार 
पाउने �नव�ृभरण, उपदान लगायतका स�ुवधा �लनका ला�ग �नवेदन 
�दन ुपन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �नवेदन परेको एक म�हना�भ� 
�देश �कताबखानाले स�ुवधा �नधार्रण गर� �नव�ृभरण व्यवस्थापन 
कायार्लयमा पठाउन ु पन�छ र �नव�ृभरण व्यवस्थापन कायार्लयले 
यसर� �ा� भएप�छ यथाशी� �नव�ृभरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था 
�मलाउन ुपन�छ। 

65. बेप�ा भएको कमर्चार�को �नवृ�भरण र उपदान: (१) �देश 
�नजामती सेवामा रह� काम गरेको कुनै कमर्चार� हराई बेप�ा भई 
दईु वषर्सम्म जी�वत रहे नरहेको प�ा नलागेमा त्यस्तो कमर्चार�ले 
दफा 60 वा 61 बमोिजम पाउने उपदान वा �नव�ृभरणको रकम 
दफा 63 बमोिजम �नजको हकवालालाई �दइनेछ। 

(२) बेप�ा भएको कमर्चार� प�छ फेला परेमा दफा 60 
बमोिजमको उपदान भ�ुानी �दई नसकेको भए सो उपदान वा दफा 
61 बमोिजम पाउने �नव�ृभरणको रकम �नजले दाबी गनर् आएको 
�म�तदेिख �नजलाई नै �दइनछे। 

तर उपदफा (१) बमोिजम भ�ुानी �दई सकेको 
पा�रवा�रक �नव�ृभरण वा उपदान रकममा प�छ फेला परेको 
व्यि�ले दाबी गनर् पाउने छैन। 
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66. पा�रवा�रक �नवृ�भरण सम्बन्धी �वशेष व्यवस्था: (१) यस ऐनमा 
अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न यो ऐन �ारम्भ भएप�छ 
�देश सरकारले खटाएको कायर्सम्पादन गन� �सल�सलामा �न्�का 
कारण वा दघुर्टनामा पर� कुनै कमर्चार�को तत्काल मतृ्य ुभएमा वा 
त्यसको कारणबाट �नको नहुँदै प�छ मतृ्य ु भएमा त्यस्तो 
कमर्चार�को सेवा अव�ध �बस वषर् पगेुको भएमा सेवा अव�धको 
आधारमा र �बस वषर् नपगेुको भएमा बाँक� अव�ध थप गर� �नजको 
प�त वा पत् नीलाई दफा 61 बमोिजमको �नव�ृभरणको रकम 
आजीवन �दइनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �नव�ृभरण �ा� गन� 
व्यि�ले दफा 63 बमोिजम पा�रवा�रक �नव�ृभरण वा उपदान 
पाउने छैन। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम मतृ्य ुभएको कमर्चार�को प�त, 
पत् नी वा नाबालक छोरा छोर� रहेनछन ् र त्यस्तो कमर्चार�को 
आि�त आमा बाब ु दबैु वा तीमध्ये कुनै एक रहेछन ् भने 
�नजहरूको गजुाराको �न�म� उपदफा (१) बमोिजम हनुे रकमको 
दईु �तहाइमा नबढ्न ेगर� �नव�ृभरण बापत रकम �दइनेछ।  

(४) बहालवाला कमर्चार�को तलब वृ�� हुँदा तलबको 
शरुू अ�मा ज�त वृ�� भएको छ त्यसको दईु �तहाइ रकम यस 
दफा अनसुार �नव�ृभरण पाइरहेका व्यि�ले खाइपाइ आएको 
पा�रवा�रक �नव�ृभरण रकममा प�न व�ृ� हनेुछ। 
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(५) यस दफा बमोिजम �नव�ृभरण पाइरहेको व्यि�को 
मतृ्य ु भएमा वा �नजले अक� �ववाह गरेमा त्यस्तो �नव�ृभरणको 
रकम मतृक कमर्चार�को छोरा छोर� भए त्यस्ता छोरा छोर�ले 
एक् काइस बषर् उमेर पूरा नभएसम्म तो�कए बमोिजम पाउने छन।् 

(६) कुनै कमर्चार� सरकार� कामको �सल�सलामा दघुर्टना 
वा �न्�मा पर� घाइते भएमा वा अ�भ� भएमा त्यस्तो कमर्चार�को 
स�ुवधा सम्प� अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था �देश सरकारले 
तत्काल �मलाउनेछ र लाग्ने सम्पूणर् खचर् समेत �देश सरकारले 
व्यहोन�छ। 

67. �नव�ृभरण नपाउनःे यस ऐन बमोिजम �नव�ृभरण वा पा�रवा�रक 
�नव�ृभरण पाइरहेको व्यि�ले देहायको अवस्थामा त्यस्तो 
�नव�ृभरण पाउने छैनः- 

(क) नै�तक पतन देिखने फौजदार� अ�भयोगमा 
अदालतबाट कसूरदार ठहर� त्यस्तो फैसला अिन्तम 
भएको, 

(ख) �च�लत कानून बमोिजम राज्य �वरु�को कसूर 
मा�नने फौजदार� अ�भयोगमा अदालतबाट कसूरदार 
ठहर� त्यस्तो फैसला अिन्तम भएको, 

(ग) बह�ुववाह गरेको �मािणत भएको। 

68. योगदानमूलक �नव�ृभरण: (१) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए ताप�न योगदानमूलक �नव�ृभरण सम्बन्धी सङ् घीय 
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कानूनमा उल्लेख भएको अव�ध प�छ �नयिु� हनु े कमर्चार�ले 
योगदानमूलक �नव�ृभरण पाउनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
यो ऐन �ारम्भ हनुभुन्दा अिघदेिख नै �नजामती सेवामा बहाल रहेको 
वा �देशमा समायोजन भएको कमर्चार� खलुा वा अन्तर सेवा 
��तयो�गतामा छनोट भई वा बढुवा भई �देश �नजामती सेवामा 
�नरन्तर रहेको भएमा �नजको हकमा यो दफा आक�षर्त हनेु छैन। 

(३) यस दफा बमोिजम �दइने �नव�ृभरण र सोसँग 
सम्बिन्धत अन्य स�ुवधा �च�लत कानून बमोिजम स्थापना भएको 
�नव�ृभरण कोषबाट व्येहो�रनेछ।  

(४) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
यस दफा बमोिजम योगदानमूलक �नव�ृभरण पाउन े कमर्चार�ले 
दफा 60, 61 र 62 बमोिजमका स�ुवधा पाउने छैन। 

प�रच्छेद-८ 

ता�लम, अध्ययन र छा�विृ� 

69. ता�लम सम्बन्धी व्यवस्था: (१) �देश सरकारले कमर्चार�को सीप र 
क्षमता व�ृ�को ला�ग आवश्यकता अनसुार ता�लम �दने व्यवस्था 
गनर् सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �त्येक कायार्लय �मखु वा 
�वभागीय �मखुले आफ्नो मातहतमा कायर्रत कमर्चार�मध्ये कुनै 
कमर्चार�लाई के-कस्तो ता�लम आवश्यक पन� भ�े �वषयमा �त्येक 
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आ�थर्क वषर् शरुू भएको एक म�हना�भ� ता�लमको आवश्यकता 
प�हचान गर� त्यस्तो ता�लम उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गनुर् 
पन�छ।  

(३) ता�लम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम 
हनेुछ। 

70. ता�लम, अध्ययन वा अध्ययन �मण: (१) सम्बिन्धत मन्�ालय, 

आयोग वा सिचवालयले आफ्नो मातहतका कमर्चार�लाई ता�लम, 
अध्ययन वा अध्ययन �मणमा पठाउनका ला�ग �त्येक वषर् सो 
सम्बन्धी �ववरण तयार गर� मन्�ालयमा पठाउन ुपन�छ। 

स्प�ीकरण: यस दफाको �योजनको ला�ग,- 

(क) “ता�लम” भ�ाले अध्ययन बाहेक कुनै संस्था�ारा 
�नि�त पा��म अनसुार �नि�त अव�धमा 
स�ालन हनुे सीप आजर्न गन� �िशक्षण कायर्�म 
सम्झन ुपछर्।  

(ख) “अध्ययन” भ�ाले सेवा, समूह वा उपसमूहसगँ 
सम्बिन्धत �वषयमा स्नातक, स्नातको�र, 
�व�ावा�र�ध वा कुनै शैिक्षक उपा�ध हा�सल 
गनर्को �न�म� ग�रने अध्ययन सम्झन ुपछर्।  

(ग)  “अध्ययन �मण” भ�ाले अध्ययन र ता�लम 
बाहेक बढ�मा छ ह�ाको गो�ी, से�मनार वा 
अवलोकन �मण सम्झन ुपछर्।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजम �ववरण �ा� भएप�छ ता�लम, 
अध्ययन वा अध्ययन �मणका ला�ग �वषयगत आधारमा सङ्ख्या 
�कटान गर� त्यसको �ववरण मन्�ालयले उपदफा (३) बमोिजमको 
स�म�तमा पेस गनुर् पन�छ। 

(३) �देश सरकारको जनुसकैु �नकायमा �ा� भएका 
ता�लम, अध्ययन वा अध्ययन �मणको बाँडफाटँ गनर् देहाय 
बमोिजमको स�म�त रहनेछ :- 

(क) �मखु सिचव  – अध्यक्ष 

(ख) सिचव, आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालय – सदस्य 

(ग) सिचव, आन्त�रक मा�मला तथा कानून मन्�ालय – सदस्य 

(घ) मन्�ालयको कानून �वषय हेन� सिचव – सदस्य 

(ङ) �मखु सिचवले तोकेको मन्�ालयको सिचव – सदस्य-सिचव 

(४) उपदफा (३) बमोिजमको स�म�तले मापदण्ड बनाई 
सो बमोिजम ता�लम, अध्ययन, अध्ययन �मण वा छा�वृि� 
बाडँफाटँ गन�छ। 

(५) उपदफा (३) बमोिजमको स�म�तले �वषयवस्त,ु 

आवश्यकता र औिचत्य हेर� उपदफा (४) बमोिजम वैदेिशक 
ता�लम, अध्ययन, अध्ययन �मण वा छा�वृि� बाँडफाटँ गदार् सबै 
सेवा, समूह वा उपसमूहका कमर्चार��बच न्यायोिचत तवरले 
बाडँफाँट गनुर् पन�छ। 
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(६) उपदफा (३) बमोिजमको स�म�तबाट स्वीकृत नगराई 
वैदेिशक ता�लम, अध्ययन र अध्ययन �मणमा पठाउन पाइन े
छैन। कसैले सो स�म�तको स्वीकृ�त न�लई कुनै कमर्चार�लाई 
मनोनयन गरेमा मनोनयन गन� अ�धकार�लाई �वभागीय कारबाह� 
गनर् स�कनेछ। 

71. ता�लम, अध्ययन वा अध्ययन �मण पूरा गरेप�छ सेवा गनुर् पन� 
अव�ध: �देश सरकारको मनोनयनमा तीन म�हनाभन्दा बढ� 
अव�धको ता�लम, अध्ययन वा अध्ययन �मणमा जाने कमर्चार�ले 
ता�लम, अध्ययन वा अध्ययन �मण पूरा गरेप�छ उ� अव�धको 
न्यूनतम दोब्बर अव�धसम्म अ�नवायर् रूपले सेवा गनुर् पन�छ। 

72. कब�ुलयत गनुर् पन�: (१) कुनै कमर्चार�ले सरकार� मनोनयनमा 
ता�लम, अध्ययन वा अध्ययन �मणमा जान ु अिघ दफा 7१ 
बमोिजमको सेवा गन� गर� तो�कए बमोिजम कब�ुलयत गनुर् पन�छ। 

(२) ता�लम, अध्ययन वा अध्ययन �मण पूरा गरेको 
कमर्चार�ले उपदफा (१) बमोिजमको न्यूनतम सेवा अव�ध पूरा 
नगर� �नजलाई अक� पटक तीन म�हनाभन्दा बढ� अव�धको 
ता�लम, अध्ययन वा अध्ययन �मणको ला�ग मनोनयन ग�रने छैन। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको कब�ुलयत अनसुार सेवा 
अव�ध पूरा नगरेमा त्यस्तो कमर्चार�बाट ता�लम, अध्ययन वा 
अध्ययन �मणमा जाँदा कब�ुलयत गरेको अव�धको आिखर� तलब 
तथा भ�ा रकमको दोब्बर रकम असलु उपर ग�रनेछ।  
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(४) अिख्तयारवालाको पूवर् स्वीकृ�त �लई �नजी �यासमा 
बेतलबी अध्ययन �बदामा जाने कमर्चार�ले अध्ययन पूरा गरेप�छ 
अध्ययन �बदा बराबरको अव�ध सेवा गन� कब�ुलयत गनुर् पन�छ।  

(५) यस ऐन बमोिजम अध्ययन, ता�लम वा अध्ययन 
�मणमा जाने कमर्चार�ले त्यस्तो कायर्�मको �त्येक वषर् वा 
सेमे�रको न�तजा वा �ग�त �ववरण त्यस्तो न�तजा �काशन भएको 
तीस �दन�भ� पदा�धकार रहेको �नकाय, �देश �कताबखाना र 
मन्�ालयमा पठाउन ुपन�छ।  

(६) उपदफा (१) र (४) बमोिजम ता�लम, अध्ययन वा 
अध्ययन �मणमा गएका  कमर्चार�ले ता�लम, अध्ययन वा अध्ययन 
�मण पूरा गरेप�छ कब�ुलयत बमोिजमको सेवा अव�ध पूरा नगरेमा 
त्यस्ता कमर्चार�को अध्ययन, ता�लम वा अध्ययन �मणको अव�ध 
�नजको सेवा अव�धमा गणना ग�रने छैन।  

(७) उपदफा (३) बमोिजम रकम असलु उपर गदार् 
सम्बिन्धत कमर्चार�ले पाउने रकमबाट असलु गनुर् पन�छ र त्यस्तो 
रकमबाट असलु गनर् नस�कएमा वा रकम अपगु भएमा सरकार� 
बाकँ� सरह असलु उपर ग�रनेछ।   

(८) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न ता�लम, अध्ययन वा अध्ययन �मणमा गएको कमर्चार� दफा 
5६ बमोिजम अ�नवायर् अवकाश भएको वा मतृ्य ुभएको कारणले 
दफा 7१ बमोिजमको सेवा अव�ध पूरा गनर् नसकेमा �नज वा 
�नजको प�रवारबाट कुनै रकम असलु उपर ग�रने छैन।  
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(९) ता�लम, अध्ययन वा अध्ययन �मणमा गएको 
कमर्चार� त्यस्तो ता�लम, अध्ययन वा अध्ययन �मण पूरा गरेको 
�म�तले तीस �दन�भ� सम्बिन्धत कायार्लयमा हािजर हनु ुपन�छ। 

प�रच्छेद-९ 

आचरण 

73. समयपालना र �नय�मतता:  कमर्चार�ले कायार्लय समयमा �नय�मत 
रूपले कायार्लयमा उपिस्थत रह� तो�कएको कायर् गनुर् पन�छ र 
सकेसम्म प�हले �बदाको स्वीकृ�त न�लई कायार्लयमा वा खटाइएको 
काम गन� स्थानमा अनपुिस्थत हनु ुहुँदैन । 

74. अनशुासन र आदेशपालन:  कमर्चार�ले देहाय अनसुारको अनशुासन 
र आदेशपालना गनुर् पन�छ:- 

(क) अनशुासनमा रह� आफ्नो कतर्व्य इमान्दार� र 
तत्परताकासाथ पालना गनुर्पन�, 

(ख) सरकार� काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मा�थको 
अ�धकृतले �दएको आदेशलाई शी�ताकासाथ पालना 
गनुर्पन�, 

(ग) आफूभन्दा मा�थका सबै कमर्चार���त उिचत आदर 
देखाउन ुपन� र आफू मातहतका कमर्चार���त उिचत 
व्यवहार गनुर्पन�,  

(घ) उच्छृ�ल र अराजक ग�त�व�ध गनर् नहनेु। 
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75. राजनी�तक वा अवाञ्छनीय �भाव पानर् नहनु:े कमर्चार�ले आफ्नो 
सेवा सम्बन्धी कुरामा स्वाथर् पूरा गन� मनसायले अन्य कमर्चार� वा 
पदा�धकार�मा�थ कुनै राजनी�तक वा अवाञ्छनीय �भाव पानुर् वा 
�भाव पान� �य� गनुर् हुँदैन। 

76. राजनी�तक ��याकलापमा संलग्न हनु नपाउन:े कमर्चार�ले 
राजनी�तक दल वा सङ् गठनको सदस्यता �लन, राजनी�तक 
��याकलापमा संलग्न हनु वा अन्य कुनै प�न राजनी�तक 
ग�त�व�धमा भाग �लन हुँदैन । 

77. सरकारको आलोचना गनर् नहनु:े (१) कुनै प�न सरकारको नी�तको 
�वपर�त हनुे गर� वा सङ् घ, �देश, स्थानीय सरकार र जनताको 
पारस्प�रक सम्बन्धमा वा कुनै �वदेशी रा�सँगको सम्बन्धमा खलल 
पनर् सक्ने गर� कमर्चार�ले आफ्नो वास्त�वक वा काल्प�नक नामबाट 
वा बेनामी कुनै लेख �काशन गनर्, स�ार माध्यमलाई कुनै खबर 
�दन, रे�डयो, टे�ल�भजन आ�द�ारा मन्तव्य �सारण गनर्, कुनै 
सावर्ज�नक मन्तव्य �दन, कुनै व�व्य �काशन �व�तुीय माध्यम वा 
सामािजक सञ् जालमा ��त��या व्य� गनर् हुँदैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
�च�लत कानून र �देश सरकारको नी�तको �वपर�त नहनुे गर� लेख 
�काशन वा �सारण गनर् बाधा पन� छैन । 

78. सरकार� कामकाज सम्बन्धी समाचार �काशन गनर्मा ��तबन्ध: (१) 
कमर्चार�ले अिख्तयार� नपाई आफूले सरकार� कतर्व्य पालना गदार् 
जानकार�मा आएको कुनै गोप्य वा कानून�ारा �नषे�धत �वषय 
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आफूले लेखेको वा स�लन गरेको कुनै कागजप� वा समाचार 
�त्यक्ष वा अ�त्यक्ष रूपबाट अरू अन�धकृत कमर्चार� वा 
गैरसरकार� व्यि� वा स�ार माध्यमलाई �दन ुवा बताउन ुहुदैँन। 

यो ��तबन्ध जनुसकैु कारणबाट सरकार� सेवामा नरहेको व्यि�को 
हकमा समेत लाग ुरहनेछ। 

(२) उपदफा (१) �वपर�त सरकार� सेवाबाट अवकाश 
पाएको व्यि�ले सरकार� कामकाज सम्बन्धी समाचार �काशन 
गरेमा �नजले यो ऐन बमोिजम पाउने सेवा स�ुवधा तो�कए बमोिजम 
रोक् का गनर् स�कनेछ।  

79. दान, उपहार, चन्दा आ�द �ा� गनर् र सापट� �लनमा ��तबन्ध: (१) 
सरकार� काममा कुनै प�न �कारले असर पनर् सक्ने गर� कमर्चार�ले 
पूवर् स्वीकृ�त न�लई आफूले वा आफ्नो प�रवारको कुनै सदस्य�ारा 
कुनै व्यि�बाट कुनै �कारको दान, दातव्य, कोसेल� वा उपहार 
स्वीकार गनर् वा चन्दा माग्न वा सरकार� कामसँग सम्बिन्धत 
व्यि�सँग सापट� �लन हुदैँन। 

(२)  कमर्चार�ले �वदेशी सरकार वा �वदेशी सरकारको 
��त�न�धबाट उपहार �ा� हनु आएमा �नजले आफ्नो कायार्लयलाई 
सो कुराको सूचना �दई �नकासा भए बमोिजम गनुर् पन�छ। 

तर ��पक्षीय वा बहपुक्षीय वा अन्तरार्��य संस्था वा अन्य 
सरकार� �नकायबाट कुनै कायर्�ममा औपचा�रक रूपमा �दान 
ग�रने मायाको िचनो स्वीकार गनर् बाधा पन� छैन।  
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80. कम्पनी स्थापना वा स�ालन गनर् वा व्यापार व्यवसाय गनर् नहनु:े 

कमर्चार�ले �देश सरकारको स्वीकृ�त �बना कुनै बै�, कम्पनी वा 
सहकार� संस्था स्थापना गनर् वा स�ालनको काममा भाग �लन तथा 
कानून बमोिजम दतार् गराउन ु पन� कुनै व्यापार वा व्यवसाय गनर् 
हुँदैन। 

81. अन्य� नोकर� गनर् वा सेवा गनर् नहनु:े (१) कमर्चार�ले 
अिख्तयारवालाको पूवर् स्वीकृ�त न�लई अन्य� कुनै �कारको नोकर� 
गनर् वा आ�थर्क लाभ वा कुनै स�ुवधा �ा� गन� गर� परामशर्दाता, 
सल्लाहकार, �वशेषज्ञ वा कुनै है�सयतले सेवा �दान गन� कायर् गनुर् 
हुँदैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
कमर्चार�ले �देश सरकारको नी�त �वपर�त नहनुे गर� सा�हित्यक, 

वैज्ञा�नक, कलात्मक, अनसुन्धानात्मक, सांस्कृ�तक, मानव कल्याण, 
परोपकार वा खेलकुद सम्बन्धी कायर् गनर् सक्नछे । 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
कुनै कमर्चार�ले देहायको कायर् गनर् बाधा पगेुको मा�नने छैन:- 

(क) �च�लत कानून बमोिजम अध्ययन �बदा �लई 
स्वदेशी वा �वदेशी शैिक्षक संस्थामा अध्ययन 
गदार्को बखत सम्बिन्धत शैिक्षक संस्थामा कुनै सेवा 
परु् याउन वा त्यस्तो संस्थाले लगाएको कुनै कायर् 
गनर्,  
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(ख) अिख्तयारवालाको स्वीकृ�त �लई �देश सरकारको 
नी�त �वपर�त नहनेु गर� स्वदेश वा �वदेशिस्थत 
कायर्�ममा सहभागी हनु, �वचन �दन वा कायर्प� 
�स्ततु गनर्, 

(ग) अिख्तयारवालाको पूवर् स्वीकृ�त �लई कायार्लय समय 
बाहेकको समयमा शैिक्षक, �ािज्ञक वा �िशक्षण 
संस्थामा �िशक्षण वा अनसुन्धान गनर्, 

(घ) सङ् घीय, �देश सरकार वा स्थानीय तह�ारा 
स�ा�लत वा सङ् घीय, �देश वा स्थानीय तहको पूणर् 
वा आंिशक स्वा�मत्व वा �नयन्�णमा रहेको 
�िशक्षण संस्थामा कायार्लयको काममा बाधा नपन� 
गर� �िशक्षण सम्बन्धी कायर् वा अनसुन्धान गनर्, 

(ङ) रा��य वा अन्तरार्��य शैिक्षक, �ािज्ञक वा 
अनसुन्धानमूलक संघ संस्था वा नेपाल सदस्य रा� 
रहेको के्ष�ीय वा अन्तरार्��य संघ संस्थाको सेवा 
सम्बिन्धत सेवा, समूह, उपसमूहको ला�ग उपयोगी 
हनेुदेिख अिख्तयारवालाले �बदा वा काज स्वीकृत 
गरेकोमा सम्बिन्धत �नकायमा सेवा गनर्, 

(च) आ�थर्क लाभ वा कुनै स�ुवधा न�लने, कायार्लयको 
काममा बाधा नपन� र �देश सरकारको अ�हत नहनु े
गर� आफ्नो गैर राजनी�तक पेशागत सङ् गठन वा 
अन्य कुनै सामािजक संस्थामा आब� हनु,   
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   स्प�ीकरण: यस खण्डको �योजनको ला�ग 
“सामािजक संस्था” भ�ाले सामािजक आवश्यकता 
पूरा गन� �सल�सलामा परम्परादेिख समदुायमा 
आधा�रत भई समाजमा ��यािशल रहेका सामािजक 
संघ संस्था सम्झन ु पछर् र सो शब्दले �च�लत 
कानून बमोिजम दतार् भएका सा�हत्य, कला, 
संस्कृ�त, खेलकुद, स�ीत, �वज्ञान, धमर् वा अन्य 
यस्तै कुनै �वधा वा के्ष�सगँ सम्बिन्धत संस्थालाई 
समेत जनाउँछ। 

(छ) कमर्चार�को योगदानमूलक सरकार� आयोजना तथा 
कायर्�ममा लगानी गनर्। 

(४) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
सङ् घीय लोक सेवा आयोग, �देश लोक सेवा आयोग वा सावर्ज�नक 
�नकायबाट पदपू�तर्का ला�ग �लइने ��तयो�गतात्मक पर�क्षाको 
���यामा संलग्न हनुे कमर्चार�ले त्यस्तो �िशक्षण कायर्�ममा 
�िशक्षण �दन र त्यस्तो �िशक्षण कायर्�ममा �िशक्षण �दएको 
कमर्चार�ले त्यसप�छ एक वषर्सम्म स�ालन हनुे त्यस्तो पर�क्षाको 
���यामा संलग्न हनु पाउन ेछैन।  

(५) अ�धकृत एघार� तह वा सो सरहको पदबाट सेवा �नव�ृ 
भएको व्यि�ले �देश सरकारको पूवर् स्वीकृ�त �बना सेवा �नव�ृ 
भएको �म�तले दईु वषर्सम्म देहायका काम गनुर् हुदैँन:- 
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(क) �देश सरकार वा स्थानीय तहले गन� कुनै 
�नयिु� बाहेकको पदमा �नयिु� �लन, 

(ख) नेपालिस्थत कूटनी�तक �नयोग, अन्तरार्��य 
गैरसरकार� संस्था वा दात ृ �नकायहरूबाट 
स�ा�लत आयोजनाहरूमा कमर्चार� वा 
परामशर्दाताको रूपमा कायर् गनर्।  

(६) उपदफा (५) �वपर�तको काम गन� व्यि�ले त्यस्तो 
काम गरेको अव�धभर यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगर्त बनेको 
�नयमावल� बमोिजमको सेवा स�ुवधा �लन पाउने छैन। 

82. �नवार्चनमा भाग �लन नहनु:े कमर्चार�ले कुनै प�न राजनी�तक पदको 
ला�ग हनुे �नवार्चनमा भाग �लन, �चार�सार गनर्, जलुसुमा भाग 
�लन, चन्दा �दन वा कसैको ला�ग मत माग्न वा �नवार्चनमा कुनै 
�कारको �भाव पानर् हुँदैन। 

 तर �च�लत कानून बमोिजम मता�धकार �योग गनर् बाधा 
पन� छैन। 

83. �दशर्न र हडताल गनर् ��तबन्ध: (१) कमर्चार�ले �दशर्न गनर्, बन्द 
हडतालमा भाग �लन, थनुछेक गनर्, बाधा अवरोध गनर्, घेराउ गनर्, 
दबाब �दन, कलम बन्द गनर्, सरकारको �वरु� दबाब �सजर्ना गन� 
उ�ेश्यले अनशनमा बस्न वा अन्य कुनै त�रकाबाट सरकार� काममा 
बाधा परु् याउन वा सो कायर् गन� उ�शे्यले अरूलाई उक्साउन समते 
हुँदैन। 
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(२) यस दफा �वपर�त कायर् गर� कुनै सावर्ज�नक, सरकार� 
वा �नजी सम्पि�मा क्ष�त परु् याएमा वा कुनै पदा�धकार�लाई 
शार��रक वा मान�सक क्ष�त परु् याएमा त्यस्तो कमर्चार�लाई �वभागीय 
कारबाह� गर� त्यस्तो क्ष�तप�ूतर् समेत भराइनेछ।  

84. ��त�न�धत्व गनर् नहनु:े कमर्चार�ले आफूलाई मकार् परेको �वषयमा 
आफैले वा वारेस�ारा सम्बिन्धत �नकाय वा अ�धकार� समक्ष 
�नवेदन �दन बाहेक अरू व्यि� वा समूहको तफर् बाट ��त�न�धत्व 
गनर् हुँदैन। 

85. यौनजन्य दवु्यर्वहार गनर् नहनेु: कुनै कमर्चार�ले कुनै कमर्चार� वा 
सेवा�ाह� कसैलाई प�न कुनै �लिखत, मौिखक,  इशारा गर� वा कुनै 
�व्य वा दृश्य वा दवैु वा सामािजक स�ालको �योग गर� यौनजन्य 
दवु्यर्वहार गनर्, गराउन हुदैँन। 

86. यातना �दन नहनु:े कमर्चार�ले कसैलाई प�न यातना �दन ुहुँदैन। 

87. सम्पि� �ववरण पेस गनुर् पन�: कमर्चार�ले तो�कएको अव�ध�भ� 
तो�कएको ढाँचामा आफ्नो सम्पि�को �ववरण पेस गनुर् पन�छ। 

88. स्थायी आवासीय अनमु�त �लन नहनेु: (१) कमर्चार�ले अन्य 
मलुकुको स्थायी आवासीय अनमु�त �लन वा सोको ला�ग आवेदन 
�दन हुदैँन।  

(२) कुनै कमर्चार�को सगोलको प�त वा पत् नीले स्थायी 
आवासीय अनमु�त �ा� गरेमा सो �ा� भएको �म�तले साठ� �दन�भ� 
सम्बिन्धत कमर्चार�ले आफू कायर्रत कायार्लयमा सोको �ववरण पेस 
गनुर् पन�छ। 



91 

89. आचरण पालना गराउनेः (१) कायार्लय �मखुले आफू र आफ्ना 
मातहतका कमर्चार�लाई यस ऐन र �नयम बमोिजम तो�कएको 
आचरणको पालना गनुर्, गराउन ुपन�छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम आचरण पालना गनुर् पन� 
कमर्चार�ले त्यस्तो आचरण उल्ल�न गरेमा अिख्तयारवालाले समयमै 
�वभागीय कारबाह� गनुर् पन�छ।  

(३) कायार्लय �मखुले वा उपदफा (१) र (२) बमोिजम 
कायर् गरे वा नगरेको भ�े �वषयलाई समेत �नजको कायर्सम्पादन 
मूल्या�नको आधार बनाइनछे। 

90. चेतावनी �दन स�कने: कुनै कमर्चार�ले देहायको कुनै काम गरेमा 
सपु�रवेक्षकले कारण खोल� चेतावनी �दन सक्नछे र सोको अ�भलेख 
सम्बिन्धत कमर्चार�को व्यि�गत फाइलमा रा�छे:- 

(क) समयको पालना नगरेमा,  

(ख) सरकार� काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मा�थको 
कमर्चार�ले �दएको आदेश पालना नगरेमा, 

(ग) पद�य मयार्दा अनकूुल कायर् नगरेमा, 

(घ) कायार्लय सम्बन्धी काममा लापरवाह� वा �ढलाससु्ती 
गरेमा, वा 

(ङ) सेवा�ाह�लाई िश�, मयार्�दत र सहयोगी व्यवहार 
नगरेमा वा अनावश्यक हैरानी �दएमा। 
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प�रच्छेद -१० 

सेवाको सरुक्षा 

91. कमर्चार�को सेवाको सरुक्षा: देहायका अवस्थामा बाहेक कुनै प�न 
कमर्चार�लाई सफाइको मना�सब मौका न�दई �देश �नजामती 
सेवाबाट हटाइन ेवा बखार्स्त ग�रने छैन:- 

(क) ��ाचार, �कत�, रा� �वरु� जाससुी, लाग ु औषध 
कारोबार, सम्पि� श�ुीकरण, परुाताि�वक वस्त ु
बेच�वखन, अपहरण, शर�र बन्धक, जबरजस्ती करणी 
तथा नै�तक पतन देिखने अन्य फौजदार� अ�भयोगमा 
अदालतबाट कसूरदार ठहर� त्यस्तो फैसला अिन्तम 
भएको,  

(ख) भागी, हराई वा बेप�ा भई प�ा नलागेको वा सम्पकर्  
स्था�पत गनर् सम्भव नभएको पयार्� आधार भएको, 

(ग) सरकार वाद� हनुे फौजदार� कसूरमा तीन म�हना वा 
सोभन्दा बढ� अव�ध कैदमा नै बस्न ु पन� ठहर� 
त्यस्तो फैसला अिन्तम भएको। 

92. कमर्चार�को बचाउ: (१) कमर्चार�ले आफ्नो ओहदाको कतर्व्य 
पालना सम्झी गरेको कामको सम्बन्धमा अिख्तयारवालालाई 
जानकार� न�दई �नज उपर म�ुा चलाउन स�कने छैन। 

(२) कुनै कमर्चार� बहाल छँदा आफ्नो ओहदाको कतर्व्य 
पालनाको �सल�सलामा गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल 
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टु�टसकेप�छ प�न �देश सरकारको स्वीकृ�त नभई �नज उपर म�ुा 
चल्न सक्ने छैन। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम म�ुा चलाउन �देश सरकारले 
स्वीकृ�त �दएमा �नजको ��तरक्षा �देश सरकारले गन�छ। 

93. कमर्चार�को सेवा शतर्को सरुक्षा: कुनै कमर्चार� �नयिु� हुदँा तत्काल 
लागू रहेको तलब, उपदान, �नव�ृभरण र अन्य स�ुवधा सम्बन्धी 
सेवाका शतर्हरूमा ��तकूल असर पन� गर� प�रवतर्न ग�रने छैन । 

94. सेवा पनुःस्था�पत नहनु:े कुनै कमर्चार�ले दफा ९5 को खण्ड (ख) 
बमोिजम �वशेष सजाय पाएकोमा पनुरावदेन पर� �नजको सेवा 
पनुःस्था�पत हनु े भएमा सो �नणर्यको सूचना पाएको तीस �दन वा 
�नणर्य भएको नब्बे �दन मध्ये जनु प�हले हनु्छ सो अव�ध�भ� 
सम्बिन्धत कायार्लयमा उपिस्थत हनु नआएमा �नजको सेवा 
पनुःस्था�पत हनु ेछैन । 

प�रच्छेद-११ 

�वभागीय सजाय र पनुरावेदन 

95. �वभागीय सजाय: उिचत र पयार्� कारण भएमा कमर्चार�लाई सजाय 
�दने अ�धकार�ले देहाय बमोिजमको �वभागीय सजाय गनर् सक्नेछ :- 

(क) सामान्य सजाय : 

(१) न�सहत �दने, 

(२) बढ�मा पाँच तलब व�ृ� रोक् का गन� वा बढ�मा 
पाँच वषर्सम्म बढुवा रोक् का गन�।  
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(ख) �वशेष सजाय: 

(१) भ�वष्यमा सरकार� सेवाको �न�म� अयोग्य 
नठह�रने गर� सेवाबाट हटाउन,े 

(२) भ�वष्यमा सरकार� सेवाको �न�म� अयोग्य 
ठह�रने गर� सेवाबाट बखार्स्त गन�। 

96. न�सहत �दने: देहायको कुनै अवस्थामा कमर्चार�लाई न�सहत �दने 
सजाय गनर् स�कनेछ:- 

(क) �नजले सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा, 

(ख) पूवर् स्वीकृ�त न�लई एक म�हनामा दईु पटकभन्दा 
बढ� कायार्लयमा अनपुिस्थत रहेमा, 

(ग) �च�लत कानून बमोिजम बरबझुारथ नगरेमा, 

(घ) मादक पदाथर् सेवन गर� कायार्लयमा उपिस्थत 
भएमा वा कायार्लय समयमा कायार्लयमा मादक 
पदाथर् सेवन गरेमा, 

(ङ) कुनै सावर्ज�नक पदा�धकार�, सरकार� कमर्चार� वा 
सेवा�ाह�मा�थ गाल� गलौज वा दवु्यर्वहार गरेमा, 

(च) व्यवस्थापन पर�क्षण गदार् �शास�नक अ�नय�मतता 
गरेको देिखएमा, 

(छ) �च�लत कानून बमोिजम पेश्क� फ��ट नगरेमा, 
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(ज) दफा 98 को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा 
उिल्लिखत कसूर सम्बन्धी अ�भयोग बाहेक अन्य 
नेपाल सरकार वाद� हनु ेकुनै फौजदार� अ�भयोगमा 
ज�रबानाको सजाय भई त्यस्तो फैसला अिन्तम 
भएमा, 

(झ) अिख्तयार �ा� अ�धकार�को स्वीकृ�त �बना अध्ययन 
वा ता�लमको ला�ग वैदेिशक �मण गरेमा । 

97. बढ�मा पाचँ तलब व�ृ� रोक् का गन� वा बढ�मा पाचँ वषर्सम्म बढुवा 
रोक् का गन�: (१) देहायको कुनै अवस्थामा कमर्चार�लाई बढ�मा पाँच 
तलब व�ृ� रोक् का गन� वा बढ�मा पाँच वषर्सम्म बढुवा रोक् का गन� 
सजाय गनर् स�कनेछ:- 

(क) यो ऐन वा �च�लत कानूनले तोकेको पद�य दा�यत्व 
िजम्मेवार�पूवर्क पूरा नगरेमा, 

(ख) अनशुासनह�न काम गरेमा, 

(ग) सेवा�ाह�को पीर मकार् र उजरु� पटक पटक बवेास्ता 
गरेको सम्बन्धमा आफूभन्दा मा�थल्लो अ�धकार�ले 
�दएको �नद�शन पालना नगरेमा, 

(घ) दफा ९0, ९6 र 98 मा उिल्लिखत आचरण 
बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तगर्त बनेका 
�नयमहरूमा उिल्लिखत अन्य आचरण सम्बन्धी 
कुराहरू पालना नगरेमा,  
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(ङ) व्यवस्थापन पर�क्षणबाट देिखएका अ�नय�मतता 
सम्बन्धमा �दएको �नद�शन पालना नगरेमा, 

(च) कुनै सावर्ज�नक पदा�धकार�, सरकार� कमर्चार� वा 
सेवा�ाह� मा�थ हातपात गरेमा, 

(छ) बढुवाको दरखास्त फाराम भदार् बढुवामा ताित्वक 
असर पन� गर� झटुा �ववरण पेस गरेको �मािणत 
भएमा, 

(ज) दफा 98 को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा 
उिल्लिखत कसूर सम्बन्धी अ�भयोग बाहेक अन्य 
कुनै नेपाल सरकार वाद� हनुे फौजदार� अ�भयोगमा 
तीन म�हना वा सोभन्दा कम अव�ध कैद ठहर� वा 
कैदमा नै बस्न ु नपन� गर� तीन म�हनाभन्दा बढ� 
अव�धको कैदको सजाय हनुे ठहर� त्यस्तो फैसला 
अिन्तम भएमा। 

(२) कमर्चार�ले उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोिजम 
कैदको सजाय पाएको अव�ध �नजको सेवा अव�धमा गणना ग�रने 
छैन।्  

98. सेवाबाट हटाउन े वा बखार्स्त गन�: (१) देहायको कसरु �मािणत 
भएमा कमर्चार�लाई भ�वष्यमा सरकार� सेवाको �न�म� अयोग्य 
नठह�रने गर� सेवाबाट हटाउन स�कनेछ:-  
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(क) आफ्नो पदको काम वा िजम्मेवार� पूरा गनर् 
नसकेमा वा त्यस्तो काम वा िजम्मेवार�को पटक 
पटक बेवास्ता गरेमा, 

(ख) राजनी�तक दल वा सङ् गठनको सदस्यता �लएमा, 
राजनी�तक ��याकलापमा संलग्न भएमा वा अन्य 
कुनै प�न राजनी�तक ग�त�व�धमा भाग �लएमा वा 
राजनी�तक पदको ला�ग हनु े �नवार्चनमा उम्मेदवार 
बनेमा, 

(ग) �बदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे �दनसम्म 
आफ्नो कायार्लयमा अनपुिस्थत रहेमा, 

(घ) �बदा स्वीकृत गराएकोमा बाहेक वैदेिशक अध्ययन, 

ता�लम वा अध्ययन �मणमा गएको कमर्चार� 
त्यस्तो अध्ययन, ता�लम वा अध्ययन �मण पूरा 
गरेको �म�तले तीस �दन�भ� सम्बिन्धत कायार्लयमा 
हािजर नभएमा,  

(ङ) उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उिल्लिखत कसूर 
सम्बन्धी अ�भयोग बाहेक नपेाल सरकार वा �देश 
सरकार वाद� हनेु अन्य कुनै फौजदार� अ�भयोगमा 
एक वषर् वा सोभन्दा बढ� अव�ध कैदमा नै बस्न ु
पन� ठहर� त्यस्तो फैसला अिन्तम भएमा, 

(च) दफा ९6 बमोिजम दईु पटक सजाय पाएकोमा 
पनुः सोह� दफा बमोिजम सजाय हनुे काम गरेमा।  
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(२) देहायको कुनै अवस्थामा कमर्चार�लाई भ�वष्यमा 
सरकार� सेवाको �न�म� अयोग्य ठह�रने गर� सेवाबाट बखार्स्त 
ग�रनेछ:- 

(क) ��ाचार, �कत�, रा� �वरु� जाससुी, लाग ु औषध 
कारोबार, सम्पि� श�ुीकरण, परुाताि�वक वस्त ु
बेच�वखन, अपहरण, शर�र बन्धक, जबरजस्ती करणी 
तथा नै�तक पतन देिखने अन्य फौजदार� अ�भयोगमा 
अदालतबाट कसूरदार ठह�रएमा, 

(ख) अन्य मलुकुको स्थायी आवासीय अनमु�त �लएमा वा 
सोको ला�ग आवदेन �दएमा, 

(ग) सरकार� सेवामा �नय�ु हनुे वा बहाल रहन े
उ�ेश्यले नाग�रकता, उमेर वा योग्यता ढाटेँको 
�मािणत भएमा, 

(घ) बह ु�ववाह गरेको �मािणत भएमा । 

99. हािजर� र गयलक�ी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्य� 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �बदा स्वीकृत नगराई आफ्नो 
कायार्लयमा अनपुिस्थत हनुे कमर्चार�लाई सम्बिन्धत कायार्लय 
�मखुले गयल र तलबक�ी गनर् सक्नछे । यसर� गयल भएको 
अव�ध सेवा अव�धमा गणना ग�रने छैन। 

(२) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
दफा 98 को उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) �वपर�त �बदा 
स्वीकृत नगराई अनपुिस्थत हनेु वा हािजर नहनु े कमर्चार�लाई 
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हािजर गराइने छैन र सो अव�धप�छ �ा� �नवदेनका आधारमा कुनै 
प�न �कारको �बदा समेत स्वीकृत ग�रन ेछैन ।  

(३) कसैले उपदफा (२) �वपर�त कुनै कमर्चार�लाई 
हािजर गराएमा वा दफा 98 को उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा 
(घ) बमोिजमको अव�ध समा� भएप�छ �ा� �नवेदन बमोिजम �बदा 
स्वीकृत गरेमा त्यस्तो हािजर� वा �बदालाई मान्यता �दइने छैन र 
त्यसर� हािजर गराउने वा �बदा स्वीकृत गन� पदा�धकार�लाई 
�वभागीय कारबाह� ग�रनेछ । 

(४) दफा 98 को उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) 
बमोिजम सजायको �नणर्य गदार् सो बमोिजमको अव�ध पूरा भएको 
भो�लपल्टदेिख लागू हनेु गर� �नणर्य गनुर् पन�छ । यसर� अनपुिस्थत 
रहेको अव�ध गयलक�ी ग�रनेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोिजमको गयल र तलबक�ीको 
�ववरण सेवा स�ालन गन� मन्�ालय वा �नकाय र �देश 
�कताबखानामा पठाउन ुपन�छ । 

(६) यस दफा बमोिजमको कारबाह� त्यस्तो जानकार� 
पाएको पन्� �दन�भ� शरुू गर� बढ�मा छ म�हना�भ� टुङ्ग्याई 
सक्न ुपन�छ । 

100. �वभागीय सजाय �दने अ�धकार�: (१) कमर्चार�लाई दफा 95 को 
खण्ड (ख) बमोिजमको सजायको आदेश �दने अ�धकार देहायको 
अ�धकार�लाई हनेुछः- 
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(क) अ�धकृतस्तर एघार� तह वा सो सरहको 
पदमा कायर्रत कमर्चार�लाई �देश सरकार, 

(ख) अ�धकृतस्तर दश� र नव� तह वा सो 
सरहको पदमा कायर्रत कमर्चार�लाई �मखु 
सिचव,  

(ग) अ�धकृतस्तर छैठ�देिख अ�धकृतस्तर आठ� 
तहसम्म वा सो सरहको पदमा कायर्रत 
कमर्चार�लाई �नज कायर्रत �नकायको 
सिचव वा सो सरहको पदा�धकार�,  

(घ) सहायकस्तर वा सो सरहको पदमा कायर्रत 
कमर्चार�लाई �वभागीय �मखु वा �नज 
कायर्रत कायार्लयको अ�धकृतस्तर वा सो 
सरहको कायार्लय �मखु।  

(२) दफा 95 को खण्ड (क) बमोिजमको सजायको 
आदेश �दने अ�धकार� तो�कए बमोिजम हनुेछ।  

101. �नलम्बन गन�: (१) कुनै कमर्चार�को सम्बन्धमा दफा 98 मा 
लेिखएको कुनै अ�भयोगको जाँचबझु गनुर् परेमा जाचँबझु समा� 
नहनु्जलेसम्म उ� कमर्चार�लाई सजायको आदेश �दने अ�धकार�ले 
�नलम्बन गनर् सक्नछे। 

तर देहायको अवस्था नभई साधारणतया �नलम्बन ग�रने 
छैन:- 
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(क) �नलम्बन नगर� ओहदाको काम गनर् �दँदा झटुा 
सबतु �माण स�लन गनर् सक्न े वा आफ्नो 
�वरु�को सबतु �माण गायब गनर् सक्ने सम्भावना 
देिखएमा,  

(ख) �नलम्बन नगर� ओहदाको काम गनर् �दँदा सरकार� 
हा�न नोक्सानी हनेु सम्भावना देिखएमा, वा 

(ग) सरकार� कामको �सल�सलामा गरेको कामको 
सम्बन्धमा अदालतमा नेपाल सरकार वा �देश 
सरकार वाद� भई म�ुा दायर भएमा। 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोिजम कुनै 
कमर्चार�लाई �नलम्बन गदार् साधारणतया साठ� �दनभन्दा बढ� ग�रने 
छैन। सो अव�ध�भ�ै कमर्चार� उपरको कारबाह� �कनारा लगाउन ु
पन�छ। कुनै असाधारण अवस्था पर� उ� अव�ध�भ� कारबाह� 
�कनारा लगाउन नस�कने भई �नलम्बनको अव�ध बढाउन ु परेमा 
तीस �दनसम्म �नलम्बनको अव�ध बढाउन स�कनेछ।  

(३) कुनै फौजदार� अ�भयोगमा न्या�यक �हरासतमा रहेको 
कमर्चार� त्यसर� �हरासतमा रहेको अव�धभर स्वतः �नलम्बन भएको 
मा�ननेछ। 

(४) कुनै �नजामती कमर्चार�का �वरु� ��ाचार, �कत�, रा� 
�वरु� जाससुी, लाग ुऔषध कारोबार, सम्पि� श�ुीकरण, परुाताि�वक 
वस्त ु बेच�वखन, अपहरण, शर�र बन्धक, जबरजस्ती करणी तथा 
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नै�तक पतन देिखन ेफौजदार� अ�भयोगमा म�ुा दायर भएमा त्यस्तो 
कमर्चार� स्वतः �नलम्बन भएको मा�ननछे । 

102. �नलम्बनको समा��: कुनै कमर्चार� आफ्नो पदमा पनुः स्था�पत 
भएमा, दफा १०1 को उपदफा (२) बमोिजमको अव�ध पूरा 
भएमा, �नलम्बन फुकुवा भएमा, सेवाबाट हटाइएमा वा बखार्स्त 

ग�रएमा वा �नजलाई लागकेो अ�भयोगबाट सफाई पाएमा �नजको 
�नलम्बन समा� हनेुछ । 

103. �नलम्बन अव�धभरको तलब र सञ् चयकोष: कुनै कमर्चार� कुनै 
कारणले �नलम्बनमा परेमा �नजले सो �नलम्बनको अव�धमा 
खाइपाइ आएको तलबको आधा तलब मा� पाउनेछ । यस अव�ध 
�बचमा सञ् चयकोष बापत क�ा गदार् सोह� आधा तलबको दश 
��तशत हनु आउने रकम क�ा गनुर् पन�छ । 

104. सफाई पेस गन� मौका �दन ु पन�: (१) �वभागीय सजायको आदेश 
�दने अ�धकार�ले कुनै कमर्चार�लाई सजायको आदेश �दनभुन्दा अिघ 
कारबाह� गनर् ला�गएको कारणको उल्लेख गर� कम्तीमा सात 
�दनको म्याद �दई आफ्नो सफाई पेस गन� मौका �दन ुपन�छ । 

तर �देश सरकारले सजायको आदेश �दन ु पन�मा त्यसर� 
सफाईको मौका �दने �योजनको ला�ग कुनै अ�धकार�लाई अ�धकार 
�त्यायोजन गरेको अवस्थामा त्यस्तो अ�धकार�ले सम्बिन्धत 
कमर्चार�लाई सफाईको मौका �दन सक्नेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजम मौका �दँदा �नज माथी 
लगाइएको आरोप स्प� रूपले �क�टएको र �त्येक आरोप कुन कुन 
तथ्य र कारणमा आधा�रत छ सो समेत खलुाउन ुपन�छ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम सफाइको मौका �दइएकोमा 
सम्बिन्धत कमर्चार�ले प�न म्याद�भ� आफ्नो सफाई पेस गनुर् 
पन�छ। 

(४) �वभागीय सजायको आदेश �दने अ�धकार�ले आवश्यक 
ठानेमा स्वयम ् वा अन्य कुनै अ�धकृत�ारा जाँचबझु गराउन 
सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम जाचँबझु गन� अ�धकृतले 
तो�कएको कायर्�व�धको पालना गनुर् पन�छ। 

105. �वशेष सजायको आदेश �दनभुन्दा प�हले सजाय �स्ताव गनुर् पन�: 
�वशेष सजायको आदेश �दनभुन्दा प�हले दफा १०४ बमोिजम 
सफाई पेस गनर् �दइएको म्याद�भ� सम्बिन्धत कमर्चार�ले सफाई 
पेस नगरेमा वा पेस हनु आएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा 
�वभागीय सजायको आदेश �दने अ�धकार�ले त्यस्तो कमर्चार�लाई 
�दन ला�गएको �स्ता�वत सजाय �कन न�दने भनी त्यस सम्बन्धमा 
कम्तीमा पन्� �दनको म्याद �दई स्प�ीकरण माग्न ुपन�छ। 

106. �देश लोक सेवा आयोगको परामशर् �लन ुपन�: (१) �वभागीय सजाय 
गन� सन्दभर्मा सम्बिन्धत कमर्चार�ले दफा १०4 बमोिजम �दएको 
सफाई वा दफा १०5 बमोिजम �दएको स्प�ीकरण सन्तोषजनक 
नभएमा वा म्याद�भ� सफाई वा स्प�ीकरण �ा� नभई त्यस्तो 
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कमर्चार�लाई सजाय गनुर्पन� देिखएमा �वभागीय सजायको आदेश 
�दने अ�धकार�ले त्यस्तो कमर्चार�लाई �दन ला�गएको सजाय �स्ताव 
गर� �देश लोक सेवा आयोगको परामशर् �लन ुपन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम परामशर् माग गरेकोमा �देश 
लोक सेवा आयोगले बढ�मा एक म�हना�भ� आवश्यक परामशर् 
उपलब्ध गराउनेछ।  

107. सजाय सम्बन्धी �नणर्य गन�: (१) दफा १०6 बमोिजम �देश लोक 
सेवा आयोगको परामशर् �ा� भएप�छ �वभागीय सजायको आदेश 
�दने अ�धकार�ले उपलब्ध सबतु �माणको मूल्या�न गर� पन्� 
�दन�भ� �वभागीय सजायको सम्बन्धमा �नणर्य गनुर् पन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �नणर्य सम्बन्धी जानकार� 
यथाशी� सम्बिन्धत कमर्चार� र तो�कएको �नकायलाई �दन ुपन�छ। 

108. जानकार� �दन स�कने: (१) दफा ९८ को उपदफा (२) को खण्ड 
(ख) �वपर�त कुनै कमर्चार�ले अन्य मलुकुको स्थायी आवासीय 
अनमु�त �लएको वा सोको ला�ग आवदेन �दएको जानकार� कसैलाई 
�ा� भएमा त्यस्तो व्यि�ले सो जानकार� सम्बिन्धत कमर्चार� 
कायर्रत कायार्लय वा मन्�ालयमा �दन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको जानकार� कुनै कायार्लयमा 
�ा� हनु आएमा सम्बिन्धत कायार्लयले त्यस्तो जानकार� �ा� 
भएको �म�तले सात �दन�भ� सेवा स�ालन गन� मन्�ालयमा पठाउन ु
पन�छ। 
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(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम वा अन्य कुनै 
�ोतबाट कुनै कमर्चार�ले अन्य मलुकुको स्थायी आवासीय अनमु�त 
�लएको वा सोको ला�ग आवेदन �दएको जानकार� �ा� हनु आएमा 
मन्�ालयले त्यस्तो कमर्चार�को सम्बन्धमा छान�बन गनर् �वभागीय 
सजायको आदेश �दने अ�धकार�लाई लेखी पठाउन ुपन�छ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम लेखी आएमा �वभागीय 
सजायको आदेश �दने अ�धकार�ले त्यस्तो कमर्चार�को सम्बन्धमा 
तीन �दन�भ� छान�बन �ारम्भ गर� सोको जानकार� मन्�ालयलाई 
�दन ुपन�छ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम छान�बन गदार् �वभागीय 
सजायको आदेश �दने अ�धकार�ले सेवा स�ालन गन� मन्�ालय वा 
अन्य कुनै सरकार� �नकायसँग कुनै कुराको जानकार� वा सहयोग 
माग गनर् सक्नेछ र त्यस्तो जानकार� वा सहयोग उपलब्ध गराउन ु
सम्बिन्धत �नकायको कतर्व्य हनुेछ । 

(६) यस दफा बमोिजम छान�बन र कारबाह� गदार् कुनै 
कमर्चार�ले स्थायी आवासीय अनमु�त �लएको वा सोको ला�ग 
आवेदन �दएको देिखएमा सजायको आदेश �दने अ�धकार�ले 
�नजलाई तीन म�हना�भ� �च�लत कानून बमोिजमको ���या पूरा 
गर� यस ऐन बमोिजम सजाय गर� सोको जानकार� पन्� �दन�भ� 
मन्�ालय र सेवा स�ालन गन� मन्�ालय वा �नकायलाई �दन ु
पन�छ। 
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109. पनुरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था: यस ऐन बमोिजम �दइएको �वभागीय 
सजायको आदेश उपर पनुरावेदनको कारबाह� �शासक�य 
अदालतबाट हनेुछ ।  

110. �नणर्यमा असर नपन�: कुनै कमर्चार�को सम्बन्धमा यो ऐन वा यस 
ऐन अन्तगर्त बनेका �नयमहरू बमोिजम कमर्चार�ले गरेको काम 
कारबाह�मा ताि�वक असर नपन� सानो�तनो ��ुटबाट �नणर्यमा असर 
पन� छैन। 

111. सजायको अ�भलेख: (१) कुनै कमर्चार� उपर �वभागीय सजाय 
ग�रएमा सम्बिन्धत कायार्लयले सोको अ�भलेख राखी सेवा, समूह 
स�ालन गन� मन्�ालय वा �नकाय र �देश �कताबखानामा समेत 
पठाउन ुपन�छ। 

(२) सेवा, समूह वा उपसमूह स�ालन गन� मन्�ालय वा 
�नकायले आफूले सेवा स�ालन गन� सेवा, समूह, उपसमूहका �त्येक 
कमर्चार�को �वभागीय सजायको अ�भलेख राख् न ुपन�छ। 

प�रच्छेद-१२ 

सिचव तथा �मखु �शासक�य अ�धकृत सम्बन्धी व्यवस्था 

112. �देश सिचव तथा अन्य कमर्चार�को पदमा सङ् घीय कमर्चार� 
खटाउन सक्नःे (१) �देश �नजामती सेवाका कमर्चार�बाट �देश 
�भ� सेवा �वाह गनर् पयार्� नभएमा �देश सरकारले नेपाल 
सरकारसँग अपगु सम्बिन्धत सेवा, समूह, उपसमूहका कमर्चार� माग 
गर� खटाउन सक्नेछ। 
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(२) �देश �नजामती सेवाका कमर्चार� सिचवमा बढुवा 
नभएसम्म �देश सरकारको अनरुोधमा नेपाल सरकारले सङ् घीय 
�नजामती सेवाको राजप�ा��त �थम �ेणीका कमर्चार�लाई �देश 
मन्�ालयको सिचवको पदमा कामकाज गनर् खटाउन सक्नेछ।  

 (३) उपदफा (१) बमोिजम ख�टआएको कमर्चार� र 
�देश �नजामती सेवाबाटै सिचवमा ख�टएको कमर्चार�को सेवा 
स�ुवधा समान हनुेछ। 

(४) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न �देश �नजामती सेवाको सम्बिन्धत सेवा समूहको कमर्चार� 
उपलब्ध भएमा सिचवको पदमा सङ् घीय �नजामती सेवाको कमर्चार� 
खटाइने छैन। 

(५) सङ् घीय सरकारबाट ख�टआएका सिचवको हकमा 
�देश सरकार तथा अन्य कमर्चार�लाई मन्�ालयले चाहेमा 
िजम्मेवार� हेरफेर गनर् सक्नछे। 

(६) सिचव तथा अन्य पदमा ख�टन े सङ् घीय �नजामती 
सेवाका कमर्चार� �देशमा ख�टएको अव�धभर �देश सरकार��त 
उ�रदायी हनु ुपन�छ। 

113. �मखु �शासक�य अ�धकृत सम्बन्धी व्यवस्थाः (1) स्थानीय तहको 
�मखु �शासक�य अ�धकृतको पद �देश �नजामती सेवाको पद 
हनेुछ। 
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(2) उपदफा (1) बमोिजमको पदमा स्वीकृत दरबन्द�का 
आधारमा मन्�ालयले �च�लत �देश कानून बमोिजम सम्बिन्धत 
सेवाका कमर्चार�लाई खटाउनेछ।  

तर अ�धकृतस्तर एघार� तहको �मखु �शासक�य अ�धकृत 
रहने स्थानीय तहमा �देश सरकारले सोह� तहको कमर्चार� 
खटाउनछे । 

114. कायर्सम्पादन करार सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) �देश मन्�ालयको 
सिचवसँग �देश सरकारले तो�कए बमोिजम कायर्सम्पादन करार गनर् 
सक्नेछ।  

(२) �देश मन्�ालयको सिचवले मातहतका कायार्लय 
�मखु र आयोजना �मखुसँग तो�कए बमोिजम कायर्सम्पादन करार 
गनर् सक्नेछ। 

प�रच्छेद-१३ 

�व�वध 

115. सेवा समूह स�ालनः सेवा, समूह वा उपसमूहको स�ालन सम्बन्धी 
व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

116. �नजामती कमर्चार�ले पाउन े�बदा: (१) कमर्चार�ले देहायका �बदाहरू 
तो�कए बमोिजम पाउनेछ:- 

(क) भैपर� आउने र पवर् �बदा, 

(ख) घर �बदा, 
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(ग) �बरामी �बदा, 

(घ) �सू�त �बदा, 

(ङ) �सू�त स्याहार �बदा, 

(च) मतृ्य ुसंस्कार �बदा, 

(छ) अध्ययन �बदा,  

(ज) असाधारण �बदा। 

(२) सावर्ज�नक �बदाको �दनमा काम गनुर्पन� कायार्लयमा 
कायर्रत कमर्चार�ले �बदाको �दनमा काम गरेवापत तो�कए बमोिजम 
स�ा �बदा पाउनछे। 

(३) �बदा कमर्चार�को अ�धकार होइन, सह�ुलयत मा� हो। 

117. बेतलबी �बदा: (१) कुनै कमर्चार�को प�त वा पत् नी �वदेश िस्थत 
नेपाल� राजदूतावास वा कुनै �नयोगमा ख�टई गएमा त्यस्तो 
कमर्चार�ले तो�कए बमोिजम बेतलबी �बदा पाउनछे। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �बदाको अव�ध �नजको 
सेवा अव�धमा गणना ग�रने छैन।  

118. भ�वष्यमा सरकार� सेवाको �न�म� अयोग्य ठह�रन े गर� सेवाबाट 
बखार्स्त भएका कमर्चार�ले पाउन े स�ुवधा: (१) यस ऐनमा अन्य� 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न दफा 95 को खण्ड (ख) को 
उपखण्ड (२) बमोिजम सेवाबाट बखार्स्त भएको कमर्चार�ले दफा 
५0 बमोिजमको सञ् चयकोष, दफा ५1 बमोिजमको साव�धक बीमा 
र दफा ६8 बमोिजमको योगदानमूलक �नव�ृभरण बापत जम्मा 
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भएको रकम मध्ये त्यस्तो कमर्चार�ले योगदान गरेको रकम र 
सोको व्याज बाहेक अन्य कुनै स�ुवधा पाउन ेछैन। 

तर दफा 98 को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोिजम 
सजाय पाई बखार्स्त भएको कमर्चार�ले सि�त घर �बदा र �बरामी 
�बदा बापतको रकम तथा उपचार खचर् बापतको रकम समेत 
पाउनेछ। 

(२) �देश �नजामती सेवाबाट अवकाश �ा� व्यि�को 
मतृ्य ु भई �नजको हकवालाले कुनै स�ुवधा पाउने भएमा त्यस्तो 
स�ुवधा पाउन े व्यि�ले अन्य मलुकुको नाग�रकता वा स्थायी 
आवासीय अनमु�त पाएको रहेछ भने उपदफा (१) बमोिजमको 
रकम बाहेक अन्य स�ुवधा पाउने छैन। 

119. �देश �नजामती सेवामा पनुः बहाल� भएमा पाउन ेस�ुवधा: (१) कुनै 
कमर्चार�लाई दफा ९5 को खण्ड (ख) बमोिजम �वशेष सजाय 
भएकोमा सो सजाय अदालतबाट बदर भई �नज सेवामा पनुः बहाल� 
भएमा त्यस्तो कमर्चार�ले सेवाबाट अवकाश �दइएको, हटाइएको वा 
बखार्स्त ग�रएको �म�तदेिख सेवामा पनुः कायम भएको �म�तसम्मको 
बाकँ� तलब, भ�ा, चाडपवर् खचर् र तलब व�ृ� पाउन ेभए सो समते 
पाउनेछ। 

(२) यो ऐन �ारम्भ हनु ुअिघ �नजामती सेवाबाट अवकाश 
�दइएको, हटाइएको वा बखार्स्त ग�रएको कमर्चार� अदालतको 
आदेश�ारा �देश �नजामती सेवामा पनुः बहाल� भएमा त्यस्तो 
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कमर्चार�ले समेत उपदफा (१) बमोिजम तलब, भ�ा र तलब व�ृ� 
पाउनेछ।  

(३) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
दफा 98 को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोिजम 
सेवाबाट हटाइएको कमर्चार�ले अदालतको आदेशबाट सेवामा पनुः 
बहाल� भएमा कायार्लयमा अनपुिस्थत भएको �म�तदेिख अदालतबाट 
पनुः बहाल� भई हािजर भएको अिघल्लो �दनसम्मको तलब, भ�ा र 
चाडपवर् खचर् पाउने छैन। 

120. �देश स्वास्थ्य सेवामा करार सेवामा कामकाज गराउन े सम्बन्धी 
व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न �देश सरकारले देहायको अवस्थामा �देश स्वास्थ्य सेवाको 
पदमा करार�ारा पदपू�तर् गनर् सक्नेछः- 

(क) �देश लोक सेवा आयोगमा पदपू�तर्को ला�ग 
माग भएको तर पदप�ूतर् भई नसकेको 
अव�धभर, 

(ख) अध्ययन र असाधारण �बदा स्वीकृत भएको 
अव�धभर।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम करारमा �नयिु� गदार् �देश 
लोक सेवा आयोगको वैकिल्पक वा अस्थायी सूचीमा रहेका 
व्यि�हरूलाई मन्�ालयले सोझै करारमा �नयिु� गनर् सक्नेछ। 
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(३) उपदफा (२) बमोिजम पू�तर् हनु नसकेमा �देश 
सरकारले स्वीकृत गरेको कायर्�व�ध, मापदण्ड बमोिजम करार�ारा 
पू�तर् ग�रनेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोिजमको अव�ध स�कए प�छ करार 
अव�ध स्वतः समा� भएको मा�ननेछ। 

(५) �देश लोक सेवा आयोगबाट स्थायी पदपू�तर्को ला�ग 
�सफा�रस भई नआएसम्म यस दफा बमोिजम करार सेवाको म्याद 
थप गनर् स�कनेछ।  

(६) यस दफा �वपर�त कसैले अस्थायी वा करार सेवामा 
�नयिु� गरे गराएमा त्यस्तो �नयिु� भएको कमर्चार�ले खाइपाइ 
आएको तलब, भ�ा र अन्य स�ुवधा बापतको रकम �नयिु� गन� 
पदा�धकार�बाट सरकार� बाकँ� सरह असलु उपर ग�रनेछ। 

(७) यस दफामा जनु सकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
कमर्चार�को दरबन्द� �र� राखी वा लकुाई यस ऐनले तोकेको 
कतर्व्य पालना नगन� िजम्मेवार कमर्चार�लाई �वभागीय सजाय 
हनेुछ। 

121. कमर्चार�को आ�धका�रक �ेड य�ुनयन: (१) यस ऐनको अधीनमा 
रह� कमर्चार�को हक �हतको ला�ग सामू�हक सौदाबाजी गनर् तथा 
कमर्चार�को तफर् बाट ��त�न�धत्व गनर्को ला�ग एक �देशस्तरको 
आ�धका�रक �ेड य�ुनयन हनेुछ। 

(२) आ�धका�रक �ेड य�ुनयनको �नवार्चन �त्येक तीन 
वषर्मा �देश सरकारले तोके बमोिजम गन�छ। 



113 

(३) आ�धका�रक �ेड य�ुनयन सदस्यहरू �देश 
�कताबखानाबाट स�ते नम्बर �ा� गरेका स्थायी कमर्चार�को �त्यक्ष 
मता�धकारको आधारमा �नवार्िचत हनुछेन।् 

(४) आ�धका�रक �ेड य�ुनयनमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
कोषाध्यक्ष, सिचव र सात जना सदस्य गर� कूल एघार जना सदस्य 
रहनेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजम आ�धका�रक �ेड य�ुनयनको 
सदस्य मनोनयन गदार् म�हला, आ�दवासी जनजा�त, द�लत, अपा� र 
मधेशी समदुायको समेत ��त�न�धत्व हनुे व्यवस्था �मलाउन ुपन�छ। 

(६) आ�धका�रक �ेड य�ुनयनले कमर्चार�को सामू�हक हक 
�हतको संरक्षण तथा सम्ब�र्नका ला�ग तो�कए बमोिजम सामू�हक 
सौदाबाजी गनर् पाउनछे। 

(७) आ�धका�रक �ेड य�ुनयन बाहेक अन्य कुनै प�न 
य�ुनयनले वा कमर्चार�को समूहले सामू�हक मागदाबी पेस गनर् 
पाउने छैनन।् आ�धका�रक �ेड य�ुनयनले माग पूरा गनर्को ला�ग 
तो�कएको ���या बमोिजम वातार् गन�, छलफल गन� तथा 
मध्यस्थताको माध्यम अपनाउने बाहेक हडताल वा काम बन्द गनर् 
पाउने छैनन।् 

(८) कमर्चार�को �ेड य�ुनयनमा कायार्लय �मखु भई काम 
गनुर् पन� बाहेक अ�धकृतस्तर आठ� वा सोभन्दा म�ुनको कमर्चार� 
सहभागी हनु सक्नछेन।्  
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 (९) �देश �नजामती सेवामा सधुार, सेवा �वाहको 
�भावका�रता अ�भव�ृ� र नी�त तथा मापदण्ड �नमार्णमा सरकारलाई 
रचनात्मक सहयोग गनुर् आ�धका�रक �ेड य�ुनयनको कतर्व्य 
हनेुछ। 

(१०) �देश �नजामती सेवालाई तटस्थ, मयार्�दत, 

��ाचारम�ु, अनशुा�सत, जनमखुी, प�रणाममखुी र व्यवसा�यक 
बनाउन ��यािशल हनु ु आ�धका�रक �ेड य�ुनयनको िजम्मेवार� 
हनेुछ।  

(११) एउटै व्यि� दईु कायर्कालभन्दा बढ� आ�धका�रक 
�ेड य�ुनयनको अध्यक्ष पदमा रहने छैन।  

(१२) आ�धका�रक �ेड य�ुनयनको पदा�धकार� वा सदस्य 
भएको कारणले कुनै प�न कमर्चार�ले पद�य िजम्मेवार� बमोिजमको 
काम गनर्बाट उन्मिु� वा छुट वा कुनै �वशेष स�ुवधा पाउने छैन। 
आफ्नो पद�य िजम्मेवार� पूरा गनुर् त्यस्तो पदा�धकार� तथा सदस्यको 
प�हलो कतर्व्य हनुेछ। 

122. सामू�हक राजीनामा स्वीकृत गनर् सक्नःे कमर्चार�ले सामू�हक 
राजीनामा �दएमा सम्बिन्धत �नकाय वा अ�धकार�ले त्यस्तो 
राजीनामा सम्बिन्धत कमर्चार�ले �दएको य�कन गर� स्वीकृत गनर् 
सक्नेछ।  

123. कमर्चार�को पीरमकार्, गनुासो र सनुवुाइको व्यवस्था: (१) कमर्चार�ले 
यो ऐन वा �च�लत कानून बमोिजम अन्य� उजरु� वा पनुरावेदन 
गनर् पाउने व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तगर्त 
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बनेको �नयम बमोिजम �दान ग�रएका सेवा, शतर्, स�ुवधा र 
कमर्चार�सँग सरोकार रा� े�वषयमा आफूलाई मकार् परेको छ भ�े 
लागेमा वा सो सम्बन्धमा सम्बिन्धत �नकायलाई जानकार� गराउँदा 
समेत कारबाह� नभएमा �नजले आफूलाई परेको पीरमकार् तथा 
गनुासो मन्�ालयमा तो�कए बमोिजम रा� सक्नेछ। 

(२) कमर्चार�को पीरमकार्, गनुासो र सनुवुाई सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

124. बरबझुारथ गनुर् पन�: कुनै कमर्चार�ले आफूले बझुाउन ु पन� नगद�, 
िजन्सी वा कागजात तो�कएको म्याद�भ� सम्बिन्धत कमर्चार�लाई 
बझुाई �दन ुपन�छ र सो बझु्न ुपन�ले प�न सोह� म्याद�भ� बझुी �लन ु
पन�छ। 

125. अपा�ता भएको कमर्चार�का ला�ग �वशेष व्यवस्था: (१) अपा�ता 
भएको कमर्चार�को पदस्थापन वा सरुवा गदार् �नजको अपा�ताको 
अवस्थालाई ध्यान �दई सम्भव भएसम्म उपय�ु स्थानमा ग�रनेछ। 

  (२) अपा�ता भएको कमर्चार�को कायर् सहजताको ला�ग 
कायर् वातावरण र कायार्लयको भौ�तक संरचना अपा� मै�ी बनाउन 
तथा �नजको कामलाई सहजीकरण गनर् कायार्लय �मखुले 
आवश्यक व्यवस्था गनुर् पन�छ।   

126. कमर्चार� कल्याण कोषको स्थापना र स�ालन: (1) �देश �नजामती 
सेवाका बहालवाला कमर्चार�, अवकाश �ा� कमर्चार� र �नजको 
प�रवारको सदस्यको कल्याणका ला�ग कल्याणकार� कोष स्थापना 
गनर् स�कनेछ। 
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(2) उपदफा (1) बमोिजमको कोषको स्थापना तथा 
स�ालन सम्बन्धी व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ।  

127. परुस्कार सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) �देश �नजामती तथा स्थानीय 
तहमा कायर्रत कमर्चार�लाई �देश र स्थानीय तहबाट छु�ा छु�ै 
सम� �देशको सेवा �वाहमा �विश�, लगनशील, कमर्शील 
कमर्चार�लाई सव�त्कृ�, उत्कृ� कमर्चार� परुस्कारबाट �नजामती 
सेवा �दवसको �दन सम्मान ग�रनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �दान गन� परुस्कार सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

128. �देश सरकारले सेवा �नवृ� पूवर् कमर्चार�को सेवा �लन सक्नःे (१) 
�देश �नजामती सेवाबाट अवकाश �ा� गर� �नव�ृभरण पाइरहेका 
कमर्चार�सँग �देश सरकारले आवश्यक सेवा �लन सक्नछे।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम सेवा उपलब्ध गराउन ुत्यस्ता 
सेवा �नव�ृ पूवर् कमर्चार�को कतर्व्य हनुेछ।  

129. व्यवस्थापन पर�क्षण: (१) �देश लोक सेवा आयोगको कायर्के्ष� 
�भ�का �वषयहरू बाहेक मन्�ालयले �देश सरकारका �व�भ� 
�नकायहरूमा कायर्रत कमर्चार�ले �च�लत कानून तथा अन्य 
�शासक�य �नयम र कायर्�व�धको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा 
सपु�रवेक्षण, अनगुमन र मूल्या�न गर� व्यवस्थापन पर�क्षण गन�छ। 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम व्यवस्थापन पर�क्षण गदार् 
आवश्यकता अनसुार �नद�शन �दन तथा कुनै �शासक�य 
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अ�नय�मतता देिखएमा सम्बिन्धत कमर्चार� उपर �वभागीय कारबाह� 
गनर् सम्बिन्धत अ�धकार�लाई लेखी पठाउन स�कनछे। 

  (३) मन्�ालयले �त्येक आ�थर्क वषर् समा� भएको �म�तले 
एक सय �बस �दन�भ� व्यवस्थापन पर�क्षणको वा�षर्क ��तवेदन 
�देश सरकार समक्ष पेस गनुर् पन�छ। 

130. अ�धकार �त्यायोजन: (१) �देश सरकारले यस ऐन बमोिजम 
आफूलाई �ा� अ�धकारमध्ये केह� अ�धकार �देश राजप�मा सूचना 
�काशन गर� सोह� सूचनामा तो�कएको कमर्चार� वा अ�धकार�ले 
�योग गनर् पाउने गर� �त्यायोजन गनर् सक्नछे। 

(२) यस ऐन बमोिजमको कुनै अ�धकार�लाई �ा� अ�धकार 
आफ्नो सामान्य रेखदेखमा रह� �योग गन� गर� �नजले आफू 
मातहतका कमर्चार�लाई �त्यायोजन गनर् सक्नेछ। 

तर दफा १०4 को उपदफा (१) बमोिजम सफाईको 
मौका �दने �योजनको ला�ग अ�धकार �त्यायोजन गन� बाहेक 
�वभागीय सजाय गन� सम्बन्धी अ�धकार �त्यायोजन गनर् पाइने 
छैन। 

131. कमर्चार� अ�भलेख सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) �देश �नजामती सेवा, 
�देश अन्य सरकार� सेवा तथा स्थानीय सेवाका कमर्चार�को 
अ�भलेखको ला�ग एक �देश �कताबखाना रहनेछ।  

(2) अ�भलेख व्यवस्थापनको ला�ग �देश �कताबखानाले 
माग गरेको �ववरण उपलब्ध गराउन ुसम्बिन्धत �नकायको कतर्व्य 
हनेुछ।  
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(3) कमर्चार�को व्यि�गत �ववरण अ�ाव�धक गन� 
गराउने दा�यत्व कमर्चार� कायर्रत �नकाय, रा��य �कताबखाना, 
�देश �कताबखाना र सम्बिन्धत कमर्चार� समेतको हनुछे। 

(४) �देश �कताबखाना स्थापना नहोउ�लेसम्म कमर्चार�को 
अ�भलेख रा��य �कताबखानामा रहनेछ।  

(५) �देश �कताबखानाको स्थापना भए पश् चात उ� 
�नकायले यस दफामा उिल्लिखत कमर्चार�को �ववरण रा��य 
�कताबखानाबाट माग गर� व्यवस्थापन गन�छ। 

(६) �देश �कताबखाना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था �देश 
सरकारले तोके बमोिजम हनुछे। 

132. अवकाशप�:कमर्चार�लाई अवकाशको प� �दन े अ�धकार 
अिख्तयारवालालाई हनेुछ। 

133. सेवा अव�ध जो�डन:े सङ् घीय वा जनुसकैु �देशको �नजामती सेवाको 
कमर्चार� वा जनुसकैु स्थानीय तहमा स्थायी �नय�ु भएको कमर्चार� 
�देश लोक सेवा आयोगको पदपू�तर् ���या�ारा �देशको कुनै 
�नकायमा �नय�ु वा पदस्थापन भई सा�बकको �नकायबाट रमाना 
�लई हािजर भएमा सा�बकमा गरेको सेवा अव�ध �नजको सेवा 
अव�धमा जो�डनेछ। 

134. यस ऐन बमोिजम स�ुवधा नपाउने: (1) �देश�भ� समायोजन भएका 
वा सङ् घीय वा �देश लोक सेवा आयोगको �सफा�रसमा पदपू�तर् 
भएकोमा बाहेक सङ् घ, अन्य �देश वा जनुसकैु स्थानीय तहबाट 
कामकाज वा काजमा ख�टएका कमर्चार�ले यो ऐन बमोिजम हनु े
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तह व�ृ�, बढुवा, उपदान, �नवृि�भरण लगायतका स�ुवधा पाउन े
छैन। 

 (2) �देश सरकारका �नकायले आफ्नो �नकाय मातहत 
पदा�धकार रहेका कमर्चार� बाहेक अन्य �देश वा जनुसकैु स्थानीय 
तहबाट कामकाज वा काजमा ख�टएका कमर्चार�को सम्बन्धमा 
उपदफा (1) बमोिजमको स�ुवधा �दने गर� �नणर्य गनर् स�कने 
छैन। 

135. �नयम बनाउन े अ�धकार: (१) यस ऐनको कायार्न्वयनको ला�ग 
�देश सरकारले आवश्यक �नयमहरू बनाउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �नयम बनाउँदा �देश 
सरकारले �देश �नजामती सेवाहरूमा सामान्य रूपले लागू हनु े वा 
बगे्ला बेग्लै सेवा, समूह वा उपसमूहको ला�ग पथृक रूपले लागू 
हनेु �नयमहरू बनाउन सक्नछे। 

136. �नद� िशका, कायर्�व�ध वा मापदण्ड बनाउन सक्न:े यो ऐन तथा यस 
ऐन अन्तगर्त बनेको �नयमको अधीनमा रह� मन्�ालयले �देश 
राजप�मा सूचना �काशन गर� आवश्यक �नद� िशका, कायर्�व�ध वा 
मापदण्ड बनाउन सक्नछे। 

137. आचारसं�हता बनाउन सक्नःे �देश सरकारका मन्�ालयले आफ्नो 
मातहतका कमर्चार�को ला�ग आवश्यक आन्त�रक आचारसं�हता 
बनाई लाग ुगनर् सक्नेछ। 

138. यसै ऐन बमोिजम हनु:े (१) यो ऐन �ारम्भ हनुभुन्दा प�हले �देशमा 
समायोजन भएका कमर्चार�को सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, सङ् गठन 
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सव��ण तथा व्यवस्थापन पर��ण लगायत कमर्चार�को सम्बन्धमा 
भए गरेका काम, कारबाह� यसै ऐन बमोिजम भए गरेको मा�ननेछ। 

(२) �देश लोक सेवा आयोग गठन भए पश् चात �देश 
�नजामती सेवामा �देश लोक सेवा आयोगको परामशर्मा भएका 
पदप�ूतर्, पदस्थापन, बढुवा, �वभागीय कारबाह� लगायतका कायर् यसै 
ऐन बमोिजम भए गरेको मा�ननेछ। 

139. बचाउ: �देश �नजामती सेवा अध्यादेश, २०७९ बमोिजम भए 
गरेको कायर् यसै ऐन बमोिजम भए गरेको मा�ननेछ। 

 
बागमती �देश सभाको संवत ्२०७9 साल फागनु म�हनाको १४ गते बसेको बैठकले �देश 
�नजामती सेवाको गठन, स�ालन र सेवाका शतर्हरू सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनकेो �वधेयक 
पा�रत गरेको हुँदा �देश �मखुबाट �माणीकरणको ला�ग नेपालको सं�वधानको धारा २०१ 
को उपधारा (१) बमोिजम �मािणत गर� सं�वधानको धारा १९९ बमोिजम पेस गदर्छु।  

 

 

 

 ........................... 
  भवुन कुमार पाठक 

     सभामखु 

 

 

बागमती �देश सभाको सभामखुबाट �मािणत यो 
�वधेयक नेपालको सं�वधानको धारा २०१ को 
उपधारा (२) बमोिजम �माणीकरण गदर्छु। 

 
 
 

................... 
यादवचन्� शमार् 
 �देश �मखु 

�म�तः      ÷     ÷ 


