संघीय निजामती सेवाको गठि, सञ्चालि र सेवाका शततहरुको व्यवस्था
गित बिेको ववधेयक

प्रस्ताविााः

निजामती

सेवालाई

स्वच्छ,

सक्षम,

निष्पक्ष,

पारदर्शी,

जिउत्तरदायी

र

सहभागितामल
ू क बिाउदै राज्यबाट प्राप्त हुिे सुववधामा जिताको समाि र सहज पहुुँच
सुनिश्चचत ििन, व्यावसानयक, अिुर्शाससत र मयानददत संघीय निजामती सेवाको िठि,
सञ्चालि र सेवाको र्शतन सम्बन्धी व्यवस्था ििन वाञ्छिीय भएकाले,

िेपालको संववधािको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोश्जमको व्यवस्थावपका–संसदले यो
ऐि बिाएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारम्भिक
१.

संक्षिप्त िाम र प्रारभिाः (१) यस ऐिको िाम “संघीय निजामती सेवा ऐि, २०७४”
रहे कोछ।
(२) यो ऐि तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।

२.

पररिाषााः ववषय वा प्रसङ्िले अको अथन िलािेमा यस ऐिमा,–
(क)

“अश्ततयारवाला” भन्िाले दफा १२ बमोश्जम नियुश्तत ििन सतिे अगधकारी
सम्झिु पछन ।

(ख) “कायानलय प्रमख
ु ” भन्िाले तोककएको कायानलयको प्रमख
ु कमनचारी सम्झिु
पछन ।

(ि)

“तोककएको” वा “तोककए बमोश्जम” भन्िाले यस ऐि अन्तिनत बिेका
नियममा तोककएको वा तोककए बमोश्जम सम्झिु पछन ।

(घ)

“निजामती कमनचारी” भन्िाले संघीय निजामती सेवाको पदमा बहाल
रहे को व्यश्तत सम्झिु पछन ।

(ङ)

“निजामती ककतावखािा” भन्िाले निजामती कमनचारीको असभलेख राख्ने
निकाय भन्िे सम्झिु पछन ।

(च)

“निजामती सेवा” भन्िाले दफा ४ बमोश्जम िदठत संघीय निजामती सेवा
सम्झिु पछन ।

(छ)

“निजामती

कमनचारी

युनियि” भन्िाले

दफा

निजामती कमनचारीको यनु ियि सम्झिु पछन ।
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िदठत

(ज)

“िैनतकपति” भन्िाले जालसाजी, ककते, ठिी, लािूऔषध कारोवार,
मुद्रा

निमनलीकरण,

पुराताश्ववक

वस्तु बेचववखि,

मािव

बेचववखि,

अपहरण, र्शरीर बन्धक, जवरजस्ती करणी, चोरी वा आिजिी जस्ता
अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएकोलाई सम्झिु पछन ।
(झ) “पररवार” भन्िाले निजामती कमनचारीसुँि बस्िे तथा निज आफैले पालि
पोषण ििप
ुन िे पनत, पविी, छोरा, छोरी, धमनपुत्र, धमनपुत्री, बाबु, आमा वा

सौतेिी आमा सम्झिु पछन र सो र्शब्दले निजको बाजे, बज्यै र सासू,
ससुरालाई समेत जिाउुँ छ ।
(ञ)

“मन्त्रालय” भन्िाले सामान्य प्रर्शासि मन्त्रालय सम्झिु पछन ।

(ट)

“ववभािीय प्रमुख” भन्िाले तोककएको अगधकारी सम्झिु पछन ।

(ठ)

“ववर्शेषज्ञ पद” भन्िाले ववर्शेष प्रकृनतको काम, कतनव्य र उत्तरदानयवव
भएको र ववर्शेष योग्यता चादहिे पद सम्झिु पछन ।

(ड)

“सजाय ददिे अगधकारी” भन्िाले दफा ९१ बमोश्जम ववभािीय सजाय
ददिे अगधकारी सम्झिु पछन ।

(ढ)

“स्थायी आवासीय अिुमनत” भन्िाले ववदे र्शी मुलुकले कुिै र्शतन तोकी वा
ितोकी सो

िािररकलाई

मुलुकमा

स्थायी

उपलब्ध

रुपले

िराएको

बसोबास ििन

पाउिेिरी

िेपाली

डाइभरससटी

इसमग्रेन्ट

सभसा

(डी.भी.,परमािेन्ट रे श्जडेन्ट सभसा (पी.आर.) वा ग्रीि काडन सम्झिु
पछन र सो र्शब्दले िेपाली िािररकलाई ववदे र्शमा स्थायी रुपमा बसोबास
ििन ददइएको जुिसुकै िामको स्थायी

आवासीय

जिाउुँ छ।
(ण)

अिुमनतलाई

समेत

“स्थायी पद” भन्िाले निववृ त्तभरण वा योिदािमा आधाररत निववृ त्तभरण
पाउिे र म्याद ितोककएको संघीय निजामती सेवाको पद सम्झिु पछन ।

३.

निजामती सेवा सभबन्धी केन्रीय निकायाः (१) निजामती सेवाको िठि, सञ्चालि र
सेवा

र्शतनहरु तथा

निजामती कमनचारीको

व्यवस्थापि

र

सञ्चालिका

सम्बन्धमा

मन्त्रालयले निजामती सेवा सम्बन्धी केन्द्रीय निकायको रुपमा काम ििेछ ।
(२) यस ऐि वा यस ऐि अन्तिनत बिेको नियममा उल्लेख भए दे खख बाहे क
निजामती प्रर्शासि सम्बन्धी काम मन्त्रालयको िीनतित स्वीकृनत बबिा ििन पाइिे
छै ि।
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पररच्छे द - २
निजामती सेवाको गठि
४.

निजामती सेवाको गठिाः (१) िेपाल सरकारले दे हाय बमोश्जमका निजामती सेवाहरुको
िठि ििेछः(क)

िेपाल आगथनक योजिा तथा तथ्याङ्क सेवा,

(ख) िेपाल इश्न्जनियररङ्ि सेवा,
(ि)

िेपाल कृवष सेवा,

(घ)

िेपाल न्याय सेवा,

(ङ)

िेपाल परराष्र सेवा,

(च)

िेपाल प्रर्शासि सेवा,

(छ)

िेपाल लेखा परीक्षण सेवा,

(ज)

िेपाल वि सेवा,

(झ) िेपाल ववववध सेवा,

तथा

(ञ)

िेपाल सर्शक्षा सेवा, र

(ट)

िेपाल स्वास्थ्य सेवा ।

(२) उपदफा (१) बमोश्जम िदठत सेवा अन्तिनत तोककए बमोश्जमका समूह

उपसमूह रहि सतिेछि ् ।

(३) उपदफा (१) मा जि
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भए तापनि राजपत्राङ्ककत

ववसर्शष्ट श्रेणीसम्म िै ववसर्शष्टीकरण ििे प्रयोजिको लागि दे हाय बमोश्जमका सेवाको
समह
ू ीकरण (तलष्टर) िररएको छः(क)

िेपाल इश्न्जनियररङ्ि सेवा,

(ख) िेपाल कृवष तथा वि सेवा,
(ि)

िेपाल न्याय सेवा,

(घ)

िेपाल परराष्र सेवा,

(ङ)

िेपाल प्रर्शासि सेवा,
3

(च)

िेपाल लेखा परीक्षण सेवा, र

(छ)

िेपाल स्वास्थ्य सेवा ।

(४) उपदफा (३) बमोश्जमका सेवामा रहिे राजपत्राङ्ककत ववसर्शष्ट श्रेणीका
पदहरु तोककए बमोश्जम हुिेछि ।
(५) सेवा, समूह तथा उपसमूहमा रहिे पदहरुका लागि आवचयक न्यूितम

र्शैक्षक्षक योग्यता तोककए बमोश्जम हुिेछ ।
५.

श्रेणी र तहाः (१) निजामती सेवाको िेपाल स्वास्थ्य सेवा बाहे कका सेवाहरुमा दे हाय
बमोश्जमका श्रेणीहरु रहिेछिःराजपत्राङ्ककत

राजपत्र अिङ्ककत

ववसर्शष्ट

प्रथम

प्रथम

द्ववतीय

द्ववतीय

तत
ृ ीय

तत
ृ ीय

चतुथन
पाुँचौं

हुुँदाका बखत श्रेणीववहीि पदमा कायनरत निजामती
कमनचारीहरुले श्रेणीमा आवद्ध हुि चाहे मा वयस्ता कमनचारीहरुलाई तोककए बमोश्जम
(२)

यो

ऐि

प्रारम्भ

राजपत्र अिङ्ककत पाुँचौं श्रेणीमा कायम िररिे छ ।

(३) उपदफा (१) बमोश्जमका श्रेणीमा तोककए बमोश्जमका तह र पदिामहरु
रहि सतिे छि ् ।
(४) निजामती सेवाका ववसभन्ि श्रेणीहरुमा तोककए बमोश्जमका ववर्शेषज्ञ पद
लिायत ववसभन्ि प्राववगधक तथा प्रर्शासनिक पदहरु रहि सतिे छि ् ।
(५) निजामती सेवामा तोककए बमोश्जमका श्रेणीववहीि पदहरु रहि सतिेछि ् ।
६.

कायतवववरण, कायतसभपादि सभझौता र कायतसभपादि मल्
ू याङ्किाः (१) िेपाल सरकारले

स्वीकृत िरे को संिठिको कायनवववरणको आधारमा प्रवयेक सम्बश्न्धत संिठिको प्रमख
ु ले

संिठिका लागि स्वीकृत पदहरुको कायनवववरण बिाई लािू ििुन पिेछ । वयस्तो
कायनवववरणमा प्रवयेक पदको काम, कतनव्य, उत्तरदानयवव र अगधकार समेत उल्लेख ििुन
पिेछ ।
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तर राजपत्राङ्ककत ववसर्शष्ट श्रेणीका पदको कायनवववरण िेपाल सरकारले स्वीकृत

िरे बमोश्जम हुिेछ ।

(२) निजामती कमनचारीलाई पदस्थापि िदान निजको कायनवववरण समेत उपलब्ध
िराउिु पिेछ ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोश्जम

उपलब्ध

िराइएको

कायनवववरणको

आधारमा

सम्बश्न्धत सुपरीवेक्षेकले मातहतका कमनचारीसुँि कायनसम्पादि सम्झौता िरी काममा
लिाउि सतिेछ।

तर ववभािीय प्रमुख, कायानलय प्रमुख र आयोजिा प्रमुखसुँि भिे अनिवायन

रुपमा कायनसम्पादि सम्झौता ििुन पिेछ ।

(४) सप
ु रीवेक्षकले प्रवयेक वषन आफू मातहतका कायनसम्पादि सम्झौता िरे को

कमनचारीको कायनसम्पादि सम्झौताको प्रिनत प्रनतवेदिका आधारमा र कायनसम्पादि

सम्झौता ििररएका कमनचारीको तोककएको सच
ू कका आधारमा कायनसम्पादि मल्
ू याङ्कि
िरी सोको असभलेख राखी सम्बश्न्धत निकायमा समेत पेर्श ििप
ुन िे छ ।
(५)

कायनसम्पादि

मूल्याङ्कि

िदान कायन प्रिनतको आधारमा

"कमजोर",

"सन्तोषजिक", "राम्रो" र "उत्तम" िरी चार वटा स्तरमा वगिनकरण िरी
पिेछ ।
प्रिनत

ििुन

(६) उपदफा (५) बमोश्जम स्तर निधानरण िदान पचास प्रनतर्शतभन्दा कम
भएकोमा

"कमजोर",

पचासदे खख

चौहत्तर

प्रनतर्शतसम्म

प्रिनत

भएकोमा

"सन्तोषजिक", पचहत्तरदे खख उिािव्वे प्रनतर्शतसम्म प्रिनत भएकोमा "राम्रो" र िब्बे
प्रनतर्शतदे खख मागथ प्रिनत भएकोमा "उत्तम" स्तरको प्रिनत मानििेछ ।
(७)

सप
ु रीवेक्षकले

िरे को मल्
ू याङ्कि

गचत्त

िबझ
े ा पि
ु म
ु रावलोकिको

लागि

कायानलय प्रमख
वा ववभािीय प्रमख
समक्ष निवेदि ददि सककिेछ। यसरी प्राप्त
ु
ु
निवेदिका आधारमा कायानलय प्रमख
वा ववभािीय प्रमख
ु
ु ले पि
ु रावलोकि िरी सोको
जािकारी सप
ु रीवेक्षक र सम्बश्न्धत कमनचारीलाई ददिप
ु िे छ ।

(८) कायनवववरण, कायनसम्पादि सम्झौता र कायनसम्पादि सम्झौता सम्बन्धी
अन्य व्यवस्था तोककए बमोश्जम हुिेछ ।
पररच्छे द-३
निजामती सेवाको पदपूनतत
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७.

दरबन्दी सज
ृ िााः (१) निजामती सेवामा रहिे पदहरुको दरवन्दी तोककए बमोश्जम
सज
ृ िा हुिेछ ।

(२) कुिै सरकारी कायानलय स्थापिा िदान संिठि संरचिा वा दरबन्दी निधानरण

ििन वा वयस्तो संिठि संरचिा वा दरबन्दीमा पुिरावलोकि वा हे रफेर ििन सम्बश्न्धत
मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले संिठि तथा व्यवस्थापि सवेक्षण ििुन पिेछ।

(३) उपदफा (२) बमोश्जम सवेक्षण िदान कायानलयको कायन प्रकृनत र कायनबोझ

ववचलेषण िरी दरबन्दी ससजनिा, पि
ु रावलोकि वा हे रफेर ििप
ुन िे कारण, औगचवय र
उपलब्ध मािव स्रोत समेतका आधारमा ििुन पिेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोश्जम सवेक्षण िररसकेपनछ सम्वश्न्धत मन्त्रालय वा
केन्द्रीय

निकायले

अथन

मन्त्रालयको

सहमनत

सलई

मन्त्रालयमा

पठाउिु

पिेछ

र

मन्त्रालयले सोको औगचवयको आधारमा मूल्यांकि िरी तीस ददिसभत्र राय सदहत
निणनयको लागि िेपाल सरकार समक्ष पेर्श ििुन पिेछ।

(५) उपदफा (४) बमोश्जम िेपाल सरकार, मश्न्त्रपररषदबाट स्वीकृत भएपनछ

मन्त्रालयले

निजामती

ककतावखािामा

पद

दतान

िरी

सोको

जािकारी

सम्बश्न्धत

मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायमा ददिु पिेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोश्जम निजामती ककतावखािामा पद दतान भएपनछ मात्र
वयस्तो पद पूनतन ििन सककिेछ ।
(७) अस्थायी प्रकृनतका आयोि, ससमनत, निकाय, सगचवालय वा जुिसुकै

ककससमका कायानलयमा स्थायी दरबन्दी सज
ृ िा िररिे छै ि ।
८.

निजामती सेवाको पदपनू तताः (१) निजामती सेवाको ववसर्शष्ट श्रेणीको पद दफा २८

बमोश्जम र िेपाल स्वास्थ्य सेवा बाहे कका सेवाका दे हायका पदहरु दे हाय बमोश्जम पनू तन
िररिेछः-

अन्तर सेवा
पद

खल
ु ा

प्रनतयोगगतात्मक
परीिाद्धारा

प्रनतयोगगताद्धारा

आन्तररक

बढुवाद्धारा

प्रनतयोगगतात्मक

ज्येष्ठताद्धारा

परीिाद्धारा
(क)
(ख)
(ि)

श्रेणीववदहि
राजपत्र अिङ्ककत
पाुँचौ श्रेणी
राजपत्र अिङ्ककत
चतुथन श्रेणी

१००%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)
(झ)

राजपत्र अिङ्ककत
तत
ृ ीय श्रेणी

-

-

-

-

द्गधतीय श्रेणी

-

-

२०%

-

७०%

-

१०%

२०%

७०%

-

१०%

२०%

२०%

७०%

२०%

८०%

राजपत्र अिङ्ककत
राजपत्र अिङ्ककत
प्रथम श्रेणी
राजपत्राङ्ककत तत
ृ ीय
श्रेणी

राजपत्राङ्ककत द्गधतीय

१०%

-

श्रेणी
राजपत्राङ्ककत प्रथम

-

श्रेणी

-

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि ज्येष्ठताद्वारा हुिे
बढुवा र अन्तर सेवा प्रनतयोगितावमक परीक्षाद्धारा हुिे पदपूनतनका लागि छुट्याइएको
सबै वा केही पदमा उपयुतत उम्मेदवार िभई पदपूनतन हुि िसतिे भएमा वयस्तो पद
सोही वषनको ववज्ञापिमा आन्तररक प्रनतयोगिताद्वारा पूनतन िररिेछ ।
(३) यस ऐिमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि उपदफा (१)

बमोश्जम

ज्येष्ठताद्धारा

निजामती

सेवाबाट

बढुवा

संघ,

प्रदे र्श

िदान

कमनचारी

समायोजि

ऐि,

२०७४

बमोश्जम

वा

स्थािीय

तहमा

समायोजि

भएका

कमनचारी

समायोजि हुुँदाको बखतको सेवा, समूह वा उपसमूह अन्तिनतको पदभन्दा एक श्रेणी
मागथको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुि सतिेछि ् ।

(४) उपदफा (३) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि कमनचारी समायोजि

ऐि, २०७४ बमोश्जम प्रदे र्श वा स्थािीय तहमा समायोजि भएका निजामती कमनचारी
समायोजि भएको सेवाको एक तह वा श्रेणीमा बढुवा भएको रहे छ भिे उपदफा (१)
बमोश्जमको ज्येष्ठताद्धारा हुिे बढुवामा सम्भाव्य उम्मेदवार हुि सतिे छै ि ।

(५) यस दफा बमोश्जम पदपूनतनका लागि पद संतया निधानरण िरी लोक सेवा

आयोिले ववज्ञापि ििेछ ।

(६) उपदफा (१) बमोश्जमको श्रेणीववहीि पद ररतत भएमा स्वतः खारे ज
हुिेछ।
(७)

सम्बश्न्धत

कायानलयले

उपदफा

(६)

जािकारी निजामती ककताबखािामा पठाउिु पिेछ ।
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बमोश्जमको

पद

खारे ज

भएको

(८) उपदफा (६) बमोश्जम खारे ज भएका पदबाट सम्पादि िररिे कायन
न्यूितम पाररश्रसमक तोकी संस्था वा व्यश्ततसुँि करार िरी सेवा करारबाट सम्पादि
िराउिु पिेछ ।

(९) यस दफामा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि ववर्शेष प्रकारको

क्षमता चादहिे र ववर्शेष प्रकारको कायनसम्पादि ििप
ुन िे श्रेणीववहीि पदहरु खारे ज िररिे

छै ि । वयस्ता पदपूनतन सम्बन्धी व्यवस्था सम्बश्न्धत सेवा सम्बन्धी नियमावलीमा
उल्लेख भए बमोश्जम हुिेछ ।

(१०) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोश्जमको आन्तररक प्रनतयोगितावमक
परीक्षाद्वारा पदपूनतन ििे पदमा राजपत्र अिङ्ककत द्ववतीय श्रेणीको पदको लागि
आवचयक पिे न्यि
ू तम र्शैक्षक्षक योग्यता र न्यि
ू तम सेवा अवगध परू ा िरे को राजपत्र

अिङ्ककत पाुँचौं श्रेणी वा श्रेणीववहीि पदमा कायनरत कमनचारीबाट प्रनतस्पधान िराई
पदपनू तन ििुन पिेछ ।

(११) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि निजामती सेवालाई

समावेर्शी बिाउि खल
ु ा प्रनतयोगिताद्धारा पनू तन हुिे पदमध्ये पैंतालीस प्रनतर्शत पद
छुट्याई सो प्रनतर्शतलाई र्शत प्रनतर्शत मािी वयसको पचास प्रनतर्शत पदमा मदहला मात्र
र बाुँकी पचास प्रनतर्शत पदमा आरक्षक्षत समूहका पुरुष तथा मदहला बीच प्रनतस्पधान
िराई पदपूनतन िररिेछ ।
(१२) उपदफा (११) बमोश्जम आरक्षक्षत समूहका पुरुष तथा मदहलाका लागि
छुट्याइएको

पचास

प्रनतर्शत

पदलाई

र्शत

प्रनतर्शत

मािी

दे हायका

समूहका

उम्मेदवारहरुबीच दे हाय अिुसार छुट्टा छुट्टै प्रनतचपधान िराई पदपूनतन िररिेछः(क) आददवासी जिजानत

बत्तीस प्रनतर्शत

(ख) मधेसी

छब्बीस

(ि) दसलत

बाह्र प्रनतर्शत

प्रनतर्शत

(घ) ववपन्ि खस आयन

बाह्र

प्रनतर्शत
(ङ) थारु

पाुँच प्रनतर्शत
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(च) अपाङ्िता भएका व्यश्तत

पाुँच

प्रनतर्शत
(छ) वपछडडएको क्षेत्र

चार प्रनतर्शत

(ज) मश्ु स्लम

तीि प्रनतर्शत

(झ) वपछडा विन

एक प्रनतर्शत

(१३)
छुट्याइएको

उपदफा

(११)

बमोश्जम

आरक्षक्षत

विनका

मदहलाका

लागि

मात्र

पचास प्रनतर्शत पदलाई र्शत प्रनतर्शत मािी दे हायका समूहका मदहला

उम्मेदवारहरुवीच दे हाय अिुसार छुट्टा छुट्टै प्रनतस्पधान िराई पदपूनतन िररिेछः(क) खस आयन

तीस

प्रनतर्शत
(ख) आददवासी जिजानत

बाइस प्रनतर्शत

(ि) मधेसी

बीस प्रनतर्शत

(घ) दसलत

दर्श प्रनतर्शत

(ङ) थारु

पाुँच प्रनतर्शत

(च) अपाङ्िता भएका व्यश्तत

पाुँच

प्रनतर्शत
(छ) वपछडडएको क्षेत्र

चार प्रनतर्शत

(ज) मुश्स्लम

तीि प्रनतर्शत

(झ) वपछडा विन

एक प्रनतर्शत

(१४)
आरक्षणको

उपदफा ११, १२ र

१३

मा जुिसुकै कुरा लेखखएको

भए

सुववधा एक व्यश्ततले सेवा अवगधभरमा एक पटक मात्र सलि पाउिेछ ।
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तापनि

(१५) उपदफा १२ र १३ बमोश्जमको आरक्षणको सुववधा बाबु वा आमाले सलई
सकेको रहे छ भिे उिीहरुका छोराछोरीले वयस्तो सुववधा सलि पाउिे छै िि ् ।
तर यो उपदफा बमोश्जमको व्यवस्थाले अपाङ्िता भएका व्यश्तत दफा (१२) र
(१३) बमोश्जमको अपाङ्िता भएका व्यश्ततका लागि व्यवस्था िररएको आरक्षणमा सम्भाव्य
उम्मेदवार हुि बाधा परे को मानििे छै ि ।
(१६) उपदफा (१२) र (१३) वमोश्जमको आरक्षक्षत समूह सम्बन्धी अन्य

व्यवस्था तोककए बमोश्जम हुिेछ ।

(१७) उपदफा (१२) वा (१३) बमोश्जम कुिै पनि समूहका लागि छुट्याइएको

पदमा जुि वषनको लागि ववज्ञापि भएको हो सो वषन हुिे ववज्ञापिमा उपयुतत
उम्मेदवार उपलब्ध हुि िसकेमा वयस्तो पद सोही वषन ववज्ञापि िररएको तत ् तत ्
उपदफा अन्तिनतका अन्य आरक्षक्षत समूहहरुको उम्मेदवारमध्ये योग्यताक्रमको आधारमा
पदपूनतन िररिेछ ।

(१८) यस दफामा अन्यत्र जि
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भए तापनि उपदफा (१२) र

(१३) को खण्ड (च) बमोश्जम निधानररत प्रनतर्शतको पद कुिै खास प्रकृनतको कामको

लागि तोककए बमोश्जमका अपाङ्िता भएका व्यश्ततहरु बीच मात्र प्रनतस्पधान ििन पाउिे
िरी प्रनतस्पधानवमक परीक्षाद्वारा पनू तन ििन सककिेछ ।
(१९) उपदफा (१२) र (१३) बमोश्जम प्रनतर्शत निधानरण िदान एक प्रनतर्शत
भन्दा कम घताङ्क (फ्रयातसि) आएमा वयस्तो घताङ्क जुि समूहको हकमा घताङ्क
आएको हो सो भन्दा लित्तै पनछको समूहमा सदै जािेछ ।
(२०)

उपदफा

(१२)

र

(१३)

बमोश्जम

निधानरण िररएको

प्रनतर्शतद्धारा

पदपूनतन ििे व्यवस्था प्रवयेक दर्श वषनमा पुिरावलोकि ििप
ुन िे छ ।
(२१) उपदफा (१२) र (१३) बमोश्जमको प्रनतर्शत बमोश्जम पद सङ्तया
निधानरण िदान कुिै वववाद आएमा लोक सेवा आयोिको निणनय अश्न्तम हुिेछ ।
(२२) यस दफामा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि कुिै खास

प्रकृनतको कायन वा पदका लागि मदहलाले मात्र प्रनतस्पधान ििन पाउिे िरी िेपाल
सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकार्शि िरी पद तोति सतिेछ ।

स्पष्टीकरणाः यस्ता पदमा पदपनू तन िदान उपदफा (११) बमोश्जम मदहला समह
ू का लागि
छुट्टै प्रनतर्शत निधानरण ििप
ुन िे छै ि ।
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(२३) उपदफा (१) बमोश्जमको आन्तररक प्रनतयोगिताद्धारा पदपूनतन हुिे पदमा
सो पदका लागि तोककएको न्यूितम र्शैक्षक्षक योग्यता हाससल िरे को संघीय निजामती
सेवा र कमनचारी समायोजि ऐि, २०७४ बमोश्जम निजामती सेवाबाट संघ, प्रदे र्श वा
स्थािीय तहमा समायोजि भएको जुिसुकै सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी

मुिीको पद वा एक श्रेणी मुिीको पद सरहको तहको पदमा दफा ३० बमोश्जमको सेवा
अवगध पूरा िरे को कमनचारी उम्मेदवार हुि सतिेछ।

(२४) उपदफा (१) बमोश्जमको अन्तर सेवा प्रनतयोगिताद्धारा पदपूनतन हुिे
पदमा लोक सेवा आयोि वा प्रदे र्श लोक सेवा आयोिको ससफाररसमा नियुतत भएको
प्रदे र्श निजामती सेवा, स्थािीय सेवा वा कमनचारी समायोजि ऐि, २०७४ बमोश्जम
प्रदे र्श वा स्थािीय तहमा समायोजि भई सोही सेवामा एक तह बढुवा सलई स्थायी

समायोजि भएको जुिसुकै सेवा समूहको एक श्रेणी मुिीको पद वा एक श्रेणी मुिीको

पद सरहको तहको पदमा दफा ३० बमोश्जमको सेवा अवगध पूरा िरे को र बढुवा हुिे
पदको लागि तोककएको न्यूितम र्शैक्षक्षक योग्यता हाससल िरे को कमनचारी उम्मेदवार हुि
सतिेछ।

(२५) यस ऐिमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि उपदफा (१)

बमोश्जम खल
ु ा र अन्तर सेवा प्रनतयोगिताद्धारा पूनतन हुिे पदमा निवलम्वि भएको
कमनचारी निलम्वि भएको अवगधभर र दफा ८६ बमोश्जम ववभािीय कारवाहीमा परे का
कमनचारी कारवाहीमा परे को अवगधभर सम्भाव्य उम्मेदवार हुि सतिे छै ि ।
(२६)

निजामती

कमनचारीले

ििप
ुन िे

कामको

ज्यालादारी वा करारमा नियश्ु तत ििन पाइिे छै ि ।

लागि

कुिै

पनि

व्यश्ततलाई

तर िेपाल स्वास्थ्य सेवाको कुिै गचककवसक वा स्वास्थ्यकमी अध्ययि वा

असाधारण ववदामा रहे को कारण स्वास्थ्य सेवा प्रवाह ििन कदठिाइ परे मा िेपाल
सरकारले वयस्तो गचककवसक वा स्वास्थ्यकमी ववदामा

बसेको अवगधभरको लागि

निजको पदमा योग्यता प्राप्त गचककवसक वा स्वास्थ्यकमीलाई करार सेवामा काममा
लिाउि सतिेछ ।
(२७) निजामती सेवाको पदपूनतन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोककए बमोश्जम

हुिेछ ।
९.

पदपूनततका लागग माग गिनाः (१) निजामती सेवाको कुिै पद ररतत भएमा लोक सेवा
आयोिले ववज्ञापि ििे समनतभन्दा कम्तीमा एक मदहिा अनघ मन्त्रालयले पदपूनतनका

लागि लोक सेवा आयोिमा माि पठाई सेवा सञ्चालि ििे निकायलाई समेत जािकारी
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िराउिु पिेछ । सो अवगधसभत्र माि िपठाउिे श्जम्मेवार पदागधकारीलाई ववभािीय
कारबाही िररिेछ ।

(२) मन्त्रालयले निजामती सेवाको पदपूनतनका लागि माि िदान सो अवगधसम्म

ररतत हुि आएका पद र सो आगथनक वषनसभत्र अनिवायन अवकार्श तथा बढुवाबाट ररतत
हुिे पद समेत यककि िरी माि ििन सतिेछ ।
(३) पदपूनतनका लागि माि ििे सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोककए बमोश्जम

हुिेछ ।
१०.

पदपूनततमा बन्दे जाः निजामती सेवाको पदमा यस ऐिमा व्यवस्था भएदे खख बाहे क अन्य
तररकाबाट पदपूनतन िररिे छै ि ।

११.

लोक सेवा आयोगको ससफाररसमा नियम्ु तत हुिेाः खल
ु ा, आन्तररक वा अन्तर सेवा
प्रनतयोगितावमक परीक्षाद्धारा पनू तन हुिे पदमा लोक सेवा आयोिको ससफाररसमा
नियश्ु तत िररिेछ।

१२.

नियुम्तत र पदस्थापिाः (१) निजामती सेवाको राजपत्राङ्ककत पदमा िेपाल सरकारले
नियुश्तत ििेछ र वयस्तो नियुश्ततको सूचिा िेपाल राजपत्रमा प्रकार्शि िररिेछ ।

(२) निजामती सेवाको राजपत्र अिङ्ककत पदमा ववभािीय प्रमुख वा कायानलय

प्रमुखले नियुश्तत ििेछ ।

(३) निजामती कमनचारीको पदस्थापि िदान लोक सेवा आयोि वा बढुवा

ससमनतले ससफाररस िरे को अश्न्तम एकमुष्ठ योग्यता सूचीको योग्यताक्रमका आधारमा
िररिेछ ।

(४) निजामती कमनचारीको नियुश्तत र पदस्थापि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

तोककए बमोश्जम हुिेछः
१३.

व्यम्ततगत
नियश्ु तत

वववरण,

।

(ससटरोल)

:

निजामती

भएको एक मदहिासभत्र आफ्िो

सेवामा

व्यश्ततित

नियश्ु तत

वववरण

भएका

कमनचारीले

तयार िरी

कायनरत

कायानलयमा पेर्श ििुन पिेछ। वयस्तो व्यश्ततित वववरण सम्बश्न्धत कायानलय प्रमख
ु ले

प्राप्त िरे को पन्र ददिसभत्र निजामती ककतावखािामा पठाउिु पिेछ । निजामती
ककतावखािाले व्यश्ततित वववरण प्राप्त भएको समनतले पन्र ददिसभत्र दतान िरी
असभलेख राख्नेछ ।
१४.

उभमेदवार

हुिको लागग अयोग्यतााः
उम्मेदवार हुि सतिे छै िः-

दे हायको
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व्यश्तत

निजामती

सेवाको

पदमा

(क)

राजपत्र अिङ्ककत र श्रेणीववहीि पदमा अठार वषन उमेर पूरा
िभएको,

(ख) राजपत्राङ्ककत पदमा एतकाइस वषन उमेर पूरा िभएको,
(ि)

पुरुष उम्मेदवारको हकमा पैंतीस वषन र मदहला उम्मेदवारको
हकमा चालीस वषन उमेर पूरा भएको,
तर,
(१)

भत
ू पव
ू न सैनिक वा प्रहरी नियश्ु तत हुिे भिी तोककएको
निजामती सेवाको पदमा चालीस वषन ििाघेको व्यश्तत
उम्मेदवार हुि सतिेछ ।

(२)

निजामती सेवाको बहालवाला र कमनचारी समायोजि ऐि,
२०७४ बमोश्जम निजामती सेवाबाट प्रदे र्श वा स्थािीय
तहमा समायोजि भएको कमनचारीको हकमा उमेरको हद
लाग्िे छै ि।

(३)

िेपाल स्वास्थ्य सेवाको िवौं र एघारौ तहको पदमा
पैतालीस वषन ििाघेको व्यश्तत उम्मेदवार हुि सतिेछ ।

(घ)

अपाङ्िता

भएको

व्यश्ततको

हकमा

चालीस

वषन

उमेर

(ङ)

भववष्यमा सरकारी सेवाको निसमत्त अयोग्य ठहररिे िरी सेवाबाट

भएको,

पूरा

बखानस्त िररएको,
(च)

िैरिेपाली िािररक,

(छ)

िैनतक पति दे खखिे फौजदारी असभयोिमा अदालतबाट कसूरदार
ठहररएको,

(ज)
१५.

स्थायी आवासीय अिम
ु नत प्राप्त िरे को ।

पदागधकार र म्जभमेवारीाः (१) दे हायको अवस्थामा निजामती कमनचारीको आफ्िो पद
मागथको पदागधकार कायम रहिेछः(क)

आफ्िो पदमा कामकाज िरररहुँ दासम्म ।

(ख) अको पदमा सरुवा भई कायनभार सम्हाल्ि पाइिे म्यादसम्म ।
(ि)

ववदामा रहे को अवगधभर ।
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(घ)

निलम्विमा रहे कोमा सो अवगधभर ।

(ङ)

कुिै पदमा कायम मुकायम भई काम िरे को अवगधभर ।

(च)

काजमा खदटएको अवगधभर

।

(२) दे हायको अवस्थामा बाहे क कुिै निजामती कमनचारीलाई श्जम्मेवारी िददई

साठी ददिभन्दा बढी अवगधसम्म राख्न सककिे छै िः(क)

लामो ववदामा रहे कोमा ।

(ख) निलम्बि भएकोमा ।
(३) उपदफा (२) ववपररत कुिै निजामती कमनचारीलाई पदीय श्जम्मेवारी िददई

राखेमा श्जम्मेवारी ददई काममा लिाउिु पिे दानयवव भएको पदागधकारीलाई ववभािीय
कारबाही हुिेछ।

१६.

शपथग्रहणाः

निजामती
१७.

पहलो

पटक

नियुश्तत

भई

आफ्िो

कायनभार

कमनचारीले तोककए बमोश्जम र्शपथ ग्रहण ििप
ुन िे छ ।

सम्हाल्िु

अनघ

प्रवयेक

परीिणकालाः (१) निजामती सेवाको पदमा नियुश्तत िदान एक वषन परीक्षणकालमा रहिे
िरी िररिेछ ।
(२)

िभएमा

उपदफा

(१)

बमोश्जमको

परीक्षणकालमा

निजको काम

सन्तोषजिक

निजको नियुश्तत बदर ििन सककिेछ ।
(३) परीक्षणकालमा नियुश्तत बदर ििररएका निजामती कमनचारीको नियुश्तत

परीक्षणकाल समाप्त भएपनछ स्वतः सदर भएको मानििेछ ।

तर निजामती सेवाको पदमा एक पटक नियुश्तत भई परीक्षणकाल भुतताि

िररसकेको निजामती कमनचारी निजामती सेवाको अको पदमा स्थायी नियश्ु तत भई

रमािा सलई आएमा वयस्तो कमनचारीलाई पि
ु ः परीक्षणकालमा राखखिे छै ि ।
१८.

मुख्य सगचव र सगचवको पदावगधाः (१) मुतय सगचवको पदावगध तीि वषन हुिेछ ।
(२) सगचवको पदावगध पाुँच वषनको हुिेछ ।
स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजिको लागि “सगचव” भन्िाले ववसर्शष्ट श्रेणीको जुिसुकै

पदमा रहे को निजामती कमनचारी सम्झिु पछन ।
१९.

कायम मुकायम र निसमत्ताः (१) ववभािीय प्रमुख वा कायानलय प्रमुखको पद

ररतत

भएमा वा वयस्तो पदमा बहालवाला कमनचारी पन्र ददिभन्दा बढी समयसम्म बबदामा
बसेमा, ववदा स्वीकृत ििराई सात ददिभन्दा बढी अवगध कायानलयमा अिुपश्स्थत
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भएमा वा प्रचसलत कािूि बमोश्जम निलम्बिमा रहे मा सो पदमा तवकाल काम
चलाउिका लागि समािस्तर वा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको एक
श्रेणी मुनिको निजामती कमनचारीलाई बढीमा छ मदहिाको लागि कायम मुकायम
मुकरर ििन सककिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्जम कुिै पदमा कायम मुकायम मुकरर िररसकेपनछ

सोही कमनचारीलाई पुिः सोही पदमा कायम मुकायम मुकरर ििन सककिे छै ि ।

(३) उपदफा (१) ववपररत कुिै निजामती कमनचारीलाई कायम मक
ु ायम मक
ु रर

िरे मा निजले

वापतको रकम
।

सो पदमा रहुँ दा खाइपाई आएको तलव, भत्ता र अन्य सवु वधा

कायम मक
ु ायम मक
ु रर ििे पदागधकारीबाट असल
ु उपर िररिेछ

(४) कुिै कायानलयको प्रमुख कुिै कारणले कायानलयमा अिुपश्स्थत भएमा निज

मातहतको दरबन्दी वा ववर्शेष दरबन्दीसभत्रको वा ररतत दरबन्दीमा काजमा खदटएको

निजामती कमनचारीमध्ये निकटतम वररष्ठ कमनचारीले निजको निसमत्त जिाई दै निक
कायन

सञ्चालि ििप
ुन िे छ ।
स्पष्टीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजिको लागि “दै निक कायन सञ्चालि” भन्िाले आगथनक
दानयवव पिे कायन, अधन न्यानयक प्रकृनतको कायन र कायानलय प्रमुखले आफैले ििप
ुन िे

कायन बाहे क वयस्तो पदले दै निक रुपमा सम्पादि ििप
ुन िे सामान्य प्रर्शासनिक कायन
सम्झिु पछन ।

पररच्छे द-४
म्जभमेवारी र उत्तरदानयत्व
२०.

कायातलय प्रमख
ु को म्जभमेवारीाः कायानलय प्रमख
ु दे हायका ववषयमा श्जम्मेवार हुिप
ु िे
छः(क)

आफ्िो कायानलयको कामलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बिाई सेवा
प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बिाउिे,

(ख) आफ्िो कायानलयलाई व्यवश्स्थत र नियसमत ििन आन्तररक नियन्त्रण
प्रणाली

कायम ििे,
(ि)

कायानलयमा दढलासुस्ती, अनियसमतता, अिुर्शासिहीिता र लापवानही हुि

(घ)

सेवा प्रवाहको लागि आवचयक स्रोत साधिको व्यवस्था समलाउिे,

िददिे,
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(ङ)

सेवा प्रवाहमा निरन्तर सुधार, सज
ृ िर्शीलता र िवप्रवतनिको पहल र
प्रोवसाहि ििे ।

२१.

निजामती कमतचारीको जवाफदे हीाः (१) निजामती कमनचारीले सेवाग्राहीप्रनत सर्शष्ट र
मयानददत व्यवहारका साथ जवाफदे हीपूवक
न कायनसम्पादि ििुन पिेछ ।
(२) निजामती कमनचारीको लापवानही वा दढलासुस्तीको कारणले सेवाग्राहीलाई

हानििोतसािी पुग्ि िएमा वयसको क्षनतपूनतन सम्बश्न्धत कमनचारीले व्यहोिुन पिेछ ।
(३) क्षनतपूनतन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोककए बमोश्जम हुिेछ ।
२२.

निजामती कमतचारीको उत्तरदानयत्वाः सरकारी कामको ससलससलामा निजामती कमनचारीमा
दे हाय बमोश्जमको उत्तरदानयवव रहिेछः(क)

आफूले सम्पादि िरे को कामका लागि संववधाि र कािूि प्रनत ।

(ख) आफूलाई अश्ततयारी ददिे अगधकारी वा कायानलय प्रमख
ु प्रनत ।
(ि)

आफूले िरे को निणनय वा प्रवाह िरे को सेवाबाट प्रभाववत हुिे सरोकारवाला
वा सेवाग्राही प्रनत ।
पररच्छे द– ५
सरुवा र काज

२३.

सरुवा गिन अगधकाराः (१) निजामती कमनचारीलाई सरुवा ििे अगधकार तोककएको
अगधकारीलाई हुिेछ ।
तर,
(क)

एक

मन्त्रालय

वा

अन्तिनतको

ववभाि

वा

कायानलय

र

एक

केन्द्रीय

निकाय वा अन्तिनत कायानलयको कमनचारीलाई अको

मन्त्रालय वा

अन्तिनतको ववभाि वा कायानलय र अको केन्द्रीय

निकाय वा

अन्तिनत

कायानलयमा

मन्त्रालयले

सरुवा

ििेछ ।
(ख) िेपाल प्रर्शासि सेवा, लेखा समह
ू का कमनचारीलाई महालेखा
नियन्त्रक कायानलयले सरुवा ििेछ ।

(२) यस दफामा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि राजपत्राङ्ककत

ववसर्शष्ट र प्रथम श्रेणीका कमनचारीलाई िेपाल सरकारले सरुवा ििेछ ।
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(३) कमनचारी सरुवा िदान सम्भव भएसम्म क्रमर्श "क" विनको भौिोसलक
क्षेत्रबाट "घ" विनको भौिोसलक क्षेत्रमा, "घ" विनको भौिोसलक क्षेत्रबाट "ख" विनको
भौिोसलक क्षेत्रमा, "ख" विनको भौिोसलक क्षेत्रबाट "ि" विनको भौिोसलक क्षेत्रमा र
"ि" विनको भौिोसलक क्षेत्रबाट "क" विनको भौिोसलक क्षेत्रमा चकक्रय रुपमा िररिेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि सवै भौिोसलक

क्षेत्रमा पद िभएका सेवा, समूह र श्रेणी वा तहका कमनचारीहरुको सरुवा पद भएका
स्थािहरुमा वस्तुित मापदण्ड बिाएर ििन सककिेछ ।

(५) उपदफा (३) र (४) को व्यवस्था ववपररत सरुवा िरे मा वयस्तो सरूवा
बदर ििन सककिेछ र वयस्तो सरुवा ििे अगधकारीलाई ववभािीय कारवाही िररिेछ ।
(६)

राजपत्राङ्ककत

ववसर्शष्ट

र

राजपत्राङ्ककत

प्रथम

श्रेणीका

कमनचारीलाई

सामान्यतया कम्तीमा एक वषन र सोभन्दा मुनिका कमनचारीलाई दईु वषन पूरा िभई
अको कायानलयमा सरुवा िररिे छै ि।

(७) उपदफा (३) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि दे हायको अवस्थामा

राजपत्राङ्ककत तत
ृ ीय श्रेणी र सोभन्दा मुनिका कमनचारीलाई सरुवा ििे अगधकार प्राप्त

अगधकारीभन्दा एक श्रेणी मागथको अगधकारीको निणनयबाट र राजपत्राङ्ककत द्गधतीय
श्रेणीका कमनचारीलाई मन्त्रालयको सहमनत सलई सरुवा ििन सककिेछः(क)
स्थािमा

कुिै

स्थािमा

सरकारद्धारा

कायनरत

निजामती

कमनचारी

अर्शतत

भई

सो

निजको उपचार हुि िसतिे दे खखएको कुरा िेपाल
तोककएको मेडडकल बोडनले ससफाररस िरे मा ।

(ख) कुिै निजामती कमनचारीलाई ववभािीय कारवाही ििुन परे मा ।
(ि)

कुिै निजामती कमनचारीलाई निज कायनरत कायानलयमा राखखराख्न
उपयत
ु त

(घ)

निजामती

कायनरत

िभएमा ।

सेवाको

कुिै

दरबन्दी

कटौती

भई

सो

दरबन्दीमा

कमनचारी फाश्जलमा परे मा ।
(८) यस ऐिमा अन्यत्र जि
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भए तापनि अध्ययि ववदामा

रहे को वा स्वतः निलम्बिमा रहे को वा छ मदहिाभन्दा बढी अवगधसम्म अन्य कुिै

ववदामा रहे को वा तीि मदहिाभन्दा बढी अवगध अन्यत्र काजमा खदटएको वा कुिै खास
कामको लागि वा

कायानलय प्रमुख वा

कुिै

खास

आयोजिा

कायानन्वयि

ििनको

लागि

खटाइिे

कमनचारी

ववभािीय प्रमुख रहे को भए मन्त्रालयको सहमनत सलई सो अवगधभरको
17

लागि ववर्शेष पद

ससजनिा

िरी

वयस्तो

पदको

कमनचारीको

पदागधकार

केन्द्रीयस्तरको

निकायमा सािन सककिेछ ।
(९) उपदफा (६) बमोश्जम अवगध िपुग्दै कुिै कमनचारीलाई सरुवा ििुन परे मा

कुि कारणले सरुवा ििुन परे को हो खल
ु ाई सोको जािकारी मन्त्रालयलाई ददिु पिेछ ।
(१०)
समायोजि

यस

ऐि,

कमनचारीलाई

संघीय

दफामा
२०७४

अन्यत्र
बमोश्जम

निजामती

जुिसुकै

निजामती

सेवासभत्र,

कुरा

लेखखएको

सेवाबाट

प्रदे र्शमा

भए

संघमा

समायोजि

तापनि

कमनचारी

समायोजि
भएको

भएको

कमनचारीलाई

सम्बश्न्धत प्रदे र्श निजामती सेवासभत्र र स्थािीय तहमा समायोजि भएको कमनचारीलाई
सम्बश्न्धत प्रदे र्शसभत्रका स्थािीय तहमा उपदफा (३) र (६) बमोश्जम सरुवा ििन
सककिेछ ।
(११)
समायोजि

यस

ऐि,

दफामा
२०७४

अन्यत्र

बमोश्जम

जुिसुकै

निजामती

कुरा

लेखखएको

सेवाबाट

भए

प्रदे र्श

तापनि

वा

कमनचारी

स्थािीय

तहमा

समायोजि भई समायोजि भएको प्रदे र्श वा स्थािीय तहमा कम्तीमा चार वषन अवगध
सेवा िरे को कमनचारीलाई संघमा र संघमा समायोजि भई कम्तीमा चार वषन अवगध
सेवा िरे को

कमनचारीलाई प्रदे र्श वा स्थािीय तहको समल्दो सेवा, समूह वा उपसमूहको

समाि श्रेणी वा तहको पदमा सरुवा ििन सककिेछ।

तर राजपत्राङ्ककत प्रथम र ववसर्शष्ट श्रेणीको कमनचारीलाई समायोजि भएको

संघ, प्रदे र्श वा स्थािीय तहमा न्युितम एक वषन अवगध सेवा िररसकेपनछ िेपाल
सरकारले सरुवा ििन बाधा परे को मानििे छै ि ।
(१२)

उपदफा

(११)

बमोश्जम

सरुवा

िदान

क्रमर्श

संघबाट

स्थािीय,

स्थािीयबाट प्रदे र्श र प्रदे र्शबाट संघमा सरुवा हुिेिरी चक्रीय आधारमा िररिेछ ।
(१३)

यस

दफामा

अन्यत्र

जुिसुकै

कुरा

लेखखएको

भए

तापनि

कमनचारी

समायोजि ऐि, २०७४ बमोश्जम निजामती सेवाबाट संघ, प्रदे र्श वा स्थािीय तहमा
समायोजि भएको कमनचारी समायोजि भए पचचात संघ, प्रदे र्श वा स्थािीय तहको
सेवामा एक श्रेणी वा तह बढुवा सलइसकेपनछ उपदफा (१०) र (११) बमोश्जम सरुवा
हुि सतिे छै ि ।

(१४) सरुवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोककए बमोश्जम हुिेछ ।
२४.

िौगोसलक िेत्र सभबन्धी व्यवस्थााः भौिोसलक क्षेत्रको वगिनकरण िदान स्थािीय तहको
आधारमा िररिेछ ।
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२५.

सरुवा अगधकार वा सजायको ववषय िहुिेाः सरुवा कमनचारीको अगधकार वा सजायको
ववषय होइि । िेपाल सरकारले सेवा प्रवाहको निश्म्त यस ऐि बमोश्जम सरुवा ििन
सतिेछ ।

२६.

काज सभबन्धी व्यवस्थााः (१) निजामती कमनचारीलाई निज कायनरत कायानलयसुँि
सम्बश्न्धत काममा मात्र काज खटाउि सककिेछ । यसरी काज खटाउुँ दा एक वषनमा
तीि मदहिाभन्दा बढी अवगधका लागि खटाइिे छै ि ।
तर

तासलम वा

अध्ययिमा

सोभन्दा

बढी

अवगधका

लागि

काज

खटाउि

सककिेछ ।
(२) कुिै निजामती कमनचारीलाई निजामती सेवाको पद िभएको निकाय वा

िेपाल सरकारको आयोजिाका लागि स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा काज खटाउुँ दा बढीमा एक
आगथनक वषनका लागि तोककए बमोश्जम खटाउि सककिेछ ।

(३) निवानचि, लेखापरीक्षण, तथ्याङ्क सङ्कलि, िापी टोली, सवेक्षण, कुिै

घटिाको जाचुँबुझ वा छािववि, ववपद व्यवस्थापि लिायतका काम र अस्थायी
प्रकृनतका आयोि वा ससमनतमा कुिै निजामती कमनचारीलाई तीि मदहिाभन्दा बढी

काज खटाउि परे मा सम्बश्न्धत मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय वा कायानलयले बढीमा एक
वषन काज खटाउि सतिेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोश्जम कुिै मन्त्रालय, सगचवालय वा आयोिको निजामती

कमनचारीलाई अको मन्त्रालय, सगचवालय वा आयोि अन्तिनत खटाउिु पिे भएमा काज
खदटिे निकायको माि र कमनचारीको पदागधकार रहे को निकायको सहमनतमा मन्त्रालयले
काज खटाउि सतिेछ ।
वा

(५) यस दफामा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि ववभािीय प्रमुख
कायानलय प्रमुख पदमा पदागधकार रहे का निजामती कमनचारीलाई सोही पदमा

पदागधकार राखी

अन्यत्र

निकाय वा आयोजिामा काज खटाइिे छै ि ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जि
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भए तापनि अनतररतत समह
ू मा

रहे का निजामती कमनचारीलाई मन्त्रालयले अन्यत्र कामकाज ििन खटाउि सतिेछ ।
अिुरोध र
काज

(७) कुिै कमनचारीको ववर्शेषज्ञ सेवा आवचयक परे मा माि ििे निकायको
पदागधकार रहे को निकायको सहमनतमा मन्त्रालयले वढीमा तीि मदहिाका लागि

खटाउि सतिेछ ।

हुिासाथ सम्बश्न्धत
कायानलय प्रमुखले वयस्तो कमनचारीको पदागधकार रहे को कायानलयमा हाश्जर हुि जािु
(८)

यस

दफा

बमोश्जमको

काजको
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अवगध

समाप्त

भिी रमािा ददई पठाउिु पिेछ । काजको अवगधभन्दा बढी समय काज खदटएको
निकायमा हाश्जर ििे र हाश्जर िराउिे

कमनचारीलाई ववभािीय कारबाही िररिेछ ।

(९) यस दफा बमोश्जम काज अवगध समाप्त भएपनछ पदागधकार रहे को
निकायमा हाश्जर हुि िजािे कमनचारीलाई वयस्तो अवगधको तलव भत्ता भुततािी ददइिे
छै ि । वयस्तो
कमनचारीलाई तलब भत्ता भत
ु तािी िरे मा वयसरी भत
ु तािी ददिे
कमनचारीबाट असूल उपर िररिेछ।

(१०) यस दफामा अन्यत्र जि
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भए तापनि निजामती

कमनचारीलाई प्रदे र्श वा स्थािीय तहको माि बमोश्जम ररतत पदमा एक पटकमा बढीमा
एक वषनको लागि काज खटाउि सककिेछ।
(११) यस दफा ववपररत खटाइएको काज मन्त्रालयले रद्द ििन सतिेछ ।
पररच्छे द- ६
बढुवा
२७.

बढुवा ससमनताः (१) संववधाि र प्रचसलत कािि
ू मा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहे क
निजामती सेवाको राजपत्राङ्ककत पदमा बढुवाका लागि ससफाररस ििन दे हाय वमोश्जमका
बढुवा ससमनत रहिेछिः(क)

मुतय सगचवको पद बाहे क राजपत्राङ्ककत ववसर्शष्ट, प्रथम र द्ववतीय
श्रेणीका लागिः
(१)

लोक सेवा आयोिका अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोक सेवा
आयोिका सदस्य-

अध्यक्ष
(२)

मत
ु य सगचव-

सदस्य

(३)

मन्त्रालयको सगचव-

सदस्य-

सगचव
(ख) राजपत्र अिङ्ककत प्रथम श्रेणीबाट राजपत्राङ्ककत तत
ृ ीय श्रेणीका लागिः
(१)

लोक सेवा आयोिको अध्यक्षले तोकेको लोक सेवा आयोिको
सदस्य-

अध्यक्ष
(२)

मन्त्रालयको सगचव–
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सदस्य

(३)

सेवा, समूह वा उपसमूह संचालि ििे मन्त्रालयको सगचव वा
निजले

तोकेको

राजपत्राङ्ककत

प्रथम

श्रेणीको

सदस्य-सगचव

अगधकृत–

(२) बढुवा ससमनतले आवचयकता अिुसार सम्बश्न्धत ववषयको ववर्शेषज्ञलाई

आमन्त्रण ििन सतिेछ ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोश्जमका बढुवा ससमनतको सगचवालय

मन्त्रालयमा र खण्ड (ख) बमोश्जमको बढुवा ससमनतको सगचवालय सेवा, समूह वा
उपसमूह सञ्चालि ििे मन्त्रालयमा रहिेछ ।

(४) राजपत्र अिङ्ककत पदमा बढुवाका लागि ससफाररस ििन तोककए बमोश्जमको

बढुवा ससमनत रहिेछ ।

(५) बढुवा ससमनतले बढुवा ससफाररस िदान अपिाउिे कायनववगध बढुवा ससमनत

आफैले निधानरण िरे बमोश्जम हुिेछ ।

(६) बढुवा ससमनतले बढुवा ससफाररस िामावली प्रकार्शि िदान ज्येष्ठताद्धारा

हुिे बढुवाको लागि आवेदि िरे का सबै सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रम प्रकार्शि ििुन
पिेछ।
(७) बढुवा ससमनतले बढुवा आवेदि फाराम सङ्कलि ििे निकायबाट बढुवा

आवेदि फाराम प्राप्त िरे को समनतले साठी ददिसभत्र बढुवाको िनतजा प्रकार्शि ििुन
पिेछ ।
२८.

राजपत्राङ्ककत ववसशष्ट श्रेणीमा बढुवााः (१) निजामती सेवाको राजपत्राङ्ककत ववसर्शष्ट
श्रेणीको पदमा बढुवा िदान दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोश्जमको बढुवा
ससमनतको ससफाररसमा िररिेछ ।

(२) राजपत्राङ्ककत ववसर्शष्ट श्रेणीको पदमा दे हाय बमोश्जम बढुवा िररिेछः(क)

राजपत्राङ्ककत ववसर्शष्ट श्रेणीको मुतय सगचवको पदमा:
(१)

बहालवाला

ववसर्शष्ट

श्रेणीका

कमनचारीमध्येबाट

िेपाल

सरकारले ज्येष्ठता तथा कायनदक्षताको आधारमा छिौट
िरी बढुवा ििे।
(२)

यस

खण्ड

बमोश्जमको

बढुवा

प्रकक्रयामा

कमनचारी

समायोजि ऐि, २०७४ बमोश्जम निजामती सेवाबाट प्रदे र्श
र स्थािीय तहमा समायोजि भई जािे राजपत्राङ्ककत
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ववसर्शष्ट श्रेणीको कमनचारी समेत बढुवाको लागि सम्भाव्य
उम्मेवार हुिेछि ।

(ख) राजपत्राङ्ककत ववसर्शष्ट श्रेणीको सगचव वा सो सरहको पदमाः
(१)

ररतत पदमध्ये बीस प्रनतर्शत पदमा दफा ३४ बमोश्जम
िकारावमक

सूचीमा

िपरे का

सम्बश्न्धत

सेवाको

राजपत्राङ्ककत प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा सवैभन्दा
बढी सेवा अवगध भएका सम्भाव्य उम्मेदवारलाई बढुवा
ससमनतको ससफाररसमा िेपाल सरकारले बढुवा ििेछ ।
(२)

ररतत पदमध्ये असी प्रनतर्शत पदमा दफा ३४ बमोश्जम
िकारावमक सूचीमा िपरे का सम्बश्न्धत सेवाका सम्भाव्य
उम्मेदवारहरुमध्येबाट
दोब्बर

संतयामा

उम्मेदवारहरुमध्येबाट

उपलब्ध

बढुवा

भएसम्म

ससमनतले

िेपाल

ररतत

पदको

ससफाररस

िरे का

सरकारले

ज्येष्ठता

र

कायनदक्षताको आधारमा उपयुतत ठहयानएको उम्मेदवारलाई
बढुवा ििेछ ।
तर

कुिै

उम्मेदवार

सेवामा

िभएको

दोब्बर

अवस्थामा

संतयामा

सोभन्दा

कम

सम्भाव्य
संतयामा

उम्मेदवार ससफाररस ििन बाधा पुिेको मानििे छै ि ।
(३)

उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोश्जमको बढुवा प्रकक्रयामा
कमनचारी

समायोजि

ऐि,

२०७४

बमोश्जम

निजामती

सेवाबाट प्रदे र्श र स्थािीय तहमा समायोजि भई जािे
राजपत्राङ्ककत

प्रथम

श्रेणीको

कमनचारी

लागि सम्भाव्य उम्मेवार हुिेछ ।

समेत

बढुवाको

(४) उपखण्ड (१) र (२) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए

तापनि दे हायका सेवाका राजपत्राङ्ककत ववसर्शष्ट श्रेणीको
पदमा दे हाय बमोश्जमका कमनचारीहरुबाट बढुवा िररिे छः(अ) िेपाल कृवष तथा वि सेवाको पदमा िेपाल कृवष
सेवा र िेपाल वि सेवाका राजपत्राङ्ककत प्रथम
श्रेणीका कमनचारीहरु र
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(आ) िेपाल

प्रर्शासि

सेवाको

पदमा

िेपाल

आगथनक

योजिा तथा तथ्याङ्क सेवा, िेपाल प्रर्शासि सेवा,
िेपाल

ववववध

सेवा

र

िेपाल

सर्शक्षा

सेवाका

राजपत्राङ्ककत प्रथम श्रेणीका कमनचारीहरु ।
(३) सगचव वा सो सरहको ववसर्शष्ट श्रेणीको पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार हुि
राजपत्राङ्ककत प्रथम श्रेणीका कमनचारीले िेपाल सरकारले तोकेको उच्चस्तरीय
व्यवस्थापि तालीम समेत उत्तीणन िरे को हुिु पिेछ ।
(४) बढुवा ससफाररस िदान बढुवा ससमनतले पदहले उपदफा (२) को खण्ड (ख)

को उपखण्ड (१) को ससफाररस िरे पनछ उपखण्ड (२) बमोश्जमको ससफाररस ििुन

पिेछ ।

निधानरण

(५) यस दफा बमोश्जम पदपूनतनको लागि लोक सेवा आयोिले पद संतया
ििेछ ।

(६) निजामती सेवाको राजपत्राङ्ककत ववसर्शष्ट श्रेणीको कुिै पद ररतत भएका

समनतले पन्र ददिसभत्र बढुवा ससमनतले ससफाररस ििुन पिेछ र िेपाल सरकारले वयसरी
ससफाररस भएको पन्र ददिसभत्र ररतत पदपूनतन ििुन पिेछ ।
२९.

बढुवा सभवन्धी ववशेष व्यवस्थााः (१) यस ऐिमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेखखएको भए
तापनि एउटै श्रेणी वा तहमा कम्तीमा बाह्र वषनसम्म बहाल रदहरहे का राजपत्राङ्ककत

प्रथम श्रेणी वा एघारौ तह वा सोभन्दा मुनिका कमनचारी दफा ५० बमोश्जम अवकार्श
हुिे भएमा निजलाई एक श्रेणी वा तह मागथको पदमा बढुवा िरी अवकार्श ददइिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्जम बढुवा ििनका लागि स्वतः ववर्शेष पद सज
ृ िा हुिेछ
र वयस्तो कमनचारी अवकार्श भएपनछ सो पद स्वतः खारे ज हुिेछ ।
(३) एउटै पदमा यस दफा वमोश्जमको अवगध परू ा भएको कुिै निजामती

कमनचारीको मवृ यु भएमा वयस्तो कमनचारीको पररवारलाई एक श्रेणी वा तह मागथको

पदको निववृ त्तभरण लिायत अन्य सवु वधा प्रदाि िररिेछ ।
३०.

बढुवाको लागग उभमेदवार हुि चाहहिे न्यूितम सेवा अवगध र शैक्षिक योग्यतााः (१)
बढुवाको लागि उम्मेदवार हुि बढुवा हुिे पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तह
मुनिको पदको
लागि तोककए वमोश्जमको र्शैक्षक्षक योग्यता र बढुवाको लागि

ववज्ञापि हुिुभन्दा अनघको असार मसान्तसम्ममा दे हाय बमोश्जमको न्यूितम सेवा
अवगध पुिेको हुिु पिेछः(क)

राजपत्र अिङ्ककत पदको लागि चार वषन ।
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(ख) राजपत्राङ्ककत पदको लागि पाुँच वषन ।
(२) यस ऐिमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि राजपत्राङ्ककत

तत
ृ ीय श्रेणी

वा सो सरहको तहको पदको

खल
ु ा प्रनतयोगिताका लागि निधानररत

न्यूितम र्शैक्षक्षक योग्यता िभएको निजामती कमनचारीलाई राजपत्राङ्ककत तत
ृ ीय श्रेणी वा
सो सरहको पदमा बढुवा िररिे छै ि ।
३१.

बढुवाका लागग सभिाव्य उभमेदवार हुि िपाउिेाः दफा ३० मा जुिसुकै कुरा लेखखएको
भए तापनि दे हायको अवस्थामा दे हायको अवगधभर बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार
हुि पाइिे छै िः(क)

निलम्बि भएकोमा निलम्बि भएको अवगधभर ।

(ख) िससहत पाएकोमा िससहत पाएको समनतले एक वषनसम्म ।
(ि)

बढुवा रोतका भएकोमा बढुवा रोतका भएको अवगधभर ।

(घ)

तलब वद्
ृ गध रोतका भएकोमा तलव वद्
ृ गध रोतका भएको अवगधभर ।

(ङ)

िेपाल स्वास्थ्य सेवाको कमनचारीको हकमा प्रचसलत कािूि बमोश्जम
िठि

भएको

स्वास्थ्य

सम्बन्धी

व्यावसानयक

पररषदबाट

िाम

दतान

निलम्वि भएको भए वयस्तो निलम्बिको अवगधभर ।
३२.

बढुवा नियुम्ततको रोतका तथा फुकुवााः

बढुवाका लागि ससफाररस भइसकेपनछ बढुवा

नियुश्तत िपाउञ्जेल निलम्बि वा बढुवा रोतका वा तलव वद्
ृ गध रोतका वा िससहत
पाएको भएमा दफा ३१ को खण्ड (ख) बमोश्जम वयस्तो अवगधभर निजको बढुवा

नियुश्तत रोतका िररिेछ । निजले सफाई पाएपनछ वा रोतका अवगध समाप्त भएपनछ
निलम्वि वा रोतका िभए सरह मािी नियुश्तत ददई ज्येष्ठता मात्र कायम िररिेछ ।
३३.

ज्येष्ठताद्धारा हुिे बढुवाको आधाराः (१) बढुवा ससमनतले ज्येष्ठताद्धारा हुिे बढुवाको
लागि ससफाररस िदान बढुवा हुिे पदभन्दा एक श्रेणी वा तह मनु िको सम्बश्न्धत सेवा,
समह
ू वा उपसमह
ू को पदमा सबैभन्दा बढी अवगध सेवा िरे का मध्येबाट िकारावमक
सच
ू ीमा िपरे का र बढुवा हुिे पदभन्दा एक श्रेणी वा तह मनु िको पदको लागि तोककए
बमोश्जमको न्यि
ू तम र्शैक्षक्षक योग्यता हाससल िरे को उम्मेदवारलाई बढुवा ससफाररस
ििेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि दफा ८ को

ज्येष्ठताद्धारा हुिे बढुवामा समाि सेवा अवगध भएका कमनचारीहरुमध्येबाट बढुवा िदान
"क" विनको भौिोसलक क्षेत्रमा कम्तीमा दईु वषन, "ख" विनको भौिोसलक क्षेत्रमा
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कम्तीमा तीि वषन, "ि" विनको भौिोसलक क्षेत्रमा कम्तीमा चार वषन वा "घ" विनको
भौिोसलक क्षेत्रमा सेवा िरे को कमनचारीलाई क्रमर्श बढुवाका लागि ससफाररस िररिेछ ।
(३) कुिै एक भौिोसलक क्षेत्रमा कम्तीमा एक वषनको रुजु हाश्जर िभई सो

भौिोसलक क्षेत्रमा िरे को सेवा अवगध बढुवा प्रयोजिका लागि मान्यता ददइिे छै ि ।

स्पष्टीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजिको लागि “एक वषन” भन्िाले कम्तीमा एक वषनको
अवगध पूरा भई दईु सय तेत्तीस ददि रुजु हाश्जर भएको हुिु पिेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोश्जम भौिोसलक क्षेत्रमा सेवा िरे को अवगध िणिा िदान
"क" विनको भौिोसलक क्षेत्रमा काम िरे को अवगधलाई "ख" र "ि" विनको भौिोसलक
क्षेत्रमा र "ख" विनको भौिोसलक क्षेत्रमा काम िरे को अवगधलाई "ि" विनको भौिोसलक
क्षेत्रमा काम िरे को अवगधसुँि जोडेर िणिा ििन सककिेछ ।
(५) भौिोसलक क्षेत्रमा काम िरे वापतको अिुभव िणिा हुि जुि श्रेणी वा
तहमा बढुवा हुिे हो सो श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तह मुनिको पदमा काम
िरे को भए मात्र मान्यता ददइिेछ ।

(६) ववदे र्शश्स्थत िेपाली कूटिीनतक नियोि वा अन्य कुिै कायानलयमा काम

ििे र अध्ययि ववदा तथा वैदेसर्शक तालीममा काजमा जािे कमनचारीलाई “घ” विनको
भौिोसलक क्षेत्रमा काम िरे सरहको मान्यता ददइिेछ ।
(७) उपदफा (१) बमोश्जम बढुवा िदान बढुवा हुिे पदभन्दा एक श्रेणी वा तह
मुनिको पदमा समाि सेवा अवगध हुिे भए एक तह मुनिको श्रेणी वा तहमा नियुश्तत
वा बढुवा निणनय भएको समनतको आधारमा ज्येष्ठता िणिा िररिेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोश्जम समेत ज्येष्ठता िछुट्दटएमा उमेरको ज्येष्ठताको

आधारमा ज्येष्ठता कायम िररिेछ ।
३४.

िकारात्मक सच
ू ीका आधाराः (१) ज्येष्ठताद्धारा बढुवा प्रयोजिका लागि दे हायका
अवस्थामा कमनचारी िकारावमक सच
ू ीमा परे को मानििेछः(क)

दफा ३० बमोश्जमको योग्यता िपुिेको,

(ख) दफा ३१ बमोश्जम उम्मेदवार हुि अयोग्य भएको,
(ि)
हाससल

कायनसम्पादि

मूल्याङ्किमा

कम्तीमा

ििरे को,
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"सन्तोषजिक"

स्तरको

प्रिनत

(घ)
उपसमूहको

राजपत्राङ्ककत पदमा बढुवा हुिका लागि सम्बश्न्धत सेवा, समूह वा
राजपत्राङ्ककत तत
ृ ीय श्रेणी वा सो सरहको तहको पदका

लागि तोककएको
(ङ)

न्यूितम र्शैक्षक्षक योग्यता िभएको, र

कम्तीमा तीस कायनददिको सेवाकासलि तासलम प्राप्त ििरे को ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ि) बमोश्जम कायनसम्पादिको प्रिनत मल्
ू यांकि

िदान बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुि जनत वषनको सेवा आवचयक पिे हो
पनछल्लो वयनत वषनको कायनसम्पादि मल्
ू यांकिको औसतबाट दहसाव िररिेछ ।
तर,
(१)

अध्ययि

वा

तालीममा

िएको

वा

निलम्बि

भई

निलम्बि

फुकुवा भएकोमा वयस्तो अवगध कटाई बाकी अवगधको मात्र
कायनसम्पादि करारको प्रिनत मल्
ू यांकिको औषत दहसाव िररिेछ
।
(२)

असाधारण बबदामा

बसेको र

ियल

कट्टी

भएको भए

सो

अवगधलाई कटाएर मात्रै बढुवाका लागि न्यूितम सेवा अवगध
िणिा िररिेछ ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोश्जम

कायनसम्पादि

सम्झौताको

प्रिनत

मूल्याङ्कि िदान जनत वषनको सेवा अवगध आवचयक पिे हो सो

अवगध िपुि भएमा प्राप्त कायनसम्पादि सम्झौताको प्रिनतको
औषत दहसावका आधारमा िणिा िररिेछ ।

(३) िेपाल स्वास्थ्य सेवाको हकमा उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र
(ङ) बाहे क िकारावमक सच
ू ीका अन्य आधारहरु तोककए बमोश्जम हुिेछ ।
३५.

शैक्षिक योग्यता र तासलमको मूल्यांकिाः (१) बढुवाका लागि तोककएको न्यूितम
र्शैक्षक्षक योग्यता र कम्तीमा तीस कायन ददिको सेवाकासलि तालीम प्राप्त िरे को हुिु
पिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोसमम सेवाकालीि तालीम जि
श्रेणी वा तहमा छुँ दा
ु

सलएको हो

सोही श्रेणी वा तहको लागि मात्र मान्यता ददइिेछ ।यस्तो तालीम

सेवा, समूह र उपसमूहसुँि सम्बश्न्धत हुिुपिे छ ।
(३) निजामती कमनचारीले बढुवाको दरखास्तसुँिै र्शैक्षक्षक योग्यता र सेवाकालीि

तालीम वापतको प्रमाणपत्रको प्रमाखणत प्रनतसलवप पेर्श ििप
ुन िे छ ।
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(४) निजामती कमनचारीले बढुवा प्रयोजिको लागि दरखास्तसुँि पेर्श िरे को

र्शैक्षक्षक

योग्यता सो सेवा, समूह, उपसमूहसुँि सम्बश्न्धत हो वा होइि भन्िे सम्बन्धमा

तोककए

बमोश्जमको सम्बद्धता निधानरण ससमनतले निणनय िरे बमोश्जम हुिेछ ।
(५) बढुवा प्रयोजिको

लागि दरखास्तसुँि पेर्श िरे को र्शैक्षक्षक योग्यताको

सम्बद्धता निधानरण बढुवा ससमनतको बैठक बस्िुभन्दा अिाडडको समनतसम्म भएमा
वयस्तो र्शैक्षक्षक योग्यतालाई सो वषनको बढुवाका लागि मान्यता ददइिेछ ।
३६.

श्रेणीववहीि कमतचारीको स्तरवद्
ृ गध सभबन्धी व्यवस्थााः (१) श्रेणीववहीि पदहरुको स्तर
दे हाय बमोश्जम हुिेछः–
(क)

प्रथमस्तर

(ख) द्ववतीयस्तर
(ि)

तत
ृ ीयस्तर

(घ)

चतथ
न तर
ु स्

(ङ)

पाुँचौस्तर

(२) श्रेणीववहीि पदमा र्शुरु नियुश्तत हुिे निजामती कमनचारीको प्रथमस्तर
हुिेछ ।

कायम

(३) सजायको असभलेख िभएको श्रेणीववहीि कमनचारीको अश्ततयारवालाले दे हाय
बमोश्जम स्तरवद्
ृ गध ििेछ:–
(क)

पाुँच वषन वा सोभन्दा बढी तर दर्श वषनभन्दा कम सेवा अवगध
भएकोलाई द्ववतीयस्तर,

(ख) दर्श वषन वा सोभन्दा बढी तर पन्र वषनभन्दा कम सेवा अवगध
भएकोलाई तत
ृ ीयस्तर,
(ि)

पन्र वषन वा सोभन्दा बढी तर बीस वषनभन्दा कम सेवा अवगध
भएकोलाई चतुथस्
न तर,

(घ)

बीस वषन वा सोभन्दा बढी सेवा अवगध भएकोलाई पाुँचौस्तर ।

(४) उपदफा (३) को स्तर बमोश्जमको तलबमाि िेपाल सरकारले तोके
बमोश्जम

हुिेछ ।
(५) स्तरवद्
ृ गध सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोककए बमोश्जम हुिेछ ।
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३७.

व्यम्ततगत

वववरण

राख्नु

श्जम्मेवारी

सम्बश्न्धत

पिनाः

कमनचारीको

(१)

ववभािीय

प्रमुख

वा

व्यश्ततित

कायानलय

वववरण

प्रमुखको

दरु
ु स्त

राख्ने

हुिेछ । आफ्िो
व्यश्ततित वववरण अद्यावगधक ििे िराउिे दानयवव सम्बश्न्धत कमनचारीको हुिछ
े ।
(२) बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेका कमनचारीले सरकारी काम वा

अध्ययि वा काजको ससलससलामा ववदे र्शमा रही वा प्राकृनतक वा आकश्स्मक ववपवत्त वा
काबू बादहरको पररश्स्थनत परी दरखास्त फाराम पेर्श ििन िसकेमा बढुवा सूचिाको
म्यादसभत्र सम्बश्न्धत ववभािीय प्रमुख वा कायानलय प्रमुखले वयस्तो कमनचारीको वववरण
बढुवा सूचिा प्रकार्शि ििे कायानलयमा पठाउिु पिेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोश्जम पठाइएको वववरणलाई आधार मािी बढुवा ससमनतले

बढुवाको कारबाही टुंिो लिाउिेछ ।

(४) कुिै उम्मेदवारले बढुवाको दरखास्त फाराम भदान झुट्टा वववरण पेर्श िरे को

व्यहोरा प्रमाखणत भएमा निजलाई ववभािीय सजाय िररिेछ ।
३८.

बढुवाको

सम्बश्न्धत

उजूरीाः

(१)

बढुवा

ससमनतले

िरे को

बढुवाको

ससफाररसमा

गचत्त

िबुझ्िे

निजामती कमनचारीले वयस्तो ससफाररस िरे को समनतले पन्र ददिसभत्र लोकसेवा

आयोिमा उजूरी ददि सतिेछ र वयसरी परे को उजूरीमा उजूरी ििे म्याद समाप्त

भएको समनतले

तीस ददिसभत्र टुङ्िो लिाइिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्जम पिन आएका उजूरी टुंिो लािेपनछ पदहले प्रकासर्शत

बढुवा िामावलीमा
ससमनतलाई

संर्शोधि

ददिु पिेछ ।

ििप
ुन िे

भएमा

लोक

सेवा

आयोिले

सोको

सूचिा

बढुवा

(३) बढुवाको उजूरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोककए बमोश्जम हुिेछ ।
३९.

सेवा, समह
ू , उपसमह
ू पररवतति सभबन्धी व्यवस्थााः (१) सेवा, समह
ू वा उपसमह
ू
पररवतनि ििन पाइिे छै ि ।

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि कुिै सेवा, समूह वा

उपसमूहको कुिै पद लिातार दईु वषनसम्म पूनतन हुि िसकेमा वयस्तो पदमा अको कुिै
सेवा, समूह वा उपसमूहको कमनचारीबाट निवेदि माि िरी लोक सेवा आयोिले परीक्षा
सलई सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतनि ििन सतिेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोश्जम सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतनि भई आउिे

कमनचारीले वयस्तो पदको लागि तोककएको न्युितम र्शैक्षक्षक योग्यता हाससल िरे को हुिु
पिेछ। यसरी सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतनि िदान सम्बश्न्धत कमनचारीको मञ्जुरी
रहे को हुिु पिेछ।
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(४) यस दफामा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि संघीय निजामती

सेवाबाट प्रदे र्श निजामती सेवामा र प्रदे र्श निजामती सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा
लोक सेवा आयोिको परामर्शन सलई सेवा पररवतनि वा स्थािान्तरण ििन सककिे छ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि िेपाल सरकारले

िेपाल स्वास्थ्य सेवामा बहाल रहे को कुिै कमनचारीलाई ववर्शेष योग्यता हाससल ििन
अध्ययिमा पठाएकोमा वयस्तो कमनचारी अध्ययि पूरा िरी सेवामा हाश्जर भएपनछ

लोक सेवा आयोिको परामर्शनमा निजको ववर्शेष योग्यतासुँि सम्बश्न्धत समूह वा
उपसमूह पररवतनि िररददिु पिेछ।

पररच्छे द-७
तलव, ित्ता र अन्य सुववधा
४०.

तलव तथा सुववधा पुिरावलोकि ससमनताः (१) निजामती कमनचारीको तलव, भत्ता तथा
अन्य सुववधा पुिरावलोकि ििन दे हाय बमोश्जमको ससमनत रहिेछः(क)

िेपाल सरकारको मुतय सगचव

अध्यक्ष

(ख) सगचव, अथन मन्त्रालय
(ि)
(२)

उपदफा

सदस्य

सगचव, मन्त्रालय
(१)

सदस्य-सगचव

बमोश्जमको

ससमनतमा

ववषयसुँि

सम्बश्न्धत

ववज्ञ,

पदागधकारी वा निजामती कमनचारी युनियिको अध्यक्षलाई आमन्त्रण ििन सककिेछ ।
(३) ससमनतले िेपाल सरकारको आगथनक स्रोत र क्षमताको आधारमा तलव,
भत्ता तथा अन्य सुववधा ससफाररस ििेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोश्जम ससफाररस िदान प्रवयेक वषन उपभोतता मल्
ू य सच
ू ीको

आधारमा महङ्िी भत्ता निधानरण िरी िेपाल सरकार समक्ष ससफाररस ििेछ ।

(५) ससमनतले प्रवयेक तीि वषनमा राजस्व वद्
ृ गधदर, कूल दरबन्दी संतया र

ववित दईु वषनमा मूल्य सूचीको आधारमा प्रदाि िररएको महं िी भत्ता समेतलाई आधार
बिाई तलव भत्ता तथा अन्य सुववधा पुिरावलोकि ििेछ ।

(६) ससमनतले आफ्िो कायनववगध आफै व्यवश्स्थत ििेछ ।
(७) ससमनतले उपससमनत िठि ििन सतिेछ ।
(८) ससमनतको सगचवालय मन्त्रालयमा रहिेछ ।
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४१.

तलव, ित्तााः (१) निजामती कमनचारीले हाश्जर भएको ददिदे खख तलब, भत्ता पाउिेछ

।
(२) प्रवयेक निजामती कमनचारीले एक वषनको सेवा अवगध पूरा िरे पनछ एक

ददिको तलब बराबरको रकम तलब वद्
ृ गध पाउिेछ ।
(३) कुिै

निजामती कमनचारीको तलब वद्
ृ गध रोतका भएकोमा सो तलब वद्
ृ गध

कुि समनतदे खख फुकुवा हुिे हो सो कुरा सम्बश्न्धत अगधकारीले सलखखत रुपमा जिाई
असभलेख राख्नु पिेछ।
४२.

पकाएको तलव ित्ता पाउिेाः (१) निजामती कमनचारीले प्रवयेक मदहिा भुतताि भएपनछ
तलव र भत्ता पाउिे भए भत्ता समेत पाउिेछ ।

(२) यस ऐिमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहे क कुिै निजामती कमनचारी

जि
ु सक
ु ै तररकाले निजामती सेवामा िरहे पनि पकाएको तलव, भत्ता पाउिेछ ।

(३) यो ऐि वा यस ऐि अन्तिनत बिेका नियमहरुमा व्यवस्था भएकोमा
बाहे क कुिै पनि निजामती कमनचारीको तलव कट्टा िररिे छै ि ।
४३.

निलभबि

िएमा

पाउिे

तलवाः

(१)

कुिै

निजामती

कमनचारी

सरकारी

कामको

सम्बन्धमा वा िेपाल सरकारको तफनबाट भएको कारबाहीको फलस्वरुप निलम्बि भएमा
सो निलम्बिको अवगधभर निजले आफ्िो तलवको आधा मात्र पाउिेछ ।
तर निजले सफाई पाएमा निलम्बि रहे को अवगधमा आधा तलव पाएको भए सो

कट्टा िरी बाुँकी र िपाएको भए पूरै तलव (तलव वद्
ृ गध हुिे भएमा सो समेत)
पाउिेछ र कसूरदार ठहररएमा निलम्वि भएको समनतदे खखको बाुँकी तलव भत्ता पाउिे
छै ि ।

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि कुिै अदालतमा

मुद्दा दायर भएको कारणले कुिै निजामती कमनचारी निलम्बि भएकोमा वयस्तो

मुद्दामा र्शुरु अदालतबाट वयस्तो निजामती कमनचारी कसूरदार ठहरी फैसला भएमा
वयस्तो फैसला भएको समनतदे खख तलब पाउिे छै ि।
४४.

चाडपवत खचताः (१) निजामती कमनचारीले आफ्िो धमन, सस्कृनत, परम्परा अिस
ु ार मिाउिे
चाडपवनको लागि खाइपाई आएको एक मदहिा बराबरको तलब रकम प्रवयेक आगथनक

वषनमा एक पटक चाडपवन खचनको रुपमा पाउिेछ ।
(२)

निववृ त्तभरण

पाउिेिरी

अवकार्श

प्राप्त

कमनचारीले

निजले

मदहिाको निववृ त्तभरण बराबरको रकम चाडपवन खचनको रुपमा पाउिेछ ।
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पाउिे

एक

४५.

कमतचारी सञ्चय कोषाः निजामती कमनचारीको माससक तलबबाट दर्श प्रनतर्शतका दरले
रकम

सञ्चय
४६.

कट्टा िरी सो रकममा िेपाल सरकारले र्शत प्रनतर्शत रकम थप िरी कमनचारी
कोषमा

जम्मा िररददिेछ ।

सावगधक जीवि बीमााः (१) िेपाल सरकारले निजामती कमनचारीको सावगधक जीवि
बीमा सम्बन्धी व्यवस्था ििेछ ।
(२) सावगधक जीवि बीमा र बीमा कोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोककए

बमोश्जम
४७.

हुिेछ।

उपचार खचताः

निजामती कमनचारीले सेवा अवगधभरमा राजपत्राङ्ककत कमनचारी भए सोह्र

मदहिा बराबरको, राजपत्र अिङ्ककत प्रथम श्रेणी वा सो सरहको तहको र सो सरहको
तलव

बुझ्िे

श्रेणीववहीि

कमनचारी

भए

अठार

मदहिा

बराबरको

र

अन्य

राजपत्र

अिङ्ककत र श्रेणीववहीि कमनचारी भए एतकाइस मदहिा बराबरको खाइपाई आएको
तलव रकम बराबरको रकम उपचार खचन पाउिेछ ।
४८.

बबशेष आगथतक सुववधााः कुिै निजामती कमनचारीको सेवामा छुँ दै मवृ यु भएमा निजको
पररवारलाई खाइपाई आएको एक वषनको तलव बराबरको रकम एकमुष्ट प्रदाि िररिेछ।

४९.

तलवको उल्लेखाः (१) यस ऐिमा जहाुँ जहाुँ तलवको उल्लेख भएको छ, वयसले

सम्बश्न्धत

निजामती

कमनचारीको

तवकालको

तलव

रकम

(तलव

जिाउुँ छ ।

वद्
ृ गध

समेत)

लाई

(२) दफा ५४ र दफा ५६ को प्रयोजिको लागि “आखखरी तलव” भन्िाले
सम्बश्न्धत कमनचारीको अवकार्श प्राप्त ििे अवस्थाको तलबलाई जिाउुँ छ र वयसरी
अवकार्श प्राप्त ििे अवस्थामा कुिै निजामती कमनचारी असाधारण ववदा वा निलम्बि
रहे को भए वयस्तो अवगधको निसमत्त पनि पूरै तलबको दहसाब िररिेछ ।
पररच्छे द– ८
अवकाश, उपदाि र निववृ त्तिरण
५०.

अनिवायत अवकाशाः (१) साठी वषन उमेर परू ा भएको निजामती कमनचारीले निजामती
सेवाबाट स्वतः अवकार्श पाउिेछ ।

(२) दफा १८ र १०७ मा उल्लेख भएको पदावगधको सम्बन्धमा सोही बमोश्जम
हुिेछ ।
५१.

उमेर गणिााः (१) यस ऐि बमोश्जम अनिवायन अवकार्श वा अन्य प्रयोजिका लागि
निजामती कमनचारीको उमेर िणिा िदान दे हायका आधारमा िररिेछः31

(क)

निजले पेर्श िरे को सर्शक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा ककदटएको जन्म
ददि वा वषनबाट हुि आउिे उमेर,

(ख) निजको

िािररकताको

वषनबाट

प्रमाणपत्रमा

ककदटएको

जन्म

ददि

वा

हुि आउिे उमेर,
(ि)

हुि

निजले व्यश्ततित वववरणमा लेखी ददएको जन्म ददि वा वषनबाट
आउिे उमेर ।

(२) उपदफा (१) बमोश्जम निजामती कमनचारीको उमेर िणिा िदान र्शैक्षक्षक
योग्यता वा िािररकताको प्रमाणपत्र र व्यश्ततित वववरणमा जन्म समनत, वषन, मदहिा
र िते समेत खल
ु ेको र सबैमा एउटै समनत िरहे मा निज जुि समनतबाट पदहले अवकार्श
हुन्छ सोही समनत अिुसार निजको उमेर िणिा िररिेछ ।

(३) कुिै निजामती कमनचारीको र्शैक्षक्षक योग्यता वा िािररकताको प्रमाणपत्र र

व्यश्ततित वववरणमा वषन, संवत ् वा उमेर मात्र उल्लेख भएकोमा दे हायको आधारमा

जन्म समनत कायम िररिेछः(क)

िािररकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त िरे को समनतको
आधारमा,

(ख) र्शैक्षक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको
समनतको आधारमा,
(ि)

व्यश्ततित वववरणको हकमा र्शुरु नियुश्तत भएको समनतको
आधारमा।

(४) निजामती कमनचारीले पेर्श िरे को कुिै प्रमाणपत्रमा वषन मात्र उल्लेख भएको

र अको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्म समनत खल
ु ेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उश्ल्लखखत
जन्म समनतहरुको बीचमा एक वषनसम्मको अन्तर दे खखएमा पूरा जन्म समनत खल
ु ेकोलाई
अनिवायन अवकार्शको आधार सलइिेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोश्जम छुट्टा छुटै प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म

समनतको अन्तर एक वषनभन्दा बढी दे खखएमा निज जि
ु समनतबाट पदहले अवकार्श हुन्छ
सोही समनतलाई जन्म समनत कायम िरी निजको उमेर िणिा िररिेछ ।
५२.

असमथत कमतचारी सभबन्धी ववशेष व्यवस्थााः कुिै निजामती कमनचारी र्शारीररक वा

मािससक

रोिको कारणबाट नियसमत रुपमा सेवा ििन असमथन छ भिी िेपाल सरकारले

िठि िरे को

मेडडकल बोडनबाट प्रमाखणत भई आएमा िेपाल सरकारले निजलाई निजको सेवा

अवगधमा

बढीमा सात वषन सेवा अवगध थप िरी अवकार्श ददि सतिेछ ।
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५३.

स्वेम्च्छक अवकाशाः (१) निबत्त
ृ भरण पाउिे अवस्था र उमेरको हद पचास वषन पूरा

भएका निजामती कमनचारीले िेपाल सरकारद्धारा िेपाल राजपत्रमा प्रकासर्शत सूचिामा तोककएको

अवगधसभत्र सोही सूचिामा उश्ल्लखखत र्शतनमा स्वेश्च्छक अवकार्श सलि सतिेछ । यसरी
स्वेश्च्छक अवकार्श सलिे कमनचारीलाई साठी वषन उमेर ििाघ्िे िरी बढीमा सात

वषनसम्म
।

सेवा अवगध थप िरी निववृ त्तभरणको लागि जम्मा सेवा अवगध कायम िररिेछ
तर

दरबन्दी

समलाि

हुि िसकी फाश्जलमा परे को वा िेपाल सरकारलाई
आवचयक िभएका पदमा कायनरत कमनचारीको हकमा छुट्टै र्शतन र सुववधा तोकी
िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकार्शि िरी स्वेश्च्छक अवकार्शका लागि निवेदि माि

ििन सतिेछ।

(२) उपदफा (१) मा जि
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भए तापनि निववृ त्तभरण पाउिे

अवस्था, उमेरको हद बाउन्ि वषन पि
ु ेको र कायनरत पदमा बाह्र वषन सेवा अवगध परू ा
िरे को निजामती कमनचारीले स्वेश्च्छक अवकार्श सलि चाहे मा निजलाई एक श्रेणी
मागथको पदमा बढुवा िरी स्वेश्च्छक अवकार्श ददि सककिेछ ।
५४.
वा

उपदािाः पाुँच वषन वा सो भन्दा बढी सेवा िरे को तर निववृ त्तभरण पाउिे अवगध िपुिेको
निजामती कमनचारीले अवकार्श पाएमा वा राजीिामा स्वीकृत िराई पदबाट अलि भएमा
भववष्यमा सरकारी सेवाको निसमत्त अयोग्य िठहररिे िरी पदबाट हटाइएमा वयस्तो

कमनचारीले

दे हायको दरले उपदाि पाउिेछः(क)

निसमत्त

पाुँच वषनदेखख दर्श वषनसम्म सेवा िरे कोमा काम िरे को प्रवयेक वषनको
आखखरी आधा मदहिाको तलब,

(ख) दर्श वषन भन्दा बढी पन्र वषनसम्म सेवा िरे कोमा काम िरे को प्रवयेक
वषनको

निसमत्त आखखरी एक मदहिाको तलब,
(ि)

प्रवयेक
५५.

पन्र वषन भन्दा बढी बीस वषन भन्दा कम सेवा िरे कोमा काम िरे को
वषनको निसमत्त आखखरी डेढ मदहिाको तलब ।

योगदािमा आधाररत निववृ त्तिरणाः (१) यस ऐिमा अन्यत्र जि
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भए

तापनि यो ऐि प्रारम्भ भएपनछ निजामती सेवामा नियुश्तत हुिे कमनचारीले योिदािमा
आधाररत निववृ त्तभरण पाउिेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि यो ऐि प्रारम्भ

हुिुभन्दा अनघदे खख िै निजामती सेवामा वहाल रहे को कमनचारी खल
ु ा प्रनतयोगितामा
छिौट भई निरन्तर सेवामा रहे को भएमा निजको हकमा यो दफा आकवषनत हुिे छै ि।
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(३) यस दफा बमोश्जम ददइिे निववृ त्तभरण प्रचसलत कािूि बमोश्जम स्थापिा

भएको निववृ त्तभरण कोषबाट व्येहोररिेछ ।

(४) यस ऐिमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि यस दफा बमोश्जम

योिदािमा आधाररतमा निववृ त्तभरण पाउिे निजामती कमनचारीले दफाहरु ५२, ५३, ५४,
५६, ५७, ५८, ६१ र ६२ बमोश्जमका सुववधा पाउिे छै ि ।
५६.

निववृ त्तिरणाः (१) बीस वषन वा सोभन्दा बढी अवगध सेवा िरे को निजामती कमनचारीले

दे हाय बमोश्जम माससक निववृ त्तभरण पाउिेछः-

जम्मा सेवा वषन X आखखरी तलबको रकम
५०
(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि निववृ त्तभरणको

न्यूितम रकम समाि पदको बहालवाला निजामती कमनचारीको तलबको र्शुरु अङ्कको
दईु

नतहाईभन्दा

कम

र

अगधकतम

रकम

समाि

पदको

बहालवाला

निजामती

कमनचारीको तलबको र्शुरु स्केलभन्दा बढी हुिे छै ि ।
(३) पन्र वषन सेवा अवगध पूरा िरे को कुिै निजामती कमनचारीको मवृ यु भएमा

निजको सेवा अवगधमा बढीमा पाुँच वषन अवगधसम्म थप िरी निजको पररवारलाई
निववृ त्तभरण

वा उपदाि जुि सलि चाहन्छ सो रोजेर सलि ददइिेछ ।
(४) कुिै सरकारी पदमा अनघ िरे को सेवा वापत निववृ त्तभरण पाइरहे को व्यश्तत

पनछ निजामती सेवाको पदमा नियुश्तत भएमा निजले पनछ िरे को सेवा अवगधमा अनघ

िरे को सेवा अवगध जोडी यस दफा बमोश्जम निववृ त्तभरण सलि पाउिेछ ।

(५) निजामती सेवामा बहाल कमनचारीले तीस वषन सेवा अवगध पूरा िररसकेको

भए स्वेच्छाले सेवाबाट अवकार्श सलि सतिेछ । यसरी स्वेच्छाले सेवाबाट अवकार्श
सलएको कमानचरीको उमेर साठी वषन पूरा हुि जनत अवगध बाुँकी छ सो अवगध थप िरी
निजको जम्मा सेवा अवगध कायम िररिेछ ।

(६) यो दफा बमोश्जमको सवु वधा यो ऐि प्रारम्भ हुुँदाका बखत निजामती
सेवामा कायनरत कमनचारीको हकमा मात्र लािू हुिेछ ।
५७.

निववृ त्तिरणमा वद्
ृ गधाः बहालवाला निजामती कमनचारीको तलव वद्
ृ गध हुुँदा तलवको सुरु
अङ्कमा
जनत वद्
ृ गध भएको छ वयसको तीि चौथाई रकम समाि पदका सेवा निवत्त
ृ
निजामती

कमनचारीको निववृ त्तभरण रकममा पनि थप िररिेछ ।
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५८.

पाररवाररक निववृ त्तिरण र उपदािाः (१) कुिै निजामती कमनचारीको सेवामा छुँ दै वा

निववृ त्तभरण पाउि थालेको सात वषन िपग्ु दै मवृ यु भएमा निजको पररवारलाई दफा ५४
वा ५६ मा लेखखए बमोश्जम उपदाि तथा निववृ त्तभरण प्राप्त हुिेछ ।
हुिे

तर निववृ त्तभरणको हकमा यस्तो निववृ त्तभरण सात वषन भन्दा बढी समय प्राप्त

छै ि। निववृ त्तभरण पाउि थालेको सात वषन िपुग्दै मा मवृ यु भएका निजामती कमनचारीको
पररवारलाई सात वषन पुिेपनछ निववृ त्तभरण प्राप्त हुिे छै ि ।

(२) उपदफा (१) मा जि
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भए तापनि निववृ त्तभरण पाउिे

व्यश्तत

िाबासलि रहे छ भिे निज वासलि िभएसम्म वयस्तो निववृ त्तभरण पाउिेछ ।

(३) निजामती कमनचारीको ववधरु पनत वा ववधवा पविीले निजको पनत वा

पविी सेवामा छुँ दै वा निववृ त्तभरण पाउि थालेको सात वषन िपुग्दै मवृ यु भई उपदफा (१)
बमोश्जम

पाररवाररक निववृ त्तभरण पाउिे भएमा सो निववृ त्तभरण पाउिे अवगध भुतताि

भएको समनतदे खख र

वयस्तो

निववृ त्तभरण

निववृ त्तभरण पाउि थालेको सात

मवृ यु भएको समनतदे खख आजीवि

िपाउिे

भएमा

वा

निजको

पनत

वा

पविीले

वषन व्यनतत भई सकेपनछ मवृ यु भएकोमा निज कमनचारीको
निजले पाउिे निववृ त्तभरणको आधा रकम पाउिेछ ।

तर वयस्तो ववधरु पनत वा ववधवा पविीले अको वववाह िरे मा निजले वयस्तो

निववृ त्तभरण सुववधा पाउिे छै ि ।
(४)
कमनचारीको
अको वववाह

उपदफा

पनि थप

निजको
सदस्य

जुिसुकै

कुरा

लेखखएको

भए

तापनि

निजामती

िरे मा वयस्तो निजामती कमनचारीको िावासलि सन्तािले वासलि िभएसम्म
रकम तोककए बमोश्जम पाउिेछ ।

(५) बहालवाला निजामती कमनचारीको तलब वद्
ृ गध हुुँदा तलबको र्शुरु अङ्कमा

वद्
ृ गध भएको छ, वयसको तीि चौथाई रकम उपदफा (१), (२) र (३) अिुसार

पाररवाररक

िपाउदै

मा

निववृ त्तभरण पाइरहे को ववधरु पनत वा ववधवा पविीको मवृ यु भएमा वा निजले

वयस्तो निववृ त्तभरण
जनत

(३)

निववृ त्तभरण पाइरहे को व्यश्ततले खाइपाई आएको पाररवाररक निववृ त्तभरण रकममा
िररिेछ ।

(६) कुिै निजामती कमनचारीको यस ऐि बमोश्जम पाउिे कुिै रकम सलि
मवृ यु भएमा सो रकम निजको पररवारको सदस्यहरुमध्ये यस ऐि बमोश्जम
निववृ त्तभरण वा उपदाि पाउिे ठहररएको व्यश्ततले सलि पाउिेछ ।

(७) निववृ त्तभरण वा उपदाि ददुँ दा मत
ृ निजामती कमनचारीले आफ्िो पररवारको
मध्येमा

वा

आफ्िो

िाबासलि

भाई

वा

अवववादहता

दददी

बदहिी

कसैलाई

इच्छाएको रहे छ भिे सो व्यश्ततलाई र कुिै कारणले सो व्यश्ततले पाउि िसतिे अवस्था
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भएमा वा कसैलाई पनि

िइच्छाएको

हकवालामध्ये िेपाल सरकारले

भएमा

सो

कमनचारीको

पररवारको

सदस्य

वा

उगचत ठहयानएको व्यश्ततलाई ददइिेछ ।

५९.

पााँच वषतसित्र सुववधा दाबी गररसतिु पिनाः सेवा निवत्त
ृ हुिे निजामती कमनचारी वा
निजको
पररवारका सदस्यले सेवा निवत्त
भएको समनतले पाुँच वषनसभत्र सम्बश्न्धत
ृ
कायानलय माफनत
निवेदि दतान
निधानरण

िराइसतिु पिेछ । सुववधा ददिे कायानलयले निजामती ककतावखािाबाट सुववधा
भएका समनतले छ मदहिासभत्र सुववधा भुततािी ददिुपिेछ ।

तर यो ऐि प्रारम्भ हुिु अनघ सेवा निवत्त
ृ भएका कमनचारीको हकमा यो ऐि
भएको समनतले दईु वषनसभत्र निवेदि ददिु पिेछ ।

प्रारं म्भ
६०.

नियमािुसार पाउिे निववृ त्तभरण, उपदाि लिायतका सुववधा सलिका लागि

सुववधा रोजेर सलि पाउिेाः (१) निववृ त्तभरण पाउिेिरी सेवाबाट अलि भएको कमनचारी

वा निजको पररवारले निववृ त्तभरणको सट्टामा उपदाि सलि चाहे मा काम िरे को प्रवयेक

वषनको निसमत्त आखखरी डेढ मदहिाको तलव बराबरको रकम एकमुष्ट भुततािी सलि
पाउिेछ।

(२) यस दफा बमोश्जम एक पटक उपदाि रोजेर सलइसकेको कमनचारी वा
निजको पररवारले निववृ त्तभरण दावी ििन पाउिे छै ि ।
६१.

बेपत्ता िएको कमतचारीको निववृ त्तिरण र उपदािाः (१) निजामती सेवामा रही काम

िरे को कुिै कमनचारी हराई बेपत्ता भई दईु वषनसम्म मरे
कमनचारीले

पररवारलाई

बाुँचक
े ो पत्ता िलािेमा वयस्तो

दफा ५४ वा ५६ बमोश्जम पाउिे उपदाि वा निववृ त्तभरणको रकम निजको
ददइिेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि दफा ५६ बमोश्जम

र

निववृ त्तभरण सलि पाउिे व्यश्तत निववृ त्तभरण सलि िपाउदै बेपत्ता भएमा सात वषनसम्म
निववृ त्तभरण पाउि थालेपनछ बेपत्ता भएमा सात वषन पुग्ि बाुँकी अवगधसम्म निजको

पररवारलाई निववृ त्तभरणको पूरै रकम र सो अवगधपनछ पनत वा पविीलाई आजीवि
निववृ त्तभरणको आधा रकम पाररवाररक निववृ त्तभरण ददइिेछ ।
व्यश्तत

(३) उपदफा (२) मा जि
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भए तापनि निववृ त्तभरण पाउिे
िाबासलि रहे छ भिे निज वासलि िभएसम्म वयस्तो निववृ त्तभरण पाउिेछ ।

(४) बेपत्ता भएको कमनचारी पनछ फेला परे मा दफा ५४ बमोश्जमको उपदाि
भुततािी
निजले

ददई िसकेको भए सो उपदाि वा दफा ५६ बमोश्जम पाउिे निववृ त्तभरणको रकम
दावी ििन आएको समनतदे खख निजलाई िै ददइिेछ ।
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तर उपदफा (१) र (२) बमोश्जम भुततािी ददई सकेको उपदाि, निववृ त्तभरण

वा

पाररवाररक निववृ त्तभरण रकममा पनछ फेला परे को व्यश्ततले दावी ििन पाउिे छै ि ।

६२.

पाररवाररक निववृ त्तिरण सभबन्धी ववशेष व्यवस्थााः (१) यस ऐिमा अन्यत्र जुिसुकै
कुरा

लेखखएको भए तापनि िेपाल सरकारले खटाएको कायनसम्पादि ििे ससलससलामा

कुिै निजामती कमनचारीको तवकाल मवृ यु भएमा वा वयसको कारणबाट निको िहुुँदै
पनछ मवृ यु भएमा वयस्तो कमनचारीको पदावगध बीस वषनभन्दा कम रहे छ भिे बाुँकी
अवगध थप िरी निजको पनत वा पविीलाई आश्जवि यस ऐि बमोश्जमको निववृ त्तभरण
ददइिेछ।
बमोश्जमको

पाररवाररक निववृ त्तभरण वा उपदाि पाउिे छै ि ।

(३) यस दफा बमोश्जम निववृ त्तभरण पाउिे व्यश्ततले अको वववाह िरे मा

निजले
जनत

(२) उपदफा (१) बमोश्जमको निववृ त्तभरण प्राप्त ििे व्यश्ततले दफा ५८

वयस्तो निववृ त्तभरण पाउिे छै ि ।

(४) बहालवाला निजामती कमनचारीको तलब वद्
ृ गध हुुँदा तलबको र्शुरु अङ्कमा

वद्
ृ गध भएको छ वयसको तीि चौथाई रकम यस दफा अिुसार निववृ त्तभरण पाइरहे का

व्यश्ततले

खाइपाई आएको पाररवाररक निववृ त्तभरण रकममा पनि थप िररिेछ ।

(५) यस दफा बमोश्जम निववृ त्तभरण पाइरहे को व्यश्ततको मवृ यु भएमा वा

निजले

अको वववाह िरे मा वयस्तो निववृ त्तभरणको रकम मत
ृ क कमनचारीको िावासलि

छोरा छोरी भए

वयस्ता

छोरा

छोरीले

वासलि

िभएसम्म

तोककए

बमोश्जम

पाउिेछि ् ।
पररच्छे द-९
तासलम, अध्ययि र छात्रववृ त्त
६३.

तासलम सभबन्धी व्यवस्थााः (१) िेपाल सरकारले निजामती कमनचारीको सीप र क्षमता
वद्
ृ गधको लागि आवचयकता अिुसार तालीम ददिे व्यवस्था ििन सतिेछ ।
(२) तासलम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोककए बमोश्जम हुिेछ ।

६४.

तासलम,

अध्ययि वा

अध्ययि

भ्रमणाः

(१)

सम्बश्न्धत

मन्त्रालय, आयोि

वा

सगचवालयले आफ्िो मातहतका कमनचारीलाई तासलम, अध्ययि वा अध्ययि भ्रमणमा
पठाउिका लागि प्रवयेक वषन सो सम्बन्धी वववरण तयार िरी मन्त्रालयमा पठाउिु पिेछ
।
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(२) उपदफा (१) बमोश्जम वववरण प्राप्त भएपनछ तासलम, अध्ययि वा
अध्ययि भ्रमणका लागि ववषयित आधारमा संतया ककटाि िरी वयसको वववरण
मन्त्रालयले उपदफा (३) बमोश्जमको ससमनतमा पेर्श ििुन पिेछ।
(३) िेपाल सरकारको जुिसुकै निकायमा प्राप्त भएका तासलम, अध्ययि वा

अध्ययि भ्रमण सम्बन्धी अवसर संघीय र प्रदे र्श निजामती सेवा तथा अन्य संघीय

तथा प्रदे र्श सरकारी सेवा र स्थािीय सेवावीच न्यायोगचत ववतरण ििप
ुन िेछ । तासलम,
अध्ययि वा अध्ययि भ्रमणको बाुँडफाुँड ििन दे हाय बमोश्जमको ससमनत रहिेछः(क)

िेपाल सरकारको मत
ु य सगचव

– अध्यक्ष

(ख) अथन मन्त्रालयको सगचव

– सदस्य

(ि)

कािि
ू , न्याय तथा संसदीय मासमला मन्त्रालयको सगचव

(घ)

मन्त्रालयको सगचव

– सदस्य

(ङ)

मन्त्रालयको सहसगचव

-सदस्य

सदस्य

–

-

सगचव
ििे

(४) उपदफा (३) बमोश्जम वैदेसर्शक तासलम, अध्ययि वा छात्रववृ त्त बाुँडफाुँड

सम्बन्धमा मापदण्ड बिाई निधानरण िरे बमोश्जम हुिेछ।

अध्ययि

(५) उपदफा (३) बमोश्जमको ससमनतबाट स्वीकृत ििराई वैदेसर्शक तासलम,

र अध्ययि भ्रमणमा पठाउि पाइिे छै ि । ससमनतको स्वीकृनत िसलई मिोियि

िरे मा मिोियि ििे अगधकारीलाई ववभािीय कारवाही िररिेछ ।

(६) तासलम, अध्ययि वा अध्ययि भ्रमण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोककए
बमोश्जम

हुिेछ ।
(७) यस दफाको प्रयोजिको लागिः(क) "अध्ययि"

भन्िाले

सेवा,

समह
ू

वा

उपसमह
ू सुँि

सम्बश्न्धत

ववषयमा स्िातक, स्िातकोत्तर वा कुिै र्शैक्षक्षक उपागध हाससल ििनको
निसमत्त िररिे अध्ययिलाई जिाउुँ छ ।

(ख) "तालीम" भन्िाले स्िातक, स्िातकोत्तर वा कुिै र्शैक्षक्षक उपागध

प्रदाि िररिे बाहे क कुिै संस्थाद्धारा निश्चचत पाठ्यक्रम अिुसार
निश्चचत

अवगधमा

सञ्चालि

कायनक्रमलाई जिाउुँ छ ।
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हुिे

सीप

आजनि

ििे

प्रसर्शक्षण

(ि) "अध्ययि भ्रमण" भन्िाले अध्ययि र तालीम बाहे क छ हप्ता
िबढ्िे िरी आयोजिा हुिे िोष्ठी, सेसमिार वा अवलोकि भ्रमणलाई
जिाउुँ छ ।
६५.

तासलम, अध्ययि वा अध्ययि भ्रमण पूरा गरे पनछ सेवा गिप
ुत िन अवगधाः (१) िेपाल

सरकारको मिोियिमा तीि मदहिाभन्दा बढी अवगधको तासलम, अध्ययि वा अध्ययि
भ्रमणमा जािे निजामती कमनचारीले तासलम, अध्ययि वा अध्ययि भ्रमण पूरा िरे पनछ
उतत अवगधको न्यूितम दोब्बर अवगधसम्म अनिवायन रुपले सेवा ििुन पिेछ ।

(२) तासलम, अध्ययि वा अध्ययि भ्रमण पूरा िरे को निजामती कमनचारीले

उपदफा (१) बमोश्जमको न्यि
ू तम सेवा अवगध परू ा ििरी निजलाई अको पटक तीि
मदहिाभन्दा बढी अवगधको तासलम, अध्ययि वा अध्ययि भ्रमणको लागि मिोियि
िररिे छै ि ।
६६.

कबुसलयत गिप
ुत िनाः

(१) कुिै निजामती कमनचारीले सरकारी मिोियिमा तालीम,

अध्ययि वा अध्ययि भ्रमणमा जािु अनघ दफा ६५ बमोश्जमको सेवा ििेिरी तोककए
बमोश्जम कबुसलयत ििुन पिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्जमको कबुसलयत अिुसार सेवा अवगध पूरा ििरे मा

वयस्तो कमनचारीबाट तालीम, अध्ययि वा अध्ययि भ्रमणमा जाुँदा कबुसलयत िरे को
अवगधको

आखखरी तलब, भत्ता रकमको दोब्बर रकम असुल उपर िररिेछ ।

(३) अश्ततयारवालाको पूवन स्वीकृनत सलई निजी प्रयासमा वेतलवी अध्ययि

ववदामा जािे निजामती कमनचारीले अध्ययि पूरा िरे पनछ अध्ययि ववदा बराबरको
अवगध सेवा ििे कबसु लयत ििुन पिेछ ।

(४) उपदफा (१) र (३) बमोश्जम तासलम, अध्ययि वा अध्ययि भ्रमणमा
िएका

निजामती कमनचारीले तासलम, अध्ययि वा अध्ययि भ्रमण पूरा िरे पनछ

कबुसलयत बमोश्जमको सेवा अवगध पूरा ििरे मा वयस्ता कमनचारीको अध्ययि, तालीम
वा अध्ययि भ्रमणको अवगध निजको सेवा अवगधमा िणिा िररिे छै ि ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जि
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भए तापनि दफा ६४

बमोश्जमको

ससमनतबाट बाुँडफाड िररएको बाहे क निजी प्रयासमा अध्ययि ििन जािे

निजामती कमनचारीलाई तलबी अध्ययि ववदा ददइिे छै ि ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि तालीम, अध्ययि

वा अध्ययि भ्रमणमा िएको कमनचारी अनिवायन अवकार्श भएको वा दफा ५० बमोश्जम

39

अवकार्श ददइएको वा मवृ यु भएको कारणले दफा ६५ बमोश्जमको सेवा अवगध पूरा ििन
िसकेमा निज वा निजको पररवारबाट कुिै रकम असुल उपर िररिे छै ि ।

(७) उपदफा (२) बमोश्जम रकम असुल उपर िदान सम्बश्न्धत कमनचारीले

पाउिे रकमबाट असुल ििप
ुन िे छ ।

(८) उपदफा (७) बमोश्जमको रकमबाट असुल ििन िसककएमा वा रकम अपुि

भएमा सरकारी बाुँकी सरह असुल उपर िररिेछ ।
समनतले

(९) निजामती कमनचारी तालीम, अध्ययि वा अध्ययि भ्रमण पूरा िरे को
एक

मदहिासभत्र

माकफकको कारण

सम्बश्न्धत

कायानलयमा

सदहतको सूचिा सदहत

हाश्जर

ववदा माि

हुि पिेछ । मिाससव
िरी ववदा स्वीकृत भएको

अवस्थामा बाहे क सो अवगधसभत्र हाश्जर िहुिे निजामती कमनचारीलाई ववभािीय सजाय
हुिेछ ।
पररच्छे द– १०
आचरण
६७.

समयपालि र नियसमततााः निजामती कमनचारीले िेपाल सरकारबाट निधानररत समयमा
नियसमत रुपले कायानलयमा हाश्जर हुिु पिेछ र सकेसम्म पदहले ववदाको स्वीकृनत
िसलई कामबाट अिुपश्स्थत हुिु हुुँदैि ।

६८.

अिुशासि

र

आदे शपालिाः

आदे र्शपालि ििप
ुन िेछः(क)

निजामती

कमनचारीले

दे हाय

अिुसारको

अिुर्शासि

र

अिुर्शासिमा रही आफ्िो कतनव्य इमान्दारी र तवपरतासाथ पालि ििप
ुन िे

,
(ख) सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मागथको अगधकृतले ददएको
आदे र्शलाई र्शीघ्रताका साथ पालिा ििप
ुन िे,

(ि)
आफु

आफूभन्दा मागथका सबै कमनचारीहरु प्रनत उगचत आदर दे खाउिु पिे र
मातहतका कमनचारीहरु प्रनत उगचत व्यवहार ििप
ुन िे,

(घ)

उच्छृङ्खल िनतववगध ििन िहुिे, र

(ङ)

ववधत
ु ीय माध्यम वा सामाश्जक सञ्जालमा सेवाका मल्
ु य, मान्यता,

आचरण र
िहुिे ।

सामाश्जक मयानदा ववपररतका कायनहरु ििन िराउि
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६९.
वा
७०.
अन्य
७१.

राजिीनतक वा अवाञ्छिीय प्रिाव पाित िहुिेाः कुिै निजामती कमनचारीले आफ्िो सेवा
सम्बन्धी कुरामा मतलव साध्य ििे मिसायले अन्य कमनचारी मागथ कुिै राजिीनतक
अवाञ्छिीय प्रभाव पािुन वा प्रभाव पािे प्रयवि ििुन हुुँदैि ।

राजिीनतक कियाकलापमा संलग्ि हुि िपाउिेाः निजामती कमनचारीले राजिीनतक दल वा
दलसुँि आवद्ध संिठिको सदस्यता सलि, राजिीनतक कक्रयाकलापमा संलग्ि हुि वा
कुिै पनि राजिीनतक िनतववगधमा भाि सलि हुुँदैि ।
सरकारको आलोचिा गित िहुिेाः (१) िेपाल सरकारको िीनतको ववपरीत हुिे िरी वा
िेपाल सरकार र जिताको पारस्पररक सम्बन्धमा वा कुिै ववदे र्शी राष्रसुँिको
सम्बन्धमा खलल पिन सतिेिरी कुिै निजामती कमनचारीले आफ्िो वास्तववक वा

काल्पनिक िामबाट वा बेिामी कुिै लेख प्रकासर्शत ििन, सञ्चार माध्यमलाई कुिै खवर
ददि, रे डडयो वा टे सलसभजि आददद्वारा मन्तव्य प्रसाररत ििन, कुिै सावनजनिक मन्तव्य
ददि वा कुिै वततव्य प्रकासर्शत ििन हुुँदैि ।

(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि प्रचसलत कािूि र

िेपाल सरकारको िीनतको ववपरीत िहुिेिरी लेख प्रकार्शि वा प्रसारण ििन बाधा पिे छै ि ।
७२.

सरकारी

कमनचारीले

कामकाज

सभबन्धी

समाचार

प्रकाश

गितमा

प्रनतबन्धाः

कुिै

निजामती

िेपाल सरकारद्वारा अश्ततयारी िपाई आफूले सरकारी कतनव्य पालि िदान

जािकारीमा आएको

िरे को कुिै कािजपत्र

कुिै िोप्य वा कािूिद्वारा निषेगधत ववषय आफूले लेखेको वा सङ्कलि

वा िैरसरकारी व्यश्तत वा

वा समाचार प्रवयक्ष वा अप्रवयक्ष रुपबाट अरु अिगधकृत कमनचारी
सञ्चार

माध्यमलाई

ददिु

वा

बताउिु

हुुँदैि

।

यो

प्रनतवन्ध

जुिसुकै कारणबाट सरकारी सेवामा िरहे को व्यश्ततको हकमा समेत लािू रहिेछ ।
७३.

दाि, उपहार, चन्दा आहद प्राप्त गित र सापटी सलिमा प्रनतबन्धाः (१) सरकारी काममा

कुिै

पनि प्रकारले असर पिन सतिेिरी कुिै निजामती कमनचारीले िेपाल सरकारको पव
ू न

दाि,

दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार ििन वा चन्दा माग्ि वा सरकारी कामसुँि

स्वीकृनत िसलई आफूले वा आफ्िो पररवारको कुिै सदस्यद्वारा कसैबाट कुिै प्रकारको

सम्बश्न्धत

व्यश्ततसुँि सापटी सलि हुुँदैि ।
(२) निजामती कमनचारीले कुिै ववदे र्शी सरकार वा ववदे र्शी सरकारको कुिै

प्रनतनिगधबाट कुिै उपहार प्राप्त हुि आएमा निजले िेपाल सरकारलाई सो कुराको
सूचिा ददई
निकासा भए बमोश्जम ििुप
न छन ।
७४.

कभपिी स्थापिा गित, अन्यत्र िोकरी गित वा सेवा गित िहुिेाः (१) निजामती
कमनचारीले
कुिै बैंक वा कम्पिी वा सहकारी संस्था स्थापिा ििन वा सञ्चालिको काममा
41

भाि सलि,
ििेिरी
ििुन हुुँदैि ।
िेपाल

अन्यत्र कुिै प्रकारको िोकरी ििन वा आगथनक लाभ वा कुिै सुववधा प्राप्त

परामर्शनदाता, सल्लाहकार, ववर्शेषज्ञ वा कुिै हैससयतले सेवा प्रदाि ििे कायन
(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि निजामती कमनचारीले
सरकारको

अिुसन्धािावमक,
सतिेछ ।

िीनत

ववपरीत

िहुिेिरी सादहश्वयक, वैज्ञानिक, कलावमक,
सांस्कृनतक, मािव कल्याण, परोपकार वा खेलकुद सम्बन्धी कायन ििन

(३) उपदफा (१) मा जि
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भए तापनि कुिै निजामती

कमनचारीले दे हायको कायन ििन बाधा पि
ु ेको मानििे छै िः(क)

प्रचसलत कािूि बमोश्जम अध्ययि ववदा सलई स्वदे र्शी वा ववदे र्शी
र्शैक्षक्षक

संस्थामा

र्शैक्षक्षक

अध्ययि

िदानको

बखत

सम्बश्न्धत

संस्थामा कुिै सेवा पु-याउि वा वयस्तो

संस्थाले लिाएको कुिै कायन

ििन,

(ख) अश्ततयारवालाको स्वीकृनत सलई िेपाल सरकारको िीनत ववपररत

िहुिे िरी स्वदे र्श वा ववदे र्शश्स्थत कायनक्रममा सहभािी हुि,
ददि वा कायनपत्र प्रस्तुत ििन,

प्रवचि
(ि)

अश्ततयारवालाको पूवन स्वीकृनत सलई कायानलय समय बाहे कको
समयमा र्शैक्षक्षक, प्राक्षज्ञक वा प्रसर्शक्षण संस्थामा प्रसर्शक्षण वा
अिुसन्धाि ििन,

(घ)

िेपाल सरकारद्धारा सञ्चासलत वा िेपाल सरकारको पूणन वा
आंसर्शक स्वासमवव वा

संस्थामा

नियन्त्रणमा

कायानलयको

प्रसर्शक्षण सम्बन्धी कायन वा
(ङ)
संघसंस्था

बाधा

प्रसर्शक्षण

िपिेिरी

अिुसन्धाि ििन,
राश्ष्रय वा अन्तराश्ष्रय र्शैक्षक्षक, प्राक्षज्ञक वा अिस
ु न्धािमल
ू क
वा

िेपाल

अन्तराश्ष्रय संघसंस्थाको सेवा

सदस्य

राष्र

रहे को

क्षेत्रीय

वा

सम्बश्न्धत सेवा, समूह, उपसमूहको

लागि उपयोिी हुिे दे खी
काज स्वीकृत िरे कोमा सम्बश्न्धत निकायमा
(च)

काममा

रहे को

अश्ततयारवालाले

ववदा

वा

सेवा ििन,

िेपाल सरकारको स्वीकृनत सलई कािूि बमोश्जम दतान िराउिु पिे
कुिै व्यापार वा व्यवसाय ििन,
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आगथनक लाभ वा कुिै सुववधा िसलिे, कायानलयको काममा बाधा

(छ)
िपिे

र

िेपाल

सरकारको

िहुिे
िरी
आफ्िो
सङ्िठि वा अन्य कुिै सामाश्जक

िैरराजिीनतक पेर्शाित
संस्थामा आवद्ध हुि ।

अदहत

स्पष्टीकरणाः यस खण्डको प्रयोजिको लागि “सामाश्जक संस्था”
भन्िाले

सामाश्जक

परम्परा दे खख समुदायमा

आवचयकता

सादहवय,

खेलकुद, संिीत, ववज्ञाि, धमन वा अन्य यस्तै

कला,

संस्कृनत,

कुिै ववधा वा क्षेत्रसुँि

सम्बश्न्धत संस्थालाई समेत जिाउुँ छ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जि
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भए तापनि लोक सेवा आयोि

सावनजनिक निकायबाट पदपूनतनका लागि सलइिे प्रनतयोगितावमक परीक्षाको प्रकक्रयामा

कायनक्रममा

हुिे कमनचारीले वयस्तो प्रसर्शक्षण कायनक्रममा प्रसर्शक्षण ददि र वयस्तो प्रसर्शक्षण
प्रसर्शक्षण ददएको व्यश्ततले वयसपनछ एक वषनसम्म सञ्चालि हुिे वयस्तो

परीक्षाको प्रकक्रयामा
७५.

ससलससलामा

सम्झिु पछन र सो र्शब्दले प्रचसलत

कािूि बमोश्जम दतान भएका

संलग्ि

ििे

आधाररत भई समाजमा कक्रयासर्शल रहे का

सामाश्जक संघ संस्था

वा

पूरा

संलग्ि हुि पाउिे छै ि ।

निवातचिमा िाग सलि िहुिेाः निजामती कमनचारीले कुिै पनि राजिीनतक पदको लागि
हुिे निवानचिमा भाि सलि, प्रचार-प्रसार ििन, जुलुसमा भाि सलि, चन्दा ददि वा
कसैको लागि मत माग्ि वा निवानचिमा कुिै प्रकारको प्रभाव पािन हुुँदैि ।

तर प्रचसलत कािूि बमोश्जम मतागधकार प्रयोि ििन बाधा पिे छै ि ।
७६.

प्रदशति

र

हड्ताल

गित

प्रनतवन्धाः

(१)

निजामती

कमनचारीले

प्रदर्शनि

ििन, बन्द

हड्तालमा भाि सलि, थन्
ु ि, छे ति, बाधा अवरोध ििन, घेराउ ििन, दवाव ददि,
कलम बन्द ििन,

अन्य कुिै तररकाबाट सरकारी काममा बाधा पु-याउि वा सो कायन

ििे उद्दे चयले अरुलाई उतसाउि समेत हुुँदैि ।
(२)

यस

दफा

ववपररत

कायन

िरी

कुिै

सावनजनिक,

सरकारी

वा

निजी

सम्पवत्तमा क्षनत पुयानएमा वयस्तो कमनचारीलाई ववभािीय कारवाही िरी क्षनतपूनतन समेत
भराइिेछ ।
७७.

प्रनतनिगधत्व गितमा प्रनतबन्धाः निजामती कमनचारीले आफूलाई मकान परे को ववषयमा

आफैले वा

वारे सद्वारा सम्बश्न्धत निकाय वा अगधकारी समक्ष निवेदि ददि बाहे क अरु

व्यश्तत वा

समूहको तफनबाट प्रनतनिगधवव ििन हुुँदैि ।
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७८.

बहुवववाह गित िहुिेाः कुिै निजामती कमनचारीले बहुवववाह ििन हुुँदैि ।

७९.

यौिजन्य दरु व्यवहार गित िहुिेाः कुिै निजामती कमनचारीले यौिजन्य दरु व्यवहार ििुन
हुुँदैि।

८०.

यातिा हदि िहुिेाः निजामती कमनचारीले कसैलाई पनि यातिा ददि हुुँदैि ।

८१.

सभपवत्त वववरण पेश गिप
ुत िनाः निजामती कमनचारीले प्रचसलत कािूि बमोश्जम तोककएको
अवगधसभत्र आफ्िो सम्पवत्तको वववरण पेर्श ििुन पिेछ ।

८२.

स्थायी आवासीय अिम
ु नत सलि िहुिेाः (१) कुिै पनि निजामती कमनचारीले स्थायी
आवासीय
अिम
ु नतका लागि आवेदि ििुन हुुँदैि ।
प्राप्त
कायनरत

(२) कुिै निजामती कमनचारीको सिोलको पनत वा पविीले आवासीय अिुमनत

िरे मा सो प्राप्त भएको समनतले तीस ददिसभत्र सम्बश्न्धत निजामती कमनचारीले आफू
कायानलयमा सोको वववरण खल
ु ाई पेर्श ििप
ुन िेछ ।
पररच्छे द -११
सेवाको सुरिा

८३.

निजामती कमतचारीको सेवाको सुरिााः दे हायका निजामती कमनचारी बाहे क अन्य कुिै
पनि निजामती कमनचारीलाई सफाईको मिाससव मौका िददई निजामती सेवाबाट हटाइिे
वा बखानस्त िररिे छै िः(क)

ठहररएको ।

िैनतक

पति

दे खखिे

फौजदारी

असभयोिमा

अदालतबाट

कसूरदार

(ख) भािी, हराई, वा वेपत्ता भई पत्ता िलािेको वा सम्पकन स्थावपत ििन
सम्भव

८४.

िभएको पयानप्त आधार भएको ।
(ि)

भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतबाट कसरू दार ठहररएको ।

(घ)

तीि वषन वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुिेिरी अदालतबाट कसूरदार
ठहररएको ।

निजामती कमतचारीको बचाउाः (१) निजामती कमनचारीले आफ्िो ओहदाको कतनव्य
पालि सम्झी िरे को कामको सम्बन्धमा अश्ततयारवालालाई जािकारी िददई निज उपर
मुद्धा चलाउि सककिे छै ि ।
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(२) कुिै निजामती कमनचारी बहाल छुँ दा आफ्िो ओहोदाको कतनव्य पालिाको

ससलससलामा िरे को कामको सम्बन्धमा बहाल टुदटसकेपनछ पनि िेपाल सरकारको

स्वीकृनत
निजको
८५.

िभई निज उपर मुद्दा चल्ि सतिे छै ि ।

(३) उपदफा (२) बमोश्जम मुद्दा चलाउि िेपाल सरकारबाट स्वीकृनत ददएमा
प्रनतरक्षा िेपाल सरकारले ििेछ ।

निजामती कमतचारीको सेवा शततको सुरिााः (१) कुिै निजामती कमनचारी नियुश्तत हुुँदा
तवकाल लािू रहे को तलब, उपदाि, निववृ त्तभरण र अन्य सवु वधा सम्बन्धी सेवाका
र्शतनहरुमा प्रनतकूल असर पिे िरी पररवतनि िररिे छै ि।

(२) कमनचारी समायोजि ऐि, २०७४ बमोश्जम निजामती सेवाबाट प्रदे र्श वा
स्थािीय तहमा समायोजि भएका निजामती कमनचारी कुिै कारणले सेवाबाट अलि

भएमा निजले पाउिे निववृ त्तभरण, उपदाि, उपचार खचन र सश्ञ्चत ववदाको रकम
िेपाल सरकारले व्यहोिेछ।

तर भववष्यमा सरकारी सेवाका निसमत्त अयोग्य ठहररिे िरी सेवाबाट बखानस्त
भएका कमनचारीलाई यस उपदफा बमोश्जमको सुववधा ददइिे छै ि ।
पररच्छे द - १२
सजाय र पुिरावेदि
८६.

सजायाः उगचत र पयानप्त कारण भएमा निजामती कमनचारीलाई सजाय ददिे अगधकारीले
दे हाय बमोश्जमको ववभािीय सजाय ििन सतिेछः(क)

सामान्य सजायाः(१)

िससहत ददिे ।

(२)

बढीमा पाुँच तलव वद्
ृ गध रोतका ििे वा बढीमा पाुँच वषन सम्म

बढुवा

रोतका ििे ।

(ख) ववशेष सजायाः(१)

भववष्यमा सरकारी सेवाको निसमत्त अयोग्य िठहररिे िरी सेवाबाट
हटाउिे ।

(२)

भववष्यमा सरकारी सेवाको निसमत्त अयोग्य ठहररिे िरी सेवाबाट
बखानस्त ििे ।
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८७.

िससहत हदिेाः निजामती कमनचारीलाई सजाय ििे अगधकारीले दे हायको कुिै कसूरको
मात्रा र अवस्था अिुसार दफा ८६ को खण्ड (क) उपखण्ड (१) बमोश्जमको िससहत
ददि सतिेछः(क)

निजले सम्पादि िरे को काम सन्तोषजिक िभएमा ।

(ख) पूवन स्वीकृनत िसलई दईु पटकभन्दा बढी कायानलयमा अिुपश्स्थत रहे मा ।
(ि)

प्रचसलत कािूि बमोश्जम बरबुझारथ ििरे मा ।

(घ)

प्रचसलत कािि
ू बमोश्जम पेचकी फछन यौट ििरे मा ।

(ङ)

मादक पदाथन सेवि िरी कायानलयमा उपश्स्थत भएमा ।

(च)

व्यवस्थापि परीक्षण िदान िम्भीर प्रर्शासनिक अनियसमतता िरे को
दे खखएमा।

८८.

बढीमा पााँच तलव वद्
ृ गध रोतका गिन वा बढीमा पााँच वषतसभम बढुवा रोतका गिनाः
निजामती कमनचारीलाई सजाय ििे अगधकारीले दे हायको कुिै कसूरको मात्रा र अवस्था

अिुसार दफा ८६ को खण्ड (क) को उपखण्ड (२) बमोश्जम बढीमा पाुँच तलव वद्
ृ गध
रोतका ििे वा बढीमा पाुँच वषनसम्म बढुवा रोतका ििे सजाय ििन सतिेछः(क)

यो ऐि वा प्रचसलत कािूिले तोकेको पदीय दानयवव श्जम्मेवारीपूवक
न पूरा
ििरे मा ।

(ख) अिुर्शासिहीि काम िरे मा ।
(ि)

सेवाग्राहीको पीर मकान र उजुरी पटकपटक बेवास्ता िरे को सम्बन्धमा
आफूभन्दा मागथल्लो अगधकारीले ददएको निदे र्शि पालिा ििरे मा ।

(घ)

यो ऐि र यस ऐि अन्तिनत बिेका नियमहरुमा उश्ल्लखखत आचरण
सम्बन्धी कुराहरु पालिा ििरे मा वा उल्लंघि िरे मा ।

(ङ)
निदे र्शि

व्यवस्थापि

परीक्षणबाट

दे खखएका

अनियसमतता

सम्बन्धमा

ददएको

पालिा ििरे मा ।
(च)

सेवा प्रवाह ििे श्जम्मेवारी भएको कमनचारीको जािाजाि लापवानही र
दढलासस्
ु तीको कारण सेवाग्राहीलाई हािी पग्ु ि िएमा ।

८९.

सेवाबाट हटाउिे वा वखातस्त गिनाः (१) दे हायको कुिै अवस्थामा निजामती कमनचारीलाई
भववष्यमा सरकारी सेवाको निसमत्त अयोग्य िठहररिे िरी सेवाबाट हटाउि सककिेछः-
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(क)
पटक

आफ्िो पदको काम वा श्जम्मेवारी पूरा ििन िसकेमा वा पटक
बेवास्ता िरे मा ।

(ख) राजिीनतक दल वा दलसुँि आवद्ध संिठिको सदस्यता सलएमा,
राजिीनतक कक्रयाकलापमा संलग्ि भएमा वा अन्य कुिै

पनि

राजिीनतक िनतववगधमा भाि सलएमा ।

(ि)

कायानलयको समयमा पटक पटक मादक पदाथनको सेवि िरी
उपश्स्थत भएमा ।

(घ)

पटक पटक अिुर्शासि र आदे र्श पालि ििरे मा ।

(ङ)

ववदा

स्वीकृनत

कायानलयमा

ििराई

लिातार

िब्बे

ददिसम्म

आफ्िो

अिप
ु श्स्थत रहे मा ।

(च)

ववदा स्वीकृत िराएकोमा बाहे क वैदेसर्शक अध्ययि, तासलम वा
अध्ययि भ्रमणमा िएको कमनचारी वयस्तो अध्ययि, तासलम

वा अध्ययि भ्रमण पूरा िरे को समनतले तीस ददिसभत्र

सम्बश्न्धत

कायानलयमा हाश्जर िभएमा ।

(छ)

बहुवववाह िरे मा ।

(२) दे हायको कुिै अवस्थामा निजामती कमनचारीलाई भववष्यमा सरकारी सेवाको

निसमत्त अयोग्य ठहररिे िरी सेवाबाट बखानस्त िररिेछः(क)

अदालतबाट तीि वषन वा सोभन्दा बढी कैद सजाय भएमा ।

(ख) िैनतकपति दे खखिे फौजदारी असभयोिमा अदालतबाट कसुरदार ठहररएमा

।

(ि)

भ्रष्टाचार िरे मा ।

(घ)

जासस
ु ी सम्बन्धी कसरू िरे मा ।

(ङ)

स्थायी आवासीय अिुमनत सलएको वा सोको लागि आवेदि ददएको
प्रमाखणत भएमा ।

(च)
९०.

सरकारी सेवामा नियत
ु त हुिे वा बहाल रहिे उद्दे चयले िािररकता, उमेर
वा योग्यता ढाुँटेको प्रमाखणत भएमा ।

हाम्जरी र गयलकट्टी

लेखखएको भए

तापनि

सभबन्धी व्यवस्थााः (१) यस ऐिमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा

ववदा

स्वीकृत

ििराई
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आफ्िो

कायानलयमा

अिुपश्स्थत

हुिे

कमनचारीलाई सम्बश्न्धत
ियल भएको अवगध सेवा

कायानलय प्रमुखले ियल र तलबकट्टी ििन सतिेछ । यसरी
अवगधमा िणिा िररिे छै ि ।

(२) यस ऐिमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि ववदा स्वीकृत

ििराई
िरी हाश्जर
ववदा समेत

लिातार िब्बे ददिभन्दा बढी अवगध अिुपश्स्थत हुिे कमनचारीलाई ियल कट्टी
िराइिे छै ि र िब्बे ददिपनछ प्राप्त निवेदिका आधारमा कुिै पनि प्रकारको
स्वीकृत िररिे छै ि ।

(३) िब्बे ददिभन्दा बढी अवगध ियल कट्टी िरी हाश्जर िराएमा वा िब्बे
ददि पनछ

प्राप्त निवेदि बमोश्जम ववदा स्वीकृत िरे मा वयस्तो हाश्जरी वा ववदालाई

मान्यता ददइिे छै ि र

ववभािीय सजाय िररिेछ ।

हुिे
कमनचारीलाई सजाय िदान िब्बे ददि पूरा भएको भोसलपल्टदे खख लािू हुिे िरी निणनय
ििुन पिेछ।अिुपश्स्थत रहे को िब्बे ददिको अवगध ियल कट्टी िररिेछ ।
(४)

ववदा

वयसरी हाश्जर िराउिे वा ववदा स्वीकृत ििे पदागधकारीलाई

स्वीकृत

ििराई

लिातार

आफ्िो

कायानलयमा

अिुपश्स्थत

(५) उपदफा (१) र (२) बमोश्जमको ियल र तलव कट्टीको वववरण सेवा
सञ्चालि ििे मन्त्रालय वा निकाय र निजामती ककतावखािामा पठाउिु पिेछ ।
(६) दफा ८९ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोश्जम अिुपश्स्थत रहिे

कमनचारीलाई िब्बे ददि पूरा भएको पन्र ददिसभत्र ववभािीय सजायको लागि कारवाही
सुरु ििुन पिेछ ।
९१.

वविागीय सजाय हदिे अगधकारीाः (१) निजामती कमनचारीलाई दफा ८६ को खण्ड (ख)
बमोश्जम सजायको आदे र्श ददिे अगधकार दे हाय बमोश्जमका अगधकारीलाई हुिेछः(क)

राजपत्राङ्ककत प्रथम श्रेणी र सोभन्दा मागथको पदमा कायनरत
कमनचारीलाई िेपाल सरकार,

निज

(ख) राजपत्राङ्ककत द्ववतीय र तत
ृ ीय श्रेणीका निजामती कमनचारीलाई
कायनरत निकायको ववसर्शष्ट श्रेणीको अगधकारी,

(ि)
कायानलयको

राजपत्र

अिङ्ककत

निजामती

कमनचारीहरुलाई

निज

कायनरत

ववभािीय प्रमुख वा राजपत्राङ्ककत कायानलय प्रमुख ।
(२) दफा ८६ को खण्ड (क) बमोश्जमको सजाय ददिे अगधकारी तोककए

बमोश्जम

हुिेछ ।
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९२.

निलभबि गिनाः (१) कुिै निजामती कमनचारीको सम्बन्धमा दफा ८९ मा लेखखएको कुिै

असभयोिको जाुँचबुझ ििुन परे मा जाुँचवुझ समाप्त िहुन्जेलसम्म उतत कमनचारीलाई
सजायको
आदे र्श ददि पाउिे अगधकारीले निलम्बि ििन सतिेछ ।
तर दे हायको अवस्था िभई साधारणतया निलम्बि िररिे छै िः
(क)
संकलि

निलम्बि ििरी ओहदाको काम ििन ददुँ दा झुट्टा सबुत प्रमाण

ििन सतिे वा आफ्िो ववरुद्धको सबुत प्रमाण

िायब ििन सतिे

सम्भाविा दे खखएमा,

(ख) निलम्बि ििरी ओहदाको काम ििन ददुँ दा सरकारी हानििोतसािी
हुिे

सम्भाविा दे खखएमा, वा
(ि)

सरकारी

अदालतमा

कामको

ससलससलामा

िरे को

कामको

सम्बन्धमा

सरकारबादी मद्
ु धा दायर भएको दे खखएमा ।
(२) निजामती कमनचारीलाई सेवाबाट हटाउिे वा बखानस्त ििे असभयोिको

सूचिा ददिुको साथै निजलाई सजायको आदे र्श ददि पाउिे अगधकारीले निलम्बि समेत ििन
सतिेछ।

(३)

उपदफा

(१)

बमोश्जम

कुिै

निजामती

कमनचारीलाई

निलम्बि

िदान

साधारणतया

साठी ददिभन्दा बढी िररिे छै ि । सो अवगधसभत्रै कमनचारी उपरको कारवाही

ककिारा

लिाउिु पिेछ । कुिै असाधारण अवस्था परी उतत अवगधसभत्र कारवाही ककिारा

लिाउि
अवगध बढाउि

िसककिे भई निलम्बिको अवगध बढाउिु परे मा तीस ददिसम्म निलम्बिको
सककिेछ ।

(४) कुिै फौजदारी असभयोिमा न्यानयक दहरासतमा रहे को निजामती कमनचारी

दहरासतमा रहे को अवगधभर स्वतः निलम्बि भएको मानििेछ ।

(५) कुिै कमनचारीको ववरुद्धमा िैनतकपति दे खखिे फौजदारी असभयोिमा मुद्दा

दायर

भएमा वयस्तो कमनचारी स्वतः निलम्बि भएको मानििेछ ।

९३.

निलभबिको समाम्प्ताः कुिै निजामती कमनचारी आफ्िो पदमा पि
ु ः स्थावपत भएमा वा

दफा ९२

भएमा वा
९४.

को उपदफा (३) र (४) बमोश्जमको अवगध पूरा भएमा वा निलम्बि फुकुवा
सेवाबाट हटाइएमा वा बखानस्त िररएमा निजको निलम्बि समाप्त हुिेछ ।

सफाई पेश गिन मौका हदिुपिनाः (१) ववभािीय सजाय ददि पाउिे अगधकारीले कुिै
निजामती कमनचारीलाई सजाय ददिे आदे र्श ददिुभन्दा अनघ कारवाही ििन लागिएको

कारणको

उल्लेख िरी सो कमनचारीलाई कम्तीमा सात ददिको म्याद ददई आफ्िो सफाई

पेर्श ििे

मौका ददिु पिेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोश्जम मौका ददुँ दा निजमागथ लिाइएको आरोप स्पष्टरुपले
ककदटएको र प्रवयेक आरोप कुि कुि तथ्य र कारणमा आधाररत छ सो समेत खल
ु ाउिु
पिेछ।

(३) उपदफा (१) बमोश्जम सफाइको मौका ददइएकोमा सम्बश्न्धत निजामती
कमनचारीले पनि म्यादसभत्र आफ्िो सफाई पेर्श ििुन पिेछ र यसरी पेर्श हुि आएको
सफाईलाई सम्बश्न्धत अगधकारीले िम्भीरतापूवक
न सलिु पिेछ ।
(४) ववभािीय सजायको आदे र्श ददि पाउिे अगधकारीले आवचयक ठािेमा स्वयं
वा

अन्य

तोककएको
९५.

कुिै

अगधकृतद्वारा

जाुँचबझ
ु

िराउि

कायनववगधको पालि ििुन पिेछ ।

सतिेछ

।

जाुँचबझ
ु

ििे

अगधकृतले

ववशेष सजायको आदे श हदिुिन्दा पहहले सजाय प्रस्ताव गिप
ुत िनाः ववर्शेष सजायको
आदे र्श ददिुभन्दा पदहले ववभािीय सजायको आदे र्श ददि पाउिे अगधकारीले दफा ९४
बमोश्जम

सफाई पेर्श ििन ददइएको म्यादसभत्र सफाई पेर्श ििरे मा वा पेर्श हुि
आएको सफाई सन्तोषजिक िभएमा वयस्तो निजामती कमनचारीलाई ददि लागिएको
प्रस्ताववत सजाय ककि िददिे भिी वयस सम्बन्धमा कम्तीमा पन्र ददिको म्याद ददई
स्पष्टीकरण माग्िु पिेछ ।
९६.

लोक सेवा आयोगको परामशत सलिुपिनाः निजामती कमनचारीले दफा ९५ बमोश्जम ददएको

स्पष्टीकरण सन्तोषजिक िभएमा वा म्यादसभत्र स्पष्टीकरण प्राप्त िभई वयस्तो
कमनचारीलाई सजाय ििप
ुन िे दे खखएमा ववभािीय सजायको आदे र्श ददि पाउिे अगधकारीले

सो कमनचारीलाई ददि लागिएको सजाय प्रस्ताव िरी लोक सेवा आयोिको परामर्शन सलिु
पिेछ ।
९७.

जािकारी हदिे सककिेाः (१) दफा ८२ ववपररत कुिै निजामती कमनचारीले स्थायी

आवासीय अिम
ु नत सलएको जािकारी कसैलाई प्राप्त भएमा वयस्तो व्यश्ततले सो

जािकारी

सम्बश्न्धत निजामती कमनचारी कायनरत कायानलय वा मन्त्रालयमा ददि

सतिेछ

।
(२) उपदफा (१) बमोश्जमको जािकारी कुिै कायानलयमा प्राप्त हुि आएमा
सम्बश्न्धत कायानलयले वयस्तो जािकारी प्राप्त भएको समनतले सात ददिसभत्र सेवा
सञ्चालि ििे

मन्त्रालयमा पठाउिु पिेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोश्जम वा अन्य कुिै स्रोतबाट कुिै निजामती

कमनचारीले स्थायी आवासीय अिुमनत सलएको वा सोको लागि आवेदि िरे को जािकारी
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प्राप्त

हुि
ववभािीय

आएमा

मन्त्रालयले

वयस्तो

निजामती

कमनचारीको

सम्बन्धमा

छािववि

ििन

सजाय ददिे अगधकारीलाई लेखी पठाउिु पिेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोश्जम लेखी आएमा ववभािीय सजाय ददिे अगधकारीले

वयस्तो

निजामती कमनचारीको सम्बन्धमा तीि ददिसभत्र छािवीि प्रारम्भ िरी सोको

जािकारी

मन्त्रालयमा ददिुपिेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोश्जम छािवीि िदान ववभािीय सजाय ददिे अगधकारीले

सेवा
सहयोि

सञ्चालि ििे मन्त्रालय वा अन्य कुिै सरकारी निकायसुँि कुिै कुराको जािकारी वा

निकायको

माि ििन सतिेछ र वयस्तो जािकारी वा सहयोि उपलब्ध िराउिु सम्बश्न्धत
कतनव्य हुिेछ ।

(६) यस दफा बमोश्जम छािवीि र कारवाही िदान कुिै निजामती कमनचारीले

स्थायी

आवासीय अिुमनत सलएको वा सोका लागि आवेदि ददएको दे खखएमा निजलाई

तीि मदहिासभत्र

प्रचसलत कािूि बमोश्जमको प्रकक्रया पूरा िरी यस ऐि बमोश्जम सजाय

िरी सोको जािकारी पन्र ददिसभत्र सेवा सञ्चालि ििे मन्त्रालयमा ददिुपिेछ ।
९८.

प्रशासकीय

न्यायागधकरणको

गठि,

काम,

कततव्य

र

अगधकाराः

(१)

यस

ऐि

बमोश्जम

ववभािीय सजायको आदे र्श ददि पाउिे अगधकारीले ददएको ववभािीय सजायको

आदे र्श उपर

पुिरावेदि सुन्िको लागि एउटा प्रर्शासकीय न्यायागधकरण िठि िररिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्जम िठि भएको न्यायागधकरणमा दे हाय बमोश्जमका

अध्यक्ष

तथा सदस्य रहिे छि ्(क)

न्यायाधीर्श

उच्च अदालतको मुतय न्यायाधीर्श वा न्यायाधीर्श भएको वा मुतय

हुि योग्यता पुिेको व्यश्ततहरु मध्येबाट िेपाल सरकारले
िरे को व्यश्तत

तोकेको वा नियुतत
-अध्यक्ष
(ख) उच्च

अदालतको

व्यश्ततहरु
व्यश्तत

मध्येबाट

सगचव सदस्य

िेपाल

वा

न्यायागधर्श

सरकारले

हुि योग्यता पि
ु ेको
तोकेको वा नियत
ु त िरे को

-सदस्य
(ि)

िसमल्िे

न्यायागधर्श

मन्त्रालयको सगचव

-सदस्य

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ि) मा तोककएको सदस्यले कुिै मुद्धा हे िन
भएमा मुतय सगचवले तोकेको प्रधािमन्त्री तथा मश्न्त्रपररषद्को कायानलयको
हुिेछ ।
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व्यवसायीद्वारा

(४) पुिरावेदकले चाहे मा आफै वा वाररसद्वारा ताररखमा बस्ि र कािूि
बहस पैरवी िराउि सतिेछ ।

प्रर्शासकीय

(५)
उपलब्ध

न्यायागधकरणमा

आवचयक

पिे कमनचारी

िेपाल

सरकारले

िराउिे छ ।
(६) यस ऐि बमोश्जम ववभािीय सजाय ददिे अगधकारीले भववष्यमा सरकारी

सेवाको

निसमत्त अयोग्य िठहररिे िरी वा अयोग्य ठहररिे िरी सेवाबाट अवकार्श

ददएको ववभािीय
समनतले पैतीस ददिसभत्र
बढीमा तीस

सजायको आदे र्श सि
ु ी पाएको वा वयसको सूचिा तामेल भएको
सम्बश्न्धत व्यश्ततले न्यायागधकरणमा पि
ु रावेदि ददि सतिेछ ।

तर सम्बश्न्धत पक्षको काबू बादहरको पररश्स्थनतले िदान म्याद िुश्िएकोमा
ददिसम्मको म्याद थासमि सतिेछ ।

(७) न्यायागधकरणले आफू कहाुँ परे को पि
ु रावेदिमा वयस्तो पि
ु रावेदि परे को

समनतले

सामन्यतया छ मदहिासभत्र निणनय ििुन पिेछ ।

(८) प्रर्शासकीय न्यायागधकरणको कायनववगध सवोच्च अदालतको सहमनत सलई
िेपाल सरकारले बिाउिे छ ।
(९) प्रर्शासकीय न्यायागधकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोककए बमोश्जम हुिेछ

।
९९.

निणतयमा असर िपिनाः कुिै निजामती कमनचारीको सम्बन्धमा यो ऐि वा यस ऐि

अन्तिनत

बिेका

नियमहरु

बमोश्जम

अश्ततयार

प्राप्त

अगधकारीले

िरे को

कारवाहीमा

ताश्ववक असर िपिे सािोनतिो त्रट
ु ीबाट निणनयमा असर पिे छै ि ।
१००. सजायको असिलेखाः (१) कुिै निजामती कमनचारी उपर ववभािीय सजाय िररएमा
सेवा

सम्बश्न्धत कायानलयले सोको असभलेख राखी आफ्िो तालुक ववभाि वा केन्द्रीय निकाय,

समूह सञ्चालि ििे मन्त्रालय वा निकाय र निजामती ककतावखािामा समेत पठाउिु

पिेछ ।

(२) सेवा, समह
ू वा उपसमह
ू सञ्चालि ििे मन्त्रालय वा निकायले आफूले सेवा

सञ्चालि ििे सेवा, समह
ू , उपसमह
ू का प्रवयेक कमनचारीको असभलेख राख्नु पिेछ ।
पररच्छे द - १३
िेपाल स्वास््य सेवा सभवन्धी थप व्यवस्था
१०१. तह

तथा

तह

समलािाः

(१)

िेपाल
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स्वास्थ्य

सेवामा

दे हाय

बमोश्जमका

तहहरु

अगधकृत तह

सहायक तह

बाह्रौं

पाुँचौ

एघारौ

चौथौ

दर्शौं

तेस्रो

िवौं
आठौं
सातौं
छै ठौं
(२) उपदफा (१) मा जि
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भए तापनि तेस्रो तहमा कुिै

कमनचारी िरहे मा सो तह रहिे छै ि ।
१०२. सेवाका पदहरुाः

िेपाल स्वास्थ्य सेवामा दे हायका पदहरु रहिेछिः-

(क) िेपाल स्वास्थ्य सेवाका ववसभन्ि तहहरुमा ववर्शेषज्ञ पद लिायत
प्राववगधक पदहरु रहिेछि ् । वयस्ता पदहरुको पद िामहरु तोककए
बमोश्जम हुिेछ।

(ख) िेपाल स्वास्थ्य सेवाको प्रवयेक तहको पदको कायन वववरण बिाउिु
पिेछ।

१०३. िेपाल स्वास््य सेवा अन्तगतत रहिे गचककत्सा प्रणालीाः िेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तिनत
तोककए बमोश्जमका गचककवसा प्रणालीहरु रहिेछि ।

१०४. िेपाल स्वास््य सेवामा पदपूनतताः

(१) िेपाल स्वास्थ्य सेवामा दे हायका पदहरु दे हाय

बमोश्जम पनू तन िररिेछः-

अन्तर सेवा
खुला

तह

प्रनतयोगगतात्मक
परीिाद्धारा

प्रनतयोगगताद्धारा

आन्तररक

बढुवाद्धारा

प्रनतयोगगतात्मक

ज्येष्ठताद्धारा

परीिाद्धारा
(क)

चौथौ

१००%

-

-

-

(ख)

पाुँचौ

६५%

-

२०%

१५%

(ि)

छै ठौं

-

-

-

१००%

७०%

-

२०%

१०%

(घ)

सातौं
(गचककवसक
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बाहे क)
(ङ)

आठौं
(गचककवसक)

९०%

-

१०%

-

(च)

िवौं

२०%

१०%

३०%

४०%

(छ)

एघारौ

१०%

१०%

४०%

४०%

(ज)

बाह्रौं

-

-

-

१००%

(२) उपदफा (१) बमोश्जम पूनतन हुिे पद बाहे क अन्य पद र तहको पूनतन स्तर
वद्
ृ गधद्धारा िररिेछ ।
१०५. िेपाल स्वास््य सेवामा स्तर वद्
ृ गधाः

(१) िेपाल स्वास्थ्य सेवाको ववसभन्ि पदहरुमा

स्तर वद्
ृ गध सम्बन्धी व्यवस्था तोककए बमोश्जम हुिेछ ।
तर दे हायको अवस्थामा दे हायको अवगधभर कमनचारीलाई स्तरवद्
ृ गध िररिे छै िः
(क)

निलम्वि भएकोमा निलम्बि भएको अवगधभर,

(ख)

तलब वद्
ृ गध वा बढुवा रोतका भएकोमा तलव वद्
ृ गध वा बढुवा
रोतका भएको अवगधभर,

(ि)

असाधारण ववदामा बसेकोमा सो ववदाको अवगधभर, र

(घ)

प्रचसलत कािि
ू बमोश्जम स्थापिा भएको स्वास्थ्यसुँि सम्बश्न्धत
पररषदबाट िाम दतान निलम्वि भएकोमा वयस्तो निलम्विको
अवगधभर।

१०६. िेपाल

स्वास््य

सेवामा

अस्थायी

नियुम्तत

सभवन्धी

व्यवस्थााः

(१)

लोक

सेवा

आयोिले आफुले संचालि िरे को परीक्षामा स्थायी नियुश्ततको लागि ससफाररस िभएका
उम्मेदवारहरुमध्येबाट

अस्थायी

नियुश्तत

ििे

अिुसारको सूची प्रकार्शि ििेछ ।

प्रयोजिको

लागि

छुट्टै

योग्यताक्रम

(२) सेवाको कुिै ररतत पदमा अस्थायी नियुश्तत ििप
ुन िे भएमा अश्ततयारवालाले

लोक सेवा आयोिमा लेखी पठाउिु पिेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोश्जम लेखी आएमा लोक सेवा आयोिले योग्यता क्रमको
सूचीमा रहे का व्यश्ततलाई मािको आधारमा बढीमा छ मदहिाको लागि अस्थायी
नियश्ु तत ििन िाम ससफाररस िरी पठाउिेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोश्जमको सूची प्रकार्शि िभएको अवस्थामा वा उपदफा

(३) बमोश्जम ससफाररस भएका व्यश्ततको संतया ररतत पदसंतया भन्दा कम भएमा
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लोक सेवा आयोिको सहमनत सलई छ मदहिासम्मको लागि अस्थायी नियुश्तत ििन
सककिेछ ।

(५) लोक सेवा आयोिबाट स्थायी पदपूनतनको लागि ससफाररस भई िआएसम्म

लोक सेवा आयोिको सहमनत सलई यस दफा बमोश्जम नियुश्तत िररएका कमनचारीको
म्याद थप ििन सककिेछ ।

(६) उपदफा (४) बमोश्जम अस्थायी नियुश्तत िरे को जािकारी सात ददिसभत्र

सामान्य प्रर्शासि मन्त्रालयलाई ददिु पिेछ ।

(७) मागथ जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि सेवाको कुिै पदमा स्थायी

पदपूनतनका लागि लोक सेवा आयोिमा माि ििरी वयस्तो पदमा अस्थायी नियुश्तत ििन
पाइिे छै ि ।

(८) यस दफा ववपररत कसैले अस्थायी नियश्ु तत िरे िराएमा वयस्तो नियश्ु तत

भएको कमनचारीले खाइपाई आएको तलब, भत्ता र अन्य सवु वधा वापतको रकम
नियुश्तत ििे िराउिे पदागधकारीबाट सरकारी बाुँकी सरह असूल उपर िररिेछ ।

१०७. िेपाल स्वास््य सेवाको बाह्रौं तहको पदमा नियुम्तताः (१) प्रचसलत कािूिमा जुिसुकै

कुरा लेखखएको भए तापनि िेपाल स्वास्थ्य सेवाको एघारौं तहमा कम्तीमा पाुँच वषन
काम िरे को कमनचारीलाई तोककए बमोश्जम बाह्रौ तहको पदमा नियुश्तत िररिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्जम नियुतत बाह्रौं तहको कमनचारीको पदावगध पाुँच

वषनको हुिेछ ।

१०८. िेपाल स्वास््य सेवाको लागग बढुवा ससमनत सभबन्धी व्यवस्थााः (१) िेपाल स्वास्थ्य

सेवाको अगधकृत तहको पदमा बढुवाको लागि ससफाररस ििन दे हाय बमोश्जमको बढुवा
ससमनत रहिेछः-

(क) लोक सेवा आयोिको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोक सेवा
आयोिको सदस्य
-अध्यक्ष
(ख) मत
ु य सगचव

-

सदस्य

(ि)

लोक सेवा आयोिद्धारा मिोनित सम्बश्न्धत ववषयको ववर्शेषज्ञ
-सदस्य
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(घ)

स्वास्थ्य मन्त्रालयको बाह्रौ तहको कमनचारी

-सदस्य-

सगचव
(२) यस ऐिमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि बाह्रौं तहको पदमा

बढुवा ििन बढुवा ससमनतले उपलब्ध भएसम्म ररतत पदको कम्तीमा पचास प्रनतर्शत
थप उम्मेदवारलाई कायनकुर्शलताको आधारमा ससफाररस ििेछ र वयसरी ससफाररस

िररएका उम्मेदवारहरुमध्येबाट िेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कायन कुर्शलताको आधारमा
उपयुतत ठहयानएको उम्मेदवारलाई बढुवा िररिेछ ।

(३) िेपाल स्वास्थ्य सेवाको सहायक तहको पदमा बढुवा ससफाररस ििन तोककए

बमोश्जमको बढुवा ससमनत रहिेछ ।

(४) बढुवा ससमनतले कमनचारीहरुको बढुवाको ससफाररस िदान अपिाउिु पिे

कायनववगध तोककए बमोश्जम हुिेछ ।

(५) बढुवा ससमनतको बैठक प्रवयेक छ मदहिामा बस्िेछ र बढुवाको दरखास्त

फाराम प्राप्त भएको समनतले दईु मदहिासभत्र बढुवाको ससफाररस िरी सतिु पिेछ ।

१०९. िेपाल स्वास््य सेवाको बढुवाको लागग न्यूितम योग्यता र सेवा अवगधाः कमनचारीले

बढुवाको लागि उम्मेदवार हुि तोककए बमोश्जमको र्शैक्षक्षक योग्यता प्राप्त िरे को र
बढुवा हुिे तहभन्दा एक तह मुनिको पदम रही कम्तीमा तीि वषन सेवा अवगध पूरा
िरे को हुिु पिेछ ।
तर,
(क) सम्वत २०५४ साल जेष्ठ १४ ितेपनछ तह समलाि हुुँदा वररष्ठ पाुँचौ
तह कायम िररएका कमनचारीको पाुँचौ तहको लागि निधानररत र्शैक्षक्षक
योग्यता िभए पनि बढुवाको लागि उम्मेदवार हुि सतिेछ ।
(ख) पाुँचौं तहमा दर्श वषन परू ा िरे को कमनचारीको पाुँचौ तहको लागि
निधानररत र्शैक्षक्षक योग्यता िभए पनि वढुवाको लागि उम्मेदवार हुि
सतिेछ ।
(ि)

यो दफा प्रारम्भ भएपनछ बढुवाको लागि उम्मेदवार हुि कम्तीमा दईु
वषन दिनम क्षेत्रमा काम िरे को हुिु पिेछ ।

११०. िेपाल स्वास््य सेवामा सेवा अवगध गणिााः (१) सम्वत ् २०५४ साल जेष्ठ १४
ितेभन्दा अनघ निजामती सेवा ऐि, २०४९ बमोश्जम िेपाल स्वास्थ्य सेवाको समाि
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स्तरको पदम रही िरे को सेवा अवगध यस दफा बमोश्जम बढुवा प्रयोजिको लागि
िणिा िररिेछ ।
(२) यो दफा प्रारम्भ हुिुअनघ लोक सेवा आयोिको प्रकक्रया पूरा िरी छै ठौं र
सातौं तहमा नियुश्तत भएका कमनचारीको सो तहमा िरे को सेवा अवगध मागथल्लो तहमा
स्तरवद्
ृ गध वा बढुवा प्रयोजिको लागि िणिा िररिेछ ।
पररच्छे द - १४
ववववध
१११. चेताविी

हदि

सुपरीवेक्षकले

सककिेाः
कारण

कुिै

खोली

निजामती

चेताविी

ददि

कमनचारीले
सतिेछ

दे हायको
र

सोको

कुिै

काम

असभलेख

िरे मा

सम्बश्न्धत

कमनचारीको व्यश्ततित वववरण फाइलमा राख्नेछः(क)

समयपालि ििरे मा,

(ख) सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफुभन्दा मागथको कमनचारीले ददएको
आदे र्श पालि ििरे मा, वा

(ि)

कायानलय सम्बन्धी काममा लापरवाही वा दढलासुस्ती िरे मा ।

११२. निजामती कमतचारीले पाउिे ववदााः निजामती कमनचारीहरुले दे हायका ववदाहरु तोककए
बमोश्जम

पाउिे छिः(क)

भैपरी आउिे र पवन ववदा,

(ख) घरववदा,
(ि)

ववरामी ववदा,

(घ)

प्रसूती ववदा,

(ङ)

प्रसूती स्याहार ववदा,

(च)

ककररया ववदा,

(छ)

अध्ययि ववदा, र

(ज)

असाधारण ववदा ।
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११३. वेतलवी ववदााः (१) कुिै निजामती कमनचारीको पनत वा पविी ववदे र्श श्स्थत िेपाली

राजदत
ु ावास वा कुिै नियोिमा खदटई िएमा वयस्तो निजामती कमनचारीले तोककए

बमोश्जम

वेतलवी ववदा पाउिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्जमको ववदाको अवगध निजको सेवा अवगधमा िणिा
िररिे छै ि ।
११४. िववष्यमा सरकारी सेवाको निसमत्त अयोग्य ठहररिे गरी सेवाबाट बखातस्त िएका
कमतचारीले

पाउिे सवु वधााः (१) यस ऐिमा अन्यत्र जि
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भए

तापनि दफा ८६ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोश्जम सेवाबाट बखानस्त भएको
निजामती कमनचारीले दफा ४५ बमोश्जमको संचयकोषको रकम, दफा ५५ बमोश्जमको
योिदािमा आधाररत निववृ त्तभरण कोषमा जम्मा भएको मध्ये आधा रकम र दफा ४६
बमोश्जमको वीमा रकम बाहे क अन्य कुिै सवु वधा पाउिे छै ि।

तर दफा ८९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोश्जम सजाय पाई बखानस्त
भएको कमनचारीले सश्ञ्चत घर ववदा र ववरामी ववदा वापतको रकम पाउिेछ ।
(२) निजामती सेवाबाट अवकार्श प्राप्त व्यश्ततको मवृ यु भई निजको हकवालाले

कुिै सुववधा पाउिे भएमा र वयस्तो सुववधा पाउिे व्यश्ततले स्थायी आवासीय अिुमनत
पाएको भएमा वयस्तो व्यश्ततले उपदफा (१) बमोश्जमको रकम बाहे क अन्य सुववधा
पाउिे छै ि ।

(३) निववृ त्तभरण पाइरहे को निजामती कमनचारीले स्थायी आवासीय अिुमनत

सलएको प्रमाखणत भएमा वयस्तो कमनचारीले निववृ त्तभरण पाउिे छै ि ।

११५. आयकर छुट हुिेाः निजामती कमनचारी सेवाबाट अलि भएपनछ निज वा निजको
पररवारले भुततािी पाउिे उपदाि, निववृ त्तभरण, योिदािमा आधाररत निववृ त्तभरण,
उपचार खचन, वीमा र सश्ञ्चत ववदा वापतको रकममा आयकर लाग्िे छै ि ।

११६. अगधकार प्रत्यायोजिाः (१) िेपाल सरकार, मश्न्त्रपररषद्ले यस ऐि बमोश्जम आफूलाई

प्राप्त अगधकारहरु िेपाल राजपत्रमा सच
ू िा प्रकार्शि िरी सोही सच
ू िामा तोककएको
निजामती कमनचारी वा अगधकारीले प्रयोि ििन पाउिे िरी प्रवयायोजि ििन सतिेछ ।

(२) यस ऐि बमोश्जमको कुिै अगधकारीलाई प्राप्त अगधकार आफ्िो सामान्य

रे खदे खमा
प्रवयायोजि

रही

प्रयोि

ििे

िरी

निजले

ििन सतिेछ ।

आफू

मातहतका

निजामती

कमनचारीलाई

तर ववभािीय सजाय ििे सम्बन्धी अगधकार प्रवयायोजि ििन पाइिे छै ि ।
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११७. व्यवस्थापि

परीिणाः

मन्त्रालयले

िेपाल

(१)

सरकारका

लोक

सेवा

ववसभन्ि

आयोिको

कायनक्षेत्रसभत्रका

निकायहरुमा

कायनरत

ववषयहरु

निजामती

बाहे क

कमनचारीले

प्रचसलत कािूि, निदे सर्शका, कायनववगध र मापदण्ड पालिा िरे ििरे को सम्बन्धमा
सुपरीवेक्षण, अिुिमि र मूल्यांकि िरी व्यवस्थापि परीक्षण ििेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोश्जम

सुपरीवेक्षण,

अिुिमि

र

मूल्याङ्कि

िरी

आवचयकता अिुसार निदे र्शि ददि तथा व्यवस्थापि परीक्षण िदान कुिै प्रर्शासकीय

अनियसमतता दे खखई कुिै निजामती कमनचारी उपर ववभािीय कारवाही ििप
ुन िे दे खखएमा
ववभािीय कारबाही ििन सम्बश्न्धत अगधकारीलाई लेखी पठाउि सतिेछ ।

(३) मन्त्रालयले प्रवयेक आगथनक वषन समाप्त भएको समनतले एक सय वीस
ददिसभत्र िेपाल सरकारमा वावषनक प्रनतवेदि पेर्श ििेछ ।
११८. िोकरी थामी हदि कर िलाग्िेाः कुिै निजामती कमनचारीले दफा ८६ बमोश्जम ववर्शेष
सजाय पाएकोमा पुिरावेदि परी निजको सेवा

पुिःस्थावपत

हुिे
भएमा
सो
निणनयको सूचिा पाएको समनतले िब्बे ददिसभत्र सो कमनचारी सम्बश्न्धत कायानलयमा
उपश्स्थत हुि िआएमा निजको िोकरी थामी ददि कर लाग्िे छै ि ।

११९. निजामती सेवामा पुिाः कायम िएमा पाउिे सुववधााः (१) कुिै कमनचारीलाई निजामती

सेवाबाट दफा ८६ बमोश्जम ववर्शेष सजाय भएकोमा सो सजाय अदालत वा प्रर्शासकीय
न्यायागधकरणबाट बदर भई निज सेवामा पुिः कायम भएमा वयस्तो कमनचारीले

सेवाबाट अवकार्श ददइएको, हटाइएको वा बखानस्त िररएको समनतदे खख सेवामा पुिः
कायम भएको समनतसम्मको बाुँकी तलब, भत्ता, चाडपवन खचन र तलव वद्
ृ गध पाउिे
भए सो समेत पाउिेछ।

(२) यस ऐिमा अन्यत्र जि
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भए तापनि ववदा स्वीकृत

ििराई लिातार िब्बे ददि वा सो भन्दा बढी समयसम्म अिप
ु श्स्थत भएको कारणले

सेवाबाट हटाइएको कमनचारी अदालत वा प्रर्शासकीय न्यायागधकरणको आदे र्शबाट सेवामा
पि
ु ःवहाली भएमा अिप
ु श्स्थत भएको समनतदे खख अदालतबाट पि
ु ःवहाली भई हाश्जर
भएको अनघल्लो ददिसम्मको तलव, भत्ता र चाडपवन खचन पाउिे छै ि ।

(३) संवत २०५० साल जेठ ४ िते अनघ निजामती सेवाबाट अवकार्श ददइएको,
हटाइएको

वा

बखानस्त

िररएको

निजामती

कमनचारीले

सो

समनत

पचचात

भएको

अदालतको आदे र्शद्धारा निजामती सेवाम पुिः कायम भएमा वयस्तो कमनचारीले पनि
उपदफा (१) बमोश्जम तलब, भत्ता र तलब वद्
ृ गध पाउिेछ ।
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(४) यो ऐि प्रारम्भ भएपनछ अदालतबाट सफाई पाई सेवामा पुिःवहाली हुिे
कमनचारी संघीय निजामती सेवाको कमनचारी मानििेछ ।
१२०. निजामती कमतचारी युनियिाः (१) निजामती कमनचारीले यस ऐिको अधीिमा रही एउटा
निजामती कमनचारी युनियि िठि ििन सतिेछि ् ।
भई

(२) उपदफा (१) बमोश्जमको निजामती कमनचारी युनियिमा कायानलय प्रमुख

काम

ििप
ुन िे

बाहे कका

राजपत्राङ्ककत

तत
ृ ीय

कमनचारीहरु आवद्ध हुि सतिेछि ् ।

श्रेणीसम्मका

स्थायी

निजामती

(३) उपदफा (१) बमोश्जमको निजामती कमनचारी युनियिको निवानचि प्रवयेक

तीि वषनमा िररिेछ।
।

(४) उपदफा (१) बमोश्जमको निजामती कमनचारी यनु ियि िैरराजिीनतक हुिेछ
(५) निजामती कमनचारी युनियिले कमनचारीहरुको सामूदहक हक दहतको संरक्षण

तथा संवद्नधिका लागि सामूदहक सौदावाजी तथा सामाश्जक सम्वादमा सहभािी हुि
पाउिे छ ।
(६) निजामती सेवामा सुधार, सेवा प्रवाहको प्रभावकाररता असभवद्
ृ गध र िीनत

तथा मापदण्ड निमानणमा सरकारलाई रचिावमक सहयोि ििुन निजामती कमनचारी
युनियिको कतनव्य हुिेछ।
(७)

निजामती

सेवालाई

तटस्थ,

मयानददत,

भ्रष्टाचारमुतत,

अिुर्शाससत,

जिमुखी, पररणाममुखी र व्यावसानयक बिाउि कक्रयार्शील हुिु निजामती कमनचारी
यनु ियिको श्जम्मेवारी हुिेछ ।
(८) एउटै

व्यश्तत दईु कायनकालभन्दा बढी निजामती कमनचारी युनियिको

पदागधकारी वा सदस्य हुि पाउिे छै ि ।

(९) निजामती कमनचारी यनु ियिको पदागधकारी वा सदस्यलाई यस ऐिमा

उल्लेख भएका भन्दा बाहे क अन्य सवु वधा प्राप्त हुिे छै ि ।

(१०) निजामती कमनचारी युनियिको दतान, निवानचि र पदागधकारी सम्बन्धी

अन्य व्यवस्था तोककए बमोश्जम हुिेछ ।
(११)

निजामती

बमोश्जम हुिेछ ।

कमनचारी

युनियिमा
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संलग्ि

कमनचारीको

आचरण

तोककए

१२१. मागतदशतक ऐिको रुपमा सलि सककिेाः संघ, प्रदे र्श र स्थािीय तहका सरकारी सेवाहरुले
यो ऐिलाई मािनदर्शनक ऐिको रुपमा सलि सतिेछि ् ।
१२२. निजामती

कमतचारीको

पीरमकात, गुिासो

र

सुिुवाईको

व्यवस्थााः

(१)

निजामती

कमनचारीले यस ऐि वा प्रचसलत कािूि बमोश्जम अन्यत्र उजूरी वा पुिरावेदि ििन

पाउिे व्यवस्था भएकोमा बाहे क यो ऐि र यस ऐि अन्तिनत बिेको नियम बमोश्जम
प्रदाि िररएका

सेवा, र्शतन, सुववधा र कमनचारीसुँि सरोकार राख्ने ववषयमा आफुलाई

मकान परे को छ भन्िे लािेमा

वा

िराउुँ दा समेत कारवाही िभएमा

सो

सम्बन्धमा

निजले

मन्त्रालयमा तोककए बमोश्जम राख्न सतिेछ ।

सम्बश्न्धत

आफूलाई

परे को

निकायलाई

पीरमकान

तथा

जािकारी
िुिासो

(२) निजामती कमनचारीको पीरमकान, िि
ु ासो र सि
ु व
ु ाई सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

तोककए बमोश्जम हुिेछ ।

१२३. बरबुझारथ गिप
ुत िनाः कुिै निजामती कमनचारीले आफूले बुझाउिु पिे ििदी, श्जन्सी वा

कािजात तोककएको म्यादसभत्र सम्बश्न्धत कमनचारीलाई बुझाई ददिु पिेछ र सो बुझ्िु

पिेले पनि सोही म्यादसभत्र बुझी सलिु पिेछ ।

१२४. अपाङ्गता िएका कमतचारीका लागग ववशेष व्यवस्थााः (१) अपाङ्िता भएको कमनचारीको
पदस्थापि

वा

सरुवा

िदान

निजको

अपाङ्िताको

अवस्थालाई

ध्याि

ददई

सम्भव

भएसम्म उपयुतत स्थािमा िररिेछ ।
(२) अपाङ्िता भएको कमनचारीको कायन सहजताको लागि कायन वातावरण र
कायानलयको ववन्यास अपाङ्ि मैत्री बिाउि तथा निजको कामलाई सहजीकरण ििन
आवचयक पिे सामाग्रीको व्यवस्था ििन कायानलय प्रमख
ु ले आवचयक पहल ििुन पिेछ ।
१२५. कमतचारी कल्याण कोषको स्थापिा र सञ्चालिाः (१) निजामती सेवाका बहालवाला
कमनचारी, अवकार्श प्राप्त कमनचारी र निजको पररवारको सदस्यको कल्याणका लागि
तोककए

बमोश्जमको कल्याणकारी कोष स्थापिा ििन सककिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्जम स्थावपत कोषको सञ्चालि तथा व्यवस्थापि

तोककए

बमोश्जम हुिेछ ।

१२६. मुद्धा सिनाः यो ऐि प्रारम्भ हुुँदाका बखत कायम रहे को प्रर्शासकीय अदालतमा रहे का
मुद्धाहरु
दफा ९८ बमोश्जमको प्रर्शासकीय न्यायागधकरणमा सिेछि ् ।
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१२७. नियम बिाउिे अगधकाराः यस ऐिको कायानन्वयिको लागि िेपाल सरकारले
निजामती
लागि पथ
ृ क

सवै

सेवाहरुमा सामान्य रुपले लािू हुिे वा बेग्ला बेग्लै सेवा, समूह वा उपसमूहको
रुपले लािू हुिे नियमहरु बिाउि सतिेछ ।

१२८. निदन सशका, कायतववगध वा मापदण्ड बिाउि सतिेाः यस ऐिको कायानन्वयिको लागि
सामान्य
सतिेछ।

रुपले लािू हुिे िरी मन्त्रालयले निदे सर्शका, कायनववगध वा मापदण्ड बिाउि

१२९. खारे जीाः निजामती सेवा ऐि, २०४९ र िेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐि, २०५३ खारे ज िररएको
छ।
१३०. बचाउाः (१) निजामती सेवा ऐि, २०४९ र िेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐि, २०५३ बमोश्जम
िररएका काम कारबाहीहरु यसै ऐि बमोश्जम भए िरे का मानििे छि ् ।
(२) कमनचारी समायोजि ऐि, २०७४ बमोश्जम निजामती सेवाबाट संघमा
समायोजि

भएका कमनचारीहरु यसै ऐि अन्तिनत रहिे छि ।
(३) कमनचारी समायोजि ऐि, २०७४ बमोश्जम निजामती सेवाबाट प्रदे र्श र

स्थािीय
हुिे भिी
हुिेछ ।

तहमा समायोजि भएका कमनचारीको हकमा यस ऐिमा निजहरुको हकमा लािू
उल्लेख भएको व्यवस्था सो हदसम्म निजहरुको हकमा समेत यो ऐि लािू
(४) यो ऐि प्रारम्भ हुुँदाका बखत कायम रहे को प्रर्शासकीय अदालतले िरे का

काम कारवाही यसै ऐि बमोश्जम भए िरे को मानििे छ।

(५) यो ऐि प्रारम्भ हुुँदाका बखत कायम रहे को निवानगचत आगधकाररक रे ड
यनु ियि निवानगचत अवगधसम्मका लागि यसै ऐि बमोश्जम कायम रहे को मानििे छ ।
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