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प्रदेश निजामती सेवाको गठि, सञ्चालि र सेवाका शततहरू सम्बन्धमा 
व्यवस्था गित बिेको अध्यादेश 

 

प्रस्ताविा: प्रदेश निजामती सेवालाई सक्षम, सदुृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी, 
सहभानगतामूलक र व्यावसाययक बिाउँदै प्रदेश निजामती सेवाको गठि, सञ्चालि 
र सेवाका शतत सम्बन्धमा तत्काल कािूिी व्यवस्था गित वाञ्छिीय भएकोले, 

िेपालको संयवधािको धारा २02 को उपधारा (1) बमोजजम बागमती 
प्रदेश मजन्िपररषद्को नसफाररसमा प्रदेश प्रमखुबाट यो अध्यादेश जारी भएको 
छ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारजम्भक 

1. संजक्षप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यस अध्यादेशको िाम “प्रदेश निजामती 
सेवा अध्यादेश, २०७९” रहेको छ। 

(२) यो अध्यादेश तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ । 

2. पररभाषा: यवषय वा प्रसङ्गले अको अथत िलागेमा यस अध्यादेशमा,- 
(क) “अजततयारवाला” भन्नाले दफा १५ बमोजजम प्रदेश निजामती 

सेवामा नियजुि र पदस्थापि गिे अनधकारी सम्झि ुपछत। 

(ख) “आनधकाररक टे्रड यनुियि” भन्नाले दफा 1२१ बमोजजमको 
प्रदेश कमतचारीको आनधकाररक टे्रड यनुियि सम्झि ुपछत । 

(ग) “कायातलय” भन्नाले प्रदेश सरकारको कायातलय सम्झि ुपछत। 

(घ) “कायातलय प्रमखु” भन्नाले कायातलयको प्रमखु भई कामकाज 
गित तोयकएको कमतचारी सम्झि ुपछत । 
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(ङ) “केन्रीय निकाय” भन्नाले प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपिमा 
केन्रीय निकाय भिी तोकेका प्रदेश सरकारको निकाय सम्झि ु
पछत । 

(च) “तोयकएको” वा “तोयकए बमोजजम” भन्नाले यस अध्यादेश 
अन्तगतत बिकेो नियममा तोयकएको वा तोयकए बमोजजम 
सम्झि ुपछत। 

(छ) “कमतचारी” भन्नाले प्रदेश निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको 
व्यजि सम्झि ुपछत। 

(ज) “पररवार” भन्नाले निजामती कमतचारीसँग बस्ि े तथा निज 
आफैँ ले पालि पोषण गिुत पिे पनत, पत्नी, छोरा, अयववायहत 
छोरी, धमतपिु, अयववायहता धमतपिुी, बाब ुआमा वा सौतेिी आमा 
सम्झि ु पछत र सो शब्दले परुुष र अयववायहता मयहला 
कमतचारीको हकमा निजको बाजे, बज्यै तथा यववायहता मयहला 
कमतचारीको हकमा निजको सासू, ससरुालाई समते जिाउँछ । 

(झ) “प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत” भन्नाले दफा ११३ बमोजजमको 
प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत सम्झि ुपछत। 

(ञ) “प्रमखु सजचव” भन्नाले िेपाल सरकारबाट खटी आएको 
राजपिायित यवजशष्ट शे्रणी वा सो सरहको कमतचारी सम्झि ु
पछत । 

(ट) “प्रदेश” भन्नाले बागमती प्रदेश सम्झि ुपछत। 

(ठ) “प्रदेश निजामती सेवा” भन्नाले दफा ४ बमोजजमको प्रदेश 
निजामती सेवा सम्झि ुपछत। 
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(ड) “प्रदेश यकताबखािा” भन्नाले प्रदेश तथा स्थािीय सेवाका 
कमतचारीको अनभलेख राख्न ेप्रयोजिको लानग प्रदेश सरकारले 
स्थापिा गरेको कायातलय सम्झि ुपछत । 

(ढ) "प्रदेश लोक सेवा आयोग" भन्नाले बागमती प्रदेशको प्रदेश 

लोक सेवा आयोग सम्झि ुपछत। 

(ण) “मन्िालय” भन्नाले प्रदेशको मतुयमन्िी तथा मजन्िपररषद्को 
कायातलय सम्झि ुपछत। 

(त) “यवभागीय प्रमखु” भन्नाले तोयकएको अनधकारी सम्झि ुपछत। 

(थ) “यवशषेज्ञ पद” भन्नाले यवशेष प्रकृनतको काम, कततव्य र 
उत्तरदाययत्व भएको र यवशेष योग्यता चायहिे प्रदेश निजामती 
सेवाको पद सम्झि ुपछत । 

(द) “सजचव” भन्नाले प्रदेश सरकारको अनधकृत एघारौं तहको 
कमतचारी सम्झि ुपछत। सो शब्दले प्रदेशमा सजचवको पदपूनतत 
िभएसम्म िेपाल सरकारबाट प्रदेश सजचवको रूपमा 
खयटआएको कमतचारीलाई समेत जिाउिछे । 

(ध) "समायोजि" भन्नाले कमतचारी समायोजि ऐि, 2075 
बमोजजमको कमतचारी समायोजि सम्झि ुपछत। 

(ि) “समायोजि ऐि" भन्नाले कमतचारी समायोजि ऐि, २०७५ 
सम्झि ुपछत। 

(प) “स्थायी आवासीय अिमुनत” भन्नाले यवदेशी मलुकुले कुिै शतत 
तोकी वा ितोकी सो मलुकुमा स्थायी रूपले बसोबास गित 
पाउिे गरी उपलब्ध गराएको डाइभरनसटी इनमग्रने्ट नभसा 
(डी.भी.), परमािने्ट रेजजडेन्ट नभसा (पी.आर.) वा ग्रीि काडत 
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सम्झि ुपछत र सो शब्दले यवदेशमा स्थायी रूपमा बसोबास 
गित ददइएको जिुसकैु िामको स्थायी आवासीय अिमुनतलाई 
समेत जिाउँछ। 

(फ) “स्थायी पद” भन्नाले निवृत्तभरण वा योगदािमूलक निवृत्तभरण 
वा उपदाि पाउि ेर म्याद ितोयकएको प्रदेश निजामती सेवाको 
पद सम्झि ुपछत । 

 

पररच्छेद- २ 

प्रदेश निजामती सेवाको गठि 

3. प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी केन्रीय कमतचारी निकाय: (१) प्रदेश 
निजामती सेवाको गठि, सञ्चालि र सेवाका शततहरू तथा कमतचारीको 
व्यवस्थापि र सञ्चालिका सम्बन्धमा मन्िालयले केन्रीय कमतचारी 
निकायको रूपमा काम गिेछ। 

(२) यो अध्यादेश र यस अध्यादेश अन्तगतत बिेको नियममा 
उल्लेख भएदेजख बाहेक प्रदेश कमतचारी प्रशासि सम्बन्धी काम 
मन्िालयको िीनतगत स्वीकृनत नलएर माि गिुत पिेछ। 

4. प्रदेश निजामती सेवाको गठि: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती 
सेवा अन्तगतत देहाय बमोजजमका सेवाहरूको गठि गिेछ :- 

(क) प्रदेश इजन्जनियररङ्ग सेवा, 
(ख) प्रदेश कृयष सेवा, 
(ग) प्रदेश न्याय सेवा, 
(घ) प्रदेश प्रशासि सेवा, 
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(ङ) प्रदेश वि सेवा, 
(च) प्रदेश जशक्षा सेवा, र 

(छ) प्रदेश स्वास््य सेवा। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमका सेवा अन्तगतत रहिे समूह तथा 
उपसमूह तोयकए बमोजजम हिुेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजजम रहिे समूह तथा उपसमूहको 
पदको लानग आवश्यक पिे न्यूितम शैजक्षक योग्यता तोयकए बमोजजम 
हिुेछ ।  

(4) यो अध्यादेश प्रारम्भ हिु ु भन्दा अजघ प्रदेश निजामती 
सेवाको यवयवध सेवा तथा आनथतक योजिा तथा त्याि सेवामा 
समायोजि भएका कमतचारीलाई उपदफा (1) को खण्ड (घ) 
बमोजजमको प्रदेश प्रशासि सेवाको यवयवध समूहमा कायम गररिेछ। 

(५) यस दफामा अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
प्रदेश न्याय सेवाका कमतचारीको सेवा, शतत सम्बन्धी व्यवस्था िेपालको 
संयवधािको धारा १५६ बमोजजम हिुेछ। 

5. तह र पदिाम: (१) प्रदेश निजामती सेवामा देहाय बमोजजमका तहहरू 
रहिे छि ्:- 
अनधकृत तह सहायक तह 

एघारौं पाँचौं 
दशौं चौथौ 
िवौं तेस्रो 
आठौं तह यवहीि 
सातौं  
छैठौँ  
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(२) प्रदेश निजामती सेवाका यवनभन्न तहमा तोयकए बमोजजमका 
प्रायवनधक तथा अप्रायवनधक पदहरू रहिे छि ्। 

(३) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
सहायक तेस्रो र चौथो तहमा कुि ैकमतचारीको पदानधकार िरहेमा सो 
तहको पद स्वतः खारेज हिुेछ । यस्तो पदमा ियाँ पदपूनतत गररि े
छैि ।  

(4) प्रदेश निजामती सेवाका सम्बजन्धत सेवा, समूहमा रहिे 
तह र सोको पदिाम तोयकए बमोजजम हिुेछ। 

(५) तह यवहीि पदमा रहिे शे्रणी र सो को तह वृयि तोयकए 
बमोजजम हिुेछ। 

6. कायत यववरण र कायतसम्पादि सम्झौता: (१) प्रदेश सरकारले स्वीकृत 
गरेको सङ्गठिको कायतयववरणको आधारमा प्रत्येक कायातलयको 
कायातलय प्रमखुले प्रत्यके पदको काम, कततव्य, उत्तरदाययत्व, अनधकार 
र कामको मूल्यािि गिे सूचक समते उल्लेख गरी सङ्गठिका लानग 
स्वीकृत पदहरूको कायतयववरण स्वीकृत गरी लागू गिुत पिेछ ।  

तर अनधकृतस्तर छैठौं, सातौं र आठौं तहको कायत यववरण 
सम्बजन्धत सजचवले, िवौं र दशौं तहको कायत यववरण प्रमखु सजचवले 
र एघारौं तहको पदको कायतयववरण प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरे 
बमोजजम हिुेछ। 

(२) कमतचारीलाई पदस्थापि गदात निजको कायतयववरण समेत 
उपलब्ध गराउि ुपिेछ। 
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(३) उपदफा (२) बमोजजम उपलब्ध गराइएको 
कायतयववरणको आधारमा कमतचारीसँग कायतसम्पादि सम्झौता गरी 
काममा लगाउि सयकिेछ । 

तर आयोजिा प्रमखु तथा तोयकए बमोजजमका कायातलय 
प्रमखुसँग कायतसम्पादि सम्झौता गिुत पिेछ।  

(४) प्रत्येक सपुररवेक्षकले आनथतक वषत सरुु भएको एक 
मयहिानभि आफ्िो मातहतमा काम गिे कमतचारीलाई उपदफा (१) 
बमोजजमको कायतयववरणको आधारमा त्यस्तो कमतचारीले सम्पादि गिुत 
पिे कायतको वायषतक लक्ष्य निधातरण गरी जजम्मवेारी तोकी काममा 
लगाउि ु पिेछ । त्यस्तो वायषतक लक्ष्य बमोजजम सम्पाददत काम 
समेतको आधारमा कमतचारीको कायतसम्पादि मूल्यािि गररिेछ । 

 

पररच्छेद-३ 

प्रदेश निजामती सेवाको दरबन्दी तथा पदपूनतत 

7. दरबन्दी सजृिा: (१) कुि ैकायातलयको सङ्गठि संरचिा वा दरबन्दी 
सजृिा गित तथा त्यस्तो सङ्गठि संरचिा वा दरबन्दीमा पिुरावलोकि 
वा हेरफेर गित सम्बजन्धत मन्िालय वा केन्रीय निकायले मन्िालयको 
पूवत स्वीकृनत नलई तोयकए बमोजजम सङ्गठि तथा व्यवस्थापि सवेक्षण 
गिुत पिेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सवेक्षण गदात सवेक्षण गररिे 
कायातलयको कायत प्रकृनत र कायतबोझ यवश्लषेण गरी दरबन्दी नसजतिा, 
पिुरावलोकि वा हेरफेर गिुत पिे देजखएमा सोको कारण र औजचत्य 
समेत खलुाई प्रनतवदेि पेश गिुत पिेछ ।  
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(३) उपदफा (१) बमोजजम सवेक्षण गरी तयार गररएको 
प्रनतवदेि सम्बजन्धत मन्िालय वा केन्रीय निकायले आनथतक मानमला 
तथा योजिा मन्िालयको सहमनत नलई मन्िालयमा पठाउि ुपिेछ र 
मन्िालयले सोको औजचत्य समेतको आधारमा मूल्यािि गरी उपयिु 
सङ्गठि संरचिा वा दरबन्दी प्रस्ताव गरी स्वीकृनतको लानग प्रदेश 
सरकार समक्ष पेश गिुत पिेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजजम पेश भएको प्रस्ताव बमोजजम 
प्रदेश सरकारले सङ्गठि संरचिा वा दरबन्दी स्वीकृत गित सक्िेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोजजम सङ्गठि संरचिा वा दरबन्दी 
स्वीकृत भएपनछ सम्बजन्धत मन्िालयले प्रदेश यकताबखािामा पद दतात 
गरी पदपूनततको प्रयिया अगानड बढाउिेछ ।  

(६) यस दफा बमोजजम कुिै ियाँ पद सजृिा भएकोमा 
उपदफा (५) बमोजजम प्रदेश यकताबखािामा पद दतात भएपनछ माि 
त्यस्तो पदमा पदपूनतत गित सयकिेछ । 

(७) यस दफामा अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
अस्थायी प्रकृनतका आयोग, सनमनत, निकाय, सजचवालय, कायातलय वा 
आयोजिामा स्थायी दरबन्दी सजृिा गररिे छैि । त्यस्ता आयोग, 
सनमनत, निकाय, सजचवालय, कायातलय वा आयोजिामा अस्थायी दरबन्दी 
रहि सक्िेछ ।  

(८) उपदफा (७) मा उजल्लजखत निकायको वायषतक बजेट 
तथा कायतिम बमोजजम वायषतक रूपमा आवश्यक पिे जिशजिको 
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यकनसम तथा सङ्खतया ययकि गरी अस्थायी दरबन्दी नसफाररस गित 
तोयकए बमोजजमको सनमनत रहिेछ । 

(९) यस दफा बमोजजम सजृिा भएको स्थायी पदमा नियिु 
वा बढुवा भएको कमतचारीलाई पलु दरबन्दी वा अन्य कुिै यकनसमले 
कुिै स्थािमा पदानधकार राखी कुिै निकायमा खटाइएको वा नियिु 
गररएको वा उपदफा (७) बमोजजम अस्थायी दरबन्दीमा खटाइएको 
कारणले माि त्यस्तो दरबन्दी ररि मािी कुि ैपनि व्यहोराले पदपूनतत 
गित पाइिे छैि। 

8. प्रदेश निजामती सेवाको पदपूनतत: (१) प्रदेश निजामती सेवाको ररि 
पदमा देहाय बमोजजम पूनतत गररिेछ :- 

तह
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नतय
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द्वार

ा 

अन्
तर

 त
ह 

प्रनत
यो
नग
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द्वार

ा 

बढुवाद्वारा 

कै
यफ

यत
 

आ
न्त

ररक
 अ

न्त
र 
सेव

ा 

प्रनत
यो
नग
ता
त्म

क
 प

रीक्ष
ाद्व
ारा

 

क
ाय
तक्षम

ता
क
ो मू

ल्य
ाि
िद्व

ारा
 

ज ेष्ठ
ता
 र
 क

ाय
तसम्

पाद
ि 

मूल्
या
िि

द्वा
रा 

(क) चौथो - - 10०% - - - 

(ख) पाँचौं १००% - - - -  

(ग) छैठौँ - - - - - तह वृयि 

(घ) सातौं 5०% ५% - २०% २५%  

(ङ) आठौं - - - - - तह वृयि 
(स्वास््य 
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सेवाको 
जचयकत्सक र 
कृयष सेवा 
अन्तगततको 
पश ुजचयकत्सक 
बाहेक) 

(च) आठौं 
१००

% 
- - - - 

स्वास््य 
सेवाको 
जचयकत्सक र 
कृयष सेवा 
अन्तगततको 
पश ु
जचयकत्सकको 
हकमा 

(छ) िवौं १०% १०% 10% ३5% ३5% स्वास््य सेवा 
बाहेकको सेवा 

(ज) िवौं 20% १०% ३5% ३5% - 
स्वास््य 
सेवा 

(झ) दशौं - - - - - 
तह वृयि 

(ञ) 
एघारौं 

(सजचव) 
- - - 80% 20% 

 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको चौथो तहको कमतचारी पाँच 
वषत सेवा अवधी परुा गरेपनछ स्वत: पाचौं तहमा तह वृयि हिुेछ । 
यसरी तहवृिी हिुे पद स्वतः सजृिा हिुछे। 
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तर, दफा ९५ को खण्ड (क) को उपखण्ड (१) बमोजजम 
सजाय पाएकोमा १ वषतसम्म र उपखण्ड (२) बमोजजम सजाय 
पाएकोमा सजायको अवधीभर र निलम्बि भएकोमा निलम्बि भएको 
अवधी भर तह वृयि गररिे छैि।  

(३) उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) मा उजल्लजखत 
खलुा प्रनतयोनगताद्वारा पदपूनतत गररिे अनधकृत िवौं तहको पदको लानग 
उम्मेदवार हिु सम्बजन्धत यवषयमा कम्तीमा स्िातकोत्तर तहको उपानध 
हानसल गरेको र सङ घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थािीय 
सेवा वा अन्य कुिै सरकारी सेवाको अनधकृतस्तरको पदमा पाँच वषत 
वा प्रचनलत कािूि बमोजजम स्थापिा भएको सङ्गदठत संस्थाको 
अनधकृतस्तर वा सो सरहको पदमा कम्तीमा सात वषतको अिभुव प्राप्त 
गरेको हिु ुपिेछ। 

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजिको लानग "प्रदेश निजामती सेवा" 
भन्नाले जिुसकैु प्रदेशको निजामती सेवा र "स्थािीय सेवा" भन्नाले 
जिुसकैु प्रदेश अन्तगतत रहेको स्थािीय तहको सेवा सम्झि ुपछत । 

(४) उपदफा (३) मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) को खलु्ला प्रनतयोनगतात्मक 
परीक्षाबाट पूनतत हिु े पदमा यवद्यावाररनधको उपानध प्राप्त गरेको 
उम्मेदवारको लानग कम्तीमा तीि वषत र दशतिाचायत (एम.यफल) उपानध 
प्राप्त गरेको उम्मदेवारको लानग कम्तीमा चार वषत सेवा अिभुव भएमा 
योग्य मानििेछ। 
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(५) उपदफा (३) र (४) को प्रयोजिको लानग कुिै निकायमा 
आंजशक रूपमा काम गरेको अिभुव गणिा हिुे छैि ।  

(६) उपदफा (1) बमोजजमको अन्तर तह प्रनतस्पधातद्वारा 
पदपूनतत हिुे पदमा सङ घीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवा वा 
जिुसकैु स्थािीय तहको सेवाको एएक शे्रणी वा तह मनुिको पदमा 
कम्तीमा चार वषत सेवा अवनध पूरा गरेका र पूनतत हिुे पदका लानग 
तोकीए बमोजजमको शैजक्षक योग्यता हानसल गरेका कमतचारी उम्मेदवार 
हिु सक्िेछि।् 

(७) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
अन्तर तह प्रनतयोनगताद्वारा हिुे पदपूनततका लानग छुट याइएको पदमा 
पदपूनतत हिु िसकेमा सोही वषतको खलु्ला प्रनतयोनगता र आन्तररक 
अन्तर सेवा प्रनतयोनगताद्वारा पदपूनतत हिु िसकेका पदहरू सोही वषतको 
कायतक्षमता मूल्याििद्वारा हिु ेबढुवाद्वारा पदपूनतत गररिेछ । 

(८) उपदफा (१) बमोजजम आन्तररक अन्तर सेवा 
प्रनतयोनगताद्वारा पदपूनतत हिु े पदका लानग तोकेको न्यूितम शैजक्षक 
योग्यता हानसल गरेको र प्रदेश निजामती सेवाको सहायक तह पदको 
लानग भए एक तह मिुीको पदमा तीि वषत र अनधकृत तह पदको 
हकमा चार वषत सेवा अवनध पूरा गरेको कमतचारी उम्मेदवार हिु 
सक्िेछ । 

(९) उपदफा (१) बमोजजम कायतक्षमता मूल्यािि र जषे्ठता 
र कायतसम्पादि मूल्याििद्वारा हिुे बढुवाको लानग अनधकृत दशौं 
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तहसम्मको पदमा सम्बजन्धत सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तह 
मनुिको पदको कमतचारी र एघारौं तहको पदको हकमा एक तह 
मूनिको सम्बजन्धत सेवाको कमतचारी बढुवाको लानग आवश्यक न्यूितम 
सेवा अवनध र न्यूितम योग्यता पूरा गरेका कमतचारी सम्भाव्य 
उम्मेदवार हिुेछि।् 

तर प्रशासि सेवाको एघारौं तहको सजचवको पदमा बढुवा गिे 
प्रयोजिको लानग प्रदेश प्रशासि सेवा र प्रदेश जशक्षा सेवाका एक तह 
मिुीका आवश्यक न्यूितम सेवा अवनध र न्यूितम योग्यता परुा गरेका 
कमतचारी सम्भाव्य उम्मदेवार हिुेछि।् 

 (१०) यस दफामा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
प्रदेशमा समायोजि भएका कमतचारी यस अध्यादेश बमोजजम आन्तररक 
अन्तर सेवा प्रनतयोनगता तथा कायतक्षमता मूल्याििद्वारा हिुे बढुवाको 
लानग त्यसरी समायोजि हिु ु पूवत बहाल रहेको सेवा, समूह वा 
उपसमूहको एक तह मानथको पदमा उम्मेदवार हिु सक्िछेि।् 

(1१) यस दफामा अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
कायतक्षमताको मूल्याििद्वारा हिुे बढुवाको लानग सम्भाव्य उम्मदेवार 
िभएमा त्यस्तो पद मध्ये अनधकृतस्तर िवौं तह वा सो सरहको पद र 
सो भन्दा मानथको पदमा सोही वषत आन्तररक अन्तर सेवा 
प्रनतयोनगताद्वारा र अन्य पदमा खलुा प्रनतयोनगताद्वारा पदपूनतत गररिेछ।  

(1२) प्रदेशमा समायोजि भएका कमतचारीको समायोजि हिु ु
पूवतको सम्बजन्धत पदको सेवा अवनध समेत गणिा गररिछे ।  
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(1३) यस अध्यादेशमा अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापनि देहायको कमतचारी देहायको अवनधभर खलुा, आन्तररक अन्तर 
सेवा वा अन्तर तह प्रनतयोनगताद्वारा पूनतत हिु े पदको लानग समेत 
सम्भाव्य उम्मेदवार हिु सक्िे छैिः- 

(क) प्रचनलत कािूि बमोजजम निलम्बि भएकोमा 
निलम्बि भएको अवनधभर, 

(ख) यो अध्यादेश तथा सेवा शतत सम्बन्धी कािूि 
बमोजजम यवभागीय सजाय भई बढुवा रोक् का 
भएकोमा रोक् का भएको अवनधभर। 

(1४) यस दफामा अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपनछ सहायक पाँचौं तहको कम््यटुर अपरेटर 
पद र सहायक चौथो तहको सहायक कम््यटुर अपरेटर पद ररि 
भएमा स्थायी पदपूनतत गररिे छैि। 

(1५) यस दफामा अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपनछ सवारी चालक, कायातलय सहयोगी, 
चौकीदार, इलेजक्ट्रनसयि, ्लम्बर, माली, सरसफाइ गिे कमतचारी वा 
यस्तै काम गिे अन्य तोयकए बमोजजमका पदमा स्थायी पदपूनतत गररि े
छैि । 

(1६) उपदफा (1४) बमोजजमको सहायक कम््यटुर अपरेटर 
पद, कम््यटुर अपरेटर पद र उपदफा (1५) बमोजजमको सवारी 
चालक, कायातलय सहयोगी वा चौकीदारबाट कायत गिे पदबाट सम्पादि 
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गररिे कायत दरबन्दी नभि रही नसधै व्यजिसँग करार गरी सेवा 
करारबाट सम्पादि गराउि ुपिेछ। 

तर इलेजक्ट्रनसयि, ्लम्बर, अन्य ममतत कायत र यस्तै काम 
गिे अन्य तोयकए बमोजजमका दरबन्दीनभि िपिे दैनिक ज्यालादारीमा 
काम लगाउि ुपिे कमतचारी संस्था करार गरी सेवा करारबाट सम्पादि 
गराउि ुपिेछ । 

(1७) उपदफा (16) बमोजजम संस्थासँग सेवा करार गदात 
ददइिे पाररश्रनमक तथा सयुवधा प्रदेशको अथत हेिे मन्िालयले तोके 
बमोजजम हिुेछ । 

तर व्यजिसँग करार गरी सेवा करार गदात ददइिे पाररश्रनमक 
तथा सयुवधा प्रचनलत कािूि बमोजजम हिुेछ । 

(१८) प्रदेश निजामती सेवाको ररि पदमा पदपूनतत गदात देहाय 
बमोजजम गिुत पिेछ:- 

(क) पाँचौं वा छैठौँ तहको कुिै पद ररि भएमा पाँचौं 
तह ररि मािी पदपूनतत गिे, 

(ख) स्वास््य सेवाको जचयकत्सक र कृयष सेवा 
अन्तगततको पश ु जचयकत्सक बाहेक सातौं वा 
आठौं तह ररि भएमा सातौं तह ररि मािी 
पदपूनतत गिे, 

(ग) स्वास््य सेवाको जचयकत्सक र कृयष सेवा 
अन्तगततको पश ु जचयकत्सक आठौं तह ररि 
भएमा सोही तह ररि मािी पदपूनतत गिे, 
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(घ) िवौं वा दशौं तह ररि भएमा िवौं तह ररि 
मािी पदपूनतत गिे । 

(२०) यस दफामा अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापनि विरक्षक, सशस्त्र वि रक्षक पदमा पदपूनतत गित बाधा पिे छैि। 

(२१) प्रदेश निजामती सेवामा गररिे पदपूनतत सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोयकए बमोजजम हिुेछ। 

9. समाि तहमा प्रनतस्पधात गित वा उम्मेदवार हिु िपाउिेः सङ घीय सेवा 
वा जिुसकैु प्रदेश वा जिुसकैु स्थािीय सेवाको समाि तहको पदमा 
कायतरत रहेको कमतचारी प्रदेश निजामती सेवाको खलुा वा अन्तर तह 
प्रनतयोनगताद्वारा पदपूनतत हिुे तह वा पदको समाि तहमा प्रनतस्पधात गित 
वा उम्मदेवार हिु पाउि ेछैि। 

10. पदपूनतत सम्बन्धी यवशेष व्यवस्था: (१) प्रदेश निजामती सेवालाई 
समावशेी बिाउि दफा ८ को उपदफा (१) बमोजजम खलुा 
प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाद्वारा पूनतत हिुे पद मध्ये पैँतालीस प्रनतशत पद 
छुट्याई सो प्रनतशतलाई शत प्रनतशत मािी देहाय बमोजजमका 
उम्मेदवार बीच छुट्टा छुटै्ट प्रनतस्पधात गराई पदपूनतत गररिछे । 

(क) मयहला -उिन्चालीस प्रनतशत 

(ख) आददवासी/जिजानत -सैंतीस प्रनतशत 

(ग) दनलत -आठ प्रनतशत 

(घ) मधेशी -सात प्रनतशत 

(ङ) अपाङ्ग -पाँच प्रनतशत  

(च) यपछनडएको क्षेि -चार प्रनतशत 
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स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजिको लानग,- 
“यपछनडएको क्षेि” भन्नाले प्रदेश सरकारले हरेक तीि वषतमा प्रदेश 
राजपिमा सूचिा प्रकाशि गरी तोकेका मािव यवकास सूचकािमा 
सबैभन्दा पछाडी परेका अजन्तमबाट िमशः पाँचवटा स्थािीय तह 
सम्झि ुपछत । 

(2) उपदफा (1) मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
यस दफा बमोजजमको यवशषे सयुवधा एक व्यजिले सहायक तह र 
अनधकृत तहमा सेवा अवनधभरमा एक पटक माि नलि पाउिेछ। 

(3) उपदफा (1) र (२) बमोजजमको कुिै उम्मदेवार 
एकभन्दा बढी समूहमा प्रनतस्पधात गित बाधा पगेुको मानिि ेछैि । 

(4) यस दफामा अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
उपदफा (1) र (२)  बमोजजम अपाङ्गता भएका व्यजिको लानग 
छुट याइएको पदमा कुिै खास प्रकृनतको कामको लानग तोयकए 
बमोजजमका अपाङ्गता भएका व्यजिहरू बीच माि प्रनतस्पधात गित पाउिे 
गरी प्रनतस्पधातत्मक परीक्षाद्वारा पूनतत गित सयकिछे।  

(5) उपदफा (1) बमोजजमको समूहको लानग छुट याइएको 
पदमा उम्मदेवार हिु चाहिे व्यजिले आफूले बझुाउिे दरखास्त 
फारामसँग आफू सम्बजन्धत समूहको व्यजि भएको प्रमाजणत हिुे 
सम्बजन्धत निकायबाट जारी भएको तोयकए बमोजजमको कागजात पेश 
गिुत पिेछ। यपछनडएको के्षिको हकमा सम्बजन्धत स्थािीय तहले सोही 
स्थािीय तहको स्थायी बानसन्दा हो भिी प्रमाजणत गरेको कागजात पेश 
गिुत पिेछ ।  
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(6) उपदफा (5) मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
यस दफा बमोजजम अपाङ्गता भएका व्यजिको हैनसयतमा सो समूहबाट 
प्रनतस्पधात गित चाहिे उम्मेदवारले बझुाउि ेदरखास्तको साथमा प्रचनलत 
कािूि बमोजजमको अपाङ्गताको प्रमाणपि समेत पेश गिुत पिेछ।  

(7) उपदफा (1) बमोजजम कुिै पनि समूहका लानग 

छुट याइएको पदमा उपयिु उम्मेदवार उपलब्ध हिु िसकेमा वा 
कुिपैनि उम्मेदवार नलजखत परीक्षामा उत्तीणत हिु िसकेमा त्यस्तो पद 
सोही वषत भएको खलुा प्रनतयोनगताद्वारा पूनतत हिुे पदमा समावशे गरी 
पदपूनतत गिुत पिेछ ।  

(8) उपदफा (1) बमोजजम प्रनतशत निधातरण गदात सवतप्रथम 
समूह र िमशः उपसमूहको लानग प्रनतशत निधातरण गिुत पछत । कुिै 
समूह वा समूह अन्तगततको उपसमूहमा एक प्रनतशतभन्दा कम घाताि 
(फ्रयाक्सि) आएमा त्यस्तो घाताि जिु समूह वा उपसमूहको हकमा 
घाताि आएको हो सोभन्दा लगतै्त पनछको समूह वा उपसमूहमा िमशः 
सदै जािेछ । 

(९) प्रदेश सरकारले उपदफा (१) बमोजजम निधातरण गररएको 
प्रनतशतद्वारा पदपूनतत गिे व्यवस्था हरेक दश वषतमा पिुरावलोकि गिुत 
पिेछ ।  

11. प्रदेश लोक सेवा आयोगको नसफाररसमा नियजुि हिुे: (१) प्रदेश 
निजामती सेवाको खलुा प्रनतयोनगता, आन्तररक अन्तर सेवा प्रनतयोनगता 
र अन्तर तह प्रनतयोनगताद्वारा पूनतत हिुे पदमा प्रदेश लोक सेवा 
आयोगको नसफाररसमा नियजुि गररिेछ। 
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(२) दफा ८ बमोजजम पदपूनततको लानग निधातरण गररएको 
प्रनतशत बमोजजम प्रदेश लोक सेवा आयोगले पद सङ्खतया निधातरण गरी 
यवज्ञापि गिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम पद सङ्खतया निधातरण गदात कुिै 
यववाद आएमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको निणतय अजन्तम हिुेछ ।  

12. पदपूनततका लानग माग गिे: (१) प्रदेश निजामती सेवाको कुिै पद ररि 
भएमा सम्बजन्धत कायातलयको प्रमखुले त्यसरी पद ररि भएको नमनतले 
पन्र ददिनभि सोको यववरण आफूभन्दा मानथल्लो कायातलयमा पठाउि ु
पिेछ।  

(2) उपदफा (1) बमोजजम ररि पदको जािकारी प्राप्त 
भएपनछ सो कायातलयले सरुवाद्वारा पूनतत गित सयकिे भए पूनतत गिे र 
िसयकि ेभए अनधकृतस्तरको पदको हकमा सेवा सञ्चालि गिे मन्िालय 
माफत त माग फाराम भरी मन्िालयमा पठाउि ुपिेछ र सहायक तहको 
पदको हकमा पदपूनततका लानग प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाउि 
सम्बजन्धत कायातलयलाई लेखी पठाउि ुपिेछ । 

(3) मन्िालयले अनधकृतस्तरको ररि पदपूनततका लानग प्रदेश 
लोकसेवा आयोगको पदपूनतत सम्बन्धी कायततानलका बमोजजम निधातररत 
समयमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पगु्िे गरी पदपूनततका लानग माग 
पठाई सेवा सञ्चालि गिे मन्िालयलाई समते जािकारी गराउि ुपिेछ।  

(4) उपदफा (३) बमोजजम मन्िालयले प्रदेश निजामती 
सेवाको पदपूनततका लानग माग गदात उपदफा (१) बमोजजम ररि हिु 
आएका पद र सो आनथतक वषतनभि अनिवायत अवकाश तथा बढुवाबाट 
ररि हिुे पद समते ययकि गरी माग गिेछ । 
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(5) उपदफा (2) बमोजजम सहायक तहको पदमा पदपूनततको 
लानग प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग गित लेखी आएपनछ सम्बजन्धत 
कायातलयले प्रदेश लोक सेवा आयोगको पदपूनतत सम्बन्धी कायततानलका 
बमोजजम निधातररत समयमा मागको आकृनत फाराम भरी सो आयोगमा 
पठाउि ु पिेछ र त्यसको जािकारी मानथल्लो कायातलयमा पठाउि ु
पिेछ ।  

13. पदपूनततमा बन्देज:(१) प्रदेश निजामती सेवाको पदमा यस अध्यादेशमा 
व्यवस्था भएदेजख बाहेक अन्य तररकाबाट पदपूनतत गररिे छैि ।  

(२) उपदफा (१) यवपरीत गररएको नियजुि स्वतः बदर 
भएको मानििेछ र त्यसरी नियिु भएको व्यजिले पाएको तलब, भत्ता 
र अन्य सयुवधा नियिु गिे अनधकारीबाट असलु उपर गररिेछ। 

(३) प्रदेश निजामती सेवाको स्थायी पदमा नियिु वा बढुवा 
भएको कमतचारीलाई पलु दरबन्दी वा अन्य कुिै यकनसमले कुिै स्थािमा 
पदानधकार राखी कुिै निकायमा खटाइएको वा नियिु गररएको वा 
यस अध्यादेश बमोजजम स्वीकृत गररएको अस्थायी दरबन्दीमा काज 
वा अन्य रूपमा खटाएको कारणले माि त्यस्तो दरबन्दी ररि मािी 
कुिै पनि व्यहोराले पदपूनतत गित पाइिे छैि। 

14. ज्यालादारी वा करारमा नियजुि गित िपाइिे : (१) प्रदेश निजामती 
सेवाका कमतचारीले गिुत पिे कामको लानग कुिै पनि व्यजिलाई 
ज्यालादारी वा करारमा नियजुि गित पाइिे छैि ।  

(२) उपदफा (१) यवपरीत कसैले ज्यालादारी वा करारमा 
नियजुि गरेमा त्यसरी नियिु व्यजिले खाइपाइ आएको तलब, भत्ता 
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र अन्य सयुवधा बापतको रकम नियिु गिे कमतचारी वा पदानधकारीबाट 
सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररिेछ।  

15. नियजुि र पदस्थापि गिे अनधकारी: (१) अनधकृतस्तर एघारौं तहको 
पदमा प्रदेश सरकार, मजन्िपररषद्ले, अनधकृत दशौं र िवौं तहको 
पदमा प्रमखु सजचवले तथा आठौं र सातौं वा सो सरहको पदमा 
सम्बजन्धत मन्िालयको सजचवले नियजुि र पदस्थापिा गिेछ । यसरी 
गररएको नियजुिको सूचिा प्रदेश राजपिमा प्रकाशि गिुत पिेछ । 

(२) प्रदेश निजामती सेवाको सहायक तह वा सो सरहको 
पदमा यवभागीय प्रमखु वा अनधकृत स्तरको कायातलय प्रमखुले नियजुि 
गिेछ । 

(३) नियजुि र पदस्थापि गिे जजम्मेवारी भएको व्यजि वा 
पदानधकारीले यस अध्यादेशले तोकेको अवधी नभि नियजुि एवम ्
पदस्थापि िगरेमा निजलाई प्रचनलत कािूि बमोजजम कारवाही हिुेछ। 

16. उम्मेदवार हिुको लानग अयोग्यता: देहायको व्यजि प्रदेश निजामती 
सेवाको पदमा उम्मदेवार हिु सक्िे छैि:- 

(क) सहायकस्तर पाँचौं तहसम्मको पदमा अठार वषत उमेर 
पूरा िभएको, 

(ख) अनधकृत सातौं तह वा सोभन्दा मानथको पदमा एक्काइस 
वषत उमेर पूरा िभएको 

(ग) परुुष उम्मेदवारको हकमा पैँतीस वषत र मयहला 
उम्मेदवारको हकमा चालीस वषत उमेर पूरा भएको, 

  तर, 
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(१) सङ्घीय निजामती सेवाका स्थायी कमतचारी, प्रदेश 
निजामती सेवाका स्थायी कमतचारी, समायोजि 
अध्यादेश बमोजजम स्थािीय सेवामा समायोजि 
भएका तथा यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपनछ सङ घीय 
निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा वा जिुसकैु 
स्थािीय तहको स्थािीय सेवामा स्थायी नियजुि 
भएका कमतचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ि े
छैि। 

(२) प्रदेश निजामती सेवाको िवौं तहको पदको लानग 
हिुे खलुा प्रनतयोनगतामा पैँतालीस वषत उमेर 
ििाघेको व्यजि उम्मेदवार हिु सक्िेछ । 

(घ) तोयकए बमोजजमको न्यूितम शैजक्षक योग्यता हानसल 
िगरेको, 

(ङ) भयवष्यमा जिुसकैु सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य 
ठहररिे गरी सेवाबाट बखातस्त गररएको, 

(च) गैर िेपाली िागररक, 

(छ) भ्रष्टाचार, यकते, राष्ट्र यवरुि जासूसी, लागू औषध 
कारोबार, सम्पजत्त शिुीकरण, परुाताजववक वस्त ु
बेचयवखि, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी 
तथा िैनतक पति देजखिे फौजदारी अनभयोगमा 
अदालतबाट कसूरदार ठहररएको, 

(ज) यवदेशी मलुकुको स्थायी आवासीय अिमुनत प्राप्त 
गरेको। 
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17. अस्थायी नियजुि सम्बन्धी व्यवस्था: (1) प्रदेश लोकसेवा आयोगले 
आफूले सञ्चालि गरेको परीक्षामा स्थायी नियजुिका लानग नसफाररस 
िभएका उम्मदेवारहरू मध्येबाट अस्थायी नियजुि गिे प्रयोजिको लानग 
छुटै्ट योग्यतािम अिसुारको सूची प्रकाशि गिेछ । 

(2) प्रदेश निजामती सेवाको ररि पदमा अस्थायी नियजुि 
गिुत पिे भएमा सम्बजन्धत मन्िालयले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा लेखी 
पठाउि ुपिेछ । 

(3) उपदफा (2) बमोजजम लेखी आएमा प्रदेश लोक सेवा 
आयोगले उपदफा (१) बमोजजमको योग्यतािमको सूचीमा रहेका 
व्यजिलाई सम्बजन्धत मन्िालयको मागको आधारमा अस्थायी नियजुि 
गित िाम नसफाररस गरी पठाउिे छ । 

(4) उपदफा (3) बमोजजम नसफाररस भएका व्यजिलाई 
बढीमा छ मयहिाको लानग सम्बजन्धत मन्िालयले अस्थायी नियजुि 
गिेछ । 

(5) उपदफा (4) बमोजजम अस्थायी नियजुि गरेको जािकारी 
सम्बजन्धत मन्िालयले सात ददिनभि मन्िालयलाई ददि ुपिेछ । 

(6) यस दफा यवपरीत कसैले अस्थायी नियजुि गरेमा त्यसरी 
नियिु गररएको व्यजिले खाइपाइ आएको तलब, भत्ता र अन्य सयुवधा 
बापतको रकम नियिु गिे कमतचारी वा पदानधकारीबाट सरकारी बाँकी 
सरह असलु उपर गररिेछ । 

18. पदानधकार र जजम्मेवारी: (१) देहायको अवस्थामा कमतचारीको आफ्िो 
पद मानथको पदानधकार कायम रहिेछ:- 
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(क) आफ्िो पदमा कामकाज गरी रहँदासम्म, 
(ख) अको पदमा सरुवा भई कायतभार सम्हाल्ि 

पाइिे म्यादसम्म, 
(ग) नबदामा रहेको अवनधभर, 
(घ) निलम्बिमा रहेको अवनधभर, 
(ङ) अको पदमा कायम मकुायम भई काम गरेको 

अवनधभर, 
(च) काजमा खयटएको अवनधभर । 

(२) देहायको अवस्थामा बाहेक कुिै कमतचारीलाई जजम्मवेारी 
िददई तीस ददिभन्दा बढी अवनधसम्म राख्न सयकिे छैि:- 

(क) लामो नबदामा रहेकोमा, 
(ख) निलम्बि भएकोमा 
(ग)  सेवा समूह अिसुारको पद वा दरबन्दी िभई 

फाजजलमा परेकोमा। 

(३) उपदफा (२) यवपरीत कुिै कमतचारीलाई पदीय जजम्मेवारी 
िददई राखेमा जजम्मेवारी ददई काममा लगाउि ु पिे दाययत्व भएको 
पदानधकारीलाई यवभागीय कारबाही हिुेछ। 

19. निरोनगताको प्रमाणपि पेश गिुत पिे: (1) प्रदेश निजामती सेवामा 
नियजुिको लानग नसफाररस भएको व्यजिले तोयकए बमोजजम ढाँचामा 
निरोनगताको प्रमाणपि पेश िगरी निजलाई प्रदेश निजामती सेवाको 
पदमा नियजुि गररिे छैि । 

(2) निरोनगताको प्रमाणपि िेपाल सरकार वा प्रदेश 
सरकारद्वारा स्वीकृत जचयकत्सकबाट प्राप्त भएको हिु ुपिेछ । 



25 

20. शपथग्रहण: प्रदेश निजामती सेवामा पयहलो पटक नियजुि भएको 
कमतचारीले आफ्िो कायतभार सम्हाल्ि ु अजघ तोयकए बमोजजम शपथ 
ग्रहण गिुत पिेछ । 

21. परीक्षणकाल: (१) प्रदेश निजामती सेवाको पदमा नियजुि गदात मयहला 
कमतचारीको हकमा ६ मयहिा र परुुष कमतचारीको हकमा एक वषत 
परीक्षणकालमा रहिे गरी गररिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको परीक्षणकालमा निजको काम 
सन्तोषजिक िभएमा वा यस अध्यादेश वा यस अध्यादेश अन्तगतत 
बिेको नियमावली बमोजजमको आचरण यवपरीतको कुि ैकाम गरेमा 
निजको नियजुि अजततयारवालाले बदर गित सक्िेछ ।  

(३) परीक्षणकालमा नियजुि बदर िगररएका कमतचारीको 
नियजुि परीक्षणकाल समाप्त भएपनछ स्वतः सदर भएको मानििेछ । 

 तर सङ्ख घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थािीय 
सेवाको कुिै पदमा स्थायी नियजुि भई परीक्षण काल भिुाि गररसके 
पश्चात सेवालाई अयवनछन्न राखी अको पदमा स्थायी नियजुि भई रमािा 
नलई आएमा त्यस्तो कमतचारीलाई पिु: परीक्षण कालमा राजखिे छैि। 

22. व्यजिगत यववरण: (१) प्रदेश निजामती सेवामा नियजुि भएका व्यजिले 
नियजुि भएको एक मयहिानभि तोयकएको ढाँचामा आफ्िो व्यजिगत 
यववरण (नसटरोल) भरी कायतरत कायातलयमा पेश गिुत पिेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको व्यजिगत यववरण सम्बजन्धत 
कायातलय प्रमखुले प्राप्त गरेको पन्र ददिनभि प्रमाजणत गरी आवश्यक 
कागजात सयहत प्रदेश यकताबखािामा पठाउि ुपिेछ।  
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(३) प्रदेश यकताबखािाले उपदफा (२) बमोजजम व्यजिगत 
यववरण प्राप्त भएको नमनतले पन्र ददिनभि दतात गरी सम्बजन्धत 
कमतचारीलाई सिेत िम्बर उपलब्ध गराउि ुपिेछ । त्यस्तो सिेत 
िम्बर त्यस्ता कमतचारीको सरुवा, बढुवा, पिाचार लगायतमा प्रयोग 
गररिेछ।  

(४) कमतचारीको व्यजिगत यववरण दरुुस्त राख्न लगाउिे 
जजम्मेवारी सम्बजन्धत यवभागीय प्रमखु वा कायातलय प्रमखुको हिुेछ। 

23. कायम मकुायम र निनमत्त : (१) कुिै पनि यवभागीय प्रमखु वा कायातलय 
प्रमखुको पद ररि भएमा वा त्यस्तो पदमा बहालवाला कमतचारी पन्र 
ददिभन्दा बढी समयसम्म नबदामा बसेमा वा प्रचनलत कािूि बमोजजम 
कारबाहीमा परेमा सो पदमा तत्काल काम चलाउिको लानग समािस्तर 
वा बढुवाको लानग सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको एक तह मनुिको 
कमतचारीलाई बढीमा छ मयहिाको लानग कायम मकुायम मकुरर गित 
सयकिछे । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम कुिै पदमा कायम मकुायम 
मकुरर गररसकेपनछ सोही वा अन्य कमतचारीलाई पिुः सोही पदमा 
कायम मकुायम मकुरर गित सयकिे छैि। 

(३) उपदफा (१) वा (२) यवपरीत कुिै कमतचारीलाई कायम 
मकुायम मकुरर गरेमा निजले सो पदमा रहँदा खाइपाइ आएको तलब, 

भत्ता र अन्य सयुवधा बापतको रकम कायम मकुायम मकुरर गिे 
पदानधकारीबाट असलु उपर गररिेछ । 

 (४) कुिै कायातलयको प्रमखु कुिै कारणले कायातलयमा 
अिपुजस्थत भएमा निज मातहतको दरबन्दी वा यवशेष दरबन्दीनभिको 
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वा ररि दरबन्दीमा काजमा खयटएको कमतचारीमध्ये वररष्ठतम ्
कमतचारीले निजको निनमत्त जिाई दैनिक कायत सञ्चालि गिुत पिेछ । 

स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजिको लानग “दैनिक कायत सञ्चालि” 
भन्नाले आनथतक दाययत्व पिे कायत, अधत न्याययक प्रकृनतको कायत र 
प्रचनलत कािूिमा कायातलय प्रमखुले आफैँ ले गिुत पिे भिी तोयकएका 
कायत बाहेक त्यस्तो पदले दैनिक रूपमा सम्पादि गिुतपिे सामान्य 
प्रशासनिक कायत सम्झि ुपछत । 

24. सजचवको पदावनध: प्रदेश सजचवको पदावनध पाँच वषतको हिुेछ । 

25. अनतररि समूह रहि:े (१) यस अध्यादेशमा अन्यि जिुसकैु कुरा 
लेजखएको भए तापनि मन्िालयमा एक अनतररि समूह रहिेछ । 

(2) कुिै पनि कायातलयमा फाजजलमा रहेका कमतचारीको 
पदानधकार उपदफा (1) बमोजजमको समूहमा साित सयकिछे । 

(3) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
दफा १८ को उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा 
कमतचारीलाई दईु मयहिाभन्दा बढी अनतररि समूहमा राजखिे छैि। 

(4) अनतररि समूह सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोयकए बमोजजम 
हिुेछ । 

 

पररच्छेद-४ 
सरुवा र काज 

26. सरुवा गिे अनधकार: (१) कमतचारीलाई सरुवा गिे अनधकार तोयकए 
बमोजजमको आधारमा तोयकएको अनधकारीलाई हिुेछ । 
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 तर,  

(क) अनधकृतस्तर एघारौं तह वा सो सरहका 
कमतचारीलाई प्रदेश सरकारले सरुवा गिेछ। 

(ख) अनधकृतस्तर िवौं र दशौं तहका कमतचारीलाई 
प्रमखु सजचवको सहमनतमा सम्बजन्धत मन्िालयको 
सजचवले सरुवा गिेछ। 

(ग)  एक मन्िालय वा अन्तगततको कायातलयको 
कमतचारीलाई अको मन्िालय वा अन्तगततको 
कायातलयमा प्रमखु सजचवले सरुवा गिेछ । 

(घ)  अनधकृतस्तर आठौं तह सम्मका मन्िालय एवम ्
मातहतका कमतचारीलाई सम्बजन्धत मन्िालयको 
सजचवले सरुवा गिेछ। 

(ङ)   प्रदेश प्रशासि सेवा, लेखा समूहका 
अनधकृतस्तरको कमतचारीलाई आनथतक मानमला तथा 
योजिा मन्िालयको सजचवले र सहायकस्तरको 
कमतचारीलाई प्रदेश लेखा नियन्िकले सरुवा गिेछ। 

(२) कमतचारीलाई यथासम्भव सबै भौगोनलक के्षिको अिभुव 
ददलाउि े र पूवातिमुाियोग्य हिुे गरी तोयकए बमोजजमको आधार र 
प्राथनमकता बमोजजम चिीय रूपमा सरुवा गररिछे । 

(३) उपदफा (२) मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
सबै भौगोनलक के्षिमा पद िभएका सेवा, समूह र तहका कमतचारीलाई 
पद भएका क्षेिमा तोयकए बमोजजम सरुवा गित सयकिेछ। 
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(४) कमतचारीलाई सामान्यतया दईु वषत पूरा िभई अको 
कायातलयमा सरुवा गररिे छैि।  

(५) उपदफा (४) मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
देहायको अवस्थामा सहायक तहका कमतचारीलाई सरुवा गिे अनधकार 
प्राप्त अनधकारी भन्दा एक तह मानथको अनधकारीको सहमनत नलई र 
अनधकृत तहको कमतचारीलाई मन्िालयको सहमनत नलई सो 
बमोजजमको अवनध परुा िभई सरुवा गित सयकिेछ:- 

(क) कुिै स्थािमा कायतरत कमतचारी अशि भई सो 
स्थािमा निजको उपचार हिु िसक्ि े देजखएको 
कुरा िेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारद्वारा गदठत 
मेनडकल बोडतले नसफाररस गरेमा, 

(ख) कुिै कमतचारीलाई निजको काम कारबाही, 
व्यवहार र आचरणको कारण कायतरत 
कायातलयमा राखी राख्न उपयिु िभएको पयातप्त 
आधार र कारण भएमा, 

(ग) प्रदेश निजामती सेवाको कुिै दरबन्दी कटौती 
भई सो दरबन्दीमा कायतरत कमतचारी फाजजलमा 
परेमा । 

(६) यस अध्यादेशमा अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापनि अध्ययि नबदामा रहेको वा स्वतः निलम्बिमा रहेको वा छ 
मयहिाभन्दा बढी अवनधसम्म अन्य कुिै नबदामा रहेको वा तीि 
मयहिाभन्दा बढी अवनध अन्यि काजमा खयटएको वा कुिै खास 
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कामको लानग वा कुिै खास आयोजिा कायातन्वयि गितको लानग 
खटाइएको कमतचारीको हकमा पदानधकार रहेको मन्िालयको सहमनत 
नलई सो अवनधभरको लानग यवशेष पद सजृिा गरी केन्रीय स्तरको 
निकायमा पदानधकार साित सयकिेछ ।  

(७) उपदफा (५) र (६) बमोजजम अवनध िपगु्दै कुिै 
कमतचारीलाई सरुवा गदात वा सरुवा गित सहमनत माग गदात त्यसरी 
सरुवा गिुत परेको कारण खलुाई सोको जािकारी मन्िालयलाई ददि ु
पिेछ । 

(८) यस दफा यवपरीत मन्िालयले गरेको सरुवा प्रदेश 
सरकारले र अन्य निकाय वा अनधकारीले गरेको सरुवा मन्िालयले 
बदर गित सक्िछे । 

(९) यस दफा यवपरीत सरुवा गिे अनधकारीलाई 
अजततयारवालाले यवभागीय कारबाही गित सक्िेछ । 

(१०) यस दफा बमोजजम सरुवा हिु ेकमतचारी बाटोको म्याद 
बाहेक तोयकएको समयनभि बरबझुारथ गरी सरुवा गररएको 
कायातलयमा हाजजर हिु जाि ुपिेछ । 

(११) उपदफा (१०) बमोजजम हाजजर हिु जाि ु पिे 
कमतचारीलाई रमािा ददई पठाउि ु सम्बजन्धत कायातलय प्रमखुको 
जजम्मेवारी हिुछे । 

(१२) उपदफा (१०) र (११) यवपरीत हाजजर हिु िजािे 
वा रमािा िददिे कमतचारीलाई यवभागीय कारबाही गररिछे । 

(१३) सरुवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोयकए बमोजजम हिुछे। 
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27. भौगोनलक क्षिेको वगीकरण: यस अध्यादेशको प्रयोजिको लानग 
प्रदेशको भौगोनलक क्षेिको वगीकरण तोयकए बमोजजम हिुेछ । 

28. काज सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कमतचारीलाई सामान्यतया एउटा 
कायातलयबाट अको कायातलयमा काजमा खटाइिे छैि। 

(२) कमतचारीको यवजशष्ट ज्ञाि, सीप, योग्यता र अिभुवको 
उपयोग गित आवश्यक परेको अवस्थामा निज कायतरत मन्िालय, 

सजचवालय वा आयोग अन्तगततको कायातलयमा एक वषतमा बढीमा तीि 
मयहिाको लानग माि काज खटाउि सयकिेछ । 

तर निवातचि, लेखापरीक्षण, परीक्षा सञ्चालि, त्याि सिलि, 
तानलम, िापी टोली, सवेक्षण, कुिै घटिाको जाँचबझु वा छािनबि, 
महामारी वा संिामक रोग नियन्िण, यवपद् व्यवस्थापि लगायतका 
काम र अस्थायी प्रकृनतका आयोग वा सनमनतको काम गित कुि ै
कमतचारीलाई सम्बजन्धत मन्िालय, सजचवालय वा आयोगले 
मन्िालयको सहमनत नलई बढीमा एक वषतसम्म काज खटाउि 
सक्िेछ।  

(३) कुिै कमतचारीलाई प्रदेश निजामती सेवाको पद िभएको 
निकाय वा प्रदेश सरकारको आयोजिाका लानग स्वीकृत अस्थायी 
दरबन्दीमा काज खटाउँदा सहायक तहका कमतचारीको हकमा 
सम्बजन्धत मन्िालयले र अनधकृत तहका कमतचारीको हकमा 
मन्िालयको सहमनत नलई बढीमा एक आनथतक वषतका लानग खटाउि 
सयकिछे । 
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(४) उपदफा (३) बमोजजम कुि ैमन्िालय, सजचवालय वा 
आयोगको कमतचारीलाई अको मन्िालय, सजचवालय वा आयोग 
अन्तगतत काजमा खटाउि ुपिे भएमा काज खयटिे निकायको माग र 
कमतचारीको पदानधकार रहेको निकायको सहमनतमा मन्िालयले काज 
खटाउि सक्िछे । 

(५) यस दफामा अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
कुिै पनि कमतचारीलाई कायातलय प्रमखुको पदमा पदानधकार राखी 
अन्यि निकाय वा आयोजिामा काज खटाइिे छैि । 

(6) कुिै मन्िालय, सजचवालय वा आयोगमा कायतरत 
कमतचारीको यवशेषज्ञ सेवा अको मन्िालय, सजचवालय वा आयोगलाई 
आवश्यक परेमा माग गिे निकायको अिरुोध र पदानधकार रहेको 
निकायको सहमनतमा मन्िालयले बढीमा तीि मयहिाका लानग काज 
खटाउि सक्िछे । 

(7) यस दफा बमोजजमको काजको अवनध समाप्त हिुासाथ 
सम्बजन्धत कायातलय प्रमखुले त्यस्तो कमतचारीको पदानधकार रहेको 
कायातलयमा हाजजर हिु रमािा ददई पठाउि ुपिेछ ।  

(8) यस दफा बमोजजम काज अवनध समाप्त भएपनछ 
पदानधकार रहेको निकायमा हाजजर हिु िजािे कमतचारीलाई त्यस्तो 
अवनधको तलब भत्ता भिुािी गिुत हुँदैि । त्यस्तो कमतचारीलाई तलब 
भत्ता भिुािी गरेमा सम्बजन्धत कायातलय प्रमखु, लेखा प्रमखु र भिुािी 
नलिे कमतचारीबाट असलु उपर गररिेछ। 
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(9) यस दफामा अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
कमतचारीलाई सम्बजन्धत मन्िालयको माग बमोजजम प्रदेश निजामती 
सेवाको समाि तहको नमल्दो ररि पदमा एक पटकमा बढीमा एक 
वषतको लानग खयटएको निकायबाटै तलब भत्ता खािे गरी काज खटाउि 
सयकिछे। 

(1०) यस अध्यादेशमा अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापनि प्रदेश निजामती सेवाको कुिै सेवा, समूह वा तहको दरबन्दीमा 
अन्य सेवा, समूह, उपसमूह वा तहको कमतचारी वा स्थािीय तहको 
सेवाका कमतचारीलाई काजमा खटाउि सयकिे छैि।  

(११) यस दफा यवपरीत मन्िालयले खटाएको काज प्रदेश 
सरकारले र अन्य निकाय वा अनधकारीले खटाएको काज मन्िालयले 
बदर गित सक्िछे । 

(१२) यस दफा यवपरीत काज खटाउि े अनधकारीलाई 
यवभागीय कारबाही हिु सक्िछे। 

 

पररच्छेद-५ 

तह वृयि र बढुवा 
29. ज्येष्ठता गणिा सम्बन्धी यवशेष व्यवस्था: (१) प्रदेशमा समायोजि 

भएका कमतचारीको जषे्ठता गणिा गदात समायोजि हिु ुपूवतको सानबकको 
सेवा समूहको समाि तहको पदमा स्थायी नियजुि पाएको नमनतबाट 
कायम हिुे गरी सेवा अवनध गणिा गररिेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोजजम ज्येष्ठता कायम गित िसयकएमा 
नसफाररसको योग्यतािम, सम्बजन्धत सेवा समूहको पदमा स्थायी सेवा 
गरेको अवनध उमेरलाई िमशः आधार नलई छुट् याउि ुपिेछ। 
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30. तह वृयि सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) तह वृयि हिुे पदभन्दा एक तह 
मिुीको पदमा पाँच वषतको सेवा अवनध पूरा भएका, पनछल्लो पाँच 
वषतको कायत सम्पादि मूल्याििमा औसत पन्चािब्बे प्रनतशत अि प्राप्त 
गरेका र देहाय बमोजजमको न्यूितम शैजक्षक योग्यता हानसल गरेका 
प्रदेश निजामती सेवाका कमतचारीलाई देहाय बमोजजम सम्बजन्धत सेवा, 
समूह वा उपसमूहनभि तह वृयि गररिछेः- 

ि.स. हाल
को 
तह 

तह 
वयृि 
हिुे 
तह 

न्यूितम शैजक्षक योग्यता 

स्वास््य सेवा बाहेकका 
अन्य प्रदेश निजामती 
सेवा 

प्रदेश निजामती 
स्वास््य सेवा 

१ पाँचौं छैठौँ सेवा समूहसँग सम्बजन्धत 
यवषयमा कम्तीमा प्रवीणता 
प्रमाण पि तह वा कक्षा 
१२ उत्तीणत 

सङ घीय स्वास््य सेवा 
सम्बन्धी कािूिले 
तोकेको न्यूितम 
शैजक्षक योग्यता 

२ सातौं आठौं सेवा समूहसँग सम्बजन्धत 
यवषयमा कम्तीमा स्िातक 
तह उत्तीणत 

सङ घीय स्वास््य सेवा 
सम्बन्धी कािूिले 
तोकेको न्यूितम 
शैजक्षक योग्यता 

३ िवौं दशौं सेवा समूहसँग सम्बजन्धत 
यवषयमा कम्तीमा स्िातक 
तह उत्तीणत 

सङ घीय स्वास््य 
सेवा सम्बन्धी 
कािूिले तोकेको 
न्यूितम शैजक्षक 
योग्यता 
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 (२) प्रत्यके वषतको साउि एक गते र माघको एक गतेदेजख 
लाग ुहिुे गरी तह वृयि गिुत पिेछ ।  

 (३) तह वृयिको लानग सेवा अवनध गणिा गदात समायोजि 
हिु ुपूवत कायम रहेको सेवा समूहको सम्बजन्धत समाि शे्रणी वा तहमा 
कायम रहेको अवनध समते गणिा हिुेछ । 

 (4) तह वृयि हुँदा त्यस्तो पद स्वतः मानथल्लो तहको पदमा 
कायम हिुछे र त्यसरी तह वृयि भएको कमतचारी जिुसकैु कारणले 
सो पदमा िरहेमा त्यस्तो पद सानबककै तहमा कायम रहिेछ। 

 (5) उपदफा (१) बमोजजम तह वयृि गदात सम्बजन्धत 
कमतचारीले खाईपाई आएको तलब भन्दा घटी हिुे भएमा खाईपाई 
आएको तलब भन्दा घटी िहिुे गरी ग्रडे नमलाि गररिछे । 

 (6) अनधकृतस्तर दशौं तहमा तह वृयि गदात प्रमखु सजचवले 
र अनधकृतस्तर आठौं र छैठौँ तहमा तह वृयि गदात सम्बजन्धत 
मन्िालयको सजचवले गिेछ । यसरी गररएको तह वृयिको जािकारी 
मन्िालय, प्रदेश यकताबखािा र प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई निणतय 
भएको नमनतले १५ ददिनभि ददि ुपिेछ। 

31. बढुवाको लानग न्यूितम सेवा अवनध र शैजक्षक योग्यता: (१) यस 
अध्यादेशको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजजम कायतक्षमताको 
मूल्याििद्वारा तथा जेष्ठता र कायतसम्पादि मूल्याििद्वारा बढुवा हिुे 
पदहरूमा बढुवाको लानग सम्भाव्य उम्मदेवार हिु सम्बजन्धत सेवा, 
समूह वा उपसमूहको पदमा बढुवा हिु सम्भाव्य उम्मेदवार हिुे तल्लो 
पदमा सेवाकालीि तानलम नलएका, जेष्ठता र कायतसम्पादि 



36 

मूल्याििद्वारा हिुे बढुवाका लानग पनछल्लो पाँच वषतको कायतसम्पादि 
मूल्याििमा औसतमा कजम्तमा पन्चािब्बे प्रनतशत अि प्राप्त गरेका र 
यवज्ञापि हिुभुन्दा अजघको असार मसान्तसम्ममा देहाय बमोजजमको 
न्यूितम सेवा अवनध र शैजक्षक योग्यता पगेुको हिु ुपिेछ:- 

बढुवा हिुे 
पद 

बढुवा हिु लाग्िे सेवा 
अवनध 

न्यूितम शैजक्षक 
योग्यता 

अनधकृत 
एघारौं 

अनधकृत दशौं तहमा 
कम्तीमा पाँच वषत 
सेवा अवनध पूरा 
गरेको। 

सेवा समूहसँग 
सम्बजन्धत यवषयमा 
कम्तीमा स्िातकोत्तर 
तह उत्तीणत। 

अनधकृत िवौं अनधकृत आठौं तहमा 
कम्तीमा पाँच वषत 
सेवा अवनध पूरा 
गरेको। 

सेवा समूहसँग 
सम्बजन्धत यवषयमा 
कम्तीमा स्िातक तह 
उत्तीणत। 

अनधकृत 
सातौं 

अनधकृत छैठौँ तहमा 
कम्तीमा पाँच वषत सेवा 
अवनध पूरा गरेको। 

सेवा समूहसँग 
सम्बजन्धत यवषयमा 
कम्तीमा स्िातक तह 
उत्तीणत। 

(२) यस दफाको प्रयोजिको लानग प्रदेश निजामती सेवामा 
समायोजि भई आएका कमतचारीको हकमा उपदफा (१) बमोजजम 
बढुवाका लानग सेवा अवनध गणिा गदात यस अध्यादेश बमोजजम निजको 
तह वृयि भएको वा िभएको दवैु अवस्थामा समायोजि हिु ुपूवतको सेवा 
अवनध समेत जोडी गणिा गररिेछ । 
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तर यस उपदफा बमोजजम एकपटक बढुवा वा तह वृयि 
भइसकेको कमतचारीले पिुः बढुवा हिुपुरेमा उपदफा (1) बमोजजमको 
सेवा अवनध परुा गिुतपिेछ । 

(३) यस दफा बमोजजम कमतचारीको बढुवा गिे प्रयोजिको 
लानग सम्बजन्धत सेवा समूहमा कायम गदात प्रदेशमा समायोजि भई 
पयहले हाजजर भएको कमतचारीलाई पयहले र पनछ हाजजर भएको 
कमतचारीलाई िमशः पनछ बढुवा गररिेछ। 

32. कमतचारी बढुवाको योग्यता सम्बन्धी यवशेष व्यवस्थाः (१) यस 
अध्यादेशमा अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि एउटै तहको 
पदमा कम्तीमा पन्र वषतसम्म बहाल रयहरहेका दशौं तह वा सो भन्दा 
मनुिका कमतचारीको दफा ५६ बमोजजम अवकाश हिु एक मयहिा 
बाकी भएमा निजलाई एक तह मानथको पदमा बढुवा गररिेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम बढुवा गितको लानग स्वतः यवशेष 
पद सजृिा हिुेछ र त्यस्तो कमतचारी सेवाबाट अवकाश भएपनछ सो 
पद स्वतः खारेज हिुेछ । 

33. बढुवाको लानग सम्भाव्य उम्मेदवार हिु िपाउि ेवा तह वृयि रोक् का: 
दफा 3१ र 3२ मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि कुिै पनि 
कमतचारी देहायको अवस्थामा देहायको अवनधभर बढुवाको लानग 
सम्भाव्य उम्मेदवार हिु पाउिे छैि र उि अवनधभर निजको तह 
वृयि समेत रोक् का गररिछे:- 

(क) निलम्बि भएकोमा निलम्बि भएको अवनधभर, 

(ख) बढुवा रोक् का भएकोमा बढुवा रोक् का भएको अवनधभर, 
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(ग) तलब वृयि रोक् का भएकोमा तलब वृयि रोक् का भएको 
अवनधभर, 

(घ) दफा 4५ बमोजजम सेवा वा समूह पररवतति गरेको 
कमतचारी भए त्यसरी सेवा वा समूह पररवतति भएको 
नमनतले तीि वषतको अवनधभर, 

(ङ) प्रदेश स्वास््य सेवाको कमतचारीको हकमा प्रचनलत 
कािूि बमोजजम गठि भएको स्वास््य सम्बन्धी 
व्यावसाययक पररषद् मा िाम दतात निलम्बि भएको भए 
त्यस्तो निलम्बिको अवनधभर । 

34. तह वृयि वा बढुवा नियजुिको रोक् का: (१) कुिै कमतचारीको बढुवा 
नियजुि हिु ुपूवत निजको कुि ैकारणबाट निलम्बि भएमा निजको तह 
वृयि वा बढुवा नियजुि रोक् का राजखिछे । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम नियजुि रोक् का भएको कुिै 
कमतचारीको निलम्बि फुकुवा भएमा वा निलम्बिको अवनध समाप्त 
भएपनछ निजलाई तह वृयि वा बढुवा भएको नमनतदेजख  कायम हिुे 
गरी तह वृयि वा बढुवा नियजुि ददइिेछ ।  

35. कायतक्षमताको आधारमा हिु ेबढुवाको आधारः (१) बढुवा सनमनतले 
कमतचारीलाई कायतक्षमता बापत पाएको कुल अिको आधारमा बढुवाको 
लानग नसफाररस गिेछ ।  

(२) कमतचारीको कायतक्षमताको मूल्यािि गदात देहाय बमोजजम 
बढीमा एकसय अि ददइिेछः–  

(क) कायतसम्पादि मूल्यािि बापत  – चालीस अि 
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(ख) ज्येष्ठता बापत  –तीस अि 
(ग) भौगोनलक के्षिमा काम गरे बापत  – सोह्र अि  

(घ) शैजक्षक योग्यता बापत  – बाह्र अि 

(ङ) तानलम बापत  – दईु अि  

(३) सम्भाव्य उम्मदेवारको कायतसम्पादि मूल्यािि बापत अि 
गणिा गदात असार मसान्तसम्मको यहसाबले र अन्य अिको गणिा गदात 
बढुवाको दरखास्त ददिे अजन्तम म्यादसम्म हानसल गरेको अि गणिा 
गररिेछ ।  

36. कायतसम्पादिको मूल्याििः (१) कमतचारीको कायतसम्पादिको मूल्यािि 
गित तोयकए बमोजजमको कायतसम्पादि मूल्यािि फाराम प्रयोग 
गररिेछ। 

(२) कमतचारीको कायतसम्पादि मूल्यािि बापत ददइिे 
अनधकतम कुल चालीस अिको यवभाजि देहाय बमोजजम हिुेछः- 
(क) सपुररवेक्षकले ददि सक्िे अनधकतम –पच्चीस अि  

(ख) पिुरावलोकिकतातले ददि सक्िे अनधकतम  – दश अि 

(ग) पिुरावलोकि सनमनतले ददि सक्िे अनधकतम -पाँच अि 

(३) सपुररवेक्षक, पिुरावलोकिकतात र पिुरावलोकि सनमनतले 
कमतचारीको कायत सम्पादि बापत अि ददँदा यस दफा र कायतसम्पादि 
मूल्यािि फाराममा उजल्लजखत आधार अिरुूप ददि ुपिेछ।  

(४) अनधकृत तहको कमतचारीको लानग कायतसम्पादि 
मूल्यािि अधत वायषतक र वायषतक रूपमा तथा सहायक तहको 
कमतचारीको लानग वायषतक रूपमा गररिेछ।  
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(५) सहायक तह र तह यवयहि कमतचारीको कायतसम्पादि 
मूल्यािि गदात सम्बजन्धत कायातलय प्रमखु तथा यवभागीय प्रमखुले 
तोयकएको अवनधनभि मूल्यािि गरी, गराई त्यसको तीि प्रनत तयार 
गरी एक प्रनत प्रदेश लोक सेवा आयोग, एक प्रनत बढुवा सनमनतको 
सजचवालयमा पठाई अको एक प्रनत सम्बजन्धत कायातलयमा राख्नपुिेछ।  

(६) अनधकृत तहको कमतचारीको कायतसम्पादि मूल्यािि गदात 
सम्बजन्धत मन्िालय, आयोग वा केन्रीय निकायको सजचवले तोयकएको 
अवनधनभि मूल्यािि गरी गराई त्यसको तीि प्रनत तयार गरी एक प्रनत 
प्रदेश लोकसेवा आयोग र एक प्रनत बढुवा सनमनतको सजचवालयमा 
पठाई अको एक प्रनत सम्बजन्धत मन्िालय,  सजचवालय वा आयोग वा 
केन्रीय निकायमा राख्न ुपिेछ । 

(७) कायतसम्पादि मूल्यािि गिे प्रत्यके कायातलयले तोयकएको 
अवनधनभि आफूले मूल्यािि गरेको फाराम पेस गिुतपिे निकायमा 
पठाएको िामावलीसयहतको सूचिा सात ददिनभि आफ्िो कायातलयको 
सूचिा पाटी र वेबसाइटमा प्रकाशि गिुत पिेछ ।  

(८) प्रत्येक कमतचारीले आफ्िो कायतसम्पादि मूल्यािि फाराम 
भरी तोयकएको समयावनधनभि सम्बजन्धत कायातलयमा दतात गिुत पिेछ। 
त्यस्तो अवनधनभि दतात गित िसकी सोको मिानसब कारणसयहत म्याद 
थपको लानग सम्बजन्धत कमतचारीले निवदेि ददएमा र सपुररवेक्षकले 
निवदेिमा उजल्लजखत कारण मिानसब देखेमा तोयकएको समयावनध 
समाप्त भएको नमनतले पन्र ददिसम्मको म्याद थप गित सक्िेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोजजम थयपएको म्याद पनछ सोही आनथतक 
वषत नभिै कायतसम्पादि मूल्यािि फाराम दतात हिु आएमा दतात भएको 
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कायतसम्पादि मूल्यािि फाराममा मूल्यािि बापत कुल प्राप्तािबाट 
पिुरावलोकि सनमनतले एक अि घटाउिछे ।  

(१०) कायतसम्पादि मूल्यािि फाराम भिे समयावनधमा कुि ै
कमतचारी वैदेजशक तानलम, गोष्ठी वा अध्ययि भ्रमण आददमा काजमा 
जािपुिे अवस्था परेमा वा प्रसूनत नबदामा बस्ि ु पिे भएमा त्यसरी 
जािभुन्दा वा प्रसूनत नबदामा बस्ि ुभन्दा अगावै कायतसम्पादि मूल्यािि 
फाराम भरी सम्बजन्धत कायातलयमा दतात गराउि ुपिेछ । त्यसरी दतात 
भएको कायतसम्पादि मूल्यािि फारामलाई निधातररत समयमै दतात भएको 
मािी मूल्यािि गिुत पिेछ।  

(११) कमतचारीले समयमा िै भरी दतात गरेको कायतसम्पादि 
मूल्यािि फाराम तोयकएको अवनधनभि मूल्यािि िगिे पदानधकारीलाई 
यवभागीय कारबाही गररिेछ।  

(१२) प्रत्येक वषत कायतसम्पादि मूल्यािि भइसकेपनछ 
सम्बजन्धत कमतचारीले त्यस वषत प्राप्त गरेको कायतसम्पादि मूल्याििको 
कुल अि निजले निवेदि ददई माग गरेमा सम्बजन्धत कायातलयले 
जािकारी ददि ुपिेछ ।  

 (१३) उपदफा (१२) बमोजजम जािकारी नलएपनछ 
सपुररवेक्षक र पिुरावलोकिकतातले गरेको मूल्यािि कुि ैकमतचारीलाई 
जचत्त िबझेुमा सोको ठोस आधार र कारणसयहत सात ददिनभि एक 
तह मानथको अनधकारीसमक्ष उजरुी गित सक्िेछ । त्यसरी उजरुी 
गरेकोमा त्यस्तो अनधकारीले उजरुी उपर सम्बजन्धत सपुररवेक्षक र 
पिुरावलोकिकतातसँग परामशत गरी आवश्यक छािनबि गिेछ र 
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आवश्यक देजखएमा त्यस्तो मूल्यािि फाराममा प्राप्त अि तोयकए 
बमोजजम संशोधि गित सक्िछे। 

(१४) कायत सम्पादि मूल्यािि बापत सपुररवेक्षक वा 
पिुरावलोकिकतातले पन्चािब्बे प्रनतशतभन्दा बढी वा पचहत्तर 
प्रनतशतभन्दा कम अि प्रदाि गरेकोमा सोको स्पष्ट कारण खलुाउि ु
पिेछ र पचहत्तर प्रनतशतभन्दा कम अि ददएकोमा सम्बजन्धत 
कमतचारीलाई जािकारी गराई निजले प्रनतयिया ददएमा सो समेत राखी 
पिुरावलोकि सनमनतसमक्ष पेश गिुत पिेछ ।  

(१५) कायत सम्पादि मूल्याििमा पिुरावलोकि सनमनतलाई 
सपुररवेक्षक वा पिुरावलोकिकतात वा दवैुको सो मूल्यािि जचत्त िबझेुमा 
सोको स्पष्ट कारणसमेत खलुाई यफतात पठाउि सक्िेछ । त्यसरी यफतात 
पठाएकोमा सम्बजन्धत मूल्याििकतातले पिुः मूल्यािि गरी वा पयहले 
गरेको मूल्याििमा संशोधि गित आवश्यक िभए सोको औजचत्यपूणत 
कारण खलुाई पठाउि ुपिेछ ।  

(१६) कायतसम्पादि मूल्याििको प्रयोजिको लानग अि गणिा 
गदात बढुवाको लानग सम्भाव्य उम्मदेवार हिु जनत वषतको सेवा 
आवश्यक पिे हो पनछल्लो त्यनत वषतको कायत सम्पादि मूल्यािि 
फारामको औसतबाट यहसाब गररिेछ ।  

 

तर, 
(१)  अध्ययि वा तानलममा गएको वा निलम्बि भई 

निलम्बि फुकुवा भएकोमा अध्ययि,  तानलम 
वा निलम्बि अवनधको कायतसम्पादि मूल्यािि 
बापत त्यस्तो अध्ययि वा तानलममा जािभुन्दा 
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वा निलम्बि हिुभुन्दा तत्काल अजघको 
कायतसम्पादि मूल्याििमा जनत अि पाएको छ 
सोही अिपुातमा िै अि गणिा गररिेछ ।  

(२)  असाधारण नबदामा बसेको अवनधलाई कटाएर 
मािै सम्भाव्य उम्मेदवारको यहसाब गररिेछ र 
त्यस्तो नबदा अवनधको कायतसम्पादि मूल्यािि 
फाराम भररिे छैि । असाधारण नबदामा बसेको 
कमतचारीको कायतसम्पादि मूल्याििको 
प्रयोजिको निनमत्त अि गणिा गदात असाधारण 
नबदामा बसेको अवनध कटाई सोभन्दा अगानड 
वा पछानडका वषतहरूका बढुवाको लानग 
आवश्यक पिे अवनधको कायतसम्पादि मूल्यािि 
बापतको अि गणिा गररिेछ ।  

(१७) प्रदेशमा कामकाज गित खयटई आएका कमतचारीको 
हकमा समेत यसै अध्यादेश बमोजजम कायतसम्पादि मूल्यािि गररिेछ। 

(१८) कायतसम्पादि मूल्यािि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोयकए 
बमोजजम हिुेछ ।  

37. ज्येष्ठता बापतको अि: (1) कमतचारीलाई ज्येष्ठता बापतको अि हाल 
बहाल रहेको देहायको बमोजजमको पदमा काम गरे बापत देहायको 
दरले बढीमा तीस अि प्रदाि गररिेछ:- 

(क) अनधकृत तहको पदमा काम गरे बापत प्रत्यके वषतको 
अि 3 को दरले, 

(ख) सहायक तहको पदमा काम गरे बापत प्रत्येक वषतको 
अि ३.७५ । 
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तर, 

(१) ज्येष्ठता बापत अि गणिा गदात एक वषतभन्दा 
बढी चािचिु मयहिा वा ददिको लानग 
दामासाहीको यहसाबले अि ददइिेछ।  

(२) यस दफाको प्रयोजिको लानग गयल भएको 
वा असाधारण नबदामा बसेको अवनधको अि 
ददइिे छैि ।  

(2) यस दफामा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
समायोजि भए पनछ कुिै कमतचारीको पयहलो पटक एक तह मानथको 
पदमा बढुवा प्रयोजिको लानग ज्येष्ठता बापतको अि गणिा गदात प्रदेश 
निजामती सेवामा समायोजि भई प्रदेश सरकार मातहतको निकायमा 
हाजजर भएको नमनत पनछ प्रत्येक वषतको यहसाबले उपदफा (१) 
बमोजजम पाउि ेअिमा १ अि थप गरी गणिा गररिेछ। 

38. भौगोनलक क्षिेको यवभाजिः (१) कमतचारीलाई यवनभन्न भौगोनलक 
के्षिमा काम गरेको अिभुवको अि प्रदाि गदात देहायको भौगोनलक 
क्षेिको वगीकरणको आधारमा एक वा एकभन्दा बढी वगतमा काम 
गरेको अिभुव बापत सोह्र अिमा िबढ्िे गरी देहाय बमोजजम अि 
ददइिेछः–  

(क) “क” वगतमा काम गरेको प्रत्यके वषतको लानग अि 
४.० का दरले,  

(ख)  “ख” वगतमा काम गरेको प्रत्येक वषतको लानग 
अि ३.० का दरले,  
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(ग)  “ग” वगतमा काम गरेको प्रत्येक वषतको लानग अि 
२.५ का दरले, 

(घ) "घ" वगतमा काम गरेको प्रत्येक वषतको लानग 
अि २.0 का दरले, 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि यो 
दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कुिै कमतचारीले भौगोनलक के्षि बापत प्राप्त 
गररसकेको अि घट्ि ेछैि ।  

(३) कुिै एक भौगोनलक के्षिमा कम्तीमा दईु सय तेत्तीस 
ददि रुज ूहाजजर िभई सो भौगोनलक के्षिको अि पाइिे छैि। दईु 
सय तेत्तीस ददिभन्दा बढी अवनधको लानग दामासाहीको दरले सोही 
भौगोनलक के्षिको र सोभन्दा कम अवनधको लानग जिुसकैु भौगोनलक 
के्षिमा काम गरेको भए पनि “घ” वगत सरहको अि ददइिछे। भौगोनलक 
के्षिमा काम गरे बापत पाउिे अि जिु तहमा बढुवा हिुे हो सो 
तहभन्दा एक तह मनुिको पदमा प्राप्त गरेको भए माि गणिा गररिेछ।  

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजिको लानग “रुजू हाजजर” भन्नाले 
सावतजनिक नबदा, यकररया नबदा, भैपरी आउिे र पवत नबदाको अवनधलाई 
समेत जिाउँछ । 

(४) यवदेशजस्थत िेपाली कूटिीनतक नियोग वा अन्य कुि ै
कायातलयमा काम गिे कमतचारीलाई “घ” वगत सरहको र अध्ययि नबदा 
तथा वैदेजशक तानलममा काजमा जािे कमतचारीलाई “घ” वगतको लानग 
तोयकएको अिको आधा अि ददइिेछ । 

(५) प्रदेशमा समायोजि भएपनि उपदफा (3) बमोजजमको 
अवनधसम्म प्रदेशमा हाजजर िहिुे कमतचारीको सो अवनध बापतको 
भौगोनलक अि गणिा गररिे छैि ।  
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39. शैजक्षक योग्यता र तानलमको मूल्याििः (१) कमतचारीलाई शैजक्षक 
योग्यताको अि ददँदा प्रदेश निजामती सेवाको कुि ैपदमा प्रवेश गित 
आवश्यक पिे न्यूितम शैजक्षक योग्यता बापत एकमषु्ठ िौ अि र सेवा 
प्रवेशको निनमत्त तोयकएको न्यूितम शैजक्षक योग्यताभन्दा मानथको सेवा, 
समूह वा उप–समूहसँग सम्बजन्धत यवषयको एक अनतररि शैजक्षक 
उपानध बापत एकमषु्ठ तीि अि ददइिेछ । सेवा प्रवेश गित आवश्यक 
न्यूितम शैजक्षक योग्यताभन्दा मानथल्लो शैजक्षक उपानध माि पाएको 
अवस्थामा पनि सोही बराबरको दवैु अि ददइिेछ । 

(2) सेवाकालीि तानलम बापत प्रथम शे्रणीको लानग दईु अि, 

दद्वतीय शे्रणीको लानग एक दशमलव पाँच अि र ततृीय शे्रणीको लानग 
एक अि प्रदाि गररिेछ ।  

(3) कमतचारीलाई तानलमको अि ददँदा तीस कायत ददि वा 
सोभन्दा बढी अवनधको सेवासगँ सम्बजन्धत यवषयको सेवाकालीि तानलम 
बापत अि ददइिेछ । तानलमको अि गणिा गदात जिु तहमा छँदा 
तानलम नलएको हो सोही तह भन्दा एक तह मानथको पदमा बढुवाको 
लानग माि गणिा गररिेछ। 

(4) कमतचारीले बढुवाको दरखास्त साथ शैजक्षक योग्यता र 
सेवाकालीि तानलमको प्रमाणपिको प्रमाजणत प्रनतनलयप पेश गिुत पिेछ 
र त्यस्तो प्रमाणपि पेश िगरेमा त्यस बापत अि ददइिे छैि ।  

(5) कमतचारीले बढुवा प्रयोजिको लानग दरखास्तसँग पेस 
गरेको शैजक्षक योग्यता सो सेवा, समूह, उपसमूहसँग सम्बजन्धत हो वा 
होइि भने्न सम्बन्धमा तोयकए बमोजजमको सम्बिता निधातरण सनमनतले 
निणतय गरे बमोजजम हिुेछ । बढुवा प्रयोजिको लानग दरखास्तसँग पेस 
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गरेको शैजक्षक योग्यताको सम्बिता निधातरण बढुवा सनमनतको बैठक 
बस्िभुन्दा अगानडको नमनतसम्म भएमा त्यस्तो शैजक्षक योग्यताको अि 
बढुवाको लानग गणिा गररिछे । 

(6) यस दफाको अधीिमा रही तानलम ददिे संस्था र 
तानलमको स्तर सम्बन्धी व्यवस्था सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालि 
गिे मन्िालयसँग समन्वय गरी मन्िालयले तोके बमोजजम हिुेछ। 

(7) कमतचारीलाई तानलमको लानग मिोियि गदात तानलमको 
आवश्यकता मूल्यािि गरी सम्बजन्धत सेवा समूहको ज्येष्ठताको 
आधारमा मिोियि गिुत पिेछ । 

40. िेततृ्व मूल्यािि सम्बन्धी व्यवस्था: अनधकृतस्तर एघारौं तह वा सो 
सरहको कमतचारीको तोयकए बमोजजम िेततृ्व मूल्यािि गररिछे । 

41. ज्येष्ठता र कायत सम्पादि मूल्याििद्वारा हिुे बढुवा: (1) यस 
अध्यादेशमा अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि बढुवा सनमनतले 
ज्येष्ठता र कायतसम्पादि मूल्याििको आधारमा बढुवाको लानग 
नसफाररस गदात बढुवा हिुे पदभन्दा एक तह मिुीको पदमा सबैभन्दा 
बढी सेवा अवनध भएका उम्मेदवारलाई देहाय बमोजजमको आधारमा 
नसफाररस गररिेछ:- 

(क) बढुवाको लानग सम्भाव्य उम्मदेवार हिु 
आवश्यक पिे सेवा अवनध बराबरको पनछल्लो 
त्यनत वषतको कायत सम्पादि मूल्याििको 
औसतमा पन्चािब्बे प्रनतशत वा सोभन्दा बढी 
अि प्राप्त गरेको, 
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(ख) अनधकृत िवौं वा सो भन्दा मानथको पदको 
लानग सम्बजन्धत सेवा, समूह वा उपसमूहसँग 
सम्बजन्धत यवषयमा कम्तीमा स्िातक तह वा 
सो सरहको तथा सातौं तहको पदको लानग 
सम्बजन्धत सेवा, समूह वा उपसमूहसँग 
सम्बजन्धत यवषयमा कम्तीमा प्रवीणता प्रमाणपि 
तह वा सो सरहको शैजक्षक योग्यता भएको, 

(ग) बढुवा हिुे पदभन्दा एक तह मनुिको 
अनधकृतस्तरको पदमा सम्बजन्धत सेवा, समूह 
वा उपसमूहसँग सम्बजन्धत यवषयमा एक 
मयहिा वा सोभन्दा बढीको सेवाकालीि 
तालीम नलएको, 

(घ) हाल बहाल रहेको तहको पदमा भौगोनलक 
क्षेिमा काम गरे बापत दफा 3८ बमोजजम 
पूरा अि प्राप्त गरेको । 

 तर भौगोनलक के्षिमा काम गरे 
बापत पूरा अि प्राप्त गरेको सम्भाव्य 
उम्मेदवार िभएमा वा छुट याइएको ररि 
पदमा सम्भाव्य उम्मदेवार िपगु हिुे अवस्था 
भएमा त्यस्तो पदमा भौगोनलक क्षेिमा काम 
गरे बापत पूरा अि प्राप्त िगरेको 
कमतचारीलाई पनि सम्भाव्य उम्मदेवार 
कायम गरी बढुवा गररिेछ। 
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(2) उपदफा (१) को खण्ड (घ) को 
प्रनतबन्धात्मक वाक्यांश बमोजजमको सम्भाव्य उम्मदेवार 
बढुवा भएमा त्यस्तो कमतचारीको ज्येष्ठता सोही उपदफा 
बमोजजम बढुवा हिुे अन्य कमतचारी भन्दा पनछ हिुे गरी 
कायम गररिछे । 

(3) यस अध्यादेश बमोजजम बढुवा गदात यस दफा 
बमोजजम गररिे बढुवाको कारबाही सम्पन्न गरी नसफाररस 
गरेपनछ कायतक्षमताको मूल्याििद्वारा गररिे बढुवाको 
नसफाररस गिुत पिेछ । 

42. बढुवा सनमनत: (१) प्रदेश निजामती सेवाको पदमा बढुवाको नसफाररस 
गित देहाय बमोजजमको बढुवा सनमनत रहिेछः- 
(क) अनधकृत एघारौं तहको पदको लानग 

(1) प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष -अध्यक्ष 

(2) प्रमखु सजचवले तोकेको मन्िालयको सजचव -सदस्य 

(3) प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्षबाट मिोिीत  

सम्बजन्धत यवषयको यवशेषज्ञ -सदस्य 

(4) मन्िालयको कािूि यवषय हेिे सजचव -सदस्य 

(5) प्रमखु सजचवले तोकेको मन्िालयको सजचव -सदस्य सजचव 

(ख) िवौं र सातौं तहको पदको लानग 

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

(2) सेवा सञ्चालि गिे प्रदेश मन्िालयको सजचव -सदस्य 

(3) प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्षबाट मिोिीत  

सजन्धत यवषयको यवशेषज्ञ -सदस्य 
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(4) मन्िालयको कािूि यवषय हेिे सजचव -सदस्य 

(5) प्रमखु सजचवले तोकेको मन्िालयको सजचव -सदस्य सजचव 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको बढुवा सनमनतको सजचवालय 
मन्िालयमा रहिेछ । 

(3) बढुवा सनमनतले उपदफा (1) बमोजजम बढुवा नसफाररस 
गित अपिाउि ुपिे कायतयवनध सनमनत आफैले निधातरण गरे बमोजजम 
हिुेछ । 

(4) बढुवा सनमनतले बढुवा िामावली प्रकाशि गदात बढुवाको 
लानग आवदेि फाराम भरेका सम्भाव्य उम्मदेवारहरूले पाएको कुल 
अि समते प्रकाशि गिुत पिेछ।  

(5) बढुवा सनमनतले आवेदि फाराम बझुाउिे अजन्तम नमनतले 
३ मयहिानभि बढुवाको िनतजा प्रकाशि गिुत पिेछ । 

(6) यो अध्यादेश प्रारम्भ हिु ुपूवत लोकसेवा आयोग वा प्रदेश 
लोक सेवा आयोगबाट चौथो, पाँचौं र छैठौँ तहका पदहरूमा बढुवाका 
लानग प्रनतशत निधातरण भईसकेका उम्मदेवारहरूको बढुवाको लानग 
उपदफा (1) को खण्ड (ख) बमोजजमको सनमनतले बढुवाको कायत 
सम्पन्न गिेछ । 

43. बढुवाको उजरुी: (१) दफा 42 बमोजजमको सनमनतले गरेको बढुवामा 
जचत्त िबझु्िे कमतचारीले त्यस्तो बढुवा नसफाररस गरेको नमनतले एक्काइस 
ददिनभि प्रदेश लोक सेवा आयोगमा उजरुी ददि सक्िछे। 
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 (2) प्रदेश लोक सेवा आयोगले उजरुी छािनबि गदात जािी-
जािी ियुटपूणत मूल्यािि गरेको देजखएमा बढुवा सनमनतको 
मूल्याििकतातलाई चेताविी ददि सक्िेछ। 

(3) उपदफा (1) बमोजजम पित आएको उजरुी झूटा ठहररएमा 
उजरुी पनछ हिुे बढुवामा त्यस्तो उजरुीकतातको दईु अि घटाउि 
सयकिछे । 

(4) उपदफा (2) र (3) बमोजजम भएको कारबाहीको सूचिा 
सम्बजन्धत कमतचारी लगायत बढुवा सनमनतको सजचवालय र सम्बजन्धत 
कमतचारी कायतरत रहेको मन्िालयमा पठाउि ुपिेछ । 

(5) उपदफा (१) बमोजजम परेको उजरुीमा उजरुी गिे म्याद 
िाघेको नमनतले साठी ददिनभि उजरुीको टुङ्गो लगाउि ुपिेछ। 

(6) बढुवाको उजरुी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोयकए बमोजजम 
हिुेछ । 

44. बढुवा नमनत र बढुवा नियजुि: (१) दफा 43 को उपदफा (5) 
बमोजजम बढुवा िनतजा प्रकाशि भए पनछ बढुवा उजरुीको प्रयोजिको 
लानग सो िनतजा प्रकाशि भएको नमनतबाट एक्काइस ददिसम्म बढुवा 
नसफाररस पाउिे उम्मेदवारलाई बढुवा नियजुि िददई प्रनतक्षा सूचीमा 
राजखिेछ । त्यस्तो बढुवा नसफाररस उपर उजरुी िपरेमा सो िामावली 
प्रकाशि भएको नमनतले बाइस ददिको नमनतबाट बढुवा हिुे तह कायम 
हिुे गरी नियजुि ददि ुपिेछ । 

(२) बढुवा नसफाररस उपर उजरुी परेमा देहाय अिसुार  नमनत 
कायम गरी नियजुि ददि ुपिेछ:- 



52 

(क) उजरुी खारेज भएमा वा पयहलेको बढुवा 
नसफाररस िै कायम भएमा पयहलो पटक बढुवा 
िनतजा प्रकाशि भएको नमनतले बाइसौं 
ददिदेजख,  

(ख) बढुवा नसफाररस संशोधि गिे निणतय भएमा सो 
बमोजजम संशोनधत िनतजा प्रकाशि भएको 
नमनतदेजख, र 

(ग) कुिै बढुवा सम्बन्धमा अदालतमा मदु्दा परी 
बढुवा बदर भई पिु: बढुवा सनमनतबाट बढुवा 
सम्बन्धी निणतय गरेमा पनछल्लो पटक बढुवा 
सनमनतबाट निणतय भएको नमनतदेजख। 

45. सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुिै सेवा, 
समूह वा उपसमूहको कुिै पद लगातार दईु वषतसम्म पूनतत हिु िसकी 
अन्य सेवा, समूह वा उपसमूहबाट सेवा पररवतति गरी पूनतत गिुत पिे 
भएमा प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउि ु
पिेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम सहमनत माग भएमा प्रदेश लोक 
सेवा आयोगले सम्बजन्धत सेवा, समूह वा उपसमूह र पदको लानग 
निधातरण गररएको न्यूितम शैजक्षक योग्यता भएका समाि तहको पदमा 
बहाल रहेका कमतचारी प्रनतस्पधातत्मक परीक्षामा सहभागी हिु सक्िे 
गरी यवज्ञापि प्रकाशि गिेछ । यसरी हिुे प्रनतस्पधातत्मक परीक्षाको 
माध्यमबाट छिोट भएका कमतचारीलाई प्रदेश सरकारले सेवा, समूह 
वा उपसमूह पररवतति गिेछ । 
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(३) यस दफामा अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
प्रदेश सरकारले प्रदेश स्वास््य सेवामा बहाल रहेको कुिै कमतचारीलाई 
यवशेष योग्यता हानसल गित अध्ययिमा पठाएकोमा त्यस्तो कमतचारी 
अध्ययि पूरा गरी सेवामा हाजजर भएपनछ प्रदेश लोक सेवा आयोगको 
परामशतमा निजको यवशेष योग्यतासँग सम्बजन्धत सेवाको अन्य समूह 
वा उपसमूहमा तोयकए बमोजजम पररवतति गित सक्िेछ।  

(४) यस दफामा व्यवस्था भए बमोजजम बाहेक कमतचारीको 
सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतति हिु ेछैि ।  

पररच्छेद-६ 

तलब, भत्ता र अन्य सयुवधा 

46. तलब, भत्ता: (१) कमतचारीले हाजजर भएको ददिदेजख तलब, भत्ता 
पाउिेछ । 

  (2) कमतचारीलाई कायतसम्पादिमा आधाररत प्रोत्साहि भत्ता 
प्रदाि गितका लानग प्रदेश सरकारले आवश्यक व्यवस्था गित सक्िछे।   

  (3) कुिै सङ घीय निजामती सेवाको कमतचारी प्रदेश सरकार 
मातहतको निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा खयटँदा त्यस्तो कमतचारीको 
शरुु तलब लगायतको सयुवधा प्रदेश निजामती सेवाको समाि तह 
कायम हिुे पदको कमतचारीको शरुु तलब सयुवधा भन्दा कम हिुे रहेछ 
भिे कम हिु ेतलब सयुवधा त्यस्तो पदमा खयटएको अवनधभर सम्बजन्धत 
प्रदेश मातहतको निकायबाट पाउिेछ । 

(4) उपदफा (१) र (2) मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापनि प्रदेश यकताबखािाबाट तलबी प्रनतवदेि पाररत िगराई तलब 
भिुािी गिुत हुँदैि । 
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तर, प्रदेश यकताबखािा गठि भई कायत प्ररम्भ िभएसम्म 
प्रचनलत कािूि बमोजजमको निकायबाट तलबी प्रनतवदेि पाररत गित 
बाधा पिे छैि। 

(5) उपदफा (4) बमोजजम तलबी प्रनतवदेि पाररत िगरी 
तलब भिुािी गरेमा त्यस्तो कमतचारीले पाएको तलब, भत्ता त्यसरी 
तलब भिुािी गिे पदानधकारीबाट असलु उपर गररिेछ । 

(6) प्रत्येक कमतचारीले एक वषतको सेवा अवनध पूरा गरेपनछ 
एक ददिको तलब बराबरको रकम तलब वृयि पाउिेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोजजम ग्रडे वृयि गदात कमतचारी 
समायोजि ऐि, 2075 बमोजजम थप गररएको दईु ग्रडे कमतचारीले 
प्रचनलत कािूि बमोजजम पाउिे अनधकतम ग्रडे संतयामा समायोजि 
िगरी अनतररि ग्रडेको रूपमा प्रदाि गिुतपिेछ ।  

(8) कुिै कमतचारीको तलब वृयि रोक् का भएकोमा सो तलब 
वृयि कुि नमनतदेजख फुकुवा हिुे हो सो कुरा सम्बजन्धत अनधकारीले 
नलजखत रूपमा जिाई अनभलेख राख्न ुपिेछ। 

47. पकाएको तलब भत्ता पाउिे: (१) कमतचारीले प्रत्यके मयहिा भिुाि 
भएपनछ पकाएको तलब र भत्ता पाउिे भए भत्ता समेत पाउिेछ । 

(२) कमतचारी जिुसकैु तररकाले सेवामा िरहे पनि पकाएको 
तलब र भत्ता पाउिेछ। 

(३) यो अध्यादेश वा यस अध्यादेश अन्तगतत बिकेा 
नियमहरूमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुिै पनि कमतचारीको 
तलब कट्टा गररिे छैि ।  
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48. निलम्बि भएमा पाउि ेतलब: (१) कुिै कमतचारी सरकारी कामको 
सम्बन्धमा वा प्रदेश सरकारको तफत बाट भएको कारबाहीको 
फलस्वरूप निलम्बि भएमा सो निलम्बिको अवनधभर निजले आफ्िो 
तलबको आधा रकम माि पाउिेछ। 

 तर निजले सफाई पाएमा निलम्बि रहेको अवनधमा आधा 
तलब पाएको भए सो कट्टा गरी बाँकी र िपाएको भए परैु तलब 
(तलब वयृि हिुे भएमा सो समेत) पाउिेछ र कसूरदार ठहररएमा 
निलम्बि भएको नमनत देजखको बाँकी तलब भत्ता पाउि ेछैि ।  

(२) कुिै अदालतमा मदु्दा दायर भएको कारणले कुिै कमतचारी 
निलम्बि भएकोमा त्यस्तो मदु्दामा अदालतबाट कसूरदार ठहरी फैसला 
भएमा त्यस्तो फैसला भएको नमनतदेजख निजले तलब पाउिे छैि ।  

49. चाडपवत खचत: (१) कमतचारीले आफ्िो धमत, संस्कृनत, परम्परा अिसुार 
मिाउिे चाडपवतको लानग खाइपाइ आएको एक मयहिाको तलब 
बराबरको रकम प्रत्येक आनथतक वषतमा एकपटक चाडपवत खचतको 
रूपमा पाउिेछ । 

(२) निवृत्तभरण पाउिे गरी अवकाश प्राप्त कमतचारीलाई निजले 
पाउिे एक मयहिाको निवृत्तभरण बराबरको रकम चाडपवत खचतको 
रूपमा ददइिछे । 

50. कमतचारी सञ्चयकोष: कमतचारीको मानसक तलबबाट दश प्रनतशतका 
दरले हिु आउिे रकम कट्टा गरी सो रकममा प्रदेश सरकारले शत 
प्रनतशत रकम थप गरी कमतचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गररददिेछ। 



56 

51. सावनधक जीवि बीमा: (१) कमतचारीले सङ घीय निजामती सेवाका 
कमतचारीलाई भए सरहको सावनधक जीवि बीमा र सो बापतको सयुवधा 
पाउिेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजजमको सावनधक जीवि नबमाको 
व्यवस्थापि प्रचनलत कािूि बमोजजम स्थापिा भएको सावनधक जीवि 
बीमा कोषबाट हिुेछ । 

52. उपचार खचतः (१) कमतचारीले सेवा अवनधभरमा देहाय बमोजजमको 
खाइपाई आएको तलब रकमसम्म उपचार खचत बापत पाउिेछ:- 

(क) अनधकृतस्तर भन्दा मानथको कमतचारी भए बाह्र 
मयहिा बराबरको,  

(ख) सहायकस्तर र तह यवहीि कमतचारी भए एक्काइस 
मयहिा बराबरको । 

(२) कुिै कमतचारी वा निजको पररवारको सदस्य नबरामी 
भएमा उपदफा (१) बमोजजम पाउि े रकममा िबढ्ि े गरी देहाय 
बमोजजम भएको उपचार खचत ददिछेः– 

 

(क) रोगको उपचारको निनमत्त स्वीकृत जचयकत्सकले जाँच 
गदात लागेको शलु्क तथा जाँच गरी लेजखददएको 
प्रजेस्ि्शि अिसुार औषनध यकिेको खचत, 

(ख) स्वास््य संस्थामा भिात हुँदा र उपचार गराउँदा लागेको 
नबल बमोजजमको खचत, 
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(ग) अस्पताल र स्वीकृत जचयकत्सक पनि िभएको ठाउँमा 
भएको उपचारमा सम्बजन्धत स्थािीय तहको प्रमखु 
प्रशासकीय अनधकृतले नसफाररस गरेको खचत, 

स्पष्टीकरणः “स्वीकृत जचयकत्सक” भन्नाले सरकारी 
सेवामा रहेका वा प्रचनलत कािूि बमोजजम 
जचयकत्सकको रूपमा दतात भएका डाक्टर, कयवराज, हेल्थ 
अनसषे्टण्ट वा वैद्य समेतलाई  जिाउँछ। 

(घ) ्लायष्टक सजतरी बाहेक सबै यकनसमको जचरफार 
(सजजतकल अपरेशि) गदात लागेको नबल बमोजजमको 
खचत, 

(ङ) आफ्िो घर वा डेरा छाडी अको जजल्ला वा यवदेशमा 
गई औषनध उपचार गराउँदा त्यस्तो स्थािसम्म पगु्दाको 
र कुदातको नबरामीको र कुरुवा चायहिे अवस्था भए 
एकजिा कुरुवासम्मको यातायात खचतको परैु रकम र 
खािा खचत बापत सम्बजन्धत निजामती कमतचारीले 
प्रचनलत कािूि बमोजजम पाउिे दैनिक भत्ता बरावरको 
रकम । 

(३) यस दफा बमोजजम पाउिे उपचार खचत कुि ैकमतचारीले 
पेश्कीको रूपमा नलि चाहेमा सोको कारण मिानसब देजखए यस 
अध्यादेशको अधीिमा रही पनछ यहसाब बझुाउिे गरी पेश्की ददि 
सयकिेछ। त्यसरी पेश्की नलएको रकम पनछ यहसाब गदात उपचार बापत 
पाउिे रकमभन्दा बढी हिु आएमा बढी भए जनत रकम सम्बजन्धत 
कमतचारीको तलबबाट यकस्ताबन्दीमा कट्टी गररिछे । त्यसरी कट्टी गिुत 
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पिे रकम भिुािी िहुँदै सम्बजन्धत कमतचारीको मतृ्य ुभएमा कट्टी गित 
बाकँी रहेको रकम नमिाहा हिुेछ । 

(४) झटु्टा व्यहोरा पेश गरी उपचार खचत माग गिे वा प्राप्त 
गिे कमतचारी लगायत त्यस्तो झटु्टा व्यहोरा प्रमाजणत गिे स्वीकृत 
जचयकत्सक उपर यवभागीय कारबाही वा कािूि बमोजजम कारबाही हिु 
सक्िेछ। 

(5) भयवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य ठहररिे गरी 
सेवाबाट बखातस्त गररएको अवस्थामा बाहेक अरू जिुसकैु व्यहोराबाट 
कमतचारी सेवाबाट अलग हुँदा सेवा अवनधभरमा पाउिे उपचार खचतमध्य े
केही नलई वा िनलई उपचार खचत नलि बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी 
रकम एकमषु्ठ नलि पाउिछे । 

तर निवृत्तभरण पाउि ेगरी सेवाबाट अलग भएको कमतचारीले 
उपचार खचत बापत नलि बाँकी रकममा बीस वषत, पच्चीस वषत वा 
सोभन्दा बढी सेवा अवनध भएको कमतचारीले िमशः दश, पन्र र बीस 
प्रनतशत थप गरी हिु आउि ेरकम एकमषु्ठ नलि पाउिछे । 

(6) दश वषत सेवा अवनध िपगेुको कुिै कमतचारीलाई औषनध 
उपचारको लानग खचत ददँदा यस दफामा तोयकएको रकमलाई दश वषत 
सेवा गरे बापत पाउि ेरकम मािी दामासाहीले हिु आउि ेरकम माि 
ददइिेछ। 

(7) यस दफा बमोजजम उपचार खचत माग गिे कमतचारीले 
कायातलयमा हाजजर हिु िसक्िे गरी नबरामी भएको अवस्थामा नबरामी 
नबदा बाकँी भएसम्म नबरामी नबदा ि ैमाग गिुत पिेछ । नबरामी नबदा 
बाकँी िभएमा माि अन्य नबदा माग गित सक्िेछ । 
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(8) यस दफा बमोजजम स्वास््य संस्थामा भिात भई वा 
यवदेशमा गई उपचार गराउि ुपदात बाहेक कमतचारीलाई एक वषतमा 
निजले खाइपाइ आएको डेढ मयहिाको तलब बराबरको रकमसम्म 
उपचार खचत ददि सयकिेछ । 

(9) यस दफा बमोजजम कमतचारीले पाएको उपचार खचतको 
अनभलेख खचत लेख्न ेकायातलयले राखी त्यस्तो यववरण मन्िालय र प्रदेश 
यकताबखािामा अनभलेख राख्न पठाउि ुपिेछ। 

(१0) “क” वगतका भौगोनलक क्षेिमा कायतरत कमतचारीलाई 
लागेको रोग स्थािीय स्वास््य संस्थाबाट उपचार हिु िसक्ि े भई 
निजको ज्यािलाई िै जोजखम हिुे अवस्था परेमा सम्बजन्धत यवभागीय 
प्रमखुको स्वीकृनत नलई त्यस्तो कमतचारीको उपचारको लानग त्यस 
ठाउँबाट सबैभन्दा िजजकको िेपाल नभिको अरू कुि ै सयुवधायिु 
स्वास््य संस्थामा नछटो साधिद्वारा लैजादँा र त्यहाँबाट फकातउँदा लाग्ि े
खचत सम्बजन्धत निकायले व्यहोिेछ । 

53. यवशेष आनथतक सयुवधा: कुिै कमतचारीको सेवामा छँदै मतृ्य ु भएमा 
निजको पररवारलाई एकमषु्ठ एक लाख पचास हजार यवशेष आनथतक 
सयुवधा प्रदाि गररिेछ । 

54. थप आनथतक सहायताः (1) सेवामा बहाल रहेको कुि ैकमतचारी वा 
निजको पनत वा पत्नीलाई स्वदेश तथा यवदेशमा उपचार गित िेपाल 
सरकार वा प्रदेश सरकारद्वारा गदठत मेनडकल बोडतले नसफाररस गरेको 
आधारमा प्रदेश सरकारले उजचत ठहर् याएमा दफा 5२ को अनतररि 
थप आनथतक सहायता ददि सक्िेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोजजमको आनथतक सहायता प्रदेश सरकार 
समक्ष नसफाररस गित देहाय बमोजजमको नसफाररस सनमनत रहिेछः- 

(क) प्रमखु सजचव -अध्यक्ष 
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(ख) सजचव, स्वास््य हेिे मन्िालय -सदस्य 

(ग) सजचव, आनथतक मानमला तथा योजिा  

मन्िालय -सदस्य 

(घ) सजचव, कािूि हेिे मन्िालय -सदस्य 

(ङ) सजचव,मन्िालय -सदस्य सजचव 

(3) उपदफा (2) बमोजजमको सनमनतले थप आनथतक 
सहायताको लानग रकम नसफाररस गदात कडा रोगको हकमा उपचार 
गदात लागेको रकमको नबल बमोजजमको बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म 
नसफाररस गिेछ। 

55. स्वास््य बीमा कायतिम लागू गित सक्िे: दफा 52 र 54 मा जिुसकैु 
कुरा लेजखएको भए तापनि प्रदेश सरकारले यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपनछ 
प्रदेश निजामती सेवामा प्रवशे गिे कमतचारीको हकमा यस दफा 
बमोजजमको उपचार खचतको सट्टा प्रदेश राजपिमा सूचिा प्रकाशि गरी 
स्वास््य बीमा कायतिम लागू गित सक्िेछ । 

पररच्छेद-७ 

अवकाश, उपदाि र निवृत्तभरण 

56. अनिवायत अवकाश: (1) साठी वषत उमेर परुा भएपनछ वा दफा २४ 
बमोजजमको पदावनध पूरा भएको कमतचारीले निजामती सेवाबाट अनिवायत 
अवकाश पाउिेछ । 

(2) उपदफा (1) मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७८ प्रारम्भ भएको नमनतले एक 
वषतसम्मको लानग अन्ठाउन्न वषत उमेर पगेुका र त्यस पनछको एक 
वषतसम्मको लानग उिन्साठी वषत उमेर  पगेुका कमतचारीले सेवाबाट 
अनिवायत अवकाश पाउिेछ।  
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57. उमेर गणिा: (१) यस अध्यादेश बमोजजम अनिवायत अवकाश वा अन्य 
प्रयोजिका लानग कमतचारीको उमेर गणिा गदात निजले पेश गरेको 
जशक्षण संस्थाको प्रमाणपिमा यकयटएको जन्म ददि वा वषतबाट हिु 
आउिे उमेर वा निजको िागररकताको प्रमाणपिमा यकयटएको जन्म 
ददि वा वषतबाट हिु आउिे उमेर वा निजले व्यजिगत यववरण 

(नसटरोल) मा लेखी ददएको जन्म ददि वा वषतबाट हिु आउिे उमेर 
मध्ये जिु उमेरबाट पयहले अवकाश हनु्छ सोही आधारमा गणिा 
गररिेछ।  

(२) कुिै कमतचारीको शैजक्षक योग्यता वा िागररकताको 
प्रमाणपि र व्यजिगत यववरणमा वषत, संवत ्वा उमेर माि उल्लेख 
भएकोमा देहायको आधारमा जन्म नमनत कायम गररिेछ:- 

(क) िागररकताको प्रमाणपिको हकमा प्रमाणपि 
प्राप्त गरेको नमनतको आधारमा, 

(ख) शैजक्षक योग्यताको प्रमाणपिको हकमा 
प्रमाणपि जारी भएको नमनतको आधारमा, 

(ग) व्यजिगत यववरण (नसटरोल) को हकमा शरुु 
नियजुि भएको नमनतको आधारमा । 

(३) कमतचारीले पेश गरेको कुिै प्रमाणपिमा वषत माि उल्लेख 
भएको र अको प्रमाणपिमा पूरा जन्म नमनत खलेुको भएमा र सो 
प्रमाणपिमा उजल्लजखत जन्म नमनतहरूको बीचमा एक वषतसम्मको 
अन्तर देजखएमा पूरा जन्म नमनत खलेुको प्रमाणपिको आधारमा जन्म 
नमनत कायम गरी उमेर गणिा गररिेछ ।  



62 

(४) उपदफा (३) बमोजजम छुट्टा छुटै्ट प्रमाणपिमा उल्लेख 
भएको जन्म नमनतको अन्तर एक वषतभन्दा बढी देजखएमा उपदफा (२) 
बमोजजम कायम हिुे जन्म नमनतको आधारमा निज जिु नमनतबाट पयहले 
अवकाश हनु्छ सोही नमनतलाई जन्म नमनत कायम गरी निजको उमेर 
गणिा गररिेछ।  

58. असमथत कमतचारी सम्बन्धी यवशेष व्यवस्था: कुि ैकमतचारी शारीररक 
वा मािनसक रोगको कारणबाट नियनमत रूपमा सेवा गित असमथत छ 
भिी िेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले गठि गरेको मनेडकल बोडतबाट 
प्रमाजणत भई आएमा प्रदेश सरकारले निजलाई निजको सेवा अवनधमा 
बढीमा सात वषत सेवा अवनध थप गरी अवकाश ददि सक्िेछ । 

59. स्वेजच्छक अवकाश: (१) निवृत्तभरण पाउि ेअवस्था र उमेरको हद 
पचास वषत पूरा भएका कमतचारीले प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेश राजपिमा 
प्रकाजशत सूचिामा तोयकएको अवनधनभि सोही सूचिामा उजल्लजखत 
शततमा स्वेजच्छक अवकाश नलि सक्िेछ ।  

तर दरबन्दी नमलाि हिु िसकी फाजजलमा परेको वा प्रदेश 
सरकारलाई आवश्यक िभएका पदमा कायतरत कमतचारीको हकमा छुटै्ट 
शतत र सयुवधा तोकी प्रदेश राजपिमा सूचिा प्रकाशि गरी स्वेजच्छक 
अवकाशका लानग निवेदि माग गित सयकिेछ। 

(2) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
निवृत्तभरण पाउिे अवस्था भएको, उमेरको हद पचपन्न वषत पगेुको र 
एउटै तहमा पन्र वषत सेवा अवनध पूरा गरेको कमतचारीले स्वेजच्छक 
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अवकाश नलि चाहेमा निजलाई एक तहमानथको पदमा बढुवा गरी 
स्वेजच्छक अवकाश ददि सयकिेछ ।   

60. उपदाि: (1) पाँच वषत वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको तर निवृत्तभरण 
पाउिे अवनध िपगेुको कमतचारीले अवकाश पाएमा वा राजीिामा 
स्वीकृत गराई पदबाट अलग भएमा वा भयवष्यमा सरकारी सेवाको 
निनमत्त अयोग्य िठहररिे गरी पदबाट हटाइएमा देहायको दरले उपदाि 
पाउिेछ:- 

(क)  पाँच वषतदेजख दश वषतसम्म सेवा गरेकोमा 
काम गरेको प्रत्येक वषतको निनमत्त आजखरी 
आधा मयहिाको तलब,  

(ख)  दश वषतभन्दा बढी पन्र वषतसम्म सेवा 
गरेकोमा काम गरेको प्रत्येक वषतको निनमत्त 
आजखरी एक मयहिाको तलब, 

(ग)  पन्र वषतभन्दा बढी बीस वषतभन्दा कम सेवा 
गरेकोमा काम गरेको प्रत्येक वषतको निनमत्त 
आजखरी डेढ मयहिाको तलब। 

स्पष्टीकरणः यस दफा र दफा 6१ को प्रयोजिको लानग “आजखरी 
तलब” भन्नाले सम्बजन्धत कमतचारीको अवकाश प्राप्त गिे अवस्थाको 
तलबलाई जिाउँछ र त्यसरी अवकाश प्राप्त गिे अवस्थामा कुिै 
कमतचारी असाधारण नबदा वा निलम्बिमा रहेको भए त्यस्तो अवनधको 
निनमत्त पनि परैु तलबको यहसाब गररिेछ । 
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61. निवृत्तभरण: (१) बीस वषत वा सोभन्दा बढी अवनध सेवा गरेको 
कमतचारीले अवकाश पाएमा वा राजीिामा स्वीकृत गराई पदबाट अलग 
भएमा वा भयवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य िठहररिे गरी 
पदबाट हटाइएमा देहाय बमोजजमको मानसक निवृत्तभरण आजीवि 
पाउिेछः- 

जम्मा सेवा वषत X आजखरी तलबको रकम 

५० 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
निवृत्तभरणको न्यूितम रकम समाि पदको बहालवाला कमतचारीको 
तलबको शरुु अिको आधाभन्दा कम र अनधकतम रकम समाि पदको 
बहालवाला कमतचारीको तलबको शरुु स्केलभन्दा बढी हिुे छैि । 

(३) पन्र वषत सेवा अवनध पूरा गरेको कुिै कमतचारीको मतृ्य ु
भएमा निजको सेवा अवनधमा बढीमा पाँच वषत अवनधसम्म थप गरी 
निजको पररवारलाई निवृत्तभरण वा उपदाि जिु नलि चाहन्छ सो रोजेर 
नलि ददइिेछ । 

(४) कुिै सरकारी पदमा अजघ गरेको सेवा बापत निवृत्तभरण 
पाइरहेको व्यजि पनछ प्रदेश निजामती सेवाको पदमा नियजुि भएमा 
निजले पनछ गरेको सेवा अवनधमा अजघ गरेको सेवा अवनध जोडी यस 
दफा बमोजजम निवृत्तभरण नलि पाउिेछ । 

(५) सम्वत ्2049 साल कानततक 21 गते भन्दा अजघदेजख 
निजामती सेवामा बहाल भई अन्ठाउन्न वषत उमेर पूरा भएको कारणबाट 
दफा 56 बमोजजम अनिवायत अवकाश हिुे कमतचारीको सेवा अवनधमा 
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निवृत्तभरण प्रयोजिको लानग दईु वषत अवनध थप गरी निजको जम्मा 
सेवा अवनध कायम गररिेछ ।  

(6) यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपनछ प्रदेश सरकारले खटाएको 
कायतसम्पादि गिे नसलनसलामा द्वन्द्वका कारण वा दघुतटिामा परी कुिै 
कमतचारीको अङ्गभङ्ग भएको वा चोटपटक लागेको कारणले शारीररक 
वा मािनसक रूपमा सरकारी सेवाको लानग अशि भएमा त्यस्तो 
कमतचारीको सेवा अवनध बीस वषतभन्दा कम रहेछ भि ेबाँकी अवनध 
थप गरी उपदफा (1) बमोजजमको निवृत्तभरणको रकम आजीवि 
ददइिेछ । 

(७) यस अध्यादेशमा अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापनि एउटै पदमा कम्तीमा पन्र वषत बहाल रयहरहेका कुिै 
कमतचारीको मतृ्य ु भएमा त्यस्तो कमतचारीको पररवारलाई सानबकको 
तहको पदभन्दा मानथल्लो पदको निवृत्तभरण लगायत अन्य सयुवधा 
प्रदाि गररिछे । 

62. निवृत्तभरणमा वृयि: बहालवाला कमतचारीको तलब वृयि हुँदा तलबको 
सरुु अिमा जनत वृयि भएको छ त्यसको दईु नतहाइ रकम समाि 
पदका सेवा निवृत्त कमतचारीको निवृत्तभरण रकममा पनि थप गररिेछ। 

63. पाररवाररक निवृत्तभरण र उपदाि: (१) कुि ैकमतचारीको सेवामा छँदै 
मतृ्य ुभएमा निजको मतृ्य ुभएको सात वषतसम्म र निवृत्तभरण पाउि 
थालेको सात वषत िपगु्दै मतृ्य ु भएमा सात वषत पगु्ि बाँकी अवनध 
निजको पररवारलाई दफा 60 वा 61 मा लेजखए बमोजजम उपदाि 
वा निवृत्तभरण प्राप्त हिुेछ । 
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(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
कमतचारीको सेवामा छँदै मतृ्य ुभएकोमा यस्तो निवृत्तभरण सात वषत 
भन्दा बढी समय प्राप्त हिुे छैि र निवृत्तभरण पाउि थालेको सात वषत 
िपगु्दै मतृ्य ुभएकोमा सात वषत अवनध व्यतीत भएपनछ निवृत्तभरण प्राप्त 
हिुे छैि। 

(३) उपदफा (२) मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
निवृत्तभरण पाउिे व्यजि िाबानलग रहेछ भिे निज बानलग िभएसम्म 
त्यस्तो निवृत्तभरण पाउिेछ । 

(४) उपदफा (२) मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
उपदफा (१) बमोजजमको पाररवाररक निवृत्तभरण त्यस्तो मतृक 
कमतचारीको पनत वा पत्नीले पाउिे भएमा त्यस्तो कमतचारीको सेवामा 
छँदै मतृ्य ुभएकोमा मतृ्य ुभएको सात वषत पनछ,  निवृत्तभरण पाउि 
थालेको सात वषत िपगु्दै मतृ्य ुभएकोमा सात वषत अवनध व्यतीत भए 
पनछ र निवृत्तभरण पाउि थालेको सात वषत व्यतीत भई सकेपनछ मतृ्य ु
भएकोमा निज कमतचारीको मतृ्य ु भएको नमनतदेजख आजीवि निजले 
पाउिे निवृत्तभरणको आधा रकम त्यस्तो पनत वा पत्नीले पाउिेछ । 

तर त्यस्तो पनत वा पत्नीले अको यववाह गरेमा निजले त्यस्तो 
निवृत्तभरण सयुवधा पाउिे छैि । 

(५) उपदफा (४) मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
कमतचारीको निवृत्तभरण पाइरहेको पनत वा पत्नीको मतृ्य ु भएमा वा 
निजले अको यववाह गरेमा त्यस्तो कमतचारीको छोरा छोरीले एक्काइस 
वषत उमेर परुा िभएसम्म त्यस्तो निवृत्तभरण रकम तोयकए बमोजजम 
पाउिेछ । 
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(६) बहालवाला कमतचारीको तलब वृयि हुँदा तलबको शरुु 
अिमा जनत वृयि भएको छ, त्यसको दईु नतहाइ रकम उपदफा (१), 
(३), (४) र (५) बमोजजम पाररवाररक निवृत्तभरण पाइरहेको व्यजिले 
खाइपाई आएको पाररवाररक निवृत्तभरण रकममा पनि थप गररिेछ । 

(७) कुिै कमतचारीको यस अध्यादेश बमोजजम पाउि े कुिै 
रकम नलि िपाउँदै मतृ्य ुभएमा सो रकम निजको पररवारका सदस्य 
वा निजमा आजश्रत दाज,ु भाइ, दददी, बयहिीमध्य ेयस अध्यादेश बमोजजम 
निजको निवृत्तभरण वा उपदाि पाउिे ठहररएको व्यजिले नलि 
पाउिेछ। 

(८) निवृत्तभरण वा उपदाि ददँदा मतृ कमतचारीले आफ्िो 
पररवारको सदस्य वा आजश्रत दाज,ु भाइ, दददी, बयहिी कसैलाई 
इच्छाएको रहेछ भिे सो व्यजिलाई र कुिै कारणले सो व्यजिले 
पाउि िसक्िे अवस्था भएमा वा कसैलाई पनि िइच्छाएको भएमा 
िमशः त्यस्तो कमतचारीको सगोलको पनत वा पत्नी, छोरा छोरी, बाब ु
आमा, बाजे बज्यै, सासू ससरुा र तोयकए बमोजजमका अन्य हकवालालाई 
ददइिेछ । 

64. सयुवधा दाबी गिुत पिे: (१) सेवा निवृत्त हिुे कमतचारी वा निजको 
पररवारका सदस्यले सेवा सम्बजन्धत कायातलय माफत त नियमािसुार 
पाउिे निवृत्तभरण, उपदाि लगायतका सयुवधा नलिका लानग निवदेि 
ददि ुपिेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम निवदेि परेको एक मयहिानभि 
प्रदेश यकताबखािाले सयुवधा निधातरण गरी निवृत्तभरण व्यवस्थापि 
कायातलयमा पठाउि ुपिेछ र निवृत्तभरण व्यवस्थापि कायातलयले यसरी 
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प्राप्त भए पनछ यथाशीघ्र निवतृ्तभरण उपलब्ध गराउि ेव्यवस्था नमलाउि ु
पिेछ । 

65. बेपत्ता भएको कमतचारीको निवृत्तभरण र उपदाि: (१) प्रदेश निजामती 
सेवामा रही काम गरेको कुि ैकमतचारी हराई बेपत्ता भई दईु वषतसम्म 
जीयवत रहे िरहेको पत्ता िलागेमा त्यस्तो कमतचारीले दफा 60 वा 
61 बमोजजम पाउिे उपदाि वा निवृत्तभरणको रकम दफा 63 
बमोजजम निजको हकवालालाई ददइिेछ। 

(२) बेपत्ता भएको कमतचारी पनछ फेला परेमा दफा 60 
बमोजजमको उपदाि भिुािी ददई िसकेको भए सो उपदाि वा दफा 
61 बमोजजम पाउिे निवृत्तभरणको रकम निजले दाबी गित आएको 
नमनतदेजख निजलाई िै ददइिछे । 

तर उपदफा (१) बमोजजम भिुािी ददई सकेको पाररवाररक 
निवृत्तभरण वा उपदाि रकममा पनछ फेला परेको व्यजिले दाबी गित 
पाउिे छैि । 

66. पाररवाररक निवृत्तभरण सम्बन्धी यवशषे व्यवस्था: (१) यस अध्यादेशमा 
अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपनछ 
प्रदेश सरकारले खटाएको कायतसम्पादि गिे नसलनसलामा द्वन्द्वका 
कारण वा दघुतटिामा परी कुिै कमतचारीको तत्काल मतृ्य ुभएमा वा 
त्यसको कारणबाट निको िहुँदै पनछ मतृ्य ुभएमा त्यस्तो कमतचारीको 
सेवा अवनध बीस वषत पगेुको भएमा सेवा अवनधको आधारमा र बीस 
वषत िपगेुको भएमा बाँकी अवनध थप गरी निजको पनत वा पत्नीलाई 
दफा 61 बमोजजमको निवृत्तभरणको रकम आजीवि ददइिेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोजजमको निवृत्तभरण प्राप्त गिे व्यजिले 
दफा 63 बमोजजम पाररवाररक निवृत्तभरण वा उपदाि पाउिे छैि । 

(३) उपदफा (१) बमोजजम मतृ्य ुभएको कमतचारीको पनत, 
पत्नी वा िाबालक छोरा छोरी रहेिछि ्र त्यस्तो कमतचारीको आजश्रत 
आमा बाब ुदबैु वा तीमध्ये कुिै एक रहेछि ्भिे निजहरूको गजुाराको 
निनमत्त उपदफा (१) बमोजजम हिुे रकमको दईु नतहाइमा िबढ्िे गरी 
निवृत्तभरण बापत रकम ददइिेछ ।  

(४) बहालवाला कमतचारीको तलब वृयि हुँदा तलबको शरुु 
अिमा जनत वृयि भएको छ त्यसको दईु नतहाइ रकम यस दफा 
अिसुार निवृत्तभरण पाइरहेका व्यजिले खाइपाइ आएको पाररवाररक 
निवृत्तभरण रकममा पनि वृयि हिुेछ । 

(५) यस दफा बमोजजम निवतृ्तभरण पाइरहेको व्यजिको मतृ्य ु
भएमा वा निजले अको यववाह गरेमा त्यस्तो निवृत्तभरणको रकम मतृक 
कमतचारीको छोरा छोरी भए त्यस्ता छोरा छोरीले एक्काइस बषत उमेर 
पूरा िभएसम्म तोयकए बमोजजम पाउिछेि ्। 

(६) कुिै कमतचारी सरकारी कामको नसलनसलामा दघुतटिा वा 
द्वन्द्वमा परी घाइते भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो कमतचारीको सयुवधा 
सम्पन्न अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था प्रदेश सरकारले तत्काल 
नमलाउिेछ र लाग्िे सम्पूणत खचत समते प्रदेश सरकारले व्यहोिेछ । 

67. निवृत्तभरण िपाउिःे यस अध्यादेश बमोजजम निवृत्तभरण वा पाररवाररक 
निवृत्तभरण पाइरहेको व्यजिले देहायको अवस्थामा त्यस्तो निवृत्तभरण 
पाउिे छैिः- 
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(क) िैनतक पति देजखि ेफौजदारी अनभयोगमा अदालतबाट 
कसूरदार ठहरी त्यस्तो फैसला अजन्तम भएको, 

(ख) प्रचनलत कािूि बमोजजम राज्य यवरुिको कसूर मानिि े
फौजदारी अनभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी 
त्यस्तो फैसला अजन्तम भएको, 

(ग) बहयुववाह गरेको प्रमाजणत भएमा । 

68. योगदािमूलक निवृत्तभरण: (१) यस अध्यादेशमा अन्यि जिुसकैु कुरा 
लेजखएको भए तापनि योगदािमूलक निवृत्तभरण सम्बन्धी कािूिमा 
उल्लेख भएको अवनध पनछ नियजुि हिु े कमतचारीले योगदािमूलक 
निवृत्तभरण पाउिेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि यो 
अध्यादेश प्रारम्भ हिुभुन्दा अजघदेजख ि ैनिजामती सेवामा बहाल रहेको 
वा प्रदेशमा समायोजि भएको कमतचारी खलुा वा अन्तर सेवा 
प्रनतयोनगतामा छिोट भई वा बढुवा भई प्रदेश निजामती सेवामा निरन्तर 
रहेको भएमा निजको हकमा यो दफा आकयषतत हिुे छैि। 

(३) यस दफा बमोजजम ददइिे निवृत्तभरण र सो सँग 
सम्बजन्धत अन्य सयुवधा प्रचनलत कािूि बमोजजम स्थापिा भएको 
निवृत्तभरण कोषबाट व्येहोररिेछ ।  

(४) यस अध्यादेशमा अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापनि यस दफा बमोजजम योगदािमूलक निवृत्तभरण पाउिे कमतचारीले 
दफा 60, 61 र 62 बमोजजमका सयुवधा पाउिे छैि। 
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पररच्छेद-८ 

तानलम, अध्ययि र छािवृजत्त 

69. तानलम सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रदेश सरकारले कमतचारीको सीप र 
क्षमता वृयिको लानग आवश्यकता अिसुार तानलम ददिे व्यवस्था गित 
सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्रत्यके कायातलय प्रमखु वा 
यवभागीय प्रमखुले आफ्िो मातहतमा कायतरत कमतचारीमध्य े कुि ै
कमतचारीलाई के-कस्तो तानलम आवश्यक पिे भने्न यवषयमा प्रत्येक 
आनथतक वषत सरुु भएको एक मयहिानभि तानलमको आवश्यकता 
पयहचाि गरी त्यस्तो तानलम उपलब्ध गराउि आवश्यक पहल गिुत 
पिेछ ।  

(३) तानलम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोयकए बमोजजम हिुछे। 

70. तानलम, अध्ययि वा अध्ययि भ्रमण: (१) सम्बजन्धत मन्िालय, आयोग 
वा सजचवालयले आफ्िो मातहतका कमतचारीलाई तानलम, अध्ययि वा 
अध्ययि भ्रमणमा पठाउिका लानग प्रत्यके वषत सो सम्बन्धी यववरण 
तयार गरी मन्िालयमा पठाउि ुपिेछ । 

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजिको लानग,- 

(क) “तानलम” भन्नाले अध्ययि बाहेक कुिै संस्थाद्वारा 
निजश्चत पाठ्यिम अिसुार निजश्चत अवनधमा सञ्चालि 
हिुे सीप आजति गिे प्रजशक्षण कायतिम सम्झि ु
पछत ।  

(ख) “अध्ययि” भन्नाले सेवा, समूह वा उपसमूहसँग 
सम्बजन्धत यवषयमा स्िातक, स्िातकोत्तर, 
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यवद्यावाररनध वा कुिै शैजक्षक उपानध हानसल गितको 
निनमत्त गररिे अध्ययि सम्झि ुपछत ।  

(ग) “अध्ययि भ्रमण” भन्नाले अध्ययि र तालीम बाहेक 
बढीमा छ हप्ताको गोष्ठी, सेनमिार वा अवलोकि 
भ्रमण सम्झि ुपछत ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम यववरण प्राप्त भएपनछ तानलम, 
अध्ययि वा अध्ययि भ्रमणका लानग यवषयगत आधारमा सङ्खतया 
यकटाि गरी त्यसको यववरण मन्िालयले उपदफा (३) बमोजजमको 
सनमनतमा पेश गिुत पिेछ। 

(३) प्रदेश सरकारको जिुसकैु निकायमा प्राप्त भएका तानलम, 
अध्ययि वा अध्ययि भ्रमणको बाँडफाँट गित देहाय बमोजजमको सनमनत 
रहिेछ :- 

(क) प्रमखु सजचव  – अध्यक्ष 

(ख) सजचव, आनथतक मानमला तथा योजिा मन्िालय – सदस्य 

(ग) सजचव, आन्तररक मानमला तथा कािूि मन्िालय - सदस्य 

(घ) मन्िालयको कािूि यवषय हेिे सजचव - सदस्य 
(ङ) प्रमखु सजचवले तोकेको मन्िालयको सजचव – सदस्य-सजचव 

(४) उपदफा (३) बमोजजमको सनमनतले मापदण्ड बिाई सो 
बमोजजम तानलम, अध्ययि, अध्ययि भ्रमण वा छािवजृत्त बाँडफाँट 
गिेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोजजमको सनमनतले यवषयवस्त,ु 

आवश्यकता र औजचत्य हेरी उपदफा (४) बमोजजम वैदेजशक तानलम, 
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अध्ययि, अध्ययि भ्रमण वा छािवृजत्त बाँडफाँट गदात सबै सेवा, समूह 
वा उपसमूहका कमतचारी बीच न्यायोजचत तवरले बाँडफाँट गिुत पिेछ। 

(६) उपदफा (३) बमोजजमको सनमनतबाट स्वीकृत िगराई 
वैदेजशक तानलम, अध्ययि र अध्ययि भ्रमणमा पठाउि पाइिे छैि। 
कसैले सो सनमनतको स्वीकृनत िनलई कुिै कमतचारीलाई मिोियि गरेमा 
मिोियि गिे अनधकारीलाई यवभागीय कारबाही गित सयकिेछ। 

71. तानलम, अध्ययि वा अध्ययि भ्रमण पूरा गरेपनछ सेवा गिुतपिे अवनध: 
प्रदेश सरकारको मिोियिमा तीि मयहिाभन्दा बढी अवनधको तानलम, 
अध्ययि वा अध्ययि भ्रमणमा जािे कमतचारीले तानलम, अध्ययि वा 
अध्ययि भ्रमण पूरा गरेपनछ उि अवनधको न्यूितम दोब्बर अवनधसम्म 
अनिवायत रूपले सेवा गिुत पिेछ । 

72. कबनुलयत गिुत पिे: (१) कुि ैकमतचारीले सरकारी मिोियिमा तालीम, 
अध्ययि वा अध्ययि भ्रमणमा जाि ुअजघ दफा 7१ बमोजजमको सेवा 
गिे गरी तोयकए बमोजजम कबनुलयत गिुत पिेछ । 

(२) तानलम, अध्ययि वा अध्ययि भ्रमण पूरा गरेको 
कमतचारीले उपदफा (१) बमोजजमको न्यूितम सेवा अवनध पूरा िगरी 
निजलाई अको पटक तीि मयहिाभन्दा बढी अवनधको तानलम, अध्ययि 
वा अध्ययि भ्रमणको लानग मिोियि गररिे छैि । 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको कबनुलयत अिसुार सेवा अवनध 
पूरा िगरेमा त्यस्तो कमतचारीबाट तालीम, अध्ययि वा अध्ययि भ्रमणमा 
जाँदा कबनुलयत गरेको अवनधको आजखरी तलब तथा भत्ता रकमको 
दोब्बर रकम असलु उपर गररिेछ ।  
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(४) अजततयारवालाको पूवत स्वीकृनत नलई निजी प्रयासमा 
बेतलबी अध्ययि नबदामा जािे कमतचारीले अध्ययि पूरा गरेपनछ 
अध्ययि नबदा बराबरको अवनध सेवा गिे कबनुलयत गिुत पिेछ।  

(५) यस अध्यादेश बमोजजम अध्ययि, तानलम वा अध्ययि 
भ्रमणमा जािे कमतचारीले त्यस्तो कायतिमको प्रत्येक वषत वा सेमेष्टरको 
िनतजा वा प्रगनत यववरण त्यस्तो िनतजा प्रकाशि भएको तीस ददिनभि 
पदानधकार रहेको निकाय, प्रदेश यकताबखािा र मन्िालयमा पठाउि ु
पिेछ।  

(६) उपदफा (१) र (४) बमोजजम तानलम, अध्ययि वा 
अध्ययि भ्रमणमा गएका  कमतचारीले तानलम, अध्ययि वा अध्ययि 
भ्रमण पूरा गरेपनछ कबनुलयत बमोजजमको सेवा अवनध पूरा िगरेमा 
त्यस्ता कमतचारीको अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणको अवनध 
निजको सेवा अवनधमा गणिा गररिे छैि ।  

(७) उपदफा (३) बमोजजम रकम असलु उपर गदात सम्बजन्धत 
कमतचारीले पाउिे रकमबाट असलु गिुत पिेछ र त्यस्तो रकमबाट 
असलु गित िसयकएमा वा रकम अपगु भएमा सरकारी बाँकी सरह 
असलु उपर गररिेछ ।   

(८) यस दफामा अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
तालीम, अध्ययि वा अध्ययि भ्रमणमा गएको कमतचारी दफा 5६ 
बमोजजम अनिवायत अवकाश भएको वा मतृ्य ुभएको कारणले दफा 7१ 
बमोजजमको सेवा अवनध पूरा गित िसकेमा निज वा निजको पररवारबाट 
कुिै रकम असलु उपर गररिे छैि ।  
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(९) तालीम, अध्ययि वा अध्ययि भ्रमणमा गएको कमतचारी 
त्यस्तो तालीम, अध्ययि वा अध्ययि भ्रमण पूरा गरेको नमनतले तीस 
ददिनभि सम्बजन्धत कायातलयमा हाजजर हिु ुपिेछ । 

 

पररच्छेद-९ 

आचरण 

73. समयपालिा र नियनमतता:  कमतचारीले कायातलय समयमा नियनमत 
रूपले कायातलयमा उपजस्थत रही तोयकएको कायत गिुत पिेछ र सकेसम्म 
पयहले नबदाको स्वीकृनत िनलई कायातलयमा वा खटाइएको काम गिे 
स्थािमा अिपुजस्थत हिु ुहुँदैि। 

74. अिशुासि र आदेशपालि:  कमतचारीले देहाय अिसुारको अिशुासि र 
आदेश पालिा गिुत पिेछ:- 

(क) अिशुासिमा रही आफ्िो कततव्य इमान्दारी र 
तत्परताका साथ पालिा गिुतपिे, 

(ख) सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मानथको 
अनधकृतले ददएको आदेशलाई शीघ्रताका साथ पालिा 
गिुतपिे, 

(ग) आफूभन्दा मानथका सबै कमतचारी प्रनत उजचत आदर 
देखाउि ुपिे र आफू मातहतका कमतचारी प्रनत उजचत 
व्यवहार गिुतपिे,  

(घ) उच्छृङ्खल र अराजक गनतयवनध गित िहिुे। 
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75. राजिीनतक वा अवाञ्छिीय प्रभाव पाित िहिुे: कमतचारीले आफ्िो सेवा 
सम्बन्धी कुरामा स्वाथत पूरा गिे मिसायले अन्य कमतचारी वा 
पदानधकारी मानथ कुिै राजिीनतक वा अवाञ्छिीय प्रभाव पािुत वा प्रभाव 
पािे प्रयत्न गिुत हुँदैि । 

76. राजिीनतक यियाकलापमा संलग्ि हिु िपाउिे:  कमतचारीले राजिीनतक 
दल वा सङ्गठिको सदस्यता नलि, राजिीनतक यियाकलापमा संलग्ि 
हिु वा अन्य कुिै पनि राजिीनतक गनतयवनधमा भाग नलि हुँदैि। 

77. सरकारको आलोचिा गित िहिुे: (१) कुि ैपनि सरकारको िीनतको 
यवपरीत हिुे गरी वा संघ, प्रदेश, स्थािीय सरकार र जिताको 
पारस्पररक सम्बन्धमा वा कुिै यवदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल 
पित सक्िे गरी कमतचारीले आफ्िो वास्तयवक वा काल्पनिक िामबाट 
वा बेिामी कुिै लेख प्रकाशि गित, सञ्चार माध्यमलाई कुि ैखबर ददि, 
रेनडयो, टेनलनभजि आददद्वारा मन्तव्य प्रसारण गित, कुि ै सावतजनिक 
मन्तव्य ददि, कुिै विव्य प्रकाशि यवद्यतुीय माध्यम वा सामाजजक 
सञ्चालिमा प्रनतयिया व्यि गित हुँदैि। 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
प्रचनलत कािूि र प्रदेश सरकारको िीनतको यवपरीत िहिुे गरी लेख 
प्रकाशि वा प्रसारण गित बाधा पिे छैि । 

78. सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशि गितमा प्रनतबन्ध: (१) 
कमतचारीले अजततयारी िपाई आफूले सरकारी कततव्य पालिा गदात 
जािकारीमा आएको कुिै गो्य वा कािूिद्वारा निषेनधत यवषय आफूले 
लेखेको वा सिलि गरेको कुिै कागजपि वा समाचार प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष रूपबाट अरू अिनधकृत कमतचारी वा गैरसरकारी व्यजि वा 
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सञ्चार माध्यमलाई ददि ु वा बताउि ु हुँदैि। यो प्रनतबन्ध जिुसकैु 
कारणबाट सरकारी सेवामा िरहेको व्यजिको हकमा समते लागू 
रहिेछ । 

(२) उपदफा (१) यवपरीत सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको 
व्यजिले सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशि गरेमा निजले 
यो अध्यादेश बमोजजम पाउिे सेवा सयुवधा तोयकए बमोजजम रोक् का 
गित सयकिेछ।  

79. दाि, उपहार, चन्दा आदद प्राप्त गित र सापटी नलिमा प्रनतबन्ध: (१) 
सरकारी काममा कुिै पनि प्रकारले असर पित सक्िे गरी कमतचारीले 
पूवतस्वीकृनत िनलई आफूले वा आफ्िो पररवारको कुिै सदस्यद्वारा कुिै 
व्यजिबाट कुि ै प्रकारको दाि, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार 
गित वा चन्दा माग्ि वा सरकारी कामसँग सम्बजन्धत व्यजिसँग सापटी 
नलि हुँदैि । 

(२)  कमतचारीले यवदेशी सरकार वा यवदेशी सरकारको 
प्रनतनिनधबाट उपहार प्राप्त हिु आएमा निजले आफ्िो कायातलयलाई सो 
कुराको सूचिा ददई निकासा भए बमोजजम गिुत पिेछ। 

तर दद्वपक्षीय वा बहपुक्षीय वा अन्तरातयष्ट्रय संस्था वा अन्य 
सरकारी निकायबाट कुि ैकायतिममा औपचाररक रूपमा प्रदाि गररि े
मायाको जचिो स्वीकार गित बाधा पिे छैि ।  

80. कम्पिी स्थापिा वा सञ्चालि गित वा व्यापार व्यवसाय गित िहिुे: 
कमतचारीले प्रदेश सरकारको स्वीकृनत नबिा कुिै बैंक, कम्पिी वा 
सहकारी संस्था स्थापिा गित वा सञ्चालिको काममा भाग नलि तथा 
कािूि बमोजजम दतात गराउि ुपिे कुिै व्यापार वा व्यवसाय गित हुँदैि। 



78 

81. अन्यि िोकरी गित वा सेवा गित िहिुे: (१) कमतचारीले 
अजततयारवालाको पूवत स्वीकृनत िनलई अन्यि कुिै प्रकारको िोकरी 
गित वा आनथतक लाभ वा कुिै सयुवधा प्राप्त गिे गरी परामशतदाता, 
सल्लाहकार, यवशेषज्ञ वा कुिै हैनसयतले सेवा प्रदाि गिे कायत गिुत 
हुँदैि । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
कमतचारीले प्रदेश सरकारको िीनत यवपरीत िहिुे गरी सायहजत्यक, 

वैज्ञानिक, कलात्मक, अिसुन्धािात्मक, सांस्कृनतक, मािव कल्याण, 
परोपकार वा खेलकुद सम्बन्धी कायत गित सक्िछे । 

(३) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
कुिै  कमतचारीले देहायको कायत गित बाधा पगेुको मानििे छैि:- 

(क) प्रचनलत कािूि बमोजजम अध्ययि नबदा नलई स्वदेशी 
वा यवदेशी शैजक्षक संस्थामा अध्ययि गदातको बखत 
सम्बजन्धत शैजक्षक संस्थामा कुिै सेवा परु् याउि वा 
त्यस्तो संस्थाले लगाएको कुिै कायत गित,  

(ख) अजततयारवालाको स्वीकृनत नलई प्रदेश सरकारको िीनत 
यवपरीत िहिुे गरी स्वदेश वा यवदेशजस्थत कायतिममा 
सहभागी हिु, प्रवचि ददि वा कायतपि प्रस्ततु गित, 

(ग) अजततयारवालाको पूवत स्वीकृनत नलई कायातलय समय 
बाहेकको समयमा शैजक्षक, प्राजज्ञक वा प्रजशक्षण संस्थामा 
प्रजशक्षण वा अिसुन्धाि गित, 
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(घ) सङ घीय, प्रदेश सरकार वा स्थािीय तहद्वारा सञ्चानलत 
वा सङ घीय, प्रदेश वा स्थािीय तहको पूणत वा आंजशक 
स्वानमत्व वा नियन्िणमा रहेको प्रजशक्षण संस्थामा 
कायातलयको काममा बाधा िपिे गरी प्रजशक्षण सम्बन्धी 
कायत वा अिसुन्धाि गित, 

(ङ) रायष्ट्रय वा अन्तरातयष्ट्रय शैजक्षक, प्राजज्ञक वा 
अिसुन्धािमूलक संघ संस्था वा िेपाल सदस्य राष्ट्र 
रहेको के्षिीय वा अन्तरातयष्ट्रय संघ संस्थाको सेवा 
सम्बजन्धत सेवा, समूह, उपसमूहको लानग उपयोगी हिु े
देजख अजततयारवालाले नबदा वा काज स्वीकृत गरेकोमा 
सम्बजन्धत निकायमा सेवा गित, 

(च) आनथतक लाभ वा कुिै सयुवधा िनलिे, कायातलयको 
काममा बाधा िपिे र प्रदेश सरकारको अयहत िहिु े
गरी आफ्िो गैर राजिीनतक पेशागत सङ्गठि वा अन्य 
कुिै सामाजजक संस्थामा आबि हिु,   

 स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजिको लानग “सामाजजक 
संस्था” भन्नाले सामाजजक आवश्यकता पूरा गिे 
नसलनसलामा परम्परा देजख समदुायमा आधाररत भई 
समाजमा यियाजशल रहेका सामाजजक संघ संस्था 
सम्झि ुपछत र सो शब्दले प्रचनलत कािूि बमोजजम दतात 
भएका सायहत्य, कला, संस्कृनत, खेलकुद, संगीत, 
यवज्ञाि, धमत वा अन्य यस्तै कुिै यवधा वा के्षिसँग 
सम्बजन्धत संस्थालाई समेत जिाउँछ । 
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(छ)  कमतचारीको योगदािमूलक सरकारी आयोजिा तथा 
कायतिममा लगािी गित । 

(४) यस दफामा अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
सङ घीय लोक सेवा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग वा सावतजनिक 
निकायबाट पदपूनततका लानग नलइिे प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाको 
प्रयियामा संलग्ि हिुे कमतचारीले त्यस्तो प्रजशक्षण कायतिममा प्रजशक्षण 
ददि र त्यस्तो प्रजशक्षण कायतिममा प्रजशक्षण ददएको कमतचारीले 
त्यसपनछ एक वषतसम्म सञ्चालि हिुे त्यस्तो परीक्षाको प्रयियामा संलग्ि 
हिु पाउिे छैि ।  

(५) अनधकृत एघारौं तह वा सो सरहको पदबाट सेवा निवृत्त 
भएको व्यजिले प्रदेश सरकारको पूवत स्वीकृनत नबिा सेवा निवृत्त भएको 
नमनतले दईु वषतसम्म देहायका काम गिुत हुँदैि:- 

(क) प्रदेश सरकार वा स्थािीय तहले गिे कुि ै
नियजुि बाहेकको पदमा नियजुि नलि, 

(ख) िेपालजस्थत कूटिीनतक नियोग, अन्तरातयष्ट्रय 
गैरसरकारी संस्था वा दात ृ निकायहरूबाट 
सञ्चानलत आयोजिाहरूमा कमतचारी वा 
परामशतदाताको रूपमा कायत गित ।  

(६) उपदफा (५) यवपरीतको काम गिे व्यजिले त्यस्तो काम 
गरेको अवनधभर यो अध्यादेश तथा यस अध्यादेश अन्तगतत बिेको 
नियमावली बमोजजमको सेवा सयुवधा नलि पाउिे छैि । 

82. निवातचिमा भाग नलि िहिुे:  कमतचारीले कुिै पनि राजिीनतक पदको 
लानग हिु ेनिवातचिमा भाग नलि, प्रचार-प्रसार गित, जलुसुमा भाग नलि, 
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चन्दा ददि वा कसैको लानग मत माग्ि वा निवातचिमा कुिै प्रकारको 
प्रभाव पाित हुँदैि। 

 तर प्रचनलत कािूि बमोजजम मतानधकार प्रयोग गित बाधा पिे 
छैि । 

83. प्रदशति र हडताल गित प्रनतबन्ध: (१)  कमतचारीले प्रदशति गित, बन्द 
हडतालमा भाग नलि, थिुछेक गित, बाधा अवरोध गित, घेराउ गित, 
दबाब ददि, कलम बन्द गित, सरकारको यवरुि दबाब सजृिा गिे 
उद्देश्यले अिशिमा बस्ि वा अन्य कुिै तररकाबाट सरकारी काममा 
बाधा परु् याउि वा सो कायत गिे उद्देश्यले अरूलाई उक्साउि समेत 
हुँदैि । 

(२) यस दफा यवपरीत कायत गरी कुिै सावतजनिक, सरकारी वा 
निजी सम्पजत्तमा क्षनत परु् याएमा वा कुिै पदानधकारीलाई शारीररक वा 
मािनसक क्षनत परु् याएमा त्यस्तो कमतचारीलाई यवभागीय कारबाही गरी 
त्यस्तो क्षनतपूनतत समते भराइिेछ ।  

84. प्रनतनिनधत्व गित िहिुे:  कमतचारीले आफूलाई मकात परेको यवषयमा 
आफैले वा वारेसद्वारा सम्बजन्धत निकाय वा अनधकारी समक्ष निवदेि 
ददि बाहेक अरू व्यजि वा समूहको तफत बाट प्रनतनिनधत्व गित हुँदैि। 

85. यौिजन्य दवु्यतवहार गित िहिुे: कुिै  कमतचारीले कुिै कमतचारी वा 
सेवाग्राही कसैलाई पनि कुि ै नलजखत, मौजखक, इशारा गरी वा कुि ै
श्रव्य वा दृश्य वा दवैु वा सामाजजक सञ्जालको प्रयोग गरी यौिजन्य 
दवु्यतवहार गित, गराउि हुँदैि । 

86. यातिा ददि िहिुे:  कमतचारीले कसैलाई पनि यातिा ददि ुहुँदैि । 
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87. सम्पजत्त यववरण पेश गिुत पिे: कमतचारीले तोयकएको अवनधनभि 
तोयकएको ढाँचामा आफ्िो सम्पजत्तको यववरण पेश गिुत पिेछ । 

88. स्थायी आवासीय अिमुनत नलि िहिुे: (१)  कमतचारीले अन्य मलुकुको 
स्थायी आवासीय अिमुनत नलि वा सोको लानग आवदेि ददि हुँदैि ।  

(२) कुि ै  कमतचारीको सगोलको पनत वा पत्नीले स्थायी 
आवासीय अिमुनत प्राप्त गरेमा सो प्राप्त भएको नमनतले साठी ददिनभि 
सम्बजन्धत कमतचारीले आफू कायतरत कायातलयमा सोको यववरण पेश 
गिुत पिेछ। 

89. आचरण पालिा गराउिःे (१) कायातलय प्रमखुले आफू र आफ्िा 
मातहतका कमतचारीलाई यस अध्यादेश र नियम बमोजजम तोयकएको 
आचरणको पालिा गिुत, गराउि ुपिेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम आचरण पालिा गिुत पिे 
कमतचारीले त्यस्तो आचरण उल्लङ्घि गरेमा अजततयारवालाले समयमै 
यवभागीय कारबाही गिुत पिेछ ।  

(३) कायातलय प्रमखुले वा उपदफा (१) र (२) बमोजजम 
कायत गरे वा िगरेको भने्न यवषयलाई समेत निजको कायत सम्पादि 
मूल्याििको आधार बिाइिछे । 

90. चेताविी ददि सयकिे: कुि ै कमतचारीले देहायको कुि ै काम गरेमा 
सपुररवेक्षकले कारण खोली चेताविी ददि सक्िछे र सोको अनभलेख 
सम्बजन्धत कमतचारीको व्यजिगत फाइलमा राख्नछे:- 

(क) समयको पालिा िगरेमा,  

(ख) सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मानथको 
कमतचारीले ददएको आदेश पालिा िगरेमा, 
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(ग) पदीय मयातदा अिकूुल कायत िगरेमा, 
(घ) कायातलय सम्बन्धी काममा लापरवाही वा यढलाससु्ती 

गरेमा, वा 
(ङ) सेवाग्राहीलाई जशष्ट, मयातददत र सहयोगी व्यवहार 

िगरेमा वा अिावश्यक हैरािी ददएमा । 

 

पररच्छेद -१० 

सेवाको सरुक्षा 

91. कमतचारीको सेवाको सरुक्षा: देहायका अवस्थामा बाहेक कुिै पनि 
कमतचारीलाई सफाइको मिानसब मौका िददई प्रदेश निजामती सेवाबाट 
हटाइिे वा बखातस्त गररिे छैि:- 

(क)  भ्रष्टाचार, यकते, राष्ट्र यवरुि जासूसी, लागू औषध 
कारोबार, सम्पजत्त शिुीकरण, परुाताजववक वस्त ु
बेचयवखि, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी 
तथा िैनतक पति देजखिे अन्य फौजदारी अनभयोगमा 
अदालतबाट कसूरदार ठहरी त्यस्तो फैसला अजन्तम 
भएको,  

(ख)  भागी, हराई वा बेपत्ता भई पत्ता िलागेको वा सम्पकत  
स्थायपत गित सम्भव िभएको पयातप्त आधार भएको, 

(ग)  सरकार वादी हिुे फौजदारी कसूरमा तीि मयहिा वा 
सो भन्दा बढी अवनध कैदमा िै बस्ि ुपिे ठहरी त्यस्तो 
फैसला अजन्तम भएको । 
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92. कमतचारीको बचाउ: (१) कमतचारीले आफ्िो ओहोदाको कततव्य पालिा 
सम्झी गरेको कामको सम्बन्धमा अजततयारवालालाई जािकारी िददई 
निज उपर मदु्दा चलाउि सयकिे छैि । 

(२) कुि ैकमतचारी बहाल छँदा आफ्िो ओहोदाको कततव्य 
पालिाको नसलनसलामा गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल टुयटसकेपनछ 
पनि प्रदेश सरकारको स्वीकृनत िभई निज उपर मदु्दा चल्ि सक्िे छैि। 

(३) उपदफा (२) बमोजजम मदु्दा चलाउि प्रदेश सरकारले 
स्वीकृनत ददएमा निजको प्रनतरक्षा प्रदेश सरकारले गिेछ । 

93. कमतचारीको सेवा शततको सरुक्षा: कुिै कमतचारी नियजुि हुँदा तत्काल 
लागू रहेको तलब, उपदाि, निवृत्तभरण र अन्य सयुवधा सम्बन्धी सेवाका 
शततहरूमा प्रनतकूल असर पिे गरी पररवतति गररिे छैि। 

94. सेवा पिुःस्थायपत िहिुे: कुि ैकमतचारीले दफा ९5 को खण्ड (ख) 
बमोजजम यवशषे सजाय पाएकोमा पिुरावेदि परी निजको सेवा 
पिुःस्थायपत हिुे भएमा सो निणतयको सूचिा पाएको तीस ददि वा निणतय 
भएको िब्बे ददि मध्ये जिु पयहले हनु्छ सो अवनधनभि सम्बजन्धत 
कायातलयमा उपजस्थत हिु िआएमा निजको सेवा पिुःस्थायपत हिुे छैि। 

  

पररच्छेद-११ 

यवभागीय सजाय र पिुरावेदि 

95. यवभागीय सजाय: उजचत र पयातप्त कारण भएमा कमतचारीलाई सजाय 
ददिे अनधकारीले देहाय बमोजजमको यवभागीय सजाय गित सक्िेछ :- 
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(क) सामान्य सजाय : 

(१) िनसहत ददिे, 
(२) बढीमा पाँच तलब वृयि रोक् का गिे वा बढीमा पाँच 

वषतसम्म बढुवा रोक् का गिे।  

(ख) यवशेष सजाय: 

(१) भयवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य िठहररि े
गरी सेवाबाट हटाउिे, 

(२) भयवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य ठहररिे 
गरी सेवाबाट बखातस्त गिे । 

96. िनसहत ददिे: देहायको कुि ै अवस्थामा कमतचारीलाई िनसहत ददिे 
सजाय गित सयकिेछ:- 

(क) निजले सम्पादि गरेको काम सन्तोषजिक िभएमा, 
(ख) पूवतस्वीकृनत िनलई एक मयहिामा दईु पटकभन्दा बढी 

कायातलयमा अिपुजस्थत रहेमा, 

(ग) प्रचनलत कािूि बमोजजम बरबझुारथ िगरेमा, 
(घ) मादक पदाथत सेवि गरी कायातलयमा उपजस्थत भएमा वा 

कायातलय समयमा कायातलयमा मादक पदाथत सेवि गरेमा, 

(ङ) कुिै सावतजनिक पदानधकारी, सरकारी कमतचारी वा सेवाग्राही 
मानथ गाली गलौच वा दवु्यतवहार गरेमा, 

(च) व्यवस्थापि परीक्षण गदात प्रशासनिक अनियनमतता गरेको 
देजखएमा, 

(छ) प्रचनलत कािूि बमोजजम पेश्की फर्छ्यौट िगरेमा, 
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(ज) दफा 98 को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उजल्लजखत 
कसूर सम्बन्धी अनभयोग बाहेक अन्य िेपाल सरकार वादी 
हिुे कुिै फौजदारी अनभयोगमा जररबािाको सजाय भई 
त्यस्तो फैसला अजन्तम भएमा, 

(झ) अजततयार प्राप्त अनधकारीको स्वीकृनत नबिा अध्ययि वा 
तालीमको लानग वैदेजशक भ्रमण गरेमा । 

97. बढीमा पाचँ तलब वृयि रोक् का गिे वा बढीमा पाचँ वषतसम्म बढुवा 
रोक् का गिे: (१) देहायको कुिै अवस्थामा कमतचारीलाई बढीमा पाँच 
तलब वृयि रोक् का गिे वा बढीमा पाँच वषतसम्म बढुवा रोक् का गिे 
सजाय गित सयकिछे:- 

(क) यो अध्यादेश वा प्रचनलत कािूिले तोकेको पदीय 
दाययत्व जजम्मवेारीपूवतक पूरा िगरेमा, 

(ख) अिशुासिहीि काम गरेमा, 

(ग) सेवाग्राहीको पीर मकात र उजरुी पटक-पटक बेवास्ता 
गरेको सम्बन्धमा आफूभन्दा मानथल्लो अनधकारीले ददएको 
निदेशि पालिा िगरेमा, 

(घ) दफा ९0, ९6 र 98 मा उजल्लजखत आचरण बाहेक 
यो अध्यादेश र यस अध्यादेश अन्तगतत बिेका 
नियमहरूमा उजल्लजखत अन्य आचरण सम्बन्धी कुराहरू 
पालिा िगरेमा,  

(ङ) व्यवस्थापि परीक्षणबाट देजखएका अनियनमतता 
सम्बन्धमा ददएको निदेशि पालिा िगरेमा, 
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(च) कुिै सावतजनिक पदानधकारी, सरकारी कमतचारी वा 
सेवाग्राही मानथ हातपात गरेमा, 

(छ) बढुवाको दरखास्त फाराम भदात बढुवामा ताजववक असर 
पिे गरी झटु्टा यववरण पेश गरेको प्रमाजणत भएमा, 

(ज) दफा 98 को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा 
उजल्लजखत कसूर सम्बन्धी अनभयोग बाहेक अन्य कुिै 
िेपाल सरकार वादी हिुे फौजदारी अनभयोगमा तीि 
मयहिा वा सोभन्दा कम अवनध कैद ठहरी वा कैदमा 
िै बस्ि ुिपिे गरी तीि मयहिा भन्दा बढी अवनधको 
कैदको सजाय हिुे ठहरी त्यस्तो फैसला अजन्तम 
भएमा। 

(२) कमतचारीले उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजजम कैदको 
सजाय पाएको अवनध निजको सेवा अवनधमा गणिा गररि ेछैि ।  

98. सेवाबाट हटाउिे वा बखातस्त गिे: (१) देहायको कसरु प्रमाजणत भएमा 
कमतचारीलाई भयवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य िठहररिे गरी 
सेवाबाट हटाउि सयकिेछ:-  

(क)  आफ्िो पदको काम वा जजम्मेवारी पूरा गित िसकेमा 
वा त्यस्तो काम वा जजम्मवेारीको पटक-पटक बेवास्ता 
गरेमा, 

(ख) राजिीनतक दल वा सङ्गठिको सदस्यता नलएमा, 
राजिीनतक यियाकलापमा संलग्ि भएमा वा अन्य कुिै 
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पनि राजिीनतक गनतयवनधमा भाग नलएमा वा राजिीनतक 
पदको लानग हिुे निवातचिमा उम्मेदवार बिेमा, 

(ग) नबदा स्वीकृत िगराई लगातार िब्बे ददिसम्म आफ्िो 
कायातलयमा अिपुजस्थत रहेमा, 

(घ) नबदा स्वीकृत गराएकोमा बाहेक वैदेजशक अध्ययि, 

तानलम वा अध्ययि भ्रमणमा गएको कमतचारी त्यस्तो 
अध्ययि, तानलम वा अध्ययि भ्रमण पूरा गरेको नमनतले 
तीस ददिनभि सम्बजन्धत कायातलयमा हाजजर िभएमा,  

(ङ) उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उजल्लजखत कसूर 
सम्बन्धी अनभयोग बाहेक िेपाल सरकार वा प्रदेश 
सरकार वादी हिुे अन्य कुिै फौजदारी अनभयोगमा एक 
वषत वा सो भन्दा बढी अवनध कैदमा िै बस्ि ुपिे ठहरी 
त्यस्तो फैसला अजन्तम भएमा, 

(च)  दफा ९6 बमोजजम दईु पटक सजाय पाएकोमा पिुः 
सोही दफा बमोजजम सजाय हिुे काम गरेमा ।  

(२) देहायको कुि ैअवस्थामा कमतचारीलाई भयवष्यमा सरकारी 
सेवाको निनमत्त अयोग्य ठहररिे गरी सेवाबाट बखातस्त गररिेछ:- 

(क) भ्रष्टाचार, यकते, राष्ट्र यवरुि जासूसी, लागू औषध 
कारोबार, सम्पजत्त शिुीकरण, परुाताजववक वस्त ु
बेचयवखि, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी 
तथा िैनतक पति देजखिे अन्य फौजदारी अनभयोगमा 
अदालतबाट कसूरदार ठहररएमा, 
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(ख) अन्य मलुकुको स्थायी आवासीय अिमुनत नलएको वा 
सोको लानग आवदेि ददएमा, 

(ग) सरकारी सेवामा नियिु हिु ेवा बहाल रहिे उद्देश्यले 
िागररकता, उमेर वा योग्यता ढाँटेको प्रमाजणत भएमा, 

(घ) बह ुयववाह गरेको प्रमाजणत भएमा । 

99. हाजजरी र गयलकट्टी  सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस अध्यादेशमा अन्यि 
जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि नबदा स्वीकृत िगराई आफ्िो 
कायातलयमा अिपुजस्थत हिुे कमतचारीलाई सम्बजन्धत कायातलय प्रमखुले 
गयल र तलबकट्टी गित सक्िेछ । यसरी गयल भएको अवनध सेवा 
अवनधमा गणिा गररिे छैि । 

(२) यस अध्यादेशमा अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापनि दफा 98 को उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) यवपरीत 
नबदा स्वीकृत िगराई अिपुजस्थत हिु ेवा हाजजर िहिुे कमतचारीलाई 
हाजजर गराइि ेछैि र सो अवनधपनछ प्राप्त निवेदिका आधारमा कुि ै
पनि प्रकारको नबदा समेत स्वीकृत गररिे छैि ।  

(३) कसैले उपदफा (२) यवपरीत कुिै कमतचारीलाई हाजजर 
गराएमा वा दफा 98 को उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) 
बमोजजमको अवनध समाप्त भएपनछ प्राप्त निवेदि बमोजजम नबदा स्वीकृत 
गरेमा त्यस्तो हाजजरी वा नबदालाई मान्यता ददइिे छैि र त्यसरी हाजजर 
गराउिे वा नबदा स्वीकृत गिे पदानधकारीलाई यवभागीय कारबाही 
गररिेछ । 
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(४) दफा 98 को उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) 
बमोजजम सजायको निणतय गदात सो बमोजजमको अवनध पूरा भएको 
भोनलपल्टदेजख लागू हिुे गरी निणतय गिुत पिेछ। यसरी अिपुजस्थत 
रहेको अवनध गयलकट्टी गररिेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोजजमको गयल र तलबकट्टीको यववरण 
सेवा सञ्चालि गिे मन्िालय वा निकाय र प्रदेश यकताबखािामा पठाउि ु
पिेछ । 

(६) यस दफा बमोजजमको कारबाही त्यस्तो जािकारी पाएको 
पन्र ददिनभि सरुु गरी बढीमा छ मयहिानभि टुङ्खग्याई सक्ि ुपिेछ। 

100. यवभागीय सजाय ददिे अनधकारी: (१) कमतचारीलाई दफा 95 को 
खण्ड (ख) बमोजजमको सजायको आदेश ददि े अनधकार देहायको 
अनधकारीलाई हिुछेः- 

(क) अनधकृतस्तर एघारौं तह वा सो सरहको 
पदमा कायतरत कमतचारीलाई प्रदेश सरकार, 

(ख)  अनधकृतस्तर दशौं र िवौं तह वा सो सरहको 
पदमा कायतरत कमतचारीलाई प्रमखु सजचव,  

(ग)  अनधकृतस्तर छैठौँ देजख अनधकृतस्तर आठौं 
तहसम्म वा सो सरहको पदमा कायतरत 
कमतचारीलाई निज कायतरत निकायको सजचव 
वा सो सरहको पदानधकारी,  

(घ)  सहायकस्तर वा सो सरहको पदमा कायतरत 
कमतचारीलाई यवभागीय प्रमखु वा निज कायतरत 



91 

कायातलयको अनधकृतस्तर वा सो सरहको 
कायातलय प्रमखु ।  

(२) दफा 95 को खण्ड (क) बमोजजमको सजायको आदेश 
ददिे अनधकारी तोयकए बमोजजम हिुेछ ।  

101. निलम्बि गिे: (१) कुिै कमतचारीको सम्बन्धमा दफा 98 मा 
लेजखएको कुिै अनभयोगको जाँचबझु गिुत परेमा जाँचबझु समाप्त 
िहनु्जलेसम्म उि कमतचारीलाई सजायको आदेश ददि ेअनधकारीले 
निलम्बि गित सक्िछे । 

तर देहायको अवस्था िभई साधारणतया: निलम्बि गररिे 
छैि:- 

(क)  निलम्बि िगरी ओहदाको काम गित ददँदा झटु्टा सबतु 
प्रमाण सिलि गित सक्ि ेवा आफ्िो यवरुिको सबतु 
प्रमाण गायब गित सक्िे सम्भाविा देजखएमा,  

(ख)  निलम्बि िगरी ओहोदाको काम गित ददँदा सरकारी 
हानि िोक्सािी हिुे सम्भाविा देजखएमा, वा 

(ग) सरकारी कामको नसलनसलामा गरेको कामको 
सम्बन्धमा अदालतमा िेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार 
वादी भई मदु्दा दायर भएमा । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजजम कुिै 
कमतचारीलाई निलम्बि गदात साधारणतया साठी ददिभन्दा बढी गररिे 
छैि । सो अवनध नभिै कमतचारी उपरको कारबाही यकिारा लगाउि ु
पिेछ । कुि ै असाधारण अवस्था परी उि अवनधनभि कारबाही 
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यकिारा लगाउि िसयकिे भई निलम्बिको अवनध बढाउि ुपरेमा तीस 
ददिसम्म निलम्बिको अवनध बढाउि सयकिेछ ।  

(३) कुिै फौजदारी अनभयोगमा न्याययक यहरासतमा रहेको 
कमतचारी त्यसरी यहरासतमा रहेको अवनधभर स्वतः निलम्बि भएको 
मानििेछ । 

(४) कुि ै निजामती कमतचारीका यवरुि भ्रष्टाचार, यकते, राष्ट्र 
यवरुि जासूसी, लागू औषध कारोबार, सम्पजत्त शिुीकरण, परुाताजववक 
वस्त ुबेचयवखि, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी तथा िैनतक 
पति देजखिे फौजदारी अनभयोगमा मदु्दा दायर भएमा त्यस्तो कमतचारी 
स्वतः निलम्बि भएको मानििेछ । 

102. निलम्बिको समानप्त: कुि ैकमतचारी आफ्िो पदमा पिुः स्थायपत भएमा, 
दफा १०1 को उपदफा (२) बमोजजमको अवनध पूरा भएमा, निलम्बि 
फुकुवा भएमा, सेवाबाट हटाइएमा वा बखातस्त गररएमा वा निजलाई 
लागेको अनभयोगबाट सफाई पाएमा निजको निलम्बि समाप्त हिुेछ। 

103. निलम्बि अवनधभरको तलब र सञ्चयकोष: कुिै कमतचारी कुिै कारणले 
निलम्बिमा परेमा निजले सो निलम्बिको अवनधमा खाइपाइ आएको 
तलबको अधा तलब माि पाउिेछ । यस अवनध बीचमा सञ्चयकोष 
बापत कट्टा गदात सोही आधा तलबको १० प्रनतशत हिु आउिे रकम 
कट्टा गिुत पिेछ। 

104. सफाई पेश गिे मौका ददिपुिे: (१) यवभागीय सजायको आदेश ददि े
अनधकारीले कुि ै कमतचारीलाई सजायको आदेश ददिभुन्दा अजघ 
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कारबाही गित लानगएको कारणको उल्लेख गरी कम्तीमा सात ददिको 
म्याद ददई आफ्िो सफाई पेश गिे मौका ददि ुपिेछ । 

तर प्रदेश सरकारले सजायको आदेश ददि ु पिेमा त्यसरी 
सफाईको मौका ददिे प्रयोजिको लानग कुिै अनधकारीलाई अनधकार 
प्रत्यायोजि गरेको अवस्थामा त्यस्तो अनधकारीले सम्बजन्धत 
कमतचारीलाई सफाईको मौका ददि सक्िेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम मौका ददँदा निजमाथी लगाइएको 
आरोप स्पष्ट रुपले यकयटएको र प्रत्येक आरोप कुि-कुि त्य र 
कारणमा आधाररत छ सो समेत खलुाउि ुपिेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोजजम सफाइको मौका ददइएकोमा 
सम्बजन्धत कमतचारीले पनि म्यादनभि आफ्िो सफाई पेश गिुत पिेछ। 

(४) यवभागीय सजायको आदेश ददिे अनधकारीले आवश्यक 
ठािेमा स्वयम ्वा अन्य कुि ैअनधकृतद्वारा जाँचबझु गराउि सक्िेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोजजम जाँचबझु गिे अनधकृतले 
तोयकएको कायतयवनधको पालिा गिुत पिेछ । 

105. यवशेष सजायको आदेश ददिभुन्दा पयहले सजाय प्रस्ताव गिुत पिे: यवशेष 
सजायको आदेश ददिभुन्दा पयहले दफा १०4 बमोजजम सफाई पेश 
गित ददइएको म्यादनभि सम्बजन्धत कमतचारीले सफाई पेश िगरेमा वा 
पेश हिु आएको सफाई सन्तोषजिक िभएमा यवभागीय सजायको 
आदेश ददिे अनधकारीले त्यस्तो कमतचारीलाई ददि लानगएको प्रस्तायवत 
सजाय यकि िददिे भिी त्यस सम्बन्धमा कम्तीमा पन्र ददिको म्याद 
ददई स्पष्टीकरण माग्ि ुपिेछ । 
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106. प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामशत नलि ुपिे: (१) यवभागीय सजाय 
गिे सन्दभतमा सम्बजन्धत कमतचारीले दफा १०4 बमोजजम ददएको 
सफाई वा दफा १०5 बमोजजम ददएको स्पष्टीकरण सन्तोषजिक 
िभएमा वा म्यादनभि सफाई वा स्पष्टीकरण प्राप्त िभई त्यस्तो 
कमतचारीलाई सजाय गिुतपिे देजखएमा यवभागीय सजायको आदेश ददिे 
अनधकारीले त्यस्तो कमतचारीलाई ददि लानगएको सजाय प्रस्ताव गरी 
प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामशत नलि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम परामशत माग गरेकोमा प्रदेश लोक 
सेवा आयोगले बढीमा एक मयहिानभि आवश्यक परामशत उपलब्ध 
गराउिेछ ।  

107. सजाय सम्बन्धी निणतय गिे: (१) दफा १०6 बमोजजम प्रदेश लोक 
सेवा आयोगको परामशत प्राप्त भएपनछ यवभागीय सजायको आदेश ददि े
अनधकारीले उपलब्ध सबदु प्रमाणको मूल्यािि गरी पन्र ददि नभि 
यवभागीय सजायको सम्बन्धमा निणतय गिुत पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको निणतय सम्बन्धी जािकारी 
यथाशीघ्र सम्बजन्धत कमतचारी र तोयकएको निकायलाई ददि ुपिेछ । 

108. जािकारी ददि सयकि:े (१) दफा ९८ को उपदफा (२) को खण्ड 
(ख) यवपरीत कुिै कमतचारीले अन्य मलुकुको स्थायी आवासीय अिमुनत 
नलएको वा सोको लानग आवदेि ददएको जािकारी कसैलाई प्राप्त भएमा 
त्यस्तो व्यजिले सो जािकारी सम्बजन्धत कमतचारी कायतरत कायातलय 
वा मन्िालयमा ददि सक्िछे । 
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(२) उपदफा (१) बमोजजमको जािकारी कुिै कायातलयमा 
प्राप्त हिु आएमा सम्बजन्धत कायातलयले त्यस्तो जािकारी प्राप्त भएको 
नमनतले सात ददिनभि सेवा सञ्चालि गिे मन्िालयमा पठाउि ुपिेछ। 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम वा अन्य कुिै स्रोतबाट 
कुि ैकमतचारीले अन्य मलुकुको स्थायी आवासीय अिमुनत नलएको वा 
सोको लानग आवेदि ददएको जािकारी प्राप्त हिु आएमा मन्िालयले 
त्यस्तो कमतचारीको सम्बन्धमा छािनबि गित यवभागीय सजायको आदेश 
ददि ेअनधकारीलाई लेखी पठाउि ुपिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजजम लेखी आएमा यवभागीय सजायको 
आदेश ददि ेअनधकारीले त्यस्तो कमतचारीको सम्बन्धमा तीि ददिनभि 
छािनबि प्रारम्भ गरी सोको जािकारी मन्िालयलाई ददि ुपिेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजजम छािनबि गदात यवभागीय सजायको 
आदेश ददि ेअनधकारीले सेवा सञ्चालि गिे मन्िालय वा अन्य कुिै 
सरकारी निकायसँग कुिै कुराको जािकारी वा सहयोग माग गित 
सक्िेछ र त्यस्तो जािकारी वा सहयोग उपलब्ध गराउि ुसम्बजन्धत 
निकायको कततव्य हिुेछ । 

(६) यस दफा बमोजजम छािनबि र कारबाही गदात कुिै 
कमतचारीले स्थायी आवासीय अिमुनत नलएको वा सोको लानग आवदेि 
ददएको देजखएमा सजायको आदेश ददि े अनधकारीले निजलाई तीि 
मयहिानभि प्रचनलत कािूि बमोजजमको प्रयिया पूरा गरी यस अध्यादेश 
बमोजजम सजाय गरी सोको जािकारी पन्र ददिनभि मन्िालय र सेवा 
सञ्चालि गिे मन्िालय वा निकायलाई ददि ुपिेछ। 
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109. पिुरावेदि सम्बन्धी व्यवस्था: यस अध्यादेश बमोजजम ददइएको 
यवभागीय सजायको आदेश उपर पिुरावेदिको कारबाही प्रशासकीय 
अदालतबाट हिुेछ ।  

110. निणतयमा असर िपिे: कुिै कमतचारीको सम्बन्धमा यो अध्यादेश वा 
यस अध्यादेश अन्तगतत बिकेा नियमहरू बमोजजम कमतचारीले गरेको 
काम कारबाहीमा ताजववक असर िपिे सािोनतिो ियुटबाट निणतयमा 
असर पिे छैि। 

111. सजायको अनभलेख: (१) कुि ैकमतचारी उपर यवभागीय सजाय गररएमा 
सम्बजन्धत कायातलयले सोको अनभलेख राखी सेवा, समूह सञ्चालि गिे 
मन्िालय वा निकाय र प्रदेश यकताबखािामा समेत पठाउि ुपिेछ । 

(२) सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालि गिे मन्िालय वा 
निकायले आफूले सेवा सञ्चालि गिे सेवा, समूह, उपसमूहका प्रत्यके 
कमतचारीको यवभागीय सजायको अनभलेख राख्न ुपिेछ । 

 

पररच्छेद-१२ 

सजचव तथा प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत सम्बन्धी व्यवस्था 

112. प्रदेश सजचव तथा अन्य कमतचारीको रूपमा सङ घीय कमतचारी  खटाउि 
सक्िेः (१) प्रदेश निजामती सेवाका कमतचारीबाट प्रदेशनभि सेवा प्रवाह 
गित पयातप्त िभएमा प्रदेश सरकारले िेपाल सरकारसँग अपगु सम्बजन्धत 
सेवा, समूह, उपसमूहका कमतचारी माग गरी खटाउि सक्िेछ । 

(२) प्रदेश निजामती सेवाका कमतचारी सजचवमा बढुवा 
िभएसम्म सङ घीय सरकारबाट खटी आएका वा प्रदेश सरकारको 
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अिरुोधमा िेपाल सरकारले सङ घीय निजामती सेवाको राजपिायित 
प्रथम शे्रणीका कमतचारीलाई प्रदेश मन्िालयको सजचवको रूपमा 
कामकाज गित खटाउि सक्िेछ ।  

 (३) उपदफा (१) बमोजजम खटी आएको कमतचारी र प्रदेश 
निजामती सेवाबाटै सजचवमा खयटएको कमतचारीको सेवा सयुवधा समाि 
हिुेछ । 

(४) उपदफा (१) र (२) मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापनि प्रदेश निजामती सेवाको सम्बजन्धत सेवा समूहको कमतचारी 
उपलब्ध भएमा सजचवको रूपमा सङ घीय निजामती सेवाको कमतचारी 
खटाइिे छैि । 

(५) सङ घीय सरकारबाट खटी आएका प्रदेश सजचवको हकमा 
प्रदेश सरकार तथा अन्य कमतचारीलाई मन्िालयले चाहेमा जजम्मवेारी 
हेरफेर गित सक्िेछ । 

(६) प्रदेश सजचव तथा अन्य पदमा खयटिे सङ घीय निजामती 
सेवाका कमतचारी प्रदेशमा खयटएको अवनधभर प्रदेश सरकार प्रनत 
उत्तरदायी हिु ुपिेछ । 

113. प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत सम्बन्धी व्यवस्थाः (1) स्थािीय तहको 
प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हिुेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोजजमको पदमा स्वीकृत दरबन्दीका 
आधारमा मन्िालयले प्रचनलत प्रदेश कािूि बमोजजम सम्बजन्धत सेवाका 
कमतचारीलाई खटाउिछे ।  
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तर अनधकृतस्तर एघारौं तहको प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 
रहिे स्थािीय तहमा प्रदेश सरकारले सोही तहको कमतचारी 
खटाउिछे। 

114. कायतसम्पादि करार सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रदेश मन्िालयको 
सजचवसँग प्रदेश सरकारले तोयकए बमोजजम कायतसम्पादि करार गित 
सक्िेछ ।  

(२) प्रदेश मन्िालयको सजचवले मातहतका कायातलय प्रमखु 
र आयोजिा प्रमखुसँग तोयकए बमोजजम कायतसम्पादि करार गित 
सक्िेछ। 

पररच्छेद-१३ 

यवयवध 

115. सेवा समूह सञ्चालिः (१) सेवा, समूह वा उपसमूहको सञ्चालि सम्बन्धी 
व्यवस्था तोयकए बमोजजम हिुेछ । 

116. निजामती कमतचारीले पाउिे नबदा: (१) कमतचारीले देहायका नबदाहरू 
तोयकए बमोजजम पाउिछे:- 

(क) भैपरी आउिे र पवत नबदा, 
(ख) घर नबदा, 
(ग) नबरामी नबदा, 
(घ) प्रसूनत नबदा, 
(ङ) प्रसूनत स्याहार नबदा, 
(च) मतृ्य ुसंस्कार नबदा, 
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(छ) अध्ययि नबदा,  

(ज) असाधारण नबदा । 

(२) सावतजनिक यवदाको ददिमा काम गिुतपिे कायातलयमा कायतरत 
कमतचारीले यवदाको ददिमा काम गरेवापत तोयकए बमोजजम सट्टा यवदा 
पाउिेछ । 

(३) नबदा कमतचारीको अनधकार होइि, सहनुलयत माि हो । 

117. बेतलबी नबदा: (१) कुिै कमतचारीको पनत वा पत्नी यवदेश जस्थत िेपाली 
राजदूतावास वा कुिै नियोगमा खयटई गएमा त्यस्तो कमतचारीले तोयकए 
बमोजजम बेतलबी नबदा पाउिेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको नबदाको अवनध निजको सेवा 
अवनधमा गणिा गररिे छैि।  

118. भयवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य ठहररिे गरी सेवाबाट 
बखातस्त भएका कमतचारीले पाउिे सयुवधा: (१) यस अध्यादेशमा अन्यि 
जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि दफा 95 को खण्ड (ख) को 
उपखण्ड (२) बमोजजम सेवाबाट बखातस्त भएको कमतचारीले दफा ५0 
बमोजजमको सञ्चयकोष,  दफा ५1 बमोजजमको सावनधक बीमा र दफा 
६8 बमोजजमको योगदािमूलक निवृत्तभरण बापत जम्मा भएको रकम 
मध्य ेत्यस्तो कमतचारीले योगदाि गरेको रकम र सोको व्याज बाहेक 
अन्य कुिै सयुवधा पाउिे छैि। 

तर दफा 98 को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजजम 
सजाय पाई बखातस्त भएको कमतचारीले सजञ्चत घर नबदा र नबरामी नबदा 
बापतको रकम तथा उपचार खचत बापतको रकम समते पाउिेछ । 
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(२) प्रदेश निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यजिको मतृ्य ु
भई निजको हकवालाले कुिै सयुवधा पाउिे भएमा त्यस्तो सयुवधा पाउि े
व्यजिले अन्य मलुकुको िागररकता वा स्थायी आवासीय अिमुनत 
पाएको रहेछ भिे  उपदफा (१) बमोजजमको रकम बाहेक अन्य 
सयुवधा पाउिे छैि । 

119. प्रदेश निजामती सेवामा पिुः बहाली भएमा पाउि ेसयुवधा: (१) कुि ै
कमतचारीलाई दफा ९5 को खण्ड (ख) बमोजजम यवशेष सजाय 
भएकोमा सो सजाय अदालतबाट बदर भई निज सेवामा पिुः बहाली 
भएमा त्यस्तो कमतचारीले सेवाबाट अवकाश ददइएको, हटाइएको वा 
बखातस्त गररएको नमनतदेजख सेवामा पिुः कायम भएको नमनतसम्मको 
बाँकी तलब, भत्ता, चाडपवत खचत र तलब वयृि पाउिे भए सो समेत 
पाउिेछ। 

(२) यो अध्यादेश प्रारम्भ हिु ु अजघ निजामती सेवाबाट 
अवकाश ददइएको, हटाइएको वा बखातस्त गररएको कमतचारी 
अदालतको आदेशद्वारा प्रदेश निजामती सेवामा पिुः बहाली भएमा 
त्यस्तो कमतचारीले समेत उपदफा (१) बमोजजम तलब, भत्ता र तलब 
वृयि पाउिेछ ।  

(३) यस अध्यादेशमा अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापनि दफा 98 को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजजम 
सेवाबाट हटाइएको कमतचारीले अदालतको आदेशबाट सेवामा पिुः 
बहाली भएमा कायातलयमा अिपुजस्थत भएको नमनतदेजख अदालतबाट 
पिुः बहाली भई हाजजर भएको अजघल्लो ददिसम्मको तलब, भत्ता र 
चाडपवत खचत पाउिे छैि। 



101 

120. प्रदेश स्वास््य सेवामा करार सेवामा कामकाज गराउिे सम्बन्धी 
व्यवस्था: (१) यस अध्यादेशमा अन्यि जिुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापनि प्रदेश सरकारले देहायको अवस्थामा प्रदेश स्वास््य सेवाको 
पदमा करारद्वारा पदपूनतत गित सक्िेछः- 

(क) प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपूनततको लानग 
माग भएको तर पदपूनतत भई िसकेको अवनधभर, 

(ख) अध्ययि र असाधारण नबदा स्वीकृत भएको 
अवनधभर ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम करारमा नियजुि गदात प्रदेश लोक 
सेवा आयोगको वैकजल्पक वा अस्थायी सूचीमा रहेका व्यजिहरूलाई 
मन्िालयले सोझै करारमा नियजुि गित सयकिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम पूनतत हिु िसकेमा प्रदेश सरकारले 
स्वीकृत गरेको कायतयवनध, मापदण्ड बमोजजम करारद्वारा पूनतत गररिेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोजजमको अवनध सयकए पनछ करार 
अवनध स्वतः समाप्त भएको मानििेछ। 

(५) प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट स्थायी पदपूनततको लानग 
नसफाररस भई िआएसम्म यस दफा बमोजजम करार सेवाको म्याद थप 
गित सयकिेछ ।  

(६) यस दफा यवपरीत कसैले अस्थायी वा करार सेवामा 
नियजुि गरे गराएमा त्यस्तो नियजुि भएको कमतचारीले खाइपाई 
आएको तलब, भत्ता र अन्य सयुवधा बापतको रकम नियजुि गिे 
पदानधकारीबाट सरकारी बाकँी सरह असलु उपर गररिछे । 
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(७) यस दफामा जिु सकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
कमतचारीको दरबन्दी ररि राजख वा लकुाई यस अध्यादेशले तोकेको 
कततव्य पालिा िगिे जजम्मेवार कमतचारीलाई यवभागीय सजाय हिुेछ। 

121. कमतचारीको आनधकाररक टे्रड यनुियि: (१) यस अध्यादेशको अधीिमा 
रही कमतचारीको हक यहतको लानग सामूयहक सौदाबाजी गित तथा 
कमतचारीको तफत बाट प्रनतनिनधत्व गितको लागी एक प्रदेशस्तरको 
आनधकाररक टे्रड यनुियि हिुछे । 

(२) आनधकाररक टे्रड यनुियिको निवातचि प्रत्यके तीि वषतमा 
प्रदेश सरकारले तोके बमोजजम गिेछ। 

(३) आनधकाररक टे्रड यनुियि सदस्यहरूको निवातचि प्रदेश 
यकताबखािाबाट सिेत िम्बर प्राप्त गरेका स्थायी कमतचारीको प्रत्यक्ष 
मतानधकारको आधारमा निवातजचत हिुछेि।् 

(४) आनधकाररक टे्रड यनुियिमा देहाय बमोजजम एघार सदस्य 
हिुेछ:- 

(क) अध्यक्ष (परुुष/मयहला) 

(ख) उपाध्यक्ष (परुुष/मयहला)  

(ग) कोषाध्यक्ष 

(घ) सजचव 

(ङ) सदस्य (मयहला) 

(च) सदस्य (आददवासी जिजानत) 

(छ) सदस्य (दनलत) 
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(ज) सदस्य (अपाङ्ग) 

(झ) सदस्य दईु (खलु्ला) 

(ञ) सदस्य (मधेशी) 

(५) आनधकाररक टे्रड यनुियिले कमतचारीको सामूयहक हक 
यहतको संरक्षण तथा सम्बितिका लानग तोयकए बमोजजम सामूयहक 
सौदाबाजी गित पाउिछे । 

(६) आनधकाररक टे्रड यनुियि बाहेक अन्य कुि ैपनि यनुियिले 
वा कमतचारीको समूहले सामूयहक मागदाबी पेश गित पाउिे छैिि।् 
आनधकाररक टे्रड यनुियिले माग पूरा गितको लानग तोयकएको प्रकृया 
बमोजजम वातात गिे, छलफल गिे तथा मध्यस्थताको माध्यम अपिाउिे 
बाहेक हडताल वा काम बन्द गित पाउिे छैिि ्। 

(७) कमतचारीको टे्रड यनुियिमा कायातलय प्रमखु भई काम 
गिुत पिे बाहेक अनधकृतस्तर सातौं वा सो भन्दा मनुिको कमतचारी 
सहभागी हिु सक्िछेि ्।  

 (८) प्रदेश निजामती सेवामा सधुार, सेवा प्रवाहको 
प्रभावकाररता अनभवृयि र िीनत तथा मापदण्ड निमातणमा सरकारलाई 
रचिात्मक सहयोग गिुत आनधकाररक टे्रड यनुियिको कततव्य हिुेछ। 

(९) प्रदेश निजामती सेवालाई तटस्थ, मयातददत, भ्रष्टाचारमिु, 

अिशुानसत, जिमखुी, पररणाममखुी र व्यवसाययक बिाउि यियाजशल 
हिु ुआनधकाररक टे्रड यनुियिको जजम्मवेारी हिुेछ।  

(१०) एउटै व्यजि दईु कायतकालभन्दा बढी आनधकाररक टे्रड 
यनुियिको अध्यक्ष पदमा रहिे छैि।  
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(११) आनधकाररक टे्रड यनुियिको पदानधकारी वा सदस्य 
भएको कारणले कुिैपनि कमतचारीले पदीय जजम्मवेारी बमोजजमको काम 
गितबाट उन्मजुि वा छुट वा कुिै यवशषे सयुवधा पाउिे छैि । आफ्िो 
पदीय जजम्मवेारी पूरा गिुत त्यस्तो पदानधकारी तथा सदस्यको पयहलो 
कततव्य हिुेछ । 

(१२) आनधकाररक टे्रड यनुियिको अध्यक्ष एक कायतकालमा 
मयहला भए अको कायतकालमा परुुष र एक कायतकालमा परुुष भए 
अको कायतकालमा मयहला हिु ुपिेछ।  

122. सामयुहक राजीिामा स्वीकृत गित सक्िेः कमतचारीले सामूयहक राजीिामा 
ददएमा सम्बजन्धत निकाय वा अनधकारीले त्यस्तो राजीिामा सम्बजन्धत 
कमतचारीले ददएको ययकि गरी स्वीकृत गित सक्िेछ ।  

123. कमतचारीको पीरमकात, गिुासो र सिुवुाइको व्यवस्था: (१) कमतचारीले 
यो अध्यादेश वा प्रचनलत कािूि बमोजजम अन्यि उजरुी वा पिुरावदेि 
गित पाउिे व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो अध्यादेश र यस अध्यादेश 
अन्तगतत बिेको नियम बमोजजम प्रदाि गररएका सेवा, शतत, सयुवधा र 
कमतचारीसँग सरोकार राख्न े यवषयमा आफूलाई मकात परेको छ भने्न 
लागेमा वा सो सम्बन्धमा सम्बजन्धत निकायलाई जािकारी गराउँदा 
समेत कारबाही िभएमा निजले आफूलाई परेको पीरमकात तथा गिुासो 
मन्िालयमा तोयकए बमोजजम राख्न सक्िछे । 

(२) कमतचारीको पीरमकात, गिुासो र सिुवुाई सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोयकए बमोजजम हिुेछ। 
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124. बरबझुारथ गिुत पिे: कुिै कमतचारीले आफूले बझुाउि ु पिे िगदी, 
जजन्सी वा कागजात तोयकएको म्यादनभि सम्बजन्धत कमतचारीलाई 
बझुाई ददि ुपिेछ र सो बझु्ि ुपिेले पनि सोही म्यादनभि बझुी नलि ु
पिेछ । 

125. अपाङ्गता भएको कमतचारीका लानग यवशेष व्यवस्था: (१) अपाङ्गता 
भएको कमतचारीको पदस्थापि वा सरुवा गदात निजको अपाङ्गताको 
अवस्थालाई ध्याि ददई सम्भव भएसम्म उपयिु स्थािमा गररिेछ । 

  (२) अपाङ्गता भएको कमतचारीको कायत सहजताको लानग कायत 
वातावरण र कायातलयको भौनतक संरचिा अपाङ्ग मैिी बिाउि तथा 
निजको कामलाई सहजीकरण गित कायातलय प्रमखुले आवश्यक 
व्यवस्था गिुत पिेछ ।   

126. कमतचारी कल्याण कोषको स्थापिा र सञ्चालि: (1) प्रदेश निजामती 
सेवाका बहालवाला कमतचारी, अवकाश प्राप्त कमतचारी र निजको 
पररवारको सदस्यको कल्याणका लानग कल्याणकारी कोष स्थापिा गित 
सयकिछे । 

(2) उपदफा (1) बमोजजमको कोषको स्थापिा तथा सञ्चालि 
सम्बन्धी व्यवस्था तोयकए बमोजजम हिुेछ ।  

127. परुस्कार सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रदेश निजामती तथा स्थािीय तहमा 
कायतरत कमतचारीलाई प्रदेश र स्थािीय तहबाट छुट्टा छुटै्ट समग्र 
प्रदेशको सेवा प्रवाहलाई यवजशष्ट, लगिशील, कमतशील, कमतचारीलाई 
सवोत्कृष्ट, उत्कृष्ट कमतचारी परुस्कारबाट निजामती सेवा ददवसको ददि 
सम्माि गररिेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोजजम प्रदाि गिे परुस्कार सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था तोयकए बमोजजम हिुेछ । 

128. प्रदेश सरकारले सेवा निवृत्त पूवत कमतचारीको सेवा नलि सक्िेः (१) 
प्रदेश निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी निवृत्तभरण पाइरहेका 
कमतचारीसँग प्रदेश सरकारले आवश्यक सेवा नलि सक्िछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम सेवा उपलब्ध गराउि ु त्यस्ता 
सेवानिवृत्त पूवत कमतचारीको कततव्य हिुेछ।  

129. व्यवस्थापि परीक्षण: (१) प्रदेश लोक सेवा आयोगको कायतके्षि नभिका 
यवषयहरू बाहेक मन्िालयले प्रदेश सरकारका यवनभन्न निकायहरूमा 
कायतरत कमतचारीले प्रचनलत कािूि तथा अन्य प्रशासकीय नियम र 
कायतयवनधको पालिा गरे िगरेको सम्बन्धमा सपुररवेक्षण, अिगुमि र 
मूल्यािि गरी व्यवस्थापि परीक्षण गिेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम व्यवस्थापि परीक्षण गदात 
आवश्यकता अिसुार निदेशि ददि तथा कुिै प्रशासकीय अनियनमतता 
देजखएमा सम्बजन्धत कमतचारी उपर यवभागीय कारबाही गित सम्बजन्धत 
अनधकारीलाई लेखी पठाउि सयकिछे । 

  (३) मन्िालयले प्रत्येक आनथतक वषत समाप्त भएको नमनतले 
एक सय बीस ददिनभि व्यवस्थापि परीक्षणको वायषतक प्रनतवदेि प्रदेश 
सरकार समक्ष पेश गिुत पिेछ । 

130. अनधकार प्रत्यायोजि: (१) प्रदेश सरकारले यस अध्यादेश बमोजजम 
आफूलाई प्राप्त अनधकारमध्य ेकेही अनधकार प्रदेश राजपिमा सूचिा 
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प्रकाशि गरी सोही सूचिामा तोयकएको कमतचारी वा अनधकारीले प्रयोग 
गित पाउिे गरी प्रत्यायोजि गित सक्िेछ । 

(२) यस अध्यादेश बमोजजमको कुिै अनधकारीलाई प्राप्त 
अनधकार आफ्िो सामान्य रेखदेखमा रही प्रयोग गिे गरी निजले आफू 
मातहतका कमतचारीलाई प्रत्यायोजि गित सक्िेछ । 

तर दफा १०4 को उपदफा (१) बमोजजम सफाईको मौका 
ददिे प्रयोजिको लानग अनधकार प्रत्यायोजि गिे बाहेक यवभागीय सजाय 
गिे सम्बन्धी अनधकार प्रत्यायोजि गित पाइिे छैि । 

131. कमतचारी अनभलेख सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश 
अन्य सरकारी सेवा तथा स्थािीय सेवाका कमतचारीको अनभलेखको 
लानग एक प्रदेश यकताबखािा  रहिेछ ।  

(2) अनभलेख व्यवस्थापिको लानग प्रदेश यकताबखािाले माग 
गरेको यववरण उपलब्ध गराउि ुसम्बजन्धत निकायको कततव्य हिुेछ।  

(3) कमतचारीको व्यजिगत यववरण अद्यावनधक गिे गराउि े
दाययत्व कमतचारी कायतरत निकाय, रायष्ट्रय यकताबखािा, प्रदेश 
यकताबखािा र सम्बजन्धत कमतचारी समेतको हिुछे। 

(४) प्रदेश यकताबखािा स्थापिा िहोउञे्जलसम्म कमतचारीको 
अनभलेख रायष्ट्रय यकताबखािामा रहिेछ।  

(५) प्रदेश यकताबखािाको स्थापिा भए पश्चात ्उि निकायले 
यस दफामा उजल्लजखत कमतचारीको यववरण रायष्ट्रय यकताबखािाबाट 
माग गरी व्यवस्थापि गररिछे। 
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(६) प्रदेश यकताबखािा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश 
सरकारले तोके बमोजजम हिुछे । 

132. अवकाशपि: कमतचारीलाई अवकाशको पि ददि े अनधकार 
अजततयारवालालाई हिुेछ । 

133. सेवा अवनध जोनडिे: सङ घीय वा जिुसकैु प्रदेशको निजामती सेवाको 
कमतचारी वा जिुसकैु स्थािीय तहमा स्थायी नियिु भएको कमतचारी 
प्रदेश लोक सेवा आयोगको पदपूनतत प्रयियाद्वारा प्रदेशको कुिै निकायमा 
नियिु वा पदस्थापि भई सायवकको निकायबाट रमािा नलई हाजजर 
भएमा सायवकमा गरेको सेवा अवनध निजको सेवा अवनधमा जोनडिछे। 

134. यस अध्यादेश बमोजजम सयुवधा िपाउिे: (1) प्रदेशनभि समायोजि 
भएका वा संघीय वा प्रदेश लोक सेवा आयोगको नसफाररसमा पदपूनतत 
भएकोमा बाहेक अन्य प्रदेश वा जिुसकैु स्थािीय तहबाट कामकाज 
वा काजमा खयटएका कमतचारीले यो अध्यादेश बमोजजम हिुे तह वयृि, 
बढुवा, उपदाि, निवृजत्तभरण लगायतका सयुवधा पाउिे छैि । 

(2) प्रदेश सरकारका निकायले आफ्िो निकाय मातहत 
पदानधकार रहेका कमतचारी बाहेक अन्य निकायबाट कामकाज वा 
काजमा खयटएका कमतचारीको सम्बन्धमा उपदफा (1) बमोजजमको 
सयुवधा ददिे गरी निणतय गित हुँदैि । 

135. नियम बिाउिे अनधकार: (१) यस अध्यादेशको कायातन्वयिको लानग 
प्रदेश सरकारले आवश्यक नियमहरू बिाउि सक्िेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम नियम बिाउँदा प्रदेश सरकारले 
प्रदेश निजामती सेवाहरूमा सामान्य रूपले लागू हिुे वा बेग्ला बेग्लै 
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सेवा, समूह वा उपसमूहको लानग पथृक् रूपले लागू हिुे नियमहरू 
बिाउि सक्िछे । 

136. निदेजशका, कायतयवनध वा मापदण्ड बिाउि सक्िे: यो अध्यादेश तथा यस 
अध्यादेश अन्तगतत बिेको नियमको अधीिमा रही मन्िालयले प्रदेश 
राजपिमा सूचिा प्रकाशि गरी आवश्यक निदेजशका, कायतयवनध वा 
मापदण्ड बिाउि सक्िछे । 

137. आचारसंयहता बिाउि सक्िःे प्रदेश सरकारका मन्िालयले आफ्िो 
मातहतका कमतचारीको लानग आवश्यक आन्तररक आचारसंयहता बिाई 
लागू गित सक्िेछ । 

138. यसै अध्यादेश बमोजजम हिु:े (१) यस अध्यादेश प्रारम्भ हिु ुभन्दा 
पयहले प्रदेशमा समायोजि भएका कमतचारीको सरुवा, बढुवा, 
पदस्थापिा, सङ्गठि सवेक्षण तथा व्यवस्थापि परीक्षण लगायत 
कमतचारीको सम्बन्धमा भए गरेका काम, कारबाही यसै अध्यादेश 
बमोजजम भए गरेको मानििछे । 

(२) प्रदेश लोक सेवा आयोग गठि भए पश्चात ्प्रदेश निजामती 
सेवामा प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामशतमा भएका पदपूनतत, 
पदस्थापिा, बढुवा, यवभागीय कारबाही लगायतका कायत यसै अध्यादेश 
बमोजजम भए गरेको मानििछे। 

139. प्रदेश निजामती सेवाको गठि, सञ्चालि र सेवाका शततहरु सम्बन्धमा 
व्यवस्था गित बिेको अध्यादेश, २०७८ निजष्िय भएपनछ त्यसको 
पररणामः प्रदेश निजामती सेवाको गठि, सञ्चालि र सेवाका शततहरु 
सम्बन्धमा व्यवस्था गित बिेको अध्यादेश, २०७८ निजष्िय भएपनछ 
अको अनभप्राय िदेजखएमा सो निजष्ियताले,–  

(क) सो अध्यादेश निजष्िय हुँदाका बखत चल्ती िभएको वा 
कायम िरहेको कुिै कुरा पनि जगाउि ेछैि,  
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(ख) सो अध्यादेश बमोजजम चालू भएको कुरा वा सो बमोजजम 
रीत परु् याई अजघ िै गररएको कुिै काम वा भोनगसकेको 
कुिै कुरालाई असर पािे छैि, 

(ग) सो अध्यादेश बमोजजम पाएको, हानसल गरेको वा भोगेको 
कुिै हक, सयुवधा, कततव्य वा दाययत्वमा असर पािे छैि, 

(घ) सो अध्यादेश बमोजजम गररएको कुिै दण्ड सजाय वा 
जफतलाई असर पािे छैि, 

(ङ) मानथ लेजखएको कुिै त्यस्तो हक, सयुवधा, कततव्य, दाययत्व, 

दण्ड सजायका सम्बन्धमा गररएको कुिै काम कारबाही 
वा उपायलाई असर पािे छैि र सो अध्यादेश कायम 
रहेसरह त्यस्तो कुिै कािूिी कारबाही वा उपायलाई पनि 
शरुु गित, चालू राख्न वा लागू गित सयकिेछ। 


