
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
 बागमती प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड ६) हेटौँडा, नेपाल, फागनु १८ गते, २०७९ साल (अततररक्ताङ्क २५ 

भाग १ 
बागमती प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय 

हेटौँडा, नेपाल 
बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाले बनाएको तल लेशखए बमोशजमको ऐन 
सर्वसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको छ। 

संर्त ्2079 सालको ऐन नं ९ 

प्रदेश तनजामती सेर्ाको गठन, सञ्चालन र सेर्ाका शतवहरू सम्बन्धमा 
व्यर्स्था गनव बनेको ऐन 
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प्रस्तार्ना: प्रदेश तनजामती सेर्ालाई सक्षम, सदुृढ, सेर्ामूलक, उत्तरदायी, 
सहभातगतामूलक र व्यार्साययक बनाउँदै प्रदेश तनजामती सेर्ाको गठन, 
सञ्चालन र सेर्ाका शतव सम्बन्धमा कानूनी व्यर्स्था गनव र्ाञ्छनीय भएकोले, 

बागमती प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद- १ 

प्रारशम्भक 

1. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्रदेश तनजामती सेर्ा 
ऐन, २०७९” रहेको छ। 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 

2. पररभाषा: यर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “अशततयारर्ाला” भन्नाले दफा १५ बमोशजम प्रदेश तनजामती 
सेर्ामा तनयशुक्त र पदस्थापन गने अतधकारी सम्झन ुपछव। 

(ख) “आतधकाररक टे्रड यतुनयन” भन्नाले दफा 1२१ बमोशजमको 
प्रदेश कमवचारीको आतधकाररक टे्रड यतुनयन सम्झन ुपछव। 

(ग) “कमवचारी” भन्नाले प्रदेश तनजामती सेर्ाको पदमा बहाल 
रहेको व्यशक्त सम्झन ुपछव। 

(घ) “कायावलय” भन्नाले प्रदेश सरकारको कायावलय सम्झन ुपछव। 

(ङ) “कायावलय प्रमखु” भन्नाले कायावलयको प्रमखु भई कामकाज 
गनव तोयकएको कमवचारी सम्झन ुपछव। 
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(च) “केन्रीय तनकाय” भन्नाले प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा 
केन्रीय तनकाय भनी तोकेका प्रदेश सरकारको तनकाय 
सम्झन ुपछव। 

(छ) “तोयकएको” र्ा “तोयकए बमोशजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगवत 
बनेको तनयममा तोयकएको र्ा तोयकए बमोशजम सम्झन ु
पछव। 

(ज) “पररर्ार” भन्नाले तनजामती कमवचारीसँग बस्ने तथा तनज 
आफैँ ले पालन पोषण गनुव पने पतत, पत् नी, छोरा, अयर्र्ायहता 
छोरी, धमवपतु्र, अयर्र्ायहता धमवपतु्री, बाब,ु आमा र्ा सौतेनी 
आमा सम्झन ुपछव र सो शब्दले परुुष र अयर्र्ायहता मयहला 
कमवचारीको हकमा तनजको बाजे, बज्यै तथा यर्र्ायहता 
मयहला कमवचारीको हकमा तनजको सासू, ससरुालाई समते 
जनाउँछ। 

(झ) “प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत” भन्नाले दफा ११३ बमोशजमको 
प्रमखु प्रशासकीय  अतधकृत सम्झन ुपछव। 

(ञ) “प्रमखु सशचर्” भन्नाले नेपाल सरकारबाट खयटआएको 
राजपत्रायङ्कत यर्शशष्ट शे्रणी र्ा सो सरहको कमवचारी सम्झन ु
पछव। 

(ट) “प्रदेश” भन्नाले बागमती प्रदेश सम्झन ुपछव। 

(ठ) “प्रदेश तनजामती सेर्ा” भन्नाले दफा ४ बमोशजमको प्रदेश 
तनजामती सेर्ा सम्झन ुपछव। 
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(ड) “प्रदेश यकताबखाना” भन्नाले प्रदेश तथा स्थानीय सेर्ाका 
कमवचारीको अतभलेख राख्न ेप्रयोजनको लातग प्रदेश सरकारले 
स्थापना गरेको कायावलय सम्झन ुपछव। 

(ढ) “प्रदेश लोक सेर्ा आयोग” भन्नाले बागमती प्रदेशको प्रदेश 

लोक सेर्ा आयोग सम्झन ुपछव। 

(ण) “मन्त्रालय” भन्नाले प्रदेशको मतुयमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को 
कायावलय सम्झन ुपछव। 

(त) “यर्भागीय प्रमखु” भन्नाले तोयकएको अतधकारी सम्झन ुपछव। 

(थ) “यर्शेषज्ञ पद” भन्नाले यर्शषे प्रकृततको काम, कतवव्य र 
उत्तरदाययत्र् भएको र यर्शेष योग्यता चायहने प्रदेश तनजामती 
सेर्ाको पद सम्झन ुपछव। 

(द) “सशचर्” भन्नाले प्रदेश सरकारको अतधकृत एघारौं तहको 
कमवचारी सम्झन ु पछव। सो शब्दले प्रदेशमा सशचर्को 
पदपूततव नभएसम्म नेपाल सरकारबाट सशचर्को पदमा 
खयटआएको कमवचारीलाई समेत जनाउनछे। 

(ध) “समायोजन” भन्नाले कमवचारी समायोजन ऐन, 2075 
बमोशजमको कमवचारी समायोजन सम्झन ुपछव। 

(न) “समायोजन ऐन” भन्नाले कमवचारी समायोजन ऐन, २०७५ 
सम्झन ुपछव। 
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(प) “स्थायी आर्ासीय अनमुतत” भन्नाले यर्देशी मलुकुले कुन ै
शतव तोकी र्ा नतोकी सो मलुकुमा स्थायी रूपले बसोबास 
गनव पाउने गरी उपलब्ध गराएको डाइभरतसटी इतमग्रने्ट 
तभसा (डी.भी.), परमानेन्ट रेशजडेन्टतभसा (पी.आर.) र्ा ग्रीन 
काडव सम्झन ु पछव र सो शब्दले यर्देशमा स्थायी रूपमा 
बसोबास गनव ददइएको जनुसकैु नामको स्थायी आर्ासीय 
अनमुततलाई समेत जनाउँछ। 

(फ) “स्थायी पद” भन्नाले तनर्ृत्तभरण र्ा योगदानमूलक 
तनर्ृत्तभरण र्ा उपदान पाउने र म्याद नतोयकएको प्रदेश 
तनजामती सेर्ाको पद सम्झन ुपछव। 

पररच्छेद- २ 

प्रदेश तनजामती सेर्ाको गठन 

3. प्रदेश तनजामती सेर्ा सम्बन्धी केन्रीय कमवचारी तनकाय: (१) प्रदेश 
तनजामती सेर्ाको गठन, सञ्चालन र सेर्ाका शतवहरू तथा कमवचारीको 
व्यर्स्थापन र सञ्चालनका सम्बन्धमा मन्त्रालयले केन्रीय कमवचारी 
तनकायको रूपमा काम गनेछ। 

(२) यो ऐन र यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयममा उल्लेख 
भएदेशख बाहेक प्रदेश कमवचारी प्रशासन सम्बन्धी काम मन्त्रालयको 
नीततगत स्र्ीकृतत तलएर मात्र गनुव पनेछ। 
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4. प्रदेश तनजामती सेर्ाको गठन: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश तनजामती 
सेर्ा अन्तगवत देहाय बमोशजमका सेर्ाहरूको गठन गनेछ:- 

(क) प्रदेश इशन्जतनयररङ्ग सेर्ा, 

(ख) प्रदेश कृयष सेर्ा, 

(ग) प्रदेश न्याय सेर्ा, 

(घ) प्रदेश प्रशासन सेर्ा, 

(ङ) प्रदेश र्न सेर्ा, 

(च) प्रदेश शशक्षा सेर्ा र 

(छ) प्रदेश स्र्ास््य सेर्ा । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमका सेर्ा अन्तगवत रहने समूह 
तथा उपसमूह तोयकए बमोशजम हनुेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम रहने समूह तथा उपसमूहको 
पदको लातग आर्श्यक पने न्यूनतम शैशक्षक योग्यता तोयकए 
बमोशजम हनुेछ।  

(4) यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अशघ प्रदेश तनजामती सेर्ाको 
यर्यर्ध सेर्ा तथा आतथवक योजना तथा त्याङ्क सेर्ामा समायोजन 
भएका कमवचारीलाई उपदफा (1) को खण्ड (घ) बमोशजमको प्रदेश 
प्रशासन सेर्ाको यर्यर्ध समूहमा कायम गररनेछ। 
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(५) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
प्रदेश न्याय सेर्ाका कमवचारीको सेर्ा, शतव सम्बन्धी व्यर्स्था 
नेपालको संयर्धानको धारा १५६ बमोशजम हनुेछ। 

5. तह र पदनाम: (१) प्रदेश तनजामती सेर्ामा देहाय बमोशजमका 
तहहरू रहने छन ्:- 

अतधकृत तह सहायक तह 

एघारौं पाँचौं 
दशौं चौथौ 
नर्ौं तेस्रो 
आठौं तह यर्हीन 
सातौं  
छैठौँ  

(२) प्रदेश तनजामती सेर्ाका यर्तभन्न तहमा तोयकए 
बमोशजमका प्रायर्तधक तथा अप्रायर्तधक पदहरू रहने छन।् 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
सहायक तेस्रो र चौथो तहमा कुनै कमवचारीको पदातधकार नरहेमा 
सो तहको पद स्र्तः खारेज हनुेछ। यस्तो पदमा नयाँ पदपूततव गररन े
छैन।  

(4) प्रदेश तनजामती सेर्ाका सम्बशन्धत सेर्ा समूहमा रहने 
तह र सोको पदनाम तोयकए बमोशजम हनुेछ। 
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(५) तह यर्हीन पदमा रहने तहको स्तर र्ृयि तोयकए 
बमोशजम हनुेछ। 

6. कायव यर्र्रण र कायवसम्पादन सम्झौता: (१) प्रदेश सरकारले 
स्र्ीकृत गरेको सङ्गठनको कायव यर्र्रणको आधारमा प्रत्यके 
कायावलयको कायावलय प्रमखुले प्रत्यके पदको काम, कतवव्य, 
उत्तरदाययत्र्, अतधकार र कामको मूल्याङ्कन गने सूचक समते 
उल्लेख गरी सङ्गठनका लातग स्र्ीकृत पदहरूको कायव यर्र्रण 
स्र्ीकृत गरी लागू गनुव पनेछ।  

तर अतधकृतस्तर छैठौं, सातौं र आठौं तहको कायव यर्र्रण 
सम्बशन्धत सशचर्ले, नर्ौं र दशौं तहको कायव यर्र्रण प्रमखु सशचर्ले 
र एघारौं तहको कायव यर्र्रण प्रदेश सरकारले स्र्ीकृत गरे बमोशजम 
हनुेछ। 

(२) कमवचारीलाई पदस्थापन गदाव तनजको कायव यर्र्रण 
समेत उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम उपलब्ध गराइएको कायव 
यर्र्रणको आधारमा कमवचारीसँग कायवसम्पादन सम्झौता गरी काममा 
लगाउन सयकनेछ। 

तर आयोजना प्रमखु तथा तोयकए बमोशजमका कायावलय 
प्रमखुसँग कायवसम्पादन सम्झौता गनुव पनेछ।  

(४) प्रत्येक सपुररर्के्षकले आतथवक र्षव शरुू भएको एक 
मयहनातभत्र आफ्नो मातहतमा काम गने कमवचारीलाई उपदफा (१) 
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बमोशजमको कायव यर्र्रणको आधारमा त्यस्तो कमवचारीले सम्पादन 
गनुव पने कायवको र्ायषवक लक्ष्य तनधावरण गरी शजम्मेर्ारी तोकी काममा 
लगाउन ु पनेछ। त्यस्तो र्ायषवक लक्ष्य बमोशजम सम्पाददत काम 
समेतको आधारमा कमवचारीको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन गररनेछ। 

पररच्छेद- ३ 

प्रदेश तनजामती सेर्ाको दरबन्दी तथा पदपूततव 

7. दरबन्दी तसजवना: (१) कुनै कायावलयको सङ्गठन संरचना र्ा दरबन्दी 
तसजवना गनव तथा त्यस्तो सङ्गठन संरचना र्ा दरबन्दीमा पनुरार्लोकन 
र्ा हेरफेर गनव सम्बशन्धत मन्त्रालय र्ा केन्रीय तनकायले 
मन्त्रालयको पूर्व स्र्ीकृतत तलई तोयकए बमोशजम सङ्गठन तथा 
व्यर्स्थापन सरे्क्षण गनुव पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सरे्क्षण गदाव सरे्क्षण गररने 
कायावलयको कायव प्रकृतत र कायवबोझ यर्श्लषेण गरी दरबन्दी तसजवना, 
पनुरार्लोकन र्ा हेरफेर गनुव पने देशखएमा सोको कारण र औशचत्य 
समेत खलुाई प्रततर्देन पेस गनुव पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम सरे्क्षण गरी तयार गररएको 
प्रततर्देन सम्बशन्धत मन्त्रालय र्ा केन्रीय तनकायले आतथवक मातमला 
तथा योजना मन्त्रालयको सहमतत तलई मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ 
र मन्त्रालयले सोको औशचत्य समेतको आधारमा मूल्याङ्कन गरी 
उपयकु्त सङ्गठन संरचना र्ा दरबन्दी प्रस्तार् गरी स्र्ीकृततको लातग 
प्रदेश सरकार समक्ष पेस गनुव पनेछ। 
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(४) उपदफा (३) बमोशजम पेस भएको प्रस्तार् बमोशजम 
प्रदेश सरकारले सङ्गठन संरचना र्ा दरबन्दी स्र्ीकृत गनव सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोशजम सङ्गठन संरचना र्ा दरबन्दी 
स्र्ीकृत भएपतछ सम्बशन्धत मन्त्रालयले प्रदेश यकताबखानामा पद 
दताव गरी पदपूततवको प्रयिया अगातड बढाउनछे।  

(६) यस दफा बमोशजम कुनै नयाँ पद तसजवना भएकोमा 
उपदफा (५) बमोशजम प्रदेश यकताबखानामा पद दताव भएपतछ मात्र 
त्यस्तो पदमा पदपूततव गनव सयकनेछ। 

(७) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
अस्थायी प्रकृततका आयोग, सतमतत, तनकाय, सशचर्ालय, कायावलय र्ा 
आयोजनामा स्थायी दरबन्दी तसजवना गररने छैन। त्यस्ता आयोग, 
सतमतत, तनकाय, सशचर्ालय, कायावलय र्ा आयोजनामा अस्थायी 
दरबन्दी रहन सक्नछे।  

(८) उपदफा (७) मा उशल्लशखत तनकायको र्ायषवक बजेट 
तथा कायविम बमोशजम र्ायषवक रूपमा आर्श्यक पने जनशशक्तको 
यकतसम तथा सङ्खतया ययकन गरी अस्थायी दरबन्दी तसफाररस गनव 
तोयकए बमोशजमको सतमतत रहनेछ। 

(९) यस दफा बमोशजम तसजवना भएको स्थायी पदमा तनयकु्त 
र्ा बढुर्ा भएको कमवचारीलाई पलु दरबन्दी र्ा अन्य कुन ैयकतसमले 
कुनै स्थानमा पदातधकार राखी कुनै तनकायमा खटाइएको र्ा तनयकु्त 
गररएको र्ा उपदफा (७) बमोशजम अस्थायी दरबन्दीमा खटाइएको 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क २५ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७९।११।१८ 

 

11 
 

कारणले मात्र त्यस्तो दरबन्दी ररक्त मानी कुनै पतन व्यहोराले पदपूततव 
गनव पाइने छैन। 

8. प्रदेश तनजामती सेर्ाको पदपूततव: (१) प्रदेश तनजामती सेर्ाको ररक्त 
पदमा देहाय बमोशजम पूततव गररनेछ:- 

तह
 

 

खलु
ा प्र

ततय
ोतग

ता
द्वा
रा 

अन्
तर

 त
ह 

प्रतत
यो
तग
ता
द्वार

ा 

बढुर्ाद्वारा 

कै
यफ

यत
 

आ
न्त

ररक
 अ

न्त
र 
सेर्

ा 
प्रतत

यो
तग
ता
त्म

क
 प

रीक्ष
ाद्व
ारा

 

क
ाय
वक्षम

ता
क
ो मू

ल्य
ाङ्क
नद्व

ारा
 

ज्ये
ष्ठत

ा र
 क

ाय
वसम्

पाद
न 

मूल्
या
ङ्कन

द्वा
रा 

(क) चौथो - - 10०% - - - 
(ख) पाँचौं १००% - - - - - 
(ग) छैठौँ - - - - - तह रृ्यि 

(घ) सातौं 5०% ५% - 
२०
% 

२५% 
- 

(ङ) आठौं - - - - - 

तह रृ्यि 
(स्र्ास््य 
सेर्ाको 
शचयकत्सक र 
कृयष सेर्ा 
अन्तगवतको 
पश ुशचयकत्सक 
बाहेक) 
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(च) आठौं 
१००
% 

- - - - 

स्र्ास््य 
सेर्ाको 
शचयकत्सक र 
कृयष सेर्ा 
अन्तगवतको 
पश ु
शचयकत्सकको 
हकमा 

(छ) नर्ौं १०% १०% 10% 
३5
% 

३5% 
स्र्ास््य सेर्ा 
बाहेकको सेर्ा 

(ज) नर्ौं 20% १०% ३5% ३5
% 

- 
स्र्ास््य 
सेर्ा 

(झ) दशौं - - - - - 
 

तह रृ्यि 

(ञ) एघारौं - - - 
80
% 

20% 
 

- 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको चौथो तहको कमवचारी पाँच 
र्षव सेर्ा अर्तध परुा गरेपतछ स्र्त: पाँचौं तहमा तह र्यृि हनुेछ। 
यसरी तह र्ृयि हनु ेपद स्र्तः तसजवना हनुछे। 

तर दफा ९५ को खण्ड (क) को उपखण्ड (१) बमोशजम 
सजाय पाएकोमा एक र्षवसम्म र उपखण्ड (२) बमोशजम सजाय 
पाएकोमा सजायको अर्तधभर र तनलम्बन भएकोमा तनलम्बन भएको 
अर्तधभर तह र्यृि गररने छैन। 
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(३) उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) मा उशल्लशखत 
खलुा प्रततयोतगताद्वारा पदपूततव गररने अतधकृत नर्ौं तहको पदको 
लातग उम्मदेर्ार हनु सम्बशन्धत यर्षयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको 
उपातध हातसल गरेको र सङ घीय तनजामती सेर्ा, प्रदेश तनजामती 
सेर्ा, स्थानीय सेर्ा र्ा अन्य कुनै सरकारी सेर्ाको अतधकृतस्तरको 
पदमा पाँच र्षव र्ा प्रचतलत कानून बमोशजम स्थापना भएको सङ्गदठत 
संस्थाको अतधकृतस्तर र्ा सो सरहको पदमा कम्तीमा सात र्षवको 
अनभुर् प्राप्त गरेको हनु ुपनेछ। 

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लातग “प्रदेश तनजामती सेर्ा” 
भन्नाले जनुसकैु प्रदेशको तनजामती सेर्ा र “स्थानीय सेर्ा” भन्नाले 
जनुसकैु प्रदेश अन्तगवत रहेको स्थानीय तहको सेर्ा सम्झन ुपछव। 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) को खलुा प्रततयोतगतात्मक 
परीक्षाबाट पूततव हनुे पदमा यर्द्यार्ाररतधको उपातध प्राप्त गरेको 
उम्मेदर्ारको लातग कम्तीमा तीन र्षव र दशवनाचायव(एम.यफल) 
उपातध प्राप्त गरेको उम्मेदर्ारको लातग कम्तीमा चार र्षव सेर्ा 
अनभुर् भएमा योग्य मातननछे। 

(५) उपदफा (३) र (४) को प्रयोजनको लातग कुन ै
तनकायमा आंशशक रूपमा काम गरेको अनभुर् गणना हनु ेछैन।  

(६) उपदफा (1) बमोशजमको अन्तर तह प्रततयोतगताद्वारा 
पदपूततव हनुे पदमा सङ घीय तनजामती सेर्ा र्ा जनुसकैु प्रदेशको प्रदेश 
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तनजामती सेर्ा र्ा जनुसकैु स्थानीय तहको सेर्ाको एक शे्रणी र्ा 
तह मतुनको पदमा कम्तीमा पाँच र्षव सेर्ा अर्तध पूरा गरेका र पूततव 
हनुे पदका लातग तोयकए बमोशजमको शैशक्षक योग्यता हातसल गरेका 
कमवचारी उम्मदेर्ार हनु सक्नेछन।् 

(७) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
अन्तर तह प्रततयोतगताद्वारा हनुे पदपूततवका लातग छुट याइएको पदमा 
पदपूततव हनु नसकेमा सोही र्षवको खलुा प्रततयोतगता र आन्तररक 
अन्तर सेर्ा प्रततयोतगताद्वारा पदपूततव हनु नसकेका पदहरू अको 
र्षवको कायवक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुर्ाद्वारा पदपूततव गररनेछ। 

(८) उपदफा (१) बमोशजम आन्तररक अन्तर सेर्ा 
प्रततयोतगताद्वारा पदपूततव हनुे पदका लातग तोयकएको न्यूनतम शैशक्षक 
योग्यता हातसल गरेको र प्रदेश तनजामती सेर्ाको पदमा पाँच र्षव 
सेर्ा अर्तध पूरा गरेको कमवचारी उम्मदेर्ार हनु सक्नछे। 

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लातग “आन्तररक अन्तर सेर्ा 
प्रततयोतगता” भन्नाले प्रदेश तनजामती सेर्ा तभत्रका सेर्ा, समूह तबचको 
प्रततस्पधाव सम्झन ुपछव। 

(९) उपदफा (१) बमोशजम कायवक्षमताको मूल्याङ्कन र 
ज्येष्ठता र कायवसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुर्ाको लातग अतधकृत 
दशौं तहसम्मको पदमा सम्बशन्धत सेर्ा, समूह र्ा उपसमूहको एक 
तह मतुनको पदको कमवचारी र एघारौं तहको पदको हकमा एक तह 
मूतनको सम्बशन्धत सेर्ाको कमवचारी बढुर्ाको लातग आर्श्यक 
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न्यूनतम सेर्ा अर्तध र न्यूनतम योग्यता पूरा गरेका कमवचारी 
सम्भाव्य उम्मेदर्ार हनुेछन।् 

तर, 
(क) प्रशासन सेर्ाको एघारौं तहको सशचर्को पदमा 

बढुर्ा गने प्रयोजनको लातग प्रदेश प्रशासन सेर्ा र 
प्रदेश शशक्षा सेर्ाका एक तह मतुनका आर्श्यक 
न्यूनतम सेर्ा अर्तध र न्यूनतम योग्यता परुा गरेका 
कमवचारी सम्भाव्य उम्मदेर्ार हनुेछन।् 

(ख) प्रदेश सरकारले यर्शेषज्ञ पद भनी तोकेको एघारौं 
तहको पदमा सम्बशन्धत सेर्ातभत्रको समूह र 
उपसमूहको कमवचारी मात्र बढुर्ा हनुेछ। 

 (१०) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
प्रदेशमा समायोजन भएका कमवचारी यस ऐन बमोशजम आन्तररक 
अन्तर सेर्ा प्रततयोतगता तथा कायवक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हनु े
बढुर्ाको लातग त्यसरी समायोजन हनु ुपूर्व बहाल रहेको सेर्ा, समूह 
र्ा उपसमूहको एक तह मातथको पदमा उम्मदेर्ार हनु सक्नेछन।् 

(११) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
तोयकएको न्यूनतम शैशक्षक योग्यता र बढुर्ाको लातग आर्श्यक पने 
सेर्ा अर्तध पूरा गरेका र समायोजन ऐन अनसुार प्रदेशमा समायोजन 
भई आएका सहायक कम््यटुर अपरेटर, कम््यटुर अपरेटर र 
कम््यटुर अतधकृत पदमा कायवरत कमवचारी प्रदेश प्रशासन सेर्ाको 
तोयकए बमोशजमको समूहमा बढुर्ाको लातग सम्भाव्य उम्मेदर्ार 
हनुेछन।् 
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(1२) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन कायवक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुर्ाको लातग सम्भाव्य 
उम्मदेर्ार नभएमा त्यस्तो पदमध्ये अतधकृतस्तर नर्ौं तह र्ा सो 
सरहको पद र सोभन्दा मातथको पदमा सोही र्षव आन्तररक अन्तर 
सेर्ा प्रततयोतगताद्वारा र अन्य पदमा खलुा प्रततयोतगताद्वारा पदपूततव 
गररनेछ।  

(1३) प्रदेशमा समायोजन भएका कमवचारीको समायोजन 
हनु ुपूर्वको सम्बशन्धत पदको सेर्ा अर्तध समते गणना गररनेछ।  

(1४) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
देहायको कमवचारी देहायको अर्तधभर खलुा, आन्तररक अन्तर सेर्ा 
र्ा अन्तर तह प्रततयोतगताद्वारा पूततव हनुे पदको लातग समते सम्भाव्य 
उम्मेदर्ार हनु सक्ने छैनः- 

(क) प्रचतलत कानून बमोशजम तनलम्बन भएकोमा 
तनलम्बन भएको अर्तधभर, 

(ख) यो ऐन तथा सेर्ा शतव सम्बन्धी कानून बमोशजम 
यर्भागीय सजाय भई बढुर्ा रोक् का भएकोमा 
रोक् का भएको अर्तधभर। 

(1५) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ सहायक पाँचौं तहको कम््यटुर 
अपरेटर पद र सहायक चौथो तहको सहायक कम््यटुर अपरेटर 
पद ररक्त भएमा स्थायी पदपूततव गररने छैन। 
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(1६) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ सर्ारी चालक, कायावलय सहयोगी, 
चौकीदार, इलेशक्ट्रतसयन, ्लम्बर, माली, सरसफाइ गने कमवचारी 
र्ा यस्तै काम गने अन्य तोयकए बमोशजमका पदमा स्थायी पदपूततव 
गररने छैन। 

(1७) उपदफा (1५) बमोशजमको सहायक कम््यटुर 
अपरेटर पद, कम््यटुर अपरेटर पद र उपदफा (1६) बमोशजमको 
सर्ारी चालक, कायावलय सहयोगी र्ा चौकीदार पदबाट सम्पादन 
गररने कायव दरबन्दीतभत्र रही तसधै व्यशक्तसँग करार गरी सेर्ा 
करारबाट सम्पादन गराउन ुपनेछ। 

तर इलेशक्ट्रतसयन, ्लम्बर, अन्य ममवत कायव र यस्तै काम 
गने अन्य तोयकए बमोशजमका दरबन्दी तभत्र नपने दैतनक 
ज्यालादारीमा काम लगाउन ुपने कमवचारी व्यशक्त र्ा संस्था करार 
गरी सेर्ा करारबाट सम्पादन गराउन ुपनेछ। 

(1८) उपदफा (1७) बमोशजम संस्थासँग सेर्ा करार गदाव 
ददइने पाररश्रतमक तथा सयुर्धा प्रदेशको अथव हेने मन्त्रालयले तोके 
बमोशजम हनुेछ। 

तर व्यशक्तसँग करार गरी सेर्ा करार गदाव ददइने पाररश्रतमक 
तथा सयुर्धा प्रचतलत कानून बमोशजम हनुेछ। 

(१९) प्रदेश तनजामती सेर्ाको ररक्त पदमा पदपूततव गदाव 
देहाय बमोशजम गनुव पनेछ:- 
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(क) पाँचौं र्ा छैठौँ तहको कुन ै पद ररक्त भएमा 
पाँचौं तह ररक्त मानी पदपूततव गने, 

(ख) स्र्ास््य सेर्ाको शचयकत्सक र कृयष सेर्ा 
अन्तगवतको पश ु शचयकत्सक बाहेक सातौं र्ा 
आठौं तह ररक्त भएमा सातौं तह ररक्त मानी 
पदपूततव गने, 

(ग) स्र्ास््य सेर्ाको शचयकत्सक र कृयष सेर्ा 
अन्तगवतको पश ु शचयकत्सक आठौं तह ररक्त 
भएमा सोही तह ररक्त मानी पदपूततव गने, 

(घ) नर्ौं र्ा दशौं तह ररक्त भएमा नर्ौं तह ररक्त 
मानी पदपूततव गने। 

(२०) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन र्नरक्षक, सशस्त्र र्न रक्षक पदमा पदपूततव गनव बाधा पने 
छैन। 

(२१) प्रदेश तनजामती सेर्ामा गररने पदपूततव सम्बन्धी अन्य 
व्यर्स्था तोयकए बमोशजम हनुेछ। 

9. समान तहमा प्रततस्पधाव गनव र्ा उम्मेदर्ार हनु नपाउनःे सङ घीय 
सेर्ा र्ा जनुसकैु प्रदेश र्ा जनुसकैु स्थानीय सेर्ाको समान तहको 
पदमा कायवरत रहेको कमवचारी प्रदेश तनजामती सेर्ाको खलुा र्ा 
अन्तर तह प्रततयोतगताद्वारा पदपूततव हनुे तह र्ा पदको समान तहमा 
प्रततस्पधाव गनव र्ा उम्मेदर्ार हनु पाउने छैन। 
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10. पदपूततव सम्बन्धी यर्शेष व्यर्स्था: (१) प्रदेश तनजामती सेर्ालाई 
समार्शेी बनाउन दफा ८ को उपदफा (१) बमोशजम खलुा 
प्रततयोतगतात्मक परीक्षाद्वारा पूततव हनुे पदमध्ये पैँतातलस प्रततशत पद 
छुट्याई सो प्रततशतलाई शत प्रततशत मानी देहाय बमोशजमका 
उम्मेदर्ार तबच छुट्टा छुटै्ट प्रततस्पधाव गराई पदपूततव गररनछे। 

(क) मयहला -अठततस प्रततशत 

(ख) आददर्ासी जनजातत -पैँततस प्रततशत 

(ग) दतलत  -नौ प्रततशत 

(घ) थारु -पाँच प्रततशत 

(ङ) मधेशी -चार प्रततशत 

(च) अपाङ्गता भएको व्यशक्त -तीन प्रततशत  

(छ) यपछतडएको क्षेत्र -तीन प्रततशत 

(ज) अल्पसङ्ख तयक समदुाय - तीन प्रततशत 

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लातग,- 

(क) “यपछतडएको क्षेत्र” भन्नाले प्रदेश सरकारले हरेक तीन 
र्षवमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका मानर् 
यर्कास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछातड परेका अशन्तमबाट 
िमशः पाँचर्टा स्थानीय तह सम्झन ुपछव। 
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(ख) “अल्पसङ्ख तयक समदुाय” भन्नाले तोयकए बमोशजमको 
समूदायलाई जनाउँछ। 

(2) उपदफा (1) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
यस दफा बमोशजमको यर्शषे सयुर्धा एक व्यशक्तले सहायक तहमा 
एक पटक र अतधकृत तहमा एक पटक मात्र तलन पाउनेछ। 

(3) उपदफा (1) र (२) बमोशजमको कुन ै उम्मदेर्ार 
एकभन्दा बढी समूहमा प्रततस्पधाव गनव बाधा पगेुको मातनन ेछैन। 

(4) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
उपदफा (1) र (२)  बमोशजम अपाङ्गता भएका व्यशक्तको लातग 
छुट याइएको पदमा कुनै खास प्रकृततको कामको लातग तोयकए 
बमोशजमका अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरू तबच मात्र प्रततस्पधाव गनव 
पाउने गरी प्रततस्पधावत्मक परीक्षाद्वारा पूततव गनव सयकनेछ।  

(5) उपदफा (1) बमोशजमको समूहको लातग छुट याइएको 
पदमा उम्मदेर्ार हनु चाहने व्यशक्तले आफूले बझुाउन े दरखास्त 
फारामसँग आफू सम्बशन्धत समूहको व्यशक्त भएको प्रमाशणत हनु े
सम्बशन्धत तनकायबाट जारी भएको तोयकए बमोशजमको कागजात 
पेस गनुव पनेछ। यपछतडएको के्षत्रको हकमा सम्बशन्धत स्थानीय 
तहले सोही स्थानीय तहको स्थायी बातसन्दा हो भनी प्रमाशणत गरेको 
कागजात पेस गनुव पनेछ।  

(6) उपदफा (5) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
यस दफा बमोशजम अपाङ्गता भएका व्यशक्तको हैतसयतमा सो 
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समूहबाट प्रततस्पधाव गनव चाहने उम्मेदर्ारले बझुाउने दरखास्तको 
साथमा प्रचतलत कानून बमोशजमको अपाङ्गताको प्रमाणपत्र समते पेस 
गनुव पनेछ।  

(7) उपदफा (1) बमोशजम कुनै पतन समूहका लातग 

छुट याइएको पदमा उपयकु्त उम्मदेर्ार उपलब्ध हनु नसकेमा र्ा 
कुन ैपतन उम्मदेर्ार तलशखत परीक्षामा उत्तीणव हनु नसकेमा त्यस्तो 
पद सोही र्षव भएको खलुा प्रततयोतगताद्वारा पूततव हनुे पदमा समार्ेश 
गरी पदपूततव गनुव पनेछ।  

(8) उपदफा (1) बमोशजम प्रततशत तनधावरण गदाव सर्वप्रथम 
समूह र िमशः उपसमूहको लातग प्रततशत तनधावरण गनुव पछव। कुन ै
समूह र्ा समूह अन्तगवतको उपसमूहमा एक प्रततशतभन्दा कम 
घाताङ्क(फ्राक्सन) आएमा त्यस्तो घाताङ्क जनु समूह र्ा उपसमूहको 
हकमा घाताङ्क आएको हो सोभन्दा लगतै्त पतछको समूह र्ा 
उपसमूहमा िमशः सदै जानछे। 

(९) प्रदेश सरकारले उपदफा (१) बमोशजम तनधावरण 
गररएको प्रततशतद्वारा पदपूततव गने व्यर्स्था हरेक दश र्षवमा 
पनुरार्लोकन गनुव पनेछ।  

11. प्रदेश लोक सेर्ा आयोगको तसफाररसमा तनयशुक्त हनुे: (१) प्रदेश 
तनजामती सेर्ाको खलुा प्रततयोतगता, आन्तररक अन्तर सेर्ा 
प्रततयोतगता र अन्तर तह प्रततयोतगताद्वारा पूततव हनुे पदमा प्रदेश लोक 
सेर्ा आयोगको तसफाररसमा तनयशुक्त गररनेछ। 
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(२) दफा ८ बमोशजम पदपूततवको लातग तनधावरण गररएको 
प्रततशत बमोशजम प्रदेश लोक सेर्ा आयोगले पद सङ्खतया तनधावरण 
गरी यर्ज्ञापन गनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम पद सङ्खतया तनधावरण गदाव कुनै 
यर्र्ाद आएमा प्रदेश लोक सेर्ा आयोगको तनणवय अशन्तम हनुेछ।  

12. पदपूततवका लातग माग गने: (१) प्रदेश तनजामती सेर्ाको कुनै पद 
ररक्त भएमा सम्बशन्धत कायावलयको प्रमखुले त्यसरी पद ररक्त भएको 
तमततले पन्र ददनतभत्र सोको यर्र्रण आफूभन्दा मातथल्लो कायावलयमा 
पठाउन ुपनेछ ।  

(2) उपदफा (1) बमोशजम ररक्त पदको जानकारी प्राप्त 
भएपतछ सो कायावलयले सरुर्ाद्वारा पूततव गनव सयकने भए पूततव गने र 
नसयकन े भए अतधकृतस्तरको पदको हकमा सेर्ा सञ्चालन गने 
मन्त्रालय माफव त माग फाराम भरी मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ र 
सहायक तहको पदको हकमा पदपूततवका लातग प्रदेश लोक सेर्ा 
आयोगमा पठाउन सम्बशन्धत कायावलयलाई लेखी पठाउन ुपनेछ। 

(3) मन्त्रालयले अतधकृतस्तरको ररक्त पदपूततवका लातग 
प्रदेश लोक सेर्ा आयोगको पदपूततव सम्बन्धी कायवतातलका बमोशजम 
तनधावररत समयमा प्रदेश लोक सेर्ा आयोगमा पगु्न ेगरी पदपूततवका 
लातग माग पठाई सेर्ा सञ्चालन गने मन्त्रालयलाई समते जानकारी 
गराउन ुपनेछ।  
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(4) उपदफा (३) बमोशजम मन्त्रालयले प्रदेश तनजामती 
सेर्ाको पदपूततवका लातग माग गदाव उपदफा (१) बमोशजम ररक्त हनु 
आएका पद र सो आतथवक र्षवतभत्र अतनर्ायव अर्काश तथा बढुर्ाबाट 
ररक्त हनुे पद समते ययकन गरी माग गनेछ। 

(5) उपदफा (2) बमोशजम सहायक तहको पदमा 
पदपूततवको लातग प्रदेश लोक सेर्ा आयोगमा माग गनव लेखी आएपतछ 
सम्बशन्धत कायावलयले प्रदेश लोक सेर्ा आयोगको पदपूततव सम्बन्धी 
कायवतातलका बमोशजम तनधावररत समयमा मागको आकृतत फाराम 
भरी सो आयोगमा पठाउन ु पनेछ र त्यसको जानकारी मातथल्लो 
कायावलयमा पठाउन ुपनेछ।  

13. पदपूततवमा बन्देज: (१) प्रदेश तनजामती सेर्ाको पदमा यस ऐनमा 
व्यर्स्था भएदेशख बाहेक अन्य तररकाबाट पदपूततव गररने छैन।  

(२) उपदफा (१) यर्परीत गररएको तनयशुक्त स्र्तः बदर 
भएको मातननछे र त्यसरी तनयकु्त भएको व्यशक्तले पाएको तलब, 
भत्ता र अन्य सयुर्धा तनयकु्त गने अतधकारीबाट असलु उपर गररनेछ। 

(३) प्रदेश तनजामती सेर्ाको स्थायी पदमा तनयकु्त र्ा बढुर्ा 
भएको कमवचारीलाई पलु दरबन्दी र्ा अन्य कुनै यकतसमले कुन ै
स्थानमा पदातधकार राखी कुनै तनकायमा खटाइएको र्ा तनयकु्त 
गररएको र्ा यस ऐन बमोशजम स्र्ीकृत गररएको अस्थायी दरबन्दीमा 
काज र्ा अन्य रूपमा खटाएको कारणले मात्र त्यस्तो दरबन्दी ररक्त 
मानी कुनै पतन व्यहोराले पदपूततव गनव पाइने छैन। 
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14. ज्यालादारी र्ा करारमा तनयशुक्त गनव नपाइन:े (१) प्रदेश तनजामती 
सेर्ाका कमवचारीले गनुव पने कामको लातग कुनै पतन व्यशक्तलाई 
ज्यालादारी र्ा करारमा तनयशुक्त गनव पाइने छैन। 

(२) उपदफा (१) यर्परीत कसैले ज्यालादारी र्ा करारमा 
तनयशुक्त गरेमा त्यसरी तनयकु्त व्यशक्तले खाइपाइ आएको तलब, भत्ता 
र अन्य सयुर्धा बापतको रकम तनयकु्त गने कमवचारी र्ा 
पदातधकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररनछे।  

15. तनयशुक्त र पदस्थापन गने अतधकारी: (१) अतधकृतस्तर एघारौं तहको 
पदमा प्रदेश सरकार, मशन्त्रपररषद्ले, अतधकृतस्तर दशौं र नर्ौं 
तहको पदमा प्रमखु सशचर्ले तथा आठौं, सातौं र छैठौं र्ा सो 
सरहको पदमा सम्बशन्धत मन्त्रालयको सशचर्ले तनयशुक्त र पदस्थापन 
गनेछ। यसरी गररएको तनयशुक्तको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन 
गनुव पनेछ। 

(२) प्रदेश तनजामती सेर्ाको सहायक तह र्ा सो सरहको 
पदमा यर्भागीय प्रमखु र्ा अतधकृतस्तरको कायावलय प्रमखुले तनयशुक्त 
गनेछ। 

(३) तनयशुक्त र पदस्थापन गने शजम्मेर्ारी भएको व्यशक्त र्ा 
पदातधकारीले यस ऐनले तोकेको अर्तधतभत्र तनयशुक्त एर्म ्पदस्थापन 
नगरेमा तनजलाई प्रचतलत कानून बमोशजम कारबाही हनुेछ। 

16. उम्मेदर्ार हनुको लातग अयोग्यता: देहायको व्यशक्त प्रदेश तनजामती 
सेर्ाको पदमा उम्मदेर्ार हनु सक्ने छैन:- 
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(क) सहायकस्तर पाँचौं तहसम्मको पदमा अठार र्षव उमेर 
पूरा नभएको, 

(ख) अतधकृतस्तर सातौं तह र्ा सोभन्दा मातथको पदमा 
एक् काइस र्षव उमेर पूरा नभएको, 

(ग) परुुष उम्मदेर्ारको हकमा पैँततस र्षव र मयहला 
उम्मेदर्ारको हकमा चातलस र्षव उमेर पूरा भएको, 

 तर, 

(१) सङ्ख घीय तनजामती सेर्ाका स्थायी कमवचारी, 
जनुसकैु प्रदेशको प्रदेश तनजामती सेर्ाका स्थायी 
कमवचारी, समायोजन ऐन बमोशजम स्थानीय 
सेर्ामा समायोजन भएका तथा यो ऐन प्रारम्भ 
भएपतछ सङ घीय तनजामती सेर्ा, प्रदेश तनजामती 
सेर्ा र्ा जनुसकैु स्थानीय तहको स्थानीय सेर्ामा 
स्थायी तनयशुक्त भई सेर्ामा बहाल रहेका 
कमवचारीको हकमा उमेरको हद लाग्न ेछैन। 

(२) प्रदेश तनजामती सेर्ाको नर्ौं तहको पदको लातग 
हनुे खलुा प्रततयोतगतामा पैँतातलस र्षव उमेर 
ननाघेको व्यशक्त उम्मेदर्ार हनु सक्नेछ। 

(घ) तोयकए बमोशजमको न्यूनतम शैशक्षक योग्यता हातसल 
नगरेको, 
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(ङ) भयर्ष्यमा जनुसकैु सरकारी सेर्ाको तनतमत्त अयोग्य 
ठहररने गरी सेर्ाबाट बखावस्त गररएको, 

(च) गैर नेपाली नागररक, 
(छ) भ्रष्टाचार, यकते, राष्ट्र यर्रुि जाससुी, लागू औषध 

कारोबार, सम्पशत्त शिुीकरण, परुाताशवर्क र्स्त ु
बेचयर्खन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी 
तथा नैततक पतन देशखन े फौजदारी अतभयोगमा 
अदालतबाट कसूरदार ठहररएको, 

(ज) यर्देशी मलुकुको स्थायी आर्ासीय अनमुतत प्राप्त 
गरेको। 

17. अस्थायी तनयशुक्त सम्बन्धी व्यर्स्था: (1) प्रदेश लोक सेर्ा आयोगले 
आफूले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी तनयशुक्तका लातग तसफाररस 
नभएका उम्मदेर्ारहरू मध्यबेाट अस्थायी तनयशुक्त गने प्रयोजनको 
लातग छुटै्ट योग्यतािम अनसुारको सूची प्रकाशन गनेछ। 

(2) प्रदेश तनजामती सेर्ाको ररक्त पदमा अस्थायी तनयशुक्त 
गनुव पने भएमा सम्बशन्धत मन्त्रालयले प्रदेश लोक सेर्ा आयोगमा 
लेखी पठाउन ुपनेछ। 

(3) उपदफा (2) बमोशजम लेखी आएमा प्रदेश लोक सेर्ा 
आयोगले उपदफा (१) बमोशजमको योग्यतािमको सूचीमा रहेका 
व्यशक्तलाई सम्बशन्धत मन्त्रालयको मागको आधारमा अस्थायी 
तनयशुक्त गनव नाम तसफाररस गरी पठाउनेछ। 
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(4) उपदफा (3) बमोशजम तसफाररस भएका व्यशक्तलाई 
बढीमा छ मयहनाको लातग सम्बशन्धत मन्त्रालयले अस्थायी तनयशुक्त 
गनेछ। 

(5) उपदफा (4) बमोशजम अस्थायी तनयशुक्त गरेको 
जानकारी सम्बशन्धत मन्त्रालयले सात ददनतभत्र मन्त्रालयलाई ददन ु
पनेछ। 

(6) यस दफा यर्परीत कसैले अस्थायी तनयशुक्त गरेमा 
त्यसरी तनयकु्त गररएको व्यशक्तले खाइपाइ आएको तलब, भत्ता र 
अन्य सयुर्धा बापतको रकम तनयकु्त गने कमवचारी र्ा पदातधकारीबाट 
सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररनेछ। 

18. पदातधकार र शजम्मेर्ारी: (१) देहायको अर्स्थामा कमवचारीको 
आफ्नो पद मातथको पदातधकार कायम रहनछे:- 

(क) आफ्नो पदमा कामकाज गरी रहँदासम्म, 

(ख) अको पदमा सरुर्ा भई कायवभार सम्हाल्न पाइन े
म्यादसम्म, 

(ग) तबदामा रहेको अर्तधभर, 

(घ) तनलम्बनमा रहेको अर्तधभर, 

(ङ) अको पदमा कायम मकुायम भई काम गरेको 
अर्तधभर, 

(च) काजमा खयटएको अर्तधभर। 
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(२) देहायको अर्स्थामा बाहेक कुन ै कमवचारीलाई 
शजम्मेर्ारी नददई तीस ददनभन्दा बढी अर्तधसम्म राख्न सयकने छैन:- 

(क) लामो तबदामा रहेकोमा, 

(ख) तनलम्बन भएकोमा, 

(ग) सेर्ा समूह अनसुारको पद र्ा दरबन्दी नभई फाशजलमा 
परेकोमा। 

(३) उपदफा (२) यर्परीत कुनै कमवचारीलाई पदीय 
शजम्मेर्ारी नददई राखेमा शजम्मेर्ारी ददई काममा लगाउन ुपने दाययत्र् 
भएको पदातधकारीलाई यर्भागीय कारबाही हनुेछ। 

19. तनरोतगताको प्रमाणपत्र पेस गनुव पने: (1) प्रदेश तनजामती सेर्ामा 
तनयशुक्तको लातग तसफाररस भएको व्यशक्तले तोयकए बमोशजम ढाँचामा 
तनरोतगताको प्रमाणपत्र पेस नगरी तनजलाई प्रदेश तनजामती सेर्ाको 
पदमा तनयशुक्त गररने छैन। 

(2) तनरोतगताको प्रमाणपत्र नेपाल सरकार र्ा प्रदेश 
सरकारद्वारा स्र्ीकृत शचयकत्सकबाट प्राप्त भएको हनु ुपनेछ। 

20. शपथ ग्रहण: प्रदेश तनजामती सेर्ामा पयहलो पटक तनयशुक्त भएको 
कमवचारीले आफ्नो कायवभार सम्हाल्न ुअशघ तोयकए बमोशजम शपथ 
ग्रहण गनुव पनेछ। 
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21. परीक्षणकाल: (१) प्रदेश तनजामती सेर्ाको पदमा नया ँतनयशुक्त गदाव 
मयहला कमवचारीको हकमा छ मयहना र परुुष कमवचारीको हकमा 
एक र्षव परीक्षणकालमा रहने गरी गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको परीक्षणकालमा तनजको 
काम सन्तोषजनक नभएमा र्ा यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगवत बनेको 
तनयमार्ली बमोशजमको आचरण यर्परीतको कुनै काम गरेमा तनजको 
तनयशुक्त अशततयारर्ालाले बदर गनव सक्नेछ।  

(३) परीक्षणकालमा तनयशुक्त बदर नगररएका कमवचारीको 
तनयशुक्त परीक्षणकाल समाप्त भएपतछ स्र्तः सदर भएको मातननेछ। 

 तर सङ्ख घीय तनजामती सेर्ा, प्रदेश तनजामती सेर्ा र स्थानीय 
सेर्ाको कुन ैपदमा स्थायी तनयशुक्त भई परीक्षण काल भकु्तान गररसके 
पश्चात सेर्ालाई अयर्तछन्न राखी अको पदमा स्थायी तनयशुक्त भई 
रमाना तलई आएमा त्यस्तो कमवचारीलाई पनु:परीक्षण कालमा राशखने 
छैन। 

22. व्यशक्तगत यर्र्रण: (१) प्रदेश तनजामती सेर्ामा तनयशुक्त भएका 
व्यशक्तले तनयशुक्त भएको एक मयहनातभत्र तोयकएको ढाँचामा आफ्नो 
व्यशक्तगत यर्र्रण (तसटरोल) भरी कायवरत कायावलयमा पेस गनुव 
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको व्यशक्तगत यर्र्रण सम्बशन्धत 
कायावलय प्रमखुले प्राप्त गरेको पन्र ददनतभत्र प्रमाशणत गरी आर्श्यक 
कागजात सयहत प्रदेश यकताबखानामा पठाउन ुपनेछ।  
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(३) प्रदेश यकताबखानाले उपदफा (२) बमोशजम व्यशक्तगत 
यर्र्रण प्राप्त भएको तमततले पन्र ददनतभत्र दताव गरी सम्बशन्धत 
कमवचारीलाई सङे्कत नम्बर उपलब्ध गराउन ुपनेछ। त्यस्तो सङ्कते 
नम्बर त्यस्ता कमवचारीको सरुर्ा, बढुर्ा, पत्राचार लगायतमा प्रयोग 
गररनेछ।  

(४) कमवचारीको व्यशक्तगत यर्र्रण दरुुस्त राख्न लगाउने 
शजम्मेर्ारी सम्बशन्धत यर्भागीय प्रमखु र्ा कायावलय प्रमखुको हनुेछ। 

23. कायम मकुायम र तनतमत्त: (१) कुनै पतन यर्भागीय प्रमखु र्ा 
कायावलय प्रमखुको पद ररक्त भएमा र्ा त्यस्तो पदमा बहालर्ाला 
कमवचारी पन्र ददनभन्दा बढी समयसम्म तबदामा बसेमा र्ा प्रचतलत 
कानून बमोशजम कारबाहीमा परेमा सो पदमा तत्काल काम 
चलाउनको लातग समानस्तर र्ा बढुर्ाको लातग सम्भाव्य उम्मेदर्ार 
भइसकेको एक तह मतुनको कमवचारीलाई बढीमा छ मयहनाको लातग 
कायम मकुायम मकुरर गनव सयकनछे। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम कुनै पदमा कायम मकुायम 
मकुरर गररसकेपतछ सोही र्ा अन्य कमवचारीलाई पनुः सोही पदमा 
कायम मकुायम मकुरर गनव सयकने छैन। 

(३) उपदफा (१) र्ा (२) यर्परीत कुनै कमवचारीलाई 
कायम मकुायम मकुरर गरेमा तनजले सो पदमा रहँदा खाइपाइ 
आएको तलब, भत्ता र अन्य सयुर्धा बापतको रकम कायम मकुायम 
मकुरर गने पदातधकारीबाट असलु उपर गररनेछ। 
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 (४) कुन ै कायावलयको प्रमखु कुनै कारणले कायावलयमा 
अनपुशस्थत भएमा तनज मातहतको दरबन्दी र्ा यर्शषे दरबन्दी 
तभत्रको र्ा ररक्त दरबन्दीमा काजमा खयटएको कमवचारीमध्य े
र्ररष्ठतम ्कमवचारीले तनजको तनतमत्त जनाई दैतनक कायव सञ्चालन 
गनुव पनेछ। 

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लातग “दैतनक कायव सञ्चालन” 
भन्नाले आतथवक दाययत्र् पने कायव, अधव न्याययक प्रकृततको कायव र 
प्रचतलत कानूनमा कायावलय प्रमखुले आफैँ ले गनुव पने भनी तोयकएका 
कायव बाहेक त्यस्तो पदले दैतनक रूपमा सम्पादन गनुव पने सामान्य 
प्रशासतनक कायव सम्झन ुपछव। 

24. सशचर्को पदार्तध: सशचर्को पदार्तध पाँच र्षवको हनुेछ। 

तर समायोजन ऐन बमोशजम प्रदेश तनजामती सेर्ाको एघारौं 
तहमा समायोजन भई आएको कमवचारीको पदार्तध सङ्ख घीय तनजामती 
सेर्ा ऐन बमोशजम हनुछे। 

25. अततररक्त समूह रहन:े (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेशखएको भए तापतन मन्त्रालयमा एक अततररक्त समूह रहनेछ। 

(2) कुनै पतन कायावलयमा फाशजलमा रहेका कमवचारीको 
पदातधकार उपदफा (1) बमोशजमको समूहमा सानव सयकनछे। 

(3) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
दफा १८ को उपदफा (२) को अर्स्थामा बाहेक अन्य अर्स्थामा 
कमवचारीलाई दईु मयहनाभन्दा बढी अततररक्त समूहमा राशखने छैन। 
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(4) अततररक्त समूह सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोयकए 
बमोशजम हनुेछ। 

पररच्छेद- ४ 
सरुर्ा र काज 

26. सरुर्ा गने अतधकार: (१) कमवचारीलाई सरुर्ा गने अतधकार तोयकए 
बमोशजमको आधारमा तोयकएको अतधकारीलाई हनुेछ। 

 तर,  

(क) अतधकृतस्तर एघारौं तह र्ा सो सरहका 
कमवचारीलाई प्रदेश सरकारले सरुर्ा गनेछ। 

(ख) अतधकृतस्तर नर्ौं र दशौं तहका कमवचारीलाई 
प्रमखु सशचर्ले सरुर्ा गनेछ। 

(ग) एक मन्त्रालय र्ा अन्तगवतको कायावलयको 
कमवचारीलाई अको मन्त्रालय र्ा अन्तगवतको 
कायावलयमा प्रमखु सशचर्ले सरुर्ा गनेछ। 

(घ) मन्त्रालय एर्म ् मातहतका अतधकृतस्तर आठौं 
तहसम्मका कमवचारीलाई सम्बशन्धत मन्त्रालयको 
सशचर्ले सरुर्ा गनेछ। 
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(ङ) प्रदेश प्रशासन सेर्ा, लेखा समूहका कमवचारीलाई 
आतथवक मातमला तथा योजना मन्त्रालयको सशचर्ले 
सरुर्ा गनेछ। 

(२) कमवचारीलाई यथासम्भर् सबै भौगोतलक क्षेत्रको 
अनभुर् ददलाउन े र पूर्ावनमुानयोग्य हनुे गरी तोयकए बमोशजमको 
आधार र प्राथतमकता बमोशजम चिीय रूपमा सरुर्ा गररनेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
सबै भौगोतलक के्षत्रमा पद नभएका सेर्ा, समूह र तहका 
कमवचारीलाई पद भएका क्षेत्रमा तोयकए बमोशजम सरुर्ा गनव 
सयकनछे। 

(४) कमवचारीलाई सामान्यतया दईु र्षव पूरा नभई अको 
कायावलयमा सरुर्ा गररने छैन।  

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
देहायको अर्स्थामा सहायक तहका कमवचारीलाई सरुर्ा गने 
अतधकार प्राप्त अतधकारीभन्दा एक तह मातथको अतधकारीको सहमतत 
तलई र अतधकृत तहको कमवचारीलाई मन्त्रालयको सहमतत तलई सो 
बमोशजमको अर्तध परुा नभई सरुर्ा गनव सयकनेछ:- 

(क) कुनै स्थानमा कायवरत कमवचारी अशक्त भई 
सो स्थानमा तनजको उपचार हनु नसक्न े
देशखएको कुरा नेपाल सरकार र्ा प्रदेश 
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सरकारद्वारा गदठत मेतडकल बोडवले तसफाररस 
गरेमा, 

(ख) कुनै कमवचारीलाई तनजको काम कारबाही, 
व्यर्हार र आचरणको कारण कायवरत 
कायावलयमा राखी राख्न उपयकु्त नभएको 
पयावप्त आधार र कारण भएमा, 

(ग) प्रदेश तनजामती सेर्ाको कुनै दरबन्दी कटौती 
भई सो दरबन्दीमा कायवरत कमवचारी 
फाशजलमा परेमा। 

(६) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
अध्ययन तबदामा रहेको र्ा स्र्तः तनलम्बनमा रहेको र्ा छ 
मयहनाभन्दा बढी अर्तधसम्म अन्य कुनै तबदामा रहेको र्ा तीन 
मयहनाभन्दा बढी अर्तध अन्यत्र काजमा खयटएको र्ा कुनै खास 
कामको लातग र्ा कुनै खास आयोजना कायावन्र्यन गनवको लातग 
खटाइएको कमवचारीको हकमा पदातधकार रहेको मन्त्रालयको 
सहमतत तलई सो अर्तधभरको लातग यर्शेष पद तसजवना गरी 
केन्रीयस्तरको तनकायमा पदातधकार सानव सयकनेछ।  

(७) उपदफा (५) र (६) बमोशजम अर्तध नपगु्दै कुनै 
कमवचारीलाई सरुर्ा गदाव र्ा सरुर्ा गनव सहमतत माग गदाव त्यसरी 
सरुर्ा गनुव परेको कारण खलुाई सोको जानकारी मन्त्रालयलाई ददन ु
पनेछ। 
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(८) यस दफा यर्परीत मन्त्रालयले गरेको सरुर्ा प्रदेश 
सरकारले र अन्य तनकाय र्ा अतधकारीले गरेको सरुर्ा मन्त्रालयले 
बदर गनव सक्नछे। 

(९) यस दफा यर्परीत सरुर्ा गने अतधकारीलाई 
अशततयारर्ालाले यर्भागीय कारबाही गनव सक्नेछ। 

(१०) यस दफा बमोशजम सरुर्ा हनुे कमवचारी बाटोको 
म्याद बाहेक तोयकएको समयतभत्र बरबझुारथ गरी सरुर्ा गररएको 
कायावलयमा हाशजर हनु जान ुपनेछ। 

(११) उपदफा (१०) बमोशजम हाशजर हनु जान ु पने 
कमवचारीलाई रमाना ददई पठाउन ु सम्बशन्धत कायावलय प्रमखुको 
शजम्मेर्ारी हनुछे। 

(१२) उपदफा (१०) र (११) यर्परीत हाशजर हनु नजान े
र्ा रमाना नददने कमवचारीलाई यर्भागीय कारबाही गररनछे। 

(१३) सरुर्ा सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोयकए बमोशजम 
हनुेछ। 

27. भौगोतलक क्षते्रको र्गीकरण: यस ऐनको प्रयोजनको लातग प्रदेशको 
भौगोतलक क्षते्रको र्गीकरण तोयकए बमोशजम हनुेछ। 

28. काज सम्बन्धी व्यर्स्था: (१) कमवचारीलाई सामान्यतया एउटा 
कायावलयबाट अको कायावलयमा काजमा खटाइने छैन। 
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(२) कमवचारीको यर्शशष्ट ज्ञान, सीप, योग्यता र अनभुर्को 
उपयोग गनव आर्श्यक परेको अर्स्थामा तनज कायवरत मन्त्रालय, 

सशचर्ालय र्ा आयोग अन्तगवतको कायावलयमा एक र्षवमा बढीमा 
तीन मयहनाको लातग मात्र काज खटाउन सयकनेछ। 

तर तनर्ावचन, लेखापरीक्षण, परीक्षा सञ्चालन, त्याङ्क 
सङ्कलन, तातलम, नापी टोली, सरे्क्षण, कुनै घटनाको जाँचबझु र्ा 
छानतबन, महामारी र्ा सङ्ख िामक रोग तनयन्त्रण, यर्पद् व्यर्स्थापन 
लगायतका काम र अस्थायी प्रकृततका आयोग र्ा सतमततको काम 
गनव कुनै कमवचारीलाई सम्बशन्धत मन्त्रालय, सशचर्ालय र्ा आयोगले 
मन्त्रालयको सहमतत तलई बढीमा एक र्षवसम्म काज खटाउन 
सक्नेछ।  

(३) कुन ैकमवचारीलाई प्रदेश तनजामती सेर्ाको पद नभएको 
तनकाय र्ा प्रदेश सरकारको आयोजनाका लातग स्र्ीकृत अस्थायी 
दरबन्दीमा काज खटाउँदा सहायक तहका कमवचारीको हकमा 
सम्बशन्धत मन्त्रालयले र अतधकृत तहका कमवचारीको हकमा 
मन्त्रालयको सहमतत तलई बढीमा एक आतथवक र्षवका लातग खटाउन 
सयकनछे। 

(४) उपदफा (३) बमोशजम कुनै मन्त्रालय, सशचर्ालय र्ा 
आयोगको कमवचारीलाई अको मन्त्रालय, सशचर्ालय र्ा आयोग 
अन्तगवत काजमा खटाउन ुपने भएमा काज खयटन ेतनकायको माग 
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र कमवचारीको पदातधकार रहेको तनकायको सहमततमा मन्त्रालयले 
काज खटाउन सक्नेछ। 

(५) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
कुनै पतन कमवचारीलाई कायावलय प्रमखुको पदमा पदातधकार राखी 
अन्यत्र तनकाय र्ा आयोजनामा काज खटाइने छैन। 

(6) कुनै मन्त्रालय, सशचर्ालय र्ा आयोगमा कायवरत 
कमवचारीको यर्शेषज्ञ सेर्ा अको मन्त्रालय, सशचर्ालय र्ा आयोगलाई 
आर्श्यक परेमा माग गने तनकायको अनरुोध र पदातधकार रहेको 
तनकायको सहमततमा मन्त्रालयले बढीमा तीन मयहनाका लातग काज 
खटाउन सक्नछे। 

(7) यस दफा बमोशजमको काजको अर्तध समाप्त हनुासाथ 
सम्बशन्धत कायावलय प्रमखुले त्यस्तो कमवचारीको पदातधकार रहेको 
कायावलयमा हाशजर हनु रमाना ददई पठाउन ुपनेछ।  

(8) यस दफा बमोशजम काज अर्तध समाप्त भएपतछ 
पदातधकार रहेको तनकायमा हाशजर हनु नजाने कमवचारीलाई त्यस्तो 
अर्तधको तलब भत्ता भकु्तानी गनुव हुँदैन। त्यस्तो कमवचारीलाई तलब 
भत्ता भकु्तानी गरेमा सम्बशन्धत कायावलय प्रमखु, लेखा प्रमखु र 
भकु्तानी तलन ेकमवचारीबाट असलु उपर गररनेछ। 

(9) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
कमवचारीलाई सम्बशन्धत मन्त्रालयको माग बमोशजम प्रदेश तनजामती 
सेर्ाको समान तहको तमल्दो ररक्त पदमा एक पटकमा बढीमा एक 
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र्षवको लातग खयटएको तनकायबाटै तलब भत्ता खान े गरी काज 
खटाउन सयकनेछ। 

(1०) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
प्रदेश तनजामती सेर्ाको कुनै सेर्ा, समूह र्ा तहको दरबन्दीमा अन्य 
सेर्ा, समूह, उपसमूह र्ा तहको कमवचारी र्ा स्थानीय तहको सेर्ाका 
कमवचारीलाई काजमा खटाउन सयकने छैन।  

(११) यस दफा यर्परीत मन्त्रालयले खटाएको काज प्रदेश 
सरकारले र अन्य तनकाय र्ा अतधकारीले खटाएको काज मन्त्रालयले 
बदर गनव सक्नछे। 

 (१२) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन उपदफा (२) बमोशजम काज खटाउन बाहेक कुनै एक 
कायावलयको कमवचारीलाई अको कायावलयमा कामकाज गने गरी 
खटाउन पाइने छैन। 

(१३) यस दफा यर्परीत काज र्ा कामकाज गनव खटाउने 
अतधकारीलाई यर्भागीय कारबाही हनुेछ। 

पररच्छेद- ५ 

तह र्ृयि र बढुर्ा 

29. ज्येष्ठता गणना सम्बन्धी यर्शेष व्यर्स्था: (१) प्रदेशमा समायोजन 
भएका कमवचारीको ज्यषे्ठता गणना गदाव समायोजन हनु ु पूर्वको 
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सातबकको सेर्ा समूहको समान तहको पदमा स्थायी तनयशुक्त पाएको 
तमततबाट कायम हनुे गरी सेर्ा अर्तध गणना गररनेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम ज्येष्ठता कायम गनव नसयकएमा 
तसफाररसको योग्यतािम, सम्बशन्धत सेर्ा समूहको पदमा स्थायी 
सेर्ा गरेको अर्तध र उमेरलाई िमशः आधार तलई छुट् याउन ु
पनेछ। 

30. तह र्ृयि सम्बन्धी व्यर्स्थाः (१) तह र्ृयि हनु ेपदभन्दा एक तह 
मनुीको पदमा पाँच र्षवको सेर्ा अर्तध पूरा भएका, पतछल्लो पाँच 
र्षवको कायवसम्पादन मूल्याङ्कनमा औसत पन्चानब्बे प्रततशत अङ्क प्राप्त 
गरेका र देहाय बमोशजमको न्यूनतम शैशक्षक योग्यता हातसल गरेका 
प्रदेश तनजामती सेर्ाका कमवचारीलाई देहाय बमोशजम सम्बशन्धत 
सेर्ा, समूह र्ा उपसमूह तभत्र तह र्यृि गररनेछः- 

ि.सं. 
हालको 
तह 

तह रृ्यि 
हनुे तह 

न्यूनतम शैशक्षक योग्यता 
स्र्ास््य सेर्ा 
बाहेकका अन्य 

प्रदेश तनजामती सेर्ा 

प्रदेश तनजामती 
स्र्ास््य सेर्ा 

१. पाँचौं छैठौँ सेर्ा समूहसँग 
सम्बशन्धत यर्षयमा 
कम्तीमा प्रर्ीणता 
प्रमाण पत्र तह र्ा 
कक्षा १२ उत्तीणव 

सङ घीय स्र्ास््य 
सेर्ा सम्बन्धी 
कानूनले तोकेको 
न्यूनतम शैशक्षक 
योग्यता 
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२. सातौं आठौं सेर्ा समूहसँग 
सम्बशन्धत यर्षयमा 
कम्तीमा स्नातक तह 
उत्तीणव 

सङ घीय स्र्ास््य 
सेर्ा सम्बन्धी 
कानूनले तोकेको 
न्यूनतम शैशक्षक 
योग्यता 

३. नर्ौं दशौं सेर्ा समूहसँग 
सम्बशन्धत यर्षयमा 
कम्तीमा स्नातक तह 
उत्तीणव 

सङ घीय स्र्ास््य 
सेर्ा सम्बन्धी 
कानूनले तोकेको 
न्यूनतम शैशक्षक 
योग्यता 

 (२) प्रत्येक र्षवको साउन एक गते र माघको एक गतेदेशख 
लाग ुहनुे गरी तह र्ृयि गनुव पनेछ।  

 (३) तह र्ृयिको लातग सेर्ा अर्तध गणना गदाव समायोजन 
हनु ु पूर्व कायम रहेको सेर्ा समूहको सम्बशन्धत समान शे्रणी र्ा 
तहमा कायम रहेको अर्तध समेत गणना हनुछे। 

 (4) तह र्यृि हुँदा त्यस्तो पद स्र्तः मातथल्लो तहको पदमा 
कायम हनुेछ र त्यसरी तह र्ृयि भएको कमवचारी जनुसकैु कारणले 
सो पदमा नरहेमा त्यस्तो पद सातबककै तहमा कायम रहनेछ। 

 (5) उपदफा (१) बमोशजम तह र्ृयि गदाव सम्बशन्धत 
कमवचारीले खाइपाइ आएको तलबभन्दा घटी हनुे भएमा खाइपाइ 
आएको तलबभन्दा घटी नहनुे गरी ग्रडे तमलान गररनछे। 
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 (6) अतधकृतस्तर दशौं तहमा तह र्ृयि गदाव प्रमखु सशचर्ले 
र अतधकृतस्तर आठौं र छैठौँ तहमा तह र्ृयि गदाव सम्बशन्धत 
मन्त्रालयको सशचर्ले गनेछ। यसरी गररएको तह र्ृयिको जानकारी 
मन्त्रालय, प्रदेश यकताबखाना र प्रदेश लोक सेर्ा आयोगलाई तनणवय 
भएको तमततले पन्र ददनतभत्र ददन ुपनेछ। 

(७) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन यो 
ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रदेश तनजामती सेर्ाको अतधकृत सातौं 
तहको पश ुशचयकत्सक पदमा कायवरत कमवचारी स्र्तः आठौं तहमा 
तह र्ृयि हनुेछन।् यसरी तह र्ृयि हनुे पद स्र्तः तसजवना हनुेछ र 
सातबकको पद स्र्तः खारेज हनुेछ। 

31. बढुर्ाको लातग न्यूनतम सेर्ा अर्तध र शैशक्षक योग्यता: (१) यस 
ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोशजम कायवक्षमताको 
मूल्याङ्कनद्वारा तथा ज्येष्ठता र कायवसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुर्ा हनुे 
पदहरूमा बढुर्ाको लातग सम्भाव्य उम्मेदर्ार हनु सम्बशन्धत सेर्ा, 
समूह र्ा उपसमूहको पदमा बढुर्ा हनु सम्भाव्य उम्मदेर्ार हनु े
तल्लो पदमा सेर्ाकालीन तातलम तलएका, ज्यषे्ठता र कायवसम्पादन 
मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुर्ाका लातग पतछल्लो पाँच र्षवको कायवसम्पादन 
मूल्याङ्कनमा औसतमा कम्तीमा पन्चानब्बे प्रततशत अङ्क प्राप्त गरेका 
र यर्ज्ञापन हनुभुन्दा अशघको असार मसान्तसम्ममा देहाय बमोशजमको 
न्यूनतम सेर्ा अर्तध र शैशक्षक योग्यता पगेुको हनु ुपनेछ:- 
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बढुर्ा हनुे 
पद 

बढुर्ा हनु लाग्न ेसेर्ा 
अर्तध 

न्यूनतम शैशक्षक 
योग्यता 

अतधकृत 
एघारौं 

अतधकृत दशौं तहमा 
कम्तीमा पाँच र्षव सेर्ा 
अर्तध पूरा गरेको। 

सेर्ा समूहसँग 
सम्बशन्धत यर्षयमा 
कम्तीमा स्नातकोत्तर 
तह उत्तीणव। 

अतधकृत 
नर्ौं 

अतधकृत आठौं तहमा 
कम्तीमा पाँच र्षव सेर्ा 
अर्तध पूरा गरेको। 

सेर्ा समूहसँग 
सम्बशन्धत यर्षयमा 
कम्तीमा स्नातक तह 
उत्तीणव। 

अतधकृत 
सातौं 

अतधकृत छैठौँ तहमा 
कम्तीमा पाँच र्षव सेर्ा 
अर्तध पूरा गरेको। 

सेर्ा समूहसँग 
सम्बशन्धत यर्षयमा 
कम्तीमा स्नातक तह 
उत्तीणव। 

स्पष्टीकरण: “तल्लो पदमा सेर्ाकालीन तातलम तलएका” भन्नाले सातौं 
तहको पदका लातग पाँचौं र्ा छैठौं तहमा, नर्ौं तहको पदका लातग 
सातौं र्ा आठौं र एघारौं तहको पदका लातग नर्ौं र्ा दशौं तहमा 
न्यूनतम तीस कायव ददनको सेर्ासँग सम्बशन्धत तातलम तलएको 
सम्झन ुपछव। 

(२) यस दफाको प्रयोजनको लातग प्रदेश तनजामती सेर्ामा 
समायोजन भई आएका कमवचारीको हकमा उपदफा (१) बमोशजम 
बढुर्ाका लातग सेर्ा अर्तध गणना गदाव यस ऐन बमोशजम तनजको 
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तह र्ृयि भएको र्ा नभएको दरैु् अर्स्थामा समायोजन हनु ुपूर्वको 
सेर्ा अर्तध समते जोडी गणना गररनेछ। 

(३) यस दफाको प्रयोजनको लातग प्रदेश तनजामती सेर्ामा 
समायोजन भई आएका कमवचारीको हकमा उपदफा (१) बमोशजम 
बढुर्ाका लातग सेर्ा अर्तध गणना गदाव देहाय बमोशजम गणना 
गररनेछः- 

(क) अतधकृत एघारौं तहको लातग अतधकृत दशौं, नर्ौं र 
समायोजन पूर्वको रा.प.दद्वतीय शे्रणीको सेर्ा अर्तध गरी 
कम्तीमा पाँच र्षव सेर्ा अर्तध पूरा गरेको। 

(ख) अतधकृत नर्ौं तहको लातग अतधकृत आठौं, सातौं र 
समायोजन पूर्वको रा.प.ततृीय शे्रणीको सेर्ा अर्तध गरी 
कम्तीमा पाँच र्षव सेर्ा अर्तध पूरा गरेको। 

(ग) अतधकृत सातौं तहको लातग अतधकृत छैठौं, सहायक 
पाँचौं र समायोजन पूर्वको रा.प.अनं.प्रथम शे्रणीको सेर्ा 
अर्तध गरी कम्तीमा पाँच र्षव सेर्ा अर्तध पूरा गरेको। 

तर यस उपदफा बमोशजम एकपटक बढुर्ा भइसकेको 
कमवचारीले पनुः बढुर्ा हनुपुरेमा उपदफा (1) बमोशजमको सेर्ा 
अर्तध परुा गनुवपनेछ। 

(४) यस दफा बमोशजम कमवचारीको बढुर्ा गने प्रयोजनको 
लातग सम्बशन्धत सेर्ा समूहमा कायम गदाव प्रदेशमा समायोजन भई 
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समायोजन ऐनको म्यादतभत्र हाशजर भएका कमवचारीलाई 
समायोजनको तनणवय तमततको आधारमा बढुर्ा गररनेछ। 

तर समायोजन ऐनको म्यादतभत्र हाशजर नभएका एर्म ्सङ्ख घ, 
अन्य प्रदेश र्ा स्थानीय तहबाट समायोजन संशोधन भई हाशजर हनु 
आएका कमवचारी प्रदेश तनजामती सेर्ामा दईु र्षव सेर्ा अर्तध पूरा 
नगरी बढुर्ाको लातग सम्भाव्य उम्मदेर्ार हनुे छैनन।् 

32. कमवचारी बढुर्ाको योग्यता सम्बन्धी यर्शेष व्यर्स्थाः (१) यस 
ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन एउटै तहको पदमा 
कम्तीमा पन्र र्षवसम्म बहाल रयहरहेका दशौं तह र्ा सोभन्दा मतुनका 
कमवचारीको दफा ५६ बमोशजम अर्काश हनु एक मयहना बाँकी 
भएमा तनजलाई एक तह मातथको पदमा बढुर्ा गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम बढुर्ा गनवको लातग स्र्तः 
यर्शेष पद तसजवना हनुेछ र त्यस्तो कमवचारी सेर्ाबाट अर्काश 
भएपतछ सो पद स्र्तः खारेज हनुेछ। 

33. बढुर्ाको लातग सम्भाव्य उम्मेदर्ार हनु नपाउने र्ा तह र्यृि रोक् का: 
दफा 3१ र 3२ मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन कुनै पतन 
कमवचारी देहायको अर्स्थामा देहायको अर्तधभर बढुर्ाको लातग 
सम्भाव्य उम्मेदर्ार हनु पाउने छैन र उक्त अर्तधभर तनजको तह 
र्ृयि समेत रोक् का गररनछे:- 

(क) तनलम्बन भएकोमा तनलम्बन भएको अर्तधभर, 

(ख) बढुर्ा रोक् का भएकोमा बढुर्ा रोक् का भएको अर्तधभर, 
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(ग) तलब र्ृयि रोक् का भएकोमा तलब र्ृयि रोक् का भएको 
अर्तधभर, 

(घ) दफा 4५ बमोशजम सेर्ा र्ा समूह पररर्तवन गरेको 
कमवचारी भए त्यसरी सेर्ा र्ा समूह पररर्तवन भएको 
तमततले तीन र्षवको अर्तधभर, 

(ङ) प्रदेश स्र्ास््य सेर्ाको कमवचारीको हकमा प्रचतलत 
कानून बमोशजम गठन भएको स्र्ास््य सम्बन्धी 
व्यार्साययक पररषद् मा नाम दताव तनलम्बन भएको भए 
त्यस्तो तनलम्बनको अर्तधभर। 

34. तह र्यृि र्ा बढुर्ा तनयशुक्तको रोक् का: (१) कुनै कमवचारीको बढुर्ा 
तनयशुक्त हनु ु पूर्व तनजको कुनै कारणबाट तनलम्बन भएमा तनजको 
तह र्ृयि र्ा बढुर्ा तनयशुक्त रोक् का राशखनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनयशुक्त रोक् का भएको कुनै 
कमवचारीको तनलम्बन फुकुर्ा भएमा र्ा तनलम्बनको अर्तध समाप्त 
भएपतछ तनजलाई तह र्ृयि र्ा बढुर्ा भएको तमततदेशख  कायम हनु े
गरी तह र्ृयि र्ा बढुर्ा तनयशुक्त ददइनेछ।  

35. कायवक्षमताको आधारमा हनुे बढुर्ाको आधारः (१) बढुर्ा सतमततले 
कमवचारीलाई कायवक्षमता बापत पाएको कुल अङ्कको आधारमा 
बढुर्ाको लातग तसफाररस गनेछ।  

(२) कमवचारीको कायवक्षमताको मूल्याङ्कन गदाव देहाय 
बमोशजम बढीमा एकसय अङ्क ददइनेछः–  
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(क) कायवसम्पादन मूल्याङ्कन बापत   – चातलस अङ्क 

(ख) ज्येष्ठता बापत     – ततस अङ्क 
(ग) भौगोतलक के्षत्रमा काम गरे बापत  – सोह्र अङ्क  

(घ) शैशक्षक योग्यता बापत    – बाह्र अङ्क 

(ङ) तातलम बापत     – दईु अङ्क  

(३) सम्भाव्य उम्मदेर्ारको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन बापत 
अङ्क गणना गदाव असार मसान्तसम्मको यहसाबले र अन्य अङ्कको 
गणना गदाव बढुर्ाको दरखास्त ददने अशन्तम म्यादसम्म हातसल गरेको 
अङ्क गणना गररनेछ।  

36. कायवसम्पादनको मूल्याङ्कनः (१) कमवचारीको कायवसम्पादनको 
मूल्याङ्कन गनव तोयकए बमोशजमको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम 
प्रयोग गररनेछ। 

(२) कमवचारीको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन बापत ददइने 
अतधकतम कुल चालीस अङ्कको यर्भाजन देहाय बमोशजम हनुेछः- 

(क) सपुररर्ेक्षकले ददन सक्ने अतधकतम – पच्चीस अङ्क  

(ख) पनुरार्लोकनकतावले ददन सक्ने अतधकतम  – दश अङ्क 

(ग) पनुरार्लोकन सतमततले ददन सक्ने अतधकतम – पाँच अङ्क 

(३) सपुररर्ेक्षक, पनुरार्लोकनकताव र पनुरार्लोकन 
सतमततले कमवचारीको कायवसम्पादन बापत अङ्क ददँदा यस दफा र 
कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा उशल्लशखत आधार अनरुूप ददन ु
पनेछ।  
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(४) अतधकृत तहको कमवचारीको लातग कायवसम्पादन 
मूल्याङ्कन अधव र्ायषवक र र्ायषवक रूपमा तथा सहायक तहको 
कमवचारीको लातग र्ायषवक रूपमा गररनेछ।  

(५) सहायक तह र तह यर्हीन कमवचारीको कायवसम्पादन 
मूल्याङ्कन गदाव सम्बशन्धत कायावलय प्रमखु तथा यर्भागीय प्रमखुले 
तोयकएको अर्तधतभत्र मूल्याङ्कन गरी, गराई त्यसको तीन प्रतत तयार 
गरी एक प्रतत प्रदेश लोक सेर्ा आयोग, एक प्रतत बढुर्ा सतमततको 
सशचर्ालयमा पठाई अको एक प्रतत सम्बशन्धत कायावलयमा रात न ु
पनेछ।  

(६) अतधकृत तहको कमवचारीको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन 
गदाव सम्बशन्धत मन्त्रालय, आयोग र्ा केन्रीय तनकायको सशचर्ले 
तोयकएको अर्तधतभत्र मूल्याङ्कन गरी गराई त्यसको तीन प्रतत तयार 
गरी एक प्रतत प्रदेश लोक सेर्ा आयोग र एक प्रतत बढुर्ा सतमततको 
सशचर्ालयमा पठाई अको एक प्रतत सम्बशन्धत मन्त्रालय,  सशचर्ालय 
र्ा आयोग र्ा केन्रीय तनकायमा रात न ुपनेछ। 

(७) कायवसम्पादन मूल्याङ्कन गने प्रत्येक कायावलयले 
तोयकएको अर्तधतभत्र आफूले मूल्याङ्कन गरेको फाराम पेस गनुवपने 
तनकायमा पठाएको नामार्ली सयहतको सूचना सात ददनतभत्र आफ्नो 
कायावलयको सूचना पाटी र र्ेबसाइटमा प्रकाशन गनुव  पनेछ।  

(८) प्रत्येक कमवचारीले आफ्नो कायवसम्पादन मूल्याङ्कन 
फाराम भरी तोयकएको समयार्तधतभत्र सम्बशन्धत कायावलयमा दताव 
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गनुव पनेछ। त्यस्तो अर्तधतभत्र दताव गनव नसकी सोको मनातसब 
कारणसयहत म्याद थपको लातग सम्बशन्धत कमवचारीले तनर्देन ददएमा 
र सपुररर्ेक्षकले तनर्देनमा उशल्लशखत कारण मनातसब देखेमा 
तोयकएको समयार्तध समाप्त भएको तमततले पन्र ददनसम्मको म्याद 
थप गनव सक्नेछ।  

(९) उपदफा (८) बमोशजम थयपएको म्याद पतछ सोही 
आतथवक र्षव तभतै्र कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दताव हनु आएमा 
दताव भएको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा मूल्याङ्कन बापत कुल 
प्राप्ताङ्कबाट पनुरार्लोकन सतमततले एक अङ्क घटाउनछे।  

(१०) कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भने समयार्तधमा कुनै 
कमवचारी रै्देशशक तातलम, गोष्ठी र्ा अध्ययन भ्रमण आददमा काजमा 
जानपुने अर्स्था परेमा र्ा प्रसूतत तबदामा बस्न ुपने भएमा त्यसरी 
जानभुन्दा र्ा प्रसूतत तबदामा बस्नभुन्दा अगारै् कायवसम्पादन मूल्याङ्कन 
फाराम भरी सम्बशन्धत कायावलयमा दताव गराउन ुपनेछ। त्यसरी दताव 
भएको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फारामलाई तनधावररत समयमै दताव 
भएको मानी मूल्याङ्कन गनुव  पनेछ।  

(११) कमवचारीले समयमा न ैभरी दताव गरेको कायवसम्पादन 
मूल्याङ्कन फाराम तोयकएको अर्तधतभत्र मूल्याङ्कन नगने 
पदातधकारीलाई यर्भागीय कारबाही गररनेछ।  

(१२) प्रत्येक र्षव कायवसम्पादन मूल्याङ्कन भइसकेपतछ 
सम्बशन्धत कमवचारीले त्यस र्षव प्राप्त गरेको कायवसम्पादन 
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मूल्याङ्कनको कुल अङ्क तनजले तनर्देन ददई माग गरेमा सम्बशन्धत 
कायावलयले जानकारी ददन ुपनेछ।  

 (१३) उपदफा (१२) बमोशजम जानकारी तलएपतछ 
सपुररर्ेक्षक र पनुरार्लोकनकतावले गरेको मूल्याङ्कन कुन ै
कमवचारीलाई शचत्त नबझेुमा सोको ठोस आधार र कारण सयहत सात 
ददनतभत्र एक तह मातथको अतधकारी समक्ष उजरुी गनव सक्नेछ। 
त्यसरी उजरुी गरेकोमा त्यस्तो अतधकारीले उजरुी उपर सम्बशन्धत 
सपुररर्ेक्षक र पनुरार्लोकनकतावसँग परामशव गरी आर्श्यक छानतबन 
गनेछ र आर्श्यक देशखएमा त्यस्तो मूल्याङ्कन फाराममा प्राप्त अङ्क 
तोयकए बमोशजम संशोधन गनव सक्नेछ। 

(१४) कायवसम्पादन मूल्याङ्कन बापत सपुररर्ेक्षक र्ा 
पनुरार्लोकनकतावले पन्चानब्बे प्रततशतभन्दा बढी र्ा पचहत्तर 
प्रततशतभन्दा कम अङ्क प्रदान गरेकोमा सोको स्पष्ट कारण खलुाउन ु
पनेछ र पचहत्तर प्रततशतभन्दा कम अङ्क ददएकोमा सम्बशन्धत 
कमवचारीलाई जानकारी गराई तनजले प्रततयिया ददएमा सो समेत 
राखी पनुरार्लोकन सतमतत समक्ष पेस गनुव पनेछ।  

(१५) कायवसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनुरार्लोकन सतमततलाई 
सपुररर्ेक्षक र्ा पनुरार्लोकनकताव र्ा दरैु्को सो मूल्याङ्कन शचत्त 
नबझेुमा सोको स्पष्ट कारण समेत खलुाई यफताव पठाउन सक्नेछ। 
त्यसरी यफताव पठाएकोमा सम्बशन्धत मूल्याङ्कनकतावले पनुः मूल्याङ्कन 
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गरी र्ा पयहले गरेको मूल्याङ्कनमा संशोधन गनव आर्श्यक नभए 
सोको औशचत्यपूणव कारण खलुाई पठाउन ुपनेछ।  

(१६) कायवसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको लातग अङ्क 
गणना गदाव बढुर्ाको लातग सम्भाव्य उम्मेदर्ार हनु जतत र्षवको 
सेर्ा आर्श्यक पने हो पतछल्लो त्यतत र्षवको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन 
फारामको औसतबाट यहसाब गररनेछ।  

तर, 

(१)  अध्ययन र्ा तातलममा गएको र्ा तनलम्बन 
भई तनलम्बन फुकुर्ा भएकोमा अध्ययन,  

तातलम र्ा तनलम्बन अर्तधको कायवसम्पादन 
मूल्याङ्कन बापत त्यस्तो अध्ययन र्ा 
तातलममा जानभुन्दा र्ा तनलम्बन हनुभुन्दा 
तत्काल अशघको कायवसम्पादन मूल्याङ्कनमा 
जतत अङ्क पाएको छ सोही अनपुातमा नै अङ्क 
गणना गररनेछ।  

(२)  असाधारण तबदामा बसेको अर्तधलाई कटाएर 
मातै्र सम्भाव्य उम्मेदर्ारको यहसाब गररनेछ 
र त्यस्तो तबदा अर्तधको कायवसम्पादन 
मूल्याङ्कन फाराम भररने छैन। असाधारण 
तबदामा बसेको कमवचारीको कायवसम्पादन 
मूल्याङ्कनको प्रयोजनको तनतमत्त अङ्क गणना 
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गदाव असाधारण तबदामा बसेको अर्तध कटाई 
सोभन्दा अगातड र्ा पछातडका र्षवहरूका 
बढुर्ाको लातग आर्श्यक पने अर्तधको 
कायवसम्पादन मूल्याङ्कन बापतको अङ्क गणना 
गररनेछ।  

(१७) प्रदेशमा कामकाज गनव खयटई आएका कमवचारीको 
हकमा समते यसै ऐन बमोशजम कायवसम्पादन मूल्याङ्कन गररनेछ। 

(१८) कायवसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था 
तोयकए बमोशजम हनुेछ।  

37. ज्येष्ठता बापतको अङ्क: (1) कमवचारीलाई ज्येष्ठता बापतको अङ्क 
हाल बहाल रहेको देहायको बमोशजमको पदमा काम गरे बापत 
देहायको दरले बढीमा तीस अङ्क प्रदान गररनेछ:- 

(क) अतधकृत तहको पदमा काम गरे बापत प्रत्यके 
र्षवको अङ्क 3 को दरले, 

(ख) सहायक तहको पदमा काम गरे बापत प्रत्येक 
र्षवको अङ्क ३.७५ को दरले, 

तर, 

(१) ज्येष्ठता बापत अङ्क गणना गदाव एक 
र्षवभन्दा बढी चानचनु मयहना र्ा ददनको 
लातग दामासाहीको यहसाबले अङ्क 
ददइनेछ।  
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(२) यस दफाको प्रयोजनको लातग गयल 
भएको र्ा असाधारण तबदामा बसेको 
अर्तधको अङ्क ददइने छैन।  

(2) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
समायोजन भएपतछ कुन ैकमवचारीको पयहलो पटक एक तह मातथको 
पदमा बढुर्ा प्रयोजनको लातग ज्येष्ठता बापतको अङ्क गणना गदाव 
प्रदेश तनजामती सेर्ामा समायोजन भई प्रदेश सरकार मातहतको 
तनकायमा हाशजर भएको तमतत पतछ प्रत्येक र्षवको यहसाबले उपदफा 
(१) बमोशजम पाउने अङ्कमा १ अङ्क थप गरी गणना गररनेछ। 

38. भौगोतलक क्षते्रको यर्भाजनः (१) कमवचारीलाई यर्तभन्न भौगोतलक 
के्षत्रमा काम गरेको अनभुर्को अङ्क प्रदान गदाव देहायको भौगोतलक 
क्षेत्रको र्गीकरणको आधारमा एक र्ा एकभन्दा बढी र्गवमा काम 
गरेको अनभुर् बापत सोह्र अङ्कमा नबढ्ने गरी देहाय बमोशजम अङ्क 
ददइनेछः–  

(क) “क” र्गवमा काम गरेको प्रत्येक र्षवको लातग 
अङ्क ४.० का दरले,  

(ख) “ख” र्गवमा काम गरेको प्रत्येक र्षवको लातग 
अङ्क ३.५ का दरले,  

(ग) “ग” र्गवमा काम गरेको प्रत्येक र्षवको लातग 
अङ्क ३.0 का दरले, 
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(घ) “घ” र्गवमा काम गरेको प्रत्येक र्षवको लातग 
अङ्क २.५ का दरले, 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कुन ैकमवचारीले भौगोतलक के्षत्र बापत 
प्राप्त गररसकेको अङ्क घट्ने छैन।  

(३) कुनै एक भौगोतलक के्षत्रमा कम्तीमा दईु सय तेत्तीस 
ददन रुज ूहाशजर नभई सो भौगोतलक के्षत्रको अङ्क पाइने छैन। दईु 
सय तेत्तीस ददनभन्दा बढी अर्तधको लातग दामासाहीको दरले सोही 
भौगोतलक के्षत्रको र सोभन्दा कम अर्तधको लातग जनुसकैु भौगोतलक 
के्षत्रमा काम गरेको भए पतन “घ” र्गव सरहको अङ्क ददइनेछ। 
भौगोतलक के्षत्रमा काम गरे बापत पाउने अङ्क जनु तहमा बढुर्ा हनु े
हो सो तहभन्दा एक तह मतुनको पदमा प्राप्त गरेको भए मात्र गणना 
गररनेछ।  

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लातग “रुज ूहाशजर” भन्नाले 
सार्वजतनक तबदा, यकररया तबदा, भैपरी आउन े र पर्व तबदाको 
अर्तधलाई समेत जनाउँछ। 

(४) यर्देशशस्थत नेपाली कूटनीततक तनयोग र्ा अन्य कुनै 
कायावलयमा काम गने कमवचारीलाई “घ” र्गव सरहको र अध्ययन 
तबदा तथा रै्देशशक तातलममा काजमा जाने कमवचारीलाई “घ” र्गवको 
लातग तोयकएको अङ्कको आधा अङ्क ददइनछे। 
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(५) प्रदेशमा समायोजन भए पतन उपदफा (3) बमोशजमको 
अर्तधसम्म प्रदेशमा हाशजर नहनुे कमवचारीको सो अर्तध बापतको 
भौगोतलक अङ्क गणना गररने छैन।  

39. शैशक्षक योग्यता र तातलमको मूल्याङ्कनः (१) कमवचारीलाई शैशक्षक 
योग्यताको अङ्क ददँदा प्रदेश तनजामती सेर्ाको कुनै पदमा प्रर्ेश गनव 
आर्श्यक पने न्यूनतम शैशक्षक योग्यता बापत एकमषु्ठ नौ अङ्क र 
सेर्ा प्रर्ेशको तनतमत्त तोयकएको न्यूनतम शैशक्षक योग्यताभन्दा 
मातथको सेर्ा, समूह र्ा उपसमूहसँग सम्बशन्धत यर्षयको एक 
अततररक्त शैशक्षक उपातध बापत एकमषु्ठ तीन अङ्क ददइनछे। सेर्ा 
प्रर्ेश गनव आर्श्यक न्यूनतम शैशक्षक योग्यताभन्दा मातथल्लो शैशक्षक 
उपातध मात्र पाएको अर्स्थामा पतन सोही बराबरको दरैु् अङ्क 
ददइनेछ। 

(2) सेर्ाकालीन तातलम बापत प्रथम शे्रणीको लातग दईु 
अङ्क, दद्वतीय शे्रणीको लातग एक दशमलर् पाँच अङ्क र ततृीय शे्रणीको 
लातग एक अङ्क प्रदान गररनछे।  

(3) कमवचारीलाई तातलमको अङ्क ददँदा तीस कायव ददन र्ा 
सोभन्दा बढी अर्तधको सेर्ासँग सम्बशन्धत यर्षयको सेर्ाकालीन 
तातलम बापत अङ्क ददइनेछ। तातलमको अङ्क गणना गदाव जनु तहमा 
छँदा तातलम तलएको हो सोही तहभन्दा एक तह मातथको पदमा 
बढुर्ाको लातग मात्र गणना गररनेछ। 
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(4) कमवचारीले बढुर्ाको दरखास्तसाथ शैशक्षक योग्यता र 
सेर्ाकालीन तातलमको प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रतततलयप पेस गनुव पनेछ 
र त्यस्तो प्रमाणपत्र पेस नगरेमा त्यस बापत अङ्क ददइने छैन।  

(5) कमवचारीले बढुर्ा प्रयोजनको लातग दरखास्तसँग पेस 
गरेको शैशक्षक योग्यता सो सेर्ा, समूह, उपसमूहसँग सम्बशन्धत हो 
र्ा होइन भने्न सम्बन्धमा तोयकए बमोशजमको सम्बिता तनधावरण 
सतमततले तनणवय गरे बमोशजम हनुेछ। बढुर्ा प्रयोजनको लातग 
दरखास्तसँग पेस गरेको शैशक्षक योग्यताको सम्बिता तनधावरण बढुर्ा 
सतमततको बैठक बस्नभुन्दा अगातडको तमततसम्म भएमा त्यस्तो 
शैशक्षक योग्यताको अङ्क बढुर्ाको लातग गणना गररनेछ।  

(6) यस दफाको अधीनमा रही तातलम ददने संस्था र 
तातलमको स्तर सम्बन्धी व्यर्स्था सेर्ा, समूह र्ा उपसमूह सञ्चालन 
गने मन्त्रालयसँग समन्र्य गरी मन्त्रालयले तोके बमोशजम हनुेछ। 

(7) कमवचारीलाई तातलमको लातग मनोनयन गदाव तातलमको 
आर्श्यकता मूल्याङ्कन गरी सम्बशन्धत सेर्ा समूहको ज्येष्ठताको 
आधारमा मनोनयन गनुव पनेछ। 

40. नेततृ्र् मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यर्स्था: अतधकृतस्तर एघारौं तह र्ा सो 
सरहको कमवचारीको तोयकए बमोशजम नेततृ्र् मूल्याङ्कन गररनछे। 

41. ज्येष्ठता र कायवसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुर्ा: (1) यस ऐनमा 
अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन बढुर्ा सतमततले ज्यषे्ठता 
र कायवसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुर्ाको लातग तसफाररस 
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गदाव बढुर्ा हनुे पदभन्दा एक तह मनुीको पदमा सबैभन्दा बढी सेर्ा 
अर्तध भएका उम्मदेर्ारलाई देहाय बमोशजमको आधारमा तसफाररस 
गररनेछ:- 

(क) बढुर्ाको लातग सम्भाव्य उम्मेदर्ार हनु 
आर्श्यक पने सेर्ा अर्तध बराबरको 
पतछल्लो त्यतत र्षवको कायवसम्पादन 
मूल्याङ्कनको औसतमा पन्चानब्बे प्रततशत र्ा 
सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको, 

(ख) अतधकृत नर्ौं र्ा सोभन्दा मातथको पदको 
लातग सम्बशन्धत सेर्ा, समूह र्ा उपसमूहसँग 
सम्बशन्धत यर्षयमा कम्तीमा स्नातक तह र्ा 
सो सरहको तथा सातौं तहको पदको लातग 
सम्बशन्धत सेर्ा, समूह र्ा उपसमूहसँग 
सम्बशन्धत यर्षयमा कम्तीमा प्रर्ीणता 
प्रमाणपत्र तह र्ा सो सरहको शैशक्षक योग्यता 
भएको, 

(ग) बढुर्ा हनुे पदभन्दा एक तह मतुनको 
अतधकृतस्तरको पदमा सम्बशन्धत सेर्ा, 
समूह र्ा उपसमूहसँग सम्बशन्धत यर्षयमा 
एक मयहना र्ा सोभन्दा बढीको 
सेर्ाकालीन तातलम तलएको, 
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(घ) हाल बहाल रहेको तहको पदमा भौगोतलक 
क्षेत्रमा काम गरे बापत दफा 3८ बमोशजम 
पूरा अङ्क प्राप्त गरेको। 

 तर भौगोतलक के्षत्रमा काम गरे 
बापत पूरा अङ्क प्राप्त गरेको सम्भाव्य 
उम्मेदर्ार नभएमा र्ा छुट याइएको ररक्त 
पदमा सम्भाव्य उम्मेदर्ार नपगु हनुे 
अर्स्था भएमा त्यस्तो पदमा भौगोतलक 
क्षेत्रमा काम गरे बापत पूरा अङ्क प्राप्त 
नगरेको कमवचारीलाई पतन सम्भाव्य 
उम्मेदर्ार कायम गरी बढुर्ा गररनेछ। 

(2) उपदफा (१) को खण्ड (घ) को प्रततबन्धात्मक 
र्ाक्यांश बमोशजमको सम्भाव्य उम्मेदर्ार बढुर्ा भएमा त्यस्तो 
कमवचारीको ज्येष्ठता सोही उपदफा बमोशजम बढुर्ा हनुे अन्य 
कमवचारीभन्दा पतछ हनुे गरी कायम गररनेछ। 

(3) यस ऐन बमोशजम बढुर्ा गदाव यस दफा बमोशजम गररने 
बढुर्ाको कारबाही सम्पन्न गरी तसफाररस गरेपतछ कायवक्षमताको 
मूल्याङ्कनद्वारा गररने बढुर्ाको तसफाररस गनुव पनेछ। 

42. बढुर्ा सतमतत: (१) प्रदेश तनजामती सेर्ाको पदमा बढुर्ाको 
तसफाररस गनव देहाय बमोशजमको बढुर्ा सतमतत रहनेछः- 
(क) अतधकृत एघारौं तहको पदको लातग 
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(1) प्रदेश लोक सेर्ा आयोगको अध्यक्ष -अध्यक्ष 

(2) प्रमखु सशचर् -सदस्य 

(3) प्रदेश लोक सेर्ा आयोगका अध्यक्षबाट मनोनीत  

 सम्बशन्धत यर्षयको यर्शेषज्ञ -सदस्य 

(4) मन्त्रालयको कानून यर्षय हेने सशचर् -सदस्य 

(5) मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा हेने सशचर् -सदस्य 
सशचर् 

(ख) नर्ौं र सातौं तहको पदको लातग 

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

(2) सेर्ा सञ्चालन गने मन्त्रालयको सशचर् -सदस्य 

(3) प्रदेश लोक सेर्ा आयोगका अध्यक्षबाट मनोनीत 
सम्बशन्धत यर्षयको यर्शेषज्ञ -सदस्य 

(4) मन्त्रालयको कानून यर्षय हेने सशचर् -सदस्य 

(5) मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा हेने सशचर् -सदस्य सशचर् 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको बढुर्ा सतमततको सशचर्ालय 
मन्त्रालयमा रहनेछ। 

(3) बढुर्ा सतमततले उपदफा (1) बमोशजम बढुर्ा 
तसफाररस गनव अपनाउन ुपने कायवयर्तध सतमतत आफैले तनधावरण गरे 
बमोशजम हनुेछ। 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क २५ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७९।११।१८ 

 

59 
 

(4) बढुर्ा सतमततले बढुर्ा नामार्ली प्रकाशन गदाव 
बढुर्ाको लातग आर्देन फाराम भरेका सम्भाव्य उम्मदेर्ारहरूले 
पाएको कुल अङ्क समते प्रकाशन गनुव पनेछ।  

(5) बढुर्ा सतमततले आर्देन फाराम बझुाउन े अशन्तम 
तमततले तीन मयहनातभत्र बढुर्ाको नततजा प्रकाशन गनुव पनेछ। 

(6) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुपूर्व लोक सेर्ा आयोग र्ा प्रदेश 
लोक सेर्ा आयोगबाट चौथो, पाँचौं र छैठौँ तहका पदहरूमा बढुर्ाका 
लातग प्रततशत तनधावरण भइसकेका उम्मदेर्ारहरूको बढुर्ाको लातग 
उपदफा (1) को खण्ड (ख) बमोशजमको सतमततले बढुर्ाको कायव 
सम्पन्न गनेछ। 

43. बढुर्ाको उजरुी: (१) दफा 42 बमोशजमको सतमततले गरेको 
बढुर्ामा शचत्त नबझु्ने कमवचारीले त्यस्तो बढुर्ा तसफाररस गरेको 
तमततले एक् काइस ददनतभत्र प्रदेश लोक सेर्ा आयोगमा उजरुी ददन 
सक्नेछ। 

(2) प्रदेश लोक सेर्ा आयोगले उजरुी छानतबन गदाव जानी-
जानी त्रयुटपूणव मूल्याङ्कन गरेको देशखएमा बढुर्ा सतमततको 
मूल्याङ्कनकतावलाई चेतार्नी ददन सक्नेछ। 

(3) उपदफा (1) बमोशजम पनव आएको उजरुी झटुा 
ठहररएमा उजरुीपतछ हनुे बढुर्ामा त्यस्तो उजरुीकतावको दईु अङ्क 
घटाउन सयकनेछ। 
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(4) उपदफा (2) र (3) बमोशजम भएको कारबाहीको 
सूचना सम्बशन्धत कमवचारी लगायत बढुर्ा सतमततको सशचर्ालय र 
सम्बशन्धत कमवचारी कायवरत रहेको मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

(5) उपदफा (१) बमोशजम परेको उजरुीमा उजरुी गने 
म्याद नाघेको तमततले साठी ददनतभत्र उजरुीको टुङ्गो लगाउन ुपनेछ। 

(6) बढुर्ाको उजरुी सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोयकए 
बमोशजम हनुेछ। 

44. बढुर्ा तमतत र बढुर्ा तनयशुक्त: (१) दफा 4२ को उपदफा (5) 
बमोशजम बढुर्ा नततजा प्रकाशन भएपतछ बढुर्ा उजरुीको प्रयोजनको 
लातग सो नततजा प्रकाशन भएको तमततबाट एक् काइस ददनसम्म बढुर्ा 
तसफाररस पाउन ेउम्मेदर्ारलाई बढुर्ा तनयशुक्त नददई प्रततक्षा सूचीमा 
राशखनेछ। त्यस्तो बढुर्ा तसफाररस उपर उजरुी नपरेमा सो नामार्ली 
प्रकाशन भएको तमततले बाइस ददनको तमततबाट बढुर्ा हनुे तह 
कायम हनुे गरी तनयशुक्त ददन ुपनेछ। 

(२) बढुर्ा तसफाररस उपर उजरुी परेमा देहाय अनसुार 
तमतत कायम गरी तनयशुक्त ददन ुपनेछ:- 

(क) उजरुी खारेज भएमा र्ा पयहलेको बढुर्ा 
तसफाररस नै कायम भएमा पयहलो पटक 
बढुर्ा नततजा प्रकाशन भएको तमततले बाइसौं 
ददनदेशख,  
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(ख) बढुर्ा तसफाररस संशोधन गने तनणवय भएमा 
सो बमोशजम संशोतधत नततजा प्रकाशन भएको 
तमततदेशख, र 

(ग) कुनै बढुर्ा सम्बन्धमा अदालतमा मदु्दा परी 
बढुर्ा बदर भई पनु: बढुर्ा सतमततबाट बढुर्ा 
सम्बन्धी तनणवय गरेमा पतछल्लो पटक बढुर्ा 
सतमततबाट तनणवय भएको तमततदेशख। 

45. सेर्ा, समूह र्ा उपसमूह पररर्तवन सम्बन्धी व्यर्स्था: (१) कुनै सेर्ा, 
समूह र्ा उपसमूहको कुनै पद लगातार दईु र्षवसम्म पूततव हनु नसकी 
अन्य सेर्ा, समूह र्ा उपसमूहबाट सेर्ा पररर्तवन गरी पूततव गनुव पने 
भएमा प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेर्ा आयोगमा लेखी पठाउन ु
पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम लेखी आएमा प्रदेश लोक सेर्ा 
आयोगले सम्बशन्धत सेर्ा, समूह र्ा उपसमूह र पदको लातग तनधावरण 
गररएको न्यूनतम शैशक्षक योग्यता भएका समान तहको पदमा बहाल 
रहेका कमवचारी प्रततस्पधावत्मक परीक्षामा सहभागी हनु सक्ने गरी 
यर्ज्ञापन प्रकाशन गनेछ। यसरी हनु े प्रततस्पधावत्मक परीक्षाको 
माध्यमबाट छनोट भएका कमवचारीलाई प्रदेश सरकारले सेर्ा, समूह 
र्ा उपसमूह पररर्तवन गनेछ। 

(३) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
प्रदेश सरकारले प्रदेश स्र्ास््य सेर्ामा बहाल रहेको कुनै 
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कमवचारीलाई यर्शषे योग्यता हातसल गनव अध्ययनमा पठाएकोमा 
त्यस्तो कमवचारी अध्ययन पूरा गरी सेर्ामा हाशजर भएपतछ प्रदेश 
लोक सेर्ा आयोगको परामशवमा तनजको यर्शेष योग्यतासँग 
सम्बशन्धत सेर्ाको अन्य समूह र्ा उपसमूहमा तोयकए बमोशजम 
पररर्तवन गनव सक्नछे।  

(४) यस दफामा व्यर्स्था भए बमोशजम बाहेक कमवचारीको 
सेर्ा, समूह र्ा उपसमूह पररर्तवन हनु ेछैन।  

पररच्छेद- ६ 

तलब, भत्ता र अन्य सयुर्धा 

46. तलब, भत्ता: (१) कमवचारीले हाशजर भएको ददनदेशख तलब, भत्ता 
पाउनेछ। 

  (2) कमवचारीलाई कायवसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन भत्ता 
प्रदान गनवका लातग प्रदेश सरकारले आर्श्यक व्यर्स्था गनव 
सक्नेछ।   

  (3) कुनै सङ घीय तनजामती सेर्ाको कमवचारी प्रदेश सरकार 
मातहतको तनकायको स्र्ीकृत दरबन्दीमा खयटँदा त्यस्तो कमवचारीको 
शरुू तलब प्रदेश तनजामती सेर्ाको समान तह कायम हनुे पदको 
कमवचारीको शरुू तलबभन्दा कम हनुे रहेछ भने कम हनुे तलब 
त्यस्तो पदमा खयटएको अर्तधभर सम्बशन्धत प्रदेश मातहतको 
तनकायबाट पाउनेछ। 
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(4) उपदफा (१) र (2) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन प्रदेश यकताबखानाबाट तलबी प्रततर्ेदन पाररत नगराई तलब 
भकु्तानी गनुव हुँदैन। 

तर प्रदेश यकताबखाना गठन भई कायव प्रारम्भ नभएसम्म 
प्रचतलत कानून बमोशजमको तनकायबाट तलबी प्रततर्देन पाररत गनव 
बाधा पने छैन। 

(5) उपदफा (4) बमोशजम तलबी प्रततर्ेदन पाररत नगरी 
तलब भकु्तानी गरेमा त्यस्तो कमवचारीले पाएको तलब, भत्ता त्यसरी 
तलब भकु्तानी गने पदातधकारीबाट असलु उपर गररनेछ। 

(6) प्रत्येक कमवचारीले एक र्षवको सेर्ा अर्तध पूरा गरेपतछ 
एक ददनको तलब बराबरको रकम तलब र्ृयि पाउनेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोशजम ग्रडे र्ृयि गदाव कमवचारी 
समायोजन ऐन, 2075 बमोशजम थप गररएको दईु ग्रडे कमवचारीले 
प्रचतलत कानून बमोशजम पाउने अतधकतम ग्रडे सङ्खतयामा समायोजन 
नगरी अततररक्त ग्रडेको रूपमा प्रदान गनुव पनेछ।  

(8) कुनै कमवचारीको तलब र्ृयि रोक् का भएकोमा सो 
तलब र्ृयि कुन तमततदेशख फुकुर्ा हनुे हो सो कुरा सम्बशन्धत 
अतधकारीले तलशखत रूपमा जनाई अतभलेख रात न ुपनेछ। 

47. पकाएको तलब भत्ता पाउने: (१) कमवचारीले प्रत्यके मयहना भकु्तान 
भएपतछ पकाएको तलब र भत्ता पाउने भए भत्ता समेत पाउनेछ। 
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(२) कमवचारी जनुसकैु तररकाले सेर्ामा नरहे पतन पकाएको 
तलब र भत्ता पाउनेछ। 

(३) यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगवत बनकेा तनयमहरूमा 
अन्यथा व्यर्स्था भएकोमा बाहेक कुनै पतन कमवचारीको तलब कट्टा 
गररने छैन।  

48. तनलम्बन भएमा पाउने तलब: (१) कुनै कमवचारी सरकारी कामको 
सम्बन्धमा र्ा प्रदेश सरकारको तफव बाट भएको कारबाहीको 
फलस्र्रूप तनलम्बन भएमा सो तनलम्बनको अर्तधभर तनजले आफ्नो 
तलबको आधा रकम मात्र पाउनेछ। 

 तर तनजले सफाई पाएमा तनलम्बन रहेको अर्तधमा आधा 
तलब पाएको भए सो कट्टा गरी बाँकी र नपाएको भए परैु तलब 
(तलब र्यृि हनुे भएमा सो समेत) पाउनेछ र कसूरदार ठहररएमा 
तनलम्बन भएको तमततदेशखको बाँकी तलब भत्ता पाउने छैन।  

(२) कुनै अदालतमा मदु्दा दायर भएको कारणले कुन ै
कमवचारी तनलम्बन भएकोमा त्यस्तो मदु्दामा अदालतबाट कसूरदार 
ठहरी फैसला भएमा त्यस्तो फैसला भएको तमततदेशख तनजले तलब 
पाउने छैन।  

49. चाडपर्व खचव: (१) कमवचारीले आफ्नो धमव, संस्कृतत, परम्परा अनसुार 
मनाउने चाडपर्वको लातग खाइपाइ आएको एक मयहनाको तलब 
बराबरको रकम प्रत्येक आतथवक र्षवमा एकपटक चाडपर्व खचवको 
रूपमा पाउनेछ। 
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(२) तनर्ृत्तभरण पाउने गरी अर्काश प्राप्त कमवचारीलाई 
तनजले पाउन ेएक मयहनाको तनर्ृत्तभरण बराबरको रकम चाडपर्व 
खचवको रूपमा ददइनेछ। 

50. कमवचारी सञ् चयकोष: कमवचारीको मातसक तलबबाट दश प्रततशतका 
दरले हनु आउन ेरकम कट्टा गरी सो रकममा प्रदेश सरकारले शत 
प्रततशत रकम थप गरी कमवचारी सञ् चय कोषमा जम्मा गररददनेछ। 

51. सार्तधक जीर्न बीमा: (१) कमवचारीले सङ घीय तनजामती सेर्ाका 
कमवचारीलाई भए सरहको सार्तधक जीर्न बीमा र सो बापतको 
सयुर्धा पाउनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको सार्तधक जीर्न बीमाको 
व्यर्स्थापन प्रचतलत कानून बमोशजम स्थापना भएको सार्तधक जीर्न 
बीमा कोषबाट हनुेछ। 

52. उपचार खचवः (१) कमवचारीले सेर्ा अर्तधभरमा देहाय बमोशजमको 
खाइपाइ आएको तलब रकमसम्म उपचार खचव बापत पाउनेछ:- 

(क) अतधकृतस्तरभन्दा मातथको कमवचारी भए बाह्र 
मयहना बराबरको,  

(ख) सहायकस्तर र तह यर्हीन कमवचारी भए 
एक् काइस मयहना बराबरको। 
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(२) कुनै कमवचारी र्ा तनजको पररर्ारको सदस्य तबरामी 
भएमा उपदफा (१) बमोशजम पाउने रकममा नबढ्ने गरी देहाय 
बमोशजम भएको उपचार खचव ददनछेः– 

(क) रोगको उपचारको तनतमत्त स्र्ीकृत शचयकत्सकले जाँच 
गदाव लागेको शलु्क तथा जाँच गरी लेखी ददएको 
प्रशेस्ि्शन अनसुार औषतध यकनेको खचव, 

(ख) स्र्ास््य संस्थामा भनाव हुँदा र उपचार गराउँदा 
लागेको तबल बमोशजमको खचव, 

(ग) अस्पताल र स्र्ीकृत शचयकत्सक पतन नभएको ठाउँमा 
भएको उपचारमा सम्बशन्धत स्थानीय तहको प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृतले तसफाररस गरेको खचव, 

स्पष्टीकरणः “स्र्ीकृत शचयकत्सक” भन्नाले सरकारी 
सेर्ामा रहेका र्ा प्रचतलत कानून बमोशजम 
शचयकत्सकको रूपमा दताव भएका डाक्टर, कयर्राज, 
हेल्थ अतसषे्टण्ट र्ा रै्द्य समतेलाई  जनाउँछ। 

(घ) ्लायष्टक सजवरी बाहेक सबै यकतसमको शचरफार 
(सशजवकल अपरेशन) गदाव लागेको तबल बमोशजमको 
खचव, 

(ङ) आफ्नो घर र्ा डेरा छाडी अको शजल्ला र्ा यर्देशमा 
गई औषतध उपचार गराउँदा त्यस्तो स्थानसम्म 
पगु्दाको र कुरुर्ा चायहन े अर्स्था भए एकजना 
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कुरुर्ासम्मको यातायात खचवको परैु रकम र खाना 
खचव बापत सम्बशन्धत तनजामती कमवचारीले प्रचतलत 
कानून बमोशजम पाउन ेदैतनक भत्ता बरार्रको रकम। 

(३) यस दफा बमोशजम पाउने उपचार खचव कुन ैकमवचारीले 
पेश्कीको रूपमा तलन चाहेमा सोको कारण मनातसब देशखए यस ऐनको 
अधीनमा रही पतछ यहसाब बझुाउने गरी पेश्की ददन सयकनछे। त्यसरी 
पेश्की तलएको रकम पतछ यहसाब गदाव उपचार बापत पाउन ेरकमभन्दा 
बढी हनु आएमा बढी भए जतत रकम सम्बशन्धत कमवचारीको तलबबाट 
यकस्ताबन्दीमा कट्टी गररनछे। त्यसरी कट्टी गनुव पने रकम भकु्तानी नहुँदै 
सम्बशन्धत कमवचारीको मतृ्य ुभएमा कट्टी गनव बाँकी रहेको रकम तमनाहा 
हनुेछ। 

(४) झटुा व्यहोरा पेस गरी उपचार खचव माग गने र्ा प्राप्त 
गने कमवचारी लगायत त्यस्तो झटुा व्यहोरा प्रमाशणत गने स्र्ीकृत 
शचयकत्सक उपर यर्भागीय कारबाही र्ा कानून बमोशजम कारबाही 
हनु सक्नेछ। 

(5) भयर्ष्यमा सरकारी सेर्ाको तनतमत्त अयोग्य ठहररने गरी 
सेर्ाबाट बखावस्त गररएको अर्स्थामा बाहेक अरू जनुसकैु 
व्यहोराबाट कमवचारी सेर्ाबाट अलग हुँदा सेर्ा अर्तधभरमा पाउन े
उपचार खचवमध्ये केही तलई र्ा नतलई उपचार खचव तलन बाँकी 
रहेको भए त्यस्तो बाँकी रकम एकमषु्ठ तलन पाउनछे। 
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तर तनर्ृत्तभरण पाउन े गरी सेर्ाबाट अलग भएको 
कमवचारीले उपचार खचव बापत तलन बाँकी रकममा तबस र्षव, पशच्चस 
र्षव र्ा सोभन्दा बढी सेर्ा अर्तध भएको कमवचारीले िमशः दश, 

पन्र र तबस प्रततशत थप गरी हनु आउने रकम एकमषु्ठ तलन 
पाउनेछ। 

(6) दश र्षव सेर्ा अर्तध नपगेुको कुनै कमवचारीलाई औषतध 
उपचारको लातग खचव ददँदा यस दफामा तोयकएको रकमलाई दश 
र्षव सेर्ा गरे बापत पाउने रकम मानी दामासाहीले हनु आउने रकम 
मात्र ददइनेछ। 

(7) यस दफा बमोशजम उपचार खचव माग गने कमवचारीले 
कायावलयमा हाशजर हनु नसक्ने गरी तबरामी भएको अर्स्थामा तबरामी 
तबदा बाकँी भएसम्म तबरामी तबदा नै माग गनुव पनेछ। तबरामी तबदा 
बाकँी नभएमा मात्र अन्य तबदा माग गनव सक्नेछ। 

(8) यस दफा बमोशजम स्र्ास््य संस्थामा भनाव भई र्ा 
यर्देशमा गई उपचार गराउन ुपदाव बाहेक कमवचारीलाई एक र्षवमा 
तनजले खाइपाइ आएको डेढ मयहनाको तलब बराबरको रकमसम्म 
उपचार खचव ददन सयकनेछ। 

(9) यस दफा बमोशजम कमवचारीले पाएको उपचार खचवको 
अतभलेख खचव लेख्न ेकायावलयले राखी त्यस्तो यर्र्रण मन्त्रालय र 
प्रदेश यकताबखानामा अतभलेख राख्न पठाउन ुपनेछ। 
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(१0) “क” र्गवका भौगोतलक क्षेत्रमा कायवरत कमवचारीलाई 
लागेको रोग स्थानीय स्र्ास््य संस्थाबाट उपचार हनु नसक्ने भई 
तनजको ज्यानलाई नै जोशखम हनुे अर्स्था परेमा सम्बशन्धत यर्भागीय 
प्रमखुको स्र्ीकृतत तलई त्यस्तो कमवचारीको उपचारको लातग त्यस 
ठाउँबाट सबैभन्दा नशजकको नेपालतभत्रको अरू कुनै सयुर्धायकु्त 
स्र्ास््य संस्थामा तछटो साधनद्वारा लैजाँदा र त्यहाँबाट फकावउँदा 
लाग्ने खचव सम्बशन्धत तनकायले व्यहोनेछ। 

53. यर्शेष आतथवक सयुर्धा: कुन ैकमवचारीको सेर्ामा छँदै मतृ्य ुभएमा 
तनजको पररर्ारलाई एकमषु्ठ दईु लाख यर्शेष आतथवक सयुर्धा प्रदान 
गररनेछ। 

54. थप आतथवक सहायताः (1) सेर्ामा बहाल रहेको कुनै कमवचारी र्ा 
तनजको पतत र्ा पत् नीलाई स्र्देश तथा यर्देशमा उपचार गनव नेपाल 
सरकार र्ा प्रदेश सरकारद्वारा गदठत मेतडकल बोडवले तसफाररस 
गरेको आधारमा प्रदेश सरकारले उशचत ठहर् याएमा दफा 5२ को 
अततररक्त थप आतथवक सहायता ददन सक्नछे। 

(2) उपदफा (1) बमोशजमको आतथवक सहायता प्रदेश 
सरकार समक्ष तसफाररस गनव देहाय बमोशजमको तसफाररस सतमतत 
रहनेछः- 

(क) प्रमखु सशचर्               -अध्यक्ष 

(ख) सशचर्, स्र्ास््य हेने मन्त्रालय  -सदस्य 

(ग) सशचर्, आतथवक मातमला तथा योजना 
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मन्त्रालय -सदस्य 

(घ) सशचर्, कानून हेने मन्त्रालय  -सदस्य 

(ङ) सशचर्, मन्त्रालय -सदस्य-सशचर् 

(3) उपदफा (2) बमोशजमको सतमततले थप आतथवक 
सहायताको लातग रकम तसफाररस गदाव कडा रोगको हकमा उपचार 
गदाव लागेको रकमको तबल बमोशजमको बढीमा पाँच लाख 
रुपैयाँसम्म तसफाररस गनेछ। 

55. स्र्ास््य बीमा कायविम लागू गनव सक्ने: दफा 52 र 54 मा 
जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन प्रदेश सरकारले यो ऐन प्रारम्भ 
भएपतछ प्रदेश तनजामती सेर्ामा प्रर्ेश गने कमवचारीको हकमा यस 
दफा बमोशजमको उपचार खचवको सट्टा प्रदेश राजपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गरी स्र्ास््य बीमा कायविम लाग ुगनव सक्नछे। 

पररच्छेद- ७ 

अर्काश, उपदान र तनर्ृत्तभरण 

56. अतनर्ायव अर्काश: (1) साठी र्षव उमेर परुा भएपतछ र्ा दफा २४ 
बमोशजमको पदार्तध पूरा भएको कमवचारीले प्रदेश तनजामती सेर्ाबाट 
अतनर्ायव अर्काश पाउनेछ। 

(2) उपदफा (1) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
यो ऐन प्रारम्भ भएको तमततले एक र्षवसम्मको लातग अन्ठाउन्न र्षव 
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उमेर पगेुका र त्यस पतछको दईु र्षवसम्मको लातग उनन्साठी र्षव 
उमेर पगेुका कमवचारीले सेर्ाबाट अतनर्ायव अर्काश पाउनेछ।  

57. उमेर गणना: (१) यस ऐन बमोशजम अतनर्ायव अर्काश र्ा अन्य 
प्रयोजनका लातग कमवचारीको उमेर गणना गदाव तनजले पेस गरेको 
शशक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा यकयटएको जन्म ददन र्ा र्षवबाट हनु 
आउने उमेर र्ा तनजको नागररकताको प्रमाणपत्रमा यकयटएको जन्म 
ददन र्ा र्षवबाट हनु आउने उमेर र्ा तनजले व्यशक्तगत 
यर्र्रण(तसटरोल) मा लेखी ददएको जन्म ददन र्ा र्षवबाट हनु आउन े
उमेर मध्ये जनु उमेरबाट पयहले अर्काश हनु्छ सोही आधारमा 
गणना गररनेछ।  

(२) कुनै कमवचारीको शैशक्षक योग्यता र्ा नागररकताको 
प्रमाणपत्र र व्यशक्तगत यर्र्रणमा र्षव, संर्त ्र्ा उमेर मात्र उल्लेख 
भएकोमा देहायको आधारमा जन्म तमतत कायम गररनेछ:- 

(क) नागररकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र 
प्राप्त गरेको तमततको आधारमा, 

(ख) शैशक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको हकमा 
प्रमाणपत्र जारी भएको तमततको आधारमा, 

(ग) व्यशक्तगत यर्र्रण(तसटरोल) को हकमा शरुू 
तनयशुक्त भएको तमततको आधारमा। 

(३) कमवचारीले पेस गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा र्षव मात्र 
उल्लेख भएको र अको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्म तमतत खलेुको भएमा 
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र सो प्रमाणपत्रमा उशल्लशखत जन्म तमततहरूको तबचमा एक 
र्षवसम्मको अन्तर देशखएमा पूरा जन्म तमतत खलेुको प्रमाणपत्रको 
आधारमा जन्म तमतत कायम गरी उमेर गणना गररनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजम छुट्टा छुटै्ट प्रमाणपत्रमा उल्लेख 
भएको जन्म तमततको अन्तर एक र्षवभन्दा बढी देशखएमा उपदफा 
(२) बमोशजम कायम हनुे जन्म तमततको आधारमा तनज जनु तमततबाट 
पयहले अर्काश हनु्छ सोही तमततलाई जन्म तमतत कायम गरी तनजको 
उमेर गणना गररनेछ।  

58. असमथव कमवचारी सम्बन्धी यर्शेष व्यर्स्था: कुनै कमवचारी शारीररक 
र्ा मानतसक रोगको कारणबाट तनयतमत रूपमा सेर्ा गनव असमथव 
छ भनी नेपाल सरकार र्ा प्रदेश सरकारले गठन गरेको मेतडकल 
बोडवबाट प्रमाशणत भई आएमा प्रदेश सरकारले तनजलाई तनजको सेर्ा 
अर्तधमा बढीमा सात र्षव सेर्ा अर्तध थप गरी अर्काश ददन 
सक्नेछ। 

59. स्रे्शच्छक अर्काश: (१) तनर्ृत्तभरण पाउने अर्स्था र उमेरको हद 
पचास र्षव पूरा भएका कमवचारीले प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेश राजपत्रमा 
प्रकाशशत सूचनामा तोयकएको अर्तधतभत्र सोही सूचनामा उशल्लशखत 
शतवमा स्र्ेशच्छक अर्काश तलन सक्नेछ।  

तर दरबन्दी तमलान हनु नसकी फाशजलमा परेको र्ा प्रदेश 
सरकारलाई आर्श्यक नभएका पदमा कायवरत कमवचारीको हकमा 
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छुटै्ट शतव र सयुर्धा तोकी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
स्र्ेशच्छक अर्काशका लातग तनर्देन माग गनव सयकनेछ। 

(2) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
तनर्ृत्तभरण पाउने अर्स्था भएको, उमेरको हद पचपन्न र्षव पगेुको 
र एउटै तहमा पन्र र्षव सेर्ा अर्तध पूरा गरेको कमवचारीले स्र्ेशच्छक 
अर्काश तलन चाहेमा तनजलाई एक तहमातथको पदमा बढुर्ा गरी 
स्र्ेशच्छक अर्काश ददन सयकनेछ।   

60. उपदान: (1) पाँच र्षव र्ा सोभन्दा बढी सेर्ा गरेको तर तनर्ृत्तभरण 
पाउने अर्तध नपगेुको कमवचारीले अर्काश पाएमा र्ा राजीनामा 
स्र्ीकृत गराई पदबाट अलग भएमा र्ा भयर्ष्यमा सरकारी सेर्ाको 
तनतमत्त अयोग्य नठहररने गरी पदबाट हटाइएमा देहायको दरले 
उपदान पाउनेछ:- 

(क) पाँच र्षवदेशख दश र्षवसम्म सेर्ा गरेकोमा 
काम गरेको प्रत्येक र्षवको तनतमत्त आशखरी 
आधा मयहनाको तलब,  

(ख) दश र्षवभन्दा बढी पन्र र्षवसम्म सेर्ा 
गरेकोमा काम गरेको प्रत्येक र्षवको तनतमत्त 
आशखरी एक मयहनाको तलब, 

(ग) पन्र र्षवभन्दा बढी तबस र्षवभन्दा कम सेर्ा 
गरेकोमा काम गरेको प्रत्येक र्षवको तनतमत्त 
आशखरी डेढ मयहनाको तलब। 
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स्पष्टीकरणः यस दफा र दफा 6१ को प्रयोजनको लातग “आशखरी 
तलब” भन्नाले सम्बशन्धत कमवचारीको अर्काश प्राप्त गने अर्स्थाको 
तलबलाई जनाउँछ र त्यसरी अर्काश प्राप्त गने अर्स्थामा कुनै 
कमवचारी असाधारण तबदा र्ा तनलम्बनमा रहेको भए त्यस्तो अर्तधको 
तनतमत्त पतन परैु तलबको यहसाब गररनेछ। 

61. तनर्ृत्तभरण: (१) तबस र्षव र्ा सोभन्दा बढी अर्तध सेर्ा गरेको 
कमवचारीले अर्काश पाएमा र्ा राजीनामा स्र्ीकृत गराई पदबाट 
अलग भएमा र्ा भयर्ष्यमा सरकारी सेर्ाको तनतमत्त अयोग्य नठहररन े
गरी पदबाट हटाइएमा देहाय बमोशजमको मातसक तनर्ृत्तभरण 
आजीर्न पाउनेछः- 

जम्मा सेर्ा र्षव X आशखरी तलबको रकम 

५० 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
तनर्ृत्तभरणको न्यूनतम रकम समान पदको बहालर्ाला कमवचारीको 
तलबको शरुू अङ्कको आधाभन्दा कम र अतधकतम रकम समान 
पदको बहालर्ाला कमवचारीको तलबको शरुू स्केलभन्दा बढी हनुे 
छैन। 

(३) पन्र र्षव सेर्ा अर्तध पूरा गरेको कुनै कमवचारीको 
मतृ्य ुभएमा तनजको सेर्ा अर्तधमा बढीमा पाँच र्षव अर्तधसम्म थप 
गरी तनजको पररर्ारलाई तनर्ृत्तभरण र्ा उपदान जनु तलन चाहन्छ 
सो रोजेर तलन ददइनेछ। 
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(४) कुनै सरकारी पदमा अशघ गरेको सेर्ा बापत तनर्ृत्तभरण 
पाइरहेको व्यशक्त पतछ प्रदेश तनजामती सेर्ाको पदमा तनयशुक्त भएमा 
तनजले पतछ गरेको सेर्ा अर्तधमा अशघ गरेको सेर्ा अर्तध जोडी 
यस दफा बमोशजम तनर्ृत्तभरण तलन पाउनेछ। 

(५) सम्र्त ्2049 साल काततवक 21 गतेभन्दा अशघदेशख 
तनजामती सेर्ामा बहाल भई अन्ठाउन्न र्षव उमेर पूरा भएको 
कारणबाट दफा 56 बमोशजम अतनर्ायव अर्काश हनुे कमवचारीको 
सेर्ा अर्तधमा तनर्ृत्तभरण प्रयोजनको लातग दईु र्षव अर्तध थप गरी 
तनजको जम्मा सेर्ा अर्तध कायम गररनछे।  

(6) यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ प्रदेश सरकारले खटाएको 
कायवसम्पादन गने तसलतसलामा द्वन्द्वका कारण र्ा दघुवटनामा परी 
कुनै कमवचारीको अङ्गभङ्ग भएको र्ा चोटपटक लागेको कारणले 
शारीररक र्ा मानतसक रूपमा सरकारी सेर्ाको लातग अशक्त भएमा 
त्यस्तो कमवचारीको सेर्ा अर्तध तबस र्षवभन्दा कम रहेछ भने बाँकी 
अर्तध थप गरी उपदफा (1) बमोशजमको तनर्ृत्तभरणको रकम 
आजीर्न ददइनेछ। 

(७) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
एउटै पदमा कम्तीमा पन्र र्षव बहाल रयहरहेका कुनै कमवचारीको 
मतृ्य ु भएमा त्यस्तो कमवचारीको पररर्ारलाई सातबकको तहको 
पदभन्दा मातथल्लो पदको तनर्ृत्तभरण लगायत अन्य सयुर्धा प्रदान 
गररनेछ। 
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62. तनर्ृत्तभरणमा र्ृयि: बहालर्ाला कमवचारीको तलब र्ृयि हुँदा 
तलबको शरुू अङ्कमा जतत र्ृयि भएको छ त्यसको दईु ततहाइ रकम 
समान पदका सेर्ा तनर्ृत्त कमवचारीको तनर्ृत्तभरण रकममा पतन थप 
गररनेछ। 

63. पाररर्ाररक तनर्ृत्तभरण र उपदान: (१) कुनै कमवचारीको सेर्ामा 
छँदै मतृ्य ुभएमा तनजको मतृ्य ुभएको सात र्षवसम्म र तनर्ृत्तभरण 
पाउन थालेको सात र्षव नपगु्दै मतृ्य ुभएमा सात र्षव पगु्न बाँकी 
अर्तध तनजको पररर्ारलाई दफा 60 र्ा 61 मा लेशखए बमोशजम 
उपदान र्ा तनर्ृत्तभरण प्राप्त हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
कमवचारीको सेर्ामा छँदै मतृ्य ु भएकोमा यस्तो तनर्ृत्तभरण सात 
र्षवभन्दा बढी समय प्राप्त हनुे छैन र तनर्ृत्तभरण पाउन थालेको सात 
र्षव नपगु्दै मतृ्य ु भएकोमा सात र्षव अर्तध व्यतीत भएपतछ 
तनर्ृत्तभरण प्राप्त हनुे छैन। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
तनर्तृ्तभरण पाउने व्यशक्त नाबातलग रहेछ भने तनज बातलग नभएसम्म 
त्यस्तो तनर्ृत्तभरण पाउनेछ। 

(४) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
उपदफा (१) बमोशजमको पाररर्ाररक तनर्ृत्तभरण त्यस्तो मतृक 
कमवचारीको पतत र्ा पत् नीले पाउने भएमा त्यस्तो कमवचारीको सेर्ामा 
छँदै मतृ्य ुभएकोमा मतृ्य ुभएको सात र्षव पतछ,  तनर्ृत्तभरण पाउन 
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थालेको सात र्षव नपगु्दै मतृ्य ुभएकोमा सात र्षव अर्तध व्यतीत 
भएपतछ र तनर्ृत्तभरण पाउन थालेको सात र्षव व्यतीत भई सकेपतछ 
मतृ्य ुभएकोमा तनज कमवचारीको मतृ्य ु भएको तमततदेशख आजीर्न 
तनजले पाउने तनर्ृत्तभरणको आधा रकम त्यस्तो पतत र्ा पत् नीले 
पाउनेछ। 

तर त्यस्तो पतत र्ा पत् नीले अको यर्र्ाह गरेमा तनजले 
त्यस्तो तनर्ृत्तभरण सयुर्धा पाउने छैन। 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
कमवचारीको तनर्ृत्तभरण पाइरहेको पतत र्ा पत् नीको मतृ्य ुभएमा र्ा 
तनजले अको यर्र्ाह गरेमा त्यस्तो कमवचारीको छोरा छोरीले 
एक् काइस र्षव उमेर परुा नभएसम्म त्यस्तो तनर्ृत्तभरण रकम तोयकए 
बमोशजम पाउनछे। 

(६) बहालर्ाला कमवचारीको तलब र्ृयि हुँदा तलबको शरुू 
अङ्कमा जतत र्ृयि भएको छ, त्यसको दईु ततहाइ रकम उपदफा (१), 
(३), (४) र (५) बमोशजम पाररर्ाररक तनर्ृत्तभरण पाइरहेको 
व्यशक्तले खाइपाइ आएको पाररर्ाररक तनर्ृत्तभरण रकममा पतन थप 
गररनेछ। 

(७) कुनै कमवचारीको यस ऐन बमोशजम पाउन ेकुनै रकम 
तलन नपाउँदै मतृ्य ुभएमा सो रकम तनजको पररर्ारका सदस्य र्ा 
तनजमा आशश्रत दाज,ु भाइ, दददी, बयहनीमध्ये यस ऐन बमोशजम 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क २५ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७९।११।१८ 

 

78 
 

तनजको तनर्ृत्तभरण र्ा उपदान पाउने ठहररएको व्यशक्तले तलन 
पाउनेछ। 

(८) तनर्ृत्तभरण र्ा उपदान ददँदा मतृ कमवचारीले आफ्नो 
पररर्ारको सदस्य र्ा आशश्रत दाज,ु भाइ, दददी, बयहनी कसैलाई 
इच्छाएको रहेछ भने सो व्यशक्तलाई र कुनै कारणले सो व्यशक्तले 
पाउन नसक्ने अर्स्था भएमा र्ा कसैलाई पतन नइच्छाएको भएमा 
िमशः त्यस्तो कमवचारीको सगोलको पतत र्ा पत् नी, छोरा छोरी, 
बाब ुआमा, बाजे बज्यै, सासू ससरुा र तोयकए बमोशजमका अन्य 
हकर्ालालाई ददइनेछ। 

64. सयुर्धा दाबी गनुव पने: (१) सेर्ा तनर्ृत्त हनुे कमवचारी र्ा तनजको 
पररर्ारका सदस्यले सेर्ा सम्बशन्धत कायावलय माफव त तनयमानसुार 
पाउने तनर्ृत्तभरण, उपदान लगायतका सयुर्धा तलनका लातग तनर्देन 
ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनर्देन परेको एक मयहनातभत्र 
प्रदेश यकताबखानाले सयुर्धा तनधावरण गरी तनर्ृत्तभरण व्यर्स्थापन 
कायावलयमा पठाउन ु पनेछ र तनर्ृत्तभरण व्यर्स्थापन कायावलयले 
यसरी प्राप्त भएपतछ यथाशीघ्र तनर्ृत्तभरण उपलब्ध गराउने व्यर्स्था 
तमलाउन ुपनेछ। 

65. बेपत्ता भएको कमवचारीको तनर्ृत्तभरण र उपदान: (१) प्रदेश 
तनजामती सेर्ामा रही काम गरेको कुनै कमवचारी हराई बेपत्ता भई 
दईु र्षवसम्म जीयर्त रहे नरहेको पत्ता नलागेमा त्यस्तो कमवचारीले 
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दफा 60 र्ा 61 बमोशजम पाउने उपदान र्ा तनर्ृत्तभरणको रकम 
दफा 63 बमोशजम तनजको हकर्ालालाई ददइनेछ। 

(२) बेपत्ता भएको कमवचारी पतछ फेला परेमा दफा 60 
बमोशजमको उपदान भकु्तानी ददई नसकेको भए सो उपदान र्ा दफा 
61 बमोशजम पाउने तनर्ृत्तभरणको रकम तनजले दाबी गनव आएको 
तमततदेशख तनजलाई नै ददइनछे। 

तर उपदफा (१) बमोशजम भकु्तानी ददई सकेको पाररर्ाररक 
तनर्ृत्तभरण र्ा उपदान रकममा पतछ फेला परेको व्यशक्तले दाबी 
गनव पाउने छैन। 

66. पाररर्ाररक तनर्ृत्तभरण सम्बन्धी यर्शषे व्यर्स्था: (१) यस ऐनमा 
अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ 
प्रदेश सरकारले खटाएको कायवसम्पादन गने तसलतसलामा द्वन्द्वका 
कारण र्ा दघुवटनामा परी कुनै कमवचारीको तत्काल मतृ्य ुभएमा र्ा 
त्यसको कारणबाट तनको नहुँदै पतछ मतृ्य ुभएमा त्यस्तो कमवचारीको 
सेर्ा अर्तध तबस र्षव पगेुको भएमा सेर्ा अर्तधको आधारमा र तबस 
र्षव नपगेुको भएमा बाँकी अर्तध थप गरी तनजको पतत र्ा पत् नीलाई 
दफा 61 बमोशजमको तनर्ृत्तभरणको रकम आजीर्न ददइनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको तनर्ृत्तभरण प्राप्त गने 
व्यशक्तले दफा 63 बमोशजम पाररर्ाररक तनर्ृत्तभरण र्ा उपदान 
पाउने छैन। 
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(३) उपदफा (१) बमोशजम मतृ्य ुभएको कमवचारीको पतत, 
पत् नी र्ा नाबालक छोरा छोरी रहेनछन ्र त्यस्तो कमवचारीको आशश्रत 
आमा बाब ु दबैु र्ा तीमध्ये कुनै एक रहेछन ् भने तनजहरूको 
गजुाराको तनतमत्त उपदफा (१) बमोशजम हनुे रकमको दईु ततहाइमा 
नबढ्ने गरी तनर्ृत्तभरण बापत रकम ददइनेछ।  

(४) बहालर्ाला कमवचारीको तलब र्ृयि हुँदा तलबको शरुू 
अङ्कमा जतत र्ृयि भएको छ त्यसको दईु ततहाइ रकम यस दफा 
अनसुार तनर्ृत्तभरण पाइरहेका व्यशक्तले खाइपाइ आएको पाररर्ाररक 
तनर्ृत्तभरण रकममा पतन र्ृयि हनुेछ। 

(५) यस दफा बमोशजम तनर्ृत्तभरण पाइरहेको व्यशक्तको 
मतृ्य ु भएमा र्ा तनजले अको यर्र्ाह गरेमा त्यस्तो तनर्तृ्तभरणको 
रकम मतृक कमवचारीको छोरा छोरी भए त्यस्ता छोरा छोरीले 
एक् काइस बषव उमेर पूरा नभएसम्म तोयकए बमोशजम पाउने छन।् 

(६) कुनै कमवचारी सरकारी कामको तसलतसलामा दघुवटना 
र्ा द्वन्द्वमा परी घाइते भएमा र्ा अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो कमवचारीको 
सयुर्धा सम्पन्न अस्पतालमा उपचारको व्यर्स्था प्रदेश सरकारले 
तत्काल तमलाउनेछ र लाग्ने सम्पूणव खचव समते प्रदेश सरकारले 
व्यहोनेछ। 

67. तनर्ृत्तभरण नपाउनेः यस ऐन बमोशजम तनर्ृत्तभरण र्ा पाररर्ाररक 
तनर्ृत्तभरण पाइरहेको व्यशक्तले देहायको अर्स्थामा त्यस्तो 
तनर्ृत्तभरण पाउने छैनः- 
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(क) नैततक पतन देशखने फौजदारी अतभयोगमा 
अदालतबाट कसूरदार ठहरी त्यस्तो फैसला अशन्तम 
भएको, 

(ख) प्रचतलत कानून बमोशजम राज्य यर्रुिको कसूर 
मातनने फौजदारी अतभयोगमा अदालतबाट कसूरदार 
ठहरी त्यस्तो फैसला अशन्तम भएको, 

(ग) बहयुर्र्ाह गरेको प्रमाशणत भएको। 

68. योगदानमूलक तनर्ृत्तभरण: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेशखएको भए तापतन योगदानमूलक तनर्ृत्तभरण सम्बन्धी सङ्ख घीय 
कानूनमा उल्लेख भएको अर्तध पतछ तनयशुक्त हनु े कमवचारीले 
योगदानमूलक तनर्ृत्तभरण पाउनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अशघदेशख नै तनजामती सेर्ामा बहाल रहेको 
र्ा प्रदेशमा समायोजन भएको कमवचारी खलुा र्ा अन्तर सेर्ा 
प्रततयोतगतामा छनोट भई र्ा बढुर्ा भई प्रदेश तनजामती सेर्ामा 
तनरन्तर रहेको भएमा तनजको हकमा यो दफा आकयषवत हनुे छैन। 

(३) यस दफा बमोशजम ददइने तनर्ृत्तभरण र सोसगँ 
सम्बशन्धत अन्य सयुर्धा प्रचतलत कानून बमोशजम स्थापना भएको 
तनर्ृत्तभरण कोषबाट व्येहोररनेछ।  
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(४) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
यस दफा बमोशजम योगदानमूलक तनर्ृत्तभरण पाउने कमवचारीले दफा 
60, 61 र 62 बमोशजमका सयुर्धा पाउने छैन। 

पररच्छेद- ८ 

तातलम, अध्ययन र छात्रर्ृशत्त 

69. तातलम सम्बन्धी व्यर्स्था: (१) प्रदेश सरकारले कमवचारीको सीप 
र क्षमता र्ृयिको लातग आर्श्यकता अनसुार तातलम ददन ेव्यर्स्था 
गनव सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रत्येक कायावलय प्रमखु र्ा 
यर्भागीय प्रमखुले आफ्नो मातहतमा कायवरत कमवचारीमध्ये कुन ै
कमवचारीलाई के-कस्तो तातलम आर्श्यक पने भने्न यर्षयमा प्रत्येक 
आतथवक र्षव शरुू भएको एक मयहनातभत्र तातलमको आर्श्यकता 
पयहचान गरी त्यस्तो तातलम उपलब्ध गराउन आर्श्यक पहल गनुव 
पनेछ।  

(३) तातलम सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोयकए बमोशजम 
हनुेछ। 

70. तातलम, अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमण: (१) सम्बशन्धत मन्त्रालय, 
आयोग र्ा सशचर्ालयले आफ्नो मातहतका कमवचारीलाई तातलम, 
अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमणमा पठाउनका लातग प्रत्यके र्षव सो 
सम्बन्धी यर्र्रण तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लातग,- 
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(क) “तातलम” भन्नाले अध्ययन बाहेक कुनै संस्थाद्वारा 
तनशश्चत पाठ्यिम अनसुार तनशश्चत अर्तधमा 
सञ्चालन हनुे सीप आजवन गने प्रशशक्षण कायविम 
सम्झन ुपछव।  

(ख) “अध्ययन” भन्नाले सेर्ा, समूह र्ा उपसमूहसँग 
सम्बशन्धत यर्षयमा स्नातक, स्नातकोत्तर, 
यर्द्यार्ाररतध र्ा कुनै शैशक्षक उपातध हातसल 
गनवको तनतमत्त गररन ेअध्ययन सम्झन ुपछव।  

(ग) “अध्ययन भ्रमण” भन्नाले अध्ययन र तातलम 
बाहेक बढीमा छ हप्ताको गोष्ठी, सेतमनार र्ा 
अर्लोकन भ्रमण सम्झन ुपछव।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम यर्र्रण प्राप्त भएपतछ तातलम, 
अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमणका लातग यर्षयगत आधारमा सङ्खतया 
यकटान गरी त्यसको यर्र्रण मन्त्रालयले उपदफा (३) बमोशजमको 
सतमततमा पेस गनुव पनेछ। 

(३) प्रदेश सरकारको जनुसकैु तनकायमा प्राप्त भएका 
तातलम, अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमणको बाँडफाँट गनव देहाय 
बमोशजमको सतमतत रहनेछ :- 

(क) प्रमखु सशचर्  - अध्यक्ष 

(ख) सशचर्, आतथवक मातमला तथा योजना मन्त्रालय - सदस्य 
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(ग) सशचर्, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय  -सदस्य 

(घ) मन्त्रालयको कानून यर्षय हेने सशचर् - सदस्य 

(ङ) प्रमखु सशचर्ले तोकेको मन्त्रालयको सशचर् - सदस्य-सशचर् 

(४) उपदफा (३) बमोशजमको सतमततले मापदण्ड बनाई 
सो बमोशजम तातलम, अध्ययन, अध्ययन भ्रमण र्ा छात्रर्ृशत्त बाँडफाँट 
गनेछ। 

(५) उपदफा (३) बमोशजमको सतमततले यर्षयर्स्त,ु 

आर्श्यकता र औशचत्य हेरी उपदफा (४) बमोशजम रै्देशशक तातलम, 
अध्ययन, अध्ययन भ्रमण र्ा छात्रर्ृशत्त बाँडफाँट गदाव सबै सेर्ा, 
समूह र्ा उपसमूहका कमवचारी तबच न्यायोशचत तर्रले बाँडफाँट गनुव 
पनेछ। 

(६) उपदफा (३) बमोशजमको सतमततबाट स्र्ीकृत नगराई 
रै्देशशक तातलम, अध्ययन र अध्ययन भ्रमणमा पठाउन पाइने छैन। 
कसैले सो सतमततको स्र्ीकृतत नतलई कुनै कमवचारीलाई मनोनयन 
गरेमा मनोनयन गने अतधकारीलाई यर्भागीय कारबाही गनव 
सयकनछे। 

71. तातलम, अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपतछ सेर्ा गनुव पने 
अर्तध: प्रदेश सरकारको मनोनयनमा तीन मयहनाभन्दा बढी अर्तधको 
तातलम, अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमणमा जाने कमवचारीले तातलम, 
अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपतछ उक्त अर्तधको न्यूनतम 
दोब्बर अर्तधसम्म अतनर्ायव रूपले सेर्ा गनुव पनेछ। 
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72. कबतुलयत गनुव पने: (१) कुनै कमवचारीले सरकारी मनोनयनमा 
तातलम, अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमणमा जान ु अशघ दफा 7१ 
बमोशजमको सेर्ा गने गरी तोयकए बमोशजम कबतुलयत गनुव पनेछ। 

(२) तातलम, अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको 
कमवचारीले उपदफा (१) बमोशजमको न्यूनतम सेर्ा अर्तध पूरा नगरी 
तनजलाई अको पटक तीन मयहनाभन्दा बढी अर्तधको तातलम, 
अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमणको लातग मनोनयन गररने छैन। 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कबतुलयत अनसुार सेर्ा 
अर्तध पूरा नगरेमा त्यस्तो कमवचारीबाट तातलम, अध्ययन र्ा 
अध्ययन भ्रमणमा जाँदा कबतुलयत गरेको अर्तधको आशखरी तलब 
तथा भत्ता रकमको दोब्बर रकम असलु उपर गररनेछ।  

(४) अशततयारर्ालाको पूर्व स्र्ीकृतत तलई तनजी प्रयासमा 
बेतलबी अध्ययन तबदामा जाने कमवचारीले अध्ययन पूरा गरेपतछ 
अध्ययन तबदा बराबरको अर्तध सेर्ा गने कबतुलयत गनुव पनेछ।  

(५) यस ऐन बमोशजम अध्ययन, तातलम र्ा अध्ययन 
भ्रमणमा जाने कमवचारीले त्यस्तो कायविमको प्रत्येक र्षव र्ा 
सेमेष्टरको नततजा र्ा प्रगतत यर्र्रण त्यस्तो नततजा प्रकाशन भएको 
तीस ददनतभत्र पदातधकार रहेको तनकाय, प्रदेश यकताबखाना र 
मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ।  

(६) उपदफा (१) र (४) बमोशजम तातलम, अध्ययन र्ा 
अध्ययन भ्रमणमा गएका कमवचारीले तातलम, अध्ययन र्ा अध्ययन 
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भ्रमण पूरा गरेपतछ कबतुलयत बमोशजमको सेर्ा अर्तध पूरा नगरेमा 
त्यस्ता कमवचारीको अध्ययन, तातलम र्ा अध्ययन भ्रमणको अर्तध 
तनजको सेर्ा अर्तधमा गणना गररने छैन।  

(७) उपदफा (३) बमोशजम रकम असलु उपर गदाव 
सम्बशन्धत कमवचारीले पाउन ेरकमबाट असलु गनुव पनेछ र त्यस्तो 
रकमबाट असलु गनव नसयकएमा र्ा रकम अपगु भएमा सरकारी 
बाँकी सरह असलु उपर गररनेछ।   

(८) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
तातलम, अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमणमा गएको कमवचारी दफा 5६ 
बमोशजम अतनर्ायव अर्काश भएको र्ा मतृ्य ुभएको कारणले दफा 
7१ बमोशजमको सेर्ा अर्तध पूरा गनव नसकेमा तनज र्ा तनजको 
पररर्ारबाट कुनै रकम असलु उपर गररने छैन।  

(९) तातलम, अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमणमा गएको कमवचारी 
त्यस्तो तातलम, अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको तमततले तीस 
ददनतभत्र सम्बशन्धत कायावलयमा हाशजर हनु ुपनेछ। 

पररच्छेद- ९ 

आचरण 

73. समयपालना र तनयतमतता: कमवचारीले कायावलय समयमा तनयतमत 
रूपले कायावलयमा उपशस्थत रही तोयकएको कायव गनुव पनेछ र 
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सकेसम्म पयहले तबदाको स्र्ीकृतत नतलई कायावलयमा र्ा खटाइएको 
काम गने स्थानमा अनपुशस्थत हनु ुहुँदैन। 

74. अनशुासन र आदेशपालन: कमवचारीले देहाय अनसुारको अनशुासन 
र आदेशपालना गनुव पनेछ:- 

(क) अनशुासनमा रही आफ्नो कतवव्य इमान्दारी र 
तत्परताकासाथ पालना गनुवपने, 

(ख) सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मातथको 
अतधकृतले ददएको आदेशलाई शीघ्रताकासाथ पालना 
गनुवपने, 

(ग) आफूभन्दा मातथका सबै कमवचारीप्रतत उशचत आदर 
देखाउन ुपने र आफू मातहतका कमवचारीप्रतत उशचत 
व्यर्हार गनुवपने,  

(घ) उच्छृङ्खल र अराजक गततयर्तध गनव नहनुे। 

75. राजनीततक र्ा अर्ाञ्छनीय प्रभार् पानव नहनुे: कमवचारीले आफ्नो सेर्ा 
सम्बन्धी कुरामा स्र्ाथव पूरा गने मनसायले अन्य कमवचारी र्ा 
पदातधकारीमातथ कुनै राजनीततक र्ा अर्ाञ्छनीय प्रभार् पानुव र्ा 
प्रभार् पाने प्रयत्न गनुव हुँदैन। 

76. राजनीततक यियाकलापमा संलग्न हनु नपाउने: कमवचारीले 
राजनीततक दल र्ा सङ्गठनको सदस्यता तलन, राजनीततक 
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यियाकलापमा संलग्न हनु र्ा अन्य कुनै पतन राजनीततक गततयर्तधमा 
भाग तलन हुँदैन। 

77. सरकारको आलोचना गनव नहनुे: (१) कुन ैपतन सरकारको नीततको 
यर्परीत हनुे गरी र्ा सङ्ख घ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र जनताको 
पारस्पररक सम्बन्धमा र्ा कुनै यर्देशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल 
पनव सक्ने गरी कमवचारीले आफ्नो र्ास्तयर्क र्ा काल्पतनक नामबाट 
र्ा बेनामी कुनै लेख प्रकाशन गनव, सञ्चार माध्यमलाई कुनै खबर 
ददन, रेतडयो, टेतलतभजन आददद्वारा मन्तव्य प्रसारण गनव, कुनै 
सार्वजतनक मन्तव्य ददन, कुनै र्क्तव्य प्रकाशन यर्द्यतुीय माध्यम र्ा 
सामाशजक सञ् जालमा प्रततयिया व्यक्त गनव हुँदैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
प्रचतलत कानून र प्रदेश सरकारको नीततको यर्परीत नहनुे गरी लेख 
प्रकाशन र्ा प्रसारण गनव बाधा पने छैन। 

78. सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गनवमा प्रततबन्ध: (१) 
कमवचारीले अशततयारी नपाई आफूले सरकारी कतवव्य पालना गदाव 
जानकारीमा आएको कुनै गो्य र्ा कानूनद्वारा तनषेतधत यर्षय आफूले 
लेखेको र्ा सङ्कलन गरेको कुनै कागजपत्र र्ा समाचार प्रत्यक्ष र्ा 
अप्रत्यक्ष रूपबाट अरू अनतधकृत कमवचारी र्ा गैरसरकारी व्यशक्त 
र्ा सञ्चार माध्यमलाई ददन ुर्ा बताउन ुहुँदैन। यो प्रततबन्ध जनुसकैु 
कारणबाट सरकारी सेर्ामा नरहेको व्यशक्तको हकमा समेत लाग ु
रहनेछ। 
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(२) उपदफा (१) यर्परीत सरकारी सेर्ाबाट अर्काश 
पाएको व्यशक्तले सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन 
गरेमा तनजले यो ऐन बमोशजम पाउने सेर्ा सयुर्धा तोयकए बमोशजम 
रोक् का गनव सयकनेछ।  

79. दान, उपहार, चन्दा आदद प्राप्त गनव र सापटी तलनमा प्रततबन्ध: (१) 
सरकारी काममा कुनै पतन प्रकारले असर पनव सक्ने गरी कमवचारीले 
पूर्व स्र्ीकृतत नतलई आफूले र्ा आफ्नो पररर्ारको कुनै सदस्यद्वारा 
कुनै व्यशक्तबाट कुन ै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली र्ा उपहार 
स्र्ीकार गनव र्ा चन्दा माग्न र्ा सरकारी कामसँग सम्बशन्धत 
व्यशक्तसँग सापटी तलन हुँदैन। 

(२)  कमवचारीले यर्देशी सरकार र्ा यर्देशी सरकारको 
प्रतततनतधबाट उपहार प्राप्त हनु आएमा तनजले आफ्नो कायावलयलाई 
सो कुराको सूचना ददई तनकासा भए बमोशजम गनुव पनेछ। 

तर दद्वपक्षीय र्ा बहपुक्षीय र्ा अन्तरावयष्ट्रय संस्था र्ा अन्य 
सरकारी तनकायबाट कुन ैकायविममा औपचाररक रूपमा प्रदान गररन े
मायाको शचनो स्र्ीकार गनव बाधा पने छैन।  

80. कम्पनी स्थापना र्ा सञ्चालन गनव र्ा व्यापार व्यर्साय गनव नहनुे: 
कमवचारीले प्रदेश सरकारको स्र्ीकृतत तबना कुन ै बैङ्क, कम्पनी र्ा 
सहकारी संस्था स्थापना गनव र्ा सञ्चालनको काममा भाग तलन तथा 
कानून बमोशजम दताव गराउन ुपने कुन ै व्यापार र्ा व्यर्साय गनव 
हुँदैन। 
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81. अन्यत्र नोकरी गनव र्ा सेर्ा गनव नहनुे: (१) कमवचारीले 
अशततयारर्ालाको पूर्व स्र्ीकृतत नतलई अन्यत्र कुन ैप्रकारको नोकरी 
गनव र्ा आतथवक लाभ र्ा कुनै सयुर्धा प्राप्त गने गरी परामशवदाता, 
सल्लाहकार, यर्शषेज्ञ र्ा कुनै हैतसयतले सेर्ा प्रदान गने कायव गनुव 
हुँदैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
कमवचारीले प्रदेश सरकारको नीतत यर्परीत नहनुे गरी सायहशत्यक, 
रै्ज्ञातनक, कलात्मक, अनसुन्धानात्मक, सांस्कृततक, मानर् कल्याण, 
परोपकार र्ा खेलकुद सम्बन्धी कायव गनव सक्नछे। 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
कुनै कमवचारीले देहायको कायव गनव बाधा पगेुको मातनने छैन:- 

(क) प्रचतलत कानून बमोशजम अध्ययन तबदा तलई स्र्देशी 
र्ा यर्देशी शैशक्षक संस्थामा अध्ययन गदावको बखत 
सम्बशन्धत शैशक्षक संस्थामा कुनै सेर्ा परु् याउन र्ा 
त्यस्तो संस्थाले लगाएको कुनै कायव गनव,  

(ख) अशततयारर्ालाको स्र्ीकृतत तलई प्रदेश सरकारको 
नीतत यर्परीत नहनुे गरी स्र्देश र्ा यर्देशशस्थत 
कायविममा सहभागी हनु, प्रर्चन ददन र्ा कायवपत्र 
प्रस्ततु गनव, 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क २५ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७९।११।१८ 

 

91 
 

(ग) अशततयारर्ालाको पूर्व स्र्ीकृतत तलई कायावलय समय 
बाहेकको समयमा शैशक्षक, प्राशज्ञक र्ा प्रशशक्षण 
संस्थामा प्रशशक्षण र्ा अनसुन्धान गनव, 

(घ) सङ घीय, प्रदेश सरकार र्ा स्थानीय तहद्वारा 
सञ्चातलत र्ा सङ घीय, प्रदेश र्ा स्थानीय तहको पूणव 
र्ा आंशशक स्र्ातमत्र् र्ा तनयन्त्रणमा रहेको प्रशशक्षण 
संस्थामा कायावलयको काममा बाधा नपने गरी 
प्रशशक्षण सम्बन्धी कायव र्ा अनसुन्धान गनव, 

(ङ) रायष्ट्रय र्ा अन्तरावयष्ट्रय शैशक्षक, प्राशज्ञक र्ा 
अनसुन्धानमूलक संघ संस्था र्ा नेपाल सदस्य राष्ट्र 
रहेको के्षत्रीय र्ा अन्तरावयष्ट्रय संघ संस्थाको सेर्ा 
सम्बशन्धत सेर्ा, समूह, उपसमूहको लातग उपयोगी 
हनुेदेशख अशततयारर्ालाले तबदा र्ा काज स्र्ीकृत 
गरेकोमा सम्बशन्धत तनकायमा सेर्ा गनव, 

(च) आतथवक लाभ र्ा कुनै सयुर्धा नतलने, कायावलयको 
काममा बाधा नपने र प्रदेश सरकारको अयहत नहनु े
गरी आफ्नो गैर राजनीततक पेशागत सङ्गठन र्ा 
अन्य कुनै सामाशजक संस्थामा आबि हनु,   

 स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लातग 
“सामाशजक संस्था” भन्नाले सामाशजक आर्श्यकता 
पूरा गने तसलतसलामा परम्परादेशख समदुायमा 
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आधाररत भई समाजमा यियाशशल रहेका सामाशजक 
संघ संस्था सम्झन ुपछव र सो शब्दले प्रचतलत कानून 
बमोशजम दताव भएका सायहत्य, कला, संस्कृतत, 
खेलकुद, सङ्गीत, यर्ज्ञान, धमव र्ा अन्य यस्तै कुन ै
यर्धा र्ा के्षत्रसँग सम्बशन्धत संस्थालाई समते 
जनाउँछ। 

(छ) कमवचारीको योगदानमूलक सरकारी आयोजना तथा 
कायविममा लगानी गनव। 

(४) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
सङ घीय लोक सेर्ा आयोग, प्रदेश लोक सेर्ा आयोग र्ा सार्वजतनक 
तनकायबाट पदपूततवका लातग तलइने प्रततयोतगतात्मक परीक्षाको 
प्रयियामा संलग्न हनुे कमवचारीले त्यस्तो प्रशशक्षण कायविममा 
प्रशशक्षण ददन र त्यस्तो प्रशशक्षण कायविममा प्रशशक्षण ददएको 
कमवचारीले त्यसपतछ एक र्षवसम्म सञ्चालन हनुे त्यस्तो परीक्षाको 
प्रयियामा संलग्न हनु पाउन ेछैन।  

(५) अतधकृत एघारौं तह र्ा सो सरहको पदबाट सेर्ा तनर्ृत्त 
भएको व्यशक्तले प्रदेश सरकारको पूर्व स्र्ीकृतत तबना सेर्ा तनर्ृत्त 
भएको तमततले दईु र्षवसम्म देहायका काम गनुव हुँदैन:- 

(क) प्रदेश सरकार र्ा स्थानीय तहले गने कुन ै
तनयशुक्त बाहेकको पदमा तनयशुक्त तलन, 
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(ख) नेपालशस्थत कूटनीततक तनयोग, अन्तरावयष्ट्रय 
गैरसरकारी संस्था र्ा दात ृ तनकायहरूबाट 
सञ्चातलत आयोजनाहरूमा कमवचारी र्ा 
परामशवदाताको रूपमा कायव गनव।  

(६) उपदफा (५) यर्परीतको काम गने व्यशक्तले त्यस्तो काम 
गरेको अर्तधभर यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयमार्ली 
बमोशजमको सेर्ा सयुर्धा तलन पाउने छैन। 

82. तनर्ावचनमा भाग तलन नहनुे: कमवचारीले कुनै पतन राजनीततक पदको 
लातग हनुे तनर्ावचनमा भाग तलन, प्रचारप्रसार गनव, जलुसुमा भाग 
तलन, चन्दा ददन र्ा कसैको लातग मत माग्न र्ा तनर्ावचनमा कुन ै
प्रकारको प्रभार् पानव हुँदैन। 

 तर प्रचतलत कानून बमोशजम मतातधकार प्रयोग गनव बाधा 
पने छैन। 

83. प्रदशवन र हडताल गनव प्रततबन्ध: (१) कमवचारीले प्रदशवन गनव, बन्द 
हडतालमा भाग तलन, थनुछेक गनव, बाधा अर्रोध गनव, घेराउ गनव, 
दबाब ददन, कलम बन्द गनव, सरकारको यर्रुि दबाब तसजवना गने 
उद्देश्यले अनशनमा बस्न र्ा अन्य कुनै तररकाबाट सरकारी काममा 
बाधा परु् याउन र्ा सो कायव गने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन समते 
हुँदैन। 

(२) यस दफा यर्परीत कायव गरी कुनै सार्वजतनक, सरकारी 
र्ा तनजी सम्पशत्तमा क्षतत परु् याएमा र्ा कुनै पदातधकारीलाई शारीररक 
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र्ा मानतसक क्षतत परु् याएमा त्यस्तो कमवचारीलाई यर्भागीय कारबाही 
गरी त्यस्तो क्षततपूततव समते भराइनेछ।  

84. प्रतततनतधत्र् गनव नहनुे: कमवचारीले आफूलाई मकाव परेको यर्षयमा 
आफैले र्ा र्ारेसद्वारा सम्बशन्धत तनकाय र्ा अतधकारी समक्ष तनर्देन 
ददन बाहेक अरू व्यशक्त र्ा समूहको तफव बाट प्रतततनतधत्र् गनव हुँदैन। 

85. यौनजन्य दवु्यवर्हार गनव नहनुे: कुनै कमवचारीले कुनै कमवचारी र्ा 
सेर्ाग्राही कसैलाई पतन कुन ैतलशखत, मौशखक, इशारा गरी र्ा कुन ै
श्रव्य र्ा दृश्य र्ा दरैु् र्ा सामाशजक सञ्जालको प्रयोग गरी यौनजन्य 
दवु्यवर्हार गनव, गराउन हुँदैन। 

86. यातना ददन नहनुे: कमवचारीले कसैलाई पतन यातना ददन ुहुँदैन। 

87. सम्पशत्त यर्र्रण पेस गनुव पने: कमवचारीले तोयकएको अर्तधतभत्र 
तोयकएको ढाँचामा आफ्नो सम्पशत्तको यर्र्रण पेस गनुव पनेछ। 

88. स्थायी आर्ासीय अनमुतत तलन नहनुे: (१) कमवचारीले अन्य 
मलुकुको स्थायी आर्ासीय अनमुतत तलन र्ा सोको लातग आर्ेदन 
ददन हुँदैन।  

(२) कुनै कमवचारीको सगोलको पतत र्ा पत् नीले स्थायी 
आर्ासीय अनमुतत प्राप्त गरेमा सो प्राप्त भएको तमततले साठी ददनतभत्र 
सम्बशन्धत कमवचारीले आफू कायवरत कायावलयमा सोको यर्र्रण पेस 
गनुव पनेछ। 
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89. आचरण पालना गराउनःे (१) कायावलय प्रमखुले आफू र आफ्ना 
मातहतका कमवचारीलाई यस ऐन र तनयम बमोशजम तोयकएको 
आचरणको पालना गनुव, गराउन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम आचरण पालना गनुव पने 
कमवचारीले त्यस्तो आचरण उल्लङ्घन गरेमा अशततयारर्ालाले समयमै 
यर्भागीय कारबाही गनुव पनेछ।  

(३) कायावलय प्रमखुले र्ा उपदफा (१) र (२) बमोशजम 
कायव गरे र्ा नगरेको भने्न यर्षयलाई समते तनजको कायवसम्पादन 
मूल्याङ्कनको आधार बनाइनछे। 

90. चेतार्नी ददन सयकने: कुनै कमवचारीले देहायको कुनै काम गरेमा 
सपुररर्ेक्षकले कारण खोली चेतार्नी ददन सक्नछे र सोको अतभलेख 
सम्बशन्धत कमवचारीको व्यशक्तगत फाइलमा राख्नछे:- 

(क) समयको पालना नगरेमा,  

(ख) सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मातथको 
कमवचारीले ददएको आदेश पालना नगरेमा, 

(ग) पदीय मयावदा अनकूुल कायव नगरेमा, 

(घ) कायावलय सम्बन्धी काममा लापरर्ाही र्ा यढलाससु्ती 
गरेमा, र्ा 

(ङ) सेर्ाग्राहीलाई शशष्ट, मयावददत र सहयोगी व्यर्हार 
नगरेमा र्ा अनार्श्यक हैरानी ददएमा। 
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पररच्छेद- १० 

सेर्ाको सरुक्षा 

91. कमवचारीको सेर्ाको सरुक्षा: देहायका अर्स्थामा बाहेक कुन ैपतन 
कमवचारीलाई सफाइको मनातसब मौका नददई प्रदेश तनजामती 
सेर्ाबाट हटाइन ेर्ा बखावस्त गररने छैन:- 

(क) भ्रष्टाचार, यकते, राष्ट्र यर्रुि जाससुी, लाग ु औषध 
कारोबार, सम्पशत्त शिुीकरण, परुाताशवर्क र्स्त ु
बेचयर्खन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी 
तथा नैततक पतन देशखने अन्य फौजदारी अतभयोगमा 
अदालतबाट कसूरदार ठहरी त्यस्तो फैसला अशन्तम 
भएको,  

(ख) भागी, हराई र्ा बेपत्ता भई पत्ता नलागेको र्ा सम्पकव  
स्थायपत गनव सम्भर् नभएको पयावप्त आधार भएको, 

(ग) सरकार र्ादी हनुे फौजदारी कसूरमा तीन मयहना र्ा 
सोभन्दा बढी अर्तध कैदमा न ैबस्न ुपने ठहरी त्यस्तो 
फैसला अशन्तम भएको। 

92. कमवचारीको बचाउ: (१) कमवचारीले आफ्नो ओहदाको कतवव्य 
पालना सम्झी गरेको कामको सम्बन्धमा अशततयारर्ालालाई 
जानकारी नददई तनज उपर मदु्दा चलाउन सयकने छैन। 

(२) कुन ैकमवचारी बहाल छँदा आफ्नो ओहदाको कतवव्य 
पालनाको तसलतसलामा गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल 
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टुयटसकेपतछ पतन प्रदेश सरकारको स्र्ीकृतत नभई तनज उपर मदु्दा 
चल्न सक्ने छैन। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम मदु्दा चलाउन प्रदेश सरकारले 
स्र्ीकृतत ददएमा तनजको प्रततरक्षा प्रदेश सरकारले गनेछ। 

93. कमवचारीको सेर्ा शतवको सरुक्षा: कुनै कमवचारी तनयशुक्त हुँदा तत्काल 
लागू रहेको तलब, उपदान, तनर्ृत्तभरण र अन्य सयुर्धा सम्बन्धी 
सेर्ाका शतवहरूमा प्रततकूल असर पने गरी पररर्तवन गररने छैन। 

94. सेर्ा पनुःस्थायपत नहनुे: कुन ैकमवचारीले दफा ९5 को खण्ड (ख) 
बमोशजम यर्शेष सजाय पाएकोमा पनुरार्देन परी तनजको सेर्ा 
पनुःस्थायपत हनुे भएमा सो तनणवयको सूचना पाएको तीस ददन र्ा 
तनणवय भएको नब्बे ददन मध्ये जनु पयहले हनु्छ सो अर्तधतभत्र 
सम्बशन्धत कायावलयमा उपशस्थत हनु नआएमा तनजको सेर्ा 
पनुःस्थायपत हनु ेछैन। 

पररच्छेद- ११ 

यर्भागीय सजाय र पनुरारे्दन 

95. यर्भागीय सजाय: उशचत र पयावप्त कारण भएमा कमवचारीलाई सजाय 
ददने अतधकारीले देहाय बमोशजमको यर्भागीय सजाय गनव सक्नेछ:- 

(क) सामान्य सजाय: 

(१) नतसहत ददने, 
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(२) बढीमा पाँच तलब र्यृि रोक् का गने र्ा बढीमा 
पाँच र्षवसम्म बढुर्ा रोक् का गने।  

(ख) यर्शेष सजाय: 

(१) भयर्ष्यमा सरकारी सेर्ाको तनतमत्त अयोग्य 
नठहररन ेगरी सेर्ाबाट हटाउने, 

(२) भयर्ष्यमा सरकारी सेर्ाको तनतमत्त अयोग्य 
ठहररन ेगरी सेर्ाबाट बखावस्त गने। 

96. नतसहत ददने: देहायको कुन ैअर्स्थामा कमवचारीलाई नतसहत ददन े
सजाय गनव सयकनेछ:- 

(क) तनजले सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा, 

(ख) पूर्व स्र्ीकृतत नतलई एक मयहनामा दईु पटकभन्दा 
बढी कायावलयमा अनपुशस्थत रहेमा, 

(ग) प्रचतलत कानून बमोशजम बरबझुारथ नगरेमा, 

(घ) मादक पदाथव सेर्न गरी कायावलयमा उपशस्थत भएमा 
र्ा कायावलय समयमा कायावलयमा मादक पदाथव 
सेर्न गरेमा, 

(ङ) कुनै सार्वजतनक पदातधकारी, सरकारी कमवचारी र्ा 
सेर्ाग्राहीमातथ गाली गलौज र्ा दवु्यवर्हार गरेमा, 
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(च) व्यर्स्थापन परीक्षण गदाव प्रशासतनक अतनयतमतता 
गरेको देशखएमा, 

(छ) प्रचतलत कानून बमोशजम पेश्की फर्छ्यौट नगरेमा, 

(ज) दफा 98 को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा 
उशल्लशखत कसूर सम्बन्धी अतभयोग बाहेक अन्य 
नेपाल सरकार र्ादी हनुे कुनै फौजदारी अतभयोगमा 
जररबानाको सजाय भई त्यस्तो फैसला अशन्तम 
भएमा, 

(झ) अशततयार प्राप्त अतधकारीको स्र्ीकृतत तबना अध्ययन 
र्ा तातलमको लातग रै्देशशक भ्रमण गरेमा। 

97. बढीमा पाचँ तलब र्ृयि रोक् का गने र्ा बढीमा पाचँ र्षवसम्म बढुर्ा 
रोक् का गने: (१) देहायको कुनै अर्स्थामा कमवचारीलाई बढीमा पाँच 
तलब र्ृयि रोक् का गने र्ा बढीमा पाँच र्षवसम्म बढुर्ा रोक् का गने 
सजाय गनव सयकनेछ:- 

(क) यो ऐन र्ा प्रचतलत कानूनले तोकेको पदीय दाययत्र् 
शजम्मेर्ारीपूर्वक पूरा नगरेमा, 

(ख) अनशुासनहीन काम गरेमा, 

(ग) सेर्ाग्राहीको पीर मकाव र उजरुी पटक पटक बेर्ास्ता 
गरेको सम्बन्धमा आफूभन्दा मातथल्लो अतधकारीले 
ददएको तनदेशन पालना नगरेमा, 
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(घ) दफा ९0, ९6 र 98 मा उशल्लशखत आचरण 
बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तगवत बनेका 
तनयमहरूमा उशल्लशखत अन्य आचरण सम्बन्धी 
कुराहरू पालना नगरेमा,  

(ङ) व्यर्स्थापन परीक्षणबाट देशखएका अतनयतमतता 
सम्बन्धमा ददएको तनदेशन पालना नगरेमा, 

(च) कुनै सार्वजतनक पदातधकारी, सरकारी कमवचारी र्ा 
सेर्ाग्राही मातथ हातपात गरेमा, 

(छ) बढुर्ाको दरखास्त फाराम भदाव बढुर्ामा ताशत्र्क 
असर पने गरी झटुा यर्र्रण पेस गरेको प्रमाशणत 
भएमा, 

(ज) दफा 98 को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा 
उशल्लशखत कसूर सम्बन्धी अतभयोग बाहेक अन्य 
कुनै नेपाल सरकार र्ादी हनुे फौजदारी अतभयोगमा 
तीन मयहना र्ा सोभन्दा कम अर्तध कैद ठहरी र्ा 
कैदमा नै बस्न ु नपने गरी तीन मयहनाभन्दा बढी 
अर्तधको कैदको सजाय हनु ेठहरी त्यस्तो फैसला 
अशन्तम भएमा। 

(२) कमवचारीले उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोशजम 
कैदको सजाय पाएको अर्तध तनजको सेर्ा अर्तधमा गणना गररन े
छैन।्  
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98. सेर्ाबाट हटाउने र्ा बखावस्त गने: (१) देहायको कसरु प्रमाशणत 
भएमा कमवचारीलाई भयर्ष्यमा सरकारी सेर्ाको तनतमत्त अयोग्य 
नठहररन ेगरी सेर्ाबाट हटाउन सयकनेछ:-  

(क) आफ्नो पदको काम र्ा शजम्मरे्ारी पूरा गनव नसकेमा 
र्ा त्यस्तो काम र्ा शजम्मेर्ारीको पटक पटक 
बेर्ास्ता गरेमा, 

(ख) राजनीततक दल र्ा सङ्गठनको सदस्यता तलएमा, 
राजनीततक यियाकलापमा संलग्न भएमा र्ा अन्य 
कुनै पतन राजनीततक गततयर्तधमा भाग तलएमा र्ा 
राजनीततक पदको लातग हनु ेतनर्ावचनमा उम्मदेर्ार 
बनेमा, 

(ग) तबदा स्र्ीकृत नगराई लगातार नब्बे ददनसम्म 
आफ्नो कायावलयमा अनपुशस्थत रहेमा, 

(घ) तबदा स्र्ीकृत गराएकोमा बाहेक रै्देशशक अध्ययन, 
तातलम र्ा अध्ययन भ्रमणमा गएको कमवचारी त्यस्तो 
अध्ययन, तातलम र्ा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको 
तमततले तीस ददनतभत्र सम्बशन्धत कायावलयमा हाशजर 
नभएमा,  

(ङ) उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उशल्लशखत कसूर 
सम्बन्धी अतभयोग बाहेक नेपाल सरकार र्ा प्रदेश 
सरकार र्ादी हनुे अन्य कुन ैफौजदारी अतभयोगमा 
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एक र्षव र्ा सोभन्दा बढी अर्तध कैदमा नै बस्न ु
पने ठहरी त्यस्तो फैसला अशन्तम भएमा, 

(च) दफा ९6 बमोशजम दईु पटक सजाय पाएकोमा पनुः 
सोही दफा बमोशजम सजाय हनुे काम गरेमा।  

(२) देहायको कुनै अर्स्थामा कमवचारीलाई भयर्ष्यमा 
सरकारी सेर्ाको तनतमत्त अयोग्य ठहररने गरी सेर्ाबाट बखावस्त 
गररनेछ:- 

(क) भ्रष्टाचार, यकते, राष्ट्र यर्रुि जाससुी, लाग ु औषध 
कारोबार, सम्पशत्त शिुीकरण, परुाताशवर्क र्स्त ु
बेचयर्खन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी 
तथा नैततक पतन देशखन ेअन्य फौजदारी अतभयोगमा 
अदालतबाट कसूरदार ठहररएमा, 

(ख) अन्य मलुकुको स्थायी आर्ासीय अनमुतत तलएमा र्ा 
सोको लातग आर्देन ददएमा, 

(ग) सरकारी सेर्ामा तनयकु्त हनुे र्ा बहाल रहने उद्देश्यले 
नागररकता, उमेर र्ा योग्यता ढाँटेको प्रमाशणत 
भएमा, 

(घ) बह ुयर्र्ाह गरेको प्रमाशणत भएमा। 

99. हाशजरी र गयलकट्टी सम्बन्धी व्यर्स्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र 
जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन तबदा स्र्ीकृत नगराई आफ्नो 
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कायावलयमा अनपुशस्थत हनु े कमवचारीलाई सम्बशन्धत कायावलय 
प्रमखुले गयल र तलबकट्टी गनव सक्नछे। यसरी गयल भएको अर्तध 
सेर्ा अर्तधमा गणना गररने छैन। 

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
दफा 98 को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र्ा (घ) यर्परीत तबदा 
स्र्ीकृत नगराई अनपुशस्थत हनुे र्ा हाशजर नहनुे कमवचारीलाई हाशजर 
गराइने छैन र सो अर्तधपतछ प्राप्त तनर्ेदनका आधारमा कुन ैपतन 
प्रकारको तबदा समेत स्र्ीकृत गररने छैन।  

(३) कसैले उपदफा (२) यर्परीत कुनै कमवचारीलाई हाशजर 
गराएमा र्ा दफा 98 को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र्ा (घ) 
बमोशजमको अर्तध समाप्त भएपतछ प्राप्त तनर्देन बमोशजम तबदा 
स्र्ीकृत गरेमा त्यस्तो हाशजरी र्ा तबदालाई मान्यता ददइने छैन र 
त्यसरी हाशजर गराउने र्ा तबदा स्र्ीकृत गने पदातधकारीलाई 
यर्भागीय कारबाही गररनेछ। 

(४) दफा 98 को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र्ा (घ) 
बमोशजम सजायको तनणवय गदाव सो बमोशजमको अर्तध पूरा भएको 
भोतलपल्टदेशख लागू हनुे गरी तनणवय गनुव पनेछ। यसरी अनपुशस्थत 
रहेको अर्तध गयलकट्टी गररनेछ।  

(५) उपदफा (१) बमोशजमको गयल र तलबकट्टीको 
यर्र्रण सेर्ा सञ्चालन गने मन्त्रालय र्ा तनकाय र प्रदेश 
यकताबखानामा पठाउन ुपनेछ। 
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(६) यस दफा बमोशजमको कारबाही त्यस्तो जानकारी 
पाएको पन्र ददनतभत्र शरुू गरी बढीमा छ मयहनातभत्र टुङ्खग्याई 
सक्न ुपनेछ। 

100. यर्भागीय सजाय ददने अतधकारी: (१) कमवचारीलाई दफा 95 को 
खण्ड (ख) बमोशजमको सजायको आदेश ददने अतधकार देहायको 
अतधकारीलाई हनुछेः- 

(क) अतधकृतस्तर एघारौं तह र्ा सो सरहको 
पदमा कायवरत कमवचारीलाई प्रदेश सरकार, 

(ख) अतधकृतस्तर दशौं र नर्ौं तह र्ा सो 
सरहको पदमा कायवरत कमवचारीलाई प्रमखु 
सशचर्,  

(ग) अतधकृतस्तर छैठौँदेशख अतधकृतस्तर आठौं 
तहसम्म र्ा सो सरहको पदमा कायवरत 
कमवचारीलाई तनज कायवरत तनकायको 
सशचर् र्ा सो सरहको पदातधकारी,  

(घ) सहायकस्तर र्ा सो सरहको पदमा कायवरत 
कमवचारीलाई यर्भागीय प्रमखु र्ा तनज 
कायवरत कायावलयको अतधकृतस्तर र्ा सो 
सरहको कायावलय प्रमखु।  

(२) दफा 95 को खण्ड (क) बमोशजमको सजायको आदेश 
ददने अतधकारी तोयकए बमोशजम हनुेछ।  
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101. तनलम्बन गने: (१) कुनै कमवचारीको सम्बन्धमा दफा 98 मा 
लेशखएको कुन ै अतभयोगको जाँचबझु गनुव परेमा जाँचबझु समाप्त 
नहनु्जलेसम्म उक्त कमवचारीलाई सजायको आदेश ददने अतधकारीले 
तनलम्बन गनव सक्नछे। 

तर देहायको अर्स्था नभई साधारणतया तनलम्बन गररन े
छैन:- 

(क) तनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनव ददँदा झटुा सबतु 
प्रमाण सङ्कलन गनव सक्ने र्ा आफ्नो यर्रुिको सबतु 
प्रमाण गायब गनव सक्ने सम्भार्ना देशखएमा,  

(ख) तनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनव ददँदा सरकारी 
हातन नोक्सानी हनुे सम्भार्ना देशखएमा, र्ा 

(ग) सरकारी कामको तसलतसलामा गरेको कामको 
सम्बन्धमा अदालतमा नेपाल सरकार र्ा प्रदेश 
सरकार र्ादी भई मदु्दा दायर भएमा। 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोशजम कुन ै
कमवचारीलाई तनलम्बन गदाव साधारणतया साठी ददनभन्दा बढी गररने 
छैन। सो अर्तधतभतै्र कमवचारी उपरको कारबाही यकनारा लगाउन ु
पनेछ। कुनै असाधारण अर्स्था परी उक्त अर्तधतभत्र कारबाही 
यकनारा लगाउन नसयकन े भई तनलम्बनको अर्तध बढाउन ु परेमा 
तीस ददनसम्म तनलम्बनको अर्तध बढाउन सयकनेछ।  
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(३) कुनै फौजदारी अतभयोगमा न्याययक यहरासतमा रहेको 
कमवचारी त्यसरी यहरासतमा रहेको अर्तधभर स्र्तः तनलम्बन भएको 
मातननेछ। 

(४) कुनै तनजामती कमवचारीका यर्रुि भ्रष्टाचार, यकते, राष्ट्र 
यर्रुि जाससुी, लाग ुऔषध कारोबार, सम्पशत्त शिुीकरण, परुाताशवर्क 
र्स्त ु बेचयर्खन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी तथा 
नैततक पतन देशखने फौजदारी अतभयोगमा मदु्दा दायर भएमा त्यस्तो 
कमवचारी स्र्तः तनलम्बन भएको मातननछे । 

102. तनलम्बनको समातप्त: कुनै कमवचारी आफ्नो पदमा पनुः स्थायपत 
भएमा, दफा १०1 को उपदफा (२) बमोशजमको अर्तध पूरा भएमा, 
तनलम्बन फुकुर्ा भएमा, सेर्ाबाट हटाइएमा र्ा बखावस्त गररएमा र्ा 
तनजलाई लागेको अतभयोगबाट सफाई पाएमा तनजको तनलम्बन 
समाप्त हनुेछ। 

103. तनलम्बन अर्तधभरको तलब र सञ् चयकोष: कुनै कमवचारी कुन ै
कारणले तनलम्बनमा परेमा तनजले सो तनलम्बनको अर्तधमा खाइपाइ 
आएको तलबको आधा तलब मात्र पाउनेछ। यस अर्तध तबचमा 
सञ् चयकोष बापत कट्टा गदाव सोही आधा तलबको दश प्रततशत हनु 
आउने रकम कट्टा गनुव पनेछ। 

104. सफाई पेस गने मौका ददन ुपने: (१) यर्भागीय सजायको आदेश 
ददन ेअतधकारीले कुन ैकमवचारीलाई सजायको आदेश ददनभुन्दा अशघ 
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कारबाही गनव लातगएको कारणको उल्लेख गरी कम्तीमा सात ददनको 
म्याद ददई आफ्नो सफाई पेस गने मौका ददन ुपनेछ। 

तर प्रदेश सरकारले सजायको आदेश ददन ुपनेमा त्यसरी 
सफाईको मौका ददन ेप्रयोजनको लातग कुन ैअतधकारीलाई अतधकार 
प्रत्यायोजन गरेको अर्स्थामा त्यस्तो अतधकारीले सम्बशन्धत 
कमवचारीलाई सफाईको मौका ददन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम मौका ददँदा तनज माथी 
लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले यकयटएको र प्रत्येक आरोप कुन कुन 
त्य र कारणमा आधाररत छ सो समेत खलुाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम सफाइको मौका ददइएकोमा 
सम्बशन्धत कमवचारीले पतन म्यादतभत्र आफ्नो सफाई पेस गनुव पनेछ। 

(४) यर्भागीय सजायको आदेश ददने अतधकारीले आर्श्यक 
ठानेमा स्र्यम ्र्ा अन्य कुनै अतधकृतद्वारा जाँचबझु गराउन सक्नछे। 

(५) उपदफा (४) बमोशजम जाँचबझु गने अतधकृतले 
तोयकएको कायवयर्तधको पालना गनुव पनेछ। 

105. यर्शेष सजायको आदेश ददनभुन्दा पयहले सजाय प्रस्तार् गनुव पने: 
यर्शेष सजायको आदेश ददनभुन्दा पयहले दफा १०४ बमोशजम सफाई 
पेस गनव ददइएको म्यादतभत्र सम्बशन्धत कमवचारीले सफाई पेस 
नगरेमा र्ा पेस हनु आएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा यर्भागीय 
सजायको आदेश ददने अतधकारीले त्यस्तो कमवचारीलाई ददन 
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लातगएको प्रस्तायर्त सजाय यकन नददने भनी त्यस सम्बन्धमा 
कम्तीमा पन्र ददनको म्याद ददई स्पष्टीकरण माग्न ुपनेछ। 

106. प्रदेश लोक सेर्ा आयोगको परामशव तलन ुपने: (१) यर्भागीय सजाय 
गने सन्दभवमा सम्बशन्धत कमवचारीले दफा १०4 बमोशजम ददएको 
सफाई र्ा दफा १०5 बमोशजम ददएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक 
नभएमा र्ा म्यादतभत्र सफाई र्ा स्पष्टीकरण प्राप्त नभई त्यस्तो 
कमवचारीलाई सजाय गनुवपने देशखएमा यर्भागीय सजायको आदेश ददन े
अतधकारीले त्यस्तो कमवचारीलाई ददन लातगएको सजाय प्रस्तार् गरी 
प्रदेश लोक सेर्ा आयोगको परामशव तलन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम परामशव माग गरेकोमा प्रदेश 
लोक सेर्ा आयोगले बढीमा एक मयहनातभत्र आर्श्यक परामशव 
उपलब्ध गराउनेछ।  

107. सजाय सम्बन्धी तनणवय गने: (१) दफा १०6 बमोशजम प्रदेश लोक 
सेर्ा आयोगको परामशव प्राप्त भएपतछ यर्भागीय सजायको आदेश 
ददने अतधकारीले उपलब्ध सबतु प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी पन्र 
ददनतभत्र यर्भागीय सजायको सम्बन्धमा तनणवय गनुव पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको तनणवय सम्बन्धी जानकारी 
यथाशीघ्र सम्बशन्धत कमवचारी र तोयकएको तनकायलाई ददन ुपनेछ। 

108. जानकारी ददन सयकने: (१) दफा ९८ को उपदफा (२) को खण्ड 
(ख) यर्परीत कुनै कमवचारीले अन्य मलुकुको स्थायी आर्ासीय 
अनमुतत तलएको र्ा सोको लातग आर्ेदन ददएको जानकारी कसैलाई 
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प्राप्त भएमा त्यस्तो व्यशक्तले सो जानकारी सम्बशन्धत कमवचारी 
कायवरत कायावलय र्ा मन्त्रालयमा ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको जानकारी कुनै कायावलयमा 
प्राप्त हनु आएमा सम्बशन्धत कायावलयले त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको 
तमततले सात ददनतभत्र सेर्ा सञ्चालन गने मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) र्ा (२) बमोशजम र्ा अन्य कुनै स्रोतबाट 
कुनै कमवचारीले अन्य मलुकुको स्थायी आर्ासीय अनमुतत तलएको 
र्ा सोको लातग आर्ेदन ददएको जानकारी प्राप्त हनु आएमा 
मन्त्रालयले त्यस्तो कमवचारीको सम्बन्धमा छानतबन गनव यर्भागीय 
सजायको आदेश ददने अतधकारीलाई लेखी पठाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोशजम लेखी आएमा यर्भागीय 
सजायको आदेश ददने अतधकारीले त्यस्तो कमवचारीको सम्बन्धमा 
तीन ददनतभत्र छानतबन प्रारम्भ गरी सोको जानकारी मन्त्रालयलाई 
ददन ुपनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोशजम छानतबन गदाव यर्भागीय 
सजायको आदेश ददने अतधकारीले सेर्ा सञ्चालन गने मन्त्रालय र्ा 
अन्य कुनै सरकारी तनकायसगँ कुनै कुराको जानकारी र्ा सहयोग 
माग गनव सक्नेछ र त्यस्तो जानकारी र्ा सहयोग उपलब्ध गराउन ु
सम्बशन्धत तनकायको कतवव्य हनुेछ। 

(६) यस दफा बमोशजम छानतबन र कारबाही गदाव कुनै 
कमवचारीले स्थायी आर्ासीय अनमुतत तलएको र्ा सोको लातग आर्ेदन 
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ददएको देशखएमा सजायको आदेश ददने अतधकारीले तनजलाई तीन 
मयहनातभत्र प्रचतलत कानून बमोशजमको प्रयिया पूरा गरी यस ऐन 
बमोशजम सजाय गरी सोको जानकारी पन्र ददनतभत्र मन्त्रालय र 
सेर्ा सञ्चालन गने मन्त्रालय र्ा तनकायलाई ददन ुपनेछ। 

109. पनुरारे्दन सम्बन्धी व्यर्स्था: यस ऐन बमोशजम ददइएको यर्भागीय 
सजायको आदेश उपर पनुरार्देनको कारबाही प्रशासकीय 
अदालतबाट हनुेछ।  

110. तनणवयमा असर नपने: कुनै कमवचारीको सम्बन्धमा यो ऐन र्ा यस 
ऐन अन्तगवत बनेका तनयमहरू बमोशजम कमवचारीले गरेको काम 
कारबाहीमा ताशवर्क असर नपने सानोततनो त्रयुटबाट तनणवयमा असर 
पने छैन। 

111. सजायको अतभलेख: (१) कुनै कमवचारी उपर यर्भागीय सजाय 
गररएमा सम्बशन्धत कायावलयले सोको अतभलेख राखी सेर्ा, समूह 
सञ्चालन गने मन्त्रालय र्ा तनकाय र प्रदेश यकताबखानामा समते 
पठाउन ुपनेछ। 

(२) सेर्ा, समूह र्ा उपसमूह सञ्चालन गने मन्त्रालय र्ा 
तनकायले आफूले सेर्ा सञ्चालन गने सेर्ा, समूह, उपसमूहका प्रत्येक 
कमवचारीको यर्भागीय सजायको अतभलेख रात न ुपनेछ। 
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पररच्छेद- १२ 

सशचर् तथा प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत सम्बन्धी व्यर्स्था 

112. प्रदेश सशचर् तथा अन्य कमवचारीको पदमा सङ घीय कमवचारी खटाउन 
सक्नेः (१) प्रदेश तनजामती सेर्ाका कमवचारीबाट प्रदेश तभत्र सेर्ा 
प्रर्ाह गनव पयावप्त नभएमा प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसँग अपगु 
सम्बशन्धत सेर्ा, समूह, उपसमूहका कमवचारी माग गरी खटाउन 
सक्नेछ। 

(२) प्रदेश तनजामती सेर्ाका कमवचारी सशचर्मा बढुर्ा 
नभएसम्म प्रदेश सरकारको अनरुोधमा नेपाल सरकारले सङ घीय 
तनजामती सेर्ाको राजपत्रायङ्कत प्रथम शे्रणीका कमवचारीलाई प्रदेश 
मन्त्रालयको सशचर्को पदमा कामकाज गनव खटाउन सक्नेछ।  

 (३) उपदफा (१) बमोशजम खयटआएको कमवचारी र प्रदेश 
तनजामती सेर्ाबाटै सशचर्मा खयटएको कमवचारीको सेर्ा सयुर्धा 
समान हनुेछ। 

(४) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन प्रदेश तनजामती सेर्ाको सम्बशन्धत सेर्ा समूहको कमवचारी 
उपलब्ध भएमा सशचर्को पदमा सङ घीय तनजामती सेर्ाको कमवचारी 
खटाइने छैन। 

(५) सङ घीय सरकारबाट खयटआएका सशचर्को हकमा 
प्रदेश सरकार तथा अन्य कमवचारीलाई मन्त्रालयले चाहेमा शजम्मेर्ारी 
हेरफेर गनव सक्नेछ। 
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(६) सशचर् तथा अन्य पदमा खयटन े सङ घीय तनजामती 
सेर्ाका कमवचारी प्रदेशमा खयटएको अर्तधभर प्रदेश सरकारप्रतत 
उत्तरदायी हनु ुपनेछ। 

113. प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत सम्बन्धी व्यर्स्थाः (1) स्थानीय तहको 
प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको पद प्रदेश तनजामती सेर्ाको पद 
हनुेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोशजमको पदमा स्र्ीकृत दरबन्दीका 
आधारमा मन्त्रालयले प्रचतलत प्रदेश कानून बमोशजम सम्बशन्धत 
सेर्ाका कमवचारीलाई खटाउनेछ।  

तर अतधकृतस्तर एघारौं तहको प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत 
रहने स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले सोही तहको कमवचारी 
खटाउनछे। 

114. कायवसम्पादन करार सम्बन्धी व्यर्स्थाः (१) प्रदेश मन्त्रालयको 
सशचर्सँग प्रदेश सरकारले तोयकए बमोशजम कायवसम्पादन करार गनव 
सक्नेछ।  

(२) प्रदेश मन्त्रालयको सशचर्ले मातहतका कायावलय प्रमखु 
र आयोजना प्रमखुसँग तोयकए बमोशजम कायवसम्पादन करार गनव 
सक्नेछ। 
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पररच्छेद- १३ 

यर्यर्ध 

115. सेर्ा समूह सञ्चालनः सेर्ा, समूह र्ा उपसमूहको सञ्चालन सम्बन्धी 
व्यर्स्था तोयकए बमोशजम हनुेछ। 

116. तनजामती कमवचारीले पाउने तबदा: (१) कमवचारीले देहायका तबदाहरू 
तोयकए बमोशजम पाउनछे:- 

(क) भैपरी आउने र पर्व तबदा, 

(ख) घर तबदा, 

(ग) तबरामी तबदा, 

(घ) प्रसूतत तबदा, 

(ङ) प्रसूतत स्याहार तबदा, 

(च) मतृ्य ुसंस्कार तबदा, 

(छ) अध्ययन तबदा,  

(ज) असाधारण तबदा। 

(२) सार्वजतनक तबदाको ददनमा काम गनुवपने कायावलयमा 
कायवरत कमवचारीले तबदाको ददनमा काम गरेर्ापत तोयकए बमोशजम 
सट्टा तबदा पाउनछे। 

(३) तबदा कमवचारीको अतधकार होइन, सहतुलयत मात्र हो। 
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117. बेतलबी तबदा: (१) कुनै कमवचारीको पतत र्ा पत् नी यर्देश शस्थत 
नेपाली राजदूतार्ास र्ा कुनै तनयोगमा खयटई गएमा त्यस्तो 
कमवचारीले तोयकए बमोशजम बेतलबी तबदा पाउनछे। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको तबदाको अर्तध तनजको सेर्ा 
अर्तधमा गणना गररने छैन।  

118. भयर्ष्यमा सरकारी सेर्ाको तनतमत्त अयोग्य ठहररन े गरी सेर्ाबाट 
बखावस्त भएका कमवचारीले पाउने सयुर्धा: (१) यस ऐनमा अन्यत्र 
जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन दफा 95 को खण्ड (ख) को 
उपखण्ड (२) बमोशजम सेर्ाबाट बखावस्त भएको कमवचारीले दफा 
५0 बमोशजमको सञ् चयकोष, दफा ५1 बमोशजमको सार्तधक बीमा 
र दफा ६8 बमोशजमको योगदानमूलक तनर्ृत्तभरण बापत जम्मा 
भएको रकम मध्ये त्यस्तो कमवचारीले योगदान गरेको रकम र सोको 
व्याज बाहेक अन्य कुनै सयुर्धा पाउने छैन। 

तर दफा 98 को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोशजम 
सजाय पाई बखावस्त भएको कमवचारीले सशञ्चत घर तबदा र तबरामी 
तबदा बापतको रकम तथा उपचार खचव बापतको रकम समेत 
पाउनेछ। 

(२) प्रदेश तनजामती सेर्ाबाट अर्काश प्राप्त व्यशक्तको मतृ्य ु
भई तनजको हकर्ालाले कुनै सयुर्धा पाउन ेभएमा त्यस्तो सयुर्धा 
पाउने व्यशक्तले अन्य मलुकुको नागररकता र्ा स्थायी आर्ासीय 
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अनमुतत पाएको रहेछ भने उपदफा (१) बमोशजमको रकम बाहेक 
अन्य सयुर्धा पाउन ेछैन। 

119. प्रदेश तनजामती सेर्ामा पनुः बहाली भएमा पाउन ेसयुर्धा: (१) कुन ै
कमवचारीलाई दफा ९5 को खण्ड (ख) बमोशजम यर्शषे सजाय 
भएकोमा सो सजाय अदालतबाट बदर भई तनज सेर्ामा पनुः बहाली 
भएमा त्यस्तो कमवचारीले सेर्ाबाट अर्काश ददइएको, हटाइएको र्ा 
बखावस्त गररएको तमततदेशख सेर्ामा पनुः कायम भएको तमततसम्मको 
बाँकी तलब, भत्ता, चाडपर्व खचव र तलब र्ृयि पाउने भए सो समेत 
पाउनेछ। 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअशघ तनजामती सेर्ाबाट अर्काश 
ददइएको, हटाइएको र्ा बखावस्त गररएको कमवचारी अदालतको 
आदेशद्वारा प्रदेश तनजामती सेर्ामा पनुः बहाली भएमा त्यस्तो 
कमवचारीले समेत उपदफा (१) बमोशजम तलब, भत्ता र तलब र्ृयि 
पाउनेछ।  

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
दफा 98 को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोशजम सेर्ाबाट 
हटाइएको कमवचारीले अदालतको आदेशबाट सेर्ामा पनुः बहाली 
भएमा कायावलयमा अनपुशस्थत भएको तमततदेशख अदालतबाट पनुः 
बहाली भई हाशजर भएको अशघल्लो ददनसम्मको तलब, भत्ता र 
चाडपर्व खचव पाउने छैन। 
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120. प्रदेश स्र्ास््य सेर्ामा करार सेर्ामा कामकाज गराउन े सम्बन्धी 
व्यर्स्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
प्रदेश सरकारले देहायको अर्स्थामा प्रदेश स्र्ास््य सेर्ाको पदमा 
करारद्वारा पदपूततव गनव सक्नछेः- 

(क) प्रदेश लोक सेर्ा आयोगमा पदपूततवको लातग 
माग भएको तर पदपूततव भई नसकेको 
अर्तधभर, 

(ख) अध्ययन र असाधारण तबदा स्र्ीकृत भएको 
अर्तधभर।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम करारमा तनयशुक्त गदाव प्रदेश 
लोक सेर्ा आयोगको रै्कशल्पक र्ा अस्थायी सूचीमा रहेका 
व्यशक्तहरूलाई मन्त्रालयले सोझै करारमा तनयशुक्त गनव सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम पूततव हनु नसकेमा प्रदेश 
सरकारले स्र्ीकृत गरेको कायवयर्तध, मापदण्ड बमोशजम करारद्वारा 
पूततव गररनेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोशजमको अर्तध सयकए पतछ करार 
अर्तध स्र्तः समाप्त भएको मातननेछ। 

(५) प्रदेश लोक सेर्ा आयोगबाट स्थायी पदपूततवको लातग 
तसफाररस भई नआएसम्म यस दफा बमोशजम करार सेर्ाको म्याद 
थप गनव सयकनेछ।  
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(६) यस दफा यर्परीत कसैले अस्थायी र्ा करार सेर्ामा 
तनयशुक्त गरे गराएमा त्यस्तो तनयशुक्त भएको कमवचारीले खाइपाइ 
आएको तलब, भत्ता र अन्य सयुर्धा बापतको रकम तनयशुक्त गने 
पदातधकारीबाट सरकारी बाकँी सरह असलु उपर गररनछे। 

(७) यस दफामा जनु सकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
कमवचारीको दरबन्दी ररक्त राखी र्ा लकुाई यस ऐनले तोकेको 
कतवव्य पालना नगने शजम्मेर्ार कमवचारीलाई यर्भागीय सजाय 
हनुेछ। 

121. कमवचारीको आतधकाररक टे्रड यतुनयन: (१) यस ऐनको अधीनमा 
रही कमवचारीको हक यहतको लातग सामूयहक सौदाबाजी गनव तथा 
कमवचारीको तफव बाट प्रतततनतधत्र् गनवको लातग एक प्रदेशस्तरको 
आतधकाररक टे्रड यतुनयन हनुछे। 

(२) आतधकाररक टे्रड यतुनयनको तनर्ावचन प्रत्येक तीन 
र्षवमा प्रदेश सरकारले तोके बमोशजम गनेछ। 

(३) आतधकाररक टे्रड यतुनयन सदस्यहरू प्रदेश 
यकताबखानाबाट सङे्कत नम्बर प्राप्त गरेका स्थायी कमवचारीको प्रत्यक्ष 
मतातधकारको आधारमा तनर्ावशचत हनुछेन।् 

(४) आतधकाररक टे्रड यतुनयनमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
कोषाध्यक्ष, सशचर् र सात जना सदस्य गरी कूल एघार जना सदस्य 
रहनेछ।  
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(५) उपदफा (४) बमोशजम आतधकाररक टे्रड यतुनयनको 
सदस्य मनोनयन गदाव मयहला, आददर्ासी जनजातत, दतलत, अपाङ्ग र 
मधेशी समदुायको समेत प्रतततनतधत्र् हनुे व्यर्स्था तमलाउन ुपनेछ। 

(६) आतधकाररक टे्रड यतुनयनले कमवचारीको सामूयहक हक 
यहतको संरक्षण तथा सम्बिवनका लातग तोयकए बमोशजम सामूयहक 
सौदाबाजी गनव पाउनछे। 

(७) आतधकाररक टे्रड यतुनयन बाहेक अन्य कुनै पतन 
यतुनयनले र्ा कमवचारीको समूहले सामूयहक मागदाबी पेस गनव पाउन े
छैनन।् आतधकाररक टे्रड यतुनयनले माग पूरा गनवको लातग तोयकएको 
प्रयिया बमोशजम र्ाताव गने, छलफल गने तथा मध्यस्थताको माध्यम 
अपनाउने बाहेक हडताल र्ा काम बन्द गनव पाउने छैनन।् 

(८) कमवचारीको टे्रड यतुनयनमा कायावलय प्रमखु भई काम 
गनुव पने बाहेक अतधकृतस्तर आठौं र्ा सोभन्दा मतुनको कमवचारी 
सहभागी हनु सक्नछेन।्  

 (९) प्रदेश तनजामती सेर्ामा सधुार, सेर्ा प्रर्ाहको 
प्रभार्काररता अतभर्ृयि र नीतत तथा मापदण्ड तनमावणमा सरकारलाई 
रचनात्मक सहयोग गनुव आतधकाररक टे्रड यतुनयनको कतवव्य हनुेछ। 

(१०) प्रदेश तनजामती सेर्ालाई तटस्थ, मयावददत, 

भ्रष्टाचारमकु्त, अनशुातसत, जनमखुी, पररणाममखुी र व्यर्साययक 
बनाउन यियाशशल हनु ु आतधकाररक टे्रड यतुनयनको शजम्मेर्ारी 
हनुेछ।  
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(११) एउटै व्यशक्त दईु कायवकालभन्दा बढी आतधकाररक 
टे्रड यतुनयनको अध्यक्ष पदमा रहने छैन।  

(१२) आतधकाररक टे्रड यतुनयनको पदातधकारी र्ा सदस्य 
भएको कारणले कुन ैपतन कमवचारीले पदीय शजम्मरे्ारी बमोशजमको 
काम गनवबाट उन्मशुक्त र्ा छुट र्ा कुनै यर्शेष सयुर्धा पाउने छैन। 
आफ्नो पदीय शजम्मरे्ारी पूरा गनुव त्यस्तो पदातधकारी तथा सदस्यको 
पयहलो कतवव्य हनुेछ। 

122. सामूयहक राजीनामा स्र्ीकृत गनव सक्नेः कमवचारीले सामूयहक 
राजीनामा ददएमा सम्बशन्धत तनकाय र्ा अतधकारीले त्यस्तो राजीनामा 
सम्बशन्धत कमवचारीले ददएको ययकन गरी स्र्ीकृत गनव सक्नेछ।  

123. कमवचारीको पीरमकाव, गनुासो र सनुरु्ाइको व्यर्स्था: (१) कमवचारीले 
यो ऐन र्ा प्रचतलत कानून बमोशजम अन्यत्र उजरुी र्ा पनुरार्ेदन 
गनव पाउने व्यर्स्था भएकोमा बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तगवत 
बनेको तनयम बमोशजम प्रदान गररएका सेर्ा, शतव, सयुर्धा र 
कमवचारीसँग सरोकार राख्न ेयर्षयमा आफूलाई मकाव परेको छ भने्न 
लागेमा र्ा सो सम्बन्धमा सम्बशन्धत तनकायलाई जानकारी गराउँदा 
समेत कारबाही नभएमा तनजले आफूलाई परेको पीरमकाव तथा 
गनुासो मन्त्रालयमा तोयकए बमोशजम राख्न सक्नेछ। 

(२) कमवचारीको पीरमकाव, गनुासो र सनुरु्ाई सम्बन्धी अन्य 
व्यर्स्था तोयकए बमोशजम हनुेछ। 
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124. बरबझुारथ गनुव पने: कुन ैकमवचारीले आफूले बझुाउन ुपने नगदी, 
शजन्सी र्ा कागजात तोयकएको म्यादतभत्र सम्बशन्धत कमवचारीलाई 
बझुाई ददन ुपनेछ र सो बझु्न ुपनेले पतन सोही म्यादतभत्र बझुी तलन ु
पनेछ। 

125. अपाङ्गता भएको कमवचारीका लातग यर्शेष व्यर्स्था: (१) अपाङ्गता 
भएको कमवचारीको पदस्थापन र्ा सरुर्ा गदाव तनजको अपाङ्गताको 
अर्स्थालाई ध्यान ददई सम्भर् भएसम्म उपयकु्त स्थानमा गररनेछ। 

  (२) अपाङ्गता भएको कमवचारीको कायव सहजताको लातग 
कायव र्ातार्रण र कायावलयको भौततक संरचना अपाङ्ग मैत्री बनाउन 
तथा तनजको कामलाई सहजीकरण गनव कायावलय प्रमखुले आर्श्यक 
व्यर्स्था गनुव पनेछ।   

126. कमवचारी कल्याण कोषको स्थापना र सञ्चालन: (1) प्रदेश तनजामती 
सेर्ाका बहालर्ाला कमवचारी, अर्काश प्राप्त कमवचारी र तनजको 
पररर्ारको सदस्यको कल्याणका लातग कल्याणकारी कोष स्थापना 
गनव सयकनेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोशजमको कोषको स्थापना तथा 
सञ्चालन सम्बन्धी व्यर्स्था तोयकए बमोशजम हनुेछ।  

127. परुस्कार सम्बन्धी व्यर्स्थाः (१) प्रदेश तनजामती तथा स्थानीय 
तहमा कायवरत कमवचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट छुट्टा छुटै्ट 
समग्र प्रदेशको सेर्ा प्रर्ाहमा यर्शशष्ट, लगनशील, कमवशील 
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कमवचारीलाई सर्ोत्कृष्ट, उत्कृष्ट कमवचारी परुस्कारबाट तनजामती 
सेर्ा ददर्सको ददन सम्मान गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रदान गने परुस्कार सम्बन्धी 
अन्य व्यर्स्था तोयकए बमोशजम हनुेछ। 

128. प्रदेश सरकारले सेर्ा तनर्ृत्त पूर्व कमवचारीको सेर्ा तलन सक्नेः (१) 
प्रदेश तनजामती सेर्ाबाट अर्काश प्राप्त गरी तनर्ृत्तभरण पाइरहेका 
कमवचारीसँग प्रदेश सरकारले आर्श्यक सेर्ा तलन सक्नछे।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम सेर्ा उपलब्ध गराउन ुत्यस्ता 
सेर्ा तनर्ृत्त पूर्व कमवचारीको कतवव्य हनुेछ।  

129. व्यर्स्थापन परीक्षण: (१) प्रदेश लोक सेर्ा आयोगको कायवके्षत्र 
तभत्रका यर्षयहरू बाहेक मन्त्रालयले प्रदेश सरकारका यर्तभन्न 
तनकायहरूमा कायवरत कमवचारीले प्रचतलत कानून तथा अन्य 
प्रशासकीय तनयम र कायवयर्तधको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा 
सपुररर्ेक्षण, अनगुमन र मूल्याङ्कन गरी व्यर्स्थापन परीक्षण गनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम व्यर्स्थापन परीक्षण गदाव 
आर्श्यकता अनसुार तनदेशन ददन तथा कुन ैप्रशासकीय अतनयतमतता 
देशखएमा सम्बशन्धत कमवचारी उपर यर्भागीय कारबाही गनव सम्बशन्धत 
अतधकारीलाई लेखी पठाउन सयकनछे। 

  (३) मन्त्रालयले प्रत्यके आतथवक र्षव समाप्त भएको तमततले 
एक सय तबस ददनतभत्र व्यर्स्थापन परीक्षणको र्ायषवक प्रततर्देन 
प्रदेश सरकार समक्ष पेस गनुव पनेछ। 
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130. अतधकार प्रत्यायोजन: (१) प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोशजम 
आफूलाई प्राप्त अतधकारमध्य ेकेही अतधकार प्रदेश राजपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोयकएको कमवचारी र्ा अतधकारीले 
प्रयोग गनव पाउन ेगरी प्रत्यायोजन गनव सक्नछे। 

(२) यस ऐन बमोशजमको कुनै अतधकारीलाई प्राप्त अतधकार 
आफ्नो सामान्य रेखदेखमा रही प्रयोग गने गरी तनजले आफू 
मातहतका कमवचारीलाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ। 

तर दफा १०4 को उपदफा (१) बमोशजम सफाईको मौका 
ददने प्रयोजनको लातग अतधकार प्रत्यायोजन गने बाहेक यर्भागीय 
सजाय गने सम्बन्धी अतधकार प्रत्यायोजन गनव पाइने छैन। 

131. कमवचारी अतभलेख सम्बन्धी व्यर्स्थाः (१) प्रदेश तनजामती सेर्ा, 
प्रदेश अन्य सरकारी सेर्ा तथा स्थानीय सेर्ाका कमवचारीको 
अतभलेखको लातग एक प्रदेश यकताबखाना रहनेछ।  

(2) अतभलेख व्यर्स्थापनको लातग प्रदेश यकताबखानाले 
माग गरेको यर्र्रण उपलब्ध गराउन ुसम्बशन्धत तनकायको कतवव्य 
हनुेछ।  

(3) कमवचारीको व्यशक्तगत यर्र्रण अद्यार्तधक गने गराउन े
दाययत्र् कमवचारी कायवरत तनकाय, रायष्ट्रय यकताबखाना, प्रदेश 
यकताबखाना र सम्बशन्धत कमवचारी समेतको हनुछे। 

(४) प्रदेश यकताबखाना स्थापना नहोउञे्जलसम्म कमवचारीको 
अतभलेख रायष्ट्रय यकताबखानामा रहनेछ।  
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(५) प्रदेश यकताबखानाको स्थापना भए पश् चात उक्त 
तनकायले यस दफामा उशल्लशखत कमवचारीको यर्र्रण रायष्ट्रय 
यकताबखानाबाट माग गरी व्यर्स्थापन गनेछ। 

(६) प्रदेश यकताबखाना सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था प्रदेश 
सरकारले तोके बमोशजम हनुछे। 

132. अर्काशपत्र: कमवचारीलाई अर्काशको पत्र ददन े अतधकार 
अशततयारर्ालालाई हनुेछ। 

133. सेर्ा अर्तध जोतडने: सङ घीय र्ा जनुसकैु प्रदेशको तनजामती सेर्ाको 
कमवचारी र्ा जनुसकैु स्थानीय तहमा स्थायी तनयकु्त भएको कमवचारी 
प्रदेश लोक सेर्ा आयोगको पदपूततव प्रयियाद्वारा प्रदेशको कुन ै
तनकायमा तनयकु्त र्ा पदस्थापन भई सातबकको तनकायबाट रमाना 
तलई हाशजर भएमा सातबकमा गरेको सेर्ा अर्तध तनजको सेर्ा 
अर्तधमा जोतडनेछ। 

134. यस ऐन बमोशजम सयुर्धा नपाउने: (1) प्रदेशतभत्र समायोजन भएका 
र्ा सङ्ख घीय र्ा प्रदेश लोक सेर्ा आयोगको तसफाररसमा पदपूततव 
भएकोमा बाहेक सङ्ख घ, अन्य प्रदेश र्ा जनुसकैु स्थानीय तहबाट 
कामकाज र्ा काजमा खयटएका कमवचारीले यो ऐन बमोशजम हनु े
तह र्ृयि, बढुर्ा, उपदान, तनर्ृशत्तभरण लगायतका सयुर्धा पाउन े
छैन। 

 (2) प्रदेश सरकारका तनकायले आफ्नो तनकाय मातहत 
पदातधकार रहेका कमवचारी बाहेक अन्य प्रदेश र्ा जनुसकैु स्थानीय 
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तहबाट कामकाज र्ा काजमा खयटएका कमवचारीको सम्बन्धमा 
उपदफा (1) बमोशजमको सयुर्धा ददने गरी तनणवय गनव सयकने छैन। 

135. तनयम बनाउने अतधकार: (१) यस ऐनको कायावन्र्यनको लातग प्रदेश 
सरकारले आर्श्यक तनयमहरू बनाउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनयम बनाउँदा प्रदेश सरकारले 
प्रदेश तनजामती सेर्ाहरूमा सामान्य रूपले लागू हनुे र्ा बेग्ला बेग्लै 
सेर्ा, समूह र्ा उपसमूहको लातग पथृक रूपले लागू हनुे तनयमहरू 
बनाउन सक्नछे। 

136. तनदेशशका, कायवयर्तध र्ा मापदण्ड बनाउन सक्ने: यो ऐन तथा यस 
ऐन अन्तगवत बनकेो तनयमको अधीनमा रही मन्त्रालयले प्रदेश 
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आर्श्यक तनदेशशका, कायवयर्तध र्ा 
मापदण्ड बनाउन सक्नछे। 

137. आचारसंयहता बनाउन सक्नेः प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले आफ्नो 
मातहतका कमवचारीको लातग आर्श्यक आन्तररक आचारसंयहता 
बनाई लाग ुगनव सक्नेछ। 

138. यसै ऐन बमोशजम हनुे: (१) यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा पयहले प्रदेशमा 
समायोजन भएका कमवचारीको सरुर्ा, बढुर्ा, पदस्थापन, सङ्गठन 
सरे्क्षण तथा व्यर्स्थापन परीक्षण लगायत कमवचारीको सम्बन्धमा 
भए गरेका काम, कारबाही यसै ऐन बमोशजम भए गरेको मातननेछ। 

(२) प्रदेश लोक सेर्ा आयोग गठन भए पश् चात प्रदेश 
तनजामती सेर्ामा प्रदेश लोक सेर्ा आयोगको परामशवमा भएका 
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पदपूततव, पदस्थापन, बढुर्ा, यर्भागीय कारबाही लगायतका कायव यसै 
ऐन बमोशजम भए गरेको मातननेछ। 

139. बचाउ: प्रदेश तनजामती सेर्ा अध्यादेश, २०७९ बमोशजम भए गरेको 
कायव यसै ऐन बमोशजम भए गरेको मातननेछ। 

 

आज्ञाले, 
अनशुील सापकोटा 

प्रदेश सरकारको तनतमत्त सशचर् 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौंडामा मदुरत। 
मूल्य रु. ६०।… 


