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सदूुरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठि, सञ्चालि र सेवाका शतत सम्बन्धमा व्यवस्था गित बिेको ववधेयक, 
२०७८ 

 

प्रस्ताविााः प्रदेश निजामती सेवालाई व्यावसावयक, मयातददत, सक्षम,  सदुृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बिाउि े
प्रयोजिको लानग प्रदेश निजामती सेवाको गठि, सञ्चालि र सेवाको शततसम्बन्धी काििुी व्यवस्था गित वाञ्छिीय 
भएकोले, 
 सदूुरपश्चिम प्रदेश सभाले यो ऐि बिाएको छ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारश्चम्भक 

1. संश्चक्षप्त िाम, ववस्तार र प्रारम्भाः (१) यस ऐिको िाम “सदूुरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐि, २०७8” 

रहेको छ ।  

(२) यो ऐि सदूुरपश्चिम प्रदेशभर लागू हिुेछ। 

(३) यो ऐि तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ। 

2. पररभाषााः ववषय वा प्रसंगले अको अथत िलागेमा यस ऐिमा,–  

(क) “अश्चततयारवाला” भन्नाले दफा १४ बमोश्चजम नियशु्चि गित सक्िे अनधकारी सम्झि ुपछत। 

(ख) "आनथतक रुपले ववपन्न खस आयत" भन्नाले संघीय कािूिले तोकेको आय वा सो बराबरको 
आय भएको आनथतक रुपले ववपन्न खस आयत समूहको व्यश्चि सम्झि ुपछत। 

(ग) “कायातलय प्रमखु” भन्नाले कायातलयको प्रमखु भई कामकाज गित तोवकएको कमतचारी 
सम्झि ुपछत र सो शब्दले ववभागीय प्रमखुलाई समेत जिाउँछ । 

(घ) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोश्चजम” भन्नाले यस ऐि अन्तगतत बिेको नियममा तोवकएको वा 
तोवकए बमोश्चजम सम्झि ुपछत । 

(ङ) “पररवार” भन्नाले प्रदेश निजामती कमतचारीसँग बस्िे तथा निज आफैँ ले पालि पोषण 
गिुतपिे पनत, पत्नी, छोरा, अवववावहता छोरी, धमतपतु्र, अवववावहता धमतपतु्री, बाब,ु आमा वा 
सौतेिी आमा सम्झि ुपछत र सो शब्दले परुुष र अवववावहता मवहला कमतचारीको हकमा 
निजको बाजे, बज्यै तथा वववावहता मवहला कमतचारीको हकमा निजको सासू, ससरुालाई 
समेत जिाउँछ । 

(च) "तलब" भन्नाले यस ऐि बमोश्चजम प्रदेश निजामती कमतचारीको तलब रकम सम्झि ुपछत 
र सो शब्दले तलब वृवि समेतलाई जिाउँछ । 

(छ) “प्रदेश” भन्नाले सदूुरपश्चिम प्रदेश सम्झि ुपछत ।  

(ज) “प्रदेश वकताबखािा” भन्नाले प्रदेश निजामती कमतचारी तथा प्रदेश अन्य सरकारी सेवा तथा 
स्थािीय सेवाका कमतचारीको अनभलेख राख्न ेनिकाय सम्झि ुपछत । 
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(झ) “प्रदेश निजामती कमतचारी” भन्नाले प्रदेश निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यश्चि 
सम्झि ुपछत । 

(ञ) “प्रदेश निजामती सेवा” भन्नाले दफा ४ बमोश्चजम गदठत प्रदेश निजामती सेवा सम्झि ु
पछत। 

(ट) “प्रदेश सरकार” भन्नाले प्रदेश सरकार (मश्चन्त्रपररषद्) सम्झि ुपछत । 

(ठ) “ववभागीय प्रमखु” भन्नाले तोवकएको अनधकारी सम्झि ुपछत । 

(ड) “ववशेषज्ञ पद” भन्नाले ववशेष प्रकृनतको काम, कततव्य र उत्तरदावयत्व भएको र ववशेष 
योग्यता चावहिे पद सम्झि ुपछत । 

(ढ) “स्थायी आवासीय अिमुनत” भन्नाले ववदेशी मलुकुले कुिै शतत तोकी वा ितोकी सो 
मलुकुमा स्थायी रुपले बसोबास गित पाउिे गरी िेपाली िागररकलाई उपलब्ध गराएको 
डाइभरनसटी इनमगेरेन्ट नभसा (नड.भी.), परमािने्ट रेश्चजडेन्ट नभसा (वप.आर.), ग्रीि काडत, 
आधार काडत वा ववदेशी मलुकुको मतदाता िामावलीमा िाम समावेश भएको व्यश्चि 
सम्झि ु पछत र सो शब्दले िेपाली िागररकलाई ववदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गित 
ददइएको जिुसकैु िामको स्थायी आवासीय अिमुनतलाई समेत जिाउँछ । 

(ण) “स्थायी पद” भन्नाले निवृत्तभरण तथा योगदािमा आधाररत निवृत्तभरण पाउिे र म्याद 
ितोवकएको प्रदेश निजामती सेवाको पद सम्झि ुपछत । 

 

पररच्छेद– २ 

प्रदेश निजामती सेवाको गठि 

3. प्रदेश कमतचारी प्रशासि सम्बन्धी प्रादेश्चशक निकायाः (१) प्रदेशको प्रशासि सञ्चालि गित प्रदेश 
निजामती सेवाको गठि, सञ्चालि र सेवाका शतत तथा प्रदेश निजामती कमतचारीको व्यवस्थापि र 
सञ्चालिका सम्बन्धमा मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयले प्रादेश्चशक निकायको रूपमा काम 
गिेछ । 

(२) यो ऐि र यस ऐि अन्तगतत बिेको नियममा उल्लेख भएको ववषय बाहेक प्रदेश निजामती 
कमतचारी प्रशासिसम्बन्धी काम मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयको िीनतगत स्वीकृनत नबिा 
गित पाइिे छैि ।  

4. प्रदेश निजामती सेवाको गठिाः (१) प्रदेश निजामती सेवा अन्तगतत देहाय बमोश्चजमका सेवाहरू 
रहिेछि:्- 

(क) प्रदेश आनथतक योजिा तथा तथ्याङ्क सेवा  

(ख) प्रदेश इश्चन्जनियररङ्ग सेवा  

 (ग) प्रदेश कृवष सेवा  

(घ) प्रदेश प्रशासि सेवा 
(ङ) प्रदेश वि सेवा 
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(च) प्रदेश श्चशक्षा सेवा 
(छ) प्रदेश स्वास्थ्य सेवा  
(ज) प्रदेश ववववध सेवा 

(2) उपदफा (1) बमोश्चजम गदठत सेवामा तोवकए बमोश्चजमका समूह वा उपसमूह रहिेछि ्। 

(3) उपदफा (1) बमोश्चजम गदठत सेवाका समूह वा उपसमूहमा रहि ेपदहरुका लानग चावहि े
न्यूितम योग्यता तोवकए बमोश्चजम हिुेछ । 

5. प्रदेश निजामती सेवामा रहि ेतहाः (१) प्रदेश निजामती सेवामा देहाय बमोश्चजमका तहहरू रहिेछिा्ः–  

(क) अनधकृत बाह्रौँ तह, 
(ख) अनधकृत एघारौँ तह, 
(ग) अनधकृत दशौँ तह, 
(घ) अनधकृत िवौँ तह, 
(ङ) अनधकृत आठौँ तह, 
(च) अनधकृत सातौँ तह, 
(छ) अनधकृत छैठौँ तह, 
(ज) सहायक पाचौँ तह, 
(झ) सहायक चौथो तह, 
(ञ) सहायक तेस्रो तह । 

(२) यो ऐि प्रारम्भ हुँदाका बखत शे्रणीववहीि र राजपत्र अिंवकत पाचौँ शे्रणीका हलकुा सवारी 
चालक, हेभी सवारी चालक, कायातलय सहयोगी, माली, चौवकदार र स्वीपर पदमा कायतरत 
कमतचारीहरूले तहगत प्रणालीमा आबि हिु चाहेमा त्यस्ता कमतचारीहरूलाई सहायक तेस्रो तहमा 
कायम गररिछे । 

(3) यो ऐि प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वीकृत दरबन्दीमा करार वा अस्थायी रुपमा कायतरत 
कम््यटुर अपरेटर, हलकुा सवारी चालक, हेभी सवारी चालक, कायातलय सहयोगी, माली, चौवकदार र 
स्वीपर पदका कमतचारीलाई अश्चततयारवालाले आन्तररक मूल्याङ्कि गरी स्थायी पदपूनतत गिेछ। यसरी 
पदपूनतत भएका कमतचारीले तहगत प्रणालीमा आवि हिु चाहेमा त्यस्ता कमतचारीलाई सहायक तेस्रो 
तहमा कायम गररिेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) बमोश्चजमको पदमा ियाँ पदपूनतत गररिे छैि । 

(५) उपदफा (२) र (3) बमोश्चजम सहायक तेस्रो तहमा कायम भएका कमतचारीको दरवन्दी 
स्वताः सजृिा हिुेछ र निज अवकाश भए पिात उि दरबन्दी स्वताः खारेज हिुेछ । 

(6) प्रदेश निजामती सेवामा ववनभन्न शे्रणी तथा तहमा तोवकए बमोश्चजमका प्राववनधक तथा 
अप्राववनधक पदहरु रहिछेि ्। 
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(७) प्रदेश सरकारलाई अनत आवश्यक पिे वि रक्षक, सशस्त्र वि रक्षक पदमा पदपूनतत गित 
सवकिछे।  

(८) उपदफा (७) बमोश्चजमको पदमा पदपूनतत गिे ब्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हिुेछ । 

6. सेवाका पदहरूाः (१) प्रदेश निजामती सेवाका ववनभन्न तहमा ववशेषज्ञ पद लगायत ववनभन्न तहका 
प्राववनधक तथा अप्राववनधक पदहरू रहिेछि ्।  

(२) उपदफा (१) मा लेश्चखए देश्चख बाहेक प्रदेश निजामती सेवामा तोवकए बमोश्चजमका सहायक 
तेस्रो तहका पदहरू पनि रहि सक्िेछि ्।  

7. कायत वववरणाः (१) प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको संगठिको कायत वववरणको आधारमा प्रत्यके 
निकायले प्रत्येक पदको कायत वववरण बिाई लागू गिुत पिेछ ।  

(2) उपदफा (1) बमोश्चजमको कायत वववरणमा पदको काम, कततव्य, उत्तरदावयत्व, अनधकार र 
योग्यतासमेत स्पष्ट रूपमा वकटाि गररएको हिु ुपिेछ ।  

(३) प्रदेश निजामती कमतचारीलाई कुि ै पदमा पदस्थापि गदात ददइि े पत्रसँगै निजको कायत 
वववरण र कायत वववरण अिसुारको कामको मूल्याङ्कि गिे सूचकाङ्क समेत उपलब्ध गराउि ुपिेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम उपलब्ध गराइएको कायत वववरणको आधारमा प्रदेश निजामती 
कमतचारीसँग कायतसम्पादि सम्झौता गरी काममा लगाउि सवकिछे । 

तर आयोजिा प्रमखु र कायातलय प्रमखुसँग अनिवायत रुपमा कायतसम्पादि सम्झौता गिुत    
पिेछ । 

(५) प्रत्यके सपुरीवेक्षकले आनथतक वषत सरुु भएको एक मवहिानभत्र आफ्िो मातहतमा काम 
गिे सहायक तेस्रो तह बाहेकका अन्य कमतचारीलाई उपदफा (१) बमोश्चजमको कायत वववरणको 
आधारमा त्यस्तो कमतचारीले सम्पादि गिुतपिे कायतको वावषतक लक्ष्य निधातरण गरी श्चजम्मेवारी तोकी 
काममा लगाउि ु पिेछ । त्यस्तो वावषतक लक्ष्य बमोश्चजम सम्पाददत काम समेतको आधारमा 
कमतचारीको कायतसम्पादि मूल्याङ्कि गररिछे । 

(६) कायत वववरणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हिुेछ ।  

 

पररच्छेद– ३ 

प्रदेश निजामती सेवाको पदपूनतत 
8. दरबन्दी नसजतिााः (१) प्रदेश निजामती सेवामा रहि े पदहरूको दरबन्दी तोवकए बमोश्चजम नसजतिा   

हिुेछ ।  

(२) कुिै सरकारी कायातलय स्थापिा गित संगठि संरचिा तयार गदात वा ियाँ दरबन्दी नसजतिा 
गदात वा तत्काल कायम रहेको संगठि संरचिा र दरबन्दीमा पिुरावलोकि गदात वा हेरफेर गदात 
सम्बश्चन्धत मन्त्रालयले कायतक्रम, कायतबोझ, कायत प्रकृनत तथा दरबन्दी थप गिुतपिे कारण, सोको 
औश्चचत्य र उपलब्ध मािव स्रोतसमतेको आधारमा संगठि तथा व्यवस्थापि सवेक्षण गरी प्रदेशको 
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आनथतक मानमला हेिे मन्त्रालयको सहमनत नलई स्वीकृनतको लानग मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को 
कायातलयमा पठाउि ुपिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम प्राप्त सहमनतको आधारमा मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को 
कायातलयले सोको मूल्याङ्कि गरी पैँतीस ददिनभत्र स्वीकृनतका लानग प्रदेश सरकार समक्ष पेश गिेछ । 

तर संगठि संरचिा र दरबन्दी हेरफेर भएको अवस्थामा त्यस्तो हेरफेर भएको संगठि संरचिा 
र दरबन्दीको मात्र संगठि तथा व्यवस्थापि सवेक्षण गरी प्रनतवदेि पेश गित सवकिछे ।  

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम प्रदेश सरकारबाट संगठि संरचिा र दरबन्दी स्वीकृत भएमा 
मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयले प्रदेश वकताबखािामा पद दतात गरी सोको जािकारी 
सम्बश्चन्धत मन्त्रालय वा प्रादेश्चशक निकायमा ददि ुपिेछ । 

  (५) यस दफा बमोश्चजम कुिै ियाँ पद नसजतिा भएकोमा उपदफा (४) बमोश्चजम प्रदेश 
वकताबखािामा पद दतात भएपनछ मात्र त्यस्तो पदमा पदपूनतत गित सवकिछे । 

(६) यस दफामा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि अस्थायी प्रकृनतका आयोग, 

सनमनत, निकाय, सश्चचवालय, कायातलय वा आयोजिामा स्थायी दरबन्दी सजृिा गररिे छैि । यस्ता 
आयोग, सनमनत, निकाय, सश्चचवालय, कायातलय वा आयोजिामा अस्थायी दरबन्दी रहि सक्िेछ । 

तर त्यस्ता आयोग, सनमनत, निकाय, सश्चचवालय, कायातलय वा आयोजिामा रहेको अस्थायी 
दरबन्दीमा खवटएका वा काजमा गएका कमतचारीको पद ररि मािी स्थायी पदपूनतत गररिे छैि । 

(७) यस दफा बमोश्चजम नसजतिा भएको स्थायी पदमा नियिु वा बढुवा भएको प्रदेश निजामती 
कमतचारीलाई पलु दरबन्दी वा अन्य कुिै वकनसमले कुिै स्थािमा पदानधकार राखी कुिै निकायमा 
खटाइएको वा नियिु गररएको कारणले मात्र त्यस्तो दरबन्दी ररि मािी कुिै पनि व्यहोराले पदपूनतत 
गररि ेछैि । 

(8) यस दफा ववपरीत दरबन्दी नसजतिा गरी पूनतत गररएको पद स्वताः खारेज हिुेछ र यस 
दफा ववपरीत दरबन्दी नसजतिा गरी पदपूनतत गिे अश्चततयारवालाबाट त्यसरी पदपूनतत गररएको व्यश्चिले 
खाएको तलब सवुवधा लगायतको रकम सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररिेछ । 

9. प्रदेश निजामती सेवाको पदपूनतताः (१) प्रदेश निजामती सेवाको देहायको पदमा देहाय बमोश्चजम पूनतत 
गररिेछाः–  

(क)  प्रदेश स्वास्थ्य सेवा  वाहेकको सेवातफत  
 

तह 
खलु्ला 

प्रनतयोनगता 

ज्येष्ठता र 
कायतसम्पादि 

मूल्याङ्किद्वारा बढुवा 
स्तरवृवि अन्तर सेवा 

सहायक चौथो 100 % - - - 

सहायक पाचौँ ५० % ४० % - १० % 

अनधकृत छैठौँ २०% ७०% - १०% 
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तह 
खलु्ला 

प्रनतयोनगता 

ज्येष्ठता र 
कायतसम्पादि 

मूल्याङ्किद्वारा बढुवा 
स्तरवृवि अन्तर सेवा 

अनधकृत सातौँ ६० % ३० % - १० % 

अनधकृत आठौँ - - १०० % - 

अनधकृत िवौँ २० % ७० % - १० % 

अनधकृत दशौँ - - १०० % - 

अनधकृत एघारौँ - १०० % - - 

अनधकृत बाह्रौँ - १०० % - - 

   

(ख) प्रदेश स्वास्थ्य सेवातफत  

तह 
खलु्ला 

प्रनतयोनगता 

ज्येष्ठता र कायत 
सम्पादि 

मूल्याङ्किद्वारा 
बढुवा 

स्तरवृवि अन्तर सेवा 

(क) चौँथो १००% -  - -  

(ख) पाचौँ 65% 25% - १०% 

(ग) छैठौँ - - १००% - 

(घ) सातौँ (श्चचवकत्सक वाहेक) 65% 25% 
- १०% 

(ङ) आठौँ (श्चचवकत्सक) १००% - - - 

(च) आठौँ (श्चचवकत्सक वाहेक) - - १००% - 

(छ) िवौँ (श्चचवकत्सक र िनसतङ्ग) २०% 7०% - 1०% 

(ज) 
िवौँ (श्चचवकत्सक र िनसतङ्ग 

वाहेक) 
२०% ७०% 

- 
१०% 

(झ) दशौँ - - १००% - 

(ञ) एघारौँ - १००% - - 

(ट) बाह्रौँ - १००% - - 

  

(२) उपदफा (1) मा जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि एक तह मनुिको पद िभएको सेवा 
समूह वा उपसमूहको पदमा ररि सबै पद खलु्ला प्रनतयोनगताद्वारा पूनतत गररिेछ । 

(३) यस ऐि बमोश्चजम पदपूनततको लानग पदसंतया निधातरण गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगले 
ववज्ञापि प्रकाश्चशत गिेछ ।  



___  7  ____ 

(४) सहायक तेस्रो पद ररि भएमा स्वताः खारेज हिुेछ । सम्बश्चन्धत कायातलयले यस्ता पद 
खारेज भएको जािकारी प्रदेश वकताबखािामा पठाउि ुपिेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोश्चजम खारेज भएको सहायक तेस्रो पदबाट सम्पादि गररिे कायत 
न्यूिूतम पाररश्रनमक तोकी संस्था वा व्यश्चिसँग करार गरी सेवा करारबाट गराउि सक्िेछ ।  

(६) यस दफामा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि ववशेष प्रकारको क्षमता चावहिे र 
ववशेष प्रकारको कायतसम्पादि गिुतपिे सहायक तेस्रो तहका पद खारेज गररिे छैि । त्यस्ता पद र सो 
पदसँग सम्बश्चन्धत सेवा शतत तोवकए बमोश्चजम हिुेछ ।  

10. पदपूनतत सम्बन्धी ववशषे व्यवस्था: (१) दफा ९ को उपदफा (१) र (2) मा जिुसकैु कुरा लेश्चखएको 
भए तापनि प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बिाउि खलु्ला प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाद्वारा पूनतत हिु े
पदमध्ये उिन्पचास प्रनतशत पद छुट्याई सोलाई शतप्रनतशत मािी देहाय बमोश्चजमका उम्मदेवारका 
बीच छुट्टाछुटै्ट प्रनतस्पधात गराई पदपूनूतत गररिेछ :-  

(क) दनलत                २१ प्रनतशत  

(ख) थारु                  २० प्रनतशत 

(ग) आनथतक रुपले ववपन्न खस आयत   १७ प्रनतशत  
(घ) आददवासी जिजानत    १५ प्रनतशत  

(ङ) वपछनडएको क्षेत्र    १५ प्रनतशत 

(च)  अपाङ्ग                  ५ प्रनतशत 

(छ) मधेशी              ४ प्रनतशत 

(ज) मशु्चस्लम               ३ प्रनतशत 

स्पष्टीकरण:  

(क) यस उपदफाको खण्ड (च) बमोश्चजमको आरक्षण "क" र "ख" वगतको 
अपाङ्गताको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यश्चिलाई मात्र उपलब्ध गराइिेछ । 

(ख) यस उपदफाको प्रयोजिको लानग "वपछनडएको क्षेत्र" भन्नाले संघीय कािूिले 
तोके बमोश्चजमको स्थाि सम्झि ुपछत । 

(ग) यस उपदफाको प्रयोजिको लानग आनथतक र सामाश्चजक रुपमा पछानड परेका 
ब्यश्चि सम्झि ुपछत । 

(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) को लानग सम्बश्चन्धत स्थािीय तहको नसफाररस पेश 
गिुत पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा उश्चल्लश्चखत प्रत्येक समूहमा पचास प्रनतशत सम्बश्चन्धत समूहका 
मवहलाका लानग आरश्चक्षत गिुत पिेछ ।        

(३) उपदफा (१) र (२) मा जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि आरक्षणको सवुवधा एक 
व्यश्चिले सेवा अवनधभरमा एक पटक मात्र नलि पाउिेछ ।  
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(४) उपदफा (१) र (२) बमोश्चजम प्रनतशत निधातरण गदात एक प्रनतशत् भन्दा कम घाताङ्क 
(फ्र्याक्सि) आएमा त्यस्तो घाताङ्क जिु समूहको हकमा आएको हो सो भन्दा लगतै्त पनछको समूहमा 
सदै जािेछ । 

(५) उपदफा (१) र (२) बमोश्चजम छुट्याइएको पदमा जिु वषतको लानग ववज्ञापि भएको हो 
सो वषत हिुे ववज्ञापिमा उपयिु उम्मेदवार उपलब्ध हिु िसकेमा त्यस्तो पद अको वषत हिुे ववज्ञापिमा 
समावशे गिुत पिेछ र त्यसरी ववज्ञापि गदात पनि उपयिु उम्मेदवार उपलब्ध हिु िसकेमा त्यस्तो पद 
अको वषत खलु्ला प्रनतयोनगताद्वारा पूनतत हिुे पदमा समावेश गिुत पिेछ ।  

(६) उपदफा (१) र (२) बमोश्चजम निधातरण गररएको प्रनतशतद्वारा पदपूनतत गिे व्यवस्था 
प्रत्येक दश वषतमा पिुरावलोकि गिुत पिेछ ।  

(७) उपदफा (१) र (२) बमोश्चजमको प्रनतशत बमोश्चजम पद संतया निधातरण गदात कुिै वववाद 
आएमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको निणतय अश्चन्तम हिुछे ।  

(८) यस दफामा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि कुिै खास प्रकृनतको कायत वा 
पदका लानग मवहलाले मात्र प्रनतस्पधात गित पाउि ेगरी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचिा प्रकाशि 
गरी पद तोक्ि सक्िेछ । 

(९) यस दफामा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि दफा ९ को उपदफा (1) को 
खण्ड (क) बमोश्चजम खलु्ला प्रनतयोनगताद्वारा पूनतत गररि ेअनधकृतस्तर िवौँ तहको पदको लानग चावहि े
न्यूितम योग्यता सम्बश्चन्धत नबषयमा स्िातकोत्तर उपानध प्राप्त गरेको र कुिै सरकारी सेवा वा प्रचनलत 
कािूि बमोश्चजम दतात भएको संगदठत संस्था वा अन्तरातविय संघ, संस्थाको अनधकृतस्तरको पदमा 
कम्तीमा पाँच वषतको अिभुव प्राप्त गरेको हिु ुपिेछ । 

तर ववद्यावाररनधस्तरको उपानध प्राप्त गरेको व्यश्चिको हकमा अिभुवको अवनध दईु वषतले कम 
हिुेछ । 

(1०) उपदफा (९) मा जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि कुिै पनि निकायमा आंश्चशक 
रुपमा काम गरेको अिभुव सो प्रयोजिका लानग गणिा हिुे छैि । 

स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजिको लानग "आंश्चशक रुपमा काम गरेको" भन्नाले प्रनतहप्ता 
चालीस घन्टाभन्दा कम समय गरेको कामलाई जिाउँछ । 

(११) प्रदेश निजामती सेवामा अन्तर सेवाद्वारा पदपूनतत गदात संघीय निजामती सेवा र स्थािीय 
तहका कमतचारीलाई प्रनतस्पधातमा सश्चम्मनलत गराउि ुपिेछ । 

(१२) प्रदेश निजामती सेवाको पदपूनततसम्बन्धी अन्य व्यवस्था र ववशेषज्ञ पद पूनततसम्बन्धी 
व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हिुेछ । 

11. पदपूनततको माग गिेाः  (१) प्रदेश निजामती सेवाको कुि ैपद ररि भएमा सम्बश्चन्धत कायातलयले त्यसरी 
पद ररि भएको नमनतले पन्र ददिनभत्र सोको वववरण आफूभन्दा मानथल्लो निकाय समक्ष पठाउि ु
पिेछ । सो अवनधनभत्र वववरण िपठाउि ेपदानधकारीलाई ववभागीय सजाय हिुछे ।  
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(२) उपदफा (१) बमोश्चजम ररि पदको जािकारी प्राप्त भएपनछ सो निकायले सरूवाद्वारा 
पूनतत गित सवकि ेभए पूनतत गिे र िसवकिे भए अनधकृत सातौँ तह देश्चख मानथको पदको हकमा सेवा 
सञ्चालि गिे निकाय माफत त माग फाराम भरी मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयमा पठाउि ु
पिेछ र सहायक कमतचारीको हकमा पदपूनततको लानग प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउि ुपिेछ ।  

(३) मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयले सातौँ तहदेश्चख मानथको तहको ररि 
पदपूनततका लानग प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदपूनतत सम्बन्धी कायततानलका बमोश्चजम निधातररत समयमा 
प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पगु्िे गरी पदपूनततको लानग माग पठाई सेवा सञ्चालि गिे निकायलाई समते 
जािकारी गराउि ुपिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयले प्रदेश निजामती 
सेवाको पदपूनततको लानग माग गदात उपदफा (१) बमोश्चजम ररि हिु आएका पद र सो आनथतक वषतनभत्र 
अनिवायत अवकाश तथा बढुवाबाट ररि हिुे पद समते यवकि गरी माग गिुत पिेछ । 

(५) उपदफा (२) बमोश्चजम सम्बश्चन्धत मानथल्लो निकायबाट प्रदेश लोक सेवा आयोगमा 
माग गित लेखी आएपनछ सम्बश्चन्धत कायातलयले प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदपूनतत सम्बन्धी 
कायततानलका बमोश्चजम निधातररत समयमा माग आकृनत फाराम भरी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउि ु
पिेछ र सोको जािकारी सम्बश्चन्धत मानथल्लो निकायमा पठाउि ुपिेछ । 

12. पदपूनततमा बन्देजाः प्रदेश निजामती सेवाको कुिै पनि पदमा यस ऐिमा व्यवस्था भएदेश्चख बाहेक अन्य 
कुिै पनि तररकाबाट पदपूनतत गररिे छैि । 

13. ज्यालादारी वा करारमा नियशु्चि गित िपाइिाेः (१) यो ऐि प्रारम्भ भएपनछ प्रदेश निजामती कमतचारीले 
गिुतपिे कामको लानग कुिै पनि व्यश्चिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियशु्चि गित पाइि े छैि ।  

तर स्वीकृत दरबन्दीनभत्रको कम््यटुर अपरेटर, कायातलय सहयोगी, माली, स्वीपर, पलम्बर, 
इलेश्चक्िनसयि र सवारीचालक जस्ता स्थायी पदपूनतत िहिुे पदमा करार वा ज्यालादारीमा पदपूनतत गित 
सवकिछे ।  

(२) प्रदेश स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवा स्थायी पदपूनततबाट मातै्र सेवा प्रवाह 
गराउि िसवकएमा करार वा ज्यालादारीमा पदपूनतत गित सवकिछे । 

(३) प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका श्चचवकत्सक वा अन्य स्वास्थ्यकमी अध्ययि वा असाधारण 
नबदामा रहँदा निजको नबदा अवनधभर उि पदमा करार वा ज्यालादारीमा पदपूनतत गित सवकिछे । 

14. प्रदेश लोक सेवा आयोगको नसफाररसमा नियशु्चि हिुाेः खलु्ला प्रनतयोनगता वा अन्तरसेवा प्रनतयोनगताद्वारा 
पूनतत हिुे पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको नसफाररसमा नियशु्चि गररिेछ ।  

15. नियशु्चि र पदस्थापिाः (१) प्रदेश निजामती सेवाको अनधृकत एघारौँ तह वा सो भन्दा मानथको तहको 
पदमा प्रदेश सरकार, अनधकृत िवौं र दशौं तहको पदमा मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद् को कायातलय 
तथा अनधकृत छैठौँ,  सातौँ र आठौँ तहको पदमा नियशु्चि तथा पदस्थापि सेवा समूह सञ्चालि गिे 
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मन्त्रालयले गिेछ। यसरी गररएको नियशु्चि तथा पदस्थापिको सूचिा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाश्चशत 
गररिेछ ।  

(२) प्रदेश निजामती सेवाको सहायकस्तर पाचौँ तहभन्दा मनुिको पदमा ववभागीय प्रमखु वा 
कायातलय प्रमखुले नियशु्चि गित सक्िेछ । 

(३) प्रदेश निजामती कमतचारीको पदस्थापि गदात प्रदेश लोक सेवा आयोग वा बढुवा 
सनमनतले नसफाररस गरेको एकमषु्ठ योग्यताक्रमका आधारमा गररिेछ ।  

(४) प्रदेश निजामती कमतचारीको नियशु्चि र पदस्थापि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोश्चजम हिुेछ ।  

16. व्यश्चिगत वववरण (नसटरोल): (१) प्रदेश निजामती सेवामा नियशु्चि भएका कमतचारीले नियशु्चि भएको 
एक मवहिानभत्र आफ्िो व्यश्चिगत वववरण तयार गरी कायतरत कायातलयमा पेश गिुत पिेछ । त्यस्तो 
व्यश्चिगत वववरण सम्बश्चन्धत कायातलय प्रमखुले प्राप्त गरेको पन्र ददिनभत्र सम्बश्चन्धत कमतचारी माफत त 
प्रदेश वकताबखािामा पठाउि ुपिेछ । 

(2)  प्रदेश वकताबखािाले व्यश्चिगत वववरण प्राप्त भएको नमनतले पन्र ददिनभत्र दतात गरी 
अनभलेख राखी सम्बश्चन्धत कमतचारीलाई संकेत िम्बर उपलब्ध गराउि ुपिेछ । त्यस्तो संकेत िम्वर 
कमतचारीको सरुवा, बढुवा लगायतका पत्राचारमा प्रयोग गररिेछ ।   

(३) कमतचारीको व्यश्चिगत वववरण दरुुस्त राख्न लगाउिे श्चजम्मेवारी सम्बश्चन्धत ववभागीय 
प्रमखु वा कायातलय प्रमखुको हिुेछ ।  

(४) आफ्िो व्यश्चिगत वववरण अद्यावनधक गिे गराउिे दावयत्व सम्बश्चन्धत कमतचारीको 
हिुेछ ।  

(५) संघबाट प्रदेशमा समायोजि भई आएका कमतचारीको हकमा राविय वकताबखािाबाट 
त्यस्ता कमतचारीको वववरण माग गरी प्रदेश वकताबखािाले अद्यावनधक गिुत पिेछ ।  

17. उम्मेदवार हिुको लानग अयोग्यतााः देहायका व्यश्चिहरू प्रदेश निजामती सेवाको पदमा उम्मदेवार हिु 
सक्िे छैििू् :-  

(क) सहायक पाचौँ तह र सोभन्दा मनुिको पदमा अठार वषत उमेर पूरा िभएका,  
(ख) अनधकृत तहको पदमा एकूक्ाइस वषत उमेर पूरा िभएका,  
(ग) परुुष उम्मदेवारको हकमा पैूँतीस वषत र मवहला उम्मदेवारको हकमा चालीस 

वषत उमेर पूरा भइसकेका,  
       तर संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थािीय तहको 

सेवामा बहाल रहेका कमतचारीको हकमा उमेरको हद लाग्िे छैि ।  

(घ) भववष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य ठहररिे गरी सेवाबाट बखातस्त 
गररएका,  

(ङ) गैर िेपाली िागररक,  
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(च) नबदेशी रािको स्थायी आवासीय अिमुनत प्राप्त गरेको,  

(छ) तोवकए बमोश्चजमको न्यूितम शैश्चक्षक योग्यता हानसल िगरेको,  

(ज) भ्रष्टाचार, वकते, रािववरुि जासूसी, लागू औषध कारोवार, सम्पश्चत्त शिुीकरण, 

परुाताश्चत्वक वस्त ु बेचववखि, मािव बेचववखि, अपहरण, शरीर बन्धक, जानतय 
छुवाछूत, बहवुववाह, जबरजस्ती करणी वा िैनतक पति देश्चखि ेअन्य फौजदारी 
अनभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहररएको । 

18. पदानधकार र श्चजम्मवेारी: (१) देहायको अवस्थामा प्रदेश निजामती कमतचारीको आफ्िो पदमानथको 
पदानधकार कायम रहिेछाः- 

(क) आफ्िो पदमा कामकाज गरररहँदासम्म,  

(ख) अको पदमा सरुवा भई कायतभार सम्हाल्ि पाइिे म्यादसम्म,  

(ग) नबदामा रहेको अवनधभर,  

(घ) निलम्बिमा रहेको अवनधभर,  

(ङ) काजमा खवटएको अवनधभर, 
(च) कुिै पदमा कायम मकुायम भई काम गरेको अवनधभर । 

(2) देहायको अवस्थामा बाहेक कुि ै प्रदेश निजामती कमतचारीलाई पदीय श्चजम्मेवारी िददई 
साठी ददिभन्दा बढी अवनधसम्म राख्न सवकिे छैि :- 

(क) नबदामा रहेकोमा,  

(ख) निलम्बि भएकोमा, 
(ग) सेवा समूह अिसुारको पद वा दरबन्दी िभई फाश्चजलमा परेकोमा । 

(3) उपदफा (2) ववपरीत कुिै प्रदेश निजामती कमतचारीलाई पदीय श्चजम्मवेारी िददई राखेमा 
श्चजम्मेवारी ददई काममा लगाउि ुपिे दावयत्व भएको पदानधकारीलाई ववभागीय सजाय हिुेछ । 

19. कायम मकुायम र निनमत्ताः  (१) प्रदेश प्रमखु सश्चचव, प्रदेश सश्चचव, कायातलय प्रमखुको पद ररि भएमा 
वा त्यस्तो पदमा बहालवाला कमतचारी पन्र ददिभन्दा बढी समयसम्म नबदामा बसेमा वा प्रचनलत 
कािूि बमोश्चजम कारबाहीमा परेमा सो पदमा तत्काल काम चलाउिको लानग बररष्ठ कमतचारीलाई अको 
ब्यवस्था िभएसम्मको लानग कायम मकुायम मकुरर गित सवकिछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको शतत ववपरीत कुिै कमतचारीलाई कायम मकुायम मकुरर 
गरेमा निजले सो पदमा रहँदा खाइपाई आएको तलब, भत्ता र अन्य सवुवधा बापतको रकम कायम 
मकुायम मकुरर गिे पदानधकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गररिेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (2) बमोश्चजम कुिै पदमा कायम मकुायम मकुरर गररसकेपनछ अन्य 
कमतचारीलाई पिुाः सोही पदमा कायम मकुायम मकुरर गित सवकिे छैि ।  

(४) कुिै कायातलयको प्रमखु कुिै कारणले कायातलयमा अिपुश्चस्थत भएमा कायातलयको 
कमतचारीमध्ये निकटतम वररष्ठ कमतचारीले निजको निनमत्त भई दैनिक कायत सञ्चालि गिुत पिेछ ।  
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        स्पषट्ीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजिको लानग “दैनिक कायत सञ्चालि” भन्नाले आनथतक दावयत्व 

पिे कायत, अधतन्यावयक प्रकृनतको कायत र कायातलय प्रमखुले आफैँ ले गिुतपिे कायतबाहेक त्यस्तो पदले 
दैनिक रुपमा सम्पादि गिुतपिे सामान्य प्रशासनिक कायत सम्झि ुपछत ।   

20. शपथ ग्रहणूाः पवहलोपटक नियशु्चि भई आफ्िो कायतभार सम्हाल्िअुश्चघ प्रत्यके प्रदेश निजामती 
कमतचारीले तोवकए बमोश्चजम शपथ ग्रहण गिुत पिेछ । 

21. परीक्षणकालाः (1) प्रदेश निजामती सेवाको स्थायी पदमा ियाँ नियशु्चि गदात मवहला कमतचारीको हकमा 
छ मवहिा र परुुष कमतचारीको हकमा एक वषतको परीक्षणकालमा रहिे गरी गररिछे । 

(2) परीक्षणकालमा निजको काम सन्तोषजिक िभएमा निजको नियशु्चि बदर गित सवकिछे। 
यसरी नियशु्चि बदर िगररएका कमतचारीको नियशु्चि परीक्षणकाल समाप्त भएपनछ स्वताः सदर भएको 
मानििेछ ।  

तर प्रदेश निजामती सेवामा एक पटक परीक्षणकाल पूरा गरेको कमतचारीलाई पिुाः 
परीक्षणकालमा राश्चखिे छैि । 

(३) संघीय निजामती सेवा र स्थािीय सेवामा परीक्षणकाल समाप्त भईसकेका कमतचारी प्रदेश 
निजामती सेवामा नियिु भएमा निजलाई परीक्षणकालमा राश्चखिे छैि ।  

22. प्रमखु सश्चचवको पदावनधाः  उमेरको हद ििाघ्िे गरी प्रमखु सश्चचवको पदावनध तीि वषतको हिुछे । 

 

पररच्छेद– ४ 

श्चजम्मेवारी र उत्तरदावयत्व 

23. कायातलय प्रमखुको श्चजम्मवेारीाः  कायातलय प्रमखु देहायका ववषयमा श्चजम्मवेार हिु ुपिेछाः- 
(क) आफ्िो कायातलयको कामलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदशी बिाई सेवा प्रवाहलाई 

सरल, सहज र प्रभावकारी बिाउिे,  
(ख) आफ्िो कायातलयमा व्यवश्चस्थत र नियनमत आन्तररक नियन्त्रण प्रणाली कायम 

गिे 

(ग) कायातलयमा वढलाससु्ती, अनियनमतता, अिशुासिहीिता र लापरवाही हिु िददिे,  
(घ) सेवा प्रवाहको लानग आवश्यक स्रोत साधिको व्यवस्था नमलाउिे,   

(ङ) सेवाप्रवाहमा निरन्तर सधुार, सजृिशीलता र िवप्रवततिको पहल र प्रोत्साहि 
गिे।  

24. प्रदेश निजामती कमतचारीको जवाफदेहीता: (१) प्रदेश निजामती कमतचारीले सेवाग्राहीप्रनत श्चशष्ट र 
मयातददत व्यवहारका साथ जवाफदेहीपूूवतक कायतसम्पादि गिुत पिेछ ।  

(२) प्रदेश निजामती कमतचारीको लापरवाही वा वढलाससु्तीको कारणले सेवाग्राहीलाई हानि 
िोक्सािी पगु्ि गएमा त्यसको क्षनतपूनतत सम्बश्चन्धत कमतचारीले व्यहोिुत पिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको क्षनतपूनतत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हिुेछ ।  
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25. प्रदेश निजामती कमतचारीको उत्तरदावयत्वाः सरकारी कामको नसलनसलामा प्रदेश निजामती कमतचारीले 
संववधाि र कािूिको पूणत पररपालिा गरी देहाय बमोश्चजमको उत्तरदावयत्व बहि गिुत पिेछ :-  

(क) आफूलाई अश्चततयारी ददि ेअनधकारी वा कायातलय प्रमखुप्रनत,  

(ख) आफूले गरेको निणतय वा प्रवाह गरेको सेवाबाट प्रभाववत हिुे सरोकारवाला वा 
सेवाग्राहीप्रनत ।  

 

पररच्छेद-५ 

सरुवा र काज 

26. सरुवा गिे अनधकाराः (१) प्रदेश निजामती कमतचारीलाई प्रदेशको ववनभन्न स्थािको अिभुव समते 
ददलाउिका लानग उपदफा (४) बमोश्चजम सरुवा गररिेछ र त्यस्तो सरुवा गिे अनधकार 
अश्चततयारवालालाई हिुेछ ।  

तर एक मन्त्रालय वा अन्तगततको कायातलयको प्रदेश निजामती कमतचारीलाई अको मन्त्रालय र 
अन्तगततको कायातलयमा मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयले सरुवा गिेछ ।  

(२) यस दफामा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि अनधकृत बाह्रौँ र एघारौँ तहका 
कमतचारीको सरुवा वा पदस्थापिा प्रदेश सरकारले गिेछ । अनधकृत दशौँ र िवौँ तहका कमतचारीको 
सरुवा वा पदस्थापिा मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयले गिेछ । 

(3) आफ्िो मन्त्रालय र मातहतको कायातलयमा कायतरत अनधकृतस्तर आठौँ तह र सोभन्दा 
मनुिका कमतचारीको सरुवा वा पदस्थापिा सम्बश्चन्धत मन्त्रालयले गिेछ । 

 (४) अनधकृत बाह्रौँ र एघारौँ तहका कमतचारीलाई समान्यतया कम्तीमा एक वषत र सोभन्दा 
मनुिका कमतचारीलाई दईु वषत पूरा िभई सरुवा गररिे छैि । 

(5) यस दफामा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेश्चखए भए तापनि प्रदेश प्रशासि सेवा अन्तगतत लेखा 
समूह र राजश्व समूहका अनधकृतस्तर दशौँ तह र सोभन्दा मनुिका कमतचारीको सरुवा आनथतक मानमला 
हेिे मन्त्रालयले गिेछ । 

(६) उपदफा (४) मा जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि देहायको अवस्थामा प्रदेश निजामती 
कमतचारीलाई निजको सरुवा पत्रमा तोवकएको अवनध िपगु्दै मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को 
कायातलयको सहमनत नलई सरुवा गित सवकिछेाः–  

(क) कुिै स्थािमा कायतरत प्रदेश निजामती कमतचारी अशि भई सो स्थािमा निजको 
उपचार हिु िसक्िे कुरा प्रदेश सरकारद्वारा तोवकएको मेनडकल बोडतले नसफाररस 
गरेमा,  

(ख) कुिै प्रदेश निजामती कमतचारीलाई ववशेष श्चजम्मवेारी ददि ुपरेमा,  
(ग) कुिै प्रदेश निजामती कमतचारीलाई ववभागीय सजाय गिुत परेमा,  
(घ) कुिै प्रदेश निजामती कमतचारीलाई निज कायतरत कायातलयमा राखूी राख्न उपयिु 

िभएमा,  
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(ङ) प्रदेश निजामती सेवाको कुिै दरबन्दी कटौती भई सो दरबन्दीमा कायतरत कमतचारी 
फाश्चजलमा परेको र निजलाई सोही श्चजल्लाश्चस्थत अन्य कायातलयमा समते समायोजि 
गित सक्िे अवस्था िरहेमा ।  

(७) यस ऐिमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि अध्ययि नबदामा रहेको वा स्वताः 
निलम्बिमा रहेको वा छ मवहिाभन्दा बढी अवनधसम्म अन्य कुिै नबदामा रहेको वा तीि मवहिाभन्दा 
बढी अवनध अन्यत्र काजमा खवटएको वा कुिै खास कामको लानग वा कुिै खास आयोजिा कायातन्वयि 
गितको लानग खटाइएको प्रदेश निजामती कमतचारी कायातलय प्रमखु वा ववभागीय प्रमखु भए पदानधकार 
रहेको मन्त्रालयको नसफाररसमा सो अवनधभर ववशषे पद नसजतिा गरी त्यस्तो पदको कमतचारीको 
पदानधकार प्रादेश्चशक निकायमा साित सवकिछे ।  

(८) उपदफा (४) बमोश्चजमको अवनध िपगु्दै कुिै कमतचारीलाई सरुवा गिुत परेमा सरुवा गिुत 
परेको कारण खलुाई सोको जािकारी मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयलाई ददि ुपिेछ ।   

(९) यस दफा ववपरीत सरुवा गिे पदानधकारीलाई अश्चततयारवालाले ववभागीय सजाय गिेछ र 
त्यस्तो सरुवा मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयले रद्द गिेछ । 

 तर मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयले गरेको सरुवा भए प्रदेश सरकारले रद्द गिेछ।  

  (१०) सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थालाई पूवातिमुाि योग्य बिाउि प्रदेश सरकारले मापदण्ड 
 बिाउि सक्िछे। 

(११) सरुवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हिुेछ । 

27. काज सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) प्रदेश निजामती कमतचारीलाई निज कायतरत रहेको मन्त्रालय, सश्चचवालय, 

आयोग वा कायातलयबाट अन्य स्थािमा काजमा खटाउि सवकिेछ । यसरी काज खटाउँदा एक वषतमा 
तीि मवहिाभन्दा बढी अवनधको लानग खटाउि पाइि ेछैि ।  

तर तालीमको हकमा यस उपदफामा उश्चल्लश्चखत अवनध लागू हिुे छैि । 

(२) कुिै पनि प्रदेश निजामती कमतचारीलाई प्रदेश निजामती सेवाको पद िभएको निकायमा र 
स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा काजमा खटाउँदा वा काज अवनध समाप्त िहुँदै काज वफतात गदात 
मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयको सहमनत नलि ु पिेछ । यस्तो काजको अवनध एक 
पटकमा एक वषतभन्दा बढी हिुे छैि ।  

तर सहायक तहका कमतचारीलाई काजमा खटाउि मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को 
कायातलयको सहमनत नलिपुिे छैि ।  

(३) निवातचि, लेखापरीक्षण, तथ्याङ्क संकलि, िापी टोली, खािी सवेक्षण, कुिै घटिाको जाँचबझु 
वा छािनबि, ववपद् व्यवस्थापि, महामारी र अस्थायी प्रकृनतका आयोग तथा सनमनत जस्ता काममा एक 
पटकका लानग तीि मवहिाभन्दा बढी कुिै पनि कमतचारीलाई काज खटाउिपुिे भएमा काज खटाउि े
निकायको नसफाररसमा मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयले काजमा खटाउि सक्िेछ ।  
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(४) उपदफा (३) बमोश्चजम कुि ै मन्त्रालय, सश्चचवालय वा आयोगको प्रदेश निजामती 
कमतचारीलाई अको मन्त्रालय, सश्चचवालय वा आयोग अन्तगतत खटाउि ु पिे भएमा काजमा खवटि े
निकायको माग र कमतचारीको पदानधकार रहेको निकायको सहमनतमा मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को 
कायातलयले काजमा खटाउि सक्िेछ ।  

(५) यस दफामा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि कुि ैपनि कायातलयको ववभागीय 
प्रमखु वा कायातलय प्रमखुको पदमा कायतरत रहेको कमतचारीलाई सो पदमा पदानधकार राखी अन्यत्र 
निकाय वा आयोजिामा काजमा खटाइि ेछैि । 

(६) यस दफामा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को 
कायातलयको अनतररि समूहमा पदानधकार भएको कमतचारीलाई सेवा, समूह नमल्िे गरी जिुसकैु 
निकायमा कामकाज गित खटाउि सक्िेछ र कुिै प्रदेश निजामती कमतचारीको ववशेषज्ञताको सेवा 
नलिको लानग अन्तरनिकायको कायतमा कुि ैकमतचारीलाई कामकाज गित काजमा खटाउिपुिे भएमा 
कमतचारी कायतरत निकाय र काजमा नलिे निकायको सहमनतमा बढीमा तीि मवहिाको लानग प्रदेश 
सरकारले काजमा खटाउि सक्िेछ । 

(७) यस दफा बमोश्चजमको काजको अवनध समाप्त हिुासाथ सम्बश्चन्धत कायातलय प्रमखुले 
त्यस्तो कमतचारीलाई निजको पदानधकार रहेको कायातलयमा हाश्चजर हिु जाि ुभिी रमािा ददई पठाउि ु
पिेछ । काजको अवनधभन्दा बढी समय काज खवटएको निकायमा हाश्चजर गिे र हाश्चजर गराउि े
कमतचारीलाई ववभागूीय सजाय गररिेछ ।  

(८) यस दफा बमोश्चजम काज अवनध समाप्त भएपनछ पदानधकार रहेको निकायमा हाश्चजर हिु 
िजािे कमतचारीलाई त्यस्तो अवनधको तलब भत्ता भिुािी ददइिे छैि । त्यस्तो कमतचारीलाई तलब 
भत्ता भिुािी गरेमा त्यसरी भिुािी ददि ेकमतचारीबाट सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररिेछ।  

 (९) यस दफामा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि स्थािीय तहको माग बमोश्चजमको 
ररि पदमा प्रदेश निजामती कमतचारीलाई बढीमा एक वषत काजमा खटाउि सवकिछे ।  

(१०) काज सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हिुेछ । 
 

पररच्छेद-६ 

बढुवा र स्तरबवृि 

28. बढुवा सनमनतूाः (१) प्रचनलत कािूिमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक प्रदेश निजामती सेवाको 
अनधकृत पदमा बढुवाका लानग नसफाररस गित देहाय बमोश्चजमका बढुवा सनमनत रहिछेि:्- 

(क) अनधकृतस्तर बाह्रौ तहको प्रमखु सश्चचवको पदमा बढुवा गदात बहालवाला 
अनधकृतस्तर एघारौँ तहका कमतचारी मध्येबाट प्रदेश सरकारले ज्येष्ठता र 
कायतकुशलताको आधारमा छिौट गरी बढुवा गिेछ । 

(ख)  अनधकृतस्तर एघारौँ, िवौँ र सातौँ तहको पदका लानग,- 
(१) प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष    – अध्यक्ष 
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(२) प्रमखु सश्चचव, प्रदेश सरकार     – सदस्य 

(३) प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको 
     आयोगको सदस्य        – सदस्य 

(4)  प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा मिोिीत सम्बश्चन्धत 

ववषयको ववशषेज्ञ      – सदस्य 

(५) अनधकृतस्तर एघारौँ तहको कमतचारी,  

     मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलय     – सदस्य सश्चचव 

(ग)  सहायकस्तर पाँचौ तहको पदका लानग,- 
(१) प्रदेश सश्चचव, मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलय –अध्यक्ष 

(२)  प्रदेश लेखा नियन्त्रक     –सदस्य 

(3)  प्रदेश लोकसेवा आयोगको कायातलयको अनधकृतस्तर िवौँ 
     वा दशौँ तहको कमतचारी        –सदस्य 

(4)  प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्षद्वारा मिोिीत सम्बश्चन्धत 

ववषयको ववशषेज्ञ      – सदस्य 

(५)  सेवा समूह वा उपसमूह सञ्चालि गिे मन्त्रालयले तोकेको  

अनधकृतस्तर िवौँ वा दशौँ तहको कमतचारी        –सदस्य सश्चचव 

  

 (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोश्चजमको बढुवा सनमनतको सश्चचवालय मतुयमन्त्री तथा 
मश्चन्त्रपररषद् को कायातलय र खण्ड (ग) बमोश्चजमको बढुवा सनमनतको सश्चचवालय सेवा समूह वा 
उपसमूह सञ्चालि गिे मन्त्रालयमा रहिेछ ।  

(३) बढुवा सनमनतले बढुवा नसफाररस गदात अपिाउिे कायतववनध सनमनत आफैँ ले निधातरण गरे 
बमोश्चजम हिुेछ ।  

(४) बढुवा सनमनतले बढुवा नसफाररसको िामावली प्रकाशि गदात बढुवाको लानग आवेदि 
गरेका सबै सम्भाव्य उम्मदेवारको योग्यताक्रम प्रकाशि गिुत पिेछ ।  

(५) बढुवा सनमनतले बढुवा आवेदि फाराम र आवश्यक कागजात प्राप्त गरेको नमनतले साठी 
ददिनभत्र बढुवाको िनतजा प्रकाशि गिुत पिेछ । 

(६) अनधकृत एघारौँ तहको पदमा बढुवा गिे प्रयोजिको लानग देहाय बमोश्चजमका सेवाको 
समूहीकरण (कलस्टर) गररएको छ:- 

(क) प्रदेश इश्चन्जनियररङ्ग सेवा, 
(ख) प्रदेश कृवष तथा वि सेवा, 
(ग) प्रदेश प्रशासि सेवा, 
(घ) प्रदेश श्चशक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा। 
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(७) प्रदेश इश्चन्जनियररङ्ग सेवाको अनधकृत एघारौँ तहको पदमा बढुवाका लानग सोही सेवाका 
अनधकृत दशौँ तहका कमतचारी सम्भाव्य उम्मेदवार हिुेछि ्। 

 (८) प्रदेश कृवष तथा वि सेवाको अनधकृत एघारौँ तहको पदमा बढुवाका लानग प्रदेश कृवष 
तथा वि सेवाका अनधकृत दशौँ तहका कमतचारी सम्भाव्य उम्मदेवार हिुेछि ्। 

(९) प्रदेश प्रशासि सेवाको अनधकृत एघारौँ तहको पदमा बढुवाका लानग प्रदेश आनथतक 
योजिा तथा तथ्याङ्क सेवा, प्रदेश प्रशासि सेवा र प्रदेश ववववध सेवाका अनधकृत दशौँ तहका कमतचारी 
सम्भाव्य उम्मेदवार हिुेछि ्। 

(१०) प्रदेश श्चशक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको अनधकृत एघारौँ तहको पदमा बढुवाका लानग प्रदेश 
श्चशक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाका अनधकृत दशौँ तहका कमतचारी सम्भाव्य उम्मेदवार हिुेछि ्। 

29. बढुवाका लानग न्यूितम सेवा अवनध र शैश्चक्षक योग्यतााः (१) बढुवाका लानग उम्मदेवार हिुे पदको 
तहभन्दा एक तहमनुिको पदमा बढुवाको लानग ववज्ञापि हिुभुन्दा अश्चघको असार मसान्तसम्ममा देहाय 
बमोश्चजमको न्यूितम सेवा अवनध र शैश्चक्षक योग्यता पगेुको हिु ुपिेछ :-  

बढुवा हिुे 
तह 

सेवा अवनध शैश्चक्षक योग्यता कायत सम्पादि मूल्याङ्कि 
अङ्क 

अनधकृत 
बाह्रौँ 

अनधकृत एघारौँ तहमा 
कम्तीमा पाँच वषत काम 
गरेको र प्रदेश सरकारले 

तोकेको तालीम समेत उत्तीणत 
गरेको 

सेवा समूहसँग 
सम्बश्चन्धत ववषयमा 
कम्तीमा स्िातकोत्तर 

तह उत्तीणत 

पनछल्लो पाँच वषतको 
औसत पन्चािब्बे प्रनतशत 
वा सोभन्दा बढी अंक 

प्राप्त गरेको 

अनधकृत 
एघारौँ 

अनधकृत दशौँ तहमा कम्तीमा 
पाँच वषत काम गरेको र 

कम्तीमा तीस कायत ददिको 
सेवाकालीि तालीम नलएको 

सेवा समूहसँग 
सम्बश्चन्धत ववषयमा 
कम्तीमा स्िातक तह 

उत्तीणत 

पनछल्लो पाँच वषतको 
औसत पन्चािब्बे प्रनतशत 
वा सोभन्दा बढी अंक 

प्राप्त गरेको 

अनधकृत 
िवौँ 

अनधकृत आठौँ तहमा 
कम्तीमा पाँच वषत काम 

गरेको र कम्तीमा तीस कायत 
ददिको सेवाकालीि तालीम 

नलएको 

सेवा समूहसँग 
सम्बश्चन्धत ववषयमा 
कम्तीमा स्िातक तह 

उत्तीणत 

पनछल्लो पाँच वषतको 
औसत पन्चािब्बे प्रनतशत 
वा सोभन्दा बढी अंक 

प्राप्त गरेको 

अनधकृत 
सातौँ 

अनधकृत छैठौँ तहमा कम्तीमा 
पाँच वषत काम गरेको र 

कम्तीमा तीस कायत ददिको 
सेवाकालीि तालीम नलएको 

सेवा समूहसँग 
सम्बश्चन्धत ववषयमा 

कम्तीमा प्रमाणपत्र तह 
उत्तीणत 

पनछल्लो पाँच वषतको 
औसत पन्चािब्बे प्रनतशत 
वा सोभन्दा बढी अंक 

प्राप्त गरेको 
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अनधकृत 
छैठौँ 

सहायक पाचँौ तहमा कम्तीमा 
पाँच वषत काम गरेको र 

कम्तीमा तीस कायत ददिको 
सेवाकालीि तालीम नलएको 

सेवा समूहसँग 
सम्बश्चन्धत ववषयमा 
प्रववणता प्रमाणपत्र 

उत्तीणत  

पनछल्लो तीि वषतको 
औसत पन्चािब्बे प्रनतशत 
वा सो भन्दा बढी अंक 

प्राप्त गरेको 

सहायक 
पाचौँ 

सहायक चौँथो तहमा कम्तीमा 
तीि वषत काम गरेको र 

कम्तीमा तीस कायत ददिको 
सेवाकालीि तालीम नलएको 

सेवा समूहसँग 
सम्बश्चन्धत ववषयमा 
कम्तीमा एस.एल.सी. 
वा एस.ई.ई. वा सो 

सरह उत्तीणत 

पनछल्लो तीि वषतको 
औसत पन्चािब्बे प्रनतशत 
वा सोभन्दा बढी अंक 

प्राप्त गरेको 

  

      स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजिको लानग कमतचारी समायोजि ऐि, २०७५ बमोश्चजम प्रदेशमा 
समायोजि भई बढुवाका लानग उम्मेदवार हिुे कमतचारीको हकमा समायोजि हिु ु पूवतको सेवा 
अवनधसमेत हाल बहाल रहेको सेवा अवनधमा गणिा गररिेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि मवहला, मधेशी, दनलत, मशु्चस्लम, 

आददवासी जिजानत, थारू, आनथतक रूपले ववपन्न खस आयत, वपछनडएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएको 
कमतचारीको हकमा उपदफा (1) मा उश्चल्लश्चखत सेवा अवनधमा एक वषत कम सेवा अवनध भए पनि 
बढुवाको लानग सम्भाव्य उम्मेदवार हिुेछि ्। 

30. बढुवाका लानग सम्भाव्य उम्मेदवार हिु िपाउिेाः दफा 29 मा जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि 
कुिै पनि प्रदेश निजामती कमतचारी देहायको अवनधभर बढुवाको लानग सम्भाव्य उम्मेदवार हिु पाउि े
छैिूाः-  

(क)  निलम्बि भएकोमा निलम्बि भएको अवनधभर,  

(ख)  िनसहत पाएकोमा िनसहत पाएको नमनतले तीि मवहिासम्म, 

(ग)  बढुवा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवनधभर,  

(घ) तलबवृवि रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवनधभर,  

(ङ) दफा ४६ बमोश्चजम सेवा वा समूह पररवतति गरेको कमतचारी भए त्यसरी सेवा वा 
समूह पररवतति भएको नमनतले तीि वषतको अवनधभर,  

(च) प्रदेश स्वास्थ्य सेवाको कमतचारीको हकमा प्रचनलत कािूि बमोश्चजम गठि भएको 
स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यावसावयक पररषद् मा िाम दतात निलम्बि भएको भए त्यस्तो 
निलम्बिको अवनधभर ।  

31. बढुवा नियशु्चिको रोक्का तथा फुकुवााः कुिै प्रदेश निजामती कमतचारीको बढुवाको लानग नसफाररस 
भइसकेपनछ बढुवा नियशु्चि िपाउँदै निलम्बि वा बढुवा रोक्का वा तलबवृवि रोक्का भएमा उश्चल्लश्चखत 
अवनधभर निजको बढुवा नियशु्चि रोक्का गररिेछ र निजको निलम्वि फुकुवा भएमा वा रोक्का अवनध 
समाप्त भएपनछ निज निलम्वि वा रोक्का िभए सरह मािी नियशु्चि ददई ज्यषे्ठता कायम गररिेछ ।   
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32. ज्येष्ठता र कायतसम्पादि मूल्याङ्किदूव्ारा हिुे बढुवाको आधाराः (१) बढुवा सनमनतले प्रदेश निजामती 
कमतचारीले ज्यषे्ठता र कायतसम्पादिवापत पाएको कूल अङ्कको आधारमा बढुवाको लानग नसफाररस 
गिेछ । 

(2) प्रदेश निजामती कमतचारीलाई देहाय बमोश्चजमको अङ्क ददइिेछ :- 
(क) कायत सम्पादि मूल्याङ्कि वापत  - चालीस अङ्क 

(ख) ज्येष्ठता वापत    - तीस अङ्क 

(ग) शैश्चक्षक योग्यता वापत    - दश अङ्क 

(घ) भौगोनलक के्षत्रमा काम गरे वापत  - अठार अङ्क 

(ङ) तालीम वापत    - दईु अङ्क 

(३) सम्भाव्य उम्मदेवारको कायत सम्पादि मूल्याङ्क वापत अङ्क गणिा गदात आषाढ 
मसान्तसम्मको वहसावले र अन्य अङ्कको गणिा गदात बढुवाको दरखास्त ददिे अश्चन्तम म्यादसम्म हानसल 
गरेको अङ्क गणिा गररिेछ । 

33. कायत सम्पादिको मूल्याङ्किाः (१) प्रदेश निजामती कमतचारीको कायत सम्पादिको मूल्याङ्कि गित 
तोवकए बमोश्चजमको कायत सम्पादि मूल्याङ्कि फाराम प्रयोग गररिेछ ।  

(२) प्रदेश निजामती कमतचारीको कायतसम्पादि मूल्याङ्किको कूलू अङ्कको ववभाजि देहाय 
बमोश्चजम हिुेछाः–  

(क) सपुरीवेक्षकले ददि सक्िे अनधकतम           - पच्चीस अङ्क  

(ख) पिुरावलोकिकतातले ददि सक्िे अनधकतम       - दश अङ्क  

(ग) पिुरावलोकि सनमनतले ददि सक्िे अनधकतम     - पाँच अङ्क  

(३) सपुरीवेक्षक, पिुरावलोकिकतात, पिुरावलोकि सनमनतले प्रदेश निजामती कमतचारीको 
कायतसम्पादि बापत अङ्क ददँदा यस दफा र कायत सम्पादि मूल्याङ्कि फाराममा उल्लश्चूश्चखत आधार 
अिरुूप ददि ुपिेछ । 

(४) प्रदेश निजामती कमतचारीको कायतसम्पादि मूल्याङ्कि वावषतक रुपमा गररिेछ ।  

(५) सहायक तहका प्रदेश निजामती कमतचारीको कायतसम्पादि मूल्याड्ढि गदात सम्बश्चन्धत 
कायातलय प्रमखु तथा ववभागीय प्रमखुले तोवकएको अवनधनभत्र मूल्याङ्कि गरी गराई त्यसको तीि प्रनत 
तयार गरी एक प्रनत प्रदेश लोक सेवा आयोग, एकप्रनत बढुवा सनमनतको सश्चचवालयमा पठाई अको एक 
प्रनत सम्बश्चन्धत कायातलयमा राख्न ुपिेछ ।  

तर कमतचारी समायोजि ऐि, २०७५ बमोश्चजम प्रदेशमा समायोजि भई आएका कायतरत 
कमतचारीको हकमा थप एक प्रनत कायतसम्पादि मूल्याङ्कि फाराम संघीय निजामती सेवा ऐि बमोश्चजमको 
बढुवा सनमनतमा पठाउि ुपिेछ । 

(६) अनधकृत तहका प्रदेश निजामती कमतचारीको कायतसम्पादि मूल्याङ्कि गदात सम्बश्चन्धत 
मन्त्रालय, सश्चचवालय वा आयोगको सश्चचवले तोवकएको अवनधनभत्र मूल्याङ्कि गरी गराई त्यसको तीि 
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प्रनत तयार गरी एक प्रनत प्रदेश लोकसेवा आयोग र एक प्रनत बढुवा सनमनतको सश्चचवालयमा पठाई 
अको एक प्रनत सम्बश्चन्धत मन्त्रालय, सश्चचवालय वा आयोगमा राख्न ुपिेछ ।  

तर कमतचारी समायोजि ऐि, २०७५ बमोश्चजम प्रदेशमा समायोजि भई आएका कायतरत 
कमतचारीको हकमा थप एक प्रनत कायतसम्पादि मूल्याङ्कि फाराम संघीय निजामती ऐि बमोश्चजमको 
बढुवा सनमनतमा पठाउि ुपिेछ । 

(७) कायतसम्पादि मूल्याङ्कि गिे प्रत्येक निकायले तोवकएको अवनधनभत्र आफूले मूल्याङ्कि 
गरेको फाराम पेश गिुतपिे निकायमा पठाएको िामावली सवहतको सूचिा सात ददिनभत्र आफ्िो 
कायातलयको सूचिा पाटी र वेबसाइटमा प्रकाशि गिुत पिेछ ।  

(८) एक वषतमा एक भन्दा बढी कायातलयमा कायतरत कमतचारीले सरुवा भई रमािा नलई 
आउूदँा तोवकए बमोश्चजमको ढाँचामा सम्बश्चन्धत सपुरीवके्षकबाट कायतसम्पादि मूल्याङ्कि फाराम भराई 
सो समते नलई आउि ुपिेछ ।   

(९) प्रदेश निजामती कमतचारीले आफ्िो कायतसम्पादि मूल्याङ्कि फाराम भरी तोवकएको 
समयावनधनभत्र सम्बश्चन्धत कायातलयमा दतात गिुत पिेछ । त्यस्तो अवनधनभत्र दतात गित िसकी सोको 
मिानसब कारणसवहत म्याद थपको लानग सम्बश्चन्धत कमतचारीले निवदेि ददएमा र सपुरीवेक्षकले 
निवदेिमा उश्चल्लश्चखत कारण मिानसब देखेमा तोवकएको समयावनध समाप्त भएको नमनतले पन्र 
ददिसम्मको म्याद थप गित सक्िेछ ।  

(१०) उपदफा (९) बमोश्चजम थवपएको म्यादपनछ सोही आनथतक वषतनभत्र कायतसम्पादि 
मूल्याङ्कि फाराम दतात हिु आएमा दतात भएको कायतसम्पादि मूल्याङ्कि फाराममा मूल्याङ्कि बापत कूल 
प्राप्ताङ्कबाट पिुरावलोकि सनमनतले एक अङ्क घटाउिछे ।  

(११) कायतसम्पादि मूल्याङ्कि फाराम भिे समयावनधमा कुिै प्रदेश निजामती कमतचारी 
वैदेश्चशक तालीम, गोष्ठी वा अध्ययि भ्रमण आददमा काजमा जािपुिे अवस्था परेमा त्यसरी जािभुन्दा 
अगावै कायतसम्पादि मूल्याङ्कि फाराम भरी सम्बश्चन्धत कायातलयमा दतात गराउि ुपिेछ । त्यसरी दतात 
भएको कायतसम्पादि मूल्याङ्कि फारामलाई निधातररत समयमै दतात भएको मािी मूल्याङ्कि गिुत पिेछ । 

(१२) प्रदेश निजमती कमतचारीले समयमा िै भरी दतात गरेको कायतसम्पादि मूल्याङ्कि फाराम 
तोवकएको अवनधनभत्र मूल्याङ्कि िगिे पदानधकारीलाई ववभागीय सजाय गररिछे ।  

(१३) प्रत्येक वषत पिुरावलोकि सनमनतबाट कायतसम्पादि मूल्याङ्कि भइसकेपनछ सम्बश्चन्धत 
कमतचारीले त्यस वषत प्राप्त गरेको कायतसम्पादि मूल्याङ्किको कूल अङ्क निजले निवदेि ददई माग गरेमा 
पिुरावलोकि सनमनतको सश्चचवालयले जािकारी ददि ुपिेछ ।  

तर पिुरावलोकि सनमनतले ददएको अङ्क जािकारी गराइि ेछैि । 

(१४) उपदफा (१३) बमोश्चजम जािकारी नलएपनछ सपुरीवेक्षक र पिुरावलोकिकतातले गरेको 
मूल्याङ्कि कुिै कमतचारीलाई श्चचत्त िबझेुमा सोको ठोस आधार र कारण सवहत सात ददिनभत्र तोवकए 
बमोश्चजमको अनधकारी समक्ष उजरुी गित सक्िेछ । त्यसरी उजरुी गरेकोमा त्यस्तो अनधकारीले उजरुी 
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उपर सम्बश्चन्धत सपुरीवेक्षक र पिुरावलोकिकतातसँग परामशत गरी आवश्यक छािनबि गिेछ र 
आवश्यक देश्चखएमा त्यस्तो मूल्याङ्कि फाराममा प्राप्त अङ्क तोवकए बमोश्चजम संशोधि गित सक्िेछ । 

(१५) वावषतक रूपमा गररि े कायत सम्पादि मूल्याङ्किबापत सपुरीवेक्षक वा 
पिुरावलोकिकतातले ९५ प्रनतशतभन्दा बढी वा ७५ प्रनतशतभन्दा कम अङ्क प्रदाि गरेकोमा सोको स्पष्ट 
कारण खलुाउि ु पिेछ र ७५ प्रनतशतभन्दा कम अङ्क ददएकोमा सम्बश्चन्धत कमतचारीलाई जािकारी 
गराई निजले प्रनतवक्रया ददएमा सो समेत राखी पिुरावलोकि सनमनतसमक्ष पेश गिुत पिेछ । 

(१६) कायत सम्पादि मूल्याङ्किमा पिुरावलोकि सनमनतलाई सपुरीवेक्षक वा पिुरावलोकिकतात 
वा दवैुले गरेको मूल्याङ्कि श्चचत्त िबझेुमा सोको स्पष्ट कारणसमेत खलुाई वफतात पठाउि सक्िछे । 
त्यसरी वफतात पठाएकोमा सम्बश्चन्धत मूल्याङ्किकतातले पिुाः मूल्याङ्कि गरी वा पवहले गरेको मूल्याङ्किमा 
संशोधि गित आवश्यक िभए सोको औश्चचत्यपूणत कारण खलुाई पठाउि ुपिेछ ।  

(१७) कायतसम्पादि मूल्याङ्किको प्रयोजिको निनमत्त अङ्क गणिा गदात बढुवाको लानग सम्भाव्य 
उम्मेदवार हिु जनत वषतको सेवा आवश्यक पिे हो पनछल्लो त्यनत वषतको कायत सम्पादि मूल्याङ्कि 
फारामको औसतबाट वहसाब गररिेछ ।  

        तर  

(क) अध्ययि वा तालीममा गएको वा निलम्बि भई निलम्बि फुकुवा भएकोमा 
अध्ययि, तालीम वा निलम्बि अवनधको कायतसम्पादि मूल्याङ्किबापत त्यस्तो 
अध्ययि वा तालीममा जािभुन्दा वा निलम्बि हिुभुन्दा तत्काल अश्चघको 
कायतसम्पादि मूल्याङ्किमा जनत अङ्क पाएको छ सोही अिपुातमा अङ्क गणिा 
गररिेछ ।   

(ख) असाधारण नबदामा बसेको अवनधलाई कटाएर मातै्र सम्भाव्य उम्मदेवारको 
वहसाब गररिेछ र त्यस्तो नबदा अवनधको कायतसम्पादि मूल्याङ्कि फाराम भररि े
छैि । असाधारण नबदामा बसेको कमतचारीको कायतसम्पादि मूल्याङ्किको 
प्रयोजिको निनमत्त अङ्क गणिा गदात असाधारण नबदामा बसेको अवनध कटाई 
सोभन्दा अगानड वा पछानडका वषतहरूका बढुवाको लानग आवश्यक पिे 
अवनधको कायतसम्पादि मूल्याङ्कि बापतको अङ्क गणिा गररिेछ । 

(१८) कायतसम्पादि मूल्याङ्कि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हिुेछ । 

34. ज्येष्ठताको मूल्याङ्कि : निजामती कमतचारीलाई ज्येष्ठता वापतको अङ्क ददंदा हाल बहाल रहेको देहाय 
बमोश्चजमको तहमा काम गरे वापत देहायको दरले बढीमा तीस अङ्क ददइिछे :- 

(क) सहायकस्तर पाँचौ तह र सोभन्दा मनुिको पदमा काम गरे वापत प्रत्येक वषतको 
अङ्क ३.75 को दरले, 

(ख) अनधकृतस्तर छैठौँ, सातौँ, आठौँ तहको पदमा काम गरे वापत प्रत्येक वषतको 
अङ्क ३.0 को दरले,  
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(ग) अनधकृतस्तर िवौँ र सोभन्दा मानथको तहको पदमा काम गरे वापत प्रत्येक 
वषतको अङ्क २.५ को दरले । 

तर 

(१) ज्येष्ठता वापत अङ्क गणिा गदात एक वषतभन्दा बढी चािचिु मवहिा 
वा ददिको लानग दामासाहीको वहसाबले अङ्क ददइिछे । 

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

35. भौगोनलक क्षेत्रको नबभाजि : (1) प्रदेश निजामती कमतचारीलाई ववनभन्न भौगोनलक के्षत्रमा काम गरेको 
अिभुवको अङ्क प्रदाि गदात देहायको ववनभन्न भौगोनलक क्षते्रलाई क्रमशाः "क", "ख", "ग" र "घ" चार 
वगतमा ववभाजि गरी देहाय बमोश्चजमको पदमा ती मध्य ेएक वा एकभन्दा बढी वगतमा काम गरेको 
अिभुव वापत सोह्र अङ्कमा िबढ्िे गरी देहाय बमोश्चजमको अङ्क ददइिछे :- 

(क) सहायकस्तर पाँचौ तह र सोभन्दा मनुिको पदमा,- 
(१) "क" वगतमा काम गरे वापत प्रत्येक वषतको अङ्क ५.०० का दरले, 
(२) "ख" वगतमा काम गरे वापत प्रत्येक वषतको अङ्क ३.५० का दरले, 
(३) "ग" वगतमा काम गरे वापत प्रत्येक वषतको अङ्क २.५० का दरले,  

(४) "घ" वगतमा काम गरे वापत प्रत्येक वषतको अङ्क १.५० का दरले । 

(ख) अनधकृतस्तर छैठौँ, सातौँ, आठौँ तहको पदमा,- 
(१) "क" वगतमा काम गरे वापत प्रत्येक वषतको अङ्क ५.०० का दरले, 
(२) "ख" वगतमा काम गरे वापत प्रत्येक वषतको अङ्क ३.५० का दरले, 
(३) "ग" वगतमा काम गरे वापत प्रत्येक वषतको अङ्क २.५० का दरले, 
(४) "घ" वगतमा काम गरे वापत प्रत्येक वषतको अङ्क १.५० का दरले । 

(ग) अनधकृतस्तर िवौँ र सोभन्दा मानथको तहको पदमा,-  

(१) "क" वगतमा काम गरे वापत प्रत्येक वषतको अङ्क ५.०० का दरले, 
(२) "ख" वगतमा काम गरे वापत प्रत्येक वषतको अङ्क ३.५० का दरले, 
(३) "ग" वगतमा काम गरे वापत प्रत्येक वषतको अङ्क २.५० का दरले, 
(४) "घ" वगतमा काम गरे वापत प्रत्येक वषतको अङ्क १.५० का दरले । 

(2) उपदफा (1) मा जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि यो ऐि प्रारम्भ हुँदाका बखत कुि ै
कमतचारीले भौगोनलक के्षत्र वापत प्राप्त गररसकेको अङ्क घट्िे छैि । 

(3) उपदफा (1) को प्रयोजिका लानग ववनभन्न भौगोनलक क्षेत्रको वववरण तोवकए बमोश्चजम 
हिुेछ । 

(4) कुिै एक भौगोनलक के्षत्रमा कम्तीमा दईुसय तेश्चत्तस ददि रुजू हाश्चजर िभई सो भौगोनलक 
के्षत्रको अङ्क पाइिे छैि । दईुसय तेश्चत्तस ददिभन्दा बढी अवनधको लानग दामासाहीका दरले सोही 
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भौगोनलक क्षते्रको र सोभन्दा कम अवनधको लानग जिुसकैु भौगोनलक के्षत्रमा काम गरेको भए पनि 
"घ" वगत सरहको अङ्क ददइिेछ । भौगोनलक के्षत्रमा काम गरेवापत पाउिे अङ्क जिु तहमा बढुवा हिु े
हो सो तहभन्दा एक तह मनुिको पदमा प्राप्त गरेको भए मात्र गणिा गररिेछ । 

(5) अध्ययि नबदा तथा बैदेश्चशक तालीममा काजमा जािे कमतचारीलाई "घ" बगतको लानग 
तोवकएको अङ्कको आधा अङ्क ददइिेछ । 

36. शैश्चक्षक योग्यता र तालीमको मूल्याङ्कि: (1) प्रदेश निजामती कमतचारीलाई शैश्चक्षक योग्यताको अङ्क 
ददँदा निजामती सेवाको कुि ैपदमा प्रवेश गित आवश्यक पिे न्यूितम शैश्चक्षक योग्यता वापत एकमषु्ठ 
आठ अङ्क र सेवा प्रवेशको निनमत्त तोवकएको न्यूितम शैश्चक्षक योग्यता भन्दा मानथको सेवा, समूह वा 
उपसमूहसँग सम्बश्चन्धत नबषयको एक अनतररि शैश्चक्षक उपानध वापत एकमषु्ठ दईु अङ्क ददइिछे । 
सेवा प्रवेश गित आवश्यक न्यूितम शैश्चक्षक योग्यताभन्दा मानथल्लो शैश्चक्षक उपानध मात्र पाएको 
अवस्थामा पनि सोही बराबरको दबैु अङ्क ददइिछे । 

(2) दफा ९ को उपदफा (1) को खण्ड (क) र (ख) बमोश्चजम अनधकृतस्तर िवौँ तह वा 
सो सरह वा सोभन्दा मानथको पदमा बढुवाको लानग पनि अनधकृतस्तर सातौँ तह वा सो सरहको सेवा 
प्रवेशको लानग निधातररत न्यूितम शैश्चक्षक योग्यतालाई न्यूितम शैश्चक्षक योग्यता मानििछे । 

(3) सेवाकालीि तालीम वापत प्रथम शे्रणीको लानग २ अङ्क, दद्वतीय शे्रणीको लानग १.75 
अङ्क र ततृीय शे्रणीको लानग १.5 अङ्क प्रदाि गररिछे । 

(4) प्रदेश निजामती कमतचारीलाई तालीमको अङ्क ददँदा एक मवहिा वा सोभन्दा बढी अवनधको 
सेवासँग सम्बश्चन्धत नबषयको सेवाकालीि तालीम वापत अङ्क ददइिछे । तालीमको अङ्क गणिा गदात 
जिु तहमा छँदा तालीमको लानग मिोियि भएको हो सो अङ्क सोही तहको लानग मात्र गणिा 
गररिेछ। 

स्पष्टीकरण: "एक मवहिाको तालीम" भन्नाले तीस कायतददि वा सोभन्दा बढी अवनधको सेवासँग 
सम्बश्चन्धत तालीमलाई जिाउँछ । 

(5) प्रदेश निजामती कमतचारीले शैश्चक्षक योग्यता र सेवाकालीि तालीम वापतको प्रमाश्चणत 
प्रनतनलवप पेश गिुत पिेछ र सो पेश िगरेमा त्यस वापत अङ्क ददइिे छैि । 

(6) प्रदेश निजामती कमतचारीलाई बढुवा प्रयोजिको लानग दरखास्तसँग पेश गरेको शैश्चक्षक 
योग्यता सो सेवा, समूह, उपसमूहसँग सम्बश्चन्धत हो वा होइि भने्न सम्बन्धमा तोवकए बमोश्चजमको 
सम्बिता निधातरण सनमनतले निणतय गरे बमोश्चजम हिुेछ । बढुवा प्रयोजिको लानग दरखास्तसँग पेश 
गरेको शैश्चक्षक योग्यताको सम्बिता निधातरण बढुवा सनमनतको बैठक बस्िभुन्दा अगानडको नमनतसम्म 
भएमा त्यस्तो शैश्चक्षक योग्यताको अङ्क बढुवाको लानग गणिा गररिेछ । 

(7) यस दफाको अधीिमा रही तालीम ददिे संस्था र तालीमको स्तरसम्बन्धी व्यवस्था सेवा, 
समूह वा उपसमूह सञ्चालि गिे मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयले 
तोके बमोश्चजम हिुेछ ।  
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37. ज्येष्ठता र कायतसम्पादि मूल्याङ्किद्वारा हिुे बढुवा: (१) यस ऐिमा जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि 
बढुवा सनमनतले ज्येष्ठता र कायतसम्पादि मूल्याङ्किको आधारमा बढुवाको लानग नसफाररस गदात बढुवा 
हिुे पदभन्दा एक तह मनुिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवनध भएका उम्मेदवारलाई देहाय 
बमोश्चजमको आधारमा बढुवाको नसफाररस गिेछाः- 

(क) बढुवाका लानग सम्भाव्य उम्मेदवार हिु जनत वषतको सेवा अवनध आवश्यक पिे 
हो पनछल्लो त्यनत वषतको कायतसम्पादि मूल्याङ्किको औषतमा पन्चािब्बे प्रनतशत 
वा सो भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको,  

(ख) दफा 29 बमोश्चजम बढुवाका लानग आवश्यक पिे न्यूितम शैश्चक्षक योग्यता 
हानसल गरेको, 

(ग) बढुवा हिुे पदभन्दा एक तह मिुीको पदमा सम्बश्चन्धत सेवा, समूह वा 
उपसमूहसँग सम्बश्चन्धत ववषयमा तीस कायतददि वा सो भन्दा बढीको सेवाकालीि 
तालीम नलएको, 

(घ) हाल बहाल रहेको तहमा भौगोनलक के्षत्रमा काम गरे वापत दफा 35 बमोश्चजम 
पूरा अङ्क प्राप्त गरेको । 

   तर भौगोनलक क्षते्रमा काम गरे वापत पूरा अङ्क प्राप्त गरेको सम्भाव्य 
उम्मेदवार िभएमा वा छुट्याइएको ररि पदमा सम्भाव्य उम्मदेवार िपगु हिु े
अवस्था भएमा त्यस्तो पदमा भौगोनलक के्षत्रमा काम गरे वापत पूरा अङ्क प्राप्त 
िगरेको कमतचारीलाई पनि सम्भाव्य उम्मदेवार कायम गरी बढुवा गररिेछ ।  

(2) उपदफा (१) को प्रयोजिको लानग ज्येष्ठता निधातरण गदात देहायको आधारमा गररिेछाः- 
(क) बढुवा हिुे पदभन्दा एक तहमनुिको पदमा ज्येष्ठता लागू भएको नमनतको 

आधारमा,   
(ख) खण्ड (क) बमोश्चजम ज्येष्ठता निधातरण हिु िसकेमा सो पदमा प्रदेश लोक सेवा 

आयोग वा बढुवा सनमनतको नसफाररसको योग्यताक्रमको आधारमा, 
(ग) खण्ड (ख) बमोश्चजम समेत ज्येष्ठता निधातरण हिु िसकेमा सो भन्दा तल्लो 

तहको पदमा ज्येष्ठता लागू भएको नमनतको आधारमा,  

(घ) खण्ड (ग) बमोश्चजम समते ज्येष्ठता निधातरण हिु िसकेमा उमेरको ज्येष्ठताको 
आधारमा । 

38. स्तरवृविाः (१) प्रदेश निजामती सेवामा कायतरत कमतचारीको देहाय बमोश्चजम स्तरववृि गररिेछ :- 
(क) स्वास्थ्य सेवा वाहेकका कमतचारीको लानग 

क्र. सं. हालको 
तह 

स्तरवृवि 
हिु ेतह 

सेवा अवनध कायत सम्पादि मूल्याङ्कि अङ्क 

१ सातौँ आठौँ तीि वषत पनछल्लो तीि वषतको औसत 
पन्चािब्बे प्रनतशत वा सो भन्दा 
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बढी अंक प्राप्त गरेको 

३ िवौँ दशौँ तीि वषत 
पनछल्लो तीि वषतको औसत 

पन्चािब्बे प्रनतशत वा सो भन्दा 
बढी अंक प्राप्त गरेको 

  

(ख) प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका कमतचारीको स्तरवृवि सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम  
हिुेछ । 

(२)  प्रत्येक वषतको श्रावण एक गते र माघको एक गतेदेश्चख लागू हिुे गरी स्तरवृवि गिुत 
पिेछ ।  

(3)  स्तरबवृि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हिुेछ । 

39. सहायक तेस्रो तहको कमतचारीको स्तरवृवि सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) सहायक तेस्रो तहको पदकूो स्तर 
देहाय बमोश्चजम हिुेछाः- 

(क) प्रथमस्तर 

(ख) द्ववतीयस्तर  

(ग) ततृीयस्तर 

(घ) चतथुतस्तर 

(ङ) पाँचौँस्तर 

(२) सहायक तेस्रो तहको पदमा सरुु नियशु्चि हिुे प्रदेश निजामती कमतचारीको प्रथम स्तर 
कायम हिुछे ।  

(३) अश्चततयारवालाले सहायक तेस्रो तहको प्रदेश निजामती कमतचारीको देहाय बमोश्चजम 
स्तरवृवि गिेछाः- 

(क) पाँच वषत वा सोभन्दा बढी तर दश वषतभन्दा कम सेवा अवनध भएकोलाई 
दद्वतीयस्तर, 

(ख) दश वषत वा सोभन्दा बढी तर पन्र वषतभन्दा कम सेवा अवनध भएकोलाई 
ततृीयस्तर, 

(ग) पन्र वषत वा सोभन्दा बढी तर बीस वषतभन्दा कम सेवा अवनध भएकोलाई 
चतथुतस्तर,  

(घ) बीस वषत वा सोभन्दा बढी सेवा अवनध भएकोलाई पाँचौँस्तर । 

(४) उपदफा (३) मा जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि दफा ३० कूो खण्ड (क), 

(ख), (ग) र (घ) बमोश्चजमको अवनधभर स्तरवृवि हिुे छैि ।   

(५) यो ऐि प्रारम्भ हिु ुअश्चघ शे्रणीववहीि पदमा बहाल रहेको कमतचारीलाई यो ऐि प्रारम्भ 
भएपनछ सहायक तेस्रो तहको पदमा कायम गरी उपदफा (३) मा उल्लेख भए बमोश्चजम स्तर वृवि 
गररिेछ ।   
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40. बढुवा र स्तरवृवि रद्द हिुाेः कुि ै उम्मेदवारले बढुवा वा स्तरवृविको दरखास्त फाराम भदात झटु्टा 
वववरण पेश गरेको प्रमाश्चणत भएमा निजको बढुवा वा स्तरवृवि रद्द गरी निजलाई ववभागीय सजाय 
गररिेछ ।  

41. वैयश्चिक वववरण राख्नपुिेाः (1) आफू बहाल रहेको कायातलयमा कायतरत प्रदेश निजामती कमतचारीको 
वैयश्चिक वववरण दरुुस्त राख्न ेश्चजम्मवेारी सम्बश्चन्धत ववभागीय प्रमखु वा कायातलय प्रमखुको हिुेछ । 
आफ्िो व्यश्चिगत वववरण अद्यावनधक गिे गराउि ेदावयत्व सम्बश्चन्धत कमतचारीको हिुेछ ।  

 (2) बढुवाको लानग सम्भाव्य उम्मदेवार भइसकेका प्रदेश निजामती कमतचारीले 
सरकारी काम वा अध्ययि वा काजको नसलनसलामा ववदेशमा रही वा प्राकृनतक वा आकश्चस्मक 
पररश्चस्थनत वा कावू बावहरको पररश्चस्थनत परी दरखास्त फाराम पेश गित िसकेमा बढुवा सूचिाको 
म्यादनभत्र सम्बश्चन्धत ववभागीय प्रमखु वा कायातलय प्रमखुले त्यस्तो कमतचारीको वववरण बढुवा सूचिा 
प्रकाशि गिे कायातलयमा पठाउि ुपिेछ । यसरी पठाइएको वववरणलाई आधार मािी बढुवा सनमनतले 
बढुवाको कारवाही टुङ्गो लगाउिेछ । 

42. िकारात्मक सूचीूाः देहायको अवस्थामा प्रदेश निजामती कमतचारी िकारात्मक सूचूीमा परेको 
मानििेछूाः- 

(क) दफा ३० बमोश्चजम उम्मदेवार हिु अयोग्य भएको,  
(ख) बढुवाको लानग सम्भाव्य उम्मेदवार हिु जनत वषतको सेवा आवश्यक पिे हो 

पनछल्लो त्यनत वषतको कायतसम्पादि मूल्याङ्किमा औसतमा पन्चािब्बे 
प्रनतशत भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेको, 

(ग) कुिै उम्मेदवारले बढुवाको दरखास्त फाराम भदात बढुवामा ताश्चत्वक असर पिे 
गरी झटु्टा वववरण पेश गरेको प्रमाश्चणत भएको अवनधदेश्चख पाँच  वषतसम्म,  

(घ) लागू औषधजन्य पदाथत सेवि गरेको वा अिशुासिहीि कायत गरेको प्रमाश्चणत 
भएमा प्रमाश्चणत भएको पाँच वषतसम्म ।   

43. बढुवा नमनत र बढुवा नियशु्चिाः (१) दफा २८ को उपदफा (५) बमोश्चजम बढुवा िनतजा प्रकाशि 
भएपनछ बढुवा उजूरीको प्रयोजिको लानग सो िनतजा प्रकाशि भएको नमनतबाट पन्र ददिसम्म बढुवा 
नसफाररस पाउि े उम्मेदवारलाई बढुवा नियशु्चि िददई प्रतूीक्षा सूचीमा राश्चखिेछ । त्यस्तो बढुवा 
नसफाररस उपर उजूरुी िपरेमा सो िामावली प्रकाशि भएको नमनतले सोह्रौँ ददिको नमनतबाट बढुवा 
हिुे तहको ज्येष्ठता कायम हिुे गरी नियशु्चि ददि ुपिेछ ।  

(२) बढुवा नसफाररस उपर उजूरी परेमा देहाय बमोश्चजम ज्येष्ठता नमनत कायम गरी नियशु्चि 
ददि ुपिेछाः- 

(क) दफा ४४ को उपदफा (२) बमोश्चजम बढुवा नसफाररस संशोधि गिे निणतय 
भएमा सो बमोश्चजम संशोनधत िनतजा प्रकाशि भएको नमनतदेश्चख, 



___  27  ____ 

(ख) उजूरी खारेज भएमा वा पवहलेको बढुवा नसफाररस ि ै कायम भएमा पवहलो 
पटक िनतजा प्रकाशि भएको नमनतले सोह्रौ ददिदेश्चख,  

(ग) कुिै बढुवा सम्बन्धमा अदालतमा मदु्दा परी बढुवा बदर भई पिुाः बढुवा 
सनमनतबाट बढुवा सम्बन्धी निणतय गरेमा पनछल्लो पटक बढुवा सनमनतबाट 
निणतय भएको नमनतदेश्चख । 

 

44. बढुवाको उजरुीाः (१) दफा 2८ बमोश्चजम बढुवा सनमनतले गरेको बढुवाको नसफाररसमा श्चचत्त िबझु्ि े
सम्बश्चन्धत प्रदेश निजामती कमतचारीले त्यस्तो नसफाररस गरेको नमनतले पन्र ददिनभत्र प्रदेश लोक सेवा 
आयोगमा उजरुी ददि सक्िछे र त्यसरी परेको उजरुीमा उजरुी गिे म्याद िाघेको नमनतले तीस ददिनभत्र 
टुङ्गो लगाइिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम पित आएको उजरुी टुङ्गो लागेपनछ पवहले प्रकाश्चशत बढुवा 
िामावलीमा संशोधि गिुतपिे भएमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले सोको सूचिा बढुवा सनमनतलाई ददि ु 
पिेछ । 

(3) उपदफा (1) बमोश्चजम उजूरी छािववि गदात जािीजािी त्रवुटपूणत मूल्याङ्कि गरेको देश्चखएमा 
प्रदेश लोकसेवा आयोगले मूल्याङ्किकतातलाई चेताविी ददि सक्िेछ । 

(4) उपदफा (1) बमोश्चजम पित आएको उजूरी झटु्टा ठहररएमा उजूरी पनछ हिु े बढुवामा 
त्यस्तो उजूरीकतातको पवहलोपटकको उजूरी भए 2 अङ्क र दोश्रो पटकको उजूरी भए 3 अङ्क  
कावटिेछ । 

(5) उपदफा (3) वा (4) बमोश्चजम भएको कारवाहीको सूचिा सम्बश्चन्धत कमतचारी लगायत 
बढुवा सनमनतको सश्चचवालय र सम्बश्चन्धत कमतचारी कायतरत रहेको कायातलयमा पठाउि ुपिेछ । 

(6) बढुवाको उजूरीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हिुेछ । 

45. बढुवाको शततमा पररवततिाः यस ऐि वा अन्तगतत बिकेा नियमहरुमा भएको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा 
कुिै संशोधि वा पररवतति गदात त्यस्तो संशोधि वा पररवतति भएको एक वषत पनछको नमनतदेश्चख मात्र 
लागू हिुेछ ।  

46. सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतति सम्बन्धी व्यवस्थााः (1) प्रदेश सरकारलाई प्रदेश निजामती सेवाको 
कुिै सेवा, समूह वा उपसमूहको कुिै तहको कुिै ववशेष योग्यता भएको कमतचारीको आवश्यकता परी 
सो सेवा, समूह वा उपसमूह नभतै्रबाट सरुवा वा बढुवाद्वारा पूनतत गित िसवकिे भई अन्य प्रदेश निजामती 
सेवा, समूह वा उपसमूहबाट सेवा पररवतति गरी पद पूनतत गिुतपिे भएमा प्रदेश सरकारले सो को माग 
गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउि ुपिेछ । 

(2) प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट प्रकाश्चशत ववज्ञापिमा तोवकएको योग्यता भएका समाि तहका 
प्रदेश निजामती कमतचारीको बीचमा प्रनतस्पधातत्मक परीक्षाको माध्यमबाट छिौट भएका प्रदेश निजामती 
कमतचारीको प्रदेश सरकारले सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतति गिेछ । 



___  28  ____ 

   तर प्रदेश सरकारको कुि ै निकायको प्रदेश निजामती सेवाको कुिै पद आवश्यक 
िभई दरबन्दी कटौती भएको र सो कटौती भएको सेवा, समूह वा उपसमूह र तहको पद अन्य कुि ै
पनि निकायमा ररि िरहेको तथा एक वषतसम्म पनि ररि हिु िआई त्यस्तो दरबन्दीमा कायतरत 
कमतचारीलाई अको सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतति गिुतपिे भएमा प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा 
आयोगको परामशत नलई अन्य सेवा,समूह वा उपसमूहमा समूहकृत गित यो दफामा लेश्चखएको कुि ै
कुराले बाधा परु् याएको मानििे छैि । 

पररच्छेद– ७ 

तलब, भत्ता र अन्य सवुवधा 
47. तलब भत्ताूाः (१) प्रदेश  निजामती कमतचारीले आफ्िो पदमा बहाली गरेको ददिदेश्चख तलब भत्ता 

पाउिेछ । 

(२) प्रदेश निजामती कमतचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सवुवधा पिुरावलोकि गितका लानग 
देहाय बमोश्चजमको एक तलब भत्ता पिुरावलोकि सनमनत रहिेछाः- 

(क) प्रदेश सरकारको प्रमखु सश्चचव    - अध्यक्ष 

(ख) प्रदेश सश्चचव,मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलय - सदस्य 

(ग) प्रदेश सश्चचव, आनथतक मानमला मन्त्रालय   - सदस्य 

(3) उपदफा (2) बमोश्चजमको सनमनतले प्रत्यके वषत उपभोिा मूल्य सूचीको आधारमा महंगी 
भत्ता निधातरण गरी प्रदेश सरकारसमक्ष नसफाररस गिेछ । सो सनमनतले प्रत्येक तीि वषतमा राजश्व 
वृविदर, कुल दरबन्दी संतया र ववगत तीि वषतमा मूल्य सूचीको आधारमा प्रदाि गररएको महंगी भत्ता 
समेतलाई आधार बिाई तलब भत्ता तथा अन्य सवुवधा पिुरावलोकि गिेछ । 

(4) उपदफा (2) बमोश्चजमको सनमनतले आफ्िो कायतववनध आफैँ  निधातरण गित सक्िछे ।  

(५) उपदफा (2) बमोश्चजमको सनमनतले आवश्यकता अिसुार उपसनमनत गठि गित र 
सम्बश्चन्धत के्षत्रका ववषेशज्ञ वा सरोकारवालाहरुलाई सनमनतमा आमन्त्रण गरी सझुाव नलि सक्िेछ । 

(६) उपदफा (2) बमोश्चजमको सनमनतको सश्चचवालयको काम मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को 
कायातलयले गिेछ । 

(७) प्रदेश सरकारले उपदफा (2) बमोश्चजमको सनमनतको नसफाररसको आधारमा प्रत्येक वषत 
वृवि हिुे उपभोिा मूल्य सूचीको पचहत्तर प्रनतशतसम्म रकम प्रत्येक वषत भत्ताको रुपमा प्रदेश 
निजामती कमतचारीलाई प्रदाि गित सक्िेछ । त्यसरी प्रदाि गररएको भत्ता रकम शरुु तलब स्केलको 
पच्चीस प्रनतशत वा सो भन्दा बढी हिु गएको वषतमा पच्चीस प्रनतशत रकम तलबमािमा समायोजि 
गरी बाँकी रकम भत्ताको रुपमा प्रदाि गित सक्िछे । 

 (८) यो ऐि प्रारम्भ भएपनछ प्रत्येक प्रदेश निजामती कमतचारीले एक वषतको सेवा अवनध पूरा 
गरेपनछ तोवकए बमोश्चजमको रकम तलब ववृि पाउिछे । यसरी तलब ववृि तोवकदा सम्बश्चन्धत 
कमतचारीले खाईपाई आएको रकममा िघट्िे गरी तलब वृवि संतया नमलाि गररिेछ । कुिै प्रदेश 
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निजामती कमतचारीको तलब वृवि रोक्का भएकोमा सो तलब वृवि कुि नमनतदेश्चख फुकुवा हिुे हो सो 
कुरा सम्बश्चन्धत अनधकारीले नलश्चखत रुपमा जिाई राख्न ुपिेछ ।   

(९) यस दफामा जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि प्रदेश निजामती कमतचारीको हकमा 
तोवकएको कायातलयबाट तलबी प्रनतवदेि पाररत िगराई तलब भिुािी गररिे छैि । 

(१०) उपदफा (९) बमोश्चजम तलबी प्रनतवदेि पाररत िगरी तलब भिुािी गरेमा त्यस्तो प्रदेश 
निजामती कमतचारीले पाएको तलब भत्ता त्यसरी भिुािी गिे अनधकारीबाट असलु उपर गररिेछ ।  

48. पकाएको तलब भत्ता पाउिेाः  (१) प्रदेश निजामती कमतचारीले प्रत्येक मवहिा भिुाि भएपनछ तलब र 
भत्ता पाउिे भए तलब र भत्ता समेत पाउिेछ ।  

(2) कुिै प्रदेश निजामती कमतचारीले पकाएको तलब र भत्ता पाउिे भए भत्ता समेत निज 
जिुसकैु व्यहोराबाट प्रदेश निजामती सेवामा िरहेमा पनि पाउिेछ । 

(3) यो ऐि वा यस ऐि अन्तगतत बिकेा नियमहरुमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुिै प्रदेश 
निजामती कमतचारीको तलब कट्टा गररिे छैि । 

(4) कुिै प्रदेश निजामती कमतचारीले पाउिे तलब सो कमतचारी काम गरररहेको वा नबदामा 
बसेको बखत रोवकिे छैि । 

49. कायत सम्पादि प्रोत्साहि कोषाः (1) प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती कमतचारीको कायत सम्पादि, कायत 
पररणाम र प्राप्त िनतजाको आधारमा निजलाई प्रोत्साहि गित एक कायत प्रोत्साहि कोषको व्यवस्था गित 
सक्िेछ ।    

(2) उपदफा (1) बमोश्चजमको कोषमा रहिे रकम, त्यसको सञ्चालि, व्यवस्थापि तथा अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हिुेछ । 

50. कायतदक्षता सीमा पार गिेाः कुिै प्रदेश निजामती कमतचारी कायतदक्षता सीमा पार गितको निनमत्त योग्य 
छ भिी अनधकृतस्तर कमतचारीको हकमा सम्बश्चन्धत मन्त्रालयको प्रदेश सश्चचव र सहायकस्तर 
कमतचारीको हकमा अश्चततयारवालाले नलश्चखत रुपमा िजिाएसम्म कुि ै प्रदेश निजामती कमतचारीले 
कायतदक्षता सीमा पार गरेको मानििे छैि । 

51. निलम्बि भएमा पाउिे तलबाः (१) कुिै  प्रदेश निजामती कमतचारी सरकारी कामको नसलनसलामा वा 
प्रदेश सरकारको तफत बाट भएको कारबाही स्वरूप निलम्बि भएमा सो निलम्बि अवनधभर निजले 
आफ्िो तलबको आधा मात्र पाउिेछ ।  

तर निजले सफाई पाएमा निलम्बि रहेको अवनधमा आधा तलब पाएको भए सो कट्टा गरी र 
िपाएको भए पूरै तलब (तलब वृवि हिुे भएमा सो समेत) पाउिेछ र कसूरदार ठहररएमा निलम्बि 
भएको नमनतदेश्चखको बाँकी तलब भत्ता पाउिे छैि । 

(२) कुिै प्रदेश निजामती कमतचारी उपदफा (१) मा उश्चल्लश्चखत कारण बाहेक अन्य कुि ै
कारणबाट निलम्बि रहि गएको रहेछ भिे निजले त्यसरी निलम्वि रहेको अवनधको तलब भत्ता पाउि े
छैि । 
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52. चाडपवत खचत तथा अन्य सवुवधााः (१)  प्रदेश निजामती कमतचारीले आफ्िो धमत, संस्कृनत, परम्पराअिसुार 
मिाउि े चाडपवतको लानग खाइपाई आएको एक मवहिाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक आनथतक 
वषतमा एक पटक चाडपवत खचतको रूपमा पाउिछे । त्यस्तो चाडपवत खचत नलदँा कुि चाडपवतमा नलि े
हो सो खलुाई कायतरत कायातलयमा जािकारी गराउि ुपिेछ ।  

(२) निवृत्तभरण पाउिे गरी अवकाश प्राप्त प्रदेश निजामती कमतचारी वा निजको पाररवाररक 
निवृत्तभरण पाउिे व्यश्चिले निजले पाउिे एक मवहिाको निवृत्तभरण बराबरको रकम चाडपवत खचतको 
रूपमा पाउिेछ ।  

(3) प्रदेश निजामती कमतचारीले उपचार खचत, अशि वशृ्चत्त, अंगभंग भए वापत पाउिे सवुवधा, 
शैश्चक्षक तथा सन्तती वृश्चत्त, श्चशश ुस्याहार भत्ता, बीमा, आवास कजात तथा शैश्चक्षक बीमा र अन्य सवुवधा 
तोवकए बमोश्चजम पाउिछेि ्। 

(4) प्रदेश निजामती कमतचारीको न्यूितम सश्चञ्चत गित नमल्िे घर नबदाभन्दा बढी अवनध नबदा 
बचत भएमा त्यस्तो कमतचारीले प्रत्यके वषतको अन्तमा सो वापत निज कायतरत पदको शरुु तलबस्केल 
बराबरको रकम पाउिेछ । 

53. कमतचारी सञ्चय कोषूाः  (१) प्रदेश निजामती कमतचारीको मानसक तलबबाट दश प्रनतशतका दरले 
रकम कट्टा गरी सो रकममा प्रदेश सरकारले शतप्रनतशत रकम थप गरी कमतचारी सञ्चयकोषमा जम्मा 
गररददिेछ ।  

पररच्छेद– ८ 

अवकाश, उपदाि र निवृत्तभरण 
54. अनिवायत अवकाशाः (१) अन्ठाउन्न वषत उमेर पूरा भएको वा दफा २२ बमोश्चजमको पदावनध पूरा 

भएको प्रदेश निजामती कमतचारीले प्रदेश निजामती सेवाबाट स्वताः अवकाश पाउिेछ । 

  (२) यस दफाको प्रयोजिका लानग प्रदेश निजामती कमतचारीको उमेर गणिा गदात निजले पेश 
गरेको श्चशक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा वकवटएकूो जन्म ददि वा वषतबाट हिु आउि ेउमेर वा निजको 
िागररकताको प्रमाणपत्रमा वकवटएको जन्म ददि वा वषतबाट हिु आउिे उमेर वा निजले व्यश्चिगत 
वववरण (नसटरोल) मा लेखी ददएको जन्म ददि वा वषतबाट हिु आउि ेउमेरमध्ये जिु उमेरबाट पवहले 
अवकाश हनु्छ सोही आधारमा गणिा गररिेछ ।  

(३) कुिै प्रदेश निजामती कमतचारीको शैश्चक्षक योग्यता वा िागररकताको प्रमाणपत्र र 
व्यश्चिगत वववरणमा वषत, संवत ्वा उमेर मात्र उल्लेख भएकोमा देहायको आधारमा जन्मनमनत कायम 
गररिछे:- 

(क) िागररकताको प्रमाणत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको नमनतको आधारमा,  
(ख) शैश्चक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको नमनतको 

आधारमा,  



___  31  ____ 

(ग) व्यश्चिगत वववरण (नसटरोल) को हकमा शरुु नियशु्चि भएको नमनतको  
आधारमा । 

(४) प्रदेश निजामती कमतचारीले पेश गरेको कुिै प्रमाणपत्रमा वषत मात्र उल्लेख भएको र 
अको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्म नमनत खलेुको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उश्चल्लश्चखत जन्म नमनतहरुको 
बीचमा एक वषतको अन्तर देश्चखएमा पूरा जन्म नमनत खलेुको प्रमाणपत्रको आधारमा जन्मनमनत कायम 
गरी उमेर गणिा गररिेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोश्चजम छुट्टा छुटै्ट प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म नमनतको अन्तर 
एक वषतभन्दा बढी देश्चखएमा उपदफा (३) बमोश्चजम कायम हिुे जन्मनमनतको आधारमा निज जिु 
नमनतबाट पवहले अवकाश हनु्छ सोही नमनतलाई जन्मनमनत कायम गरी निजको उमेर गणिा गररिेछ ।  

55. अवकाश ददि सक्िेाः प्रदेश सरकारले देहायका अवस्थामा कुिै पनि प्रदेश निजामती कमतचारीलाई 
सेवाबाट अवकाश ददि सक्िछेाः- 

(क) कुिै प्रदेश निजामती कमतचारीले आफ्िो श्चजम्मामा रहेको वा आफूले कुि ै
तररकाबाट प्राप्त गरेको सरकारी गो्य कागजात, नलखत वा जािकारी कुि ै
अिनधकृत व्यश्चि वा निकायलाई ददएमा वा ददिे प्रयास गरेको कुरा प्रमाश्चणत 
भएमा,  

(ख) कुिै प्रदेश निजामती कमतचारीले राविय वहत ववपरीत कुिै ववदेशी राि, संस्था 
वा िागररकसँग अवाश्चञ्छत सम्पकत  कायम गरी आफ्िो ओहदाको मयातदा 
ववपरीत गैर श्चजम्मेवारीपूणत व्यवहार गरेको कुरा प्रमाश्चणत भएमा । 

56. असमथत कमतचारीको सम्बन्धमा ववशेष व्यवस्थााः कुिै प्रदेश निजामती कमतचारी शारीररक वा मािनसक 
रोगको कारणबाट नियनमत रूपमा सेवा गित असमथत छ भिी प्रदेश सरकारले गठि गरेको मेनडकल 
बोडतबाट प्रमाश्चणत भई आएमा प्रदेश सरकारले निजलाई निजको सेवा अवनधमा बढीमा सात वषत सेवा 
अवनध थप गरी अवकाश ददि सक्िेछ ।  

तर प्रदेश सरकारको मेनडकल वोडत गठि िभएसम्म िपेाल सरकारले गठि गरेको मेनडकल 
वोडतबाट प्रमाश्चणत गराउि ुपिेछ । 

57. स्वेश्चच्छक अवकाशाः (१) निवृत्तभरण पाउिे अवस्था र उमेरको हद पचास वषत पूरा भएका प्रदेश  
निजामती कमतचारीले प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाश्चशत सूचिामा तोवकएको अवनधनभत्र सोही 
सूचिामा उश्चल्लश्चखत शततमा स्वेश्चच्छक अवकाश नलि सक्िेछ । यसरी स्वशे्चच्छक अवकाश नलि े
कमतचारीको अन्ठाउन्न वषत उमेर ििाघ्िे गरी बढीमा सात वषतसम्म सेवा अवनध थप गरी निवृत्तभरणको 
लानग जम्मा सेवा अवनध कायम गररिेछ ।  

तर दरबन्दी नमलाि हिु िसकी फाश्चजलमा परेको वा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक िभएका 
पदमा कायतरत कमतचारीको हकमा छुटै्ट शतत र सवुवधा तोकी प्रदेश राजपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी 
स्वेश्चच्छक अवकाशको लानग निवदेि माग गित सवकिेछ ।               
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(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि निवृत्तभरण पाउि ेअवस्था भएको, 
उमेरको हद बाउन्न वषत पगेुको र एउटै तहमा वाह्र वषत सेवा अवनध पूरा गरेको प्रदेश निजामती 
कमतचारीले स्वशे्चच्छक अवकाश नलि चाहेमा निजलाई एक मवहिा अगावै साववकको तहभन्दा एक तह 
मानथल्लो तहमा बढुवा गरी स्वेश्चच्छक अवकाश ददि सवकिेछ । 

58. उपदािाः (1) पाँच वषत वा सो भन्दा बढी सेवा गरेको तर निवृत्तभरण पाउिे अवनध िपगेुको प्रदेश 
निजामती कमतचारीले अवकाश पाएमा वा राश्चजिामा स्वीकृत गराई पदबाट अलग भएमा वा भववष्यमा 
सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य िठहररिे गरी पदबाट हटाइएमा देहायको दरले उपदाि पाउिेछाः 

(क)  पाँच वषतदेश्चख दश वषतसम्म सेवा गरेको प्रदेश निजामती कमतचारीले आफूले 
काम गरेको प्रत्येक वषतको निनमत्त आश्चखरी आधा मवहिाको तलब,  

(ख)  दश वषतभन्दा बढी पन्र वषतसम्म सेवा गरेको प्रदेश निजामती कमतचारीले 
आफूले काम गरेको प्रत्येक वषतको निनमत्त आश्चखरी एक मवहिाको तलब, 

(ग) पन्र वषतभन्दा बढी बीस वषतभन्दा कम सेवा गरेको प्रदेश निजामती कमतचारीले 
आफूले काम गरेको प्रत्येक वषतको निनमत्त आश्चखरी डेढ मवहिाको तलब । 

(2) उपदाि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हिुेछ । 

59. योगदािमा आधाररत निवृत्तभरणाः (१) यो ऐि प्रारम्भ भएपनछ स्थायी रुपमा नियिु हिुे प्रदेश 
निजामती सेवाका कमतचारीले तोवकए बमोश्चजम योगदािमा आधाररत निवृत्तभरण प्राप्त गिेछि ्। 

(2) योगदािमा आधाररत निवृत्तभरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हिुेछ । 

60. ववशेष आनथतक सवुवधााः प्रदेश निजामती कमतचारीको सेवामा छँदै मतृ्य ु भएमा निजको पररवारलाई 
एकलाख पचास हजार रुपैँया एकमषु्ट प्रदाि गररिछे । 

 

पररच्छेद–९ 

तालीम, अध्ययि र छात्रवृश्चत्त 

61. तालीम सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती कमतचारीको सीप र क्षमता ववृिको 
लानग आवश्यकता अिसुार तालीम ददिे व्यवस्था गित सक्िेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम प्रत्यके कायातलय प्रमखु वा ववभागीय प्रमखुले प्रत्येक आनथतक 
वषत शरुु भएको एक मवहिानभत्र आफ्िो मातहतका कमतचारीको तालीम आवश्यकता पवहचाि गरी 
त्यस्तो तालीम उपलब्ध गराउि आवश्यक पहल गिुत पिेछ ।  

(३) तालीम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हिुेछ ।  

62. अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणाः (१) प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, आयोग वा सश्चचवालयले आफ्िो 
मातहतका कमतचारीलाई अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणमा पठाउिको लानग प्रत्येक वषत सो 
सम्बन्धी वववरण तयार गरी मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयमा पठाउि ुपिेछ ।  

 स्पष्टीकरणूाः यस दफाको प्रयोजिको लानग,- 
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(क) “तालीम” भन्नाले अध्ययि बाहेक कुि ै संस्थाद्वारा निश्चित पाठ्यक्रम अिसुार 
निश्चित अवनधमा सञ्चालि हिुे सीप आजति गिे प्रश्चशक्षण कायतक्रम सम्झि ु  
पछत । 

(ख) “अध्ययि” भन्नाले सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बश्चन्धत ववषयमा शैश्चक्षक 
उपानध हानसल गितको निनमत्त गररिे अध्ययि सम्झि ुपछत । 

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

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम वववरण प्राप्त भएपनछ अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणको 
लानग ववषयगत आधारमा संतया वकटाि गरी त्यसको वववरण उपदफा (३) बमोश्चजमको सनमनतमा पेश 
गिुत पिेछ ।  

(३) प्रदेश सरकारकूा निकायमा प्राप्त भएका अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणको 
बाँडफाँट गित देहाय बमोश्चजमको सनमनत रहिेछाः-  

(क) प्रमखु सश्चचव, प्रदेश सरकार    – अध्यक्ष  

(ख) सश्चचव, आनथतक मानमला मन्त्रालय    – सदस्य  

(ग) सश्चचव, कािूि सम्बन्धी ववषय हेिे   – सदस्य  

(घ) सश्चचव, प्रदेश िीनत तथा योजिा आयोग  – सदस्य  

(ङ) सश्चचव, मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलय – सदस्य सश्चचव  

(४) उपदफा (३) बमोश्चजमको सनमनतले मापदण्ड बिाई सो बमोश्चजम अध्ययि, तालीम, 

अध्ययि भ्रमण वा छात्रवृश्चत्त बाँडफाँट गिेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोश्चजमको सनमनतले ववषयवस्त,ु आवश्यकता र औश्चचत्यता हेरी उपदफा 
(४) बमोश्चजम वैदेश्चशक तालीम, अध्ययि, अध्ययि भ्रमण वा छात्रवृश्चत्त बाँडफाँट गदात सबै सेवा, समूह वा 
उपसमूहका प्रदेश निजामती कमतचारी तथा प्रदेशका अन्य सरकारी सेवाका कमतचारीलाई न्यायोश्चचत 
तवरले बाँडफाँट गिुत पिेछ ।  

(६) उपदफा (३) बमोश्चजमको सनमनतबाट स्वीकृत िगराई वैदेश्चशक तालीम, अध्ययि र 
अध्ययि भ्रमणमा पठाउि पाइिे छैि। कसैले सनमनतको स्वीकृनत िनलई कुिै प्रदेश निजामती 
कमतचारीलाई मिोियि गरेमा मिोियि गिे अनधकारीलाई ववभागीय सजाय गररिेछ ।  

(७) यस दफामा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि उपदफा (३) बमोश्चजमको 
सनमनतबाट भएको निणतय बमोश्चजम दरखास्त ददई अध्ययिको अवसर पाएका र अन्तरातविय 
प्रनतस्पधातबाट छिौट भई अध्ययि गित जाि ेबाहेक निजी प्रयासमा अध्ययि गित जािे प्रदेश निजामती 
कमतचारीलाई अध्ययि नबदा ददइिे छैि ।  

63. अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमण पूरा गरेपनछ सेवा गिुतपिे अवनधाः प्रदेश सरकारको मिोियिमा 
तीि मवहिाभन्दा बढी अवनधको तालीम, अध्ययि वा अध्ययि भ्रमणमा जािे प्रदेश निजामती कमतचारीले 



___  34  ____ 

अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमण पूरा गरेपनछ उि अवनधको न्यूितम दोब्बर अवनधसम्म अनिवायत 
रुपले सेवा गिुत पिेछ ।  

64. कबनुलयत गिुतपिेाः (१) कुिै पनि प्रदेश निजामती कमतचारीले सरकारी मिोियिमा अध्ययि गित, 
तालीम नलि वा अध्ययि भ्रमणमा जािअुश्चघ दफा ६३ बमोश्चजमको सेवा गिे गरी कबनुलयत गिुत 
पिेछ।  

(२) अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमण पूरा गरेको प्रदेश निजामती कमतचारीले उपदफा 
(१) बमोश्चजमको न्यूिूतम सेवा अवनध पूरा िगरी निजलाई अको पटक तीि मवहिा भन्दा बढी 
अवनधको तालीम, अध्ययि वा अध्ययि भ्रमणको लानग मिोियि गररिे छैि ।  

(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको कबनुलयत अिसुार सेवा अवनध पूरा िगरेमा त्यस्तो 
कमतचारीबाट अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमण अवनधभर निजले पाएको तलब भत्ता, निजले प्राप्त 
गरेको छात्रवृश्चत्त रकम तथा कबनुलयतमा उल्लेख भएका अन्य रकमहरु समेत तोवकएको अवनधनभत्र 
िबझुाएमा सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररिेछ ।  

(४) अश्चततयारवालाको पूवतस्वीकृनत नलई निजी प्रयासमा बेतलवी अध्ययि नबदामा जाि े
निजामती कमतचारीले अध्ययि पूरा गरेपनछ अध्ययि नबदा बराबरको अवनध सेवा गिे कबनुलयत गिुत 
पिेछ ।  

(५) यस ऐि बमोश्चजम अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणमा जािे कमतचारीले त्यस्तो 
कायतक्रमको प्रत्येक सेमेस्टरको िनतजा वा प्रगनत वववरण त्यस्तो िनतजा प्रकाशि भएको तीस ददिनभत्र 
पदानधकार रहेको निकाय, प्रदेश वकतावखािा र मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयमा पठाउि ु
पिेछ ।  

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

(७) उपदफा (३) बमोश्चजम रकम असलु उपर गदात सम्बश्चन्धत कमतचारीले पाउिे रकमबाट 
असलु गिुत पिेछ र त्यस्तो रकमबाट असलु गित िसवकएमा वा रकम अपगु भएमा सरकारी बाकँी 
सरह असलुउपर गररिेछ । 

(८) यस दफामा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि अध्ययि, तालीम वा अध्ययि 
भ्रमणमा गएको कमतचारीको दफा ५४ बमोश्चजम अनिवायत अवकाश भएको वा मतृ्य ुभएको कारणले 
दफा ६३ बमोश्चजमको सेवा अवनध पूरा गित िसकेमा निज वा निजको पररवारबाट कुिै रकम 
असलुउपर गररिे छैि ।  
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(९) तालीम, अध्ययि वा अध्ययि भ्रमणमा गएका प्रदेश निजामती कमतचारी त्यस्तो तालीम, 

अध्ययि वा अध्ययि भ्रमण पूरा गरेको नमनतले तीस ददिनभत्र सम्बश्चन्धत कायातलयमा हाश्चजर हिु ु  
पिेछ ।  

पररच्छेद– १० 

आचरण 

65. समय पालि र नियनमततााः प्रदेश निजामती कमतचारीले प्रदेश सरकारबाट निधातररत समयमा नियनमत 
रूपले कायातलयमा उपश्चस्थत रही तोवकएको कायत गिुत पिेछ र सकेसम्म पवहले नबदाको स्वीकृनत िनलई 
कायातलयमा वा खटाइएको काम गिे स्थािमा अिपुश्चस्थत हिु ुहुँदैि । 

66. अिशुासि र आदेश पालिाः प्रदेश निजामती कमतचारीले देहाय बमोश्चजमको अिशुासि र आदेशपालि 
गिुत पिेछाः-  

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

(ख) सरकारी कामसम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मानथको अनधकृतले ददएको आदेशलाई 
शीघ्रताका साथ पूरा गिुतपिे, 

(ग) आफूभन्दा मानथका सबै कमतचारीप्रनत उश्चचत आदर देखाउि ु पिे र आफू 
मातहतका कमतचारीप्रनत उश्चचत व्यवहार गिुतपिे, 

(घ) ववद्यतुूीय र सामाश्चजक सञ्जालको प्रयोग गरी सेवाको मूल्य, मान्यता, आचरण र 
सामाश्चजक मयातदा ववपरीतका कायतहरु गित गराउि िहिुे । 

स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजिका लानग "सामाश्चजक सञ्जाल" भन्नाले 
P;=Pd=P;, km];a's, d];]~h/, efOj/, 6\jL6/, o"6o"a, OG:6fu|fd, Anu, 

u'un Kn; -±_, l6s6s, Xjf6\; Pk, Odf], jLRof6 h:tf ;fdflhs 

;~hfn ;Demg' k5{ ।  

67. राजिीनतक वा अवाञ्छिीय प्रभाव पाित िहिुाेः कुिै पनि प्रदेश निजामती कमतचारीले आफ्िो सेवा 
सम्बन्धी कुरामा स्वाथत पूरा गिे मिसायले अन्य कमतचारीमानथ कुिै राजिीनतक वा अवाञ्छिीय प्रभाव 
पाित वा प्रभाव पािे प्रयति् गिुत हुँदैि । 

68. राजिीनतक वक्रयाकलापमा संलग्ि हिु िहिुेाः प्रदेश निजामती कमतचारीले राजिीनतक दल वा संगठिको 
सदस्यता नलि, राजिीनतक वक्रयाकलापमा संलग्ि हिु वा अन्य कुिै पनि राजिीनतक गनतववनधमा भाग 
नलि ुहुँदैि ।  

69. सरकारको आलोचिा गित िहिुेाः (१) िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थािीय सरकारको िीनतको 
ववपरीत हिुे गरी वा िेपाली जिताको पारस्पररक सम्बन्धमा वा कुि ै ववदेशी रािसँगको सम्बन्धमा 
खलल पित सक्िे गरी कुि ै पनि  प्रदेश  निजामती कमतचारीले आफ्िो वास्तववक वा काल्पनिक 
िामबाट वा बेिामी कुिै लेख प्रकाश्चशत गिुत, प्रसेलाई कुिै खबर ददि,ु रेनडयो वा टेनलनभजि आददद्वारा 
भाषण प्रसाररत गिुत, कुिै सावतजनिक भाषण ददि ुवा कुिै विव्य प्रकाश्चशत गिुत हुँदैि । 
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(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि प्रचनलत कािूि र िेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थािीय सरकारको िीनतको ववपरीत िहिुे गरी लेख प्रकाशि वा प्रसारण 
गित बाधा पिे छैि ।  

70. सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशि गितमा प्रनतबन्धाः (१) कुिै पनि प्रदेश निजामती 
कमतचारीले प्रदेश सरकारद्वारा अश्चततयारी िपाई आफूले सरकारी कततव्य पालि गदात जािकारीमा 
आएको कुिै गो्य वा कािूिद्वारा निषेनधत ववषय आफूले लेखेको वा संकलि गरेको कुिै कागजपत्र 
वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अरू अिनधकृत कमतचारी वा गैरसरकारी व्यश्चि वा प्रसेलाई 
ददि ुवा बताउि ुहुँदैि । यो प्रनतबन्ध जिुसकैु कारणबाट सरकारी सेवामा िरहेको व्यश्चिको हकमा 
समेत लागू हिुेछ ।  

(२) उपदफा (१) ववपरीत सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको व्यश्चिले सरकारी कामकाज 
सम्बन्धी समाचार प्रकाशि गरेमा निजले यो ऐि बमोश्चजम पाउिे सेवा सवुवधा तोवकए बमोश्चजम रोक्का 
गित सवकिेछ ।  

71. दाि, उपहार, चन्दा आदद प्राप्त गित र सापटी नलिमा प्रनतबन्धाः (१) सरकारी काममा कुिै पनि प्रकारले 
असर पित सक्िे गरी कुिै पनि प्रदेश निजामती कमतचारीले प्रदेश सरकारको पूवत स्वीकृनत नबिा आफूले 
वा आफ्िो पररवारको कुिै सदस्यद्वारा कसैबाट कुिै प्रकारको दाि, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार 
गित वा चन्दा माग्ि वा सरकारी कामसँग सम्बश्चन्धत व्यश्चिसँग सापटी नलि ुहुँदैि । 

(२) प्रदेश निजामती कमतचारीले कुिै ववदेशी सरकार वा ववदेशी सरकारको कुि ै
प्रनतनिनधबाट कुिै उपहार प्राप्त हिु आएमा निजले प्रदेश सरकारलाई सो कुराको सूचिा ददई निकासा 
भए बमोश्चजम गिुत पिेछ । 

72. कम्पिीको स्थापिा र सञ्चालि तथा व्यापार व्यवसाय गित िहिुेाः प्रदेश निजामती कमतचारीले प्रदेश 
सरकारको पूवत स्वीकृनत िनलई कुिै बैंक वा कम्पिी वा सहकारी संस्थाको स्थापिा गित वा 
सञ्चालिको काममा भाग नलि तथा कािूि बमोश्चजम दतात गराउि ुपिे कुि ैव्यापार वा व्यवसाय गिुत 
हुू दैँि ।  

73. अन्यत्र िोकरी वा सेवा गित िहिुेाः (१) प्रदेश निजामती कमतचारीले अश्चततयारवालाको पूवतस्वीकृनत 
िनलई अन्यत्र कुिै प्रकारको िोकरी वा आनथतक लाभ वा कुिै सवुवधा प्राप्त गिे गरी परामशतदाता, 
सल्लाहकार, ववशेषज्ञ वा कुि ैहैनसयतले सेवा प्रदाि गिे कायत गिुत हुँदैि । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि प्रदेश निजामती कमतचारीले प्रदेश 
सरकारको िीनत ववपरीत िहिुे गरी सावहश्चत्यक, वैज्ञानिक, कलात्मक, अिसुन्धािात्मक, सांस्कृनतक, मािव 
कल्याण, परोपकार वा खेलकूद सम्बन्धी कायत गित सक्िछे ।  

(३) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि कुिै प्रदेश निजामती कमतचारीले 
देहायको कायत गित बाधा पगेुको मानििे छैि:-  
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(क) प्रचनलत कािूि बमोश्चजम अध्ययि नबदा नलई स्वदेशी वा ववदेशी शैश्चक्षक 
संस्थामा अध्ययि गदातको बखत सम्बश्चन्धत शैश्चक्षक संस्थामा कुि ैसेवा परु् याउि 
वा त्यस्तो संस्थाले लगाएको कुिै कायत गित,  

(ख) अश्चततयारवालाको स्वीकृनत नलई प्रदेश सरकारको िीनत ववपरीत िहिुे गरी 
स्वदेश वा ववदेशश्चस्थत कायतक्रममा सहभागी हिु, प्रवचि ददि वा कायतपत्र प्रस्ततु 
गित,  

(ग) अश्चततयारवालाको पूवत स्वीकृनत नलई कायातलय समय बाहेकको समयमा शैश्चक्षक, 

प्राश्चज्ञक वा प्रश्चशक्षण संस्थामा प्रश्चशक्षण वा अिसुन्धाि गित,  
(घ) प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चानलत वा प्रदेश सरकारको पूणत वा आंश्चशक स्वानमत्व वा 

नियन्त्रणमा रहेको प्रश्चशक्षण संस्थामा कायातलयको काममा बाधा िपिे गरूी 
प्रश्चशक्षण सम्बन्धी कायत वा अिसुन्धाि गित,  

(ङ) राविय वा अन्तरातविय शैश्चक्षक, प्राश्चज्ञक वा अिसुन्धािमूलक संघ संस्था वा िेपाल 
सदस्य राि रहेको क्षते्रीय वा अन्तरातविय संघ संस्थाको सेवा सम्बश्चन्धत सेवा, 
समूह, उपसमूहको लानग उपयोगी हिुे देश्चख  अश्चततयारवालाले नबदा वा काज 
स्वीकृत गरेको निकायमा सेवा गित,  

(च) आनथतक लाभ वा कुिै सवुवधा िनलि,े कायातलयको काममा बाधा िपिे र प्रदेश 
सरकारको अवहत िहिु े गरी आफ्िो पेशागत संगठि वा अन्य सामाश्चजक 
संस्थामा आबि हिु । 

स्पष्टीकरणाः यस खण्डको प्रयोजिको लानग ‘‘सामाश्चजक संस्था’’ भन्नाले 
सामाश्चजक आवश्यकता पूरा गिे नसलनसलामा परम्परादेखश्चू समदुायमा 
आधाररत भई समाजमा वक्रयाशील रहेका सामाश्चजक संघ संस्था सम्झि ुपछत 
र सो शब्दले प्रचनलत कािूि बमोश्चजम दतात भएका सावहत्य, कला, संस्कृनत, 

खेलकूद, संगीत, ववज्ञाि, धमत वा यस्तै अन्य कुिै ववधा वा के्षत्रसँग सम्बश्चन्धत 
संस्थालाई समते जिाउँछ।  

(छ) प्रदेश निजामती कमतचारीको योगदािमा आधाररत सरकारी आयोजिा तथा 
कायतक्रममा लगािी गित । 

(४) यस दफामा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि प्रदेश लोक सेवा आयोग वा 
सावतजनिक नियकाबाट पदपूनूततका लानग नलइिे प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाको प्रकू्ररयामा संलग्ि हिु े
कमतचारीले त्यस्तो प्रश्चशक्षण कायतक्रममा प्रश्चशक्षण ददि र त्यस्तो प्रश्चशक्षण कायतक्रममा प्रश्चशक्षण ददएको 
ब्यश्चिले त्यसपनछ एक वषतसम्म सञ्चालि हिु ेत्यस्तो परीक्षाको प्रकू्ररयामा संलग्ि हिु पाउिे छैि । 

(५) प्रदेश निजामती सेवाको एघारौँ र बाह्रौँ तहको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यश्चिले 
प्रदेश सरकारको पूवत स्वीकृनत वविा सेवा निवृत्त भएको नमनतले दईु वषतसम्म देहायका काम गिुत हुँदैिाः- 
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(क) संवैधानिक वा कुटिीनतक नियशु्चि तथा िेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले गिे 
अन्य कुिै नियशु्चि बाहेकको पदमा नियशु्चि नलि,  

(ख) दात ृनिकायहरुबाट सञ्चानलत आयोजिाहरुमा परामशतदाताको रुपमा कायत गित,  
(ग) अध्यापि तथा प्रश्चशक्षण जस्ता स्वतन्त्र प्राश्चज्ञक काम बाहेक प्रदेशश्चस्थत 

कुटिीनतक नियोग, अन्तरातविय गैर सरकारी संस्था र गैर सरकारी तथा निजी 
संघ संस्थामा कमतचारी, परामशतदाता वा अन्य कुिै हैनसयतमा काम गित । 

(६) उपदफा (५) ववपरीतको काम गिे व्यश्चिले त्यस्तो काम गरेको अवनधभर यस ऐि 
वा यस ऐि अन्तगतत बिेको नियम बमोश्चजमको सेवा सवुवधा नलि पाउिे छैि ।  

74. निवातचिमा भाग नलि िहिुाेः प्रदेश निजामती कमतचारीले कुि ै पनि राजिीनतक पदको लानग हिु े
निवातचिमा भाग नलि,ु  प्रचार–प्रसार गिुत, जलुसु सभामा भाग नलि,ु चन्दा ददि ुवा कसैको लानग मत 
माग्िू ुवा निवातचिमा कुिै प्रकारको प्रभाव पािुत हुँदैि ।  

75. प्रदशति र हडताल गित प्रनतबन्धाः (१)  प्रदेश निजामती कमतचारीले प्रदशति गिुत, बन्द हडतालमा भाग 
नलि,ु थिुछेक गिुत, बाधा अवरोध गिुत, घेराउ गिुत, जलुसुमा भाग नलि,ु चन्दा ददि ुवा कसैको लानग मत 
माग्िू ुवा निवातचिमा कुिै प्रकारको प्रभाव पािुत हुँदैि । 

(२) उपदफा (१) ववपरीत कायत गरी कुिै प्रदेश निजामती कमतचारीले सावतजनिक, सरकारी 
वा निजी सम्पश्चत्तमा क्षनत परु् याएमा वा कुिै पदानधकारीलाई शारीररक वा मािनसक क्षनत परु् याएमा 
त्यस्तो प्रदेश निजामती कमतचारीलाई ववभागीय सजाय गरी क्षनतपूनतत समेत भराइिेछ ।  

76. प्रनतनिनधत्व गित िहिुेाः प्रदेश निजामती कमतचारीले आफूलाई मकात परेको ववषयमा आफैं ले वा 
वारेसद्वारा सम्बश्चन्धत निकाय वा अनधकारीसमक्ष निवदेि ददि ुबाहेक अरू व्यश्चि वा समूहको तफत बाट 
प्रनतनिनधत्व गिुत हुँदैि । 

77. यौिजन्य दबु्यतवहार गित िहिुेाः कुि ै प्रदेश निजामती कमतचारीले कसैलाइत यौिजन्य दवु्यतवहार गिुत  
हुू दैँि ।  

78. यातिा ददि िहिुेाः प्रदेश निजामती कमतचारीले कसैलाई यातिा ददि ुहुू ँदैि ।  

79. सम्पश्चत्त वववरण पेश गिुतपिेाः (१) प्रदेश निजामती कमतचारीले प्रचनलत कािूि बमोश्चजम तोवकएको 
अवनधनभत्र आफ्िो सम्पश्चत्त वववरण प्रदेश वकताबखािा समक्ष पेश गिुत पिेछ । 

तर प्रदेश वकताबखािा स्थापिा िहनु्जलेसम्म राविय वकताबखािा समक्ष सम्पश्चत्त वववरण पेश 
गिुत पिेछ ।  

(२) सम्पश्चत्त वववरण सम्बन्धी अन्य ब्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हिुेछ । 

80. स्थायी आवासीय अिमुनत नलि िहिुेाः (१) कुिै पनि प्रदेश निजामती कमतचारीले स्थायी आवासीय 
अिमुनत नलि वा सोको लानग आवेदि ददि ुहुँदैि । 
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(२) कुिै प्रदेश निजामती कमतचारीको सगोलको पनत वा पत्नीले स्थायी आवासीय अिमुनत 
प्राप्त गरेमा सो प्राप्त गरेको नमनतले साठी ददिनभत्र सम्बश्चन्धत प्रदेश निजामती कमतचारीले आफू कायतरत 
कायातलयमा सोको वववरण पेश गिुत पिेछ ।  

81. सामाश्चजक जवाफदेवहता वहि गिुतपिेाः (१) संववधाि र कािूिको पालिा गरी सामाश्चजक जवाफदेवहता 
वहि गिुत  प्रदेश निजामती कमतचारीको कततव्य हिुछे । 

(२) प्रचनलत कािूिको प्रनतकूल कायत भएको देश्चखएमा सोको जािकारी गराउि ु प्रदेश 
निजामती कमतचारीको कततव्य हिुेछ ।  

82. आचरण पालिा गराउिेूाः (१) ववभागीय प्रमखु र कायातलय प्रमखुले आफू र आफ्िा मातहतका 
कमतचारीलाई यो ऐि र यस ऐि अन्तगतत बिेको नियम बमोश्चजम तोवकएको आचरणको पालिा गिुत 
गराउि ुपिेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोश्चजमको आचरण पालिा गिुतपिे कमतचारीले त्यस्तो आचरण 
उल्लङ्घि गरेमा अश्चततयारवालाले समयमै ववभागीय सजाय गिुत पिेछ र त्यस्ता कायतलाई कायत सम्पादि 
मूल्याङ्किको आधार बिाइिछे ।  

83. अन्य आचरणाः (१) प्रदेश निजामती कमतचारीले आफ्िो कायातलयमा काम गदात सबै प्रनत श्चशष्ट व्यवहार 
गिुत पिेछ । 

(२) प्रदेश निजामती कमतचारीले आफ्िो कायातलय तथा पद अिसुार आइपिे श्चजम्मवेारीलाई 
मयातदापूवतक बहि गरी निष्पक्ष, स्वच्छ तथा नछटो छररतो रुपमा कायत सम्पादि गिुत पिेछ ।  

(३) प्रदेश निजामती कमतचारीले कुिै पनि सरकारी सम्पश्चत्तको प्रयोग वा उपयोग घरायसी 
कायतको लानग गिुत हुँदैि ।  

(४) प्रदेश निजामती कमतचारीले सरकारी राजश्वबाट तलब भत्ता खािे गरी नियिु भएको कुि ै
पनि सरकारी कमतचारीलाई कायातलयको काममा बाहेक आफ्िो घरायसी काममा लगाउि ुहुँदैि ।  

84. सेवाग्राही प्रनतको व्यवहाराः (1) प्रदेश निजामती कमतचारीले आफ्िो कामसँग सम्बश्चन्धत सेवाग्राही प्रनत 
मयातददत व्यवहार गिुत पिेछ ।  

(२) सेवाग्राहीको कामसँग सम्बश्चन्धत ववषय, प्रकृया र कायतसम्पादि गित लाग्ि ेसमय समतेको 
स्पष्ट जािकारी सेवाग्राहीलाई यथासमयमा गराउि ुपिेछ । 

85. आफ्िो सेवा र पदअिसुारको आचरण पालि गिुतपिेाः प्रत्येक प्रदेश निजामती कमतचारीले आफ्िो सेवा र 
पद अिकूुलको आचरण समते पालिा गिुत पिेछ । 

86. चेताविी ददि सक्िेाः कुिै प्रदेश निजामती कमतचारीले समय पालिा िगरेमा, सरकारी काम स्म्बन्धी 
कुरामा आफूभन्दा मानथल्लो कमतचारीले ददएको आज्ञा पालि िगरेमा वा कायातलय सम्बन्धी काममा 
लापरवाही वा वढलाससु्ती गरेमा त्यस्तो कमतचारीलाई सम्बश्चन्धत सपुररवेक्षकले कारण खोली चेताविी 
ददि सक्िेछ र सो को अनभलेख सम्बश्चन्धत कमतचारीको व्यश्चिगत वववरण फायलमा राख्न ुपिेछ । 
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पररच्छेद– ११ 

सेवाको सरुक्षा 
87. प्रदेश निजामती कमतचारीको सेवाको सरुक्षााः देहायका प्रदेश निजामती कमतचारी बाहेक अन्य प्रदेश 

निजामती कमतचारीलाई सफाइको सबतु ददिे मिानसब मावफकको मौका िददई प्रदेश निजामती सेवाबाट 
हटाइिे वा बखातस्त गररिे छैिूाः- 

(क) भ्रष्टाचार, रािववरुि जासूसी, लागू औषध कारोबार, सम्पश्चत्त शिुीकरण, परुाताश्चत्वक 
वस्त ु बेचववखि, मािव बेचववखि, अपहरण, शरीरबन्धक, जातीय छुवाछुत, 
बहनुबवाह, जबरजस्ती करणी तथा िैनतक पति देश्चखिे अनभयोगमा अदालतबाट 
कसरुदार ठहरी त्यस्तो फैसला अश्चन्तम भएको, 

(ख) सरकारवादी हिुे फौजदारी कसूरमा एक वषत वा सो भन्दा बढी अवनध कैदमा 
िै बस्िपुिे ठहरी अश्चन्तम फैसला भएको, 

(ग) भागी, हराई वा वेपत्ता भई पत्ता िलागेको वा सम्पकत  स्थावपत गित सम्भव 
िभएको पयातप्त आधार भएमा, 

(घ) म्यादी पदमा बहाल रहेको । 
88. प्रदेश निजामती कमतचारीको बचाउाः (१) प्रदेश निजामती कमतचारीले आफ्िो ओहदाको कततव्य पालि 

सम्झी गरेको कुिै सरकारी कामको सम्बन्धमा निज उपर उपदफा (२) बमोश्चजमको रीत िपरु् याई  
मदु्दा चल्ि सक्िे छैि ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम कुि ै प्रदेश निजामती कमतचारी उपर मदु्दा चलाउिका लानग 
फौजदारी मदु्दाको हकमा अश्चततयारवालाको अिमुनत प्राप्त भएको हिु ुपिेछ र देवािी मदु्दाको हकमा 
देहाय बमोश्चजम भएको हिु ुपिेछाः- 

(क) मदु्दा चलाउिे कारण तथा वादीको र निजको वारेस भएमा त्यस्तो वारेसको 
िाम र ठेगािा खोली नलश्चखत सूचिा अश्चततयारवालालाई वा सम्बश्चन्धत प्रदेश 
निजामती कमतचारीलाई बझुाएको वा हलुाकद्वारा रश्चजिरी गरी पठाएको र 
त्यसको एकप्रनत िक्कल प्रदेश सरकारमा पेश भएको दईु मवहिा िाघेको, 

(ख) मदु्दा चलाउिे कारण भएको आठ मवहिानभत्र मदु्दा दायर गररसकेको । 

(३) कुिै प्रदेश निजामती कमतचारी बहाल छँदा आफ्िो ओहदाको कततव्य पालिको 
नसलनसलामा गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल टुवटसकेपनछ पनि प्रदेश सरकारको स्वीकृनत िभई निज 
उपर मदु्दा चल्ि सक्िे छैि । 

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम मदु्दा चलाउि प्रदेश सरकारले स्वीकृनत ददएमा निजको 
प्रनतरक्षा प्रदेश सरकारले गिेछ ।  

89. प्रदेश निजामती कमतचारीको सेवा शततको सरुक्षााः प्रदेश निजामती कमतचारी नियशु्चि हुँदाका बखत 
तत्काल लागू रहेको तलब, उपदाि, निवृत्तभरण र अन्य सवुवधासम्बन्धी सेवाका शततहरूमा निजको 
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स्वीकृनत बेगर निजलाई प्रनतकूल असर पिे गरी पररवतति गररिे छैि । त्यस्तो संशोधि हिु ुअगावै 
वहाल रहेको कुिै प्रदेश निजामती कमतचारीको उश्चल्लश्चखत सेवाका शततहरुमा प्रनतकूल असर पिे भएमा 
त्यस्तो संशोनधत व्यवस्था बमोश्चजम गित मन्जरु गरेको नलश्चखत स्वीकृनत िभई त्यस्तो व्यवस्था निजको 
हकमा लागू हिुे छैि । 

 

पररच्छेद-१२ 

ववभागीय सजाय र पिुरावदेि 

90. ववभागीय सजायाः उश्चचत र पयातप्त कारण भएमा प्रदेश निजामती कमतचारीलाई देहाय बमोश्चजमको 
ववभागीय सजाय गित सवकिछेूाः- 

(क) सामान्य सजायाः  

(१) िनसहत ददिे, 
(२) दईु वषतसम्म बढुवा रोक्का गिे वा बढीमा दईु तलब बवृि रोक्का गिे, 
(३) दईु वषतदेश्चख पाँच वषतसम्म बढुवा रोक्का गिे वा दईु देश्चख पाँच तलब 

वृविसम्म रोक्का गिे । 

(ख) ववशेष सजायाः  

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

(२) भववष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य ठहररि े गरी सेवाबाट 
बखातस्त गिे । 

91. िनसहत ददिे वा बढीमा दईु तलब बवृि वा दईु वषतसम्म बढुवा रोक्का गिे : देहायको कुिै अवस्थामा 
प्रदेश निजामती कमतचारीलाई िनसहत ददि ेवा बढीमा दईु तलब बवृि रोक्का गिे वा दईु वषतसम्म बढुवा 
रोक्का गिे सजाय गित सवकिछे :- 

(क) निजले सम्पादि गरेको काम सन्तोषजिक िभएमा, 
(ख) प्रचनलत कािूि बमोश्चजम बरबझुारथ िगरेमा,  
(ग) दफा ८६ बमोश्चजम एक वषतमा दईु पटकसम्म नलश्चखत चेताविी पाएमा,  
(घ) यो ऐि वा प्रचनलत कािूिले तोकेको पदीय दावयत्व श्चजम्मवेारीपूवतक पूरा 

िगरेमा, 
(ङ) सेवाग्राहीको पीरमकात र उजरुी पटक-पटक बेवास्ता गरेको सम्बन्धमा 

आफूभन्दा मानथल्लो अनधकारीले ददएको निदेशि पालिा िगरेमा, 
(च) कायत वववरण लागू गिे गराउिे दावयत्त्व भएको पदानधकारीले सो कायत   

िगरेमा । 
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92. दईु वषतदेश्चख पाँच वषतसम्म बढुवा रोक्का गिे वा दईु देश्चख पाँच तलब वृविसम्म रोक्का गिे : देहायको 
कुिै अवस्थामा प्रदेश निजामती कमतचारीलाई दईु वषतदेश्चख पाँच वषतसम्म बढुवा रोक्का गिे वा दईु देश्चख 
पाँच तलब ववृिसम्म रोक्का गिे सजाय गित सवकिछेाः- 

(क) अिशुासिहीि काम गरेमा, 
(ख) यो ऐि र यस ऐि अन्तगतत बिेको नियममा उश्चल्लश्चखत आचरण सम्बन्धी 

कुराहरु उल्लङ्घि गरेमा, 
(ग) प्रचनलत कािूि बमोश्चजम पेश्की फर्छ्यौट िगरेमा, 
(घ) ब्यवस्थापि परीक्षणबाट देश्चखएका अनियनमतता सम्बन्धमा ददएको निदेशि 

पालिा िगरेमा, 
(ङ) पूवत स्वीकृनत िनलई बराबर कायातलयमा अिपुश्चस्थत रहेमा,  

(च) दफा ७३ को उपदफा (3) को अवस्थामा बाहेक अन्यत्र कुिै प्रकारको 
िोकरी गिे वा आनथतक लाभ वा कुिै सवुवधा प्राप्त गिे गरी परामशतदाता, 
सल्लाहकार, नबशेषज्ञ वा कुिै हैनसयतले सेवा प्रदाि गिे कायत गरेमा । 

93. सेवाबाट हटाउि े वा बखातस्त गिेाः (१) देहायको कुिै अवस्थामा प्रदेश निजामती कमतचारीलाई 
भववष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य िठहररिे गरी सेवाबाट हटाउि सवकिेछाः-  

(क) प्रदेश निजामती कमतचारीले अयोग्यताको कारणले आफ्िो पदको काम वा 
श्चजम्मेवारी पूरा गित िसकेमा, 

(ख) आचरण सम्बन्धी कुरा बराबर उल्लङ्घि गरेमा, 
(ग) कायातलयको समयमा बराबर मादक पदाथतको सेवि गरेमा, 
(घ) बराबर अिशुासिहीि कायत गरेमा, 
(ङ) राजिीनतमा भाग नलएमा, 
(च) आफ्िो पदको श्चजम्मवेारीको बराबर बेवास्ता गरेमा, 
(छ) नबदा स्वीकृत िगराई लगातार िब्बे ददिसम्म आफ्िो कायातलयमा अिपुश्चस्थत 

रहेमा, 
(ज) मिानसब कारण भई नबदा स्वीकृत गराएकोमा बाहेक बैदेश्चशक अध्ययि, तालीम 

वा अध्ययि भ्रमणमा गएको प्रदेश निजामती कमतचारी त्यस्तो अध्ययि, तालीम 
वा अध्ययि भ्रमण पूरा गरेको नमनतले तीस ददिनभत्र सम्बश्चन्धत कायातलयमा 
हाश्चजर िभएमा,  

(झ) दफा ७३ को उपदफा (3) को अवस्थामा बाहेक अन्यत्र कुिै प्रकारको 
िोकरी गिे वा आनथतक लाभ वा कुिै सवुवधा प्राप्त गिे गरी परामशतदाता, 
सल्लाहकार, नबशेषज्ञ वा कुिै हैनसयतले सेवा प्रदाि गिे कायत गरेमा । 
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  तर दफा ७३ को उपदफा (3) मा जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए 
तापनि प्रदेश निजामती कमतचारीले यो खण्ड प्रारम्भ भएको नमनतले तीस ददिनभत्र 
त्यस्तो िोकरी वा सेवा छोडेको प्रमाण सवहत निवेदि िददएमा । 

(2) उपदफा (१) को खण्ड (क) र दफा ९२ को खण्ड (ख) मा जिुसकैु कुरा लेश्चखएको 
भए तापनि देहायको कुिै अवस्थामा प्रदेश निजामती कमतचारीलाई भनबष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त 
अयोग्य ठहररिे गरी सेवाबाट बखातस्त गररिछे:- 

(क) भ्रष्टाचार, रािववरुि जासूसी, लागू औषध कारोबार, सम्पश्चत्त शिुीकरण, परुाताश्चत्वक 
वस्त ु बेचववखि, मािव बेचववखि, अपहरण, शरीरबन्धक, जातीय छुवाछुत, 
बहनुबवाह, जबरजस्ती करणी तथा िैनतक पति देश्चखिे अन्य अनभयोगमा 
अदालतबाट कसरुदार ठहरी त्यस्तो फैसला अश्चन्तम भएमा, 

(ख) स्थायी आवासीय अिमुनत नलएको वा सोको लानग आवेदि ददएको प्रमाश्चणत 
भएमा,  

(ग) सरकारी सेवामा नियशु्चि हिु ेवा वहाल रहि ेउदूदे्श्यले िागररकता, उमेर वा 
योग्यता ढाँटेको प्रमाश्चणत भएमा । 

94. नबभागीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी नबशेष ब्यवस्था : (१) यस ऐिमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा 
लेश्चखएको भए तापनि अश्चततयार दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोग ऐि, २०४८ बमोश्चजम सो आयोगबाट र 
प्रचनलत कािूि बमोश्चजम सम्बश्चन्धत निकायले कुिै प्रदेश निजामती कमतचारीलाई नबभागीय कारबाही 
गित लेखी आएमा आवश्यक प्रवक्रया परु् याई सोही बमोश्चजम नबभागीय सजाय गिुत पिेछ । 

(२) यस ऐिमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि दफा ६५ ववपरीत नबदा िनलई 
आफ्िो कायातलयमा अिपुश्चस्थत हिुे प्रदेश निजामती कमतचारीलाई गयल र तलब कट्टी गित सवकिछे । 
यसरी गयल भएको अबनध सेवा अबनधमा गणिा हिुे छैि । 

(3) यस ऐिमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि नबदा स्वीकृत िगराई लगातार 
िब्बे ददिभन्दा बढी अबनध अिपुश्चस्थत हिु े कमतचारीलाई गयल कट्टी गरी हाश्चजर गराउि सवकि े   
छैि । हाश्चजर गराएमा त्यसरी हाश्चजर गराउि ेपदानधकारीलाई दफा ९० बमोश्चजम नबभागीय सजाय 
हिुेछ र त्यसरी हाश्चजर गराएको कमतचारीले खाएको तलब, भत्ता समेत त्यसरी हाश्चजर गराउि े
पदानधकारीबाट सरकारी बाकँी सरह असलु उपर गररिछे । 

95. स्वयं घोषणा गरी नबवरण पेश गिुत पिे : (1) यो दफा प्रारम्भ हिु ुअश्चघ स्थायी आवासीय अिमुनत 
नलएको वा त्यस्तो अिमुनतका लानग आबेदि ददएको प्रत्यके कमतचारीले यो दफा प्रारम्भ भएको नमनतले 
तीस ददिनभत्र सोको स्वयं घोषणा गरी देहाय बमोश्चजमको नबवरण आफू कायतरत कायातलयमा पेश गिुत 
पिेछ:- 

(क) आफ्िो िाम, थर, सेवा, समूह, उपसमूह र हालको पद, 
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(ख) स्थायी आवासीय अिमुनत नलएको भए सो नलएको वा त्यस्तो अिमुनत प्राप्त 
गितको लानग आबेदि ददएको भए सोको नमनत, 

(ग) सम्बश्चन्धत नबदेशी मलुकुको िाम, 
(घ) आफूले नलएको स्थायी आबासीय अिमुनत पररत्याग गित वा त्यस्तो अिमुनतको 

लानग ददएको आबेदि रद्द गराउि इच्छुक भए, िभएको । 

(2) कुिै प्रदेश निजामती कमतचारीको सगोलको पनत वा पत्नीले स्थायी आबासीय अिमुनत 
नलएको भएमा यो दफा प्रारम्भ भएको नमनतले तीस ददिनभत्र सम्बश्चन्धत प्रदेश निजामती कमतचारीले 
आफू कायतरत कायातलयमा उपदफा (1) बमोश्चजमको नबवरण पेश गिुत पिेछ । 

(3) उपदफा (1) वा (2) बमोश्चजमको नबवरण प्राप्त भएपनछ सम्बश्चन्धत कायातलयले सोको 
नबवरण प्राप्त भएको नमनतले पन्र ददिनभत्र मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयमा पठाउि ु  
पिेछ । 

96. जािकारी ददि सवकिाेः (१) दफा ८० ववपरीत कुिै प्रदेश निजामती कमतचारीले स्थायी आवासीय 
अिमुनत नलएको वा सोको लानग आवेदि ददएको जािकारी कसैलाई प्राप्त भएमा त्यस्तो व्यश्चिले सो 
जािकारी सम्बश्चन्धत प्रदेश निजामती कमतचारी कायतरत कायातलय वा मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को 
कायातलयमा ददि सक्िछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको जािकारी प्राप्त हिु आएमा सम्बश्चन्धत कायातलयले त्यस्तो 
जािकारी प्राप्त भएको नमनतले सात ददिनभत्र मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयमा पठाउि ु 
पिेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोश्चजम वा अन्य कुिै स्रोतबाट कुि ै प्रदेश निजामती 
कमतचारीले स्थायी आवासीय अिमुनत नलएको वा सोको लानग आवेदि ददएको जािकारी प्राप्त हिु 
आएमा मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयले दफा ८० उपदफा (२) बमोश्चजमको अवनध ब्यनतत 
भएपनछ त्यस्तो प्रदेश निजामती कमतचारीको सम्बन्धमा छािववि गित नबभागीय सजाय ददि े
अनधकारीलाई लेखूी पठाउि ुपिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम लेखूी आएमा ववभागीय सजाय ददिे अनधकारीले त्यस्तो प्रदेश 
निजामती कमतचारीको सम्बन्धमा तीि ददिनभत्र छािनबि प्रारम्भ गरी सोको जािकारी यथाश्चशघ्र 
मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयलाई ददि ुपिेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोश्चजम छािनबि गदात ववभागीय सजाय ददिे अनधकारीले मतुयमन्त्री 
तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलय वा अन्य कुिै सरकारी निकायसँग कुिै कुराको जािकारी वा सहयोग 
माग गित सक्िेछ र त्यस्तो जािकारी वा सहयोग उपलव्ध गराउि ु सम्बश्चन्धत निकायको कततव्य  
हिुेछ । 

(६) यस दफा बमोश्चजम छािववि र कारवाही गदात कुि ैप्रदेश निजामती कमतचारीले स्थायी 
आवासूीय अिमुनत नलएको वा सोको लानग आवदेि ददएको देश्चखएमा निजलाई तीि मवहिानभत्र 
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प्रचनलत कािूि बमोश्चजमको प्रकू्ररया पूरा गरी यस ऐि बमोश्चजम सजाय गरी सोको जािकारी पन्र 
ददिनभत्र मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयलाई ददि ुपिेछ । 

97. ववभागीय सजाय ददिे अनधकारीूाः (१) निजामती कमतचारीलाई दफा ९० को खण्ड (ख) बमोश्चजमको 
ववशेष सजायको आदेश ददि ेअनधकार देहायको अनधकारीलाई हिुेछ :- 

(क) अनधकृत एघारौँ तह वा सो सरहको पद र सोभन्दा मानथको पदमा कायतरत प्रदेश 
निजामती कमतचारीलाई प्रदेश सरकार, 

(ख) अनधकृत छैठौँ, सातौँ, आठौँ, िवौँ र दशौँ तह वा सो सरहको पदमा कायतरत प्रदेश 
निजामती कमतचारीलाई प्रदेश सरकारको प्रमखु सश्चचव वा सो सरहको अनधकारी,  

(ग) सहायक तेस्रो, चौँथो र पाचौँ तह वा सो सरहको पदमा कायतरत प्रदेश निजामती 
कमतचारीलाई ववभागीय प्रमखु वा निज कायतरत कायातलयको अनधकृतस्तरको कायातलय 
प्रमखु ।  

(२) दफा 9० को खण्ड (क) बमोश्चजमको सजायको आदेश ददिे अनधकारी तोवकए 
बमोश्चजम हिुेछ ।  

(३) संघीय निजामती कमतचारी यस प्रदेशमा कायतरत रहँदा सजाय ददिे अनधकारी यस दफा 
बमोश्चजमको अनधकारी हिुेछ । 

98. ववभागीय सजाय ददिे अनधकार समु्पि सक्िे: प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी 
दफा ९७ बमोश्चजम सजायको आदेश ददि े कुि ैअनधकारीको अनधकारलाई सोही सूचिामा तोवकएको 
अनधकारीले तोवकएको अवनधसम्मको लानग प्रयोग गित पाउिे गरी समु्पि सक्िेछ । 

99. निलम्बि गिेाः (१) कुिै प्रदेश निजामती कमतचारीको सम्बन्धमा दफा ९३ मा लेश्चखएको कुि ै
अनभयोगको जाँचबझु गिुत परेमा जाँचबझु समाप्त िहनु्जेलसम्म उि कमतचारीलाई सजायको आदेश ददि 
पाउिे अनधकारीले निलम्बि गित सक्िेछ ।  

तर देहायको अवस्था िभई साधारणतया निलम्बि गररि ेछैिाः–  

(क) निलम्बि िगरी ओहोदाको काम गित ददँदा झठु्ठा सबूत प्रमाण संकलि गित 
सक्िे वा आफ्िो ववरुिको सबूत प्रमाण गायब गित सक्िे सम्भाविा देश्चखएमा, 

(ख) निलम्बि िगरी ओहदाको काम गित ददँदा सरकारी हानि िोक्सािी हिुे 
सम्भाविा देश्चखएमा, वा  

(ग)  सरकारी कामको नसलनसलामा गरेको कामको सम्बन्धमा अदालतमा 
सरकारवादी भई मदु्दा दायर भएमा । 

(२) प्रदेश निजामती कमतचारीलाई सेवाबाट हटाउि े वा बखातस्त गिे अनभयोगको सूचिा 
ददिकुा साथै निजलाई सजायको आदेश ददि पाउिे अनधकारीले निलम्वि समेत गित सक्िेछ । 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोश्चजम कुि ै प्रदेश निजामती कमतचारीलाई 
निलम्बि गदात साधारणतया साठी ददिभन्दा बढी गररिे छैि । सो अवनधनभतै्र त्यस्तो कमतचारी उपरको 
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कारवाही वकिारा लगाउि ुपिेछ । कुिै असाधारण अवस्था परी उि अवनधनभत्र कारवाही वकिारा 
लगाउि िसवकिे भई निलम्बिको अवनध बढाउि ु परेमा अश्चततयारवालाको पूवतस्वीकृनत नलई तीस 
ददिसम्म निलम्बिको अवनध बढाउि सवकिेछ ।  

(४) भ्रष्टाचार, रािववरुि जासूसी, लागू औषध कारोबार, सम्पश्चत्त शिुीकरण, परुाताश्चत्वक वस्त ु
बेचववखि, मािव बेचववखि, अपहरण, शरीरबन्धक, जातीय छुवाछुत, वहवुववाह, जबरजस्ती करणी तथा 
िैनतक पति देश्चखिे फौजदारी अनभयोगमा नगरफ्तार भई थनुिएको खण्डमा त्यसरी थनुिएको अवनधभर 
स्वताः निलम्बि भएको मानििेछ । 

100. निलम्बिको समानप्ताः कुिै प्रदेश निजामती कमतचारी कुि ैकारणले आफ्िो पदमा पिुाः स्थावपत भएमा, 
दफा ९९ को उपदफा (३) बमोश्चजमको अवनध पूरा भएमा, निलम्बि फुकुवा भएमा, सेवाबाट हटाइएमा 
वा बखातस्त गररएमा वा निजलाई लागेको अनभयोगबाट सफाई पाएमा निजको निलम्बि समाप्त हिुछे 
। 

101. सफाइ पेश गिे मौका ददिपुिेाः (१) ववभागीय सजाय ददि पाउि ेअनधकारीले कुि ै प्रदेश निजामती 
कमतचारीलाई सजाय ददिे आदेश ददिभुन्दा अश्चघ कारबाही गित लानगएको कारणको उल्लेख गरी सो 
कमतचारीलाई कम्तीमा सात ददिको म्याद ददई आफ्िो सफाइ पेश गिे मौका ददि ुपिेछ । 

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

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम मौका ददँदा निजमानथ लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले वकवटएको 
र प्रत्येक आरोप कुि-कुि कुरा र कारणमा आधाररत छ सो समेत खलुाउि ुपिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम सफाईको मौका ददइएकोमा सम्बश्चन्धत प्रदेश निजामती 
कमतचारीले पनि म्यादनभत्र आफ्िो सफाइ पेश गिुत पिेछ र यसरी पेश हिु आएको सफाईलाई 
सम्बश्चन्धत अनधकारीले गम्भीरतापूवतक नलि ुपिेछ ।  

(४) ववभागीय सजायको आदेश ददिे अनधकारीले आवश्यक ठािेमा स्वयं वा अन्य 
अनधकृतद्वारा जाँचबझु गराउि सक्िछे । त्यस्तो आरोप वा अनभयोग जाचबझु गिे अनधकृतले तोवकए 
बमोश्चजमको कायतववनधको पालिा गिुत पिेछ ।  

102. ववशेष सजायको आदेश ददिभुन्दा पवहले सजाय प्रस्ताव गिुतपिेाः ववशेष सजायको आदेश ददिभुन्दा 
पवहले दफा १०१ बमोश्चजम सफाइ पेश गित ददइएको म्यादनभत्र सफाइ पेश िगरेमा वा पेश हिु 
आएको सफाइ सन्तोषजिक िभएमा ववभागीय सजायको आदेश ददिे अनधकारीले त्यस्तो प्रदेश 
निजामती कमतचारीलाई ददि लानगएको प्रस्ताववत सजाय वकि िददि े भिी त्यस सम्बन्धमा कम्तीमा 
पन्र ददिको म्याद ददई स्पष्टीकरण माग्ि ुपिेछ ।  

103. प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामशत नलिपुिेाः (१) ववभागीय सजाय गिे सम्बन्धमा सम्बश्चन्धत प्रदेश 
निजामती कमतचारीले दफा 10१ बमोश्चजम ददएको सफाइ वा दफा 10२ बमोश्चजम ददएको स्पष्टीकरण 
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सन्तोषजिक िभएमा वा म्यादनभत्र सफाइ वा स्पष्टीकरण प्राप्त िभई त्यस्तो कमतचारीलाई सजाय 
गिुतपिे देश्चखएमा ववभागीय सजायको आदेश ददिे अनधकारीले त्यस्तो कमतचारीलाई ददि लानगएको 
सजाय प्रस्ताव गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामशत नलि ुपिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम परामशत माग गरेकोमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले एक 
मवहिानभत्र आवश्यक परामशत उपलब्ध गराउि ुपिेछ ।   

104. सजाय सम्बन्धी निणतय गिेूाः (१) दफा १०३ बमोश्चजम प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामशत प्राप्त 
भएपनछ ववभागीय सजायको आदेश ददि े अनधकारीले उपलब्ध सबतु प्रमाणको मूल्याङ्कि गरी पन्र 
ददिनभत्र ववभागीय सजायको सम्बन्धमा निणतय गिुत पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको निणतयको जािकारी यथाश्चशघ्र सम्बश्चन्धत कमतचारी र 
कायातलयलाई ददि ुपिेछ ।  

105. सजायको अनभलेखाः (१) कुिै प्रदेश निजामती कमतचारी उपर ववभागीय सजाय भएमा सम्बश्चन्धत 
कायातलयले सोको अनभलेख राखी आफ्िो तालकु ववभाग वा केन्रीय निकाय, सेवा समूह, उपसमूह 
सञ्चालि गिे मन्त्रालय वा निकाय र प्रदेश वकतावखािामा समते पठाउि ुपिेछ ।  

(२) सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालि गिे मन्त्रालय वा निकायले आफूले सञ्चालि गिे 
सेवा, समूह, उपसमूहका प्रत्यके प्रदेश निजामती कमतचारीको ववभागीय सजायको अनभलेख राख्न ुपिेछ ।  

106. पिुरावेदि सनेु्न निकाय :  यस ऐि बमोश्चजम ददइएको ववभागीय सजायको आदेश उपर पिुरावदेि 
सनु्नूे निकाय संघीय कािूि बमोश्चजम हिुेछ ।  

107. निणतयमा असर िपिेाः कुि ै प्रदेश निजामती कमतचारीको सम्बन्धमा यो ऐि वा यस ऐि अन्तगतत 
बिेकूो नियम बमोश्चजम अश्चततयार प्राप्त अनधकारीले गरेको काम कारवाहीमा ताश्चत्वक असर िपिे 
सािोनतिो त्रवुटबाट निणतयमा असर पिे छैि । 

 

पररच्छेद-१३ 

स्थािीय सेवा सम्बन्धी व्यवस्था 
108. स्थािीय सेवाको गठि तथा सेवा र शतताः  (१) स्थािीय सेवाको गठि, सञ्चालि तथा सेवा र शतत 

सम्बन्धी ब्यवस्था प्रदेश कािूि बमोश्चजम  हिुेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोश्चजम कािूिको ब्यवस्था िभएसम्म प्रदेश सरकारले सम्बश्चन्धत स्थािीय 
तहसँग समेत समन्वय गरी स्थािीय सेवाका कमतचारीको पररचालि र कामकाज सम्बन्धी आवश्यक 
ब्यवस्था गित सक्िेछ । 

109. स्थािीय तहको दरबन्दी निधातरण तथा स्वीकृनत: (1) स्थािीय तहको संगठि संरचिा सवेक्षण, 
दरबन्दी संतया तथा पद संतया निधातरण गरी सोको प्रनतवेदि स्थािीय तहले प्रदेश सरकार समक्ष पेश 
गिुत पिेछ । 

(2) स्थािीय तहले आफ्िो निकायको संगठि संरचिा र दरबन्दी स्वीकृत गिुत पूवत प्रदेश 
सरकारको सहमनत नलि ुपिेछ । 
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(3) उपदफा (2) बमोश्चजम स्वीकृत दरबन्दी र संगठि संरचिा प्रदेश वकताबखािामा दतात 
भएपनछ लागू हिुेछ । 

110. स्थािीय तहका प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत: (1) स्थािीय तहको प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतको पद 
प्रदेश निजामती सेवाको पद हिुेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोश्चजम स्वीकृत दरबन्दी बमोश्चजमका अनधकृत कमतचारीलाई प्रदेश 
सरकारले प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतको पदमा पदस्थापिा वा सरुवा गिेछ ।  

 

पररच्छेद-१४ 

ववववध 

111. प्रदेश  निजामती कमतचारीले पाउिे ववदााः प्रदेश निजामती कमतचारीले देहायका नबदा तोवकए बमोश्चजम 
पाउिे छि ्: - 

(क) भैपरी आउिे र पवत नबदा,  
(ख) घर नबदा,  
(ग) नबरामी नबदा,  

(घ) प्रसूनत नबदा, 
(ङ) प्रसूनत स्याहार नबदा,  

(च) वकररया नबदा, 
(छ) अध्ययि नबदा, 
(ज) पयतटि नबदा 
(झ) असाधारण नबदा । 

112. बेतलबी नबदााः (१) प्रदेश निजामती कमतचारीको पनत वा पत्नी ववदेशश्चस्थत िेपाली राजदूतावास वा कुि ै
नियोगमा खवटई गएमा त्यस्तो प्रदेश निजामती कमतचारीले तोवकए बमोश्चजम बेतलबी नबदा पाउिेछ । 
यसरी पाउिे नबदाको अवनध निजको सेवा अवनधमा गणिा गररिे छैि । 

(२) सम्बश्चन्धत सेवा समूहलाई उपयोगी हिु े ववषयमा प्रदेश निजामती कमतचारीले निजी 
प्रयासमा अध्ययि गित चाहेमा मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयको पूवतस्वीकृनत नलई 
पटकपटक गरी वा एकै पटक बढीमा तीि वषतको लानग वेतलबी नबदा पाउि सक्िछे । यस 
बमोश्चजमको नबदाको अवनध निजको सेवाअवनधमा गणिा गररिेछ । 

113. भववष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य ठहररिे गरी सेवाबाट बखातस्त भएका कमतचारीले पाउि े
सवुवधााः यस ऐिमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि दफा ९० को खण्ड (ख) को उपखण्ड 
(२) बमोश्चजम सेवाबाट बखातस्त भएको प्रदेश निजामती कमतचारीले दफा 53 बमोश्चजमको संचयकोष, 
दफा ५९ बमोश्चजमको योगदािमा आधाररत निवृत्तभरण र यस ऐि वा यस ऐि अन्तगतत बिेको 
नियमावली बमोश्चजमको बीमा वापत जम्मा भएको रकम बाहेक यस ऐि बमोश्चजमको अन्य कुिै सवुवधा 
पाउिे छैि ।  
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114. अनधकार प्रत्यायोजिाः (१) प्रदेश सरकारले यस ऐि बमोश्चजम आफूलाई प्राप्त अनधकार प्रदेश राजपत्रमा 
सूचिा प्रकाशि गरी सोही सूचिामा तोवकएको प्रदेश निजामती कमतचारी वा अनधकारीले प्रयोग गित 
पाउिे गरी प्रत्यायोजि गित सक्िेछ । 

तर यस ऐि बमोश्चजम प्राप्त अनधकारहरु यस ऐि बाहेक अन्य ऐिबाट प्रत्यायोजि गित सवकि े
छैि ।  

 (२) यस ऐि बमोश्चजम कुिै अनधकारीलाई प्राप्त अनधकार आफ्िो सामान्य रेखदेखमा रही 
प्रयोग गिे गरी निजले आफू मनुिका प्रदेश निजामती कमतचारीलाई प्रत्यायोजि गित सक्िेछ । 

115. व्यवस्थापि परीक्षणाः (१) प्रदेश लोकसेवा आयोगको कायतके्षत्रनभत्रका ववषयहरू बाहेक मतुयमन्त्री तथा 
मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयले प्रदेश सरकारका ववनभन्न निकायहरूमा कायतरत प्रदेश निजामती कमतचारीले 
प्रचनलत कािूि तथा अन्य प्रशासकीय नियम र कायतववनधहरू पालि गरे िगरेको सम्बन्धमा 
सपुररवेक्षण, अिगुमि र मूल्याङ्कि गरी व्यवस्थापि परूीक्षण गिेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोश्चजम व्यवस्थापि परीक्षण गदात आवश्यकता अिसुार निदेशि ददि 
तथा कुि ै प्रदेश निजामती कमतचारीउपर ववभागीय सजाय गिुत पिे देश्चखएमा सम्बश्चन्धत अनधकारीलाई 
लेखी पठाउि सवकिछे ।     

116. प्रदेश निजामती सेवामा पिु: बहाली भएमा पाउिे सवुवधााः (१) कुिै प्रदेश निजामती कमतचारीलाई दफा 
९० को खण्ड (ख) बमोश्चजम ववशेष सजाय भएकोमा सो सजाय अदालतबाट बदर भई निज सेवामा 
पिुाः बहाली भएमा त्यस्तो कमतचारीले सेवाबाट अवकाश ददइएको, हटाइएको वा बखातस्त गररएको 
नमनतदेश्चख सेवामा पिुाः कायम भएको नमनतसम्मको बाँकी तलब, भत्ता, चाडपवत खचत र तलब बवृि पाउि े
भए सो समेत पाउिेछ ।  

(२) यो ऐि प्रारम्भ हिु अश्चघ प्रदेश निजामती सेवाबाट अवकाश ददइएको, हटाइएको वा 
बखातस्त गररएको प्रदेश निजामती कमतचारी अदालतको आदेशद्वारा प्रदेश निजामती सेवामा पिुाः बहाली 
भएमा त्यस्तो कमतचारीले समेत उपदफा (१) बमोश्चजम तलब, भत्ता र तलबवृवि पाउिेछ ।  

117. िोकरी िथामीिेाः कुि ैप्रदेश निजामती कमतचारीले दफा ९० को खण्ड (ख) बमोश्चजम ववशषे सजाय 
पाएकोमा पिुरावदेि परी निजको सेवा पिुाःस्थावपत हिु ेभएमा सो निणतयको सूचिा पाएको तीस ददि वा 
निणतय भएको एक वषत मध्ये जिु पवहले हनु्छ सो अवनधनभत्र सम्बश्चन्धत कायातलयमा उपश्चस्थत हिु 
िआएमा निजको िोकरी थानमिे छैि । 

118. प्रदेश निजामती कमतचारीको आनधकाररक िेड यनुियिाः (१) प्रदेश निजामती कमतचारीले यस ऐिको 
अधीिमा रही िेड यनुियि गठि गित सक्िछेि ्। 

(२) आनधकाररक िेड यनुियिको निवातचि प्रत्येक तीि वषतमा तोवकए बमोश्चजम हिुेछ । 

तर यस ऐि बमोश्चजम आनधकाररक िेड यनुियिको निवातचि िभएसम्म प्रचनलत कािूि 
बमोश्चजम दतात भएको रावियस्तरका िेड यनुियि यस ऐि बमोश्चजम निवातश्चचत भएको मानििेछ ।  
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(३) प्रदेश आनधकाररक िेड यनुियिको निवातचि प्रयोजिको लानग तोवकए बमोश्चजम प्रदेश 
स्तरको निजामती कमतचारीको िेड यनुियि दतात गिुत पिेछ । यसरी िेड यनुियि दतात गदात सेवागत, 

लैंनगक, पदीय वा के्षत्रगत आधारमा गररिे छैि । 

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम ियाूँ िेड यनुियि दतातका लानग राविय वकताबखािा 
(निजामती) वा प्रदेश वकताबखािाबाट संकेत िम्बर प्राप्त गरेका उपदफा (७) बमोश्चजमका निजामती 
कमतचारी िेड यनुियिको सदस्यता प्राप्त गित योग्य प्रदेश निजामती कमतचारीको कूल संतयाको बीस 
प्रनतशत कमतचारीको हस्ताक्षर सवहत िेड यनुियि दतातका लानग तोवकएको निकायमा निवेदि ददि ु
पिेछ।  

(५) आनधकाररक िेड यनुियिले कमतचारीको सामूूवहक हकवहतको संरक्षण तथा 
सम्बितिका लानग तोवकए बमोश्चजम सामूूवहक सौदाबाजी गित तथा कािूिमा भएको व्यवस्थाको 
कायातन्वयि गित तोवकए बमोश्चजम सामाश्चजक संवादमा सहभागी हिु पाउिेछ ।  

(६) आनधकाररक िेड यनुियि बाहेक अन्य कुिैपनि यनुियिले वा प्रदेश निजामती 
कमतचारीको समूहले सामूवूहक मागदावी पेश गित पाउिे छैिि ्। आनधकाररक िेड यनुियिले माग 
पूरा गितको लानग तोवकएको प्रवक्रया बमोश्चजम वातात गिे, छलफल गिे तथा मध्यस्थताको माध्यम 
बिाउिे बाहेक हडूत्ाल वा काम बन्द गित पाउिे छैिि ्।  

(७) कायातलय प्रमखु भई काम गिुतपिे र श्चचवकत्सक बाहेक अनधकृतस्तर आठौँ तहसम्मका 
वा सो भन्दा मनुिका कमतचारी प्रदेश निजामती कमतचारीको िेड यनुियिमा सहभागी हिु सक्िेछि ्।  

(८) प्रदेश निजामती सेवामा सधुार, सेवा प्रवाहको प्रभावकाररता अनभवृवि र िीनत तथा 
मापदण्ड निमातणमा सरकारलाई रचिात्मक सहयोग गिुत आनधकाररक िेड यनुियि तथा यस दफा 
बमोश्चजम दतात भएका प्रदेश निजामती कमतचारी िेड यनुियिको कततव्य हिुेछ ।  

(९) प्रदेश निजामती सेवालाई तटस्थ, मयातददत, भ्रष्टाचारमिु, अिशुानसत, जिमखुी, 
पररणाममखुी र व्यावसावयक बिाउि वक्रयाशील हिु ुआनधकाररक िेड यनुियि तथा यस दफा बमोश्चजम 
दतात भएका प्रदेश निजामती कमतचारी िेड यनुियिको श्चजम्मेवारी हिुेछ ।  

(१०) एउटै व्यश्चि दईु कायतकाल भन्दा बढी प्रदेश आनधकाररक िेड यनुियिको अध्यक्ष 
पदमा रहिे छैि । 

(११) प्रदेश आनधकाररक िेड यनुियि तथा प्रदेश निजामती कमतचारी िेड यनुियिको 
कायतसनमनतको पदानधकारी वा सदस्य भएको कारणले कुिैपनि प्रदेश निजामती कमतचारीले पदीय 
श्चजम्मेवारी बमोश्चजमको काम गितबाट उन्मशु्चि वा छुट पाउिे छैि । आफ्िो पदीय श्चजम्मेवारी पूरा गिुत 
त्यस्तो पदानधकारी तथा सदस्यको कततव्य हिुेछ ।  

  (१२) िेड यनुियि सम्बन्धी अन्य ब्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हिुेछ । 

 

119. प्रदेश निजामती कमतचारीको पीरमकात, गिुासो र सिुवुाइको व्यवस्थााः (१) प्रदेश निजामती कमतचारीले 
यस ऐि वा प्रचनलत कािूि बमोश्चजम अन्यत्र उजरुी वा पिुरावेदि गित पाउिे व्यवस्था भएकोमा बाहेक 
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यो ऐि र यस ऐिअन्तगतत बिेको नियमबमोश्चजम प्रदाि गररएका सेवा, शतत, सवुवधा र प्रदेश निजामती 
कमतचारीसँग सरोकार राख्न ेकुिै पनि ववषयमा आफूलाई मकात परेको छ भने्न लागेमा वा सो सम्बन्धमा 
सम्बश्चन्धत निकायलाई जािकारी गराउँदा पनि कारबाही िभएमा निजले आफूलाई परेको पीरमकात तथा 
गिुासो मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयमा तोवकए बमोश्चजम राख्न सक्िेछ ।  

(२) प्रदेश निजामती कमतचारीको पीरमकात, गिुासो र सिुवुाइ सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोश्चजम हिुेछ ।  

120. बरबझुारथ गिुतपिेाः कुिै प्रदेश निजामती कमतचारीले आफूले बझुाउि ुपिे िगदी, श्चजन्सी वा कागजात 
तोवकएको म्यादनभत्र सम्बश्चन्धत कमतचारीलाई बझुाई ददि ुपिेछ र सो बझु्ि ुपिेले पनि सोही म्यादनभत्र 
बझुूी नलि ुपिेछ । 

121. अपाङता भएका कमतचारीका लानग ववशेष व्यवस्थााः अपाङ्गता भएका कमतचारीको अपाङू्गताको 
अवस्थालाई ध्याि ददई सम्भव भएसम्म उपयिु स्थािमा पदस्थापि वा सरुवा गररिछे । 

122. कमतचारी कल्याण कोषको स्थापिा र सञ्चालिाः (१) प्रदेश निजामती सेवाका बहालवाला कमतचारी, 
अवकाश प्राप्त व्यश्चि र निजको पररवारको कल्याणको लानग तोवकए बमोश्चजमको कमतचारी 
कल्याणकारी कोष स्थापिा गित सवकिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम स्थापिा हिुे कल्याणकारी कोषको सञ्चालि तथा ब्यवस्थापि 
तोवकए बमोश्चजम हिुेछ । 

123. सेवा निबतृ प्रदेश निजामती कमतचारीको सेवा नलि सक्िेाः (१) प्रदेश निजामती कमतचारी सेवाबाट 
अवकाश प्राप्त गरी निवृत्तभरण पाइरहेका कमतचारीसँग प्रदेश सरकारले आवश्यक सेवा नलि सक्िेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोश्चजम सेवा उपलब्ध गराउि ुत्यस्ता सेवा निवृत्त कमतचारीको कततव्य 
हिुेछ ।  

124. कमतचारी अनभलेख सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) प्रदेश निजामती सेवाका कमतचारीको अनभलेख प्रदेश 
वकताबखािाले राख्नछे ।  

  (२) प्रदेश वकताबखािाको स्थापिा िहनु्जेलसम्म कमतचारीको अनभलेख राविय 
वकताबखािामा रहिेछ । 

  (३) प्रदेश वकताबखािाको स्थापिा भए पिात कमतचारीको वववरण राविय वकताबखािाबाट 
माग गरी प्रदेश वकताबखािाले ब्यवस्थापि गिेछ ।  

125. परुस्कृत गिे सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कायतरत प्रदेश निजामती कमतचारीलाई 
तोवकए बमोश्चजमको परुस्कारबाट परुस्कृत गित सक्िेछ । 

                (२) परुस्कार सम्बन्धी अन्य ब्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हिुेछ । 

126. प्रदेश निजामती कमतचारी अस्पतालाः (१) प्रदेश निजामती कमतचारी तथा निजको पररवारलाई उपचार 
गित प्रदेश निजामती कमतचारी अस्पतालको आवश्यक व्यवस्था गित सवकिेछ । 
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                (२) उपदफा (१) बमोश्चजम प्रदेश निजामती कमतचारी अस्पतालको ब्यवस्था िभएसम्म 
प्रदेश सरकारले प्रदेश अन्तगततको कुिै अस्पताललाई उपचारको लानग तोक्िेछ । 

127. सेवा अवनधको गणिााः यस ऐि अन्तगतत प्रदेश निजामती कमतचारीको सेवा अवनध गणिा गदात संघीय 
निजामती सेवामा कामकाज गरेको सेवा अवनध समते गणिा गररिेछ । 

128. सन्तती छात्रवृनत सम्बन्धी व्यवस्थााः निजामती कमतचारीका सन्ततीलाई तोवकएको आधार तथा मापदण्ड 
बमोश्चजम छात्रवृश्चत्त ददइिछे । 

129. संघीय निजामती कमतचारी सम्बन्धी ब्यवस्थााः (१) प्रदेश निजामती सेवाका कमतचारीबाट सेवा प्रवाह गित 
अपगु भएमा प्रदेश सरकारले िेपाल सरकारसँग कमतचारी माग गित सक्िछे ।  

(२) प्रदेश निजामती सेवाका कमतचारीहरू सश्चचव र प्रमखु सश्चचव पदमा बढुवा िहनु्जेलसम्म 
उपदफा (१) बमोश्चजम खवटएका राजपत्रांवकत नबश्चशष्ट शे्रणीका कमतचारीलाई प्रमखु सश्चचवमा र 
राजपत्रावङ्कत प्रथम शे्रणीका कमतचारीलाई मन्त्रालयका सश्चचवमा कामकाज गराउि सवकिेछ । 

(३) प्रदेश निजामती सेवाका सम्बश्चन्धत सेवा समूहका कमतचारीहरू उपलब्ध िभएमा मात्र 
सो सेवा समूहका पदमा संघीय निजामती सेवाका कमतचारीलाई खटाउि सवकिछे । 

(४) उपदफा (३) मा जिुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापनि प्रदेश अन्तगततका 
कायातलयहरूको कायातलय प्रमखु पदमा प्रदेश निजामती कमतचारी अपगु भएमा मात्र संघीय निजामती 
कमतचारीलाई कायातलय प्रमखुको रूपमा खटाइिछे । 

(५) प्रदेश सरकारले यस दफा बमोश्चजम खवटएका संघीय निजामती कमतचारीको कामको 
मूल्याङ्कि गरी परुस्कार र कारबाहीको लानग िेपाल सरकार समक्ष नसफाररस गिेछ । 

१३०. समायोजि भई आएका कमतचारीको सेवा सवुवधााः (१) कमतचारी समायोजि ऐि, २०७५ र संघीय 
कािूि बमोश्चजम प्रदेश निजामती सेवामा समायोजि भई आएका कमतचारीको सेवा, शतत र सवुवधा 
सम्बन्धी ब्यवस्था यस ऐिका अनतररि संघीय कािूि बमोश्चजम हिुेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोश्चजम प्रदेश निजामती सेवामा समायोजि भई आएका कमतचारीको 
उपदाि, निवृत्तभरण र औषधी उपचार खचत सम्बन्धी ब्यवस्था समेत यस ऐिका अनतररि संघीय 
कािूि बमोश्चजम हिुेछ । 

१३१. नियम बिाउिे अनधकाराः (१) यो ऐि कायातन्वयि गित प्रदेश सरकारले आवश्यक नियमहरु बिाउि 
सक्िेछ । 

                (२) उपदफा (१) बमोश्चजम प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाका सेवा, समूह वा 
उपसमूहमा सामान्य रुपले लागू हिुे र बेग्लाबेग्लै सेवा, समूह वा उपसमूहको लानग छुट्टाछुटै्ट नियमहरू 
बिाउि सक्िछे।  

१३२. निदेश्चशका, कायतववनध वा मापदण्ड बिाउि सक्िेाः यो ऐि तथा यस ऐि अन्तगतत बिकेो नियमको 
अधीिमा रही मतुयमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायातलयले आवश्यक निदेश्चशका, कायतववनध वा मापदण्ड 
बिाउि सक्िछे । 

 


