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कणाल  देश नजामती सेवाको गठन, स  चालन र सेवाका शत स ब धमा यव था गन बनकेो वधेयक 

 

तावना: देश नजामती सेवालाई स म, सु ढ, सेवामूलक र उ रदायी बनाउन देश नजामती सेवाको गठन, 

स  चालन र सेवाका शत स ब धमा कानूनी यव था गन वा छनीय भएकोले,  

कणाल  देश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

 

प र छेद-१ 

ारि भक 

 

१. संि  नाम र ार भ: (१) यस ऐनको नाम “कणाल  देश नजामती सेवा ऐन, २०७८” रहेको छ। 

(२) यो ऐन माणीकरण भएको म तले एकतीस  दनदेिख ार भ हनेुछ। 

२. प रभाषा: वषय वा स ले अको अथ नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क)  “अि तयारवाला” भ  नाले दफा १४ बमोिजम नयिु  गन स ने अ धकार  स झन ुपछ। 

(ख) “आधका रक ेड यु नयन” भ  नाले दफा ११७ बमोिजम ग ठत नजामती कमचार को 

आ धका रक े ड यु नयन स झन ुपछ। 

(ग) “कायालय मखु” भन ् नाले कायालयको मखु भई कामकाज गन तो कएको कमचार  

स झन ुपछ र सो श दले वभागीय मखुलाई समते जनाउँछ। 

(घ) “तलब” भ  नाले नजामती कमचार ले मा सक पमा पाउने तलब र तलब वृ  ( डे) 

स हतको रकम स झन ुपछ। 

(ङ) “तो कएको” वा “तो कए बमोिजम” भ  नाले यस ऐन अ तगत बनेको नयममा तो कएको वा 

तो कए बमोिजम स झन ुपछ। 

(च) “ नकाय” भ  नाले देश सरकार र म ालय अ तगतका देश वा िज ला वा थानीय 

तहमा अवि थत सरकार  त  ठान, के , कायालय वा शाखा वा इकाई स झन ुपछ। 

(छ)  “ नजामती कमचार ” भ  नाले देश नजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको यि  स झन ु

पछ र सो श दले कमचार  समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम नेपाल नजामती सेवा तथा 

नेपाल वा य सेवाबाट देशमा समायोजन भएका नजामती कमचार लाइ समते 

जनाउँछ। 

(ज) “प रवार” भ  नाले नजामती कमचार सँग ब न ेतथा नज आफैले पालन पोषण गन ु पन  

प त, प  नी, छोरा, अ ववा हता छोर , धमपु , अ ववा हता धमपु ी, बाब,ु आमा वा सौतेनी 

आमा स झन ुपछ र सो श दले पु ष र अ ववा हता म हला कमचार को हकमा नजको 

बाज,े ब यै तथा ववा हता म हला कमचार को हकमा नजको सासू, ससूरालाई समते 
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जनाउँछ। 

(झ) “ देश” भ  नाले कणाल  देश स झन ुपछ। 

(ञ) “ देश कताबखाना” भ  नाले देश नजामती कमचार , देश अ य सरकार  सेवाका 

कमचार  र थानीय सेवाका कमचार को नयिु , स वा, बढुवा, अवकाश लगायतको 

अ भलेख रा  न े देश कताबखाना स झन ुपछ।  

(ट) “ देश नजामती सेवा” भ  नाले दफा ४ बमोिजम ग ठत देश नजामती सेवा स झन ु

पछ।  

(ठ) “ देश लोक सेवा आयोग” भ  नाले देश लोक सेवा आयोग, कणाल  देश स झन ुपछ। 

(ड) "म ालय” भ  नाले कणाल  देश सरकारको म ालय स झन ु पछ र सो श दले 

मु यम ी तथा मि प रष को कायालयलाइ समते जनाउँछ।  

(ढ) "मु यम ी तथा मि प रष को कायालय” भ  नाले कणाल  देश सरकार, मु यम ी 

तथा मि प रष को कायालय स झन ुपछ।  

(ण) " वभागीय मखु" भ  नाले तो कएको अ धकार  स झन ुपछ।  

(त)  “ वशेष  पद” भ  नाले वशेष कृ तको काम, कत य र उ रदा य व भएको तथा वशेष 

यो यता चा हने पद स झन ुपछ। 

(थ) “ थायी आवासीय अनमु त” भ  नाले वदेशी मलुकले कुनै शत तोक  वा नतोक  सो 

मलुकुमा थायी पले बसोबास गन पाउने गर  नेपाल  नाग रकलाइ उपल ध गराएको 

डाइभर सट  इ म े ट भीसा (डी.भी.), परमाने ट रेिजडे ट भसा (पी.आर.) वा ीन काड 

स झन ु पछ र सो श दले नेपाल  नाग रकलाइ वदेशमा थायी पमा बसोबास गन 

दइएको जनुसकैु नामको थायी आवासीय अनमु तलाई समते जनाउँछ। 

(द) “ थायी पद” भ  नाले नविृ भरण वा योगदानमा आधा रत नविृ भरण पाउने र याद 

नतो कएको देश नजामती सेवाको पद स झन ुपछ र सो श दले कमचार  समायोजन 

ऐन, २०७५ बमोिजम देशमा समायोजन भएको कमचार को पदलाइ समते जनाउँछ। 

३. देश कमचार  शासन स ब धी के य नकाय: (१) देशको शासन स  चालन गन देश नजामती 

सेवाको गठन, स  चालन र सेवाका शत तथा नजामती कमचार को यव थापनका स ब धमा मु यम ी 

तथा मि प रष को कायालयले के य नकायको पमा काम गनछ।   

(२) यो ऐन र यस ऐन अ तगत बनेको नयममा उ लेख भएको वषय बाहेक देश नजामती 

कमचार  शासन स ब धी काम गदा मु यम ी तथा मि प रष को कायालयको वीकृ त लएर मा  

गन ुपनछ।   
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प र छेद-२ 

देश नजामती सेवाको गठन 

४. देश नजामती सेवाको गठन: (१) देश नजामती सेवा अ तगत देहाय बमोिजमका सेवाह  रहनेछन:्- 

(क)  देश आ थक योजना तथा त या  सेवा,  

(ख)  देश इि ज नय र  सेवा, 

(ग)  देश कृ ष सेवा, 

(घ)  देश शासन सेवा, 

(ङ)  देश वन सेवा, 

(च) देश िश ा सेवा,  

(छ)  देश वा य सेवा, 

(ज)  देश व वध सेवा। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ग ठत सेवामा तो कए बमोिजमका व भ  न समूह तथा उपसमूह 

रहनेछन।् 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम ग ठत देश नजामती सेवा, समूह र उपसमूहमा रहने व भ  न 

पदह को ला ग चा हन े यूनतम शैि क यो यता तो कए बमोिजम हनुेछ।  

५. देश नजामती सेवामा रहन ेतह र पद: (१) देश नजामती सेवामा देहाय बमोिजमका तह रहनेछन:्- 

   अ धकृत तह    सहायक तह 

       एघार                  पाचँ  

   दश             च थो 

   नव        तह वह न     

   आठ      

   सात  

   छैट                     

(२) देश नजामती सेवाका व भ  न तहमा तो कए बमोिजमका ा व धक, शास नक र वशेष  पद 

रहन स नछेन।्   

६.  काय ववरण र कायस पादन स ब धी यव था: (१) देश सरकारले वीकृत गरेको स ठनको काय 

ववरणको आधारमा येक नकायले येक पदको काम, कत य, उ रदा य व, अ धकार र कामको 

मू या न गन सूचक समते उ लेख गर  स ठनका ला ग वीकृत पदको काय ववरण यक न गर  लागू 

गन ुपनछ।  

(२) नजामती कमचार लाई पद थापना गदा नजको काय ववरण उपल ध गराउन ुपनछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम उपल ध गराइएको काय ववरणको आधारमा नजामती कमचार सँग 
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तो कए बमोिजम कायस पादन स झौता गर  काममा लगाउन सकनेछ।  

तर आयोजना मखु तथा तो कए बमोिजमका वभागीय मखु र कायालय मखुसँग अ नवाय पमा 

कायस पादन स झौता गन ुपनछ। 

 (४) येक सपु रवे कले आ थक वष शु  भएको एक म हना भ  आ नो मातहतमा काम गन 

नजामती कमचार लाई काय ववरणको आधारमा य तो कमचार ले स पादन गन ु पन कामको वा षक 

ल य नधारण गर  िज मवेार  तोक  काममा लगाउन ु पनछ। य तो वा षक ल य बमोिजम स पा दत 

काम समतेको आधारमा कमचार को कायस पादन मू या न ग रनेछ। 

(५) काय ववरण र कायस पादन स ब धी अ य यव था तो कए बमोिजम हनुेछ। 
 

प र छेद-३ 

देश नजामती सेवाको दरब द  सजना तथा पदपू त 

 

७. संगठन तथा दरब द  सजना: (१) कुनै नकायको स ठन संरचना वा दरब द  सजना गन तथा य तो 

स ठन संरचना वा दरब द मा पनुरावलोकन वा हेरफर गन स बि धत म ालयले तो कए बमोिजम स ठन 

तथा यव थापन सव ण गन ुपनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम स ठन तथा यव थापन सव ण गदा सव ण ग रन े नकायको काय 

कृ त र कायबोझ व  लेषण गर  दरब द  सजना, पनुरावलोकन वा हेरफर गन ु पन देिखएमा सोको 

कारण र औिच य समते खलुाई तवेदन तयार गन ुपनछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम सव ण गर  तयार ग रएको तवेदन स बि धत म ालयले कणाल  

देश सरकार, आ थक मा मला तथा योजना म ालयको सहम तको ला ग पठाउन ु पनछ र सो 

म ालयको सहम त ा  त भएप छ तवेदन मु यम ी तथा मि प रष को कायालयमा पठाउन ुपनछ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजमको तवेदन उपर कणाल  देश सरकार, आ थक मा मला तथा योजना 

म ालयबाट ा  त सहम त र औिच य समतेको आधारमा मू या न गर  उपयु  संगठन संरचना वा 

दरब द को ताव वीकृ तको ला ग प  दन भ  देश सरकार सम  पेश गन ुपनछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम पेश भएको ताव देश सरकारले वीकृत गन स नछे। 

(६) उपदफा (५) बमोिजम संगठन संरचना वा दरब द  वीकृत भएप छ स बि धत म ालयले 

देश कताबखानामा पद दता गन ुपनछ। 

(७) यस दफा बमोिजम कुन ैनयाँ पद सजना भएकोमा उपदफा (६) बमोिजम देश कताबखानामा 

पद दता भएप छ मा  य तो पदमा पदपू त गन स कनछे। 

(८) अ थायी कृ तका आयोग, स म त, नकाय, सिचवालय र कायालयमा थायी दरब द  सजना 

ग रने छैन र य ता आयोग, स म त, नकाय, सिचवालय र कायालयमा अ थायी दरब द  रहन स नछे। 
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तर य ता आयोग, स म त, नकाय, सिचवालय र कायालयमा रहेको अ थायी दरब द मा खटाइएका 

वा काजमा गएका कमचार को पद र  भएकोमा थायी पदपू त ग रने छैन। 

(९) उपदफा (८) मा उि लिखत आयोग, स म त, नकाय, सिचवालय र कायालयको वा षक बजेट 

तथा काय म बमोिजम वा षक पमा आव यक पन जनशि को क सम तथा सं या यक न गर  अ थायी 

दरब द  सफा रस गन तो कए बमोिजमको स म त रहनेछ। 

(१०) यस दफा बमोिजम सजना भएको थायी पदमा नयिु  वा बढुवा भएको नजामती 

कमचार लाई पलु दरब द  वा अ य कुनै क समले कुनै थानमा पदा धकार राखी कुनै नकायमा 

खटाइएको वा नयिु  ग रएको कारणले मा  य तो र  दरब द मा कुनै प न यहोराले पदपू त गन 

पाइने छैन। 

(११) यस दफा बमोिजम दरब द  सजना, पनुरावलोकन वा हेरफेर गदा कमचार  समायोजन ऐन, 

२०७५ बमोिजम समायोजन भइ देशमा आएका कमचार को पदा धकार रहेको कुनै पद कटौती गन 

पाइने छैन। 

८. देश नजामती सेवाको पदपू त: (१) देश नजामती सेवाको र  पदको पू त देहाय बमोिजम ग रनेछ:- 

(क)  देश वा य सेवा बाहेकको देश नजामती सेवातफः 

 

तह 

 

खु ला 

तयो गता 

ारा 

बढुवा ारा 

ये  ठता र काय 

स पादन मू या न 

ारा 

काय मता     

मू या न 

ारा 

तरवृ  आ त रक 

तयो गता 

ारा 

(अ) तह वह न १००% - - - - 

(आ) सहायक च थो ७०% १०% - - २०% 

(इ) सहायक पाचँ  ६०% २०% २०% - - 

(इ) अ धकृत छैट  - - - १००% - 

(उ) अ धकृत सात   ६०% २०% २०% - - 

( ऊ) अ धकृत आठ  - - - १००% - 

(ऋ) अ धकृत नव  १०% ३५% ३५% - २०% 

(ए) अ धकृत दश   - - - १००% - 

(ऐ) अ धकृत एघार   १०% ३५% ३५% - २०% 
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(ख)  देश वा य सेवातफः   

 

तह 

 

खु ला 

तयो गता 

ारा 

बढुवा ारा 

ये  ठता र काय 

स पादन 

मू या न 

ारा 

काय मता     

मू या न 

ारा 

तरवृ  आ त रक तयो गता 

ारा 

(अ) सहायक च थो १००% - - - - 

(आ) सहायक पाचँ  ६५% १५% - - २०% 

(इ) अ धकृत छैट  - - - १००% - 

(इ) अ धकृत सात  ६५% १५% - - २०% 

(उ) अ धकृत आठ   

(िच क सक 

बाहेक) 

- - - १००% - 

( ऊ) अ धकृत आठ   

(िच क सक) 

१००% - - - - 

( ऋ) अ धकृत नव  

(िच क सक) 

२०% - ४०% - ४०% 

(ए) अ धकृत नव  

(न स ) 

२०% - ४०% - ४०% 

(ऐ) अ धकृत नव  

(िच क सक र 

न स  बाहेक) 

२०% - ५०% - ३०% 

(ओ) अ धकृत दश  - - - १००% - 

(औ) अ धकृत एघार  १०% - ५०% - ४०% 

    

(२) उपदफा (१) को ख ड (क) को उपख ड (ऋ) र (ऐ) मा उि लिखत खुला तयो गता ारा 

पदपू त ग रन ेअ धकृत नव  र एघार  तहको पदको ला ग उ मदेवार हनु स बि धत वषयमा नातको र 

उपा ध हा सल गरेको र देश नजामती सेवा, थानीय सेवा वा अ य कुन ै सरकार  सेवा वा च लत 

कानून बमोिजम दता भएको संग ठत सं था वा अ तरा य संघ, सं थाको अ धकृत तरको पदमा अ धकृत 
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नव  तहको पदको हकमा क तीमा पाँच वष र अ धकृत एघार  तहको पदको हकमा क तीमा सात वष 

काम गरेको अनभुव ा  त गरेको हनु ुपनछ।  

तर व ावा र ध उपा ध ा  त गरेको यि  दईु वष कम अनभुव भएप न य तो पदमा उ मदेवार 

हनु स नेछ। 

प ीकरण: यस उपदफाको योजनको ला ग "संग ठत सं था" भ  नाले देहायको सं था स झन ुपछ:- 

(क) नेपाल सरकार वा देश सरकार वा थानीय तहको पूण वा आंिशक वा म वमा भएको 

संग ठत सं था, 

(ख) च लत कानून बमोिजम थापना भएको प रष  वा बोड, 

(ग) च लत कानून बमोिजम थापना भएको शैि क सं था, 

(घ) पि लक ल मटेड क पनी, 

(ङ) पि लक ल मटेड क पनीको पमा दता भएको बक वा व ीय सं था। 

(३) उपदफा (१) को ख ड (ख) को उपख ड (ऋ), (ए), (ऐ) र (औ) मा उि लिखत खलुा 

तयो गता ारा पदपू त ग रन ेअ धकृत नव  र एघार  तहको पदको ला ग तो कए बमोिजम यूनतम शैि क 

यो यता ा  त गरेको र स बि धत े को अ धकृत तरमा क तीमा देहाय बमोिजम अनभुव ा  त गरेको 

हनु ुपनछः- 

(क) अ धकृत नव  तहको ला ग पाचँ वष, 

(ख) अ धकृत एघार  तहको ला ग सात वष। 

तर नातको र प छ व ावा र ध वा सो सरहको उपा ध ा  त गरेको यि  दईु वष कम अनभुव 

भएप न य तो पदमा उ मेदवार हनु स नेछ। 

 (४) उपदफा (१) बमोिजमको आ त रक तयो गता ारा पू त हनेु पदका ला ग तो कएको यूनतम 

शैि क यो यता हा सल गरेको र देश नजामती सेवाको एक तह मु नको पदमा पाचँ वष सेवा अव ध पूरा 

गरेको नजामती कमचार  उ मदेवार हनु स नछे। 

(५) उपदफा (१) बमोिजम आ त रक तयो गता ारा पू त हनु ेपदका ला ग छु  याइएको सबै वा 

केह  पदमा उपयु  उ मदेवार उपल ध हनु नसकेमा य तो पद सोह  वषको खु ला तयो गता ारा पू त 

हनुे पदमा समावेश गर  पदपू त ग रनेछ।  

(६) उपदफा (१) बमोिजम ये  ठता र कायस पादन मू या न ारा तथा काय मता मू या न ारा 

हनु े बढुवाको ला ग स बि धत सेवा, समूह वा उपसमहूको एक तह मु नको पदमा बहाल रहेको र 

बढुवाको ला ग आव यक यूनतम सेवा अव ध र शैि क यो यता पूरा गरेको देश नजामती सेवाका 

कमचार  स भा य उ मदेवार हनु स नेछ। 

तर कमचार  समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम देशमा समायोजन भएका सा वक नेपाल व वध 

सेवा अ तगतका छैट  तहका क यटुर अ धकृत, पाच  तहका क यटुर अपरेटर र च थो तहका सहायक 
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क यटुर अपरेटर देश शासन सेवाको एक तह मा थको पदमा बढुवाका ला ग स भा य उ मदेवार 

हनुेछन।्  

(७) ये  ठता र कायस पादन मू या न ारा हनुे बढुवाको ला ग छु  याइएको सबै वा केह  पदमा 

स भा य उ मदेवार नभई पदपू तहनु नस ने भएमा जनु वषको ला ग य तो पद छु  याइएको हो सोह  

वषको य तो पद काय मताको मू या न ारा पू त हनुे पदमा समावेश गर  पदपू त ग रनेछ।  

तर, उपदफा (1) को ख ड (ख) को उपख ड (आ) र (ई) मा उि लिखत सहायक पाँच  तह र 

अ धकृत सात  तहको पदमा ये  ठता र कायस पादन मू या न ारा हनुे बढुवाका ला ग स भा य 

उ मेदवार नभई सबै वा केह  पदपू तहनु नस ने भएमा य तो पद खु ला तयो गता ारा पू त ग रनछे। 

(८) काय मताको मू या न ारा हनुे बढुवाको ला ग छु  याइएको सबै वा केह  पदमा स भा य 

उ मेदवार नभई पदपू त हनु नस ने भएमा जनु वषको ला ग य तो पद छु  याइएको हो सोह  वष य तो 

पद खु ला तयो गता मक पर ा ारा पू त ग रनछे। 

(9) उपदफा (1) को ख ड (क) को उपख ड (आ) बमोिजम ये  ठता र कायस पादन 

मू या न ारा र आ त रक तयो गता ारा पदपू त हनुे पदमा तह वह न नजामती कमचार  उ मदेवार हनु 

स नेछन।् 

(10) यो ऐन ार भ भएप छ सा वकको नेपाल व वध सेवा अ तगतको पाँचौ तहको क यटुर 

अपरेटर पद र च थो तहको सहायक क यटुर अपरेटर पद र  भएमा थायी पदपू त ग रने छैन र 

य तो पद वतः खारेज हनुछे।  

(१1) यो ऐन ार भ भएप छ सहायक क यूटर अपरेटर र क यूटर अपरेटर, सवार  चालक, 

ईले सयन, ल बर, कायालय सहयोगी, माल , सरसफाइ गन कमचार  र य तै काम गन तो कए 

बमोिजमका पदमा थायी पदपू त ग रन ेछैन र य ता पदबाट स पादन ग रने काय यूनतम पा र मक 

तोक  सं था वा यि सँग करार गर  सेवा करारबाट स पादन गराउन ुपनछ। 

(१2) देश नजामती सेवामा कमचार  समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम समायोजन भइ आएका 

तह वह न पद र  भएमा य ता पदह  वत: खारेज हनुेछन ्र य ता पदह  र  भइ खारेज भएको 

जानकार  स बि धत कायालयले देश कताबखानामा दन ुपनछ। 

(13) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न तह वह न वनर क पद खारेज हनु े

छैन र य तो पदमा यस ऐन बमोिजम पदपू त ग रनेछ। 

९. पदपू त स ब धी वशेष यव था: (१) देश नजामती सेवालाई समावेशी बनाउन दफा ८ को उपदफा 

(१) बमोिजम खु ला तयो गता ारा पू त हनुे पदम ये पताल स तशत पद छु  याई सो तशतलाई शत 

तशत मानी देहाय बमोिजमका उ मदेवार बीचमा मा  छु ाछु ै त पधा गराई पदपू त ग रनेछः- 

   (क) म हला    - ते ीस तशत 

   (ख) आदवासी जनजाती   - स ाइस तशत 
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   (ग) मधेशी     - बाइस तशत  

               (घ) द लत     - नौ तशत 

               (ङ) अपा ता भएका यि    - पाचँ तशत 

               (छ) पछ डएको े     - चार तशत  

प ीकरणः  

(१) यस उपदफाको योजनको ला ग " पछ डएको े " भ  नाले अछाम, का लकोट, 

जाजरकोट, जु ला, डो पा, बझा , बाजरुा, मगु ुर हु ला िज ला स झन ुपछ। 

(२) यस उपदफाको ख ड (क), (ख), (ग) र (घ) को योजनको ला ग "म हला, 

आ दवासी/जनजा त, मधेशी र द लत" भ  नाले आ थक र सामािजक पमा पछा ड 

परेका म हला, आ दवासी/जनजा त, मधेशी र द लतलाइ स झन ुपछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सु वधा एक यि ले सेवा अव धभरमा अ धकृत वा सहायक तहको 

पदमा एक पटक मा  लन पाउनेछ। 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न एउटै यि ले सो उपदफा बमोिजमको एकभ दा 

बढ  समूहबाट त पधा गन पाउने अव था रहेछ भन े नजले य ता समूहह म येबाट रोजेको कुन ै एउटा 

समूहबाट मा  यस दफा बमोिजमको त पधा गन पाउनछे। 

(४) उपदफा (१) को ख ड (ङ) बमोिजम अपा ता भएका यि को ला ग छु  याइएको पदमा कुनै 

खास कृ तको कामको ला ग तो कए बमोिजमका अपा ता भएका यि ह  बीच मा  त पधा गन पाउन ेगर  

त पधा मक पर ा ारा पू त गन स कनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम अपा ता भएका यि को है सयतमा सो समूहबाट त पधा गन चाहन े

उ मेदवारले बझुाउन ेदरखा तको साथमा च लत कानून बमोिजमको “क”, “ख” वा “ग” वगको अपा ताको 

माणप  पेश गन ुपनछ। 

(६) उपदफा (१) बमोिजमको समूहको ला ग छु  याइएको पदमा उ मदेवार हनु चाहने यि ले आफूले 

बझुाउने दरखा त फारमसँग आफू स बि धत समूहको यि  भएको मािणत हनुे तो कए बमोिजमको कागजात 

पेश गन ुपनछ। 

(७) उपदफा (१) बमोिजम कुन ैप न समूहका ला ग छु  याइएको पदमा उपयु  उ मदेवार उपल ध हनु 

नसकेमा वा कुन ैउ मदेवारले यूनतम अ  हा सल गर  उ ीण हनु नसकेमा य तो पद अक  वष हनेु सोह  

समूहको व ापनमा समावेश गन ुपनछ र यसर  व ापन गदा प न उपयु  उ मेदवार उपल ध हनु नसकेमा 

य तो पद सोह  वष खु ला तयो गता ारा पू त हनुे पदमा समावेश गर  पदपू त गन ुपनछ। 

(८) उपदफा (१) बमोिजम तशत नधारण गदा एक तशत भ दा कम घाता  ( या सन) आएमा 

य तो घाता  जनु समूहको हकमा घाता  आएको हो सो भ दा लग ै प छको समूहमा सद जानछे। 



10 
 

(९) यस दफा बमोिजमको आर ण सु वधा देश सरकारले येक पाँच वषमा पनुरावलोकन गर  

नधारण गनछ। 

(१०) पदपू त स ब धी अ य यव था तो कए बमोिजम हनुछे। 

१०. देश लोक सेवा आयोगको सफा रसमा नयिु  हनु:े (१) खु ला तयो गता र आ त रक तयो गता ारा 

पू त हनु ेपदमा देश लोक सेवा आयोगको सफा रसमा नयिु  ग रनेछ। 

(२) दफा ८ र ९ बमोिजम पदपू तको ला ग देश लोक सेवा आयोगले पद सं या नधारण गर  

व ापन गनछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम पद सं या नधारण गदा कुनै ववाद आएमा देश लोक सेवा 

आयोगको नणय अि तम हनुछे। 

११.  पदपू तको ला ग माग गन स ब धी यव था: (१) देश नजामती सेवाको कुनै पद र  भएमा स बि धत 

कायालयले यसर  पद र  भएको म तले प  दन भ  सोको ववरण स हतको जानकार  स बि धत 

म ालयलाइ दन ुपनछ। यसर  जानकार  न दने कमचार लाई वभागीय कारबाह  हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम र  पदको जानकार  ा  त भएप छ स बि धत म ालयले य तो 

र  पद स वा ारा पू त गन स कने भए स वा ारा पू त गन ुपनछ। स वा ारा पू त गन नसकने भए 

माग आकृ त फारम भर  अ धकृत तहको पदको हकमा मु यम ी तथा मि प रष को कायालय माफत र 

सहायक तहको पदको हकमा सोझै देश लोक सेवा आयोगमा पदपू तको ला ग माग गर  पठाउन ुपनछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम पदपू तका ला ग माग गर  पठाउँदा उपदफा (१) बमोिजम र  हनु 

आएका पद र सो आ थक वष भ  अ नवाय अवकाश तथा बढुवाबाट र  हनेु पद समते यक न गर  माग 

गन ुपनछ। 

(४) पदपू तको ला ग माग गन स ब धी अ य यव था तो कए बमोिजम हनुेछ। 

१२.  पदपू तमा ब देज: (१) देश नजामती सेवाको कुनै प न पदमा यस ऐनमा यव था भए देिख बाहेक अ य 

कुनै प न त रकाबाट पदपू त ग रन ेछैन। 

(२) म ालय, सिचवालय, आयोग र नकाय तथा सखुत िज लाि थत कायालयमा कायरत 

नजामती कमचार को हकमा देश कताबखाना र अ य िज लाि थत कायालयका नजामती कमचार को 

हकमा स बि धत देश लेखा इकाइ कायालयबाट तलबी तवेदन पास नगराइ तलब खवुाउन हुँदैन। 

(३) उपदफा (१) वपर त कमचार  नयिु  गरेमा नयिु  गन पदा धकार बाट र उपदफा (२) 

बमोिजम तलबी तवेदन पास नगर  तलब खवुाएको भएमा यसर  तलब खवुाउने पदा धकार बाट य तो 

कमचार ले पाएको तलब, भ ा र अ य सु वधा बापतको रकम सरकार  बाँक  सरह असलु उपर ग रनेछ। 

तर फािजलमा परेका कमचार लाई तलब खवुाउन यस उपदफाले कुनै बाधा पु  याएको मा नन े

छैन। 
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प  ट करण: यस उपदफाको योजनको ला ग "फािजलमा परेका कमचार " भ  नाले स ठन र दरब द  

खारेजीमा पर  स ठन र दरब द  मलान भइ नसकेका कमचार  स झन ुपछ। 

१३.  यालादार  वा करारमा नयिु  गन नपाइन:े (१) यस ऐनमा अ यथा यव था भएकोमा बाहेक नजामती 

कमचार ले गन ुपन कामको ला ग कुन ैप न यि लाई यालादार  वा करारमा नयिु  गन पाइने छैन। 

(२) उपदफा (१) वपर त कसैले कुनै यि लाइ नयिु  गरेमा यसर  नयिु  पाएको यि ले 

पाएको तलब, भ ा र अ य सु वधा बापतको रकम नयिु  गन पदा धकार बाट सरकार  बाँक  सरह 

असूल उपर ग रनेछ। 

१४.  नयिु  तथा पद थापन: (१) देश नजामती सेवाको अ धकृत एघार  तह वा सो सरहको पदमा देश 

सरकार, अ धकृत नव  र दश  तहको पदमा मु यम ी तथा मि प रष  को कायालय र अ धकृत छैट , 

सात  र आठ  तहको पदमा नयिु  तथा पद थापन सेवा, समूह स  चालन गन म ालयको सिचव वा सो 

सरहको अ धकृतले गनछ। यसर  ग रएको नयिु  तथा पद थापनको सूचना देश राजप मा कािशत 

गन ुपनछ। 

(२) देश नजामती सेवाको सहायक तहको पदमा वभागीय मखु वा अ धकृत तहको कायालय 

मखुले नयिु  तथा पद थापन गन स नेछ। 

१५.  यि गत ववरण ( सटरोल): (१) देश नजामती सेवामा नयिु  भएका कमचार ले नयिु  भएको एक 

म हना भ  तो कएको ढाचँामा आ नो यि गत ववरण तयार गर  कायरत कायालयमा पेश गन ुपनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको यि गत ववरण स बि धत कायालय मखुले ा  त गरेको प  

दन भ  मािणत गर  आव यक कागजात स हत देश कताबखानामा पठाउन ुपनछ। 

(३) देश कताबखानाले यि गत ववरण ा  त भएको म तले प  दन भ  दता गर  

स बि धत कमचार लाई संकेत न बर उपल ध गराउन ुपनछ। य तो संकेत न बर कमचार को स वा, 

बढुवा, पद थापन लगायतका प ाचारमा योग ग रनछे। 

(४) कमचार को यि गत ववरण दु त रा  न लगाउन ेिज मवेार  स बि धत वभागीय मखु वा 

कायालय मखुको हनुेछ। 

(५) कमचार  समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम देशमा समायोजन भएका कमचार को हकमा 

राि  य कताबखानाबाट य ता कमचार को ववरण माग गर  देश कताबखानाले यि गत ववरण 

अ ाव धक गन ुपनछ। 

१६.  उ मेदवार हनुको ला ग यो यता: (१) देहायको यो यता भएको यि  देश नजामती सेवाको पदमा

 उ मेदवार हनु स नेछ:-  

(क) सहायक तहको पदमा अठार वष उमेर पूरा भएको,  

(ख) अ धकृत तहको पदमा ए  काइस वष उमरे पूरा भएको,  
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(ग) पु ष उ मदेवारको हकमा पतीस वष र म हला उ मदेवारको हकमा चाल स वष 

उमेर पूरा नभएको,  

     तर संघीय नजामती सेवा, देश नजामती सेवा र थानीय तहको सेवामा 

रहेका थायी कमचार को हकमा उमरेको हद ला ने छैन। 

   (घ) तो कए बमोिजमको यूनतम शैि क यो यता हा सल गरेको,  

   (ङ) नेपाल  नाग रक। 

(२) भतूपूव सै नक वा हर  नयिु  हनु ेभनी तो कएको देश नजामती सेवाको पदमा चाल स 

वष उमेर ननाघेको यि  उ मदेवार हनु स नेछ। 

(३) अ धकृत एघार  र नव  तहको पदको ला ग हनु ेखु ला तयो गतामा यस दफा बमोिजम 

यो यता पगेुको यि  पताल स वष उमेर पूरा नभएस म उ मेदवार हनु स नेछ। 

(४) दफा ९ को उपदफा (४) बमोिजम तो कएका अपा ता भएका यि ह  चाल स वषको 

उमेरस म उ मेदवार हनु स नेछन।्  

(५) देहायको यि  देश नजामती सेवाको पदमा उ मदेवार हनु स ने छैन:- 

(क)  ाचार, कत, रा  व  जासूसी, लागू औषध कारोबार, स पि  शु ीकरण, 

परुाताि वक व त ुबेच वखन, मानव बेच वखन तथा ओसारपसार, अपहरण, शर र 

ब धक, जबरज ती करणी, बहु ववाह, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव वा नै तक 

पतन देिखने फौजदार  अ भयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठह रएको, 

(ख) भ व यमा सरकार  सेवाको न म  अयो य ठह रने गर  सरकार  सेवाबाट 

बखा त ग रएको, 

   (ग) वदेशी मलुकुको थायी आवासीय अनमु त ा  त गरेको। 

१७=  अ थायी नयिु  स ब धी यव थाM (१) देश लोक सेवा आयोगले स  चालन गरेको पर ामा थायी 

नयिु का ला ग सफा रस नभएका उ मदेवारम येबाट अ थायी नयिु  गन योजनको ला ग छु ै 

यो यता म अनसुारको सूची काशन गन ुपनछ। 

 (२) देश नजामती सेवाको कुन ै र  पदमा अ थायी नयिु  गन ु पन भएमा स बि धत 

म ालयले देश लोक सेवा आयेगमा लेखी पठाउन ुपनछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम लेखी आएमा देश लोक सेवा आयोगले यो यता मको सूचीमा रहेका 

यि लाई स बि धत म ालयको मागको आधारमा अ थायी नयिु  गन नाम सफा रश गर  पठाउन ु

पनछ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम सफा रश भएको यि लाइ बढ मा छ म हनास मको ला ग स बि धत 

म ालयले अ थायी नयिु  गनछ। 
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तर देश वा य सेवाको िच क सक वा वा यकम को र  पदमा पदपू त नभएस म र 

िच क सक वा वा यकम  अ ययन वा असाधारण बदामा रहेको भए य तो बदाको अव धभर अ थायी 

नयिु  गन सकनेछ। 

(५) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न देश लोक सेवा आयोगको अ थायी 

सूची नभएमा वा अ थायी सूचीमा रहेको उ मदेवार उपल ध नभएमा देश लोक सेवा आयोगको परामशमा 

देश सरकारले वीकृत गरेको काय व ध बमोिजम उपदफा (४) मा उि लिखत अव धभर अ थायी नयिु  

गन स कनेछ। 

(६) उपदफा (४) र (५) बमोिजम अ थायी नयिु  गरेको जानकार  स बि धत म ालयले सात 

दन भ  मु यम ी तथा मि प रष को कायालयलाई दन ुपनछ। 

(७) यस दफा वपर त कसैले अ थायी नयिु  गरेमा य तो नयिु  भएको नजामती कमचार ले 

खाइपाई आएको तलब भ ा र अ य सु वधा बापतको रकम नयिु  गन पदा धकार बाट सरकार  बाकँ  

सरह असूल उपर ग रनेछ। 

१८.  पदा धकार र िज मेवार : (१) देहायको अव थामा नजामती कमचार को आ नो पदमा थको पदा धकार 

कायम रहनेछ:-  

   (क) आ नो पदमा कामकाज ग ररहँदास म,  

   (ख) अक  पदमा स वा भई कायभार स हा न पाइन े यादस म,  

   (ग) बदामा रहेको अव धभर,  

   (घ) नल बनमा रहेको अव धभर,  

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

   (च) काजमा ख टएको अव धभर। 

(२) देहायको अव थामा बाहेक कुनै नजामती कमचार लाई प  दन भ दा बढ  अव धस म 

िज मेवार  न दई रा  न पाइन ेछैन:-  

   (क) बदामा रहेको,  

   (ख) नल बन भएको,  

(ग) सेवा, समूह अनसुारको पद वा दरब द  नभई फािजलमा परेको। 

(३) उपदफा (२) वपर त कुन ै नजामती कमचार लाई पद य िज मेवार  न दई राखेमा िज मेवार  

दई काममा लगाउन ुपन दा य व भएको पदा धकार लाई वभागीय कारबाह  हनुछे। 

१९.  शपथ हण: देश नजामती सेवामा प हलो पटक थायी नयिु  भई आ नो कायभार स हा न ुअिघ 

येक नजामती कमचार ले तो कए बमोिजम शपथ हण गन ुपनछ। 

२०.  पर ण काल: (१) देश नजामती सेवाको पदमा नयिु  गदा म हला कमचार को हकमा छ म हना र 

पु ष कमचार को हकमा एक वष पर ण कालमा रहने गर  ग रनेछ।  
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 तर देश नजामती सेवामा एक पटक पर ण काल पूरा गरेको कमचार लाई पनु: पर ण 

कालमा रािखने छैन। 

(२) पर ण कालमा नजामती कमचार को काम स तोषजनक नभएमा नजको नयिु  बदर गन 

स कनेछ। पर ण कालमा नयिु  बदर नग रएका नजामती कमचार को नयिु  पर ण काल समा  त 

भएप छ वतः सदर भएको मा ननेछ। 

२१.  कायम मकुायम र न म : (१) वभागीय मखु वा कायालय मखुको पद र  भएमा वा य तो पदमा 

बहालवाला कमचार  प  दनभ दा बढ  समयस म बदामा बसेमा, बदा वीकृत नगराई साठ  

दनभ दा बढ  अव ध कायालयमा अनपुि थत भएमा वा च लत कानून बमोिजम नल बनमा रहेमा सो 

पदमा त काल काम चलाउनको ला ग समान तहको वा बढुवाको ला ग स भा य उ मदेवार भइसकेको 

एक तह मु नको पदको व र  ठ नजामती कमचार लाई बढ मा छ म हनाको ला ग कायम मकुायम 

मकुरर गन स कनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम कुन ै पदमा कायम मकुायम मकुरर ग रसकेप छ सोह  वा अ य 

कमचार लाई पनु: सो पदमा कायम मकुायम मकुरर गन स कने छैन। 

(३) उपदफा (१) वा (२) वपर त कुनै नजामती कमचार लाई कायम मकुायम मकुरर गरेमा 

नजले सो पदमा रहँदा खाइपाई आएको तलव, भ ा र अ य सु वधा बापतको रकम कायम मकुायम 

मकुरर गन पदा धकार बाट असलु उपर ग रनेछ। 

(४) कुनै कायालयको मखु कुनै कारणले कायालयमा अनपुि थत भएमा कायालयमा कायरत 

नजामती कमचार म ये व रष ् ठतम ्कमचार ले नजको न म  जनाई दै नक काय स  चालन गन ुपनछ। 

प ीकरण: यस उपदफाको योजनको ला ग “दै नक काय स  चालन” भ  नाले आ थक दा य व पन काय, 

अध या यक कृ तको काय र च लत कानूनमा कायालय मखुले आफले गन ुपन भनी तो कएका 

काय बाहेक य तो पदले दै नक पमा स पादन गन ुपन सामा य शास नक काय स झन ुपछ। 
 

प र छेद-४ 

स वा र काज 

 
२२.  स वा गन अ धकार: (१) नजामती कमचार लाई स वा गन अ धकार अि तयारवालालाई हनुछे। 

  तर,  

(क) एक म ालय वा अ तगतको नदशनालय वा कायालयको कमचार लाई अक  

म ालय वा अ तगतको नदशनालय वा कायालयमा मु यम ी तथा 

मि प रष  को कायालयले स वा गनछ। 
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(ख) थानीय सेवाको कमचार को स बि धत थानीय तहको सहम तको आधारमा 

देश भ को एक थानीय तहबाट अक  थानीय तहमा मु यम ी तथा 

मि प रष  को कायालयले स वा गनछ।  

(ग)  देश शासन सेवा, लेखा समूहका कमचार लाई आथक मा मला तथा योजना 

म ालयले स वा गनछ। 

(घ)  देश वा य सेवाको दश  तहस मका कमचार लाई सामािजक वकास  

म ालयले स वा गनछ। 

 (२) कायालय मखुको पदमा कायरत कमचार को मु यम ी तथा मि प रष  को कायालयको 

सहम त लई वषयगत म ालयले र अ धकृत एघार  तहको नजामती कमचार लाई देश सरकारले 

स वा गनछ। 

(३) नजामती कमचार लाई स वा गदा अ नवाय पमा च य णाल  अवल बन ग रनेछ र 

यसर  स वा गदा नजामती कमचार लाई सबै भौगो लक े को अनभुव दलाउने र पूवानमुानयो य  हनुे 

गर  तो कए बमोिजमको आधार र ाथ मकता बमोिजम ग रनेछ। 

   तर सबै भौगो लक े मा पद नभएका सेवा, समूह र तहका कमचार लाई पद भएका े मा 

तो कए बमोिजम स वा गन स कनेछ। 

(४) नजामती कमचार लाई कुनै नकाय वा कायालयमा नजको दईु वष सेवा अव ध पूरा नभई 

अक  नकाय वा कायालयम स वा ग रन ेछैन।  

तर सहायक तहका नजामती कमचार लाई स वा गन अ धकार ा  त अ धकार  भ दा एक तह 

मा थको अ धकार को र अ धकृत तहका कमचार लाई मु यम ी तथा मि प रष  को कायालयको 

सहम त लई देहायको अव थामा अव ध पूरा नभए ताप न स वा गन स कनेछ:- 

(क) कुन ै थानमा कायरत नजामती कमचार  अश  भई सो थानमा नजको उपचार 

हनु नस ने देिखएको कुरा नेपाल सरकार वा देश सरकार ारा तो कएको 

मे डकल बोडले सफा रस गरेमा,  

(ख)  कुनै नजामती कमचार लाइ वशेष िज मेवार  दन ुपरेमा,  

(ग) कुनै नजामती कमचार लाइ वभागीय कारबाह  गन ुपरेमा,  

(घ) कुन ै नजामती कमचार लाई नजको काम कारबाह , यवहार र आचरणको कारण 

कायरत कायालयमा राखी रा  न उपयु  नभएको पया  त आधार र कारण भएमा,  

(ङ)  देश नजामती सेवाको कुन ैदरब द  कटौती भई सो दरब द मा कायरत नजामती 

कमचार  फािजलमा परेमा। 

(५) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न एघार  तहको नजामती कमचार लाई 

देश सरकारले आव यकता अनसुार स वा गन स नछे। 
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(६) उपदफा (४) बमोिजम कुन ैकमचार लाई स वा गदा वा स वा गन सहम त माग गदा सो 

उपदफा बमोिजमको अव ध नपु दै यसर  स वा गन ुपरेको कारण खुलाई सोको जानकार  मु यम ी 

तथा मि प रष  को कायालयलाई दन ुपनछ। 

(७) यस दफा वपर त गरेको स वा वतः बदर हनुेछ र स वा गन अ धकार लाई 

अि तयारवालाले वभागीय कारबाह  गनछ। 

(८) यस दफा बमोिजम स वा हनु ेकमचार  बाटोको याद बाहेक तो कएको समय भ  बरबझुारथ 

गर  ख टएको कायालयमा हािजर हनु जान ुपनछ। 

(९) उपदफा (८) बमोिजम हािजर हनु जान ु पन कमचार लाई रमाना दई पठाउन ु स बि धत 

कायालय मखुको िज मेवार  हनुेछ। 

(१०) उपदफा (८) र (९) वपर त हािजर हनु नजाने वा रमाना न दन ेकमचार लाई वभागीय 

कारबाह  ग रनेछ। 

(११) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न अपा ता भएको कमचार को स वा 

गदा नजको अपा ताको अव थालाई यान दई स भव भएस म उपयु  थानमा स वा ग रनेछ। 

(१२) अ ययन बदामा रहेको वा वतः नल बनमा रहेको वा छ म हनाभ दा बढ  अव धस म 

अ य कुनै बदामा रहेको वा तीन म हनाभ दा बढ  अव ध अ य  काजमा ख टएको वा कुनै खास 

कामको ला ग वा कुनै खास आयोजना काया वयन गनको ला ग खटाइएको नजामती कमचार को हकमा 

पदा धकार रहेको म ालयको सहम त लई सो अव धभरको ला ग वशेष पद सजना गर  के य तरको 

नकायमा पदा धकार सान स कनेछ।  

(१३) स वा स ब धी अ य यव था तो कए बमोिजम हनुेछ।  

२३.  भौगो लक े को वग करण: यस ऐनको योजनको ला ग देशको भौगो लक े लाई तो कए बमोिजम

 "क", "ख" र "ग" गर  तीन वगमा वग करण ग रनेछ। 

२४.  काज स ब धी यव था: (१) नजामती कमचार लाई सामा यतयाः एउटा कायालयबाट अक  कायालयमा

 काजमा खटाइने छैन। 

तर नजामती कमचार को विश  ान, सीप, यो यता र अनभुवको उपयोग गन आव यक परेको 

अव थामा नज कायरत म ालय, सिचवालय, आयोग र नकायमा एक आथक वषमा बढ मा तीन 

म हनाको ला ग काज खटाउन स कनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न नवाचन, लेखापर ण, पर ा 

स  चालन, त या  स लन, ता लम, नापी टोल , सव ण, कुन ैघटनाको जाचँबझु वा छान बन, महामार  

वा सं ामक रोग नय ण, वप  यव थापन लगायतका काम र अ थायी कृ तका आयोग वा स म त 

वा आयोजना वा काय मको काम गन कुन ै नजामती कमचार लाई स बि धत म ालय, सिचवालय वा 
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आयोगले मु यम ी तथा मि प रष  को कायालयको सहम त लई बढ मा एक वषस म काज खटाउन 

स नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम कुनै म ालय, सिचवालय वा आयोगको नजामती कमचार लाई अक  

म ालय, सिचवालय वा आयोग अ तगत काजमा खटाउन ुपन भएमा काज ख टने नकायको माग र 

कमचार को पदा धकार रहेको नकायको सहम तमा मु यम ी तथा मि प रष  को कायालयले काज 

खटाउन स नछे। 

(४) कुनै नजामती कमचार लाई देश नजामती सेवाको पद नभएको नकाय वा देश सरकारको 

आयोजनाका ला ग वीकृत अ थायी दरब द मा काज खटाउँदा सहायक तरका कमचार को हकमा 

स बि धत म ालयको र अ धकृत तरको हकमा मु यम ी तथा मि प रष  को कायालयको सहम त 

लई बढ मा एक आ थक वषका ला ग तो कए बमोिजम खटाउन स कनेछ। 

(५) कुन ैप न नजामती कमचार लाई वभागीय मखु वा कायालय मखुको पदमा पदा धकार 

राखी अ य  नकाय वा आयोजनामा काज खटाइने छैन। 

तर देश म ालय, सिचवालय वा आयोगको सिचव वा वभागीय मखुको पदमा कामकाज गन 

खटाउन कुनै बाधा पन छैन। 

(६) कुन ैम ालय, सिचवालय वा आयोगमा कायरत कमचार को विश  ान, सीप, यो यता र 

अनभुव अक  म ालय, सिचवालय वा आयोगलाई आव यक परेमा माग गन नकायको अनरुोध र 

पदा धकार रहेको नकायको सहम तमा मु यम ी तथा मि प रष  को कायालयले बढ मा तीन म हनाका 

ला ग काज खटाउन स नेछ। 

(७) काजको अव ध समा  त हनुासाथ स बि धत कायालय मखुले य तो कमचार को पदा धकार 

रहेको कायालयमा हािजर हनु रमाना दई पठाउन ुपनछ। 

(८) काज अव ध समा  त भएप छ पदा धकार रहेको नकायमा हािजर हनु नजाने कमचार लाई 

य तो अव धको तलब भ ा भ ु ानी गन ु हुँदैन र य तो कमचार लाई तलब भ ा भ ु ानी गरेमा 

स बि धत कायालय मखु, लेखा मखु र भ ु ानी दने कमचार बाट असूल उपर ग रनेछ। 

(९) देश नजामती सेवाको कुनै सेवा, समूह, उपसमूह वा तहको दरब द मा अ य सेवा, समूह, 

उपसमूह वा तह वा संघीय वा थानीय तहको सेवाका कमचार लाई काजमा खटाउन स कने छैन।  

 (१०) देश नजामती सेवाको कुन ैपद र  भई कामकाज गन बाधा परेको र त काल पदपू त 

गन स भव नभएको अव थामा देश सरकारले नेपाल सरकारलाई स बि धत सेवा समूहका कमचार  

देश लोक सेवा आयोगबाट पदपू त नभएस मका ला ग कामकाज गन खटाई दन अनरुोध गन 

स नेछ। 

(११) यस ऐन वपर त काज खटाउने अ धकार लाई वभागीय कारबाह  हनुछे। 

(१२) काज स ब धी अ य यव था तो कए बमोिजम हनुेछ। 
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प र छेद-५ 

बढुवा 

 

२५.  बढुवा स म त: (१) देश नजामती सेवाको अ धकृत तहको पदमा बढुवाका ला ग सफा रस गन देहाय 

बमोिजमको बढुवा स म त रहनेछ:-  

(क) देश लोक सेवा आयोगको अ य  वा नजले तोकेको 

    देश लोक सेवा आयोगको सद य                     – अ य  

(ख) मखु सिचव, देश सरकार         – सद य 

(ग) सिचव (कानून), मु यम ी तथा मि प रष को कायालय – सद य 

(घ) देश लोक सेवा आयोग ारा मनोनीत स बि धत वषयको   

वशेष        – सद य 

(ङ) सिचव ( शासन महाशाखा हेन), मु यम ी तथा 

       मि प रष को कायालय     - सद य-सिचव 

(२) बढुवा स म तले आव यकता अनसुार स बि धत वषयको वशेष लाई बैठकमा आम ण गन 

स नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको बढुवा स म तको सिचवालय मु यम ी तथा मि प रष को 

कायालयमा रहनेछ। 

(४) सहायक तहको पदमा बढुवाका ला ग सफा रस गन तो कए बमोिजमको बढुवा स म त 

रहनेछ। 

(५) बढुवा स म तले बढुवा सफा रस गदा अपनाउने काय व ध बढुवा स म त आफले नधारण गरे 

बमोिजम हनुेछ। 

(६) बढुवा स म तले बढुवा सफा रसको नामावल  कािशत गदा बढुवाको ला ग आवेदन गरेका 

सबै स भा य उ मदेवारको यो यता म कािशत गन ुपनछ। 

(७) बढुवा स म तले बढुवा आवेदन फारम बझुाउन े अि तम म तले साठ  दन भ  बढुवाको 

न तजा कािशत गन ुपनछ। 

२६.  बढुवा हनुको ला ग यूनतम सेवा अव ध र शिै क यो यता: (१) देश नजामती सेवाको तरवृ  हनु े

तहको पद बाहेक अ धकृत र सहायक तहको पदमा बढुवाका ला ग स भा य उ मदेवार हनु तो कए 

बमोिजमको शैि क यो यता ा  त गरेको र बढुवा हनु ेपदको तहभ दा एक तह मु नको पदमा बढुवाको 

ला ग व ापन हनु ुभ दा अिघको असार मसा तस म देहाय बमोिजमको यूनतम सेवा अव ध पूरा गरेको 

हनु ुपनछ:-  

   (क) सहायक तहको पदको ला ग तीन वष, 

Comment [PD1]: न बे बढ  हु छ। संघमा 
साठ  नै छ 
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(ख) अ धकृत तहको पदको ला ग पाँच वष। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न म हला, आ दवासी/जनजा त मधेशी, 

द लत, अपा  र पछ डएको े मा थायी बसोबास भएका नजामती कमचार ह को उि लिखत सेवा 

अव धमा एक वष कम सेवा अव ध भए प न बढुवाको ला ग स भा य उ मदेवार हनुछेन।् 

(३) उपदफा (१) बमोिजम बढुवाको ला ग उ मदेवार हनु बढुवा हनुे पदको तह भ दा एक 

तहमु नको पदको ला ग तो कए बमोिजमको शैि क यो यता हा सल गरेको हनु ुपनछ। 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न अ धकृत एघार  र नव  तहको बढुवाको 

ला ग िच क सकको हकमा अ धकृत आठ  र अ य कमचार को हकमा अ धकृत सात  वा सो सरहको 

पदमा सेवा वेशको ला ग नधा रत यूनतम शैि क यो यतालाई यूनतम शैि क यो यता मा ननेछ।  

२७.  बढुवाको ला ग स भा य उ मेदवार हनु नपाउन:े दफा २६ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न देहायको 

अव थामा देहायको अव धभर नजामती कमचार  बढुवाको ला ग स भा य उ मदेवार हनु पाउने छैन:-  

(क) नल बन भएकोमा नल बन भएको अव धभर,  

(ख) न सहत पाएकोमा न सहत पाएको म तले तीन म हनास म,  

(ग) बढुवा रो  का भएकोमा बढुवा रो  का भएको अव धभर,  

(घ) तलब वृ  रोक्  का भएकोमा तलव वृ  रो  का भएको अव धभर,  

(ङ) दफा ४० बमोिजम सेवा वा समूह प रवतन गरेको कमचार  भए यसर  सेवा वा समूह 

प रवतन भएको म तले तीन वषको अव धभर , 

(च) च लत कानून बमोिजम स बि धत यावसा यक प रष   मा दता हनु ु पन यि को 

नाम दता नभएस म, दता माणप को याद स कएको भए नवीकरण नभएस म र 

दता नल बन भएको भए य तो नल बनको अव धभर। 

२८.  बढुवा नयिु को रो  का: कुन ै नजामती कमचार को बढुवाका ला ग सफा रस भइसकेप छ बढुवा नयिु  

नपाउँदै नल बन वा बढुवा रो  का वा तलब वृ  रो  का भएमा वा न सहत पाएमा दफा २७ बमोिजमको 

अव धभर नजको बढुवा नयिु  रो  का गर  सो अव ध समा  त भएको भो लप टको म तबाट ये  ठता 

कायम हनुेगर  बढुवा नयिु  दइनेछ। 

तर बढुवा नयिु  रो  का भएको नजामती कमचार ले लागेको आरोपबाट सफाइ पाई नल बन 

अव ध समा  त भएमा नजको बढुवा नयिु  रो  का नभए सरह बढुवा भएको पदको ये  ठता कायम 

ग रनेछ। 

२९.  ये  ठता र कायस पादन मू या न ारा हनु े बढुवाः (१) बढुवा स म तले ये  ठता र कायस पादन 

मू या नको आधारमा बढुवाको ला ग सफा रस गदा बढुवाको ला ग स भा य उ मदेवार भएका देहायका 

कमचार म ये जे  ठ कमचार को नाम सफा रस गनछ:–  

Comment [PD2]: आ त रक प न बढुवा भ ै 
पछ। मा थ ता लका हेर  
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(क)  बढुवाको ला ग स भा य उ मदेवार हनु ज त वषको सेवा अव ध आव यक पन हो 

प छ लो य त वषको कायस पादन मू या नको औसतमा प  चान बे तशत वा 

सोभ दा बढ  अ  ा  त गरेको,  

(ख)  दफा २६ बमोिजम बढुवाको ला ग आव यक पन यूनतम शैि क यो यता हा सल 

गरेको,  

(ग) बढुवा हनु ेपदभ दा एक तह मु नको पदमा स बि धत सेवा, समूह वा उपसमूहसँग 

स बि धत वषयमा तीस काय दन वा सोभ दा बढ को सेवाकाल न ता लम 

लएको। 

(२) उपदफा (१) को योजनको ला ग ये  ठता नधारण गदा देहायको आधारमा नधारण 

ग रनेछ:-  

(क) बढुवा हनु ेपद भ दा एक तह मु नको पदमा ये  ठता लागू भएको म तको आधारमा,  

(ख)  ख ड (क) बमोिजम ये  ठता नधारण हनु नसकेमा सो पदमा देश लोक सेवा आयोग 

वा बढुवा स म तको सफा रसको यो यता मको आधारमा,  

(ग) ख ड (ख) बमोिजम ये  ठता नधारण हनु नसकेमा सोभ दा त लो तहको पदमा 

ये  ठता लागू भएको म तको आधारमा,  

(घ)  ख ड (ग) बमोिजम समेत ये  ठता नधारण हनु नसकेमा उमेरको ये  ठताको 

आधारमा। 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न बढुवा स म तले दफा ८ को उपदफा 

(१) को ख ड (क) को उपख ड (आ) बमोिजमको ये  ठता र कायस पादन मू या नको आधारमा 

बढुवाको ला ग सफा रस गदा देहायको आधारमा गनछ:-  

(क) प छ लो तीन वषको कायस पादन मू या नको औसतमा प चान बे तशत वा सोभ दा 

बढ  अ  ा  त गरेको,  

(ख)  स बि धत सेवा, समूह वा उपसमूहको सहायक च थो तहको पदको ला ग तो कएको 

यूनतम शैि क यो यता हा सल गरेको, 

(ग)  तह व हन पदमा कुल सेवा अव ध बीस वष पूरा भएका उ मदेवारह म ये सबैभ दा 

बढ  सेवा अव ध भएको।  

(४) यस ऐन बमोिजम बढुवा गदा यस दफा बमोिजम ग रने बढुवाको कारबाह  स प  न गर  

सफा रस गरेप छ काय मताको मू या न ारा ग रन ेबढुवाको सफा रस गन ुपनछ। 

३०. काय मताको मू या नको आधारमा हनेु बढुवाको आधारः (१) बढुवा स म तले नजामती कमचार लाई 

काय मता बापत पाएको कुल अ को आधारमा बढुवाको ला ग सफा रस गनछ। 
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(२) नजामती कमचार को काय मताको मू या न गदा देहाय बमोिजम बढ मा एकसय अ  

दइनेछ:–  

   (क) कायस पादन मू या न बापत  – चाल स अ  

   (ख) ये  ठता बापत    – तीस अ  

   (ग) शैि क यो यता बापत   – बा  अ  

   (घ) भौगो लक े मा काम गरेबापत  – सो  अ  

   (ग) सेवाकाल न ता लम बापत   – दईु अ  

(३) स भा य उ मेदवारको कायस पादन मू या न बापत अ  गणना गदा असार मसा तस मको 

हसाबले र अ य अ को गणना गदा बढुवाको दरखा त दन ेअि तम यादस म हा सल गरेको अ  गणना 

ग रनेछ। 

३१. कायस पादनको मू या नः (१) नजामती कमचार को कायस पादनको मू या न गन तो कए बमोिजमको 

कायस पादन मू या न फारम योग ग रनेछ। 

(२) नजामती कमचार को कायस पादन मू या नको कुल अ को वभाजन देहाय बमोिजम हनुछेः–  

   (क) सपुर वे कले दन स ने अ धकतम       – प चीस अ  

   (ख) पनुरावलोकनकताले दन स ने अ धकतम  – दश अ  

   (ग) पनुरावलोकन स म तले दन स ने अ धकतम  – पाचँ अ  

(३) सपुर वे क, पनुरावलोकनकता र पनुरावलोकन स म तले नजामती कमचार को कायस पादन 

बापत अ  दंदा यस दफा र कायस पादन मू या न फारममा उि लिखत आधार अनु प दन ुपनछ। 

(४) नजामती कमचार को कायस पादन मू या न वा षक पमा ग रनेछ। 

(५) सहायक तहको नजामती कमचार को कायस पादन मू या न गदा स बि धत कायालय 

मखुले तो कएको अव ध भ  मू या न गर , गराई यसको तीन त तयार गर  एक त देश लोक 

सेवा आयोग, एक त बढुवा स म तको सिचवालयमा पठाई अक  एक त स बि धत कायालयमा रा  न ु

पनछ। 

(६) अ धकृत तहको नजामती कमचार को कायस पादन मू या न गदा स बि धत म ालय, 

सिचवालय वा आयोगको सिचवले तो कएको अव ध भ  मू या न गर  गराई यसको तीन त तयार गर  

एक त देश लोक सेवा आयोग र एक त बढुवा स म तको सिचवालयमा पठाई अक  एक त 

स बि धत म ालय, सिचवालय वा आयोगमा रा  न ुपनछ। 

(७) उपदफा (५) र (६) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न कमचार  समायोजन ऐन, २०७५ 

बमोिजम देशमा समायोजन भइ आएका कायरत कमचार को हकमा थप एक त कायस पादन मू या न 

फारम संघीय नजामती सेवा ऐन बमोिजमको स बि धत बढुवा स म तमा पठाउन ुपनछ। 
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(८) कायस पादन मू या न गन येक नकायले तो कएको अव ध भ  आफूले मू या न गरेको 

फारम पेश गन ुपन नकायमा पठाएको नामावल  स हतको सूचना सात दन भ  आ नो कायालयको सूचना 

पाट  वा वेबसाइटमा कािशत गन ुपनछ। 

(९) एक वषमा एकभ दा बढ  कायालयमा कायरत कमचार ले स वा भई रमाना लई आउँदा 

तो कए बमोिजमको ढाचँामा स बि धत सपुर वे कबाट कायस पादन मू या न फारम भराई सो समते लई 

आउन ुपनछ। 

(१०) येक नजामती कमचार ले आ नो कायस पादन मू या न फारम भर  तो कएको 

समयाव ध भ  स बि धत कायालयमा दता गन ुपनछ। य तो अव ध भ  दता गन नसक  सोको मना सब 

कारण स हत याद थपको ला ग स बि धत कमचार ले नवेदन दएमा र सपु रवे कले नवेदनमा 

उि लिखत कारण मना सब देखेमा तो कएको समयाव ध समा  भएको म तले प  दनस मको याद थप 

गन स नेछ। 

(११) उपदफा (१०) बमोिजम थ पएको यादप छ सोह  आथक वष भ  कायस पादन मू या न 

फारम दता हनु आएमा दता भएको कायस पादन मू या न फारममा मू या न बापत कुल ा  ता बाट 

पनुरावलोकन स म तले एक अ  घटाउनछे। 

(१२) कायस पादन मू या न फारम भन समयाव धमा कुन ै नजामती कमचार  वैदेिशक ता लम, 

गो  ठ  वा अ ययन मण आ दमा काजमा जान ुपन अव था परेमा यसर  जान ुभ दा अगावै कायस पादन 

मू या न फारम भर  स बि धत कायालयमा दता गराउन ु पनछ। यसर  दता भएको कायस पादन 

मू या न फारमलाई नधा रत समयमै दता भएको मानी मू या न गन ुपनछ। 

(१३) नजामती कमचार ले समयमा न ैभर  दता गरेको कायस पादन मू या न फारम तो कएको 

अव ध भ  मू या न नगन पदा धकार लाई वभागीय कारबाह  ग रनेछ। 

(१४) येक वष पनुरावलोकन स म तबाट कायस पादन मू या न भइसकेप छ स बि धत 

कमचार ले यस वष ा  त गरेको कायस पादन मू या नको कुल अ  नजले नवेदन दई माग गरेमा 

पनुरावलोकन स म तको सिचवालयले जानकार  दन ुपनछ। 

तर पनुरावलोकन स म तले दएको अ  जानकार  गराइन ेछैन। 

(१५) उपदफा (१४) बमोिजम जानकार  लएप छ सपु रवे क र पनुरावलोकनकताले गरेको 

मू या न  कुनै कमचार लाई िच  नबझेुमा सोको ठोस आधार र कारण स हत सात दन भ  तो कए 

बमोिजमको अ धकार  सम  उजरु  गन स नेछ। यसर  उजरु  गरेकोमा य तो अ धकार ले उजरु  उपर 

स बि धत सपु रवे क र परुावलोकनकतासगँ परामश गर  आव यक छान बन गनछ र आव यक देिखएमा 

य तो मू या न फारममा ा  त अ  तो कए बमोिजम संशोधन गन स नेछ। 

(१६) कायस पादन मू या न बापत सपु रवे क वा पनुरावलोकनकताले प चान बे तशत भ दा 

बढ  वा पचह र तशत भ दा कम अ  दान गरेकोमा सोको प  कारण खलुाउन ुपनछ र पचह र 
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तशत भ दा कम अ  दएकोमा स बि धत कमचार लाई जानकार  गराई नजले त या दएमा सो 

समेत राखी पनुरावलोकन स म त सम  पेश गन ुपनछ। 

(१७) कायस पादन मू या नमा पनुरावलोकन स म तलाई सपु रवे क वा पनुरावलोकनकता वा 

दवैुले गरेको मू या न िच  नबझेुमा सोको प  कारण समते खलुाई फता पठाउन स नेछ। यसर  

फता पठाएकोमा स बि धत मू या नकताले पनु: मू या न गर  वा प हले गरेको मू या नमा संशोधन गन 

आव यक नभए सोको औिच यपूण कारण खलुाई पठाउन ुपनछ। 

(१८) कायस पादन मू या नको योजनको ला ग अ  गणना गदा बढुवाको ला ग स भा य 

उ मेदवार हनु ज त वषको सेवा आव यक पन हो प छ लो य त वषको कायस पादन मू या न फारमको 

औसतबाट हसाब ग रनछे। 

  तर,  

(क) अ ययन वा ता लममा गएको वा नल बन भई नल बन फुकुवा भएकोमा अ ययन, 

ता लम वा नल बन अव धको कायस पादन मू या न बापत य तो अ ययन वा 

ता लममा जान ुवा नल बन हनुभु दा त काल अिघको कायस पादन मू या नमा ज त 

अ  पाएको छ सोह  अनपुातमा अ  गणना ग रनेछ। 

(ख) असाधारण बदामा बसेको अव धलाई कटाएर मा ै स भा य उ मेदवारको हसाब 

ग रनेछ र य तो बदा अव धको कायस पादन मू या न फारम भ रन े छैन। 

असाधारण बदामा बसेको कमचार को कायस पादन मू या नको योजनको न म  

अ  गणना गदा असाधारण बदामा बसेको अव ध कटाई सोभ दा अगा ड वा पछा डका 

वषह का बढुवाको ला ग आव यक पन अव धको कायस पादन मू या न बापतको 

अ  गणना ग रनेछ। 

(१९) कायस पादन मू या न स ब धी अ य यव था तो कए बमोिजम हनुछे। 

३२. ये  ठता बापतको अ : नजामती कमचार लाई ये  ठता बापतको अ  दान गदा हाल बहाल रहेको तहमा 

काम गरे बापत येक वषको तीन अ को आधारमा बढ मा तीस अ  दान ग रनछे। 

  तर,  

(क) ये  ठता बापत अ  गणना गदा एक वष भ दा बढ  चानचनु म हना वा दनको 

ला ग दामासाह को हसाबले अ  दइनछे। 

(ख) यस दफाको योजनको ला ग गयल भएको वा असाधारण बदामा बसेको अव धको 

अ  दइने छैन। 

३३. भौगो लक े को वभाजन: (१) नजामती कमचार लाई व भ  न भौगो लक े मा काम गरेको अनभुवको 

अ  दान गदा देहाय बमोिजमको पदमा एक वा एकभ दा बढ  भौगो लक े को वगमा काम गरेको 

अनभुव बापत सो  अ मा नब ने गर  देहाय बमोिजम अ  दइनछे:– 
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  (क) “क” वगमा काम गरेको येक वषको ला ग अ  ३.२५ का दरले,  

(ख) “ख” वगमा काम गरेको येक वषको ला ग अ  २.५० का दरले,  

  (ग) “ग” वगमा काम गरेको येक वषको ला ग अ  १.७५ का दरले,  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न यो ऐन ार भ हुँदाका बखत कुन ै

कमचार ले भौगो लक े  बापत ा  त ग रसकेको अ  घ ने छैन। 

(३) उपदफा (१) को योजनको ला ग व भ  न भौगो लक े को ववरण तो कए बमोिजम हनुेछ। 

(४) कुनै एक भौगो लक े मा क तीमा दईु सय तेि स दन ज ु हािजर नभई सो भौगो लक 

े को अ  पाइने छैन। दईु सय तेि स दनभ दा बढ  अव धको ला ग दामासाह को दरले सोह  

भौगो लक े को र सोभ दा कम अव धको ला ग जनुसकैु भौगो लक े मा काम गरेको भए प न “ग” 

वग सरहको अ  दइनेछ। 

प  ट करण: यस उपदफाको योजनको ला ग " ज ुहािजर" भ  नाले कायालयमा हािजर भएको, कायालय 

रहेको वगको भौगो लक े मा काजमा ख टएको तथा सावज नक बदा, क रया बदा, भैप र आउने बदा 

र पव बदामा बसेको अव ध स झन ुपछ। 

(५) भौगो लक े मा काम गरे बापत पाउन ेअ  जनु तहमा बढुवा हनेु हो सो तहभ दा एक तह 

मु नको पदमा ा  त गरेको भए मा  गणना ग रनेछ। 

(६) अ ययन बदा तथा वैदेिशक ता लम काजमा जाने कमचार लाइ “ग” वगको ला ग तो कएको 

अ को आधा अ  दइनेछ। 

३४. शैि क यो यता र ता लमको मू या न: (१) नजामती कमचार लाई शैि क यो यता बापत देहाय बमोिजम 

अ  दइनछे:- 

(क) देश नजामती सेवाको कुनै पदमा वेश गन आव यक पन यूनतम शैि क यो यता 

बापत एकमु  ठ नौ अ , 

(ख) सेवा वेशको न म  तो कएको यूनतम शैि क यो यताभ दा मा थको सेवा, समूह वा 

उपसमूहसँग स बि धत वषयको एक अ त र  शैि क उपा ध बापत एकमु  ठ तीन 

अ , 

(ग)  सेवा वेश गन आव यक पन यूनतम शैि क यो यता भ दा मा थ लो शैि क उपा ध 

मा  पाएको अव थामा ख ड (क) र (ख) बमोिजमको दवैु अ । 

(२) सेवाकाल न ता लम बापत थम ेणीको ला ग दईु अ , तीय ेणीको ला ग एक दशमलव 

पचह र अ  र ततृीय ेणीको ला ग एक दशमलव पाँच अ  दान ग रनेछ। 

(३) नजामती कमचार लाई ता लमको अ  दंदा तीस काय दन वा सोभ दा बढ  अव धको सेवासँग 

स बि धत वषयको सेवाकाल न ता लम बापत अ  दइनेछ। ता लमको अ  गणना गदा जनु तहमा छँदा 

ता लम लएको हो सो तहभ दा एक तह मा थको पदमा बढुवाको ला ग मा  गणना ग रनेछ। 
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(४) नजामती कमचार ले शैि क यो यता र सेवाकाल न ता लम बापत अ  ा  त गन बढुवाको 

दरखा तसाथ माणप को मािणत त ल प पेश गन ुपनछ। य तो माणप  पेश नगरेमा यस बापत 

अ  दइने छैन। 

(५) नजामती कमचार ले बढुवा योजनको ला ग दरखा तसँग पेश गरेको शैि क यो यता सो सेवा, 

समूह, उपसमूहसँग स बि धत हो वा होइन भ े स ब धमा तो कए बमोिजमको स ब ता नधारण स म तले 

नणय गरे बमोिजम हनुेछ। बढुवा योजनको ला ग दरखा तसँग पेश गरेको शैि क यो यताको स ब ता 

नधारण बढुवा स म तको बैठक ब नभु दा अगा डको म तस म भएमा य तो शैि क यो यताको अ  

बढुवाको ला ग गणना ग रनछे। 

(६) यस दफाको अधीनमा रह  ता लम दन ेसं था र ता लमको तर स ब धी यव था सेवा, समूह 

वा उपसमूह स  चालन गन म ालयसँग सम वय गर  मु यम ी तथा म प रष  को कायालयले तोके 

बमोिजम हनेुछ। 

३५. तरवृ : (१) दफा ८ को उपदफा (१) को ख ड (क) को उपख ड (अ) को तह वह न तह र सोह  

उपदफाको ख ड (ख) को देश वा य सेवा बाहेकका तहमा हनुे तरवृ को ला ग तरवृ  हनु े

तहभ दा एक तह मु नको तहमा क तीमा तीन वष सेवा अव ध पूरा गरेको र प छ लो तीन वषको 

कायस पादन मू या नमा औसत प चान बे तशत वा सोभ दा बढ  अ  ा  त गरेको हनु ुपनछ। 

(२) दफा ८ को उपदफा (१) को ख ड (क) को उपख ड (अ) को तह वह न तह र सोह  

उपदफाको ख ड (ख) को देश वा य सेवाको तरवृ  तो कए बमोिजम हनुेछ।  

(३) तरवृ  भएको नजामती कमचार ले तरवृ  हनु ु अिघको तहमा गरेको कामको अ त र  

काय ववरणमा तो कएका अ य काम गन ुपनछ। 

(४) तरवृ  स ब धी अ य यव था तो कए बमोिजम हनेुछ। 

३६. व तुीय मा यमबाट दरखा त पशे गन स कन:े (१) कुन ै नजामती कमचार ले सरकार  काम वा अ ययन 

वा काजको सल सलामा वदेशमा रह  वा वप  वा काबू बा हरको प रि थ त पर  दरखा त स लन गन 

नकायमा बढुवाको दरखा त पेश गन नस न ेभएमा बढुवा सूचनाको याद भ  तो कए बमोिजम व तुीय 

मा यमबाट आफु कायरत कायालयमा दरखा त पेश गन स नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम व तुीय मा यमबाट दरखा त फारम ा  त भएमा स बि धत वभागीय 

मखु वा कायालय मखुले य तो दरखा त फारम याद भ  दरखा त स लन गन नकायमा पठाउन ु

पनछ। 

३७.  बढुवा नयिु  र बढुवा म त: (१) दफा २५ को उपदफा (७) बमोिजम बढुवा न तजा कािशत भएप छ 

बढुवा उजूर को योजनको ला ग सो न तजा कािशत भएको म तबाट प  दनस म बढुवा सफा रस 

पाउने उ मेदवारलाई बढुवा नयिु  न दई त ा सूचीमा रािखनेछ। य तो बढुवा सफा रस उपर उजूर  
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नपरेमा सो नामावल  कािशत भएको म तले सो  दनको म तबाट बढुवा हनु ेतहको ये  ठता कायम 

हनुे गर  नयिु  दन ुपनछ। 

(२) बढुवा सफा रस उपर उजूर  परेमा देहाय बमोिजम ये  ठता म त कायम गर  नयिु  दन ु

पनछ:-  

(क) उजूर  खारेज भएमा वा प हलेको बढुवा सफा रस नै कायम भएमा प हलो पटक बढुवा 

न तजा कािशत भएको म तले सो  दनदेिख,  

(ख) दफा ३८ को उपदफा (२) बमोिजम बढुवा सफा रस संशोधन गन नणय भएमा सो 

बमोिजम संशो धत न तजा कािशत भएको म तदेिख,  

(ग) कुन ैबढुवा स ब धमा अदालतमा मु ा पर  बढुवा बदर भई पनु: बढुवा स म तबाट बढुवा 

स ब धी नणय भएमा प छ लो पटक बढुवा स म तबाट नणय भएको म तदेिख। 

३८.  बढुवाको उजरू : (१) दफा २५ को उपदफा (७) बमोिजम बढुवा स म तले गरेको बढुवाको सफा रसमा 

िच  नबु न ेस बि धत नजामती कमचार ले य तो सफा रस गरेको म तले प  दन भ  देश लोक 

सेवा आयोगमा उजूर  दन स नेछ र यसर  परेको उजूर मा उजूर  गन याद समा  त भएको म तले तीस 

दन भ  टु ो लगाउन ुपनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम पन आएको उजूर  टु ो लागेप छ प हले कािशत बढुवा नामावल मा 

संशोधन गन ुपन भएमा देश लोक सेवा आयोगले सोको सूचना बढुवा स म तलाई दन ुपनछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम पन आएको उजरु  छान वन गदा जानीजानी ु टपूण मू या न गरेको 

देिखएमा देश लोक सेवा आयोगले मू या नकतालाइ चेतावनी दन स नेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोिजम पन आएको उजरु  झु ा ठह रएमा उजरु  प छ हनुे बढुवामा य तो 

उजरु कताको प हलो पटकको उजरु  भए दइु अ  र दो ो पटकको उजरु  भए तीन अ  का टनछे। 

(५) उपदफा (३) र (४) बमोिजम भएको कारबाह को सूचना स बि धत कमचार  लगायत बढुवा 

स म तको सिचवालय र स बि धत कमचार  कायरत रहेको कायालयमा पठाउन ुपनछ। 

(६) बढुवाको उजरु  स ब धी अ य यव था तो कए बमोिजम हनुेछ। 

३९. बढुवा स ब धी वशेष यव था: (१) यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न एउटै पदमा 

क तीमा प  वष वा सोभ दा बढ  अव ध बहाल रहेका अ धकृत दश  तह वा सोभ दा मु नका नजामती 

कमचार लाई दफा ५३ बमोिजम अवकाश हनु े म तभ दा एक म हना बाँक  भएमा एक तह मा थको पदमा 

बढुवा ग रनेछ। 

(२) यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न एउटै पदमा क तीमा प  वषस म रह  

रहेका अ धकृत एघार  तह वा सोभ दा मु नका नजामती कमचार ले दफा ५७ को उपदफा (१) बमोिजम 

वेि छक अवकाश लन चाह  नवेदन दएमा नजलाई एक तह मा थको पदमा बढुवा गर  अवकाश 

दइनेछ। 
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(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम बढुवा गनको ला ग वतः वशेष पद सृजना हनुेछ र य तो 

कमचार  अवकाश भएप छ सो पद वतः खारेज हनुेछ। 

(४) एउटै पदमा उपदफा (१) बमोिजमको अव ध पूरा भएको कुनै नजामती कमचार को मृ य ु

भएमा य तो कमचार को प रवारलाई एक तह मा थको पदको नविृ भरण लगायत अ य सु वधा दान 

ग रनेछ। 

४०. बढुवाको शतमा प रवतन: दफा २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६ र ३७ वा 

सो अ तगत बनेका नयमह मा कुनै संशोधन वा प रवतन भएमा य तो संशोधन वा प रवतन भएको 

म तले एकवष प छको म तदेिख मा  लागू हनुछे। 

४१. सेवा, समूह वा उपसमूह प रवतन स ब धी यव था: (१) देश सरकारलाइ नजामती सेवाको कुनै सेवा, 

समूह वा उपसमूहको कुनै तहको कुनै वशेष यो यता भएको कमचार को आव यकता पर  सो सेवा, समूह 

वा उपसमूह भ ैबाट स वा वा बढुवा ारा पू त गन नस कने भइ नजामती सेवाको अ य सेवा, समूह वा 

उपसमूहबाट सेवा प रवतन गर  पदपू तगन ुपन भएमा देश सरकारले सो को माग गर  देश लोक सेवा 

आयोगमा लेखी पठाउन ुपनछ। सेवा, समूह वा उपसमूह प रवतनको ला ग देश लोक सेवा आयोगबाट 

कािशत व ापनमा तो कएको यो यता भएका समान तहका नजामती कमचार ह को बीचमा 

त पधा मक पर ाको मा यमबाट छनौट भएका नजामती कमचार को देश सरकारले सेवा, समूह वा 

उपसमूह प रवतन गनछ। 

तर देश सरकारको कुनै नकायको नजामती सेवाको कुनै पद आव यक नभइ दरब द  कटौती 

भएको र सो कटौती भएको सेवा, समूह वा उपसमूह र तहको पद अ य कुनै प न नकायमा र  नरहेको 

तथा एक वषस म प न र  हनु नआइ य तो दरब द मा कायरत कमचार लाइ अक  सेवा, समूह वा 

उपसमूह प रवतन गन ुपन भएमा देश सरकारले देश लोक सेवा आयोगको परामश लइ अ य सेवा, 

समूह वा उपसमूहमा समूह कृत गन यो दफामा लेिखएको कुनै कुराले बाधा पु  याएको मा नने छैन। 

(२) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न देश वा य सेवामा बहाल रहेको 

कुनै कमचार लाई वशेष यो यता हा सल गन अ ययनमा पठाएकोमा य तो कमचार  अ ययन पूरा गर  

सेवामा हािजर भएप छ देश लोक सेवा आयोगको परामशमा देश सरकारले नजको वशेष यो यतासँग 

स बि धत सेवाको अ य समूह वा उपसमूहमा तो कए बमोिजम प रवतन गन स नछे।  

(३) उपदफा (१) र (२) मा यव था भए बमोिजम बाहेक अ य याबाट नजामती कमचार को 

सेवा, समूह वा उपसमहू प रवतन हनुे छैन। 

प र छेद-६ 

तलब, भ ा र अ य सु वधा 

४२. तलब, भ ा: (१) नजामती कमचार ले आ नो पदमा बहाल  गरेको दनदेिख तलब, भ ा पाउनेछ। 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न नजामती कमचार को तो कएको 

कायालयबाट तलबी तवेदन पा रत नगराई तलब भ ु ानी ग रन ेछैन। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम तलबी तवेदन पा रत नगर  तलब भ ु ानी गरेमा य तो नजामती 

कमचार ले पाएको तलब, भ ा यसर  तलब भ ु ानी गन पदा धकार बाट असलु उपर ग रनेछ। 

(४) येक नजामती कमचार ले एक वषको सेवा अव ध पूरा गरेप छ तो कए बमोिजम एक दनको 

तलब बराबरको रकम तलब वृ  पाउनेछ। 

(५) कुन ै नजामती कमचार को तलब वृ  रो  का भएकोमा सो तलब वृ  कुन म तदेिख फुकुवा 

हनुे हो सो कुरा स बि धत अ धकार ले लिखत पमा जनाई अ भलेख रा  न ुपनछ। 

(६) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न कमचार  समायोजन ऐन, २०७५ 

बमोिजम देशमा समायोजन भएका र संघीय नजामती सेवाबाट देशमा खट  आएका कमचार लाई तलब, 

भ ा लगायत अ य सु वधा देश सरकारले उपल ध गराउनेछ। यसर  उपल ध गराउने तलब, भ ा 

लगायत अ य सु वधा खाइपाई आएको तलब, भ ा र अ य सु वधा भ दा कम हनुे गर  तो कने छैन। 

(७) कुनै नजामती कमचार को तर वृ  वा बढुवा गदा स बि धत नजामती कमचार ले खाइपाई 

आएको तलब भ दा घट  हनुे भएमा खाइपाई आएको तलब भ दा घट  नहनुे गर  डे मलान ग रनेछ। 

४३. पकाएको तलब भ ा पाउन:े (१) नजामती कमचार ले तलब र भ ा पाउने भए य तो तलब र भ ा 

येक म हना भ ु ान भएप छ पाउनेछ। 

(२) कुनै नजामती कमचार ले पकाएको तलब र भ ा पाउने भए य तो तलब र भ ा नज 

जनुसकैु यहोराबाट नजामती सेवामा नरहेमा प न पाउनछे। 

(३) यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेका नयमह मा यव था भएकोमा बाहेक कुन ै नजामती 

कमचार को तलब वा भ ा क ा ग रन ेछैन। 

(४) कुन ैकमचार ले पाउने तलब सो कमचार  काम ग ररहेको वा बदामा बसेको बखत रो कन े

छैन।  

४४. कायस पादन ो साहन कोषः (१) देश सरकारले नजामती कमचार को कायस पादन, काय प रणाम र 

ा  त न तजाको आधारमा तो कए बमोिजम ो साहन गन एक काय ो साहन कोषको यव था गन 

स नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा रहने रकम, यसको स  चालन, यव थापन तथा अ य यव था 

तो कए बमोिजम हनुेछ।  

४५. नल बन भएमा पाउन े तलब: (१) कुन ै नजामती कमचार  सरकार  कामको सल सलामा वा देश 

सरकारले गरेको कारबाह को फल व प वा च लत कानून बमोिजम नेपाल सरकार वाद  हनुे फौजदार  

कसूरमा मु ा चल  थुनामा रहेको कारण नल बन भएमा सो नल बनको अव धभर नजले आ नो तलबको 

आधा मा  पाउनेछ। 
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तर नजले सफाइ पाएमा नल बन रहेको अव धमा आधा तलब पाएको भए सो क ा गर  बाँक  र 

नपाएको भए पूरै तलब (तलब वृ  हनु ेभएमा सो समते) पाउनछे र कसूरदार ठह रएमा नल बन भएको 

म तदेिखको बाँक  तलब भ ा पाउने छैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न कुनै अदालतमा मु ा दायर भएको 

कारणले कुनै नजामती कमचार  नल बन भएकोमा य तो मु ामा अदालतबाट कसूरदार ठहर  फैसला 

भएमा य तो फैसला भएको म तदेिख नजले तलब पाउने छैन। 

तर य तो फैसला उपर पनुरावेदन पर  नजामती कमचार ले सफाइ पाएमा सो अव धको पूरा तलब 

पाउनेछ। 

४६. चाडपव खच तथा अ य सु वधा: (१) नजामती कमचार ले आ नो धम, सं कृ त, पर परा अनसुार मनाउन े

चाडपवको ला ग खाइपाई आएको एक म हनाको तलब बराबरको रकम येक आ थक वषमा एक पटक 

चाडपव खचको पमा पाउनेछ। य तो चाडपव खच लंदा कुन चाडपवमा लने हो सो खुलाइ कायरत 

कायालयमा जानकार  गराउन ुपनछ। 

(२) नविृ भरण पाउने गर  अवकाश ा  त नजामती कमचार  वा नजको पा रवा रक नविृ भरण 

पाउने यि ले नजले पाउने एक म हनाको नविृ भरण बराबरको रकम चाडपव खचको पमा पाउनेछ। 

(३) नजामती कमचार को यूनतम सि  चत गन म ने घर बदाभ दा बढ  अव ध बदा बचत भएमा 

य तो कमचार ले येक वषको अ तमा सो बापत नज कायरत पदको शु  तलब केल बराबरको रकम 

पाउनेछ। 

 (४) नजामती कमचार ले पाउने अश  विृ , अ भ  भए बापत पाउने सु वधा, शैि क तथा 

स त त वृि , िशश ु याहार भ ा वा अ य सु वधा स ब धी यव था तो कए बमोिजम हनुछे।  

४७.  कमचार  स  चय कोषमा रकम ज मा ग र दन:े नजामती कमचार को मा सक तलबबाट दश तशतका 

दरले हनुे रकम क ा गर  सो रकममा देश सरकारले शत तशत रकम थप गर  कमचार  स  चय 

कोषमा ज मा गर  दनेछ। 

४८. साव धक जीवन बीमा: (१) देश सरकारले नजामती कमचार को योगदानमा आधा रत साव धक जीवन 

बीमा गनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको साव धक जीवन बीमाको यव थापन गन एक साव धक जीवन बीमा 

कोषको थापना ग रनेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न लाभांश स हत कमचार लाई बढ  सु वधा 

दन े च लत कानून बमोिजम था पत कोष माफत साव धक जीवन बीमाको यव थापन गन स कनेछ। 

(४) साव धक जीवन बीमा तथा बीमा कोष स ब धी अ य यव था तो कए बमोिजम हनुछे। 

४९. उपचार खच: (१) नजामती कमचार ले सेवा अव धभरमा अ धकृत तरको कमचार  भए बा  म हना 

बराबरको, सहायक तरको पाच  तहको कमचार  वा सो सरहको तलव सु वधा पाउने तह वह न कमचार  
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भए अठार म हना बराबरको र अ य सहायक तर र ेणी व हन कमचार  भए ए  काइस म हना बराबरको 

खाइपाई आएको तलब रकमस म उपचार खच पाउनछे।  

(२) भ व यमा सरकार  सेवाको न म  अयो य ठह रन ेगर  सेवाबाट बखा त ग रएको अव थामा 

बाहेक अ  जनुसकैु यहोराबाट नजामती कमचार  सेवाबाट अलग हुँदा सेवा अव धभरमा पाउने उपचार 

खचम ये केह  लई वा न लई उपचार खच लन बाकँ  रहेको भए य तो बाँक  रकम एकमु  ठ लन 

पाउनेछ। 

तर नवृि भरण पाउने गर  सेवाबाट अलग भएको नजामती कमचार ले उपचार खच बापत लन 

बाँक  रकममा बीस वष, प चीस वष वा सोभ दा बढ  सेवा अव ध भएको नजामती कमचार ले मश: 

दश, प  र बीस तशत थप गर  हनु आउने रकम एकमु  ठ लन पाउनेछ। 

(३) दश वष सेवा अव ध नपगेुको कुनै नजामती कमचार लाई औष ध उपचारको ला ग खच दंदा 

तो कएको रकमलाई दश वष सेवा गरे बापत पाउन े रकम मानी दामासाह ले हनु आउने रकम मा  

दइनेछ। 

(४) यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न देश सरकारले यो ऐन ार भ भएपछ 

देश नजामती सेवामा वेश गन नजामती कमचार को हकमा यस दफा बमोिजमको उपचार खचको स ा 

वा य बमा काय म लागू गन स नेछ। 

(५) कुन ै नजामती कमचार  सरकार  कामको सल सलामा दघुटनामा पर  घाइते भएमा वा अ भ  

भएमा य तो कमचार को सु वधा स प  न अ पतालमा उपचारको त काल यव था देश सरकारले 

मलाउनेछ र यसर  उपचार गदा ला ने बील बमोिजमको खच देश सरकारले यहोनछ। 

(६) उपचार खच स ब धी अ य यव था तो कए बमोिजम हनुेछ।  

५०. आवास कजा तथा शैि क बमा स ब धी यव थाः (१) देश सरकारले नजामती कमचार लाई आवासको 

ला ग ज गा ख रद तथा आवास नमाणका ला ग स तो याज दरमा ऋण उपल ध गराउन आव यक 

यव था गन स नेछ। 

(२) यो ऐन ार भ भए प छ देश सरकारले नजामती कमचार का बढ मा दईु स त तलाई नातक 

तहस म अ ययन गन आव यक पन खचको न म  शैि क बमा योजना लागू गन स नेछ। 

५१. वशेष आथक सु वधा: कुन ै नजामती कमचार को सेवामा छँदै मृ य ुभएमा नजको प रवारलाई एकमु  ठ 

एकलाख पचास हजार पैया ँ वशेष आथक सु वधाको पमा दान ग रनेछ। 

५२. तलब तथा सु वधा पनुरावलोकन स म त: (१) नजामती कमचार को तलब, भ ा तथा अ य सु वधा 

पनुरावलोकन गन देहाय बमोिजमको स म त रहनेछ:-  

(क) मखु सिचव, देश सरकार     – अ य  

(ख) सिचव, आथक मा मला तथा योजना म ालय     – सद य 

(ग) सिचव, मु यम ी तथा मि प रष  को कायालय         – सद य–सिचव 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको स म तमा वषयसँग स बि धत व , पदा धकार  वा आधका रक े ड 

यु नयनको अ य लाई आम ण गन स कनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको स म तले येक वष उपभो ा मू य सूचीको आधारमा महगँी भ ा 

नधारण गर  सफा रस गनछ र सोह  आधारमा देश सरकारले नजामती कमचार लाई महगँी भ ा 

उपल ध गराउनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोिजमको स म तले येक दईु वषमा आ थक वृ  दर, कूल दरब द  सं या, 

देश सरकारको आ थक ोत र मता तथा वगतमा मू य सूचीको आधारमा दान ग रएको महगँी भ ा 

समेतलाई आधार बनाई तलब, भ ा तथा अ य सु वधा पनुरावलोकन गर  तलब भ ा वृ को ला ग 

सफा रस गनछ। 

(५) उपदफा (१) बमोिजमको स म तले आ नो काय व ध आफ नधारण गनछ। 

(६) उपदफा (१) बमोिजमको स म तले आव यकता अनसुार उपस म त गठन गन स नेछ। 

(७) उपदफा (१) बमोिजमको स म तको सिचवालय मु यम ी तथा मि प रष  को कायालयमा 

रहनेछ। 

प र छेद-७ 

अवकाश, उपदान र नविृ भरण 

 

५३. अ नवाय अवकाश: देश नजामती सेवाको कमचार ले साठ  वष उमरे पूरा भएप छ अ नवाय अवकाश 

पाउनेछ। 

५४. उमरे गणना: (१) यस ऐन बमोिजम अ नवाय अवकाश वा अ य योजनका ला ग नजामती कमचार को 

उमेर गणना गदा नजले पेश गरेको शैि क माणप मा कटएको ज म दन वा वषबाट हनु आउन ेउमरे 

वा नजको नाग रकताको माणप मा क टएको ज म दन वा वषबाट हनु आउने उमरे वा नजले 

यि गत ववरण ( सटरोल) मा लेखी दएको ज म दन वा वषबाट हनु आउने उमेरम ये जनु उमेरबाट 

प हले अवकाश हु छ सोह  आधारमा गणना ग रनेछ। 

(२) कुन ै नजामती कमचार को शैि क यो यता वा नाग रकताको माणप  र यि गत ववरणमा 

वष, स वत ्वा उमरे मा  उ लेख भएकोमा देहायको आधारमा ज म म त कायम ग रनेछः-  

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

(ख) शैि क यो यताको माणप को हकमा माणप  जार  भएको म तको आधारमा,  

(ग) यि गत ववरण ( सटरोल) को हकमा शु  नयिु  भएको म तको आधारमा। 

(३) नजामती कमचार ले पेश गरेको कुन ै माणप मा वष मा  उ लेख भएको र अक  माणप मा 

पूरा ज म म त खलेुको भएमा र सो माणप मा उि लिखत ज म म तको बीचमा एक वषस मको अ तर 

देिखएमा पूरा ज म म त खलेुको माणप को आधारमा ज म म त कायम गर  उमेर गणना ग रनेछ। 
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(४) उपदफा (३) बमोिजम छु ाछु ै माणप मा उ लेख भएको ज म म तको अ तर एक वषभ दा 

बढ  देिखएमा उपदफा (२) बमोिजम कायम हनु ेज म म तको आधारमा नज जनु म तबाट प हले अवकाश 

हु छ सोह  म तलाई ज म म त कायम गर  नजको उमरे गणना ग रनेछ। 

५५. अवकाश दन स नःे देश सरकारले देहायका अव थामा कुनै प न नजामती कमचार लाइ यस ऐनको 

या पूरा गर  सेवाबाट अवकाश दन स नेछः- 

(क) कुनै नजामती कमचार ले आ नो िज मामा रहेको वा आफूले कुनै त रकाबाट ा  त 

गरेको सरकार  गो य कागजात, लखत वा जानकार  कुनै अन धकृत यि  वा 

नकायलाइ दएमा वा दने यास गरेको कुरा मािणत भएमा,  

(ख)  कुनै नजामती कमचार ले राि  य हत वपर त कुनै वदेशी रा  , सं था वा नाग रकसँग 

अवाि छत स पक कायम गर  आ नो ओहदाको मयादा वपर त गैरिज मवेार पूण 

यवहार गरेको कुरा मािणत भएमा। 

५६. असमथ कमचार  स ब धी वशेष यव था: कुन ै नजामती कमचार  शार रक वा मान सक रोगको 

कारणबाट नय मत पमा सेवा गन असमथ छ भनी देश सरकारले गठन गरेको मे डकल बोडबाट 

मािणत भई आएमा देश सरकारले नजलाई नजको सेवा अव धमा बढ मा सात वष सेवा अव ध थप 

गर  अवकाश दन स नछे। 

   तर देश सरकारको मे डकल बोड गठन नभएस म नेपाल सरकारले गठन गरेको मे डकल 

बोडबाट मािणत गराउन ुपनछ। 

५७. वेि छक अवकाश: (१) नविृ भरण पाउने अव था र उमरेको हद पचास वष पूरा भएका नजामती 

कमचार ले देश सरकार ारा देश राजप मा कािशत सूचनामा तो कएको अव ध भ  सोह  सूचनामा 

उि लिखत शतमा वेि छक अवकाश लन स नेछ। यसर  वेि छक अवकाश लने कमचार को साठ  वष 

उमेर नना ने गर  बढ मा सात वषस म सेवा अव ध थप गर  नविृ भरणको ला ग ज मा सेवा अव ध 

कायम ग रनेछ। 

तर दरब द  मलान हनु नसक  फािजलमा परेको वा देश सरकारलाई आव यक नभएका पदमा 

कायरत कमचार को हकमा छु ै शत र सु वधा तोक  देश राजप मा सूचना काशन गर  वेि छक 

अवकाशको ला ग नवेदन माग गन स कनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न नवृि भरण पाउने अव था भएको, 

उमेरको हद पचास वष पगेुको र एउटै तहमा प  वष सेवा अव ध पूरा गरेको नजामती कमचार ले 

वेि छक अवकाश लन चाहेमा नजलाई एक तह मा थको पदमा बढुवा गर  वेि छक अवकाश दन 

स कनेछ। 
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५८. उपदान: पाचँ वष वा सोभ दा बढ  सेवा गरेको तर नवृि भरण पाउन ेअव ध नपगेुको नजामती कमचार ले 

अवकाश पाएमा वा राजीनामा वीकृत गराई पदबाट अलग भएमा वा भ व यमा सरकार  सेवाको न म  

अयो य नठह रेन ेगर  पदबाट हटाइएमा देहायको दरले उपदान पाउनेछ:-  

(क) पाचँ वषदेिख दश वषस म सेवा गरेको नजामती कमचार ले आफूले काम गरेको येक 

वषको न म  आिखर  आधा म हनाको तलब,  

(ख) दश वषभ दा बढ  प  वषस म सेवा गरेको नजामती कमचार ले आफूले काम गरेको 

येक वषको न म  आिखर  एक म हनाको तलब,  

(ग)  प  वषभ दा बढ  बीस वष भ दा कम सेवा गरेको नजामती कमचार ले आफूले काम 

गरेको येक वषको न म  आिखर  डेढ म हनाको तलब।  

प ीकरण: यस दफा र दफा ५९ को योजनको ला ग “आिखर  तलब” भ  नाले 

स बि धत नजामती कमचार को अवकाश ा  त गन अव थाको तलबलाई जनाउँछ र 

यसर  अवकाश ा  त गन अव थामा कुनै नजामती कमचार  असाधारण बदा वा 

नल बन रहेको भए य तो अव धको न म  प न पूरै तलबको हसाब ग रनेछ। 

५९. नविृ भरण: (१) बीस वष वा सोभ दा बढ  अव ध सेवा गरेको नजामती कमचार ले अवकाश पाएमा वा 

राजीनामा वीकृत गराई पदबाट अलग भएमा वा भ व यमा सरकार  सेवाको न म  अयो य नठह रेन ेगर  

पदबाट हटाइएमा देहाय बमोिजमको मा सक नवृि भरण आजीवन पाउनेछ:-  

ज मा सेवा वष X आिखर  तलबको रकम 

५० 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न नवृि भरणको यूनतम रकम समान 

पदको बहालवाला नजामती कमचार को तलबको शु  अ को आधा भ दा कम र अ धकतम रकम समान 

पदको बहालवाला नजामती कमचार को तलबको शु  केल भ दा बढ  हनुे छैन। 

(३) प  वष सेवा अव ध पूरा गरेको कुन ै नजामती कमचार को मृ य ु भएमा नजको सेवा 

अव धमा बढ मा पाँच वषस म अव ध थप गर  नजको प रवारलाई नविृ भरण वा उपदान जनु लन 

चाह छ सो रोजेर लन दइनछे। 

(४) कुनै सरकार  सेवाको पदमा अिघ गरेको सेवा बापत नविृ भरण पाइरहेको यि  देश 

नजामती सेवाको पदमा नयिु  भएमा नजले प छ गरेको सेवा अव धमा अिघ गरेको सेवा अव ध जोडी 

यस दफा बमोिजम नविृ भरण लन पाउनेछ। 

(५) स वत ् २०४९ साल का तक २१ गतेभ दा अिघदेिख नेपाल नजामती सेवा वा नेपाल 

वा य सेवामा बहाल रहेको कमचार ले तीस वष सेवा अव ध पूरा ग रसकेको भए वे छाले सेवाबाट 

अवकाश लन स नेछ। यसर  वे छाले सेवाबाट अवकाश लएको कमचार को उमेर साठ  वष पूरा हनु 

ज त अव ध बाँक  छ सो अव ध थप गर  नजको ज मा सेवा अव ध कायम ग रनेछ। 
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(६) यो ऐन ार भ भएप छ देश सरकारले खटाएको कायस पादन गन सल सलामा का 

कारण वा दघुटनामा पर  कुन ै नजामती कमचार को अंगभंग भएको वा चोट पटक लागेको कारणले 

शार रक वा मान सक पमा सरकार  सेवाको ला ग अश  भएमा य तो नजामती कमचार को सेवा 

अव ध बीस वषभ दा कम रहेछ भने बाँक  अव ध थप गर  उपदफा (१) बमोिजमको नविृ भरणको रकम 

आजीवन दइनेछ। 

(७) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न कुनै नजामती कमचार ले कुन ै

सरकार  कोषबाट नजको प त वा पि  नको पा रवा रक नविृ भरण पाइरहेको रहेछ भने य तो नजामती 

कमचार ले सो पा रवा रक नविृ भरण वा यस दफा बमोिजमको नवृि भरण म ये जनु लन चाह छ सो 

एक नवृ भरण मा  पाउनछे। 

(८) नविृ भरण स ब धी अ य यव था तो कए बमोिजम हनुछे। 

६०.  नविृ भरणमा वृ : बहालवाला नजामती कमचार को तलव बृ  हुँदा तलबको सु  अ मा ज त वृ  

भएको छ यसको दईु तहाई रकम समान पदका सेवा नवृ  नजामती कमचार को नविृ भरण रकममा 

प न थप ग रनेछ। 

६१. पा रवा रक नविृ भरण र उपदान: (१) कुन ै नजामती कमचार को सेवामा छँदै मृ य ुभएमा वा नविृ भरण 

पाउन थालेको सात वष नपु दै मृ य ुभएमा नजको प रवारलाइ वा नजको नाबालक भाइ वा अ ववा हता 

दद  वा ब हनीलाई दफा ५८ वा ५९ मा लेिखए बमोिजमको उपदान वा नवृि भरण ा  त हनुेछ। 

तर नवृि भरणको हकमा य तो नविृ भरण सात वषभ दा बढ  समय ा  त हनु े छैन र 

नविृ भरण पाउन थालेको सात वष नपु दै मृ य ु भएको नजामती कमचार को प रवारलाइ सात वष 

पगुेप छ नविृ भरण ा  त हनुे छैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न नविृ भरण पाउने यि  नाबालक 

रहेछ भन े नज बा लग नभएस म य तो नवृि भरण पाउनेछ। 

(३) नजामती कमचार को वधरु प त वा वधवा प  नीले नजको प त वा प  नी सेवामा छँदै वा 

नविृ भरण पाउन थालेको सात वष नपु दै मृ य ुभइ उपदफा (१) बमोिजम पा रवा रक नवृि भरण पाउन े

भएमा सो नविृ भरण पाउने अव ध भ ु ान भएको म तदेिख र य तो नविृ भरण नपाउने भएमा वा 

नजको प त वा प  नीले नविृ भरण पाउन थालेको सात वष यतीत भइ भईसकेप छ मृ य ुभएकोमा नज 

कमचार को मृ य ुभएको म तदेिख जीवनभर नजले पाउने नविृ भरणको आधा रकम पाउनेछ। 

तर य तो वधरु प त वा वधवा प  नीले अक  ववाह गरेमा नजले य तो नविृ भरण सु वधा 

पाउने छैन। 

 (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न मतृक नजामती कमचार को 

नविृ भरण पाइरहेको नजको वधरु प त वा वधवा प  नीको मृ य ुभएमा वा नजले अक  ववाह गरेमा 
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य तो नजामती कमचार को छोराछोर ले अठार वष उमेर पूरा नभएस म य तो नवृि भरण रकम तो कए 

बमोिजम पाउनछे। 

 (५) बहालवाला नजामती कमचार को तलब वृ  हुँदा तलबको शु  अ मा ज त वृ  भएको 

छ, यसको दईु तहाई रकम उपदफा (१), (२) र (३) बमोिजम पा रवा रक नविृ भरण पाइहेको 

यि ले खाइपाई आएको पा रवा रक नवृि भरण रकममा प न थप ग रनेछ। 

 (६) कुन ै नजामती कमचार को यस ऐन बमोिजम पाउने कुन ैरकम लन नपाउँदै मृ य ुभएमा 

सो रकम नजको प रवारको सद यह म ये यस ऐन बमोिजम नजको नविृ भरण वा उपदान पाउने 

ठह रएको यि ले लन पाउनेछ। 

(७) नविृ भरण वा उपदान दँदा मतृक नजामती कमचार ले आ नो प रवारको सद य वा आि त 

दाज,ु भाई, दद , ब ह न कसैलाई इ छाएको रहेछ भन ेसो यि लाई र कुन ैकारणले सो यि ले पाउन 

नस ने अव था भएमा वा कसैलाई प न ई छाएको नभएमा मश: य तो कमचार को सगोलको प त वा 

प  नी, छोराछोर , बाबआुमा, बाजेब यै, सास ुससरुा र तो कए बमोिजमका अ य हकवालालाई दइनछे। 

(८) पा रवा रक नविृ भरण र उपदान स ब धी अ य यव था तो कए बमोिजम हनुछे। 

६२.  सु वधा दाबी गन ुपन: (१) सेवा नवृ  हनेु नजामती कमचार  वा नजको प रवारको सद यले यस ऐन 

बमोिजम पाउने नविृ भरण, उपदान लगायतका सु वधा लन स बि धत कायालय माफत देश 

कताबखानामा नवेदन दन ुपनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम नवेदन परेको एक म हना भ  देश कताबखानाले सु वधा नधारण 

गर  नविृ भरण यव थापन गन कायालयमा पठाउन ु पनछ र नविृ भरण यव थापन गन कायालयले 

नविृ भरण उपल ध गराउन े यव था मलाई दन ुपनछ। 

६३. बेप ा भएको कमचार को नविृ भरण र उपदान: (१) देश नजामती सेवामा रह  काम गरेको कुन ै

कमचार  हराई बेप ा भई दईु वषस म जी वत रहे नरहेको प ा नलागेमा य तो कमचार ले दफा ५८ वा 

५९ बमोिजम पाउने उपदान वा नविृ भरणको रकम दफा ६१ बमोिजम नजको हकवालालाई दइनेछ। 

(२) बेप ा भएको कमचार  प छ फेला परेमा दफा ५८ बमोिजमको उपदान भ ु ानी दई 

नसकेको भए सो उपदान वा दफा ५९ बमोिजम पाउने नविृ भरणको रकम नजले दाबी गन आएको 

म तदेिख नजलाई दइनछे। 

तर उपदफा (१) बमोिजम भ ु ानी दइसकेको पा रवा रक नवृि भरण वा उपदान रकममा प छ 

नजले दाबी गन पाउने छैन। 

६४. पा रवा रक नविृ भरण स ब धी वशेष यव था: (१) यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न 

यो ऐन ार भ भएप छ देश सरकारले खटाएको काय स पादन गन सल सलामा का कारण वा 

दघुटनामा पर  कुनै नजामती कमचार को त काल मृ य ुभएमा वा यसको कारणबाट नको नहुँदै प छ 

मृ य ुभएमा य तो कमचार को सेवा अव ध बीस वष पगुेको भएमा सेवा अव धको आधारमा र बीस वष 
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नपगुेको भएमा बाँक  अव ध थप गर  नजको प त वा पि  नलाई दफा ५९ बमोिजमको नविृ भरणको 

रकम आजीवन दइनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको नविृ भरण ा  त गन यि ले दफा ६१ बमोिजम पा रवा रक 

नविृ भरण वा उपदान पाउने छैन। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम मृ य ुभएको नजामती कमचार को प त वा प  नी नभएमा वा प त वा 

प  नी भएप न नजले अक  ववाह गरेमा वा नजको मृ य ुभएमा य तो नजामती कमचार को नाबालक 

छोरा छोर  रहेछन भने ती नाबालक छोरा छोर ले अठार वष उमरे पूरा नभएस म य तो नविृ भरण 

रकम तो कए बमोिजम पाउनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोिजम मृ य ु भएको नजामती कमचार को प त, प  नी वा नाबालक छोरा 

छोर  रहेनछन र य तो नजामती कमचार को आि त आमा बाब ुदवैु वा तीम ये कुनै एक रहेछन ्भन े

नजह को गजुाराको न म  उपदफा (१) बमोिजम हनु े रकमको दईु तहाईमा नब ने गर  नविृ भरण 

बापत रकम दइनेछ। 

(५) बहालवाला नजामती कमचार को तलब वृ  हुँदा तलबको शु  अ मा ज त वृ  भएको छ 

यसको दईु तहाई रकम यस दफा अनसुार नवृि भरण पाइरहेका यि ले खाइपाइ आएको पा रवा रक 

नविृ भरण रकममा प न थप ग रनछे। 

(६) यस दफा बमोिजम नविृ भरण पाइरहेको यि को मृ य ु भएमा वा नजले अक  ववाह 

गरेमा य तो नविृ भरणको रकम मतृक कमचार को नाबालक छोरा छोर  भए य ता छोरा छोर ले 

अठार वष उमरे पूरा नभएस म तो कए बमोिजम पाउनेछन।् 

६५.  नविृ भरण नपाउन:े (१) यस ऐन बमोिजम नवृि भरण वा पा रवा रक नविृ भरण पाइरहेको यि ले 

देहायको अव थामा य तो नविृ भरण पाउने छैन:-  

(क)  ाचार, कत, रा  व  जासूसी, लागू औषध कारोबार, स पि  शु करण, 

परुाताि वक व त ु बेच वखन, मानव बेच वखन तथा ओसारपसार, अपहरण, शर र 

ब धक, जबरज ती करणी तथा नै तक पतन देिखन े अ य फौजदार  अ भयोगमा 

अदालतबाट कसूरदार ठहर  य तो फैसला अि तम भएको,  

(ख) च लत कानून बमोिजम रा य व को कसूर मा नने फौजदार  अ भयोगमा 

अदालतबाट कसूरदार ठहर  य तो फैसला अि तम भएको, 

(ग)  वदेशी मलुकुको थायी आवासीय अनमु त ा  त गरेमा। 

(२) नजामती सेवा वा अ य सरकार  सेवाबाट अवकाश भई नवृि भरण ा  त गरेका यि  

देशको कुनै लाभको पदमा नयु  भएमा सो अव धभर नजले उ  पदको मा सक तलब सु वधा वा 

नविृ भरण म ये एक मा  छनौट गर  लन ुपनछ। 
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(३) उपदफा (१) र (२) वपर त कुनै कमचार ले सु वधा लएको पाइएमा यसर  लएको 

नवृ भरण वा सु वधा रकम सरकार  बाकँ  सरह असलु उपर ग रनेछ।   

६६.  योगदानमा आधा रत नविृ भरण: (१) यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न योगदानमा 

आधा रत नवृि भरण स ब धी संघीय कानूनमा उ लेख भएको अव ध प छ नयिु  हनुे नजामती 

कमचार ले योगदानमा आधा रत नवृि भरण पाउनछे। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न यो ऐन ार भ हनु ु भ दा अिघदेिख 

नजामती सेवामा बहाल रहेको वा कमचार  समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम नजामती सेवाबाट देश 

नजामती सेवामा समायोजन भएको कमचार को हकमा र य तो कमचार  खुला तयो गतामा छनौट भई 

वा बढुवा भई देश नजामती सेवामा नर तर सेवामा रहेको भएमा नजको हकमा यो दफा आक षत हनु े

छैन। 

६७. नविृ भरण कोषः (१) यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न देश नजामती सेवामा 

कमचार लाई नविृ भरण वा उपदान दने योजनको ला ग देश सरकारले छु ै एक नविृ भरण कोषको 

थापना गनछ र सो कोषमा येक नजामती कमचार को छु ाछु ै यि गत खाता रहनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा कमचार को मा सक तलबबाट छ तशतका दरले हनु 

आउने रकम क ा गर  सोह  बराबरको रकम थप गर  कमचार लाइ तलब भु ानी गरेको सात दन भ  

ज मा गन ुपनछ। 

(३) येक आ थक वष समा  त भएको तीन म हना भ  उपदफा (२) बमोिजम कमचार को 

यि गत खातामा ज मा भएको रकम र सोको याज समेत जोडी यसको ववरण अ ाव धक गन ु

पनछ। 

(४) उपदफा (२) बमोिजमको खातामा ज मा भएको रकमको ववरण सरल र सहज क समले 

हेन वा य तो ववरणको त चाहेको बखत स बि धत कमचार ले ा  त गन स ने गर  आव यक 

यव था मलाउन ुपनछ। 

(५) यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न कुनै कमचार  बेतलबी वा असाधारण 

बदामा रहेको वा नल बन भएकोमा य तो बदामा रहेको वा नल बन भएको अव धभर उपदान कोषमा 

रकम ज मा ग रन ेछैन। 

तर य तो कमचार लाई लगाइएको अ भयोग मािणत नभई नल बन फुकुवा भएमा नजले 

नल बन अव धमा पाउने तलब बापतको रकमबाट उपदफा (२) बमोिजम एकमु  पमा क ा गर  ज मा 

गन ुपनछ। 

६८. सेवाबाट अलग भएमा रकम पाउनःे (१) कुनै नजामती कमचार  जनुसकैु कारणवश सेवामा नरहेमा दफा 

६७ को उपदफा (२) बमोिजम नजको यि गत खातामा ज मा भएको रकम, याज र मनुाफा समते 

नजले एकमु  ठ पमा पाउनेछ। 
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(२) कुनै कमचार को मृ य ुभएमा उपदफा (१) बमोिजमको  रकम, सोको याज तथा मनुाफा 

समेत नजले इ छाएको यि ले एकमु  ठ पमा पाउनेछ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न मृ य ु भएको कमचार ले कसैलाई 

नइ छाएको वा इ छाएको यि को समेत मृ य ुभइसकेको अव थामा य तो कमचार लाई हेरचाह गरेको 

नजको हकवाला वा य तो हकवाला प न नभए च लत कानून बमोिजमको हकवालाले य तो रकम 

पाउनेछ। 

६९. तलबबाट क ी भएको रकम र सोको याज मा  पाउनेः (१) यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको 

भए ताप न कुन ैकमचार  देश नजामती सेवाबाट बखा त भएमा नजको मा सक तलबबाट क ी भएको 

रकम र य तो रकमबाट ा  त गरेको याज मा  नजले फता पाउनेछ। 

(२) यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न यस दफा बमोिजम योगदानमा 

आधा रत नविृ भरण पाउने नजामती कमचार ले दफा ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३ र ६४ 

बमोिजमका सु वधा पाउने छैन। 

प र छेद-८ 

ता लम, अ ययन र छा विृ  

७०.  ता लम स ब धी यव था: (१) देश सरकारले नजामती कमचार को सीप र मता वृ को ला ग 

आव यकता अनसुार ता लम दन े यव था गन स नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम कायालय मखु वा वभागीय मखुले येक आ थक वष शु  भएको 

एक म हना भ  आ नो मातहतका कमचार को ता लम आव यकता प हचान गर  य तो ता लम उपल ध 

गराउन आव यक पहल गन ुपनछ। 

(३) ता लम स ब धी अ य यव था तो कए बमोिजम हनुेछ। 

७१.  ता लम, अ ययन वा अ ययन मण: (१) देश सरकारको म ालय, आयोग, सिचवालय वा नकायले 

आ नो मातहतका कमचार लाई ता लम, अ ययन, अ ययन मणमा पठाउनको ला ग येक वष सो 

स ब धी ववरण तयार गर  मु यम ी तथा मि प रष को कायालयमा पठाउन ुपनछ। 

प ीकरण: यस दफाको योजनको ला ग,-  

(क)  "ता लम" भ  नाले अ ययन वा छा वृि  बाहेक कुन ै नकाय वा सं था ारा नि  चत 

पा  य म अनसुार नि  चत अव ध तोक  स  चालन हनुे सीप आजन गन िश ण 

काय म स झन ुपछ। 

(ख)  "अ ययन" भ  नाले सेवा, समूह वा उपसमूहसँग स बि धत वषयमा कुनै शैि क उपा ध 

हा सल गनको न म  ग रन ेअ ययन स झन ुपछ। 

(ग)  "अ ययन मण" भ  नाले अ ययन र ता लम बाहेक बढ मा छ ह  ताको गोष ् ठ , से मनार 

वा अवलोकन मण स झन ुपछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम ववरण ा  त भएप छ ता लम, अ ययन, अ ययन मण वा 

छा विृ को ला ग वषयगत आधारमा सं या कटान गर  यसको ववरण मु यम ी तथा मि प रष को 

कायालयले उपदफा (३) बमोिजमको स म तमा पेश गन ुपनछ। 

(३) देश सरकारको जनुसकैु नकायमा ा  त भएका ता लम, अ ययन, अ ययन मण वा 

छा विृ को बाँडफाटँ गन देहाय बमोिजमको स म त रहनेछ:-  

(क) मखु सिचव, देश सरकार        – अ य  

(ख) सिचव (कानून), मु यम ी तथा मि प रष को कायालय   – सद य 

(ग) सिचव, आथक मा मला तथा योजना म ालय   – सद य 

(घ) सिचव, देश योजना आयोग     – सद य 

(ङ) सिचव, मु यम ी तथा मि प रष को कायालय   – सद य-सिचव 

(४) उपदफा (३) बमोिजमको स म तले मापद ड बनाई सो बमोिजम ता लम, अ ययन, अ ययन 

मण वा छा वृि  बाडँफाटँ गनछ। 

(५) उपदफा (३) बमोिजमको स म तले वषयव त,ु आव यकता र औिच य हेर  उपदफा (४) 

बमोिजम वैदेिशक ता लम, अ ययन, अ ययन मण वा छा विृ  बाडँफाटँ गदा सबै सेवा, समूह वा 

उपसमूहका नजामती कमचार  तथा देश अ य सरकार  सेवाका कमचार लाइ यायोिचत तवरले बाडँफाटँ 

गन ुपनछ। 

(६) उपदफा (३) बमोिजमको स म तबाट वीकृत नगराई वैदेिशक ता लम, अ ययन र अ ययन 

मणमा पठाउन पाइने छैन। कसैले स म तको वीकृ त न लइ कुनै नजामती कमचार लाई मनोनयन 

गरेमा मनोनयन गन अ धकार लाई वभागीय कारबाह  ग रनेछ। 

(७) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न उपदफा (३) बमोिजमको स म तबाट 

भएको नणय बमोिजम दरखा त दइ अ ययनको अवसर पाएका र अ तरा य त पधाबाट छनौट भइ 

अ ययन गन जाने बाहेक नजी यासमा अ ययन गन जान े नजामती कमचार लाइ अ ययन बदा दइने 

छैन।  

७२.  ता लम, अ ययन वा अ ययन मण पूरा गरेप छ सेवा गन ुपन अव ध: देश सरकारको मनोनयनमा तीन 

म हनाभ दा बढ  अव धको ता लम, अ ययन वा अ ययन मणमा जाने नजामती कमचार ले ता लम, 

अ ययन वा अ ययन मण पूरा गरेप छ य तो अव धको दो बर अव ध अ नवाय पले सेवा गन ुपनछ। 

७३.  कबु लयत गन ुपन: (१) कुनै प न नजामती कमचार ले सरकार  मनोनयनमा ता लम, अ ययन वा अ ययन 

मणमा जान ुअिघ दफा ७२ बमोिजमको सेवा गन गर  तो कए बमोिजम कबु लयत गन ुपनछ। 

(२) ता लम, अ ययन वा अ ययन मण पूरा गरेको नजामती कमचार ले उपदफा (१) बमोिजमको 

यूनतम सेवा अव ध पूरा नगर  नजलाई अक  पटक तीन म हनाभ दा बढ  अव धको ता लम, अ ययन वा 

अ ययन मणको ला ग मनोनयन ग रन ेछैन। 
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(३) उपदफा (१) बमोिजमको कबु लयत अनसुार सेवा अव ध पूरा नगरेमा य तो कमचार ले 

ता लम, अ ययन वा अ ययन मणमा जादँा कबु लयत गरेको अव धको आिखर  तलब तथा भ ा रकमको 

दो बर रकम बझुाउन ु पनछ। तो कएको समयमा रकम नबझुाएमा सरकार  बाँक  सरह असलु उपर 

ग रनेछ। 

(४) उपदफा (२)  र (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न िच क सक लगायत ा व धक 

वशेष ता हा सल गन वषयको लामो अव धको अ ययन पूरा गर  सेवा ग ररहेकाको हकमा य ता 

कमचार ले प हलो अ ययनबाट फक  क तीमा दईु वष सेवा गरेप छ नोकर  अव धमा पाउने कुल अ ययन 

बदा अव धमा नब ने गर  अक  पटक अ ययनको ला ग मनोनयन गन कुनै बाधा पन छैन। 

(५) अि तयारवालाको पूव वीकृ त न लई नजी यासमा बेतलवी अ ययन बदामा जान े नजामती 

कमचार ले अ ययन पूरा गरेप छ अ ययन बदा बराबरको अव ध सेवा गन कबु लयत गन ुपनछ। 

(६) यस ऐन बमोिजम अ ययन, ता लम वा अ ययन मणमा जाने कमचार ले य तो काय मको 

येक वष वा सेमे रको न तजा वा ग त ववरण कािशत भएको तीस दन भ  पदा धकार रहेको 

नकाय, देश कताबखाना र म ालयमा पठाउन ुपनछ। 

(७) उपदफा (१) र (५) बमोिजम ता लम, अ ययन वा अ ययन मणमा गएका नजामती 

कमचार ले ता लम, अ ययन वा अ ययन मण पूरा गरेप छ कबु लयत बमोिजमको सेवा अव ध पूरा 

नगरेमा य ता कमचार को अ ययन, ता लम वा अ ययन मणको अव ध नजको सेवा अव धमा गणना 

ग रने छैन। 

 (८) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न ता लम, अ ययन वा अ ययन मणमा 

गएको कमचार  दफा ५५ बमोिजम अ नवाय अवकाश भएको वा मृ य ु भएको कारणले दफा ७२ 

बमोिजमको सेवा अव ध पूरा गन नसकेमा नज वा नजको प रवारबाट कुनै रकम असलु उपर ग रन े

छैन। 

(९) ता लम, अ ययन वा अ ययन मणमा गएको नजामती कमचार  य तो ता लम, अ ययन वा 

अ ययन मण पूरा गरेको म तले तीस दन भ  स बि धत कायालयमा हािजर हनु ुपनछ। 

प र छेद-९ 

आचरण 

 

७४.  समय पालना र नय मतता: नजामती कमचार ले देश सरकारबाट नधा रत समयमा नय मत पले 

कायालयमा उपि थत रह  तो कएको काय गन ु पनछ र सकेस म प हले बदाको वीकृ त न लई 

कायालयमा वा खटाइएको काम गन थानमा अनपुि थत हनु ुहुँदैन। 

७५.  अनशुासन र आ ापालन: (१) नजामती कमचार ले अनशुासनमा रह  आ नो कत य इमा दार ता र 

त परताको साथ पालना गन ुपनछ।  
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(२) नजामती कमचार ले सरकार  काम स ब धी कुरामा आफूभ दा मा थको अ धकृतले दएको 

आदेश वा नदशनलाई शी ताका साथ पूरा गन ुपनछ। 

(३) नजामती कमचार ले आफूभ दा मा थका सबै कमचार त उिचत आदर देखाउन ुपन र आफू 

मातहतका कमचार त उिचत यवहार गन ुपनछ। 

७६.  राजनी तक वा अवा छनीय भाव पान ुनहनु:े कुन ैप न नजामती कमचार ले आ नो सेवा स ब धी कुरामा 

वाथ पूरा गन मनसायले अ य कमचार  वा पदा धकार  मा थ कुनै राजनी तक वा अवा छनीय भाव पान ु

वा भाव पान य  न गन ुहुदैँन। 

७७.  राजनी तक यालापमा संल न हनु नपाउन:े नजामती कमचार ले राजनी तक दल वा संगठनको सद यता 

लन, राजनी तक यालापमा संल न हनु वा अ य कुनै प न राजनी तक ग त व धमा भाग लन हुँदैन। 

७८. सरकारको आलोचना गन नहनेु: (१) देश सरकारको नी तको वपर त हनुे गर  वा देश सरकार र 

जनताको पार प रक स ब धमा वा कुन ै वदेशी रा  सँगको स ब धमा खलल पन स न े गर  कुन ै

नजामती कमचार ले आ नो वा त वक वा का प नक नामबाट वा बेनामी कुन ैलेख कािशत गन, स  चार 

मा यमलाई कुनै खबर दन, रे डयो, टे ल भजन लगायतका मा यम ारा म त य सारण गन, कुन ै

सावज नक म त य दन, कुन ैव य काशन, व तुीय मा यम वा सामािजक स  जालमा त या य  

गन हुँदैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न च लत कानून र देश सरकारको 

नी तको वपर त नहनुे गर  लेख काशन वा सारण गन बाधा पन छैन। 

 ७९.  सरकार  कामकाज स ब धी समाचार काश गन तब ध: (१) कुनै नजामती कमचार ले अि तयार  नपाई 

आफूले सरकार  कत य पालना गदा जानकार मा आएको कुनै गो य वा कानून ारा नषे धत वषय आफूले 

लेखेको वा स लन गरेको कुन ैकागजप  वा समाचार य  वा अ य  पबाट अ  कमचार  वा 

गैरसरकार  यि  वा स  चार मा यमलाई दन ु वा बताउन ु हुँदैन। यो तब ध जनुसकैु कारणबाट 

सरकार  सेवामा नरहेको यि को हकमा समते लागू रहनेछ। 

(२) उपदफा (१) वपर त सरकार  सेवाबाट अवकाश पाएको यि ले सरकार  कामकाज स ब धी 

समाचार काशन गरे मा नन ेयो ऐन बमोिजम पाउन ेसेवा सु वधा तो कए बमोिजम रो  का गन स कनेछ। 

८०.  दान, उपहार, च दा आ द ा  त गन र सापट  लनमा तब ध: (१) सरकार  काममा कुनै प न कारले 

असर पन स ने गर  कुनै नजामती कमचार ले देश सरकारको पूव वीकृ त न लई आफूले वा आ नो 

प रवारको कुनै सद य ारा कुन ै यि बाट कुनै कारको दान, दात य, कोसेल  वा उपहार वीकार गन 

वा च दा मा ने वा सरकार  कामसँग स बि धत यि सँग सापट  लन हुँदैन। 

(२) नजामती कमचार लाई कुन ै वदेशी सरकार वा वदेशी सरकारको कुनै त न धबाट कुन ै

उपहार ा  त हनु आएमा नजले देश सरकारलाई सो कुराको सूचना दई नकासा भए बमोिजम गन ु  

पनछ। 
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तर कुनै प ीय वा बहपु ीय वा अ तरा य सं था वा अ य कुन ै सरकार  नकायबाट कुन ै

काय मको अ यमा औपचा रक पमा दान ग रन ेमायाको िचनो वीकार गन बाधा पन छैन। 

८१.  क पनी थापना वा स  चालन गन वा यापार यवसाय गन नहनु:े नजामती कमचार ले देश सरकारको 

वीकृ त वना कुन ैबक, क पनी वा सहकार  सं था थापना गन वा स  चालनको काममा भाग लन तथा 

कानून बमोिजम दता गराउन ुपन कुनै यापार वा यवसाय गन ुहुँदैन। 

८२.  अ य  नोकर  वा सेवा गन नहनु:े (१) नजामती कमचार ले अि तयारवालाको पूव वीकृ त न लई अ य  

कुनै कारको नोकर  गन ु वा आ थक लाभ वा कुन ैसु वधा ा  त गन गर  परामशदाता, स लाहकार, 

वशेष  वा कुनै है सयतले सेवा दान गन काय गन ुहुदैँन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न नजामती कमचार ले देश सरकारको 

नी त वपर त नहनुे गर  सा हि यक, वै ा नक, कला मक, अनसु धाना मक, साँ कृ तक, मानवक याण, 

परोपकार वा खेलकुद, वा य व नका ला ग वचन वा िश ण स ब धी काय गन स नेछ। 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न कुनै नजामती कमचार ले देहायको काय 

गन बाधा पगेुको मा नन ेछैन:-  

(क)  च लत कानून बमोिजम अ ययन बदा लई वदेशी वा वदेशी शैि क सं थामा अ ययन 

गदाको बखत स बि धत शैि क सं थामा कुनै सेवा पु  याउन वा य तो सं थाले लगाएको 

कुनै काय गन,  

(ख)  अि तयारवालाको वीकृ त लई देश सरकारको नी त वपर त नहनुे गर  वदेश वा 

वदेश ि थत काय ममा सहभागी हनु, वचन दन वा कायप  ततु गन,  

(ग)  अि तयारवालाको पवु वीकृ त लई कायालय समय बाहेकको समयमा शैि क, ाि क 

वा िश ण सं थामा िश ण वा अनसु धान गन,  

(घ)  देश सरकार ारा स  चा लत वा देश सरकारको पूण वा आंिशक वा म व वा 

नय णमा रहेको िश ण सं थामा कायालयको काममा बाधा नपन गर  िश ण 

स ब धी काय वा अनसु धान गन,  

(ङ)  रा य वा अ तरा य शैि क, ाि क वा अनसु धान मूलक संघ सं था वा नेपाल सद य 

रा  रहेको े ीय वा अ तरा य संघ सं थाको सेवा स बि धत सेवा, समूह, उपसमहूको 

ला ग उपयोगी हनु े देखी अि तयारवालाले बदा वीकृत गरेकोमा स बि धत नकायमा 

सेवा गन,  

(च)  आ थक लाभ वा कुनै सु वधा न लन,े कायालयको काममा बाधा नपन र देश सरकारको 

अ हत नहनेु गर  आ नो गै राजनी तक पेशागत संगठन वा अ य कुनै सामािजक सं थामा 

आव  हनु,  
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प ीकरण: यस ख डको योजनको ला ग “सामािजक सं था” भ  नाले सामािजक 

आव यकता पूरा गन सल सलामा पर परादेिख समदुायमा आधा रत भई समाजमा 

याशील रहेका सामािजक संघ सं था स झन ु पछ र सो श दले च लत कानून 

बमोिजम दता भएका सा ह य, कला, सं कृ त, खेलकुद, संगीत, व ान, धम वा अ य 

य तै कुन ै वधा वा े सँग स बि धत सं थालाई समते जनाउँछ। 

(छ) कमचार को योगदानमा आधा रत सरकार  आयोजना तथा काय ममा लगानी गन। 

(४) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न देश लोक सेवा आयोग वा 

सावज नक नकायबाट पदपू तका ला ग लइने तयो गता मक पर ाको यामा संल न हनु ेकमचार ले 

य तो िश ण काय ममा िश ण दन र य तो िश ण काय ममा िश ण दएको कमचार ले 

यसप छ एक वषस म स  चालन हनु े य तो पर ाको यामा संल न हनु पाउने छैन। 

(५) देश नजामती सेवाको अ धकृत एघारौ तह वा सो सरहको पदबाट सेवा नवृ  भएको 

यि ले देश सरकारको पूव वीकृ त वना सेवा नवृ  भएको म तले दईु वषस म देहायका काम गन ु

हुँदैन:-  

(क) संवैधा नक, कुटनी तक नयिु  वा कानून बमोिजम नेपाल सरकार वा देश सरकारले 

गन अ य कुनै नयिु  बाहेकको पदमा नयिु  लन,  

(ख) दात ृ नकायबाट स  चा लत आयोजनामा परामशदाताको पमा काम गन, 

(ग) अ यापन वा िश ण ज ता वत  ाि क काम बाहेक नेपाल ि थत कुटनी तक नयोग, 

अ तरा य गैरसरकार  सं था र गरैसरकार  तथा नजी संघ सं थामा कमचार , 

परामशदाता वा अ य कुनै है सयतमा काम गन। 

(६) उपदफा (५) वपर तको काम गन यि ले य तो काम गरेको अव धभर यो ऐन तथा यस 

ऐन अ तगत बनेको नयमावल  बमोिजमको सेवा सु वधा लन पाउने छैन। 

८३. नवाचनमा भाग लन नहनु:े नजामती कमचार ले कुन ैप न राजनी तक पदको ला ग हनु े नवाचनमा भाग 

लन, चार- सार गन, जलुसुमा भाग लन, च दा दन वा कसैको ला ग मत मा न वा नवाचनमा कुनै 

कारको भाव पान हुँदैन।  

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

८४.  दशन र ह ताल गन तब ध: (१) नजामती कमचार ले दशन गन, ब द ह तालमा भाग लन, 

थनुछेक गन, बाधा अवरोध गन, घेराउ गन, दबाब दन, कलम ब द गन, सरकारको व मा दवाव 

सजना गन उ े यले अनसनमा ब न वा अ य कुन ै त रकाबाट सरकार  काममा बाधा पु  याउन वा सो 

काय गन उ े यले अ लाई उ साउन समते हुँदैन। 



44 
 

(२) यस दफा वपर त काय गर  कुन ैसावज नक, सरकार , सामदुा यक वा नजी स पि मा त 

पु  याएमा वा कुनै पदा धकार लाई शार रक वा मान सक त पु  याएमा य तो नजामती कमचार लाई 

वभागीय कारबाह  गर  य तो त पू त समेत भराइनछे। 

८५.  त न ध व गन नहनु:े नजामती कमचार ले आफूलाई मका परेको वषयमा आफैले वा वारेस ारा 

स बि धत नकाय वा अ धकार  सम  नवेदन दन बाहेक अ  यि  वा समूहको तफबाट त न ध व 

गन हुँदैन। 

८६. यौनज य दु यवहार गन नहनु:े कुन ै नजामती कमचार ले यौनज य दु यवहार गन ुहुँदैन। 

८७. यातना दन नहनु:े नजामती कमचार ले कसैलाई प न यातना दन ुहुँदैन। 

८८.  स पि  ववरण पशे गन ु पन: (१) नजामती कमचार ले च लत कानून बमोिजम तो कएको अव ध भ  

आ नो स पि को ववरण देश कताबखानामा पेश गन ुपनछ। 

तर देश कताबखाना थापना नहु  जेलस म रा य कताबखानामा स पि  ववरण पेश गन ु

पनछ। 

(२) स पि  ववरण स ब धी अ य यव था तो कए बमोिजम हनुेछ।  

८९. थायी आवासीय अनमु त लन नहनु:े (१) नजामती कमचार ले थायी आवासीय अनमु त लन वा सोको 

ला ग आवेदन दन हुँदैन। 

(२) कुन ै नजामती कमचार को सगोलको प त वा प  नीले थायी आवासीय अनमु त ा  त गरेमा सो 

ा  त भएको म तले साठ  दन भ  स बि धत नजामती कमचार ले आफू कायरत कायालयमा सोको 

ववरण पेश गन ुपनछ। 

९०.  आचरण पालना गराउने: (१) वभागीय मखु र कायालय मखुले आफू र आ नो मातहतका नजामती 

कमचार लाइ यो ऐन र यस ऐन अ तगत बनेको नयममा तो कएको आचरणको पालना गन,ु गराउन ु

पनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आचरण पालना गन ु पन नजामती कमचार ले य तो आचरण 

उ ल न गरेमा अि तयारवालाले समयम ै वभागीय कारबाह  गन ुपनछ। 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम काय गरे वा नगरेको वषय समेत वभागीय मखु र कायालय 

मखुको कायस पादन मू या नको आधार हनुेछ। 

९१.  चेतावनी दन स न:े कुन ै नजामती कमचार ले देहायको कुन ैकाम गरेमा सपुर वे कले कारण खोल  

चेतावनी दन स नेछ र सोको अ भलेख स बि धत कमचार को यि गत ववरण फाइलमा रा  न ुपनछ:-  

(क) समय पालना नगरेमा, 

(ख) सरकार  काम स ब धी कुरामा आफुभ दा मा थको कमचार ले दएको आदेश पालना 

नगरेमा,  
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(ग) पद य मयादा अनकूुल काय नगरेमा र पद अनसुार आईपन िज मवेारलाई मयादापूवक 

बहन गर  न प , व छ तथा छटो छ रतो पमा काय स पादन नगरेमा, 

(घ) कायालय स ब धी काममा लापरवाह  वा ढलासु ती गरेमा, वा 

(ङ) सेवा ाह लाई िश , मया दत र सहयोगी यवहार नगरेमा वा अनाव यक हैरा न 

दएमा। 

प र छेद-१० 

सेवाको सरु ा 

 

९२.  नजामती कमचार को सेवाको सरु ा: देहायका अव थामा बाहेक कुन ै प न नजामती कमचार लाई 

सफाइको मना सब मौका न दई देश नजामती सेवाबाट हटाइन ेवा बरखा त ग रन ेछैन:-  

(क) ाचार, कत, रा  व  जासूसी, लागू औषध कारोबार, स पि  शु करण, 

परुाताि वक व त ु बेच वखन, मानव बेच वखन तथा ओसारपसार, अपहरण, शर र 

ब धक, जबरज ती करणी तथा नै तक पतन देिखन े अ य फौजदार  अ भयोगमा 

अदालतबाट कसूरदार ठहर  य तो फैसला अि तम भएको,  

(ख)  सरकार वाद  हनु ेफौजदार  कसूरमा एक वष वा सो भ दा बढ  अव ध कैदमा न ै

ब न ुपन ठहर  य तो फैसला अि तम भएको,  

(ग) भागी, हराई वा बेप ा भई प ा नलागेको वा स पक था पत गन स भव नभएको 

पया  त  आधार भएको,  

(घ) याद  पदमा बहाल रहेको। 

९३.  नजामती कमचार को बचाउ: (१) नजामती कमचार ले आ नो ओहोदाको कत य पालन स झी गरेको 

कुनै सरकार  कामको स ब धमा नज उपर उपदफा (२) बमोिजमको र त नपु  याइ मु ा च न स न े

छैन। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै नजामती कमचार  उपर मु ा चलाउनका ला ग फौजदार  म ु ाको 

हकमा अि तयारवालाको अनमु त ा  भएको हनु ुपनछ र देवानी मु ाको हकमा देहाय बमोिजम भएको 

हनु ुपनछः- 

(क) मु ा चलाउन ेकारण तथा वाद को र नजको वारेस भएमा य तो वारेसको नाम र 

ठेगाना खोल  लिखत सूचना अि तयारवालालाइ वा स बि धत नजामती कमचार लाइ 

बझुाएको वा हलुाक ारा रिज र  गर  पठाएको र यसको एक त न  कल देश 

सरकारमा पेश भएको दइु म हना नाघेको, 

(ख)  मु ा चलाउने कारण भएको आठ म हना भ  मु ा दायर ग रसकेको। 
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(३) कुनै नजामती कमचार  बहाल छँदा आ नो ओहदाको कत य पालनको सल सलामा गरेको 

कामको स ब धमा बहाल टु टसकेप छ प न देश सरकारको वीकृ त नभइ नज उपर मु ा च न स न े

छैन। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम मु ा चलाउन देश सरकारले वीकृ त दएमा नजको तर ा देश 

सरकारले गनछ। 

९४.  नजामती कमचार को सेवा शतको सरु ा: कुनै नजामती कमचार  नयिु  हुँदाका बखत त काल लागू 

रहेको तलब, उपदान, नविृ भरण र अ य सु वधा स ब धी सेवाका शतह मा नजको वीकृ त बेगर 

नजलाइ तकूल असर पन गर  प रवतन ग रन े छैन। य तो संशोधन हनु ुअगावै बहाल रहेको कुन ै

देश नजामती कमचार को उि लिखत सेवाका शतह मा तकूल असर पन भएमा य तो संशो धत 

यव था बमोिजम गन म  जरु गरेको लिखत वीकृ त नभइ य तो यव था नजको हकमा लागू हनु े

छैन।  

प र छेद-११ 

वभागीय सजाय र पनुरावेदन 

 

९५.  वभागीय सजाय: उिचत र पया  त कारण भएमा नजामती कमचार लाई सजाय दन ेअ धकार ले देहाय

 बमोिजमको वभागीय सजाय गन स नेछ:-  

(क) सामा य सजाय:  

(१)  न सहत दन,े  

(२)  दइु वषस म बढुवा रो  का गन वा बढ मा दइु तलब वृ  रो  का गन, 

(३) दइु वषदेिख पाचँ वषस म बढुवा रो  का गन वा दइुदेिख पाँच तलब वृ स म रो  का 

गन। 

(ख) वशेष सजाय:  

(१)  भ व यमा सरकार  सेवाको न म  अयो य नठह रेन ेगर  सेवाबाट हटाउने,  

(२)  भ व यमा सरकार  सेवाको न म  अयो य ठह रेने गर  सेवाबाट बरखा त गन। 

९६.  न सहत दन े वा बढ मा दइु तलब वृ  वा दइु वषस म बढुवा रो  का गन: देहायको कुन ैअव थामा 

नजामती कमचार लाई न सहत दन े वा बढ मा दइु तलब वृ  रो  का गन वा दइु वषस म बढुवा 

रो  का गन सकनेछ:-  

(क)  नजले स पादन गरेको काम स तोषजनक नभएमा,  

(ख) च लत कानून बमोिजम बरबझुारथ नगरेमा,  

(ग)  दफा ९१ बमोिजम एक वषमा दइु पटकस म लिखत चेतावनी पाएमा, 

(घ)  यो ऐन वा च लत कानूनले तोकेको पद य दा य व िज मवेार पूवक पूरा नगरेमा,  
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(ङ)  सेवा ाह को पीरमका र उजरु  पटक-पटक बेवा ता गरेको स ब धमा आफूभ दा 

मा थ लो अ धकार ले दएको नदशन पालना नगरेमा, 

(च)  काय ववरण लागू गन, गराउने दा य व भएको पदा धकार ले सो काय नगरेमा।  

९७.  दइु वषदेिख पाँच वषस म बढुवा रो  का गन वा दइुदेिख पाचँ तलब वृ  रो  का गन: देहायको कुन ै

अव थामा नजामती कमचार लाई बढ मा दइु वषदेिख पाचँ वषस म बढुवा रो  का गन वा दइुदेिख पाँच 

तलब वृ स म रो  का गन सजाय गन सकनेछ:-  

(क) अनशुासनह न काम गरेमा,  

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेका नयमह मा उि लिखत आचरण स ब धी 

कुराह  उ ल  घन गरेमा, 

(ग)  च लत कानून बमोिजम पे क  फ  य ट नगरेमा,  

(घ) यव थापन पर णबाट देिखएका अ नय मतता स ब धमा दएको नदशन पालना 

नगरेमा,  

(ङ) पूव वीकृ त न लइ बराबर कायालयमा अनपुि थत रहेमा,  

(च) दफा ८२ को उपदफा (२) को अव थामा बाहेक अ य  कुनै कारको नोकर  गन 

वा आ थक लाभ वा कुनै सु वधा ा  त गन गर  परामशदाता, स लाहकार, वशेष  

वा कुनै है सयतले सेवा दान गन काय गरेमा।  

९८.  सेवाबाट हटाउने वा बखा त गन: (१) देहायको कुन ै अव थामा नजामती कमचार लाई भ व यमा 

सरकार  सेवाको न म  अयो य नठह रने गर  सेवाबाट हटाउन स कनेछ:-  

(क) नजामती कमचार ले अयो यताको कारणले आ नो पदको काम वा िज मेवार  पूरा 

गन नसकेमा,  

(ख) आचरण स ब धी कुरा बराबर उ ल  घन गरेमा,  

(ग) कायालय समयमा बराबर मादक पदाथको सेवन गरेमा,  

(घ) बराबर अनशुासनह न काय गरेमा, 

(ङ) राजनी तमा भाग लएमा, 

(च) आ नो पदको िज मवेार को बराबर बेवा ता गरेमा, 

(छ) बदा वीकृत नगराइ लगातार न बे दनस म आ नो कायालयमा अनपुि थत रहेमा, 

(ज) मना सब कारण भइ बदा वीकृत गराएकोमा बाहेक वैदेिशक अ ययन, ता लम वा 

अ ययन मणमा गएको नजामती कमचार  य तो अ ययन, ता लम वा अ ययन 

मण पूरा गरेको म तले तीस दन भ  स बि धत कायालयमा हािजर नभएमा।  
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(२) उपदफा (१) को ख ड (ख) र दफा ९७ को ख ड (ख) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 

ताप न देहायको कुन ै अव थामा नजामती कमचार लाई भ व यमा सरकार  सेवाको न म  अयो य 

ठह रेन ेगर  सेवाबाट बखा त ग रेनेछ:-  

(क)   टाचार, कत, रा   व मा जासूसी, लागू औषध कारोबार, स पि  शु करण, 

परुाताि वक व त ुबेच वखन, मानव बेच वखन तथा ओसारपसार, अपहरण, शर र 

ब धक, जबरज ती करणी तथा नै तक पतन देिखने अ य फौजदार  अ भयोगमा 

अदालतबाट कसूरदार ठह रएमा,  

(ख)  थायी आवासीय अनमु त लएमा वा सोको ला ग आवेदन दएमा,  

(ग) देश नजामती सेवामा नयु  हनुे वा बहाल रहन ेउ े यले नाग रकता, उमेर वा 

यो यता ढाटेँको मािणत भएमा। 

९९.  हािजर  र गयल क ी स ब धी यव था: (१) यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न बदा 

वीकृत नगराई आ नो कायालयमा अनपुि थत हनु े नजामती कमचार लाई स बि धत कायालय मखुले 

गयल र तलब क ी गन स नछे। यसर  गयल भएको अव ध सेवा अव धमा गणना ग रने छैन। 

(२) यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न दफा ९८ को उपदफा (१) को 

ख ड (छ) वपर त बदा वीकृत नगराई अनपुि थत हनु ेवा हािजर नहनु े नजामती कमचार लाई हािजर 

गराइन ेछैन र सो अव ध प छ ा  त नवेदनका आधारमा कुनै प न कारको बदा समते वीकृत ग रन े

छैन। 

(३) कसैले उपदफा (२) वपर त कुनै नजामती कमचार लाई हािजर गराएमा वा दफा ९८ को 

उपदफा (१) को ख ड (छ) बमोिजमको अव ध समा  भएप छ ा  त नवेदन बमोिजम बदा वीकृत 

गरेमा य तो हािजर  वा बदालाई मा यता दइने छैन र यसर  हािजर गराउने वा बदा वीकृत गन 

पदा धकार लाई वभागीय कारबाह  ग रेनेछ। 

(४) दफा ९८ को उपदफा (१) को ख ड (छ) बमोिजम सजायको नणय गदा सो बमोिजमको 

अव ध पूरा भएको भो लप ट देिख लागू हनेु गर  नणय गन ुपनछ र यसर  अनपुि थत रहेको अव ध 

गयल क ी ग रनेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोिजमको गयल र तलब क ीको ववरण सेवा स  चालन गन म ालय वा 

नकाय र देश कताबखानामा पठाउन ुपनछ। 

(६) यस दफा बमोिजमको कारबाह  य तो जानकार  पाएको प  दन भ  सु  गर  बढ मा छ 

म हना भ  टु याई स न ुपनछ।  

१००.  वभागीय सजाय दन ेअ धकार : (१) नजामती कमचार लाई दफा ९५ को ख ड (ख) बमोिजमको वशेष 

सजायको आदेश दन ेअ धकार देहायको अ धकार लाई हनुेछः-  
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(क) अ धकृत एघार  तह वा सो सरहको पदमा कायरत नजामती कमचार लाई देश 

सरकार,  

(ख) अ धकृत छैट , सात , आठ , नव  र दश  तह वा सो सरहको पदमा कायरत 

नजामती कमचार लाई देश सरकारको मखु सिचव,  

(ग) सहायक तह च थो र पाचँौ तह वा सो सरहको पदमा कायरत नजामती 

कमचार लाई वभागीय मखु वा नज कायरत कायालयको अ धकृत सात  वा सो 

भ दा मा थ लो तहको कायालय मखु। 

(२) दफा ९५ को ख ड (क) बमोिजमको सामा य सजायको आदेश दन पाउने अ धकार  

तो कए बमोिजम हनुेछ। 

१०१.  नल बन गन: (१) कुन ै नजामती कमचार को स ब धमा दफा ९८ मा लेिखएको कुनै अ भयोगको 

जाँचबझु गन ु परेमा जाँचबझु समा  त नहु जेलस म उ  कमचार लाई सजायको आदेश दन पाउन े

अ धकार ले नल बन गन स नेछ।  

तर देहायको अव था नभई साधारणतया: नल बन ग रेन ेछैन:-  

(क)  नल बन नगर  ओहदाको काम गन ददा झु ा सबतु माण संकलन गन स ने वा 

आफु व को सबतु माण गायब गन स ने स भावना देिखएमा,  

(ख)  नल बन नगर  ओहोदाको काम गन ददा सरकार  हा न नो सानी हनु ेस भावना 

देिखएमा, वा 

(ग)  सरकार  कामको सल सलामा गरेको कामको स ब धमा अदालतमा सरकारवाद  भई 

मु ा दायर भएमा। 

(२) उपदफा (१) को ख ड (क) र (ख) बमोिजम कुन ै नजामती कमचार लाई नल बन गदा 

साधारणतयाः साठ  दनभ दा बढ  ग रेन े छैन र सो अव ध भ ै कमचार  उपरको कारबाह  कनारा 

लगाउन ुपनछ। कुन ैअसाधारण अव था पर  य तो अव ध भ  कारबाह  कनारा लगाउन नस कने भई 

नल बनको अव ध बढाउन ुपरेमा तीस दनस म नल बनको अव ध बढाउन स कनछे। 

(३) कुनै फौजदार  अ भयोगमा या यक हरासतमा रहेको नजामती कमचार  यसर  हरासतमा 

रहेको अव धभर वतः नल बन भएको मा ननेछ। 

(४) कुन ै नजामती कमचार का व  ाचार, कत, रा  व मा जासूसी, लागूऔषध 

कारोबार, स पि  शु करण, परुाताि वक व त ुबेच वखन, मानव बेच वखन तथा ओसारपसार, अपहरण, 

शर र ब धक, जबरज ती करणी तथा नै तक पतन देिखने अ य फौजदार  अ भयोगमा मु ा दायर भएमा 

य तो कमचार  वतः नल बन भएको मा ननेछ। 
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१०२.  नल बनको समाि  त: कुनै नजामती कमचार  आ नो पदमा पनु: था पत भएमा वा दफा १०१ को 

उपदफा (२) बमोिजमको अव ध पूरा भएमा वा नल बन फुकुवा भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा वा 

बखा त ग रएमा वा नजलाई लागेको अ भयोगबाट सफाइ पाएमा नजको नल बन समा  त हनुेछ। 

१०३. सफाइ पशे गन मौका दन ुपन: (१) वभागीय सजायको आदेश दन पाउने अ धकार ले कुनै नजामती 

कमचार लाई सजायको आदेश दनभु दा अिघ कारबाह  गन ला गएको कारण उ लेख गर  सो 

कमचार लाइ क तीमा सात दनको याद दई आ नो सफाइ पेश गन मौका दन ुपनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम मौका दँदा नजमा थ लगाइएको आरोप प  पले कट एको र 

येक आरोप कुन कुन त य र कारणमा आधा रत छ सो समते खुलाउन ुपनछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम सफाइको मौका दइएकोमा स बि धत नजामती कमचार ले 

याद भ  आ नो सफाइ पशे गन ुपनछ र यसर  पशे हनु आएको सफाइलाई स बि धत अ धकार ले 

ग भीरतापूवक लन ुपनछ। 

(४) वभागीय सजायको आदेश दन पाउने अ धकार ले आव यक ठानेमा वयम ्वा अ य कुनै 

अ धकृत ारा जाँचबझु गराउन स नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम जाँचबझु गन अ धकृतले तो कएको काय व धको पालना गन ुपनछ। 

१०४.  वशेष सजायको आदेश दनभु दा प हले सजाय ताव गन ुपन: वशेष सजायको आदेश दनभु दा प हले 

दफा १०३ बमोिजम सफाई पेश गन दइएको याद भ  स बि धत नजामती कमचार ले सफाई पेश 

नगरेमा वा पेश हनु आएको सफाई स तोषजनक नभएमा वभागीय सजायको आदेश दन पाउन े

अ धकार ले य तो नजामती कमचार लाई दन ला गएको ता वत सजाय कन न दने भनी यस 

स ब धमा क तीमा प  दनको याद दई प  ट करण मा न ुपनछ। 

१०५. देश लोक सेवा आयोगको परामश लन ु पन: (१) वभागीय सजायको कारबाह को सल सलामा 

स बि धत नजामती कमचार ले दफा १०३ बमोिजम दएको सफाई वा दफा १०४ बमोिजम दएको 

प  ट करण स तोषजनक नभएमा वा याद भ  सफाई वा प  ट करण ा  त नभई य तो कमचार लाई 

सजाय गन ुपन देिखएमा वभागीय सजायको आदेश दन पाउन ेअ धकार ले सो नजामती कमचार लाई 

दन ला गएको सजाय ताव गर  देश लोक सेवा आयोगको परामश लन ुपनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम परामश माग भइ आएमा देश लोक सेवा आयोगले एक म हना भ  

आव यक परामश उपल ध गराउन ुपनछ। 

१०६. सजाय स ब धी नणय गन: (१) दफा १०५ बमोिजम देश लोक सेवा आयोगको परामश ा  त भएप छ 

वभागीय सजायको आदेश दन े अ धकार ले उपल ध सबतु माणको मू या न गर  प  दन भ  

वभागीय सजायको स ब धमा नणय गन ुपनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको नणयको जानकार  यथाशी  स बि धत कमचार  र कायालयलाई 

दन ुपनछ। 
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१०७.  जानकार  दन सकन:े (१) दफा ८९ वपर त कुन ै नजामती कमचार ले थायी आवासीय अनमु त 

लएको वा सोको ला ग आवेदन दएको जानकार  कसैलाई ा  त भएमा य तो यि ले सो जानकार  

स बि धत नजामती कमचार  कायरत कायालय वा मु यम ी तथा मि प रष  को कायालयमा दन 

स नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको जानकार  कुन ै कायालयमा ा  त हनु आएमा स बि धत 

कायालयले य तो जानकार  ा  त भएको म तले सात दन भ  मु यम ी तथा मि प रष  को 

कायालयमा पठाउन ुपनछ। 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम वा अ य कुनै ोतबाट कुनै नजामती कमचार ले थायी 

आवासीय अनमु त लएको वा सोको ला ग आवेदन दएको जानकार  ा  त हनु आएमा मु यम ी तथा 

मि प रष  को कायालयले य तो कमचार को स ब धमा छान बन गन वभागीय सजाय दन पाउन े

अ धकार लाई लेखी पठाउन ुपनछ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम लेखी आएमा वभागीय सजाय दन पाउन े अ धकार ले य तो 

नजामती कमचार को स ब धमा तीन दन भ  छान बन ार भ गर  सोको जानकार  मु यम ी तथा 

मि प रष  को कायालयलाई दन ुपनछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम छान बन गदा वभागीय सजाय दन पाउने अ धकार ले मु यम ी 

तथा मि प रष  को कायालय वा अ य कुनै सरकार  नकायसँग कुन ैकुराको जानकार  वा सहयोग माग 

गन स नेछ र य तो जानकार  वा सहयोग उपल ध गराउन ुस बि धत नकायको कत य हनुेछ। 

(६) यस दफा बमोिजम छान बन र कारबाह  गदा कुन ै नजामती कमचार ले थायी आवासीय 

अनमु त लएको वा सोको ला ग आवेदन दएको देिखएमा वभागीय सजाय दन पाउने अ धकार ले 

नजलाई तीन म हना भ  च लत कानून बमोिजमको या पूरा गर  यस ऐन बमोिजम सजाय गर  

सोको जानकार  प  दन भ  मु यम ी तथा मि प रष को कायालयलाई दन ुपनछ। 

१०८.  पनुरावेदन स ब धी यव था: यस ऐन बमोिजम भएको स वा, बढुवा र वभागीय सजायमा िच  नबु न े

स बि धत नजामती कमचार ले शासक य अदालत ऐन, २०७६ बमोिजम ग ठत शासक य अदालतमा 

पनुरावेदन गन स नेछ।   

१०९.  नणयमा असर नपन: कुनै नजामती कमचार को स ब धमा यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेका 

नयमह  बमोिजम अि तयार ा  त अ धकार ले गरेको कारबाह मा ताि वक असर नपन सानो तनो 

टु बाट नणयमा असर पन छैन। 

११०.  सजायको अ भलेख: (१) कुन ै नजामती कमचार  उपर वभागीय सजाय ग रएमा स बि धत कायालयले 

सोको अ भलेख राखी आ नो तालकु वभाग वा नकाय, सेवा, समूह वा उपसमूह स  चालन गन 

म ालय र देश कताबखानामा पठाउन ुपनछ। 
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  (२) सेवा, समूह वा उपसमहू स  चालन गन म ालयले आफूले स  चालन गन सेवा, 

 समूह र उपसमूहका येक नजामती कमचार को वभागीय सजायको अ भलेख रा  न ुपनछ। 

१११. सेवा अव धको गणना: कमचार  समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम देशमा समायोजन भएका कमचार को 

यसर  समायोजन हनु ुपूवको स बि धत ेणी वा तह र पदको सेवा अव ध नविृ भरण, उपदान, बढुवा 

र ये  ठता नधारण गन योजनको ला ग गणना ग रनेछ।  

प र छेद-१२ 

व वध 

११२.  नजामती कमचार ले पाउन े बदा: (१) नजामती कमचार ले देहायका बदा तो कए बमोिजम पाउनेछ:-  

   (क) भैपर  आउने र पव बदा,  

   (ख) घर बदा,  

   (ग) बरामी बदा,  

   (घ) सू त बदा,  

   (ङ) सू त याहार बदा,  

   (च) क रया बदा,  

   (छ) ववाह बदा  

(ज) पयटन बदा,  

(झ) अ ययन बदा,  

   (ञ) असाधारण बदा। 

(२) देश वा य सेवाको कमचार ले उपदफा (१) बमोिजमका बदा बाहेक तो कए 

बमोिजमको स ा बदा समते पाउनेछ। 

  (३) बदा नजामती कमचार को अ धकार होइन, सहु लयत मा  हो। 

  (४) नजामती कमचार ले पाउन े बदा स ब धी अ य यव था तो कए बमोिजम हनुेछ। 

११३.  बेतलवी बदा: (१) कुनै नजामती कमचार को प त वा प  नी वदेश ि थत नेपाल  राजदूतावास वा कुन ै

नयोगमा ख टई गएमा य तो नजामती कमचार ले तो कए बमोिजम बेतलवी बदा पाउनेछ। 

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

११४.  भ व यमा सरकार  सेवाको न म  अयो य ठह रने गर  सेवाबाट बखा त भएको नजामती कमचार ले 

पाउन ेसु वधा: यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न दफा ९५ को ख ड (ख) को 

उपख ड (२) बमोिजम भ व यमा सरकार  सेवाको न म  अयो य ठह रने गर  सेवाबाट बखा त भएको 

नजामती कमचार ले दफा ४७ बमोिजमको स  चय कोष, दफा ४८ बमोिजमको साव धक बीमा र दफा 

६६ बमोिजमको योगदानमा आधा रत नविृ भरण बापत ज मा भएको रकमम ये य तो कमचार ले 

योगदान गरेको रकम र सोको याज बाहेक अ य कुनै सु वधा पाउन ेछैन। 
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११५.  नोकर  नथा मन:े कुन ै नजामती कमचार ले दफा ९५ को ख ड (ख) बमोिजम वशेष सजाय पाएकोमा

 पनुरावेदन पर  नजको सेवा पनु: था पत हनु ेभएमा सो नणयको सूचना पाएको तीस दन वा नणय

 भएको न बे दन म ये जनु प हले हु छ सो अव ध भ  स बि धत कायालयमा उपि थत हनु नआएमा

 नजको नोकर  था मने छैन। 

११६.  देश नजामती सेवामा पनु: बहाल  भएमा पाउन ेसु वधा: (१) कुन ै नजामती कमचार लाई दफा ९५ को 

ख ड (ख) बमोिजम वशेष सजाय भएकोमा सो सजाय अदालतबाट बदर भई नज सेवामा पनु: बहाल  

भएमा य तो कमचार ले सेवाबाट अवकाश दइएको, हटाइएको वा बखा त ग रएको म तदेिख सेवामा 

पनु: कायम भएको म तस मको बाँक  तलब, भ ा, चाडपव खच र तलब वृ  पाउन ेभए सो समेत 

पाउनेछ। 

(२) यो ऐन ार भ हनु ुअिघ देश नजामती सेवाबाट अवकाश दइएको, हटाइएको वा बखा त 

ग रएको नजामती कमचार  अदालतको आदेश ारा देश नजामती सेवामा पनु: बहाल  भएमा य तो 

कमचार ले उपदफा (१) बमोिजम तलब, भ ा, चाडपव खच र तलब वृ  पाउनेछ। 

११७.  नजामती कमचार को आ धका रक ेड यु नयन: (१) नजामती कमचार ले यस ऐनको अधीनमा रह  

आ धकार क े ड यु नयन गठन गन स नेछन।् 

(२) आ धकार क े ड यु नयनको नवाचन येक तीन वषमा तो कए बमोिजम ग रनछे। 

तर यस ऐन बमोिजम आ धकार क ेड यु नयनको नवाचन नभएस म यो ऐन ार भ हुँदाका 

बखत कायम रहेको आ धकार क े ड यु नयनलाई यस ऐन बमोिजम नवािचत भएको मा ननेछ। 

(३) आ धकार क ेड यु नयनको नवाचनको योजनको ला ग देश तरको नजामती 

कमचार को े ड यु नयन तो कए बमोिजम दता गन ु पनछ। यसर  ेड यु नयन दता गदा सेवागत, 

जा तगत, लै क, पद य वा े गत आधारमा ग रन ेछैन। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम नया ँ े ड यु नयन दताका ला ग देश कताबखानाबाट स ेत न बर 

ा  त गरेका उपदफा (७) बमोिजम नजामती े ड यु नयनको सद यता ा  त गन यो य नजामती 

कमचार को कुल स याको बीस तशत कमचार को ह ता र स हत े ड यु नयन दताका ला ग 

तो कएको नकायमा नवेदन दन ुपनछ। 

(५) आ धकार क ेड यु नयनले नजामती कमचार को सामू हक हक, हतको संर ण तथा 

स व नका ला ग तो कए बमोिजम सामू हक संवाद र सहम त गन तथा कानूनमा भएको यव थाको 

काया वयन गन तो कए बमोिजम सामािजक संवादमा सहभागी हनु पाउनेछ। 

(६) आ धकार क ेड यु नयन बाहेक अ य कुनै प न यु नयनले वा नजामती कमचार को समूहले 

सामू हक मागदाबी पेश गन पाउने छैनन।् आ धकार क ेड यु नयनले माग पूरा गनको ला ग तो कएको 

या बमोिजम वाता गन, छलफल गन तथा म य थताको मा यम अपनाउन ेबाहेक हडताल वा काम 

ब द गन पाउन ेछैनन।् 
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(७) नजामती कमचार को े ड यु नयनमा कायालय मखु भई काम गन ुपन बाहेक अ धकृत 

आठ  तह वा सो भ दा मु नको कमचार  सहभागी हनु स नछे। 

(८) देश नजामती सेवामा सधुार, सेवा वाहको भावका रता अ भवृ  र नी त तथा मापद ड 

नमाणमा सरकारलाई रचना मक सहयोग गन ुआ धका रक ेड यु नयन तथा यस दफा बमोिजम दता 

भएका नजामती कमचार  ेड यु नयनको कत य हनुेछ। 

(९) देश नजामती सेवालाई तट थ, मया दत, ाचारमु , अनशुा सत, जनमखुी, प रणाममखुी 

र यावसा यक बनाउन यािशल हनु ुआ धका रक े ड यु नयन तथा यस दफा बमोिजम दता भएका 

नजामती कमचार  े ड यु नयनको िज मेवार  हनुछे। 

(१०) एउटै यि  दईु कायकालभ दा बढ  आ धका रक े ड यु नयनको अ य  पदमा रहन 

पाउने छैन। 

(११) आ धका रक ेड यु नयन तथा नजामती कमचार  ेड यु नयनको कायस म तको 

पदा धकार  वा सद य भएको कारणले कुनै प न कमचार ले पद य िज मवेार  बमोिजमको काम गनबाट 

उ मिु  वा छुट पाउने छैन। आ नो पद य िज मेवार  पूरा गन ु य तो पदा धकार  तथा सद यको 

कत य हनुेछ। 

(१२) आ धका रक ेड यु नयन तथा नजामती कमचार का े ड यु नयनका पदा धकार  वा 

सद यले यस ऐन र च लत कानूनमा भएका आचरण स ब धी वषयका अ त र  देहाय बमोिजमका 

आचरण पालना गन ुपनछः- 

(क) कुनै प न नजामती कमचार लाई े ड यु नयनमा आब  हनु दबाब दन वा बा य 

बनाउन नहनु,े 

(ख) े ड यु नयन स ब धी कामका ला ग तो कएको बाहेक अ य कुनै सरकार  ोत र 

साधनको योग गन नहनु,े 

(ग) े ड यु नयनमा आब  नजामती कमचार ले पदा धकार रहेको वा देश सरकारले 

खटाएको नकायमा अ नवाय पमा सेवा गन ुपन, 

(घ) तो कए बमोिजमको अ य आचरणको पालना गन ुपन। 

(१३) उपदफा (१२) मा उि लिखत आचरण स ब धी कुराह  उ लंघन गन नजामती 

कमचार लाई अि तयावालाले वभागीय कारबाह  गनछ।  

(१४) देश आ धका रक ेड यु नयन स ब धी अ य यव था तो कए बमोिजम हनुछे। 

११८. नजामती कमचार को पीरमका, गनुासो र सनुवुाईको यव था: (१) नजामती कमचार ले यस ऐन वा 

च लत कानून बमोिजम अ य  उजूर  वा पनुरावेदन गन पाउने यव था भएकोमा बाहेक यो ऐन र 
यस ऐन अ तगत बनेको नयम बमोिजम दान ग रएका सेवा, शत, सु वधा र नजामती कमचार सँग 

सरोकार रा  न े वषयमा आफुलाई मका परेको छ भ  ेलागेमा वा सो स ब धमा स बि धत नकायलाई 
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जानकार  गराउँदा कारबाह  नभएमा नजले आफूलाई परेको पीरमका तथा गनुासो मु यम ी तथा 

मि प रष  को कायालयमा तो कए बमोिजम रा  न स नछे। 
  (२) नजामती कमचार को पीरमका, गनुासो र सनुवुाई स ब धी अ य यव था तो कए बमोिजम 

हनुेछ। 

११९.  बरबझुारथ गन ुपन: कुनै नजामती कमचार ले आफूले बझुाउन ुपन नगद , िज सी वा कागजात बढ मा 

ए  काइस दन भ  स बि धत कमचार लाई बझुाई दन ुपनछ र सो बिुझ लन ुपन नजामती कमचार ले 

य तो याद भ  बझुी लन ुपनछ। 

१२०.  अपा ता भएको कमचार को ला ग वशेष यव था: (१) अपा ता भएको कमचार को पद थापन वा स वा 

गदा अपा ताको अव थालाई यान दई स भव भएस म उपयु  थानमा ग रनेछ। 

(२) अपा ता भएको कमचार को काय सहजताको ला ग काय वातावरण र कायालयको भौ तक 

संरचना अपा मै ी बनाउन तथा नजको कामलाई सहजीकरण गन कायालय मखुले आव यक यव था 

गन ुपनछ।  

१२१.  देश नजामती कमचार  क याणकार  कोषको थापना र स  चालन: (१) देश नजामती सेवाका 

बहालवाला कमचार , अवकाश ा  त कमचार  र नजको प रवारको सद यको क याणका ला ग देश 

नजामती कमचार  क याणकार  कोष थापना गन सकनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको थापना र स  चालन स ब धी यव था तो कए बमोिजम 

हनुेछ। 

१२२.  देश सरकारले सेवा नवृ  कमचार को सेवा लन स न:े (१) देश नजामती सेवाबाट अवकाश ा  त 

गर  नवृि भरण पाइरहेको कमचार सँग देश सरकारले आव यक सेवा लन स नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सेवा उपल ध गराउन ु य तो सेवा नवृ  कमचार को कत य 

हनुेछ। 

१२३.  नतेृ व पर णः देश लोक सेवा आयोगले यस ऐन बमोिजम नयिु  वा बढुवा गदा अ धकृत एघार  तह 

वा सो सरहका कमचार को तो कए बमोिजम नेतृ व पर ण गनछ।  

१२४. यव थापन पर ण: (१) देश लोक सेवा आयोगको काय े भ का वषयह  बाहेक मु यम ी तथा 

मि प रष  को कायालयले देश सरकारका व भ  न नकायमा कायरत नजामती कमचार ले च लत 

कानून तथा अ य शासक य नयम र काय व धको पालना गरे, नगरेको स ब धमा सपुर वे ण, अनगुमन 

र मू या न गर  यव थापन पर ण गनछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम यव थापन पर ण गदा मु यम ी तथा मि प रष  को 

कायालयले आव यकता अनसुार नदशन दन तथा कुनै शासक य अ नय मतता भएको देिखएमा 

स बि धत नजामती कमचार  उपर वभागीय कारबाह  गन स बि धत अ धकार लाई लेखी पठाउन 

स नेछ। 
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  (३) मु यम ी तथा मि प रष  को कायालयले येक आ थक वष समा  त भएको म तले एक 

सय बीस दन भ  यव थापन पर णको वा षक तवेदन देश सरकार सम  पेश गन ुपनछ। 

१२५.  कमचार  माग गन स नःे नजामती सेवाका कमचार बाट सेवा वाह गन अपगु भएमा देश सरकारले 

नेपाल सरकारसँग कमचार  माग गन स नछे।  

१२६. देश कताबखानाः (१) नजामती कमचार , देश अ य सरकार  सेवाका कमचार  र थानीय सेवाका 

कमचार को नयिु , स वा, बढुवा, अवकाश लगायतको अ भलेख रा  न े योजनको ला ग मु यम ी 

तथा मि प रष  को कायालय मातहत एक देश कताबखाना रहनेछ। 

(२) देश कताबखानाको काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम हनुछेः- 

(क) कमचार को नोकर  अ भलेख अ ाव धक रा  न,े 

(ख) नजामती कमचार को नविृ भरण र उपदानको स ब धमा आव यक यव था 

मलाउने, 

(ग) नवृि भरण, उपदान, औषधी उपचार र बीमाको ला ग वैयि क ववरण तयार गन 

स ब धमा स बि धत नकायबाट ववरण माग गन,  

(घ) उमेरको कारणबाट अ नवाय अवकाश पाउने कमचार लाइ अवकाश पाउने म त 

समते खुलाइ छ म हना अगावै जानकार  गराउने, 

(ङ) नजामती कमचार को वा षक तलबी ववरण पा रत गन, गराउने, 

(च) नवृि भरण कोषको स  चालन गन, 

(छ) नवृि भरण, उपदान, औषधी उपचार र बीमा लगायतका अ य रकमको नकासा 

दन,े 

(ज)  नविृ भरण र उपदान स ब धी अ य आव यक काम कारबाह  गन। 

(३) कमचार को यि गत ववरण अ ाव धक गन, गराउने दा य व कमचार  कायरत नकाय, 

देश कताबखाना र स बि धत कमचार को हनुछे। 

(४) उपदफा (१) बमोिजमको देश कताबखानाको थापना नभएस म देश कताबखानाको 

काम मु यम ी तथा मि प रष को कायालयले गनछ।  

१२७.  यसै ऐन बमोिजम भएको मा नने: यो ऐन ार भ हनु ु अिघ नजामती सेवा स ब धी च लत कानून 

बमोिजम भए गरेका स पूण काम कारबाह ह  यसै ऐन बमोिजम भएको मा ननेछ।  

१२८. अ धकार यायोजन: (१) देश सरकारले यस ऐन बमोिजम आफूलाई ा  त अ धकारम ये केह  

अ धकार  देश राजप मा सूचना काशन गर  सोह  सूचनामा तो कएको देश नजामती कमचार  वा 

अ धकार ले योग गन पाउन ेगर  यायोजन गन स नेछ। 

(२) यस ऐन बमोिजमको कुन ैअ धकार लाई ा  त अ धकार आ नो सामा य रेखदेखमा रह  

योग गन गर  नजले आफू मातहतका नजामती कमचार लाई यायोजन गन स नेछ। 
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१२९.  नयम बनाउन ेअ धकार: (१) यस ऐनको उ े य काया वयन गनको ला ग देश सरकारले आव यक 

नयमह  बनाउन स नेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम नयम बनाउँदा देश सरकारले देश नजामती सेवाका सबै सेवामा 

सामा य पले लागू हनुे वा बे लाबे लै सेवा वा समूहको ला ग पथृक पले लागू हनुे नयमह  बनाउन 

स नेछ। 

१३०.  नदिशका, काय व ध वा मापद ड बनाउन स न:े यो ऐन तथा यस ऐन अ तगत बनेको नयमको अधीनमा 

रह  मु यम ी तथा मि प रष को कायालयले आव यक नदिशका, काय व ध वा मापद ड बनाउन 

स नेछ। 
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कणाल  देश नजामती सेवाको गठन, स  चालन र सेवाका शत स ब धमा यव था गन बनकेो वधेयकको 

या या मक ट पणी 

दफा दफा र शीषक या या मक ट पणी 

 तावना देश नजामती सेवालाई स म, सु ढ, सेवामूलक र उ रदायी 

बनाउन देश नजामती सेवाको गठन, स  चालन र सेवाका शत 

स ब धी कानूनी यव था गन। 

1 संि  त नाम र ार भ ऐनको नाम उ रणका ला ग सिजलो बनाउन।  

2 प रषाभा ऐनमा योग भएका लामो श दलाई छोटकर मा उ लेख गन र अथ 

प  गन।  

3 देश कमचार  शासन 

स ब धी के य नकाय 

देशको नजामती शासन स  चालन, नदशन र कमचार को 

यव थापनका ला ग के य नकायको पमा सं थागत यव था 

गन।  

4 देश नजामती सेवाको 

गठन 

देश नजामती सेवाको सेवा वाहलाई छटो छ रतो बनाउन व भ  न 

सेवाह  रहने यव था गन। 

5 देश नजामती सेवामा 

रहने तह र पद 

देश नजामती सेवामा िज मवेार  तथा दा य व बाडँफाटँ गर  सेवा 

वाह छटो र सहज बनाउन। 

6 काय ववरण र 

कायस पादन स ब धी 

यव था  

कमचार को काय ववरण र कायस पादन स ब धी यव थालाई 

यवि थत गन।  

7 संगठन तथा दरब द  

सजना 

देश नजामती सेवामा समयानकूुल संगठन तथा दरव द  घटबढ गन 

स ने यव था यवि थत गन। 

8 देश नजामती सेवाको 

पदपू त 

देश नजामती सेवामा सेवाका व भ  न पदह मा खु ला तथा 

आ त रक पदपू त गदा अवल बन गन यव थालाई यवि थत गन। 

9 पदपू त स ब धी वशषे 

यव था 

देश नजामती सेवालाई समावेशी बनाई आर णको यव था गन। 

10 देश लोक सेवा 

आयोगको सफा रसमा 

नयिु  हनु े

देश नजामती सेवालाई व छ, न प  र पारदिश बनाउने यव था 

गन। 

11 पदपू तको ला ग माग गन 

स ब धी यव था  

नजामती सेवाको कुन ै प न पद र  हनु न दई सेवा वाहलाई 

नर तरता दन।  
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12 पदपू तमा ब देज ऐनमा भएका यव थाह को भावकार  पमा काया वयन गराउन। 

13 यालादार  वा करारमा 

नयूि  गन नपाइन े

यालादार  वा करारमा नयूि  गन नपाइने स ब धमा आव यक 

यव था गन। 

14 नयिु  तथा पद थापन देश नजामती सेवाको सेवा वाहलाई नर तरता दन। 

15 यि गत ववरण 

( सटरोल) 

देश नजामती सेवाका कमचार ह को यि गत अ भलेख 

यव थापन स ब  धी आव क यव था गन।  

16 उ मदेवार हनुको ला ग 

यो यता 

देश नजामती सेवामा सेवा वेश गन यि को यो यता तो न। 

17 अ थायी नयिु  स ब धी 

यव था 

देश नजामती सेवाको कुन ै र  पदमा अ थायी नयिु  गनपुन 

भएमा यसको कया उ लेख गन।  

18 पदा धकार र िज मवेार  कुनै प न नजामती कमचार को क तो क तो अव थामा पदमा थको 

पदा धकार  कायम रहने भ  ने यव था प  गन।  

१९ शपथ हण  देश नजामती सेवामा प हलो पटक थायी भएको नजामती 

कमचार लाई सेवा त तब  र िज मवेार बनाउन। 

२० पर ण काल सु  नयु  हनुे कमचार ह को काय मता, कायद ता तथा 

नै तकता पर ण गन।  

२१ कायम मकुायम र न म  कुनै प न कारणले वभागीय वा कायालय मखुको पदमा बहाल 

भएको नजामती कमचार  अनपुि थत भएको अव थामा कायालय 

मखुको  र ता अ य गन यव था गन।  

२२ स वा गन अ धकार देश नजामती सेवाका कमचार लाई स वाको मापद ड तो न तथा 

स वाको अि तयार  स ब धी यव था गन। 

२३ भौगो लक े को 

वग करण 

नजामती कमचार को स वा योजनको ला ग सगुमताको आधारमा 

काय े  नधारण गन। 

२४ काज स ब धी यव था नजामती कमचार लाई सरकार  कामकाजको सल सलामा 

कायालयभ दा बा हर खटाई कामकाज गराउँदा अवल बन गनपुन 

मापद ड तो न। 

25 बढुवा स म त कमचार को बढुवालाई व तु न  र व वसनीय बनाउन स म तको 

यव था गन। 

26 बढुवा हनुको ला ग 

यूनतम सेवा अव ध र 

शैि क यो यता 

नजामती कमचार को बढुवाको ला ग मापद ड तो न। 
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27 बढुवाको ला ग स भा य 

उ मदेवार हनु नपाउन े

नजामती कमचार को बढुवा हनु नस ने अव था बारेमा यव था 

गन। 

28 बढुवा नयिु को रो  का बढुवा नयिु को रो  का हनु ेअव था बारे आव यक यव था गन। 

29 ये  ठता र कायस पादन 

मू या न ारा हनुे बढुवा 

नजामती कमचार को सेवा अव ध र नजको कायस पादनको 

आधारमा ग रने बढुवा स ब धी आव यक यव था गन। 

30 काय मताको मू या नको 

आधारमा हनुे  बढुवाको 

आधार 

कायद ता तथा काय भावकार ताको आधारमा बढुवा गदा दान 

गन अ भार स ब धी यव था गन। 

31 कायस पादनको मू या न कायस पादनको मू या न गदा दान ग रने अ भार र अ य मापद ड 

स ब धी आव यक यव था गन। 

32 ये  ठता बापतको अ  ये  ठता बापतको अ  गणना गन मापद ड तो न। 

33 भौगो लक े को 

वभाजन 

व भ  न भौगो लक े मा काम गरे बापत कमचार लाई बढुवा 

योजनाथ ा  त हनुे अ भार तो न। 

34 शैि क यो यता र 

ता लमको मू या न 

बढुवाको ला ग शैि क यो यता र ता लम बापत ा  त गन अ भार 

स ब धी आव यक यव था गन। 

३५ तरवृ  देश सेवाका व भ  न तहमा तरवृ  स ब धी यव था गर  

नजामती कमचार लाइ ो सा हत गन। 

3६ व तुीय मा यमबाट 

दरखा त पेश गन स कने 

भौ तक पमा बढुवाको दरखा त दन उपि थत हनु नस ने 

अव थामा व तुीय मा यमबाट समेत दरखा त दन स ने यव था 

गन। 

3७ बढुवा नयिु  र बढुवा 

म त 

बढुवा भएका उ मदेवारको बढुवा लागू हनु े समय सीमा स ब धी 

आव यक यव था गन। 

3८ बढुवाको उजरू  बढुवामा िच  नबु ने उ मदेवारलाइ कानूनी उपचारको मागको 

यव था गन। 

3९ बढुवा स ब धी वशेष 

यव था 

वृि  वकासको अवसरबाट बि  चत नहनुे यव था गन लामो समय 

एउटै पदमा कायरत कमचार को बढुवा स ब धमा आव यक 

यव था गन। 

४० बढुवाको शतमा प रवतन यामा रहेको बढुवालाई प छ ब  ने कानूनले पान स ने भाव 

रो न। 

4१ सेवा, समूह वा उपसमूह 

प रवतन स ब धी 

नजामती कमचार लाई एक सेवाबाट अक  सेवामा सेवा प रवतन गदा 

अवल बन गन ुपन या स ब धी यव था गन। 
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यव था 

4२ तलब, भ ा तलब भ ा ाि  त तथा भ ु ानी स ब धी आव यक मापद ड तो न। 

4३ पकाएको तलब भ ा 

पाउने 

कमचार ले गरेको सेवा वापतको तलब भ ा ाि  त सु नि  चत गन। 

4४ कायस पादन ो साहन 

कोष 

कमचार लाई सेवा त उ े रत र ो सा हत गन। 

4५ नल बन भएमा पाउन े

तलब 

नल बन परेको कमचार ले सो अव धभर र नल बन प छ ा  त गन 

तलब सु वधा स ब धी आव यक यव था गन। 

4६ चाडपव खच तथा अ य 

सु वधा 

कमचार ले ा  त गन चाडपव लगायत अ य सु वधा स ब धी 

आव यक यव था गन। 

4७ कमचार  स  चय कोष कमचार को सरुि त भ व यको ला ग बचत सि  च त स ब धी 

आव यक यव था गन। 

48 साव धक जीवन बीमा कमचार को जीवन सरु ाको याभू त गन। 

49 उपचार खच कमचार को उपचार खच सु वधा स ब धी आव यक यव था गन। 

50 आवास  कजा  तथा 

शैि क  बमा  स ब धी 

यव थाः 

कमचार लाई सहु लयत आवास कजा तथा स ततीलाई िश ा बमा 

स ब धी यव था गन। 

51 वशेष आ थक सु वधा सेवारत कमचार को मृ यकुो तपू त स ब धमा यव था गन। 

52 तलब  तथा  सु वधा 

पनुरावलोकन स म त 

महंगी र बजार मु य अनु प कमचार को तलब सु वधा पनुरावलोकन 

स ब धी अ ययन, अनसु धान गन। 

53 अ नवाय अवकाश अवकाशको उमेर हद तो न। 

54 उमरे गणना अवकाशको ला ग उमेर गणनाको मापद ड नधारण गन। 

55 अवकाश दन स न े अि तयारको दु पयोग गन तथा रा हत वपर तका काय गन 

नजामती कमचार लाई अवकाश दने स न े यव था गन। 

56 असमथ  कमचार  

स ब धी  वशेष यव था 

वा य सम याको कारण सेवामा नर तरता दन नस ने 

रा सेवकलाई सु वधा दान गन। 

57 वेि छक अवकाश खास अव थामा सेवा अव ध बाकँ  छँदै अवकास लन चाहने 

कमचार लाई वशेष सु वधा स ब धी यव था गन। 

58 उपदान अवकाश अव ध अगावै सेवाबाट छु ने कमचार ले पाउने सु वधा 

स ब धी यव था गन। 

59 नविृ भरण नविृ भरण सु वधा स ब धी आव यक यव था गन। 
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60 नविृ भरणमा  वृ  पे सन सु वधामा वृ  गन आधार तो न। 

61 पा रवा रक नविृ भरण र 

उपदान 

सेवारत कमचार को मृ य ु भएमा प रवारले ा  त गन पे सन तथा 

उपदान स ब धी यव था गन। 

62 सु वधा दाबी गन ुपन नविृ भरण तथा उपदान ा  त गन व ध तो न। 

63 बेप ा भएको कमचार को 

नविृ भरण र उपदान 

हराएको तथा वेप ा भएको कमचार को नविृ भरण तथा उपदान 

स ब धी आव यक यव था गन। 

64 पा रवा रक नवृि भरण 

स ब धी वशेष यव था 

प रवारले ा  त गन नविृ भरण स ब धी आव यक यव था गन। 

65 नविृ भरण नपाउन े पे सन सु वधा ा  त गरेको यि  तथा प रवारले थप सु वधा नपाउने 

अव था स ब धी यव था गन। 

66 योगदानमा आधा रत 

नविृ भरण 

योगदानमा आधा रत नवृि भरण लागू हनुे अव था बारे प  ट गन। 

67 नविृ भरण कोष नविृ भरण तथा पे सन योजनाथ आव यक कोषको यव था गन। 

68 सेवाबाट अलग भएमा 

रकम पाउने 

सेवाबाट अलग हनुे कमचार ले क ी बापत ा  त गन रकम स ब धी 

आव यक ययव था गन। 

69 तलबबाट क ी भएको 

रकम र सोको याज 

मा  पाउने 

बखा त भएको कमचार ले क ी बापत ा  त गन रकम स ब धी 

आव यक यव था गन। 

70 ता लम स ब धी यव था कमचार को मता वकास स ब धी आव यक यव था गन। 

71 ता लम, अ ययन वा 

अ ययन मण 

देश नजामती सेवामा कायरत कमचार को विश ता अ भवृ  तथा 

काय भावकार ता उ च रा  ने स ब धी आव यक यव था गन। 

72 ता लम, अ ययन वा 

अ ययन मण पूरा 

गरेप छ सेवा गन ु पन 

अव ध 

ता लम, अ ययन वा अ ययन मण पूरा गरेप छ अ नवाय सेवामा 

सम पत गराउन। 

73 कबु लयत गन ुपन ता लम, अ ययन तथा मणमा जाने कमचार को छनौट, कमचार ले 

पालना गनपन शत, कबु लयतनामा तथा अ ययन ता लम मण 

स ब धी अ य यव था गन। 

74 समय पालना र 

नय मतता 

नजामती कमचार लाइ तो कएको समयाव धभर सेवामा सम पत 

गराउने यव था गन। 

75 अनशुासन र आ ापालन नजामती कमचार लाई अनशुा सत, स य र िश  ठ बनाउन। 
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76 राजनी तक वा 

अवा छनीय भाव पान ु

नहनेु 

नजामती कमचार लाई पद य मयादा कायम गराउन। 

77 राजनी तक यालापमा 

संल न हनु नपाउन े

नजामती कमचार मा राजनै तक तट थता कायम गन। 

78 सरकारको आलोचना गन 

नहनेु 

नजामती कमचार  माफत सरकारका नी त तथा काय म अ रशः 

काया वयन गराउन। 

79 सरकार  कामकाज 

स ब धी समाचार काश 

गन तब ध 

कानून बमोिजम सरकार  कागजातको गोपनीयता कायम गराउन। 

80 दान, उपहार, च दा आ द 

ा  त गन र सापट  

लनमा तब ध 

चारलाई न सा हत गन। 

81 क पनी थापना वा 

स  चालन गन वा यापार 

यवसाय गन नहनु े

नजामती कमचार लाई सेवा त द िच  बनाई रा  न आव यक 

यव था गन। 

82 अ य  नोकर  वा सेवा 

गन नहनु े

नजामती कमचार लाई सेवा त द िच  बनाई रा  न आव यक 

यव था गन। 

83 नवाचनमा भाग लन 

नहनेु 

शासनलाई राजनै तक भावबाट अलग रा  न। 

84 दशन र ह ताल गन 

तब ध 

सरकार  कामकाजलाई भा वत हनु न दन र कमचार मा अनशुासन 

कायम गन यव था यवि थत गन। 

85 त न ध व गन नहनु े सरकार  कामकाजलाई भा वत हनु न दन र कमचार मा अनशुासन 

कायम गन यव था यवि थत गन। 

86 यौनज य दु यवहार 

लगायत गन नहनु े

नजामती कमचार बाट हनु स ने यौनज य दु यवहार रो न। 

87 यातना दन नहनु े नजामती कमचार बाट हनु स न ेकानून वपर तका काय रो न। 

88 स पि  ववरण पेश गन ु

पन 

ाचारलाई न सा हत गन। 

89 थायी आवासीय अनमु त 

लन नहनेु 

नजामती कमचार लाइ देश र जनता त तव  बनाइ रा  न। 
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90 आचरण पालना गराउन े कमचार मा पद य अनशुासन कायम गन। 

91 चेतावनी दन स न े आचरणको पालना नगन कमचार लाई सचेत गराउन। 

92 नजामती कमचार को 

सेवाको सरु ा 

नजामती कमचार लाई सेवाको सरु ा स ब धमा याभू त दलाउन। 

93 नजामती कमचार को 

बचाउ 

सरकार  कामको स ब धमा नजामती कमचार  उपर परेका  मु ामा 

नजको तफबाट तर ाको आव यक यव था गन। 

94 नजामती कमचार को 

सेवा शतको सरु ा 

प छ ब  न े कानूनले सेवारत नजामती कमचार ले खाइपाई आएको 

सु वधामा असर नगन कुराको सु नि  चत गन। 

95 वभागीय सजाय यस ऐनको भावकार  काया वयन गन कमचार लाई तव  

गराउन।  

96 न सहत दन े वा बढ मा 

दइु तलब वृ  वा दइु 

वषस म बढुवा रो  का 

गन 

कमचार बाट  हनु स ने गैरकानूनी काम तसचेत गराउन। 

97 दइु वषदेिख पाचँ वषस म 

बढुवा रो  का गन वा 

दइुदेिख पाचँ तलब वृ  

रो  का गन 

कमचार बाट हनु स ने गैरकानूनी काम त सचेत गराउन। 

98 सेवाबाट हटाउने  वा 

बखा त गन 

सरकार  सेवामा र हरहन उपयु  नहनुे कमचार लाई सेवाबाट 

हटाउने यव था यवि थत गन। 

99 हािजर  र गयल क ी 

स ब धी यव था 

कमचार लाई कायालयमा नय मत अनपुि थत हनु बा य गराउन। 

100 वभागीय सजाय दन े

अ धकार  

वभागीय सजाय सनुाउन अ धकार ा  त अ धकार  तो ने स ब धी 

आव यक यव था गन। 

101 नल बन गन कमचार को नल बन स ब धमा आव यक यव था गन। 

102 नल बनको समाि  त नल बन समा  त भएको अव थामा नजको पद य िज मवेार  स ब धी 

आव यक यव था गन। 

103 सफाइ पेश गन मौका 

दन ुपन 

कमचार लाई सजाय गन ु पूव ाकृ तक यायको अ धकार सरुि त 

गन। 

104 वशेष सजायको आदेश 

दनभु दा प हले सजाय 

वशेष सजाय गन ु पूव कमचार लाई प  ट करण माग गन स ब धी 

आव यक यव था गन। 
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ताव गन ुपन 

105 देश लोक सेवा 

आयोगको परामश लन ु

पन 

सजायलाई व तु न  ठ र न प  बनाउन। 

106 सजाय स ब धी नणय 

गन 

वभागीय सजायको नणय याबारे आव यक यव था गन। 

107 जानकार  दन स कने थायी  आवासीय  अनमु त  लएको वा सोको ला ग आवेदन दएको 

कमचार लाई सजाय गदा अवल बन गन या स ब धी आव यक 

यव था गन। 

108 पनुरावेदन स ब धी 

यव था 

सजायमा िच  नबु ने कमचार लाई या यक उपचारको अ धकार 

दन। 

109 नणयमा असर नपन अि तयार ा  त अ धकार ले गरेको सानो तनो टु का आधारमा 

भइसकेको नणयलाइ असर नगन यव था गन। 

110 सजायको अ भलेख वभागीय सजाय पाएका कमचार को सजायको अभलेख रा  न े

यव था गन। 

111 सेवा अव धको गणना कमचार को सेवा अव धको गणना स ब धी यव था गन। 

112 नजामती कमचार ले 

पाउने बदा 

नजामती कमचार ले पाउने बदा स ब धी यव था गन। 

113 बेतलवी बदा बेतलवी बदा स ब धी यव था गन। 

114 भ व यमा सरकार  सेवाको 

न म  अयो य ठह रन े

गर  सेवाबाट बखा त 

भएका कमचार ले पाउन े

सु वधा 

भ व यमा  सरकार   सेवाको  न म   अयो य  ठह रन े  गर  

सेवाबाट बखा त  भएका  कमचार ले  पाउने सु वधा स ब धी 

आव यक यव था गन। 

115 नोकर   नथा मने बखा त प छ या यक उपचार माफत सफाई पाएको कमचार लाई 

सेवामा फ कने अव ध तो न। 

116 देश नजामती सेवामा 

पनु: बहाल  भएमा पाउन े

सु वधा 

सेवामा पनुः बहाल  भएको कमचार ले ा  त गन सु वधा स ब धी 

आव यक यव था गन। 

117 नजामती कमचार को 

आ धका रक े ड यु नयन 

नजामती कमचार को हक हतको संर ण गन ेड यु नयनको 

अ धकार सु नि  चतता स ब धी यव था गन। 
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11८ नजामती कमचार को 

पीरमका, गनुासो र 

सनुवुाईको यव था 

नजामती  कमचार को  पीर मका र गनुासो नवारण स ब धी 

यव था गन। 

1१९ बरबझुारथ गन ुपन उ रदायी पदा धकार ले िज मेवार  ह ता तरण गन यव था गन। 

12० अपा ता भएको 

कमचार को ला ग वशेष 

यव था 

अपा ता भएका कमचार लाई सु वधा दान गन यव था गन। 

12१ देश नजामती कमचार  

क याणकार  कोषको 

थापना र स  चालन 

कमचार लाई सेवामा ो साहन गन यव था गन। 

12२ देश सरकारले सेवा 

नवृ  कमचार को सेवा 

लन स न े

सेवा नवृ  कमचार को ान, सीप र अनभुव योग गन स ब धी 

यव था गन। 

12३ नेतृ व पर ण उ च तहका कमचार को मता पर ण गन। 

12४ यव थापन पर ण कमचार लाई शासक य नयम र काय व ध त तव  बनाउने 

यव था गन। 

12५ कमचार  माग गन स न े देशमा हनुस ने कमचार को अभाव पू त गन। 

12६ देश कताबखना  नजामती कमचार , देश अ य सरकार  सेवाका कमचार  र थानीय 

सेवाका कमचार को नयिु , स वा, बढुवा, अवकाश लगायतको 

अ भलेख सं थागत पमा यव थापन गन। 

12७ यसै ऐन बमोिजम भएको 

मा नन े

यो ऐन लागू हनु ु अिघ च लत कानून बमोिजम भए गरेको काम 

कारबाह लाई बैधता दान गन। 

12८ अ धकार यायोजन देश सरकारले ऐनको अधीनमा रह  अ धकार यायोजन गन स ने 

स ब धमा यव था गन। 

1२९ नयम बनाउने अ धकार ऐनको भावकार  काया वयन गन। 

13० नदिशका, काय व ध वा 

मापद ड बनाउन स न े

ऐनको भावकार  काया वयन गन। 
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वधेयक सं याः 

 

कणाल  देश नजामती सेवाको गठन, स  चालन र सेवाका शत स ब धमा यव था गन 

बनेको वधेयक 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

देश सभा सिचवालय 

देश सभा भवन 

कणाल  देश, सखुत 
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उ े य र कारण 

 

नेपालको सं वधानको धारा २८५ को उपधारा (३) मा देश मि प रष ले आ नो शासन स  चालन गन 

आव यकता अनसुार कानून बमोिजम व भ  न सरकार  सेवाह को गठन र स  चालन गन स ने यव था रहे 

बमोिजम देशको नजामती सेवालाइ स म, सु ढ, सेवामूलक र उ रदायी बनाउन कणाल  देश नजामती 

सेवाको गठन, स  चालन र सेवाका शत स ब धमा कानूनी यव था गन आव यक भएकोले "कणाल  देश 

नजामती सेवाको गठन, स  चालन र सेवाका शत स ब धमा यव था गन बनेको वधेयक" तजमुा गर  देश 

सभामा पेश गरेको छु। 

 

 

        

 (जीवनबहादरु शाह ) 

म तः २०७८।१२।२४                                           मु यम ी 

                                                    मु यम ी तथा मि प रष को कायालय 

                                                              कणाल  देश। 
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आथक ट पणी 

 

देश नजामती सेवाको गठन, स  चालन र सेवाका शत स ब धमा कानूनी यव था गन तजमुा ग रएको 

"कणाल  देश नजामती सेवाको गठन, स  चालन र सेवाका शत स ब धमा यव था गन बनेको वधेयक” को 

दफा 7 मा देश नजामती सेवाको संगठन तथा दरब द  सजना, दफा 8 मा देश नजामती सेवाको पदपू त, 

दफा 17 मा अ थायी नयिु  स ब धी यव था, दफा 42 मा तलब भ ा, दफा 44 मा काय स पादन 

ो साहन कोष, दफा 45 मा नलि बत कमचार ले पाउने तलब, दफा 46 मा चाडपव खच तथा अ य सु वधा, 

दफा 47 मा कमचार  स  चय कोष क ीमा देश सरकारले थप ग र दन ेरकम, दफा 48 मा साव धक जीवन 

वमा, दफा 49 उपचार खच, दफा 50 मा आवास तथा शैि क बमा, दफा 51 मा वशेष आ थक सु वधा, 

दफा 52 मा तलब तथा सु वधा पनुरावलोकन स म त स ब धी यव था, दफा 53 मा अ नवाय अवकाश, दफा 

56 मा असमथ कमचार  स ब धी वशेष यव था, दफा 57 वेि छक अवकाश, दफा 58 मा उपदान, दफा 

59 मा नविृ भरण, दफा 60 मा नवृ भरणमा वृ , दफा 61 मा पा रवा रक नविृ भरण र उपदान, दफा 

63 मा बेप ा भएको कमचार को नवृि भरण र उपदान, दफा 64 मा पा रवार क नविृ भरण स ब धी वशेष 

यव था, दफा 66 मा योगदानमा आधा रत नविृ भरण, दफा 67 मा नविृ भरण कोष, दफा 68 मा सेवाबाट 

अलग भएमा पाउने रकम स ब धी यव था, दफा 69 मा तलबबाट क ी भएको रकम र सो को याज पाउन े

यव था, दफा 70 मा नजामती कमचार को ता लम स ब धी यव था, दफा 71 मा ता लम, अ ययन वा 

अ ययन मण स ब धी यव था, दफा 94 मा कमचार को सेवा शतको सरु ामा नजामती कमचार ले खाइपाई 

आएको सेवा सु वधा नजको तकूल हनुे गर  प रवतन नहनुे यव था र दफा 116 मा देश नजामती सेवामा 

पनु: पद बहाल  भएका कमचार ले पाउने सु वधा स ब धी यव था ग रएको छ। देश नजामती सेवाको 

कमचार को सम  यव थापन गन वधेयक भएकोले यसलाई काया वयनमा लैजादँा कणाल  देश सरकारलाई 

वा षक पमा केह  ययभार पन जाने देिख छ। तथापी कणाल  देश सरकारले वतमान अव थामा समते 

कणाल  देश अ तगत कायरत नजामती कमचार लाई दइने सेवा सु वधा बापत ययभार यहोद आएको 

स दभमा यसले छु ै िशषक अ तगत ययभार सजना गन देिखंदैन। 

 

 

(जीवनबहादरु शाह ) 

                                                               मु यम ी 

                                                   मु यम ी तथा मि प रष को कायालय 

                                                              कणाल  देश। 
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यायोिजत यव थापन स ब धी ट पणी 

कणाल  देश नजामती सेवाको गठन, स  चालन र सेवाका शतका स ब धमा यव था गन बनेको वधेयकमा 

“तो कएको ]Æ वा “तो कए बमोिजमÆ भ  नाले ऐन अ तगत बनेको नयममा तो कएको वा तो कए बमोिजम स झन ु

पछ भ े यव था भएकोले सो वधेयकको दफा ४ को उपदफा (२) र (३), दफा ५ को उपदफा (२), दफा 

६ को उपदफा (३) र (५), दफा ७ को उपदफा (१) र (९), दफा ८ को उपदफा (३), (४) र (११), दफा 

९ को उपदफा (४), (६) र (१०), दफा ११ को उपदफा (४), दफा १५ को उपदफा (१), दफा १६ को 

उपदफा (१) को ख ड (घ) र उपदफा (२) र (४), दफा १९, दफा २२ को उपदफा (३), (४), (८) र 

(१३), दफा २३, दफा २४ को उपदफा (४) र (१२), दफा २५ को उपदफा (४), दफा २६ को उपदफा 

(१) र (३), दफा २९ को उपदफा (३) को ख ड (ख), दफा ३१ को उपदफा (१), (५), (६), (८), (९), 

(१०), (१३), (१५) र (१९), दफा ३३ को उपदफा (३) र (६), दफा ३४ को उपदफा (५), दफा ३५ को 

उपदफा (२) र (४), दफा ३६ को उपदफा (१), दफा ३८ को उपदफा (६), दफा ४१ को उपदफा (२), 

दफा ४२ को उपदफा (४), दफा ४४ को उपदफा (१) र (२), दफा ४६ को उपदफा (४), दफा ४८ को 

उपदफा (४), दफा ४९ को उपदफा (३) र (६), दफा ५९ को उपदफा (८), दफा ६१ को (४), (७) र 

(८), दफा ६४ को उपदफा (३) र (६), दफा ७० को उपदफा (३), दफा ७३ को उपदफा (१), दफा ७९ 

को उपदफा (२), दफा ८८ को उपदफा (२), दफा ९० को उपदफा (१), दफा ९९ को उपदफा (२), दफा 

१०३ को उपदफा (५), दफा ११२ को उपदफा (१), (२) र (४), दफा १३३ को उपदफा (१), दफा ११७ 

को उपदफा (२), (३), (४), (५), उपदफा (१२) को ख ड (घ) र (१४), दफा ११८ को उपदफा (१) र (२), 

दफा १२१ को उपदफा (२), दफा १२३ मा उि लिखत कुराह  नयमावल मा समावेश गन ताव ग रएको 

छ भने दफा १२९ मा नयम बनाउने अ धकार र नयम १३० मा नदिशका, काय व ध वा मापद ड बनाउन 

स ने यव था समावेश ग रएको छ। मा थ व भ  न दफाह मा उ लेख भए अनसुार यायोिजत यव थापन 

अ तगत बनाइने कानूनको कृ त र सीमा, यायोिजत यव थापनको कारण तथा यायोिजत यव थापनबाट 

पन स ने भावह  देहाय बमोिजम रहेका छन ्M- 

=सं= वधेयकको 

दफा/ उपदफा 

यायोिजत यव थापनको 

कारण 

यायोिजत यव थापन अ तगत 
बनाइन ेकानूनको कृ त र सीमा 

यायोिजत यव थापनबाट 

पन स ने भाव 

१. दफा ४ को 

उपदफा (२) र 

(३) 

देश नजामती सेवाका 

व भ  न सेवामा समूह तथा 

उपसमूह र सेवा समूहमा 

रहने व भ  न पदह को 

ला ग चा हने यूनतम 

शैि क यो यता र या 

नयमावल मा तो न उपयु  

हनु।े  

देश नजामती सेवामा 

रहने व भ  न सेवा, समूह र 

उपसमूह, व भ  न पदह  र 

य ता पदको शैि क 

यो यता नयमावल मा 

तो कने। 

देश नजामती सवेाका व भ  न 

समूह, उपसमूह, पद र शैि क 

यो यता तो कई पदपू त स ब धी 

यव था भावकार  र व तु न  

हनेु।  
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२. दफा ५ को 

उपदफा (२) 

देश नजामती सेवाका 
व भ  न तहमा रहने 
ा व धक, शास नक र 
वशेष  पदह  
नयमावल ारा नधारण गन 
सहज हनेु।  

देश नजामती सेवाका 

व भ  न तहमा रहने 

पदह को यव था  

नयमावल मा तो कने।  

सेवा समूह अनसुारका पदह  

नधारण भई काय विश  टता तथा 

काय भावका रता हनुे।  

३. दफा ६ को 

उपदफा (३) र 

(५) 

कमचार लाई काय ववरण 
दने र काय ववरण बमोिजम 
कायस पादन स झौता गन 

यागत यव था 
नयमावल मा रा  न उपयु  
हनु।े  

 

 

कायस पादन स झौतामा 

रहने वषयह  र कुनै खास 

कायका ला ग स बि धत 

कमचार लाई कायस पादन 

स झौता अ नवाय हनेु वषय 

नयमावल मा समावेश 

ग रने। 

काय ववरण र कायस पादन 

स झौतामा रहने वषयह  र ढाँचा 

नधारण भई कायस पादनमा 

भावका रता आउने। 

 

 

४. दफा ७ को 

उपदफा (१) र 

(९) 

स ठन तथा यव थापन 

सव णको यागत 

यव था नयमावल मा 

रा  न उपयु  हनुे। 

संगठन तथा यव थापन 

सव ण गन या र 

व ध नयमावल मा नधारण 

हनेु। 

संगठन तथा यव थापन सव ण 

गदा अपनाउने पन या 

नधारण भई भावकार  संगठन 

संरचना नमाणमा सहयोग पु ने।  

५. दफा ८ को 

उपदफा (३), 
(४) र (११)   

शैि क यो यता र अनभुव 
नयमावल मा रा  न उपयु  
हनु।े   

खु ला तयो गताको ला ग 

उ मेदवारको यो यता 

नयमावल मा तो कने। 

 

खु ला तयो गताबाट पदपू त गदा 

उ मेदवार हनु यो यता नधारण 

भई पदपू त या भावकार  

हनेु। 

 

६. 

दफा ९ को 

उपदफा (४), 

(६) र (१०) 

अपा ता भएका यि  बीच 

त पधा मक पर ा ारा 

पदपू त गन स ब धी 

यागत वषय 

नयमावल मा रा  न उपयु    

हनुे। 

त पधाका ला ग कुनै 

खास कृ तका अपा ता 

तो ने, समावेशी समूहका 

उ मेदवारका ला ग पेश 

गन ु पन कागजातह  

लगायत पदपू त स ब धी 

अ य या नयमावल मा 

तो कने। 

खास कृ तको कामको ला ग 

खास कृ तका अपा ता भएका 

यि ह  मा  उ मेदवार भै 

अपा ता भएका यि ह लाई 

नजामती सेवामा अवसर ा  हनुे, 

समावेशी मािणत गन 

कागजातह  नधारण भई पदपू त 

या व तु न  ठ, पारदश  र 

भावकार  हनेु। 

७. दफा ११ को 

उपदफा (४)  

पदपू तको स ब धी 

यागत वषय 

नयमावल मा रा  न उपयु  

पदपू तका ला ग माग गन 

या नयमावल मा 

तो कने। 

या नधारण भै कायस पादन 

भावकार  हनेु।  
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हनेु। 

८. दफा १५ को 

उपदफा (१)  

देश नजामती सेवामा 
नयिु  भएको कमचार ले 
यि गत ववरण पेश गन 
ढाँचा नयमावल मा रा  न 
उपयु  हनुे।  

यि गत ववरणको ढाँचा 

नयमावल मा तो कने। 

ढाँचा नधारण भई कायस पादनमा 

सहजता आउने। 

९. दफा १६ को 

उपदफा (१) 

को ख ड (घ) 

र उपदफा 

(२) र (४), 

शैि क यो यता तो ने 
स ब धी यव था 
नयमावल मा रा  न उपयु  
हनुे। 

उ मेदवारको यूनतम 

शैि क यो यता, कुनै वशेष 

कृ तका सेवा तथा 

अपा ता भएका यि का 

ला ग वशेष यो यताको 

नधारण नयमावल मा 

ग रने। 

पदपू तमा सहजता हनेु। 

१०. दफा १९  नजामती कमचार ले सपथ 

हण गन या र ढाँचा 

नयमावल मा रा  न उपयु  

हनुे। 

सपथ हणको ढाँचा 

नयमावल मा तो कने। 

सपथ हणमा सहजता र 

एक पता आउने।  

११. दफा २२ को 

उपदफा (३), 

(४), (८) र 

(१३), 

नजामती कमचार लाई स वा 

गदा आधार र ाथ मकता 

स ब धी वषय नयमावल मा 

रा  न उपयु  हनेु। 

 

स वा गन आधार र 

ाथ मकता र स वा 

स ब धी यागत 

कुराह  नयमावल मा 

तो कने। 

स वा णाल  यवि थत, 

व तु न  ठ, पूवानमुानयो य र 

पारदश  हनेु।  

 

१२. दफा २३  देशको भौगो लक े  

वग करण गन आधार 

नयमावल  रा  न उपयु  

हनु।े 

कमचार को बढुवा, स वा 

लगायतमा आधार लन 

सगुमताका आधारमा 

देशका िज लाह को 

वग करण नयमावल मा 

ग रने। 

स वा तथा बढुवा लगायतको 

ला ग आधार लन िज लाह को 

वग करण भएको हनुे।   

१३. दफा २४ को 

उपदफा (४) र 

(१२) 

आयोजनाका काज खटाउने 

स ब धी यागत यव था 

नयमावल मा रा  न उपयु  

काजमा खटाउने या 

नयमावल मा तो कने। 

या नधारण भई कमचार लाई 

काजमा  खटाउन सहज हनुे।  
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हनुे।  

 

१४. दफा २५ को 

उपदफा (४) 

सहायक तह पदको बढुवाको 

ला ग सफा रस गन 

स म तको संरचना 

नयमावल मा तो न उपयु  

हनुे। 

सहायक तह पदको 

बढुवाको ला ग सफा रस 

गन स म तको संरचना 

नयमावल मा तो कने। 

बढुवा यामा सहजता आउने। 

१५. दफा २६ को 

उपदफा (१) 

र (३) 

शैि क यो यता 

नयमावल मा तो न उपयु  

हनुे। 

स भा य उ मेदवार हनु 

शैि क यो यता नयमावल  

तो कने। 

यो यता नधारण भई पदपू त 

यामा सहजता आउने ।  

१६. दफा २९ को 

उपदफा (३) 

को ख ड (ख) 

शैि क यो यता 

नयमावल मा तो न उपयु  

हनुे। 

सहायक च थो तहको ला ग 

यूनतम शैि क यो यता 

नधारण गन यव था 

नयमावल मा तो कने। 

बढुवा णाल  यवि थत हनेु। 

१७. दफा ३१ को 

उपदफा (१), 

(५), (६), 

(८), (९), 

(१०), (१३), 

(१५) र 

(१९) 

कायस पादनको मू या न 

फारम, मू या न अव ध, 
दता गन अव ध, उजरु  दने 

अ धकार  तथा यस स ब धी 
अ य यव था नयमावल मा 
रा  न उपयु  हनेु। 

कायस पादन मू या न 

फारमको ढाँचा, 

कायस पादन मू या न 

ग रस न ु पन अव ध, 

कायस पादन मू या न 

फारम बझुाउने अव ध 

नयमावल मा तो कने। 

कायस पादन मू या नको ढाँचा र 

मू या न अव ध नधारण भई 

कायस पादन मू या न व तु न  

हनेु।   

 

१८. दफा ३३ को 

उपदफा (३) 

र (६) 

भौगो लक े को ववरण 

नयमावल मा रा  न उपयु  

हनुे।  

दगुमता तथा सगुमताका 

आधारमा भौग लक े को 

वग करण नयमावल मा 

तो कने।  

भौगो लक े ह  व गकरण हनेु। 

१९. दफा ३४ को 

उपदफा (५)     
स ब धमा स ब ता नधारण 

स म तको संरचना 

नयमावल ारा यवि थत 

गन उपयु  हनेु।  

शैि क यो यताको 

स ब ता नधारण स म त 

नयमावल मा गठन हनुे।   

वषय व  स हतको स म त गठन 

भई स ब ता नधारण भई बढुवा 

या सहज तथा भावकार  

हनेु। 
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२०. दफा ३५ को 

उपदफा (२) 

र (४) 

तरवृ  स ब धी या 
नयमावल मा रा  न उपयु  
हनु।े 

तरवृ  स व धी या 

नयमावल मा तो कने।  

तरवृ  या नधारण भई 

तरवृ  व  वसनीय र व त ु न  

हनेु।  

२१. दफा ३६ को 

उपदफा (१)   
व तुीय मा यमबाट 
दरखा त पेश गन या 
नयमावल मा रा  न उपयु  
हनुे। 

व तुीय मा यमबाट 

बढुवाको दरखा त फारम 

पेश गन या 

नयमावल मा तो कने।   

या नधारण भई काय 

यामा सहजता आउने।  

२२. दफा ३८ को 

उपदफा (६) 

बढुवाको उजरु  स ब धी 

यागत यव था 

नयमावल मा रा  न उपयु  

हनु।े  

बढुवाको उजरु  स ब धी 

या नयमावल मा 

तो कने। 

बढुवाको उजरु  या नधारण 

भई गनुासो सनुवुाईको या 

भावकार  हनेु।  

 

२३. 

 

दफा ४१ को 

उपदफा  

(२) 

सेवा समूह वा उपसमूहमा 

प रवतन गन यागत 

यव था नयमावल मा रा  न 

उपयु  हनेु।  

वा य सेवाका कमचार  

वशेष यो यताका आधारमा 

सेवा समूह वा उपसमूह 

प रवतन गन या 

नयमावल मा तो कने।  

या नधारण भई सेवा, समूह 

र उपसमूह प रवतन गन या 

नधारण भई काय भावका रता 

आउने। 

२४. दफा ४२ को 

उपदफा 

(४)   

नजामती कमचार लाइ 

तलब वृ  दने यागत 

यव था नयमावल मा रा  न 

उपयु  हनेु। 

तलव वृ  दने या 

नयमावल मा तो कने।   

तलव वृ को आधार तयार हनेु।  

२५. दफा ४४ को 

उपदफा (१) र 

(२)   

नजामती कमचार लाइ 

ो साहन गन आधारको 

नधारण तथा ो साहन 

कोषको थापना, स  चालन, 

यव थापन स ब धी वषय 

नयमावल मा रा  न उपयु  

हनु।े 

कमचार लाई ो साहन गन 

ो साहन कोष थापना, 

कोष स  चालन तथा 

यव थापन स ब धी 

या नयमावल मा 

तो कने।  

ो साहन कोष थापना, स  चालन 

तथा यव थापन भई कमचार लाई 

काय स पादनमा उ रेणा हनेु। 

 

२६. दफा ४६ को 

उपदफा (४)   
नजामती कमचार ले पाउने 

व भ  न सु वधाह  

नयमावल ारा यवि थत 

गन उपयु  हनेु।  

नजामती कमचार ले पाउने 

सु वधा नयमावल मा 

तो कने।      

सु वधा नधारण भई कमचार को 

काय उ ेरणा व ने। 
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२७. दफा ४८ को 

उपदफा (४)   
साव धक जीवन बीमा तथा 

बीमा कोष स ब धी अ य 

यव था  नयमावल मा 

रा  न उपयु  हनेु। 

जीवन बीमा कोषमा 

योगदान लगायतका 

ावधान नयमावल  

तो कने।  

साव धक जीवन बीमा कोषमा 

रकम ज मा भएबाट कमचार को 

काय उ ेरणा व ने।   

२८. दफा ४९ को 

उपदफा (२) र 

(६) 

उपचार खच लन अवल वन 

गन ुपन यागत यव था 

नयमावल मा रा  न उपयु  

हनुे।   

उपचार खच लन 

अवल वन गन ु पन 

यागत यव था  

नयमावल मा तो कने। 

उपचार खच ा  त गन या 

नधारण भइ उपचार खच उपल ध 

गराउन सहयोग पु ने। 

२९. दफा ५९ को 

उपदफा (८)   
नविृ भरण स ब धी 

यागत यव था 

नयमावल मा रा  न उपयु  

हनु।े  

नवृि भरण स ब धी 

या नयमावल मा 

तो कने। 

नविृ भरण या यवि थत 

हनेु। 

३०. दफा ६१ को 

(४), (७) र 

(८) 

पा रवा रक नवृि भरण र 

उपदान स ब धी यागत 

यव था नयमावल मा रा  न 

उपयु  हनुे। 

पा रवा रक नविृ भरण र 

उपदान स ब धी यागत 

यव था नयमावल मा 

तो कने। 

या नधारण भई नजामती 

कमचार का प रवारलाई सु वधा 

ा  त गन सहज हनुे। 

३१. दफा ६४ को 

उपदफा (३) र 

(६) 

पा रवा रक नवृि भरण ा  त 

गन यागत यव था 

नयमावल मा रा  न उपयु  

हनेु।  

पा रवा रक नविृ भरण 

ा  त गन यागत 

यव था नयमावल मा 

रािखने। 

या नधारण भई नजामती 

कमचार का प रवारलाई सु वधा 

ा  त गन सहज हनुे। 

३२. दफा ७० को 

उपदफा (३) 

ता लम स ब धी या 

तथा आधार नयमावल मा 

तो न उपयु  हनेु। 

ता लम लने कमचार  

छनौट, ता लमका क सम 

लगायतका या 

नयमावल मा तो कने। 

संगठनको आव यकता बमोिजम 

जनशि लाई ता लमको यव था 

भइ सेवा वाहमा भावका रता 

आउने।  

३३. दफा ७३ को 

उपदफा (१) 
कबु लयतको ढाँचा तो ने 

वषय नयमावल मा रा  न 

उपयु  हनुे। 
 

ता लम वा अ ययनमा जाने 

नजामती कमचार ले गन ु

पन कबु लयतको ढाँचा 

नयमावल मा तो कने। 

सरकार  कोटाबाट अ ययन गन 

जाने वा ता लम ा  गन 

कमचार ले तो कएको सेवा गन ु

पन यव था भावकार  पमा 

लागू हनेु।  

३४. दफा ७९ को 

उपदफा (२) 

सु वधा रो ा रा  ने स ब धी 

यागत यव था ऐनमा 

रा  न उपयु  नहनेु। 

अना धकृत समाचार 

काशनलाई न सा हत 

गन अवकाश ा  

अना धकृत समाचार काशनमा 

न सा हत हनेु। 
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कमचार ले पाउने सु वधा 

रो ा रा  ने या 

नयमावल मा तो कने। 

३५. दफा ८८ को 

उपदफा (२)   
स पि  ववरण पेश गन 

लगायतका या 

नयमावल मा तो न।  

स पि  ववरण पेश गन 

लगायतका या 

नयमावल मा तो कने। 

सशुासन कायम गन सहयोग 

पु ने। 

३६. दफा ९० को 

उपदफा (१) 

आचरणगत वषय 

नयमावल मा रा  न उपयु  

हनुे। 

पद अनसुार आचरण पालना 

गन वषय नयमावल मा 

तो कने। 

कमचार  अनशुा सत भइ सेवा 

वाहमा भावका रता आउने। 

३७. दफा ९९ को 

उपदफा (२) 

सामा य सजायको आदेश 

दने अ धकार  

नयमावल ारा तो न 

उपयु  हनुे। 

सामा य सजायको आदेश 

दन पाउने अ धकार  

नयमावल मा तो कने। 

सजाय नधारण उिचत तवरले 

हनेु। 

३८. दफा १०३ 

को उपदफा 

(५) 

काय व धगत यव था 

नयमावल मा रा  न उपयु  

हनुे।  

वभागीय सजायको जाँचबझु 

गन काय व ध नयमावल मा 

तो कने। 

सजाय नधारण उिचत तवरले 

हनेु। 

३९. दफा ११२ को 

उपदफा (१), 

(२) र (४) 

नजामती कमचार ले पाउने 

बदाको अव ध र या 

तो न नयमावल मा तो न 

उपयु  हनुे। 

 

बदा माग गन र वीकृत 

गन या नयमावल मा 

तो कने। 

बदा लने यामा सहजता 

हनेु। 

४०. दफा ११३ को 

उपदफा (१)   

नजामती कमचार ले बेतलवी 

बदा लन अवल वन गन ु

पन यागत यव था 

नयमावल मा रा  न उपयु  

हनुे। 

बेतलवी वदा माग गन र 

वीकृत गन याको 

नधारण नयमावल ारा 

यवि थत ग रने। 

बदा लने यामा सहजता 

हनेु। 

४१. दफा ११७ को 

उपदफा (२), 
(३), (४), 
(५), उपदफा 

(१२) को ख ड 

(घ) र (१४)    

नयाँ े ड यु नयन दता 

स ब धी यागत 

यव था नयमावल मा 

रा  न उपयु  हनुे।  

नजामती कमचार को े ड 

यू नयन दता गन नकाय, 

या आ धका रक े ड 

यू नयनले सहभा ग हनु 

स ने काय म वा 

याकलाप नयमावल मा 

तो कने। 

े ड यू नयन दता हनुे नकाय 

तो कएको हनेु तथा आ धका रक 

े ड यू नयनका काय मह  

यवि थत भएको हनुे।  
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४२. दफा ११८ को 

उपदफा (१) र 

(२)   

नजामती कमचार लाई 

परेको पीरमका, गनुासो र 

सनुवुाई स ब धी यागत 

यव था नयमावल मा रा  न 

उपयु  हनेु। 

पीरमका, गनुासो र सनुवुाई 
स ब धी यागत 

यव था नयमावल मा 

तो कने। 

गनुासो सनुवुाईको यव था 

सं थागत भएको हनेु।  

४३. दफा १२१ को 

उपदफा (२) 
देश नजामती कमचार  

क याणकार  कोष थापना 

र स  चालन स ब धी 
यागत यव था 

नयमावल मा रा  न उपयु  

हनुे।  

देश नजामती कमचार को 

क याणकार  कोष थापना 

तथा स  चालन स व धी 

या नयमावल मा 

तो कने। 

देश नजामती कमचार को 

क याणकार  कोष थापना तथा 

स  चालन या नधारण भई 

यवि थत हनेु। 

४४. दफा १२३ नेतृ व पर णको आधार र 

मापद ड नयमावल मा रा  न 

उपयु  हनेु। 

नेतृ व पर णको आधार 

नयमावल मा तो कने। 

नेतृ व पर ण भावकार  र 

व तु न  ठ हनेु। 

४४. दफा १२९ को 

उपदफा (१) र 
(२) 

ऐनको उ े य काया वयन 

गन देश सरकारले 
आव यक नयमह  बनाउन 
स ने।  

ऐनको उ े य 

काया वयनका ला ग 

व भ  न नयमह  बनाइने।  

ऐन काया वयनको ला ग या 

नधारण भै कायस पादन सहज 

आइ सेवा वाहमा भावका रता 

आउने।  

४५. दफा १३० ऐनको उ े य भावकार  

पमा काया वयन गन 

व भ  न नदिशका, काय व ध 

वा मापद ड बनाउन 

आव यक भएको। 

ऐनको उ े य 

काया वयनका ला ग 

व भ  न नदिशका, 
काय व ध वा मापद ड 
बनाइने।     

कायस पादनमा सहज भइ 

सेवा वाहमा भावका रता आउने। 

 

 

 


