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निजामती सेवा ऐि, २०४९ 

लालमोहर र प्रकाशि नमनत 
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६. गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही िेपाल  
 कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६६                            २०६६।१०।७ 

७. निजामती सेवा (तेस्रो संशोधि) ऐि, २०७०         २०७०।१२।१२ 

८. निजामती सेवा (िौथो संशोधि) ऐि, २०७२    २०७२।०३।२९ 

९.  केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२                २०७२।११।१३ 
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२०५० सालको ऐि िं. २ 

  ............ 
निजामती सेवाको गठि, सञ् िालि र सेवाका शततहरूको व्यवस्था गित बिेको ऐि 

प्रस्ताविााः निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सदुृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बिाउि निजामती सेवाको 
गठि, सञ् िालि र सेवाको शतत सम्बन्धी व्यवस्था गित वाञ्छिीय भएकोले, 

                                                           


    यो ऐि संवत ्२०६४ साल श्रावण १ गते देचि प्रारम् भ भएको । 


   यो ऐि संवत ्२०६५ साल जेठ १५ गते देचि लागू भएको । 

     निजामती सेवा (तेस्रो संशोधि) ऐि, २०७० को दफा १० सम्वत ्२०७० िैर २९ गते देचि र अन्य 
दफाहरू सम्वत ्२०६९ साल िैर २९ गते देचि प्रारम्भ भएका।  

 गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा चिहकएको । 
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श्री ५ महाराजानधराज वीरेन्र वीर हवक्रम शाहदेवको शासिकालको बाइसौं वषतमा संसद्ले यो 
ऐि बिाएको छ ।  

पररच्छेद– १ 

प्रारचम्भक 

१. संचक्षप् त िाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐिको िाम “निजामती सेवा ऐि, २०४९” रहेको छ ।  
(२)  यो ऐि तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ ।  

२. पररभाषााः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथत िलागेमा यस ऐिमा,– 
(क) “निजामती सेवा” भन् िाले दफा ३ बमोचजम गठठत निजामती सेवा सम्िि ुपछत ।  
(ि) “निजामती कमतिारी” भन् िाले निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यचि सम्िि ु  

पछत ।  

(ग) “अचततयारवाला” भन् िाले दफा ९ बमोचजम नियचुि गित सक्ि े अनधकारी सम्िि ु          

पछत ।  

€(ग१) “स्थायी आवासीय अिमुनत” भन् िाले हवदेशी मलुकुले कुिै शतत तोकी वा ितोकी सो 
मलुकुमा स्थायी रुपले बसोबास गित पाउिे गरी िेपाली िागररकलाई उपलब्ध गराएको 
डाइभरनसटी इनमग्रने्ट नभसा (नड.भी.), परमािेन्ट रेचजडेन्ट नभसा (हप.आर.) वा ग्रीि काडत 
सम्िि ुपछत र सो शब्दले िेपाली िागररकलाई हवदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गित 
ठदइएको जिुसकैु िामको स्थायी आवासीय अिमुनतलाई समेत जिाउँछ । 

(घ) “पररवार” भन् िाले निजामती कमतिारीसँग बस्ि ेतथा निज आफैले पालि पोषण गिुतपिे 
पनत, पत् िी, छोरा, अहववाहहता छोरी, धमतपरु, अहववाहहता धमतपरुी, बाब,ु आमा वा सौतेिी 
आमा सम्ििपुछत र सो शब्दले परुुष र अहववाहहता महहला कमतिारीको हकमा निजको 
बाजे, बज्यै तथा हववाहहता महहला कमतिारीको हकमा निजको सासू, ससरुालाई समेत 
जिाउँछ ।  

(ङ) “हवभागीय प्रमिु” भन् िाले तोहकएको अनधकारी सम्िि ुपछत ।  

(ि) “कायातलय प्रमिु” भन् िाले तोहकएको कायातलयको प्रमिु कमतिारी सम्िि ुपछत ।  

                                                           
€   िौथो संशोधिद्वारा थप। 
   दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 
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(छ) “स्थायी पद” भन् िाले निवतृ्तभरण पाउि े र म्याद ितोहकएको निजामती सेवाको पद 
सम्िि ुपछत । 

(ज) “हवशेषज्ञ पद” भन् िाले हवशेष प्रकृनतको काम, कततव्य र उत्तरदाहयत्व भएको र हवशेष 
योग्यता िाहहिे पद सम्िि ुपछत । 

(ज१)  “निजामती कमतिारीको टे्रड यनुियि” भन् िाले दफा ५३ को उपदफा (१) अन्तगतत 
गठठत निजामती कमतिारीको टे्रड यनुियि सम्िि ुपछत । 

(ज२) “निजामती कमतिारीको आनधकाररक टे्रड यनुियि” भन् िाले दफा ५३ को उपदफा (३) 
बमोचजम गठठत निजामती कमतिारीको आनधकाररक टे्रड यनुियि सम्िि ुपछत । 

(ि) “तोहकएको” वा “तोहकए बमोचजम” भन् िाले यस ऐि अन्तगतत बिेका नियममा तोहकएको 
वा तोहकए बमोचजम सम्िि ुपछत ।        

पररच्छेद– २ 

निजामती सेवाहरूको गठि 

२क.  कमतिारी प्रशासिसम्बन्धी केन्रीय निकायाः (१) देशको प्रशासि सञ् िालि गित निजामती सेवाको 
गठि, सञ् िालि र सेवा शततहरू तथा निजामती कमतिारीको व्यवस्थापि र सञ् िालिका सम्बन्धमा 
सामान्य प्रशासि मन्रालयले केन्रीय निकायको रूपमा काम गिेछ ।  

(२)  यो ऐि वा यस ऐि अन्तगतत बिेको नियममा उल्लेि भएदेचि बाहेक निजामती 
कमतिारी प्रशासि सम्बन्धी काम सामान्य प्रशासि मन्रालयको िीनतगत स्वीकृनत नबिा गित पाइिे 
छैि । 

३. निजामती सेवाको गठिाः िेपाल सरकारले देहाय बमोचजमका निजामती सेवाहरूको गठि गिेछ 
M– 

(क) िेपाल आनथतक योजिा तथा त्यांक सेवा 
(ि) िेपाल इचन्जनियररङ्ग सेवा 
(ग) िेपाल कृहष सेवा 
(घ) िेपाल न्याय सेवा 

                                                           

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 


     पहहलो संशोधिद्वारा थप। 

   पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत । 
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(घ१)  िेपाल परराष्ट्र सेवा 
(ङ) िेपाल प्रशासि सेवा 

(ङ१) िेपाल लेिापरीक्षण सेवा 
(ि) िेपाल वि सेवा 
(छ) िेपाल हवहवध सेवा 
(ज) िेपाल चशक्षा सेवा 
(ि) ............. 
(ञ) ............ 

४.शे्रणी M (१) निजामती सेवामा देहाय बमोचजमका शे्रणीहरू रहिेछि ्M- 
   राजपराहित    राजपर अिहित 

   हवचशष्ट     प्रथम 

   प्रथम     ठद्वतीय 

   ठद्वतीय     ततृीय 

   ततृीय     ितथुत 
        पाँिौं 

(२)  यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बित शे्रणीहवहीि पदमा कायतरत कमतिारीहरूले शे्रणीमा 
आबद्ध हिु िाहेमा त्यस्ता कमतिारीहरूलाई तोहकए बमोचजम राजपर अिहित पाँिौं शे्रणीमा 
कायम गररिेछ । 

४क. एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली सम्बन्धी हवशषे व्यवस्था M दफा ४ मा जिुसकैु कुरा लेचिएको 
भए तापनि िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूििा प्रकाशि गरी तोकेको नमनत देचि निजामती 
सेवाको शे्रणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली 
लागू गिेछ । 

                                                           

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 
  संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐि, २०५८ द्वारा चिहकएको ] . 


  िेपाल स्वास््य सेवा ऐि, २०५३ द्वारा चिहकएको । 

   दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 
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५. सेवाका पदहरू M (१) निजामती सेवाका हवनभन् ि शे्रणीहरूमा हवशेषज्ञ पद लगायत हवनभन् ि तहका 
प्राहवनधक तथा प्रशासनिक पदहरू रहिेछि ्।  

(२)  उपदफा (१) मा लेचिएदेचि बाहेक निजामती सेवामा तोहकए बमोचजमका शे्रणीहवहीि 
पदहरू पनि रहि सक्िेछि ्।  
(३) .................. 

५क. कायत हववरण: (१) िेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको सङ्गठिको कायत हववरणको आधारमा 
सम्बचन्धत सचिव, हवभागीय प्रमिु तथा कायातलय प्रमिुले प्रत्येक निजामती पदको कायत हववरण 
बिाई लागू गिुत पिेछ । त्यस्तो कायत हववरणमा त्यस्तो पदको काम, कततव्य, उत्तरदाहयत्व, 

अनधकार र योग्यता समेत स्पष्ट रूपमा हकहटएको हिु ुपिेछ । 

(२) निजामती कमतिारीलाई कुिै पनि पदमा पदस्थापि गदात ठदइिे परसँगै निजको कायत 
हववरण र कायत हववरण अिसुारको कामको मूल्यािि गिे सूिकाि समेत उपलब्ध गराउि ुपिेछ 
।  

(३) कायत हववरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोचजम हिुेछ ।     

६. समूह तथा उप-समूहहरूाः (१) निजामती सेवामा दफा ३ बमोचजमका सेवाहरु रहिे छि ्।  

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि राजपराहित हवचशष्ट शे्रणी सम्म 
िै सेवा हवचशष्टीकरण गिे प्रयोजिको लानग देहाय बमोचजमका सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) 
गररएको छ :- 

(क)  िेपाल इचन्जनियररङ्ग सेवा, 

(ि) िेपाल कृहष तथा वि सेवा, 

(ग) िेपाल न्याय सेवा, 

(घ) िेपाल परराष्ट्र सेवा, 

(ङ) िेपाल प्रशासि सेवा, र 

                                                           
  दोस्रो संशोधिद्वारा चिहकएको । 
  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 

 िौथो संशोधिद्वारा संशोनधत। 
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(ि) िेपाल लेिापरीक्षण सेवा । 

(३) उदफा (२) बमोचजमका सेवामा रहिे राजपराहित हवचशष्ट शे्रणीका पदहरु तोहकए 
बमोचजम हिुेछि ्। 

(४) दफा ३ बमोचजम गठठत सेवामा तोहकए बमोचजमका हवनभन् ि समूह तथा उपसमूहहरु 
रहिे छि ्। 

(५) दफा ३ बमोचजम गठठत सेवाका समूह तथा उपसमूहहरुमा रहिे हवनभन् ि पदहरुको 
लानग िाहहिे न्यूितम योग्यता तोहकए बमोचजम हिुेछ । 

 

               पररच्छेद– ३ 

निजामती सेवाको पदपूनतत 
६क. दरबन्दी नसजतिााः (१) निजामती सेवामा रहिे पदहरूको दरबन्दी तोहकए बमोचजम नसजतिा हिुेछ 

।  

 (२) कुिै ियाँ सरकारी कायातलय स्थापिा गित सङ्गठि संरििा तयार गदात र ियाँ दरबन्दी 
नसजतिा गदात वा तत्काल कायम रहेको सङ्गठि संरििा र दरबन्दीमा पिुरावलोकि गदात वा 
हेरफेर गदात सम्बचन्धत मन्रालयले कायतक्रम, कायतबोि, कायत प्रकृनत तथा दरबन्दी थप गिुत पिे 
कारण र सोको औचित्य र उपलब्ध मािवस्रोत समेतको आधारमा सङ्गठि तथा व्यवस्थापि 
सवेक्षण गरी अथत मन्रालयको सहमनत नलई सामान्य प्रशासि मन्रालयमा पठाउि ुपिेछ ।  

 (२क) उपदफा (२) बमोचजम प्राप् त सहमनतको आधारमा सामान्य प्रशासि मन्रालयले 
सोको मूल्यािि गरी तीस ठदिनभर स्वीकृनतको लानग िेपाल सरकार, मचन्रपररषद् समक्ष पेस 
गिेछ ।  

तर, सङ्गठि संरििा र दरबन्दी हेरफेर भएको अवस्थामा त्यस्तो हेरफेर भएको सङ्गठि 
संरििा र दरबन्दीको मार सङ्गठि तथा व्यवस्थापि सवेक्षण गरी प्रनतवेदि पेस गित सहकिेछ 
। 

                                                           

      पहहलो संशोधिद्वारा थप। 

 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 
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(३)  उपदफा (१), (२) र (२क) हवपरीत दरबन्दी नसजतिा गरी पूनतत गररएको पद स्वताः 
िारेज हिुेछ ।  

७. निजामती सेवाको पदपूनतताः  (१) निजामती सेवाको राजपराहित हवचशष्ट शे्रणीको पदमा दफा 
१९ को उपदफा (२) बमोचजम र देहायको पद देहाय बमोचजम पूनतत गररिेछाः- 

 

पद 

िलु्ला 
प्रनतयोनगताद्वारा 

बढुवाद्वारा 

कायतक्षमताको 
मूल्याििद्वारा 

आन्तररक 
प्रनतयोनगतात्मक 
परीक्षाद्वारा 

जेष् ठता र 
कायतसम्पादि 
मूल्याििद्वारा 

 

-क_ शे्रणीहवहीि/राजपर 
अिहित पाँिौं शे्रणी 

१०० %  

– 

 

– 

 

– 

-ि_ राजपर अिहित  

         ितथुत शे्रणी  

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

-ग_ राजपर अिहित 

          ततृीय शे्रणी  

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

-घ_ राजपर अिहित  
         ठद्वतीय शे्रणी  

 

७० % 

 

– 

 

२० % 

 

१० %  

-ङ_ राजपर अिहित 

         प्रथम शे्रणी  

 

४० % 

 

२० % 

 

– 

 

४० % 

-ि_ राजपराहित  
       ततृीय शे्रणी 

 

७० % 

 

– 

 

– 

 

३० % 

-छ_ राजपराहित ठद्वतीय शे्रणी  

१० % 

 

३५ % 

 

२० % 

 

३५ % 

-ज_ राजपराहित प्रथम शे्रणी
  

 

१० % 

 

३५ % 

 

२० % 

 

३५ % 

 

 (१क) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा 
ररि पद देहाय बमोचजम पूनतत गररिेछ: -  

                                                           
   दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 

  तेस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 

 तेस्रो संशोधिद्वारा थप। 
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(क)  जेष् ठता र कायतसम्पादि मलु्याििद्वारा हिुे बढुवाका लानग छुट् याइएको 
सबै वा केही पदमा सम्भाव्य उम्मेदवरा िभई पद पूनतत हिु िसकि े
भएमा जिु वषतको लानग त्यस्तो पद छुट् याइएको हो सोही वषतको त्यस्तो 
पद कायतक्षमताको मूल्याििद्वारा गररिे बढुवाद्वारा, 

  तर उपदफा (१) को िण्ड (ि) मा उचल्लचित राजपराहित 
ततृीय शे्रणीको पदमा जेष् ठता र कायतसम्पादि मूल्याििद्वारा हिुे 
बढुवाका लानग सम्भाव्य उम्मेदवार िभई सबै वा केही पद पूनतत हिु 
िसक्िे भएमा त्यस्तो पद िलु्ला प्रनतयोनगताद्वारा पूनतत गररिेछ । 

(ि) कायतक्षमताको मूल्याििद्वारा हिुे बढुवाको लानग छुट् याइएको सबै वा 
केही पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार िभई पद पूनततका हिु िसक्िे भएमा 
जिु वषतको लानग त्यस्तो पद छुट् याइएको हो सोही वषतको त्यस्तो पद 
िलु्ला प्रनतयोगात्मक परीक्षाद्वारा । 

(ग) एक शे्रणी मनुिको पद िभएको सेवा समूह वा उपसमूहको पदमा ररि 
सबै पद िलु्ला प्रनतयोनगताद्वारा पूनतत गररिेछ । 

 (१ि) यस दफा बमोचजम पदपूनततको लानग पदसङ्खतया निधातरण गरी लोक सेवा आयोगले 
हवज्ञापि प्रकाचशत गिेछ । 

(२) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बित राजपर अिहित ितथुत शे्रणीमा कायतरत बहहदार वा सो 
सरहका कमतिारीहरू यो दफा प्रारम्भ भएको नमनतदेचि राजपर अिहित ततृीय शे्रणीमा स्वताः 
कायम हिुेछि ्।   

(३) उपदफा (१) को िण्ड (ग) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि राजपर अिहित 
ततृीय शे्रणीको पदमा कुिै निजामती कमतिारी बहाल िरहेमा त्यस्तो पद स्वताः िारेज हिुेछ । 
राजपर अिहित ततृीय शे्रणीको पदमा कायतरत कमतिारीको बढुवा हिुे पदको लानग आवश्यक 
पिे सेवा अवनध र बढुवा हिुे पदको शे्रणीभन्दा एक शे्रणी मनुिको लानग तोहकए बमोचजमको 
शैचक्षक योग्यता पगेुको भएमा निजलाई एक शे्रणी मानथको पदमा बढुवा गररिेछ । यसरी बढुवा 
गितको लानग मानथल्लो शे्रणीको पद स्वताः नसजतिा हिुेछ र निज मानथल्लो पदमा बढुवा हिुभुन्दा 
अगानड निज बहाल रहेको पद स्वताः िारेज भएको मानििेछ ।  

                                                           
 तेस्रो संशोधिद्वारा थप। 
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(४) िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूििा प्रकाशि गरी मतुय कायत गिे र सहायक 
कायत गिे शे्रणीहवहीि पद तोक्िेछ ।   

(५) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बित ररि रहेका र यो दफा प्रारम्भ भएपनछ ररि हिु े
उपदफा (४) बमोचजम तोहकएको सहायक कायत गिे शे्रणीहवहीि पदहरू स्वताः िारेज हिुेछि।् 
सम्बचन्धत कायातलयले यस्ता पदहरू िारेज भएको जािकारी निजामती हकताबिािामा पठाउि ु
पिेछ। त्यस्ता पदहरूबाट सम्पादि गररिे कायत न्यूितम पाररश्रनमक तोकी व्यचि वा संस्थासँग 
करार गरी सेवा करारबाट सम्पादि गराउि ुपिेछ । 

(६) उपदफा (१) को िण्ड (घ) बमोचजमको आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाद्वारा पदपूनतत 
गिे पदमा राजपर अिहित ठद्वतीय शे्रणीको पदको लानग आवश्यक पिे न्यूितम शैचक्षक योग्यता 
र न्यूितम सेवा अवनध पूरा गरेको राजपर अिहित ततृीय र शे्रणीहवहीि पदमा कायतरत 
कमतिारीबाट प्रनतस्पधात गराई पदपूनतत गिुत पिेछ । 

(७) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि निजामती सेवालाई समावेशी 
बिाउि िलु्ला प्रनतयोनगताद्वारा पूनतत हिुे पदमध्ये पैंतालीस प्रनतशत पद छुट् याई सो प्रनतशतलाई 
शतप्रनतशत मािी देहाय बमोचजमका उम्मेदवार बीिमा मार छुट्टाछुटै्ट प्रनतस्पधात गराई पदपूनतत 
गररिेछ :- 

(क) महहला    – तेत्तीस प्रनतशत 

(ि) आठदवासी/जिजानत  – सत्ताइस प्रनतशत 

(ग) मधेसी    – बाइस प्रनतशत 

(घ) दनलत    – िौ प्रनतशत 

(ङ) अपाङ्ग    – पाँि प्रनतशत 

(ि) हपछनडएको क्षेर  – िार प्रनतशत 

स्पष्टीकरणाः 
(१) यस उपदफाको प्रयोजिका लानग “हपछनडएको क्षेर” भन् िाले अछाम, 

कानलकोट, जाजरकोट, जमु्ला, डोल्पा, बिाङ, बाजरुा, मगु ुर हमु्ला चजल्ला 
सम्िि ुपछत ।  

(२) यस उपदफाको िण्ड (क), (ि), (ग) र (घ), को प्रयोजिको लानग 
“महहला, आठदवासी/जिजानत, मधेसी र दनलत” भन् िाले आनथतक र 
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सामाचजक रूपमा पछानड परेका महहला, आठदवासी/जिजानत, मधेसी र 
दनलतलाई सम्िि ुपछत । 

(८) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि उपदफा (७) को िण्ड (ङ) 
बमोचजम निधातररत प्रनतशतको पद कुिै िास प्रकृनतको कामको लानग तोहकए बमोचजमका 
अपाङ्गहरू बीि मार प्रनतस्पधात गित पाउिे गरी प्रनतस्पधातत्मक परीक्षाद्वारा पूनतत गररिेछ । 

(९) उपदफा (७) बमोचजम प्रनतशत निधातरण गदात एक प्रनतशतभन्दा कम घताि 
(फ्रायाक्सि) आएमा त्यस्तो घताि जिु समूहको हकमा घताि आएको हो सोभन्दा लगतै्त पनछको 
समूहमा सदै जािेछ । 

(१०) उपदफा (७) बमोचजम छुट् याइएको पदमा जिु वषतको लानग हवज्ञापि भएको हो सो 
वषत हिुे हवज्ञापिमा उपयिु उम्मेदवार उपलब्ध हिु िसकेमा त्यस्तो पद अको वषत हिुे हवज्ञापिमा 
समावेश गिुत पिेछ र त्यसरी हवज्ञापि गदात पनि उपयिु उम्मेदवार उपलब्ध हिु िसकेमा त्यस्तो 
पद अको वषत िलु्ला प्रनतयोनगताद्वारा पूनतत हिुे पदमा समावेश गिुत पिेछ ।  

(११) उपदफा (७) बमोचजम निधातरण गररएको प्रनतशतद्वारा पदपूनतत गिे व्यवस्था प्रत्येक 
दश वषतमा पिुरावलोकि गिुत पिेछ ।  

(१२) उपदफा (७) बमोचजमको प्रनतशत बमोचजम पद सङ्खतया निधातरण गदात कुिै हववाद 
आएमा लोकसेवा आयोगको निणतय अचन्तम हिुेछ ।  

(१३) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि कुिै िास प्रकृनतको कायत 
वा पदका लानग महहलाले मार प्रनतस्पधात गित पाउिे गरी िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा 
सूििा प्रकाशि गरी पद तोक्ि सक्िेछ ।  

(१४) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि कुिै पदको लानग आवश्यक 
न्यूितम योग्यता पूरा गरी यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बित सरकारी निकायबाट सञ् िानलत महहला 
हवकास कायतक्रमको स्थायी पदमा कायतरत कम्तीमा पाँि वषत अस्थायी सेवा गरेका महहला 
उम्मेदवारलाई मार यो दफा प्रारम्भ भएपनछ एक पटकका लानग तोहकएको पदमा लोकसेवा 
आयोगबाट निधातररत प्रनतस्पधातत्मक परीक्षा नलई स्थायी नियचुि गित सहकिेछ ।  

                                                           
  तेस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 
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€(१४क) दफा ७ को उपदफा (१) मा उचल्लचित आन्तररक प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाद्वारा 
बढुवा गररिे राजपराहित ठद्वतीय शे्रणीसम्मको पदमा सो पदका लानग तोहकए बमोचजमको सेवा 
अवनध र योग्यता पगेुका यस ऐि, व्यवस्थाहपका-संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐि, २०६४ र िेपाल 
स्वास््य सेवा ऐि, २०५३ बमोचजमको सेवामा कायतरत सबै कमतिारी सम्भाव्य उम्मेदवार हिुे 
छि ्। 

 (१५) .........................  

(१६) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि उपदफा (१) को िण्ड 
(छ) र (ज) बमोचजम िलु्ला प्रनतयोनगताद्वारा पूनतत गररिे राजपराहित ठद्वतीय र प्रथम शे्रणीको 
पदको लानग िाहहिे न्यूितम योग्यता सम्बचन्धत हवषयमा स्िातकोत्तर उपानध प्राप् त गरेको र कुिै 
सरकारी सेवा वा प्रिनलत काििु बमोचजम दतात भएको सङ्गठठत संस्था वा अन्तरातहष्ट्रय संघ, 

संस्थाको अनधकृतस्तरको पदमा राजपराहित ठद्वतीय शे्रणीको पदको हकमा पाँि वषत र राजपराहित 
प्रथम शे्रणीको पदको हकमा सात वषतको अिभुव प्राप् त गरेको हिु ुपिेछ ।  

तर हवद्यावाररनध स्तरको उपानध प्राप् त गरेको व्यचिको हकमा अिभुवको अवनध दईु वषतले 
कम हिुेछ ।  

(१६क) उपदफा (१६) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि कुिै पनि निकायमा 
आंचशक रुपमा काम गरेको अिभुव सो प्रयोजिको लानग गणिा हिुे छैि । 

स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजिका लानग  “आंचशक रुपमा काम गरेको” भन् िाले प्रनत 
हप् ता िालीस घण्टा भन्दा कम समय गरेको कामलाई जिाउँछ । 

(१७) निजामती सेवाको पदपूनतत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र हवशेषज्ञ पदहरूको पूनतत सम्बन्धी 
व्यवस्था तोहकए बमोचजम हिुेछ । 

७क. पदपूनततको माग गिे व्यवस्थााः (१) निजामती सेवाको कुिै पद ररि भएमा त्यसको सूििा पद 
ररि भएको एक महहिा नभरमा सम्बचन्धत निकायले लोकसेवा आयोगलाई ठदई सोको जािकारी 
सामान्य प्रशासि मन्रालयलाई ठदि ु पिेछ । सो अवनधनभर सूििा िठदि े पदानधकारीलाई 
हवभागीय कारबाही हिुेछ । 

                                                           
€   िौथो संशोधिद्वारा थप। 
 तेस्रो संशोधिद्वारा चिहकएको । 
  तेस्रो संशोधिद्वारा थप। 
 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 
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(२) उपदफा (१) बमोचजम ररि भई पदपूनततको माग भई आएका पदहरूको हववरण 
प्रत्येक वषत श्रावण महहिानभर तोहकए बमोचजम सावतजनिक रूपमा प्रकाशि गिुत पिेछ । 

(३) निजामती सेवाको पदपूनततको लानग माग गदात सो अवनधसम्म ररि हिु आएका पद र 
िालू आनथतक वषतनभरमा अवकाश तथा बढुवाबाट ररि हिुे पदसमेत यहकि गरी माग गित 
सहकिेछ । 

(४) पदपूनततको माग गिेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोचजम हिुेछ ।   

७ि. पदपूनततमा बन्देजाः (१) निजामती सेवाको कुिै पनि पदमा यस ऐिमा व्यवस्था भएदेचि बाहेक 
अन्य कुिै पनि तररकाबाट पदपूनतत गररिे छैि । 

(२) मन्रालय, सचिवालय, आयोग र हवभाग तथा उपत्यकानभर रहेका कायातलयमा कायतरत 
निजामती कमतिारीको हकमा निजामती हकताबिािा र चजल्लाचस्थत कायातलयका निजामती 
कमतिारीको हकमा सम्बचन्धत कोष तथा लेिा नियन्रक कायातलयबाट तलबी प्रनतवेदि पास 
िगराई तलब िवुाउि हुँदैि । 

 (३) उपदफा (१) हवपरीत कमतिारी नियचुि गरेमा नियिु गिे पदानधकारीबाट र 
उपदफा (२) बमोचजम तलबी प्रनतवेदि पास िगरी तलब िवुाएको भएमा त्यसरी तलब िवुाउिे 
पदानधकारीबाट त्यस्तो कमतिारीले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सहुवधा वापतको रकम सरकारी 
बाकँी सरह असलुउपर गररिेछ ।  

तर फाचजलमा परेको कमतिारीलाई तलब िवुाउि यो उपदफाले कुिै बाधा परु् याएको 
मानििे छैि ।  

स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजिको लानग “फाचजलमा परेका कमतिारी” भन् िाले सङ्गठि वा 
दरबन्दी िारेजीमा परी अन्यरको सङ्गठि वा दरबन्दीमा नमलाि भइिसकेका कमतिारी सम्िि ु
पछत ।   

७ग. ज्यालादारी वा करारमा नियचुि गित िपाइिाेः (१) यो ऐि प्रारम्भ भएपनछ कसैले पनि निजामती 
कमतिारीले गिुतपिे कामको लानग कुिै पनि व्यचिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियचुि गित पाइि े
छैि ।  

                                                           


      पहहलो संशोधिद्वारा थप। 

 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 
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(२) उपदफा (१) हवपरीत कसैले कुिै व्यचिलाई नियचुि गरेमा त्यसरी नियचुि पाएको 
व्यचिले पाएको तलब भत्ता र अन्य सहुवधा वापतको रकम नियचुि गिे पदानधकारीबाट सरकारी 
बाँकी सरह असूलउपर गररिेछ ।  

८. लोकसेवा आयोगको नसफाररसमा नियचुि हिुाेः (१) िलु्ला प्रनतयोनगता वा आन्तररक प्रनतयोनगता   
.......... द्वारा पूनतत हिुे पदमा लोकसेवा आयोगको नसफाररसमा नियचुि गररिेछ ।  

(२) ..................... 
 ९. निजामती सेवाको पदमा नियचुिाः (१) निजामती सेवाको राजपराहित पदमा िेपाल सरकारले 

नियचुि गिेछ र त्यस्तो नियचुिको सूििा िपेाल राजपरमा प्रकाचशत गररिेछ । 

(२) निजामती सेवाको राजपर अिहित पदमा हवभागीय प्रमिुले नियचुि गित सक्िेछ ।  

(३) उपदफा (२) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि कायातलय प्रमिुले आफ्िो र 
आफ्िो मातहतका कायातलयका राजपर अिहित र शे्रणीहवहीि पदमा नियचुि गित सक्िेछ ।  

१०. उम्मेदवार हिुको लानग अयोग्यतााः (१) देहायका व्यचिहरू निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार 
हिु सक्िे छैिि ्:-  

(क) राजपर अिहित र शे्रणी हवहीि पदमा १८ वषत उमेर पूरा िभएका, 

(ि) राजपराहित पदमा २१ वषत उमेर पूरा िभएका, 

(ग) परुुष उम्मेदवारको हकमा पैंतीस वषत र महहला उम्मेदवारको हकमा 
िालीस वषत उमेर पूरा भइसकेका, 

 तर, 

(१) भतूपूवत सैनिक वा प्रहरी नियचुि हिुे भिी तोहकएको निजामती 

सेवाको .......... पदमा िालीस वषत ििाघेका जिुसकैु व्यचि 
उम्मेदवार हिु सक्िेछि ्।  

                                                           

   पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत । 

 दोस्रो संशोधिद्वारा चिहकएको । 
       केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा चिहकइको। 
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 (२) राजपराहित ठद्वतीय र प्रथम शे्रणीको िलु्ला प्रनतयोनगतामा 
पैंतालीस वषत ििाघेका व्यचि उम्मेदवार हिु सक्िेछि ्। 

(३) निजामती सेवाका स्थायी बहालवाला कमतिारीको हकमा 
उम्मेदवारको हद लाग्िे छैि ।  

 (४) दफा ७ को उपदफा (८) बमोचजम तोहकएका अपाङ्गता 
भएका ब्यचिहरु िालीस वषतको उमेरसम्म उम्मेदवार हिु 
सक्िेछि ्। 

(घ) भहवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य ठहररिे गरी सेवाबाट 
बरिास्त गररएका, 

(ङ) गैरिेपाली िागररक, 

(ि) िैनतक पति देचििे फौजदारी अनभयोगमा अदालतबाट कसूरदार 
ठहररएको । 

 (२) िेपाल सरकारको हवकास आयोजिाको वा हवकासतफत को कुिै पदमा कम्तीमा 
पाँि वषतदेचि अस्थायी नियचुि पाई अहवचच्छन् ि रूपमा सेवा गरररहेका महहला कमतिारीको हकमा 
िलु्ला प्रनतयोनगताको लानग हिुे लोकसेवा आयोगको हवज्ञापिमा उम्मेदवार हिु उमेरको बन्देज 
लाग्िे छैि ।   

११. अस्थायी नियचुि सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) लोकसेवा आयोगले आफूले सञ् िालि गरेको परीक्षामा 
स्थायी नियचुिका लानग नसफाररस िभएका उम्मेदवारहरू मध्येबाट अस्थायी नियचुि गिे 
प्रयोजिको लानग छुटै्ट योग्यताक्रम अिसुारको सूिी प्रकाचशि गिेछ ।  

(२) निजामती सेवाको कुिै ररि पदमा अस्थायी नियचुि गिुत पिे भएमा सम्बचन्धत 
मन्रालयले लोकसेवा आयोगमा लेिी पठाउि ुपिेछ । 

                                                           
 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 

  तेस्रो संशोधिद्वारा थप। 
   पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत । 



www.lawcommission.gov.np 

 

(३) उपदफा (२) बमोचजम लेिी आएमा लोकसेवा आयोगले योग्यताक्रमको सूिीमा रहेका 
व्यचिलाई सम्बचन्धत मन्रालयको मागको आधारमा अस्थायी नियचुि गित िाम नसफाररस गरी 
पठाउिेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोचजम नसफाररस भएका व्यचिलाई बढीमा ६ महहिासम्मको लानग 
सम्बचन्धत मन्रालयले अस्थायी नियचुि गिेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोचजम अस्थायी नियचुि गरेको जािकारी सम्बचन्धत मन्रालयले 
सात ठदिनभर सामान्य प्रशासि मन्रालयलाई ठदि ुपिेछ । 

(६) यस दफा हवपरीत कसैले अस्थायी नियचुि गरेमा त्यस्तो नियचुि भएको निजामती 
कमतिारीले िाइपाई आएको तलब, भत्ता र अन्य सहुवधा वापतको रकम नियचुि गिे 
पदानधकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गररिेछ ।  

१२. पदानधकार कायम रहिाेः देहायको अवस्थामा निजामती कमतिारीको आफ्िो पद मानथको पदानधकार 
कायम रहिेछ:- 

(क) त्यस पदमा कामकाज गरररहँदासम्म । 

(ि) अको पदमा सरुवा भई कायतभार सम्हाल्ि पाइिे म्यादसम्म । 

(ग) हवदामा रहेको बित । 

(घ) निलम्बि रहेको बित । 

(ङ) िेपाल सरकारद्वारा वा गैरसरकारी काममा िटाइएका बित वा कुिै अन्य पदमा 
कायम मकुायम भई काम गरेको बित । 

१३. कायम मकुायमाः (१) कुिै पनि हवभागीय प्रमिु वा कायातलय प्रमिुको पद ररि भएमा वा 
त्यस्तो पदमा बहालवाला कमतिारी पन्र ठदिभन्दा बढी समयसम्म हवदामा बसेमा वा प्रिनलत 
काििु बमोचजम कारबाहीमा परेमा सो पदमा तत्काल काम िलाउिको लानग समािस्तर वा 
बढुवाको लानग सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको एक शे्रणी मनुिको पदको निजामती कमतिारीलाई 
बढीमा छ महहिाको लानग कायम मकुायम मकुरर गित सहकिेछ ।यसरी कुिै पदमा कायम 
मकुायम मकुरर गररसकेपनछ सोही वा अन्य व्यचिलाई पिुाः सो पदमा कायम मकुायम मकुरर 
गित सहकिे छैि ।  

                                                           

   पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत । 

 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 
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(२) उपदफा (१) हवपरीत कुिै कमतिारीलाई कायम मकुायम मकुरर गरेमा निजले सो 
पदमा रहदा िाइपाई आएको तलब, भत्ता र अन्य सहुवधा वापतको रकम कायम मकुायम मकुरर 
गिे पदानधकारीबाट सरकारी बाकँी सरह असूलउपर गररिेछ ।  

१४. शपथग्रहण गिेाः पहहलोपटक नियचुि भई आफ्िो कायतभार सम्हाल्ि ु अचघ प्रत्येक निजामती 
कमतिारीले तोहकए बमोचजमको शपथग्रहण गिुत पिेछ । 

१५. निजामती कमतिारीको पदस्थापिाः (१) निजामती कमतिारीलाई पदस्थापि गदात निजको शैचक्षक 
योग्यता तालीम र अिभुवको आधारमा गररिेछ । 

तर राजपराहित प्रथम शे्रणीको हवभागीय प्रमिुको पदमा पदस्थापि सामान्य प्रशासि 
मन्रालयको सहमनत बमोचजम गररिेछ । सामान्य प्रशासि मन्रालयले त्यस्तो पदमा 
पदस्थापिको लानग सहमनत ठदँदा सम्बचन्धत मन्रालय सँग समन्वय गरी उचल्लचित कुराहरूको 
अनतररि सो पदमा िेततृ्व बहि गित सक्िे क्षमता भएको कमतिारीहरू मध्येलाई सहमनत प्रदाि 
गिेछ ।  

(२) कुिै पनि निजामती कमतिारीलाई तोहकएको हवभागीय प्रमिु, कायातलय प्रमिु वा अन्य 
पदमा पदस्थापि वा सरुवा गदात िेपाल सरकारले त्यस्तो पदमा रही गिे कायतहरूको प्रशासकीय 
कायतप्रकृनत अिसुार कायत हववरणको अधीिमा रही सम्बचन्धत पदानधकारीसँग कायतसम्पादि 
सम्िौता गरी पदस्थापि वा सरुवा गित सक्िेछ । 

(३) िेपाल सरकारको हवचशष्ट शे्रणीको सचिव वा सो सरहको पद र केन्रीय निकायको 
हवभागीय प्रमिुको पदमा बहालवाला पदानधकारी सँगै रही काम गित र बरबिुारथ गराउि पन्र 
ठदिसम्मको लानग हवशेष पद स्वताः नसजतिा गरी बहालवाला पदानधकारी अवकाश हिु ुअगावै 
पदस्थापि गराउि सहकिेछ ।  

(४) पदस्थापि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोचजम हिुेछ ।   

१६. परीक्षणकालाः निजामती सेवाको स्थायी पदमा ियाँ नियचुि गदात महहला कमतिारीको हकमा छ 
महहिा र परुुष कमतिारीको हकमा एक वषतको परीक्षणकालमा रहिे गरी गररिेछ । 
परीक्षणकालमा निजको काम सन्तोषजिक िभएमा निजको नियचुि बदर गित सहकिेछ । यसरी 

                                                           
 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 
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नियचुि बदर िगररएका निजामती कमतिारीको नियचुि परीक्षणकाल समाप् त भएपनछ स्वताः सदर 
भएको मानििेछ ।  

तर निजामती सेवाको कुिै पदमा एकपटक स्थायी नियचुि भई परीक्षणकाल भिुाि 
गररसकेको कमतिारी निजामती सेवाको अको पदमा स्थायी नियचुि भई रमािा नलई आएमा 
त्यस्तो कमतिारीलाई पिुाः परीक्षणकालमा राचििे छैि । 

स्पष्टीकरण : दफा १० को उपदफा (१) को िण्ड (ग) को प्रनतबन्धात्मक वाक्ांश (३) र 
यस दफाको प्रयोजिका लानग “निजामती सेवा” भन् िाले संसद सेवा र िेपाल स्वास््य सेवालाई 
समेत जिाउिेछ । 

१७. मतुय सचिव र सचिवको पदावनधाः मतुय सचिव र सचिवको पदावनध क्रमशाः तीि वषत र पाँि 
वषतको हिुेछ ।  

   
α

............... 

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजिको लानग “सचिव” भन् िाले हवचशष्ट शे्रणीको जिुसकैु पदमा रहेको 
निजामती कमतिारी सम्िि ुपछत ।  

पररच्छेद– ४ 

सरुवा र बढुवा 
१८. सरुवा गिे अनधकाराः (१) निजामती कमतिारीलाई देशको हवनभन् ि भौगोनलक क्षेरको अिभुव 

समेत ठदलाउिका लानग उपदफा (३) बमोचजम सरुवा गररिेछ र त्यस्तो सरुवा गिे अनधकार 
अचततयारवालालाई हिुेछ । 

तर,    

(क) एक मन्रालय वा अन्तगततको हवभाग वा कायातलयको निजामती 
कमतिारीलाई अको मन्रालय र अन्तगततको हवभाग वा कायातलयमा 
समान्य प्रशासि मन्रालयले सरुवा गिेछ ।  

(ि) प्रशासि सेवा, लेिा समूहका कमतिारीहरूको सरुवा महालेिा 
नियन्रकको कायातलयले गिेछ ।  

                                                           
α  पहहलो संशोधिद्वारा प्रनतबन्धात्मक वाक्ांश चिहकएको।   
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(२) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि राजपराहित हवचशष्ट शे्रणीका 
कमतिारीलाई सरुवा वा पदस्थापिा गदात सामान्य प्रशासि मन्रीको अध्यक्षतामा िेपाल सरकारको 
मतुय सचिव र सामान्य प्रशासि मन्रालयका सचिव सदस्य रहेको सनमनतको नसफाररसमा िेपाल 
सरकारले गिेछ । सामान्य प्रशासि मन्रालयका सचिवको समेत सरुवा नसफाररस गिुत पिे 
अवस्थामा सो सनमनतको बैठकमा सामान्य प्रशासि मन्रालयको सचिवको सट्टा प्रधािमन्री तथा 
मचन्रपररषद् कायातलयको सचिवले सनमनतको सदस्यको रूपमा भाग नलिेछ ।  

€ (२क) उपदफा (२) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि दफा ६ को उपदफा (२) 
मा उचल्लचित सेवाको हवचशष्ट शे्रणीको पदमा कायतरत कमतिारी सोही सेवाको हवचशष्ट शे्रणीको 
पदमा मार सरुवा हिु सक्िेछ । 

(३) हवशेषज्ञताको सेवा नलिपुिे पदमा रहेको र स्थािीयस्तरमा अन्यर कतै पनि निजको 
सेवा, समूह वा उप-समूह सम्बन्धी पद तथा कायातलय िभएको निजामती कमतिारी र हवचशष्ट शे्रणी 
तथा राजपराहित प्रथम शे्रणीको कमतिारी बाहेक अन्य निजामती कमतिारीको सरुवा गदात 
सम्बचन्धत अचततयारवालाले सामान्यतया वषतमा एकपटक तोहकए बमोचजमको समय तानलका 
अिसुार देहाय बमोचजम सरुवा परमा अवनध तोकी सरुवा गिुत पिेछाः– 

(क) “क” वा “ि” वगतको भौगोनलक क्षेरको कायातलयमा कम्तीमा डेढ 
वषतको अवनध काम गररसकेको कमतिारीलाई “घ” वा “ग” वगतको 
भौगोनलक क्षेरको कायातलयमा कम्तीमा दईु वषतको लानग ।  

(ि) “ग” वा “घ” वगतको भौगोनलक क्षेरको कायातलयमा कम्तीमा दईु वषतको 
अवनध काम गररसकेको कमतिारीलाई “ि” वा “क” वगतको भौगोनलक 
क्षेरको कायातलयमा कम्तीमा दईु वषतको लानग ।  

 स्पष्टीकरण :  यस दफाको प्रयोजिको लानग “एक वषत” भन् िाले कम्तीमा 
दईु सय तेत्तीस ठदि रुज ुहाचजर भएको अवनधलाई जिाउिेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा निजामती 
कमतिारीलाई निजको सरुवा परमा तोहकएको अवनध िपगु्दै सामान्य प्रशासि मन्रालयको सहमनत 
नलई सरुवा गित सहकिेछ :-  

                                                           
€   िौथो संशोधिद्वारा थप। 
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(क) कुिै स्थािमा कायतरत निजामती कमतिारी अशि भई सो स्थािमा 
निजको उपिार हिु िसक्िे देचिएको कुरा िेपाल सरकारद्वारा तोहकएको 
मेनडकल बोडतले नसफाररस गरेमा,  

(ि) कुिै निजामती कमतिारीलाई हवशेष चजम्मेवारी ठदि ुपरेमा,  

(ग) कुिै निजामती कमतिारीलाई हवभागीय कारबाही गिुत परेमा,  

(घ) कुिै निजामती कमतिारीलाई निज कायतरत कायातलयमा राचिरात ि 
उपयिु िभएमा,  

(ङ) निजामती सेवाको कुिै दरबन्दी कटौती भई सो दरबन्दीमा कायतरत 
कमतिारी फाचजलमा परेको र निजलाई सोही चजल्लाचस्थत अन्य 
कायातलयमा समेत समायोजि गित सक्िे अवस्था िरहेमा,  

(ि) राजपर अिहित निजामती कमतिारीहरूलाई घर पायक सरुवा गिुत ।  

 तर राजपर अिहित पदमा लोक सेवा आयोग वा बढुवा सनमनतबाट नसफाररस भएको 
तथा राजपराहित पदमा लोक सेवा आयोग वा बढुवा सनमनतको नसफाररसमा पहहलो पटक 
पदस्थापि भएको कायातलयको उपदफा (३) बमोचजमको अवनध िपगुी कुिै पनि कमतिारीको 
सरुवा हिुे छैि । 

(५) यस दफा बमोचजम सरुवा गदात ररि पद नमलेसम्म निजामती सेवाको राजपर अिहित 
शे्रणीमा कायतरत कमतिारीको पनत पत् िी दवैु सरकारी सेवामा भए एउटै चजल्लामा पठाइिेछ । 

(६) उपदफा (३) बमोचजम सरुवा गिुत पिे भौगोनलक क्षेरको सम्बचन्धत सेवा, समूह वा 
उपसमूहको पद भएको कायातलय िभएमा वा सरुवा हिु ुपिे भौगोनलक क्षेरको कायातलयको 
पदमा कायतरत कमतिारीको तोहकएको सेवा अवनध िपगेुको भएमा त्यसपनछको सरुवा हिु ुपिे 
क्रमको भौगोनलक क्षेरको कायातलयमा सरुवा गित सहकिेछ । 

(७) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि यो उपदफा प्रारम्भ भएपनछ 
नियचुि हिुे राजपर अिहित निजामती कमतिारीलाई लोकसेवा आयोगबाट जिु अञ् िल अन्तगतत 

                                                           
  तेस्रो संशोधिद्वारा थप। 
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नसफाररस गररएको हो, सोही अञ् िलनभरका कायातलयहरू बाहेक पाँि वषतसम्म अन्यर सरुवा 
गररिे छैि ।  

तर राजपर अिहित प्रथम शे्रणीको पदमा नसफाररस भएको कमतिारीले नसफाररस भएको 
कायातलयको उपदफा (३) बमोचजमको अवनध सेवा गरेपनछ सो हवकास क्षरेनभर सरुवा हिु  
सक्िेछ । 

(८) उपदफा (४) को िण्ड (ग) को अवस्थामा बाहेक अन्य पररचस्थनत परी यस दफा 
बमोचजमको अवनध िपगु्दै कुिै निजामती कमतिारीलाई सरुवा गररएमा त्यस्तो कमतिारीलाई ियाँ 
ठाउँमा बन्दोबस्त गितको लानग तोहकए बमोचजमको रकम ठदइिेछ ।  

तर कुिै कमतिारी आफ्िो अिरुोधमा सरुवा भएको वा काठमाडौं उपत्यका नभरको एउटा 
निकायबाट काठमाडौं उपत्यका नभरकै अको निकायमा वा एउटै चजल्लाको चजल्ला सदरमकुाम 

नभरको एउटा कायातलयबाट सोही चजल्लाको सदरमकुाम नभरको अको कायातलयमा गररएको 
सरुवामा वा अवनध ितोहकिे पदको सरुवामा त्यस्तो रकम ठदइिे छैि ।  

(९) यस ऐिमा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि अध्ययि हवदामा रहेको वा 
स्वताः निलम्बिमा रहेको वा छ महहिाभन्दा बढी अवनधसम्म अन्य कुिै हवदामा रहेको वा तीि 
महहिाभन्दा बढी अवनध काजमा िहटएको वा कुिै िास कामको लानग वा कुिै िास आयोजिा 
कायातन्वयि गितको लानग िटाइिे कमतिारीको पदानधकार चजल्ला स्तरको कायातलयमा वा 
कायातलय प्रमिु वा हवभागीय प्रमिुको पदमा रहेको भए सामान्य प्रशासि मन्रालयको सहमनत 
नलई सो अवनधभरको लानग हवशेष पद नसजतिा गरी त्यस्तो कमतिारीको पदानधकार केन्रीय स्तरको 
निकायमा साित सहकिेछ । 

(१०) उपदफा (३) को िण्ड (क) र (ि) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि कुिै 
मन्रालय र अन्तगततको हवभाग वा कायातलयको निजामती कमतिारीलाई अको मन्रालय र 
अन्तगततको हवभाग वा कायातलयमा सामान्य प्राशासि मन्रालयले सरुवा गित सक्िेछ ।  

 (११) उपदफा (४) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि सो उपदफाको िण्ड (ग), 

(घ) वा (ङ) को अवस्थामा बाहेक सम्बचन्धत कमतिारी आफैले स्वेच्छाले निवेदि िठदई राजपर 

                                                           
 िौथो संशोधिद्वारा संशोनधत।  

  तेस्रो संशोधिद्वारा थप। 
  तेस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 
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अिहित वा शे्रणी हवहीि कमतिारीलाई उपदफा (३) बमोचजमको अवनध पूरा िभई सरुवा गररिे 
छैि । 

(१२) यस दफा हवपरीत सरुवा गिे पदानधकारीलाई अचततयारवालाले हवभागीय कारबाही 
गिेछ र त्यस्तो सरुवा सामान्य प्रशासि मन्रालयले रद्द गिेछ । सामान्य प्रशासि मन्रालयले 
गरेको सरुवा भए िेपाल सरकार, मचन्रपररषद्ले रद्द गिेछ ।  

(१३) सरुवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोचजम हिुेछ ।        

१८क. काज सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) निजामती कमतिारीलाई निज कायतरत रहेको मन्रालय, सचिवालय, 

आयोग, हवभाग वा कायातलयबाट सोही निकायको काममा मार अन्य स्थािमा काज िटाउि 
सहकिेछ । यसरी काज िटाउँदा एक वषतमा तीि महहिाभन्दा बढी अवनधको लानग काज 
िटाउि पाइिे छैि ।  

तर तालीम, गोष्ठी आठदमा सो भन्दा बढी अवनधको लानग काज िटाउि सहकिेछ ।  

 (२) कुिै पनि निजामती कमतिारीलाई निजामती सेवाको पद िभएको निकायमा र स्वीकृत 
अस्थायी दरबन्दीमा काजमा िटाउँदा वा काज अवनध समाप् त िहुँदै काज हफतात गदात सामान्य 
प्रशासि मन्रालयको सहमनत नलि ुपिेछ । यस्तो कागजको अवनध एक पटकमा एक वषतभन्दा 
बढी हिुे छैि । 

 तर राजपर अिहित कमतिारीलाई काज िटाउिको लानग सामान्य प्रशासि मन्रालयको 
सहमनत नलइरहि ुपिे छैि ।  

 (२क) निवातिि, जिगणिा, िापी टोली, िािी सवेक्षण जस्ता काममा र स्थायी प्रकृनतका 
आयोग तथा सनमनतका काममा एक पटकका लानग एक वषतसम्म कुिै कमतिारीलाई काज 
िटाउि ुपिे भएमा काज िटाउिे निकायले सम्बचन्धत निकाय र सामान्य प्रशासि मन्रालयको 
सहमनत नलई काज िटाउि ुपिेछ । 

 (२ि) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि कुिै पनि कायातलयको 
हवभागीय प्रमिु वा कायातलय प्रमिुको पदमा कायतरत रहेको कमतिारीलाई सो पदमा पदानधकार 
रािी अन्यर आयोजिामा वा निकायमा काजमा िटाइिे छैि ।  

                                                           


      पहहलो संशोधिद्वारा थप। 

 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 
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 (२ग) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि सामान्य प्रशासि 
मन्रालयको अनतररि समूहमा पदानधकार भएको कमतिारीलाई सेवा, समूह नमल्िे गरी जिुसकैु 
निकायमा सामान्य प्रशासि मन्रालयले कमकाज गित िटाउि सक्िेछ र कुिै निजामती 
कमतिारीको हवशेषज्ञताको सेवा नलिको लानग अन्तरनिकायको कायतमा कुिै कमतिारीलाई 
कामकाज गित काजमा िटाउि ुपिे भएमा कमतिारी कायतरत निकाय र काजमा नलिे निकायको 
सहमनतमा बढीमा तीि महहिाको लानग सामान्य प्रशासि मन्रालयले काजमा िटाउि सक्िेछ 
। 

 (२घ) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि दफा १८ को उपदफा 
(७) बमोचजम नियचुि भएको कमतिारीलाई सो बमोचजमको अवनध पूरा िभए सम्म एक वषतमा 
तीि महीिा भन्दा बढी काजमा िटाइिे छैि । 

(३) उपदफा (१), (२),  (२क), (२ि) र (२घ) हवपरीत कुिै निजामती कमतिारीलाई 
काजमा िटाइएमा त्यसरी काजमा िहटएको निजामती कमतिारीले सो अवनधमा िाइपाई आएको 
तलब, भत्ता र अन्य सहुवधा वापतको रकम काज िटाउिे पदानधकारीबाट सरकारी बाँकी सरह 

असूलउपर गरी हवभागीय कारबाही गररिेछ । 

 (४) यस दफामा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि चजल्लास्तरका कायातलयहरू 
स्थािीय तहमा हस्तान्तरण हुँदा त्यस्ता चजल्लास्तरका कायातलयमा कायतरत निजामती 
कमतिारीलाई िेपाल सरकारले काजमा िटाउि सक्िेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोचजम काजमा िटाइएका कमतिारीको दरबन्दी निजको सेवा, समूह 
वा उपसमूह सञ् िालि गिे मन्रालयमा रहिेछ । 

 (६) उपदफा (४) बमोचजम िटाइएको कमतिारीहरू आ-आफ्िो साहवकको सेवा, समूह 
वा उपसमूहमा हिुे बढुवाको लानग उम्मेदवार हिु सक्िेछि ्र राजपर अिहित कमतिारी भए 
निज कायतरत चजल्लामा हिुे बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हिु सक्िेछि ्। 

                                                           

  तेस्रो संशोधिद्वारा थप। 
 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 

  तेस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 


     केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा संशोनधत । 
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€ (६क) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि दफा ६ को उपदफा 
(२) मा उचल्लचित सेवाको हवचशष्ट शे्रणीको पदमा कायतरत कमतिारीलाई सोही सेवाको हवचशष्ट 
शे्रणीको पदमा मार काज िटाउि सहकिेछ । 

तर िेपाल सरकारले गठि गरेको आयोग, कायतदल वा यस्तै प्रकृनतको अन्य कुिै कायत 
गितको लानग अवनध तोकी काजमा िटाउि बाधा पगेुको मानििे छैि ्। 

 (७) काज सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोचजम हिुेछ ।    

१८ि. चजम्मेवारी िठदई रात ि िहिुाेः (१) देहायको अवस्थामा बाहेक कुिै पनि निजामती कमतिारीलाई 
पदीय चजम्मेवारी िठदई दईु महहिा भन्दा बढी अवनधसम्म रात ि सहकिे छैि :- 

(क) लामो हवदामा रहेकोमा, 

(ि) निलम्बि भएकोमा, 

(ग) अन्यर काजमा िहटएको कारण पदानधकार रहेको पदमा कायम 
रात ि पिे भएमा । 

(२) उपदफा (१) हवपरीत कुिै निजामती कमतिारीलाई पदीय चजम्मेवारी िठदई रािेमा 
चजम्मेवारी ठदई काममा लगाउिपुिे दाहयत्व भएको पदानधकारीलाई हवभागीय कारबाही हिुेछ ।  

१८ग. समयनभरै कायत सम्पन् ि गिुत पिेाः (१) यो ऐि प्रारम्भ भएपनछ सम्बचन्धत निकायले नियचुि, 

सरुवा, काज, कायम मकुायम सम्बन्धमा यस ऐि बमोचजम नमलाि गिुत पिे काम दईु महहिानभर 
सम्पन् ि गरी सोको जािकारी सामान्य प्रशासि मन्रालयलाई ठदि ुपिेछ । 

(२) सम्बचन्धत निकायले उपदफा (१) बमोचजमको समयावनधनभर सो काम िगरेमा 
सामान्य प्रशासि मन्रालयले तत्काल गिेछ । 

१८घ. अनतररि समूह: (१) यस ऐिमा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि सामान्य प्रशासि 
मन्रालयमा एक अनतररि समूह रहिेछ । 

                                                           
€   िौथो संशोधिद्वारा थप। 
 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 


      पहहलो संशोधिद्वारा थप। 

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 
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(२) कुिै पनि कायातलयमा फाचजलमा रहेका निजामती कमतिारीहरूको पदानधकार उपदफा 
(१) बमोचजमको समूहमा साित सहकिेछ ।  

(३) कुिै पनि निजामती कमतिारीलाई दईु महहिा भन्दा बढी अवनधसम्म अनतररि समूहमा 
रातदा दफा १८ि. को हवपरीत िहिुे गरी रात ि ुपिेछ ।  

(४) अनतररि समूह सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोचजम हिुेछ ।  

१८ङ. निजामती कमतिारीको सजायको अनभलेि रात ि े: (१) सामान्य प्रशासि मन्रालय र सम्बचन्धत 
निकायले निजामती कमतिारीको सजायको अनभलेि रात ि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम राचिएको अनभलेिलाई देहाय बमोचजमको अवनधभर हवभागीय 
प्रमिुमा पदस्थापि गदात, कायम मकुायम मकुरर गदात, कुिै पनि निकायको प्रमिुको पदमा 
चजम्मेवारी ठदँदा, कायतसम्पादि मूल्यािि गदात, निजामती सेवा परुस्कार वा हवभषूण प्रदाि गदात, 
अध्ययि वा तालीममा मिोियि गदात, स्तर वहृद्ध गदात र अन्य कुिै हकनसमको अवसर प्रदाि गदात 
आधार नलि ुपिेछाः- 

(क) िनसहत पाएकोमा सो सजाय पाएको नमनतले एक वषतको अवनधभर, 

(ि) निलम्बि भएकोमा सो अवनधभर,  

(ग) बढुवा रोक् का भएकोमा रोक् का भएको अवनधभर,  

(घ) तलब वहृद्ध रोक् का भएकोमा रोक् का अवनधभर ।  

१८ि. ितेतृ्व मूल्यािि : राजपराहित प्रथम शे्रणी वा सोभन्दा मानथको निजामती कमतिारीको िेततृ्व 
मूल्याङ्कि सम्बन्धी व्यवस्था तोहकए बमोचजम हिुेछ ।     

१९. बढुवााः (१) िेपाल न्याय सेवाको राजपराहित पदमा बाहेक अन्य निजामती सेवाको राजपराहित 
पदमा बढुवा गदात दफा २० बमोचजमको बढुवा सनमनतको नसफाररसमा गररिेछ ।  

(२) यस ऐिमा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि राजपराहित हवचशष्ट शे्रणीको 
पदमा देहाय बमोचजम बढुवा गररिेछाः- 

                                                           

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 
   पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत । 
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(क) राजपराहित हवचशष्ट शे्रणीको मतुय सचिवको पदमा बढुवा गदात 
बहालवाला सचिवहरू मध्येबाट िेपाल सरकारले ज् येष् ठता र 
कायतकुशलताको आधारमा छिौट गरी बढुवा गिेछ ।  

(ि) राजपराहित हवचशष्ट शे्रणीको सचिव वा सो सरहको पदमा भए :- 

(१) ररि पदमध्ये बीस प्रनतशत पदमा कायतसम्पादि मूल्याििमा 
औसतमा पन्िािब्बे प्रनतशत वा सोभन्दा बढी अि प्राप् त गरेका र 
€सम्बचन्धत सेवाको राजपराहित प्रथम शे्रणी वा सो सरहको पदमा 
सबैभन्दा बढी सेवा अवनध भएको सम्भाव्य उम्मेदवारलाई बढुवा 
सनमनतको नसफाररसमा िेपाल सरकारले बढुवा गिेछ । 

(२) ररि पद मध्ये असी प्रनतशत पदमा कायतसम्पादि मूल्याििको 
आधारमा सबैभन्दा बढी अि प्राप् त गिे €सम्बचन्धत सेवाका 
सम्भाव्य उम्मेदवारहरु मध्येबाट उपलब्ध भएसम्म ररि पदको 
तेब्बर सङ्खतयामा बढुवा सनमनतले नसफाररस गरेका उम्मेदवारहरु 
मध्येबाट िेपाल सरकारले ज् येष् ठता र कायतकुशलताको आधारमा 
उपयिु ठहर् याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गिेछ । 

   €तर, कुिै सेवामा तेब्बर सङ्खतयामा सम्भाव्य उम्मेदवार 
िभएको अवस्थामा तेब्बर भन्दा कम सङ्खतयामा उम्मेदवार 
नसफाररस गित बाधा परु् याएको मानििे छैि । 

€ (२क) उपिण्ड (१) र (२) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि 
देहायका सेवाका राजपराहित हवचशष्ट शे्रणीको पदमा देहाय 
बमोचजमका कमतिारीहरुबाट बढुवा गररिेछ :- 

                                                           
  तेस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 

€   िौथो संशोधिद्वारा थप। 



www.lawcommission.gov.np 

 

(अ)  िेपाल कृहष तथा वि सेवाको पदमा िेपाल कृहष सेवा र 
िेपाल वि सेवाका राजपराहित प्रथम शे्रणीका कमतिारीहरु 
र 

(आ) िेपाल प्रशासि सेवाको पदमा िेपाल आनथतक योजिा तथा 
त्याि सेवा, िेपाल प्रशासि सेवा, िेपाल हवहवध सेवा र 
िेपाल चशक्षा सेवाका राजपराहित प्रथम शे्रणीका 
कमतिारीहरु । 

(३) यस िण्ड बमाचजम बढुवा सनमनतले नसफाररस गदात पहहले उपिण्ड 
(१) बमोचजमको नसफाररस गरेपनछ उपिण्ड (२) बमोचजमको 
नसफाररस गिेछ । 

(४) यस िण्ड बमोचजम पदपूनततको लानग लोक सेवा आयोगले 
पदसङ्खतया निधातरण गिेछ । 

 (ग) सचिव वा सो सरहको हवचशष्ट शे्रणीको पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार हिु 
राजपराहित प्रथम शे्रणीका कमतिारीले िेपाल सरकारले तोकेको 
उच्िस्तरीय व्यवस्थापि तालीम समेत उत्तीणत गरेको हिु ुपिेछ । 

तर यो दफा प्रारम्भ भएपनछ एक वषतनभर हिुे बढुवामा यो 
व्यवस्था लागू हिुे छैि । 

 (घ) िण्ड (ि) बमोचजमको हवचशष्ट शे्रणीको बढुवाको लानग कायतसम्पादि 
मूल्याििको गणिा गदात बढुवा हिु जनत वषतको न्यूितम सेवा अवनध 
आवश्यक पिे हो, पनछल्लो त्यनत वषतको कायतसम्पादि मूल्याििको 
गणिा गररिेछ ।  

तर यो दफा प्रारम्भ भएपनछ संवत ् २०६४ साल कानततक 
मसान्त नभर बढुवा गदात संवत ्२०६३ साल आषाढ मसान्तसम्मको 

                                                           

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 
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महहला, आठदवासी/जिजानत, मधेसी, दनलत, अपाङ्ग र हपछनडएको क्षेरमा 
स्थायी बसोबास भएका कमतिारीको हकमा पनछल्लो तीि वषत र अन्यको 
हकमा पनछल्लो िार वषतको कायतसम्पादि मूल्याििको आधारमा बढुवा 
गररिेछ ।  

 (ङ) निजामती सेवाको हवचशष्ट शे्रणीको कुिै पनि पद ररि भएको नमनतले 
पन्र ठदि नभर सम्भाव्य उम्मेदवारको नसफाररस गिुत पिेछ र नसफाररस 
भएको नमनतले पन्र ठदिनभर ररि पदमा पदपूनतत गिुत पिेछ ।    

२०. बढुवा सनमनताः (१) िपेाल न्याय सेवाको राजपराहित पदमा र राजपर अिहित पदबाट 
राजपराहित पदमा बढुवा हिुे बाहेक निजामती सेवाको अन्य राजपराहित पदमा बढुवाको लानग 
नसफाररस गित देहाय बमोचजमको बढुवा सनमनत रहिेछाः– 

(क) लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोकसेवा  

 आयोगको सदस्य        -अध्यक्ष 

(ि)  लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको लोकसेवा आयोगको  

  सदस्य         -सदस्य 

(ग)  मतुय सचिव       -सदस्य 

(घ)  लोकसेवा आयोगद्वारा मिोिीत सम्बचन्धत हवषयका हवशेषज्ञ -सदस्य 

(ङ)  सामान्य प्रशासि मन्रालयको सचिव       -सदस्य-सचिव 

 (१क) राजपर अिहित प्रथम शे्रणीबाट राजपराहित ततृीय शे्रणीको पदमा बढुवाको लानग 
नसफाररस गित देहाय बमोचजमको बढुवा सनमनत रहिेछ :- 

(क) लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको लोकसेवा  

 आयोगको सदस्य      – अध्यक्ष 

(ि) लोकसेवा आयोगको सचिव     – सदस्य 

(ग) सामान्य प्रशासि मन्रालयको सचिव    – सदस्य 

                                                           
 िौथो संशोधिद्वारा संशोनधत।  


      पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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(घ) लोकसेवा आयोगको अध्यक्षबाट मिोिीत सम्बचन्धत  

 हवषयको हवशेषज्ञ      – सदस्य 

(ङ) सेवा, समूह वा उपसमूह सञ् िालि गिे मन्रालयको  

 सचिव वा निजले तोकेको राजपराहित प्रथम शे्रणीको  

 अनधकृत         -सदस्य-सचिव 

(१ि) उपदफा (१क) बमोचजमको बढुवा सनमनतको सचिवालय सेवा, समूह वा उपसमूह 
सञ् िालि गिे मन्रालयमा रहिेछ । 

(२) निजामती सेवाको राजपर अिहित पदमा बढुवाको लानग नसफाररस गित तोहकएको 
बढुवा सनमनत रहिेछ । 

(३) बढुवा सनमनतले निजामती कमतिारीहरूको बढुवाको नसफाररस गित अपिाउि ु पिे 
कायतहवनध तोहकए बमोचजम हिुेछ ।  

 (४) बढुवा सनमनतले बढुवा िामावली प्रकाशि गदात बढुवाको लानग आवेदि फाराम 
भरेका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूले पाएको कुल अि समेत प्रकाशि गिुत पिेछ । 

 (४क) बढुवा सनमनतले आवेदि फाराम बिुाउिे अचन्तम नमनतले िार महहिानभर बढुवाको 
िनतजा प्रकाशि गिुत पिेछ । 

 (५) बढुवा सनमनतले वाहषतक कायततानलका बिाई सो तानलका बमोचजम आफ्िो कायत 
सञ् िालि गिुत पिेछ । 

२०क. बढुवा सम्बन्धी हवशषे व्यवस्थााः (१) यस ऐिमा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि 

एउटै शे्रणीमा कम्तीमा पन्र वषतसम्म बहाल रहहरहेका राजपराहित प्रथम शे्रणी वा सोभन्दा 
मनुिका निजामती कमतिारीको दफा ३३ बमोचजम अवकाश हिु एक महहिा बाँकी भएमा निजलाई 

एक शे्रणी मानथको पदमा बढुवा गररिेछ ।  

(२) यस ऐिमा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि एउटै पदमा कम्तीमा पन्र 

वषतसम्म बहाल रहहरहेका राजपराहित प्रथम शे्रणी वा सोभन्दा मनुिका कुिै निजामती कमतिारीले 

                                                           

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 
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दफा ३५ बमोचजम स्वेचच्छक अवकाश नलि िाही निवेदि ठदएमा निजलाई एक शे्रणी मानथको 
पदमा बढुवा गरी अवकाश ठदइिेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोचजम बढुवा गितको लानग स्वताः हवशेष पद नसजतिा हिुेछ 
र त्यस्तो निजामती कमतिारी सेवाबाट अवकाश भएपनछ सो पद स्वताः िारेज हिुेछ । 

 (४) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि एउटै पदमा यस दफा 
बमोचजमको अवनध पूरा भएको कुिै निजामती कमतिारीको मतृ्य ु भएमा त्यस्तो कमतिारीको 
पररवारलाई एक शे्रणी मानथको पदको निवतृ्तभरण लगायतका अन्य सहुवधा प्रदाि गररिेछ । 

 (५) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि कम्तीमा पन्र वषतसम्म 
एउटै पदमा बहाल रहेका राजपराहित प्रथम शे्रणी र राजपराहित ठद्वतीय शे्रणीका निजामती 
कमतिारीले बढुवा भई अवकाश नलि िाहेमा त्यस्तो कमतिारीलाई एक शे्रणी मानथ बढुवा गरी 
अवकाश ठदइिेछ । 

२१. बढुवाको लानग उम्मेदवार हिु िाहहि ेन्यूितम सेवा अवनध र शैचक्षक योग्यतााः (१) बढुवाको 
निनमत्त उम्मेदवार हिु बढुवा हिुे पदको शे्रणी भन्दा एक शे्रणी मनुिको पदको लानग तोहकए 
बमोचजमको शैचक्षक योग्यता र देहाय बमोचजमको न्यूितम सेवा अवनध पगेुको हिु ुपिेछाः- 

(क) राजपर अिहित पदको निनमत्त तीि वषत,   

(ि) राजपराहित पदको निनमत्त पाँि वषत । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि महहला, आठदवासी/जिजानत, 

मधेसी, दनलत, अपाङ्ग र हपछनडएको क्षेरमा स्थायी बसोबास भएका निजामती कमतिारीहरूको 
उचल्लचित सेवा अवनधमा एक वषत कम सेवा अवनध भए पनि बढुवाको लानग सम्भाव्य उम्मेदवार 
हिुेछि ्।  

२२. बढुवाको लानग सम्भाव्य उम्मेदवार हिु िपाउिाेः दफा २१ मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि 
देहायको अवस्थामा देहायको अवनधभर निजामती कमतिारी बढुवाको लानग सम्भाव्य उम्मेदवार 
हिु पाउिे छैिाः– 

                                                           
 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 
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(क) निलम्बि भएकोमा निलम्बि भएको अवनधभर, 

(ि) बढुवा रोक् का भएकोमा रोक् का भएको अवनधभर, 

(ग) तलब वहृद्ध रोक् का भएकोमा रोक् का भएको अवनधभर । 

(घ) दफा २६ बमोचजम सेवा वा समूह पररवतति गरेको कमतिारी भए त्यसरी सेवा वा 
समूह पररवतति भएको नमनतले तीि वषत र आफैं ले निवेदि ठदई सेवा वा समूह 
पररवतति गरेको भए त्यसरी सेवा वा समूह पररवतति गरेको नमनतले पाँि वषतको 
अवनधभर ।  

२२क. बढुवा नियचुिको रोक् का तथा फुकुवााः कुिै निजामती कमतिारीको बढुवाको लानग नसफाररस 
भइसकेपनछ बढुवा नियचुि िपाउन्जेल निलम्बि वा बढुवा रोक् का वा तलब वहृद्ध रोक् का भएमा 
उचल्लचित अवनधभर निजको बढुवा नियचुि रोक् का गररिेछ र निलम्बिबाट निजले सफाई पाएमा 
वा रोक् का अवनध समाप् त भएपनछ निज निलम्बि वा रोक् का िभए सरह मािी नियचुि ठदई 
जेष् ठतामार कायम गररिेछ । 

२३. ............... 

२४. कायतक्षमताको आधारमा हिु ेबढुवाको आधाराः (१) बढुवा सनमनतले निजामती कमतिारीलाई 
कायतक्षमतावापत पाएको कुल अिको आधारमा बढुवाको लानग नसफाररस गिेछ ।   

(२) निजामती कमतिारीको कायतक्षमताको मूल्यािि गदात देहाय बमोचजम बढीमा एक सय 
अि ठदइिेछाः- 

(क) कायतसम्पादि मूल्याििवापत   – िालीस अि 

(ि) ज् येष् ठतावापत     – तीस अि 

(ग) शैचक्षक योग्यतावापत    – बाह्र अि 

(घ) भौगोनलक क्षेरमा काम गरेवापत  – सोह्र अि 

                                                           


      पहहलो संशोधिद्वारा थप। 

   पहहलो संशोधिद्वारा िारेज । 
 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 
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(ङ) तालीमवापत     – दईु अि 

(३) सम्भाव्य उम्मेदवारको कायतसम्पादि मूल्याििवापत अि गणिा गदात आषाढ मसान्त 
सम्मको हहसाबले र अन्य अिको गणिा गदात बढुवाको दरिास्त ठदिे अचन्तम म्यादसम्म हानसल 
गरेको अि गणिा गररिेछ ।  

२४क. कायतसम्पादिको मूल्याकंिाः (१) निजामती कमतिारीको कायतसम्पादिको मूल्यािि गित तोहकए 
बमोचजमको कायतसम्पादि मूल्यािि फाराम प्रयोग गररिेछ । 

(२) निजामती कमतिारीको कायतसम्पादि मूल्याििको कुल अिको हवभाजि देहाय  बमोचजम 
हिुेछ :- 

(क) सपुररवेक्षकले ठदि सक्िे अनधकतम   पच्िीस अि 

(ि) पिुरावलोकिकतातले ठदि सक्िे अनधकतम  दश अि 

(ग) पिुरावलोकि सनमनतले ठदि सक्िे अनधकतम   पाँि अि 

(३) सपुरीवेक्षक, पिुरावलोकिकतात, पिुरावलोकि सनमनतले निजामती कमतिारीहरूको कायत 
सम्पादि वापत अि ठदँदा यस दफा र कायत सम्पादि मूल्यािि फाराममा उचल्लचित आधार 
अिरुूप ठदि ुपिेछ ।  

 (४) राजपराहित निजामती कमतिारीको कायतसम्पादि मूल्यािि अधतवाहषतक र वाहषतक 
रूपमा तथा राजपर अिहित कमतिारीको लानग वाहषतक रूपमा गररिेछ । 

 (५) उपदफा (४) बमोचजम अधतवाहषतक रूपमा कायतसम्पादि मूल्यािि गदात सो अवनध 
समाप् त भएको सात ठदिनभर सम्बचन्धत राजपराहित कमतिारीले निधातररत कायतहरू, सम्पाठदत 
कायतहरू, कुिै कायत सम्पन् ि हिु िसकेको भए त्यस्तो सम्पन् ि हिु िसकेका कायतहरू र त्यसको 
कारणसहहत उल्लेि गरी तोहकएको ढाँिामा दईुप्रनत फाराम भरी सपुररवेक्षक समक्ष पेस गिुतपिेछ 
।त्यसरी पेस भएको फाराम सपुररवेक्षकले मूल्यािि गरी पषृ्ठपोषण ठदिपुिे कुरा फारामको निठदतष्ट 
स्थािमा िै उल्लेि गरी अको सात ठदिनभर एक प्रनत सम्बचन्धत कमतिारीलाई हफतात ठदि ुपिेछ 
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। वाहषतक कायतसम्पादि मूल्यािि गदात अधतवाहषतक रूपमा भररएका प्रत्येक कायतसम्पादि मूल्यािि 
फारामको समेत आधार नलि ुपिेछ । अधतवाहषतक कायतसम्पादि मूल्यािि फाराम निठदतष्ट समयमा 
िभिे कमतिारी र त्यसको जाँि गरी पषृ्ठपोषण िठदिे सपुररवेक्षकलाई अचततयारवालाले हवभागीय 
कारबाही गित सक्िेछ ।   

(६) वाहषतक रूपमा मूल्यािि गिुतपिे कायतसम्पादि मूल्यािि राजपर अिहित कमतिारीको 
हकमा सम्बचन्धत कायातलय प्रमिु तथा हवभागीय प्रमिुले तोहकएको अवनधनभर मूल्यािि गरी, 
गराई त्यसको तीि प्रनत तयार गरी एक प्रनत लोकसेवा आयोग, एक प्रनत बढुवा सनमनतको 
सचिवालयमा पठाई अको एक प्रनत सम्बचन्धत कायातलयमा रात ि ुपिेछ । एक वषतमा एकभन्दा 
बढी कायातलयमा कायतरत कमतिारनले सरुवा भई रमािा नलई आउँदा तोहकए बमोचजमको ढाँिामा 
सम्बचन्धत सपुररवेक्षक बाट कायतसम्पादि मूल्यािि फाराम भराई सो समेत नलई आउि ुपिेछ 
।वाहषतक कायतसम्पादि मूल्यािि गिे सपुररवेक्षकले त्यसरी प्राप् त साहवक कायातलयको 
सपुररवेक्षकको मूल्याििलाई समेत आधार नलिपुिेछ ।राजपराहित निजामती कमतिारीको हकमा 
सम्बचन्धत मन्रालय, सचिवालय वा आयोग वा केन्रीय निकायको सचिवले तोहकएको अवनधनभर 
मूल्यािि गरी गराई त्यसको तीि प्रनत तयार गरी एक प्रनत लोकसेवा आयोग र एक प्रनत बढुवा 
सनमनतको सचिवालयमा पठाई अको एक प्रनत सम्बचन्धत मन्रालय, सचिवालय वा आयोग वा 
केन्रीय निकायमा रात ि ुपिेछ । कायतसम्पादि मूल्यािि गिे प्रत्येक निकायले तोहकएको अवनध 
नभर आफूले मूल्यािि गरेको फाराम पेस गिुतपिे निकायमा पठाएको िामावली सहहतको सूििा 
सात ठदिनभर आफ्िो कायातलयको सूििा पाटीमा प्रकाशि गिुत पिेछ ।  

(६क) प्रत्येक निजामती कमतिारीले आफ्िो कायतसम्पादि मूल्यािि फाराम भरी तोहकएको 
समयावनध नभर सम्बचन्धत कायातलयमा दतात गिुत पिेछ।त्यस्तो अवनधनभर दतात गित िसकी सोको 
मिानसब कारण सहहत म्याद थपको लानग सम्बचन्धत कमतिारीले निवेदि ठदएमा र सपुररवेक्षकले 
निवेदिमा उल्लेचित कारण मिानसब देिेमा तोहकएको समयावनध समाप् त भएको नमनतले पन्र 
ठदिसम्मको म्याद थप गित सक्िेछ । त्यसरी थहपएको म्यादनभर सोही आनथतक वषतनभरै 
कायतसम्पादि मूल्यािि फाराम दतात हिु आएमा दतात भएको कायतसम्पादि मूल्यािि फाराममा 
मूल्यािि वापत कुल प्राप् तािबाट पिुरावलोकि सनमनतले एक अि घटाउिेछ । 

                                                           

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 
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तर कायतसम्पादि मूल्यािि फाराम भिे समयावनधमा कुिै निजामती कमतिारी वैदेचशक 
तालीम, गोष्ठी वा अध्ययि भ्रमण आठदमा काजमा जाि ु पिे अवस्था परेमा त्यसरी जािभुन्दा 
अगावै कायतसम्पादि मूल्यािि फाराम भरी सम्बचन्धत कायातलयमा दतात गराउि ुपिेछ । त्यसरी 
दतात भएको कायतसम्पादि मूल्यािि फारामलाई निधातररत समयमै दतात भएको मािी मूल्यािि गिुत 
पिेछ । 

 (६ि) निजमती कमतिारीले समयमा िै भरी दतात गरेको कायतसम्पादि मूल्यािि फाराम 
तोहकएको अवनधनभर मूल्यािि िगिे पदानधकारीलाई हवभागीय कारबाही गररिेछ । 

 (६ग) प्रत्येक वषत गररिे वाहषतक कायतसम्पादि मूल्यािि पिुरावलोकि सनमनतबाट 
भइसकेपनछ सम्बचन्धत कमतिारीले त्यस वषत प्राप् त गरेको कायतसम्पादि मूल्याििको कुल अि 
निजले निवेदि ठदई माग गरेमा पिुरावलोकि सनमनतको सचिवालयले जािकारी ठदि ुपिेछ । 

 तर पिुरावलोकि सनमनतले ठदएको अि जािकारी गराइिे छैि । 

 (६घ) उपदफा (६ग) बमोचजम जािकारी नलएपनछ सपुररवेक्षक र पिुरावलोकिकतातले 
गरेको मूल्यािि कुिै कमतिारीलाई चित्त िबिेुमा सोको ठोस आधार र कारणसहहत सात ठदिनभर 
तोहकए बमोचजमको अनधकारी समक्ष उजरुी गित सक्िेछ । त्यसरी उजरुी गरेकोमा त्यस्तो 
अनधकारीले उजरुी उपर सम्बचन्धत सपुररवेक्षक र पिुरावलोकिकतात सँग परामशत गरी आवश्यक 
छािनबि गिेछ र आवश्यक देचिएमा त्यस्तो मूल्यािि फाराममा प्राप् त अि तोहकए बमोचजम 
संशोधि गित सक्िेछ ।     

(७) वाहषतक रूपमा गररिे कायत सम्पादि मूल्यािि वापत सपुररवेक्षक वा 
पिुरावलोकिकतातले ९५ प्रनतशत भन्दा बढी वा ७५ प्रनतशतभन्दा कम अि प्रदाि गरेकोमा 
सोको स्पष्ट कारण िलुाउिपुछत र ७५ प्रनतशतभन्दा कम अि ठदएकोमा सम्बचन्धत कमतिारीलाई 
जािकारी गराई निजले प्रनतहक्रया ठदएमा सो समेत रािी पिुरावलोकि सनमनत समक्ष पेश गिुत 
पिेछ । कायत सम्पादि मूल्याििमा पिुरावलोकि सनमनतलाई सपुररवेक्षक वा पिुरावलोकिकतात 
वा दवैुको सो मूल्यािि चित्त िबिेुमा सोको स्पष्ट कारणसमेत िलुाई हफतात पठाउि सक्िेछ । 
त्यसरी हफतात पठाएकोमा सम्बचन्धत मूल्याििकतातले पिुाः मूल्यािि गरी वा पहहले गरेको 
मूल्याििमा संशोधि गित आवश्यक िभए सोको औचित्यपूणत कारण िलुाई पठाउि ुपिेछ ।  
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(८) कायतसम्पादि मूल्याििको प्रयोजिको निनमत्त अि गणिा गदात बढुवाको लानग सम्भाव्य 
उम्मेदवार हिु जनत वषतको सेवा आवश्यक पिे हो पनछल्लो त्यनत वषतको कायत सम्पादि मूल्यािि 
फारामको औसतबाट हहसाब गररिेछ ।  

तर, 

(१) अध्ययि वा तालीममा गएको वा निलम्बि भई निलम्बि फुकुवा भएकोमा 
निलम्बि अवनधको कायतसम्पादि मूल्यािि वापत त्यस्तो अध्ययि वा तालीममा 
जािभुन्दा वा निलम्बि हिु ुभन्दा तत्काल अचघको कायतसम्पादि मूल्यािि भएमा 
सोही वषतको र त्यस्तो कायतसम्पादि मूल्यािि िभएमा हाचजर भएपनछ भरेको 
कायतसम्पादि मूल्याििमा जनत अि पाएको छ सोही अिपुातमा िै अि गणिा 
गररिेछ ।   

(२) असाधारण हवदामा बसेको अवनधलाई कटाएर मारै सम्भाव्य उम्मेदवारीको हहसाब 
गररिेछ र त्यस्तो हवदा अवनधको कायतसम्पादि मूल्यािि फाराम भररिे छैि । 
असाधारण हवदामा बसेको कमतिारीको कायतसम्पादि मूल्याििको प्रयोजिको 
निनमत्त अि गणिा गदात असाधारण हवदामा बसेको अवनध कटाई सोभन्दा अगानड 
वा पछानडका वषतहरूका बढुवाको लानग आवश्यक पिे अवनधको कायतसम्पादि 
मूल्यािि वापतको अि गणिा गररिेछ ।  

(९)  .........   

(१०)  कायतसम्पादि मूल्यािि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोचजम हिुेछ । 

२४ि. ज् येष् ठताको मूल्याकंिाः निजामती कमतिारीलाई ज् येष् ठता वापतको अि प्रदाि गदात हाल बहाल 
रहेको देहाय बमोचजमको शे्रणीमा काम गरे वापत देहायको दरले बढीमा तीस अि प्रदाि 
गररिेछ:- 

                                                           
 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 

  दोस्रो संशोधिद्वारा चिहकएको । 
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(क) राजपर अिहित ततृीय र ठद्वतीय शे्रणीका पदमा काम गरे वापत प्रत्येक वषतको 
अि ३.७५ को दरले, 

(ि) राजपर अिहित प्रथम शे्रणीको पदमा काम गरेवापत प्रत्येक वषतको अि ३ को 
दरले, 

(ग) राजपराहित ततृीय र ठद्वतीय शे्रणीको पदमा काम गरे वापत प्रत्येक वषतको अि 
२.५ को दरले । 

तर, 

(१) ज् येष् ठता वापत अि गणिा गदात एक वषतभन्दा बढी िािििु महहिा वा 
ठदिको लानग दामासाहीको हहसाबले अि ठदइिेछ ।  

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

२४ग. भौगोनलक क्षरेको हवभाजिाः (१) निजामती कमतिारीलाई हवनभन् ि भौगोनलक क्षेरमा काम गरेको 
अिभुवको अि प्रदाि गदात देशको हवनभन् ि भौगोनलक क्षेरलाई क्रमशाः “क”, “ि”, “ग” र “घ” 
िार वगतमा हवभाजि गरी देहाय बमोचजमको पदमा तीमध्ये एक वा एकभन्दा बढी वगतमा काम 
गरेको अिभुववापत सोह्र अिमा िबढ्ि ेगरी देहायबमोचजम अि ठदइिेछ :- 

(क) राजपर अिहित ततृीय र ठद्वतीय शे्रणीको पदमा,– 

(१) “क” वगतमा काम गरेको प्रत्येक वषतको लानग अि ४.०० का दरले, 

(२) “ि” वगतमा काम गरेको प्रत्येक वषतको लानग अि ३.२५ का दरले, 

(३) “ग” वगतमा काम गरेको प्रत्येक वषतको लानग अि २.५० का दरले, 

(४) “घ” वगतमा काम गरेको प्रत्येक वषतको लानग अि २.०० का दरले । 

(ि) राजपर अिहित प्रथम शे्रणीको पदमा,– 

(१) “क” वगतमा काम गरेको प्रत्येक वषतको लानग अि ४.०० का दरले, 

                                                           
 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 
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(२) “ि” वगतमा काम गरेको प्रत्येक वषतको लानग अि ३.२५ का दरले, 

(३) “ग” वगतमा काम गरेको प्रत्येक वषतको लानग अि २.५० का दरले, 

(४) “घ” वगतमा काम गरेको प्रत्येक वषतको लानग अि १.५० का दरले । 

(ग) राजपराहित ततृीय र ठद्वतीय शे्रणीको पदमा,– 

(१) “क” वगतमा काम गरेको प्रत्येक वषतको लानग अि ४.०० का दरले, 

(२) “ि” वगतमा काम गरेको प्रत्येक वषतको लानग अि ३.२५ का दरले, 

(३) “ग” वगतमा काम गरेको प्रत्येक वषतको लानग अि २.५० का दरले, 

(४) “घ” वगतमा काम गरेको प्रत्येक वषतको लानग अि १.२५ का दरले । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बित 
कुिै कमतिारीले भौगोनलक क्षेरवापत प्राप् त गररसकेको अि घट्िे छैि ।   

(३) उपदफा (१) को प्रयोजिको लानग हवनभन् ि भौगोनलक क्षेरहरूको हववरण तोहकए 
बमोचजम हिुेछ ।   

(४) कुिै एक भौगोनलक क्षेरमा कम्तीमा दईु सय तेत्तीस ठदि रुज ुहाचजर िभई सो 
भौगोनलक क्षेरको अि पाइिे छैि । दईु सय तेत्तीस ठदिभन्दा बढी अवनधको लानग दामासाहीको 
दरले सोही भौगोनलक क्षेरको र सोभन्दा कम अवनधको लानग जिुसकैु भौगोनलक क्षेरमा काम 
गरेको भए पनि “घ” वगतसरहको अि ठदइिेछ । भौगोनलक क्षेरमा काम गरेवापत पाउिे अि 
जिु शे्रणीमा बढुवा हिुे हो सो शे्रणीभन्दा एक शे्रणी मनुिको पदमा प्राप् त गरेको भए मार गणिा 
गररिेछ ।  

(५) हवदेशचस्थत िपेाली कूटिैनतक नियोग वा अन्य कुिै कायातलयमा काम गिे कमतिारीलाई 
“घ” वगतसरहको र अध्ययि हवदा तथा वैदेचशक तालीममा काजमा जािे निजामती कमतिारीलाई 
“घ” वगतको लानग तोहकएको अिको आधा अि ठदइिेछ ।   

२४घ. शैचक्षक योग्यता र तालीमको मूल्याकंिाः (१) निजामती कमतिारीलाई शैचक्षक योग्यताको अि 
ठदँदा निजामती सेवाको कुिै पदमा प्रवेश गित आवश्यक पिे न्यूितम शैचक्षक योग्यता वापत 

                                                           


      पहहलो संशोधिद्वारा थप। 

  तेस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 
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एकमषु्ट िौ अि र सेवा प्रवेशको निनमत्त तोहकएको  न्यूितम शैचक्षक योग्यता भन्दा मानथको 
सेवा, समूह वा उप-समूहसँग सम्बचन्धत हवषयको एक अनतररि शैचक्षक उपानध वापत एकमषु्ट 
तीि अि ठदइिेछ । सेवा प्रवेश गित आवश्यक न्यूितम शैचक्षक योग्यता भन्दा मानथल्लो शैचक्षक 
उपानध मार पाएको अवस्थामा पनि सोही बराबरको दवैु अि ठदइिेछ ।  

(२) ........  

 (३) दफा ७ को उपदफा (१) को िण्ड (छ) र (ज) बमोचजम िलु्ला प्रनतयोनगताद्वारा 
पूनतत हिुे राजपराहित ठद्वतीय र प्रथम शे्रणीको पदको निनमत्त निधातररत न्यूितम शैचक्षक योग्यता 
बाहेक राजपराहित ठद्वतीय शे्रणीभन्दा मानथको पदमा बढुवाको लानग पनि राजपराहित ततृीय 
शे्रणीको सेवा प्रवेशको लानग निधातररत न्यूितम शैचक्षक योग्यतालाई न्यूितम शैचक्षक योग्यता 
मानििेछ । 

 (४)  .........   

 (५) सेवाकालीि तालीमवापत प्रथम शे्रणीको लानग २ अि, ठद्वतीय शे्रणीको लानग १.७५ 
अि र ततृीय शे्रणीको लानग १.५ अि प्रदाि गररिेछ ।   

(६) निजामती कमतिारीलाई तालीमको अि ठदँदा एक महहिा वा सोभन्दा बढी अवनधको 
सेवासँग सम्बचन्धत हवषयको सेवाकालीि तालीम वापत अि ठदइिेछ । तालीमको अि गणिा 
गदात जिु शे्रणीमा छँदा तालीमको लानग मिोियि भएको हो सो अि सोही शे्रणीको लानग मार 
गणिा गररिेछ । 

स्पष्टीकरण : “एक महहिाको तालीम” भन् िाले तीस कायत ठदि वा सोभन्दा बढी अवनधको 
सेवासँग सम्बचन्धत तालीमलाई जिाउिेछ ।  

(७) निजामती कमतिारीले शैचक्षक योग्यता र सेवाकालीि तालीम वापतको प्रमाचणत प्रनतनलहप 
पेश गिुत पिेछ । सो पेश िगरेमा त्यस वापत अि ठदइिे छैि । 

(८) निजामती कमतिारीले बढुवा प्रयोजिको लानग दरिास्तसँग पेस गरेको शैचक्षक योग्यता 
सो सेवा, समूह, उपसमूह सँग सम्बचन्धत हो वा होइि भन् िे सम्बन्धमा तोहकए बमोचजमको 

                                                           
  दोस्रो संशोधिद्वारा चिहकएको । 
 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 
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सम्बद्धता निधातरण सनमनतले निणतय गरे बमोचजम हिुेछ । बढुवा प्रयोजिको लानग दरिास्त सँग 
पेस गरेको शैचक्षक योग्यताको सम्बद्धता निधातरण बढुवा सनमनतको बैठक बस्िभुन्दा अगानडको 
नमनतसम्म भएमा त्यस्तो शैचक्षक योग्यताको अि बढुवाको लानग गणिा गररिेछ । 

 (९) यस दफाको अधीिमा रही तालीम ठदिे संस्था र तालीमको स्तर सम्बन्धी व्यवस्था 
सेवा, समूह वा उपसमूह सञ् िालि गिे मन्रालयसँग समन्वय गरी सामान्य प्रशासि मन्रालयले 
तोके बमोचजम हिुेछ । 

२४घ१. ........................  

२४घ१क. जेष् ठता र कायतसम्पादि मूल्याििद्वारा हिु े बढुवा : (१) यस ऐिमा अन्यर जिुसकैु कुरा 
लेचिएको भए तापनि बढुवा सनमनतले जेष् ठता र कायतसम्पादि मूल्याििको आधारमा बढुवाको 
लानग नसफाररस गदात बढुवा हिुे पदभन्दा एक शे्रणी मनुिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवनध 
भएका उम्मेदवारलाई देहाय बमोचजमको आधारमा बढुवा नसफाररस गिेछ :- 

(क) बढुवाको लानग सम्भाव्य उम्मेदवार हिु जनत वषतको सेवा अवनध आवश्यक पिे 
हो पनछल्लो त्यनत वषतको कायतसम्पादि मूल्यािि औसतमा पन्िािब्बे प्रनतशत 
वा सोभन्दा बढी अि प्राप् त गरेको, 

(ि) राजपर अिहिकत प्रथम शे्रणीको पदको लानग कम्तीमा एस.एल.सी. वा सो 
सरहको शैचक्षक योग्यता भएको, 

(ग) राजपराहित पदको लानग देहाय बमोचजमको योग्यता भएकोाः– 

(१) राजपराहिक ठद्वतीय शे्रणी वा सो भन्दा मानथको पदको लानग सम्बचन्धत 
सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बचन्धत हवषयमा कम्तीमा स्िातक तह वा 
सो सरहको तथा राजपराहिक ततृीय शे्रणीको पदको लानग सम्बचन्धत सेवा, 
समूह वा उप-समूहसँग सम्बचन्धत हवषयमा कम्तीमा प्रमाणपर तह वा सो 
सरहको शैचक्षक योग्यता भएको, 

                                                           

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 
  तेस्रो संशोधिद्वारा नमनत २०७० साल िैर २९ देचि लागू हिुे गरी िारेज। 
  तेस्रो संशोधिद्वारा थप। 
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(२) बढुवा हिुे पदभन्दा एक शे्रणी मनुिको पदमा सम्बचन्धत सेवा, समूह वा 
उपसमूहसँग सम्बचन्धत हवषयमा एक महहिा वा सोभन्दा बढीको सवाकालीि 
तालीम नलएको, 

(३) हाल बहाल रहेको शे्रणीमा भौगोनलक क्षेरमा काम गरे वापत दफा २४ग. 
बमोचजम पूरा अि प्राप् त गरेको । 

तर भौगोनलक क्षेरमा काम गरे वापत पूरा अि प्राप् त गरेको सम्भाव्य 
उम्मेदवार िभएमा वा छुट् याइएको ररि पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार िपगु 
हिुे अवस्था भएमा त्यस्तो पदमा भौगोनलक क्षेरमा काम गरे वापत पूरा 
अि प्राप् त िगरेको कमतिारीलाई पनि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गरी बढुवा 
गररिेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि बढुवा सनमनतले दफा ७ को 
उपदफा (१) को िण्ड (घ) बमोचजमको जेष् ठता र कायतसम्पादि मूल्याििको आधारमा बढुवाको 
लानग नसफाररस गदात देहायको आधारमा बढुवाको नसफाररस गिेछ :-  

(क) पनछल्लो तीि वषतको कायतसम्पादि मूल्याििको औसतमा पन्िािब्बे प्रनतशत वा 
सो भन्दा बढी अि प्राप् त गरेको,  

(ि) सम्बचन्धत सेवा, समूह वा उपसमूहको राजपर अिहित ठद्वतीय शे्रणीको लानग 
तोहकएको न्यूितम शैचक्षक योग्यता हानसल गरेको, र  

(ग) शे्रणी हवहहि पदमा वा राजपर अिहित पाँिौं शे्रणीको पदमा आवद्ध भएका 
उम्मेदवारलाई शे्रणी हवहहि पदमा गरेको सेवा अवनध समेत गणिा गरी कम्तीमा 
कुल सेवा अवनध बीस वषत पूरा भएका उम्मेदवारहरु मध्ये सबैभन्दा बढी सेवा 
अवनध भएको । 

(३) उपदफा (१) को िण्ड (ग) को उपिण्ड (३) को प्रनतबन्धात्मक वाक्ांश 
बमोचजमका सम्भाव्य उम्मेदवार बढुवा भएमा त्यस्तो कमतिारीको जेष् ठता सोही उपदफा बमोचजम 
बढुवा हिुे अन्य कमतिारी भन्दा पनछ हिुे गरी कायम गररिेछ । 

(४) यस ऐि बमोचजम बढुवा गदात यस दफा बमोचजम गररिे बढुवाको कारवाही सम्पन् ि 
गरी नसफाररस गरेपनछ कायतक्षमताको मूल्याििद्वारा गररिे बढुवाको नसफाररस गिुत पिेछ । 
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२४घ१ि.कायतसम्पादि तथा अिभुवको मूल्याििद्वारा बढुवा भएका कमतिारीको समायोजि सम्बन्धी 
व्यवस्था :(१) यो दफा प्रारम्भ हिु ुभन्दा अचघ कायतसम्पादि तथा अिभुवको मूल्याििद्वारा बढुवा 
भएका कमतिारीहरुको समायोजिको लानग सेवा, समूह वा उपसमूह सञ् िालि गिे मन्रालयले 
यो दफा प्रारम्भ भएको नमनतले एक महहिानभर सम्बचन्धत मन्रालय, सचिवालय वा आयोगमा 
पलु दरवन्दी नसजतिा गरी त्यसरी बढुवा भएका तथा हिुे कमतिारीहरुलाई त्यस्तो दरवन्दीमा 
समायोजि पदस्थापिा गिेछ ।   

(२) यो दफा प्रारम्भ हिु ुभन्दा अगावै कायतसम्पादि तथा अिभुवको मूल्याििद्वारा हिु े
बढुवाको लानग दरिास्त आह्वाि भई बढुवा नियचुि पाउि बाँकी रहेको तथा यो दफा प्रारम्भ 
भएको नमनतले एक वषतनभर कायतसम्पादि तथा अिभुवको मूल्याििद्वारा हिुे बढुवाको लानग 
दरिास्त आह् वाि भई बढुवा हिुे कमतिारीहरुको समायोजिको लानग सेवा, समूह वा उपसमूह 
सञ् िालि गिे मन्रालयले सम्बचन्धत मन्रालय, सचिवालय वा आयोगमा पलु दरवन्दी नसजतिा 
गरी त्यसरी बढुवा भएका तथा हिुे कमतिारीहरुलाई त्यस्तो दरवन्दीमा समायोजि पदस्थापि 
गिेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि यसरी बढुवा भएका 
तथा हिुे कमतिारीहरु निजामती सेवाको दरवन्दी िरहेको निकायमा कायतरत रहेको भएमा त्यस्तो 
कमतिारीको दरवन्दी भएको निकायमा पलु दरवन्दी नसजतिा गरी त्यस्तो दरवन्दीमा समायोजि 
पदस्थापि गिुत पिेछ ।   

(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोचजम समायोजि पदस्थापि भएपनछ निजहरु बढुवा हिु ु
भन्दा अगानड बहाल रहेको पद स्वताः िारेज हिुेछ ।  

(५) उपदफा (१), (२) र (३) बमोचजम समायोजि पदस्थापि भएको दईु महहिानभर 
सम्बचन्धत मन्रालय, सचिवालय वा आयोगले साहवकको सङ्गठि संरििा र दरवन्दीको 
पिुरावलोकि गरी कायतसम्पादि तथा अिभुवको मूल्याििद्वारा बढुवा भएका तथा हिुे 
कमतिारीहरुको समायोजिको लानग आवश्यक पिे दरवन्दीको स्तर उन् िनत र थप दरवन्दीको 
यहकि गरी स्वीकृनतको लानग सामान्य प्रशासि मन्रालयमा पठाउि ुपिेछ । यसरी पठाइिे 
हववरणमा साहवकको दरवन्दी, कायतसम्पादि तथा अिभुवको मूल्याििद्वारा बढुवा भएको तथा हिु े

                                                           
  तेस्रो संशोधिद्वारा थप। 
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कमतिारीको हववरण तथा पिुाःसंरििा गरी समायोजि गित सहकिे दरवन्दीको हववरण िलुाइ 
पठाउि ुपिेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोचजमको हववरण प्राप् त भए पनछ सामान्य प्रशासि मन्रालयले सोको 
हवश् लेषण गरी उपयिु ठहराएको दरवन्दी एक महहिानभर स्वीकृत गिेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोचजम दरवन्दी स्वीकृत भएपनछ संशोनधत दरवन्दी हववरण निजामती 
हकताविािाबाट अद्यावनधक गराउि ुपिेछ ।  

(८) उपदफा (७) बमोचजम निजामती हकताविािाबाट दरवन्दी हववरण अद्यावनधक भए 
पनछ उपदफा (६) बमोचजम स्वीकृत भएको दरवन्दीमा सेवा, समूह तथा उपसमूह सञ् िालि गिे 
मन्रालयले उपदफा (९) बमोचजम तयार गररएको योग्यताक्रम सूिी मध्ये मानथल्लो 
योग्यताक्रममा पिे कमतिारीहरुको रुिी तथा िाहिाको प्राथनमकताक्रम निधातरण गित लगाई 
पदस्थापि गिेछ ।   

(९) उपदफा (८) को प्रयोजिको लानग सेवा, समूह वा उपसमूह सञ् िालि गिे मन्रालयले 
सम्बचन्धत सेवा, समूह वा उपसमूहका कायतसम्पादि तथा अिभुवको मूल्याििद्वारा बढुवा भएका 
कमतिारीहरुको योग्यताक्रम सूिी तयार गरी रात ि ुपिेछ । यसरी योग्यताक्रमको सूिी तयार 
गदात देहायको आधारमा तयार गिुत पिेछ :- 

(क)  हाल बहाल रहेको शे्रणीको पदमा ज् येष् ठता लागू भएको नमनतको आधारमा, 

(ि)  िण्ड (क) बमोचजम ज् येष् ठता िछुठट्टएमा एक शे्रणी मनुिको पदमा नियचुि वा 
बढुवा निणतय भएको नमनतको आधारमा, 

(ग)  िण्ड (क) र (ि) मा उचल्लचित आधारबाट ज् येष् ठता िछुठट्टएमा एक शे्रणी 
मनुिको पदको लानग लोक सेवा आयोग वा बढुवा सनमनतको नसफाररसको 
योग्यताक्रमको आधारमा, 

(घ)  िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोचजम ज् येष् ठता िछुठट्टएमा उमेरको ज् येष् ठताको   
आधारमा ।  

(१०) उपदफा (८) बमोचजम पदस्थापि भएपनछ त्यस्तो पलु दरवन्दी स्वताः िारेज हिुेछ 
।  
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(११) यस ऐिमा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि उपदफा (१), (२) र (३) 
बमोचजम पलु दरवन्दीमा रहेका कमतिारीहरु उपदफा (८) बमोचजम पदस्थापि िभई अन्यर 
सरुवा हिुे छैि ।  

(१२) यस ऐिमा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि उपदफा (८) बमोचजम 
पदस्थापि भएको कायातलयमा दफा १८ को उपदफा (३) बमोचजमको अवनध पूरा िभई कुिै 
पनि कमतिारीलाई अन्यर सरुवा गररिे तथा काज िटाइिे छैि । 

 तर, िेपाल सरकारबाट थप आनथतक सहायता नलएका, िेपाल सरकारद्धारा गठठत मेनडकल 
वोडतले नबरामी भिी नसफाररश गरेका, अपाङ्गताको “क” र “ि” बगतको प्रमाणपर प्राप् त गरेका, 
स्थािीय निकाय लगायत दगुतम स्थािमा पदस्थापि भै जाि िाहिे कमतिारीहरु, कडा हकनसमका 
रोग लागेका कमतिारीहरु, पनत वा पत् िीको कडा रोगमा उपिार गराई सगुम स्थािमा बनसरहेका 
कमतिारीहरु, हवशेष पररचस्थनतजन्य अवस्थाका कमतिारीहरु, आसौि वारेका, गभतवती र घरायसी 
कारणबाट अन्यर जाि िसक्िे महहला, अवकाश हिु दईु बषत वा सो भन्दा कम समय बाकँी 
रहेका कमतिारीलाई सामान्य प्रशासि मन्रालयको सहमनत नलई यस दफा बमोचजमको ररि 
पदमा सरुवा गित वा काजमा िटाउि वाधा पिे छैि । 

(१३) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि यस दफा बमोचजम हिु े
समायोजि पदस्थापिले यस दफा बमोचजम नसजतिा भएको पद बाहेक अन्य ररि पदमा दफा ७ 
को उपदफा (१) बमोचजम पदपूनतत गिे व्यवस्थामा कुिै प्रनतकूल असर परु् याउिे छैि । 

२४घ२. शे्रणीहवहीि कमतिारीको स्तर वहृद्धसम्बन्धी व्यवस्था : (१) शे्रणीहवहीि पदहरूको स्तर 
देहायबमोचजम हिुेछ :- 

(क) प्रथमस्तर 

(ि) ठद्वतीयस्तर 

(ग) ततृीयस्तर 

(घ) ितथुतस्तर 

(ङ) पाँिौ स्तर 
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 (२) शे्रणीहवहीि पदमा सरुु नियचुि हिुे निजामती कमतिारीको प्रथमस्तर कायम 
हिुेछ । 

 (३) दफा १८ङ. बमोचजम सजायको अनभलेि िभएको शे्रणीहवहीि कमतिारीको 
अचततयारवालाले देहाय बमोचजम स्तर वहृद्ध गिेछाः- 

(क) पाँि वषत वा सोभन्दा बढी तर दस वषतभन्दा कम सेवा अवनध भएकोलाई 
ठद्वतीयस्तर, 

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

(ग) पन्र वषत वा सोभन्दा बढी तर बीस वषतभन्दा कम सेवा अवनध भएकोलाई 
ितथुतस्तर । 

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

 (४) उपदफा (३) को स्तर बमोचजमको तलबमाि िेपाल सरकारले तोके बमोचजम 
हिुेछ । 

 (५) स्तर वहृद्धसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोचजम हिुेछ । 

२४ङ. वैयचिक हववरण रात ि ुपिेाः (१) आफू बहाल रहेको कायातलयमा कायतरत निजामती कमतिारीको 
वैयचिक हववरण दरुुस्त रात िे चजम्मेवारी सम्बचन्धत हवभागीय प्रमिु वा कायातलय प्रमिुको 
हिुेछ । आफ्िो व्यचिगत हववरण अद्यावनधक गिे गराउिे दाहयत्व सम्बचन्धत कमतिारीको हिुेछ 
।  

(२) बढुवाको लानग सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेका निजामती कमतिारीले सरकारी काम 
वा अध्ययि वा काजको नसलनसलामा हवदेशमा रही वा दैवी हवपत्ती वा काब ुबाहहरको पररचस्थनत 
परी दरिास्त फाराम पेस गित िसकेमा बढुवा सूििाको म्यादनभर सम्बचन्धत हवभागीय प्रमिु 
वा कायातलय प्रमिुले त्यस्तो कमतिारीको हववरण बढुवा सूििा प्रकाशि गिे कायातलयमा पठाउि ु
पिेछ ।यसरी पठाइएको हववरणलाई आधार मािी बढुवा सनमनतले बढुवाको कारबाही टुङ्गो 
लगाउिेछ ।  
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(३) कुिै उम्मेदवारले बढुवाको दरिास्त फाराम भदात िठु्ठा हववरण पेस गरेको व्यहोरा 
प्रमाचणत भएमा निजलाई हवभागीय सजाय गररिेछ ।  

२४ि. बढुवाको उजरुीाः (१) दफा २० बमोचजम बढुवा सनमनतले गरेको बढुवाको नसफाररसमा चित्त 
िबझु्िे सम्बचन्धत निजामती कमतिारीले त्यस्तो नसफाररस गरेको नमनतले पैंतीस ठदिनभर लोकसेवा 
आयोगमा उजरुी ठदि सक्िेछ र त्यसरी परेको उजरुीमा उजरुी गिे म्याद िाघेको नमनतले साठी 
ठदिनभर टुङ्गो लगाइिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम पित आएका उजरुी टुङ्गो लागेपनछ पहहले प्रकाचशत बढुवा 
िामावलीमा संशोधि गिुतपिे भएमा उजरुी सनु् िे अनधकारीले सोको सूििा बढुवा सनमनतलाई ठदि ु
पिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोचजम उजरुी छािनबि गदात जािी-जािी रहुटपूणत मूल्यािि गरेको 
देचिएमा लोकसेवा आयोगले मूल्याििकतातलाई िेतावािी ठदि सक्िेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोचजम पित आएको उजरुी िठु्ठा ठहररएमा उजरुी पनछ हिुे बढुवामा 
त्यस्तो उजरुीकतातको पहहलो पटकको उजरुी भए २ अि र दोस्रो पटकको उजरुी भए ३ अि 
काहटिेछ ।  

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोचजम भएको कारबाहीको सूििा सम्बचन्धत कमतिारी 
लगायत बढुवा सनमनतको सचिवालय र सम्बचन्धत कमतिारी कायतरत रहेको कायातलयमा पठाउि ु
पिेछ । 

(६) बढुवाको उजरुी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोचजम हिुेछ ।  

२५. बढुवाको शततमा पररवतति : दफा २१, २२, २४, २४क, २४ि, २४ग., २४घ. वा सो अन्तगतत 
बिेका नियमहरूमा कुिै संशोधि गदात त्यस्तो संशोधि भएको एक वषतपनछको नमनतदेचि मार 
लागू हिुे गरी व्यवस्था गररिेछ ।  

२६. सेवा, समूह वा उपसमूह पररवततिाः िपेाल सरकारलाई निजामती सेवाको कुिै सेवा, समूह वा 
उपसमूहको कुिै शे्रणीको कुिै हवशेष योग्यता भएको कमतिारीको आवश्यकता परी सो सेवा, 
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समूह वा उपसमूह नभरैबाट सरुवा वा बढुवाद्वारा पूनतत गित िसहकिे भई अन्य निजामती सेवा, 
समूह वा उपसमूहबाट सेवा पररवतति गरी पदपूनतत गिुत पिे भएमा िेपाल सरकारले सोको माग 
गरी लोकसेवा आयोगमा पठाउि ुपिेछ । लोकसेवा आयोगबाट प्रकाचशत हवज्ञापिमा तोहकएको 
योग्यता भएका समाि शे्रणीका निजामती कमतिारीहरूको बीिमा प्रनतस्पधातत्मक परीक्षाको 
माध्यमबाट छिौट भएका निजामती कमतिारीको िेपाल सरकारले सेवा, समूह वा उपसमूह 
पररवतति गिेछ । 

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

पररच्छेद– ५ 

तलब भत्ता, िाडपवत िित तथा अन्य सहुवधा 

२७. तलब भत्तााः (१) निजामती कमतिारीले आफ्िो पदमा बहाली गरेको ठदिदेचि तलब भत्ता 
पाउिेछ ।  

 (१क) निजामती कमतिारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सहुवधा पिुरावलोकि गितको लानग 
देहायब मोचजमको एक तलब भत्ता पिुरावलोकि सनमनत रहिेछ :- 

(क) िेपाल सरकारको मतुय सचिव    – अध्यक्ष  

(ि) सचिव, अथत मन्रालय     – सदस्य 

(ग) सचिव, सामान्य प्रशासि मन्रालय   – सदस्य  

 (१ि) तलब भत्ता पिुरावलोकि सनमनतले प्रत्येक वषत उपभोिा मूल्य सूिीको आधारमा 
महँगी भत्ता निधातरण गरी िेपाल सरकार समक्ष नसफाररस गिेछ । सो सनमनतले प्रत्येक तीि 
वषतमा राजस्व वहृद्धदर, कुल दरबन्दी सङ्खतया र हवगत तीि वषतमा मूल्य सूिीको आधारमा प्रदाि 
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गररएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बिाई तलब भत्ता तथा अन्य सहुवधा पिुरावलोकि गिेछ 
। सो सनमनतले अन्य कायतहवनध आफैं ले तय गित सक्िेछ ।  

 (१ग) उपदफा (१क) बमोचजमको सनमनतले आवश्यकता अिसुार उपसनमनतको गठि 
गित र सम्बचन्धत क्षेरका हवशेषज्ञ वा सरोकारवालाहरूलाई सनमनतमा आमन्रण गरी सिुाव नलि 
सक्िेछ । 

(१घ) उपदफा (१क) बमोचजमको सनमनतको सचिवालयको काम सामान्य प्रशासि 
मन्रालयले गिेछ । 

(२) िेपाल सरकारले उपदफा (१क) बमोचजमको सनमनतको नसफाररसको आधारमा 
प्रत्येक वषत वहृद्ध हिुे उपभोिा मूल्य सूिीको पिहत्तर प्रनतशतसम्म रकम प्रत्येक वषत भत्ताको 
रूपमा निजामती कमतिारीलाई प्रदाि गित सक्िेछ । त्यसरी प्रदाि गररएको भत्ता रकम सरुु 
तलब स्केलको पच्िीस प्रनतशत वा सोभन्दा बढी हिु गएको वषतमा पच्िीस प्रनतशत रकम 
तलबमािमा समायोजि गरी बाँकी रकम भत्ताको रूपमा प्रदाि गित सक्िेछ ।    

 (३) दफा २९ वा ६० मा उल्लेि भएको अवस्थामा बाहेक यो ऐि प्रारम्भ भएपनछ 
प्रत्येक निजामती कमतिारीले एक वषतको सेवा पूरा गरेपनछ तोहकए बमोचजमको रकम तलब 
वहृद्ध पाउिेछ । तर यसरी तलब वहृद्ध तोहकदा सम्बचन्धत कमतिारीले िाइपाई आएको रकममा 
िघट्िे गरी तलब वहृद्ध सङ्खतया नमलाि गररिेछ । कुिै निजामती कमतिारीको तलब वहृद्ध 
रोक् का भएकोमा सो तलब वहृद्ध कुि नमनतदेचि फुकुवा हिुे हो सो कुरा सम्बचन्धत अनधकारीले 
नलचित रूपमा जिाई रात ि ुपिेछ । 

२८. पकाएको तलब भत्ता पाउिाेः (१) निजामती कमतिारीले प्रत्येक महहिा भिुाि भएपनछ तलब    

र भत्ता पाउिे भए भत्ता समेत पाउिेछ । 

(२) कुिै निजामती कमतिारीले पकाएको तलब र भत्ता पाउिे भए भत्ता समेत निज 
जिुसकैु व्यहोराबाट निजामती सेवामा िरहेमा पनि पाउिेछ । 
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(३) यो ऐि वा यस ऐिअन्तगतत बिेका नियमहरूमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुिै 
निजामती कमतिारीको तलब कट्टा गररिे छैि ।  

(४) कुिै निजामती कमतिारीले पाउिे तलब सो कमतिारी काम गरररहेको वा हवदामा 
बसेको बित रोहकिे छैि । 

२८क. कायतसम्पादि प्रोत्साहि कोष : (१) िेपाल सरकारले निजामती कमतिारीको कायतसम्पादि, कायत 
पररणाम र प्राप् त िनतजाको आधारमा निजलाई प्रोत्साहि गित एक कायतसम्पादि प्रोत्साहि कोषको 
व्यवस्था गित सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको कोषमा रहिे रकम, त्यसको सञ् िालि, व्यवस्थापि तथा 
अन्य व्यवस्था तोहकए बमोचजम हिुेछ ।  

२९. कायत दक्षता सीमा पार गिेाः कुिै निजामती कमतिारी कायत दक्षता सीमा पार गितको निनमत्त योग्य 
छ भिी राजपराहित कमतिारीको हकमा सम्बचन्धत मन्रालयको सचिव र राजपर अिहित 
कमतिारीको हकमा अचततयारवालाले नलचित रूपमा िजिाए सम्म कुिै निजामती कमतिारीले कायत 
दक्षता सीमा पार गरेको मानििे छैि । 

३०. निलम्बि भएमा पाउि ेतलबाः (१) कुिै निजामती कमतिारी सरकारी कामको सम्बन्धमा वा 
िेपाल सरकारको तफत बाट भएको कारबाहीको फल स्वरूप निलम्बि भएमा सो निलम्बिको 
अवनधभर निजले आफ्िो तलबको आधा मार पाउिेछ । 

तर लागेको आरोप प्रमाचणत िभई निजले सफाइ पाएमा निलम्बि रहेको अवनधमा आधा 
तलब पाएको भए सो कट्टा गरी र िपाएको भए पूरै तलब (तलब वहृद्ध हिुे भएमा सो समेत) 
पाउिेछ । कसूरदार ठहररएमा निलम्बि भएको नमनत देचिको बाँकी तलब भत्ता पाउिे छैि । 

(२) कुिै निजामती कमतिारी उपदफा (१) मा उचल्लचित कारण बाहेक अन्य कुिै 
कारणबाट निलम्बि रहि गएको रहेछ भिे निजले त्यसरी निलम्बि रहेको अवनधको तलब 
पाउिे छैि । 

३१. कमतिारी सञ् ियकोषमा रकम जम्मा गररठदिाेः निजामती कमतिारीहरूको मानसक तलबबाट दश 
प्रनतशतका दरले रकम कट्टा गरी सो रकममा िेपाल सरकारले शतप्रनतशत रकम थप गरी 
कमतिारी सञ् ियकोषमा जम्मा गररठदिेछ । 

                                                           
 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 
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३२. िाडपवत िित तथा अन्य सहुवधा : (१) निजामती कमतिारीले आफ्िो धमत, संस्कृनत, परम्परा 
अिसुार मिाइिे िाडपवतको लानग कमतिारीले िाइपाई आएको एक महहिाको तलब बराबरको 
रकम प्रत्येक वषत िाडपवत िितको रूपमा पाउिेछ । यस्तो रकम कमतिारीले एक आनथतक वषतमा 
एकपटक आफ्िो धमत, संस्कृनत, परम्परा अिसुार मिाइिे मतुय िाडपवतको अवसरमा भिुािी नलि 
सक्िेछ । 

(२) निवतृ्तभरण पाउिे गरी अवकाश प्राप् त कमतिारीलाई निजले पाउिे एक महहिाको 
निवतृ्तभरण बराबरको रकम िाडपवत िितको रूपमा ठदइिेछ । 

(३) निजामती कमतिारीले पाउिे उपिार िित, अशि वचृत्त, अङ्गभङ्ग भएवापत पाउिे सहुवधा, 
असाधारण पाररवाररक निवतृ्तभरण तथा उपदाि, शैचक्षक भत्ता, सन्तनत वचृत्त, चशश ुस्याहार भत्ता वा 
अन्य सहुवधा सम्बन्धी व्यवस्था तोहकए बमोचजम हिुेछ ।  

 

पररच्छेद– ६ 

अवकाश, उपदाि र निवतृ्तभरण 

३३. अनिवायत अवकाशाः  (१) अन्ठाउन्न वषत उमेर पूरा भएको वा दफा १७ बमोचजमको पदावनध 
पूरा भएको निजामती कमतिारीले निजामती सेवाबाट स्वताः अवकाश पाउिेछ । 

  (२) उपदफा (१) लागू हिुअुचघ ३० वषत सेवा अवनध पगुी म्याद थप भई निजामती 
सेवामा बहाल रहेका निजामती कमतिारीहरू पनि ५८ वषत उमेर पूरा िहनु्जेल सम्म निजामती 
सेवामा बहाल रहि सक्िेछि ्। 

तर दफा १७ बमोचजम पदावनध तोहकएका निजामती कमतिारीको हकमा सोही दफा 
बमोचजम हिुेछ । 

 (३) यस दफाको प्रयोजिको लानग निजामती कमतिारीको उमेर सेवामा प्रवेश गदात निजले 
पेस गरेको चशक्षण संस्थाको प्रमाणपरमा हकहटएको जन्म ठदि वा वषतबाट हिु आएको उमेर वा 
िागररकताको प्रमाणपरमा हकहटएको जन्म ठदि वा वषतबाट हिु आएको उमेर वा निजले भरेको 

                                                           
 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 

   पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत । 

 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 
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वैयचिक िोकरी हववरण (नसटरोल) मा लेचिठदएको जन्मनमनत वा वषतबाट हिु आएको उमेरमध्ये 
जिु उमेरबाट निज पहहले अवकाश हनु्छ सोही आधारमा गणिा गररिेछ ।  

३४. अवकाश ठदि सक्िाेः िेपाल सरकारले देहायका अवस्थामा कुिै पनि निजामती कमतिारीलाई 
सेवाबाट अवकाश ठदि सक्िेछ:- 

(क)  कुिै निजामती कमतिारीले आफ्िो चजम्मामा रहेको वा आफूले कुिै तररकाबाट प्राप् त 
गरेको सरकारी गोप्य कागजात, नलित वा जािकारी कुिै अिनधकृत व्यचि वा 
निकायलाई ठदएमा वा ठदिे प्रयास गरेको कुरा प्रमाचणत भएमा, 

(ि) कुिै निजामती कमतिारीले राहष्ट्रय हहत हवपरीत कुिै हवदेशी राष्ट्र, संस्था वा िागररकसँग 
अवाचञ्छत सम्पकत  कायम गरी आफ्िो ओहदाको मयातदा हवपरीत गैरचजम्मेवारीपूणत 
व्यवहार गरेको कुरा प्रमाचणत भएमा । 

३४क. असमथत कमतिारीको सम्बन्धमा हवशषे व्यवस्थााः कुिै निजामती कमतिारी शारीररक वा मािनसक 
रोगको कारणबाट नियनमत रूपमा सेवा गित असमथत छ भिी िेपाल सरकारले गठि गरेको 
मेनडकल बोडतबाट प्रमाचणत भई आएमा िपेाल सरकारले निजलाई निजको सेवा अवनधमा बढीमा 
सात वषत सेवा अवनध थप गरी अवकाश ठदि सक्िेछ । 

३५. स्वेचच्छक अवकाशाः (१) निवतृ्तभरण पाउि ेअवस्था र उमेरको हद पिास वषत पूरा भएका 
निजामती कमतिारीले िेपाल सरकारद्वारा िेपाल राजपरमा प्रकाचशत सूििामा तोहकएको अवनधनभर 
सोही सूििामा उचल्लचित सततमा स्वेचच्छक अवकाश नलि सक्िेछ । यसरी स्वेचच्छक अवकाश 
नलिे कमतिारी मध्ये सम्वत ्२०४९ साल कानततक २१ गतेभन्दा अचघ निजामती सेवामा प्रवेश 
गिेको हकमा साठी वषत उमेर ििाघ्िे गरी र सो नमनत र सोभन्दा पनछ निजामती सेवामा प्रवेश 
गिेको हकमा अन्ठाउन् ि वषत उमेर ििाघ्िे गरी बढीमा सात वषतसम्म सेवा अवनध थप गरी 
निवतृ्तभरणको लानग जम्मा सेवा अवनध कायम गररिेछ ।  

                                                           

   पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत । 


      पहहलो संशोधिद्वारा थप। 

 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 
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तर दरबन्दी नमलाि हिु िसकी फाचजलमा परेको वा िेपाल सरकारलाई आवश्यक िभएका 
पदमा कायतरत कमतिारीको हकमा छुटै्ट सहुवधा र सतत तोकी िेपाल राजपरमा सूििा प्रकाशि 
गरी स्वेचच्छक अवकाशको लानग निवेदि माग गित सहकिेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि निवतृ्तभरण पाउिे अवस्था र 
उमेरको हद पिास वषत पगेुको कमतिारीले स्वेचच्छक अवकाश नलि िाहेमा यस ऐि बमोचजम 
एक शे्रणी मानथको पदमा दफा २०क. बमोचजम बढुवा पाउिे भएमा एक शे्रणी मानथको पदमा 
बढुवा गरी दफा ३७ को उपदफा (३) को सेवा अवनध पूरा भएको भए सो सहुवधा समेत पाउिे 
गरी स्वेचच्छक अवकाश नलि सक्िेछ । 

३६. उपदािाः (१) पाँि वषत वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको तर निवतृ्तभरण पाउिे अवनध िपगेुको 
निजामती कमतिारीले अवकाश पाएमा वा राजीिामा स्वीकृत गराई पदबाट अलग भएमा वा 
भहवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य िठहररिे गरी पदबाट हटाइएमा देहायको दरले 
उपदाि पाउिेछाः– 

(क) पाँि वषतदेचि दश वषतसम्म सेवा गरेको निजामती कमतिारीले आफूले काम 
गरेको प्रत्येक वषतको निनमत्त आचिरी आधा महहिाको तलब, 

(ि) दश वषतभन्दा बढी पन्र वषतसम्म सेवा गरेको निजामती कमतिारीले आफूले 
काम गरेको प्रत्येक वषतको निनमत्त आचिरी एक महहिाको तलब, 

(ग) पन्र वषतभन्दा बढी बीस वषतभन्दा कम सेवा गरेको निजामती कमतिारीले 
आफूले काम गरेको प्रत्येक वषतको निनमत्त आचिरी डेढ महहिाको तलब । 

(२)    ...................... 

३७. निवतृ्तभरणाः (१) बीस वषत वा सोभन्दा बढी समयसम्म सरकारी सेवा गरेको निजामती कमतिारीले 
देहाय बमोचजमको हहसाबले मानसक निवतृ्तभरण पाउिेछाः– 

जम्मा सेवा वषत × आचिरी तलबको रकम 

५० 

 ................... 

                                                           
  िौथो संशोधिद्वारा चिहकएको। 
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(१क) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि सेवा प्रवेशको लानग अनधकतम 
उमेर िालीस वषत तोहकएको वगत र पदमा नियिु भएका कमतिारीहरू र दफा १० को उपदफा 
(२) बमोचजम उम्मेदवार भई नियिु भएका कमतिारीहरू उमेरका कारण अनिवायत अवकाश हुँदा 
निजको सेवा अवनध निवतृ्तभरण पाउि सक्िे अवस्था रहेिछ भिे त्यस्तो निजामती कमतिारीलाई 
बढीमा दईु वषतसम्म सेवा अवनध थप गरी निवतृ्तभरण प्रदाि गित सहकिेछ । 

तर यो उपदफा प्रारम्भ हिुभुन्दा अगानड सेवा निवतृ्त भइसकेका कमतिारीको हकमा यो 
व्यवस्था लागू हिुे छैि । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि निवतृ्तभरणको न्यूितम रकम 
समाि पदको बहालवाला निजामती कमतिारीको तलबको शरुु अिको आधाभन्दा कम र 
अनधकतम समाि पदको बहालवाला निजामती कमतिारीको तलबको शरुु स्केलभन्दा बढी हिुे 
छैि । 

 (३) सम्वत ्२०४९ साल कानततक २१ गतेभन्दा अचघदेचि निजामती सेवामा बहाल 
रहेको कमतिारीले ३० वषत सेवा अवनध पूरा गररसकेको भए स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश नलि 
सक्िेछ । यसरी स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश नलएको वा सम्वत ्२०४९ साल कानततक २१ 
गतेभन्दा अचघदेचि निजामती सेवामा बहाल भई ५८ वषत उमेर पूरा भएको कारणबाट दफा ३३ 
बमोचजम स्वताः अवकाश प्राप् त गरेको निजामती कमतिारीको उमेर साठी वषत पूरा हिु जनत अवनध 
बाँकी छ सो अवनध थप गरी निजको जम्मा सेवा अवनध कायम गररिेछ । 

 (४) पन्र वषत सेवा अवनध पूरा गरेको कुिै निजामती कमतिारीको मतृ्य ुभएमा निजको 
सेवा अवनधमा बढीमा पाँि वषत अवनध थप गरी निजको पररवारलाई निवचृत्तभरण वा उपदाि जिु 
नलि िाहन्छ सो रोजेर नलि ठदइिेछ ।  

(५) कुिै सरकारी पदमा अचघ गरेको सेवावापत निवतृ्तभरण पाइरहेको व्यचि पनछ निजामती 
पदमा नियिु भएमा निजले पनछ गरेको सेवा अवनधमा अचघ गरेको सेवा अवनध जोडी यस दफा 
बमोचजम निवतृ्तभरण नलि पाउिेछ । 

                                                           

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 


     पहहलो संशोधिद्वारा थप। 

   पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत । 
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३७क. सेवा अवनध गणिा हिु े: प्रिनलत कािूिमा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि दफा ७ को 
उपदफा (१४) बमोचजम स्थायी नियचुि पाएको निजामती कमतिारीले यो दफा प्रारम्भ भएको 
नमनतले साठी ठदिनभर निजले निजामती सेवाको स्थायी नियचुि नलिभुन्दा अचघ गरेको हवकास 
तफत को पदमा निरन्तर रुपमा गरेको सेवा अवनध जोडाउि निवेदि ठदएमा त्यस्तो सेवा अवनधको 
शतप्रनतशत सेवा अवनध निवतृ्तभरण वा उपदािको प्रयोजिको लानग हालको सेवा अवनधमा गणिा 
गररिेछ ।  

३८. निवतृ्तभरणमा वहृद्धाः बहालवाला निजामती कमतिारीको तलब वहृद्ध हुँदा तलबको शरुु अिमा जनत 
वहृद्ध भएको छ त्यसको दईु नतहाई रकम समाि पदका निवतृ्त निजामती कमतिारीहरूको 
निवतृ्तभरण रकममा पनि थप गररिेछ । 

तर दफा ३९ि. बमोचजम निवतृ्तभरण पाउिे निजामती कमतिारीको हकमा यो प्रावधाि 
लागू हिुे छैि । 

 

३९. पाररवाररक निवतृ्तभरण र उपदािाः (१) कुिै निजामती कमतिारीको सेवामा छँदै वा निवतृ्तभरण 
पाउि थालेको सात वषत िपगु्दै मतृ्य ुभएमा निजको पररवारलाई वा निजको िाबालक भाइ वा 
अहववाहहता ठददी बहहिीलाई दफा ३६ वा ३७ मा लेचिए बमोचजम उपदाि वा निवतृ्तभरण प्राप् त 
हिुेछ ।  

तर निवतृ्तभरणको हकमा यस्तो निवतृ्तभरण सात वषतभन्दा बढी समय प्राप् त हिुे छैि । 
निवतृ्तभरण पाउि थालेको सात वषत िपगु्दैमा मतृ्य ुभएको निजामती कमतिारीको पररवारलाई सात 
वषत पगेुपनछ निवतृ्तभरण प्राप् त हिुे छैि । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि निवतृ्तभरण पाउिे व्यचि 
िाबालक रहेछ भिे निज बानलग िभएसम्म त्यस्तो निवतृ्तभरण पाउिेछ । 

(३) निजामती कमतिारीको हवधूर पनत वा हवधवा पत् िीले निजको पनत वा पत् िी सेवामा 
छँदै वा निवतृ्तभरण पाउि थालेको सात वषत िपगु्दै मतृ्य ुभई उपदफा (१) बमोचजम पाररवाररक 
निवतृ्तभरण पाउिे भएमा सो निवतृ्तभरण पाउिे अवनध भिुाि भएको नमनतदेचि र त्यस्तो 
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निवतृ्तभरण िपाउिे भएमा वा निजको पनत वा पत् िीले निवतृ्तभरण पाउि थालेको सात वषत व्यनतत 
भइसकेपनछ मतृ्य ु भएकोमा निज कमतिारीको मतृ्य ु भएको नमनतदेचि जीविभर निजले पाउि े
निवतृ्तभरणको आधा रकम पाउिेछ । 

तर त्यस्तो हवधरु पनत वा हवधवा पत् िीले अको हववाह गरेमा निजले त्यस्तो निवतृ्तभरण 
सहुवधा पाउिे छैि । 

 (३क) उपदफा (३) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि निजामती कमतिारीको 
निवतृ्तभरण पाइरहेको हवधरु पनत वा हवधवा पत् िीको मतृ्य ुभएमा वा निजले अको हववाह गरेमा 
त्यस्तो निजामती कमतिारीको िाबानलग सन्तािले बानलग िभएसम्म त्यस्तो निवतृ्तभरणको रकम 
तोहकए बमोचजम पाउिेछ । 

(४) बहालवाला निजामती कमतिारीको तलब वहृद्ध हुँदा तलबको शरुु अिमा जनत वहृद्ध 
भएको छ, त्यसको दईु नतहाई रकम उपदफा (१), (२) र (३) अिसुार पाररवाररक निवतृ्तभरण 
पाइरहेका व्यचिले िाइपाई आएको पाररवाररक निवतृ्तभरण रकममा पनि थप गररिेछ ।  

(५) कुिै निजामती कमतिारीको यस ऐिबमोचजम पाउिे कुिै रकम नलि िपाउँदै मतृ्य ु
भएमा सो रकम निजको पररवारको सदस्यहरू मध्ये यस ऐि बमोचजम निजको निवतृ्तभरण वा 
उपदाि पाउिे ठहररएको व्यचिले नलि पाउिेछ । 

(६) निवतृ्तभरण वा उपदाि ठदँदा मतृ निजामती कमतिारीले आफ्िो पररवारको सदस्य 
मध्येमा वा आफ्िो िाबालक भाइ वा अहववाहहता ठददी बहहिी कसैलाई इच्छाएको रहेछ भिे सो 
व्यचिलाई र कुिै कारणले सो व्यचिले पाउि िसक्िे अवस्था भएमा वा कसैलाई पनि 
िइच्छाएको भएमा सो कमतिारीको पररवारको सदस्यमध्ये िपेाल सरकारले उचित ठहर् याएको 
व्यचिलाई ठदइिेछ । 

३९क. बेपत्ता भएको कमतिारीको निवतृ्तभरण र उपदािाः (१) निजामती सेवामा रही काम गरेको कुिै 
कमतिारी हराई बेपत्ता भई तोहकएको अवनधसम्म मरे बाँिेको पत्ता िलागेमा त्यस्तो कमतिारीले 

                                                           

  दोस्रो संशोधिद्वारा प्रनतबन्धात्मक वाक्ांश थप। 
  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 


      पहहलो संशोधिद्वारा थप। 



www.lawcommission.gov.np 

 

दफा ३६ वा ३७ बमोचजम पाउिे उपदाि वा निवतृ्तभरणको रकम निजको पररवारलाई     
ठदइिेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि दफा ३७ बमोचजम निवतृ्तभरण 
नलि पाउिे व्यचि निवतृ्तभरण नलि िपाउँदै बेपत्ता भएमा सात वषतसम्म र निवतृ्तभरण पाउि 
थालेपनछ बेपत्ता भएमा सात वषत पगु्ि बाँकी अवनधसम्म निजको पररवारलाई निवतृ्तभरणको पूरै 
रकम र सो अवनधपनछ पनत वा पत् िीलाई आजीवि निवतृ्तभरणको आधा रकम पाररवाररक 
निवतृ्तभरण ठदइिेछ । 

(३) बेपत्ता भएको कमतिारी पनछ फेला परेमा दफा ३६ बमोचजमको उपदाि भिुािी ठदई 
िसकेको भए सो उपदाि वा दफा ३७ बमोचजम पाउिे निवतृ्तभरणको रकम निजले दाबी गित 
आएको नमनतदेचि निजलाई िै ठदइिेछ । 

तर उपदफा (१) वा (२) बमोचजम भिुािी ठदई सकेको उपदाि, निवतृ्तभरण वा पाररवाररक 
निवतृ्तभरण रकममा पनछ फेला परेको व्यचिले दाबी गित पाउिे छैि । 

३९ि. योगदािमूलक निवतृ्तभरण कोष सम्बन्धी हवशषे व्यवस्था : (१) यो ऐि प्रारम्भ भएपनछ निजामती 
सेवामा नियिु हिुे कमतिारीको हकमा योगदाि मूलक निवतृ्तभरण प्रणाली सम्बन्धी प्रिनलत 
कािूि बमोचजमको व्यवस्था लागू हिुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम योगदािमूलक निवतृ्तभरण प्रणाली लागू हिुे निजामती 
कमतिारीको हकमा दफा ३५, ३६, ३७, ३७क., ३८, ३९, ३९क. र ३९ग. को व्यवस्था लागू 
हिुे छैि । 

३९ग. पाररवाररक निवतृ्तभरण सम्बन्धी हवशषे व्यवस्था : (१) यस ऐिमा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको 
भए तापनि िेपाल सरकारले िटाएको कायतसम्पादि गिे नसलनसलामा द्वन्द्वको कारणले कुिै 
निजामती कमतिारीको मतृ्य ुभएमा त्यस्तो कमतिारीको पदावनध बीस वषतभन्दा कम रहेछ भिे 
बाँकी अवनध थप गरी निजको पनत वा पत् िीलाई आजीवि यस ऐि बमोचजमको निवतृ्तभरण 
ठदइिेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोचजमको निवतृ्तभरण प्राप् त गिे व्यचिले दफा ३९ बमोचजमको 
पाररवाररक निवतृ्तभरण वा उपदाि पाउिे छैि । 

(३) यस दफा बमोचजम निवतृ्तभरण पाउिे व्यचिले अको हववाह गरेमा निजले त्यस्तो 
निवतृ्तभरण पाउिे छैि । 

(४) बहालवाला निजामती कमतिारीको तलब वहृद्ध हुँदा तलबको सरुु अिमा जनत वहृद्ध 
भएको छ त्यसको दईु नतहाइ रकम यस दफाअिसुार निवतृ्तभरण पाइरहेका व्यचिले िाइपाई 
आएको पाररवाररक निवतृ्तभरण रकममा पनि थप गररिेछ । 

(५) यस दफाि बमोचजम निवतृ्तभरण पाइरहेको व्यचिको मतृ्य ुभएमा वा निजले अको 
हववाह गरेमा त्यस्तो निवतृ्तभरणको रकम मतृक कमतिारीको िाबालक छोराछोरी भए त्यस्ता 
छोराछोरीले बानलग िभएसम्म तोहकए बमोचजम पाउिे छि ्। 

३९घ. हवशषे आनथतक सहुवधा : निजामती कमतिारीको सेवामा छँदै मतृ्य ुभएमा निजको पररवारलाई एक 
लाि पिास हजार रुपैयाँ एकमषु्ट प्रदाि गररिेछ । 

४०. तलबको उल्लेिाः (१) यस पररच्छेद र पररच्छेद ५ मा जहाँ जहाँ तलबको उल्लेि भएको छ 
त्यसले सम्बचन्धत निजामती कमतिारीको तत्कालको तलब रकम (तलब वहृद्धसमेत) लाई 
जिाउिेछ । 

(२) दफा ३६ र ३७ को प्रयोजिको लानग “आचिरी तलब” भन् िाले सम्बचन्धत कमतिारीको 
अवकाश प्राप् त गिे अवस्थाको तलबलाई जिाउिेछ र त्यसरी अवकाश प्राप् त गिे अवस्थामा 
कुिै निजामती कमतिारी असाधारण हवदा वा निलम्बिमा रहेको भए त्यस्तो अवनधको निनमत्त पनि 
पूरै तलबको हहसाब गररिेछ । 

४०क. बीमा सहुवधा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) निजामती कमतिारीको बीमा वापत िेपाल सरकारले एउटा 
सावनधक जीवि बीमा कोष स्थापिा गिेछ । 

(२) प्रत्येक निजामती कमतिारीको मानसक तलबबाट दईु सय रुपैयाँ कट्टा गरी उपदफा 
(१) बमोचजमको कोषमा जम्मा गररिेछ र त्यनत िै रकम िेपाल सरकारले थप गरी बीमाि 
रकम एक लाि रुपैयाँको बीसवषे सावनधक जीवि बीमा गररठदिेछ । सो बीमा कोषमा जम्मा 
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भएको रकम मध्येबाट कमतिारी सेवा निवतृ्त हुँदा निजलाई बीमांक रकम र बोिस भिुािी 
ठदइिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोचजम रकम कट्टा गित सरुु गरेको बीस वषत अवनध िपगुी कुिै 
निजामती कमतिारीको मतृ्य ुभएमा निजको पररवारले एक लाि रुपैयाँ पाउिेछ । कुिै निजामती 
कमतिारी सेवाबाट अनिवायत अवकाश भएमा देहाय बमोचजमको रकम प्रदाि गररिेछ :- 

(क) एक वषतभन्दा कम अवनधको रकम कट्टी गररएको भएमा दस हजार रुपैयाँ, 

(ि) एक वषतदेचि पाँि वषतसम्म रकम कट्टी गररएको भएमा पच्िीस हजार रुपैयाँ, 

(ग) पाँि वषतदेचि दस वषतसम्म रकम कट्टी गररएको भएमा पिास हजार रुपैयाँ, 

(घ) दस वषतदेचि पन्र वषतसम्म रकम कट्टी गररएको भएमा पिहत्तर हजार रुपैयाँ, 

(ङ) बीस वषतसम्म रकम कट्टी गररएको भएमा एक लाि रुपैयाँ । 

तर निजले जम्मा गरेको रकम र सोको ब्याज लाभांश रकम उचल्लचित रकम भन्दा बढी 
हिु आएमा सोही बराबरको रकम उि कोषबाट प्रदाि गररिेछ । 

(४) कुिै निजामती कमतिारीले उपदफा (२) बमोचजम रकम जम्मा गित सरुु गरेको बीस 
वषत िपगुी अनिवायत अवकाश भएको अवस्थामा बाहेक अन्य जिुसकैु हकनसमबाट सेवाबाट अलग 
भएमा त्यस्तो कमतिारीलाई समपतण मूल्य बराबरको रकम उपलब्ध गराइिेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि निजामती सेवाबाट 
अवकाश हिुे कमतिारीले सावनधक जीवि बीमावापत जम्मा गरेको रकम बीस वषत वा सोभन्दा 
कम अवनधमा पररपक्व हिुे गरी निरन्तरता ठदि सक्िेछ । 

तर सोवापत िेपाल सरकारले कुिै रकम व्यहोिे छैि । 

(६) सावनधक जीवि बीमा कोषसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोचजम हिुेछ । 

४०ि. अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणसम्बन्धी व्यवस्थााः (१) सम्बचन्धत मन्रालय, आयोग वा 
सचिवालयले आफ्िो मातहतका कमतिारीलाई अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणमा पठाउिको 
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लानग प्रत्येक वषत सो सम्बन्धी हववरण तयार गरी सामान्य प्रशासि मन्रालयमा पठाउि ुपिेछ 
।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम हववरण प्राप् त भएपनछ सामान्य प्रशासि मन्रालयले अध्ययि, 

तालीम वा अध्ययि भ्रमणको लानग हवषयगत आधारमा सङ्खतया हकटाि गरी त्यसको हववरण 
राहष्ट्रय योजिा आयोगमा पठाउि ुपिेछ ।  

 (३) िेपाल सरकारको िाममा राहष्ट्रय योजिा आयोग र अन्य सरकारी निकायमा प्राप् त 
भएका अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमण सम्बन् धी अवसर िेपाल व्यवस्थाहपका-संसद सेवा, 
िेपाल स्वास््य सेवा लगायत सवै सेवालाई न्याहयक तवरले वाँडफाँड गित देहाय बमोचजमको 
सनमनत रहिे छ :- 

(क)  िेपाल सरकारको मतुय सचिव    – अध्यक्ष 

(ि) अथत मन्रालयको सचिव     – सदस्य 

(ग) कािूि, न्याय, सहवधािसभा तथा संसदीय 

 मानमला मन्रालयको सचिव    – सदस्य 

(घ)  राहष्ट्रय योजिा आयोगको सचिव    – सदस्य 

(ङ)  सामान्य प्रशासि मन्रालयको सचिव   – सदस्य सचिव 

€ (३क) उपदफा (३) बमोचजम प्राप् त अध्ययि तालीम वा अध्ययि भ्रमण सम्बन्धी अवसर 
वाँडफाँड सम्वन्धमा भएको काम कारवाही सम्बन्धी वाहषतक प्रनतवेदि व्यवस्थाहपका संसदको 
राज्य व्यवस्था सनमनत समक्ष पेश गिुत पिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोचजमको सनमनतको निणतयािसुारको अवसरहरूको हवतरण सामान्य 
प्रशासि मन्रालयले गिेछ । 

€(४क) यस दफा बमोचजम वैदेचशक अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणमा गएको 
कमतिारीले त्यस्तो अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमण सम्पन् ि गरेपनछ सो सम्बन् धी प्रनतवेदि 
तयार गरर आफ्िो कायातलयमा पेश गिुत पिेछ । 

                                                           
 िौथो संशोधिद्वारा संशोनधत।  

€   िौथो संशोधिद्वारा थप। 
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(५) अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणमा मिोियि गिे सम्बन्धी आधारहरू तोहकए 
बमोचजम हिुेछि ्। 

४०ग. अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमण पूरा गरेपनछ सेवा गिुतपिे अवनधाः िपेाल सरकारको मिोियिमा 
अध्ययि गिे, तालीम नलि ेवा अध्ययि भ्रमणमा जािे निजामती कमतिारीले त्यस्तो अध्ययि, 

तालीम वा अध्ययि भ्रमण पूरा गरे पनछ अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणमा जािभुन्दा अचघ 
कायतरत रहेको मन्रालय वा कायातलयमा यस ऐिको अधीिमा रही देहाय बमोचजमको अवनधसम्म 
अनिवायत रूपले सेवा गिुत पिेछ:- 

 अध्ययि, तालीम वा अध्ययि                                                     सेवा गिुत पिे न्यूितम अवनध 

  भ्रमणको अवनध  
(क) तीि महहिासम्म      एक वषत 

(ि) तीि महहिादेचि छ महहिासम्म    डेढ वषत 

(ग) छ महहिादेचि िौ महहिासम्म    दईु वषत 

(घ) िौ महहिादेचि एक वषतसम्म     तीि वषत 

(ङ) एक वषतदेचि दईु वषतसम्म     िार वषत 

(ि) दईु वषतदेचि तीि वषतसम्म      पाँि वषत 

(छ) तीि वषतदेचि िार वषतसम्म     सात वषत 

(ज) िार वषतदेचि पाँि वषतसम्म     आठ वषत 

४०घ. कबनुलयत गिुत पिेाः (१) कुिै पनि निजामती कमतिारीले सरकारी मिोियिमा अध्ययि गित, 
तालीम नलि वा अध्ययि भ्रमण गित जाि ुभन्दा अचघ त्यस्तो अध्ययि, तालीम वा अधययि भ्रमण 
पूरा गरी फकेर आई दफा ४०ग. बमोचजमको सेवा गिे कबनुलयत गिुत पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम सरकारी मिोियिमा गएका निजामती कमतिारीले अध्ययि, 

तालीम वा अध्ययि भ्रमण पूरा गरेपनछ सेवा गित िआएमा वा दफा ४०ग. बमोचजम गिुत पिे 
सेवा अवनध पूरा िगरेमा त्यस्तो कमतिारीबाट अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमण अवनधभर 

                                                           


      पहहलो संशोधिद्वारा थप। 

 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 
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निजले पाएको तलब, भत्ता निजले प्राप् त गरेको छारवचृत्त रकम तथा कबनुलयतमा उल्लेि भएका 
अन्य रकमहरू समेत तोहकएको अवनधनभर िबिुाएमा सरकारी बाकँीसरह असलुउपर      
गररिेछ । 

(३) अचततयारवालाको पूवतस्वीकृनत नलई निजी प्रयासमा गएका निजामती कमतिारीले 
अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमण पूरा गरेपनछ अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणमा व्यतीत 
गरेको अवनध बराबर सेवा गिे कबनुलयत गिुत पिेछ । 

(४) उपदफा (१) र (३) बमोचजम अध्ययि गित गएका निजामती कमतिारीले अध्ययि, 

तालीम वा अध्ययि भ्रमण पूरा गरेपनछ सेवा गित िआएमा वा सेवा अवनध पूरा िगरेमा त्यस्ता 
कमतिारीको अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणको अवनध निजको सेवा अवनधमा गणिा गररिे 
छैि । 

(५) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिए तापनि अध्ययि, तालीम वा अध्ययि भ्रमणमा 
गएको कमतिारी अनिवायत अवकाश भएको वा मतृ्य ुभएको कारणले दफा ४०ग. बमोचजमको 
सेवा अवनध पूरा गित िसकेमा निज वा निजको पररवारबाट कुिै रकम असलुउपर गररिे छैि । 

पररच्छेद– ७ 

आिरण 

४१. समय पालि र नियनमततााः निजामती कमतिारीले िेपाल सरकारबाट निधातररत समयमा नियनमत 
रूपले कायातलयमा हाचजर हिु ु पदतछ र सकेसम्म पहहले हवदाको स्वीकृनत िनलई कामबाट 
अिपुचस्थत हिु ुहुँदैि ।  

४२. अिशुासि र आज्ञापालिाः (१) निजामती कमतिारीले अिशुासिमा रही आफ्िो कततव्य इमान्दारी 
र तत्परताको साथ पालि गिुत पदतछ । 

(२) निजामती कमतिारीले सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मानथको अनधकृतले 
ठदएका आज्ञालाई शीघ्रताका साथ पूरा गिुत पिेछ । 

(३) निजामती कमतिारीले आफूभन्दा मानथका सबै कमतिारीहरू प्रनत उचित आदर देिाउि ु
पिेछ र आफू मनुिका कमतिारीहरू प्रनत उचित व्यवहार गिुतपिेछ । 
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४३. राजिैनतक वा अवाञ्छिीय प्रभाव पाित िहिुाेः कुिै पनि निजामती कमतिारीले आफ्िो सेवा सम्बन्धी 
कुरामा मतलब साध्य गिे मिसायले अन्य कमतिारी मानथ कुिै राजिैनतक वा अवाञ्छिीय प्रभाव 
पाित वा प्रभाव पािे प्रयत्न गिुत हुँदैि । 

४४. राजिीनतमा भाग नलि िहिुाेः निजामती कमतिारीले राजिीनतमा भाग नलि ुहुँदैि । 

४५. सरकारको आलोििा गित िहिुाेः (१) िपेाल सरकारको िीनतको हवपरीत हिुे गरी वा िेपाल 
सरकार र जिताको पारस्पररक सम्बन्धमा वा कुिै हवदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा िलल पित 
सक्िे गरी कुिै पनि निजामती कमतिारीले आफ्िो वास्तहवक वा काल्पनिक िामबाट वा बेिामी 
कुिै लेि प्रकाचशत गित, प्रसेलाई कुिै िबर ठदि, रेनडयो वा टेनलनभजि आठदद्वारा भाषण प्रसाररत 
गित, कुिै सावतजनिक भाषण ठदि वा कुिै विव्य प्रकाचशत गित हुँदैि ।  

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि प्रिनलत कािूि र िेपाल 
सरकारको िीनतको हवपरीत िहिुे गरी लेि प्रकाशि वा प्रसारण गित बाधा पिे छैि । 

४६. सरकारी कामकाज सम्बन्धी समािार प्रकाश गितमा प्रनतबन्धाः कुिै पनि निजामती कमतिारीले 
िेपाल सरकारद्वारा अचततयार िपाई आफूले सरकारी कततव्य पालि गदात जािकारीमा आएको 
कुिै गोप्य वा कािूिद्वारा निषनेधत हवषय आफूले लेिेको वा संकलि गरेको कुिै कागजपर वा 
समािार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अरू अिनधकृत कमतिारी वा गैरसरकारी व्यचि वा प्रसेलाई 
ठदि ुवा बताउि ुहुँदैि । यो प्रनतबन्ध जिुसकैु कारणबाट सरकारी सेवामा िरहेको व्यचिको 
हकमा समेत लागू रहिेछ । 

४७. दाि, उपहार, िन्दा आठद प्राप् त गित र सापटी नलिमा प्रनतबन्धाः (१) सरकारी काममा कुिै पनि 
प्रकारले असर पित सक्िे गरी कुिै पनि निजामती कमतिारीले िेपाल सरकारको पूवत स्वीकृनत 
नबिा आफूले वा आफ्िो पररवारको कुिै सदस्यद्वारा कसैबाट कुिै प्रकारको दाि, दातव्य, कोसेली 
वा उपहार स्वीकार गित वा िन्दा माग्ि वा सरकारी कामसँग सम्बचन्धत व्यचिसँग सापटी नलि 
हुँदैि । 

(२) निजामती कमतिारीले कुिै हवदेशी सरकार वा हवदेशी सरकारको कुिै प्रनतनिनधबाट 
कुिै उपहार प्राप् त हिु आएमा निजले िेपाल सरकारलाई सो कुराको सूििा ठदई निकासा भए 
बमोचजम गिुत पछत । 

४८. कम्पिीको स्थापिा र सञ् िालि तथा व्यापार व्यवसाय गित िहिुाेः (१) निजामती कमतिारीले 
िेपाल सरकारको पूवत स्वीकृनत िनलई देहायको काम गिुत हुँदैिाः- 
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(क) कुिै बैि वा कम्पिीको स्थापिा, रचजषे्ट्रशि वा सञ् िालिको काममा भाग नलि, 

(ि) प्रिनलत कािूि बमोचजम दतात गराउि ुपिे कुिै व्यापार वा व्यवसाय गित, 

(ग)  ................ 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि निजामती कमतिारीले िेपाल 
सरकारको िीनत हवपरीत िहिुे गरी साहहचत्यक, वैज्ञानिक वा कलात्मक कायत गित सक्िेछ । 

४९. निवातििमा भाग नलि िहिुाेः निजामती कमतिारीले कुिै पनि राजिैनतक पदको लानग हिुे निवातििमा 
भाग नलि वा कसैको निनमत्त मत माग्ि वा कुिै प्रकारको प्रभाव पाित हुँदैि । 

तर कसलाई मत ठदएको वा ठदिे हविार गरेको कुरा प्रकट िगरी प्रिनलत कािूि बमोचजम 
आफूले पाएको मतदािको अनधकार प्रयोग गित बाधा पिे छैि । 

€४९क.अन्यर िोकरी वा सेवा गित िहिुाेः (१) निजामती कमतिारीले अन्यर कुिै प्रकारको िोकरी गित 
वा आनथतक लाभ वा कुिै सहुवधा प्राप् त गिे गरी परामशतदाता, सल्लाहकार, हवशेषज्ञ वा कुिै 
हैनसयतले सेवा प्रदाि गिे कायत गिुत हुँदैि । 

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि देहायको कायत गित बाधा पगेुको 
मानििे छैि:- 

(क) आफ्िो पदीय कततव्य पालिाको वा अनधकार प्राप् त अनधकारीले तोकेको वा 
लगाएको कायत गदातको नसलनसलामा कसैलाई सेवा प्रदाि गित, 

(ि) प्रिनलत कािूि बमोचजम अध्ययि हवदा नलई स्वदेशी वा हवदेशी शैचक्षक संस्थामा 
अध्ययि गदातको बित सम्बचन्धत शैचक्षक संस्थामा कुिै सेवा परु् याउि वा त्यस्तो 
संस्थाले लगाएको कुिै कायत गित, 

(ग) राहष्ट्रय वा अन्तरातहष्ट्रय शैचक्षक, प्राचज्ञक वा अिसुन्धाि मूलक संघसंस्था वा िेपाल 
सदस्य राष्ट्र रहेको क्षेरीय वा अन्तरातहष्ट्रय संघसंस्थाको सेवा सम्बचन्धत सेवा, समूह, 

उपसमूहको लानग उपयोगी हिुे देिी अचततयारवालाले हवदा वा काज स्वीकृत 
गरेकोमा सम्बचन्धत निकायमा सेवा गित, 

                                                           
  िौथो संशोधिद्वारा चिहकएको। 
€   िौथो संशोधिद्वारा थप। 
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(घ) अचततयारवालाको स्वीकृनत नलई िपेाल सरकारको िीनत हवपरीत िहिुे गरी स्वदेश 
वा हवदेशचस्थत कायतक्रममा सहभागी हिु, प्रविि ठदि वा कायतपर प्रस्ततु गित, 

(ङ) अचततयारवालाको पूवत स्वीकृनत नलई कायातलय समय बाहेकको समयमा शैचक्षक, 

प्राचज्ञक वा प्रचशक्षण संस्थामा प्रचशक्षण वा अिसुन्धाि गित,  

(ि) िेपाल सरकारद्धारा सञ् िानलत वा िेपाल सरकारको पणुत वा आंचशक स्वानमत्व 
वा नियन्रणमा रहेको प्रचशक्षण संस्थामा कायातलयको काममा वाधा िपिे गरर 
प्रचशक्षण सम्बन्धी कायत वा अिसुन्धाि गित, 

(छ) कायातलयको काममा वाधा िपिे गरी मािव कल्याण, परोपकार वा सामाचजक 
भलाईका लानग सेवा परु् याउि,  

(ज) आनथतक लाभ वा कुिै सहुवधा िनलि,े कायातलयको काममा बाधा िपिे र िेपाल 
सरकारको अहहत िहिुे गरी आफ्िो पेशागत सङ्गठि वा अन्य कुिै सामाचजक 
संस्थामा आबद्ध हिु । 

स्पष्टीकरणाः यस िण्डको प्रयोजिको लानग ”सामाचजक संस्था” भन् िाले सामाचजक 
आवश्यकता पूरा गिे नसलनसलामा परम्परा देिी समदुायमा आधाररत भई समाजमा 
हक्रयाचशल रहेका सामाचजक संघ संस्था सम्िि ुपछत र सो शब्दले प्रिनलत कािूि 
बमोचजम दतात भएका साहहत्य, कला, संस्कृनत, िेलकुद, संगीत, हवज्ञाि, धमत वा यस्तै 
अन्य कुिै हवधा वा क्षेरसँग सम्बचन्धत संस्थालाई समेत जिाउँछ ।  

(३) यस दफामा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि लोक सेवा आयोग वा 
सावतजनिक नियकाबाट पदपनुततका लानग नलइिे प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाको प्रकृयामा संम्लग्ि हिु े
कमतिारीले त्यस्तो प्रचशक्षण कायतक्रममा प्रचशक्षण ठदि र त्यस्तो प्रचशक्षण कायतक्रममा प्रचशक्षण 
ठदएको ब्याचिले त्यसपनछ एकबषत सम्म सञ् िालि हिुे त्यस्तो परीक्षाको प्रकृयामा संलग्ि हिु 
पाँउिे छैि । 

€४९ि. स्थायी आवासीय अिमुनत नलि िहिुाेः निजामती कमतिारीले स्थायी आवासीय अिमुनत नलि वा 
त्यस्तो अिमुनत प्राप् त गितको लानग आवेदि ठदि हुँदैि । 

                                                           
€   िौथो संशोधिद्वारा थप। 
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५०. प्रदशति र हडताल गित प्रनतबन्धाः निजामती कमतिारीले िेपाल .......... को सावतभौमसत्ता र 
अिण्डतामा आिँ आउिे गरी, देशको शाचन्त सरुक्षा, वैदेचशक सम्बन्ध र सावतजनिक मयातदा तथा 
अदालतको निणतयको अवहेलिा हिुे गरी, हवनभन् ि जात, जानत, धमत, वगत, क्षरे र सम्प्रदायका 
मानिसहरू बीि वैमिष्य उत्पन् ि गराउिे वा साम्प्रदाहयक दभुातविा फैलाउिे गरी वा कुिै 
अपराधलाई प्रश्रय हिुे गरी प्रदशति गित, हडतालमा भाग नलि वा सो कायत गिे उदे्दश्यले अरूलाई 
उक्साउिसमेत हुँदैि । 

५१. हडताल, थिुछेक तथा घेराउ गितमा प्रनतबन्धाः निजामती कमतिारीले कुिै पनि कायातलय वा 
अनधकृतको कािूिद्वारा निधातररत कततव्य पूरा गितमा बाधा हवरोध हिुे गरी हडताल वा कलम 
बन्द गित तथा शारीररक वा मािनसक उत्पीडि हिुे गरी दबाव ठदि वा सो गिे उदे्दश्यले अरूलाई 
उक्साि समेत हुँदैि । 

५२. प्रनतनिनधत्व गितमा प्रनतबन्धाः निजामती कमतिारीले आफूलाई मकात परेको हवषयमा आफैं ले वा 
वारेसद्वारा सम्बचन्धत निकाय वा अनधकारी समक्ष निवेदि ठदिबाहेक अरू व्यचि वा समूहको 
तफत बाट प्रनतनिनधत्व गित हुँदैि । 

तर दफा ५३ को उपदफा (३) बमोचजम गठठत निजामती कमतिारीको आनधकाररक टे्रड 
यनुियिको तफत बाट गररिे प्रनतनिनधत्व र निजामती कमतिारीको पदीय दाहयत्वको आधारमा गिुत 
पिे कुिै कायत गितमा यस दफाले बाधा परु् याएको मानििे छैि ।  

५३. निजामती कमतिारीहरूको टे्रड यनुियि सम्बन्धी व्यवस्था : (१) निजामती कमतिारीले यस ऐिको 
अधीिमा रही टे्रड यनुियि गठि गित सक्िेछि ्। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम टे्रड यनुियि गठि गदात देहायको हवषयमा देहाय बमोचजमको 
व्यवस्था पालिा गिुत पिेछ:- 

(क) कायातलय प्रमिु भई काम गिुत पिे राजपराहित कमतिारी बाहेक राजपराहित 
ततृीय शे्रणी वा सोभन्दा मनुिका कमतिारीहरूले आफ्िो पेसागत हक हहतका लानग 
राहष्ट्रयस्तरको निजामती कमतिारीको टे्रड यनुियिहरू गठि गरी सदस्यता नलि 
सक्िेछि ्। 

                                                           

  गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा चिहकएको । 

 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 
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(ि) निजामती कमतिारीको टे्रड यनुियिहरूको दतात श्रम तथा रोजगार प्रवद्धति हवभागमा 
हिुेछ । 

(३) निजामती कमतिारीको आनधकाररक टे्रड यनुियिको गठि देहाय बमोचजम हिुेछाः- 

(क) उपदफा (१) बमोचजम गठि भएको निजामती कमतिारीको टे्रड यनुियिका 
सदस्यहरूले छिौट गरेका पदानधकारीहरू रहिे गरी एक निजामती कमतिारीको 
आनधकाररक टे्रड यनुियि गठि गित सक्िेछि ्। 

(ि) निजामती कमतिारीको आनधकाररक टे्रड यनुियिले चजल्लास्तर, हवभागीयस्तर र 
राहष्ट्रयस्तरमा आफ्िो पेसागत मागहरू सम्बचन्धत निकायमा प्रस्ततु गरी सामाचजक 
संवाद र सामूहहक सौदावाजी गित पाउिेछ । निजामती कमतिारीको आनधकाररक 
टे्रड यनुियि गठि िभएको अवस्थामा उपदफा (१) बमोचजम गठि भएका 
निजामती कमतिारीका टे्रड यनुियि संघहरूले आपसमा सहमनत गरी सामूहहक 
सौदावाजी गित पाउिे छि ्। 

(ग) निजामती कमतिारीको आनधकाररक टे्रड यनुियि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए 
बमोचजम हिुेछ । 

(४) निजामती कमतिारीको टे्रड यनुियिको काम, कततव्य र अनधकार देहाय बमोचजम       

हिुेछ: - 

(क) कमतिारीको हक हहत संरक्षण एवं सम्वद्धति गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी 
र गनतशील बिाउि िपेाल सरकारलाई रििात्मक सिुाव र सहयोग गिुत उपदफा 
(१) र (३) बमोचजम गठठत निजामती कमतिारीको टे्रड यनुियिहरूको कततव्य 
हिुेछ । 

(ि) निजामती कमतिारीको टे्रड यनुियिले भेला, तालीम, प्रचशक्षण, गोष्ठी लगायतका 
रििात्मक एवं नसजतिात्मक कायतहरू सञ् िालि गित सक्िेछि ्। 

(ग) निजामती कमतिारीको टे्रड यनुियिलाई महासंघ गठि गिे, त्यसको सदस्य बन् ि,े 

अन्तरातहष्ट्रय संघ वा महासंघको सदस्य बन् िे र आफ्िो संस्थाको तफत बाट 
प्रनतनिनधत्व गिे अनधकार हिुेछ । 
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(५) निजामती सेवासँग सम्बचन्धत काििुको निमातण गदात िेपाल सरकारले निजामती 
कमतिारीको आनधकाररक टे्रड यनुियिको सल्लाह र सिुाव नलि सक्िेछ । 

(६) उपदफा (१) र (३) बमोचजम गठि भएका राहष्ट्रय स्तरका टे्रड यनुियिहरू र 
आनधकाररक टे्रड यनुियिका पदानधकारीबाट आफ्िो कायतक्षेर अिकूुल स्थािमा सरुवाको माग 
भएमा अचततयारवालाले सो अिकूुल हिुे गरी सरुवा गिे व्यवस्था नमलाउि ुपिेछ । 

(७) उपदफा (१) र (३) बमोचजम गठठत राहष्ट्रयस्तरका टे्रड यनुियिहरूका केन्रीय 
पदानधकारीहरू र सदस्यहरूलाई यनुियि सम्बन्धी स्वदेशी तथा वैदेचशक सेनमिार, गोष्ठी, अनधवेशि, 

सङ्गठि सम्बन्धी कायत आठद कायतक्रममा भाग नलिको लानग िेपाल सरकारलाई आनथतक दाहयत्व 
िपिे गरी एक वषतमा बढीमा तीस ठदिसम्मको काजको व्यवस्था गित सहकिेछ । 

(८) निजामती कमतिारीको टे्रड यनुियिको दतात, सो सम्बन्धी सतत, प्रहक्रया र अन्य व्यवस्था 
तोहकए बमोचजम हिुेछ ।   

५४. सम्पचत्त हववरणाः निजामती कमतिारीले आफ्िो सम्पचत्तको हववरण ठदि ुपिेछ । 

५४क. यातिा ठदि िहिु े: (१) निजामती कमतिारीले कसैलाई पनि यातिा ठदि ुहुँदैि ।  

(२) निजामती कमतिारीले यौिजन्य दवु्यतवहार र घरेल ुहहंसा सम्बन्धी कायत गिुत गराउि ु
हुँदैि । 

५४ि. अन्य आिरण : (१) निजामती कमतिारीले आफ्िो कायातलयमा काम गदात सबै प्रनत चशष्ट व्यवहार 
गिुत पिेछ ।  

(२) निजामती कमतिारीले आफ्िो कायातलय तथा पदअिसुार आइपिे चजम्मेवारीलाई 
मयातदापूवतक बहि गरी निष्पक्ष, स्वच्छ तथा नछटो छररतो रूपमा कायतसम्पादि गिुत पिेछ । 

(३) निजामती कमतिारीले कुिै पनि सरकारी सम्पचत्तको प्रयोग वा उपयोग घरायसी कायतको 
लानग गित हुँदैि । 

(४) निजामती कमतिारीले सरकारी राजस्वबाट तलब, भत्ता िािे गरी नियिु भएको कुिै 
पनि सरकारी कमतिारीलाई कायातलयको काममा बाहेक आफ्िो घरायसी काममा लगाउि ु     
हुँदैि । 

                                                           

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 
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५४ग. सेवाग्राहीप्रनतको व्यवहार : (१) निजामती कमतिारीले आफ्िो कामसँग सम्बचन्धत सेवाग्राही प्रनत 
मयातठदत व्यवहार गिुत पिेछ ।  

(२) सेवाग्राहीको कामसँग सम्बचन्धत हवषय, प्रहक्रया र काम सम्पादि गित लाग्िे समय 
समेतको स्पष्ट जािकारी सेवाग्राहीलाई यथा समयमा गराउि ुपिेछ ।  

५५. आफ्िो सेवा र पद अिसुारको आिरण पालि गिुत पिेाः प्रत्येक निजामती कमतिारीले आफ्िो सेवा 
र पद अिकूुलको आिरण समेत पालि गिुत पिेछ ।  

५५क. िेतावािी ठदि सक्िाेः कुिै निजामती कमतिारीले समय पालि िगरेमा, सरकारी काम सम्बन्धी 
कुरामा आफूभन्दा मानथको कमतिारीले ठदएको आज्ञा पालि िगरेमा वा कायातलय सम्बन्धी काममा 
लापरबाही वा हढलाससु्ती गरेमा त्यस्तो कमतिारीलाई सम्बचन्धत सपुरीवेक्षकले कारण िोली 
िेताविी ठदि सक्िेछ र सोको अनभलेि सम्बचन्धत कमतिारीको व्यचिगत हववरण फाइलमा 
रात ि ुपिेछ ।  

पररच्छेद– ८ 

सेवाको सरुक्षा 
५६. निजामती कमतिारीको सेवाको सरुक्षााः देहायका निजामती कमतिारी बाहेक अन्य कुिै पनि निजामती 

कमतिारीलाई सफाइको सबूत ठदिे मिानसब माहफकको मौका िठदई निजामती सेवाबाट हटाइिे 
वा बिातस्त गररिे छैि:- 

(क) िैनतक पति देचििे फौजदारी अनभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहररएको, 

(ि) म्यादी पदमा बहाल रहेको, 

(ग) भागी पत्ता िलागेको वा सम्पकत  स्थाहपत गित सम्भव िभएको पयातप् त आधार भएको। 

  (घ) भ्रष्टािारको आरोपमा अदालतबाट कसरुदार ठहररएको । 

५७. निजामती कमतिारीको बिाउाः (१) निजामती कमतिारीले आफ्िो ओहदाको कततव्य पालि सम्िी 
गरेको कुिै सरकारी कामको सम्बन्धमा निज उपर उपदफा (२) बमोचजमको रीत िपरु् याई मदु्दा 
िल्ि सक्िे छैि । 

                                                           

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 


      पहहलो संशोधिद्वारा थप। 
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(२) उपदफा (१) बमोचजम कुिै निजामती कमतिारी उपर मदु्दा िलाउिको लानग फौजदारी 
मदु्दाको हकमा अचततयारवालाको अिमुनत प्राप् त भएको हिु ुपिेछ र देवािी मदु्दाको हकमा देहाय 
बमोचजम भएको हिु ुपिेछाः– 

(क) मदु्दा िलाउिे कारण तथा वादीको र निजको वारेस भएमा त्यस्तो वारेसको िाम 
र ठेगािा िोली नलचित सूििा अचततयारवालालाई वा सम्बचन्धत निजामती 
कमतिारीलाई बिुाएको वा हलुाकद्वारा रचजष्टरी गरी पठाएको र त्यसको एकप्रनत 
िक् कल िेपाल सरकारमा पेश भएको दईु महहिा िाघेको । 

(ि) मदु्दा िलाउिे कारण भएको आठ महहिानभर मदु्दा दायर गररसकेको । 

(३) कुिै निजामती कमतिारी बहाल छँदा आफ्िो ओहदाको कततव्य पालिको नसलनसलामा 
गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल टुहटसकेपनछ पनि िेपाल सरकारको स्वीकृनत िभई निजउपर 
मदु्दा िल्ि सक्िे छैि । 

(४) उपदफा (३) बमोचजम मदु्दा िलाउि िेपाल सरकारबाट स्वीकृनत ठदएमा निजको 
प्रनतरक्षा िेपाल सरकारले गिेछ । 

५८. सेवा शततको सरुक्षााः कुिै पनि निजामती कमतिारीलाई निजको नियचुि हुँदा तत्काल लागू रहेको 
तलब, उपदाि, निवतृ्तभरण र अन्य सहुवधा सम्बन्धी सेवाका शततहरूमा निजको स्वीकृनत बेगर 
निजलाई प्रनतकूल असर पिे गरी पररवतति गररिे छैि । पनछ हिु ेसंशोधिले त्यस्तो संशोधि 
हिु ुअगावै बहाल रहेको कुिै निजामती कमतिारीको उपयुति सेवाका शततहरूमा कुिै प्रकारले 
प्रनतकूल असर पिे भएमा त्यस्तो संशोनधत व्यवस्था बमोचजम गित मन्जूर गरेको नलचित स्वीकृनत 
िभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हिुे छैि । 

 

पररच्छेद– ९ 

सजाय र पिुरावेदि 

५९. सजायाः उचित र पयातप् त कारण भएमा निजामती कमतिारीलाई देहायबमोचजमको हवभागीय सजाय 
गित सहकिेछ :- 

                                                           

   पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत । 
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 (क) सामान्य सजायाः 

(१) िनसहत ठदि,े 

(२) दईु वषतसम्म बढुवा रोक् का गिे वा बढीमा दईु तलब वहृद्ध रोक् का गिे, 

(३) दईु वषत देचि पाँि वषतसम्म बढुवा रोक् का गिे वा दईु देचि पाँि तलब वहृद्धसम्म 
रोक् का गिे ।  

(ि) हवशेष सजायाः 

(१) भहवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य िठहररिे गरी सेवाबाट हटाउिे ।  

(२) भहवष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य ठहररिे गरी सेवाबाट बरिास्त गिे 
। 

६०.  िनसहत ठदि ेवा बढीमा दईु तलब वहृद्ध वा दईु वषतसम्म बढुवा रोक् का गिेाः देहायको कुिै अवस्थामा 
निजामती कमतिारीलाई िनसहत ठदिे वा बढीमा दईु तलब वहृद्ध रोक् का गिे वा दईु वषतसम्म 
बढुवा रोक् का गिे सजाय गित सहकिेछ :-  

(क) निजले सम्पादि गरेको काम सन्तोषजिक िभएमा,  

(ि) प्रिनलत काििु बमोचजम बरबिुारथ िगरेमा,  

(ग) दफा ५५क. बमोचजम एक वषतमा दईु पटकसम्म नलचित िेताविी पाएमा,  

(घ) यो ऐि वा प्रिनलत काििुले तोकेको पदीय दाहयत्व चजम्मेवारीपूवतक पूरा िगरेमा,  

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

(ि) कायत हववरण लागू गिे गराउिे दाहयत्व भएको पदानधकारीले सो कायत िगरेमा । 

                                                           
 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 
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६०क. दईु वषत देचि पािँ वषतसम्म बढुवा रोक् का गिे वा दईु देचि पािँ तलब वहृद्धसम्म रोक् का गिे: 

देहायको कुिै अवस्थामा निजामती कमतिारीलाई दईु वषत देचि पाँि वषतसम्म बढुवा रोक् का गिे 
वा दईु देचि पाँि तलब वहृद्धसम्म रोक् का गिे सजाय गित सहकिेछ :- 

(क) अिशुासिहीि काम गरेमा,  

(ि) यो ऐि र यस ऐि अन्तगतत बिेका नियमहरूमा उचल्लचित आिरण सम्बन्धी कुराहरू 
उल्लंघि गरेमा,  

(ग) प्रिनलत काििु बमोचजम पेस्की फछ्र्यौट िगरेमा,  

(घ) व्यवस्थापि परीक्षणबाट देचिएका अनियनमतता सम्बन्धमा ठदएको निदेशि पालिा 
िगरेमा, 

(ङ) पूवतस्वीकृनत िनलई बराबर कायातलयमा अिपुचस्थत रहेमा,  

€(ि) दफा ४९क. को उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक अन्यर कुिै प्रकारको िोकरी 
गिे वा आनथतक लाभ वा कुिै सहुवधा प्राप् त गिे गरी परामशतदाता, सल्लाहकार, 

हवशेषज्ञ वा कुिै हैनसयतले सेवा प्रदाि गिे कायत गरेमा । 

६१. सेवाबाट हटाउि ेवा बरिास्त गिेाः (१) देहायको कुिै अवस्थामा निजामती कमतिारीलाई भहवष्यमा 
सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य िठहररिे गरी सेवाबाट हटाउि सहकिेछ:- 

(क) निजामती कमतिारीले अयोग्यताको कारणले आफ्िो पदको काम वा चजम्मेवारी 
पूरा गित िसकेमा । 

(ि) आिरण सम्बन्धी कुरा बराबर उल्लङ्ख घि गरेमा । 

(ग) कायातलयको समयमा बराबर मादक पदाथतको सेवि गरेमा । 

(घ) बराबर अिशुासिहीि काम गरेमा । 

(ङ) राजिीनतमा भाग नलएमा । 

(ि) आफ्िो पदको चजम्मेवारीको बराबर बेवास्ता गरेमा ।  

                                                           

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 
€   िौथो संशोधिद्वारा थप। 
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(छ) हवदा स्वीकृत िगराई लगातार िब्बे ठदिसम्म आफ्िो कायातलयमा अिपुचस्थत 
रहेमा । 

€ (ज) मिानसव कारण भई हवदा स्वीकृत गराएकोमा वाहेक वैदेचशक अध्ययि, तालीम 
वा अध्ययि भ्रमणमा गएको निजामती कमतिारी त्यस्तो अध्ययि, तालीम वा 
अध्ययि भ्रमण पूरा गरेको नमनतले तीस ठदिनभर सम्बचन्धत कायातलयमा हाचजर 
िभएमा । 

(ि)  ............................ 

 (२)उपदफा (१) को िण्ड (ि) र दफा ६०क. को िण्ड (ि) मा जिुसकैु कुरा 
लेचिएको भए तापनि देहायको कुिै अवस्थामा निजामती कमतिारीलाई भहवष्यमा सरकारी सेवाको 
निनमत्त अयोग्य ठहररिे गरी सेवाबाट बिातस्त गररिेछ:- 

(क) िैनतक पति देचििे फौजदारी अनभयोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहररएमा । 

(ि) भ्रष्टािार गरेमा । 

(ग) स्थायी आवासीय अिमुनत नलएमा वा सोको लानग आवेदि ठदएमा । 

(घ) निजामती सेवामा नियिु हिुे वा बहाल रहिे उदे्दश्यले िागररकता, उमेर वा 
योग्यता ढाँटेको प्रमाचणत भएमा । 

६१क. हवभागीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी हवशषे व्यवस्था : (१) यस ऐिमा अन्यर जिुसकैु कुरा 
लेचिएको भए तापनि अचततयार दरुुपयोग अिसुन्धाि आयोग ऐि, २०४८ बमोचजम सो आयोगबाट 
र प्रिनलत काििु बमोचजम सम्बचन्धत निकायले कुिै निजामती कमतिारीलाई हवभागीय कारबाही 
गित लेिी आएमा आवश्यक प्रहक्रया परु् याई सोही बमोचजम हवभागीय सजाय गिुत पिेछ । 

                                                           
€   िौथो संशोधिद्वारा थप। 
       केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा चिहकइको। 
 िौथो संशोधिद्वारा संशोनधत।  

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 
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(२) यस ऐिमा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि दफा ४१ हवपरीत हवदा िनलई 
आफ्िो कायातलयमा अिपुचस्थत हिुे निजामती कमतिारीलाई गयल र तलब कट्टी गित सहकिेछ । 
यसरी गयल भएको अवनध सेवा अवनधमा गणिा गररिे छैि । 

(३) यस ऐिमा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि हवदा स्वीकृत िगराई लगातार 
िब्बे ठदिभन्दा बढी अवनध अिपुचस्थत हिुे कमतिारीलाई गयल कट्टी गरी हाचजर गराउि सहकि े
छैि । हाचजर गराएमा त्यसरी हाचजर गराउिे पदानधकारीलाई दफा ६० बमोचजम हवभागीय 
कारबाही हिुेछ र त्यसरी हाचजर गराएको कमतिारीले िाएको तलब, भत्ता समेत त्यसरी हाचजर 
गराउिे पदानधकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असलुउपर गररिेछ ।  

€६१ि. स्वयम ्घोषणा गरी हववरण पेश गिुत पिेाः (१) यो दफा प्रारम्भ हिु ुअचघ स्थायी आवासीय 
अिमुनत नलएको वा त्यस्तो अिमुनतका लानग आवेदि ठदएको प्रत्येक कमतिारीले यो दफा प्रारम्भ 
भएको नमनतले तीस ठदिनभर सोको स्वयम ्घोषणा गरी देहाय बमोचजमको हववरण आफू कायतरत 
कायातलयमा पेश गिुत पिेछ :- 

(क) आफ्िो िाम, थर, सेवा, समूह, उपसमूह र हालको पद । 

(ि) स्थायी आवासीय अिमुनत नलएको भए सो नलएको वा त्यस्तो अिमुनत प्राप् त गितको 
लानग आवेदि ठदएको भए सो को नमनत । 

(ग) सम्बचन्धत हवदेशी मलुकुको िाम । 

(घ) आफूले नलएको स्थायी आवासीय अिमुनत पररत्याग गित वा त्यस्तो अिमुनतको 
लानग ठदएको आवेदि रद्द गराउि इच्छुक भए िभएको । 

(२) कुिै निजामती कमतिारहको सगोलको पनत वा पत् िीले स्थायी आवासीय अिमुनत नलएको 
भएमा यो दफा प्रारम्भ भएको नमनतले तीस ठदिनभर सम्वचन्धत निजामती कमतिारीले आफु 
कायतरत कायातलयमा उपदफा (१) बमोचजमको हववरण पेश गिुतपिेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोचजमको हववरण प्राप् त भएपनछ सम्वचन्धत कायातलयले सो 
को हववरण प्राप् त भएको नमनतले पन्र ठदिनभर सामान्य प्रशासि मन्रालयमा पठाउि ुपिेछ ।  

                                                           
€   िौथो संशोधिद्वारा थप। 
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€६१ग. जािकारी ठदि सहकि े: (१) दफा ४९ि हवपररत कुिै निजामती कमतिारीले स्थायी आवासीय 
अिमुनत नलएको जािकारी कसैलाई प्राप् त भएमा त्यस्तो ब्याचिले सो जािकारी सम्वचन्धत 
निजामती कमतिारी कायतरत कायातलय वा सामान्य प्रशासि मन्रालयमा ठदि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको जािकारी कुिै कायातलयमा प्राप् त हिु आएमा सम्वचन्धत 
कायातलयले त्यस्तो जािकारी प्राप् त भएको नमनतले सात ठदिनभर सामान्य प्रशासि मन्रालयमा 
पठाउि ुपिेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोचजम वा अन्य कुिै श्रोतबाट कुिै निजामती कमतिारीले 
स्थायी आवासीय अिमुनत नलएको वा सो को लानग आवेदि ठदएको जािकारी प्राप् त हिु आएमा 
सामान्य प्रशासि मन्रालयले दफा ६१ि. को उपदफा (१) बमोचजमको अवनध ब्यनतत भएपनछ 
त्यस्तो निजामती कमतिारीको सम्वन्धमा छािहवि गित हवभागीय सजाय ठदिे अनधकारीलाई लेचि 
पठाउि ुपिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोचजम लेचि आएमा नबभागीय सजाय ठदिे अनधकारीले त्यस्तो निजामती 
कमतिारीको सम्वन्धमा तीि ठदिनभर छािवीि प्रारम्भ गरी सोको जािकारी यथानसघ्र सामान्य 
प्रशासि मन्रालयलाई ठदि ुपिेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोचजम छािहवि गदात नबभागीय सजाय ठदिे अनधकारीले सामान्य 
प्रशासि मन्रालय वा अन्य कुिै सरकारी निकायसँग कुिै कुराको जािकारी वा सहयोग माग 
गित सक्िेछ र त्यस्तो जािकारी वा सहयोग उपलव्ध गराउि ु सम्वचन्धत निकायको कततव्य    
हिुेछ । 

(६) यस दफा बमोचजम छािहवि र कारवाही गदात कुिै निजामती कमतिारीले स्थायी 
आवानसय अिमुनत नलएको वा सो को लानग आवेदि ठदएको देचिएमा निजलाई तीि महहिा नभर 
प्रिनलत कािूि बमोचजमको प्रकृया परुा गरी यस ऐि बमोचजम सजाय गरी सोको जािकारी पन्र 
ठदिनभर सामान्य प्रशासि मन्रालयमा ठदि ुपिेछ । 

€६१घ. सजाय िहिु:े (१) यस ऐिमा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हिु ु
भन्दा तत्काल अचघ कायम रहेको दफा ४८ को उपदफा (१) को िण्ड (ग) बमोचजम पूवत 
स्वीकृनत नलई अन्यर कुिै प्रकारको िोकरी वा सेवा प्रदाि गरररहेको निजामती कमतिारीले यो 
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दफा प्रारम्भ भएको नमनतले तीस ठदि नभर त्यस्तो िोकरी वा सेवा छाडेको प्रमाण सहहत निवेदि 
ठदएमा निजलाई यस ऐि बमोचजम सजाय हिुे छैि । 

(२) यस ऐिमा अन्यर जिुसकैु कुरा लेचिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हिु ुअचघ 
स्थायी आवासीय अिमुनत नलएको वा सो को लानग आवेदि ठदएको कुिै निजामती कमतिारीले 
सो कुरा स्वीकार गरी यो दफा प्रारम्भ भएको नमनतले साठी ठदि नभर आफुले प्राप् त गरेको 
स्थायी आवासीय अिमुनत त्यागेको वा त्यस्तो अिमुनत प्राप् त गितको लानग ठदएको आवेदि रद्द 
गितको लानग सम्वचन्धत मलुकुमा नलचित अिरुोध गरेको प्रमाण सहहत निवेदि ठदएमा त्यस्तो 
कमतिारीलाई यस ऐि बमोचजम सजाय हिुे छैि । 

६२. हवभागीय सजाय ठदि ेअनधकारी : (१) निजामती कमतिारीलाई दफा ५९ को िण्ड (ि) बमोचजम 
सजायको आदेश ठदिे अनधकार देहाय बमोचजमका अनधकारीलाई हिुेछ :-  

(क) राजपराहित प्रथम शे्रणी र सोभन्दा मानथको पदमा कायतरत निजामती कमतिारीलाई 
िेपाल सरकार, 

(ि) राजपराहित ठद्वतीय र ततृीय शे्रणीका निजामती कमतिारीलाई निज कायतरत 
निकायको हवचशष्ट शे्रणीको अनधकारी, 

(ग) राजपर अिहित निजामती कमतिारीहरूलाई निज कायतरत कायातलयको हवभागीय 
प्रमिु वा राजपराहित कायातलय प्रमिु । 

(२) दफा ५९ को िण्ड (क) बमोचजम सजायको आदेश ठदिे अनधकारी तोहकए बमोचजम 
हिुेछ ।  

६३.  हवभागीय सजाय ठदि ेअनधकार समु्पि सक्ि े: िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूििा प्रकाशि 
गरी दफा ६२ बमोचजम सजायको आदेश ठदिे कुिै अनधकारीको अनधकारलाई सोही सूििामा 
तोहकएको अनधकारीले तोहकएको अवनध सम्मको लानग प्रयोग गित पाउिे गरी समु्पि सक्िेछ । 

६४. निलम्बि गिेाः (१) कुिै निजामती कमतिारीको सम्बन्धमा दफा ६१ मा लेचिएको कुिै 
अनभयोगको जाँिबिु गिुत परेमा जाँिबिु समाप् त िहनु्जेल सम्म उि कमतिारीलाई सजायको 
आदेश ठदि पाउिे अनधकारीले निलम्बि गित सक्िेछ ।  
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तर देहायको अवस्था िभई साधारणतया निलम्बि गररिे छैिाः- 

(क) निलम्बि िगरी ओहदाको काम गित ठदँदा िठु्ठा सबूत प्रमाण सङ्कलि गित सक्ि े
वा आफ्िो हवरुद्धको सबूत प्रमाण गायब गित सक्िे सम्भाविा देचिएमा वा 

(ि) निलम्बि िगरी ओहदाको काम गित ठदँदा सरकारी हानि िोक्सािी हिुे सम्भाविा 
देचिएमा । 

(२) निजामती कमतिारीलाई सेवाबाट हटाउिे वा बरिास्त गिे अनभयोगको सूििा ठदिकुो 
साथै निजलाई सजायको आदेश ठदि पाउिे अनधकारीले निलम्बि समेत गित सक्िेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोचजम कुिै निजामती कमतिारीलाई निलम्बि गदात साधारणताः दईु 
महहिा भन्दा बढी गिुत हुँदैि ।सो अवनधनभरै कमतिारी उपरको कारबाही हकिारा लगाउि ुपिे 
छ ।कुिै असाधारण अवस्था परी उि अवनधनभर कारबाही हकिारा लगाउि िसहकिे भई 
निलम्बिको अवनध बढाउि ु परेमा अचततयारवालाको पूवत स्वीकृनत नलई एक महहिा सम्म 
निलम्बिको अवनध बढाउि सहकिेछ ।  

(४) िैनतक पति देचिि ेफौजदारी अनभयोगमा नगरफ्तार भई थनुिएको निजामती कमतिारी 
त्यसरी थनुिएको अवनधभर स्वताः निलम्बि भएको मानििेछ ।  

६५. निलम्बिको समानताः कुिै निजामती कमतिारी आफ्िो पदमा पिुाः स्थाहपत भएमा वा दफा ६४ 
को उपदफा (३) बमोचजमको अवनध पूरा भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा वा बिातस्त गररएमा 
निजको निलम्बि समाप् त हिुेछ । 

६६. सफाइ पेश गिे मौका ठदि ुपिेाः (१) हवभागीय सजाय ठदि पाउिे अनधकारीले कुिै निजामती 
कमतिारीलाई सजाय ठदिे आदेश ठदिभुन्दा अचघ कारबाही गित लानगएको कारणको उल्लेि गरी 
सो कमतिारीलाई उचित म्याद ठदई आफ्िो सफाइ पेश गिे मौका ठदि ुपिेछ ।यसरी मौका 
ठदँदा निजमानथ लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले हकहटएको र प्रत्येक आरोप कुि-कुि कुरा र 
कारणमा आधाररत छ सो समेत िलुाउि ुपिेछ । त्यस्तोमा सम्बचन्धत कमतिारीले पनि म्यादनभर 
आफ्िो सफाइ पेश गिुत पिे छ र यसरी पेश हिु आएको सफाइलाई सम्बचन्धत अनधकारीले 
गम्भीरतापूवतक मिि गिुत पिे छ ।  
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(२) हवभागीय सजायको आदेश ठदि पाउिे अनधकारीले आवश्यक ठािेमा स्वयम ्वा कुिै 
अन्य अनधकृतद्वारा जाँिबिु गराउि सक्िेछ । जाँिबिु गिे अनधकृतले तोहकएको कायतहवनधको 
पालि गिुतपिे छ ।  

६७. हवशषे सजायको आदेश ठदिभुन्दा पहहले सजाय प्रस्ताव गिुतपिेाः हवशेष सजायको आदेश ठदिभुन्दा 
पहहले हवभागीय सजायको आदेश ठदि पाउिे अनधकारीले दफा ६६ बमोचजम सफाइ पेश गित 
ठदइएको म्यादनभर सफाइ पेश िगरेमा वा पेश हिु आएको सफाइ सन्तोषजिक िभएमा त्यस्तो 
निजामती कमतिारीलाई ठदि लानगएको प्रस्ताहवत सजाय हकि िठदि ुभिी त्यस सम्बन्धमा उचित 
म्याद ठदई स्पष्टीकरण माग्ि ुपिेछ ।  

६८. लोकसेवा आयोगको परामशत नलि ुपिेाः हवभागीय सजायको कारबाहीको नसलनसलामा सम्बचन्धत 
निजामती कमतिारीले दफा ६६ बमोचजम ठदएको सफाई वा दफा ६७ बमोचजम ठदएको स्पष्टीकरण 
सन्तोषजिक िभई त्यस्तो कमतिारीलाई सजाय गिुत पिे देचिएमा हवभागीय सजायको आदेश ठदि 
पाउिे अनधकारीले सो कमतिारीलाई ठदि लानगएको सजाय प्रस्ताव गरी लोकसेवा आयोगको 
परामशत नलि ुपिेछ । 

६९. ............ 

७०. निणतयमा असर िपिेाः कुिै निजामती कमतिारीको सम्बन्धमा यो ऐि वा यस ऐिअन्तगतत बिेका 
नियमहरू बमोचजम अचततयार प्राप् त अनधकारीले गरेको कारबाहीमा ताचत्वक असर िपिे सािो 
नतिो रहुटबाट निणतयमा असर पिे छैि । 

 

पररच्छेद– १० 

हवहवध 

७१. निजामती कमतिारीले पाउि ेनबदााः निजामती कमतिारीहरूले देहायका हवदाहरू तोहकए बमोचजम 
पाउिे छिा्ः– 

(क)  भैपरी आउिे र पवत हवदा,  

(ि)  घर हवदा,  

                                                           

  प्रशासकीय अदालत ऐि, २०७६ द्वारा िारेज गररएको। 
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(ग)  नबरामी हवदा 

(घ)  प्रसूनत हवदा,  

 (घ१) प्रसूनत स्याहार हवदा  

(ङ) हकररया हवदा,  

(ि)  अध्ययि हवदा,  

(छ) असाधारण हवदा 

७१क. बेतलबी हवदा : (१) कुिै निजामती कमतिारीको पनत वा पत् िी हवदेशचस्थत िेपाली राजदूतावास 
वा कुिै नियोगमा िहटई गएमा त्यस्तो निजामती कमतिारीले तोहकए बमोचजम बेतलबी हवदा 
पाउिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको हवदाको अवनध निजको सेवा अवनधमा गणिा गररिे छैि 
। 

€७१ि. सञ् िय कोष र बीमा बाहेक अन्य कुिै सहुवधा िपाउिाेः (१) यस ऐिमा अन्यर जिुसकैु कुरा 
लेचिएको भए तापनि दफा ६१ को उपदफा (२) बमोचजम सेवाबाट बिातस्त भएको निजामती 
कमतिारीले दफा ३१ बमोचजमको कमतिारी सञ् िय कोषको रकम र दफा ४०क. बमोचजमको 
बीमा बाहेक यस ऐि बमोचजमको अन्य कुिै पनि सहुवधा पाउिे छैि । 

(२) दफा ६१ि. को उपदफा (३) बमोचजमको हववरणबाट कुिै निजामती कमतिारीको 
सगोलको पनत वा पत् िीले स्थायी आवासीय अिमुनत प्राप् त गरेको देचिएमा स्थायी आवासीय 
अिमुनत नलएको त्यस्तो निजामती कमतिारीको पनत वा पत् िीले दफा ३१ बमोचजमको कमतिारी 
सञ् िय कोषको रकम र दफा ४०क. बमोचजमको बीमा बाहेक यस ऐि बमोचजमको अन्य कुिै 
पनि सहुवधा पाउिे छैि । 
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७२. अनधकार प्रत्यायोजिाः (१) िपेाल सरकारले यस ऐि बमोचजम आफूलाई प्राप् त अनधकारहरू 
िेपाल राजपरमा सूििा प्रकाशि गरी सोही सूििामा तोहकएको निजामती कमतिारी वा अनधकारीले 
प्रयोग गित पाउिे गरी प्रत्यायोजि गित सक्िेछ । 

तर ऐि बमोचजम प्राप् त अनधकारहरू यस ऐि बाहेक अन्य ऐिबाट प्रत्यायोजि गित सहकि े
छैि ।   

(२) यस ऐि बमोचजम कुिै अनधकारीलाई प्राप् त अनधकार आफ्िो सामान्य रेिदेिमा रही 
प्रयोग गिे गरी निजले आफू मनुिका निजामती कमतिारीलाई प्रत्यायोजि गित सक्िेछ ।  

७२क. व्यवस्थापि परीक्षणाः लोकसेवा आयोगको कायतक्षेर नभरका हवषयहरू बाहेक सामान्य प्रशासि 
मन्रालयले िपेाल सरकारका हवनभन् ि निकायहरूमा कायतरत निजामती कमतिारीले प्रिनलत कािूि 
तथा अन्य प्रशासकीय नियम र कायतहवनधहरू पालि गरे िगरेको सम्बन्धमा सपुररवेक्षण, अिगुमि 
र मूल्यािि गरी निदेशि ठदि र त्यसरी सपुररवेक्षण गदात कुिै निजामती कमतिारी उपर हवभागीय 
कारबाही गिुत पिे देचिएमा सो समेत नसफाररस गित सक्िेछ र सोको वाहषतक प्रनतवेदि िपेाल 
सरकार समक्ष पेश गिेछ ।  

७३. निजामती सेवामा पिुाः कायम भएमा तलब र भत्ता पाउिाेः (१) कुिै निजामती कमतिारीलाई 
निजामती सेवाबाट अवकाश ठदि,े हटाउिे वा बिातस्त गिे गरी भएको आदेश अदालतबाट रद्द 
भई निज निजामती सेवामा पिुाः कायम भएमा त्यस्तो कमतिारीले निजामती सेवाबाट अवकाश 
ठदइएको, हटाइएको वा बिातस्त गररएको नमनतदेचि निजामती सेवामा पिुाः कायम भएको नमनत 
सम्मको तलब, भत्ता िाडपवत िित र तलब वहृद्ध पाउिे भए सो समेत पाउिेछ । 

(२) सम्वत ्२०५० साल जेठ ४ गते अचघ निजामती सेवाबाट अवकाश ठदइएको, हटाइएको 
वा बिातस्त गररएको निजामती कमतिारीले सो नमनत पश् िात ् भएको अदालतको आदेशद्वारा 
निजामती सेवामा पिुाः कायम भएमा त्यस्तो कमतिारीले पनि उपदफा (१) बमोचजम तलब, भत्ता 
र तलब वहृद्ध पाउिेछ ।  

                                                           
 दोस्रो संशोधिद्वारा संशोनधत । 


      पहहलो संशोधिद्वारा थप। 

   पहहलो संशोधिद्वारा संशोनधत । 

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 
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७३क. निजामती कमतिारीहरूको पीर मकात, गिुासो र सिुवुाईको व्यवस्था : (१) निजामती कमतिारीले 
यस ऐि वा प्रिनलत काििु बमोचजम अन्यर उजरुी वा पिुरावेदि गित पाउिे व्यवस्था भएकोमा 
बाहेक यो ऐि र यस ऐि अन्तगतत बिेको नियम बमोचजम प्रदाि गररएका सेवा, सतत, सहुवधा र 
कमतिारीसँग सरोकार रात िे कुिै पनि हवषयमा आफूलाई मकात परेको छ भन् ि ेलागेमा वा सो 
सम्बन्धमा सम्बचन्धत निकायलाई जािकारी गराउँदा पनि कारबाही िभएमा निजले आफूलाई 
परेको पीर मकात तथा गिुासो तोहकएको निकाय समक्ष तोहकए बमोचजम रात ि सक्िेछ । 

(२) निजामती कमतिारीहरूको पीर मकात, गिुासो र सिुवुाई सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए 
बमोचजम हिुेछ । 

७३ि. कमतिारी कल्याण कोषको स्थापिा र सञ् िालि : (१) निजामती सेवाका बहालवाला कमतिारी, 
अवकाश प्राप् त व्यचि र निजको पररवारको सदस्यको कल्याणको लानग तोहकए बमोचजमको 
कल्याणकारी कोष स्थापिा गित सहकिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम स्थाहपत कोषको सञ् िालि तथा व्यवस्थापि तोहकए बमोचजम 
हिुेछ । 

७३ग. राजप्रासाद सेवाका कमतिारीसम्बन्धी व्यवस्था : (१) यो ऐि प्रारम्भ हुँदाका बित राजप्रासाद 
सेवामा कायतरत कमतिारीहरूको प्रशासि र व्यवस्थापि छुटै्ट नियमावलीद्वारा गररिेछ । 

(२) राजप्रासाद सेवा ऐि, २०२९ र सो अन्तगतत बिेका नियमहरू िारेज गररएका       
छि ्। 

७४. बरबिुारथ गिुत पिेाः कुिै पनि निजामती कमतिारीले आफूले बिुाउि ु पिे िगदी, चजन्सी वा 
कागजात तोहकएको म्यादनभर सम्बचन्धत कमतिारीलाई बिुाई ठदि ुपिेछ र बझु्ि ुपिेले पनि 
सोही म्यादनभर बिुी नलि ुपिेछ । 

७५. नियम बिाउि ेअनधकाराः यस ऐिको उदे्दश्य कायातन्वयि गितको लानग िेपाल सरकारले सबै 
निजामती सेवाहरूमा सामान्य रूपले लागू हिुे वा बेग्लाबेग्लै सेवा वा समूहको लानग पथृक रूपले 
लागू हिुे नियमहरू बिाउि सक्िेछ ।  

७६. िारेजी र बिाउाः (१) िपेाल निजामती सेवा ऐि, २०१३ िारेज गररएको छ ।  

                                                           

  दोस्रो संशोधिद्वारा थप। 
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(२) िेपाल निजामती सेवा ऐि, २०१३ र सो ऐिअन्तगतत बिेका नियमहरू बमोचजम 
गररएका काम कारबाहीहरू यसै ऐिबमोचजम भए गरेका मानििे छि ्1 

                                                           
1रष्टव्य :- १. केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूाः- 

                    “श्री ५ को सरकार” भन् िे शब्दको सट्टा “िेपाल सरकार” । 

२.   निजामती सेवा (दोस्रो संशोधि) ऐि, २०६४ को दफा ६४ र ६५ देहाय बमोचजम रहेका छि ्:- 

६४. सेवामा स्वताः पररणत भएको मानििे : यो ऐि प्रारम्भ हुँदाका बित लेिापरीक्षण ऐि, २०४८ 
को दफा ९ बमोचजम महालेिा परीक्षकको हवभागमा कायम रहेका कमतिारीको सेवा र त्यस्तो 
सेवामा बहाल रहेका अनधकृत र कमतिारीहरु दफा ३ को िण्ड (ङ१) बमोचजमको सेवामा 
स्वताः पररणत भएको र त्यस्तो अनधकृत र कमतिारीहरु समाि शे्रणीको पदमा स्वताः पररणत 
भएको मानििेछ । 

 ६५. िारेजी र बिाउ : (१) लेिापरीक्षण ऐि २०४८ को दफा ९ िारेज गररएको छ । 

(२) सवंत ्२०६३ साल आषाढ १७ गतेपनछ यो ऐि प्रारम्भ भएको अचघल्लो 
ठदिसम्म भए गरेको काम कारबाही यसै ऐि बमोचजम भए गरेका मानििेछ । 

(३) कायतक्षमता मूल्याििद्वारा हिुे बढुवा सम्बन्धी ऐिको व्यवस्था प्रारम्भ 
िभएसम्मका लानग संवत ्२०६२ साल आषाढ ३० गतेभन्दा अचघ कायम रहेका 
प्रिनलत व्यवस्था लागू हिुेछ । 

३. न्याय प्रशासि ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु :- 

             “पिुरावेदि अदालत” को सट्टा “उच्ि अदालत” 

४.   केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूाः–  

“कािूि, न्याय, तथा संसदीय व्यवस्था मन्रालय”, “कािूि, न्याय, संहवधािसभा तथा संसदीय 
मानमला मन्रालय” वा “कािूि, न्याय तथा  संहवधािसभा व्यवस्था मन्रालय” को सट्टा “कािूि, न्याय, 

तथा संसदीय मानमला मन् रालय”। 


