प्रदे श याजऩत्र
फागभती प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाङ्ञशत
खण्ड ५) हेटौंडा, नेऩार, चैत 2४ गते, २०७८ सार (अङ्झतङ्चयक्ताङ्क २९

बाग 1

फागभती प्रदे श सयकाय

आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारम
हेटौंडा, नेऩार

नेऩारको सॊ ङ्जिधानको धाया २०२ को उऩधाया (१) फभोङ्ञजभ

फागभती प्रदे श भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को ङ्झसपाङ्चयसभा प्रदे श प्रभङ्टखफाट जायी बएको

तर रे ङ्ञखए फभोङ्ञजभको अध्मादे श सिवसाधायणको जानकायीको राङ्झग
प्रकाशन गङ्चयएको छ ।

सॊ ित् 2078 सारको अध्मादे श नॊ. ३

प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको गठन, सञ्चारन य सेिाका सतवहरूको
सम्फन्धभा व्मिस्था गनव फनेको अध्मादे श
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प्रस्तािना: प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाराई सऺभ, सङ्टदृढ, सेिाभूरक, उत्तयदामी,

सहबाङ्झगताभूरक य व्मािसाङ्जमक फनाउॉदै प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको गठन,
सञ्चारन य सेिाका सतव सम्फन्धभा तत्कार कानूनी व्मिस्था गनव िाञ्छनीम
बएको य हार प्रदे श सबाको अङ्झधिेशन चङ्झरयहेको अिस्था नबएकोरे ,

नेऩारको सॊ ङ्जिधानको धाया 202 को उऩधाया (1) फभोङ्ञजभ

फागभती प्रदे श भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को ङ्झसपाङ्चयसभा प्रदे श प्रभङ्टखफाट मो अध्मादे श
जायी बएको छ ।

1.

2.

ऩङ्चयच्छे द–१
प्रायङ्ञम्बक

सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस अध्मादे शको नाभ “प्रदे श
ङ्झनजाभती सेिा अध्मादे श, २०७८” यहेको छ।

(२) मो अध्मादे श तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ ।

ऩङ्चयबाषा: ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस अध्मादे शभा,(क) “अङ्ञततमायिारा” बङ्ङारे

दपा

१५

फभोङ्ञजभ

प्रदे श

दपा

1२१

ङ्झनजाभती सेिाभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य ऩदस्थाऩन गने अङ्झधकायी
सम्झनङ्ट ऩछव।

(ख) “आङ्झधकाङ्चयक

ट्रेड

मङ्टङ्झनमन”

बङ्ङारे

फभोङ्ञजभको प्रदे श कभवचायीको आङ्झधकाङ्चयक ट्रेड मङ्टङ्झनमन
सम्झनङ्ट ऩछव ।

(ग) “कामावरम” बङ्ङारे प्रदे श सयकायको कामावरम सम्झनङ्ट
(घ)

ऩछव।

“कामावरम

प्रभङ्टख” बङ्ङारे

कामावरमको

प्रभङ्टख बई

काभकाज गनव तोङ्जकएको कभवचायी सम्झनङ्ट ऩछव ।
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(ङ) “केन्रीम

ङ्झनकाम” बङ्ङारे

याजऩत्रभा

केन्रीम

ङ्झनकाम

प्रदे श

बनी

सयकायरे
तोकेका

सयकायको ङ्झनकाम सम्झनङ्ट ऩछव ।

(च) “तोङ्जकएको”
अध्मादे श

िा

अन्तगवत

“तोङ्जकए

फनेको

तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछव।

प्रदे श

फभोङ्ञजभ”
ङ्झनमभभा

प्रदे श

बङ्ङारे

तोङ्जकएको

मस

िा

(छ) “कभवचायी” बङ्ङारे प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको ऩदभा फहार
यहेको व्मङ्ञक्त सम्झनङ्ट ऩछव ।

(ज) “ऩङ्चयिाय” बङ्ङारे ङ्झनजाभती कभवचायीसॉग फस्ने तथा ङ्झनज
आपैँरे

ऩारन

ऩोषण

गनङ्टव

ऩने

ऩङ्झत, ऩत्नी, छोया,

ङ्ट , अङ्जििाङ्जहता धभवऩत्र
ङ्ट ी, फाफङ्ट आभा
अङ्जििाङ्जहत छोयी, धभवऩत्र

िा सौतेनी आभा सम्झनङ्ट ऩछव य सो शब्दरे ऩङ्टरुष य
अङ्जििाङ्जहता भङ्जहरा कभवचायीको हकभा ङ्झनजको फाजे,

फज्मै तथा ङ्जििाङ्जहता भङ्जहरा कभवचायीको हकभा ङ्झनजको
सासू, ससङ्टयाराई सभेत जनाउॉछ ।

(झ) “प्रभङ्टख

प्रशासकीम अङ्झधकृत”

बङ्ङारे

दपा

११३

फभोङ्ञजभको प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सम्झनङ्ट ऩछव ।

(ञ) “प्रभङ्टख सङ्ञचि” बङ्ङारे नेऩार सयकायफाट खटी आएको
याजऩत्राङ्जङ्कत ङ्जिङ्ञशष्ट श्रे णी िा सो सयहको कभवचायी
सम्झनङ्ट ऩछव ।

(ट) “प्रदे श” बङ्ङारे फागभती प्रदे श सम्झनङ्ट ऩछव।

(ठ) “प्रदे श ङ्झनजाभती सेिा” बङ्ङारे दपा ४ फभोङ्ञजभको
प्रदे श ङ्झनजाभती सेिा सम्झनङ्ट ऩछव।

(ड) “प्रदे श ङ्जकताफखाना” बङ्ङारे प्रदे श तथा स्थानीम सेिाका
कभवचायीको

अङ्झबरे ख

याख्ने प्रमोजनको

राङ्झग प्रदे श

सयकायरे स्थाऩना गये को कामावरम सम्झनङ्ट ऩछव ।
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(ढ) "प्रदे श रोक सेिा आमोग" बङ्ङारे फागभती प्रदे शको
प्रदे श रोक सेिा आमोग सम्झनङ्ट ऩछव।

(ण) “भन्त्रारम”
(त)

बङ्ङारे

भङ्टतमभन्त्री

कामावरम सम्झनङ्ट ऩछव ।

तथा

भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को

“ङ्जिबागीम प्रभङ्टख” बङ्ङारे तोङ्जकएको अङ्झधकायी सम्झनङ्ट
ऩछव।

(थ) “ङ्जिशेषऻ ऩद” बङ्ङारे ङ्जिशेष प्रकृङ्झतको काभ, कतवव्म य

उत्तयदाङ्जमत्ि बएको य ङ्जिशेष मोग्मता चाङ्जहने प्रदे श

(द)

ङ्झनजाभती सेिाको ऩद सम्झनङ्ट ऩछव ।

“सङ्ञचि” बङ्ङारे प्रदे श सयकायको अङ्झधकृत एघायौँ तहको

कभवचायी सम्झनङ्ट ऩछव । सो शब्दरे प्रदे शभा सङ्ञचिको
ऩदऩूङ्झतव नबएसम्भ नेऩार सयकायफाट खटी आएको
याजऩत्राङ्जङ्कत प्रथभ श्रे णी िा सो सयहको कभवचायीराई
सभेत जनाउनेछ ।

(ध) “सभामोजन” बङ्ङारे कभवचायी सभामोजन ऐन, 2075
(न)
(ऩ)

फभोङ्ञजभको कभवचायी सभामोजन सम्झनङ्ट ऩछव ।
“सभामोजन

ऐन”

बङ्ङारे

२०७५ सम्झनङ्ट ऩछव।

कभवचायी

सभामोजन

ऐन,

ङ्ट रे कङ्टनै
“स्थामी आिासीम अनङ्टभङ्झत” बङ्ङारे ङ्जिदे शी भङ्टरक
ङ्ट भा स्थामी रूऩरे
सतव तोकी िा नतोकी सो भङ्टरक

फसोफास गनव ऩाउने गयी उऩरब्ध गयाएको डाइबयङ्झसटी

इङ्झभग्रेन्ट ङ्झबसा (डी.बी.), ऩयभानेन्ट ये ङ्ञजडे न्ट ङ्झबसा
(ऩी.आय.) िा ग्रीन काडव सम्झनङ्ट ऩछव य सो शब्दरे

ङ्जिदे शभा स्थामी रूऩभा फसोफास गनव ङ्छदइएको जङ्टनसङ्टकै
नाभको स्थामी आिासीम अनङ्टभङ्झतराई सभेत जनाउॉछ।
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(प) “स्थामी ऩद” बङ्ङारे ङ्झनिृत्तबयण िा मोगदान भूरक

ङ्झनिृत्तबयण िा उऩदान ऩाउने य म्माद नतोङ्जकएको प्रदे श
ङ्झनजाभती सेिाको ऩद सम्झनङ्ट ऩछव ।
ऩङ्चयच्छे द- २

3.

प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको गठन

प्रदे श ङ्झनजाभती सेिा सम्फन्धी केन्रीम कभवचायी ङ्झनकाम: (१) प्रदे श
ङ्झनजाभती

सेिाको

गठन, सञ्चारन

य

सेिाका

सतवहरू

तथा

कभवचायीको व्मिस्थाऩन य सञ्चारनका सम्फन्धभा भन्त्रारमरे
केन्रीम कभवचायी ङ्झनकामको रूऩभा काभ गनेछ ।

(२) मो अध्मादे श य मस अध्मादे श अन्तगवत फनेको

ङ्झनमभभा उल्रेख बएदे ङ्ञख फाहेक प्रदे श कभवचायी प्रशासन सम्फन्धी
4.

काभ भन्त्रारमको नीङ्झतगत स्िीकृङ्झत ङ्झरएय भात्र गनङ्टव ऩनेछ।
प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको गठन:

(१)

प्रदे श

सयकायरे

प्रदे श

ङ्झनजाभती सेिा अन्तगवत दे हाम फभोङ्ञजभका सेिाहरूको गठन
गनेछ :-

(क) प्रदे श इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग सेिा,
(ख) प्रदे श कृङ्जष सेिा,

(ग) प्रदे श प्रशासन सेिा,
(घ) प्रदे श िन सेिा,

(ङ) प्रदे श ङ्ञशऺा सेिा, य

(च) प्रदे श स्िास््म सेिा।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका सेिा अन्तगवत यहने सभूह

तथा उऩसभूह तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनछ
े ।
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(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ यहने सभूह तथा उऩसभूहको

ऩदको राङ्झग आिश्मक ऩने न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

(4) मो अध्मादे श प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट बन्दा अङ्ञघ प्रदे श ङ्झनजाभती

सेिाको ङ्जिङ्जिध सेिा तथा आङ्झथक
व
मोजना तथा त्माङ्क सेिाभा
सभामोजन बएका कभवचायीराई उऩदपा (1) को खण्ड (ग)
फभोङ्ञजभको
5.

गङ्चयनेछ ।

प्रदे श

प्रशासन

सेिाको

ङ्जिङ्जिध

सभूहभा

कामभ

तह य ऩदनाभ: (१) प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाभा दे हाम फभोङ्ञजभका
तहहरू यहने छन् :अङ्झधकृत तह

सहामक तह

एघायौँ

ऩाॉचौँ

दशौँ

चौथो

निौँ

तेस्रो

आठौँ

तह ङ्जिहीन

सातौँ
छै टौँ
(२)

प्रदे श

ङ्झनजाभती सेिाका

ङ्जिङ्झबङ्ङ

तहभा तोङ्जकए

फभोङ्ञजभका प्राङ्जिङ्झधक तथा अप्राङ्जिङ्झधक ऩदहरू यहने छन् ।

(३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

सहामक तेस्रो य चौथो तहभा कङ्टनै कभवचायीको ऩदाङ्झधकाय नयहेभा

सो तहको ऩद स्ित् खाये ज हङ्टनेछ । मस्तो ऩदभा नमाॉ ऩदऩूङ्झतव
गङ्चयने छै न ।

(4) प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाका सम्फङ्ञन्धत सेिा, सभूहभा

यहने तह य सोको ऩदनाभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनछ
े ।
6

खण्ड ५) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क 2९ प्रदे श याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७८।१२।२४

6.

कामव ङ्जिियण य कामवसम्ऩादन सम्झौता: (१) प्रदे श सयकायरे
स्िीकृत

गये को

सङ्गठनको

कामावरमको कामावरम

कामवङ्जिियणको

प्रभङ्टखरे

आधायभा

प्रत्मेक

प्रत्मेक ऩदको काभ, कतवव्म,

उत्तयदाङ्जमत्ि, अङ्झधकाय य काभको भूल्माङ्कन गने सूचक सभेत

उल्रेख गयी सङ्गठनका राङ्झग स्िीकृत ऩदहरूको कामवङ्जिियण
स्िीकृत गयी रागू गनङ्टव ऩनेछ ।

तय अङ्झधकृतस्तय एघायौँ तहको ऩदको कामवङ्जिियण प्रदे श

सयकायरे स्िीकृत गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

(२) कभवचायीराई ऩदस्थाऩन गदाव ङ्झनजको कामवङ्जिियण

सभेत उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।
(३)

उऩदपा

(२)

फभोङ्ञजभ

उऩरब्ध

गयाइएको

कामवङ्जिियणको आधायभा कभवचायीसॉग कामवसम्ऩादन सम्झौता गयी
काभभा रगाउन सङ्जकनेछ ।

तय आमोजना प्रभङ्टख तथा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका कामावरम

प्रभङ्टखसॉग कामवसम्ऩादन सम्झौता गनङ्टव ऩनेछ ।

(४) प्रत्मेक सङ्टऩङ्चयिेऺकरे आङ्झथक
व िषव सङ्टरु बएको एक

भङ्जहनाङ्झबत्र आफ्नो भातहतभा काभ गने कभवचायीराई उऩदपा (१)
फभोङ्ञजभको कामवङ्जिियणको आधायभा त्मस्तो कभवचायीरे सम्ऩादन

गनङ्टव ऩने कामवको िाङ्जषक
व
रक्ष्म ङ्झनधावयण गयी ङ्ञजम्भेिायी तोकी
काभ रगाउनङ्ट ऩनेछ । त्मस्तो िाङ्जषक
व रक्ष्म फभोङ्ञजभ सम्ऩाङ्छदत
काभ

सभेतको

गङ्चयनेछ ।

7.

आधायभा

कभवचायीको

कामवसम्ऩादन

भूल्माङ्कन

ऩङ्चयच्छे द-३

प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको दयफन्दी तथा ऩदऩूङ्झतव

दयफन्दी सृजना: (१) कङ्टनै कामावरमको सङ्गठन सॊ यचना िा
दयफन्दी सृजना गनव तथा त्मस्तो सङ्गठन सॊ यचना िा दयफन्दीभा
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ऩङ्टनयािरोकन िा हेयपेय गनव सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारम िा केन्रीम

ङ्झनकामरे भन्त्रारमको ऩूि व स्िीकृङ्झत ङ्झरई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सङ्गठन
तथा व्मिस्थाऩन सिे ऺण गनङ्टव ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सिे ऺण गदाव सिे ऺण गङ्चयने

कामावरमको कामव प्रकृङ्झत य कामवफोझ ङ्जिश्लेषण गयी दयफन्दी
ङ्झसजवना, ऩङ्टनयािरोकन िा हेयपेय गनङ्टव ऩने दे ङ्ञखएभा सो को कायण
य औङ्ञचत्म सभेत खङ्टराई प्रङ्झतिेदन ऩेश गनङ्टव ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सिे ऺण गयी तमाय गङ्चयएको

प्रङ्झतिेदन सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारम िा केन्रीम ङ्झनकामरे

आङ्झथक
व

भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारमको सहभङ्झत ङ्झरई भन्त्रारमभा

ऩठाउनङ्ट ऩनेछ य भन्त्रारमरे सोको औङ्ञचत्म सभेतको आधायभा
भूल्माङ्कन गयी उऩमङ्टक्त सङ्गठन सॊ यचना िा दयफन्दी प्रस्ताि गयी
स्िीकृङ्झतको राङ्झग प्रदे श सयकाय सभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ।
प्रदे श

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको प्रस्ताि फभोङ्ञजभ

सयकायरे

सक्नेछ।

सङ्गठन

सॊ यचना

िा

दयफन्दी

स्िीकृत

गनव

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ सङ्गठन सॊ यचना िा दयफन्दी

स्िीकृत बएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारमरे प्रदे श ङ्जकताफखानाभा ऩद
दताव गयी ऩदऩूङ्झतक
व ो प्रङ्जिमा अगाङ्झड फढाउनेछ ।

(६) मस दपा फभोङ्ञजभ कङ्टनै नमाॉ ऩद सृजना बएकोभा

उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ प्रदे श ङ्जकताफखानाभा ऩद दताव बएऩङ्झछ
भात्र त्मस्तो ऩदभा ऩदऩूङ्झतव गनव सङ्जकनेछ ।

(७) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए

ताऩङ्झन अस्थामी प्रकृङ्झतका आमोग, सङ्झभङ्झत, ङ्झनकाम, सङ्ञचिारम,
कामावरम िा आमोजनाभा स्थामी दयफन्दी सृजना गङ्चयने छै न ।
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त्मस्ता

आमोग,

सङ्झभङ्झत,

ङ्झनकाम,

सङ्ञचिारम,

आमोजनाभा अस्थामी दयफन्दी यहन सक्नेछ ।

कामावरम िा

(८) उऩदपा (७) भा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्झनकामको िाङ्जषक
व फजेट

तथा कामविभ फभोङ्ञजभ िाङ्जषक
व रूऩभा आिश्मक ऩने जनशङ्ञक्तको

ङ्जकङ्झसभ तथा सङ्खतमा मङ्जकन गयी अस्थामी दयफन्दी ङ्झसपाङ्चयस गनव
तोङ्जकए फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झत यहनेछ ।

(९) मस दपा फभोङ्ञजभ सृजना बएको स्थामी ऩदभा

ङ्झनमङ्टक्त िा फढङ्ट िा बएको कभवचायीराई ऩङ्टर दयफन्दी िा अन्म कङ्टनै
ङ्जकङ्झसभरे

कङ्टनै

स्थानभा

ऩदाङ्झधकाय

याखी

कङ्टनै

ङ्झनकामभा

खटाइएको िा ङ्झनमङ्टक्त गङ्चयएको िा उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ

अस्थामी दयफन्दीभा खटाइएको कायणरे भात्र त्मस्तो दयफन्दी
ङ्चयक्त

भानी कङ्टनै

ऩङ्झन व्महोयारे
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प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको ऩदऩूङ्झत:व (१) प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको ङ्चयक्त ऩदभा दे हाम फभोङ्ञजभ ऩूङ्झतव गङ्चयनेछ :-

-

-

(ख)

ऩाॉचौँ

65%

-

-

20%

15%

(ग)

छै टौँ

-

-

-

-

-

(घ)

सातौँ

६०%

१०%

-

२०%

१०%

(ङ)

आठौँ

-

-

-

-
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कैङ्जपमत

10०%

भूल्माङ्कनद्वाया

कामवऺभताको

-

जेष्ठता य कामवसम्ऩादन

प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺाद्वाया

-

भूल्माङ्कनद्वाया

अन्तय तह प्रङ्झतमोङ्झगताद्वाया

चौथो

आन्तङ्चयक अन्तय सेिा

खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगताद्वाया

फढङ्ट िाद्वाया

(क)

तह

8.

-

तह िृङ्जि
तह

िृङ्जि

ङ्ञचङ्जकत्सक

(स्िास््म

सेिाको

य कृङ्जष सेिा

अन्तगवतको ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सक फाहेक)
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(च)

आठौँ

१००%

-

-

-

-

(छ)

निौँ

१०%

१०%

10%

३5%

३5%

(ज)

निौँ

20%

१०%

३5%

३5%

-

(झ)

दशौँ

-

-

-

-

-

(ञ)

एघायौँ

-

-

-

80%

20%
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स्िास््म
कृङ्जष

सेिाको

सेिा

ङ्ञचङ्जकत्सक

अन्तगवतको

ङ्ञचङ्जकत्सकको हकभा

स्िास््म सेिा फाहेकको सेिा
स्िास््म सेिा

तह िृङ्जि

य

ऩशङ्ट
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(२) उऩदपा (१) को खण्ड (छ) य (ज) भा उङ्ञल्रङ्ञखत

खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगताद्वाया ऩदऩूङ्झतव गङ्चयने अङ्झधकृत निौँ तहको ऩदको
राङ्झग उम्भेदिाय हङ्टन सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमभा कम्तीभा स्नातकोत्तय

तहको उऩाङ्झध हाङ्झसर गये को य सङघीम ङ्झनजाभती सेिा, प्रदे श

ङ्झनजाभती सेिा, स्थानीम सेिा िा अन्म कङ्टनै सयकायी सेिा िा
प्रचङ्झरत

कानून

फभोङ्ञजभ

स्थाऩना

बएको

सङ्गङ्छठत

सॊ स्थाको

अङ्झधकृतस्तय सातौँ तह िा सो सयह िा सो बन्दा भाङ्झथको ऩदभा
कम्तीभा ऩाॉच िषवको अनङ्टबि प्राप्त गये को हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।

स्ऩष्टीकयण: मस उऩदपाको प्रमोजनको राङ्झग "प्रदे श ङ्झनजाभती
सेिा" बङ्ङारे जङ्टनसङ्टकै प्रदे शको ङ्झनजाभती सेिा य "स्थानीम सेिा"

बङ्ङारे जङ्टनसङ्टकै प्रदे श अन्तगवत यहेको स्थानीम तहको सेिा सम्झनङ्ट
ऩछव ।

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

उऩदपा (१) को खण्ड (छ) य (ज) को खङ्टल्रा प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक
ऩयीऺाफाट ऩूङ्झतव हङ्टने ऩदभा ङ्जिद्यािाङ्चयङ्झधको उऩाङ्झध प्राप्त गये को

उम्भेदिायको राङ्झग कम्तीभा तीन िषव य दशवनाचामव (एभ.ङ्जपर)
उऩाङ्झध प्राप्त गये को राङ्झग कम्तीभा चाय िषव सेिा अनङ्टबि बएभा
मोग्म भाङ्झननेछ ।

(४) उऩदपा (२) य (३) को प्रमोजनको राङ्झग कङ्टनै

ङ्झनकामभा आॊङ्ञशक रूऩभा काभ गये को अनङ्टबि गणना हङ्टने छै न ।

(५) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको अन्तय तह प्रङ्झतस्ऩधावद्वाया

ऩदऩूङ्झतव हङ्टने ऩदभा सङघीम ङ्झनजाभती सेिा िा प्रदे श ङ्झनजाभती सेिा
िा जङ्टनसङ्टकै स्थानीम तहको सेिाको एक श्रे णी िा तह भङ्टङ्झनको
ऩदभा कम्तीभा चाय िषव सेिा अिङ्झध ऩूया गये का य ऩूङ्झतव हङ्टने

ऩदका राङ्झग तोके फभोङ्ञजभको शैङ्ञऺक मोग्मता हाङ्झसर गये का
कभवचायी उम्भेदिाय हङ्टन सक्नेछन्।
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(६) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

अन्तय तह

प्रङ्झतमोङ्झगताद्वाया हङ्टने ऩदऩूङ्झतक
व ा राङ्झग छङ्ट टमाइएको

ऩदभा ऩदऩूङ्झतव हङ्टन नसकेभा सोही िषवको खङ्टल्रा प्रङ्झतमोङ्झगता य
आन्तङ्चयक अन्तय सेिा प्रङ्झतमोङ्झगताद्वाया ऩदऩूङ्झतव हङ्टन नसकेका
ऩदहरू सोही िषवको कामवऺभता भूल्माङ्कनद्वाया हङ्टने फढङ्ट िाद्वाया
ऩदऩूङ्झतव गङ्चयनेछ ।

(७) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आन्तङ्चयक अन्तय सेिा

प्रङ्झतमोङ्झगताद्वाया ऩदऩूङ्झतव हङ्टने ऩदका राङ्झग तोकेको न्मूनतभ शैङ्ञऺक

मोग्मता हाङ्झसर गये को य प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको सहामक तह
ऩदको राङ्झग बए एक तह भङ्टनीको ऩदभा तीन िषव य अङ्झधकृत तह
ऩदको

हकभा

ऩाॉच

िषव सेिा अिङ्झध

उम्भेदिाय हङ्टन सक्नेछ ।

ऩूया

गये को

कभवचायी

(८) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामवऺभता भूल्माङ्कनद्वाया हङ्टने

फढङ्ट िाको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत सेिा, सभूह िा उऩसभूहको एक तह
भङ्टङ्झनको ऩदभा फहार यहेका फढङ्ट िाको राङ्झग आिश्मक न्मूनतभ

सेिा अिङ्झध य न्मूनतभ मोग्मता ऩूया गये का कभवचायी सम्बाव्म
उम्भेदिाय हङ्टनेछन्।

तय कङ्टनै सेिाको अङ्झधकृतस्तय निौँ तह िा सो सयहको

ऩद सभूहीकृत नबएको अिस्थाभा सो सेिा अन्तगवतका जङ्टनसङ्टकै

सभूह िा उऩसभूहका एक तह भङ्टङ्झनको ऩदभा फहार यहेका य
फढङ्ट िाको राङ्झग आिश्मक न्मूनतभ सेिा अिङ्झध य शैङ्ञऺक मोग्मता
ऩूया गये का कभवचायी सम्बाव्म उम्भेदिाय हङ्टनछ
े न् ।

(९) मस दपाभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

प्रदे शभा सभामोजन बएका कभवचायी मस ऐन फभोङ्ञजभ आन्तङ्चयक
अन्तय

सेिा

प्रङ्झतमोङ्झगता

तथा

कामवऺभता

भूल्माङ्कनद्वाया

हङ्टने

फढङ्ट िाको राङ्झग त्मसयी सभामोजन हङ्टन ङ्ट ऩूि व फहार यहेको सेिा,
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सभूह िा उऩसभूहको एक तह भाङ्झथको ऩदभा उम्भेदिाय हङ्टन
सक्नेछन्।

(1०) मस दपाभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

ऩदऩूङ्झतव हङ्टने ऩदभा कामवऺभताको भूल्माङ्कनद्वाया हङ्टने फढङ्ट िाको राङ्झग

सम्बाव्म उम्भेदिाय नबएभा त्मस्तो ऩद भध्मे अङ्झधकृतस्तय निौँ

तह िा सो सयहको ऩद य सो बन्दा भाङ्झथको ऩदभा सोही िषव
आन्तङ्चयक अन्तय सेिा प्रङ्झतमोङ्झगताद्वाया य अन्म ऩदभा खङ्टरा
प्रङ्झतमोङ्झगताद्वाया ऩदऩूङ्झतव गङ्चयनेछ ।

(1१) प्रदे शभा सभामोजन बएका कभवचायीको सभामोजन

हङ्टन ङ्ट ऩूिक
व ो सम्फङ्ञन्धत ऩदको सेिा अिङ्झध सभेत गणना गङ्चयनेछ ।

(1२) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए

ताऩङ्झन दे हामको कभवचायी दे हामको अिङ्झधबय खङ्टरा, आन्तङ्चयक

अन्तय सेिा िा अन्तय तह प्रङ्झतमोङ्झगताद्वाया ऩूङ्झतव हङ्टने ऩदको राङ्झग
सभेत सम्बाव्म उम्भेदिाय हङ्टन सक्ने छै न्-

(क) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनरम्फन बएकोभा
ङ्झनरम्फन बएको अिङ्झधबय,

(ख) मो अध्मादे श तथा सेिा सतव सम्फन्धी कानून

फभोङ्ञजभ ङ्जिबागीम सजाम बई फढङ्ट िा योक्का
बएकोभा योक्का बएको अिङ्झधबय,

(1३) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए

ताऩङ्झन मो

अध्मादे श

प्रायम्ब

बएऩङ्झछ

सहामक

ऩाॉचौँ

तहको

कम््मङ्टटय अऩये टय ऩद य सहामक चौथो तहको सहामक कम््मङ्टटय
अऩये टय ऩद ङ्चयक्त बएभा स्थामी ऩदऩूङ्झतव गङ्चयने छै न ।

(1४) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए

ताऩङ्झन मो अध्मादे श प्रायम्ब बएऩङ्झछ सिायी चारक, कामावरम
सहमोगी, चौकीदाय, इरे ङ्ञक्ट्रङ्झसमन, ्रम्फय, भारी, सयसपाइ गने
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कभवचायी िा मस्तै काभ गने अन्म तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ऩदभा
स्थामी ऩदऩूङ्झतव गङ्चयने छै न ।

(1५) उऩदपा (1३) फभोङ्ञजभको कम््मङ्टटय अऩये टय ऩद

य उऩदपा (1४) फभोङ्ञजभको सिायी चारक, कामावरम सहमोगी

िा चौकीदायफाट कामव गने ऩदफाट सम्ऩादन गङ्चयने कामव दयफन्दी
ङ्झबत्र यही ङ्झसधै व्मङ्ञक्तसॉग कयाय गयी सेिा कयायफाट सम्ऩादन
गयाउनङ्ट ऩनेछ ।

तय इरे ङ्ञक्ट्रङ्झसमन, ्रम्फय, भारी, सयसपाइ गने कभवचायी

य मस्तै काभ गने अन्म तोङ्जकए फभोङ्ञजभका दयफन्दीङ्झबत्र नऩने

दै ङ्झनक ज्मारादायीभा काभ रगाउनङ्ट ऩने कभवचायी सॊ स्था कयाय गयी
सेिा कयायफाट सम्ऩादन गयाउनङ्ट ऩनेछ ।

(1६) उऩदपा (16) फभोङ्ञजभ सॊ स्थासॉग सेिा कयाय

गदाव ङ्छदइने ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा सङ्टङ्जिधा प्रदे शको अथव हेने भन्त्रारमरे
तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
तय

व्मङ्ञक्तसॉग

कयाय

गयी

सेिा

कयाय

गदाव

ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा सङ्टङ्जिधा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

ङ्छदइने

(1७) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको

चौथो तहको ऩदफाट ऩाॉचौँ तहभा फढङ्ट िा हङ्टने सम्बाङ्जित उम्भेदिाय

नबएभा फढङ्ट िा हङ्टने प्रङ्झतशतराई खङ्टरा तपव गणना गयी ऩदऩूङ्झतव
गङ्चयनेछ ।

(१८) प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको ङ्चयक्त ऩदभा ऩदऩूङ्झतव गदाव

दे हाम फभोङ्ञजभ गनङ्टव ऩनेछ:-

(क) चौथो, ऩाॉचौँ िा छै टौँ तहको कङ्टनै ऩद ङ्चयक्त
बएभा ऩाॉचौँ तह ङ्चयक्त भानी ऩदऩूङ्झतव गने,

(ख) स्िास््म

सेिाको

ङ्ञचङ्जकत्सक

य

कृङ्जष

सेिा

अन्तगवतको ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सक फाहेक सातौँ िा
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आठौँ तह ङ्चयक्त बएभा सातौँ तह ङ्चयक्त भानी
ऩदऩूङ्झतव गने,

(ग) स्िास््म

सेिाको

ङ्ञचङ्जकत्सक

य

कृङ्जष

सेिा

अन्तगवतको ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सक आठौँ तह ङ्चयक्त
बएभा सोही तह ङ्चयक्त भानी ऩदऩूङ्झतव गने,

(घ) निौँ िा दशौँ तह ङ्चयक्त बएभा निौँ तह ङ्चयक्त
भानी ऩदऩूङ्झतव गने ।

(१९) प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाभा गङ्चयने ऩदऩूङ्झतव सम्फन्धी

9.

अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

सभान तहभा प्रङ्झतस्ऩधाव गनव िा उम्भेदिाय हङ्टन नऩाउने् सङघीम

सेिा िा जङ्टनसङ्टकै प्रदे श िा जङ्टनसङ्टकै स्थानीम सेिाको सभान तहको

ऩदभा कामवयत यहेको कभवचायी प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको खङ्टरा िा
अन्तय तह प्रङ्झतमोङ्झगताद्वाया ऩदऩूङ्झतव हङ्टने तह िा ऩदको सभान
10.

तहभा प्रङ्झतस्ऩधाव गनव िा उम्भेदिाय हङ्टन ऩाउने छै न।

ऩदऩूङ्झतव सम्फन्धी ङ्जिशेष व्मिस्था: (१) प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाराई
सभािेशी फनाउन दपा ८ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ खङ्टरा

प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺाद्वाया ऩूङ्झतव हङ्टने ऩद भध्मे ऩैँ तारीस प्रङ्झतशत
ऩद छङ्ट ट्याई सो प्रङ्झतशतराई शत प्रङ्झतशत भानी दे हाम फभोङ्ञजभका
उम्भेदिाय फीच छङ्ट ट्टा छङ्ट ट्टै प्रङ्झतस्ऩधाव गयाई ऩदऩूङ्झतव गङ्चयनेछ ।
(क) भङ्जहरा

(ख) आङ्छदिासी/जनजाङ्झत
(ग) भधेशी
(घ) दङ्झरत

-तेत्तीस प्रङ्झतशत

-सत्ताइस प्रङ्झतशत
-फाइस प्रङ्झतशत

-नौ प्रङ्झतशत

(ङ) अऩाङ्ग

(च) ङ्जऩछङ्झडएको ऺेत्र
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स्ऩष्टीकयण: खण्ड (च) फभोङ्ञजभको “ङ्जऩछङ्झडएको
ऺेत्र”

बङ्ङारे

दोरखा

ङ्ञजल्राको

ङ्जिगङ्ट

गाउॉऩाङ्झरका, यसङ्टिा ङ्ञजल्राको आभाछोङ्छदङभो
गाउॉऩाङ्झरका य गोसाईकङ्टण्ड गाउॉऩाङ्झरका तथा

धाङ्छदङ ङ्ञजल्राको गॊगाजभङ्टना गाउॉऩाङ्झरका य
रुिीभ्मारी गाउॉऩाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩछव।

(2) उऩदपा (1) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

मस दपा फभोङ्ञजभको ङ्जिशेष सङ्टङ्जिधा एक व्मङ्ञक्तरे सहामक तह य
अङ्झधकृत

ऩाउनेछ ।

तहभा

सेिा

अिङ्झधबयभा

एक

ऩटक

भात्र

ङ्झरन

(3) उऩदपा (1) य (२) फभोङ्ञजभको कङ्टनै उम्भेदिाय

एकबन्दा फढी सभूहभा प्रङ्झतस्ऩधाव गनव फाधा ऩङ्टगेको भाङ्झनने छै न ।

(4) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए

ताऩङ्झन उऩदपा (1) य (२)

फभोङ्ञजभ अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तको

राङ्झग छङ्ट टमाइएको ऩदभा कङ्टनै खास प्रकृङ्झतको काभको राङ्झग
तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरू फीच भात्र प्रङ्झतस्ऩधाव
गनव ऩाउने गयी प्रङ्झतस्ऩधावत्भक ऩयीऺाद्वाया ऩूङ्झतव गनव सङ्जकनेछ ।
(5)

उऩदपा

(1)

फभोङ्ञजभको

सभूहको

राङ्झग

छङ्ट टमाइएको ऩदभा उम्भेदिाय हङ्टन चाहने व्मङ्ञक्तरे आपूरे फङ्टझाउने
दयखास्त पायाभसॉग आपू सम्फङ्ञन्धत सभूह तथा उऩसभूहको
व्मङ्ञक्त बएको प्रभाङ्ञणत हङ्टने सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट जायी बएको

तोङ्जकए फभोङ्ञजभको कागजात ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। ङ्जऩछङ्झडएको ऺेत्रको
हकभा सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहरे सोही स्थानीम तहको स्थामी
फाङ्झसन्दा हो बनी प्रभाङ्ञणत गये को कागजात ऩेश गनङ्टव ऩनेछ ।

(6) उऩदपा (5) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

मस दपा फभोङ्ञजभ अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तको है ङ्झसमतभा सो
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सभूहफाट प्रङ्झतस्ऩधाव गनव चाहने उम्भेदिायरे फङ्टझाउने दयखास्तको

साथभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको अऩाङ्गताको प्रभाणऩत्र सभेत
ऩेश गनङ्टव ऩनेछ।

(7) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ कङ्टनै ऩङ्झन सभूह उऩसभूहका

राङ्झग छङ्ट टमाइएको ऩदभा उऩमङ्टक्त उम्भेदिाय उऩरब्ध हङ्टन नसकेभा
िा कङ्टनै उम्भेदिायरे न्मूनतभ अङ्क हाङ्झसर गयी उत्तीणव हङ्टन

नसकेभा त्मस्तो ऩद सोही िषव बएको खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगताद्वाया ऩूङ्झतव
हङ्टने ऩदभा सभािेश गयी ऩदऩूङ्झतव गनङ्टव ऩनेछ ।
(8)

उऩदपा

(1)

फभोङ्ञजभ

प्रङ्झतशत

ङ्झनधावयण

गदाव

सिवप्रथभ सभूह य िभश् उऩसभूहको राङ्झग प्रङ्झतशत ङ्झनधावयण गनङ्टव
ऩछव

। कङ्टनै सभूह िा सभूह अन्तगवतको उऩसभूहभा एक

प्रङ्झतशतबन्दा कभ घाताङ्क (फ्रमाक्सन) आएभा त्मस्तो घाताङ्क जङ्टन
सभूह िा उऩसभूहको हकभा घाताङ्क आएको हो सोबन्दा रगत्तै
ऩङ्झछको सभूह िा उऩसभूहभा िभश् सदै जानेछ ।

(९) प्रदे श सयकायरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनधावयण

गङ्चयएको प्रङ्झतशतद्वाया ऩदऩूङ्झतव गने व्मिस्था हये क दश िषवभा
11.

ऩङ्टनयािरोकन गनङ्टव ऩनेछ ।

प्रदे श रोक सेिा आमोगको ङ्झसपाङ्चयसभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टन:े (१) प्रदे श
ङ्झनजाभती

सेिाको

खङ्टरा

प्रङ्झतमोङ्झगता,

आन्तङ्चयक

अन्तय

सेिा

प्रङ्झतमोङ्झगता य अन्तय तह प्रङ्झतमोङ्झगताद्वाया ऩूङ्झतव हङ्टने ऩदभा प्रदे श
रोक सेिा आमोगको ङ्झसपाङ्चयसभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गङ्चयनेछ।

(२) दपा ८ फभोङ्ञजभ ऩदऩूङ्झतक
व ो राङ्झग ङ्झनधावयण गङ्चयएको

प्रङ्झतशत फभोङ्ञजभ प्रदे श रोक सेिा आमोगरे ऩद सङ्खतमा ङ्झनधावयण
गयी ङ्जिऻाऩन गनेछ ।
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(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩद सङ्खतमा ङ्झनधावयण गदाव

कङ्टनै ङ्जििाद आएभा प्रदे श रोक सेिा आमोगको ङ्झनणवम अङ्ञन्तभ
12.

हङ्टनेछ ।

ऩदऩूङ्झतक
व ा राङ्झग भाग गने: (१) प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको कङ्टनै ऩद

ङ्चयक्त बएभा सम्फङ्ञन्धत कामावरमको प्रभङ्टखरे त्मसयी ऩद ङ्चयक्त

बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र सोको ङ्जिियण आपूबन्दा भाङ्झथल्रो
कामावरम ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ ङ्चयक्त ऩदको जानकायी प्राप्त

बएऩङ्झछ सो कामावरमरे सरुिाद्वाया ऩूङ्झतव गनव सङ्जकने बए ऩूङ्झतव गने
य नसङ्जकने बए अङ्झधकृतस्तयको ऩदको हकभा सेिा सञ्चारन गने

भन्त्रारम भापवत भाग पायाभ बयी भन्त्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ य
सहामक तहको ऩदको हकभा ऩदऩूङ्झतक
व ा राङ्झग प्रदे श रोक सेिा
आमोगभा ऩठाउन सम्फङ्ञन्धत कामावरमराई रे खी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।

(3) भन्त्रारमरे अङ्झधकृतस्तयको ङ्चयक्त ऩदऩूङ्झतक
व ा राङ्झग

प्रदे श रोकसेिा आमोगको ऩदऩूङ्झतव सम्फन्धी कामवताङ्झरका फभोङ्ञजभ

ङ्झनधावङ्चयत सभमभा प्रदे श रोक सेिा आमोगभा ऩङ्टग्ने गयी ऩदऩूङ्झतक
व ा
राङ्झग भाग ऩठाई सेिा सञ्चारन गने भन्त्रारमराई सभेत जानकायी
गयाउनङ्ट ऩनेछ।

(4) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ भन्त्रारमरे प्रदे श ङ्झनजाभती

सेिाको ऩदऩूङ्झतक
व ा राङ्झग भाग गदाव उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्चयक्त

हङ्टन आएका ऩद य सो आङ्झथक
व िषवङ्झबत्र अङ्झनिामव अिकाश तथा
फढङ्ट िाफाट ङ्चयक्त हङ्टने ऩद सभेत मङ्जकन गयी भाग गनेछ ।

(5) उऩदपा (2) फभोङ्ञजभ सहामक तहको ऩदभा

ऩदऩूङ्झतक
व ो राङ्झग प्रदे श रोक सेिा आमोगभा भाग गनव रेखी
आएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत कामावरमरे

प्रदे श रोक सेिा आमोगको

ऩदऩूङ्झतव सम्फन्धी कामवताङ्झरका फभोङ्ञजभ ङ्झनधावङ्चयत सभमभा भागको
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आकृङ्झत पायाभ बयी सो आमोगभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ य त्मसको
13.

जानकायी भाङ्झथल्रो कामावरमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।
ऩदऩूङ्झतभ
व ा

फन्दे ज:(१)

प्रदे श

ङ्झनजाभती

सेिाको

ऩदभा

मस

अध्मादे शभा व्मिस्था बएदे ङ्ञख फाहेक अन्म तङ्चयकाफाट ऩदऩूङ्झतव
गङ्चयने छै न ।

(२) उऩदपा (१) ङ्जिऩयीत गङ्चयएको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त स्ित् फदय

बएको भाङ्झननेछ य त्मसयी ङ्झनमङ्टक्त बएको व्मङ्ञक्तरे ऩाएको तरफ,
बत्ता य अन्म सङ्टङ्जिधा ङ्झनमङ्टक्त गने अङ्झधकायीफाट असङ्टर उऩय
गङ्चयनेछ।

(३) प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको स्थामी ऩदभा ङ्झनमङ्टक्त िा

फढङ्ट िा बएको कभवचायीराई ऩङ्टर दयफन्दी िा अन्म कङ्टनै ङ्जकङ्झसभरे

कङ्टनै स्थानभा ऩदाङ्झधकाय याखी कङ्टनै ङ्झनकामभा खटाइएको िा
ङ्झनमङ्टक्त गङ्चयएको िा मस अध्मादे श फभोङ्ञजभ स्िीकृत गङ्चयएको

अस्थामी दयफन्दीभा काज िा अन्म रूऩभा खटाएको कायणरे भात्र
त्मस्तो दयफन्दी ङ्चयक्त भानी कङ्टनै ऩङ्झन व्महोयारे ऩदऩूङ्झतव गनव ऩाइने
14.

छै न।

ज्मारादायी िा कयायभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनव नऩाइने : (१) प्रदे श ङ्झनजाभती
सेिाका कभवचायीरे गनङ्टव ऩने काभको राङ्झग कङ्टनै ऩङ्झन व्मङ्ञक्तराई
ज्मारादायी िा कयायभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनव ऩाइने छै न ।

(२) उऩदपा (१) ङ्जिऩयीत कसै रे ज्मारादायी िा कयायभा

ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गये भा त्मसयी ङ्झनमङ्टक्त व्मङ्ञक्तरे खाइऩाइ आएको तरफ,
बत्ता य अन्म सङ्टङ्जिधा फाऩतको यकभ ङ्झनमङ्टक्त गने कभवचायी िा
15.

ऩदाङ्झधकायीफाट सयकायी फाॉकी सयह असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ।

ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य ऩदस्थाऩन गने अङ्झधकायी: (१) प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको
अङ्झधकृत

एघायौँ

िा

सो

सयहको

ऩदभा

प्रदे श

सयकाय,

भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्रे य अङ्झधकृत दशौँ, निौँ, आठौँ, सातौँ य अङ्झधकृत
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छै टौँ िा सो सयहको ऩदभा सेिा, सभूह सञ्चारन गने भन्त्रारमको

सङ्ञचि िा सो सयहको अङ्झधकृतरे ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य ऩदस्थाऩना गनेछ ।
मसयी गङ्चयएको ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको सूचना

सेिा, सभूह सञ्चारन

भन्त्रारमरे प्रदे श याजऩत्रभा प्रकाशन गनङ्टव ऩनेछ ।

गने

(२) प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको सहामक तह िा सो सयहको

ऩदभा ङ्जिबागीम प्रभङ्टख िा अङ्झधकृत स्तयको कामावरम प्रभङ्टखरे
16.

ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनेछ ।

उम्भेदिाय हङ्टनको राङ्झग अमोग्मता: दे हामको व्मङ्ञक्त प्रदे श ङ्झनजाभती
सेिाको ऩदभा उम्भेदिाय हङ्टन सक्ने छै न:-

(क) सहामकस्तय ऩाॉचौँ तहसम्भको ऩदभा अठाय िषव उभेय
ऩूया नबएको,

(ख) अङ्झधकृत सातौँ तह िा सोबन्दा भाङ्झथको ऩदभा एक्काइस
िषव उभेय ऩूया नबएको

(ग) ऩङ्टरुष

उम्भेदिायको

हकभा

ऩैँ तीस

िषव

य

भङ्जहरा

उम्भेदिायको हकभा चारीस िषव उभेय ऩूया बएको,
तय,

(१) सङ्घीम ङ्झनजाभती सेिाका स्थामी कभवचायी, प्रदे श

ङ्झनजाभती सेिाका स्थामी कभवचायी, सभामोजन
ऐन फभोङ्ञजभ स्थानीम सेिाभा सभामोजन बएका
तथा मो अध्मादे श प्रायम्ब बएऩङ्झछ सङघीम
ङ्झनजाभती

सेिा,

प्रदे श

ङ्झनजाभती

सेिा

िा

जङ्टनसङ्टकै स्थानीम तहको स्थानीम सेिाभा स्थामी
ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएका कभवचायीको हकभा उभेयको हद
राग्ने छै न।

(२) प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको निौँ तहको ऩदको

राङ्झग हङ्टने खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगताभा ऩैँ तारीस िषव
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उभेय

ननाघेको

सक्नेछ ।

व्मङ्ञक्त

उम्भेदिाय

हङ्टन

(घ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभको न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता हाङ्झसर
नगये को,

(ङ) बङ्जिष्मभा जङ्टनसङ्टकै सयकायी सेिाको ङ्झनङ्झभत्त अमोग्म
ठहङ्चयने गयी सेिाफाट फखावस्त गङ्चयएको,

(च) गैय नेऩारी नागङ्चयक,

(छ) भ्रष्टाचाय, ङ्जकते , याष्ड ङ्जिरुि जासूसी, रागू औषध कायोफाय,
सम्ऩङ्ञत्त

शङ्टिीकयण,

ऩूयाताङ्ञविक

िस्तङ्ट

फेचङ्जिखन,

अऩहयण, शयीय फन्धक, जफयजस्ती कयणी तथा नैङ्झतक

ऩतन दे ङ्ञखने पौजदायी अङ्झबमोगभा अदारतफाट कसूयदाय
ठहङ्चयएको,

(ज) ङ्जिदे शी
17.

गये को ।

ङ्ट को
भङ्टरक

स्थामी

आिासीम

अनङ्टभङ्झत

प्राप्त

अस्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त सम्फन्धी व्मिस्था: (1) प्रदे श रोकसेिा आमोगरे
आपूरे

सञ्चारन

गये को

ऩयीऺाभा

स्थामी

ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका

राङ्झग

ङ्झसपाङ्चयस नबएका उम्भेदिायहरू भध्मेफाट अस्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गने
प्रमोजनको राङ्झग छङ्ट ट्टै
गनेछ ।

मोग्मतािभ अनङ्टसायको सूची प्रकाशन

(2) प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको ङ्चयक्त ऩदभा अस्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त

गनङ्टव ऩने बएभा सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारमरे प्रदे श रोक सेिा आमोगभा
रे खी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।

(3) उऩदपा (2) फभोङ्ञजभ रेखी आएभा प्रदे श रोक

सेिा आमोगरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको मोग्मतािभको सूचीभा
यहेका

व्मङ्ञक्तराई

सम्फङ्ञन्धत

भन्त्रारमको

भागको

अस्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनव नाभ ङ्झसपाङ्चयस गयी ऩठाउने छ ।
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(4) उऩदपा (3) फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस बएका व्मङ्ञक्तराई

फढीभा छ भङ्जहनाको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारमरे अस्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त
गनेछ ।

(5) उऩदपा (4) फभोङ्ञजभ अस्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गये को

जानकायी सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारमरे सात ङ्छदनङ्झबत्र भन्त्रारमराई ङ्छदनङ्ट
ऩनेछ ।

(6) मस दपा ङ्जिऩयीत कसै रे अस्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गये भा

त्मसयी ङ्झनमङ्टक्त गङ्चयएको व्मङ्ञक्तरे खाइऩाइ आएको तरफ, बत्ता य
अन्म
18.

सङ्टङ्जिधा

फाऩतको

यकभ

ङ्झनमङ्टक्त

गने

कभवचायी

ऩदाङ्झधकायीफाट सयकायी फाॉकी सयह असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ ।

िा

ऩदाङ्झधकाय य ङ्ञजम्भेिायी: (१) दे हामको अिस्थाभा कभवचायीको
आफ्नो ऩद भाङ्झथको ऩदाङ्झधकाय कामभ यहनेछ:-

(क) आफ्नो ऩदभा काभकाज गयी यहॉदासम्भ,

(ख) अको ऩदभा सरुिा बई कामवबाय सम्हाल्न
ऩाइने म्मादसम्भ,

(ग) ङ्झफदाभा यहेको अिङ्झधबय,

(घ) ङ्झनरम्फनभा यहेको अिङ्झधबय,

(ङ) अको ऩदभा कामभ भङ्टकामभ बई काभ गये को
अिङ्झधबय,

(२)

(च) काजभा खङ्जटएको अिङ्झधबय ।
दे हामको

अिस्थाभा

फाहेक

कङ्टनै

कभवचायीराई

ङ्ञजम्भेिायी नङ्छदई तीस ङ्छदनबन्दा फढी अिङ्झधसम्भ याख्न सङ्जकने
छै न:-

(क) राभो ङ्झफदाभा यहेकोभा,
(ख) ङ्झनरम्फन बएकोभा
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(ग) सेिा सभूह अनङ्टसायको ऩद िा दयफन्दी नबई
पाङ्ञजरभा ऩये कोभा।

(३) उऩदपा (२) ङ्जिऩयीत कङ्टनै कभवचायीराई ऩदीम

ङ्ञजम्भेिायी नङ्छदई याखेभा ङ्ञजम्भेिायी ङ्छदई काभभा रगाउनङ्ट ऩने
19.

दाङ्जमत्ि बएको ऩदाङ्झधकायीराई ङ्जिबागीम कायफाही हङ्टनेछ।

ङ्झनयोङ्झगताको प्रभाणऩत्र ऩेश गनङ्टव ऩने: (1) प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाभा

ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस बएको व्मङ्ञक्तरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ

ढाॉचाभा ङ्झनयोङ्झगताको प्रभाणऩत्र ऩेश नगयी ङ्झनजराई प्रदे श ङ्झनजाभती
सेिाको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गङ्चयने छै न ।

(2) ङ्झनयोङ्झगताको प्रभाणऩत्र नेऩार सयकाय िा प्रदे श

20.

21.

सयकायद्वाया स्िीकृत ङ्ञचङ्जकत्सकफाट प्राप्त बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।

शऩथ ग्रहण: प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाभा ऩङ्जहरो ऩटक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएको

कभवचायीरे आफ्नो कामवबाय सम्हाल्नङ्ट अङ्ञघ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ शऩथ
ग्रहण गनङ्टव ऩनेछ ।

ऩयीऺण कार: (१) प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गदाव
एक िषव ऩयीऺण कारभा यहने गयी गङ्चयनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ऩयीऺण कारभा ङ्झनजको

काभ सन्तोषजनक नबएभा िा मस अध्मादे श िा मस अध्मादे श
अन्तगवत फनेको ङ्झनमभािरी फभोङ्ञजभको आचयण ङ्जिऩयीतको कङ्टनै
काभ गये भा ङ्झनजको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त अङ्ञततमायिारारे फदय गनव सक्नेछ ।
ङ्झनमङ्टङ्ञक्त

(३) ऩयीऺण कारभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त फदय नगङ्चयएका कभवचायीको
ऩयीऺण

भाङ्झननेछ ।

कार

सभाप्त

बएऩङ्झछ

स्ित्

सदय

बएको

तय प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाभा एक ऩटक ऩयीऺण कार ऩूया

गये को कभवचायीराई ऩङ्टन् ऩयीऺण कारभा याङ्ञखने छै न ।
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22.

व्मङ्ञक्तगत ङ्जिियण: (१) प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएका

व्मङ्ञक्तरे ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएको एक भङ्जहनाङ्झबत्र तोङ्जकएको ढाॉचाभा आफ्नो

व्मङ्ञक्तगत ङ्जिियण (ङ्झसटयोर) बयी कामवयत कामावरमभा ऩेश गनङ्टव
ऩनेछ ।

(२)

उऩदपा

(१)

फभोङ्ञजभको

व्मङ्ञक्तगत

ङ्जिियण

सम्फङ्ञन्धत कामावरम प्रभङ्टखरे प्राप्त गये को ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र प्रभाङ्ञणत

गयी आिश्मक कागजात सङ्जहत प्रदे श ङ्जकताफखानाभा ऩठाउनङ्ट
ऩनेछ।

(३)

प्रदे श

ङ्जकताफखानारे

उऩदपा

(२)

फभोङ्ञजभ

व्मङ्ञक्तगत ङ्जिियण प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र दताव गयी
सम्फङ्ञन्धत कभवचायीराई सङ्केत नम्फय उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।

त्मस्तो सङ्केत नम्फय त्मस्ता कभवचायीको सरुिा, फढङ्ट िा रगामत
ऩत्राचायभा प्रमोग गङ्चयनेछ।

(४) कभवचायीको व्मङ्ञक्तगत ङ्जिियण दङ्टरुस्त याख्न रगाउने

ङ्ञजम्भेिायी सम्फङ्ञन्धत ङ्जिबागीम प्रभङ्टख िा कामावरम प्रभङ्टखको
23.

हङ्टनेछ ।

कामभ भङ्टकामभ य ङ्झनङ्झभत्त : (१) कङ्टनै ऩङ्झन ङ्जिबागीम प्रभङ्टख िा
कामावरम प्रभङ्टखको ऩद ङ्चयक्त बएभा िा त्मस्तो ऩदभा फहारिारा

कभवचायी ऩन्र ङ्छदनबन्दा फढी सभमसम्भ ङ्झफदाभा फसेभा िा
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कायफाहीभा ऩये भा सो ऩदभा तत्कार

काभ चराउनको राङ्झग सभानस्तय िा फढङ्ट िाको राङ्झग सम्बाव्म

उम्भेदिाय बइसकेको एक तह भङ्टङ्झनको कभवचायीराई फढीभा छ
भङ्जहनाको राङ्झग कामभ भङ्टकामभ भङ्टकयय गनव सङ्जकनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कङ्टनै ऩदभा कामभ भङ्टकामभ

भङ्टकयय गङ्चयसकेऩङ्झछ सोही िा अन्म कभवचायीराई ऩङ्टन् सोही ऩदभा
कामभ भङ्टकामभ भङ्टकयय गनव सङ्जकने छै न ।
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(३) उऩदपा (१) िा (२) ङ्जिऩयीत कङ्टनै कभवचायीराई

ॉ ा खाइऩाइ
कामभ भङ्टकामभ भङ्टकयय गये भा ङ्झनजरे सो ऩदभा यहद

आएको तरफ, बत्ता य अन्म सङ्टङ्जिधा फाऩतको यकभ कामभ
भङ्टकामभ भङ्टकयय गने ऩदाङ्झधकायीफाट असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ ।

(४) कङ्टनै कामावरमको प्रभङ्टख कङ्टनै कायणरे कामावरमभा

अनङ्टऩङ्ञस्थत

बएभा

दयफन्दीङ्झबत्रको

िा

ङ्झनज

ङ्चयक्त

भातहतको

दयफन्दीभा

दयफन्दी

काजभा

िा

ङ्जिशेष

खङ्जटएको

कभवचायीभध्मे िङ्चयष्ठतभ् कभवचायीरे ङ्झनजको ङ्झनङ्झभत्त जनाई दै ङ्झनक
कामव सञ्चारन गनङ्टव ऩनेछ ।

स्ऩष्टीकयण : मस उऩदपाको प्रमोजनको राङ्झग “दै ङ्झनक कामव
सञ्चारन”

बङ्ङारे

आङ्झथक
व
दाङ्जमत्ि

ऩने

कामव, अधव न्माङ्जमक

प्रकृङ्झतको कामव य प्रचङ्झरत कानूनभा कामावरम प्रभङ्टखरे आपैँरे गनङ्टव
ऩने बनी तोङ्जकएका कामव फाहेक त्मस्तो ऩदरे दै ङ्झनक रूऩभा
24.

25.

सम्ऩादन गनङ्टऩ
व ने साभान्म प्रशासङ्झनक कामव सम्झनङ्ट ऩछव ।

सङ्ञचिको ऩदािङ्झध: प्रदे श सङ्ञचिको ऩदािङ्झध ऩाॉच िषवको हङ्टनेछ ।

अङ्झतङ्चयक्त सभूह यहने: (१) मस अध्मादे शभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया
रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन भन्त्रारमभा एक अङ्झतङ्चयक्त सभूह यहनेछ ।

(2) कङ्टनै ऩङ्झन कामावरमभा पाङ्ञजरभा यहेका कभवचायीको

ऩदाङ्झधकाय उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको सभूहभा सानव सङ्जकनेछ ।

(3) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

दपा १८ को उऩदपा (२) को अिस्थाभा फाहेक अन्म अिस्थाभा

कभवचायीराई दङ्टई भङ्जहनाबन्दा फढी अङ्झतङ्चयक्त सभूहभा याङ्ञखने
छै न ।

(4) अङ्झतङ्चयक्त सभूह सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
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ऩङ्चयच्छे द-४

26.

सरुिा य काज

सरुिा गने अङ्झधकाय: (१) कभवचायीराई सरुिा गने अङ्झधकाय
तोङ्जकए फभोङ्ञजभको आधायभा तोङ्जकएको अङ्झधकायीराई हङ्टनेछ ।
तय,

(क) एक

भन्त्रारम

िा

अन्तगवतको

कामावरमको

कभवचायीराई अको भन्त्रारम िा अन्तगवतको
कामावरमभा भन्त्रारमरे सरुिा गनेछ ।

(ख) प्रदे श

प्रशासन

कभवचायीराई

सेिा,

आङ्झथक
व

रेखा

भाङ्झभरा

भन्त्रारमरे सरुिा गनेछ ।

तथा

सभूहका
मोजना

(२) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए

ताऩङ्झन अङ्झधकृतस्तय एघायौँ तह िा सो सयहका कभवचायीराई प्रदे श
सयकायरे सरुिा गनेछ ।

(३) कभवचायीराई मथासम्बि सफै बौगोङ्झरक ऺेत्रको

ङ्ट ानमोग्म हङ्टने गयी तोङ्जकए फभोङ्ञजभको
अनङ्टबि ङ्छदराउने य ऩूिावनभ
आधाय य प्राथङ्झभकता फभोङ्ञजभ चिीम रूऩभा सरुिा गङ्चयनेछ ।
सफै

(४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

बौगोङ्झरक

ऺेत्रभा ऩद

नबएका सेिा, सभूह य तहका

कभवचायीराई ऩद बएका ऺेत्रभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सरुिा गनव
सङ्जकनेछ ।

(५) कभवचायीराई साभान्मतमा दङ्टई िषव ऩूया नबई अको

कामावरमभा सरुिा गङ्चयने छै न।

(६) उऩदपा (५) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

दे हामको अिस्थाभा सहामक तहका कभवचायीराई सरुिा गने

अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी बन्दा एक तह भाङ्झथको अङ्झधकायीको
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सहभङ्झत ङ्झरई य अङ्झधकृत तहको कभवचायीराई भन्त्रारमको सहभङ्झत
ङ्झरई सो फभोङ्ञजभको अिङ्झध ऩूया नबई सरुिा गनव सङ्जकनेछ:-

(क) कङ्टनै स्थानभा कामवयत कभवचायी अशक्त बई सो

स्थानभा ङ्झनजको उऩचाय हङ्टन नसक्ने दे ङ्ञखएको
कङ्टया नेऩार सयकाय िा प्रदे श सयकायद्वाया
गङ्छठत भेङ्झडकर फोडवरे ङ्झसपाङ्चयस गये भा,

(ख) कङ्टनै

कभवचायीराई

व्मिहाय

य

ङ्झनजको

आचयणको

काभ

कायण

कायफाही,
कामवयत

कामावरमभा याखी याख्न उऩमङ्टक्त नबएको ऩमावप्त
आधाय य कायण बएभा,

(ग) प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको कङ्टनै दयफन्दी कटौती

बई सो दयफन्दीभा कामवयत कभवचायी पाङ्ञजरभा
ऩये भा ।

(७) मस अध्मादे शभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए

ताऩङ्झन अध्ममन ङ्झफदाभा यहेको िा स्ित् ङ्झनरम्फनभा यहेको िा छ

भङ्जहनाबन्दा फढी अिङ्झधसम्भ अन्म कङ्टनै ङ्झफदाभा यहेको िा तीन

भङ्जहनाबन्दा फढी अिङ्झध अन्मत्र काजभा खङ्जटएको िा कङ्टनै खास
काभको राङ्झग िा कङ्टनै खास आमोजना कामावन्िमन गनवको राङ्झग

खटाइएको कभवचायीको हकभा ऩदाङ्झधकाय यहेको भन्त्रारमको
सहभङ्झत ङ्झरई सो अिङ्झधबयको राङ्झग ङ्जिशेष ऩद सृजना गयी केन्रीम
स्तयको ङ्झनकामभा ऩदाङ्झधकाय सानव सङ्जकनेछ ।

(८) उऩदपा (६) य (७) फभोङ्ञजभ अिङ्झध नऩङ्टग्दै कङ्टनै

कभवचायीराई सरुिा गदाव िा सरुिा गनव सहभङ्झत भाग गदाव त्मसयी

सरुिा गनङ्टव ऩये को कायण खङ्टराई सोको जानकायी भन्त्रारमराई
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
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(९) मस दपा ङ्जिऩयीत भन्त्रारमरे गये को सरुिा प्रदे श

सयकायरे

य

अन्म

ङ्झनकाम

भन्त्रारमरे फदय गनव सक्नेछ ।

िा

अङ्झधकायीरे

(१०) मस दपा ङ्जिऩयीत सरुिा गने

अङ्ञततमायिारारे ङ्जिबागीम कायफाही गनव सक्नेछ ।

गये को

सरुिा

अङ्झधकायीराई

(११) मस दपा फभोङ्ञजभ सरुिा हङ्टने कभवचायी फाटोको

म्माद फाहेक तोङ्जकएको सभमङ्झबत्र फयफङ्टझायथ गयी सरुिा गङ्चयएको
कामावरमभा हाङ्ञजय हङ्टन जानङ्ट ऩनेछ ।

(१२) उऩदपा (११) फभोङ्ञजभ हाङ्ञजय हङ्टन जानङ्ट ऩने

कभवचायीराई यभाना ङ्छदई ऩठाउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत कामावरम प्रभङ्टखको
ङ्ञजम्भेिायी हङ्टनछ
े ।

(१३) उऩदपा (११) य (१२) ङ्जिऩयीत यभाना नङ्छदने िा

हाङ्ञजय हङ्टन नजाने कभवचायीराई ङ्जिबागीम कायफाही गङ्चयनेछ ।

(१४) सरुिा सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ

27.
28.

हङ्टनेछ ।

बौगोङ्झरक ऺेत्रको िगॉकयण: मस अध्मादे शको प्रमोजनको राङ्झग
प्रदे शको बौगोङ्झरक ऺेत्रको िगॉकयण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

काज सम्फन्धी व्मिस्था: (१) कभवचायीराई साभान्मतमा एउटा
कामावरमफाट अको कामावरमभा काजभा खटाइने छै न।

(२) कभवचायीको ङ्जिङ्ञशष्ट ऻान, सीऩ, मोग्मता य अनङ्टबिको

उऩमोग गनव आिश्मक ऩये को अिस्थाभा ङ्झनज कामवयत भन्त्रारम,

सङ्ञचिारम िा आमोग अन्तगवतको कामावरमभा एक आङ्झथक
व िषवभा
फढीभा तीन भङ्जहनाको राङ्झग भात्र काज खटाउन सङ्जकनेछ ।
तय

ङ्झनिावचन,

रे खाऩयीऺण,

ऩयीऺा

सञ्चारन,

त्माङ्क

सङ्करन, ताङ्झरभ, नाऩी टोरी, सिे ऺण, कङ्टनै घटनाको जाॉचफङ्टझ िा
छानङ्झफन, भहाभायी िा सॊ िाभक योग ङ्झनमन्त्रण, ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन
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रगामतका काभ य अस्थामी प्रकृङ्झतका आमोग िा सङ्झभङ्झतको काभ
गनव

कङ्टनै

कभवचायीराई

सम्फङ्ञन्धत

भन्त्रारम,

सङ्ञचिारम

िा

आमोगरे भन्त्रारमको सहभङ्झत ङ्झरई फढीभा एक िषवसम्भ काज
खटाउन सक्नेछ।

(३) कङ्टनै कभवचायीराई प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको ऩद

नबएको ङ्झनकाम िा प्रदे श सयकायको आमोजनाका राङ्झग स्िीकृत

अस्थामी दयफन्दीभा काज खटाउॉदा सहामक तहका कभवचायीको
हकभा सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारमरे य अङ्झधकृत तहका कभवचायीको
हकभा भन्त्रारमको सहभङ्झत ङ्झरई फढीभा एक आङ्झथक
व
िषवका
राङ्झग खटाउन सङ्जकनेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ कङ्टनै भन्त्रारम, सङ्ञचिारम िा

आमोगको कभवचायीराई अको भन्त्रारम, सङ्ञचिारम िा आमोग

अन्तगवत काजभा खटाउनङ्ट ऩने बएभा काज खङ्जटने ङ्झनकामको भाग
य कभवचायीको ऩदाङ्झधकाय यहेको ङ्झनकामको सहभङ्झतभा भन्त्रारमरे
काज खटाउन सक्नेछ ।

(५) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए

ताऩङ्झन कङ्टनै ऩङ्झन कभवचायीराई कामावरम प्रभङ्टखको ऩदभा ऩदाङ्झधकाय
याखी अन्मत्र ङ्झनकाम िा आमोजनाभा काज खटाइने छै न ।

(6) कङ्टनै भन्त्रारम, सङ्ञचिारम िा आमोगभा कामवयत

कभवचायीको

ङ्जिशेषऻ

सेिा

अको

भन्त्रारम, सङ्ञचिारम

िा

आमोगराई आिश्मक ऩये भा भाग गने ङ्झनकामको अनङ्टयोध य
ऩदाङ्झधकाय यहेको ङ्झनकामको सहभङ्झतभा भन्त्रारमरे फढीभा तीन
भङ्जहनाका राङ्झग काज खटाउन सक्नेछ ।
हङ्टनासाथ

(7)

मस

सम्फङ्ञन्धत

दपा

फभोङ्ञजभको

कामावरम
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काजको

प्रभङ्टखरे

त्मस्तो

अिङ्झध

सभाप्त

कभवचायीको
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ऩदाङ्झधकाय यहेको कामावरमभा हाङ्ञजय हङ्टन यभाना ङ्छदई ऩठाउनङ्ट
ऩनेछ ।

(8) मस दपा फभोङ्ञजभ काज अिङ्झध सभाप्त बएऩङ्झछ

ऩदाङ्झधकाय यहेको ङ्झनकामभा हाङ्ञजय हङ्टन नजाने कभवचायीराई त्मस्तो
ॉ ै न । त्मस्तो कभवचायीराई
अिङ्झधको तरफ बत्ता बङ्टक्तानी गनङ्टव हङ्टद

तरफ बत्ता बङ्टक्तानी गये भा सम्फङ्ञन्धत कामावरम प्रभङ्टख, रेखा प्रभङ्टख
य बङ्टक्तानी ङ्झरने कभवचायीफाट असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ।

(9) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए

ताऩङ्झन कभवचायीराई सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारमको भाग फभोङ्ञजभ प्रदे श
ङ्झनजाभती सेिाको सभान श्रे णी िा तहको ङ्झभल्दो ङ्चयक्त ऩदभा एक

ऩटकभा फढीभा दङ्टई िषवको राङ्झग खङ्जटएको तहफाटै तरफ बत्ता
खाने गयी काज खटाउन सङ्जकनेछ।

(1०) मस अध्मादे शभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको

बए ताऩङ्झन प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको कङ्टनै सेिा, सभूह िा तहको
दयफन्दीभा अन्म सेिा, सभूह, उऩसभूह िा तहको कभवचायी िा
स्थानीम तहको सेिाका कभवचायीराई काजभा खटाउन सङ्जकने
छै न ।

(११) मस दपा ङ्जिऩयीत भन्त्रारमरे खटाएको काज

प्रदे श सयकायरे य अन्म ङ्झनकाम िा अङ्झधकायीरे खटाएको काज
भन्त्रारमरे फदय गनव सक्नेछ ।

(१२) मस दपा ङ्जिऩयीत काज खटाउने अङ्झधकायीराई

ङ्जिबागीम कायफाही हङ्टन सक्नेछ।

ऩङ्चयच्छे द-५

29.

तह िृङ्जि य फढङ्ट िा

ज्मेष्ठता गणना सम्फन्धी ङ्जिशेष व्मिस्था: (१) प्रदे शभा सभामोजन

बएका कभवचायीको सभामोजन हङ्टन ङ्ट ऩूिक
व ो साङ्झफकको सेिा सभूहको
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तहको ऩदभा स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ऩाएको ङ्झभङ्झतफाट कामभ हङ्टने गयी
सेिा अिङ्झध गणना गङ्चयनेछ ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोङ्ञजभ

ज्मेष्ठता

कामभ

गनव

नसङ्जकएभा ङ्झसपाङ्चयसको मोग्मतािभ, सम्फङ्ञन्धत सेिा सभूहको

ऩदभा स्थामी सेिा गये को अिङ्झध उभेयराई िभश् आधाय ङ्झरई
30.

छङ्ट ट्माउनङ्ट ऩनेछ।

तह िृङ्जि सम्फन्धी व्मिस्था् (१) तह िृङ्जि हङ्टने ऩदबन्दा एक तह
भङ्टनीको ऩदभा ऩाॉच िषवको सेिा अिङ्झध ऩूया बएका, ऩङ्झछल्रो ऩाॉच

िषवको कामव सम्ऩादन भूल्माङ्कनभा औसत ऩन्चानब्फे प्रङ्झतशत अङ्क
प्राप्त गये का य दे हाम फभोङ्ञजभको न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता हाङ्झसर

गये का प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाका कभवचायीराई दे हाम फभोङ्ञजभ
सम्फङ्ञन्धत सेिा, सभूह िा उऩसभूहङ्झबत्र तह िृङ्जि गङ्चयनेछ्-

ि.स.

१.

हारको
तह

चौथो

न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता

तह

िृङ्जि
हङ्टने

तह

ऩाॉचौँ

स्िास््म सेिा

फाहेकका अन्म

प्रदे श ङ्झनजाभती
सेिा

कम्तीभा

प्रदे श ङ्झनजाभती
स्िास््म सेिा

सङ्खघीम

एस.एर.सी.

िा सेिा

एस.ई.ई. िा सो कानूनरे
सयह उत्तीणव।
२.

ऩाॉचौँ

छै टौँ

सेिा

न्मूनतभ

मोग्मता।

सभूहसॉग सङघीम

सम्फङ्ञन्धत

सेिा

ङ्जिषमभा कम्तीभा कानूनरे
प्रिीणता
32

प्रभाण न्मूनतभ

स्िास््म

सम्फन्धी

तोकेको
शैङ्ञऺक

स्िास््म

सम्फन्धी

तोकेको
शैङ्ञऺक
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ऩत्र तह िा कऺा मोग्मता।
१२ िा सो सयह
उत्तीणव ।
३.

सातौँ

आठौँ

सेिा

सभूहसॉग सङघीम

सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमभा सेिा
कम्तीभा

स्नातक कानूनरे

तह उत्तीणव।
४.

निौँ

दशौँ

सेिा

स्िास््म

सम्फन्धी

न्मूनतभ

मोग्मता।

तोकेको
शैङ्ञऺक

सभूहसॉग सङघीम

सम्फङ्ञन्धत

स्िास््म

ङ्जिषमभा कम्तीभा सम्फन्धी
स्नातक

सेिा

तह कानूनरे

उत्तीणव।

तोकेको

न्मूनतभ शैङ्ञऺक
मोग्मता।

(२) प्रत्मेक िषवको साउन एक गते य भाघको एक

गतेदेङ्ञख रागङ्ट हङ्टने गयी तह िृङ्जि गनङ्टव ऩनेछ ।

ॉ ाका फखत तह िृङ्जिको राङ्झग
तय मो अध्मादे श प्रायम्ब हङ्टद

मोग्म बएका कभवचायीको तह िृङ्जि मो अध्मादे श प्रायम्ब बएको
तीस ङ्छदनङ्झबत्र गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ ।
(३)

तह

िृङ्जिको

राङ्झग

सेिा

अिङ्झध

गणना

गदाव

सभामोजन हङ्टन ङ्ट ऩूि व कामभ यहेको सेिा सभूहको सम्फङ्ञन्धत सभान
श्रे णी िा तहभा कामभ यहेको अिङ्झध सभेत गणना हङ्टनेछ ।

ॉ ा त्मस्तो ऩद स्ित् भाङ्झथल्रो तहको
(4) तह िृङ्जि हङ्टद

ऩदभा कामभ हङ्टनछ
े य त्मसयी तह िृङ्जि बएको कभवचायी जङ्टनसङ्टकै
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कायणरे सो ऩदभा नयहेभा त्मस्तो ऩद साङ्झफककै तहभा कामभ
यहनेछ ।

(5) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तह िृङ्जि गदाव सम्फङ्ञन्धत

कभवचायीरे खाइऩाइ आएको तरफ बन्दा घटी हङ्टने बएभा खाइऩाइ
आएको तरफ बन्दा घटी नहङ्टने गयी ग्रेड ङ्झभरान गङ्चयनेछ ।

(6) तह िृङ्जि हङ्टने ऩदभा तह िृङ्जि गदाव सम्फङ्ञन्धत

भन्त्रारमको सङ्ञचिरे गनेछ । मसयी गङ्चयएको तह िृङ्जिको
जानकायी भन्त्रारम, प्रदे श ङ्जकताफखाना य प्रदे श रोक सेिा
31.

आमोगराई ङ्झनणवम बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।

फढङ्ट िाको राङ्झग न्मूनतभ सेिा अिङ्झध य शैङ्ञऺक मोग्मता: (१) मस
अध्मादे शको दपा ८ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामवऺभताको
भूल्माङ्कनद्वाया तथा जेष्ठता य कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कनद्वाया फढङ्ट िा हङ्टने

ऩदभा फढङ्ट िाको राङ्झग सम्बाव्म उम्भेदिाय हङ्टन सम्फङ्ञन्धत सेिा,
सभूह िा उऩसभूहको ऩदभा फढङ्ट िा हङ्टन सम्बाव्म उम्भेदिाय हङ्टने
तल्रो ऩदभा सेिाकारीन ताङ्झरभ ङ्झरएको, जेष्ठता य कामवसम्ऩादन
भूल्माङ्कनद्वाया

हङ्टने

फढङ्ट िाका

य

ङ्ट न्दा
हङ्टनब

राङ्झग

कामवसम्ऩादन

भूल्माङ्कनभा

ऩङ्झछल्रो ऩाॉच िषवको औसतभा ऩन्चानब्फे प्रङ्झतशत अङ्क प्राप्त गये का
ङ्जिऻाऩन

अङ्ञघको

असाय

भसान्तसम्भभा

दे हाम

फभोङ्ञजभको न्मूनतभ सेिा अिङ्झध य शैङ्ञऺक मोग्मता ऩङ्टगेको हङ्टन ङ्ट
ऩनेछ:-

फढङ्ट िा हङ्टने
ऩद

अङ्झधकृत
एघायौँ

फढङ्ट िा हङ्टन राग्ने सेिा
अिङ्झध

न्मूनतभ शैङ्ञऺक
मोग्मता

अङ्झधकृत दशौँ िा निौँ

सेिा सभूहसॉग

िषव सेिा अिङ्झध ऩूया

कम्तीभा स्नातकोत्तय

तहभा कम्तीभा ऩाॉच
गये को।
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अङ्झधकृत निौँ

अङ्झधकृत आठौँ िा

सेिा सभूहसॉग

ऩाॉच िषव सेिा अिङ्झध

कम्तीभा स्नातक तह

सातौँ तहभा कम्तीभा
ऩूया गये को।

अङ्झधकृत
सातौँ

सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमभा
उत्तीणव।

अङ्झधकृत छै टौँ िा

सेिा सभूहसॉग

कम्तीभा ऩाॉच िषव

कम्तीभा स्नातक तह

सहामक ऩाॉचौँ तहभा
सेिा अिङ्झध ऩूया
गये को।

सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमभा
उत्तीणव।

(२) मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग प्रदे श ङ्झनजाभती

सेिाभा सभामोजन बई आएका कभवचायीको हकभा उऩदपा (१)
फभोङ्ञजभ फढङ्ट िाका राङ्झग सेिा अिङ्झध गणना गदाव ङ्झनजको मस

अध्मादे श फभोङ्ञजभ तह िृङ्जि बएको िा नबएको दङ्टिै अिस्थाभा
सभामोजन हङ्टन ङ्ट ऩूिक
व ो सेिा अिङ्झध सभेत जोडी गणना गङ्चयनेछ ।

तय मस उऩदपा फभोङ्ञजभ एकऩटक फढङ्ट िा बइसकेको

कभवचायीरे ऩङ्टन् फढङ्ट िा हङ्टनऩङ्ट ये भा उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको सेिा
32.

अिङ्झध ऩूया गनङ्टव ऩनेछ ।

कभवचायी फढङ्ट िाको मोग्मता सम्फन्धी ङ्जिशेष व्मिस्था् (१) मस
अध्मादे शभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन एउटै

तहको ऩदभा कम्तीभा ऩन्र िषवसम्भ फहार यङ्जहयहेका दशौँ तह
िा सो बन्दा भङ्टङ्झनका कभवचायीको दपा ५६ फभोङ्ञजभ अिकाश हङ्टन

एक भङ्जहना फाॉकी बएभा ङ्झनजराई एक तह भाङ्झथको ऩदभा फढङ्ट िा
गङ्चयनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फढङ्ट िा गनवको राङ्झग स्ित्

ङ्जिशेष ऩद सृजना हङ्टनेछ य त्मस्तो कभवचायी सेिाफाट अिकाश
बएऩङ्झछ सो ऩद स्ित् खाये ज हङ्टनेछ ।
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(३)

मस

दपा

फभोङ्ञजभ

कभवचायीको

फढङ्ट िा

गने

प्रमोजनको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत सेिा सभूहभा कामभ गदाव प्रदे शभा
सभामोजन बई ऩङ्जहरे हाङ्ञजय बएको कभवचायीराई ऩङ्जहरे य ऩङ्झछ
33.

हाङ्ञजय बएको कभवचायीराई िभश् ऩङ्झछ फढङ्ट िा गङ्चयनेछ।

फढङ्ट िाको राङ्झग सम्बाव्म उम्भेदिाय हङ्टन नऩाउने िा स्तय िृङ्जि
योक्का: दपा 3१ य 3२ भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन
कङ्टनै

ऩङ्झन

कभवचायी

दे हामको

अिस्थाभा

दे हामको

अिङ्झधबय

फढङ्ट िाको राङ्झग सम्बाव्म उम्भेदिाय हङ्टन ऩाउने छै न य उक्त
अिङ्झधबय ङ्झनजको स्तय िृङ्जि सभेत योक्का गङ्चयनेछ:-

(क) ङ्झनरम्फन बएकोभा ङ्झनरम्फन बएको अिङ्झधबय,

(ख) फढङ्ट िा योक्का बएकोभा फढङ्ट िा योक्का बएको अिङ्झधबय,

(ग) तरफ िृङ्जि योक्का बएकोभा तरफ िृङ्जि योक्का बएको
अिङ्झधबय,

(घ) दपा 4५ फभोङ्ञजभ सेिा िा सभूह ऩङ्चयितवन गये को
कभवचायी बए त्मसयी सेिा िा सभूह ऩङ्चयितवन बएको
ङ्झभङ्झतरे तीन िषवको अिङ्झधबय,

(ङ) प्रदे श स्िास््म सेिाको कभवचायीको हकभा प्रचङ्झरत
कानून

फभोङ्ञजभ

गठन

बएको

स्िास््म

सम्फन्धी

व्मािसाङ्जमक ऩङ्चयषद्भा नाभ दताव ङ्झनरम्फन बएको बए
34.

त्मस्तो ङ्झनरम्फनको अिङ्झधबय ।

तह िृङ्जि िा फढङ्ट िा ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको योक्का: (१) कङ्टनै कभवचायीको फढङ्ट िा
ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टन ङ्ट ऩूि व ङ्झनजको कङ्टनै कायणफाट ङ्झनरम्फन बएभा ङ्झनजको
तह िृङ्जि िा फढङ्ट िा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त योक्का याङ्ञखनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टङ्ञक्त योक्का बएको कङ्टनै

कभवचायीको ङ्झनरम्फन पङ्टकङ्टिा बएभा िा ङ्झनरम्फनको अिङ्झध सभाप्त
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बएऩङ्झछ ङ्झनजराई तह िृङ्जि िा फढङ्ट िा बएको ङ्झभङ्झतदे ङ्ञख
35.

हङ्टने गयी तह िृङ्जि िा फढङ्ट िा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्छदइनेछ ।

कामभ

कामवऺभताको आधायभा हङ्टने फढङ्ट िाको आधाय् (१) फढङ्ट िा सङ्झभङ्झतरे

कभवचायीराई कामवऺभता फाऩत ऩाएको कङ्टर अङ्कको आधायभा
फढङ्ट िाको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनेछ ।

(२) कभवचायीको कामवऺभताको भूल्माङ्कन गदाव दे हाम

फभोङ्ञजभ फढीभा एकसम अङ्क ङ्छदइनेछ्–

(क) कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन फाऩत
(ख) ज्मेष्ठता फाऩत

(ग) बौगोङ्झरक ऺेत्रभा काभ गये

-चारीस अङ्क
-तीस अङ्क

फाऩत

-सोह्र अङ्क

(ङ) ताङ्झरभ फाऩत

-दङ्टई अङ्क

(घ) शैङ्ञऺक मोग्मता फाऩत

-फाह्र अङ्क

(३) सम्बाव्म उम्भेदिायको कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन फाऩत

अङ्क गणना गदाव असाय भसान्तसम्भको ङ्जहसाफरे य अन्म अङ्कको
गणना गदाव फढङ्ट िाको दयखास्त ङ्छदने अङ्ञन्तभ म्मादसम्भ हाङ्झसर
36.

गये को अङ्क गणना गङ्चयनेछ ।
कामवसम्ऩादनको

भूल्माङ्कन्

(१)

कभवचायीको

कामवसम्ऩादनको

भूल्माङ्कन गनव तोङ्जकए फभोङ्ञजभको कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ
प्रमोग गङ्चयनेछ ।

(२) कभवचायीको कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन फाऩत ङ्छदइने

अङ्झधकतभ कङ्टर चारीस अङ्कको ङ्जिबाजन दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछ
े ्(क) सङ्टऩङ्चयिेऺकरे ङ्छदन सक्ने
अङ्झधकतभ

-ऩच्चीस अङ्क

अङ्झधकतभ

-दश अङ्क

(ख) ऩङ्टनयािरोकनकतावरे ङ्छदन सक्ने
37
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(ग) ऩङ्टनयािरोकन सङ्झभङ्झतरे ङ्छदन
(३)

सक्ने अङ्झधकतभ

सङ्टऩङ्चयिेऺक, ऩङ्टनयािरोकनकताव

य

-ऩाॉच अङ्क

ऩङ्टनयािरोकन

सङ्झभङ्झतरे कभवचायीको कामव सम्ऩादन फाऩत अङ्क ङ्छदॉदा मस दपा य

कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभभा उङ्ञल्रङ्ञखत आधाय अनङ्टरूऩ ङ्छदनङ्ट
ऩनेछ ।

(४) अङ्झधकृत तहको कभवचायीको राङ्झग कामवसम्ऩादन

भूल्माङ्कन अधव िाङ्जषक
व
य िाङ्जषक
व
रूऩभा तथा सहामक तहको
कभवचायीको राङ्झग िाङ्जषक
व रूऩभा गङ्चयनेछ।

(५) सहामक तहको कभवचायीको कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन

गदाव सम्फङ्ञन्धत कामावरम प्रभङ्टख तथा ङ्जिबागीम प्रभङ्टखरे तोङ्जकएको
अिङ्झधङ्झबत्र भूल्माङ्कन गयी, गयाई त्मसको तीन प्रङ्झत तमाय गयी एक
प्रङ्झत

प्रदे श

सङ्ञचिारमभा

याख्नङ्टऩनेछ ।

रोक

ऩठाई

सेिा

आमोग, एक

अको

एक

प्रङ्झत

प्रङ्झत

फढङ्ट िा सङ्झभङ्झतको

सम्फङ्ञन्धत

कामावरमभा

(६) अङ्झधकृत तहको कभवचायीको कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन

गदाव सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारम, आमोग िा केन्रीम ङ्झनकामको सङ्ञचिरे

तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबत्र भूल्माङ्कन गयी गयाई त्मसको तीन प्रङ्झत तमाय
गयी एक प्रङ्झत प्रदे श रोकसेिा आमोग य एक प्रङ्झत फढङ्ट िा

सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारमभा ऩठाई अको एक प्रङ्झत सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारम,
सङ्ञचिारम िा आमोग िा केन्रीम ङ्झनकामभा याख्नङ्ट ऩनेछ ।
(७)

कामवसम्ऩादन

भूल्माङ्कन

गने

प्रत्मेक

कामावरमरे

तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबत्र आपूरे भूल्माङ्कन गये को पायाभ ऩेस गनङ्टऩ
व ने

ङ्झनकामभा ऩठाएको नाभािरीसङ्जहतको सूचना सात ङ्छदनङ्झबत्र आफ्नो
कामावरमको सूचना ऩाटी य िेफसाइटभा प्रकाशन गनङ्टव ऩनेछ ।
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(८) प्रत्मेक कभवचायीरे आफ्नो कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन

पायाभ बयी तोङ्जकएको सभमािङ्झधङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत कामावरमभा दताव
गनङ्टव ऩनेछ । त्मस्तो अिङ्झधङ्झबत्र दताव गनव नसकी सोको भनाङ्झसफ

कायणसङ्जहत म्माद थऩको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत कभवचायीरे ङ्झनिेदन

ङ्छदएभा य सङ्टऩङ्चयिेऺकरे ङ्झनिेदनभा उङ्ञल्रङ्ञखत कायण भनाङ्झसफ
दे खेभा

तोङ्जकएको

सभमािङ्झध

सभाप्त

बएको

ङ्छदनसम्भको म्माद थऩ गनव सक्नेछ ।

ङ्झभङ्झतरे

ऩन्र

(९) उऩदपा (८) फभोङ्ञजभ थङ्जऩएको म्माद ऩङ्झछ सोही

आङ्झथक
व िषव ङ्झबत्रै कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ दताव हङ्टन आएभा

दताव बएको कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभभा भूल्माङ्कन फाऩत कङ्टर
प्राप्ताङ्कफाट ऩङ्टनयािरोकन सङ्झभङ्झतरे एक अङ्क घटाउनेछ ।

(१०) कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ बने सभमािङ्झधभा

कङ्टनै कभवचायी िैदेङ्ञशक ताङ्झरभ, गोष्ठी िा अध्ममन भ्रभण आङ्छदभा
काजभा जानङ्टऩने अिस्था ऩये भा िा प्रसूङ्झत ङ्झफदाभा फस्नङ्ट ऩने बएभा
त्मसयी

जानङ्टबन्दा

िा

प्रसूङ्झत

ङ्झफदाभा

फस्नङ्ट

बन्दा

अगािै

कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ बयी सम्फङ्ञन्धत कामावरमभा दताव

गयाउनङ्ट ऩनेछ । त्मसयी दताव बएको कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन

पायाभराई ङ्झनधावङ्चयत सभमभै दताव बएको भानी भूल्माङ्कन गनङ्टव
ऩनेछ।

(११)

कभवचायीरे

सभमभा

नै

बयी

दताव

गये को

कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबत्र भूल्माङ्कन
नगने ऩदाङ्झधकायीराई ङ्जिबागीम कायफाही गङ्चयनेछ।

(१२) प्रत्मेक िषव कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन बइसकेऩङ्झछ

सम्फङ्ञन्धत

कभवचायीरे

त्मस

िषव

प्राप्त

गये को

कामवसम्ऩादन

भूल्माङ्कनको कङ्टर अङ्क ङ्झनजरे ङ्झनिेदन ङ्छदई भाग गये भा सम्फङ्ञन्धत
कामावरमरे जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
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(१३) उऩदपा (१२) फभोङ्ञजभ जानकायी ङ्झरएऩङ्झछ

सङ्टऩङ्चयिेऺक

य

ऩङ्टनयािरोकनकतावरे

गये को

भूल्माङ्कन

कङ्टनै

कभवचायीराई ङ्ञचत्त नफङ्टझेभा सोको ठोस आधाय य कायणसङ्जहत सात

ङ्छदनङ्झबत्र एक तह भाङ्झथको अङ्झधकायीसभऺ उजङ्टयी गनव सक्नेछ ।

त्मसयी उजङ्टयी गये कोभा त्मस्तो अङ्झधकायीरे उजङ्टयी उऩय सम्फङ्ञन्धत
सङ्टऩङ्चयिेऺक

य

ऩङ्टनयािरोकनकतावसॉग

ऩयाभशव

गयी

आिश्मक

छानङ्झफन गनेछ य आिश्मक दे ङ्ञखएभा त्मस्तो भूल्माङ्कन पायाभभा
प्राप्त अङ्क तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सॊ शोधन गनव सक्नेछ।

(१४) कामव सम्ऩादन भूल्माङ्कन फाऩत सङ्टऩङ्चयिेऺक िा

ऩङ्टनयािरोकनकतावरे ऩन्चानब्फे प्रङ्झतशतबन्दा फढी िा ऩचहत्तय

प्रङ्झतशतबन्दा कभ अङ्क प्रदान गये कोभा सोको स्ऩष्ट कायण खङ्टराउनङ्ट
ऩनेछ य ऩचहत्तय प्रङ्झतशतबन्दा कभ अङ्क ङ्छदएकोभा सम्फङ्ञन्धत

कभवचायीराई जानकायी गयाई ङ्झनजरे प्रङ्झतङ्जिमा ङ्छदएभा सो सभेत
याखी ऩङ्टनयािरोकन सङ्झभङ्झतसभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ ।
(१५)

कामव

सम्ऩादन

भूल्माङ्कनभा

ऩङ्टनयािरोकन

सङ्झभङ्झतराई सङ्टऩङ्चयिेऺक िा ऩङ्टनयािरोकनकताव िा दङ्टिैको सो
भूल्माङ्कन ङ्ञचत्त नफङ्टझेभा सोको स्ऩष्ट कायणसभेत खङ्टराई ङ्जपताव
ऩठाउन

सक्नेछ

।

त्मसयी

ङ्जपताव

ऩठाएकोभा

सम्फङ्ञन्धत

भूल्माङ्कनकतावरे ऩङ्टन् भूल्माङ्कन गयी िा ऩङ्जहरे गये को भूल्माङ्कनभा

सॊ शोधन गनव आिश्मक नबए सोको औङ्ञचत्मऩूणव कायण खङ्टराई
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।

(१६) कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कनको प्रमोजनको राङ्झग अङ्क

गणना गदाव फढङ्ट िाको राङ्झग सम्बाव्म उम्भेदिाय हङ्टन जङ्झत िषवको
सेिा आिश्मक ऩने हो ऩङ्झछल्रो त्मङ्झत िषवको कामव सम्ऩादन
भूल्माङ्कन पायाभको औसतफाट ङ्जहसाफ गङ्चयनेछ ।
तय,
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(१) अध्ममन िा ताङ्झरभभा गएको िा ङ्झनरम्फन बई

ङ्झनरम्फन पङ्टकङ्टिा बएकोभा अध्ममन, ताङ्झरभ िा
ङ्झनरम्फन

अिङ्झधको

कामवसम्ऩादन

भूल्माङ्कन

फाऩत त्मस्तो अध्ममन िा ताङ्झरभभा जानङ्टबन्दा
िा

ङ्झनरम्फन

ङ्ट न्दा
हङ्टनब

तत्कार

अङ्ञघको

कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कनभा जङ्झत अङ्क ऩाएको छ
सोही अनङ्टऩातभा नै अङ्क गणना गङ्चयनेछ ।

(२) असाधायण ङ्झफदाभा फसेको अिङ्झधराई कटाएय
भात्रै सम्बाव्म उम्भेदिायको ङ्जहसाफ गङ्चयनेछ य
त्मस्तो ङ्झफदा अिङ्झधको कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन
पायाभ बङ्चयने छै न। असाधायण ङ्झफदाभा फसेको

कभवचायीको कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कनको प्रमोजनको
ङ्झनङ्झभत्त अङ्क गणना गदाव असाधायण ङ्झफदाभा
फसेको

अिङ्झध

कटाई

सोबन्दा

अगाङ्झड

िा

ऩछाङ्झडका िषवहरूका फढङ्ट िाको राङ्झग आिश्मक

ऩने अिङ्झधको कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन फाऩतको
अङ्क गणना गङ्चयनेछ ।

(१७) प्रदे शभा सभामोजन बएका कभवचायीको हकभा

सभेत मसै अध्मादे श फभोङ्ञजभ कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन गङ्चयनेछ ।

(१८) कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन सम्फन्धी अन्म व्मिस्था

37.

तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

ज्मेष्ठता फाऩतको अङ्क: (1) कभवचायीराई ज्मेष्ठता फाऩतको अङ्क
हार फहार यहेको दे हामको फभोङ्ञजभको ऩदभा काभ गये फाऩत
दे हामको दयरे फढीभा तीस अङ्क प्रदान गङ्चयनेछ:-

(क) अङ्झधकृत तहको ऩदभा काभ गये फाऩत प्रत्मेक
िषवको अङ्क 3 को दयरे ,
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(ख) सहामक तहको ऩदभा काभ गये फाऩत प्रत्मेक
िषवको अङ्क ३.७५ ।
तय,

(१) ज्मेष्ठता फाऩत अङ्क गणना गदाव एक
िषवबन्दा

फढी

चानच ङ्टन

भङ्जहना

िा

ङ्छदनको राङ्झग दाभासाहीको ङ्जहसाफरे
अङ्क ङ्छदइनेछ ।

(२) मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग गमर

बएको िा असाधायण ङ्झफदाभा फसेको
अिङ्झधको अङ्क ङ्छदइने छै न ।

(2) मस दपाभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

सभामोजन बएऩङ्झछ कङ्टनै कभवचायीको ऩङ्जहरो ऩटक एक तह
भाङ्झथको ऩदभा फढङ्ट िा प्रमोजनको राङ्झग ज्मेष्ठता फाऩतको अङ्क

गणना गदाव प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाभा सभामोजन बई प्रदे श सयकाय
भातहतको ङ्झनकामभा हाङ्ञजय बएको ङ्झभङ्झत ऩङ्झछ प्रत्मेक िषवको

ङ्जहसाफरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩाउने अङ्कभा १ अङ्क थऩ गयी
38.

गणना गङ्चयनेछ।

बौगोङ्झरक ऺेत्रको ङ्जिबाजन् (१) कभवचायीराई ङ्जिङ्झबङ्ङ बौगोङ्झरक

ऺेत्रभा काभ गये को अनङ्टबिको अङ्क प्रदान गदाव दे हामको बौगोङ्झरक

ऺेत्रको िगॉकयणको आधायभा एक िा एकबन्दा फढी िगवभा काभ
गये को अनङ्टबि फाऩत सोह्र अङ्कभा नफढ्ने गयी दे हाम फभोङ्ञजभ अङ्क
ङ्छदइनेछ्–

(क) “क” िगवभा काभ गये को प्रत्मेक िषवको राङ्झग
अङ्क ४.० का दयरे,

(ख) “ख” िगवभा काभ गये को प्रत्मेक िषवको राङ्झग
अङ्क ३.२५ का दयरे,
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(ग) “ग” िगवभा काभ गये को प्रत्मेक िषवको राङ्झग
अङ्क २.५ का दयरे,

(घ) “घ” िगवभा काभ गये को प्रत्मेक िषवको राङ्झग
अङ्क 1.५ का दयरे ,

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

मो दपा प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत कङ्टनै कभवचायीरे बौगोङ्झरक ऺेत्र
फाऩत प्राप्त गङ्चयसकेको अङ्क घट्ने छै न ।

(३) कङ्टनै एक बौगोङ्झरक ऺेत्रभा कम्तीभा दङ्टई सम तेत्तीस

ङ्छदन रुजङ्ट हाङ्ञजय नबई सो बौगोङ्झरक ऺेत्रको अङ्क ऩाइने छै न ।
दङ्टई सम तेत्तीस ङ्छदनबन्दा फढी अिङ्झधको राङ्झग दाभासाहीको दयरे

सोही बौगोङ्झरक ऺेत्रको य सोबन्दा कभ अिङ्झधको राङ्झग जङ्टनसङ्टकै
बौगोङ्झरक ऺेत्रभा काभ गये को बए ऩङ्झन “ख” िगव सयहको अङ्क

ङ्छदइनेछ । बौगोङ्झरक ऺेत्रभा काभ गये फाऩत ऩाउने अङ्क जङ्टन
तहभा फढङ्ट िा हङ्टने हो सो तहबन्दा एक तह भङ्टङ्झनको ऩदभा प्राप्त
गये को बए भात्र गणना गङ्चयनेछ ।

स्ऩष्टीकयण: मस उऩदपाको प्रमोजनको राङ्झग “रुजङ्ट हाङ्ञजय” बङ्ङारे

सािवजङ्झनक ङ्झफदा, ङ्जकङ्चयमा ङ्झफदा, बैऩयी आउने य ऩिव ङ्झफदाको
अिङ्झधराई सभेत जनाउॉछ ।

(४) ङ्जिदे शङ्ञस्थत नेऩारी कूटनीङ्झतक ङ्झनमोग िा अन्म कङ्टनै

कामावरमभा काभ गने कभवचायीराई “घ” िगव सयहको य अध्ममन
ङ्झफदा तथा िैदेङ्ञशक ताङ्झरभभा काजभा जाने कभवचायीराई “घ”
िगवको राङ्झग तोङ्जकएको अङ्कको आधा अङ्क ङ्छदइनेछ ।

(५) प्रदे शभा सभामोजन बएऩङ्झन उऩदपा (3) फभोङ्ञजभको

अिङ्झधसम्भ प्रदे शभा हाङ्ञजय नहङ्टने कभवचायीको सो अिङ्झध फाऩतको
बौगोङ्झरक अङ्क गणना गङ्चयने छै न ।
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39.

शैङ्ञऺक मोग्मता य ताङ्झरभको भूल्माङ्कन् (१) कभवचायीराई शैङ्ञऺक
मोग्मताको अङ्क ङ्छदॉदा प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको कङ्टनै ऩदभा प्रिेश
गनव आिश्मक ऩने न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता फाऩत एकभङ्टष्ठ नौ
अङ्क

य

सेिा

प्रिेशको

ङ्झनङ्झभत्त

तोङ्जकएको

न्मूनतभ

शैङ्ञऺक

मोग्मताबन्दा भाङ्झथको सेिा, सभूह िा उऩसभूहसॉग सम्फङ्ञन्धत
ङ्जिषमको एक अङ्झतङ्चयक्त शैङ्ञऺक उऩाङ्झध फाऩत एकभङ्टष्ठ तीन अङ्क
ङ्छदइनेछ

।

सेिा

प्रिेश

गनव

आिश्मक

न्मूनतभ

शैङ्ञऺक

मोग्मताबन्दा भाङ्झथल्रो शैङ्ञऺक उऩाङ्झध भात्र ऩाएको अिस्थाभा ऩङ्झन
सोही फयाफयको दङ्टिै अङ्क ङ्छदइनेछ ।

(2) सेिाकारीन ताङ्झरभ फाऩत प्रथभ श्रे णीको राङ्झग दङ्टई

अङ्क, ङ्छद्वतीम श्रे णीको राङ्झग एक दशभरि ऩाॉच अङ्क य तृतीम
श्रे णीको राङ्झग एक अङ्क प्रदान गङ्चयनेछ ।
सो

(3) कभवचायीराई ताङ्झरभको अङ्क ङ्छदॉदा तीस कामव ङ्छदन िा

सोबन्दा

फढी

अिङ्झधको

सेिासॉग

सम्फङ्ञन्धत

ङ्जिषमको

सेिाकारीन ताङ्झरभ फाऩत अङ्क ङ्छदइनेछ । ताङ्झरभको अङ्क गणना

गदाव जङ्टन तहभा छॉदा ताङ्झरभ ङ्झरएको हो सोही तह बन्दा एक तह
भाङ्झथको ऩदभा फढङ्ट िाको राङ्झग भात्र गणना गङ्चयनेछ ।

(4) कभवचायीरे फढङ्ट िाको दयखास्त साथ शैङ्ञऺक मोग्मता

य सेिाकारीन ताङ्झरभको प्रभाणऩत्रको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ऩेश गनङ्टव
ऩनेछ य त्मस्तो प्रभाणऩत्र ऩेश नगये भा त्मस फाऩत अङ्क ङ्छदइने
छै न ।

(5) कभवचायीरे फढङ्ट िा प्रमोजनको राङ्झग दयखास्तसॉग ऩेस

गये को शैङ्ञऺक मोग्मता सो सेिा, सभूह, उऩसभूहसॉग सम्फङ्ञन्धत हो

िा होइन बङ्ङे सम्फन्धभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको सम्फिता ङ्झनधावयण
सङ्झभङ्झतरे ङ्झनणवम गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । फढङ्ट िा प्रमोजनको राङ्झग
दयखास्तसॉग ऩेस गये को शैङ्ञऺक मोग्मताको सम्फिता ङ्झनधावयण
44

खण्ड ५) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क 2९ प्रदे श याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७८।१२।२४

फढङ्ट िा सङ्झभङ्झतको फैठक फस्नङ्टबन्दा अगाङ्झडको ङ्झभङ्झतसम्भ बएभा
त्मस्तो शैङ्ञऺक मोग्मताको अङ्क फढङ्ट िाको राङ्झग गणना गङ्चयनेछ ।

(6) मस दपाको अधीनभा यही ताङ्झरभ ङ्छदने सॊ स्था य

ताङ्झरभको स्तय सम्फन्धी व्मिस्था सेिा, सभूह िा उऩसभूह
सञ्चारन

गने

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
(7)

भन्त्रारमसॉग

कभवचायीराई

सभन्िम

ताङ्झरभको

गयी

राङ्झग

भन्त्रारमरे

तोके

भनोनमन

गदाव

ताङ्झरभको आिश्मकता भूल्माङ्कन गयी सम्फङ्ञन्धत सेिा सभूहको
40.
41.

ज्मेष्ठताको आधायभा भनोनमन गनङ्टव ऩनेछ ।

नेतत्ृ ि भूल्माङ्कन सम्फन्धी व्मिस्था: अङ्झधकृतस्तय एघायौँ तहको
कभवचायीको तोङ्जकए फभोङ्ञजभ नेतत्ृ ि भूल्माङ्कन गङ्चयनेछ।

ज्मेष्ठता य कामव सम्ऩादन भूल्माङ्कनद्वाया हङ्टने फढङ्ट िा: (1) मस
अध्मादे शभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन फढङ्ट िा
सङ्झभङ्झतरे ज्मेष्ठता य कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कनको आधायभा फढङ्ट िाको

राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गदाव फढङ्ट िा हङ्टने ऩदबन्दा एक तह भङ्टनीको ऩदभा
सफैबन्दा

फढी

सेिा

अिङ्झध

बएका

फभोङ्ञजभको आधायभा ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयनेछ:-

उम्भेदिायराई

दे हाम

(क) फढङ्ट िाको राङ्झग सम्बाव्म उम्भेदिाय हङ्टन जङ्झत

िषवको सेिा अिङ्झध आिश्मक ऩने हो ऩङ्झछल्रो
त्मङ्झत िषवको कामव सम्ऩादन भूल्माङ्कनको औसतभा
नब्फे प्रङ्झतशत िा सोबन्दा फढी अङ्क प्राप्त गये को,

(ख) अङ्झधकृत निौँ िा सो बन्दा भाङ्झथको ऩदको राङ्झग

सम्फङ्ञन्धत सेिा, सभूह िा उऩसभूहसॉग सम्फङ्ञन्धत

ङ्जिषमभा कम्तीभा स्नातक तह िा सो सयहको
तथा सातौँ तहको ऩदको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत सेिा,

सभूह िा उऩसभूहसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमभा कम्तीभा
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प्रिीणता प्रभाणऩत्र तह िा सो सयहको शैङ्ञऺक
मोग्मता बएको,

(ग) फढङ्ट िा

हङ्टने

ऩदबन्दा

एक

तह

भङ्टङ्झनको

अङ्झधकृतस्तयको ऩदभा सम्फङ्ञन्धत सेिा, सभूह िा
उऩसभूहसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमभा एक भङ्जहना िा
सोबन्दा फढीको सेिाकारीन तारीभ ङ्झरएको,

(घ) हार फहार यहेको तहको ऩदभा बौगोङ्झरक
ऺेत्रभा काभ गये फाऩत दपा 3८ फभोङ्ञजभ
ऩूया अङ्क प्राप्त गये को ।
ऩूया

तय बौगोङ्झरक ऺेत्रभा काभ गये फाऩत

अङ्क

प्राप्त

गये को

सम्बाव्म

उम्भेदिाय

नबएभा िा छङ्ट टमाइएको ङ्चयक्त ऩदभा सम्बाव्म

उम्भेदिाय नऩङ्टग हङ्टने अिस्था बएभा त्मस्तो
ऩदभा बौगोङ्झरक ऺेत्रभा काभ गये फाऩत ऩूया
अङ्क प्राप्त नगये को कभवचायीराई ऩङ्झन सम्बाव्म
उम्भेदिाय कामभ गयी फढङ्ट िा गङ्चयनेछ।

(2) उऩदपा (१) को खण्ड (घ) को प्रङ्झतफन्धात्भक

िाक्माॊश फभोङ्ञजभको सम्बाव्म उम्भेदिाय फढङ्ट िा बएभा त्मस्तो
कभवचायीको ज्मेष्ठता सोही उऩदपा फभोङ्ञजभ फढङ्ट िा हङ्टने अन्म
कभवचायी बन्दा ऩङ्झछ हङ्टने गयी कामभ गङ्चयनेछ ।

(3) मस अध्मादे श फभोङ्ञजभ फढङ्ट िा गदाव मस दपा

फभोङ्ञजभ गङ्चयने फढङ्ट िाको कायफाही सम्ऩङ्ङ गयी ङ्झसपाङ्चयस गये ऩङ्झछ
कामवऺभताको
42.

ऩनेछ ।

भूल्माङ्कनद्वाया

गङ्चयने

फढङ्ट िाको

ङ्झसपाङ्चयस

गनङ्टव

फढङ्ट िा सङ्झभङ्झत: (१) प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको ऩदभा फढङ्ट िाको
ङ्झसपाङ्चयस गनव दे हाम फभोङ्ञजभको फढङ्ट िा सङ्झभङ्झत यहनेछ्46
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(क) अङ्झधकृत एघायौँ तहको ऩदको राङ्झग
(1) प्रदे श रोक सेिा आमोगको
अध्मऺ

-अध्मऺ

(2) प्रभङ्टख सङ्ञचि

-सदस्म

(3) प्रदे श रोक सेिा आमोगका

अध्मऺफाट भनोनीत सम्फङ्ञन्धत
ङ्जिषमको ङ्जिशेषऻ

-सदस्म

हेने सङ्ञचि

-सदस्म

(4) भन्त्रारमको कानून ङ्जिषम
(5) प्रभङ्टख सङ्ञचिरे तोकेको
भन्त्रारमको सङ्ञचि

-सदस्म-सङ्ञचि

(ख) निौँ, सातौँ तह य सहामक तहको ऩदको राङ्झग
(1) प्रदे श रोक सेिा आमोगको
अध्मऺरे तोकेको प्रदे श

रोक सेिा आमोगका सदस्म

-अध्मऺ

भन्त्रारमको सङ्ञचि

-सदस्म

(2) सेिा सञ्चारन गने प्रदे श

(3) प्रदे श रोक सेिा आमोगका

अध्मऺफाट भनोनीत सम्फङ्ञन्धत
ङ्जिषमको ङ्जिशेषऻ

-सदस्म

हेने सङ्ञचि

-सदस्म

(4) भन्त्रारमको कानून ङ्जिषम
(5) प्रभङ्टख सङ्ञचिरे तोकेको
(२)

उऩदपा

भन्त्रारमको सङ्ञचि
(१)

सङ्ञचिारम भन्त्रारमभा यहनेछ ।
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फभोङ्ञजभको

-सदस्म-सङ्ञचि

फढङ्ट िा

सङ्झभङ्झतको
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(3) फढङ्ट िा सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ फढङ्ट िा

ङ्झसपाङ्चयस गनव अऩनाउनङ्ट ऩने कामवङ्जिङ्झध सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधावयण गये
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

(4) फढङ्ट िा सङ्झभङ्झतरे फढङ्ट िा नाभािरी प्रकाशन गदाव

फढङ्ट िाको राङ्झग आिेदन पायाभ बये का सम्बाव्म उम्भेदिायहरूरे
ऩाएको कङ्टर अङ्क सभेत प्रकाशन गनङ्टव ऩनेछ।

(5) फढङ्ट िा सङ्झभङ्झतरे आिेदन पायाभ फङ्टझाउने अङ्ञन्तभ

ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्र फढङ्ट िाको नङ्झतजा प्रकाशन गनङ्टव ऩनेछ ।

(6) मो अध्मादे श प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट ऩूि व रोकसेिा आमोग िा

प्रदे श रोक सेिा आमोगफाट चौथो, ऩाॉचौँ य छै टौँ तहका ऩदहरूभा

फढङ्ट िाका राङ्झग प्रङ्झतशत ङ्झनधावयण बईसकेका उम्भेदिायहरूको
फढङ्ट िाको राङ्झग उऩदपा (1) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे

फढीभा तीन सदस्मीम उऩसङ्झभङ्झत गठन गयी फढङ्ट िाको कामव सम्ऩङ्ङ
43.

गनव सक्नेछ ।

फढङ्ट िाको उजङ्टयी: (१) दपा 42 फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे गये को

फढङ्ट िाभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने कभवचायीरे त्मस्तो फढङ्ट िा ङ्झसपाङ्चयस गये को
ङ्झभङ्झतरे ऩैँ तीस ङ्छदनङ्झबत्र प्रदे श रोक सेिा आमोगभा उजङ्टयी ङ्छदन
सक्नेछ ।

(2) प्रदे श रोक सेिा आमोगरे उजङ्टयी छानङ्झफन गदाव

जानी-जानी त्रङ्टङ्जटऩूणव भूल्माङ्कन गये को दे ङ्ञखएभा फढङ्ट िा सङ्झभङ्झतको
भूल्माङ्कनकतावराई चेतािनी ङ्छदन सक्नेछ ।

(3) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ ऩनव आएको उजङ्टयी झङ्टटा

ठहङ्चयएभा उजङ्टयी ऩङ्झछ हङ्टने फढङ्ट िाभा त्मस्तो उजङ्टयीकतावको दङ्टई अङ्क
घटाउन सङ्जकनेछ ।
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(4) उऩदपा (2) य (3) फभोङ्ञजभ बएको कायफाहीको

सूचना सम्फङ्ञन्धत कभवचायी रगामत फढङ्ट िा सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारम य
सम्फङ्ञन्धत कभवचायी कामवयत यहेको भन्त्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।

(5) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩये को उजङ्टयीभा उजङ्टयी गने

म्माद नाघेको ङ्झभङ्झतरे साठी ङ्छदनङ्झबत्र उजङ्टयीको टङ्टङ्गो रगाउनङ्ट
ऩनेछ।

44.

(6) फढङ्ट िाको उजङ्टयी सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

फढङ्ट िा ङ्झभङ्झत य फढङ्ट िा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त: (१) दपा 43 को उऩदपा (5)
फभोङ्ञजभ

फढङ्ट िा

नङ्झतजा

प्रकाशन

बएऩङ्झछ

फढङ्ट िा

उजङ्टयीको

प्रमोजनको राङ्झग सो नङ्झतजा प्रकाशन बएको ङ्झभङ्झतफाट ऩैँ तीस
ङ्छदनसम्भ फढङ्ट िा ङ्झसपाङ्चयस ऩाउने उम्भेदिायराई फढङ्ट िा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त

नङ्छदई प्रङ्झतऺा सूचीभा याङ्ञखनेछ । त्मस्तो फढङ्ट िा ङ्झसपाङ्चयस उऩय

उजङ्टयी नऩये भा सो नाभािरी प्रकाशन बएको ङ्झभङ्झतरे छत्तीसौँ
ङ्छदनको ङ्झभङ्झतफाट फढङ्ट िा हङ्टने तहको
ऩनेछ ।

कामभ हङ्टने गयी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्छदनङ्ट

(२) फढङ्ट िा ङ्झसपाङ्चयस उऩय उजङ्टय ऩये भा दे हाम अनङ्टसाय

ङ्झभङ्झत कामभ गयी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्छदनङ्ट ऩनेछ:(क)

उजङ्टयी

खाये ज

बएभा

िा

ऩङ्जहरे को

फढङ्ट िा

ङ्झसपाङ्चयस नै कामभ बएभा ऩङ्जहरो ऩटक फढङ्ट िा
नङ्झतजा

ङ्छदनदे ङ्ञख,

प्रकाशन

बएको

ङ्झभङ्झतरे

छत्तीसौँ

(ख) फढङ्ट िा ङ्झसपाङ्चयस सॊ शोधन गने ङ्झनणवम बएभा सो
फभोङ्ञजभ

सॊ शोङ्झधत

ङ्झभङ्झतदे ङ्ञख, य
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(ग) कङ्टनै फढङ्ट िा सम्फन्धभा अदारतभा भङ्टद्दा ऩयी

फढङ्ट िा फदय बई ऩङ्टन: फढङ्ट िा सङ्झभङ्झतफाट फढङ्ट िा
सम्फन्धी ङ्झनणवम गये भा ऩङ्झछल्रो ऩटक फढङ्ट िा

45.

सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनणवम बएको ङ्झभङ्झतदे ङ्ञख।

सेिा, सभूह िा उऩसभूह ऩङ्चयितवन सम्फन्धी व्मिस्था: (१) कङ्टनै सेिा,
सभूह िा उऩसभूहको कङ्टनै ऩद रगाताय दङ्टई िषवसम्भ ऩूङ्झतव हङ्टन

नसकी अन्म सेिा, सभूह िा उऩसभूहफाट सेिा ऩङ्चयितवन गयी ऩूङ्झतव
गनङ्टव ऩने बएभा प्रदे श सयकायरे प्रदे श रोक सेिा आमोगभा रे खी
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सहभङ्झत भाग बएभा प्रदे श

रोक सेिा आमोगरे सम्फङ्ञन्धत सेिा, सभूह िा उऩसभूह य ऩदको

राङ्झग ङ्झनधावयण गङ्चयएको न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता बएका सभान
तहको ऩदभा फहार यहेका कभवचायी प्रङ्झतस्ऩधावत्भक ऩयीऺाभा

सहबागी हङ्टन सक्ने गयी ङ्जिऻाऩन प्रकाशन गनेछ । मसयी हङ्टने

प्रङ्झतस्ऩधावत्भक ऩयीऺाको भाध्मभफाट छनोट बएका कभवचायीराई
प्रदे श सयकायरे सेिा, सभूह िा उऩसभूह ऩङ्चयितवन गनेछ ।

(३) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए

ताऩङ्झन प्रदे श सयकायरे प्रदे श स्िास््म सेिाभा फहार यहेको कङ्टनै

कभवचायीराई ङ्जिशेष मोग्मता हाङ्झसर गनव अध्ममनभा ऩठाएकोभा

त्मस्तो कभवचायी अध्ममन ऩूया गयी सेिाभा हाङ्ञजय बएऩङ्झछ प्रदे श
रोक

सेिा

आमोगको

ऩयाभशवभा

ङ्झनजको

ङ्जिशेष

मोग्मतासॉग

सम्फङ्ञन्धत सेिाको अन्म सभूह िा उऩसभूहभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ
ऩङ्चयितवन गनव सक्नेछ।
(४)

मस

दपाभा

व्मिस्था

बए

फभोङ्ञजभ

कभवचायीको सेिा, सभूह िा उऩसभूह ऩङ्चयितवन हङ्टने छै न ।
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ऩङ्चयच्छे द-६

46.

तरफ, बत्ता य अन्म सङ्टङ्जिधा

तरफ, बत्ता: (१) कभवचायीरे हाङ्ञजय बएको ङ्छदनदे ङ्ञख तरफ, बत्ता
ऩाउनेछ ।

(2) कभवचायीराई कामवसम्ऩादनभा आधाङ्चयत प्रोत्साहन

बत्ता प्रदान गनवका राङ्झग प्रदे श सयकायरे आिश्मक व्मिस्था गनव
सक्नेछ ।

(3) कङ्टनै सङघीम ङ्झनजाभती सेिाको कभवचायी प्रदे श

सयकाय भातहतको ङ्झनकामको स्िीकृत दयफन्दीभा खङ्जटॉदा त्मस्तो

कभवचायीको शङ्टरु तरफ रगामतको सङ्टङ्जिधा प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको
सभान तह कामभ हङ्टने ऩदको कभवचायीको शङ्टरु तरफ सङ्टङ्जिधा बन्दा

कभ हङ्टने यहेछ बने कभ हङ्टने तरफ सङ्टङ्जिधा त्मस्तो ऩदभा खङ्जटएको
अिङ्झधबय सम्फङ्ञन्धत प्रदे श भातहतको ङ्झनकामफाट ऩाउनेछ ।

(4) उऩदपा (१) य (2) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको

बए ताऩङ्झन प्रदे श ङ्जकताफखानाफाट तरफी प्रङ्झतिेदन ऩाङ्चयत नगयाई
तरफ बङ्टक्तानी गनङ्टव हङ्टॉदैन ।

(5) उऩदपा (4) फभोङ्ञजभ तरफी प्रङ्झतिेदन ऩाङ्चयत नगयी

तरफ बङ्टक्तानी गये भा त्मस्तो कभवचायीरे ऩाएको तरफ, बत्ता त्मसयी
तरफ बङ्टक्तानी गने ऩदाङ्झधकायीफाट असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ ।
गये ऩङ्झछ

(6) प्रत्मेक कभवचायीरे एक िषवको सेिा अिङ्झध ऩूया
एक

ऩाउनेछ ।

ङ्छदनको

तरफ

फयाफयको

यकभ

तरफ

िृङ्जि

(7) कङ्टनै कभवचायीको तरफ िृङ्जि योक्का बएकोभा सो

तरफ िृङ्जि कङ्टन ङ्झभङ्झतदे ङ्ञख पङ्टकङ्टिा हङ्टने हो सो कङ्टया सम्फङ्ञन्धत
अङ्झधकायीरे ङ्झरङ्ञखत रूऩभा जनाई अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩनेछ।
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47.

ऩकाएको तरफ बत्ता ऩाउने: (१) कभवचायीरे प्रत्मेक भङ्जहना
बङ्टक्तान बएऩङ्झछ ऩकाएको तरफ य बत्ता ऩाउने बए बत्ता सभेत
ऩाउनेछ ।

(२)

कभवचायी

जङ्टनसङ्टकै

ऩकाएको तरफ य बत्ता ऩाउनेछ।

तङ्चयकारे

सेिाभा

नयहे

ऩङ्झन

(३) मो अध्मादे श िा मस अध्मादे श अन्तगवत फनेका

ङ्झनमभहरूभा
48.

अन्मथा

व्मिस्था

बएकोभा

कभवचायीको तरफ कट्टा गङ्चयने छै न ।

फाहेक

कङ्टनै

ऩङ्झन

ङ्झनरम्फन बएभा ऩाउने तरफ: (१) कङ्टनै कभवचायी सयकायी काभको
सम्फन्धभा िा प्रदे श सयकायको तपवफाट बएको कायफाहीको
परस्िरूऩ ङ्झनरम्फन बएभा सो ङ्झनरम्फनको अिङ्झधबय ङ्झनजरे
आफ्नो तरफको आधा यकभ भात्र ऩाउनेछ।

तय ङ्झनजरे सपाइ ऩाएभा ङ्झनरम्फन यहेको अिङ्झधभा आधा

तरफ ऩाएको बए सो कट्टा गयी फाॉकी य नऩाएको बए ऩङ्टयै तरफ
य तरफ िृङ्जि हङ्टने बएभा सो सभेत ऩाउनेछ।

तय ङ्झनजरे सपाइ ऩाएभा ङ्झनरम्फन यहेको अिङ्झधभा आधा

तरफ ऩाएको बए सो कट्टा गयी फाॉकी य नऩाएको बए ऩङ्टयै तरफ
(तरफ िृङ्जि हङ्टने बएभा सो सभेत) ऩाउनेछ य कसङ्टयदाय ठहङ्चयएभा
ङ्झनरम्फन बएको ङ्झभङ्झतदे ङ्ञखको फाॉकी तरफ बत्ता ऩाउने छै न ।

(२) कङ्टनै अदारतभा भङ्टद्दा दामय बएको कायणरे कङ्टनै

कभवचायी ङ्झनरम्फन बएकोभा त्मस्तो भङ्टद्दाभा अदारतफाट कसङ्टयदाय

ठहयी पैसरा बएभा त्मस्तो पैसरा बएको ङ्झभङ्झतदे ङ्ञख ङ्झनजरे तरफ
49.

ऩाउने छै न ।

चाडऩिव खचव: (१) कभवचायीरे आफ्नो धभव, सॊ स्कृङ्झत, ऩयम्ऩया
अनङ्टसाय भनाउने चाडऩिवको राङ्झग खाइऩाइ आएको एक भङ्जहनाको
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तरफ फयाफयको यकभ प्रत्मेक आङ्झथक
व िषवभा एकऩटक चाडऩिव
खचवको रूऩभा ऩाउनेछ ।

(२) ङ्झनिृत्तबयण ऩाउने गयी अिकाश प्राप्त कभवचायीराई

ङ्झनजरे ऩाउने एक भङ्जहनाको ङ्झनिृत्तबयण फयाफयको यकभ चाडऩिव
50.

खचवको रूऩभा ङ्छदइनेछ ।
कभवचायी

सञ्चम

कोष:

कभवचायीको

भाङ्झसक

तरफफाट

दश

प्रङ्झतशतका दयरे हङ्टन आउने यकभ कट्टा गयी सो यकभभा प्रदे श
सयकायरे शत प्रङ्झतशत यकभ थऩ गयी कभवचायी सञ्चम कोषभा

51.

जम्भा गयी ङ्छदनेछ।

सािङ्झधक जीिन ङ्झफभा: (१) कभवचायीरे सङघीम ङ्झनजाभती सेिाका
कभवचायीराई बए सयहको सािङ्झधक जीिन ङ्झफभा य सो फाऩतको
सङ्टङ्जिधा ऩाउनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सािङ्झधक जीिन ङ्झफभाको

व्मिस्थाऩन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएको सािङ्झधक
52.

जीिन ङ्झफभा कोषफाट हङ्टनेछ ।

उऩचाय खचव् (१) कभवचायीरे सेिा अिङ्झधबयभा दे हाम फभोङ्ञजभको
खाइऩाई आएको तरफ यकभसम्भ उऩचाय खचव फाऩत ऩाउनेछ:-

(क) अङ्झधकृतस्तय बन्दा भाङ्झथको कभवचायी बए फाह्र
भङ्जहना फयाफयको,

(ख) सहामकस्तय

य

तह

ङ्जिहीन

एक्काइस भङ्जहना फयाफयको ।

कभवचायी

बए

(२) कङ्टनै कभवचायी िा ङ्झनजको ऩङ्चयिायको सदस्म ङ्झफयाभी

बएभा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩाउने यकभभा नफढ्ने गयी दे हाम
फभोङ्ञजभ बएको उऩचाय खचव ङ्छदनेछ्–
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(क) योगको उऩचायको ङ्झनङ्झभत्त स्िीकृत ङ्ञचङ्जकत्सकरे

जाॉच गदाव रागेको शङ्टल्क तथा जाॉच गयी
रे ङ्ञखङ्छदएको प्रेङ्ञस्ि्शन अनङ्टसाय औषङ्झध ङ्जकनेको
खचव,

ॉ ा य उऩचाय गयाउॉदा
(ख) स्िास््म सॊ स्थाभा बनाव हङ्टद
(ग)

रागेको ङ्झफर फभोङ्ञजभको खचव,

अस्ऩतार य स्िीकृत ङ्ञचङ्जकत्सक ऩङ्झन नबएको

ठाउॉभा बएको उऩचायभा सम्फङ्ञन्धत स्थानीम
तहको प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे ङ्झसपाङ्चयस
गये को खचव,
स्ऩष्टीकयण्

“स्िीकृत

ङ्ञचङ्जकत्सक”

बङ्ङारे

रूऩभा

बएका

सयकायी सेिाभा यहेका िा प्रचङ्झरत कानून
फभोङ्ञजभ

ङ्ञचङ्जकत्सकको

डाक्टय, कङ्जियाज, हेल्थ
(घ)

(ङ)

सभेतराई जनाउॉछ ।

दताव

अङ्झसष्टे ण्ट

िा

िैद्य

्राङ्जष्टक सजवयी फाहेक सफै ङ्जकङ्झसभको ङ्ञचयपाय

(सङ्ञजक
व र

अऩये शन)

फभोङ्ञजभको खचव,

गदाव

रागेको

ङ्झफर

आफ्नो घय िा डे या छाडी अको ङ्ञजल्रा िा

ङ्जिदे शभा गई औषङ्झध उऩचाय गयाउॉदा त्मस्तो

स्थानसम्भ ऩङ्टग्दाको य कङ्टदावको ङ्झफयाभीको य
कङ्टरुिा

चाङ्जहने

अिस्था

बए

एकजना

सम्फङ्ञन्धत

ङ्झनजाभती

कङ्टरुिासम्भको मातामात खचवको ऩङ्टयै यकभ य
खाना

खचव

कभवचायीरे

फाऩत

प्रचङ्झरत

कानून

फभोङ्ञजभ

दै ङ्झनक बत्ताको ऩचहत्तय प्रङ्झतशत यकभ ।
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(३) मस दपा फभोङ्ञजभ ऩाउने उऩचाय खचव कङ्टनै कभवचायीरे

ऩेश्कीको रूऩभा ङ्झरन चाहेभा सोको कायण भनाङ्झसफ दे ङ्ञखए मस

अध्मादे शको अधीनभा यही ऩङ्झछ ङ्जहसाफ फङ्टझाउने गयी ऩेश्की ङ्छदन
सङ्जकनेछ । त्मसयी ऩेश्की ङ्झरएको यकभ ऩङ्झछ ङ्जहसाफ गदाव उऩचाय
फाऩत ऩाउने यकभबन्दा फढी हङ्टन आएभा फढी बए जङ्झत यकभ

सम्फङ्ञन्धत कभवचायीको तरफफाट ङ्जकस्ताफन्दीभा कट्टी गङ्चयनेछ ।

त्मसयी कट्टी गनङ्टव ऩने यकभ बङ्टक्तानी नहङ्टॉदै सम्फङ्ञन्धत कभवचायीको भृत्मङ्ट
बएभा कट्टी गनव फाॉकी यहेको यकभ ङ्झभनाहा हङ्टनेछ ।

(४) झङ्टट्टा व्महोया ऩेश गयी उऩचाय खचव भाग गने िा

प्राप्त गने कभवचायी रगामत त्मस्तो झङ्टट्टा व्महोया प्रभाङ्ञणत गने

स्िीकृत ङ्ञचङ्जकत्सक उऩय ङ्जिबागीम कायफाही िा कानून फभोङ्ञजभ
कायफाही हङ्टन सक्नेछ।

(5) बङ्जिष्मभा सयकायी सेिाको ङ्झनङ्झभत्त अमोग्म ठहङ्चयने

गयी सेिाफाट फखावस्त गङ्चयएको अिस्थाभा फाहेक अरू जङ्टनसङ्टकै
व्महोयाफाट कभवचायी सेिाफाट अरग हङ्टॉदा सेिा अिङ्झधबयभा ऩाउने

उऩचाय खचवभध्मे केही ङ्झरई िा नङ्झरई उऩचाय खचव ङ्झरन फाॉकी
यहेको बए त्मस्तो फाॉकी यकभ एकभङ्टष्ठ ङ्झरन ऩाउनेछ ।
तय

ङ्झनिृत्तबयण

ऩाउने

गयी

सेिाफाट

अरग

बएको

कभवचायीरे उऩचाय खचव फाऩत ङ्झरन फाॉकी यकभभा फीस िषव,
ऩच्चीस िषव िा सोबन्दा फढी सेिा अिङ्झध बएको कभवचायीरे

िभश् दश, ऩन्र य फीस प्रङ्झतशत थऩ गयी हङ्टन आउने यकभ
एकभङ्टष्ठ ङ्झरन ऩाउनेछ ।
औषङ्झध

(6) दश िषव सेिा अिङ्झध नऩङ्टगेको कङ्टनै कभवचायीराई
उऩचायको राङ्झग खचव ङ्छदॉदा मस

दपाभा तोङ्जकएको

यकभराई दश िषव सेिा गये फाऩत ऩाउने यकभ भानी दाभासाहीरे
हङ्टन आउने यकभ भात्र ङ्छदइनेछ ।
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(7)

मस

दपा

फभोङ्ञजभ

उऩचाय

खचव

भाग

गने

कभवचायीरे कामावरमभा हाङ्ञजय हङ्टन नसक्ने गयी ङ्झफयाभी बएको

अिस्थाभा ङ्झफयाभी ङ्झफदा फाॉकी बएसम्भ ङ्झफयाभी ङ्झफदा नै भाग गनङ्टव
ऩनेछ । ङ्झफयाभी ङ्झफदा फाॉकी नबएभा भात्र अन्म ङ्झफदा भाग गनव
सक्नेछ ।

(8) मस दपा फभोङ्ञजभ स्िास््म सॊ स्थाभा बनाव बई िा

ङ्जिदे शभा गई उऩचाय गयाउनङ्ट ऩदाव फाहेक कभवचायीराई एक िषवभा

ङ्झनजरे खाइऩाइ आएको डे ढ भङ्जहनाको तरफ फयाफयको यकभसम्भ
उऩचाय खचव ङ्छदन सङ्जकनेछ ।

(9) मस दपा फभोङ्ञजभ कभवचायीरे ऩाएको उऩचाय

खचवको अङ्झबरेख खचव रेख्ने कामावरमरे याखी त्मस्तो ङ्जिियण
भन्त्रारम य प्रदे श ङ्जकताफखानाभा अङ्झबरेख याख्न ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।
(१0)

“क”

िगवका

बौगोङ्झरक

ऺेत्रभा

कामवयत

कभवचायीराई रागेको योग स्थानीम स्िास््म सॊ स्थाफाट उऩचाय हङ्टन

नसक्ने बई ङ्झनजको ज्मानराई नै जोङ्ञखभ हङ्टने अिस्था ऩये भा

सम्फङ्ञन्धत ङ्जिबागीम प्रभङ्टखको स्िीकृङ्झत ङ्झरई त्मस्तो कभवचायीको
उऩचायको राङ्झग त्मस ठाउॉफाट सफैबन्दा नङ्ञजकको नेऩारङ्झबत्रको

अरू कङ्टनै सङ्टङ्जिधामङ्टक्त स्िास््म सॊ स्थाभा ङ्झछटो साधनद्वाया रै जाॉदा य
53.

54.

त्महाॉफाट पकावउॉदा राग्ने खचव सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे व्महोनेछ ।

ङ्जिशेष आङ्झथक
व सङ्टङ्जिधा: कङ्टनै कभवचायीको सेिाभा छॉदै भृत्मङ्ट बएभा

ङ्झनजको ऩङ्चयिायराई एकभङ्टष्ठ एक राख ऩचास हजाय रुऩैमाॉ ङ्जिशेष
आङ्झथक
व सङ्टङ्जिधा प्रदान गङ्चयनेछ ।

थऩ आङ्झथक
व सहामता् (1) सेिाभा फहार यहेको कङ्टनै कभवचायी िा
ङ्झनजको ऩङ्झत िा ऩत्नीराई स्िदे श तथा ङ्जिदे शभा उऩचाय गनव नेऩार

सयकाय िा प्रदे श सयकायद्वाया गङ्छठत भेङ्झडकर फोडवरे ङ्झसपाङ्चयस
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गये को आधायभा प्रदे श सयकायरे उङ्ञचत ठहर्माएभा दपा 5२ को
अङ्झतङ्चयक्त थऩ आङ्झथक
व सहामता ङ्छदन सक्नेछ ।

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको आङ्झथक
व
सहामता प्रदे श

सयकाय सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनव दे हाम फभोङ्ञजभको ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत
यहनेछ्-

(क) प्रभङ्टख सङ्ञचि

-अध्मऺ

(ख) सङ्ञचि, स्िास््म हेने भन्त्रारम

-सदस्म

(ग) सङ्ञचि, आङ्झथक
व भाङ्झभरा तथा
मोजना भन्त्रारम

(घ) सङ्ञचि, कानून हेने भन्त्रारम
(ङ) सङ्ञचि,भन्त्रारम

-सदस्म
-सदस्म

-सदस्म-सङ्ञचि

(3) उऩदपा (2) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे थऩ आङ्झथक
व

सहामताको राङ्झग यकभ ङ्झसपाङ्चयस गदाव कडा योगको हकभा

उऩचाय गदाव रागेको यकभको ङ्झफर फभोङ्ञजभको फढीभा ऩाॉच राख
55.

रुऩैमाॉसम्भ ङ्झसपाङ्चयस गनेछ।

स्िास््म ङ्झफभा कामविभ रागू गनव सक्ने: दपा 52 य 54 भा

जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रदे श सयकायरे मो अध्मादे श

प्रायम्ब बएऩङ्झछ प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाभा प्रिेश गने कभवचायीको
हकभा मस दपा फभोङ्ञजभको उऩचाय खचवको सट्टा प्रदे श याजऩत्रभा
सूचना प्रकाशन गयी स्िास््म ङ्झफभा कामविभ रागू गनव सक्नेछ ।
ऩङ्चयच्छे द-७

56.

अिकाश, उऩदान य ङ्झनिृत्तबयण

अङ्झनिामव अिकाश: (1) साठी िषव उभेय ऩूया बएऩङ्झछ िा दपा
२४

फभोङ्ञजभको

ऩदािङ्झध

ऩूया

बएको

सेिाफाट अङ्झनिामव अिकाश ऩाउनेछ ।
57

कभवचायीरे

ङ्झनजाभती

खण्ड ५) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क 2९ प्रदे श याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७८।१२।२४

(2) उऩदपा (1) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

मो अध्मादे श प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे

एक िषवसम्भको राङ्झग

अन्ठाउङ्ङ िषव उभेय ऩङ्टगक
े ा य त्मस ऩङ्झछको एक िषवसम्भको राङ्झग

उनन्साठी िषव उभेय ऩङ्टगेका कभवचायीरे सेिाफाट अङ्झनिामव अिकाश
57.

ऩाउनेछ ।

उभेय गणना: (१) मस अध्मादे श फभोङ्ञजभ अङ्झनिामव अिकाश िा

अन्म प्रमोजनका राङ्झग कभवचायीको उभेय गणना गदाव ङ्झनजरे ऩेश
गये को ङ्ञशऺण सॊ स्थाको प्रभाणऩत्रभा ङ्जकङ्जटएको जन्भ ङ्छदन िा
िषवफाट हङ्टन आउने उभेय िा ङ्झनजको नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्रभा
ङ्जकङ्जटएको जन्भ ङ्छदन िा िषवफाट हङ्टन आउने उभेय िा ङ्झनजरे

व्मङ्ञक्तगत ङ्जिियण (ङ्झसटयोर) भा रेखी ङ्छदएको जन्भ ङ्छदन िा
िषवफाट हङ्टन आउने उभेय भध्मे जङ्टन उभेयफाट ऩङ्जहरे अिकाश
हङ्टन्छ सोही आधायभा गणना गङ्चयनेछ।

(२) कङ्टनै कभवचायीको शैङ्ञऺक मोग्मता िा नागङ्चयकताको

प्रभाणऩत्र य व्मङ्ञक्तगत ङ्जिियणभा िषव, सॊ ित् िा उभेय भात्र
उल्रेख बएकोभा दे हामको आधायभा जन्भ ङ्झभङ्झत कामभ गङ्चयनेछ:(क) नागङ्चयकताको

प्रभाणऩत्रको

हकभा

प्राप्त गये को ङ्झभङ्झतको आधायभा,

(ख) शैङ्ञऺक

मोग्मताको

प्रभाणऩत्रको

प्रभाणऩत्र

प्रभाणऩत्र जायी बएको ङ्झभङ्झतको आधायभा,

हकभा

(ग) व्मङ्ञक्तगत ङ्जिियण (ङ्झसटयोर) को हकभा शङ्टरु
ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएको ङ्झभङ्झतको आधायभा ।

(३) कभवचायीरे ऩेश गये को कङ्टनै प्रभाणऩत्रभा िषव भात्र

उल्रेख बएको य अको प्रभाणऩत्रभा ऩूया जन्भ ङ्झभङ्झत खङ्टरेको
बएभा य सो प्रभाणऩत्रभा उङ्ञल्रङ्ञखत जन्भ ङ्झभङ्झतहरूको फीचभा एक
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िषवसम्भको अन्तय दे ङ्ञखएभा ऩूया जन्भ ङ्झभङ्झत खङ्टरेको प्रभाणऩत्रको
आधायभा जन्भ ङ्झभङ्झत कामभ गयी उभेय गणना गङ्चयनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ छङ्ट ट्टा छङ्ट ट्टै

प्रभाणऩत्रभा

उल्रेख बएको जन्भ ङ्झभङ्झतको अन्तय एक िषवबन्दा फढी दे ङ्ञखएभा

उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कामभ हङ्टने जन्भ ङ्झभङ्झतको आधायभा ङ्झनज
जङ्टन ङ्झभङ्झतफाट ऩङ्जहरे अिकाश हङ्टन्छ सोही ङ्झभङ्झतराई जन्भ ङ्झभङ्झत
58.

कामभ गयी ङ्झनजको उभेय गणना गङ्चयनेछ ।

असभथव कभवचायी सम्फन्धी ङ्जिशेष व्मिस्था: कङ्टनै कभवचायी शायीङ्चयक

िा भानङ्झसक योगको कायणफाट ङ्झनमङ्झभत रूऩभा सेिा गनव असभथव
छ बनी नेऩार सयकाय िा प्रदे श सयकायरे गठन गये को भेङ्झडकर

फोडवफाट प्रभाङ्ञणत बई आएभा प्रदे श सयकायरे ङ्झनजराई ङ्झनजको
सेिा अिङ्झधभा फढीभा सात िषव सेिा अिङ्झध थऩ गयी अिकाश ङ्छदन
59.

सक्नेछ ।

स्िेङ्ञच्छक अिकाश: (१) ङ्झनिृत्तबयण ऩाउने अिस्था य उभेयको हद
ऩचास िषव ऩूया बएका कभवचायीरे

प्रदे श सयकायद्वाया प्रदे श

याजऩत्रभा प्रकाङ्ञशत सूचनाभा तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबत्र सोही सूचनाभा
उङ्ञल्रङ्ञखत सतवभा स्िेङ्ञच्छक अिकाश ङ्झरन सक्नेछ ।

तय दयफन्दी ङ्झभरान हङ्टन नसकी पाङ्ञजरभा ऩये को िा

प्रदे श सयकायराई आिश्मक नबएका ऩदभा कामवयत कभवचायीको

हकभा छङ्ट ट्टै सतव य सङ्टङ्जिधा तोकी प्रदे श याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन
गयी स्िेङ्ञच्छक अिकाशका राङ्झग ङ्झनिेदन भाग गनव सङ्जकनेछ।

(2) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

ङ्झनिृत्तबयण ऩाउने अिस्था बएको, उभेयको हद ऩचऩङ्ङ िषव ऩङ्टगक
े ो
य एउटै तहभा ऩन्र िषव सेिा अिङ्झध ऩूया गये को कभवचायीरे

स्िेङ्ञच्छक अिकाश ङ्झरन चाहेभा ङ्झनजराई एक तहभाङ्झथको ऩदभा
फढङ्ट िा गयी स्िेङ्ञच्छक अिकाश ङ्छदन सङ्जकनेछ ।
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60.

उऩदान: (1) ऩाॉच िषव िा सोबन्दा फढी सेिा गये को तय
ङ्झनिृत्तबयण ऩाउने अिङ्झध नऩङ्टगेको िा फीस िषव ऩङ्टगेऩङ्झछ उऩदान
ङ्झरन इच्छङ्ट क कभवचायीरे अिकाश ऩाएभा िा याजीनाभा स्िीकृत

गयाई ऩदफाट अरग बएभा िा बङ्जिष्मभा सयकायी सेिाको ङ्झनङ्झभत्त
अमोग्म नठहङ्चयने गयी ऩदफाट हटाइएभा दे हामको दयरे उऩदान
ऩाउनेछ:-

(क) ऩाॉच िषवदेङ्ञख दश िषवसम्भ सेिा गये कोभा काभ

गये को प्रत्मेक िषवको ङ्झनङ्झभत्त आङ्ञखयी आधा
भङ्जहनाको तरफ,

(ख) दश िषवबन्दा फढी ऩन्र िषवसम्भ सेिा गये कोभा
काभ गये को प्रत्मेक िषवको ङ्झनङ्झभत्त आङ्ञखयी एक
भङ्जहनाको तरफ,

(ग) ऩन्र िषवबन्दा फढी फीस िषवबन्दा कभ सेिा

गये कोभा काभ गये को प्रत्मेक िषवको ङ्झनङ्झभत्त
आङ्ञखयी डे ढ भङ्जहनाको तरफ,

(घ) फीस

िषवबन्दा

फढी

ऩच्चीस

िषवसम्भ

सेिा

गये कोभा काभ गये को प्रत्मेक िषवको ङ्झनङ्झभत्त
आङ्ञखयी दङ्टई भङ्जहनाको तरफ,

(ङ) ऩच्चीस िषवबन्दा फढी जङ्झतसङ्टकै सेिा गये कोभा

काभ गये को प्रत्मेक िषवको ङ्झनङ्झभत्त आङ्ञखयी
अढाई भङ्जहना तरफ ।
स्ऩष्टीकयण्
प्रमोजनको
सम्फङ्ञन्धत

अिस्थाको

मस

राङ्झग

दपा

य

दपा

6१

को

अिकाश

प्राप्त

गने

“आङ्ञखयी

कभवचायीको
तरफराई

तरफ”

जनाउॉछ

य

बङ्ङारे

त्मसयी

अिकाश प्राप्त गने अिस्थाभा कङ्टनै कभवचायी
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असाधायण ङ्झफदा िा ङ्झनरम्फनभा यहेको बए
त्मस्तो अिङ्झधको ङ्झनङ्झभत्त ऩङ्झन ऩङ्टयै तरफको
61.

ङ्जहसाफ गङ्चयनेछ ।

ङ्झनिृत्तबयण: (१) फीस िषव िा सोबन्दा फढी अिङ्झध सेिा गये को
कभवचायीरे अिकाश ऩाएभा िा याजीनाभा स्िीकृत गयाई ऩदफाट
अरग बएभा िा बङ्जिष्मभा सयकायी सेिाको ङ्झनङ्झभत्त अमोग्म
नठहङ्चयने

गयी

ऩदफाट

हटाइएभा

ङ्झनिृत्तबयण आजीिन ऩाउनेछ्-

दे हाम

फभोङ्ञजभको

भाङ्झसक

जम्भा सेिा िषव X आङ्ञखयी तरफको यकभ
५०

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

ङ्झनिृत्तबयणको न्मूनतभ यकभ सभान ऩदको फहारिारा कभवचायीको
तरफको शङ्टरु अङ्कको आधाबन्दा कभ य अङ्झधकतभ यकभ सभान
ऩदको फहारिारा कभवचायीको तरफको शङ्टरु स्केरबन्दा फढी हङ्टने
छै न ।

(३) ऩन्र िषव सेिा अिङ्झध ऩूया गये को कङ्टनै कभवचायीको

भृत्मङ्ट बएभा ङ्झनजको सेिा अिङ्झधभा फढीभा ऩाॉच िषव अिङ्झधसम्भ

थऩ गयी ङ्झनजको ऩङ्चयिायराई ङ्झनिृत्तबयण िा उऩदान जङ्टन ङ्झरन
चाहन्छ सो योजेय ङ्झरन ङ्छदइनेछ ।
(४) कङ्टनै

सयकायी ऩदभा अङ्ञघ गये को सेिा फाऩत

ङ्झनिृत्तबयण ऩाइयहेको व्मङ्ञक्त ऩङ्झछ प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको ऩदभा
ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएभा ङ्झनजरे ऩङ्झछ गये को सेिा अिङ्झधभा अङ्ञघ गये को सेिा
अिङ्झध जोडी मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्झनिृत्तबयण ङ्झरन ऩाउनेछ ।

(५) सम्ित् 2049 सार काङ्झतक
व
21 गते बन्दा

अङ्ञघदे ङ्ञख ङ्झनजाभती सेिाभा फहार बई अन्ठाउङ्ङ िषव उभेय ऩूया
बएको कायणफाट दपा 56 फभोङ्ञजभ अङ्झनिामव अिकाश हङ्टने
61

खण्ड ५) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क 2९ प्रदे श याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७८।१२।२४

कभवचायीको सेिा अिङ्झधभा ङ्झनिृत्तबयण प्रमोजनको राङ्झग दङ्टई िषव
अिङ्झध थऩ गयी ङ्झनजको जम्भा सेिा अिङ्झध कामभ गङ्चयनेछ ।
(6)

मो

अध्मादे श

खटाएको कामवसम्ऩादन

गने

प्रायम्ब

बएऩङ्झछ

प्रदे श सयकायरे

ङ्झसरङ्झसराभा द्वन्द्वका कायण िा

दङ्टघट
व नाभा ऩयी कङ्टनै कभवचायीको अङ्गबङ्ग बएको िा चोटऩटक

रागेको कायणरे शायीङ्चयक िा भानङ्झसक रूऩभा सयकायी सेिाको
राङ्झग अशक्त बएभा त्मस्तो कभवचायीको सेिा अिङ्झध फीस िषवबन्दा
कभ यहेछ बने फाॉकी अिङ्झध थऩ गयी उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको
ङ्झनिृत्तबयणको यकभ आजीिन ङ्छदइनेछ ।

(७) मस अध्मादे शभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए

ताऩङ्झन एउटै ऩदभा कम्तीभा ऩन्र िषव फहार यङ्जहयहेका कङ्टनै

कभवचायीको भृत्मङ्ट बएभा त्मस्तो कभवचायीको ऩङ्चयिायराई साङ्झफकको
तहको ऩदबन्दा भाङ्झथल्रो ऩदको ङ्झनिृत्तबयण रगामत अन्म सङ्टङ्जिधा
62.

प्रदान गङ्चयनेछ ।

ॉ ा
ङ्झनिृत्तबयणभा िृङ्जि: फहारिारा कभवचायीको तरफ िृङ्जि हङ्टद
तरफको सङ्टरु अङ्कभा जङ्झत िृङ्जि बएको छ त्मसको दङ्टई ङ्झतहाइ

यकभ सभान ऩदका सेिा ङ्झनिृत्त कभवचायीको ङ्झनिृत्तबयण यकभभा
63.

ऩङ्झन थऩ गङ्चयनेछ ।

ऩाङ्चयिाङ्चयक ङ्झनिृत्तबयण य उऩदान: (१) कङ्टनै कभवचायीको सेिाभा
छॉदै भृत्मङ्ट बएभा ङ्झनजको भृत्मङ्ट बएको सात िषवसम्भ य ङ्झनिृत्तबयण
ऩाउन थारे को सात िषव नऩङ्टग्दै भृत्मङ्ट बएभा सात िषव ऩङ्टग्न फाॉकी

अिङ्झध ङ्झनजको ऩङ्चयिायराई दपा 60 िा 61 भा रेङ्ञखए फभोङ्ञजभ
उऩदान िा ङ्झनिृत्तबयण प्राप्त हङ्टनेछ ।

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

कभवचायीको सेिाभा छॉदै भृत्मङ्ट बएकोभा मस्तो ङ्झनिृत्तबयण सात िषव
बन्दा फढी सभम प्राप्त हङ्टने छै न य ङ्झनिृत्तबयण ऩाउन थारे को सात
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िषव नऩङ्टग्दै भृत्मङ्ट बएकोभा सात िषव अिङ्झध व्मतीत बएऩङ्झछ
ङ्झनिृत्तबयण प्राप्त हङ्टने छै न।

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

ङ्झनिृत्तबयण ऩाउने व्मङ्ञक्त नाफाङ्झरग यहेछ बने ङ्झनज फाङ्झरग
नबएसम्भ त्मस्तो ङ्झनिृत्तबयण ऩाउनेछ ।

(४) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ऩाङ्चयिाङ्चयक ङ्झनिृत्तबयण त्मस्तो भृतक

कभवचायीको ऩङ्झत िा ऩत्नीरे ऩाउने बएभा त्मस्तो कभवचायीको
सेिाभा

छॉदै

भृत्मङ्ट

बएकोभा

भृत्मङ्ट

बएको

सात

िषव

ऩङ्झछ,

ङ्झनिृत्तबयण ऩाउन थारेको सात िषव नऩङ्टग्दै भृत्मङ्ट बएकोभा सात

िषव अिङ्झध व्मतीत बए ऩङ्झछ य ङ्झनिृत्तबयण ऩाउन थारे को सात िषव
व्मतीत बई सकेऩङ्झछ भृत्मङ्ट बएकोभा ङ्झनज कभवचायीको भृत्मङ्ट बएको

ङ्झभङ्झतदे ङ्ञख आजीिन ङ्झनजरे ऩाउने ङ्झनिृत्तबयणको आधा यकभ
त्मस्तो ऩङ्झत िा ऩत्नीरे ऩाउनेछ ।

तय त्मस्तो ऩङ्झत िा ऩत्नीरे अको ङ्जििाह गये भा ङ्झनजरे

त्मस्तो ङ्झनिृत्तबयण सङ्टङ्जिधा ऩाउने छै न ।

(५) उऩदपा (४) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

कभवचायीको ङ्झनिृत्तबयण ऩाइयहेको ऩङ्झत िा ऩत्नीको भृत्मङ्ट बएभा िा
ङ्झनजरे अको ङ्जििाह गये भा त्मस्तो कभवचायीको छोया छोयीरे

एक्काइस िषव उभेय ऩूया नबएसम्भ त्मस्तो ङ्झनिृत्तबयण यकभ तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ ऩाउनेछ ।

(६) फहारिारा कभवचायीको तरफ िृङ्जि हङ्टॉदा तरफको

सङ्टरु अङ्कभा जङ्झत िृङ्जि बएको छ, त्मसको दङ्टई ङ्झतहाइ यकभ

उऩदपा (१), (३), (४) य (५) फभोङ्ञजभ ऩाङ्चयिाङ्चयक ङ्झनिृत्तबयण
ऩाइयहेको

व्मङ्ञक्तरे

खाइऩाइ

यकभभा ऩङ्झन थऩ गङ्चयनेछ ।
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(७) कङ्टनै कभवचायीको मस अध्मादे श फभोङ्ञजभ ऩाउने कङ्टनै

यकभ ङ्झरन नऩाउॉदै भृत्मङ्ट बएभा सो यकभ ङ्झनजको ऩङ्चयिायका

सदस्म िा ङ्झनजभा आङ्ञश्रत दाजङ्ट, बाइ, ङ्छददी, फङ्जहनीभध्मे मस
अध्मादे श

फभोङ्ञजभ

ङ्झनजको

ङ्झनिृत्तबयण

ठहङ्चयएको व्मङ्ञक्तरे ङ्झरन ऩाउनेछ ।

िा

उऩदान

ऩाउने

(८) ङ्झनिृत्तबयण िा उऩदान ङ्छदॉदा भृत कभवचायीरे आफ्नो

ऩङ्चयिायको सदस्म िा आङ्ञश्रत दाजङ्ट, बाइ, ङ्छददी, फङ्जहनी कसैराई
इच्छाएको यहेछ बने सो व्मङ्ञक्तराई य कङ्टनै कायणरे सो व्मङ्ञक्तरे

ऩाउन नसक्ने अिस्था बएभा िा कसैराई ऩङ्झन नइच्छाएको बएभा
िभश् त्मस्तो कभवचायीको सगोरको ऩङ्झत िा ऩत्नी, छोया छोयी,

फाफङ्ट आभा, फाजे फज्मै, सासू ससङ्टया य तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म
64.

हकिाराराई ङ्छदइनेछ ।

सङ्टङ्जिधा दाफी गनङ्टव ऩने: (१) सेिा ङ्झनिृत्त हङ्टने कभवचायी िा ङ्झनजको
ऩङ्चयिायका सदस्मरे सेिा सम्फङ्ञन्धत कामावरम भापवत ङ्झनमभानङ्टसाय
ऩाउने

ङ्झनिृत्तबयण, उऩदान

ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
(२)

उऩदपा

रगामतका सङ्टङ्जिधा

(१)

फभोङ्ञजभ

ङ्झनिेदन

ङ्झरनका

राङ्झग

ऩये को

एक

भङ्जहनाङ्झबत्र प्रदे श ङ्जकताफखानारे सङ्टङ्जिधा ङ्झनधावयण गयी ङ्झनिृत्तबयण
व्मिस्थाऩन कामावरमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ य ङ्झनिृत्तबयण व्मिस्थाऩन
कामावरमरे मसयी प्राप्त बए ऩङ्झछ मथाशीघ्र ङ्झनिृत्तबयण उऩरब्ध
65.

गयाउने व्मिस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।

फेऩत्ता बएको कभवचायीको ङ्झनिृत्तबयण य उऩदान: (१) प्रदे श
ङ्झनजाभती सेिाभा यही काभ गये को कङ्टनै कभवचायी हयाई फेऩत्ता बई
दङ्टई िषवसम्भ जीङ्जित यहे नयहेको ऩत्ता नरागेभा त्मस्तो कभवचायीरे

दपा 60 िा 61 फभोङ्ञजभ ऩाउने उऩदान िा ङ्झनिृत्तबयणको
यकभ दपा 63 फभोङ्ञजभ ङ्झनजको हकिाराराई ङ्छदइनेछ।
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(२) फेऩत्ता बएको कभवचायी ऩङ्झछ पेरा ऩये भा दपा 60

फभोङ्ञजभको उऩदान बङ्टक्तानी ङ्छदई नसकेको बए सो उऩदान िा

दपा 61 फभोङ्ञजभ ऩाउने ङ्झनिृत्तबयणको यकभ ङ्झनजरे दाफी गनव
आएको ङ्झभङ्झतदे ङ्ञख ङ्झनजराई नै ङ्छदइनेछ ।
तय

उऩदपा

(१)

फभोङ्ञजभ

बङ्टक्तानी

ङ्छदई

सकेको

ऩाङ्चयिाङ्चयक ङ्झनिृत्तबयण िा उऩदान यकभभा ऩङ्झछ पेरा ऩये को
66.

व्मङ्ञक्तरे दाफी गनव ऩाउने छै न ।

ऩाङ्चयिाङ्चयक

ङ्झनिृत्तबयण

सम्फन्धी

ङ्जिशेष

व्मिस्था:

(१)

मस

अध्मादे शभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मो
अध्मादे श प्रायम्ब बएऩङ्झछ प्रदे श सयकायरे खटाएको कामवसम्ऩादन
गने

ङ्झसरङ्झसराभा

द्वन्द्वका

कायण

िा

दङ्टघट
व नाभा

ऩयी

कङ्टनै

कभवचायीको तत्कार भृत्मङ्ट बएभा िा त्मसको कायणफाट ङ्झनको

नहङ्टॉदै ऩङ्झछ भृत्मङ्ट बएभा त्मस्तो कभवचायीको सेिा अिङ्झध फीस िषव
ऩङ्टगेको बएभा सेिा अिङ्झधको आधायभा य फीस िषव नऩङ्टगक
े ो बएभा

फाॉकी अिङ्झध थऩ गयी ङ्झनजको ऩङ्झत िा ऩत्नीराई दपा 61
फभोङ्ञजभको ङ्झनिृत्तबयणको यकभ आजीिन ङ्छदइनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिृत्तबयण प्राप्त गने

व्मङ्ञक्तरे दपा 63 फभोङ्ञजभ ऩाङ्चयिाङ्चयक ङ्झनिृत्तबयण िा उऩदान
ऩाउने छै न ।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ भृत्मङ्ट बएको कभवचायीको

ऩङ्झत, ऩत्नी िा नाफारक छोया छोयी यहेनछन् य त्मस्तो कभवचायीको
आङ्ञश्रत आभा फाफङ्ट दङ्टफै िा तीभध्मे कङ्टनै एक यहेछन् बने
ङ्झनजहरूको गङ्टजायाको ङ्झनङ्झभत्त उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ हङ्टने यकभको
दङ्टई ङ्झतहाइभा नफढ्ने गयी ङ्झनिृत्तबयण फाऩत यकभ ङ्छदइनेछ ।

(४) फहारिारा कभवचायीको तरफ िृङ्जि हङ्टॉदा तरफको

सङ्टरु अङ्कभा जङ्झत िृङ्जि बएको छ त्मसको दङ्टई ङ्झतहाइ यकभ मस
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दपा अनङ्टसाय ङ्झनिृत्तबयण ऩाइयहेका व्मङ्ञक्तरे खाइऩाइ आएको
ऩाङ्चयिाङ्चयक ङ्झनिृत्तबयण यकभभा ऩङ्झन िृङ्जि हङ्टनेछ ।

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्झनिृत्तबयण ऩाइयहेको व्मङ्ञक्तको

भृत्मङ्ट बएभा िा ङ्झनजरे अको ङ्जििाह गये भा त्मस्तो ङ्झनिृत्तबयणको
यकभ भृतक कभवचायीको छोया छोयी बए त्मस्ता छोया छोयीरे
फाङ्झरग नबएसम्भ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ऩाउनेछन् ।

(६) कङ्टनै कभवचायी सयकायी काभको ङ्झसरङ्झसराभा दङ्टघट
व ना

िा द्वन्द्वभा ऩयी घाइते बएभा िा अङ्गबङ्ग बएभा त्मस्तो कभवचायीको
सङ्टङ्जिधा सम्ऩङ्ङ अस्ऩतारभा उऩचायको तत्कार व्मिस्था प्रदे श
सयकायरे ङ्झभराउनेछ य राग्ने सम्ऩूणव खचव सभेत प्रदे श सयकायरे
67.

व्महोनेछ ।
ङ्झनिृत्तबयण

नऩाउने्

मस

अध्मादे श

फभोङ्ञजभ

ङ्झनिृत्तबयण

िा

ऩाङ्चयिाङ्चयक ङ्झनिृत्तबयण ऩाइयहेको व्मङ्ञक्तरे दे हामको अिस्थाभा
त्मस्तो ङ्झनिृत्तबयण ऩाउने छै न्-

(क) नैङ्झतक ऩतन दे ङ्ञखने पौजदायी अङ्झबमोगभा अदारतफाट
कसूयदाय ठहयी त्मस्तो पैसरा अङ्ञन्तभ बएको,

(ख) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ याज्म ङ्जिरुिको कसङ्टय भाङ्झनने
पौजदायी

अङ्झबमोगभा

अदारतफाट

त्मस्तो पैसरा अङ्ञन्तभ बएको,

68.

कसङ्टयदाय

ठहयी

(ग) फहङ्ट ङ्जििाह गये को प्रभाङ्ञणत बएभा ।

मोगदानभूरक ङ्झनिृत्तबयण: (१) मस अध्मादे शभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै
कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मोगदानभूरक ङ्झनिृत्तबयण सम्फन्धी
कानूनभा उल्रेख बएको अिङ्झध ऩङ्झछ ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टने कभवचायीरे
मोगदानभूरक ङ्झनिृत्तबयण ऩाउनेछ।

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

ङ्ट न्दा अङ्ञघदे ङ्ञख नै ङ्झनजाभती सेिाभा फहार
मो अध्मादे श प्रायम्ब हङ्टनब
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यहेको िा प्रदे शभा सभामोजन बएको कभवचायी खङ्टरा िा अन्तय
सेिा प्रङ्झतमोङ्झगताभा छनोट बई िा फढङ्ट िा बई प्रदे श ङ्झनजाभती
सेिाभा ङ्झनयन्तय यहेको बएभा ङ्झनजको हकभा मो दपा आकङ्जषत
व
हङ्टने छै न।

ॉ
(३) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्छदइने ङ्झनिृत्तबयण य सोसग

सम्फङ्ञन्धत अन्म सङ्टङ्जिधा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएको
ङ्झनिृत्तबयण कोषफाट व्मेहोङ्चयनेछ ।
ताऩङ्झन

(४) मस अध्मादे शभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए

मस

दपा

फभोङ्ञजभ

मोगदानभूरक

ङ्झनिृत्तबयण

ऩाउने

कभवचायीरे दपा 60, 61 य 62 फभोङ्ञजभका सङ्टङ्जिधा ऩाउने
छै न।

69.

ऩङ्चयच्छे द-८

ताङ्झरभ, अध्ममन य छात्रिृङ्ञत्त

ताङ्झरभ सम्फन्धी व्मिस्था: (१) प्रदे श सयकायरे कभवचायीको सीऩ

य ऺभता िृङ्जिको राङ्झग आिश्मकता अनङ्टसाय ताङ्झरभ ङ्छदने व्मिस्था
गनव सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रत्मेक कामावरम प्रभङ्टख िा

ङ्जिबागीम प्रभङ्टखरे आफ्नो भातहतभा कामवयत कभवचायीभध्मे कङ्टनै

कभवचायीराई के कस्तो ताङ्झरभ आिश्मक ऩने बङ्ङे ङ्जिषमभा

प्रत्मेक आङ्झथक
व
िषव सङ्टरु बएको एक भङ्जहनाङ्झबत्र ताङ्झरभको
आिश्मकता

ऩङ्जहचान

गयी

आिश्मक ऩहर गनङ्टव ऩनेछ ।

70.

हङ्टनेछ ।

त्मस्तो

ताङ्झरभ

उऩरब्ध

गयाउन

(३) ताङ्झरभ सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ

ताङ्झरभ, अध्ममन िा अध्ममन भ्रभण: (१) सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारम,
आमोग िा सङ्ञचिारमरे आफ्नो भातहतका कभवचायीराई ताङ्झरभ,
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अध्ममन िा अध्ममन भ्रभणभा ऩठाउनका राङ्झग प्रत्मेक िषव सो
सम्फन्धी ङ्जिियण तमाय गयी भन्त्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।
स्ऩष्टीकयण: मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग,(क) “ताङ्झरभ”

बङ्ङारे

अध्ममन

कङ्टनै

फाहेक

सॊ स्थाद्वाया ङ्झनङ्ञित ऩाठ्यिभ अनङ्टसाय ङ्झनङ्ञित
अिङ्झधभा

सञ्चारन

हङ्टने

सीऩ

प्रङ्ञशऺण कामविभ सम्झनङ्ट ऩछव ।

आजवन

गने

ॉ
(ख) “अध्ममन” बङ्ङारे सेिा, सभूह िा उऩसभूहसग
सम्फङ्ञन्धत

ङ्जिषमभा

स्नातक,

स्नातकोत्तय,

ङ्जिद्यािाङ्चयङ्झध िा कङ्टनै शैङ्ञऺक उऩाङ्झध हाङ्झसर
गनवको ङ्झनङ्झभत्त गङ्चयने अध्ममन सम्झनङ्ट ऩछव ।

(ग) “अध्ममन भ्रभण” बङ्ङारे अध्ममन य तारीभ

फाहेक फढीभा छ हप्ताको गोष्ठी, सेङ्झभनाय िा
अिरोकन भ्रभण सम्झनङ्ट ऩछव ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जिियण प्राप्त बएऩङ्झछ ताङ्झरभ,

अध्ममन िा अध्ममन भ्रभणका राङ्झग ङ्जिषमगत आधायभा सङ्खतमा

ङ्जकटान गयी त्मसको ङ्जिियण भन्त्रारमरे उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको
सङ्झभङ्झतभा ऩेश गनङ्टव ऩनेछ।

(३) प्रदे श सयकायको जङ्टनसङ्टकै ङ्झनकामभा प्राप्त बएका

ताङ्झरभ, अध्ममन िा अध्ममन भ्रभणको फाॉडपाॉट गनव दे हाम
फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झत यहनेछ :-

(क) प्रभङ्टख सङ्ञचि

(ख) सङ्ञचि, आङ्झथक
व भाङ्झभरा तथा

-अध्मऺ

मोजना भन्त्रारम

-सदस्म

कानून भन्त्रारम

-सदस्म

(ग) सङ्ञचि, आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा
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(घ)
(ङ)

भन्त्रारमको कानून ङ्जिषम हेने सङ्ञचि
प्रभङ्टख सङ्ञचिरे तोकेको

भन्त्रारमको सङ्ञचि

-सदस्म

-सदस्म-सङ्ञचि

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे भाऩदण्ड फनाई

सो फभोङ्ञजभ ताङ्झरभ, अध्ममन, अध्ममन भ्रभण िा छात्रिृङ्ञत्त
फाॉडपाॉट गनेछ ।
(५)

उऩदपा

(३)

फभोङ्ञजभको

सङ्झभङ्झतरे

ङ्जिषमिस्तङ्ट,

आिश्मकता य औङ्ञचत्म हेयी उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ िैदेङ्ञशक
ताङ्झरभ, अध्ममन, अध्ममन भ्रभण िा छात्रिृङ्ञत्त फाॉडपाॉट गदाव सफै
सेिा, सभूह िा उऩसभूहका कभवचायी फीच न्मामोङ्ञचत तियरे
फाॉडपाॉट गनङ्टव ऩनेछ ।
(६)

उऩदपा

(३)

फभोङ्ञजभको

सङ्झभङ्झतफाट

स्िीकृत

नगयाई िैदेङ्ञशक ताङ्झरभ, अध्ममन य अध्ममन भ्रभणभा ऩठाउन
ऩाइने

छै न

कभवचायीराई
71.

।

कसैरे

भनोनमन

सो

गये भा

ङ्जिबागीम कायफाही गङ्चयनेछ ।

सङ्झभङ्झतको

भनोनमन

स्िीकृङ्झत
गने

नङ्झरई

कङ्टनै

अङ्झधकायीराई

ताङ्झरभ, अध्ममन िा अध्ममन भ्रभण ऩूया गये ऩङ्झछ सेिा गनङ्टऩ
व ने
अिङ्झध:

प्रदे श

सयकायको

भनोनमनभा

तीन

भङ्जहनाबन्दा

फढी

अिङ्झधको ताङ्झरभ, अध्ममन िा अध्ममन भ्रभणभा जाने कभवचायीरे

ताङ्झरभ, अध्ममन िा अध्ममन भ्रभण ऩूया गये ऩङ्झछ उक्त अिङ्झधको
72.

न्मूनतभ दोब्फय अिङ्झधसम्भ अङ्झनिामव रूऩरे सेिा गनङ्टव ऩनेछ ।

कफङ्टङ्झरमत गनङ्टव ऩने: (१) कङ्टनै कभवचायीरे सयकायी भनोनमनभा

तारीभ, अध्ममन िा अध्ममन भ्रभणभा जानङ्ट अङ्ञघ दपा 7१

फभोङ्ञजभको सेिा गने गयी तोङ्जकए फभोङ्ञजभ कफङ्टङ्झरमत गनङ्टव
ऩनेछ ।
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(२) ताङ्झरभ, अध्ममन िा अध्ममन भ्रभण ऩूया गये को

कभवचायीरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको न्मूनतभ सेिा अिङ्झध ऩूया
नगयी ङ्झनजराई अको ऩटक तीन भङ्जहनाबन्दा फढी अिङ्झधको

ताङ्झरभ, अध्ममन िा अध्ममन भ्रभणको राङ्झग भनोनमन गङ्चयने
छै न ।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कफङ्टङ्झरमत अनङ्टसाय सेिा

अिङ्झध ऩूया नगये भा त्मस्तो कभवचायीफाट ताङ्झरभ, अध्ममन िा

अध्ममन भ्रभणभा जाॉदा कफङ्टङ्झरमत गये को अिङ्झधको आङ्ञखयी तरफ
तथा बत्ता यकभको दोब्फय यकभ असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ ।

(४) अङ्ञततमायिाराको ऩूि व स्िीकृङ्झत ङ्झरई ङ्झनजी प्रमासभा

फेतरफी अध्ममन ङ्झफदाभा जाने कभवचायीरे अध्ममन ऩूया गये ऩङ्झछ
अध्ममन ङ्झफदा फयाफयको अिङ्झध सेिा गने कफङ्टङ्झरमत गनङ्टव ऩनेछ।
(५)

मस

अध्मादे श

फभोङ्ञजभ

अध्ममन,

ताङ्झरभ

िा

अध्ममन भ्रभणभा जाने कभवचायीरे त्मस्तो कामविभको प्रत्मेक िषव
िा सेभेष्टयको नङ्झतजा िा प्रगङ्झत ङ्जिियण त्मस्तो नङ्झतजा प्रकाशन

बएको तीस ङ्छदनङ्झबत्र ऩदाङ्झधकाय यहेको ङ्झनकाम, प्रदे श ङ्जकताफखाना
य भन्त्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।

(६) उऩदपा (१) य (४) फभोङ्ञजभ ताङ्झरभ, अध्ममन िा

अध्ममन भ्रभणभा गएका कभवचायीरे ताङ्झरभ, अध्ममन िा अध्ममन

भ्रभण ऩूया गये ऩङ्झछ कफङ्टङ्झरमत फभोङ्ञजभको सेिा अिङ्झध ऩूया नगये भा
त्मस्ता कभवचायीको अध्ममन, तारीभ िा अध्ममन भ्रभणको अिङ्झध
ङ्झनजको सेिा अिङ्झधभा गणना गङ्चयने छै न ।

(७) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ यकभ असङ्टर उऩय गदाव

सम्फङ्ञन्धत कभवचायीरे ऩाउने यकभफाट असङ्टर गनङ्टव ऩनेछ य त्मस्तो
यकभफाट असङ्टर गनव नसङ्जकएभा िा यकभ अऩङ्टग बएभा सयकायी
फाॉकी सयह असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ ।
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(८) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए

ताऩङ्झन तारीभ, अध्ममन िा अध्ममन भ्रभणभा गएको कभवचायी

दपा 5६ फभोङ्ञजभ अङ्झनिामव अिकाश बएको िा भृत्मङ्ट बएको
कायणरे दपा 7१ फभोङ्ञजभको सेिा अिङ्झध ऩूया गनव नसकेभा
ङ्झनज िा ङ्झनजको ऩङ्चयिायफाट कङ्टनै यकभ असङ्टर उऩय गङ्चयने छै न ।

(९) तारीभ, अध्ममन िा अध्ममन भ्रभणभा गएको

कभवचायी त्मस्तो तारीभ, अध्ममन िा अध्ममन भ्रभण ऩूया गये को
ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत कामावरमभा हाङ्ञजय हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द-९
73.

आचयण

सभमऩारना य ङ्झनमङ्झभतता:

रूऩरे कामावरमभा उऩङ्ञस्थत यही तोङ्जकएको कामव गनङ्टव ऩनेछ य
सकेसम्भ

74.

कभवचायीरे कामावरम सभमभा ङ्झनमङ्झभत

ऩङ्जहरे

स्िीकृङ्झत

ङ्झफदाको

नङ्झरई

कामावरमभा

खटाइएको काभ गने स्थानभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टन ङ्ट हङ्टॉदैन।
अनङ्टशासन य आदे शऩारन:

िा

कभवचायीरे दे हाम अनङ्टसायको अनङ्टशासन

य आदे श ऩारना गनङ्टव ऩनेछ:-

(क) अनङ्टशासनभा यही आफ्नो कतवव्म इभान्दायी य तत्ऩयता
साथ ऩारना गनङ्टऩ
व ने,

(ख) सयकायी काभ सम्फन्धी कङ्टयाभा आपूबन्दा भाङ्झथको
अङ्झधकृतरे ङ्छदएको आदे शराई शीघ्रताका साथ ऩारना
गनङ्टऩ
व ने,

(ग) आपूबन्दा भाङ्झथका सफै कभवचायी प्रङ्झत उङ्ञचत आदय

दे खाउनङ्ट ऩने य आपू भातहतका कभवचायी प्रङ्झत उङ्ञचत
व्मिहाय गनङ्टऩ
व ने,

(घ) उच्छृ ङ्खर य अयाजक गङ्झतङ्जिङ्झध गनव नहङ्टने।
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75.

याजनीङ्झतक िा अिाञ्छनीम प्रबाि ऩानव नहङ्टन:े कभवचायीरे आफ्नो

सेिा सम्फन्धी कङ्टयाभा स्िाथव ऩूया गने भनसामरे अन्म कभवचायी िा
ऩदाङ्झधकायी भाङ्झथ कङ्टनै याजनीङ्झतक िा अिाञ्छनीम प्रबाि ऩानङ्टव िा

76.

प्रबाि ऩाने प्रमत्न गनङ्टव हङ्टॉदैन ।
याजनीङ्झतक

याजनीङ्झतक

ङ्जिमाकराऩभा
दर

ङ्जिमाकराऩभा
77.

िा

सॊ रग्न

सॊरग्न

सङ्गठनको
हङ्टन

गङ्झतङ्जिङ्झधभा बाग ङ्झरन हङ्टॉदैन।

िा

हङ्टन

नऩाउने:

सदस्मता

अन्म

कङ्टनै

ङ्झरन,

कभवचायीरे

ऩङ्झन

याजनीङ्झतक

याजनीङ्झतक

सयकायको आरोचना गनव नहङ्टन:े (१) कङ्टनै ऩङ्झन सयकायको नीङ्झतको
ङ्जिऩयीत हङ्टने गयी िा सॊ घ, प्रदे श, स्थानीम सयकाय य जनताको

ऩायस्ऩङ्चयक सम्फन्धभा िा कङ्टनै ङ्जिदे शी याष्डसॉगको सम्फन्धभा खरर
ऩनव सक्ने गयी कभवचायीरे आफ्नो िास्तङ्जिक िा काल्ऩङ्झनक

नाभफाट िा फेनाभी कङ्टनै रे ख प्रकाशन गनव, सञ्चाय भाध्मभराई
कङ्टनै खफय ङ्छदन, ये ङ्झडमो, टे ङ्झरङ्झबजन आङ्छदद्वाया भन्तव्म प्रसायण गनव,

कङ्टनै सािवजङ्झनक भन्तव्म ङ्छदन, कङ्टनै िक्तव्म प्रकाशन ङ्जिद्यङ्टतीम
भाध्मभ िा साभाङ्ञजक सञ्चारनभा प्रङ्झतङ्जिमा व्मक्त गनव हङ्टॉदैन।

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

प्रचङ्झरत कानून य प्रदे श सयकायको नीङ्झतको ङ्जिऩयीत नहङ्टने गयी
78.

रे ख प्रकाशन िा प्रसायण गनव फाधा ऩने छै न ।

सयकायी काभकाज सम्फन्धी सभाचाय प्रकाशन गनवभा प्रङ्झतफन्ध:

(१) कभवचायीरे अङ्ञततमायी नऩाई आपूरे सयकायी कतवव्म ऩारना
गदाव जानकायीभा आएको कङ्टनै गो्म िा कानूनद्वाया ङ्झनषेङ्झधत ङ्जिषम

आपूरे रेखेको िा सङ्करन गये को कङ्टनै कागजऩत्र िा सभाचाय
प्रत्मऺ

िा

अप्रत्मऺ

रूऩफाट

अरू

अनङ्झधकृत

कभवचायी

िा

गैयसयकायी व्मङ्ञक्त िा सञ्चाय भाध्मभराई ङ्छदनङ्ट िा फताउनङ्ट हङ्टॉदैन।
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मो प्रङ्झतफन्ध जङ्टनसङ्टकै कायणफाट सयकायी सेिाभा नयहेको व्मङ्ञक्तको
हकभा सभेत रागू यहनेछ ।

(२) उऩदपा (१) ङ्जिऩयीत सयकायी सेिाफाट अिकाश

ऩाएको व्मङ्ञक्तरे सयकायी काभकाज सम्फन्धी सभाचाय प्रकाशन

गये भा ङ्झनजरे मो अध्मादे श फभोङ्ञजभ ऩाउने सेिा सङ्टङ्जिधा तोङ्जकए
79.

फभोङ्ञजभ योक्का गनव सङ्जकनेछ।

दान, उऩहाय, चन्दा आङ्छद प्राप्त गनव य साऩटी ङ्झरनभा प्रङ्झतफन्ध: (१)
सयकायी काभभा कङ्टनै

ऩङ्झन

प्रकायरे

असय ऩनव सक्ने

गयी

कभवचायीरे ऩूि व स्िीकृङ्झत नङ्झरई आपूरे िा आफ्नो ऩङ्चयिायको कङ्टनै

सदस्मद्वाया कङ्टनै व्मङ्ञक्तफाट कङ्टनै प्रकायको दान, दातव्म, कोसेरी िा
उऩहाय स्िीकाय गनव िा चन्दा भाग्न िा सयकायी काभसॉग
ॉ ैन ।
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तसॉग साऩटी ङ्झरन हङ्टद
(२)

कभवचायीरे ङ्जिदे शी सयकाय िा ङ्जिदे शी सयकायको

प्रङ्झतङ्झनङ्झधफाट उऩहाय प्राप्त हङ्टन आएभा ङ्झनजरे आफ्नो कामावरमराई
सो कङ्टयाको सूचना ङ्छदई ङ्झनकासा बए फभोङ्ञजभ गनङ्टव ऩनेछ।

तय ङ्छद्वऩऺीम िा फहङ्टऩऺीम िा अन्तयावङ्जष्डम सॊ स्था िा अन्म

सयकायी ङ्झनकामफाट कङ्टनै कामविभभा औऩचाङ्चयक रूऩभा प्रदान
80.

गङ्चयने भामाको ङ्ञचनो स्िीकाय गनव फाधा ऩने छै न ।

कम्ऩनी स्थाऩना िा सञ्चारन गनव िा व्माऩाय व्मिसाम गनव नहङ्टन:े

कभवचायीरे प्रदे श सयकायको स्िीकृङ्झत ङ्झफना कङ्टनै फैंक, कम्ऩनी िा
सहकायी सॊ स्था स्थाऩना गनव िा सञ्चारनको काभभा बाग ङ्झरन
तथा कानून फभोङ्ञजभ दताव गयाउनङ्ट ऩने कङ्टनै व्माऩाय िा व्मिसाम

81.

गनव हङ्टॉदैन ।
अन्मत्र

नोकयी

गनव

िा

सेिा

गनव

नहङ्टन:े

(१)

कभवचायीरे

अङ्ञततमायिाराको ऩूि व स्िीकृङ्झत नङ्झरई अन्मत्र कङ्टनै प्रकायको

नोकयी गनव िा आङ्झथक
व
राब िा कङ्टनै सङ्टङ्जिधा प्राप्त गने गयी
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ऩयाभशवदाता, सल्राहकाय, ङ्जिशेषऻ िा कङ्टनै है ङ्झसमतरे सेिा प्रदान
गने कामव गनङ्टव हङ्टॉदैन ।

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

कभवचायीरे प्रदे श सयकायको नीङ्झत ङ्जिऩयीत नहङ्टने गयी साङ्जहङ्ञत्मक,
िैऻाङ्झनक,

करात्भक,

अनङ्टसन्धानात्भक,

साॊस्कृङ्झतक,

भानि

कल्माण, ऩयोऩकाय िा खेरकङ्टद सम्फन्धी कामव गनव सक्नेछ ।
कङ्टनै

(३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

कभवचायीरे दे हामको कामव गनव फाधा ऩङ्टगक
े ो भाङ्झनने छै न:-

(क) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अध्ममन ङ्झफदा ङ्झरई
स्िदे शी िा ङ्जिदे शी शैङ्ञऺक सॊ स्थाभा अध्ममन
गदावको फखत सम्फङ्ञन्धत शैङ्ञऺक सॊ स्थाभा कङ्टनै

सेिा ऩङ्टर्माउन िा त्मस्तो सॊ स्थारे रगाएको
कङ्टनै कामव गनव,

(ख) अङ्ञततमायिाराको

स्िीकृङ्झत

ङ्झरई

प्रदे श

सयकायको नीङ्झत ङ्जिऩयीत नहङ्टने गयी स्िदे श िा

ङ्जिदे शङ्ञस्थत कामविभभा सहबागी हङ्टन, प्रिचन
ङ्छदन िा कामवऩत्र प्रस्तङ्टत गनव,

(ग) अङ्ञततमायिाराको ऩूि व स्िीकृङ्झत ङ्झरई कामावरम
सभम फाहेकको सभमभा शैङ्ञऺक, प्राङ्ञऻक िा
प्रङ्ञशऺण सॊ स्थाभा प्रङ्ञशऺण िा अनङ्टसन्धान गनव,

(घ) सङघीम, प्रदे श सयकाय िा स्थानीम तहद्वाया

सञ्चाङ्झरत िा सङघीम, प्रदे श िा स्थानीम तहको
ऩूणव िा

आॊङ्ञशक

स्िाङ्झभत्ि

िा

ङ्झनमन्त्रणभा

यहेको प्रङ्ञशऺण सॊ स्थाभा कामावरमको काभभा
फाधा नऩने गयी प्रङ्ञशऺण सम्फन्धी कामव िा
अनङ्टसन्धान गनव,
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(ङ) याङ्जष्डम िा

अन्तयावङ्जष्डम शैङ्ञऺक, प्राङ्ञऻक िा

अनङ्टसन्धानभूरक सॊ घ सॊ स्था िा नेऩार सदस्म

याष्ड यहेको ऺेत्रीम िा अन्तयावङ्जष्डम सॊ घ सॊ स्थाको
सेिा सम्फङ्ञन्धत सेिा, सभूह, उऩसभूहको राङ्झग
उऩमोगी हङ्टनेदेङ्ञख अङ्ञततमायिारारे

ङ्झफदा िा

काज स्िीकृत गये कोभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा
सेिा गनव,

(च) आङ्झथक
व

राब

कामावरमको
सयकायको

कङ्टनै

िा

काभभा

अङ्जहत

फाधा

नहङ्टने

सङ्टङ्जिधा

नऩने

गयी

य

नङ्झरने,

आफ्नो

प्रदे श
गैय

याजनीङ्झतक ऩेशागत सङ्गठन िा अन्म कङ्टनै
साभाङ्ञजक सॊ स्थाभा आफि हङ्टन,
स्ऩष्टीकयण:
“साभाङ्ञजक

मस

खण्डको

सॊ स्था”

प्रमोजनको

बङ्ङारे

राङ्झग

साभाङ्ञजक

आिश्मकता ऩूया गने ङ्झसरङ्झसराभा ऩयम्ऩयादे ङ्ञख

सभङ्टदामभा आधाङ्चयत बई सभाजभा ङ्जिमाशीर

यहेका साभाङ्ञजक सॊ घ सॊ स्था सम्झनङ्ट ऩछव य सो
शब्दरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दताव बएका
साङ्जहत्म,

करा,

सॊ स्कृङ्झत,

खेरकङ्टद,

सॊ गीत,

ङ्जिऻान, धभव िा अन्म मस्तै कङ्टनै ङ्जिधा िा

ऺेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थाराई सभेत जनाउॉछ
।

(छ) कभवचायीको मोगदानभूरक सयकायी आमोजना
तथा कामविभभा रगानी गनव ।

(४) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए

ताऩङ्झन सङघीम रोक सेिा आमोग, प्रदे श रोक सेिा आमोग िा
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सािवजङ्झनक ङ्झनकामफाट ऩदऩूङ्झतक
व ा राङ्झग ङ्झरइने प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक
ऩयीऺाको प्रङ्जिमाभा सॊ रग्न हङ्टने कभवचायीरे

त्मस्तो प्रङ्ञशऺण

कामविभभा प्रङ्ञशऺण ङ्छदन य त्मस्तो प्रङ्ञशऺण कामविभभा प्रङ्ञशऺण

ङ्छदएको कभवचायीरे त्मसऩङ्झछ एक िषवसम्भ सञ्चारन हङ्टने त्मस्तो
ऩयीऺाको प्रङ्जिमाभा सॊ रग्न हङ्टन ऩाउने छै न ।

(५) अङ्झधकृत एघायौँ तह िा सो सयहको ऩदफाट सेिा

ङ्झनिृत्त बएको व्मङ्ञक्तरे प्रदे श सयकायको ऩूि व स्िीकृङ्झत ङ्झफना सेिा
ङ्झनिृत्त बएको ङ्झभङ्झतरे दङ्टई िषवसम्भ दे हामका काभ गनङ्टव हङ्टॉदैन:-

(क) प्रदे श सयकाय िा स्थानीम तहरे गने कङ्टनै
ङ्झनमङ्टङ्ञक्त फाहेकको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्झरन,

(ख) नेऩारङ्ञस्थत कूटनीङ्झतक ङ्झनमोग, अन्तयावङ्जष्डम गैय
सयकायी

सञ्चाङ्झरत

सॊ स्था

िा

दातृ

आमोजनाहरूभा

ङ्झनकामहरूफाट

कभवचायी

ऩयाभशवदाताको रूऩभा कामव गनव ।

िा

(६) उऩदपा (५) ङ्जिऩयीतको काभ गने व्मङ्ञक्तरे त्मस्तो

काभ गये को अिङ्झधबय मो अध्मादे श तथा मस अध्मादे श अन्तगवत
82.

फनेको ङ्झनमभािरी फभोङ्ञजभको सेिा सङ्टङ्जिधा ङ्झरन ऩाउने छै न ।
ङ्झनिावचनभा बाग ङ्झरन नहङ्टन:े

कभवचायीरे कङ्टनै ऩङ्झन याजनीङ्झतक

ङ्ट भा
ऩदको राङ्झग हङ्टने ङ्झनिावचनभा बाग ङ्झरन, प्रचाय-प्रसाय गनव, जङ्टरस
बाग ङ्झरन, चन्दा ङ्छदन िा कसै को राङ्झग भत भाग्न िा ङ्झनिावचनभा
कङ्टनै प्रकायको प्रबाि ऩानव हङ्टॉदैन।

तय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ भताङ्झधकाय प्रमोग गनव फाधा

83.

ऩने छै न ।

प्रदशवन य हडतार गनव प्रङ्झतफन्ध: (१)

कभवचायीरे प्रदशवन गनव,

फन्द हडतारभा बाग ङ्झरन, थङ्टनछे क गनव, फाधा अियोध गनव,
घेयाउ गनव, दफाफ ङ्छदन, करभ फन्द गनव, सयकायको ङ्जिरुि दफाफ
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सृजना गने उद्देश्मरे अनशनभा फस्न िा अन्म कङ्टनै तङ्चयकाफाट
सयकायी काभभा फाधा ऩङ्टर्माउन िा सो कामव गने उद्देश्मरे
ॉ ैन ।
अरूराई उक्साउन सभेत हङ्टद
सयकायी

(२) मस दपा ङ्जिऩयीत कामव गयी कङ्टनै सािवजङ्झनक,
िा

ङ्झनजी

सम्ऩङ्ञत्तभा

ऺङ्झत

ऩङ्टर्माएभा

िा

कङ्टनै

ऩदाङ्झधकायीराई शायीङ्चयक िा भानङ्झसक ऺङ्झत ऩङ्टर्माएभा त्मस्तो
कभवचायीराई ङ्जिबागीम कायफाही गयी त्मस्तो ऺङ्झतऩूङ्झतव सभेत
84.

बयाइनेछ ।

प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गनव नहङ्टन:े

कभवचायीरे आपूराई भकाव ऩये को ङ्जिषमभा

आपैरे िा िाये सद्वाया सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम िा अङ्झधकायी सभऺ
ङ्झनिेदन ङ्छदन फाहेक अरू व्मङ्ञक्त िा सभूहको तपवफाट प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि

85.

गनव हङ्टॉदैन ।

मौनजन्म दङ्टव्मविहाय गनव नहङ्टन:े कङ्टनै

कभवचायीरे कङ्टनै कभवचायी िा

सेिाग्राही कसैराई ऩङ्झन कङ्टनै ङ्झरङ्ञखत, भौङ्ञखक, इशाया गयी िा कङ्टनै

श्रव्म िा दृश्म िा दङ्टिै िा साभाङ्ञजक सञ्जारको प्रमोग गयी
86.
87.

88.

मौनजन्म दङ्टव्मविहाय गनव, गयाउन हङ्टॉदैन ।
मातना ङ्छदन नहङ्टन:े

कभवचायीरे कसै राई ऩङ्झन मातना ङ्छदनङ्ट हङ्टॉदैन ।

सम्ऩङ्ञत्त ङ्जिियण ऩेश गनङ्टव ऩने: कभवचायीरे तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबत्र
तोङ्जकएको ढाॉचाभा आफ्नो सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जिियण ऩेश गनङ्टव ऩनेछ ।
स्थामी आिासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरन नहङ्टन:े (१)

कभवचायीरे अन्म

ङ्ट को स्थामी आिासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरन िा सोको राङ्झग आिेदन
भङ्टरक
ॉ ैन ।
ङ्छदन हङ्टद

(२) कङ्टनै

कभवचायीको सगोरको ऩङ्झत िा ऩत्नीरे स्थामी

आिासीम अनङ्टभङ्झत प्राप्त गये भा सो प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतरे साठी
ङ्छदनङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत कभवचायीरे आपू कामवयत कामावरमभा सोको
ङ्जिियण ऩेश गनङ्टव ऩनेछ ।
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89.

आचयण ऩारना गयाउने् (१) कामावरम प्रभङ्टखरे आपू य आफ्ना
भातहतका

कभवचायीराई

मस

अध्मादे श

य

ङ्झनमभ

तोङ्जकएको आचयणको ऩारना गनङ्ट,व गयाउनङ्ट ऩनेछ।

फभोङ्ञजभ

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आचयण ऩारना गनङ्टव ऩने

कभवचायीरे

त्मस्तो

आचयण

उल्रङ्घन

सभमभै ङ्जिबागीम कायफाही गनङ्टव ऩनेछ ।

गये भा

अङ्ञततमायिारारे

(३) कामावरम प्रभङ्टखरे िा उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ

कामव गये िा नगये को बङ्ङे ङ्जिषमराई सभेत ङ्झनजको कामव सम्ऩादन
90.

भूल्माङ्कनको आधाय फनाइनेछ ।

चेतािनी ङ्छदन सङ्जकने: कङ्टनै कभवचायीरे दे हामको कङ्टनै काभ गये भा
सङ्टऩङ्चयिेऺकरे

कायण खोरी चेतािनी ङ्छदन सक्नेछ य सोको

अङ्झबरेख सम्फङ्ञन्धत कभवचायीको व्मङ्ञक्तगत पाइरभा याख्नेछ:(क) सभमको ऩारना नगये भा,

(ख) सयकायी काभ सम्फन्धी कङ्टयाभा आपूबन्दा भाङ्झथको
कभवचायीरे ङ्छदएको आदे श ऩारना नगये भा,

(ग) ऩदीम भमावदा अनङ्टकूर कामव नगये भा,

(घ) कामावरम सम्फन्धी काभभा राऩयफाही िा ङ्जढरासङ्टस्ती
गये भा, िा

(ङ) सेिाग्राहीराई

ङ्ञशष्ट,

भमावङ्छदत

य

सहमोगी

नगये भा िा अनािश्मक है यानी ङ्छदएभा ।

व्मिहाय

ऩङ्चयच्छे द -१०
91.

सेिाको सङ्टयऺा

कभवचायीको सेिाको सङ्टयऺा: दे हामका अिस्थाभा फाहेक कङ्टनै ऩङ्झन

कभवचायीराई सपाइको भनाङ्झसफ भौका नङ्छदई प्रदे श ङ्झनजाभती
सेिाफाट हटाइने िा फखावस्त गङ्चयने छै न:78
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(क) भ्रष्टाचाय, ङ्जकते , याष्ड ङ्जिरुि जासूसी, रागू औषध कायोफाय,
सम्ऩङ्ञत्त

शङ्टिीकयण,

ऩूयाताङ्ञविक

िस्तङ्ट

फेचङ्जिखन,

अऩहयण, शयीय फन्धक, जफयजस्ती कयणी तथा नैङ्झतक

ऩतन दे ङ्ञखने अन्म पौजदायी अङ्झबमोगभा अदारतफाट
कसङ्टयदाय ठहयी त्मस्तो पैसरा अङ्ञन्तभ बएको,

(ख) बागी, हयाई िा फेऩत्ता बई ऩत्ता नरागेको िा सम्ऩकव
स्थाङ्जऩत गनव सम्बि नबएको ऩमावप्त आधाय बएको,

(ग) सयकाय िादी हङ्टने पौजदायी कसूयभा तीन भङ्जहना िा सो
बन्दा फढी अिङ्झध कैदभा नै फस्नङ्ट ऩने ठहयी त्मस्तो

92.

पैसरा अङ्ञन्तभ बएको ।

कभवचायीको फचाउ: (१) कभवचायीरे आफ्नो ओहोदाको कतवव्म
ऩारना

सम्झी

गये को

काभको

सम्फन्धभा

अङ्ञततमायिाराराई

जानकायी नङ्छदई ङ्झनज उऩय भङ्टद्दा चराउन सङ्जकने छै न ।

(२) कङ्टनै कभवचायी फहार छॉदा आफ्नो ओहोदाको कतवव्म

ऩारनाको

ङ्झसरङ्झसराभा

गये को

काभको

सम्फन्धभा

फहार

टङ्ट ङ्जटसकेऩङ्झछ ऩङ्झन प्रदे श सयकायको स्िीकृङ्झत नबई ङ्झनज उऩय भङ्टद्दा
चल्न सक्ने छै न ।
(३)

सयकायरे
93.

गनेछ ।

उऩदपा

स्िीकृङ्झत

(२)

फभोङ्ञजभ

भङ्टद्दा

चराउन

प्रदे श

ङ्छदएभा ङ्झनजको प्रङ्झतयऺा प्रदे श सयकायरे

ॉ ा
कभवचायीको सेिा सतवको सङ्टयऺा: कङ्टनै कभवचायी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टद
तत्कार रागङ्ट यहेको तरफ, उऩदान, ङ्झनिृत्तबयण य अन्म सङ्टङ्जिधा

सम्फन्धी सेिाका सतवहरूभा प्रङ्झतकूर असय ऩने गयी ऩङ्चयितवन गङ्चयने
94.

छै न।

सेिा ऩङ्टन्स्थाङ्जऩत नहङ्टन:े कङ्टनै कभवचायीरे दपा ९5 को खण्ड (ख)
फभोङ्ञजभ ङ्जिशेष सजाम ऩाएकोभा ऩङ्टनयािेदन ऩयी ङ्झनजको सेिा
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ऩङ्टन्स्थाङ्जऩत हङ्टने बएभा सो ङ्झनणवमको सूचना ऩाएको तीस ङ्छदन िा
ङ्झनणवम बएको नब्फे ङ्छदन भध्मे जङ्टन ऩङ्जहरे हङ्टन्छ सो अिङ्झधङ्झबत्र
सम्फङ्ञन्धत

कामावरमभा

ऩङ्टन्स्थाङ्जऩत हङ्टने छै न ।

उऩङ्ञस्थत

हङ्टन

नआएभा

ङ्झनजको

सेिा

ऩङ्चयच्छे द-११

95.

ङ्जिबागीम सजाम य ऩङ्टनयािेदन

ङ्जिबागीम सजाम: उङ्ञचत य ऩमावप्त कायण बएभा कभवचायीराई

सजाम ङ्छदने अङ्झधकायीरे दे हाम फभोङ्ञजभको ङ्जिबागीम सजाम गनव
सक्नेछ :-

(क) साभान्म सजाम :

(१) नङ्झसहत ङ्छदने,

(२) फढीभा ऩाॉच तरफ िृङ्जि योक्का गने िा फढीभा
ऩाॉच िषवसम्भ फढङ्ट िा योक्का गने।

(ख) ङ्जिशेष सजाम:

(१) बङ्जिष्मभा

सयकायी

सेिाको

नठहङ्चयने गयी सेिाफाट हटाउने,

ङ्झनङ्झभत्त

अमोग्म

(२) बङ्जिष्मभा सयकायी सेिाको ङ्झनङ्झभत्त अमोग्म ठहङ्चयने
96.

गयी सेिाफाट फखावस्त गने ।

नङ्झसहत ङ्छदने: दे हामको कङ्टनै अिस्थाभा कभवचायीराई नङ्झसहत ङ्छदने
सजाम गनव सङ्जकनेछ:-

(क) ङ्झनजरे सम्ऩादन गये को काभ सन्तोषजनक नबएभा,

(ख) ऩूि व स्िीकृङ्झत नङ्झरई एक भङ्जहनाभा दङ्टई ऩटकबन्दा फढी
कामावरमभा अनङ्टऩङ्ञस्थत यहेभा,

(ग) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ फयफङ्टझायथ नगये भा,
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(घ) भादक ऩदाथव सेिन गयी कामावरमभा उऩङ्ञस्थत बएभा िा
कामावरम सभमभा कामावरमभा भादक ऩदाथव सेिन
गये भा,

(ङ) कङ्टनै

सािवजङ्झनक

ऩदाङ्झधकायी, सयकायी

कभवचायी

सेिाग्राही भाङ्झथ गारी गरौच िा दङ्टव्मविहाय गये भा,

(च) व्मिस्थाऩन

ऩयीऺण

गये को दे ङ्ञखएभा,

गदाव

प्रशासङ्झनक

िा

अङ्झनमङ्झभतता

(छ) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩेश्की पर्छ्यौट नगये भा,

(ज) दपा 98 को उऩदपा (२) को खण्ड (क) भा
उङ्ञल्रङ्ञखत कसङ्टय सम्फन्धी अङ्झबमोग फाहेक अन्म नेऩार
सयकाय

िादी

हङ्टने

कङ्टनै

पौजदायी

अङ्झबमोगभा

जङ्चयफानाको सजाम बई त्मस्तो पैसरा अङ्ञन्तभ बएभा,

(झ) अङ्ञततमाय प्राप्त अङ्झधकायीको स्िीकृङ्झत ङ्झफना अध्ममन िा
97.

तारीभको राङ्झग िैदेङ्ञशक भ्रभण गये भा ।

फढीभा ऩाॉच तरफ िृङ्जि योक्का गने िा फढीभा ऩाॉच िषवसम्भ फढङ्ट िा

योक्का गने: (१) दे हामको कङ्टनै अिस्थाभा कभवचायीराई फढीभा
ऩाॉच तरफ िृङ्जि योक्का गने िा फढीभा ऩाॉच िषवसम्भ फढङ्ट िा
योक्का गने सजाम गनव सङ्जकनेछ:-

(क) मो अध्मादे श िा प्रचङ्झरत कानूनरे तोकेको
ऩदीम दाङ्जमत्ि ङ्ञजम्भेिायीऩूिक
व ऩूया नगये भा,

(ख) अनङ्टशासनहीन काभ गये भा,

(ग) सेिाग्राहीको ऩीय भकाव य उजङ्टयी ऩटक-ऩटक

फेिास्ता गये को सम्फन्धभा आपूबन्दा भाङ्झथल्रो
अङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनदे शन ऩारना नगये भा,

(घ) दपा ९0, ९6 य 98 भा उङ्ञल्रङ्ञखत आचयण
फाहेक मो अध्मादे श य मस अध्मादे श अन्तगवत
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फनेका ङ्झनमभहरूभा उङ्ञल्रङ्ञखत अन्म आचयण
सम्फन्धी कङ्टयाहरू ऩारना नगये भा,

(ङ) व्मिस्थाऩन ऩयीऺणफाट दे ङ्ञखएका अङ्झनमङ्झभतता
सम्फन्धभा ङ्छदएको ङ्झनदे शन ऩारना नगये भा,

(च) कङ्टनै सािवजङ्झनक ऩदाङ्झधकायी, सयकायी कभवचायी
िा सेिाग्राही भाङ्झथ हातऩात गये भा,

(छ) फढङ्ट िाको

दयखास्त

पायाभ

बदाव

फढङ्ट िाभा

ताङ्ञविक असय ऩने गयी झङ्टट्टा ङ्जिियण ऩेश
गये को प्रभाङ्ञणत बएभा,

(ज) दपा 98 को उऩदपा (२) को खण्ड (क) भा
उङ्ञल्रङ्ञखत

कसङ्टय सम्फन्धी अङ्झबमोग

फाहेक

अन्म कङ्टनै नेऩार सयकाय िादी हङ्टने पौजदायी
अङ्झबमोगभा एक िषव िा सोबन्दा कभ अिङ्झध

कैद ठहयी िा कैदभा नै फस्नङ्ट नऩने गयी एक
िषव बन्दा फढी अिङ्झधको कैदको सजाम हङ्टने
ठहयी त्मस्तो पैसरा अङ्ञन्तभ बएभा।

(२) कभवचायीरे उऩदपा (१) को खण्ड (ज) फभोङ्ञजभ

कैदको सजाम ऩाएको अिङ्झध ङ्झनजको सेिा अिङ्झधभा गणना गङ्चयने
98.

छै न ।

सेिाफाट हटाउने िा फखावस्त गने: (१) दे हामको कसङ्टय प्रभाङ्ञणत
बएभा कभवचायीराई बङ्जिष्मभा सयकायी सेिाको ङ्झनङ्झभत्त अमोग्म
नठहङ्चयने गयी सेिाफाट हटाउन सङ्जकनेछ:-

(क) आफ्नो ऩदको काभ िा ङ्ञजम्भेिायी ऩूया गनव
नसकेभा िा त्मस्तो काभ िा ङ्ञजम्भेिायीको
ऩटक-ऩटक फेिास्ता गये भा,
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(ख) याजनीङ्झतक दर िा सङ्गठनको सदस्मता ङ्झरएभा,
याजनीङ्झतक ङ्जिमाकराऩभा सॊ रग्न बएभा िा

अन्म कङ्टनै ऩङ्झन याजनीङ्झतक गङ्झतङ्जिङ्झधभा बाग
ङ्झरएभा

िा

याजनीङ्झतक

ऩदको

ङ्झनिावचनभा उम्भेदिाय फनेभा,

राङ्झग

हङ्टने

(ग) ङ्झफदा स्िीकृत नगयाई रगाताय नब्फे ङ्छदनसम्भ
आफ्नो कामावरमभा अनङ्टऩङ्ञस्थत यहेभा,
स्िीकृत

(घ) ङ्झफदा

गयाएकोभा

फाहेक

िैदेङ्ञशक

अध्ममन, ताङ्झरभ िा अध्ममन भ्रभणभा गएको

कभवचायी त्मस्तो अध्ममन, ताङ्झरभ िा अध्ममन
भ्रभण

ऩूया

गये को

ङ्झभङ्झतरे

तीस

सम्फङ्ञन्धत कामावरमभा हाङ्ञजय नबएभा,

ङ्छदनङ्झबत्र

(ङ) उऩदपा (२) को खण्ड (क) भा उङ्ञल्रङ्ञखत

कसङ्टय सम्फन्धी अङ्झबमोग फाहेक नेऩार सयकाय
िा

प्रदे श

सयकाय

िादी

हङ्टने

अन्म

कङ्टनै

पौजदायी अङ्झबमोगभा एक िषव िा सो बन्दा

फढी अिङ्झध कैदभा नै फस्नङ्ट ऩने ठहयी त्मस्तो
पैसरा अङ्ञन्तभ बएभा,

(च) दपा ९6 फभोङ्ञजभ दङ्टई ऩटक सजाम ऩाएकोभा
ऩङ्टन् सोही दपा फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने काभ
गये भा ।

(२) दे हामको कङ्टनै अिस्थाभा कभवचायीराई बङ्जिष्मभा

सयकायी सेिाको ङ्झनङ्झभत्त अमोग्म ठहङ्चयने गयी सेिाफाट फखावस्त
गङ्चयनेछ:-

(क) भ्रष्टाचाय, ङ्जकते , याष्ड ङ्जिरुि जासङ्टसी, रागू औषध

कायोफाय, सम्ऩङ्ञत्त शङ्टिीकयण, ऩूयाताङ्ञविक िस्तङ्ट
83

खण्ड ५) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क 2९ प्रदे श याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७८।१२।२४

फेचङ्जिखन, अऩहयण, शयीय फन्धक, जफयजस्ती

कयणी तथा नैङ्झतक ऩतन दे ङ्ञखने अन्म पौजदायी
अङ्झबमोगभा अदारतफाट कसङ्टयदाय ठहङ्चयएभा,
ङ्ट को
भङ्टरक

(ख) अन्म

स्थामी

आिासीम

ङ्झरएको िा सोको राङ्झग आिेदन ङ्छदएभा,

अनङ्टभङ्झत

(ग) सयकायी सेिाभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टने िा फहार यहने

उद्देश्मरे नागङ्चयकता, उभेय िा मोग्मता ढाॉटेको
प्रभाङ्ञणत बएभा,

99.

(घ) फहङ्ट ङ्जििाह गये को प्रभाङ्ञणत बएभा ।

हाङ्ञजयी य गमर कट्टी

सम्फन्धी व्मिस्था: (१) मस अध्मादे शभा

अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ङ्झफदा स्िीकृत नगयाई
आफ्नो

कामावरमभा

अनङ्टऩङ्ञस्थत

हङ्टने

कभवचायीराई

सम्फङ्ञन्धत

कामावरम प्रभङ्टखरे गमर य तरफ कट्टी गनव सक्नेछ । मसयी
गमर बएको अिङ्झध सेिा अिङ्झधभा गणना गङ्चयने छै न ।

(२) मस अध्मादे शभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए

ताऩङ्झन दपा 98 को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) िा (घ)

ङ्जिऩयीत ङ्झफदा स्िीकृत नगयाई अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने िा हाङ्ञजय नहङ्टने
कभवचायीराई हाङ्ञजय गयाइने छै न य सो अिङ्झधऩङ्झछ प्राप्त ङ्झनिेदनका
आधायभा कङ्टनै ऩङ्झन प्रकायको ङ्झफदा सभेत स्िीकृत गङ्चयने छै न ।

(३) कसै रे उऩदपा (२) ङ्जिऩयीत कङ्टनै कभवचायीराई

हाङ्ञजय गयाएभा िा दपा 98 को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) िा
(घ) फभोङ्ञजभको अिङ्झध सभाप्त बएऩङ्झछ प्राप्त ङ्झनिेदन फभोङ्ञजभ

ङ्झफदा स्िीकृत गये भा त्मस्तो हाङ्ञजयी िा ङ्झफदाराई भान्मता ङ्छदइने
छै न

य

त्मसयी

हाङ्ञजय

गयाउने

िा

ङ्झफदा

ऩदाङ्झधकायीराई ङ्जिबागीम कायफाही गङ्चयनेछ ।
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(४) दपा 98 को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) िा (घ)

फभोङ्ञजभ सजामको ङ्झनणवम गदाव सो फभोङ्ञजभको अिङ्झध ऩूया बएको
बोङ्झरऩल्टदे ङ्ञख रागू हङ्टने गयी ङ्झनणवम गनङ्टव ऩनेछ। मसयी अनङ्टऩङ्ञस्थत
यहेको अिङ्झध गमरकट्टी गङ्चयनेछ ।
ङ्जिियण

(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको गमर य तरफ कट्टीको
सेिा

सञ्चारन

गने

ङ्जकताफखानाभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।

भन्त्रारम

िा

ङ्झनकाम

य

प्रदे श

(६) मस दपा फभोङ्ञजभको कायफाही त्मस्तो जानकायी

ऩाएको ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र सङ्टरु गयी फढीभा छ भङ्जहनाङ्झबत्र टङ्ट ङ्खग्माई
सक्नङ्ट ऩनेछ ।

100. ङ्जिबागीम सजाम ङ्छदने अङ्झधकायी: (१) कभवचायीराई दपा 95 को
खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको सजामको आदे श ङ्छदने अङ्झधकाय दे हामको
अङ्झधकायीराई हङ्टनछ
े ्-

(क) अङ्झधकृतस्तय दशौँ िा सो सयह िा सो बन्दा

भाङ्झथको ऩदभा कामवयत कभवचायीराई प्रदे श
सयकाय,

(ख) अङ्झधकृतस्तय
तहसम्भ

िा

छै टौँ
सो

दे ङ्ञख

सयहको

अङ्झधकृतस्तय
ऩदभा

निौँ

कामवयत

कभवचायीराई ङ्झनज कामवयत ङ्झनकामको सङ्ञचि िा
सो सयहको ऩदाङ्झधकायी,

(ग) सहामकस्तय िा सो सयहको ऩदभा कामवयत

कभवचायीराई ङ्जिबागीम प्रभङ्टख िा ङ्झनज कामवयत
कामावरमको

अङ्झधकृतस्तय

कामावरम प्रभङ्टख ।

िा

सो

सयहको

(२) दपा 95 खण्ड (क) फभोङ्ञजभको सजामको आदे श

ङ्छदने अङ्झधकायी तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
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101. ङ्झनरम्फन गने: (१) कङ्टनै कभवचायीको सम्फन्धभा दपा 98 भा

रे ङ्ञखएको कङ्टनै अङ्झबमोगको जाॉचफङ्टझ गनङ्टव ऩये भा जाॉचफङ्टझ सभाप्त
नहङ्टन्जेरसम्भ उक्त कभवचायीराई सजामको आदे श ङ्छदने अङ्झधकायीरे
ङ्झनरम्फन गनव सक्नेछ ।
छै न:-

तय दे हामको अिस्था नबई साधायणतमा: ङ्झनरम्फन गङ्चयने
(क) ङ्झनरम्फन नगयी ओहदाको काभ गनव ङ्छदॉदा झङ्टट्टा
सफङ्टत प्रभाण सङ्करन गनव सक्ने िा आफ्नो
ङ्जिरुिको

सफङ्टत

सम्बािना दे ङ्ञखएभा,

प्रभाण

गामफ

गनव

सक्ने

(ख) ङ्झनरम्फन नगयी ओहोदाको काभ गनव ङ्छदॉदा

सयकायी हाङ्झन नोक्सानी हङ्टने सम्बािना दे ङ्ञखएभा,
िा

(ग) सयकायी काभको ङ्झसरङ्झसराभा गये को काभको

सम्फन्धभा अदारतभा नेऩार सयकाय िा प्रदे श
सयकाय िादी बई भङ्टद्दा दामय बएभा ।

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (क) य (ख) फभोङ्ञजभ कङ्टनै

कभवचायीराई ङ्झनरम्फन गदाव साधायणतमा साठी ङ्छदनबन्दा फढी
गङ्चयने छै न । सो अिङ्झधङ्झबत्रै कभवचायी उऩयको कायफाही ङ्जकनाया

रगाउनङ्ट ऩनेछ । कङ्टनै असाधायण अिस्था ऩयी उक्त अिङ्झधङ्झबत्र
कायफाही
फढाउनङ्ट

ङ्जकनाया

ऩये भा

सङ्जकनेछ ।

रगाउन

तीस

नसङ्जकने

ङ्छदनसम्भ

बई

ङ्झनरम्फनको

ङ्झनरम्फनको

अिङ्झध

अिङ्झध

फढाउन

(३) कङ्टनै पौजदायी अङ्झबमोगभा न्माङ्जमक ङ्जहयासतभा यहेको

कभवचायी त्मसयी ङ्जहयासतभा यहेको अिङ्झधबय स्ित् ङ्झनरम्फन
बएको भाङ्झननेछ ।
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ङ्जिरुि

(४) कङ्टनै ङ्झनजाभती कभवचायीका ङ्जिरुि भ्रष्टाचाय, ङ्जकते , याष्ड
जासङ्टसी, रागू

औषध

कायोफाय, सम्ऩङ्ञत्त

शङ्टिीकयण,

ऩूयाताङ्ञविक िस्तङ्ट फेचङ्जिखन, अऩहयण, शयीय फन्धक, जफयजस्ती

कयणी तथा नैङ्झतक ऩतन दे ङ्ञखने पौजदायी अङ्झबमोगभा भङ्टद्दा दामय
बएभा त्मस्तो कभवचायी स्ित् ङ्झनरम्फन बएको भाङ्झननेछ ।

102. ङ्झनरम्फनको सभाङ्झप्त: कङ्टनै कभवचायी आफ्नो ऩदभा ऩङ्टन् स्थाङ्जऩत

बएभा, दपा १०1 को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको अिङ्झध ऩूया
बएभा, ङ्झनरम्फन पङ्टकङ्टिा बएभा, सेिाफाट हटाइएभा िा फखावस्त

गङ्चयएभा िा ङ्झनजराई रागेको अङ्झबमोगफाट सपाइ ऩाएभा ङ्झनजको
ङ्झनरम्फन सभाप्त हङ्टनेछ।

103. ङ्झनरम्फन अिङ्झधबयको तरफ य कभवचायी सञ्चमकोष: कङ्टनै कभवचायी

कङ्टनै कायणरे ङ्झनरम्फनभा ऩये भा ङ्झनजरे सो ङ्झनरम्फनको अिङ्झधभा
खाइऩाइ आएको तरफको आधा तरफ भात्र ऩाउनेछ । मस
अिङ्झध फीचभा कभवचायी सञ्चम कोष फाऩत कट्टा गदाव सोही आधा
तरफको १० प्रङ्झतशत हङ्टन आउने यकभ कट्टा गनङ्टव ऩनेछ।

104. सपाइ ऩेश गने भौका ङ्छदनङ्टऩने: (१) ङ्जिबागीम सजामको आदे श

ङ्छदने अङ्झधकायीरे कङ्टनै कभवचायीराई सजामको आदे श ङ्छदनङ्टबन्दा
अङ्ञघ कायफाही गनव राङ्झगएको कायणको उल्रे ख गयी कम्तीभा

सात ङ्छदनको म्माद ङ्छदई आफ्नो सपाइ ऩेश गने भौका ङ्छदनङ्ट
ऩनेछ ।

तय प्रदे श सयकायरे सजामको आदे श ङ्छदनङ्ट ऩनेभा त्मसयी

सपाइको
अङ्झधकाय

भौका

ङ्छदने

प्रत्मामोजन

प्रमोजनको

गये को

राङ्झग

अिस्थाभा

कङ्टनै

त्मस्तो

अङ्झधकायीराई
अङ्झधकायीरे

सम्फङ्ञन्धत कभवचायीराई सपाइको भौका ङ्छदन सक्नेछ ।
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ भौका ङ्छदॉदा ङ्झनज भाङ्झथ

रगाइएको आयोऩ स्ऩष्ट रुऩरे ङ्जकङ्जटएको य प्रत्मेक आयोऩ कङ्टन
कङ्टन त्म य कायणभा आधाङ्चयत छ सो सभेत खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सपाइको भौका ङ्छदइएकोभा

सम्फङ्ञन्धत कभवचायीरे ऩङ्झन म्मादङ्झबत्र आफ्नो सपाइ ऩेश गनङ्टव
ऩनेछ ।

(४)

ङ्जिबागीम

सजामको

आदे श

ङ्छदने

अङ्झधकायीरे

आिश्मक ठानेभा स्िमभ् िा अन्म कङ्टनै अङ्झधकृतद्वाया जाॉचफङ्टझ
गयाउन सक्नेछ ।

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ गने अङ्झधकृतरे

तोङ्जकएको कामवङ्जिङ्झधको ऩारना गनङ्टव ऩनेछ ।

105. ङ्जिशेष सजामको आदे श ङ्छदनङ्टबन्दा ऩङ्जहरे सजाम प्रस्ताि गनङ्टव ऩने:

ङ्जिशेष सजामको आदे श ङ्छदनङ्टबन्दा ऩङ्जहरे दपा १०4 फभोङ्ञजभ
सपाइ ऩेश गनव ङ्छदइएको म्मादङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत कभवचायीरे सपाइ

ऩेश नगये भा िा ऩेश हङ्टन आएको सपाइ सन्तोषजनक नबएभा

ङ्जिबागीम सजामको आदे श ङ्छदने अङ्झधकायीरे त्मस्तो कभवचायीराई
ङ्छदन राङ्झगएको प्रस्ताङ्जित सजाम ङ्जकन नङ्छदने बनी त्मस सम्फन्धभा
कम्तीभा ऩन्र ङ्छदनको म्माद ङ्छदई स्ऩष्टीकयण भाग्नङ्ट ऩनेछ ।

106. प्रदे श रोक सेिा आमोगको ऩयाभशव ङ्झरनङ्ट ऩने: (१) ङ्जिबागीम सजाम

गने सन्दबवभा सम्फङ्ञन्धत कभवचायीरे दपा १०4 फभोङ्ञजभ ङ्छदएको
सपाइ िा दपा १०5 फभोङ्ञजभ ङ्छदएको स्ऩष्टीकयण सन्तोषजनक

नबएभा िा म्मादङ्झबत्र सपाइ िा स्ऩष्टीकयण प्राप्त नबई त्मस्तो
कभवचायीराई सजाम गनङ्टऩ
व ने दे ङ्ञखएभा ङ्जिबागीम सजामको आदे श
ङ्छदने अङ्झधकायीरे

त्मस्तो कभवचायीराई ङ्छदन राङ्झगएको सजाम

प्रस्ताि गयी प्रदे श रोक सेिा आमोगको ऩयाभशव ङ्झरनङ्ट ऩनेछ ।
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयाभशव भाग गये कोभा प्रदे श

रोक सेिा आमोगरे फढीभा एक भङ्जहनाङ्झबत्र आिश्मक ऩयाभशव
उऩरब्ध गयाउनेछ ।

107. सजाम सम्फन्धी ङ्झनणवम गने: (१) दपा १०6 फभोङ्ञजभ प्रदे श रोक
सेिा आमोगको ऩयाभशव प्राप्त बएऩङ्झछ ङ्जिबागीम सजामको आदे श
ङ्छदने अङ्झधकायीरे उऩरब्ध सफङ्टद प्रभाणको भूल्माङ्कन गयी ऩन्र
ङ्छदनङ्झबत्र ङ्जिबागीम सजामको सम्फन्धभा ङ्झनणवम गनङ्टव ऩनेछ ।
मथाशीघ्र

ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनणवम सम्फन्धी जानकायी
सम्फङ्ञन्धत

कभवचायी

य

तोङ्जकएको

ङ्झनकामराई

ङ्छदनङ्ट

108. जानकायी ङ्छदन सङ्जकने: (१) दपा ९८ को उऩदपा (२) को खण्ड
ङ्ट को स्थामी आिासीम
(ख) ङ्जिऩयीत कङ्टनै कभवचायीरे अन्म भङ्टरक

अनङ्टभङ्झत ङ्झरएको िा सोको राङ्झग आिेदन ङ्छदएको जानकायी
कसै राई प्राप्त बएभा त्मस्तो व्मङ्ञक्तरे सो जानकायी सम्फङ्ञन्धत
कभवचायी कामवयत कामावरम िा भन्त्रारमभा ङ्छदन सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको जानकायी कङ्टनै कामावरमभा

प्राप्त हङ्टन आएभा सम्फङ्ञन्धत कामावरमरे त्मस्तो जानकायी प्राप्त

बएको ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबत्र सेिा सञ्चारन गने भन्त्रारमभा
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (१) िा (२) फभोङ्ञजभ िा अन्म कङ्टनै

ङ्ट को स्थामी आिासीम अनङ्टभङ्झत
स्रोतफाट कङ्टनै कभवचायीरे अन्म भङ्टरक
ङ्झरएको िा सोको राङ्झग आिेदन ङ्छदएको जानकायी प्राप्त हङ्टन आएभा

भन्त्रारमरे त्मस्तो कभवचायीको सम्फन्धभा छानङ्झफन गनव ङ्जिबागीम
सजामको आदे श ङ्छदने अङ्झधकायीराई रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ रेखी आएभा ङ्जिबागीम

सजामको आदे श ङ्छदने अङ्झधकायीरे त्मस्तो कभवचायीको सम्फन्धभा
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तीन ङ्छदनङ्झबत्र छानङ्झफन प्रायम्ब गयी सोको जानकायी भन्त्रारमराई
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ छानङ्झफन गदाव ङ्जिबागीम

सजामको आदे श ङ्छदने अङ्झधकायीरे सेिा सञ्चारन गने भन्त्रारम िा

ॉ कङ्टनै कङ्टयाको जानकायी िा सहमोग
अन्म कङ्टनै सयकायी ङ्झनकामसग

भाग गनव सक्नेछ य त्मस्तो जानकायी िा सहमोग उऩरब्ध गयाउनङ्ट
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको कतवव्म हङ्टनेछ ।

(६) मस दपा फभोङ्ञजभ छानङ्झफन य कायफाही गदाव कङ्टनै

कभवचायीरे स्थामी आिासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरएको िा सोको राङ्झग
आिेदन

ङ्छदएको दे ङ्ञखएभा

सजामको आदे श

ङ्छदने अङ्झधकायीरे

ङ्झनजराई तीन भङ्जहनाङ्झबत्र प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया
गयी मस अध्मादे श फभोङ्ञजभ सजाम गयी सोको जानकायी ऩन्र

ङ्छदनङ्झबत्र भन्त्रारम य सेिा सञ्चारन गने भन्त्रारम िा ङ्झनकामराई
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।

109. ऩङ्टनयािेदन सम्फन्धी व्मिस्था: मस अध्मादे श फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको
ङ्जिबागीम सजामको आदे श उऩय ऩङ्टनयािेदनको कायफाही प्रशासकीम
अदारतफाट हङ्टनेछ ।

110. ङ्झनणवमभा असय नऩने: कङ्टनै कभवचायीको सम्फन्धभा मो अध्मादे श िा
मस अध्मादे श अन्तगवत फनेका ङ्झनमभहरू फभोङ्ञजभ कभवचायीरे

गये को काभ कायफाहीभा ताङ्ञविक असय नऩने सानोङ्झतनो त्रङ्टङ्जटफाट
ङ्झनणवमभा असय ऩने छै न ।

111. सजामको अङ्झबरेख: (१) कङ्टनै कभवचायी उऩय ङ्जिबागीम सजाम

गङ्चयएभा सम्फङ्ञन्धत कामावरमरे सोको अङ्झबरे ख याखी सेिा, सभूह

सञ्चारन गने भन्त्रारम िा ङ्झनकाम य प्रदे श ङ्जकताफखानाभा सभेत
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।
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(२) सेिा, सभूह िा उऩसभूह सञ्चारन गने भन्त्रारम िा

ङ्झनकामरे आपूरे सेिा सञ्चारन गने सेिा, सभूह, उऩसभूहका
प्रत्मेक कभवचायीको ङ्जिबागीम सजामको अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द-१२

सङ्ञचि तथा प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सम्फन्धी व्मिस्था

112. प्रदे श सङ्ञचि तथा अन्म कभवचायीको रूऩभा सङघीम कभवचायी
खटाउन

सक्ने्

(१)

प्रदे श

ङ्झनजाभती

सेिाका

कभवचायीफाट

प्रदे शङ्झबत्र सेिा प्रिाह गनव ऩमावप्त नबएभा प्रदे श सयकायरे नेऩार

सयकायसॉग अऩङ्टग सम्फङ्ञन्धत सेिा, सभूह, उऩसभूहका कभवचायी
भाग गयी खटाउन सक्नेछ ।

(२) प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाका कभवचायी सङ्ञचिभा फढङ्ट िा

नबएसम्भ सङघीम सयकायफाट खटी आएका िा प्रदे श सयकायको

अनङ्टयोधभा नेऩार सयकायरे सङघीम ङ्झनजाभती सेिाको याजऩत्राङ्जङ्कत
प्रथभ श्रे णीका कभवचायीराई प्रदे श भन्त्रारमको सङ्ञचिको रूऩभा
काभकाज गनव खटाउन सक्नेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ खटी आएको कभवचायी य

प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाफाटै सङ्ञचिभा खङ्जटएको कभवचायीको सेिा
सङ्टङ्जिधा सभान हङ्टनेछ ।

(४) उऩदपा (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको

बए ताऩङ्झन प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको सम्फङ्ञन्धत सेिा सभूहको
कभवचायी उऩरब्ध बएभा सङ्ञचिको रूऩभा सङघीम ङ्झनजाभती
सेिाको कभवचायी खटाइने छै न ।

(५) सङघीम सयकायफाट खटी आएका प्रदे श सङ्ञचि तथा

अन्म कभवचायीराई भन्त्रारमरे चाहेभा ङ्ञजम्भेिायी हेयपेय गनव
सक्नेछ ।
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(६) प्रदे श सङ्ञचि तथा अन्म ऩदभा खङ्जटने सङघीम

ङ्झनजाभती सेिाका कभवचायी प्रदे शभा खङ्जटएको अिङ्झधबय प्रदे श
सयकाय प्रङ्झत उत्तयदामी हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।

113. प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सम्फन्धी व्मिस्था् (1) स्थानीम तहको
प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतको ऩद प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाको ऩद
हङ्टनेछ ।

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको ऩदभा स्िीकृत दयफन्दीका

आधायभा भन्त्रारमरे प्रचङ्झरत प्रदे श कानून फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत
सेिाका कभवचायीराई खटाउनेछ ।
यहने

तय अङ्झधकृतस्तय एघायौँ तहको प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत

स्थानीम

खटाउनेछ ।

तहभा

प्रदे श

सयकायरे

सो

तहको

कभवचायी

114. कामवसम्ऩादन कयाय सम्फन्धी व्मिस्था् सङघीम सयकायफाट खङ्जटई
आएको

प्रदे श

सङ्ञचिसॉग

प्रदे श

कामवसम्ऩादन कयाय गनव सक्नेछ ।

सयकायरे

तोङ्जकए

फभोङ्ञजभ

ऩङ्चयच्छे द-१३
ङ्जिङ्जिध

115. सेिा सभूह सञ्चारन् (१) सेिा, सभूह िा उऩसभूहको सञ्चारन
सम्फन्धी व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

116. ङ्झनजाभती

कभवचायीरे

ऩाउने

ङ्झफदा: (१)

ङ्झफदाहरू तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ऩाउनेछ:-

(क) सािवजङ्झनक ङ्झफदा,

(ख) बैऩयी आउने य ऩिव ङ्झफदा,
(ग) घय ङ्झफदा,

(घ) ङ्झफयाभी ङ्झफदा,
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(ङ) प्रसूङ्झत ङ्झफदा,

(च) प्रसूङ्झत स्माहाय ङ्झफदा,
(छ) भृत्मङ्ट सॊ स्काय ङ्झफदा,
(ज) अध्ममन ङ्झफदा,

(झ) असाधायण ङ्झफदा ।

(२) प्रदे श स्िास््म सेिाको कभवचायीरे उऩदपा (१)

फभोङ्ञजभका ङ्झफदा फाहेक तोङ्जकए फभोङ्ञजभको सट्टा ङ्झफदा सभेत
ऩाउनेछ ।
हो ।

(३) ङ्झफदा कभवचायीको अङ्झधकाय होइन, सहङ्टङ्झरमत भात्र

117. फेतरफी ङ्झफदा: (१) कङ्टनै कभवचायीको ऩङ्झत िा ऩत्नी ङ्जिदे श ङ्ञस्थत

नेऩारी याजदू तािास िा कङ्टनै ङ्झनमोगभा खङ्जटई गएभा त्मस्तो
कभवचायीरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ फेतरफी ङ्झफदा ऩाउनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झफदाको अिङ्झध ङ्झनजको

सेिा अिङ्झधभा गणना गङ्चयने छै न।

118. बङ्जिष्मभा सयकायी सेिाको ङ्झनङ्झभत्त अमोग्म ठहङ्चयने गयी सेिाफाट
फखावस्त बएका कभवचायीरे ऩाउने सङ्टङ्जिधा: (१) मस अध्मादे शभा
अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन दपा 95 को खण्ड
(ख) को उऩखण्ड

(२) फभोङ्ञजभ

सेिाफाट फखावस्त

कभवचायीरे दपा ५0 फभोङ्ञजभको कभवचायी सञ्चम कोष,
५1

फभोङ्ञजभको

सािङ्झधक

ङ्झफभा

य

दपा

६8

बएको
दपा

फभोङ्ञजभको

मोगदानभूरक ङ्झनिृत्तबयण फाऩत जम्भा बएको यकभ भध्मे त्मस्तो
कभवचायीरे मोगदान गये को यकभ य सोको व्माज फाहेक अन्म कङ्टनै
सङ्टङ्जिधा ऩाउने छै न।

तय दपा 98 को उऩदपा (२) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभ

सजाम ऩाई फखावस्त बएको कभवचायीरे सङ्ञञ्चत घय ङ्झफदा य ङ्झफयाभी
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ङ्झफदा फाऩतको यकभ तथा उऩचाय खचव फाऩतको यकभ सभेत
ऩाउनेछ ।

(२) प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाफाट अिकाश प्राप्त व्मङ्ञक्तको

भृत्मङ्ट बई ङ्झनजको हकिारारे कङ्टनै सङ्टङ्जिधा ऩाउने बएभा त्मस्तो

ङ्ट को नागङ्चयकता िा स्थामी
सङ्टङ्जिधा ऩाउने व्मङ्ञक्तरे अन्म भङ्टरक
आिासीम अनङ्टभङ्झत ऩाएको यहेछ बने

उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको

यकभ फाहेक अन्म सङ्टङ्जिधा ऩाउने छै न ।

119. प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाभा ऩङ्टन् फहारी बएभा ऩाउने सङ्टङ्जिधा: (१) कङ्टनै

कभवचायीराई दपा ९5 को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ ङ्जिशेष सजाम

बएकोभा सो सजाम अदारतफाट फदय बई ङ्झनज सेिाभा ऩङ्टन्

फहारी बएभा त्मस्तो कभवचायीरे सेिाफाट अिकाश ङ्छदइएको,
हटाइएको िा फखावस्त गङ्चयएको ङ्झभङ्झतदे ङ्ञख सेिाभा ऩङ्टन् कामभ

बएको ङ्झभङ्झतसम्भको फाॉकी तरफ, बत्ता, चाडऩिव खचव य तरफ
िृङ्जि ऩाउने बए सो सभेत ऩाउनेछ।

(२) मो अध्मादे श प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ ङ्झनजाभती सेिाफाट

अिकाश ङ्छदइएको, हटाइएको िा फखावस्त गङ्चयएको कभवचायी

अदारतको आदे शद्वाया प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाभा ऩङ्टन् फहारी बएभा
त्मस्तो कभवचायीरे सभेत उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तरफ, बत्ता य
तरफ िृङ्जि ऩाउनेछ ।

(३) मस अध्मादे शभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए

ताऩङ्झन दपा 98 को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) य (घ)
फभोङ्ञजभ सेिाफाट हटाइएको कभवचायीरे अदारतको आदे शफाट
सेिाभा ऩङ्टन् फहारी बएभा कामावरमभा अनङ्टऩङ्ञस्थत बएको ङ्झभङ्झतदे ङ्ञख
अदारतफाट ऩङ्टन् फहारी बई हाङ्ञजय बएको अङ्ञघल्रो ङ्छदनसम्भको
तरफ, बत्ता य चाडऩिव खचव ऩाउने छै न।
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120. प्रदे श स्िास््म सेिाभा कयाय सेिाभा काभकाज गयाउने सम्फन्धी
व्मिस्था: (१) मस अध्मादे शभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको
बए ताऩङ्झन प्रदे श सयकायरे दे हामको अिस्थाभा प्रदे श स्िास््म
सेिाको ऩदभा कयायद्वाया ऩदऩूङ्झतव गनव सक्नेछ्-

(क) प्रदे श रोक सेिा आमोगभा ऩदऩूङ्झतक
व ो राङ्झग
भाग

बएको

अिङ्झधबय,

तय

ऩदऩूङ्झतव

बई

नसकेको

(ख) अध्ममन य असाधायण ङ्झफदा स्िीकृत बएको
अिङ्झधबय ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कयायभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गदाव प्रदे श

रोक सेिा आमोगको िैकङ्ञल्ऩक िा अस्थामी सूचीभा यहेका
व्मङ्ञक्तहरूराई भन्त्रारमरे सोझै कयायभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनव सङ्जकनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩूङ्झतव हङ्टन नसकेभा प्रदे श

सयकायरे स्िीकृत गये को कामवङ्जिङ्झध, भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ कयायद्वाया
ऩूङ्झतव गङ्चयनेछ ।

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अिङ्झध सङ्जकए ऩङ्झछ कयाय

अिङ्झध स्ित् सभाप्त बएको भाङ्झननेछ।

(५) प्रदे श रोक सेिा आमोगफाट स्थामी ऩदऩूङ्झतक
व ो राङ्झग

ङ्झसपाङ्चयस बई नआएसम्भ मस दपा फभोङ्ञजभ कयाय सेिाको म्माद
थऩ गनव सङ्जकनेछ ।

(६) मस दपा ङ्जिऩयीत कसैरे अस्थामी िा कयाय सेिाभा

ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गये गयाएभा त्मस्तो ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएको कभवचायीरे खाइऩाइ
आएको तरफ, बत्ता य अन्म सङ्टङ्जिधा फाऩतको यकभ ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गने
ऩदाङ्झधकायीफाट सयकायी फाॉकी सयह असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ ।

(७) मस दपाभा जङ्टन सङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

कभवचायीको दयफन्दी ङ्चयक्त याखी िा रङ्टकाई मस अध्मादे शरे
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तोकेको कतवव्म ऩारना नगने ङ्ञजम्भेिाय कभवचायीराई ङ्जिबागीम
सजाम हङ्टनेछ ।

121. कभवचायीको आङ्झधकाङ्चयक ट्रेड मङ्टङ्झनमन: (१) मस अध्मादे शको
अधीनभा यही कभवचायीको हक ङ्जहतको राङ्झग साभूङ्जहक सौदाफाजी
गनव तथा कभवचायीको तपवफाट प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गनवको रागी एक
प्रदे शस्तयको आङ्झधकाङ्चयक ट्रेड मङ्टङ्झनमन हङ्टनेछ ।

(२) आङ्झधकाङ्चयक ट्रेड मङ्टङ्झनमनको ङ्झनिावचन प्रत्मेक तीन

िषवभा प्रदे श सयकायरे तोके फभोङ्ञजभ गनेछ ।

(३) आङ्झधकाङ्चयक ट्रेड मङ्टङ्झनमन सदस्महरूको ङ्झनिावचन

प्रदे श ङ्जकताफखानाफाट सङ्केत नम्फय प्राप्त गये का स्थामी कभवचायीको
प्रत्मऺ भताङ्झधकायको आधायभा ङ्झनिावङ्ञचत हङ्टनेछन्।

(४) आङ्झधकाङ्चयक ट्रेड मङ्टङ्झनमनभा दे हाम फभोङ्ञजभ नौ

सदस्म हङ्टनेछ:-

(क) अध्मऺ (ऩङ्टरुष/भङ्जहरा)

(ख) उऩाध्मऺ (ऩङ्टरुष/भङ्जहरा)
(ग) कोषाध्मऺ
(घ) सङ्ञचि

(ङ) सदस्म (भङ्जहरा)

(च) सदस्म (आङ्छदिासी जनजाङ्झत)
(छ) सदस्म (दङ्झरत)

(ज) सदस्म (अऩाङ्ग)

(झ) सदस्म (ऩङ्टरुष खङ्टल्रा)
(ञ) सदस्म (भधेशी)

(५) आङ्झधकाङ्चयक ट्रेड मङ्टङ्झनमनरे कभवचायीको साभूङ्जहक

हक ङ्जहतको सॊ यऺण तथा सम्फिवनका राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ
साभूङ्जहक सौदाफाजी गनव ऩाउनेछ ।
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(६) आङ्झधकाङ्चयक ट्रेड मङ्टङ्झनमन फाहेक अन्म कङ्टनै ऩङ्झन

मङ्टङ्झनमनरे िा कभवचायीको सभूहरे साभूङ्जहक भाग दाफी ऩेश गनव
ऩाउने छै नन्। आङ्झधकाङ्चयक ट्रेड मङ्टङ्झनमनरे भाग ऩूया गनवको राङ्झग
तोङ्जकएको

प्रकृमा

फभोङ्ञजभ

िाताव

गने,

छरपर

गने

तथा

भध्मस्थताको भाध्मभ अऩनाउने फाहेक हडतार िा काभ फन्द गनव
ऩाउने छै नन् ।

(७) कभवचायीको ट्रेड मङ्टङ्झनमनभा कामावरम प्रभङ्टख बई

काभ गनङ्टव ऩने फाहेक अङ्झधकृतस्तय सातौँ िा सो बन्दा भङ्टङ्झनको
कभवचायी सहबागी हङ्टन सक्नेछन् ।
(८)

प्रबािकाङ्चयता

प्रदे श

ङ्झनजाभती

अङ्झबिृङ्जि

य

सेिाभा सङ्टधाय, सेिा प्रिाहको

नीङ्झत

तथा

भाऩदण्ड

ङ्झनभावणभा

तटस्थ,

भमावङ्छदत,

सयकायराई यचनात्भक सहमोग गनङ्टव आङ्झधकाङ्चयक ट्रेड मङ्टङ्झनमनको
कतवव्म हङ्टनेछ।
(९)

प्रदे श

ङ्झनजाभती

सेिाराई

भ्रष्टाचायभङ्टक्त, अनङ्टशाङ्झसत, जनभङ्टखी, ऩङ्चयणाभभङ्टखी य व्मिसाङ्जमक

फनाउन ङ्जिमाङ्ञशर हङ्टन ङ्ट आङ्झधकाङ्चयक ट्रेड मङ्टङ्झनमनको ङ्ञजम्भेिायी
हङ्टनेछ।

(१०) एउटै व्मङ्ञक्त दङ्टई कामवकारबन्दा फढी आङ्झधकाङ्चयक

ट्रेड मङ्टङ्झनमनको अध्मऺ ऩदभा यहने छै न।

(११) आङ्झधकाङ्चयक ट्रेड मङ्टङ्झनमनको ऩदाङ्झधकायी िा सदस्म

बएको कायणरे कङ्टनैऩङ्झन कभवचायीरे ऩदीम ङ्ञजम्भेिायी फभोङ्ञजभको

काभ गनवफाट उन्भङ्टङ्ञक्त िा छङ्ट ट िा कङ्टनै ङ्जिशेष सङ्टङ्जिधा ऩाउने
छै न । आफ्नो ऩदीम ङ्ञजम्भेिायी ऩूया गनङ्टव त्मस्तो ऩदाङ्झधकायी तथा
सदस्मको ऩङ्जहरो कतवव्म हङ्टनछ
े ।
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(१२)

कामवकारभा

आङ्झधकाङ्चयक

भङ्जहरा

बए

ट्रेड

अको

मङ्टङ्झनमनको

कामवकारभा

अध्मऺ

ऩङ्टरुष

य

एक

कामवकारभा ऩङ्टरुष बए अको कामवकारभा भङ्जहरा हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।

122. साभूङ्जहक याजीनाभा स्िीकृत गनव सक्ने् कभवचायीरे
याजीनाभा

ङ्छदएभा

सम्फङ्ञन्धत

ङ्झनकाम

िा

अङ्झधकायीरे

एक

साभूङ्जहक
त्मस्तो

याजीनाभा सम्फङ्ञन्धत कभवचायीरे ङ्छदएको मङ्जकन गयी स्िीकृत गनव
सक्नेछ ।

123. कभवचायीको

ऩीयभकाव, गङ्टनासो

य

ङ्ट ाइको
सङ्टनि

व्मिस्था:

(१)

कभवचायीरे मो अध्मादे श िा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अन्मत्र
उजङ्टयी िा ऩङ्टनयािेदन गनव ऩाउने व्मिस्था बएकोभा फाहेक मो

अध्मादे श य मस अध्मादे श अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ प्रदान
गङ्चयएका सेिा, सतव, सङ्टङ्जिधा य कभवचायीसॉग सयोकाय याख्ने ङ्जिषमभा
आपूराई

भकाव

ऩये को छ

बङ्ङे

रागेभा

िा

सो सम्फन्धभा

सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई जानकायी गयाउॉदा सभेत कायफाही नबएभा

ङ्झनजरे आपूराई ऩये को ऩीयभकाव तथा गङ्टनासो भन्त्रारमभा तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ याख्न सक्नेछ ।

ङ्ट ाई सम्फन्धी
(२) कभवचायीको ऩीयभकाव, गङ्टनासो य सङ्टनि

अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

124. फयफङ्टझायथ गनङ्टव ऩने: कङ्टनै कभवचायीरे आपूरे फङ्टझाउनङ्ट ऩने नगदी,
ङ्ञजन्सी िा कागजात तोङ्जकएको म्मादङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत कभवचायीराई

फङ्टझाई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य सो फङ्टझ्नङ्ट ऩनेरे ऩङ्झन सोही म्मादङ्झबत्र फङ्टझी
ङ्झरनङ्ट ऩनेछ ।

125. अऩाङ्गता बएको कभवचायीका राङ्झग ङ्जिशेष व्मिस्था: (१) अऩाङ्गता
बएको कभवचायीको ऩदस्थाऩन िा सरुिा गदाव ङ्झनजको अऩाङ्गताको
अिस्थाराई
गङ्चयनेछ ।

ध्मान

ङ्छदई

सम्बि
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(२) अऩाङ्गता बएको कभवचायीको कामव सहजताको राङ्झग

कामव िाताियण य कामावरमको बौङ्झतक सॊ यचना अऩाङ्ग भैत्री
फनाउन तथा ङ्झनजको काभराई सहजीकयण गनव कामावरम प्रभङ्टखरे
आिश्मक व्मिस्था गनङ्टव ऩनेछ ।

126. कभवचायी

कल्माण

कोषको

स्थाऩना

य

सञ्चारन:

(1)

प्रदे श

ङ्झनजाभती सेिाका फहारिारा कभवचायी, अिकाश प्राप्त कभवचायी य
ङ्झनजको ऩङ्चयिायको सदस्मको कल्माणका राङ्झग कल्माणकायी कोष
स्थाऩना गनव सङ्जकनेछ ।

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको कोषको स्थाऩना तथा

सञ्चारन सम्फन्धी व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

127. ऩङ्टयस्काय सम्फन्धी व्मिस्था् (१) प्रदे श ङ्झनजाभती तथा स्थानीम
तहभा कामवयत कभवचायीराई प्रदे श य स्थानीम तहफाट छङ्ट ट्टा छङ्ट ट्टै

सभग्र प्रदे शको सेिा प्रिाहराई ङ्जिङ्ञशष्ट, रगनशीर, कभवशीर,

कभवचायीराई सिोत्कृष्ट, उत्कृष्ट कभवचायी ऩङ्टयस्कायफाट ङ्झनजाभती
सेिा ङ्छदिसको ङ्छदन सम्भान गङ्चयनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रदान गने ऩङ्टयस्काय सम्फन्धी

अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

128. प्रदे श सयकायरे सेिा ङ्झनिृत्त ऩूि व कभवचायीको सेिा ङ्झरन सक्ने् (१)
प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाफाट अिकाश प्राप्त गयी ङ्झनिृत्तबयण ऩाइयहेका
कभवचायीसॉग प्रदे श सयकायरे आिश्मक सेिा ङ्झरन सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सेिा उऩरब्ध गयाउनङ्ट त्मस्ता

सेिाङ्झनिृत्त ऩूि व कभवचायीको कतवव्म हङ्टनछ
े ।

129. नेतत्ृ ि ऩयीऺण् अङ्झधकृतस्तय एघायौँ िा सो सयहका कभवचायीको
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ नेतत्ृ ि ऩयीऺण गङ्चयनेछ ।

130. व्मिस्थाऩन ऩयीऺण: (१) प्रदे श रोक सेिा आमोगको कामवऺत्र
े

ङ्झबत्रका ङ्जिषमहरू फाहेक भन्त्रारमरे प्रदे श सयकायका ङ्जिङ्झबङ्ङ
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ङ्झनकामहरूभा कामवयत कभवचायीरे

प्रचङ्झरत कानून तथा अन्म

प्रशासकीम ङ्झनमभ य कामवङ्जिङ्झधको ऩारना गये नगये को सम्फन्धभा
सङ्टऩङ्चयिेऺण,
गनेछ ।

अनङ्टगभन

य भूल्माङ्कन

गयी व्मिस्थाऩन ऩयीऺण

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ व्मिस्थाऩन ऩयीऺण गदाव

आिश्मकता

अनङ्टसाय

ङ्झनदे शन

ङ्छदन

तथा

कङ्टनै

प्रशासकीम

अङ्झनमङ्झभतता दे ङ्ञखएभा सम्फङ्ञन्धत कभवचायी उऩय ङ्जिबागीम कायफाही
गनव सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीराई रेखी ऩठाउन सङ्जकनेछ ।
(३) भन्त्रारमरे

प्रत्मेक आङ्झथक
व
िषव सभाप्त बएको

ङ्झभङ्झतरे एक सम फीस ङ्छदनङ्झबत्र व्मिस्थाऩन ऩयीऺणको िाङ्जषक
व
प्रङ्झतिेदन प्रदे श सयकाय सभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ ।

131. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन: (१) प्रदे श सयकायरे मस अध्मादे श फभोङ्ञजभ

आपूराई प्राप्त अङ्झधकायभध्मे केही अङ्झधकाय प्रदे श याजऩत्रभा

सूचना प्रकाशन गयी सोही सूचनाभा तोङ्जकएको कभवचायी िा
अङ्झधकायीरे प्रमोग गनव ऩाउने गयी प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ ।

(२) मस अध्मादे श फभोङ्ञजभको कङ्टनै अङ्झधकायीराई प्राप्त

अङ्झधकाय आफ्नो साभान्म ये खदे खभा यही प्रमोग गने गयी ङ्झनजरे
आपू भातहतका कभवचायीराई प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ ।

तय दपा १०4 को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सपाइको

भौका ङ्छदने प्रमोजनको राङ्झग अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गने फाहेक

ङ्जिबागीम सजाम गने सम्फन्धी अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गनव ऩाइने
छै न ।

132. कभवचायी अङ्झबरेख सम्फन्धी व्मिस्था् (१) प्रदे श ङ्झनजाभती सेिा,
प्रदे श अन्म सयकायी सेिा तथा स्थानीम सेिाका कभवचायीको
अङ्झबरेखको राङ्झग एक प्रदे श ङ्जकताफखाना
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(2) अङ्झबरेख व्मिस्थाऩनको राङ्झग प्रदे श ङ्जकताफखानारे

भाग गये को ङ्जिियण उऩरब्ध गयाउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको कतवव्म
हङ्टनेछ।

(3)

कभवचायीको

व्मङ्ञक्तगत

ङ्जिियण

अद्यािङ्झधक

गने

गयाउने दाङ्जमत्ि कभवचायी कामवयत ङ्झनकाम, याङ्जष्डम ङ्जकताफखाना,
प्रदे श ङ्जकताफखाना य सम्फङ्ञन्धत कभवचायी सभेतको हङ्टनछ
े ।
(४)

प्रदे श

ङ्जकताफखाना

स्थाऩना

कभवचायीको अङ्झबरे ख याङ्जष्डम ङ्जकताफखानाभा यहनेछ।

नहोउञ्जेरसम्भ

(५) प्रदे श ङ्जकताफखानाको स्थाऩना बए ऩिात् उक्त

ङ्झनकामरे मस दपाभा उङ्ञल्रङ्ञखत कभवचायीको ङ्जिियण याङ्जष्डम
ङ्जकताफखानाफाट भाग गयी व्मिस्थाऩन गङ्चयनेछ।

(६) प्रदे श ङ्जकताफखाना सम्फन्धी अन्म व्मिस्था प्रदे श

सयकायरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनछ
े ।

133. ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय: (१) मस अध्मादे शको कामावन्िमनको
राङ्झग प्रदे श सयकायरे आिश्मक ङ्झनमभहरू फनाउन सक्नेछ ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोङ्ञजभ

ङ्झनमभ

फनाउॉदा

प्रदे श

सयकायरे प्रदे श ङ्झनजाभती सेिाहरूभा साभान्म रूऩरे रागू हङ्टने िा
फेग्रा फेग्रै सेिा, सभूह िा उऩसभूहको राङ्झग ऩृथक रूऩरे रागू
हङ्टने ङ्झनमभहरू फनाउन सक्नेछ ।

134. ङ्झनदे ङ्ञशका, कामवङ्जिङ्झध िा भाऩदण्ड फनाउन सक्ने: मो अध्मादे श तथा
मस अध्मादे श अन्तगवत फनेको ङ्झनमभको अधीनभा यही भन्त्रारमरे

प्रदे श याजऩत्रभा प्रकाशन गयी आिश्मक ङ्झनदे ङ्ञशका, कामवङ्जिङ्झध िा
भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ ।

135. आचायसॊङ्जहता फनाउन सक्ने् प्रदे श सयकायका भन्त्रारमरे आफ्नो
भातहतका कभवचायीको राङ्झग आिश्मक आन्तङ्चयक आचायसॊ ङ्जहता
फनाई रागू गनव सक्नेछ ।
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136. मसै अध्मादे श फभोङ्ञजभ हङ्टन:े (१) मस अध्मादे श प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट बन्दा

ऩङ्जहरे प्रदे शभा सभामोजन बएका कभवचायीको सरुिा, फढङ्ट िा,
ऩदस्थाऩना, सङ्गठन सिे ऺण तथा व्मिस्थाऩन ऩयीऺण रगामत

कभवचायीको सम्फन्धभा बए गये का काभ, कायफाही मसै अध्मादे श
फभोङ्ञजभ बए गये को भाङ्झननेछ ।

(२) प्रदे श रोक सेिा आमोग गठन बए ऩिात् प्रदे श

तथा प्रदे शङ्झबत्रका स्थानीम तहभा प्रदे श रोक सेिा आमोगको
ऩयाभशवभा बएका ऩदऩूङ्झत,व ऩदस्थाऩना, फढङ्ट िा, ङ्जिबागीम कायफाही
रगामतका कामव मसै अध्मादे श फभोङ्ञजभ बए गये को भाङ्झननेछ।

आऻारे,

रुरङ्झसॊह ताभाङ

प्रदे श सयकायको सङ्ञचि
प्रभाणीकयण ङ्झभङ्झत् २०७८।१२।२४
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आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदे श, हेटौंडाभा भङ्टङ्छरत।
भूल्म रु. ५२।-

