सङ्
घीयनिजामतीसेवाकोगठि,सञ्चालिरसेवाकाशततसम्बन्धमाव्यवस्थागितबिेकोववधेयकसम्बन्धी
राज्यव्यवस्थातथासुशासिसनमनतकोप्रनतवेदि,2077

१. सङ्घीयनिजामतीसेवाकोगठि,सञ्चालिरसेवाकोशततसम्बन्धमाव्यवस्थागितबिेकोववधेयक(यसपनि
ववधेयक"भनिएको)कोप्रस्ताविाकोसट्टादे हायकोप्रस्ताविाराख्ेेः

"प्रस्ताविाेःसङ्घीयनिजामतीसेवाकोगठि, सञ्चालिरसेवाकाशतत सम्बन्धीव्यवस्थागरीसोसेवालाई
राष्ट्र वहत र सङ्घीय लोकतान्त्न्िक गणतन्िप्रनत प्रनतबद्व, राजिीनतक रुपमा तटस्थ, सक्षम, सुदृढ,

सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसावयक बिाउँदै सुशासिमुखी सं यन्िको रुपमा ववकास गित वव्यक
कािूिीव्यवस्थागितवाञ्ििीयभएकोले"

२. ववधेयकको दफा १ को उपदफा (१) मा रहेका "सङ्घीय निजामती सेवा ऐि, २०७५"भन्ने शब्दहरुको
सट्टा"सङ्घीयनिजामतीसेवाऐि, २०७७"भन्नेशब्दहरुराख्े।

३. ववधेयककोदफा२को,-

(क) खण्ड(क)मारहेको"दफा 14"भन्नेशब्दहरुकोसट्टा"दफा16" भन्ने शब्दहरुराख्े ।
(ख) खण्ड(च)कोसट्टादे हायकोखण्ड(च)राख
िेःे

“(च) “पररवार” भन्नाले  निजामती कमतचारीसँग बस्िे वा निजले  पालि पोषण गिुत पिे निजको
पनत, पत्नी, िोरा, िोरी, बाबु रवमासम्झिु पित रसोशब्दले  वववावहतकमतचारीको
हकमानिजकोसासु,ससुरालाईसमेतजिाउँि।"

(ग) खण्ड(ञ)न्त्झकीखण्डक्रमनमलाउिे।

(घ) खण्ड (ट) खण्डक्रम नमलाउँदा कायम हुिे खण्ड (ञ) मा रहेका "दफा 4" भन्ने शब्दहरुको सट्टा

"दफा५" भन्ने शब्दहरुराख्े ।

४. ववधेयककोदफा३कोउपदफा(२)कोसट्टादे हायकोउपदफा(२)राखिे :-

"(२)सङ्घीयनिजामतीप्रशासिसम्बन्धीकामगदात योऐितथायसऐिबमोन्त्जमबिेकोनियममा

उन्त्ललन्त्खत कुिै ववषयमा द्वद्वववधा भएमा त्यस्तो ववषयमा निणतय गिुत पूवत मन्िालयको िीनतगत स्वीकृनत
नलिुपिेि।"

५. ववधेयककोदफा३पनिदे हायकोदफा४थपीदफाक्रमनमलाउिे:-

"४. सङ्घीयनिजामतीसेवासञ्चालिकावधारभूतनसधानान्तेःसङ्घीयनिजामतीसेवादे हायकावधारभूत
नसधानान्तअिुरुपसञ्चालिहुिि
े :-
(क)

निजामतीसेवासङ्घीयलोकतान्त्न्िकगणतन्िात्मकशासिप्रणालीकावधारभूत

(ख)

निजामती कमतचारीको शुरु नियुन्त्ि खुला र समािुपानतक समावेशी नसद्दान्तको

मूलय,मान्यतारनसद्दान्तकावधारमासञ्चालिहुि,े
वधारमाप्रनतयोनगतात्मकपरीक्षाद्वाराहुिे ,
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(ग)

निजामती सेवा भ्रष्टाचारमुि, जिउत्तरदायी, निष्पक्ष, पारदशी, पररणाममुखी,

(घ)

निजामतीसेवालाईअववन्त्च्िन्न,गैरराजिीनतकरस्थायीसेवाकोरुपमाववकास

(ङ)

निजामतीकमतचारीकोसरुवा,बढु वारवृन्त्त्तववकासप्रणालीपारदशी,वस्तुनिष्ठ,

जवाफदे ही,स्वच्ि,सक्षम,दक्षरप्रववनधमैिीहुि,े
गररिे,

अिुमाियोग्यरव्यवसावयकक्षमतामावधाररतहुिे,

(च)  ववनभन्न तहका सङ्घीय ईकाईमा रहिे सरकारी सेवाहरुबीच समन्वय र
सहकायतको माध्यमबाट सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्ध ववकास र ववस्तार
गररिे,
(ि)

सङ्
घीय निजामती सेवालाई व्यावसावयक र सक्षम सेवाको रुपमा ववकास
गररिे । 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमका वधारभूत नसधानान्तहरु अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा, प्रदे श

निजामतीसेवातथास्थािीयसेवाकोलानगसमेतमागतदशतकहुिेिि्।"

६. ववधेयककोदफा४दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा५कोसट्टादे हायकोदफा५राख्ेेः"5.

सङ्घीय निजामती सेवाको गठिेः (१) सङ्घीय निजामती सेवा अन्तगतत दे हाय बमोन्त्जमका
सेवाहरुरहिेिि् :(क)

िेपालवनथतकयोजिातथातथ्याङ्कसेवा,

(ख)

िेपालइन्त्न्जनियररङ्गसेवा,

(ग)

िेपालकृवषसेवा,

(घ) िेपालन्यायसेवा,
(ङ) िेपालपरराष्ट्रसेवा,
(च) िेपालप्रशासिसेवा,
(ि)

िेपालले खापरीक्षणसेवा,

(ज)

िेपालविसेवा,

(झ)

िेपालववववधसेवा,

(ञ)

िेपालन्त्शक्षासेवा,

(ट)

िेपालस्वास्थ्यसेवा।

(२)उपदफा(१)माजुिसुकैकुराले न्त्खएकोभएतापनििेपालन्यायसेवा,िेपाल
परराष्ट्रसेवारिेपाललेखापरीक्षणसेवा बाहेकराजपिावङ्कतववन्त्शष्टश्रे णीकापदमासेवारहिे
िै ि।
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(३) िेपाल न्याय सेवा, िेपाल परराष्ट्र सेवा, िेपाल लेखापरीक्षण सेवा र अन्य
राजपिावङ्कतववन्त्शष्टश्रे णीमारहिेपदहरुतोवकएबमोन्त्जमहुिेिि्।
(४)िेपालसरकारले  िेपालन्यायसेवा,िेपालपरराष्ट्रसेवारिेपाललेखापरीक्षण
सेवा बाहेकका अन्य राजपिावङ्कत ववन्त्शष्ट श्रे णीका निजामती कमतचारीलाई उपदफा (३)
बमोन्त्जमकायमरहेकािेपालन्यायसेवा,िेपालपरराष्ट्रसेवारिेपाललेखापरीक्षणसेवाको
पद बाहेकको जुिसुकै निकायको राजपिावङ्कत ववन्त्शष्ट श्रे णीको पदमा पदस्थापि वा सरुवा
गितसक्िेि।
(५) उपदफा (४) मा जुिसुकै कुरा ले न्त्खएको भए तापनि राजपिावङ्कत ववन्त्शष्ट
श्रे णीकाकुिै कमतचारीलाईिेपालसरकारकोिीनततथाकायतक्रमकायातन्वयिकोलानगववशेष
न्त्जम्मेवारी द्वदिु परे मा िेपाल सरकारले िेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपिावङ्कत ववन्त्शष्ट श्रे णीका
कमतचारीलाईराजपिावङ्कतववन्त्शष्टश्रे णीकोअन्यपदमावाअन्यराजपिावङ्कतववन्त्शष्टश्रे णीको
कमतचारीलाईिेपालपरराष्ट्रसेवाकोराजपिावङ्कतववन्त्शष्टश्रे णीकोपदमाखटाउिसक्िेि।
(६) उपदफा (५) बमोन्त्जम खटाएको कारणबाट निज खवटिु अन्त्घ बहाल रहेको
समूह (क्लष्टर) को पद ररि मािी बढु वा गरी पदपूनतत गररिे िै ि । त्यस्तो कमतचारी
जुिसुकैकारणले  निजामतीसेवामािरहेमानिजत्यसरीखवटिु अन्त्घकोपदररिमािीयस
ऐिबमोन्त्जमपूनततगिुत पिेि।
(७)उपदफा(१)बमोन्त्जमकोसेवाअन्तगतततोवकएबमोन्त्जमकाववनभन्नसमूहतथा
उससमूहरहिेिि्।
(८)उपदफा(१)बमोन्त्जमकोसेवामारहिे ववनभन्नपदहरुकोलागीचावहिे न्यूितम
योग्यतातोवकएबमोन्त्जमहुिि
े ।"
७. ववधेयककोदफा५दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा६कोउपदफा(७)कोसट्टादे हायकोउपदफा
(७)राखिे:-

"(7) यसदफामा अन्यिजुिसुकैकुरा लेन्त्खएको भए तापनि िेपाल सरकारले  यो ऐि प्रारम्भ

भएकोनमनतले  पाँचवषतनभििेपालराजपिमासूचिाप्रकाशिगरीसङ्घीयनिजामतीसेवाकोश्रे णीगत
प्रणालीलाई तहगत प्रणालीमा वा तहगत प्रणालीलाई श्रे णीगत प्रणालीमा रुपान्तरण गरी एकीकृत
प्रणालीलागूगिेि।"

८. ववधेयककोदफा६दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा७को,-
(१) उपदफा(१)कोसट्टादे हायकोउपदफा(१)राख
िे:-
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"(१)िेपालसरकारले दफा९बमोन्त्जमस्वीकृतगरे कोसङ्गठिकोकायतवववरणकोवधारमा

प्रत्येकनिकायले प्रत्येकपदकोकाम, कततव्य, उत्तरदावयत्वरअनधकारसवहतकोकायतवववरणस्वीकृत
गरीलागूगिुत पिेि।

तरराजपिावङ्कतववन्त्शष्टश्रे णीकापदकोकायतवववरणिेपालसरकारले स्वीकृतगिेि।"

(२) उपदफा(३)र(४)कोसट्टादे हायकाउपदफा(३)र(४)राख
िे:-

"(३)उपदफा(२)बमोन्त्जमउपलब्धगराइएकोकायतवववरणकोवधारमायोजिा,कायतक्रम,

ववनधकलक्ष्यरउत्तरदावयत्वसमेतनिधातरणगरीराजपिावङ्कतववन्त्शष्टश्रे णीकाअनधकृत,ववभागीय
प्रमुख, कायातलय प्रमुख,वयोजिाप्रमुख रअन्यकमतचारीसँगवावषतकरुपमातोवकएबमोन्त्जमकायत
सम्पादिसम्झौतागररिेि।

(४) उपदफा (३) बमोन्त्जम कायतसम्पादि सम्झौता गदात मन्िालयको सन्त्चवले  ववभागीय

मन्िीसँगरववभागीयप्रमुखले  तालुकनिकायकोराजपिावङ्कतववन्त्शष्टश्रे णीकोअनधकृतसँग,कायातलय
प्रमुखले ववभागीयप्रमुखसँगतथाअन्यकमतचारीले कायातलयप्रमुखसँगगिुत पिेि।

तर सं वैधानिक निकायमा कायतरत राजपिावङ्कत ववन्त्शष्ट श्रे णीको अनधकृत वा सन्त्चवसँग

सम्बन्त्न्धतसं वैंधानिकनिकायकोप्रमुखले कायतसम्पादिसम्झौतागिुत पिेि।"

(३) उपदफा(४)पनिदे हायकाउपदफा(५)र(६)थप्िे:-

"(5)उपदफा(३)बमोन्त्जमकायतसम्पादिसम्झौतागदात अन्यववषयकाअनतररिदे हायका

ववषयहरुखुलाउिुपिेिेः-

(क) कमतचारीले सम्पादिगिेकामकोवववरणरसमयावनध,
(ख) सम्पादिगिुप
त िेकामकोचौमानसकरवावषतकलक्ष्यतथाकायतयोजिा,
(ग) उत्तरदावयत्व प्रवधानति  र सेवा प्रवाहमा सुधार गरी सुशासि कायम गिे तथा
कायातलयकोसमग्रकायतसम्पादिकोस्तरबढाउिेववषय,

(घ) कायतसम्पादिका उपलब्धी सूचक तथा कायत प्रगनत मापिका लानग वस्तुनिष्ठ
वधारसवहतकोअङ्कभार,

(ङ) तोवकएको लक्ष्यभन्दा अनतररि काम गरे मा वा अन्य नसजतिात्मक,

िवप्रवधानतिात्मक, अिुकरणीय, च ुिौतीपूणत वा जोन्त्खमपूणत कायत गरे मा थप
सुववधावाप्रोत्साहिगररिेववषय,

(च) नियनमतरुपमाप्रगनतप्रनतवेदिपेशगिेववषय।
(6) उपदफा (३) बमोन्त्जमको कायत सम्पादि सम्झौता अिुसारको कायत सम्पादिको

प्रगनतलाईकमतचारीकोकायतसम्पादिमूलयाङ्किकोवधारकारुपमानलिु पिेि।"

९. ववधेयकको दफा ६ दफाक्रम नमलाउँदा कायम हुिे दफा ७ पनि दे हायको दफा ८ थपी दफाक्रम
नमलाउिे:-
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"८. निजामती कमतचारीको न्त्जम्मेवारी र दावयत्व: निजामती कमतचारीको यस ऐि र प्रचनलत कािूिमा
उन्त्ललन्त्खतअन्यववषयकाअनतररिदे हायकान्त्जम्मेवारीरदावयत्वरहिेि:-

(क) राष्ट्र र जिताको वृहत्तर वहतलाई ध्यािमा राखदै  सं ववधाि र कािूिको पूणत
पररपालिागरीकायतसम्पादिगिे,

(ख) कायातलयको उद्दे्य र लक्ष्य प्रानिलाई केन्रमा राखी उपलब्ध साधि र
स्रोतकोनमतव्यवयतापूवक
त पररचालिगिे,

(ग) सरकारीवापदीयअनधकारतथास्रोतसाधिलाईनिजीवानिवहतस्वाथतका
लानगउपयोगिगिे तथाकायातलयसमयमाव्यन्त्िगतकाममासमयव्यनतत
िगिे,

(घ) सेवाग्राही र वमजिताप्रनत जवाफदे ही रही निष्पक्ष र पारदशी तवरले  निटो
िररतोरगुणस्तरयुिसेवाप्रदािगिे,

(ङ) सेवाग्राहीप्रनतन्त्शष्टरसमािवकनसमकोव्यवहारगिे तथावधारभूतमािवीय
मूलयरमान्यताप्रनतसम्मािगिे,

(च) सङ्गठिले  राखेका उद्दे्य र लक्ष्य हानसल गित तथा सुशासि कायम गरी
कायातलयकोसमग्रकायतसम्पादिस्तरउच्चपाितनिरन्तरप्रयत्नरतरहिे,

(ि)कायतसम्पादिप्रवक्रयालाईसरलीकरणगिुक
त ासाथैवधुनिकप्रववनधकोप्रयोग
रिवप्रवततिलाईप्रोत्साहिगिे।"

१०.

ववधेयककोदफा७दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा९कोसट्टादे हायकोदफा९राखिे:"९. दरबन्दीनसजतिा:(१)कुिै सङ्घीयसरकारीकायातलयकोसङ्गठिसं रचिावादरबन्दीनसजतिा

गित वा त्यस्तो सङ्गठि सं रचिा वा दरबन्दीमा पुिरावलोकि वा हेरफेर गित सम्बन्त्न्धत

मन्िालय वा केन्रीयस्तरका निकायले सम्बन्त्न्धत ववशेषज्ञ समेत रहेको तोवकए बमोन्त्जमको
सनमनतगठिगरीसङ्गठितथाव्यवस्थापिसवे क्षणगिुत पिेि।

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम गद्वठत सनमनतले  सङ्गठि तथा व्यवस्थापि सवे क्षण गदात

सवे क्षण गररिे कायातलयको कायत प्रकृनत, कायतबोझ, समग्र वनथतक अवस्था तथा प्रशासनिक

खचतको दावयत्व लगायतका ववषय ववश्लेषण गिुक
त ो साथै सङ्गठिलाई प्रववनधमैिी बिाउिे र
न्यूितमजिशन्त्िबाटअनधकतमप्रनतफलनलिेकुरालाई वधार नलिु पिेि।

(३) उपदफा (१) बमोन्त्जम गद्वठत सनमनतले  उपदफा (२) बमोन्त्जम सङ्गठि तथा

व्यवस्थापि सवेक्षण गदात दरबन्दी नसजतिा, पुिरावलोकि वा हेरफेर गिुप
त िे दे खेमा सो को
कारणरऔन्त्चत्यसमेतखुलाईप्रनतवेदिपेशगिुत पिेि।

(४)उपदफा(१)बमोन्त्जमगद्वठतसनमनतले  उपदफा (३)बमोन्त्जमदरबन्दीनसजतिा,

पुिरावलोकि वा हेरफेर गिे गरी प्रनतवेदि तयार गदात सबै सेवामा रहेका निजामती
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कमतचारीको वृन्त्त्त ववकासमा यथासम्भव एकरुपता कायम हुिे र पदसोपािको अिुपात समेत
नमलिेगरीतयारगिुत पिेि।

(५) उपदफा (३) बमोन्त्जमको प्रनतवेदि सम्बन्त्न्धत मन्िालय वा केन्रीयस्तरको

निकायले  मन्िालयमापठाउिु पिेिरमन्िालयले  सोकोऔन्त्चत्यसमेतकोवधारमामूलयाङ्कि

गरी िेपाल सरकार, अथत मन्िालयको सहमनत नलई उपयुि सङ्गठि सं रचिा वा दरबन्दी
प्रस्तावगरीस्वीकृनतकोलानगएकमवहिानभििेपालसरकारसमक्षपेशगिुत पिेि।

(६) उपदफा (५) बमोन्त्जम पेश भएको प्रस्ताव बमोन्त्जम िेपाल सरकारले  सङ्गठि

सं रचिावादरबन्दीस्वीकृतगितसक्िेि।

(७) उपदफा (६) बमोन्त्जम सङ्गठिसं रचिा वादरबन्दी स्वीकृत भएपनिसम्बन्त्न्धत

मन्िालयवा केन्रीयस्तरका निकायले  रावष्ट्रय वकताबखािामा पद दतात गरी पदपूनततको प्रवक्रया
अगानड बढाउिु पिेि । यसरी रावष्ट्रय वकताबखािामा पद दतात िगरी त्यस्तो पदमा पदपूनतत
गितसवकिेिै ि।

(८) यस दफामा अन्यि जुिसुकै कुरा ले न्त्खएको भए तापनि अस्थायी प्रकृनतका

वयोग, सनमनत, निकाय, सन्त्चवालय, कायातलय वा वयोजिामा स्थायी दरबन्दी नसजतिा गररिे
िै ि । त्यस्ता वयोग, सनमनत, निकाय, सन्त्चवालय, कायातलय वा वयोजिामा अस्थायी
दरबन्दीरहिसक्िेि।

(९) उपदफा (८) मा उन्त्ललन्त्खत निकायको वावषतक बजेट तथा कायतक्रम बमोन्त्जम

वावषतकरुपमावव्यकपिे जिशन्त्िकोवकनसमतथासङ्खयायवकिगरीअस्थायीदरबन्दी

नसफाररस गित सम्बन्त्न्धत मन्िालय वा केन्रीय स्तरको निकायमा तोवकए बमोन्त्जमको सनमनत
रहिेि।

(१०) उपदफा (८) बमोन्त्जमका वयोग, सनमनत, निकाय, सन्त्चवालय, कायातलय वा

वयोजिामा रहेको अस्थायी दरबन्दीमा खवटएका वा काजमा गएका कमतचारीको पद ररि
मािीस्थायीपदपूनततगितपाईिेिै ि।

(११)  सङ्
घीय निजामती सेवाको स्थायी पदमा बहाल रहेको कमतचारीलाई पुल

दरबन्दीवाअन्यकुिै वकनसमले कुिै स्थािमापदानधकारराखीकुिै निकायमाखटाइएकोवा

कुटिीनतक नियोगवा अन्य कुिै पदमानियुि गररएको कारणले माि त्यस्तो दरबन्दी ररि
मािीकुिैपनितररकाले पदपूनततगितपाइिेिै ि।"
११.

ववधेयककोदफा८दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा१०कोसट्टादे हायकोदफा१०राख्े:"१०.

सङ्घीय निजामती सेवाको पदपूनतत: (१) सङ्घीय निजामती सेवाको ररि राजपिावङ्कत ववन्त्शष्ट
श्रे णीकोपददफा२८बमोन्त्जमरअन्यपददे हायबमोन्त्जमपूनततगररिेि:-
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श्रे णी

(क)

खुला

अन्तर

प्रनतयोनगताद्वारा

प्रनतयोनगताधानारा

तह

बढु वाद्वारा

राजपि
अिवङ्कत पाँचौ १००%

-

-

-

-

-

-

-

१०%

-

५०%

८०%

-

२०%

१०%

२०%

७०%

१०%

१०%

८०%

श्रे णी
राजपि
(ख)

अिवङ्कत चतुथत श्रे णी
राजपि

(ग)

अिवङ्कत तृतीय श्रे णी
राजपि

(घ)

अिवङ्कतद्वद्वतीय ९०%
श्रे णी
राजपि

(ङ)

अिवङ्कत प्रथम ५०%
श्रे णी

(च)
(ि)

राजपिावङ्कत
तृतीयश्रे णी
राजपिावङ्कत
द्वद्वतीयश्रे णी

(ज)

राजपिावङ्कत
प्रथमश्रे णी
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(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा ले न्त्खएको भए तापनि िेपाल स्वास्थ्य सेवाको
बाह्रौं तहको पद दफा १०९ बमोन्त्जम र सो सेवाका अन्य पद दे हाय बमोन्त्जम पूनतत
गररिेि:-

तह

खुलाप्रनतयोनगताद्वारा

अन्तर

तह

प्रनतयोनगताद्वारा

बढु वाद्वारा

(क)

चौथो

१००%

-

-

(ख)

पाँचौ

६५%

-

35%

७०%

10%

१००%

-

सातौं
(ग)

(न्त्चवकत्सक
बाहेक)

(घ)

(ङ)

(च)

वठौं
(न्त्चवकत्सक)
िवौं

एघारौ

१०%

२०%

१०%

१५%

२०%

७०%

७५%

(३)उपदफा(१)माजुिसुकैकुराले न्त्खएकोभएतापनििेपालन्यायसेवा, िेपालपरराष्ट्र
सेवारिेपाललेखापरीक्षणसेवाकोपदमाअन्तरतहप्रनतयोनगताकोलानगपदसङ्खयानिधातरणगररिे
िै िरत्यस्तोपदबढु वाद्वारापूनततहुिे पदमासमावेशगररिेि।

(४) उपदफा (१) को खण्ड (ि) वा (ज) मा उन्त्ललन्त्खत खुला प्रनतयोनगताद्वारा पदपूनतत
गररिे पदकोलानगसम्बन्त्न्धतववषयमास्िातकोत्तरउपानधहानसलगरे को वासङ्घीयनिजामतीसेवा,
प्रदे श निजामती सेवा, स्थािीय सेवा वा अन्य कुिै सरकारी सेवा वा सङ्गद्वठत सं स्था वा अन्तरातवष्ट्रय
अन्तरसरकारी सं स्थाकोअनधकृतस्तरकोपदमा राजपिावङ्कतद्वद्वतीयश्रे णीकोपदकोहकमाकम्तीमा
पाँचवषतरराजपिावङ्कतप्रथमश्रे णीकोपदकोहकमाकम्तीमासातवषतकोअिुभवप्रािगरे कोव्यन्त्ि
उम्मेदवारहुिसक्िेि।
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स्पष्टीकरणेः यस दफाको प्रयोजिकोलानग "सङ्गद्वठतसं स्था" भन्नाले  दे हायका सं स्था सम्झिु
पितेः(क)

िेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थािीय तहको पूणत वा वंन्त्शक स्वानमत्व
भएकोसं स्था,

(ख)

प्रचनलतकािूिबमान्त्जमस्थापिाभएकोपररषद्वाबोडत,

(ग)

प्रचनलतकािूिबमोन्त्जमस्थापिाभएकोशैन्त्क्षकसं स्था,

(घ)

पन्त्ब्लकनलनमटे डकम्पिी, वा

(ङ)

पन्त्ब्लकनलनमटे डकम्पिीकोरुपमादतातभएकाबैङ्कवाववत्तीयसं स्था।

(5)उपदफा (४)माजुिसुकैकुरालेन्त्खएकोभएतापनिववद्यावाररनधस्तरकोउपाधीप्राि
गरे कोव्यन्त्िदुईवषतसम्मकमअिुभवभएपनित्यस्तोपदमाउम्मेदवारहुिसक्िेि।

(६)उपदफा(२)कोखण्ड(ङ)वा(च)बमोन्त्जमखुलाप्रनतयोनगताद्वारापूनतत गररिे िेपाल
स्वास्थ्यसेवाकोिवौंवाएघारौँतहकोपदकोलानगसम्बन्त्न्धतववषयमाकम्तीमास्िातकोत्तरतहको
उपानध हानसल गरे को वा सङ्घीय निजामतीसेवा, प्रदे शनिजामती सेवा, स्थािीयसेवा वा अन्य कुिै
सरकारी सेवावा प्रचनलतकािूि बमोन्त्जम स्थापिा भएको स्वास्थ्य सं स्थाको अनधकृतस्तरको पदमा
अनधकृतिवौंतहकोहकमाकम्तीमापाँचवषत रअनधकृतएघारौंतहपदकोहकमा कम्तीमासात
वषतकोअिुभवप्रािगरे कोव्यन्त्िउम्मेदवारहुिसक्िेि।

(७) उपदफा (६) मा जुिसुकै कुरा ले न्त्खएको भए तापनि न्त्चवकत्साशास्त्रमा ववद्यावाररनध
स्तरकोउपाधीप्रािगरे कोव्यन्त्िकोहकमासोबमोन्त्जमकोअिुभवअनिवायतहुिेिै ि।

(८) उपदफा (४), (५) वा (६) मा जुिसुकै कुरा लेन्त्खएको भए तापनि कुिै निकायमा
वंन्त्शकरुपमाकामगरे कोअिुभवसोप्रयोजिकोलानगगणिाहुिेिै ि।

(९) उपदफा (१) र (२) बमोन्त्जमको अन्तर तह प्रनतयोनगताद्वारा पदपूनतत हुिे पदमा
कमतचारी समायोजि सम्बन्धी प्रचनलत कािूि बमोन्त्जम प्रदे श वा स्थािीय तहमा समायोजि भई वा
लोकसेवावयोगवाप्रदे शलोकसेवावयोगबाटनसफाररसभईप्रदे शनिजामतीसेवावास्थािीय
सेवामाबहालरहेकोदे हायकोकमतचारीउम्मेदवारहुिसक्िेिेः-
(क)

दफा २9 बमोन्त्जम बढु वाको लानग वव्यक पिे न्यूितम शैन्त्क्षक योग्यता
हानसलगरे को,

(ख)

दफा30वाअन्यप्रचनलतकािूिबमोन्त्जमबढु वाकोसम्भाव्यउम्मेदवारहुि
िपाउिेअवस्थािरहेको,
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(ग)

बढु वा हुिे पदभन्दा एक श्रे णी मुिी वा सो सरहको तहको पदमा सम्बन्त्न्धत
सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्त्न्धत ववषयमा तीस कायत द्वदि वा सोभन्दा
बढीकोसेवाकालीितालीमनलएको,

(घ)

राजपिावङ्कत द्वद्वतीय श्रे णी वा अनधकृत िवौं तहको पदको लानग
अनधकृतस्तरको पदमा कम्तीमा सात वषत र राजपिावङ्कत प्रथम श्रे णी वा
अनधकृतएघारौंतहकोपदकोलानगअनधकृतस्तरकोपदमाकम्तीमादशवषत
सेवागरे को।

(१०) उपदफा (१) र (२) बमोन्त्जम बढु वाद्वारा पूनतत हुिे पदको लानग सम्बन्त्न्धत सेवा,
समूह वा उपसमूहको एक श्रे णी वा तह मुनिको पदमा बहाल रहेको र बढु वाको लानग वव्यक
न्यूितम सेवा अवनध र शैन्त्क्षक योग्यता पूरा गरे को निजामती कमतचारी सम्भाव्य उम्मेदवार हुि
सक्िेि।

(११)उपदफा(१०)माजुिसुकैकुराले न्त्खएकोभएतापनिकमतचारीसमायोजिसम्बन्धी
सङ्घीय कािूि बमोन्त्जम निजामती सेवा तथा िेपाल स्वास्थ्य सेवाबाट प्रदे श वा स्थािीय तहमा
समायोजि भएको र वव्यक न्युितम सेवा अवनध तथा शैन्त्क्षक योग्यता पूरा गरे को कमतचारी
त्यसरी समायोजि हुिु पूवत बहाल रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रे णी वा तह मानथको
पदमायसऐिबमोन्त्जमहुिे बढु वाकोलानगउम्मेदवारहुिसक्िेि।
तरप्रदे शवास्थािीयतहकोदे हायकोतहमासमायोजिभएकोकमतचारीसम्बन्त्न्धतप्रदे शवा
स्थािीयतहकोदे हायकोतहमाबढु वाभएमात्यस्तोकमतचारीयसऐिबमोन्त्जमहुिे बढु वाकोलानग
उम्मेदवारहुिेिै ि:(क) राजपि अिवङ्कत द्वद्वतीय श्रे णी वा सो सरहको पदमा बहाल रही प्रदे श वा
स्थािीय तहमा समायोजि भएको कमतचारी िै ठौं तह वा सो भन्दा मानथको
तहमा,
(ख) राजपि अिवङ्कत प्रथम श्रे णी वा सो सरहको पदमा बहाल रही प्रदे श वा
स्थािीय तहमा समायोजि भएको कमतचारी सातौं तह वा सो भन्दा मानथको
तहमा,
(ग) राजपिावङ्कततृतीयश्रे णीवासोसरहकोपदमाबहालरहीप्रदे शवास्थािीय
तहमासमायोजिभएकोकमतचारीिवौंतहवासोभन्दामानथकोतहमा,
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(घ) राजपिावङ्कतद्वद्वतीयश्रे णीवासोसरहकोपदमाबहालरहीप्रदे शवास्थािीय
तहमासमायोजिभएकोकमतचारीएघारौंतहवासोभन्दामानथकोतहमा।

(१२) कमतचारी समायोजि सम्बन्धी सङ्घीय कािूि बमोन्त्जम सरकारी सेवाबाट प्रदे श वा
स्थािीय तहमा समायोजि भएका कमतचारीको हकमा उपदफा (४), (5), (६), (९), (१०) वा
(११) को प्रयोजिको लानग समायोजि हुिु पूवक
त ो सम्बन्त्न्धत पदको सेवा अवनध समेत गणिा
गररिेि।

(१३) उपदफा (1) वा (२) बमोन्त्जम अन्तर तह प्रनतयोनगताको लानग िु ट्याइएको
पदमापदपूनततहुििसकेमात्यस्तोपदसोहीवषतहुिेबढु वाद्वारापूनततगररिेि।
(१४) यस दफामा अन्यि जुिसुकै कुरा ले न्त्खएको भए तापनि यो ऐि प्रारम्भ भएपनि
साववकको िेपाल ववववध सेवा अन्तगततको राजपि अिवङ्कत प्रथम श्रे णीको कम्प्युटर अपरे टर पद र
राजपि अिवङ्कत द्वद्वतीय श्रे णीको सहायक कम्प्युटर अपरे टर पद ररि भएमा स्थायी पदपूनतत गररिे
िै ि।

(१५) राजपि अिवङ्कत द्वद्वतीय श्रे णीका सहायक कम्प्युटर अपरे टर पदमा सात वषत सेवा
अवनध पुरा गरे को र दफा ९३ बमोन्त्जमको िकारात्मक सूचीमा िपरे को निजामती कमतचारीलाई
राजपिअिवङ्कतप्रथमश्रे णीकोकम्प्युटरअपरे टरपदमास्वत:बढु वागररिेि।यसरीबढु वागित
एकश्रे णीमानथकोपदस्वतनसजतिाहुिेिरसाववककोपदखारे जहुिेि।

(१६) यस दफामा अन्यि जुिसुकै कुरा ले न्त्खएको भए तापनि तोवकएको न्यूितम शैन्त्क्षक
योग्यता र बढु वाको लानग वव्यक पिे सेवा अवनध पुरा गरे का राजपि अिवङ्कत प्रथम श्रे णीका
कम्प्यूटरअपरे टरहरुिेपालप्रशासिसेवाकोतोवकएबमोन्त्जमकोसमूहकोराजपिावङ्कततृतीयश्रे णीको
पदमाहुिेबढु वाकोलानगसम्भाव्यउम्मेदवारहुिेिि्।

(१७)राजपिअिवङ्कतपाँचौंश्रे णीकोपदररिभएमामुखयकायतगिेभिीिेपालसरकारले
िेपालराजपिमासूचिाप्रकाशिगरीतोकेकापदबाहेकअन्यररिपदमास्थायीपदपूनततगररिेिै ि
र यसरी मुखय कायत गिे भिी तोकेका पद बाहेकका राजपि अिवङ्कत पाँचौं श्रे णीका अन्य पदबाट
सम्पादिहुिे कामसेवाकरारबाटगराउिुपिेि।
(१८)उपदफा(४)वा(६)बमोन्त्जमराजपिावङ्कतप्रथमवाद्वद्वतीयश्रे णीवाअनधकृतएघारौ
रिवौंतहको पदमाखुलाप्रनतयोनगताबाटनसफाररसभईनियुन्त्िभएकोकमतचारीकोपवहले कोसेवा
अवनधगणिागररिेिै ि।"
१२.

ववधेयककोदफा९दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा११कोसट्टादे हायकोदफा११राखिे:-
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"११.

पदपूनतत सम्बन्धी ववशेष व्यवस्था: (१) निजामती सेवालाई समावेशी बिाउि दफा ८ को
उपदफा(१)र(२)बमोन्त्जमखुलाप्रनतयोनगताद्वारापूनतत हुिे पदमध्ये उिन्चासप्रनतशतपद
िु ट्याईसोप्रनतशतलाईशतप्रनतशतमािीत्यसकोपचासप्रनतशतपदमामवहलाहरुबीचमाि
र बाँकी पचास प्रनतशत पदमा उपदफा (३) बमोन्त्जमको समूहका उम्मेदवारहरुबीच माि
प्रनतस्पधातगराईपदपूनततगररिेि।
(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम मवहलाहरुबीच माि प्रनतस्पधात गराई पदपूनतत गितका
लानग िु ट्याइएको पचास प्रनतशत पदलाई शतप्रनतशत मािी दे हायका समूहका मवहला
उम्मेदवारहरुबीचदे हायबमोन्त्जमिु ट्टािु ट्टै प्रनतस्पधातगराईपदपूनततगररिेि :(क)दनलत

तेर्हप्रनतशत

(ख)वद्वदवासीजिजानत

िब्बीसप्रनतशत

(ग)खसवयत

अठ्ठाइसप्रनतशत

(घ)मधेसी

सोह्रप्रनतशत

(ङ)थारु

पाँचप्रनतशत

(च)मुन्त्स्लम

चार प्रनतशत

(ि)वपिनडएकोक्षेि

चारप्रनतशत

(ज)अपाङ्गताभएकाव्यन्त्ि

चारप्रनतशत

स्पष्टीकरण : खण्ड (ि) र उपदफा (३) को खण्ड (ि) प्रयोजिको लानग
"वपिनडएकोक्षेि"भन्नाले तोवकएबमोन्त्जमकास्थािीयतहसम्झिुपित।
(३) उपदफा (२) बमोन्त्जमको पद बाहेकको बाँकी पचास प्रनतशत पदलाई
शतप्रनतशत मािी दे हायका समूहका उम्मेदवारहरुबीच दे हाय बमोन्त्जम िु ट्टािु ट्टै  प्रनतस्पधात
गराईपदपूनततगररिेि:(क)दनलत

सोर्हप्रनतशत

(ख)वद्वदवासीजिजानत

तेत्तीसप्रनतशत

(ग)ववपन्नखसवयत

दशप्रनतशत
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(घ)मधेसी

बीसप्रनतशत

(ङ)थारु

सातप्रनतशत

(च)मुन्त्स्लम

पाँचप्रनतशत

(ि)वपिनडएकोक्षेि

पाँचप्रनतशत

(ज)अपाङ्गताभएकाव्यन्त्ि

चारप्रनतशत

स्पष्टीकरण : खण्ड (ग) को प्रयोजिको लानग "ववपन्न खस वयत" भन्नाले  प्रचनलत
कािूिबमोन्त्जमगररबीकोपररचयपिप्रािखसवयत समुदायकोव्यन्त्िरत्यसरीपररचयपि
उपलब्ध िगराए सम्मको लानग तोवकए बमोन्त्जम भन्दा कम वावषतक वय भएको भिी
सम्बन्त्न्धत स्थािीय तहले नसफाररस गरी पठाएको खस वयत समुदायको व्यन्त्ि सम्झिु
पित।
(४) उपदफा (२) बमोन्त्जम कुिै समूहको मवहलाको लानग िु ट्याइएको पदमा
उपयुि उम्मेदवार उपलब्ध हुि िसकेमा वा कुिै उम्मेदवारले न्यूितम अङ्क हानसल गरी
उत्तीणत हुि िसकेमा त्यस्तो पदमा सोही उपदफा बमोन्त्जम अन्य समूहको मवहलाको लानग
भएकोववज्ञापिमानलन्त्खतपरीक्षाउत्तीणत गरे कातरनसफाररसहुििसकेकाउम्मेदवारमध्ये
सबैभन्दाबढीअङ्कप्रािगिेउम्मेदवारलाईनसफाररसगरीपदपूनततगिुत पिेि।
(५) उपदफा (३) बमोन्त्जम कुिै समूहको लानग िु ट्याइएको पदमा उपयुि
उम्मेदवारउपलब्धहुििसकेमावाकुिै उम्मेदवारले न्यूितमअङ्कहानसलगरीउत्तीणत हुि
िसकेमा सोही उपदफा बमोन्त्जम अन्य समूहको लानग भएको ववज्ञापिमा नलन्त्खत परीक्षा
उत्तीणत गरे का तर नसफाररस हुि िसकेका उम्मेदवार मध्ये सबै भन्दा बढी अङ्क प्राि गिे
उम्मेदवारलाईनसफाररसगरीपदपूनततगिुत पिेि।
(६) उपदफा (२) वा (३) बमोन्त्जम िु ट्याइएको पदमा उपदफा (४) वा (५)
बमोन्त्जम समेत पूनतत हुि िसकेमा त्यस्तो पद अको वषत हुिे सोही समूहको ववज्ञापिमा
समावेशगररिेिरत्यसरीगररएकोववज्ञापिमासमेतपदपूनतत हुििसकेमात्यस्तोपदसोही
वषतकोखुलाप्रनतयोनगताद्वारापूनततहुिेपदमासमावेशगरीपदपूनततगररिेि।
(७)उपदफा(२)वा(३) बमोन्त्जमप्रनतशतनिधातरणगदात एकप्रनतशतभन्दाकम
घाताङ्क(फ्रयाक्सि)वएमात्यस्तोघाताङ्कजुिसमूहकोहकमाघाताङ्कवएकोहोसोभन्दा
लगत्तैपनिकोसमूहमासदै जािेि।
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(८) दफा १० र यस दफामा जुिसुकै कुरा ले न्त्खएको भए तापनि कुिै खास
प्रकृनतको कायत वा पदका लानग मवहलाले  माि प्रनतस्पधात गित पाउिे गरी िेपाल सरकारले
िेपालराजपिमासूचिाप्रकाशिगरीपदतोक्िसक्िेि।
(९)यसदफामाअन्यिजुिसुकैकुराले न्त्खएकोभएतापनिउपदफा(२)वा(३)
बमोन्त्जम अपाङ्गता भएका व्यन्त्िको लानग िु ट्याइएको पदमा कुिै खास प्रकृनतको कामको
लानग तोवकए बमोन्त्जमका अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरुबीच माि प्रनतस्पधात गित पाउिे गरी
प्रनतस्पधातत्मकपरीक्षाद्वारापूनततगितसवकिेि।
(१०) यस दफा बमोन्त्जमको सुववधा एक व्यन्त्िले  सेवा अवनधभरमा राजपिावङ्कत
श्रे णीवाअनधकृतस्तरकोपदमाएकपटकरराजपिअिवङ्कतवासहायकस्तरकोपदमाएक
पटकमािनलिपाउिेि।
(११) उपदफा (२) वा (३) बमोन्त्जमको समूहको लानग िु ट्याइएको पदमा
उम्मेदवार हुि चाहिे व्यन्त्िले  वफूले  बुझाउिे दरखास्त फारामसँग वफू सम्बन्त्न्धत
समूहकोव्यन्त्िभएकोप्रमान्त्णतहुिेतोवकएबमोन्त्जमकोकागजातपेशगिुत पिेि।
(१२) उपदफा (२) वा (३) मा जुिसुकै कुरा ले न्त्खएको भए तापनि यस दफा
बमोन्त्जमअपाङ्गताभएकाव्यन्त्िकोहै नसयतमासोसमूहबाटप्रनतस्पधातगितचाहिेउम्मेदवारले
बुझाउिे दरखास्तको साथमा प्रचनलत कािूि बमोन्त्जमको “क”, “ख” वा “ग” वगतको
अपाङ्गताकोप्रमाणपिसमेतपेशगिुत पिेि।
(१३) िेपाल सरकारले  यस दफा बमोन्त्जमको प्रावधाि प्रत्येक दश वषतमा
पुिरावलोकिगिेि।
(१4)उपदफा(२)र(३)बमोन्त्जमकासमुदायबाटसङ्घीयनिजामतीसेवामारहेको
प्रनतनिनधत्वकोववषयमायोऐिप्रारम्भ भएकोएकवषतनभिमन्िालयले  प्रनतवेदितयारगरी
सङ्घीयसं सदकोसम्बन्त्न्धतसनमनतमापेशगिुत पिेि।"
१३.

ववधेयककोदफा१०दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा१२कोसट्टादे हायकोदफा१२राखि:े "१२.लोक सेवा वयोगको नसफाररसमा नियुन्त्ि हुि:े  (१) खुला प्रनतयोनगता र अन्तर तह
प्रनतयोनगताद्वारापूनततहुिेपदमालोकसेवावयोगकोनसफाररसमानियुन्त्िगररिेि।

(२) दफा १० र ११ बमोन्त्जम पदपूनततको लानग लोक सेवा वयोगले  पदसङ्खया

निधातरणगरीववज्ञापिगिेि।"

14

१४.

ववधेयकको दफा ११ को दफाक्रम नमलाउँदा कायम हुिे दफा १३ को सट्टा दे हायको दफा १३
राखिे:-

"१३. पदपूनततका लानग माग गिे: (१) सङ्घीय निजामती सेवाको कुिै पद ररि भएमा सम्बन्त्न्धत

कायातलयले  त्यसरीपदररिभएकोनमनतले  पन्रद्वदिनभिसोकोवववरणवफूभन्दामानथललो
निकायसमक्षपठाउिुपिेि।

ु न्दा ि
तर अनिवायत अवकाशका कारण ररि हुिे पदको हकमा अवकाश हुिभ

मवहिाअगावैवववरणपठाउिुपिेि।

(2)उपदफा(१)बमोन्त्जमवववरणप्रािभएपनिसोनिकायले  सरुवाद्वारापूनतत गित

सवकिे भए पूनतत गिे र िसवकिे भए राजपिावङ्कत वा अनधकृतस्तरको पदको हकमा सेवा

सञ्चालिगिे निकायमाफततमागफारामभरीमन्िालयमापठाउिु पिेिरराजपिअिवङ्कत
वा सहायकस्तरको पदको हकमा पदपूनततको लानग पदपूनतत सम्बन्धी कायततानलका बमोन्त्जम

निधातररत समयमा लोक सेवा वयोगमा पठाउि सम्बन्त्न्धत कायातलयलाई लेखी पठाउिु
पिेि।

(3)उपदफा(२)बमोन्त्जमराजपिअिवङ्कतवासहायकस्तरकोपदमालोकसेवा

वयोगमा माग गित लेखी वएपनि सम्बन्त्न्धत कायातलयले लोक सेवा वयोगको पदपूनतत

सम्बन्धी कायततानलका बमोन्त्जम निधातररत समयमा मागको वकृनत फाराम भरी लोक सेवा
वयोगमापठाउिुपिेिरसोकोजािकारीसम्बन्त्न्धतमानथललोनिकायमापठाउिुपिेि।

(4) मन्िालयले  राजपिावङ्कत वा अनधकृतस्तरको ररि पदपूनततका लानग लोक सेवा

वयोगको पदपूनतत सम्बन्धी कायततानलका बमोन्त्जम निधातररत समयमा लोक सेवा वयोगमा

पुग्िेगरीपदपूनततकोलानगमागपठाईसेवासञ्चालिगिेनिकायलाईसमेतजािकारीगराउिु
पिेि।

(5) उपदफा (3) बमोन्त्जम मन्िालयले  पदपूनततका लानग माग गदात उपदफा (१)

बमोन्त्जम ररि हुि वएका पद र सो वनथतक वषतनभि अनिवायत अवकाश तथा बढु वाबाट
ररिहुिेपदसमेतयवकिगरीमागगितसक्िेि।"
१५.

ववधेयककोदफा१३दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा१५कोसट्टादे हायकोदफा१५राख्े:-

"1५. ज्यालादारी वा करारमा नियुि गित िपाइिे: (1) यस ऐिमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा

बाहेक निजामती कमतचारीले गिुप
त िे कामको लानग कुिै पनि व्यन्त्िलाई ज्यालादारी वा
करारमानियुन्त्िगितपाइिेिै ि।

(2) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा लेन्त्खएको भए तापनि यस ऐि बमोन्त्जम कुिै

पदबाटसम्पादिगिुप
त िे कामसेवाकरारबाटगराउिु पिे भएमासोपदबाटसम्पादिगररिे

कायतकोलानग िेपालसरकारले  निधातरणगरे कोसम्बन्त्न्धतपदकोन्यूितम पाररश्रनमकभन्दा
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घटी िहुिे गरी सं स्था वा व्यन्त्िसँग करार गरी सेवा करारबाट कायतसम्पादि गराउि
सवकिेि।

(3)उपदफा(2) बमोन्त्जम सेवाकरारगदात त्यस्तो सेवा करार बमोन्त्जम काम गिे

व्यन्त्िको लानग प्रचनलत कािूि बमोन्त्जम योगदािमा वधाररत सामान्त्जक सुरक्षाकोव्यवस्था
समेतगिुत पिेि ।"

१६. ववधेयककोदफा१४दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा१६को,-

(१) उपदफा(१)मारहेका"राजपिावङ्कतववन्त्शष्टश्रे णीरराजपिावङ्कतप्रथमश्रे णीवासोसरहकोपदमा
िेपालसरकारले  रराजपिावङ्कतद्वद्वतीयरतृतीयश्रे णीवासोसरहकोपदमा"भन्ने शब्दहरुकोसट्टा
"राजपिावङ्कतववन्त्शष्टवाप्रथमश्रे णीवासोसरहकोपदमािेपालसरकारले  रराजपिावङ्कतद्वद्वतीय
वातृतीयश्रे णीवासोसरहकोपदमा"भन्नेशब्दहरुराख्े।

(२) उपदफा (२) मा रहेको "राजपिावङ्कत श्रे णी" को भन्िे शव्द हरुको सट्टा "राजपिावङ्कत श्रे णी वा
१७.

अनधकृतस्तरको"भन्
िेशव्दहरुराखिे।

ववधेयककोदफा१६दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा१८कोसट्टादे हायकोदफा१८राख
िे:"१८. उम्मेदवारहुिकोलानगयोग्यता: (१)दे हायकोयोग्यताभएको िेपालीिागररकसङ्घीयनिजामती
सेवाकोपदमाउम्मेदवारहुिसक्िेि:(क)

राजपिअिवङ्कतवासहायकस्तरकोपदमाअठारवषतउमेरपूराभएको,

(ख)

राजपिावङ्कतवाअनधकृतस्तरकोपदमाएक्काइसवषतउमेरपूराभएको,

(ग)

पुरुषउम्मेदवारकोहकमापैंतीसवषतरमवहलाउम्मेदवारकोहकमाचालीस
वषतउमेरपूरािभएको,
तर,
(१)

भूतपूवत सै निकवाप्रहरीनियुन्त्िहुिेभिीतोवकएकोसङ्घीयनिजामती
सेवाको पदमा चालीस वषत ििाघेको व्यन्त्ि उम्मेदवार हुि
सक्िेि।

(२)

सङ्घीय निजामती सेवाका स्थायी कमतचारी, कमतचारी समायोजि
सम्बन्धी सङ्घीय कािूि बमोन्त्जम प्रदे श निजामती सेवा वा स्थािीय
सेवामासमायोजिभएकाकमतचारीवायोऐिप्रारम्भभएपनिप्रदे श
निजामती सेवा वा स्थािीय सेवामा स्थायी नियुन्त्ि भएका कमतचारी
चालीसवषत उमेरपुरािभएसम्मखुलाप्रनतयोनगतामाउम्मेदवारहुि
सक्िेि।
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(३) सङ्घीय निजामती सेवाको राजपिावङ्कत प्रथम र द्वद्वतीय श्रे णीको
पदको लानग हुिे खुला प्रनतयोनगतामा चालीस वषत ििाघेको व्यन्त्ि
तथा िेपाल स्वास्थ्यसेवाको अनधकृत एघारौ र िवौंतहको पदको
लानग हुिे खुला प्रनतयोनगतामा पैंतानलस वषत ििाघेको व्यन्त्ि
उम्मेदवारहुिसक्िेि।
(४) दफा ११ को उपदफा (३) को खण्ड (ज) बमोन्त्जम अपाङ्गता
भएको व्यन्त्िको लानग िु ट्याइएको पदको लानग चालीस वषत
ििाघेकोव्यन्त्िउम्मेदवारहुिसक्िेि।
(५)

यस ऐि बमोन्त्जम अन्तर तह प्रनतयोनगता वा बढु वाको लानग
उम्मेदवारहुिउमेरकोहदलाग्िेिै ि।

(६) िेपाल स्वास्थ्य सेवामा बहाल रही सो सेवाको वठौं (न्त्चवकत्सक)
पदको लानग तोवकएको शैन्त्क्षक योग्यता हानसल गरे का निजामती
कमतचारीलाई सो पदमा खुला प्रनतयोनगताको लानग उम्मेदवार हुि
उमेरकोहदलाग्िेिै ि।
(घ)

तोवकएबमोन्त्जमकोन्यूितमशैन्त्क्षकयोग्यताहानसलगरे को।

(2) दे हायकोव्यन्त्िसङ्घीयनिजामतीसेवाकोपदमाउम्मेदवारहुिसक्िेिै ि:(क)

भ्रष्टाचार, वकते , राष्ट्रवहत ववरुद्वको अपराध, लागू औषध कारोबार, सम्पन्त्त्त
शुधानीकरण, पुरातान्त्त्वक वस्तु बेचववखि, मािव बेचववखि, अपहरण, शरीर
बन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुवववाह, जातीय िु वािु त तथा भेदभाव वा
िैनतक पति दे न्त्खिे अन्य फौजदारी अनभयोगमा अदालतबाट कसूरदार
ठहररएको,

(ख)

भववष्यमा सरकारी सेवाको निनमत्त अयोग्य ठहररिे गरी सरकारी सेवाबाट
बखातस्तगररएको,

(ग)

ु कोस्थायीववासीयअिुमनतप्रािगरे को।
ववदे शीमुलक

१८.

ववधेयककोदफा१७दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिे दफा१९कोउपदफा(२)मारहेको"साठी

१९.

ववधेयककोदफा१८दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा२०कोसट्टादे हायकोदफा२०राख्े:-

द्वदि"भन्
ि
िे।
े शव्दकोसट्टा"पन्रद्वदि"भन्िे शव्दहरुराख
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"२०. शपथ ग्रहण: सङ्घीय निजामती सेवाको राजपि अिवङ्कत वा सहायकस्तरको पदमा तथा

राजपिावङ्कतवाअनधकृतस्तरकोपदमापवहलोपटकनियुन्त्िभईवफ्िोकायतभारसम्हालिुअन्त्घ
प्रत्येकनिजामतीकमतचारीले तोवकएबमोन्त्जमशपथग्रहणगिुत पिेि।"

२०. ववधेयकको दफा २१ दफाक्रम नमलाउँदा कायम हुिे दफा २३ को उपदफा (४) को सट्टा दे हायको
उपदफा(४)राख
िे:-

"(४) कुिै कायातलयको प्रमुख कुिै कारणले  कायातलयमा अिुपन्त्स्थत भएमा त्यस्तो

कायातलयमाकायतरतनिजामतीकमतचारीमध्ये वररष्ठतम् कमतचारीले  निजकोनिनमत्तजिाईदै निककायत
सञ्चालिगिुत पिेि।

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजिको लानग “दै निक कायत सञ्चालि” भन्नाले थप वनथतक

दावयत्वपिेकायत,अधतन्यावयकप्रकृनतकोकायतरप्रचनलतकािूिमाकायातलयप्रमुखले वफैंगिुत पिे

भिी तोवकएका कायत बाहेक त्यस्तो पदले दै निक रुपमा सम्पादि गिुप
त िे सामान्य प्रशासनिक कायत
सम्झिुपित।"

२१. ववधेयककोदफा२२दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा२4को,(१) उपदफा(३)कोसट्टादे हायकोउपदफा(३)राख
ि:े -

"(३) निजामती कमतचारीलाई सरुवा गदात अनिवायत रुपमा चक्रीय प्रणाली अवलम्बि

गररिेि । यसरी सरुवा गदात निजामती कमतचारीलाई सबै भौगोनलक क्षेिको अिुभव द्वदलाउिे,
ु ाियोग्यरपारदशीहुिेगरीतोवकएबमोन्त्जमकोवधाररप्राथनमकताबमोन्त्जमगररिेि।"
पूवातिम

(२) उपदफा (५) को प्रनतबन्धात्मक वाक्ांशमा रहेका "निजामती कमतचारीको" भन्ने शव्दहरु पनि

"वैदेन्त्शकनियोगमागररिे"भन्नेशव्दहरुथप्िे।

(३) उपदफा (६) मा रहेको "जुिसुकै बखत" भन्ने शव्दहरुको सट्टा "वव्यकता अिुसार" भन्ने

शव्दहरुराख्े।

(४) उपदफा(९)पनिदे हायकोउपदफा(१०)र(११)थपीउपदफाक्रमनमलाउिे:-

"(१०)दफा७कोउपदफा(३)बमोन्त्जमकायतसम्पादिसम्झौतागररएकाववभागीयप्रमुख,

वयोजिा प्रमुख वा कायातलय प्रमुखलाई वनथतक वषत पुरा िहुदै सरुवा गिुत परे मा निजको सम्झौता
बमोन्त्जमको कायत प्रगनत अवस्था र सरुवा गिुप
त िातका वस्तुगत कारण स्पष्ट खोली मन्िालयको
स्वीकृनतनलिुपिेि।

(११) कुिै सं वैधानिक निकायमा बहाल रहेका कुिै ववन्त्शवष्टकृत कामको ववशेषज्ञता कायम

भएका वा ववशेष गोपिीयता कायम गिुत पिे प्रकृनतका निजामती कमतचारीलाई त्यस्तो निकायबाट
अन्यिसरुवागदातसम्बन्त्न्धतनिकायसँगपरामशतगरीसरुवागिुत पिेि।"

२२. ववधेयकको दफा २३ दफाक्रम नमलाउँदा कायम हुिे दफा २५ मा रहेको "प्रयोजिको लानग" भन्िे
शव्दहरुपनि"स्थािीयतहकोभौगोनलकववकटतालाईवधारमािी"भन्िेशव्दहरुथप्िे।

२३. ववधेयककोदफा२४दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा२६कोसट्टादे हायकोदफा२६राखिे :-
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"२६. काजसम्बन्धीव्यवस्था:(१)निजामतीकमतचारीकोववन्त्शष्टज्ञाि,सीप,योग्यतारअिुभवको
उपयोग गित वव्यक परे को अवस्थामा निज कायतरत मन्िालय, सन्त्चवालय वा वयोग
अन्तगततको कायातलयमा एक वनथतक वषतमा बढीमा तीि मवहिाको लानग माि काज खटाउि
सवकिेि।

तर निवातचि, लेखापरीक्षण, परीक्षा सञ्चालि, तथ्याङ्क सङ्कलि, तानलम, िापी टोली,

सवे क्षण, कुिै घटिाको जाँचबुझ वा िािनबि, महामारी वा सं क्रामक रोग नियन्िण, ववपद्
व्यवस्थापि लगायतका काम र अस्थायी प्रकृनतका वयोग वा सनमनतको काम गित कुिै
निजामतीकमतचारीलाईसम्बन्त्न्धतमन्िालय,सन्त्चवालयवावयोगले  मन्िालयकोसहमनतनलई
बढीमाएकवषतसम्मकाजखटाउिसक्िेि।

(२) कुिै निजामती कमतचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवाको पद िभएको निकाय वा

िेपाल सरकारको वयोजिाका लानग स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा काज खटाउँदा राजपि
अिवङ्कतवासहायकस्तरकाकमतचारीकोहकमासम्बन्त्न्धतकेन्रीयनिकायकोरराजपिावङ्कतवा
अनधकृतस्तरकोकमतचारीकोहकमामन्िालयकोसहमनतनलईबढीमाएकवनथतकवषतकालानग
काजखटाउिसवकिेि।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोन्त्जम कुिै मन्िालय, सन्त्चवालय वा वयोगको

निजामती कमतचारीलाई अको मन्िालय, सन्त्चवालय वा वयोग अन्तगतत काजमा खटाउिु पिे

भएमा काज खवटिे निकायको माग र कमतचारीको पदानधकार रहेको निकायको सहमनतमा
मन्िालयले काजखटाउिसक्िेि।

(४)यसदफामाअन्यिजुिसुकैकुराले न्त्खएकोभएतापनिनिजामतीकमतचारीलाई

प्रदे शवास्थािीयतहकोमागबमोन्त्जमप्रदे शनिजामतीसेवावास्थािीयसेवाकोसमािश्रे णी

वा तहको नमलदो ररि पदमा एक पटकमा बढीमा दुईवषतको लानग खवटएको तहबाटै  तलब
भत्ताखािेगरीकाजखटाउिसवकिेि।

(५)प्रदे शतथास्थािीयतहकास्वास्थ्यसं स्थाहरुमाववशेषज्ञसेवाप्रदािगिततोवकए

बमोन्त्जमका ववन्त्शवष्टकृत पदहरुमा वव्यकताका वधारमा िेपाल स्वास्थ्य सेवाका
कमतचारीहरुलाईनिन्त्ितसमयअवनधतोकीकाजमाखटाउिसवकिेि।

(६) यस दफा बमोन्त्जमको काजको अवनध समाि हुिासाथ सम्बन्त्न्धत कायातलय

प्रमुखले  त्यस्तो कमतचारीको पदानधकार रहेको कायातलयमा हान्त्जर हुि रमािा द्वदई पठाउिु
पिेि । काज अवनध समाि भएपनि पदानधकार रहेको निकायमा हान्त्जर हुि िजािे
कमतचारीलाईत्यस्तोअवनधकोतलबभत्ताभुिािीगररिे िै ि।त्यस्तोकमतचारीलाईतलबभत्ता

भुिािीगरे मासम्बन्त्न्धतकायातलयप्रमुख,लेखाप्रमुखरभुिािीद्वदिेकमतचारीबाटअसूलउपर
गररिेि।
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(७) यस दफामा अन्यि जुिसुकै कुरा ले न्त्खएको भए तापनि कुिै पनि निजामती

कमतचारीलाईववभागीयप्रमुखवाकायातलयप्रमुखकोपदमापदानधकारराखीअन्यिनिकायवा
वयोजिामाकाजखटाइिेिै ि।

(८) यस ऐिमा अन्यि जुिसुकै कुरा लेन्त्खएको भए तापनि सङ्घीय निजामती सेवाको

कुिै सेवा, समूह, उमसमूह वा श्रे णीको दरबन्दीमा अन्य सेवा, समूह, उपसमूह वा श्रे णीको
कमतचारीवाप्रदे शवास्थािीयतहकोसेवाकाकमतचारीलाईकाजमाखटाइिेिै ि।

(९)यसदफाववपरीतमन्िालयले खटाएकोकाजिेपालसरकारले रअन्यनिकायवा

अनधकारीले  खटाएको काज मन्िालयले  बदर गित सक्िेि र त्यसरी काज खटाउिे
अनधकारीलाईववभागीयकारबाहीहुिेि।"

२४. ववधेयककोदफा२६दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा२८को,( १)

उपदफा(३)कोसट्टादे हायकोउपदफा(३)राख्ेेः"(३)राजपिावङ्कतववन्त्शष्टश्रे णीकोसन्त्चववासोसरहकोपदमाबढु वागदातपनिललो
पाँच वषतको कायतसम्पादि मूलयाङ्किको औषतमा पन्चािब्बे प्रनतशत वा सो भन्दा बढी अङ्क
प्राि गरे को तथा दफा ९३ बमोन्त्जमको िकारात्मक सूचीमा िपरे को सम्बन्त्न्धत सेवाको
राजपिावङ्कत प्रथम श्रे णी वा सो सरहको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवनध भएको सम्भाव्य
उम्मेदवारलाईबढु वासनमनतकोनसफाररशमािेपालसरकारले बढु वागिेि।"

( २)

उपदफा (३) पनि दे हायका उपदफा (४), (५), (६), (७), (८), (९) र (१०) थपी उपदफाक्रम
नमलाउिेेः-

"(४) उपदफा (३) मा जुिसुकै कुरा ले न्त्खएको भए तापनि िेपाल न्याय सेवा,

िेपालपरराष्ट्रसेवार िेपालले खापरीक्षणसेवा राजपिावङ्कतववन्त्शष्टश्रे णीकोपदबाहेकअन्य
राजपिावङ्कत ववन्त्शष्ट श्रे णीको पदमा बढू वा गिे प्रयोजिको लानग दे हाय बमोन्त्जमका सेवाको
समूहीकरण(क्लष्टर)गररएकोिेः(क)

िेपालइन्त्न्जनियररङ्गसेवा,

(ख)

िेपालकृवषतथाविसेवा,

(ग)

िेपालप्रशासिसेवा,

(घ)

िेपालस्वास्थ्यसेवा।

(५) उपदफा (४) बमोन्त्जमको समूहीकरण (क्लष्टर) बाट राजपिावङ्कत ववन्त्शष्ट
श्रे णीकोपदमाबढु वागदातदे हायबमोन्त्जमकोनिजामतीकमतचारीहरुबाटबढु वागररिेिेः(क)

िेपाल इन्त्न्जनियररङ्ग सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) बाट िेपाल
इन्त्न्जनियररङ्गसेवाकाराजपिावङ्कतप्रथमश्रे णीकाकमतचारी,
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(ख)

िेपाल कृवष तथा वि सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) बाट िेपाल
कृवष सेवा र िेपाल बि सेवाका राजपिावङ्कत प्रथम श्रे णीका
कमतचारी,

(ग)

िेपाल प्रशासि सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) बाट िेपाल वनथतक
योजिातथातथ्याङ्कसेवा, िेपालप्रशासिसेवा, िेपालववववधसेवा
रिेपालन्त्शक्षासेवाकाराजपिावङ्कतप्रथमश्रे णीकाकमतचारी,र

(घ)

िेपाल स्वास्थ्य सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) बाट िेपाल स्वास्थ्य
सेवाकाबाह्रौतहकाकमतचारी।"

(६) उपदफा (५) बमोन्त्जमको िेपाल स्वास्थ्य सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) बाट
राजपिावङ्कतववन्त्शष्टश्रे णीकोसन्त्चवपदमादफा१०९बमोन्त्जमबढु वाहुिेि।
(७) उपदफा (४) बमोन्त्जमको समूहीकरण (क्लष्टर) बाट राजपिावङ्कत ववन्त्शष्ट
श्रे णीकोपदमाबढु वाहुिेपदसङ्खयातोवकएबमोन्त्जमहुिेि।
(८) उपदफा (७) बमोन्त्जम ववनभन्न समूहीकरण (क्लष्टर) बाट बढु वा हुिे सङ्खया
निधातरण गदात त्यस्तो सेवाका कुल कमतचारी सङ्खयाको अिुपातको वधारमा निधातरण
गररिेि।
(९) िेपाल न्याय सेवा, िेपाल परराष्ट्र सेवा र िेपाल ले खापरीक्षण सेवा बाहेक
राजपिावङ्कतववन्त्शष्टश्रे णीकोनिजामतीकमतचारीजुिसुकैकारणले पदमािरहेमानिजउपदफा
(४)बमोन्त्जमकोजुिसमूहीकरण(क्लस्टर)कोपदबाटबढु वाभएकोहोसोहीसमूहीकरण
(क्लस्टर)बाटबढु वागरीपूनततगररिेि।
(१०)यसदफामाअन्यिजुिसुकैकुराले न्त्खएकोभएतापनिकमतचारीसमायोजि
सम्बन्धीकािूिबमोन्त्जमनिजामतीसेवावािेपालस्वास्थ्यसेवाकोराजपिावङ्कतप्रथमश्रे णी
वा सो सरहको पदबाट प्रदे श निजामती सेवा वा स्थािीय सेवाको एघारौ तहको पदमा
समायोजि भएको कमतचारी समेत समायोजि हुिु पूवत बहाल रहेको सेवाको समूहीकरण
(क्लष्टर)तफतबाटराजपिावङ्कतववन्त्शष्टश्रे णीवासोसरहकोपदमाबढु वाकोलानगसम्भाव्य
उम्मेदवारहुिेि।"
(३)

उपदफा(५)न्त्झक्िे।

२५. ववधेयककोदफा२७दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा२९को,( १)
( २)

उपदफा(१)कोखण्ड(क)मारहेका"वासहायकस्तरका"भन्नेशब्दहरुन्त्झक्िे।

उपदफा(१)कोखण्ड(ख)मारहेका"वाअनधकृतस्तरका"भन्नेशब्दहरुन्त्झक्िे।
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(३)

उपदफा(३)मारहेका"तोवकएबमोन्त्जमको" भन्नेशव्दहरुकोसट्टा"सेवाप्रवेशगदातकोवखत

( ४)

उपदफा(५)न्त्झक्िे।

निधातररत"भन्नेशव्दहरुराख
िे ।

२६. ववधेयककोदफा२८दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा३०कोसट्टादे हायकोदफा30राख
िे:-
"३०. सम्भाव्यउम्मेदवार हुि िपाउिे: (१) दफा २9माजुिसुकै कुराले न्त्खएकोभए तापनिकुिै
पनि निजामती कमतचारी दे हायको अवस्थामा दे हायको अवनधभर बढु वाको लानग सम्भाव्य
उम्मेदवारहुिपाउिे िै ि:(क)

निलम्बिभएकोमानिलम्बिभएकोअवनधभर,

(ख)

िनसहतपाएकोमािनसहतपाएकोनमनतले एकवषतसम्म,

(ग)

तलबकट्टाभएकोमातलबकट्टाभएकोएकवषतसम्म,

(घ)

बढु वारोक्काभएकोमाबढु वारोक्काभएकोअवनधभर,

(ङ)

तलबबृवधानरोक्काभएकोमातलववृवधान रोक्काभएकोअवनधभर,

(च)

दफा ४१ बमोन्त्जम सेवा वा समूह पररवतति गरे को कमतचारी भए त्यसरी

(ि)

िेपाल स्वास्थ्य सेवाको कमतचारीको हकमा प्रचनलत कािूि बमोन्त्जम गठि

सेवावासमूहपररवततिभएकोनमनतले तीिवषतसम्म,

भएको स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यावसावयक पररषद्
मा िाम दतात निलम्बिभएको
भएत्यस्तोनिलम्बिकोअवनधभर।

(२) यस ऐिमा अन्यि जुिसुकै कुरा ले न्त्खएको भए तापनि दे हायको व्यन्त्ि दे हायको

अवनधभर खुला प्रनतयोनगता वा अन्तर तह प्रनतयोनगताद्वारा पूनतत हुिे पदको लानग समेत सम्भाव्य
उम्मेदवारहुिसक्िेिै ि:(क)

प्रचनलतकािूिबमोन्त्जमनिलम्बिभएकोमानिलम्बिभएकोअवनधभर,

(ख)

यो ऐि वा सेवा शतत सम्बन्धी अन्य कािूि बमोन्त्जम ववभागीयसजाय भई
बढु वारोक्काभएकोअवनधभर।

२७. ववधेयककोदफा३०दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा३२कोसट्टादे हायकोदफा३२राख
िे:"३२.

बढु वाेः (१) बढु वा सनमनतले  बढु वाको लानग नसफाररस गदात दे हायका कमतचारी मध्ये जेष्ठ
कमतचारीकोिामनसफाररसगिेिेः-
(क) दफा २९ बमोन्त्जम बढु वाको लानग वव्यक पिे न्यूितम शैन्त्क्षक
योग्यतारन्यूितमसेवाअवनधपुरागरे को,
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(ख)

बढु वाको लानग सम्भाव्य उम्मेदवार हुि जनत वषतको सेवा अवनध

वव्यक पिे हो पनिललो त्यनत वषतको कायतसम्पादि मूलयाङ्किको
औषतमापन्चािब्बेप्रनतशतवासोभन्दाबढीअङ्कप्रािगरे को,

(ग)

बढु वा हुिे पदभन्दा एक श्रे णी वा तह मुनिको पदमा सम्बन्त्न्धत सेवा,

समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्त्न्धत ववषयमा तीस कायत द्वदि वा सोभन्दा
बढीकोसेवाकालीितालीमनलएको,

(घ)

दफा ३० बमोन्त्जम बढु वाको सम्भाव्यउम्मेदवार हुििपाउिे अवस्था
िरहेको।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजिको लानग जेष्ठता निधातरण गदात दे हायको वधारमा
निधातरणगररिेिेः(क) हालबहालरहेकोपदमाजेष्ठतालागूभएकोनमनतकोवधारमा,
(ख)

खण्ड (क) बमोन्त्जम समेत जेष्ठता निधातरण हुि िसकेमा भौगोनलक

(ग)

खण्ड (ख) बमोन्त्जम समेत जेष्ठता निधातरण हुि िसकेमा हाल बहाल

क्षेिवापतबढीअङ्कप्रािगरे कोवधारमा,

रहेको पदमा लोक सेवा वयोग वा बढु वा सनमनतको नसफाररसको
योग्यताक्रमकोवधारमा,

(घ)

खण्ड (ग) बमोन्त्जम समेत जेष्ठता निधातरण हुि िसकेमा न्यूितम
शैन्त्क्षक योग्यता भन्दा मानथललो शैन्त्क्षक योग्यता हानसल गरे को
वधारमा,

(ङ)

खण्ड (घ) बमोन्त्जम समेत जेष्ठता निधातरण हुि िसकेमा हाल बहाल
रहेकोपदभन्दाएकश्रे णीमुनिकोपदमाजेष्ठतालागू भएकोनमनतको
वधारमा,

(च)

खण्ड (ङ) बमोन्त्जम समेत जेष्ठता निधातरण हुि िसकेमा उमेरको
जेष्ठताकोवधारमा।"

२८. ववधेयककोदफा३१न्त्झकीदफाक्रमनमलाउिे।

२९. ववधेयककोदफा३२दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा३३को,(१) उपदफा(२)कोसट्टादे हायकोउपदफा(२)राखि:े हुिि
े ेः-

"(२)निजामतीकमतचारीकोकायतसम्पादिमूलयाङ्किकोकुलअङ्ककोववभाजिदे हायबमोन्त्जम
(क)

सुपरीवेक्षकले द्वदिसक्िेअनधकतम

– साठीअङ्क

(ख)

पुिरावलोकिकतातलेद्वदिसक्िेअनधकतम

–पच्चीसअङ्क

(ग)

पुिरावलोकिसनमनतले द्वदिसक्िेअनधकतम

– पन्रअङ्क"
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(२) उपदफा(१३)कोप्रनतबन्धात्मकवाक्ांशन्त्झक्िे।

(३) उपदफा (१४) को ठाउँ ठाउँमा रहेका "सुपररवेक्षक र पुिरावलोकिकतात" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"सुपररवेक्षक,पुिरावलोकिकतातवापुिरावलोकिसनमनत"भन्नेशब्दहरुराख्े।

(४) उपदफापनिदे हायकोउपदफा(१५) थपीउपदफाक्रमनमलाउिेेः-

"(१५)यसदफाबमोन्त्जमकायतसम्पादिमूलयाङ्किवापतकोअङ्कद्वदँदाकायतसम्पादिसम्झौता

बमोन्त्जमकोकायतप्रगनतपचहत्तरप्रनतशतभन्दाकमहुिे निजामतीकमतचारीलाईिब्बेप्रनतशतभन्दा
बढीअङ्कद्वदइिेिै ि।"

३०. ववधेयककोदफा३३न्त्झकीदफाक्रमनमलाउिे।
३१. ववधेयककोदफा३४को,

(1) उपदफा(१)मारहेका"सोह्रअंकमा"भन्ने शब्दहरुकोसट्टा"बीसअंकमा"भन्नेशब्दहरुराखी

सोही उपदफाकोखण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) को सट्टा दे हायका खण्ड (क), (ख), (ग) र
(घ)राख
ि े: -

"(क) “क” वगतमाकामगरे कोप्रत्येकवषतकोलानगपाँचअङ्क,
(ख)

“ख” वगतमाकामगरे कोप्रत्येकवषतकोलानगचारअङ्क,

(ग)

“ग” वगतमाकामगरे कोप्रत्येकवषतकोलानगतीिअङ्क,

(घ)

“घ” वगतमाकामगरे कोप्रत्येकवषतकोलानगदुईअङ्क।"

(2) उपदफा (5) मा रहेका "काम गिे कमतचारीलाई" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "काम गिे निजामती

कमतचारीवािेपालसरकारलाईप्रािभएकोिािवृन्त्त्तवािेपालसरकारकोखचतमाअध्ययिवा
वैदेन्त्शक तानलममा जािे निजामती कमतचारीलाई" भन्ने शब्दहरु राख्े र सोही उपदफामा रहेका
"काजमाजािे"भन्नेशब्दहरुपनि"अन्य"भन्नेशब्दथप्िे।

३२. ववधेयककोदफा३५कोसट्टादे हायकोदफा३५राख्ेेः"३५.

शैन्त्क्षकयोग्यतारतानलमेः(१)निजामतीकमतचारीहरुकोशैन्त्क्षकयोग्यताकोगणिागदात सेवा,
समूह वा उपसमूहको सम्बन्त्न्धत पदमा सेवा प्रवेश गित तोवकएको शैन्त्क्षक योग्यतालाई गणिा
गररिेि।
(२) राजपिावङ्कत द्वद्वतीय श्रे णीभन्दा मानथको पदमा बढु वाको लानग पनि राजपिावङ्कत
तृतीय श्रे णीको सेवा प्रवेशको लानग निधातररत न्यूितम शैन्त्क्षक योग्यतालाई न्यूितम शैन्त्क्षक
योग्यतामानििेि।
तरखुलाप्रनतयोनगताद्वारापूनतत हुिे राजपिावङ्कतप्रथमवाद्वद्वतीयश्रे णीवासोसरहको
पदकोलानगतोवकएबमोन्त्जमकोन्यूितमशैन्त्क्षकयोग्यताहानसलगिुत पिेि।
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(३) निजामती कमतचारीले  नलएको तानलमको गणिा गदात तीस कायत द्वदि वा सोभन्दा
बढी अवनधको सेवासँग सम्बन्त्न्धत ववषयको सेवाकालीि तानलमलाई गणिा गररिेि । यसरी
तानलमको गणिा गदात जुि श्रे णीमा िँदा तानलमको लानग मिोियि भएको हो सोही श्रे णीबाट
एकश्रे णीमाथीकोपदमाबढु वाकोलानगमािगणिागररिेि।
(४) निजामती कमतचारीले  बढु वाको दरखास्त साथ शैन्त्क्षक योग्यता र सेवाकालीि
तानलमकोप्रमाणपिकोप्रमान्त्णतप्रनतनलवपपेशगिुत पिेिरत्यस्तोप्रमाणपिपेशिगरे मात्यस्तो
शैन्त्क्षकयोग्यतावातानलमलाईमान्यताद्वदइिेिै ि।
(५) निजामती कमतचारीले  बढु वा प्रयोजिको लानग दरखास्तसँग पेस गरे को शैन्त्क्षक
योग्यतासोसेवा, समूह, उपसमूहसँगसम्बन्त्न्धतहोवाहोइिभन्ने सम्बन्धमातोवकएबमोन्त्जमको
सम्बधानतानिधातरणसनमनतले  निणतयगरे  बमोन्त्जमहुिेि।बढु वाप्रयोजिकोलानगदरखास्तसँग
पेस गरे को शैन्त्क्षक योग्यताको सम्बधानता निधातरण बढु वा सनमनतको बैठक बस्िुभन्दा अगानडको
नमनतसम्मभएमात्यस्तोशैन्त्क्षकयोग्यतालाईसोबढु वाकोलानगमान्यताद्वदइिेि।
(६)यसदफाकोअधीिमारहीतानलमद्वदिेसं स्थारतानलमकोस्तरसम्बन्धीव्यवस्था
सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालि गिे मन्िालयसँग समन्वय गरी मन्िालयले  तोके बमोन्त्जम
हुिेि।
(७) निजामती कमतचारीलाई तानलमको लानग मिोियि गदात तानलमको वव्यकता
मूलयाङकिगरीज्येष्ठताकोवधारमामिोियिगिुत पिेि। "
३३. ववधेयककोदफा३६ कोउपदफा(२)पनिदे हायकोउपदफा(३)थप्
िे:"(३) यस ऐि बमोन्त्जम खुला प्रनतयोनगता, अन्तर तह प्रनतयोनगता वा बढु वाका लानग दरखास्त

मागगदातववद्युतीयमाध्यमबाटदरखास्तमागगितसवकिेि।"
३४.
३५.

ववधेयककोदफा३७न्त्झकीदफाक्रमनमलाउिे।

ववधेयककोदफा३८दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा३७को,-

(१) दफाशीषतकमारहेका"बढु वानमनतरबढु वानियुन्त्ि"भन्िे शब्दहरुकोसट्टा"बढु वानियुन्त्िर
उजुरी"भन्
िे शव्दहरुराख्े।

(२) उपदफा(२)पनिदे हायकोउपदफा(३),(४)र(५)थप्िे:"(3) बढु वा सनमनतले गरे को बढु वाको नसफाररसमा न्त्चत्त िबुझ्िे सम्बन्त्न्धत निजामती

कमतचारीले  त्यस्तो नसफाररस गरे को नमनतले  पन्र द्वदिनभि लोकसेवा वयोगमा उजूरी द्वदि
सक्िेि र त्यसरी परे को उजूरीमा उजूरी गिे म्याद समाि भएको नमनतले  तीस द्वदिनभि टुङ्गो
लगाइिेि।
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(4)उपदफा (१)बमोन्त्जमपित वएकाउजूरीटु ङ्गोलागेपनिपवहले  प्रकान्त्शतबढु वा

िामावलीमा सं शोधि गिुप
त िे भएमा लोक सेवा वयोगले  सोको सूचिा बढु वा सनमनतलाई द्वदिु
पिेि।

(५)कुिैउम्मेदवारलेबढु वाकोदरखास्तफारामभदातबढु वामातान्त्त्वकअसरपिेगरी

झुठावववरणपेशगरे को प्रमान्त्णतभएमानिजलाईववभागीयकारबाहीगररिेिरसोवधारमा
कुिैकमतचारीकोबढु वाभएकोभएमानिजकोबढु वासमेतरद्दगररिेि।"
३६. ववधेयककोदफा३९न्त्झकीदफाक्रमनमलाउिे।

३७. ववधेयककोदफा४०दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिे दफा३८कोउपदफा(१)मारहेको"दफा५४
कोउपदफा(१)वा(२)बमोन्त्जम"भन्नेशव्दहरुकोसट्टा"उमेरहदकोकारणअनिवायत" भन्नेशव्दहरु
राख्े।

३८. ववधेयककोदफा४१दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिे दफा३९मारहेका"दफा२७,२८,२९, ३०,

३१,32, ३३, ३४, ३५,३८,३९"भन्ने शब्दहरुकोसट्टा"दफा२९,३०, ३१, ३२,3३, ३४, ३५,
३७,३८"भन्नेशब्दहरुराख्े।

३९. ववधेयककोदफा४३दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा४१को,(१)उपदफा(१)कोसट्टादे हायकोउपदफा(१)राखि:े -

"(१) कुिै सेवा, समूह वा उपसमूहको कुिै पद दफा 10 र 11 बमोन्त्जम खुला

प्रनतयोनगता,अन्तरतहप्रनतयोनगतावाबढु वाबाटलगातारदुईवषतसम्मपदपूनतत हुििसकीअन्य
सेवा, समूहवाउपसमूहबाटसेवापररवततिगरीपूनतत गिुत पिे भएमािेपालसरकारले  लोकसेवा
वयोगमालेखीपठाउिुपिेि।"

(२)उपदफा(२)मारहेको"सहमनतमागभएमा" भन्नेशव्दहरुकोसट्टा"ले खीवएमा" भन्नेशव्दहरु
राख्े।

४०. ववधेयककोदफा४४दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा४२को,-

(१) उपदफा(१)मारहेको"कमतचारीले "भन्
िेशव्दपनि"कायातलयमा"भन्िेशव्दथप्िे।
(२) उपदफा(२)कोसट्टादे हायकोउपदफा(२)राख
ि:े -

"(२) निजामती कमतचारीको तोवकएको कायातलयबाट तलबी प्रनतवेदि पाररत िगराई तलब

भुिािीगिुत हुँदैि।"

४१. ववधेयककोदफा45 दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा४३को,-

(१) दफाशीषतक र ठाउँ ठाउँमा रहेको "पकाएको" भन्ने शव्दको सट्टा "काम गरे को अवनधको" भन्ने
शब्दहरुराख्े।

(२) उपदफा(२)मादे हायकोप्रनतबन्धात्मकवाक्ांशथप्िेेः"तरकुिैकमतचारीसँगसरकारले असुलगिुप
त िेरकमरहेकोभएसोरकमअसुलउपरगरी

बाँकीरकममािभुिािीद्वदिुपिेि।"
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(३) उपदफा(३)न्त्झक्िे।

४२. ववधेयककोदफा५०दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा४८को,(१) उपदफा(१)कोसट्टादे हायकोउपदफा(१)राख
िे:-

"(१) निजामती कमतचारीले सेवा अवनधभरमा राजपिावङ्कत श्रे णी वा अनधकृतस्तरको कमतचारी

भएबाह्रमवहिाबराबरको,राजपिअिवङ्कतप्रथमश्रे णीवासोसरहकाकमतचारीवासोसरहवासो

भन्दाबढीतलबसुववधापाउिे राजपिअिवङ्कतपाँचौंश्रे णीकोकमतचारीभएअठारमवहिाबराबरको
रअन्यराजपिअिवङ्कतकमतचारीभएएक्काईसमवहिाबराबरकोखाईपाईवएकोतलबरकमसम्म
तोवकएबमोन्त्जमउपचारखचतपाउिेिि्।"

(२) उपदफा(५)पनिदे हायकोउपदफा(६)थप्िे:-

"(६)कुिै निजामतीकमतचारीसरकारीकामकोनसलनसलामादुघट
त िा,प्रकोपवाद्वन्द्वमापरी

घाइते भएमा वाअङ्गभङ्गभएमा त्यस्तो कमतचारीको उपचारमा लाग्िे सम्पूणत खचत िेपाल सरकारले
व्यहोिेि।यसरीउपचारगराउँदाउपलव्धभएसम्मसरकारीअस्पतालमागराउिुपिेि।

तर सरकारी अस्पतालमा उपचार सम्भव िभएको अवस्थामा िेपाल सरकारले  गठि गरे को

मेनडकलबोडतकोनसफाररसमाअन्यअस्पतालमाउपचारगितबाधापिेिै ि।"

४३. ववधेयकको दफा ५१ दफाक्रम नमलाउँदा कायम हुिे दफा ४९ को उपदफा (१) मा दे हायको
प्रनतबन्धात्मकवाक्ांशथप्िे:-

"तरयस्तोसुववधानिजामतीकमतचारीले सेवाअवनधभरएकपटकमािनलिसक्िेि।"
४४. ववधेयककोदफा५२दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा५०मारहेको"त्यस्तोनिजामतीकमतचारीले

खाईपाईवएकोबाह्रमवहिाकोतलबबराबरकोरकम" भन्ने शव्दहरुकोसट्टा"पाँचलाखरुपैयाँ"भन्ने
शव्दहरुराख्े।

४५. ववधेयककोदफा५३दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा५१को,-

(१) दफा शीषतक तथा उपदफा (१) मा रहेको "पुिरावलोकि" भन्ने शब्द पनि "तथा नसफाररस" भन्ने
शव्दहरुथप्िे।

(२) उपदफा(२)कोसट्टादे हायकोउपदफा(२)राख्ेेः-

"(२)उपदफा(१)बमोन्त्जमकोसनमनतमासम्बन्त्न्धतववज्ञवासरोकारवालालाईवमन्िणगित

सवकिेि।"

४६. ववधेयककोदफा५४दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा५२कोसट्टादे हायकोदफा५२राखि:े "५2. अनिवायत अवकाश:(१)निजामतीकमतचारीले साठीबषत उमेरपूराभएपनिअनिवायत अवकाश
पाउिेि।
(२) उपदफा(१) माजुिसुकैकुराले न्त्खएकोभएतापनििेपालस्वास्थ्यसेवाबाहेक
अन्यसेवाकानिजामतीकमतचारीकोहकमादे हायकोअवनधसम्मकोलानगअनिवायतअवकाशहुिे
उमेरकोहददे हायबमोन्त्जमहुिेि:27

(क)

योऐिप्रारम्भभएकोनमनतले एकवषतसम्मकोलानगअन्ठाउन्नवषत,

(ख)

यो ऐि प्रारम्भ भए पनिको थप दुई वषत सम्मको लानग उिान्साठी
वषत।

(३) दफा २२ र १०९ मा उन्त्ललन्त्खत कमतचारीको हकमा सो बमोन्त्जमको पदावनध
वाउपदफा(१)वा(२)बमोन्त्जमकोउमेरमध्ये जुिवधारमापवहले  अवकाशहुिे होसोही
वधारमाअवकाशहुिेि।"
४७. ववधेयकको दफा ५६ दफाक्रम नमलाउँदा कायम हुिे दफा ५४ मा रहेको "सेवा अवनधमा" भन्
िे
शव्दहरुपनि"बीसबषतििाघ्
िेगरी"भन्िेशव्दहरुथप्
िे।

४८. ववधेयककोदफा५८दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा५६कोस्पष्टीकरणखण्डकोसट्टादे हायको
स्पष्टीकरणखण्डराख
ि:े -

"स्पष्टीकरण : यस दफा र दफा ५७ को प्रयोजिको लानग “वन्त्खरी तलब” भन्नाले  सम्बन्त्न्धत
निजामतीकमतचारीकोअवकाशप्रािगिेअवस्थाकोतलबसम्झिुपित।"

४९. ववधेयककोदफा५९दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा५७को,-

(१) उपदफा(४),(५)र(६)कोसट्टादे हायकोउपदफा(४),(५)र(६)राख
िे:-

"(४)कुिै सरकारीपदमाअन्त्घगरे कोसेवावापतनिवृत्तभरणपाइरहेकोव्यन्त्िपनिसङ्घीय

निजामतीसेवाकोपदमानियुन्त्िभएमानिजले अवकाशभएकोपदकोनिवृत्तभरणपाउिेिै ि।

तर त्यस्तो कमतचारी निज सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट अवकाश भएमा वा राजीिामा

स्वीकृत गराई पदबाट अलग भएमा पनि गरे को सेवा अवनधमा अन्त्घ गरे कोसेवा अवनध जोडी यस
दफाबमोन्त्जमनिवृत्तभरणनलिपाउिेि।

(५) सं वत् २०४९ साल कानततक २१ गते भन्दा अन्त्घदे न्त्ख निजामती सेवामा बहाल भई

उमेर हदका कारणबाट दफा ५२ को उपदफा (२) बमोन्त्जम अनिवायत अवकाश हुिे निजामती
कमतचारीकोसेवाअवनधमानिवृत्तभरणप्रयोजिकोलानगसाठीवषत उमेरििाघ्िे गरीबढीमादुईवषत
अवनधथपगरीनिजकोजम्मासेवाअवनधकायमगररिेि।

(६) यो ऐि प्रारम्भ भएपनि िेपाल सरकारले  खटाएको कायतसम्पादि गिे नसलनसलामा

धानन्दकाकारणवादुघट
त िावाप्रकोपमापरीकुिैनिजामतीकमतचारीकोअङ्गभङ्गभएकोवाचोटपटक
लागेकोकारणले शारीररकवामािनसकरुपमासरकारीसेवाकोलानगअशिभएमात्यस्तोनिजामती

कमतचारीको सेवा अवनध बीस वषतभन्दा कम रहेि भिे बाँकी अवनध थप गरी उपदफा (१)
बमोन्त्जमकोनिवृत्तभरणकोरकमवजीविद्वदइिेि।

तर सो बमोन्त्जम िेपाल सरकारले  खटाएको कायतसम्पादि गिे नसलनसलामा धानन्दका कारण

वादुघट
त िामापरीकुिैनिजामतीकमतचारीकोतत्कालमृत्यूभएमावात्यसकोकारणवाटनिकोिहुदै
पनिमृत्यूभएमात्यस्तोकमतचारीकोसेवाअवनधबीसवषतपुराभएकोभएमासेवाअवनधकोवधारमा
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रबीसवषतिपुगेकोभएमाबीसवषतपुग्िबाँकीअवनधथपगरीनिजकोपनतवापत्नीलाईदफा५८
बमोन्त्जमकोपाररवाररकनिवृत्तभरणकोरकमवजीविद्वदईिेि।

स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजिको लागी "दुघट
त िा" भन्नाले  सरकारी कामको

नसलनसलामायािागदात भएकोसवारीदुघट
त िा,सरकारीकामकोनसलनसलामाववपद्वाप्रकोपमापरी

भएको दुघट
त िा वा प्रकोपको उधानार वा व्यवस्थापिमा खवटएको अवस्थामा भएको दुघट
त िा सम्झिु
पित।"

(२) उपदफा(६)पनिउपदफा(७)र(८)थप्
ि:े -

ँ ा तलबको सुरु अङ्कमा जनत वृवधान
"(७) बहालवाला निजामती कमतचारीको तलव बृवधान हुद

भएको ि त्यसको दुई नतहाई रकम समाि पदका सेवा निवृत्त निजामती कमतचारीको निवृत्तभरण
रकमवादफा58बमोन्त्जमकोपाररवाररकनिवृत्तभरणरकममापनिथपगररिेि।
(८)निवृत्तभरणसम्बन्धीअन्यव्यवस्थातोवकएबमोन्त्जमहुिेि।"
५०. ववधेयककोदफा६०न्त्झकीदफाक्रमनमलाउिे।

५१. ववधेयककोदफा६१दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा58 कोसट्टादे हायकोदफा58राखिे:"58. पाररवाररक निवृत्तभरण र उपदाि: (१) कुिै निजामती कमतचारीको सेवामा िँदै मृत्यु भएमा
निजकोमृत्यु भएकोसातवषतसम्मरनिवृत्तभरणपाउिथाले कोसातवषत िपुग्दै  मृत्यु भएमासात

वषत पुग्िबाँकीअवनधनिजकोपररवारकासदस्यवानिजले इच्िाएकोव्यन्त्िलाईदफा५6वा
५7मालेन्त्खएबमोन्त्जमउपदािवानिवृत्तभरणप्रािहुिि
े ।

(2) उपदफा (1) मा जुिसुकै कुरा ले न्त्खएको भए तापनि उपदफा (१) बमोन्त्जमको

पाररवाररक निवृत्तभरण त्यस्तो मृतक निजामती कमतचारीको पनत वा पत्नीले  पाउिे भएमा त्यस्तो

निजामतीकमतचारीकोसेवामािँदै मृत्यु भएकोमामृत्यु भएकोसातवषत पनि, निवृत्तभरणपाउि
थाले को सात वषत िपुग्दै  मृत्यु भएकोमा सात वषत अवनध व्यनतत भए पनि र निवृत्तभरण पाउि
थाले को सात वषत व्यनतत भई सकेपनि मृत्यु भएकोमा निज कमतचारीको मृत्यु भएको नमनतदे न्त्ख

वजीवि निजले  पाउिे निवृत्तभरणको वधा रकम मृतक निजामती कमतचारीको पनत वा पत्नीले
पाउिेि।

तर त्यस्तो पनत वा पत्नी मानसक पाररश्रनमक पाउिे कुिै सरकारी लाभको पदमा रहेको

भएमासोअवनधभरवानिजले अकोवववाहगरे मात्यस्तोनिवृत्तभरणसुववधापाउिेिै ि।

(3)उपदफा(१)बमोन्त्जममृत्यु भएकोनिजामतीकमतचारीकोपनतवापत्नीिभएमावा

निजले  अको वववाह गरे मा वा निजको मृत्यु भएमा त्यस्तो निजामती कमतचारीको िोरा िोरीले
एक्काइस वषत उमेर पुरा िभएसम्म उपदफा (1) वा (2) बमोन्त्जमको निवृत्तभरण रकम तोवकए
बमोन्त्जमदामासाहीले पाउिेि।

(4) उपदफा (१) बमोन्त्जम मृत्यु भएको निजामती कमतचारीको पनत, पत्नी वा िाबालक

िोरािोरीरहेििि् रत्यस्तोनिजामतीकमतचारीकोवन्त्श्रतवमाबाबुदुबै वातीमध्ये कुिै एक
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रहेिि् भिे उपदफा (2) बमोन्त्जम हुिे रकमको दुई नतहाईमा िबढ्िे गरी निवृत्तभरण वापत
रकम द्वदइिेि।

(5)कुिै निजामतीकमतचारीकोयसऐिबमोन्त्जमपाउिे कुिै रकमनलििपाउँदै मृत्यु

भएमासोरकमनिजकोपररवारकासदस्यवायसऐिबमोन्त्जमनिजकोनिवृत्तभरणवा उपदाि
पाउिेठहररएकोव्यन्त्िले नलिपाउिेि।

(6)निवृत्तभरणवाउपदािद्वदँदामृतनिजामतीकमतचारीले  वफ्िोपररवारकोसदस्यवा

वन्त्श्रत दाजु, भाई, द्वददी, बवहिी मध्ये कसैलाई इच्िाएको रहेि भिे सो व्यन्त्िलाई र कुिै

कारणले  सोव्यन्त्िले  पाउििसक्िे अवस्थाभएमावाकसै लाईपनिइच्िाएको िभएमाक्रमश:
त्यस्तो कमतचारीको सगोलको पनत वा पत्नी, िोरािोरी, बाबु वमा, बाजे बज्यै, सासु ससुरालाई
द्वदइिेि।

(७) पाररवाररक निवृत्तभरण र उपदाि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्त्जम

हुिेि।"

५२. ववधेयककोदफा६२दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा५९कोउपदफा(१)मारहेको"सेवा"भन्ने
शव्दन्त्झक्िे।

५३. ववधेयककोदफा६४न्त्झकीदफाक्रमनमलाउिे

५४. ववधेयककोदफा६५दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा६१कोसट्टादे हायकोदफा६१राखि:े "६१.

निवृत्तभरण िपाउिे:

(१) यस ऐि बमोन्त्जम निवृत्तभरण वा पाररवाररक निवृत्तभरण पाइरहेको

व्यन्त्िले दे हायकोअवस्थामात्यस्तोनिवृत्तभरणपाउिेिै ि:-

(क) भ्रष्टाचार, वकते , राष्ट्रवहत ववरुद्वको अपराध, लागू औषध कारोबार, सम्पन्त्त्त
शुधानीकरण, पुरातान्त्त्वक वस्तु बेचववखि, मािव बेचववखि, अपहरण, शरीर
बन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुवववाह, जातीय िु वािु त तथा भेदभाव वा
िैनतक पति दे न्त्खिे अन्य फौजदारी अनभयोगमा अदालतबाट कसूरदार
ठहरे मा,
(ख)

प्रचनलतकािूिबमोन्त्जमराज्यववरुधानकोकसूरमानििे फौजदारीअनभयोगमा

(ग)

ु कोस्थायीववासीयअिुमनतप्रािगरे कोभएमा,
निजले ववदे शीमुलक

अदालतबाटकसूरदारठहरे मा,

(घ) सामान्त्जक सञ्जाल वा कुिै सञ्चारमाध्यम माफतत सामान्त्जक द्वे ष वा कलह
बढ्िे रवहं साभन्त्ककिे गरीराज्यववरुधानकोकुिै अनभव्यन्त्िद्वदएकोवागोप्य

राख्ु पिे सूचिा खुलासा गरे को पुवष्ट भई िेपाल सरकारले  निवृत्तभरण
िपाउिेनिणतयगरे मा।
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(२)उपदफा(१)कोखण्ड(क)वा(ख)बमोन्त्जमसजायपाएकोव्यन्त्िले  त्यस्तोफैसला

उपर पुिरावेदि परी सफाई पाएमा बीचको निवृत्तभरण िपाएको अवनधको निवृत्तभरण समेत
पाउिेि।

(३)निजामतीसेवावाअन्यसरकारीसेवाबाटअवकाशभईनिवृत्तभरणप्रािगरे काव्यन्त्ि

राज्यकोकुिैलाभकोपदमानियुिभएमासोअवनधभरनिजले उिपदकोमानसकतलबसुववधावा
निवृत्तभरणमध्ये एकमािििौटगरीनलिु पिेि।यसववपरीतसुववधानलएकोपाइएमासरकारी
बाँकीसरहअसुलउपरगररिेि।"

५५. ववधेयककोदफा६६दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा६२को,(१) उपदफा(४)कोसट्टादे हायकोउपदफा(४)राखि:े -

"(४)यसऐिमाअन्यिजुिसुकैकुराले न्त्खएकोभएतापनियसदफाबमोन्त्जमयोगदािमा

वधाररत निवृत्तभरण पाउिे निजामती कमतचारीले  दफा ५५, ५६, 5७, ५८, ५९ र ६०
बमोन्त्जमकासुववधापाउिेिै ि।"

(२) उपदफा(४)पनिदे हायकोउपदफा(५)थप्िेेः-

"(५) उपदफा (१) बमोन्त्जम नियुि भई दफा ५७ को उपदफा (६) बमोन्त्जम िेपाल

सरकारले खटाएको कायतसम्पादि गिे नसलनसलामा द्वन्द, दुघट
त िा वा प्रकोपमा परी मृत्यु भएको

निजामती कमतचारीको पररवारलाई एकमुष्ट दश लाख रुपैयाँ थप वनथतक सहायता उपलब्ध
गराइिेि।"

५६. ववधेयककोदफा६७दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा६३को,(१) उपदफा(१)कोसट्टादे हायकोउपदफा(१)राख
ि:े -

"(१) िेपाल सरकारले  निजामती कमतचारीको सीप र क्षमता वृवधानको लानग अनिवायत सेवा

प्रवेशतानलमकोसाथैवव्यकताअिुसारसेवाकानलितानलमद्वदिेव्यवस्थानमलाउिुपिेि।"

(२) उपदफा(२)पनिदे हायकोउपदफा(३)र(४)थपीउपदफाक्रमनमलाउिे:-

"(३) उपदफा (१) र (२) बमोन्त्जम राजपिावङ्कत द्वद्वतीय श्रे णी वा सो सरह वा सो भन्दा

मुिीका सबै कमतचारीलाई प्रत्येक दुई वषतमा कम्तीमा एक पटक कामसँग सम्बन्त्न्धत तानलम द्वदिे
व्यवस्थानमलाउिुपिेि।

(४) कुिै निकायमा सरुवा वा पदस्थापि भएको निजामती कमतचारीलाई निजले सम्पादि

गिुप
त िे कामको सम्बन्धमा सम्बन्त्न्धत निकायले  तोवकए बमोन्त्जमको अनभमुन्त्खकरण तानलम द्वदिु
पिेि।"

५७. ववधेयककोदफा६८दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा६४को,-

(१) उपदफा(१)कोस्पष्टीकरणखण्डको(१)कोसट्टादे हायकोस्पष्टीकरणखण्ड(१)राख
िे:-
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"(१) "तानलम"भन्नाले अध्ययिबाहेकिेपालसरकारले तोकेकोवास्वीकृनतद्वदएकोकुिै सं स्थाद्वारा
निन्त्ित पाठ्यक्रम अिुसार निन्त्ित अवनधमा सञ्चालि हुिे वफ्िो कायत क्षेि र ववषयसँग
सम्बन्त्न्धतसीपवजतिगिेप्रन्त्शक्षणकायतक्रमसम्झिुपित।"

(२) उपदफा(५)मारहेका"कमतचारीबीच" भन्नेशब्दपनि"समािर"भन्नेशब्दहरुथप्िे।
(३) उपदफा(५)पनिदे हायकोउपदफा(६)थपीउपदफाक्रमनमलाउिेेः-

"(६)उपदफा(५)बमोन्त्जमबाँडफाँडभएकोसीटमाअध्ययिवातानलमकोलागीसङ्घ,प्रदे श

वास्थािीयतहकोसम्बन्त्न्धतनिकायले कमतचारीमिोियिगरीपठाउिु पिेिरत्यसरीमिोियि
भएकोजािकारीमन्िालयलाईद्वदिुपिेि।"

५८. ववधेयककोदफा७०दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा६६कोउपदफा(५)मारहेका"अध्ययि,
तालीमरअध्ययिभ्रमणमा"भन्
िेशव्दहरुकोसट्टा"अध्ययिमा"भन्
िेशव्दराख
िे।

५९. ववधेयककोदफा७२दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा६८को,(१) खण्ड(ग)कोसट्टादे हायकोखण्ड(ग)राख्ेेः-

"(ग)अन्यकमतचारीप्रनतउन्त्चतवदररसम्मािजिकव्यवहारगिुत पिे,"

(२) खण्ड(घ)पनिदे हायकोखण्ड(ङ)थप्
िे:-

"(ङ)कायातलयमातोवकए बमोन्त्जमकोपोशाकलगाउिुपिे।"
६०. ववधेयककोदफा७9दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा७४को:-

(१)उपदफा(५)मारहेका"राजपिावङ्कतववन्त्शष्टरराजपिावङ्कत"भन्ने शब्दहरुकोसट्टा"राजपिावङ्कत
ववन्त्शष्टवा"भन्ने शब्दहरुराख्े रसोहीउपदफामारहेका"िेपालसरकारकोपुवत स्वीकृतीनबिा"
भन्नेशव्दहरुन्त्झक्िे।

(2)उपदफा(५)पनिदे हायकोउपदफा(६)थपीउपदफाक्रमनमलाउिे:-

"(6) राजपिावङ्कत ववन्त्शष्ट वा प्रथम श्रे णी वा सो सरहको पदबाट सेवा निवृत्त भएको

व्यन्त्िले  सेवानिवृत्तभएकोनमनतले  दुईवषतपनििेपालसरकारकोपूवत स्वीकृनतनलईउपदफा
(५)बमोन्त्जमकाकामगितसक्िेि।"

(३)उपदफा(६)उपदफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिे उपदफा(७)मारहेका"उपदफा (५)"भन्ने
शब्दहरुकोसट्टा"उपदफा(५)वा(६)"भन्नेशब्दहरुराख्े।

६१. ववधेयककोदफा८4दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिे दफा८०पनिदे हायकोदफा८१थपीदफाक्रम
नमलाउिे:-

"८१.सेवाग्रावहप्रनतकोव्यवहारेः(१)निजामतीकमतचारीले  वफ्िोकामसँगसम्बन्त्न्धतसेवाग्राहीप्रनत
मयातद्वदतव्यवहारगिुप
त िेि।

(२) सेवाग्राहीको कामसँग सम्बन्त्न्धत ववषय, प्रवक्रया र काम सम्पादि गित लाग्िे

समयसमेतकोस्पष्टजािकारीसेवाग्राहीलाईयथासमयमागराउिुपिेि।"
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६२. ववधेयककोदफा८५दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा८१कोउपदफा(१)मारहेका"तोवकएको
अवनधनभि"भन्नेशब्दहरुन्त्झक्िे।

६३. ववधेयकको दफा ८८ दफाक्रम नमलाउँदा कायम हुिे दफा ८४ को खण्ड (क) मा रहेको "शरीर
बन्धक,"भन्
िे शव्दपनि"जातीयिु वािु त,बहुवववाह,"भन्िेशव्दहरुथप्
िे।

६४. ववधेयककोदफा९१दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा८७कोखण्ड(क)कोउपखण्ड(१)पनि
दे हायकोउपखण्ड(२)थपीउपखण्डक्रमनमलाउिे:"(2)

बढीमादशद्वदिकोतलबकट्टागिे,"

६५. ववधेयककोदफा९२दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा८८को,(१) खण्ड(क)कोसट्टादे हायकोखण्ड(क)राख
िे:-

"(क) उत्तरदावयत्वपन्िाएमा,न्त्जम्मेवारीबहििगरे मावाकामकारबाहीमाअिुन्त्चतवढलाईगरे मा,"
(२) खण्ड (ग) मा रहेको "कािूि बमोन्त्जम" भन्
िे शव्दहरु पनि "रमािा िबुझेमा वा" भन्िे शव्दहरु

थप्िे।

(३) खण्ड(ज)पनिदे हायकोखण्ड(झ)थप्
ि:े -

"(झ) दफा ७ को उपदफा (३) बमोन्त्जम कायतसम्पादि सम्झौता गरे कोमा काबु बावहरको
पररन्त्स्थनतमाबाहेकसम्झौताअिुसारकायतप्रगनतपचहत्तरप्रनतशतभन्दाकमरहेमा,"

६६. ववधेयककोदफा९२दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिे दफा८८पनिदे हायकोदफा८९थपीदफाक्रम
नमलाउिे:-

"८९. बढीमादशद्वदिकोतलबकट्टागिे:दे हायकोकुिै अवस्थामानिजामतीकमतचारीलाईबढीमादश
द्वदिकोतलबकट्टागिेसजायगितसवकिेि:(क)

सेवा प्रवाहमा वढलासुस्ती गरे मा वासेवाग्राहीलाई हािी िोक्सािी हुिे अवस्था

(ख)

सरकारीकायातलयकोसम्पन्त्त्तकोदुरुपयोगगरे मा,

(ग)

सेवाग्राही,पदानधकारीवाअन्यकमतचारीलाईअपमािजिककायतगरे मा,

नसजतिागरे मा,

(घ)  कायतसम्पादि गिे सन्दभतमा वफुभन्दा मानथललो तहमा पेश गिे फाईल,

जािकारी वा सूचिा निधातररत समयनसमा नभि पेश िगरे मा वा वढलासुस्ती
गरे मावानियतवशगलतसूचिापेशगरे मा।"

६७. ववधेयककोदफा९3दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा९०को,-

(१) उपदफा (1) को खण्ड (झ) मा रहेका "वा कैदमा िै बस्िु िपिे गरी एक वषत भन्दा बवढ

अवनधकोकैदकोसजायहुिे ठहरी"भन्नेशब्दहरुन्त्झक्िे।

(२) उपदफा(1)कोखण्ड(झ)पनिदे हायकोखण्ड(ञ),(ट),(ठ)र(ड)थप्िे:

"(ञ)

दफा८बमोन्त्जमकोन्त्जम्मेवारीरदावयत्वपालिािगरे मा,
33

(ट)

काबु बावहरको पररन्त्स्थतीमा बाहेक बदनियत न्त्चताई वा लापरबाही वा
हेलचेक्र्याइँ गरी दफा ६ को उपदफा (२) बमोन्त्जमको कायतवववरण वा सो
दफाको उपदफा (3) बमोन्त्जमको कायतसम्पादि सम्झौता बमोन्त्जमको कायत
सम्पादििगरे मा,

(ठ)

कायत सम्पादि मूलयाङ्कि गिे सुपरीवेक्षक वा पुिरावलोकिकतातले काबु
बावहरको पररन्त्स्थनतमा बाहेक कायतसम्पादि सम्झौता बमोन्त्जम कायत प्रगनत

अवस्था सन्तोषजिक िरहेको कमतचारीलाई समेत कायत सम्पादि मुलयाङ्किमा
अनत उत्तम स्तरको अङ्क द्वदएमा वा कायत सम्पादि सम्झौता बमोन्त्जम कायत
प्रगनतउत्कृष्टरहेकोकमतचारीलाईकायतप्रगनतकोअिुपातमाकमअङ्कद्वदएमा,
(ड)

यसऐिबमोन्त्जमववभागीयसजायगिुत पिे कमतचारीलाईत्यस्तोसजायिगरी
उन्मुन्त्िद्वदएमा।"

६८. ववधेयककोदफा९४दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा९१को,-

(१) उपदफा(१)कोखण्ड(ङ) मारहेका"कैदमािैबस्िुपिे"भन्नेशब्दहरुकोसट्टा"कैदहुि"े भन्ने
शब्दहरुराख्े।

(२) उपदफा(१)कोखण्ड(ङ)पनिदे हायकोखण्ड(च)थपीखण्डक्रमनमलाउिेेः-

"(च) राजपिावङ्कत प्रथम श्रे णी वा सो सरह र सो भन्दा मानथललो पदमा बहाल रहेको

निजामती कमतचारीको लगातार दुई वषत कायतसम्पादि सम्झौता बमोन्त्जमको प्रगनतको
प्रनतशतसाठीभन्दाकमरहेमा,"

(३) उपदफा(२)कोखण्ड(क)कोसट्टादे हायकोखण्ड(क)राख्ेेः-

"(क) भ्रष्टाचार, वकते , राष्ट्रवहत ववरुद्वको अपराध, लागू औषध कारोबार, सम्पन्त्त्त शुधानीकरण,
पुरातान्त्त्वकवस्तु बेचववखि, मािवबेचववखि, अपहरण, शरीरबन्धक, जबरजस्तीकरणी,

बहुवववाह, जातीयिु वािु ततथाभेदभाववािैनतकपतिदे न्त्खिेअन्यफौजदारीअनभयोगमा
अदालतबाटकसूरदारठहररएमा,"

६९. ववधेयककोदफा९५दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिे दफा९२कोउपदफा(१)मारहेको"स्वीकृत
िगराई"भन्
िे शव्दहरुपनि"नबिासूचिा"भन्िेशव्दहरुथप्िे।

७०. ववधेयककोदफा९५दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिवएकोदफा९२पनिदे हायकोदफा९३थप्ि:े "९३. िकारात्मक सूचीमा रान्त्खिे: (१) दे हायका निजामती कमतचारीलाई दे हाय बमोन्त्जमको अवनधको
लानगिकारात्मकसूचीमारान्त्खिेि:-

(क)िनसहतवातलबकद्वट्टकोसजायभएकोभएएकवषत,
(ख)कायतसम्पादिमुलयाङ्किमािव्वेप्रनतशतभन्दाकमअङ्कप्रािगरे कोभएएकवषत,
(ग)वढु वारोक्कावातलववृवधानरोक्काकोसजायभएकोभएरोक्काभएकोअवनधभर,
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(घ) कुिै कमतचारीको िाममा लेखापरीक्षणबाट व्यन्त्िगत पे्की वा बेरुजु रहेको
पाइएमासोकोफरफारकिगरे सम्म।

(2) उपदफा (१) बमोन्त्जम िकारात्मक सूचीमा रहेका कमतचारीलाई त्यसरी िकारात्मक

सूचीमारहेकोअवनधभरबढु वा,अध्ययि,तानलमलगायतकासुववधाद्वदईिेिै ि।"

७१. ववधेयकको दफा १०४ दफाक्रम नमलाउँदा कायम हुिे दफा १०२ को सट्टा दे हायको दफा १०२
राखि:े -

"१०२. पुिरावेदि सम्बन्धी व्यवस्था: यस ऐि बमोन्त्जम द्वदइएको ववभागीय सजायको वदे श उपर
सङ्
घीयकािूिबमोन्त्जमगद्वठतप्रशासकीयअदालतमापुिरावेदिगितसवकिेि।"

७२. ववधेयकको दफा १०७ दफाक्रम नमलाउँदा कायम हुिे दफा १०५ को सट्टा दे हायको दफा १०५
राखि:े -

"१०५. िेपाल स्वास्थ्य सेवामा स्तर वृवधान सम्बन्धी व्यवस्था: (१) िेपाल स्वास्थ्य सेवाको वठौं
(न्त्चवकत्सकबाहेक)रदशौंतहमाएकतहमुिीकाकमतचारीलाईसोतहमातीिवषत पुराभई
पनिललोतीिवषतकोकायतसम्पादिमूलयाङ्किकोऔषतमाकम्तीमािब्बेप्रनतशतअङ्कप्रािभएमा
तोवकएबमोन्त्जमस्तरवृवधानगररिेि।

ँ ा त्यस्तो पदस्वतेः मानथललो तहको पदमा
(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम स्तरवृवधान हुद

कायमहुिेिरत्यसरीस्तरवृवधानभएकोनिजामतीकमतचारीजुिसुकैकारणले सोपदमािरहेमा
त्यस्तोपदसाववककैतहमाकायमरहिेि।

(३) उपदफा (१) बमोन्त्जम स्तरवृवधान गदात सम्बन्त्न्धत निजामती कमतचारीले  खाईपाई

वएकोतलबभन्दाघटीहुिे भएमाखाईपाईवएकोतलबभन्दाघटीिहुिे गरीग्रेडनमलाि
गररिेि।

(४) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा ले न्त्खएको भए तापनि दे हायको अवनधभर सो

सेवाकानिजामतीकमतचारीलाईस्तरवृवधानगररिेिै िेः(क)

निलम्बिभएकोमानिलम्बिभएकोअवनधभर,

(ख)

िनसहतपाएकोमािनसहतपाएकोनमनतले एकवषतसम्म,

(ग)

तलबकट्टाभएकोमातलवकट्टाभएकोएकवषतसम्म,

(घ)

बढु वारोक्काभएकोमाबढु वारोक्काभएकोअवनधभर,

(ङ)

तलबबृवधानरोक्काभएकोमातलववृवधानरोक्काभएकोअवनधभर,

(च)

प्रचनलतकािूिबमोन्त्जमगठिभएकोस्वास्थ्यसम्बन्धीव्यावसावयक
पररषद्मा िाम दतात निलम्बि भएको भए त्यस्तो निलम्बिको
अवनधभर।
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(५) यो ऐि प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका र यो ऐि प्रारम्भ भए पनि नियुि

हुिे िेपालस्वास्थ्यसेवाकोचौथोरपाँचौतहकानिजामतीकमतचारीलाईतोवकएबमोन्त्जमतत्
तत्तहकोप्रथम,द्वद्वतीयरतृतीयस्तरमाकायमगररिेि।

(६)उपदफा(५)माजुिसुकैकुराले न्त्खएकोभएतापनिमानथललोतहमाबढु वाहुि

वव्यक पिे तोवकएको सेवा अवनध र न्यूितम शैन्त्क्षक योग्यता भएको िेपाल स्वास्थ्य

सेवाकोचौथोतहकोकमतचारीपाँचौतहमारपाँचौतहतथािै ठौंतहकाकमतचारीसातौंतहमा
बढु वाकोलानगसम्भाव्यउम्मेदवारहुिेि।

(७) यो ऐि प्रारम्भ भए पनि िेपाल स्वास्थ्य सेवाको िै ठौं तहको पद जुिसुकै

कारणले ररिभएमात्यस्तोपदस्वतेःपाँचौतहमाकायमहुिेि।

(८) िेपाल स्वास्थ्य सेवाको स्तर वृवधान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोन्त्जम

हुिेि।"

७३. ववधेयकको दफा १०८ दफाक्रम नमलाउँदा कायम हुिे दफा १०६ को सट्टा दे हायको दफा १०६
राखि:े -

"१०६. िेपाल स्वास्थ्य सेवामा करार सेवामा कामकाज गराउिे सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐिमा
अन्यि जुिसुकै कुरा ले न्त्खएको भए तापनि िेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जिसङ्खया

मन्िालयले दे हायकोअवस्थामािेपालस्वास्थ्यसेवाकोन्त्क्लनिकलसेवा(न्त्चवकत्सक,िनसतङ्गसेवा
वाप्याथोलोजीलयाबवद्वद)तफतकोररिपदमाकरारद्वारापदपूनततगितसक्िेिेः(क)

लोकसेवावयोगमापदपूनततकोलानगमागभएकोतरपदपूनततभईिसकेको

(ख)

अध्ययिरअसाधारणववदास्वीकृतभएकोअवनधभर।

अवनधभर,

(२)उपदफा(१)बमोन्त्जमकरारमानियुन्त्िगदात लोकसेवावयोगकोबैकन्त्लपकवा

अस्थायीसूचीमारहेकाव्यन्त्िहरुलाईकरारमानियुन्त्िगररिेि।

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम पूनतत हुि िसकेमा िेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा

जिसङ्खयामन्िालयले स्वीकृतगरे कोकायतववनधबमोन्त्जमसेवा करारद्वारापूनततगररिेि।

(४) उपदफा (१) बमोन्त्जमको अवनध सवकए पनि करार अवनध स्वतेः समाि भएको

मानििेि।

तरलोकसेवावयोगबाटस्थायीपदपूनततकोलानगनसफाररसभईिवएसम्मयसदफा

बमोन्त्जमकरारसेवाकोम्यादथपगितसवकिेि।

(५)यसदफाववपरीतकसै ले अस्थायीवाकरारसेवामानियुन्त्िगरे  गराएमात्यस्तो

नियुन्त्िभएकोकमतचारीले  खाइपाईवएकोतलब,भत्तारअन्यसुववधाबापतकोरकमनियुन्त्ि
गिेपदानधकारीबाटसरकारीबाँकीसरहअसूलउपरगररिेि।"
७४. ववधेयककोदफा१०९दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा१०७को,36

(१) उपदफा(४)कोसट्टादे हायकोउपदफा(४)राख्ेेः-

"(४)यसदफाबमोन्त्जमकोबढु वासनमनतले बढु वाववेदिफारामबुझाउिेअन्त्न्तमनमनतले

िब्बेद्वदिनभिबढु वाकोिनतजाप्रकाशिगिुत पिेि।"

(२) उपदफा(५)पनिदे हायकोउपदफा(६)थप्िे:-

"(६) यस दफामा अन्यि जुिसुकै कुरा ले न्त्खएको भएतापनि दफा ६ को उपदफा (७)

वमोन्त्जम एवककृत प्रणाली लागू भए पनि िेपाल स्वास्थ्य सेवाको पदमा बढु वा गदात समेत दफा
२७बमोन्त्जमकोबढु वासनमनतकोनसफाररसमागररिेि"

७५. ववधेयकको दफा ११० दफाक्रम नमलाउँदा कायम हुिे दफा १०८ को उपदफा (२) मा रहेका
"भौगोनलकक्षेिमा"भन्
िे शव्दहरुपनि"रुजुहान्त्जरभई"भन्िेशव्दहरुथप्िे।

७६. ववधेयककोदफा११1दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा१०९कोउपदफा(२)मा रहेको"पदमा"
भन्िे शव्दपनि"बढु वागरी"भन्
िेशव्दहरुथप्िे ।

७७. ववधेयकको दफा ११२ दफाक्रम नमलाउँदा कायम हुिे दफा ११० को उपदफा (२) मा रहेको
"मानथललो"भन्
िेशव्दकोसट्टा"एकतहमानथको"भन्िे शव्दहरुराख्े।

७८. ववधेयककोदफा११५दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा११३कोउपदफा(१)कोखण्ड(च)को
सट्टादे हायकोखण्ड(च)राख
िे

"(च)मृत्युसं स्कारववदा,"

७९. ववधेयककोदफा११६न्त्झकीदफाक्रमनमलाउिे

८०. ववधेयकको दफा १२० दफाक्रम नमलाउँदा कायम हुिे दफा ११७ को सट्टा दे हायको दफा ११७
राख्ेेः-

"११७. निजामती कमतचारीको वनधकाररक युनियिेः (१) यस ऐिको अधीिमा रही निजामती
कमतचारीकोहकवहतकोलानगसामुवहकसौदावाजीगित तथाकमतचारीकोतफतबाटप्रनतनिनधत्व
गितकोलानगएकवनधकारीककमतचारीयुनियिरहिेि।
(2) वनधकारीक कमतचारी युनियिको केन्रीय कायतसनमनतमा कम्तीमा दुई जिा
पदानधकारीसवहतएकनतहाईपदमामवहलाकोप्रनतनिनधत्वहुिेगरीतोवकएबमोन्त्जमकापदहरु
रहिेिि्।
(३)वनधकारीककमतचारीयुनियिकोनिवातचिदफा११कोउपदफा(२)बमोन्त्जमको
समूहकोसमािुपानतकसमावेशीप्रनतनिनधत्वहुिेगरीप्रत्येकतीिवषतमा गररिेि।
तर यसऐिबमोन्त्जमवनधकारीककमतचारीयुनियिकोनिवातचििभएसम्मवनधकाररक
ँ ाका बखत कायम रहेको
कमतचारी युनियिमा बवढमा एक वषतको लानग यो ऐि प्रारम्भ हुद
निजामती कमतचारीको वनधकारीकट्रेड युनियिकापदानधकारीहरुरहिेिि्।
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(४)वनधकाररककमतचारीयुनियिमाकायातलयप्रमुखभईकामगिेनिजामतीकमतचारी
बाहेकरावष्ट्रयवकताबखािाबाटसङ्केतिम्बरप्रािगरे काअन्यराजपिावङ्कततृतीयश्रे णीवासो
सरहसम्मका निजामती कमतचारीले सदस्यता नलि सक्िेिि् र त्यसरी सदस्यता नलएका
निजामती कमतचारीले  वनधकाररक कमतचारी युनियिको निवातचिमा उम्मेदवार हुि वा मतदाि
गितसक्िेिि्।
(५)उपदफा(४)कोप्रयोजिकोलानगवनधकाररककमतचारीयुनियिले  सोयुनियिको
सदस्यताववतरणगिेि।
तरयसऐिबमोन्त्जमवनधकाररककमतचारीयुनियिकोनिवातचििभएसम्मउपदफा(३)
को प्रनतबन्धात्मक वाक्ांश बमोन्त्जमकायम रहेको वनधकाररक कमतचारीयुनियिले  सदस्यता
ववतरणगिेि।
(६) वनधकाररक कमतचारी युनियिको निवातचि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था वनधकाररक
कमतचारीयुनियिसँगपरामशतगरीिेपालसरकारले बिाएकोकायतववनधबमोन्त्जमहुिि
े ।
(७) वनधकाररक कमतचारी युनियिले  निजामती कमतचारीको सामुवहक हक वहतको
सं रक्षणतथासम्बधानतिकालानगतोवकएबमोन्त्जमसामुवहकसौदाबाजीगित तथाकािूिमाभएको
व्यवस्थाकोकायातन्वयिगिततोवकएबमोन्त्जमसामुवहकसं वादमासहभागीहुिपाउिेि।
(८) वनधकाररक कमतचारी युनियि बाहेक अन्य कुिै पनि संस्था वा निजामती
कमतचारीकोसमूहले  सामुवहकमागदाबीपेशगित पाउिे िै ि।वनधकाररककमतचारीयुनियिले
मागपुरागितकोलानगतोवकएकोप्रकृयाबमोन्त्जमवातात गिे, िलफलगिे तथामध्यस्थताको
माध्यमअपिाउिेबाहेकहडतालवाकामबन्दगितपाउिेिै ि।
(९)सङ्घीयनिजामतीसेवामासुधार, सेवाप्रवाहकोप्रभावकाररताअनभवृवधानरिीनततथा
मापदण्ड निमातणमा सरकारलाई रचिात्मक सहयोग गिुत वनधकाररक कमतचारी युनियिको
कततव्यहुिि
े ।
(१०) सङ्घीय निजामती सेवालाई तटस्थ, मयातद्वदत, भ्रष्टाचारमुि, अिुशानसत, जिमुखी,
पररणाममुखी र व्यावसावयक बिाउि वक्रयान्त्शल हुिु वनधकाररक कर्मचारी युनियिको
न्त्जम्मेवारीहुिि
े ।
(११) कुिै निजामती कमतचारी वनधकाररक कमतचारी युनियिको कायतसनमनतको कुिै
पदमादुईकायतअवनधभन्दाबढीरहिपाउिेिै ि।
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तरपवहले बहालरहेकोपदभन्दामानथललोपदमानिवातन्त्चतहुिबाधापिेिै ि।
(१२) वनधकाररक कमतचारी युनियिको कायतसनमनतको पदानधकारी वा सदस्य भएको
कारणले  कुिैपनि कमतचारीले  पदीय न्त्जम्मेवारी बमोन्त्जमको काम गितबाट उन्मुन्त्ि वा िु ट
पाउिे िै ि र वफ्िो पदीय न्त्जम्मेवारी पूरा गिुत त्यस्तो पदानधकारी तथा सदस्यको कततव्य
हुिेि।
(१३)  वनधकाररक कमतचारी युनियिको कायतसनमनतका पदानधकारी वा सदस्यले यस
ऐि र प्रचनलत कािूि बमोन्त्जम कमतचारीले  पालिा गिुत पिे वचरणका अनतररि दे हाय
बमोन्त्जमकावचरणपालिागिुत पिेिेः(क)

वफुखवटएकोनिकायवाकायातलयमाअनिवायतरुपमासेवागिुत पिे,

(ख)

सम्बन्त्न्धत कायातलयमा वफुलाई तोवकएको न्त्जम्मेवारीमा असर पिे
गरीकायातलयसमयमाकमतचारीयुनियिसम्बन्धीगनतववनधगितिहुिे,

(ग)

िीनतगत ववषय बाहेक कुिै पनि कमतचारीको सरुवा, बढु वा वा वृन्त्त्त
ववकाससम्बधानववषयमादबाबद्वदिवाप्रभावमापाितिहुिे,

(घ)

कुिै पनिकमतचारीलाईकमतचारीयुनियिमावबधानहुिदबाबद्वदिवा
बाध्यबिाउििहुिे,

(ङ)

कमतचारीयुनियिसम्बन्धीकामकालानगतोवकएकोबाहेकअन्यकुिै
सरकारीसाधिस्रोतकोप्रयोगगितिहुिे।

(१४) उपदफा (१३) मा उन्त्ललन्त्खत वचरण सम्बन्धी कुराहरु उलङ्घि गिे
कमतचारीलाईअन्त्खतयारवालाले ववभागीयकारबाहीगिेि।"
८१.

ववधेयककोदफा१२२दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा११९को,(1)उपदफा(३)कोसट्टादे हायकोउपदफा(३)राख्ेेः"(3)प्रदे शनिजामतीसेवा, प्रदे शसरकारीसेवावास्थािीयसेवाकोगठितथासञ्चालि
गदात अन्यववषयकाअनतररिदफा४बमोन्त्जमकावधारभुतनसधानान्तलाईसमेतअवलम्बिगिुत
पिेि।"
(2)उपदफा(४)कोखण्ड(ग)कोसट्टादे हायकोखण्ड(ग)राखिे:39

"(ग) सम्बन्त्न्धत प्रदे शमा रहेका स्थािीय तहमा कायतरत स्थािीय सेवाका
कमतचारीलाईनिन्त्ितवधाररमापदण्डनिधातरणगरीसोहीप्रदे शनभिको
अन्यस्थािीयतहकोसमाितहकोपदमासरुवागितसवकिेव्यवस्था,"
(3)उपदफा(४)कोखण्ड(घ)न्त्झकीखण्डक्रमनमलाउिे।
(४)उपदफा(४)कोखण्ड(ङ)मारहेको"वयोगको"भन्ने शब्दपनि"वधारर"भन्ने शब्दहरु
थप्िे।
(५)उपदफा(७)कोसट्टादे हायकोउपदफा(७)राख्ेेः-

"(७) यस दफामा अन्यि जुिसुकै कुरा ले न्त्खएको भए तापनि कमतचारी समायोजि
सम्बन्धी कािूि बमोन्त्जम स्थािीय तहमासमायोजिभएको कमतचारीले  त्यस्तो स्थािीय तहमा
कम्तीमादुईवषत कामगरे  पनिसम्बन्त्न्धतप्रदे शकोप्रमुखसन्त्चवले  सोहीप्रदे शनभिकोअको
स्थािीयतहमासरुवागितसक्िेि।"
(6)उपदफा(८)न्त्झक्िे।
८२.

ववधेयकको दफा १२३ र १२४ दफाक्रम नमलाउँदा कायम हुिे दफा १२० र १२१ को सट्टा
दे हायकादफा१२०र१२१राख्ेेः"१२०. प्रदे शसरकारकोप्रमुखसन्त्चवसम्बन्धीव्यवस्थाेः (१)प्रदे शसरकारकोप्रमुखसन्त्चवकोपद
सङ्घीयनिजामतीसेवाकोपदहुिेि।
(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको पदमा िेपाल सरकारले  यस ऐि बमोन्त्जम सङ्घीय
निजामती सेवाको राजपिावङ्कत ववन्त्शष्ट श्रे णी वा अनधकृत बाहौं तहका निजामती कमतचारी
मध्येबाटखटाउिेि।
(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम प्रदे श सरकारको प्रमुख सन्त्चव पदमा खटाइएको
कमतचारीवफ्िोपदीयदावयत्वनिवातहगिेसन्दभतमासम्बन्त्न्धतप्रदे शसरकारप्रनतउत्तरदायी
हुिि
े ।
१२१. प्रदे श सरकारको सन्त्चव वा स्थािीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अनधकृत सम्बन्धी व्यवस्थाेः
(१)प्रदे शमन्िालयकोसन्त्चवकोपदप्रदे शनिजामतीसेवाकोपदहुिेि।
(२) उपदफा (1) मा जुिसुकै कुरा ले न्त्खएको भए तापनि कुिै प्रदे शको प्रदे श

मन्िालयको प्रदे श सन्त्चवको पदमा प्रचनलत कािूि बमोन्त्जम प्रदे श निजामती सेवाको

सम्बन्त्न्धत तहको कमतचारीबाट पूनतत िभएसम्मका लानग सो पदमा िेपाल सरकारले  सङ्घीय

निजामती सेवाको राजपिावङ्कत प्रथम श्रे णी वा अनधकृत एघारौं तहको कमतचारी प्रदे श
सरकारकोमुखयमन्िीकोकायातलयमाखटाउिेि।
हुिेि।

(३)स्थािीयतहकोप्रमुखप्रशासकीयअनधकृतकोपदप्रदे शनिजामतीसेवाकोपद
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(४) उपदफा (३) मा जुिसुकै कुरा लेन्त्खएको भए तापनि कुिै स्थािीय तहको

प्रमुखप्रशासकीयअनधकृतकोपदमाप्रचनलतकािूिबमोन्त्जमसम्बन्त्न्धततहकोकमतचारीबाट

पूनतत िभएसम्मकोलानगिेपालसरकारले  सङ्घीयनिजामतीसेवाकोकमतचारीप्रदे शसरकारको
मुखयमन्िीकोकायातलयमाखटाउिेि।

(५) उपदफा (४) बमोन्त्जम स्थािीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अनधकृत पदमा

कमतचारी खटाउँदा िेपाल सरकारले  सम्बन्त्न्धत श्रे णी वा तहको अनधकृतस्तरको कमतचारी
खटाउिु पिेि । यसरी िेपाल सरकारले  िखटाएको अवस्थामा सम्बन्त्न्धत स्थािीय तहको
अिुरोधमासम्बन्त्न्धतप्रदे शसरकारले सम्बन्त्न्धततहकोकमतचारीखटाउिसक्िेि।

(६) उपदफा (२), (४) वा (५) बमोन्त्जम खटाइएको कमतचारी वफ्िो पदीय

दावयत्वनिवातहगिेसन्दभतमासम्बन्त्न्धतप्रदे शवास्थािीयतहप्रनतउत्तरदायीहुिि
े ।

(७) उपदफा(२) बमोन्त्जम प्रदे शसरकारको सन्त्चव पदमाखटाइएको कमतचारीको

कायतसम्पादि मूलयाङ्कि गदात सम्बन्त्न्धत प्रदे श सरकारले  गरे को तोवकए बमोन्त्जमको
कायतसम्पादिवटप्पणीसमेतकोवधारमागिुत पिेि।

(८) उपदफा (४) बमोन्त्जम प्रमुख प्रशासकीय अनधकृतको पदमा खटाइएको

कमतचारीकोकायतसम्पादिमूलयाङ्किगदात प्रदे शसरकारकोमुखयमन्िीकोकायातलयकोसन्त्चवले
सुपररवेक्षककोरुपमार प्रमुखसन्त्चवले पुिरावलोकिकतातकोरुपमामूलयाङ्किगिेि।

(९) उपदफा(८) बमोन्त्जमको कायतसम्पादिमूलयाङ्किको लानग रहिे पुिरावलोकि

सनमनतदे हायबमोन्त्जमहुिेिेः-

(क)मन्िालयकोसन्त्चव

-सं योजक

(ग)सम्बन्त्न्धतसुपररवेक्षक

-सदस्य

(ख)सम्बन्त्न्धतपुिरावलोकिकतात

-सदस्य

(१०)उपदफा(८)बमोन्त्जमसुपररवेक्षककोरुपमामूलयाङ्किगिेव्यन्त्िलेमूलयाङ्कि

गदात सम्बन्त्न्धत गाउँपानलकाको अध्यक्ष वा िगरपानलकाको प्रमुखले  गरे को तोवकए
बमोन्त्जमकोकायतसम्पादिवटप्पणीलाईसमेतवधारमान्नुपिेि।

(११) उपदफा (४) वा (५) बमोन्त्जम िेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारले  स्थािीय

तहकोप्रमुखप्रशासकीयअनधकृतकोपदमाकमतचारीिखटाएकोअवस्थामासोस्थािीयतहमा
कायतरतवररष्ठतमकमतचारीलेप्रमुखप्रशासकीयअनधकृतकोरुपमाकामगिेि।"
८३. ववधेयककोदफा१२५दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिेदफा१२२को,-

(१) उपदफा (२) मा रहेका "निजामती कमतचारी" भन्
िे शव्दहरुको सट्टा "सरकारी सेवाका कमतचारी"

भन्िेशव्दहरुराख
िेरसोहीउपदफाकोप्रनतबन्धात्मकवाक्ाशंमारहेका"कमतचारीलाईयसउपदफा

बमोन्त्जमकोकुिै सुववधा द्वदईिे िै ि"भन्िे शव्दहरुको सट्टा "कमतचारीले  पाउिे सुववधादफा ११४
बमोन्त्जमहुिेि"भन्
िेशव्दहरुराखिे।

(२) उपदफा(३)कोसट्टादे हायकोउपदफा(३)राख
ि:े -
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"(३)सङ्
घीयनिजामतीसेवाबाटप्रदे शवास्थािीयतहमाकामकाजगितखवटएकाकमतचारी

सङ्घीयनिजामतीसेवाकाकमतचारीमानििेिि्।

तर त्यस्तो कमतचारी खवटएको पदको न्त्जम्मेवारी तथा कायतसम्पादि सम्बन्धमा निजको

उत्तरदावयत्वसम्बन्त्न्धतप्रदे शवास्थािीयतहप्रनतहुिेि।"

८४. ववधेयकको दफा १२६ दफाक्रम नमलाउँदा कायम हुिे दफा १२३ को उपदफा (१) मा रहेको
"पठाउिुपिेि"भन्नेशव्दहरुकोसट्टा"पठाउिुसक्िेि"भन्नेशव्दहरुराख्े।

८५. ववधेयककोदफा१२८दफाक्रमनमलाउँदाकायमहुिे दफा१२५मारहेका"तोवकएकोम्यादनभि"
भन्िे शव्दहरुकोसट्टा"बढीमाएक्काईसद्वदिनभि"भन्
िे शव्दहरुराख्े।

८६. ववधेयकको दफा १३२ दफाक्रम नमलाउँदा कायम हुिे दफा १२९ को सट्टा दे हायको दफा १२९
राख्े:-

"१२९. िेतत्ृ वपरीक्षणेः

(१) राजपिावङ्कत प्रथम श्रे णी वा सो सरहका कमतचारीहरुको तोवकए

बमोन्त्जमिेतत्ृ वपरीक्षणगररिेि।

(२)उपदफा(१)बमोन्त्जमिेतत्ृ वपरीक्षणगदातदे हायकोवधारमागिुत पिेि:(क) निजामतीकमतचारीले िेतत्ृ वगरे कोसं स्थाकोवावषतककायतक्रमकोप्रगनत,
(ख) िीनतववश्लेषणक्षमता, कायतसम्पादिगदातिेतत्ृ वनलिसक्िेक्षमता,
(ग) निणतयगिेक्षमता,
(घ) सेवाग्राहीकोसन्तुष्टी,
(ङ) बेरुजुफछ्र्यौटकोप्रगनत,
(च) सं वैधानिकनिकायकोवावषतकप्रनतवेदिमादे न्त्खएकोबेरुजु,
(ि) सामूवहककायतप्रणाली, पेशागतसं वेदिशीलता,
(ज) अन्तरवैयन्त्िकसम्बन्ध, र
(झ) कायतरतनिकायमागरे कोरचिात्मकवानसजतिात्मकसुधार।
(३) उपदफा (१) बमोन्त्जमको सनमनतले  िेतत्ृ व मूलयाङ्कि गदात सम्बन्त्न्धत निजामती

कमतचारी कायतरत निकायका कमतचारीबाट गोप्य रूपमा काम प्रनतको व्यवहार र वचरणको
सूचिासङ्कलिगितसक्िेि।

(४) िेतत्ृ व परीक्षणको िनतजाको वधारमा उपदफा (१) मा उन्त्ललन्त्खत कमतचारीलाई

न्त्जम्मेवारीद्वदईिेि।"

८७. ववधेयकको दफा १३३ दफाक्रम नमलाउँदा कायम हुिे दफा १३० को उपदफा (३) पनि दे हायको
उपदफा(४)थप्िे:-
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"(४) उपदफा (३) बमोन्त्जमको प्रनतवेदि उपर िािनबि गरी िेपाल सरकारले  सम्बन्त्न्धत

निकाय वा पदानधकारीलाई वव्यक निदे शि द्वदिेि । त्यस्तो निदे शि पालि िगिे सम्बन्त्न्धत
पदानधकारीलाईववभागीयकारबाहीगररिेि।"

८८. ववधेयकको दफा १३५ दफाक्रम नमलाउँदा कायम हुिे दफा १३२ को सट्टा दे हायको दफा १३२
राख्ेेः-

"१३२. कमतचारी अनभलेख सम्बन्धी व्यवस्थाेः (१) सङ्घीय निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका
कमतचारीको अनभले ख रावष्ट्रय वकताबखािाले राख्ेि । यसरी अनभलेख राख्े प्रयोजिको लानग

रावष्ट्रय वकताबखािाले  माग गरे को वववरण उपलब्ध गराउिु सम्बन्त्न्धत निकायको कततव्य
हुिेि।

(२) प्रदे श वा स्थािीय तहले  उपलब्ध गराएको वववरणको वधारमा रावष्ट्रय

वकताबखािाले  प्रदे श निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवा र स्थािीय तहका कमतचारीको
अनभलेखराख्ेि।

(३)कमतचारीकोव्यन्त्िगतवववरणअद्यावनधकगिेगराउिेदावयत्वकमतचारीकायतरत

निकाय,रावष्ट्रयवकताबखािारसम्बन्त्न्धतकमतचारीसमेतकोहुिेि।"

८९. दफा 136 दफाक्रम नमलाउँदा कायम हुिे दफा १३३ मा रहेको "नियमहरु" भन्ने शब्दको सट्टा
"नियम"भन्नेशब्दराख्े।
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