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नपेाल स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

२०५३।११।१५ 

संशोधन गने ऐन 

१. नेपाल स्वास््य सेवा (पहहलो संशोधन) ऐन, २०५५   २०५५।१०।२७ 

२. स्वास््य सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन  

बनेको ऐन, २०५८       २०५८।५।६ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

३. नेपाल स्वास््य सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५८   २०५८।७।२२ 

४. नेपाल स्वास््य सेवा (िेस्रो संशोधन) ऐन, २०६३   २०६३।८।२२  

५. गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून 

संशोधन गने ऐन, २०६६      २०६६।१०।७ 

६. नेपाल स्वास््य सेवा (चौथो संशोधन) ऐन, २०७०   २०७०।१२।१२ 

७. प्रशासकीय अदालि ऐन, २०७६     २०७६।०६।२४ 

 

२०५३ सालको ऐन नं.३२ 

=............. 
स्वास््य सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शिनहरूको व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

 

प्रस्िावनााः स्वास््य सेवा जनसाधारणको लामग अत्यावश्यक सेवा भएकोले यस सेवालाई बढी सक्षम, 

सदुृढ, सेवामूलक र जनउत्तरदायी बनाउन स्वास््य सेवाको गठन, संचलान र सेवाको शिन सम्बन्धी 
व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

                                                           
     यो ऐन दफा २, ४, ६, ८, ९, १०, १३, १५, १६ र १७ सम्वि ्२०५४ साल जेष्ठ १४ गिेदेखि प्रारम्भ भएको र 

अन्य दफाहरु िरुुन्ि प्रारम्भ भएको । 

     यो ऐन दफा २ र ३ िरुुन्ि र दफा ४ मममि २०५५ साल माघ २७ गिेदेखि प्रारम्भ भएको । 


    यो ऐन २०६५ साल जेठ १५ गिेदेखि लागू भएको । 

    नोट:  मममि २०६९।१२।२९ मा नेपाल स्वास््य सेवा (चौथो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ जारी भई यो ऐन 
प्रारम्भ हनु ुभन्दा अगामि सम्म यो अध्यादेश कायम रहेको । 

 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिहकएको । 
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श्री ५ महाराजामधराज वीरेन्र वीर हवक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्नमा संसदले यो 
ऐन बनाएकोछ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारखम्भक 

१. संखक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नेपाल स्वास््य सेवा ऐन, २०५३” रहेकोछ। 

(२) यो ऐन श्री ५ महाराजामधराज सरकारबाट लालमोहर सदर बक्स भएको मममिले 
एकान्नब्बेऔ ंददनदेखि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभार्ा : हवर्य वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “स्वास््य सेवा” भन्नाले दफा ३ बमोखजम गठन गररएको नेपाल स्वास््य सेवा 
सम्िन ुपछन ।  

(ि) “कमनचारी” भन्नाले स्वास््य सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यखि सम्िन ुपछन। 

(ग) “एकीकृि खचहकत्सा अमधकृि” भन्नाले मान्यिा प्राप्त खशक्षण संस्थाबाट आयवेुद 
िथा एलोप्याथीमा स्नािकोपामध प्राप्त गरी आयवेुद खचहकत्सा पररर्द्मा नाम दिान 
भई स्वास््य सेवामा बहाल रहेको व्यखि सम्िन ुपछन र सो शब्दले यो ऐन 
प्रारम्भ हुुँदा आयवेुद खचहकत्सा पररर्द् गठन नभइसकेको भए गठन भएपमछ 
नाम दिान हनुे व्यखिलाई समेि  जनाउुँछ । 

(घ) “अखतियारवाला” भन्नाले दफा ११ बमोखजम मनयखुि गनन सक्न े अमधकारी 
सम्िन ुपछन । 

(ङ) “पररवार” भन्नाले कमनचारीसंग बस्न ेिथा मनज आफैले पालन पोर्ण गनुन पने 
पमि, पत्नी, छोरा, अहववाहहिा छोरी, धमनपरु, अहववाहहिा धमनपरुी, बाब,ु आमा वा 

सौिेनी आमा सम्िन ु पछन र सो शब्दले परुुर् र अहववाहहिा महहला 
कमनचारीको परुुर् र अहवाहहिा कमनचारीको हकमा मनजको बाजे, बज्यै िथा 
±हववाहहिा महहला कमनचारीको हकमा मनजको सास,ु ससरुालाई समेि जनाउुँछ। 

(च) “हवभागीय प्रमिु” भन्नाले िोहकएको अमधकारी सम्िन ुपछन । 

(छ) “कायानलय प्रमिु” भन्नाले िोहकएको कायानलयको प्रमिु कमनचारी सम्िन ुपछन। 

                                                           

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

±  िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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(ज) “स्थायी पद” भन्नाले मनवतृ्तभरण पाउने र म्याद निोहकएको स्वास््य सेवाको 
पद सम्िन ुपछन । 

(ि) “हवशेर् पद” भन्नाले हवशेर् प्रकृमिको काम, किनव्य र उत्तरदाहयत्व भएको र 
हवशेर् हकमसमको योग्यिा चाहहने पद सम्िन ुपछन । 

(ञ) “मन्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको स्वास््य िथा जनसंतया मन्रालय 
सम्िन ुपछन । 

(ञ१) “टे्रि यमुनयन” भन्नाले दफा ९२ क. को उपदफा (१) बमोखजम गठन हनुे 
कमनचारीहरुको टे्रि यमुनयन सम्िन ुपछन । 

(ञ२) “आमधकारीक टे्रि यमुनयन” भन्नाले दफा ९२ क को उपदफा (३) बमोखजम 
गठन हनु ेकमनचारीहरुको आमधकारीक टे्रि यमुनयन सम्िन ुपछन । 

(ट) “िोहकएको” वा “िोहकए बमोखजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेका मनयममा 
िोहकएको वा िोहकए बमोखजम सम्िन ुपछन । 

 

पररच्छेद–२ 

स्वास््य सेवाको गठन 

३. स्वास््य सेवाको गठन : नपेाल स्वास््य सेवा नामको एक सेवा गठन गररएकोछ । 

४. सेवामा रहन ेिह : (१) स्वास््य सेवामा देहाय बमोखजमका िहहरू रहनेछन ्:– 

 अमधकृि िह  सहायक िह 

बाह्रौं   पाुँचौं 
एघारौं   चौथो 
दशौं   िेस्रो 
नवौं 
आठौं 
सािौं 
छैठौं 

                                                           

    चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

    चौथो संशोधनद्वारा थप । 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन िेस्रो िहमा कुनै कमनचारी 
नरहेमा सो िह रहने छैन ।  

(३) ................... 
 (४) .............. 

५. सेवाका पदहरू : (१) स्वास््य सेवाका हवमभन्न िहहरूमा हवशेर्ज्ञ पद लगायि प्राहवमधक 
पदहरू रहनेछन ्। त्यस्िा पदहरूको पद नामहरू िोहकएबमोखजम हनुेछ । 

(१क) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन िोहकएको योग्यिा प्राप्त 
गने िोहकएका सहायक िहका कमनचारीलाई िोहकए बमोखजम पदनाम ददन  सहकनेछ । 

 (१ि) उपदफा (१) र (१क) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन सम्बि ्२०६९ 
साल चैर २९ पमछ िेस्रो िहमा रहेका हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह अन्र्िगिका ग्रामीण स्वास््य 
कायनकिान र कू्यमनटी नमसनङ समूह अन्िगनिका मािखृशश ुकायनकिानलाई चौथो िहमा कायम गरी 
क्रमश : अक्जलुरी हेल्थ वकन स (अ.हे.व) र अक्जलुरी नसन ममिवाइफ  (अ.न.मी) को पदनाम 
ददइनेछ । 

(२) मन्रालयले स्वास््य सेवाको प्रत्येक िहको पदको कायन हववरण बनाउनेछ र 
त्यस्िो कायन हववरणमा सम्बखन्धि पदको काम, किनव्य र उत्तरदाहयत्व िथा अमधकार समेि 
उल्लेि गररनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन ग्रामीण स्वास््य कायनकिान 
र मािखृशश ुकायनकिानले हाल गरी आएको कायन क्रमशाः अक्जलुरी हेल्थ वकन  (अ.हे.व) र 
अक्जलुरी नसन ममिवाइफ (अ.न.मी.) ले गने गरी मन्रालयले मनजहरुको कायन हववरण ियार 
गरी लागू गनेछ । 

६. स्वास््य सेवा अन्िगनि रहन े खचहकत्सा प्रणालीहरू : (१) स्वास््य सेवा अन्िगनि देहायका 
खचहकत्सा प्रणालीहरू रहनछेन ्:- 

(क) एलोप्याथी खचहकत्सा प्रणाली, 
(ि) आयवेुद खचहकत्सा प्रणाली, 
(ग) होममयोप्याथी खचहकत्सा प्रणाली । 

                                                           

    चौथो संशोधनद्वारा खिहकएको । 

    चौथो संशोधनद्वारा थप । 

    चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(२) उपदफा (१) मा उल्लेि भएका खचहकत्सा प्रणाली बाहेक नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी अन्य खचहकत्सा प्रणाली िोक्न सक्नेछ । 

७. समूह िथा उपसमूहहरू : (१) स्वास््य सेवामा िोहकएबमोखजमका हवमभन्न समूह िथा 
उपसमूहहरू रहनेछन ्। 

(२) स्वास््य सेवाका समूह िथा उपसमूहहरूमा रहने हवमभन्न िहका पदहरूको लामग 
चाहहने न्यूनिम योग्यिा िोहकएबमोखजम हनुेछ । 

७क. दरबन्दी सजृना : (१) स्वास््य सेवामा रहने पदहरु िोहकए बमोखजम सजृना गररने छन ्। 

(२) कुनै नयाुँ सरकारी कायानलयको स्थापना गनन संगठन संरचना ियार गदान, नयाुँ 
दरबन्दी सजृना गदान वा ित्काल कायम रहेको संगठन संरचना र दरबन्दीमा पनुरावलोकन वा 
हेरफेर गदान मन्रालयको कायनक्रम, कायनबोि, कायन प्रकृमि र दरबन्दी थप गनुन पने कारण िथा 
सोको औखचत्य र उपलब्ध मानव श्रोि समेिको आधारमा संगठन िथा व्यवस्थापन सभेक्षण 
गरी मन्रालयले अथन मन्रालयको सहममि मलई सामान्य मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

िर, नयाुँ दरवन्दी सजृना नगरी संगठन संरचना र दरबन्दी हेरफेर भएको अवस्थामा 
त्यस्िो हेरफेर भएको संगठन संरचना र दरबन्दीको मार संगठन िथा व्यवस्थापन सभेक्षण 
गरी प्रमिवेदन पेश गनन सहकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोखजम प्राप्त सहममिको आधारमा सामान्य प्रशासन मन्रालयले 
सो को मूल्याङ्कन गरी िीस ददनमभर स्वीकृमिको लामग नेपाल सरकार, मखन्रपररर्द् समक्ष पेश 
गनुन पनेछ । 

(४) यस दफा हवपरीि हनुे गरी दरबन्दी मसजनना गरी पूमिन गररएको पद स्विाः िारेज 
हनुेछ । 

 

  

                                                           

 नेपाल सरकारले मममि २०५४।९।७ को नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी “यनुानी खचहकत्सा प्रणाली” लाई 
िोकेको । 

  चौथो संशोधनद्वारा थप । 
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पररच्छेद–३ 

स्वास््य सेवाको पदपूमिन 
८.  स्वास््य सेवाको पदपूमिन : (१) स्वास््य सेवाको देहायका िहका िोहकएका पदहरू देहाय 

बमोखजम पूमिन गररनेछ :– 

िह िलु्ला 
प्रमियोमगिाद्वारा 

वढुवाद्वारा 
 

कायनक्षमिाको 
मूल्याङ्कन 

आन्िररक 
प्रमियोमगिात्मक 
परीक्षा  

कायन सम्पादन 
अनभुवको 
मूल्याङ्कनबाट हनुे 
समायोजनद्वारा 
 

(क) चौथो
  

१००% - - - 

(ि) पाुँचौं 
 

६५% - २०% १५% 

(ग)सािौं
  

६५% - २०% १५% 

 

(घ) आठौं  

(खचहकत्सक)
  

१००% - - - 

(ङ) नवौं 
 (खचहकत्सक) 

२०% ४०% ४०% - 

(च) नवौं 
  (नमसनङ) 

२०% ४०% ४०% - 

(छ) नवौं 
  (खचहकत्सक 
र नमसनङ 
बाहेक)  

२०% ५०% ३०% - 

                                                           
  चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(ज) एघारौं
  

१०% ५०% ४०% - 

(ि) वाह्रौं - १००% - - 

  

 

  

(२) िलु्ला प्रमियोमगिाको लामग चाहहने न्यूनिम शैखक्षक योग्यिा िोहकए बमोखजम 
हनुेछ। 

(३) िलु्ला िथा आन्िररक प्रमियोमगिात्मक पररक्षाद्वारा पूमिन हनुे कुनै िहको पदमा 
समान िहको वा समान िहमा स्िरवहृि भई पदनाम प्राप्त गरेको िर यो ऐन बमोखजम समायोजन 
भई पदस्थापना भई नसकेको कुनै कमनचारीले त्यस्िो परीक्षाको लामग मनधानररि योग्यिा पूरा 
गरेको भएमा मनज समेि सो परीक्षामा सामेि हनु सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन पदपूमिन गनुन पने पद भन्दा 
िल्लो िहमा कमनचारी नै नभएको अवस्थामा त्यस्िो पद िलुा प्रमियोमगिाद्वारा पूमिन गररनेछ। 

(५) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन स्वास््य सेवालाई समावेशी 
बनाउन िलु्ला प्रमियोमगिाद्वारा पूमिन हनुे पैंिालीस प्रमिशि पद छुट्याई सो प्रमिशिलाई शि 
प्रमिशि मानी देहाय बमोखजमका उम्मेदवारहरुका बीचमा मार प्रमिस्पधान गराई पदपूमिन गररनेछ:- 

    (क) महहला     – िेत्तीस प्रमिशि 

    (ि) आददवासी/जनजामि   – सत्ताइस प्रमिशि 

    (ग) मधेशी     – बाइस प्रमिशि 

    (घ) दमलि     – नौ प्रमिशि 

    (ङ) अपाङ्ग     – पाुँच प्रमिशि 

    (च) हपछमिएको क्षेर    – चार प्रमिशि 

स्पष्टीकरण : 
(१)  यस उपदफाको प्रयोजनको लामग “हपछमिएको क्षेर” भन्नाले अछाम, कामलकोट, 

जाजरकोट, जमु्ला, िोल्पा, बिाङ्ग, बाजरुा, मगु ुर हमु्ला खजल्ला सम्िन ुपछन । 

२) यस उपदफाको िण्ि (क), (ि), (ग) र (घ) को प्रयोजनको लामग “महहला, 
आददवासी /जनजामि, मधेसी र दमलि” भन्नाले आमथनक र सामाखजक रुपमा 
पछामि परेका महहला, आददवासी\जनाजामि, मधेसी र दमलि सम्िन ुपछन। 
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(६) उपदफा (५) बमोखजम प्रमिशि मनधानरण गदान एक प्रमिशि भन्दा कम घिाङ्क 
(फ्याक्सन) जनु समूहको घिाङ्क आएको हो सो भन्दा लगतै्त पमछको समूहमा 
सदै जानेछ । 

(७) उपदफा (५) बमोखजम छुट्याइएको पदमा जनु वर्नको लामग हवज्ञापन भएको 
हो सो वर्न हनुे हवज्ञापनमा उपयिु उम्मेदवार उपलब्ध हनु नसकेमा त्यस्िो 
पद अको वर्न हनुे हवज्ञापनमा समावेश गनुन पनेछ र त्यसरी हवज्ञापन गदान पमन 
उपयिु उम्मेदवार उपलब्ध हनु नसकेमा त्यस्िो पद अको वर्न िलु्ला 
प्रमियोमगिाद्वारा पूमिन हनुे पदमा समावेश गनुन पनेछ । 

(८) उपदफा (५) बमोखजम मनधानरण गररएको प्रमिशिद्वारा पदपूमिन गने व्यवस्था 
प्रत्येक दश वर्नमा पनुरावलोकन गनुन पनेछ । 

(९) उपदफा (५) बमोखजमको प्रमिशि अनसुार पद संतया मनधानरण गदान कुनै हववाद 
आएमा लोक सेवा आयोगबाट भएको मनणनय अखन्िम हनुेछ । 

(१०) उपदफा (१) बमोखजम पूमिन हनु े पद बाहेक अन्य पद वा िहमा दफा ९ 
बमोखजम स्िरवहृि गररनेछ । 

(११) पदपूमिन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोहकए बमोखजम हनुेछ । 

८क. पदपूमिनमा बन्देज : (१) स्वास््य सेवाको कुनै पमन पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक 
अन्य कुनै पमन िररकाबाट पदपूमिन गररने छैन ।  

(२) स्वास््य सेवाको कुनै पद कुनै िररकाबाट ररि भएमा सोको जानकारी पद ररि 
भएको एक महहनामभर सम्बखन्धि मनकायले लोकसेवा आयोगलाई ददन ुपनेछ । सो अवमधमभर 
सूचना नददने पदामधकारीलाई हवभागीय कारबाही हनुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोखजम लेिी आएमा सो अवमधसम्म ररि हनु आएको पद र 
चालू आमथनक वर्नमभरमा अवकाश िथा बढुवाबाट ररि हनुे पद समेि यहकन गरी माग गनन 
सहकनेछ । 

(४) पद पूमिनको माग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोहकएबमोखजम हनुेछ । 

                                                           

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(५) मन्रालय, हवभाग, केन्र िथा उपत्यकामभर रहेका कायानलयमा कायनरि कमनचारीको 
हकमा मनजामिी हकिाबिाना र खजल्लाखस्थि कायानलयका कमनचारीको हकमा सम्बखन्धि कोर् 
िथा लेिा मनयन्रक कायानलयबाट िलबी प्रमिवेदन पास नगराई िलब िवुाउन हुुँदैन । 

(६) उपदफा (१) हवपरीि कसैले कमनचारी मनयखुि गरेमा वा उपदफा (५) 
बमोखजमिलबी प्रमिवेदन पास नगरी िलब िवुाएको पाइएमा त्यस्िो कमनचारीले पाएको िलब, 

भत्ता र अन्य सहुवधा बापिको रकम मनयखुि गने र िलव िवुाउने पदामधकारीबाट सरकारी 
बाुँकी सरह असूल उपर गररनेछ । 

८ि. ज्यालादारी वा करारमा मनयखुि गनन, गराउन नपाइन े: (१) कसैले पमन कमनचारीले गनुन पने 
कामको लामग कुनै पमन व्यखिलाई ज्यालादारी वा करारमा मनयखुि गनन, गराउन पाउने छैन। 

िर, स्वास््य सेवाको कुनै पदमा योग्यिा प्राप्त खचहकत्सक वा स्वास््यकमीलाई देहायको 
अवस्थामा करार सेवामा काममा लगाउन सहकनेछ :– 

(क) कुनै खचहकत्सक वा स्वास््यकमी अध्ययन वा असाधारण हवदामा रहेको 
अवस्थामा अध्ययन वा असाधारण हवदामा बसेको अवमधभर, 

(ि) सेवाको कुनै पद कुनै कारणवस ररि हनु गई सो को माग आकृमि 
फाराम भरी लोक सेवा आयोगमा पठाइ सकेको िर पदपूमिन भइनसकेको 
अवमधभर । 

(२) उपदफा (१) हवपरीि कसैले कुनै व्यखिलाई मनयखुि गरे, गराएमा त्यसरी मनयखुि 
पाएको व्यखिले पाएको िलब, भत्ता र अन्य सहुवधा बापिको रकम मनयखुि गने, गराउने 
पदामधकारीबाट सरकारी बाुँकी सरह असलु उपर गररनेछ । 

  
  

                                                           

  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

   चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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९. स्िरवहृि : (१) स्वास््य सेवाका देहायका िहमा देहाय बमोखजम स्िरवहृि  गररनेछ :– 

 

क्र.सं. 
  

हालको िह स्िरवहृि 
हनुे िह 

सम्बखन्धि 
िहमा सेवा 
गनुन पने 
अवमध  

पमछल्लो दईु 
आमथनक वर्नको 
कायनसम्पादन 
मूल्याङ्कनमा 
प्राप्त गनुन पने 
अङ्क 

दगुनम क्षेरमा 
सेवा गनुन पने 
अवमध 

 

१  चौथो  पाुँचौ पाुँच वर्न कम्िीमा उत्तम कम्िीमा एक 
वर्न अमि 
दगुनम वा दईु 
वर्न दगुनम 
क्षेरमा 
 

२.  पाुँचौ 
(क) शरुु मनयखुि भएका वा 
पाुँचौ िहमा स्िरवहृि भई सो 
िहको लामग न्यूनिम 
शैखक्षक योग्यिा पूरा भएका 
(ि) पाुँचौ िहमा आन्िररक 
प्रमियोमगिात्मक परीक्षाद्वारा 
बढुवा भएका वा स्िरबहृि 
भएका मध्ये सो िहको लामग 
न्यूनिम शैखक्षक योग्यिा 
नभएका । 

 

छैठौं 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

छैठौं 
 
 
 
  
 
 

पाुँच वर्न 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आठ  वर्न 

कम्िीमा उत्तम 

 
 
 
 
 
 
 

कम्िीमा उत्तम 

 
 

कम्िीमा एक 
वर्न अमि 
दगुनम वा दईु 
वर्न दगुनम 
क्षेरमा 
 
 
 

कम्िीमा एक 
वर्न अमि 
दगुनम वा दईु 
वर्न दगुनम 
क्षेरमा 
 

३. छैठौं 
(क) छैठौं िहमा लोक सेवा 
आयोगको प्रहक्रया पूरा गरी 
मनयिु भएका 

सािौं 
 
 
 
 
 
 

स्वि : 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
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(ि) छैठौं िहमा स्िरवहृि 
भएका मध्ये बररष्ठ पाुँचौ 
िहमा िह ममलान भएका 
(ग) छैठौं िहमा स्िरवहृि 
भएका मध्ये पाुँचौ िहमा 
शरुु मनयखुि भएका  

 

 

सािौं 
 
 
 
 
 
 

सािौं 
 

 

 

पाुँच वर्न 
 
 
 
 
 
 

पाुँच वर्न 
 

 

कम्िीमा उत्तम 

 
 
 
 
 

कम्िीमा उत्तम 

 

 

कम्िीमा एक 
वर्न अमि 
दगुनम वा दईु 
वर्न दगुनम 
क्षेरमा 
 
 

कम्िीमा एक 
वर्न अमि 
दगुनम वा दईु 
वर्न दगुनम 
क्षेरमा 
 

४. सािौं 
(क) मेमिकल अमधकृि, 

िेण्टल अमधकृि, आयबेुद 
खचहकत्सक, एकीकृि 
खचहकत्सा अमधकृि वा सो 
सरहका अन्य खचहकत्सा 
अमधकृि 

(ि) िण्ि (क) बाहेकका 
छैठौं िहमा शरुु मनयखुि भई 
सािौं िहको पदमा स्िरवहृि 
भएका र सािौं िहमा शरुु 
मनयखुि भएका अन्य 
अमधकृि कमनचारीहरु 

आठौं 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आठौं 
 
  
 
 
 

स्वि : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िीन वर्न
  
 

– 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कम्िीमा उत्तम
  
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कम्िीमा एक 
वर्न अमि 
दगुनम वा दईु 
वर्न दगुनम 
क्षेरमा 

५. नवौं   
  

दशौं दईु वर्न कम्िीमा उत्तम - 
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(२) उपदफा (१) मा उखल्लखिि कमनचारीले सो उपदफामा उखल्लखिि अवमधसम्म 
सोही उपदफामा उल्लेि भएको क्षेरमा काम नगरेको भए त्यस्िो नपगु अवमधसम्म त्यस्िो 
क्षेरमा गई रुज ुहाखजर भई काम गररसकेपमछ मार  त्यस्िो कमनचारीलाई स्िरवहृि गररनेछ। 

िर, पद वा दरबन्दी नभएका कारण कुनै कमनचारीलाई त्यस्िो क्षेरमा िटाउन नसहकन े
भएमा यस दफाको अन्य उपदफाको अधीनमा रही त्यस्िा कमनचारीलाई पमन मामथल्लो िहमा 
स्िरवहृि गनन वाधा पने छैन । 

(३) स्िरवहृि भएको कमनचारीलाई योग्यिाको आधारमा सम्बखन्धि समूहमा समूहीकृि 
गररनेछ । त्यसरी समूहीकृि गररएका कमनचारी कुनै कारणबाट स्वास््य सेवामा नरहेमा मनज 
बहाल रहेको दरबन्दी स्वि : िारेज हनुेछ । 

(४) मामथल्लो िहमा स्िरवहृि भएको कमनचारीले ऐनको दफा १७ को उपदफा   (३) 
वा दफा ९ि. बमोखजम पदस्थापना नभएसम्म मनज जनु िहबाट स्िरवहृि भएको हो सोही 
िहको काम गनुन पनेछ ।  

(५) स्िरवहृि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोहकए बमोखजम हनुेछ । 

±९क. स्िरवहृि नगररन े: दफा ९ मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन देहायको अवस्थामा देहायको 
अवमधभर कमनचारीलाई स्िरवहृि गररने छैन :– 

(क) मनलम्बन भएकोमा मनलम्बन भएको अवमधभर, 

(ि) िलबवहृि वा बढुवा रोक्का भएकोमा िलबवहृि वा बढुवा रोक्का भएको अवमधभर, 

(ग) असाधारण हवदामा बसेकोमा सो हवदाको अवमधभर, 

(घ) प्रचमलि काननु बमोखजम स्थापना भएको स्वास््यसुँग सम्बखन्धि पररर्द्बाट नाम 
दिान मनलम्बन भएकोमा त्यस्िो मनलम्बनको अवमधभर । 

९ि. पदस्थापन सम्बन्धी हवशरे् व्यवस्था : (१) यो दफा प्रारम्भ हनु ुअखघ स्िरवहृि वा िह ममलान 
भएका िर स्िरवहृि वा िह ममलान भएको पदमा ऐनको दफा १७ को उपदफा   (३) 
बमोखजम पदस्थापना भइ नसकेका कमनचारीको लामग मन्रालयले पूल दरबन्दी सजृना गरी सो 
पूल दरबन्दीमा त्यस्िा कमनचारीलाई पदस्थापना  गनेछ । 

                                                           
±
   िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 

    चौथो संशोधनद्वारा थप । 
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(२) उपदफा (१) बमोखजम पूल दरबन्दीमा पदस्थापन भएका कमनचारी मामथल्लो िह 
वा पदमा बढुवा वा स्िरवहृि भएमा वा जनुसकैु िररकाबाट सेवामा नरहेमा त्यस्िो पद स्विाः 
िारेज हनुेछ । 

(३) यो दफा बमोखजम पदस्थापन भएको कुनै कमनचारीले सो पदको लामग मनधानररि 
न्यूनिम शैखक्षक योग्यिा वा मन्रालयले मनधानरण गरे बमोखजमको िालीम प्राप्त नगरेको भएमा 
त्यस्िा कमनचारीलाई मन्रालयले मनधानरण गरे बमोखजमको िालीम उपलब्ध गराइनेछ । 

(४) यस दफा बमोखजम पदस्थापना भएका कमनचारीको सरुवा यस्िै प्रकृमिको पूल 
दरबन्दीमा मार गररनेछ । 

९ग. हवशरे् स्वेखच्छक अवकाश योजना ल्याउन सक्ने : (१) नपेाल सरकारले यो ऐन लागू भएपमछ 
यस ऐन बमोखजम स्िरवहृि भएका िर स्िरवहृि भएको पदमा पदस्थापना भई नसकेका र 
ऐनको दफा ९ि. बमोखजम पदस्थापना भएका कमनचारीमध्ये मनवतृ्तभरण पाउने अवस्थाका 
कमनचारीलाई लखक्षि गरी एक पटकको मनखम्ि हवशेर् स्वेखच्छक अवकाश योजना कायनक्रम 
ल्याउनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम ल्याइएको स्वेखच्छक अवकाश योजना अनसुार अवकाश 
मलन चाहने कमनचारीले सो कायनक्रम लागू भएको छ महहनामभर मन्रालय समक्ष मनवेदन ददन ु
पनेछ र त्यसरी मनवेदन ददने कमनचारीलाई नपेाल सरकारल स्वेखच्छक अवकाश ददन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोखजम स्वेखच्छक अवकाश पाउने कमनचारीलाई साठी वर्न उमेर 
ननाघ्ने गरी बढीमा साि वर्न सेवा अवमध थप गरी मनवतृ्तभरणको लामग जम्मा सेवा अवमध 
कायम गररनेछ । 

(४) यस दफा बमोखजम स्वेखच्छक अवकाश पाउने कमनचारीलाई साि वर्न सम्मको 
मनवतृ्तभरण बराबरको रकम एकमषु्ट रुपमा भिुानी ददन सहकनेछ । 

(५) हवशेर् स्वेखच्छक अवकाश योजना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोहकए बमोखजम हनुेछ। 

१०. लोक सेवा आयोगको मसफाररसमा मनयखुि हनु े: िलु्ला प्रमियोमगिा वा आन्िररक प्रमियोमगिात्मक 
परीक्षाद्वारा पूमिन हनुे पदमा लोक सेवा आयोगको मसफाररसको आधारमा मनयखुि गररनेछ । 

११. स्वास््य सेवाको पदमा मनयखुि : (१)  स्वास््य सेवाको अमधकृि िहको पदमा नेपाल 
सरकारले मनयखुि गनेछ  र त्यस्िो मनयखुिको सूचना नेपाल राजपरमा प्रकाशन गररनेछ । 

                                                           
    चौथो संशोधनद्वारा थप । 
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(२) स्वास््य सेवाको सहायक िहको पदमा हवभागीय प्रमिुले मनयखुि गनन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन कायानलय प्रमिुले आफ्नो र 
आफ्नो मािहिका कायानलयका सहायक पहहलो िहदेखि पाुँचौं िहसम्मको पदमा मनयखुि गनन 
सक्नेछ । 

१२. मनयखुिका लामग अयोग्यिा : देहायका व्यखिहरू स्वास््य सेवाको पदमा मनयखुि हनु सक्न े
छैनन ्:– 

(क) सहायक िहको पदमा अठार वर्न उमेर पूरा नभएका, 
(ि) अमधकृि िहको पदमा एक्काइस वर्न उमेर पूरा नभएका, 
(ग) पैंिामलस वर्न उमेर पूरा भैसकेका, 

िर स्वास््य सेवाका बहालवाला स्थायी कमनचारी र स्वास््य सेवाको पदमा 
मनयमानसुार मनयखुि भई अहवखच्छन्न रूपमा पाुँच वर्न सेवा अवमध पूरा गरेका बहालवाला 
अस्थायी कमनचारीको हकमा उमेरको हद लाग्नेछैन । 

(घ) प्रचमलि काननु बमोखजम स्थापना भएको स्वास््य सम्बन्धी व्यावसाहयक पररर्द्मा 
नामदिान नभएका र नामदिान नवीकरण नभएका, 

िर प्रचमलि काननु बमोखजम स्थापना भएको स्वास््य सम्बन्धी कुनै 
व्यावसाहयक पररर्द्मा नाम दिान हनुे व्यवस्था नै नभएको िहको पदमा मनयखुि 
हनुको लामग यस िण्िले बाधा पयुानएको मामनने छैन । 

(ङ) भहवष्यमा सरकारी सेवाको मनममत्त अयोग्य ठहररन े गरी सेवाबाट बरिास्ि 
गररएका, 

(च) गैर नेपाली नागररक, 

(छ) नैमिक पिन देखिने फौजदारी अमभयोगमा अदालिबाट कसूरदार ठहररएको । 

१३. अस्थायी मनयखुि सम्बन्धी व्यवस्था : (१) लोक सेवा आयोगले आफूले संचालन गरेको परीक्षामा 
स्थायी मनयखुिको लामग मसफाररश नभएका उम्मेदवारहरू मध्येबाट अस्थायी मनयखुि गने 
प्रयोजनको लामग छुटै्ट योग्यिाक्रम अनसुारको सूखच प्रकाशन गनेछ । 

                                                           
    दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 


  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(२) सेवाको कुनै ररि पदमा अस्थायी मनयखुि गनुन पने भएमा अखतियारवालाले लोक 
सेवा आयोगमा लेखि पठाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोखजम लेखि आएमा लोक सेवा आयोगले योग्यिा क्रमको सूखचमा 
रहेका व्यखिलाई मागको आधारमा बढीमा ६ महहनाको लामग अस्थायी मनयखुि गनन नाम 
मसफाररश गरी पठाउनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोखजमको सूखच प्रकाशन नभएको अवस्थामा वा उपदफा (३) 
बमोखजम मसफाररश भएका व्यखिको संतया ररि पद संतया भन्दा कम भएमा लोक सेवा 
आयोगको सहममि मलई ६ महहना सम्मको लामग अस्थायी मनयखुि गनन सहकनछे । 

(५) लोक सेवा आयोगबाट स्थायी पदपूमिनको लामग मसफाररश भई नआएसम्म लोक 
सेवा आयोगको सहममि मलई यस दफा बमोखजम मनयखुि गररएका कमनचारीको म्याद थप गनन 
सहकनेछ । 

(६) उपदफा (४) बमोखजम अस्थायी मनयखुि गरेको जानकारी साि ददन मभर सामान्य 
प्रशासन मन्रालयलाई ददन ुपनेछ । 

(७) मामथ जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन सेवाको कुनै पदमा स्थायी पदपूमिनका 
लामग लोक सेवा आयोगमा माग नगरी त्यस्िो पदमा अस्थायी मनयखुि गनन पाइने छैन । 

(८) यस दफा हवपरीि कसैले अस्थायी मनयखुि गरे गराएमा त्यस्िो मनयखुि भएको 
कमनचारीले िाई पाई आएको िलब, भत्ता र अन्य सहुवधा वापिको रकम मनयखुि गने गराउने 
पदामधकारीबाट सरकारी बाुँकी सरह असूल उपर गररनेछ । 

१४. पदामधकार कायम रहन े : देहायको अवस्थामा कमनचारीको आफ्नो पद मामथको पदामधकार 
कायम रहनेछ :– 

(क) त्यस पदमा कामकाज गरररहुँदा सम्म । 

(ि) अको पदमा सरुवा भई कायनभार सम्हाल्न पाइने म्याद सम्म । 

(ग) मबदा स्वीकृि गराई बसेको बिि । 

(घ) मनलम्बन रहेको बिि । 

(ङ) नेपाल सरकारद्वारा सरकारी वा गैर सरकारी काममा िटाइएका बिि वा कुनै 
अन्य पदमा कायम मकुायम भई काम गरेको बिि । 

१५. कायम मकुायम : (१) स्वास््य सेवाको ररि वा पदामधकार रहेको कुनै हवभागीय प्रमिु वा 
कायानलय प्रमिुको पदमा मार बढीमा एक वर्न सम्मको लामग त्यस्िो ररि वा पदामधकार 
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रहेको पदभन्दा एक िह मनुीको सम्बखन्धि समूह, उपसमूहका कमनचारीलाई िोहकएको आधारमा 
कायम मकुायम मकुरर गनन सहकनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकै कुरा लेखिएको भए िापमन .......... लोक सेवा 
आयोगबाट स्थायी पूमिनका मनममत्त मसफाररस भई नआएसम्मको लामग लोक सेवा आयोगको 
परामशनमा सो पदमा कायम मकुायमको अवमध बढीमा एक वर्नको लामग थप गनन सहकनेछ। 

१६. शपथ ग्रहण गने : पहहलो पटक मनयखुि भै आफ्नो कायनभार सम्हाल्न ुअखघ प्रत्येक कमनचारीले 
िोहकएबमोखजमको शपथ ग्रहण गनुन पनेछ । 

१७.  पदस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कमनचारीलाई पदस्थापन गदान मनजको शैखक्षक योग्यिा, 
िामलम र अनभुवको आधारमा गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन छैठौं िहबाट सािौं िहमा 
पदस्थापन गदान सो िहमा िह र पद ममलान भएका कमनचारीमध्ये सािौं िहको लामग मनधानररि 
शैखक्षक योग्यिा प्राप्त गरेको र जेष्ठिा र भौगोमलक क्षरेमा काम गरेको कमनचारीलाई प्राथममकिा 
ददई पदस्थापना गररनेछ । 

(३) दफा ५ को उपदफा (१क) बमोखजम पदनाम पाएको र यस ऐन बमोखजम 
स्िरवहृि वा िह ममलान भएको आधारमा पदनाम प्राप्त गरेको कमनचारीलाई दफा ८  को 
उपदफा (१) बमोखजम समायोजन गरी पदस्थापन गररनेछ । 

(४) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन चौथो िहको लामग 
न्यूनिम शैखक्षक योग्यिा वा िालीम प्राप्त गरेका कमनचारीलाई मार सो िहमा पदस्थापना 
गररनेछ । 

(५) ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) को िण्ि (ि) र (ग) बमोखजम कायन सम्पादन 
िथा अनभुवको मूल्याङ्कनबाट कमनचारीको समायोजन गदान देहायको योग्यिाक्रमको आधारमा 
गररनेछ :– 

(क) सम्बखन्धि िहमा स्िरवहृि वा िह ममलान भएका र मनधानररि शैखक्षक 
योग्यिा हामसल गरेका कमनचारीमध्येबाट जेष्ठिाको आधारमा, 

                                                           

  िेस्रो संशोधनद्वारा खिहकएको । 


  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि. 
   चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

   चौथो संशोधनद्वारा थप । 



www.lawcommission.gov.np 

17 
 

(ि)  िण्ि (क) मा उल्लेि भए बमोखजमको शैखक्षक योग्यिा नभएमा हाल 
स्िरवहृि भएको वा िह ममलान भएको िह भन्दा एक िह ममुनको पद 
वा िहको लामग मनधानररि शैखक्षक योग्यिा प्राप्त गरेका कमनचारीहरुमध्ये 
जेष्ठिाको आधारमा, 

(ग) िण्ि (क) र (ि) मा उल्लेि भए बमोखजमको शैखक्षक योग्यिा नभएमा 
मन्रालयले मनधानरण गरे बमोखजमको िालीमा प्राप्त गरेका 
कमनचारीहरुमध्ये जेष्ठिाको आधारमा, 

(घ) िण्ि (क), (ि) र (ग) बमोखजम शैखक्षक योग्यिा वा िालीम नभएमा 
हाल कायनरि रहेको िहको जेष्ठिाको आधारमा, 

  (६) पदस्थापना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोहकए बमोखजम हनुेछ । 

१८. परीक्षण काल : स्वास््य सेवाको स्थायी पदमा नयाुँ मनयखुि गदान महहला कमनचारीको हकमा 
छ महहना र परुुर् कमनचारीको हकमा एक वर्नको परीक्षण कालमा रहने गरी गररनेछ। परीक्षण 
कालमा मनजको काम सन्िोर्जनक नभएमा मनजको मनयिु बदर गनन सहकनेछ । यसरी 
मनयखुि बदर नगररएका कमनचारीको मनयखुि परीक्षण काल समाप्त भएपमछ स्विाः सदर भएको 
मामननेछ । 

  िर एक पटक स्वास््य सेवाको स्थायी पदमा परीक्षण काल भिुान गररसकेको 
कमनचारीलाई पनुाः परीक्षण कालमा राखिनेछैन । 

१९. सखचवको मनयखुि : (१) प्रचमलि काननुमा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन स्वास््य सेवाको 
बाहौं िहमा कायनरि र एघारौं िहमा कम्िीमा पाुँच वर्न काम गरेको कमनचारी जेष्ठिा र 
कायनसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा स्वास््य िथा जनसंतया मन्रालयको सखचव पदमा मनयिु 
हनु सक्नेछ । 

(१क) उपदफा (१) बमोखजम सखचव पदमा मनयखुि हनुको लामग नपेाल सरकारले 
िोकेको उच्चस्िरीय व्यवस्थापन िालीम उत्तीणन गरेको हनु ुपनेछ । 

                                                           

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि. 
   चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि. 
   चौथो संशोधनद्वारा थप । 
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(१ि) सखचवको मनयखुि देहाय बमोखजमको बढुवा समममिको मसफाररसमा नेपाल 
सरकारले गनेछ :– 

(क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा मनजले  

िोकेको सो आयोगको सदस्य      – अध्यक्ष 

(ि) लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले िोकेको सो 
    आयोगको सदस्य     – सदस्य 

(ग) मतुय सखचव      – सदस्य 

(घ) लोक सेवा आयोगद्वारा मनोनीि सम्बखन्धि 

    हवर्यको हवशेर्ज्ञ     – सदस्य 

(ङ) सामान्य प्रशासन मन्रालयको सखचव       –सदस्य–सखचव 

(२) उपदफा (१) बमोखजम मनयिु सखचवको पदावमध दफा ४५ को अधीनमा रही 
पाुँच वर्न हनुेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोखजम सखचवको पदावमधको गणना गदान मनजले बाह्रौं िहमा गरेको 
सेवा अवमधलाई समेि गणना गररनेछ । 

  

पररच्छेद–४ 

सरुवा, काज र बढुवा 
२०. सरुवा गने र काजमा िटाउन ेअमधकार : (१) सहायक िहको कमनचारीको सरुवा गने र काज 

िटाउने अमधकार अखतियारवालालाई हनुेछ । 

(२) अमधकृि िहको कमनचारीको सरुवा गने र काज िटाउने अमधकार देहाय 
अमधकारीलाई हनुेछ :– 

(क) छैठौं र सािौं िहका कमनचारीको हकमा सम्बखन्धि हवभागीय 
महामनदेशक वा महामनदेशक पद नभएको हवभागमा मनदेशक, 

(ि) आठौं, नवौं र दशौं िहका कमनचारी हकमा मन्रालयको सखचव । 

२१. सरुवा गदान वा काजमा िटाउुँदा मलइन ेआधार : (१) कमनचारीलाई देशको हवमभन्न भौगोमलक 
क्षेरको अनभुव ददलाउने गरी अमि दगुनम, दगुनम र सगुम क्षेरमा सरुवा  ररनेछ । (२) 

                                                           

   चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि 

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 



www.lawcommission.gov.np 

19 
 

भौगोमलक दृहष्टले अमि दगुनम, दगुनम र सगुम क्षेरको हवभाजन िथा उपहवभाजन िोहकए बमोखजम 
हनुेछ ।  

(३) कमनचारीलाई अमि दगुनम क्षेरमा कम्िीमा एक वर्न वा दगुनम क्षेरमा कम्िीमा दईु 
वर्न पूरा नभई सामान्यिया सरुवा गररने छैन ।  

स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लामग “एक वर्न” भन्नाले कम्िीमा २३३ ददन 
रुज ुहाखजर भएको अवमधलाई मामननेछ ।  

(४) कुनै पमन कमनचारीलाई एक वर्नमा िीस ददन भन्दा बढी समयको लामग कुनै 
कायानलयमा काजमा िटाउन पाइने छैन । सो अवमधभन्दा बढी अवमधको लामग कुनै 
कमनचारीलाई काजमा िटाइएकोमा त्यसरी काज िटाइएको अवमधमा त्यस्िो कमनचारीले पाएको 
िलब भत्ताको रकम त्यसरी काज िटाउने पदामधकारीको िलब भत्ताबाट कट्टा गरी असूल 
उपर गररनेछ ।  

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन देहायको अवस्थामा िीस 
ददनभन्दा बढी अवमधको लामग कुनै कमनचारीलाई काजमा िटाउन सहकनेछ :–  

(क) प्राकृमिक प्रकोप वा संक्रामक रोगको उपचारको लामग वा नेपाल 
सरकारबाट मनोनयन भई कुनै िामलम, सेममनार, गोष्ठी वा राहिय 
कायनक्रममा भाग मलन,  

(ि) कुनै पदमा कायम मकुायम मकुरर गनन, 
(ग) कायानलय प्रमिु वा एकाइ कायानलय प्रमिुको ररि पद ित्काल पूमिन 

गनन नसहकने अवस्थामा सो काम गनन । 

(६) उपदफा (३) बमोखजम अमि दगुनम वा दगुनम क्षेरमा सरुवा भएको कमनचारी 
उपदफा (५) बमोखजम िामलम, सेममनार, गोष्ठी वा राहिय कायनक्रममा काज िहटएमा त्यसरी 
काज िहटएको अवमधभर त्यस्िो कमनचारीले अमि दगुनम वा दगुनम क्षेरमा काम गरेको मामनने 
छैन ।  

२१क. पद वा दरबन्दी सम्बन्धी हवशरे् व्यवस्था : (१) दफा २१ बमोखजम कमनचारीको सरुवा 
गदान पद वा दरबन्दी नपगु हनु गएमा कुल दरबन्दीमा नबढ्ने गरी नपगु भए जमि पद वा 

                                                           

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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दरबन्दी स्विाः सजृना हनुेछ र त्यस्िो कमनचारीको अन्यर सरुवा भएपमछ सो पद वा दरबन्दी 
स्विाः िारेज हनुेछ ।  

(२) यस ऐन वमोखजम मामथल्लो िहमा िह ममलान वा स्िरवहृि भएका कमनचारीहरू 
सो िहमा बहाल रहेसम्म त्यस्िो पद स्विाः सजृना हनुेछ र त्यस्िो िहको पद कुनै िररकाले 
ररि हनु आएमा शरुुको िहको पद ररि भएको मामननेछ ।  

(३) स्वास््य सेवामा ित्काल कायम रहेको िेस्रो िहबाट चौथो िहमा जमि संतयाका 
कमनचारीहरु स्िरवहृि भएका छन ्त्यखत्त नै संतयामा चौथो िहमा स्विाः दरबन्दी सजृना हनुेछ। 

 (४) उपदफा (३) बमोखजम सजृना भएको दरबन्दीमा रहेका कमनचारीको पदनाम 
िोहकए बमोखजम हनुेछ । 

२१ि. हवशरे् कायन गनन कमनचारी िटाउन सक्न े: (१) यस पररच्छेदमा अन्यर जनुसकैु करा लेखिएको 
भए िापमन मन्रालयले सूचना जारी गरी महामारी िथा संक्रामक रोग मनयन्रण वा स्वास््य 
सम्बन्धी हवशेर् कायनक्रम सञ्चालन गने भएमा सो कायन सम्पन्न गननको लामग हवशेर्ज्ञ खचहकत्सक 
लगायि स्वास््य सेवाका कुनै कमनचारीलाई एक वर्नसम्मको लामग सम्बखन्धि खजल्ला वा क्षेरमा 
काजमा िटाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम िीन महहनाभन्दा बहढ अवमध काजमा िहटने कमनचारीले 
काज िहटएको कायानलयमा रुज ुहाखजर भएमा बढुवा प्रयोजनको लामग सोहह भौगोमलक क्षेरको 
िोहकएको अङ्क पाउनेछ । 

२२.  अवमध पूरा नहुुँदै सरुवा गनन सहकन े: दफा २१ मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन देहायको 
अवस्थामा कुनै कमनचारीलाई अवमध पूरा नहुुँदै सरुवा गनन सहकनेछ :– 

(क)  शारीररक वा मानमसक अस्वस्थिाको कारण कुनै कमनचारी कुनै स्थानमा रही 
काम गनन नसक्ने कुरा नेपाल सरकारद्वारा गदठि मेमिकल बोिनले मसफाररस 
गरेमा, 

(ि)  कुनै कमनचारीलाई हवभागीय कारबाही गनुन परेमा, 
(ग)  दरबन्दी कटौिी भई सो दरबन्दीमा कायनरि कमनचारी फाखजलमा परेमा, 
(ग१) कुनै कमनचारीलाई हवशेर् खजम्मेवारी ददन ुपरेमा, 

                                                           

   चौथो संशोधनद्वारा थप । 

   चौथो संशोधनद्वारा थप । 

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(घ) ग्रामीण स्वास््य कायनकिान, आयवेुददक स्वास््य कायनकिान र मािखृशश ु
कायनकिानको पदमा कायनरि कमनचारीलाई पारस्पररक सहममिको आधारमा वा 
त्यस्िो पद कुनै कायानलयमा ररि भएमा कमनचारीको मागको आधारमा । 

२३. सरुवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : सरुवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोहकए बमोखजम हनुेछ । 

२४. बढुवा : स्वास््य सेवाको अमधकृि िहको पदमा बढुवा गदान दफा २५ बमोखजम गदठि बढुवा 
समममिको मसफाररसमा गररनेछ । 

२५. बढुवा समममि : (१) स्वास््य सेवाको अमधकृि िहको पदमा बढुवाको लामग मसफाररस गनन 
देहाय बमोखजमको बढुवा समममि रहनेछ :– 

(क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा मनजले  

िोकेको लोक सेवा अयोगको सदस्य    –अध्यक्ष 

(ि) लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले िोकेको  

लोक सेवा आयोगको सदस्य     – सदस्य 

(ग) मतुय सखचव       – सदस्य  

(घ) लोक सेवा आयोगद्वारा मनोनीि  

सम्बखन्धि हवर्यको हवशेर्ज्ञ     –सदस्य 

(ङ) स्वास््य मन्रालयको सखचव      – सदस्य–सखचव 

(२) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन बाह्रौं िहको पदमा बढुवा 
गनन बढुवा समममिले उपलब्ध भएसम्म ररि पदको कम्िीमा पचास प्रमिशि थप उम्मेदावारलाई 
कायन सम्पादन क्षमिाको आधारमा मसफाररस गनेछ र त्यसरी मसफाररस गररएका 
उम्मेदवारहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले जेष्ठिा र कायन कुशलिाको आधारमा उपयिु 
ठहयानएको उम्मेदवारलाई बढुवा गनेछ । 

(३) स्वास््य सेवाको सहायक िहको पदमा बढुवाको लामग मसफाररस गनन िोहकएको 
बढुवा समममि रहनेछ । 

(४) बढुवा समममिले कमनचारीहरूको बढुवाको मसफाररस गनन अपनाउन ुपने कायनहवमध 
िोहकएबमोखजम हनुेछ । 
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(५) बढुवा समममिको बैठक प्रत्येक ६ महीनामा बस्नेछ र बढुवाको दरिास्ि फाराम 
प्राप्त भएको मममिले िीन महीनामभर बढुवाको मसफाररस गरी सक्न ुपनेछ । 

±२५क.स्िरवहृि िथा बढुवा सम्बन्धी हवशरे् व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेखिएको 
भए िापमन एउटै िहमा पन्र वर्नसम्म बहाल रहहरहेको दशौं िहसम्मको स्वास््य सेवाको कुनै 
कमनचारीको दफा ४५ बमोखजम अवकाश हनु एक महहना बाुँकी भएमा मनजलाई एक िह 
मामथको पदमा स्िरवहृि वा बढुवा गररनेछ ।  

(२) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन एउटै िहमा पन्र वर्नसम्म 
बहाल रहहरहेको दशौं िहसम्मको स्वास््य सेवाका कुनै कमनचारीले दफा ४६ बमोखजम 
स्वेखच्छक अवकाश मलन चाही मनवेदन ददएमा मनजलाई एक िह मामथको िहमा स्िरवहृि वा 
बढुवा गरी अवकाश ददइनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोखजम स्िरवहृि वा बढुवा गननको लामग स्विाः हवशेर् पद सजृना 
हनुे छ र त्यस्िो कमनचारी स्वास््य सेवाबाट अवकाश भएपमछ सो पद स्विाः िारेज हनुेछ ।  

(४) यस दफा बमोखजम स्िरवहृि वा बढुवा पाउने कमनचारीलाई मनजले िल्लो िहबाट 
अवकाश मलुँदा पाउने सहुवधाभन्दा कम सहुवधा नहनुे गरी सहुवधा प्रदान गररनेछ । 

२५ि.खजम्मेवारी नददई राख्न नहनु े: (१) देहायका अवस्थामा बाहेक कुनै पमन कमनचारीलाई पदीय 
खजम्मेवारी नददई एक महहना भन्दा बढी अवमधसम्म राख्न सहकने छैन :– 

(क)  लामो हवदा रहेकोमा, 
(ि)  मनलम्वन भएकोमा, वा 
(ग)  अन्यर काज िहटएको कारण पदामधकार रहेको पदमा कायम राख्न पने नभएमा 
(२) उपदफा (१) बमोखजम कुनै कमनचारीलाई पदीय खजम्मेवारी नददई रािेमा खजम्मेवारी 

ददई काममा लगाउन पने दाहयत्व भएको पदामधकारीलाई हवभागीय कारबाही हनुेछ । 

२६. बढुवाको लामग न्यूनिम योग्यिा र सेवा अवमध : कमनचारीले बढुवाको लामग उम्मेदवार हनु 
िोहकए बमोखजमको शैखक्षक योग्यिा प्राप्त गरेको र बढुवा हनुे िहभन्दा एक िह ममुनको पदमा 
रही कम्िीमा िीन वर्न सेवा अवमध पूरा गरेको हनुपुनेछ । 

                                                           

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

±  िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 

   चौथो संशोधनद्वारा थप । 

   चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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िर, 

(१)  सम्वि ्२०५४ साल जेष्ठ १४ गिेपमछ िह ममलान हुुँदा वररष्ठ पाुँचौं 
िह कायम गररएको वा पाुँचौ िहमा दश वर्न सेवा गरेको कमनचारीको 
पाुँचौं िहको लामग मनधानररि शैखक्षक योग्यिा नभए पमन बढुवाको लामग 
उम्मेदवार हनु सक्नेछ । 

(२)  सम्वि ्२०६९ साल चैर २९ पमछ बढुवाको लामग उम्मेदवार हनु 
कम्िीमा एक वर्ए अमि दगुनम वा कम्िीमा दईु वर्न दगुनम क्षेरमा काम 
गरेको हनु ुपनेछ । 

(३) लोक सेवा आयोगद्वारा मनधानररि प्रहक्रया पूरा गरी सािौं िहमा मनयहुक्र 
भई सम्बि ्२०६९ साल चैर २९ अखघ आठौं िहमा स्िरवहृि भएको 
कमनचारीले सो िहभन्दा कम्िीमा एक िह ममुनको िहमा कम्िीमा दईु 
वर्न दगुनम क्षेरमा काम गरेको भए मनजले दगुनम क्षरेमा काम गरेको 
मानी नवौं िहको बढुवाको लामग उम्मेदवार हनु सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन देहायको कुनै अवस्थामा 
कमनचारीहरु बढुवाको लामग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु सक्ने छन ्:– 

(क)  पद वा दरबन्दी नभएको कारण अमि दगुनम वा दगुनम क्षेरमा सेवा गनन 
नपाएकोमा, 

(ि) बढुवा हनुे पदभन्दा एक िह ममुनको पदमा कम्िीमा आठ वर्न सेवा 
अवमध पूरा गरेको भएमा, 

(ग) सेवाका कुनै िहको पदमा कम्िीमा दईु वर्न काठमािौं उपत्यका 
बाहहरका खजल्लामा सेवा गरेको र बढुवा हनुे पदभन्दा एक िह ममुनको 
पदमा पाुँच वर्न सवा गरेका भएमा । 

२६क.सेवा अवमधको गणना : (१) सम्वि ्२०५४ साल जेष्ठ १४ गिेभन्दा अखघ मनजामिी सेवा 
ऐन, २०४९ बमोखजम नेपाल स्वास््य सेवाको समान स्िरको पदमा रही गरेको सेवा अवमध 
यस ऐन बमोखजम बढुवा प्रयोजनको लामग गणना गररनेछ ।  

                                                           

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(२) यो दफा प्रारम्भ हनुअुखघ लोकसेवा आयोगको प्रहक्रया पूरा गरी छैठौं र सािौं 
िहमा मनयखुि भएका कमनचारीको सो िहमा गरेको सेवा अवमध मामथल्लो िहमा स्िरवहृि वा 
बढुवा प्रयोजनको लामग गणना गररनेछ । 

२७. बढुवाको लामग संभाव्य उम्मेदवार हनु नपाउन े: (१) दफा २६ मा जनुसकैु कुरा लेखिएको 
भए िापमन देहायको अवस्थामा देहायको अवमध भर कमनचारी बढुवाको लामग संभाव्य उम्मेदवार 
हनु पाउने छैन :– 

(क) मनलम्बन भएकोमा मनलम्बन भएको अवमधभर, 

(ि) बढुवा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवमधभर, 

(ग) िलब बहृि रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवमधभर, 

(घ) ......... 

(ङ) प्रचमलि काननु बमोखजम गठन भएको स्वास््य सम्बन्धी व्यावसाहयक पररर्द्बाट 
नाम दिान मनलम्बन भएको कमनचारी त्यस्िो मनलम्बनको अवमधभर, 

(ङ१) असाधारण हवदामा बसेका अवमधभर, 

±(च)  दफा ४५ को उपदफा (२) बमोखजम थप भएको सेवा अवमधभर । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन कुनै कमनचारी बढुवाको 
सूचना प्रकाशन भइसके पमछ सोही उपदफाको िण्ि (क) र (ङ) बमोखजम मनलम्बन भएमा 
वा िण्ि (ि) वा (ग) बमोखजम बढुवा रोक्का वा िलब वहृि रोक्का भएमा त्यस्िो अवमधभर 
मनजको बढुवा मनयखुि रोक्का गररनेछ र सो अवमध समाप्त भएपमछ मनज मनलम्बन वा रोक्का नभए 
सरह मानी बढुवा मनयखुि ददई जेष्ठिा मार कायम गररनेछ । 

२८. कायन सम्पादनको मूल्याकंन : कमनचारीको कायन सम्पादनको मूल्यांकन गनन िोहकएबमोखजमको 
कायन सम्पादन मूल्यांकन फाराम प्रयोग गररनेछ । 

२९. बढुवाको आधार : (१) बढुवा समममिले कमनचारीलाई बढुवाको लामग मसफाररस गदान मनजको 
कायनक्षमिाको आधारमा गनेछ । 

                                                           
   पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  िेस्रो संशोधनद्वारा खिहकएको । 

   चौथो संशोधनद्वारा थप । 

±  िेस्रो संशोधनद्वारा थप ।  
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(२) कमनचारीको कायनक्षमिाको मूल्यांकन गदान देहाय बमोखजम बढीमा १०० अंक 
ददइनेछ :– 

(क) कायन सम्पादन मूल्यांकन बापि    ४० अंक 

(ि) जेष्ठिा बापि      २० अंक 

(ग) भौगोमलक क्षेरमा काम गरे बापि   २५ अंक 

(घ) शैखक्षक योग्यिा र िामलम बापि   १५ अंक 

(३) उपदफा (२) बमोखजमको अंकको हवभाजन िोहकएबमोखजम हनुेछ । 

(४) कमनचारीको कायन सम्पादन मूल्याङ्कन िोहकएको आधारमा गररनेछ । 

(५) ...........  

(६) ............ 

२९क. वैयखिक हववरण राख्नपुने : (१) आफ्नो कायानलयमा कायनरि कमनचारीको वैयखिक हववरण 
दरुुस्ि राख्न े खजम्मेवारी सम्बखन्धि हवभागीय प्रमिु वा कायानलय प्रमिुको हनुेछ । आफ्नो 
व्यखिगि हववरण अद्यावमधक गने गराउने दाहयत्व सम्बखन्धि कमनचारीको हनुेछ ।  

(२) बढुवाको लामग सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेका कमनचारीहरूले सरकारी काम, 

अध्ययन वा काजको मसलमसलामा हवदेशमा रही वा दैवी हवपखत्त वा काबबुाहहरको पररखस्थमि 
परी दरिास्ि फाराम पेश गनन नसकेमा बढुवा सूचनाको म्यादमभर सम्बखन्धि हवभागीय प्रमिु 
वा कायानलय प्रमिुले त्यस्िो कमनचारीको हववरण बढुवा सूचना प्रकाशन गने कायानलयमा 
पठाउन ुपनेछ । यसरी पठाइएको हववरणलाई आधार मानी बढुवा समममिले बढुवाको कारबाही 
टुङ्गो लगाउनेछ । 

(३) कुनै उम्मेदवारले बढुवाको दरिास्ि फाराम भदान िठुो हववरण पेश गरेको व्यहोरा 
प्रमाखणि भएमा मनजलाई हवभागीय सजाय गररनेछ । 

                                                           

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  िेस्रो संशोधनद्वारा खिहकएको । 

   पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

   चौथो संशोधनद्वारा थप । 
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३०. बढुवाको शिनमा पररविनन : दफा २६, २६क, २७, २८ र २९ वा सो अन्िगनि बनेका 
मनयमहरूमा कुनै संशोधन गदान त्यस्िो संशोधन भएको एक वर्न पमछको मममिदेखि मार लागू 
हनुे गरी व्यवस्था गररनेछ । 

िर दफा २६ को उपदफा (१) को प्रमिबन्धात्मक वाक्यांश िण्ि (२) र 
उपदफा (२) को व्यवस्था सम्बि ्२०६९ साल चैर २९ देखि लागू भएको मामननेछ । 

३१. समूह वा उप–समूह पररविननाः (१) नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा कुनै कमनचारीलाई 
स्वास््य सेवाको एक समूह वा उपसमूहबाट अको समूह वा उपसमूहमा लोक सेवा आयोगको 
परामशन मलई िोहकएको आधारमा समूह वा उपसमूह पररविनन गनन सक्नेछ । 

(२) नेपाल सरकारले स्वास््य सेवामा बहाल रहेको कुनै व्यखिलाई हवशेर् योग्यिा 
हामसल गनन अध्ययनमा पठाएकोमा त्यस्िो व्यखि अध्ययन पूरा गरेर सेवामा हाखजर भएपमछ 
लोक सेवा आयोगको परामशन मलई मनजको हवशेर् योग्यिा अनसुारको सम्बखन्धि समूह वा 
उपसमूहमा पररविनन गररददन ुपनेछ । 

±(३) उपदफा (१) वा (२) बमोखजम अको समूह वा उपसमूहमा पररविनन गदान त्यस्िो 
समूह वा उपसमूहमा पद ररि भएको अवस्थामा मार गनन सहकनेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

अध्ययन र िामलममा मनोनयन सम्बन्धी व्यवस्था 
३२. अध्ययन, िामलम वा अध्ययन भ्रमणको मनममत्त मनोनयनका आधारहरू : अध्ययन, िामलम वा 

अध्ययन भ्रमणका मनममत्त कमनचारीलाई मनोनयन गदान मन्रालयले =................. मन्रालय 
र अन्िरगिका कमनचारीहरू मध्येबाट देहायको आधारमा मनोनयन गररनेछ :- 

(क) अध्ययन, िामलम वा अध्ययन भ्रमणको हवर्य सम्बखन्धि कमनचारी कायनरि रहेको 
समूह वा उपसमूहको मनममत्त उपयोगी र आवश्यक भएको । 

(ि) अध्ययन, िामलम वा अध्ययन भ्रमणको लामग प्राप्त छारवखृत्तमा मनोनयनको लामग 
िोहकएको आवश्यकिालाई प्राथममकिा ददई दफा २९ बमोखजम शैखक्षक 

                                                           
 

 
   पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

±
  िेस्रो संशोधनद्वारा थप ।  
    चौथो संशोधनद्वारा खिहकएको । 
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योग्यिा, जेष्ठिा, भौगोमलक क्षेरमा काम गरेको अनभुव र र कायन सम्पादनको 
मूल्यांकन बापि बढी अंक पाउने कमनचारी मध्ये प्राथममकिाको आधारमा । 

(ग) स्नािक, स्नािकोत्तर वा कुनै शैखक्षक उपामधको अध्ययनको हकमा पैंिालीस वर्न 
उमेर ननाघेको । 

   स्पष्टीकरण : यस पररच्छेदको प्रयोजनको मनममत्त,– 

(१) “अध्ययन” भन्नाले स्वास््य सेवासुँग सम्बखन्धि हवर्यमा गररन े
अध्ययनलाई जनाउुँछ । 

(२) “िालीम” भन्नाले स्नािक, स्नािकोत्तर वा कुनै शैखक्षक उपामध प्रदान 
गररने बाहेक कुनै संस्थाद्वारा मनखिि पाठ्यक्रम अनसुार मनखिि अवमधमा 
संचालन हनुे शीप आजनन गने प्रखशक्षण कायनक्रमलाई जनाउुँछ  

(३) “अध्ययन भ्रमण” भन्नाले अध्ययन र िामलम बाहेक ६ हप्तामा नबढ्ने 
गरी आयोजना हनुे गोष्ठी, सेममनार वा अवलोकन भ्रमणलाई जनाउुँछ। 

३३. मनोनयन गदान प्रथाममकिा ददन ुपने : हवदेशमा अध्ययन, िामलम वा अध्ययन भ्रमणको मनममत्त 
कमनचारीको मनोनयन गदान सामान्यियााः पहहले वैदेखशक अध्ययन गने, िामलम मलने वा अध्ययन 
भ्रमण गने मौका नपाएको कमनचारीलाई दफा ३२ को अधीनमा रही देहाय बमोखजम 
प्राथममकिाको आधारमा मनोनयन गररनेछ । िर एउटै स्िर र प्रकृमिको कायनक्रममा 
दोहो¥याएर मनोनयन गररनेछैन :– 

(क) अध्ययनमा सहायक पाुँचौ िह, अमधकृि छैठौं, सािौं र आठौं िहका कमनचारी 
र मनजामिी सेवाका सो सरहका कमनचारीलाई, 

(ि) िामलममा अमधकृि नवौं िह र सो भन्दा ममुनका िहका कमनचारी र मनजामिी 
सेवाका सो सरहका कमनचारीलाई, 

(ग) अध्ययन भ्रमणमा साधारणिया पूवन मनधानररि कायनक्रम अनसुार कायानलय प्रमिु, 

अमधकृि दशौं िह र सो भन्दा मामथल्लो िहका कमनचारी र मनजामिी सेवाका 
सो सरहका कमनचारीलाई, 

                                                           

   चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

   चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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३४. मनोनयनको लामग अयोग्य : (१) देहायका कमनचारी अध्ययन वा िामलमको मनममत्त मनोनयन 
हनु योग्य हनुे छैनन ्:– 

(क) दफा २७ बमोखजम बढुवाको लामग सम्भाव्य उम्मेदवार नभएका वा 
यस ऐन बमोखजम स्िरवहृि रोक्का भएका, 

(ि) शरुु मनयखुि भई पदस्थापन भएको अमधकृि िहको कमनचारीले कम्िीमा 
एक वर्न अमि दगुनम वा दईु वर्न दगुनम क्षेरमा काम नगरेको र नेपाल 
स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ प्रारम्भ हनु ुअखघ मनजामिी सेवा ऐन, २०४९ 
बमोखजमको नेपाल स्वास््य सेवाको राजपरांहकि शे्रणीको स्थायी पदमा 
रही कम्िीमा एक वर्न अमि दगुनम वा दईु वर्न दगुनम क्षेरमा गई काम 
नगरेको । 

(ग) िण्ि (ि) मा उखल्लखिि कमनचारीले सोही िण्िमा उखल्लखिि 
अवमधसम्म सोही िण्िमा उल्लेि भएको क्षेरमा काम नगरेको भए 
त्यस्िो अवमधसम्म त्यस्िो क्षेरमा गई रुज ुहाखजर भई काम नगरेसम्म। 

  िर मनिान्ि प्राहवमधक िथा हवशेर्ज्ञ प्रकृमिको नब्बे ददन भन्दा 
कम अवमधको िामलममा मनोनयन गदान यस दफा बमोखजमको अयोग्यिा 
लागू हनुे छैन । 

(२) मन्रालयको पूवन स्वीकृमि मबना अध्ययनमा जानेको हकमा नेपाल सरकारबाट 
छारवखृत्त उपलब्ध गराइने छैन । 

३५. अध्ययन, िामलम वा अध्ययन प्रमाण पूरा गरेपमछ सेवा गनुनपने अवमध : नेपाल सरकारबाट 
मनोनयन भई अध्ययन गने, िामलम मलने वा अध्ययन भ्रमणमा जाने कमनचारीले त्यस्िो अध्ययन, 

िामलम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपमछ देहाय बमोखजमको अवमधसम्म अमनवायन रूपले सेवा गनुन 
पनेछ :– 

अध्ययन, िामलम वा अध्ययन                       सेवा गनुन पने 

   भ्रमणको अवमध                        न्यनुिम अवमध 

(क) िीन महीनासम्म     एक वर्न 
                                                           

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

    पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 


     पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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(ि) िीन महीनादेखि छ महीनासम्म    िेढ वर्न 
(ग) छ महीनादेखि नौ महीनासम्म    दईु वर्न 
(घ) नौ महीनादेखि एक वर्नसम्म    िीन वर्न 
(ङ) एक वर्नदेखि दईु वर्नसम्म     चार वर्न 
(च) दईु वर्नदेखि िीन वर्नसम्म    पाुँच वर्न 
(छ) िीन वर्नदेखि चार वर्नसम्म     साि वर्न 
(ज) चार वर्नदेखि पाुँच वर्नसम्म    आठ वर्न 
(ि) पाुँच वर्नदेखि छ वर्नसम्म     नौ वर्न 

३६. कबमुलयि गनुन पने : (१) कुनै पमन कमनचारीले अध्ययन, िामलम मलन वा अध्ययन भ्रमण गनन 
जान ुभन्दा अखघ त्यस्िो अध्ययन, िामलम वा अध्ययन भ्रमण परुा गरी फकेर आई दफा ३५ 
बमोखजमको सेवा गने समेि कबमुलयि गनुन पनेछ । 

(२) उपमनयम (१) बमोखजम गनुन पने कबमुलयिको ढाुँचा िोहकए बमोखजको हनुेछ। 

(३) कुनै पमन कमनचारीले अध्ययन, िामलम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरी वा नगरी सेवा 
गनन नआएमा वा दफा ३५ बमोखजम गनुन पने सेवा अवमध पूरा नगरेमा त्यस्िो कमनचारीबाट 
अध्ययन, िामलम वा अध्ययन भ्रमण अवमधभर मनजले पाएको िलब भत्ता िथा खशक्षण शलु्क 
र छारवखृत्त रकम समेि असलु गरी मनज उपर हवभागीय कायनबाही गररनेछ। 

 

पररच्छेद–६ 

िलब भत्ता, दशै िचन िथा अन्य सहुवधा 
३७. िलब भत्ता : (१) कमनचारीले आफ्नो पदमा बहाली गरेको ददनदेखि िलब र भत्ता पाउने भए 

भत्ता समेि पाउनेछ । 

(२) कमनचारीले स्वास््य सेवामा रही काम गरे बापि पाउने िलब भत्ता नेपाल सरकारले 
समय समयमा िोहकददए बमोखजम हनुेछ । 

(३) दफा ३९ वा ७३ मा उखल्लखिि अवस्थामा बाहेक प्रत्येक कमनचारीले एक वर्नको 
सेवा पूरा गरेपमछ िोहकए बमोखजमको रकम िलब वहृि पाउनेछ । िर यसरी िलब वहृि 
िोहकंदा सम्बखन्धि कमनचारीले िाईपाई आएको रकममा नघट्ने गरी िलब वहृि संतया ममलान 

                                                           

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 


  स्वास््य सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐनद्वारा संशोमधि । 
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गररनेछ । रोक्का भएको िलब वहृि फुकुवा भएकोमा सो िलब वहृि कुन मममिदेखि पाउने हो 
सो कुरा सम्बखन्धि अमधकारीले मलखिि रूपमा जनाई राख्न ु पनेछ । 

३८. पकाएको िलब र भत्ता पाउन ेभए भत्ता समेि पाउन े: (१) कमनचारीले प्रत्येक महीना भिुान 
भएपमछ िलब र भत्ता पाउने भए भत्ता समेि पाउनेछ । 

(२) कुनै कमनचारीले पकाएको िलब र भत्ता पाउने भए भत्ता समेि मनज जनुसकैु 
व्यहोराबाट सेवामा नरहेमा पमन पाउनेछ । 

(३) यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेका मनयमहरूमा अन्यथा व्यवस्था गररएकोमा 
बाहेक कुनै कमनचारीको िलब कट्टा गररने छैन । 

(४) कुनै कमनचारीले पाउने िलब सो कमनचारी काम गरररहेको वा मबदामा बसेको 
बिि रोहकने छैन । 

३९. कायन दक्षिा सीमा पार गने : कुनै कमनचारी कायन दक्षिा सीमा पार गननको मनममत्त योग्य छ 
भनी अमधकृि कमनचारीको हकमा मन्रालयको सखचव र सहायक कमनचारीको हकमा 
अखतियारवालाले मलखिि रूपमा नजनाएसम्म कुनै कमनचारीले कायन दक्षिा सीमा पार गरेको 
मामनने छैन । 

४०. मनलम्बन भएमा पाउन ेिलब : (१) कुनै कमनचारी सरकारी कामको सम्बन्धमा वा नेपाल 
सरकारको िफन बाट भएको कारबाहीको फलस्वरूप मनलम्बन भएमा सो मनलम्बनको अवमधभर 
मनजले आफ्नो िलबको आधा मार पाउनेछ । 

िर लागेको आरोप प्रमाखणि नभई मनजले सफाई पाएमा मनलम्बन रहेको अवमधमा आधा 
िलब पाएको  भए सो कट्टा गरी र नपाएको भए पूरै िलब (िलब बहृि हनुे भएमा सो समेि) 
र चािपवन िचन पाउनेछ । कसूरदार ठहररएमा मनलम्बन भएको मममिदेखिको बाुँकी िलब 
भत्ता पाउने छैन । 

(२) कुनै कमनचारी उपदफा (१) मा उखल्लखिि कारण बाहेक अन्य कुनै करणबाट 
मनलम्बन रहन गएको रहेछ भने मनजले त्यसरी मनलम्बन रहेको अवमधको िलब पाउने छैन। 

४१. कमनचारी संचयकोर्मा रकम जम्मा गररददन े: कमनचारीहरूको मामसक िलबबाट दश प्रमिशिका 
दरले रकम कट्टा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले शि प्रमिशि रकम थप गरी कमनचारी 
संचयकोर्मा जम्मा गररददनेछ । 

                                                           

   िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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४२. चािपवन िचन िथा अन्य सहुवधा : (१) स्वास््य सेवाका कमनचारीले आफ्नो धमन, संस्कृमि, परम्परा 
अनसुार मनाइने चािपवनको लामग कमनचारीले िाइपाइ आएको एक महहनाको िलब बराबरको 
रकम प्रत्येक वर्न चािपवन िचनको रूपमा पाउनेछ । यस्िो रकम कमनचारीले एक आमथनक 
वर्नमा एक पटकमा आफ्नो धमन, संस्कृमि, परम्परा अनसुार मनाइने मतुय चािपवनको अवसरमा 
भिुानी मलन सक्नेछ ।  

(२) मनवखृत्तभरण पाउने गरी अवकाशप्राप्त कमनचारीलाई मनजले पाउने एक महहनाको 
मनवखृत्तभरण बराबरको रकम चािपवन िचनको रूपमा ददइनेछ ।  

(३) स्वास््य सेवाका कमनचारीले पाउने उपचार िचन, अशि वखृत्त, अंगभंग भएबापि 
पाउने सहुवधा, असाधारण पाररवाररक मनवखृत्तभरण िथा उपदान, शैखक्षक भत्ता, सन्िमि वखृत्त, खशश ु
स्याहार भत्ता वा अन्य सहुवधा सम्बन्धी व्यवस्था िोहकए बमोखजम हनुेछ ।  

४३. बीमा सहुवधा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कमनचारीको सेवामा छुँदै मतृ्य ुभएमा मनजको नखजकको 
हकवालालाई बीमा बापि एक लाि पचास हजार रुपैयाुँ एकमषु्ट प्रदान गररनछे । 

(२) नपेाल सरकारले एउटा सावमधक जीवन बीमा कोर् स्थापना गनेछ । प्रत्येक 
कमनचारीको मामसक िलबबाट दईु सय रुपैयाुँ कट्टा गरी सो कोर्मा जम्मा गररनेछ र त्यमि नै 
रकम नेपाल सरकारले थप गरी बीमाङ्क रकम एक लाि रुपैयाुँको बीस वरे् सावमधक जीवन 
बीमा गररददनेछ । सो बीमा कोर्मा जम्मा भएको रकममध्येबाट कमनचारी सेवा मनवतृ्त हुुँदा 
मनजलाई बीमाङ्क रकम र बोनस भिुानी ददइनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोखजम रकम कट्टा गनन शरुु गरेको बीस वर्न अवमध नपगुी कुनै 
कमनचारी सेवाबाट अमनवायन अवकाश पाएमा देहाय बमोखजमको रकम प्रदान  गररनेछ :– 

(क)  एक वर्नभन्दा कम अवमधको रकम कट्टी गररएको भएमा दश हजार 
रुपैयाुँ,  

(ि) एक वर्नदेखि पाुँच वर्नसम्म रकम कट्टी गररएको भएमा पच्चीस हजार 
रुपैयाुँ, 

(ग) पाुँच वर्नदेखि दश वर्नसम्म रकम कट्टी गररएको भएमा पचास हजार 
रुपैयाुँ, 
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(घ) दश वर्नदेखि पन्र वर्नसम्म रकम कट्टी गररएको भएमा पचहत्तर हजार 
रुपैयाुँ, 

(ङ)  बीस वर्नसम्म रकम कट्टी गररएको भएमा एक लाि रुपैयाुँ । 

िर मनजले जम्मा गरेको रकम र सोको व्याज, लाभांश रकम उखल्लखिि रकमभन्दा 
बढी हनु आएमा सोही बराबरको रकम उि कोर्बाट प्रदान गररनेछ । 

(४) कुनै कमनचारीले उपदफा (१) बमोखजम रकम जम्मा गनन शरुु गरेको बीस वर्न 
नपगुी मतृ्य ुभएको वा अमनवायन अवकाश भएको अवस्थामा बाहेक अन्य जनुसकैु हकमसमबाट 
सेवाबाट अवकाश भएमा त्यस्िो कमनचारीलाई समपनण मूल्य बराबरको रकम उपलब्ध 
गराइनेछ।  

(५) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन स्वास््य सेवाबाट 
अवकाश हनुे कमनचारीले सावमधक जीवन बीमा बापि जम्मा गरेको रकम बीस वर्न वा सोभन्दा 
कम अवमधमा पररपक्व हनुे गरी मनरन्िरिा ददन सक्नेछ । 

िर सो बापि नेपाल सरकारले कुनै रकम व्यहोने छैन ।  

(६) सावमधक जीवन बीमा कोर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोहकए बमोखजम हनुेछ ।  

४४. असमथन कमनचारीको सम्बन्धमा हवशरे् व्यवस्था : कुनै कमनचारी शारीररक वा मानमसक रोगको 
कारणबाट मनयममि रूपमा सेवा गनन असमथन छ भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेमिकल 
बोिनबाट प्रमाखणि भई आएमा नेपाल सरकारले मनजलाई मनजको सेवा अवमधमा बढीमा साि 
वर्न सेवा अवमध थप गरी अवकाश ददन सक्नेछ । 
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पररच्छेद–७ 

अवकाश, उपदान र मनवतृ्तभरण 

४५. अमनवायन अवकाश : (१) साठी वर्न उमेर पूरा भएको वा दफा १९ बमोखजमको पदावमध पूरा 
भएको कमनचारीले सेवाबाट स्विाः अवकाश पाउनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन नपेाल सरकारलाई हवशेर्ज्ञ 
सेवा अत्यावश्यक भएमा साठी वर्न पूरा भई अवकाश हनुे कमनचारीलाई बढीमा िीन वर्नको 
अवमध थप्न सक्नेछ । 

(३) यो ऐन लागू हनु ुअखघ मनजामिी सेवा ऐन, २०४९ बमोखजम िीस वर्न सेवा अवमध 
पगुी म्याद थप भई हाल यो ऐन बमोखजम बहाल रहेका कमनचारीहरू पमन साठी वर्न उमेर पूरा 
नहनु्जेलसम्म स्वास््य सेवामा बहाल रहन सक्नेछन ्। 

(४) यस दफाको प्रयोजनकोलामग कमनचारीको उमेर देहाय बमोखजम गणना गररनेछ:– 

(क) सेवामा प्रवेश गदान मनजले पेश गरेको खशक्षण संस्थाको प्रमाणपरमा 
हकहटएको जन्म ददन वा वर्नबाट हनु आएको उमेर, 

(ि) िण्ि (क) बमोखजमको अमभलेि नभएमा मनजले सेवामा प्रवेश गदान 
वैयखिक नोकरी हववरण (मसटरोल) मा लेखिददएको जन्म मममि वा 
वर्नबाट हनु आएको उमेर । 

४६. स्वैखच्छक अवकाश : मनवतृ्तभरण पाउने अवस्था र उमरेको हद पचास वर्न पूरा भएका 
कमनचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपरमा प्रकाखशि सूचनामा िोहकएको अवमधमभर सोही 
सूचनामा उल्लेखिि शिनमा स्वेखच्छक अवकाश मलन सक्नेछ । यसरी स्वैखच्छक अवकाश मलन े
कमनचारीलाई साठी वर्न उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा साि वर्न सेवा अवमध थप गरी मनवतृ्तभरणको 
लामग जम्मा सेवा अवमध कायम गररनेछ । 

४७. उपदान : (१) पाुँच वर्न वा सो भन्दा बढी स्वास््य सेवामा बहाल गरेको िर मनवतृ्तभरण पाउने 
अवमध नपगेुको कमनचारीले अवकाश पाएमा वा राजीनामा स्वीकृि गराई पदबाट अलग भएमा 
वा भहवष्यमा स्वास््य सेवाको मनममत्त अयोग्य नठहररने गरी पदबाट हटाइएमा देहायको दरले 
उपदान पाउनेछ :– 

                                                           

  स्वास््य सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०५८ द्वारा संशोमधि 
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(क) पाुँच वर्नदेखि दश वर्नसम्म स्वास््य सेवामा बहाल गरेको कमनचारीले आफूले 
काम गरेको प्रत्येक वर्नको मनममत्त आखिरी आधा महीनाको िलब । 

(ि) दश वर्न भन्दा बढी पन्र वर्नसम्म स्वास््य सेवामा बहाल गरेको कमनचारीले 
आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्नको मनममत्त आखिरी एक महीनाको िलब, 

(ग) पन्र वर्न भन्दा बढी बीस वर्न भन्दा कम स्वास््य सेवामा बहाल गरेको 
कमनचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्नको मनममत्त आखिरी िेढ महीनाको 
िलब । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन स्वास््य सेवामा बहाल रहन े
वा सो सेवा पाउने उदे्दश्यले नागररकिा, उमेर वा योग्यिा ढाुँटेको प्रमाखणि हनु आएमा त्यस्िो 
कमनचारीलाई उपदान ददइने छैन र प्रचमलि काननु बमोखजम सजाय  हनुेछ । 

४८. मनवतृ्तभरण : (१) बीस वर्न वा सो भन्दा बढी समयसम्म स्वास््य सेवामा बहाल गरेको 
कमनचारीले देहाय बमोखजमको हहसाबले मामसक मनबतृ्तभरण पाउनेछ :– 

जम्मा सेवा वर्न  आखिरी िलबको रकम 

५० 
  िर– 

 

(१) भहवष्यमा स्वास््य सेवाको मनममत्त अयोग्य ठहररन े गरी सेवाबाट बरिास्ि 
गररएको कमनचारीले यस दफा बमोखजम मनवतृ्तभरण पाउने  छैन । 

(२) स्वास््य सेवामा बहाल रहने वा सो सेवा पाउने उदे्दश्यले नागररकिा, उमेर वा 
योग्यिा ढाुँटेको प्रमाखणि हनु आएमा त्यस्िो कमनचारीलाई मनवतृ्तभरण ददइने 
छैन र प्रचमलि काननु बमोखजम सजाय हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन मनवखृत्तभरणको न्यूनिम 
रकम समान पदको बहालवाला कमनचारीको िलबको सरुु अंकको आधा भन्दा कम र 
अमधकिम समान पदको बहालवाला कमनचारीको शरुु स्केलभन्दा बढी हनुे छैन । 

(३) मनजामिी सेवा ऐन, २०४९ बमोखजम नेपाल स्वास््य सेवामा बहाल भई हाल यस 
ऐन बमोखजमको स्वास््य सेवामा पररविनन भएको कमनचारीले दफा १९  बमोखजम पदावमध पूरा 

                                                           

  िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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भई अवकाश प्राप्त गरेमा त्यस्िो कमनचारीको उमेर साठी वर्न पूरा हनु जमि अवमध बाुँकी छ 
सो अवमध थप गरी मनजको जम्मा  सेवा अवमध कायम गररनेछ । 

± (३क) पन्र वर्न सेवा अवमध पूरा गरी बीस वर्न सेवा अवमध नपगेुको कुनै कमनचारीको 
मतृ्य ु भएमा मनजको सेवा अवमधमा बढीमा पाुँच वर्नसम्म थप गरी मनजको पररवारलाई 
मनवखृत्तभरण वा उपदान जनु मलन चाहन्छ सो रोजेर मलन ददइनेछ । 

(४) कुनै सरकारी पदमा अखघ गरेको सेवा बापि मनवतृ्तभरण पाइरहेको व्यखि पमछ 
स्वास््य सेवाको पदमा मनयिु भएमा मनजले पमछ गरेको सेवा अवमधमा अखघ गरेको सेवा 
अवमध जोिी यस दफा बमोखजम मनवतृ्तभरण मलन पाउनेछ । 

± (५) सम्वि ् २०५४ साल जेष्ठ १४ गिेभन्दा अखघ हवकास िफन को पदमा अहवखच्छन्न 
रही साधारणिपनmको पदमा मनयिु भएका कमनचारीले मनवखृत्तभरण मलन चाहेमा मनजको 
हवकासिपनmको सेवा अवमधमध्ये मनवखृत्तभरणको लामग आवश्यक पने सेवा अवमध थप गरी 
मनजलाई मनवखृत्तभरण ददइनेछ । 

४९. मनवतृ्तभरणमा वहृि : बहालवाला कमनचारीको िलब वहृि हुुँदा िलबको शरुु अंकमा जमि वहृि 
भएको छ त्यसको दईु मिहाई रकम समान पदका मनवतृ्त कमनचारीहरूको मनवतृ्तभरण रकममा 
पमन थप गररनेछ । 

५०. पाररवाररक मनवतृ्तभरण र उपदान : (१) कुनै कमनचारीको सेवामा छुँदै वा मनवतृ्तभरण पाउन 
थालेको साि वर्न नपगु्दै मतु्य ु भएमा मनजको पररवारलाई वा मनजको नाबालक भाइ वा 
अहववाहहिा दददी बहहनीलाई दफा ४७ वा ४८ मा लेखिए बमोखजम उपदान वा मनवतृ्तभरण 
प्राप्त हनुेछ । 

िर मनवतृ्तभरणको हकमा यस्िो मनवतृ्तभरण साि वर्न भन्दा बढी समय प्राप्त हनुे छैन। 
मनवतृ्तभरण पाउन थालेको साि वर्न नपगु्दैमा मतृ्य ुभएको कमनचारीको पररवारलाई साि वर्न 
पगेुपमछ मनवतृ्तभरण प्राप्त हनुे छैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन मनवतृ्तभरण पाउन ेव्यखि 
नाबालक रहेछ भने मनज बामलग नभएसम्म त्यस्िो मनवतृ्तभरण पाउनेछ । 

(३) कमनचारीको हवधरु पमि वा हवधवा पत्नीले मनजको पमि वा पत्नी सेवामा छुँदै वा 
मनवतृ्तभरण पाउन थालेको साि वर्न नपगु्दै मतृ्य ु भई उपदफा (१) बमोखजम पाररवाररक 
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मनवतृ्तभरण पाउने भएमा सो मनवतृ्तभरण पाउने अवमध भिुान भएको मममिदेखि र त्यस्िो 
मनवतृ्तभरण नपाउने भएमा वा मनजको पमि वा पत्नीले मनवतृ्तभरण पाउन थालेको साि वर्न 
व्यमिि भइसकेपमछ मतृ्य ुभएकोमा मनज कमनचारीको मतृ्य ुभएको मममिदेखि जीवनभर मनजले 
पाउने मनवतृ्तभरणको आधा रकम पाउनेछ । 

(४) बहालवाला कमनचारीको िलब वहृि हुुँदा िलबको शरुु अंकमा जमि वहृि भएको 
छ, त्यसको दईु मिहाई रकम उपदफा (१), (२) र (३) अनसुार पाररवाररक मनवतृ्तभरण 
पाइरहेका व्यखिले िाइपाइ आएको पाररवाररक मनवतृ्तभरण रकममा पमन थप गररनेछ । 

(५) कुनै कमनचारीको यस ऐन बमोखजम पाउने कुनै रकम मलन नपाउदै मतृ्य ुभएमा 
सो रकम मनजको पररवारको सदस्यहरू मध्ये यस ऐन बमोखजमको मनजको मनवतृ्तभरण वा 
उपदान पाउने ठहररएको व्यखिले मलन पाउनेछ । 

(६) मनवतृ्तभरण वा उपदान ददंदा मिृ कमनचारीले आफ्नो पररवारको सदस्य मध्येमा वा 
आफ्नो नाबालक भाइ वा अहववाहहिा दददी बहहनी कसैलाई इच्छाएको रहेछ भने सो व्यखिलाई 
र कुनै कारणले सो व्यखिले पाउन नसक्ने अवस्था भएमा वा कसैलाई पमन नइच्छाएको भएमा 
सो कमनचारीको पररवारको सदस्य मध्ये नखजकको हकदारलाई ददइनेछ । 

५१. िलबको उल्लेिाः (१) यस पररच्छेद र पररच्छेद–६ मा जहाुँ जहाुँ िलबको उल्लेि भएको 
छ त्यसले सम्बखन्धि कमनचारीको ित्कालको िलब रकम (िलब वहृि समेि) लाई जनाउनेछ। 

(२) दफा ४७ र ४८ को प्रयोजनकोलामग “आखिरी िलब” भन्नाले सम्बखन्धि 
कमनचारीको अवकाश प्राप्त गने अवस्थाको िलबलाई जनाउनेछ र त्यसरी अवकाश प्राप्त गने 
अवस्थामा कुनै कमनचारी असाधारण मबदा वा मनलम्बनमा रहेको भए त्यस्िो अवमधको मनममत्त 
पमन पूरै िलबको हहसाब गररनेछ । 

 

पररच्छेद –८ 

आचरण 

५२. समय पालन र मनयममििा : कमनचारीले नेपाल सरकारबाट मनधानररि समयमा मनयममि रूपले 
कायानलयमा हाखजर हनु ुपदनछ र सकेसम्म पहहले मबदाको स्वीकृमि नमलई कामबाट अनपुखस्थि 
हनु ुहुुँदैन । 

५३. अनशुासन र आज्ञापालन : (१) कमनचारीले अनशुासनमा रही आफ्नो किनव्य इमान्दारी र 
ित्परिाको साथ पालन गनुन पदनछ । 
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(२) कमनचारीले सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मामथको अमधकृिले ददएका 
आज्ञालाई शीघ्रिाका साथ पूरा गनुन पनेछ । 

(३) कमनचारीले आफूभन्दा मामथका सबै कमनचारीहरू प्रमि उखचि आदर देिाउन ुपनेछ 
र आफू ममुनका कमनचारीहरू प्रमि उखचि व्यवहार गनुन पनेछ । 

५४. राजनैमिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पानन नहनु े: कुनै पमन कमनचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा 
मिलब साध्य गने मनसायले अन्य कमनचारी मामथ कुनै राजनैमिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पानन 
वा प्रभाव पाने प्रयत्न गनुन हुुँदैन । 

५५. राजनीमिमा भाग मलन नहनुे : कमनचारीले कुनै राजनैमिक संगठन वा दलको पक्ष वा हवपक्षमा 
प्रचार प्रसार गनन विव्य ददन वा भार्ण गरी राजनीमिमा भाग मलन हुुँदैन । 

५६. सरकारको आलोचना गनन नहनु े: (१) नपेाल सरकारको नीमिको हवपरीि हनुे गरी वा नेपाल 
सरकार र जनिाको पारस्पररक सम्बन्धमा वा कुनै हवदेशी रािसंगको सम्बन्धमा िलल पनन 
सक्ने गरी कुनै पमन कमनचारीले आफ्नो वास्िहवक वा काल्पमनक नामबाट वा बेनामी कुनै लेि 
प्रकाखशि गनन, पेर्सलाई कुनै िबर ददन, रेमियो वा टेमलमभजन आददद्वारा भार्ण प्रसाररि गनन, 
कुनै सावनजमनक भार्ण ददन वा कुनै विव्य प्रकाखशि गनन हुुँदैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन प्रचमलि काननु र नेपाल 
सरकारको नीमिको हवपरीि नहनुे गरी लेि प्रकाशन वा प्रसारण गनन बाधा पने छैन । 

५७. सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाश गननमा प्रमिबन्ध : कुनै पमन कमनचारीले नेपाल 
सरकारद्वारा अखतियार नपाई आफूले सरकारी किनव्य पालन गदान जानकारीमा आएको कुनै 
गोप्य वा काननुद्वारा मनर्मेधि हवर्य आफूले लेिेको वा संकलन गरेको कुनै कागजपर वा 
समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अरू अनमधकृि कमनचारी वा गैर सरकारी व्यखि वा 
प्रसेलाई ददन ुवा बिाउन ुहुुँदैन । यो प्रमिबन्ध जनुसकैु कारणबाट सेवामा नरहेको व्यखिको 
हकमा समेि लागू रहनेछ । 

५८. दान, उपहार, चन्दा आदद प्राप्त गनन र सापटी मलनमा प्रमिबन्ध : (१) सेवा सम्बन्धी काममा कुनै 
पमन प्रकारले असर पनन सक्ने गरी कुनै पमन कमनचारीले नेपाल सरकारको पूवनस्वीकृमि मबना 
आफूले वा आफ्नो पररवारको कुनै सदस्यद्वारा कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दािव्य, कोसेली वा 
उपहार स्वीकार गनन वा चन्दा माग्न वा कामसंग सम्बखन्धि व्यखिसंग सापटी मलन हुुँदैन । 
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(२) कमनचारीले कुनै हवदेशी सरकार वा हवदेशी सरकारको कुनै प्रमिमनमधबाट कुनै 
उपहार प्राप्त हनु आएमा मनजले नेपाल सरकारलाई सो कुराको सूचना ददई मनकासा भए बमोखजम 
गनुन पछन । 

५९. कम्पनीको स्थापना र संचालन, व्यापार व्यवसाय िथा मनजी प्राखक्टस गनन नहनु े: (१) कमनचारीले 
नेपाल सरकारको पूवनस्वीकृमि नमलई देहायको काम गनुन हुुँदैन :– 

(क) कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रखजिेशन वा संचालनको काममा भाग 
मलन वा स्वास््य खक्लमनक वा मनजी अस्पिाल वा नमसनङ होम िोल्न, 

संचालन गनन, वा त्यस्िो स्वास््य खक्लमनक वा मनजी अस्पिालमा काम 
गनन, 

(ि) प्रचमलि काननु बमोखजम दिान गराउन ुपने कुनै व्यापार वा व्यवसाय 
गनन, 

(ग) अन्यर कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गनन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन कमनचारीले नेपाल सरकारको 
नीमि हवपरीि नहनु ेर आफूलाई िोहकएको काममा बाधा नपने गरी साहहखत्यक, वैज्ञामनक वा 
कलात्मक कायन गनन वा मनाःशलु्क स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

६०. मनवानचनमा भाग मलन नहनु े: कमनचारीले कुनै पमन राजनैमिक पदको लामग हनु ेमनवानचनमा भाग 
मलन वा कसैको मनममत्त मि माग्न वा कुनै प्रकारको प्रभाव पानन हुुँदैन । 

िर प्रचमलि काननु बमोखजम आफूले पाएको मिदानको अमधकार प्रयोग गनन बाधा 
पनेछैन । 

६१. प्रदशनन र हििाल गनन प्रमिबन्ध : कमनचारीले नपेाल  ........... को सावनभौमसत्ता र 
अिण्ििामा आुँच आउन ेगरी, देशको शाखन्ि सरुक्षा, वैदेखशक सम्बन्ध र सावनजमनक मयानदा 
िथा अदालिको मनणनयको अवहेलना हनुे गरी, हवमभन्न जाि, जािी, धमन, वगन, क्षेर र सम्प्रदायका 
मामनसहरू बीच वैमनस्य उत्पन्न गराउने वा साम्प्रदाहयक दभुानवना फैलाउने गरी वा कुनै 
अपराधलाई प्रश्रय हनुे गरी वा आफ्नो काम किनव्य पालन गननमा बाधा हवरोध हनुे गरी प्रदशनन 
गनन, हििालमा भाग मलन वा सो कायन गने उदे्दश्यले अरूलाई उक्साउन समेि हुुँदैन । 

                                                           

  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिहकएको । 
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६२. हििाल, थनुछेक िथा घेराउ गननमा प्रमिबन्ध : कमनचारीले कुनै पमन कायानलय वा अमधकृिको 
कानूनद्वारा मनधानररि किनव्य पूरा गननमा बाधा हवरोध हनुे गरी हििाल वा कलम बन्द गनन 
िथा शारीररक वा मानमसक उत्पीिन हनुे गरी दबाब ददन वा सो गने उदे्दश्यले अरूलाई 
उक्साउन समेि हुुँदैन । 

६३. लापरबाही वा बदियिले काम गनन नहनु े : कमनचारीले आफ्नो किनव्य पालनको मसलमसलामा 
मबरामीलाई स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउुँदा मबरामीको खजउज्यानमा हानी नोक्सानी पगु्न सक्ने 
गरी लापरबाही वा बदमनयिले काम गनन हुुँदैन । 

६४. प्रमिमनमधत्व गननमा प्रमिबन्ध : कमनचारीले आफूलाई मकान परेको हवर्यमा आफैले वा वारेसद्वारा 
सम्बखन्धि मनकाय वा अमधकारी समक्ष मनवेदन ददन बाहेक अरू व्यखि वा समूहको िफन बाट 
प्रमिमनमधत्व गनन हुुँदैन । 

िर नेपाल सरकारबाट मान्यिा प्राप्त कमनचारीहरूको पेशागि संस्थाको िफन बाट गररने 
प्रमिमनमधत्व र कमनचारीको पदीय दाहयत्वको आधारमा गनुनपने कुनै कायन गननमा यस ऐनले बाधा 
प¥ुयाएको मामनने छैन । 

६५. संस्थाको सदस्यिा : (१) कुनै पमन कमनचारीले नपेाल सरकारको पूवनस्वीकृमि मलई प्रचमलि 
काननु बमोखजम दिान भएको पेशागि संस्था बाहेक अन्य कुनै पमन प्रकारको संस्थाको सदस्य 
बनु्न हुुँदैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन कमनचारीले प्रचमलि काननु 
र नेपाल सरकारको नीमिको हवपरीि नहनु ेगरी आफ्नो पेशागि र अन्य सामाखजक संस्थाको 
सदस्य बन्न यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पयुानएको मामनने छैन । 

६५क. यािना ददन नहनु े: (१) कमनचारीले कसैलाई पमन यािना ददन ुहुुँदैन । 

(२) कमनचारीले यौनजन्य दवु्र्यवहार र घरेल ु हहंसा सम्बनधी कायन गनुन वा गराउन ु
हुुँदैन । 

६५ि.सेवाग्राही प्रमिको व्यवहार : (१) कमनचारीले आफ्नो कामसुँग सम्बखन्धि सेवाग्राहीप्रमि मयानददि 
र खशष्ट व्यवहार गनुन पनेछ । 

                                                           
   चौथो संशोधनद्वारा थप । 

   चौथो संशोधनद्वारा थप । 
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(२) कमनचारीले सेवाग्राहीको कामसुँग सम्बखन्धि हवर्य, प्रहक्रया र कायनसम्पादन गनन 
लाग्ने समय समेिको स्पष्ट जानकारी सेवाग्राहीलाई यथासमयमा गराउन ुपनेछ । 

६५ग. आफ्नो सेवा र पद अनकुुलको आचरण पालन गनुन पने : प्रत्येक कमनचारीले आफ्नो सेवा र पद 
अनकूुलको आचरण समेि पालन गनुन पनेछ । 

६५घ. अन्य आचरण : (१) कमनचारीले आफ्नो कायानलय िथा पद अनसुार आइपने खजम्मेवारीलाई 
मयानदापूवनक बहन गरी मनष्पक्ष, स्वच्छ िथा मछटो छररिो रुपमा कायनसम्पादन गनुन पनेछ । 

(२) कमनचारीले कुनै पमन सरकारी सम्पखत्तको प्रयोग वा उपयोग घरायसी कायनको लामग 
गनुन हुुँदैन । 

(३) कमनचारीले सरकारी राजश्वबाट िलब, भत्ता पाउने गरी मनयखुि भएको कुनै पमन 
सरकारी कमनचारीलाई कायानलयको नाममा बाहेक आफ्नो घरायसी कायनको लामग लगाउन 
हुुँदैन। 

  (४) कमनचारीले स्वास््य संस्था वन्द गनन वा गराउन हुुँदैन । 

 (५) कमनचारीले कायानलय समयमा र कायानलय पररसरमा धमु्रपान िथा मद्यपान गनुन 
हुुँदैन । 

६६. सम्पखत्त हववरणाः कमनचारीले आफ्नो सम्पखत्तको हववरण ददन ुपनेछ र त्यसरी ददइएको हववरण 
िटु्टा ठहररएमा प्रचमलि काननु बमोखजम कारबाही गररनेछ । 

६७. आफ्नो सेवा र पद अनसुारको आचरण पालन गनुन पने : प्रत्येक कमनचारीले आफ्नो सेवा र पद 
अनकूुलको आचरण समेि पालन गनुन पनेछ । 

६८. चेिावनी ददन सक्न े: कुनै कमनचारीले कायानलय समय पालन नगरेमा, सरकारी काम सम्बन्धी 
कुरामा आफू भन्दा मामथको कमनचारीले ददएको आज्ञा पालन नगरेमा वा आफूलाई सखुम्पएको 
खजम्मेवारी अनसुारको काममा लापरवाही वा हढलाससु्िी गरेमा त्यस्िो कमनचारीलाई सम्बखन्धि 
सपुररवेक्षकले कारण िोली चेिावनी ददन सक्नेछ र सोको अमभलेि सम्बखन्धि कमनचारीको 
व्यखिगि हववरण फाइलमा राख्न ुपनेछ । 
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पररच्छेद–९ 

सेवाको सरुक्षा 
६९. कमनचारीको सेवाको सरुक्षा : देहायका कमनचारी बाहेक अन्य कुनै पमन कमनचारीलाई सफाईको 

सबूि ददने मनामसब माहफकको मौका नददई सेवाबाट हटाइने वा बिानस्ि गररने छैन :– 

(क) नैमिक पिन देखिने फौज्दारी अमभयोगमा अदालिबाट कसूरदार ठहररएको, 
(ि) म्यादी पदमा बहाल रहेको, 
(ग) भागी पत्ता नलागेको वा सम्पकन  स्थाहपि गनन सम्भव नभएको पयानप्त आधार 

भएको, 
(घ) प्रचमलि काननु बमोखजम स्थापना भएको स्वास््य सम्बन्धी व्यावसाहयक 

पररर्द्बाट नाम दिान िारेज भएको । 

७०. कमनचारीको बचाउ : (१) कमनचारीले आफ्नो ओहदाको किनव्य पालन सम्िी गरेको कुनै 
कामको सम्बन्धमा मनज उपर उपदफा (२) बमोखजमको रीि नप¥ुयाई मदु्दा चल्न सक्नेछैन। 

(२) उपदफा (१) बमोखजम कुनै कमनचारी उपर मदु्दा चलाउनको लामग नेपाल सरकार 
वादी हनुे मदु्दाको हकमा महान्यायामधविाको र अन्य मदु्दाको हकमा अखतियारवालाको अनमुमि 
प्राप्त भएको हनु ुपनेछ र देवानी मदु्दाको हकमा देहाय बमोखजम भएको हनु ुपनेछ :– 

(क) मदु्दा चलाउने कारण िथा वादीको र मनजको वारेस भएमा त्यस्िो वारेसको 
नाम र ठेगाना िोली मलखिि सूचना अखतियारवालालाई वा सम्बखन्धि 
कमनचारीलाई बिुाएको वा हलुाकद्वारा रखजष्टरी गरी पठाएको र त्यसको एक 
प्रमि नक्कल नेपाल सरकारमा पेश भएको । 

(ि) मदु्दा चलाउने कारण भएको आठ महीनामभर मदु्दा दायर  गररसकेको । 

िर लापरबाही वा बदमनयिले कुनै कमनचारीले गरेको कामको पररणाम स्वरूप कसैलाई 
शारीररक हानी नोक्सानी पगु्न गएमा त्यस्िो कमनचारी उपर प्रचमलि काननु बमोखजम मदु्दा 
चलाई क्षमिपूमिन दाबी गनन यस उपदफाले बाधा पयुानएको मामनने छैन । 

(३) कुनै कमनचारी बहाल छुँदा आफ्नो ओहदाको किनव्य पालनको मसलमसलामा गरेको 
कामको सम्बन्धमा बहाल टुहटसकेपमछ पमन उपदफा (२) बमोखजम स्वीकृमि नभई मनज उपर 
मदु्दा चल्न सक्नेछैन । 

(४) उपदफा (३) बमोखजम मदु्दा चलाउन नेपाल सरकारबाट स्वीकृमि ददएमा मनजको 
प्रमिरक्षा नेपाल सरकारले गनेछ । 
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७१. सेवा शिनको सरुक्षा : कुनै पमन कमनचारीलाई मनजको मनयखुि हुुँदा ित्काल लागू रहेको िलब, 

उपदान, मनवतृ्तभरण र अन्य सहुवधा सम्बन्धी सेवाका शिनहरूमा मनजको स्वीकृमि बेगर मनजलाई 
प्रमिकूल असर पने गरी पररविनन गररने छैन । पमछ हनुे संशोधनले त्यस्िो संशोधन हनु ुअगावै 
बहाल रहेको कुनै कमनचारीको उपयुनि सेवाका शिनहरूमा कुनै प्रकारले प्रमिकूल असर पने 
भएमा त्यस्िो संशोमधि व्यवस्था बमोखजम गनन मञ्जुर गरेको मलखिि स्वीकृमि नभई त्यस्िो 
व्यवस्था मनजको हकमा लागू हनुे छैन । 

 

पररच्छेद–१० 

सजाय र पनुरावेदन 

७२. सजाय : उखचि र पयानप्त कारण भएमा कमनचारीलाई देहाय बमोखजमको हवभागीय सजाय गनन 
सहकनेछ :– 

(क) सामान्य सजाय :  

(१) नमसहि ददन,े 

(२) दईु वर्नसम्म बढुवा रोक्का गने, 

(३) बढीमा दईु िलब बहृि रोक्का गने, 

(४) पाुँच वर्नसम्म बढुवा रोक्का गने, 

(५) बढीमा पाुँच िलब बहृि रोक्का गने, 

(६) पदको शरुु िलब स्केलमा घटुवा गने । 

(७) स्िरवहृि रोक्का गने । 

(ि) हवशेर् सजाय : 
(१) भहवष्यमा स्वास््य सेवाको मनममत्त अयोग्य नठहररने गरी सेवाबाट 

हटाउने । 

(२) भहवष्यमा स्वास््य सेवाको मनममत्त अयोग्य ठहररने गरी सेवाबाट बिानस्ि 
गने । 

                                                           

    िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

    चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

    चौथो संशोधनद्वारा थप । 
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७३.  नमसहि ददन े वा बढीमा दईु िलबवहृि वा दईु वर्नसम्म बढुवा रोक्का गने : देहायको कुनै 
अवस्थामा कमनचारीलाई नमसहि ददने वा बढीमा दईु िलबवहृि रोक्का गने वा दईु वर्नसम्म 
बढुवा रोक्का गने सजाय गनन सहकनेछ :– 

(क)  एकभन्दा बढी पटक अनशुासनहीन काम गरेमा,  
(ि)  यो ऐन र यस ऐन अन्िगनि बनेका मनयममा उखल्लखिि आचरण सम्बन्धी 

कुराहरू उल्लंघन गरेमा,  
(ग) प्रचमलि काननु बमोखजम बरबिुारथ नगरेमा,  
(घ) दफा ६८ बमोखजम एक वर्नमा दईुपटकसम्म मलखिि चेिावनी पाएमा,  
(ङ)  प्रचमलि काननु बमोखजम पेश्की फछनयौट नगरेमा,  
(च)  सेवाग्राहीको पीरमकान र उजरुी पटक–पटक बेवास्िा गरेको सम्बन्धमा 

आफूभन्दा मामथल्लो अमधकारीले ददएको मनदेशन पालना नगरेमा,  
(छ) कायन हववरण लागू गने गराउने दाहयत्व भएको पदामधकारीले सो कायन नगरेमा। 

±७३क.पाुँच वर्नसम्म बढुवा रोक्का गने वा बढीमा पाुँच िलबवहृि रोक्का गने वा पदको शरुु स्केलमा 
घटुवा गने : देहायको कुनै अवस्थामा कमनचारीलाई दईुदेखि पाुँच वर्नसम्म बढुवा रोक्का गने 
वा दईुदेखि पाुँच िलबवहृि रोक्का गने वा मनज बहाल रहेको पदको शरुु िलब स्केलमा घटुवा 
गने सजाय गनन सहकनेछ :– 

(क) पटक पटक अनशुासनहीन काम गरेमा,  
(ि) यो ऐन वा प्रचमलि काननुले िोकेको पदीय दाहयत्व खजम्मेवारीपूवनक पूरा नगरेमा,  
(ग) व्यवस्थापन परीक्षणबाट देखिएका अमनयममििा सम्बन्धमा ददएको मनदेशन 

पालना नगरेमा । 

७४. सेवाबाट हटाउन े वा बिानस्ि गने : (१) देहायको कुनै अवस्थामा कमनचारीलाई भहवष्यमा 
सरकारी सेवाको मनममत्त अयोग्य नठहररने गरी सेवाबाट हटाउन सहकनेछ :– 

(क) लापरबाही वा बदमनयिले काम गरेमा, 
(ि) कमनचारीले आफ्नो पदको काम वा खजम्मेवारी पूरा गनन  नसकेमा, 
(ग) आचरण सम्बन्धी कुरा बराबर उल्लंघन गरेमा, 

                                                           
±
  िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 

    चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(घ) कायानलयको समयमा बराबर मादक पदाथनको सेवन गरेमा, 
(ङ) बराबर अनशुासनहीन काम गरेमा, 
(च) राजनीमिमा भाग मलएमा, 
(छ) दफा ५३ बमोखजमको अनशुासन र आज्ञापालन नगरेको सम्बन्धमा 

दईुपटकभन्दा बढी नमसहि पाएमा, 
(ज) मबदा स्वीकृि नगराई लगािार साठी ददनसम्म आफ्नो कायानलयमा अनपुखस्थि 

रहेमा, 
±(ज१) पदस्थापना भएको वा काज िटाइएको कायानलयमा हाखजर भई काम नगरेमा, 
(ि) दफा ३५ बमोखजम मनधानररि अवमधभर सेवा नगरेमा । 

(२) देहायको कुनै अवस्थामा कमनचारीलाई भहवष्यमा स्वास््य सेवाको मनममत्त अयोग्य 
ठहररने गरी सेवाबाट बिानस्ि गनन सहकनेछ :– 

(क) नैमिक पिन देखिने फौज्दारी अमभयोगमा अदालिबाट कसूरदार 
ठहररएमा । 

(ि) भ्रष्टाचार गरेमा । 

±७४क. हवभागीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी हवशरे् व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा 
लेखिएको भए िापमन अखतियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनसुार सो 
आयोगबाट र प्रचमलि काननु बमोखजम सम्बखन्धि मनकायले कुनै कमनचारीलाई हवभागीय 
कारबाही गनन लेिी आएमा आवश्यक प्रहक्रया परुय्ाई सोही बमोखजम हवभागीय सजाय गनुन 
पनेछ । 

७५. हवभागीय सजाय ददन ेअमधकारी : (१) दफा ७२ को िण्ि (क) बमोखजमको सजायको आदेश 
ददने अमधकार िोहकए अमधकारीलाई हनुेछ । 

(२) दफा ७२ को िण्ि (ि) बमोखजम सजायको आदेश ददन ेअमधकार देहायको 
अमधकारी वा मनकायलाई हनुेछ :– 

   (क)  एघारौं िह र सोभन्दा मामथको िहको  

                                                           

 िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

± िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 

 चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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पदमा कायनरि कमनचारीलाई  – नेपाल सरकार, मखन्रपररर्द् 

(ि) छैठौं, सािौं, आठौं, नवौं र दशौं िहको  

पदमा कायनरि कमनचारीलाई  – मन्रालयको सखचव 

(ग) चौथो र पाुँचौं िहको पदमा कायनरि  

    कमनचारीलाई प्रमिु  – सम्बखन्धि हवभागीय/कायानलय प्रमिु 

७६. हवशरे् सजायको आदेश उपर पनुरावेदन : (१) हवभागीय सजायको आदेश ददन पाउने अमधकारीले 
दफा ७२ को िण्ि (ि) को उपिण्ि (१) वा (२) बमोखजम ददएको हवशेर् सजायको आदेश 
उपर त्यस्िो कमनचारीले प्रचमलि कानून बमोखजम गठन भएको प्रशासकीय अदालिमा 
पनुरावेदन गनन सक्नेछ । 

(२) कुनै कमनचारीको सम्बन्धमा यस दफा बमोखजम पनुरावेदनको अखन्िम हकनारा 
लागेपमछ त्यसको पररणाम स्वरूप मनजको सेवा पनुाः स्थाहपि हनु ेभएमा सो मनणनयको सूचना 
पाएको मममिले िीन महीनामभर मनज उपखस्थि हनु नआएमा मनजको नोकरी थाममनेछैन । 

(३) पनुरावेदकले चाहेमा आफै वा वाररसद्वारा िाररिमा बस्न र काननु व्यवसायीद्वारा 
बहस पैरवी गराउन सक्नेछ । 

७७. हवभागीय सजाय ददन ेअमधकार समु्पन सक्न े: नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन 
गरी दफा ७५ बमोखजम सजायको आदेश ददने कुनै अमधकारीको अमधकारलाई सोही सूचनामा 
िोहकएको अमधकारीले िोहकएको अवमधसम्मको लामग प्रयोग गनन पाउने गरी समु्पन सक्नेछ । 

७८. मनलम्बन गने : (१) कुनै कमनचारीको सम्बन्धमा दफा ७४ मा लेखिएको कुनै अमभयोगको 
जाुँचबिु गनुन परेमा जाुँचबिु समाप्त नहनु्जेलसम्म उि कमनचारीलाई सजायको आदेश ददन 
पाउने अमधकारीले मनलम्बन गनन सक्नेछ । 

िर देहायको अवस्था नभई साधारणिया मनलम्बन गररने छैन :– 

(क) मनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनन ददंदा िटु्टा सबूि प्रमाण संकलन गनन सक्न े
वा आफ्नो हवरुिका सबूि प्रमाण गायव गननसक्ने सम्भावना देखिएमा, वा 

(ि) मनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनन ददंदा सरकारी हानी नोक्सानी हनुे सम्भावना 
देखिएमा । 

                                                           

 प्रशासकीय अदालि ऐन, २०७६ द्वारा संशोमधि । 

 िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(२) कमनचारीलाई स्वास््य सेवाबाट हटाउने वा बिानस्ि गने अमभयोगको सूचना ददनकुो 
साथै मनजलाई सजायको आदेश ददन पाउने अमधकारीले मनलम्बन समेि गनन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोखजम कुनै कमनचारीलाई मनलम्बन गदान साधारणिाः दईु महीना 
भन्दा बढी गनुन हुुँदैन । सो अवमध मभरै कमनचारी उपर गररएको कारबाहीको हकनारा लगाउन ु
पनेछ । कुनै असाधारण अवस्था परी उि अवमधमभर कारबाही हकनारा लगाउन नसहकने भै 
मनलम्बनको अवमध बढाउन ु परेमा अखतियारवालाको पूवनस्वीकृमि मलई एक महहनासम्म 
मनलम्बनको अवमध बढाउन सहकनेछ । 

(४) नैमिक पिन देखिने फौज्दारी अमभयोगमा मगरफ्िार भई थमुनएको कमनचारी त्यसरी 
थमुनएको अवमधभर स्विाः मनलम्बन भएको मामननेछ । 

७९. मनलम्बनको समामप्त : कुनै कमनचारी आफ्नो पदमा पनुाः स्थाहपि भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा 
वा बिानस्ि गररएमा मनजको मनलम्बन समाप्त हनुेछ । 

८०. सफाई पेश गने मौका ददन ुपने : (१) हवभागीय सजाय ददन पाउने अमधकारीले कुनै 
कमनचारीलाई सजाय ददने आदेश ददनभुन्दा अखघ कारबाही गनन लामगएको कारणको उल्लेि 
गरी सो कमनचारीलाई उखचि म्याद ददई आफ्नो सफाई पेश गने मौका ददन ुपनेछ । यसरी 
मौका ददंदा मनज मामथ लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले हकहटएको र प्रत्येक आरोप कुन कुन 
कुरा र कारणमा आधाररि छ सो समेि िलुाउन ुपनेछ । त्यस्िोमा सम्बखन्धि कमनचारीले 
म्यादमभर आफ्नो सफाई पेश गनुन पनेछ । 

(२) हवभागीय सजायको आदेश ददन पाउने अमधकारीले आवश्यक ठानेमा स्वयं वा 
कुनै अन्य अमधकृिद्वारा जाुँचबिु गराउन सक्नेछ । त्यस्िो जाुँचबिु गने अमधकृिले िोहकएको 
कायनहवमधको पालना गनुन पनेछ । 

८१. हवशरे् सजायको आदेश ददन ुभन्दा पहहले सजाय प्रस्िाव गनुन पने : हवशेर् सजायको आदेश 
ददनभुन्दा पहहले हवभागीय सजायको आदेश ददन पाउने अमधकारीले दफा ८० बमोखजम सफाई 
पेश गनन ददइएको म्यादमभर सफाई पेश नगरेमा वा पेश हनु आएको सफाई सन्िोर्जनक 
नभएमा त्यस्िो कमनचारीलाई ददन लामगएको प्रस्िाहवि सजाय हकन नददन ुभनी त्यस सम्बन्धमा 
उखचि म्याद ददई स्पष्टीकरण माग्न ुपनेछ । 

८२. लोक सेवा आयोगको परामशन मलन ुपने : हवभागीय सजायको कारबाहीको मसलमसलामा सम्बखन्धि 
कमनचारीले दफा ८० बमोखजम ददएको सफाई वा दफा ८१ बमोखजम ददएको स्पष्टीकरण 
सन्िोर्जनक नभई त्यस्िो कमनचारीलाई सजाय गनुन पने देखिएमा हवभागीय सजायको आदेश 
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ददन पाउने अमधकारीले सो कमनचारीलाई ददन लामगएको सजाय प्रस्िाव गरी लोक सेवा आयोगको 
परामशन मलन ुपनेछ । 

८३. हवभागीय कारबाहीको सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामशन मलंदाको कायनहवमध : (१)  
कुनै कमनचारीलाई हवभागीय सजाय गने सम्बन्धमा दफा ८२ बमोखजम लोक सेवा आयोगको 
परामशनको मनममत्त लेिी पठाउुँदा के कस्िो कसूर गरे बापि त्यस्िो हवभागीय सजाय गनन 
लामगएको हो सो सम्बन्धी सबै कागजाि र सम्बखन्धि कमनचारीको िफन बाट कुनै स्पष्टीकरण 
पेश गररएको भए सो समेि लोक सेवा आयोगमा पठाउन ुपछन । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम प्राप्त हनु आएको कागजािको अमिररि सो कमनचारी 
सम्बन्धी अन्य कुनै हववरणको आवश्यकिा परेमा लोक सेवा आयोगले सम्बखन्धि अमधकारीसंग 
माग गनन सक्नेछ र त्यसरी लोक सेवा आयोगबाट माग भएको हववरण उपलब्ध गराउन ुसो 
अमधकारको किनव्य हनुेछ । 

८४. सेवामा बहाल नरहन े : (१) देहायका कमनचारीहरू देहायको अवस्थामा सेवामा बहाल रहने 
छैनन ्:– 

(क) म्यादी पदमा बहाल रहेकोमा त्यस्िो पदको म्याद समाप्त भएमा, 
(ि) भागी पत्ता नलागेको वा सम्पकन  स्थाहपि गनन सम्भव नभएको पयानप्त आधार 

भएमा, 
(ग) प्रचमलि काननु बमोखजम स्थापना भएको स्वास््य सम्बन्धी व्यावसाहयक 

पररर्द्बाट नाम दिान िारेज भएमा । 

(२) उपदफा (१) को िण्ि (ि) र (ग) मा उल्लेखिि अवस्था परी कुनै कमनचारीलाई 
सेवामा बहाल नरहेको जानकारी अखतियारवालाले सम्बखन्धि कमनचारीलाई ददन ुपनेछ । 

८५. मनणनयमा असर नपने : कुनै कमनचारीको सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्िरगि बनेका 
मनयमहरू बमोखजम अखतियार प्राप्त अमधकारीले गरेको कारबाहीमा िाखत्वक असर नपने सानो 
मिनो रटुीबाट मनणनयमा असर पनेछैन । 

 

पररच्छेद – ११ 

हवहवध 

८६. कमनचारीले पाउन ेमबदा : कमनचारीहरूले देहायका हवदाहरू िोहकएबमोखजम पाउने छन ्:– 

(क) भैपरी आउने र पवन मबदा  
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(ि) घर मबदा  

(ग) मबरामी मबदा 
(घ) प्रसूिी मबदा 
± (घ१) प्रसूमि स्याहार हवदा, 
(ङ) हकररया मबदा 
(च) अध्ययन मबदा 
(छ) असाधारण मबदा 
(ज) सट्टा मबदा  

(ि) अमिररि सेवा मबदा 
±८६क.गयल भएको अवमध सेवा अवमधमा गणना नहनु े : (१) हवदा नमलई आफ्नो कायानलयमा 

अनपुखस्थि हनुे कमनचारीलाई गयल र िलब कट्टी गरी हवभागीय सजाय समेि गररनेछ । यसरी 
गयल भएको अवमध मनजको सेवा अवमधमा गणना गररने छैन ।  

(२) हवदा स्वीकृि नगराई लगािार साठी ददनभन्दा बढी अवमध अनपुखस्थि हनु े
कमनचारीलाई हाखजर गराउन पाइने छैन ।  

(३) उपदफा (२) हवपरीि कुनै पदामधकारीले कुनै कमनचारीलाई हाखजर गराएकोमा 
त्यस्िो पदामधकारीलाई हवभागीय कारबाही गरी सो कमनचारीले िाएको िलब, भत्ता समेि त्यसरी 
हाखजर गराउने पदामधकारीबाट सरकारी बाुँकी सरह असूलउपर गररनेछ । 

  

                                                           

±  िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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±८६ि.मनजामिी सेवा ऐन, २०४९ बमोखजमको सहुवधा पाउन े : यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा 
लेखिएको भए िापमन मनजामिी सेवा ऐन, २०४९ बमोखजम मनजामिी कमनचारीलाई िलब, भत्ता, 
हवदा, उपदान िथा मनवखृत्तभरणका सम्बन्धमा यस ऐनमा लेखिएभन्दा बढी सहुवधा पाउने गरी 
व्यवस्था भएकोमा त्यस्िो व्यवस्था स्वास््य सेवाका कमनचारीलाई समेि लागू हनुेछ ।  

८७. परुस्कार : (१)कमनचारी बहाल भैरहेको िह भन्दा एक िह मामथको िहमा बढुवा हनु सम्भाव्य 
उम्मेदवार हनुकुो लामग आवश्यक न्यूनिम सेवा अवमध सम्म लगािार यस ऐन अन्िगनि बनेको 
मनयमावली बमोखजमको कायन सम्पादन मूल्यांकन फाराममा अमि उत्तम अंक पाई बढुवामा 
स्थान पाउन नसकेको कमनचारीलाई परुस्कार स्वरूप पाुँच िलब बहृि थप ददइनेछ । यस्िो 
परुस्कारको रकम सम्बखन्धि हवभागीय प्रमिुबाट मनणनय गराई प्रशंसापर सहहि ददइनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम थप भएको िलब बहृि जोड्दा सम्बखन्धि कमनचारीको 
अखन्िम िलबमान नाघ्ने भएमा त्यसरी नाघेको िलब बहृिको रकम मनजले पाउने मामसक 
िलबमा थप गरी ददइनेछ । 

८८. व्यवस्थापन परीक्षण : लोक सेवा आयोगको कायनक्षेर मभरका हवर्यहरू बाहेक सामान्य प्रशासन 
मन्रालयले स्वास््य मन्रालयको हवमभन्न मनकायहरूमा कायनरि कमनचारीले यो ऐन र यस ऐन 
अन्िरगि बनेका मनयमहरू िथा अन्य प्रशासकीय मनयम र कायनहवमधहरू पालन गरे नगरेको 
सम्बन्धमा सपुररवेक्षण, अनगुमन र मूल्यांकन गरी मनदेशन ददने र त्यसरी सपुररवेक्षण गदान कुनै 
कमनचारी उपर हवभागीय कारबाही गनुन पने देखिएमा सो समेिको मसफाररस गनन सक्नेछ र सो 
को वाहर्नक प्रमिवेदन नेपाल सरकरामा पेश गनेछ । 

८९. सेवा पररविनन हनु े: यो ऐन लागू हनु ुअखघ मनजामिी सेवा ऐन, २०४९ र सो अन्िगनि बनेका 
मनयमहरू बमोखजम नेपाल स्वास््य सेवाको समूह वा उपसमूहमा ± र हवहवध सेवा अन्िगनिका 
स्वास््य सेवासुँग सम्बखन्धि िोहकएको पदमा बहाल रहेका सबै कमनचारी यो ऐन अनसुार गदठि 
नेपाल स्वास््य सेवाको िि ् िि ् समूह र उपसमूहमा स्विाः पररविनन भई बहाल रहेको 
मामननेछ। 

  

                                                           

±  िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 

±  िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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९०. ...... 
९१. नोकरी अवमधको गणना : यस ऐनको प्रयोजनको लामग कमनचारीको नोकरी अवमधको गणना 
गदान यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअखघ मनजामिी सेवा ऐन, २०४९ अनसुारको नेपाल स्वास््य सेवामा स्थायी 
रूपमा बहाल रहेको कमनचारीको सबै अवमध यस ऐन अनसुार गठन भएको स्वास््य सेवामा गणना 
गररनेछ । 

९२. स्वास््य सेवामा पनुाः कायम भएमा िलब र भत्ता पाउन े : (१) कुनै कमनचारीलाई स्वास््य 
सेवाबाट अवकाश ददने, हटाउने वा बिानस्ि गने गरी भएको आदेश अदालिबाट रद्द भई मनज 
स्वास््य सेवामा पनुाः कायम भएमा त्यस्िो कमनचारीले स्वास््य सेवाबाट अवकाश ददइएको, 
हटाइएको वा बिानस्ि गररएको मममिदेखि स्वास््य सेवामा पनुाः कायम भएको मममिसम्मको 
िलब, भत्ता ±चािपवन िचन र िलब बहृि   (ग्रिे) पाउने भएमा सो समेि पाउनेछ । 

(२) यो ऐन लागू हनु ुअखघ मनजामिी सेवा ऐन, २०४९ िथा मनजामिी सेवा मनयमावली, 
२०५० बमोखजम सेवाबाट अवकाश ददइएको, हटाइएको वा बिानस्ि गररएको मनजामिी कमनचारी 
अदालिको आदेशद्वारा सेवामा पनुाः कायम भएमा त्यस्िो कमनचारीले पमन उपदफा (१) बमोखजम 
िलब, भत्ता ±चािपवन िचन र िलब बहृि पाउनेछ । 

९२क.टे्रि यमुनयन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कमनचारीहरुले यस ऐनको अधीनमा रही टे्रि यमुनयन 
गठन गनन सक्ने छन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोखजम टे्रि यमुनयन गठन गदान देहायको हवर्यमा देहाय बमोखजमको 
व्यवस्था पालना गनुन पनेछ :– 

(क) कायानलय प्रमिु भई काम गनुन पने अमधकृिस्िरका कमनचारी र 
खचहकत्सक बाहेक आठौं िह वा सो भन्दा ममुनका कमनचारीहरुले आफ्नो 
पेशागि हक हहिको लामग राहियस्िरको कमनचारीको टे्रि यमुनयन गठन 
गरी सदस्यिा मलन सक्ने छन ्। 

(ि) कमनचारीको टे्रि यमुनयनको दिान श्रम िथा रोजगार प्रवधनन हवभागमा 
हनुेछ । 

(३) आमधकाररक टे्रि यमुनयनको गठन देहाय बमोखजम हनुेछ :– 

                                                           

 िेस्रो संशोधनद्वारा िारेज। 

±  िेस्रो संशोधनद्वारा थप । 

 चौथो संशोधनद्वारा थप । 
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(क) उपदफा (१) बमोखजम गठन भएका कमनचारीको टे्रि यमुनयनका 
सदस्यहरुले छनौट गरेका पदामधकारीहरु रहने गरी कमनचारीहरुले एक 
आमधकाररक टे्रि यमुनयन गठन गनन सक्ने छन ्। 

(ि) कमनचारीको आमधकाररक टे्रि यमुनयनले खजल्लास्िर, हवभागीस्िर र 
राहियस्िरमा आफ्नो पेशागि माग सम्बखन्धि मनकायमा प्रस्ििु गरी 
सामाखजक सम्वाद र सामहुहक सौदाबाजी गनन पाउनेछ । कमनचारीको 
आमधकाररक टे्रि यमुनयन गठन नभएको अवस्थामा उपदफा (१) 
बमोखजम गठन भएका कमनचारीको टे्रि यमुनयन िथा संघहरु आपसमा 
सहममि गरी सामूहहक सौदाबाजी गनन पाउने   छन ्। 

(ग) कमनचारीको आमधकाररक टे्रि यमुनयन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोहकए 
बमोखजम हनुेछ । 

(४) टे्रि यमुनयनको काम, किनव्य र अमधकार देहाय बमोखजम हनुेछ :– 

(क) कमनचारीको हक, हहिको संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गरी स्वास््य सेवालाई 
प्रभावकारी र गमिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सिुाव 
र सहयोग गने, 

(ि) हवमभन्न हकमसमका भेला, िालीम, प्रखशक्षण, गोष्ठी लगायिका रचनात्मक 
एवं सजृनात्मक कायनहरु सञ्चालन गने, 

(ग) महासंघ गठन गने, त्यसको सदस्य बन्न,े अन्िरानहिय संघ वा महासंघको 
सदस्य बने्न र आफ्नो संस्थाहरुको िफन बाट प्रमिमनमधत्व   गने । 

(५) स्वास््य सेवासुँग सम्बखन्धि कानूनको मनमानण गदान नेपाल सरकारले कमनचारीको 
आमधकाररक टे्रि यमुनयनको सल्लाह र सिुाव मलन सक्नेछ । 

(६) राहियस्िरका टे्रि यमुनयन र आमधकाररक टे्रि यमुनयनका िोहकएका पदामधकारीबाट 
आफ्नो कायनक्षेर अनकूुल स्थानमा सरुवाको माग भएमा अखतियारवालाले सो अनकूुल हनुे गरी 
सरुवा गनन व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ । 

(७) राहियस्िरका टे्रि यमुनयनका केन्रीय पदामधकारी र कायनकारी सदस्यहरुलाई 
यमुनयन सम्बन्धी स्वदेशी िथा बैदेखशक सेममनार, गोष्ठी, अमधवेशन, संगठन सम्बन्धी कायन 
लगायिका कायनक्रममा भाग मलनको लामग मनधानररि सेवाको काममा बाधा नपने िथा नेपाल 
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सरकारलाई आमथनक दाहयत्व नपने गरी एक वर्नमा िीस ददनसम्मको काजको व्यवस्था गनन 
सहकनेछ । 

(८) टे्रि यमुनयनको दिान कमनचारीको िहगि रुपमा हनुे छैन । 

िर यो दफा प्रारम्भ हनु ुअखघ नपेाली मनजामिी सेवा ऐन, २०४९ अनसुार आमधकाररक 
रुपमा दिान भएका टे्रि यमुनयन यसै ऐन अन्िगनि दिान भएको मामननेछ । 

(९) टे्रि यमुनयनको दिान, सो सम्बन्धी शिन प्रहक्रया र अन्य व्यवस्था िोहकए बमोखजम 
हनुेछ ।  

९३. अमधकार प्रत्यायोजन : (१) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोखजम आफूलाई प्राप्त अमधकारहरू 
नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा िोहकएको अमधकारीले प्रयोग गनन पाउने 
गरी प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

(२) यस ऐन बमोखजम कुनै अमधकारीलाई प्राप्त अमधकार आफ्नो सामान्य रेिदेिमा 
रही प्रयोग गने गरी मनजले आफू ममुनका कमनचारीलाई प्रत्यायोजन गनन  सक्नेछ । 

९४. बरबिुारथ गनुनपने : कुनै पमन कमनचारीले आफू बिाउन ु पने नगद, खजन्सी वा कागजाि 
िोहकएको म्यादमभर समबखन्धि कमनचारीलाई बिुाई ददन ु पनेछ र बझु्न ु पनेले पमन सोही 
म्यादमभर बिुी मलन ुपनेछ । 

९५. मनयम बनाउन ेअमधकारी : यो ऐनको उदे्दश्य कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक 
मनयमहरू बनाउन सक्नेछ । 

९६. िारेजी र बचाउ : (१) मनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ को िण्ि (ञ) खिहकएकोछ। 

(२) मनजामिी सेवा ऐन, २०४९ र सो ऐन अन्िगनि बनेका मनयमहरू बमोखजम नेपाल 
स्वास््य सेवाका कमनचारीको सम्बन्धमा गररएका सबै काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोखजम भए 
गरेका मामननेछन ्। 

                                                           

 रष्टव्य : १.िेस्रो संशोधनद्वारा रुपान्िर गररएका शब्दहरु :  
 “अमधकृि कहवराज” को सट्टा “आयवेुददक खचहकत्सक” । 

  २.केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्िर भएका शब्दहरूाः–  
  “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

 


