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कर्मचारी सर्ायोजन अध्यादे श, २०७५
जारी र प्रकाशन मर्मि
२०७५।०८।२३
संवि् २०७५ सालको अध्यादे श नं. ५
कर्मचारी सर्ायोजन सम्बन्धर्ा व्यवस्था गनम बनेको अध्यादे श
प्रस्िावनााः सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय िहको सेवार्ा
सर्ायोजन गने सम्बन्धर्ा ित्काल कानूनी व्यवस्था गनम आवश्यक भएको र हाल सङ्घीय
सं सदको अमधवेशन नभएकोले ,
नेपालको सं ववधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बर्ोजजर् र्जन्िपररषद्को
मसफाररसर्ा राष्ट्रपमिबाट यो अध्यादे श जारी भएको छ ।

१.

सं जिप्त नार् र प्रारम्भाः (१) यस अध्यादे शको नार् “कर्मचारी सर्ायोजन अध्यादे श,
२०७५” रहेको छ ।
(२) यो अध्यादे श िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथम नलागेर्ा यस अध्यादे शर्ा,–
(क)

“अन्य सेवाका कर्मचारी” भन्नाले साववकका स्थानीय मनकायबाट
स्थायी मनयुजि पाई यो अध्यादे श प्रारम्भ हुुँदाका वखि स्थानीय िहर्ा
कायमरि कर्मचारी वा प्रदे श वा स्थानीय िहर्ा सेवा हस्िान्िरण भएका
समर्मि, आयोग, प्रमिष्ठान वा यस्िै प्रकृमिका सङ्गठिि सं स्थाका स्थायी
कर्मचारी सम्झनु पछम ।

(ख)

“कर्मचारी” भन्नाले यो अध्यादे श प्रारम्भ हुुँदाका बखि बहाल रहे का
सरकारी सेवा र अन्य सेवाका स्थायी कर्मचारी सम्झनु पछम ।
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(ग)

“र्न्िालय” भन्नाले नेपाल सरकारको सङ्घीय र्ामर्ला िथा सार्ान्य
प्रशासन र्न्िालय सम्झनु पछम ।

(घ)

“रावष्ट्रय वकिाबखाना” भन्नाले मनजार्िी कर्मचारीको अमभलेख राख्ने
मनकाय सम्झनु पछम ।

(ङ)

“सर्ायोजन” भन्नाले कर्मचारीलाई यस अध्यादे श बर्ोजजर् सङ्घ, प्रदे श
वा स्थानीय िहको सेवाको पदर्ा पदस्थापन गने कायम सम्झनु पछम ।

(च)

“समर्मि” भन्नाले दफा ३ को उपदफा

(२) बर्ोजजर्को सङ्गिन िथा

व्यवस्थापन सवेिण समर्मि सम्झनु पछम ।
(छ)

“सरकारी सेवा” भन्नाले मनजार्िी सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास््य
सेवा ऐन, २०५३ र व्यवस्थावपका-सं सद सजचवालय सम्बन्धी ऐन,
२०६४ बर्ोजजर् गिन भएका सेवा सम्झनु पछम ।

(ज)

“सं ववधान” भन्नाले नेपालको सं ववधान सम्झनु पछम ।

(झ)

“सेवा सञ्चालन गने मनकाय” भन्नाले प्रचमलि कानून बर्ोजजर् सेवा,
सर्ूह वा उपसर्ूह सञ्चालन गने र्न्िालय वा मनकाय सम्झनु पछम ।

(ञ)

“स्थानीय िह” भन्नाले नेपालको सं ववधान बर्ोजजर्का गाउुँपामलका र
नगरपामलका सम्झनु पछम ।

३.

सङ्गिन िथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृि गनेाः (१) यस अध्यादे श बर्ोजजर् कर्मचारी
सर्ायोजन गने प्रयोजनको लामग सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय िहर्ा सेवा प्रवाहका लामग
आवश्यक पने सङ्गिन सं रचना िथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृि गरे
बर्ोजजर् हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोजजर् सङ्गिन सं रचना िथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृि
गनमको लामग मसफाररस गनम र्न्िालयर्ा दे हाय बर्ोजजर्को सङ्गिन िथा व्यवस्थापन
सवेिण समर्मि रहनेछाः–
(क)

सजचव, र्न्िालय
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(ख)

सहसजचव, प्रधानर्न्िी िथा र्जन्िपररषद्को कायामलय–सदस्य

(ग)

सहसजचव, नेपाल सरकार, अथम र्न्िालय

(घ)

सहसजचव, नेपाल सरकार, कानून, न्याय िथा सं सदीय
र्ामर्ला र्न्िालय

–सदस्य

–सदस्य

(ङ)

सहसजचव, नेपाल सरकार, सम्बजन्धि र्न्िालय –सदस्य

(च)

सहसजचव, र्न्िालय

–सदस्य–सजचव

(३) समर्मिको बैिक िथा िि् सम्बन्धी कायमववमध सो समर्मि आफैले
मनधामरण गरे बर्ोजजर् हुनेछ ।
(४) समर्मिले

सं ववधान बर्ोजजर्को अमधकारको सूची, कायम प्रकृमि र

कायमबोझ सर्ेिको आधारर्ा नेपाल सरकारबाट स्वीकृि सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय िहको
सङ्गिन सं रचना र कर्मचारी दरबन्दीर्ा पुनरावलोकन गनुम पने अवस्था दे जखएर्ा
पुनरावलोकन गरी र्न्िालयर्ा मसफाररस गनेछ ।
(५) समर्मिले उपदफा (४) बर्ोजजर् प्रदे श र स्थानीय िहको सङ्गिन
सं रचना र कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गदाम िहगि दरबन्दी कायर् हुने गरी
मसफाररस गनेछ ।
(६) उपदफा (४) र (५) बर्ोजजर् समर्मिले मसफाररस गरे को आधारर्ा सङ्घ,
प्रदे श र स्थानीय िहको सङ्गिन सं रचना िथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृि गनमको लामग
र्न्िालयले नेपाल सरकार सर्ि पेश गनेछ ।
(७) उपदफा (६) र्ा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन उपदफा (४)
बर्ोजजर् पुनरावलोकन गदाम यो अध्यादे श प्रारम्भ हुुँदाका बखि कायर् रहे को सङ्गिन
सं रचना र दरबन्दीर्ा हे रफेर नहुने भएर्ा नेपाल सरकार सर्ि पेश गनुम पने छै न ।
(८) समर्मिले आफ्नो कायमर्ा सहयोग गनम आवश्यकिा अनुसार कुनै
व्यजिलाई आर्न्िण गनम वा उपसमर्मि गिन गनम सक्नेछ ।
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४.

कर्मचारीको वववरण ियार गनेाः (१) सेवा सञ्चालन गने मनकायले सरकारी सेवा
अन्िगमि सम्बजन्धि सेवा, सर्ूह वा उपसर्ूहका कर्मचारीको वववरण यो अध्यादे श
जारी भएको पन्र ठदनमभि रावष्ट्रय वकिावखानार्ा अध्यावमधक गराउनु पनेछ ।
(२) सरकारी सेवाका कर्मचारी सर्ायोजन गने प्रयोजनको लामग रावष्ट्रय
वकिावखानार्ा रहेको कर्मचारीको वववरणलाई आधार र्ामननेछ ।
(३) साववकका स्थानीय मनकायबाट स्थायी मनयुजि पाई बहाल रहे का
कर्मचारीको वववरण सम्बजन्धि जजल्लाका जजल्ला सर्न्वय समर्मिले ियार गरी यो
अध्यादे श जारी भएको पन्र ठदनमभि र्न्िालयर्ा पिाउनु पनेछ ।
(४) प्रदे श वा स्थानीय िहर्ा सेवा हस्िान्िरण भएका समर्मि, आयोग,
प्रमिष्ठान वा यस्िै प्रकृमिका सङ्गठिि सं स्थाका स्थायी कर्मचारीको वववरण सम्बजन्धि
र्न्िालयले ियार गरी यो अध्यादे श जारी भएको पन्र ठदनमभि र्न्िालयर्ा पिाउनु
पनेछ ।
(५) उपदफा (३) र (४) र्ा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन यो
अध्यादे श प्रारम्भ हुन ु अजघ र्न्िालयर्ा सम्बजन्धि मनकायबाट प्राप्त भएका वववरण
िथा र्न्िालयले ववमभन्न र्ाध्यर्बाट सङ्कलन गरे को वववरणलाईम सर्ेि कर्मचारी
सर्ायोजन गने प्रयोजनको लामग आधार र्ान्न सवकनेछ ।
(६) उपदफा (३) र (४) बर्ोजजर् र्न्िालयर्ा पिाउन ियार गनुम पने
वववरणको ढाुँचा र्न्िालयले िोके बर्ोजजर्

५.

हुनेछ ।

सूचना प्रकाशन गनेाः (१) सरकारी सेवाको कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय िहको
पदर्ा सर्ायोजन गने प्रयोजनको लामग सर्ायोजन गररने सेवा, सर्ूहको पद िथा
िहगि वववरण खुलाई कर्मचारीबाट मनवेदन र्ाग गने सूचना र्न्िालयले प्रकाशन
गनेछ ।
(२) प्रदे श वा स्थानीय िहर्ा सेवा हस्िान्िरण भएका अन्य सेवाका
कर्मचारीलाई स्थानीय िहको पदर्ा सर्ायोजन गने प्रयोजनको लामग सर्ायोजन गररने
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स्थानीय िह, सेवा, पद िथा िहगि वववरण खुलाई कर्मचारीबाट मनवेदन र्ाग गने
सूचना र्न्िालयले प्रकाशन गनेछ ।
(३) साववकको जजल्ला ववकास समर्मिको सेवार्ा स्थायी मनयुजि पाई यो
अध्यादे श प्रारम्भ हुुँदाका बखि जजल्ला सर्न्वय समर्मि वा कुनै स्थानीय िहर्ा
कायमरि कर्मचारीलाई सम्बजन्धि जजल्ला मभिका स्थानीय िहको पदर्ा सर्ायोजन गने
प्रयोजनको लामग सर्ायोजन गररने स्थानीय िह, सेवा, पद िथा िहगि वववरण खुलाई
कर्मचारीबाट मनवेदन र्ाग गने सूचना र्न्िालयले प्रकाशन गनेछ ।
(४) उपदफा (१), (२) र (३) बर्ोजजर् मनवेदन र्ाग गदाम सर्ायोजन गररने
सङ्घको सेवा, सर्ूह, उपसर्ूह, त्यस अन्िगमिका पदसङ्ख्या िथा श्रे णी वा िह, प्रत्येक
प्रदे शको सेवा, सर्ूह, उपसर्ूह, त्यस अन्िगमिका पदसङ्ख्या िथा िह, प्रत्येक जजल्लाका
स्थानीय िहको सेवा, सर्ूह, त्यस अन्िगमिका पदसङ्ख्या िथा िह सर्ेि खुलाईएको
वववरण र्न्िालयको वेबसाईटर्ा प्रकाशन गनुम पनेछ ।
(५) सरकारी सेवाका कर्मचारीले उपदफा (१) बर्ोजजर् प्रकाजशि सूचनार्ा
िोवकएको अवमधमभि आफू सर्ायोजन हुन चाहे को सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय िहको
प्राथमर्किाक्रर् खुलाई सेवा सञ्चालन गने मनकायर्ा मनवेदन ठदनु पनेछ ।
(६) प्रदे श वा स्थानीय िहर्ा सेवा हस्िान्िरण भएका अन्य सेवाका
कर्मचारीले उपदफा (२) बर्ोजजर् प्रकाजशि सूचनार्ा िोवकएको अवमधमभि आफू
सर्ायोजन हुन चाहेको स्थानीय िहको प्राथमर्किाक्रर् खुलाई र्न्िालयर्ा मनवेदन
ठदनु पनेछ ।
(७) साववकको जजल्ला ववकास समर्मिको सेवार्ा स्थायी मनयुजि पाई यो
अध्यादे श प्रारम्भ हुुँदाका बखि जजल्ला सर्न्वय समर्मि वा कुनै स्थानीय िहर्ा
कायमरि कर्मचारीले उपदफा (३) बर्ोजजर् प्रकाजशि सूचनार्ा िोवकएको अवमधमभि
आफू सर्ायोजन हुन चाहे को स्थानीय िहको प्राथमर्किाक्रर् खुलाई र्न्िालयर्ा
मनवेदन ठदनु पनेछ ।
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(८) उपदफा (७) र्ा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन साववकको स्थानीय
मनकायबाट स्थायी मनयुजि पाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बर्ोजजर्
सर्ायोजन भएका कर्मचारीले यस दफा बर्ोजजर् मनवेदन ठदनु पने छै न ।
(९) उपदफा (५), (६) र (७) बर्ोजजर् मनवेदन ठदुँदा सङ्घ र प्रदे शको
सेवाको हकर्ा आफू कायमरि पदसुँग सम्बजन्धि सेवा, सर्ूह वा उपसर्ूह र स्थानीय
िहको सेवाको हकर्ा आफू कायमरि पदसुँग सम्बजन्धि सेवा, सर्ूहर्ा सर्ायोजनको
लामग मनवेदन ठदनु पनेछ ।
(१०) उपदफा (५), (६) र (७) बर्ोजजर् प्राप्त मनवेदनको आधारर्ा
सम्बजन्धि र्न्िालयले यस दफा बर्ोजजर् सर्ायोजन हुने कर्मचारीको वववरण ियार
गनेछ ।
(११) यस दफा बर्ोजजर् ठदनुपने मनवेदनको ढाुँचा, प्रवक्रया र मनवेदनर्ा
खुलाउनु पने कुरा र्न्िालयले मनधामरण गरे बर्ोजजर् हुनछ
े ।
(१२) यस दफार्ा अन्यि जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन यस दफा
बर्ोजजर् मनवेदन नठदएको वा मनवेदनर्ा खुलाउनु पने वववरण नखुलाएको कारणले
र्ाि कुनै पमन कर्मचारीलाई सर्ायोजन गनम बाधा पने छै न ।

६.

अन्य सेवाका कर्मचारी सर्ायोजन गनेाः (१) दफा ५ को उपदफा (२) बर्ोजजर्
प्रकाजशि सूचना अनुसार परे को मनवेदनको आधारर्ा सो उपदफार्ा उजल्लजखि
कर्मचारीलाई दफा ३ बर्ोजजर् स्थानीय िहर्ा स्वीकृि भएको सङ्गिन सं रचना िथा
दरबन्दीर्ा र्न्िालयले दफा ८ र्ा उजल्लजखि आधारर्ा हाल बहाल रहे को पद र
शैजिक योग्यिाको आधारर्ा स्थानीय िहको मर्ल्दो सेवा, सर्ूह र िहर्ा सर्ायोजन
गनेछ ।
(२) दफा ५ को उपदफा (३) बर्ोजजर् प्रकाजशि सूचना अनुसार परे को
मनवेदनको आधारर्ा सो उपदफार्ा उजल्लजखि कर्मचारीलाई दफा ३ बर्ोजजर्
स्थानीय िहर्ा स्वीकृि भएको सङ्गिन सं रचना िथा दरबन्दीर्ा र्न्िालयले दफा ८
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र्ा उजल्लजखि आधारर्ा सम्बजन्धि जजल्लामभिको स्थानीय िह, सेवा, सर्ूह र िहर्ा
सर्ायोजन गनेछ ।
िर सम्बजन्धि जजल्लामभिका कुनै स्थानीय िहर्ा कर्मचारीको सेवा, सर्ूह वा
िह मर्ल्दो पद नभई सर्ायोजन गनम नसवकने अवस्था भएर्ा सम्बजन्धि प्रदे शमभिका
अन्य जजल्लाको स्थानीय िहको सेवाको पदर्ा सर्ायोजन गनम सवकनेछ ।
(३) प्रदे श वा स्थानीय िहर्ा सेवा हस्िान्िरण भएका आयोग, समर्मि,
प्रमिष्ठान वा यस्िै प्रकृमिका सङ्गठिि सं स्थाका स्थायी कर्मचारीलाई सर्ायोजन गदाम
हाल बहाल रहेको पद र शैजिक योग्यिाको आधारर्ा स्थानीय िहको मर्ल्दो सेवा,
सर्ूह र िहर्ा सर्ायोजन गररनेछ ।
(४) साववकको स्थानीय मनकायबाट स्थायी मनयुजि पाई स्थानीय सरकार
सञ्चालन ऐन, २०७४ बर्ोजजर् सर्ायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बजन्धि स्थानीय
िहले यो अध्यादे श प्रारम्भ भएको मर्मिले दश ठदनमभि सर्ायोजन भएको पि ठदई
सोको जानकारी र्न्िालयलाई ठदनु पनेछ ।
(५) यस दफा बर्ोजजर् गररने सर्ायोजनको अन्य प्रकृया र्न्िालयले
मनधामरण गरे बर्ोजजर् हुनेछ ।

७.

सरकारी सेवाका कर्मचारी सर्ायोजन गनेाः (१) दफा ३ बर्ोजजर्को सङ्गिन सं रचना
र दरबन्दीर्ा दफा ६ बर्ोजजर् सर्ायोजन हुने अन्य सेवाका कर्मचारीको सङ्ख्या
छु ट्याई बाुँकी रहन आउने पदर्ा दफा ५ को उपदफा (१) बर्ोजजर् प्रकाजशि
सूचना बर्ोजजर् परे को मनवेदन सर्ेिको आधारर्ा सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय िहको
सङ्गिन सं रचना िथा दरबन्दीर्ा से वा सञ्चालन गने मनकायले दफा ८ र्ा उजल्लजखि
आधारर्ा सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय िहको सेवार्ा सर्ायोजन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोजजर् सर्ायोजन गदाम दे हाय बर्ोजजर् सर्ायोजन
गररनेछाः–
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(क) सङ्घको सेवार्ा सर्ायोजन गदाम सम्बजन्धि से वा, सर्ूह, उपसर्ूह,
श्रे णी वा िहको पदर्ा,
(ख)

प्रदे शको सेवार्ा

सर्ायोजन

गदाम

सम्बजन्धि

से वा, सर्ूह,

उपसर्ूहको उपदफा (४) बर्ोजजर् कायर् हुने िहर्ा, र
(ग)

स्थानीय िहको सेवार्ा सर्ायोजन गदाम सम्बजन्धि सेवा,
सर्ूहको उपदफा (४) बर्ोजजर् कायर् हुने िहर्ा ।

(३) उपदफा (२) र्ा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन यो अध्यादे श
प्रारम्भ हुन ु अजघ सरकारी सेवार्ा मनयुजि भएका िर दफा ३ बर्ोजजर् सङ्खिन
सं रचना िथा दरबन्दी स्वीकृि हुुँदा दरबन्दीर्ा नपरे का स्थायी कर्मचारीको हकर्ा
सम्बजन्धि सेवा, सर्ूहको पदको लामग िोवकएको न्यू निर् शैजिक योग्यिा पूरा गरे को
भएर्ा प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवाको शैजिक योग्यिा मर्ल्ने जुनसुकै सेवा, सर्ूहको
पदर्ा सेवा सञ्चालन गने मनकायको मसफाररसर्ा दफा १७ बर्ोजजर्को मनदे शन िथा
सर्न्वय समर्मिको मनणमय बर्ोजजर् र्न्िालयले सर्ायोजन गनम सक्नेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) बर्ोजजर् सरकारी से वार्ा श्रे णीगि रुपर्ा कायमरि
कर्मचारी सर्ायोजन गदाम कर्मचारीको सेवा अवमध र शैजिक योग्यिाका आधारर्ा
दे हाय बर्ोजजर् िह मर्लान िथा ग्रेड (िलब वृवि) कायर् हुने गरी सर्ायोजन
गररनेछाः–
हालको श्रे णी

सेवा अवमध र शैजिक
योग्यिा

िह

राजपि अनवङ्कि पाुँच वषम भन्दा कर् सहायक
ठििीय

ुँ ा
सर्ायोजन हुद

सर्ायोजन हुने

सेवा अवमध

चौथो िह

पाुँच वषम वा पाुँच वषम

सहायकस्िर

भन्दा बढी से वा अवमध
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कायर् हुने ग्रेड

स्िर खाईपाई आएकोर्ा
दुई ग्रेड थप
-
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राजपि अनवङ्कि पाुँच वषम भन्दा कर् सहायकस्िर

खाईपाई आएकोर्ा

प्रथर्

सेवा अवमध

पाुँचौं िह

दुई ग्रेड थप

पाुँच वषमभन्दा बढी

अमधकृिस्िर

-

सेवा अवमध पुरा गरे को छै िौं
र र्ामथल्लो पदर्ा
बढु वाको लामग
आवश्यक पने शैजिक
योग्यिा हामसल गरे को
राजपिावङ्कि
िृिीय

पाुँच वषम भन्दा कर् अमधकृिस्िर

खाईपाई आएकोर्ा

पाुँच वषम वा सो भन्दा अमधकृिस्िर

-

सेवा अवमध

सािौं

बढी सेवा अवमध

दुई ग्रेड थप

आिौं

राजपिावङ्कि

पाुँच वषम भन्दा कर् अमधकृिस्िर नवौं खाईपाई आएकोर्ा

ठििीय

सेवा अवमध

दुई ग्रेड थप

पाुँच वषम वा सो भन्दा

अमधकृिस्िर

बढी सेवा अवमध

दशौं

-

राजपिावङ्कि

अमधकृिस्िर

खाईपाई आएकोर्ा

प्रथर्

एघारौं

दुई ग्रेड थप

(५) श्रे णी ववहीन कर्मचारीलाई प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवार्ा सर्ायोजन
गदाम मनजले खाईपाई आएको ग्रेडर्ा दुई ग्रेड थप पाउने गरी सर्ायोजन गररनेछ ।
(६) यस दफा बर्ोजजर् कर्मचारी सर्ायोजन गदाम कायर् हुने िलब मनजले
साववकर्ा खाईपाई आएको िलबभन्दा कर् हुने भएर्ा ग्रेड थप गरी िलब मर्लान
गररनेछ ।
(७) प्रचमलि कानूनर्ा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन उपदफा (४) र
(५) बर्ोजजर् प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवार्ा सर्ायोजन गदाम थप गररएको ग्रेड
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त्यस्िो कर्मचारीले पाउने अमधकिर् ग्रेड भन्दा बढी हुने भएर्ा त्यसरी थप भएको
ग्रेड सर्ेि ठदइनेछ ।
(८) उपदफा (४) र्ा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन सरकारी सेवार्ा
िहगि रुपर्ा कायमरि कर्मचारीहरुलाई प्रदे श वा स्थानीय िहर्ा सर्ायोजन गनुम पदाम
प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवाको सम्बजन्धि िहर्ा सर्ायोजन गररनेछ । यसरी
सर्ायोजन भएका कर्मचारीलाई मनजले खाईपाई आएको ग्रेडर्ा दुई ग्रेड थप
गररनेछ । यस्िा कर्मचारीको हकर्ा उपदफा (६) र

(७) को व्यवस्था सर्ेि लागू

हुनेछ ।
(९) यस दफा बर्ोजजर् सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय
िहको सेवार्ा सर्ायोजन गदाम राजपिावङ्कि प्रथर् श्रे णी वा सो सरह र सो भन्दा
र्ामथका पदर्ा नेपाल सरकारले िथा अन्य पदर्ा सम्बजन्धि सेवा सञ्चालन गने
मनकायले सर्ायोजन गनेछ ।
(१०) यस दफार्ा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन व्यवस्थावपका–सं सद
सजचवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बर्ोजजर् गिन भएको सेवाका कर्मचारीलाई
प्रदे शको सेवार्ा सर्ायोजन गनुम पदाम यस अध्यादे शको अधीनर्ा रही प्रदे श सभार्ा
र्ाि सर्ायोजन गनम सवकनेछ ।

८.

कर्मचारी सर्ायोजनको आधाराः (१) यस अध्यादे श बर्ोजजर् सरकारी सेवाका
कर्मचारीलाई सङ्घको पदर्ा सर्ायोजन गदाम कर्मचारीले दफा ५ को उपदफा (५)
बर्ोजजर् ठदएको मनवेदनर्ा उजल्लजखि प्राथमर्किाक्रर् बर्ोजजर् क्रर्शाः दे हायको
आधारर्ा सर्ायोजन गररनेछाः–
(क)

कायमरि पदको ज्येष्ठिा,

(ख)

कायमरि पद भन्दा िल्लो श्रे णी वा िहको पदको ज्येष्ठिा

(ग)

उर्ेरको जेष्ठिा ।

(२) यस अध्यादे श बर्ोजजर् सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदे श वा स्थानीय
िहको पदर्ा सर्ायोजन गदाम कर्मचारीले दफा ५ को उपदफा (५) बर्ोजजर् ठदएको
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मनवेदनर्ा उजल्लजखि प्राथमर्किाक्रर् बर्ोजजर् क्रर्शाः दे हायको आधारर्ा सर्ायोजन
गररनेछाः–
(क)

कायमरि पदको ज्येष्ठिा,

(ख)

कायमरि पद भन्दा िल्लो श्रे णी वा िहको पदको ज्येष्ठिा

(ग)

कर्मचारी हाल कायमरि रहेको प्रदे श वा स्थानीय िह,

(घ)

हालको स्थायी बसोबासको िे गाना,

(ङ)
(च)

नागररकिाको प्रर्ाणपिर्ा उजल्लजखि िे गाना,
उर्ेरको जेष्ठिा ।

(३) उपदफा (२) बर्ोजजर् प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवार्ा कर्मचारी
सर्ायोजन गदाम सम्भव भएसम्र् पमि पत्नीलाई एकै जजल्लार्ा पने गरी सर्ायोजन
गररनेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) र्ा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन प्रचमलि
कानूनले मनधामरण गरे को कडा रोग लागेको वा गम्भीर शारीररक अशििा भएको
भनी नेपाल सरकारले गिन गरे को र्ेमडकल बोडमले प्रर्ाजणि गरे का कर्मचारीलाई
दफा १७ बर्ोजजर्को मनदे शन िथा सर्न्वय समर्मिको मसफाररसर्ा सेवा सञ्चालन
गने मनकायले उपयुि िहयामए बर्ोजजर् सर्ायोजन गनेछ ।
(५) यस दफार्ा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन दफा ५ बर्ोजजर् सूचना
प्रकाशन भएको मर्मिले एक वषममभि अमनवायम अवकाश हुने अवस्था भएका सरकारी
सेवाका कर्मचारीलाई प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवार्ा सर्ायोजन गररने छै न ।
(६) उपदफा (५) र्ा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन प्रदे श वा स्थानीय
िहर्ा

सङ्गिन

सं रचना

सवहि

कायमजजम्र्ेवारी

हस्िान्िरण

भएका

मनकाय

वा

कायामलयका कर्मचारीलाई सम्बजन्धि प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवार्ा सर्ायोजन गनम
बाधा परे को र्ामनने छै न ।
(७) यस दफा बर्ोजजर् सङ्घको सेवाको पदर्ा सर्ायोजन भएका र
सर्ायोजन हुुँदाका बखि सङ्घको कायामलय वा पदर्ा बहाल रहे का कर्मचारीले मनजको
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सेवा, शिम सम्बन्धी कानून बर्ोजजर् पदस्थापन वा सरुवा नभएसम्र्को लामग आफू
बहाल रहेको कायामलयर्ा कार्काज गनुम पनेछ । सङ्घको सेवाको पदर्ा सर्ायोजन
भएका र सर्ायोजन हुुँदाका बखि प्रदे श वा स्थानीय िहर्ा खवटएका कर्मचारीको
हकर्ा सङ्घको कुनै कायामलय िोकी कार्काज गनम लगाइनेछ ।

९.

कर्मचारी खटाउन सवकनेाः (१) दफा ६ र ७ बर्ोजजर् सर्ायोजन गदाम सर्ेि दफा
३ बर्ोजजर् प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवार्ा स्वीकृि भएको दरबन्दी पूमिम हुन
नसकी ररि रहेको पदर्ा दफा १९ को उपदफा (१) बर्ोजजर् पुल दरबन्दीर्ा
कायर् भएका सम्बजन्धि सेवा, सर्ूहका कर्मचारीर्ध्येबाट मनज बहाल रहे को पदसुँग
मर्ल्दो िहको दफा ७ बर्ोजजर्को पदर्ा बढीर्ा िीन वषमको लामग प्रदे श सरकार
र्ाफमि कार्काज गनम खटाईनेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोजजर् कर्मचारी खटाउुँदा राजपिावङ्कि प्रथर् श्रे णी वा
एघारौं िह वा सो भन्दा र्ामथको कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले र अन्य कर्मचारीलाई
सेवा सञ्चालन गने मनकायले खटाउनेछ ।
(३) यस दफा बर्ोजजर् प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवार्ा खवटएका
कर्मचारीलाई प्रदे श सरकारले प्रदे श मभिको मनजको सेवा, सर्ूह, उपसर्ूह र िह
मर्ल्दो ररि पदर्ा एक मनकायबाट अको मनकायर्ा खटाउन सक्नेछ ।
(४) यस अध्यादे श बर्ोजजर् प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवार्ा खवटएको
कर्मचारी आफू त्यस्िो िहर्ा कायमरि रहुँदासम्र् खवटएकै िहप्रमि उत्तरदायी हुनेछ ।
(५) यस दफा बर्ोजजर् खवटएका कर्मचारी खवटएको प्रदे श वा स्थानीय
िहको सेवाको पदर्ा बढु वा हुन योग्य हुनेछ ।
(६) उपदफा (५) बर्ोजजर्को कर्मचारी सम्बजन्धि प्रदे श वा स्थानीय िहको
सेवार्ा बढु वा भएर्ा मनज त्यस्िो प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवाको पदर्ा स्विाः
सर्ायोजन भएको

र्ामननेछ ।

(७) यस दफा बर्ोजजर् खवटएको कर्मचारीको पद दे हायको कुनै अवस्थार्ा
ररि भएको र्ामननेछ र त्यस्िो ररि पदर्ा पदपूमिमको लामग सम्बजन्धि प्रदे श वा
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स्थानीय िहले प्रदे श लोक सेवा आयोगर्ा पदपूमिमको लामग अनुरोध गरी पिाउनु
पनेछाः–
(क)

मनजले राजीनार्ा ठदएर्ा,

(ख)

मनज सङ्घको सेवाको पदर्ा सरुवा वा बढु वा भएर्ा,

(ग)

मनज सम्बजन्धि प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवार्ा बढु वा भएर्ा,
वा

(घ)

मनजको र्ृत्यु भएर्ा ।

(८) उपदफा (७) र्ा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन प्रदे श लोक सेवा
आयोग गिन नभएसम्र् पदपूमिमका लामग र्न्िालय र्ाफमि लोक सेवा आयोगर्ा
अनुरोध गरी पिाउनु पनेछ ।
(९) यस अध्यादे श बर्ोजजर् सङ्घको सेवाको पदर्ा सर्ायोजन भएका
कर्मचारीलाई सम्बजन्धि प्रदे श वा स्थानीय िहको र्ागको आधारर्ा प्रदे श वा स्थानीय
िहर्ा कार्काज गने गरी खटाउन सवकनेछ ।

१०.

कार्काज

गनम

खटाइनेाः

जजल्ला

सर्न्वय

अमधकारी

र

गाउुँपामलका

िथा

नगरपामलकाको प्रर्ुख प्रशासकीय अमधकृिको पदर्ा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,
२०७४ बर्ोजजर् खटाइनेछ ।

११.

प्रदे शको प्रर्ुख सजचव िथा प्रदे श र्न्िालयको सजचव सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) यस
अध्यादे श बर्ोजजर् कर्मचारी सर्ायोजन गने प्रयोजनका लामग प्रदे श सरकारको प्रर्ुख
सजचव र प्रदे श सरकारका र्न्िालयको सजचवको पद सङ्घीय मनजार्िी सेवाको पद
र्ामननेछ ।
(२) प्रदे शको प्रर्ुख सजचव र प्रदे श र्न्िालयको सजचव पदर्ा प्रचमलि कानून
बर्ोजजर् नेपाल सरकारले मनजार्िी सेवाबाट कर्मचारी खटाउनेछ ।
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(३)

उपदफा

(२)

बर्ोजजर्

प्रदे शको

प्रर्ुख

सजचव

पदर्ा

खटाउुँदा

राजपिावङ्कि ववजशष्ट श्रे णीका कर्मचारीहरुर्ध्येबाट र प्रदे श र्न्िालयको सजचव पदर्ा
खटाउुँदा

सम्बजन्धि

कर्मचारीहरुर्ध्येबाट

सेवा, सर्ूह
सम्भव

वा

भएसम्र्

उपसर्ूहका
ज्येष्ठिा

राजपिावङ्कि
र

प्रथर्

कायमिर्िाको

श्रे णीका
आधारर्ा

खटाइनेछ ।

१२.

पदपूमिमको लामग र्ाग गनम सक्नेाः (१) प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवाको लामग दफा
३ बर्ोजजर् कायर् गररएको दरबन्दीर्ा दफा ६ र ७ बर्ोजजर् सर्ायोजन गदाम
सर्ेि त्यस्िो दरबन्दी पूमिम हुन नसकेर्ा सम्बजन्धि प्रदे श वा स्थानीय िहले प्रदे श
लोक सेवा आयोगर्ा पदपूमिमको लामग अनुरोध गरी पिाउनु पनेछ ।
िर प्रदे श लोक सेवा आयोग गिन नभएसम्र्का लामग सम्बजन्धि प्रदे श वा
स्थानीय िहले र्न्िालय र्ाफमि लोक सेवा आयोगर्ा अनुरोध गरी पिाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) वा दफा ९ को उपदफा (७) वा (८) बर्ोजजर् अनुरोध
भई आएर्ा प्रदे श लोक सेवा आयोग वा लोक से वा आयोगले सम्बजन्धि प्रदे श वा
स्थानीय िहको सेवाको कानून बर्ोजजर् पदपूमिमको लामग उम्र्ेदवार मसफाररस
गनेछ ।
िर सम्बजन्धि प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवा सम्बन्धी कानून नबनेसम्र्
मनजार्िी सेवा सम्बन्धी प्रचमलि कानूनको व्यवस्था बर्ोजजर् पदसङ्ख्या मनधामरण गरी
पदपूमिम गररनेछ । यसरी पदपूमिम गदाम बढु वाको लामग मनधामरण भएको पदर्ा बढु वा
हुने पदको आवश्यक न्यूनिर् योग्यिा पुगेका सम्बजन्धि प्रदे श वा स्थानीय िहको
सेवाका एक श्रे णी वा िह र्ुमनका सम्भाव्य उम्र्ेदवारहरुबाट पदपूमिम गररनेछ ।
(३) उपदफा (२) बर्ोजजर् अनुरोध प्राप्त भएर्ा प्रदे श लोक सेवा आयोग वा
लोकसेवा आयोगले पद ररि रहे को प्रदे श वा स्थानीय िह खुलाई ववज्ञापन गनेछ र
उपयुि उम्र्ेदवारलाई मनयुजिका लामग सम्बजन्धि प्रदे श वा स्थानीय िहर्ा नै
मसफाररस गनेछ र त्यस्िो कर्मचारीलाई सम्बजन्धि प्रदे श वा स्थानीय िहले मनयुजि
ठदनु पनेछ ।
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(४) यस दफार्ा अन्यि जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन प्रदे श वा
स्थानीय िहको सेवार्ा सर्ायोजन भएको कर्मचारी कुनै कारणले सेवार्ा नरहे र्ा
त्यस्िो पदर्ा सम्बजन्धि प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवा सम्बन्धी कानून बर्ोजजर्
पदसङ्ख्या मनधामरण गरी पदपूमिम गररनेछ ।
(५) यस दफार्ा अन्यि जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन प्रदे श लोक सेवा
आयोग गिन नभएसम्र्को लामग दफा ३ बर्ोजजर् स्वीकृि प्रदे श िथा स्थानीय
िहको सङ्गिन सं रचना र दरबन्दीर्ा सर्ायोजन हुने कर्मचारीको पदसङ्ख्या िथा
सर्ायोजनबाट पूमिम हुन नसक्ने पदसङ्ख्या प्रिेपण गरी प्रदे श र स्थानीय िहको ररि
पद खुलाई पदपूमिमको लामग मसफाररस गनम नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगलाई
अनुरोध गनम सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बर्ोजजर् अनुरोध भई आएर्ा लोक सेवा आयोगले त्यस्िो
पदर्ा पदपूमिम सम्बन्धी कारबाही गरी मनयुजिको लामग सम्बजन्धि प्रदे श वा स्थानीय
िहर्ा मसफाररस गनेछ र त्यस्िो कर्मचारीलाई सम्बजन्धि प्रदे श वा स्थानीय िहले
मनयुजि ठदनु पनेछ ।
(७) उपदफा (३) वा (६) बर्ोजजर् मनयुि भएको कर्मचारी सम्बजन्धि
प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवाको पदर्ा मनयुि भएको

१३.

र्ामननेछ ।

कर्मचारी हाजजर हुनपु नेाः (१) यस अध्यादे श बर्ोजजर् सर्ायोजन भएका कर्मचारी
बाटोको म्याद बाहे क एक्काइस ठदनमभि सर्ायोजन गररएको प्रदे श वा स्थानीय िहको
सेवाको पदर्ा अमनवायम रुपर्ा हाजजर हुन ु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) र्ा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन सर्ायोजन हुुँदाका
बखि दे हायको अवस्थार्ा रहे को कर्मचारीले दे हायको अवमध सर्ाप्त भएको पैंिीस
ठदनमभि सर्ायोजन भएको पदर्ा हाजजर हुन ु पनेछाः(क)

प्रसूमि मबदा वा प्रसूमि स्याहार मबदार्ा बसेको कर्मचारीले
त्यस्िो मबदा सर्ाप्त भएको,

(ख)

वकररया मबदार्ा बसेको कर्मचारीले त्यस्िो मबदा सर्ाप्त भएको,
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(ग)

मनलम्बनर्ा रहे को कर्मचारीले त्यस्िो मनलम्बन सर्ाप्त भएको,

(घ)

असाधारण वा अध्ययन मबदार्ा बसेको कर्मचारीले त्यस्िो
मबदा सर्ाप्त भएको,

(ङ)

मबरार्ी परी अस्पिाल भनाम भएको कर्मचारीले अस्पिालबाट
मडस्चाजम भएको ।

(३) प्रचमलि कानूनर्ा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन उपदफा (१) वा
(२) बर्ोजजर्को अवमधमभि हाजजर नहुने कर्मचारीलाई प्रचमलि कानून बर्ोजजर्को
ववभागीय सजायको आदे श ठदन पाउने अमधकारीले सेवाबाट अवकाश ठदनेछ ।
(४) उपदफा (३) बर्ोजजर् कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश ठदनुपूव म प्रचमलि
कानून बर्ोजजर् सफाइ र स्पष्टीकरण पेश गने र्नामसब र्ौका ठदनु पनेछ ।
(५) उपदफा (३) बर्ोजजर् कर्मचारीलाई से वाबाट अवकाश ठदने ववषयर्ा
लोक सेवा आयोगको परार्शम मलनु

पनेछ ।

(६) उपदफा (३) बर्ोजजर् अवकाश पाएको कर्मचारीले प्रचमलि कानून
बर्ोजजर्को सुववधा पाउनेछ ।
(७) सम्बजन्धि मनकायको प्रशासकीय प्रर्ुख वा अमधकारीले यस अध्यादे श
बर्ोजजर् प्रदे श वा स्थानीय िहर्ा सर्ायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजजर गराई
जजम्र्ेवारी ठदनु पनेछ ।
(८)

उपदफा

(७)

बर्ोजजर्

हाजजर

नगराउने

र

जजम्र्ेवारी

नठदने

अमधकारीलाई प्रचमलि कानून बर्ोजजर् कारबाही गररनेछ ।

१४.

सर्ायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा िथा बढु वा सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) प्रचमलि
कानूनर्ा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन यस अध्यादे श बर्ोजजर् प्रदे शको सेवार्ा
सर्ायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदे श कानूनर्ा िोवकएको अवमध पुरा भएपमछ
सम्बजन्धि प्रदे श वा अन्िगमिका कायामलयर्ा सरुवा गनम सवकनेछ ।
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(२) प्रचमलि कानूनर्ा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन यस अध्यादे श
बर्ोजजर् सर्ायोजन भएका कर्मचारी दे हायको पदर्ा बढु वाको लामग उम्र्ेदवार हुन
सक्नेछन्ाः–
(क)

स्थानीय िहको सेवार्ा सर्ायोजन भएका कर्मचारी सम्बजन्धि
प्रदे शर्ा रहे का स्थानीय िहको सम्बजन्धि सेवा, सर्ूहको एक
िह र्ामथको पदर्ा,

(ख)

प्रदे शको

सेवार्ा

सर्ायोजन

प्रदे शको सेवा, सर्ूह

भएका

कर्मचारी

वा उपसर्ूहको एक

सम्बजन्धि

िह र्ामथको

पदर्ा ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लामग सर्ायोजन भएको कर्मचारीको हकर्ा
मनजको सर्ायोजन हुन ु पूवक
म ो सेवा अवमध सर्ेि गणना गररनेछ ।

१५.

सेवाका शिम र सुरिा सम्बन्धी र्ापदण्डाः (१) प्रदे श वा स्थानीय िहले प्रदे श वा
स्थानीय िहको सेवाको गिन सम्बन्धी कानून बनाउुँदा दे हायको व्यवस्था गनुम
पनेछाः–
(क)

प्रदे श मनजार्िी सेवा िथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानून बनाउुँदा
कर्मचारी छनौट, भनाम, मनयुजि, सरुवा, बढु वा, आचरण र ववभागीय
सजायका ववषयर्ा सङ्घीय मनजार्िी सेवा सम्बन्धी कानूनका आधारभूि
मसिान्ि र र्ान्यिालाई आधारको रुपर्ा मलने,

(ख)

प्रदे श मनजार्िी सेवा र स्थानीय सेवाको पदर्ा प्रदे श लोकसेवा
आयोगको मसफाररसर्ा मनयुजि हुने व्यवस्था गने,

(ग)

प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवार्ा सर्ायोजन भएका कर्मचारी अवकाश
नभएसम्र् त्यसरी सर्ायोजन हुुँदाको पद कायर् रहने गरी सङ्गिन
सं रचना िथा दरबन्दी स्वीकृि गने,

(घ)

सर्ायोजन हुुँदाका बखि कानून बर्ोजजर् खाइपाई आएको िलब
भन्दा कर् िलब नहुने कुरा सुमनजिि गने,
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(ङ)

प्रदे शको सेवार्ा सर्ायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बजन्धि प्रदे श र
अन्िगमिका कायामलयर्ा सम्बजन्धि सेवा, सर्ूहको पदर्ा बढु वाको
लामग सम्भाव्य उम्र्ेदवार हुने कुरा सुमनजिि गने,

(च)

स्थानीय िहको सेवार्ा सर्ायोजन भएका कर्मचारीहरु सम्बजन्धि
प्रदे शर्ा रहेका स्थानीय िहर्ा कानून बर्ोजजर् सरुवा हुन सक्ने
व्यवस्था गने ,

(छ)

यस अध्यादे श बर्ोजजर् प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवार्ा सर्ायोजन
भएका कर्मचारीहरुलाई अन्िर सेवा प्रमिस्पधामर्ाफमि प्रदे श वा स्थानीय
िहको सेवाको पदर्ा पदोन्निीको अवसर प्रदान गने ,
स्पष्टीकरणाः यस खण्डको प्रयोजनको लामग “अन्िर सेवा प्रमिस्पधाम”
भन्नाले प्रदे शको सेवार्ा सर्ायोजन भएका कर्मचारीले स्थानीय िहको
सेवाको एक िह र्ामथको पदको लामग र स्थानीय िहको सेवार्ा
सर्ायोजन भएका कर्मचारीले प्रदे शको सेवाको एक िह र्ामथको
पदको लामग ठदने प्रमिस्पधामत्र्क परीिा सम्झनु पछम ।

(ज)

दफा ९ बर्ोजजर् खवटएको कर्मचारी सम्बजन्धि प्रदे श र स्थानीय
सेवाको पदर्ा बढु वाको लामग सम्भाव्य उम्र्ेदवार हुने कुरा सुमनजिि
गने,

(झ)

दफा १२ को उपदफा (३) वा (६) बर्ोजजर् मनयुि भएको
कर्मचारीको हकर्ा योगदानर्ा आधाररि सेवा मनवृत्त सुववधा ठदने
व्यवस्था गने ।

(२) यस अध्यादे शर्ा अन्यि जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन सङ्घ, प्रदे श
र स्थानीय िहका कर्मचारीको सेवा, शिम र सुववधा सम्बन्धी कानून नबनेसम्र्को
लामग यस अध्यादे श बर्ोजजर् सर्ायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, शिम र सुववधा
सम्बन्धी व्यवस्थाहरू सर्ायोजन हुन ु पूवक
म ो सेवाका शिम र सुववधा बर्ोजजर् नै
हुनेछ ।
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(३) दफा ६ र ७ बर्ोजजर् सर्ायोजन भएका कर्मचारीको सर्ायोजन हुुँदाका
बखि लागू रहेको

कानून बर्ोजजर्को

िलब, उपदान, मनवृत्तभरण, उपचार खचम र

अन्य सुववधा सम्बन्धी सेवाका शिमहरुर्ा प्रमिकूल असर पनेगरी कानून बनाउन पाइने
छै न ।
(४) यस अध्यादे श बर्ोजजर् सरकारी सेवाबाट प्रदे श वा स्थानीय िहको
सेवार्ा सर्ायोजन भएका कर्मचारीलाई सङ्घीय मनजार्िी सेवा सम्बन्धी कानूनर्ा
व्यवस्था भए बर्ोजजर् सङ्घीय मनजार्िी सेवाको पदर्ा अन्िरसेवा प्रमिष्पधाम र्ाफमि
बढु वाको अवसर प्रदान गररनेछ ।
(५) नेपाल सरकारलाई प्राप्त वैदेजशक छािवृजत्त अन्िगमिका अध्ययन, िामलर्,
सेमर्नार, गोष्ठी जस्िा अवसर आवश्यकिा र औजचत्यको आधारर्ा यस अध्यादे श
बर्ोजजर् प्रदे श र स्थानीय िहको सेवार्ा सर्ायोजन हुने कर्मचारीलाई उपलब्ध
गराइनेछ ।

१६.

सर्ायोजन भएका िथा खटाइएका कर्मचारीको सेवा, सुववधााः

(१) यस अध्यादे श

बर्ोजजर् प्रदे श िथा स्थानीय िहको सेवार्ा सर्ायोजन भएका िथा खटाइएका
कर्मचारीको िलब िथा अन्य सुववधा सम्बजन्धि प्रदे श वा स्थानीय िहले उपलब्ध
गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) र्ा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन यस अध्यादे श
बर्ोजजर् प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवार्ा सर्ायोजन भएको वा खटाइएको सरकारी
कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएर्ा मनजले पाउने उपदान, मनवृत्तभरण,
उपचार खचम, सजञ्चि मबदाको रकर् नेपाल सरकारले व्यहोनेछ । यस्िो रकर्
उपलब्ध गराउुँदा सङ्घीय मनजार्िी सेवाको सर्ान श्रे णी वा िहको कर्मचारीले पाउने
सुववधाभन्दा घटी बढी नहुने गरी उपलब्ध गराइनेछ ।
िर भववष्यर्ा सरकारी से वाका मनमर्त्त अयोग्य िहररने गरी से वाबाट बखामस्ि
भएको कर्मचारीलाई यस उपदफा बर्ोजजर्को कुनै सुववधा ठदइने छै न ।
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(३) यस अध्यादे श बर्ोजजर् अन्य सेवाबाट प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवार्ा
सर्ायोजन भएका कर्मचारीले सेवा मनवृत्त हुुँदा पाउने सुववधा सम्बन्धी व्यवस्था
सम्बजन्धि िहको कानून बर्ोजजर् हुनेछ । यसरी कानून बनाउुँदा त्यस्िो कर्मचारी
मनयुजि हुुँदाको अवस्थार्ा रहे को कानून बर्ोजजर्को सुववधार्ा प्रमिकूल असर नपने
व्यवस्था गनुम पनेछ ।

१७.

मनदे शन िथा सर्न्वय समर्मिाः (१) कर्मचारी सर्ायोजन सम्बन्धी कायमको अनुगर्न
गने, अन्िर मनकाय सर्न्वय गने र आवश्यकिा अनुसार मनदे शन ठदने प्रयोजनको
लामग दे हाय बर्ोजजर्को एक मनदे शन िथा सर्न्वय समर्मि रहनेछाः(क)

सङ्घीय र्ामर्ला िथा सार्ान्य प्रशासन र्न्िी

–सं योजक

(ख)

र्ु्य सजचव, नेपाल सरकार

–सदस्य

(ग)

सजचव, सेवा सञ्चालन गने मनकाय

–सदस्य

(घ)

र्न्िालयले िोकेको प्रशासन ववज्ञ

–सदस्य

(ङ)

र्न्िालयको सजचव

–सदस्य–सजचव

(२) उपदफा (१) बर्ोजजर्को मनदे शन िथा सर्न्वय समर्मिले दफा ७ को
उपदफा (३) बर्ोजजर्का कर्मचारीहरुलाई मर्ल्दो सेवा सर्ूहर्ा सर्ायोजन गने
आधार र र्ापदण्ड

िोक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बर्ोजजर्को मनदे शन िथा सर्न्वय समर्मिको बैिक िथा
िि् सम्बन्धी कायमववमध सो समर्मि आफैले मनधामरण गरे बर्ोजजर् हुनेछ ।

१८.

सहजीकरण समर्मिाः (१) कर्मचारी सर्ायोजन सम्बन्धी कायमर्ा सहजीकरण गने
प्रयोजनको लामग दे हाय बर्ोजजर्को एक सहजीकरण समर्मि रहनेछाः(क)

र्ु्य सजचव, नेपाल सरकार

(ख)

सजचव, प्रधानर्न्िी िथा र्जन्िपररषद्को कायामलय–सदस्य

(ग)

सजचव, र्न्िालय
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(घ)

सजचव, अथम र्न्िालय

–सदस्य

(ङ)

सजचव, कानून, न्याय िथा सं सदीय र्ामर्ला र्न्िालय –सदस्य

(च)

सजचव, सेवा सञ्चालन गने मनकाय

(छ)

सहसजचव, र्न्िालय

–सदस्य
–सदस्य–सजचव

(२) उपदफा (१) बर्ोजजर्को सहजीकरण समर्मिको बैिक िथा िि्
सम्बन्धी कायमववमध सो समर्मि आफैले मनधामरण गरे बर्ोजजर् हुनेछ ।

१९.

पुल दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थााः (१) दफा ७ बर्ोजजर् सर्ायोजन भई बाुँकी रहे का
सरकारी सेवाका कर्मचारीहरु सेवा सञ्चालन गने मनकायको पुल दरबन्दीर्ा स्विाः
कायर् भएको र्ामननेछ । यसरी पुल दरबन्दीर्ा कायर् भएका कर्मचारीलाई अन्यि
कार्काज गनम खटाईएको अवस्थार्ा बाहेक सम्बजन्धि सेवा सञ्चालन गने मनकायले
हाजजर गराउनु

पनेेेछ ।

(२) उपदफा (१) बर्ोजजर् पुल दरबन्दीर्ा रहे का कर्मचारीहरु िथा त्यस्िा
कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धी वववरण सेवा सञ्चालन गने मनकायले श्रे णी वा िहगि
रुपर्ा खुलाई र्न्िालय र रावष्ट्रय वकिाबखानालाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनु
पनेछ । यसरी प्राप्त वववरण सर्ेिको आधारर्ा रावष्ट्रय वकिाबखानाले वववरण
अद्यावमधक

गनेछ ।

(३) उपदफा (१) बर्ोजजर् पुल दरबन्दीर्ा रहे का कर्मचारी र्ामथल्लो पदर्ा
बढु वा भएर्ा वा कुनै कारणले सेवार्ा नरहे र्ा त्यस्िो दरबन्दी स्विाः खारे ज हुनेछ र
सोही बर्ोजजर् सेवा सञ्चालन गने

मनकाय र रावष्ट्रय वकिाबखानाले

अमभलेख

अद्यावमधक गनेछ ।
(४) यस दफा बर्ोजजर् सरकारी से वाको पुल दरबन्दीर्ा रहे को कर्मचारी
मनजको सेवा शिम सम्बन्धी कानूनको अधीनर्ा रही सङ्घको सम्बजन्धि सेवा, सर्ूह वा
उपसर्ूहको र्ामथल्लो पदर्ा बढु वाको लामग सम्भाव्य उम्र्ेदवार हुन पाउनेछ ।
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२०.

सम्बजन्धि िहको सेवार्ा सर्ायोजन भएको र्ामननेाः (१) यस अध्यादे श बर्ोजजर्
सङ्घर्ा सर्ायोजन भएका कर्मचारी सङ्घको सम्बजन्धि सेवा, सर्ूह वा उपसर्ूहको
पदर्ा सर्ायोजन भएको र्ामननेछ ।
(२) यस अध्यादे श बर्ोजजर् प्रदे शको सेवार्ा सर्ायोजन भएका कर्मचारी
सम्बजन्धि प्रदे श मनजार्िी सेवार्ा र स्थानीय िहको सेवार्ा सर्ायोजन भएका
कर्मचारी स्थानीय सेवार्ा सर्ायोजन भएको र्ामननेछ ।

२१.

सम्बजन्धि मनकायको कर्मचारी र्ामननेाः यस अध्यादे शर्ा अन्यि जुनसुकै कुरा
लेजखएको भए िापमन प्रदे श वा स्थानीय िहर्ा सं रचना सवहि सेवा हस्िान्िरण भएका
समर्मि, आयोग, प्रमिष्ठान वा यस्िै प्रकृमिका सङ्गठिि सं स्थाका स्थायी कर्मचारीहरु
त्यसरी सेवा हस्िान्िरण भएको प्रदे श वा स्थानीय िहको त्यस्िो समर्मि, आयोग,
प्रमिष्ठान वा यस्िै प्रकृमिका सङ्गठिि सं स्थाको सेवाको कर्मचारी र्ामननेछ ।

२२.

दरबन्दीको अमभलेखाः (१) दफा ३ बर्ोजजर् कायर् भएको सङ्गिन सं रचना, दरबन्दी
र दफा १९ बर्ोजजर्को पुल दरबन्दीको अमभलेख रावष्ट्रय वकिाबखानाले अद्यावमधक
गरी राख्नेछ ।
(२) रावष्ट्रय वकिाबखानाले यस अध्यादे श बर्ोजजर् सरकारी सेवाबाट प्रदे श
वा स्थानीय िहको सेवार्ा सर्ायोजन भएका कर्मचारीको दरबन्दी र सङ्घर्ा कायर्
भएको दरबन्दीको छु ट्टाछु ट्टै अमभले ख राखी अद्यावमधक सर्ेि गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बर्ोजजर् राजखएको अमभले ख अनुसार प्रदे श िथा स्थानीय
िहर्ा कायर् भएको दरबन्दीलाई सङ्घर्ा कायर् भएको दरबन्दीसुँग मर्लान गरी
दरबन्दी सङ्ख्या यवकन

गररनेछ ।

(४) प्रदे श र स्थानीय िहर्ा सर्ायोजन भएका कर्मचारीहरुको रावष्ट्रय
वकिाबखानार्ा रहेको अमभले ख सर्ायोजनको कायम सर्ाप्त भएको भनी र्न्िालयले
लेखी पिाए पमछ आवश्यकिा अनुसार सम्बजन्धि प्रदे श वा स्थानीय िहलाई उपलब्ध
गराउनेछ ।
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२३.

प्रोत्साहन सुववधााः (१) यस अध्यादे शर्ा अन्यि जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन
प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवार्ा सर्ायोजन भएका अन्य सेवाका कर्मचारी र
साववकर्ा िहगि रुपर्ा रही सर्ान िहर्ा प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवार्ा
सर्ायोजन भएका सरकारी सेवाका कर्मचारीहरुको हकर्ा मनजहरुको मनयुजि, शैजिक
योग्यिा र सेवा अवमधको आधारर्ा र्ापदण्ड बनाई प्रोत्साहन सुववधाको व्यवस्था गनम
सवकनेछ ।
(२) यस अध्यादे श बर्ोजजर् प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवाको पदर्ा
सर्ायोजन भएका वा खवटएका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले गरे को भौगोमलक
वगीकरणको आधारर्ा सम्बजन्धि प्रदे श वा स्थानीय िहले थप प्रोत्साहन सुववधा
उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

२४.

सङ्घको सेवाका पदर्ा पदपूमिमाः प्रचमलि कानूनर्ा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन
यस अध्यादे श बर्ोजजर् कर्मचारीको सर्ायोजन भएपमछ ररि हुन आउने सङ्घको
सेवाको पदर्ा दफा १९ को उपदफा (१) बर्ोजजर् पुल दरबन्दीर्ा रहे का
सम्बजन्धि सेवा, सर्ूह, उपसर्ूह र श्रे णी वा िहका सरकारी कर्मचारीको पद मर्लान
गरी बाुँकी रहेको सङ्घको दरबन्दीको पदर्ा र्ाि पदपूमिम गररनेछ ।
िर प्रदे श र स्थानीय िहको सेवार्ा दरबन्दी कायर् नहुने सेवा वा सर्ूहको
ररि पदर्ा प्रचमलि कानून बर्ोजजर् पूमिम गनम सवकनेछ ।

२५.

दरबन्दी सृजनााः प्रचमलि कानूनर्ा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए िापमन यो अध्यादे श
बर्ोजजर् सर्ायोजनको कायम सम्पन्न नभएसम्र् दफा ३ बर्ोजजर्को अवस्थार्ा बाहेक
कुनै मनकायको लामग सङ्गिन सं रचना र दरबन्दी सृजना गररने छै न ।
िर ित्काल सङ्गिन सं रचना िथा दरबन्दी पुनरावलोकन गनम नेपाल सरकारले
आवश्यक

िानेर्ा

प्रचमलि

कानून

पुनरावलोकन गनम बाधा पने छै न ।
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२६.

सर्ायोजन गनम बाधा नपनेाः यस अध्यादे शर्ा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन
सङ्घको दरबन्दीर्ा नरही प्रदे श र स्थानीय िहर्ा दरबन्दी कायर् भएका वा कुनै पमन
िहर्ा दरबन्दी कायर् हुन नसकेका सरकारी से वाका कर्मचारीले दफा ५ बर्ोजजर्
मनवेदन नठदएको कारणले र्ाि त्यस्िो कर्मचारीलाई र्न्िालयले उपयुि िहयामए
बर्ोजजर् प्रदे श वा स्थानीय िहको सेवाको मर्ल्दो पदर्ा सर्ायोजन गनम बाधा पने
छै न ।

२७.

मनयर् बनाउने अमधकाराः यो अध्यादे श कायामन्वयन गनमका लामग नेपाल सरकारले
आवश्यक मनयर् बनाउन सक्नेछ ।

२८.

आवश्यक व्यवस्था मर्लाउनेाः यो अध्यादे श कायामन्वयन गने क्रर्र्ा कुनै कठिनाई
उत्पन्न भएर्ा नेपाल सरकारले यो अध्यादे शको प्रमिकूल नहुने गरी आवश्यक
व्यवस्था मर्लाउन सक्नेछ ।

२९.

यसै अध्यादे श बर्ोजजर् हुनाःे प्रचमलि कानूनर्ा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए िापमन
यस अध्यादे शर्ा ले जखएको ववषयर्ा यसै अध्यादे श बर्ोजजर् हुनेछ ।

३०.

खारे जी र बचाउाः (१) कर्मचारी सर्ायोजन ऐन, २०७४ खारे ज गररएको छ ।
(२) कर्मचारी सर्ायोजन ऐन, २०७४ बर्ोजजर् भए गरे का कार् कारबाही
यसै अध्यादे श बर्ोजजर् भए गरे को र्ामननेछ ।
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