नेपाल विशेष सेिाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी
कानूनलार्इ सं सोधन र एकीकरण गनइ बनेको विधेयक

सं घीय सं सद सचििालय
सं सद भिन
ससं हदरबार
1

उद्देश्य र कारण
ु को स्ितन्रता, सािइभौमसत्ता, भौगोसलक अखण्डता, राविय सुरक्षा, राविय वहत र राविय
मुलक
स्िाधीनताको सं रक्षण एिम् सं िर्द्इन तथा शाचन्त सुव्यिस्था कायम गने कायइमा सघाउ पुर्याई
सिइसाधारणको वहत कायम गनइ नेपाल विशेष सेिाको गठन, सञ्चालन र सेिाका शतइ सम्बन्धमा
प्रिसलत कानूनी व्यिस्थालाई सं शोधन तथा एकीकरण गनइ िाञ्छनीय भएकोले प्रस्तुत विधेयक पेश
गररएको छ ।
नेपाल राज्य विरुर्द् हातहसतयार उठाउने िा राज्य विप्लब गने, नेपाल राज्य विरुर्द् हुन सक्ने
जासूसी (र्चस्पअनएज), अन्तरध्िंश (सबोटे ज), भड्काउपूण इ गसतविसध (सिभसइन)¸ नेपाल राज्य विरुर्द्
ु , सं घ सं स्था िा व्यचिलाई कुनै प्रकारबाट सहयोग पुर्याउने कायइ¸ विसभन्न िगइ, सलङ्ग,
अन्य मुलक
जात, जासत, क्षेर, धमइ, सम्प्रदाय बीिको सु-सम्बन्ध र सदभािमा खलल पाने, वहं सा, घृणा, द्वे ष िा
अिहेलना उत्पन्न हुने गसतविसध¸ विखण्डनकारी, सशस्त्र र भूसमगत सं घ, सङ्गठनका गसतविसध¸ सीमा
क्षेरमा हुने अिैध गसतविसध सनयन्रण गनइ र सीमा सुरक्षा प्रिन्ध¸ राविय वहत विपरीतका राजनीसतक,
आसथइक, सामाचजक गसतविसध र राविय वहतको क्षेरमा स्थावयत्ि तथा शाचन्त र व्यिस्था कायम राख्ने
काममा सबघ्न बाधा पानइ खोज्ने कुनै पसन अिाचञ्छत वियाकलाप¸ आतङ्किादी गसतविसधसँग सम्बचन्धत
सूिना सङ्कलन गने र सोको विश्लेषणका लासग कानूनी व्यिस्था हुन आिश्यक छ ।
ु का असत विचशष्ट र विचशष्ट व्यचिको सुरक्षा गनइ¸
मुलक

ु विरुर्द् नेपालसभर हुने कुनै
अन्य मुलक

ँ
वकससमको गसतविसध तथा अन्तराइविय सं घ, सं स्था र कुटनीसतक सनयोगको सुरक्षा व्यिस्थामा आि
पुग्ने गसतविसध रोक्न, मानि बेिसबखन तथा ओसारपसार, लागू पदाथइको उत्पादन, ओसारपसार िा
कारोबार, सं रचक्षत िन्यजन्तु िा िनस्पसत तथा आखेटोपहारको ओसारपसार िा कारोबार, साँस्कृसतक,
ऐसतहाससक तथा सामररक महत्िको दृवष्टले अन्तराइविय बजारमा प्रसतबन्ध लगार्एको अिैध िस्तुको
ओसारपसार िा कारोबार लगायतका विषयको सूिना सङ्कलन गने र सोको विश्लेषण गरी आिश्यक
सनणइय र कारिाही गने हुँदा नेपाल विशेष सेिाको गठन र सञ्चालनले
2

नेपालको स्ितन्रता,

सािइभौमसत्ता, भौगोसलक अखण्डता, राविय स्िाधीनता र राविय वहतको रक्षा गनइ तथा राविय सुरक्षा
र आन्तररक सुरक्षा कायम गनइ योगदान पुयाइउन नेपाल विशेष सेिाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी
कानूनलार्इ सं सोधन र एकीकरण गनुइ पने भएकोले प्रस्तुत विधेयक आिश्यक दे चखएको छ ।

के.पी. शमाइ ओली
प्रधानमन्री
प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषद्को कायाइलय

3

आसथइक वटप्पणी

नेपाल विशेष सेिाको गठन र सञ्चालनले

नेपालको स्ितन्रता, सािइभौमसत्ता, भौगोसलक अखण्डता,

राविय स्िाधीनता र राविय वहतको रक्षा गनइ तथा राविय सुरक्षा र आन्तररक सुरक्षा कायम गनइ
योगदान पुग्दछ ।
नेपाल विशेष सेिाको गठन, सञ्चालनमा हाल भै रहे को सं रिनात्मक व्यिस्था अन्तगइत नै काम
कारिाही हुने र यस ऐनको कायाइन्ियनमा अन्य थप खिइ नपने हुँदा राज्यलाई थप आसथइक दावयत्ि
सृजना हुन जाने दे चखं दैन । प्रस्तुत विधेयकमा समसत २०७५।१२।४ िा सो भन्दा पसछ सनयुचि
हुने कमइिारीले योगदानमा आधाररत सनिृत्तभरण पाउने व्यिस्था रहे को हुँदा नेपाल विशेष सेिाका
कमइिारीको सनिृचत्तभरणका लासग राज्यलार्इ परररहे को आसथइक दावयत्िलार्इ भविष्यमा घटाउन यसको
कायाइन्ियन पश्चात मद्दत समल्ने दे चखन्छ ।

4

प्रत्यायोचजत व्यिस्थापन सम्बन्धी वटप्पणी
नेपाल विशेष सेिाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलार्इ सं शोधन र एकीकरण बनेको विधेयकमा
रहेको प्रत्यायोचजत व्यिस्थापन सम्बन्धी वटप्पणी दे हाय बमोचजम पेश गररएको छःि.सं. दफा

प्रत्यायोचजत

प्रत्यायोचजत व्यिस्थापन प्रत्यायोचजत

व्यिस्थापनको कारण

अन्तगइत
कानूनको

व्यिस्थापनबाट

बनार्ने पनइ सक्ने प्रभाि
प्रकृसत

र

सीमा
१

६

को मुख्य

उपदफा
(१)

अनुसन्धान सनयमिलीमा

सनदे शकका
को काम¸

खण्ड (ि)

अन्य गनइ सक्ने ।

कतइव्य

र

व्यिस्था नेपाल

विशेष

उद्देश्यसँग

सेिाको
सम्बचन्धत

विषयमा अन्य काम गनइ िा

असधकार सनधाइरणका

गराउन ।

लासग ।
२

६

को विभाग

अन्तगइत सनयमिलीमा
कमइिारीको गनइ सक्ने ।

व्यिस्था नेपाल

विशेष

उद्देश्यसँग

उपदफा

कायइरत

(२)

अन्य काम¸ कतइव्य

विषयमा

र

गराउन ।

असधकार

सेिाको
सम्बचन्धत

काम

गनइ

िा

सनधाइरणका लासग ।
३

१०

को गोप्य असभयान तथा कायइविसधमा

उपदफा

सर

पररिालन गनइ सक्ने

(६)

सञ्चालन गनइ

व्यिस्था यस

ऐन

सङ्कलन

बमोचजम

सूिना

तथा

प्रसतगुप्तिरी

वियाकलापका

ससलससलामा

विभागले

सं ददग्ध

िा

सनगरानीमा रहे का व्यचि, सं घ
सं स्थाबाट सािइजसनक सञ्चार
माध्यम िा अन्य माध्यमबाट
भएका कुराकानी, श्रव्य, दृष्य
5

िा

विद्युतीय

सङ्केत

वििरणलाई

िा

सनगरानी,

अनुगमन र र्न्टरसेप्शन गनइ
तथा

असभले ख

गनइ

छु ट्टै

कायइविसध बनाई लागू गनइ।
४

१६

को सलचखत

परीक्षामा सनयमािलीमा व्यिस्था सेिाको ररि पदमा पदपूसतइ

उपदफा

सफल उम्मेदिारको गनइ सक्ने ।

(५)

अन्तिाइताइ तथा अन्य
परीक्षण

र

गनइ ।

परीक्षा

सम्बन्धमा

व्यिस्था

गनइ ।
५

१७

को पदपूसतइ

ससमसतको सनयमािलीमा व्यिस्था पदपूसतइ

उपदफा

िैठक

तथा

(३)

सञ्चालन

कायइ गनइ सक्ने ।

सम्बन्धमा

आिश्यक

ससमसतको

कारिाहीलार्इ

काम,

सनयसमत

र

प्रभािकारी बनाउन

व्यिस्था

गनइ ।
६

१८

को पदपूसतइ

उपदफा

ससमसतको सनयमािली¸

काम¸

कतइव्य

(१ ) को असधकार

७

र कायइविसधमा

सम्बन्धमा गनइ सक्ने ।

खण्ड (घ)

व्यिस्था गनइ ।

२२

शपथ

ग्रहण

सम्बन्धमा
गनइ ।

गने सनयमािली¸

व्यिस्था कायइविसधमा
गनइ सक्ने ।

पदपूसतइ

ससमसतको

काम,

व्यिस्था कारिाहीलार्इ स्पष्ट¸ सनयसमत
र प्रभािकारी बनाउन ।

सेिामा पवहलो पटक प्रिेश
व्यिस्था गरे का

कमइिारीलार्इ

काम

प्रसत चजम्मेिार र कतइव्यसनष्ट
बनाउन ।

८

२३

पद

ररि

रहे को सनयमािलीमा व्यिस्था चजम्मेिारी
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र

कामको

अिस्थामा
मुकाम,

कायम गनइ सक्ने ।

सनरन्तरताका लासग ।

कायइिहाक

िा

सनसमत्तको

चजम्मेिारी तोक्न ।
९

२९को

कायइसम्पादन

उपदफा

मूल्याङ्कन
अन्य

(७)
१०

३१

सनयमािलीमा व्यिस्था कायइसम्पादन
सम्बन्धी गनइ सक्ने ।

व्यिस्था

गनइ

स्पष्ट

मूल्याङ्कनलार्इ

र

अनुमानयोग्य

बनाउन ।

।
को भौगोसलक

उपदफा

काम

क्षेरमा सनयमािलीमा व्यिस्था भौगोसलक क्षेरमा काम गरे

गरे

बापत गनइ सक्ने ।

पाउने

(५)

अङ्क

सम्बन्धमा

बापत पाउने अङ्कमा स्पष्टता
र

अन्य

एक

रुपकता

कायम

गनइ।

व्यिस्था गनइ ।
११

३३

को तालीम बापत ददर्ने सनयमािलीमा व्यिस्था तालीम हाससल गरे

उपदफा
(५)
१२

३४

(४)
३५

व्यिस्था गनइ ।

कायम गनइ ।

अङ्कमा

(१ ) र

एकरुपता

ससमसतले

ददने

अङ्क सम्बन्धमा अन्य गनइ सक्ने ।

अङ्कलार्इ

व्यिस्था गनइ ।

अनुमानयोग्य बनाउन ।

को बढु िा

उपदफा

उपदफा

पाउने

को बढु िा ससमसतले ददने सनयमािलीमा व्यिस्था बढु िा

उपदफा

१३

अङ्क सम्बन्धमा अन्य गनइ सक्ने ।

बापत

चित्त

सनष्पक्ष

ससफाररसमा सनयमािलीमा व्यिस्था बढु िा
नबुझेको गनइ सक्ने ।

र

ससफाररसलार्इ

वििादास्पद

हुन

नददन

र

खण्डमा उजुरी गने

चित्त

नबुझेको

खण्डमा

विसधका

उजुरी

गने

विसधका

सम्बन्धमा

व्यिस्था गनइ ।

सम्बन्धमा
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स्पष्ट

व्यिस्था

(३)
१४

३९
उपदफा
(५)

१५

४०
उपदफा
(२)

१६

४३
उपदफा
(४)

गनइ ।
को सरुिा
अन्य

सम्बन्धमा सनयमािली¸
व्यिस्था

गनइ कायइविसधमा

।

व्यिस्था रवहत

प्रवियालार्इ

वििाद

बनाउन ।

गनइ सक्ने ।

को काज

खटाउने सनयमािली¸

सम्बन्धमा

व्यिस्था कायइविसधमा

गनइ ।

काजमा

खटाउने

सम्बन्धी

व्यिस्था प्रवियालार्इ स्पष्ट बनाउन ।

गनइ सक्ने ।

को कमइिारीको सािसधक सनयमािली¸
जीिन

सरुिा

बीमा

तथा कायइविसधमा

बीमा
सम्बन्धमा

कमइिारीको लासग सामाचजक
व्यिस्था सुरक्षाको प्रिन्ध गनइ ।

कोष गनइ सक्ने ।
व्यिस्था

गनइ ।
१७

४६
उपदफा

को अिकाश

सम्बन्धमा सनयमािली

व्यिस्था गनइ ।

गनइ सक्ने ।

४९
उपदफा

सम्बन्धमा

अिकाशका
स्पष्ट

व्यिस्था

गनइ।

(८)
१८

व्यिस्था कमइिारीको

को सनिृतभरण सम्बन्धमा सनयमािलीमा व्यिस्था बीस िषइ िा सो भन्दा बढी
व्यिस्था गनइ ।

गनइ सक्ने ।

(१०)

समयसम्म
गरे को

सेिामा

काम

कमइिारीले

पाउने

सनिृचत्तभरण

सुविधाका

सम्बन्धमा व्यिस्था गनइ ।
१९

८७

को विभागीय

सजाय सनयमािलीमा व्यिस्था सेिासभर

उपदफा

सम्बन्धी

(९)

कायइविसधको व्यिस्था

गनइ सक्ने ।

गनइ

र

अनुशासन

कायम

सनष्पक्ष

रुपमा

विभागीय सजाय गनइ ।
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गनइ ।
२०

९०

को सजायको

आदे श सनयमािलीमा व्यिस्था सजायको

उपदफा

ददने

र

पुनरािेदन गनइ सक्ने ।

(३)

सुन्ने असधकारी तोक्न

आदे श

पुनरािेदन

ददने

र

सुन्ने सनष्पक्ष र

सक्षम असधकारी तोक्न ।

।
२१

१००

को सबदा¸

उपदफा

असधकारी

(४)

सलने

सबदा
र

ददने सनयमािलीमा व्यिस्था सबदा
सबदा गनइ सक्ने ।

कायइविसधक

सम्बन्धमा

असधकार

सहुसलयत

नभएर

मार भएको हुँदा

कस्तो अिस्थामा कमइिारीले

व्यिस्था

सबदा पाउने¸

गनइ ।

सबदा सलदा

अपनाउनुपने
कस्तो

हुने

कायइविसध
र

असधकारीको

सबदा

ददने

सम्बन्धमा

व्यिस्था गनइ ।
२२

१०४

को असधकार

सनयमािलीमा व्यिस्था असधकार प्रत्यायोजन माफइत

उपदफा

प्रत्यायोजनको

(१)

सम्िन्धमा

गनइ सक्ने

व्यिस्था

काम

कारिाही

प्रभािकारी

ढङ्गले सम्पादन गनइ ।

गनइ ।
२३

१०५

आिश्यक
बनाउन ।

सनयमहरु सनयमािली
आिश्यक

बनाई ऐनको उद्देश्य हाससल गनइ
व्यिस्था ।

गनइ सक्ने ।
२४

१०६
उपदफा
(१)

को आिश्यक
तथा
र बनाउन।

सनदे चशका सनदे चशका
कायइविसध कायइविसधमा
गनइ सक्ने ।

(३)
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तथा विभागको

काम

कारबाही

व्यिस्था सनयसमत र प्रभािकारी ढङ्गले
सम्पादन गनइ ।

नेपाल विशेष सेिाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलार्इ सं शोधन र एकीकरण बनेको विधेयकको
व्याख्यात्मक वटप्पणी
दफा नं.

दफा शीषइक

२

पररभाषा

दफाको व्याख्यात्मक वटप्पणी
ऐनमा पटक पटक दोहोररएका शब्दहरुलार्इ पररभावषत गनइ आिश्यक
भएकोले ।

३

सेिाको गठन

नेपालमा एक नेपाल विशेष सेिा रहने र यो सेिा समािेशी र राविय
स्िरुपको हुने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

४

राविय अनुसन्धान

सेिा सम्बन्धी कायइ सञ्चालन गनइ प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषद्को

विभाग

कायाइलय अन्तगइत राविय अनुसन्धान विभाग रहने र

विभागको सङ्गठन

सं रिना र दरबन्दी नेपाल सरकारले सनधाइरण गरे बमोचजम हुने व्यिस्था
तथा मुख्य अनुसन्धान सनदे शक सेिाको प्रमुख पदासधकारी हुने र सनजले
विभागको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कायइ गने व्यिस्था यस दफामा
गररएको छ ।
रहने र

विभागको केन्रीय कायाइलय काठमाडौं उपत्यकामा

विभाग अन्तगइत आिश्यकता अनुसार प्रदे श तथा

चजल्ला

स्तरमा कायाइलय रहने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।
५

विभागको काम,

नेपालको

स्ितन्रता,

सािइभौमसत्ता,

भौगोसलक

अखण्डता,

राविय

कतइव्य र

स्िाधीनता र राविय वहतको रक्षा गनइ तथा राविय सुरक्षा र आन्तररक

असधकार

सुरक्षा कायम गनइ सूिना सङ्कलन गने र सोको विश्लेषण गने र सोको
वििरण प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषदको कायाइलय र आिश्यकता
अनुसार सम्बचन्धत सनकायमा पठाउनु पने काम, कतइव्य र असधकार
विभागको हुने भनी यस दफामा व्यिस्था गररएको छ ।

६

मुख्य अनुसन्धान

मुख्य अनुसन्धान सनदे शकको तथा अन्य कमइिारीको काम, कतइव्य र

सनदे शक तथा
10

अन्य कमइिारीको

असधकार सम्बन्धी व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

काम, कतइव्य र
असधकार
७

अनुसन्धान गनइ

नेपाल सरकारले सािइजसनक वहत िा महत्िको कुनै विषयमा विभागलाई

सक्ने

सूिना सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी अनुसन्धान गनइ लगाउन सक्ने
व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

८

सहयोग गनुइ पने

यस ऐन बमोचजम सूिना सङ्कलन िा अनुसन्धानको

प्रयोजनको लासग

विभाग िा मातहतका कायाइलयद्वारा माग गररएको वििरण, तथ्याङ्क
लगायतका अन्य कागजात उपलव्ध गराउनु सम्बचन्धत सनकायको
कतइव्य हुने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।
९

प्रसतगुप्तिरी

विभागले राविय वहत तथा सुरक्षाको विषयमा प्रसतगुप्तिरी सम्बन्धी काम

गसतविसध सम्बन्धी कारबाही
व्यिस्था

गदाइ

आिश्यकता

अनुसार

रक्षात्मक,

प्रसतकारात्मक कायइ सञ्चालन गनइ सक्ने¸

प्रसतरक्षात्मक

र

विभागले कुनै सं घ सं स्था,

समूह िा व्यचिले नेपाल राज्य विरुर्द् िा राविय सुरक्षा, सरोकार िा
िासोसँग सम्बचन्धत विषयमा जासूसी गसतविसध गरे गराएको िा गराउने
सम्भािना रहे को विषयमा सूिना सङ्कलन गनइ िा गराउन सक्ने र
प्रसतगुप्तिरी सम्बन्धी कायइ गनइको लासग विभाग मातहत एक विचशष्टीकृत
कायाइलय रहने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।
१०

सूिना सङ्कलन

यस ऐन बमोचजम सूिना सङ्कलन तथा प्रसतगुप्तिरी वियाकलापका

सम्बन्धी विशेष

ससलससलामा विभागले सं ददग्ध िा सनगरानीमा रहे का व्यचि, सं घ सं स्थाबाट

व्यिस्था

सािइजसनक सञ्चार माध्यम िा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृष्य
िा विद्युतीय सङ्केत िा वििरणलाई सनगरानी, अनुगमन र र्न्टरसेप्शन गनइ
तथा असभले ख गनइ सक्ने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

११

केन्रीय सनदे शन

र्न्टे सलजेन्स
मागइदशइन

तथा

गनइका

प्रसतगुप्तिरी
लासग
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सम्बन्धी

प्रधानमन्रीको

नीसत

सनमाइण,

अध्यक्षतामा

एक

समन्िय,
केन्रीय

ससमसत
१२

सनदे शन ससमसत रहने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

केन्रीय

र्न्टे सलजेन्स पररिालनको िममा आिश्यक समन्िय र सहजीकरण गनइ

र्न्टे सलजेन्स

नेपाल

समन्िय ससमसत

र्न्टे सलजेन्स समन्िय ससमसत

सरकारको

मुख्य

सचििको

सं योजकत्िमा

एक

केन्रीय

रहने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ

।
१३

श्रे णी र पद

सेिामा रहने श्रे णी र पदका सम्बन्धमा यस दफामा व्यिस्था गररएको
छ ।

१४

पदपूसतइ

सेिाको पदमा पदपूसतइको प्रकृयाका सम्बन्धमा यस दफामा व्यिस्था
गररएको छ ।

१५

पदपूसतइ सम्बन्धी

सेिालाई समािेशी बनाउन खुल्ला प्रसतयोसगताद्वारा पूसतइ हुने पदमध्ये

विशेष व्यिस्था

पैंतालीस प्रसतशत पद छु ट्याई
आरक्षण प्राप्त गने

सो प्रसतशतलाई शतप्रसतशत मानी

समुहको व्यिस्था गरी सो बमोचजमका समुहका

उम्मेदिार बीि छु ट्टाछु ट्टै प्रसतस्पधाइ गरार्इ पदपूसतइ गररने, सो समुहको
पररभाषा तथा भौगोसलक क्षेरको व्यिस्था सवहतको ष्यिस्था यस दफामा
गररएको छ ।
१६

प्रसतशत सनधाइरण

सेिाको ररि पदमा पदपूसतइको लासग लोक सेिा आयोगले यस ऐन

तथा छनौट

बमोचजम प्रसतशत सनधाइरण गने र

परीक्षा

पदका लासग सलईने सलचखत परीक्षा लोक सेिा आयोगले सलने व्यिस्था

खुल्ला प्रसतयोसगताद्वारा पदपूसतइ हुने

यस दफामा गररएको छ ।
१७

पदपूसतइ ससमसत

सेिाको खुल्ला प्रसतयोसगताद्वारा पूसतइ हुने अनुसन्धान असधकृतको पदमा
लोक सेिा आयोगबाट सलचखत पररक्षा उत्तीणइ भर्इ आएका उम्मेदिारको
अन्तिाइताइ तथा अन्य परीक्षण गरी सनयुचिका लासग अचख्तयारिाला
समक्ष ससफाररस गनइ लोक सेिा आयोगको अध्यक्ष िा सनजले तोकेको
सो

आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा एक पदपूसतइ ससमसत रहने

व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।
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१८

पदपूसतइ ससमसतको

पदपूसतइ ससमसतको काम, कतइव्य र असधकार सम्बन्धी व्यिस्था यस

काम, कतइव्य र

दफामा गररएको छ ।

असधकार
१९

योग्यता

खुल्ला प्रसतयोसगताद्वारा पूसतइ हुने सेिाको पदमा उम्मेदिार हुन आिश्यक
पने योग्यता तोवकए बमोचजम हुने व्यिस्था गने यस दफामा गररएको
छ।

२०

सनयुचि

सेिाको पदमा सनयुचि गने असधकार कसलार्इ हुने भन्ने सम्बन्धमा यस
दफामा व्यिस्था गररएको छ ।

२१

परीक्षणकाल

सेिाको स्थायी पदमा नयाँ सनयुचि गदाइ एक िषइको परीक्षणकालमा
रहने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

२२

शपथ ग्रहण

सेिाको कुनै पसन पदमा पवहलो पटक सनयुि भई आफ्नो कायइभार
सम्हाल्नु अचघ प्रत्येक कमइिारीले अचख्तयारिाला समक्ष तोवकए बमोचजम
शपथ ग्रहण गनुइ पने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

२३

कायम मुकायम,

सेिामा कायम मुकायम, कायइिाहक र सनसमत्त ददने सम्बन्धी व्यिस्था

कायइिाहक र

तोवकए बमोचजम हुने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

सनसमत्त
२४

बढु िा

दफा 1६ बमोचजम प्रसतशत सनधाइरण भई बढु िाद्वारा पदपूसतइ गनइ ले खी
आएको समसतले तीन मवहनासभर बढु िा ससमसतले सो पदमा पदपूसतइ
गररसक्नु पने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

२५

बढु िा ससमसत

बढु िाद्वारा पदपूसतइ गररने पदमा बढु िा ससफाररस गनइ बढु िा ससमसतहरु
रहने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

२६

बढु िाका लासग

बढु िाद्वारा पदपूसतइ हुने सेिाको ररि पदमा सम्भाव्य उम्मेदिार हुन

उम्मेदिार हुन

बढु िा हुने श्रे णी िा तह भन्दा एक श्रे णी िा तह मुसनको पदमा

आिश्यक पने

गनुप
इ ने न्यू नतम सेिा अिसध सम्बन्धमा यस दफामा व्यिस्था छ ।
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पूरा

सेिा अिसध
२७

बढु िाको लासग

कुनै कमइिारी बढु िाको लासग सम्भाव्य उम्मेदिार हुन नपाउने अिसधका

सम्भाव्य

सम्बन्धमा यस दफामा व्यिस्था गररएको छ ।

उम्मेदिार हुन
नपाउने
२८

बढु िाको आधार

बढु िा ससमसतले कमइिारीलाई कायइक्षमताको मूल्याङ्कन बापत पाएको
कुल अङ्कको आधारमा बढु िाको लासग ससफाररस गने व्यिस्था यस
दफामा गररएको छ ।

२९

३०

३१

कायइसम्पादन

कमइिारीको कायइसम्पादन मूल्याङ्कन आसथइक िषइको वहसाबले िावषइक

मूल्याङ्कन

रूपमा गनुइ पने र कायइसम्पादन मूल्याङ्कनको कुल अङ्कको विभाजन

सम्बन्धी व्यिस्था

सम्बन्धमा यस दफामा व्यिस्था गररएको छ ।

जेष्ठताको

कमइिारीलाई जेष्ठता बापत प्राप्त हुने अङ्कका सम्बन्धमा यस दफामा

मूल्याङ्कन

व्यिस्था गररएको छ ।

भौगोसलक क्षेरमा

कमइिारीलाई विसभन्न भौगोसलक क्षेरमा काम गरे को अनुभि बापत ददर्ने

काम गरे

अङ्कको सम्बन्धमा यस दफामा व्यिस्था गररएको छ ।

बापतको अङ्क
३२

शैचक्षक

बढु िाका लासग कमइिारीलाई सनजले हाससल गरे को शैचक्षक योग्यता

योग्यताको

िापत ददर्ने अङ्कको सम्बन्धमा यस दफामा व्यिस्था गररएको छ ।

मूल्याङ्कन
३३

३४

तालीमको

सेिाको पदमा बहाल रहँदा सलएको सेिाकालीन तालीम बापत ददर्ने

मूल्याङ्कन

अङ्कका सम्बन्धमा यस दफामा व्यिस्था गररएको छ ।

बढु िा ससमसतले

बढु िाका लासग सम्भाव्य उम्मेदिार भएका कमइिारीलाई बढु िा ससमसतले

ददने अङ्क

ददने अङ्कका सम्बन्धमा यस दफामा व्यिस्था गररएको छ ।
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३५

बढु िा उपरको

बढु िा ससमसतले गरे को बढु िा ससफाररसमा चित्त नबुझ्ने व्यचिले तोवकए

उजुरी

बमोचजमको ससमसतमा उजुरी गनइ सक्ने सम्बन्धमा यस दफामा व्यिस्था
गररएको छ ।

३६

बढु िा सम्बन्धी

उत्कृष्ट कायइ गने कमइिारीलाई सम्बचन्धत बढु िा ससमसतको ससफाररसमा

विशेष व्यिस्था

मुख्य अनुसन्धान सनदे शकले श्रे णी विहीन बाहे क राजपर अनवङ्कत
पदसम्म एक तह मासथको ररि पदमा बढु िा गनइ सक्ने सम्बन्धी
व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

३७

मुख्य अनुसन्धान

यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापसन नेपाल सरकारले

सनदे शक पदमा

असतररि मुख्य अनुसन्धान सनदे शक मध्येबाट र असतररि मुख्य

बढु िा

अनुसन्धान सनदे शक नरहे को अिस्थामा अनुसन्धान सनदे शक मध्येबाट
जेष्ठता, कायइकुशलता, उत्तरदावयत्ि बहन गनइ सक्ने क्षमता, नेतत्ृ ि
प्रदान गनइ सक्ने क्षमता तथा आफूभन्दा मुसनको कमइिारीलाई प्रोत्साहन
्
र पररिालन गनइ सक्ने सामथ्यइको आधारमा उपयुि ठहरयाएको
उम्मेदिारलाई मुख्य अनुसन्धान सनदे शक पदमा बढु िा गनइ सक्ने
व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

३८

३९

४०

४१

बढु िा ससमसतको

बढु िा ससमसतको सचििालयको काम कुन सनकायले गने भन्ने व्यिस्था

सचििालय

यस दफामा गररएको छ ।

सरुिा सम्बन्धी

यस ऐनको अधीनमा रही आिश्यकता अनुसार कमइिारीको सरूिा गररने

व्यिस्था

व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

काज सम्बन्धी

कमइिारीलाई आिश्यकता अनुसार काजमा खटाउन

व्यिस्था

यस दफामा गररएको छ ।

तलब र राशन

कमइिारीले आफ्नो पदमा बहाल भएको समसतदे चखको तलब भत्ता र

सवकने व्यिस्था

राशन पाउने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।
४२

सञ्चय कोष

कमइिारीको माससक तलबबाट दश प्रसतशतका दरले हुन आउने रकम

सम्बन्धी व्यिस्था

कट्टा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले शत प्रसतशत थप गरी
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कमइिारी सञ्चय कोषमा जम्मा गने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।
४३

४४

बीमा सम्बन्धी

नेपाल सरकारले कमइिारीको योगदानमा आधाररत सािसधक जीिन बीमा

व्यिस्था

गने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

िाडपिइ खिइ

कमइिारीले आफ्नो धमइ, सं स्कृसत, परम्परा अनुसार मनाईने िाडपिइको

पाउने

लासग खार्पार्इ आएको एक मवहनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक
िषइ िाडपिइ खिइको रुपमा पाउने

४५

उपिार खिइ

व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

कमइिारीले सेिा अिसधभरमा राजपरावङ्कत श्रे णीको कमइिारी भए बाह्र
मवहना बराबरको, राजपर अनवङ्कत प्रथम श्रे णीको कमइिारी भए अठार
मवहना बराबरको र अन्य राजपर अनवङ्कत र श्रे णी सबहीन कमइिारी भए
एक्कार्स मवहना बराबरको खार्पार्इ आएको तलब रकम उपिार खिइ
बापत पाउने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

४६

अिकाश

कमइिारीले सेिाबाट असनिायइ अिकाश पाउने आधारका सम्बन्धमा यस
दफामा व्यिस्था गररएको छ ।

४७

४८

राजीनामा ददन

कमइिारीले राजीनामा स्िीकृत गराई सेिािाट अिकाश सलन

सक्ने

सम्बन्धी व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

उपदान

पाँि िषइ िा सोभन्दा बढी नोकरी गरे को तर सनिृत्तभरण पाउने अिसध

सक्ने

नपुगेको कमइिारीले अिकाश पाएमा िा राजीनामा स्िीकृत गराई
सेिाबाट अलग भएमा िा भविष्यमा सरकारी सेिाको लासग अयोग्य
नठहररने गरी सेिाबाट हटार्एमा उपदान पाउने व्यिस्था यस दफामा
गररएको छ ।
४९

सनिृत्तभरण

बीस िषइ िा सो भन्दा बढी समयसम्म सेिामा काम गरे को कमइिारीले
सेिाबाट अिकाश पाएको समसतदे चख सनिृत्तभरण पाउने व्यिस्था यस
दफामा गररएको छ।

५०

पाररिाररक

कुनै कमइिारीको सेिामा छँदै िा सनिृत्तभरण पाउन थाले को सात िषइ

सनिृत्तभरण र

नपुग्दै

मृत्यु भएमा दफा ४८ िा ४९ बमोचजमको उपदान िा
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उपदान

सनिृत्तभरण सनजको पररिारको कुनै सदस्य िा सनजमा आचश्रत नाबालक
भार् िा बवहनीलार्इ र्च्छाएको भएमा र्च्छाएको व्यचिलार्इ र कसैलार्इ
नर्च्छाएको भएमा प्रिसलत कानून बमोचजमको हकिालालार्इ प्राप्त हुने
व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

५१

असाधारण

कुनै कमइिारी आफ्नो कतइव्य पालना गदाइ िा तालीम सलँदा कुनै

पाररिाररक

िोटपटक लागी तत्कालै मृत्यु भएमा िा त्यसै को कारणबाट सनको नहुँदै

सनिृत्तभरण र

पसछ मृत्यु भएमा सनजको नोकरी जसतसुकै िषइ पुगेको भए तापसन दफा

उपदान

५० को उपदफा (१) बमोचजमको व्यचिलाई त्यस्तो कमइिारीले
खार्पार्इ आएको तलबको आधा पाररिाररक सनिृत्तभरण र असाधारण
पाररिाररक उपदान समेत ददर्ने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

५२

अशि िृचत्त

कुनै कमइिारी दफा ५१ को उपदफा (१) बमोचजमको अिस्थामा परी
अङ्गभङ्ग भई िा िोटपटक लागी शारीररक िा मानससक रुपमा सेिामा
रही कामकाज गनइ नसक्ने गरी अशि भएमा त्यस्तो कमइिारीले
सनजको

जीविकाको

सनसमत्त

बाँि ुञ्जेलसम्म

अशि

िृचत्तको

रुपमा

सनिृत्तभरण सवहत अशि भत्ता पाउने व्यिस्था यस दफामा गररएको
छ।
५३

५४

सन्तसत िृचत्त र

सन्तसत िृचत्त र शैचक्षक िृचत्तको सम्बन्धमा यस दफामा व्यिस्था

शैचक्षक िृचत्त

गररएको छ ।

एक मार

कुनै कमइिारीको पररिारलाई यस ऐनमा उल्ले ख भएको पाररिाररक

पाररिाररक

सनिृत्तभरण मध्ये कुनै एक पाररिाररक सनिृत्तभरण मार प्राप्त हुने

सनिृत्तभरण प्राप्त

व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

हुने
५५

ससमसतको

दफा ५१ िा ५२ बमोचजमको अिस्था परी कुनै कमइिारीको मृत्यु

व्यिस्था

भएमा िा त्यस्तो कमइिारी सेिामा रही काम गनइ नसक्ने गरी अशि
भएमा त्यस्तो मृतक िा अशि कमइिारीको नचजकको पररिार िा
सन्तसतले पाउने िृचत्त िा उपदानको सम्बन्धमा ससफाररस गनइ ससमसत
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रहने
५६

व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

नोकरी अिसधको

नोकरी अिसधको गणना गदाइ से िाको कुनै पदमा स्थायी सनयुचि भई

गणना

नोकरी गरे को जम्मा अिसध (बीिमा टु टेको भए सो टु टेको अिसध
कटाई) गणना गररने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

५७

सनिृत्तभरण

यस ऐन बमोचजम सनिृत्तभरण िा पाररिाररक सनिृत्तभरण पार्रहे को

नपाउने

व्यचिले भ्रिािार, वकते सवहतका कसुर गरे को अिस्थामा त्यस्तो
कमइिारी िा सनजको पररिारलाई सनिृत्तभरण िा पाररिाररक सनिृत्तभरण
उपलब्ध नहुने अिस्थाका सम्बन्धमा यस दफामा व्यिस्था गररएको
छ।

५८

५९

योगदानमा

समसत २०७५।१२।४ िा सो भन्दा पसछ सनयुचि हुने कमइिारीले

आधाररत

योगदानमा आधाररत सनिृत्तभरण सम्बन्धी कानून बमोचजम योगदानमा

सनिृत्तभरण

आधाररत सनिृत्तभरण पाउने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

दान, दातव्य,

सरकारी काममा असर पनइ सक्ने गरी कुनै कमइिारीले नेपाल सरकारको

उपहार सलन

पूिस्इ िीकृसत नसलई आफूले िा आफ्नो पररिारको कुनै सदस्यद्वारा

नहुने

स्िदे शी िा विदे शी कसै बाट पसन कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली िा
उपहार स्िीकार गनइ िा िन्दा सलन िा सरकारी कामसँग सम्बचन्धत
व्यचिसँग सापटी सलन िा अरू कुनै वकससमको आसथइक सहायता प्राप्त
गनइ नहुने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ

६०

।

सम्पचत्त वििरण

प्रत्येक कमइिारीले नेपाल सरकारले तोकेको ढाँिामा आफ्नो सम्पसत

पेश गनुइ पने

वििरण भरी आसथइक िषइ समाप्त भएको समसतले तथा नयाँ सनयुि हुनेले
सनयुचि भएको समसतले साठी ददनसभर सम्बचन्धत कायाइलय माफइत राविय
वकताबखानामा बुझाउनु पने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ

६१

।

कम्पनीको

कमइिारीले नेपाल सरकारको पूि इ स्िीकृसत नसलई कम्पनीको स्थापना र

स्थापना र

सञ्चालन तथा व्यापार व्यिसाय गनइ नहुने

सञ्चालन तथा

गररएको छ ।

व्यापार व्यिसाय
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व्यिस्था यस दफामा

गनइ नहुने
६२

जानकारीमा

कमइिारीले नेपाल सरकारद्वारा िा विशेष रूपबाट अचख्तयारी नपार्इ

आएका कुरा

सरकारी कामको ससलससलामा िा कतइव्य पालना गदाइ सरकारी िा

प्रकाश गनइ

गैरसरकारी माध्यमबाट प्राप्त गरे को कुनै गोप्य िा आफूले ले खेको िा

प्रसतबन्ध

सङ्कलन गरे को कुनै कागजपर िा समािार प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रूपबाट
अनसधकृत कमइिारी िा गैरसरकारी व्यचि िा सञ्चार माध्यमलाई
जानकारी ददन हुँदैन भन्ने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ

६३

सञ्चार माध्यमसँग

कमइिारीले

सम्पकइ राख्न

टे सलसभजन, परपसरका, सामाचजक सञ्जाल िा विद्युतीय िा अन्य सञ्चार

नहुने

माध्यममा आफ्नै िास्तविक िा काल्पसनक नामबाट िा बेनामी कुनै

नेपाल

सरकारको

अनुमसत

प्राप्त

नगरी

कुनै

रे सडयो,

ले ख प्रकाशन गनइ िा रे सडयोद्वारा प्रसारण गनइ हुँदैन भन्ने व्यिस्था यस
दफामा गररएको छ ।
६४

सरकारको

नेपाल सरकारको नीसतको विपरीत हुने गरी िा नेपाल सरकार, प्रदे श

आलोिना गनइ

सरकार, स्थानीय तह र नेपाली जनताबीिको पारस्पररक सम्बन्धमा िा

नहुने

कुनै

विदे शी

रािसँगको

सम्बन्धमा

खलल

पनइ सक्ने

गरी

कुनै

कमइिारीले आफ्नो िास्तविक िा काल्पसनक नामबाट िा बेनामी कुनै
ले ख प्रकाशन गनइ, सञ्चार माध्यमलाई कुनै खबर ददन, रे सडयो, टे सलसभजन
आददद्वारा मन्तव्य प्रसारण गनइ, सामाचजक सञ्जालबाट कुनै कुरा व्यि
गनइ, कुनै सामग्रीको प्रिार प्रसार गनइ, कुनै सािइजसनक मन्तव्य ददन िा
कुनै ििव्य प्रकाशन गनइ हुँदैन भन्ने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ
।
६५

सनिाइिनमा भाग

कमइिारीले कुनै राजनीसतक पदको लासग सनिाइिनमा भाग सलन िा

सलन नहुने

कसै को सनसमत्त मत माग्न िा अन्य कुनै प्रकारले आफ्नो प्रभाि पानइ
हुँदैन

६६

राजनीसतमा भाग

भन्ने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ

।

कमइिारीले कुनै राजनीसतक दल िा दलसँग आबर्द् सङ्गठनको सदस्य
बन्न, राजनीसतक

वियाकलापमा
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सं लग्न

हुन, त्यस्ता

सनकायलाई

सलन नहुने

सहायताको सनसमत्त िन्दा ददन िा अन्य कुनै राजनीसतक गसतविसधमा
भाग सलन िा कुनै राजनीसतक सं स्था िा आन्दोलनलाई अन्य कुनै
प्रकारले प्रभाि पानइ हुँदैन भन्ने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ

६७

।

समय पालना र

कमइिारीले नेपाल सरकारले सनधाइरण गरे को समय तथा आफ्नो पालोमा

सनयसमतता

सनयसमत रूपले आफू खवटएको ठाउँमा हाचजर हुन ु पने र सकेसम्म
पवहले सबदाको स्िीकृसत नसलई काममा अनुपचस्थत हुन ु हुँदैन भन्ने
व्यिस्था यस दफामा गररएको छ

६८

६९

।

अनुशासन र

कमइिारीले पालना गनुइ अनुशासन र आदे शका सम्बन्धमा यस दफामा

आदे श पालन

व्यिस्था गररएको छ ।

राजनीसतक िा

कमइिारीले

अिाञ्छनीय

मनसायले आफू भन्दा मासथका असधकृत िा अन्य कमइिारी मासथ कुनै

प्रभाि पानइ नहुने

राजनीसतक िा अनुचित प्रभाि पानइ िा प्रभाि पाने प्रयत्न गनइ हुँदैन भन्ने

आफ्नो

नोकरी

सम्बन्धी

विषयमा

मतलब

साध्य

गने

व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।
७०

लैं वङ्गक

कमइिारी आफ्नो काम, कारबाही र व्यिहारमा लै वङ्गक सं िेदनशील हुन ु

सं िेदनशील हुन ु

पने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

पने
७१

७२

७३

कानून विपरीत

कमइिारीले सबहािारी सम्बन्धी प्रिसलत कानून विपरीत हुने गरी वििाह

वििाह गनइ नहुने

गनइ‚ गराउन हुँदैन भन्ने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

हातपात िा

कुनै कमइिारीले आफूभन्दा मासथल्लो िा मातहतका कमइिारी उपर

ु गनइ
जोरजुलम

ु गनइ‚ गराउन हुँदैन
हातपात िा कुनै प्रकारको आिमण िा जोरजुलम

नहुने

भन्ने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

घरायसी

कमइिारीले कुनै कमइिारीलाई घरायसी कामकाज गने प्रयोजनको लासग

कामकाजमा

खटाउन िा लगाउन हुँदैन र कुनै कमइिारी त्यस्तो कामको लासग

खटाउन िा

खवटन हुँदैन भन्ने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।
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लगाउन नहुने
७४

यौनजन्य

कमइिारीले यौनजन्य दुव्यइिहार गनुइ हुँदैन भन्ने व्यिस्था यस दफामा

दुव्यइिहार गनइ

गररएको छ ।

नहुने
७५

यातना ददन नहुने

कमइिारीले कुनै पसन कायइ गदाइ कसै लाई पसन यातना ददनु हुँदैन भन्ने
व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

७६

प्रदशइन र हड्ताल कमइिारीले प्रदशइन गनइ, बन्द हड्तालमा भाग सलन, थुनछे क गनइ, बाधा
गनइ नहुने

अिरोध गनइ, घेराउ गनइ, दबाब ददन, कलम बन्द गनइ, अन्य कुनै
तररकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्याउन िा सो कायइ गने उद्देश्यले
अरुलाई उक्साउन समेत हुँदैन भन्ने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ।

७७

प्रसतसनसधत्ि गनइ

कमइिारीले आफूलाई मकाइ परे को विषयमा आफैंले िा िारे सद्वारा

नहुने

सम्बचन्धत सनकाय िा असधकारी समक्ष सनिेदन ददन बाहे क अरु व्यचि
िा समूहको तफइबाट प्रसतसनसधत्ि गनुइ हुँदैन भन्ने व्यिस्था यस दफामा
गररएको छ ।

७८

७९

स्थायी आिासीय

कमइिारीले स्थायी आिासीय अनुमसत सलन िा त्यस्तो अनुमसत प्राप्त

अनुमसत सलन

गनइको लासग आिेदन ददन हुँदैन भन्ने व्यिस्था यस दफामा गररएको

नहुने

छ।

अन्य आिरण

कमइिारीले तोवकए बमोचजमका अन्य आिरण पालना गनुइ पने व्यिस्था
यस दफामा गररएको छ ।

८०

आिरणयुि

आिरणयुि कमइिारी तथा सूरको हकमा आिरण सम्बन्धी दफा ६०,

कमइिारी तथा

६२, ६३, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५ र ७८ बाहे कका

सूरको हकमा

अन्य दफाहरु लागू नहुने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ।

लागू नहुने
८१

विभागीय सजाय

उचित र पयाइप्त कारण भएमा कमइिारीलाई विभागीय सजाय गनइ सवकने
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व्यिस्था यस दफामा गररएको छ । विभागीय सजायका प्रकारको
सम्बन्धमा समेत यस दफामा िगीकरण गररएको छ ।
८२

८३

नससहत ददने िा

कुन

प्रसतकूल राय

प्रसतकूल राय लेख्न सवकन्छ भन्ने सम्बन्धमा यस दफामा व्यिस्था

ले ख्ने

गररएको छ ।

अिस्थामा नससहत ददन

िा िालिलन सम्बन्धी प्रसतिेदनमा

पाँि कुन अिस्थामा कमइिारीलार्इ बढीमा पाँि िषइसम्म बढु िा रोक्का गनइ िा

बढीमा
िषइसम्म
रोक्का

बढु िा बढीमा पाँि तलब िृवर्द्सम्म रोक्का गनइ सवकन्छ भन्ने सम्बन्धमा यस
गने

िा दफामा व्यिस्था गररएको छ ।

बढीमा

पाँि

तलब िृवर्द् रोक्का
गने
८४

पाँि कुन अिस्थामा कमइिारीलार्इ खार्पार्इ आएको बढीमा पाँि तलब िृवर्द्

बढीमा

तलब िृवर्द् घटु िा घटु िा गनइ िा हालको पदको जेष्ठता सवहत खार्पार्इ आएको सुरु
गने

िा

सुरु स्केलमा घटु िा गनइ सवकन्छ भन्ने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

स्केलमा

घटु िा

गने
८५

सेिाबाट

हटाउने कमइिारीलाई भविष्यमा सरकारी सेिाका लासग अयोग्य नठहररने गरी

िा बखाइस्त गने

सेिाबाट हटाउन सवकने अिस्थाका सम्बन्धमा यस दफामा व्यिस्था
गररएको छ ।

८६

कायाइलयमा

सबदा नसलई आफ्नो कायाइलयमा अनुपचस्थत हुने कमइिारीलाई गयल र

अनुपचस्थत भएमा तलब कट्टी गरी विभागीय सजाय समेत गनइ सवकने व्यिस्था यस
िा झुट्टा वििरण दफामा गररएको छ ।
पेश

गरे मा

कारबाही हुने
८७

सजाय

सम्बन्धी सजाय सम्बन्धी कायइविसधका सम्बन्धमा यस दफामा व्यिस्था गररएको
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८८

कायइविसध

छ ।

सनलम्बन

कुनै कमइिारी मासथ लागेको कुनै असभयोगको जाँिबुझ गनुइ परे मा
सजायको आदे श ददने असधकारीले जाँिबुझ समाप्त नहुन्जेलसम्म त्यस्तो
कमइिारीलाई सनलम्बन गनइ सवकने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

८९

सेिाको अन्त गनइ सेिाको अन्त गनइ सक्ने अिस्थाका सम्बन्धमा यस दफामा व्यिस्था
सक्ने

९०

सजायको

गररएको छ ।
आदे श सजायको आदे श ददने र पुनरािेदन सुन्ने असधकारी को हुने भन्ने

ददने र पुनरािेदन सम्बन्धमा यस दफामा व्यिस्था गररएको छ ।
सुन्ने असधकारी
९१

पुनरािेदनको

दफा ८१ िा ८९ अन्तगइत ददर्एको आदे शमा चित्त नबुझी पुनरािेदन

कायइविसध

गने कमइिारीले जुन कायाइलयबाट कारबाहीको आदे श गररएको हो सोही
कायाइलय माफइत िा सोझै पुनरािेदन सुन्ने असधकारीलाई सम्बोधन गरी
पुनरािेदन ददन सक्ने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

९२

पुनबइहाली

भएमा कुनै कमइिारीलाई सेिाबाट हटाउने िा बखाइस्त गने गरी ददर्एको

पाउने सुविधा

आदे श कुनै अदालत िा असधकारीबाट रद्द भएमा त्यस्तो कमइिारी
सेिामा पुनबइहाली हुनेछ र सनजले सेिाबाट हटाईएको िा बखाइस्त
गररएको समसतदे चख पुनबइहाली भएको समसतसम्मको पुरा तलब भत्ता र
तलब िृवर्द् पाउने भए सो समेत पाउने भन्ने व्यिस्था यस दफामा
गररएको छ ।

९३

कसूर

कुनै कमइिारीले कुन कायइ गरे मा यस ऐन बमोचजमको कसूर गरे को
मासनने भन्ने

९४

सजाय

व्यिस्था यस दफामा उल्ले ख गररएको छ ।

कुनै कमइिारीले दफा ९३ बमोचजमको कसूर गरे मा कसूरको मारा
अनुसार हुने सजायको सम्बन्धमा यस दफामा व्यिस्था गररएको छ ।

९५

मुद्दाको
अनुसन्धान

यस पररच्छे द अन्तगइतको कसूर भए गरे को िा हुन लागेको कुरा
र जानकारी हुन आएमा सम्बचन्धत असधकारीले सो सम्बन्धी प्रसतिेदन
23

दायरी

विभागीय प्रमुख समक्ष ददनु पने¸

मुख्य अनुसन्धान सनदे शकले त्यस्तो

कसूर गरे को िा गनइ लागेको अिस्थामा सो विषयको जानकारी पाउने
जुनसुकै

व्यचि

िा

असधकारीले

प्रधानमन्री

तथा

मचन्रपररषदको

कायाइलय समक्ष प्रसतिेदन िा जानकारी ददनु पने र मुख्य अनुसन्धान
सनदे शकको हकमा नेपाल सरकारको मुख्य सचििले र अन्य कमइिारीको
हकमा मुख्य अनुसन्धान सनदे शकले आिश्यक जाँिबुझ गरी प्रसतिेदन
पेश गनइ कुनै असधकारीलाई खटाउन सक्ने व्यिस्था यस दफामा
गररएको
९६

छ ।

दफा ९५ को उपदफा (१०) बमोचजम कुनै कमइिारी उपर मुद्दा दायर

मुद्दा दायर

गनइ ससफाररस भई आएमा विभागले महान्यायासधििाको राय सलई मुद्दा
दायर गनुप
इ ने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।
९७

मुद्दा हे ने अदालत

यस ऐन अन्तगइत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र
वकनारा गने असधकार विशेष अदालतलाई हुने

व्यिस्था यस दफामा

गररएको छ ।
९८

बन्द

र्जलासमा यस ऐन बमोचजम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही बन्द

कारबाही हुने
९९

सबदा

र्जलासमा गररने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

स्िीकृत सबदा स्िीकृत नगरार्इ सेिाको कुनै कमइिारी गैरहाचजर हुन नपाउने भन्ने

नगरार्इ गैरहाचजर व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।
हुन नपार्ने
१००

सबदा

कमइिारीले पाउने सबदाका प्रकारका सम्बन्धमा यस दफामा व्यिस्था
गररएको छ । सबदा असधकारको रूपमा दाबी गनइ पार्ने छै न ।
कामको अनुकुलता हेरी सबदा ददने असधकारीले आफ्नो तजबीजबाट सबदा
स्िीकृत िा अस्िीकृत गनइ सक्ने व्यिस्था पसन दफामा गररएको छ ।

१०१

सूिनाको

स्रोत दफा ८१ बमोचजम सजाय हुने कसूर गरे को अिस्थामा बाहे क कमइिारी

खुलाउन

िा िा सेिाको काममा लगार्एका व्यचिले आफ्नो कतइव्य पालनाको
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१०२

कागजात

ससलससलामा सङ्कलन गरे को सूिना र त्यसको स्रोतका बारे मा असधकार

उपलब्ध

गराउन प्राप्त असधकारी, कुनै पसन सनकाय िा अदालत समक्ष उपचस्थत गरार्ने र

बाध्य नहुने

प्रश्न गररने छै न भन्ने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।

सेिाको सुरक्षा

मुख्य

अनुसन्धान

सनदे शक

िा

सनजले

तोकेको

असधकृतले

कुनै

आपरासधक, आतङ्ककारी िा अिैध सङ्गठनमा सूिना सङ्कलनको लासग
प्रिेश गराएको िा खटाएको कुनै आिरणयुि कमइिारी िा सूरले
विभागीय

कायइ प्रयोजनको

ससलससलामा जनाएको

सं लग्नता बापत

प्रिसलत कानून बमोचजम कारबाहीको दायरासभर पनइ जाने भएमा
विभागले कानून कायाइन्ियन गने सनकायमा बिाउको सनसमत्त सप्रमाण
सलचखत अनुरोध गरे को अिस्थामा त्यस्तो कमइिारी िा सूर उपर कुनै
कारबाही नहुने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।
१०३

कमइिारीको

कमइिारीको असभले ख व्यिस्थापन राविय वकताबखानाले गने

असभलेख

यस दफामा गररएको छ ।

व्यिस्था

व्यिस्थापन
१०४

नेपाल सरकारले यस ऐन बमोचजम आफूलाई प्राप्त कुनै असधकार नेपाल

असधकार
प्रत्यायोजन

गनइ राजपरमा सूिना प्रकाशन गरी सोही सूिनामा तोवकएको असधकारी िा

सक्ने

कमइिारीले प्रयोग गनइ पाउने गरी प्रत्यायोजन गनइ सक्ने गरी व्यिस्था
यस दफामा गररएको छ । यस ऐनद्वारा कुनै असधकारीलाई प्रदान
गररएको कुनै असधकार आफ्नो सामान्य रे खदे खमा काम गने गरी सनजले
आफू मुनीको कमइिारीलाई प्रत्यायोजन गनइ सक्ने व्यिस्था यस दफामा
गररएको छ ।

१०५

सनयम

बनाउने यो ऐन कायाइन्ियन गनइ नेपाल सरकारले आिश्यक सनयमहरु बनाउन

असधकार
१०६

सनदे चशका

सक्ने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।
तथा

कायइविसध बनाउने

यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगइत बनेको सनयमािलीको

पररधी सभर रही

विभागले आफ्नो काम कारबाही सञ्चालन गनइ आिश्यक सनदे चशका तथा
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कायइविसध बनाउन सक्ने र त्यस्तो सनदे चशका तथा कायइविसध प्रधानमन्री
तथा मचन्रपररषद्को कायाइलयबाट स्िीकृत भएपसछ लागू हुने व्यिस्था
तथा गोप्य असभयान सञ्चालन, सूर पररिालन, त्यस्ता गोप्य असभयान र
सूरको पररिालनको लासग कमइिारी छनौट सम्बन्धमा विभागले छु ट्टै
कायइविसध बनाई लागू गनइ सक्ने व्यिस्था यस दफामा गररएको छ ।
१०७

प्रकाशन नगररने

दफा १०५ बमोचजम बन्ने सनयमहरु र दफा १०६ बमोचजम बन्ने
सनदे चशका तथा कायइविसध सािइजसनक रुपमा प्रकाशन नगररने व्यिस्था
यस दफामा गररएको छ ।

१०८

खारे जी र बिाउ

नेपाल विशेष सेिा ऐन, २०४२ खारे ज गने व्यिस्था यस दफामा
गररएको छ । नेपाल विशेष सेिा ऐन, २०४२ बमोचजम भए गरे का
काम कारबाही यसै ऐन बमोचजम भए गरे को मासनने
दफामा गररएको छ ।
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व्यिस्था यस

नेपाल विशेष सेिाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलार्इ सं शोधन र एकीकरण गनइ बनेको
विधेयक
ु को स्ितन्रता, सािइभौमसत्ता, भौगोसलक अखण्डता, राविय सुरक्षा, राविय वहत र
प्रस्तािना : मुलक
राविय स्िाधीनताको सं रक्षण एिम् सं िर्द्इन तथा शाचन्त सुव्यिस्था कायम गने कायइमा सघाउ पुर्याई
सिइसाधारणको वहत कायम गनइ नेपाल विशेष सेिाको गठन, सञ्चालन र सेिाका शतइ सम्बन्धमा
प्रिसलत कानूनी व्यिस्थालाई सं शोधन तथा एकीकरण गनइ िाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारचम्भक
१.

सं चक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "नेपाल विशेष सेिा ऐन, 207६" रहे को
छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा : विषय िा प्रसड्गले अको अथइ नलागेमा यस ऐनमा,(क) “अचख्तयारिाला” भन्नाले दफा 20 बमोचजम सेिाको पदमा सनयुचि गनइ
सक्ने असधकारी सम्झनु पछइ ।
(ख) "असधकृत" भन्नाले अनुसन्धान असधकृत र सोभन्दा मासथल्लो दजाइका
असधकृत सम्झनु पछइ ।

(ग) "आिरणयुि कमइिारी" भन्नाले िास्तविक पद िा पररिय गोप्य राखी
विभागबाट सनयुचि गररएका िा खटार्एका कमइिारी सम्झनु पछइ ।
(घ) "र्न्टे सलजेन्स" भन्नाले यो ऐन र यस ऐन अन्तगइत बनेको सनयम बमोचजम
सम्पादन गररने पेशागत विचशष्टीकृत कायइ सम्झनु पछइ ।

(ङ) "कमइिारी" भन्नाले सेिाको कमइिारी सम्झनु पछइ ।
(ि) "केन्रीय र्न्टे सलजेन्स समन्िय ससमसत" भन्नाले दफा १२ बमोचजमको
केन्रीय र्न्टे सलजेन्स समन्िय ससमसत सम्झनु पछइ ।

(छ) "तोवकएको" िा "तोवकए बमोचजम" भन्नाले यस ऐन अन्तगइत बनेको
सनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोचजम सम्झनु पछइ ।
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(ज) "पररिार" भन्नाले कमइिारीसँग बस्ने तथा सनज आफैले पालनपोषण गनुइ
पने पसत, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा िा सौते नी आमा, बाजे, बज्यै सम्झनु
पछइ र सो शब्दले सनजको एकाघरमा बस्ने सासु ससुरालाई समेत
जनाउँछ ।

(झ) "प्रसतगुप्तिरी (काउन्टर र्न्टे सलजेन्स)" भन्नाले बाह्य राि िा सनकायबाट
हुन

सक्ने

नेपाल

विरुर्द्का

जासूसीजन्य

गसतविसधलाई

गोप्य

रुपमा

रक्षात्मक, प्रसतरक्षात्मक र प्रसतकारात्मक कायइ माफइत रोकथाम िा सनस्तेज
गने कायइ सम्झनु पछइ ।
(ञ) "बढु िा ससमसत" भन्नाले दफा 2५ बमोचजमको बढु िा ससमसत सम्झनु
पछइ ।
(ट) "मुख्य अनुसन्धान सनदे शक" भन्नाले विभागको मुख्य अनुसन्धान सनदे शक
सम्झनु पछइ।
(ठ) "विभाग" भन्नाले दफा ४ बमोचजमको राविय अनुसन्धान विभाग सम्झनु
पछइ ।
(ड) "सूर" भन्नाले सूराक, खबर िा सूिना प्राप्त गनइका लासग विभागले
खटाएको िा सनयुि गरे को व्यचि सम्झनु पछइ ।
(ढ)

"सेिा" भन्नाले दफा ३ बमोचजमको नेपाल विशेष सेिा सम्झनु पछइ ।

ु ले कुनै शतइ तोकी िा
(ण) “स्थायी आिासीय अनुमसत” भन्नाले विदे शी मुलक
ु मा स्थायीरुपले
नतोकी सो मुलक

बसोबास गनइ पाउने गरी नेपाली

नागररकलाई उपलव्ध गराएको डार्भरससटी र्समग्रेन्ट सभसा (सड.सभ.),
पमाइनन्े ट रे चजडे न्ट सभसा (वप.आर.) िा सग्रन काडइ सम्झनु पछइ र सो शव्दले

नेपाली नागररकलाई विदे शमा स्थायी रुपमा बसोबास गनइ ददर्एको जुनसुकै
नामको स्थायी आिासीय अनुमसतलाई समेत जनाउँछ ।
पररच्छे द-२
सेिाको गठन तथा सं रिनात्मक व्यिस्था
३.

सेिाको गठन : (१) नेपालमा एक नेपाल विशेष सेिा रहनेछ ।
(2) सेिा समािेशी र राविय स्िरुपको हुनेछ ।
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४.

राविय अनुसन्धान विभाग : (१) सेिा सम्बन्धी कायइ सञ्चालन गनइ प्रधानमन्री तथा
मचन्रपररषद्को कायाइलय अन्तगइत राविय अनुसन्धान विभाग रहनेछ ।
(२) विभागको सङ्गठन सं रिना र दरबन्दी नेपाल सरकारले सनधाइरण गरे बमोचजम
हुनेछ ।
(३) मुख्य अनुसन्धान सनदे शक सेिाको प्रमुख पदासधकारी हुनेछ र सनजले विभागको

प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कायइ गनेछ ।

(४) विभागको केन्रीय कायाइलय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ ।
(५) विभाग अन्तगइत आिश्यकता अनुसार प्रदे श तथा चजल्ला स्तरमा कायाइलय रहने
छन् ।
५.

विभागको काम, कतइव्य र असधकार : (१) विभागको काम, कतइव्य र असधकार दे हाय
बमोचजम हुनेछ :(क) नेपालको स्ितन्रता, सािइभौमसत्ता, भौगोसलक अखण्डता, राविय स्िाधीनता
र राविय वहतको रक्षा गनइ तथा राविय सुरक्षा र आन्तररक सुरक्षा कायम
गनइ दे हायका विषयमा सूिना सङ्कलन गने र सोको विश्लेषण गने :(१)

नेपाल राज्य विरुर्द् हातहसतयार उठाउने िा राज्य विप्लब गने,

(२)

नेपाल राज्यको विरुर्द् हुन सक्ने जासूसी (र्चस्पअनएज), अन्तरध्िंश
(सबोटे ज), भड्काउपूण इ गसतविसध (सिभसइन),

(३)

ु , सं घ सं स्था िा व्यचिलाई कुनै
नेपाल राज्य विरुर्द् अन्य मुलक
प्रकारबाट सहयोग पुर्याउने,

(४)

नेपाल राज्यको विसभन्न िगइ, सलङ्ग, जात, जासत, क्षेर, धमइ, सम्प्रदाय
बीिको सु-सम्बन्ध र सदभािमा खलल पाने, वहं सा, घृणा, द्वे ष िा
अिहे लना उत्पन्न हुने,

(५)

विखण्डनकारी, सशस्त्र र भूसमगत सं घ, सङ्गठनका गसतविसध,

(६)

सीमा क्षेरमा हुने अिैध गसतविसध र सीमा सुरक्षा,

(७)

राविय वहत विपरीतका राजनीसतक, आसथइक, सामाचजक गसतविसध र
राविय वहतको क्षेरमा स्थावयत्ि तथा शाचन्त र व्यिस्था कायम राख्ने
काममा सबघ्न बाधा पानइ खोज्ने कुनै पसन अिाचञ्छत वियाकलाप,
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(८)

आतङ्किादी गसतविसधसँग सम्बचन्धत विषय,

(९)

असतविचशष्ट र विचशष्ट व्यचिको सुरक्षा,

ु विरुर्द् नेपालसभर हुने कुनै वकससमको गसतविसध तथा
(१०) अन्य मुलक
अन्तराइविय सं घ सं स्था र कुटनीसतक सनयोगको सुरक्षा व्यिस्थामा
ँ पुग्ने विषय,
आि
(११) मानि

बेिसबखन

तथा

ओसारपसार,

लागू

पदाथइको

उत्पादन,

ओसारपसार िा कारोबार, सं रचक्षत िन्यजन्तु िा िनस्पसत तथा

आखेटोपहारको ओसारपसार िा कारोबार, साँस्कृसतक, ऐसतहाससक
तथा सामररक

महत्िको

दृवष्टले

अन्तराइविय

बजारमा

प्रसतबन्ध

लगार्एको अिैध िस्तुको ओसारपसार िा कारोबार,
(१२) समसामवयक विसभन्न पररचस्थसत, घटना र गसतविसध तथा नेपाल
सरकारले जानकारी सलन िाहे को सािइजसनक िासो र महत्िका
विषय,
(१३) केन्रीय र्न्टे सलजेन्स समन्िय ससमसतले सनदे शन ददए बमोचजमका
अन्य विषय ।

(ख) खण्ड (क) मा उचल्लचखत सूिना सङ्कलन गने प्रयोजनको लासग सुरक्षा
सनकाय

लगायतका

अन्य

सनकायको

सनयन्रणमा

आिश्यकता अनुसार सोधपुछ गरी सूिना प्राप्त गने,

रहे का

व्यचिसँग

(ग) र्न्टे सलजेन्स तथा प्रसतगुप्तिरी सम्बन्धी कायइ गने, गराउने,
(घ) नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेको अन्य कायइ गने ।
(२) विभागले उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त सूिनाको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी
सोको प्रसतिेदन प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषद्को कायाइलय र आिश्यकता अनुसार सम्बचन्धत
सनकायमा पठाउनु पनेछ ।
६.

मुख्य अनुसन्धान सनदे शक तथा अन्य कमइिारीको काम, कतइव्य र असधकार : (१) मुख्य
अनुसन्धान सनदे शकको काम, कतइव्य र असधकार दे हाय बमोचजम हुनेछ :(क) विभाग र सो मातहतका सबै कायाइलयको सामान्य सनयन्रण र रे खदे ख
गने,
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(ख) सेिा सम्बन्धी कायइयोजना तयार गरी त्यस सम्बन्धमा समय समयमा
समीक्षा गने,
(ग) नेपाल सरकारका मन्रालय तथा विभागसँग समन्िय र सहकायइ गरी
नेपाल सरकारको नीसत र सनदे शन अनुसार काम गने ,
(घ) नेपालको स्ितन्रता, सािइभौमसत्ता, भौगोसलक अखण्डता, राविय वहत िा
स्िाधीनता विपरीतका वियाकलापमा सं लग्न समूह र व्यचिका गसतविसध
उपर सनगरानी गने,
(ङ) विभागबाट सम्पादन हुने कायइको नेतत्ृ ि गने,
(ि) तोवकए बमोचजमका अन्य कायइ गने।
(२) विभाग अन्तगइत कायइरत अन्य कमइिारीको काम, कतइव्य र असधकार तोवकए
बमोचजम हुनेछ ।
पररच्छे द-३
अनुसन्धान, र्न्टे सलजेन्स र प्रसतगुप्तिरी गसतविसध
७.

अनुसन्धान गनइ सक्ने : (१) नेपाल सरकारले सािइजसनक वहत िा महत्िको कुनै विषयमा
विभागलाई सूिना सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी अनुसन्धान गनइ लगाउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम अनुसन्धान गनइ विभागले सेिाको कुनै असधकृतलाई
तोक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम अनुसन्धानको लासग तोवकएको असधकृतले अनुसन्धानको
कायइ सम्पन्न गरी राय सुझाि सवहतको प्रसतिेदन विभाग समक्ष पेश गनुइ पनेछ ।

८.

सहयोग गनुइ पने : (१) यस ऐन बमोचजम सूिना सङ्कलन िा अनुसन्धानको

प्रयोजनको लासग

विभाग िा मातहतका कायाइलयद्वारा माग गररएको वििरण, तथ्याङ्क लगायतका अन्य कागजात
उपलव्ध गराउनु सम्बचन्धत सनकायको कतइव्य हुनछ
े ।
(२) कमइिारीले कायाइलयको कामको ससलससलामा आफ्नो पररियपर दे खाई कुनै
पसन कायाइलय, सं घ सं स्था िा व्यचिको स्िासमत्िमा रहे को स्थान, भिन, घर िा सिारी
साधनमा प्रिेश गनइ सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम कुनै स्थान, भिन, घर िा सिारी साधनमा प्रिेश गनुइ
अचघ सोको धनी िा सो सम्बन्धी असधकार प्राप्त व्यचि िा पदासधकारीलाई सलचखत सूिना
ददनु पनेछ ।
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(४) यस दफा बमोचजम कुनै सनकाय िा कमइिारीले सहयोग नगरे मा विभागले
प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषद्को कायाइलयमा ले खी पठाउन सक्नेछ ।
९.

प्रसतगुप्तिरी गसतविसध सम्बन्धी व्यिस्था : (१) विभागले राविय वहत तथा सुरक्षाको विषयमा
प्रसतगुप्तिरी सम्बन्धी काम कारबाही गदाइ आिश्यकता अनुसार रक्षात्मक, प्रसतरक्षात्मक र
प्रसतकारात्मक कायइ सञ्चालन गनइ सक्नेछ ।
(२) विभागले कुनै सं घ सं स्था, समूह िा व्यचिले नेपाल राज्य विरुर्द् िा राविय

सुरक्षा, सरोकार िा िासोसँग सम्बचन्धत विषयमा जासूसी गसतविसध गरे गराएको िा गराउने
सम्भािना रहेको विषयमा सूिना सङ्कलन गनइ िा गराउन सक्नेछ ।

(३) प्रसतगुप्तिरी सम्बन्धी कायइ गनइको लासग विभाग मातहत एक विचशष्टीकृत
कायाइलय रहनेछ ।
१०.

सूिना सङ्कलन सम्बन्धी विशेष व्यिस्था : (१) यस ऐन बमोचजम सूिना सङ्कलन तथा
प्रसतगुप्तिरी वियाकलापका ससलससलामा विभागले सं ददग्ध िा सनगरानीमा रहे का व्यचि, सं घ
सं स्थाबाट सािइजसनक सञ्चार माध्यम िा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृष्य िा विद्युतीय
सङ्केत िा वििरणलाई सनगरानी, अनुगमन र र्न्टरसेप्शन गनइ तथा असभले ख गनइ सक्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लासग "र्न्टरसेप्शन" भन्नाले सञ्चार सञ्जाललाई
अनुगमन िा सनगरानी गरी आिश्यकता अनुसार विषयिस्तु प्राप्त गने कायइ सम्झनु पछइ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लासग अनुसन्धानमा खवटएको असधकृतले मुख्य

अनुसन्धान सनदे शकको स्िीकृसत सलर्इ त्यस्तो कम्प्यू टर, टे सलफोन, मोबार्ल फोन, र्न्टरनेट

िा दूरसञ्चार माध्यम िा सोबाट भएको दूरसञ्चार सम्बन्धी वििरण, सङ्केत िा सूिना उपलव्ध
गराई ददन सम्बचन्धत असधकारी, सनकाय िा सेिा प्रदायकलाई अनुरोध गनुइ पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम कुनै वििरण, सङ्केत िा सूिना माग गरे कोमा सम्बचन्धत
असधकारी, सनकाय िा सेिा प्रदायकले त्यस्तो कम्प्यूटर, टे सलफोन, मोबार्ल फोन, र्न्टरनेट
िा दू रसञ्चार माध्यम िा सोबाट भएको सञ्चार सम्बन्धी वििरण, सङ्केत िा सूिना उपलव्ध
गराउनु पनेछ ।
(४) यस दफा बमोचजम प्राप्त भएको वििरण, सङ्केत िा सूिना जुन प्रयोजनको लासग
प्राप्त गररएको हो सो प्रयोजनको लासग मार प्रयोग गनुइ पनेछ र त्यस्तो वििरण िा सूिना
अन्य प्रयोजनको लासग कुनै सनकाय िा असधकारीलार्इ उपलब्ध गरार्ने

छै न ।

ु सभर र
(५) विभागले आफ्नो चजम्मेिारीका विषयमा सूिना सङ्कलनका लासग मुलक

ु
आिश्यकता अनुसार मुलक
बावहर गोप्य असभयान सञ्चालन गनइ र सूर पररिालन गनइ
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सक्नेछ । त्यस्ता गोप्य असभयान सञ्चालन, सू र पररिालन र छनौट सम्बन्धी वििरण गोप्य
रहनेछ ।
(६) यस दफा बमोचजम गोप्य असभयान सञ्चालन गने तथा सूर पररिालन गने
सम्बन्धमा विभागले छु ट्टै कायइविसध बनाई लागू गनेछ ।
पररच्छे द-४
केन्रीय सनदे शन ससमसत र केन्रीय र्न्टे सलजेन्स समन्िय ससमसत
११.

केन्रीय सनदे शन ससमसत : (१) र्न्टे सलजेन्स तथा प्रसतगुप्तिरी सम्बन्धी नीसत सनमाइण, समन्िय,
मागइदशइन गनइका लासग दे हाय बमोचजमको केन्रीय सनदे शन ससमसत रहनेछः(क) प्रधानमन्री

-अध्यक्ष

(ख) नेपाल सरकारको अथइ मन्री

-सदस्य

(ग) नेपाल सरकारको गृह मन्री

-सदस्य

(घ) नेपाल सरकारको परराि मन्री

-सदस्य

(ङ) नेपाल सरकारको रक्षा मन्री

-सदस्य

(ि) नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूिना प्रविसध मन्री

-सदस्य

(छ) नेपाल सरकारको मुख्य सचिि

-सदस्य

(ज) प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषद्को कायाइलयको सचिि
(सम्बचन्धत विषय हेने)

-सदस्य

(झ) मुख्य अनुसन्धान सनदे शक

-सदस्य-सचिि

(२) उपदफा (१) बमोचजमको ससमसतको बैठक सो ससमसतको अध्यक्षले तोकेको

समसत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोचजमको ससमसतको बैठकको अध्यक्षता सो ससमसतको अध्यक्षले
गनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोचजमको ससमसतको बैठकमा आिश्यकता अनुसार विशेषज्ञ तथा
अन्य सम्बचन्धत असधकारीलार्इ आमन्रण गनइ सवकनेछ ।
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(५) उपदफा (१) बमोचजमको ससमसतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायइविसध सो ससमसत
आफैले सनधाइरण गरे बमोचजम हुनेछ ।
१२.

केन्रीय र्न्टे सलजेन्स समन्िय ससमसत : (१) र्न्टे सलजेन्स पररिालनको िममा आिश्यक

समन्िय र सहजीकरण गनइ दे हाय बमोचजमको केन्रीय र्न्टे सलजेन्स समन्िय ससमसत
रहनेछ :-

(क) नेपाल सरकारको मुख्य सचिि

-सं योजक

(ख) सचिि, प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषद्को कायाइलय

-सदस्य

(ग) सचिि, नेपाल सरकारको अथइ मन्रालय

-सदस्य

(घ) सचिि, नेपाल सरकारको गृह मन्रालय

-सदस्य

(ङ) सचिि, नेपाल सरकारको परराि मन्रालय

-सदस्य

(ि) सचिि, नेपाल सरकारको रक्षा मन्रालय

-सदस्य

(छ) सचिि, नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूिना प्रविसध मन्रालय -सदस्य
(ज) मुख्य अनुसन्धान सनदे शक

-सदस्य-सचिि

(२) केन्रीय र्न्टे सलजेन्स समन्िय ससमसतको बैठक ससमसतको सं योजकले तोकेको

समसत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) केन्रीय र्न्टे सलजेन्स समन्िय ससमसतको बैठकको अध्यक्षता सो ससमसतको

सं योजकले गनेछ ।

(४) केन्रीय र्न्टे सलजेन्स समन्िय ससमसतको बैठकमा सम्बचन्धत विशेषज्ञलाई

आमन्रण गनइ सवकनेछ ।

(५) केन्रीय र्न्टे सलजेन्स समन्िय ससमसतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायइविसध सो

ससमसत आफैले सनधाइरण गरे बमोचजम हुनछ
े ।

पररच्छे द-५
सेिामा रहने पद र पदपूसतइ
१३.

श्रे णी र पद : (१) सेिामा रहने श्रे णी र पद दे हाय बमोचजम हुनेछन्ः(क) राजपरावङ्कत श्रे णी–
(१)

विचशष्ट श्रे णी

-मुख्य अनुसन्धान सनदे शक
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-असतररि मुख्य अनुसन्धान सनदे शक
(२)

प्रथम श्रे णी

-अनुसन्धान सनदे शक
-सह अनुसन्धान सनदे शक

(३)

दद्वतीय श्रे णी

-उप अनुसन्धान सनदे शक
-प्रमुख अनुसन्धान असधकृत

(४)

तृतीय

-अनुसन्धान असधकृत

श्रे णी

(ख) राजपर अनवङ्कत श्रे णी–
(१)

प्रथम श्रे णी

-िररष्ठ अनुसन्धान सहायक

(२)

दद्वतीय श्रे णी

-अनुसन्धान सहायक

(३)

तृतीय श्रे णी

-सूिक

(४)

ितुथइ श्रे णी

-सहायक सूिक

(ग) श्रे णी विहीन

-कायाइलय सहयोगी िा पररिर िा सो सरह

(२) सेिाको श्रे णी विहीन पदमा दे हाय बमोचजमका स्तर रहनेछन् :(क) प्रथमस्तर
(ख) दद्वतीयस्तर
(ग) तृतीयस्तर
(घ) ितुथस्इ तर
(ङ) पाँिौस्तर
(३) श्रे णी विहीन पदको स्तरिृवर्द् सम्बन्धी व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ ।
१४.

पदपूसतइ : (१)

सेिाको दे हायको पदमा दे हाय बमोचजम पूसतइ गररनेछ :पद

खुल्ला

बढु िाद्वारा

प्रसतयोसगताद्वारा
(क) कायाइलय सहयोगी िा पररिर िा

-

-

१००%

-

सो सरह
(ख) सहायक सूिक
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(ग)

सूिक

-

१००%

(घ)

अनुसन्धान सहायक

६०%

४०%

(ङ)

बररष्ठ अनुसन्धान सहायक

१०%

९०%

६०%

४०%

-

१००%

(ि) अनुसन्धान असधकृत
(छ)

प्रमुख अनुसन्धान

असधकृत र

सोभन्दा मासथल्लो तहका पद
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोचजमको पदमा स्थायी पदपूसतइ गररने छै न ।
त्यस्ता पदले गने कायइ सेिा करारमा सलई गनइ सवकनेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (घ) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापसन
सहायक सूिक पदको हकमा बीस प्रसतशत पद र अनुसन्धान सहायक पदको हकमा खुला
प्रसतयोसगताबाट पूसतइ हुने भनी छु ट्ट्ट्याईएको पदसं ख्यालाई शत प्रसतशत मानी सोको दश

प्रसतशत पद विभागले कायइविसध बनाई आिरणयुि कमइिारी सनयुचि गरी पदपूसतइ गनइ
सक्नेछ ।
१५.

पदपूसतइ सम्बन्धी विशेष व्यिस्था : (१)

दफा १४ मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापसन

सेिालाई समािेशी बनाउन खुल्ला प्रसतयोसगताद्वारा पूसतइ हुने पदमध्ये पैंतालीस प्रसतशत पद
छु ट्याई सो प्रसतशतलाई शतप्रसतशत मानी दे हाय बमोचजमका उम्मेदिार बीि छु ट्टाछु ट्टै
प्रसतस्पधाइ गरार्इ पदपूसतइ गररनेछः(क) मवहला

-बीस प्रसतशत

(ख) आददिासी/जनजासत

-सत्ताईस प्रसतशत

(ग) मधेसी

-िौविस प्रसतशत

(घ) दसलत

-पन्र प्रसतशत

(ङ) थारु

-पाँि प्रसतशत

(ि) मुचस्लम

-िार प्रसतशत

(छ) वपछसडएको क्षेर

-पाँि प्रसतशत

स्पष्टीकरणः
(१)

खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) र (ि) को प्रयोजनका लासग “मवहला,
आददिासी/जनजासत, मधेसी,
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दसलत,

थारु

र मुचस्लम” भन्नाले

आसथइक

र

सामाचजक रुपमा पछासड परे का मवहला, आददिासी/जनजासत, मधेसी, दसलत, थारु
र मुचस्लम सम्झनु पछइ । आसथइक र सामाचजक रुपमा पछासड परे का मवहला,

आददिासी/जनजासत, मधेसी, दसलत, थारु र मुचस्लम समुदायको वििरण नेपाल
सरकारले नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाशन गरी तोके बमोचजम हुनेछ ।
तर त्यसरी नतोकेसम्म सिै मवहला, आददिासी/जनजासत,

मधेसी, दसलत,

थारु र मुचस्लमलाई आसथइक र सामाचजक रुपमा पछासड परे का मवहला,
आददिासी/जनजासत, मधेसी, दसलत, थारु र मुचस्लम समुदाय मासननेछ ।

(२)

खण्ड (ङ) को प्रयोजनका लासग "वपछसडएको क्षेर" भन्नाले अछाम,
कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुग ु र हुम्ला
चजल्ला सम्झनु पछइ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापसन एउटै व्यचिले सो

उपदफा बमोचजमका एकभन्दा बढी समूहबाट प्रसतस्पधाइ गनइ पाउने अिस्था रहे छ भने सनजले
रोजेको कुनै एउटा समूहबाट मार यस दफा बमोचजम प्रसतस्पधाइ गनइ पाउनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम छु ट्यार्एको पदमा उम्मेदिार हुन िाहने व्यचिले

आफूले बुझाउने दरखास्त फारामसँग आफू सम्बचन्धत समूहको व्यचि भएको प्रमाचणत हुने
तोवकए बमोचजमको कागजात सं लग्न गनुइ पनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोचजम प्रसतशत सनधाइरण गदाइ एक प्रसतशतभन्दा कम घताङ्क

(फ्र्याक्सन) आएमा त्यस्तो घताङ्क जुन समूहको हकमा आएको हो सोभन्दा लगत्तै पसछको
समूहमा सदै जानेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोचजम छु ट्यार्एको पदमा कुनै दरखास्त नपरे मा िा आिश्यक
सङ्ख्यामा उम्मेदिार उत्तीणइ हुन नसकी पदपूसतइ हुन नसकेमा त्यस्तो पद सोही विज्ञापनबाट
नै खुल्ला प्रसतयोसगताद्वारा पूसतइ हुने पदमा समािेश गररनेछ ।

(६) यस दफा बमोचजम पदपूसतइ गने व्यिस्था कम्तीमा दश िषइमा पुनरािलोकन गनुइ
पनेछ ।
१६.

प्रसतशत सनधाइरण तथा छनौट परीक्षा : (१) सेिाको ररि पदमा पदपूसतइको लासग लोक सेिा
आयोगले यस ऐन बमोचजम प्रसतशत सनधाइरण गनेछ।
(२) खुल्ला प्रसतयोसगताद्वारा पदपूसतइ हुने पदका लासग सलईने सलचखत परीक्षा लोक

सेिा आयोगले सलनेछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोचजमको सलचखत परीक्षामा सफल उम्मेदिारको नामािली लोक
सेिा आयोगले चशलबन्दी गरी विभागमा पठाउनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोचजम लोक सेिा आयोगले पठाएको नसतजा बमोचजम सफल
उम्मेदिारलाई अन्तिाइताइ तथा अन्य परीक्षणको लासग पदपूसतइ ससमसतले मनाससब समय ददई
जानकारी गराउनेछ ।
(५) यस दफा बमोचजम सञ्चालन गररने परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए
बमोचजम हुनेछ ।
१७.

पदपूसतइ ससमसत : (१) सेिाको खुल्ला प्रसतयोसगताद्वारा पूसतइ हुने अनुसन्धान असधकृतको पदमा
लोक सेिा आयोगबाट सलचखत पररक्षा उत्तीणइ भर्इ आएका उम्मेदिारको अन्तिाइताइ तथा अन्य
परीक्षण गरी सनयुचिका लासग अचख्तयारिाला समक्ष ससफाररस गनइ दे हाय बमोचजमको पदपूसतइ
ससमसत रहनेछः(क) लोक सेिा आयोगको अध्यक्ष िा सनजले तोकेको सो
आयोगको सदस्य

-अध्यक्ष

(ख) सचिि, प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषद्को कायाइलय

-सदस्य

(ग) मुख्य अनुसन्धान सनदे शक

-सदस्य

(घ) असतररि मुख्य अनुसन्धान सनदे शक

-सदस्य-सचिि

(२) उपदफा (१) मा उचल्लचखत पद बाहे क अन्य पदको पूसतइका लासग तोवकए

बमोचजमको पदपूसतइ ससमसत रहनेछ ।

(३) पदपूसतइ ससमसतको बैठक तथा कायइ सञ्चालन सम्बन्धी कायइविसध तोवकए
बमोचजम हुनेछ ।
१८.

पदपूसतइ ससमसतको काम, कतइव्य र असधकार : (१) पदपूसतइ ससमसतको काम, कतइव्य र
असधकार दे हाय बमोचजम हुनेछः(क) खुल्ला प्रसतयोसगताद्वारा पूसतइ हुने पदको पाठ्यिम सनधाइरण गने ,
(ख) लोक सेिा आयोगसँगको समन्ियमा पदपूसतइको कायइतासलका बनाउने,
(ग) लोक सेिा आयोगसँगको समन्ियमा परीक्षाको वकससम तोक्ने,
(घ) तोवकए बमोचजमका अन्य कायइ गने।
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(२) पदपूसतइ ससमसतले उम्मेदिारको सलचखत परीक्षा‚ अन्य परीक्षण र अन्तरिाताइको
अङ्क जोडी योग्यतािमको आधारमा सनयुचिको लासग अचख्तयारिाला समक्ष ससफाररस
गनेछ ।
१९.

योग्यता : खुल्ला प्रसतयोसगताद्वारा पूसतइ हुने सेिाको पदमा उम्मेदिार हुन आिश्यक पने
योग्यता तोवकए बमोचजम हुनेछ ।

२०.

सनयुचि : (१) सेिाको दे हायको पदमा सनयुचि गने असधकार दे हायको असधकारीलाई हुनेछः(क) मुख्य अनुसन्धान सनदे शक र असतररि मुख्य

- नेपाल सरकार,

अनुसन्धान सनदे शक
(ख)

अनुसन्धान

मचन्रपररषद

सनदे शक

र

सहअनुसन्धान

सनदे शक

-

–प्रधानमन्री तथा
मचन्रपररषद्को
कायाइलय हेने मन्री

(ग)

उपअनुसन्धान

सनदे शक,

प्रमुख अनुसन्धान

असधकृत र अनुसन्धान असधकृत

- सचिि, प्रधानमन्री
तथा मचन्रपररषद्को
कायाइलय

(घ)

बररष्ठ

अनुसन्धान

सहायक

र

अनुसन्धान

सहायक
(ङ)

- मुख्य अनुसन्धान
सनदे शक

सूिक, सहायक सूिक र कायाइलय सहयोगी
िा पररिर िा सो सरह

- असतररि मुख्य
अनुसन्धान सनदे शक

(२) उपदफा (१) बमोचजम सनयुचि गने असधकारीले पदपूसतइ ससमसतको ससफाररस
प्राप्त भएको समसतले पन्र ददनसभर सनयुचि ददनु पनेछ ।
२१.

परीक्षणकाल : (१) सेिाको स्थायी पदमा नयाँ सनयुचि गदाइ एक िषइको परीक्षणकालमा रहने
गरी गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको परीक्षणकालमा सनजको काम सन्तोषजनक नभएमा
सनजको सनयुचि बदर गनइ सवकनेछ ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोचजम

सनयुचि

बदर

परीक्षणकाल समाप्त भएपसछ स्ितः सदर भएको मासननेछ ।
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नगररएका

कमइिारीको

सनयुचि

२२.

शपथ ग्रहण : सेिाको कुनै पसन पदमा पवहलो पटक सनयुि भई आफ्नो कायइभार सम्हाल्नु
अचघ प्रत्येक कमइिारीले अचख्तयारिाला समक्ष तोवकए बमोचजम शपथ ग्रहण गनुइ पनेछ ।

२३.

कायम मुकायम, कायइिाहक र सनसमत्त : सेिामा कायम मुकायम, कायइिाहक र सनसमत्त ददने
सम्बन्धी व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ ।
पररच्छे द -6
बढु िा, सरुिा तथा काज सम्बन्धी व्यिस्था

२४.

बढु िा : दफा 1६ बमोचजम प्रसतशत सनधाइरण भई बढु िाद्वारा पदपूसतइ गनइ ले खी आएको
समसतले तीन मवहनासभर बढु िा ससमसतले सो पदमा पदपूसतइ गररसक्नु पनेछ ।

2५.

बढु िा ससमसत : (१) बढु िाद्वारा पदपूसतइ गररने दे हायका पदमा बढु िा ससफाररस गनइ दे हाय
बमोचजमका बढु िा ससमसतहरु रहनेछन्ः(क) असतररि मुख्य अनुसन्धान सनदे शक पदका लासग–
(१)

लोक सेिा आयोगको अध्यक्ष िा सनजले तोकेको
सो आयोगको सदस्य

(२)

सचिि, प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषद्को कायाइलय

(3)

मुख्य अनुसन्धान सनदे शक

-अध्यक्ष
-सदस्य
-सदस्य-सचिि

(ख) अनुसन्धान सनदे शक, सहअनुसन्धान सनदे शक र उपअनुसन्धान सनदे शक
पदका लासग–
(१)

सचिि, प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषद्को कायाइलय

(२)

मुख्य अनुसन्धान सनदे शक

(३)

असतररि मुख्य अनुसन्धान सनदे शक

-अध्यक्ष
-सदस्य
-सदस्य-सचिि

(ग) प्रमुख अनुसन्धान असधकृत र अनुसन्धान असधकृत पदका लासग–
(१)

मुख्य अनुसन्धान सनदे शक

(२)

सहसचिि, प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषद्को कायाइलय

-अध्यक्ष

(सम्बचन्धत महाशाखा हेने)
(3)

असतररि मुख्य अनुसन्धान सनदे शक

-सदस्य
-सदस्य-सचिि

(घ) िररष्ठ अनुसन्धान सहायक र अनुसन्धान सहायक पदका लासग–
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(1)

असतररि मुख्य अनुसन्धान सनदे शक

(2)

अनुसन्धान सनदे शक

(3)

उपअनुसन्धान सनदे शक

-अध्यक्ष
-सदस्य
-सदस्य-सचिि

(ङ) सूिक पदका लासग–
(1)

सहअनुसन्धान सनदे शक

-अध्यक्ष

(2)

उपअनुसन्धान सनदे शक

-सदस्य

(3)

प्रमुख अनुसन्धान असधकृत

-सदस्य-सचिि

(२) बढु िा ससमसतमा रहे का कुनै पदासधकारी िा कमइिारीको नचजकको नाते दार
बढु िाको लासग सम्भाव्य उम्मेदिार रहे छ भने बढु िा ससमसतले त्यस्तो पदासधकारी िा
कमइिारीको सट्टा अको ब्यिस्था गनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनका लासग "नचजकको नातेदार" भन्नाले बाबु,

आमा, सौतेनी आमा, पसत, पत्नी, छोरा, छोराबुहारी, छोरी, छोरीज्िार्ँ, दाजु, भाउजू, भार्,
भार्बुहारी, दददी, सभनाजु, बवहनी, बवहनीज्िार्ँ, नाती, नासतनीबुहारी, नासतनी, नासतनीज्िार्ँ,

भान्जा, भान्जीबुहारी, भान्जी, भान्जीज्िार्ँ, भसतजा, भसतजाबुहारी, भसतजी, भसतजीज्िार्ँ, सासु,
ससुरा, दे िर, दे उरानी, नन्द, आमाजु, जेठाजु, जेठानी, जेठान, साला, साली सम्झनु पछइ ।
(३) बढु िा ससमसतले बढु िाका लासग सम्भाव्य उम्मेदिारहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अङ्क
प्राप्त गने कमइिारीलाई योग्यतािम अनुसार बढु िाका लासग ससफाररस गनुइ पनेछ ।
(४) बढु िा ससमसतले बढु िाका लासग ससफाररस गरे को कमइिारीले माग गरे मा सनजले

प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क त्यस्तो कमइिारीलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

(५) बढु िा ससफाररसमा नपरे का उम्मेदिारले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्कको जानकारी

माग गरे मा बढु िा ससमसतले त्यस्तो उम्मेदिारलाई सनजको कूल प्राप्ताङ्क उपलब्ध गराउनु
पनेछ ।
२६.

बढु िाका लासग उम्मेदिार हुन आिश्यक पने सेिा अिसध : (१) बढु िाद्वारा पदपूसतइ हुने

सेिाको ररि पदमा सम्भाव्य उम्मेदिार हुन बढु िा हुने श्रे णी िा तह भन्दा एक श्रे णी िा तह
मुसनको पदमा दे हाय बमोचजमको न्यू नतम सेिा अिसध पुरा भएको हुन ु पनेछः(क) राजपर अनवङ्कत पदका लासग तीन िषइ,
(ख) राजपर अनवङ्कत पदबाट राजपरावङ्कत पदको लासग पाँि िषइ,
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(ग) अन्य राजपरावङ्कत असधकृत पदका लासग िार िषइ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापसन अनुसन्धान सनदे शक र सो

भन्दा मासथल्लो पदमा बढु िाको लासग आिश्यक सङ्ख्यामा न्यू नतम सेिा अिसध पुरा गरे का
कमइिारी नभएमा बाँकी पदको लासग न्यू नतम सेिा अिसध पुरा नगरे का कमइिारी समेत
सम्भाव्य उम्मेदिार हुन सक्नेछन् ।
२७.

बढु िाको लासग सम्भाव्य उम्मेदिार हुन नपाउने : दफा 2६ मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए

तापसन दे हायको अिसधभर कुनै कमइिारी बढु िाको लासग सम्भाव्य उम्मेदिार हुन सक्ने
छै न :(क) सनलम्बन भएकोमा सनलम्बन भएको अिसधभर,
(ख) बढु िा रोक्का भएकोमा सो रोक्का भएको अिसधभर,
(ग) तलबिृवर्द् रोक्का भएकोमा सो रोक्का भएको अिसधभर,
(घ) खार्पार्इ आएको तलबिृवर्द् घटु िा भएकोमा त्यसरी घटुिा भएको समसतले
दुई िषइसम्म,
(ङ) हालको पदको जेष्ठता सवहतको सुरु स्केलमा घटुिा भएकोमा सो भएको
समसतले िार िषइसम्म,

(छ) नससहत पाएको भए नससहत पाएको समसतले एक िषइसम्म ।
२८.

बढु िाको आधार : (१) बढु िा ससमसतले कमइिारीलाई कायइक्षमताको मूल्याङ्कन बापत पाएको
कुल अङ्कको आधारमा बढु िाको लासग ससफाररस गनेछ ।

(2) उपदफा (1) बमोचजम कायइक्षमताको मूल्याङ्कन गदाइ दे हाय बमोचजम बढीमा
एकसय अङ्क ददर्नेछ :(क) कायइसम्पादन मूल्याङ्कन बापत

-40 अङ्क

(ख) जेष्ठता बापत

-२४ अङ्क

(ग) भौगोसलक क्षेरमा काम गरे को अनुभि बापत

-16 अङ्क

(घ) शैचक्षक योग्यता बापत

-१० अङ्क

(ङ) तालीम बापत

- ५ अङ्क

(ि) बढु िा ससमसतले ददने

- 5 अङ्क
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(३) सम्भाव्य उम्मेदिारको कायइसम्पादन मूल्याङ्कन बापत अङ्क गणना गदाइ असार
मसान्त सम्मको वहसाबले र अन्य अङ्कको गणना गदाइ बढु िाको दरखास्त ददने अचन्तम
समसतसम्म हाससल गरे को अङ्क गणना गररनेछ ।
२९.

कायइसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यिस्था : (१) कमइिारीको कायइसम्पादनको मूल्याङ्कन गनइ
तोवकए बमोचजमको फाराम प्रयोग गररनेछ ।
(२) कमइिारीको कायइसम्पादन मूल्याङ्कन आसथइक िषइको वहसाबले िावषइक रूपमा गनुइ
पनेछ ।
(३) कमइिारीको कायइसम्पादन मूल्याङ्कनको कुल अङ्कको विभाजन दे हाय बमोचजम
हुनेछः-

(४)

(क) सुपरीिेक्षकले ददनसक्ने असधकतम

- २५ अङ्क

(ख) पुनरािलोकनकताइले ददन सक्ने असधकतम

- १० अङ्क

(ग) पुनरािलोकन ससमसतले ददन सक्ने असधकतम

- ५ अङ्क

कमइिारीको

कायइसम्पादन

मूल्याङ्कन

गनइका

लासग

तोवकए

बमोचजमका

सुपरीिेक्षक, पुनरािलोकनकताइ तथा पुनरािलोकन ससमसत रहनेछन् ।
(५) उपदफा (३) बमोचजम सुपरीिेक्षक र पुनरािलोकनकताइले कायइसम्पादन

मूल्याङ्कन गदाइ सो िषइ विभागीय सजाय पाएको कमइिारीको हकमा तोवकए बमोचजम अङ्क
घटाई अङ्क ददनु पनेछ ।

(६) बढु िाको प्रयोजनको लासग कायइसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क गणना गदाइ बढु िाको
लासग सम्भाव्य उम्मेदिार हुन जसत िषइको सेिा आिश्यक पने हो पसछल्लो त्यसत िषइको
कायइ सम्पादन मूल्याङ्कन बापत प्राप्त अङ्कको औसतबाट वहसाब गररनेछ ।
(७) कायइसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ ।
३०.

जेष्ठताको मूल्याङ्कन : कमइिारीलाई जेष्ठता बापतको अङ्क ददँदा हाल बहाल रहे को पदमा काम
गरे को प्रत्येक िषइको लासग दुर्इ अङ्कका दरले बढीमा िौबीस अङ्क ददर्नेछ ।
तर,
(१) एक िषइभन्दा बढी िानि ुन मवहना िा ददनका लासग दामासाहीको वहसाबले
अङ्क ददर्नेछ ।
(२) गयलकट्टी भएको अिसधको जेष्ठता बापतको अङ्क ददर्ने छै न ।
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३१.

भौगोसलक क्षेरमा काम गरे बापतको अङ्क : (१) कमइिारीलाई विसभन्न भौगोसलक क्षेरमा

काम गरे को अनुभि बापत अङ्क ददँदा तोवकए बमोचजम भौगोसलक क्षेरलार्इ िमश: "क",
"ख", "ग" र "घ" गरी िार िगइमा विभाजन गरी िावषइक रुपमा काम गरे को अनुभि बापत
सोह्र अङ्कमा नबढ्ने गरी दे हाय बमोचजम अङ्क ददर्नेछ :(क) "क" िगइमा काम गरे को प्रत्येक िषइका लासग ४ अङ्कका दरले,
(ख) "ख" िगइमा काम गरे को प्रत्येक िषइका लासग ३.२५ अङ्कका दरले ,
(ग) "ग" िगइमा काम गरे को प्रत्येक िषइका लासग २.५ अङ्कका दरले ,
(घ) "घ" िगइमा काम गरे को प्रत्येक िषइका लासग २ अङ्कका दरले ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापसन कुनै एक भौगोसलक

क्षेरमा कम्तीमा नब्बे ददन िा सोभन्दा बढी अिसध रुजु हाचजर भई काम गरे को भए सोही

भौगोसलक क्षेरमा काम गरे बापत पाउने अङ्कको दामासाहीका वहसाबले र नब्बे ददनभन्दा
कम अिसध काम गरे को भए जुनसुकै भौगोसलक क्षेरमा काम गरे को भए पसन “घ” िगइको
लासग तोवकएको अङ्क ददर्नेछ ।

(३) सेिाबाट बखाइस्त भई पुनबइहाली भएको िा सनलम्बन भई त्यस्तो सनलम्बन

फुकुिा भएको कमइिारीको हकमा सनज रुजु हाचजर नभएको अिसधको भौगोसलक क्षेरमा
काम गरे बापतको कुनै अङ्क ददर्ने छै न ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लासग “रुजु हाचजर” भन्नाले हाचजर भएको,

सािइजसनक सबदा, वकररया सबदा, प्रसूसत सबदा, भै परी आउने तथा पिइ सबदा र कायइक्षेर सभरको
काज अिसध सम्झनु पछइ र सो बाहे कका सबदा, काज तथा भौगोसलक कायइक्षेर बावहरको
काज तथा तालीम अिसधलाई रुजु हाचजर मासनने छै न ।

(४) भौगोसलक क्षेरमा काम गरे बापत पाउने अङ्क जुन पदमा बढु िा हुने हो सो

पदभन्दा एक तह मुसनको पदमा प्राप्त गरे को भए मार गणना गररनेछ ।

(५) भौगोसलक क्षेरमा काम गरे बापत पाउने अङ्क सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए
बमोचजम हुनेछ ।
३२.

शैचक्षक योग्यताको मूल्याङ्कन : (१) बढु िाका लासग कमइिारीलाई सनजले हाससल गरे को
शैचक्षक योग्यता िापत दे हाय बमोचजम बढीमा दश अङ्क ददर्नेछ :(क) हाल बहाल रहे को पदमा नयाँ सनयुचि गदाइ आिश्यक पने
न्यूनतम शैचक्षक योग्यता बापत
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–७ अङ्क

(ख) खण्ड (क) बमोचजमको न्यू नतम शैचक्षक योग्यता भन्दा
मासथल्लो तहको शैचक्षक योग्यता बापत

–३ अङ्क

(२) प्रमुख अनुसन्धान असधकृत िा सोभन्दा मासथको पदमा बढु िाका लासग शैचक्षक

योग्यताको अङ्क गणना गदाइ अनुसन्धान असधकृत पदमा नयाँ सनयुचिको लासग तोवकएको
शैचक्षक योग्यतालाई नै न्यूनतम शैचक्षक योग्यता मासननेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापसन बढु िा भई

हालको पदमा बहाल रहे को कमइिारीको हकमा त्यस्तो शैचक्षक योग्यता नभएमा सो भन्दा
एक तह मुसनको शैचक्षक योग्यता बापत तीन अङ्क ददर्नेछ ।

(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत साधारण ले खपढ गनइ जान्ने मार शैचक्षक योग्यता
तोवकएको पदमा सनयुचि भएका कमइिारीको शैचक्षक योग्यताको मूल्याङ्कन गदाइ एस.एल.सी.
िा एस.ई.ई. िा सो भन्दा मुसनको तोवकए बमोचजमको योग्यतालाई न्यू नतम शैचक्षक योग्यता
मानी अङ्क ददर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोचजम सनयुि भएका कमइिारीको एस.एल.सी. िा एस.ई.ई.
भन्दा मासथको योग्यतालाई मासथल्लो तहको शैचक्षक योग्यता मानी अङ्क ददर्नेछ ।
३३.

तालीमको मूल्याङ्कन : (१) सेिाको पदमा बहाल रहँदा सलएको सेिाकालीन तालीम बापत
दे हाय बमोचजम बढीमा पाँि अङ्क ददर्नेछः(क) "क" श्रे णी

-५.० अङ्क

(ख) "ख" श्रे णी

-४.५ अङ्क

(ग) "ग" श्रे णी

-४.० अङ्क

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापसन सेिाकालीन तालीम बापत

अङ्क ददँदा त्यसरी तालीम प्राप्त गरे को पदबाट एक तह मासथको पदमा बढु िा हुन बाहे क
अन्य पदमा बढु िा हुनको लासग सो तालीम बापतको अङ्क ददने छै न ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापसन कमइिारीलाई तालीम

बापतको अङ्क ददँदा तीस कायइ ददनभन्दा कम अिसधको तालीमको लासग कुनै अङ्क ददर्ने
छै न ।
(४) श्रे णी नखुलेको तालीम बापत कुनै कमइिारीको अङ्क गणना गदाइ “ख” श्रे णी

बराबरको अङ्क ददर्नेछ ।

(५) तालीम बापत ददर्ने अङ्क सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ ।
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३४.

बढु िा ससमसतले ददने अङ्क : (१) बढु िाका लासग सम्भाव्य उम्मेदिार भएका कमइिारीलाई
बढु िा ससमसतले बढीमा पाँि अङ्क ददनेछ ।
(२) बढु िा ससमसतको अध्यक्ष तथा सदस्यले छु ट्टाछु ट्टै मूल्याङ्कन गरी ददएको अङ्कको
औसतबाट बढु िा ससमसतले ददएको अङ्क सनधाइरण गररनेछ ।
(३) बढु िा ससमसतका अध्यक्ष िा सदस्यले उपदफा (१) बमोचजम अङ्क ददँदा कुनै
कमइिारीलाई दुई भन्दा कम िा िार भन्दा बढी अङ्क ददनु परे मा सोको कारण समेत उल्ले ख
गनुइ पनेछ ।
(४) बढु िा ससमसतले ददने अङ्क सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ ।

३५.

बढु िा उपरको उजुरी : (१) बढु िा ससमसतले गरे को बढु िा ससफाररसमा चित्त नबुझ्ने व्यचिले
तोवकए बमोचजमको ससमसतमा उजुरी गनइ सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापसन बढु िा ससमसतमा रही

बढु िा ससफाररस गने पदासधकारीले नै सो बढु िा उपरको उजुरी सुन्ने अिस्था रहे मा सनज
बाहे कका बाँकी सदस्यहरुले मार उजुरी सम्बन्धी सनणइय गनुइ पनेछ ।
ु ार्इ सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए
(३) उपदफा (1) बमोचजमको उजुरी सुनि
बमोचजम हुनेछ ।
३६.

बढु िा सम्बन्धी विशेष व्यिस्था : (१) यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापसन
दे हाय बमोचजमको उत्कृष्ट कायइ गने कमइिारीलाई सम्बचन्धत बढु िा ससमसतको ससफाररसमा

मुख्य अनुसन्धान सनदे शकले श्रे णी विहीन बाहेक राजपर अनवङ्कत पदसम्म एक तह मासथको
ररि पदमा बढु िा गनइ सक्नेछः(क) राि तथा आफू सेिारत विभागको मान, प्रसतष्ठा र गौरि बढाउन
प्रशंसनीय, ससजइनात्मक र लगनशील भई कायइ गरे को,
(ख) राविय तथा अन्तराइविय क्षेरमा विसभन्न विधामा उत्कृष्ट कायइ गरी राि र
्
विभागको छवि उच्ि राख्न विशेष योगदान पुरयाएको,
र

(ग) सेिामा रही कतइव्य पालनाको ससलससलामा िीरगसत प्राप्त गरे को िा
शारीररक रूपमा अशि भई सेिाबाट अिकाश सलनुपने अिस्था भएको ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम गररने बढु िा एक आसथइक िषइमा दुई जनाभन्दा बढी
कमइिारीलाई गररने छै न ।
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(३) उपदफा (१) बमोचजम बढु िा गनइको लासग स्ितः विशेष पद ससजइना हुनेछ र

त्यस्तो पद जुनसुकै कारणले ररि भएमा स्ितः खारे ज हुनेछ ।
३७.

मुख्य अनुसन्धान सनदे शक पदमा बढु िा : यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा ले चखएको भए
तापसन नेपाल सरकारले असतररि मुख्य अनुसन्धान सनदे शक मध्येबाट र असतररि मुख्य

अनुसन्धान सनदे शक नरहेको अिस्थामा अनुसन्धान सनदे शक मध्येबाट जेष्ठता, कायइकुशलता,
उत्तरदावयत्ि बहन गनइ सक्ने क्षमता, नेतत्ृ ि प्रदान गनइ सक्ने क्षमता तथा आफूभन्दा मुसनको

्
कमइिारीलाई प्रोत्साहन र पररिालन गनइ सक्ने सामथ्यइको आधारमा उपयुि ठहरयाएको
उम्मेदिारलाई मुख्य अनुसन्धान सनदे शक पदमा बढु िा गनइ सक्नेछ ।
३८.

बढु िा ससमसतको सचििालय : दे हाय बमोचजमको बढु िा ससमसतको सचििालयको काम दे हाय
बमोचजमको सनकायले गनेछ :(क) दफा 2५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोचजमको बढु िा
ससमसतको सचििालयको काम प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषद्को कायाइलयले
र खण्ड (ग) बमोचजमको बढु िा ससमसतको सचििालयको काम विभागले ,
(ख) दफा 2५ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोचजमको बढु िा
ससमसतको सचििालयको काम तोवकएको कायाइलयले ।

३९.

सरुिा सम्बन्धी व्यिस्था : (१) यस ऐनको अधीनमा रही आिश्यकता अनुसार कमइिारीको
सरूिा गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम सरुिा गदाइ भौगोसलक अिस्था, कायइबोझ, कायइ विविधता
समेतको आधारमा सम्भि भएसम्म कमइिारीलाई समान अिसर प्राप्त हुने गरी गररनेछ ।
(३) सेिाका दे हायका पदका कमइिारीलाई

दे हायका असधकारीले

सरुिा गनइ

सक्नेछन् :(क)

असतररि मुख्य अनुसन्धान सनदे शक

- नेपाल सरकार,
मचन्रपररषद

(ख)

अनुसन्धान

सनदे शक

र

सहअनुसन्धान

सनदे शक

-

–प्रधानमन्री तथा
मचन्रपररषद्को
कायाइलय हेने मन्री

(ग)

उपअनुसन्धान सनदे शक, प्रमुख अनुसन्धान
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असधकृत र अनुसन्धान असधकृत

- मुख्य अनुसन्धान
सनदे शक

(घ)

बररष्ठ अनुसन्धान सहायक

र

- असतररि मुख्य

अनुसन्धान सहायक

अनुसन्धान
सनदे शक

(ङ)

सूिक र सो भन्दा तलका पद

- अनुसन्धान
सनदे शक

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापसन तोवकएका कायाइलयमा

कायइरत िररष्ठ अनुसन्धान सहायक र सो भन्दा मुसनका कमइिारीलाई तोवकएको कायाइलयको
प्रमुखले प्रदे शसभर सरुिा गनइ सक्नेछ । यसरी गररएको सरुिाको जानकारी विभागलाई
गराउनु पनेछ।
(५) सरुिा सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ ।
४०.

काज सम्बन्धी व्यिस्था : (१) कमइिारीलाई आिश्यकता अनुसार काजमा खटाउन
सवकनेछ ।
(२) कमइिारीको काज सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ ।
पररच्छे द-7
तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा

४१.

तलब र राशन : (१) कमइिारीले आफ्नो पदमा बहाल भएको समसतदे चखको तलब भत्ता र
राशन पाउनेछ ।
(२) कमइिारीले सेिामा रही काम गरे बापत पाउने तलब भत्ता नेपाल सरकारले
तोवकददए बमोचजम हुनेछ ।
(३) प्रत्येक कमइिारीले एक िषइको सेिा पुरा गरे पसछ तोवकए बमोचजमको तलबिृवर्द्
(ग्रेड) पाउनेछ ।
(४) मासथल्लो तलबमानको कुनै पदमा बढु िा पाउने कमइिारीले बढु िा भएको पदको
सुरु तलब स्केल पाउनेछ ।
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तर सनजले हाल पार्रहे को तलब मासथल्लो तलबमानको न्यू नतम तलब बराबर िा सो
भन्दा बढी भएमा मासथल्लो तलबमानमा सनजको तलब तोक्दा दे हाय बमोचजम गरी
तोवकनेछ :(क) सनजले हाल पार्रहे को तलब मासथल्लो तलबमानको सुरु तलब बराबर
मार भएमा सो तलबमा एक तलब िृवर्द् थप गरी,
(ख) साविक पदमा पार्रहे को तलब बढु िा भएको पदको सुरु तलब भन्दा बढी
भएमा

मासथल्लो

पदको

तलब

तोक्दा

हाल

पार्

आएको

तलबमा

नपुगसम्मको तलब िृवर्द् र सोमा एक तलब िृवर्द् थप गरी ददर्नेछ ।
(५) कमइिारीले नेपाल सरकारले तोके बमोचजमको राशन पाउनेछन् ।
४२.

सञ्चय कोष सम्बन्धी व्यिस्था : कमइिारीको माससक तलबबाट दश प्रसतशतका दरले हुन
आउने रकम कट्टा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले शतप्रसतशत थप गरी कमइिारी सञ्चय
कोषमा जम्मा गररददनेछ ।

४३.

बीमा सम्बन्धी व्यिस्था : (१) नेपाल सरकारले कमइिारीको योगदानमा आधाररत सािसधक
जीिन बीमा गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको सािसधक जीिन बीमाको व्यिस्थापन गनइ एक
सािसधक जीिन बीमा कोषको स्थापना गररनेछ ।
(३)

उपदफा

(२)

मा जुनसुकै

कुरा ले चखएको

भए

तापसन

लाभांश

सवहत

कमइिारीलार्इ बढी सुविधा ददने प्रिसलत कानून बमोचजम स्थावपत कोष माफइत सािसधक
जीिन बीमाको व्यिस्थापन गनइ सवकनेछ ।
(४) सािसधक जीिन बीमा तथा बीमा कोष सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम
हुनेछ ।
४४.

िाडपिइ खिइ पाउने : (१) कमइिारीले आफ्नो धमइ, सं स्कृसत, परम्परा अनुसार मनाईने
िाडपिइको लासग खार्पार्इ आएको एक मवहनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक िषइ िाडपिइ
खिइको रुपमा पाउनेछ । यस्तो रकम कमइिारीले एक आसथइक िषइमा एक पटक आफ्नो
ु ानी सलन सक्नेछ।
धमइ, सं स्कृसत, परम्परा अनुसार मनार्ने मुख्य िाडपिइको अिसरमा भि

(२) सनिृत्तभरण पाउने गरी अिकाश प्राप्त कमइिारीलाई सनजले पाउने एक मवहनाको
सनिृत्तभरण बराबरको रकम िाडपिइ खिइको रुपमा ददर्नेछ ।
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४५.

उपिार खिइ : (१) कमइिारीले सेिा अिसधभरमा राजपरावङ्कत श्रे णीको कमइिारी भए बाह्र
मवहना बराबरको, राजपर अनवङ्कत प्रथम श्रे णीको कमइिारी भए अठार मवहना बराबरको र
अन्य राजपर अनवङ्कत र श्रे णी सबहीन कमइिारी भए एक्कार्स मवहना बराबरको खार्पार्इ
आएको तलब रकम उपिार खिइ बापत पाउनेछ ।
(२) कुनै कमइिारी िा सनजको पररिारको सदस्य सबरामी भएमा उपदफा (१)
बमोचजम पाउने रकममा नबढ्ने गरी तोवकए बमोचजम भएको खिइको रकम ददर्नेछ ।
(३) भविष्यमा सरकारी सेिाको सनसमत्त अयोग्य ठहररने गरी सेिाबाट बखाइस्त
गररएकोमा बाहे क अन्य अिस्थामा सेिाबाट अलग हुने कमइिारीले यस दफा बमोचजम सेिा

अिसधभरमा पाउने उपिार खिइमध्ये केही सलई िा नसलई उपिार खिइ सलन बाँकी भएको
भए त्यस्तो बाँकी रकम एकमुष्ठ सलन पाउनेछ ।

(४) बीस िषइ, पच्िीस िषइ िा सोभन्दा बढी सेिा अिसध पुरा गरी सनिृत्तभरण पाउने
गरी सेिाबाट अलग भएको कमइिारीले उपदफा (४) बमोचजम पाउने उपिार खिइमा सलन
बाँकी रकमको िमशः दश, पन्र र बीस प्रसतशत थप गरी हुन आउने रकम एकमुष्ट
पाउनेछ ।
(५) कुनै कमइिारी दश िषइको सेिा अिसध नपुग्दै भविष्यमा सरकारी सेिाको सनसमत्त
अयोग्य ठहररने गरी सेिाबाट बखाइस्त गररएकोमा बाहे क अरु जुनसुकै व्यहोराबाट सेिाबाट

अलग भएमा पसन उपदफा (१) बमोचजमको रकमलाई दश िषइ सेिा गरे बापत पाउने रकम
मानी दामासाहीले हुन आउने रकम मार ददर्नेछ ।

(६) दुगम
इ क्षेरमा रहे का कमइिारी सबरामी भई स्थानीय स्िास्थ्य सं स्थाबाट उपिार
हुन नसकी ज्यान समेत जोचखम हुने अिस्था परे को भनी चजल्लाचस्थत अस्पताल िा स्िास्थ्य

सं स्थाले ससफाररस गरे कोमा सोको आधारमा तोवकए बमोचजम मुख्य अनुसन्धान सनदे शकको

स्िीकृसत सलई उपिारको सुविधा भएको ठाउँमा लै जाँदा र त्यहाँबाट फकाइउँदा लाग्ने खिइ
नेपाल सरकारले ददनेछ ।
(७) झुट्टा व्यहोरा पेश गरी यस सनयम बमोचजम उपिार खिइ माग गने िा प्राप्त गने
कमइिारी तथा त्यस्तो झुट्टा व्यहोरा प्रमाचणत गने सरकारी चिवकत्सकको हकमा विभागीय
कारबाहीको लासग सम्बचन्धत सनकाय िा असधकारी समक्ष ले खी पठार्नेछ र अन्य
चिवकत्सकको हकमा आिश्यक कारबाहीको लासग सनज दताइ रहेको सम्बचन्धत पररषद्मा
ले खी पठार्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोचजम ले खी आएमा सम्बचन्धत सनकायले आिश्यक कारबाही
गरी सोको जानकारी यसरी ले खी पठाउने सनकाय िा असधकारीलार्इ ददनु पनेछ ।
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(९) उपदफा (७) बमोचजम कुनै कमइिारीले झुट्टा व्यहोरा पेश गरी उपिार खिइ
सलई सकेको भए सो रकम त्यस्तो कमइिारीबाट असूल गररनेछ ।
पररच्छे द -८
अिकाश, उपदान र सनिृत्तभरण सम्बन्धी व्यिस्था
४६.

अिकाश : (१) कमइिारीले दे हाय बमोचजमको कुनै एक आधारमा सेिाबाट असनिायइ
अिकाश पाउनेछः(क) दे हाय बमोचजमको उमेर पूरा भएको :(१) मुख्य अनुसन्धान सनदे शक, असतररि मुख्य अनुसन्धान
सनदे शक, अनुसन्धान सनदे शक र सहअनुसन्धान सनदे शकको
हकमा

-अन्ठाउन्न िषइ

(२) उपअनुसन्धान सनदे शक, प्रमुख अनुसन्धान असधकृत
र अनुसन्धान असधकृतको हकमा

-छपन्न िषइ

(३) बररष्ठ अनुसन्धान सहायक, अनुसन्धान सहायक,
सूिक, सहायक सूिक, कायाइलय सहयोगी िा सो
सरहको हकमा

-पिपन्न िषइ

(ख) दे हायका पदमा दे हायको अिसध पुरा भएको :(१) मुख्य अनुसन्धान सनदे शकको हकमा

-तीन िषइ

(२) असतररि मुख्य अनुसन्धान सनदे शकको हकमा

-िार िषइ

(३) अनुसन्धान सनदे शकको हकमा

-पाँि िषइ

(४) सह अनुसन्धान सनदे शकको हकमा

-छ िषइ

(५) उपअनुसन्धान सनदे शकको हकमा

-दश िषइ

(२) कुनै कमइिारी मासथल्लो तहको पदमा कायम मुकायम मुकरर भएमा त्यसरी
कायम मुकायम मुकरर भएको अिसध उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रयोजनको लासग
पदासधकार रहेको साविकको पदको अिसधमा गणना गररनेछ ।
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(३) कमइिारीले उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा उचल्लचखत उमेरको हद िा
पदािसध मध्ये जुन अिसधबाट पवहले अिकाश हुने हो सोही आधारमा सेिाबाट अिकाश
पाउनेछन् ।

(४) कमइिारीको उमेरको गणना गदाइ सनजले से िामा प्रिेश गदाइ पेश गरे को शैचक्षक
योग्यताको प्रमाणपरमा वकवटएको जन्मददन िा िषइबाट हुन आएको उमेर िा नागररकताको
प्रमाणपरमा वकवटएको जन्मददन िा िषइबाट हुन आएको उमेर िा सनजले भरे को िैयचिक
नोकरी वििरण (ससटरोल) मा ले चखएको जन्म समसत िा िषइबाट हुन आएको उमेरमध्ये जुन
उमेरबाट सनज पवहले अिकाश हुन्छ सोही आधारमा गणना गररनेछ ।
(५) यस ऐनको प्रयोजनको लासग कमइिारीको उमेरको वहसाब गदाइ दे हाय बमोचजम
गररनेछः(क) सेिामा प्रिेश गदाइ सनजले पेश गरे को नागररकताको प्रमाणपर, शैचक्षक
योग्यताको प्रमाणपर र िैयचिक नोकरी वििरण (ससटरोल) मा जन्मसमसत
िषइ‚ मवहना र गते समेत खुलेको र सबैमा एउटै समसत नरहे को भएमा जुन
समसतबाट पवहले अिकाश हुन्छ सोही समसतको आधारमा,

(ख) िषइ िा सं ित् मार उल्लेख भएको प्रमाणपरका आधारमा जन्मसमसत कायम
गदाइ नागररकताको प्रमाणपरको हकमा प्रमाणपर प्राप्त गरे को समसत,
शैचक्षक योग्यताको प्रमाणपरको हकमा प्रमाणपर जारी भएको समसत र
िैयचिक नोकरी वििरण (ससटरोल) को हकमा शुरु भनाइ भएको समसतको
आधारमा,
(ग) कुनै प्रमाणपरमा िषइ मार उल्ले ख भएको र अको प्रमाणपरमा पुरा जन्म
समसत खुलेको रहेछ र त्यस्तो प्रमाणपरमा उचल्लचखत जन्मसमसतहरूको
बीिमा

एकिषइसम्मको

आधारमा ।

अन्तर

दे चखएमा

पुरा

खुलेको

जन्मसमसतको

तर यसरी छु ट्टाछु ट्टै प्रमाणपरमा उल्ले ख भएको जन्म समसतको
अन्तर एकिषइभन्दा बढी भएमा िषइमार उल्ले ख भएको प्रमाणपरको
हकमा उपखण्ड (ख) बमोचजम जन्म समसत कायम गररनेछ ।
(६) सनिृत्तभरण पाउने सेिा अिसध पुगेको र एउटै पदमा कम्तीमा बाह्र िषइसम्म

बहाल रहेको प्रमुख अनुसन्धान असधकृत िा सो भन्दा मुसनका कुनै कमइिारीको उपदफा (1)
बमोचजम असनिायइ अिकाश हुन एक मवहना बाँकी भएमा सनजलाई एक तह बढु िा गरी
अिकाश ददर्नेछ ।
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(७) उपदफा (६) बमोचजम बढु िा गदाइ स्ितः विशेष पद ससजइना हुनेछ । त्यसरी

बढु िा भएको कमइिारी जुनसुकै कारणले सो पदमा नरहे मा त्यस्तो विशेष पद स्ितः खारे ज
हुनेछ ।

(८) अिकाश सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ ।
४७.

राजीनामा ददन सक्ने : (१) कमइिारीले राजीनामा स्िीकृत गराई से िािाट अिकाश सलन
सक्नेछ ।
(२) कमइिारीको राजीनामा स्िीकृत गने असधकार तोवकएको असधकारीलाई हुनछ
े ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापसन कुनै पसन कमइिारीले आफू

सनयुचि भएको पाँि िषइसम्म नोकरी छोड्न पाउने छै न ।

तर कुनै कमइिारीलाई मनाससब मावफकको कारण परी नोकरी नछोडी नहुने अिस्था

परे मा सनजले कारण खोली राजपरावङ्कत कमइिारी भए नेपाल सरकार समक्ष र राजपर
अनवङ्कत कमइिारी भए मुख्य अनुसन्धान सनदे शक समक्ष सनिेदन ददनु पनेछ र कारण मनाससब
भएमा त्यस्तो कमइिारीलाई नोकरी छाड्न अनुमसत ददन सवकनेछ ।
(४) उपदफा (३) विपरीत नोकरी छोड्ने कमइिारीले खार्पार्इ आएको तलब, भत्ता
तथा सुविधा बराबर हुन आउने रकम सनजबाट असुल उपर गररनेछ ।

(५) कमइिारीलाई अिकाश पर ददने तथा राजीनामा स्िीकृसत गने असधकार
अचख्तयारिालालाई हुनेछ ।
४८.

उपदान : (१) पाँि िषइ िा सोभन्दा बढी नोकरी गरे को तर सनिृत्तभरण पाउने अिसध
नपुगेको कमइिारीले अिकाश पाएमा िा राजीनामा स्िीकृत गराई सेिाबाट अलग भएमा िा
भविष्यमा सरकारी सेिाको लासग अयोग्य नठहररने गरी सेिाबाट हटार्एमा दे हाय बमोचजमको
उपदान पाउनेछ :(क) पाँि िषइ भन्दा बढी दश िषइसम्म नोकरी गरे को कमइिारीले आफूले काम
गरे को प्रत्येक िषइको सनसमत्त आचखरी आधा मवहनाको तलब,
(ख) दश िषइ भन्दा बढी पन्र िषइसम्म नोकरी गरे को कमइिारीले आफूले काम
गरे को प्रत्येक िषइको सनसमत्त आचखरी एक मवहनाको तलब,
(ग) पन्र िषइभन्दा बढी बीस िषइ भन्दा कम नोकरी गरे को कमइिारीले आफूले
काम गरे को प्रत्येक िषइको सनसमत्त आचखरी डे ढ मवहनाको तलब ।
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(२) यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापसन नागररकता, उमेर िा

योग्यता ढाँटेको प्रमाचणत हुन आएमा त्यस्तो कमइिारीलाई उपदान ददर्ने छै न ।
४९.

सनिृत्तभरण : (१) बीस िषइ िा सो भन्दा बढी समयसम्म सेिामा काम गरे को कमइिारीले
सेिाबाट अिकाश पाएको समसतदे चख सनिृत्तभरण पाउनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापसन समसत 2058।4।१

भन्दा अचघ सनयुचि पाएका दे हायका कमइिारीले कम्तीमा दे हाय बमोचजमको सेिा अिसध पुरा
गरी सेिाबाट अिकाश भएमा सनिृत्तभरण पाउनेछः(क) राजपरावङ्कत कमइिारी

-बीस िषइ

(ख) बररष्ठ अनुसन्धान सहायक र अनुसन्धान सहायक

-अठार िषइ

(ग) सूिक र सहायक सूिक

-सोह्र िषइ

(घ) कायाइलय सहयोगी, पररिर िा सो सरह

-बीस िषइ

(3) उपदफा (१) िा (२) बमोचजम ददर्ने सनिृत्तभरणको वहसाब दे हाय बमोचजम
हुनेछः(क) राजपरावङ्कत कमइिारीको हकमा :जम्मा नोकरी िषइ x आचखरी मवहनाको तलब रकम
५०
(ख) राजपर अनवङ्कत र श्रे णी विहीन कमइिारीको हकमा :जम्मा नोकरी िषइ x आचखरी मवहनाको तलब रकम
४०
(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सेिामा बहाल रहे का कमइिारीले दफा ४६
बमोचजम अिकाश प्राप्त गदाइ सनज सेिा प्रिेश गदाइको सेिा सम्बन्धी कानून बमोचजम हाल
बहाल रहेको पदबाट अिकाश प्राप्त गनइ जसत उमेर बाँकी रहे को छ सो अिसध समेत सनजले
गरे को जम्मा नोकरी अिसधमा थप गरी सनजले पाउने सनिृत्तभरणको वहसाब गररनेछ ।
(५) बहालिाला कमइिारीको तलब िृवर्द् हुँदा तलबको सुरु अङ्कमा जसत िृवर्द् भएको
छ त्यसको दुर्इ सतहाई रकम समान पदबाट सनिृत्त कमइिारीको सनिृत्तभरण रकममा पसन थप
गररनेछ र सनिृत्तभरणको न्यू नतम रकम समान पदको बहालिाला कमइिारीको तलब
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स्केलको सुरु अङ्कको आधा भन्दा कम र असधकतम रकम समान पदको बहालिाला
कमइिारीको तलबको सुरु स्केल भन्दा बढी हुने छै न ।

(६) सूिक र सोभन्दा मुसनको पदबाट अिकाश भई सनिृत्तभरण पार्रहे का व्यचिको
उमेर साठी िषइ पुरा भएपसछ सनजले पार्रहे को सनिृत्तभरणको अङ्कमा तीस प्रसतशत थप
गररनेछ ।
(७) यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापसन भविष्यमा सरकारी

सेिाको सनसमत्त अयोग्य ठहररने गरी सेिाबाट बखाइस्त गररएको कमइिारीले यस ऐन
बमोचजमको सनिृत्तभरण पाउने छै न ।
(८) यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापसन नागररकता िा उमेर िा

योग्यता ढाँटेको प्रमाचणत हुन आएमा त्यस्तो कमइिारीलाई सनिृत्तभरण ददर्ने छै न।

(९) पन्र िषइ सेिा अिसध पुरा गरे को कुनै कमइिारीको मृत्यु भएमा सनजको सेिा
अिसधमा सनिृत्तभरणको लासग आिश्यक पने सेिा अिसध पुर्याउन िावहने िषइ थप गरी
सनजको पररिारलाई सनिृत्तभरण िा उपदान जुन सलन िाहन्छ सो रोजेर सलन ददर्नेछ ।
(१०) सनिृत्तभरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ ।
५०.

पाररिाररक सनिृत्तभरण र उपदान : (१) कुनै कमइिारीको सेिामा छँदै िा सनिृत्तभरण पाउन
थालेको सात िषइ नपुग्दै मृत्यु भएमा दफा ४८ िा ४९ बमोचजमको उपदान िा सनिृत्तभरण

सनजले पररिारको कुनै सदस्य िा सनजमा आचश्रत नाबालक भार् िा बवहनीलार्इ र्च्छाएको
भएमा र्च्छाएको व्यचिलार्इ र कसै लार्इ नर्च्छाएको भएमा प्रिसलत कानून बमोचजमको
हकिालालार्इ प्राप्त हुनेछ ।
तर सनिृत्तभरणको हकमा यस्तो सनिृत्तभरण सात िषइभन्दा बढी समय प्राप्त हुने छै न र

सनिृत्तभरण पाउन थालेको सात िषइ नपुग्दै मृत्यु भएको कमइिारीको पररिारलाई सात िषइ
पुगेपसछ सनिृत्तभरण प्राप्त हुने छै न ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापसन त्यस्तो सनिृत्तभरण पाउने

व्यचि नाबालक रहे छ भने सनज बासलग नभएसम्म त्यस्तो सनिृत्तभरण पाउनेछ ।

तर त्यस्तो सनिृत्तभरण मृतक कमइिारीको छोरा छोरीले पार्रहे को भएमा उपदफा
(४) र (५) बमोचजम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापसन सेिामा बहाल रहे को िा

सनिृत्त कमइिारीको मृत्यु भई सनजको विधुर पसत िा विधिा पत्नीले पाररिाररक सनिृत्तभरण
पाउने भएमा दे हाय बमोचजम सनिृत्तभरण पाउनेछ :55

(क) कमइिारीको सेिामा छँदै मृत्यु भएकोमा मृत्यु भएको सात िषइसम्म

सम्बचन्धत कमइिारीले पाउने सनिृत्तभरण सरह र सात िषइ व्यसतत भए पसछ
आजीिन सोको आधा रकम,

(ख) सनिृत्त कमइिारीले सनिृत्तभरण पाउन थाले को सात िषइ व्यसतत नभई मृत्यु
भएकोमा त्यस्तो कमइिारीले सनिृत्तभरण पाउन थाले को सात िषइसम्म
सनजले पाएको सनिृत्तभरण सरह र सात िषइ व्यसतत भए पसछ आजीिन
सोको आधा रकम,
(ग) सनिृत्त कमइिारीले सनिृत्तभरण पाउन थाले को सात िषइ व्यसतत भए पसछ
मृत्यु भएकोमा सनजको मृत्यु भएको समसतदे चख आजीिन त्यस्तो कमइिारीले
पाउने सनिृत्तभरणको आधा रकम ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापसन पाररिाररक सनिृत्तभरण

पार्रहेको विधुर पसत िा विधिा पत्नीको मृत्यु भएमा िा सनजले अको वििाह गरे मा त्यस्तो
सनिृत्तभरणको रकम त्यस्तो कमइिारीको एक्कार्स िषइ पुरा नभएका छोरा छोरीले दामासाहीले
भाग गरी पाउनेछन् ।
(५) उपदफा (४) बमोचजम कुनै मृतक कमइिारीको छोरा छोरीले पाररिाररक

सनिृत्तभरण पार्रहेकोमा कुनै छोरा छोरीको उमेर एक्कार्स िषइ पुरा भएमा र एक्कार्स िषइ
उमेर पुरा नभएका अन्य छोरा छोरी भएमा सनजले पाउँदै आएको सनिृत्तभरण रकम एक्कार्स
िषइ नपुगेका अन्य छोरा छोरीले पाउने सनिृत्तभरणमा थप गरी ददर्नेछ ।

(६) बहालिाला कमइिारीको तलबिृवर्द् हुँदा तलबको सुरु अङ्कमा जसत िृवर्द् भएको
छ त्यसको दुई सतहाई रकम यस दफा बमोचजम पाररिाररक सनिृत्तभरण पार्रहे का व्यचिले
खार्पार्इ आएको पाररिाररक सनिृत्तभरण रकममा समेत थप गररनेछ ।
(७) कुनै कमइिारीको यस ऐन बमोचजम पाउने कुनै रकम सलन नपाउँदै मृत्यु भएमा

सो रकम उपदफा (१) बमोचजमको व्यचिले सलन पाउनेछ ।

५१. असाधारण पाररिाररक सनिृत्तभरण र उपदान : (१) कुनै कमइिारी आफ्नो कतइव्य पालना गदाइ
िा तालीम सलँदा कुनै िोटपटक लागी तत्कालै मृत्यु भएमा िा त्यसै को कारणबाट सनको

नहुँदै पसछ मृत्यु भएमा सनजको नोकरी जसतसुकै िषइ पुगेको भए तापसन दफा ५० को

उपदफा (१) बमोचजमको व्यचिलाई त्यस्तो कमइिारीले खार्पार्इ आएको तलबको आधा
पाररिाररक सनिृत्तभरण र दे हाय बमोचजम असाधारण पाररिाररक उपदान समेत ददर्नेछ :-
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(क) दश िषइसम्मको सेिा अिसध नपुग्दै मृत्यु भएमा सनजले खार्पार्इ आएको
छ मवहनाको तलब बराबरको रकम,
(ख) दश िषइ दे चख बीस िषइसम्मको सेिा अिसध पुरा गरी मृत्यु भएमा सनजले
खार्पार्इ आएको नौ मवहनाको तलब बराबरको रकम,
(ग) बीस िषइभन्दा बढी जसतसुकै सेिा अिसध पुरा गरी मृत्यु भएमा सनजले
खार्पार्इ आएको एक िषइको तलब बराबरको रकम ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापसन कुनै कमइिारी कुनै

आतङ्ककारी िा हसतयारधारी समूहको कारबाही िा अन्य कुनै प्रकारको सशस्त्र मुठभेड िा
आिमण िा सबस्फोटनमा परी िा त्यस्तो समूह विरुर्द्को कारबाहीमा िा जोचखमपूण इ र

ि ुनौतीपूणइ काममा खवटएका बखत कुनै आकचस्मक दुघट
इ नामा परी तत्कालै िा सोही
कारणले सनको नभई मृत्यु भएमा मृतक कमइिारीलाई मरणोपरान्त एक तहमासथको पदमा
पदोन्नसत ददई सोही पद अनुसारको पुरा तलब बराबरको रकम असाधारण पाररिाररक
सनिृत्तभरण बापत दफा ५० को उपदफा (१) बमोचजमको व्यचिलाई त्यस्तो कमइिारीको
उमेरको हदले अिकाश प्राप्त गने अिसध ननाघ्ने गरी बढीमा सात िषइसम्म ददर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम असाधारण पाररिाररक सनिृत्तभरण मृतक कमइिारीको
पसत, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा िा छोरीले पाएको भएमा त्यस्तो सनिृत्तभरण पाउन थालेको
सात िषइ अिसध व्यसतत भएपसछ मृतक कमइिारीको सेिा अिसध सनिृत्तभरण पाउन आिश्यक

पने न्यूनतम अिसध भन्दा कम भएमा सनिृत्तभरण पाउन आिश्यक पने न्यूनतम अिसधको
आधारमा र त्यस्तो अिसध भन्दा बढी सेिा अिसध भएमा जम्मा सेिा अिसधको आधारमा
दफा ४९ को उपदफा (३) बमोचजम वहसाब गरी हुन आउने रकम असाधारण पाररिाररक
सनिृत्तभरणको रुपमा ददर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लासग सेिा अिसध गणना गदाइ उपदफा (२)
बमोचजम सनिृत्तभरण पाएको अिसधलाई समेत गणना गररनेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोचजमको असाधारण पाररिाररक सनिृत्तभरण मृतक कमइिारीको
पसत, पत्नी, बाबु, आमा भए आजीिन र छोरा छोरी भए एक्कार्स िषइको उमेर पुरा नगरे सम्म
पाउनेछ ।
(६) कतइव्य पालनाको ससलससलामा खवटएको िा खवटने िममा बाटोमा आउँदा जाँदा
िा अन्य कायइ गदाइ बाटोबाट िा कायइस्थलबाट अपहरणमा परी हत्या भएको भरपदो सूिना
प्राप्त भएको तर शरीर फेला पनइ नसकेको अिस्थामा प्रमुख चजल्ला असधकारी र सम्बचन्धत
57

ु
कमइिारी कायइरत कायाइलयको प्रमुखको सं यि
प्रसतिेदनको आधारमा त्यस्तो कमइिारीको
पररिारलाई उपदफा (१), (२) िा (३) बमोचजमको सुविधा ददर्नेछ ।
(७) यस दफा बमोचजम मृतक कमइिारीको पसत िा पत्नीले पाररिाररक सनिृत्तभरण
पाएकोमा त्यस्तो सनिृत्तभरण उपभोग गदाइ गदै सनजको मृत्यु भएमा सनजले खार्पार्इ आएको
पाररिाररक सनिृत्तभरण सनजको एक्कार्स िषइ पुरा नभएका छोराछोरीले दामासाहीले भाग गरी
एक्कार्स िषइ उमेर पुरा नभएसम्म पाउनेछन् ।
(८) यस दफा बमोचजम कुनै मृतक कमइिारीको छोरा छोरीले पाररिाररक सनिृत्तभरण

पार्रहेकोमा कुनै छोरा छोरीको उमेर एक्कार्स िषइ पुरा भएमा र एक्कार्स िषइ उमेर पुरा

नभएको अन्य छोरा छोरी भएमा सनजले पाउँदै आएको सनिृत्तभरण रकम एक्कार्स िषइ
नपुगेको अन्य छोरा छोरीले पाउने सनिृत्तभरणमा थप गरी ददर्नेछ ।

(९) यस दफा बमोचजम कमइिारीको पररिारले असाधारण पाररिाररक सनिृत्तभरण
पार्रहेको अिस्थामा बहालिाला कमइिारीको तलबमानमा िृवर्द् भएमा सोको दुई सतहाई
रकम असाधारण पाररिाररक सनिृत्तभरणको रकममा समेत िृवर्द् हुनेछ ।
तर उपदफा (२) बमोचजमको असाधारण पाररिाररक सनिृत्तभरणको हकमा बहालिाला
कमइिारीको तलबमानमा जसत िृवर्द् भएको छ सोही बमोचजमको रकम त्यस्तो असाधारण
पाररिाररक सनिृत्तभरणमा समेत िृवर्द् हुनेछ ।
५२. अशि िृचत्त : (१) कुनै कमइिारी दफा ५१ को उपदफा (१) बमोचजमको अिस्थामा परी

अङ्गभङ्ग भई िा िोटपटक लागी शारीररक िा मानससक रुपमा सेिामा रही कामकाज गनइ
नसक्ने गरी अशि भएमा त्यस्तो कमइिारीले सनजको जीविकाको सनसमत्त बाँि ुञ्जेलसम्म

अशि िृचत्तको रुपमा उपदफा (२) मा ले चखए बमोचजम सनिृत्तभरण सवहत उपदफा (३) मा
ले चखए बमोचजमको अशि भत्ता पाउनेछ ।
स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनका लासग “मानससक रुपमा अशि” भन्नाले
नेपाल सरकारले गठन गरे को मेसडकल बोडइबाट मानससक रुपमा अशि भई सेिामा काम
काज गनइ असक्षम भनी ससफाररस गरे को कमइिारी सम्झनु पछइ ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम अशि भएको कमइिारीको सेिा अिसध सनिृत्तभरण
पाउने अिसध पुगेको भए सनजले तत्काल खार्पार्इ आएको (कायम मुकायम, कायइिाहक िा

सनसमत्त भई काम गरे को भए सोको समेत) तलबले दफा ४९ को उपदफा (३) बमोचजम
वहसाब गरी हुन आउने रकम बराबर अशि सनिृत्तभरण पाउनेछ । त्यस्तो अशि
कमइिारीको सेिा अिसध सनिृत्तभरण पाउने अिसध भन्दा घटी भएमा सनिृत्तभरण पाउन बाँकी
अिसध थप गरी त्यस्तो सनिृत्तभरण ददर्नेछ ।
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(३) उपदफा (१) बमोचजमको कमइिारीले अशिता बापत उपदफा (२) बमोचजम
पाउने अशि सनिृत्तभरणको असतररि थप पाउने माससक अशि भत्ताको रकम सनजले

खार्पार्इ आएको तलबको बीस प्रसतशत बराबर हुनछ
े । अशि भत्ता ददँदा असी प्रसतशत िा
सो भन्दा बढी अशिता भएको कमइिारीको हकमा सनजको जीिनभर सनजले खार्पार्इ आएको
अशि भत्ताको बीस प्रसतशत रकम कुरुिा खिइको रुपमा थप सुविधा समेत ददर्नेछ ।

तर अशि िृचत्त पाएका िा पाउने ठहररएका कमइिारीले पसछ सरकारी सेिामा पुनः
प्रिेश पाएमा सनजले यस ऐन बमोचजमको अशि िृचत्त पाउने छै न र खाईसकेको अशि िृचत्त
रकम भने वफताइ गनुइ पने छै न ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापसन कुनै कमइिारी दफा ५१

को उपदफा (२) बमोचजमको अिस्थामा परी सेिामा रही काम गनइ नसक्ने गरी अशि
भएमा त्यस्तो कमइिारीलाई एक तह बढु िा गरी से िाबाट अिकाश ददर्नेछ र सनजले उमेरको

हदले अिकाश प्राप्त गने अिसध ननाघ्ने गरी बढीमा सात िषइसम्म खार्पार्इ आएको पुरा
तलब पाउनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोचजम पुरा तलब पाउने अिसध व्यसतत भए पसछ सनजको
सनिृत्तभरण पाउने अिसध पुगेको भए जम्मा सेिा अिसधको आधारमा र सनिृत्तभरण पाउन
आिश्यक पने न्यू नतम अिसध नपुगेको भए सनिृत्तभरण पाउन बाँकी अिसध थप गरी कायम

हुने अिसधको आधारमा दफा ४९ को उपदफा (३) बमोचजम वहसाब गरी हुन आउने रकम
सनिृत्तभरणको रुपमा ददर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) को प्रयोजनको लासग सेिा अिसध गणना गदाइ उपदफा (४)
बमोचजमको अिसध समेत गणना गररनेछ ।
(७) उपदफा (१) िा (४) बमोचजम िोटपटक लाग्न गई उपिार गराउँदा लाग्ने

खिइको पुरा रकम सम्बचन्धत कमइिारीले पाउनेछ र यस्तो उपिार खिइ ददँदा दफा ४५
बमोचजम पाउने उपिार खिइमा कट्टा गररने छै न ।
(८) उपदफा (१), (२), (३) र (४) बमोचजम सुविधा पाएको अिकाश प्राप्त
कमइिारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो सुविधा पाएको सात िषइ नपुगेसम्म सनजको पररिारले उपदफा

(२) िा (४) बमोचजमको सनिृत्तभरण रकम पाउनेछ र सात िषइ पुगे पसछ उपदफा (१)
बमोचजमको अिस्थाको कमइिारीको पररिारको हकमा दफा ५१ को उपदफा (१) बमोचजम

र उपदफा (४) बमोचजमको कमइिारीको पररिारको हकमा दफा ५१ को उपदफा (२)
बमोचजम सनिृत्तभरण पाउनेछ ।
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(९) यस दफा बमोचजम कमइिारीले अशि िृचत्त पार्रहे को अिस्थामा बहालिाला
कमइिारीको तलबमानमा िृवर्द् भएमा सोको दुई सतहाई रकम त्यस्तो अशि िृचत्तको रकममा
समेत िृवर्द् हुनेछ ।
तर उपदफा (४) बमोचजमको अशि िृचत्तको हकमा बहालिाला कमइिारीको
तलबमानमा जसत िृवर्द् भएको छ सोही बमोचजमको रकम त्यस्तो अशि िृचत्तमा समेत िृवर्द्
हुनेछ ।
(१०) अशि िृचत्त प्रदान गने प्रयोजनको लासग तोवकए बमोचजमको अशिताको
प्रमाणपर ददर्नेछ ।
५३. सन्तसत िृचत्त र शैचक्षक िृचत्त : (१) दफा ५१ िा ५२ बमोचजमको अिस्था परी कुनै
कमइिारीको मृत्यु भएमा िा त्यस्तो कमइिारी सेिामा रही काम गनइ नसक्ने गरी अशि
भएमा त्यस्तो मृतक िा अशि कमइिारीको बढीमा दुई सन्तसतलाई सुरु तलबको दे हाय
बमोचजमको प्रसतशतका दरले माससक सन्तसत िृचत्त र सोही प्रसतशत बमोचजम िावषइक रुपमा
शैचक्षक िृचत्त समेत ददर्नेछ :(क) मुख्य अनुसन्धान सनदे शक िा असतररि मुख्य
अनुसन्धान सनदे शक

–६.५ प्रसतशत

(ख) अनुसन्धान सनदे शक िा सह अनुसन्धान सनदे शक
(ग) उपअनुसन्धान सनदे शक िा प्रमुख अनुसन्धान असधकृत

–८ प्रसतशत
–९ प्रसतशत

(घ) अनुसन्धान असधकृत

–१० प्रसतशत

(ङ) िररष्ठ अनुसन्धान सहायक

–१२ प्रसतशत

(ि) अनुसन्धान सहायक

–१३ प्रसतशत

(छ) सूिक, सहायक सूिक, कायाइलय सहयोगी िा पररिर
िा सो सरह

–१४ प्रसतशत

(२) उपदफा (१) बमोचजमको सन्तसत िृचत्त छोरा छोरी एक्कार्स िषइ उमेर पुरा
नभएसम्म ददर्नेछ ।
५४. एक मार पाररिाररक सनिृत्तभरण प्राप्त हुने : यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा ले चखएको भए
तापसन कुनै कमइिारीको पररिारलाई यस ऐनमा उल्ले ख भएको पाररिाररक सनिृत्तभरण मध्ये
कुनै एक पाररिाररक सनिृत्तभरण मार प्राप्त हुनेछ ।
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तर दफा ५१ िा ५२ बमोचजम प्राप्त हुने सनिृत्तभरण दफा ४९ बमोचजम पाउने

सनिृत्तभरण भन्दा कम हुने छै न ।
५५.

ससमसतको व्यिस्था : (१) दफा ५१ िा ५२ बमोचजमको अिस्था परी कुनै कमइिारीको
मृत्यु भएमा िा त्यस्तो कमइिारी सेिामा रही काम गनइ नसक्ने गरी अशि भएमा त्यस्तो
मृतक िा अशि कमइिारीको नचजकको पररिार िा सन्तसतले पाउने िृचत्त िा उपदानको
सम्बन्धमा ससफाररस गनइ तोवकए बमोचजमको ससमसत रहनेछ ।
(२) दफा ५२‚ ५३ र यस दफाको प्रयोजनका लासग अशिताको प्रसतशत
सनधाइरणको आधार दे हाय बमोचजम हुनछ
े :ँ ा नभएको िा दुिै
(क) “असी दे चख सत प्रसतशत अशिता” भन्नाले दुिै आख
खुट्टा नभएको िा दुिै हात नभएको िा सम्पूण इ शरीर निल्ने,

(ख) “साठी दे चख उनासी प्रसतशत अशिता” भन्नाले काम गनइ नसक्ने गरी
ँ ा नभएको िा एक हात नभएको िा
आंचशक शरीर निल्ने िा एक आख
एक खुट्टा नभएको,
(ग) “िालीस दे चख उनान्साठी प्रसतशत अशिता” भन्नाले असामान्य रुपमा
बोली प्रष्ट नभएको िा शरीरको सम्पूण इ वहस्सा तन्दुरुस्त दे चखए तापसन
लखइराउने, धङ्धङाई वहड्ने िा बोली, वहँडाई, िलाईले सेिामा रही काम
गनइ उपयुि नभएको ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनका लासग अशिताको प्रसतशत सनधाइरण गने असधकार
नेपाल सरकारद्वारा गदठत मेसडकल बोडइमा रहनेछ ।
५६. नोकरी अिसधको गणना : (१) यस पररच्छे दको प्रयोजनको लासग नोकरी अिसधको गणना

गदाइ सेिाको कुनै पदमा स्थायी सनयुचि भई नोकरी गरे को जम्मा अिसध (बीिमा टु टेको भए
सो टुटेको अिसध कटाई) लाई गणना गररनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापसन उपदान पार्सकेको व्यचि

अदालतको फैसला िा यस ऐन बमोचजम हुने विभागीय सजाय उपर परे को पुनरािेदनमा

भएको सनणइय बमोचजम सेिाको पदमा पुनबइहाली भएमा सनजले पवहले पाएको उपदानको
रकम वफताइ गरे मा मार सनजको पवहले को नोकरी जोसडनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोचजम नोकरी अिसध गणना गदाइ सनलम्बनमा रहे को अिसधलाई
समेत गणना गररनेछ ।
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५७. सनिृत्तभरण नपाउने : (१) यस ऐन बमोचजम सनिृत्तभरण िा पाररिाररक सनिृत्तभरण पार्रहे को
व्यचिले दे हायको अिस्थामा त्यस्तो सनिृत्तभरण पाउने छै न :(क)

भ्रष्टािार,

वकते , रािविरुर्द्

जासूसी,

लागू

औषध

कारोबार,

सम्पचत्त

शुर्द्ीकरण, पुराताचत्िक िस्तु बेिविखन, मानि बेिविखन, अपहरण, शरीर
बन्धक, जबरजस्ती करणी िा नैसतक पतन दे चखने अन्य फौजदारी
असभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरे को,
(ख) प्रिसलत

कानून

बमोचजम

राज्य

विरुर्द्को

कसूर

मासनने

फौजदारी

असभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरे को ।
(२)

उपदफा (१) बमोचजम अदालतबाट कसूरदार ठहररएको ब्यचिले पुनरािेदन

गरी त्यस्तो कसूरबाट सफाई पाई फैसला अचन्तम भएको अिस्थामा यस सनमािली बमोचजम
सनिृत्तभरण पाउनेछ ।
५८.

योगदानमा आधाररत सनिृत्तभरण : (१) यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापसन

समसत २०७५।१२।४ िा सो भन्दा पसछ सनयुचि हुने कमइिारीले योगदानमा आधाररत
सनिृत्तभरण सम्बन्धी कानू न बमोचजम योगदानमा आधाररत सनिृत्तभरण पाउनेछ ।

(२) यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापसन यस दफा बमोचजम

योगदानमा आधाररत सनिृत्तभरण पाउने कमइिारीले दफा ४८, ४९, ५०, ५१, ५२ र ५३
बमोचजमको सुविधा पाउने छै न ।
पररच्छे द–९
आिरण
५९.

दान, दातव्य, उपहार सलन नहुने : (१) सरकारी काममा कुनै पसन प्रकारको असर पनइ सक्ने
गरी कुनै कमइिारीले नेपाल सरकारको पूिस्इ िीकृसत नसलई आफूले िा आफ्नो पररिारको कुनै
सदस्यद्वारा स्िदे शी िा विदे शी कसै बाट पसन कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली िा उपहार

स्िीकार गनइ िा िन्दा सलन िा सरकारी कामसँग सम्बचन्धत व्यचिसँग सापटी सलन िा अरू
कुनै वकससमको आसथइक सहायता प्राप्त गनइ हुँदैन ।

(२) कुनै कमइिारीलार्इ विदे शी सरकार िा विदे शी सरकारको कुनै प्रसतसनसधबाट कुनै
उपहार प्राप्त हुन आएमा सनजले नेपाल सरकारलाई सोको सूिना ददई सनकासा भए बमोचजम
गनुइ पनेछ ।
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६०.

सम्पचत्त वििरण पेश गनुइ पने : प्रत्येक कमइिारीले नेपाल सरकारले तोकेको ढाँिामा आफ्नो
सम्पसत वििरण भरी आसथइक िषइ समाप्त भएको साठी ददनसभर सम्बचन्धत कायाइलय माफइत
राविय वकताबखानामा बुझाउनु पनेछ ।
तर नयाँ सनयुि भएको कमइिारीले सनयुचि भएको साठी ददनसभर सम्पचत्त वििरण
बुझाउनु पनेछ ।

६१.

कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यिसाय गनइ नहुने : कमइिारीले नेपाल
सरकारको पूि इ स्िीकृसत नसलई दे हायका काम गनुइ हुँदैन :-

(क) कुनै बैङ्क िा कम्पनी िा सहकारी सं स्था स्थापना, रचजिे शन िा सञ्चालनको
काममा भाग सलन,
(ख) प्रिसलत कानून बमोचजम दताइ गराउनु पने कुनै ब्यापार िा व्यिसाय गनइ,
(ग)
६२.

अन्यर कुनै प्रकारको नोकरी स्िीकार गनइ ।

जानकारीमा आएका कुरा प्रकाश गनइ प्रसतबन्ध : (१) कमइिारीले नेपाल सरकारद्वारा िा
विशेष रूपबाट अचख्तयारी नपार्इ सरकारी कामको ससलससलामा िा कतइव्य पालना गदाइ
सरकारी िा गैरसरकारी माध्यमबाट प्राप्त गरे को कुनै गोप्य िा आफूले ले खेको िा सङ्कलन

गरे को कुनै कागजपर िा समािार प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रूपबाट अनसधकृत कमइिारी िा
गैरसरकारी व्यचि िा सञ्चार माध्यमलाई जानकारी ददन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको प्रसतबन्ध जुनसुकै कारणले सेिाबाट अलग रहेको

व्यचिको हकमा समेत लागू हुनछ
े ।
६३.

सञ्चार माध्यमसँग सम्पकइ राख्न नहुने : (१) कमइिारीले नेपाल सरकारको अनुमसत प्राप्त
नगरी कुनै रे सडयो, टे सलसभजन, परपसरका, सामाचजक सञ्जाल िा विद्युतीय िा अन्य सञ्चार

माध्यममा आफ्नै िास्तविक िा काल्पसनक नामबाट िा बेनामी कुनै लेख प्रकाशन गनइ िा
रे सडयोद्वारा प्रसारण गनइ हुँदैन।

तर प्रििाको रुपमा तोवकएको कमइिारीले सम्बचन्धत कायाइलय प्रमुखको अनुमसतमा
कायाइलयको गसतविसध सम्बन्धी जानकारी िा सूिना प्रिाह गनइ बाधा पने छै न ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापसन सावहचत्यक, कलात्मक,

ऐसतहाससक, िैज्ञासनक र ब्यािसावयक विषयको ले ख प्रकाशन िा प्रसारण गनइ सवकनेछ ।

तर त्यस्तो ले ख प्रकाशन िा प्रसारण गरे पसछ आफ्नो कायाइलयमा जानकारी गराउनु
पनेछ ।
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६४.

सरकारको आलोिना गनइ नहुने : (१) नेपाल सरकारको नीसतको विपरीत हुने गरी िा नेपाल
सरकार, प्रदे श सरकार, स्थानीय तह र नेपाली जनताबीिको पारस्पररक सम्बन्धमा िा कुनै

विदे शी रािसँगको सम्बन्धमा खलल पनइ सक्ने गरी कुनै कमइिारीले आफ्नो िास्तविक िा
काल्पसनक नामबाट िा बेनामी कुनै ले ख प्रकाशन गनइ, सञ्चार माध्यमलाई कुनै खबर ददन,
रे सडयो, टे सलसभजन आददद्वारा मन्तव्य प्रसारण गनइ, सामाचजक सञ्जालबाट कुनै कुरा व्यि

गनइ, कुनै सामग्रीको प्रिार प्रसार गनइ, कुनै सािइजसनक मन्तव्य ददन िा कुनै ििव्य प्रकाशन
गनइ हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापसन प्रिसलत कानून र नेपाल

सरकारको नीसतको विपरीत नहुने गरी ले ख प्रकाशन िा प्रसारण गनइ बाधा पने छै न ।
६५.

सनिाइिनमा भाग सलन नहुने : कमइिारीले कुनै राजनीसतक पदको लासग सनिाइिनमा भाग सलन
िा कसैको सनसमत्त मत माग्न िा अन्य कुनै प्रकारले आफ्नो प्रभाि पानइ हुँदैन ।

तर कसै लाई मत ददएको िा ददने वििार गरे को कुरा प्रकट नगरी प्रिसलत कानून
बमोचजम आफ्नो मतासधकार प्रयोग गनइ बाधा पने छै न ।
६६.

राजनीसतमा भाग सलन नहुने : कमइिारीले कुनै राजनीसतक दल िा दलसँग आबर्द् सङ्गठनको

सदस्य बन्न, राजनीसतक वियाकलापमा सं लग्न हुन, त्यस्ता सनकायलाई सहायताको सनसमत्त
िन्दा ददन िा अन्य कुनै राजनीसतक गसतविसधमा भाग सलन िा कुनै राजनीसतक सं स्था िा
आन्दोलनलाई अन्य कुनै प्रकारले प्रभाि पानइ हुँदैन ।
६७.

समय पालना र सनयसमतता : कमइिारीले नेपाल सरकारले सनधाइरण गरे को समय तथा आफ्नो

पालोमा सनयसमत रूपले आफू खवटएको ठाउँमा हाचजर हुन ु पनेछ र सकेसम्म पवहले सबदाको
स्िीकृसत नसलई काममा अनुपचस्थत हुन ु हुँदैन ।

६८.

अनुशासन र आदे श पालन : कमइिारीले दे हाय बमोचजमको अनुशासन र आदे श पालना गनुइ
पनेछ :(क) अनुशासनमा रही आफ्नो कतइव्य र्मान्दारी र तत्परताको साथ पालना गनुइ
पने,
(ख) सरकारी काम सम्बन्धी विषयमा आफूभन्दा मासथका असधकृतले ददएको
आदे शलाई शीघ्रताका साथ पुरा गनुइ पने,
(ग) आफू भन्दा मासथका असधकृत प्रसत उचित आदर दे खाउनु पने र आफू
मातहतका कमइिारी प्रसत उचित व्यिहार गनुइ पने,
(घ) उच्छृ ङ्खल गसतविसध गनइ नहुने,
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(ङ) विद्युतीय माध्यम िा सामाचजक सञ्जालमा सेिाको मूल्य, मान्यता, आिरण
र सामाचजक मयाइदा विपरीतका कायइहरु गनइ गराउन नहुने ।
६९.

राजनीसतक िा अिाञ्छनीय प्रभाि पानइ नहुने : कमइिारीले आफ्नो नोकरी सम्बन्धी विषयमा

मतलब साध्य गने मनसायले आफू भन्दा मासथका असधकृत िा अन्य कमइिारी मासथ कुनै
राजनीसतक िा अनुचित प्रभाि पानइ िा प्रभाि पाने प्रयत्न गनइ हुँदैन ।

७०.

लैं वङ्गक सं िेदनशील हुन ु पने : कमइिारी आफ्नो काम, कारबाही र व्यिहारमा लै वङ्गक

७१.

कानून विपरीत वििाह गनइ नहुने : कमइिारीले सबहािारी सम्बन्धी प्रिसलत कानून विपरीत हुने

७२.

ु गनइ नहुने : कुनै कमइिारीले आफूभन्दा मासथल्लो िा मातहतका
हातपात िा जोरजुलम

७३.

घरायसी कामकाजमा खटाउन िा लगाउन नहुने : कमइिारीले कुनै कमइिारीलाई घरायसी

सं िेदनशील हुन ु पनेछ ।

गरी वििाह गनइ‚ गराउन हुँदैन ।

ु गनइ‚ गराउन हुँदैन ।
कमइिारी उपर हातपात िा कुनै प्रकारको आिमण िा जोरजुलम

कामकाज गने प्रयोजनको लासग खटाउन िा लगाउन हुँदैन र कुनै कमइिारी त्यस्तो कामको
लासग खवटन हुँदैन ।

७४.

यौनजन्य दुव्यइिहार गनइ नहुने : कमइिारीले यौनजन्य दुव्यइिहार गनुइ हुँदैन ।

७५.

यातना ददन नहुने : कमइिारीले कुनै पसन कायइ गदाइ कसै लाई पसन यातना ददनु हुँदैन ।

७६.

प्रदशइन र हड्ताल गनइ नहुने : (१) कमइिारीले प्रदशइन गनइ, बन्द हड्तालमा भाग सलन,
थुनछे क गनइ, बाधा अिरोध गनइ, घेराउ गनइ, दबाब ददन, कलम बन्द गनइ, अन्य कुनै तररकाबाट
सरकारी काममा बाधा पुर्याउन िा सो कायइ गने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउन समेत हुँदैन ।

(२) यस दफा विपरीत कायइ गरी कुनै सािइजसनक, सरकारी िा सनजी सम्पचत्तमा क्षसत
पुर्याएमा त्यस्तो कमइिारीलाई विभागीय सजाय गरी सनजबाट क्षसतपूसतइ समेत भरार्नेछ ।
७७.

प्रसतसनसधत्ि गनइ नहुने : कमइिारीले आफूलाई मकाइ परे को विषयमा आफैंले िा िारे सद्वारा

सम्बचन्धत सनकाय िा असधकारी समक्ष सनिेदन ददन बाहे क अरु व्यचि िा समूहको तफइबाट
प्रसतसनसधत्ि गनुइ हुँदैन ।
७८.

स्थायी आिासीय अनुमसत सलन नहुने : (१) कमइिारीले स्थायी आिासीय अनुमसत सलन िा
त्यस्तो अनुमसत प्राप्त गनइको लासग आिेदन ददन हुँदैन ।
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(२) कुनै कमइिारीको सगोलको पसत िा पत्नीले स्थायी आिासीय अनुमसत प्राप्त गरे मा

सो प्राप्त गरे को समसतले तीस ददनसभर सम्बचन्धत कमइिारीले आफू कायइरत कायाइलयमा दे हाय
बमोचजमको वििरण पेश गनुइ पनेछ :(क) आफ्नो नाम, थर, सेिा, समूह, उपसमूह र हालको पद,
(ख) पसत िा पत्नीले स्थायी आिासीय अनुमसत सलएको समसत,
ु को नाम ।
(ग) सम्बचन्धत विदे शी मुलक
(३) उपदफा (२) बमोचजमको वििरण प्राप्त भएपसछ सम्बचन्धत कायाइलयले त्यस्तो
वििरण पन्र ददनसभर विभागमा पठाउनु पनेछ ।
७९.

अन्य आिरण : कमइिारीले तोवकए बमोचजमका अन्य आिरण पालना गनुइ पनेछ ।

८०.

आिरणयुि कमइिारी तथा सूरको हकमा लागू नहुने : यस पररच्छे दमा अन्यर जुनसुकै कुरा

ले चखएको भए तापसन आिरणयुि कमइिारी तथा सूरको हकमा आिरण सम्बन्धी दफा ६०,
६२, ६३, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५ र ७८ बाहेकका अन्य दफाहरु लागू
हुने छै नन् ।
पररच्छे द–१0
विभागीय सजाय तथा पुनरािेदन
८१.

विभागीय सजाय

: उचित र पयाइप्त कारण भएमा कमइिारीलाई दे हाय बमोचजमको विभागीय

सजाय गनइ सवकनेछ :(क) सामान्य सजाय
(१)

नससहत ददने,

(२)

िालिलन सम्बन्धी प्रसतिेदनमा प्रसतकूल राय ले ख्न,े

(३)

बढीमा पाँि िषइसम्म बढु िा रोक्का गने,

(४)

बढीमा पाँि तलब िृवर्द् रोक्का गने ,

(५)

खार्पार्इ आएको बढीमा पाँि तलबिृवर्द् घटु िा गने,

(६)

हालको पदको जेष्ठतासवहत खार्पार्इ आएको शुरु स्केलमा घटु िा
गने ।

(ख) विशेष सजाय
66

(१)

भविष्यमा सरकारी सेिाको लासग अयोग्य नठहररने गरी सेिाबाट
हटाउने,

(२)

भविष्यमा सरकारी सेिाको लासग अयोग्य ठहररने गरी सेिाबाट
बखाइस्त गने ।

८२.

नससहत ददने िा प्रसतकूल राय लेख्ने : दे हायको कुनै अिस्थामा नससहत ददन िा िालिलन
सम्बन्धी प्रसतिेदनमा प्रसतकूल राय ले ख्न सवकनेछ :-

(क) कायइसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा,
(ख) तालीममा खटाउँदा नगएमा िा तालीम अिसधमा लापरबाही गरी गैर
चजम्मेिारपूण इ व्यिहार दे खाएमा,
(ग) सरुिा भएर िा अन्य सरकारी कामको ससलससलामा खवटएका बखत
मनाससब आधार र कारण सबना बाटोको म्यादपसछ सम्बचन्धत कायाइलयमा
हाचजर हुन नगएमा,
(घ) दफा ६७ मा उचल्लचखत आिरण उल्लङ्घन गरे मा ।
८३.

बढीमा पाँि िषइसम्म बढु िा रोक्का गने िा बढीमा पाँि तलब िृवर्द् रोक्का गने : दे हायको कुनै
अिस्थामा कमइिारीलार्इ बढीमा पाँि िषइसम्म बढु िा रोक्का गनइ िा बढीमा पाँि तलब
िृवर्द्सम्म रोक्का गनइ सवकनेछ :(क) आफूले सम्पादन गनुइ पने काम कारबाहीमा लापरबाही गरे मा,
(ख) यस

ऐन

िा

प्रिसलत

नेपाल

कानूनले

चजम्मेिारीपूिक
इ पुरा नगरे मा,

तोकेको

पदीय

दावयत्ि

(ग) मासथल्लो दजाइको असधकारीले कानून बमोचजम ददएको सनदे शन पालना
नगरे मा िा कायाइन्ियन नगरे मा,
(घ) दफा ५९, ६०, ६३, ६४, ६८, ६९, ७०, ७३ र ७९ मा उचल्लचखत
आिरण उल्लङ्घन गरे मा,
(ङ) दफा ८२ बमोचजमको सजाय दुई पटक पार्सकेको कमइिारीले पुनः सो
दफा बमोचजमको सजाय हुने काम गरे मा ।

८४.

बढीमा पाँि तलब िृवर्द् घटुिा गने िा सुरु स्केलमा घटुिा गने : (१) दे हायको कुनै
अिस्थामा कमइिारीलार्इ खार्पार्इ आएको बढीमा पाँि तलबिृवर्द् घटु िा गनइ िा हालको
पदको जेष्ठता सवहत खार्पार्इ आएको सुरु स्केलमा घटुिा गनइ सवकनेछ:67

(क) अनुशासनहीन काम गरे मा,
(ख) सनयुचि भएको पाँि िषइसभरै नोकरीबाट अलग हुन झुट्टा कारण दे खाएमा,
(ग) मनाससब कारण सबना सबदा नसलई अनुपचस्थत भएमा िा गैरहाचजर भएमा,
(घ) लापरबाही गरी सरकारी सम्पचत्त हानी नोक्सानी गरे मा,
(ङ) दफा ६१, ७१, ७२ िा ७७ मा उचल्लचखत आिरण उल्लङ्घन गरे मा,
(ि) दफा ८५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उचल्लचखत कसूर बाहे क
अन्य फौजदारी कसूरमा दोषी ठहर भर्इ जररबाना िा छ मवहनासम्म कैद
िा दुिै सजाय भएमा ।

(२) दफा ८५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उचल्लचखत कसूर बाहे क
अन्य फौजदारी कसूरमा कमइिारी दोषी ठहर भर्इ कैद सजाय भएमा सो कैदको सजाय

पाएको अिसध सनज पदबाट स्ितः सनलम्बन भएको मासननेछ र सो अिसध असनिायइ
अिकाशको लासग पदािसध गणना गने प्रयोजनको लासग बाहे क अन्य प्रयोजनको लासग
सनजको सेिा अिसधमा गणना हुने छै न ।
(३) यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापसन उपदफा (२) बमोचजम

सनलम्बन भएको कमइिारीले सो अिसधको तलब, भत्ता तथा अन्य कुनै सुविधा पाउने छै न ।
८५.

सेिाबाट हटाउने िा बखाइस्त गने : (१) दे हायको कुनै अिस्थामा कमइिारीलाई भविष्यमा
सरकारी सेिाका लासग अयोग्य नठहररने गरी सेिाबाट हटाउन सवकनेछ :(क) आफ्नो पदीय चजम्मेिारीमा बारम्बार लापरबाही गरे मा,
(ख) ड्युवटको समयमा मादक पदाथइ सेिन गरे मा,
(ग) बारम्बार अनुशासनहीन काम गरे मा,
(घ) सबदा स्िीकृत नगराई लगातार पैं तालीस ददनसम्म आफ्नो कायाइलयमा
अनुपचस्थत रहे मा,
(ङ) उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उचल्लचखत कसूर बाहेकका अन्य कुनै
फौजदारी कसूरमा दोषी ठहर भई छ मवहना भन्दा बढी कैद सजाय भएमा,
(ि) दफा ६५, ६६, ७४, ७५ िा ७६ मा उचल्लचखत आिरण उल्लङ्घन
गरे मा,
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(छ) दफा ८३ िा ८४ बमोचजमको सजाय तीन पटक पार्सकेको कमइिारीले
पुनः सो दफा बमोचजमको सजाय हुने कुनै काम गरे मा,

(२) दे हायको कुनै अिस्थामा कमइिारीलाई भविष्यमा सरकारी सेिाको लासग अयोग्य
ठहररने गरी सेिाबाट बखाइस्त गररनेछ :(क)

भ्रष्टािार,

वकते , रािविरुर्द्

जासूसी,

लागू

औषध

कारोबार,

सम्पचत्त

शुर्द्ीकरण, पुराताचत्िक िस्तु बेिविखन, मानि बेिविखन, अपहरण, शरीर
बन्धक, जबरजस्ती करणी िा नैसतक पतन दे चखने अन्य फौजदारी
असभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहररएमा,
(ख) दफा ७८ विपरीत स्थायी आिासीय अनुमसत सलएमा िा त्यस्तो अनुमसत
प्राप्त गनइको लासग आिेदन ददएमा,
(ग) सेिामा सनयुि हुने िा िहाल रहने उद्देश्यले नागररकता उमेर िा योग्यता
ढाँटेको प्रमाचणत भएमा ।

८६.

कायाइलयमा अनुपचस्थत भएमा िा झुट्टा वििरण पेश गरे मा कारबाही हुने : (१) सबदा नसलई
आफ्नो कायाइलयमा अनुपचस्थत हुने कमइिारीलाई गयल र तलब कट्टी गरी विभागीय सजाय

समेत गनइ सवकनेछ । यसरी गयलकट्टी भएको अिसध असनिायइ अिकाशको लासग सेिा
अिसध गणना गने प्रयोजनको लासग बाहेक अन्य प्रयोजनको लासग सनजको सेिा अिसधमा
गणना हुने छै न ।
तर दफा ८५ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोचजमको अिसध भन्दा बढी
अनुपचस्थत हुने कमइिारीलाई गयल र तलब कट्टी गरी हाचजर गराईने छै न र सनज उपर
विभागीय सजायको कारबाही अगासड बढार्नेछ ।

(२) कुनै पसन कमइिारीले झुट्टा कारण दे खाई सबदा सलई बसेको ठहरे मा सबदा बसेको
अिसधलाई गैर हाचजर जनाई यस दफा बमोचजम गयल र तलब कट्टी गरी विभागीय सजाय
गररनेछ ।
८७.

सजाय सम्बन्धी कायइविसध : (१) कुनै कमइिारीलाई यस ऐन बमोचजम विभागीय सजायको
आदे श ददनुअचघ विभागीय सजायको आदे श ददने असधकारीले सनजलार्इ कारबाही गनइ
लासगएको व्यहोरा उल्लेख गरी कम्तीमा सात ददनको म्याद ददर्इ सलचखत रुपमा सूिना ददर्इ
आफ्नो सफार् पेश गने मौका ददनु पनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोचजम ददर्ने सलचखत सूिनामा सनज उपर लगार्एको आरोप

स्पष्ट रूपले वकवटएको हुन ु पनेछ र प्रत्येक आरोप कुन तथ्य र कारणमा आधाररत छ सो
समेत खुलाउनु पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोचजम सफार्को मौका ददर्एकोमा सम्बचन्धत कमइिारीले
म्यादसभर आफ्नो सफार् सलचखत रुपमा पेश गनुइ पनेछ।

(४) विशेष सजायको आदे श ददनुभन्दा पवहले विभागीय सजायको आदे श ददन पाउने
असधकारीले उपदफा (१) बमोचजम सफार् पेश गनइ ददर्एको म्यादसभर सफार् पेश
नगरे कोमा िा पेश हुन आएको सफार् सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो कमइिारीलाई गनइ
लासगएको प्रस्तावित सजाय वकन नगने भनी कम्तीमा पन्र ददनको म्याद ददई स्पष्टीकरण
माग्नु पनेछ ।
(५) भागी पत्ता नलागेको, अरू कुनै कारणले सम्पकइ स्थावपत गनइ असम्भि भएको,
दफा ८५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोचजमको कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहर
भएको िा अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय पाएको कमइिारीको हकमा उपदफा (१),
(२), (३) र (४) बमोचजमको प्रविया पूरा गनुइ पने छै न ।

तर त्यस्तो कमइिारीलाई सनजलाई गनइ लागेको सजायको सूिना ददनु पनेछ ।
(६) सजायको आदे श ददन पाउने असधकारीले कुनै कमइिारीले दफा ८५ मा

उचल्लचखत कसूर गरे को सम्बन्धमा जाँिबुझ गनइ आिश्यक ठानेमा आफूले िा अन्य कुनै

असधकृतद्वारा जाँिबुझ गनइ िा गराउन सक्नेछ । जाँिबुझ गने असधकारीले आिश्यकता

अनुसार सम्बचन्धत कमइिारीसँग सोधपुछ गरी कारण सवहत आफ्नो प्रसतिेदन तथा भएको
सबुद प्रमाण समेत पेश गनुइ पनेछ ।
(७) सम्बचन्धत कमइिारीले यस दफा बमोचजम पेश गरे को सफार् िा स्पष्टीकरण
सन्तोषजनक नभएमा िा म्याद सभर सफार् िा स्पष्टीकरण पेश नगरे कोमा त्यस्तो
कमइिारीलाई सजाय गनुइ पने दे चखएमा विभागीय सजायको आदे श ददने असधकारीले विभागीय
सजाय गने आदे श ददनु पनेछ ।
(८) विभागीय सजाय गने असधकारीले कुनै कमइिारीलाई उपदफा (६) बमोचजम

सजायको आदे श ददँदा त्यस्तो सजाय गनाइको आधार सवहतको असभयोग, सो बारे जाँििुझ
गरे को व्यहोरा, सनजलाई सफार्को मौका ददएकोमा सनजको सफार्को चजवकर र सो चजवकर
बमोचजमको थप बुझेको भए सो बारे आफ्नो ठहर ले खी सफार्को मौका नददएकोमा सो ददन

मनाससब नपरे को अिस्था समेतको व्यहोरा खुलाएको पिाइ समेत खडा गरी सो पिाइमा सही
गरी समससल सामेल राख्नु पनेछ।
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(९) विभागीय सजाय सम्बन्धी अन्य कायइविसध तोवकए बमोचजम हुनेछ ।
८८.

सनलम्बन : (१) कुनै कमइिारी मासथ लागेको कुनै असभयोगको जाँिबुझ गनुइ परे मा सजायको
आदे श ददने असधकारीले जाँिबुझ समाप्त नहुन्जेलसम्म त्यस्तो कमइिारीलाई सनलम्बन गनइ
सक्नेछ । यसरी सनलम्बन गदाइ सनलम्बन गनुक
इ ो आधार र कारण स्पष्ट रुपमा खुलाउनु
पनेछ ।
छै न ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम गररने सनलम्बनको अिसध छ मवहनाभन्दा बढी हुने
(३) उपदफा (२) बमोचजमको अिसधमा सनज उपरको कारबाहीको वकनारा लगाउनु

पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोचजम कुनै कमइिारीलाई सनलम्बन गनुइ पदाइ दे हायको अिस्था

विद्यमान हुन ु पनेछ:-

(क) सनलम्बन नगरी ओहोदाको काम गनइ ददँदा झुट्टा प्रमाण सङ्कलन गनइ सक्ने
िा आफू विरुर्द्को सबुत प्रमाण गायब िा नष्ट गनइ सक्ने दे चखएमा,

(ख) सनलम्बन नगरी ओहोदाको काम गनइ ददँदा थप सरकारी हानी नोक्सानी
हुने सम्भािना दे चखएमा,
(ग) कुनै कमइिारीले गरे को कामको कारणले सनजलाई सनलम्बन नगरे सङ्गठन
सभरका कमइिारीमा नैराश्यता, उत्तेजना आउने िा जनमानसमा नकारात्मक
ँ आउने भएमा ।
असर पनइ सक्ने िा सङ्गठनकै प्रसतष्ठामा आि

(५) कुनै कमइिारी विरुर्द् दफा ८५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोचजमको
कसूरको असभयोगमा अदालतमा मुद्दा परे मा सो मुद्दामा फैसला नभएसम्म त्यस्तो कमइिारी
स्ितः सनलम्बनमा रहनेछ ।

(६) कुनै कमइिारी उपदफा (५) बमोचजमको कसूर बाहे क अन्य कुनै फौजदारी
असभयोगमा िा यस ऐन अन्तगइतको कसूरमा सगरफ्तार भई थुसनएमा थुसनएको अिसधभर र
त्यस्तो मुद्दा दायर भएमा मुद्दा फैसला नभएसम्म स्ितः सनलम्बनमा रहनेछ र सो मुद्दामा
फैसला हुँदा सफार् पाएमा त्यस्तो सनलम्बन फुकुिा भई सेिामा बहाली हुनेछ ।

तर त्यस्तो मुद्दा दायर भई साधारण तारे खमा छु टे मा सनलम्बनमा रहने छै न ।
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(७) उपदफा (५) र (६) बमोचजम िा सरकारी कामको सम्बन्धमा कुनै कमइिारी

सनलम्बन भएमा सो सनलम्बनको अिसधभर सनजले आफूले पाउने तलबको आधा रकम मार
पाउनेछ ।
तर सनलचम्बत कमइिारी उपर लागेको असभयोग प्रमाचणत नभई सफार् पाएमा सनजले
सो अिसधको सनलम्बन रहे को अिस्थामा आधा तलब पाएको भए सो कट्टा गरी र नपाएको

भए पुरै तलब (तलबिृवर्द् हुने भएमा सो समेत) पाउनेछ र कसूरदार ठहररएमा सनलम्बन
भएको समसत दे चखको बाँकी तलब भत्ता पाउने छै न ।

(८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापसन कुनै अदालतमा मुद्दा दायर

भएको कारणले कुनै कमइिारी सनलम्बन भएकोमा त्यस्तो मुद्दामा अदालतबाट कसूरदार ठहरी
फैसला भएमा त्यस्तो फैसला भएको समसत दे खी सनजले तलब पाउने छै न ।
तर त्यस्तो फैसला उपर पुनरािेदन परी त्यस्तो कमइिारीले सफार् पाएमा सो

अिसधको पुरा तलब पाउनेछ ।

(९) उपदफा (५) िा (६) बमोचजमको कसूरमा सुरु अदालतबाट सफार् पाएको

कुनै कमइिारी मासथल्लो अदालतबाट दोषी ठहर भएमा सो कुराको जानकारी ददने दावयत्ि

सम्बचन्धत कमइिारीको हुनेछ । त्यसरी जानकारी नददएको कारणबाट त्यस्तो अिसधको
तलबभत्ता पाएको भए सो रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ ।
८९.

सेिाको अन्त गनइ सक्ने : (१) कुनै कमइिारीलाई दे हायको अिस्थामा सनजको सेिा अन्त गनुइ
पने भएमा अचख्तयारिालाले सनणइय गरी सेिाको अन्त गनइ सक्नेछ :-

(क) परीक्षणकालमा सनजको काम सन्तोषजनक नभएमा,
(ख) नेपाल सरकारले गठन गरे को मेसडकल बोडइले शारीररक िा मानससक
दृवष्टले अनुपयुि ठहर्याएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम से िाको अन्त गदाइ दफा ८७ बमोचजमको कायइविसध
अपनाउनु पने छै न ।
९०.

सजायको आदे श ददने र पुनरािेदन सुन्ने असधकारी : (१) दफा ८१ को खण्ड (ख) मा
उचल्लचखत विशेष सजायको आदे श ददने असधकार अचख्तयारिालालाई हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम भएको सजायको पुनरािेदन सुन्ने असधकार नेपाल
सरकारलाई हुनेछ ।
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(३) दफा ८१ को खण्ड (क) मा उचल्लचखत सामान्य सजायको आदे श ददने र
पुनरािेदन सुन्ने असधकारी तोवकए बमोचजम हुनेछ ।
९१.

पुनरािेदनको कायइविसध : (१) दफा ८१ िा ८९ अन्तगइत ददर्एको आदे शमा चित्त नबुझी
पुनरािेदन गने कमइिारीले जुन कायाइलयबाट कारबाहीको आदे श गररएको हो सोही कायाइलय
माफइत िा सोझै पुनरािेदन सुन्ने असधकारीलाई सम्बोधन गरी पुनरािेदन ददन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम पुनरािेदन गने व्यचिले पुनरािेदनमा आफ्नो सफार्को

सनसमत्त आफूसँग भएको प्रमाण राखी चशष्ट भाषामा ले खी ददनु पनेछ । जुन आदे शको विरुर्द्
पुनरािेदन गररएको हो सो आदे शको नक्कल पुनरािेदनका साथमा राख्नु पनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम पुनरािेदन गदाइ आदे शको सूिना पाएको समसतले पैं तीस
ददनसभर गनुइ पनेछ ।
(४) विभागीय सजायको आदे श सम्बन्धमा पुनरािेदन सुन्ने असधकारीले गरे को सनणइय
अचन्तम हुनेछ ।
९२.

पुनबइहाली भएमा पाउने सुविधा : (१) कुनै कमइिारीलाई सेिाबाट हटाउने िा बखाइस्त गने

गरी ददर्एको आदे श कुनै अदालत िा असधकारीबाट रद्द भएमा त्यस्तो कमइिारी सेिामा
पुनबइहाली हुनेछ र सनजले सेिाबाट हटाईएको िा बखाइस्त गररएको समसतदे चख पुनबइहाली
भएको समसतसम्मको पुरा तलब भत्ता र तलब िृवर्द् पाउने भए सो समेत पाउनेछ ।

तर गैर हाजीर भर्इ सेिाबाट हटाईएको िा बखाइस्त गररएको कमइिारी सेिामा बहाली

भएमा सनज गैरहाचजर भएको अिसधको कुनै सुविधा पाउने छै न ।

(२) उपदफा (१) मा तोवकए बमोचजम तलब भत्ता तथा तलब िृवर्द् पाउने भए सो
तलब भत्ता बापतको रकम सनजको पुनबइहाली भएको दरबन्दीबाट पाउनेछ ।
(३) सुरु अदालतबाट फौजदारी असभयोगमा दोषी ठहरी सोही कसूरमा विभागीय
कारबाही भई सेिाबाट अलग भएका कमइिारीले उि फौजदारी असभयोगमा पुनरािेदन
तहबाट सफार् पाएमा सनज सेिामा पुनबइहाली हुनछ
े ।
पररच्छे द–१1
कसूर तथा सजाय
९३.

कसूर : कुनै कमइिारीले दे हायको कुनै कायइ गरे मा यस ऐन बमोचजमको कसूर गरे को
मासननेछ :-
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(क) नेपाल राज्यको स्ितन्रता, सािइभौमसत्ता, भौगोसलक अखण्डता, राविय
एकता, स्िाधीनता र स्िासभमानमा खलल पनइ सक्ने वकससमको असत गोप्य
सूिना िा र्न्टे सलजेन्स प्रसतिेदन कुनै प्रलोभनमा परी िा नपरी अनसधकृत

व्यचिलाई थाहा ददएमा िा त्यस्ता सूिनासँग सम्बचन्धत असत गोप्य
कागजातको बेिसबखन गरी गोप्यता भङ्ग गरे मा,
(ख) आफ्नो चजम्मामा रहेको सरकारी िा कसै को हातहसतयार िा खरखजाना
बेिसबखन गरे मा िा गलत मनसायबाट अरु कसैलाई सुचम्पएमा िा आफूले

प्रयोग गरररहे को िा चजम्मामा सलर्राखेको हातहसतयार खरखजाना सलई
भागेमा िा दुरुपयोग गरे मा,
ँ
(ग) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तह बीिको सुसम्बन्धमा आि
आउने गरी िा सरकारको काम कारबाहीमा घृणा‚ द्वे ष िा अिहे लना हुने
गरी लेखेर‚ बोले र िा सङ्केतद्वारा िा अरु कुनै वकससमले कुनै काम कुरा
गरे िा गराएमा,
(घ) नेपाल

राज्यको

स्ितन्रता,

सािइभौमसत्ता,

भौगोसलक

अखण्डता

िा

अक्षुणतामा खलल पनइ सक्ने गरी घृणा‚ द्वे ष िा अिहेलना हुने गरी ले खेर‚
बोलेर िा सङ्केतद्वारा िा अरु कुनै वकससमबाट कुनै काम कुरा गरे िा
गराएमा,
ु को धासमइक र सामाचजक सद्भाि खलबल्याउन सहयोग पुर्याएमा,
(ङ) मुलक
(ि) सशस्र विरोहमा सररक भएमा िा आतङ्ककारी गसतविसधलाई प्रत्यक्ष िा
अप्रत्यक्ष रुपमा सघाएमा,
(छ) आफ्नो चजम्मामा रहेको हातहसतयार लापरबाहीपूिक
इ
हराएमा िा जानी
जानी सबगारे मा,
(ज) नेपालको

सं विधान

िा

नेपाल

सरकारको

नीसत

विपरीत

हुने

कुनै

विध्िंसात्मक काम भई रहे को थाहा पाउँदा पाउँदै िा त्यस्तो काम भई

रहेको विश्वास गनुइ पने कारण हुँदा हुँदै आफ्नो उच्ि पदासधकारीलाई
यथाशक्य तत्कालै खबर िा सूिना नददएमा,

(झ) नेपाल राज्य विरुर्द् विरोह गने प्रयास गरे को िा षड्यन्र िा उद्योग हुदै

गरे को िा भईरहे को थाहा पाउँदा पाउँदै आफ्नो उच्ि पदासधकारीलाई
यथाशक्य तत्कालै खबर िा सूिना नददएमा,
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(ञ) सेिाबाट िा सेिाको कामबाट अलग भर्सकेपसछ पसन सेिाको काम
सम्बन्धी गोप्यता कुनै तररकाले भङ्ग गरे मा,

(ट) आफ्नो चजम्मामा रहेको सिारी साधन िा नगदी िा चजन्सी सामानको
दुरुपयोग गरे मा‚ लापरबाहीपूिक
इ
हराएमा िा जानी जानी सबगारे मा िा
भत्काएमा,
(ठ) आफ्नो चजम्माको सरकारी सम्पचत्त िा सरसामान सलई भागेमा,
(ड) ड्यूटीमा रहे को िा नरहे को अिस्थामा मासथल्लो दजाइको कमइिारी हो भनी
थाहा पाएपसछ िा विश्वास गने कारण हुँदा हुँदै पसन बल प्रयोग गरे मा, गने
उद्योग गरे मा िा धम्की ददएमा,

तर ड्यूटीमा नरहेको कमइिारीले ड्यूटीमा रहे को कमइिारीलाई पदीय
कतइव्य पालना गनइ नददई बल प्रयोग गरे मा सोको प्रसतरक्षाको लासग
ड्यूटीमा रहेको कमइिारीले बल प्रयोग गरे को अिस्थामा यो व्यिस्था लागू
हुने छै न ।
(ढ) कमइिारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरे मा िा से िाको काममा लगाईएका
अन्य व्यचिले आफ्नो कतइव्यको बचखइलाप काम गरे मा,
(ण) आफ्नो ओहदाको धम्की ददई कसै लाई अनाहकमा दुःख ददएमा िा कसै को
सम्पचत्त हानी नोक्सानी गरे मा ।
९४.

सजाय : (१) कुनै कमइिारीले दफा ९३ बमोचजमको कसूर गरे मा कसूरको मारा अनुसार
दे हाय बमोचजमको सजाय हुनेछ :(क) दफा ९३ को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) िा (ि) मा उचल्लचखत
कसूर मध्ये कुनै कसूर गरे मा जन्मकैद,

(ख) दफा ९३ को खण्ड (छ), (ज), (झ) िा (ञ) मा उचल्लचखत कसूर मध्ये
कुनै कसूर गरे मा बाह्र िषइसम्म कैद,

(ग) दफा ९३ को खण्ड (ट), (ठ), (ड), (ढ) िा (ण) मा उचल्लचखत कसूर
मध्ये कुनै कसूर गरे मा सात िषइसम्म कैद ।

(२) दफा ९३ मा उचल्लचखत कसूरको उद्योग गने कमइिारीलाई त्यस्तो कसूर गदाइ
हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
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(३) दफा ९३ मा उचल्लचखत कसूर गने कसूरदारबाट धनसम्पचत्तको नोक्सान भएको
रहेछ भने सोको क्षसतपूसतइ सनजको िलअिल सम्पचत्त सललाम गरी भरार्नेछ । त्यसरी भरार्
ददँदा क्षसतपूसतइ ददनु पने रकम सनजको सम्पचत्तबाट मार असूल उपर हुन नसकेमा भराउन
बाँकी रकम बापत सनजलार्इ प्रिसलत कानून बमोचजम जररबाना नसतरे सरह कैद गररनेछ।
९५.

मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी : (१) यस पररच्छे द अन्तगइतको कसूर भए गरे को िा हुन

लागेको कुरा जानकारी हुन आएमा सम्बचन्धत असधकारीले सो सम्बन्धी प्रसतिेदन विभागीय
प्रमुख समक्ष ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापसन मुख्य अनुसन्धान

सनदे शकले त्यस्तो कसूर गरे को िा गनइ लागेको अिस्थामा सो विषयको जानकारी पाउने

जुनसुकै व्यचि िा असधकारीले प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषदको कायाइलय समक्ष प्रसतिेदन िा
जानकारी ददनु पनेछ ।

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोचजमको प्रसतिेदन िा जानकारी प्राप्त भएमा िा अन्य

कुनै माध्यमबाट त्यस्तो सूिना प्राप्त भएमा मुख्य अनुसन्धान सनदे शकको हकमा नेपाल

सरकारको मुख्य सचििले र अन्य कमइिारीको हकमा मुख्य अनुसन्धान सनदे शकले आिश्यक
जाँिबुझ गरी प्रसतिेदन पेश गनइ कुनै असधकारीलाई खटाउन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम खवटएको असधकारीले ददएको प्रसतिेदन सम्बन्धमा
विस्तृत अनुसन्धान गने प्रयोजनको लासग दे हाय बमोचजमको छानसबन ससमसत गठन हुनेछ :(क) असधकृत स्तरको कमइिारीको लासग :(१) प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषद्को
कायाइलयको सहसचिि
(२) महान्यायासधििाको कायाइलयको
सहन्यायासधििा
(३) अनुसन्धान सनदे शक, प्रशासन, मानिश्रोत
तथा र्न्टे सलजेन्स विषय हे ने
(४)

अनुसन्धान असधकृत

(ख) सहायक स्तरको कमइिारीको लासग :-
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-अध्यक्ष

-सदस्य
-सदस्य
-सदस्य-सचिि

(१) अनुसन्धान सनदे शक िा सहअनुसन्धान
सनदे शक

प्रशासन‚

मानिश्रोत

तथा

र्न्टे सलजेन्स विषय हे ने

-अध्यक्ष

(२) विभागको कमइिारीको हकमा शाखा प्रमुख
र अन्य कायाइलयको कमइिारीको हकमा
सम्बचन्धत कायाइलयको प्रमुख
(३) अनुसन्धान असधकृत

-सदस्य
-सदस्य-सचिि

(५) एउटै घटनासँग सम्बचन्धत कसूरमा असधकृतस्तर र सहायकस्तरको कमइिारी

विरुर्द् छानसबन गनुइ पने भएमा असधकृतस्तरका कमइिारीको सम्बन्धमा गठन हुने उपदफा
(४)

को खण्ड (क) बमोचजमको छानसबन ससमसतले आिश्यक छानसबन तथा अनुसन्धान

गनेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोचजमको छानसबन ससमसतले अपराधको अनुसन्धान तहवककात

गदाइ सबुद प्रमाण सङ्कलन‚ खानतलासी‚ अपराधसँग सम्बचन्धत

कागजात िा अन्य चिजिस्तु

बरामद‚ मुि ुल्का तयार गने लगायतका काम गदाइ ससमसतका पदासधकारीलाई प्रिसलत कानून
बमोचजम नेपाल सरकार िादी हुने फौजदारी मुद्दामा प्रहरीलाई भए सरहको असधकार
हुनेछ ।

(७) उपदफा (४) बमोचजमको छानसबन ससमसतले छानसबन तथा अनुसन्धान गदाइ
असभयुिलाई बयान गराई मनाससब आधार भएमा ताररखमा राखी‚ धरौटी िा जमानत सलई
छाड्न सक्नेछ ।
(८) उपदफा (४) बमोचजमको छानसबन ससमसतले अनुसन्धान अिसधभर त्यस्तो
असभयोग लागेको कमइिारीलाई सनलम्बनमा राख्न सक्नेछ ।
ु ी फौजदारी कायइविसध सं वहता‚
(९) उपदफा (४) बमोचजमको छानसबन ससमसतले मुलक
२०७४ को कायइविसध आिश्यक हेरफेर सवहत अिलम्बन गनेछ ।
(१०) उपदफा (४) बमोचजमको छानसबन ससमसतले छानसबन गदाइ असभयुि उपर
लागेको असभयोग पुवष्ट हुने दे चखएकोमा सनजको विरुर्द् मुद्दा दायर गनइ ससफाररस गनेछ ।
९६.

मुद्दा दायर : दफा ९५ को उपदफा (१०) बमोचजम कुनै कमइिारी उपर मुद्दा दायर गनइ
ससफाररस भई आएमा विभागले महान्यासधििाको राय सलई मुद्दा दायर गनेछ ।
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९७.

मुद्दा हे ने अदालत

: यस ऐन अन्तगइत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र

वकनारा गने असधकार विशेष अदालतलाई हुनेछ ।
९८.

बन्द र्जलासमा कारबाही हुने : यस ऐन बमोचजम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको
कारबाही बन्द र्जलासमा गररनेछ ।

पररच्छे द–१२
विविध
९९.

सबदा स्िीकृत नगरार्इ गैरहाचजर हुन नपार्ने : सबदा स्िीकृत नगरार्इ से िाको कुनै कमइिारी
गैरहाचजर हुन पाउने छै न ।

१००. सबदा : (१) कमइिारीले दे हाय बमोचजमका सबदा पाउनेछन् :(क) भै परी आउने सबदा,
(ख) घर सबदा,
(ग) सबरामी सबदा,
(घ) वकररया सबदा,
(ङ) प्रसूसत सबदा,
(ि) प्रसूसत स्याहार सबदा,
(छ) सट्टा सबदा,
(ज) अध्ययन सबदा ।
(2) उपदफा (1) बमोचजमको सबदा असधकारको रूपमा दाबी गनइ पार्ने छै न ।

कामको अनुकुलता हे री सबदा ददने असधकारीले आफ्नो तजबीजबाट सबदा स्िीकृत िा
अस्िीकृत गनइ सक्नेछ ।

(३) आिश्यक परे मा सबदा ददने असधकारीले सबदामा बसेको कमइिारीलाई सनजको

स्िीकृत सबदा रद्द गरी बोलाई काममा लगाउन सक्नेछ ।

(४) सबदा, सबदा ददने असधकारी र सबदा सलने कायइविसध सम्बन्धी अन्य व्यिस्था
तोवकए बमोचजम हुनेछ ।
१०१. सूिनाको स्रोत खुलाउन िा कागजात उपलब्ध गराउन बाध्य नहुने : (१) दफा ८१
बमोचजम सजाय हुने कसूर गरे को अिस्थामा बाहे क कमइिारी िा सेिाको काममा लगार्एका

व्यचिले आफ्नो कतइव्य पालनाको ससलससलामा सङ्कलन गरे को सूिना र त्यसको स्रोतका
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बारे मा असधकार प्राप्त असधकारी, कुनै पसन सनकाय िा अदालत समक्ष उपचस्थत गरार्ने र प्रश्न
गररने छै न ।
(२) कायाइलयमा रहे को गोप्य कागजात असधकार प्राप्त असधकारी बाहे क अन्य कूनै
पसन सनकाय, असधकारी िा अदालत समक्ष प्रस्तुत िा प्रकट गनइ कमइिारी िा सेिाको काममा
लगार्एका कसै लाई बाध्य गररने छै न ।
१०२. सेिाको सुरक्षा : (१) मुख्य अनुसन्धान सनदे शक िा सनजले तोकेको असधकृतले कुनै

आपरासधक, आतङ्ककारी िा अिैध सङ्गठनमा सूिना सङ्कलनको लासग प्रिेश गराएको िा

खटाएको कुनै आिरणयुि कमइिारी िा सूरले विभागीय कायइ प्रयोजनको ससलससलामा
जनाएको सं लग्नता बापत प्रिसलत कानून बमोचजम कारबाहीको दायरासभर पनइ जाने भएमा
विभागले कानून कायाइन्ियन गने सनकायमा बिाउको सनसमत्त सप्रमाण सलचखत अनुरोध गरे को
अिस्थामा त्यस्तो कमइिारी िा सूर उपर कुनै कारबाही हुने छै न ।

(2) राविय वहत र सुरक्षाका लासग सं िेदनशील सू िना तथा वििरणहरु सङ्कलन गने

कायइमा सं लग्न सूर सञ्चालक र सूरले सम्पादन गरे को कायइ िा सनिाइह गरे को चजम्मेिारीको
कारण सनज र सनजको पररिारको सुरक्षामा असर पने दे चखएमा सोको बिाउका लासग नेपाल
सरकारले सुरक्षाको आिश्यक व्यिस्था गनेछ।

(३) यस ऐन बमोचजम असल सनयतले गरे को िा गनइ खोजेको कुनै कायइको सनसमत्त

क्षसतपूसतइको दाबी गनइ िा कुनै कमइिारी उपर मुद्दा िलाउन िा अन्य कुनै प्रिसलत कानून
बमोचजम कारबाही िलाउन पार्ने छै न ।

१०३. कमइिारीको असभलेख व्यिस्थापन : कमइिारीको असभलेख व्यिस्थापन राविय वकताबखानाले
गनेछ ।

१०४. असधकार प्रत्यायोजन गनइ सक्ने : (१) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोचजम आफूलाई प्राप्त
कुनै असधकार नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाशन गरी सोही सूिनामा तोवकएको असधकारी िा
कमइिारीले प्रयोग गनइ पाउने गरी प्रत्यायोजन गनइ सक्नेछ ।

(२) यस ऐनद्वारा कुनै असधकारीलाई प्रदान गररएको कुनै असधकार आफ्नो सामान्य

रे खदे खमा काम गने गरी सनजले आफू मुनीको कमइिारीलाई प्रत्यायोजन गनइ सक्नेछ ।

१०५. सनयम बनाउने असधकार : यो ऐन कायाइन्ियन गनइ नेपाल सरकारले आिश्यक सनयमहरु
बनाउन सक्नेछ ।
१०६. सनदे चशका तथा कायइविसध बनाउने : (१) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगइत बनेको सनयमािलीको
पररधी सभर रही विभागले आफ्नो काम कारबाही सञ्चालन गनइ आिश्यक सनदे चशका तथा
कायइविसध बनाउन सक्नेछ ।
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(२)

उपदफा

(१)

बमोचजमको

सनदे चशका

तथा

मचन्रपररषद्को कायाइलयबाट स्िीकृत भएपसछ लागू हुनेछ ।

कायइविसध

प्रधानमन्री

तथा

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापसन गोप्य असभयान सञ्चालन,

सूर पररिालन, त्यस्ता गोप्य असभयान र सूरको पररिालनको लासग कमइिारी छनौट
सम्बन्धमा विभागले छु ट्टै कायइविसध बनाई लागू गनइ सक्नेछ ।
१०७. प्रकाशन नगररनेः दफा १०५ बमोचजम बन्ने सनयमहरु र दफा १०६ बमोचजम बन्ने सनदे चशका
तथा कायइविसध सािइजसनक रुपमा प्रकाशन गररने छै न ।
१०८. खारे जी र बिाउ : (१) नेपाल विशेष सेिा ऐन, २०४२ खारे ज गररएको छ ।
(२) नेपाल विशेष सेिा ऐन, २०४२ बमोचजम भए गरे का काम कारबाही यसै ऐन
बमोचजम भए गरे को मासननेछ ।
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