प्रदे श याजऩत्र
फागभती प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत
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बाग 1

प्रदे श सयकाय

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम
फागभती प्रदे श, हे टौंडा

फागभती प्रदे शको प्रदे श सबारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको ऐन
सववसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ।
सॊ वत् 2077 सारको ऐन नॊ. ९
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प्रदे श प्रहयी सेवा सम्फन्धभा व्मवस्था गनव फनेको ऐन
प्रस्तावना: प्रदे शभा शाशन्त सुयऺा कामभ गनव, अऩयाधको अनुसन्धान,

योकथाभ तथा तनमन्त्रण, मातामात व्मवस्थाऩन एवॊ भानव अतधकायको
सॊ यऺण, नागरयक स्वतन्त्रताको यऺा गनव प्रदे श प्रहयीको गठन, सञ्चारन,
सुऩरयवेऺण, सभन्वम, व्मवस्थाऩन तथा तनमभन गनव वाञ्छनीम बएकोरे,
फागभती प्रदे शको प्रदे श सबारे मो ऐन फनाएको छ।
ऩरयच्छे द-१
प्रायशम्बक
1.

2.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “प्रदे श प्रहयी ऐन,
२०७7” यहेको छ।
हुनेछ।

(२) मो ऐन प्रभाणीकयण बएको आठौ ददनदे शख प्रायम्ब

ऩरयबाषा: ववषम य प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा,-

(क) "अशततमायवारा" बन्नारे दपा 15 फभोशजभ प्रदे श

प्रहयी सेवाको ऩदभा तनमुशक्त गने अतधकायी सम्झनु
ऩछव।

(ख) "कामावरम" बन्नारे प्रदे शको प्रहयी कामावरम सम्झनु
ऩछव य सो शब्दरे सो भातहत यहने प्रदे शको अन्म
प्रहयी कामावरम सभेतराई जनाउॉनेछ।

(ग) "तोवकएको" वा "तोवकए फभोशजभ" बन्नारे मस ऐन
अन्तगवत फनेको तनमभभा तोवकएको वा तोवकए फभोशजभ
सम्झनु ऩछव।

(घ) "ऩरयवाय" बन्नारे प्रदे श प्रहयी कभवचायीसॉग फस्ने तथा
तनज आपैँरे ऩारनऩोषण गनुव ऩने ऩतत, ऩत्नी, छोया,
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ु , अवववावहता धभवऩत्र
ु ी, फाफु,
अवववावहता छोयी, धभवऩत्र

आभा वा सौतेनी आभा सम्झनु ऩछव य सो शब्दरे ऩुरुष
य अवववावहता भवहरा कभवचायीको हकभा तनजको फाजे,

फज्मै तथा वववावहता भवहरा कभवचायीको हकभा तनजको
सासु ससुयाराई सभेत जनाउॉछ।

(ङ) "प्रदे श" बन्नारे फागभती प्रदे श सम्झनु ऩछव।

(च) "प्रहयी कभवचायी" बन्नारे मस ऐन फभोशजभ तनमुक्त
बएको प्रदे श प्रहयी सेवाभा कामवयत प्रहयी कभवचायी
सम्झनु ऩछव।

सो

शब्दरे

प्रचतरत

सॊ घीम

कानून

फभोशजभ मस प्रदे शभा सभामोजन बई वा खवटई आएको
प्रहयी कभवचायी सभेतराई जनाउॉछ।

(छ) "प्रदे श

प्रहयी

प्रभुख"

बन्नारे

नेऩार

सयकायफाट

खटाइएको नेऩार प्रहयीको प्रहयी नामफ भहातनयीऺक
सम्झनु ऩछव।

(ज) "भन्त्रारम" बन्नारे आन्तरयक भातभरा तथा कानून
भन्त्रारम सम्झनु ऩछव।

ु रे
(झ) "स्थामी आवासीम अनुभतत" बन्नारे ववदे शी भुरक

ु भा स्थामी रुऩरे
कुनै शतव तोकी वा नतोकी सो भुरक

फसोफास गनव ऩाउने गयी उऩरब्ध गयाएको डाइबयतसटी
इतभग्रेन्ट तबसा (तड.तब.), ऩयभानेन्ट ये शजडे न्ट तबसा
(वऩ.आय.) वा ग्रीन काडव सम्झनु ऩछव य सो शब्दरे

ववदे शभा स्थामी रुऩभा फसोफास गनव ददइएको जुनसुकै
नाभको स्थामी आवासीम अनुभततराई सभेत जनाउॉछ।
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ऩरयच्छे द-२
प्रदे श प्रहयीको गठन तथा सञ्चारन
3.

प्रदे श प्रहयीको गठन: (१) भन्त्रारम अन्तगवत एक प्रदे श प्रहयी
सङ्गठन यहनेछ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ यहने प्रहयी सङ्गठनभा ऩवहरो

ऩटकको हकभा प्रहयी कभवचायी सभामोजन सम्फन्धी सॊ घीम कानून
फभोशजभ नेऩार प्रहयीभा कामवयत प्रहयी कभवचायीराई प्रचतरत

सॊ घीम कानून फभोशजभ सभामोजन बई वा खवटई आएको य

त्मसऩतछ मसै ऐन फभोशजभ तनमुक्त बई कामवयत प्रदे श प्रहयी
कभवचायीफाट प्रदे श प्रहयीको गठन हुनेछ।
(3) प्रदे श प्रहयी सङ्गठन सभावेशी स्वरुऩको हुनछ
े ।

(4) प्रदे श प्रहयीको सञ्चारन मस ऐन फभोशजभ प्रदे श

सयकायरे गनेछ।
यहनेछ।
ववबाग,
4.

(5)

भन्त्रारम

भातहत

एक

प्रदे श

प्रहयी

कामावरम

(6) प्रदे श प्रहयी कामावरम भातहत तोवकए फभोशजभका
प्रततष्ठान,

यहनेछन्।

भहाशाखा,

कामावरम

प्रदे श प्रहयी सेवाभा यहने सभूह:

(१)

तथा

प्रहयी

इकाइ

प्रदे श

प्रहयी

सेवाभा

ववशशविकृत कामव प्रकृततका आधायभा दे हाम फभोशजभका सभूह
यहनेछन्:-

(2)

(क) जनऩद प्रहयी सभूह,

(ख) प्राववतधक प्रहयी सभूह।
उऩदपा

(१)

फभोशजभका उऩसभूह यहनेछन्।
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5.

प्रदे श प्रहयी सेवाभा यहने श्रे णी य ऩद: (१) प्रचतरत सॊ घीम

कानूनभा अन्मथा उल्रेख गये कोभा फाहेक प्रदे श प्रहयी सेवाभा
यहने प्रहयीको श्रे णी य ऩद दे हाम फभोशजभ हुनछ
े :(क) याजऩत्रावङ्कत श्रे णीय ऩद:
(1) प्रथभ श्रे णी

- प्रहयी नामफ भहातनयीऺक
(प्रदे श प्रहयी प्रभुख)

- प्रहयी वरयष्ठ उऩयीऺक

(2) दद्वतीम श्रे णी

- प्रहयी उऩयीऺक

(3) तृतीम श्रे णी

- प्रहयी तनयीऺक

(1) प्रथभ श्रे णी

- प्रहयी नामफ तनयीऺक

- प्रहयी नामफ उऩयीऺक

(ख) याजऩत्र अनवङ्कत श्रे णी य ऩद:
(2) दद्वतीम श्रे णी

- प्रहयी सहामक तनयीऺक

(4) चतुथ व श्रे णी

- प्रहयी जवान

(3) तृतीम श्रे णी

- प्रहयी हवल्दाय

(ग) श्रे णी ववहीन: प्रहयी कामावरम सहमोगी वा सो
सयह

(२) प्रदे श प्रहयी सेवाको श्रे णी ववहीन ऩदभा दे हाम

फभोशजभको स्तय यहनेछन्:

(क) प्रथभस्तय,

(ख) दद्वतीमस्तय,
(ग) तृतीमस्तय,
(घ) चतुथस्व तय,

(ङ) ऩाॉचौँस्तय।

(३) श्रे णी ववहीन ऩदको स्तय वृवि सम्फन्धी व्मवस्था
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6.

तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

सङ्गठनसॊयचना य दयफन्दी सृजना: (१) प्रदे श प्रहयीको सङ्गठन
सॊ यचना य प्रहयी कभवचायीको सङ्खतमा
फभोशजभ हुनेछ।
तय

ऩवहरो

ऩटकको

हकभा

प्रदे श

सयकायरे

तोके

सॊ घीम

कानून

प्रचतरत

फभोशजभ सभामोजन गने प्रमोजनका रातग तनधावयण बएको सङ्गठन
सॊ यचना य प्रहयी कभवचायीको सङ्खतमा नै प्रदे श प्रहयीको सङ्गठन
सॊ यचना य प्रहयी कभवचायीको सङ्खतमा भातननेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सङ्गठन सॊ यचना य सङ्खतमा

तनधावयण गने प्रमोजनको रातग तसपारयस गनव दे हाम फभोशजभको
सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण सतभतत यहनेछ:(क) सशचव, भन्त्रारम

- अध्मऺ

(ख) प्रदे श प्रहयी प्रभुख, प्रदे श
प्रहयी कामावरम

- सदस्म

भातभरा तथा मोजना भन्त्रारम

- सदस्म

प्रदे श प्रहयी कामावरम

- सदस्म

(ग) भहाशाखा प्रभुख, आतथवक

(घ) प्रभुख (भानव स्रोत ववकास हेने),
(ङ) भहाशाखा प्रभुख, भन्त्रारम
(शाशन्त सुयऺा हेने)

-सदस्म-सशचव

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ सङ्गठन सॊ यचना य प्रहयी

कभवचायीको सङ्खतमा तनधावयण गदाव दे हाम फभोशजभका ववषमराई
आधाय भातननेछ:-

(क) प्रदे श प्रहयीको शजम्भेवायी, कामवफोझ, आतथवक
तथा

अन्म
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उऩरब्ध भानवस्रोत, रागत प्रबावको ववश्लेषण
तथा नवीनतभ प्रववतधको प्रमोगको अवस्था,

(ख) बौगोतरक

अवस्था,

अनुऩात,

प्रहयी

य

जनसङ्खतमाको

(ग) शहयीकयण, फसाइॉ सयाइ तथा जनघनत्व,

(घ) अऩयाधको अवस्था एवॊ प्रवृशि, शाशन्त सुयऺाको
शस्थतत तथा सम्बाव्म च ुनौतीहरु,

(ङ) कुनै खास प्रकृततको सेवा, सुयऺा प्रदान गनुव
ऩने अवस्था,

(च) ववकास तनभावण य सडक सञ्जारको ववस्ताय,
(छ) तोवकए फभोशजभका अन्म आधायहरु।

(4) मस दपा फभोशजभ प्रदे श प्रहयीको सङ्गठन सॊ यचना

तथा दयफन्दी हेयपेय गदाव प्रचतरत कानून फभोशजभ प्रदे श प्रहयीभा

सभामोजन बएका कभवचायी अवकाश नबएसम्भ तनज फहार यहेको
7.

ऩद कामभ यहने गयी गनुव ऩनेछ।
प्रदे श

प्रहयीको

ऩरयचारन,

तनदे शन,

सुऩरयवेऺण

य

तनमन्त्रण:

(१) प्रदे श प्रहयीको ऩरयचारन, तनदे शन, सुऩरयवेऺण य तनमन्त्रण
भन्त्रारम भापवत प्रदे श सयकायरे गनेछ।

(2) प्रदे श प्रहयी प्रदे श सयकायप्रतत उियदामी हुनछ
े ।
(3) प्रदे श प्रहयीरे प्रदे शतबत्र आन्तरयक शाशन्त सुयऺा एवॊ

अऩयाधको योकथाभ, तनमन्त्रण य अनुसन्धानको कामव गदाव नेऩार

सयकाय तथा प्रदे श सयकायको प्रचतरत नीतत य कानून फभोशजभ
गनुव ऩनेछ ।

(4) उऩदपा (३) फभोशजभको कामव गदाव प्रदे श प्रहयीरे

प्रदे श प्रहयी प्रभुखको प्रत्मऺ ये खदे ख, तनदे शन य सुऩरयवेऺणभा गनुव
ऩनेछ।
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(५) उऩदपा (3) फभोशजभको कामव गदाव भातथल्रो प्रहयी

कामावरमरे आफ्नो भातहतका कामावरमराई आदे श वा तनदे शन

ददन सक्नेछ।मसयी ददएको आदे श वा तनदे शनको ऩारना गनुव
प्रत्मेक प्रहयी कामावरम तथा कभवचायीको कतवव्म हुनछ
े ।

(६) शजल्रातबत्र शाशन्त सुयऺा कामभ गनवको रातग

भन्त्रारमरे सम्फशन्धत शजल्राको प्रदे श प्रहयी ऩरयचारन गनव प्रभुख

शजल्रा अतधकायीराई तनदे शन ददन सक्नेछ य मसयी ऩरयचारन
गये को अवस्थाभा सम्फशन्धत शजल्राको प्रदे श प्रहयीरे प्रभुख शजल्रा
अतधकायीको प्रत्मऺ तनदे शनभा यही काभ गनुव ऩनेछ।
गदाव

(७) उऩदपा (६) फभोशजभको प्रदे श प्रहयी ऩरयचारन

प्रभुख

शजल्रा

अतधकायीरे

तनदे शनभा यही काभ गनुव ऩनेछ।

प्रदे श

भन्त्रारमको

प्रत्मऺ

(8) शाशन्त सुयऺा कामभ गने सन्दबवभा नेऩार प्रहयी य

ु
प्रदे श प्रहयी सॊ मक्त
रूऩभा ऩरयचारन बएको अवस्थाभा प्रदे श

प्रहयीरे नेऩार प्रहयीको प्रत्मऺ तनमन्त्रण य तनदे शनभा यही कामव
गनुव ऩनेछ।

(९) शाशन्त सुयऺा, अऩयाध अनुसन्धान रगामत कतवव्म

ऩारनाको रातग खवटएको अवस्थाभा प्रदे श प्रहयी कभवचायीरे

आपूबन्दा भातथको तोवकएको अतधकायीको ये खदे ख, तनमन्त्रण य
तनदे शनभा यही कामव सम्ऩादन गनुव ऩनेछ।

(१०) मस ऐन, प्रचतरत कानून तथा प्रदे श सयकायको

नीतत तनदे शनको अधीनभा यही शाशन्त सुव्मवस्था, अऩयाधको

योकथाभ, तनमन्त्रण य अनुसन्धानको काभका सन्दबवभा भातथल्रो

प्रहयी कामावरमरे आफ्नो भातहतका कामावरमराई आदे श वा
तनदे शन ददन सक्नेछ।मसयी ददएको आदे श वा तनदे शनको ऩारना
गनुव प्रत्मेक प्रहयी कभवचायीको कतवव्म हुनेछ।
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8.

प्रदे श प्रहयी प्रशासन: प्रदे श प्रहयी सङ्गठनको प्रशासन य सञ्चारन
मस ऐन य मस ऐन अन्तगवत फनेको तनमभ तथा अन्म प्रचतरत

कानून, प्रदे श सयकाय य भन्त्रारमरे सभम सभमभा ददएको

तनदे शनको अधीनभा यही प्रदे श प्रहयी प्रभुख तथा अन्म प्रहयी
9.

कभवचायीफाट हुनेछ।

प्रदे श प्रहयीको प्रभुख: (1) नेऩार सयकायफाट खवटई आएको
नेऩार प्रहयीको प्रहयी नामफ भहातनयीऺक प्रदे श प्रहयी प्रभुख
हुनेछ।

(2) प्रदे श

प्रहयी

प्रभुखको

रुऩभा

खवटएको

प्रहयी

कभवचायीरे प्रदे श प्रहयीको ऩोशाक दज्मावनी शचन्ह य प्रदे श प्रहयीको
शचन्ह (रोगो) रगाई प्रदे श प्रहयीको रुऩभा काभ गनुव ऩनेछ।
(3) प्रदे श प्रहयीरे

सम्फशन्धत प्रदे श प्रहयी प्रभुखको

तनदे शनभा यही कामव सम्ऩादन गनुव ऩनेछ।

(4) प्रदे श प्रहयी प्रभुखको ऩारयश्रतभक य सुववधा नेऩार

प्रहयीको सभान ऩदको प्रहयी कभवचायीरे ऩाएबन्दा कभ हुने छै न।

(5) प्रदे श प्रहयी प्रभुखरे आपूरे सम्ऩादन गने काभ,

कतवव्मको सम्फन्धभा भन्त्रारमप्रतत उियदामी हुनेछ।
ऩरयच्छे द-३
प्रदे श प्रहयीको ऩदऩूततव
10.

ऩदऩूततव

सतभतत: (१)

प्रदे श

प्रहयी

सेवाको

ऩदभा

खुरा

प्रततमोतगताद्वाया छनौट गयी तनमुशक्तका रातग अशततमायवारा सभऺ
तसपारयस गनव दे हाम फभोशजभको ऩदऩूततव सतभतत यहनेछ:(क) प्रदे श रोकसेवा आमोगका
अध्मऺ वा तनजरे तोकेको
आमोगको सदस्म
9
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(ख) सशचव, भन्त्रारम

- सदस्म

(ग) प्रदे श प्रहयी प्रभुख

- सदस्म-सशचव

(२) उऩदपा (1) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩतन

प्रहयी तनयीऺकबन्दा तल्रो ऩदभा उऩमुक्त उम्भेदवाय छनौट गयी

तनमुशक्तको रातग अशततमायवारा सभऺ तसपारयस गनव प्रदे श रोक

सेवा आमोग य भन्त्रारमको प्रतततनतध सभेत यहने गयी ऩदऩूततव
सतभततरे आवश्मकता अनुसाय फढीभा ऩाॉच सदस्म यहेको छु ट्टाछु ट्टै

ऩदऩूततव उऩसतभतत गठन गयी आपूभा यहेको अतधकाय सुम्ऩन
सक्नेछ।
गनेछ।

(3) ऩदऩूततव सतभततरे मस ऐन फभोशजभ सङ्खतमा तनधावयण
(4) मस ऐन फभोशजभ फढु वाद्वाया ऩूततव गनव छु ट्याइएको

ऩदको वववयण ऩदऩूततव सतभततरे
सशचवारमभा ऩठाउनु ऩनेछ।

सम्फशन्धत फढु वा सतभततको

(5) ऩदऩूततव सतभततको अन्म काभ, कतवव्म य अतधकाय

11.
12.

तथा फैठक सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हुनछ
े ।

ऩदऩूततव गनव नहुन:े याविम वकताफखानाभा ऩद दताव नगयी प्रदे श
प्रहयी सेवाको कुनै ऩतन ऩदभा ऩदऩूततव गरयने छै न।

ऩदऩूततव: (१) प्रदे श प्रहयी सेवाका खुरा प्रततमोतगताद्वाया ऩूततव हुने
ऩदभा ऩदऩूततव सतभततको तसपारयसको आधायभा तनमुशक्त गरयनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ खुरा प्रततमोतगताको तरशखत

ऩयीऺा प्रदे श रोक सेवा आमोगरे प्रचतरत प्रदे श रोक सेवा
आमोग ऐन, तनमभ य तनदे शशका फभोशजभ सञ्चारन गनेछ।

(3) प्रदे श प्रहयीको ऩदभा तनमुशक्तको रातग आवश्मक ऩने

मोग्मता, ऩदऩूततव प्रविमा, ऩयीऺाको ऩाठ्मिभ तथा ऩयीऺा प्रणारी

10

खण्ड ४) अततरयक्ताङ्क १४ प्रदे श याजऩत्र बाग १ तभतत २०७७।०५।१५

नेऩार प्रहयीको सभान ऩदको प्रहयी कभवचायीको रातग तनधावयण बए
सयह हुनेछ।

(4) मस ऐनभा व्मवस्था बएदे शख फाहेक प्रदे श प्रहयीको

कुनै ऩतन ऩदभा अन्म कुनै ऩतन तरयकाफाट ऩदऩूततव गरयने छै न।

(५) प्रदे श प्रहयी सेवाको दे हामको ऩदभा दे हाम फभोशजभ

ऩूततव गरयनेछ:-

खुरा प्रततमोतगता

फढु वाद्वाया

(प्रततशत)

(प्रततशत)

(क) प्रहयी कामावरम सहमोगी वा सो सयह

100

-

(ख) प्रहयी जवान

100

-

-

100

60

40

-

100

60

40

(छ) प्रहयी नामफ उऩयीऺक

-

10०

(ज) प्रहयी उऩयीऺक

-

100

(झ) प्रहयी वरयष्ठ उऩयीऺक

-

100

ऩद

(ग) प्रहयी हवल्दाय
(घ) प्रहयी सहामक तनयीऺक
(ङ) प्रहयी नामफ तनयीऺक
(च) प्रहयी तनयीऺक

(6) उऩदपा (5) को खण्ड (ग) य (ङ) भा जुनसुकै

कुया रे शखएको बए ताऩतन प्राववतधक प्रहयी सभूहतपव प्रहयी

हवल्दाय वा प्रहयी नामफ तनयीऺक ऩदभा फढु वाद्वाया ऩदऩूततव
हुनसक्ने अवस्था नबएभा शत प्रततशत खुरा प्रततमोतगतात्भक
ऩयीऺाद्वाया ऩूततव गरयनेछ।
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(7) उऩदपा (5) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩतन

प्राववतधक प्रहयी सभूहतपव तल्रो ऩद नहुने ऩदऩूततव गदाव शत
प्रततशत खुरा प्रततमोतगताद्वाया ऩूततव गरयनेछ।

(8) उऩदपा (५) को खण्ड (छ) फभोशजभ प्रहयी

तनयीऺक ऩदभा फढु वाद्वाया ऩदऩूततव हुनसक्ने अवस्था नबएभा प्रथभ
ऩटकका

प्रततशतभा

रातग

प्रदे श

ऩदऩूततव

सयकायरे

सतभततरे

तनधावयण

शत

गये

फभोशजभको

प्रततशतसम्भ

खुरा

प्रततमोतगतात्भक ऩयीऺाद्वाया ऩूततव गने व्मवस्था तभराउन सक्नेछ।

(9) उऩदपा (5) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩतन

प्रदे श प्रहयी सेवाराई सभावेशी फनाउन खुरा प्रततमोतगतात्भक

ऩयीऺाद्वाया ऩूततव हुने ऩद भध्मे ऩैंतारीस प्रततशत ऩद छु ट्याई सो
प्रततशतराई शत प्रततशत भानी तोवकए फभोशजभका उम्भेदवायफीच
छु ट्टा-छु ट्टै

प्रततस्ऩधाव

गयाई

ऩदऩूततव

गरयनेछ।मसयी

छु ट्याइने

उम्भेदवायको प्रततशतको तनधावयण गदाव दे हामको आधाय तरनु
ऩनेछ:-

(क) प्रदे शको जनसङ्खतमा,
(ख) भवहरा

तथा

आतथवक

य

साभाशजक

रुऩभा

ऩछातड ऩये का तोवकए फभोशजभका वगव, जातत
तथा ऺेत्र,

(ग) अभय प्रहयी, शहीद ऩरयवाय, फेऩिा ऩरयवाय वा
च ुनौतीऩूणव शजम्भेवायी तनवावहको िभभा अशक्त
बएको प्रहयी कभवचायीको ऩरयवायको सदस्म।

ऩदऩूततव

(10) खुरा प्रततमोतगतात्भक ऩयीऺाद्वाया सभावेशी ढाॉचाभा
गरयने

अन्म

कामवववतध,

भाऩदण्ड

तोवकए

फभोशजभ

हुनेछ।मसयी कामवववतध तथा भाऩदण्ड तनधावयण गदाव दे हामको
ववषम स्ऩि खुराउनु ऩनेछ:-
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(क) उऩदपा (९) को खण्ड (ख) य (ग) भध्मेफाट

मस ऐन फभोशजभको न्मूनतभ मोग्मता ऩुगेका
व्मशक्तहरुफीच भात्र प्रततस्ऩधाव गयाई ऩूततव गरयने,

(ख) एक बन्दा फढी सभावेशी सभूहफाट प्रततस्ऩधाव
गनव

ऩाउने

अवस्था

यहेछ

बने

सम्फशन्धत

उम्भेदवायरे योजेको कुनै एउटा सभूहफाट भात्र
प्रततस्ऩधाव गनव ऩाउने,

(ग) एक तह वा श्रे णीभा मस दपा फभोशजभको

सभावेशीको सुववधा तरई सकेऩश्चात भातथल्रो
तह वा श्रे णीभा ऩुन: त्मस्तो सुववधा नऩाउने
कुया।

(11) मस दपा फभोशजभ ऩदऩूततव गने व्मवस्था प्रत्मेक

दश वषवभा ऩुनयावरोकन गनुव ऩनेछ।

13.

हुनेछ।

(12) ऩदऩूततव सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ

प्रदे श प्रहयीको न्मूनतभ मोग्मता तथा अमोग्मता: (१) खुरा
प्रततमोतगताद्वाया ऩूततव हुने प्रदे श प्रहयी सेवाको ववतबन्न ऩदभा
उम्भेदवाय हुन चावहने न्मूनतभ शैशऺक मोग्मता य अन्म मोग्मता
तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

(२) दे हामका व्मशक्त प्रहयी सेवाभा तनमुक्त हुन अमोग्म

भातननेछ्-

(क) गैय नेऩारी नागरयक,
(ख) नैततक

ऩतन

दे शखने

कसूयदाय ठहरयएको,

(ग) बववष्मभा

सयकायी

पौजदायी

सेवाको

ठहरयने गयी फखावस्त बएको,
13
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(घ) अदारतफाट भानव अतधकाय हननभा कसूयदाय
14.

15.

ठहरयएको।

ऩयीऺाको ऩाठ्यिभ: प्रदे श प्रहयीको खुरा प्रततमोतगताद्वाया रयक्त

ऩदभा ऩदऩूततवगनव आवश्मक ऩने ऩाठ्यिभ सॊ घीम प्रहयी ऐन तथा
सो अन्तगवत फनेको तनमभावरी फभोशजभ हुनेछ।

तनमुशक्त: (१) प्रदे श प्रहयी सेवाका ववतबन्न ऩदभा तनमुशक्त गने
अतधकाय दे हामका अतधकायीराई हुनेछ:-

(क) प्रहयी वरयष्ठ उऩयीऺक
ऩदभा

- प्रदे श भशन्त्रऩरयषद्

(ख) प्रहयी उऩयीऺक

(ग) प्रहयी नामफ उऩयीऺक य
प्रहयी तनयीऺक ऩदभा

(घ) प्रहयी नामफ तनयीऺक य
प्रहयी सहामक तनयीऺक
ऩदभा

(ङ) प्रहयी हवल्दाय य प्रहयी
जवान ऩदभा

(च) प्रहयी कामावरम सहमोगी
ऩदभा

- भन्त्री, भन्त्रारम

- सशचव, भन्त्रारम

- प्रदे श प्रहयी प्रभुख
- प्रहयी उऩयीऺक

-प्रहयी नामफ उऩयीऺक
वा

सोबन्दा

भातथल्रो

दजावको प्रहयी अतधकृत

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ तनमुशक्त गने अतधकायीरे बनाव

छनौट सतभततको तसपारयसको मोग्तािभको आधायभा तसपारयस
प्राप्त बएको तभततरे ऩन्र ददनतबत्र तनमुशक्त ददनु ऩनेछ।

(३) उऩदपा (2) फभोशजभ ददने तनमुशक्त ऩत्रको ढाॉचा

तोवकए फभोशजभ हुनेछ।
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16.

ऩयीऺणकार: (1) खुरा प्रततमोतगताद्वाया ऩूततव गरयने ऩदभा तनमुशक्त
ऩाएको प्रहयी कभवचायीराई तनमुशक्त तरएको तभततदे शख रागू हुने
गयी एक वषवको ऩयीऺणकारभा याशखनेछ।

(2) मस ऐन फभोशजभको ऩयीऺणकार ऩूया गये का प्रहयी

कभवचायीको शुरु तनमुशक्त स्वत: सदय बएको भातननेछ।

(3) उऩदपा (2) फभोशजभ तनमुशक्त सदय बएका प्रहयी

कभवचायीको सेवा अवतध शुरू तनमुशक्त बएको तभततदे शख नै कामभ
17.

हुनेछ।

तनमुशक्त फदय हुने अवस्था: तनमुशक्त गने अतधकायीरे दे हामको
अवस्थाभा प्रदे श प्रहयी कभवचायीको तनमुशक्त फदय गनव सक्नेछ्-

(क) ऩयीऺणकारभा शजम्भेवायी फहन गनव असऺभ दे शखएभा
वा आचयण सन्तोषजनक नबएभा,

(ख) प्रहयी

आधायबूत

तातरभभा

असपर

बई

तोवकए

फभोशजभ भौका ददॉदा सभेत त्मस्तो तातरभभा ऩुन:
असपर बएभा,

(ग) प्रदे श

प्रहयी

कभवचायीभा

मस

ऐन

वा

मस

ऐन

अन्तगवतको तनमभावरी फभोशजभको मोग्मता नबएको वा
नयहेको प्रभाशणत बएभा।

18.

शऩथग्रहण: आधायबूत तातरभभा उिीणव बएको प्रहयी कभवचायीरे

19.

ऩोशाक, दज्मावनी शचन्ह: (1) प्रदे श प्रहयीको ऩोशाक य दज्मावनी

तोवकए फभोशजभको कामवववतध य ढाॉचाभा शऩथग्रहण गनेछ।
शचन्ह नेऩार सयकायरे तोके फभोशजभ हुनेछ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ प्रदे श प्रहयीको ऩोशाकभा

नेऩारको याविमता य प्रदे शको ऩवहचान झशल्कने शचह्न वा रोगो
प्रदे श सयकायरे तनधावयण गये फभोशजभ हुनेछ।
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20.

ऩदातधकाय कामभ यहने: दे हामको अवस्थाभा प्रदे श प्रहयीको आफ्नो
ऩद भातथको ऩदातधकाय कामभ यहनेछ:-

(क) आफ्नो ऩदभा काभकाज गयी यहॉदासम्भ,

(ख) सरुवा बई कामवबाय सम्हाल्न ऩाइने म्मादसम्भ,
(ग) तफदा फसेको अवतधबय,

(घ) तनरम्फनभा यहेको अवतधबय,
(ङ) प्रदे श

सयकायद्वाया

अवतधबय,

(च) अन्म
21.

ऩदभा

अवतधबय।

तोवकएको

कामभ

भुकामभ

काभ
बई

गरुन्जेरको
काभ

गये को

कामववाहक य तनतभि: (१) कुनै कायणरे कामावरम प्रभुखको ऩद
एक भवहनाबन्दा फढी अवतधको रातग रयक्त बएभा एक तह

भातथको कामावरम प्रभुखरे रयक्त ऩदबन्दा एक तह भुतनको

सफैबन्दा वरयष्ठ प्रहयी कभवचायीराई कामववाहक बई काभकाज गनव
तोक्न

सक्नेछ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ कामववाहक बई काभकाज

गनव तोवकएको प्रहयी कभवचायीरे त्मस्तो कामववाहक बएको ऩदको
सम्ऩूणव अतधकाय प्रमोग गनव ऩाउनेछ।
(3)

मस

दपा

फभोशजभ

कामववाहक

नतोवकएको

अवस्थाभा एक भवहनाभा ननाघ्ने गयी कुनै कायणरे कामावरम
प्रभुख अनुऩशस्थत बएभा सोही कामावरमको सफैबन्दा वरयष्ठ प्रहयी

कभवचायीरे सो ऩदको तनतभि बई काभ गनेछ।मसयी तनतभि बई
काभ गये को अवतधको सम्ऩूणव शजम्भेवायी तनतभि बई काभ गने
प्रहयी कभवचायीको हुनेछ।
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(4)

कामववाहक

वा

तनतभि

बई

काभ

गने

प्रहयी

कभवचायीरे जुन ऩदभा काभ गये को छ सोही ऩदको तरफ बिा य
यासन सुववधा ऩाउनेछ।

तय ऩन्र ददनबन्दा कभ अवतध कामववाहक वा तनतभि बई

काभ गये फाऩत बिा य यासन सुववधा ऩाउने छै न।

(5) उऩदपा (4) फभोशजभ काभ गने प्रहयी कभवचायीरे

ऩाउने तरफ बिा तनजरे सो ऩदभा फढु वा हुॉदा ऩाउने तरफ बिा
बन्दा फढी हुने छै न।

ऩरयच्छे द-४
प्रदे श प्रहयीको तातरभ सम्फन्धी व्मवस्था
22.

तातरभ तरनु अतनवामव हुन:े प्रदे श प्रहयीभा यहेका सफै प्रहयी

23.

आधायबूत तथा वृशि ववकास सम्फन्धी तातरभ : (1) प्रदे श प्रहयीको

कभवचायीहरुरे आवश्मकता अनुसाय तातरभ तरनु अतनवामव हुनेछ।

ववतबन्न ऩदभा गनुव ऩने आधायबूत, सेवाकारीन तथा ववशशिकृत य
वृशि

ववकास

सम्फन्धी

तातरभहरुको

आवश्मकताको

ऩवहचान

ऩाठ्यिभको तनभावण, तातरभको अवतध य स्तयको रातग आवश्मक

ऩने भाऩदण्ड प्रचतरत सॊ घीम प्रहयी ऐन य सो अन्तगवत फनेको
तनमभावरीभा उल्रेख बए फभोशजभ हुनेछ।

(2) तातरभभा सभावेश गयाइएको प्रहयी कभवचायीहरुरे

राऩयफाही गयी उदातसनता य गैयशजम्भेवायी दे शखएभा सो ब्महोया
अतबरेखभा जनाइनेछ।

(3) उऩदपा (2) फभोशजभ अतबरे खभा जनाइसकेऩतछ

तनजहरुराई ऩुन: एक ऩटक तातरभको भौका ददइनेछ।मसयी
भौका ददॉदा सभेत उदातसन य गैयशजम्भेवायी दे खाउने प्रशशऺाथीराई
मस ऐन फभोशजभ ववबागीम कायफाही गरयनेछ।
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24.

वैदेशशक तातरभ: प्रदे श प्रहयी अतधकृत तथा जवानहरुराई वैदेशशक
तातरभका

आवश्मकता,

रातग

सेवा

भनोनमनको

ववशशिीकयण,

तसपारयस

ज्मेष्ठता,

गदाव

अनुबव,

सङ्गठनको
शैशऺक

मोग्मता, कामव सम्ऩादन ऺभता य दऺताका आधायभा तोवकए
फभोशजभको

सतभततरे

प्रदे श

प्रहयी

सङ्गठनफाट

सम्बाव्म

उम्भेदवायको नाभ छनौट गयी तसपारयस साथ प्रहयी प्रधान

कामावरमभा ऩठाउनु ऩदवछ।मसयी ववदे श तातरभभा तसपारयस गदाव

मोग्म प्रहयी अतधकृत तथा जवानहरु भध्मेफाट सभान अवसय
25.

ऩाउने

गयी तसपारयस गरयनेछ।

तातरभ सम्फन्धी अन्म व्मवस्था: (१) प्रदे श प्रहयीको ऺभता
ववकासको रातग प्रदे श सयकायरे आवश्मक प्रफन्ध तभराउन
सक्नेछ।

(२) ऩयीऺाथीरे ऩाउने सुववधा, तातरभको ऩयीऺा सञ्चारन

ववतध, तातरभ सपर हुॉदाको ऩरयणाभ (ग्रेतडङ्ग), प्रशशऺण बिा,
तातरभ बिा, प्रशशऺकराई ददइने ववशेष सुववधा जस्ता व्मवस्था
तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

(3) तातरभ सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ

हुनछ
े ।

ऩरयच्छे द-५
प्रहयी कभवचायीको फढु वा सम्फन्धी व्मवस्था

26.

फढु वा सतभतत: (१) प्रदे श प्रहयी कभवचायीहरुको दे हामको ऩदभा
फढु वाका रातग तसपारयस गनव दे हाम फभोशजभका फढु वा सतभतत
यहनेछ:-

(क) याजऩत्रावङ्कत श्रे णी य ऩदको रातग:
(१) सशचव, भन्त्रारम
18
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(२) सशचव, प्रदे श रोक सेवा
आमोग

- सदस्म

प्रदे श प्रहयी कामावरम

- सदस्म

(३) प्रदे श प्रहयी प्रभुख,

(ख) याजऩत्र अनवङ्कत श्रे णी य ऩदका रातग:
(१) प्रदे श प्रहयी प्रभुख,

प्रदे श प्रहयी कामावरम

(२) अतधकृत प्रतततनतध नवौं/दशौं
वा सो सयह, प्रदे श रोक
सेवा आमोग

-सदस्म

वा सो सयह, भन्त्रारम

-सदस्म

(३) अतधकृत प्रतततनतध नवौं/दशौं
(२)

फढु वा

-अध्मऺ

सतभततभा

यहेका

प्रहयी

ऩदातधकायी

वा

तनजाभती कभवचायीको नशजकको नातेदाय फढु वाको रातग सम्बाव्म
उम्भेदवाय यहेछ य त्मस्तो उम्भेदवायको फढु वा तसपारयस गनुऩ
व ने

बएभा प्रहयी ऩदातधकायीको हकभा प्रदे श प्रहयी प्रभुख य तनजाभती
कभवचायीको हकभा भन्त्रारमको सशचवरे त्मस्तो ऩदातधकायीको
सट्टा सभान तहको ऩदातधकायीराई फढु वा सतभततभा काभ गने गयी
तोक्नेछ।

स्ऩिीकयण: मस उऩदपाको प्रमोजनको रातग नशजकको नातेदाय

बन्नारे फाफु, आभा, सौतेनी आभा, ऩतत, ऩत्नी, छोया, फुहायी, छोयी
ज्वाईं, दाजु बाउजु, बाइ फुहायी, दददी तबनाजु, फवहनी, फवहनी

ज्वाईं, नातत, नाततनी फुहायी, नाततनी, नाततनी ज्वाईं, बान्जा,
बान्जी,बान्जी फुहायी, बान्जी ज्वाईं, बततजा, बततजा फुहायी, बततजी,
बततजी ज्वाईं, सासु, ससुया, दे वय, दे वयानी, नन्द, आभाजु, जेठाजु,
जेठान, सारा, सारी सम्झनु ऩछव।
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(३)

फढु वा

सतभततरे

फढु वाका

रातग

सम्बाव्म

उम्भेदवायहरुभध्मे सफैबन्दा फढी अङ्क प्राप्त गने प्रहयी कभवचायीराई

सोही अनुसाय मोग्मतािभ कामभ गयी फढु वाका रातग तसपारयस
गनुव ऩनेछ।

(४) फढु वा सतभततरे फढु वाका रातग तसपारयस गये का

प्रहयी कभवचायीको नाभावरी य तनजरे प्राप्त गये को कुर प्राप्ताङ्क
सवहतको तसपारयस सूची सम्फशन्धत सफैको जानकायीको रातग
प्रकाशन गनुव ऩनेछ।

(५) प्रहयी सेवाभा रयक्त हुन आई फढु वाद्वाया ऩदऩूततव

गनुऩ
व ने ऩदभा रयक्त बएको तभततरे तीन भवहनातबत्र फढु वाद्वाया
ऩदऩूततव गयी सक्नु ऩनेछ।

(6) मस दपा फभोशजभको फढु वा सतभततको सशचवारम

प्रदे श प्रहयी कामावरमभा यहनेछ।

(7) फढु वाद्वाया ऩदऩूततव सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए

27.

फभोशजभ हुनेछ।

फढु वाको सम्बाव्म उम्भेदवाय हुन:े प्रदे श प्रहयीको रयक्त ऩदभा

फढु वाको तनतभि उम्भेदवाय हुन फढु वा हुने श्रे णी वा तह बन्दा
एक श्रे णी वा तह भुतनको ऩदको रातग तोवकए फभोशजभको शैशऺक

मोग्मता य दे हाम फभोशजभको न्मूनतभ सेवा अवतध ऩुगेको हुन ु
ऩनेछ:-

(क) याजऩत्र अनवङ्कत ऩदको रातग ऩाॉच वषव,

(ख) याजऩत्र अनवङ्कत ऩदफाट याजऩत्रावङ्कत ऩदको रातग दश
वषव,

28.

(ग) अन्म याजऩत्रावङ्कत अतधकृत ऩदका रातग ऩाॉच वषव।

फढु वाको सम्बाव्म उम्भेदवाय हुन नऩाउने: (१) दपा 27 भा
जुनसुकै कुया रे शखएको बएताऩतन दे हामको अवस्था य अवतधबय
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प्रदे श प्रहयी कभवचायी फढु वाको रातग सम्बाव्म उम्भेदवाय हुन
सक्ने छै न्-

(क) तनरम्फन बएकोभा तनरम्फन बएको अवतधबय,
(ख) फढु वा योक्का गरयएकोभा सो अवतधबय,

(ग) तरफ वृवि योक्का बएकोभा सो योक्का बएको
अवतधबय,

(घ) तल्रो ऩदभा घटुवा बएकोभा सो बएको तभततरे
दुई वषवसम्भ,

(ङ) खाइऩाइ आएको तरफ वृवि घटु वा बएकोभा
जतत वषवको तरफ वृवि घटुवा बएको हो त्मतत
वषवसम्भ,

(च) ज्मेष्ठता सवहतको शुरु स्केरभा घटु वा बएकोभा
सो बएको तभततरे एक वषवसम्भ,

(छ) फहार

यहेको

ऩदभा

तीनऩटकबन्दा

फढी

नतसहत ऩाएको बए अशन्तभ ऩटक नतसहत
ऩाएको तभततरे एक वषवसम्भ,

(ज) ऩुनफवहारी बएको प्रहयी कभवचायीको हकभा
ऩुनफवहारी बएको तभततरे एक वषवसम्भ,

(झ) कुनै कसूयको सम्फन्धभा छानतफन सतभततफाट
छानतफन बई भुद्दा दामय बएको अवस्थाभा
अदारतफाट सपाइ नऩाएसम्भ,

(ञ) प्राववतधक
प्रमासभा

फसेकोभा

प्रहयी

अध्ममन
तोवकए

कभवचायीको
गनवका
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फभोशजभको

उल्रेख बएको अवतधबय।

हकभा

तनजी

तफदाभा

शतवनाभाभा
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(२) सम्बाव्म उम्भेदवाय सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए

29.

फभोशजभ हुनेछ।

फढु वाको आधाय: (१) फढु वा सतभततरे प्रदे श प्रहयी कभवचायीराई

कामवऺभता फाऩत ऩाएको कुर अङ्कको आधायभा फढु वाका रातग
तसपारयस गनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ कामवऺभताको भूल्माङ्कन गदाव

दे हाम फभोशजभ फढीभा सम अङ्क ददइनेछ:-

(क) कामव सम्ऩादन भूल्माङ्कन फाऩत - चारीस अङ्क
(ख) ज्मेष्ठता फाऩत

- ऩच्चीस अङ्क

अनुबव फाऩत

- आठ अङ्क

(ङ) तातरभ फाऩत

- सात अङ्क

(ग) बौगोतरक ऺेत्रभा काभ गये को
(घ) शैशऺक मोग्मता फाऩत

- दश अङ्क

(च) च ुनौतीऩूणव वा ववशेष शजम्भेवायी
फाऩत

(छ) फढु वा सतभततरे ददने

- ऩाॉच अङ्क
- ऩाॉच अङ्क

(३) सम्बाव्म उम्भेदवायको कामव सम्ऩादन भूल्माङ्कन फाऩत

अङ्क गणना गदाव असाय भसान्तसम्भको वहसाफरे य अन्म अङ्कको
गणना

गदाव

फढु वाको

रातग

दयखास्त

पायाभ

तभततसम्भ हातसर गये को अङ्क गणना गरयनेछ।

बने

अशन्तभ

(४) श्रे णी ववहीन ऩदको फढु वा सम्फन्धी व्मवस्था तोवकए

30.

फभोशजभ हुनेछ।

कामव सम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ: (१) प्रदे श प्रहयी कभवचायीको

कामव सम्ऩादन भूल्माङ्कन गदाव तनजको कामव सम्ऩादन स्तय,
तसजवनशीरता य रगनशीरता, च ुनौती वा ववशेष शजम्भेवायी वहन

गये को स्तय, सेवाग्राही एवॊ सङ्गठनप्रततको व्मवहाय, कामावरम य
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इकाइसॉगको सभन्वम सभेतराई आधायभानी तोवकए फभोशजभको
कामव सम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ प्रमोग गरयनेछ।

(2) प्रहयी कभवचायीको कामव सम्ऩादन भूल्माङ्कन आतथवक

वषवको वहसाफरे वावषवक रुऩभा गनुव ऩनेछ।

(3) प्रहयी कभवचायीको कामव सम्ऩादन भूल्माङ्कनको कुर

अङ्कको ववबाजन दे हाम फभोशजभ हुनेछ:-

(क) सुऩरयवेऺकरे ददन सक्ने
अतधकतभ अङ्क

(ख) ऩुनयावरोकनकतावरे ददन सक्ने

- ऩच्चीस अङ्क
- दश अङ्क

(ग) ऩुनयावरोकन सतभततरे ददन सक्ने - ऩाॉच अङ्क

(4) प्रदे शका शजल्रा प्रहयी प्रभुखको हकभा उऩदपा (3)

को खण्ड (क) फभोशजभ सुऩरयवेऺकरे ददने ऩच्चीस अङ्क भध्मे
ऩूणावङ्क दशभा प्रभुख शजल्रा अतधकायीरे अङ्क ददनेछ।
(5)

फढु वाको

प्रमोजनको

रातग

कामव

सम्ऩादन

भूल्माङ्कनको अङ्क गणना गदाव फढु वाका रातग सम्बाव्म उम्भेदवाय

हुन जतत वषवको सेवा आवश्मक ऩने हो ऩतछल्रो त्मतत वषवको
कामव सम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभको औसतफाट वहसाफ गरयनेछ।

(6) कामव सम्ऩादन भूल्माङ्कन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था

31.

तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

ज्मेष्ठता भूल्माङ्कन: प्रदे श प्रहयी कभवचायीराई ज्मेष्ठता फाऩतको अङ्क

ददॉदा हार फहार यहेको ऩदभा काभ गये को प्रत्मेक वषवको रातग
दुई दशभरव ऩाॉच अङ्कका दयरे फढीभा ऩच्चीस अङ्क ददइनेछ।
तय

(क) एक वषवबन्दा फढी चानच ुन भवहना वा ददनका
रातग दाभासाहीको वहसाफरे अङ्क ददइनेछ,
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(ख) गमर कट्टी बएको अवतधको ज्मेष्ठता फाऩतको
32.

अङ्क ददइने छै न।

बौगोतरक ऺेत्र फाऩतको भूल्माङ्कन: (१) प्रदे श प्रहयी कभवचायीराई
ववतबन्न बौगोतरक ऺेत्रभा काभ गये को अनुबव फाऩतको अङ्क प्रदान
गदाव तोवकए फभोशजभ बौगोतरक ऺेत्रराई िभश: क, ख, ग य घ
गयी चाय वगवभा ववबाजन गयी वावषवक रुऩभा काभ गये को अनुबव
फाऩत आठ अङ्कभा नफढ्ने गयी दे हाम फभोशजभ अङ्क ददइनेछ:-

(क) "क" वगवभा काभ गये को प्रत्मेक वषवको रातग
2.5 अङ्कका दयरे ,

(ख) "ख" वगवभा काभ गये को प्रत्मेक वषवका रातग
2 अङ्कका दयरे ,

(ग) "ग" वगवभा काभ गये को प्रत्मेक वषवका रातग
1.5अङ्कका दयरे ,

(घ) "घ" वगवभा काभ गये को प्रत्मेक वषवका रातग
1 अङ्कका दयरे ,

(2) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩतन

कुनै एक बौगोतरक ऺेत्रभा कम्तीभा एक सम असी ददन वा

सोबन्दा फढी अवतध रुजू हाशजय बई काभ गये को बए सोही
बौगोतरक ऺेत्रभा काभ गये

फाऩत ऩाउने अङ्कको दाभासाही

वहसाफरे य एक सम असी ददनबन्दा कभ अवतध काभ गये को बए
जुनसुकै बौगोतरक ऺेत्रभा काभ गये को बए ऩतन "घ" वगवको
रातग तोवकएको अङ्क ददईनेछ।
वा

(3) प्रदे श प्रहयी सेवाफाट फखावस्त बई ऩुनफवहारी बएको

तनरम्फन

बई

त्मस्तो

तनरम्फन

पुकुवा

बएको

प्रहयी

कभवचायीको हकभा तनज रुजू हाशजय नबएको अवतधको फखावस्त वा
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ॉ ा कामवयत यहेको बौगोतरक ऺेत्रभा काभ गये फाऩतको
तनरम्फन हुद
अङ्क ददइनेछ।

ु याि सॊ घीम तभशनभा खवटएको वा ववदे शशस्थत
(4) सॊ मक्त

नेऩारी कूटनीततक तनमोगभा खवटएको प्रदे श प्रहयी कभवचायीराई
"घ" वगवको य अध्ममन तफदा वा तीन भवहना वा सो बन्दा फढी

अवतधको रातग वैदेशशक तातरभभा जाने त्मस्तो प्रहयी कभवचायीराई
"घ" वगवको रातग तोवकएको अङ्कको आधा अङ्क ददइनेछ।

(5) बौगोतरक ऺेत्रभा काभ गये फाऩत ऩाउने अङ्क जुन

ऩदभा फढु वा हुने हो सो ऩदबन्दा एक तह भुतनको ऩदभा प्राप्त
गये को बए भात्र गणना गरयनेछ।

(6) मस दपाभा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩतन मस

ु शघ कुनै प्रदे श प्रहयी कभवचायीरे बौगोतरक ऺेत्र
ऐन प्रायम्ब हुनअ

फाऩत प्राप्त गये को अङ्क घट्ने छै न।त्मसयी प्राप्त गये को अङ्कराई
ऩूणावङ्क आठभा ऩरयणत गयी सोही फभोशजभ प्राप्ताङ्क तनधावयण
33.

गरयनेछ।

शैशऺक मोग्मता: (१) फढु वाका रातग प्रहयी कभवचायीराई तनजरे

हातसर गये को शैशऺक मोग्मताको आधायभा दे हाम फभोशजभ फढीभा
दश अङ्क ददइनेछ :-

शैशऺक मोग्मता

अङ्क

(क) हार फहार यहेको ऩदभा नमाॉ तनमुशक्त गदाव
आवश्मक
फाऩत।

(ख) न्मूनतभ

ऩने

न्मूनतभ

शैशऺक

शैशऺक

मोग्मताबन्दा

मोग्मता

8

भातथल्रो

2

(ग) फढु वाद्वाया हारको ऩदभा फहार यहेको प्रहयी

5

तहको शैशऺक मोग्मता फाऩत थऩ।
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कभवचायीको हकभा खण्ड (क) फभोशजभको

शैशऺक मोग्मता नबएभा सो बन्दा एक तह
भुतनको शैशऺक मोग्मता फाऩत।

(2) मस ऐन फभोशजभ प्रहयी कभवचायीको फढु वाको रातग

34.

आवश्मक ऩने शैशऺक मोग्मता तोवकए फभोशजभ हुनछ
े ।

तातरभ: (१) प्रदे श प्रहयी सेवाको ऩदभा यहॉदा तरएको कुनै दुई
आधायबूत वा सेवाकारीन तातरभ फाऩत दे हाम फभोशजभ फढीभा
सात अङ्क ददइनेछ:-

(क) "क" श्रे णी

- 3.5 अङ्क

(ग)

- 1.5 अङ्क

(ख) "ख" श्रे णी

"ग" श्रे णी

- 2.5 अङ्क

(2) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बएताऩतन

प्रदे श प्रहयी कभवचायीराई तातरभ फाऩतको अङ्क ददॉदा ऩन्र कामव
ददनबन्दा कभ अवतधको तातरभका रातग कुनै अङ्क ददइने छै न।

(3) श्रे णी नखुरेको तातरभ फाऩत कुनै प्रहयी कभवचायीको

अङ्क गणना गदाव "ख" श्रे णी फयाफयको अङ्क गणना गरयनेछ।

(4) हार कामवयत ऩदभा तरएको तातरभ फाऩतको अङ्क

एक तह भातथको ऩदभा भात्र फढु वाको रातग गणना गरयनेछ।

ु न्दा
(5) कुनै प्रदे श प्रहयी कभवचायीरे मो ऐन प्रायम्ब हुनब

अशघ हातसर गये को तातरभको हकभा सभेत उऩदपा
फभोशजभको श्रे णी फाऩतको अङ्क प्राप्त गये को भातननेछ।

(१)

(6) मस दपाभा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩतन

आधायबूत तातरभ फाऩत अङ्क ददॉदा जुन तहको ऩदभा छॉदा
आधायबूत तातरभ तरएको हो सो ऩदफाट एक तह भातथको ऩदभा
फढु वा हुन फाहेक अन्म ऩदभा फढु वाको रातग अङ्क ददइने छै न।
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35.

हुनेछ।

(7) तातरभ सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ

च ुनौतीऩूणव तथा ववशेष शजम्भेवायी फाऩतको अङ्क: (१) कुनै प्रहयी
कभवचायीरे च ुनौतीऩूणव वा ववशेष शजम्भेवायी तनवावह गये फाऩत अङ्क
तरॉदा दे हाम फभोशजभ फढीभा ऩाॉच अङ्क ददइनेछ:(क) अतत च ुनौतीऩूणव वा ववशेष
शजम्भेवायी फाऩत

(ख) भध्मभस्तयको च ुनौतीऩूणव

वा ववशेष शजम्भेवायी फाऩत

(ग) साभान्म वा च ुनौतीऩूणव शजम्भेवायी
फाऩत

-5 अङ्क
-3.५ अङ्क
-२ अङ्क

(२) उऩदपा (१) खण्ड (क) य (ख) च ुनौतीऩूणव वा

ववशेष शजम्भेवायी फाऩतको अङ्क गणना गदाव जुन ऩदभा यहॉदा अङ्क
प्राप्त गये को हो सो ऩदफाट एक तह भातथको ऩदभा फढु वाको रातग

भात्र अङ्क गणना गरयनेछ। अङ्क प्रदान गदाव के कस्तो च ुनौतीऩूणव य

ववशेष शजम्भेवायी फाऩत अङ्क प्रदान गरयएको हो सो सभेत स्ऩि
रुऩभा खुराउनु ऩनेछ।

(३) मस ऐन फभोशजभ कुन कुन ऺेत्रभा कामव गने प्रहयी

कभवचायीराई च ुनौतीऩूणव वा ववशेष शजम्भेवायी तनवावह गये को हो बन्ने
ववषमको तनधावयण प्रदे श प्रहयी कामावरमको तसपारयसभा भन्त्रारमरे
स्वीकृत गये को भाऩदण्ड फभोशजभ हुनेछ।

(४) च ुनौतीऩूणव वा ववशेष शजम्भेवायी फाऩत अङ्क ददने

आधाय, त्मस्तो भूल्माङ्कन गने अतधकायी तथा अन्म व्मवस्था
36.

तोवकएफभोशजभ हुनेछ।

फढु वा सतभततरे ददने अङ्क: (१) फढु वा सतभततरे फढु वा हुने प्रहयी

कभवचायीराई ऩाॉच अङ्कसम्भ प्रदान गनेछ।मसयी अङ्क प्रदान गदाव
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फढु वा सतभततको अध्मऺ तथा सदस्मरे छु ट्टाछु ट्टै भूल्माङ्कन गयी
ददएको अङ्कको औसतफाट फढु वा सतभततरे अङ्क तनधावयण गनेछ।

(2) फढु वा सतभततका अध्मऺ वा सदस्मरे उऩदपा (१)

फभोशजभ अङ्क ददॉदा कुनै प्रहयी कभवचायीराई दुईबन्दा कभ वा

चायबन्दा फढी अङ्क ददनु ऩये भा वस्तुगत कायण सभेत उल्रेख गनुव
ऩनेछ।

(3) फढु वा सतभततरे अङ्क प्रदान गदाव कामव सम्ऩादनभा

प्राप्त गये को अङ्क तथा तनजरे हारको ऩदभा प्राप्त गये को ऩदक,
ऩुयस्काय तथा प्रशॊसा ऩत्र ऩाएको आधायराई तुरनात्भक रूऩभा
फढी अङ्क य सजाम ऩाएकाराई कभ अङ्क ददनु ऩनेछ।

(4) फढु वा सतभततरे अङ्क ददने सम्फन्धी अन्म व्मवस्था

37.

तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

फढु वा सम्फन्धी ववशेष व्मवस्था: (1) प्रदे शको रातग दे हाम
फभोशजभको

उत्कृि

कामव

गने

प्रहयी

जवानदे शख

सहामक

तनयीऺकसम्भका प्रहयी कभवचायीराई दपा २६ को उऩदपा (1)

को खण्ड (ख) फभोशजभको फढु वा सतभततरे एक तह भातथको
रयक्त ऩदभा फढु वा गनव सक्नेछ :-

(क) याि तथा आपू सेवायत प्रहयी कामावरमको
भान,

प्रततष्ठा

य

गौयव

फढाउन

प्रशॊसनीम,

सृजनात्भक य रगनशीर बई कामव गये को,

(ख) याविम तथा अन्तयावविम ऺेत्रभा ववतबन्न ववधाभा

उत्कृि कामव गयी याि य प्रहयी सङ्गठनको छवी
उच्च याख्न ववशेष मोगदान ऩुर्माएको,

(ग) प्रदे श प्रहयी सेवाभा यही कतवव्म ऩारनाको

तसरतसराभा वीय गतत प्राप्त गये को वा शायीरयक
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रुऩभा अशक्त बई सेवाफाट अवकाश तरनु ऩने
अवस्थाको।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ फढु वा बएका कभवचायीको

नाभ, ऩद, फढु वा गनुव ऩने आधाय य औशचत्म सवहतको तरशखत
वववयण प्रदे श प्रहयी कामावरमरे फढु वा गये को ऩन्र ददनतबत्र
भन्त्रारमराई ददनु ऩनेछ।

(3) उऩदपा (2) फभोशजभ फढु वा गदाव एक आतथवक

वषवभा एउटा श्रे णीभा फढीभा दुई जनासम्भ हुने गयी फढीभा छ
जनासम्भराई गनव सक्नेछ।
ताऩतन

(4) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रे शखएको बए
एउटै

ऩदभा

उऩयीऺकसम्भको

कम्तीभा

कभवचायीरे

दश

उभेयको

वषव

फहार

हद

वा

हुने

प्रहयी

ऩदावतधको

ु न्दा एक भवहना
कायणफाट अवकाश हुने बएभा अवकाश हुनब

अगातड त्मस्ता प्रहयी कभवचायीराई एक तह भातथको ऩदभा फढु वा
गनव सवकनेछ।मसयी फढु वा बएको ऩदभा तनज एक भवहनाबन्दा
फढी कामवयत हुने छै न।

(5) उऩदपा (4) फभोशजभ फढु वा गनवको रातग स्वत:

ववशेष ऩद सृजना हुनछ
य त्मस्तो प्रहयी कभवचायी अवकाश
े
बएऩतछ त्मस्तो ऩद स्वत: खाये ज हुनेछ।
(6) उऩदपा

(5)

फभोशजभ

फढु वा

बएको

प्रहयी

ु न्दा अशघको ऩदफाट अवकाश हुॉदा ऩाउने
कभवचायीराई फढु वा हुनब
38.

सुववधाबन्दा घटी नहुने गयी सुववधा ददइनेछ।

फढु वा उऩयको उजुयी: (1) मस ऐन फभोशजभ फढु वा सतभततको
फढु वा तसपारयसभा शचि नफुझ्ने प्रहयी कभवचायीरे फढु वाको सूचना

प्रकाशशत बएको तभततरे ऩन्र ददनतबत्र दे हामको सतभतत सभऺ
उजुयी ददन सक्नेछ:-
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(क) प्रदे श रोक सेवा आमोगका अध्मऺ

(ख) प्रदे श रोक सेवा आमोगका अध्मऺरे

-अध्मऺ

तोकेको आमोगको सदस्म

-सदस्म

भशन्त्रऩरयषद्को कामावरम

-सदस्म

(ग) सशचव (कानून हेने), भुतमभन्त्री तथा

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ ऩये को उजुयी सम्फन्धभा

उजुयी गने म्माद सभाप्त बएको तभततरे ऩन्र ददनतबत्र उजुयीको
टु ङ्गो रगाई सक्नु ऩनेछ।

(3) उऩदपा (1) फभोशजभ ऩनव आएको उजुयी झुट्टा

ठहरयएभा उजुयी सुन्ने तसतभततरे सोको अतबरेख याखी सम्फशन्धत
फढु वा सतभततराई जानकायी गयाउनेछ।

(4) फढु वाको उजुयी सुन्ने सतभततरे कुनै उम्भेदवायरे मस

ऐन फभोशजभ प्राप्त गनुव ऩने अङ्क प्राप्त नगये को वा प्राप्त नगने अङ्क
प्राप्त गये को आधायभा फढु वा सतभततको तसपारयस सॊ शोधन गनुव ऩने
दे खेभा सो सभेत गयी तनमुशक्तको रातग तसपारयस गनुव ऩनेछ।

(5) मस दपा फभोशजभको फढु वा उजुयी सुन्ने सतभततको

सशचवारमको काभ प्रदे श रोकसेवा आमोगरे गनेछ।
(६)

फढु वा

उऩयको

उजुयी

व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

ु ाई
सुनव

सम्फन्धी

अन्म

ऩरयच्छे द-६
सरुवा य काज
39.

सरुवा: (१) मस ऐनको अधीनभा यही आवश्मकता अनुरुऩ प्रहयी
कभवचायीको सरुवा प्रत्मेक दुई दुई वषवभा गरयनेछ।
तय याजऩत्रावङ्कत प्रहयी

कभवचायी

तथा

प्रभुखको सरुवा साभान्मतमा एक वषवभा गरयनेछ।
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(2) उऩदपा (१) फभोशजभ सरुवा गदाव बौगोतरक

अवस्था, कामवफोझ, कामव ववववधता सभेतको आधायभा स्टाप,
नेतत्ृ व, सहामक नेतत्ृ व य ववशशविकृत सभूहहरुभा सभान अवसय
प्राप्त हुने गयी गरयनेछ।

(3) भन्त्रारमरे प्रहयी कभवचायीको सरुवाराई व्मवशस्थत,

ऩायदशी य अनुभान मोग्म फनाउन सरुवा सभम तातरका सवहतको
भाऩदण्ड फनाई रागू गनव सक्नेछ।

(4) कुनै प्रहयी कभवचायीरे अको प्रदे शभा वववाह बएको

कायणरे सो प्रदे शभा सरुवा हुन भाग गये भा सम्फशन्धत प्रदे शको
सहभततभा प्रदे श सयकायरे सरुवा बई जान सहभतत ददन सक्नेछ।

(5) कुनै प्रहयी कभवचायीरे अको प्रदे शभा सभामोजन

बएको प्रहयी कभवचायीसॉग वववाह बएको कायणरे उक्त वववावहत
प्रहयीराई मस प्रदे शभा सरुवा हुन सम्फशन्धत प्रदे शको सहभतत ऩेश
गये भा प्रदे श सयकायरे सरुवा बई आउन सहभतत ददन सक्नेछ।

(6) प्रहयी कभवचायीको सरुवा सम्फन्धी अन्म व्मवस्था

तोवकए फभोशजभ हुनेछ।
तनम्न

(7) मस दपाभा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩतन

अवस्थाभा

सरुवा

सम्फन्धी

कभवचायीराई सरुवा गनव सवकनेछ:-

अवतध

नऩुग्दै

कुनै

प्रहयी

(क) तनजरे आचयण ववरुिको कामव गये को प्रभाशणत
बएभा,

(ख) तनजरे

ऩद अनुसायको शजम्भेवायी ऩूया गनव

नसकेभा,

(ग) तनजराई उक्त स्थानभा याखी यहॉदा सम्फशन्धत

स्थानको शाशन्त सुयऺा एवॊ कामव वातावयण
तफग्रने अवस्था आइ ऩये भा,
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(घ) मस ऐन फभोशजभ तनजराई ववबागीम सजाम
गनुव ऩने बएभा,

40.

(ङ) तोवकए फभोशजभका अन्म अवस्था आएभा।

सरुवा गने अतधकायी: प्रदे श प्रहयी कभवचायीराई सरुवा गने
अतधकाय दे हामका अतधकायीराई हुनेछ :-

(क) प्रहयी वरयष्ठ उऩयीऺकराई प्रदे श भशन्त्रऩरयषद्रे ,

(ख) प्रहयी उऩयीऺकराई आन्तरयक भातभरा तथा कानून
भन्त्रीरे ,

(ग) प्रहयी नामफ उऩयीऺकराई आन्तरयक भातभरा तथा
कानून सशचवरे ,

(घ) प्रहयी तनयीऺकराई प्रदे श प्रहयी प्रभुखरे,

(ङ) प्रहयी नामफ तनयीऺक तथा प्रहयी सहामक तनयीऺकराई
प्रदे श प्रहयी कामावरमको प्रहयी वरयष्ठ उऩयीऺकरे ,

(च) प्रहयी
41.

कामावरम

सहमोगीदे शख

प्रहयी

प्रहयी कभवचायीराई प्रहयी उऩयीऺकरे ।

हवल्दायसम्भका

काज सम्फन्धी व्मवस्था: (१) प्रहयी कभवचायीराई आवाश्मकता
अनुसाय काजभा खटाउन सवकनेछ।

(2) प्रहयी कभवचायीको काज सम्फन्धी अन्म व्मवस्था

तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

ऩरयच्छे द-७
प्रदे श प्रहयीको काभ, कतवव्म य अतधकाय
42.

प्रहयी हयहभेशा तमायी हारतभा यहनुऩने: (१) प्रहयी तनमतभत

ड्युटीभा यहेको अवस्थाभा फाहेक साभान्मतमा रयजबवभा यहेको
भातननेछ,

जवानराई

सङ्गठनराई
हाशजय

आवश्मक

हुन

ऩये भा

जानकायी
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जानकायी प्राप्त हुन आएभा त्मस्ता प्रहयी अतधकृत तथा जवानरे
सङ्गठनरे तोकेको कुनै ऩतन इकाइभा तत्कार हाशजय हुन ु ऩनेछ।

(2) प्रहयी अतधकृत तथा जवान ड्युटीभा तैनाथ यहनु ऩने

43.

सभम अवतध य भाऩदण्ड तोवकए फभोशजभ हुनछ
े ।

सभन्वम गनुव ऩने: (1) प्रदे श प्रहयीरे प्रदे शको शाशन्त सुयऺा य
प्रदे शको

काफु फावहयको

शाशन्त

सुव्मवस्था

सम्फन्धभा

ॉ सभन्वम गनुव ऩनेछ।
सयकायभापवत सॊ घीम प्रहयीसग

प्रदे श

(2) प्रदे श प्रहयीरे कुनै ऩतन एक वा एकबन्दा फढी

प्रदे शसॉग शाशन्त सुयऺा कामभ याख्ने य अऩयाध अनुसन्धानसॉग

सम्फशन्धत सूचना य सहमोग आदान-प्रदान एवॊ सभन्वम गनव
सक्नेछ।मसयी गरयएको कामवको जानकायी प्रदे श प्रहयी प्रभुखरे
44.

मथाशशघ्र भन्त्रारमभा गयाउनु ऩनेछ।
प्रहयी

अतधकृत

तथा

जवानरे

प्रमोग

गनव

ऩाउने

अतधकाय:

(१) प्रहयी अतधकृत तथा जवानरे मस ऐन वा प्रचतरत अन्म
कानूनरे तनददविगये फभोशजभ अतधकाय वा अशततमाय प्रमोग गनेछ।

(2) प्रहयी अतधकृत तथा जवानरे ऩाएको अशततमाय

तनजबन्दा भातथका दजावको प्रहयी अतधकृत तथा जवानरे प्रमोग गनव
ऩाउनेछ।

(3) मस ऐन य प्रचतरत अन्म ऐन, तनमभहरुको अधीनभा

यही प्रदे श प्रहयीको काभ, कतवव्म य अतधकाय दे हाम फभोशजभ
हुनेछन्:-

(क) प्रदे शतबत्र

शाशन्त

सुयऺा

सुव्मवस्था कामभ याख्ने,

तथा

साववजतनक

(ख) प्रदे शतबत्र नागरयकको जीउ, धनको सुयऺा गयी

नागरयक स्वतन्त्रता तथा भानव अतधकायको
सॊ यऺणय सुशासन प्रवधवनभा सहमोग ऩुर्माउने,
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(ग) साववजतनक सुयऺा व्मवस्था तथा अऩयाधको
योकथाभसॉग

सम्फशन्धत

आवश्मक

सूचना

सॊ करन, ववश्लेषण य भूल्माङ्कन गयी आवश्मक
सुयऺा व्मवस्था तभराउने,

(घ) शाशन्त सुयऺाभा असय गनव सक्ने खतया, च ुनौती

य जोशखभ सम्फन्धी सूचना सॊ करन, ववश्लेषण,
आदान-प्रदान, उऩमोग य प्रततवेदन,

(ङ) अऩयाध अनुसन्धानभा अन्म प्रदे श य सॊ घराई
सहमोग तथा सभन्वम,

(च) नेऩार सयकाय वा प्रदे श सयकायरे तोकेका

प्रदे शतबत्रका भहत्वऩूणव व्मशक्त, स्थान, तनकाम वा
आमोजनाको सुयऺा गने,

(छ) प्रदे शतबत्र

मातामात, बवन, सॊ यचना य अन्म

साववजतनक तथा सयकायी सम्ऩशिको सुयऺा गने,

(ज) प्रदे शतबत्रको

रोकभागव,

सहामक

भागव तथा

स्थानीम तहका भागवभा ट्रावपक व्मवस्थाऩन,

(झ) प्रदे शतबत्र
रातग

अऩयाध

कानून

योकथाभ

फभोशजभ

य

तनमन्त्रणको

आवश्मक

उऩाम

अवरम्फन गने य सो कामवका रातग सम्फशन्धत
तनकामहरुसॉग सहमोग य सभन्वम जुटाउने,

(ञ) प्रदे शतबत्र न्मावमक य अधव न्मावमक तनकामरे
गये का

पैसरा

कामावन्वमन

कामवभा सहमोग गने,

(ट) प्रदे शतबत्र

ऩुनस्व थाऩना
सम्फन्धी

ववऩद्का

रगामतका

काभका
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सभमभा

रातग

रगामत

ववऩद्

अन्म

उद्दाय, याहत,
व्मवस्थाऩन

ऩरयचातरत

हुने

य
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आवश्मक सभन्वम गने,

(ठ) भहाभायी य अन्म ववऩदभा भृत्मु बएका शवको
व्मवस्थाऩन,

(ड) प्रदे शतबत्र घटे का अऩयाध सम्फन्धी प्रादे शशक
अतबरेख याख्ने,

(ढ) प्रचतरत

कानून

फभोशजभ

प्रदे श

कायागाय,

वहयासत कऺ तथा कायागाय य वहयासत कऺभा

यहेका कैदी य फन्दीको व्मवस्थाऩन गने य
सुयऺा व्मवस्था तभराउने,

(ण) ट्रावपक प्रहयीराई सभम अनुकूर तथा दऺ
फनाई

सुयशऺत

प्रदे शभा

फनाउने

हुने

सवायी

तथा

व्मवस्थाऩन गने,

आवागभनराई

प्रदे शको

ट्रावपक

(त) प्रदे शतबत्र तनजी ऺेत्रका सुयऺा प्रदामक तथा
सुयऺाकभीरे अऩनाउनु ऩने भाऩदण्ड ऩारना
गये , नगये को सम्फन्धभा तनमतभत अनुगभन गने
व्मवस्था तभराउने,

(थ) प्रदे श प्रहयीको तातरभ तथा ऺभता अतबवृवि
सम्फन्धी कामव गने,

(द) साभुदावमक प्रहयी सम्फन्धी कामव गने,

(ध) फेवारयस सम्ऩशि शजम्भा तरई प्रचतरत कानून
फभोशजभ व्मवस्थाऩन गने,

(न) प्रचतरत

कानून

फभोशजभ

अन्म

तनकामफाट

अनुसन्धान हुने कसूयको सम्फन्धभा भाग बएको
सहमोग उऩरब्ध गयाउने,

ु ा य
(ऩ) एक प्रदे शफाट अको प्रदे शभा अतबमुक्त, थुनव
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कैदीको स्थानान्तयण गनुव ऩने बएभा सॊ घीम
कानून फभोशजभ सोको रातग सभन्वम तथा
सुयऺा व्मवस्थाऩन गने,

(प) नेऩार प्रहयी य अन्म प्रदे शका प्रहयी सङ्गठनसॉग
सम्ऩकव, सूचना आदान प्रदान य सभन्वम गने,

(फ) पौजदायी कामवववतधको कामावन्वमन गने,

(ब) प्रचतरत कानूनरे तनददवि गये फभोशजभ अन्म
45.

कामवहरू गने, गयाउने।

ऩिाउ गनव सक्ने अतधकाय:

(१) प्रचतरत कानून फभोशजभ

कसै राई ऩिाउ गनुऩ
व ने बएभा प्रचतरत कानूनरे तनधावयण गये को
प्रविमा अऩनाई प्रदे श प्रहयीरे ऩिाउ गनव सक्नेछ।

(2) प्रहयी अतधकृत तथा जवानरे दे हामका व्मशक्तराई

ऩिाउ ऩुजी तफना तगयफ्ताय गनव सक्नेछ्-

(क) तीन वषव वा सो बन्दा फढी कैदको सजाम हुने
अऩयाधभा सॊ रग्न बएको वा त्मस्तो सजाम हुने
अऩयाधभा सॊ रग्न हुन सक्ने शॊकास्ऩद व्मशक्त,

(ख) कुनै अऩयाधभा सॊ रग्न यही पयाय यहेको व्मशक्त

वा कानून फभोशजभ सजाम बई पयाय यहेको
अऩयाधी,

(ग) कफ्मू व रागेको सभमभा शॊकास्ऩद
वहॉडडुर गरययहेको व्मशक्त,

(घ) भनातसफ

कायण

नबई

यातभा

तरयकारे

हातहततमाय,

खयखजाना वा शॊकास्ऩद शचजवस्तु साथभा तरई
वहॉडेको व्मशक्त,

(ङ) कानून फभोशजभ थुतनएको ठाउॉफाट बागेको वा
बाग्न उद्योग गने व्मशक्त,
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(च) नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी सेवा य सशस्त्र प्रहयी
फर, नेऩार छाडी बागेको व्मशक्त,

(छ) प्रचतरत कानून फभोशजभ हुने अऩयाध गये को छ
बन्ने भनातसफ शॊका बएको व्मशक्त,

(ज) कसूय प्रभाशणत बई कैद वा जरयफानाको पैसरा
ऩश्चात सो फभोशजभको सजाम बुक्तान नगये का

(3)

व्मशक्त।

कानून

फभोशजभ

ऩिाउ

गनुव ऩने

वा

गम्बीय

अऩयाधभा सॊ रग्न बएको भनातसफ कायण बएको कुनै ऩतन

व्मशक्तराई प्रहयीरे ऩिाउ गनुव ऩने बएभा सो कुया प्रि रुऩभा
खोरी प्रचतरत कानून फभोशजभ प्रहयी तनमन्त्रणभा आउन अनुयोध

गनेछ।प्रहयीरे अनुयोध गदाव नभानी फरजफ्ती गने वा बाग्ने वा
उम्कने वा सोको प्रमास गने व्मशक्तराई प्रहयीरे आत्भसभऩवण गने

जनाउ ददई आवश्मकता अनुसाय फरऩूवक
व
आफ्नो तनमन्त्रणभा
तरनु ऩनेछ।प्रहयीरे

तनमन्त्रणभा

तरने

िभभा

प्रहयी

भातथनै

आिभण गने वा हभरा गयी चोट ऩुर्माउने कामव गये भा त्मस्ता
व्मशक्तको ववरुिभा प्रहयीरे प्रचतरत कानून फभोशजभ आवश्मक
न्मूनतभ फर प्रमोग गनव सक्नेछ।
(४) मस

ऐन

फभोशजभको प्रहयी कभवचायीरे

अऩयाध

अनुसन्धानको तसरतसराभा अन्म प्रदे शभा गई कुनै अतबमुक्तराई
तत्कार ऩिाउ गनुव ऩने बएभा सम्फशन्धत प्रदे श प्रहयी कामावरमको

सभन्वमभा य अऩयाधको अनुसन्धान गनुव ऩये भा सम्फशन्धत प्रदे शको
सुयऺा हेने भन्त्रारम वा तनकामसॉग सभन्वम गयी गनुव ऩनेछ।
कुनै

(५) अन्म प्रदे शको प्रहयी कभवचायीरे मस प्रदे शभा आई

अतबमुक्तराई

तत्कार
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गनुव ऩने

वा अऩयाधको
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अनुसन्धान गनुव ऩने बएभा सभेत उऩदपा (४) फभोशजभकै प्रविमा
अऩनाउनु ऩनेछ।

(६) उऩदपा (१), (२), (३), (४) वा (५) फभोशजभ

ऩिाउ बएका व्मशक्तराई फाटोको म्माद फाहेक चौंफीस घण्टातबत्र
46.

भुद्दा हेने अतधकायी सभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ।

प्रहयी कामावरमरे अतबरेख याख्नु ऩने: (१) प्रदे श प्रहयी कामावरमरे
दै तनक रुऩभा सम्ऩादन गरयएका कामवहरुको वववयण
फभोशजभको ढाॉचाभा याख्नु ऩनेछ।

तोवकए

(2) अतधकाय प्राप्त अतधकायीरे उऩदपा (१) फभोशजभको

अतबरेखको अवरोकन य तनयीऺण गनव सक्नेछ।

(3) मस्तो अतबरेख प्रदे श प्रहयी सङ्गठनको तोवकएको

कामावरमरे अध्मावतधक गयी सही एवॊ दुरुस्त हारतभा रुजू याख्नु
ऩनेछ।

(4) नेऩार प्रहयी, अन्म प्रदे शका प्रदे श प्रहयीराई तोवकए

फभोशजभको प्रविमा ऩूया गयी आवश्मक सूचना तथा अतबरेख
उऩरब्ध गयाउनु प्रदे श प्रहयीको कतवव्म हुनछ
े ।
ऩरयच्छे द-८

प्रदे श प्रहयी अतधकृत तथा जवानको तरफ, बिा, यासन तथा अन्म सुववधा
47.

प्रदे श

प्रहयी

कभवचायीरे

ऩाउने

सुववधा:

(१)

प्रदे श

प्रहयी

अतधकृत तथा जवानरे ऩाउने तरफ बिा, यासन, चाडफाड खचव
तथा अन्म सुववधा नेऩार प्रहयीका अतधकृत तथा जवानको बन्दा
कभ हुने छै न।

(2) प्रदे श प्रहयी अतधकृत तथा जवानरे सेवा अवतधबय

याजऩत्रावङ्कत श्रे णीको प्रहयी अतधकृत बए फाह्र भवहना फयाफयको,
याजऩत्र अनवङ्कत प्रथभ श्रे णीको प्रहयी बए अठाय भवहना फयाफयको
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य अन्म याजऩत्र अनवङ्कत य श्रे णी ववहीन प्रहयी बए एक्काइस भवहना
फयाफयको खाइऩाइ आएको तरफ यकभसम्भ उऩचाय खचव फाऩत
तोवकए फभोशजभ प्रविमा य भाऩदण्ड फभोशजभ ऩाउनेछ।

(3) प्रदे श प्रहयी कभवचायीहरुको भातसक तरफफाट दश

प्रततशतका दयरे हुन आउने यकभ कट्टा गयी सो यकभभा प्रदे श

सयकायरे शत प्रततशत यकभ थऩ गयी कभवचायी सञ्चम कोषभा
48.

49.

जम्भा गयी ददनेछ।

फीभा सम्फन्धी व्मवस्था: प्रदे श सयकायरे तोवकए फभोशजभ प्रदे श

प्रहयी कभवचायीको मोगदानभा आधारयत सावतधक जीवन फीभा
गनेछ।

प्रहयी कल्माण कोष: (1) प्रदे श प्रहयीको वहत अतबवृविको रातग
प्रदे श प्रहयी कल्माण कोष स्थाऩना गनव सवकनेछ।
(2)

50.

उऩदपा

(1)

फभोशजभ

स्थाऩना

हुने

कोषको

उऩमोग, सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन तोवकए फभोशजभ हुनछ
े ।

तफदा: (१) प्रहयी कभवचायीरे दे हाम फभोशजभका तफदा ऩाउनेछन्:(क) बैऩयी आउने तफदा,
(ख) घय तफदा,

(ग) तफयाभी तफदा,

(घ) वकरयमा तफदा,
(ङ) प्रसूतत तफदा,

(च) प्रसूतत स्माहाय तफदा,
(छ) सट्टा तफदा,

(ज) अध्ममन तफदा।

(2) प्रहयी कभवचायीरे अतधकायको रुऩभा तफदाको दाफी

गनव ऩाउने छै न।
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(3) उऩदपा (1) फभोशजभ प्रहयी कभवचायीरे ऩाउने तफदा

सम्फन्धी कामवववतध रगामतका अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ
हुनेछ।

ऩरयच्छे द-९

प्रदे श प्रहयी सेवाका कभवचायीको अतनवामव अवकाश, उऩदान, तनवृिीबयण
तथा उऩचाय खचव
51.

52.

अतनवामव अवकाश: प्रदे श प्रहयी कभवचायीको अतनवामव अवकाश
सम्फन्धी

व्मवस्था

प्रचतरत

व्मवस्था बए फभोशजभ हुनछ
े ।

सॊ घीम

प्रहयी

सम्फन्धी

कानूनभा

उऩदान: (१) ऩाॉच वषव वा सो बन्दा फढी सेवा गये को तय
तनवृिीबयण ऩाउने अवतध नऩुगेको प्रहयी कभवचायीरे याजीनाभा
स्वीकृत

गयाई

सेवाफाट

अरग

बएभा

वा

त्मस्तो

प्रहयी

कभवचायीराई बववष्मभा सयकायी सेवाको तनतभि आमोग्म नठहयीने
गयी ऩदफाट हटाइएभा दे हाम फभोशजभ उऩदान ऩाउनेछ :-

(क) ऩाॉच वषवबन्दा फढी दश वषवसम्भ नोकयी गये को
प्रहयी कभवचायीरे आपूरे काभ गये को प्रत्मेक
वषवको तनतभि आशखयी आधा भवहनाको तरफ,

(ख) दश वषवबन्दा फढी ऩन्र वषवसम्भ नोकयी गये को
प्रहयी कभवचायीरे आपूरे काभ गये को प्रत्मेक
वषवको तनतभि आशखयी एक भवहनाको तरफ,

(ग) ऩन्र वषवबन्दा फढी फीस वषवबन्दा कभ नोकयी

गये को प्रहयी कभवचायीरे आपूरे काभ गये को
प्रत्मेक वषवको तनतभि आशखयी डे ढ भवहनाको
तरफ।
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स्ऩिीकयण: मस दपा य दपा ५3 को प्रमोजनको रातग “आशखयी
तरफ” बन्नारे प्रहयी कभवचायीको अवकाश प्राप्त गने अवस्थाको
तरफराई जनाउॉछ य त्मसयी अवकाश प्राप्त गने अवस्थाभा कुनै

प्रहयी कभवचायी तनरम्फनभा यहेको बए त्मस्तो अवतधको तनतभि
ऩतन ऩूयै तरफको वहसाफ गरयनेछ।

(2) उऩदपा (1) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩतन

उभेय वा मोग्मता ढाॉटेको प्रभाशणत हुन आएभा त्मस्तो प्रहयी
53.

कभवचायीराई उऩदान ददइने छै न।

तनवृिीबयण: (1) फीस वषव वा सो बन्दा फढी सभमसम्भ प्रदे श
प्रहयी सेवाभा काभ गये को प्रहयी कभवचायीरे नोकयीफाट अवकाश
ऩाएको तभततरे तनवृिीबयण ऩाउनेछ।

तय प्रचतरत कानून फभोशजभ सभामोजन बई आएका प्रहयी

कभवचायीको हकभा प्रचतरत सॊ घीम कानून फभोशजभ हुनेछ।

(2) उऩदपा (1) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩतन

नागरयकता वा उभेय वा मोग्मता ढाॉटेको प्रभाशणत हुन आएभा
त्मस्तो प्रहयी कभवचायीराई तनवृिीबयण ददइने छै न।

(3) उऩदपा (1) वा (2) फभोशजभ ददइने तनवृिीबयणको

वहसाफ दे हाम फभोशजभ हुनछ
े :(क) प्रहयी

तनयीऺक

दे शख

प्रहयी

वरयष्ठ

उऩयीऺकसम्भको प्रहयी कभवचायीको हकभा:नोकयी वषव × आशखयी तरफ
५०

(ख) प्रहयी नामफ तनयीऺक य सो बन्दा भुतनका
प्रहयी कभवचायीको हकभा:

नोकयी वषव × आशखयी तरफ
४०

41

खण्ड ४) अततरयक्ताङ्क १४ प्रदे श याजऩत्र बाग १ तभतत २०७७।०५।१५

(4) अवकाश बई प्रहयी हवल्दाय य सोबन्दा भुतनको

ऩदफाट तनवृिीबयण ऩाइयहेका व्मशक्तको उभेय साठी वषव ऩूया

बएऩतछ तनजरे ऩाइयहेको तनवृिीबयणको अङ्कभा तीस प्रततशत थऩ
गरयनेछ।

(5) उऩदपा (4) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩतन

तनवृिीबयणको न्मूनतभ यकभ सभान ऩदको आधाबन्दा फहारवारा
प्रहयी कभवचायीको तरफ स्केरको शुरुअङ्कको कभ य अतधकतभ

यकभ सभान ऩदको फहारवारा प्रहयी कभवचायीको तरफको शुरु
स्केरबन्दा फढी हुने छै न।

(6) ऩन्र वषव सेवा अवतध ऩूया गये को कुनै प्रहयी

कभवचायीको भृत्मु बएभा तनजको सेवा अवतधभा तनवृिीबयणको
रातग आवश्मक ऩने सेवा अवतध ऩुर्माउन चावहने वषव थऩ गयी

तनजको ऩरयवायराई तनवृिीबयण वा उऩदान जुन तरन चाहन्छ सो
योजेय तरन ददइनेछ।

(7) मस दपाभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रे शखएको बए

ताऩतन बववष्मभा सयकायी सेवाको तनतभि अमोग्म ठहरयने गयी

सेवाफाट फखावस्त गरयएको प्रहयी कभवचायीरे मस ऐन फभोशजभ
तनवृिीबयण ऩाउने छै न।
(8)

फहारवारा

प्रहयी

कभवचायीको

तरफवृवि

ॉ ा
हुद

तरफको शुरुअङ्कभा जतत वृवि बएको छ त्मसको दुई ततहाई यकभ

सभान ऩदका तनवृि प्रहयी कभवचायीको तनवृिीबयण यकभभा ऩतन
थऩ गरयनेछ।

(9) प्रदे श

प्रहयी सेवाका कभवचायीहरु तथा ततनका

ऩरयवायहरुरे ऩाउने उऩचाय खचव, ऩारयवारयक तनवृिीबयण तथा

उऩदान, असाधायण ऩारयवारयक तनवृिीबयण य उऩदान, सन्तततवृशि
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य शैशऺकवृशि, अशक्तवृशि प्राप्त गने सम्फन्धी अन्म व्मवस्था
तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

(10) मस दपा फभोशजभ प्रदान गरयने तनवृिीबयण य

54.

उऩदान रगामतका अन्म सुववधा मोगदानभा आधारयत हुनेछ।

याजीनाभा ददन सक्ने: (१) प्रहयी कभवचायीरे याजीनाभा स्वीकृत
गयाई सेवाफाट अवकाश तरन सक्नेछ।

(2) प्रहयी कभवचायीको याजीनाभा स्वीकृत गने अतधकाय

अशततमायवाराराई हुनेछ।

(3) प्रहयी कभवचायीको नोकयी अवतधको गणना तोवकए

55.

फभोशजभको वहसाफफाट हुनेछ।

नोकयी छोड्न नऩाउने: (१) कुनै ऩतन प्रदे श प्रहयी कभवचायीरे
आपू तनमुशक्त बएको ऩाॉच वषवसम्भ नोकयी छोड्न ऩाउने छै न।

तय कुनै प्रहयी कभवचायीराई भनातसफ भावपकको कायण

ऩयी नोकयी नछोडी नहुने अवस्था ऩये भा तनजरे कायण खोरी

याजऩत्रावङ्कत प्रहयी कभवचायीरे प्रदे श प्रहयी प्रभुखभापवत भन्त्रारम
सभऺ,

याजऩत्र

अनवङ्कत कभवचायीरे

प्रदे श

प्रहयी प्रभुखसभऺ

तनवेदन गनुव ऩनेछ य कायण भनातसफ बएभा कभवचायीराई नोकयी
छाड्न अनुभतत ददन सक्नेछ।
(2)

उऩदपा

(१)

ववऩयीत

नोकयी

छोड्ने

प्रहयी

कभवचायीराई नेऩार सयकाय तथा प्रदे श सयकायफाट रगानी बएको
तथा स्वदे श य ववदे शभा गयाइने आधायबूत तातरभ रगामतका
यकभ असुर उऩय गरयनेछ।

(3) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩतन

सेवा गये फाऩत तनजरे ऩाएको तरफ, याशन, दै तनक भ्रभण बिा
तथा तोवकए फभोशजभको सयकायी स्केरभा ऩाउने सयसाभान
फाऩतका यकभ असुर उऩय गरयने छै न।
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ऩरयच्छे द-१0
आचयण

56.

दान, दातव्म, उऩहाय तरन नहुन:े (१) सयकायी काभभा कुनै ऩतन
प्रकायको असय ऩनव सक्ने गयी प्रहयी कभवचायीरे प्रदे श सयकायको
ऩूव व स्वीकृतत नतरई आपूरे वा आफ्नो ऩरयवायको कुनै सदस्मरे

स्वदे शी वा ववदे शी कसै फाट ऩतन कुनै प्रकायको दान, दातव्म,

कोसेरी वा उऩहाय स्वीकाय गनव वा चन्दा भाग्न वा सयकायी

ॉ साऩट तरन वा अरू कुनै वकतसभको
काभसॉग सम्फशन्धत व्मशक्तसग
ॉ ै न।
आतथवक सहामता प्राप्त गनव हुद
(२)

प्रहयी

कभवचायीरे

ववदे शी

सयकाय

वा

ववदे शी

सयकायको कुनै प्रतततनतधफाट कुनै उऩहाय प्राप्त हुन आएभा प्रदे श

सयकायराई सो कुयाको सूचना ददई तनकासा बए फभोशजभ गनुव
57.

ऩनेछ।

सम्ऩशिको वववयण ददनु ऩने: प्रत्मेक प्रहयी कभवचायीरे नेऩार
सयकायरे तोकेको पायाभभा आफ्नो सम्ऩशि वववयण बयी आतथवक
वषव सभाप्त बएको साठी ददनतबत्र दपा 95 फभोशजभको तनकामभा
ऩेश गनुव ऩनेछ।

तय नमाॉ तनमुशक्त बएको प्रहयी कभवचायीरे त्मस्तो तनमुशक्त

58.

बएको साठी ददनतबत्र सम्ऩशि वववयण फुझाउनु ऩनेछ ।

कम्ऩनीको स्थाऩना य सञ्चारन तथा व्माऩाय व्मवसाम गनव नहुन:े
प्रहयी कभवचायीरे प्रदे श सयकायको ऩूव व स्वीकृतत नतरई दे हामका
काभ गनुव हुॉदैन:-

(क) कुनै फैंक, कम्ऩनी वा सहकायी सॊ स्थाको स्थाऩना,
यशजिेशन वा सञ्चारनको काभभा बाग तरन,
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(ख) प्रचतरत कानून फभोशजभ दताव गयाउनु ऩने कुनै व्माऩाय
वा व्मवसाम गनव,

59.

(ग) अन्मत्र कुनै प्रकायको नोकयी स्वीकाय गनव।

सयकायी काभकाज सम्फन्धी सभाचाय प्रकाश गनवभा प्रततफन्ध:
(१) प्रहयी कभवचायीरे प्रदे श सयकायद्वाया अथवा ववशेष रूऩफाट
अशततमाय नऩाई आपूरे कतवव्मको ऩारना गदाव प्राप्त गये को कुनै

गोप्म वा आपूरे रे खेको अथवा सॊ करन गये को कुनै कागजऩत्र

वा सभाचाय प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रूऩफाट अनातधकृत कभवचायी वा
गैयसयकायी व्मशक्त वा सञ्चाय भाध्मभराई ददनु वा फताउनु हुॉदैन।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको प्रततफन्ध जुनसुकै कायणरे

60.

प्रदे श प्रहयी सेवाभा नयहेको व्मशक्तको हकभा सभेत रागू हुनेछ।

ये तडमो,टे तरतबजन, ऩत्रऩतत्रका, साभाशजक सञ्जार वा ववद्युतीम वा अन्म
ॉ
सञ्चाय भाध्मभसग
सम्ऩकव याख्न नहुन:े (१) प्रहयी कभवचायीरे

भन्त्रारमको अनुभतत प्राप्त नगयी कुनै ये तडमो, टे तरतबजन, ऩत्रऩतत्रका,
साभाशजक सञ्जार वा ववद्युतीम वा अन्म सञ्चाय भाध्मभभा आफ्नै

वास्तववक अथवा काल्ऩतनक नाभफाट अथवा फेनाभी कुनै रेख
प्रकाशन गनव अथवा ये तडमोद्वाया प्रसायण गनव हुॉदैन।

तय प्रहयी सङ्गठनको प्रवक्ताको रुऩभा तोवकएको प्रहयी

कभवचायीरे

सम्फशन्धत

प्रहयी

सङ्गठनको

प्रभुखको

अनुभततभा

कामावरमको गततववतध सम्फन्धी जानकायी वा सूचना प्रवाह गनव
फाधा ऩनेछैन।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩतन

सावहशत्मक, करात्भक, ऐततहातसक,वैऻातनक य व्मावसावमक ववषमको
रे ख प्रकाशन वा प्रसायण गनव सवकनेछ।

तय त्मस्तो रेख प्रकाशन वा प्रसायण गये ऩतछ आफ्नो

कामावरमभा जानकायी गयाउनु ऩनेछ।
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61.

62.

प्रेसको सहाया तरन नहुन:े कुनै प्रहयी कभवचायीरे तनजको कतवव्म

ऩारनाको सम्फन्धभा रगाइएको आयोऩको तनतभि भन्त्रारमको ऩूव व
स्वीकृतत नतरई प्रेस अथवा सञ्चाय भाध्मभको सहाया तरन हुॉदैन।

सयकायको आरोचना गनव नहुन:े (१) नेऩार सयकायको नीततको
ववऩयीत हुने गयी वा नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय, स्थानीम तह य
नेऩारी

जनताफीचको

ऩायस्ऩरयक

सम्फन्धभा

वा

कुनै

ववदे शी

यािसॉगको सम्फन्धभा खरर् ऩनव सक्ने गयी कुनै प्रहयी कभवचायीरे

आफ्नो वास्तववक वा काल्ऩतनक नाभफाट वा फेनाभी कुनै रे ख

प्रकाशन गनव, सञ्चाय भाध्मभराई कुनै खफय ददन, ये तडमो, टे तरतबजन
आददद्वाया भन्तव्म प्रसायण गनव, साभाशजक सञ्जारफाट कुनै कुया

व्मक्त गनव, कुनै साभग्रीको प्रचाय प्रसाय गनव, कुनै साववजतनक
ॉ ु ै न।
भन्तव्म ददन वा कुनै वक्तव्म प्रकाशन गनवहद

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩतन

प्रचतरत कानून य नेऩार सयकायको नीततको ववऩयीत नहुने गयी
63.

रे ख प्रकाशन वा प्रसायण गनव फाधा ऩने छै न।

तनवावचनभा बाग तरन नहुन:े प्रहयी कभवचायीरे कुनै याजनीततक

ु भा
ऩदको रातग हुने तनवावचनभा बाग तरन, प्रचाय-प्रसाय गनव, जुरस
बाग तरन, चन्दा ददन वा कसै को रातग भत भाग्न वा तनवावचनभा
कुनै प्रकायको प्रबाव ऩानव हुॉदैन।

तय प्रचतरत कानून फभोशजभ भतातधकाय प्रमोग गनव फाधा

64.

ऩने छै न।

याजनीततभा बाग तरन नहुन:े प्रहयी कभवचायीरे कुनै याजनीततक दर
वा

दरसॉग

आफि

सङ्गठनको

सदस्मता

तरन, याजनीततक

विमाकराऩभा सॊ रग्न हुन, त्मस्ता दर वा सङ्गठनराई चन्दा ददन
वा अन्म कुनै याजनीततक गततववतधभा बाग तरन हुॉदैन।
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65.

याजनीततक वा अवाञ्छनीम प्रबाव ऩानव नहुन:े प्रहयी कभवचायीरे
आफ्नो सेवा सम्फन्धी कुयाभा भतरफ साध्म गने भनसामरे

आपूबन्दा भातथका अतधकृत वा अन्म प्रहयी कभवचायी भातथ कुनै

याजनीततक वा अवाञ्छनीम प्रबाव ऩानुव वा प्रबाव ऩाने प्रमत्न गनुव
66.

हुॉदैन।

सभम ऩारन य तनमतभतता: प्रहयी कभवचायीरे तनमतभत रूऩरे

आफ्नो ऩारोभा कामावरमभा वा आपूखवटएको ठाउॉभा हाशजय हुन ु
ऩनेछ य सकेसम्भ ऩवहरे तफदाको स्वीकृतत नतरई कामावरमभा वा

67.

आपूखवटएको ठाउॉभा अनुऩशस्थत हुन ु हुॉदैन।

अनुशासन य आऻाऩारन: प्रहयी कभवचायीरे दे हाम फभोशजभको
अनुशासन य आदे श ऩारना गनुव ऩनेछ:(क) अनुशासनभा

यही

आफ्नो

तत्ऩयतासाथ ऩारना गनुव ऩने,

कतवव्म

इभान्दायी

य

(ख) सयकायी काभ सम्फन्धी कुयाभा आपूबन्दा भातथको

अतधकृतरे ददएको आदे शराई शीघ्रताकासाथ ऩारना गनुव
ऩने,

(ग) आपूबन्दा भातथका सफै अतधकृतप्रतत उशचत आदय
दे खाउनु ऩने

य आपूभातहतका प्रहयी कभवचायीप्रतत

उशचत व्मवहाय गनुव ऩने,

(घ) उच्छृ ङ्खर गततववतध गनव नहुन,े

(ङ) ववद्युतीम भाध्मभ वा साभाशजक सञ्जारभा सेवाका भूल्म,
भान्मता, आचयण

68.

य

साभाशजक

कामवहरु गनव, गयाउन नहुन।
े

भमावदा

ववऩयीतका

रैं तगक सॊवेदनशीर हुन ु ऩने: प्रहयी कभवचायी आफ्नो काभ, कायफाही
य व्मवहायभा रैं तगक सॊ वेदनशीर हुन ु ऩनेछ।

47

खण्ड ४) अततरयक्ताङ्क १४ प्रदे श याजऩत्र बाग १ तभतत २०७७।०५।१५

69.

70.

कानून ववऩयीत वववाह गनव नहुन:े प्रहयी कभवचायीरे ववहावायी

सम्फन्धी प्रचतरत कानून ववऩयीत हुने गयी वववाह गनु,व गयाउनु
हुॉदैन।

स्थामी आवासीम अनुभतत तरन नहुन:े (१) प्रहयी कभवचायीरे अन्म

ु को स्थामी आवासीम अनुभतत तरन वा सोको रातग आवेदन
भुरक
ॉ ै न।
ददन हुद

(२) कुनै प्रहयी कभवचायीको सगोरको ऩतत वा ऩत्नीरे

स्थामी आवासीम अनुभतत प्राप्त गये भा सो प्राप्त बएको तभततरे तीस

ददनतबत्र सम्फशन्धत प्रहयी कभवचायीरे आपू कामवयत कामावरमभा
दे हाम फभोशजभको वववयण ऩेश गनुव ऩनेछ:-

(क) आफ्नो नाभ, थय, सेवा, सभूह, उऩसभूह य हारको
ऩद,

(ख) ऩतत

वा

ऩत्नीरे

तरएको तभतत,

स्थामी

आवासीम

अनुभतत

ु को नाभ।
(ग) सम्फशन्धत ववदे शी भुरक
(३) उऩदपा (२) फभोशजभको वववयण प्राप्त बएऩतछ

सम्फशन्धत कामावरमरे सो वववयण प्राप्त बएको तभततरे ऩन्र
71.

72.

ददनतबत्र प्रदे श प्रहयी कामावरमभा ऩठाउनु ऩनेछ।

ु गनव नहुन:े कुनै प्रहयी कभवचायीरे आपूबन्दा
हातऩात वा जोयजुरभ
भातथल्रो वा भातहतको प्रहयी कभवचायी उऩय हातऩातवा कुनै
ु गनव वा गयाउन हुॉदैन।
प्रकायको आिभण वा जोयजुरभ

घयामसी काभकाजभा खटाउन वा रगाउन नहुन:े कुनै ऩतन प्रहयी

कभवचायीराई प्रचतरत कानून फभोशजभ कुनै व्मशक्तको सुयऺाको
प्रमोजनको रातग खटाउन फाहेक कसै को घयामसी काभकाज गने
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प्रमोजनको रातग खटाउन वा रगाउन हुॉदैन य कुनै प्रहयी कभवचायी
73.
74.
75.

त्मस्तो काभको रातग खवटन हुॉदैन।
मौनजन्म

दुव्मववहाय

गनव

दुव्मववहाय गनुव हुॉदैन।

नहुन:े

प्रहयी

कभवचायीरे

मौनजन्म

मातना ददन नहुन:े प्रहयी कभवचायीरे अऩयाध अनुसन्धान वा अन्म
ॉ ै न।
कुनै ऩतन कामव गदाव कसैराई ऩतन मातना ददनु हुद

प्रदशवन य हड्तार गनव प्रततफन्ध: (१) प्रहयी कभवचायीरे प्रदशवन
गनव, फन्द हड्तारभा बाग तरन, थुनछे क गनव, फाधा अवयोध गनव,

घेयाउ गनव, दफाफ ददन, करभ फन्द गनव, सयकायको ववरुि दफाव

सृजना गने उद्देश्मरे अनसन फसी, अन्म कुनै तरयकाफाट सयकायी

काभभा फाधा ऩुर्माउन वा सो कामव गने उद्देश्मरे अरुराई
उक्साउन सभेत हुॉदैन।
सयकायी
76.

(२) उऩदपा (१) ववऩयीत कामव गयी कुनै साववजतनक,
वा

तनजी

सम्ऩशिभा

ऺतत

ऩुर्माएभा

त्मस्तो

कभवचायीराई ववबागीम सजाम गयी ऺततऩूततवसभेत बयाइनेछ।

प्रहयी

प्रतततनतधत्व गनव नहुन:े प्रहयी कभवचायीरे आपूराई भकाव ऩये को
ववषमभा आपैँरे वा वाये सद्वाया सम्फशन्धत तनकाम वा अतधकायी

सभऺ तनवेदन ददन फाहेक अरु व्मशक्त वा सभूहको तपवफाट
77.

प्रतततनतधत्व गनव हुॉदैन।

अन्म आचयण: प्रहयी कभवचायीरे तोवकए फभोशजभका अन्म आचयण
ऩारना गनुव ऩनेछ।
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ऩरयच्छे द-१1
ववबागीम सजाम तथा ऩुनयावेदन
78.

ववबागीम सजाम: (१) प्रचतरत सॊ घीम कानून फभोशजभ सभामोजन
बई प्रदे शभा खवटएका प्रहयी कभवचायीको ववबागीम सजाम य सो
सजाम ददने अतधकायी प्रचतरत सॊ घीम कानून फभोशजभ हुनेछ।

(२) उऩदपा (१) भा उल्रेख बएदे शख फाहेक प्रदे श

प्रहयीभा तनमुक्त बएका प्रहयी अतधकृत तथा जवानराई उशचत य
ऩमावप्त कायण बएभा दे हाम फभोशजभको ववबागीम सजाम ददन
सवकनेछ :-

(क) साभान्म सजाम्

(1) नतसहत ददने,

(2) चारचरन सम्फन्धी प्रततवेदनभा प्रततकूर
याम रेख्न,े

(3) फढीभा ऩाॉच वषवसम्भ फढु वा योक्का गने,

(4) फढीभा ऩाॉच तरफ वृविसम्भ योक्का गने,
(5) खाइऩाइ

आएको

(6) हारको

ऩदको

वृविसम्भ घटु वा गने,

फढीभा

ऩाॉच

ज्मेष्ठतासवहत

आएको शुरु स्केरभा घटुवा गने,

तरफ

खाइऩाइ

(7) एक तहको तल्रो ऩदभा घटुवा गने।

(ख) ववशेष सजाम:

(1) बववष्मभा सयकायी सेवाका रातग अमोग्म
नठहरयने गयी सेवाफाट हटाउने,

(2) बववष्मभा सयकायी सेवाको तनतभि अमोग्म
ठहरयने गयी सेवाफाट फखावस्त गने।
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79.

नतसहत ददने वा प्रततकूर याम रेख्न:े दे हामको अवस्थाभा कुनै प्रहयी

अतधकृत तथा जवानराई मातना नहुने गयी नतसहत ददन वा
चारचरन सम्फन्धी प्रततवेदनभा प्रततकूर याम रे ख्न सवकनेछ्(क) कामव सम्ऩादन सन्तोषजनक नबएभा,
(ख) तातरभभा

खटाउॉदा

नगएको

वा

तातरभ

अवतधभा

राऩयफाही गयी गैयशजम्भेवायीऩूणव व्मवहाय दे खाएभा,

(ग) सेवाग्राहीको वऩयभकाव य उजुयी ऩटक ऩटक फेवास्ता
गये को

सम्फन्धभा

आपूबन्दा

ददएको तनदे शन ऩारन नगये भा,

भातथल्रो

अतधकायीरे

(घ) सेवाग्राहीराई दुव्मववहाय गये भा,

(ङ) सरुवा बएय वा अन्म सयकायी काभको तसरतसराभा

खवटएका फखत भनातसफ आधाय य कायण तफना फाटोका
म्मादऩतछ सम्फशन्धत कामावरमभा हाशजय हुन नगएभा,

(च) दुई ऩटकसम्भ तरशखत चेतावनी ऩाएभा वा सचेत
80.

गयाइएभा।

फढीभा ऩाॉच वषवसम्भ फढु वा योक्का गने वा फढीभा ऩाॉच तरफ

वृविसम्भ योक्का गने: दे हामको अवस्थाभा सजामको आदे श ददने
अतधकायीरे फढीभा ऩाॉच वषवसम्भ फढु वा योक्का गनव वा फढीभा ऩाॉच
तरफ वृविसम्भ योक्का गनव सक्नेछ:-

(क) आपूरे सम्ऩादन गनुव ऩने काभ कायफाहीभा राऩयफाही
गये भा,

(ख) मस ऐन वा अन्म प्रचतरत कानूनरे तोकेको ऩदीम
दावमत्व शजम्भेवायीऩूवक
व ऩूया नगये भा,

(ग) कानून फभोशजभ भातथल्रो दजावको अतधकायीरे ददएको
तनदे शन ऩारना नगये भा वा कामावन्वमन नगये भा,
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(घ) दपा 57, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 69,
72,

76,

गये भा।

77

आचयणसम्फन्धी

तनमभ

उरङ्खघन

(ङ) दपा ७९ फभोशजभको सजाम दुई ऩटक ऩाइसके ऩतछ
81.

ऩुन् सो दपा फभोशजभ कुनै काभ गये भा।

फढीभा ऩाॉच तरफ वृवि घटुवा गने वा शुरु स्केरभा घटुवा गने वा
तल्रोऩदभा घटुवा गने: दे हामको अवस्थाभा सजामको आदे श ददने
अतधकायीरे

कुनै

प्रहयी

कभवचायीरे

खाइऩाइ

आएको

फढीभा

ऩाॉच तरफवृवि घटुवा गनव वा हारको ऩदको ज्मेष्ठता सवहत

खाइऩाइ आएको शुरु स्केरभा घटु वा गनव वा तल्रो ऩदभा घटुवा
गनव सक्नेछ्

(क) अनुशासनहीन काभ गये भा,

(ख) दपा 56, 61, 62, 69, 71

आचयण सम्फन्धी तनमभ उरङ्खघन गये भा,

भा उशल्रशखत

(ग) तनमुशक्त बएको ऩाॉच वषवतबत्रै नोकयीफाट अरग हुन झुट्टा
कायण दे खाएभा,

(घ) कानून फभोशजभ ददएको आदे श तनदे शन नभानेभा वा
कामावन्वमन नगये भा,

(ङ) भनातसफ कायण नबई वा तफदा नतरई अनुऩशस्थत बएभा
वा गैयहाशजय बएभा,

(च) राऩयफाही गये भा वा तनमभ आदे शको ऩारना नगये भा,

(छ) राऩयफाही गयी सयकायी सम्ऩशि हातन नोक्सानी गये भा,

(ज) नैततक ऩतन दे शखने पौजदायी कसूय फाहेकको अन्म

कुनै पौजदायी अतबमोगभा कैद फाहेक जरयफाना वा
ऺततऩूततव बयाउने वा दुफै सजाम बएभा।
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82.

सेवाफाट हटाउने वा फखावस्त गने: (१) दे हामको कुनै ऩतन
अवस्थाभा प्रदे श प्रहयी कभवचायीराई बववष्मभा सयकायी सेवाका
रातग अमोग्म नठहरयने गयी सेवाफाट हटाउन सवकनेछ :-

(क) आफ्नो ऩदीम शजम्भेवायीभा फयाफय राऩयफाही
गये भा,

(ख) आचयण सम्फन्धी कुयाहरु फयाफय उरङ्खघन
गये भा,

(ग) ड्युवटको सभमभा फयाफय भादक ऩदाथव सेवन
गये भा,

(घ) फयाफय अनुशासनहीन काभ गये भा,

(ङ) दपा 63, 64, 65, 70, 73, 74 य ७५
भा उशल्रशखत आचयण उरङ्खघन गये भा,

(च) तफदा

स्वीकृतत

नगयाई

रगाताय

ऩैंतारीस

ददनसम्भ आफ्नो कामावरमभा अनुऩशस्थत यहेभा,

(छ) दपा ७९, ८० य ८१ फभोशजभको सजाम तीन

ऩटक ऩाइसके ऩतछ ऩुन: सो दपा फभोशजभको
कुनै काभ गये भा,

(ज) नैततक

ऩतन

दे शखने

फाहेकका

अन्म

कुनै

पौजदायी कसूयभा दोषी ठहय बई कैद सजाम
बएभा, सयकायी कामव सम्ऩादनभा सॊ रग्न हुने
िभभा प्रचतरत कानून फभोशजभ रागेको कुनै
अतबमोगभा दोषी ठहय बई छ भवहनाबन्दा कभ
कैद सजाम बएभा,

(झ) अध्ममन तफदा ऩूया गयी पवकवएऩतछ तोवकए
फभोशजभको अवतधसम्भ सेवा नगये भा।
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(2) दे हामको

कुनै

अवस्थाभा

प्रहयी

दे शखने

पौजदायी

कभवचायीराई

बववष्मभा सयकायी सेवाको तनतभि अमोग्म ठहरयने गयी सेवाफाट
फखावस्त गरयनेछ :-

(क) नैततक

ऩतन

कसूयदाय ठहरयएभा,

अतबमोगभा

(ख) भ्रिाचाय गये को प्रभाशणत बएभा,

(ग) स्थामी आवासीम अनुभतत तरएभा वा त्मस्तो
अनुभतत प्राप्त गनवको रातग आवेदन ददएभा,

83.

(घ) प्रहयी ववशेष अदारतफाट दोषी ठहरयएभा।

कामावरमभा अनुऩशस्थत बएभा वा झुट्टा वववयण ऩेश गये भा हुने
कायफाही: (१) तफदा नतरई आफ्नो कामावरमभा अनुऩशस्थत हुने
प्रहयी कभवचायीराई गमर य तरफ कट्टी गयी ववबागीम सजाम

सभेत गनव सवकनेछ।मसयी गमरकट्टी बएको अवतध अतनवामव
अवकाश फाहेक अन्म प्रमोजनको रातग तनजको सेवा अवतधभा
गणना हुने छै न।

(2) कुनै ऩतन प्रहयी कभवचायीरे झुट्टा कायण दे खाई तफदा

तरई फसेको ठहये भा तफदा फसेको अवतधराई गैयहाशजय गयाई
84.

गैयहाशजय सम्फन्धी कसूयभा कायफाही हुनछ
े ।

सजाम सम्फन्धी कामवववतध: (१) प्रहयी कभवचायीराई मस ऐन
फभोशजभको ववबागीम सजामको आदे श ददनुअशघ ववबागीम सजाम
आदे श ददने अतधकायीरे तनजराई कायफाही गनव रातगएको ब्महोया

स्ऩि उल्रेख गयी कम्तीभा सात ददनको भौका ददई तरशखत सूचना
ददई आफ्नो सपाइ ऩेश गने भौका ददनु ऩनेछ।मसयी त्मस्तो
तरशखत सूचनाभा तनज उऩय रगाइएको आयोऩ स्ऩि रुऩरे

वकवटएको हुनऩु दवछ।साथै प्रत्मेक आयोऩ कुन तथ्म य कायणभा
आधारयत छ सो सभेत खुराउनु ऩनेछ।आयोऩ रागेको प्रहयी
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कभवचायीरे त्मस्तो सूचनाभा उशल्रशखत म्मादतबत्र आफ्नो सपाइ
तरशखत रुऩभा ऩेश गनुव ऩनेछ।

(2) ववशेष सजामको आदे श ददनुबन्दा ऩवहरे ववबागीम

सजामको आदे श ददन ऩाउने अतधकायीरे उऩदपा (१) फभोशजभ

सपाइ ऩेश गनव ददइएको म्मादतबत्र सपाइ ऩेश नगये भा वा ऩेश
हुन

आएको

सपाइ

सन्तोषजनक

नबएभा

त्मस्तो

प्रहयी

कभवचायीराई ददन रातगएको प्रस्ताववत सजाम वकन नददने बनी
त्मस सम्फन्धभा कम्तीभा ऩन्र ददनको म्माद ददई स्ऩिीकयण
भाग्नु ऩनेछ।

(3) बागी ऩिा नरागेको वा अरु कुनै कायणरे सम्ऩकव

स्थावऩत गनव असम्बव बएको प्रहयी कभवचायीको सम्फन्धभा प्रहयी
सेवाफाट हटाउन वा फखावस्त गदाव तोवकए फभोशजभ गनुव ऩनेछ।

तय नैततक ऩतन दे शखने पौजदायी अतबमोगभा अदारतफाट

दोषी ठहय बइसकेको अऩयाध गये को वा प्रहयी ववशेष अदारतफाट

ठहय गयी कैदको सजाम ऩाएको कुनै प्रहयी कभवचायीराई गनव
रागेको सजामको फाये भा सूचनासम्भ ददए ऩुग्नेछ।
(४)

ववबागीम

सजाम

गने

अतधकायीरे

कुनै

प्रहयी

कभवचायीराई फखावस्त गने, सेवाफाट हटाउने दजाव वा तरफ
घटाउने आदे श ददॉदा सो गनावको आधाय सवहतको अतबमोग, सो

फाये जाॉचफुझ गये को ब्महोया, तनजराई सपाइको भौका ददएकोभा
तनजको

सपाइको

शजवकय

य

सो

शजवकय

फभोशजभको

केही

फुशझतरएको बए सो सभेत फाये आफ्नो ठहय रे खी सपाइको भौका
नददएकोभा सो ददन भनातसफ नऩये को अवस्था दे खाई ब्महोया

खुराएको ऩचाव सभेत खडा गयी सही गयी तभतसर साभेर याख्नु
ऩछव।
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(५) दपा 78 को उऩदपा (२) को खण्ड (ख)

फभोशजभ ववशेष सजाम गनुव ऩूव व प्रदे श रोक सेवा आमोगको
ऩयाभशव तरनु ऩनेछ।

(६) ववबागीम सजाम सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए

85.

फभोशजभ हुनेछ।
तनरम्फन:

(१)

कुनै

प्रहयी

कभवचायी

भातथ

रागेको

कुनै

अतबमोगको जाॉचफुझ गनुव ऩये भा सजामको आदे श ददन ऩाउने
अतधकायीरे

कभवचायीराई

जाॉचफुझ

तनरम्फन

सभाप्त
गनव

नहुन्जेरसम्भ

सक्नेछ।मसयी

त्मस्तो

तनरम्फन

प्रहयी
गदाव

तनरम्फन गनुक
व ा आधाय य कायण स्ऩि रुऩभा खुराउनु ऩनेछ।

(2) उऩदपा (१) फभोशजभ गरयने तनरम्फनको अवतध छ

भवहनाबन्दा फढी हुने छै न।तनरम्फन अवतधभा तनज उऩयको
कायफाहीको वकनाया रगाउनु ऩनेछ।

(3) उऩदपा (१) फभोशजभ कुनै ऩतन प्रहयी कभवचायीराई

तनरम्फन गनुव ऩदाव दे हामको अवस्था ववद्यभान हुन ु ऩनेछ :-

(क) तनरम्फन नगयी ओहोदाको काभ गनव ददॉदा झुट्टा

प्रभाण सॊ करन गनव सक्ने वा आफ्नो ववरुिको

सफुद प्रभाण गामफ वा नि गनव सक्ने दे शखएभा,
वा

(ख) तनरम्फन नगयी ओहोदाको काभ गनव ददॉदा थऩ

सयकायी हातन नोक्सानी हुने सम्बावना दे शखएभा
वा

(ग) कुनै प्रहयी कभवचायीरे गये को कामवको कायणरे
तनजराई

तनरम्फन

नगये

सङ्गठनतबत्रका

कभवचायीहरुभा नैयाश्मता, उिेजना आउने वा
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जनभानसभा नकायात्भक असय ऩनव सक्ने वा
ॉ आउने बएभा।
प्रहयी सङ्गठनकै प्रततष्ठाभा आच

(4) उऩदपा (१) फभोशजभ तनरम्फन अवस्थाभा यहेको

प्रहयी कभवचायीरे ऩाउने तरफ बिाको आधा यकभभात्र ऩाउनेछ।

(5) कुनै पौजदायी अतबमोगभा वा ऐन अन्तगवतको

कसूयभा तगयफ्ताय बई थुतनएको वा त्मस्तो आयोऩ रागेको प्रहयी

कभवचायी साधायण ताये खभा छु टे को अवस्थाभा फाहेक सो भुद्दाभा

पैसरा नबएसम्भ स्वत: तनरम्फनभा यहनेछ य सो भुद्दाभा पैसरा

हुॉदा सपाइ ऩाएभा त्मस्तो तनरम्फन पुकुवा बई सेवाभा फहारी
हुनेछ।

(6) मस ऐन तथा प्रचतरत कानून फभोशजभ तनरशम्फत

प्रहयी कभवचायी उऩय रागेको अतबमोग प्रभाशणत नबई सपाइ
ऩाएभा तनजरे सो अवतधको तनरम्फनभा यहेका अवस्थाभा आधा

तरफ ऩाएको बए सो कट्टा गयी य नऩाएको बए ऩूयै तरफ
(तरफवृवि हुने बएभा सो सभेत) ऩाउॉनछ
े ।
तय

(क) कसूयदाय

ठहरयएभा

तनरम्फन

बएका

सयकायी

काभको

तभततदे शखको फाॉकी तरफ बिा ऩाउने छै न,

(ख) कुनै

प्रहयी

सम्फन्धभा

वा

कभवचायी
कुनै

कभवचायीराई

तोकेको

दावमत्व ऩारनाको िभभा प्रदे श सयकायफाट
बएको कायफाही स्वरुऩ तनरम्फन बएको नबई

अरु नै कायणफाट स्वमॊ तनरम्फन हुन गएको
यहेछ बने त्मसयी तनरम्फन यहेको अवतधको
तरफ बिा ऩाउने छै न।
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कुनै

(७) कुनै प्रहयी कभवचायी उऩय नेऩार सयकाय वादी हुने

पौजदायी

कुनै

अतबमोगभा

अतधकाय

प्राप्त

अतधकायीरे

तनरम्फन गनुव ऩनेछ य सोको जानकायी सम्फशन्धत तनकामराई ददनु
ऩनेछ।

(८) शुरु अदारतफाट सपाइ ऩाएको कुनै प्रहयी कभवचायी

भातथल्रो अदारतफाट दोषी ठहय बएभा सो कुयाको जानकायी ददने

दावमत्व सम्फशन्धत प्रहयी कभवचायीको हुनछ
े ।त्मसयी जानकायी
नददएको कायणफाट त्मस्तो अवतधको तरफ बिा ऩाएको बए सो
86.

यकभ सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय गरयनेछ।
अन्त गनव सक्ने: कुनै

सेवाको

अवस्थाभा

तनजको

सेवा

अन्त

प्रहयी

गनुव

कभवचायीराई
ऩने

बएभा

दे हामको
प्रहयी

अशततमायवारारे ऩचाव खडा गयी सेवाको अन्त गनव सक्नेछ।मसयी

सेवाको अन्त गदाव दपा 84 फभोशजभको कामवववतध अऩनाउनु
ऩनेछैन:-

(क) ऩयीऺणकारभा यहने गयी तनमुशक्त बएकोभा तनमुशक्त
ॉ ै,
सदय नहुद

(ख) नेऩार

सयकाय

वा

प्रदे श

सयकायरे

गठन

गये को

भेतडकर फोडवरे शायीरयक वा भानतसक दृविरे अनुऩमुक्त

87.

ठहर्माएभा।

सजामको आदे श ददने य ऩुनयावेदन सुन्ने अतधकायी: (1) दपा 78
को उऩदपा (२) को खण्ड (क) भा उशल्रशखत साभान्म
सजामको

आदे श

फभोशजभ हुनेछ।

ददने

य ऩुनयावेदन

सुन्ने

अतधकायी

तोवकए

(2) दपा 78 को उऩदपा (२) को खण्ड (ख) भा

उशल्रशखत ववशेष सजामको आदे श ददने अतधकाय अशततमायवाराराई
हुनेछ।
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(3) उऩदपा (2) फभोशजभ बएको सजामको ऩुनयावेदन

88.

सुन्ने अतधकाय प्रदे श सयकायराई हुनेछ।

ऩुनयावेदनको कामवववतध: (१) ददइएको आदे शभा शचि नफुझी
ऩुनयावेदन गने प्रहयी कभवचायीरे जुन कामावरम भापवत कायफाहीको

आदे श गरयएको हो सोही कामावरमभापवत वा सोझै ऩुनयावेदन सुन्ने
अतधकायीराई सम्फोधन गयी ऩुनयावेदन ददन सक्नेछ।
(2)

ऩुनयावेदन

गने

व्मशक्तरे

ऩुनयावेदनभा

आफ्नो

सपाइको तनतभि आपूसॉग बएको प्रभाण याखी शशि बाषाभा रेखी
ददनु ऩनेछ।ऩुनयावेदनका साथभा जुन आदे शको ववरुि ऩुनयावेदन
गरयएको हो सो आदे शको नक्कर ऩतन याख्नु ऩनेछ।

(3) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩुनयावेदन ददॉदा आदे शको

सूचना ऩाएको तभततरे ऩैंतीस ददनतबत्र ददनु ऩनेछ।

(4) ववबागीम सजामको आदे श सम्फन्धभा ऩुनयावेदन सुन्ने

89.

अतधकायीरे गये को तनणवम अशन्तभ हुनछ
े ।

ऩुनफवहारी बएभा ऩाउने सुववधा: (१) कुनै प्रहयी कभवचायीराई
सेवाफाट हटाउने वा फखावस्त गने गयी ददइएको आदे श कुनै

अदारत वा अतधकायीफाट यद्द बई सेवाभा ऩुन: कामभ बएभा
त्मस्तो प्रहयी कभवचायीरे सेवाफाट हटाइएको वा फखावस्त गरयएको

तभततदे शख ऩुन: कामभ बएको तभततसम्भको ऩूया तरफ बिा य
तरफ वृवि ऩाउने बए तरफ वृविसभेत ऩाउनेछ।

तय बगौडा वा गैयहाशजय बई सेवाफाट हटाइएको वा

फखावस्त गरयएको प्रहयी कभवचायी सेवाभा फहारी बएभा तनजरे

बगौडा वा गैयहाशजय बएको अवतधको कुनै ऩतन सुववधा ऩाउने
छै न।
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(2) उऩदपा (१) भा तोवकए फभोशजभ तरफ बिा तथा

तरफ वृवि ऩाउने बए सो तरफ बिा फाऩतको यकभ तनजको
ऩुनफवहारी बएको दयफन्दीफाट ऩाउनेछ।

(3) शुरु अदारतफाट पौजदायी अतबमोगभा दोषी ठहयी

सोही कसूयभा ववबागीम कायफाही बई सेवाफाट अरग गरयएका
प्रहयी कभवचायीरे उक्त पौजदायी अतबमोगभा ऩुनयावेदन तहफाट
सपाइ ऩाएभा तनज सेवाभा ऩुनफवहारी हुनेछ।
ऩरयच्छे द-१2
प्रदे श सुयऺा सतभतत सम्फन्धी व्मवस्था
90.

प्रदे श सुयऺा सतभतत: (1) प्रदे शको शाशन्त सुयऺा कामभ गनव तथा

प्रदे शभा हुने अऩयाध अनुसन्धान तथा सूचना आदान प्रदान, अन्तय
ॉ सभेत सुयऺा सभन्वम रगामतको
प्रदे श तथा नेऩार सयकायसग
ववषमभा प्रदे श सयकायराई सुयऺा सम्फन्धभा नीततगत सुझाव ददन
दे हामको एक सतभतत यहनेछ:-

(क) भन्त्री, भन्त्रारम

(ख) ऩृतनाऩतत, नेऩारी सेनाको कामावरम
प्रभुख (प्रदे श कामवऺत्र
े बएको)

(ग) सशचव, भन्त्रारम

(घ) प्रदे श प्रहयी प्रभुख, प्रदे श

-सॊ मोजक
-सदस्म

-सदस्म

प्रहयीको कामावरम

-सदस्म

प्रदे श कामावरम

-सदस्म

प्रदे श कामावरम

-सदस्म

(ङ) प्रभुख सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार,
(च) प्रभुख, याविम अनुसन्धान,
(छ) प्रभुख, प्रदे श अनुसन्धान ब्मूयो
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(ज) भहाशाखा प्रभुख

(शाशन्त सुयऺा हेने), भन्त्रारम

-सदस्म-सशचव

(2) उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततको फैठक सम्फन्धी

कामवववतध आपैँरे तनधावयण गये फभोशजभ हुनेछ।

(3) उऩदपा (1) फभोशजभको सतभततभा आवश्मकता

अनुसाय अन्म सम्फशन्धत अतधकायीराई आभन्त्रण गनव सक्नेछ।

(4) उऩदपा (1) फभोशजभको सतभततको अन्म काभ,

कतवव्म, अतधकाय य व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हुनेछ।
ऩरयच्छे द-१3
ववववध
91.

सेवाको सुयऺा: कुनै ऩतन प्रहयी कभवचायीराई तनजको तनमुशक्त हुॉदा

तत्कार रागू यहेको तरफ, उऩदान, तनवृिीबयण य अन्म सुववधा
सम्फन्धी सेवाका शतवभा तनजको स्वीकृतत फेगय तनजराई प्रततकूर
असय

ऩने

गयी

ऩरयवतवन

गरयनेछैन।साथैऩतछ

हुने

सॊ शोधनरे

त्मस्तो सॊ शोधन हुन ु अगावै फहार यहेको वा तनवृिीबयण ऩाउने

गयी अवकाश ऩाएको कुनै प्रहयी कभवचायीको उऩमुक्त सेवाका

शतवभा कुनै प्रकायरे प्रततकूर असय ऩने बएभा त्मस्तो सॊ शोतधत
व्मवस्था फभोशजभ गनव भञ्जुय गये को तरशखत स्वीकृतत नबई त्मस्तो
92.

व्मवस्था तनजको हकभा रागू हुने छै न।

असर तनमतको फचाउ: (१) प्रहयी कभवचायीरे मस ऐन वा प्रचतरत

कानून फभोशजभ गनुव ऩने अऩयाध योकथाभ, तनमन्त्रण, अनुसन्धान
वा कानून कामावन्वमन वा कतवव्म ऩारन गदाव वा ऩाएको अशततमाय

प्रमोग गदाव वा अदारतरे ऩठाएको म्माद वा जायी गये को ववऻतप्त,
आदे श वा वाये न्ट कामावन्वमन गदाव असर तनमतरे गये को काभभा
सजामको बागी हुन य हजावना ततनव ऩने छै न य प्रहयी कभवचायीरे
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आफ्नो ओहोदाको कतवव्म ऩारनको िभभा गये को कुनै सयकायी
काभको सम्फन्धभा तनज उऩय उऩदपा (२) फभोशजभको यीत
नऩुर्माई भुद्दा चल्न सक्ने छै न।

(2) उऩदपा (१) फभोशजभ कुनै ऩतन प्रहयी कभवचायी

उऩय भुद्दा चराउनको रातग अशततमायवाराको अनुभतत प्राप्त गनुव
ऩनेछ।

(3) कुनै प्रहयी कभवचायी फहार छॉदा आफ्नो ओहोदाको

कतवव्म ऩारनको तसरतसराभा गये को काभको सम्फन्धभा फहार

टु वटसकेऩतछ प्रदे श सयकायको स्वीकृतत नबई तनज उऩय भुद्दा चल्न
सक्ने छै न।

(4) उऩदपा (३) फभोशजभ भुद्दा चरे भा तनजको तपवफाट

93.

प्रततयऺा प्रदे श सयकायरे गनेछ।

ववशेष सुयऺाको रातग प्रहयी कभवचायी सम्फन्धी व्मवस्था: (१) अन्म

प्रचतरत कानून फभोशजभ प्रदे श प्रहयीरे सुयऺा प्रदान गने बनी

तोवकएका कुनै ववशशि व्मशक्त वा भहत्वऩूणव सॊ यचना, बवन वा
सॊ स्थाको सुयऺाको रातग वा प्रदे श प्रहयीराई प्राप्त सूचनाका

आधायभा अन्म कुनै ववशशि व्मशक्त वा सॊ यचनाको सुयऺा उऩयको
खतयाको भूल्माङ्कन गयी तोवकए फभोशजभको सतभततको तसपारयसभा
वदीसवहत वा सादा ऩोशाकभा प्रदे श प्रहयी खटाउन सवकनेछ।
(2)

कभवचायीराई

उऩदपा

तनजको

(१)

फभोशजभ

शजम्भेवायी

ऩूया

खवटएका

गनव

नददने

प्रदे श

गयी

प्रहयी
कुनै

ु गये भा, हात उठाई वा नउठाई हभरा गये भा वा अन्म
जोयजुरभ
विमाकराऩ गये भा त्मस्तो प्रदे श प्रहयी कभवचायीरे आपूरे सुयऺा

ददनुऩने व्मशक्त, सॊ यचना, बवन वा सॊ स्थाको सुयऺा वा फचाउ गनव
वा आफ्नो जीउको सुयऺा गनव आवश्मक फर प्रमोग गनव
सक्नेछ।
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(3) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩतन

ॉ यहेको
उऩदपा (१) फभोशजभ खवटएको सुयऺाकभीरे आपूसग

स्रोत साधन वा हातहततमाय प्रमोग फदतनमत वा हेरचेक्र्माइॉका
साथ गये को हो, होइन वा त्मस्तो स्रोत साधन वा हातहततमाय वा

फर प्रमोग गनव आवश्मक तथमो, तथएन बन्ने सम्फन्धभा छानतफन
गनव सवकनेछ।

(4) उऩदपा (३) फभोशजभ छानतफन गदाव त्मस्तो प्रहयी

कभवचायीरे आपूसॉग यहेको स्रोत साधन वा हातहततमायको प्रमोग

फदनीमत, हेरचेक्र्माइॉ साथ गये को वा आवश्मकताबन्दा फढी फर

प्रमोग गये को दे शखएभा तनजराई ववबागीम वा प्रचतरत कानून
फभोशजभको कायफाही अगाडी फढाउन सवकनेछ।

(5) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रे शखएको बए

ताऩतन एक व्मशक्तरे

अको व्मशक्तको हत्मा गनव सक्ने वा

साॊघाततक आिभण गयी जीउ ज्मान तरन सक्ने वा गम्बीय घाइते

फनाउन सक्ने वा ठू रो सङ्खतमाका भातनसहरुको जीउ ज्मानभा

हातन ऩुर्माउन सक्ने वा साववजतनक स्वास्थ्मभा खतया ऩानव सक्ने

वा साववजतनक य याविम सम्ऩशिभातथ आगजनी, तोडपोड, आिभण

वा ववध्वॊस गयी गम्बीय ऺतत ऩुर्माउन सक्ने भनातसव आधाय
बएभा प्रहयीरे तत्कार त्मसको कामव हुनफाट योक्न अन्म कुनै

उऩाम नबएभा प्रचतरत कानून फभोशजभ आवश्मकता अनुसाय फर
94.

प्रमोग गनव सक्नेछ।

सेवा ऩरयवतवनभा फन्दे ज: प्रहयी सेवाको कुनै ऩतन तहका प्रहयी

कभवचायीराई तनजको ईच्छा ववऩयीत प्रहयी सेवाफाट अन्म कुनै
सेवाभा सेवा ऩरयवतवन गरयने छै न।
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95.

प्रदे श प्रहयी अतबरेख सम्फन्धी व्मवस्था: (१) प्रहयी कभवचायीहरुको

अतबरेख व्मवस्थाऩनको रातग एक प्रदे श प्रहयी वकताफखाना
यहनेछ।

तय मसयी प्रदे श प्रहयी वकताफखाना स्थाऩना नबएसम्भ

मसको सङ्गठन सॊ यचना य अतबरेख सम्फन्धी सम्ऩूणव व्मवस्थाऩन
प्रचतरत सॊ घीम कानून फभोशजभ याविम वकताफखानारे गनेछ।

(2) उऩदपा (१) फभोशजभको प्रहयी वकताफखानाको

96.

काभ, कतवव्म य अतधकाय तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

अन्तयावविम शाशन्त स्थाऩनाभा प्रदे श प्रहयीको सहबातगता सम्फन्धी
व्मवस्था: (१) अन्तयावविम शाशन्त

स्थाऩनाभा प्रदे श प्रहयीको

सहबातगता सम्फन्धी व्मवस्था सॊ घीम प्रहयी ऐन फभोशजभ हुनेछ।
(2)

आवश्मक
97.

उऩदपा

भाऩदण्ड

फभोशजभ हुनेछ।

(1)

एवॊ

फभोशजभको

कामवववतध

सहबातगताको

भन्त्रारमरे

तनधावयण

गये

सूत्र ऩरयचारन गनव सक्ने: (1) शाशन्त सुव्मवस्था कामभ गनव य

अऩयाध तनमन्त्रण वा अनुसन्धान सम्फन्धी सूचना सॊ करनकारातग
प्रदे श प्रहयीरे गोप्म रुऩभा सूत्र ऩरयचारन गनव सक्नेछ।
(2)

98.

रातग

उऩदपा

(1)

फभोशजभ

गरयने

सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हुनछ
े ।

सूत्र

ऩरयचारन

साभुदावमक प्रहयी: (1) प्रदे श सयकायरे स्थानीम तहको शाशन्त

सुयऺा व्मवस्थाऩनको रातग प्रदे श प्रहयीको सङ्गठनको भातहत

यहने गयी तोवकए फभोशजभको साभुदावमक प्रहयीको गठन गनव
सक्नेछ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ यहने साभुदावमक प्रहयीको

सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हुनेछ।
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99.

हातहततमाय, खयखजाना तथा सञ्चाय साधनको प्रमोग: प्रदे श प्रहयीरे

प्रमोग गने हातहततमाय, खयखजाना तथा सञ्चाय साधन य सोको
प्रमोग सम्फन्धी भाऩदण्डको व्मवस्था प्रचतरत सॊ घीम कानूनरे
तनधावयण गये फभोशजभ हुनछ
े ।

100. कसूय, भुद्दाको अनुसन्धान, दामयी, सजाम य ऩुनयावेदन: प्रदे श प्रहयी
कभवचायीरे गने कसूय, भुद्दाको अनुसन्धान, दामयी, सजाम य
ऩुनयावेदन सम्फन्धी व्मवस्था प्रचतरत सॊ घीम कानून फभोशजभ
हुनेछ।

101. कसूय य सजाम: मस ऐनको ऩरयच्छे द-11 फभोशजभको ववबागीम

सजाम फाहेक प्रचतरत कानून फभोशजभ प्रहयी कभवचायीको रातग
हुने कसूय, सजाम य सोको कामवववतध सम्फन्धी व्मवस्था प्रचतरत
सॊ घीम कानून फभोशजभ हुनेछ।

102. अतधकाय प्रत्मामोजन गनव सक्ने: (1) प्रदे श सयकायरे मस ऐन
फभोशजभ आपूराई प्राप्त अतधकायभध्मे केही अतधकाय प्रदे श

याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी सोही सूचनाभा तोवकएको कभवचायी
वा अतधकायीरे प्रमोग गनव ऩाउने गयी प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ।

(2) मस ऐन फभोशजभ कुनै अतधकायीराई प्राप्त अतधकाय

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

तय सजाम गने सम्फन्धी अतधकाय प्रत्मामोजन गनव ऩाइने छै न।

103. नेऩार सयकायको दावमत्व हुन:े प्रचतरत कानून फभोशजभ प्रदे श
प्रहयीभा सभामोजन बएको वा खवटएको प्रहयी कभवचायी कुनै

कायणरे सेवाफाट अरग बएभा तनजरे ऩाउने उऩदान, तनवृिीबयण,

उऩचाय खचव तथा सशञ्चत तफदाको यकभ नेऩार सयकायरे प्रचतरत
कानून फभोशजभ ब्महोनेछ।

65

खण्ड ४) अततरयक्ताङ्क १४ प्रदे श याजऩत्र बाग १ तभतत २०७७।०५।१५

104. प्रचतरत कानून रागू हुन:े (1) मस ऐनभा रेशखएकोभा मसै ऐन
फभोशजभ य नरे शखएकोभा प्रचतरत सॊ घीम प्रहयी कानून फभोशजभ
हुनेछ।

(2) प्रचतरत कानून फभोशजभ प्रदे शभा सभामोजन बएका

प्रहयी कभवचायीको हकभा प्रचतरत सॊ घीम कानून रागू हुने बए
सोही फभोशजभ य अन्मभा मसै ऐन फभोशजभ हुनेछ।

(3) प्रदे श प्रहयीको सम्फन्धभा प्रचतरत सॊ घीम कानूनरे

कुनै खास ववषमभा तनशश्चत भाऩदण्ड, कामवववतध एवॊ अन्म व्मवस्था
गने बनी तोकेको वा रे शखएकोभा सोही फभोशजभ हुनछ
े ।

105. तनमभ फनाउने अतधकाय: (1) मो ऐन कामावन्वमन गनव प्रदे श
सयकायरे आवश्मक तनमभहरु फनाउन सक्नेछ।
अधीनभा

(२) मस ऐन तथा मस अन्तगवत फनेको तनमभावरीको
यही

भन्त्रारमरे

आचायसॊ वहता फनाउन सक्नेछ।

कामवववतध,

भाऩदण्ड,

तनदे शशका,

प्रभाणीकयण तभतत् २०७७।०५।1५
आऻारे,

भदन बुजेर
प्रदे श सयकायको सशचव
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