प्रदे श प्रहयी सेवा सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ङ्जवधे मक
प्रस्तावना: प्रदे शभा शाङ्ञन्त सङ्टयऺा कामभ गनन , अऩयाधको अनङ्टसन्धान, योकथाभ तथा ङ्झनमन्रण एवॊ भानव अङ्झधकायको
सॊ यऺण, नागङ्चयक स्वतन्रताको यऺा गनन प्रदे श प्रहयीको गठन, सञ्चारन, सङ्टऩङ्चयवेऺण, सभन्वम, व्मवस्थाऩन तथा
ङ्झनमभन गनन वाञ्छनीम बएकोरे,

फागभती प्रदे शको प्रदे श सबारे मो ऐन फनाएको छ ।
ऩङ्चयच्छे द-१
प्रायङ्ञम्बक

1.

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

2.

ऩङ्चयबाषा : ङ्जवषम य प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,-

(२) मो ऐन प्रभाणीकयण बएको आठौ ङ्छदनदे ङ्ञि प्रायम्ब हङ्टनेछ ।

(क) " अङ्ञततमायवारा" बङ्ङारे दपा 15 फभोङ्ञजभ प्रदे श प्रहयी सेवाको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञि गने अङ्झधकायी सम्झनङ्ट
ऩछन ।

(ि) "कामानरम" बङ्ङारे प्रदे शको प्रहयी कामानरम सम्झनङ्ट ऩछन । सो शब्दरे सो भातहत यहने प्रदे शको अन्म
प्रहयी कामनरम सभेतराई जनाउनेछ ।

(ग) "तोङ्जकएको" वा "तोङ्जकए फभोङ्ञजभ" बङ्ङे मस ऐन अन्तयगत फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएको वा तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछन ।

(घ) "ऩङ्चयवाय" बङ्ङारे प्रदे श प्रहयी कभनचायीसॉग फस्ने तथा ङ्झनज आपैँरे ऩारनऩोषण गनङ्टन ऩने ऩङ्झत, ऩत्नी, छोया,
ङ्ट , अङ्जववाङ्जहता धभनऩर
ङ्ट ी, फाफङ्ट, आभा वा सौतेनी आभा सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे
अङ्जववाङ्जहता छोयी, धभनऩर
ऩङ्टरुष य अङ्जववाङ्जहता भङ्जहरा कभनचायीको हकभा ङ्झनजको फाजे, फज्मै तथा ङ्जववाङ्जहता भङ्जहरा कभनचायीको
हकभा ङ्झनजको सासङ्ट ससङ्टयाराई सभेत जनाउॉछ ।

(ङ) “प्रदे श” बङ्ङारे फागभती प्रदे श सम्झनङ्ट ऩछन ।

(च) "प्रहयी कभनचायी" बङ्ङारे मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टि बएको प्रदे श प्रहयी सेवाभा कामनयत प्रहयी कभनचायी

सम्झनङ्ट ऩछन । सो शब्दरे प्रचङ्झरत सॊ घीम कानून फभोङ्ञजभ मस प्रदे शभा सभामोजन बई वा िङ्जटई आएको
प्रहयी कभनचायी सभेतराई जनाउनेछ ।

(छ) "प्रदे श प्रहयी प्रभङ्टि" नेऩार सयकायफाट िटाइएको नेऩार प्रहयीको प्रहयी नामफ भहाङ्झनयीऺकराई सम्झनङ्ट
ऩछन।

(ज) "भन्रारम" बङ्ङारे प्रदे श सयकायको आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्रारम सम्झनङ्ट ऩछन ।

ङ्ट रे कङ्टनै शतन तोकी वा नतोकी सो भङ्टरक
ङ्ट भा स्थामी रुऩरे
(झ) "स्थामी आवासीम अनङ्टभङ्झत" बङ्ङारे ङ्जवदे शी भङ्टरक
फसोफास गनन ऩाउने गयी उऩरब्ध गयाएको डाइबयङ्झसटी इङ्झभग्रेन्ट ङ्झबसा (ङ्झड.बी), ऩयभानेन्ट ये ङ्ञजडे न्ट

ङ्झबसा(ङ्जऩ.आय) वा ङ्झग्रन काडन सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे ङ्जवदे शभा स्थामी रुऩभा फसोफास गनन ङ्छदइएको
जङ्टनसङ्टकै नाभको स्थामी आवासीम अनङ्टभङ्झतराई सभेत जनाउॉछ ।
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ऩङ्चयच्छे द-२

प्रदे श प्रहयीको गठन तथा सञ्चारन
3.

प्रदे श प्रहयीको गठन : (१) भन्रारम अन्तगनत एक प्रदे श प्रहयी सङ्गठन यहनेछ।
(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ यहने प्रहयी सङ्गठनभा

ऩङ्जहरो ऩटकको हकभा प्रहयी कभनचायी सभामोजन

सम्फन्धी सङ्घीम कानून फभोङ्ञजभ नेऩार प्रहयीभा कामनयत प्रहयी कभनचायीराई प्रचङ्झरत सङ्घीम कानून फभोङ्ञजभ
सभामोजन बई वा िङ्जटई आएको य त्मसऩङ्झछ मसै ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टि बई कामनयत

प्रदे श प्रहयी कभनचायीफाट

प्रदे श प्रहयीको गठन हङ्टनेछ ।
(3) प्रदे श प्रहयी सङ्गठन सभावेशी स्वरुऩको हङ्टनेछ ।

(4) प्रदे श प्रहयीको सञ्चारन मस ऐन फभोङ्ञजभ प्रदे श सयकायरे गनेछ।
(5) भन्रारम भातहत एक प्रदे श प्रहयी कामानरम यहनेछ ।

(6) प्रदे श प्रहयी कामानरम भातहत तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ङ्जवबाग, प्रङ्झतष्ठान, भाहाशािा, कामानरम तथा

4.

प्रहयी एकाइ यहनेछन् ।

प्रदे श प्रहयी सेवाभा यहने सभूह : (१) प्रदे श प्रहयी सेवाभा ङ्जवङ्ञशङ्जिकृत कामन प्रकृङ्झतका आधायभा दे हाम फभोङ्ञजभका
सभूह यहनेछन् -

(क) जनऩद प्रहयी सभूह

(ि) प्राङ्जवङ्झधक प्रहयी सभूह
5.

(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका सभूहभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका उऩसभूहहरु यहनेछन् ।

प्रदे श प्रहयी सेवाभा यहने श्रे णी य ऩद : (१) प्रचङ्झरत सॊ घीम कानूनभा अन्मथा उल्रे ि गये कोभा फाहेक प्रदे श प्रहयी
सेवाभा यहने प्रहयीको श्रे णी य ऩद दे हाम फभेङ्ञजभ हङ्टनेछ:(क) याजऩराङ्जित श्रे णीय ऩद:
(1) प्रथभ श्रे णी

- प्रहयी नामव भहाङ्झनयीऺक (प्रदे श प्रहयी प्रभङ्टि)
- प्रहयी वङ्चयष्ठ उऩयीऺक

(2) ङ्छितीम श्रे णी

- प्रहयी उऩयीऺक

(3) तृतीम श्रे णी

- प्रहयी ङ्झनयीऺक

(1) प्रथभ श्रे णी

- प्रहयी नामव ङ्झनयीऺक

(3) तृतीम श्रे णी

- प्रहयी हवल्दाय

- प्रहयी नामव उऩयीऺक

(ि) याजऩर अनॊङ्जकत श्रे णी य ऩद :
(2) ङ्छितीम श्रे णी
(4) चतङ्टथ न श्रे णी

- प्रहयी सहामक ङ्झनयीऺक

- प्रहयी जवान

(ग) श्रे णी ङ्जवहीन : प्रहयी कामानरम सहमोगी वा सो सयह
(२) प्रदे श प्रहयी सेवाको श्रे णी ङ्जवहीन ऩदभा दे हाम फभोङ्ञजभको स्तय यहनेछन्:
(क) प्रथभस्तय
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(ि) ङ्छितीमस्तय
(ग) तृतीमस्तय
(घ) चतङ्टथस्न तय
(ङ) ऩाॉचौँस्तय
6.

(३) श्रे णी ङ्जवहीन ऩदको स्तय वृङ्जि सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

सङ्गठन सॊ यचना य दयफन्दी सृजना: (१) प्रदे श प्रहयीको सङ्गठन सॊ यचना य प्रहयी कभनचायीहरुको सङ्खतमा प्रदे श

सयकायरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

तय ऩङ्जहरो ऩटकको हकभा प्रचङ्झरत सॊ घीम कानून फभोङ्ञजभ सभामोजन गने प्रमोजनका राङ्झग ङ्झनधानयण

बएको सॊ गठन सॊ यचना य प्रहयी कभनचायीको सॊ तमा नै प्रदे श प्रहयीको सङ्गठन सॊ यचना य प्रहयी कभनचायीहरुको
सङ्खतमा भाङ्झननेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्गठन सॊ यचना य सङ्खतमा ङ्झनधानयण गने प्रमोजनको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनन

दे हाम फभोङ्ञजभको सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सवे ऺण सङ्झभङ्झत यहनेछ:(क) सङ्ञचव, भन्रारम

- अध्मऺ

(ि) प्रदे श प्रहयी प्रभङ्टि, प्रदे श प्रहयी कामानरम

(ग) भहाशािा प्रभङ्टि, आङ्झथक
न भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रारम
(घ) प्रभङ्टि (भानव स्रोत ङ्जवकास हेने), प्रदे श प्रहयी कामानरम
(ङ) भहाशािा प्रभङ्टि, भन्रारम (शाङ्ञन्त सङ्टयऺा हेने)

- सदस्म

- सदस्म

- सदस्म

-सदस्म-सङ्ञचव

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सङ्गठन सॊ यचना य प्रहयी कभनचायीको सङ्खतमा ङ्झनधानयण गदान दे हाम

फभोङ्ञजभका ङ्जवषमराई आधाय भाङ्झननेछ:-

(क) प्रदे श प्रहयीको ङ्ञजम्भेवायी, कामनफोझ , आङ्झथक
न तथा अन्म दाङ्जमत्व , सेवा प्रवाहको ऺेर , उऩरब्ध
भानवस्रोत, रागत प्रबावको ङ्जवश्लेषण तथा नवीनतभ प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगको अवस्था,

(ि) बौगोङ्झरक अवस्था, प्रहयी य जनसङ्खतमाको अनङ्टऩात,
(ग) शहयीकयण, फसाई सयाई तथा जनघनत्व,

(घ) अऩयाधको अवस्था एवॊ प्रवृङ्ञि, शाङ्ञन्त सङ्टयऺाको ङ्ञस्थङ्झत तथा सम्बाव्म च ङ्टनौतीहरु,
(ङ) कङ्टनै िास प्रकृङ्झतको सेवा, सङ्टयऺा प्रदान गनङ्टन ऩने अवस्था,
(च) ङ्जवकास ङ्झनभानण य सडक सञ्जारको ङ्जवस्ताय,
(छ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म आधायहरु ।

(4) मस दपा फभोङ्ञजभ प्रदे श प्रहयीको सॊ गठन सॊ यचना तथा दयफन्दी हेयपेय गदान प्रचङ्झरत कानून

फभोङ्ञजभ प्रदे श प्रहयीभा सभामोजन बएका कभनचायी अवकास नबएसम्भ ङ्झनज फहार यहेको ऩद कामभ यहने गयी
7.

गनङ्टन ऩनेछ ।

प्रदे श प्रहयीको ऩङ्चयचारन, ङ्झनदे शन, सङ्टऩङ्चयवेऺण य ङ्झनमभन्रण: (१) प्रदे श प्रहयीको ऩङ्चयचारन, ङ्झनदे शन , सङ्टऩङ्चयवेऺण
य ङ्झनमन्रण भन्रारम भापनत् प्रदे श सयकायरे गनेछ।

(2) प्रदे श प्रहयी प्रदे श सयकायप्रङ्झत उियदामी हङ्टनेछ।

(3) प्रदे श प्रहयीरे प्रदे शङ्झबर आन्तङ्चयक शाङ्ञन्त सङ्टयऺा एवॊ अऩयाधको योकथाभ, ङ्झनमन्रण य अनङ्टसन्धानको
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कामन गदान नेऩार सयकाय तथा प्रदे श सयकायको प्रचङ्झरत नीङ्झत य कानून फभोङ्ञजभ गनङ्टन ऩनेछ ।

(4) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको कामन गदान प्रदे श प्रहयीरे प्रदे श प्रहयी प्रभङ्टिको प्रत्मऺ ये िदे ि , ङ्झनदे शन य

सङ्टऩङ्चयवेऺणभा गनङ्टन ऩनेछ।

(५) उऩदपा (3) फभोङ्ञजभको कामन गदान भाङ्झथल्रो प्रहयी कामानरमरे आफ्नो भातहतका कामानरमराई

आदे श वा ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्नेछ। मसयी ङ्छदएको आदे श वा ङ्झनदे शनको ऩारना गनङ्टन प्रत्मेक प्रहयी कामानरम तथा
कभनचायीको कतनव्म हङ्टनेछ।

(६) ङ्ञजल्राङ्झबर शाङ्ञन्त सङ्टयऺा कामभ गननको राङ्झग भन्रारमरे

ऩङ्चयचारन गनन प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीराई ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्नेछ।

सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राको प्रदे श प्रहयी

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ प्रदे श प्रहयी ऩङ्चयचारन गदान सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राको प्रदे श प्रहयीरे प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा

अङ्झधकायीको प्रत्मऺ ङ्झनदे शनभा यही काभ गनङ्टन ऩनेछ।

ङ्ट रूऩभा ऩङ्चयचारन बएको
(8) शाङ्ञन्त सङ्टयऺा कामभ गने सन्दबनभा नेऩार प्रहयी य प्रदे श प्रहयी सॊ मि

अवस्थाभा प्रदे श प्रहयीरे नेऩार प्रहयीको प्रत्मऺ ङ्झनमन्रण य ङ्झनदे शनभा यही कामन गनङ्टन ऩनेछ ।

(९) शाङ्ञन्त सङ्टयऺा, अऩयाध अनङ्टसन्धान रगामत कतनव्म ऩारनाको राङ्झग िङ्जटएको अवस्थाभा प्रदे श प्रहयी

कभनचायीरे आपूबन्दा भाङ्झथको तोङ्जकएको अङ्झधकायीको ये िदे ि, ङ्झनमन्रण य ङ्झनदे शनभा यही कामन सम्ऩादन गनङ्टन
ऩनेछ।

(१०) मस ऐन , प्रचङ्झरत कानून तथा प्रदे श सयकायको नीङ्झत ङ्झनदे शनको अधीनभा यही शाङ्ञन्त सङ्टव्मवस्था ,

अऩयाधको योकथाभ, ङ्झनमन्रण य अनङ्टसन्धानको काभका सन्दबनभा भाङ्झथल्रो प्रहयी कामानरमरे आफ्नो भातहतका
कामानरमराई आदे श वा ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्नेछ । मसयी ङ्छदएको आदे श वा ङ्झनदे शनको ऩारना गनङ्टन प्रत्मेक प्रहयी
8.

9.

कभनचायीको कतनव्म हङ्टनेछ।

प्रदे श प्रहयी प्रशासन : प्रदे श प्रहयी सङ्गठनको प्रशासन य सञ्चारन मस ऐन य मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ तथा
अन्म प्रचङ्झरत कानून, प्रदे श सयकाय य भन्रारमरे सभम सभमभा ङ्छदएको ङ्झनदे शनको अधीनभा यही प्रदे श प्रहयी
प्रभङ्टि तथा अन्म प्रहयी कभनचायीफाट हङ्टनेछ ।

प्रदे श प्रहयीको प्रभङ्टि : (1) नेऩार सयकायफाट िङ्जटई आएको नेऩार प्रहयीको प्रहयी नामव भहाङ्झनयीऺक प्रदे श
प्रहयी प्रभङ्टि हङ्टनेछ ।

(2) प्रदे श प्रहयी प्रभङ्टिको रुऩभा िङ्जटएको प्रहयी कभनचायीरे प्रदे श प्रहयीको ऩोशाक य दज्माननी ङ्ञचह्न

रगाई प्रदे श प्रहयीको रुऩभा काभ गनङ्टन ऩनेछ।

(3) प्रदे श प्रहयीरे सम्फङ्ञन्धत प्रदे श प्रहयी प्रभङ्टिको ङ्झनदे शनभा यही कामनसम्ऩादन गनङ्टन ऩनेछ।

(4) प्रदे श प्रहयी प्रभङ्टि को ऩाङ्चयश्रङ्झभक य सङ्टङ्जवधा नेऩार प्रहयीको सभान ऩदको प्रहयी कभनचायीरे

ऩाए

सयहको हङ्टनेछ।
हङ्टनछ
े ।

(5) प्रदे श प्रहयी प्रभङ्टिरे आपूरे सम्ऩादन गने काभ
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, कतनव्मको सम्फन्धभा भन्रारमप्रङ्झत उियदामी

ऩङ्चयच्छे द-३

प्रदे श प्रहयीको ऩदऩूङ्झतन
10.

ऩदऩूङ्झत:न (१) प्रदे श प्रहयी सेवाका िङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगतािाया ऩूङ्झतन हङ्टने ऩदभा ऩदऩूङ्झतन सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसको
आधायभा ङ्झनमङ्टङ्ञि गङ्चयनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ िङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगताको ङ्झरङ्ञित ऩयीऺा प्रदे श रोक सेवा आमोगरे प्रचङ्झरत प्रदे श

रोक सेवा आमोग ऐन ङ्झनमभ य ङ्झनदे ङ्ञशका फभोङ्ञजभ सञ्चारन गनेछ।

(3) प्रदे श प्रहयीको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञिको राङ्झग आवश्मक ऩने मोग्मता , ऩदऩूङ्झतन प्रकृमा ,ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभ

तथा ऩयीऺा प्रणारी नेऩार प्रहयीको सभान ऩदको प्रहयी कभनचायीको राङ्झग ङ्झनधानयण बए सयह हङ्टनेछ।

(4) मस ऐनभा व्मवस्था बए दे ङ्ञि फाहेक प्रदे श प्रहयीको कङ्टनै ऩङ्झन ऩदभा अन्म कङ्टनै ऩङ्झन तङ्चयकाफाट

ऩदऩूङ्झतन गङ्चयने छै न ।

(5) प्रदे श प्रहयी सेवाको दे हामको ऩदभा दे हाम फभोङ्ञजभ ऩूङ्झतन गङ्चयनेछ:िङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगता

ऩद

फढङ्ट वािाया

(प्रङ्झतशत)

(प्रङ्झतशत)

(क) प्रहयी कामानरम सहमोगी वा सो सयह

100

-

(ि) प्रहयी जवान

100

-

(ग) प्रहयी हवल्दाय

-

100

(घ) प्रहयी सहामक ङ्झनयीऺक

60

40

(ङ) प्रहयी नामव ङ्झनयीऺक

-

100

(छ) प्रहयी ङ्झनयीऺक

60

40

(ज) प्रहयी नामव उऩयीऺक

-

10०

(झ) प्रहयी उऩयीऺक

-

100

(ञ)प्रहयी वङ्चयष्ठ उऩयीऺक

-

100

(6) उऩदपा (5) को िण्ड (ग) य (ङ) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन प्राङ्जवङ्झधक प्रहयी

सभूहतपन प्रहयी हवल्दाय वा प्रहयी नामव ङ्झनयीऺक ऩदभा फढङ्ट वािाया ऩदऩूङ्झतन हङ्टनसक्ने अवस्था नबएभा शत प्रङ्झतशत
िङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺािाया ऩूङ्झतन गङ्चयनेछ।

(7) उऩदपा (5) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन प्राङ्जवङ्झधक प्रहयी सभूहतपन तल्रो ऩद नहङ्टने ऩद

ऩूङ्झतन गदान शतप्रङ्झतशत िङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगतािाया ऩूङ्झतन गङ्चयनेछ ।

(8) उऩदपा (५) को िण्ड (छ) फभोङ्ञजभ प्रहयी ङ्झनयीऺक ऩदभा फढङ्ट वािाया ऩदऩूङ्झतन हङ्टनसक्ने अवस्था

नबएभा प्रथभ ऩटकका राङ्झग प्रदे श सयकायरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभको प्रङ्झतशतभा ऩदऩूङ्झतन सङ्झभङ्झतरे शत प्रङ्झतशत
सम्भ िङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺािाया ऩूङ्झतन गने व्मवस्था ङ्झभराउन सक्नेछ।

(9) दपा १० को उऩदपा (5) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन प्रदे श प्रहयी सेवाराई सभावेशी

फनाउन िङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺािाया ऩूङ्झतन हङ्टने ऩद भध्मे ऩैतारीस प्रङ्झतशत ऩद छङ्ट ट्याई सो प्रङ्झतशतराई शत
5

प्रङ्झतशत भानी तोङ्जकए फभोङ्ञजभका उम्भेदवायफीच छङ्ट ट्टा छङ्ट ट्टै प्रङ्झतस्ऩधान गयाई ऩदऩूङ्झतन गङ्चयनेछ ।मसयी छङ्ट ट्याइने
उम्भेदवायको प्रङ्झतशतको ङ्झनधानयण गदान दे हामको आधाय ङ्झरनङ्ट ऩनेछ:(क) प्रदे शको जनसॊ तमा,

(ि) आङ्झथक
न य साभाङ्ञजक रुऩभा ऩछाङ्झड ऩये का तोङ्जकए फभोङ्ञजभका वगन, जाङ्झत तथा ऺेर,

(ग) अभय प्रहयी , शङ्जहद ऩङ्चयवाय, वेऩिा ऩङ्चयवाय वा च ङ्टनौतीऩूणन ङ्ञजम्भेवायी ङ्झनवानहको क्रभभा अशि
बएको प्रहयी कभनचायीको ऩङ्चयवायको सदस्म ।

(10) िङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺािाया सभावेशी ढाॉचाभा ऩदऩूङ्झतन गङ्चयने अन्म कामनङ्जवङ्झध, भाऩदण्ड तोङ्जकए

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।मसयी कामनङ्जवङ्झध तथा भाऩदण्ड ङ्झनधानयण गदान दे हामको ङ्जवषम स्ऩि िङ्टराउनङ्ट ऩनेछ:(क) उऩदपा ९ को िण्ड (ि) य (ग)

भध्मेफाट मस ऐन फभोङ्ञजभको न्मूनतभ मोग्मता ऩङ्टगेका

व्मङ्ञिहरुफीच भार प्रङ्झतस्ऩधान गयाई ऩूङ्झतन गङ्चयने,

(ि) एक बन्दा फढी सभूहफाट प्रङ्झतस्ऩधान गनन ऩाउने अवस्था यहेछ बने सम्फङ्ञन्धत उम्भेदवायरे योजेको
कङ्टनै एउटा सभूहफाट भार प्रङ्झतस्ऩधान गनन ऩाउने,

(ग) एक तह वा श्रे णीभा मस दपा फभोङ्ञजभको साभावेङ्ञशको सङ्टङ्जवधा ङ्झरई सकेऩश्चात भाङ्झथल्रो तह वा
श्रे णीभा ऩङ्टन: त्मस्तो सङ्टङ्जवधा नऩाउने कङ्टया ।

(11) मस दपा फभोङ्ञजभ ऩदऩूङ्झतन गने व्मवस्था प्रत्मेक दश वषनभा ऩङ्टनयावरोकन गनङ्टन ऩनेछ ।
11.

12.

(12) ऩदऩूङ्झतन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

ऩदऩूती गनन नहङ्टन:े याङ्जिम ङ्जकताफिानाभा ऩद दतान नगयी प्रदे श प्रहयी सेवाको कङ्टनै ऩङ्झन ऩदभा ऩदऩूङ्झतन गङ्चयने छै न।
ऩदऩूङ्झतन सङ्झभङ्झत् (१) प्रदे श प्रहयी सेवाको ऩदभा िङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगतािाया छनौट गयी ङ्झनमङ्टङ्ञिका राङ्झग अङ्ञततमायवारा
सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनन दे हाम फभोङ्ञजभको ऩदऩूङ्झतन सङ्झभङ्झत यहनेछ:-

(क) प्रदे श रोकसेवा आमोगका अध्मऺ वा ङ्झनजरे तोकेको आमोगको सदस्म - अध्मऺ

(ि) सङ्ञचव, भन्रारम

- सदस्म

(ग) प्रदे श प्रहयी प्रभङ्टि

- सदस्म सङ्ञचव

(२) उऩदपा (1) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन प्रहयी ङ्झनयीऺकबन्दा तल्रो ऩदभा उऩमङ्टि

उम्भेदवाय छनौट गयी ङ्झनमङ्टङ्ञिको राङ्झग अङ्ञततमायवारा सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनन प्रदे श रोकसेवा आमोग य

भन्ररामको प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेत यहेने गयी ऩदऩूङ्झतन सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता अनङ्टसाय फढीभा ऩाॉच सदस्म यहेको छङ्ट ट्टाछङ्ट ट्टै
ऩदऩूङ्झतन उऩसङ्झभङ्झत गठन गयी आपूभा यहेको अङ्झधकाय सङ्टम्ऩन सक्नेछ्-

(3) ऩदऩूङ्झतन सङ्झभङ्झतरे मस ऐन फभोङ्ञजभ सॊ तमा ङ्झनधानयण गनेछ ।

(4) मस ऐन फभोङ्ञजभ फढङ्ट वािाया ऩूङ्झतन गनन छङ्ट ट्याईएको ऩदको ङ्जववयण ऩदऩूङ्झतन सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्धत फढङ्ट वा

सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।

13.

हङ्टनछ
े ।

(5) ऩदऩूङ्झतन सङ्झभङ्झतका काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय तथा फैठक सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ

प्रदे श प्रहयीको न्मूनतभ मोग्मता तथा अमोग्मता : (१) िङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगतािाया ऩूङ्झतन हङ्टने प्रदे श प्रहयी सेवाको ङ्जवङ्झबङ्ङ
ऩदभा उम्भेदवाय हङ्टन चाङ्जहने न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता य अन्म मोग्मता तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(२) दे हामका व्मङ्ञि प्रहयी सेवाभा ङ्झनमङ्टि हङ्टन अमोग्म भाङ्झननेछ्6

(क) गैय नेऩारी नागङ्चयक

,

(ि) नैङ्झतक ऩतन दे ङ्ञिने पौजदायी अङ्झबमोगभा कसूयदाय ठहङ्चयएको

,

(ग) बङ्जवष्मभा सयकायी सेवाको ङ्झनङ्झभि अमोग्म ठहङ्चयने गयी फिानस्त बएको

,

(घ) अदारतफाट भानव अङ्झधकाय हननभा कसूयदाय ठहङ्चयएको ।

14.

ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभ: (१) प्रदे श प्रहयीको िङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगतािाया ङ्चयि ऩदभा ऩदऩूङ्झतन गनन आवश्मक ऩने ऩाठ्यक्रभ

15.

ङ्झनमङ्टङ्ञि: (१) िङ्टल्रा प्रङ्झतमोङ्झगतािाया ऩदऩूङ्झतन हङ्टने ऩदभा ऩदऩूङ्झतन सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयस फभोङ्ञजभ नमाॉ ङ्झनमङ्टङ्ञि गने

सॊ घीम प्रहयी ऐन तथा सो अन्तगनत फनेको ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
अङ्झधकाय दे हामका अङ्झधकायीराई हङ्टनेछ:-

(क) प्रहयी वङ्चयष्ठ उऩयीऺक ऩदभा
(ि) प्रहयी उऩयीऺक

- भन्री, भन्रारम

- प्रदे श भङ्ञन्रऩङ्चयषद

(ग) प्रहयी नामव उऩयीऺक य प्रहयी ङ्झनयीऺक ऩदभा

- सङ्ञचव, भन्रारम

(ग) प्रहयी नामव ङ्झनयीऺक य प्रहयी सहामक ङ्झनयीऺक ऩदभा - प्रदे श प्रहयी प्रभङ्टि
(घ) प्रहयी हवल्दाय य प्रहयी जवान ऩदभा

- प्रहयी उऩङ्चयऺक

(ङ) प्रहयी कामानरम सहमोगी ऩदभा

- प्रहयी नामव उऩयीऺक वा सोबन्दा भाङ्झथल्रो
दजानको प्रहयी अङ्झधकृत

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टङ्ञि गने अङ्झधकायीरे बनान छनौट सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसको मोग्ताक्रभको

आधायभा ङ्झसपाङ्चयस प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदन ङ्झबर ङ्झनमङ्टङ्ञि ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
16.

(३) उऩदपा (2) फभोङ्ञजभ ङ्छदने ङ्झनमङ्टङ्ञिऩरको ढाॉचा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

ऩयीऺणकार् (1) िङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगतािाया ऩूङ्झतन गङ्चयने ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञि ऩाएको प्रहयी कभनचायीराई आधायबूत ताङ्झरभ
सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ एक फषनको ऩयीऺणकारभा याङ्ञिनेछ ।

(2) मस ऐन फभोङ्ञजभको ऩयीऺणकार ऩूया गये का प्रहयी कभनचायीको शङ्टरु ङ्झनमङ्टङ्ञि स्वत

भाङ्झननेछ।

: सदय बएको

(3) उऩदपा (2) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टङ्ञि सदय बएका प्रहयी कभनचायीको सेवा अवङ्झध सङ्टरू ङ्झनमङ्टङ्ञि बएको ङ्झभङ्झत
17.

दे ङ्ञिनै कामभ हङ्टनेछ ।

ङ्झनमङ्टङ्ञि फदय हङ्टने अवस्था्
गनन सक्नेछ्-

दे हामको अवस्थाभा ङ्झनमङ्टङ्ञि गने अङ्झधकायरे प्रदे श प्रहयी कभनचायीको ङ्झनमङ्टङ्ञि फदय

(क) ऩयीऺणकारभा ङ्ञजम्भेवायी फहन गनन असऺभ दे ङ्ञिएभा वा आचयण सन्तोषजनक नबएभा,

(ि) प्रहयी आधायबूत ताङ्झरभभा असपर बई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ भौका ङ्छदॉदा सभेत त्मस्तो ताङ्झरभभा
असपर बएभा,

ऩङ्टन:

(ग) प्रदे श प्रहयी कभनचायीभा मस ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फङ्ङे ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभको मोग्मता नबएको
वा नयहेको प्रभाङ्ञणत बएभा ।

18.

शऩथ ग्रहण् आधायबूत ताङ्झरभभा उिीणन बएको प्रहयी कभनचायीरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको कामनङ्जवङ्झध य ढाॉचाभा

19.

ऩोशाक, दज्माननी ङ्ञचन्ह: (1) प्रदे श प्रहयीको ऩोशाक य दज्माननी ङ्ञचन्ह नेऩार सयकायरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

शऩथ ग्रहण गनेछ ।
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(2)

20.

उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ प्रदे श प्रहयीको ऩोशाकभा नेऩारको याङ्जिमता य प्रदे शको ऩङ्जहचान झङ्ञल्कने

ङ्ञचह्न वा रोगो प्रदे श सयकायरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ याङ्ञिनेछ।

ऩदाङ्झधकाय कामभ यहने: दे हामको अवस्थाभा प्रदे श प्रहयीको आफ्नो ऩद भाङ्झथको ऩदाङ्झधकाय कामभ यहनेछ:(क) आफ्नो ऩदभा काभकाज गङ्चययहॉदासम्भ,

(ि) सरुवा बई कामनबाय सम्हाल्न ऩाईने म्मादसम्भ,
(ग) ङ्झफदा फसेको अवङ्झधबय,

(घ) ङ्झनरम्फनभा यहेको अवङ्झधबय,

(ङ) प्रदे श सयकायिाया तोङ्जकएको काभ गरुन्जेरको अवङ्झधबय,
21.

(च) अन्म ऩदभा कामभ भङ्टकामभ बई काभ गये को अवङ्झधबय ।

कामन वाहक य ङ्झनङ्झभि : (१) कङ्टनै कायणरे कामानरम प्रभङ्टिको ऩद एक भङ्जहना बन्दा फढी अवङ्झधको राङ्झग ङ्चयि
बएभा एक तह भाङ्झथको कामानरम प्रभङ्टिरे ङ्चयिऩद बन्दा एक तह भङ्टङ्झनको सफैबन्दा वङ्चयष्ठ प्रहयी कभनचायीराई
कामनवाहक बई काभकाज गनन तोक्न सक्नेछ ।

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ कामनवाहक बई काभ काज गनन तोङ्जकएको प्रहयी कभनचायीरे त्मस्तो

कामनवाहक बएको ऩदको सम्ऩूणन अङ्झधकाय प्रमोग गनन ऩाउनेछ ।

(3) मस दपा फभोङ्ञजभ कामनवाहक नतोङ्जकएको अवस्थाभा एक भङ्जहनाभा ननाघ्ने गयी कङ्टनै कयाणरे

कामानरम प्रभङ्टि अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा सोही कामानरमको सफैबन्दा वङ्चयष्ठ प्रहयी कभनचायीरे सो ऩदको ङ्झनङ्झभि बई काभ
गनेछ । मसयी ङ्झनङ्झभि बई काभ गये को अवङ्झधको सम्ऩूणन ङ्ञजम्भेवायी ङ्झनङ्झभि बई काभ गने प्रहयी कभनचायीको
हङ्टनेछ ।

(4) कामनवाहक वा ङ्झनङ्झभि बई काभ गने प्रहयी कभनचायीरे जङ्टन ऩदभा काभ गये को छ सोही ऩदको

तरफ बिा य यासन सङ्टङ्जवधा ऩाउनेछ ।
छै न ।

तय ऩन्र ङ्छदन बन्दा कभ अवङ्झध कामनवाहक वा ङ्झनङ्झभि बई काभ गये फाऩत बिा य यासन सङ्टङ्जवधा ऩाउने

(5) उऩदपा (4) फभोङ्ञजभ काभ गने प्रहयी कभनचायीरे ऩाउने तरफ बिा ङ्झनजरे सो ऩदभा फढङ्ट वा हङ्टॉदा

ऩाउने तरफ बिा बन्दा फढी हङ्टने छै न ।

ऩङ्चयच्छे द-४

प्रदे श प्रहयीको ताङ्झरभ सम्फन्धी व्मवस्था
22.

ताङ्झरभ ङ्झरनङ्ट अङ्झनवामन हङ्टने् प्रदे श प्रहयीभा यहेका सफै प्रहयी कभनचायीहरुरे आवश्मकता अनङ्टसाय ताङ्झरभ ङ्झरनङ्ट

23.

आधायबूत तथा वृङ्ञि ङ्जवकास सम्फन्धी ताङ्झरभ : (1) प्रदे श प्रहयीको ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩदभा गनङ्टन ऩने आधायबूत ,सेवाकारीन

अङ्झनवामन हङ्टनेछ ।

तथा ङ्जवङ्ञशिकृत य वृङ्ञिङ्जवकास सम्फन्धी ताङ्झरभहरुको आवश्मकताको ऩङ्जहचान ऩाठ्यक्रभको ङ्झनभानण
अवङ्झध य स्तयको राङ्झग आवश्मक ऩने भाऩदण्ड प्रचङ्झरत सॊ घीम प्रहयी ऐन य सो अन्तगनत फनेको
ङ्झनमभावरीभा उल्रे ि बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

(2) ताङ्झरभभा सभावेश गयाईएको प्रहयी कभनचायीहरुरे राऩयवाही गयी उदाङ्झसनता य गैयङ्ञजम्भेवायी
दे ङ्ञिएभा सो व्महोया अङ्झबरे िभा जनाईनेछ ।

8

, ताङ्झरभको

(3) उऩदपा (2) फभोङ्ञजभ अङ्झबरे िभा जनाईसकेऩङ्झछ ङ्झनजहरुराई ऩङ्टन

: एक ऩटक ताङ्झरभको भौका

ङ्छदईनेछ।मसयी भौका ङ्छदॉदा सभेत उदाङ्झसन य गैय ङ्ञजम्भेवायी दे िाउने प्रङ्ञशऺाथीराई मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्जवबागीम

24.

कायफाही गङ्चयनेछ ।

वैदेङ्ञशक ताङ्झरभ : प्रदे श प्रहयी अङ्झधकृत तथा जवानहरुराई वैदेङ्ञशक ताङ्झरभका राङ्झग भनोनमनको ङ्झसपाङ्चयस

गदान सॊ गठनको आवश्मकता , सेवा ङ्जवङ्ञशिीकयण , ज्मेष्ठता , अनङ्टबव , शैङ्ञऺक मोग्मता , कामनसम्ऩादन ऺभता य
दऺताका आधायभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे प्रदे श प्रहयी

सॊ गठनफाट सम्बाव्म उम्भेदवायको नाभ छनौट

गयी ङ्झसपाङ्चयस साथ प्रहयी प्रधान कामानरमभा ऩठाउनङ्ट ऩदनछ । मसयी ङ्जवदे श ताङ्झरभभा ङ्झसपाङ्चयस गदान मोग्म प्रहयी
25.

अङ्झधकृत तथा जवानहरु भध्मेफाट सभान अवसय ऩाउने गयी ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयनेछ ।

ताङ्झरभ सम्फन्धी अन्म व्मवस्था : (१) प्रदे श प्रहयीको ऺभता ङ्जवकासको राङ्झग प्रदे श सयकायरे आवश्मक प्रफन्ध
ङ्झभराउन सक्नेछ।

(२) ऩयीऺाथीहरुरे ऩाउने सङ्टङ्जवधा, ताङ्झरभको ऩयीऺा सञ्चारन ङ्जवङ्झध, ताङ्झरभ सपर हङ्टॉदाको ऩङ्चयणाभ

प्रङ्ञशऺण बिा, ताङ्झरभ बिा, प्रङ्ञशऺकराई ङ्छदईने ङ्जवशेष सङ्टङ्जवधा जस्ता व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

(ग्रेङ्झडङ्ग),

(3) ताङ्झरभ सम्फङ्ञन्ध अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द-५

प्रहयी कभनचायीको फढङ्ट वा सम्फन्धी व्मवस्था
26.

फढङ्ट वा सङ्झभङ्झत

: (१) प्रदे श प्रहयी कभनचायीहरुको दे हामको ऩदभा फढङ्ट वाका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनन दे हाम

फभोङ्ञजभका फढङ्ट वा सङ्झभङ्झतहरु यहनेछन् :-

(क) याजऩराॊङ्जकत श्रे णी य ऩदको राङ्झग:

(१) सङ्ञचव, भन्रारम

(२) सङ्ञचव, प्रदे श रोक सेवा आमोग

(३) प्रदे श प्रहयी प्रभङ्टि, प्रदे श प्रहयी कामानरम

(ि

-अध्मऺ

- सदस्म

- सदस्म

) याजऩर अनॊङ्जकत श्रे णी य ऩदका राङ्झग:

(१) प्रदे श प्रहयी प्रभङ्टि, प्रदे श प्रहयी कामानरम

(२) अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध नवौं/दशौं वा सो सयह, प्रदे श रोक सेवा आमोग
(3) अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध नवौं/दशौं वा सो सयह, भन्रारम

-सदस्म

-अध्मऺ

-सदस्म

(२) फढङ्ट वा सङ्झभङ्झतभा यहेका प्रहयी ऩदाङ्झधकायी वा ङ्झनजाभती कभनचायीको नङ्ञजकको नातेदाय फढङ्ट वाको

राङ्झग सम्बाव्म उम्भेदवाय यहेछ य त्मस्तो उम्भेदवायको फढङ्ट वा ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टन ऩने बएभा प्रहयी ऩदाङ्झधकायीको

हकभा प्रदे श प्रहयी प्रभङ्टि य ङ्झनजाभती कभनचायीको हकभा भन्रारमको सङ्ञचवरे त्मस्तो ऩदाङ्झधकायीको सट्टा सभान
तहको ऩदाङ्झधकायीराई फढङ्ट वा सङ्झभङ्झतभा काभ गने गयी तोक्नेछ ।

स्ऩिीकयण: मस उऩदपाको प्रमोजनको राङ्झग नङ्ञजकको नातेदाय बङ्ङारे फाफङ्ट, आभा, सौतेनी आभा, ऩङ्झत, ऩत्नी, छोया

फङ्टहायी, छोयी ज्वाईं , दाजङ्ट बाउजङ्ट , बाई फङ्टहायी , ङ्छदङ्छद ङ्झबनाजङ्ट , फङ्जहनी, फङ्जहनी ज्वाईं , नाती, नाङ्झतनी फङ्टहायी , नाङ्झतनी,
नाङ्झतनी ज्वाईं, बान्जा, बान्जी, फङ्टहायी, बान्जी, बान्जी ज्वाईं , बङ्झतजा, बङ्झतजा फङ्टहायी , बङ्झतजी, बङ्झतजी ज्वाईं , सासङ्ट ,
ससङ्टया, दे वय, दे वयानी, नन्द, आभाजङ्ट, जेठाजङ्ट, जेठान, सारा, सारी, सम्झनङ्ट ऩछन ।
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(३) फढङ्ट वा सङ्झभङ्झतरे फढङ्ट वाका राङ्झग सम्बाव्म उम्भेदवायहरुभध्मे सफैबन्दा फढी अि प्राप्त गने प्रहयी

कभनचायीराई सोही अनङ्टसाय मोग्मताक्रभ कामभ गयी फढङ्ट वाका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टन ऩनेछ ।

(४) फढङ्ट वा सङ्झभङ्झतरे फढङ्ट वाका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गये का प्रहयी कभनचायीको नाभावरी य ङ्झनजरे प्राप्त

गये को कङ्टर प्राप्ताि सङ्जहतको ङ्झसपाङ्चयस सूची सम्फङ्ञन्धत सफैको जानकायीको राङ्झग प्रकाशन गनङ्टन ऩनेछ।

(५) प्रहयी सेवाभा ङ्चयि हङ्टन आई फढङ्ट वािाया ऩदऩूङ्झतन गनङ्टऩ
न ने ऩदभा ङ्चयि बएको ङ्झभङ्झतरे तीन

भङ्जहनाङ्झबर फढङ्ट वािाया ऩदऩूङ्झतन गयी सक्नङ्टऩनेछ ।

(6) मस दपा फभोङ्ञजभको फढङ्ट वा सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम प्रदे श प्रहयी कामानरमभा यहनेछ ।

27.

(7) फढङ्ट वािाया ऩदऩूङ्झतन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

फढङ्ट वाको सम्बाव्म उम्भेदवाय हङ्टने

>]0fL jf tx

बन्दा एक

: प्रदे श प्रहयीको ङ्चयि ऩदभा फढङ्ट वाको ङ्झनङ्झभि उम्भेदवाय हङ्टन फढङ्ट वा हङ्टने

>]0fL jf tx

भङ्टङ्झनको ऩदको राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभको शैङ्ञऺक मोग्मता य दे हाम

फभोङ्ञजभको न्मूनतभ सेवा अवङ्झध ऩङ्टगेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ:(क) याजऩरअनॊङ्जकत ऩदको राङ्झग चाय फषन

(ि) याजऩरअनङ्जित ऩदफाट याजऩराङ्जित ऩदको राङ्झग आठ वषन
28.

(ग) अन्म याजऩराङ्जित अङ्झधकृत ऩदका राङ्झग चाय फषन

फढङ्ट वाको सम्बाव्म उम्भेदवाय हङ्टन नऩाउने: (१) दपा 27 भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन दे हामको
अवस्था य अवङ्झधबय प्रदे श प्रहयी कभनचायी फढङ्ट वाको राङ्झग सम्बाव्म उम्भेदवाय हङ्टन सक्ने छै न्(क) ङ्झनरम्फन बएकोभा ङ्झनरम्फन बएको अवङ्झधबय,
(ि) फढङ्ट वा योक्का गङ्चयएकोभा सो अवङ्झधबय,

(ग) तरफ फृङ्जि योक्का बएकोभा सो योक्का बएको अवङ्झधबय,

(घ) तल्रो ऩदभा घटङ्ट वा बएकोभा सो बएको ङ्झभङ्झतरे दङ्टई फषनसम्भ,

(ङ) िाईऩाई आएको तरफ फृङ्जि घटङ्ट वा बएकोभा जङ्झत फषनको तरफ वृङ्जि घटङ्ट वा बएको हो त्मङ्झत
फषनसम्भ,

(च) ज्मेष्ठता सङ्जहतको सङ्टरु स्केरभा घटङ्ट वा बएकोभा सो बएको ङ्झभङ्झतरे एक फषनसम्भ,

(छ) फहार यहेको ऩदभा तीनऩटक बन्दा फढी नङ्झसहत ऩाएको बए अङ्ञन्तभ ऩटक नङ्झसहत ऩाएको ङ्झभङ्झतरे
एक फषनसम्भ,

(ज) ऩङ्टनफनहारी बएको प्रहयी कभनचायीको हकभा ऩङ्टनफनहारी बएको ङ्झभङ्झतरे एक फषनसम्भ,

(झ) कङ्टनै कसूयको सम्फन्धभा छानङ्झफन सङ्झभङ्झतफाट छानङ्जवन बई भङ्टद्दा दामय बएको अवस्थाभा अदारतफाट
सपाई नऩाएसम्भ,

(ञ) प्राङ्जवङ्झधक प्रहयी कभनचायीको हकभा ङ्झनजी प्रमासभा अध्ममन गननका राङ्झग ङ्झफदाभा फसेकोभा तोङ्जकए
फभोङ्ञजभको शतननाभाभा उल्रे ि बएको अवङ्झधबय ।

(२) सम्बाव्म उम्भेदवाय सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनछ
े ।
29.

फढङ्ट वाको आधाय : (१) फढङ्ट वा सङ्झभङ्झतरे प्रदे श प्रहयी कभनचायीराई कामनऺभता वाऩत ऩाएको कङ्टर अिको
आधायभा फढङ्ट वाका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनेछ ।

10

ङ्छदइनेछ :-

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामन ऺभताको भूल्मािनको गदान दे हाम फभोङ्ञजभ फढीभा एकसम अि

(ि) ज्मेष्ठता वाऩत

(क) कामनसम्ऩादन भूल्मािन वाऩत
- २5 अि

(ग) बौगोङ्झरक ऺेरभा काभ गये को अनङ्टबव वाऩत
(घ) शैङ्ञऺक मोग्मता वाऩत
(ङ) ताङ्झरभ वाऩत

- 7

- 10 अि

अि

(च) च ङ्टनौङ्झतऩूणन वा ङ्जवशेष ङ्ञजम्भेवायी वाऩत
(छ) फढङ्ट वा सङ्झभङ्झतरे ङ्छदने

- 8

- 5

- 5 अि

- ४० अि
अि

अि

(३) सम्बाव्म उम्भेदवायको कामन सम्ऩादन भूल्मािन वाऩत अि गणना गदान असाय भसान्तसम्भको

ङ्जहसाफरे य अन्म अिको गणना गदान फढङ्ट वाको राङ्झग दयिास्त पायभ बने अङ्ञन्तभ ङ्झभङ्झतसम्भ हाङ्झसर गये को अि
गणना गङ्चयने छ ।
30.

(४) श्रे णी ङ्जवङ्जहन ऩदको फढङ्ट वा सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

कामन सम्ऩादन भूल्मािन पायाभ

:

(१) प्रदे श प्रहयी कभनचायीको कामनसम्ऩादन भूल्मािन गनन तोङ्जकए

फभोङ्ञजभको कामनसम्ऩादन भूल्मािन पायभ प्रमोग गङ्चयनेछ ।

(2) प्रहयी कभनचायीको कामनसम्ऩादन भूल्मािन आङ्झथक
न फषनको ङ्जहसाफरे वाङ्जषक
न रुऩभा गनङ्टन ऩनेछ।
(3) प्रहयी कभनचायीको कामनसम्ऩादन भूल्मािनको कङ्टर अिको ङ्जवबाजन दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:-

(क) सङ्टऩयीवेऺकरे ङ्छदन सक्ने अङ्झधकतभ अि
(ि) ऩङ्टनयावरोकनकतानरे ङ्छदन सक्ने

(ग) ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झतरे ङ्छदन सक्ने

- 25 अि

- 10 अि

- 5 अि

(4) प्रदे शका ङ्ञजल्रा प्रहयी प्रभङ्टिको हकभा उऩदपा (3) को िण्ड (क) फभोङ्ञजभ सङ्टऩयीवेऺकरे

ङ्छदने ऩच्चीस अि भध्मे ऩूणानि दशभा प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे अि ङ्छदनेछ ।

(5) फढङ्ट वाको प्रमोजनको राङ्झग कामनसम्ऩादन भूल्मािनको अि गणना गदान फढङ्ट वाका राङ्झग सम्बाव्म

उम्भेदवाय हङ्टन जङ्झत फषनको सेवा आवश्मक ऩने हो ऩङ्झछल्रो त्मङ्झत फषनको कामनसम्ऩादन भूल्मािन पायाभको
औसतफाट ङ्जहसाफ गङ्चयनेछ ।
31.

(6) कामनसम्ऩादन भूल्मािन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

ज्मेष्ठता भूल्मािन : प्रदे श प्रहयी कभनचायीराई ज्मेष्ठता फाऩतको अि ङ्छदॉदा हार फहार यहेको ऩदभा काभ
प्रत्मेक वषनको राङ्झग दङ्टई दशभरव ऩाॉच अिका दयरे फढीभा ऩच्चीस अि ङ्छदइनेछ ।
तय,

(क)
(ि)
32.

गये को

एक वषन बन्दा फढी चानच ङ्टन भङ्जहना वा ङ्छदनका राङ्झग दाभासाहीको ङ्जहसाफरे अि ङ्छदइनेछ,
गएर कट्टी बएको अवङ्झधको ज्मेष्ठता वाऩतको अि ङ्छदइने छै न ।

बौगोङ्झरक ऺेर फाऩतको भङ्टल्माॊकन : (१) प्रदे श प्रहयी कभनचायीराई ङ्जवङ्झबङ्ङ बौगोङ्झरक ऺेरभा काभ गये को अनङ्टबव
वाऩतको अि प्रदान गदान तोङ्जकए फभोङ्ञजभ बौगोङ्झरक ऺेरराई क्रभश : क, ि, ग य घ गयी चाय वगनभा ङ्जवबाजन
गयी वाङ्जषक
न रुऩभा काभ गये को अनङ्टबव वाऩत आठ अिभा नफढ्ने गयी दे हाम फभोङ्ञजभ अि ङ्छदइनेछ :(क) "क" वगनभा काग गये को प्रत्मेक वषनको राङ्झग 2.5 अिका दयरे ,
11

(ि) "ि वगनभा काभ गये को प्रत्मेक वषनका राङ्झग 2 अिका दयरे ,

(ग) "ग" वगनभा काभ गये को प्रत्मेक वषनका राङ्झग 1.5 अिका दयरे ,
(घ) "घ" वगनभा काभ गये को प्रत्मेक वषनका राङ्झग 1 अिका दयरे ,

(2) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन कङ्टनै एक बौगोङ्झरक ऺेरभा कम्तीभा

180 ङ्छदन वा सोबन्दा फढी अवङ्झध रुजङ्ट हाङ्ञजय बई काभ गये को बए सोङ्जह बौगोङ्झरक ऺेरभा काभ गये फाऩत

ऩाउने अिको दाभासाही ङ्जहसाफरे य 180 ङ्छदन बन्दा कभ अवङ्झध काभ गये को बए जङ्टनसङ्टकै बौगोङ्झरक ऺेरभा
काभ गये को बए ऩङ्झन "घ" वगनको राङ्झग तोङ्जकएको अि ङ्छदईनेछ ।

(3) प्रदे श प्रहयी सेवाफाट फिानस्त बई ऩङ्टनफनहारी बएको वा ङ्झनरम्फन बई त्मस्तो ङ्झनरम्फन पङ्टकङ्टवा

बएको प्रहयी कभनचायीको हकभा ङ्झनज रुजङ्ट हाङ्ञजय नबएको अवङ्झधको विानस्त वा ङ्झनरम्फन हङ्टॉदा कामनयत यहेको
बौगोङ्झरक ऺेरभा काभ गये वाऩतको अि ङ्छदईने छ ।

ङ्ट याि सङ्घीम ङ्झभशनभा िङ्जटएको वा ङ्जवदे शङ्ञस्थत नेऩारी कङ्टटनीङ्झतक ङ्झनमोगभा अङ्जटएको प्रदे श
(4) सॊ मि

प्रहयी कभनचायीराई "घ" वगनको य अध्ममन ङ्जवदा वा तीन भङ्जहना वा सो बन्दा फढी अवङ्झधको राङ्झग वैदेङ्ञशक
ताङ्झरभभा जाने त्मस्तो प्रहयी कभनचायीराई "घ" वगनको राङ्झग तोङ्जकएको अिको आधा अि ङ्छदइने छ ।

(5) बौगोङ्झरक ऺेरभा काभ गये वाऩत ऩाउने अि जङ्टन ऩदभा फढङ्ट वा हङ्टने हो सो ऩदबन्दा एक तह

भङ्टङ्झनको ऩदभा प्राप्त गये को बए भार गणना गङ्चयनेछ ।

(6) मस दपाभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन मस ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ कङ्टनै प्रदे श प्रहयी

कभनचायीरे बौगोङ्झरक ऺेर फाऩत प्राप्त गये को अि घट्ने छै न । त्मसयी प्राप्त गये को अिराई ऩूणानि आठभा
33.

ऩङ्चयणत गयी सोही फभोङ्ञजभ प्राप्ताि ङ्झनधानयण गङ्चयनेछ ।

शैङ्ञऺक मोग्मता : (१) फढङ्ट वाका राङ्झग प्रहयी कभनचायीराई ङ्झनजरे हाङ्झसर गये को शैङ्ञऺक मोग्मताको आधायभा
दे हाम फभोङ्ञजभ फढीभा दश अि ङ्छदइनेछ :शैङ्ञऺक मोग्मता

अि

(क) हार फहार यहेको ऩदभा नमाॉ ङ्झनमङ्टङ्ञि गदान आवश्मक ऩने न्मूनतभ शैङ्ञऺक

8

(ि) न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता बन्दा भाङ्झथल्रो तहको शैङ्ञऺक मोग्मता वाऩत थऩ

2

(ग) फढङ्ट वािाया हारको ऩदभा फहार यहेको प्रहयी कभनचायीको हकभा िण्ड

5

मोग्मता वाऩत ।

(क) फभोङ्ञजभको शैङ्ञऺक मोग्मता नबएभा सो बन्दा एक तह भङ्टङ्झनको शैङ्ञऺक
मोग्मता वाऩत ।

(2) मस ऐन फभोङ्ञजभ प्रहयी कभनचायीको फढङ्ट वाको राङ्झग आवश्मक ऩने शैङ्ञऺक मोग्मता तोङ्जकए

34.

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

ताङ्झरभ : (१) प्रदे श प्रहयी सेवाको ऩदभा यहॉदा ङ्झरएको कङ्टनै दङ्टई आधायबूत वा सेवाकारीन ताङ्झभभ फाऩत दे हाम
फभोङ्ञजभ फढीभा सात अि ङ्छदइनेछ :(क) "क" श्रे णी
(ि) "ि" श्रे णी

- 3.5 अि

- 2.5 अि
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(ग) "ग" श्रे णी

- 1.5 अि

(2) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन प्रदे श प्रहयी कभनचायीराई ताङ्झरभ वाऩतको अि

ङ्छदॉदा ऩन्र कामन ङ्छदन बन्दा कभ अवङ्झधको ताङ्झरभका राङ्झग कङ्टनै अि ङ्छदइने छै न ।

(3) श्रे णी निङ्टरेको ताङ्झरभ वाऩत कङ्टनै प्रहयी कभनचायीको अि गणना गदान "ि" श्रे णी फयाफयको अि

गणना गङ्चयनेछ ।

(4) हार कामनयत ऩदभा ङ्झरएको ताङ्झरभ फाऩतको अि एक तह भाङ्झथको ऩदभा भार फढङ्ट वाको राङ्झग

गणना गङ्चयनेछ ।

(5) कङ्टनै प्रदे श प्रहयी कभनचायीरे मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट बन्दा अङ्ञघ हाङ्झसर गये को ताङ्झरभको हकभा सभेत

उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको श्रे णी फाऩतको अि प्राप्त गये को भाङ्झननेछ ।

(6) मस दपाभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया ङ्झरङ्ञिएको बए ताऩङ्झन आधायबूत ताङ्झरभ फाऩत अि ङ्छदॉदा जङ्टन तहको

ऩदभा छॉदा आधायबूत ताङ्झरभ ङ्झरएको हो सो ऩदफाट एक तह भाङ्झथको ऩदभा फढङ्ट वा हङ्टन फाहेक अन्म ऩदभा
फढङ्ट वाको राङ्झग अि ङ्छदइने छै न ।
35.

(7) ताङ्झरभ सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

च ङ्टनौतीऩूणन तथा ङ्जवशेष ङ्ञजम्भेवायी वाऩतको अि

: (१) कङ्टनै प्रहयी कभनचायीरे च ङ्टनौतीऩूणन वा ङ्जवशेष ङ्ञजम्भेवायी

ङ्झनवानह गये वाऩत अि ङ्झरॉदा दे हाम फभोङ्ञजभ फढीभा ऩाॉच अि ङ्छदइनेछ:(क) अङ्झत च ङ्टनौतीऩूणन वा ङ्जवशेष ङ्ञजम्भेवायी वाऩत

– 5 अि

(ग) साभान्म वा च ङ्टनौतीऩूणन ङ्ञजम्भेवायी वाऩत

– २ अि

(ि) भध्मभस्तयको च ङ्टनौतीऩूणन वा ङ्जवशेष ङ्ञजम्भेवायी वाऩत

– 3.५अि

(२) उऩदपा (१) िण्ड (क) य (ि) च ङ्टनौतीऩूणन वा ङ्जवशेष ङ्ञजम्भेवायी वाऩतको अि गणना गदान जङ्टन

ऩदभा यहॉदा अि प्राप्त गये को हो सो ऩदफाट एक तह भाङ्झथको ऩदभा फढङ्ट वाको राङ्झग भार अि गणना गङ्चयनेछ।
अि प्रदान गदान के कस्तो च ङ्टनौतीऩूणन य ङ्जवशेष ङ्ञजम्भेवायी वाऩत अि प्रदान गङ्चयएको हो सो सभेत स्ऩि रुऩभा
िङ्टराउनङ्ट ऩने छ ।

(३) मस ऐन फभोङ्ञजभ कङ्टन कङ्टन ऺेरभा कामन गने प्रहयी कभनचायीराई च ङ्टनौतीऩूणन वा ङ्जवशेष ङ्ञजम्भेवायी

ङ्झनवानह गये को हो बङ्ङे ङ्जवषमको ङ्झनधानयण प्रदे श प्रहयी कामानरमको ङ्झसपाङ्चयसभा भन्रारमरे स्वीकृत गये को
भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

(४) च ङ्टनौङ्झतऩूणन वा ङ्जवशेष ङ्ञजम्भेवायी वाऩत अि ङ्छदने आधाय, त्मस्तो भूल्मािन गने अङ्झधकायी तथा अन्म

36.

व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

फढङ्ट वा सङ्झभङ्झतरे ङ्छदने अि : (१) फढङ्ट वा सङ्झभङ्झतरे फढङ्ट वा हङ्टने प्रहयी कभनचायीराई ऩाॉच अिसम्भ प्रदान गनेछ।

मसयी अि प्रदान गदान फढङ्ट वा सङ्झभङ्झतको अध्मऺ तथा सदस्मरे छङ्ट ट्टाछङ्ट ट्टै भूल्मािन गयी ङ्छदएको अिको औसतफाट
फढङ्ट वा सङ्झभङ्झतरे अि ङ्झनधानयण गनेछ ।

(2) फढङ्ट वा सङ्झभङ्झतका अध्मऺ वा सदस्मरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अि ङ्छदॉदा कङ्टनै प्रहयी कभनचायीराई

दङ्टई बन्दा कभ वा चाय बन्दा फढी अि ङ्छदनङ्ट ऩये भा वस्तङ्टगत कायण सभेत उल्रे ि गनङ्टन ऩनेछ ।

(3) फढङ्ट वा सङ्झभङ्झतरे अि प्रदान गदान कामनसम्ऩादनभा प्राप्त गये को अि तथा ङ्झनजरे हारको ऩदभा प्राप्त

गये को ऩदक, ऩङ्टयस्काय तथा प्रशॊसा ऩर ऩाएको आधायराई तङ्टरनात्भक रूऩभा फढी अि य सजाॉम ऩाएकाराई
कभ अि ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
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37.

(4) फढङ्ट वा सङ्झभङ्झतरे अि ङ्छदने सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

फढङ्ट वा सम्फन्धी ङ्जवशेष व्मवस्था : (1) प्रदे शको राङ्झग दे हाम फभोङ्ञजभको उतकृि कामन गने प्रहयी जवान दे िी
सहामक ङ्झनयीऺकसम्भका प्रहयी कभनचायीराई दपा २६ को उऩदपा (1) को िण्ड (ि) फभोङ्ञजभको फढङ्ट वा
सङ्झभङ्झतरे एकतह भाङ्झथको ङ्चयि ऩदभा फढङ्ट वा गनन सक्नेछ :-

(क) याि तथा आपू सेवायत प्रहयी कामानरमको भान, प्रङ्झतष्ठा य गौयव फढाउन प्रसॊ सनीम, सृजनात्भक य
रगनशीर बई कामन गये को,

(ि) याङ्जिम तथा अन्तयानङ्जिम ऺेरभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवधाभा उत्कृि कामन गयी याि य प्रहयी सॊ गठनको छङ्जव उच्च
याख्न ङ्जवशेष मोगदान ऩङ्टमानएको, य

(ग) प्रदे श प्रहयी सेवाभा यही कतनव्म ऩारनाको ङ्झसरङ्झसराभा वीयगङ्झत प्राप्त गये को वा शायीङ्चयक रुऩभा
अशि बई सेवाफाट अवकाश ङ्झरनङ्ट ऩने अवस्थाको ।

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ फढङ्ट वा बएका कभनचायीको नाभ, ऩद, फढङ्ट वा गनङ्टन ऩने आधाय य औङ्ञचत्म

सङ्जहतको ङ्झरङ्ञित ङ्जववयण प्रदे श प्रहयी कामानरमरे फढङ्ट वा गये को ऩन्र ङ्छदनङ्झबर भन्रारमराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।

(3) उऩदपा (2) फभोङ्ञजभ फढङ्ट वा गदान एक आङ्झथक
न वषनभा एउटा श्रे णीभा फढीभा दङ्टईजना सम्भ हङ्टने

गयी फढीभा छ जनासम्भराई गनन सक्नेछ ।

(4) मस ऐनभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन एउटै ऩदभा कम्तीभा फाह्र वषन फहार हङ्टने

प्रहयी उऩयीऺकसम्भको कभनचायीरे उभेयको हद वा ऩदावङ्झधको कायणफाट अवकास हङ्टने बएभा अवकास हङ्टन ङ्ट

बन्दा एक भङ्जहना अगाङ्झड त्मस्ता प्रहयी कभनचायीराई एक तह भाङ्झथको ऩदभा फढङ्ट वा गनन सङ्जकनेछ ।

मसयी फढङ्ट वा बएको ऩदभा ङ्झनज एक भङ्जहना बन्दा फढी कामनयत हङ्टने छै न ।

(5) उऩदपा (4) फभोङ्ञजभ फढङ्ट वा गननको राङ्झग स्वत: ङ्जवशेष ऩद सृजना हङ्टनेछ य त्मस्तो प्रहयी

कभनचायी अवकाश बएऩङ्झछ त्मस्तो ऩद स्वत: िाये ज हङ्टनेछ ।

(6) उऩदपा (5) फभोङ्ञजभ फढङ्ट वा बएको प्रहयी कभनचायीराई फढङ्ट वा हङ्टन ङ्ट बन्दा अङ्ञघको ऩदफाट

38.

अवकाश हङ्टॉदा ऩाउने सङ्टङ्जवधा बन्दा घटी नहङ्टने गयी सङ्टङ्जवधा ङ्छदइनेछ ।

फढङ्ट वा उऩयको उजङ्टयी : (1) मस ऐन फभोङ्ञजभ फढङ्ट वा सङ्झभतको फढङ्ट वा ङ्झसपाङ्चयसभा ङ्ञचि नफङ्टझ्ने प्रहयी कभनचायीरे
फढङ्ट वाको सूचना प्रकाङ्ञशत बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबर दे हामको सङ्झभङ्झत सभऺ उजङ्टयी ङ्छदन सक्नेछ:(क) प्रदे श रोक सेवा आमोगका अध्मऺ

-अध्मऺ

(ि) प्रदे श रोक सेवा आमोगका अध्मऺरे तोकेको आमोगको सदस्म -सदस्म
(ग) सङ्ञचव (कानून हेने), भङ्टतमभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषदको कामानरम

-सदस्म

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ ऩये को उजङ्टयी सम्फन्धभा उजङ्टयी गने म्माद सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र

ङ्छदनङ्झबर उजङ्टयीको टङ्ट ङ्गो रगाई सक्नङ्ट ऩनेछ ।

(3) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ ऩनन आएको उजङ्टयी झङ्टट्टा ठहङ्चयएभा उजङ्टयी सङ्टङ्ङे ङ्झसङ्झभङ्झतरे सोको अङ्झबरे ि

यािी सम्फङ्ञन्धत फढङ्ट वा सङ्झभङ्झतराई जानकायी गयाउनेछ ।

(4) फढङ्ट वाको उजङ्टयी सङ्टङ्ङे सङ्झभङ्झतरे कङ्टनै उम्भेदवायरे मस ऐन फभोङ्ञजभ प्राप्त गनङ्टन ऩने अि प्राप्त नगये को

वा प्राप्त नगने अि प्राप्त गये को आधायभा फढङ्ट वा सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयस सॊ शोधन गनङ्टन ऩने दे िेभा सो सभेत गयी
ङ्झनमङ्टङ्ञिको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टन ऩनेछ ।
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गनेछ।

(5) मस दपा फभोङ्ञजभको फढङ्ट वा उजङ्टयी सङ्टङ्ङे सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारमको काभ प्रदे श रोक सेवा आमोगरे
ङ्ट ाई सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(६) फढङ्ट वा उऩयको उजङ्टयी सङ्टनव
ऩङ्चयच्छे द-६

सरुवा य काज
39.

सरुवा : (१) मस ऐनको अङ्झधनभा यही आवश्मकता अनङ्टरुऩ प्रहयी कभनचायीको सरुवा प्रत्मेक दङ्टई/दङ्टई फषनभा
गङ्चयनेछ।

तय याजऩरॊ ङ्जकत प्रहयी कभनचायी तथा प्रहयी ईकाई प्रभङ्टिको सरुवा साभन्मतमा एक वषनभा गङ्चयनेछ ।

(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सरुवा गदान बौगोङ्झरक अवस्था , कामनफोझ, कामन ङ्जवङ्जवधता सभेतको आधायभा

स्टाप, नेतत्ृ व, सहामक नेतत्ृ व य ङ्जवङ्ञशङ्जिकृत सभूहहरुभा सभान अवसय प्राप्त हङ्टने गयी गङ्चयनेछ ।

(3) भन्रारमरे प्रहयी कभनचायीको सरुवाराई व्मवङ्ञस्थत , ऩायदशी य अनङ्टभानमोग्म फनाउन सरुवा सभम

ताङ्झरका सङ्जहतको भाऩदण्ड फनाई रागू गनन सक्नेछ ।

(4) कङ्टनै प्रहयी कभनचायीरे अको प्रदे शभा ङ्जववाह बएको कायणरे सो प्रदे शभा सरुवा हङ्टन भाग गये भा

सम्फङ्ञन्धत प्रदे शको सहभङ्झतभा प्रदे श सयकायरे सरुवा बई जान सहभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ ।

(5) कङ्टनै प्रहयी कभनचायीरे अको प्रदे शभा सभामोजन बएको प्रहयी कभनचायीसॉग ङ्जववाह बएको कायणरे

उि ङ्जववाङ्जहत प्रहयीराई मस प्रदे शभा सरुवा हङ्टन सम्फङ्ञन्धत प्रदे शको सहभङ्झत ऩेश गये भा प्रदे श सयकायरे सरुवा
बई आउन सहभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ ।

(6) प्रहयी कभनचायीहरुको सरुवा सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

(7) मस दपाभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन ङ्झनम्न अवस्थाभा सरुवा सम्फन्धी अवङ्झध नऩङ्टग्दै कङ्टनै

प्रहयी कभनचायीराई सरुवा गनन सङ्जकनेछ:-

(क) ङ्झनजरे आचयण ङ्जवरुिको कामन गये को प्रभाणीत बएभा,
(ि) ङ्झनजरे ऩद अनङ्टसायको ङ्ञजम्भेवायी ऩूया गनन नसकेभा,

(ग) ङ्झनजराई उि स्थानभा याङ्ञियहॉदा सम्फङ्ञन्धत स्थानको शाङ्ञन्त सङ्टयऺा एवॊ कामन वातावयण ङ्झफग्रने
अवस्था आई ऩये भा,

(घ) मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनजराई ङ्जवबागीम सजाम गनङ्टन ऩने बएभा,
40.

(ङ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म अवस्था आएभा ।

सरुवा गने अङ्झधकायी : प्रदे श प्रहयी कभनचायीराई सरुवा गने अङ्झधकाय दे हामका अङ्झधकायीराई हङ्टनेछ :(क) प्रहयी वङ्चयष्ठ उऩयीऺकराई भन्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा प्रदे श भङ्ञन्रऩङ्चयषदरे ,
(ि) प्रहयी उऩयीऺकराई आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्रीरे ,

(ग) प्रहयी नामव उऩयीऺकराई आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून सङ्ञचवरे ,
(घ) प्रहयी ङ्झनयीऺकराई प्रदे श प्रहयी प्रभङ्टिरे,
41.

(ङ) प्रहयी कामनरम सहमोगी दे ङ्ञि प्रहयी नामाव ङ्झनयीऺकसम्भ प्रहयी कभनचायीराई प्रहयी उऩयीऺकरे ।

काज सम्फन्धी व्मवस्था : (१) प्रहयी कभनचायीराई आवाश्मकता अनङ्टसाय काजभा िटाउन सङ्जकनेछ ।
(2) प्रहयी कभनचायीको काज सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
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ऩङ्चयच्छे द-७

प्रदे श प्रहयीको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय
42.

प्रहयी हयहभेसा तमायी हारतभा यहनङ्ट ऩने : (१) प्रहयी ङ्झनमङ्झभत ङ्झडउटीभा यहेको अवस्थाभा फाहेक साभान्मतमा
ङ्चयजबनभा यहेको भाङ्झननेछ , सॊ गठनराई आवश्मक ऩये भा प्रहयी अङ्झधकृत तथा जवानहरुराई हाङ्ञजय हङ्टन जानकायी

गयाउन सङ्जकनेछ । मस्तो जानकायी प्राप्त हङ्टन आएभा त्मस्ता प्रहयी अङ्झधकृत तथा जवानहरुरे सॊ गठनरे तोकेको
कङ्टनै ऩङ्झन इकाईभा तत्कार हाङ्ञजय हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।

43.

हङ्टनेछ ।

(2) प्रहयी अङ्झधकृत तथा जवानहरु ङ्झडउटीभा तै नाथ यहनङ्ट ऩने सभमावधी य भाऩदण्ड तोङ्जकए फभोङ्ञजभ

सभन्वम गनङ्टन ऩने् (1) प्रदे श प्रहयीरे प्रदे शको शाङ्ञन्त सङ्टयऺा य प्रदे शको काफङ्ट फाङ्जहयको शाङ्ञन्त सङ्टव्मवस्था
सम्फन्धभा प्रदे श सयकाय भापनत सॊ घीम प्रहयीसॉग सभन्वम गनङ्टन ऩनेछ ।

(2) प्रदे श प्रहयीरे कङ्टनै ऩङ्झन एक वा एक बन्दा फढी प्रदे शसॉग शाङ्ञन्त सङ्टयऺा कामभ याख्ने य अऩयाध

अनङ्टसन्धानसॉग सम्फङ्ञन्धत सूचना य सहमोग आदान प्रदान एवॊ सभन्वम गनन सक्नेछ । मसयी गङ्चयएको कामनको
44.

जानकायी प्रदे श प्रहयी प्रभङ्टिरे मथाङ्झसघ्र भन्रारमभा गयाउनङ्ट ऩनेछ ।

प्रहयी अङ्झधकृत तथा जवानहरुरे प्रमोग गनन ऩाउने अङ्झधकाय : (१) प्रहयी अङ्झधकृत तथा जवानहरुरे मस ऐन वा
प्रचङ्झरत अन्म कानूनरे ङ्झनङ्छदनि गये फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय वा अङ्ञततमाय प्रमोग गनेछ ।

(2) प्रहयी अङ्झधकृत तथा जवानहरुरे ऩाएको अङ्ञततमाय ङ्झनजबन्दा भाङ्झथका दजानका प्रहयी अङ्झधकृत

तथा जवानहरुरे प्रमोग गनन ऩाउने छ ।

(3) मस ऐन य प्रचङ्झरत अन्म ऐन ङ्झनमभहरुको अधीनभा यही प्रदे श प्रहयीको काभ

अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन्:-

, कतनव्म य

(क) प्रदे शङ्झबर शाङ्ञन्त सङ्टयऺा तथा सावनजङ्झनक सङ्टव्मवस्था कामभ याख्ने,

(ि) प्रदे शङ्झबर नागङ्चयकको ङ्ञजउ , धनको सङ्टयऺा गयी नागङ्चयक स्वतन्रता तथा भानवअङ्झधकायको सॊ यऺण

य सङ्टशासन प्रविननभा सहमोग ऩङ्टमानकउने
,

(ग) सावनजङ्झनक सङ्टयऺा व्मवस्था तथा अऩयाधको योकथाभसॉग सम्फङ्ञन्धत आवश्मक सङ्टचना सिरन

,

ङ्जवश्लेषण य भूल्मािन गयी आवश्मक सङ्टयऺा व्मवस्था ङ्झभराउने,

(घ) शाङ्ञन्त सङ्टयऺाभा असय गनन सक्ने ितया, च ङ्टनौङ्झत य जोङ्ञिभ सम्फन्धी सूचना सॊ करन, ङ्जवश्लेषण,

आदान-प्रदान, उऩमोग य प्रङ्झतवेदन,

(ङ) अऩयाध अनङ्टसन्धानभा अन्म प्रदे श य सॊ घराई सहमोग तथा सभन्वम,
(च) नेऩार सयकाय वा प्रदे श सयकायरे तोकेका प्रदे शङ्झबरका भह

आमोजनाको सङ्टयऺा गने,

त्त्वऩूणन व्मङ्ञि , स्थान, ङ्झनकाम वा

(छ) प्रदे शङ्झबर मातामात, बवन, सॊ यचना य अन्म सावनजङ्झनक तथा सयकायी सम्ऩङ्ञिको सङ्टयऺा गने,
(ज) प्रदे शङ्झबरको रोकभागन, सहामक भागन तथा स्थानीम तहका भागनभा ट्राङ्जपक व्मवस्थाऩन,

(झ) प्रदे शङ्झबर अऩयाध योकथाभ य ङ्झनमन्रणको राङ्झग कानून फभोङ्ञजभ आवश्मक उऩाम अवरम्फन गने

य सो कामनका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरुसॉग सहमोग य सभन्वम जङ्टटाउने,

(ञ) प्रदे शङ्झबर न्माङ्जमक य अधन न्माङ्जमक ङ्झनकामरे गये का पैसरा कामानन्वमन रगामत अन्म कामनभा

16

सहमोग गने,

(ट) प्रदे शङ्झबर ङ्जवऩद्का सभमभा उ द्दाय, याहत, ऩङ्टनस्थानऩना रगामतका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी

काभका राङ्झग ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टने य आवश्मक सभन्वम गने,

(ठ) प्रदे शङ्झबरघटे का अऩयाध सम्फन्धी प्रादे ङ्ञशकअङ्झबरे ि याख्ने,

(ड) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रदे श कायागाय , ङ्जहयासत कऺ तथा कायागाय य ङ्जहयासत कऺभा यहेका

कैदी य फन्दीको व्मवस्थाऩन गने य सङ्टयऺा व्मवस्था ङ्झभराउने,

(ढ) ट्राङ्जपक प्रहयीराई सभमानङ्टकूर तथा दऺ फनाई प्रदे शभा हङ्टने सवायी आवागभनराई सङ्टयङ्ञऺत

फनाउने तथा प्रदे शको ट्राङ्जपक व्मवस्थाऩन गने,

(ण) प्रदे शङ्झबर ङ्झनजी ऺेरका सङ्टयऺा प्रदामक तथा सङ्टयऺाकभीरे अऩनाउनङ्ट ऩने भाऩदण्ड ऩारना गये

नगये को सम्फन्धभा ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गने व्मवस्था ङ्झभराउने,

(त) प्रदे श प्रहयीको तारीभ तथा ऺभता अङ्झबवृङ्जि सम्फन्धी कामन गने,
(थ) साभङ्टदाङ्जमक प्रहयी सम्फन्धी कामन गने,

(द) फेवाङ्चयस सम्ऩङ्ञि ङ्ञजम्भा ङ्झरई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन गने,

(ध) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अन्म ङ्झनकामफाट अनङ्टसन्धान हङ्टने कसूयको सम्फन्धभा भाग बएको

सहमोग उऩरब्ध गयाउने,

ङ्ट ा य कैदीको स्थानान्तयण गनङ्टन ऩने बएभा
(न) एक प्रदे शफाट अको प्रदे शभा अङ्झबमङ्टि , थङ्टनव
कानून फभोङ्ञजभ सोको राङ्झग सभन्वम तथा सङ्टयऺा व्मवस्थाऩन गने,

सङ्घीम

(ऩ) नेऩार प्रहयी य अन्म प्रदे शका प्रहयी सङ्गठनसॉग सम्ऩकन, सूचना आदानप्रदान य सभन्वम गने,
(ऩ) पौजदायी कामनङ्जवङ्झधको कामानन्वम,

(प) प्रचङ्झरत कानूनरे ङ्झनङ्छदनि गये फभोङ्ञजभ अन्म कामनहरू गने गयाउने।
45.

ऩक्राउ गनन सक्ने अङ्झधकाय : (१) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कसै राई ऩक्राउ गनङ्टन ऩने बएभा प्रचङ्झरत कानूनरे
ङ्झनधानयण गये को प्रङ्जक्रमा अऩनाई प्रदे श प्रहयीरे ऩक्राउ गनन सक्नेछ :-

(2) प्रहयी अङ्झधकृत तथा जवानहरुरे दे हामका व्मङ्ञिराई ऩक्राउ ऩूजी ङ्झफना ङ्झगयफ्ताय गनन सक्नेछ्-

(क) तीन वषन वा सो बन्दा फढी कैदको सजाम हङ्टने अऩयाधभा सॊ रग्न बएको वा त्मस्तो सजाम हङ्टने
अऩयाधभा सॊ रग्न हङ्टन सक्ने शॊकास्ऩद व्मङ्ञि,

(ि) कङ्टनै अऩयाधभा सॊ रग्न यही पयाय यहेको व्मङ्ञि वा कानून फभोङ्ञजभ सजाम बई पयाय यहेको
अऩयाधी,

(ग) कफ्मू न रागेको सभमभा शॊकास्ऩद तङ्चयकारे ङ्जहॉडडङ्टर गङ्चययहेको व्मङ्ञि,

(घ) भनाङ्झसफ कायण नबई यातभा हातहङ्झतमाय, ियिजाना वा शॊकास्ऩद ङ्ञचजफस्तङ्ट साथभा ङ्झरई ङ्जहॉडेको
व्मङ्ञि,

(ङ) कानून फभोङ्ञजभ थङ्टङ्झनएको ठाउॉफाट बागेको वा बाग्न उद्योग गने व्मङ्ञि,

(च) नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी सेवा य सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार, छाडी बागेको व्मिी,

(छ) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टने अऩयाध गये को छ बङ्ङे भनाङ्झसफ शॊका बएको व्मङ्ञि,
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(ज) कसूय प्रभाङ्ञणत बई कैद वा जङ्चयवानाको पैसरा ऩश्चात सो फभोङ्ञजभको सजाॉम बङ्टिान नगये का
व्मङ्ञि ।

(3) कानून फभोङ्ञजभ ऩक्राउ गनङ्टऩ
न ने वा गङ्ञम्बय अऩयाधभा सॊ रग्न बएको भनाङ्झसव कायण बएको कङ्टनैऩङ्झन

व्मङ्ञिराई प्रहयीरे ऩक्राउ गनङ्टन ऩने बएभा सो कङ्टया प्रस्ट रुऩभा िोरी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रहयी ङ्झनमन्रणभा
आउन अनङ्टयोध गनेछ । प्रहयीरे अनङ्टयोध गदान नभानी फरजफ्ती गने वा बाग्ने वा उम्कने वा सो को प्रमास गने

व्मङ्ञिराई प्रहयीरे आत्भसभऩनण गने जनाउ ङ्छदई आवश्मकता अनङ्टसाय फरऩङ्टवक
न आफ्नो ङ्झनमन्रणभा ङ्झरनङ्टऩने छ ।
प्रहयीरे ङ्झनमन्रणभा ङ्झरन क्रभभा प्रहयी भाङ्झथ नै आक्रभण गने वा हभरा गयी चोट ऩङ्टमानउने कामन गये भा त्मस्ता
व्मङ्ञिको ङ्जवरुिभा प्रहयीरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आवश्मक न्मूनतभ फर प्रमोग गनन सक्नेछ ।

(4) उऩदपा (१) , (२) वा (३) फभोङ्ञजभ ऩक्राउ बएका व्मङ्ञिराई फाटोको म्माद फाहेक २४ घण्टा

46.

ङ्झबर भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायी सभऺ ऩेश गनङ्टन ऩनेछ ।

प्रहयी कामानरमरे अङ्झबरे ि याख्नङ्ट ऩने : (१) प्रदे श प्रहयी कामानरमरे दै ङ्झनक रुऩभा सम्ऩादन गङ्चयएका कामनहरुको
ङ्जववयण तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा याख्नङ्ट ऩनेछ ।

(2) अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अङ्झबरे िको अवरोकन य ङ्झनयीऺण गनन

सक्नेछ।

(3) मस्तो अङ्झबरे ि प्रदे श प्रहयी सॊ गठनको तोङ्जकएको कामानरमरे अध्मावङ्झधक गयी सही एवॊ दङ्टरुस्त

हारतभा रुजङ्ट याख्नङ्ट ऩनेछ ।

(4) नेऩार प्रहयी, अन्म प्रदे शका प्रदे श प्रहयीराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभको प्रकृमा ऩूया गयी अवश्मक सूचना

तथा अङ्झबरे ि उऩरब्ध गयाउनङ्ट प्रदे श प्रहयीको कतनव्म हङ्टनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द-८

प्रदे श प्रहयी अङ्झधकृत तथा जवानहरुको तरफ
, बिा, यासन तथा अन्म सङ्टङ्जवधा
47.

प्रदे श प्रहयी कभनचायीहरुरे ऩाउने सङ्टङ्जवधा : (१) प्रदे श प्रहयी अङ्झधकृत तथा जवानहरुरे ऩाउने तरफ बिा , यासन,
चाडफाड िचन तथा अन्म सङ्टङ्जवधा प्रदे श सयकायरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

(2) प्रदे श प्रहयी अङ्झधकृत तथा जवानहरुरे सेवा अवङ्झधबय याजऩराङ्जित श्रे णीको प्रहयी अङ्झधकृत बए फाह्र

भङ्जहना फयाफयको, याजऩर अनङ्जित प्रथभ श्रे णीको प्रहयी बए अठाय भङ्जहना फयाफयको य अन्म याजऩर अनङ्जित य
श्रे णी ङ्झफङ्जहन प्रहयी बए एक्काईस भङ्जहना फयाफयको िाइऩाई आएको तरफ यकभसम्भ उऩचाय िचन वाऩत तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ प्रङ्जक्रमा य भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ ऩाउनेछ ।

(3) सञ्चमकोष सम्फन्धी व्मवस्था प्रदे श प्रहयी कभनचायीहयको भाङ्झसक तरफफाट दश प्रङ्झतशतका दयरे हङ्टन

आउने यकभ कट्टा गयी सो यकभभा प्रदे श सयकायरे शत प्रङ्झतशत यकभ थऩ गयी कभनचायी सॊ चम कोषभा जम्भा
गयी ङ्छदनेछ ।
48.

फीभा सम्फन्धी व्मवस्था् प्रदे श सयकायरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ प्रदे श प्रहयी कभनचायीको मोगदानभा आधाङ्चयत सावङ्झधक

49.

प्रहयी कल्माण कोष् ( 1) प्रदे श प्रहयीको ङ्जहत अङ्झबवृङ्जिको राङ्झग प्रदे श प्रहयी कल्माण कोष स्थाऩना गनन

जीवन फीभा गनेछ।
सङ्जकनेछ।
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(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ स्थाऩना हङ्टने कोषको उऩमोग, सञ्चरान तथा व्मवस्थाऩन तोङ्जकए

50.

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

ङ्झफदा : (१) प्रहयी कभनचायीरे दे हाम फभोङ्ञजभका ङ्जवदा ऩाउनेछन्:(क) बैऩयी आउने ङ्झफदा
(ि) घय ङ्झफदा

(ग) ङ्झफयाभी ङ्झफदा

(घ) ङ्जकयीमा ङ्झफदा
(ङ) प्रसूङ्झत ङ्झफदा

(च) प्रसूङ्झत स्महाय ङ्झफदा
(छ) सट्टा ङ्झफदा

(ज) अध्ममन ङ्झफदा

(2) प्रहयी कभनचायीरे अङ्झधकायको रुऩभा ङ्झफदाको दाफी गनन ऩाउने छै न ।

(3) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ प्रहयी कभनचायीरे ऩाउने ङ्झफदा सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध रगामतका अन्म

व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

ऩङ्चयच्छे द-९

प्रदे श प्रहयी सेवाका कभनचायीको अङ्झनवामन अवकाश
, उऩदान तथा ङ्झनवृङ्ञिबयण तथा उऩचाय िचन
51.

अङ्झनवामन अवकाश :प्रदे श प्रहयी कभनचायीको अङ्झनवामन अवकाश सम्फन्धी व्मवस्था प्रचङ्झरत सॊ घीम प्रहयी सम्फन्धी

52.

उऩदान : ऩाॉचवषन वा सो बन्दा फढी सेवा गये को तय ङ्झनवृिबयण ऩाउने अवङ्झध नऩङ्टगेको प्रहयी कभनचायीरे याजीनाभा

कानूनभा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

स्वीकृत गयाई सेवाफाट अरग बएभा वा त्मस्तो प्रहयी कभनचायीराई बङ्जवष्मभा सयकायी सेवाको ङ्झनङ्झभि आमोग्म
नठहयीने गयी ऩदफाट हटाइएभा दे हाम फभोङ्ञजभ उऩदान ऩाउनेछ :-

(क) ऩाॉच वषन बन्दा वढी दश वषनसम्भ नोकयी गये को प्रहयी कभनचायीरे आ

पूरे काभ गये को प्रत्मेक वषनको

ङ्झनङ्झभि आङ्ञियी आधा भङ्जहनाको तरफ,
(ि) दश वषन बन्दा वढी ऩन्र वषनसम्भ नोकयी गये को प्रहयी कभनचायीरे आ

पूरे काभ गये को प्रत्मेक वषनको

ङ्झनङ्झभि आङ्ञियी एक भङ्जहनाको तरफ,
(ग) ऩन्र वषनबन्दा वढी फीस वषन बन्दा कभ नोकयी गये को प्रहयी कभनचायीरे आपूरे काभ गये को प्रत्मेक
वषनको ङ्झनङ्झभि आङ्ञियी डे ढ भङ्जहनाको तरफ ।
स्ऩङ्जिकयण : मस दपा य दपा ५3 को प्रमोजनको राङ्झग “आङ्ञियी तरफ” बङ्ङारे प्रहयी कभनचायीको अवकाश प्राप्त
गने अवस्थाको तरफराई जनाउॉछ य त्मसयी अवकाश प्राप्त गने अवस्थाभा कङ्टनै प्रहयी कभनचायी ङ्झनरम्फनभा यहेको
बए त्मस्तो अवङ्झधको ङ्झनङ्झभि ऩङ्झन ऩङ्टयै तरफको ङ्जहसाफ गङ्चयनेछ ।
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(2) उऩदपा (1) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन उभेय वा मोग्मता ढाॉटेको प्रभाङ्ञणत हङ्टन
आएभा त्मस्तो प्रहयी कभनचायीराई उऩदान ङ्छदइने छै न ।
53.

ङ्झनवृिबयण : (1) फीस वषन वा सो बन्दा फढी सभमसम्भ प्रदे श प्रहयी सेवाभा काभ गये को प्रहयी कभनचायीरे
नोकयीफाट अवकाश ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ङ्झनवृिबयण ऩाउनेछ ।

तय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सभामोजन बई आएका प्रहयी कभनचायीको हकभा प्रचङ्झरत सॊ घीम कानून
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

(2) उऩदपा (1) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन नागङ्चयकता वा उभेय वा मोग्मता ढाॉटेको

प्रभाङ्ञणत हङ्टन आएभा त्मस्तो प्रहयी कभनचायीराई ङ्झनवृिबयण ङ्छदइने छै न ।

(3) उऩदपा (1) वा (2) फभोङ्ञजभ ङ्छदईने ङ्झनवृिबयणको ङ्जहसाफ दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:(क) प्रहयी ङ्झनयीऺकदे ङ्ञि प्रहयी वङ्चयष्ठ उऩयीऺकसम्भको प्रहयी कभनचायीको हकभा:नोकयी वषन × आङ्ञियी तरफ
५०

(ि) प्रहयी नामफ ङ्झनयीऺक य सो बन्दा भङ्टनीका प्रहयी कभनचायीको हकभा:
नोकयी वषन × आङ्ञियी तरफ
४०

(4) अवकाश बई प्रहयी हवल्दाय य सोबन्दा भङ्टङ्झनको ऩदफाट ङ्झनवृिबयण ऩाइयहेका व्मङ्ञिको उभेय साठी

वषन ऩूया बएऩङ्झछ ङ्झनजरे ऩाइयहेको ङ्झनवृिबयणको अिभा तीस प्रङ्झतशत थऩ गङ्चयनेछ ।

(5) उऩदपा (4) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन ङ्झनवृिबयणको न्मूनतभ यकभ सभान ऩदको

आधाबन्दा फहारवारा प्रहयी कभनचायीको तरफ स्केरको सङ्टरु अिको कभ य अङ्झधकतभ यकभ सभान ऩदको
फहारवारा प्रहयी कभनचायीको तरफको सङ्टरु स्केरबन्दा फढी हङ्टने छै न ।

(6) ऩन्र वषन सेवा अवङ्झध ऩूया गये को कङ्टनै प्रहयी कभनचायीको भृत्मङ्ट बएभा ङ्झनजको सेवा अवङ्झधभा

ङ्झनवृिबयणको राङ्झग आवश्मक ऩने सेवा अवङ्झध ऩङ्टमानउन चाङ्जहने वषन थऩ गयी ङ्झनजको ऩङ्चयवायराई ङ्झनवृिबयण वा
उऩदान जङ्टन ङ्झरन चाहन्छ सो योजेय ङ्झरन ङ्छदइनेछ ।

(7) मस दपाभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन बङ्जवष्मभा सयकायी सेवाको ङ्झनङ्झभि अमोग्म

ठहयीने गयी सेवाफाट फिानस्त गङ्चयएको प्रहयी कभनचायीरे मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनवृिबयण ऩाउने छै न ।

(8) फहारवारा प्रहयी कभनचायीको तरफवृङ्जि हङ्टॉदा तरफको सङ्टरू अिभा जङ्झत वृङ्जि बएको छ त्मसको दङ्टई

ङ्झतहाई यकभ सभान ऩदका ङ्झनवृि प्रहयी कभनचायीको ङ्झनवृिबयण यकभभा ऩङ्झन थऩ गङ्चयनेछ ।

(9) प्रदे श प्रहयी सेवाका कभनचायीहरु तथा ङ्झतनका ऩङ्चयवायहरुरे ऩाउने उऩचाय िचन, ऩाङ्चयवायीक

ङ्झनवृङ्ञिबयण तथा उऩदान, असाधायण ऩाङ्चयवाङ्चयक ङ्झनवृङ्ञिबयण य उऩदान, सन्ततीफृङ्ञि य शैङ्ञऺकफृङ्ञि, अशिवृङ्ञि
प्राप्त गने सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

(10) मस दपा फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयने ङ्झनवृङ्ञिबयण य उऩदान रगामतका अन्म सङ्टङ्जवधा मोगदानभा

54.

आधाङ्चयत हङ्टनेछ ।

याङ्ञजनाभा ङ्छदन सक्ने : (१) प्रहयी कभनचायीरे याजीनाभा स्वीकृत गयाई सेवाफाट अवकाश ङ्झरन सक्नेछ।
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(2) प्रहयी कभनचायीको याजीनाभा स्वीकृत गने अङ्झधकाय अङ्ञततमायवाराराई हङ्टनेछ ।
55.

(3) प्रहयी कभनचायीको नोकयी अवङ्झधको गणना तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ङ्जहसाफफाट हङ्टनेछ ।

नोकयी छोड्न नऩाउने : (१) कङ्टनै ऩङ्झन प्रदे श प्रहयी कभनचायीरे आपू ङ्झनमङ्टङ्ञि बएको ऩाॉच वषनसम्भ नोकयी छोड्न
ऩाउने छै न ।

तय कङ्टनै प्रहयी कभनचायीराई भनाङ्झसफ भाङ्जपकको कायण ऩयी नोकयी नछोडी नहङ्टने अवस्था ऩये भा

ङ्झनजरे कायण िोरी याजराङ्जित प्रहयी कभनचायीरे प्रदे श प्रहयी प्रभङ्टि भापनत भन्रारम सभऺ याजऩर अनङ्जित
कभनचायीरे प्रदे श प्रहयी प्रभङ्टि सभऺ ङ्झनवेदन गनङ्टऩ
न नेछ य कायण भनाङ्झसफ बएभा कभनचायीराई नोकयी छाड्न
अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ ।

(2) उऩदपा (१) वीऩयीत नोकयी छोड्ने प्रहयी कभनचायीराई नेऩार सयकाय तथा प्रदे श सयकायफाट

रगानी बएको तथा स्वदे श य ङ्जवदे शभा गयाईने आधायबूत ताङ्झरभ रगामतका यकभ असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ ।

(3) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन सेवा गये वाऩत ङ्झनजरे ऩाएको तरफ याशन

,

दै ङ्झनक भ्रभण बिा तथा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको सयकायी स्केरभा ऩाउने सयसाभान वाऩतका यकभहरु असङ्टर उऩय
गङ्चयने छै न ।

ऩङ्चयच्छे द-१0
आचयण

56.

दान, दातव्म, उऩहाय ङ्झरन नहङ्टन:े (१) सयकायी काभभा कङ्टनै ऩङ्झन प्रकायको असय ऩनन सक्ने गयी प्रहयी कभनचायीरे

प्रदे श सयकायको ऩूवस्न वीकृङ्झत नङ्झरई आ पूरे वा आफ्नो ऩङ्चयवायको कङ्टनै सदस्म रे स्वदे शी वा ङ्जवदे शी कसै फाट

ऩङ्झन कङ्टनै प्रकायको दान, दातव्म, कोसेरी वा उऩहाय स्वीकाय गनन वा चन्दा भाग्न वा सयकायी काभसॉग सम्फङ्ञन्धत
व्मङ्ञिसॉग साऩट ङ्झरन वा अरू कङ्टनै ङ्जकङ्झसभको आङ्झथक
न सहामता प्राप्त गनन हङ्टॉदैन ।

(२) प्रहयी कभनचायीरे ङ्जवदे शी सयकाय वा ङ्जवदे शी सयकायको कङ्टनै प्रङ्झतङ्झनङ्झधफाट कङ्टनै उऩहाय प्राप्त हङ्टन

57.

आएभा प्रदे श सयकायराई सो कङ्टयाको सूचना ङ्छदई ङ्झनकासा बए फभोङ्ञजभ गनङ्टन ऩनेछ ।

सम्ऩङ्ञिको ङ्जववयण ङ्छदनङ्ट ऩने: प्रत्मेक प्रहयी कभनचायीरे नेऩार सयकायरे तोकेको पायाभभा आफ्नो सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण
बयी आङ्झथक
न वषन सभाप्त बएको साठी ङ्छदनङ्झबर दपा 95 फभोङ्ञजभको ङ्झनकामभा ऩेश गनङ्टन ऩनेछ।

तय नमाॉ ङ्झनमङ्टङ्ञि बएको प्रहयी कभनचायीरे त्मस्तो ङ्झनमङ्टङ्ञि बएको साठी ङ्छदनङ्झबर सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण
फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ ।
58.

कम्ऩनीको स्थाऩना य सञ्चारन तथा व्माऩाय व्मवसाम गनन नहङ्टन: े प्रहयी कभनचायीरे प्रदे श सयकायको ऩूव न स्वीकृङ्झत
नङ्झरई दे हामका काभ गनङ्टन हङ्टॉदैन:-

(क) कङ्टनै फैि, कम्ऩनी वा सहकायी सॊ स्थाको स्थाऩना, यङ्ञजिेशन वा सञ्चारनको काभभा बाग ङ्झरन,
(ि) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दतान गयाउनङ्ट ऩने कङ्टनै व्माऩाय वा व्मवसाम गनन,

59.

(ग) अन्मर कङ्टनै प्रकायको नोकयी स्वीकाय गनन ।

सयकायी काभकाज सम्फन्धी सभाचाय प्रकाश गननभा प्रङ्झतफन्ध : (१) प्रहयी कभनचायीरे

प्रदे श सयकायिाया अथवा

ङ्जवशेष रूऩफाट अङ्ञततमाय नऩाई आपूरे कतनव्मको ऩारना गदान प्राप्त गये को कङ्टनै गोप्म वा आपूरे रे िेको अथवा
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सिरन गये को कङ्टनै कागजऩर वा सभाचाय प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रूऩफाट अनङ्झधकृत कभनचायी वा गैयसयकायी व्मङ्ञि
वा सञ्चाय भाध्मभराई ङ्छदनङ्ट वा फताउनङ्ट हङ्टॉदैन ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतफन्ध जङ्टनसङ्टकै कायणरे प्रदे श प्रहयी सेवाभा नयहेको व्मङ्ञिको हकभा

60.

सभेत रागू हङ्टनेछ ।

ये ङ्झडमो, टे ङ्झरङ्झबजन, ऩरऩङ्झरका, साभाङ्ञजक सञ्जार वा ङ्जवद्यङ्टतीम वा अन्म सञ्चाय भाध्मभसॉग सम्ऩकन याख्न नहङ्टने : (१)
प्रहयी कभनचायीरे

भन्रारमको अनङ्टभङ्झत प्राप्त नगयी कङ्टनै ये ङ्झडमो

, टे ङ्झरङ्झबजन, ऩरऩङ्झरका, साभाङ्ञजक सञ्जार वा

ङ्जवद्यङ्टतीम वा अन्म सञ्चाय भाध्मभभा आफ्नै वास्तङ्जवक अथवा काल्ऩङ्झनक नाभफाट अथवा फेनाभी कङ्टनै रे ि प्रकाशन
गनन अथवा ये ङ्झडमोिाया प्रसायण गनन हङ्टॉदैन ।

तय प्रहयी सङ्गठनको प्रविाको रुऩभा तोङ्जकएको प्रहयी कभनचायीरे सम्फङ्ञन्धत प्रहयी सङ्गठनको प्रभङ्टिको

अनङ्टभङ्झतभा कामानरमको गङ्झतङ्जवङ्झध सम्फन्धी जानकायी वा सूचना प्रवाह गनन फाधा ऩनेछैन ।

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन साङ्जहङ्ञत्मक , करात्भक, ऐङ्झतहाङ्झसक, वैऻाङ्झनक य

व्मावसाङ्जमक ङ्जवषमको रे ि प्रकाशन वा प्रसायण गनन सङ्जकनेछ ।

तय त्मस्तो रे ि प्रकाशन वा प्रसायण गये ऩङ्झछ आफ्नो कामानरमभा जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ ।

: कङ्टनै प्रहयी कभनचायीरे ङ्झनजको कतनव्म ऩारनाको सम्फन्धभा रगाइएको आयोऩको

61.

प्रेसको सहाया ङ्झरन नहङ्टने

62.

सयकायको आरोचना गनन नहङ्टने : (१) नेऩार सयकायको नीङ्झतको ङ्जवऩयीत हङ्टने गयी वा नेऩार सयकाय

ङ्झनङ्झभि भन्रारमको ऩूव न स्वीकृङ्झत नङ्झरई प्रेस अथवा सञ्चाय भाध्मभको सहाया ङ्झरन हङ्टॉदैन ।

, प्रदे श

सयकाय, स्थानीम तह य नेऩारी जनताफीचको ऩायस्ऩङ्चयक सम्फन्धभा वा कङ्टनै ङ्जवदे शी यािसॉगको सम्फन्धभा िरर

ऩनन सक्ने गयी कङ्टनै प्रहयी कभनचायीरे आफ्नो वास्तङ्जवक वा काल्ऩङ्झनक नाभफाट वा फेनाभी कङ्टनै रे ि प्रकाशन गनन,
सञ्चाय भाध्मभराई कङ्टनै िफय ङ्छदन , ये ङ्झडमो, टे ङ्झरङ्झबजन आङ्छदिाया भन्तव्म प्रसायण गनन , साभाङ्ञजक सञ्जारफाट कङ्टनै
कङ्टया व्मि गनन , कङ्टनै साभग्रीको प्रचाय प्रसाय गनन , कङ्टनै सावनजङ्झनक भन्तव्म ङ्छदन वा कङ्टनै विव्म प्रकाशन गनन
हङ्टॉदैन।

63.

ङ्जवऩयीत नहङ्टने गयी रे ि प्रकाशन वा प्रसायण गनन फाधा ऩने छै न ।

ङ्झनवानचनभा बाग ङ्झरन नहङ्टने : प्रहयी कभनचायीरे कङ्टनै याजनीङ्झतक ऩदको राङ्झग हङ्टने ङ्झनवानचनभा बाग ङ्झरन

65.

, प्रचाय–

ङ्ट भा बाग ङ्झरन , चन्दा ङ्छदन वा कसै को राङ्झग भत भाग्न वा ङ्झनवानचनभा कङ्टनै प्रकायको प्रबाव ऩानन
प्रसाय गनन , जङ्टरस
हङ्टॉदैन ।

64.

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन प्रचङ्झरत कानून य नेऩार सयकायको नीङ्झतको

तय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ भताङ्झधकाय प्रमोग गनन फाधा ऩने छै न ।

याजनीङ्झतभा बाग ङ्झरन नहङ्टने : प्रहयी कभनचायीरे कङ्टनै याजनीङ्झतक दर वा दरसॉग आफि सङ्गठनको सदस्मता ङ्झरन ,

याजनीङ्झतक ङ्जक्रमाकराऩभा सॊ रग्न हङ्टन, त्मस्ता दर वा सङ्गठनराई चन्दा ङ्छदन वा अन्म कङ्टनै याजनीङ्झतक गङ्झतङ्जवङ्झधभा
बाग ङ्झरन हङ्टॉदैन ।

याजनीङ्झतक वा अवाञ्छनीम प्रबाव ऩानन नहङ्टने : प्रहयी कभनचायीरे आफ्नो सेवा सम्फन्धी कङ्टयाभा भतरफ साध्म गने

भनसामरे आपू बन्दा भाङ्झथका अङ्झधकृत वा अन्म प्रहयी कभनचायी भाङ्झथ कङ्टनै याजनीङ्झतक वा अवाञ्छनीम प्रबाव ऩानङ्टन
वा प्रबाव ऩाने प्रमत्न गनङ्टन हङ्टॉदैन ।

22

66.

सभम ऩारन य ङ्झनमङ्झभतता : प्रहयी कभनचायीरे ङ्झनमङ्झभत रूऩरे आफ्नो ऩारोभा कामानरमभा वा आपू
ठाउॉभा हाङ्ञजय हङ्टन ङ्ट ऩनेछ य सकेसम्भ ऩङ्जहरे ङ्झफदाको स्वीकृङ्झत नङ्झरई कामानरमभा वा आपू
अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टन ङ्ट हङ्टॉदैन ।

67.

िङ्जटएको

िङ्जटएको ठाउॉभा

अनङ्टशासन य आऻाऩारन : प्रहयी कभनचायीरे दे हाम फभोङ्ञजभको अनङ्टशासन य आदे श ऩारना गनङ्टन ऩनेछ:(क) अनङ्टशासनभा यही आफ्नो कतनव्म इभान्दायी य तत्ऩयता साथ ऩारना गनङ्टन ऩने,
(ि) सयकायी काभ सम्फन्धी कङ्टयाभा आपूबन्दा भाङ्झथको अङ्झधकृतरे ङ्छदएको आदे शराई शीघ्रताका साथ ऩारना
गनङ्टन ऩने,
(ग) आपूबन्दा भाङ्झथका सफै अङ्झधकृत प्रङ्झत उङ्ञचत आदय दे िाउनङ्ट ऩने य आपू भातहतका प्रहयी कभनचायी प्रङ्झत
उङ्ञचत व्मवहाय गनङ्टन ऩने,
(घ) उच्छृ ङ्खर गङ्झतङ्जवङ्झध गनन नहङ्टन,े य
(ङ) ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभ वा साभाङ्ञजक सञ्जारभा सेवाका भङ्टल्म , भान्मता, आचयण य साभाङ्ञजक भमानदा ङ्जवऩयीतका
कामनहरु गनन गयाउन नहङ्टने ।

68.
69.
70.

रै ङ्जङ्गक सॊ वेदनशीर हङ्टन ङ्ट ऩने: प्रहयी कभनचायी आफ्नो काभ, कायफाही य व्मवहायभा रै ङ्जङ्गक सॊ वेदनशीर हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।
कानून ङ्जवऩयीत ङ्जववाह गनन नहङ्टने : प्रहयी कभनचायीरे ङ्झफहावायी सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून ङ्जवऩयीत हङ्टने गयी ङ्जववाह
गनङ्टन गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन ।

ङ्ट को स्थामी आवासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरन वा
स्थामी आवासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरन नहङ्टने : (१) प्रहयी कभनचायीरे अन्म भङ्टरक
सोको राङ्झग आवेदन ङ्छदन हङ्टॉदैन ।

(२) कङ्टनै प्रहयी कभनचायीको सगोरको ऩङ्झत वा ऩत्नीरे स्थामी आवासीम अनङ्टभङ्झत प्राप्त गये भा सो प्राप्त

बएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदन ङ्झबर सम्फङ्ञन्धत प्रहयी कभनचायीरे आपू
ऩेश गनङ्टन ऩनेछ:-

कामनयत कामानरमभा दे हाम फभोङ्ञजभको ङ्जववयण

(क) आफ्नो नाभ, थय, सेवा, सभूह, उऩसभूह य हारको ऩद,
(ि) ऩङ्झत वा ऩत्नीरे स्थामी आवासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरएको ङ्झभङ्झत,
ङ्ट को नाभ ।
(ग) सम्फङ्ञन्धत ङ्जवदे शी भङ्टरक
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको ङ्जववयण प्राप्त बएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत कामानरमरे सो ङ्जववयण प्राप्त बएको

ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबर प्रदे श प्रहयी कामानरमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।

71.

ङ्ट गनन नहङ्टन:े कङ्टनै प्रहयी कभनचायीरे आपूबन्दा भाङ्झथल्रो वा भातहतको प्रहयी कभनचायी उऩय
हातऩात वा जोयजङ्टरभ

72.

घयामसी काभकाजभा िटाउन वा रगाउन नहङ्टने : कङ्टनै ऩङ्झन प्रहयी कभनचायीराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कङ्टनै

73.

ङ्ट गनन वा गयाउन
हातऩात वा कङ्टनै प्रकायको आक्रभण वा जोयजङ्टरभ

हङ्टॉदैन ।

व्मङ्ञिको सङ्टयऺाको प्रमोजनको राङ्झग िटाउन फाहेक कसै को घयामसी काभकाज गने प्रमोजनको राङ्झग िटाउन वा
रगाउन हङ्टॉदैन य कङ्टनै प्रहयी कभनचायी त्मस्तो काभको राङ्झग िङ्जटन हॉुङ्टदैन ।

मौनजन्म दङ्टव्र्मवहाय गनन नहङ्टन: े प्रहयी कभनचायीरे मौनजन्म दङ्टव्र्मवहाय गनङ्टन हङ्टॉदैन ।
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74.

मातना ङ्छदन नहङ्टने् प्रहयी कभनचायीरे अऩयाध अनङ्टसन्धान वा अन्म कङ्टनै ऩङ्झन कामन गदान कसै राई ऩङ्झन मातना ङ्छदनङ्ट

75.

प्रदशनन य हड्तार गनन प्रङ्झतफन्ध: (१) प्रहयी कभनचायीरे प्रदशनन गनन, फन्द हड्तारभा बाग ङ्झरन, थङ्टनछे क गनन, फाधा

हङ्टॉदैन ।

अवयोध गनन, घेयाउ गनन , दफाफ ङ्छदन, करभ फन्द गनन , सयकायको ङ्जवरुि दफाफ सृजना गने उद्देश्मरे अनसन फसी ,
अन्म कङ्टनै तङ्चयकाफाट सयकायी काभभा फाधा ऩङ्टमानउन वा सो कामन गने उद्देश्मरे अरुराई उक्साउन सभेत हङ्टॉदैन।

(२) मस दपा ङ्जवऩयीत कामन गयी कङ्टनै सावनजङ्झनक , सयकायी वा ङ्झनजी सम्ऩङ्ञिभा ऺङ्झत ऩङ्ट मानएभा त्मस्तो

प्रहयी कभनचायीराई ङ्जवबागीम सजाम गयी ऺङ्झतऩूङ्झतन सभेत बयाइनेछ ।
: प्रहयी कभनचायीरे आपूराई भकान ऩये को ङ्जवषमभा आपैँरे वा वाये सिाया सम्फङ्ञन्धत

76.

प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गनन नहङ्टने

77.

अन्म आचयण: प्रहयी कभनचायीरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म आचयण ऩारना गनङ्टन ऩनेछ ।

ङ्झनकाम वा अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन फाहेक अरु व्मङ्ञि वा सभूहको तपनफाट प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गनन हङ्टॉदैन ।

ऩङ्चयच्छे द-१1

ङ्जवबागीम सजाम तथा ऩङ्टनयावेदन
78.

ङ्जवबागीम सजाम् (१) प्रचङ्झरत सॊ घीम कानून फभोङ्ञजभ सभामोजन बई प्रदे शभा िङ्जटएका प्रहयी कभनचायीको
ङ्जवबागीम सजाम य सो सजाम ङ्छदने अङ्झधकायी प्रचङ्झरत सॊ घीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

(२) उऩदपा (१) भा उल्रे ि बए दे ङ्ञि फाहेक प्रदे श प्रहयीभा ङ्झनमङ्टि बएका प्रहयी अङ्झधकृत तथा

जवानहरुराई उङ्ञचत य ऩमानप्त कायण बएभा दे हाम फभोङ्ञजभको ङ्जवबागीम सजाम ङ्छदन सङ्जकनेछ :(क) साभान्म सजाम्

(1) नङ्झसहत ङ्छदने,

(2) चारचरन सम्फन्धी प्रङ्झतवेदनभा प्रङ्झतकूर याम रे ख्ने,
(3) फढीभा ऩाॉच वषनसम्भ फढङ्ट वा योक्का गने,

(4) फढीभा ऩाॉच तरफ वृङ्जिसम्भ योक्का गने,

(5) िाईऩाई आएको फढीभा ऩाॉच तरफवृङ्जिसम्भ घटङ्ट वा गने,

(6) हारको ऩदको ज्मेष्ठतासङ्जहत िाइऩाई आएको सङ्टरु स्केरभा घटङ्ट वा गने,
(7) एक तहको तल्रो ऩदभा घटङ्ट वा गने ।

(ि) ङ्जवशेष सजाम:

(1) बङ्जवष्मभा सयकायी सेवाका राङ्झग अमोग्म नठहङ्चयने गयी सेवाफाट हटाउने,
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(2) बङ्जवष्मभा सयकायी सेवाको ङ्झनङ्झभि अमोग्म ठहङ्चयने गयी सेवाफाट फिानस्त गने ।

नङ्झसहत ङ्छदने वा प्रङ्झतकूर याम रे ख्ने : दे हामको अवस्थाभा कङ्टनै प्रहयी अङ्झधकृत तथा जवानहरुराई मातना नहङ्टने गयी
नङ्झसहत ङ्छदन वा चारचरन सम्फन्धी प्रङ्झतवेदनभा प्रङ्झतकूर याम रे ख्न सङ्जकनेछ्(क) कामनसम्ऩादन सॊ तोषजनक नबएभा,

(ि) ताङ्झरभभा िटाउॉदा नगएको वा ताङ्झरभ अवङ्झधभा राऩयवाही गयी गैयङ्ञजम्भेवायीऩूणन व्मवहाय दे िाएभा,
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(ग) सेवाग्राहीको ङ्जऩयभकान य उजङ्टयी ऩटक ऩटक फेवास्ता गये को सम्फन्धभा आपूबन्दा भाङ्झथल्रो अङ्झधकायीरे
ङ्छदएको ङ्झनदे शन ऩारन नगये भा,

(घ) सेवाग्राहीराई दङ्टव्मनवहाय गये भा,

(ङ) सरुवा बएय वा अन्म सयकायी काभको ङ्झसरङ्झसराभा िङ्जटएका वित भनाङ्झसफ आधाय य कायण ङ्जवना
फाटोका म्माद ऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत कामानरमभा हाङ्ञजय हङ्टन नगएभा,
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(च) दङ्टई ऩटकसम्भ ङ्झरङ्ञित चेतावनी ऩाएभा वा सचेत गयाइएभा,

फढीभा ऩाॉच फषनसम्भ फढङ्ट वा योक्का गने वा फढीभा ऩाॉच तरफ वृङ्जिसम्भ योक्का गने : दे हामको अवस्थाभा सजामको
आदे श ङ्छदने अङ्झधकायीरे फढीभा ऩाॉच फषनसम्भ फढङ्ट वा योक्का गनन वा फढीभा ऩाॉच तरफ वृङ्जिसम्भ योक्का गनन
सक्नेछ:-

(क) आपूरे सम्ऩादन गनङ्टन ऩने काभ कायफाहीभा राऩयवाही गये भा,

(ि) मस ऐन वा अन्म प्रचङ्झरत कानूनरे तोकेको ऩदीम दाङ्जमत्व ङ्ञजम्भेवायीऩूवक
न ऩूया नगये भा,

(ग) कानून फभोङ्ञजभ भाङ्झथल्रो दजानको अङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनदे शन ऩारना नगये भा वा कामानन्वमन नगये भा,
(घ) दपा 57, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 72, 76, 77
उल्रङ्घन गये भा ।
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आचयणसम्फन्धी ङ्झनमभ

(ङ) दपा ७९ फभोङ्ञजभको सजाम दङ्टई ऩटक ऩाइसके ऩङ्झछ ऩङ्टन सो दपा फभोङ्ञजभ कङ्टनै काभ गये भा।

फढीभा ऩाॉच तरफ वृङ्जि घटङ्ट वा गने वा सङ्टरु स्केरभा घटङ्ट वा गने वा तल्रो ऩदभा घटङ्ट वा गने : दे हामको अवस्थाभा
सजामको आदे श ङ्छदने अङ्झधकायीरे कङ्टनै प्रहयी कभनचायीरे िाईऩाई आएको फढीभा ऩाॉच तरफवृङ्जि घटङ्ट वा गनन वा
हारको ऩदको ज्मेष्ठता सङ्जहत िाइऩाई आएको सङ्टरु स्केरभा घटङ्ट वा गनन वा तल्रो ऩदभा घटङ्ट वा गनन सक्नेछ :
(क) अनङ्टशासनहीन काभ गये भा,

(ि) दपा 56, 61, 62, 69, 71 भा उङ्ञल्रङ्ञित आचयण सम्फन्धी ङ्झनमभ उल्रङ्घन गये भा,
(ग) ङ्झनमङ्टङ्ञि बएको ऩाॉच वषनङ्झबरै नोकयीफाट अरग हङ्टन झङ्टठ्ठा कायण दे िाएभा,
(घ) कानून फभोङ्ञजभ ङ्छदएको आदे श ङ्झनदे शन नभानेभा वा कामानन्वमन नगये भा,

(ङ) भनाङ्झसफ कायण नबई वा ङ्झफदा नङ्झरई अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा वा गैयहाङ्ञजय बएभा,
(च) राऩयवाही गये भा वा ङ्झनमभ आदे शको ऩारना नगये भा,

(छ) राऩयवाही गयी सयकायी सम्ऩङ्ञि हानी नोक्सानी गये भा,

(ज) नैङ्झतक ऩतन दे ङ्ञिने पौजदायी कसूय फाहेकको अन्म कङ्टनै पौजदायी अङ्झबमोगभा कैद फाहेक जङ्चयवाना
82.

वा ऺङ्झतऩूङ्झतन बयाउने वा दङ्टफै सजाम बएभा ।

सेवाफाट हटाउने वा विानस्त गने : (१) दे हामको कङ्टनै ऩङ्झन अवस्थाभा प्रदे श प्रहयी कभनचायीराई बङ्जवष्मभा सयकायी
सेवाका राङ्झग अमोग्म नठहङ्चयने गयी सेवाफाट हटाउन सङ्जकनेछ :-

(क) आफ्नो ऩदीम ङ्ञजम्भेवायीभा फयाफय राऩयवाही गये भा,
(ि) आचयण सम्फन्धी कङ्टयाहरु फयाफय उल्रङ्घन गये भा,

(ग) ड्यङ्टङ्जटको सभमभा फयाफय भादक ऩदाथन सेवन गये भा,
(घ) फयाफय अनङ्टशासनहीन काभ गये भा,

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

(च) ङ्झफदा स्वीकृङ्झत नगयाई रगाताय ऩैंतारीस ङ्छदनसम्भ आफ्नो कामानरमभा अनङ्टऩङ्ञस्थत यहेभा,
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(छ) दपा ७९, ८० य ८१ फभोङ्ञजभको सजाम तीन ऩटक ऩाईसके ऩङ्झछ ऩङ्टन: सो दपा फभोङ्ञजभको
कङ्टनै काभ गये भा,

(ज) नैङ्झतक ऩतन दे ङ्ञिने फाहेकका अन्म कङ्टनै पौजदायी कसूयभा दोषी ठहय बई कैदसाजम बएभा

,

सयकायी कामन सम्ऩादनभा सॊ रग्न हङ्टने क्रभभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ रागेको कङ्टनै अङ्झबमोगभा
दोषी ठहय बई छ भङ्जहना बन्दा कभ कैद सजाम बएभा,

(झ) अध्ममन ङ्झफदा ऩूया गयी पङ्जकनएऩङ्झछ तोङ्जकएफभोङ्ञजभको अवङ्झधसम्भ सेवा नगये भा,

(2) दे हामको कङ्टनै अवस्थाभा प्रहयी कभनचायीराई बङ्जवष्मभा सयकायी सेवाको ङ्झनङ्झभि अमोग्म ठहङ्चयने

गयी सेवा फिानस्त गङ्चयनेछ :-

(क) नैङ्झतक ऩतन दे ङ्ञिने पौजदायी अङ्झबमोगभा कसूयदाय ठहङ्चयएभा,
(ि) भ्रिाचाय गये को प्रभाङ्ञणत बएभा,

(ग) स्थामी आवासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरएभा वा त्मस्तो अनङ्टभङ्झत प्राप्त गननको राङ्झग आवेदन ङ्छदएभा,
83.

(घ) प्रहयी ङ्जवशेष अदारतफाट दोषी ठहङ्चयएभा ।

कामानरमभा अनङ्टऩङ्ञस्थ बएभा वा झङ्टट्ठा ङ्जववयण ऩेश गये भा हङ्टने कायफाही

: (१) ङ्झफदा नङ्झरई आफ्नो कामानरमभा

अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने प्रहयी कभनचायीराई गमर य तरफ कट्टी गयी ङ्जवबागीम सजाम सभेत गने सङ्जकनेछ । मसयी

गमरकट्टी बएको अवङ्झध अङ्झनवामन अवकाश फाहेक अन्म प्रमोजनको राङ्झग ङ्झनजको सेवा अवङ्झधभा गणना हङ्टने छै न।
(2) कङ्टनै ऩङ्झन प्रहयी कभनचायीरे झङ्टट्टा कायण दे िाई ङ्झफदा ङ्झरई फसेको ठहये भा ङ्झफदा फसेको अवङ्झधराई
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गैय हाङ्ञजय गयाई गैय हाङ्ञजय सम्फन्धी कसूयभा कायफाही हङ्टनेछ ।

सजाम सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध : (१) प्रहयी कभनचायीराई मस ऐन फभोङ्ञजभको ङ्जवबागीम सजामको आदे श ङ्छदनङ्टअङ्ञघ

ङ्जवबागीम सजाम आदे श ङ्छदने अङ्झधकायीरे ङ्झनजराई कायवाही गनन राङ्झगएको व्महोया स्ऩि उल्रे ि गयी कम्तीभा

सात ङ्छदनको भौका ङ्छदई ङ्झरङ्ञित सूचना ङ्छदई आफ्नो सपाइ ऩेश गने भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । मसयी त्मस्तो ङ्झरङ्ञित
सूचनाभा ङ्झनज उऩय रगाइएको आयोऩ स्ऩि रुऩरे ङ्जकङ्जटएको हङ्टन ङ्ट ऩदनछ । साथै प्रत्मेक आयोऩ कङ्टन तथ्म य

कायणभा आधाङ्चयत छ सो सभेत िङ्टराउनङ्ट ऩनेछ । आयोऩ रागेको प्रहयी कभनचायीरे त्मस्तो सूचनाभा उङ्ञल्रङ्ञित
म्मादङ्झबर आफ्नो सपाइ ङ्झरङ्ञित रुऩभा ऩेश गनङ्टन ऩनेछ ।

(2) ङ्जवशेष सजामको आदे श ङ्छदनङ्टबन्दा ऩङ्जहरे ङ्जवबागीम सजामको आदे श ङ्छदन ऩाउने अङ्झधकायी उऩदपा

(१) फभोङ्ञजभ सपाई ऩेश गनन ङ्छदईएको म्मादङ्झबर सपाई ऩेश नगये भा वा ऩेश हङ्टन आएको सपाई सन्तोषजनक
नबएभा त्मस्तो प्रहयी कभनचायीराई ङ्छदन राङ्झगएको प्रस्ताङ्जवत सजाम ङ्जकन नङ्छदने बनी त्मस सम्फन्धभा कम्तीभा
ऩन्र ङ्छदनको म्माद ङ्छदई स्ऩङ्जिकयण भाग्नङ्ट ऩनेछ ।

(3) बागी ऩिा नरागेको वा अरु कङ्टनै कायणरे सम्ऩकन स्थाङ्जऩत गनन असम्बव बएको प्रहयी

कभनचायीको सम्फन्धभा प्रहयी सेवाफाट हटाउन वा फिानस्त गदान तोङ्जकए फभोङ्ञजभ गनङ्टन ऩनेछ ।

तय नैङ्झतक ऩतन दे ङ्ञिने पौजदायी अङ्झबमोगभा अदारतफाट दोषी ठहय बइसकेको अऩयाध गये को वा

प्रहयी ङ्जवशेष अदारतफाट ठहय गयी कैदको सजाम ऩाएको कङ्टनै प्रहयी कभनचायीराई गनन रागेको सजामको
फाये भा सूचनासम्भ ङ्छदए ऩङ्टग्नेछ ।

(४) ङ्जवबागीम सजाम गने अङ्झधकायीरे कङ्टनै प्रहयी कभनचायीराई फिानस्त गने , सेवाफाट हटाउने दजान

वा तरव घटाउने आदे श ङ्छदॉदा सो गनानको आधाय सङ्जहतको अङ्झबमोग

, सो फाये जाॉचफङ्टझ गये को व्महोया

,

ङ्झनजराई सपाईको भौका ङ्छदएकोभा ङ्झनजको सपाईको ङ्ञजङ्जकय य सो ङ्ञजङ्जकय फभोङ्ञजभको केही फङ्टङ्ञझङ्झरएको बए
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सो सभेत वाये आफ्नो ठहय रे िी सपाईको भौका नङ्छदएकोभा सो ङ्छदन भनाङ्झसफ नऩये को अवस्था दे िाई
व्महोया िङ्टराएको ऩचान सभेत िडा गयी सही गयी ङ्झभङ्झसर साभेर याख्नङ्ट ऩछन ।

(५) दपा 78 को उऩदपा (२) को िण्ड (ि) फभोङ्ञजभ ङ्जवशेष सजाम गनङ्टन ऩूव न प्रदे श रोक सेवा

आमोगको ऩयाभशन ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।
85.

(६) ङ्जवबागीम सजाम सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

ङ्झनरम्फन : (१) कङ्टनै प्रहयी कभनचायी भाङ्झथ रागेको कङ्टनै अङ्झबमोगको जाॉचफङ्टझ गनङ्टन ऩये भा सजामको आदे श ङ्छदन
ऩाउने अङ्झधकायीरे जाॉचफङ्टझ सभाप्त नहङ्टन्जेरसम्भ त्मस्तो प्रहयी कभनचायीराई ङ्झनरम्न गनन सक्नेछ । मसयी
ङ्झनरम्फन गदान ङ्झनरम्फन गनङ्टक
न ा आधाय य कायण स्ऩि रुऩभा िङ्टराउनङ्ट ऩनेछ ।

(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्चयने ङ्झनरम्फनको अवधी छ भङ्जहनाबन्दा फढी हङ्टने छै न । ङ्झनरम्फन

अवङ्झधभा ङ्झनज उऩयको कायफाहीको ङ्जकनाया रगाउनङ्ट ऩनेछ ।

(3) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कङ्टनै ऩङ्झन प्रहयी कभनचायीराई ङ्झनरम्फन गनङ्टन ऩदान दे हामको अवस्था ङ्जवद्यभान

हङ्टन ङ्ट ऩनेछ :-

(क) ङ्झनरम्फन नगयी ओहोदाको काभ गनन ङ्छदॉदा झङ्टट्टा प्रभाण सिरन गनन सक्ने वा आफ्नो ङ्जवरुिको
सफङ्टद प्रभाण गामफ वा नि गनन सक्ने दे ङ्ञिएभा, वा

(ि) ङ्झनरम्फन नगयी ओहोदाको काभ गनन ङ्छदॉदा थऩ सयकायी हानी नोक्सानी हङ्टने सम्बावना दे ङ्ञिएभा ,
वा

(ग) कङ्टनै प्रहयी कभनचायीरे गये को कामनको कायणरे ङ्झनजराई ङ्झनरम्फन नगये सङ्गठनङ्झबरका

कभनचायीहरुभा नैयाश्मता, उिेजना आउने वा जनभानसभा नकायात्भक असय ऩनन सक्ने वा प्रहयी
ॉ आउने बएभा ।
सङ्गठनकै प्रङ्झतष्ठाभा आच

(4) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनरम्फन अवस्थाभा यहेको प्रहयी कभनचायीरे ऩाउने तरफबिाको आधा

यकभभार ऩाउनेछ ।

(5) कङ्टनै पौजदायी अङ्झबमोगभा वा ऐन अन्तगनतको कसूयभा ङ्झगयफ्ताय बई थङ्टङ्झनएको वा त्मस्तो आयोऩ

रागेको प्रहयी कभनचायी साधायण ताये िभा छङ्ट टे को अवस्थाभा फाहेक सो भङ्टद्दाभा पैसरा नबएसम्भ स्वत

:

ङ्झनरम्फनभा यहनेछ य सो भङ्टद्दाभा पैसरा हङ्टॉदा सपाई ऩाएभा त्मस्तो ङ्झनरम्फन पङ्टकङ्टवा बई सेवाभा फहारी हङ्टनेछ ।
(6) मस ऐन तथा प्रचरङ्झत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनरङ्ञम्फत प्रहयी कभनचायी उऩय रागेको अङ्झबमोग प्रभाङ्ञणत

नबई सपाइ ऩाएभा ङ्झनजरे सो अवङ्झधको ङ्झनरम्फनभा यहेका अवस्थाभा आधा तरफ ऩाएको बए सो कट्टागयी य
नऩाएको बए ऩङ्टयै तरफ (तरफ वृङ्जि हङ्टने बएभा सो सभेत) ऩाउॉनेछ ।
तय,

(क) कसूयदाय ठहङ्चयएभा ङ्झनरम्फन बएका ङ्झभङ्झत दे ङ्ञिको फाॉकी तरफ बिा ऩाउने छै न ।

(ि) कङ्टनै प्रहयी कभनचायी सयकायी काभको सम्फन्धभा वा कङ्टनै कभनचायीराई तोकेको दाङ्जमत्व

ऩारनाको क्रभभा प्रदे श सयकायफाट बएको कायफाही स्वरुऩ ङ्झनरम्फन बएको नबई अरु नै

कायणफाट स्वमॊ ङ्झनरम्फन हङ्टन गएको यहेछ बने त्मसयी ङ्झनरम्फन यहेको अवङ्झधको तरफ बिा
ऩाउने छै न ।

(७) कङ्टनै प्रहयी कभनचायी उऩय नेऩार सयकाय वादी हङ्टने कङ्टनै पौजदायी अङ्झबमोगभा कङ्टनै अङ्झधकाय प्राप्त

अङ्झधकायीरे ङ्झनरम्फन गनङ्टन ऩनेछ य सो को जानकायी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
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(८) शङ्टरु अदारतफाट सपाई ऩाएको कङ्टनै प्रहयी कभनचायी भाङ्झथल्रो अदारतफाट दोषी ठहय बएभा सो

कङ्टयाको जानकायी ङ्छदने दाङ्जमत्व सम्फङ्ञन्धत प्रहयी कभनचायीको हङ्टनेछ ।त्मसयी जानकायी नङ्छदएको कायणफाट त्मस्तो
86.

अवङ्झधको तरफबिा ऩाएको बए सो यकभ सयकायी फाॉकी सयह असूय उऩय गङ्चयनेछ ।

सेवाको अन्त गनन सक्ने : कङ्टनै प्रहयी कभनचायीराई दे हामको अवस्थाभा ङ्झनजको सेवा अन्त गनङ्टन ऩने बएभा प्रहयी
अङ्ञततमायवारारे ऩचान िडा गयी सेवाको अन्त गनन सक्नेछ । मसयी सेवाको अन्त गदान दपा 84
फभोङ्ञजभको कामनङ्जवङ्झध अऩनाउनङ्ट ऩनेछैन:-

(क) ऩयीऺणकारभा यहने गयी ङ्झनमङ्टङ्ञि बएकोभा ङ्झनमङ्टङ्ञि सदय नहङ्टॉदै,

(ि) नेऩार सयकाय वा प्रदे श सयकायरे गठन गये को भेङ्झडकर फोडनरे शायीङ्चयक वा भानङ्झसक दृङ्जिरे
87.

अनङ्टऩमङ्टि ठहमानएभा।

सजामको आदे श ङ्छदने य ऩङ्टनयावेदन सङ्टङ्ङे अङ्झधकायी: (1) दपा 78 को उऩदपा 1 को िण्ड (क) भा उङ्ञल्रङ्ञित
साभान्म सजामको आदे श ङ्छदने य ऩङ्टनयावेदन सङ्टङ्ङे अङ्झधकायी तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

(2) दपा 78 को उऩदपा 1 को िण्ड (ि) भा उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जवशेष सजामको आदे श ङ्छदने अङ्झधकाय

अङ्ञततमायवाराराई हङ्टनेछ ।
88.

(3) उऩदपा (2) फभोङ्ञजभ बएको सजामको ऩङ्टनयावेदन सङ्टङ्ङे अङ्झधकाय प्रदे श सयकायराई हङ्टनेछ ।

ऩङ्टनयावेदनको कामनङ्जवङ्झध : (१) ङ्छदइएको आदे शभा ङ्ञचि नफङ्टझी ऩङ्टनयावेदन गने प्रहयी कभनचायीरे जङ्टन कामानरम

भापनत कायफाहीको आदे श गङ्चयएको हो सोही कामानरमभापनत वा सोझै ऩङ्टनयावेदन सङ्टङ्ङे अङ्झधकायीराई सम्फोधन
गयी ऩङ्टनयावेदन ङ्छदन सक्नेछ ।

(2) ऩङ्टनयावेदन गने व्मङ्ञिरे ऩङ्टनयावेदनभा आफ्नो सपाईको ङ्झनभि आपूसॉग बएको प्रभाण यािी

ङ्ञशिबाषाभा रे िी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । ऩङ्टनयावेदनका साथभा जङ्टन आदे शको ङ्जवरुि ऩङ्टनयावेदन गङ्चयएको हो सो आदे शको
नक्कर ऩङ्झन याख्नङ्ट ऩनेछ ।

(3) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩङ्टनयावेदन ङ्छदॉदा आदे शको सूचना ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंङ्झतस ङ्छदनङ्झबर ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।

89.

(4) ङ्जवबागीम सजामको आदे श सम्फन्धभा ऩङ्टनयावेदन सङ्टङ्ङे अङ्झधकायीरे गये को ङ्झनणनम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ ।

ऩङ्टनवनहारी बएभा ऩाउने सङ्टङ्जवधा : (१) कङ्टनै प्रहयी कभनचायीराई सेवाफाट हटाउने वा फिानस्त गने गयी ङ्छदइएको
आदे श कङ्टनै अदारत वा अङ्झधकायीफाट यद्द बई सेवाभा ऩङ्टन

: कामभ बएभा त्मस्तो प्रहयी कभनचायीरे सेवाफाट

हटाईएको वा फिानस्त गङ्चयएको ङ्झभङ्झतदे ङ्ञि ऩङ्टन : कामभ बएको ङ्झभङ्झतसम्भको ऩूया तरफ बिा य तरफ वृङ्जि ऩाउने
बए तरफ वृङ्जि सभेत ऩाउनेछ ।

तय

, बगौडा वा गैय हाजीय बै सेवाफाट हटाईएको वा विानस्त गङ्चयएको प्रहयी कभनचायी सेवाभा फहारी

बएभा ङ्झनजरे बगौडा वा गैय हाङ्ञजय बएको अवङ्झधको कङ्टनै ऩङ्झन सङ्टङ्जवधा ऩाउने छै न ।

(2) उऩदपा (१) भा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ तरफ बिा तथा तरफ वृङ्जि ऩाउने बए सो तरफबिा वाऩतको

यकभ ङ्झनजको ऩङ्टनफनहारी बएको दयफन्दीफाट ऩाउनेछ ।

(3) सङ्टरु अदारतफाट पौजदायी अङ्झबमोगभा दोषी ठहयी सोही कसूयभा ङ्जवबागीम कायवाही बई सेवाफाट

अरग गङ्चयएका प्रहयी कभनचायीरे उि पौजदायी अङ्झबमोगभा ऩङ्टनयावेदन तहफाट सपाई ऩाएभा ङ्झनज सेवाभा
ऩङ्टनफनहारी हङ्टनेछ ।

28

ऩङ्चयच्छे द-१2

प्रदे श सङ्टयऺा सङ्झभङ्झत सम्फन्धी व्मवस्था
90.

प्रदे श सङ्टयऺा सङ्झभङ्झत: (1) प्रदे शको शाङ्ञन्त सङ्टयऺा कामभ गनन तथा प्रदे शभा हङ्टने अऩयाध अनङ्टसन्धान तथा सूचना

आदान प्रदान, अन्तय प्रदे श तथा नेऩार सयकायसॉग सभेत सङ्टयऺा सभन्वम रगामतको ङ्जवषमभा प्रदे श सयकायराई
सङ्टयऺा सभफन्धभा नीङ्झतगत सङ्टझाव ङ्छदन दे हामको एक सङ्झभङ्झत यहनेछ:(छ) भन्री, भन्रारम

-सॊ मोजक

(झ) सङ्ञचव, भन्रारम

-सदस्म

(ज) ऩृतनाऩङ्झत, नेऩारी सेनाको कामानरम प्रभङ्टि (प्रदे श कामनऺेर बएको) -सदस्म
(ञ) प्रदे श प्रहयी प्रभङ्टि, प्रदे श प्रहयीको कामानरम
(ट)

प्रभङ्टि शसस्त्र प्रहयी फर नेऩार, प्रदे श कामानरम

(ठ) प्रभङ्टि, याङ्जिम अनङ्टसन्धान, प्रदे श कामानरम
(ड)
(ढ)
(2)

हङ्टनेछ।

प्रभङ्टि, प्रदे श अनङ्टसन्धान व्मूयो

-सदस्म

-सदस्म

-सदस्म

-सदस्म

भाहाशािा प्रभङ्टि (शाङ्ञन्त सङ्टयऺा हेने), भन्रारम

-सदस्म सङ्ञचव

उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध आपैँरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ

(3) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभा आवश्मिा अनङ्टसाय अन्म सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीराई
आभन्रण गनन सक्नेछ ।

(4) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको अन्म काभ, कतनव्म, अङ्झधकाय य व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ ।

ऩङ्चयच्छे द-१3
ङ्जवङ्जवध

91.

सेवाको सङ्टयऺा: कङ्टनै ऩङ्झन प्रहयी कभनचायीराई ङ्झनजको ङ्झनमङ्टङ्ञि हङ्टॉदा तत्कार रागू यहेको तरफ , उऩदान, ङ्झनवृिबयण
य अन्म सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी सेवाका शतनभा ङ्झनजको स्वीकृङ्झत फेगय ङ्झनजराई प्रङ्झतकूर असय ऩने गयी ऩङ्चयवतनन गङ्चयने
छै न । साथै ऩङ्झछ हङ्टने सॊ शोधनरे त्मस्तो सॊ शोधन हङ्टन ङ्ट अगावै फहार यहेको वा ङ्झनवृिबयण ऩाउने गयी अवकाश

ऩाएको कङ्टनै प्रहयी कभनचायीको उऩमङ्टि
न सेवाका शतनभा कङ्टनै प्रकायरे प्रङ्झतकूर असय ऩने बएभा त्मस्तो सॊ शोङ्झधत
92.

व्मवस्था फभोङ्ञजभ गनन भञ्जूय गये को ङ्झरङ्ञित स्वीकृङ्झत नबई त्मस्तो व्मवस्था ङ्झनजको हकभा रागू हङ्टने छै न ।

असर ङ्झनमतको फचाउ : (१) प्रहयी कभनचायीरे मस ऐन वा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ गनङ्टन ऩने अऩयाध योकथाभ ,

ङ्झनमन्रण, अनङ्टसन्धान वा कानून कामानन्वमन वा कतनव्म ऩारन गदान वा ऩाएको अङ्ञततमाय प्रमोग गदान वा अदारतरे
ऩठाएको म्माद वा जायी गये को ङ्जवऻङ्झप्त

, आदे श वा वाये न्ट कामानन्वमन गदान असर ङ्झनमतरे गये को काभभा
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सजामको बागी हङ्टन य हजानना ङ्झतनन ऩने छै न य प्रहयी कभनचायीरे आफ्नो ओहोदाको कतनव्म ऩारनको क्रभभा

गये को कङ्टनै सयकायी काभको सम्फन्धभा ङ्झनज उऩय उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको ङ्चयत नऩङ्टमानई भङ्टद्दा चल्न सक्ने छै न।
(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कङ्टनै ऩङ्झन प्रहयी कभनचायी उऩय भङ्टद्दा चराउनको राङ्झग अङ्ञततमायवाराको

अनङ्टभङ्झत प्राप्त गनङ्टन ऩनेछ ।

(3) कङ्टनै प्रहयी कभनचायी फहार छॉदा आफ्नो ओहोदाको कतनव्म ऩारनको ङ्झसरङ्झसराभा गये को काभको

सम्फन्धभा फहार टङ्ट ङ्जटसकेऩङ्झछ प्रदे श सयकायको स्वीकृङ्झत नबई ङ्झनज उऩय भङ्टद्दा चल्न सक्ने छै न ।
93.

(4) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ भङ्टद्दा चरे भा ङ्झनजको तपनफाट प्रङ्झतयऺा प्रदे श सयकायरे गनेछ ।

ङ्जवशेष सङ्टयऺाको राङ्झग प्रहयी कभनचायी सम्फन्धी व्मवस्था: (१) अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रदे श प्रहयीरे सङ्टयऺा
प्रदान गने बनी तोङ्जकएका कङ्टनै ङ्झफङ्ञशि व्मङ्ञि वा भहत्वऩूणन सॊ यचना , बवन वा सॊ स्थाको सङ्टयऺाको राङ्झग वा प्रदे श

प्रहयीराई प्राप्त सूचनाका आधायभा अन्म कङ्टनै ङ्झफङ्ञशि व्मङ्ञि वा सॊ यचनाको सङ्टयऺा उऩयको ितयाको भूल्मािन गयी
तोङ्जकए फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा वङ्छदन सङ्जहत वा सादा ऩोशाकभा प्रदे श प्रहयी िटाउन सङ्जकनेछ ।

(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ िङ्जटएका प्रदे श प्रहयी कभनचायीराई ङ्झनजको ङ्ञजम्भेवायी ऩूया गनन नङ्छदने गयी

ङ्ट गये भा , हात उठाई वा नउठाई हभरा गये भा वा अन्म ङ्जक्रमाकराऩ गये भा त्मस्तो प्रदे श प्रहयी
कङ्टनै जोयजङ्टरभ

कभनचायीरे आपूरे सङ्टयऺा ङ्छदनङ्टऩने व्मङ्ञि , सॊ यचना, बवन वा सॊ स्थाको सङ्टयऺा वा फचाउ गनन वा आफ्नो जीउको
सङ्टयऺा गनन आवश्मक फर प्रमोग गनन सक्नेछ ।

(3) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ िङ्जटएको सङ्टयऺाकभीरे

आपूसॉग यहेको स्रोत साधन वा हातहङ्झतमाय प्रमोग फदनीमत वा हेरचेक्रमाॉइका साथ गये को हो होइन वा त्मस्तो

स्रोत साधन वा हातहङ्झतमाय वा फर प्रमोग गनन आवश्मक ङ्झथमो ङ्झथएन बङ्ङे सम्फन्धभा छानङ्झफन गनन सङ्जकनेछ ।
(4) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ छानङ्झफन गदान त्मस्तो प्रहयी कभनचायीरे आपङ्टसॉग यहेको स्रोतसाधन

हातहङ्झतमायको प्रमोग फदनीमत , हेरचेक्रमाॉई साथ गये को वा आवश्मकताबन्दा फढी फर प्रमोग गये को दे ङ्ञिएभा

वा

ङ्झनजराई ङ्जवबागीम वा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको कायवाही अगाडी फढाउन सङ्जकनेछ ।

(5) मस ऐनभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बएताऩङ्झन एक व्मङ्ञिरे अको व्मङ्ञिको हत्मा गनन सक्ने

वा साङ्घाङ्झतक आक्रभण गयी जीउ ज्मान ङ्झरन सक्ने वा गम्बीय घाईते फनाउनसक्ने वा ठू रो सॊ तमाका

भाङ्झनसहरुको जीउ ज्मानभा हानी ऩङ्टमानउन सक्ने वा सावनजङ्झनक स्वास्थ्मभा ितया ऩानन सक्ने वा सावनजङ्झनक य

याङ्जिम सम्ऩङ्ञिभाङ्झथ आगजनी , तोडपोड , आक्रभण वा ङ्जवध्वॊ स गयी गम्बीय ऺती ऩङ्टमानउन सक्ने भनाङ्झसव आधाय
बएभा प्रहयीरे तत्कार त्मस्को कामन हङ्टनफाट योक्न अन्म कङ्टनै उऩाम नबएभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ
आवश्मकताअनङ्टसाय फर प्रमोग गनन सक्नेछ ।
94.

सेवा ऩङ्चयवतननभा फन्दे ज : प्रहयी सेवाको कङ्टनै ऩङ्झन तहका प्रहयी कभनचायीराई ङ्झनजको ईच्छा ङ्जवऩयीत प्रहयी सेवाफाट

95.

प्रदे श प्रहयी अङ्झबरे ि सम्फन्धी व्मवस्था : (१) प्रहयी कभनचायीहरुको अङ्झबरे ि व्मवस्थाऩनको राङ्झग एक प्रदे श

अन्म कङ्टनै सेवाभा सेवा ऩङ्चयवतनन गङ्चयने छै न ।
प्रहयी ङ्जकताफिाना यहनेछ ।

तय मसयी प्रदे श प्रहयी ङ्जकताफिाना स्थाऩना नबइनजेर मसको सॊ गठन सॊ यचना य अङ्झबरे ि सम्फन्धी सम्ऩूणन

व्मवस्थाऩन प्रचङ्झरत सॊ घीम कानून फभोङ्ञजभ याङ्जिम ङ्जकताफिारे गनेछ ।

(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रहयी ङ्जकताफिानाको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
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96.

अन्तयानङ्जिम शाङ्ञन्त स्थाऩनाभा प्रदे श प्रहयीको सहबाङ्झगता सम्फन्धी व्मवस्था : (१) अन्तयानङ्जिम शाङ्ञन्त स्थाऩनाभा
प्रदे श प्रहयीको सहबागीता सम्फन्धी व्मवस्था सॊ घीम प्रहयी ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको सहबाङ्झगताको राङ्झग आवश्मक भाऩदण्ड एवॊ कामनङ्जवङ्झध भन्रारमरे

97.

98.

ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

सूर ऩङ्चयचारन गनन सक्ने : (1) शाङ्ञन्त सङ्टव्मवस्था कामभ गनन य अऩयाध ङ्झनमन्रण वा अनङ्टसन्धान सम्फन्धी सूचना
सिरनका राङ्झग प्रदे श प्रहयीरे गोप्म रुऩभा सूर ऩङ्चयचारन गनन सक्नेछ ।

(2) उऩदपा (1) गङ्चयने सूर ऩङ्चयचारन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

साभङ्टदाङ्जमक प्रहयी् (1) प्रदे श सयकायरे स्थानीम तहको शाङ्ञन्त सङ्टयऺा व्मवस्थाऩनको राङ्झग प्रदे श प्रहयीको
सॊ गठनको भातहत यहने गयी तोङ्जकए फभोङ्ञजभको साभङ्टदाङ्जमक प्रहयीको गठन गनन सक्नेछ ।

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ यहने साभङ्टदाङ्जमक प्रहयीको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य अन्म व्मवस्था तोङ्जकए

99.

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

हातहङ्झतमाय, ियिजाना तथा सञ्चाय साधनको प्रमोग् प्रदे श प्रहयीरे प्रमोग गने हातहङ्झतमाय, ियिजाना तथा सञ्चाय
साधन य सोको प्रमोग सम्फन्धी भाऩदण्डको व्मवस्था प्रचङ्झरत सॊ घीम कानूनरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

100. कसूय, भङ्टिाको अनङ्टसन्धान, दामयी ,सजाम य ऩङ्टनयावेदन : प्रदे श प्रहयी कभनचायीरे गने कसूय, भङ्टिाको अनङ्टसन्धान,
दामयी य सजाम य ऩङ्टनयावेदन सम्फन्धी व्मवस्था प्रचङ्झरत सॊ घीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

101. कसूय य सजाम् मस ऐनको ऩङ्चयच्छे द -11 फभोङ्ञजभको ङ्जवबागीम सजाम फाहेक प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रहयी

कभनचायीको राङ्झग हङ्टने कसूय, सजाम य सोको कामनङ्जवङ्झध सम्फन्धी व्मवस्था प्रचङ्झरत सॊ घीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

102. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गनन सक्ने:

(1) प्रदे श सयकायरे मस ऐन फभोङ्ञजभ आपूराई प्राप्त अङ्झधकायभध्मे केही

अङ्झधकाय प्रदे श याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी सोही सूचनाभा तोङ्जकएको कभनचायी वा अङ्झधकायीरे प्रमोग गनन
ऩाउने गयी प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ ।

(2) मस ऐन फभोङ्ञजभ कङ्टनै अङ्झधकायराई प्राप्त अङ्झधकाय आफ्नो साभान्म ये िदे िभा यही प्रमोग गने

गयी आपू भातहतका कभनचायीराई प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ ।

तय सजाम गने सम्फन्धी अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गनन ऩाईने छै न ।

103. नेऩार सयकायको दाङ्जमत्व हङ्टने : प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रदे श प्रहयीभा सभामोजन बएको वा िङ्जटएको प्रहयी

कभनचायी कङ्टनै कायणरे सेवाट अरग बएभा ङ्झनजरे ऩाउने उऩदान, ङ्झनवृङ्ञिबयण, उऩचाय िचन तथा सङ्ञञ्चत ङ्झफदाको
यकभ नेऩार सयकायरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ब्महोनेछ ।

104. प्रचङ्झरत कानून रागू हङ्टने् (1) मस ऐनभा रे ङ्ञिएकोभा मसै ऐन फभोङ्ञजभ य नरे ङ्ञिएकोभा प्रचङ्झरत सॊ घीम प्रहयी
कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

(2) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रदे शभा सभामोजन बएका प्रहयी कभनचायीको हकभा प्रचङ्झरत सॊ घीम कानून

रागू हङ्टने बए सोही फभोङ्ञजभ य अन्मभा मसै ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

(3) प्रदे श प्रहयीको सम्फन्धभा प्रचङ्झरत सॊ घीम कानूनरे कङ्टनै िास ङ्जवषमभा ङ्झनङ्ञश्चत भाऩदण्ड, कामनङ्जवङ्झध

एवॊ अन्म व्मवस्था गने बङ्झन तोकेको वा रे ङ्ञिएकोभा सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

105. ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय : (1) मो ऐन कामानन्वमन गनन प्रदे श सयकायरे आवश्मक ङ्झनमभहरु फनाउन सक्नेछ ।
(2) मस ऐन तथा मस अन्तयगत फनेको ङ्झनमभावरीको अङ्झधनभा यही भन्रारमरे कामनङ्जवङ्झध,

भाऩदण्ड, ङ्झनदे ङ्ञशका, आचायसॊ ङ्जहता फनाउन सक्नेछ ।
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