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प्रदेश प्रहयी ऐन, २०७7 

  प्रभाणीकयण य प्रदेश याजऩरभा प्रकाशशत मभमत 

२०७७।०५।१५ 

 

सॊवत ्2077 सारको ऐन नॊ. ९ 

 प्रदेश प्रहयी सेवा सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनकेो ऐन  

प्रस्तावना: प्रदेशभा शाशन्त सयुऺा कामभ गनन, अऩयाधको अनसुन्धान, योकथाभ 
तथा मनमन्रण, मातामात व्मवस्थाऩन एवॊ भानव अमधकायको सॊयऺण, नागरयक 
स्वतन्रताको यऺा गनन प्रदेश प्रहयीको गठन, सञ्चारन, सऩुरयवेऺण, सभन्वम, 
व्मवस्थाऩन तथा मनमभन गनन वाञ्छनीम बएकोरे, 

फागभती प्रदेशको प्रदेश सबारे मो  ऐन फनाएको छ।  

 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायशम्बक 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “प्रदेश प्रहयी ऐन, 
 २०७7” यहेको छ।  

(२) मो ऐन प्रभाणीकयण बएको आठौ ददनदेशि प्रायम्ब हनुेछ।  

2. ऩरयबाषा: ववषम य प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,- 
(क) "अशततमायवारा" बन्नारे दपा 15 फभोशजभ प्रदेश प्रहयी 

सेवाको ऩदभा मनमशुि गने अमधकायी सम्झन ुऩछन। 

(ि) "कामानरम" बन्नारे प्रदेशको प्रहयी कामानरम सम्झन ुऩछन  य 
सो शब्दरे सो भातहत यहने प्रदेशको अन्म प्रहयी कामानरम 
सभेतराई जनाउॉनेछ।  

(ग) "तोवकएको" वा "तोवकए फभोशजभ" बन्नारे मस ऐन अन्तगनत 
फनेको मनमभभा तोवकएको वा तोवकए फभोशजभ सम्झन ुऩछन। 
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(घ) "ऩरयवाय" बन्नारे प्रदेश प्रहयी कभनचायीसॉग फस्ने तथा मनज 
आपैँ रे ऩारनऩोषण गनुन ऩने ऩमत, ऩत्नी, छोया, अवववावहता 
छोयी, धभनऩरु, अवववावहता धभनऩरुी, फाफ,ु आभा वा सौतेनी 
आभा सम्झन ुऩछन य सो शब्दरे ऩरुुष य अवववावहता भवहरा 
कभनचायीको हकभा मनजको फाजे, फज्मै तथा वववावहता भवहरा 
कभनचायीको हकभा मनजको सास ुससयुाराई सभेत जनाउॉछ। 

(ङ) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछन। 

(च) "प्रहयी कभनचायी" बन्नारे मस ऐन फभोशजभ मनमिु बएको 
प्रदेश प्रहयी सेवाभा कामनयत प्रहयी कभनचायी सम्झन ुऩछन। सो 
शब्दरे प्रचमरत सॊघीम कानून फभोशजभ मस प्रदेशभा 
सभामोजन बई वा िवटई आएको प्रहयी कभनचायी सभेतराई 
जनाउॉछ। 

(छ) "प्रदेश प्रहयी प्रभिु" बन्नारे नेऩार सयकायफाट िटाइएको 
नेऩार प्रहयीको प्रहयी नामफ भहामनयीऺक सम्झन ुऩछन। 

(ज) "भन्रारम" बन्नारे आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्रारम 
सम्झन ुऩछन।  

(झ) "स्थामी आवासीम अनभुमत" बन्नारे ववदेशी भरुकुरे कुनै शतन 
तोकी वा नतोकी सो भरुकुभा स्थामी रुऩरे फसोफास गनन 
ऩाउने गयी उऩरब्ध गयाएको डाइबयमसटी इमभग्रने्ट मबसा 
(मड.मब.), ऩयभानेन्ट येशजडेन्ट मबसा (वऩ.आय.) वा ग्रीन काडन 
सम्झन ु ऩछन य सो शब्दरे ववदेशभा स्थामी रुऩभा फसोफास 
गनन ददइएको जनुसकैु नाभको स्थामी आवासीम अनभुमतराई 
सभेत जनाउॉछ। 

 

ऩरयच्छेद-२ 

प्रदेश प्रहयीको गठन तथा सञ्चारन 

3. प्रदेश प्रहयीको गठन: (१) भन्रारम अन्तगनत एक प्रदेश प्रहयी सङ्गठन 
यहनेछ। 
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(2) उऩदपा (1) फभोशजभ यहने प्रहयी सङ्गठनभा ऩवहरो 
ऩटकको हकभा प्रहयी कभनचायी सभामोजन सम्फन्धी सॊघीम कानून 
फभोशजभ नेऩार प्रहयीभा कामनयत प्रहयी कभनचायीराई प्रचमरत सॊघीम 
कानून फभोशजभ सभामोजन बई वा िवटई आएको य त्मसऩमछ मसै ऐन 
फभोशजभ मनमिु बई कामनयत प्रदेश प्रहयी कभनचायीफाट प्रदेश प्रहयीको 
गठन हनुेछ। 

(3) प्रदेश प्रहयी सङ्गठन सभावेशी स्वरुऩको हनुेछ।  

(4) प्रदेश प्रहयीको सञ्चारन मस ऐन फभोशजभ प्रदेश सयकायरे 
गनेछ।  

(5) भन्रारम भातहत एक प्रदेश प्रहयी कामानरम यहनेछ। 

(6) प्रदेश प्रहयी कामानरम भातहत तोवकए फभोशजभका ववबाग, 
प्रमतष्ठान, भहाशािा, कामानरम तथा प्रहयी इकाइ यहनेछन।्  

4. प्रदेश प्रहयी सेवाभा यहन े सभूह: (१) प्रदेश प्रहयी सेवाभा 
 ववशशविकृत कामन प्रकृमतका आधायभा देहाम फभोशजभका सभूह 
 यहनेछन:्- 

(क) जनऩद प्रहयी सभूह, 
(ि) प्राववमधक प्रहयी सभूह। 

(2) उऩदपा (१) फभोशजभका सभूहभा तोवकए फभोशजभका 
उऩसभूह यहनेछन।् 

 

5. प्रदेश प्रहयी सेवाभा यहन े शे्रणी य ऩद: (१) प्रचमरत सॊघीम कानूनभा 
अन्मथा उल्रेि गयेकोभा फाहेक प्रदेश प्रहयी सेवाभा  यहने प्रहयीको 
शे्रणी य ऩद देहाम फभोशजभ हनुेछ:- 

(क) याजऩरावित शे्रणीय ऩद:  

(1) प्रथभ शे्रणी   - प्रहयी नामफ भहामनयीऺक 

       (प्रदेश प्रहयी प्रभिु) 
              - प्रहयी वरयष्ठ उऩयीऺक 

(2) दितीम शे्रणी     - प्रहयी उऩयीऺक 
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              - प्रहयी नामफ उऩयीऺक 

(3) ततृीम शे्रणी      - प्रहयी मनयीऺक 

(ि) याजऩर अनवित शे्रणी य ऩद: 

(1) प्रथभ शे्रणी       - प्रहयी नामफ मनयीऺक 

(2) दितीम शे्रणी     - प्रहयी सहामक मनयीऺक 

(3) ततृीम शे्रणी      - प्रहयी हवल्दाय 

(4) चतथुन शे्रणी       - प्रहयी जवान 

(ग) शे्रणी ववहीन: प्रहयी कामानरम सहमोगी वा सो सयह 

(२) प्रदेश प्रहयी सेवाको शे्रणी ववहीन ऩदभा देहाम फभोशजभको 
स्तय यहनेछन:् 

(क) प्रथभस्तय, 
(ि) दितीमस्तय, 
(ग) ततृीमस्तय, 
(घ) चतथुनस्तय, 
(ङ) ऩाॉचौँस्तय। 

(३) शे्रणी ववहीन ऩदको स्तय ववृि सम्फन्धी व्मवस्था तोवकए 
फभोशजभ हनुेछ।  

6. सङ्गठनसॊयचना य दयफन्दी सजृना: (१) प्रदेश प्रहयीको सङ्गठन सॊयचना य 
प्रहयी कभनचायीको सङ्खतमा प्रदेश सयकायरे तोके फभोशजभ हनुेछ।  

तय ऩवहरो ऩटकको हकभा प्रचमरत सॊघीम कानून फभोशजभ 
सभामोजन गने प्रमोजनका रामग मनधानयण बएको सङ्गठन सॊयचना य प्रहयी 
कभनचायीको सङ्खतमा नै प्रदेश प्रहयीको सङ्गठन सॊयचना य प्रहयी 
कभनचायीको सङ्खतमा भामननेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सङ्गठन सॊयचना य सङ्खतमा मनधानयण 
गने प्रमोजनको रामग मसपारयस गनन देहाम फभोशजभको सङ्गठन तथा 
व्मवस्थाऩन सवेऺण समभमत यहनेछ:- 

(क) सशचव, भन्रारम             - अध्मऺ 
(ि) प्रदेश प्रहयी प्रभिु, प्रदेश  
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प्रहयी कामानरम               - सदस्म 
(ग) भहाशािा प्रभिु, आमथनक  

भामभरा तथा मोजना भन्रारम             - सदस्म 
(घ) प्रभिु (भानव स्रोत ववकास हेने), 

       प्रदेश प्रहयी कामानरम              - सदस्म  

(ङ) भहाशािा प्रभिु, भन्रारम  

    (शाशन्त सयुऺा हेने)     -सदस्म-सशचव 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ सङ्गठन सॊयचना य प्रहयी 
कभनचायीको सङ्खतमा मनधानयण गदान देहाम फभोशजभका ववषमराई आधाय 
भामननेछ:- 

(क) प्रदेश प्रहयीको शजम्भेवायी, कामनफोझ, आमथनक तथा 
अन्म दावमत्व, सेवा प्रवाहको ऺेर, उऩरब्ध 
भानवस्रोत, रागत प्रबावको ववश्लषेण तथा नवीनतभ 
प्रववमधको प्रमोगको अवस्था, 

(ि) बौगोमरक अवस्था, प्रहयी य जनसङ्खतमाको अनऩुात, 
(ग) शहयीकयण, फसाइॉ सयाइ तथा जनघनत्व, 
(घ) अऩयाधको अवस्था एवॊ प्रवशृि, शाशन्त सयुऺाको 

शस्थमत तथा सम्बाव्म चनुौतीहरु, 
(ङ) कुनै िास प्रकृमतको सेवा, सयुऺा प्रदान गनुन ऩने 

अवस्था, 
(च) ववकास मनभानण य सडक सञ्जारको ववस्ताय, 

(छ) तोवकए फभोशजभका अन्म आधायहरु। 

(4) मस दपा फभोशजभ प्रदेश प्रहयीको सङ्गठन सॊयचना तथा 
दयफन्दी हेयपेय गदान प्रचमरत कानून फभोशजभ प्रदेश प्रहयीभा सभामोजन 
बएका कभनचायी अवकाश नबएसम्भ मनज फहार यहेको ऩद कामभ यहने 
गयी गनुन ऩनेछ। 
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7. प्रदेश प्रहयीको ऩरयचारन, मनदेशन, सऩुरयवेऺण य मनमन्रण: (१) प्रदेश 
प्रहयीको ऩरयचारन, मनदेशन, सऩुरयवेऺण य मनमन्रण भन्रारम भापन त 
प्रदेश सयकायरे गनेछ। 

(2) प्रदेश प्रहयी प्रदेश सयकायप्रमत उियदामी हनुेछ।  

(3) प्रदेश प्रहयीरे प्रदेशमबर आन्तरयक शाशन्त सयुऺा एवॊ 
अऩयाधको योकथाभ, मनमन्रण य अनसुन्धानको कामन गदान नेऩार सयकाय 
तथा प्रदेश सयकायको प्रचमरत नीमत य कानून फभोशजभ गनुन ऩनेछ । 

(4) उऩदपा (३) फभोशजभको कामन गदान प्रदेश प्रहयीरे प्रदेश 
प्रहयी प्रभिुको प्रत्मऺ येिदेि, मनदेशन य सऩुरयवेऺणभा गनुन ऩनेछ।  

(५) उऩदपा (3) फभोशजभको कामन गदान भामथल्रो प्रहयी 
कामानरमरे आफ्नो भातहतका कामानरमराई आदेश वा मनदेशन ददन 
सक्नेछ।मसयी ददएको आदेश वा मनदेशनको ऩारना गनुन प्रत्मेक प्रहयी 
कामानरम तथा कभनचायीको कतनव्म हनुेछ। 

(६) शजल्रामबर शाशन्त सयुऺा कामभ गननको रामग भन्रारमरे 
सम्फशन्धत शजल्राको प्रदेश प्रहयी ऩरयचारन गनन प्रभिु शजल्रा 
अमधकायीराई मनदेशन ददन सक्नेछ य मसयी ऩरयचारन गयेको अवस्थाभा 
सम्फशन्धत शजल्राको प्रदेश प्रहयीरे प्रभिु शजल्रा अमधकायीको प्रत्मऺ 
मनदेशनभा यही काभ गनुन ऩनेछ। 

(७) उऩदपा (६) फभोशजभको प्रदेश प्रहयी ऩरयचारन गदान 
प्रभिु शजल्रा अमधकायीरे प्रदेश भन्रारमको प्रत्मऺ मनदेशनभा यही काभ 
गनुन ऩनेछ। 

(8) शाशन्त सयुऺा कामभ गने सन्दबनभा नेऩार प्रहयी य प्रदेश 
प्रहयी सॊमिु रूऩभा ऩरयचारन बएको अवस्थाभा प्रदेश प्रहयीरे नेऩार 
प्रहयीको प्रत्मऺ मनमन्रण य मनदेशनभा यही कामन गनुन ऩनेछ। 

(९) शाशन्त सयुऺा, अऩयाध अनसुन्धान रगामत कतनव्म 
ऩारनाको रामग िवटएको अवस्थाभा प्रदेश प्रहयी कभनचायीरे आपूबन्दा 
भामथको तोवकएको अमधकायीको येिदेि, मनमन्रण य मनदेशनभा यही 
कामन सम्ऩादन गनुन ऩनेछ। 

(१०) मस ऐन, प्रचमरत कानून तथा प्रदेश सयकायको नीमत 
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मनदेशनको अधीनभा यही शाशन्त सवु्मवस्था, अऩयाधको योकथाभ, 
मनमन्रण य अनसुन्धानको काभका सन्दबनभा भामथल्रो प्रहयी कामानरमरे 
आफ्नो भातहतका कामानरमराई आदेश वा मनदेशन ददन सक्नेछ।मसयी 
ददएको आदेश वा मनदेशनको ऩारना गनुन प्रत्मेक प्रहयी कभनचायीको 
कतनव्म हनुेछ।  

8. प्रदेश प्रहयी प्रशासन: प्रदेश प्रहयी सङ्गठनको प्रशासन य सञ्चारन  मस ऐन 
य मस ऐन अन्तगनत फनेको मनमभ तथा अन्म प्रचमरत  कानून, प्रदेश 
सयकाय य भन्रारमरे सभम सभमभा ददएको  मनदेशनको अधीनभा यही 
प्रदेश प्रहयी प्रभिु तथा अन्म प्रहयी  कभनचायीफाट हनुेछ।  

9. प्रदेश प्रहयीको प्रभिु: (1) नेऩार सयकायफाट िवटई आएको  नेऩार 
प्रहयीको प्रहयी नामफ भहामनयीऺक प्रदेश प्रहयी प्रभिु  हनुेछ। 

(2) प्रदेश प्रहयी प्रभिुको रुऩभा िवटएको प्रहयी कभनचायीरे 
प्रदेश प्रहयीको ऩोशाक दज्माननी शचन्ह य प्रदेश प्रहयीको शचन्ह (रोगो) 
रगाई प्रदेश प्रहयीको रुऩभा काभ गनुन ऩनेछ। 

(3) प्रदेश प्रहयीरे सम्फशन्धत प्रदेश प्रहयी प्रभिुको मनदेशनभा 
यही कामन सम्ऩादन गनुन ऩनेछ। 

(4) प्रदेश प्रहयी प्रभिुको ऩारयश्रमभक य सवुवधा नेऩार प्रहयीको 
सभान ऩदको प्रहयी कभनचायीरे ऩाएबन्दा कभ हनुे छैन। 

(5) प्रदेश प्रहयी प्रभिुरे आपूरे सम्ऩादन गने काभ, कतनव्मको 
सम्फन्धभा भन्रारमप्रमत उियदामी हनुेछ।  

 

ऩरयच्छेद-३ 

प्रदेश प्रहयीको ऩदऩूमतन 

10. ऩदऩूमतन समभमत: (१) प्रदेश प्रहयी सेवाको ऩदभा िरुा प्रमतमोमगतािाया 
छनौट गयी मनमशुिका रामग अशततमायवारा सभऺ मसपारयस गनन देहाम 
फभोशजभको ऩदऩूमतन समभमत यहनेछ:- 

(क) प्रदेश रोकसेवा आमोगका 
अध्मऺ वा मनजरे तोकेको 
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आमोगको सदस्म              -अध्मऺ 

(ि) सशचव, भन्रारम              -सदस्म 

(ग) प्रदेश प्रहयी प्रभिु                 - सदस्म-सशचव  

(२) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया रेशिएको बए ताऩमन प्रहयी 
मनयीऺकबन्दा तल्रो ऩदभा उऩमिु उम्भेदवाय छनौट गयी मनमशुिको 
रामग अशततमायवारा सभऺ मसपारयस गनन प्रदेश रोक सेवा आमोग य 
भन्रारमको प्रमतमनमध सभेत यहने गयी ऩदऩूमतन समभमतरे आवश्मकता 
अनसुाय फढीभा ऩाॉच सदस्म यहेको छुट्टाछुटै्ट ऩदऩूमतन उऩसमभमत गठन गयी 
आपूभा यहेको अमधकाय समु्ऩन सक्नेछ। 

(3) ऩदऩूमतन समभमतरे मस ऐन फभोशजभ सङ्खतमा मनधानयण 
गनेछ। 

(4) मस ऐन फभोशजभ फढुवािाया ऩूमतन गनन छुट्याइएको ऩदको 
वववयण ऩदऩूमतन समभमतरे सम्फशन्धत फढुवा समभमतको सशचवारमभा 
ऩठाउन ुऩनेछ।  

(5) ऩदऩूमतन समभमतको अन्म काभ, कतनव्म य अमधकाय तथा 
फैठक सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ।   

11. ऩदऩूमतन गनन नहनु:े याविम वकताफिानाभा ऩद दतान नगयी प्रदेश  प्रहयी 
सेवाको कुनै ऩमन ऩदभा ऩदऩूमतन गरयने छैन। 

12. ऩदऩूमतन: (१) प्रदेश प्रहयी सेवाका िरुा प्रमतमोमगतािाया ऩूमतन हनुे  ऩदभा 
ऩदऩूमतन समभमतको मसपारयसको आधायभा मनमशुि गरयनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ िरुा प्रमतमोमगताको मरशित ऩयीऺा 
प्रदेश रोक सेवा आमोगरे प्रचमरत प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, मनमभ 
य मनदेशशका फभोशजभ सञ्चारन गनेछ। 

(3) प्रदेश प्रहयीको ऩदभा मनमशुिको रामग आवश्मक ऩने 
मोग्मता, ऩदऩूमतन प्रविमा, ऩयीऺाको ऩाठ्मिभ तथा ऩयीऺा प्रणारी नेऩार 
प्रहयीको सभान ऩदको प्रहयी कभनचायीको रामग मनधानयण बए सयह 
हनुेछ। 

(4) मस ऐनभा व्मवस्था बएदेशि फाहेक प्रदेश प्रहयीको कुनै 
ऩमन ऩदभा अन्म कुनै ऩमन तरयकाफाट ऩदऩूमतन गरयने छैन।  
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(५) प्रदेश प्रहयी सेवाको देहामको ऩदभा देहाम फभोशजभ ऩूमतन 
गरयनेछ:-  

 

ऩद 
िरुा प्रमतमोमगता 

(प्रमतशत) 

फढुवािाया 
(प्रमतशत) 

(क) प्रहयी कामानरम सहमोगी वा सो सयह 100 - 
(ि) प्रहयी जवान 100 - 
(ग) प्रहयी हवल्दाय - 100 
(घ) प्रहयी सहामक मनयीऺक 60 40 
(ङ) प्रहयी नामफ मनयीऺक - 100 
(च) प्रहयी मनयीऺक 60 40 
(छ) प्रहयी नामफ उऩयीऺक - 10० 
(ज) प्रहयी उऩयीऺक - 100 
(झ) प्रहयी वरयष्ठ उऩयीऺक - 100 

 

(6) उऩदपा (5) को िण्ड (ग) य (ङ) भा जनुसकैु कुया 
रेशिएको बए ताऩमन प्राववमधक प्रहयी सभूहतपन  प्रहयी हवल्दाय वा प्रहयी 
नामफ मनयीऺक ऩदभा फढुवािाया ऩदऩूमतन हनुसक्ने अवस्था नबएभा शत 
प्रमतशत िरुा प्रमतमोमगतात्भक ऩयीऺािाया ऩूमतन गरयनेछ। 

(7) उऩदपा (5) भा जनुसकैु कुया रेशिएको बए ताऩमन 
प्राववमधक प्रहयी सभूहतपन  तल्रो ऩद नहनुे ऩदऩूमतन गदान शत प्रमतशत 
िरुा प्रमतमोमगतािाया ऩूमतन गरयनेछ।  

(8) उऩदपा (५) को िण्ड (छ) फभोशजभ प्रहयी मनयीऺक 
ऩदभा फढुवािाया ऩदऩूमतन हनुसक्ने अवस्था नबएभा प्रथभ ऩटकका रामग 
प्रदेश सयकायरे मनधानयण गये फभोशजभको प्रमतशतभा ऩदऩूमतन समभमतरे 
शत प्रमतशतसम्भ िरुा प्रमतमोमगतात्भक ऩयीऺािाया ऩूमतन गने व्मवस्था 
मभराउन सक्नेछ। 
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(9) उऩदपा (5) भा जनुसकैु कुया रेशिएको बए ताऩमन प्रदेश 
प्रहयी सेवाराई सभावेशी फनाउन िरुा प्रमतमोमगतात्भक ऩयीऺािाया ऩूमतन 
हनुे ऩद भध्मे ऩैंतारीस प्रमतशत ऩद छुट्याई सो प्रमतशतराई शत प्रमतशत 
भानी तोवकए फभोशजभका उम्भेदवायफीच छुट्टा-छुटै्ट प्रमतस्ऩधान गयाई 
ऩदऩूमतन गरयनेछ।मसयी छुट्याइने उम्भेदवायको प्रमतशतको मनधानयण गदान 
देहामको आधाय मरन ुऩनेछ:- 

(क) प्रदेशको जनसङ्खतमा, 
(ि) भवहरा तथा आमथनक य साभाशजक रुऩभा ऩछामड 

ऩयेका तोवकए फभोशजभका वगन, जामत तथा ऺेर, 
(ग) अभय प्रहयी, शहीद ऩरयवाय, फेऩिा ऩरयवाय वा 

चनुौतीऩूणन शजम्भेवायी मनवानहको िभभा अशि 
बएको प्रहयी कभनचायीको ऩरयवायको सदस्म। 

(10) िरुा प्रमतमोमगतात्भक ऩयीऺािाया सभावेशी ढाॉचाभा 
ऩदऩूमतन गरयने अन्म कामनववमध, भाऩदण्ड तोवकए फभोशजभ हनुेछ।मसयी 
कामनववमध तथा भाऩदण्ड मनधानयण गदान देहामको ववषम स्ऩि िरुाउन ु
ऩनेछ:- 

(क) उऩदपा (९) को िण्ड (ि) य (ग) भध्मेफाट मस 
ऐन फभोशजभको न्मूनतभ मोग्मता ऩगुेका 
व्मशिहरुफीच भार प्रमतस्ऩधान गयाई ऩूमतन गरयने, 

(ि) एक बन्दा फढी सभावेशी सभूहफाट प्रमतस्ऩधान गनन 
ऩाउने अवस्था यहेछ बने सम्फशन्धत उम्भेदवायरे 
योजेको कुनै एउटा सभूहफाट भार प्रमतस्ऩधान गनन 
ऩाउन,े 

(ग) एक तह वा शे्रणीभा मस दपा फभोशजभको 
सभावेशीको सवुवधा मरई सकेऩश्चात भामथल्रो तह 
वा शे्रणीभा ऩनु: त्मस्तो सवुवधा नऩाउने कुया। 

(11) मस दपा फभोशजभ ऩदऩूमतन गने व्मवस्था प्रत्मेक दश 
वषनभा ऩनुयावरोकन गनुन ऩनेछ।  
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(12) ऩदऩूमतन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ। 

13. प्रदेश प्रहयीको न्मूनतभ मोग्मता तथा अमोग्मता: (१) िरुा 
प्रमतमोमगतािाया ऩूमतन हनुे प्रदेश प्रहयी सेवाको ववमबन्न ऩदभा उम्भेदवाय 
हनु चावहने न्मूनतभ शैशऺक मोग्मता य अन्म मोग्मता  तोवकए फभोशजभ 
हनुेछ। 

(२) देहामका व्मशि प्रहयी सेवाभा मनमिु हनु अमोग्म 
भामननेछ्-  

(क) गैय नेऩारी नागरयक, 

(ि) नैमतक ऩतन देशिने पौजदायी अमबमोगभा कसूयदाय 
ठहरयएको, 

(ग) बववष्मभा सयकायी सेवाको मनमभि अमोग्म ठहरयने 
गयी फिानस्त बएको, 

(घ) अदारतफाट भानव अमधकाय हननभा कसूयदाय 
ठहरयएको। 

14. ऩयीऺाको ऩाठ्यिभ: प्रदेश प्रहयीको िरुा प्रमतमोमगतािाया रयि  ऩदभा 
ऩदऩूमतनगनन आवश्मक ऩने ऩाठ्यिभ सॊघीम प्रहयी ऐन तथा  सो 
अन्तगनत फनेको मनमभावरी फभोशजभ हनुेछ।  

15. मनमशुि: (१) प्रदेश प्रहयी सेवाका ववमबन्न ऩदभा मनमशुि गने 
 अमधकाय देहामका अमधकायीराई हनुेछ:-  

(क) प्रहयी वरयष्ठ उऩयीऺक  

ऩदभा                 -प्रदेश भशन्रऩरयषद् 

(ि) प्रहयी उऩयीऺक                 -भन्री, भन्रारम 

(ग) प्रहयी नामफ उऩयीऺक य  

प्रहयी मनयीऺक ऩदभा        -सशचव, भन्रारम 

(घ) प्रहयी नामफ मनयीऺक य 

प्रहयी सहामक मनयीऺक 

ऩदभा             -प्रदेश प्रहयी प्रभिु 

(ङ) प्रहयी हवल्दाय य प्रहयी  
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जवान ऩदभा        -प्रहयी उऩयीऺक 

(च) प्रहयी कामानरम सहमोगी 
ऩदभा    -प्रहयी नामफ उऩयीऺक 
   वा सोबन्दा भामथल्रो 
   दजानको प्रहयी अमधकृत 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ मनमशुि गने अमधकायीरे बनान 
छनौट समभमतको मसपारयसको मोग्तािभको आधायभा मसपारयस प्राप्त 
बएको मभमतरे ऩन्र ददनमबर मनमशुि ददन ुऩनेछ।  

(३) उऩदपा (2) फभोशजभ ददने मनमशुि ऩरको ढाॉचा तोवकए 
फभोशजभ हनुेछ। 

16. ऩयीऺणकार: (1) िरुा प्रमतमोमगतािाया ऩूमतन गरयने ऩदभा मनमशुि 
ऩाएको प्रहयी कभनचायीराई मनमशुि मरएको मभमतदेशि रागू हनुे  गयी 
एक वषनको ऩयीऺणकारभा याशिनेछ।  

(2) मस ऐन फभोशजभको ऩयीऺणकार ऩूया गयेका प्रहयी 
कभनचायीको शरुु मनमशुि स्वत: सदय बएको भामननेछ। 

(3) उऩदपा (2) फभोशजभ मनमशुि सदय बएका प्रहयी 
कभनचायीको सेवा अवमध शरुू मनमशुि बएको मभमतदेशि नै कामभ हनुेछ। 

17. मनमशुि फदय हनु े अवस्था: मनमशुि गने अमधकायीरे देहामको 
 अवस्थाभा प्रदेश प्रहयी कभनचायीको मनमशुि फदय गनन सक्नेछ्- 

(क) ऩयीऺणकारभा शजम्भेवायी फहन गनन असऺभ देशिएभा वा 
आचयण सन्तोषजनक नबएभा, 

(ि) प्रहयी आधायबतू तामरभभा असपर बई तोवकए फभोशजभ 
भौका ददॉदा सभेत त्मस्तो तामरभभा ऩनु: असपर बएभा, 

(ग) प्रदेश प्रहयी कभनचायीभा मस ऐन वा मस ऐन अन्तगनतको 
मनमभावरी फभोशजभको मोग्मता नबएको वा नयहेको प्रभाशणत 
बएभा। 

18. शऩथग्रहण: आधायबतू तामरभभा उिीणन बएको प्रहयी कभनचायीरे  तोवकए 
फभोशजभको कामनववमध य ढाॉचाभा शऩथग्रहण गनेछ।  
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19. ऩोशाक, दज्माननी शचन्ह: (1) प्रदेश प्रहयीको ऩोशाक य दज्माननी  शचन्ह 
नेऩार सयकायरे तोके फभोशजभ हनुेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ प्रदेश प्रहयीको ऩोशाकभा नेऩारको 
याविमता य प्रदेशको ऩवहचान झशल्कने शचह्न वा रोगो प्रदेश सयकायरे 
मनधानयण गये फभोशजभ हनुेछ। 

20. ऩदामधकाय कामभ यहन:े देहामको अवस्थाभा प्रदेश प्रहयीको आफ्नो 
 ऩद भामथको ऩदामधकाय कामभ यहनेछ:- 

(क) आफ्नो ऩदभा काभकाज गयी यहॉदासम्भ, 
(ि) सरुवा बई कामनबाय सम्हाल्न ऩाइने म्मादसम्भ, 
(ग) मफदा फसेको अवमधबय, 
(घ) मनरम्फनभा यहेको अवमधबय, 
(ङ) प्रदेश सयकायिाया तोवकएको काभ गरुन्जेरको अवमधबय, 
(च) अन्म ऩदभा कामभ भकुामभ बई काभ गयेको अवमधबय। 

21. कामनवाहक य मनमभि:  (१) कुनै कायणरे कामानरम प्रभिुको ऩद एक 
भवहनाबन्दा फढी अवमधको रामग रयि बएभा एक तह भामथको कामानरम 
प्रभिुरे रयि ऩदबन्दा एक तह भमुनको सफैबन्दा वरयष्ठ प्रहयी 
कभनचायीराई कामनवाहक बई काभकाज गनन तोक्न सक्नेछ।  

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ कामनवाहक बई काभकाज गनन 
तोवकएको प्रहयी कभनचायीरे त्मस्तो कामनवाहक बएको ऩदको सम्ऩूणन 
अमधकाय प्रमोग गनन ऩाउनेछ। 

(3) मस दपा फभोशजभ कामनवाहक नतोवकएको अवस्थाभा एक 
भवहनाभा ननाघ्ने गयी कुनै कायणरे कामानरम प्रभिु अनऩुशस्थत बएभा 
सोही कामानरमको सफैबन्दा वरयष्ठ प्रहयी कभनचायीरे सो ऩदको मनमभि 
बई काभ गनेछ।मसयी मनमभि बई काभ गयेको अवमधको सम्ऩूणन 
शजम्भेवायी मनमभि बई काभ गने प्रहयी कभनचायीको हनुेछ।  

(4) कामनवाहक वा मनमभि बई काभ गने प्रहयी कभनचायीरे जनु 
ऩदभा काभ गयेको छ सोही ऩदको तरफ बिा य यासन सवुवधा 
ऩाउनेछ। 
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तय ऩन्र ददनबन्दा कभ अवमध कामनवाहक वा मनमभि बई काभ 
गये फाऩत बिा य यासन सवुवधा ऩाउने छैन।  

(5) उऩदपा (4) फभोशजभ काभ गने प्रहयी कभनचायीरे ऩाउन े
तरफ बिा मनजरे सो ऩदभा फढुवा हुॉदा ऩाउने तरफ बिा बन्दा फढी 
हनुे छैन। 

 

ऩरयच्छेद-४ 

प्रदेश प्रहयीको तामरभ सम्फन्धी व्मवस्था 

22. तामरभ मरन ु अमनवामन हनु:े प्रदेश प्रहयीभा यहेका सफै प्रहयी 
 कभनचायीहरुरे आवश्मकता अनसुाय तामरभ मरन ुअमनवामन हनुेछ।  

23. आधायबतू तथा वशृि ववकास सम्फन्धी तामरभ : (1) प्रदेश प्रहयीको 
 ववमबन्न ऩदभा गनुन ऩने आधायबतू, सेवाकारीन तथा ववशशिकृत य 
 वशृि ववकास सम्फन्धी तामरभहरुको आवश्मकताको ऩवहचान 
 ऩाठ्यिभको मनभानण, तामरभको अवमध य स्तयको रामग आवश्मक 
 ऩने भाऩदण्ड प्रचमरत सॊघीम प्रहयी ऐन य सो अन्तगनत फनेको  
 मनमभावरीभा उल्रेि बए फभोशजभ हनुेछ।  

(2) तामरभभा सभावेश गयाइएको प्रहयी कभनचायीहरुरे 
राऩयफाही गयी उदामसनता य गैयशजम्भेवायी देशिएभा सो ब्महोया 
अमबरेिभा जनाइनेछ।  

(3) उऩदपा (2) फभोशजभ अमबरेिभा जनाइसकेऩमछ 
मनजहरुराई ऩनु: एक ऩटक तामरभको भौका ददइनेछ।मसयी भौका ददॉदा 
सभेत उदामसन य गैयशजम्भेवायी देिाउने प्रशशऺाथीराई मस ऐन फभोशजभ 
ववबागीम कायफाही गरयनेछ। 

24. वैदेशशक तामरभ: प्रदेश प्रहयी अमधकृत तथा जवानहरुराई वैदेशशक 
तामरभका रामग भनोनमनको मसपारयस गदान सङ्गठनको  आवश्मकता, 
सेवा ववशशिीकयण, ज्मेष्ठता, अनबुव, शैशऺक  मोग्मता, कामन सम्ऩादन 
ऺभता य दऺताका आधायभा तोवकए फभोशजभको समभमतरे प्रदेश प्रहयी 
सङ्गठनफाट सम्बाव्म उम्भेदवायको नाभ छनौट गयी मसपारयस साथ प्रहयी 
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प्रधान कामानरमभा ऩठाउन ुऩदनछ।मसयी ववदेश तामरभभा मसपारयस गदान 
मोग्म प्रहयी अमधकृत तथा जवानहरु भध्मेफाट सभान अवसय ऩाउने गयी 
मसपारयस गरयनेछ।   

25. तामरभ सम्फन्धी अन्म व्मवस्था: (१) प्रदेश प्रहयीको ऺभता 
 ववकासको रामग प्रदेश सयकायरे आवश्मक प्रफन्ध मभराउन 
 सक्नेछ। 

(२) ऩयीऺाथीरे ऩाउने सवुवधा, तामरभको ऩयीऺा सञ्चारन ववमध, 
तामरभ सपर हुॉदाको ऩरयणाभ (ग्रमेडङ्ग), प्रशशऺण बिा, तामरभ बिा, 
प्रशशऺकराई ददइने ववशेष सवुवधा जस्ता व्मवस्था तोवकए फभोशजभ 
हनुेछ। 

(3) तामरभ सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ।  

 
 

ऩरयच्छेद-५ 

प्रहयी कभनचायीको फढुवा सम्फन्धी व्मवस्था 

26. फढुवा समभमत: (१) प्रदेश प्रहयी कभनचायीहरुको देहामको ऩदभा 
 फढुवाका रामग मसपारयस गनन देहाम फभोशजभका फढुवा समभमत 
 यहनेछ:- 

(क) याजऩरावित शे्रणी य ऩदको रामग: 

(१) सशचव, भन्रारम               - अध्मऺ  

(२) सशचव, प्रदेश रोक सेवा  

आमोग                -सदस्म 

(३) प्रदेश प्रहयी प्रभिु,  

   प्रदेश प्रहयी कामानरम               -सदस्म 

(ि) याजऩर अनवित शे्रणी य ऩदका रामग: 

(१) प्रदेश प्रहयी प्रभिु,  

   प्रदेश प्रहयी कामानरम               -अध्मऺ 

(२) अमधकृत प्रमतमनमध नवौं/दशौं  
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   वा सो सयह, प्रदेश रोक 

   सेवा आमोग                               -सदस्म  

(३) अमधकृत प्रमतमनमध नवौं/दशौं 
         वा सो सयह, भन्रारम  -सदस्म 

(२) फढुवा समभमतभा यहेका प्रहयी ऩदामधकायी वा मनजाभती 
कभनचायीको नशजकको नातेदाय फढुवाको रामग सम्बाव्म उम्भेदवाय यहेछ 
य त्मस्तो उम्भेदवायको फढुवा मसपारयस गनुनऩने बएभा प्रहयी 
ऩदामधकायीको हकभा प्रदेश प्रहयी प्रभिु य मनजाभती कभनचायीको हकभा 
भन्रारमको सशचवरे त्मस्तो ऩदामधकायीको सट्टा सभान तहको 
ऩदामधकायीराई फढुवा समभमतभा काभ गने गयी तोक्नेछ।  

स्ऩिीकयण: मस उऩदपाको प्रमोजनको रामग नशजकको नातेदाय बन्नारे 
फाफ,ु आभा, सौतेनी आभा, ऩमत, ऩत्नी, छोया, फहुायी, छोयी ज्वाईं, दाज ु
बाउज,ु बाइ फहुायी, दददी मबनाज,ु फवहनी, फवहनी ज्वाईं, नामत, नामतनी 
फहुायी, नामतनी, नामतनी ज्वाईं, बान्जा, बान्जी,बान्जी फहुायी, बान्जी 
ज्वाईं, बमतजा, बमतजा फहुायी, बमतजी, बमतजी ज्वाईं, सास,ु ससयुा, देवय, 
देवयानी, नन्द, आभाज,ु जेठाज,ु जेठान, सारा, सारी सम्झन ुऩछन।  

(३) फढुवा समभमतरे फढुवाका रामग सम्बाव्म 
उम्भेदवायहरुभध्मे सफैबन्दा फढी अि प्राप्त गने प्रहयी कभनचायीराई सोही 
अनसुाय मोग्मतािभ कामभ गयी फढुवाका रामग मसपारयस गनुन ऩनेछ।  

(४) फढुवा समभमतरे फढुवाका रामग मसपारयस गयेका प्रहयी 
कभनचायीको नाभावरी य मनजरे प्राप्त गयेको कुर प्राप्ताि सवहतको 
मसपारयस सूची सम्फशन्धत सफैको जानकायीको रामग प्रकाशन गनुन 
ऩनेछ। 

(५) प्रहयी सेवाभा रयि हनु आई फढुवािाया ऩदऩूमतन गनुनऩने 
ऩदभा रयि बएको मभमतरे तीन भवहनामबर फढुवािाया ऩदऩूमतन गयी सक्न ु
ऩनेछ।  

(6) मस दपा फभोशजभको फढुवा समभमतको सशचवारम प्रदेश 
प्रहयी कामानरमभा यहनेछ। 
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(7) फढुवािाया ऩदऩूमतन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए 
फभोशजभ हनुेछ। 

27. फढुवाको सम्बाव्म उम्भेदवाय हनु:े प्रदेश प्रहयीको रयि ऩदभा फढुवाको 
मनमभि उम्भेदवाय हनु फढुवा हनुे शे्रणी वा तह बन्दा  एक शे्रणी वा तह 
भमुनको ऩदको रामग तोवकए फभोशजभको शैशऺक मोग्मता य देहाम 
फभोशजभको न्मूनतभ सेवा अवमध ऩगुेको हनु ु ऩनेछ:- 

(क) याजऩर अनवित ऩदको रामग ऩाॉच वषन, 
(ि) याजऩर अनवित ऩदफाट याजऩरावित ऩदको रामग दश वषन, 
(ग) अन्म याजऩरावित अमधकृत ऩदका रामग ऩाॉच वषन। 

28. फढुवाको सम्बाव्म उम्भेदवाय हनु नऩाउन:े (१) दपा 27 भा जनुसकैु 
कुया रेशिएको बएताऩमन देहामको अवस्था य अवमधबय प्रदेश प्रहयी 
कभनचायी फढुवाको रामग सम्बाव्म उम्भेदवाय हनु सक्ने छैन्- 

(क) मनरम्फन बएकोभा मनरम्फन बएको अवमधबय, 

(ि) फढुवा योक्का गरयएकोभा सो अवमधबय, 

(ग) तरफ ववृि योक्का बएकोभा सो योक्का बएको 
अवमधबय, 

(घ) तल्रो ऩदभा घटुवा बएकोभा सो बएको मभमतरे दईु 
वषनसम्भ, 

(ङ) िाइऩाइ आएको तरफ ववृि घटुवा बएकोभा जमत 
वषनको तरफ ववृि घटुवा बएको हो त्ममत वषनसम्भ, 

(च) ज्मेष्ठता सवहतको शरुु स्केरभा घटुवा बएकोभा सो 
बएको मभमतरे एक वषनसम्भ, 

(छ) फहार यहेको ऩदभा तीनऩटकबन्दा फढी नमसहत 
ऩाएको बए अशन्तभ ऩटक नमसहत ऩाएको मभमतरे 
एक वषनसम्भ, 

(ज) ऩनुफनहारी बएको प्रहयी कभनचायीको हकभा 
ऩनुफनहारी बएको मभमतरे एक वषनसम्भ, 
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(झ) कुनै कसूयको सम्फन्धभा छानमफन समभमतफाट 
छानमफन बई भदु्दा दामय बएको अवस्थाभा 
अदारतफाट सपाइ नऩाएसम्भ, 

(ञ) प्राववमधक प्रहयी कभनचायीको हकभा मनजी प्रमासभा 
अध्ममन गननका रामग मफदाभा फसेकोभा तोवकए 
फभोशजभको शतननाभाभा उल्रेि बएको अवमधबय। 

(२) सम्बाव्म उम्भेदवाय सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए 
फभोशजभ हनुेछ।  

29. फढुवाको आधाय: (१) फढुवा समभमतरे प्रदेश प्रहयी कभनचायीराई 
 कामनऺ भता फाऩत ऩाएको कुर अिको आधायभा फढुवाका रामग 
 मसपारयस गनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ कामनऺ भताको भूल्मािन गदान देहाम 
फभोशजभ फढीभा सम अि ददइनेछ:- 

(क) कामन सम्ऩादन भूल्मािन फाऩत     -चारीस अि 

(ि) ज्मेष्ठता फाऩत     -ऩच्चीस अि 

(ग) बौगोमरक ऺेरभा काभ गयेको  

अनबुव फाऩत      -आठ अि 

(घ) शैशऺक मोग्मता फाऩत     -दश अि 

(ङ) तामरभ फाऩत      -सात अि 

(च) चनुौतीऩूणन वा ववशेष शजम्भेवायी  

फाऩत       -ऩाॉच अि 

(छ) फढुवा समभमतरे ददने     -ऩाॉच अि 

(३) सम्बाव्म उम्भेदवायको कामन सम्ऩादन भूल्मािन फाऩत अि 
गणना गदान असाय भसान्तसम्भको वहसाफरे य अन्म अिको गणना गदान 
फढुवाको रामग दयिास्त पायाभ बने अशन्तभ मभमतसम्भ हामसर गयेको 
अि गणना गरयनेछ।  

(४) शे्रणी ववहीन ऩदको फढुवा सम्फन्धी व्मवस्था तोवकए 
फभोशजभ हनुेछ।  
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30. कामन सम्ऩादन भूल्मािन पायाभ: (१) प्रदेश प्रहयी कभनचायीको  कामन 
सम्ऩादन भूल्मािन गदान मनजको कामन सम्ऩादन स्तय, मसजननशीरता य 
रगनशीरता, चनुौती वा ववशेष शजम्भेवायी वहन गयेको स्तय, सेवाग्राही 
एवॊ सङ्गठनप्रमतको व्मवहाय, कामानरम य इकाइसॉगको सभन्वम सभेतराई 
आधायभानी तोवकए फभोशजभको कामन सम्ऩादन भूल्मािन पायाभ प्रमोग 
गरयनेछ।  

(2) प्रहयी कभनचायीको कामन सम्ऩादन भूल्मािन आमथनक वषनको 
वहसाफरे वावषनक रुऩभा गनुन ऩनेछ।  

(3) प्रहयी कभनचायीको कामन सम्ऩादन भूल्मािनको कुर अिको 
ववबाजन देहाम फभोशजभ हनुेछ:- 

(क) सऩुरयवेऺकरे ददन सक्ने  

अमधकतभ अि       -ऩच्चीस अि 

(ि) ऩनुयावरोकनकतानरे ददन सक्ने    -दश अि 

(ग) ऩनुयावरोकन समभमतरे ददन सक्ने  -ऩाॉच अि 

(4) प्रदेशका शजल्रा प्रहयी प्रभिुको हकभा उऩदपा (3) को 
िण्ड (क) फभोशजभ सऩुरयवेऺकरे ददने ऩच्चीस अि भध्मे ऩूणानि दशभा 
प्रभिु शजल्रा अमधकायीरे अि ददनेछ।  

(5) फढुवाको प्रमोजनको रामग कामन सम्ऩादन भूल्मािनको अि 
गणना गदान फढुवाका रामग सम्बाव्म उम्भेदवाय हनु जमत वषनको सेवा 
आवश्मक ऩने हो ऩमछल्रो त्ममत वषनको कामन सम्ऩादन भूल्मािन 
पायाभको औसतफाट वहसाफ गरयनेछ।  

(6) कामन सम्ऩादन भूल्मािन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए 
फभोशजभ हनुेछ। 

31. ज्मेष्ठता भूल्मािन: प्रदेश प्रहयी कभनचायीराई ज्मेष्ठता फाऩतको अि ददॉदा 
हार फहार यहेको ऩदभा काभ गयेको प्रत्मेक वषनको रामग दईु दशभरव 
ऩाॉच अिका दयरे फढीभा ऩच्चीस अि ददइनेछ।  
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  तय 

(क) एक वषनबन्दा फढी चानचनु भवहना वा ददनका 
रामग दाभासाहीको वहसाफरे अि ददइनेछ, 

(ि) गमर कट्टी बएको अवमधको ज्मेष्ठता फाऩतको अि 
ददइने छैन। 

32. बौगोमरक ऺरे फाऩतको भूल्मािन: (१) प्रदेश प्रहयी कभनचायीराई 
 ववमबन्न बौगोमरक ऺेरभा काभ गयेको अनबुव फाऩतको अि प्रदान 
 गदान तोवकए फभोशजभ बौगोमरक ऺेरराई िभश: क, ि, ग य घ 
 गयी चाय वगनभा ववबाजन गयी वावषनक रुऩभा काभ गयेको अनबुव 
 फाऩत आठ अिभा नफढ्न ेगयी देहाम फभोशजभ अि ददइनेछ:- 

(क) "क" वगनभा काभ गयेको प्रत्मेक वषनको रामग 2.5 
अिका दयरे, 

(ि) "ि" वगनभा काभ गयेको प्रत्मेक वषनका रामग 2 
अिका दयरे, 

(ग) "ग" वगनभा काभ गयेको प्रत्मेक वषनका रामग 
1.5अिका दयरे, 

(घ) "घ" वगनभा काभ गयेको प्रत्मेक वषनका रामग 1 
अिका दयरे, 

(2) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशिएको बए ताऩमन कुनै 
एक बौगोमरक ऺेरभा कम्तीभा एक सम असी ददन वा सोबन्दा फढी 
अवमध रुजू हाशजय बई काभ गयेको बए सोही बौगोमरक ऺेरभा काभ 
गये फाऩत ऩाउने अिको दाभासाही वहसाफरे य एक सम असी ददनबन्दा 
कभ अवमध काभ गयेको बए जनुसकैु बौगोमरक ऺेरभा काभ गयेको बए 
ऩमन "घ" वगनको रामग तोवकएको अि ददईनेछ। 

(3) प्रदेश प्रहयी सेवाफाट फिानस्त बई ऩनुफनहारी बएको वा 
मनरम्फन बई त्मस्तो मनरम्फन पुकुवा बएको प्रहयी कभनचायीको हकभा 
मनज रुजू हाशजय नबएको अवमधको फिानस्त वा मनरम्फन हुॉदा कामनयत 
यहेको बौगोमरक ऺेरभा काभ गये फाऩतको अि ददइनेछ। 
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(4) सॊमिु याि सॊघीम मभशनभा िवटएको वा ववदेशशस्थत 
नेऩारी कूटनीमतक मनमोगभा िवटएको प्रदेश प्रहयी कभनचायीराई "घ" 
वगनको य अध्ममन मफदा वा तीन भवहना वा सो बन्दा फढी अवमधको 
रामग वैदेशशक तामरभभा जाने त्मस्तो प्रहयी कभनचायीराई "घ" वगनको 
रामग तोवकएको अिको आधा अि ददइनेछ।  

(5) बौगोमरक ऺेरभा काभ गये फाऩत ऩाउने अि जनु ऩदभा 
फढुवा हनुे हो सो ऩदबन्दा एक तह भमुनको ऩदभा प्राप्त गयेको बए भार 
गणना गरयनेछ।  

(6) मस दपाभा जनुसकैु कुया रेशिएको बए ताऩमन मस ऐन 
प्रायम्ब हनुअुशघ कुनै प्रदेश प्रहयी कभनचायीरे बौगोमरक ऺेर फाऩत प्राप्त 
गयेको अि घट्ने छैन।त्मसयी प्राप्त गयेको अिराई ऩूणानि आठभा 
ऩरयणत गयी सोही फभोशजभ प्राप्ताि मनधानयण गरयनेछ।  

33. शैशऺक मोग्मता: (१) फढुवाका रामग प्रहयी कभनचायीराई मनजरे  हामसर 
गयेको शैशऺक मोग्मताको आधायभा देहाम फभोशजभ फढीभा दश अि 
ददइनेछ :- 

  

शैशऺक मोग्मता अि 

(क) हार फहार यहेको ऩदभा नमाॉ मनमशुि गदान 
आवश्मक ऩने न्मूनतभ शैशऺक मोग्मता फाऩत। 

8 

(ि) न्मूनतभ शैशऺक मोग्मताबन्दा भामथल्रो तहको 
शैशऺक मोग्मता फाऩत थऩ। 

2 

(ग) फढुवािाया हारको ऩदभा फहार यहेको प्रहयी 
कभनचायीको हकभा िण्ड (क) फभोशजभको 
शैशऺक मोग्मता नबएभा सो बन्दा एक तह 
भमुनको शैशऺक मोग्मता फाऩत। 

5 

 

(2) मस ऐन फभोशजभ प्रहयी कभनचायीको फढुवाको रामग 
आवश्मक ऩने शैशऺक मोग्मता तोवकए फभोशजभ हनुेछ।  
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34. तामरभ: (१) प्रदेश प्रहयी सेवाको ऩदभा यहॉदा मरएको कुनै दईु 
आधायबतू वा सेवाकारीन तामरभ फाऩत देहाम फभोशजभ फढीभा  सात 
अि ददइनेछ:- 

(क) "क" शे्रणी  - 3.5 अि 

(ि) "ि" शे्रणी   - 2.5 अि 

(ग)  "ग" शे्रणी  - 1.5 अि  

(2) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशिएको बएताऩमन प्रदेश 
प्रहयी कभनचायीराई तामरभ फाऩतको अि ददॉदा ऩन्र कामन ददनबन्दा कभ 
अवमधको तामरभका रामग कुनै अि ददइने छैन। 

(3) शे्रणी निरेुको तामरभ फाऩत कुनै प्रहयी कभनचायीको अि 
गणना गदान "ि" शे्रणी फयाफयको अि गणना गरयनेछ। 

(4) हार कामनयत ऩदभा मरएको तामरभ फाऩतको अि एक तह 
भामथको ऩदभा भार फढुवाको रामग गणना गरयनछे। 

(5) कुनै प्रदेश प्रहयी कभनचायीरे मो ऐन प्रायम्ब हनुबुन्दा अशघ 
हामसर गयेको तामरभको हकभा सभेत उऩदपा (१) फभोशजभको शे्रणी 
फाऩतको अि प्राप्त गयेको भामननेछ। 

(6) मस दपाभा जनुसकैु कुया रेशिएको बए ताऩमन आधायबतू 
तामरभ फाऩत अि ददॉदा जनु तहको ऩदभा छॉदा आधायबतू तामरभ 
मरएको हो सो ऩदफाट एक तह भामथको ऩदभा फढुवा हनु फाहेक अन्म 
ऩदभा फढुवाको रामग अि ददइने छैन। 

(7) तामरभ सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ। 

35. चनुौतीऩूणन तथा ववशेष शजम्भेवायी फाऩतको अि: (१) कुनै प्रहयी 
 कभनचायीरे चनुौतीऩूणन वा ववशेष शजम्भेवायी मनवानह गये फाऩत अि 
 मरॉदा देहाम फभोशजभ फढीभा ऩाॉच अि ददइनेछ:- 

(क) अमत चनुौतीऩूणन वा ववशेष  

शजम्भेवायी फाऩत                     -5 अि 

(ि) भध्मभस्तयको चनुौतीऩूणन  

वा ववशेष शजम्भेवायी फाऩत           -3.५ अि 
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(ग) साभान्म वा चनुौतीऩूणन शजम्भेवायी 
फाऩत                   -२ अि 

(२) उऩदपा (१) िण्ड (क) य (ि) चनुौतीऩूणन वा ववशेष 
शजम्भेवायी फाऩतको अि गणना गदान जनु ऩदभा यहॉदा अि प्राप्त गयेको 
हो सो ऩदफाट एक तह भामथको ऩदभा फढुवाको रामग भार अि गणना 
गरयनेछ। अि प्रदान गदान के कस्तो चनुौतीऩूणन य ववशेष शजम्भेवायी 
फाऩत अि प्रदान गरयएको हो सो सभेत स्ऩि रुऩभा िरुाउन ुऩनेछ। 

(३) मस ऐन फभोशजभ कुन कुन ऺेरभा कामन गने प्रहयी 
कभनचायीराई चनुौतीऩूणन वा ववशेष शजम्भेवायी मनवानह गयेको हो बन्ने 
ववषमको मनधानयण प्रदेश प्रहयी कामानरमको मसपारयसभा भन्रारमरे 
स्वीकृत गयेको भाऩदण्ड फभोशजभ हनुेछ।  

(४) चनुौतीऩूणन वा ववशेष शजम्भेवायी फाऩत अि ददने आधाय, 
त्मस्तो भूल्मािन गने अमधकायी तथा अन्म व्मवस्था तोवकएफभोशजभ 
हनुेछ।  

36. फढुवा समभमतरे ददन े अि: (१) फढुवा समभमतरे फढुवा हनुे प्रहयी 
कभनचायीराई ऩाॉच अिसम्भ प्रदान गनेछ।मसयी अि प्रदान गदान  फढुवा 
समभमतको अध्मऺ तथा सदस्मरे छुट्टाछुटै्ट भूल्मािन गयी ददएको अिको 
औसतफाट फढुवा समभमतरे अि मनधानयण गनेछ।  

(2) फढुवा समभमतका अध्मऺ वा सदस्मरे उऩदपा (१) 
फभोशजभ अि ददॉदा कुनै प्रहयी कभनचायीराई दईुबन्दा कभ वा चायबन्दा 
फढी अि ददन ुऩयेभा वस्तगुत कायण सभेत उल्रेि गनुन ऩनेछ। 

(3) फढुवा समभमतरे अि प्रदान गदान कामन सम्ऩादनभा प्राप्त 
गयेको अि तथा मनजरे हारको ऩदभा प्राप्त गयेको ऩदक, ऩयुस्काय तथा 
प्रशॊसा ऩर ऩाएको आधायराई तरुनात्भक रूऩभा फढी अि य सजाम 
ऩाएकाराई कभ अि ददन ुऩनेछ। 

(4) फढुवा समभमतरे अि ददने सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए 
फभोशजभ हनुेछ।  

37. फढुवा सम्फन्धी ववशेष व्मवस्था: (1) प्रदेशको रामग देहाम फभोशजभको 
उत्कृि कामन गने प्रहयी जवानदेशि सहामक  मनयीऺकसम्भका प्रहयी 
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कभनचायीराई दपा २६ को उऩदपा (1) को िण्ड (ि) फभोशजभको 
फढुवा समभमतरे एक तह भामथको  रयि ऩदभा फढुवा गनन सक्नेछ :- 

(क) याि तथा आपू सेवायत प्रहयी कामानरमको भान, 
प्रमतष्ठा य गौयव फढाउन प्रशॊसनीम, सजृनात्भक य 
रगनशीर बई कामन गयेको, 

(ि) याविम तथा अन्तयानविम ऺेरभा ववमबन्न ववधाभा 
उत्कृि कामन गयी याि य प्रहयी सङ्गठनको छवी 
उच्च याख्न ववशेष मोगदान ऩरु् माएको, 

(ग) प्रदेश प्रहयी सेवाभा यही कतनव्म ऩारनाको 
मसरमसराभा वीय गमत प्राप्त गयेको वा शायीरयक 
रुऩभा अशि बई सेवाफाट अवकाश मरन ु ऩने 
अवस्थाको। 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ फढुवा बएका कभनचायीको नाभ, 
ऩद, फढुवा गनुन ऩने आधाय य औशचत्म सवहतको मरशित वववयण प्रदेश 
प्रहयी कामानरमरे फढुवा गयेको ऩन्र ददनमबर भन्रारमराई ददन ुऩनेछ। 

(3) उऩदपा (2) फभोशजभ फढुवा गदान एक आमथनक वषनभा 
एउटा शे्रणीभा फढीभा दईु जनासम्भ हनुे गयी फढीभा छ जनासम्भराई 
गनन सक्नेछ। 

(4) मस ऐनभा अन्मर जनुसकैु कुया रेशिएको बए ताऩमन 
एउटै ऩदभा कम्तीभा दश वषन फहार हनुे प्रहयी उऩयीऺकसम्भको 
कभनचायीरे उभेयको हद वा ऩदावमधको कायणफाट अवकाश हनुे बएभा 
अवकाश हनुबुन्दा एक भवहना अगामड त्मस्ता प्रहयी कभनचायीराई एक 
तह भामथको ऩदभा फढुवा गनन सवकनेछ।मसयी फढुवा बएको ऩदभा मनज 
एक भवहनाबन्दा फढी कामनयत हनुे छैन। 

(5) उऩदपा (4) फभोशजभ फढुवा गननको रामग स्वत: ववशेष 
ऩद सजृना हनुेछ य त्मस्तो प्रहयी कभनचायी अवकाश बएऩमछ त्मस्तो ऩद 
स्वत: िायेज हनुेछ। 
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(6) उऩदपा (5) फभोशजभ फढुवा बएको प्रहयी कभनचायीराई 
फढुवा हनुबुन्दा अशघको ऩदफाट अवकाश हुॉदा ऩाउने सवुवधाबन्दा घटी 
नहनुे गयी सवुवधा ददइनेछ। 

38. फढुवा उऩयको उजयुी: (1) मस ऐन फभोशजभ फढुवा समभमतको फढुवा 
मसपारयसभा शचि नफझु्न े प्रहयी कभनचायीरे फढुवाको सूचना प्रकाशशत 
बएको मभमतरे ऩन्र ददनमबर देहामको समभमत सभऺ उजयुी ददन 
सक्नेछ:- 

(क) प्रदेश रोक सेवा आमोगका अध्मऺ          -अध्मऺ 

(ि) प्रदेश रोक सेवा आमोगका अध्मऺरे  

तोकेको आमोगको सदस्म         -सदस्म 

(ग) सशचव (कानून हेने), भतुमभन्री तथा 
भशन्रऩरयषद्को कामानरम         -सदस्म 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ ऩयेको उजयुी सम्फन्धभा उजयुी गने 
म्माद सभाप्त बएको मभमतरे ऩन्र ददनमबर उजयुीको टुङ्गो रगाई सक्न ु
ऩनेछ। 

(3) उऩदपा (1) फभोशजभ ऩनन आएको उजयुी झटु्टा ठहरयएभा 
उजयुी सनु्ने मसमभमतरे सोको अमबरेि यािी सम्फशन्धत फढुवा समभमतराई 
जानकायी गयाउनेछ। 

(4) फढुवाको उजयुी सनु्ने समभमतरे कुनै उम्भेदवायरे मस ऐन 
फभोशजभ प्राप्त गनुन ऩने अि प्राप्त नगयेको वा प्राप्त नगने अि प्राप्त गयेको 
आधायभा फढुवा समभमतको मसपारयस सॊशोधन गनुन ऩने देिेभा सो सभेत 
गयी मनमशुिको रामग मसपारयस गनुन ऩनेछ। 

(5) मस दपा फभोशजभको फढुवा उजयुी सनु्ने समभमतको 
सशचवारमको काभ प्रदेश रोकसेवा आमोगरे गनेछ। 

(६) फढुवा उऩयको उजयुी सनुवुाई सम्फन्धी अन्म व्मवस्था 
तोवकए फभोशजभ हनुेछ। 
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ऩरयच्छेद-६ 

सरुवा य काज 

39. सरुवा: (१) मस ऐनको अधीनभा यही आवश्मकता अनरुुऩ प्रहयी 
 कभनचायीको सरुवा प्रत्मेक दईु दईु वषनभा गरयनेछ। 

तय याजऩरावित  प्रहयी कभनचायी तथा प्रहयी इकाइ प्रभिुको 
सरुवा साभान्मतमा एक वषनभा गरयनेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोशजभ सरुवा गदान बौगोमरक अवस्था, 
कामनफोझ, कामन ववववधता सभेतको आधायभा स्टाप, नेततृ्व, सहामक 
नेततृ्व य ववशशविकृत सभूहहरुभा सभान अवसय प्राप्त हनुे गयी गरयनेछ। 

(3) भन्रारमरे प्रहयी कभनचायीको सरुवाराई व्मवशस्थत, 
ऩायदशी य अनभुान मोग्म फनाउन सरुवा सभम तामरका सवहतको 
भाऩदण्ड फनाई रागू गनन सक्नछे। 

(4) कुनै प्रहयी कभनचायीरे अको प्रदेशभा वववाह बएको 
कायणरे सो प्रदेशभा सरुवा हनु भाग गयेभा सम्फशन्धत प्रदेशको 
सहभमतभा प्रदेश सयकायरे सरुवा बई जान सहभमत ददन सक्नेछ। 

(5) कुनै प्रहयी कभनचायीरे अको प्रदेशभा सभामोजन बएको 
प्रहयी कभनचायीसॉग वववाह बएको कायणरे उि वववावहत प्रहयीराई मस 
प्रदेशभा सरुवा हनु सम्फशन्धत प्रदेशको सहभमत ऩेश गयेभा प्रदेश 
सयकायरे सरुवा बई आउन सहभमत ददन सक्नेछ। 

(6) प्रहयी कभनचायीको सरुवा सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए 
फभोशजभ हनुेछ। 

(7) मस दपाभा जनुसकैु कुया रेशिएको बए ताऩमन मनम्न 
अवस्थाभा सरुवा सम्फन्धी अवमध नऩगु्दै कुनै प्रहयी कभनचायीराई सरुवा 
गनन सवकनेछ:- 

(क) मनजरे आचयण ववरुिको कामन गयेको प्रभाशणत 
बएभा, 

(ि) मनजरे ऩद अनसुायको शजम्भेवायी ऩूया गनन नसकेभा, 
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(ग) मनजराई उि स्थानभा यािी यहॉदा सम्फशन्धत 
स्थानको शाशन्त सयुऺा एवॊ कामन वातावयण मफग्रने 
अवस्था आइ ऩयेभा, 

(घ) मस ऐन फभोशजभ मनजराई ववबागीम सजाम गनुन ऩने 
बएभा, 

(ङ) तोवकए फभोशजभका अन्म अवस्था आएभा। 

40. सरुवा गने अमधकायी: प्रदेश प्रहयी कभनचायीराई सरुवा गने 
 अमधकाय देहामका अमधकायीराई हनुेछ :- 

(क) प्रहयी वरयष्ठ उऩयीऺकराई प्रदेश भशन्रऩरयषद्रे, 
(ि) प्रहयी उऩयीऺकराई आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्रीरे, 
(ग) प्रहयी नामफ उऩयीऺकराई आन्तरयक भामभरा तथा कानून 

सशचवरे, 
(घ) प्रहयी मनयीऺकराई प्रदेश प्रहयी प्रभिुरे, 

(ङ) प्रहयी नामफ मनयीऺक तथा प्रहयी सहामक मनयीऺकराई प्रदेश 
प्रहयी कामानरमको प्रहयी वरयष्ठ उऩयीऺकरे, 

(च) प्रहयी कामानरम सहमोगीदेशि प्रहयी हवल्दायसम्भका प्रहयी 
कभनचायीराई प्रहयी उऩयीऺकरे। 

41. काज सम्फन्धी व्मवस्था: (१) प्रहयी कभनचायीराई आवाश्मकता अनसुाय 
काजभा िटाउन सवकनेछ।  

(2) प्रहयी कभनचायीको काज सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए 
फभोशजभ हनुेछ। 

  

ऩरयच्छेद-७ 

प्रदेश प्रहयीको काभ, कतनव्म य अमधकाय 

42. प्रहयी हयहभेशा तमायी हारतभा यहनऩुने: (१) प्रहयी मनममभत  ड्युटीभा 
यहेको अवस्थाभा फाहेक साभान्मतमा रयजबनभा यहेको भामननेछ, 
सङ्गठनराई आवश्मक ऩयेभा प्रहयी अमधकृत तथा जवानराई हाशजय हनु 
जानकायी गयाउन सवकनेछ।मस्तो  जानकायी प्राप्त हनु आएभा त्मस्ता 
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प्रहयी अमधकृत तथा जवानरे सङ्गठनरे तोकेको कुनै ऩमन इकाइभा 
तत्कार हाशजय हनु ुऩनेछ।  

(2) प्रहयी अमधकृत तथा जवान ड्युटीभा तैनाथ यहन ुऩने सभम 
अवमध य भाऩदण्ड तोवकए फभोशजभ हनुेछ।  

43. सभन्वम गनुन ऩने: (1) प्रदेश प्रहयीरे प्रदेशको शाशन्त सयुऺा य प्रदेशको 
काफ ुफावहयको शाशन्त सवु्मवस्था सम्फन्धभा प्रदेश सयकायभापन त सॊघीम 
प्रहयीसॉग सभन्वम गनुन ऩनेछ। 

(2) प्रदेश प्रहयीरे कुनै ऩमन एक वा एकबन्दा फढी प्रदेशसॉग 
शाशन्त सयुऺा कामभ याख्न ेय अऩयाध अनसुन्धानसॉग सम्फशन्धत सूचना य 
सहमोग आदान-प्रदान एवॊ सभन्वम गनन सक्नेछ।मसयी गरयएको कामनको 
जानकायी प्रदेश प्रहयी प्रभिुरे मथाशशघ्र भन्रारमभा गयाउन ुऩनेछ। 

44. प्रहयी अमधकृत तथा जवानरे प्रमोग गनन ऩाउन े अमधकाय: (१) प्रहयी 
अमधकृत तथा जवानरे मस ऐन वा प्रचमरत अन्म कानूनरे मनददनिगये 
फभोशजभ अमधकाय वा अशततमाय प्रमोग गनेछ।  

(2) प्रहयी अमधकृत तथा जवानरे ऩाएको अशततमाय मनजबन्दा 
भामथका दजानको प्रहयी अमधकृत तथा जवानरे प्रमोग गनन ऩाउनेछ। 

(3) मस ऐन य प्रचमरत अन्म ऐन, मनमभहरुको अधीनभा यही 
प्रदेश प्रहयीको काभ, कतनव्म य अमधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछन:्- 

(क) प्रदेशमबर शाशन्त सयुऺा तथा सावनजमनक सवु्मवस्था 
कामभ याख्न,े 

(ि) प्रदेशमबर नागरयकको जीउ, धनको सयुऺा गयी 
नागरयक स्वतन्रता तथा भानव अमधकायको 
सॊयऺणय सशुासन प्रवधननभा सहमोग ऩरु् माउने, 

(ग) सावनजमनक सयुऺा व्मवस्था तथा अऩयाधको 
योकथाभसॉग सम्फशन्धत आवश्मक सूचना सॊकरन, 

ववश्लषेण य भूल्मािन गयी आवश्मक सयुऺा व्मवस्था 
मभराउने,  

(घ) शाशन्त सयुऺाभा असय गनन सक्ने ितया, चनुौती य 
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जोशिभ सम्फन्धी सूचना सॊकरन, ववश्लषेण, आदान-
प्रदान, उऩमोग य प्रमतवेदन, 

(ङ) अऩयाध अनसुन्धानभा अन्म प्रदेश य सॊघराई 
सहमोग तथा सभन्वम, 

(च) नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायरे तोकेका 
प्रदेशमबरका भहत्वऩूणन व्मशि, स्थान, मनकाम वा 
आमोजनाको सयुऺा गने,  

(छ) प्रदेशमबर मातामात, बवन, सॊयचना य अन्म 
सावनजमनक तथा सयकायी सम्ऩशिको सयुऺा गने,  

(ज) प्रदेशमबरको रोकभागन, सहामक भागन तथा स्थानीम 
तहका भागनभा ट्रावपक व्मवस्थाऩन, 

(झ) प्रदेशमबर अऩयाध योकथाभ य मनमन्रणको रामग 
कानून फभोशजभ आवश्मक उऩाम अवरम्फन गने य 
सो कामनका रामग सम्फशन्धत मनकामहरुसॉग सहमोग 
य सभन्वम जटुाउने,    

(ञ) प्रदेशमबर न्मावमक य अधन न्मावमक मनकामरे गयेका 
पैसरा कामानन्वमन रगामत अन्म कामनभा सहमोग 
गने, 

(ट) प्रदेशमबर ववऩद्का सभमभा उद्दाय, याहत, ऩनुनस्थाऩना 
रगामतका ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी काभका 
रामग ऩरयचामरत हनुे य आवश्मक सभन्वम गने,   

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

(ड) प्रदेशमबर घटेका अऩयाध सम्फन्धी प्रादेशशक 
अमबरेि याख्न,े 

(ढ) प्रचमरत कानून फभोशजभ प्रदेश कायागाय, वहयासत 
कऺ तथा कायागाय य वहयासत कऺभा यहेका कैदी 
य फन्दीको व्मवस्थाऩन गने य सयुऺा व्मवस्था 
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मभराउने, 
(ण) ट्रावपक प्रहयीराई सभम अनकूुर तथा दऺ फनाई 

प्रदेशभा हनुे सवायी आवागभनराई सयुशऺत फनाउन े
तथा प्रदेशको ट्रावपक व्मवस्थाऩन गने, 

(त) प्रदेशमबर मनजी ऺेरका सयुऺा प्रदामक तथा 
सयुऺाकभीरे अऩनाउन ु ऩने भाऩदण्ड ऩारना गये, 
नगयेको सम्फन्धभा मनममभत अनगुभन गने व्मवस्था 
मभराउने,  

(थ) प्रदेश प्रहयीको तामरभ तथा ऺभता अमबववृि 
सम्फन्धी कामन गने, 

(द) साभदुावमक प्रहयी सम्फन्धी कामन गने, 

(ध) फेवारयस सम्ऩशि शजम्भा मरई प्रचमरत कानून 
फभोशजभ व्मवस्थाऩन गने,   

(न) प्रचमरत कानून फभोशजभ अन्म मनकामफाट 
अनसुन्धान हनुे कसूयको सम्फन्धभा भाग बएको 
सहमोग उऩरब्ध गयाउने,  

(ऩ) एक प्रदेशफाट अको प्रदेशभा अमबमिु, थनुवुा य 
कैदीको स्थानान्तयण गनुन ऩने बएभा सॊघीम कानून 
फभोशजभ सोको रामग सभन्वम तथा सयुऺा 
व्मवस्थाऩन गने,  

(प) नेऩार प्रहयी य अन्म प्रदेशका प्रहयी सङ्गठनसॉग 
सम्ऩकन , सूचना आदान प्रदान य सभन्वम गने, 

(फ) पौजदायी कामनववमधको कामानन्वमन गने, 
(ब) प्रचमरत कानूनरे मनददनि गये फभोशजभ अन्म 

कामनहरू गने, गयाउने। 

45. ऩिाउ गनन सक्न े अमधकाय: (१) प्रचमरत कानून फभोशजभ कसैराई 
ऩिाउ गनुनऩने बएभा प्रचमरत कानूनरे मनधानयण गयेको  प्रविमा अऩनाई 
प्रदेश प्रहयीरे ऩिाउ गनन सक्नछे। 
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(2) प्रहयी अमधकृत तथा जवानरे देहामका व्मशिराई ऩिाउ 
ऩजुी मफना मगयफ्ताय गनन सक्नछे्- 

(क) तीन वषन वा सो बन्दा फढी कैदको सजाम हनुे 
अऩयाधभा सॊरग्न बएको वा त्मस्तो सजाम हनुे 
अऩयाधभा सॊरग्न हनु सक्ने शॊकास्ऩद व्मशि, 

(ि) कुनै अऩयाधभा सॊरग्न यही पयाय यहेको व्मशि वा 
कानून फभोशजभ सजाम बई पयाय यहेको अऩयाधी, 

(ग) कफ्मून रागेको सभमभा शॊकास्ऩद तरयकारे वहॉडडरु 
गरययहेको व्मशि, 

(घ) भनामसफ कायण नबई यातभा हातहमतमाय, 
ियिजाना वा शॊकास्ऩद शचजवस्त ु साथभा मरई 
वहॉडेको व्मशि, 

(ङ) कानून फभोशजभ थमुनएको ठाउॉफाट बागेको वा बाग्न 
उद्योग गने व्मशि, 

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

(छ) प्रचमरत कानून फभोशजभ हनुे अऩयाध गयेको छ बन्ने 
भनामसफ शॊका बएको व्मशि, 

(ज) कसूय प्रभाशणत बई कैद वा जरयफानाको पैसरा 
ऩश्चात सो फभोशजभको सजाम बिुान नगयेका 
व्मशि। 

(3) कानून फभोशजभ ऩिाउ गनुन ऩने वा गम्बीय अऩयाधभा 
सॊरग्न बएको भनामसफ कायण बएको कुनै ऩमन व्मशिराई प्रहयीरे 
ऩिाउ गनुन ऩने बएभा सो कुया प्रि रुऩभा िोरी प्रचमरत कानून 
फभोशजभ प्रहयी मनमन्रणभा आउन अनयुोध गनेछ।प्रहयीरे अनयुोध गदान 
नभानी फरजफ्ती गने वा बाग्ने वा उम्कने वा सोको प्रमास गने 
व्मशिराई प्रहयीरे आत्भसभऩनण गने जनाउ ददई आवश्मकता अनसुाय 
फरऩूवनक आफ्नो मनमन्रणभा मरन ु ऩनेछ।प्रहयीरे मनमन्रणभा मरने 
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िभभा प्रहयी भामथनै आिभण गने वा हभरा गयी चोट ऩरु् माउने कामन 
गयेभा त्मस्ता व्मशिको ववरुिभा प्रहयीरे प्रचमरत कानून फभोशजभ 
आवश्मक न्मूनतभ फर प्रमोग गनन सक्नेछ।  

(४) मस ऐन फभोशजभको प्रहयी कभनचायीरे अऩयाध 
अनसुन्धानको मसरमसराभा अन्म प्रदेशभा गई कुनै अमबमिुराई तत्कार 
ऩिाउ गनुन ऩने बएभा सम्फशन्धत प्रदेश प्रहयी कामानरमको सभन्वमभा य 
अऩयाधको अनसुन्धान गनुन ऩयेभा सम्फशन्धत प्रदेशको सयुऺा हेने 
भन्रारम वा मनकामसॉग सभन्वम गयी गनुन ऩनेछ। 

(५) अन्म प्रदेशको प्रहयी कभनचायीरे मस प्रदेशभा आई कुनै 
अमबमिुराई तत्कार ऩिाउ गनुन ऩने वा अऩयाधको अनसुन्धान गनुन ऩने 
बएभा सभेत उऩदपा (४) फभोशजभकै प्रविमा अऩनाउन ुऩनेछ। 

(६) उऩदपा (१), (२), (३), (४) वा (५) फभोशजभ ऩिाउ 
बएका व्मशिराई फाटोको म्माद फाहेक चौंफीस घण्टामबर भदु्दा हेने 
अमधकायी सभऺ ऩेश गनुन ऩनेछ। 

46. प्रहयी कामानरमरे अमबरेि याख्न ु ऩने: (१) प्रदेश प्रहयी कामानरमरे 
 दैमनक रुऩभा सम्ऩादन गरयएका कामनहरुको वववयण तोवकए 
 फभोशजभको ढाॉचाभा याख्न ुऩनेछ।  

(2) अमधकाय प्राप्त अमधकायीरे उऩदपा (१) फभोशजभको 
अमबरेिको अवरोकन य मनयीऺण गनन सक्नेछ। 

(3) मस्तो अमबरेि प्रदेश प्रहयी सङ्गठनको तोवकएको 
कामानरमरे अध्मावमधक गयी सही एवॊ दरुुस्त हारतभा रुजू याख्न ुऩनेछ। 

(4) नेऩार प्रहयी, अन्म प्रदेशका प्रदेश प्रहयीराई तोवकए 
फभोशजभको प्रविमा ऩूया गयी आवश्मक सूचना तथा अमबरेि उऩरब्ध 
गयाउन ुप्रदेश प्रहयीको कतनव्म हनुेछ।  

 
 
 
 
 
 



 

33 

ऩरयच्छेद-८ 

प्रदेश प्रहयी अमधकृत तथा जवानको तरफ, बिा, यासन तथा अन्म सवुवधा 

47. प्रदेश प्रहयी कभनचायीरे ऩाउन ेसवुवधा: (१) प्रदेश प्रहयी  अमधकृत तथा 
जवानरे ऩाउन े तरफ बिा, यासन, चाडफाड िचन तथा अन्म सवुवधा 
नेऩार प्रहयीका अमधकृत तथा जवानको बन्दा  कभ हनुे छैन। 

(2) प्रदेश प्रहयी अमधकृत तथा जवानरे सेवा अवमधबय 
याजऩरावित शे्रणीको प्रहयी अमधकृत बए फाह्र भवहना फयाफयको, याजऩर 
अनवित प्रथभ शे्रणीको प्रहयी बए अठाय भवहना फयाफयको य अन्म 
याजऩर अनवित य शे्रणी ववहीन प्रहयी बए एक्काइस भवहना फयाफयको 
िाइऩाइ आएको तरफ यकभसम्भ उऩचाय िचन फाऩत तोवकए फभोशजभ 
प्रविमा य भाऩदण्ड फभोशजभ ऩाउनेछ।  

(3) प्रदेश प्रहयी कभनचायीहरुको भामसक तरफफाट दश 
प्रमतशतका दयरे हनु आउने यकभ कट्टा गयी सो यकभभा प्रदेश 
सयकायरे शत प्रमतशत यकभ थऩ गयी कभनचायी सञ्चम कोषभा जम्भा 
गयी ददनेछ।  

48. फीभा सम्फन्धी व्मवस्था: प्रदेश सयकायरे तोवकए फभोशजभ प्रदेश  प्रहयी 
कभनचायीको मोगदानभा आधारयत सावमधक जीवन फीभा  गनेछ। 

49. प्रहयी कल्माण कोष: (1) प्रदेश प्रहयीको वहत अमबववृिको रामग  प्रदेश 
प्रहयी कल्माण कोष स्थाऩना गनन सवकनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ स्थाऩना हनुे कोषको उऩमोग, 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन तोवकए फभोशजभ हनुेछ। 

50. मफदा: (१) प्रहयी कभनचायीरे देहाम फभोशजभका मफदा ऩाउनेछन:्- 
(क) बैऩयी आउने मफदा, 
(ि) घय मफदा, 
(ग) मफयाभी मफदा, 
(घ) वकरयमा मफदा, 
(ङ) प्रसूमत मफदा, 
(च) प्रसूमत स्माहाय मफदा, 



 

34 

(छ) सट्टा मफदा, 
(ज) अध्ममन मफदा। 

(2) प्रहयी कभनचायीरे अमधकायको रुऩभा मफदाको दाफी गनन 
ऩाउने छैन। 

(3) उऩदपा (1) फभोशजभ प्रहयी कभनचायीरे ऩाउने मफदा 
सम्फन्धी कामनववमध रगामतका अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ। 

 

ऩरयच्छेद-९ 

प्रदेश प्रहयी सेवाका कभनचायीको अमनवामन अवकाश, उऩदान, मनविृीबयण तथा 
उऩचाय िचन 

51. अमनवामन अवकाश: प्रदेश प्रहयी कभनचायीको अमनवामन अवकाश सम्फन्धी 
व्मवस्था प्रचमरत सॊघीम प्रहयी सम्फन्धी कानूनभा व्मवस्था बए फभोशजभ 
हनुेछ। 

52. उऩदान: (१) ऩाॉच वषन वा सो बन्दा फढी सेवा गयेको तय मनविृीबयण 
ऩाउने अवमध नऩगुेको प्रहयी कभनचायीरे याजीनाभा स्वीकृत गयाई सेवाफाट 
अरग बएभा वा त्मस्तो प्रहयी कभनचायीराई बववष्मभा सयकायी सेवाको 
मनमभि आमोग्म नठहयीने  गयी ऩदफाट हटाइएभा देहाम फभोशजभ 
उऩदान ऩाउनेछ :- 

(क) ऩाॉच वषनबन्दा फढी दश वषनसम्भ नोकयी गयेको 
प्रहयी कभनचायीरे आपूरे काभ गयेको प्रत्मेक वषनको 
मनमभि आशियी आधा भवहनाको तरफ, 

(ि) दश वषनबन्दा फढी ऩन्र वषनसम्भ नोकयी गयेको 
प्रहयी कभनचायीरे आपूरे काभ गयेको प्रत्मेक वषनको 
मनमभि आशियी एक भवहनाको तरफ, 

(ग) ऩन्र वषनबन्दा फढी फीस वषनबन्दा कभ नोकयी 
गयेको प्रहयी कभनचायीरे आपूरे काभ गयेको प्रत्मेक 
वषनको मनमभि आशियी डेढ भवहनाको तरफ। 



 

35 

स्ऩिीकयण: मस दपा य दपा ५3 को प्रमोजनको रामग “आशियी 
तरफ” बन्नारे प्रहयी कभनचायीको अवकाश प्राप्त गने अवस्थाको तरफराई 
जनाउॉछ य त्मसयी अवकाश प्राप्त गने अवस्थाभा कुनै प्रहयी कभनचायी 
मनरम्फनभा यहेको बए त्मस्तो अवमधको मनमभि ऩमन ऩूयै तरफको वहसाफ 
गरयनेछ। 

(2) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया रेशिएको बए ताऩमन उभेय 
वा मोग्मता ढाॉटेको प्रभाशणत हनु आएभा त्मस्तो प्रहयी कभनचायीराई 
उऩदान ददइने छैन। 

53. मनविृीबयण: (1) फीस वषन वा सो बन्दा फढी सभमसम्भ प्रदेश  प्रहयी 
सेवाभा काभ गयेको प्रहयी कभनचायीरे नोकयीफाट अवकाश ऩाएको मभमतरे 
मनविृीबयण ऩाउनेछ। 

तय प्रचमरत कानून फभोशजभ सभामोजन बई आएका प्रहयी 
कभनचायीको हकभा प्रचमरत सॊघीम कानून फभोशजभ हनुेछ। 

(2) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया रेशिएको बए ताऩमन 
नागरयकता वा उभेय वा मोग्मता ढाॉटेको प्रभाशणत हनु आएभा त्मस्तो 
प्रहयी कभनचायीराई मनविृीबयण ददइने छैन।  

(3) उऩदपा (1) वा (2) फभोशजभ ददइने मनविृीबयणको 
वहसाफ देहाम फभोशजभ हनुेछ:- 

(क) प्रहयी मनयीऺक देशि प्रहयी वरयष्ठ उऩयीऺकसम्भको 
प्रहयी कभनचायीको हकभा:- 

    नोकयी वषन × आशियी तरफ 

         ५० 

(ि) प्रहयी नामफ मनयीऺक य सो बन्दा भमुनका प्रहयी 
कभनचायीको हकभा: 

 नोकयी वषन × आशियी तरफ 

       ४० 

(4) अवकाश बई प्रहयी हवल्दाय य सोबन्दा भमुनको ऩदफाट 
मनविृीबयण ऩाइयहेका व्मशिको उभेय साठी वषन ऩूया बएऩमछ मनजरे 
ऩाइयहेको मनविृीबयणको अिभा तीस प्रमतशत थऩ गरयनेछ। 
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(5) उऩदपा (4) भा जनुसकैु कुया रेशिएको बए ताऩमन 
मनविृीबयणको न्मूनतभ यकभ सभान ऩदको आधाबन्दा फहारवारा प्रहयी 
कभनचायीको तरफ स्केरको शरुुअिको कभ य अमधकतभ यकभ सभान 
ऩदको फहारवारा प्रहयी कभनचायीको तरफको शरुु स्केरबन्दा फढी हनु े
छैन। 

(6) ऩन्र वषन सेवा अवमध ऩूया गयेको कुनै प्रहयी कभनचायीको 
भतृ्म ु बएभा मनजको सेवा अवमधभा मनविृीबयणको रामग आवश्मक ऩने 
सेवा अवमध ऩरु् माउन चावहने वषन थऩ गयी मनजको ऩरयवायराई 
मनविृीबयण वा उऩदान जनु मरन चाहन्छ सो योजेय मरन ददइनेछ। 

(7) मस दपाभा अन्मर जनुसकैु कुया रेशिएको बए ताऩमन 
बववष्मभा सयकायी सेवाको मनमभि अमोग्म ठहरयने गयी सेवाफाट फिानस्त 
गरयएको प्रहयी कभनचायीरे मस ऐन फभोशजभ मनविृीबयण ऩाउने छैन। 

(8) फहारवारा प्रहयी कभनचायीको तरफववृि हुॉदा तरफको 
शरुुअिभा जमत ववृि बएको छ त्मसको दईु मतहाई यकभ सभान ऩदका 
मनविृ प्रहयी कभनचायीको मनविृीबयण यकभभा ऩमन थऩ गरयनेछ। 

(9) प्रदेश प्रहयी सेवाका कभनचायीहरु तथा मतनका ऩरयवायहरुरे 
ऩाउने उऩचाय िचन, ऩारयवारयक मनविृीबयण तथा उऩदान, असाधायण 
ऩारयवारयक मनविृीबयण य उऩदान, सन्तमतवशृि य शैशऺकवशृि, अशिवशृि 
प्राप्त गने सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ।  

(10) मस दपा फभोशजभ प्रदान गरयने मनविृीबयण य उऩदान 
रगामतका अन्म सवुवधा मोगदानभा आधारयत हनुेछ। 

54. याजीनाभा ददन सक्न:े (१) प्रहयी कभनचायीरे याजीनाभा स्वीकृत  गयाई 
सेवाफाट अवकाश मरन सक्नेछ। 

(2) प्रहयी कभनचायीको याजीनाभा स्वीकृत गने अमधकाय 
अशततमायवाराराई हनुेछ।  

(3) प्रहयी कभनचायीको नोकयी अवमधको गणना तोवकए 
फभोशजभको वहसाफफाट हनुेछ।  

55. नोकयी छोड्न नऩाउन:े (१) कुनै ऩमन प्रदेश प्रहयी कभनचायीरे  आपू 
मनमशुि बएको ऩाॉच वषनसम्भ नोकयी छोड्न ऩाउने छैन। 
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तय कुनै प्रहयी कभनचायीराई भनामसफ भावपकको कायण ऩयी 
नोकयी नछोडी नहनुे अवस्था ऩयेभा मनजरे कायण िोरी याजऩरावित 
प्रहयी कभनचायीरे प्रदेश प्रहयी प्रभिुभापन त भन्रारम सभऺ, याजऩर 
अनवित कभनचायीरे प्रदेश प्रहयी प्रभिुसभऺ मनवेदन गनुन ऩनेछ य कायण 
भनामसफ बएभा कभनचायीराई नोकयी छाड्न अनभुमत ददन सक्नछे।  

(2) उऩदपा (१) ववऩयीत नोकयी छोड्ने प्रहयी कभनचायीराई 
नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट रगानी बएको तथा स्वदेश य 
ववदेशभा गयाइने आधायबतू तामरभ रगामतका यकभ असरु उऩय 
गरयनेछ।  

(3) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेशिएको बए ताऩमन सेवा 
गये फाऩत मनजरे ऩाएको तरफ, याशन, दैमनक भ्रभण बिा तथा तोवकए 
फभोशजभको सयकायी स्केरभा ऩाउने सयसाभान फाऩतका यकभ असरु 
उऩय गरयने छैन।  

ऩरयच्छेद-१0 

आचयण 

 

56. दान, दातव्म, उऩहाय मरन नहनु:े (१) सयकायी काभभा कुनै ऩमन प्रकायको 
असय ऩनन सक्ने गयी प्रहयी कभनचायीरे प्रदेश सयकायको ऩूवन स्वीकृमत 
नमरई आपूरे वा आफ्नो ऩरयवायको कुनै सदस्मरे स्वदेशी वा ववदेशी 
कसैफाट ऩमन कुनै प्रकायको दान, दातव्म, कोसेरी वा उऩहाय स्वीकाय 
गनन वा चन्दा भाग्न वा सयकायी काभसॉग सम्फशन्धत व्मशिसॉग साऩट 
मरन वा अरू कुनै वकमसभको आमथनक सहामता प्राप्त गनन हुॉदैन। 

(२) प्रहयी कभनचायीरे ववदेशी सयकाय वा ववदेशी सयकायको 
कुनै प्रमतमनमधफाट कुनै उऩहाय प्राप्त हनु आएभा प्रदेश सयकायराई सो 
कुयाको सूचना ददई मनकासा बए फभोशजभ गनुन ऩनेछ। 

57. सम्ऩशिको वववयण ददन ु ऩने: प्रत्मेक प्रहयी कभनचायीरे नेऩार 
 सयकायरे तोकेको पायाभभा आफ्नो सम्ऩशि वववयण बयी आमथनक 
 वषन सभाप्त बएको साठी ददनमबर दपा 95 फभोशजभको मनकामभा 
 ऩेश गनुन ऩनेछ। 
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तय नमाॉ मनमशुि बएको प्रहयी कभनचायीरे त्मस्तो मनमशुि बएको 
साठी ददनमबर सम्ऩशि वववयण फझुाउन ुऩनेछ । 

58. कम्ऩनीको स्थाऩना य सञ्चारन तथा व्माऩाय व्मवसाम गनन नहनु:े प्रहयी 
कभनचायीरे प्रदेश सयकायको ऩूवन स्वीकृमत नमरई देहामका काभ गनुन 
हुॉदैन:- 

(क) कुनै फैंक, कम्ऩनी वा सहकायी सॊस्थाको स्थाऩना, यशजिेशन 
वा सञ्चारनको काभभा बाग मरन, 

(ि) प्रचमरत कानून फभोशजभ दतान गयाउन ु ऩने कुनै व्माऩाय वा 
व्मवसाम गनन, 

(ग) अन्मर कुनै प्रकायको नोकयी स्वीकाय गनन। 

59. सयकायी काभकाज सम्फन्धी सभाचाय प्रकाश गननभा प्रमतफन्ध: (१) प्रहयी 
कभनचायीरे प्रदेश सयकायिाया अथवा ववशेष रूऩफाट अशततमाय नऩाई 
आपूरे कतनव्मको ऩारना गदान प्राप्त गयेको कुनै गोप्म वा आपूरे रेिेको 
अथवा सॊकरन गयेको कुनै कागजऩर वा सभाचाय प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ 
रूऩफाट अनामधकृत कभनचायी वा गैयसयकायी व्मशि वा सञ्चाय 
भाध्मभराई ददन ुवा फताउन ुहुॉदैन।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको प्रमतफन्ध जनुसकैु कायणरे प्रदेश 
प्रहयी सेवाभा नयहेको व्मशिको हकभा सभेत रागू हनुेछ। 

60. येमडमो,टेमरमबजन, ऩरऩमरका, साभाशजक सञ्जार वा ववद्यतुीम वा अन्म सञ्चाय 
भाध्मभसॉग सम्ऩकन  याख्न नहनु:े (१) प्रहयी कभनचायीरे भन्रारमको 
अनभुमत प्राप्त नगयी कुनै येमडमो, टेमरमबजन, ऩरऩमरका,  साभाशजक सञ्जार 
वा ववद्यतुीम वा अन्म सञ्चाय भाध्मभभा आफ्नै  वास्तववकअथवा काल्ऩमनक 
नाभफाट अथवा फेनाभी कुनै रेि प्रकाशन गनन अथवा येमडमोिाया प्रसायण 
गनन हुॉदैन।  

तय प्रहयी सङ्गठनको प्रविाको रुऩभा तोवकएको प्रहयी 
कभनचायीरे सम्फशन्धत प्रहयी सङ्गठनको प्रभिुको अनभुमतभा कामानरमको 
गमतववमध सम्फन्धी जानकायी वा सूचना प्रवाह गनन फाधा ऩनेछैन। 
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(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशिएको बए ताऩमन 
सावहशत्मक, करात्भक, ऐमतहामसक,वैऻामनक य व्मावसावमक ववषमको रेि 
प्रकाशन वा प्रसायण गनन सवकनेछ। 

तय त्मस्तो रेि प्रकाशन वा प्रसायण गयेऩमछ आफ्नो 
कामानरमभा जानकायी गयाउन ुऩनेछ। 

61. प्रसेको सहाया मरन नहनु:े कुनै प्रहयी कभनचायीरे मनजको कतनव्म 
 ऩारनाको सम्फन्धभा रगाइएको आयोऩको मनमभि भन्रारमको ऩूवन 
 स्वीकृमत नमरई प्रसे अथवा सञ्चाय भाध्मभको सहाया मरन हुॉदैन। 

62. सयकायको आरोचना गनन नहनु:े (१) नेऩार सयकायको नीमतको  ववऩयीत 
हनुे गयी वा नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह य नेऩारी 
जनताफीचको ऩायस्ऩरयक सम्फन्धभा वा कुनै ववदेशी यािसॉगको सम्फन्धभा 
िरर ् ऩनन सक्ने गयी कुनै प्रहयी कभनचायीरे आफ्नो वास्तववक वा 
काल्ऩमनक नाभफाट वा फेनाभी कुनै रेि प्रकाशन गनन, सञ्चाय भाध्मभराई 
कुनै िफय ददन, येमडमो, टेमरमबजन आददिाया भन्तव्म प्रसायण गनन, 
साभाशजक सञ्जारफाट कुनै कुया व्मि गनन, कुनै साभग्रीको प्रचाय प्रसाय 
गनन, कुनै सावनजमनक भन्तव्म ददन वा कुनै विव्म प्रकाशन गननहुॉदैन। 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशिएको बए ताऩमन 
प्रचमरत कानून य नेऩार सयकायको नीमतको ववऩयीत नहनुे गयी रेि 
प्रकाशन वा प्रसायण गनन फाधा ऩने छैन। 

63. मनवानचनभा बाग मरन नहनु:े प्रहयी कभनचायीरे कुनै याजनीमतक ऩदको 
रामग हनुे मनवानचनभा बाग मरन, प्रचाय-प्रसाय गनन, जरुसुभा बाग मरन, 

चन्दा ददन वा कसैको रामग भत भाग्न वा मनवानचनभा  कुनै प्रकायको 
प्रबाव ऩानन हुॉदैन। 

तय प्रचमरत कानून फभोशजभ भतामधकाय प्रमोग गनन फाधा ऩने 
छैन। 

64. याजनीमतभा बाग मरन नहनु:े प्रहयी कभनचायीरे कुनै याजनीमतक दर 
 वा दरसॉग आफि सङ्गठनको सदस्मता मरन, याजनीमतक 
 विमाकराऩभा सॊरग्न हनु, त्मस्ता दर वा सङ्गठनराई चन्दा ददन 
 वा अन्म कुनै याजनीमतक गमतववमधभा बाग मरन हुॉदैन। 
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65. याजनीमतक वा अवाञ्छनीम प्रबाव ऩानन नहनु:े प्रहयी कभनचायीरे  आफ्नो 
सेवा सम्फन्धी कुयाभा भतरफ साध्म गने भनसामरे आपूबन्दा भामथका 
अमधकृत वा अन्म प्रहयी कभनचायी भामथ कुनै  याजनीमतक वा अवाञ्छनीम 
प्रबाव ऩानुन वा प्रबाव ऩाने प्रमत्न गनुन  हुॉदैन।  

66. सभम ऩारन य मनममभतता: प्रहयी कभनचायीरे मनममभत रूऩरे आफ्नो 
ऩारोभा कामानरमभा वा आपूिवटएको ठाउॉभा हाशजय हनु ु ऩनेछ य 
सकेसम्भ ऩवहरे मफदाको स्वीकृमत नमरई कामानरमभा वा आपूिवटएको 
ठाउॉभा अनऩुशस्थत हनु ुहुॉदैन। 

67. अनशुासन य आऻाऩारन: प्रहयी कभनचायीरे देहाम फभोशजभको 
 अनशुासन य आदेश ऩारना गनुन ऩनेछ:- 

(क) अनशुासनभा यही आफ्नो कतनव्म इभान्दायी य तत्ऩयतासाथ 
ऩारना गनुन ऩने, 

(ि) सयकायी काभ सम्फन्धी कुयाभा आपूबन्दा भामथको 
अमधकृतरे ददएको आदेशराई शीघ्रताकासाथ ऩारना गनुन ऩने, 

(ग) आपूबन्दा भामथका सफै अमधकृतप्रमत उशचत आदय देिाउन ु
ऩने य आपूभातहतका प्रहयी कभनचायीप्रमत उशचत व्मवहाय गनुन 
ऩने,  

(घ) उच्छृङ्खर गमतववमध गनन नहनुे, 
(ङ) ववद्यतुीम भाध्मभ वा साभाशजक सञ्जारभा सेवाका भूल्म, 

भान्मता, आचयण य साभाशजक भमानदा ववऩयीतका कामनहरु 
गनन, गयाउन नहनुे। 

68. रैंमगक सॊवेदनशीर हनु ु ऩने: प्रहयी कभनचायी आफ्नो काभ, कायफाही 
 य व्मवहायभा रैंमगक सॊवेदनशीर हनु ुऩनेछ। 

69. कानून ववऩयीत वववाह गनन नहनु:े प्रहयी कभनचायीरे ववहावायी 
 सम्फन्धी प्रचमरत कानून ववऩयीत हनुे गयी वववाह गनुन, गयाउन ु हुॉदैन। 

70. स्थामी आवासीम अनभुमत मरन नहनु:े (१) प्रहयी कभनचायीरे अन्म 
 भरुकुको स्थामी आवासीम अनभुमत मरन वा सोको रामग आवेदन 
 ददन हुॉदैन।  
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(२) कुनै प्रहयी कभनचायीको सगोरको ऩमत वा ऩत्नीरे स्थामी 
आवासीम अनभुमत प्राप्त गयेभा सो प्राप्त बएको मभमतरे तीस ददनमबर 
सम्फशन्धत प्रहयी कभनचायीरे आपू कामनयत कामानरमभा देहाम फभोशजभको 
वववयण ऩेश गनुन ऩनेछ:- 

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

(ि) ऩमत वा ऩत्नीरे स्थामी आवासीम अनभुमत मरएको 
मभमत, 

(ग) सम्फशन्धत ववदेशी भरुकुको नाभ। 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभको वववयण प्राप्त बएऩमछ सम्फशन्धत 
कामानरमरे सो वववयण प्राप्त बएको मभमतरे ऩन्र ददनमबर प्रदेश प्रहयी 
कामानरमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

71. हातऩात वा जोयजरुभु गनन नहनु:े कुनै प्रहयी कभनचायीरे आपूबन्दा 
 भामथल्रो वा भातहतको प्रहयी कभनचायी उऩय हातऩातवा कुनै 
 प्रकायको आिभण वा जोयजरुभु गनन वा गयाउन हुॉदैन। 

72. घयामसी काभकाजभा िटाउन वा रगाउन नहनु:े कुनै ऩमन प्रहयी 
 कभनचायीराई प्रचमरत कानून फभोशजभ कुनै व्मशिको सयुऺाको 
 प्रमोजनको रामग िटाउन फाहेक कसैको घयामसी काभकाज गने 
 प्रमोजनको रामग िटाउन वा रगाउन हुॉदैन य कुनै प्रहयी कभनचायी 
 त्मस्तो काभको रामग िवटन हुॉदैन। 

73. मौनजन्म दवु्मनवहाय गनन नहनु:े प्रहयी कभनचायीरे मौनजन्म 
 दवु्मनवहाय गनुन हुॉदैन।  

74. मातना ददन नहनु:े प्रहयी कभनचायीरे अऩयाध अनसुन्धान वा अन्म  कुनै 
ऩमन कामन गदान कसैराई ऩमन मातना ददन ुहुॉदैन। 

75. प्रदशनन य हड्तार गनन प्रमतफन्ध: (१) प्रहयी कभनचायीरे प्रदशनन गनन, फन्द 
हड्तारभा बाग मरन, थनुछेक गनन, फाधा अवयोध गनन,  घेयाउ गनन, दफाफ 
ददन, करभ फन्द गनन, सयकायको ववरुि दफाव सजृना गने उद्देश्मरे 
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अनसन फसी, अन्म कुनै तरयकाफाट सयकायी  काभभा फाधा ऩरु् माउन वा 
सो कामन गने उद्देश्मरे अरुराई उक्साउन सभेत हुॉदैन। 

(२) उऩदपा (१) ववऩयीत कामन गयी कुनै सावनजमनक, सयकायी 
वा मनजी सम्ऩशिभा ऺमत ऩरु् माएभा त्मस्तो प्रहयी कभनचायीराई ववबागीम 
सजाम गयी ऺमतऩूमतनसभेत बयाइनेछ।  

76. प्रमतमनमधत्व गनन नहनु:े प्रहयी कभनचायीरे आपूराई भकान ऩयेको ववषमभा 
आपैँ रे वा वायेसिाया सम्फशन्धत मनकाम वा अमधकायी  सभऺ मनवेदन 
ददन फाहेक अरु व्मशि वा सभूहको तपन फाट  प्रमतमनमधत्व गनन हुॉदैन। 

77. अन्म आचयण: प्रहयी कभनचायीरे तोवकए फभोशजभका अन्म आचयण 
 ऩारना गनुन ऩनेछ। 

 

ऩरयच्छेद-१1 

ववबागीम सजाम तथा ऩनुयावेदन 

78. ववबागीम सजाम: (१) प्रचमरत सॊघीम कानून फभोशजभ सभामोजन  बई 
प्रदेशभा िवटएका प्रहयी कभनचायीको  ववबागीम सजाम य सो सजाम ददने 
अमधकायी प्रचमरत सॊघीम कानून फभोशजभ हनुेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा उल्रेि बएदेशि फाहेक प्रदेश प्रहयीभा 
मनमिु बएका प्रहयी अमधकृत तथा जवानराई उशचत य ऩमानप्त कायण 
बएभा देहाम फभोशजभको ववबागीम सजाम ददन सवकनेछ :- 

(क) साभान्म सजाम् 
(1) नमसहत ददने, 
(2) चारचरन सम्फन्धी प्रमतवेदनभा प्रमतकूर याम 

रेख्न,े 

(3) फढीभा ऩाॉच वषनसम्भ फढुवा योक्का गने, 

(4) फढीभा ऩाॉच तरफ ववृिसम्भ योक्का गने, 

(5) िाइऩाइ आएको फढीभा ऩाॉच तरफ ववृिसम्भ 
घटुवा गने, 
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(6) हारको ऩदको ज्मेष्ठतासवहत िाइऩाइ आएको 
शरुु स्केरभा घटुवा गने, 

(7) एक तहको तल्रो ऩदभा घटुवा गने। 

(ि) ववशेष सजाम: 
(1) बववष्मभा सयकायी सेवाका रामग अमोग्म 

नठहरयने गयी सेवाफाट हटाउन,े 

(2) बववष्मभा सयकायी सेवाको मनमभि अमोग्म 
ठहरयने गयी सेवाफाट फिानस्त गने। 

79. नमसहत ददन े वा प्रमतकूर याम रेख्न:े देहामको अवस्थाभा कुनै प्रहयी 
 अमधकृत तथा जवानराई मातना नहनुे गयी नमसहत ददन वा 
 चारचरन सम्फन्धी प्रमतवेदनभा प्रमतकूर याम रेख्न सवकनेछ्- 

(क) कामन सम्ऩादन सन्तोषजनक नबएभा, 
(ि) तामरभभा िटाउॉदा नगएको वा तामरभ अवमधभा राऩयफाही 

गयी गैयशजम्भेवायीऩूणन व्मवहाय देिाएभा, 
(ग) सेवाग्राहीको वऩयभकान य उजयुी ऩटक ऩटक फेवास्ता गयेको 

सम्फन्धभा आपूबन्दा भामथल्रो अमधकायीरे ददएको मनदेशन 
ऩारन नगयेभा, 

(घ) सेवाग्राहीराई दवु्मनवहाय गयेभा, 
(ङ) सरुवा बएय वा अन्म सयकायी काभको मसरमसराभा िवटएका 

फित भनामसफ आधाय य कायण मफना फाटोका म्मादऩमछ 
सम्फशन्धत कामानरमभा हाशजय हनु नगएभा, 

(च) दईु ऩटकसम्भ मरशित चेतावनी ऩाएभा वा सचेत गयाइएभा। 

80. फढीभा ऩाॉच वषनसम्भ फढुवा योक्का गने वा फढीभा ऩाॉच तरफ 
 ववृिसम्भ योक्का गने: देहामको अवस्थाभा सजामको आदेश ददने 
 अमधकायीरे फढीभा ऩाॉच वषनसम्भ फढुवा योक्का गनन वा फढीभा ऩाॉच 
 तरफ ववृिसम्भ योक्का गनन सक्नछे:- 

(क) आपूरे सम्ऩादन गनुन ऩने काभ कायफाहीभा राऩयफाही गयेभा, 
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(ि) मस ऐन वा अन्म प्रचमरत कानूनरे तोकेको ऩदीम दावमत्व 
शजम्भेवायीऩूवनक ऩूया नगयेभा, 

(ग) कानून फभोशजभ भामथल्रो दजानको अमधकायीरे ददएको 
मनदेशन ऩारना नगयेभा वा कामानन्वमन नगयेभा, 

(घ) दपा 57, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 72, 
76, 77 आचयणसम्फन्धी मनमभ उरङ्ख घन गयेभा। 

(ङ) दपा ७९ फभोशजभको सजाम दईु ऩटक ऩाइसके ऩमछ ऩनु् 
सो दपा फभोशजभ कुनै काभ गयेभा। 

81. फढीभा ऩाॉच तरफ ववृि घटुवा गने वा शरुु स्केरभा घटुवा गने वा 
तल्रोऩदभा घटुवा गने: देहामको अवस्थाभा सजामको आदेश ददन े
अमधकायीरे कुनै प्रहयी कभनचायीरे िाइऩाइ आएको फढीभा ऩाॉच 
तरफववृि घटुवा गनन वा हारको ऩदको ज्मेष्ठता सवहत  िाइऩाइ आएको 
शरुु स्केरभा घटुवा गनन वा तल्रो ऩदभा घटुवा गनन सक्नेछ् 

(क) अनशुासनहीन काभ गयेभा, 
(ि) दपा 56, 61, 62, 69, 71 भा उशल्रशित आचयण 

सम्फन्धी मनमभ उरङ्ख घन गयेभा, 
(ग) मनमशुि बएको ऩाॉच वषनमबरै नोकयीफाट अरग हनु झटु्टा 

कायण देिाएभा, 
(घ) कानून फभोशजभ ददएको आदेश मनदेशन नभानेभा वा 

कामानन्वमन नगयेभा,  
(ङ) भनामसफ कायण नबई वा मफदा नमरई अनऩुशस्थत बएभा वा 

गैयहाशजय बएभा, 
(च) राऩयफाही गयेभा वा मनमभ आदेशको ऩारना नगयेभा, 
(छ) राऩयफाही गयी सयकायी सम्ऩशि हामन नोक्सानी गयेभा, 
(ज) नैमतक ऩतन देशिने पौजदायी कसूय फाहेकको अन्म कुनै 

पौजदायी अमबमोगभा कैद फाहेक जरयफाना वा ऺमतऩूमतन 
बयाउने वा दफैु सजाम बएभा। 
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82. सेवाफाट हटाउन े वा फिानस्त गने: (१) देहामको कुनै ऩमन अवस्थाभा 
प्रदेश प्रहयी कभनचायीराई बववष्मभा सयकायी सेवाका रामग अमोग्म 
नठहरयने गयी सेवाफाट हटाउन सवकनेछ :- 

(क) आफ्नो ऩदीम शजम्भेवायीभा फयाफय राऩयफाही गयेभा, 
(ि) आचयण सम्फन्धी कुयाहरु फयाफय उरङ्ख घन गयेभा, 
(ग) ड्युवटको सभमभा फयाफय भादक ऩदाथन सेवन गयेभा, 
(घ) फयाफय अनशुासनहीन काभ गयेभा, 
(ङ) दपा 63, 64, 65, 70, 73, 74 य ७५ भा 

उशल्रशित आचयण उरङ्ख घन गयेभा, 
(च) मफदा स्वीकृमत नगयाई रगाताय ऩैंतारीस ददनसम्भ 

आफ्नो कामानरमभा अनऩुशस्थत यहेभा, 
(छ) दपा ७९, ८० य ८१ फभोशजभको सजाम तीन 

ऩटक ऩाइसके ऩमछ ऩनु: सो दपा फभोशजभको कुनै 
काभ गयेभा, 

(ज) नैमतक ऩतन देशिने फाहेकका अन्म कुनै पौजदायी 
कसूयभा दोषी ठहय बई कैद सजाम बएभा, सयकायी 
कामन सम्ऩादनभा सॊरग्न हनुे िभभा प्रचमरत कानून 
फभोशजभ रागेको कुनै अमबमोगभा दोषी ठहय बई 
छ भवहनाबन्दा कभ कैद सजाम बएभा, 

(झ) अध्ममन मफदा ऩूया गयी पवकन एऩमछ तोवकए 
फभोशजभको अवमधसम्भ सेवा नगयेभा। 

(2) देहामको कुनै अवस्थाभा प्रहयी कभनचायीराई बववष्मभा 
सयकायी सेवाको मनमभि अमोग्म ठहरयने गयी सेवाफाट फिानस्त गरयनेछ:- 

(क) नैमतक ऩतन देशिने पौजदायी अमबमोगभा कसूयदाय 
ठहरयएभा, 

(ि) भ्रिाचाय गयेको प्रभाशणत बएभा, 
(ग) स्थामी आवासीम अनभुमत मरएभा वा त्मस्तो अनभुमत 

प्राप्त गननको रामग आवेदन ददएभा, 
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(घ) प्रहयी ववशेष अदारतफाट दोषी ठहरयएभा। 

83. कामानरमभा अनऩुशस्थत बएभा वा झटु्टा वववयण ऩेश गयेभा हनु ेकायफाही: 
(१) मफदा नमरई आफ्नो कामानरमभा अनऩुशस्थत हनुे प्रहयी कभनचायीराई 
गमर य तरफ कट्टी गयी ववबागीम सजाम सभेत गनन सवकनछे।मसयी 
गमरकट्टी बएको अवमध अमनवामन अवकाश फाहेक अन्म प्रमोजनको 
रामग मनजको सेवा अवमधभा गणना हनुे छैन। 

(2) कुनै ऩमन प्रहयी कभनचायीरे झटु्टा कायण देिाई मफदा मरई 
फसेको ठहयेभा मफदा फसेको अवमधराई गैयहाशजय गयाई गैयहाशजय 
सम्फन्धी कसूयभा कायफाही हनुेछ।  

84. सजाम सम्फन्धी कामनववमध: (१) प्रहयी कभनचायीराई मस ऐन फभोशजभको 
ववबागीम सजामको आदेश ददनअुशघ ववबागीम सजाम आदेश ददन े
अमधकायीरे मनजराई कायफाही गनन रामगएको ब्महोया  स्ऩि उल्रेि 
गयी कम्तीभा सात ददनको भौका ददई मरशित सूचना ददई आफ्नो सपाइ 
ऩेश गने भौका ददन ु ऩनेछ।मसयी त्मस्तो मरशित सूचनाभा मनज उऩय 
रगाइएको आयोऩ स्ऩि रुऩरे वकवटएको हनुऩुदनछ।साथै प्रत्मेक आयोऩ 
कुन तथ्म य कायणभा आधारयत छ सो सभेत िरुाउन ु ऩनेछ।आयोऩ 
रागेको प्रहयी कभनचायीरे त्मस्तो सूचनाभा उशल्रशित म्मादमबर आफ्नो 
सपाइ  मरशित रुऩभा ऩेश गनुन ऩनेछ।  

(2) ववशेष सजामको आदेश ददनबुन्दा ऩवहरे ववबागीम 
सजामको आदेश ददन ऩाउने अमधकायीरे उऩदपा (१) फभोशजभ सपाइ 
ऩेश गनन ददइएको म्मादमबर सपाइ ऩेश नगयेभा वा ऩेश हनु आएको 
सपाइ सन्तोषजनक नबएभा त्मस्तो प्रहयी कभनचायीराई ददन रामगएको 
प्रस्ताववत सजाम वकन नददन ेबनी त्मस सम्फन्धभा कम्तीभा ऩन्र ददनको 
म्माद ददई स्ऩिीकयण भाग्न ुऩनेछ।  

(3) बागी ऩिा नरागेको वा अरु कुनै कायणरे सम्ऩकन  
स्थावऩत गनन असम्बव बएको प्रहयी कभनचायीको सम्फन्धभा प्रहयी सेवाफाट 
हटाउन वा फिानस्त गदान तोवकए फभोशजभ गनुन ऩनेछ। 

तय नैमतक ऩतन देशिने पौजदायी अमबमोगभा अदारतफाट दोषी 
ठहय बइसकेको अऩयाध गयेको वा प्रहयी ववशेष अदारतफाट ठहय गयी 
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कैदको सजाम ऩाएको कुनै प्रहयी कभनचायीराई गनन रागेको सजामको 
फायेभा सूचनासम्भ ददए ऩगु्नेछ।  

(४) ववबागीम सजाम गने अमधकायीरे कुनै प्रहयी कभनचायीराई 
फिानस्त गने, सेवाफाट हटाउने दजान वा तरफ घटाउने आदेश ददॉदा सो 
गनानको आधाय सवहतको अमबमोग, सो फाये जाॉचफझु गयेको ब्महोया, 
मनजराई सपाइको भौका ददएकोभा मनजको सपाइको शजवकय य सो 
शजवकय फभोशजभको केही फशुझमरएको बए सो सभेत फाये आफ्नो ठहय 
रेिी सपाइको भौका नददएकोभा सो ददन भनामसफ नऩयेको अवस्था 
देिाई ब्महोया िरुाएको ऩचान सभेत िडा गयी सही गयी मभमसर साभेर 
याख्न ुऩछन।  

(५) दपा 78 को उऩदपा (२) को िण्ड (ि) फभोशजभ 
ववशेष सजाम गनुन ऩूवन प्रदेश रोक सेवा आमोगको ऩयाभशन मरन ुऩनेछ।  

(६) ववबागीम सजाम सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ 
हनुेछ। 

85. मनरम्फन: (१) कुनै प्रहयी कभनचायी भामथ रागेको कुनै अमबमोगको 
जाॉचफझु गनुन ऩयेभा सजामको आदेश ददन ऩाउने अमधकायीरे जाॉचफझु 
सभाप्त नहनु्जेरसम्भ त्मस्तो प्रहयी कभनचायीराई मनरम्फन गनन 
सक्नेछ।मसयी मनरम्फन गदान मनरम्फन गनुनका आधाय य कायण स्ऩि 
रुऩभा िरुाउन ुऩनेछ।  

(2) उऩदपा (१) फभोशजभ गरयन े मनरम्फनको अवमध छ 
भवहनाबन्दा फढी हनुे छैन।मनरम्फन अवमधभा मनज उऩयको कायफाहीको 
वकनाया रगाउन ुऩनेछ।  

(3) उऩदपा (१) फभोशजभ कुनै ऩमन प्रहयी कभनचायीराई 
मनरम्फन गनुन ऩदान देहामको अवस्था ववद्यभान हनु ुऩनेछ :- 

(क) मनरम्फन नगयी ओहोदाको काभ गनन ददॉदा झटु्टा 
प्रभाण सॊकरन गनन सक्ने वा आफ्नो ववरुिको सफदु 
प्रभाण गामफ वा नि गनन सक्न ेदेशिएभा,   
 वा 
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(ि) मनरम्फन नगयी ओहोदाको काभ गनन ददॉदा थऩ 
सयकायी हामन नोक्सानी हनुे सम्बावना देशिएभा 
  वा 

(ग) कुनै प्रहयी कभनचायीरे गयेको कामनको कायणरे 
मनजराई मनरम्फन नगये सङ्गठनमबरका 
कभनचायीहरुभा नैयाश्मता, उिेजना आउने वा 
जनभानसभा नकायात्भक असय ऩनन सक्ने वा प्रहयी 
सङ्गठनकै प्रमतष्ठाभा आॉच आउने बएभा।  

(4) उऩदपा (१) फभोशजभ मनरम्फन अवस्थाभा यहेको प्रहयी 
कभनचायीरे ऩाउने तरफ बिाको आधा यकभभार ऩाउनेछ।  

(5) कुनै पौजदायी अमबमोगभा वा ऐन अन्तगनतको कसूयभा 
मगयफ्ताय बई थमुनएको वा त्मस्तो आयोऩ रागेको प्रहयी कभनचायी 
साधायण तायेिभा छुटेको अवस्थाभा फाहेक सो भदु्दाभा पैसरा नबएसम्भ 
स्वत: मनरम्फनभा यहनेछ य सो भदु्दाभा पैसरा हुॉदा सपाइ ऩाएभा 
त्मस्तो मनरम्फन पुकुवा बई सेवाभा फहारी हनुेछ। 

(6) मस ऐन तथा प्रचमरत कानून फभोशजभ मनरशम्फत प्रहयी 
कभनचायी उऩय रागेको अमबमोग प्रभाशणत नबई सपाइ ऩाएभा मनजरे सो 
अवमधको मनरम्फनभा यहेका अवस्थाभा आधा तरफ ऩाएको बए सो कट्टा 
गयी य नऩाएको बए ऩूयै तरफ (तरफववृि हनुे बएभा सो सभेत) 
ऩाउॉनेछ। 

        तय 

(क) कसूयदाय ठहरयएभा मनरम्फन बएका मभमतदेशिको 
फाॉकी तरफ बिा ऩाउने छैन,  

(ि) कुनै प्रहयी कभनचायी सयकायी काभको सम्फन्धभा वा 
कुनै कभनचायीराई तोकेको दावमत्व ऩारनाको 
िभभा प्रदेश सयकायफाट बएको कायफाही स्वरुऩ 
मनरम्फन बएको नबई अरु नै कायणफाट स्वमॊ 
मनरम्फन हनु गएको यहेछ बने त्मसयी मनरम्फन 
यहेको अवमधको तरफ बिा ऩाउने छैन। 
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(७) कुनै प्रहयी कभनचायी उऩय नेऩार सयकाय वादी हनुे कुनै 
पौजदायी अमबमोगभा कुनै अमधकाय प्राप्त अमधकायीरे मनरम्फन गनुन ऩनेछ 
य सोको जानकायी सम्फशन्धत मनकामराई ददन ुऩनेछ।  

(८) शरुु अदारतफाट सपाइ ऩाएको कुनै प्रहयी कभनचायी 
भामथल्रो अदारतफाट दोषी ठहय बएभा सो कुयाको जानकायी ददने 
दावमत्व सम्फशन्धत प्रहयी कभनचायीको हनुेछ।त्मसयी जानकायी नददएको 
कायणफाट त्मस्तो अवमधको तरफ बिा ऩाएको बए सो यकभ सयकायी 
फाॉकी सयह असूर उऩय गरयनेछ।  

86. सेवाको अन्त गनन सक्न:े कुनै प्रहयी कभनचायीराई देहामको अवस्थाभा 
मनजको सेवा अन्त गनुन ऩने बएभा प्रहयी अशततमायवारारे ऩचान िडा गयी 
सेवाको अन्त गनन सक्नेछ।मसयी सेवाको अन्त गदान दपा 84 
फभोशजभको कामनववमध अऩनाउन ुऩनेछैन:- 

(क) ऩयीऺणकारभा यहने गयी मनमशुि बएकोभा मनमशुि सदय 
नहुॉदै, 

(ि) नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायरे गठन गयेको भेमडकर 
फोडनरे शायीरयक वा भानमसक दृविरे अनऩुमिु ठहर् माएभा। 

87. सजामको आदेश ददन े य ऩनुयावेदन सनु्न े अमधकायी: (1) दपा 78 
 को उऩदपा (२) को िण्ड (क) भा उशल्रशित साभान्म 
 सजामको आदेश ददने य ऩनुयावेदन सनु्ने अमधकायी तोवकए 
 फभोशजभ हनुेछ। 

(2) दपा 78 को उऩदपा (२) को िण्ड (ि) भा उशल्रशित 

ववशेष सजामको आदेश ददने अमधकाय अशततमायवाराराई हनुेछ। 

(3) उऩदपा (2) फभोशजभ बएको सजामको ऩनुयावेदन सनु्ने 
अमधकाय प्रदेश सयकायराई हनुेछ। 

88. ऩनुयावेदनको कामनववमध: (१) ददइएको आदेशभा शचि नफझुी 
 ऩनुयावेदन गने प्रहयी कभनचायीरे जनु कामानरम भापन त कायफाहीको 
 आदेश गरयएको हो सोही कामानरमभापन त वा सोझै ऩनुयावेदन सनु्ने 
 अमधकायीराई सम्फोधन गयी ऩनुयावेदन ददन सक्नेछ।  
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(2) ऩनुयावेदन गने व्मशिरे ऩनुयावेदनभा आफ्नो सपाइको 
मनमभि आपूसॉग बएको प्रभाण यािी शशि बाषाभा रेिी ददन ु
ऩनेछ।ऩनुयावेदनका साथभा जनु आदेशको ववरुि ऩनुयावेदन गरयएको हो 
सो आदेशको नक्कर ऩमन याख्न ुऩनेछ।  

(3) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩनुयावेदन ददॉदा आदेशको सूचना 
ऩाएको मभमतरे ऩैंतीस ददनमबर ददन ुऩनेछ। 

(4) ववबागीम सजामको आदेश सम्फन्धभा ऩनुयावेदन सनु्न े
अमधकायीरे गयेको मनणनम अशन्तभ हनुेछ। 

89. ऩनुफनहारी बएभा ऩाउन े सवुवधा: (१) कुनै प्रहयी कभनचायीराई सेवाफाट 
हटाउने वा फिानस्त गने गयी ददइएको आदेश कुनै अदारत वा 
अमधकायीफाट यद्द बई सेवाभा ऩनु: कामभ बएभा त्मस्तो प्रहयी कभनचायीरे 
सेवाफाट हटाइएको वा फिानस्त गरयएको मभमतदेशि ऩनु: कामभ बएको 
मभमतसम्भको ऩूया तरफ बिा य तरफ ववृि ऩाउने बए तरफ ववृिसभेत 
ऩाउनेछ।  

तय बगौडा वा गैयहाशजय बई सेवाफाट हटाइएको वा फिानस्त 
गरयएको प्रहयी कभनचायी सेवाभा फहारी बएभा मनजरे बगौडा वा 
गैयहाशजय बएको अवमधको कुनै ऩमन सवुवधा ऩाउने छैन।  

(2) उऩदपा (१) भा तोवकए फभोशजभ तरफ बिा तथा तरफ 
ववृि ऩाउने बए सो तरफ बिा फाऩतको यकभ मनजको ऩनुफनहारी बएको 
दयफन्दीफाट ऩाउनेछ।  

(3) शरुु अदारतफाट पौजदायी अमबमोगभा दोषी ठहयी सोही 
कसूयभा ववबागीम कायफाही बई सेवाफाट अरग गरयएका प्रहयी 
कभनचायीरे उि पौजदायी अमबमोगभा ऩनुयावेदन तहफाट सपाइ ऩाएभा 
मनज सेवाभा ऩनुफनहारी हनुेछ। 
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ऩरयच्छेद-१2 

प्रदेश सयुऺा समभमत सम्फन्धी व्मवस्था 

90. प्रदेश सयुऺा समभमत: (1) प्रदेशको शाशन्त सयुऺा कामभ गनन तथा 
प्रदेशभा हनुे अऩयाध अनसुन्धान तथा सूचना आदान प्रदान, अन्तय प्रदेश 
तथा नेऩार सयकायसॉग सभेत सयुऺा सभन्वम रगामतको ववषमभा प्रदेश 
सयकायराई सयुऺा सम्फन्धभा नीमतगत सझुाव ददन देहामको एक समभमत 
यहनछे:- 

(क) भन्री, भन्रारम                    -सॊमोजक 

(ि) ऩतृनाऩमत, नेऩारी सेनाको कामानरम 

प्रभिु (प्रदेश कामनऺ ेर बएको)                   -सदस्म 

(ग) सशचव, भन्रारम                       -सदस्म 

(घ) प्रदेश प्रहयी प्रभिु, प्रदेश  

प्रहयीको कामानरम   -सदस्म 

(ङ) प्रभिु सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार,  
प्रदेश कामानरम    -सदस्म 

(च) प्रभिु, याविम अनसुन्धान,  
प्रदेश कामानरम    -सदस्म 

(छ) प्रभिु, प्रदेश अनसुन्धान ब्मूयो  -सदस्म 

(ज) भहाशािा प्रभिु  

(शाशन्त सयुऺा हेने), भन्रारम    -सदस्म-सशचव 

(2) उऩदपा (१) फभोशजभको समभमतको फैठक सम्फन्धी 
कामनववमध आपैँ रे मनधानयण गये फभोशजभ हनुेछ। 

(3) उऩदपा (1) फभोशजभको समभमतभा आवश्मकता अनसुाय 
अन्म सम्फशन्धत अमधकायीराई आभन्रण गनन सक्नेछ। 

(4) उऩदपा (1) फभोशजभको समभमतको अन्म काभ, कतनव्म, 
अमधकाय य व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ। 
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ऩरयच्छेद-१3 

ववववध 

91. सेवाको सयुऺा: कुनै ऩमन प्रहयी कभनचायीराई मनजको मनमशुि हुॉदा 
तत्कार रागू यहेको तरफ, उऩदान, मनविृीबयण य अन्म सवुवधा सम्फन्धी 
सेवाका शतनभा मनजको स्वीकृमत फेगय मनजराई प्रमतकूर असय ऩने गयी 
ऩरयवतनन गरयनेछैन।साथैऩमछ हनुे सॊशोधनरे त्मस्तो सॊशोधन हनु ुअगावै 
फहार यहेको वा मनविृीबयण ऩाउने  गयी अवकाश ऩाएको कुनै प्रहयी 
कभनचायीको उऩमिु सेवाका शतनभा कुनै प्रकायरे प्रमतकूर असय ऩने 
बएभा त्मस्तो सॊशोमधत व्मवस्था फभोशजभ गनन भञ्जुय गयेको मरशित 
स्वीकृमत नबई त्मस्तो व्मवस्था मनजको हकभा रागू हनुे छैन। 

92. असर मनमतको फचाउ: (१) प्रहयी कभनचायीरे मस ऐन वा प्रचमरत 
कानून फभोशजभ गनुन ऩने अऩयाध योकथाभ, मनमन्रण, अनसुन्धान वा 
कानून कामानन्वमन वा कतनव्म ऩारन गदान वा ऩाएको अशततमाय  प्रमोग 
गदान वा अदारतरे ऩठाएको म्माद वा जायी गयेको ववऻमप्त, आदेश वा 
वायेन्ट कामानन्वमन गदान असर मनमतरे गयेको काभभा  सजामको बागी 
हनु य हजानना मतनन ऩने छैन य प्रहयी कभनचायीरे आफ्नो ओहोदाको 
कतनव्म ऩारनको िभभा गयेको कुनै सयकायी  काभको सम्फन्धभा मनज 
उऩय उऩदपा (२) फभोशजभको यीत  नऩरु् माई भदु्दा चल्न सक्न ेछैन।  

(2) उऩदपा (१) फभोशजभ कुनै ऩमन प्रहयी कभनचायी उऩय 
भदु्दा चराउनको रामग अशततमायवाराको अनभुमत प्राप्त गनुन ऩनेछ।  

(3) कुनै प्रहयी कभनचायी फहार छॉदा आफ्नो ओहोदाको कतनव्म 
ऩारनको मसरमसराभा गयेको काभको सम्फन्धभा फहार टुवटसकेऩमछ 
प्रदेश सयकायको स्वीकृमत नबई मनज उऩय भदु्दा चल्न सक्ने छैन।
  

(4) उऩदपा (३) फभोशजभ भदु्दा चरेभा मनजको तपन फाट 
प्रमतयऺा प्रदेश सयकायरे गनेछ।  

93. ववशेष सयुऺाको रामग प्रहयी कभनचायी सम्फन्धी व्मवस्था: (१) अन्म 
 प्रचमरत कानून फभोशजभ प्रदेश प्रहयीरे सयुऺा प्रदान गने बनी 
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 तोवकएका कुनै ववशशि व्मशि वा भहत्वऩूणन सॊयचना, बवन वा 
 सॊस्थाको सयुऺाको रामग वा प्रदेश प्रहयीराई प्राप्त सूचनाका 
 आधायभा अन्म कुनै ववशशि व्मशि वा सॊयचनाको सयुऺा उऩयको 
 ितयाको भूल्मािन गयी तोवकए फभोशजभको समभमतको मसपारयसभा 
 वदीसवहत वा सादा ऩोशाकभा प्रदेश प्रहयी िटाउन सवकनेछ।  

(2) उऩदपा (१) फभोशजभ िवटएका प्रदेश प्रहयी कभनचायीराई 
मनजको शजम्भेवायी ऩूया गनन नददने गयी कुनै जोयजरुभु गयेभा, हात उठाई 
वा नउठाई हभरा गयेभा वा अन्म विमाकराऩ गयेभा त्मस्तो प्रदेश प्रहयी 
कभनचायीरे आपूरे सयुऺा ददनऩुने व्मशि, सॊयचना, बवन वा सॊस्थाको 
सयुऺा वा फचाउ गनन वा आफ्नो जीउको सयुऺा गनन आवश्मक फर 
प्रमोग गनन सक्नेछ।  

(3) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेशिएको बए ताऩमन 
उऩदपा (१) फभोशजभ िवटएको सयुऺाकभीरे आपूसॉग यहेको स्रोत 
साधन वा हातहमतमाय प्रमोग फदमनमत वा हेरचेक्र्माइॉका साथ गयेको हो, 
होइन वा त्मस्तो स्रोत साधन वा हातहमतमाय वा फर प्रमोग गनन 
आवश्मक मथमो, मथएन बन्ने सम्फन्धभा छानमफन गनन सवकनेछ।  

(4) उऩदपा (३) फभोशजभ छानमफन गदान त्मस्तो प्रहयी 
कभनचायीरे आपूसॉग यहेको स्रोत साधन वा हातहमतमायको प्रमोग 
फदनीमत, हेरचेक्र्माइॉ साथ गयेको वा आवश्मकताबन्दा फढी फर प्रमोग 
गयेको देशिएभा मनजराई ववबागीम वा प्रचमरत कानून फभोशजभको 
कायफाही अगाडी फढाउन सवकनेछ।  

(5) मस ऐनभा अन्मर जनुसकैु कुया रेशिएको बए ताऩमन एक 
व्मशिरे अको व्मशिको हत्मा गनन सक्ने वा साॊघामतक आिभण गयी 
जीउ ज्मान मरन सक्न े वा गम्बीय घाइते फनाउन सक्न े वा ठूरो 
सङ्खतमाका भामनसहरुको जीउ ज्मानभा हामन ऩरु् माउन सक्ने वा 
सावनजमनक स्वास्थ्मभा ितया ऩानन सक्ने वा सावनजमनक य याविम 
सम्ऩशिभामथ आगजनी, तोडपोड, आिभण वा ववध्वॊस गयी गम्बीय ऺमत 
ऩरु् माउन सक्ने भनामसव आधाय बएभा प्रहयीरे तत्कार त्मसको कामन 
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हनुफाट योक्न अन्म कुनै उऩाम नबएभा प्रचमरत कानून फभोशजभ 
आवश्मकता अनसुाय फर प्रमोग गनन सक्नेछ।  

94. सेवा ऩरयवतननभा फन्देज: प्रहयी सेवाको कुनै ऩमन तहका प्रहयी 
कभनचायीराई मनजको ईच्छा ववऩयीत प्रहयी सेवाफाट अन्म कुनै  सेवाभा 
सेवा ऩरयवतनन गरयने छैन।  

95. प्रदेश प्रहयी अमबरेि सम्फन्धी व्मवस्था: (१) प्रहयी कभनचायीहरुको 
 अमबरेि व्मवस्थाऩनको रामग एक प्रदेश प्रहयी वकताफिाना 
 यहनेछ। 

तय मसयी प्रदेश प्रहयी वकताफिाना स्थाऩना नबएसम्भ मसको 
सङ्गठन सॊयचना य अमबरेि सम्फन्धी सम्ऩूणन व्मवस्थाऩन प्रचमरत सॊघीम 
कानून फभोशजभ याविम वकताफिानारे गनेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोशजभको प्रहयी वकताफिानाको काभ, 
कतनव्म य अमधकाय तोवकए फभोशजभ हनुेछ।  

96. अन्तयानविम शाशन्त स्थाऩनाभा प्रदेश प्रहयीको सहबामगता सम्फन्धी 
 व्मवस्था: (१) अन्तयानविम शाशन्त स्थाऩनाभा प्रदेश प्रहयीको 
 सहबामगता सम्फन्धी व्मवस्था सॊघीम प्रहयी ऐन फभोशजभ हनुेछ।  

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको सहबामगताको रामग आवश्मक 
भाऩदण्ड एवॊ कामनववमध भन्रारमरे मनधानयण गये फभोशजभ हनुेछ।  

97. सूर ऩरयचारन गनन सक्न:े (1) शाशन्त सवु्मवस्था कामभ गनन य  अऩयाध 
मनमन्रण वा अनसुन्धान सम्फन्धी सूचना सॊकरनकारामग प्रदेश प्रहयीरे 
गोप्म रुऩभा सूर ऩरयचारन गनन सक्नेछ।  

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ गरयने सूर ऩरयचारन सम्फन्धी 
अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ। 

98. साभदुावमक प्रहयी: (1) प्रदेश सयकायरे स्थानीम तहको शाशन्त  सयुऺा 
व्मवस्थाऩनको रामग प्रदेश प्रहयीको सङ्गठनको भातहत  यहने गयी तोवकए 
फभोशजभको साभदुावमक प्रहयीको गठन गनन  सक्नेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ यहने साभदुावमक प्रहयीको सञ्चारन, 
व्मवस्थाऩन य अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ। 



 

55 

99. हातहमतमाय, ियिजाना तथा सञ्चाय साधनको प्रमोग: प्रदेश प्रहयीरे प्रमोग 
गने हातहमतमाय, ियिजाना तथा सञ्चाय साधन य सोको प्रमोग सम्फन्धी 
भाऩदण्डको व्मवस्था प्रचमरत सॊघीम कानूनरे  मनधानयण गये फभोशजभ 
हनुेछ। 

100. कसूय, भदु्दाको अनसुन्धान, दामयी, सजाम य ऩनुयावेदन: प्रदेश प्रहयी 
 कभनचायीरे गने कसूय, भदु्दाको अनसुन्धान, दामयी, सजाम य 
 ऩनुयावेदन सम्फन्धी व्मवस्था प्रचमरत सॊघीम कानून फभोशजभ  हनुेछ। 

101. कसूय य सजाम: मस ऐनको ऩरयच्छेद-11 फभोशजभको ववबागीम  सजाम 
फाहेक प्रचमरत कानून फभोशजभ प्रहयी कभनचायीको रामग हनुे कसूय, 
सजाम य सोको कामनववमध सम्फन्धी व्मवस्था प्रचमरत  सॊघीम कानून 
फभोशजभ हनुेछ। 

102. अमधकाय प्रत्मामोजन गनन सक्न:े (1) प्रदेश सयकायरे मस ऐन 
 फभोशजभ आपूराई प्राप्त अमधकायभध्मे केही अमधकाय प्रदेश 
 याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी सोही सूचनाभा तोवकएको कभनचायी 
 वा अमधकायीरे प्रमोग गनन ऩाउने गयी प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ। 

(2) मस ऐन फभोशजभ कुनै अमधकायीराई प्राप्त अमधकाय आफ्नो 
साभान्म येिदेिभा यही प्रमोग गने गयी आपू भातहतका कभनचायीराई 
प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ। 

 तय सजाम गने सम्फन्धी अमधकाय प्रत्मामोजन गनन ऩाइने छैन। 

103. नऩेार सयकायको दावमत्व हनु:े प्रचमरत कानून फभोशजभ प्रदेश  प्रहयीभा 
सभामोजन बएको वा िवटएको प्रहयी कभनचायी कुनै कायणरे सेवाफाट 
अरग बएभा मनजरे ऩाउने उऩदान, मनविृीबयण, उऩचाय िचन तथा 
सशञ्चत मफदाको यकभ नेऩार सयकायरे प्रचमरत कानून फभोशजभ 
ब्महोनेछ। 

104. प्रचमरत कानून रागू हनु:े (1) मस ऐनभा रेशिएकोभा मसै ऐन 
 फभोशजभ य नरेशिएकोभा प्रचमरत सॊघीम प्रहयी कानून फभोशजभ  हनुेछ। 
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(2) प्रचमरत कानून फभोशजभ प्रदेशभा सभामोजन बएका प्रहयी 
कभनचायीको हकभा प्रचमरत सॊघीम कानून रागू हनुे बए सोही फभोशजभ य 
अन्मभा मसै ऐन फभोशजभ हनुेछ। 

(3) प्रदेश प्रहयीको सम्फन्धभा प्रचमरत सॊघीम कानूनरे कुनै 
िास ववषमभा मनशश्चत भाऩदण्ड, कामनववमध एवॊ अन्म व्मवस्था गने बनी 
तोकेको वा रेशिएकोभा सोही फभोशजभ हनुेछ। 

105. मनमभ फनाउन े अमधकाय: (1) मो ऐन कामानन्वमन गनन प्रदेश 
 सयकायरे आवश्मक मनमभहरु फनाउन सक्नछे। 

(२) मस ऐन तथा मस अन्तगनत फनेको मनमभावरीको अधीनभा 
यही भन्रारमरे कामनववमध, भाऩदण्ड, मनदेशशका, आचायसॊवहता फनाउन 
सक्नेछ। 

 
  

 

 


