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प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्काय भाऩदण्ड तथा कामयववनध ननमभ 

प्रस्तावना: प्रदेश ननजाभती सेवाभा कामययत कभयचायीहरुराई उत्प्प्ररेयत गयी व्मक्तिगत तथा साॊगठननक 
कामयसम्ऩादनको स्तय उच्च फनाई सभग्र कणायरी प्रदेशको ववकास य सम्वृविभा टेवा ऩरु् माउन वाञ्छनीम 
बएकोरे, 

प्रदेश सयकायको प्रशासकीम कामयववनध (ननमनभत गने) ऐन, २०७५ को दपा ३ फभोक्तजभको अनधकाय प्रमोग 
गयी कणायरी प्रदेश सयकाय भक्तरिऩरयषद्रे मो भाऩदण्ड तथा कामयववनध ननमभ फनाई राग ुगयेको छ।  

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायक्तम्बक 

१. सॊक्तऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामयववनध ननमभको नाभ "प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्काय भाऩदण्ड 
तथा कामयववनध ननमभ, २०७७" यहेको छ। 

 (२) मो कामयववनध ननमभ प्रदेश सयकाय भक्तरिऩरयषद  फाट स्वीकृत बएको नभनतदेक्ति कणायरी 
प्रदेशबय राग ुहनेुछ। 

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववनध ननमभभा्-  

(क) "ऩयुस्काय" बन्नारे प्रदेश सयकायरे प्रदान गने दपा ३ को उऩदपा (१) फभोक्तजभको 
सवोत्प्कृष्ट प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्काय, उत्प्कृष्ट प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्काय य 
प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्काय सम्झन ुऩदयछ। 

(ि) "प्रभिु सक्तचव" य"सक्तचव" बन्नारे कभयचायी सभामोजन ऐन, २०७५ को दपा ११ को 
उऩदपा (१) य (२) फभोक्तजभ प्रदेशभा िवटएका सॊघीम ननजाभती सेवाका 
कभयचायीहरुराई सम्झन ुऩदयछ। 

(ग) "कामायरम प्रभिु" बन्नारे कणायरी प्रदेश सयकाय भातहतका सफै भरिारम/ 
सक्तचवारम/ आमोग/ ननकाम/ कामायरमका प्रभिुराई सम्झन ुऩदयछ। 

 (घ) "सनभनत" बन्नारे दपा ४ को उऩदपा (१) फभोक्तजभको ऩयुस्काय नसपारयस 
सनभनतराई सम्झन ुऩदयछ। 

(ङ) "नसपारयस सनभनत" बन्नारे दपा ५ को िण्ड (च) फभोक्तजभ ऩयुस्कायको रानग 
सक्तचवको नसपारयस गने सनभनतराई सम्झन ुऩदयछ। 

 (च) "ननजाभती कभयचायी" बन्नारे प्रदेश ननजाभती सेवाको स्वीकृत दयफरदीभा सभामोजन 
बएका स्थामी कभयचायी य प्रदेश रोकसेवा आमोगफाट नसपारयस बई प्रचनरत कानून 
फभोक्तजभ स्थामी ननमकु्ति बएका ननजाभती कभयचायी, सॊघभा सभामोजन बइ प्रदेशभा 
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काभकाज गनय िवटएका कभयचायी य प्रदेशको प्रभिु सक्तचव तथा प्रदेश भरिारमका  
सक्तचव सभेतराई सम्झन ुऩदयछ। 

 

 
ऩरयच्छेद-२ 

प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्काय तथा नसपारयस सनभनत 

३. ऩयुस्काय प्रदान गनय सक्ने:(१) प्रदेश सयकायरे प्रदेश स्थाऩना ददवसको अवसयभा प्रत्प्मके वषय बाद्र ४ 
गते प्रदेश ननजाभती सेवाका स्वीकृत दयफरदीभा कामययत ननजाभती कभयचायीहरुभध्मेफाट सनभनतको 
नसपारयसभा देहामफभोक्तजभको प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्काय प्रदान गनय सक्नेछ। 

 ऩयुस्कायको नाभ    यकभ    सॊख्मा 
(क) सवोत्प्कृष्ट प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्काय रु. एक राि भाि  एक  

(ि) उत्प्कृष्ट प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्काय रु. ऩचहत्तय हजाय भाि  दईु 

(ग) प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्काय  रु. ऩचास हजाय भाि  आठ  

 (२) प्रदेश सयकायरे उऩदपा (१) फभोक्तजभको ऩयुस्काय प्रदान गदाय त्प्मस्तो कभयचायीरे 
ऩरु् माएको ववक्तशष्ट मोगदान सभेत उल्रेि गनुयऩनेछ। 

 (३) उऩदपा (१) फभोक्तजभको ऩयुस्कायको साथभा अनसूुची-३ फभोक्तजभको प्रभाण-ऩि सभेत 
प्रदान गरयनेछ। 

४. ऩयुस्काय नसपारयस सनभनत: (१) ऩयुस्कायको रानग नसपारयस गनय देहाम फभोक्तजभको ऩयुस्काय 
नसपारयस सनभनत यहनेछ:- 

(क)  प्रभिु सक्तचव, प्रदेश सयकाय       -सॊमोजक 

(ि)  सक्तचव, आरतरयक भानभरा तथा कानून भरिारम      -सदस्म 

(ग)  सक्तचव, आनथयक भानभरा तथा मोजना भरिारम       -सदस्म 

(घ)  प्रदेश सयकायरे तोकेको याजिावित ववक्तशष्ट शे्रणी वा प्रथभ शे्रणी वा  

    अनधकृतस्तय एघायौं तहको ऩदफाट सेवा ननवृत्त कभयचायी     -सदस्म 

(ङ)  सक्तचव, प्रशासन भहाशािा, भखु्मभरिी तथा भक्तरिऩरयषद्को कामायरम -सदस्म सक्तचव 

 (२) प्राववनधक कभयचायीको छनौट गनुय ऩने अवस्थाभा सनभनतरे आवश्मक ठानेभा सम्फक्तरधत 
सेवा/सभूह नभल्ने अनधकृतस्तय एघायौं तह वा सो सयहका कभयचायीराई सनभनतको फैठकभा आभरिण 
गनय सक्नेछ। 
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 (३) सनभनतको कुनै सदस्मको नाभ ऩयुस्कायको रानग नसपारयस गनुयऩने अवस्थाभा सॊमोजकरे 
ऩयुस्कायको रानग नसपारयस नबएको प्रदेश सयकायको फरयष्ठ सक्तचवराई सनभनतको सदस्मको रुऩभा 
तोक्न ुऩनेछ। 

 (४) सम्फक्तरधत ननकाम वा ऩदानधकायीरे कुनै ननजाभती कभयचायीको नाभ ऩयुस्कायको रानग 
नसपारयस गदाय त्प्मस्तो कभयचायीरे दपा ६ फभोक्तजभका आधाय ऩयुा गयेको प्रभाक्तणत हनेु कागजात 
सभेत सॊरग्न गनुयऩनेछ। 

 (५) सनभनतको सक्तचवारम भखु्मभरिी तथा भक्तरिऩरयषद्को कामायरमभा यहनेछ। 

 (६) सनभनतरे आफ्नो फैठक सम्फरधी कामयववनध आपै ननधाययण गनय सक्नेछ। 

 

 

ऩरयच्छेद-३ 

ऩयुस्काय नसपारयस सम्फरधी कामयववनध 

५. ऩयुस्काय नसपारयस कामयववनध: ऩयुस्कायको रानग नसपारयस गदाय देहामफभोक्तजभको कामयववनध अऩनाउन ु
ऩनेछ। 

(क)  कुनै कामायरमको ननजाभती कभयचायीराई ऩयुस्कायको रानग नसपारयस गदाय सम्फक्तरधत कामायरम 
प्रभिुरे ननणयम गयी असाय १५ गते नबि अनसूुची १ को ढाॉचाभा आफ्नो तारकु भरिारम/ 
सक्तचवारम/ आमोग/ केरद्रीम ननकामभा नसपारयस गयी ऩठाउन ुऩनेछ। 

(ि)  ननदेशनारमरे सो ननदेशनारमका कभयचायी य ननदेशनारम अरतगयतका कामायरमका प्रभिु ऩदभा 
कामययत ननजाभती कभयचायीराई ऩयुस्कायको रानग नसपारयस गदाय ननदेशनारमको ननदेशकरे 
ननणयम गयी असाय १५ गते नबि अनसूुची-१ को ढाॉचाभा आफ्नो तारकु भरिारमभा ऩठाउन ु
ऩनेछ। 

(ग)  देहामका ननजाभती कभयचायीराई ऩयुस्कायको रानग नसपारयस गने प्रमोजनको रानग सम्फक्तरधत 
भरिारम/सक्तचवारम/आमोगको अनधकृतस्तय एघायौं तहको अनधकृत वा सक्तचवरे ननणयम गयी 
असाय १५ गतेनबि अनसूुची -१ फभोक्तजभको ढाॉचाभा छुटै्ट सूची तमाय गनुय ऩनेछ:- 
(१) सम्फक्तरधत भरिारम/सक्तचवारम/आमोगभा कामययत सक्तचव फाहेकका कभयचायी, 
(२) सम्फक्तरधत भरिारम/सक्तचवारम/आमोग अरतगयतका ननदेशनारमको ननदेशक ऩदभा       

कामययत कभयचायी, 
(३) सम्फक्तरधत भरिारम/सक्तचवारम/आमोग अरतगयत यहेको तय कुनै ऩनन ननदेशनारम अरतगयत 

नयहेको कामायरमको कामायरम प्रभिु ऩदभा कामययत कभयचायी,  

(४) सम्फक्तरधत भरिारम/सक्तचवारम/आमोग तथा अरतगयतको ननकामभा कामययत कुनै कभयचायीरे 
आपू ऩयुस्कायको रानग मोग्म बएको दाफी गयी सम्फक्तरधत भरिारम/सक्तचवारम/आमोगभा 
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दपा ६ फभोक्तजभका आधाय ऩयुा गयेको प्रभाक्तणत हनेु कागजात सवहत असाय १५ गतेनबि 
ननवदेन ददएभा त्प्मस्तो ननवदेन ददने कभयचायी। 

(घ) भरिारम/सक्तचवारम/आमोग/केरद्रीम ननकामरे िण्ड (क), (ि) य (ग) फभोक्तजभ नसपारयस 
बएका कभयचायी भध्मेफाट ऩयुस्कायको रानग सनभनतको सक्तचवारम सभऺ नसपारयस गनुयअक्तघ देहाम 

फभोक्तजभको प्रविमा ऩयुा गनुयऩनेछ। 

(१) िण्ड (क), (ि) य (ग) फभोक्तजभ नसपारयस बई आएको कभयचायीको सम्फरधभा प्रनतविमा 
वा उजयुी ददने प्रमोजनको रानग कम्तीभा २१ (एक्काइस) ददनको म्माद ददई त्प्मस्ता 
कभयचायीको नाभ य नसपारयस बएको ऩयुस्कायको वकनसभ सभेत उल्रेि गयी असाय २० गते 
नबि सो भरिारम/सक्तचवारम/आमोग/केरद्रीम ननकामको वेफसाइट य सूचना ऩाटीभा 
प्रकाशन गनुयऩनेछ। 

(२) उऩिण्ड (१) फभोक्तजभको म्मादनबि कुनै प्रनतविमा वा उजयुी प्राप्त बएभा त्प्मस्तो प्रनतविमा 
वा उजयुी सम्फरधभा सम्फक्तरधत भरिारम/सक्तचवारम/आमोग/केरद्रीम ननकामको सक्तचव वा 
अनधकृतस्तय एघायौं तह वा सो सयहको अनधकृतरे छानववन गयी ऩयुस्कायको रानग उऩमिु 
ठहरयएका ननजाभती कभयचायीको नाभ िण्ड (ङ) को सॊख्माभा नफढ्ने गयी श्रावण २० गते 
नबि अनसूुची -१ को ढाॉचाभा सनभनतको सक्तचवारमभा ऩेश गनुयऩनेछ। 

(३)  उऩिण्ड (२) फभोक्तजभ ऩयुस्कायको रानग सनभनतको सक्तचवारमभा नसपारयस गरयएका 
ननजाभती कभयचायीको नाभ सम्फक्तरधत भरिारम/सक्तचवारम/आमोग/केरद्रीम ननकामको 
वेफसाइट य सूचना ऩाटीभा प्रकाशन गनुयऩनेछ। 

(ङ) प्रत्प्मेक भरिारम/सक्तचवारम/आमोग/केरद्रीम ननकामरे आपू य आपू भातहतका ननकामभा 
कामययत प्रभिु सक्तचव य सक्तचव फाहेकका सफै स्थामी ननजाभती कभयचायीहरुभध्मेफाट देहामको 
सॊख्माका कभयचायी ऩयुस्कायको रानग नसपारयस गयी ऩठाउन ुऩनेछ:- 
(१) २५ जनासम्भ कभयचायी बएकोभा           -१ जना 
(२) २६ देक्ति १०० जनासम्भ कभयचायी बएकोभा   -२ जनासम्भ 

(३) १०१ देक्ति ३०० जनासम्भ कभयचायी बएकोभा   -४ जनासम्भ 

(४) ३०१ देक्ति ५०० जनासम्भ कभयचायी बएकोभा   -६ जनासम्भ 

(५) ५०१ देक्ति १००० जनासम्भ कभयचायी बएकोभा   -८ जनासम्भ 

(च) ऩयुस्कायको रानग सक्तचवको नसपारयस गनय देहामफभोक्तजभको नसपारयस सनभनत यहनेछ् 
(१) प्रभिु सक्तचव, प्रदेश सयकाय      -सॊमोजक 

(२) प्रदेश रोकसेवा आमोगका अध्मऺ वा ननजरे तोकेको सदस्म  -सदस्म 

(३) प्रदेश सयकायफाट भनोननत याजऩिावित ववक्तशष्ट शे्रणी वा याजऩिावित प्रथभ शे्रणी  
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  वा अनधकृतस्तय एघायौं तहफाट सेवा ननवृत्त कभयचायी   -सदस्म 

(४) सक्तचव, प्रशासन भहाशािा, भखु्मभरिी तथा भक्तरिऩरयषद्को कामायरम -सदस्म सक्तचव 

 तय, प्रदेश रोकसेवा आमोग गठन नहुॉदा सम्भ सनभनतका फाॉकी सदस्मको ननणयमफाट 
सनभनतरे नसपारयस गनय सक्नेछ।सदस्म सक्तचवराई ऩयुस्कायको रानग नसपारयस गनुयऩने अवस्थाभा 
सॊमोजकरे भखु्मभरिी कामायरमको अको सक्तचवराई सदस्म सक्तचवको काभ गनेगयी तोक्न 
सक्नेछ। नसपारयस सनभनतरे असाय १५ गतेनबि दपा ४ को उऩदपा (१) फभोक्तजभको 
सनभनतसभऺ मस्तो नसपारयस गनुयऩनेछ।  

(छ)  प्रभिु सक्तचवराई ऩयुस्कायको रानग नसपारयस गनुयऩने बएभा भखु्मभरिी्ाया सोझै भक्तरिऩरयषद् भा 
प्रस्ताव ऩेश गनुय ऩनेछ। 

(ज) सनभनतको सक्तचवारमरे िण्ड (च) फभोक्तजभ नसपारयस बएका कभयचायीको सम्फरधभा प्रनतविमा 
तथा उजयुी गने प्रमोजनको रानग २१ (एक्काइस) ददनको म्माद ददई त्प्मस्तो कभयचायीको नाभ य 
नसपारयस गरयएको ऩयुस्कायको वकनसभ सभेत उल्रेि गयी सनभनतको सक्तचवारम यहेको 
कामायरमको वेफसाइट य सूचना ऩाटी रगामत अरम सॊचाय भाध्मभ्ाया असाय २० गते नबि 
सावयजननक गनुयऩनेछ। 

(झ) िण्ड (ज) फभोक्तजभको म्मादनबि प्रनतविमा वा उजयुी प्राप्त बएभा त्प्मस्तो प्रनतविमा वा उजयुीको 
सम्फरधभा आवश्मक छानववन सभेत गयी सनभनतरे श्रावण २० गतेसम्भ छनौट कामय ऩयुा 
गरयसक्न ु ऩनेछ।मस िण्डफभोक्तजभ ऩयुस्कायको रानग कभयचायी छनौट गनुयऩने अवस्थाभा एक 
जनासम्भ छनौट गनय सवकनेछ। 

(ञ) िण्ड (घ) को उऩिण्ड (२) फभोक्तजभ नसपारयस बई आएका य िण्ड (झ) फभोक्तजभ छनौट 
बएका कभयचायीहरुभध्मेफाट सनभनतरे दपा ३ को उऩदपा (१) फभोक्तजभको सॊख्माभा नफढ्ने 
गयी ऩयुस्काय ऩाउने कभयचायीको नाभावरी य ऩयुस्कायको वकनसभ सभेत तोकी अनसूुची -२ को 
ढाॉचाभा प्रदेश सयकाय भक्तरिऩरयषद सभऺ श्रावण २५ गते नबि नसपारयस गनुयऩनेछ। 

(ट) प्रदेश सयकाय, भक्तरिऩरयषद् रे िण्ड (छ) फभोक्तजभ प्रभिु सक्तचव य िण्ड (ञ) फभोक्तजभ नसपारयस 
बएका कभयचायीहरुभध्मेफाट दपा ३ को उऩदपा (१) फभोक्तजभ हुनेगयी ऩयुस्कृत हुने 
कभयचायीहरुको नाभावरी स्वीकृत गनेछ। 

 

ऩरयच्छेद-४ 

ऩयुस्काय नसपारयसका आधाय 
६. ऩयुस्काय नसपारयसका आधाय: (१) दपा ३ को उऩदपा (१) फभोक्तजभको ऩयुस्कायका रानग 

कभयचायीराई नसपारयस गदाय देहामका आधाय नरन ुऩनेछ् 
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(क) सवोत्प्कृष्ट प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्कायको रानग:- 
१. प्रदेश ननजाभती सेवाको स्थामी ऩदभा सात वषय वा सो बरदा फढी अवनध सेवा गयेको य 

ऩयुस्कायको रानग नसपारयस हनेु सभमभा प्रदेश ननजाभती सेवाभा कामययत यहेको कभयचायी, 
 तय प्रदेश स्थाऩना बइ कभयचायी प्रदेशभा सभामोजन बएको वा प्रदेश ननजाभती सेवा 
गठन बई सो सेवाभा स्थामी ऩदऩूनतय सरुु बएको सात वषय नऩगु्दा सम्भको रानग कभयचायी 
सभामोजन हनुबुरदा अक्तघ ननजाभती सेवाको ऩदभा स्थामी सेवा गयेको अवनधराई सभेत गणना 
गरयनेछ। 

२. ऩनछल्रो ऩाॉच आनथयक वषयको कामय सम्ऩादन भूल्मािनभा शतप्रनतशत अि प्राप्त गयेको, 
३. ऩनछल्रो ऩाॉच आनथयक वषयभा कुनै ऩनन ववबागीम सजाम नऩाएको, 
४. ऩनछल्रो ऩाॉच आनथयक वषयभा गमर कवट्टभा नऩयेको, 
५. ऩयुस्कायको रानग नसपारयस हुॉदा ननजको नाभभा व्मक्तिगत फेरुज ुकामभ नदेक्तिएको य मस 

अक्तघ कुनै फेरुज ुयहेकोभा सो पर्छ्यौट बइसकेको, 
६. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण बएकोभा ऩयुस्कायको रानग नसपारयस हुॉदा ननजको नाभभा प्रशासननक 

फेरुज ुनदेक्तिएको य मस अक्तघ त्प्मस्तो फेरुज ुदेक्तिएकोभा त्प्मसको पर्छ्यौट बई सकेको वा सो 
कायणफाट हार कुनै नकायात्प्भक प्रबाव नदेक्तिएको, 

७. असाधायण वा वतेरवी ववदा नरएको बए त्प्मस्तो ववदा ऩनछ हाक्तजय बएको अवनध कम्तीभा 
नतन वषय ऩयुा बएको, 

८. अध्ममन ववदा नरएकोभा ऩयुस्कायको रानग नसपारयस हनेु सभमभा त्प्मस्तो ववदा सवकएको दईु 
वषय ऩयुा बएको, 

९. सम्ऩनत वववयण ननमनभत रुऩभा ऩेश गयेको, 
१०. प्रचनरत कानूनफभोक्तजभ फयफझुायथ गयेको। 

(ि) उत्प्कृष्ट प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्कायका रानग:  

1. प्रदेश ननजाभती सेवाको स्थामी ऩदभा ऩाॉच वषय वा सो बरदा फढी अवनध सेवा गयेको य 
ऩयुस्कायको रानग नसपारयस हनेु सभमभा प्रदेश ननजाभती सेवाभा कामययत यहेको कभयचायी,  
 तय प्रदेश स्थाऩना बइ कभयचायी प्रदेशभा सभामोजन बएको वा प्रदेश ननजाभती सेवा 
गठन बई सो सेवाभा स्थामी ऩदऩूनतय सरुु बएको ऩाॉच वषय नऩगु्दा सम्भको रानग कभयचायी 
सभामोजन हनुबुरदा अक्तघ ननजाभती सेवाको ऩदभा स्थामी सेवा गयेको अवनधराई सभेत गणना 
गरयनेछ। 

2. ऩनछल्रो चाय आनथयक वषयको कामय सम्ऩादन भूल्मािनभा शतप्रनतशत अि प्राप्त गयेको, 
3. ऩनछल्रो चाय आनथयक वषयभा कुनै ऩनन ववबागीम सजाम नऩाएको, 
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4. ऩनछल्रो चाय आनथयक वषयभा गमर कवट्टभा नऩयेको, 
5. ऩयुस्कायको रानग नसपारयस हुॉदा ननजको नाभभा व्मक्तिगत फेरुज ुकामभ नदेक्तिएको य मस 

अक्तघ कुनै फेरुज ुयहेकोभा सो पर्छ्यौट बइसकेको, 
6. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण बएकोभा ऩयुस्कायको रानग नसपारयस हुॉदा ननजको नाभभा प्रशासननक 

फेरुज ुनदेक्तिएको य मस अक्तघ त्प्मस्तो फेरुज ुदेक्तिएकोभा त्प्मसको पर्छ्यौट बई सकेको वा सो 
कायणफाट हार कुनै नकायात्प्भक प्रबाव नदेक्तिएको, 

7. असाधायण वा वतेरवी ववदा नरएको बए त्प्मस्तो ववदा ऩनछ हाक्तजय बएको अवनध कम्तीभा 
नतन वषय ऩयुा बएको, 

8. अध्ममन ववदा नरएकोभा ऩयुस्कायको रानग नसपारयस हनेु सभमभा त्प्मस्तो ववदा सवकएको दईु 
वषय ऩयुा बएको, 

9. सम्ऩनत वववयण ननमनभत रुऩभा ऩेश गयेको, 
10. प्रचनरत कानूनफभोक्तजभ फयफझुायथ गयेको। 

(ग) प्रदेश ननजाभनत सेवा ऩयुस्कायका रानग: 
१. प्रदेश ननजाभती सेवाको स्थामी ऩदभा तीन वषय वा सो बरदा फढी अवनध सेवा गयेको य 

ऩयुस्कायको रानग नसपारयस हनेु सभमभा प्रदेश ननजाभती सेवाभा कामययत यहेको कभयचायी,  
 तय प्रदेश स्थाऩना बइ कभयचायी प्रदेशभा सभामोजन बएको वा प्रदेश ननजाभती सेवा 
गठन बई सो सेवाभा स्थामी ऩदऩूनतय सरुु बएको चाय वषय नऩगु्दा सम्भको रानग कभयचायी 
सभामोजन हनुबुरदा अक्तघ ननजाभती सेवाको ऩदभा स्थामी सेवा गयेको अवनधराई सभेत गणना 
गरयनेछ। 

२. ऩनछल्रो नतन आनथयक वषयको कामय सम्ऩादन भूल्मािनभा शतप्रनतशत अि प्राप्त गयेको, 
३. ऩनछल्रो नतन आनथयक वषयभा कुनै ऩनन ववबागीम सजाम नऩाएको, 
४. ऩनछल्रो नतन आनथयक वषयभा गमर कवट्टभा नऩयेको, 
५. ऩयुस्कायको रानग नसपारयस हुॉदा ननजको नाभभा व्मक्तिगत फेरुज ुकामभ नदेक्तिएको य मस 

अक्तघ कुनै फेरुज ुयहेकोभा सो पर्छ्यौट बइसकेको, 
६. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण बएकोभा ऩयुस्कायको रानग नसपारयस हुॉदा ननजको नाभभा प्रशासननक 

फेरुज ुनदेक्तिएको य मस अक्तघ त्प्मस्तो फेरुज ुदेक्तिएकोभा त्प्मसको पर्छ्यौट बई सकेको वा सो 
कायणफाट हार कुनै नकायात्प्भक प्रबाव नदेक्तिएको, 

७. असाधायण वा वतेरवी ववदा नरएको बए त्प्मस्तो ववदा ऩनछ हाक्तजय बएको अवनध कम्तीभा 
नतन वषय ऩयुा बएको, 
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८. अध्ममन ववदा नरएकोभा ऩयुस्कायको रानग नसपारयस हनेु सभमभा त्प्मस्तो ववदा सवकएको दईु 
वषय ऩयुा बएको, 

९. सम्ऩनत वववयण ननमनभत रुऩभा ऩेश गयेको, 
१०. प्रचनरत कानूनफभोक्तजभ फयफझुायथ गयेको। 

(घ) कभयचायी सभामोजनको िभभा सॊघभा सभामोजन बई प्रदेशभा काभकाज गनय िवटएका 
कभयचायीहरुको सम्फरधभा िण्ड (क), (ि) य (ग) भा तोवकएका आधायका साथै प्रदेशभा 
कक्तम्तभा तीन वषय सेवा गयेको हनु ुऩनेछ। 

(ङ) प्रभिु सक्तचव य सक्तचवको हकभा मस दपाको िण्ड (क), (ि) य (ग) भा तोवकएका आधायका 
साथै कक्तम्तभा छ भवहना प्रदेशभा कामययत यही सेवा गयेको य सभग्र ननजाभनत सेवाका रानग 
ननजरे िेरेको उत्प्कृष्ट,  आदशय य अनकुयणीम बूनभकाराई सभेत आधायको रुऩभा नरन ुऩनेछ। 

 (२) मस कामयववनधफभोक्तजभ कभयचायीराई ऩयुस्कायको रानग नसपारयस गदाय भानथ उक्तल्रक्तित 
आधायका अनतरयि ननजरे सवोत्प्कृष्ट प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्काय,  उत्प्कृष्ट प्रदेश ननजाभती 
सेवा ऩयुस्काय वा प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्काय ऩाउनऩुने कुनै उल्रेिनीम तथा ववक्तशष्ट काभ 
गयेको बए सो को ऩरयणाभ य प्रभाण (कामायरमगत वववयण, आचयण, गणु य नसपारयस गनयका 
कायण सभेत) अनसूुची -२ भा स्ऩष्ट उल्रेि गनुयऩनेछ।  

 

ऩरयच्छेद-५ 

ववववध 

 

७. ऩयुस्कायको रानग फजेटको व्मवस्था: ऩयुस्काय ववतयण गनय आवश्मक फजेट भखु्मभरिी तथा 
भक्तरिऩरयषद्को कामायरमको वावषयक फजेटभा व्मवस्था गनुय ऩनेछ। 

८. अनबरेि व्मवस्थाऩन: प्रत्प्मेक वषय प्रदेश सयकायरे प्रदान गने ऩयुस्कायको अनबरेि भखु्मभरिी तथा 
भक्तरिऩरयषद्को कामायरम, कणायरी प्रदेशभा यहनेछ।साथै उि वववयण कामायरमको वेवऩेजभा सभेत 
याक्तिनेछ। 

९. ऩयुस्काय ऩनु: प्राप्त गनय नसक्ने: कुनै ननजाभती कभयचायीराई कुनै ऩयुस्काय प्राप्त गयेको दईु वषयनबि  
कुनै ऩनन ऩयुस्कायको रानग य ऩाॉच वषयनबि सोही ऩयुस्कायको रानग ऩनु् नसपारयस गरयने छैन। 

१०. सजाम य ऩनुयावदेन: ऩयुस्काय प्राप्त गरयसकेको कुनै ननजाभनत कभयचायीरे ऩयुस्कायको रानग ऩेश 
गयेको कागजात तथा वववयण झठुो ठहरयएभा ऩयुस्काय िायेज गयी प्रचनरत कानून फभोक्तजभ सजाम सभेत 
हुनेछ। 

११. कामयववनधको ब्माख्मा: मस कामयववनध सम्फरधी कुनै ववषमभा वववाद उत्प्ऩन्न बएभा मसको अक्तरतभ 
ब्माख्मा कणायरी प्रदेश सयकाय भक्तरिऩरयषद् रे गनेछ।
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अनसूुची-१ 

(दपा ५ को िण्ड (क), (ि) य (ग) सॉग सम्फक्तरधत) 
ऩयुस्कायको रानग कभयचायीको नाभावरी नसपारयस गने पायाभ 

नोट् भहर नॊ ९,१० य ११ को वववयण बदाय कभयचायी सवोत्प्कृष्ट प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्काय वा उत्प्कृष्ट प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्काय वा प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्कायभध्मे कुन 
ऩयुस्कायको रानग नसपारयस बएको हो सो आधायभा िभश् ऩाॉच, चाय य नतन आ.व.को वववयण उल्रेि गने। 

       
  

ि.सॊ. कभयचा
यी 
सॊकेत 
नॊ. 

कभयचायीको  

नाभ थय 

हार
को 
तह/ऩ
द 

सरुु 
ननमकु्ति 

नभनत 
य ऩद 

हारको 
ऩदभा 
ननमकु्ति 
नभनत 

हार 
कामययत 
ननकाम 
य 
अवनध 

हारसम्भ 

कुनै ऩयुस्काय, 
तक्भा वा 
प्रशॊसाऩि 
ऩाएको बए 
सो उल्रेि 
गने(छुटै्ट 
ऩानाभा 
ववस्ततृ 
वववयण सवहत 
ऩेश गनुय ऩने) 

ऩनछल्रो 
ऩा ॉच/चाय/
नतन आ.व. 
हरुको 
का.स.भू. 
को औषत 
अॊक 

ऩनछल्रो 
ऩा ॉच/चाय
/नतन  
आ.व. 
भा कुनै 
ववबागीम 
सजाम 
ऩाए/नऩा
एको 
वववयण 

ऩनछल्रो 
ऩा ॉच/चाय
/नतन  
आ.व.भा  
गमर 
कवट्टभा 
ऩये/नऩये
को 

नसपारयस हुॉदा 
ननजको नाभभा 
कुनै आनथयक वा 
प्रशासननक वेरुजु 
बए/नबएको। 
मस अक्तघ त्प्मस्तो 
कुनै फेरुज ु
यहेको बए सो 
कायणफाट हार 
कुनै  
नकायात्प्भक 
प्रबाव यहे 
नयहेको। 

ऩनछल्रो नतन 
वषयभा 
असाधायण वा 
वेतरवी ववदा 
य ऩछल्रो 
दईु वषयभा 
अध्ममन ववदा 
नरए/ननरएको 
वववयण य   
नरएको बए 
त्प्मस्तो ववदा 
ऩनछ हाक्तजय 
बएको नभनत 
उल्रेि गने। 

सम्ऩनत 
वववयण 
ननमनभत 
रुऩभा 
ऩेश 
गयेको 

प्रचनरत 
कानूनफ
भोक्तजभ 
फयफझुाय
थ 
गये/गये
को 

ननजरे कुनै 
उल्रेिनीम तथा 
ववक्तशष्ट काभ 
गयेको बए सो को 
ऩरयणाभ य प्रभाण 
(कामायरमगत 
वववयण, आचयण, 
गणु य नसपारयस 
गनयका कायण 
सभेत उल्रेि 
गने) (छुटै्ट ऩानाभा 
ववस्ततृ वववयण 
सवहत ऩेश 
गनुयऩने) 

नसपारयस 
गरयएको 
कभयचायीरे  
ऩाउनऩुने 
ऩयुस्कायको 
प्रकाय  स्ऩष्ट 
िुराउने 

कैवपमत 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ 
                  

                  

                  
                  

                  

हस्ताऺय:- 
सक्तचव/ननदेशक/कामायरम प्रभिुको नाभ:- 
भरिारम/आमोग/सक्तचवारम/ननदेशनारम/कामायरमको नाभ:- 

  
 

नभनत: 
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अनसूुची-२ 

(दपा ५ को िण्ड (ञ) सॉग सम्फक्तरधत) 
सनभनतरे नसपारयस गने पायाभ 

 

श्री प्रदेश सयकाय, 

कणायरी प्रदेश। 

 
 

प्रदेश सयकाय, कणायरी प्रदेशको स्वीकृत प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्काय सम्फरधी भाऩदण्ड तथा कामयववनध, २०७७ को ऩरयच्छेद-२ को दपा ३(१) 
को व्मवस्था फभोक्तजभ..........................सारभा प्रदान गरयने देहाम फभोक्तजभका ऩयुस्कायका रानग देहाम फभोक्तजभका कभयचायीको नाभ नसपारयस 
गरयएको व्महोया प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्काय नसपारयस सनभनतको नभनत.......................को फैठकको ननणयमानसुाय अनयुोध छ। 

 

तऩनसर: 
ि.सॊ. कभयचायीको नाभ 

थय 

ऩद/तह कभयचायी सॊकेत 
नॊ. 

कामययत ननकाम ववक्तशष्ट मोगदान नसपारयस गरयएको 
ऩयुस्काय 

कैवपमत 

        

        

 
 

 

 

 

(नसपारयस गरयएका कभयचायीहरुको अनसूुची-१ को वववयणको प्रभाक्तणत प्रनत सॊरग्न यािी ऩठाउन ुऩनेछ।) 

.................. 
 सदस्म सक्तचव 
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अनसूुची-३ 

(दपा ३ को उऩदपा (३) सॉग सम्फक्तरधत) 
प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्काय ऩाउने ननजाभती कभयचायीराई प्रदान गरयने  

प्रभाण-ऩिको ढाॉचा 
 

कणायरी प्रदेश सयकाय 

 

श्री............................. 
.................................. 
...................................। 

 

तऩाईरे प्रदेश ननजाभती सेवाको...................................ऩदभा यही..................................कामय गयेफाऩत प्रदेश सयकायरे तऩाईराई 
आनथयक वषय.................को सवोत्प्कृष्ट ननजाभनत सेवा ऩयुस्काय/उत्प्कृष्ट ननजाभनत सेवा ऩयुस्काय /प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्काय प्रदान गयेको 
छ। 

बववष्मभा ऩनन तऩाईफाट प्रदेश सयकायरे ववक्तशष्ट मोगदानको अऩेऺा यािेको छ। 

 
 
 

 ..................       ............................       ............................ 
    सक्तचव    प्रभिु सक्तचव                                भखु्मभरिी 
भखु्मभरिी तथा भक्तरिऩरयषद्को कामायरम,  कणायरी प्रदेश सयकाय                                 कणायरी प्रदेश सयकाय  

 कणायरी प्रदेश 


