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प्रदेश निजामती सेवा परुस्कार सम्बन्धी कार्यववनध, 2077 

प्रस्ताविााः राष्ट्रसेवक कमयचारीको मिोवल उच्च बिाई गणुस्तरीर् सेवा प्रवाह र ववकास निमायणका कार्यमा 
प्रभावकारीता ल्र्ाउि प्रदेश निजामती सेवा परुस्कारको व्र्वस्था गिय वाञ् छिीर् भककोले, 

प्रशासकीर् कार्यववनध (निर्नमत गिे) ऐि, 2075 को दफा 2 ले ददकको अनधकार प्रर्ोग गरी गण्डकी 
प्रदेश सरकारले देहार्को कार्यववनध बिाकको छ। 

1. संक्षिप्त िाम र प्रारम्भाः (१) र्स कार्यववनधको िाम "प्रदेश निजामती सेवा परुस्कार सम्बन्धी 
कार्यववनध, 2077" रहेको छ। 

(२) र्ो कार्यववनध तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ। 

2. पररभाषााः ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय िलागेमा र्स कार्यववनधमा-, 
(क) "अध्र्ि" भन्नाले र्स कार्यववनध बमोक्षजम परुस्कारका लानग नसफाररस गिय गदित 

नसफाररस सनमनतको अध्र्िलाई सम्झि ुपछय। 

(ख) "कार्ायलर् प्रमखु" भन्नाले गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका सबै मन्रालर्/ 
सक्षचवालर्/आर्ोग/निकार्/ववभाग तथा मातहतका कार्ायलर्का कार्ायलर् प्रमखुलाई 
सम्झि ुपछय।  

(ग) "परुस्कार" भन्नाले दफा 3 बमोक्षजमको परुस्कार सम्झि ुपछय। 

(घ) "प्रदेश सक्षचव" भन्नाले प्रदेश सरकारका मन्रालर्का प्रदेश सक्षचव सम्झि ुपछय। 

(ङ) "सनमनत" भन्नाले र्स कार्यववनधको दफा 6 बमोक्षजमका सनमनत सम्झि ुपछय। 

3. परुस्कारको वकनसमाः (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक 
कमयचारीहरूलाई देहार् बमोक्षजम परुस्कार प्रदाि गिय सक्िेछाः 

क्र.सं. परुस्कारको िाम सङ्ख्र्ा परुस्कार रकम 
१. ववक्षशष्ट प्रदेश निजामती कमयचारी 

परुस्कार 

1  जिा रु.1,००,०००/- र प्रमाण पर 

२. सवोत्कृष्ट प्रदेश निजामती सेवा 
परुस्कार 

1  जिा रु 1,००,०००/- र प्रमाण पर 

३. उत्कृष्ट प्रदेश निजामती सेवा परुस्कार 2  जिा रु 75,०००/- र प्रमाण पर 
४. प्रदेश निजामती सेवा परुस्कार 17 जिा रु 5०,०००/- र प्रमाण पर 
५. प्रोत्साहि परुस्कार 16 जिा रु 25,०००/- र प्रमाण पर 
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4. परुस्कार नसफाररसका आधाराः (१) सनमनतले देहार्को परुस्कारको लानग नसफाररस गदाय ज्रे्ष्ठता, 
भौगोनलक अिभुव, कार्यकुशलता, व्र्ावसावर्कता, ितेतृ्वशैली, दिता, सजृिशीलता र लगिशीलताका 
अनतररक्त देहार् बमोक्षजमका आधार नलिपुिेछाः- 

 (क) सवोत्कृष्ट प्रदेश निजामती सेवा परुस्कारका लानगाः- 

(1) निजामती सेवाको स्थार्ी पदमा दश वषय वा सो भन्दा बढी अवनध सेवा 
गरेको,  
(2)   प्रदेश सरकारको सेवामा छ मवहिाभन्दा बढी समर्देक्षख काम गरेको, 
(3) पनछल्लो पााँच वषयमा कुिै पनि ववभागीर् सजार् िपाकको, 
(4) सम्पक्षि वववरण निर्नमत रुपमा पेश गरेको, 
(5) निजको िाममा व्र्क्षक्तगत बेरुज ुिदेक्षखकको, 
(6) परुस्कारका लानग नसफाररस हिुे वषय तथा अक्षघल्लो पूरा वषयमा अध्र्र्ि ववदा 
र असाधारण ववदा िनलकको। 

(ख) उत्कृष्ट प्रदेश निजामती सेवा परुस्कार र प्रदेश निजामती सेवा परुस्कारका लानगाः- 

(1) निजामती सेवाको स्थार्ी पदमा दईु वषय वा सो भन्दा बढी अवनध सेवा 
गरेको,  
(2)   प्रदेश सरकारको सेवामा कक वषयभन्दा बढी समर्देक्षख काम गरेको, 
(3) कार्यसम्पादि मूल्र्ाङ्किमा शत प्रनतशत अङ्क प्राप्त गरेको, 
(4) कुिै पनि ववभागीर् सजार् िपाकको, 
(5) सम्पक्षि वववरण निर्नमत रुपमा पेश गरेको, 
(6) निजको िाममा व्र्क्षक्तगत बेरुज ुिरहेको, 
(7) परुस्कारका लानग नसफाररस हिुे वषयमा अध्र्र्ि ववदा र असाधारण ववदा 
िनलकको। 

          (2) प्रदेश सरकारको सेवामा छ मवहिाभन्दा बढी समर्देक्षख उत्कृष्ट कार्यसम्पादि गरेको 
ववक्षशष्ट शे्रणी वा सो सरहको पदमा कार्यरत कमयचारीलाई प्रदेश सरकारले ववक्षशष्ट प्रदेश निजामती सेवा 
परुस्कार प्रदाि गिय सक्िेछ। 

         (3)प्रदेशमा छ मवहिाभन्दा बढी समर्देक्षख उत्कृष्ट कार्यसम्पादि गिे कमयचारीलाई प्रदेश 
सरकारले प्रोत्साहि परुस्कार ददि सक्िेछ। 



-3- 
 

5. परुस्कार नसफाररसको सीमााः मन्रालर्/आर्ोग/सक्षचवालर्ले परुस्कार नसफाररस गदाय देहार्को 
सीमानभर रही गिुयपिेछाः- 

(क) कमयचारी सं्र्ा ३०० जिासम्म भककोमा    - 7 जिासम्म 

(ख) कमयचारी सं्र्ा ३०१ देक्षख ५०० जिासम्म भककोमा  - 8 जिासम्म 

(ग) कमयचारी सं्र्ा 5०१ देक्षख 10०० जिासम्म भककोमा  - 9 जिासम्म 

तर उक्षल्लक्षखत कमयचारीको दरवन्दी रहेको संगििहरुमा कक्षम्तमा 5०% पदपूनतय भकको हिु ु
पिेछ। 

 

6. नसफाररस सनमनताः (१) परुस्कारको लानग नसफाररस गिय देहार् बमोक्षजमको नसफाररस सनमनत 
रहिेछाः-  

(क) प्रदेश सरकार अन्तगयत स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अनधकृतस्तर दशौँ तह वा सो 
सरहसम्मका कमयचारीहरूलाई परुस्कारको लानग नसफाररस गिय देहार् बमोक्षजमको 
सनमनत रहिेछाः 

१. प्रमखु सक्षचव, प्रदेश सरकार अध्र्ि 

२. प्रदेश सक्षचव, आन्तररक मानमला तथा कािूि 
मन्रालर् 

सदस्र् 

३. मु् र्मन्रीले तोकेको प्रदेश सरकारको 1 जिा 
प्रदेश सक्षचव 

सदस्र् 

४. राजपरावङ्कत प्रथम शे्रणीको पदबाट सेवा निवतृ 
कमयचारी मध्रे्बाट मु् र्मन्रीले तोकेको व्र्क्षक्त 

सदस्र् 

5. मु् र्मन्री तथा मक्षन्रपररषद्को कार्ायलर्को 
प्रशासि तथा बैिक महाशाखा प्रमखु 

सदस्र् सक्षचव 

   

(ख) प्रदेश सरकारका राजपरावङ्कत प्रथम शे्रणी वा सो सरहको कमयचारीलाई परुस्कृत 
गियका लानग नसफाररस गिय देहार् बमोक्षजमको नसफाररस सनमनत रहिेछाः 

१. प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको अध्र्ि वा निजले 
तोकेको आर्ोगको सदस्र् 

अध्र्ि 

२. प्रदेश सरकारका प्रमखु सक्षचव  सदस्र् 

३. कक्षम्तमा राजपरावङ्कत प्रथम शे्रणीबाट सेवा निविृ 
कमयचारी मध्रे् मु् र्मन्रीले तोकेको व्र्क्षक्त 

सदस्र् 

तर प्रदेश लोकसेवा आर्ोग गिि िहुाँदासम्म मु् र्मन्रीले तोकेको प्रदेश सरकारका 
मन्रीले अध्र्िको रुपमा कार्य गिे छ। 
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    (२) परुस्कारको लानग नसफाररस हिुे प्राववनधक कमयचारीको नसफाररसका लानग सनमनतले 
आवश्र्क िािेमा सम्बक्षन्धत सेवा/ समूह नमल्िे राजपरावङ्कत प्रथम शे्रणीको अनधकृत कमयचारीलाई 
सनमनतको बैिकमा आमन्रण गिय सक्िेछ। 

   (3) सनमनतले बैिक सम्बन्धी कार्यववनध आाँफै निधायरण गिय सक्िेछ। 

   (4) सनमनतको सक्षचवालर् मु् र्मन्री तथा मक्षन्रपररषद् को कार्ायलर्मा रहिेछ।  

7. परुस्कारको नसफाररस तथा निणयर्ाः (1) परुस्कारको लानग नसफाररस गदाय देहार् बमोक्षजमको प्रवक्रर्ा 
अपिाउि ुपिेछाः 

(क) परुस्कारको लानग नसफाररस गररिे कमयचारी कार्यरत कार्ायलर् प्रमखुले अिसूुची-1 
बमोक्षजमको फाराम सम्बक्षन्धत कमयचारीबाट भराई वववरण प्रमाक्षणत हिुे कागजात 
संलग्ि राखी प्रमाक्षणत गरी तालकु मन्रालर्मा नसफाररस साथ पौष मसान्तसम्म 
पिाउि ुपिेछ। 

(ख) मन्रालर्/सक्षचवालर्/आर्ोगका सक्षचवले मातहतका निकार्बाट खण्ड (क) बमोक्षजम 
प्राप्त नसफाररस तथा आफ्िा कार्ायलर्का कमयचारीहरुको मूल्र्ाङ्कि गरी दफा 5 
बमोक्षजमको सं्र्ामा ििाघ्िे गरी माघ मवहिाको पवहलो हप्तानभर सनमनतको 
सक्षचवालर्मा नसफाररस गरी पिाउि ुपिेछ। 

(ग) सनमनतले प्राप्त नसफाररस र प्रस्ताववत परुस्कार समेत ववचार गरी उपर्कु्त िह् रर्ाकको 
कमयचारी र उपर्कु्त िह् राकको परुस्कार नसफाररस गरी माघको चौथो हप्तानभर 
मु् र्मन्री तथा मक्षन्रपररषद्को कार्ायलर् माफय त प्रदेश सरकार समि पेश 
गिुयपिेछ।  

(2) प्रदेश सरकारले सनमनतबाट प्राप्त िाम समेतलाई ववचार गरी उपर्कु्त कमयचारीलाई उपर्कु्त 
परुस्कार ददिे निणयर् गिय सक्िेछ। 

8. परुस्कार ववतरणाः (१) परुस्कारका लानग आवश्र्क रकम मु् र्मन्री तथा मक्षन्रपररषद्को 
कार्ायलर्को सालबसाली बजेटमा व्र्वस्था गररिेछ। 

(२) प्रत्रे्क वषय प्रदेश सरकार स्थापिा ददवसको अवसरमा परुस्कार घोषणा गरी उपर्कु्त 
समर्मा ववतरण गररिेछ। 

9. खारेजी र बचाउाः  (१) प्रदेश निजामती सेवा परुस्कार सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यववनध, 2075 
खारेज गररकको छ। 

      (2) प्रदेश निजामती सेवा परुस्कार सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यववनध, 2075 बमोक्षजम भक 
गरेका कार्यहरु र्सै कार्यववनध बमोक्षजम भकको मानििेछ। 
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अिसूुची-1 

(दफा 7 को उपदफा (1) को खण्ड (क) साँग सम्बक्षन्धत) 

प्रदेश निजामती सेवा परुस्कारको लानग सम्भाव्र् कमयचारीले भिे फाराम 

 

मैले देहार् बमोक्षजमको वववरण र पषु्टर्ाई गिे प्रमाक्षणत कागजात सवहत प्रदेश निजामती सेवा परुस्कारको 
नसफाररसका लानग पेश गरेको छु। 

1. कमयचारीको िाम, थराः     संकेत िं.: 
2. हालको पदाः      कार्यरत कार्ायलर्ाः 
3. निजामती सेवाको स्थार्ी पदमा प्रवेश गरेको नमनताः 
4. प्रदेश सरकारको सेवामा प्रवेश गरेको नमनताः  

5. भौगोनलक अिभुवाः  

6. निजामती सेवामा......वषय काम गररसकेको छु। प्रदेश सरकार मातहत.....वषय सेवा गररसकेको छु। 

7. मैले ववभागीर् सजार् पाकको छैि। 

8. सम्पती वववरण निर्नमत रुपमा पेश गरेको छु। 

9. मेरो िाममा व्र्क्षक्तगत बेरुज ुछैि। 

10. मैले असाधारण ववदा नलकको छैि। मैले नमनत............मा......ददि असाधारण ववदा नलकको छु।  

11. मैले अध्र्र्ि ववदा नलकको छैि। मैले नमनत...............मा.....ददि अध्र्र्ि ववदा नलकको छु। 

12. म गर्ल कट्टीमा परेको छैि।  

13. मेरो िाममा प्रशासनिक र असलु उपर गिुय पिे बेरुज ुछैि। 

14. मैले हालसम्म सरुवा हुाँदा निर्मािसुार बरबझुारथ गरेको छु। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उक्त व्र्होरा सत्र् हो। परुस्कारको लानग नसफाररस भकमा परुस्कृत भकपनछ पनि उक्त व्र्होरा झिुा िहरे 
परुस्कार वफताय गियका साथै कािूि बमोक्षजम सजार् व्र्होिे छु। 

 

निवेदकाः 
दस्तखताः  

कमयचारीको िाम, थराः   

नमनताः 
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देहार्का आधारमा निवेदक कमयचारी.................................लाई परुस्कारको लानग नसफाररस गरेको छुाः- 

(क)       

(ख)      

(ग)     

 

सम्बक्षन्धत कार्ायलर्को प्रमखुको     

दस्तखताः 
दजाय, िामथराः 
नमनताः          कार्ायलर्को छाप 

 
 
 

देहार्का आधारमा निवेदक कमयचारी.................................लाई परुस्कारको लानग नसफाररस गरेको छुाः- 

 

सम्बक्षन्धत मन्रालर्/आर्ोग/सक्षचवालर्को प्रमखुको     

दस्तखताः 
दजाय, िामथराः 
नमनताः          कार्ायलर्को छाप 
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अिसूुची-1 

(दफा 7 को उपदफा (1) को खण्ड (क) साँग सम्बक्षन्धत) 

प्रदेश निजामती सेवा परुस्कारको लानग सम्भाव्र् कमयचारीले भिे फाराम 
 

मैले देहार् बमोक्षजमको वववरण र पषु्टर्ाई गिे प्रमाक्षणत कागजात सवहत प्रदेश निजामती सेवा परुस्कारको नसफाररसका लानग पेश 
गरेको छु। 

1. कमयचारीको िाम, थराः     संकेत िं.: 
2. हालको पदाः      कार्यरत कार्ायलर्ाः 
3. निजामती सेवाको स्थार्ी पदमा प्रवेश गरेको नमनताः 
4. प्रदेश सरकारको सेवामा प्रवेश गरेको नमनताः  

5. भौगोनलक अिभुवाः  

6. निजामती सेवामा......वषय काम गररसकेको छु। प्रदेश सरकार मातहत.....वषय सेवा गररसकेको छु। 

7. मैले ववभागीर् सजार् पाकको छैि। 

8. सम्पती वववरण निर्नमत रुपमा पेश गरेको छु। 

9. मेरो िाममा व्र्क्षक्तगत बेरुज ुछैि। 

10. मैले असाधारण ववदा नलकको छैि। मैले नमनत............मा......ददि असाधारण ववदा नलकको छु।  

11. मैले अध्र्र्ि ववदा नलकको छैि। मैले नमनत...............मा.....ददि अध्र्र्ि ववदा नलकको छु। 

12. म गर्ल कट्टीमा परेको छैि।  

13. मेरो िाममा प्रशासनिक र असलु उपर गिुय पिे बेरुज ुछैि। 

14. मैले हालसम्म सरुवा हुाँदा निर्मािसुार बरबझुारथ गरेको छु। 

15. अन्र् 

 
 

उक्त व्र्होरा सत्र् हो। परुस्कारको लानग नसफाररस भकमा परुस्कृत भकपनछ पनि उक्त व्र्होरा झिुा िहरे परुस्कार वफताय गियका 
साथै कािूि बमोक्षजम सजार् व्र्होिे छु। 

निवेदकाः 
दस्तखताः  

कमयचारीको िाम, थराः   

नमनताः 
देहार्का आधारमा निवेदक कमयचारी................................................लाई परुस्कारको लानग नसफाररस गरेको छुाः- 

(क)       

(ख)      

(ग)     

 

सम्बक्षन्धत कार्ायलर्को प्रमखुको 
दस्तखताः 
दजाय, िामथराः 
नमनताः          कार्ायलर्को छाप 

 

देहार्का आधारमा निवेदक कमयचारी.............................................लाई परुस्कारको लानग नसफाररस गरेको छुाः- 

 

सम्बक्षन्धत मन्रालर्/आर्ोग/सक्षचवालर्को प्रमखुको 
दस्तखताः 
दजाय, िामथराः 
नमनताः          कार्ायलर्को छाप 


