
 

 

बाग १ 
प्रदेश सयकाय 

आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्रारम 
 

नेऩारको सॊङ्जिधान फभोङ्ञजभ प्रदेश सबारे फनाएको देहाम फभोङ्ञजभको ऐन 
सिवसाधायणको जानकायीको राङ्झग प्रकाशन गङ्चयएको छ । 

सॊित ्२०७७ सारको ऐन नॊ.१२ 
गण्डकी प्रदेश प्रहयीको सम्फन्धभा व्मिस्था गनव फनकेो ऐन 

प्रस्तािना् सॊङ्जिधान प्रदत्त भौङ्झरक हक य भानि अङ्झधकायको सॊयऺण गदै प्रदेशभा शाङ्ञन्त 
य व्मिस्था कामभ गनव, अऩयाधको योकथाभ, ङ्झनमन्रण य अनङ्टसन्धान गनव तथा कानून 
कामावन्िमन गनवको राङ्झग गण्डकी प्रदेश प्रहयीको गठन, सञ् चारन, सङ्टऩङ्चयिेऺण य सभन्िम 
गने सम्फन्धभा कानूनी व्मिस्था गनव िाञ्छनीम बएकोरे, 

गण्डकी प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-१ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “गण्डकी प्रदेश प्रहयी ऐन, २०७७” 
यहेको छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

२. ऩङ्चयबाषा् ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथव नरागभेा मस ऐनभा,- 

(क) “अङ्ञततमायिारा” बन् नारे दपा २८ फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टङ्ञि गनव सक्न े
अङ्झधकायी सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ख) “प्रदेश प्रहयी” बन् नारे मस ऐन फभोङ्ञजभ गठन बएको गण्डकी 
प्रदेश प्रहयी सेिाभा कामवयत प्रहयी कभवचायीको सङ्गठन सम्झनङ्ट ऩछव 
य सो शब्दरे गण्डकी प्रदेश प्रहयीभा ङ्झनमङ्टङ्ञि बई, सभामोजन बई 
िा खङ्जटई कामवयत प्रहयी कभवचायीराई सभेत जनाउॉछ।  

(ग) “प्रदेश प्रहयी कभवचायी” बन् नारे प्रदेश प्रहयीभा कामवयत प्रहयी 
कभवचायी सम्झनङ्ट ऩछव । 
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(घ) “प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टख” बन् नारे गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टख 
सम्झनङ्ट ऩछव।  

(ङ) “तोङ्जकएको” िा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बन् नारे मस ऐन अन्तगवत 
फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएको िा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछव। 

(च) “नेऩार प्रहयी” बन् नारे सङ् घीम कानून फभोङ्ञजभ गठन बएको 
नेऩार प्रहयी सेिाभा कामवयत प्रहयी कभवचायीको सङ्गठन सम्झनङ्ट 
ऩछव य सो शब्दरे नऩेार प्रहयीभा कामवयत प्रहयी कभवचायीराई 
सभेत जनाउॉछ। 

(छ) “भन्रारम” बन् नारे गण्डकी प्रदेश सयकायको आन्तङ्चयक भाङ्झभरा 
सम्फन्धी ङ्जिषम हेने भन्रारम सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ज) “स्थामी आिासीम अनङ्टभङ्झत” बङ्ङारे ङ्जिदेशी भङ्टरङ्टकरे कङ्ट नै शतव 
तोकी िा नतोकी सो भङ्टरङ्टकभा स्थामी रुऩरे फसोफास गनव ऩाउन े
गयी नेऩारी नागङ्चयकराई उऩरब्ध गयाएको डाइबयङ्झसङ्जट इङ्झभग्रने्ट 
ङ्झबसा (ङ्झड.ङ्झब.) य ऩयभानेन्ट येङ्ञजडेन्ट ङ्झबसा (ङ्जऩ.आय.) िा ङ्झग्रन काडव 
सम्झनङ्ट ऩछव य सो शब्दरे नेऩारी नागङ्चयकराई ङ्जिदेशभा स्थामी 
रुऩभा फसोफास गनव ङ्छदइएको जङ्टनसङ्टकै नाभको स्थामी आिासीम 
अनङ्टभङ्झतराई सभेत जनाउॉछ।  

 

३. प्रदेश प्रहयी सेिाका आधायबतू ङ्झसद्धान्तहर् प्रदेश प्रहयी देहाम फभोङ्ञजभका आधायबतू 
ङ्झसद्धान्तफाट ङ्झनदेङ्ञशत हङ्टनेछ्- 

(क) रोकतन्र, कानूनको शासन य भानि अङ्झधकायप्रङ्झत प्रङ्झतफद्ध यहने, 
(ख) आभ नागङ्चयक य सभङ्टदामप्रङ्झत उत्तयदामी यहन,े 
(ग) ङ्झनष्ऩऺ, व्मािसाङ्जमक य दऺ सेिा प्रिाह गने, 
(घ) उच्च नैङ्झतक चङ्चयर य स्िच्छ आचयणभा यही सेिा प्रिाह गने।  

 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

प्रदेश प्रहयीको  गठन  य  सञ् चारन 

४. प्रदेश प्रहयीको गठन: (१) प्रदेशभा भन्रारम अन्तगवत प्रदेश प्रहयी सङ्गठन यहनेछ। 

(२) प्रदेश प्रहयीको गठन य सञ् चारन मस ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ऩङ्जहरो ऩटकको 
हकभा नेऩार प्रहयीभा कामवयत प्रहयी कभवचायी सङ् घीम कानून फभोङ्ञजभ सभामोजन 
बई िा खङ्जटई प्रदेश प्रहयीको गठन हङ्टनेछ। 
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(४) प्रदेश प्रहयी सङ्गठन सभािेशी स्िरुऩको हङ्टनेछ। 

५. सङ्गठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण् (१) प्रदेश प्रहयीको नमाॉ कामावरम स्थाऩना गदाव, 
नमाॉ दयफन्दी सजृना गदाव िा ङ्जिद्यभान दयफन्दीभा ऩङ्टनयािरोकन िा हेयपेय गदाव 
सङ्गठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण गनव देहाम फभोङ्ञजभको सङ्गठन तथा व्मिस्थाऩन 
सिेऺण सङ्झभङ्झत यहनेछ्-  

(क) भन्रारमको सङ्ञचि                             -सॊमोजक 

(ख) प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टख                               -सदस्म 

(ग) भङ्टतमभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामावरमको 
अङ्झधकृतस्तय निौं/दशौं िा सो सयहको प्रङ्झतङ्झनङ्झध        -सदस्म 

(घ) आङ्झथवक भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रारमको अङ्झधकृतस्तय 
निौं/दशौं िा सो सयहको प्रङ्झतङ्झनङ्झध                  -सदस्म 

(ङ) भन्रारमको भहाशाखा  प्रभङ्टख  (प्रहयी हेने)      -सदस्म-सङ्ञचि 

 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्गठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण सङ्झभङ्झतरे 
सङ्गठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण गयी भन्रारम सभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

(३) भन्रारमरे आङ्झथवक भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रारमको सहभङ्झत ङ्झरई 
सङ्गठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण प्रङ्झतिेदन भूल्माङ्कन गयी स्िीकृङ्झतका राङ्झग प्रदेश 
सयकाय, भङ्ञन्रऩङ्चयषद् सभऺ ऩेश गनेछ। 

(४) सङ्गठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

६. कामावरम सॊयचना् (१) प्रदेश प्रहयीभा अनङ्टसूची-1 भा उल्रेख बए फभोङ्ञजभका 
कामावरम यहन सक्नेछन ् य प्रदेश सयकायरे अनङ्टसूची-1 भा आिश्मकता अनङ्टसाय 
हेयपेय गनव सक्नेछ। 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका कामावरमभा यहने प्रहयी कभवचायीको 
सङ्तमा प्रदेश सयकायरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

७. प्रहयी प्रणारी् (१) प्रदेश सयकायरे प्रदेश प्रहयीभा देहामका भध्मे कङ्ट नै िा सफै 
प्रणारीहर स्थाऩना गनव सक्नेछ्- 

(क) भहानगयीम प्रहयी, 
(ख) ग्राभीण प्रहयी, 
(ग) ङ्झछभेकी प्रहयी, 
(घ) स्िमॊसेिी प्रहयी, 
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(ङ) ऩमवटन प्रहयी, 
(च) प्रदेश सयकायरे तोकेका अन्म प्रणारी। 

(२)  प्रहयी प्रणारी सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

८. प्रहयी सभूह् (१) ङ्जिशेषऻ प्रहयीको सेिा प्रदान गने उदे्दश्मरे प्रदेश प्रहयीभा देहाम 
फभोङ्ञजभका सभूहहर यहन सक्नेछन:्- 

(क) जनऩद प्रहयी सभूह,  

(ख) सशस्त्र प्रहयी सभूह, 
(ग) प्राङ्जिङ्झधक प्रहयी सभूह। 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको जनऩद प्रहयी सभूहभा देहाम 
फभोङ्ञजभका उऩसभूह यहन सक्नेछन:्- 

(क) अऩयाध अनङ्टसन्धान उऩसभूह, 
(ख) ट्राङ्जपक उऩसभूह, 
(ग) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन उऩसभूह, 
(घ) कामव उऩसभूह, 
(ङ) प्रदेश सयकायरे तोकेका अन्म उऩसभूह। 

 

(३) आधायबतू ताङ्झरभ ऩश् चात उऩसभूहसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमको ताङ्झरभ 
सभेतको आधायभा भन्रारमको सहभङ्झतभा प्रदेश प्रहयी प्रधान कामावरमरे प्रहयी 
नामफ ङ्झनयीऺक दजावसम्भको प्रहयी कभवचायीराई ङ्चयि दयफन्दीको आधायभा 
सम्फङ्ञन्धत उऩसभूहभा सभूहीकृत गनेछ।  

(४) एउटा उऩसभूहभा यही कम्तीभा तीन िषव सेिा अिङ्झध ऩूया गयेको य अको 
उऩसभूहको राङ्झग तोङ्जकएको ङ्जिषमको ताङ्झरभ ङ्झरएको प्रहयी कभवचायीरे उऩसभूह 
ऩङ्चयितवन गनव चाहेभा भन्रारमको सहभङ्झतभा प्रदेश प्रहयी प्रधान कामावरमरे ङ्झनजको 
उऩसभूह ऩङ्चयितवन  गनव सक्नेछ। 

तय भन्रारमरे आिश्मक देखेभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा 
प्रहयी कभवचायीको उऩसभूह ऩङ्चयितवन गनव फाधा ऩने छैन। 

(५) प्रहयी कभवचायीको सभूह/उऩसभूह सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

९. प्रदेश प्रहयी ऩङ्चयचारन य सङ्टऩङ्चयिेऺण् (१) प्रदेश प्रहयीको ऩङ्चयचारन य सङ्टऩङ्चयिेऺण 
प्रदेश सयकायरे गनेछ। 

(२) प्रदेश प्रहयी प्रदेश सयकायप्रङ्झत उत्तयदामी य जिापदेही हङ्टनेछ। 
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(३) प्रदेश प्रहयीरे प्रदेशभा शाङ्ञन्त सङ्टयऺा कामभ गने सम्फन्धभा नेऩार सयकाय 
तथा प्रदेश सयकायको नीङ्झत य भन्रारम तथा प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टखको ङ्झनमन्रणभा यही 
कामव गनङ्टव ऩनेछ। 

 (४) मस ऐन, प्रचङ्झरत कानून तथा नेऩार सयकायको नीङ्झत ङ्झनदेशनको 
अधीनभा यही शाङ्ञन्त सङ्टव्मिस्था, अऩयाधको योकथाभ य ङ्झनमन्रणको सन्दबवभा नेऩार 
प्रहयीरे प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टखराई य प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राको 
प्रदेश प्रहयीराई आदेश िा ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ। 

 (५) ङ्ञजल्राङ्झबर शाङ्ञन्त सङ्टयऺा कामभ गनवको राङ्झग प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राको प्रदेश प्रहयी ऩङ्चयचारन गनव सक्नेछ य 
मसयी ऩङ्चयचारन गयेको अिस्थाभा सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राको प्रदेश प्रहयीरे प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा 
अङ्झधकायीको ङ्झनदेशनभा यही काभ गनङ्टव ऩनेछ। 

 (६) उऩदपा (४) य (5) फभोङ्ञजभ आदेश िा ङ्झनदेशन ङ्छदॉदा य प्रदेश प्रहयी 
ऩङ्चयचारन गदाव प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे भन्रारमको ङ्झनदेशनभा यही काभ गनङ्टव 
ऩनेछ। 

 (७) शाङ्ञन्त सङ्टयऺा, अऩयाध अनङ्टसन्धान रगामत कतवव्म ऩारनाको राङ्झग 
खङ्जटएको अिस्थाभा प्रदेश प्रहयीरे आपूबन्दा भाङ्झथको अङ्झधकायीको ङ्झनदेशनको 
अधीनभा यही कामव सम्ऩादन गनङ्टव ऩनेछ। 

 (८) शाङ्ञन्त सङ्टयऺा कामभ गने सन्दबवभा नेऩार प्रहयी य प्रदेश प्रहयी सॊमङ्टि 
रुऩभा ऩङ्चयचारन बएको अिस्थाभा प्रदेश प्रहयीरे नऩेार प्रहयीको प्रत्मऺ ङ्झनमन्रणभा 
यही कामव गनङ्टव ऩनेछ। 

 (९) उऩदपा (4) फभोङ्ञजभ आदेश िा ङ्झनदेशन ङ्छदएको तथा उऩदपा (5) 
फभोङ्ञजभ प्रदेश प्रहयी ऩङ्चयचारन गङ्चयएको अिस्थाभा सो सम्फन्धभा प्रदेश प्रहयीको 
सङ्टऩङ्चयिेऺण नेऩार प्रहयी य सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राको प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे सभेत 
गनेछ। 

१०. प्रदेश सयकायको अङ्झधकाय्  प्रदेश प्रहयीको येखदेख य ङ्झनमन्रण गने य प्रदेश 
प्रहयीराई ङ्झनदेशन ङ्छदन ेअङ्झधकाय प्रदेश सयकायराई हङ्टनेछ य प्रदेश सयकायको आदेश 
य ङ्झनदेशन ऩारना गनङ्टव प्रदेश प्रहयीको कतवव्म हङ्टनेछ।  

११. प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टख् (१) प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टखको रुऩभा काभ गनव नऩेार सयकायरे 
नेऩार प्रहयीको कम्तीभा प्रहयी नामफ भहाङ्झनयीऺकराई खटाउनेछ।  

(२) प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टखरे प्रदेश सयकायको ङ्झनमन्रण य ङ्झनदेशनभा यही कामव 
सम्ऩादन गनङ्टव ऩनेछ।  
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(३) प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टखको ङ्झनमन्रणभा यही प्रदेश प्रहयीरे कामव सम्ऩादन गनङ्टव 
ऩनेछ। 

(४) प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टखरे प्रदेश प्रहयीको ऩोशाक य दर्जमावनी ङ्ञचन्ह रगाई प्रदेश 
प्रहयीको रुऩभा काभ गनेछ। 

(५) प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टखको ऩाङ्चयश्रङ्झभक य सङ्टङ्जिधा नेऩार प्रहयीको सभान ऩदको 
प्रहयी कभवचायीको राङ्झग तोङ्जकएको ऩाङ्चयश्रङ्झभक य सङ्टङ्जिधा बन्दा कभ नहङ्टने गयी प्रदेश 
सयकायरे ङ्झनधावयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

 ऩङ्चयच्छेद-३ 
 प्रदेश प्रहयीको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय 

१२. प्रदेश प्रहयीको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय् (१) मस ऐन य प्रचङ्झरत कानूनको 
अधीनभा यही प्रदेश प्रहयीको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क) प्रदेशङ्झबर शाङ्ञन्त सङ्टयऺा तथा सािवजङ्झनक सङ्टव्मिस्था कामभ यात न,े 
(ख) प्रदेशङ्झबर नागङ्चयकको जीउ, धनको सङ्टयऺा गयी नागङ्चयक 

स्ितन्रताको सॊयऺण य सङ्टशासन प्रिद्धवनभा सहमोग ऩङ्टर् माउने, 
(ग) सािवजङ्झनक सङ्टयऺा व्मिस्था, अऩयाधको योकथाभ तथा अऩयाध 

अनङ्टसन्धानसॉग सम्फङ्ञन्धत आिश्मक सूचना सङ्करन, ङ्जिश्लषेण य 
भूल्माङ्कन गयी आिश्मक सङ्टयऺा व्मिस्था ङ्झभराउन ेय सो ङ्जिषमभा 
भाङ्झथल्रो अङ्झधकायीराई जानकायी गयाउने, 

(घ) अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे कानून फभोङ्ञजभ ङ्छदएको आदेश य जायी 
गयेको ऩक्राउ ऩङ्टजॉ तदारुकताका साथ ऩारन िा ताभेर गने, 

(ङ) नेऩार सयकाय िा प्रदेश सयकायरे तोकेका प्रदेशङ्झबरका भहत्िऩूणव 
व्मङ्ञि, स्थान, ङ्झनकाम िा आमोजनाको सङ्टयऺा गने, 

(च) प्रदेशङ्झबरका मातामातका साधन, बिन, बौङ्झतक सॊयचना य अन्म 
सािवजङ्झनक तथा सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको सङ्टयऺा गने, 

(छ) प्रदेशङ्झबर अऩयाध योकथाभ य ङ्झनमन्रणको राङ्झग कानून फभोङ्ञजभ 
आिश्मक उऩाम अिरम्फन गने य सो कामवका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामसॉग सहमोग य सभन्िम गने, 

(ज) प्रदेशङ्झबर ङ्जिऩद्का सभमभा उद्धाय, याहत, ऩङ्टन्स्थाऩना रगामतका 
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी काभका राङ्झग ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टन े य 
आिश्मक सभन्िम गने, 

(झ) दङ्टघवटना य खतयाफाट नागङ्चयकराई फचाउन हयसम्बि प्रमास गने, 
(ञ) प्रदेशङ्झबर घटेका अऩयाधको प्रादेङ्ञशक अङ्झबरेख यात ने, 
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(ट) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रदेशङ्झबरका कायागायभा यहेका कैदी िा 
फन्दीको सङ्टयऺा तथा ङ्जहयासत कऺ य ङ्जहयासतभा यहेका थङ्टन ङ्टिाको 
व्मिस्थाऩन गने य सङ्टयऺा य खानाको व्मिस्था ङ्झभराउन,े  

(ठ) फार सङ्टधाय गहृभा सङ्टयऺाको व्मिस्था ङ्झभराउने, 
(ड) सिायी आिागभनराई सङ्टयङ्ञऺत फनाउने तथा प्रदेशको ट्राङ्जपक 

व्मिस्थाऩन गने, 
(ढ) प्रदेशङ्झबर ङ्झनजी ऺेरका सङ्टयऺा प्रदामक तथा सङ्टयऺाकभॉरे 

अऩनाउनङ्ट ऩने भाऩदण्ड ऩारना गये नगयेको सम्फन्धभा ङ्झनमङ्झभत 
ङ्झनमभन य अनङ्टगभन गने, 

(ण) प्रहयीको ताङ्झरभ तथा कामव दऺता य ऺभता अङ्झबिङृ्जद्ध सम्फन्धी 
कामव गने, 

(त) साभङ्टदाङ्जमक प्रहयी सम्फन्धी कामव गने, 
(थ) फेिाङ्चयसी सम्ऩङ्ञत्त ङ्ञजम्भा ङ्झरई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ व्मिस्थाऩन 

गने, 
(द) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अन्म ङ्झनकामफाट अनङ्टसन्धान हङ्टन े

कसङ्टयको सम्फन्धभा त्मस्तो ङ्झनकामफाट भाग बए अनङ्टसायको 
सहमोग उऩरब्ध गयाउने, 

(ध) खान तरासी गदाव सभ्म य भमावङ्छदत रुऩभा गने, 
(न) मस प्रदेशफाट अको प्रदेशभा य अको प्रदेशफाट मस प्रदेशभा 

अङ्झबमङ्टि, थङ्टन ङ्टिा, कैदी िा फन्दीको स्थानान्तयण गनङ्टव ऩने बएभा 
सोको राङ्झग सङ् घीम कानून फभोङ्ञजभ सभन्िम य सङ्टयऺा 
व्मिस्थाऩन गने, 

(ऩ) नेऩार प्रहयी य अन्म प्रदेशका प्रहयी सङ्गठनसॉग सम्ऩकव , सूचना 
आदान प्रदान य सभन्िम गने, 

(प) नागङ्चयक सङ्टयऺा, सािवजङ्झनक ङ्जहत य कानून कामावन्िमनको ङ्जिषमभा 
स्थानीम तहसॉग आिश्मक सभन्िम गने, 

(फ) भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, र्जमेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि य 
सीभान्तकृत िगव तथा ङ्जिशेष सॊयऺण आिश्मक ऩने व्मङ्ञिको हक 
ङ्जहतको सॊयऺण य सङ्टयऺाका ङ्जिषमराई प्राथङ्झभकताका साथ 
कामावन्िमन गने, 

(ब) सिवसाधायण नागङ्चयक, र्जमेष्ठ नागङ्चयक, भङ्जहरा तथा 
फारफाङ्झरकाहरसॉग व्मिहाय गदाव ङ्ञशष्ट य भमावङ्छदत व्मिहाय गने,  

(भ) भानि अङ्झधकायको सॊयऺण य सङ्टशासन प्रिद्धवनभा सहमोग ऩङ्टर् माउने, 
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(म) नेऩार प्रहयी य अन्म प्रदेश प्रहयीसॉग अऩयाध योकथाभ, अनङ्टसन्धान 
तथा ङ्झनमन्रणका सम्फन्धभा ऩायस्ऩङ्चयक सहमोग आदान प्रदान 
गने, 

(य) प्रचङ्झरत कानूनरे ङ्झनङ्छदवष्ट गये फभोङ्ञजभ य प्रदेश सयकायरे सभम 
सभमभा तोकेका अन्म कामवहर गने, गयाउने। 

 (२) शाङ्ञन्त य व्मिस्था खरर हङ्टन सक्न ेिा बइयहेको कङ्ट नै स्थानभा प्रिेश 
गनव य ङ्झनयीऺण गनव प्रदेश प्रहयी कभवचायीराई अङ्झधकाय हङ्टनेछ। त्मसयी प्रिेश िा 
ङ्झनयीऺण गयेभा त्मस्तो प्रहयी कभवचायीरे सो कङ्ट याको कायण सङ्जहतको ङ्झरङ्ञखत 
जानकायी भाङ्झथल्रो प्रहयी अङ्झधकृतराई तत्कार ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(३) सािवजङ्झनक आिागभन सम्फन्धभा नेऩार प्रहयीराई बएको अङ्झधकाय प्रदेश 
प्रहयीरे सभेत प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रमोग गनव सक्नेछ। 

(४) प्रदेश प्रहयीरे सूचना य सञ् चाय प्रङ्जिङ्झधसॉग सम्फङ्ञन्धत उऩकयणको प्रमोग 
गदाव नेऩार प्रहयीसॉग सभन्िम गयी गनङ्टव ऩनेछ।  

१३. कसङ्टयको अनङ्टसन्धान गने् (१) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ नेऩार प्रहयी िा अन्म 
ङ्झनकाम िा अङ्झधकायीरे अनङ्टसन्धान गने कसङ्टय फाहेक प्रदेशङ्झबर बएका नेऩार 
सयकाय िादी हङ्टने अन्म सफै कसङ्टयको सम्फन्धभा प्रदेश प्रहयीरे प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान गनेछ।  

(२) मस दपा फभोङ्ञजभ प्रदेश प्रहयीरे अनङ्टसन्धान गदाव प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ अऩयाध अनङ्टसन्धानको राङ्झग प्रहयी कभवचायीराई बएको अङ्झधकायको प्रमोग 
गनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रदेश प्रहयीरे अनङ्टसन्धान गने कङ्ट नै कसङ्टयको 
सम्फन्धभा नेऩार प्रहयीफाट िा नऩेार प्रहयी य प्रदेश प्रहयीको िा प्रदेश प्रहयी य 
अन्म प्रदेश प्रहयीको सॊमङ्टि कामवदरफाट अनङ्टसन्धान हङ्टॉदा फढी प्रबािकायी हङ्टन े
देङ्ञखएभा प्रदेश प्रहयीरे नेऩार प्रहयीराई अनङ्टयोध गयी ऩठाउन सक्नेछ।  

(४) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रदेश सयकाय भातहतका अङ्झधकायी िा 
ङ्झनकामफाट अनङ्टसन्धान हङ्टन ेकङ्ट नै कसङ्टयको सम्फन्धभा कसङ्टयको गाम्बीमवता, सािवजङ्झनक 
ङ्जहत य सॊिेदनशीरताको कायणरे सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायी य प्रदेश प्रहयी अङ्झधकृतरे 
सॊमङ्टि रुऩभा अनङ्टसन्धान गने बनी भन्रारमरे  ङ्झनणवम गयेको अिस्थाभा प्रदेश प्रहयी 
सॊमङ्टि अनङ्टसन्धान टोरीभा सङ्ञम्भङ्झरत हङ्टनेछ। 

(५) प्रदेश प्रहयीरे शाङ्ञन्त सङ्टयऺा कामभ गनव तथा कङ्ट नै कसङ्टयको अनङ्टसन्धान 
गनव आिश्मकता अनङ्टसाय अन्म प्रदेश प्रहयीसॉग सभन्िम गनव सक्नेछ।  

(६) मस दपा फभोङ्ञजभ प्रदेश प्रहयीरे अनङ्टसन्धान गयेको कङ्ट नै कसङ्टय सम्फन्धी 
प्रङ्झतिेदन सम्फङ्ञन्धत सयकायी िङ्जकर सभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 
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१४. अऩयाध ङ्झनमन्रण तथा अनङ्टसन्धानभा प्रदेश प्रहयीको बङू्झभका्  (१) कङ्ट नै अऩयाध 
बएको, बइयहेको िा हङ्टन रागकेो जानकायी प्राप्त हङ्टन आएभा प्रदेश प्रहयीरे तत्कार 
देहाम फभोङ्ञजभको कामव गनङ्टव ऩनेछ्- 

(क) तत्कार त्मस्तो स्थानभा उऩङ्ञस्थत बई अऩयाध हङ्टनफाट योक्न 
आिश्मक व्मिस्था ङ्झभराउने, 

(ख) अऩयाध बई सकेकोभा अऩयाधफाये आपूरे देखे जानेसम्भका तथ्म 
प्रभाण सङ्करन गने य अन्म ङ्झनकाम िा अङ्झधकायीफाट अनङ्टसन्धान 
हङ्टने अऩयाध बएभा तत्कार अऩयाध अनङ्टसन्धानको राङ्झग ङ्ञजम्भेिाय 
ङ्झनकाम िा अङ्झधकायीराई खफय गने, 

(ग) दसी प्रभाण नष्ट हङ्टन नङ्छदने तथा घटनास्थरको आिश्मक सङ्टयऺा 
व्मिस्था ङ्झभराउन,े 

(घ) अन्म ङ्झनकाम िा अङ्झधकायीफाट अनङ्टसन्धान हङ्टन े अऩयाधको 
अनङ्टसन्धानको सन्दबवभा अनङ्टसन्धान गने ङ्झनकाम िा अङ्झधकायीराई 
आिश्मक ऩने सहमोग उऩरब्ध गयाउने, 

(ङ) मस ऐन िा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आपूरे अनङ्टसन्धान गनङ्टव ऩने 
अऩयाधको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान गयी सयकायी िङ्जकर सभऺ 
अनङ्टसन्धान प्रङ्झतिेदन ऩेश गने, 

(च) अऩयाध हङ्टन नङ्छदन तथा अऩयाध बइसकेकोभा अऩयाध अनङ्टसन्धान 
तथा ऩीङ्झडतको सङ्टयऺाको राङ्झग आिश्मक ऩने अन्म कामव गने। 

(२) प्रदेश प्रहयीरे कङ्ट नै अऩयाधको अनङ्टसन्धान गदाव भङ्टरङ्टकी पौजदायी कामवङ्जिङ्झध 
सॊङ्जहता, २०७४ य अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ गनङ्टव ऩनेछ। 

(३) अन्म ङ्झनकाम िा अङ्झधकायीफाट अनङ्टसन्धान हङ्टन े अऩयाधको सम्फन्धभा 
प्रदेश प्रहयीरे सङ्करन गयेको दसी तथा प्रभाण अनङ्टसन्धानसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम िा 
अङ्झधकायीराई हस्तान्तयण गनङ्टव ऩनेछ। 

(४) अऩयाध ङ्झनमन्रण तथा अनङ्टसन्धानको सन्दबवभा प्रदेश प्रहयीरे आिश्मकता 
अनङ्टसाय नेऩार प्रहयीको सभन्िमभा यही काभ गनङ्टव ऩनेछ। 

१५. ऩक्राउ गनव सक्ने्  (१) मस ऐन य प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रदेश प्रहयीफाट 
अनङ्टसन्धान हङ्टन ेकङ्ट नै अऩयाधभा सॊरग्न बएको िा सॊङ्छदग्ध व्मङ्ञिराई प्रदेश प्रहयीरे 
कानून फभोङ्ञजभ ऩक्राउ गनङ्टव ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नेऩार प्रहयी िा 
अन्म ङ्झनकाम िा अङ्झधकायीफाट अनङ्टसन्धान हङ्टने अऩयाधभा सॊरग्न बएको िा सॊङ्छदग्ध 
व्मङ्ञिराई प्रदेश प्रहयीरे कानून फभोङ्ञजभ ऩक्राउ गनव सक्नेछ। 
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(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩक्राउ ऩयेको व्मङ्ञिराई प्रदेश प्रहयीरे मथाशीघ्र 
त्मस्तो अऩयाध अनङ्टसन्धान गने ङ्झनकाम िा अङ्झधकायीराई हस्तान्तयण गनङ्टव ऩनेछ। 

(४)  प्रदेश प्रहयी कभवचायीरे देहामका व्मङ्ञिराई ङ्झफना ऩक्राउ ऩूजॉ ऩक्राउ 
गनव सक्नेछ्- 

(क) पयाय घोङ्जषत गङ्चयएको शॊङ्जकत िा कसङ्टयदाय, 

(ख) कर्फमूव रागकेो सभमभा ङ्जहडडङ्टर गयेका शॊकास्ऩद व्मङ्ञि, 

(ग) भनाङ्झसफ कायण नबै यातभा हात हङ्झतमाय खयखजाना िा घय पोने 
औजाय साथ बएको व्मङ्ञि, 

(घ) कानून अनङ्टसाय थङ्टङ्झनएका ठाॉउफाट बागकेो िा बाग्न उद्योग गने 
व्मङ्ञि, 

(ङ) नेऩारी सेना िा नेऩार प्रहयी िा प्रदेश प्रहयी िा सशस्त्र प्रहयी फर, 
नेऩार छाडी बागकेो बन् ने भनाङ्झसफ शॊका रागकेा व्मङ्ञि। 

१६. भाङ्झथल्रो दजावका प्रहयी कभवचायीको अङ्झधकाय् प्रदेश प्रहयी कभवचायीरे मस ऐन िा 
मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ऩाएको अङ्ञततमाय ङ्झनजबन्दा भाङ्झथल्रो 
दजावका प्रहयी कभवचायीरे प्रमोग गनव ऩाउनेछ। 

१७. प्रदेश प्रहयी कभवचायीरे प्रमोग गनव ऩाउन ेअङ्ञततमाय् प्रदेश प्रहयी कभवचायीरे मो ऐन 
िा अन्म कङ्ट नै प्रचङ्झरत कानूनफाट ऩाएको अङ्ञततमायबन्दा फढी अङ्ञततमाय िा अङ्झधकाय 
प्रमोग गनव ऩाउन ेछैन। 

१८. प्रदेश प्रहयी कभवचायी हयहभेशा ड्यङ्टङ्जटका राङ्झग तमाय यहनङ्ट ऩने्  प्रदेश प्रहयीका 
प्रत्मेक कभवचायी हयहभेशा ड्यङ्टङ्जटका राङ्झग तमायी हारतभा यहनङ्ट ऩनेछ य जङ्टनसङ्टकै 
सभमभा ऩङ्झन प्रदेश प्रहयी कभवचायीराई काभभा खटाउन सङ्जकनेछ।  

१९. भङ्टतम न्मामाङ्झधििाको कामावरमसॉग सभन्िम गनङ्टवऩने् (१) प्रदेश प्रहयीरे 
अनङ्टसन्धानको क्रभभा कसैराई ऩक्राउ गयी म्माद थऩको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत सयकायी 
िङ्जकर सभऺ ऩेश गयेको ङ्जिषमको जानकायी भङ्टतम न्मामाङ्झधििाको कामावरमभा 
तत्कार गयाउनङ्ट ऩनेछ।  
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(२) प्रदेश प्रहयीको कङ्ट नै प्रहयी कामावरमरे जाहेयी दयखास्त िा सूचना दताव गनव 
इन्काय गयेको ङ्जिषमभा भङ्टतम न्मामाङ्झधििाको कामावरमभा सभेत उजङ्टयी गनव 
सङ्जकनेछ। त्मस्तो उजङ्टयी भनाङ्झसफ देङ्ञखएभा भङ्टतम न्मामाङ्झधििाको कामावरमरे 
सम्फङ्ञन्धत प्रहयी कामावरमराई त्मस्तो जाहेयी दयखास्त िा सूचना दताव गयी 
आिश्मक कायफाही चराउन ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ। 

(३) भानि अङ्झधकायको सॊयऺण तथा प्रदेश सयकायको हक ङ्जहत यऺा गने 
उदे्दश्मरे अऩयाधको अनङ्टसन्धान ङ्झनष्ऩऺ तथा प्रबािकायी फनाउन िा थऩ अनङ्टसन्धान 
गनव आिश्मक देङ्ञखएभा भङ्टतम न्मामाङ्झधििाको कामावरमरे सम्फङ्ञन्धत अनङ्टसन्धान 
अङ्झधकायीराई आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ।    

 (४) उऩदपा (२) य (३) फभोङ्ञजभको ङ्झनदेशन ऩारना गनङ्टव सम्फङ्ञन्धत प्रहयी 
कामावरम तथा अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीको कतवव्म हङ्टनेछ।  

 (५) प्रदेश प्रहयीरे सम्फङ्ञन्धत सयकायी िङ्जकर सभऺ कङ्ट नै कसङ्टयको सम्फन्धभा 
ऩेश गयेको अनङ्टसन्धान सम्फन्धी प्रङ्झतिेदनको एक प्रङ्झत तत्कार भङ्टतम 
न्मामाङ्झधििाको कामावरमभा ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

२०. फेिाङ्चयसी शिका सम्फन्धभा् फेिाङ्चयसी शि पेरा ऩयेभा प्रदेश प्रहयीरे ङ्ञजम्भाभा ङ्झरई 
शिको सनाखत य कारगङ्झतरे भतृ्मङ्ट बएकोभा भङ्टच ङ्टल्का गयाई हकिारा पेरा ऩये 
दाह सॊस्काय गनव फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। हकिारा पेरा नऩये िा फङ्टझी नङ्झरए त्मस्तो शि 
ङ्ञचङ्जकत्साशास्त्र अध्ममन सॊस्थान स्थाऩना बएको ठाउॉभा अध्ममनको प्रमोजनको 
ङ्झनङ्झभत्त त्मस्तो सॊस्थानराई आिश्मक बएभा सो सॊस्थानराई फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। त्मस्तो 
सॊस्थान नबएको ठाउॉभा िा त्मस्तो सॊस्थानराई आिश्मक नऩने बएभा प्रदेश प्रहयीरे 
स्थानीम गाउॉऩाङ्झरका िा नगयऩाङ्झरका िा साभाङ्ञजक सॊस्था भापव त दाह सॊस्काय 
गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

तय दङ्टघवटनाभा ऩयी, आत्भहत्मा गयी िा शॊकास्ऩद ङ्ञस्थङ्झतभा भतृ्मङ्ट बएकोभा बन े
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ घटनास्थर/राश जाॉच य शि ऩयीऺण सभेत गनङ्टव ऩने 
अनङ्टसन्धानको काभ कायफाई ऩूया गयेऩङ्झछ भार त्मस्तो शि अध्ममन सॊस्थानराई 
फङ्टझाई ङ्छदनङ्ट िा दाह सॊस्काय गयाउन सङ्जकनेछ। 

२१. प्रहयी कभवचायीरे कामव सम्ऩादन गदाव ऩारना गनङ्टव ऩने् प्रदेश प्रहयी कभवचायीरे आर्फनो 
कामव सम्ऩादनको ङ्झसरङ्झसराभा देहाम फभोङ्ञजभ गनङ्टव ऩनेछ्-  

(क) ङ्ञजम्भेिाय, उत्तयदामी य जिापदेही हङ्टन ङ्ट ऩने, 



खण्ड ०3) अङ्चय १२,  प्रदेश याजऩर बाग १ ङ्झभङ्झत २०७७।०७।२४ 

49 
 

(ख) ङ्झनष्ऩऺ सेिा प्रिाह गनङ्टव ऩने,  

(ग) ङ्झछटो छङ्चयतो य प्रबािकायी सेिा प्रदान गनङ्टव ऩने, 
(घ) ङ्ञशष्ट य सभ्म फोरी तथा व्मिहाय गनङ्टव ऩने, 
(ङ) प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही देहाम फभोङ्ञजभ नागङ्चयक 

अङ्झधकायको सम्भान गनङ्टव ऩने्- 

(1) कङ्ट नै ऩङ्झन प्रहयी कामावरमभा शाङ्ञन्त ऩूिवक प्रिेश गने य प्रहयीको 
सेिा प्राप्त गने, 

(2) प्रहयी कामावरमको ङ्ञजम्भेिाय अङ्झधकायीराई बेटी प्रहयीको कामव 
ऺेरसॉग सम्फङ्ञन्धत सूचना ङ्छदने िा प्रहयीको सहामता प्राप्त गने, 

(3) कङ्ट नै अऩयाधको सम्फन्धभा प्रहयी कामावरमभा ङ्छदएको सूचना 
ग्रहण गङ्चयएको जानकायी सङ्जहतको बयऩाई प्राप्त गने, 

(4) प्रहयीको कामवऺ ेरसॉग सम्फङ्ञन्धत कङ्ट नै घटना िा शङ्कास्ऩद 
गङ्झतङ्जिङ्झधको सम्फन्धभा ङ्छदएको भौङ्ञखक, ङ्झरङ्ञखत िा अन्म कङ्ट नै 
भाध्मभको सूचना प्रहयी कामावरमभा दताव गयाउने, 

(5) आपू जाहेयिारा िा ऩीङ्झडत बएको कङ्ट नै कसङ्टय िा घटनाको 
सम्फन्धभा बएको अनङ्टसन्धान िा प्रहयी कायफाहीको फायेभा 
सूचना प्राप्त गने, 

(6) ऩीङ्झडत भङ्जहरारे आर्फनो गोऩनीमता कामभ यहन े गयी सम्बि 
बएसम्भ भङ्जहरा प्रहयीको उऩङ्ञस्थङ्झतभा उजङ्टयी ङ्छदन ेय आिश्मक 
सेिा प्राप्त गने, 

(7) थङ्टनाभा यहेको भङ्जहरारे आर्फनो गोऩनीमता कामभ यहने स्तयको 
बौङ्झतक सङ्टङ्जिधा य भङ्जहरा प्रहयीको सहमोग प्राप्त गने, 

(8) भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि, सीभान्तकृत, 
उत्ऩीङ्झडत य उऩेङ्ञऺत िगवका व्मङ्ञि तथा र्जमेष्ठ नागङ्चयकरे 
बेदबाि यङ्जहत, रैङ्जङ्गक सम्िेदनशीर, सम्भानऩूणव य प्रबािकायी 
प्रहयी सेिा ऩाउने, य 

(9) िैमङ्ञिक गोऩनीमताको सॊयऺण हङ्टन ेगयी प्रहयी सेिा प्राप्त गने। 

 

२२. आधायबतू सङ्टङ्जिधा उऩरब्ध गयाउने्  प्रहयी कामावरमरे देहामका व्मङ्ञिराई 
आिश्मकता अनङ्टसाय कानून फभोङ्ञजभ खाना, ङ्जऩउने ऩानी, शौचारम, स्नानकऺ जस्ता 
आधायबतू सङ्टङ्जिधा उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ्- 

(क) प्रहयी कामावरमभा थङ्टनाभा यहेको व्मङ्ञि, 
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(ख) कानूनको ङ्जििादभा ऩयेका िा सयकायी सॊयऺणको आिश्मकता 
ऩयेका फारफाङ्झरका य अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि तथा कसङ्टयफाट 
प्रबाङ्जित भङ्जहरा  य न्माङ्जमक ङ्झनकामफाट ङ्झनङ्छदवष्ट अन्म व्मङ्ञिहर। 

 

ऩङ्चयच्छेद-४ 

ऩद य ऩदऩूङ्झतव सम्फन्धी व्मिस्था 
 

२३. प्रदेश प्रहयीभा यहन ेशे्रणी य ऩद:  (१) प्रदेश प्रहयी सेिाभा यहने प्रहयीको शे्रणी य ऩद 
देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क)  याजऩराङ्जङ्कत शे्रणी य ऩद्   

(१) प्रथभ शे्रणी  -    प्रहयी नामफ भहाङ्झनयीऺक  

- प्रहयी िङ्चयष्ठ उऩयीऺक 

(२) ङ्छितीम शे्रणी  -   प्रहयी उऩयीऺक 

- प्रहयी नामफ उऩयीऺक 

(३) ततृीम शे्रणी  -   प्रहयी ङ्झनयीऺक 

(ख) याजऩर अनॊङ्जकत शे्रणी य ऩद् 

(१) प्रथभ शे्रणी   -     प्रहयी नामफ ङ्झनयीऺक  

(२) ङ्छितीम शे्रणी  -    प्रहयी सहामक ङ्झनयीऺक   

(३) ततृीम शे्रणी -     प्रहयी हिल्दाय  

(४) चतङ्टथव शे्रणी  -     प्रहयी जिान 

(ग) शे्रणी ङ्जिहीन्  प्रहयी कामावरम सहमोगी िा सो सयह  

(२) प्रदेश प्रहयी सेिाको शे्रणी ङ्जिहीन ऩदभा देहाम फभोङ्ञजभको स्तय यहनेछन:् 

(क)  प्रथभस्तय 

(ख)  ङ्छितीमस्तय 

(ग)  ततृीमस्तय 

(घ) चतङ्टथवस्तय 



खण्ड ०3) अङ्चय १२,  प्रदेश याजऩर बाग १ ङ्झभङ्झत २०७७।०७।२४ 

51 
 

(ङ) ऩाॉचौस्तय 

(३) शे्रणी ङ्जिङ्जहन ऩदको स्तय िङृ्जद्ध सम्फन्धी व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२४. ऩदऩूङ्झतव्  (१) खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगताफाट ऩूङ्झतव हङ्टन ेप्रदेश प्रहयी सेिाको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञिको 
राङ्झग आिश्मक ऩने शैङ्ञऺक मोग्मता, ऩदऩूङ्झतव प्रङ्जक्रमा, ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभ य ऩयीऺा 
प्रणारी नेऩार प्रहयीको सभान ऩदको प्रहयी कभवचायीको राङ्झग ङ्झनधावयण बए सयह 
हङ्टनेछ। 

(२) प्रहयी सेिाको देहामको ऩदभा देहाम फभोङ्ञजभ ऩूङ्झतव गङ्चयनेछ्– 

ङ्झस न ऩद खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगतािाया फढङ्टिािाया 

(क) प्रहयी कामावरम सहमोगी 
िा सो सयह 

१००% - 

(ख) प्रहयी जिान १००% - 

(ग) प्रहयी हिल्दाय - १००% 

(घ) प्रहयी सहामक ङ्झनयीऺक ४०% ६०% 

(ङ) प्रहयी नामफ ङ्झनयीऺक – १००% 

(च) प्रहयी ङ्झनयीऺक ५०% ५०% 

(छ) प्रहयी ङ्झनयीऺकबन्दा 
भाङ्झथका ऩदहर 

– १००% 

  

 (३) उऩदपा (२) को खण्ड (ग) िा (ङ) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन प्राङ्जिङ्झधक प्रहयी सभूहतपव  प्रहयी हिल्दाय िा प्रहयी नामफ ङ्झनयीऺक ऩदभा 
फढङ्टिािाया ऩूङ्झतव हङ्टन सक्ने अिस्था नबएभा खङ्टरा प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺािाया ऩूङ्झतव 
गनव सङ्जकनेछ। 

(४) उऩदपा (२) को खण्ड (छ) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
प्राङ्जिङ्झधक प्रहयी सभूहको स्िास्थ्मतपव को प्रहयी नामफ उऩयीऺकको दयफन्दी सजृना 
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हङ्टॉदाका फखत ङ्जिशेष शैङ्ञऺक मोग्मता तोङ्जकएको य फढङ्टिािाया त्मस्तो ऩद ऩूङ्झतव हङ्टन 
सक्ने अिस्था नबएभा त्मस्तो ऩद खङ्टल्रा प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺािाया ऩूङ्झतव गनव 
सङ्जकनेछ। 

(५) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्राङ्जिङ्झधक प्रहयी 
सभूहतपव  तल्रो ऩद नहङ्टने ऩद ऩूङ्झतव गदाव शतप्रङ्झतशत खङ्टल्रा प्रङ्झतमोङ्झगतािाया ऩूङ्झतव 
गङ्चयनेछ। 

(६) प्रदेश प्रहयी सेिाराई सभािेशी फनाउन खङ्टल्रा प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺािाया 
ऩूङ्झतव हङ्टने ऩदभध्मे ऩैंतारीस प्रङ्झतशत ऩद छङ्टट्याई सो प्रङ्झतशतराई शतप्रङ्झतशत भानी 
देहाम फभोङ्ञजभका उम्भेदिायका फीचभा छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट प्रङ्झतस्ऩधाव गयाई ऩदऩूङ्झतव गङ्चयनेछ्-  

(क) भङ्जहरा - फीस प्रङ्झतशत 

(ख) आङ्छदिासी/जनजाङ्झत - ऩैंताङ्झरस प्रङ्झतशत 

(ग) थार /भधेसी - ऩाॉच प्रङ्झतशत 

(घ) दङ्झरत - फीस प्रङ्झतशत 

(ङ) ङ्जऩछङ्झडएको ऺेर - दश प्रङ्झतशत 

स्ऩष्टीकयण् मस उऩदपाको प्रमोजनका राङ्झग ङ्जऩछङ्झडएको ऺेर बन् नारे नेऩार 
सयकाय य प्रदेश सयकायरे तोकेको ऺेर सम्झनङ्ट ऩछव। 

(७) मस दपाभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन खङ्टल्रा 
प्रङ्झतमोङ्झगतािाया ऩूङ्झतव गङ्चयने ङ्चयि ऩद भध्मे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको न्मूनतभ मोग्मता 
ऩङ्टगकेा अभय प्रहयी िा च ङ्टनौतीऩूणव ङ्ञजम्भेिायी ङ्झनिावहको क्रभभा अशि बएको प्रदेश 
प्रहयी कभवचायीको ऩङ्चयिायको सदस्म भध्मेफाट दङ्टई प्रङ्झतशत ऩदभा खङ्टल्रा 
प्रङ्झतमोङ्झगतािाया ऩूङ्झतव गङ्चयनेछ। 

(८) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ ङ्झनधावयण गङ्चयएको प्रङ्झतशतिाया ऩदऩूङ्झतव गने 
व्मिस्था प्रत्मेक दश िषवभा ऩङ्टनयािरोकन गनङ्टव ऩनेछ। 

 तय मो दपा प्रायम्ब बएऩङ्झछ हङ्टन ेयाङ्जष्डम जनगणनाको तथ्माङ्कको आधायभा उऩदपा 
(६) फभोङ्ञजभ ङ्झनधावयण गङ्चयएको प्रङ्झतशत ऩङ्टनयािरोकन गनव फाधा ऩने छैन। 
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(9) ऩदऩूङ्झतवका राङ्झग ऩदसङ्तमा ङ्झनधावयण रगामतका अन्म व्मिस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२५. ऩदऩूङ्झतव सङ्झभङ्झत् (१) प्रदेश प्रहयी सेिाको ऩदभा खङ्टल्रा प्रङ्झतमोङ्झगतािाया छनौट गयी 
ङ्झनमङ्टङ्ञिका राङ्झग अङ्ञततमायिारा सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनव देहाम फभोङ्ञजभको ऩदऩूङ्झतव 
सङ्झभङ्झत यहनेछ्- 

(क) प्रदेश रोक सेिा आमोगको अध्मऺ 
िा ङ्झनजरे तोकेको सदस्म - अध्मऺ 

(ख) भङ्टतमभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 
कामावरमको सङ्ञचि 

 

- सदस्म 

(ग) भन्रारमको सङ्ञचि - सदस्म 

(घ) प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टख - सदस्म 
(ङ) प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टखरे तोकेको प्रहयी 

िङ्चयष्ठ उऩयीऺक - सदस्म-सङ्ञचि 
 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रहयी सहामक 
ङ्झनयीऺकबन्दा तल्रो ऩदभा उऩमङ्टि उम्भेदिाय छनौट गयी ङ्झनमङ्टङ्ञिका राङ्झग 
अङ्ञततमायिारा सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनव प्रदेश रोक सेिा आमोग य भन्रारमको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेत यहने गयी ऩदऩूङ्झतव सङ्झभङ्झतरे आिश्मकता अनङ्टसाय फढीभा ऩाॉच सदस्म 
यहेको ऩदऩूङ्झतव उऩसङ्झभङ्झत गठन गयी आपूभा यहेको अङ्झधकाय सङ्टम्ऩन सक्नेछ। 

(३) ऩदऩूङ्झतव सङ्झभङ्झत िा ऩदऩूङ्झतव उऩसङ्झभङ्झतरे उम्भेदिायको छनौटको राङ्झग 
आिश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमको ङ्जिशेषऻराई काभभा रगाउन सक्नेछ। 

 

२६. ऩदऩूङ्झतव सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय् (१) ऩदऩूङ्झतव सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य 
अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क) दपा २४ फभोङ्ञजभ ऩदऩूङ्झतवको राङ्झग प्रङ्झतशत तथा सङ्तमा 
ङ्झनधावयण गने, 

(ख) ऩदऩूङ्झतव कामवताङ्झरका फनाउने, 
(ग) ऩयीऺाको ङ्जकङ्झसभ तोक्ने, 
(घ) ऩदऩूङ्झतवका राङ्झग ङ्जिऻाऩन प्रकाशन गने, 
(ङ) दपा २७ भा उल्रेख बए फाहेकका ऩयीऺा सञ् चारन तथा 

नङ्झतजा प्रकाशन गने, 
(च) ङ्झनमङ्टङ्ञिका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने, 
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(छ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामव गने। 

 

(२) ऩदऩूङ्झतव सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।   
२७. ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा् प्रदेश प्रहयी प्रधान कामावरमरे प्रदेश प्रहयी सेिाको खङ्टल्रा 

प्रङ्झतमोङ्झगताफाट ऩूङ्झतव हङ्टन े ऩदको ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺाको राङ्झग उम्भेदिायको नाभािरी 
सङ्जहत प्रदेश रोक सेिा आमोगभा अनङ्टयोध गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

२८. ङ्झनमङ्टङ्ञि सम्फन्धी व्मिस्था्(१) प्रदेश प्रहयी सेिाको देहामका ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञि गने 
अङ्झधकाय देहामका अङ्झधकायीराई हङ्टनेछ्- 

(क) प्रहयी िङ्चयष्ठ उऩयीऺकको 
ऩदभा 

- प्रदेश सयकाय 

(ख) प्रहयी उऩयीऺक, प्रहयी 
नामफ उऩयीऺक य प्रहयी 
ङ्झनयीऺकको ऩदभा  

- 

प्रदेश सयकायको आन्तङ्चयक 
भाङ्झभरा सम्फन्धी ङ्जिषम 
हेने भन्री 

(ग) प्रहयी नामफ ङ्झनयीऺकको 
ऩदभा 

- भन्रारमको सङ्ञचि 

(घ) प्रहयी सहामक ङ्झनयीऺक 
ऩदभा 

- प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टख 

(ङ) प्रहयी हिल्दाय य प्रहयी 
जिान ऩदभा 

- प्रहयी उऩयीऺक िा प्रहयी 
नामफ उऩयीऺक 

(च) प्रहयी कामावरम सहमोगी 
ऩदभा   

- प्रहयी नामफ उऩयीऺक 

(२) ङ्झनमङ्टङ्ञि गने अङ्झधकायीरे ऩदऩूङ्झतव सङ्झभङ्झत िा फढङ्टिा सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसको 
मोग्मताक्रभको आधायभा ङ्झसपाङ्चयस प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतरे याजऩराङ्जङ्कत ऩदभा एक 
भङ्जहनाङ्झबर य याजऩरअनङ्जङ्कत ऩदभा ऩन्र ङ्छदनङ्झबर ङ्झनमङ्टङ्ञि ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(३) प्रदेश प्रहयीको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञि सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 
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२९. कामभ भङ्टकामभ, कामवफाहक य ङ्झनङ्झभत्त सम्फन्धी व्मिस्था् प्रदेश प्रहयीको प्रभङ्टख िा 
कामावरम प्रभङ्टख ऩदभा कामभ भङ्टकामभ भङ्टकयय गने, कामवफाहक य ङ्झनङ्झभत्त तोक्न े
सम्फन्धी व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

३०. फढङ्टिा सम्फन्धी व्मिस्था् (१) प्रदेश प्रहयी सेिाको देहामको ऩदभा फढङ्टिाका राङ्झग 
ङ्झसपाङ्चयस गनव देहाम फभोङ्ञजभका फढङ्टिा सङ्झभङ्झतहर यहनेछन्् - 

(क) प्रहयी िङ्चयष्ठ उऩयीऺक ऩदका राङ्झग्- 

(१) प्रदेश सयकायको प्रभङ्टख सङ्ञचि                -अध्मऺ 

(२) भन्रारमको सङ्ञचि                        -सदस्म 

(३ प्रदेश रोक सेिा आमोगको सङ्ञचि        -सदस्म 

(४) प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टख                        -सदस्म 

(५) प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टखरे तोकेको प्रहयी  

िङ्चयष्ठ उऩयीऺक                        -सदस्म-सङ्ञचि 

(ख) प्रहयी ङ्झनयीऺक, प्रहयी नामफ उऩयीऺक य प्रहयी उऩयीऺक ऩदका 
राङ्झग्- 

(१) भन्रारमको सङ्ञचि                        -अध्मऺ 

(२) भङ्टतमभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामावरमको सङ्ञचि  -सदस्म 

(३ प्रदेश रोक सेिा आमोगको सङ्ञचि               -सदस्म 

(४) प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टख                        -सदस्म 

(५) प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टखरे तोकेको प्रहयी िङ्चयष्ठ  

उऩयीऺक                            -सदस्म-सङ्ञचि 

(ग) प्रहयी नामफ ङ्झनयीऺक य प्रहयी सहामक ङ्झनयीऺक ऩदका राङ्झग्- 

(१) प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टख                       -अध्मऺ 
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(२) भन्रारमको अङ्झधकृतस्तय निौँ/दशौँ िा  

सो सयहको प्रङ्झतङ्झनङ्झध                       -सदस्म 

(३) भङ्टतमभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषदको कामावरमको  

अङ्झधकृतस्तय निौँ/दशौँ िा सो सयहको प्रङ्झतङ्झनङ्झध    -सदस्म 

(४) प्रदेश रोक सेिा आमोगको अङ्झधकृतस्तय  

निौँ/दशौँ िा सो सयहको प्रङ्झतङ्झनङ्झध        -सदस्म 

(५) प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टखरे तोकेको प्रहयी नामफ  

उऩयीऺक                           -सदस्म-सङ्ञचि 

 

(घ) प्रहयी हिल्दाय ऩदका राङ्झग्- 

(१) प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टखरे तोकेको कम्तीभा  

प्रहयी नामफ उऩयीऺक                        -अध्मऺ 

(२) प्रदेश रोक सेिा आमोगको अङ्झधकृतस्तय  

सातौँ/आठौँ िा सो सयहको प्रङ्झतङ्झनङ्झध        -सदस्म 

(३) प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टखरे तोकेको प्रहयी ङ्झनयीऺक   -सदस्म-सङ्ञचि 

 (२) फढङ्टिा सङ्झभङ्झतभा यहेका प्रदेश प्रहयी ऩदाङ्झधकायी िा ङ्झनजाभती कभवचायीको 
नङ्ञजकको नातेदाय फढङ्टिाको राङ्झग सम्बाव्म उम्भेदिाय यहेछ य त्मस्तो उम्भेदिायको 
फढङ्टिा ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टव ऩने बएभा प्रदेश प्रहयी ऩदाङ्झधकायीको हकभा प्रदेश प्रहयी 
प्रभङ्टखरे य ङ्झनजाभती कभवचायीको हकभा प्रभङ्टख सङ्ञचिरे त्मस्तो ऩदाङ्झधकायीको सट्टा 
सभान तहको अको ऩदाङ्झधकायीराई फढङ्टिा सङ्झभङ्झतभा काभ गने गयी तोक्नेछ। 

स्ऩष्टीकयण् मस उऩदपाको प्रमोजनका राङ्झग “नङ्ञजकको नातेदाय” बङ्ङारे फाफङ्ट, 
आभा, सौतेनी आभा, सौतेनी फाफङ्ट, ऩङ्झत, ऩत्नी, छोया, छोयाफङ्टहायी, छोयी, छोयीर्जिाइॉ, धभवऩ ङ्टर, 
धभवऩ ङ्टरी, दाजङ्ट, बाउजू, बाइ, बाइफङ्टहायी, ङ्छददी, ङ्झबनाजङ्ट, फङ्जहनी, फङ्जहनीर्जिाइॉ, नाङ्झत, 

नाङ्झतनीफङ्टहायी, नाङ्झतनी, नाङ्झतनीर्जिाइॉ, बान्जा, बान्जीफङ्टहायी, बान्जी, बान्जीर्जिाइॉ, बङ्झतजा, 
बङ्झतजाफङ्टहायी, बङ्झतजी, बङ्झतजी र्जिाइॉ, सासू, ससङ्टया, देिय, देउयानी, नन्द, आभाजङ्ट, जेठाजङ्ट, 
जेठानी, जेठान, सारा, सारी सम्झनङ्ट ऩछव। 
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(३) फढङ्टिा सङ्झभङ्झतरे फढङ्टिाका राङ्झग सम्बाव्म उम्भेदिायहरभध्मे सफैबन्दा फढी 
अङ्क प्राप्त गने प्रदेश प्रहयी कभवचायीराई फढङ्टिाका राङ्झग ऩङ्जहरा ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टव 
ऩनेछ। 

(४) फढङ्टिा सङ्झभङ्झतरे फढङ्टिाका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गयेको प्रदेश प्रहयी कभवचायीको 
नाभािरी य ङ्झनजरे प्राप्त गयेको कङ्ट र प्राप्ताङ्क सङ्जहतको ङ्झसपाङ्चयस सूची सम्फङ्ञन्धत 
सफैको जानकायीका राङ्झग प्रकाङ्ञशत गनङ्टव ऩनेछ। 

(५) मो ऐन य मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभािरीको अधीनभा यही फढङ्टिा 
सङ्झभङ्झतरे फढङ्टिाको ङ्झसपाङ्चयस गने प्रमोजनको राङ्झग आिश्मक ङ्झसद्धान्त य कामवङ्जिङ्झध 
तम गयी रागङ्ट गनव सक्नेछ। 

३१. फढङ्टिाको आधाय् (१) फढङ्टिा सङ्झभङ्झतरे प्रहयी कभवचायीराई कामव ऺभता फाऩत 
ऩाएको कूर अङ्कको आधायभा सफैबन्दा फढी अङ्क प्राप्त गने उम्भेदिायराई 
मोग्मताक्रभ अनङ्टसाय फढङ्टिाको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामव ऺभताको भूल्माङ्कन गदाव देहाम फभोङ्ञजभ 
फढीभा एक सम अङ्क ङ्छदइनेछ्- 

(क) कामव सम्ऩादन भूल्माङ्कन फाऩत ४० 

(ख) र्जमेष्ठता फाऩत 25 

(ग) शैङ्ञऺक मोग्मता फाऩत 10 

(घ) ताङ्झरभ फाऩत ८ 

(ङ) बौगोङ्झरक ऺेर फाऩत 7 

(च) जोङ्ञखभऩूणव िा च ङ्टनौतीऩूणव कामव फाऩत ५ 

(छ) फढङ्टिा सङ्झभङ्झतरे ङ्छदने  ५ 

 

(3) मस ऐन तथा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत प्रदेश प्रहयी 
सेिाको फढङ्टिा सम्फन्धी व्मिस्थाभा बएको सॊशोधन एक िषवऩङ्झछ रागङ्ट हङ्टनेछ।  
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(४) प्रदेश प्रहयी सेिाका प्रहयी कभवचायीको फढङ्टिा सम्फन्धी अन्म व्मिस्था 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

३२. सरुिा सम्फन्धी व्मिस्था् प्रदेश प्रहयी सेिाका प्रहयी कभवचायीको सरुिा सम्फन्धी 
व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

३३. ऩदाङ्झधकाय कामभ यहने्  देहामको अिस्थाभा प्रदेश प्रहयी सेिाको प्रहयी कभवचायीको 
आर्फनो ऩद भाङ्झथको ऩदाङ्झधकाय कामभ यहनेछ्- 

(क) आर्फनो ऩदभा काभकाज गङ्चययहॉदासम्भ, 
(ख) सरुिा बई कामवबाय सम्हाल्न ऩाइन ेअिङ्झधसम्भ, 
(ग) ङ्झफदाभा फसेको अिङ्झधबय, 
(घ) ङ्झनरम्फनभा यहेको अिङ्झधबय, 
(ङ) प्रदेश सयकायरे कङ्ट नै काभभा खटाएकोभा सो अिङ्झधबय, 
(च) भाङ्झथल्रो ऩदभा कामभ भङ्टकामभ, कामवफाहक िा ङ्झनङ्झभत्त बई 

काभ गयेको अिङ्झधबय। 

 

ऩङ्चयच्छेद-५ 

ऩाङ्चयश्रङ्झभक, सङ्टङ्जिधा य सेिाका शतव 
३४. ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा सङ्टङ्जिधा् (१) नेऩार सयकायरे फनाएको भाऩदण्डको अधीनभा यही 

प्रदेश सयकायरे  प्रदेश प्रहयी कभवचायीरे ऩाउने ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा सङ्टङ्जिधा ङ्झनधावयण 
गनेछ। 

(२) प्रदेश प्रहयी सेिाको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञि हङ्टने प्रहयी कभवचायीरे मोगदानभा 
आधाङ्चयत सेिा ङ्झनितृ्त सङ्टङ्जिधा ऩाउनेछ। 

३५. ङ्झफदा नङ्झरई गैय हाङ्ञजय हङ्टन नऩाइने्  प्रदेशको कङ्ट नै प्रहयी कभवचायीरे ङ्झफदा नङ्झरई गैय 
हाङ्ञजय हङ्टन ऩाउन ेछैन। 

३६. ङ्झफदाका ङ्जकङ्झसभ् (१) प्रदेश प्रहयी कभवचायीरे देहाम फभोङ्ञजभका ङ्झफदा ऩाउनेछ्- 

(क) बैऩयी आउने ङ्झफदा, 

(ख) घय ङ्झफदा, 

(ग) ङ्झफयाभी ङ्झफदा, 
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(घ) ङ्जकङ्चयमा ङ्झफदा, 

(ङ) प्रसूङ्झत ङ्झफदा, 

(च) प्रसूङ्झत स्माहाय ङ्झफदा, 

(छ) सट्टा ङ्झफदा, 

(ज) अध्ममन ङ्झफदा। 

(२) प्रदेश प्रहयी कभवचायीरे अङ्झधकायको रुऩभा ङ्झफदाको दाफी गनव ऩाउन े
छैन। 

(३) काभको अनङ्टकूर हेयी ङ्झफदा ङ्छदन े अङ्झधकायीरे आर्फनो तजङ्झफजफाट ङ्झफदा 
स्िीकृत िा अस्िीकृत गनव सक्न ेतथा आिश्मक ऩयेभा ङ्झफदाभा फसेको प्रदेश प्रहयी 
कभवचायीराई ङ्झनजको स्िीकृत ङ्झफदा यद्द गयी काभभा रगाउन सक्नेछ। 

(४) ङ्झफदा सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

३७. ऩदािङ्झध तथा अिकाश सम्फन्धी व्मिस्था् प्रदेश प्रहयी सेिाका कभवचायीको ऩदािङ्झध 
य अिकाश सम्फन्धी व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

तय ङ्झनमभािरीभा तोङ्जकनङ्ट बन्दा अगाङ्झड अिकाश सम्फन्धी व्मिस्था प्रचङ्झरत 
सङ् घीम प्रहयी सम्फन्धी कानूनभा व्मिस्था बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

 

३८. सेिाका अन्म शतव्  प्रदेश प्रहयी सेिाका प्रहयी कभवचायीको सेिाको शतव सम्फन्धी 
अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

ऩङ्चयच्छेद-६  

आचयण 

३९. दान, दातव्म, उऩहाय ङ्झरन नहङ्टने: (१) कानून फभोङ्ञजभ प्रदेश प्रहयी कभवचायीरे 
सम्ऩादन गनङ्टव ऩने काभभा कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकायको असय ऩनव सक्न े गयी प्रदेश प्रहयी 
सेिाको कङ्ट नै ऩङ्झन प्रहयी कभवचायी य ङ्झनजको ऩङ्चयिायका सदस्म सभेतरे प्रदेश 
सयकायको ऩूिव स्िीकृङ्झत ङ्झफना स्िदेशी िा ङ्जिदेशी व्मङ्ञि िा सॊस्थाफाट कङ्ट नै प्रकायको 
दान, दातव्म, कोसेरी िा उऩहाय स्िीकाय गनव िा चन्दा भाग्न िा आर्फनो ऩदीम 
काभसॉग सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिसॉग साऩट ङ्झरनङ्ट हङ्टॉदैन। 
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(२) प्रदेश प्रहयी सेिाभा कामवयत प्रहयी कभवचायीरे कङ्ट नै ङ्जिदेशी सयकाय िा 
ङ्जिदेशी सयकायको कङ्ट नै प्रङ्झतङ्झनङ्झधफाट कङ्ट नै उऩहाय प्राप्त हङ्टन आएभा ङ्झनजरे प्रदेश 
सयकायराई सो कङ्ट याको सूचना ङ्छदई ङ्झनकासा बए फभोङ्ञजभ गनङ्टव ऩछव। 

 

४०. चन्दा ङ्झरन नहङ्टन:े प्रदेश प्रहयी सेिाभा कामवयत प्रहयी कभवचायीरे प्रदेश सयकायको 
ऩूिवस्िीकृङ्झत ङ्झफना कङ्ट नै ऩङ्झन काभको ङ्झनङ्झभत्त कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको चन्दा भाग्न िा चन्दा 
ङ्झरन हङ्टॉदैन य अर कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको आङ्झथवक सहामता प्राप्त गने काभभा सभेत बाग 
ङ्झरन हङ्टॉदैन। 

४१. सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जिियण ङ्छदनङ्ट ऩने: प्रदेश प्रहयी सेिाभा कामवयत प्रत्मेक प्रहयी कभवचायीरे 
त्मस्तो ऩद धायण गयेको ङ्झभङ्झतरे य त्मसऩङ्झछ हयेक आङ्झथवक िषव सभाप्त बएको 
ङ्झभङ्झतरे साठी ङ्छदनङ्झबर आर्फनो िा आर्फनो ऩङ्चयिायको नाभभा यहेको सम्ऩङ्ञत्तको स्रोत 
िा ङ्झनस्सा सङ्जहतको अद्यािङ्झधक ङ्जिियण सम्फङ्ञन्धत कामावरम भापव त तोङ्जकएको 
कामावरमभा फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। 

४२. कम्ऩनीको स्थाऩना य व्माऩाय व्मिसाम गनव नहङ्टन:े प्रदेश प्रहयी सेिाभा कामवयत प्रहयी 
कभवचायीरे प्रदेश सयकायको ऩूिव स्िीकृङ्झत नङ्झरई देहामका काभ गनङ्टव हङ्टॉदैन:- 

(क) कङ्ट नै फैंक िा कम्ऩनीको स्थाऩना, यङ्ञजषे्डशन िा सञ्चारनको 
काभभा बाग ङ्झरन, 

(ख) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दताव गयाउनङ्ट ऩने कङ्ट नै व्माऩाय िा 
व्मिसाम गनव, 

(ग) अन्मर कङ्ट नै प्रकायको नोकयी स्िीकाय गनव। 

४३. सयकायी काभभा थाहा ऩाएका कङ्ट या प्रकाश गनवभा प्रङ्झतफन्ध: प्रदेश प्रहयी सेिाभा 
कामवयत प्रहयी कभवचायीरे प्रदेश सयकायिाया अङ्ञततमाय नऩाई आपूरे सयकायी 
कतवव्म ऩारना गदाव सयकायी िा गैयसयकायी साधनफाट प्राप्त गयेको िा आपूरे 
रेखेको िा सङ्करन गयेको कङ्ट नै कागजऩर िा सभाचाय प्रत्मऺ िा अप्रत्मऺ रऩफाट 
अनङ्झधकृत व्मङ्ञि िा सञ्चाय भाध्मभराई जानकायी ङ्छदन हङ्टॉदैन। मो प्रङ्झतफन्ध जङ्टनसङ्टकै 
कायणरे प्रहयी सङ्गठनफाट अरग यहेको व्मङ्ञिको हकभा सभेत रागङ्ट हङ्टनेछ। 

४४. अनङ्झधकृत रुऩभा सूचना सम्प्रषेण गनव नहङ्टन:े (१) प्रदेश प्रहयी सेिाभा कामवयत प्रहयी 
कभवचायीरे प्रदेश सयकायको अनङ्टभङ्झत प्राप्त नगयी कङ्ट नै ऩङ्झन सञ् चाय भाध्मभ िा 
साभाङ्ञजक सञ् जारभा आर्फनो िास्तङ्जिक िा काल्ऩङ्झनक नाभफाट िा फेनाभी रुऩभा 
प्रहयी सङ्गठनसॉग सम्फङ्ञन्धत कङ्ट नै सूचना, रेख िा यचना सम्प्रषेण गनव हङ्टॉदैन।  
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तय प्रदेश प्रहयी सङ्गठनको प्रििाको रुऩभा तोङ्जकएको प्रहयी कभवचायीरे 
सम्फङ्ञन्धत प्रहयी सङ्गठनको प्रभङ्टखको अनङ्टभङ्झतभा कामावरमको गङ्झतङ्जिङ्झध सम्फन्धी 
जानकायी िा सूचना प्रिाह गनव फाधा ऩने छैन। 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन साङ्जहङ्ञत्मक, 
करात्भक, ऐङ्झतहाङ्झसक, िैऻाङ्झनक य व्मािसाङ्जमक ङ्जिषमको रेख प्रकाशन िा प्रसायण 
गनव सङ्जकनेछ। 

तय त्मस्तो रेख प्रकाशन िा प्रसायण गये ऩङ्झछ आर्फनो कामावरमभा जानकायी 
गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

४५. सयकायको आरोचना गनव नहङ्टने: प्रदेश प्रहयी सेिाभा कामवयत प्रहयी कभवचायीरे 
सयकायको नीङ्झत ङ्जिरुद्ध हङ्टने गयी िा सयकाय य नेऩारी जनताफीचको ऩायस्ऩङ्चयक 
सम्फन्धभा िा कङ्ट नै ङ्जिदेशी याष्डसॉगको सम्फन्धभा खरर ऩनव सक्ने गयी आर्फनो 
िास्तङ्जिक िा काल्ऩङ्झनक नाभफाट िा फेनाभी कङ्ट नै रेख प्रकाङ्ञशत गनव, सञ् चाय 
भाध्मभराई कङ्ट नै जानकायी ङ्छदन िा ििव्म प्रकाशन िा प्रसायण गनव िा सािवजङ्झनक 
बाषण गनव हङ्टॉदैन। 

४६. ङ्झनिावचनभा बाग ङ्झरन नहङ्टने्  प्रदेश प्रहयी सेिाको प्रहयी कभवचायीरे कङ्ट नै याजनीङ्झतक 
ऩदका राङ्झग हङ्टन ेङ्झनिावचनभा बाग ङ्झरन िा कसैको ङ्झनङ्झभत्त भत भाग्न िा अन्म कङ्ट नै 
प्रकायरे आर्फनो प्रबाि ऩानव हङ्टॉदैन। 

तय कसैराई भत ङ्छदएको िा ङ्छदन े ङ्जिचाय गयेको कङ्ट या प्रकट नगयी प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ आर्फनो भताङ्झधकाय गोप्म रुऩभा प्रमोग गनव फाधा ऩने छैन।  

४७. याजनीङ्झतभा बाग ङ्झरन नहङ्टन:े प्रदेश प्रहयी सेिाको प्रहयी कभवचायीरे कङ्ट नै याजनीङ्झतक 
दर िा सॊस्थाको सदस्म फन् न, याजनीङ्झतभा बाग ङ्झरन, याजनीङ्झतक दर िा सॊस्थाराई 
सहामताको ङ्झनङ्झभत्त चन्दा ङ्छदन िा कङ्ट नै याजनीङ्झतक दर िा सॊस्था िा आन्दोरनराई 
अन्म कङ्ट नै प्रकायरे प्रबाि ऩानव हङ्टॉदैन।  

४८. सञ् चाय भाध्मभको सहाया ङ्झरन नहङ्टन:े प्रदेश प्रहयी सेिाको प्रहयी कभवचायीरे प्रदेश 
सयकायको ऩूिव स्िीकृङ्झत नङ्झरई कङ्ट नै व्मङ्ञििाया ङ्झनजको कतवव्म ऩारनको सम्फन्धभा 
रगाइएको आयोऩको खण्डन िा प्रङ्झतयऺाको ङ्झनङ्झभत्त सञ् चाय भाध्मभ िा साभाङ्ञजक 
सञ् जारको सहाया ङ्झरन हङ्टॉदैन। 

तय प्रहयी कभवचायीको आर्फनो व्मङ्ञिगत काभ िा चङ्चयरको सम्फन्धभा सपाइ 
ङ्छदन ऩाउने अङ्झधकायभा कङ्ट नै असय ऩङ्टर् माएको भाङ्झनने छैन।  
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४९. सभम ऩारन य ङ्झनमङ्झभतता् प्रदेश प्रहयी सेिाभा कामवयत प्रत्मेक प्रहयी कभवचायीरे 
ठीक सभमभा तथा ङ्झनमङ्झभत रऩरे आर्फनो ऩारोभा हाङ्ञजय हङ्टन ङ्टऩछव य साधायणतमा 
ऩङ्जहरे ङ्झफदाको स्िीकृङ्झत नङ्झरई काभफाट अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टन ङ्ट हङ्टॉदैन। 

५०. अनङ्टशासन य आऻाऩारन: (१) प्रदेश प्रहयी सेिाभा कामवयत प्रत्मेक प्रहयी कभवचायीरे 
आर्फनो कतवव्म इभानदायी य तत्ऩयताको साथ ऩारना गनङ्टव ऩछव। 

(२) प्रदेश प्रहयी कभवचायीरे आर्फनो ऩदीम काभ सम्फन्धी कङ्ट याभा आपूबन्दा 
भाङ्झथका अङ्झधकृतरे ङ्छदएको आऻाराई शीघ्रताका साथ ऩूया गनङ्टव ऩछव। 

(३) प्रदेश प्रहयी कभवचायीरे आपूबन्दा भाङ्झथका सफै अङ्झधकृतहरप्रङ्झत उङ्ञचत 
आदय देखाउनङ्ट ऩछव य आपू भातहतका प्रहयी कभवचायीप्रङ्झत उङ्ञचत व्मिहाय गनङ्टवऩछव। 

५१. फाङ्जहयी प्रबाि ऩानव नहङ्टन:े प्रदेश प्रहयी सेिाको प्रहयी कभवचायीरे आर्फनो नोकयी 
सम्फन्धी कङ्ट याभा भतरफ साध्म गनव आपूबन्दा भाङ्झथका अङ्झधकृत भाङ्झथ कङ्ट नै अनङ्टङ्ञचत 
प्रबाि ऩानव िा प्रबाि ऩाने प्रमत् न गनव हङ्टॉदैन। 

५२. सॊिेदनशीर बई सेिा प्रदान गनङ्टवऩने: (१) प्रदेश प्रहयी सेिाको प्रहयी कभवचायी आर्फनो 
ऩदीम काभ, कायफाही य व्मिहायभा रैङ्जङ्गक रुऩभा सॊिेदनशीर हङ्टन ङ्ट ऩछव। 

(२) प्रदेश प्रहयी सेिाको प्रहयी कभवचायीरे अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिसॉग 
अऩाङ्गभैरी व्मिहाय गनङ्टव ऩछव।  

(३) प्रदेश प्रहयी सेिाको प्रहयी कभवचायी र्जमेष्ठ नागङ्चयक, फारफाङ्झरका य तेस्रो 
ङ्झरङ्गीप्रङ्झत सॊिेदनशीर यहनङ्ट ऩछव। 

५३. ङ्जििाह सम्फन्धी कसङ्टय गनव नहङ्टन े : प्रदेश प्रहयी सेिाको प्रहयी कभवचायीरे प्रचङ्झरत 
कानून ङ्जिऩयीत हङ्टने गयी ङ्जििाह गनङ्टव, गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन। 

५४. हातऩात िा जोय जङ्टरङ्टभ गनव नहङ्टन:े प्रदेश प्रहयी सेिाको प्रहयी कभवचायीरे आपूबन्दा 
भाङ्झथल्रो िा भातहत प्रहयी कभवचायी उऩय हातऩात िा कङ्ट नै प्रकायको आक्रभण िा 
जोय जङ्टरङ्टभ गनव िा गयाउन हङ्टॉदैन। 

५५. स्थामी आिासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरन नहङ्टन:े (१) प्रदेश प्रहयी सेिाको प्रहयी कभवचायीरे कङ्ट नै 
ङ्जिदेशी भङ्टरङ्टकको स्थामी आिासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरन िा त्मस्तो अनङ्टभङ्झत प्राप्त गनवको 
राङ्झग आिेदन ङ्छदन हङ्टॉदैन। 
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(२) कङ्ट नै प्रहयी कभवचायीको सगोरको ऩङ्झत िा ऩत् नीरे कङ्ट नै ङ्जिदेशी भङ्टरङ्टकको 
स्थामी आिासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरएभा अनङ्टभङ्झत ङ्झरएको तीस ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत प्रहयी 
कभवचायीरे आपू कामवयत कामावरमभा देहाम फभोङ्ञजभको ङ्जिियण ऩेश गनङ्टव ऩनेछ्- 

(क) आर्फनो नाभ, थय, सेिा, सभूह, उऩसभूह य हारको ऩद, 
(ख) ऩङ्झत िा ऩत् नीरे स्थामी आिासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरएको ङ्झभङ्झत, 
(ग) सम्फङ्ञन्धत ङ्जिदेशी भङ्टरङ्टकको नाभ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको ङ्जिियण प्राप्त बए ऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत कामावरमरे 
सो ङ्जिियण प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबर प्रदेश प्रहयी प्रधान कामावरमभा 
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

 

 

ऩङ्चयच्छेद-७ 

ङ्जिबागीम सजाम य ऩङ्टनयािेदन 

५६. ङ्जिबागीम सजाम: उङ्ञचत य ऩमावप्त कायण बएभा प्रदेश प्रहयी सेिाको प्रहयी 
कभवचायीराई देहाम फभोङ्ञजभको ङ्जिबागीम सजाम गनव सङ्जकनेछ:- 

(क) साभान्म सजाम 

(१) शायीङ्चयक ऩङ्चयश्रभ हङ्टने सजाम गने िा ङ्झनमन्रणभा यात ने, 
(२)  नङ्झसहत ङ्छदने, 
(३)  चारचरन सम्फन्धी प्रङ्झतिेदनभा प्रङ्झतकूर याम रेत ने, 
(४)  फढीभा ऩाॉच िषवसम्भ फढङ्टिा योक्का गने, 
(५)  फढीभा ऩाॉच िषवसम्भ तरफ िङृ्जद्ध योक्का गने, 
(६)  खाइऩाई आएको फढीभा ऩाॉच िषवसम्भ तरफ िङृ्जद्ध घटङ्टिा 

गने, 
(७)  हारको ऩदको र्जमेष्ठता सङ्जहत खाइऩाई आएको सङ्टरु स्केरभा 

घटङ्टिा गने िा तल्रो ऩदभा घटङ्टिा गने। 

(ख) ङ्जिशेष सजाम 

(१) बङ्जिष्मभा सयकायी सेिाका ङ्झनङ्झभत्त अमोग्म नठहङ्चयने गयी 
सेिाफाट हटाउने, 

(२) बङ्जिष्मभा सयकायी सेिाको ङ्झनङ्झभत्त अमोग्म ठहङ्चयने गयी 
सेिाफाट फखावस्त गने। 

५७. शायीङ्चयक ऩङ्चयश्रभ गयाउन े िा ङ्झनमन्रणभा यात न े िा नङ्झसहत ङ्छदन े िा प्रङ्झतकूर याम 
रेत ने्  देहामको कङ्ट नै अिस्थाभा कङ्ट नै प्रदेश प्रहयी कभवचायीराई मातना नहङ्टन े गयी 
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शायीङ्चयक ऩङ्चयश्रभ गयाउन िा ङ्झनमन्रणभा यात न िा नङ्झसहत ङ्छदन िा चारचरन 
सम्फन्धी प्रङ्झतिेदनभा प्रङ्झतकूर याम रेत न सङ्जकनेछ:- 

(क) कामव सम्ऩादन सन्तोषजनक नबएभा, 
(ख) ताङ्झरभभा खटाउॉदा नगएको िा ताङ्झरभ अिङ्झधभा राऩयफाही गयी 

गैयङ्ञजम्भेिायऩूणव व्मिहाय देखाएभा, 
(ग) सेिाग्राहीको ऩीय, भकाव य उजङ्टयी ऩटक ऩटक फेिास्ता गयेको 

सम्फन्धभा आपूबन्दा भाङ्झथल्रो अङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनदेशन ऩारन 
नगयेभा, 

(घ) सेिाग्राहीराई दङ्टव्मविहाय गयेभा, 
(ङ) सरुिा बएय िा अन्म सयकायी काभको ङ्झसरङ्झसराभा खङ्जटएका 

फखत भनाङ्झसफ आधाय य कायण ङ्जिना फाटोका म्माद ऩङ्झछ 
सम्फङ्ञन्धत कामावरमभा हाङ्ञजय हङ्टन नगएभा, 

(च) दङ्टई ऩटकसम्भ ङ्झरङ्ञखत चेतािनी ऩाएभा िा सचेत गयाइएभा,  

(छ) दपा ४६, ४८, ५१ िा ५५ को उऩदपा (२) भा उङ्ञल्रङ्ञखत 
आचयण उल्रङ्घन गयेभा। 

५८. फढङ्टिा िा तरफ िङृ्जद्ध योक्का गने् देहामको कङ्ट नै अिस्थाभा कङ्ट नै प्रदेश प्रहयी 
कभवचायीराई फढीभा ऩाॉच िषवसम्भ फढङ्टिा योक्का गनव िा फढीभा ऩाॉच तरफ िङृ्जद्धसम्भ 
योक्का गनव सङ्जकनेछ्- 

(क) आपूरे सम्ऩादन गनङ्टव ऩने काभ कायफाहीभा राऩयिाही गयेभा, 
(ख) मस ऐन िा अन्म प्रचङ्झरत कानूनरे तोकेको ऩदीम दाङ्जमत्ि 

ङ्ञजम्भेिायीऩूिवक ऩूया नगयेभा, 
(ग) भाङ्झथल्रो दजावको अङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनदेशन ऩारना नगयेभा िा 

कामावन्िमन नगयेभा, 
(घ) दपा ३९, ४०, ४३, ४४, ४९, ५० िा ५४ भा उङ्ञल्रङ्ञखत 

आचयण उल्रङ्घन गयेभा। 

५९. तरफ िङृ्जद्ध िा तल्रो ऩदभा घटङ्टिा गने्  देहामको कङ्ट नै अिस्थाभा कङ्ट नै प्रदेश प्रहयी 
कभवचायीराई खाइऩाई आएको फढीभा ऩाॉच तरफ िङृ्जद्ध घटङ्टिा गनव िा हारको ऩदको 
र्जमेष्ठता सङ्जहत खाइऩाई आएको सङ्टरु स्केरभा घटङ्टिा गनव िा तल्रो ऩदभा घटङ्टिा 
गनव सङ्जकनेछ्- 

(क) अनङ्टशासनहीन काभ गयेभा, 
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(ख) दपा ४२, ४५, ५२ िा ५३ भा उङ्ञल्रङ्ञखत आचयण उल्रङ्घन 
गयेभा, 

(ग) ङ्झनमङ्टङ्ञि बएको ऩाॉच िषवङ्झबरै नोकयीफाट अरग हङ्टन झङ्टट्टा कायण 
देखाएभा, 

(घ) कानून फभोङ्ञजभ ङ्छदएको आदेश ङ्झनदेशन नभानेभा िा कामावन्िमन 
नगयेभा, 

(ङ) भनाङ्झसफ कायण नबई िा ङ्झफदा नङ्झरई अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा िा 
गैयहाङ्ञजय बएभा, 

(च) राऩयिाही गयेभा, ङ्झनमभ िा आदेशको ऩारना नगयेभा, 
(छ) राऩयिाही गयी सयकायी सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन नोक्सानी गयेभा, 
(ज) नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखन े पौजदायी कसङ्टय फाहेकको अन्म कङ्ट नै 

पौजदायी अङ्झबमोगभा कैद फाहेक जङ्चयिाना िा ऺङ्झतऩूङ्झतव बयाउने िा 
दङ्टिै सजाम हङ्टन ेगयी दोषी ठहय बएभा। 

६०. सेिाफाट हटाउन े िा फखावस्त गने : (१) देहामको कङ्ट नै अिस्थाभा प्रदेश प्रहयी 
कभवचायीराई बङ्जिष्मभा सयकायी सेिाका राङ्झग अमोग्म नठहङ्चयने गयी सेिाफाट 
हटाउन सङ्जकनेछ:- 

(क) आर्फनो ऩदीम ङ्ञजम्भेिायी  ऩूया गदाव राऩयिाही गयेभा, 
(ख) आचयण सम्फन्धी कङ्ट याहरु ऩटक ऩटक उल्रङ्घन गयेभा, 
(ग) ड्यङ्टङ्जटको सभमभा ऩटक ऩटक भादक ऩदाथव सेिन गयेभा, 
(घ) ऩटक ऩटक अनङ्टशासनहीन काभ गयेभा, 
(ङ) ङ्झनिावचनभा बाग ङ्झरएभा, 
(च) याजनीङ्झतभा बाग ङ्झरएभा,  

(छ) ङ्झफदा स्िीकृङ्झत नगयाई रगाताय ऩैंताङ्झरस ङ्छदनसम्भ आर्फनो 
कामावरमभा अनङ्टऩङ्ञस्थत यहेभा, 

(ज) नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखन ेफाहेकका अन्म कङ्ट नै पौजदायी कसङ्टयभा दोषी 
ठहय बई कैद सजाम तोङ्जकएभा,  

तय सयकायी कामव सम्ऩादनभा सॊरग्न हङ्टन ेक्रभभा प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ रागकेो कङ्ट नै अङ्झबमोगभा दोषी ठहय बई छ भङ्जहनाबन्दा 
कभ कैद िा जङ्चयिाना भार रागकेो प्रदेश प्रहयी कभवचायीराई 
प्रदेश प्रहयी सेिाफाट हटाइन ेछैन। 

(झ) अध्ममन ङ्झफदा ऩूया गयी पङ्जकव ए ऩङ्झछ तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
अिङ्झधसम्भ सेिा नगयेभा। 
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(२) देहामको कङ्ट नै अिस्थाभा प्रदेश प्रहयी कभवचायीराई बङ्जिष्मभा सयकायी 
सेिाको ङ्झनङ्झभत्त अमोग्म ठहङ्चयने गयी सेिाफाट फखावस्त गङ्चयनेछ:- 

(क) नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखने पौजदायी अङ्झबमोगभा कसङ्टयदाय ठहङ्चयएभा, 
(ख) भ्रष्टाचाय गयेको प्रभाङ्ञणत बएभा, 
(ग) ङ्जिदेशी भङ्टरङ्टकको स्थामी आिासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरएभा िा त्मस्तो 

अनङ्टभङ्झत प्राप्त गनवको राङ्झग आिेदन ङ्छदएभा, 
(घ) दपा ७० फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा दोषी ठहङ्चयएभा। 

६१. भङ्टद्दा चराउन फाधा नऩने् मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्जिबागीम कायफाही िा सजाम बएकै 
कायणरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ भङ्टद्दा चल्न फाधा ऩङ्टगकेो भाङ्झनने छैन। 

६२. गमर िा तरफ कट्टी गने् (१) ङ्झफदा नङ्झरई आर्फनो कामावरमभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टन े
प्रदेश प्रहयी कभवचायीराई गमर य तरफ कट्टी गयी ङ्जिबागीम सजाम सभेत गनव 
सङ्जकनेछ। मसयी गमर कट्टी बएको अिङ्झध अङ्झनिामव अिकाश फाहेक अन्म 
प्रमोजनको राङ्झग ङ्झनजको सेिा अिङ्झधभा गणना हङ्टनेछैन। 

(२) कङ्ट नै ऩङ्झन प्रदेश प्रहयी कभवचायीरे झङ्टट्टा कायण देखाई ङ्झफदा ङ्झरई फसेको 
ठहयेभा ङ्झफदा फसेको अिङ्झधराई गैय हाङ्ञजय जनाई गैय हाङ्ञजय सम्फन्धी कसङ्टयभा 
कायफाही हङ्टनेछ। 

६३. ङ्जिबागीम सजाम सम्फन्धी कामवङ्जिङ्झध: (१) प्रदेश प्रहयी कभवचायीराई सजामको आदेश 
ङ्छदनङ्ट अङ्ञघ कायफाही गनव राङ्झगएको व्महोया उल्रेख गयी हङ्टन सक्न े सजाम सभेत 
खङ्टराई ङ्झरङ्ञखत सूचना ङ्छदई ङ्झनजराई आर्फनो सपाइ ऩेश गने भनाङ्झसफ भौका ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। त्मस्तो ङ्झरङ्ञखत सूचनाभा ङ्झनज उऩय रगाइएको आयोऩ स्ऩष्ट रऩरे ङ्जकङ्जटएको 
हङ्टन ङ्टऩछव। साथै प्रत्मेक आयोऩ कङ्ट न तथ्म य कायणभा आधाङ्चयत छ सो सभेत खङ्टराउनङ्ट 
ऩनेछ। आयोऩ रागकेो प्रदेश प्रहयी कभवचायीरे त्मस्तो सूचनाभा उङ्ञल्रङ्ञखत 
म्मादङ्झबर आर्फनो सपाइ ङ्झरङ्ञखत रुऩभा ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

(२) ङ्जिशेष सजामको आदेश ङ्छदनङ्टबन्दा ऩङ्जहरे ङ्जिबागीम सजामको आदेश ङ्छदन 
ऩाउने अङ्झधकायीरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सपाइ ऩेश गनव ङ्छदइएको म्मादङ्झबर 
सपाइ ऩेश नगयेभा िा ऩेश हङ्टन आएको सपाइ सन्तोषजनक नबएभा त्मस्तो प्रदेश 
प्रहयी कभवचायीराई ङ्छदन राङ्झगएको प्रस्ताङ्जित सजाम ङ्जकन नङ्छदने बनी त्मस 
सम्फन्धभा उङ्ञचत म्माद ङ्छदई स्ऩङ्जष्टकयण भाग्नङ्ट ऩनेछ। 

(३) बागी ऩत्ता नरागकेो िा अर कङ्ट नै कायणरे सम्ऩकव  स्थाङ्जऩत गनव असम्बि 
बएको प्रदेश प्रहयी कभवचायीको सम्फन्धभा प्रहयी सेिाफाट हटाउॉदा िा फखावस्त गदाव 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभको कामवङ्जिङ्झध ऩूया गनङ्टव ऩनेछ। 
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तय नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखने पौजदायी अङ्झबमोगभा अदारतफाट दोषी ठहय बइसकेको 
िा भ्रष्टाचाय गयेको प्रभाङ्ञणत बएको िा दपा ७० फभोङ्ञजभको कसङ्टयभा दोषी ठहय 
बई कैदको सजाम ऩाएको कङ्ट नै प्रदेश प्रहयी कभवचायीराई गनव रागकेो सजामको 
फायेभा सूचनासम्भ ङ्छदए ऩङ्टग्नेछ। 

(४) कङ्ट नै प्रदेश प्रहयी कभवचायीरे मस ऩङ्चयच्छेदभा उङ्ञल्रङ्ञखत कसङ्टय गयेको 
सम्फन्धभा सजामको आदेश ङ्छदन ऩाउन े अङ्झधकायीरे जाॉचफङ्टझ गयाउन आिश्मक 
ठानेभा त्मस्तो अङ्झधकायी स्िमॊ िा अन्म कङ्ट नै अङ्झधकृतिाया जाॉचफङ्टझ गनव िा गयाउन 
सक्नेछ। जाॉचफङ्टझ गने अङ्झधकायीरे आिश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत प्रदेश प्रहयी 
कभवचायीसॉग सोधऩङ्टछ गयी सजाम गनङ्टवऩने/नऩने सम्फन्धभा कायणसङ्जहत आर्फनो 
प्रङ्झतिेदन तथा सफङ्टद प्रभाण सभेत ऩेश गनङ्टवऩनेछ। 

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझको काभ सभाप्त बए ऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत प्रदेश 
प्रहयी कभवचायीसॉग स्ऩष्टीकयण भाङ्झगएको बए ङ्झनजरे तोङ्जकएको सभमङ्झबर स्ऩष्टीकयण 
नङ्छदएभा िा ङ्झनजरे ङ्छदएको स्ऩष्टीकयण सन्तोषजनक नरागभेा सजाम गने अङ्झधकायीरे 
उऩमङ्टि सजाम ङ्छदन सक्नेछ। 

(६)  ङ्जिबागीम सजाम गने अङ्झधकायीरे कङ्ट नै प्रदेश प्रहयी कभवचायीराई सेिाफाट 
फखावस्त गने, सेिाफाट हटाउन,े तल्रो ऩदभा घटङ्टिा गने िा तरफ घटाउने आदेश 
ङ्छदॉदा सो गनावको आधाय सङ्जहतको अङ्झबमोग, सो फाये जाॉचफङ्टझ गयेको व्महोया,  
ङ्झनजराई सपाइको भौका ङ्छदएकोभा ङ्झनजको सपाइको ङ्ञजङ्जकय य सो ङ्ञजङ्जकय 
फभोङ्ञजभको केही फङ्टङ्ञझएको बए सो सभेतफाये आर्फनो ठहय रेखी ऩचाव सभेत खडा 
गयी सही गयी ङ्झभङ्झसर साभेर यात नङ्ट ऩछव। 

तय दपा ६० को उऩदपा (२) को खण्ड (क) (ख) य (घ) फभोङ्ञजभको 
अिस्थाभा सपाइको भौका ङ्छदनङ्ट ऩने छैन। 

(७) कङ्ट नै प्रदेश प्रहयी कभवचायीका ङ्जिरुद्ध ङ्जिबागीम कायफाही चङ्झरयहेको 
ङ्जिषमभा अदारतभा भङ्टद्दा चरी पैसरा अङ्ञन्तभ बई सपाइ ऩाएभा त्मस्तो ङ्जिबागीम 
कायफाही थऩ अगाङ्झड फढाइने छैन।  

(8) ङ्जिबागीम सजाम सम्फन्धी अन्म कामवङ्जिङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

६४. ङ्झनरम्फन: (१) कङ्ट नै अङ्झबमोग रागकेो प्रदेश प्रहयी कभवचायीराई सजामको आदेश 
ङ्छदन ऩाउने अङ्झधकायीरे अङ्झबमोगको ङ्जिषमभा टङ्टङ्गो नरागसेम्भ ङ्झनरम्फन गनव 
सक्नेछ। मसयी ङ्झनरम्फन गदाव ङ्झनरम्फन गनङ्टवको आधाय य कायण स्ऩष्ट रुऩभा 
खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। 
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(२) ङ्झनरम्फन बएको प्रदेश प्रहयी कभवचायीरे साङ्जिक फभोङ्ञजभको अनङ्टशासनभा 
यहनङ्टऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्चयने ङ्झनरम्फनको अिङ्झध छ भङ्जहना बन्दा फढी 
हङ्टनेछैन। ङ्झनरम्फन अिङ्झधभा ङ्झनज उऩयको कायफाहीको ङ्जकनाया रगाउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ऩङ्झन प्रदेश प्रहयी कभवचायीराई ङ्झनरम्फन गनङ्टव 
ऩदाव देहामको अिस्था ङ्जिद्यभान हङ्टन ङ्ट ऩनेछ् 

(क) ङ्झनरम्फन नगयी ओहोदाको काभ गनव ङ्छदॉदा झङ्टट्टा प्रभाण सङ्करन 
गनव सक्न ेिा आर्फनो ङ्जिरुद्धको सिङ्टद प्रभाण गामफ िा नष्ट गनव 
सक्ने देङ्ञखएभा, िा 

(ख) ङ्झनरम्फन नगयी ओहोदाको काभ गनव ङ्छदॉदा थऩ सयकायी हाङ्झन 
नोक्सानी हङ्टने सम्बािना देङ्ञखएभा, िा 

(ग) कङ्ट नै प्रदेश प्रहयी कभवचायीरे गयेको कामवको कायणरे ङ्झनजराई 
ङ्झनरम्फन नगये सङ्गठनङ्झबरका कभवचायीहरभा नैयाश्मता, उते्तजना 
आउने िा जनभानसभा नकायात्भक असय ऩनव सक्ने िा प्रहयी 
सङ्गठनकै प्रङ्झतष्ठाभा आॉच आउने बएभा। 

(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनरम्फन बएको अिङ्झधबय प्रदेश प्रहयी कभवचायीरे 
ऩाउने तरफ बत्ताको आधा यकभ भार ऩाउनेछ। 

(६) कङ्ट नै पौजदायी अङ्झबमोगभा िा मस ऐन अन्तगवतको कसङ्टयभा ङ्झगयर्फताय बई 
थङ्टङ्झनएको िा त्मस्तो आयोऩ रागकेो प्रदेश प्रहयी कभवचायी साधायण तायेखभा छङ्ट टेको 
अिस्थाभा फाहेक सो भङ्टद्दाको पैसरा नबएसम्भ स्ित् ङ्झनरम्फनभा यहनेछ य सो 
भङ्टद्दाको पैसरा हङ्टॉदा सपाइ ऩाएभा त्मस्तो ङ्झनरम्फन पङ्ट कङ्ट िा बई सेिाभा फहारी 
हङ्टनेछ। 

तय, 
(क) ङ्झनरङ्ञम्फत प्रदेश प्रहयी कभवचायी उऩय रागकेो अङ्झबमोग प्रभाङ्ञणत 

नबई सपाइ ऩाएभा ङ्झनजरे सो अिङ्झधको ङ्झनरम्फन यहेका 
अिस्थाभा आधा तरफ ऩाएको बए सो कट्टा गयी य नऩाएको बए 
ऩूयै तरफ (तरफिङृ्जद्ध हङ्टने बएभा सो सभेत) ऩाउनेछ। कसङ्टयदाय 
ठहङ्चयएभा ङ्झनरम्फन बएका ङ्झभङ्झतदेङ्ञखको फाॉकी तरफ बत्ता ऩाउन े
छैन। 

(ख) कङ्ट नै प्रदेश प्रहयी कभवचायी सयकायी काभको सम्फन्धभा िा कङ्ट नै 
कभवचायीराई तोकेको दाङ्जमत्ि ऩारनाको क्रभभा सयकायफाट 
बएको कायफाही स्िरऩ ङ्झनरम्फन बएको नबई अर नै कायणफाट 



खण्ड ०3) अङ्चय १२,  प्रदेश याजऩर बाग १ ङ्झभङ्झत २०७७।०७।२४ 

69 
 

स्िमॊ ङ्झनरम्फन हङ्टन गएको यहेछ बने त्मसयी ङ्झनरम्फन यहेको 
अिङ्झधको तरफ बत्ता ऩाउने छैन। 

तय ङ्झनजरे अङ्झबमोगफाट सपाइ ऩाएभा उि ङ्झनरम्फन अिङ्झधबयको 
तरफ बत्ता ऩाउनेछ। 

(७) कङ्ट नै प्रदेश प्रहयी कभवचायी उऩय नेऩार सयकाय िादी हङ्टने कङ्ट नै पौजदायी 
अङ्झबमोगभा कङ्ट नै अङ्झधकायप्राप्त ङ्झनकामरे ङ्झनरम्फनका राङ्झग रेखी ऩठाएभा त्मस्तो 
प्रदेश प्रहयी कभवचायीराई अङ्झधकायप्राप्त अङ्झधकायीरे ङ्झनरम्फन गनङ्टव ऩनेछ य सोको 
जानकायी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(८) सङ्टरु अदारतफाट सपाइ ऩाएको कङ्ट नै प्रदेश प्रहयी कभवचायी भाङ्झथल्रो 
अदारतफाट दोषी ठहय बएभा सो कङ्ट याको जानकायी ङ्छदने दाङ्जमत्ि सम्फङ्ञन्धत प्रदेश 
प्रहयी कभवचायीको हङ्टनेछ। त्मसयी जानकायी नङ्छदएको कायणफाट त्मस्तो अिङ्झधको 
तरफ बत्ता ऩाएको बए सो यकभ ङ्झनजफाट सयकायी फाॉकी सयह असङ्टर उऩय 
गङ्चयनेछ। 

(९) ङ्झनरम्फन सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

६५. सपाइको भौका ङ्छदनङ्ट नऩने: कङ्ट नै प्रदेश प्रहयी कभवचायीराई देहामको अिस्थाभा 
ङ्झनजको सेिा अन्त गनङ्टव ऩने बएभा अङ्झधकायप्राप्त अङ्झधकायीरे ऩचाव खडा गयी सेिाको 
अन्त गनव सक्नेछ। मसयी सेिाको अन्त गदाव दपा ६३ फभोङ्ञजभको कामवङ्जिङ्झध 
अऩनाउनङ्ट ऩने छैन:-  

(क) ऩयीऺण कारभा यहने गयी ङ्झनमङ्टङ्ञि बएकोभा ङ्झनमङ्टङ्ञि सदय नहङ्टॉदै, 
(ख) स्िीकृत ङ्ञचङ्जकत्सकको फोडवरे शायीङ्चयक िा भानङ्झसक दृङ्जष्टरे 

अनङ्टऩमङ्टि ठहर् माएभा। 

 

 

६६. ऩङ्टनयािेदनको कामवङ्जिङ्झध: (१) ङ्जिबागीम सजामको आदेशभा ङ्ञचत्त नफङ्टझी ऩङ्टनयािेदन 
गने प्रदेश प्रहयी कभवचायीरे जङ्टन कामावरमफाट सजामको आदेश गङ्चयएको हो सोही 
कामावरम भापव त ् िा सोझै ऩङ्टनयािेदन सङ्टन् ने अङ्झधकायी सभऺ ऩङ्टनयािेदन ङ्छदन 
सक्नेछ। 

(२) ऩङ्टनयािेदन गने व्मङ्ञिरे सजामभा ङ्ञचत्त नफङ्टझेको कायण य सजामको 
आदेश फदय हङ्टन ङ्ट ऩने आधाय सभेत ङ्ञशष्ट बाषाभा रेखी आपूसॉग बएको प्रभाण सभेत 
खङ्टराई ऩङ्टनयािेदनका साथभा जङ्टन आदेशको ङ्जिरुद्ध ऩङ्टनयािेदन गङ्चयएको हो सो 
आदेशको नक्कर सभेत सॊरग्न गयी ऩङ्टनयािेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  
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(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩङ्टनयािेदन ङ्छदॉदा आदेशको सूचना ऩाएको ङ्झभङ्झतरे 
तीस ङ्छदनङ्झबर ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(४) ङ्जिबागीम सजामको आदेश सम्फन्धभा ऩङ्टनयािेदन सङ्टन ् ने अङ्झधकायीरे गयेको 
ङ्झनणवम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ। 

(५) ऩङ्टनयािेदन सम्फन्धी अन्म कामवङ्जिङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

६७. ङ्जिबागीम सजामको आदेश ङ्छदन े य ऩङ्टनयािेदन सङ्टन् न े अङ्झधकायी: प्रदेश प्रहयी 
कभवचायीराई ङ्जिबागीम सजामको आदेश ङ्छदने य त्मस उऩयको ऩङ्टनयािेदन सङ्टन् न े
अङ्झधकायी तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

६८. असङ्टर उऩय गङ्चयने्  कङ्ट नै प्रदेश प्रहयी कभवचायीको राऩयफाहीको कायणफाट प्रदेश 
सयकायराई कङ्ट नै हाङ्झन नोक्सानी हङ्टन गएभा सो हाङ्झन नोक्सानी ङ्झनजको जङ्टनसङ्टकै 
स्रोतफाट असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ। 

६९. ऩङ्टनफवहारी बएभा ऩाउन ेसङ्टङ्जिधा: (१) कङ्ट नै प्रहयी कभवचायीराई सेिाफाट हटाउन ेिा 
फखावस्त गने गयी ङ्छदइएको आदेश कङ्ट नै अदारत िा अङ्झधकायीफाट यद्द बई सेिाभा 
ऩङ्टन् कामभ बएभा त्मस्तो प्रदेश प्रहयी कभवचायीरे सेिाफाट हटाइएको िा फखावस्त 
गङ्चयएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख ऩङ्टन् कामभ बएको ङ्झभङ्झतसम्भको ऩूया तरफ बत्ता, अन्म सङ्टङ्जिधा य 
तरफ िङृ्जद्ध ऩाउने बए तरफ िङृ्जद्धसभेत ऩाउनेछ। 

तय बगौडा िा गैय हाङ्ञजय बई सेिाफाट हटाइएको िा फखावस्त गङ्चयएको प्रदेश 
प्रहयी कभवचायी सेिाभा फहारी बएभा ङ्झनजरे बगौडा िा गैय हाङ्ञजय बएको अिङ्झधको 
कङ्ट नैऩङ्झन सङ्टङ्जिधा ऩाउन ेछैन। 

(२) उऩदपा (१) भा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ तरफ बत्ता तथा तरफ िङृ्जद्ध ऩाउने बए 
सो तरफ बत्ता फाऩतको यकभ ङ्झनजको ऩङ्टनफवहारी बएको दयफन्दीफाट ऩाउनेछ। 

(३) सङ्टरु अदारतफाट पौजदायी अङ्झबमोगभा दोषी ठहयी सोही कसङ्टयभा 
ङ्जिबागीम कायफाही बई सेिाफाट अरग गङ्चयएका प्रदेश प्रहयी कभवचायीरे उि 
पौजदायी अङ्झबमोगभा ऩङ्टनयािेदन तहफाट सपाइ ऩाएभा य सपाइ ङ्छदने पैसरा 
अङ्ञन्तभ बएभा ङ्झनज सेिाभा ऩङ्टनफवहारी हङ्टनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-८ 

कसङ्टय य सजाम 

७०. कसङ्टय य सजाम् (१) प्रदेश प्रहयीको कङ्ट नै कभवचायीरे देहामको कङ्ट नै कसङ्टय गयेभा 
ङ्झनजराई जन्भ कैद िा चौध िषवसम्भ कैद िा तीन िषवको तरफ फयाफयसम्भ 
जङ्चयिाना िा दङ्टिै सजाम हङ्टनेछ्- 
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(क) प्रहयी सेिाभा सशस्त्र ङ्जिद्रोह गयेभा िा गयाएभा िा ङ्जिद्रोहभा सङ्चयक 
बएभा िा सो गनव गयाउन उते्तजना पैराएभा िा त्मस्तो गनव 
षड् मन्र िा उद्योग गयेभा, 

(ख) ङ्जिद्रोह हङ्टन ेठाउॉभा आपू बएकोभा सकबय योक्ने कोङ्झसस नगयेभा 
िा मस्तो फेराभा देशबङ्ञि िा कतवव्मयत कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिराई 
आर्फनो कतवव्मफाट ङ्झफचङ्झरत गयाएभा िा त्मस्तो उद्योग गयेभा,  

(ग) ङ्जिद्रोह गनव भनसाम गयेको िा षडमन्र िा उद्योग बइयहेको थाहा 
ऩाई िा त्मस्तो बइयहेको ङ्जिश् िास गनङ्टव ऩने कायण हङ्टॉदाहङ्टॉदै ऩङ्झन 
ङ्झनच भायी उच्च ऩदाङ्झधकायीहरराई मथासक्म तत्कारै खफय िा 
सूचना नङ्छदएभा, 

(घ) थाना, चौकी, गायद, ऩारो ऩहया आङ्छद य आपूसाथ िा आर्फनो 
ङ्ञजम्भा यहेको हातहङ्झतमाय, खयखजाना अन्म सयकायी धनभार य 
कागजातहर आक्रभणकायीहरराई सङ्टम्ऩी भद्दत गयेभा, 

(ङ) आक्रभण िा भङ्टठबेडको सभमभा िा सो हङ्टन े सम्बािनाभा प्रहयी 
पोसव िा जनताभा जानी जानी झङ्टटो आतङ्क पैराएभा िा हयेस 
खङ्टिाउने िा आतङ्क ऩाने ङ्झनमतरे झङ्टटो खतयाको खफय पैराएभा। 

(२)  प्रदेश प्रहयीको कङ्ट नै कभवचायीरे देहामको कङ्ट नै कसङ्टय गयेभा ङ्झनजराई दश 
िषवसम्भ कैद िा दङ्टई िषवको तरफ फयाफयसम्भ जङ्चयिाना िा दङ्टिै सजाम हङ्टनेछ्- 

(क) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय, नऩेार सयकाय िा प्रदेश सयकायको 
काभ कायफाही य नेऩारको सािवबौभसत्ता, बौगोङ्झरक अखण्डता, 
याङ्जष्डमता य स्िाधीनताभा िा सङ् घीम एकाइ िा ङ्जिङ्झबन् न जात, 
जाङ्झत, धभव, सम्प्रदामफीचको सङ्ट-सम्फन्धभा खरर ऩनव सक्ने गयी 
घृणा, िेष िा अिहेरना हङ्टन े गयी रेखेय िा फोरेय िा आकाय, 
ङ्ञचह्न िा सॊकेतिाया िा अरु कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभफाट कङ्ट नै काभ कङ्ट या गये 
गयाएभा िा सो उद्योग गयेभा, 

(ख) नेऩारको कङ्ट नै ङ्झभरयाष्डङ्झबर रङ्टटभाय गयेभा िा गनव तमायी गयेभा, 
त्मस्तो व्मङ्ञिराई भद्दत िा सूचना ङ्छदएभा िा सो भनसामरे त्मस्तो 
व्मङ्ञिसॉग सम्ऩकव  याखेभा, 

(ग) आपू खङ्जटएय िा आर्फनो ङ्ञजम्भाभा यहेको िा आपूरे यऺा गनङ्टवऩने 
थाना, चौकी गायद, ऩारो ऩहया, ङ्जऩकेट, टोरी िा प्माट्रोर िा 
प्रङ्झतष्ठान िा कामावरमभाङ्झथ आक्रभणकायी डाॉकू, तस्कय, फदभास य 
हङ्टरदङ्गा गनेहररे आक्रभण गयेका फखत ङ्झतनीहरसॉग भङ्टठबेड हङ्टॉदा 
िा त्मस्तो भङ्टठबेड हङ्टने आशॊकाभा कामयता देखाई बागभेा, 



खण्ड ०3) अङ्चय १२,  प्रदेश याजऩर बाग १ ङ्झभङ्झत २०७७।०७।२४ 

72 
 

(घ) आर्फनो ङ्ञजम्भाभा यहेका सयकायी िा अर कसैको हातहङ्झतमाय 
खयखजाना फेचङ्झफखन गयेभा, 

(ङ) रङ्टटको खोजीभा ङ्जहड्न आर्फनो थाना, चौकी, गायद, ऩारो ऩहया, 
ङ्जऩकेट, टोरी, प्माट्रोर, प्रङ्झतष्ठान िा कामावरम छोडेभा, 

(च) ड्यङ्टटीभा यहेको िा नयहेको बए ताऩङ्झन भाङ्झथको दजावको प्रहयी 
कभवचायी बनी  थाहा ऩाएऩङ्झछ िा ङ्जिश् िास गने कायण छॉदाछदै 
आऩयाङ्झधक फर प्रमोग गयेभा िा गने उद्योग गयेभा िा धम्की 
ङ्छदएभा,  

(छ) आपूभाङ्झथको कङ्ट नै अङ्झधकृतरे आदेश ङ्छदएभा िा फहार टङ्टटेऩङ्झछ 
ङ्झनमङ्टङ्ञिको प्रभाणऩर य फहार छॉदा आर्फनो ङ्ञजम्भा बएको सयकायी 
िा अर कसैको हातहङ्झतमाय, खयखजाना, सॊमन्र, र्जमाफर, 
सयसाभान, नगदी ङ्ञजन्सी सभेत तङ्टरुन्त नफङ्टझाएभा िा भनाङ्झसफ 
पाॉटिायी नङ्छदएभा, 

(ज) रङ्टट्ने अङ्झबप्रामरे घय िा कङ्ट नै ठाउॉ पोयेभा िा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभफाट 
धनभार रङ्टटेभा, हाङ्झन नोक्सानी िा ऺङ्झत गयेभा, 

(झ) कतवव्म ऩारना गदाव कामयता देखाएभा। 

(३) प्रदेश प्रहयीको कङ्ट नै कभवचायीरे देहामको कङ्ट नै कसङ्टय गयेभा ङ्झनजराई ऩाॉच 
िषवसम्भ कैद िा एक िषवको तरफ फयाफयसम्भ जङ्चयिाना िा दङ्टिै सजाम हङ्टनेछ्- 

(क) आर्फनो ङ्ञजम्भाभा यहेको सयकायी िा अर कसैको सॊमन्र, र्जमाफर, 
सयसाभान, फदॊ, तानाभाना, तक्भा, ऩदक, नगदी, ङ्ञजन्सी, सिायी 
साधन य इन्धन इत्माङ्छद जानी जानी िा राऩयफाही गयी ङ्झफगायेभा, 
नासेभा, हयाएभा िा दङ्टरुऩमोग गयेभा िा फदङ्झनमतरे आर्फनो िा 
अर कसैको ङ्झनङ्झभत्त ङ्झरएभा िा ङ्छदएभा, 

(ख) क्माम्ऩभा यासन िा अर चाङ्जहने कङ्ट या ल्माउने व्मङ्ञि उऩय हभरा 
िा फेइर्जजत गयेभा िा फर प्रमोग गयी अऩयाध गयेभा िा कङ्ट नै 
स्थानभा फर ङ्झभच्माई गयेभा, 

(ग) आपूबन्दा भाङ्झथको दजावको प्रहयी कभवचायीरे ङ्छदएको कानून उदॊ 
नभानेभा, 

(घ) प्रदेश प्रहयी पोसवफाट बागभेा, 
(ङ) सेन्ट्री बई ऩारो फसेको ठाउॉभा सङ्टतेभा िा ङ्झनमङ्झभत फदरी नआई 

ङ्झफना इजाजत छाडेभा, 
(च) ङ्झनमङ्झभत फदरी नआई िा ङ्झफना इजाजत आर्फनो गायद, ङ्जऩकेट, 

टोरी िा प्माट्रोर छाडेभा,  
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(छ) आपूराई ङ्झनमङ्टि गनव अङ्ञततमाय ऩाएको अङ्झधकायीको इजाजत 
ङ्झफना याङ्ञजनाभा गयेभा िा आर्फनो ऩदको कतवव्म ऩारना गनव 
छाडेभा, 

(ज) सेन्ट्रीराई कङ्ट टेभा िा जफयजस्ती गयेभा िा गनव उद्योग गयेभा, 
(झ) गायद, ङ्जऩकेट, प्माट्रोरको कभाण्डभा छॉदा ङ्चयतऩूिवक फङ्टझाएको 

कैदी िा व्मङ्ञि फङ्टझ्न इन्काय गयेभा, भनाङ्झसफ अङ्ञततमाय ङ्झफना 
आर्फनो ङ्ञजम्भाभा यहेको कङ्ट नै व्मङ्ञि िा कैदीराई छाडेभा िा 
राऩयफाही गयी त्मस्तो व्मङ्ञि िा कैदीराई बाग्न ङ्छदएभा, 

(ञ) ऩक्राउ ऩयेका िा थङ्टङ्झनएका फखत छाड्न सक्ने अङ्ञततमाय ऩाएकोरे 
नछाड्दै ऩक्राउ बएको िा थङ्टङ्झनएको ठाउॉ छोडी गएभा, 

(ट) योग िा शयीयको ङ्झनफवरताको झङ्टठो फहाना गयेभा िा बान ऩायेभा, 
(ठ) आर्फनो कभाण्ड िा ङ्ञजम्भाभा यहेको व्मङ्ञिहरको सङ्तमा िा 

अिस्थाको िा त्मस्ता व्मङ्ञि िा सयकाय िा प्रदेश प्रहयी िा प्रहयी 
पोसवभा साभेर हङ्टन आएको कसैको रुऩैमाॉ, हातहङ्झतमाय, 
खयखजाना, रङ्टगापाटो, सयसाभान िा अन्म भारसाभानको झङ्टटो 
पाॉट िा प्रङ्झतिेदन जानी जानी ऩेश गयेभा िा खयाफ भनसामरे िा 
जानी जानी फात राग्ने राऩयफाहीफाट भाङ्झथ रेङ्ञखएका ङ्जिषमको 
पाॉट िा प्रङ्झतिेदन तमाय गनव िा ऩठाउन छङ्टटाएभा िा इन्काय 
गयेभा, 

(ड) याजनीङ्झतक उदे्दश्मरे सङ्गठन गङ्चयएको सबा, जङ्टरङ्टस िा प्रदशवनभा 
बाग ङ्झरएभा, बाषण गयेभा, नाया रगाएभा िा ििव्म ङ्छदएभा, 

(ढ) रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा गयेभा, 
(ण) आर्फनो ओहदाको धाक धम्की ङ्छदई कसैराई अनाहक दङ््ट ख य 

टन्टा ङ्छदएभा िा कसैको सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन नोक्सानी गयेभा। 

 

ऩङ्चयच्छेद-९ 

भङ्टद्दाको अनङ्टसन्धान य दामयी 

७१. भङ्टद्दाको प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतिेदन् दपा ७० अन्तगवतको कसङ्टय बए गयेको िा हङ्टन रागकेो 
कङ्ट या जानकायी हङ्टन आएभा िा सम्फङ्ञन्धत प्रहयी कामावरमरे सो सम्फन्धी प्रङ्झतिेदन 
प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टख सभऺ ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। त्मस्तो जानकायी िा प्रङ्झतिेदन प्राप्त बएभा 
प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टखरे भङ्टद्दाको अनङ्टसन्धानको प्रकृमा अगाङ्झड फढाउनका राङ्झग दपा 
७२ फभोङ्ञजभको अनङ्टसन्धान सङ्झभङ्झतराई रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 
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७२. अनङ्टसन्धान सङ्झभङ्झत :(१) दपा ७० भा उङ्ञल्रङ्ञखत कसङ्टयको ङ्जिस्ततृ अनङ्टसन्धान गयी 
भङ्टद्दा दामय गनव देहाम फभोङ्ञजभको अनङ्टसन्धान सङ्झभङ्झत यहनेछ्-  

(क) याजऩराङ्जङ्कत प्रदेश प्रहयी कभवचायी दपा ७० को कसङ्टयभा िा 
याजऩरअनङ्जङ्कत प्रदेश प्रहयी कभवचायी दपा ७० को उऩदपा (१) 
य (२) को कसङ्टयभा सॊरग्न बएको अिस्थाभा; 

(१) प्रदेश प्रहयी प्रधान कामावरमरे तोकेको  

प्रहयी िङ्चयष्ठ उऩयीऺक                       -सॊमोजक 

(२) भन्रारमको कम्तीभा निौं तह िा  

सो सयहको अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध                -सदस्म 

(३) भङ्टतम न्मामाङ्झधििाको कामावरमको उऩन्मामाङ्झधििा  

िा सो सयहको प्रङ्झतङ्झनङ्झध                -सदस्म 

 

(ख) याजऩरअनङ्जङ्कत प्रदेश प्रहयी कभवचायी दपा ७० को उऩदपा (३) 
को कसङ्टयभा सॊरग्न बएको अिस्थाभा; 

(१) प्रदेश प्रहयी प्रधान कामावरमरे तोकेको प्रहयी  

उऩयीऺक िा प्रहयी नामफ उऩयीऺक       -सॊमोजक 

(२) भन्रारमको कम्तीभा सातौं तह िा  

सो सयहको अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध                -सदस्म 

(३) भङ्टतम न्मामाङ्झधििाको कामावरमको  

याजऩराॊङ्जकत तङृ्झतम शे्रणीका अङ्झधकृत        -सदस्म 

 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अनङ्टसन्धान सङ्झभङ्झत िा सो सङ्झभङ्झतरे खटाएको 
प्रहयी अङ्झधकृतराई अऩयाधको अनङ्टसन्धान तहङ्जककात गदाव सफङ्टद प्रभाण सॊकरन गने, 
ऩक्राउ गने, खानतरासी गने, अऩयाधसॉग सम्फङ्ञन्धत कागजात िा अन्म ङ्ञचज िस्तङ्ट 
फयाभद गने, भङ्टच ङ्टल्का तमाय गने रगामतका काभ गदाव प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
नेऩार सयकाय िादी हङ्टने पौजदायी भङ्टद्दाभा प्रहयीराई बए सयहको अङ्झधकाय हङ्टनेछ। 

(३) अनङ्टसन्धान सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩक्राउ ऩयेको व्मङ्ञिराई 
फाटाको म्माद फाहेक चौङ्झफस घण्टाङ्झबर भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायी सभऺ उऩङ्ञस्थत गयाउनङ्ट 
ऩनेछ। त्मस्तो व्मङ्ञिराई भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायीको आदेशरे अनङ्टसन्धानका राङ्झग एकै 
ऩटक िा ऩटक ऩटक गयी फढीभा ६० ङ्छदनसम्भ ङ्जहयासतभा यात न सङ्जकनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको सभमािङ्झधङ्झबर अनङ्टसन्धान सङ्झभङ्झतरे सम्ऩूणव 
छानङ्जिन तथा अनङ्टसन्धान कामव ऩूया गयी भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायी सभऺ भङ्टद्दा दामय गनङ्टव 
ऩनेछ। 
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(५) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान गदाव अङ्झबमङ्टिराई फमान गयाई 
भनाङ्झसफ आधाय बएभा तायेखभा यात न, धयौटी िा जभानत ङ्झरई छाड्न िा 
अनङ्टसन्धान अिङ्झधबय ङ्झनरम्फन गनव सङ्जकनेछ। 

(६) अनङ्टसन्धान सङ्झभङ्झतरे अनङ्टसन्धान गने प्रमोजनको राङ्झग आिश्मक ऩने कङ्ट नै 
दसी, ङ्झरखत, ङ्ञचज िस्तङ्ट सॊकरन गनव िा कङ्ट नै व्मङ्ञिराई उऩङ्ञस्थत गयाउन कङ्ट नै 
ऩङ्झन सयकायी िा गैयसयकायी ङ्झनकाम िा सॊस्थासॉग सहमोग भाग गनव िा व्मङ्ञि 
उऩङ्ञस्थत गयाउन अनङ्टयोध गनव सक्नेछ। 

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ सहमोगको राङ्झग अनङ्टयोध बएभा त्मस्तो सहमोग 
उऩरब्ध गयाउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम, सॊस्था िा व्मङ्ञिको कतवव्म हङ्टनेछ। 

(८) अनङ्टसन्धान तथा अङ्झबमोजन सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

७३. थङ्टनाभा यात न ेसम्फन्धी व्मिस्था् (१) दपा ७० फभोङ्ञजभको अङ्झबमोग रागकेो प्रहयी 
कभवचायीराई थङ्टनाभा याखी भङ्टद्दाको ऩङ्टऩवऺ  गनङ्टवऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ थङ्टनाभा यहेको प्रहयी कभवचायी थङ्टनाभा यहेको 
अिङ्झधबय स्ित् ङ्झनरम्फन हङ्टनेछ।  

७४. भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायी् (१) दपा ७० अन्तगवत सजाम हङ्टने कसङ्टय सम्फन्धी भङ्टद्दाको सङ्टरु 
कायफाही य ङ्जकनाया गने तथा ऩङ्टनयािेदन सङ्टन् ने अङ्झधकायी सम्फन्धी व्मिस्था प्रहयी 
सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा उल्रेख बए फभोङ्ञजभका भङ्टद्दाको ऩङ्टऩवऺ  सम्फन्धी 
कामवङ्जिङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।   

     ऩङ्चयच्छेद-१० 
ताङ्झरभ सम्फन्धी व्मिस्था 

७५. आधायबतू तथा िङृ्ञत्त ङ्जिकास सम्फन्धी ताङ्झरभ: (१) प्रदेश प्रहयीको ङ्जिङ्झबन् न ऩदभा 
गनङ्टवऩने आधायबतू, सेिाकारीन, ङ्जिशेष तथा ङ्जिङ्ञशष्टीकृत य िङृ्ञत्त ङ्जिकास सम्फन्धी 
ताङ्झरभको आिश्मकता ऩङ्जहचान, ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभावण, ताङ्झरभ अिङ्झध, प्रङ्ञशऺण 
भाऩदण्ड य सहबाङ्झगता रगामतका ङ्जिषम तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन।् 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ताङ्झरभको ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभावण तथा ऩङ्चयभाजवनको 
राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको प्रहयी प्रङ्ञशऺण ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभावण तथा ऩङ्चयभाजवन सङ्झभङ्झत 
यहनेछ।  
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(क) भन्रारमको सङ्ञचि -सॊमोजक 
(ख) प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टख -सदस्म 
(ग)  सभाजशास्त्र, भानिशास्त्र, ङ्ञशऺा, व्मिस्थाऩन, 

सूचना प्रङ्जिङ्झध, सङ्टयऺा िा कानून ऺेरका 
ङ्जिऻभध्मेफाट भन्रारमरे तोकेको दङ्टई जना  -सदस्म 

(घ) प्रदेश प्रहयी प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठानको प्रभङ्टख -सदस्म-सङ्ञचि 

    

(३) उऩदपा (2) को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभका ङ्जिऻहरको ऩदािङ्झध दङ्टई िषव 
हङ्टनेछ य ङ्झनजहररे ऩाउने फैठक बत्ता तथा अन्म सङ्टङ्जिधा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(४) उऩदपा (2) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे आर्फनो फैठकभा आिश्मकता अनङ्टसाय 
ङ्जिऻराई आभन्रण गनव सक्नेछ। 

(५) भन्रारमरे सङ्टयऺा तथा अऩयाध अनङ्टसन्धानसॉग सम्फङ्ञन्धत सॊिेदनशीर 
ङ्जिषम बनी तोकेका ङ्जिषमको ऩाठ्यक्रभ भन्रारमरे स्िीकृत गनेछ य उऩदपा (2) 
फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभा ऩेश गङ्चयने छैन।   

(६) प्रहयी प्रङ्ञशऺण ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभावण तथा ऩङ्चयभाजवन सङ्झभङ्झत सम्फन्धी अन्म 
व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

७६. ताङ्झरभ ङ्झरनङ्ट अङ्झनिामव हङ्टन:े (१) गण्डकी प्रदेश प्रहयी सेिाभा यहेका सफै प्रहयी 
कभवचायीरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ताङ्झरभ ङ्झरनङ्ट अङ्झनिामव हङ्टनेछ।  

(२) ताङ्झरभभा सङ्ञम्भङ्झरत प्रहयी कभवचायीरे राऩयिाही गयी आर्फनो व्मािसाङ्जमक 
ऻानप्रङ्झत उदाङ्झसनता तथा गैयङ्ञजम्भेिायी देखाएभा िा ताङ्झरभभा अनङ्टत्तीणव बएभा सो 
व्महोया अङ्झबरेखभा जनाइनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ अङ्झबरेखभा जनाइएको प्रहयी कभवचायीराई ताङ्झरभभा 
ऩङ्टन: एक ऩटकको राङ्झग भौका ङ्छदइनेछ। मसयी भौका ङ्छदॉदा सभेत उदाङ्झसन य 
गैयङ्ञजम्भेिायी देखाई ताङ्झरभभा ऩङ्टन: अनङ्टत्तीणव बएभा मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्जिबागीम 
कायफाही तथा सेिाफाट हटाउन सम्फङ्ञन्धत प्रहयी अङ्झधकायीरे अङ्ञततमायिारा सभऺ 
रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

७७. ताङ्झरभ सम्फन्धी अन्म व्मिस्था: (१) प्रदेश प्रहयीको ऺभता ङ्जिकासको राङ्झग प्रदेश 
सयकायरे आिश्मक प्रफन्ध ङ्झभराउन सक्नेछ।  

(2) ताङ्झरभ सञ् चारन ङ्जिङ्झध, ताङ्झरभका प्रङ्ञशऺक तथा प्रङ्ञशऺाथॉरे ऩाउन े
सङ्टङ्जिधा, ताङ्झरभको भूल्माङ्कन य ऩङ्चयणाभ (ग्रङे्झडङ्ग)  जस्ता व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 
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७८. िैदेङ्ञशक अध्ममन, ताङ्झरभ य ङ्झभसनभा ऩठाउन:े प्रदेश प्रहयी सेिाको अङ्झधकृत तथा 
जिानराई िैदेङ्ञशक ताङ्झरभ िा नऩेार प्रहयीराई प्राप्त िैदेङ्ञशक छारिङृ्ञत्त अन्तगवतका 
अध्ममन, ताङ्झरभ, सेङ्झभनाय, गोष्ठी जस्ता कामवक्रभभा सहबागी हङ्टन िा सॊमङ्टि 
याष्डसङ् घको ङ्झभसनभा खङ्जटन ेगयी भनोनमन गदाव र्जमेष्ठता, शैङ्ञऺक मोग्मता, अनङ्टबि, 
इच्छा, सेिा ङ्जिङ्ञशष्टीकयण, कामव सम्ऩादन ऺभता य सङ्गठनको आिश्मकताका 
आधायभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे प्रदेश प्रहयी सङ्गठनफाट सम्बाव्म 
उम्भेदिायको नाभ ङ्झसपाङ्चयस गयी प्रहयी प्रधान कामावरमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। मसयी 
िैदेङ्ञशक ताङ्झरभ िा ङ्झभसनका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गदाव सकर दजावका प्रहयी 
कभवचायीभध्मेफाट कसैराई बेदबाि नगयी सभान अिसय ऩाउन े गयी ङ्झसपाङ्चयस 
गङ्चयनेछ। 

 

  ऩङ्चयच्छेद-११ 

ङ्जिङ्जिध  

७९. नागङ्चयक ऩयाभशव सङ्झभङ्झत् (१) प्रदेशभा शाङ्ञन्त सङ्टयऺाको सफरीकयणका राङ्झग प्रदेश 
सयकायराई ऩयाभशव ङ्छदन, सािवजङ्झनक सङ्टयऺासॉग सम्फद्ध जनचासो य गङ्टनासोको 
अध्ममन गयी प्रङ्झतिेदन ऩेश गनव तथा प्रहयी सेिाराई प्रबािकायी फनाउने सम्फन्धभा 
य श्रोतसाधनको व्मिस्थाका राङ्झग सङ्टझाि ङ्छदन प्रदेश सयकायरे देहाम फभोङ्ञजभको 
सङ्झभङ्झत गठन गनव सक्नेछ्- 

(क) भङ्टतम न्मामाङ्झधििा   - अध्मऺ 

(ख) सािवजङ्झनक प्रशासन, न्माम प्रशासन, सङ्टयऺा, ङ्ञशऺा, 
उद्योग िाङ्ञणर्जम, ऩमवटन, भानि अङ्झधकाय, भङ्जहरा 
सशिीकयण िा साभाङ्ञजक ऺेरभा मोगदान ङ्छदएका 
रब्धप्रङ्झतङ्जष्ठत व्मङ्ञि भध्मेफाट कम्तीभा दङ्टई जना 
भङ्जहरा सङ्जहत प्रदेश सयकायरे ङ्झनमङ्टि गयेका ऩाॉच 
जना - सदस्म 

(ग) प्रदेश सयकायरे तोकेको कम्तीभा निौं तह िा सो 
सयहको अङ्झधकृत कभवचायी  - सदस्म सङ्ञचि 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहररे ऩारना गनङ्टवऩने 
आचायसॊङ्जहता तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झतरे आिश्मकता अनङ्टसाय ङ्जिषम 
ङ्जिऻको सहमोग ङ्झरन सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झतको कामवऺ ेर य कामवङ्जिङ्झध तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

  

८०. ङ्जिशेष सङ्टयऺाको राङ्झग प्रहयी कभवचायी खटाउन े सम्फन्धी व्मिस्था: (१) प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ प्रदेश प्रहयीरे सङ्टयऺा प्रदान गने बनी तोङ्जकएका कङ्ट नै ङ्जिङ्ञशष्ट व्मङ्ञि 
िा भहत्त्िऩूणव सॊयचना िा बिन िा सॊस्थाको सङ्टयऺाको राङ्झग िा प्रदेश प्रहयीराई 
प्राप्त सूचनाका आधायभा अन्म कङ्ट नै ङ्जिङ्ञशष्ट व्मङ्ञि िा सॊयचनाको सङ्टयऺा उऩयको 
खतयाको भूल्माङ्कन गयी तोङ्जकए फभोङ्ञजभ त्मस्तो व्मङ्ञि िा सॊयचनाको सङ्टयऺाको 
राङ्झग प्रहयी ऩोशाकभा िा सादा ऩोशाकभा प्रदेश प्रहयी सेिाको प्रहयी कभवचायी 
खटाउन सङ्जकनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ खङ्जटएको प्रहयी कभवचायीराई ङ्झनजको ङ्ञजम्भेिायी 
ऩूया गनव नङ्छदन ेगयी कङ्ट नै जोय जङ्टरङ्टभ गयेभा, हातहङ्झतमाय उठाई िा नउठाई हभरा 
गयेभा िा अन्म ङ्जक्रमाकराऩ गयेभा त्मस्तो प्रहयी कभवचायीरे आपूरे सङ्टयऺा ङ्छदनङ्ट ऩने 
व्मङ्ञि, सॊयचना िा सॊस्थाको सङ्टयऺा िा फचाउ गनव िा आर्फनो जीउको सङ्टयऺा गनव 
आिश्मक फर प्रमोग गनव सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभ खङ्जटएको सङ्टयऺाकभॉरे फर प्रमोग गदाव फदङ्झनमत िा हेरचक्राइॉकासाथ 
गयेको हो होइन िा त्मस्तो फर प्रमोग गनव आिश्मक ङ्झथमो ङ्झथएन बन् ने सम्फन्धभा 
छानङ्जिन गनव सङ्जकनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ छानङ्जिन गदाव त्मस्तो प्रहयी कभवचायीरे फर प्रमोग 
गदाव फदङ्झनमत िा हेरचक्राइॉसाथ गयेको िा आिश्मकताबन्दा फढी फर प्रमोग 
गयेको देङ्ञखएभा ङ्झनजराई ङ्जिबागीम िा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको कायफाही अगाङ्झड 
फढाउन सङ्जकनेछ। 

(५) मस ऐनभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कसैरे कसैको 
हत्मा गनव सक्ने िा साङ्घाङ्झतक आक्रभण गयी जीउ र्जमान ङ्झरन सक्ने िा गम्बीय 
घाइते फनाउन सक्न ेिा ठूरो सङ्तमाका भाङ्झनसहरको जीउ र्जमानभा हाङ्झन ऩङ्टर् माउन 
सक्ने िा सािवजङ्झनक स्िास्थ्मभा खतया ऩानव सक्न ेिा सािवजङ्झनक िा याङ्जष्डम सम्ऩङ्ञत्त 
भाङ्झथ आगजनी, तोडपोड, आक्रभण िा ङ्जिध्िॊश गयी गम्बीय ऺङ्झत ऩङ्टर् माउन सक्न े
भनाङ्झसफ आधाय बएभा प्रहयीरे तत्कार त्मस्तो कामव हङ्टनफाट योक्न अन्म कङ्ट नै 
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अिस्था नबएभा िा अन्म कङ्ट नै उऩाम सपर नबएभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
आिश्मकतानङ्टसाय फर प्रमोग गनव सक्नेछ। 

८१. सभन्िम एकाई् (१) प्रदेश प्रहयी प्रधान कामावरमभा प्रदेश प्रहयी प्रभङ्टखरे तोकेको 
प्रहयी अङ्झधकृतको सॊमोजकत्िभा एक सभन्िम एकाई यहनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सभन्िम एकाईरे नेऩार प्रहयी य अन्म प्रदेश 
प्रहयीफीच सूचना य सहमोग आदान प्रदान गने प्रमोजनको राङ्झग सम्ऩकव  ङ्झनकामको 
रुऩभा काभ गनेछ। 

  

८२. नऩेार प्रहयी िा अन्म प्रदेशको प्रदेश प्रहयी ऩङ्चयचारन् प्रदेशभा गम्बीय अशाङ्ञन्त 
बएको, अशाङ्ञन्त हङ्टन ेसम्बािना यहेको िा ङ्जिऩद्को अिस्था सजृना हङ्टन गएको कायण 
नेऩार प्रहयी िा अको प्रदेशको प्रहयीको सहमोग सभेत आिश्मक ऩने बएभा प्रदेश 
सयकायरे सो प्रमोजनको राङ्झग नऩेार सयकायराई अनङ्टयोध गयी ऩठाउन सक्नेछ य 
नेऩार प्रहयी िा अन्म प्रदेशको प्रहयी ऩङ्चयचारन य खटनऩटन सङ् घीम कानून 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

८३. प्रदेश प्रहयीको ऩोशाक य दर्जमावनी ङ्ञचन्ह् (१) प्रदेश प्रहयीको ऩोशाक य दर्जमावनी 
ङ्ञचन्ह नेऩार सयकायरे ङ्झनधावयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(२) प्रदेश प्रहयीको ऩोशाकभा प्रदेश सयकायरे ङ्झनधावयण गये फभोङ्ञजभ नेऩारको 
याङ्जष्डमता य प्रदेशको ऩङ्जहचान झङ्ञल्कने कङ्ट नै ङ्ञचन्ह िा रोगो याङ्ञखनेछ।  

८४. कानून ङ्जिऩयीत ङ्झनदेशन ङ्छदन नहङ्टने्  कसैरे ऩङ्झन कङ्ट नै प्रदेश प्रहयी कभवचायीराई कानून 
ङ्जिऩयीत हङ्टने गयी ङ्झनदेशन ङ्छदनङ्ट हङ्टॉदैन। कसैरे कानून ङ्जिऩयीत ङ्झनदेशन ङ्छदएभा 
सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे त्मस्तो ङ्झनदेशन ऩारना गनव हङ्टॉदैन।  

८५. प्रहयी कभवचायीको फचाउ: (१) प्रदेश प्रहयी सेिाको प्रहयी कभवचायीरे मस ऐन िा 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ गनङ्टवऩने अऩयाध योकथाभ, ङ्झनमन्रण, अनङ्टसन्धान िा कानून 
कामावन्िमन िा कतवव्म ऩारन गदाव िा ऩाएको अङ्ञततमाय प्रमोग गदाव िा अदारतरे 
ङ्छदएको िा जायी गयेको आदेश िा ऩक्राउ ऩूजॉ ताभेर गदाव असर ङ्झनमतरे गयेको 
काभभा सजामको बागी हङ्टन य हजावना ङ्झतनव ऩने छैन य प्रहयी कभवचायीरे आर्फनो 
ओहोदाको कतवव्म ऩारनको क्रभभा गयेको कङ्ट नै सयकायी काभको सम्फन्धभा ङ्झनज 
उऩय उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको यीत नऩङ्टर् माई भङ्टद्दा चल्न सक्न ेछैन।  
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 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ऩङ्झन प्रहयी कभवचायी उऩय भङ्टद्दा चराउनको 
राङ्झग पौजदायी भङ्टद्दाको हकभा अङ्ञततमायिाराको अनङ्टभङ्झत प्राप्त गनङ्टव ऩनेछ। देिानी 
भङ्टद्दाको हकभा देहाम फभोङ्ञजभ प्रङ्जकमा अिरम्फन गयेको हङ्टन ङ्टऩनेछ्- 

(क) भङ्टद्दा चराउने कायण तथा िादीको िायेस बएभा त्मस्तो िायेसको 
नाभ य ठेगाना खोरी ङ्झरङ्ञखत सूचना अङ्ञततमायिाराराई िा 
सम्फङ्ञन्धत प्रहयीराई फङ्टझाएको िा हङ्टराकिाया यङ्ञजष्डय गयी 
ऩठाएको य त्मसको एक प्रङ्झत नक्कर प्रदेश सयकायभा ऩेश बएको 
दङ्टई भङ्जहना नाघेको, य  

(ख) भङ्टद्दा चराउन े कायण बएको तीन भङ्जहनाङ्झबर भङ्टद्दा दामय 
गङ्चयसकेको। 

(३) कङ्ट नै प्रदेश प्रहयी कभवचायी फहार छॉदा आर्फनो ओहदाको कतवव्म ऩारनको 
ङ्झसरङ्झसराभा गयेको काभको सम्फन्धभा फहार टङ्टङ्जटसकेऩङ्झछ प्रदेश सयकायको 
स्िीकृङ्झत नबई ङ्झनज उऩय भङ्टद्दा चल्न सक्ने छैन।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ भङ्टद्दा चराउन प्रदेश सयकायफाट स्िीकृङ्झत ङ्छदएभा 
ङ्झनजको प्रङ्झतयऺा प्रदेश सयकायरे गनेछ। 

८६. सेिा ऩङ्चयितवनभा फन्देज् प्रदेश प्रहयी सेिाको कङ्ट नै ऩङ्झन तहका प्रहयी कभवचायीराई 
ङ्झनजको इच्छा ङ्जिऩयीत प्रहयी सेिाफाट अन्म कङ्ट नै सेिाभा सेिा ऩङ्चयितवन गङ्चयने छैन। 

८७. प्रदेश प्रहयी कामावरमरे अङ्झबरेख यात नङ्ट ऩने: (१) प्रदेश प्रहयी कामावरमरे अऩयाधको 
योकथाभ, ङ्झनमन्रण य अनङ्टसन्धान तथा शाङ्ञन्त सङ्टयऺा य अभनचमन सम्फन्धी दैङ्झनक 
रुऩभा सम्ऩादन गयेका कामवको अद्यािङ्झध ङ्जिियण तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा यात नङ्ट 
ऩनेछ।  

(2) भाङ्झथल्रो अङ्झधकायीरे उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको अङ्झबरेखको ङ्झनयीऺण गयी 
आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेशन ऩारना गनङ्टव य भागकेो अङ्झबरेख 
उऩरब्ध गयाउनङ्ट प्रदेश प्रहयी कभवचायीको कतवव्म हङ्टनेछ।  

८८. प्रदेश प्रहयी कभवचायीको अङ्झबरेख: प्रदेश प्रहयी सेिाको प्रहयी कभवचायीको अङ्झबरेख 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ याङ्ञखनेछ। 

८९. सूर ऩङ्चयचारन गनव सक्न:े शाङ्ञन्त य व्मिस्था कामभ गनव य अऩयाध ङ्झनमन्रण िा 
अनङ्टसन्धान सम्फन्धी सूचना सङ्करन गनव प्रदेश प्रहयीरे गोप्म रुऩभा सूर ऩङ्चयचारन 
गनव सक्नेछ। 
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९०. भाऩदण्ड ऩारना गनङ्टव ऩने् नेऩार प्रहयीरे देहामका ङ्जिषमभा फनाएको भाऩदण्ड प्रदेश 
प्रहयीरे ऩारना गनङ्टव ऩनेछ्- 

(क) हातहङ्झतमाय, खयखजाना तथा सञ् चाय साधन य सोको प्रमोग, 

(ख) प्रदेश प्रहयीराई ङ्छदइन ेताङ्झरभ, 

(ग) ङ्झनजी ऺेरका सङ्टयऺा प्रदामक य त्मस्ता प्रदामकफाट उऩरब्ध 
गयाइने सङ्टयऺा सेिा। 

९१. सङ् घीम ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टने्  प्रदेश प्रहयी कभवचायीको काभ, कतवव्म, अङ्झधकाय, सेिाका 
शतव, ताङ्झरभ, िङृ्ञत्त ङ्जिकास तथा कसङ्टय य सजाम सम्फन्धभा मस ऐनभा उल्रेख 
बएको जङ्झत मसै ऐन फभोङ्ञजभ य मसभा उल्रेख नबएका ङ्जिषमभा प्रहयी सम्फन्धी 
प्रचङ्झरत कानून रागङ्ट हङ्टनेछ। 

९२. शऩथ ग्रहण् प्रदेश प्रहयी सेिाभा ऩङ्जहरो ऩटक ङ्झनमङ्टङ्ञि हङ्टने प्रत्मेक प्रहयीरे आर्फनो 
कामवबाय सम्हाल्नङ्ट अङ्ञघ अनङ्टसूची-२ को ढाॉचाभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ शऩथ ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

९३. अङ्झधकाय सङ्टम्ऩन सक्न:े (१) प्रदेश सयकायरे मस ऐन फभोङ्ञजभ आपूराई प्राप्त 
अङ्झधकायहर याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी सोही सूचनाभा तोङ्जकएको प्रदेश प्रहयी 
कभवचायी िा अङ्झधकायीरे प्रमोग गनव ऩाउन ेगयी प्रत्मामोजन गनव सक्नछे। 

(२) मस ऐनिाया कङ्ट नै प्रदेश प्रहयी कभवचायीराई प्रदान गङ्चयएको अङ्झधकाय 
त्मस्तो प्रदेश प्रहयी कभवचायीरे आर्फनो येखदेखभा काभ गने गयी आपू भङ्टङ्झनको 
कभवचायीराई प्रत्मामोजन गनव सक्नछे। 

९४. ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका य कामवङ्जिङ्झध जायी गने अङ्झधकाय: मो ऐन कामावन्िमन गनव प्रदेश 
सयकायरे आिश्मक ङ्झनमभहरु, ङ्झनदेङ्ञशका, कामवङ्जिङ्झध, भाऩदण्ड य आदेश जायी गनव 
सक्नेछ।  
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अनङ्टसूची-1 

(दपा ६ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

प्रदेश प्रहयीभा यहन ेकामावरमहर 

(क) प्रदेश प्रहयी प्रधान कामावरम 

(ख) प्रदेश प्रहयी प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान 

(ग) प्रदेश सशस्त्र प्रहयी गण 

(घ) प्रदेश दॊगा ङ्झनमन्रण प्रहयी गण  

(ङ) प्रदेश ट्राङ्जपक प्रहयी कामावरम 

(च) प्रदेश ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन गण  

(छ) प्रदेश सङ्टयऺा गण 

(ज) प्रदेश प्रहयी ङ्जिङ्झधङ्जिऻान प्रमोगशारा 
(झ) प्रदेश प्रहयी अस्ऩतार 

(ञ) प्रदेश प्रहयी ङ्जिद्यारम 

(ट) प्रदेश प्रहयी सॊगीत ङ्जिद्यारम 

(ठ) प्रदेश प्रहयी केनाइन ङ्जिद्यारम  

(ड) ङ्ञजल्रा प्रहयी कामावरम 

(ढ) सीभा प्रहयी कामावरम 

(ण) ङ्ञजल्रा ट्राङ्जपक प्रहयी कामावरम 

(त) गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका प्रहयी कामावरम 

(थ) साभङ्टदाङ्जमक प्रहयी कामावरम  

(द) ऩमवटक प्रहयी कामावरम 

(ध) प्रदेश सयकायरे उऩमङ्टि सम्झेका अन्म कामावरम। 
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अनङ्टसूची-२ 

(दपा ९२ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

शऩथ  

प्रदेशङ्झबर शाङ्ञन्त सङ्टयऺा य सङ्टव्मिस्था कामभ गयी जनताको ङ्ञजउ, धन य 
स्ितन्रताको यऺा गनव नेऩारको सॊङ्जिधानप्रङ्झत ऩूणव ङ्झनष्ठािान यही आर्फनो सम्ऩूणव 
मोग्मता, ऻान य ङ्जििेकरे भ्माएसम्भ बम, ऩऺऩात, रोब, भामा िा िैषबाि नयाखी 
आर्फनो कतवव्म ऩारना गनेछङ्ट बनी भ ........................................ सत्म, ङ्झनष्ठा, 
प्रङ्झतफद्धता सङ्जहत प्रङ्झतऻा गदवछङ्ट  य देश य जनताको नाभभा शऩथ ङ्झरन्छङ्ट। 

 

शऩथ ग्रहण गनेको सही्-     शऩथ ग्रहण गयाउनेको सही्- 

नाभ्- नाभ्- 

ऩद्- ऩद्- 
ङ्झभङ्झत्- कामावरम्- 

स्थान्- ङ्झभङ्झत्- 
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आऻारे¸ 

केदायनाथ शभाव 
प्रदेश सयकायको सङ्ञचि 


