�दे श �नजामती सेवा पुरस्कार सम्बन
मापदण्ड तथा कायर्�व, 2075

�दे श सरकार
गण्डक� �दे
मुख्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को काय
पोखरा

रा�सेवक कमर्चार�हरुकउच्च मनोलका साथै सेवा �वाहमा �ोत्सा�हतगनर वाञ् नीय भएकोले,
�दे श सरकारको केह� �शासक�य कायर्�व�ध (�नय�मत गन�) ऐन, २०७५ को दफा २ ले �दएको अ�धकार
�योग गर� गण्डक��दे श सरकारले �दे श �नजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी कायर्, २०७५ बनाएको छ।
प�रच्छे-१, सं िक्ष� नाम र �ार
(१) यस कायर्�व�धको नाम"�दे श �नजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड तथा कायर, २०७५" रहेको
छ।
(२) यो कायर्�व�ध �देश सरकार मिन्�प�रषद्ट स्वीकृत भएको �म�तदेि गण्डक� �देशभ लागू हुनेछ।
प�रच्छे-२, प�रभाषा
(१) "पुरस्का" भ�ाले �दे श सरकारले �दान गन� �दे श सव�त्कृ �नजामती कमर्चार पुरस्का, उत्कृ� �देश
�नजामती कमर्चार�पुरस्का र �दे श �नजामती सेवा पुरस्का सम्झन पदर्छ
(२) "कायार्लय �मु" भ�ाले गण्डक� �देश सरकार मातहतका सबै मन्�ाल/ सिचवालय/ आयोग/
कायार्लय �नकायका �मुखलाई सम्झन पदर्छ
(३) "सिचव" भ�ाले �दे श सरकार मातहतका मन्�ालय/सिचवालय/आयोग / �नकायका राजप�ां�कत
राजप�ां�कत �थम �े णीका पदमा सिचव भनी तो�कएका पदमा कायर्र �नजामती कम्
र चार�लाई
सम्नु पदर्छ
(४) "स�म�त" भ�ाले यस कायर्�व� बमोिजमको स�म�तलाई सम्नु पदर्छ
(५) "अध्य" भ�ाले यस कायर्�व� बमोिजमको स�म�तको अध्यक्षलाई नु पदर्छ
प�रच्छे-३, पुरस्कारको �कार र मापदण
(१)

�दे श सरकार अन्तगर्त स्वीकृत दरबन्द�मा कायर्रत राजप�ां�कत ��तीय �ेणी सम्मका कमर्चा
ला�ग �दे श �नजामती सेवा पुरस्कार �सफा�रस गनरदे हाय बमोिजमको स�म�त रहने छ।
(क) �मुख सिचव, �दे श सरकार

- अध्य

(ख) सिचव, आन्त�रक मा�मला तथा कानून मन्�ाल

- सदस्

(ग) �दे श सरकारले तोकेको �दे श सरकारको १ जना सिचव

- सदस्

(घ) राजप�ां�कत �विश� �े णी/ राजप�ां�कत �थम �े णीको
पदबाट �दे श सरकारले तोकेको सेवा �नवृ� कमर्चार� व्य
(ड.) मुख्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद कायार्लयको�शासन हेन� सिचव

- सदस्
- सदस्य सिच

तर पुरस्कारको ला�ग �सफा�रस हुने �ा�व�धक कमर्चार�को हकमा स�म�तले आवश् यक ठानेमा सम्बि
सेवा/समूह �मल्ने राजप�ां�कत �थम �ेणीको अ�धकृत कमर्चार�ला स�म�तको बैठकमा आमन्�ण गनर
सक्नेछ
(२) पुरस्कारको �क�सम
(क) सव�त्कृ��दे श �नजामती कमर्चार पुरस्का - १ जना रु१,००,०००/- र �माण प�
(ख) उत्कृ� �दे �नजामती कमर्चार

- २ जना रु.75,०००/- र �माण प�

(ग) �दे श �नजामती सेवा पुरस्का

- १५ जना रु. 5,०००/- र �माण प�

(३) स�म�तले पुरस्कारको ला�ग छनौ गदार दे हाय बमोिजमका आधार �लनुपन�छ।
(क) सम्बिन्धत कायार्लय/� नद�शनालय/आयोग/�नकाय/मन्�ालयको �सफ
(ख) कायर् सम्पादन मूल्या
(ग) ज्ये�ता र भौगो�लक अनुभ, (जे�ताको मूल्या�न गदा �दे श सरकार अन्तगर्त गरेको सेव
अव�धलाई �ाथ�मकता �दनुपन�छ।)
ृ नात्मक क्ष, नेततृ ्व शैल, लगनशीलता ।
(घ) कायर्कुशलत, व्यवसा�यक दक्, सज
(४) स�म�तको सिचवालय मुख्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद कायार्लयमा रहने छ
(५) स�म�तले बैठक सम्बन्धकायर्�व�धआफै �नधार्रण गनर् सक्न
(६) स�म�तले �सफा�रस गदार् भौगो�लक सन्तुल�मल्ने गर� �सफा�रस गनर् ध्यान �दनुपन
(७) पुरस्कार �फा�रस गदार् देहायको मापदण्ड �भ� रह� गनुर्प,
(क) १०० जनासम्म कमर्चार� भएको संगठन मध्ये

- २ जनासम्

(ख) १०१ दे िख ३०० जनासम्म कमर्चार� भएकोम

- ४ जनासम्

(ग) ३०१ दे िख ५०० जनासम्म कमर्चार� भएको

- ६ जनासम्

(घ) ५०१ दे िख १००० जनासम्म कमर्चार� भएको

- ८ जनासम्

उल्लेिखत कमर्चार�को दरबन्द� रहेको संगठनहरुमा किम७०% पदपू�तर् भएको हुनु पन�छ
प�रच्छे-४, �दे श �नजामती सेवा पुरस्कार �सफा�रस गदार् अपनाउनु प कायर्�व�
(१)
(क)

पुरस्कारको ला�ग �सफा�रस गदार् देहाय बमोिजमको कायर्�व�ध अपनाउनु पन
पुरस्कारको ला�ग �सफा�रस ग�रने कमर्चार� कायर्रत कायार्लय �मुखले अनु-१ बमोिजमको फाराम
सम्बिन्धत कमर्चार�बाट भर�ववरण �मािणत हुने कागजात सं लग्न राखी तालुक�नकाय/सिचवालय
/�नद� शनालय /आयोग/मन्�ालयमा �मािणत गर� �सफा�रस साथ पौषको दो�ो ह�ा�भ� पठाउनु
पन�छ ।

(ख)

�वभाग/�नद� शनालय/आयोगका �मुखले मातहतका �नकायबाट उपदफा १(क) बमोिजमको �ा�
�सफा�रस उपर आफ्नो राय स�हत पौष मसान्त�भ� मन्�ालय/�देशको केन् ��य �नकाय/�दे
केन्��य आयोग वा सिचवालयमापठाउनु पन�छ ।

(ग)

मन्�ालय तथा केन्��य �नकायले �ा� �सफा�रस छानबीन गर� दफ३ को उपदफा (६) र (७) को
मापदण्ड समेत �वचार गर� पुरस्कारको ला�ग

छनौट ग�रएको �ववरण माघको प�हलो ह�ा�भ�

स�म�तमा पठाउनु पन�छ। यसर� छनौट गर� पठाउँदा �स्ताव ग�रएको पुरस्कार समेत खुल पठाउनु
पन�छ।
(घ)

पुरस्कार

छनौट स�म�तले स�म�तमा �ा� �सफा�रस, �स्ता�वत पुरस्कार समेत �वचार गर� उपयु

ठह् याएको कमर्चार� र उपयु� ठह्याएको पुरस्कार �सफा�रस गर� माघको ते�ो ह�ा�भ� �दे श
सरकार समक्ष पेश गनुर्पन र सोको जानकार� मुख्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद कायार्लयको
वेभसाइटमा समेत �कािशत गनुर पन�छ।
(ड.)

पुरस्कारको ला�ग �सफा�रस ग�रएको कुनै कमर्चार� �सफा�रस हुन नपन� भनी दाबी �वरोध गनर् चाहेमा
�सफा�रस हुन नपन� कारण खोल� �माण सं लग्न राख सूचना �कािशत भएको ७ �दन�भ� उजुर� �दन
स�कने छ।

(च) �सफा�रस स�म�तमा उजुर� परे को १० �दन�भ� स�म�तले �नणर्य गनु पन�छ।

(२) �दे श सरकारले �सफा�रस स�म�तबाट �ा� नाम र पुरस्काको सम्बन्धमा छानबीन ग माघ मसान्तसम्
पुरस्कृत हुने कमर्चार� र पुरस्कारको �क�सम �नणर्य ग
प�रच्छे-५, �दे श �नजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी �वशेष व्य
(१)

�दे श सरकारका राजप�ां�कत �थम �े णीका कमर्चार�लाई पुरस्कृतनर्का ला�ग �सफा�रस गन दे हाय
बमोिजमको �सफा�रस स�म�त रहने छ।
(क) �दे श लोकसेवा आयोगका अध्य वा �नजले तो�कएको आयोगको सदस्य

- सं योजक

(ख) सेवा �नवृ� �विश� �े णीको �दे श सरकारले तोकेको व्यि

- सदस्

(ग) �दे श सरकारका �मुख सिचव

- सदस्य सिच

तर �दे श लोक सेवा आयोगको गठन नभएसम्म संयोजक �देश सरकारको �मु सिचव रहनेछन्।
तर �दे श सरकारका �मुख सिचवको �सफा�रसका ला�ग दे हायको स�म�त रहने छ।
(क) मुख्यमन्�ी वा �नजले तोकेको �देश सरकारका मन

- सं योजक

(ख) �दे श लोकसेवा आयोगका अध्य वा �नजले तोकेको आयोगका सदस्

- सदस्

(ग) मुख्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद कायार्लयको व�र�तम सिचव

- सदस्य सिच

तर �दे श लोक सेवा आयोगको गठन नभएसम्मसदस् �दे श सरकारको जे� सिचव रहनेछन्।
(२)

उपदफा (१) क बमोिजम �दे श लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म मुख्यमन्�ी वा मुख्यमन्�ीले तो
मन्�ीको अध्यक्षतामा 

(३)

�दे शका �मुख सिचव �विश� �े णीका अ�धकृ त तथा सिचव राजप�ां�कत �थम �े णीको कमर्चार�लाई
पुरस्कारका ला�ग�सफा�रस गदार् �सफा�रस ग�रएको पुरस्कारका साथै �नजले �देशको सेवामा गरेक
�विश� योगदान, आफ्नो कामसंग सम्बिन्धत �वषयमा गरेको अनुसं, खोज, र नयाँ ��व�धको
�वकास तथा आफू कायर्रत संस्थाको �वक, �वस्तार र �ग�त हुने कुनै काम गरेको भए सो समेत
खुलाउनु पन�छ।

(४) �दे श �नजामती सेवा पुरस्कार �सफा�रस सम्बन्धी आधा,
(क) सव�त्कृ� �देश �नजामती सेवा पुरस्कारका ला�

(१) प�छल्लो ती वषर्को कायर् सम्पादन मू�नमा शत��तशत अंक �ा� गरे को ।
(२) कुनै प�न �वभागीय सजाय �ा� नगरे को ।
(३) सम्पि� �ववरण �नय�मत रुपमा पेश गरेको
(४) असाधारण �वदा �लएको भए �वदा समा�ी प�छ हािजर भएको अव�ध किम्तमा दुई वषर् पुर
भएको ।
(५) पुरस्कारका ला�ग �सफा�रस हुने वषर् तथा अिघल्लो पूरा वषर्मा अध्ययन �वदा न�ल
(६) प�छल्लो पाँच वष�भ� गयल क��मा नपरे को ।
(७) सरुवा रमाना भई जाँदा �नय�मत रुपमा बरबुझारथ गरेको
(८) व्यवस्थापप�रक् भएकोमा �सफा�रस हुने वषर्मा �नजको नाममा �शास�नक बरुजु
नदे िखएको ।
(९) आफ्नो र आफूले नेतृत्व गरेको संस्था कायार्लआफ्नो कायर्कालकलेखा पर�क्षण बेरु
नदे िखएको ।
(ख) उत्कृ� �देश �नजामती सेवा पुरस्क र �दे श �नजामती सेवा पुरस्कारक ला�ग
(१) �नजामती सेवाको स्थायी पदमा सा वषर् वा स भन्दा बढ� अव�ध सेवा गरेकोहालको
पदमा काम गरे को किम्तमा ए वषर्पूरा भएको
(२) अिघल्लो वषर्को कायर् सम्पादन मूल्या�नमा शत��तशत अंक �ा� ग
(३) �सफा�रस हुने वषर्सम्भन्द अिघल्लो पाँच वषर्सम्म �वभागीय सजाय नपाए
(४) सम्प�ी �ववरण�नय�मत रुपम पेश गरे को
(५) पुरस्कारको ला�ग �सफा�रस हुने वषर्मा �नजको नाममा व्यि�गत बेरुजु नदेिख
(६) असाधारण �वदा �लएकोमा �वदा प�ात हािजर भएको अव�ध दुई वषर् पूरा भएक
(७) �सफा�रस हुने वषर् र अिघल्लो वषर्मा अध्ययन �वदा न�
(८) प�छल्लो तीन वषर्मा गयल क�ीमा नपरेक

(९) व्यवस्थापन पर�क्षण भएकोमा पुरस्कारको ला�ग �सफा�रस हुने वषर्मा �नजको
�शास�नक बेरुजु नरहेको
(१०) �च�लत कानून बमोिजम बरबुझारथ गरे को
(ग)

उपदफा (क) र (ख) बमोिजमको कमर्चार� �सफा�रस गदार् कुनै पदमा न्यूनतसेवा अव�ध
पुगेका कुनै प�न कमर्चार� नभएमा स�म�तले

औिचत्य हेर� उपलब्ध कमर्चार� मध्ये

कमर्चार� पन� गर� �सफा�रस गन�
तर �विश� �े णीको पदको हकमा हालको पदमा काम गरे को अव�ध एक वषर् पुगेको हुनुपन�छ
प�रच्छे-६, पुरस्कार �वतरण व्यवस
१. पुरस्कार �वतरण गनर् चा�हने रकम मुख्यमन्�ी तथा मिन्�प�र कायार्लयको सालबसाल� बजेटमा
व्यवस्था ग�रने
२. पुरस्कार �वतरण गदार् पुरस्कार पाउने कमर्चार�लाई सम्मान स्वरुप �त्येक वष४ गते हुने
समारोहमा �माणप� स�हत �वतरण ग�रनेछ।
प�रच्छे-७, अनुसूची सम्बन् व्यवस्
अनुसूची -१ �दे श �नजामती सेवा पुरस्कारको ला�ग संभाव्य कमर्चार�ले भन� फा
अनुसूची -२ कायार्लय/�नद�शनालय/सिचवालय/मन्�ालयले गन� �सफा�रस फा
अनुसूची -३ पुरस्कारका ला�ग �सफा�रस गन� स�म�तले �मािणत गन� फार

अनुसूची - १
मैले दे हाय बमोिजमको �ववरण र पुष् याई गन� �मािणत कागजात स�हत �दे श �नजामती सेवा पुरस्कारको
�सफा�रसका ला�ग पेश गरे को छु ।
१. (क) कम्
र चार�को ना, थर :-

सं केत नं. :-

(ख) �नजामती सेवाको स्थायी पदमा �वेश गरेको �म�त:-

पद :-

(ग) हालको पद :-

�म�त :-

(घ) भौगो�लक अनुभव :- �हमाल� िजल्ला ..... वषर

पहाडी िजल्ला ..... वषर्

(ड.) �दे श सरकारको सेवामा �वेश गरे को �म�त :२. मेरो �नम्नानुसारको �ववरण सह�

  तराई ..... व

कायार्लय:-

:-

(क) �नजामती सेवामा .... वषर् काम ग�रसकेको छु र �देश सरकार मातहत .... वषर् सेवा ग�रसकेको छ
(ख) मैले �वभागीय सजाय पाएको छै न । �म�त ........................... मा ........................... �वभागीय
सजाय पाएको ......... वषर् पुरा भैसकेको छ
(ग) सम्प�ी �वरण �नय�मत रुपमा पेश गरेको छु
(घ) मेरो नाममा व्यि�गत बेरुजु छै
(ड.) मैले �म�त .............................. मा असाधारण �वदा �लएको अव�ध ..... वषर् पूरा भई सकेकोछ
असाधारण �वदा समा�ी प�छ �नयमानुसार हािजर भएको छु ।असाधारण �वदा �लएको छै न।
(च) मैले �म�त .............................. मा अध्ययन �वदा �लएको अव�ध ....... वषर् पूरा भई सकेको
अध्ययन �वदा समा�ी प�छ �नयमानुसार हािजर भएको छु। अध्ययन �वदा �लएको छै
(छ) म �म�त .............................. मा गयल क��मा परे को अव�ध ........ वषर् पूरा भई सकेकोछ।
गयल क�ीमा परे को छै न।
(ज) मेरो नाममा �शास�नक बेरुजु छैन।
(झ) मैले हालसम्म सरुवा हुँदा �नयमानुसार बरबुझारथ गरेको छु
उ� व्यहोरा सत्य हो । पुरस्कारको ला�ग �सफा�भएमा पुरस्कृत भएप�छ प� उ� व्यहोर झुठा ठहरे
पुरस्कर �फतार गनु्
र का साथै कानून बमोिजम सजाय व्यहोन�  ।
�नवेदक
कम्
र चार�को ना, थर:दजार:�म�त:-

अनुसूची - २
�ी �दे श �नजामती सेवा पुरस्कार छनौट स�म�
मुख्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद कायार्ल,
गण्डक� �दे, पोखरा ।
�दे श सरकार, गण्डक� �देशको स्वीकृत �देश �नजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड तथा का,
२०७५ को प�रच्छेद ३ को व्यवस्था बमोिजम ......................... सालमा �दान हुने पुरस्कारका ला
तपसील बमोिजमका कमर्चार�को नाम �सफा�रस ग�रएको व्यहोरा �म�त ...................................... को
�नणर्यानुसार अनुरोध छ
तपसील
�स.नं.

कमर्चार�को दजार्  न, थर

कायार्लय:सम्बिन्ध मन्�ालय:कमर्चार�को दरबन्द� ख्य :पदपू�तर्को ��तशत:-

कमर्चार� संकेत नं.  कायर्रत कायार्लय    �सफा�रस ग�रएको पुरस

सिचव/ �नद� शनालय/कायार्लय �मु

अनुसूची - ३

�वषय :- �दे श �नजामती सेवा पुरस्कार छनौट ग�रएक
�ी �दे श सरकार,
गण्डक� �दे, पोखरा ।

�दे श सरकार, गण्डक� �देशको स्वीकृत �देश �नजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड तथा का,
२०७५ को प�रच्छेद ३ को व्यवस्था बमोिजम ......................... सालमा �दान हुने देहाय बमोिजमक
पुरस्कारका ला�ग तपसील बमोिजमका कमर्चार�को नाम �सफा�रस ग�रएको व्यहोरा श �नजामती सेवा
पुरस्कार स�म�तको �म�त ........................................ को बैठकको �नणर्यानुसार अनुरोध 
तपसील
�स.नं.

कमर्चार�को दजार्  न, थर

कमर्चार� संकेत नं.  कायर्रत कायार्लय    �सफा�रस ग�रएको पुरस

..................
सदस्य सिच
( �सफा�रस ग�रएका कम्
र चार�हरुको अनुसू-१ को �ववरणको �मािणत ��त सं लग्न राखी पठाउनु पन�छ)

