�दे श �नजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी (प�हलो संशोधन) मापदण्ड तथा कायर्�व�ध, २०७५
�दे श �नजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड तथा कायर्�व�ध, २०७५ लाई सं शोधन गनर् वाञ्छनीय
भएकोले,
�शासक�य कायर्�व�ध (�नय�मत गन�) ऐन, २०७५ को दफा २ ले �दएको अ�धकार �योग गर� �दे श
सरकारले दे हायको मापदण्ड तथा कायर्�व�ध बनाएको छ।
१.

सं िक्ष� नाम र �ारम्भ: (१) यस कायर्�व�धको नाम “�दे श �नजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी (प�हलो
सं शोधन) मापदण्ड तथा कायर्�व�ध, २०७५” रहेको छ।
(२)

२.

यो कायर्�व�ध तुरन्त �ारम्भ हुनेछ।

�दे श �नजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड तथा कायर्�व�ध, २०७५ को प�रच्छे द ४ मा संशोधन:
�दे श �नजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड तथा कायर्�व�ध, २०७५ (यस प�छ “मूल कायर्�व�ध”
भ�नएको) को प�रच्छे द ४ को उपदफा (१) को स�ा दे हाय बमोिजमको उपदफा (१) रािखएको छः“
(१) �दे श �नजामती सेवा पुरस्कारको ला�ग �सफा�रस गदार् दे हाय बमोिजमको ���या अपनाउनु
पन�छः(क)

कुनै कायार्लय अन्तगर्तको उपयु� कमर्चार�लाई �सफा�रस गदार् सम्बिन्धत कायार्लय
�मुखले �त्येक वषर्को का�तर्क १५ गते�भ� आफ्नो तालुक �नकाय / �वभाग /
�नद� शनालय / सिचवालय / आयोग / मन्�ालयमा �सफा�रस गर� पठाउनु पन�।

(ख)

�वभाग / �नद� शनालयले सो �वभाग / �नद� शनालयका कमर्चार� तथा �वभाग /
�नद� शनालय अन्तगर्तका कायर्लय �मुख पदमा कायर्रत कमर्चार� तथा खण्ड (क)
बमोिजम �सफा�रस भई आएका कमर्चार� मध्येबाट सो �वभाग / �नद� शनालयको
�मुखले �नणर्य गर� �त्येक वषर्को का�तर्क मसान्त�भ� आफ्नो तालुक सिचवालय /
आयोग / मन्�ालयमा �सफा�रस गर� पठाउनु पन�।

(ग)

दे हायको कमर्चार�लाई �सफा�रश गन� �योजनको ला�ग सम्बिन्धत सिचवालय /
आयोग / मन्�ालयको सिचवले �नणर्य गर� �त्येक वषर्को काि�क मसान्त�भ� छु �ै
सूची तयार गनुर् पन�:(१) सम्बिन्धत सिचवालय / आयोग / मन्�ालयमा कायर्रत कमर्चार�,
(२) सम्बिन्धत सिचवालय / आयोग / मन्�ालय अन्तगर्तको �वभाग /
�नद� शनालयको �मुख पदमा कायर्रत कमर्चार�,

(३) सम्बिन्धत सिचवालय / आयोग / मन्�ालय अन्तगर्त रहेको तर कुनै प�न �वभाग
/ �नद� शनालय अन्तगर्त नरहेको कायार्लयको �मुख पदमा कायर्रत रहेको,
(४) सम्बिन्धत सिचवालय / आयोग / मन्�ालय तथा अन्तगर्तको �नकायमा कायर्रत
कुनै कमर्चार�ले आफू पुरस्कारको ला�ग योग्य भएको दावी गर� प�रच्छे द ५ को
उपदफा (४) बमोिजमको आधार पूरा गरे को �मािणत हुने कागजात स�हत
काि�क मसान्त�भ� �नवेदन �दएमा त्यस्तो कमर्चार� ।
(घ)

सम्बिन्धत सिचवालय / आयोग / मन्�ालयले खण्ड (क) र (ख) बमोिजम �ा�
�सफा�रश तथा खण्ड (ग) बमोिजम तयार गरे को सूचीमा परे को �नजामती कमर्चार�
मध्येबाट पुरस्कारको ला�ग �सफा�रश गनुर् अिघ दे हाय बमोिजमको ���या पूरा गनुर्
पन�छ।
(१) खण्ड (क) र (ख) बमोिजम सम्बिन्धत �नकाय तथा पदा�धकार�बाट �सफा�रश
भई आएको तथा खण्ड (ग) बमोिजम तयार ग�रएको सूचीमा परे को कमर्चार�को
सम्बन्धमा ��त��या वा उजूर� �दने �योजनका ला�ग कम्तीमा १५ �दनको
म्याद �दई त्यस्ता कमर्चार�को नाम मं �सर १५ गते�भ� सो सिचवालय /
आयोग/ मन्�ालयको वेभसाइट वा सूचना पाट�मा �काशन गन�,
(२) उपखण्ड (१) बमोिजमको म्याद�भ� कुनै ��त��या वा उजूर� �ा� भएमा त्यस्तो
��त��या वा उजूर�को सम्बन्धमा सम्बिन्धत सिचवालय / आयोग / मन्�ालयको
सिचवले छानबीन गर� पुरस्कारको ला�ग उपयु� ठह�रएको कमर्चार�को नाम
प�रच्छे द ३ को उपदफा (७) बमोिजमको सं ख्यामा नबढने गर� पुरस्कारको
ला�ग पौष १५ गते�भ� स�म�त समक्ष �सफा�रश गनुप
र् न�,
(३) पुरस्कारको ला�ग �सफा�रश गदार् कुन पुरस्कारको ला�ग �सफा�रश ग�रएको हो
स्प� खुलाई पठाउनु पन�,
(४) उपखण्ड (२) बमोिजमको पुरस्कारको ला�ग स�म�त समक्ष �सफा�रश ग�रएको
कमर्चार�को नाम सम्बिन्धत सिचवालय / आयोग / मन्�ालयको वेभसाइट र
सूचनापाट�मा �काशन गन�।

(ङ)

सिचवको पदमा कायर्रत कमर्चार�को नाम पुरस्कारका ला�ग �सफा�रश गर� पठाउँदा
�दे श सरकारको �मुख सिचवले कुन पुरस्कारको ला�ग �सफा�रश ग�रएको सो कुरा
स्प� खुलाई पौष १५ गते�भ� स�म�तको सिचवालयमा पठाउनु पन�छ।

(च)

स�म�तले पौष मसान्त�भ� यस कायर्�व�ध बमोिजमको पुरस्कार पाउने कमर्चार�को
नाम छनौट गनुर् पन�छ।

(छ)

स�म�तले सव�त्कृ� �दे श �नजामती सेवा पुरस्कारको ला�ग �सफा�रश गरे को तथा
खण्ड (ङ) बमोिजम �मुख सिचवले �सफा�रश गरे को सिचवस्तरको कमर्चार�को
सम्बन्धमा ��त��या तथा उजूर� गन� �योजनको ला�ग कम्तीमा १० �दनको म्याद
�दई त्यस्तो कमर्चार�को नाम मुख्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लयको वेभसाइट
र सूचनापाट�मा सावर्ज�नक गनुर् पन�छ।

(ज)

खण्ड (छ) बमोिजमको म्याद�भ� ��त��या वा उजूर� �ा� भएमा त्यस्तो ��त��या
वा उजूर�को सम्बन्धमा आवश्यक छानवीन समेत गर� स�म�त आफैले �नधार्रण
गरे को उपयु� ���या अपनाई पुरस्कार पाउने कमर्चार�को नाम छनौट गनुर् पन�छ।

(झ)

प�हलो पटकको �दे श �नजामती सेवा पुरस्कार �दान गन� �योजनका ला�ग खण्ड
(क) दे िख खण्ड (ज) सम्मका व्यवस्थाहरु लागू हुने छै नन् र �व�भ�
मन्�ालयहरुबाट �ा� �सफा�रशलाई आधार मानी स�म�तले �दे श �नजामती सेवा
पुरस्कारका ला�ग �सफा�रश गनर् सक्नेछ।“

३.

मूल कायर्�व�धको प�रच्छे द ५ मा संशोधन: मूल कायर्�व�धको प�रच्छे द ५ को उपदफा (१) को,(१) खण्ड (ख) को स�ा दे हायको खण्ड (ख) रािखएको छ:“(ख) कम्तीमा राजप�ां�कत �थम �े णीबाट सेवा �नवृ� भएको व्यि� मध्येबाट �दे श सरकारले
तोकेको व्यि�-

सदस्य ”

(२) दो�ो ��तबन्धात्मक वाक्यांशलाई (१क) नम्बर �दइएको छ ।
(३) उपदफा (१क) को खण्ड (ख) र (ग) का स�ा दे हायका खण्ड (ख) र (ग) रािखएका छन्:“(ख) आन्त�रक मा�मला तथा कानून मन्�ी -

सदस्य

(ग) �दे श लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा �नजले तोकेको आयोगका सदस्य - सदस्य”
४.

मूल कायर्�व�धको प�रच्छे द ६ मा संशोधन: मूल कायर्�व�धको प�रच्छे द ६ को उपदफा (२) को अन्तमा
दे हाय बमोिजमको ��तबन्धात्मक वाक्यांश थ�पएको छ:“तर प�हलो पटकको �दे श �नजामती सेवा पुरस्कार �दे श सरकारले तोकेको उपयु� �दनमा घोषणा
गनर् सक्नेछ। ”

