
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश याजऩत्र 
 फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड 6) हेटौंडा, नऩेार, साउन 30 गते, २०७9 सार (अततरयक्ताङ्क 12 

बाग 1 
फागभती प्रदेश सयकाय 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम 

हेटौंडा, नऩेार 

फागभती प्रदेशको प्रदेश सबारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको ऐन 
सर्वसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ । 

सॊर्त ्२०७९ सारको ऐन नॊ.  7  
 

प्रदेश अनसुन्धान ब्मयुो सेर्ाको गठन, स्थाऩना, काभ, कतवव्म य 
अतधकाय सम्फन्धभा व्मर्स्था गनव फनकेो ऐन 
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प्रस्तार्ना: भरुकुको स्र्तन्त्रता, सार्वबौभसत्ता, बौगोतरक अखण्डता, 
याष्ट्रष्डमता, स्र्ाधीनता, स्र्ातबभान, नेऩारीको हक ष्ट्रहतको यऺा, सीभा सयुऺा, 
प्रदेशको सार्वजतनक सयुऺा तथा अन्तय प्रदेश सम्फन्धराई फतरमो फनाई 
सर्वसाधायणको ष्ट्रहत कामभ गदै आन्तरयक एर्ॊ याष्ट्रष्डम सयुऺाराई प्रत्माबतू 
गनव प्रदेश अनसुन्धान ब्मयुोको स्थाऩना, सेर्ाको गठन, काभ, कतवव्म य 
अतधकाय सम्फन्धभा कानूनी व्मर्स्था गनव र्ाञ्छनीम बएकोरे, 

फागभती प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

ऩरयच्छेद-१ 
प्रायशम्बक 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश अनसुन्धान 
ब्मयुो ऐन, २०७9" यहेको छ।  

(२) मो ऐन प्रभाणीकयण बएको तीसौं ददनफाट प्रायम्ब 
हनुेछ।  

2. ऩरयबाषा् ष्ट्रर्षम र्ा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा,- 
(क) “अशततमायर्ारा” बन्नारे दपा १७ फभोशजभ ब्मयुो ऩदभा 

तनमकु्त गनव अतधकाय ऩाएको तनकाम र्ा अतधकायी सम्झन ु
ऩछव। 

(ख) “तोष्ट्रकएको” र्ा “तोष्ट्रकए फभोशजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगवत 
फनेको तनमभभा तोष्ट्रकएको र्ा तोष्ट्रकए फभोशजभ सम्झन ुऩछव। 

(ग) "तनदेशक" बन्नारे ब्मयुोको भतुम बई काभ गने अतधकायी 
सम्झन ुऩछव। 

(घ) "ऩरयर्ाय" बन्नारे ब्मयुो कभवचायीसॉग फस्ने तथा तनज आपैँ रे 
ऩारनऩोषण गनुव ऩने ऩतत, ऩत्नी, छोया, अष्ट्रर्र्ाष्ट्रहता छोयी, 
धभवऩतु्र, अष्ट्रर्र्ाष्ट्रहता धभवऩतु्री, फाफ,ु आभा र्ा सौतेनी आभा, 
सौतेनी फाफ ु सम्झन ु ऩछव य सो शब्दरे ऩरुुष य अष्ट्रर्र्ाष्ट्रहता 
भष्ट्रहरा कभवचायीको हकभा तनजको फाजे, फज्मै तथा ष्ट्रर्र्ाष्ट्रहता 
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भष्ट्रहरा कभवचायीको हकभा तनजको सास ु ससयुाराई सभेत 
जनाउॉछ। 

(ङ) “प्रदेश” बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछव। 
(च) “प्रचतरत कानून” बन्नारे सोसॉग सम्फशन्धत त्मस्तो कानून 

प्रदेशभा बए प्रदेश कानून य नबए स् घीम कानून सम्झन ु
ऩछव। 

(छ) "ब्मयुो" बन्नारे दपा ३ फभोशजभ स्थाऩना बएको प्रदेश 
अनसुन्धान ब्मयुो सम्झन ुऩछव। 

(ज) “भन्त्रारम” बन्नारे आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम 
सम्झन ुऩछव। 

(झ) “सेर्ा” बन्नारे प्रदेश अनसुन्धान ब्मयुो सेर्ा सम्झन ुऩछव।  
(ञ) "स्थामी आर्ासीम अनभुतत" बन्नारे ष्ट्रर्देशी भरुकुरे कुनै सतव 

तोकी र्ा नतोकी सो भरुकुभा स्थामी रुऩरे फसोफास गनव 
ऩाउने गयी उऩरब्ध गयाएको डाइबयतसटी इतभग्रने्ट तबसा 
(तड.बी), ऩभावनेन्ट येशजडेन्ट तबसा (ष्ट्रऩ.आय) र्ा तग्रन काडव 
सम्झन ु ऩछव य सो शब्दरे ष्ट्रर्देशभा स्थामी रूऩभा फसोफास 
गनव ददइएको जनुसकैु नाभको स्थामी आर्ासीम अनभुततराई 
सभेत जनाउॉछ। 

ऩरयच्छेद-२ 
ब्मयुो सेर्ाको गठन तथा स्थाऩना 

3. सेर्ाको गठन् (१) प्रदेशभा प्रदेश अनसुन्धान ब्मयुो सेर्ा यहनेछ। 
(२) सेर्ा सभारे्शी स्र्रूऩको हनुेछ। 
(३) सेर्ाको गठन य सो सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था तोष्ट्रकए 

फभोशजभ हनुेछ।  
(4) मस ऐनभा अन्मथा व्मर्स्था बएकोभा फाहेक सेर्ाका 

कभवचायी प्रदेश रोक सेर्ा आमोगफाट ऩूततव हनुेछ। 
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4. प्रदेश अनसुन्धान ब्मयुोको स्थाऩना् (१) भन्त्रारम अन्तगवत यहन े
गयी प्रदेश अनसुन्धान ब्मयुो नाभको एक कामावरम स्थाऩना 
गरयनेछ। 

(२) तनदेशक सेर्ाको प्रभखु अतधकायी हनुेछ य तनजरे 
अनसुन्धान ब्मयुोको कामावरमको प्रशासकीम प्रभखुको रूऩभा कामव 
गनेछ। 

(३) ब्मयुोको केन्रीम कामावरम प्रदेशको याजधानीभा 
यहनेछ। अन्म कामावरम प्रदेश सयकायरे तोकेको स्थानभा 
आर्श्मकता अनसुाय यहनेछ। 

5. ब्मयुोको काभ, कतवव्म य अतधकाय: ब्मयुोको काभ, कतवव्म य 
अतधकाय देहाम फभोशजभ हनुछे:- 
(क) प्रदेशको सार्वजतनक सयुऺा व्मर्स्थाभा असय ऩरु् माउन े

खारका व्मशक्त, ष्ट्रर्चाय य गततष्ट्रर्तध, 
(ख) याष्ट्रष्डम ष्ट्रहत ष्ट्रर्रुद्धका सूचनाको स् करन, ष्ट्रर्श्लषेण य 

प्रर्ाह, 
(ग) ष्ट्रर्तबन्न जातजातत, बाषा, धभव, सॊस्कृतत, सम्प्रदाम य 

सम्प्रदामतफचको ऩायस्ऩरयक सदबार्, सष्ट्रहष्णतुा, एकताभा 
खरर ्ऩरु् माउने खारका गततष्ट्रर्तधहरुको सूचना स् करन, 
ष्ट्रर्श्लषेण य प्रर्ाह, 

(घ) अन्तयावष्ट्रष्डम सीभा ऺेत्रभा हनुे अऩयाध य गततष्ट्रर्तधको 
सूचना स् करन, ष्ट्रर्श्लषेण, उऩमोग य प्रर्ाह,  

(ङ) अन्तयप्रदेश तथा स् घ य प्रदेशतफचको सम्फन्धराई 
धतभल्माउन े गततष्ट्रर्तधको सूचना स् करन, ष्ट्रर्श्लषेण, 
उऩमोग य प्रर्ाह,  

(च) भानर् फेचष्ट्रर्खन य रागू औषध कायोफाय सम्फन्धी सूचना 
स् करन, ष्ट्रर्श्लषेण य प्रर्ाह, 
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(छ) प्रदेशतबत्र घटेका र्ा घट्न सक्ने अऩयाध र्ा अऩयाधजन्म 
जानकायी र्ा सूचना स् करन, ष्ट्रर्श्लषेण, उऩमोग य प्रर्ाह,  

(ज) नेऩारको सार्वबौभसत्ता, याष्ट्रष्डम सयुऺा प्रततकूर हनु े
सूचनाको स् करन, ष्ट्रर्श्लषेण, उऩमोग य प्रर्ाह, 

(झ) प्रदेश सयकायरे आफ्नो ऺेत्रातधकायको कुनै खास 
प्रकृततका ष्ट्रर्षमभा अनसुन्धान गनव बनी आदेश ददएको 
घटनाको अनसुन्धान एर्ॊ प्रततरे्दन, 

(ञ) प्रचतरत कानून तथा भातथ उशल्रशखत कामवसॉग तभल्न े
प्रदेश सयकायरे तोष्ट्रकददएको अन्म कामव। 

ऩरयच्छेद-3 
अनसुन्धान एर्ॊ सूचना स् करन 

6. अनसुन्धान गनव सक्न:े (1) कुनै घटना र्ा ष्ट्रर्षमरे प्रदेशतबत्रको 
सार्वजतनक ष्ट्रहत, भहत्र् र्ा याष्ट्रष्डम सयुऺाराई असय गछव बने्न 
रागेभा प्रदेश सयकायरे त्मस्तो ष्ट्रर्षमभा शीघ्र सूचना स् करन 
तथा ष्ट्रर्श्लषेण गयी अनसुन्धान गनव ब्मयुोराई जनुसकैु फखत 
तनदेशन ददन सक्नेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ अनसुन्धानको रातग 
तोष्ट्रकएको अतधकृतरे अनसुन्धानको कामव सम्ऩन्न गयी याम सझुार् 
सष्ट्रहतको प्रततरे्दन ब्मयुोको प्रभखु कामावरम सभऺ ऩेस गनुव 
ऩनेछ। 

7. सहमोग गनुव ऩने् (1) मस ऐन फभोशजभ सूचना स् करन र्ा 
अनसुन्धानको प्रमोजनको रातग ब्मयुोका कामावरमद्वाया भाग 
गरयएको ष्ट्रर्र्यण, तथ्माङ्क रगामतको अन्म कागजात उऩरब्ध 
गयाउन ुसम्फशन्धत व्मशक्त र्ा तनकामको कतवव्म हनुेछ। 

(2) ब्मयुो कभवचायीरे ब्मयुोको ऩरयचमऩत्र देखाई कुनै 
ऩतन कामावरम, स् घ सॊस्था र्ा व्मशक्तको स्र्ातभत्र्भा यहेको 
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स्थान, बर्न, घय र्ा सर्ायी साधनको धनीराई तरशखत सूचना 
ददई जनुसकैु फेरा प्ररे्श गनव सक्नेछ। 

(3) मस दपा फभोशजभ कुनै तनकाम र्ा कभवचायीरे 
सहमोग नगयेभा तरुुन्त भातथल्रो तनकामभा जानकायी गयाई 
आर्श्मक तनदेशन एर्ॊ सहमोग भाग गनव सक्नछे। 

8. सूचना स् करन गनव सक्न:े (1) मस ऐन फभोशजभ ब्मयुोराई प्राप्त 
अतधकाय भध्मे कुनै कामव तत्कार नगदाव याष्ट्रष्डम एर्ॊ प्रादेशशक 
सयुऺाभा खतया ऩगु्छ बने्न रागेभा त्मस्तो कामवको प्रमोजन खोरी 
त्मस्तो कामावरम यहेको सम्फशन्धत शजल्रा अदारतको अनभुततभा 
ष्ट्रर्तबन्न सञ् चाय भाध्मभ र्ा अन्म भाध्मभफाट त्मस्तो व्मशक्तको हनु े
र्ा बएका कुयाकानी, श्रव्म, दृष्म र्ा ष्ट्रर्द्यतुीम सङे्कत र्ा ष्ट्रर्र्यण 
तनगयानी, अनगुभन एर्ॊ अतबरेख गनव सक्नेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ अदारतको अनभुतत प्राप्त 
बएभा अतधकाय प्राप्त अतधकायीको स्र्ीकृततभा त्मस्तो सूचना 
प्रदामक सॊस्थाभा सहमोगको रातग अनयुोध गनुव ऩदवछ। मसयी 
ब्मयुोफाट सहमोग भाग बई आएभा त्मस्तो सूचना प्रदामक सॊस्थारे 
अतधकाय प्राप्त अतधकायीरे भाग गयेको सूचना उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ। 

(3) मस दपा फभोशजभ ब्मयुोरे आफ्नो कामव 
शजम्भेर्ायीका ष्ट्रर्षमभा सूचना स् करनका रातग प्रदेशतबत्र गो्म 
अतबमान सञ् चारन य सूत्र ऩरयचारन गनव सक्नेछ। मस्तो अतबमान 
सञ् चारन य सूत्र ऩरयचारन सम्फन्धी ष्ट्रर्र्यण गो्म यहनछे। 

ऩरयच्छेद-4 
सेर्ाभा यहन ेऩद य ऩदऩूततव 

9. सेर्ाको ऩद य तह: ब्मयुोको सेर्ाभा यहने तह य ऩद देहाम 
फभोशजभ हनुेछ:-  
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क्र.सॊ. ऩद तह 
१. भतुम अनसुन्धान ब्मयुो तनदेशक अतधकृत एघायौँ 
२. सह अनसुन्धान ब्मयुो तनदेशक अतधकृत एघायौँ 
३. उऩ अनसुन्धान ब्मयुो तनदेशक अतधकृत दशौँ 
४. प्रभखु अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत अतधकृत नर्ौँ 
५. र्रयष्ठ अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत अतधकृत आठौँ 
६. अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत अतधकृत सातौँ 
७. सहामक अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत अतधकृत छैठौँ 
8. अनसुन्धान ब्मयुो सहामक सहामकस्तय 

ऩाचौँ 
9. सूचक सहामकस्तय 

चौथो 
10. सहामक सूचक सहामकस्तय 

तेस्रो 
11. कामावरम सहमोगी र्ा सो सयह तह ष्ट्रर्हीन 

10. स् गठन सॊयचना य दयफन्दी सजृना: (१) ब्मयुोको सेर्ाको स् गठन 
सॊयचना य कभवचायीहरुको स्तमा प्रदेश सयकायरे तोके फभोशजभ 
हनुेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ स् गठन सॊयचना य स्तमा 
तनधावयण गने प्रमोजनको रातग तसपारयस गनव देहाम फभोशजभको 
स् गठन तथा व्मर्स्थाऩन सरे्ऺण सतभतत यहनछे:- 

(क) सशचर्, भन्त्रारम        - अध्मऺ 
(ख) भतुम अनसुन्धान ब्मयुो तनदेशक,  

प्रदेश अनसुन्धान ब्मयुो        - सदस्म 
(ग) भहाशाखा प्रभखु, आतथवक भातभरा  
 तथा मोजना भन्त्रारम            - सदस्म 
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(घ) शाखा प्रभखु(प्रशासन हेने), भतुमभन्त्री तथा 
भशन्त्रऩरयषदको कामावरम               -सदस्म 

(ङ) भहाशाखा प्रभखु, भन्त्रारम (ब्मयुो हेने) - सदस्म-सशचर् 
(३) उऩदपा (२) फभोशजभ स् गठन सॊयचना य ब्मयुो 

कभवचायीको स्तमा तनधावयण गदाव देहाम फभोशजभका ष्ट्रर्षमराई 
आधाय भानु्न ऩनेछ:-  

(क) ब्मयुोको शजम्भेर्ायी, कामवफोझ, आतथवक तथा अन्म 
दाष्ट्रमत्र्, सेर्ा प्रर्ाहको ऺेत्र/बगुोर, उऩरब्ध भानर् 
स्रोत, रागत प्रबार्को ष्ट्रर्श्लषेण तथा नर्ीनतभ प्रष्ट्रर्तधको 
प्रमोगको अर्स्था, 

(ख) अऩयाधको अर्स्था एर्ॊ प्रर्ृशत्त, शाशन्त सयुऺाको शस्थतत 
तथा सम्बाव्म चनुौतीहरु, 

(ग) कुनै खास प्रकृततको सूचना स् करन गनुव ऩने 
अर्स्था। 

11. ब्मयुोको ऩरयचारन, तनदेशन, सऩुरयरे्ऺण य तनमन्त्रण: (१) ब्मयुोको 
ऩरयचारन, तनदेशन, सऩुरयरे्ऺण य तनमन्त्रण भन्त्रारम भापव त ्
प्रदेश सयकायरे गनेछ। 

(2) ब्मयुो प्रदेश सयकायप्रतत उत्तयदामी हनुेछ।  
(3) ब्मयुोरे प्रदेशतबत्र आन्तरयक शाशन्त सयुऺा एर्ॊ 

अऩयाधको योकथाभ, तनमन्त्रणको सम्फन्धभा सूचना स् करन य 
अनसुन्धानको कामव गदाव नऩेार सयकाय तथा प्रदेश सयकायको 
प्रचतरत नीतत य कानून फभोशजभ गनुव ऩनेछ।   

(4) उऩदपा (३) फभोशजभको कामव गदाव ब्मयुो 
कभवचायीरे तनदेशकको प्रत्मऺ येखदेख, तनदेशन य सऩुरयरे्ऺणभा 
गनुव ऩनेछ।  

(५) ब्मयुोरे प्रदेश सयकायराई सूचना उऩरब्ध गयाउॉदा 
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भन्त्रारम भापव त गयाउन ुऩनेछ। 
12. ऩदऩूततव: (१) ब्मयुोको सेर्ाका खरुा प्रततमोतगताद्वाया ऩूततव हनु े

ऩदभा ऩदऩूततव सतभततको तसपारयसको आधायभा तनमशुक्त गरयनेछ।  
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ खरुा प्रततमोतगताको तरशखत 

ऩयीऺा प्रदेश रोक सेर्ा आमोगरे प्रदेश रोक सेर्ा आमोगको 
प्रचतरत कानून फभोशजभ सञ् चारन गनेछ। 

(3) ब्मयुोको ऩदभा तनमशुक्तको रातग आर्श्मक ऩने 
ऩदऩूततव प्रष्ट्रक्रमा प्रदेश रोक सेर्ा आमोगरे तनधावयण गये फभोशजभ 
हनुेछ। 

(4) मस ऐनभा व्मर्स्था बएदेशख फाहेक ब्मयुोको कुनै 
ऩतन ऩदभा अन्म कुनै ऩतन तरयकाफाट ऩदऩूततव गरयन ेछैन।  

(5) प्रदेश अनसुन्धान ब्मयुोको सेर्ाको देहामको ऩदभा 
देहाम फभोशजभ ऩूततव गरयनेछ:-  

क्र.सॊ. ऩद 
खरुा 

प्रततमोतगता 
(प्रततशत) 

फढुर्ाद्वाया 
(प्रततशत) 

१. सहामक सूचक 100 - 
२. सूचक - 100 
३. अनसुन्धान ब्मयुो सहामक 60 40 
४. सहामक अनसुन्धान 

ब्मयुोअतधकृत - 100 

५. अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत 60 40 
६. र्रयष्ठ अनसुन्धान ब्मयुो 

अतधकृत य  सोबन्दा 
भातथल्रो तहका ऩद 

- 10० 
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(6) ब्मयुो सेर्ाराई सभारे्शी फनाउन खरुा 
प्रततमोतगतात्भक ऩयीऺाद्वाया ऩूततव हनु े ऩदभध्मे ऩैतारीस प्रततशत 
ऩद छुट्याई सो प्रततशतराई शत प्रततशत भानी तोष्ट्रकए 
फभोशजभका उम्भेदर्ायफीच छुट्टा छुटै्ट प्रततस्ऩधाव गयाई ऩदऩूततव 
गरयनेछ। मसयी छुट्याइने उम्भेदर्ायको प्रततशतको तनधावयण गदाव 
देहामका आधाय तरन ुऩनेछ:- 

(क) प्रदेशको जनस् तमा, 
(ख) भष्ट्रहरा तथा आतथवक य साभाशजक रूऩभा ऩछातड 

ऩयेका तोष्ट्रकए फभोशजभका र्गव, जातत तथा ऺेत्र, 
(ग) अभय ब्मयुो, शहीद तथा फेऩत्ता ऩरयर्ायको 

सदस्म। 
(7) खरुा प्रततमोतगतात्भक ऩयीऺाद्वाया सभारे्शी ढाॉचाभा 

ऩदऩूततव गरयने अन्म कामवष्ट्रर्तध, भाऩदण्ड तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुेछ। 
मसयी कामवष्ट्रर्तध तथा भाऩदण्ड तनधावयण गदाव देहामको ष्ट्रर्षम स्ऩष्ट 
खरुाउन ुऩनेछ:- 

(क) उऩदपा (6) को खण्ड (ख) य (ग) भध्मेफाट 
मस ऐन फभोशजभको न्मूनतभ मोग्मता ऩगेुका 
व्मशक्तहरुफीच भात्र प्रततस्ऩधाव गयाई ऩूततव गरयने, 

(ख) एकबन्दा फढी सभारे्शी सभूहफाट प्रततस्ऩधाव गनव 
ऩाउने अर्स्था यहेछ बने सम्फशन्धत उम्भेदर्ायरे 
योजेको कुनै एउटा सभूहफाट भात्र प्रततस्ऩधाव गनव 
ऩाउने, 

(ग) एक तहभा मस दपा फभोशजभको साभारे्शीको 
सषु्ट्रर्धा तरईसके ऩश्चात भातथल्रो तह र्ा ऩदभा 
ऩनु: त्मस्तो सषु्ट्रर्धा नऩाउने कुया। 

(८) मस दपा फभोशजभ ऩदऩूततव गने व्मर्स्था प्रत्मेक दश 
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र्षवभा ऩनुयार्रोकन गनुव ऩनेछ।  
(9) तह ष्ट्रर्हीन ऩदभा सेर्ा कयायफाट भात्र तनमकु्त 

गरयनेछ। 
(१0) ऩदऩूततव सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था तोष्ट्रकए फभोशजभ 

हनुेछ। 
13. ऩदऩूतॉ गनव नहनु:े प्रदेशको ब्मयुो हेने ष्ट्रकताफखानाभा ऩद दताव 

नगयी ब्मयुोको कुनै ऩतन ऩदभा ऩदऩूततव गरयने छैन। 
तय मसयी प्रदेश ष्ट्रकताफखानाको व्मर्स्था नहुॉदासम्भ 

देहाम फभोशजभ दताव गयी ऩदऩूततव गनव फाधा ऩने छैन:- 
(क) याष्ट्रष्डम ष्ट्रकताफखानाभा दताव गनव,  
(ख) खण्ड (1) फभोशजभ दताव हनुे अर्स्था नबएभा 

भन्त्रारमरे ब्मयुो हेने भन्त्रारमको शाखाको 
शजम्भेर्ायीभा यहने गयी दतावको अतबरेख तनभावण गयी 
दताव गनव।  

14. ऩदऩूततव सतभतत् (१) प्रदेश अनसुन्धान ब्मयुोको सेर्ाको ऩदभा 
खरुा प्रततमोतगताद्वाया छनौट गयी तनमशुक्तका रातग अशततमायर्ारा 
सभऺ तसपारयस गनव देहाम फभोशजभको ऩदऩूततव सतभतत यहनेछ:- 

(क) प्रदेश रोक सेर्ा आमोगका अध्मऺ र्ा तनजरे 
तोकेको आमोगको सदस्म    -अध्मऺ 

(ख) सशचर्, भन्त्रारम      -सदस्म 
(ग) तनदेशक, प्रदेश अनसुन्धान ब्मयुो     -सदस्म सशचर्  
(२) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 

अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृतबन्दा तल्रो ऩदभा उऩमकु्त उम्भेदर्ाय 
छनौट गयी तनमशुक्तको रातग अशततमायर्ारा सभऺ तसपारयस गनव 
प्रदेश रोक सेर्ा आमोग य भन्त्रारमको प्रतततनतध सभेत यहने गयी 
ऩदऩूततव सतभततरे आर्श्मकता अनसुाय फढीभा ऩाॉच सदस्म यहेको 



खण्ड 6) अततरयक्ताङ्क १2 प्रदेश याजऩत्र बाग १ तभतत २०७9।04।30 

12 

छुट्टाछुटै्ट ऩदऩूततव उऩसतभतत गठन गयी आपूभा यहेको अतधकाय 
समु्ऩन सक्नछे। 

(3) मस ऐन फभोशजभ फढुर्ाद्वाया ऩूततव गनव छुट् माईएको 
ऩदको ष्ट्रर्र्यण ऩदऩूततव सतभततरे सम्फशन्धत फढुर्ा सतभततको 
सशचर्ारमभा ऩठाउन ुऩनेछ।  

(4) ऩदऩूततव सतभततको काभ, कतवव्म य अतधकाय तथा 
फैठक सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुेछ।   

15. ब्मयुो कभवचायीको न्मूनतभ मोग्मता तथा अमोग्मता: खरुा 
प्रततमोतगताद्वाया ऩूततव हनुे ब्मयुोको सेर्ाको  ष्ट्रर्तबन्न  ऩदभा 
उम्भेदर्ाय हनु चाष्ट्रहने न्मूनतभ शैशऺक मोग्मता प्रदेश रोक सेर्ा 
आमोगको ऩयाभशवभा तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुेछ। 

तय देहामका व्मशक्त प्रदेश अनसुन्धान ब्मयुोको सेर्ाभा 
तनमकु्त हनु अमोग्म भातननेछ्-  

(क) गैय नेऩारी नागरयक, 
(ख) खरुा प्रततमोतगताद्वाया ऩदऩूततव हनुे सहामकस्तय ऩदको 

रातग अठाय र्षव य अतधकृतस्तय ऩदको रातग एक्काइस 
र्षव नऩगेुको, 

(ग) खरुा प्रततमोतगताद्वाया ऩदऩूततव हनुे ऩदभा भष्ट्रहराको 
हकभा चारीस र्षव य ऩरुुषको हकभा ऩैँततस र्षव 
नाघेको, 

(घ) नैततक ऩतन देशखने पौजदायी अतबमोगभा कसूयदाय 
ठहरयएको, 

(ङ) बष्ट्रर्ष्मभा सयकायी सेर्ाको तनतभत्त अमोग्म ठहरयन ेगयी 
फखावस्त बएको, 

(च) अदारतफाट भानर् अतधकाय हनन ् भा कसूयदाय 
ठहरयएको। 
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(छ) तोष्ट्रकए फभोशजभका अन्म अमोग्मता। 
16. ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभ: ब्मयुोको खरुा प्रततमोतगताद्वाया रयक्त ऩदभा 

ऩदऩूततव गनव आर्श्मक ऩने ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभ तथा ऩयीऺा 
प्रणारी प्रदेश रोक सेर्ा आमोगरे तनधावयण गये फभोशजभ हनुेछ।  

17. तनमशुक्त: (१) ब्मयुो सेर्ाको ऩदभा तनमशुक्त गने अतधकाय देहामका 
अतधकायीराई हनुछे:-  

(क) भतुम अनसुन्धान ब्मयुो तनदेशक य सह अनसुन्धान 
ब्मयुो तनदेशक ऩदभा       -प्रदेश भशन्त्रऩरयषद् 

(ख) उऩ अनसुन्धान ब्मयुो तनदेशक य प्रभखु अनसुन्धान  
ब्मयुो अतधकृत ऩदभा          - भन्त्री, भन्त्रारम  

(ग) र्रयष्ठ अनसुन्धान ब्मूयो अतधकृत य अनसुन्धान  
ब्मयुो अतधकृत ऩदभा            - सशचर्, भन्त्रारम 

(घ) सहामक अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत य अनसुन्धान ब्मयुो 
सहामक ऩदभा  - भतुम अनसुन्धान ब्मयुो तनदेशक 

(ङ) सूचक य सहामक सूचक ऩदभा  
        -प्रभखु अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ तनमशुक्त गने अतधकायीरे बनाव 
छनौट सतभततको तसपारयसको मोग्ताक्रभको आधायभा तसपारयस 
प्राप्त बएको तभततरे ऩन्र ददनतबत्र तनमशुक्त ददन ुऩनेछ।  

(3) उऩदपा (1) को खण्ड (घ) य (ङ) फभोशजभको 
ब्मयुो ऩदभा तनमकु्त गने अशततमायर्ारा तत्कार उऩरब्ध हनु 
नसकेभा क्रभश् एक तह भातथको अशततमायर्ारारे तनमकु्त गनव 
फाधा ऩने छैन।  

(4) उऩदपा (2) फभोशजभ ददने तनमशुक्त ऩत्रको ढाॉचा 
तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुेछ। 

18. ऩयीऺणकार् (1) खरुा प्रततमोतगताद्वाया ऩूततव हनुे ब्मयुोको 
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कभवचायीराई सो ऩदभा तनमशुक्त ऩाएको तभतत कामभ हनु ेगयी एक 
र्षवको ऩयीऺणकारभा याशखनछे।  

तय भष्ट्रहरा ब्मयुो कभवचायीको हकभा छ भष्ट्रहना 
ऩयीऺणकार हनुेछ। 

(2) मस ऐन फभोशजभको ऩयीऺणकार ऩूया गयेका ब्मयुो 
कभवचायीको सरुु तनमशुक्त स्र्त: सदय बएको भातननछे। 

(3) उऩदपा (2) फभोशजभ तनमशुक्त सदय बएका ब्मयुो 
कभवचायीको सेर्ा अर्तध सरुू तनमशुक्त बएको तभततदेशख नै कामभ 
हनुेछ। 

19. तनमशुक्त फदय हनु े अर्स्था् देहामको अर्स्थाभा तनमशुक्त गने 
अतधकायरे ब्मयुो कभवचायीको तनमशुक्त फदय गनव सक्नेछ्-  

(क) ब्मयुोको आधायबतू तातरभभा असपर बई तोष्ट्रकए 
फभोशजभ भौका ददॉदा सभेत त्मस्तो तातरभभा ऩनु: 
असपर बएभा, 

(ख) ब्मयुोको कभवचायीभा मस ऐन र्ा मस ऐन अन्तगवत फने्न 
तनमभार्री फभोशजभको मोग्मता नबएको र्ा नयहेको 
प्रभाशणत बएभा। 

20. शऩथ ग्रहण् आधायबतू तातरभभा उत्तीणव बएको ब्मयुोका 
कभवचायीरे तोष्ट्रकए फभोशजभको कामवष्ट्रर्तध  य ढाॉचाभा शऩथ ग्रहण 
गनुव ऩनेछ।  

21. ऩदातधकाय कामभ यहन:े देहामको अर्स्थाभा ब्मयुो कभवचायीको 
आफ्नो ऩद भातथको ऩदातधकाय कामभ यहनछे:- 

(क) आफ्नो ऩदभा काभकाज गरय यहॉदासम्भ, 
(ख) सरुर्ा बई कामवबाय सम्हाल्न ऩाईने म्मादसम्भ, 
(ग) तफदा फसेको अर्तधबय, 
(घ) तनरम्फनभा यहेको अर्तधबय, 
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(ङ) प्रदेश सयकायद्वाया तोष्ट्रकएको काभ गदावसम्भको 
अर्तधबय, 

(च) अन्म ऩदभा कामभ भकुामभ बई काभ गयेको 
अर्तधबय। 

22. कामवर्ाहक य तनतभत्त: (१) कुनै कायणरे कामावरम प्रभखुको ऩद 
एक भष्ट्रहनाबन्दा फढी अर्तधको रातग रयक्त बएभा ब्मयुो तनदेशकरे 
रयक्त ऩदबन्दा एक तह भतुनको सफैबन्दा र्रयष्ठ ब्मयुोको 
कभवचायीराई कामवर्ाहक बई काभकाज गनव तोक्न सक्नछे।  

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ कामवर्ाहक बई काभ काज 
गनव तोष्ट्रकएको ब्मयुोको कभवचायीरे त्मस्तो कामवर्ाहक बएको 
ऩदको सम्ऩूणव अतधकाय प्रमोग गनव ऩाउनेछ। 

(3) मस दपा फभोशजभ कामवर्ाहक नतोष्ट्रकएको 
अर्स्थाभा एक भष्ट्रहनाभा ननाघ्ने गयी कुनै कायणरे कामावरम 
प्रभखु अनऩुशस्थत बएभा सोही कामावरमको सफैबन्दा र्रयष्ठ  
ब्मयुोको कभवचायीरे सो ऩदको तनतभत्त बई काभ गनेछ। मसयी 
तनतभत्त बई काभ गयेको अर्तधको सम्ऩूणव शजम्भेर्ायी तनतभत्त बई 
काभ गने ब्मयुोको कभवचायीको हनुेछ।  

(4) कामवर्ाहक र्ा तनतभत्त बई काभ गने ब्मयुोको 
कभवचायीरे जनु ऩदभा काभ गयेको छ सोही ऩदको तरफ बत्ता य 
यासन सषु्ट्रर्धा ऩाउनेछ। 

 तय ऩन्र ददनबन्दा कभ अर्तध कामवर्ाहक र्ा तनतभत्त 
बई काभ गयेफाऩत बत्ता य यासन सषु्ट्रर्धा ऩाउने छैन।  

(5) उऩदपा (4) फभोशजभ काभ गने ब्मयुोको 
कभवचायीरे ऩाउने तरफ बत्ता तनजरे सो ऩदभा फढुर्ा हुॉदा ऩाउन े
तरफ बत्ताबन्दा फढी हनुे छैन। 
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ऩरयच्छेद-५ 
ब्मयुो कभवचायीको फढुर्ा सम्फन्धी व्मर्स्था 

23. फढुर्ा सतभतत: (१) ब्मयुो कभवचायीहरुको देहामको तह, ऩदभा 
फढुर्ाका रातग तसपारयस गनव देहाम फभोशजभका फढुर्ा सतभततहरु 
यहन ेछन:्- 

 (क) अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत य सोबन्दा भातथको ऩदको 
रातग: 
(१)  सशचर्, भन्त्रारम               - अध्मऺ  
(२)  सशचर्, प्रदेश रोक सेर्ा आमोग    - सदस्म 
(३) भतुम अनसुन्धान ब्मयुो तनदेशक, प्रदेश 

अनसुन्धान ब्मयुो कामावरम      - सदस्म 
 (ख) सहामक अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत य सोबन्दा तल्रो 

ऩदको रातग: 
(१) भतुम अनसुन्धान ब्मयुो तनदेशक,  
 प्रदेश अनसुन्धान ब्मयुो कामावरम    -अध्मऺ 
(२)  अतधकृत प्रतततनतध नर्ौं/दशौं र्ा  
 सो सयह, प्रदेश रोक सेर्ा आमोग   -सदस्म 
(3) अतधकृत प्रतततनतध नर्ौं/दशौं र्ा  
 सो सयह, भन्त्रारम          -सदस्म 

(२) फढुर्ा सतभततभा यहेका ब्मयुो ऩदातधकायी र्ा 
तनजाभती कभवचायीको नशजकको नातेदाय फढुर्ाको रातग सम्बाव्म 
उम्भेदर्ाय यहेछ य त्मस्तो उम्भेदर्ायको फढुर्ा तसपारयस गनुव ऩने 
बएभा ब्मयुो ऩदातधकायीको हकभा भतुम अनसुन्धान ब्मयुो तनदेशक 
य तनजाभती कभवचायीको हकभा भन्त्रारमको सशचर्रे त्मस्तो 
ऩदातधकायीको सट्टा सभान तहको ऩदातधकायीराई फढुर्ा सतभततभा 
काभ गने गयी तोक्नछे।  
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स्ऩष्टीकयण: मस उऩदपाको प्रमोजनको रातग “नशजकको नातेदाय” 
बन्नारे फाफ,ु आभा, सौतेनी आभा, सौतेनी फाफ,ु ऩतत, ऩत्नी, 
छोयाफहुायी, छोयी ज्र्ाईं, दाज ुबाउज,ू बाई फहुायी, दददी तबनाज,ु 
फष्ट्रहनी, फष्ट्रहनी ज्र्ाईं, नातत, नाततनी फहुायी, नाततनी, नाततनी ज्र्ाईं, 
बान्जा, बान्जी, फहुायी, बान्जी, बान्जी ज्र्ाईं, बततजा, बततजा 
फहुायी, बततजी, बततजी ज्र्ाईं, सासू, ससयुा, देर्य, देर्यानी, नन्द, 
आभाज,ू जेठाज,ु जेठान, सारा, सारी, सम्झन ुऩछव।  

(३) फढुर्ा सतभततरे फढुर्ाका रातग सम्बाव्म 
उम्भेदर्ायहरुभध्मे सफैबन्दा फढी अङ्क प्राप्त गने ब्मयुो कभवचायीराई 
सोही अनसुाय मोग्मताक्रभ कामभ गयी फढुर्ाका रातग तसपारयस 
गनुव ऩनेछ।  

(४) फढुर्ा सतभततरे फढुर्ाका रातग तसपारयस गयेका 
ब्मयुो कभवचायीको नाभार्री य तनजरे प्राप्त गयेको कुर प्राप्ताङ्क 
सष्ट्रहतको तसपारयस सूची सम्फशन्धत सफैको जानकायीको रातग 
प्रकाशन गनुव ऩनेछ।  

(५) ब्मयुो सेर्ाभा रयक्त हनु आई फढुर्ाद्वाया ऩदऩूततव गनुव 
ऩने बएभा त्मस्तो ऩदको प्रततशत तनधावयण बएको तभततरे तीन 
भष्ट्रहनातबत्र फढुर्ाद्वाया ऩदऩूततव गयी सक्न ुऩनेछ।  

(6) मस दपा फभोशजभको फढुर्ा सतभततको सशचर्ारम 
अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत य सोबन्दा भातथको ऩदको रातग 
भन्त्रारमभा य सहामक अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत य सोबन्दा 
तल्रो तहको ऩदको रातग ब्मयुोको भतुम कामावरमभा यहनेछ।  

(7) फढुर्ाद्वाया ऩदऩूततव सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था तोष्ट्रकए 
फभोशजभ हनुेछ। 

24. फढुर्ाको सम्बाव्म उम्भेदर्ाय हनु:े ब्मयुोको रयक्त ऩदभा फढुर्ाको 
तनतभत्त उम्भेदर्ाय हनु फढुर्ा हनुे तहबन्दा एक तह भतुनको ऩदको 
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रातग तोष्ट्रकए फभोशजभको शैशऺक मोग्मता य देहाम फभोशजभको 
न्मूनतभ सेर्ा अर्तध ऩगेुको हनु ुऩनेछ:- 
(क) सह अनसुन्धान ब्मयुो तनदेशक ऩदफाट भतुम अनसुन्धान  

ब्मयुो तनदेशक ऩदको रातग        -तीन र्षव 
(ख) उऩ अनसुन्धान ब्मयुोतनदेशक ऩदफाट सह अनसुन्धान ब्मयुो 

तनदेशकऩदको रातग        -ऩाॉच र्षव 
(ग) प्रभखु अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत ऩदफाट उऩ अनसुन्धान 

ब्मयुो तनदेशक ऩदको रातग        -ऩाॉच र्षव 
(घ) र्रयष्ठ अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत ऩदफाट प्रभखु अनसुन्धान 

ब्मयुो अतधकृत ऩदको रातग        -ऩाॉच र्षव 
(ङ) अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत ऩदफाट र्रयष्ठ अनसुन्धान ब्मयुो 

अतधकृत ऩदको रातग         -ऩाॉच र्षव 
(च) सहामक अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत ऩदफाट अनसुन्धान ब्मयुो 

अतधकृत ऩदको रातग             -ऩाॉच र्षव 
(छ) अनसुन्धान ब्मयुो सहामकफाट सहामक अनसुन्धान ब्मयुो 

अतधकृत ऩदको रातग             -चाय र्षव 
(ज) सूचक ऩदफाट अनसुन्धान ब्मयुो सहामक  
 ऩदको रातग         -चाय र्षव 
(झ) सहामक सूचक ऩदफाट सूचक ऩदको रातग      -चाय र्षव 

25. फढुर्ाको सम्बाव्म उम्भेदर्ाय हनु नऩाउन:े (१) दपा 24 भा 
जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन देहामको अर्स्था य अर्तधबय 
ब्मयुो कभवचायी फढुर्ाको रातग सम्बाव्म उम्भेदर्ाय हनु सक्न े
छैन्-  

(क) तनरम्फन बएकोभा तनरम्फन बएको अर्तधबय, 
(ख) फढुर्ा योक् का गरयएकोभा सो अर्तधबय, 
(ग) तरफ फषृ्ट्रद्ध योक् का बएकोभा सो योक् का बएको 

अर्तधबय, 
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(घ) तल्रो ऩदभा घटुर्ा बएकोभा सो बएको तभततरे 
दईु र्षवसम्भ, 

(ङ) खाइऩाइ आएको तरफ फषृ्ट्रद्ध घटुर्ा बएकोभा जतत 
र्षवको तरफ र्ृष्ट्रद्ध घटुर्ा बएको हो त्मतत 
र्षवसम्भ, 

(च) ज्मेष्ठता सष्ट्रहतको सरुु स्केरभा घटुर्ा बएकोभा सो 
बएको तभततरे एक र्षवसम्भ, 

(छ) फहार यहेको ऩदभा तीन ऩटकबन्दा फढी नतसहत 
ऩाएको बए अशन्तभ ऩटक नतसहत ऩाएको तभततरे 
एक र्षवसम्भ, 

(ज) ऩनुफवहारी बएको ब्मयुो कभवचायीको हकभा 
ऩनुफवहारी बएको तभततरे एक र्षवसम्भ, 

(झ) कुनै कसूयको सम्फन्धभा छानतफन सतभततफाट 
छानतफन बई भदु्दा दामय बएको अर्स्थाभा 
अदारतफाट सपाइ नऩाएसम्भ, 

(ञ) प्राष्ट्रर्तधक ब्मयुो कभवचायीको हकभा तनजी प्रमासभा 
अध्ममन गनवका रातग तफदाभा फसेकोभा तोष्ट्रकए 
फभोशजभको शतवनाभाभा उल्रेख बएको अर्तधबय।   

(२) सम्बाव्म उम्भेदर्ाय सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था तोष्ट्रकए 
फभोशजभ हनुेछ।  

26. फढुर्ाको आधाय: (१) फढुर्ा सतभततरे ब्मयुो कभवचायीराई 
कामवऺ भता फाऩत ऩाएको कुर अङ्कको आधायभा फढुर्ाका रातग 
तसपारयस गनेछ। 

 (२) उऩदपा (१) फभोशजभ कामव ऺभताको भूल्माङ्कनको 
गदाव देहाम फभोशजभ फढीभा एक सम अङ्क ददइनेछ :-  

(क) कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन फाऩत    - ४० अङ्क 
(ख) ज्मेष्ठता फाऩत        - २4 अङ्क 
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(ग) बौगोतरक ऺेत्रभा काभ गयेको  
 अनबुर् फाऩत      - 16 अङ्क 
(घ) शैशऺक मोग्मता फाऩत       - 10 अङ्क 
(ङ) तातरभ फाऩत       - 5  अङ्क 
(च) फढुर्ा सतभततरे ददन े      - 5 अङ्क 

(३) सम्बाव्म उम्भेदर्ायको कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन फाऩत 
अङ्क गणना गदाव असाय भसान्तसम्भको ष्ट्रहसाफरे य अन्म अङ्कको 
गणना गदाव फढुर्ाको रातग दयखास्त पायभ बने अशन्तभ तभततसम्भ 
हातसर गयेको अङ्क गणना गरयने छ।  

27. कामव सम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ: (१) ब्मयुो कभवचायीको 
कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन गनव तोष्ट्रकए फभोशजभको कामवसम्ऩादन 
भूल्माङ्कन पायभ प्रमोग गरयनछे।  

(2) कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन आतथवक र्षवको ष्ट्रहसाफरे 
र्ाष्ट्रषवक रूऩभा गनुव ऩनेछ।  

(3) ब्मयुो कभवचायीको कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कनको कुर 
अङ्कको ष्ट्रर्बाजन देहाम फभोशजभ हनुेछ:-  

(क) सऩुयीरे्ऺकरे ददन सक्ने अतधकतभ             
अङ्क                        -25 अङ्क 

(ख) ऩनुयार्रोकनकतावरे ददन सक्ने   -10 अङ्क 
(ग) ऩनुयार्रोकन सतभततरे ददन सक्ने  -5 अङ्क 

(4) फढुर्ाको प्रमोजनको रातग कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कनको 
अङ्क गणना गदाव फढुर्ाका रातग सम्बाव्म उम्भेदर्ाय हनु जतत 
र्षवको सेर्ा आर्श्मक ऩने हो ऩतछल्रो त्मतत र्षवको कामवसम्ऩादन 
भूल्माङ्कन पायाभको औसतफाट ष्ट्रहसाफ गरयनेछ।  

(5) कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था 
तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुेछ। 
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28. ज्मेष्ठता भूल्माङ्कन: ब्मयुो कभवचायीराई ज्मेष्ठता फाऩतको अङ्क ददॉदा 
हार फहार यहेको ऩदभा काभ  गयेको प्रत्मेक र्षवको रातग दईु 
अङ्कका दयरे फढीभा चौतफस अङ्क ददइनछे।  

  तय, 
(क) एक र्षवबन्दा फढी चानचनु भष्ट्रहना र्ा ददनका 

रातग दाभासाहीको ष्ट्रहसाफरे अङ्क ददइनछे,  
(ख) गमर कट्टी बएको अर्तधको ज्मेष्ठता फाऩतको 

अङ्क ददइने छैन।  
29. बौगोतरक ऺेत्र फाऩतको भलु्माॊकन: (१) ब्मयुो कभवचायीराई 

ष्ट्रर्तबन्न बौगोतरक ऺेत्रभा काभ गयेको अनबुर् फाऩतको अङ्क प्रदान 
गदाव तोष्ट्रकए फभोशजभ बौगोतरक ऺेत्रराई क्रभश: "क", "ख", 
"ग" य "घ" गयी चाय र्गवभा ष्ट्रर्बाजन गयी र्ाष्ट्रषवक रूऩभा काभ 
गयेको अनबुर् फाऩत सोह्र अङ्कभा नफढ्ने गयी देहाम फभोशजभ अङ्क 
ददइनेछ:-  

(क) "क" र्गवभा काभ गयेको प्रत्मेक र्षवको रातग ४ 
अङ्कका दयरे, 

(ख) "ख" र्गवभा काभ गयेको प्रत्मेक र्षवका रातग ३.२५ 
अङ्कका दयरे, 

(ग) "ग" र्गवभा काभ गयेको प्रत्मेक र्षवका रातग २.5 
अङ्कका दयरे, 

(घ) "घ" र्गवभा काभ गयेको प्रत्मेक र्षवका रातग २ 
अङ्कका दयरे। 

(2) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
कुनै एक बौगोतरक ऺेत्रभा कम्तीभा एक सम असी ददन र्ा 
सोबन्दा फढी अर्तध रुज ु हाशजय बई काभ गयेको बए सोही 
बौगोतरक ऺेत्रभा काभ गये फाऩत ऩाउने अङ्कको दाभासाही 
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ष्ट्रहसाफरे य एक सम असी ददनबन्दा कभ अर्तध काभ गयेको बए 
जनुसकैु बौगोतरक ऺेत्रभा काभ गयेको बए ऩतन "घ" र्गवको 
रातग तोष्ट्रकएको अङ्क ददईनछे।  

(3) ब्मयुो सेर्ाफाट फखावस्त बई ऩनुफवहारी बएको र्ा 
तनरम्फन बई त्मस्तो तनरम्फन पुकुर्ा बएको ब्मयुो कभवचायीको 
हकभा तनज रुज ुहाशजय नबएको अर्तधको र्खावस्त र्ा तनरम्फन 
हुॉदा कामवयत यहेको बौगोतरक ऺेत्रभा काभ गये फाऩतको अङ्क 
ददईनछे। 

(4) अध्ममन ष्ट्रर्दा र्ा तीन भष्ट्रहना र्ा सोबन्दा फढी 
अर्तधको रातग रै्देशशक तातरभभा जाने त्मस्तो ब्मयुो कभवचायीराई 
"घ" र्गवको रातग तोष्ट्रकएको अङ्कको आधा अङ्क ददइने छ।  

(5) बौगोतरक ऺेत्रभा काभ गये फाऩत ऩाउने अङ्क जनु 
ऩदभा फढुर्ा हनु े हो सो ऩदबन्दा एक तह भतुनको ऩदभा प्राप्त 
गयेको बए भात्र गणना गरयनछे।  

30. शैशऺक मोग्मता: (१) फढुर्ाका रातग ब्मयुो कभवचायीराई तनजरे 
हातसर गयेको शैशऺक मोग्मताको आधायभा देहाम फभोशजभ फढीभा 
दश अङ्क ददइनछे :- 
क्र.सॊ.  शैशऺक मोग्मता अङ्क 
1.  हार फहार यहेको ऩदभा नमाॉ तनमशुक्त गदाव 

आर्श्मक ऩने न्मूनतभ शैशऺक मोग्मता फाऩत 
8 

2.  न्मूनतभ शैशऺक मोग्मताबन्दा भातथल्रो तहको 
शैशऺक मोग्मता फाऩत थऩ  

2 

3.  फढुर्ाद्वाया हारको ऩदभा फहार यहेको ब्मयुो 
कभवचायीको हकभा क्र.सॊ. 1 फभोशजभको शैशऺक 
मोग्मता नबएभा सोबन्दा एक तह भतुनको 
शैशऺक मोग्मता फाऩत 

5 
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(2) मस ऐन फभोशजभ ब्मयुो कभवचायीको फढुर्ाको 
रातग आर्श्मक ऩने शैशऺक मोग्मता तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुेछ।   

31. तातरभ: (१) ब्मयुो सेर्ाको ऩदभा यहॉदा तरएको आधायबतू तथा 
सेर्ाकारीन तातरभ फाऩत देहाम फभोशजभ फढीभा ऩाॉच अङ्क 
ददइनेछ:- 

(क) "क" शे्रणी      - 5 अङ्क    
(ख) "ख" शे्रणी     - 3 अङ्क   
(ग) "ग" शे्रणी      - 2 अङ्क    
(2) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 

ब्मयुो कभवचायीराई तातरभ फाऩतको अङ्क ददॉदा तीस कामव 
ददनबन्दा कभ अर्तधको तातरभका रातग कुनै अङ्क ददइने छैन।  

(3) शे्रणी नखरेुको तातरभ फाऩत कुनै ब्मयुो कभवचायीको 
अङ्क गणना गदाव "ख" शे्रणी फयाफयको अङ्क गणना गरयनेछ।  

(4) हार कामवयत ऩदभा तरएको तातरभ फाऩतको अङ्क 
एक तह भातथको ऩदभा भात्र फढुर्ाको रातग गणना गरयनेछ।  

(5) मस दपाभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
आधायबतू तातरभ फाऩत अङ्क ददॉदा जनु तहको ऩदभा छॉदा 
आधायबतू तातरभ तरएको हो सो ऩदफाट एक तह भातथको ऩदभा 
फढुर्ा हनु फाहेक अन्म ऩदभा फढुर्ाको रातग अङ्क ददइन ेछैन। 

(6) तातरभ सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था तोष्ट्रकए फभोशजभ 
हनुेछ।  

32. फढुर्ा सतभततरे ददन ेअङ्क: (१) फढुर्ा सतभततरे फढुर्ा हनुे ब्मयुो 
कभवचायीराई ऩाॉच अङ्कसम्भ प्रदान गनेछ। मसयी अङ्क प्रदान गदाव 
फढुर्ा सतभततको अध्मऺ तथा सदस्मरे छुट्टाछुटै्ट भूल्माङ्कन गयी 
ददएको अङ्कको औसतफाट फढुर्ा सतभततरे अङ्क तनधावयण गनेछ।  

(2) फढुर्ा सतभततका अध्मऺ र्ा सदस्मरे उऩदपा (१) 
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फभोशजभ अङ्क ददॉदा कुनै ब्मयुो कभवचायीराई दईुबन्दा कभ र्ा 
चायबन्दा फढी अङ्क ददन ुऩयेभा र्स्तगुत कायण सभेत उल्रेख गनुव 
ऩनेछ।  

(3) फढुर्ा सतभततरे अङ्क प्रदान गदाव कामवऺ भताराई 
आधाय भानी तरुनात्भक रूऩभा फढी अङ्क य सजाम ऩाएकाराई 
कभ अङ्क ददन ुऩनेछ। 

(4) फढुर्ा सतभततरे अङ्क ददने सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था 
तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुेछ।  

33. फढुर्ा उऩयको उजयुी: (1) मस ऐन फभोशजभ फढुर्ा सतभतको 
फढुर्ा तसपारयसभा शचत्त नफझु्ने ब्मयुो कभवचायीरे फढुर्ाको सूचना 
प्रकाशशत बएको तभततरे ऩन्र ददनतबत्र देहामको सतभतत सभऺ 
उजयुी ददन सक्नेछ:- 

(क) प्रदेश रोक सेर्ा आमोगका अध्मऺ     -अध्मऺ 
(ख) प्रदेश रोक सेर्ा आमोगको अध्मऺरे  

तोकेको आमोगको सदस्म   -सदस्म 
(ग) सशचर् (कानून हेने), भतुमभन्त्री तथा 

भशन्त्रऩरयषद्को कामावरम        -सदस्म 
(2) उऩदपा (1) फभोशजभ ऩयेको उजयुी सम्फन्धभा 

उजयुी गने म्माद सभाप्त बएको तभततरे ऩन्र ददनतबत्र उजयुीको 
टुङ्गो रगाई सक्न ुऩनेछ। 

(3) उऩदपा (1) फभोशजभ ऩनव आएको उजयुी झटु्टा 
ठहरयएभा उजयुी सनेु्न सतभततरे सोको अतबरेख याखी सम्फशन्धत 
फढुर्ा सतभततराई जानकायी गयाउनेछ। 

(4) फढुर्ाको उजयुी सनेु्न सतभततरे कुनै उम्भेदर्ायरे मस 
ऐन फभोशजभ प्राप्त गनुव ऩने अङ्क प्राप्त नगयेको र्ा प्राप्त नगनुव ऩने 
अङ्क प्राप्त गयेको आधायभा फढुर्ा सतभततको तसपारयस सॊशोधन गनुव 
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ऩने देखेभा सो सभेत गयी तनमशुक्तको रातग तसपारयस गनुव ऩनेछ। 
(5) मस दपा फभोशजभको फढुर्ा उजयुी सनेु्न सतभततको 

सशचर्ारमको काभ भन्त्रारमरे गनेछ। 
(६) फढुर्ा उऩयको उजयुी सनुरु्ाई सम्फन्धी अन्म 

व्मर्स्था तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुेछ।  

ऩरयच्छेद-६ 
सरुर्ा य काज 

34. सरुर्ा: (१) मस ऐनको अधीनभा यही आर्श्मकता अनरुूऩ ब्मयुो 
कभवचायीको सरुर्ा प्रत्मेक दईु/दईु र्षवभा गरयनेछ।  

तय कम्तीभा अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृतसम्भको कामावरम 
प्रभखु ब्मयुो कभवचायी सरुर्ा साभान्मतमा एक र्षवभा गरयनेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोशजभ सरुर्ा गदाव बौगोतरक 
अर्स्था, कामवफोझ, कामव ष्ट्रर्ष्ट्रर्धता सभेतको आधायभा स्टाप, 
नेततृ्र्, सहामक नतेतृ्र् य ष्ट्रर्शशष्ट्रष्टकृत सभूहहरुभा सभान अर्सय 
प्राप्त हनुे गयी गरयनेछ। 

(3) भन्त्रारमरे ब्मयुो कभवचायीको सरुर्ाराई व्मर्शस्थत, 
ऩायदशॉ य अनभुानमोग्म फनाउन सरुर्ा सभम तातरका सष्ट्रहतको 
भाऩदण्ड फनाई रागू गनव सक्नेछ।  

(4) ब्मयुो कभवचायीहरुको सरुर्ा सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था 
तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुेछ।  

(5) मस दपाभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
तनम्न अर्स्थाभा सरुर्ा सम्फन्धी साभान्मतमा अर्तध नऩगु्दै कुनै 
ब्मयुो कभवचायीराई सरुर्ा गनव सष्ट्रकनेछ:- 

(क) तनजरे आचयण ष्ट्रर्रुद्धको कामव गयेको प्रभाशणत 
बएभा, 

(ख) तनजरे ऩद अनसुायको शजम्भेर्ायी ऩूया गनव नसकेभा, 
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(ग) तनजराई उक्त स्थानभा याखी यहॉदा सम्फशन्धत 
स्थानको शाशन्त सयुऺा एर्ॊ कामव र्ातार्यण तफग्रन े
अर्स्था आई ऩयेभा, 

(घ) मस ऐन फभोशजभ तनजराई ष्ट्रर्बागीम सजाम गनुव 
ऩने बएभा, 

(ङ) तोष्ट्रकए फभोशजभका अन्म अर्स्था आएभा। 
35. सरुर्ा गने अतधकायी: देहामको ब्मयुो कभवचायीराई सरुर्ा गने 

अतधकाय देहामका अतधकायीराई हनुेछ:- 
(क) सह अनसुन्धान ब्मयुो तनदेशकराई प्रदेश 

भशन्त्रऩरयषद्रे 
(ख) उऩ अनसुन्धान ब्मयुो तनदेशक य प्रभखु 

अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृतराई आन्तरयक भातभरा 
तथा कानून भन्त्रीरे 

(ग) र्रयष्ठ अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत य अनसुन्धान 
ब्मयुो अतधकृतराई आन्तरयक भातभरा तथा 
कानून सशचर्रे 

(घ) सहामक अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत य अनसुन्धान 
ब्मयुो सहामकराई तनदेशकरे 

(ङ) फाॉकी अन्म ब्मयुो कभवचायीराई उऩ अनसुन्धान 
तनदेशकरे। 

36. काज सम्फन्धी व्मर्स्था:(१) ब्मयुो कभवचायीराई आर्श्मकता 
अनसुाय काजभा खटाउन सष्ट्रकनेछ।  

(2) ब्मयुो कभवचायीको काज सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था 
तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुेछ।  
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ऩरयच्छेद-८ 
ब्मयुो कभवचायीको तरफ, बत्ता, यासन तथा अन्म सषु्ट्रर्धा 

37. ब्मयुो कभवचायीहरुरे ऩाउन े सषु्ट्रर्धा: (१) ब्मयुो अतधकृत तथा 
कभवचायीहरुरे ऩाउने तरफ बत्ता, यासन, चाडफाड खचव तथा अन्म 
सषु्ट्रर्धा प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन गयी तोके 
फभोशजभ हनुेछ।  

(2) ब्मयुो कभवचायीरे सेर्ा अर्तधबय सहामक अनसुन्धान 
ब्मयुो अतधकृत य सोबन्दा भातथको ब्मयुो कभवचायी बए फाह्र भष्ट्रहना 
फयाफयको, अनसुन्धान ब्मयुो सहामक कभवचायी बए अठाय भष्ट्रहना 
फयाफयको य अन्म ब्मयुो कभवचायी बए एक्काईस भष्ट्रहना फयाफयको 
खाइऩाइ आएको तरफ यकभसम्भ उऩचाय खचव फाऩत तोष्ट्रकए 
फभोशजभ प्रष्ट्रक्रमा य भाऩदण्ड फभोशजभ ऩाउनेछ।  

(3) ब्मयुो कभवचायीहरूको भातसक तरफफाट दश 
प्रततशतका दयरे हनु आउन े यकभ कट्टा गयी सो यकभभा प्रदेश 
सयकायरे शत प्रततशत यकभ थऩ गयी कभवचायी सञ्चम कोषभा 
जम्भा गयी ददनेछ।  

38. तफभा सम्फन्धी व्मर्स्था् (1) प्रदेश सयकायरे ब्मयुो कभवचायीको 
मोगदानभा आधारयत सार्तधक जीर्न तफभा गनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको सार्तधक जीर्न तफभाको 
व्मर्स्थाऩन गनव प्रदेश सयकायरे आर्श्मक प्रफन्ध गनेछ। 

(3) सार्तधक जीर्न तफभा तथा तफभा व्मर्स्थाऩन 
सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुछे। 

39. तफदा: (१) ब्मयुो कभवचायीरे देहाम फभोशजभका तफदा ऩाउने छन:्- 
(क) बैऩयी आउने तफदा, 
(ख) घय तफदा, 
(ग) तफयाभी तफदा, 
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(घ) ष्ट्रकरयमा तफदा, 
(ङ) प्रसूतत तफदा, 
(च) प्रसूतत स्माहाय तफदा, 
(छ) सट्टा तफदा, 
(ज) अध्ममन तफदा। 

(2) ब्मयुो कभवचायीरे अतधकायको रूऩभा तफदाको दाफी 
गनव ऩाउने छैन। 

(3) उऩदपा (1) फभोशजभ ब्मयुो कभवचायीरे ऩाउने तफदा 
सम्फन्धी कामवष्ट्रर्तध रगामतका अन्म व्मर्स्था तोष्ट्रकए फभोशजभ 
हनुेछ। 

ऩरयच्छेद-९ 
ब्मयुो सेर्ाका कभवचायीको अतनर्ामव अर्काश, उऩदान तथा  

तनर्शृत्तबयण तथा उऩचाय खचव 
40. अतनर्ामव अर्काश: (1) ब्मयुो कभवचायीको अतनर्ामव अर्काश 

देहामको कुनै एक आधायभा ऩाउनेछ:- 
(क) देहाम फभोशजभको उभेय ऩूया बएको:-  

(१) भतुम अनसुन्धान ब्मयुो तनदेशक य सह 
अनसुन्धान ब्मयुो तनदेशकको हकभा- साठीर्षव 

(२) उऩअनसुन्धान ब्मयुो तनदेशक, प्रभखु 
अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत, र्रयष्ठ अनसुन्धान 
ब्मूयो अतधकृत य अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृतको 
हकभा              -अन्ठाउन्न र्षव 

(३)  सहामक अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत, 
अनसुन्धान ब्मयुो सहामक, सूचक य सहामक 
सूचकको हकभा          -ऩचऩन्न र्षव  
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(ख) देहामको ऩदभा देहामको अर्तध ऩूया बएको:- 
(१) भतुम अनसुन्धान ब्मयुो तनदेशक य सह 

अनसुन्धान ब्मयुो तनदेशकको हकभा                        
-चाय र्षव 

(२) अनसुन्धान ब्मयुो उऩतनदेशकको हकभा -छ र्षव 
(३) प्रभखु अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृतको हकभा           

-दश र्षव 
(2) ब्मयुो कभवचायी भातथल्रो ऩदभा कामभ भकुामभ 

भकुयय बएभा त्मसयी कामभ भकुामभ भकुयय बएको अर्तध 
उऩदपा (1) को खण्ड (ख) को प्रमोजनको रातग ऩदातधकाय 
यहेको साष्ट्रर्कको ऩदको अर्तधभा गणना गरयनेछ। 

(3) ब्मयुो कभवचायीरे उऩदपा (1) को खण्ड (क) य 
(ख) भा उशल्रशखत उभेयको हद र्ा ऩदार्तध भध्मे जनु अर्तधफाट 
ऩष्ट्रहरे अर्काश हनुे हो सोही आधायभा सेर्ाफाट अर्काश ऩाउन े
छन।् 

(४) मस दपा प्रमोजनको रातग ब्मयुो कभवचायीको 
उभेयको गणना तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुेछ। 

41. नोकयी अर्तधको गणना: मस ऩरयच्छेदको प्रमोजनको रातग नोकयी 
अर्तधको गणना गदाव सेर्ाको कुनै ऩदभा स्थामी तनमशुक्त बई 
तनयन्तय नोकयी गयेको जम्भा अर्तधराई गणना गरयनेछ। 

42. याजीनाभा ददन सक्न:े (१) ब्मयुो कभवचायीरे याजीनाभा स्र्ीकृत 
गयाई सेर्ाफाट अर्काश तरन सक्नेछ।  

(2) ब्मयुो कभवचायीको याजीनाभा स्र्ीकृत गने अतधकाय 
अशततमायर्ाराराई हनुेछ।  

(3) ब्मयुो कभवचायीको नोकयी अर्तधको गणना तोष्ट्रकए 
फभोशजभको ष्ट्रहसाफफाट हनुेछ।  
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43. नोकयी छोड्न नऩाउन:े (१) कुनै ऩतन ब्मयुो कभवचायीरे आपू 
गशम्बय तफयाभी ऩयेभा र्ा अङ्गबङ्ग बई सेर्ा गनव नसक्ने र्ा 
भानतसक सन्तरुन गभेुको अर्स्था फाहेक तनमशुक्त बएको ऩाॉच 
र्षवसम्भ नोकयी छोड्न ऩाउने छैन। 

(2) उऩदपा (१) ष्ट्रर्ऩयीत नोकयी छोड्न े ब्मयुो 
कभवचायीराई नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट रगानी बएको 
तथा स्र्देश य ष्ट्रर्देशभा गयाईने आधायबतू तातरभ रगामतका 
यकभ असरु उऩय गरयनेछ।  

(3) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
सेर्ा गये फाऩत तनजरे ऩाएको तरफ, याशन, दैतनक भ्रभण बत्ता 
तथा तोष्ट्रकए फभोशजभको सयकायी स्केरभा ऩाउने सयसाभान 
फाऩतका यकभहरु असरु उऩय गरयने छैन।  

44. उऩदान:(1) ऩाॉचर्षव र्ा सोबन्दा फढी सेर्ा गयेको तय तनर्ृशत्तबयण 
ऩाउने अर्तध नऩगेुको ब्मयुो कभवचायीरे याजीनाभा स्र्ीकृत गयाई 
सेर्ाफाट अरग बएभा र्ा त्मस्तो ब्मयुो कभवचायीराई बष्ट्रर्ष्मभा 
सयकायी सेर्ाको तनतभत्त आमोग्म नठहरयने गयी ऩदफाट हटाइएभा 
देहाम फभोशजभ उऩदान ऩाउनेछ:- 

(क) ऩाॉच र्षवबन्दा फढी दश र्षवसम्भ नोकयी गयेको 
ब्मयुो कभवचायीरे आपूरे काभ गयेको प्रत्मेक 
र्षवको तनतभत्त आशखयी आधा भष्ट्रहनाको तरफ, 

(ख) दश र्षवबन्दा फढी ऩन्र र्षवसम्भ नोकयी गयेको 
ब्मयुो कभवचायीरे आपूरे काभ गयेको प्रत्मेक 
र्षवको तनतभत्त आशखयी एक भष्ट्रहनाको तरफ, 

(ग) ऩन्र र्षवबन्दा फढी फीस र्षवबन्दा कभ नोकयी 
गयेको ब्मयुो कभवचायीरे आपूरे काभ गयेको प्रत्मेक 
र्षवको तनतभत्त आशखयी डेढ भष्ट्रहनाको तरफ। 
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स्ऩष्टीकयण: मस दपा य दपा 41 को प्रमोजनको रातग “आशखयी 
तरफ” बन्नारे ब्मयुो कभवचायीको अर्काश प्राप्त गने अर्स्थाको 
तरफराई जनाउॉछ य त्मसयी अर्काश प्राप्त गने अर्स्थाभा कुनै 
ब्मयुो कभवचायी तनरम्फनभा यहेको बए त्मस्तो अर्तधको तनतभत्त 
ऩतन ऩूयै तरफको ष्ट्रहसाफ गरयनेछ। 

(2) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
उभेय र्ा मोग्मता ढाॉटेको प्रभाशणत हनु आएभा त्मस्तो ब्मयुो 
कभवचायीराई उऩदान ददइने छैन। 

45. तनर्शृत्तबयण:(1) फीस र्षव र्ा सोबन्दा फढी सभमसम्भ ब्मयुोको 
सेर्ाभा काभ गयेको ब्मयुो कभवचायीरे नोकयीफाट अर्काश ऩाएको 
तभततरे मोगदानभा आधारयत तनर्ृशत्तबयण ऩाउनेछ। 

(2) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
नागरयकता र्ा उभेय र्ा मोग्मता ढाॉटेको प्रभाशणत हनु आएभा 
त्मस्तो ब्मयुो कभवचायीराई तनर्ृशत्तबयण ददइने छैन।  

(3) उऩदपा (1) र्ा (2) फभोशजभ ददईन ेतनर्ृशत्तबयणको 
ष्ट्रहसाफ देहाम फभोशजभ हनुछे:- 

(क) सहामक अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत य सोबन्दा  
भातथल्रो ब्मूयो कभवचायीको हकभा:- 
 नोकयी र्षव X आशखयी भष्ट्रहनाको तरफ यकभ 
   ५० 

(ख) अनसुन्धान ब्मयुो सहामक य सोबन्दा भतुनको ब्मयुो 
कभवचायीको हकभा:- 
नोकयी र्षव X आशखयी भष्ट्रहनाको तरफ यकभ 

     ४० 
(4) अर्काश बई ब्मयुो सूचक य सोबन्दा भतुनको 

ऩदफाट तनर्ृशत्तबयण ऩाइयहेका व्मशक्तको उभेय साठी र्षव ऩूया 
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बएऩतछ तनजरे ऩाइयहेको तनर्ृशत्तबयणको अङ्कभा तीस प्रततशत थऩ 
गरयनेछ। 

(5) उऩदपा (4) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
तनर्ृशत्तबयणको न्मूनतभ यकभ सभान ऩदको फहारर्ारा ब्मयुो 
कभवचायीको तरफ स्केरको सरुु अङ्कको आधाबन्दा कभ य 
अतधकतभ यकभ सभान ऩदको फहारर्ारा ब्मयुो कभवचायीको 
तरफको सरुु स्केरबन्दा फढी हनुे छैन। 

(6) ऩन्र र्षव सेर्ा अर्तध ऩूया गयेको कुनै ब्मयुो 
कभवचायीको भतृ्म ु बएभा तनजको सेर्ा अर्तधभा तनर्शृत्तबयणको 
रातग आर्श्मक ऩने सेर्ा अर्तध ऩरु् माउन चाष्ट्रहने र्षव थऩ गयी 
तनजको ऩरयर्ायराई तनर्ृशत्तबयण र्ा उऩदान जनु तरन चाहन्छ सो 
योजेय तरन ददइनछे। 

(7) मस दपाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए 
ताऩतन बष्ट्रर्ष्मभा सयकायी सेर्ाको तनतभत्त अमोग्म ठहरयने गयी 
सेर्ाफाट फखावस्त गरयएको ब्मयुो कभवचायीरे मस ऐन फभोशजभ 
तनर्शृत्तबयण ऩाउने छैन। 

(8) फहारर्ारा ब्मयुो कभवचायीको तरफर्ृष्ट्रद्ध हुॉदा 
तरफको सरुू अङ्कभा जतत र्ृष्ट्रद्ध बएको छ त्मसको दईु ततहाई 
यकभ सभान ऩदका तनर्ृत्त ब्मयुो कभवचायीको तनर्ृशत्तबयण यकभभा 
ऩतन थऩ गरयनेछ। 

(9) ब्मयुोका कभवचायीहरु तथा ततनका ऩरयर्ायहरुरे 
ऩाउने उऩचाय खचव, ऩारयर्ारयक तनर्ृशत्तबयण तथा उऩदान, 
असाधायण ऩारयर्ारयक तनर्शृत्तबयण य उऩदान, सन्ततीर्ृशत्त य 
शैशऺकर्ृशत्त, अशक्तर्ृशत्त प्राप्त गने सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था तोष्ट्रकए 
फभोशजभ हनुेछ।  

(10) मस दपा फभोशजभ प्रदान गरयने तनर्ृशत्तबयण य 
उऩदान रगामतका अन्म सषु्ट्रर्धा मोगदानभा आधारयत हनुेछ। 
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ऩरयच्छेद-१0 
आचयण 

46. दान, दातव्म, उऩहाय तरन नहनु:े (१) सयकायी काभभा कुनै ऩतन 
प्रकायको असय ऩनव सक्ने गयी ब्मयुो कभवचायीरे प्रदेश सयकायको 
ऩूर्व स्र्ीकृतत नतरई आपूरे र्ा आफ्नो ऩरयर्ायको कुनै सदस्मरे 
स्र्देशी र्ा ष्ट्रर्देशी कसैफाट ऩतन कुनै प्रकायको दान, दातव्म, 
कोसेरी र्ा उऩहाय स्र्ीकाय गनव र्ा चन्दा भाग्न र्ा सयकायी 
काभसॉग सम्फशन्धत व्मशक्तसॉग साऩट तरन र्ा अरू कुनै ष्ट्रकतसभको 
आतथवक सहामता प्राप्त गनव हुॉदैन। 

(२) ब्मयुो कभवचायीरे ष्ट्रर्देशी सयकाय र्ा ष्ट्रर्देशी 
सयकायको कुनै प्रतततनतधफाट कुनै उऩहाय प्राप्त हनु आएभा प्रदेश 
सयकायराई सो कुयाको सूचना ददई तनकासा बए फभोशजभ गनुव 
ऩनेछ। 

47. सम्ऩशत्तको ष्ट्रर्र्यण ददन ु ऩने: प्रत्मेक ब्मयुो कभवचायीरे नेऩार 
सयकायरे तोकेको पायाभभा आफ्नो सम्ऩशत्त ष्ट्रर्र्यण बयी आतथवक 
र्षव सभाप्त बएको साठी ददनतबत्र सम्फशन्धत कामावरम भापव त मस 
ऐनरे तोकेको तनकामभा ऩेस गनुव ऩनेछ। 

तय नमाॉ तनमशुक्त बएको ब्मयुो कभवचायीरे त्मस्तो तनमशुक्त 
बएको साठी ददनतबत्र सम्ऩशत्त ष्ट्रर्र्यण फझुाउन ुऩनेछ। 

48. कम्ऩनीको स्थाऩना य सञ् चारन तथा व्माऩाय व्मर्साम गनव नहनु:े 
ब्मयुो कभवचायीरे प्रदेश सयकायको ऩूर्व स्र्ीकृतत नतरई देहामका 
काभ गनुव हुॉदैन:- 

(क) कुनै फैङ्क, कम्ऩनी र्ा सहकायी सॊस्थाको स्थाऩना, 
यशजषे्डशन र्ा सञ् चारनको काभभा बाग तरन, 

(ख) प्रचतरत कानून फभोशजभ दताव गयाउन ु ऩने कुनै 
व्माऩाय र्ा व्मर्साम गनव, 

(ग) अन्मत्र कुनै प्रकायको नोकयी स्र्ीकाय गनव। 
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49. सयकायी काभकाज सम्फन्धी सभाचाय प्रकाश गनवभा प्रततफन्ध: (१) 
ब्मयुो कभवचायीरे प्रदेश सयकायद्वाया अथर्ा ष्ट्रर्शेष रूऩफाट 
अशततमाय नऩाई आपूरे कतवव्मको ऩारना गदाव प्राप्त गयेको कुनै 
गो्म र्ा आपूरे रेखेको अथर्ा स् करन गयेको कुनै कागजऩत्र 
र्ा सभाचाय प्रत्मऺ र्ा अप्रत्मऺ रूऩफाट अनतधकृत कभवचायी र्ा 
गैय सयकायी व्मशक्त र्ा सञ् चाय भाध्मभराई ददन ु र्ा फताउन ु
हुॉदैन।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको प्रततफन्ध जनुसकैु कायणरे 
प्रदेश अनसुन्धान ब्मयुो सेर्ाभा नयहेको व्मशक्तको हकभा सभेत 
रागू हनुेछ। 

50. येतडमो, टेतरतबजन, ऩत्रऩतत्रका, साभाशजक सञ् जार र्ा ष्ट्रर्द्यतुीम र्ा 
अन्म सञ् चाय भाध्मभसॉग सम्ऩकव  यान न नहनु:े (१) ब्मयुो कभवचायीरे 
भन्त्रारमको अनभुतत प्राप्त नगयी कुनै येतडमो, टेतरतबजन, 
ऩत्रऩतत्रका, साभाशजक सञ् जार र्ा ष्ट्रर्द्यतुीम र्ा अन्म सञ् चाय 
भाध्मभभा आफ्नै र्ास्तष्ट्रर्क अथर्ा काल्ऩतनक नाभफाट अथर्ा 
फेनाभी कुनै रेख प्रकाशन गनव अथर्ा येतडमोद्वाया प्रसायण गनव 
हुॉदैन।  

तय ब्मयुो स् गठनको प्रर्क्ताको रूऩभा तोष्ट्रकएको ब्मयुो 
कभवचायीरे सम्फशन्धत ब्मयुो स् गठनको प्रभखुको अनभुततभा 
कामावरमको गततष्ट्रर्तध सम्फन्धी जानकायी र्ा सूचना प्रर्ाह गनव 
फाधा ऩने छैन। 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
साष्ट्रहशत्मक, करात्भक, ऐततहातसक, रै्ऻातनक य व्मार्साष्ट्रमक 
ष्ट्रर्षमको रेख प्रकाशन र्ा प्रसायण गनव सष्ट्रकनेछ। 

तय त्मस्तो रेख प्रकाशन र्ा प्रसायण गयेऩतछ आफ्नो 
कामावरमभा जानकायी गयाउन ुऩनेछ। 
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51. प्रसेको सहाया तरन नहनु:े कुनै ब्मयुो कभवचायीरे तनजको कतवव्म 
ऩारनाको सम्फन्धभा रगाइएको आयोऩको तनतभत्त भन्त्रारमको ऩूर्व 
स्र्ीकृतत नतरई प्रसे अथर्ा सञ् चाय भाध्मभको सहाया तरन हुॉदैन। 

52. सयकायको आरोचना गनव नहनु:े (१) नेऩार सयकायको नीततको 
ष्ट्रर्ऩयीत हनुे गयी र्ा नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह य 
नेऩारी जनतातफचको ऩायस्ऩरयक सम्फन्धभा र्ा कुनै ष्ट्रर्देशी 
याष्डसॉगको सम्फन्धभा खरर ्ऩनव सक्ने गयी कुनै ब्मयुो कभवचायीरे 
आफ्नो र्ास्तष्ट्रर्क र्ा काल्ऩतनक नाभफाट र्ा फेनाभी कुनै रेख 
प्रकाशन गनव, सञ् चाय भाध्मभराई कुनै खफय ददन, येतडमो, 
टेतरतबजन आददद्वाया भन्तव्म प्रसायण गनव, साभाशजक सञ् जारफाट 
कुनै कुया व्मक्त गनव, कुनै साभग्रीको प्रचाय प्रसाय गनव, कुनै 
सार्वजतनक भन्तव्म ददन र्ा कुनै र्क्तव्म प्रकाशन गनव हुॉदैन। 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
प्रचतरत कानून य नेऩार सयकायको नीततको ष्ट्रर्ऩयीत नहनुे गयी 
रेख प्रकाशन र्ा प्रसायण गनव फाधा ऩने छैन। 

53. तनर्ावचनभा बाग तरन नहनु:े ब्मयुो कभवचायीरे कुनै याजनीततक 
ऩदको रातग हनुे तनर्ावचनभा बाग तरन, प्रचाय–प्रसाय गनव, 
जरुसुभा बाग तरन, चन्दा ददन र्ा कसैको रातग भत भाग्न र्ा 
तनर्ावचनभा कुनै प्रकायको प्रबार् ऩानव हुॉदैन। 

तय प्रचतरत कानून फभोशजभ भतातधकाय प्रमोग गनव 
फाधा ऩने छैन। 

54. याजनीततभा बाग तरन नहनु:े ब्मयुो कभवचायीरे कुनै याजनीततक दर 
र्ा दरसॉग आफद्ध स् गठनको सदस्मता तरन, याजनीततक 
ष्ट्रक्रमाकराऩभा सॊरग्न हनु, त्मस्ता दर र्ा स् गठनराई चन्दा 
ददन र्ा अन्म कुनै याजनीततक गततष्ट्रर्तधभा बाग तरन हुॉदैन। 

55. याजनीततक र्ा अर्ाञ्छनीम प्रबार् ऩानव नहनु:े ब्मयुो कभवचायीरे 
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आफ्नो सेर्ा सम्फन्धी कुयाभा भतरफ साध्म गने भनसामरे 
आपूबन्दा भातथका अतधकृत र्ा अन्म ब्मयुो कभवचायी भातथ कुनै 
याजनीततक र्ा अर्ाञ्छनीम प्रबार् ऩानुव र्ा प्रबार् ऩाने प्रमत्न गनुव 
हुॉदैन।  

56. सभम ऩारन य तनमतभतता: ब्मयुो कभवचायीरे तनमतभत रूऩरे 
आफ्नो ऩारोभा कामावरमभा र्ा आपू खष्ट्रटएको ठाउॉभा हाशजय हनु ु
ऩनेछ य सकेसम्भ ऩष्ट्रहरे तफदाको स्र्ीकृतत नतरई कामावरमभा र्ा 
आपू खष्ट्रटएको ठाउॉभा अनऩुशस्थत हनु ुहुॉदैन। 

57. अनशुासन य आदेश ऩारन: ब्मयुो कभवचायीरे देहाम फभोशजभको 
अनशुासन य आदेश ऩारना गनुव ऩनेछ:- 

(क) अनशुासनभा यही आफ्नो कतवव्म इभान्दायी य 
तत्ऩयतासाथ ऩारना गनुव ऩने, 

(ख) सयकायी काभ सम्फन्धी कुयाभा आपूबन्दा भातथको 
अतधकृतरे ददएको आदेशराई शीघ्रताकासाथ 
ऩारना गनुव ऩने, 

(ग) आपूबन्दा भातथका सफै अतधकृतप्रतत उशचत आदय 
देखाउन ु ऩने य आपू भातहतका ब्मयुो 
कभवचायीप्रतत उशचत व्मर्हाय गनुव ऩने,  

(घ) उच्छृ् खर गततष्ट्रर्तध गनव नहनुे,  
(ङ) ष्ट्रर्द्यतुीम भाध्मभ र्ा साभाशजक सञ् जारभा सेर्ाका 

भूल्म, भान्मता, आचयण य साभाशजक भमावदा 
ष्ट्रर्ऩयीतका कामवहरु गनव गयाउन नहनु।े 

58. रैष्ट्रङ्गक सॊरे्दनशीर हनु ु ऩने: ब्मयुो कभवचायी आफ्नो काभ, 
कायफाही य व्मर्हायभा रैष्ट्रङ्गक सॊरे्दनशीर हनु ुऩनेछ। 

59. कानून ष्ट्रर्ऩयीत ष्ट्रर्र्ाह गनव नहनु:े ब्मयुो कभवचायीरे तफहार्ायी 
सम्फन्धी प्रचतरत कानून ष्ट्रर्ऩयीत हनुे गयी ष्ट्रर्र्ाह गनुव गयाउन ु
हुॉदैन। 
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60. स्थामी आर्ासीम अनभुतत तरन नहनु:े (१) ब्मयुो कभवचायीरे अन्म 
भरुकुको स्थामी आर्ासीम अनभुतत तरन र्ा सोको रातग आरे्दन 
ददन हुॉदैन।  

(२) कुनै ब्मयुो कभवचायीको सगोरको ऩतत र्ा ऩत्नीरे 
स्थामी आर्ासीम अनभुतत प्राप्त गयेभा सो प्राप्त बएको तभततरे तीस 
ददनतबत्र सम्फशन्धत ब्मयुो कभवचायीरे आपू कामवयत कामावरमभा 
देहाम फभोशजभको ष्ट्रर्र्यण ऩेस गनुव ऩनेछ:- 

(क) आफ्नो नाभ, थय, सेर्ा, सभूह, उऩसभूह य 
हारको ऩद, 

(ख) ऩतत र्ा ऩत्नीरे स्थामी आर्ासीम अनभुतत 
तरएको तभतत, 

(ग) सम्फशन्धत ष्ट्रर्देशी भरुकुको नाभ। 
(३) उऩदपा (२) फभोशजभको ष्ट्रर्र्यण प्राप्त बएऩतछ 

सम्फशन्धत कामावरमरे सो ष्ट्रर्र्यण प्राप्त बएको तभततरे ऩन्र 
ददनतबत्र प्रदेश अनसुन्धान ब्मयुो कामावरमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

61. हातऩात र्ा जोयजरुभु गनव नहनु:े कुनै ब्मयुो कभवचायीरे आपूबन्दा 
भातथल्रो र्ा भातहतको ब्मयुो कभवचायी उऩय हातऩात र्ा कुनै 
प्रकायको आक्रभण र्ा जोयजरुभु गनव र्ा गयाउन हुॉदैन। 

62. घयामसी काभकाजभा खटाउन र्ा रगाउन नहनु:े कुनै ऩतन ब्मयुो 
कभवचायीराई प्रचतरत कानून फभोशजभ कुनै व्मशक्तको सयुऺाको 
प्रमोजनको रातग खटाउन फाहेक कसैको घयामसी काभकाज गने 
प्रमोजनको रातग खटाउन र्ा रगाउन हुॉदैन य कुनै ब्मयुो कभवचायी 
त्मस्तो काभको रातग खष्ट्रटन हुॉदैन। 

63. मौनजन्म दवु्मवहाय गनव नहनु:े ब्मयुो कभवचायीरे मौनजन्म दवु्मवर्हाय 
गनुव हुॉदैन।  

64. मातना ददन नहनुे्  ब्मयुो कभवचायीरे अऩयाध अनसुन्धान र्ा अन्म 
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कुनै ऩतन कामव गदाव कसैराई ऩतन मातना ददन ुहुॉदैन। 
65. प्रदशवन य हड्तार गनव प्रततफन्ध: (१) ब्मयुो कभवचायीरे प्रदशवन 

गनव, फन्द हड्तारभा बाग तरन, थनुछेक गनव, फाधा अर्योध गनव, 
घेयाउ गनव, दफाफ ददन, करभ फन्द गनव, सयकायको ष्ट्रर्रुद्ध दफाफ 
सजृना गने उद्दशे्मरे अनसन फसी, अन्म कुनै तरयकाफाट सयकायी 
काभभा फाधा ऩरु् माउन र्ा सो कामव गने उद्देश्मरे अरुराई 
उक्साउन सभेत हुॉदैन। 

(२) मस दपा ष्ट्रर्ऩयीत कामव गयी कुनै सार्वजतनक, 
सयकायी र्ा तनजी सम्ऩशत्तभा ऺतत ऩरु् माएभा त्मस्तो ब्मयुो 
कभवचायीराई ष्ट्रर्बागीम सजाम गयी ऺततऩूततव सभेत बयाइनेछ।  

66. प्रतततनतधत्र् गनव नहनु:े ब्मयुो कभवचायीरे आपूराई भकाव ऩयेको 
ष्ट्रर्षमभा आपैँ रे र्ा र्ायेसद्वाया सम्फशन्धत तनकाम र्ा अतधकायी 
सभऺ तनरे्दन ददन फाहेक अरु व्मशक्त र्ा सभूहको तपव फाट 
प्रतततनतधत्र् गनव हुॉदैन। 

67. अन्म आचयण: ब्मयुो कभवचायीरे तोष्ट्रकए फभोशजभका अन्म आचयण 
ऩारना गनुव ऩनेछ। 

ऩरयच्छेद-१1 
ष्ट्रर्बागीम सजाम तथा ऩनुयारे्दन 

68. ष्ट्रर्बागीम सजाम् ब्मयुोको सेर्ाभा तनमकु्त बएका ब्मयुो अतधकृत 
तथा कभवचायीराई उशचत य ऩमावप्त कायण बएभा देहाम फभोशजभको 
ष्ट्रर्बागीम सजाम ददन सष्ट्रकनछे :- 

(क) साभान्म सजाम् 
(1) नतसहत ददन,े 
(2) चारचरन सम्फन्धी प्रततरे्दनभा प्रततकूर याम 

रेन न,े 
(3) फढीभा ऩाॉच र्षवसम्भ फढुर्ा योक् का गने, 
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(4) फढीभा ऩाॉच तरफ र्षृ्ट्रद्धसम्भ योक् का गने, 
(5) खाइऩाइ आएको फढीभा ऩाॉच तरफ र्ृष्ट्रद्धसम्भ 

घटुर्ा गने, 
(6) हारको ऩदको ज्मेष्ठता सष्ट्रहत खाइऩाइ 

आएको सरुु स्केरभा घटुर्ा गने, 
(7) एक तहको तल्रो ऩदभा घटुर्ा गने। 

(ख) ष्ट्रर्शेष सजाम: 
(1) बष्ट्रर्ष्मभा सयकायी सेर्ाका रातग अमोग्म 

नठहरयने गयी सेर्ाफाट हटाउन,े 
(2) बष्ट्रर्ष्मभा सयकायी सेर्ाको तनतभत्त अमोग्म 

ठहरयने गयी सेर्ाफाट फखावस्त गने। 
69. नतसहत ददन ेर्ा प्रततकूर याम रेन न:े देहामको अर्स्थाभा कुनै ब्मयुो 

अतधकृत तथा कभवचायीहरुराई मातना नहनुे गयी नतसहत ददन र्ा 
चारचरन सम्फन्धी प्रततरे्दनभा प्रततकूर याम रेन न सष्ट्रकनेछ्- 

(क) कामवसम्ऩादन सन्तोषजनक नबएभा, 
(ख) तातरभभा खटाउॉदा नगएको र्ा तातरभ अर्तधभा 

राऩफावही गयी गैय शजम्भेर्ायीऩूणव व्मर्हाय देखाएभा, 
(ग) सेर्ाग्राहीको ष्ट्रऩयभकाव य उजयुी ऩटक ऩटक फेर्ास्ता 

गयेको सम्फन्धभा आपूबन्दा भातथल्रो अतधकायीरे 
ददएको तनदेशन ऩारन नगयेभा, 

(घ) सेर्ाग्राहीराई दवु्मवर्हाय गयेभा, 
(ङ) सरुर्ा बएय र्ा अन्म सयकायी काभको तसरतसराभा 

खष्ट्रटएका फखत भनातसफ आधाय य कायण ष्ट्रर्ना 
फाटोका म्माद ऩतछ सम्फशन्धत कामावरमभा हाशजय 
हनु नगएभा, 

(च) दईु ऩटकसम्भ तरशखत चेतार्नी ऩाएभा र्ा सचेत 
गयाइएभा। 
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70. फढीभा ऩाॉच र्षवसम्भ फढुर्ा योक् का गने र्ा फढीभा ऩाॉच तरफ 
र्षृ्ट्रद्धसम्भ योक् का गने: देहामको अर्स्थाभा सजामको आदेश ददन े
अतधकायीरे ब्मयुो कभवचायीको फढीभा ऩाॉच र्षवसम्भ फढुर्ा योक् का 
गनव र्ा फढीभा ऩाॉच तरफ र्षृ्ट्रद्धसम्भ योक् का गनव सक्नछे:- 

(क) आपूरे सम्ऩादन गनुव ऩने काभ कायफाहीभा 
राऩफावही गयेभा, 

(ख) मस ऐन र्ा अन्म प्रचतरत कानूनरे तोकेको ऩदीम 
दाष्ट्रमत्र् शजम्भेर्ायीऩूर्वक ऩूया नगयेभा, 

(ग) कानून फभोशजभ भातथल्रो दजावको अतधकायीरे 
ददएको तनदेशन ऩारना नगयेभा र्ा कामावन्र्मन 
नगयेभा, 

(घ) दपा ४7, ४8, 49, 50, 56, 57, 58, 62, 
66, 67 फभोशजभका आचयण सम्फन्धी तनमभ 
उल् र् घन गयेभा, 

(ङ) दपा 69 फभोशजभको सजाम दईु ऩटक ऩाइ 
सकेऩतछ ऩनु् सो दपा फभोशजभ कुनै काभ गयेभा। 

71. फढीभा ऩाॉच तरफ र्षृ्ट्रद्ध घटुर्ा गने र्ा सरुु स्केरभा घटुर्ा गने र्ा 
तल्रो ऩदभा घटुर्ा गने: देहामको अर्स्थाभा सजामको आदेश ददन े
अतधकायीरे कुनै ब्मयुो कभवचायीरे खाइऩाइ आएको फढीभा ऩाॉच 
तरफ र्ृष्ट्रद्ध घटुर्ा गनव र्ा हारको ऩदको ज्मेष्ठता सष्ट्रहत खाइऩाइ 
आएको सरुु स्केरभा घटुर्ा गनव र्ा तल्रो ऩदभा घटुर्ा गनव 
सक्नेछ: 

(क) अनशुासनहीन काभ गयेभा, 
(ख) दपा 46, 51, 52, 59, 61 भा उशल्रशखत 

आचयण सम्फन्धी तनमभ उल् र् घन गयेभा, 
(ग) तनमशुक्त बएको ऩाॉच र्षवतबतै्र नोकयीफाट अरग हनु 

झठु्ठा कायण देखाएभा, 
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(घ) कानून फभोशजभ ददएको आदेश तनदेशन नभानेभा र्ा 
कामावन्र्मन नगयेभा,  

(ङ) भनातसफ कायण नबई र्ा तफदा नतरई अनऩुशस्थत 
बएभा र्ा गैय हाशजय बएभा, 

(च) राऩफावही गयेभा र्ा तनमभ आदेशको ऩारना 
नगयेभा, 

(छ) राऩफावही गयी सयकायी सम्ऩशत्त हातन नोक्सानी 
गयेभा, 

(ज) नैततक ऩतन देशखन ेपौजदायी कसूय फाहेकको अन्म 
कुनै पौजदायी अतबमोगभा कैद फाहेक जरयफाना र्ा 
ऺततऩूततव बयाउने र्ा दफैु सजाम बएभा। 

72. सेर्ाफाट हटाउन े र्ा र्खावस्त गने: (१) देहामको कुनै ऩतन 
अर्स्थाभा ब्मयुो कभवचायीराई बष्ट्रर्ष्मभा सयकायी सेर्ाका रातग 
अमोग्म नठहरयने गयी सेर्ाफाट हटाउन सष्ट्रकनेछ:- 

(क) आफ्नो ऩदीम शजम्भेर्ायीभा फयाफय राऩफावही गयेभा, 
(ख) आचयण सम्फन्धी कुयाहरु फयाफय उल् र् घन गयेभा, 
(ग) ड्युष्ट्रटको सभमभा फयाफय भादक ऩदाथव सेर्न 

गयेभा, 
(घ) फयाफय अनशुासनहीन काभ गयेभा, 
(ङ) दपा 53, 54, 55, 60, 63, 64 य 65 भा 

उशल्रशखत आचयण उल्र् घन गयेभा, 
(च) तफदा स्र्ीकृतत नगयाई रगाताय ऩैंतारीस ददनसम्भ 

आफ्नो कामावरमभा अनऩुशस्थत यहेभा, 
(छ) दपा 69, 70 य 71 फभोशजभको सजाम 

तीन/तीन ऩटक ऩाईसके ऩतछ ऩनु: सो दपा 
फभोशजभको कुनै काभ गयेभा, 
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(ज) नैततक ऩतन देशखने फाहेकका अन्म कुनै पौजदायी 
कसूयभा दोषी ठहय बई कैद सजाम बएभा, 
सयकायी कामव सम्ऩादनभा सॊरग्न हनुे क्रभभा 
प्रचतरत कानून फभोशजभ रागेको कुनै अतबमोगभा 
दोषी ठहय बई छ भष्ट्रहनाबन्दा कभ कैद सजाम 
बएभा,  

(झ) अध्ममन तफदा ऩूया गयी पष्ट्रकव एऩतछ तोष्ट्रकए 
फभोशजभको अर्तधसम्भ सेर्ा नगयेभा। 

(2) देहामको कुनै अर्स्थाभा ब्मयुो कभवचायीराई 
बष्ट्रर्ष्मभा सयकायी सेर्ाको तनतभत्त अमोग्म ठहरयन े गयी सेर्ा 
फखावस्त गरयनछे:- 

(क) नैततक ऩतन देशखने पौजदायी अतबमोगभा कसूयदाय 
ठहरयएभा, 

(ख) भ्रष्टाचाय गयेको प्रभाशणत बएभा, 
(ग) स्थामी आर्ासीम अनभुतत तरएभा र्ा त्मस्तो 

अनभुतत प्राप्त गनवको रातग आरे्दन ददएभा, 
(घ) ब्मयुो ष्ट्रर्शेष अदारतफाट दोषी ठहरयएभा। 

73. कामावरमभा अनऩुशस्थत बएभा र्ा झटु्ठा ष्ट्रर्र्यण ऩेस गयेभा हनु े
कायफाही: (१) तफदा नतरई आफ्नो कामावरमभा अनऩुशस्थत हनु े
ब्मयुो कभवचायीराई गमर य तरफ कट्टी गयी ष्ट्रर्बागीम सजाम 
सभेत गनव सष्ट्रकनेछ। मसयी  गमरकट्टी बएको अर्तध 
अतनर्ामव अर्काश फाहेक अन्म प्रमोजनको रातग तनजको सेर्ा 
अर्तधभा गणना हनुे छैन। 

(2) कुनै ऩतन ब्मयुो कभवचायीरे झटु्टा कायण देखाई तफदा तरई 
फसेको ठहयेभा तफदा फसेको अर्तधराई गैय हाशजय गयाई गैय हाशजय 
सम्फन्धी कसूयभा कायफाही हनुेछ। 

74. सजाम सम्फन्धी कामवष्ट्रर्तध: (१) ब्मयुो कभवचायीराई मस ऐन 
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फभोशजभको ष्ट्रर्बागीम सजामको आदेश ददनअुशघ ष्ट्रर्बागीम सजाम 
आदेश ददने अतधकायीरे तनजराई कायफाही गनव रातगएको व्महोया 
स्ऩष्ट उल्रेख गयी कम्तीभा सात ददनको भौका ददई तरशखत सूचना 
ददई आफ्नो सपाइ ऩेस गने भौका ददन ुऩनेछ।  

(२) उऩदपा (1) फभोशजभ तरशखत सूचनाभा तनज उऩय 
रगाइएको आयोऩ स्ऩष्ट रूऩरे ष्ट्रकष्ट्रटएको हनु ुऩदवछ। साथै प्रत्मेक 
आयोऩ कुन तथ्म य कायणभा आधारयत छ सो सभेत खरुाउन ु
ऩनेछ।आयोऩ रागेको ब्मयुो कभवचायीरे त्मस्तो सूचनाभा 
उशल्रशखत म्मादतबत्र आफ्नो सपाइ तरशखत रूऩभा ऩेस गनुव 
ऩनेछ।  

(३) सजामको आदेश ददन ऩाउन े अतधकायीरे उऩदपा 
(१) फभोशजभ सपाइ ऩेस गनव ददइएको म्मादतबत्र सपाइ ऩेस 
नगयेभा र्ा ऩेस हनु आएको सपाइ सन्तोषजनक नबएभा त्मस्तो 
ब्मयुो कभवचायीराई ददन रातगएको प्रस्ताष्ट्रर्त सजाम ष्ट्रकन नददन े
बनी त्मस सम्फन्धभा कम्तीभा ऩन्र ददनको म्माद ददई स्ऩष्टीकयण 
भाग्न ुऩनेछ।  

(4) बागी ऩत्ता नरागेको र्ा अरु कुनै कायणरे सम्ऩकव  
स्थाष्ट्रऩत गनव असम्बर् बएको ब्मयुो कभवचायीको सम्फन्धभा ब्मयुो 
सेर्ाफाट हटाउन र्ा फखावस्त गदाव तोष्ट्रकए फभोशजभ गनुव ऩनेछ। 

तय नैततक ऩतन देशखने पौजदायी अतबमोगभा अदारतफाट 
दोषी ठहय बइसकेको अऩयाध गयेको र्ा ब्मयुो ष्ट्रर्शेष अदारतफाट 
ठहय गयी कैदको सजाम ऩाएको कुनै ब्मयुो कभवचायीराई गनव 
रागेको सजामको फायेभा सूचनासम्भ ददए ऩगु्नेछ।  

(5) ष्ट्रर्बागीम सजाम गने अतधकायीरे कुनै ब्मयुो 
कभवचायीराई फखावस्त गने, सेर्ाफाट हटाउने दजाव र्ा तरफ 
घटाउन,े आदेश ददॉदा सो गनावको आधाय सष्ट्रहतको अतबमोग, सो 
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फाये जाॉचफझु गयेको व्महोया, तनजराई सपाइको भौका ददएकोभा 
तनजको सपाइको शजष्ट्रकय य सो शजष्ट्रकय फभोशजभको केही 
फशुझतरएको बए सो सभेत फाये आफ्नो ठहय रेखी सपाइको भौका 
नददएकोभा सो ददन भनातसफ नऩयेको अर्स्था देखाई व्महोया 
खरुाएको ऩचाव सभेत खडा गयी सही गयी तभतसर साभेर यान न ु
ऩछव।  

(6) दपा 68 को खण्ड (ख) फभोशजभ ष्ट्रर्शेष सजाम 
गनुव ऩूर्व प्रदेश रोक सेर्ा आमोगको ऩयाभशव तरन ुऩनेछ।  

(7) मस ऐनभा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
प्रचतरत अशततमाय दरुूऩमोग सम्फन्धी कानून फभोशजभ सो 
आमोगफाट कुनै ब्मयुो कभवचायीराई ष्ट्रर्बागीम कायफाहीको रातग 
रेखी आएभा आर्श्मक प्रष्ट्रक्रमा ऩूया गयी सोही फभोशजभ ष्ट्रर्बागीम 
कायफाही गनुव ऩनेछ। 

(8) ष्ट्रर्बागीम सजाम सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था तोष्ट्रकए 
फभोशजभ हनुेछ। 

75. तनरम्फन: (१) कुनै ब्मयुो कभवचायी भातथ रागेको कुनै अतबमोगको 
जाॉचफझु गनुव ऩयेभा सजामको आदेश ददन ऩाउने अतधकायीरे 
जाॉचफझु सभाप्त नहनु्जेरसम्भ त्मस्तो ब्मयुो कभवचायीराई तनरम्फन 
गनव सक्नेछ। मसयी तनरम्फन गदाव तनरम्फन गनुवको आधाय य 
कायण स्ऩष्ट रूऩभा खरुाउन ुऩनेछ।  

(2) उऩदपा (१) फभोशजभ गरयने तनरम्फनको अर्तध छ 
भष्ट्रहनाबन्दा फढी हनुे छैन। तनरम्फन अर्तधभा तनज उऩयको 
कायफाहीको ष्ट्रकनाया रगाउन ुऩनेछ।  

(3) उऩदपा (१) फभोशजभ कुनै ऩतन ब्मयुो कभवचायीराई 
तनरम्फन गनुव ऩदाव देहामको अर्स्था ष्ट्रर्द्यभान हनु ुऩनेछ :- 

(क) तनरम्फन नगयी ओहोदाको काभ गनव ददॉदा 
झटु्टा प्रभाण स् करन गनव सक्ने र्ा आफ्नो 
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ष्ट्रर्रुद्धको सफदु् प्रभाण गामफ र्ा नष्ट गनव 
सक्ने देशखएभा, र्ा  

(ख) तनरम्फन नगयी ओहोदाको काभ गनव ददॉदा 
थऩ सयकायी हातन नोक्सानी हनुे सम्बार्ना 
देशखएभा, र्ा 

(ग) कुनै ब्मयुो कभवचायीरे गयेको कामवको 
कायणरे तनजराई तनरम्फन नगये 
स् गठनतबत्रका कभवचायीहरुभा नैयाश्मता, 
उते्तजना आउने र्ा जनभानसभा नकायात्भक 
असय ऩनव सक्ने र्ा ब्मयुो सङ्गठन कै 
प्रततष्ठाभा आॉच आउन ेबएभा।  

(4) उऩदपा (१) फभोशजभ तनरम्फन अर्स्थाभा यहेको 
ब्मयुो कभवचायीरे ऩाउने तरफ बत्ताको आधा यकभभात्र ऩाउनेछ।  

(5) कुनै पौजदायी अतबमोगभा र्ा ऐन अन्तगवतको 
कसूयभा तगयफ्ताय बई थतुनएको र्ा त्मस्तो आयोऩ रागेको ब्मयुो 
कभवचायी साधायण तायेखभा छुटेको अर्स्थाभा फाहेक सो भदु्दाभा 
पैसरा नबएसम्भ स्र्त: तनरम्फनभा यहनेछ य सो भदु्दाभा पैसरा 
हुॉदा सपाइ ऩाएभा त्मस्तो तनरम्फन पुकुर्ा बई सेर्ाभा फहारी 
हनुेछ। 

(6) मस ऐन तथा प्रचतरत कानून फभोशजभ तनरशम्फत 
ब्मयुो कभवचायी उऩय रागेको अतबमोग प्रभाशणत नबई सपाइ 
ऩाएभा तनजरे सो अर्तधको तनरम्फनभा यहेका अर्स्थाभा आधा 
तरफ ऩाएको बए सो कट्टा गयी य नऩाएको बए ऩूयै तरफ(तरफ 
र्ृष्ट्रद्ध हनुे बएभा सो सभेत) ऩाउॉनेछ। 
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तय, 
(क) कसूयदाय ठहरयएभा तनरम्फन बएको तभतत 

देशखको फाॉकी तरफ बत्ता ऩाउने छैन।  
(ख) कुनै ब्मयुो कभवचायी सयकायी काभको 

सम्फन्धभा र्ा कुनै कभवचायीराई तोकेको 
दाष्ट्रमत्र् ऩारनाको क्रभभा प्रदेश सयकायफाट 
बएको कायफाही स्र्रूऩ तनरम्फन बएको नबई 
अरु नै कायणफाट स्र्मॊ तनरम्फन हनु गएको 
यहेछ बन े त्मसयी तनरम्फन यहेको अर्तधको 
तरफ बत्ता ऩाउने छैन। 

(7) सरुु अदारतफाट सपाइ ऩाएको कुनै ब्मयुो कभवचायी 
भातथल्रो अदारतफाट दोषी ठहय बएभा सो कुयाको जानकायी ददन े
दाष्ट्रमत्र् सम्फशन्धत ब्मयुो कभवचायीको हनुेछ। त्मसयी जानकायी 
नददएको कायणफाट त्मस्तो अर्तधको तरफबत्ता ऩाएको बए सो 
यकभ सयकायी फाॉकी सयह असूय उऩय गरयनेछ।  

76. सेर्ाको अन्त्म गनव सक्न:े कुनै ब्मयुो कभवचायीराई देहामको 
अर्स्थाभा तनजको सेर्ा अन्त्म गनुव ऩने बएभा ब्मयुो 
अशततमायर्ारारे ऩचाव खडा गयी सेर्ाको अन्त्म गनव सक्नेछ। 
मसयी सेर्ाको अन्त्म गदाव दपा 75 फभोशजभको कामवष्ट्रर्तध 
अऩनाउन ुऩने छैन:- 

(क) ऩयीऺणकारभा यहने गयी तनमशुक्त बएकोभा 
तनमशुक्त सदय नहुॉदै, 

(ख) नेऩार सयकाय र्ा प्रदेश सयकायरे गठन गयेको 
भेतडकर फोडवरे शायीरयक र्ा भानतसक दृष्ट्रष्टरे 
अनऩुमकु्त ठहर् माएभा। 
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77. सजामको आदेश ददन ेय ऩनुयारे्दन सनु्न ेअतधकायी: (1) दपा ६8 
को खण्ड (क) भा उशल्रशखत साभान्म सजामको आदेश ददने य 
ऩनुयारे्दन सनेु्न अतधकायी तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुछे। 

(2) दपा ६8 को खण्ड (ख) भा उशल्रशखत ष्ट्रर्शषे 
सजामको आदेश ददने अतधकाय अशततमायर्ाराराई हनुेछ। 

(3) उऩदपा (2) फभोशजभ बएको सजामको ऩनुयारे्दन 
सनेु्न अतधकाय प्रदेश सयकायराई हनुेछ।  

78. ऩनुयारे्दनको कामवष्ट्रर्तध: (१) ददइएको आदेशभा शचत्त नफझुी 
ऩनुयारे्दन गने ब्मयुो कभवचायीरे जनु कामावरम भापव त कायफाहीको 
आदेश गरयएको हो सोही कामावरम भापव त र्ा सोझै ऩनुयारे्दन 
सनेु्न अतधकायीराई सम्फोधन गयी ऩनुयारे्दन ददन सक्नेछ।  

(2) ऩनुयारे्दन गने व्मशक्तरे ऩनुयारे्दनभा आफ्नो 
सपाइको तनतभत्त आपूसॉग बएको प्रभाण याखी शशष्ट बाषाभा रेखी 
ददन ुऩनेछ। ऩनुयारे्दनका साथभा जनु आदेशको ष्ट्रर्रुद्ध ऩनुयारे्दन 
गरयएको हो सो आदेशको नक् कर ऩतन यान न ुऩनेछ।  

(3) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩनुयारे्दन ददॉदा आदेशको 
सूचना ऩाएको तभततरे ऩैंततस ददनतबत्र ददन ुऩनेछ। 

(4) ष्ट्रर्बागीम सजामको आदेश सम्फन्धभा ऩनुयारे्दन सनेु्न 
अतधकायीरे गयेको तनणवम अशन्तभ हनुछे। 

79. ऩनुर्वहारी बएभा ऩाउन े सषु्ट्रर्धा: (१) कुनै ब्मयुो कभवचायीराई 
सेर्ाफाट हटाउने र्ा फखावस्त गने गयी ददइएको आदेश कुनै 
अदारत र्ा अतधकायीफाट यद्द बई सेर्ाभा ऩनु: कामभ बएभा 
त्मस्तो ब्मयुो कभवचायीरे सेर्ाफाट हटाइएको र्ा फखावस्त गरयएको 
तभततदेशख ऩनु: कामभ बएको तभततसम्भको ऩूया तरफ बत्ता य 
तरफ र्ृष्ट्रद्ध ऩाउने बए तरफ र्ृष्ट्रद्ध सभेत ऩाउनछे।  

तय बगौडा र्ा गैय हाशजय बै सेर्ाफाट हटाइएको र्ा 
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फखावस्त गरयएको ब्मयुो कभवचायी सेर्ाभा फहारी बएभा तनजरे 
बगौडा र्ा गैय हाशजय बएको अर्तधको कुनै ऩतन सषु्ट्रर्धा ऩाउन े
छैन।  

(2) उऩदपा (१) भा तोष्ट्रकए फभोशजभ तरफ, बत्ता तथा 
तरफ र्ृष्ट्रद्ध ऩाउने बए सो तरफ बत्ता फाऩतको यकभ तनजको 
ऩनुफवहारी बएको दयफन्दीफाट ऩाउनेछ।  

(3) सरुु अदारतफाट पौजदायी अतबमोगभा दोषी ठहयी 
सोही कसूयभा ष्ट्रर्बागीम कायफाही बई सेर्ाफाट अरग गरयएका 
ब्मयुो कभवचायीरे उक्त पौजदायी अतबमोगभा ऩनुयारे्दन तहफाट 
सपाइ ऩाएभा तनज सेर्ाभा ऩनुफवहारी हनुेछ।  

ऩरयच्छेद-12 
कसूय तथा सजाम 

80. कसूय गयेको भातनन:े प्रचतरत स् घीम कानूनरे तोकेको कसूय कुनै 
ब्मयुो कभवचायीरे गयेभा सोही कानून फभोशजभ कसूय गयेको 
भातननेछ।  

81. दण्ड सजाम् ब्मयुोको कुनै कभवचायीरे प्रचतरत स् घीम कानून 
फभोशजभको कुनै कसूय गयेभा सोही कानूनभा तोष्ट्रकएको कसूय 
फभोशजभ सजाम हनुछे। 

82. ऺततऩूततव ततनुव ऩने् (१) दपा 81 फभोशजभ कसूय गयेको 
कायणफाट स् घ, प्रदेश सयकाय र्ा कुनै तनकाम र्ा व्मशक्तराई 
हातन नोक्सानी बएको यहेछ बने त्मस्तो कसूयदायरे सम्फशन्धत 
तनकाम र्ा व्मशक्तराई भनातसफ भाष्ट्रपकको ऺततऩूततव ददन ुऩनेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोशजभको ऺततऩूततव त्मस्तो 
कसूयदायको तनजी घयघयानाफाट असरु उऩय गरयनेछ। 

(3) उऩदपा (१) फभोशजभको कसूयदायफाट ठहयेको 
ऺततऩूततव असरुउऩय हनु नसकेभा तनजराई ऺततऩूततव नततये फाऩत 
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प्रचतरत कानून फभोशजभ कैद सजाम हनुेछ। 
83. कसूयको अनसुन्धान तथा छानतफन: (१) ब्मयुो कभवचायीरे प्रचतरत 

कानूनभा तोष्ट्रकएको कसूय गयेको र्ा गनव रागेको जानकायी प्राप्त 
बएभा भन्त्रारमभा त्मस्तो कसूयको अनसुन्धान तथा छानतफन गनव 
देहामको छानतफन सतभतत गठन हनुेछ:-  

(क) अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत य सोबन्दा भातथको ऩदको 
रातग:- 
(1) सशचर्, भन्त्रारम            - अध्मऺ 
(2) उऩन्मामातधर्क्ता, भतुम न्मामातधर्क्ताको 

कामावरम              - सदस्म 
(3) उऩ अनसुन्धान ब्मयुो तनदेशक, ब्मयुो केन्रीम 

कामावरम        - सदस्म 
(4) उऩसशचर् र्ा सो सयह (कानून), भन्त्रारम

     -सदस्म सशचर् 
(ख) सहामक अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत य सोबन्दा 

तल्रोको ऩदको रातग:- 
(1) उऩसशचर् र्ा सो सयह(ब्मयुो हेने), भन्त्रारम

         - अध्मऺ 
(2) भतुम न्मामातधर्क्ताको कामावरमरे  तोकेको  

अतधकृतस्तयको कभवचायी (सयकायी र्ष्ट्रकर)  
 एकजना              - सदस्म 
(3) ब्मयुोको केन्रीम कामावरमरे तोकेको  
 अनसुन्धान अतधकृत एकजना      - सदस्म 
(4)  भन्त्रारमरे तोकेको कानून अतधकृत 
  एकजना   - सदस्म सशचर् 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको सतभततराई त्मस्तो 
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कसूयको अनसुन्धान तथा छानतफन गने प्रमोजनको रातग सफदु 
प्रभाण स् करन गने, खानतरासी गने र्ा त्मस्तो कसूयसॉग 
सम्फशन्धत जनुसकैु कागजात फयाभद, भचुलु्का गने रगामत प्रहयी 
कभवचायीराई बए सयहको अतधकाय हनुेछ। 

(3) उऩदपा (1) फभोशजभको सतभततरे अनसुन्धान 
अर्तधबय त्मस्तो आयोऩ रागेको कभवचायीराई तनरम्फनभा यान न 
सक्नेछ। 

(4) उऩदपा (1) फभोशजभको सतभततरे छानतफन गदाव 
अतबमकु्त उऩय रागेको अतबमोग ऩषु्ट्रष्ट हनुे देशखएभा प्रचतरत कानून 
फभोशजभ अतधकाय प्राप्त तनकाम सभऺ भदु्दा दामय गनव प्रततरे्दन 
सष्ट्रहतको ऩषु्ट्याॉई रेखी ऩठाउनेछ। 

(5) उऩदपा (4) फभोशजभ अतधकाय प्राप्त तनकामरे प्राप्त 
अनसुन्धान प्रततरे्दनराई आधाय भाने्न र्ा थऩ अनसुन्धान गनव 
आर्श्मक बए भन्त्रारमको सहभतत तरई प्रचतरत कानून फभोशजभ 
अनसुन्धान तथा छानतफन गयी आर्श्मक प्रष्ट्रक्रमा ऩूया गयी 
अतधकाय प्राप्त तनकाम सभऺ भदु्दा दामय गनुव ऩनेछ। 

84. अनभुतत तरन ु ऩने् ब्मयुोरे आफ्नो काभको तसरतसराभा कुनै 
सञ् चाय भाध्मभको प्रमोग गनुव ऩयेभा सोको स्र्ीकृतत भन्त्रारमको 
सशचर्फाट तरन ुऩनेछ। 

ऩरयच्छेद-13 
ब्मयुो कभवचायीको व्मर्स्थाऩन सम्फन्धी अन्तरयभ व्मर्स्था  

85. ऩदऩूततवको अन्तरयभ व्मर्स्था: (1) मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया 
उल्रेख बए ताऩतन र्रयष्ठ अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत य सोबन्दा 
भातथल्रो ब्मयुोको ऩदभा सोही सेर्ाफाट ऩदऩूततव हनु े अर्स्था 
नबएसम्भ देहामको ऩदभा देहामको मोग्मता ऩूया गयेका 
व्मशक्तहरुफीच प्रततस्ऩधाव गयाई तनमकु्त गनव फाधा ऩने छैन:- 
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(क) भतुम अनसुन्धान ब्मयुो तनदेशक ऩदको रातग: स् घ 
र्ा प्रदेशको कुनै ऩतन सयुऺा तनकामको याजऩत्राष्ट्रङ्कत 
प्रथभ शे्रणी/ऩद/तह र्ा सो सयहको 
शे्रणी/ऩद/तहभा सेर्ा गयेका र्ा सेर्ा गयी तनर्तृ्त 
बएका व्मशक्तहरुतफच प्रततस्ऩधाव गयाई। 

(ख) सह अनसुन्धान ब्मयुो तनदेशक, उऩ अनसुन्धान ब्मयुो 
तनदेशक, प्रभखु अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृत य र्रयष्ठ 
अनसुन्धान ब्मयुो अतधकृतको ऩदको रातग:  स् घ र्ा 
प्रदेशको कुनै ऩतन सयुऺा तनकामको सम्फशन्धत 
शे्रणी/ऩद/तहको सभान शे्रणी/ऩद/तहभा सेर्ा गयेका 
र्ा त्मस्तो शे्रणी/ऩद/तहभा सेर्ा गयी तनर्ृत्त बएका 
र्ा मस ऐन फभोशजभ त्मस्तो तहबन्दा एक तह 
भतुनको तहफाट सो तह र्ा ऩदभा फढुर्ा हनु सम्बाव्म 
उम्भेदर्ाय हनुे सभमार्तध ऩूया बएका व्मशक्तहरुफीच 
प्रततस्ऩधाव गयाई। 

स्ऩष्टीकयण: मस दपा प्रमोजनको रातग “सयुऺा तनकाम” बन्नारे 
स् घको हकभा नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी, सश्त्र  प्रहयी फर 
नेऩार, नेऩार ष्ट्रर्शेष सेर्ा तथा प्रदेशको हकभा प्रदेश प्रहयी य 
अनसुन्धान ब्मयुो सम्झन ुऩछव। 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ प्रततस्ऩधावको रातग 
भन्त्रारमरे प्रदेश रोक सेर्ा आमोगराई ऩदऩूततवको रातग भाग 
गयी ऩठाउनेछ। 

(3) उऩदपा (2) फभोशजभ भाग प्राप्त बए ऩश्चात प्रदेश 
रोक सेर्ा आमोगरे कम्तीभा एक्काईस ददनको सूचना प्रकाशन 
गनेछ।  

(4) मस दपा फभोशजभ तोष्ट्रकएको ऩदको ऩदऩूततवको 
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रातग प्रततस्ऩधाव गने ऩयीऺाको ष्ट्रकतसभ, प्रष्ट्रक्रमा तथा कामवष्ट्रर्तध 
प्रदेश रोक सेर्ा आमोगरे तनधावयण गये फभोशजभ हनुेछ। 

(5) उऩदपा (4) फभोशजभ प्रततस्ऩधावको भाध्मभफाट 
तसपारयस बई आएको व्मशक्तराई अशततमायर्ारारे तनमकु्त गनेछ। 

तय मस ऐन फभोशजभको तनमकु्त गने सम्फशन्धत 
अशततमायर्ारा तत्कार उऩरब्ध नबएभा क्रभश् एक तह भातथको 
अशततमायर्ारारे तनमकु्त गनव फाधा ऩने छैन। 

(6) मस दपा फभोशजभ तनमकु्त हनु ेतनदेशक सष्ट्रहत अन्म 
ब्मयुो कभवचायीको अर्काशको आधाय दपा ४0 फभोशजभको 
सम्फशन्धत ऩद/तहको उभेय य अर्तध हनुछे। 

तय, 
(क) तनदेशक सष्ट्रहत त्मस्ता ब्मयुो कभवचायीको 

कामवकार ऩूया नहुॉदै ब्मयुो सेर्ाकै ऩदफाट दपा 
१२ को उऩदपा (5) फभोशजभ मस ऐनको 
प्रष्ट्रक्रमा ऩूया गयी ऩदऩूततव हनुे बएभा मस दपा 
फभोशजभ तनमकु्त बएको ब्मयुो कभवचायी ऩदको 
कामवकार स्र्त: सभाप्त हनुेछ। त्मस्तो ऩदभा 
ऩदऩूततव गदाव मस दपा फभोशजभ सरुु तनमशुक्त 
गदाव तत्कार कामभ यहेको स् गठन सॊयचनाराई 
आधाय भानु्न ऩनेछ। 

(ख) मस दपा फभोशजभ तनमकु्त गरयएको ब्मयुोको कुनै 
ऩतन ऩद कामभ याखी यान न तत्कार कुनै ऩतन 
ष्ट्रकतसभफाट स् गठन सॊयचना हेयपेय/थऩघट गनव 
ऩाइने छैन। 

(7) मस दपा फभोशजभ तनमकु्त हनुे तनदेशक सष्ट्रहत अन्म 
ब्मयुोका कभवचायीरे तनर्ृशत्तबयण ऩाउने छैन। 
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तय अन्म सषु्ट्रर्धा मसै ऐनभा तोष्ट्रकएको शतव ऩूया गयी तरन 
ऩाउनेछ। 

(8) मस दपाभा उल्रेख नबएका ब्मयुो कभवचायीको अन्म 
व्मर्स्थाका सम्फन्धभा मसै ऐन फभोशजभ हनुछे। 

86. सभामोजन हनु सक्न:े (१) प्रचतरत स् घीम कानून फभोशजभ 
प्रदेशभा सभामोजन बई आएका प्रदेश प्रहयीरे ब्मयुोको सेर्ाभा 
सभामोजन हनु सक्नेछ। 

तय मस ऐन फभोशजभ उभेयको आधायभा अर्काश हनु 
तीन र्षव र्ा सोबन्दा कभ यहेको प्रहयी कभवचायीरे मस प्रष्ट्रक्रमाभा 
बाग तरन ऩाउने छैन। 

(२) उऩदपा (1) फभोशजभ सभामोजन हनु चाहने प्रदेश 
प्रहयी कभवचायीराई एक ऩटकको रातग प्रदेश सयकायरे प्रदेश 
रोक सेर्ा आमोगको ऩयाभशवभा प्रदेश सयकायरे तोकेको 
कामवष्ट्रर्तध तथा भाऩदण्ड ऩूया गयी एक तह भातथको ब्मयुोको 
सेर्ाको ऩदभा फढुर्ा गयी ऩदस्थाऩन गनव सक्नछे। 

(3) मस दपा फभोशजभ सभामोजन गदाव सभामोजन हनु े
प्रदेश प्रहयीको खाइऩाइ आएको ऩारयश्रतभकभा भकाव नऩने गयी गनुव 
ऩनेछ। 

(4) मस दपा फभोशजभ सभामोजनको कामवष्ट्रर्तध एर्ॊ 
भाऩदण्ड प्रदेश सयकायरे प्रदेश रोक सेर्ा आमोगको ऩयाभशवभा 
तनधावयण गये फभोशजभ हनुछे। 

87. खटाउन सक्न:े (1) ब्मयुोको ऩदभा तत्कार जनशशक्तको अबार् 
बई ब्मयुोको काभ कायफाहीभा प्रबार् ऩने बएभा प्रदेश सयकायरे 
प्रदेश प्रहयीको कुनै प्रहयी कभवचायीराई तनशश् चत अर्तध तोकी 
ब्मयुोको सोही स्तयको कभवचायीको काभ, कतवव्म य अतधकाय 
प्रमोग गने गयी खटाउन सक्नेछ। 
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(2) मस दपा फभोशजभ खष्ट्रटएको प्रहयी कभवचायी 
खष्ट्रटएको अर्तधबय ब्मयुो स् गठनप्रतत उतयदामी हनु ु ऩनेछ। 
मसयी खष्ट्रटएको अर्तधभा मस ऐन फभोशजभको कसूय गयेभा मसै 
ऐन फभोशजभ कायफाही हनुेछ। 

(3) मस दपा फभोशजभ खष्ट्रटएको ब्मयुो कभवचायीको सेर्ा 
सषु्ट्रर्धा तनजरे खाइऩाइ आएकोबन्दा कभ नहनुे गयी ब्मयुो 
कामावरमरे उऩरब्ध गयाउनछे। 

ऩरयच्छेद-14 
ष्ट्रर्ष्ट्रर्ध 

88. ऩयुस्कृत गरयन:े (1) प्रत्मेक र्षव अनशुातसत, ष्ट्रर्शषे शजम्भेर्ायी 
तनर्ावह गने उजावशीर ब्मयुो कभवचायी छनौट गयी प्रोत्साहन गनव 
देहाम फभोशजभ ऩयुस्कायको व्मर्स्था गरयनछे:- 

(क) सर्ोत्कृष्ट अनसुन्धान ब्मयुो सेर्ा ऩयुस्काय, 
(ख) उत्कृष्ट अनसुन्धान ब्मयुो सेर्ा ऩयुस्काय, 
(ग) अनसुन्धान ब्मयुो सेर्ा ऩयुस्काय। 
(2) उऩदपा (1) फभोशजभको ऩयुस्कायको रातग 

कभवचायी छनौट गनव देहाम फभोशजभको सतभतत यहनेछ:- 
(क) सशचर्, भन्त्रारम         -अध्मऺ 
(ख) सशचर्, भतुमभन्त्री तथा भशन्त्रऩरयषद्को कामावरम

      -सदस्म 
(ग)  भतुम अनसुन्धान ब्मयुो तनदेशक  -सदस्म 
(3) उऩदपा (1) फभोशजभ प्रदान गरयने ऩयुस्कायको 

स्तमा, यकभ य अन्म कुया तोष्ट्रकए फभोशजभ हनुेछ। 
89. सूचनाको आदान प्रदान: (१) याष्ट्रष्डम सयुऺा, शाशन्त र्ा 

सवु्मर्स्थासॉग सम्फशन्धत सूचना ब्मयुोरे प्राप्त गयेभा सोको 
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जानकायी भन्त्रारम भापव त तत्कार स् घीम सयकायराई ददन ु
ऩनेछ। 

(२) स् घीम सयकायको शाशन्त सयुऺासॉग सम्फशन्धत कुनै 
तनकामरे ब्मयुोसॉग कुनै सूचना भाग गनव चाहे त्मस्तो कामावरमरे 
भन्त्रारम भापव त भाग गनुव ऩनेछ। 

(3) ब्मयुोरे सम्फशन्धत शजल्रा प्रशासन कामावरम र्ा 
सयुऺा तनकामराई कुनै सूचना तत्कार नददई नहनु े देशखएभा 
भन्त्रारमसॉग सभन्र्म गयी जानकायी गयाउन सक्नेछ। 

(४) ब्मयुोरे भन्त्रारमको सभन्र्मभा अन्म कुनै प्रदेशको 
अनसुन्धान ब्मयुोसॉग सभन्र्म एर्ॊ सहकामव गयी आर्श्मक सूचना 
स् करन, ष्ट्रर्श्लषेण य प्रर्ाह गनव सक्नछे। मसयी प्राप्त बएको 
सूचना तत्कार भन्त्रारमभा जानकायी गयाउन ुऩनेछ। 

90. अतधकाय प्रत्मामोजन: (1) प्रदेश सयकायरे मस ऐन फभोशजभ 
आपूराई प्राप्त कुनै अतधकाय प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी 
सोही सूचनाभा तोष्ट्रकएको अतधकायी र्ा कभवचायीरे प्रमोग गनव 
ऩाउने गयी प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ। 

(2) मस ऐनद्वाया कुनै अतधकायीराई प्रदान गरयएको कुनै 
अतधकाय आफ्नो साभान्म येखदेखभा काभ गने गयी तनजरे आपू 
भतुनको कभवचायीराई प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ। 

91. सभन्र्म गनुव ऩने: मस ऐन फभोशजभ सूचना स् करनका रातग 
अन्म प्रदेशभा गो्म अतबमान र्ा सूत्र ऩरयचारन गनव आर्श्मक ऩये 
ब्मयुोरे भन्त्रारम भापव त सम्फशन्धत प्रदेश सयकाय र्ा त्मस्तो 
ष्ट्रर्षम हेने भन्त्रारमसॉग सभन्र्म गयी गनुव ऩनेछ। 
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92. फचाउ् (1) ऩरयच्छेद-१२ फभोशजभ सजाम हनुे कसूय सम्फन्धी 
भदु्दाभा फाहेक सेर्ाका कभवचायी र्ा ब्मयुोको काभभा रगाइएका 
व्मशक्तरे आफ्नो कतवव्म ऩारनाको तसरतसराभा स् करन गयेको 
सूचना र्ा  जानकायी कष्ट्रहरे, कसराई  ददएको र्ा के कस्तो 
सूचना र्ा जानकायी स् करन गयेको बने्न ष्ट्रर्षमराई तरएय त्मस्तो 
कभवचायी र्ा व्मशक्तराई कुनै ऩतन तनकाम, अतधकायी र्ा अदारत 
सभऺ प्रश्न गरयने य उऩशस्थतत गयाइने छैन। 

(2) ब्मयुो कभवचायीरे मस ऐन फभोशजभ कतवव्म ऩारन 
गदाव र्ा ऩाएको अतधकाय असर तनमतरे प्रमोग गदाव त्मस्तो 
कामवका रातग तनज सजामको बागी हनु य हजवना ततनव ऩने छैन। 

(3) कुनै ब्मयुो कभवचायी फहार छॉदा आफ्नो ओहोदाको 
कतवव्म ऩारनको तसरतसराभा गयेको काभको सम्फन्धभा फहार 
टुष्ट्रटसकेऩतछ प्रदेश सयकायको स्र्ीकृतत नबई तनज उऩय भदु्दा चल्न 
सक्ने छैन।  

(4) मस दपा फभोशजभको कामवको सम्फन्धभा कुनै ब्मयुो 
कभवचायी उऩय कुनै भदु्दा चरेभा तनजको तपव फाट प्रततयऺा प्रदेश 
सयकायरे गनेछ।  

93. हततमाय प्रमोग सम्फन्धी व्मर्स्था: (1) ब्मयुोको कभवचायीरे प्रमोग 
गने हततमाय सम्फन्धी भाऩदण्ड दपा ९7 फभोशजभ तनभावण हनुे 
कामवष्ट्रर्तध एर्ॊ तनदेशशकाभा उल्रेख बए फभोशजभ हनुेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ हततमायको प्रमोग सम्फन्धी 
भाऩदण्ड फनाउॉदा नेऩार सयकाय, गहृ भन्त्रारमसॉग ऩयाभशव गयी 
फनाउन ुऩनेछ। 

94. सूत्र ऩरयचारन सम्फन्धी व्मर्स्था: मस ऐन फभोशजभको उद्देश्म ऩूया 
गनव ब्मयुोरे प्रदेशतबत्रको जनुसकैु स्थानभा आर्श्मक सूत्र 
ऩरयचारन गनव सक्नछे। 
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95. मसै ऐन फभोशजभ हनु:े मस ऐनभा रेशखएकोभा मसै ऐन फभोशजभ य 
अन्म व्मर्स्थाको हकभा प्रचतरत कानून फभोशजभ हनुछे। 

96. तनमभ फनाउन ेअतधकाय् मस ऐनको उद्देश्म कामावन्र्मन गनव प्रदेश 
सयकायरे आर्श्मक तनमभहरु फनाउन सक्नेछ। 

97. तनदेशशका तथा कामवष्ट्रर्तध फनाउन:े (1) मो ऐन तथा मस ऐन 
अन्तयगत फनेको तनमाभार्रीको ऩरयतधतबत्र यही भन्त्रारमरे 
आफ्नो काभ कायफाही सञ् चारन गनव आर्श्मक तनदेशशका तथा 
कामवष्ट्रर्तध फनाई रागू गनव सक्नेछ। 

(2) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए 
ताऩतन गो्म अतबमान सञ् चारन, सूत्र ऩरयचारन य सो अतबमान 
तथा सूत्रको ऩरयचारनको रातग कभवचायी छनौट य व्मर्स्थाऩन 
सम्फन्धभा भन्त्रारमको ऩयाभशवभा ब्मयुोको भतुम कामावरमरे छुटै्ट 
कामवष्ट्रर्तध फनाई रागू गनव सक्नेछ। 

98. प्रकाशन नगरयन:े दपा ९7 फभोशजभ फने्न तनदेशशका तथा 
कामवष्ट्रर्तध सार्वजतनक रूऩभा प्रकाशन गरयने छैन। 
  

आऻारे, 
नायामण प्रसाद शभाव 

प्रदेश सयकायको सशचर् 

प्रभाणीकयण तभतत् २०७9।04।30 

 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुरत। 

भूल्म रु. 2५।- 


