
 
 

प्रदेश याजऩत्र 
 फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ५) हेटौंडा, भकवानऩयु, साउन 28 गते, २०७८ सार (सङ्ख्मा 10 

बाग 3 
प्रदेश सयकाय 

भु् मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारम 
फागभती प्रदेश, हेटौंडाको 

सूचना 
प्रदेश ननजाभती कभाचायीको ऩदस्थाऩन, सरुवा तथा काज सम्फन्त्धी (ऩहहरो 

संशोधन) कामाहवनध, 207८ 
प्रदेश ननजाभती कभाचायीको ऩदस्थाऩन, सरुवा तथा काज सम्फन्त्धी 
कामाहवनध, 207६ राई संशोधन गना वाञ्छनीम बएकोरे, 
 प्रदेश प्रशासकीम कामाहवनध (ननमनभत गने) ऐन, २०७५ को दपा 
४ रे ददएको अनधकाय प्रमोग गयी फागभती प्रदेश सयकाय, भशन्त्त्रऩरयषद्रे 
देहाम फभोशजभको कामाहवनध फनाएको छ।  
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1. संशऺप्त नाभ य प्रायम्बः (1) मस कामाहवनधको नाभ “प्रदेश 
 ननजाभती कभाचायीको ऩदस्थाऩन, सरुवा तथा काज सम्फन्त्धी 
 (ऩहहरो संशोधन) कामाहवनध, 207८” यहेको छ ।  

(2) मो कामाहवनध प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन बएको 
नभनतफाट प्रायम्ब हनुछे ।  

2. प्रदेश ननजाभती कभाचायीको ऩदस्थाऩन, सरुवा तथा काज सम्फन्त्धी 
 कामाहवनध, 207६ को प्रस्तावनाभा संशोधनः प्रदेश ननजाभती 
 कभाचायीको ऩदस्थाऩन, सरुवा तथा काज सम्फन्त्धी कामाहवनध, 
 207६ (मसऩनछ “कामाहवनध” बननएको) को प्रस्तावनाको,- 

(1) "प्रदेश सयकायभा सभामोजन बई वा" बने्न शब्दहरु 
ऩछानड "प्रदेश रोक सेवा आमोगको नसपारयस फभोशजभ 
ननमकु्त बई वा" बने्न शब्दहरु थहऩएका छन ्।  

(2) "ननजाभती कभाचायीको ऩदस्थाऩन" बने्न शब्दहरु ऩनछ 
"एवं व्मवस्थाऩन" बने्न शब्दहरु थहऩएका छन ्। 

(3) "अनधकाय प्रमोग गयी" बने्न शब्दहरु ऩनछ "फागभती 
प्रदेश सयकायरे" बने्न शब्दहरु थहऩएका छन।्  

3. कामाहवनधको दपा २ को खण्ड (ङ) भा संशोधनः कामाहवनधको 
 दपा २ को खण्ड (ङ) भा यहेको "केन्त्रीमस्तयको" बने्न 
 शब्दको सट्टा "ननदेशनारम वा हवबागस्तयको" बने्न शब्दहरु 
 याशखएका छन ्।   
4. कामाहवनधको दपा ३ भा संशोधनः कामाहवनधको दपा ३ को 
 उऩदपा (३) ऩनछ देहामको उऩदपा (३क.) थऩ गरयएको छः- 
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"(३क.) प्रदेश सयकायका केन्त्रीम ननकामरे आफ्ना 
भातहतका कामाारमभा कामायत सहामकस्तय ऩाचौँ तहसम्भका 
कभाचायीको ऩदस्थाऩन वा सरुवा गना सक्नेछ ।" 

5. कामाहवनधको दपा ४ को उऩदपा (१) भा संशोधनः कामाहवनधको 
 दपा ४ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) को सट्टा देहामको 
 खण्ड (ख) याशखएको छः- 

 "(ख) भन्त्त्रारमरे प्रत्मेक वषाको असोज एक गतेदेशख असोज 
  फीस गतेसम्भ य प्रदेशका केन्त्रीम ननकामरे प्रत्मेक वषाको 
  असोज  एक्काइस गतेदेशख असोज भसान्त्तसम्भ, 

तय कुनै कामाारमभा रयक्त बएको ऩदभा 
तोहकएको सभम तानरका फाहेकको सभमभा सरुवा गनुा 
ऩयेभा भु् मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारमको 
सहभनत नरएय सरुवा गना सहकनेछ।"  

6. कामाहवनधको दपा ८क. थऩः कामाहवनधको दपा ८. ऩनछ देहामको 
 दपा ८क. थऩ  गरयएको छः-  
 "८क. अनतरयक्त सभूह सम्फन्त्धी व्मवस्थाः (१) प्रदेशभा सभामोजन 
  बई वा प्रदेश रोक सेवा आमोगको नसपारयस फभोशजभ 
  ननमशुक्त बई आएका कभाचायीराई उऩदपा (२) 
   फभोशजभको अवस्थाभा आवश्मक व्मवस्थाऩन गनाका रानग 
  भु् मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारमभा एक अनतरयक्त 
  सभूह यहनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको सभूहभा 
भु् मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारमरे देहामका 
कभाचायीको ऩदानधकाय साना सक्नेछः  
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(क) कुनै ऩनन कामाारमभा पाशजरभा यहेका, 
(ख) एक वषा बन्त्दा फढी सभमको रानग नफदाभा 

यहेका, 
(ग) ननरम्फन बएका।  

(३) मस दपा फभोशजभ कभाचायीको ऩदानधकाय अनतरयक्त 
सभूहभा साने कामाका रानग ननजाभती सेवा ऐन, २०४९ य 
ननजाभती सेवा ननमभावरी, २०५० को भागादशान अफरम्फन गनुा 
ऩनेछ।"  

 

आऻारे, 
प्रदीऩ कुभाय कोइयारा 
प्रदेश सयकायको सशचव 

 

 

 

 

  

 

आन्त्तरयक भानभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुरत। 

भूल्म रु.५।- 
 


