प्रदे श ननजाभती कभमचायीको ऩदस्थाऩन, सरुवा तथा
काज सम्फन्धी काममववनध, २०७६
(नभनत २०७८।०9।1२ सम्भ बएका सॊशोधन सभेत नभराइएको)

प्रदे श सयकाय

आन्तरयक भानभरा तथा कानून भन्रारम
फागभती प्रदे श

प्रदे श ननजाभती कभमचायीको ऩदस्थाऩन, सरुवा तथा काज सम्फन्धी
काममववनध, २०७६
प्रदे श याजऩरभा प्रकाशशत नभनत

२०७६।०६।०७

सॊ शोधन

प्रदे श ननजाभती कभमचायीको ऩदस्थाऩन, सरुवा तथा
काज सम्फन्धी (ऩवहरो सॊ शोधन) काममववनध, २०७८

नभनत २०७८।०४।२८

प्रदे श ननजाभती कभमचायीको ऩदस्थाऩन, सरुवा तथा
काज सम्फन्धी (दोस्रो सॊ शोधन) काममववनध, २०७८

प्रस्तावना: प्रदे श सयकायभा सभामोजन बई वा

नभनत २०७८।०९।१२

प्रदे श

रोक सेवा आमोगको

नसपारयस फभोशजभ ननमुक्त बई वा प्रदे शभा काभकाज गनम खविई आएका
ननजाभती कभमचायीको ऩदस्थाऩन
सम्फन्धी काममराई व्मवशस्थत

एवॊ

व्मवस्थाऩन, सरुवा तथा काज

य ऩायदशी

फनाउन प्रदे श

प्रशासकीम

काममववनध (ननमनभत गने) ऐन, २०७५ को दपा ४ रे ददएको अनधकाय
प्रमोग गयी
१.

 प्रदे श

सयकायरे मो काममववनध फनाएको छ।

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (1) मस काममववनधको नाभ "प्रदे श
ननजाभती कभमचायीको ऩदस्थाऩन, सरुवा तथा काज सम्फन्धी
काममववनध, २०७६" यहेको छ।
(2) मो काममववनध तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।

 ऩवहरो

सॊ शोधनद्वाया थऩ ।
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२.

ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथम नरागेभा मस काममववनधभा,(क) "ऐन" बन्नारे कभमचायी सभामोजन ऐन, २०७५ सम्झनु
ऩछम।
(ख) "कभमचायी" बन्नारे प्रदे श ननजाभती सेवाका कभमचायी य
प्रदे शभा काभकाज गनम खविई आएका कभमचायी सम्झनु
ऩछम।
(ग) "कामामरम" बन्नारे सम्फशन्धत भन्रारम अन्तगमतका
कामामरम वा ननकाम सम्झनु ऩछम य सो शब्दरे प्रदे श
नीनत तथा मोजना आमोग तथा प्रदे श सयकाय भातहत
यहेका अन्म सयकायी कामामरम सभेतराई जनाउॉछ।
(घ) "प्रदे श" बन्नारे फागभती प्रदे शराई सम्झनु ऩछम।
(ङ) "प्रदे श सयकायका केन्रीम ननकाम" बन्नारे प्रदे श सबा
सशचवारम,

प्रदे श

रोक

सेवा

आमोगको

केन्रीम

कामामरम, भुख्म न्मामानधवक्ताको कामामरम य प्रदे श
रे खा

ननमन्रक

कामामरम

तथा

ननदे शनारम

वा

ववबागस्तयको काभ गने ननकाम सम्झनु ऩछम।
(च) "भन्रारम" बन्नारे फागभती प्रदे श अन्तगमतका भन्रारम
सम्झनु

ऩछम

य

सो

शब्दरे

भुख्मभन्री

भशन्रऩरयषद्को कामामरम सभेतराई जनाउॉछ।

 ऩवहरो

सॊ शोधनद्वाया सॊ शोनधत ।
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तथा

(छ) "सम्फशन्धत भन्रारम" बन्नारे सेवा कभमचायी काममयत
यहेको ननकामको तारुक भन्रारम सम्झनु ऩछम।
३.

ऩदस्थाऩन तथा सरुवा सम्फन्धी व्मवस्था: (१) कभमचायीराई
प्रदे शको बौगोनरक ऺेर य कामम ववववधताको अनुबव सभेत
ददराउने गयी दपा ४ य ५ को अधीनभा यही

ऩदस्थाऩन

वा

सरुवा गरयनेछ।
(२)
कभमचायीराई
ऩदस्थाऩन

एक

भन्रारम/केन्रीम

ननकाम

वा

अन्तगमतको

अको

भन्रारम/केन्रीम

ननकाम

वा

अन्तगमतभा

वा

सरुवा

भुख्मभन्री

तथा

भशन्रऩरयषद्को

कामामरमरे गनेछ।
(३)

भन्रारम

तथा

भातहतको

ननकामभा

काममयत

अनधकृत आठौं तह सम्भका कभमचायीको सम्फशन्धत भन्रारमरे
ऩदस्थाऩन वा सरुवा गनेछ।
(३क.) प्रदे श

सयकायका केन्रीम

ननकामरे

आफ्ना

भातहतका कामामरमभा काममयत सहामकस्तय ऩाचौँ तहसम्भका
कभमचायीको ऩदस्थाऩन वा सरुवा गनम सक्नेछ ।
(४) भन्रारमरे अनधकृत नवौं य दशौं तहका कभमचायीको
ऩदस्थाऩन वा सरुवा गनुम ऩदाम भुख्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को
कामामरमको सहभनत नरनु ऩनेछ।

 ऩवहरो सॊ शोधनद्वाया थऩ ।
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(५) नेऩार प्रशासन सेवा, रेखा सभूहका कभमचायीहरुको
ऩदस्थाऩन वा सरुवा आनथमक भानभरा तथा मोजना भन्रारमरे
गनेछ।
(६)

अनधकृत

एघायौं

तह

वा

सो

बन्दा

भानथका

कभमचायीको ऩदस्थाऩन वा सरुवा प्रदे श सयकाय, भशन्रऩरयषद्रे
गनेछ।
४.

सरुवाको सभम तानरका य अवनध: (1) कभमचायीको सरुवा
दे हामको सभम तानरका अनुसाय गनुम ऩनेछ:(क) भुख्मभन्री

तथा

भशन्रऩरयषद्को

कामामरमरे

प्रयमेक

वषमको बदौ एक गते दे शख बदौ भसान्तसम्भ,
(ख) भन्रारमरे प्रयमेक वषमको असोज एक गतेदेशख असोज
फीस गतेसम्भ य प्रदे शका केन्रीम ननकामरे प्रयमेक
वषमको असोज एक्काइस गतेदेशख असोज भसान्तसम्भ,
तय

कुनै

कामामरमभा

रयक्त

बएको

ऩदभा

तोवकएको सभम तानरका फाहेकको सभमभा सरुवा गनुम
ऩये भा

भुख्मभन्री

तथा

भशन्रऩरयषद्को

कामामरमको

सहभनत नरएय सरुवा गनम सवकनेछ।
(ख1) खण्ड (क) य (ख) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए
ताऩनन मो खण्ड प्रायम्ब बएऩनछ एक ऩिकको रानग

 ऩवहरो सॊ शोधनद्वाया सॊ शोनधत ।
 दोस्रो सॊ शोधनद्वाया थऩ ।
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साभान्मतमा

सभमावनध

ऩुगेका

कभमचायीको

सरुवा

सम्फशन्धत भन्रारम वा कामामरमरे २०७८ सार ऩुस
१५ दे शख ऐ. भाघ भसान्तसम्भ गनम सक्नेछ । मसयी
सरुवा गदाम ऩवहरे

भुख्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को

कामामरमरे य यमसऩनछ सम्फशन्धत भन्रारम य केन्रीम
ननकामरे क्रभश् सरुवा गनुम ऩनेछ।
(ग) अनुसूची-१ भा सूचीकृत गरयएका "क" य "ख" वगमका
स्थानभा काममयत कभमचायीराई साभान्मतमा डे ढ वषम ऩूया
बएऩनछ य "ग" य "घ" वगमका स्थानभा काममयत
कभमचायीराई साभान्मतमा दुई वषम ऩूया बएऩनछ सरुवा
गरयनेछ।
(घ) खण्ड (ग) फभोशजभ सरुवा गदाम "क" य "ख" वगमभा
काममयत कभमचायीराई क्रभश् "घ" य "ग" वगमभा य
"घ" य "ग" वगमभा काममयत कभमचायीराई क्रभश् "क"
य

"ख" वगमभा

ऩने

गयी

सरुवा

गनम प्राथनभकता

ददइनेछ।
(2) उऩदपा (१) को खण्ड (क) य (ख) भा जुनसुकै
कुया रे शखएको बए ताऩनन दे हामको अवस्थाभा कभमचायीराई
तोवकएको

अवनध

नऩुग्दै

भुख्मभन्री

तथा

भशन्रऩरयषद्को

कामामरमको सहभनत नरई सरुवा गनम सवकनेछ्(क) प्रदे श अन्तगमतका आमोजना/ऩरयमोजनाहरुभा नसशजमत हुने
दयफन्दीभा काभ काज गनम खिाउन,
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(ख) कुनै स्थानभा काममयत कभमचायी अशक्त बई सो स्थानभा
ननजको उऩचाय हुन नसक्ने दे शखएभा य सो उऩचाय
प्रदे शनबरको अन्म स्थानभा हुन सक्ने बन्ने कुया प्रदे श
सयकायद्वाया तोवकएको भेनडकर फोडम (भेनडकर फोडम
फनन नसकेको अवस्थाभा सम्फशन्धत योगको स्वीकृत
शचवकयसकरे नसपारयश गये को बएभा सो उऩय अध्ममन
गयी नसपारयश गनम प्रदे श अस्ऩतारभा काममयत भेनडकर
सुऩरयिे न्डे ण्िको सॊ मोजकयवभा प्रदे श सयकायको प्रभुख
सशचवरे

तोकेको

अनधकृतस्तयको

शचवकयसक

य

साभाशजक ववकास भन्रारमरे तोकेको अनधकृतस्तयको
शचवकयसक कभमचायी सदस्म यहेको तीन सदस्मीम सनभनत
गठन गयी सो सनभनतरे गये को) नसपारयशको आधायभा
उऩचाय गनम ऩामक ऩने स्थानभा सरुवा गनम,
(ग) कुनै कभमचायीराई ववशेष शजम्भेवायी ददनु ऩये भा,
(घ) कुनै कभमचायीराई ववबागीम कायवाही गनुम ऩये भा,
(ङ) कुनै कभमचायीराई ननज काममयत कामामरमभा याखी याख्न
उऩमुक्त नबएभा,
(च) दयफन्दी किौती बई वा कामामरम खाये ज बई पाशजरभा
ऩये को बएभा।
(३) अनधकृत दशौं वा सो बन्दा भानथका कभमचायी वाहेक
अन्म कभमचायीराई सरुवा गदाम अवनध तोकी सरुवा गनुम ऩनेछ।

6

५.

सरुवाको प्रकृमा: (१) सरुवा हुन चाहने कभमचायीरे आफ्नो
कभमचायी सॊ केत नम्फय सवहत सवै वववयण बयी सरुवा हुन चाहेका
कामामरमको प्राथनभकताको आधायभा कम्तीभा तीनविा कामामरम
उल्रेख गयी अनुसूची-२ फभोशजभको ढाॉचाभा ननवेदन ऩेश गनुम
ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सरुवाको ननवेदन प्राप्त
नबए ऩनन सरुवा गनम फाधा ऩने छै न।

६.

सरुवाको आधाय: (१) एक वषम बन्दा कभ उभेयको फच्चा बएका
भवहरा कभमचायी य नेऩार सयकायरे ननधामयण गये को कडा योग
रागेका कभमचायीराई सम्बव बएसम्भ ननजको अनुयोध फभोशजभ
सरुवा गरयनेछ।
(२) उभेयको कायणफाि अननवामम अवकाश हुन एक वषम
वा सो बन्दा कभ अवनध फाॉकी यहेका कभमचायीराई

सरुवा गदाम

सम्बव बएसम्भ घय ऩामक हुने गयी सरुवा गरयनेछ।
(३) सरुवा गदाम रयक्त ऩदभा कभमचायीको ऩनत ऩत्नी दुवै
जना मथासम्बव एउिै शजल्रा/कामामरमभा ऩने गयी सरुवा गनम
प्राथनभकता ददइनेछ।
(४) रयक्त ऩदभा सरुवा गदाम वा अवनध ऩुगी सरुवा गदाम
कभमचायीको भाग बएभा एउिै वा एकै प्रकृनतको कामामरमभा
काममयत

कभमचायी

भध्मे

दुगभ
म

तथा

राभो

अवनध

कभमचायीराई प्राथनभकता क्रभका आधायभा सरुवा गरयनेछ।
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फसेका

(५) तीन भवहना बन्दा फढी अवनधको वैदेशशक अध्ममन
तथा तानरभ ऩूया गयी पकेका कभमचायीराई ऩद रयक्त बएसम्भ
"क" वा "ख" वगमको स्थानभा सरुवा गरयनेछ।
(६)

एउिै

ननकामभा

एक

बन्दा

फढी

कभमचायीको

सरुवाको रानग ननवेदन प्राप्त बएको अवस्थाभा दुगभ
म ऺेरभा काभ
गये को य हारको ऩद तथा कामामरमभा काममयत अवनध सभेतराई
आधाय भानी दुगभ
म भा काभ गने य एउिै ऩदभा फढी अवनध काभ
गये का कभमचायीराई प्राथनभकता ददने गयी सरुवा गरयनेछ।
(७) सरुवा गदाम कामामरमको सॊ स्थागत स्भयण ऺभता
कामभ यहने व्मवस्था नभराउनु ऩनेछ।
(८) दयफन्दी नभरान, नमाॉ दयफन्दी नसजमना, सरुवा बएको
कभमचायीको गरत वैमशक्तक वववयण, एकै ऩदभा दोहोयो सरुवा
रगामतका

कायण

बएभा

भुख्मभन्री

तथा

भशन्रऩरयषद्को

कामामरमको सहभनत नरई जुनसुकै सभमभा सरुवा गनम सवकनेछ।
(९) साभान्मतमा एकै प्रकृनतको कामामरमभा ऩाॉच वषम
व्मतीत

बइसकेको

कभमचायीराई

सोही

प्रकृनतको

कामामरमभा

दोहोरयने गयी सरुवा गरयने छै न।
(१०) आनथमक वषमको अवनध तीन भवहना बन्दा कभ
यहेको अवस्थाभा कामामरम प्रभुख वा आनथमक प्रशासन शाखा
प्रभुखको ऩदभा काममयत कभमचायीराई काज खिाइने छै न।
तय ववशेष अवस्था सृजना बएको कायण खोरी भुख्मभन्री
तथा भशन्रऩरयषद्को कामामरमको सहभतीभा काजखिाउन फाधा
ऩने छै न।
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(११) दयफन्दी फभोशजभ कभमचायी उऩरब्ध नबएको
अवस्थाभा सेवाको ननयन्तयता य सुननशचतताका रानग बौगोनरक
ऺेर तथा कामम प्रकृनत नभल्ने गयी कामामरम प्रभुख वा अन्म ऩदभा
काममयत कभमचायीराई दोहोयो शजम्भेवायी ददन वा काभकाज गनम
खिाउन फाधा ऩने छै न।
तय रेखा सभूहको कभमचायीराई एउिै

शजल्रा नबर

आन्तरयक व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामम प्रदे श रेखा ननमन्रकरे
नभराउनेछ।
(१२) कभमचायीको सरुवा तथा ऩदस्थाऩन गदाम मस
काममववनधको अन्म दपाभा उशल्रशखत आधायका अनतरयक्त दे हामका
कुयाहरुराई आधाय नरनु ऩनेछ्(क) कभमचायीको भाग ननवेदन, शैशऺक मोग्मता, अनुबव, मस
अशघ

काममयत

कामामरम

य

सम्फशन्धत

कभमचायीको

व्मशक्तगत अनबरेखको ववश्लेषण,
(ख) रे खा सभूहका कभमचायीको हकभा खण्ड (क) भा
उशल्रशखत

वववयणका

ननमन्रकफाि

प्राप्त

अनतरयक्त

व्मशक्तगत

प्रदे श

वववयण

रेखा

(PIS) को

ववश्लेषण।
७.

काज सम्फन्धी व्मवस्था: (1) स्वीकृत अस्थामी दयफन्दीभा फाहेक
एक वषमभा तीन भवहना बन्दा फढी काज खिाउन सवकने छै न।
(२) जनशशक्तको अबाव बई सेवा प्रवाहभा फाधा ऩनम जाने
बएभा

भुख्मभन्री

तथा

भशन्रऩरयषद्को

कामामरमरे

भन्रारमफाि अको भन्रारमभा काजभा खिाउन सक्नेछ।
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एक

(३) सम्फशन्धत भन्रारमरे आपू अन्तगमतका ननकाम वा
आमोजनाको अस्थामी दयवन्दीभा कभमचायीराई काज खिाउनु ऩूव म
यमस्ता ननकाम वा आमोजनाको कामामवनध, काभको चाऩ य सेवा
प्रवाह गदाम राग्ने आवमक जनशशक्त ववश्लेषण गनुम ऩनेछ।
(४) उऩदपा (३) फभोशजभ बएको ववरेषणको आधायभा
सम्फशन्धत भन्रारमरे प्रयमेक आनथमक वषमको रानग यमस्तो ननकाम
वा आमोजनाको अस्थामी दयफन्दी प्रदे श सयकाय, भशन्रऩरयषद्फाि
स्वीकृत गयाउनु ऩनेछ।
(५)

उऩदपा

(४)

फभोशजभ

दयफन्दी

नसजमना

गदाम

भुख्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को कामामरम य आनथमक भानभरा तथा
मोजना भन्रारमको सहभनत नरनु ऩनेछ।
८.

सरुवा उऩयको उजुयी: भन्रारम तथा केन्रीम ननकामरे गये को
सरुवा उऩय भुख्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को कामामरमभा उजुयी
ददन सवकनेछ।

८क. अनतरयक्त सभूह सम्फन्धी व्मवस्था् (१) प्रदे शभा सभामोजन

बई

वा

प्रदे श रोक सेवा आमोगको नसपारयस फभोशजभ ननमुशक्त बई आएका
कभमचायीराई उऩदपा (२) फभोशजभको अवस्थाभा आवमक व्मवस्थाऩन
गनमका रानग भुख्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को कामामरमभा एक अनतरयक्त
सभूह यहनेछ ।
(२)
भशन्रऩरयषद्को

उऩदपा

(१)

कामामरमरे

फभोशजभको
दे हामका

सक्नेछ्
 ऩवहरो सॊ शोधनद्वाया थऩ ।
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सभूहभा

कभमचायीको

भुख्मभन्री

तथा

ऩदानधकाय

सानम

(क) कुनै ऩनन कामामरमभा पाशजरभा यहेका,
(ख) एक वषम बन्दा फढी सभमको रानग नफदाभा यहेका,
(ग) ननरम्फन बएका।
(३) मस दपा फभोशजभ कभमचायीको ऩदानधकाय अनतरयक्त
सभूहभा साने काममका रानग ननजाभती सेवा ऐन, २०४९ य ननजाभती
सेवा ननमभावरी, २०५० को भागमदशमन अफरम्फन गनुम ऩनेछ।

९.

फचाउ: मस अशघ कभमचायी (व्मवस्थाऩन) सम्फन्धी काममववनध,
२०७५ फभोशजभ बएको गये को कामम मसै काममववनध फभोशजभ
बए गये को भानननेछ।
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अनुसूची-१
(दपा ४ को उऩदपा (1) को खण्ड (ग) सॉग सम्फशन्धत)
शजल्राहरुको बौगोनरक वगीकयण
क
1. दोरखा

ख
1. यसुवा

ग

घ

1. नसन्धुरी

1. काठभाडौँ

शजल्राको

शजल्राको

2. नसन्धुऩाल्चोक

2. बक्तऩुय

राभोवगय य

याम्चे बन्दा

3. धाददङ्ग शजल्राको

3. रनरतऩुय

योल्वानरङ्ग ऺेर
2. धाददङ्ग

उत्तयको ऺेर

सेतीवास उत्तयको

3. दोरखा

4. काभ्रेऩरान्चोक

नसॊ हाय ऺेर

5. नुवाकोि

शजल्राको

शजल्राको

फाहेक फाॉकी

6. शचतवन

सेतीवास

राभोवगय य

धाददङ्ग शजल्रा

7. भकवानऩुय

उत्तयको नसॊ हाय

योल्वानरङ्ग

4. यसुवा शजल्राको

ऺेर

ऺेर फाहेक

याम्चे सवहत

फाॉकी ऺेर

दशऺण ऺेर

2. याभेछाऩ
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अनुसूची-२
(दपा ५ को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्धत)
सरुवा भाग गने ननवेदनको ढाॉचा
नभनत: .......।...।...
ववषम: सरुवा हुन ऩाउॉ।
श्रीभान् सशचवज्मू,
..............................।
तर उशल्रशखत ननकामभा सरुवा बई प्रदे श सेवा गने अवसय
ऩाउन भेयो बएको सयम तथ्म वववयणहरु सवहत सम्फद्ध कागजात मसैसाथ
सॊ रग्न याखी मो ननवेदन ऩेश गये को/गये की छु ।
कभमचायीको वववयण
कामामरमको
नाभ

ऩद

सेवा/

सभूह/उऩसभूह

श्रे णी

जन्भ
नभनत

सो कामामरमभा

घय ठे गाना/

नभनत

प्र.ऩ.नॊ. नभनत य

हाशजयी बएको

नागरयकता
शजल्रा

मस बन्दा अगानड कामम गये को वववयण
कामामरमको
नाभ

ऩद

सेवा/

सभूह/उऩसभूह

श्रे णी

दे शख
…सम्भ
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वषम …

भवहना…

बौगोनरक
ऺेर

१.
२.
३.

सरुवा हुन चाहेको शजल्रा य कामामरम (प्राथनभकताको आधायभा)

सॊरग्न कागजातहरु
१.
२.

सम्फशन्धत कामामरमभा काभकाज गये को ऩुष्ट्याइ हुने कागज
सरुवा हुन चाहेको कायण य प्रभाण

मसभा रे शखएको व्महोया साॉचो हो।झुठा ठहये कानून फभोशजभ सजाम
बोग्न तमाय छु ।

ननवेदक,नाभ थय:
ऩद:

कभमचायी सॊ केत नॊ.:
कामामरम:

रष्टव्म्- केही प्रदे श ऐन सॊ शोधन गने ऐन,२०७७ फभोशजभ प्रदे श नॊ.३ को सट्टा
फागभती प्रदे श याशखएको छ।
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