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कणणारी प्रदेश ननजणभती कभाचणयीको सरुवण तथण कणज सम्फन्धी भणऩदण्ड, 2077 
 

प्रस्तणवनण् कणणारी प्रदेश सयकणयभण सभणमोजन बएकण य कणभकणज गना खटिएकण ननजणभती कभाचणयीको सरुवण तथण 
कणज सम्फन्धी कणमारणई थऩ व्मवस्स्थत य ऩणयदशी फनणउन प्रदेश प्रशणसकीम कणमाटवनध ननमनभत गने ऐन, २०७५ 
को दपण ३ रे ददएको अनधकणय प्रमोग गयी प्रदेश भस्न्िऩरयषद्रे मो भणऩदण्ड फनणएको छ।  

 

1.सॊस्ऺप्त नणभ य प्रणयम्ब्(1) मस भणऩदण्डको नणभ "कणणारी प्रदेश ननजणभती कभाचणयीको सरुवण तथण कणज सम्फन्धी 
भणऩदण्ड, 2077" यहेको छ। 

    (2) मो भणऩदण्ड तरुुन्त प्रणयम्ब हनुेछ। 

2.ऩरयबणषण्  टवषम वण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस भणऩदण्डभण; 
(क) "कभाचणयी" बन्नणरे प्रदेश ननजणभती सेवणकण कभाचणयी य प्रदेशभण कणभकणज गना खटिई आएकण सङ् घीम 

ननजणभती सेवण वण स्थणनीम सेवणकण कभाचणयी सम्झन ुऩछा। 

(ख) "कणमणारम" बन्नणरे सम्फस्न्धत भन्िणरम अन्तगातकण कणमणारम वण ननकणम सम्झन ु ऩछा य सो शदलदरे 
कणणारी प्रदेश मोजनण आमोग तथण प्रदेश सयकणय भणतहतकण यहेकण अन्म सयकणयी कणमणारम सभेतरणई 
जनणउॉछ। 

(ग) "प्रदेश" बन्नणरे कणणारी प्रदेश सम्झन ुऩछा। 

(घ) "प्रदेश सयकणयकण केन्रीम ननकणम" बन्नणरे प्रदेश सबण सस्चवणरम, प्रदेश रोक सेवण आमोग, भखु्म 
न्मणमणनधवक्तणको कणमणारम य प्रदेश रेखण ननमन्िक कणमणारम तथण केन्रीमस्तयको कणभ गने गयी 
तोटकएकण कणमणारम सम्झन ुऩछा।  

(ङ) "भन्िणरम" बन्नणरे कणणारी प्रदेश सयकणय अन्तगातकण भन्िणरम सम्झन ु ऩछा य सो शदलदरे भखु्मभन्िी 
तथण भस्न्िऩरयषद्को कणमणारम सभेतरणई जनणउॉछ। 

(च) "सम्फस्न्धत भन्िणरम" बन्नणरे कभाचणयी कणमायत यहेको ननकणमको तणरकु भन्िणरम सम्झन ुऩछा। 

(छ) "वेव सणइि" बन्नणरे कणणारी प्रदेश सयकणयरे कभाचणयीको अनबरेख तथण सरूवण व्मवस्थणऩन गना प्रमोगभण 
ल्मणउने वेवसणइि वण अनरणइन सनुफधण बएको सूचनण प्रनफनध सम्फन्धी प्रणणरी सम्झन ुऩछा। 

3.सरुवण सम्फन्धी व्मवस्थण् (1) कभाचणयीरणई प्रदेशको बौगोनरक ऺेि य कणमा टवटवधतणको अनबुव सभेत ददरणउन े
गयी मसै भणऩदण्डको दपण ४ य ५ फभोस्जभ सरुवण गरयनेछ। 

(2) कुनै एक भन्िणरम वण केन्रीम ननकणम वण अन्तयगत कणमायत कभाचणयीरणई अको 
भन्िणरमेकेन्रीम ननकणम वण अन्तयगतभण भखु्मभन्िी तथण भस्न्िऩरयषद्को कणमणारमरे सरुवण गनेछ। 

(3) कुनै एक भन् िणरम वण केन्रीम ननकणम वण अन्तयगतकण ननकणमभण कणमायत प्रशणसन तथण नफनफध 
सेवण फणहेक अन्म सेवण सभहुकण कभाचणयीरणई आफ्नो भन् िणरम वण केन्रीम ननकणम वण अन्तयगतको अन्म 
ननकणमभण सोही भन् िणरमरे सरूवण गना सक्नछे।  
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(४) दपण (३) भण जनुसकैु कुयण रेस्खएको बएतण ऩनन कणमणारम प्रभखुको सरुवण वण ऩदस्थणऩनण गदणा 
भखु्मभन्िी तथण भस्न्िऩरयषद्को कणमणारमको सहभनत नरन ुऩनेछ।  

(५) दपण (३) य (४) भण जनुसकैु कुयण रेस्खएको बएतण ऩनन नेऩणर प्रशणसन सेवण, रेखण सभूहकण 
कभाचणयीहरुको सरुवण आनथाक भणनभरण तथण मोजनण भन्िणरमरे गनेछ। 

4.सरुवणको सभम तणनरकण य अवनध्(१) कभाचणयीको सरुवण सणभणन्मत् देहणमको सभम तणनरकण अनसुणय गनुा ऩनेछ्- 

(क) भखु्मभन्िी तथण भस्न्िऩरयषद्को कणमणारमरे प्रत्मेक वषा श्रणवण एक गते देस्ख श्रणवण 
भसणन्तसम्भ, 

(ख) भन्िणरम वण प्रदेशको केन्रीम ननकणमरे प्रत्मेक वषाको बणर एक गते देस्ख बणर भसणन्तसम्भ, 
(ग) मसै भणऩदण्डको अनसूुची-1 भण सूचीकृत गरयएकण “क” य “ख” वगाकण बौगोनरक ऺिेभण 

कणमायत कभाचणयीरणई सणभणन्मतमण डेढ वषा ऩूयण बएऩनछ य “ग” य “घ” वगाकण बौगोनरक 
ऺेिभण कणमायत कभाचणयीरणई सणभणन्मतमण दईु वषा ऩूयण बएऩनछ सरुवण गरयनेछ। 

(घ) खण्ड (ग) फभोस्जभ सरुवण गदणा "क" य "ख" वगाभण कणमायत कभाचणयीरणई क्रभश् "घ" य "ग" 
वगाभण य "घ" य "ग" वगाको बौगोनरक ऺेिभण कणमायत कभाचणयीरणई क्रभश् "क" य "ख" 
वगाभण ऩने बौगोनरक ऺेिभण सरुवण गना प्रणथनभकतण ददइनेछ। 

(2) उऩदपण (1) को खण्ड (क) य (ख) भण जनुसकैु कुयण रेस्खएको बएतण ऩनन देहणमको अवस्थणभण 
कभाचणयीरणई तोटकएको अवनध नऩगु्दै भखु्मभन्िी तथण भस्न्िऩरयषद्को कणमणारमको सहभनत नरई दपण (३) 
फभोस्जभ सम्फस्न्धत भन्िणरमफणि सरुवण गना सटकनछे्- 

(क) कुनै कणमणारमभण रयक्त बएको ऩदभण तोटकएको सभम तणनरकण फणहेकको सभमभण सरुवण गनुा 
ऩयेभण। 

(ख) प्रदेश अन्तगातकण आमोजनणेऩरयमोजनणहरुभण नसस्जात दयफन्दीभण कणभकणज गना खिणउन ु ऩने 
बएभण, 

(ग) कुनै कभाचणयीको ननज कणमायत यहेको स्जल्रणभण उऩचणय हनु नसक्ने य सो योगको उऩचणय प्रदेश 
नबिको अन्म स्जल्रणभण हनु सक्ने बने्न प्रदेश सयकणयद्वणयण तोटकएको भेनडकर फोडाको 
नसपणरयसकण आधणयभण उऩचणय सहजतणको रणनग ऩणमक ऩने कणमणारमभण सरूवण गनुा ऩने 
अवस्थणभण। 

(घ) कुनै कभाचणयीरणई टवशेष स्जम्भेवणयी ददन ुऩयेभण, 
(ङ) कुनै कभाचणयीरणई टवबणगीम कणयवणही गनुा ऩयेभण, 
(च) कुनै कभाचणयीरणई ननज कणमायत कणमणारमभण यणखी यणख्न उऩमकु्त नहनु,े तोटकएको कणमा 

स्जम्भेवणयीभण रणऩयवणही गयेको, अऩेस्ऺत उऩरस्दलध प्रणप्त गना नसकेको, आचणय सॊटहतण ऩणरनण 
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नगयेको, प्रचनरत कणनून फभोस्जभ ननणाम ननदेशन कणमणान्वमन गनुा ऩनेभण त्मसो नगयेको जस्तण 
भनणनसव कणयण देस्खएभण, 

(छ) दयफन्दी किौती बई वण कणमणारम खणयेज बई पणस्जरभण ऩयेको बएभण। 

(3) अनधकृत स्तय दशौं तह वण सो बन्दण भणनथकण कभाचणयी वणहेक अन्म कभाचणयीरणई सरुवण गदणा 
अवनध तोकी सरुवण गनुा ऩनेछ। 

(४) उऩदपण २ को फुॉदण नॊ. (ग) फभोस्जभको भेनडकर फोडा गठन बई नसकेको अवस्थणभण प्रदेश 
अस्ऩतणरको भेनडकर सऩुरयिेन्डेन्िको सॊमोजकत्वकण प्रदेश सयकणयको प्रभखु सस्चवरे तोकेको अनधकृतस्तयको 
स्चटकत्सक य सणभणस्जक टवकणस भन्िणरमरे तोकेको अनधकृतस्तयको स्चटकत्सक सदस्म यहेको तीन सदस्मीम 
सनभनतको नसपणरयसको आधणयभण उऩचणय गना ऩणमक ऩने स्थणनभण सरुवण गना सटकनछे।   

5.सरुवणको प्रकृमण्(१) सरुवण हनु चणहने कभाचणयीरे अनसूुची-2 फभोस्जभको ढणॉचणभण आफ्नो कभाचणयी सॊकेत नम्फय 
सटहत सवै टववयण बयी सरुवण हनु चणहेकण कणमणारमको प्रणथनभकतणको आधणयभण कम्तीभण तीनविण कणमणारम 
उल्रेख गयी सरूवण प्रकृमणको रणनग भखु्मभन्िी तथण भस्न्िऩरयषद्को कणमणारमरे तोकेको वेवसणइि भणपा त ननवेदन 
ऩेश गनुा ऩनेछ। 

(2) भन्िणरमफणि मसै भणऩदण्डको दपण ४ को उऩदपण (१) फभोस्जभ अवनध ऩगेुकण कभाचणयीको 
ननमनभत सरूवण वण दपण ४ को उऩदपण (२) फभोस्जभको सरूवण गदणा उऩदपण (१) फभोस्जभ सरुवणको ननवेदन 
प्रणप्त नबए ऩनन सरुवण गना फणधण ऩने छैन। 

6.सरुवणको आधणय्(१) एक वषा बन्दण कभ उभेयको नणवणरक बएकण भटहरण कभाचणयी य नेऩणर सयकणयरे ननधणायण 
गयेको गम्बीय योग रणगेकण कभाचणयीरणई सम्बव बएसम्भ ननजरे अनयुोध गये फभोस्जभ सरुवण गना सटकनछे। 

(2) उभेयहदको कणयण अननवणमा अवकणश हनु एक वषा वण सो बन्दण कभ अवनध फणॉकी यहेकण 
कभाचणयीरणई सरुवण गदणा ननजरे चणहेको अवस्थणभण सम्बव बएसम्भ घयऩणमक हनुे गयी सरुवण गना सटकनेछ। 

(3) सरुवण गदणा रयक्त ऩदभण सम्बव बए सम्भ कभाचणयी दम्ऩती दवैु जनण एउिै स्जल्रणभण ऩने गयी 
सरुवण गना प्रणथनभकतण ददइनछे। 

 (४) तीन भटहनण वण सो बन्दण फढी अवनधको वैदेस्शक अध्ममन तथण तणनरभ ऩूयण गयी पकेकण 
कभाचणयीरणई ऩद रयक्त बएसम्भ "क" वण "ख" वगाको स्थणनभण सरुवण गरयनेछ।  

(5) एक वषा वण सो बन्दण फढी अवनधको वैदेस्शक अध्ममन तथण तणनरभभण सहबणगी हनुे, ननरम्फनभण 
यहेकण कभाचणयीहरुरणई भखु्मभन्िी तथण भस्न्िऩरयषद्को कणमणारमभण अनतरयक्त दयवन्दीभण यणखी सो रयक्त ऩदभण 
आवश्मकतण अनसुणय अन्म कभाचणयीको सरूवण वण ऩदस्थणऩन गना सटकनेछ। 

(6) मस भणऩदण्ड फभोस्जभ सरूवण गदणा रयक्त ऩदभण दईु वण दईुबन्दण फढी कभाचणयीको भणग बएभण 
रणभो अवनधसम्भ एकै कणमणारम, दगुाभ बौगोनरक ऺेिभण कणमायत एवॊ नफगतभण उच्च कणमा सम्ऩणदन स्तय यहेकण 
कभाचणयीरणई ऩटहरो प्रणथनभकतण ददईनेछ। 
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 (7) सरुवण गदणा कणमणारमको सॊस्थणगत स्भयण ऺभतण कणमभ यहने व्मवस्थण नभरणउन ुऩनेछ। 

(८) सणभणन्मतमण प्रणनफनधक नफशेषऻतण आवश्मक ऩने य अन्म स्थणनभण दयफन्दी नबएकण सेवण 
सभूहकण ऩदहरुभण फणहेक एकै प्रकृनतको कणमणारमभण ऩणॉच वषा व्मतीत बइसकेको कभाचणयीरणई सोही प्रकृनतको 
कणमणारमभण दोहोरयने गयी सरुवण गरयने छैन।  

(९) आनथाक वषाको अवनध तीन भटहनण बन्दण कभ यहेको अवस्थणभण कणमणारम प्रभखु वण आनथाक 
प्रशणसन शणखण प्रभखुको ऩदभण कणमायत कभाचणयीरणई सरुवण तथण कणज खिणइने छैन। तय, मसै भणऩदण्डको दपण 
४ को उऩदपण (२) जस्तो टवशेष अवस्थण नसजानण बएभण भखु्मभन्िी तथण भस्न्िऩरयषद्को कणमणारमको सहभनतभण 
सरुवण तथण कणज खिणउन फणधण ऩने छैन। 

(१०) दयफन्दी फभोस्जभ कभाचणयी उऩरदलध नबएको अवस्थणभण सेवणको ननयन्तयतण य सनुनस्िततणकण 
रणनग बौगोनरक ऺेि तथण कणमा प्रकृनत नभल्ने गयी कणमणारम प्रभखु वण अन्म ऩदभण कणमायत कभाचणयीरणई दोहोयो 
स्जम्भेवणयी ददन वण कणभकणज गना खिणउन फणधण ऩने छैन। 

तय रेखण सभूहको कभाचणयीरणई रयक्त यहेको कणमणारमभण थऩ स्जम्भेवणयी ददने कणमा सम्फस्न्धत स्जल्रणको प्रदेश 
कोष ननमन्िकको हनुेछ। 

(1१) कभाचणयीको सरुवण तथण ऩदस्थणऩनण गदणा मस भणऩदण्डको अन्म दपणभण उल्रेस्खत आधणयकण 
अनतरयक्त कभाचणयीको सरूवण ननवेदन, शैस्ऺक मोग्मतण, अनबुव, मस अस्घ कणमायत कणमणारम य सम्फस्न्धत 
कभाचणयीको व्मस्क्तगत अनबरेखको टववयण सभेतरणइ आधणय नरन ुऩनेछ, 

(1२) कणणारी प्रदेश कभाचणयी अनबरेख सूचनण प्रणणरी (Personnel Information System: PIS) भण 
आफ्नो टववयण अध्मणवनधक गयी यणख्न ुसम्फस्न्धत कभाचणयीको दणटमत्व हनुे छ।  

7.कणज सम्फन्धी व्मवस्थण्(१) स्वीकृत अस्थणमी दयफन्दीभण फणहेक एक वषाभण तीन भटहनण बन्दण फढी अवनध कणज 
खिणउन सटकने छैन। 

(2) जनशस्क्तको अबणव बई सेवण प्रवणहभण फणधण ऩना जणने वण सेवण प्रवणहभण टवशेष प्रबणवकणरयतण 
हणनसर गनुा ऩने बएभण भखु्मभन्िी तथण भस्न्िऩरयषद्को कणमणारमरे एक भन्िणरमफणि अको भन्िणरमभण कणजभण 
खिणउन सक्नछे। 

(3) सम्फस्न्धत भन्िणरमरे आपू अन्तगातकण ननकणम वण आमोजनणको अस्थणमी दयवन्दीभण 
कभाचणयीरणई कणज खिणउन ुऩूवा त्मस्तण ननकणम वण आमोजनणको कणमाटवनध, कणभको चणऩ य सेवण प्रवणह गना रणग्न े
आवश्मक जनशस्क्त टवश्लषेण गनुा ऩनेछ। 

(4) उऩदपण (3) फभोस्जभ बएको टवश्लषेणको आधणयभण सम्फस्न्धत भन्िणरमरे प्रत्मेक आनथाक 
वषाको रणनग त्मस्तो ननकणम वण आमोजनणको रणनग आवश्मक ऩने अस्थणमी दयफन्दी प्रदेश भस्न्िऩरयष   फणि स्वीकृत 
गयणउन ुऩनेछ। 
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(5) उपणदपण (4) फभोस्जभ दयफन्दी नसजानण गदणा भखु्मभन्िी तथण भस्न्िऩरयषद्को कणमणारम य 
आनथाक भणनभरण तथण मोजनण भन्िणरमको सहभनत नरन ुऩनेछ। 

८. कणभकणज सम्फन्धी व्मवस्थण् कभाचणयी सभणमोजन ऐन, २०७५ फभोस्जभ नेऩणर सयकणयद्धणयण प्रदेशभण कणभकणजभण 
खिणइएकण कभाचणयीहरुरणई भखु्मभन् िी तथण भस्न् िऩरयषद्को कणमणारमरे आवश्मकतण अनसुणय प्रदेश भन् िणरम, 
प्रदेश सयकणयकण केन्रीम ननकणम वण कणमणारमहरूभण खिणउनऩुनेछ। ननज कभाचणयीहरुरणइ सङ् घीम भणनभरण तथण 
सणभणन्म प्रशणसन भन्िणरम वण प्रदेश सयकणयरे टपतणा नगयेसम्भ प्रदेश ननजणभती सेवणकण अन्म कभाचणयी सयह 
सरुवण तथण कणभकणज व्मवस्थणऩन गरयनेछ। 

९. सरूवण गने अनधकणय् प्रदेश ननजणभती सेवणकण कभाचणयी वण नेऩणर सयकणयफणि कणभकणजभ गना खटिइ आएकण 
कभाचणयीहरूको सरूवण गने अनधकणय देहणम फभोस्जभ हनुछे्  

 (क) ११ औॊ तह वण सो बन्दण भणनथको कभाचणयी प्रदेश भस्न्िऩरयष   फणि।  

 (ख) ९ य १० औॊ तह वण सो तह सॊग सभणनणन्तय हनुे गयी तोटकएको शे्रणीको कभाचणयी भखु्मभन्िी तथण 
भस्न्िऩरयषद्को कणमणारमको ऺेिणनधकणय नबि भखु्मभन्िीस्तय य भन्िणरमको ऺेिणनधकणय नबि टवबणगीम भन्िी 
स्तयफणि। 

 (ग)  ४, ५, 6, 7 य ८ औॊ तह वण सो तह सॊग सभणनणन्तय हनुे गयी तोटकएको शे्रणीको कभाचणयी सम्वस्न्धत 
भन्िणरमको सस्चव स्तयफणि। 

 (ङ)  शे्रणी वण तह टवहीन कभाचणयी सम्फस्न्धत भन्िणरमको 9 वण १० तहको अनधकृतस्तयफणि । 

१०.सरुवण उऩयको उजयुी् भन्िणरम तथण प्रदेशस्तयकण केन्रीम ननकणमरे गयेको सरुवण उऩय स्चत्त नफझेुभण सम्वस्न्धत 
कभाचणयीरे भखु्मभन्िी तथण भस्न्िऩरयषद्को कणमणारमभण १५ ददन नबि उजयुी ददन सक्नेछ । 

११. भणऩदण्डको दलमणख्मण् मस भणऩदण्डभण प्रमकु्त शदलद तथण प्रणवधणनहरुको दलमणख्मण गने अनधकणय भखु्मभस्न्ि तथण 
भस्न्िऩरयषद्को कणमणारमको हनुेछ । 

१२. फणधण अड्कणउ पुकणउन ेदलमवस्थण् मो भणऩदण्ड कणमणान्वमनकण क्रभभण कुनै वणधण अड्कणउ उत्ऩन्न बएभण सो को 
पुकणउन ेअनधकणय भन्िणरमभण ननटहत यहनेछ। प्रदेश सयकणय भस्न्िऩरयषद् रे आवश्मकतण अनसुणय भणऩदण्डको 
सॊशोधन गना सक्नेछ। 

1३.खणयेजी य फचणउ्(१) कभाचणयी (व्मवस्थणऩन) सम्फन्धी भणऩदण्ड, 2075 खणयेज गरयएको छ। 

(२) कभाचणयी (व्मवस्थणऩन) सम्फन्धी भणऩदण्ड, 2075 फभोस्जभ बए गयेकण कणमाहरु मसै भणऩदण्ड 
फभोस्जभ बएको भणननन ेछ। 
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अनसूुची-1 

(दपण 4 को उऩदपण (1) को खण्ड (ग) सॉग सम्फस्न्धत) 
स्जल्रणहरुको बौगोनरक वगीकयण 

 

क ख ग घ 

1. हमु्रण 1.जमु्रण 1.दैरेख 1.सखेुत 

2. डोल्ऩण 2.भगु ु 2.सल्मणन  

 3.कणनरकोि 3.रुकुभऩस्िभ  

 4.जणजयकोि   
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अनसूुची-२ 

        (दपण ५ को उऩदपण (1) सॉग सम्फस्न्धत) 
सरुवण भणग गने ननवेदनको ढणॉचण 

         नभनत्..................... 
टवषम् सरुवण हनु ऩणउॉ। 

श्रीभणन ्सस्चवज्मू, 
....................। 

ननम्न उल्रेस्खत ननकणमभण सरुवण बई प्रदेशभण सेवण गने अवसय ऩणउन भेयो सत्म तथ्म टववयणहरु सटहत सम्फद्ध 
कणगजणत मसैसणथ सॊरग् न यणखी ननवेदन ऩेश गयेकोे गयेकी छु। 

कभाचणयीको  टववयण 

कणमणारमको 
नणभ 

ऩद सेवणेसभूहे 
उऩसभूह 

शे्रणी जन्भ नभनत सो कणमणारमभण 
हणस्जय बएको नभनत 

घय ठेगणनणेनणगरयकतण 
प्र.ऩ.नॊ नभनत य स्जल्रण 

       
 

मस बन्दण अगणनड कणमा गयेको टववयण 

कणमणारमको 
नणभ 

ऩद सेवणेसभूहे 

उऩसभूह 

शे्रणी देखी 
... सम्भ 

वषा.... 
भटहनण... 

बौगोनरक ऺिे 

       

       

       
 

सरुवण हनु चणहेको स्जल्रण य कणमणारम (प्रणथनभकतणको आधणयभण) 
1. 
2. 
3. 
सॊरग्न कणगजणतहरु 

1. सम्फस्न्धत कणमणारमभण कणभकणज गयेको ऩषु्ट्यणइ हनुे कणगज । 

2. सरुवण हनु चणहेको कणयण य प्रभणण । 

मसभण रेस्खएको व्महोयण सणॉचो हो। झठु्ठण ठहये कणनून फभोस्जभ सहुॊरण फझुणउॊरण । 

ननवेदकको्- 
दस्तखत् 

 

नणभ थय् 
ऩद् 

कभाचणयी सॊकेत नॊ: 

यो वििरण भरी सरूिा व्यिस्थापनको लावि तोवकएको 

िेिसाइटमा िई वनिेदन दताा िनना पनेछ ।  


