प्रदे श सेवाका कभमचायी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी काममववधध
प्रस्तावना्

कभमचायी

सभामोजन

ऐन,

२०७५

फभोजजभ

कणामरी

प्रदे श से वाभा सभामोजन बई आएका

कभमचायीहरूराई प्रदे श भन्रारम तथा भातहत धनकामहरूभा ऩदस्थाऩना गनम वा प्रदे श सयकाय भापमत काभकाज
गनम खटाईएका कभमचायीहरूराई प्रदे श सेवाको दयवन्दीभा काभकाज गने गयी खटाउने सम्फन्धभा आवश्मक
व्मवस्था गनम प्रशासकीम काममववधध धनमधभत गने ऐन, २०७५ को दपा ३ फभोजजभ प्रदे श सयकायरे मो
काममववधध फनाएको छ।
ऩरयच्छे द-१
प्रायजम्बक

1.

सजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस काममववधधको नाभ "प्रदे श सेवाका कभमचायी ब्मवस्थाऩन सम्फन्धी
काममववधध, २०७५" यहको छ।
(२) मो काममववधध प्रदे श भजन्रऩरयषद्फाट स्वीकृत बए ऩश्चात तुरुन्त रागु हुनेछ।

2.

ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसं गरे अको अथम नरागेभा मस काममववधधभा(a) "कामामरम" बन्नारे प्रदे श सयकायका भन्रारम भातहत यहे का धनदे शनारम, धडधबजन, सव
धडधबजन, केन्र, ईकाई तथा अन्म कामामरमहरूराई सम्झनुऩछम ।
(b) "भन्रारम" बन्नारे प्रदे श सयकायका भन्रारम सम्झनुऩछम य सो शब्दरे भुख्मभन्री तथा
भजन्रऩरयषद्को कामामरम य प्रदे श सबा सजचवारमराई सभे त जनाउछ।
(c) "सभामोजन" बन्नारे कभमचायी सभामोजन ऐन, २०७५ फभोजजभ प्रदे श धनजाभधत से वाभा बएको
सभामोजन सम्झनु ऩछम।
ऩरयच्छे द-२

कभमचायी ब्मवस्थाऩन

3.

कभमचायी खटाउने् (१) सभामोजन बई आएका कभमचायीहरूराई भन्रारम वा कामामरमको स्वीकृत
सं गठन सं यचना तथा दयवन्दीको सम्फजन्धत सेवा, सभूह, उऩसभू ह तथा तहको ऩदभा ऩदस्थाऩन गनम वा
प्रदे शको सेवाभा काभकाज गने गयी खटाईएका अधधकृत (दशौं तह) वा याजऩरावित द्वितीम श्रे णी,
उऩसजचवस्तय सम्भका कभमचायीहरूराई भन्रारम य अन्तयगतका कामामरमहरूभा स्वीकृत सं गठन सं यचना
तथा दयवन्दीको सम्फजन्धत सेवा, सभू ह, उऩसभूह तथा श्रे णीको ऩदभा भुख्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को
कामामरमफाट एकभुष्ठ रूऩभा सम्फजन्धत भन्रारमभा ऩठाईने छ। धफषमतग भन्रारमफाट मसयी खटाउने
कभमचायीहरूको ऩदस्थाऩन गदाम भाऩदण्ड अनुरूऩ गनुमऩने छ । त्मस्तो भाऩदण्ड भुख्मभन्री तथा
भजन्रऩरयषद्को कामामरमभा ऩठाउनु ऩने छ ।
तय ने ऩार प्रशासन तथा ववववध सेवातपमका कभमचायीहरूराई भुख्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को
कामामरमरे रयक्त दयवन्दी यहे को प्रदे श सेवाका सम्फजन्धत भन्रारम वा कामामरमभा ऩदस्थाऩन गने वा

1

खटाउने छ। रे खा सभूहका कभमचायीहरूको ऩदस्थाऩना तथा काभकाज गनम आधथमक भाधभरा तथा
मोजना भन्रारमभा एकभुरूप रूऩभा ऩठाईने छ। सो भन्रारमरे आपवरे वा प्रदे श रे खा धनमन्रक
कामामरमसं ग सभन्वम गयी भाऩदण्ड तमाय गयी ऩदस्थाऩन तथा काभ काजभा खटाउनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ खटाईएका कभमचायीराई सम्फजन्धत भन्रामरे याजऩरावित द्वितीम
श्रे णी, उऩसजचवस्तय वा अधधकृत (नवौं य दशौं तह)को ऩदभा बए भजन्रस्तयफाट य अन्म तहको बए
सजचवस्तयको धनणममफाट भन्रारम य अन्तयगतका कामामरमभा ऩदस्थाऩना गनम वा काभकाज गनम
खटाउन सक्नेछ।
(३) सभामोजन बई आएका वा काभकाज

गने गयी भन्रारमभा

खटाईएका

कभमचायी

तोवकएको भन्रारमभा स्वमभ् उऩजस्थत बई हाजजय बएऩधछ भार धनजराई भन्रारम वा कामामरमको
रयक्त यहे को ऩदभा ऩदस्थाऩना वा काभकाज गने गयी खटाइने छ ।
(४) उऩदपा (३) भा उल्रे ख बए फभोजजभ हाजजय हुन आउने कभमचायीराई ऩदस्थाऩन गनुम
वा खटाउनुबन्दा अजघ प्राथधभकताक्रभको आधायभा धनजरे जान चाहे को उऩरब्ध बएसम्भ ऩााँचवटा
धनकाम को नाभ उल्रे ख गयी अनुसूची (१) फभोजजभको पायभ बनुम ऩने छ। मसयी छनौट गदाम
कजम्तभा दुइमवटा भन्रारम य तीनवटा जजल्राभा ऩने तीनवटा कामामरम वा कुनव जजल्राका दुइमवटाभा
नफढ्ने गयी कजम्तभा ऩााँचवटा कामामरम छनौट गनुमऩने छ । मद्वद छनौट गये को भन्रारम वा
कामामरमभा ऩदस्थाऩना गनम नसवकने अवस्था बएभा आवश्मकता अनुसाय अन्म भन्रारम वा
कामामरमभा ऩदस्थाऩना गरयने छ ।
(५) उऩदपा (४) फभोजजभ पायभ बने प्रमोजनका राधग सम्फजन्धत भन्रारमरे आफ्नो
भन्रारम य अन्तयगतको सो ऩद, सेवा, सभूह वा उऩ सभू ह य श्रे णी वा तहको तत्कार रयक्त यहे को
दयवन्दीको वववयण उऩरब्ध गयाउनु ऩने छ।
(६) सभामोजन ऐनभा उल्रे ख बएको म्मादधबर हाजजय हुन नआउने कभमचायीराई उऩदपा
(४) फभोजजभ धनजरे जान चाहेको कुनव भन्रारम वा कामामरम नयोजाई सम्फजन्धत भन्रारमरे
आवश्मकता अनुसाय सीधव ऩदस्थाऩना गनम वा काभकाज गने गयी खटाउन सक्नेछ।
(७) मस काममववधधभा अन्मर जुनसुकव कुया रे जखएको बएताऩधन हार प्रदे शस्तयको धनकामको
दयवन्दीभा काभकाज गरययहे को य सभामोजन हुाँदा सभेत मसव प्रदे शभा सभामोजन बएका कभमचायीराई
ऩदस्थाऩना वा काभकाज गनम खटाउाँदा सम्बफ बएसम्भ हार प्रदे शस्तयको जुन धनकामभा काभकाज
गरययहेको छ सोही धनकामभा दयवन्दी काभम यहे को बए सोही धनकामभव ऩदस्थाऩन गरयने वा काभकाज
गनम खटाइने ।
(८) एक फषम बन्दा कभ उभे यका जशशु बएका भवहरा कभमचायीरे सोको प्रभाण सवहत
धनवेदन द्वदएभा य ने ऩार सयकायरे धनधामयण गये को कडा योग रागेका कभमचायीराई धनजरे त्मस्तो योग
रागेको कुया भे धडकर फोडमको धसपारयस सवहत धनवेदन द्वदएभा ऩदस्थाऩना वा काभकाज गनम खटााँउदा
सम्बव बएसम्भ तत्कार रयक्त बएको भध्मे धनजराई ऩामक ऩने कामामरमभा खटाउन सवकनेछ।
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(९) याजऩर अनं वित वा अधधकृत (छव ठौं) तहसम्भका धनजाभती कभमचायीको ऩधत ऩत्नी दुववजना
प्रदे श से वाको ऩदभा सभामोजन बएको वा काभकाज गनम खवटएको बएभा रयक्त दयवन्दी उऩरब्ध
बएसम्भ एकव स्थानका वा ऩामक ऩने कामामरमभा ऩदस्थाऩना वा काभकाज गने गयी खटाउन
सवकनेछ।
(१०) हार कुनव कामामरमको ऩदभा काभकाज गये को प्रचधरत कानून अनुसायको अफधध
ऩुगेका कभमचायीराई भन्रारम वा भातहत कामामरमफाट भन्रारम वा भातहतकव अको कामामरमभा
ऩदस्थाऩन वा काभकाज गने गयी सम्फजन्धत भन्रारमरे खटाउन सक्ने छ। तय, ने ऩार प्रशासन से वा य
ववववध सेवाका अधधकृत (सातौं) तह य सो बन्दा भाधथका कभमचायीराई भुख्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को
कामामरमरे ऩदस्थाऩन वा काभकाज गनम खटाउने छ।
तय, भाधथ जुनसुकव कुया रे जखएको बएता ऩधन प्रचधरत ऐन फभोजजभको अवधध नऩुग्दव
कुनव ऩधन

कभमचायीराई

खटाईएको

कामामरम

हे यपेय

गनुमऩये भा

भुख्मभन्री

तथा

भजन्रऩरयषद्को

कामामरमफाट ऩूव म सहभधत धरनुऩने छ।
(११) अस्थामी कयाय एवभ् ज्मारादायी कभमचायीहरूको हकभा त्मस्ता कभमचायीहरू काममयत
यहे को दयवन्दीभा स्थामी कभमचायी सभामोजन बई आएभा कयायभा काममयत कभमचायीराइम हटाईनेछ।
(१२) अन्तयभन्रारम ऩदस्थाऩना

वा

काभकाज

गनम खटाउने

कामम भुख्मभन्री

तथा

भजन्रऩरयषद्को कामामरमरे गने छ ।
(१३) भुख्मभन्री

तथा

भजन्रऩरयषद्को

कामामरमफाट

एकभुरूप

रूऩभा

खटाईएका

कभमचायीहरूराई सम्फजन्धत भन्रारमरे भन्रारमको नीधत, काममक्रभ, मोजना रगाएतका धफषमभा
ताधरभ वा अधबभुखीकयण द्वदएय सम्फजन्धत धनकामभा खटाउन सक्ने छ।
ऩरयच्छे द-३
हाजजयी तथा अनुगभन

4.

तत्कार हाजजय हुन जानुऩने ् (१) भुख्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामामरम वा भन्रारमरे कुनव
कभमचायीराई ऩदस्थाऩना वा काभकाज गने गयी खटाएऩधछ खटाएको कामामरमभा धनमभानुसाय हाजजय हुन
जानु ऩने छ।
(२) सम्फजन्धत कामामरमरे यभाना बई हाजजय हुन आएको कभमचायीराई हाजजय गयाई कभमचायी
हाजजय बएको जानकायी आफ्नो तारुक धनकाम, भन्रारम य भुख्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामामरमभा
तत्कार द्वदनु ऩने छ।

5.

अनुगभन सम्फन्धी ब्मवस्था् (१) मस काममववधधको ऩारना गयी कभमचायीराई ऩदस्थाऩना वा काभकाज
गनम खटाए, नखटाएको वा काभकाज गनम खटाउाँदा दयवन्दी एवंभ ् ऩदऩुधतमको अफस्थाको धफषमभा य
खटाईएका कभमचायी सम्फजन्धत कामामरमभा सभमभव हाजजय बई काभकाज गये नगये को सम्फन्धभा
भुख्मभन्री

तथा

भजन्रऩरयषद्को

3

कामामरमरे

अनुगभन

गने छ।

(२) ऩदस्थाऩना वा खटाएको कामामरमभा कभमचायी यभाना धरई हाजजय हुन गए, नगएको
धफषमभा सम्फजन्धत भन्रारमको सजचवरे धनमधभत रूऩभा अनुगभन गनुम ऩने छ।
ऩरयच्छे द-४
अधतरयक्त तथा काज सम्फन्धी ब्मवस्था

6.

अधतरयक्त रूऩभा याख्न सवकने ् सभामोजन बएका वा प्रदे श सेवाभा काभकाज गनम भन्रारमफाट खटाई
ऩठाईएका कुनव ऩधन सेवा, सभूह, श्रे णी, तह वा ऩदका कभमचायीहरूराई ऩदस्थाऩन वा व्मवस्थाऩन
गने क्रभभा आवश्मक ऩये छोटो अफधधकाराधग भुख्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामामरमभा अधतरयक्त
रूऩभा हाजजय गयाई याख्न सवकने छ।
तय, मसयी अधतरयक्त रूऩभा याख्दा कुनव काभ नद्वदई एक भवहनाबन्दा फढी हुने गयी याजखने
छव न। मसयी अधतरयक्त रूऩभा याजखएको कभमचायीराई जुन भन्रारम वा कामामरमफाट अधतरयक्त रूऩभा
यहने गयी सारयएको हो सोही भन्रारम वा कामामरमफाट तरफ बत्ता बुक्तानी गरयने छ।

7.

काजभा खटाउन सवकने् मस प्रदे शभा धफधबन्न प्रकृमाफाट सभामोजन बव कुनव धनकामभा यही काभकाज
गरययहेको कुनव ऩधन सेवा, सभूह, श्रे णी वा ऩदका कभमचायीराई भुख्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को
कामामरमरे एक फषमभा फढीभा तीन भवहनासम्भ प्रदे श धबरकव सेवा, सभूह, श्रे णी य ऩद धभल्ने कुनव अको
धनकामको ऩदभा काजभा खटाउन सक्नेछ।
ऩरयच्छे द-५
ववववध

8.

काममववधधको ऩारना् मस काममववधध य प्रचधरत कानूनको ऩारना गनुम गयाउनु सम्फजन्धत भन्रारम य
कभमचायीको कतमव्म हुनेछ।

9.

धनणमम फदय गनम सक्ने् कुनव ऩधन धनकारे मस काममववधध य प्रचधरत कानूनको प्रधतकूर हुनेगयी ऩदस्थाऩना
वा काभकाज गने गयी खटाएको ऩाईएभा भुख्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामामरमरे त्मस्तो धनणमम उऩय
आवश्मक छानववन गयी फदय गनम य आवश्मक धनदे शन द्वदन सक्नेछ।

10.

काममववधधको व्माख्मा् मस काममववधधको व्माख्मा गयी फाधा अड्काउ पुकाउने अधधकाय भुख्मभन्री तथा
भजन्रऩरयषद्को कामामरमभा हुनेछ।

11.

फचाउ् भुख्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामामरमफाट मस ऩूव म धफधबन्न भन्रारम तथा कामामरमहरूभा
काभकाज गनम खटाईएका कभमचायीहरूराई मसव काममववधध फभोजजभ खटाईएको भाधननेछ।
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अनुसजु च - १
ाँ सम्फजन्धत )
(दपा ३ को उऩदपा (४) सग
(सभामोजन बई प्रदे श सेवाको ऩदभा काभकाज गने गयी खवटई आएका
कभमचायीको रागी भार )
कभमचायीको व्मजक्तगत वववयण
कभमचायीको नाभ, थय

कभमचायीको सं केत नं .

कभमचायीको स्थामी ठे गाना
कभमचायीको जन्भ धभधत

उभे य

................वषम........भवहना
कभमचायीको ऩद

से वा

सभू ह

श्रे णी/तह

कभमचायीको शुरु धनमुक्ती धभधत
हारको ऩदभ धनमुक्ती धभधत
शवजऺक मोग्मता
ताधरभ

ऩधछल्रा दुइवटा ताधरभ उल्रेख गने
१.
२.

...............................................................................................................
..............................................................................................................

हारको बन्दा तल्रो ऩदको नाभ य धनमुजक्त धभधत
सभामोजन हुन ु अजघ काममयत काममरमको नाभ य ठे गाना
श्रीभान् वा श्रीभधतको नोकयी वववयण
कडा योग रागेको बए उल्रे ख गने
एक वषम बन्दा कभ उभे यका जशशु बए उल्रेख गने
सभामोजन बएको ऩद

सभामोजन बएको तह

सभामोजन बएको धभधत

हाजजय बएको धभधत

ऩदस्थाऩना वा काभकाज गनम जान चाहे को भन्रारम/कामामरम य जजल्रा (प्राथधभकता क्रभ अनुसाय)
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .

कभमचायीको दस्तखत

6. .
7. .
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