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प्रदेश ननजाभती कभमचायी सरुवा तथा काज सम्फन्धी काममववनध, 207७ 

(ऩवहरो सॊशोधन सवहत नभराइएको) 
 

प्रदेश सयकाय (भन्त्न्िऩरयषद्) वाट काममववनध स्वीकृत नभनत:- २०७७।१।२४ 

प्रदेश सयकाय (भन्त्न्िऩरयषद्) वाट ऩवहरो सॊशोधन स्वीकृत नभनत:- २०७७।४।२८ 

 

प्रस्तावना् प्रदेशभा सभामोजन बई ऩदस्थाऩन बएका वा काभकाज गनम खवटई आएका ननजाभती 
कभमचायीहरुको सरुवा तथा काज सम्फन्धी काममराई व्मवन्त्स्थत य ऩायदशी फनाउन वाञ्छनीम बएकोरे, 

  प्रशासकीम काममववनध (ननमनभत गने) ऐन, 2075 को दपा ३ रे ददएको अनधकाय प्रमोग गयी प्रदेश 
सयकाय (भन्त्न्िऩरयषद्) रे मो काममववनध फनाएको छ । 

१. सॊन्त्ऺप्त नाभ, ववस्ताय य प्रायम्ब् (१) मस काममववधीको नाभ "प्रदेश ननजाभती कभमचायी सरुवा तथा 
काज सम्फन्धी काममववनध, 207७" यहेको छ । 

(२) मो काममववनध सदूुयऩन्त्िभ प्रदेशबय रागू हनुेछ । 

(3) मो काममववनध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथम नरागेभा मस काममववनधभा,– 

(क) “ऐन” बन्नारे कभमचायी सभामोजन ऐन, 2075 सम्झन ुऩछम । 

(ख) “कभमचायी” बन्नारे प्रदेशभा सभामोजन बई ऩदस्थाऩन बएका वा काभकाज गनम खवटई 
आएका ननजाभती सेवाका कभमचायी य प्रदेशभा काभकाज गनम खवटई आएका कभमचायी 
सम्झन ुऩछम । 

(ग) “कामामरम” बन्नारे सम्फन्त्न्धत भन्िारम अन्तगमतका ननदेशनारम वा कामामरम वा अन्म 
ननकाम सम्झन ुऩछम ।  

(घ) “प्रदेश” बन्नारे सदूुयऩन्त्िभ प्रदेश सम्झन ुऩछम । 

(ङ) “प्रदेश सयकायका प्रदेशस्तयीम ननकाम” बन्नारे प्रदेश सबा सन्त्चवारम, प्रदेश रोक सेवा 
आमोगको कामामरम, प्रदेश नीनत तथा मोजना आमोग, भखु्म न्मामानधवक्ताको कामामरम 
य प्रदेश रेखा ननमन्िकको कामामरम तथा प्रदेशस्तयको काभ गने अन्म ननकाम सम्झन ु
ऩछम । 

(च) “भन्िारम” बन्नारे प्रदेश सयकायका भन्िारम सम्झनऩुछम य सो शब्दरे भखु्मभन्िी 
तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामामरमराई सभेत जनाउॉछ । 

(छ)  “सम्फन्त्न्धत भन्िारम” बन्नारे कभमचायी काममयत यहेको ननकामको तारकु भन्िारम 
सम्झन ुऩछम । 



2 

(ज) “सभामोजन” बन्नारे कभमचायी सभामोजन ऐन, 2075 फभोन्त्जभ प्रदेशभा बएको 
सभामोजन सम्झन ुऩछम । 

(झ) 
1"सेवा, सभूह सञ्चारन गने ननकाम" बन्नारे नेऩार प्रशासन सेवा, नेऩार ववववध सेवा य 
नेऩार आनथमक मोजना य तथ्माङ्क सेवाको हकभा भखु्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को 
कामामरम, नेऩार न्त्शऺा सेवा य नेऩार स्वास्थ्म सेवाको हकभा साभान्त्जक ववकास 
भन्िारम, नेऩार वन सेवाको हकभा उद्योग, ऩममटन, वन तथा वातावयण भन्िारम, 

नेऩार कृवष सेवाको हकभा बनूभव्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्िारम य नेऩार 
इन्त्न्जननमरयङ्ग सेवाको हकभा बौनतक ऩूवामधाय ववकास भन्िारमराई सम्झन ुऩछम । 

(ञ) 
2"सेवा सभूह" बन्नारे ननजाभती कभमचायी सम्वन्धी प्रचनरत सॊघीम कानून फभोन्त्जभको 
सेवा य सो अन्तगमतका सभूह/उऩसभूह सभेतराई सम्झन ुऩछम । 

३. सरुवा तथा ऩदस्थाऩन सम्फन्धी व्मवस्था् (1) कभमचायीहरुराई प्रदेशको बौगोनरक ऺेि य कामम 
ववववधताको अनबुव सभेत ददराउने गयी दपा 4 य 5 को अधीनभा यही सरुवा तथा ऩदस्थाऩन 
गरयनेछ । 

(2) एक भन्िारम वा प्रदेशस्तयीम ननकाम वा अन्तगमतको कभमचायीराई अको भन्िारम वा 
प्रदेशस्तयीम ननकाम वा अन्तगमत सरुवा तथा ऩदस्थाऩनको कामम भखु्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को 
कामामरमरे गनेछ । 

3(३) सेवा, सभूह सञ्चारन गने ननकामरे सम्फन्त्न्धत सेवाका अनधकृतस्तय आठौँ तह य सो बन्दा 
भनुीका कभमचायीहरुराई सम्फन्त्न्धत भन्िारम वा अन्तगमतका ननकामभा सरुवा तथा ऩदस्थाऩना गनेछ 
। मसयी सरुवा तथा ऩदस्थाऩना गदाम अनधकृतस्तय सातौँ य आठौँ तहका कभमचायीको हकभा 
भखु्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामामरमको ऩूवम स्वीकृनत नरन ुऩनेछ । 

तय नेऩार इन्त्न्जननमरयङ्ग सेवा, भेकाननकर सभूह, हरकुा सवायी चारक ऩदका कभमचायीहरुको 
सरुवा तथा ऩदस्थाऩना भखु्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामामरमरे गनेछ । 

 4(४) नेऩार प्रशासन सेवाको रेखा सभूह य याजश्व सभूहका अनधकृतस्तय आठौँ तह य सो 
बन्दा भनुीका कभमचायीहरुराई भखु्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामामरमको सहभनत नरई आनथमक 
भानभरा तथा मोजना भन्िारमरे सोही भन्िारम वा अन्तगमतका ननकामभा सरुवा तथा ऩदस्थाऩना 
गनेछ । 

                                                           
1 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया थऩ । 
2 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया थऩ । 
3 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोनधत । 
4 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोनधत । 
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(५) उऩदपा (३) य (4) भा उन्त्लरन्त्खत कभमचायी फाहेक अन्म कभमचायीको सरुवा तथा 
ऩदस्थाऩन भखु्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामामरमरे गनेछ ।  

(६) अनधकृतस्तय एघायौँ तह वा सो बन्दा भानथका कभमचायीको सरुवा तथा ऩदस्थाऩन प्रदेश 
सयकाय (भन्त्न्िऩरयषद्) रे गनेछ । 

(७) उऩदपा (3) य (4) वभोन्त्जभ सरुवा तथा ऩदस्थाऩन गयेको वववयण सम्वन्त्न्धत भन्िारमरे 
३ (तीन) ददननबि भखु्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामामरमभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

४. सरुवाको सभम तानरका य अवनध् (1) कभमचायीको सरुवा देहामको सभम तानरका अनसुाय गनुम 
ऩनेछ् 

(क) भखु्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामामरमरे प्रत्मेक फषमको श्रावण १ गतेदेन्त्ख श्रावण 
भसान्तसम्भ, 

(ख) भन्िारमरे प्रत्मेक बाद्र एक गतेदेन्त्ख बाद्र भसान्तसम्भ, 
तय कुनै कामामरमभा रयक्त बएको ऩदभा तोवकएको सभम तानरका फाहेकको सभमभा 

सरुवा गनुम ऩयेभा भखु्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामामरमको सहभनत नरएय सरुवा 
गनम सवकनेछ । 

(ग) अनसूुची-1 भा सूचीकृत गरयएका “क” य “ख” वगमका स्थानभा काममयत कभमचायीराई 
डेढ फषम ऩूया बएऩनछ य “ग” य “घ” वगमका स्थानभा काममयत कभमचायीराई दईु फषम 
ऩूया बएऩनछ सरुवा गरयनछे, य 

(घ) खण्ड (ग) फभोन्त्जभ सरुवा गदाम अनसूुची-१ फभोन्त्जभको बौगोनरक फनगमकयणराई 
ध्मानभा याखी सफै बौगोनरक ऺेिको अनबुव हानसर हनुे गयी सरुवा गरयनछे । 

(ङ) 
5भानथ जनुसकैु कुया रेन्त्खएको बए ताऩनन आनथमक वषम २०७७।०७८ भा गरयन े
सरुवाको हकभा खण्ड (ग) फभोन्त्जभको अवनध अगावै सरुवा गनम सवकनेछ य खण्ड 
(क) य (ख) फभोन्त्जभको सरुवा क्रभश: बाद्र भसान्तसम्भ य असोज भसान्तसम्भ गनम 
सवकनछे ।  

(2) उऩदपा (1) को (ग) य (घ) भा जनुसकैु कुया रेन्त्खएको बए ताऩनन देहामको अवस्थाभा 
कभमचायीराई तोवकएको अवनध नऩगु्दै भखु्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामामरमको सहभनत नरई 
जनुसकैु सभमभा सरुवा गनम सवकनछे्- 

(क) मो काममववनध रागू बएको नभनतसम्भ भन्िारम वा अन्तगमतका कामामरमभा ननयन्तय 
काममयत यही उऩदपा (1) को खण्ड (ग) फभोन्त्जभको अवनध ऩूया गयेको बएभा, 

                                                           
5 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया थऩ 
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(ख) प्रदेश सयकाय अन्तयगतका आमोजना/ ऩरयमोजनाहरुभा नसन्त्जमत हनुे दयफन्दीभा काभ 
काज गनम खटाउन, 

(ग) कुनै स्थानभा काममयत कभमचायी अशक्त बई सो स्थानभा ननजको उऩचाय हनु नसक्न े
देन्त्खएभा य सो उऩचाय प्रदेश नबिको अन्म स्थानभा हनु सक्ने बने्न कुया प्रदेश 
सयकायद्वाया तोवकएको भेनडकर फोडम वा भेनडकर फोडम गठन हनु नसकेको अवस्थाभा 
सम्फन्त्न्धत योगको स्वीकृत न्त्चवकत्सकरे गयेको नसपारयश उऩय प्रादेन्त्शक अस्ऩतारभा 
काममयत भेनडकर सऩुरयटेन्डेन्टको सॊमोजकत्वभा प्रदेश सयकायको प्रभखु सन्त्चवरे 
तोकेको अनधकृतस्तयको न्त्चवकत्सक य साभान्त्जक ववकास भन्िारमरे तोकेको 
अनधकृतस्तयको न्त्चवकत्सक सदस्म यहेको तीन सदस्मीम सनभनतरे गयेको नसपारयसको 
आधायभा उऩचाय गनम ऩामक ऩने स्थानभा सरुवा गनम, 

(घ) कुनै कभमचायीराई ववशेष न्त्जम्भेवायी ददन ुऩयेभा, 
(ङ) कुनै कभमचायीराई ववबागीम कायवाही गनुम ऩयेभा,  

(च) कुनै कभमचायीराई कुनै कामामरमभा याखी याख्न उऩमकु्त नदेन्त्खएभा, य 

(छ) दयफन्दी कटौती बई वा कामामरम खायेज बई पान्त्जरभा ऩयेको बएभा । 

(3) अनधकृत दशौँ वा सो बन्दा भानथका कभमचायी फाहेक अन्म कभमचायीराई सरुवा गदाम अवनध 
तोकी सरुवा गनुम ऩनेछ । 

(4) मस काममववनधभा अन्मि जनुसकैु कुया रेन्त्खएको बए ताऩनन ४ फषमबन्दा कभ उभेयको 
फच्चा बएका भवहरा कभमचायीको हकभा उऩदपा (2) को खण्ड (ङ) य (च) को अवस्थाभा फाहेक 
ननजराई भकाम ऩने गयी सरुवा गरयने छैन । 

५. सरुवाको प्रवक्रमा् (1) सरुवा हनु चाहने कभमचायीरे आफ्नो कभमचायी सॊकेत नम्फय सवहत सफै 
वववयण बयी सरुवा हनु चाहेका कामामरमको प्राथनभकताको आधायभा कम्तीभा तीनवटा कामामरम 
उलरेख गयी अनसूुची-2 फभोन्त्जभको ढाॉचाभा ननवेदन ऩेश गनुमऩनेछ । 

(2) उऩदपा (1) फभोन्त्जभ सरुवाको ननवेदन प्राप्त नबए ऩनन सरुवा गनम फाधा ऩने छैन । 

६. सरुवाको आधाय: (1) फढी सेवा प्रवाह गने कामामरम तथा “क” य “ख” वगमभा ऩने कामामरमहरुभा 
साभान्मतमा ऩद रयक्त नहनु ेगयी सरुवा तथा ऩदस्थाऩन गरयनेछ । 

 (2) उभेयको कायणफाट अननवामम अवकाश हनु एक फषम वा सो बन्दा कभ अवनध फाॉकी यहेका 
कभमचायीराई सरुवा गदाम सम्बव बएसम्भ घय ऩामक हनु ेगयी सरुवा तथा ऩदस्थाऩन गरयनेछ । 

(3) सरुवा गदाम रयक्त ऩदभा कभमचायीको ऩनत ऩत्नी दवैु जना मथासम्बव एउटै न्त्जलरा वा 
काममरमभा ऩने गयी सरुवा गनम प्राथनभकता ददइनेछ । 

(4) “क” य “ख” वगमको बौगोनरक ऺेिभा न्मूनतभ सेवा अवनध ऩूया गयेको कभमचायीराई रयक्त 
ऩद नभरेसम्भ ननजरे भागेको कामामरमभा सरुवा तथा ऩदस्थाऩन गरयनेछ । 
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(5) तीन भवहना बन्दा फढी अवनधको स्वदेश तथा वैदेन्त्शक अध्ममन वा तानरभ ऩूया गयी 
पकेका कभमचायीराई ऩद रयक्त बएसम्भ “क” वा “ख” वगमको स्थानभा सरुवा तथा ऩदस्थाऩन  
गरयनेछ । 

(6)  एउटै भन्िारम वा कामामरमभा एक बन्दा फढी कभमचायीको सरुवाको रानग ननवेदन प्राप्त 
बएको अवस्थाभा “क” य “ख” वगमको बौगोनरक ऺेिभा काभ गयेको य एउटै भन्िारम वा 
कामामरमभा फढी अवनध काभ गयेका कभमचायीराई प्राथनभकता ददने गयी सरुवा तथा ऩदस्थाऩन 
गरयनेछ । 

(7) सरुवा गदाम कामामरमको सॊस्थागत स्भयण ऺभता कामभ यहने व्मवस्था नभराउन ुऩनेछ । 

(8) दयफन्दी नभरान, नमाॉ दयफन्दी नसजमना, सरुवा बएको कभमचायीको गरत वैमन्त्क्तक वववयण, 
एकै ऩदभा दोहोयो सरुवा रगामतको अवस्था ऩयेभा भखु्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामामरमको 
सहभनत नरई जनुसकैु सभमभा सरुवा गनम सवकनछे । 

(9) साभान्मतमा एकै प्रकृनतको कामामरमभा चाय फषम व्मनतत बईसकेको कभमचायीराई सोही 
प्रकृनतको कामामरमभा दोहोरयने गयी सरुवा गरयने छैन । 

(10) आनथमक फषमको अवनध तीन भवहना बन्दा कभ यहेको अवस्थाभा कामामरम प्रभखु वा 
आनथमक प्रशासन शाखा प्रभखुको ऩदभा काममयत कभमचायीराई काज खटाइने छैन । 

 तय ववशेष अवस्था सजृना बएको कायण खोरी भखु्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामामरमको 
सहभनतभा काज खटाउन फाधा ऩने छैन । 

(11) दयफन्दी फभोन्त्जभ कभमचायी उऩरब्ध नबएको अवस्थाभा सेवाको ननयन्तयता य 
सनुनन्त्ितताका रानग बौगोनरक ऺेि तथा कामम प्रकृनत नभलने गयी कामामरम प्रभखु वा अन्म ऩदभा 
काममयत कभमचायीराई दोहोयो न्त्जम्भेवायी ददन वा काभकाज खटाउन फाधा ऩने छैन । 

तय रेखा सभूहको कभमचायीराई एउटै न्त्जलरानबि आन्तरयक व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामम 
प्रदेश रेखा ननमन्िकको कामामरमरे नभराउनेछ । 

(12) कभमचायीको सरुवा तथा ऩदस्थाऩन गदाम मस काममववनधको अन्म दपाभा उन्त्लरन्त्खत 
आधायका अनतरयक्त देहामका कुयाहरुराई आधाय नरन ुऩनेछ्- 

(क) कभमचायीको भाग ननवेदन, शैन्त्ऺक मोग्मता, अनबुव, मस अन्त्घ काममयत कामामरम य 
सम्फन्त्न्धत कभमचायीको व्मन्त्क्तगत अनबरेखको ववश्लषेण, य 

(ख) रेखा सभूहका कभमचायीको हकभा खण्ड (क) भा उन्त्लरन्त्खत वववयणका अनतरयक्त 
प्रदेश रेखा ननमन्िकको कामामरमफाट प्राप्त व्मन्त्क्तगत वववयण (PIS) को ववश्लषेण । 

(1३) स्वास्थ्म सेवाका कभमचायीको सरुवा तथा ऩदस्थाऩन गदाम कुनै ऩनन स्वास्थ्म सॊस्थाभा  
स्वास्थ्मकभी रयक्त नहनुे गयी य स्वास्थ्म सेवा अवरुद्ध नहनुे गयी गनुम ऩनेछ । 
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७. काज सम्फन्धी व्मवस्था् (1) स्वीकृत अस्थामी दयफन्दीभा फाहेक एक फषमभा तीन भवहना बन्दा फढी 
काज खटाउन सवकने छैन । 

(2) जनशन्त्क्तको अबाव बई सेवा प्रवाहभा फाधा ऩनम जाने बएभा भखु्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को 
कामामरमरे एक भन्िारमफाट अको भन्िारमभा काजभा खटाउन सक्नछे । 

(3) सम्फन्त्न्धत भन्िारमरे आपू अन्तयगतका कामामरम वा आमोजनाको अस्थामी दयफन्दीभा 
कभमचायीराई काज खटाउन ु ऩूवम त्मस्ता ननकाम वा आमोजनाको कामम अवनध, काभको चाऩ य सेवा 
प्रवाह गदाम राग्ने आवश्मक जनशन्त्क्त ववश्लषेण गनुम ऩनेछ । 

(4) उऩदपा (3) फभोन्त्जभ बएको ववश्लषेणको आधायभा सम्फन्त्न्धत भन्िारमरे प्रत्मेक आनथमक 
फषमको रानग त्मस्तो ननकाम वा आमोजनाको अस्थामी दयफन्दी प्रदेश सयकाय (भन्त्न्िऩरयषद् ) फाट 
स्वीकृत गयाउन ुऩनेछ । 

(5) उऩदपा (4) फभोन्त्जभ दयफन्दी नसजमना गदाम भखु्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामामरम य 
आनथमक भानभरा तथा मोजना भन्िारमको सहभनत नरन ुऩनेछ । 

८. तत्कार हान्त्जय हनु जानऩुने् भखु्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामामरम वा भन्िारमरे कुनै 
कभमचायीराई सरुवा तथा ऩदस्थाऩना, काज वा काभकाज गने गयी खटाए ऩनछ फाटोको म्माद फाहेक 
१५ ददननबि खटाइएको कामामरमभा हान्त्जय हनु जान ुऩनेछ । 

तय, काव ु वावहयको ऩरयन्त्स्थनत ऩयी सो म्मादनबि हान्त्जय हनु नसकेको भनानसव आधाय य 
कायण खरुाई ननवेदन ददएभा सम्वन्त्न्धत कामामरमरे थऩ ७ (सात) ददननबि हान्त्जय गयाउन फाधा ऩने 
छैन । 

९. अनगुभन सम्फन्धी व्मवस्था् (1) मस काममववधीको ऩारना गयी कभमचायीराई सरुवा तथा ऩदस्थाऩना,   
काज वा काभकाज गनम खटाए, नखटाएको वा काभकाज गनम खटाउॉदा दयफन्दी एवभ ् ऩदऩूनतमको 
अवस्थाको ववषम य खटाइएका कभमचायी सम्फन्त्न्धत कामामरमभा सभमभै हान्त्जय बई काभकाज गये 
नगयेको सम्फन्धभा भखु्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामामरमरे अनगुभन गनेछ । 

(2) सरुवा तथा ऩदस्थाऩना गरयएको वा काज वा काभकाज गनम खटाइएको कामामरमभा 
कभमचायी यभाना नरई हान्त्जय हनु गए वा नगएको ववषमभा सम्फन्त्न्धत भन्िारमको सन्त्चवरे अनगुभन 
गनुम ऩनेछ । 

१०. 
6अनतरयक्त रुऩभा याख्न सवकने् सॊघवाट सभामोजन बई आएका वा प्रदेश अन्तगमत काभकाज गनम 
खटाइएका कुनै कभमचायीराई तत्कार ऩदस्थाऩना गनम वा काभकाजभा खटाउने गयी व्मवस्थाऩन गनम 
नसवकएभा वा प्रदेश अन्तगमतका कामामरमभा काममयत कुनै कभमचायीराई सो कामामरमभा याखी याख्न 
उऩमकु्त नहनुे बएभा वा कायवाही गनुमऩने अवस्था ऩयेभा त्मस्ता कभमचायीराई भखु्मभन्िी तथा 

                                                           
6 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोनधत 
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भन्त्न्िऩरयषद्को कामामरमभा अनतरयक्त रुऩभा हान्त्जय गयाई याख्न सवकनेछ । मसयी अनतरयक्त रुऩभा 
यान्त्खएको कभमचायीराई जनु भन्िारम वा कामामरमवाट अनतरयक्त रुऩभा यहने गयी सारयएको हो सोही 
भन्िारम वा कामामरमवाट तरवबत्ता बकु्तानी गनुम ऩनेछ । 

११. सरुवाको उजयुी् मस काममववनध फभोन्त्जभ गयेको सरुवा उऩय न्त्चत्त नवझु्न ेकभमचायीरे सरुवा बएको 
नभनतरे १५ ददननबि भखु्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामामरमभा उजयुी ददन सवकनछे । 

१२. ननणमम फदय गनम सक्ने्  कुनै ऩनन ननकामरे मस काममववनध य प्रचनरत कानूनको प्रनतकूर हनुे गयी 
ऩदस्थाऩना वा काभकाज गने गयी खटाएभा भखु्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामामरमरे त्मस्तो 
काभकायफाही तथा ननणमम उऩय आवश्मक छानववन गयी फदय गनम य आवश्मक ननदेशन ददन  
सक्नेछ । 

१३. काममववनधको ऩारना् मस काममववनध य प्रचनरत कानूनको ऩारना गनुम गयाउन ुसम्फन्त्न्धत भन्िारम य 
कभमचायीको कतमव्म हनुछे । 

१४. फाधा अड्काउ पुकाउ: मस काममववनधको कामामन्वमनभा कुनै दद्वववधा बएभा फाधा अड्काउ पुकाउने 
अनधकाय भखु्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामामरमभा हनुछे । 

१५. फचाउ् भखु्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामामरमफाट मो काममववनध फनु्न ऩूवम ववनबन्न भन्िारम तथा 
कामामरमहरुभा ऩदस्थाऩना गयेका वा काज वा काभकाज गनम खटाइएका कभमचायीहरु मसै काममववनध 
फभोन्त्जभ ऩदस्थाऩना गयेको वा खटाइएको भानननछे । 
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अनसूुची-1 

(दपा 4 को उऩदपा (1) को खण्ड (ग) सॊग सम्फन्त्न्धत) 

न्त्जलराहरुको बौगोनरक वगीकयण 

क ख ग घ 

1. फझाङ्ग 

2. फाजयुा 
3. दाच ुमरा 

1. अछाभ 

2. फैतडी 
 

1. डडेलधयुा 
2. डोटी 

1. कैरारी 
2. कन्चनऩयु 
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अनसूुची-2 

दपा 5 को उऩदपा (1) सॊग सम्फन्त्न्धत 

सरुवा भाग गने ननवेदकको ढाॉचा 
नभनत्-------------/---/-- 

ववषम् सरुवा हनु ऩाउॉ । 

श्रीभान ्सन्त्चवज्मू, 
..................... 
 तर उन्त्लरन्त्खत ननकामभा सरुवा बई प्रदेश सेवा गने अवसय ऩाउन भेयो बएको सत्म तथ्म 
वववयणहरु सवहत सम्फद्ध कागजात मसैसाथ सॊरग्न याखी मो ननवेदन ऩेश गयेको/गयेकी छु । 

 

कभमचायीको वववयण 

कामामरमको 
नाभ 

ऩद सेवा/सभहु/उऩसभहु शे्रणी जन्भ 
नभनत 

सो 
कामामरमभा 

हान्त्जय 
बएको नभनत 

घय 
ठेगाना/नागरयकता 
प्र.ऩ.नॊ. नभनत य  
न्त्जलरा 

       

 मस बन्दा अगाडी कामम गयेको वववयण 

कामामरमको 
नाभ 

ऩद सेवा/सभहु/उऩसभहु शे्रणी  देन्त्ख....... 
सम्भ 

फषम.. 
भवहना 

बौगोनरक 
ऺेि 

       

सरुवा हनु चाहेको न्त्जलरा य कामामरम(प्राथनभकताको आधायभा) 
1= .............. 
2= ............... 
सॊरग्न कागजातहरु 

1= सम्फन्त्न्धत कामामरमभा काभकाज गयेको ऩषु्ट्याई हनुे कागज 

2= सरुवा हनु चाहेको कायण य प्रभाण 

मसभा रेन्त्खएको व्महोया साॉचो हो । झठुा ठहये कानून फभोन्त्जभ सजाम बोग्न तमाय छु । 

ननवेदक्- 
नाभ थय् 
ऩद्     

कभमचायी सॊकेत नॊ. 
कामामरम्  


