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प्रदेश सेवाका कर्मचारी पदस्थापना तथा सरुवा सम्वन्धी कार्मववधध, २०७६ 

स्वीकृत धर्धतिः २०७६/०१/१७ 

प्रथर् संशोधनिः २०७६/०४/१५ 

दोस्रो संशोधनिः २०७७/०३/१६ 

तेस्रो संशोधनिः २०७७/०९/२६ 
 

प्रस्तावनािः कर्मचारी सर्ार्ोजन ऐन, २०७५ बर्ोजजर् प्रदेश नं.१ को प्रदेश सेवार्ा सर्ार्ोजन भई आएका 
कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारका र्न्रालर् तथा धनकार्र्ा पदस्थापना गनम वा प्रदेश सरकारर्ार्म त कार्काज गनम 
खटाएका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश सेवाको दरबन्दीर्ा कार्काज गनेगरी खटाउने सम्वन्धर्ा आवश्र्क व्र्वस्था 
गनम सहर्ोग प¥ुर्ाउने उद्देश्र्ले प्रशासकीर् कार्मववधध (धनर्धर्त) गने ऐन, २०७५ को दर्ा ३ ले ददएको 
अधधकार प्रर्ोग गरी प्रदेश सरकार र्जन्रपररषद्ले र्ो कार्मववधध स्वीकृत गरी लाग ुगरेकोछ । 

 

१.  संजिप्त नार् र प्रारम्भिः (१) र्ो कार्मववधधको नार् “प्रदेश सेवाका कर्मचारी पदस्थापना तथा सरुवा 
सम्वन्धी कार्मववधध, २०७६” रहेको छ । 

 (२) र्ो कार्मववधध तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

 

२.  पररभाषािः ववषर् वा प्रसंगले अको अथम नलागेर्ा र्स कार्मववधधर्ा,- 
(क)  “अधतररक्त सरू्ह” भन्नाले कर्मचारीको अस्थार्ी व्र्वस्थापनका लाधग र्खु्र्र्न्री तथा 

र्जन्रपररषद्को कार्ामलर्र्ा रहने अस्थार्ी रुपर्ा रहेको कर्मचारीहरुको सरू्हलाई सम्झन ुपछम। 

(ख)  “कार्ामलर्” भन्नाले प्रदेशस्तरका आर्ोग, र्खु्र्न्र्ार्ाधधवक्ताको कार्ामलर्, प्राधधकरण, प्रदेश 
सरकारका र्न्रालर् र्ातहत रहेका धनदेशनालर्, धिधभजन कार्ामलर्, सव-धिधभजन कार्ामलर्, 

केन्र, ईकाइ तथा अन्र् कार्ामलर्लाई सम्झन ुपछम। 

(ग)  “प्रदेश” भन्नाले प्रदेश नं. १ प्रदेशलाई सम्झन ुपछम। 

(घ)  “र्न्रालर्” भन्नाले प्रदेश सरकारका र्न्रालर् सम्झनपुछम र सो शब्दले र्खु्र्र्न्री तथा 
र्जन्रपररषदको कार्ामलर् र प्रदेश सभा सजचवालर् सरे्तलाई जनाउँछ। 

(ङ)  “सर्ार्ोजन” भन्नाले कर्मचारी सर्ार्ोजन ऐन, २०७५ बर्ोजजर् प्रदेशको सेवार्ा भएको 
सर्ार्ोजनलाई सम्झनपुछम।  

 

३.   सर्ार्ोजन भएका कर्मचारीको पदस्थापनिः कर्मचारी सर्ार्ोजन ऐन, २०७५ बर्ोजजर् र्स प्रदेशर्ा 
सर्ार्ोजन भई र्खु्र्र्न्री तथा र्जन्रपररषद्को कार्ामलर्र्ा आउने कर्मचारीहरुलाई ररक्त पदको अवस्था 
र सन्तधुलत पदपूधतम सरे्तलाई दृविगत गरी देहार् बर्ोजजर् पदस्थापन गररनेछ । 

(क)  नेपाल प्रशासन सेवा, सार्ान्र् प्रशासन सरू्ह, नेपाल ववववध सेवा र नेपाल आधथमक र्ोजना तथा 
तथ्र्ाङ्क सेवाका रा.प.दितीर् शे्रणी/अधधकृत दशौं तहका र सो भन्दा र्धुनका कर्मचारी र अन्र् 

                                                           
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत 
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत 
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सबै सेवा, सरू्ह र उपसरू्हका रा.प.दितीर् शे्रणी/अधधकृत नवौं र दशौं तहका कर्मचारीहरुलाई 
र्खु्र्र्न्री तथा र्जन्रपररषद्को कार्ामलर्ले र्न्रालर् वा अन्तरगतका कार्ामलर्को ररक्त 
दरबन्दीर्ा पदस्थापना गनेछ। 

 (ख) नेपाल जशिा सेवा र नेपाल स्वास्थ्र् सेवाका आठौं तह र सो भन्दा र्धुनका कर्मचारीहरुलाई 
सार्ाजजक ववकास र्न्रालर् वा अन्तरगत रहने गरी पदस्थापनको लाधग सोही र्न्रालर्र्ा 
पठाउन।े 

(ग) नेपाल वन सेवाका आठौं तह र सो भन्दा र्धुनका कर्मचारीहरुलाई उद्योग, पर्मटन वन तथा 
वातावरण र्न्रालर् वा अन्तरगत रहने गरी पदस्थापनको लाधग सोही र्न्रालर्र्ा पठाउने। 

(घ) नेपाल कृवष सेवाका आठौं तह र सो भन्दा र्धुनका कर्मचारीहरुलाई भधूर् व्र्वस्था, कृवष तथा 
सहकारी र्न्रालर् वा अन्तरगत रहने गरी पदस्थापनको लाधग सोही र्न्रालर्र्ा पठाउने। 

(ङ) नेपाल इजन्जधनर्ररङ्ग सेवाका आठौं तह र सो भन्दा र्धुनका कर्मचारीहरुलाई भौधतक पूवामधार 
ववकास र्न्रालर् वा अन्तरगत पदस्थापन गने गरी सोही र्न्रालर्र्ा पठाउन।े 

   1तर नेपाल इजन्जधनर्ररङ्ग सेवा, रे्काधनकल सर्हु, हलकुा सवारी चालक पदका 
कर्मचारीहरुको पदस्थापन र्खु्र्र्न्री तथा र्जन्रपररषद्को कार्ामलर्ले गने छ। 

(च)  नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा सरू्हका छैठौं, सातौं र आठौं तहका कर्मचारीहरुलाई आधथमक र्ाधर्ला 
तथा र्ोजना र्न्रालर्ले र चौथो तथा पाँचौं तहका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश लेखा धनर्न्रक 
कार्ामलर्का प्रदेश लेखा धनर्न्रकले पदस्थापना गनेछ र सोको जानकारी र्खु्र्र्न् री तथा 
र्जन्रपररषद्को कार्ामलार्र्ा पठाउन ुपनेछ । 

(छ)  नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व सरू्हका आठौं तह र सो भन्दा र्धुनका कर्मचारीहरुलाई 
पदस्थापनको लाधग आधथमक र्ाधर्ला तथा र्ोजना र्न्रालर्र्ा पठाउन ुपनेछ। 

(ज)  सम्बजन्धत सेवा सरू्ह उपसरू्ह सञ्चालन गने र्न्रालर् अन्तगमतका सेवा सरू्ह र उपसरू्हका 
कर्मचारीहरुको पदस्थापना अन्र् र्न्रालर् अन्तगमतका स्वीकृत दरबन्दीर्ा गनुमपने भएर्ा 
र्खु्र्र्न्री तथा र्जन्रपररषद्को कार्ामलर्ले पदस्थापना गनेछ र सो को जानकारी सम्वजन्धत 
सेवा सरू्ह उपसरू्ह सञ्चालन गने र्न्रालर्लाई ददन ुपनेछ। 

(झ)  र्स दर्ा बर्ोजजर् कर्मचारीको पदस्थापना गदाम एघारौं तह वा सो सरहका कर्मचारीको सम्वजन्धत 
ववभागीर् र्न्रीस्तरीर् र सो भन्दा र्ाधथका कर्मचारीको हकर्ा प्रदेश सरकार र्जन्रपररषद्को 
धनणमर्बाट, सवै सेवा सरू्ह उपसरू्हका नवौं र दशौं तह वा सो सरहका कर्मचारीको हकर्ा 
र्खु्र्र्न्री तथा र्जन्रपररषदको कार्ामलर्का प्रर्खु सजचवस्तरीर् र आठौं तह वा सो सरहका 
र सो भन्दा र्धुनका कर्मचारीको हकर्ा सम्वजन्धत सेवा सरू्ह उपसरू्ह सञ्चालन गने र्न्रालर्को 
सजचवस्तरीर् धनणमर्ानसुार गनुम पनेछ। 

                                                           
1 पवहलो संशोधनद्वारा संशोधधत 
 तेस्रो संशोधनद्वारा सशंोधधत 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप गररएको 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप गररएको 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप गररएको 
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४. सङ्घबाट अन्र् वकधसर्ले खवटइ आउन ेकर्मचारी सम्बन्धी व्र्वस्थािः सङ्घीर् सरकारबाट काजर्ा खवटइ 
आउने सबै शे्रणीका कर्मचारीहरुलाई धनजको सेवा सूर्ह र ररक्त पदको अवस्था हेरी र्खु्र्र्न्री तथा 
र्जन्रपररषद्को कार्ामलर्ले अधतररक्त सरू्हर्ा राखी दर्ा ३ र्ा उल्लेजखत व्र्वस्था अनसुार सम्बजन्धत 
र्न्रालर् वा अन्तगमत खटाउने छ । र्सरी कार्काज गनम खटाउँदा प्रदेशर्ा सर्ार्ोजन भएका 
कर्मचारीहरुलाइम पवहलो प्राथधर्कता दइनेछ। 

 

५. प्रादेजशक सरुवािः (१) सबै सेवा सरू्ह तथा उपसरू्हका कर्मचारीको प्रदेश धभरका एक र्न्रालर् वा 
अन्तगमत कार्ामलर्बाट अको र्न्रालर् वा अन्तगमत कार्ामर्लर्ा सरुवा गनुम परेर्ा र्खु्र्र्न्री तथा 
र्जन्रपररषद्को कार्ामलर्ले गनेछ। 

(२) दर्ा ३ बर्ोजजर् पदस्थापना भएका कर्मचारीको हकर्ा पदस्थापना गने र्न्रालर्ले 
र्न्रालर् र अन्तगमतका एक कार्ामलर्बाट अको कार्ामलर् वा कार्ामलर्बाट र्न्रालर्र्ा सरुवा वा 
काजर्ा खटाउन ेछ।  

तर, दर्ा ३ को खण्ि (च) बर्ोजजर् पदस्थापना भएका नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा सरू्हका 
कर्मचारीहरुलाई कुनै पधन र्न्रालर् वा कार्ामलर्र्ा सरुवा वा काजर्ा खटाउँदा पदस्थापना गने 
धनकार्ले खटाउने छ र सोको जानकारी र्खु्र्र्न् री तथा र्जन्रपररषद्को कार्ामलार्र्ा पठाउन ुपनेछ। 

(३) प्रदेश धभरका र्न्रालर् वा अन्तगमतका कार्ामलर्का कर्मचारीहरुलाई आवश्र्कतानसुार 
जनुसकैु बखत पधन सरुवा वा काजर्ा खटाउन सवकने छ। 

(४) जनुसकैु सेवा, सरू्ह/उपसरू्हका कर्मचारीलाइम स्वीकृत अस्थार्ी दरवन्दी भएका कार्ामलर् 
वा धनकार्र्ा काजर्ा वा कार्काज गनम खटाउँदा र्खु्र्र्न् री तथा र्जन्रपररषद्को कार्ामलर्ले खटाउन े
छ र त्र्स्ता कर्मचारीको दरवन्दी र्खु्र्र्न् री तथा र्जन्रपररषद्को कार्ामलर्को अधतररक्त सरू्हर्ा राजखन े
छ।  

(५) कर्मचारीको पदस्थापना वा सरुवा गदाम भौगोधलक िेर तथा कार्मरत अवधध सरे्तलाई 
ध्र्ान ददएर सम्भव भएसम्र् पहािी र वहर्ाली िेरर्ा कार्मरत रहेका कर्मचारीलाई र्ागका आधारर्ा 
पार्क पने स्थानको कार्ामलर्र्ा पदस्थापना वा सरुवा गनम सवकनेछ। 

(६) सेवा सरू्ह सञ्चालन गने र्न्रालर् तथा धनकार्ले कर्मचारी पदस्थापना वा सरुवा गदाम 
वा काजर्ा वा कार्काज गने गरर खटाउँदा सोको जानकारी र्ुु्ख्र्र्न्री तथा र्जन्रपररषद्को कार्ामलर्र्ा 
पठाउन ुपनेछ। 

                                                           
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत 
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत 
 तेस्रो संशोधनद्वारा सशंोधधत 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप गररएको 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप गररएको 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप गररएको 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप गररएको 
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(७) र्स दर्ा बर्ोजजर् कर्मचारी सरुवा गदाम वा काजर्ा वा कार्काज गने गरर खटाउँदा 
दर्ा ३ को खण्ि (झ) बर्ोजजर्को धनणमर्ानसुार गनुमपने छ। 

(८) कुनै पधन कर्मचारीले कार्मरत कार्ामलर्बाट अन्र्र सरुवा वा काजर्ा जान चाहेर्ा 
अनसूुची-२ बर्ोजजर्को र्ारार् भरर सरुवा वा काज खटाउने धनकार्र्ा पेश गनुमपने छ। 

 

६.  ........................ 

 

७.  स्वास्थ्र् सेवाको पदस्थापन तथा सरुवा सम्बन्धी ववशषे व्र्वस्थािः स्वास्थ्र् सेवाका कर्मचारीहरुको 
पदस्थापन र सरुवा गदाम कुनै पधन स्वास्थ्र् संस्थार्ा स्वास्थ्र्कर्ी ररक्त नहनुेगरी व्र्वस्थापन गनुम  
पनेछ। 

 

८.  पदस्थापन तथा सरुवा सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्थािः (१) प्रदेशर्ा सर्ार्ोजन भई आएका वा कार्काज 
गने गरी र्न्रालर्र्ा खटाईएका कर्मचारीलाई र्न्रालर् वा कार्ामलर्ले तत्काल ररक्त रहेको पदर्ा 
पदस्थापना वा कार्काज गने गरी खटाउन ुपनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) र्ा उल्लेख भए बर्ोजजर् हाजजर हनु आउने कर्मचारीलाई पदस्थापन गनुम 
वा खटाउन ुभन्दा अजघ प्राथधर्कताक्रर्को आधारर्ा धनजले जान चाहेका उपलब्ध भएसम्र् पाँच वटा 
धनकार् (एक जजल्लाका दइुमवटा र्न्रालर्/कार्ामलर्) को नार् उल्लेख गरी अनसूुजच-१ अनरुुपको 
र्ारार् भनम लगाइनेछ। 

(३) उपदर्ा (२) बर्ोजजर् र्ारार् भने प्रर्ोजनका लाधग सम्वजन्धत र्न्रालर्ले आफ्नो 
र्न्रालर् र अन्तगमत सो पद, सेवा, सरू्ह, उप सरू्ह र शे्रणी वा तहको तत्काल ररक्त रहेको दरबन्दीको 
वववरण उपलव्ध गराउन ुपनेछ। 

(४) उपदर्ा (१) र्ा उल्लेख भए अनसुार हरेक हप्ता आईतवार देजख ववहीवारसम्र् दताम 
भएका र्ारार्हरुका आधारर्ा शकु्रवारको ददन कर्मचारी सर्ार्ोजन ऐन, २०७५ को दर्ा ८ र्ा 
उल्लेख भएका कुराको आधारर्ा पदस्थापना वा कार्काज गने गरी खटाईने छ। हरेक हप्ता पदस्थापन 
वा खटनपटन गरर सवकएको दरवन्दी वा पदसङ्खख्र्ा घटाई पदस्थापन नभएको वा नखटाएको दरवन्दी 
वा पदर्ा र्ार उपदर्ा (१) अनसुार हाजजर हनु आउन ेकर्मचारीहरुलाई अनसूुजच-१ बर्ोजजर्को र्ारार् 
भने प्रर्ोजनका लाधग उपलब्ध गराइनेछ। 

(५) उपदर्ा (१), (२), (३) र (४) र्ा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएता पधन अधधकृत नवौं 
र सो भन्दा र्ाधथको कर्मचारीहरुलाई ररक्त पद, धनजको अनभुव एवरं् औजचत्र्ता र आवश्र्कताको 
आधारर्ा पदस्थापन गररनछे। 

                                                           
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप गररएको 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप गररएको 
 दोस्रो संशोधनद्वारा हटाईएको 
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत 
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(६) सर्ार्ोजन ऐनर्ा उल्लेख भएको म्र्ादधभर हाजजर हनु नआउने कर्मचारीलाई उपदर्ा 
(१) बर्ोजजर् धनजले जान चाहेको कुनै र्न्रालर् वा कार्ामलर् नरोजाई सम्वजन्धत र्न्रालर्ले 
आवश्र्कता अनसुार धसधै पदस्थापना गनम वा कार्काज गने गरी खटाउन सक्नछे। 

(७) र्स कार्मववधधर्ा अन्र्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापधन हाल प्रदेशस्तरको धनकार्को 
दरवन्दीर्ा कार्काज गरररहेको र सर्ार्ोजन हुँदा सरे्त र्सै प्रदेशर्ा सर्ार्ोजन भएका कर्मचारीलाई 
पदस्थापना वा कार्काज गनम खटाउँदा सम्भव भए सम्र् हाल प्रदेशस्तरको जनु धनकार्र्ा कार्काज 
गरररहेको छ, सोही धनकार्र्ा दरवन्दी कार्र् रहेको भए सोही धनकार्रै् पदस्थापन गररने वा कार्काज 
गनम खटाउन सवकनेछ।  

(८) एक वषम भन्दा कर् उरे्रका जशश ुभएका र्वहला कर्मचारी तथा नेपाल सरकारले धनधामरण 
गरेको किा रोग लागेका कर्मचारीलाई धनजले त्र्स्तो रोग लागेको नेपाल रे्धिकल बोिमको धसर्ाररस 
सवहत धनवेदन ददएर्ा पदस्थापना वा कार्काज गनम खटाउँदा सम्भव भए सम्र् तत्काल ररक्त भएको 
र्ध्रे् धनजलाई पार्क पने कार्ामलर्र्ा खटाउन सवकनेछ। 

(९) राजपर अनवङ्कत वा अधधकृत (छैठौं) तहसम्र्का धनजार्ती कर्मचारीको पधत पत्नी दवैुजना 
प्रदेश सेवाको पदर्ा सर्ार्ोजन भएको वा कार्काज गनम खवटएको भएर्ा ररक्त दरवन्दी उपलब्ध 
भएसम्र् एकै स्थानका वा पार्क पने कार्ामलर्र्ा पदस्थापना वा कार्काज गने गरी खटाउन सवकनेछ। 

 

९.  तत्काल हाजजर हनु जानपुनेिः र्खु्र्र्न्री तथा र्जन्रपररषद्को कार्ामलर् वा सेवा सरू्ह उपसरू्ह सञ्चालन 
गने र्न्रालर्ले कुनै कर्मचारीलाई पदस्थापना, सरुवा वा कार्काज गनेगरी खटाएर्ा धनर्र्ानसुार 
खटाइएको कार्ामलर्र्ा हाजजर हनु जानपुनेछ। त्र्सरी खटाइएको कार्ामलर्र्ा धनर्र्ानसुार हाजजर हनु 
नगएर्ा प्रचधलत कानून बर्ोजजर् ववभागीर् कारवाही गनम सवकनछे। 

 

१०.  अनगुर्न सम्वन्धी व्र्वस्थािः (१) र्स कार्मववधधको पालना गरी कर्मचारीलाई पदस्थापना, सरुवा वा 
कार्काज गनम खटाए, नखटाएको वा कार्काज गनम खटाउँदा दरवन्दी एवर्ु् पदपूधतमको अवस्थाको धबषर् 
र खटाईएका कर्मचारी सम्वजन्धत कार्ामलर्र्ा सर्र्रै् हाजजर भई कार्काज गरे नगरेको सम्वन्धर्ा 
र्खु्र्र्न्री तथा र्जन्रपररषद्को कार्ामलर्ले अनगुर्न गनेछ। 

(२) पदस्थापना, सरुवा वा कार्काज गनम खटाइएको कार्ामलर्र्ा कर्मचारी रर्ाना धलई हाजजर 
हनु गए वा नगएको ववषर्र्ा सम्वजन्धत र्न्रालर्को सजचवले धनर्धर्त रुपर्ा अनगुर्न गनुम पनेछ।  

(३) उपदर्ा (१) र (२) वर्ोजजर् अनगुर्न गदाम सरुवा भएको वा काजर्ा वा कार्काज 
गनम खटाईएको कर्मचारी खटाईएको धनकार्र्ा रर्ाना धलई हाजजर हनु नगएको अवस्था देजखएर्ा 
तत्काल रर्ाना ददई पठाउन ेव्र्वस्था गनुम पनेछ। 

 

                                                           
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत 
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत 
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप गररएको 
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११.  अधतररक्त रुपर्ा राख्न सवकनिेः ......................... 

(१) प्रदेशर्ा सर्ार्ोजन भएका सवै सेवा, सरू्ह, उपसरू्ह, शे्रणी/तह वा पदका कर्मचारीलाई 
पदस्थापन वा व्र्वस्थापन गने क्रर्र्ा आवश्र्क परे छोटो अवधधका लाधग र्खु्र्र्न्री तथा 
र्जन्रपररषद्को कार्ामलर्र्ा अधतररक्त सरू्हर्ा हाजजर गराई राख्न सवकने छ।  

तर र्सरी अधतररक्त सरू्हर्ा कुनै पधन जजम्रे्बारी नददई देहार्को अवस्थार्ा बाहेक दईु र्वहना 
भन्दा बढी सर्र्सम्र् हाजजर गराइम राजखने छैनिः 

(क) लार्ो धबदार्ा रहेकोर्ा वा  

(ख) धनलम्बन भएकोर्ा वा  

(ग) अन्र्र काजर्ा खवटएको कारण पदाधधकार रहेको पदर्ा कार्र् राख्न पने भएर्ा। 

(२) अध्र्र्न ववदार्ा रहेको वा स्वतिः धनलम्बनर्ा रहेको वा छ र्वहना भन्दा बढी कुनै 
धबदार्ा रहेका वा तीन र्वहनाभन्दा बढी अवधध अन्र्र काजर्ा खवटएको वा कुनै खास कार्को लाधग 
वा कुनै खास आर्ोजना कार्ामन्वर्न गनमको लाधग खटाइन ेकर्मचारीको पदाधधकार सो अवधधभरको लाधग 
र्खु्र्र्न्री तथा र्जन्रपररषद्को कार्ामलर्को अधतररक्त सरू्हर्ा सानम सवकनछे। 

(३) कुनै र्न्रालर् वा अन्तगमतको कार्ामलर् वा धनकार्बाट कुनै कर्मचारीलाइम अधतररक्त 
सरू्हर्ा रहने गरी काजर्ा वा कार्काज गनम खटाइएर्ा धनजहरुको तलव, भत्ता सोही र्न्रालर् वा 
कार्ामलर् वा धनकार्बाट भकु्तानी गररनेछ। 

तर कर्मचारी सर्ार्ोजन ऐन, २०७५ बर्ोजजर् सर्ार्ोजन भएका कर्मचारीहरुको हकर्ा प्रदेश 
अन्तगमतका र्न्रालर् वा कार्ामलर्र्ा सम्बजन्धत सेवा, सरू्ह उपसरू्ह को शे्रणी तथा तहको दरबन्दी 
अभावका कारणले पदस्थापन गनम नधसकने भएर्ा सो को जानकारी सवहत सङ्घीर् र्ाधर्ला तथा सार्ान्र् 
प्र श ा स न  र् न् र ा ल र् र् ा  व र् त ाम  प ठ ा उ ने  र  अ न् र् ल ा ई  अ ध त र र क्त  सरू्हर्ा राख्नपुने भएर्ा र्खु्र्र्न्री तथा 
र्जन्रपररषद्को कार्ामलर्ले तलव, भत्ता भकु्तानी गनेछ। 

 

१२.  कार्मववधधको पालनािः र्स कार्मववधध र प्रचधलत कानूनको पालना गनुम गराउन ुसम्वजन्धत र्न्रालर् र 
कर्मचारीको कतमव्र् हनुछे। 

 

१३.  धनणमर् बदर गनम सक्निेः कुनै पधन धनकार्ले र्स कार्मववधध र प्रचधलत कानूनको प्रधतकूल हनुेगरी 
पदस्थापना वा कार्काज गनेगरी खटाएर्ा र्खु्र्र्न्री तथा र्जन्रपररषद्को कार्ामलर्ले त्र्स्तो धनणमर् 
उपर आवश्र्क छानववन गरी बदर गनम र आवश्र्क धनदेशन ददन सक्नछे। 

 

१४.  कार्मववधधको ब्र्ाख्र्ािः र्स कार्मववधधको व्र्ाख्र्ा गरी बाधा अड्काउ रु्काउने अधधकार र्खु्र्र्न्री तथा 
र्जन्रपररषद्को कार्ामलर्र्ा हनुेछ। 

 

                                                           
 दोस्रो संशोधनद्वारा हटाईएको 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप गररएको 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप गररएको 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप गररएको 
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१५.  बचाउिः प्रदेश सरकारबाट र्ो कार्मववधध बनु्न पूवम र्खु्र्र्न्री तथा र्जन्रपररषदको कार्ामलर्को धनणमर्बाट 
ववधभन्न र्न्रालर् तथा कार्ामलर्र्ा कार्काज गनम खटाईएका कर्मचारीहरु र्सै कार्मववधध बर्ोजजर् 
खटाईएको र्ाधननेछ। 

  

                                                           
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधधत 
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अनसूुची-१ 

(दर्ा ८ को उपदर्ा (२) सगँ सम्वजन्धत) 
(सर्ार्ोजन भई प्रदेश सेवाको पदर्ा कार्काज गने गरी खवटई आएका कर्मचारीका लाधग र्ार) 

 

कर्मचारीको व्र्जक्तगतवववरण 

 

१.  कर्मचारीको नार्, थरिः     २. कर्मचारी सङे्कत नं. 
३. कर्मचारीको स्थार्ी ठेगानािः 
४. कर्मचारीको जन्र् धर्धतिः २०...........।........।........ ५. उरे्रिः 
६. कर्मचारीको पदिः    ७. सेवािः  ८.सरू्हिः  ९.शे्रणी/तह 

१०. कर्मचारीको शरुु धनर्कु्ती धर्धतिः 
११. हालको पदर्ा धनर्कु्ती धर्धतिः 
१२. शैजिक र्ोग्र्तािः 
१३. ताधलर्िः  पधछल्ला दइुमवटा ताधलर् उल्लेख गनेिः  

१. ........................................................................................ 
२. ........................................................................................ 

१४. हालको भन्दातल्लो पदको नार् र धनर्जुक्त धर्धतिः  

१५. सर्ार्ोजन हनु ुअजघ कार्मरत कार्ामलर्को नार् र ठेगानािः 
१६. श्रीर्ानु् वा श्रीर्धतको नोकरी वववरणिः 
१७. किा रोग लागेको भए उल्लेख गनेिः 
१८. एक बषमभन्दाकर् उरे्रका जशश ुभए उल्लेख गनेिः 
१९. सर्ार्ोजन भएको पदिः    २०. सर्ार्ोजन भएको तहिः 
२१. सर्ार्ोजन भएको धर्धतिः    २२. हाजजर भएको धर्धतिः 
२३. पदस्थापना वा कार्काज गनम जान चाहेको र्न्रालर्∕कार्ामलर् र जजल्लािः (प्राथधर्कताक्रर् अनसुार) 

१. 
२. 
३. 
४. 
५.                                                           

 

कर्मचारीको दस्तखत 

सम्पकम  नं.M 
इरे्लिः 
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अनसूुची-२ 

(दर्ा ५ को उपदर्ा (८) सँग सम्वजन्धत) 

 

(सरुवा / काज आवेदन र्ारर्) 
 
 

१. कर्मचारीको नार्, थरिः       २.कर्मचारी सङे्कत नं. 
३. कर्मचारीको स्थार्ी ठेगानािः 
४. कर्मचारीको जन्र् धर्धतिः २०...........।........।........   ५. उरे्रिः 
६. कर्मचारीको पदिः     ७. सेवािः ८. सरू्हिः ९. शे्रणी/तह 
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