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 प्रदेश राजपत्र 
 कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत  

खण्ड 3) सखेुत, फाल्गरु् 19 गते, 2077 साल (संख्या २३ 

भाग-3 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालय 
कर्ााली प्रदेश निजामती कमाचारीको सरुवा तथा काज सम्बन्त्धी 

मापदण्ड, 2077 

 

प्रस्ताविााः कर्ााली प्रदेश सरकारमा समायोजि भएका र कामकाज गिा 
खटिएका निजामती कमाचारीको सरुवा तथा काज सम्बन्त्धी कायालाई 
थप व्यवशस्थत र पारदशी बिाउि प्रदेश प्रशासकीय कायाटवनध नियनमत 
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गिे ऐि, २०७५ को दफा ३ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी प्रदेश 
मशन्त्त्रपररषद्ले यो मापदण्ड बिाएको छ।  

 

1. संशिप्त िाम र प्रारम्भाः (1) यस मापदण्डको िाम æकर्ााली प्रदेश 
निजामती कमाचारीको सरुवा तथा काज सम्बन्त्धी मापदण्ड, 
2077Æ रहेको छ। 

(2) यो मापदण्ड तरुुन्त्त प्रारम्भ हिुेछ। 

2. पररभाषााः  टवषय वा प्रसङ्गले अको अथा िलागेमा यस मापदण्डमााः 
(क) æकमाचारीÆ भन्नाले प्रदेश निजामती सेवाका कमाचारी र 

प्रदेशमा कामकाज गिा खटिई आएका सङ् घीय निजामती 
सेवा वा स्थािीय सेवाका कमाचारी सम्झि ुपछा। 

(ख) æकायाालयÆ भन्नाले सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालय अन्त्तगातका 
कायाालय वा निकाय सम्झि ु पछा र सो शब्दले कर्ााली 
प्रदेश योजिा आयोग तथा प्रदेश सरकार मातहतका रहेका 
अन्त्य सरकारी कायाालय समतेलाई जिाउँछ। 

(ग) æप्रदेशÆ भन्नाले कर्ााली प्रदेश सम्झि ुपछा। 

(घ) æप्रदेश सरकारका केन्त्रीय निकायÆ भन्नाले प्रदेश सभा 
सशचवालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, मखु्य 
न्त्यायानधवक्ताको कायाालय र प्रदेश लेखा नियन्त्त्रक 
कायाालय तथा केन्त्रीयस्तरको काम गिे गरी तोटकएका 
कायाालय सम्झि ुपछा।  
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(ङ) æमन्त्त्रालयÆ भन्नाले कर्ााली प्रदेश सरकार अन्त्तगातका 
मन्त्त्रालय सम्झि ु पछा र सो शब्दले मखु्यमन्त्त्री तथा 
मशन्त्त्रपररषद्को कायाालय समतेलाई जिाउँछ। 

(च) æसम्बशन्त्धत मन्त्त्रालयÆ भन्नाले कमाचारी कायारत रहेको 
निकायको तालकु मन्त्त्रालय सम्झि ुपछा। 

(छ) æववे साइिÆ भन्नाले कर्ााली प्रदेश सरकारले कमाचारीको 
अनभलेख तथा सरूवा व्यवस्थापि गिा प्रयोगमा ल्याउि े
वेवसाइि वा अिलाइि सनुबधा भएको सूचिा प्रनबनध 
सम्बन्त्धी प्रर्ाली सम्झि ुपछा। 

3. सरुवा सम्बन्त्धी व्यवस्थााः (1) कमाचारीलाई प्रदेशको भौगोनलक 
िेत्र र काया टवटवधताको अिभुव समते ददलाउि े गरी यसै 
मापदण्डको दफा ४ र ५ बमोशजम सरुवा गररिेछ। 

(2) कुि ैएक मन्त्त्रालय वा केन्त्रीय निकाय वा अन्त्तगात 
कायारत कमाचारीलाई अको मन्त्त्रालय/केन्त्रीय निकाय वा 
अन्त्तगातमा मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालयले सरुवा 
गिेछ। 

(3) कुिै एक मन्त् त्रालय वा केन्त्रीय निकाय वा 
अन्त्तगातका निकायमा कायारत प्रशासि तथा नबनबध सेवा बाहेक 
अन्त्य सेवा समहुका कमाचारीलाई आफ्िो मन्त् त्रालय वा केन्त्रीय 
निकाय वा अन्त्तगातको अन्त्य निकायमा सोही मन्त् त्रालयले सरूवा 
गिा सक्िेछ।  
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(४) दफा (३) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भएता पनि 
कायाालय प्रमखुको सरुवा वा पदस्थापिा गदाा मखु्यमन्त्त्री तथा 
मशन्त्त्रपररषद्को कायाालयको सहमनत नलि ुपिेछ।  

(५) दफा (३) र (४) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भएता 
पनि िेपाल प्रशासि सेवा, लेखा समूहका कमाचारीहरुको सरुवा 
आनथाक मानमला तथा योजिा मन्त्त्रालयले गिेछ। 

4. सरुवाको समय तानलका र अवनधाः (१) कमाचारीको सरुवा 
सामान्त्यतया देहायको समय तानलका अिसुार गिुा पिेछाः- 

(क) मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालयले 
प्रत्येक वषा श्रावर् एक गतेदेशख श्रावर् 
मसान्त्तसम्म, 

(ख) मन्त्त्रालय वा प्रदेशको केन्त्रीय निकायले 
प्रत्येक वषाको भार एक गतेदेशख भार 
मसान्त्तसम्म, 

(ग) यसै मापदण्डको अिसूुची-1 मा सूचीकृत 
गररएका æकÆ र æखÆ वगाका भौगोनलक 
िेत्रमा कायारत कमाचारीलाई सामान्त्यतया 
डेढ वषा पूरा भएपनछ र æगÆ र æघÆ वगाका 
भौगोनलक िेत्रमा कायारत कमाचारीलाई 
सामान्त्यतया दईु वषा पूरा भएपनछ सरुवा 
गररिेछ। 
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(घ) खण्ड (ग) बमोशजम सरुवा गदाा æकÆ र æखÆ 
वगामा कायारत कमाचारीलाई क्रमशाः æघÆ र 
æगÆ वगामा र æघÆ र æगÆ वगाको भौगोनलक 
िेत्रमा कायारत कमाचारीलाई क्रमशाः æकÆ र 
æखÆ वगामा पिे भौगोनलक िेत्रमा सरुवा गिा 
प्राथनमकता ददइिछे। 

(2) उपदफा (1) को खण्ड (क) र (ख) मा जिुसकैु कुरा 
लेशखएको भएता पनि देहायको अवस्थामा कमाचारीलाई 
तोटकएको अवनध िपगु्दै मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को 
कायाालयको सहमनत नलई दफा (३) बमोशजम सम्बशन्त्धत 
मन्त्त्रालयबाि सरुवा गिा सटकिेछाः- 

(क) कुिै कायाालयमा ररक्त भएको पदमा 
तोटकएको समय तानलका बाहेकको समयमा 
सरुवा गिुा परेमा। 

(ख) प्रदेश अन्त्तगातका आयोजिा/पररयोजिाहरुमा 
नसशजात दरबन्त्दीमा कामकाज गिा खिाउि ु
पिे भएमा, 

(ग) कुिै कमाचारीको निज कायारत रहेको 
शजल्लामा उपचार हिु िसक्िे र सो रोगको 
उपचार प्रदेश नभत्रको अन्त्य शजल्लामा हिु 
सक्िे भने्न प्रदेश सरकारद्वारा तोटकएको 
मेनडकल बोडाको नसफाररसका आधारमा 
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उपचार सहजताको लानग पायक पिे 
कायाालयमा सरूवा गिुा पिे अवस्थामा। 

(घ) कुिै कमाचारीलाई टवशषे शजम्मवेारी ददि ु
परेमा, 

(ङ) कुिै कमाचारीलाई टवभागीय कारवाही गिुा 
परेमा, 

(च) कुिै कमाचारीलाई निज कायारत कायाालयमा 
राखी राख्न उपयकु्त िहिुे, तोटकएको काया 
शजम्मेवारीमा लापरवाही गरेको, अपेशित 
उपलशब्ध प्राप्त गिा िसकेको, आचार संटहता 
पालिा िगरेको, प्रचनलत कािूि बमोशजम 
निर्ाय निदेशि कायाान्त्वयि गिुा पिेमा त्यसो 
िगरेको जस्ता मिानसव कारर् देशखएमा, 

(छ) दरबन्त्दी किौती भई वा कायाालय खारेज भई 
फाशजलमा परेको भएमा। 

(3) अनधकृत स्तर दशौं तह वा सो भन्त्दा मानथका 
कमाचारी वाहेक अन्त्य कमाचारीलाई सरुवा गदाा अवनध तोकी 
सरुवा गिुा पिेछ। 

(४) उपदफा २ को बुदँा िं. (ग) बमोशजमको मेनडकल 
बोडा गठि भई िसकेको अवस्थामा प्रदेश अस्पतालको मेनडकल 
सपुररिेन्त्डेन्त्िको संयोजकत्वका प्रदेश सरकारको प्रमखु सशचवले 
तोकेको अनधकृतस्तरको शचटकत्सक र सामाशजक टवकास 
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मन्त्त्रालयले तोकेको अनधकृतस्तरको शचटकत्सक सदस्य रहेको 
तीि सदस्यीय सनमनतको नसफाररसको आधारमा उपचार गिा 
पायक पिे स्थािमा सरुवा गिा सटकिेछ।   

5. सरुवाको प्रकृयााः (१) सरुवा हिु चाहिे कमाचारीले अिसूुची-2 
बमोशजमको ढाँचामा आफ्िो कमाचारी संकेत िम्बर सटहत सवै 
टववरर् भरी सरुवा हिु चाहेका कायाालयको प्राथनमकताको 
आधारमा कम्तीमा तीिविा कायाालय उल्लेख गरी सरूवा 
प्रकृयाको लानग मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालयले 
तोकेको ववेसाइि माफा त निवेदि पेश गिुा पिेछ। 

(2) मन्त्त्रालयबाि यसै मापदण्डको दफा ४ को उपदफा 
(१) बमोशजम अवनध पगेुका कमाचारीको नियनमत सरूवा वा 
दफा ४ को उपदफा (२) बमोशजमको सरूवा गदाा उपदफा (१) 
बमोशजम सरुवाको निवदेि प्राप्त िभए पनि सरुवा गिा बाधा पिे 
छैि। 

6. सरुवाको आधाराः (१) एक वषा भन्त्दा कम उमेरको िावालक 
भएका मटहला कमाचारी र िेपाल सरकारले निधाारर् गरेको 
गम्भीर रोग लागेका कमाचारीलाई सम्भव भएसम्म निजले अिरुोध 
गरे बमोशजम सरुवा गिा सटकिेछ। 

(2) उमेरहदको कारर् अनिवाया अवकाश हिु एक वषा 
वा सो भन्त्दा कम अवनध बाँकी रहेका कमाचारीलाई सरुवा गदाा 
निजले चाहेको अवस्थामा सम्भव भएसम्म घरपायक हिुे गरी 
सरुवा गिा सटकिेछ। 
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(3) सरुवा गदाा ररक्त पदमा सम्भव भए सम्म कमाचारी 
दम्पती दवैु जिा एउिै शजल्लामा पिे गरी सरुवा गिा 
प्राथनमकता ददइिछे। 

 (४) तीि मटहिा वा सो भन्त्दा बढी अवनधको वैदेशशक 
अध्ययि तथा तानलम पूरा गरी फकेका कमाचारीलाई पद ररक्त 
भएसम्म æकÆ वा æखÆ वगाको स्थािमा सरुवा गररिेछ।  

(5) एक वषा वा सो भन्त्दा बढी अवनधको वैदेशशक 
अध्ययि तथा तानलममा सहभागी हिुे, निलम्बिमा रहेका 
कमाचारीहरुलाई मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालयमा 
अनतररक्त दरवन्त्दीमा राखी सो ररक्त पदमा आवश्यकता अिसुार 
अन्त्य कमाचारीको सरूवा वा पदस्थापि गिा सटकिेछ। 

(6) यस मापदण्ड बमोशजम सरूवा गदाा ररक्त पदमा दईु 
वा दईुभन्त्दा बढी कमाचारीको माग भएमा लामो अवनधसम्म एकै 
कायाालय, दगुाम भौगोनलक िेत्रमा कायारत एवं नबगतमा उच्च 
काया सम्पादि स्तर रहेका कमाचारीलाई पटहलो प्राथनमकता 
ददईिेछ। 

 (7) सरुवा गदाा कायाालयको संस्थागत स्मरर् िमता 
कायम रहिे व्यवस्था नमलाउि ुपिेछ। 

(८) सामान्त्यतया प्रानबनधक नबशेषज्ञता आवश्यक पिे र 
अन्त्य स्थािमा दरबन्त्दी िभएका सेवा समूहका पदहरुमा बाहेक 
एकै प्रकृनतको कायाालयमा पाँच वषा व्यतीत भइसकेको 
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कमाचारीलाई सोही प्रकृनतको कायाालयमा दोहोररिे गरी सरुवा 
गररिे छैि।  

(९) आनथाक वषाको अवनध तीि मटहिा भन्त्दा कम रहेको 
अवस्थामा कायाालय प्रमखु वा आनथाक प्रशासि शाखा प्रमखुको 
पदमा कायारत कमाचारीलाई सरुवा तथा काज खिाइि े छैि। 
तर, यसै मापदण्डको दफा ४ को उपदफा (२) जस्तो टवशषे 
अवस्था नसजािा भएमा मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को 
कायाालयको सहमनतमा सरुवा तथा काज खिाउि बाधा पिे 
छैि। 

(१०) दरबन्त्दी बमोशजम कमाचारी उपलब्ध िभएको 
अवस्थामा सेवाको निरन्त्तरता र सनुिशितताका लानग भौगोनलक 
िेत्र तथा काया प्रकृनत नमल्िे गरी कायाालय प्रमखु वा अन्त्य 
पदमा कायारत कमाचारीलाई दोहोरो शजम्मेवारी ददि वा 
कामकाज गिा खिाउि बाधा पिे छैि। 

तर लेखा समूहको कमाचारीलाई ररक्त रहेको कायाालयमा थप 
शजम्मेवारी ददिे काया सम्बशन्त्धत शजल्लाको प्रदेश कोष नियन्त्त्रकको 
हिुेछ। 

(1१) कमाचारीको सरुवा तथा पदस्थापिा गदाा यस 
मापदण्डको अन्त्य दफामा उल्लेशखत आधारका अनतररक्त 
कमाचारीको सरूवा निवदेि, शैशिक योग्यता, अिभुव, यस अशघ 
कायारत कायाालय र सम्बशन्त्धत कमाचारीको व्यशक्तगत 
अनभलेखको टववरर् समतेलाइ आधार नलि ुपिेछ, 
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(1२) कर्ााली प्रदेश कमाचारी अनभलेख सूचिा प्रर्ाली 
(Personnel Information System: PIS) मा आफ्िो टववरर् 
अध्यावनधक गरी राख्न ुसम्बशन्त्धत कमाचारीको दाटयत्व हिुे छ।  

7. काज सम्बन्त्धी व्यवस्थााः(१) स्वीकृत अस्थायी दरबन्त्दीमा बाहेक 
एक वषामा तीि मटहिा भन्त्दा बढी अवनध काज खिाउि सटकि े
छैि। 

(2) जिशशक्तको अभाव भई सेवा प्रवाहमा बाधा पिा जाि े
वा सेवा प्रवाहमा टवशषे प्रभावकाररता हानसल गिुा पिे भएमा 
मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालयले एक मन्त्त्रालयबाि 
अको मन्त्त्रालयमा काजमा खिाउि सक्िछे। 

(3) सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालयले आफू अन्त्तगातका निकाय वा 
आयोजिाको अस्थायी दरवन्त्दीमा कमाचारीलाई काज खिाउि ु
पूवा त्यस्ता निकाय वा आयोजिाको कायाटवनध, कामको चाप र 
सेवा प्रवाह गिा लाग्िे आवश्यक जिशशक्त टवश्लषेर् गिुा पिेछ। 

(4) उपदफा (3) बमोशजम भएको टवश्लषेर्को आधारमा 
सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालयले प्रत्येक आनथाक वषाको लानग त्यस्तो 
निकाय वा आयोजिाको लानग आवश्यक पिे अस्थायी दरबन्त्दी 
प्रदेश मशन्त्त्रपररषद् बाि स्वीकृत गराउि ुपिेछ। 

(5) उपदफा (4) बमोशजम दरबन्त्दी नसजािा गदाा 
मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालय र आनथाक मानमला 
तथा योजिा मन्त्त्रालयको सहमनत नलि ुपिेछ। 
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8. कामकाज सम्बन्त्धी व्यवस्थााः कमाचारी समायोजि ऐि, २०७५ 
बमोशजम िेपाल सरकारद्धारा प्रदेशमा कामकाजमा खिाइएका 
कमाचारीहरुलाई मखु्यमन्त् त्री तथा मशन्त् त्रपररषद्को कायाालयले 
आवश्यकता अिसुार प्रदेश मन्त् त्रालय, प्रदेश सरकारका केन्त्रीय 
निकाय वा कायाालयहरूमा खिाउि ुपिेछ। निज कमाचारीहरुलाई 
सङ् घीय मानमला तथा सामान्त्य प्रशासि मन्त्त्रालय वा प्रदेश 
सरकारले टफताा िगरेसम्म प्रदेश निजामती सेवाका अन्त्य कमाचारी 
सरह सरुवा तथा कामकाज व्यवस्थापि गररिछे। 

9. सरूवा गिे अनधकाराः प्रदेश निजामती सेवाका कमाचारी वा िेपाल 
सरकारबाि कामकाजम गिा खटिइ आएका कमाचारीहरूको 
सरूवा गिे अनधकार देहाय बमोशजम हिुेछाः  

 

(क) ११ औ ं तह वा सो भन्त्दा मानथको कमाचारी प्रदेश 
मशन्त्त्रपररषद् बाि।  

(ख) ९ र १० औ ंतह वा सो तह संग समािान्त्तर हिुे गरी 
तोटकएको शे्रर्ीको कमाचारी मखु्यमन्त्त्री तथा 
मशन्त्त्रपररषद्को कायाालयको िेत्रानधकार नभत्र 
मखु्यमन्त्त्रीस्तर र मन्त्त्रालयको िेत्रानधकार नभत्र 
टवभागीय मन्त्त्री स्तरबाि। 

(ग) ४, ५, 6, 7 र ८ औ ंतह वा सो तह संग समािान्त्तर 
हिुे गरी तोटकएको शे्रर्ीको कमाचारी सम्वशन्त्धत 
मन्त्त्रालयको सशचव स्तरबाि। 
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(घ) शे्रर्ी वा तह टवहीि कमाचारी सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालयको 9 
वा १० तहको अनधकृतस्तरबाि । 

10. सरुवा उपरको उजरुीाः मन्त्त्रालय तथा प्रदेशस्तरका केन्त्रीय 
निकायले गरेको सरुवा उपर शचत्त िबझेुमा सम्वशन्त्धत कमाचारीले 
मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालयमा १५ ददि नभत्र उजरुी 
ददि सक्िछे । 

11. मापदण्डको व्याख्यााः यस मापदण्डमा प्रयकु्त शब्द तथा 
प्रावधािहरुको व्याख्या गिे अनधकार मखु्यमशन्त्त्र तथा 
मशन्त्त्रपररषद्को कायाालयको हिुेछ । 

12. बाधा अड्काउ फुकाउिे व्यवस्थााः यो मापदण्ड कायाान्त्वयिका 
क्रममा कुिै वाधा अड्काउ उत्पन्न भएमा सो को फुकाउि े
अनधकार मन्त्त्रालयमा निटहत रहिेछ। प्रदेश सरकार 
मशन्त्त्रपररषद् ले आवश्यकता अिसुार मापदण्डको संशोधि गिा 
सक्िेछ। 

13. खारेजी र बचाउाः (१) कमाचारी (व्यवस्थापि) सम्बन्त्धी मापदण्ड, 
2075 खारेज गररएको छ। 

(२) कमाचारी (व्यवस्थापि) सम्बन्त्धी मापदण्ड, 2075 
बमोशजम भए गरेका कायाहरु यसै मापदण्ड बमोशजम भएको 
मानििे छ। 
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अिूसूची-1 

(दफा 4 को उपदफा (1) को खण्ड (ग) सँग सम्बशन्त्धत) 

शजल्लाहरुको भौगोनलक वगीकरर् 
 

क ख ग घ 

1. हमु्ला 1. जमु्ला 1. दैलेख 1. सखेुत 

2. डोल्पा 2. मगु ु 2. सल्याि  

 3. कानलकोि 3. रुकुम पशिम  

 4. जाजरकोि   
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अिूसूची-२ 

(दफा ५ को उपदफा (1) सँग सम्बशन्त्धत) 
सरुवा माग गिे निवेदिको ढाचँा 

     नमनताः..................... 
टवषयाः सरुवा हिु पाउँ। 

श्रीमाि ्सशचवज्यू, 
....................। 

निम्ि उल्लेशखत निकायमा सरुवा भई प्रदेशमा सेवा गिे अवसर पाउि 
मेरो सत्य तथ्य टववरर्हरु सटहत सम्बद्ध कागजात यसैसाथ संलग् ि 
राखी निवेदि पेश गरेको/ गरेकी छु। 

कमाचारीको  टववरर् 

कायाालयको 
िाम 

पद सेवा/ 
समूह/ 
उपसमूह 

शे्रर्ी जन्त्म 
नमनत 

सो 
कायाालयमा 
हाशजर भएको 

नमनत 

घर ठेगािा/ 
िागररकता 

प्र.प.िं नमनत र 
शजल्ला 

       
 

यस भन्त्दा अगानड काया गरेको टववरर् 

कायाालयको 
िाम 

पद सेवा/समूह/ 

उपसमूह 

शे्रर्ी देखी 
... सम्म 

वषा.... 
मटहिा... 

भौगोनलक 
िते्र 

       
 

सरुवा हिु चाहेको शजल्ला र कायाालय (प्राथनमकताको आधारमा) 

1. 
2. 
3. 



खण्ड ३) प्रदेश राजपत्र  भाग ३ नमनत  २०७७/११/१9 (संख्या २३   

 

 
15 

 

संलग्ि कागजातहरु 

1. सम्बशन्त्धत कायाालयमा कामकाज गरेको पषु्ट्याइ हिुे कागज । 

2. सरुवा हिु चाहेको कारर् र प्रमार् । 

यसमा लेशखएको व्यहोरा साँचो हो। झठु्ठा ठहरे कािूि बमोशजम 
सहुंला बझुाउंला । 

निवेदककोाः- 
दस्तखताः 
िाम थराः 

पदाः 
कमाचारी संकेत िं: 

 
 
 

आज्ञाले, 
आिन्त्द सारु 

प्रदेश सरकारको सशचव 
आन्त्तररक मानमला तथा कािूि मन्त्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुरत 

यो टववरर् भरी सरूवा व्यवस्थापिको 
लानग तोटकएको वेवसाइिमा गई निवेदि 
दताा गिुा पिेछ ।  


