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प्रदेश सयकाय 
आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्रारम 
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सङ्गठन सॊयचना तथा दयफन्दी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामयववधध, २०७६ 

 

प्रदेश याजऩरभा प्रकाशशत धभधत 

२०७६।०६।१५ 

 

प्रस्तावना: प्रदेश सयकाय अन्तगयतका धनकामहरूभा आवश्मक सङ्गठन 
सॊयचना धनभायण गयी जनशशि व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामयराई व्मवशस्थत 
फनाई प्रदेश सयकायका तपय फाट प्रदान गरयने सेवाराई बयऩदो, ववश्वसनीम, 
ऩायदशी य नागरयक भैरी फनाउन कभयचायी सभामोजन ऐन, २०७५ को 
दपा ३ को उऩदपा (१०) रे ददएको अधधकाय प्रमोग गयी प्रदेश 
सयकायरे मो कामयववधध फनाएको छ। 
 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायशम्बक 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामयववधधको नाभ "सङ्गठन 
 सॊयचना  तथा दयफन्दी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामयववधध, २०७६" 
 यहेको छ। 

(२) मो कामयववधध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 

२. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववधधभा,- 

(क) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछय। 

(ख) "भन्रारम" बन्नारे फागभती प्रदेश अन्तगयतका 
भन्रारम सम्झन ु ऩछय य सो शब्दरे भखु्मभन्री 
तथा भशन्रऩरयषद्को कामायरम सभेतराई 
जनाउॉछ। 
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(ग) "सशचवारम" बन्नारे प्रदेश सबा सशचवारम, प्रदेश 
रोक सेवा आमोग, भखु्म न्मामाधधविाको 
कामायरम, प्रदेश नीधत तथा मोजना आमोग सम्झन ु
ऩछय य सो शब्दरे प्रदेशभा भखु्मारम यहन े
धनकामराई सभेत जनाउॉछ। 

 

ऩरयच्छेद-२ 

सङ्गठन सॊयचनासम्फन्धी व्मवस्था 

३. सङ्गठन सॊयचनाको हेयपेय तथा नमाॉ सङ्गठन सम्फन्धी व्मवस्था: 
 (१) भन्रारम, सशचवारम य अन्तगयतका नमाॉ कामायरम स्थाऩना 
 सम्फन्धी कामय गनुय ऩूवय त्मस्ता धनकामरे सङ्गठन स्थाऩना वा 
 सङ्गठन सॊयचनाभा ऩरयवतयन गनुय ऩनायको औशचत्म ऩवुि गनुय ऩनेछ। 

(२) मसयी सङ्गठन सॊयचना प्रस्ताव गदाय उऩदपा (१)भा 
उल्रेख बएका कुयाका अधतरयि देहामका कुयाको ऩषु्ट् माई सभेत 
गनुय ऩनेछ्- 

(क) नेऩारको सॊववधान, कामय ववस्ततृीकयण प्रधतवेदन य 
प्रदेश सयकायको कामय ववबाजन धनमभावरी 
अनरुूऩ प्रदेशको अधधकाय य शजम्भेवायी धबर 
यहेका कामय, 

(ख) धभतव्मवमताको धसद्धान्तको ऩरयऩारना, 
(ग) सम्बव बएसम्भ शजल्रा तहभा एकीकृत य 

एकद्वाय प्रणारीफाट प्रशासधनक सॊयचना धनभायण, 
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(घ) बौगोधरक सहजता, प्रशासधनक सगुभता य सहज 
सेवाको सधुनशितता, 

(ङ) कामय ऺेर, कामय शजम्भेवायी य कामय फोझको 
मवकन वववयण, 

(च) सॊघीम सयकायफाट प्रदेश सयकायराई हस्तान्तयण 
हनुे प्रकृधतका य प्रदेश सयकायफाट स्थानीम 
तहराई हस्तान्तयण गनुय ऩने खारका शजम्भेवायी 
सभेतको ऩवहचान। 

४. सॊयचना धनधाययण: (१) प्रदेश सयकाय अन्तगयत यहने 
 भन्रारमस्तयीम धनकामहरूको सङ्खख्मा प्रदेश सयकायको कामय 
 ववबाजन धनमभावरीभा प्रदेश सयकायरे तोके फभोशजभ हनुेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभका धनकाम अन्तगयतका 
सङ्गठन सॊयचना धनभायण गदाय प्रदेशको अधधकाय, शजम्भेवायी य कामय 
ऺेरराई आधाय धरइनेछ। 

(३) सशचवारम य केन्रीम धनकामको सङ्गठन सॊयचना 
सम्फन्धी प्रस्ताव सम्ऩकय  भन्रारम भापय त गनुय ऩनेछ। 

५. सङ्गठन सॊयचना तमाय गदाय अऩनाउन ुऩने ववधध: (1) मस कामयववधध 
 अनसुाय सङ्गठन सॊयचनाको धनणयम गदाय देहामका ववषमभा अध्ममन 
 तथा ववश्लषेण गनुय ऩनेछ्- 

(क) नेऩारको सॊववधान य कामय ववस्ततृीकयण 
प्रधतवेदन अनरुूऩ प्रदेशको अधधकाय य 
शजम्भेवायी, 
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(ख) नेऩार सयकायफाट प्रदेशका राधग स्वीकृत 
(हारको भन्रारम तथा ववधबन् न धनकामहरूको) 
सङ्गठन सॊयचना, 

(ग) नेऩार सयकायफाट ववधबन्न धभधतभा बएका धनणयम 
य आदेश, 

(घ) प्रस्ताववत सङ्गठनात्भक सॊयचना सवहतको 
सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण तमाय ऩानय 
प्रदेश सयकाय, भशन्रऩरयषद  फाट बएको 
सैद्धाशन्तक सहभधतको धनणयम, 

(ङ) प्रदेशको आवधधक मोजना य वावषयक नीधत तथा 
कामयक्रभ, 

(२) भन्रारमरे दपा (३) फभोशजभको अध्ममन सभेतको 
आधायभा देहामका ववषम खलु्ने गयी सॊयचनागत वववयण तमाय गनुय 
ऩनेछ्- 

(क) प्रस्ताववत सङ्गठन सॊयचना तथा कामायरमको 
नाभ, 

(ख) कामायरम यहने स्थान, 

(ग) प्रस्ताववत सङ्गठनको औशचत्म, उद्देश्म य कामय 
वववयण, 

(घ) प्रस्ताववत सङ्गठन सॊयचनाको कायण कभयचायी 
दयफन्दीभा हनुे ऩरयवतयन, 
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(ङ) ऩद, तह, सेवा, सभूह, उऩ-सभूह आदद खलु्ने गयी 
कभयचायी दयफन्दी वववयण तथा धतनको कामय 
वववयण, 

(च) प्रस्ताववत सङ्गठन सॊयचना अनसुाय थऩघट हनु 
जाने वावषयक प्रशासधनक खचय, 

(छ) अन्म सान्दधबयक ववषमहरू। 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभको वववयण दपा १० 
अनसुायको सधभधतफाट अनभुोदन गयी दपा ११ अनसुायको 
सधभधतभा ऩेश गनुयऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ ऩेश बएको वववयण दपा ११ 
फभोशजभको सधभधतरे आवश्मक छरपर गयी धनणयम सवहत प्रदेश 
सयकाय,भशन्रऩरयषद  भा ऩेश गनय सम्फशन्धत भन्रारमभा ऩठाउन ु
ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोशजभको सधभधतको धसपारयस प्राप्त 
बएऩधछ सम्फशन्धत भन्रारमरे प्रस्ताव ऩेश गनय आवश्मक वववयण 
सवहत भखु्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को कामायरमभा रेशख ऩठाउन ु
ऩनेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोशजभ प्राप्त प्रस्ताव आवश्मकता 
य  औशचत्म सभेतको आधायभा भखु्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को 
कामायरमरे प्रदेश सयकाय, भशन्रऩरयषद सभऺ ऩेश गनेछ। 
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ऩरयच्छेद-३ 

दयफन्दी तथा जनशशि सम्फन्धी व्मवस्था 

६. दयफन्दी सजृना: (१) स्वीकृत सॊयचनाभा सम्फशन्धत भन्रारमरे 
 ऩरयच्छेद ४ य ५ फभोशजभको आधाय य ववधध अनसुाय धनकामगत 
 दयफन्दी वववयण तमाय गयी दपा १० फभोशजभको सधभधतफाट 
 धनणयम गयाउन ुऩनेछ। 

(२) सम्फशन्धत भन्रारमरे उऩदपा (१) फभोशजभ तमाय 
बएको दयफन्दी वववयण दपा ११ फभोशजभको सधभधत सभऺ 
धनणयमका राधग ऩेश गनुय ऩनेछ। 

(३) दयफन्दी सजृना गदाय वृशि ववकासराई ध्मान ददन ु
ऩनेछ। 

(४) सवायी चारक य कामायरम सहमोगी ऩदभा सेवा 
कयायफाट धरनेगयी दयफन्दी प्रस्ताव गनुय ऩनेछ। 

(५) खानेऩानी, ववद्यतु, टेधरपोन तथा कम््मटुय भभयत 
सम्बाय य सयसपाइ कामयका राधग वावषयक रूऩभा कामय सम्ऩादन 
सम्झौता गने व्मवस्था धभराउन ुऩनेछ। 

(६) उऩदपा (१) फभोशजभ दयफन्दी सजृना सम्फन्धी 
प्रस्ताव ऩेश गनुय अशघ आधथयक भाधभरा तथा मोजना भन्रारमको 
सहभधत धरन ुऩनेछ। 

७. ववशषे दयफन्दी धसजयना: (१) शचवकत्सक, नधसिंङ्ग, ल्माव रगामतका 
 स्वास््म ऺेरका अत्मावश्मक सेवाका कभयचायी कुनै कायणवश छ 
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 भवहना वा सो बन्दा फढी कामायरमभा अनऩुशस्थत हनुे अवस्था 
 बएभा त्मस्ता धनकामभा ववशषे ऩद सजृना गनय सवकनेछ।  

(२) ववशेष ऩदभा कामययत कभयचायीराई अन्मर खटाउन 
ऩाइने छैन। 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ ववशषे दयफन्दी सजृना गनुय 
ऩदाय दपा १० फभोशजभको सधभधतको धसपारयसभा सम्फशन्धत 
भन्रारमरे प्रदेश सयकाय सभऺ प्रस्ताव ऩेश गनुय ऩनेछ। 

(४) सम्फशन्धत भन्रारमरे स्वीकृत ववशषे ऩदभा ऩदऩूधतय 
गदाय प्रधतस्ऩधायत्भक ववधध अऩनाई सेवा कयायभा धरन ुऩनेछ। 

(५) ववशेष दयफन्दी सजृना सम्फन्धी प्रस्ताव ऩेश गनुय ऩूवय 
भखु्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को कामायरम य आधथयक भाधभरा तथा 
मोजना भन्रारमको सहभधत धरन ुऩनेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोशजभ सजृना बएको ववशेष ऩदभा 
ऩदऩूधतय बए त्मस्तो ववशेष ऩद स्वत् खायेज हनुेछ। 

८. ऩद दताय सम्फन्धी व्मवस्था: (१) दपा ६ फभोशजभ सजृना बएको 
 सङ्गठन सॊयचना य सो फभोशजभ कामभ बएको दयफन्दी एवभ ्
 जनशशि वववयण प्रदेश धनजाभती अशखरेख केन्रभा दताय गनुय 
 ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको केन्र स्थाऩना नबएसम्भ 
त्मस्तो कामय भखु्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को कामायरमफाट गनुय 
ऩनेछ। 
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(३) प्रदेश रेखा धनमन्रक कामायरमरे तरफी प्रधतवेदन 
ऩारयत गदाय उऩदपा (१) फभोशजभको दयफन्दी एवभ ् जनशशि 
वववयणको आधायभा गनुय ऩनेछ। 

९. कामय वववयण: दपा ८ फभोशजभ ऩद दताय बएऩधछ सम्फशन्धत 
 भन्रारमरे आफ्नो भन्रारम य अन्तगयत धनकामहरूका धनजाभती 
 ऩदको तहगत कामय वववयण रागू गनुय ऩनेछ य सो को जानकायी 
 भखु्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को कामायरमराई ददन ुऩनेछ। 

 

 

ऩरयच्छेद-४ 

सधभधत सम्फन्धी व्मवस्था 

१०. भन्रारमगत सधभधत: (१) भन्रारम य अन्तगयतका धनकामहरूको 
 ववद्यभान सॊयचना, जनशशि य कामय फोझको आधायभा आवश्मकता 
 अनसुाय नमाॉ वा ऩरयभाशजयत सॊयचना सम्फन्धी वववयण तमाय गनय 
 भन्रारमस्तयभा देहामको सङ्गठन सॊयचना एवभ ्दयफन्दी व्मवस्था 
 सधभधत यहनेछ्- 

 

(क) सशचव, सम्फशन्धत भन्रारम      -सॊमोजक 

(ख) कम्तीभा अधधकृत नवौं, भखु्मभन्री 
तथा भशन्रऩरयषद्को कामायरम       -सदस्म 

(ग) कम्तीभा अधधकृत नवौं, आधथयक 

भाधभरा तथा मोजना भन्रारम       -सदस्म 

(घ) रेखा धनमन्रक, प्रदेश रेखा 
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धनमन्रकको कामायरम        -सदस्म 

(ङ) प्रशासन भहाशाखा प्रभखु,  

सम्फशन्धत भन्रारम   -सदस्म सशचव 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको सधभधतरे मो कामयववधध 
जायी बएको तीन भवहनाधबर भन्रारम य अन्तगयत धनकामको 
सङ्गठन सॊयचना य दयफन्दी व्मवस्था सम्फन्धी धनणयम गयी दपा 
११ फभोशजभको सधभधत सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ। 

(३) सधभधतको फैठकभा सम्फशन्धत कामायरमको प्रभखुराई 
आभन्रण गनुय ऩनेछ। 

११. प्रदेशस्तयीम सङ्गठन सॊयचना एवभ ् दयवन्दी व्मवस्थाऩन सधभधत्  

 (१) दपा १० फभोशजभको सधभधतफाट प्राप्त हनु आएको सङ्गठन 
 सॊयचना य दयफन्दी सजृना सम्फन्धी धसपारयस अध्ममन य ववश्लषेण 
 गयी धसपारयस सवहत भखु्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को कामायरम 
 सभऺ ऩेश गनय देहाम फभोशजभको सधभधत यहनेछ्- 

(क) सशचव, भखु्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को 
कामायरम,(प्रशासन हेने)       -सॊमोजक 

(ख) सशचव (काननु), भखु्मभन्री तथा 
भशन्रऩरयषद्को कामायरम       -सदस्म 

(ग) सशचव, आन्तरयक भाधभरा तथा 
काननु भन्रारम   -सदस्म 

(घ) सशचव, आधथयक भाधभरा तथा 
मोजना भन्रारम   -सदस्म 
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(ङ) सशचव, सम्फशन्धत भन्रारम  -सदस्म 

(च) प्रभखु, प्रदेश रेखा धनमन्रकको  
कामायरम    -सदस्म 

(छ) प्रशासन शाखा प्रभखु,भखु्मभन्री 
तथा भशन्रऩरयषद्को कामायरम  -सदस्म सशचव 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको सधभधतरे आवश्मकता 
अनसुाय ववषम ववऻराई आभन्रण गनय सक्नेछ। 

(३) साभान्मतमा सधभधतरे दपा १० फभोशजभको 
सधभधतफाट धसपारयस प्राप्त बएको धभधतरे ऩन्र ददन धबर 
भखु्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को कामायरमभा धसपारयस ऩेश गनुय 
ऩनेछ। 

 

ऩरयच्छेद-५ 

अस्थामी सॊयचना तथा दयफन्दी सम्फन्धी व्मवस्था 

१२. अस्थामी सॊयचना: (१) कुनै धनशित सभमको राधग ववशेष प्रकृधतको 
 कामय गनय वा अस्थामी प्रकृधतको सॊयचना य दयफन्दी सजृना गनुय 
 ऩने बएभा सम्फशन्धत भन्रारमरे भखु्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को 
 कामायरम य आधथयक भाधभरा तथा मोजना भन्रारमको सहभधत 
 धरई अस्थामी दयवन्दी वा अस्थामी सॊयचना खडा गनयको राधग 
 प्रदेश सयकाय सभऺ प्रस्ताव ऩेश गनय सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको प्रस्ताव प्रदेश सयकाय 
सभऺ ऩेश गनुय अशघ सम्फशन्धत भन्रारमरे दपा १० फभोशजभको 
सधभधतको धसपारयस सभेत सॊरग्न गनुय ऩनेछ। 
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(३) मसयी अस्थामी दयफन्दी सजृना गने धसपारयस गदाय 
भौजदुा दयफन्दीफाट त्मस्तो कामय सञ्चारन गनय नसवकएको आधाय 
य मशुिमिु कायण सभेत त्मस्तो प्रस्तावसाथ ऩेश गनुय ऩनेछ। 

(४) मस दपा फभोशजभको अस्थामी दयफन्दी हयेक 
प्रायम्ब बएको धभधतरे तीस ददन धबर स्वीकृत गयाई सक्न ुऩनेछ।  

तय मस आधथयक वषयको राधग मो कामयववधध प्रायम्ब बएको 
धभधतरे तीस ददन धबर स्वीकृत गनय फाधा ऩने छैन। 

 

ऩरयच्छेद-६ 

ववववध 

१३. ऩद व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ववशषे व्मवस्था: (१) मस कामयववधधभा 
 अन्मर जनुसकैु कुया उल्रेख बएको बएताऩधन प्रदेशभा सभामोजन 
 बएका टाइवऩि कभयचायीको दयफन्दी कामययत कामायरमभा ववशेष 
 दयफन्दीको ऩदको रूऩभा सजृना बएको भाधननेछ।मस्तो ऩद 
 कुनै ऩधन कायणफाट रयि बएभा स्वत् खायेज हनुेछ। 

(२) प्रदेश सयकायभा सभामोजन बई कामययत यहेका 
कभयचायी प्रदेश सयकायफाट स्वीकृत बएको सङ्गठन तथा 
व्मवस्थाऩन सबेऺण अनरुूऩको दयफन्दी धबर सभावेश गनय 
नसवकएभा त्मस्ता कभयचायीका राधग ववशेष ऩद सजृना गयी 
काभकाजभा रगाउन सवकनछे। मस्तो ऩद कुनै ऩधन कायणफाट 
रयि बएभा त्मस्तो ऩद स्वत् खायेज हनुेछ। 

१४. सेवा सम्फन्धी व्मवस्था: (१) प्रदेश धनजाभती सेवा ऐन रागू नबए 
 सम्भका राधग मस कामयववधधको ऩारना गने प्रमोजनाथय धनजाभती 
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 सेवा ऐन, २०४९ भा उल्रेख बएका सेवा, सभूह, उऩ-सभूह भार 
 प्रदेश सेवाभा यहने गयी जनशशि व्मवस्थाऩन सम्फन्धी धनणयम 
 गनुयऩनेछ। 

(२) प्रदेश सेवाभा यहने ऩद नाभ तहगत आधायभा 
धनधाययण गरयनेछ। 

तय सॊघीम सयकायफाट प्रदेशभा ऩदस्थाऩन हनुे ऩदभा सॊघीम 
सयकायको ववषमगत भन्रारमको धनणयम फभोशजभ सेवा सम्फन्धी 
प्रावधान यहनेछ। 

१५. फचाउ: प्रदेशधबर स्थाऩना गरयएका सङ्गठन सॊयचना य कभयचायी 
 व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा हारसम्भ सम्ऩादन बएका कामयहरू मसै 
 कामयववधध फभोशजभ बए गयेको भाधननछे। 

रिव्म् केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन,२०७७ फभोशजभ प्रदेश 
नॊ. ३ को सट्टा फागभती प्रदेश याशखएको छ। 

 

 

 

  

 


