प्रदे श याजऩत्र
प्रदे श नॊ. ३ प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत
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बाग 3

प्रदे श सयकाय

भुख्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारम
प्रदे श नॊ. ३, हे टौंडाको

सूचना
प्रदे श नॊ. ३ को प्रदे श सयकायरे तर रे शखए फभोशजभको कामाववतध
फनाएकोरे मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ।

सङ्गठन सॊयचना तथा दयफन्त्दी व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी कामाववतध, २०७६

खण्ड ३) अततरयक्ताङ्क २१ प्रदे श याजऩत्र बाग ३ तभतत २०७६।०६।१५

प्रस्तावना: प्रदे श सयकाय अन्त्तगातका तनकामहरूभा आवश्मक सङ्गठन
सॊ यचना तनभााण गयी जनशशक्त व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी कामाराई व्मवशस्थत
फनाई प्रदे श सयकायका तपाफाट प्रदान गरयने सेवाराई बयऩदो, ववश्वसनीम,
ऩायदशी य नागरयक भैत्री फनाउन कभाचायी सभामोजन ऐन, २०७५ को
दपा ३ को उऩदपा (१०) रे ददएको अतधकाय प्रमोग गयी प्रदे श
सयकायरे मो कामाववतध फनाएको छ।
ऩरयच्छे द-१
प्रायशम्बक
१.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामाववतधको नाभ "सङ्गठन
सॊ यचना तथा दयफन्त्दी व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी कामाववतध, २०७६"
यहेको छ।
(२) मो कामाववतध तुरुन्त्त प्रायम्ब हुनेछ।

२.

ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस कामाववतधभा,(क) "प्रदे श" बन्नारे प्रदे श नॊ. 3 सम्झनु ऩछा।
(ख) "भन्त्त्रारम" बन्नारे

प्रदे श नॊ. ३ अन्त्तगातका

भन्त्त्रारम सम्झनु ऩछा य सो शब्दरे भुख्मभन्त्त्री
तथा

भशन्त्त्रऩरयषद्को

कामाारम

सभेतराई

जनाउॉछ।
(ग) "सशचवारम" बन्नारे प्रदे श सबा सशचवारम, प्रदे श
रोक

सेवा

आमोग,

भुख्म

न्त्मामातधवक्ताको

कामाारम, प्रदे श नीतत तथा मोजना आमोग सम्झनु
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ऩछा

य सो शब्दरे

प्रदे शभा भुख्मारम यहने

तनकामराई सभेत जनाउॉछ।
ऩरयच्छे द-२
सङ्गठन सॊयचनासम्फन्त्धी व्मवस्था
३.

सङ्गठन सॊ यचनाको हेयपेय तथा नमाॉ सङ्गठन सम्फन्त्धी व्मवस्था:
(१) भन्त्त्रारम, सशचवारम य अन्त्तगातका नमाॉ कामाारम स्थाऩना
सम्फन्त्धी कामा गनुा ऩूव ा त्मस्ता तनकामरे सङ्गठन स्थाऩना वा
सङ्गठन सॊ यचनाभा ऩरयवतान गनुा ऩनााको औशचत्म ऩुवि गनुा ऩनेछ।
(२) मसयी सङ्गठन सॊ यचना प्रस्ताव गदाा उऩदपा (१)भा
उल्रेख बएका कुयाका अततरयक्त दे हामका कुयाको ऩुष्ट्माई सभेत
गनुा ऩनेछ्(क) नेऩारको सॊ ववधान, कामा ववस्तृतीकयण प्रततवेदन य
प्रदे श

सयकायको

कामा

ववबाजन

तनमभावरी

अनुरूऩ प्रदे शको अतधकाय य शजम्भेवायी तबत्र
यहेका कामा,
(ख) तभतव्मवमताको तसद्धान्त्तको ऩरयऩारना,
(ग) सम्बव

बएसम्भ

शजल्रा

तहभा

एकीकृत

य

एकद्वाय प्रणारीफाट प्रशासतनक सॊ यचना तनभााण,
(घ) बौगोतरक सहजता, प्रशासतनक सुगभता य सहज
सेवाको सुतनशितता,
(ङ) कामा ऺेत्र, कामा शजम्भेवायी य कामा फोझको
मवकन वववयण,
3

खण्ड ३) अततरयक्ताङ्क २१ प्रदे श याजऩत्र बाग ३ तभतत २०७६।०६।१५

(च) सॊ घीम सयकायफाट प्रदे श सयकायराई हस्तान्त्तयण
हुने

प्रकृततका

य

प्रदे श

सयकायफाट

स्थानीम

तहराई हस्तान्त्तयण गनुा ऩने खारका शजम्भेवायी
सभेतको ऩवहचान।
४.

सॊ यचना

तनधाायण:

(१)

प्रदे श

सयकाय

अन्त्तगात

यहने

भन्त्त्रारमस्तयीम तनकामहरूको सङ्खख्मा प्रदे श सयकायको कामा
ववबाजन तनमभावरीभा प्रदे श सयकायरे तोके फभोशजभ हुनेछ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोशजभका

तनकाम

अन्त्तगातका

सङ्गठन सॊ यचना तनभााण गदाा प्रदे शको अतधकाय, शजम्भेवायी य कामा
ऺेत्रराई आधाय तरइनेछ।
(३) सशचवारम य केन्त्रीम तनकामको सङ्गठन सॊ यचना
सम्फन्त्धी प्रस्ताव सम्ऩका भन्त्त्रारम भापात गनुा ऩनेछ।
५.

सङ्गठन सॊ यचना तमाय गदाा अऩनाउनु ऩने ववतध: (1) मस कामाववतध
अनुसाय सङ्गठन सॊ यचनाको तनणाम गदाा दे हामका ववषमभा अध्ममन
तथा ववश्लेषण गनुा ऩनेछ्(क) नेऩारको

सॊ ववधान

य

कामा

प्रततवेदन

अनुरूऩ

प्रदे शको

सयकायफाट

प्रदे शका

ववस्तृतीकयण
अतधकाय

य

शजम्भेवायी,
(ख) नेऩार

रातग

स्वीकृत

(हारको भन्त्त्रारम तथा ववतबन्त्न तनकामहरूको)
सङ्गठन सॊ यचना,
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(ग) नेऩार सयकायफाट ववतबन्न तभततभा बएका तनणाम
य आदे श,
(घ) प्रस्ताववत

सङ्गठनात्भक

सॊ यचना

सवहतको

सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सवे ऺण तमाय ऩाना
प्रदे श

सयकाय,

भशन्त्त्रऩरयषदफाट

बएको

सै द्धाशन्त्तक सहभततको तनणाम,
(ङ) प्रदे शको आवतधक मोजना य वावषाक नीतत तथा
कामाक्रभ,
(२) भन्त्त्रारमरे दपा (३) फभोशजभको अध्ममन सभेतको

आधायभा दे हामका ववषम खुल्ने गयी सॊ यचनागत वववयण तमाय गनुा
ऩनेछ्-

(क) प्रस्ताववत सङ्गठन सॊ यचना तथा कामाारमको
नाभ,
(ख) कामाारम यहने स्थान,
(ग) प्रस्ताववत सङ्गठनको औशचत्म, उद्देश्म य कामा
वववयण,
(घ) प्रस्ताववत सङ्गठन सॊ यचनाको कायण कभाचायी
दयफन्त्दीभा हुने ऩरयवतान,
(ङ) ऩद, तह, सेवा, सभूह, उऩ-सभूह आदद खुल्ने गयी
कभाचायी दयफन्त्दी वववयण तथा ततनको कामा
वववयण,
(च) प्रस्ताववत सङ्गठन सॊ यचना अनुसाय थऩघट हुन
जाने वावषाक प्रशासतनक खचा,
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(छ) अन्त्म सान्त्दतबाक ववषमहरू।
(३) उऩदपा
अनुसायको

(२)

सतभततफाट

फभोशजभको

अनुभोदन

गयी

वववयण
दपा

११

दपा

१०

अनुसायको

सतभततभा ऩेश गनुऩ
ा नेछ।
(४) उऩदपा (३) फभोशजभ ऩेश बएको वववयण दपा ११
फभोशजभको सतभततरे आवश्मक छरपर गयी तनणाम सवहत प्रदे श
सयकाय,भशन्त्त्रऩरयषदभा ऩेश गना सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमभा ऩठाउनु
ऩनेछ।
(५) उऩदपा (४) फभोशजभको सतभततको तसपारयस प्राप्त
बएऩतछ सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमरे प्रस्ताव ऩेश गना आवश्मक वववयण
सवहत भुख्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारमभा रेशख ऩठाउनु
ऩनेछ।
(६) उऩदपा (५) फभोशजभ प्राप्त प्रस्ताव आवश्मकता य
औशचत्म

सभेतको

आधायभा

भुख्मभन्त्त्री

तथा

भशन्त्त्रऩरयषद्को

कामाारमरे प्रदे श सयकाय, भशन्त्त्रऩरयषद सभऺ ऩेश गनेछ।
ऩरयच्छे द-३
दयफन्त्दी तथा जनशशक्त सम्फन्त्धी व्मवस्था
६.

दयफन्त्दी सृजना: (१) स्वीकृत सॊ यचनाभा सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमरे
ऩरयच्छे द ४ य ५ फभोशजभको आधाय य ववतध अनुसाय तनकामगत
दयफन्त्दी वववयण तमाय गयी दपा १० फभोशजभको सतभततफाट
तनणाम गयाउनु ऩनेछ।
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(२) सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमरे उऩदपा (१) फभोशजभ तमाय
बएको दयफन्त्दी वववयण दपा ११ फभोशजभको सतभतत सभऺ
तनणामका रातग ऩेश गनुा ऩनेछ।
(३) दयफन्त्दी सृजना गदाा वृशि ववकासराई ध्मान ददनु
ऩनेछ।
(४) सवायी चारक य कामाारम सहमोगी ऩदभा सेवा
कयायफाट तरनेगयी दयफन्त्दी प्रस्ताव गनुा ऩनेछ।
(५) खानेऩानी, ववद्युत, टे तरपोन तथा कम््मुटय भभात
सम्बाय य सयसपाइ कामाका रातग वावषाक रूऩभा कामा सम्ऩादन
सम्झौता गने व्मवस्था तभराउनु ऩनेछ।
(६) उऩदपा (१) फभोशजभ दयफन्त्दी सृजना सम्फन्त्धी
प्रस्ताव ऩेश गनुा अशघ आतथाक भातभरा तथा मोजना भन्त्त्रारमको
सहभतत तरनु ऩनेछ।
७.

ववशेष दयफन्त्दी तसजाना: (१) शचवकत्सक, नतसिंङ्ग, ल्माव रगामतका
स्वास््म ऺेत्रका अत्मावश्मक सेवाका कभाचायी कुनै कायणवश छ
भवहना वा सो बन्त्दा फढी कामाारमभा अनुऩशस्थत हुने अवस्था
बएभा त्मस्ता तनकामभा ववशेष ऩद सृजना गना सवकनेछ।
(२) ववशेष ऩदभा कामायत कभाचायीराई अन्त्मत्र खटाउन
ऩाइने छै न।
(३) उऩदपा (१) फभोशजभ ववशेष दयफन्त्दी सृजना गनुा
ऩदाा दपा १० फभोशजभको सतभततको तसपारयसभा सम्फशन्त्धत
भन्त्त्रारमरे प्रदे श सयकाय सभऺ प्रस्ताव ऩेश गनुा ऩनेछ।
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(४) सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमरे स्वीकृत ववशेष ऩदभा ऩदऩूतता
गदाा प्रततस्ऩधाात्भक ववतध अऩनाई सेवा कयायभा तरनु ऩनेछ।
(५) ववशेष दयफन्त्दी सृजना सम्फन्त्धी प्रस्ताव ऩेश गनुा ऩूव ा
भुख्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारम य आतथाक भातभरा तथा
मोजना भन्त्त्रारमको सहभतत तरनु ऩनेछ।
(४) उऩदपा (१) फभोशजभ सृजना बएको ववशेष ऩदभा
ऩदऩूतता बए त्मस्तो ववशेष ऩद स्वत् खाये ज हुनेछ।
८.

ऩद दताा सम्फन्त्धी व्मवस्था: (१) दपा ६ फभोशजभ सृजना बएको
सङ्गठन सॊ यचना य सो फभोशजभ कामभ बएको दयफन्त्दी एवभ्
जनशशक्त वववयण प्रदे श तनजाभती अशखरेख केन्त्रभा दताा गनुा
ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभको केन्त्र स्थाऩना नबएसम्भ
त्मस्तो कामा भुख्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारमफाट गनुा
ऩनेछ।
(३) प्रदे श रेखा तनमन्त्त्रक कामाारमरे तरफी प्रततवेदन
ऩारयत गदाा उऩदपा (१) फभोशजभको दयफन्त्दी एवभ् जनशशक्त
वववयणको आधायभा गनुा ऩनेछ।

९.

कामा वववयण: दपा ८ फभोशजभ ऩद दताा बएऩतछ सम्फशन्त्धत
भन्त्त्रारमरे आफ्नो भन्त्त्रारम य अन्त्तगात तनकामहरूका तनजाभती
ऩदको तहगत कामा वववयण रागू गनुा ऩनेछ य सो को जानकायी
भुख्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारमराई ददनु ऩनेछ।
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ऩरयच्छे द-४
सतभतत सम्फन्त्धी व्मवस्था
१०.

भन्त्त्रारमगत सतभतत: (१) भन्त्त्रारम य अन्त्तगातका तनकामहरूको
ववद्यभान सॊ यचना, जनशशक्त य कामा फोझको आधायभा आवश्मकता
अनुसाय नमाॉ वा ऩरयभाशजात सॊ यचना सम्फन्त्धी वववयण तमाय गना
भन्त्त्रारमस्तयभा दे हामको सङ्गठन सॊ यचना एवभ् दयफन्त्दी व्मवस्था
सतभतत यहनेछ्(क) सशचव, सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारम

-सॊ मोजक

(ख) कम्तीभा अतधकृत नवौं, भुख्मभन्त्त्री
तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारम

-सदस्म

(ग) कम्तीभा अतधकृत नवौं, आतथाक
भातभरा तथा मोजना भन्त्त्रारम

-सदस्म

(घ) रे खा तनमन्त्त्रक, प्रदे श रेखा
तनमन्त्त्रकको कामाारम

-सदस्म

(ङ) प्रशासन भहाशाखा प्रभुख,
सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारम

-सदस्म सशचव

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततरे मो कामाववतध
जायी बएको तीन भवहनातबत्र भन्त्त्रारम य अन्त्तगात तनकामको
सङ्गठन सॊ यचना य दयफन्त्दी व्मवस्था सम्फन्त्धी तनणाम गयी दपा
११ फभोशजभको सतभतत सभऺ ऩेश गनुा ऩनेछ।
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(३) सतभततको फैठकभा सम्फशन्त्धत कामाारमको प्रभुखराई
आभन्त्त्रण गनुा ऩनेछ।
११.

प्रदे शस्तयीम सङ्गठन सॊ यचना एवभ् दयवन्त्दी व्मवस्थाऩन सतभतत्
(१) दपा १० फभोशजभको सतभततफाट प्राप्त हुन आएको सङ्गठन
सॊ यचना य दयफन्त्दी सृजना सम्फन्त्धी तसपारयस अध्ममन य ववश्लेषण
गयी तसपारयस सवहत भुख्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारम
सभऺ ऩेश गना दे हाम फभोशजभको सतभतत यहनेछ्(क) सशचव, भुख्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को
कामाारम,(प्रशासन हेने)

-सॊ मोजक

(ख) सशचव (कानुन), भुख्मभन्त्त्री तथा
भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारम

-सदस्म

(ग) सशचव, आन्त्तरयक भातभरा तथा
कानुन भन्त्त्रारम

-सदस्म

(घ) सशचव, आतथाक भातभरा तथा
मोजना भन्त्त्रारम
(ङ) सशचव, सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारम

-सदस्म
-सदस्म

(च) प्रभुख, प्रदे श रेखा तनमन्त्त्रकको
कामाारम

-सदस्म

(छ) प्रशासन शाखा प्रभुख,भुख्मभन्त्त्री
तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारम

-सदस्म सशचव

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततरे आवश्मकता
अनुसाय ववषम ववऻराई आभन्त्त्रण गना सक्नेछ।
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(३)
सतभततफाट

साभान्त्मतमा
तसपारयस

सतभततरे

दपा

१०

फभोशजभको

बएको

तभततरे

ऩन्त्र

ददन

प्राप्त

तबत्र

भुख्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारमभा तसपारयस ऩेश गनुा
ऩनेछ।
ऩरयच्छे द-५
अस्थामी सॊ यचना तथा दयफन्त्दी सम्फन्त्धी व्मवस्था
१२.

अस्थामी सॊ यचना: (१) कुनै तनशित सभमको रातग ववशेष प्रकृततको
कामा गना वा अस्थामी प्रकृततको सॊ यचना य दयफन्त्दी सृजना गनुा
ऩने बएभा सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमरे भुख्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को
कामाारम य आतथाक भातभरा तथा मोजना भन्त्त्रारमको सहभतत
तरई अस्थामी दयवन्त्दी वा अस्थामी सॊ यचना खडा गनाको रातग
प्रदे श सयकाय सभऺ प्रस्ताव ऩेश गना सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभको प्रस्ताव प्रदे श सयकाय
सभऺ ऩेश गनुा अशघ सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमरे दपा १० फभोशजभको
सतभततको तसपारयस सभेत सॊ रग्न गनुा ऩनेछ।
(३) मसयी अस्थामी दयफन्त्दी सृजना गने तसपारयस गदाा
भौजुदा दयफन्त्दीफाट त्मस्तो कामा सञ्चारन गना नसवकएको आधाय
य मुशक्तमुक्त कायण सभेत त्मस्तो प्रस्तावसाथ ऩेश गनुा ऩनेछ।
(४) मस दपा फभोशजभको अस्थामी दयफन्त्दी हये क
प्रायम्ब बएको तभततरे तीस ददन तबत्र स्वीकृत गयाई सक्नु ऩनेछ।
तय मस आतथाक वषाको रातग मो कामाववतध प्रायम्ब बएको

तभततरे तीस ददन तबत्र स्वीकृत गना फाधा ऩने छै न।
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ऩरयच्छे द-६
ववववध
१३.

ऩद व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी ववशेष व्मवस्था: (१) मस कामाववतधभा
अन्त्मत्र जुनसुकै कुया उल्रेख बएको बएताऩतन प्रदे शभा सभामोजन
बएका टाइवऩि कभाचायीको दयफन्त्दी कामायत कामाारमभा ववशेष
दयफन्त्दीको ऩदको रूऩभा सृजना बएको भातननेछ।मस्तो ऩद
कुनै ऩतन कायणफाट रयक्त बएभा स्वत् खाये ज हुनेछ।
(२) प्रदे श सयकायभा सभामोजन बई कामायत यहेका
कभाचायी

प्रदे श

व्मवस्थाऩन

सयकायफाट

सबे ऺण

अनुरूऩको

स्वीकृत

बएको

दयफन्त्दी

तबत्र

सङ्गठन

तथा

सभावेश

गना

नसवकएभा त्मस्ता कभाचायीका रातग ववशेष ऩद सृजना गयी
काभकाजभा रगाउन सवकनेछ। मस्तो ऩद कुनै ऩतन कायणफाट
रयक्त बएभा त्मस्तो ऩद स्वत् खाये ज हुनेछ।
१४.

सेवा सम्फन्त्धी व्मवस्था: (१) प्रदे श तनजाभती सेवा ऐन रागू नबए
सम्भका रातग मस कामाववतधको ऩारना गने प्रमोजनाथा तनजाभती
सेवा ऐन, २०४९ भा उल्रेख बएका सेवा, सभूह, उऩ-सभूह भात्र
प्रदे श सेवाभा यहने गयी जनशशक्त व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी तनणाम
गनुऩ
ा नेछ।
(२) प्रदे श सेवाभा यहने ऩद नाभ तहगत आधायभा
तनधाायण गरयनेछ।
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तय सॊ घीम सयकायफाट प्रदे शभा ऩदस्थाऩन हुने ऩदभा सॊ घीम
सयकायको ववषमगत भन्त्त्रारमको तनणाम फभोशजभ सेवा सम्फन्त्धी
प्रावधान यहनेछ।
१५.

फचाउ: प्रदे शतबत्र स्थाऩना गरयएका सङ्गठन सॊ यचना य कभाचायी
व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धभा हारसम्भ सम्ऩादन बएका कामाहरू मसै
कामाववतध फभोशजभ बए गये को भातननेछ।

प्रदे श सयकायफाट स्वीकृत तभतत् २०७६।०६।१५
आऻारे,
ु न वुरााकोटी
भधुसद
प्रदे श सयकायको सशचव
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