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संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय 
स्वीकृत संगठन संरचना अन्तगगत महाशाखा तथा शाखाहरुको कायग 

वववरण 
१. सङ्घीय माममला महाशाखा 

1. संघीयता कायागन्वयनमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण सम्बन्धी कायग, 
2. संघीय शासन व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान तथा असल अभ्यासहरुको आदान 

प्रदान सम्बन्धी कायग, 
3. संघ र स्थानीय तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्पकग  र समन्वय सम्बन्धी कायग, 
4. गाउँपामलका तथा नगरपामलकाको संख्या, सीमाना, वडा र केन्र मनधागरण तथा हेरफेर र 

नामाकरण सम्बन्धी नीमत, मापदण्ड, कायागन्वयन र सहजजकरण सम्बन्धी कायग, 
5. ववशेष, संरजित वा स्वायत्त िेरको संख्या, सीमाना र संरचना सम्बन्धी नीमत, कानून तथा 

मापदण्ड सम्बन्धी कायग,  
6. पजिकरण र व्यजिगत घटना दताग सम्बन्धी नीमत, कानून, योजना तथा कायगक्रम 

कायागन्वयन तथा समन्वय सम्बन्धी कायग,  
7. स्थानीय तहका पदामधकारीको सवुवधा सम्बन्धी नीमत र मापदण्ड मनधागरण सम्बन्धी कायग, 
8. संववधान तथा संघीय कानून बमोजजम स्थानीय तहलाई आवश्यक मनदेशन ददने सम्बन्धी 

कायग, 
9.  प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वववाद एवम ् समस्या समाधानमा समन्वय र सहजीकरण 

सम्बन्धी कायग, 
10.  प्रदेश, स्थानीय तह र ववषयगत मन्रालयसँगको सम्पकग , सहयोग तथा समन्वय सम्बन्धी 

कायग, 
11.  प्रदेश र स्थानीय तह सम्बन्धी संघीय कानून तथा स्थानीय तहको नमूना कानून, मापदण्ड 

र ढाँचा उपलव्ध गराउने सम्बन्धी कायग, 
12.  स्थानीय तहको अमिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कायग, 
13.  स्थानीय स्तरमा लैविक समानता तथा सामाजजक समावेशीकरणसंग सम्बजन्धत नीमत, 

कानून, योजना तथा कायगक्रम समन्वय सम्बन्धी कायग, 
14. सामाजजक सरुिा ित्ता ववतरण सम्बन्धी नीमत, कानून, योजना तथा कायगक्रममा समन्वय र 

अमिलेजखकरण सम्बन्धी कायग, 
15.  स्थानीय तहमा सामाजजक पररचालन समन्वय सम्बन्धी कायग, 
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16.  राविय तथा अन्तरागविय संघसंस्थाहरूसँग सम्बजन्धत केन्रीय पररयोजना सल्लाहकार समममत 
(CPAC) सम्बन्धी कायग । 

17. राविय तथा स्थानीय गैर सरकारी संस्थासँग सम्बजन्धत नीमतगत समन्वय सम्बन्धी कायग, 
18. संघीयता सम्बन्धी राविय तथा अन्तरागविय अभ्यासहरुको संकलन र प्रचारप्रसार सम्बन्धी 

कायग । 
19.  संघीय माममला अध्ययन स्रोत केन्र सञ चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायग । 
20. देहायका आयोग, समममत, प्रमतष्ठान, वविाग तथा मनकायको सम्पकग  महाशाखाको रुपमा 

कायग गने: 
-मनवागचन आयोग 
-राविय दमलत आयोग, 
-राविय समावेशी आयोग, 
-आददवासी जनजाती आयोग,  
-राविय मवहला आयोग 
-मधेशी आयोग,  
-थारु आयोग  
-मजुस्लम आयोग 
-केन्रीय पंजीकरण वविाग  
-समाज कल्याण पररषद् 
-आददवासी जनजामत राविय प्रमतष्ठान 

21.  तोवकए बमोजजमका अन्य कायगहरू ।  
 

(क) सङ्घीय माममला शाखा 
1. संघ र स्थानीय तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको काननु,नीमत र मापदण्ड सम्बन्धी कायग, 
2. गाउँपामलका तथा नगरपामलकाको संख्या, सीमाना, वडा र केन्र मनधागरण तथा हेरफेर र 

नामाकरण सम्बन्धी नीमत, मापदण्ड, कायागन्वयन र सहजजकरण सम्बन्धी कायग, 
3. स्थानीय तहका पदामधकारीको सवुवधा सम्बन्धी नीमत र मापदण्ड मनधागरणमा समन्वय 

सम्बन्धी कायग, 
4. ववशेष, संरजित वा स्वायत्त िेरको संख्या, सीमाना र संरचना सम्बन्धी नीमत, कानून तथा 

मापदण्ड सम्बन्धी कायग, 
5. संघीयता कायागन्वयनमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण सम्बन्धी कायग, 
6. संघीय शासन व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान तथा असल अभ्यासहरुको आदान 

प्रदान सम्बन्धी कायग, 
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7. प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वववाद एवम ् समस्या समाधानमा समन्वय र सहजीकरण 
सम्बन्धी कायग,  

8. प्रदेश र ववषयगत मन्रालयसँगको सम्पकग , सहयोग तथा समन्वय सम्बन्धी कायग,  
9. नेपाल सरकारको तफग बाट सङ्घीय शासन प्रणालीका सम्बन्धमा अन्तरागविय फोरमहरुमा 

जनाईने प्रमतवद्धता र समझदारीहरुका सम्बन्धमा सम्बजन्धत मनकायहरुको समन्वयमा 
कायगयोजना वनाई कायागन्वयन गने । 

10.  स्थानीय तह सम्बन्धी अमिलेख (स्थानीय तहका पदामधकारीको वववरण तथा स्थानीय कानून 
एवं राजपर) व्यवस्थापन सम्बन्धी कायग, 

11.  संघीयता सम्बन्धी राविय तथा अन्तरागविय अभ्यासहरुको संकलन र प्रचारप्रसार सम्बन्धी 
कायग । 

12.  संघीय माममला अध्ययन स्रोत केन्र सञ चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायग । 
13.  देहायका आयोग, समममत, प्रमतष्ठान, वविाग तथा मनकायको सम्पकग  शाखाको रुपमा कायग 

गने 
- मनवागचन आयोग 
- राविय मानवअमधकार आयोग, 

 
(ख) स्थानीय तह समन्वय शाखा 

1. स्थानीय तहसंगको सम्पकग  र समन्वय सम्बन्धी कायग, 
2. संववधान तथा संघीय कानून बमोजजम स्थानीय तहलाई आवश्यक मनदेशन ददने मबषय, 
3. स्थानीय तह र ववषयगत मन्रालयबीचको सम्पकग , सहयोग तथा समन्वय (शाखागत रुपमा 

तोवकएका कायग बाहेक), 
4. स्थानीय तहहरुबीचको वववाद एवम ् समस्या समाधानमा समन्वय र सहजीकरण सम्वन्धी 

कायग, 
5. जजल्ला समन्वय समममतसँगको सम्पकग , समन्वय र सहजीकरण सम्बन्धी कायग, 
6. स्थानीय तहसँग सम्बजन्धत ववषयका राविय तथा अन्तरागविय संघ, संस्था र सिालसँगको 

समन्वय सम्बन्धी कायग । 
7. अमियानमूलक कायागक्रमको मापदण्ड, नीमत समन्वय र सहजीकरण । 
8. मनजामती बाहेकका स्थानीय तहमा कायगरत अन्य स्थायी कमगचारीहरुको बढुवा, उजरुी, राय प्रमतकृया 

सम्बन्धी कायग,  
9. संघीय मन्रालयबाट स्थानीय तहमा सञ चालन हनेु कायगक्रमहरुको समन्वय र सहजीकरण । 
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(ग) सामाजजक समावेशीकरण तथा सामाजजक सूरिा शाखा 
1. पजिकरण र व्यजिगत घटना दताग सम्बन्धी नीमत, कानून, योजना तथा कायगक्रम कायागन्वयन 

तथा समन्वय सम्बन्धी कायग, 
2. स्थानीय स्तरमा लैविक समानता तथा सामाजजक समावेशीकरण सम्बन्धी नीमत, कानून, 

योजना तथा कायगक्रममा समन्वय सम्बन्धी कायग, 
3. सामाजजक सरुिा ित्ता ववतरण सम्बन्धी नीमत, कानून, योजना तथा कायगक्रममा समन्वय र 

अमिलेजखकरण सम्बन्धी कायग, 
4. स्थानीय तहमा सामाजजक पररचालन समन्वय सम्बन्धी कायग, 
5. राविय तथा अन्तरागविय संघसंस्थाहरूसँग सम्बजन्धत केन्रीय पररयोजना सल्लाहकार समममत 

(CPAC) सम्बन्धी कायग, 
6. राविय तथा स्थानीय गैर सरकारी संस्थासँग सम्बजन्धत नीमतगत समन्वय सम्बन्धी कायग, 
7. सकारात्मक वविेद सम्बन्धी नीमत एवं मापदण्डमा सहजीकरण,  
8.  लैंमगक समता तथा सामाजजक समावेशीकण सम्बन्धी स्थानीय, राविय र अन्तरागविय प्रयास 

र त्यस्ता संघ संस्थाहरूसँगको सम्पकग  र समन्वय तथा नेपाल सरकारले अन्तराविय रुपमा 
गरेका प्रमतवद्धता स्थानीय स्तरमा लाग ुगराउन प्रोत्साहन, सहयोग र सहजीकरण सम्बन्धी 
कायग, 

9.  ववकास कायगक्रममा लैंमगक तथा सामाजजक समावेशीकरणको लेखाजोखा एवम ् असल 
अभ्यासहरुको आदानप्रदान,  

10.  बाल संरिण सम्बन्धी कायग, 
11.  राविय गैर सरकारी संस्था, सामदुावयक संस्था र उपिोिा समूहको संस्थागत ववकास, 

व्यवस्थापन एवं पररचालनमा समन्वय सम्बन्धी कायग । 
!@= dGqfnosf] n}+lus ;Dks{ ljGb' -Gender Focal Point _ sf] ?kdf sfo{ ug]{ . 

    !३= देहायका आयोग, समममत, प्रमतष्ठान, वविाग तथा मनकायको सम्पकग  शाखाको रुपमा कायग 
गने: 

- राविय दमलत आयोग, राविय समावेशी आयोग, आददवासी जनजाती आयोग, राविय मवहला 
आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मजुस्लम   आयोग 

- केन्रीय पंजीकरण वविाग  
- समाज कल्याण पररषद् 
- आददवासी जनजामत राविय उत्थान प्रमतष्ठान 

    !४= तोवकए बमोजजमका अन्य कायगहरू ।  
 
 



5 

 

२. योजना तथा ववकास सहायता समन्वय महाशाखा 
1. स्थानीय पूवागधार ववकास सम्बन्धी नीमत, कानून, मापदण्ड, प्रववमध ववकास र अनसुन्धान सम्बन्धी कायग, 
2. फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी नीमत, मापदण्ड, समन्वय र सहजजकरण सम्बन्धी कायग, 
3. स्थानीय तहका पदामधकारी र कमगचारीहरुको वैदेजशक भ्रमण सम्बन्धी नीमत, कानून र मापदण्ड मनधागरण 

र समन्वय सम्बन्धी कायग, 
4. मन्रालयसँग सम्बजन्धत राविय, अन्तरागविय संघसंस्थासगँ सजन्ध, सम्झौता, अमिसजन्ध, सम्पकग  र समन्वय 

सम्बन्धी कायग,  
5. योजना तथा अन्तरागविय सहयोग सम्बन्धी नीमत, कानून, योजना तथा कायगक्रम मनमागण तथा समन्वय, 
6. संघीय माममला सम्बन्धी अन्तरागविय संघ, संस्था र सिालसँगको समन्वय सम्बन्धी कायग, 
7. मन्रालय एवं अन्तगगत मनकायको लामग आवमधक तथा रणनैमतक योजना, मध्यमकालीन खचग संरचना 

तथा वावषगक बजेट र कायगक्रम सम्बन्धी कायग,  
8. स्थानीय तहको आवमधक, बावषगक, रणनैमतक तथा अन्य ववकास योजना सम्बन्धी कायगमा समन्वय तथा 

सहजीकरण सम्बन्धी कायग, 
9. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको योजना प्रणालीबीच समन्वय र तादाम्यता सम्बन्धी कायग, 
10. नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गररने अनदुान सम्बन्धमा समन्वय सम्बन्धी कायग, 
11. अन्तर सरकारी ववजत्तय सम्बन्ध सदुृढीकरणमा समन्वय तथा स्थानीय सरकारको ववजत्तय ढाचँा मनमागणको 

नमनुा ववकास सम्बन्धी कायग, 
12. अन्तर-स्थानीय तह ववकास योजना, पररयोजना र कायगक्रमको समन्वय र सहजीकरण सम्बन्धी कायग, 
13. स्थानीय तहको योजना प्रणालीमा ववषयगत मन्रालयसँगको सम्पकग , सहयोग तथा समन्वय सम्बन्धी 

कायग, 
14. ववकास सहायता नीमत अन्तगगत स्थानीय तहमा अन्तरागविय सहयोग पररचालनमा समन्वय र सहजीकरण 

सम्बन्धी कायग, 
15. स्थानीय तहको अन्य मलुकुका स्थानीय तहसँगको िमगनी सम्बन्ध ववस्तार सम्बन्धी कायग, 
16. ववशेष, संरजित तथा स्वायत्त िेर र वपछमडएको िेरको ववकास व्यवस्थापन सम्बन्धी कायग, 
17. स्थानीय तहको वस्तगुत वववरण, योजनागत तथयाकं, प्रगमत समीिा र प्रमतवेदन सम्बन्धी कायगको 

अमिलेजखकरण र समन्वय सम्बन्धी कायग, 
18. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी नीमत, कानून, मापदण्ड र कायगक्रम तजुगमा एवम ् कायागन्वयनमा 

समन्वय सम्बन्धी कायग,  
19. अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका सूचकहरूको आधारमा कायगक्रम र आयोजनाको मनयममत अनगुमन एवं 

मूल्याङ्कन सम्बन्धी कायग, 
20. आयोजना कायागन्वयनमा देजखएका समस्या समाधान गनग मन्रालयस्तरीय समस्या समाधान समममत 

सम्बन्धी कायग, 
21. स्थानीय स्तरमा वातावरण व्यवस्थापन र ददगो ववकास सम्बन्धी नीमत, कानून, कायगक्रम तथा प्रारजम्िक  

वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकनमा समन्वय सम्बन्धी कायग, 
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22. िउूपयोग र वस्ती ववकास योजना कायागन्वयनमा समन्वय सम्बन्धी कायग, 
23. स्थानीय तहमा ववपद् व्यवस्थापन तथा जलवाय ुअनकुुलन सम्बन्धी नीमत तथा कायगक्रमको सहजीकरण, 

समन्वय तथा अनगुमन र मूल्यांकन सम्बन्धी कायग, 
24. स्थानीय तहमा ववपद् पूवग सूचना केन्र स्थापनामा सहयोग र अन्तरमनकाय समन्वय सम्बन्धी कायग, 
25. वारुणयन्र तथा अजनन मनयन्रण सम्बन्धी कायगमा समन्वय तथा सहजीकरण सम्बन्धी कायग, 
26. स्थानीय तहमा िवनसंवहता तथा िवनसम्बन्धी मापदण्ड कायागन्वयनमा समन्वय सम्बन्धी कायग, 
22.  देहायका आयोग, समममत, प्रमतष्ठान, वविाग तथा मनकायको सम्पकग  महाशाखाको रुपमा कायग गने: 

-राविय योजना आयोग, 
-स्थानीय पूवागधार व्यवस्थापन वविाग 
-सडक वोडग नेपाल 
-लगानी वोडग नेपाल  
-नगर ववकास कोष 

27. तोवकए बमोजजमका अन्य कायगहरू ।  

 
क) योजना तथा अनगुमन शाखा 
1. मन्रालय एवं अन्तगगत मनकायको लामग आवमधक योजना तथा वावषगक बजेट र कायगक्रम सम्वन्धी कायग,  
2. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको योजना प्रणालीबीच समन्वय र तादाम्यता सम्बन्धी कायग, 
3. प्रादेजशक तथा स्थानीय तहको आवमधक योजना तथा बजेट, मध्यकामलन खचग संरचना तथा रणनीमतक 

योजना तथा MTEF तजुगमा सम्बन्धी कायग, 
4. अन्तर-स्थानीय तह ववकास योजना, पररयोजना र कायगक्रमको समन्वय र सहजजकरण, 
5. स्थानीय पूवागधार ववकास सम्बन्धी नीमत, कानून, मापदण्ड, प्रववमध ववकास र अनसुन्धान सम्बन्धी कायग, 
6. ददगो ववकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) हाँमसल गने सम्बन्धमा स्थानीय तहलाई सहयोग र 

समन्वय, 
7. ववशेष, संरजित तथा स्वायत्त र वपछमडएको िेरको ववकास सम्बन्धी कायग, 
8. स्थानीय तहको वस्तगुत वववरण, योजनागत तथयांक, प्रगमत सममिा र प्रमतवदेन अमिलेखीकरण सम्बन्धी 

कायग, 
9. स्थानीय तहमा नेपाल सरकारबाट प्रदान गररएबाट साञ्चालन हनेु आयोजना तथा कायगक्रम सम्बन्धी कायग, 
10. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी नीमत, कानून, मापदण्ड, सूचक र कायगक्रम तजुगमा, एवं कायागन्वयनमा 

समन्वय,  
11. अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका सूचकहरूको आधारमा कायगक्रम र आयोजनाको मनयममत अनगुमन एवं 

मूल्याङ्कन सम्बन्धी कायग, 
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12. वावषगक एवं चौमामसक प्रगमत वववरणहरूको संकलन, ववश्लषेण एवम ्पषृ्ठपोषण सम्वन्धी कायग, 
13. आयोजना कायागन्वयनमा देजखएका समस्या समाधान गनग मन्रालयस्तरीय समस्या समाधान समममत सम्बन्धी 

कायग, 
14. वावषगक तथा आवमधक आयोजनाहरूको अद्यावमधक अमिलेख राख्न े तथा समीिा गने र देजखएका बाधा 

अड्चन फुकाउने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गने सम्बन्धी कायग  
15. मन्रालयबाट गररने महत्वपूणग नीमतगत मनणगयलाई व्यवजस्थत गनग स्थावपत नीमत समन्वय समममत (P C C ) 

को सजचवालयको रुपमा गने कायग | 
 
(ख) ववकास सहायता समन्वय शाखा  
1. स्थानीय तहका पदामधकारी र कमगचारीहरुको वैदेजशक भ्रमण सम्बन्धी नीमत, कानून र मापदण्ड मनधागरण  
2. मन्रालय सम्बन्धी राविय, अन्तरागविय संघसंस्थासँग सजन्ध, सम्झौता, अमिसजन्धको अमिलेखाङ्कन, प्रमतवेदन, 

सम्पकग  र समन्वय सम्बन्धी कायग,  
3. अन्तरागविय सहयोग सम्बन्धी नीमत, कानून, योजना तथा कायगक्रम मनमागण तथा समन्वय सम्बन्धी कायग, 
4. ववकास सहायता नीमत बमोजजम अन्तरागविय सहायता सम्वन्धी नीमतगत अध्ययन, अनसुन्धान र ववश्लेषण 

गने । 
5. स्थानीय तहमा अन्तराविय सहयोग पररचालनमा समन्वय र सहजजकरण सम्बन्धी कायग, 
6. अथग मन्रालयसँग समन्वय गरी स्थानीय ववकासको लामग वैदेजशक सहयोग नीमत र प्राथममकता तय गने 

सम्बन्धी कायग, 
7. ववकास सहायता नीमत अनरुुप स्थानीय एवं प्रदेश तहमा कायगक्रम सञ्चालन गने अन्तरागविय गैर सरकारी 

संस्थाहरु (IN G O s) संग समन्वय र सहजीकरण र मतनीहरुबाट सन्चामलत कायगको अनगुमन मनयमन | 
8. ववकास सहायता अन्तगगत प्रदेश एवं स्थानीय तहमा सञ्चामलत आयोजना तथा कायगक्रमहरुको अनगुमन 

तथा मनररिण, 
9. नेपाल सरकारसंग सम्झौता िई ववमिन्न स्थानीय तह, प्रदेश तथा आयोजनामा कायगरत ववदेशी दि श्रममक 

तथा ववशेषज्ञहरुको अद्यावमधक वववरण तयार गने र मतनीहरुबाट सम्पाददत कायगको आवमधक मलु्याङ्कन 
गने, 

10. मन्रालयको कामसँग सम्बद्ध ववदेशी नागररक एवं स्वयंसेवकहरुलाई कायग सहममत तथा मिषाको 
मसफाररश गने सम्बन्धी कायग, 

11. अन्तराविय सहायता वा प्राववमधक सहयोगबाट प्राप्त सामानहरूको हस्तान्तरण सम्बन्धी कायग, 
12. स्थानीय तहले माग गरेको ववदेशी स्वयंसेवक तथा प्राववमधकको व्यवस्था र अनगुमन सम्वन्धी कायग,  
13. मन्रालय तथा स्थानीय तहमा अन्तराविय सहायताबाट सञ्चामलत ववकास पररयोजनाहरूको कायागन्वयनमा 

आवश्यक समन्वय गने सम्बन्धी कायग, 
14. स्थानीय तहहरुको अन्य मलुकुका स्थानीय तहसँगको िमगनी सम्बन्ध स्थापना र व्यवजस्थत गने सम्बन्धी 

कायग । 
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(ग) वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन शाखा  
1. स्थानीय स्तरमा वातावरण व्यवस्थापन र ददगो ववकाससँग सम्बजन्धत नीमत, कानून, कायगक्रम तथा 

प्रारजम्िक वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकनमा समन्वय सम्बन्धी कायग,  
2. स्थानीय तहमा ववपद पूवग सूचना केन्र स्थापनामा सहयोग र अन्तरमनकाय समन्वय सम्बन्धी कायग, 
3. स्थानीय तहमा ववपद व्यवस्थापन तथा जलवाय ुअनकुुलन सम्बन्धी नीमत तथा कायगक्रमको सहजजकरण, 

समन्वय र सहकायगलाई प्रवद्धगन गने सम्बन्धी कायग, 
4. स्थानीय तहमा वातावरणमैरी शासन प्रणालीको प्रवद्धगन गने सम्बन्धी कायग,  
5. स्थानीय, प्रादेजशक, राविय र अन्तरागविय वातावरणीय प्रयासहरु र संस्थाहरुबीचको सम्बन्ध, सहयोग र 

समन्वय कायम गने सम्बन्धी कायग,  
6. फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी नीमत, मापदण्ड, योजना तथा कायगक्रममा समन्वय र सहजजकरण 

सम्बन्धी कायग, 
7. स्थानीय स्तरमा वातावरण प्रदूषण र व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डहरु मनधागरण तथा सोको कायागन्वयनमा 

सहजजकरण र अनगुमन गने सम्बन्धी कायग, 
8. स्थानीय तहको एकीकृत वस्ती ववकास मापदण्ड तथा योजना तयारी समन्वय सम्बन्धी कायग | 
9. वारुणयन्र तथा अजनन मनयन्रण कायगमा समन्वय तथा सहजीकरण सम्बन्धी कायग,  
10. िवनसंवहता तथा िवनसम्बन्धी मापदण्ड स्थानीय तहमा कायागन्वयनमा समन्वय सम्बन्धी कायग, 
11. गाउँ तथा नगरमा बहपु्रकोप प्रमतरोधी िवनसंवहता तथा िवनसम्बन्धी मापदण्ड कायागन्वयनमा समन्वय र 

सहजीकरण सम्बन्धी कायग ।  
12. स्थानीय तहमा िउूपयोग योजना कायागन्वयनमा समन्वय, 
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३. स्थानीय तह िमता ववकास महाशाखा 
1. सावगजमनक पदामधकारी, स्थानीय तहका जनप्रमतमनमध तथा कमगचारीको िमता ववकास सम्बन्धी नीमत, 

मापदण्ड, योजना, कायगक्रम, पाठ्यक्रम तजुगमा, कायागन्वयन र समन्वय सम्बन्धी कायग, 
2. स्थानीय तहको संस्थागत सदृृढीकरण तथा सशजिकरण सम्बन्धी कायग, 
3. स्थानीय तहको जनशजि ववकास नीमत, योजना तथा कायागन्वयन सम्बन्धी कायग, 
4. ववकासका बहआुयाममक र अन्तरसम्बजन्धत ववषयहरुको कायागन्वयनमा िमता ववकास सम्बन्धी कायग, 
5. स्थानीय तहको न्यावयक समममतको िमता ववकास सम्बन्धी कायग,  
6. स्थानीय तहको िमता ववकास सम्बन्धी कायगमा ववषयगत मन्रालयसँगको सम्पकग , सहयोग तथा 

समन्वय सम्बन्धी कायग, 
7. स्थानीय तहको िमता ववकास सम्बन्धमा स्थानीय ववकास प्रजशिण प्रमतष्ठानसंगको समन्वय र सहकायग 

सम्बन्धी कायग, 
8. सूचना, अमिलेख तथा ववद्यतु्तीय शासन सम्बन्धी नीमत, कानून, योजना, कायगक्रम तथा समन्वय 

सम्बन्धी कायग, 
9. सूचना संकलन, संग्रह, अमिलेख र प्रकाशन सम्बन्धी कायग, 
10. मन्रालय तथा स्थानीय तहमा आधमुनक सूचना प्रववमधको ववकास र उपयोग सम्बन्धी कायग, 
11. सशुासन प्रवर्द्गन तथा उजरुी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायग, 
12. स्थानीय आमथगक ववकासमा सहयोग तथा सहजीकरण सम्बन्धी कायग, 
13. स्थानीय स्रोत पररचालन सम्बन्धी नीमतगत अध्ययन अनसुन्धान तथा ववश्लेषण सम्बन्धी कायग,  
14. स्थानीय तहका राजश्व पररचालन िमतामा लेखाजोखा र सधुार सम्बन्धी कायग, 
15. संघीय प्रणाली सम्बन्धी श्रोत केन्र स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कायग, 
16. देहायका आयोग, समममत, प्रमतष्ठान, वविाग तथा मनकायको सम्पकग  महाशाखाको रुपमा कायग गने: 

-संघीय संसद 
-अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग,  
-राविय मानवअमधकार आयोग, 
-राविय प्राकृमतक श्रोत तथा ववत्त आयोग, 
-राविय सूचना आयोग, 
-राविय सतकग ता केन्र 
-स्थानीय ववकास प्रजशिण प्रमतष्ठान  
-प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कायगक्रम 

17. तोवकए बमोजजमका अन्य कायग । 
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(क) स्थानीय तह िमता ववकास शाखा  
1. स्थानीय तहका सावगजमनक पदामधकारी, जनप्रमतमनमध तथा कमगचारीको िमता ववकास सम्बन्धी (सबै 

प्रकारका तामलम, गोष्ठी, कायगशाला, अमिमखुीकरण आदद) नीमत, योजना, कायगक्रम तजुगमा तथा 
कायागन्वयन, 

2. स्थानीय तहको िमता ववकास सम्बन्धी कायगमा सङ्घीय तथा प्रादेजशक ववषयगत मन्रालय, अन्तर 
स्थानीय तह, सरकारी (जस्तै स्थानीय ववकास प्रजशिण प्रमतष्ठान, Staff College, ववमिन्न ववश्वववद्यालयहरु, 
अनसुन्धान केन्रहरु आदद) तथा गैरसरकारी संस्था, ववकास साझेदारसंग सम्पकग , सहयोग, सञ्चार तथा 
समन्वय, 

3. मन्रालयको कायगिेरसंग सम्बजन्धत ववषयमा जनशजि ववकास नीमत, योजना तथा कायागन्वयन, िमता 
ववकासका श्रोत सामाग्री ववकास सम्बन्धी कायग, 

4. स्थानीय तहको संस्थागत सदुृढीकरण तथा सशजिकरण सम्बन्धी कायग, 
 
(ख) स्रोत पररचालन समन्वय शाखा 
1. स्थानीय राजश्व पररचालन सम्बन्धी नीमतगत अध्ययन अनसुन्धान तथा ववश्लेषण सम्बन्धी कायग, 
2. स्थानीय तहको आन्तररक श्रोत साधनको पवहचान र पररचालनमा सहजजकरण तथा समन्वय सम्बन्धी 

कायग,   
3. स्थानीय राजस्वको आधार ववस्तारमा प्रोत्साहन र प्रवद्धगन सम्बन्धी कायग, 
4. स्थानीय राजस्व सूचना तथा तथयाकं आदान प्रदान प्रणाली ववकास, अनसुन्धान र प्रकाशन सम्बन्धी 

कायग,   
5. स्थानीय आमथगक ववकास सम्वन्धी कायगमा सहजजकरण, 
6. स्थानीय तहको राजश्व पररचालन िमता लेखाजोखा र सधुार सम्बन्धी कायग, 
7. राजश्व पररचालनमा स्थानीय तहमा उत्कृष्ट देजखएका कायगको अन्य स्थानीय तहसँग अनिुव आदान प्रदान 

सम्बन्धी कायग,  
8. स्थानीय तहको राजश्व पररचालनमा िएका वववाद समाधानका लामग समन्वय सम्बन्धी कायग, 
9. स्थानीय राजस्वको मलु्याङ्कन सम्बन्धी कायग, 
10. स्थानीय तहको प्राकृमतक श्रोत साधन सम्बन्धी कर तथा राजस्व व्यवस्थापनमा सहयोग र समन्वय 

सम्बन्धी कायग, 
11. स्थानीय तहको वावषगक आयव्ययको अमिलेख र वावषगक प्रमतवेदन प्रकाशन सम्बन्धी कायग, 
12. राविय प्राकृमतक श्रोत तथा ववत्त आयोगको सम्पकग  शाखाको रुपमा कायग गने  । 
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(ग) सूचना तथा प्रववमध शाखा  
 
सूचना तथा सशुासन ईकाइ: 
1. सूचना अमधकारीको काम, कतगव्य र अमधकारको प्रयोग गने सम्बन्धी कायग, 
2. सूचना संकलन, संग्रह, अमिलेख र प्रकाशन सम्बन्धी कायग, 
3. स्थानीय तहको सफल अभ्यासहरुको प्रचार प्रसार र प्रकाशन गने, 
4. सशुासन प्रवद्धगन तथा गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कायग, 
5. अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, राविय सूचना आयोग तथा राविय सतकग ता केन्रको सम्पकग  

ईकाईको रुपमा कायग गने ,  
6. संसद ररपोवटगि सम्बन्धी कायग ।  

 
सूचना प्रववमध ईकाई: 
1. ववद्यतु्तीय शासन सम्बन्धी नीमत, कानून, योजना, कायगक्रम तथा प्रणालीको ववकास र प्रवद्धगन एवं 

समन्वय सम्बन्धी कायग, 
2. केन्र तथा स्थानीय तहमा सूचना प्रणाली सम्बन्धी कायगको परामशग तथा समन्वय गने कायग,  
3. िौगोमलक सूचना प्रणाली सम्वन्धी कायग, 
4. वेिसाइट व्यवस्थापन र संचार प्रववमधसंग सम्बजन्धत कायग | 
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४. कमगचारी प्रशासन महाशाखा  
1. नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल आमथगक योजना तथा तथयाङ्क सेवा, नेपाल इजन्जमनयररङ सेवा मसमिल 

समूह जनरल उपसमूह, ववववध सेवा तथा यी अन्तगगतका समूह तथा उपसमूहहरुको संचालन,  
2. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कमगचारीहरुको न्यूनतम शैजिक योनयता सम्बन्धी नीमत, कानून र 

मापदण्ड सम्बन्धी कायग, 
3. मनजामती सेवाका सबै पद तथा पदामधकारीहरुको लामग कायग वववरण तयारी तथा अद्यावमधक, 
4. संघीय मनजामती कमगचारीहरुको अन्तर मन्रालय सरुवा, 
5. संघीय मनजामती कमगचारीहरुको परुस्कार र दण्ड सम्वन्धी कायग, 
6. कानूनी राय÷परामशग, आदेश तथा फैसला कायागन्वयन सम्बन्धी कायग, 
7. बढुवा समममतको सजचवालय सम्वन्धी कायग, 
8. संघीय मनजामती कमगचारी प्रशासनको केन्रीय कमगचारी मनकाय सम्बन्धी कायग, 
9. प्रशासकीय अमिलेख र तथयांक सम्बन्धी कायग, 
10. आमथगक प्रशासन तथा वेरुज ुसम्बन्धी कायग, 
11. आन्तररक तथा जजन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायग, 
12. नेपाल सरकारका अस्थायी र आवमधक प्रकृमतका आयोजनाहरुको अस्थायी दरवन्दी स्वीकृती सम्बन्धी 

कायग, 
13. देहायका आयोग, समममत, प्रमतष्ठान, वविाग तथा मनकायको सम्पकग  महाशाखाको रुपमा कायग गने: 
- प्रशासकीय अदालत 
- मनजामती वकतावखाना 
14. अन्य महाशाखामा उल्लेख निएका तथा तोवकए बमोजजमका अन्य कायग । 

क. संघीय र प्रादेजशक कमगचारी प्रशासन शाखा  
1. नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल आमथगक योजना तथा तथयाङ्क सेवा, नेपाल इजन्जमनयररङ सेवा मसमिल 

समूह जनरल उपसमूह, ववववध सेवा तथा यी अन्तगगतका समूह तथा उपसमूहहरुको संचालन सम्बन्धी 
कायग,  

2. बढुवाको लामग मसफाररश िएका कमगचारीका बढुवा, मनयजुि र पदस्थापन सम्वन्धी कायग, 
3. मनजामती कमगचारी प्रशासन सम्बन्धमा अपनाउने नीमत मनधागरण सम्वन्धी कायग, 
4. लोक सेवा अयोगवाट मसफाररस िै आएका उम्मेदवारहरुको मनयजुि र पदस्थापना सम्वन्धी, 
5. फाजजल तथा अमतररि समूहमा रहेका कमगचारीहरुको व्यवस्थापन सम्वन्धी कायग, 
6. मनजामती सेवाका कमगचारीहरुको अन्तर मन्रालय सरुवा, सरुवा सहमती, काज र मनयजुि मसफाररश 

सम्बन्धी कायग, 
7. मनजामती कमगचारीहरुको वविागीय सजाय तथा दण्ड सम्बन्धी कायगहरु,  
8. मनजामती सेवामा कायगरत कमगचारीहरुको सेवा, समूह, उपसमूह पररवतगन सम्वन्धी मसफाररश लोक 

सेवा आयोगमा पठाउने कायग, 
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9. कुनै खास मबषयमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले तोकेको कम सम्पन्न (भ्रमण, बैठक, अध्ययन, 
अनसुन्धान,आदद) िैसकेपमछ सम्बजन्धत महाशाखा प्रमखुलाई सम्बोधन गरी प्रमतवदेन गने,गराउने, 

10. प्रशासकीय अदालतको सम्पकग  शाखाको रुपमा कायग गने । 

ख. स्थानीय तह कमगचारी प्रशासन शाखा 
1. स्थानीय तहमा नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल आमथगक योजना तथा तथयाङ्क सेवा, नेपाल इजन्जमनयररङ 

सेवा मसमिल समूह जनरल उपसमूह, ववववध सेवा तथा यी अन्तगगतका समूह तथा उपसमूहहरुको 
संचालन सम्बन्धी कायग,  

2. यस मन्रालयले सेवा समूह सञ्चालन गने स्थानीय तहमा खवटएका र खवटने प्राववमधक कमगचारी 
प्रशासन सम्बन्धी कायग गने, 

3. स्थानीय तहमा बढुवाको लामग मसफाररश िएका कमगचारीका बढुवा मनयजुि र पदस्थापन सम्वन्धी 
कायग गने, 

4. स्थानीय तहमा मनजामती कमगचारी प्रशासन सम्बन्धमा अपनाउने नीमत मनधागरण सम्वन्धी कायग गने, 
5. लोक सेवा आयोगवाट मसफाररस िै आएका उम्मेदवारहरुका स्थानीय तहमा मनयजुि र पदस्थापना 

सम्वन्धी कायग गने, 
6. स्थानीय तहमा फाजजलमा रहेका कमगचारीहरुको व्यवस्थापन गने, 
7. स्थानीय तहमा मनजामती सेवामा कायगरत कमगचारीहरुको सेवा, समूह, उपसमूह पररवतगन सम्बन्धी 

मसफाररश लोक सेवा आयोगमा पठाउने, 
8. स्थानीय तहहरुमा कमगचारी पगु नपगुको अवस्था यवकन गरी नपगु कमगचारी खटाउने, 
9. स्थानीय तहहरुबाट कमगचारी प्रशासन सम्बन्धी राय माय िएमा पेश गरी मनणगयानसुार राय पठाउने, 
10. सबै स्थानीय तहहरुलाई कमगचारी वववरण अद्यावमधक गनग लगाई सोको अमिलेख व्यवस्थापन गने, 
11. कुनै खास मबषयमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले तोकेको कम सम्पन्न (भ्रमण, बैठक, अध्ययन, 

अनसुन्धान आदद) िैसकेपमछ सम्वजन्धत महाशाखा प्रमखुलाई सम्बोधन गरी प्रमतवदेन गने, गराउने । 
 

ग. बढुवा व्यवस्था शाखा 
1. मनजामती सेवाका कमगचारीहरुको बढुवा समममतको सजचवालयको रुपमा कायग सम्पादन गने, 
2. मनजामती सेवाका कमगचारीहरुको कायग सम्पादन मूल्याकंन फारामहरुको संकलन, ववश्लेषण तथा 

आवश्यकता अनसुार प्रमाणीकरण गने, 
3. मन.से.मन. वमोजजम तोवकएको आधारमा बढुवाको लामग कमगचारीहरुको योनयताक्रमका लामग 

आवश्यक मूल्यांकन गरी बढुवाको प्राथममकताक्रम मनधागरण गने, 
4. बढुवा समममतवाट बढुवाको लामग मसफाररश िएका कमगचारीहरुको नाम प्रकाजशत गने, 
5. बढुवा मसफाररश उपर परेका उजरुी सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगवाट माग िई आएकोमा प्रमतवक्रया 

पठाउने, 
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6. बढुवा सम्वन्धी परेका उजरुी÷मरु्द्ाका सम्बन्धमा अदालतमा राय, जवाफ, प्रमतवक्रया पठाउने, 
7. बढुवा हनेु कमगचारीहरुको मनयजुिका लामग पराचार गने, 
8. बढुवा सम्वन्धी माममलामा राय परामशग ददने, 
9. सम्वद्धता मनधागरण सम्वन्धी कायग गने, 
10. समयमा कायग सम्पादन मूल्याङ्कन िनग छुट िएका कमगचारीको कायग सम्पादन मूल्याङ्कन िनग सहममत 

ददने सम्बन्धी कायग, 

(घ) आमथगक प्रशासन शाखा 
1. ववमनयोजन, धरौटी राजश्वको लेखा अद्यावमधक गने र सम्बजन्धत कागजात सरुजित राख्न,े 
2. मन्रालयको स्वीकृत बजेट मनकासा प्राप्त गने, 
3. लेखापरीिण गराउने, पेश्की र बेरुजकुो लगत राख्न,े सम्परीिण गराउने एवं फछ्र्यौट गने र 

अद्यावमधक गराउने सम्बन्धी कायग, 
4. मातहतका मनकायलाई अजख्तयारी र मनकासा ददने, 
5. आवश्यक प्रमतवेदन फाराम तयार गराई सम्बजन्धत मनकायमा पठाउने, 
6. प्रचमलत आमथगक कानूनद्धारा मनददगष्ट कायग । 
7. मन्रालयको वावषगक वजेट तथा कायगक्रम तजुगमा सम्वन्धी कायगमा योजना तथा अनगुमन शाखासंग 

समन्वय र अन्य शाखासंग समन्वय गरी आवश्यक कायग गने, 
8. स्थानीय तहलाई पठाइने अनदुानको अजख्तयारी सम्बन्धी कायग, 
9. स्थानीय तहको कानून बमोजजम लेखापरीिणमा सहजजकरण गरी बेरुज ु उपर मन्रालयको मनदेशन 

पठाउने, 
10. मन्रालयको वावषगक बजेट तजुगमा (साधारण), मनकासा एवं खचगको प्रबन्ध सम्बन्धी कायग, 
11. शाखाहरूलाई लजजवष्टक सपोटगको लामग बजेट व्यवस्था सम्बन्धी कायग, 
12. स्थानीय तहको लेखापरीिणको मापदण्ड कायागन्वयनमा सहयोग । 

 

ङ आन्तररक व्यवस्थापन शाखा 
1. संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय र अन्तगगतका मनकायहरुका कमगचारीहरुको कमगचारी 

प्रशासन सम्वन्धी कायग, 
2. मन्रालयको िवन, मेजशनरी लगायत सबै साधनको ममगत, संचार, मललाम, ममनाहा र कायागलय 

सरसफाई सम्वन्धी कायग, 
3. dGqfno / cGtu{tsf ;fdfu|Lx¿sf] vl/b, e08f/0f / Joj:yfkg ;DjGwL sfo{ .  

4. dGqfnosf] vl/b OsfO{ ;DaGwL sfo{ . 

5. अन्तराविय सहायता वा प्राववमधक सहयोगबाट प्राप्त सामानहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायग, 
6. sd{rf/L a}7s ;DjGwL sfo{, 

7. मन्रालयको आन्तररक बजेट व्यवस्थापन सम्वन्धी कायग, 
8. मन्रालयको मूल दताग चलानी, जनसम्पकग  सम्बन्धी कायग, 
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9. सवारी साधनहरुको व्यवस्था सम्वन्धी कायग, 
10. मन्रालयका मन्री र सजचवको सजचवालय व्यवस्थापन सम्बन्धी कायग, 
11. मन्रालय,आयोजनाको जजन्सी मनरीिण,प्रमतबेदन तयार तथा मनयमानसुार कागज धलु्याउने कायग, 
12. अमतररि समूहमा दरवन्दी रही यस मन्रालयमा जजम्मेवारी तोवकएका कमगचारीहरुको व्यवस्थापन 

गने, 
13. स्थानीय तहका कमगचारीका सम्पजत्त वववरण सम्बन्धी कायग, 
14. स्थानीय तहको चल अचल सम्पजत्त व्यवस्थापनमा सहजजकरण सम्बन्धी कायग, 
15. मन्रालय र अन्तगगत आयोजनाहरुमा आवश्यक अस्थायी दरवन्दी सजृना गरी स्वीकृत गने सम्बजन्ध 

कायग, 
16. मन्रालय र अन्तरगत कमगचारीहरुको कायगसम्पादन मलु्याङ्कन सम्बन्धी कायग, 
17.  मन्रालय वा अन्तगगतका मनजामती कमगचारीहरुको परुस्कार सम्वन्धी कायग गने, 
18. मन्रालय अन्तगगत राजपर अनंवकत पदहरु लगत ववज्ञापनको लामग लोक सेवा आयोगमा पठाउने, 
19. पसु्तकालय व्यवस्थापन सम्बन्धी कायग, 
20.  मनजामती वकतावखानाको सम्पकग  शाखाको रुपमा कायग गने, 
21.  अन्य शाखामा नतोवकएका कायगहरु, 

च. काननु तथा फैसला कायागन्वयन शाखा  
1. मन्रालय र अन्तगगत मनकायहरुका लामग आवश्यक ऐन, मनयम तजुगमा र संशोधन सम्बन्धी 

कायग | 
2. स्थानीय तहको नमनुा काननु मापदण्ड र ढाँचा सम्बन्धी ववषयमा राय सम्बन्धी कायग | 
3. मन्रालय र अन्तगगत मनकायलाई कानूनी राय र परामशग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कायग | 
4. नेपाल राजपरमा प्रकाशन गनुगपने सूचना सम्बन्धी कायग | 
5. मन्रालय पि हनेु सजन्ध, सम्झौता, करार, समझदारीपर समेतका ववषयमा कानूनी राय 

उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कायग | 
6. मन्रालयको तफग बाट वफराद्पर ,प्रमतउत्तरपर, ररट मनवेदन, मलजखत जवाफ, पनुरावेदनपर 

तयार गरी सम्बजन्धत मनकायमा पठाउने कायग | 
7. मन्रालयसँग सम्बजन्धत अदालती फैसलाको अमिलेख तथा कायागन्वयन सम्बन्धी कायग | 
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५. कमगचारी समायोजन तथा संगठन ववकास महाशाखा  
1. संघीय मनजामती सेवा सम्बन्धी कानूनको तजुगमा, कायागन्वयन, संशोधन र परामशग सम्बन्धी कायग, 
2. संगठन तथा व्यवस्थापन सिेिण सम्बन्धी नीमत, कायागन्वयन र समन्वय सम्बन्धी कायग,   
3. संघीय मनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा संचालन सम्बन्धी नीमत, कानून र मापदण्ड तथा 

सेवा, समूह र उपसमूहको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायग,   
4. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कमगचारी समायोजन सम्बन्धी कायग, 
5. कमगचारी समायोजनका लामग संगठन तथा व्यवस्थापन सवेिण गने कायग, 
6. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने पदहरुको दरबन्दी मसजगना सम्बन्धी नीमत र मापदण्ड सम्बन्धी 

कायग,   
7. संघमा रहने मन्रालय¸ वविाग र केन्रीय मनकायहरु र ती मातहत रहने कायागलयहरुको संगठन 

संरचना र दरवन्दी मनधागरण, स्वीकृमत र पररमाजगन सम्बन्धी कायग, 
8. ववशेष पद र ववशेषज्ञ पद मसजगना सम्बन्धी कायग, 
9. संघीय मनजामती सेवा र अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय 

तहमा समायोजन र अन्तर प्रदेश कमगचारी समन्वय एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी कायग,   
 

क. कमगचारी समायोजन शाखा क (राजपरावंकत) 
1. कमगचारी समायोजन मनयमावलीको मस्यौदा तयारी गने 
2. संघ र प्रदेशको मनजामती सेवा ऐन मस्यौदा तयारी कायगमा सहयोग गने 
3. स्थानीय सेवा ऐनको मस्यौदा तयारी कायगमा सहयोग गने 
4. कमगचारी समायोजनका आधार र मापदण्डलाई प्रचमलत ऐन, कानून अनसुार तयारी गने,  
5. मनजामती सेवाको स्वीकृत संगठन संरचना र दरवन्दी वववरण संकलन गने, 
6. कमगचारी समायोजन सम्बन्धमा समायोजन ऐन मनयमावली अनसुार राजपरावङ्कत कमगचारीसंग 

सम्बजन्धत वववरण संकलन गने, 
7. कमगचारीहरुको वववरणलाई मनजामती वकतावखानाको अमिलेखमा दरुुस्त गनग लगाइ समायोजनका 

लामग सफ्टवेयर तयारी, वववरण प्रशोधन गने गराउने 
8. कमगचारीहरुको समायोजन सम्बन्धी पूणग वववरण तयार गरी सम्बजन्धत महाशाखामा मसफाररस 

साथ पठाउने,  
9. कमगचारी समायोजन सम्बन्धी सवालहरुको सम्बोधन सम्बन्धी कायगको सजचवालयको रुपमा काम 

गने,  
10. राजपरावङ्कत कमगचारी समायोजनसंग सम्बजन्धत अन्य कायगहरु गने, 
11. कमगचारी समायोजन तथा संगठन ववकास महाशाखाको कायगवववरणमा परेका कायगहरु आवश्यकता 

अनसुार गने । 



17 

 

ख. कमगचारी समायोजन शाखा ख (राजपर अनंवकत) 
1. कमगचारी समायोजन मनयमावली सम्बन्धी कायग गने, 
2. संघ र प्रदेशको मनजामती सेवा ऐन मस्यौदा तयारी कायगमा सहयोग गने 
3. स्थानीय सेवा ऐनको मस्यौदा तयारी कायगमा सहयोग गने 
4. राजपर अनंवकत कमगचारी समायोजनका आधार र मापदण्डलाई प्रचमलत ऐन, कानून अनसुार 

तयारी गने मनजामती सेवाको स्वीकृत संगठन संरचना र दरवन्दी वववरण संकलन गने,  
5. राजपर अनंवकत कमगचारी समायोजन सम्बन्धमा समायोजन ऐन मनयमावली अनसुार राजपर 

अनंवकत कमगचारीसंग सम्बजन्धत वववरण संकलन गने मनजामती सेवाको स्वीकृत संगठन संरचना 
र दरवन्दी वववरण संकलन गने,  

6. राजपर अनंवकत कमगचारी समायोजन सम्बन्धमा समायोजन ऐन मनयमावली अनसुार राजपर 
अनंवकत कमगचारीसंग सम्बजन्धत वववरण संकलन गनग,  

7. राजपर अनंवकत कमगचारीहरुको वववरणलाई मनजामती वकतावखानाको अमिलेखमा दरुुस्त गनग 
लगाई समायोजनका लामग सफ्टवेयर तयारी तथा वववरण प्रशोधन गने गराउने, 

8. राजपर अनंवकत कमगचारी समायोजन सम्बन्धी पूणग वववरण तयार गरी सम्बजन्धत महाशाखामा 
मसफाररससाथ पठाउने, 

9. राजपर अनंवकत कमगचारी समायोजन सम्बन्धी सवालहरुको सम्बोधन सम्बजन्ध कायगको 
सजचवालयको रुपमा काम गने, 

10. राजपर अनंवकत कमगचारी समायोजनसंग सम्बजन्धत अन्य कायगहरु गने, 
11. राजपर अनंवकत कमगचारी समायोजन तथा संगठन ववकास महाशाखाको कायगवववरणमा परेका 

कायगहरु आवश्यकता अनसुार गने । 
 

ग. संगठन ववकास शाखा 
1. कमगचारी समायोजनका लामग संगठन तथा व्यवस्थापन सवेिण गने,  
2. अमधकारसम्पन्न संघीय प्रशासमनक पनुसंचना समममतको सजचवालयको रुपमा कायग गने  
3. नेपाल सरकारको कायागलयहरुको संगठन तथा कायगववमधमा प्रिावकाररता ल्याउन आवश्यकता अनसुार 

अध्ययन गरी प्रमतवदेन तयारी गरी कायागन्वयन गने,  
4. केन्रीय संगठन ददनदशगन एवं पद व्यवस्था मनदेजशका सम्बन्धी कायग  
5. केन्रीय संगठन तामलका अद्यावमधक गरी प्रकाशन सम्बन्धी कायग 
6. नेपाल सरकारका मन्रालय, वविाग लगायतका मनकायहरुका साथै इकाइस्तरका संगठनहरुको 

संगठनात्मक सधुार सम्बन्धी कायग गने, 
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7. संगठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी राय परापशग सम्बन्धी कायग, 
8. नेपाल सरकार तथा संवैधामनक अंगहरुका लामग आवश्यक दरवन्दीहरु सजृना तथा खारेज गनग 

मन्रालय तहवाट सहममत तथा स्वीकृमत ददन कारवाही गने, 
9. ववमिन्न सरकारी मनकायहरुको लामग मौजदुा स्थायी दरवन्दी सम्वन्धी नीमत तथा आधार तैयार गने, 
10. मनजामती सेवाका पद तथा पदामधकारीहरुको सेवा÷समूह मनधागरण गने, 
11. सेवा,समूह वविाजनको कायगमा सधुारको लामग आवश्यक अध्ययन अनसुन्धान गरी प्रमतवेदन पेश गने, 
12. आवश्यकता अनसुार नया ँ सेवा÷समूहहरुको गठन र अनावश्यक सेवा÷समूहहरुको खारेज गने 

सम्बन्धमा सझुाव ददने, 
13. मनजामती सेवाका सबै पद तथा पदामधकारीहरुको लामग कायग वववरण सम्बजन्धत मन्रालयवाट तयार 

गराई अद्यावमधक गने, 
14. कायागलयको नाम पररवतगन सम्बन्धी कायग, 
15. ववशेष पद र ववशेषज्ञ पद लगायत मनजामती सेवाका अन्य ववववध पदहरु सजृना र खारेज सम्बन्धमा 

कारवाही गने, 
16. पद नाम मनधागरण गने र पररवतगन गनग मसफाररस सम्बन्धी कायग, 
17. ववमिन्न सेवा, समूह संचालन गने मन्रालय ववच समन्वय गने गराउने कायग, 
18. कुनै खास मबषयमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले तोकेको काम सम्पन्न –भ्रमण, बैठक, अध्ययन, 

अनसुन्धान, आदद) िैसकेपमछ सम्वजन्धत महाशाखा प्रमखुलाई सम्वोधन गरी प्रमतवदेन गने, गराउने । 
19. नेपाल सरकारवाट संचामलत अस्थायी प्रकृमतका आयोजनाहरुमा आवश्यक अस्थायी दरवन्दी सजृना 

गनग वैठकमा िाग मलने, 
 



19 

 

६. प्रशासन सधुार तथा जनशजि ववकास महाशाखा 
1. राविय मनजामती सेवा नीमत सम्बन्धी कायग,   
2. संघीय मनजामती तथा अन्य संघीय सरकारी सेवाका मनवृजत्तिरण लगायत अवकाशजन्य 

सवुवधासम्बन्धी नीमत, कानून र मापदण्ड र व्यवस्थापन सम्बन्धी कायग,   
3. सावगजमनक सेवा प्रवाह सम्बन्धी नीमत, कानून र मापदण्ड सम्बन्धी कायग,   
4. प्रशासमनक सधुार सम्बन्धी नीमत, योजना, समायोजन र समन्वय सम्बन्धी कायग,   
5. कमगचारी कल्याण सम्बन्धी नीमत, कानून र मापदण्ड सम्बन्धी कायग,   
6. व्यवस्थापन परीिण सम्बन्धी नीमत, योजना तथा कायगक्रम संचालन र समन्वय, 
7. प्रशासन सधुार सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान तथा नीमत तजुगमा र कायागन्वयन  
8. संघीय मनजामती तथा अन्य सरकारी सेवाको तामलमसम्बन्धी नीमत, कानून र मापदण्ड सम्बन्धमा 

अध्ययन, अनसुन्धान र ववकास सम्बन्धी कायग,   
9. स्वदेशी तथा ववदेशी अध्ययन, अवलोकन भ्रमण तथा तालीम सम्बन्धी कायग, 
10. नेपाल सरकारको नीमत र कायगक्रमको सफल कायागन्वयनका लामग आवश्कता अनसुार प्रशासकीय 

व्यवस्थापन र कायगववमधमा पनुरावलोकन, 
11. संघीय मनजामती कमगचारीको सेवा, सवुवधा तथा प्रोत्साहन सम्बन्धी कायग, 
12. रािसेवक कमगचारी संवद्ध संघ संस्था सम्बन्धी कायग गने 
13. देहायका आयोग, समममत, प्रमतष्ठान, वविाग तथा मनकायको सम्पकग  महाशाखाको रुपमा कायग गने: 
- नेपाल प्रशासमनक प्रजशिण प्रमतष्ठान 
- मनजामती अस्पताल 
- कमगचारी तामलम प्रमतष्ठान 

क. जनशजि योजना तथा ववकास शाखा  
1. संसद सेवा, स्वास्थय सेवा र न्याय सेवा बाहेकका सेवाहरुमा ररि रहेका राजपरांवकत पदहरुको 

लगत ववज्ञापनको लामग लोक सेवा आयोगमा पठाउने, 
2. जनशजि ववकासको लामग स्वदेशी तथा वैदेजशक अध्ययन,तालीम सम्बन्धी छारवृजत्त समममतको 

सजचवालय सम्बन्धी कायग गने, 
3. मनजामती सेवाका कमगचारीहरुलाई तालीमको आवश्यकता सम्बन्धी सवेिण र अधययन, 
4. नेपाल सरकारका ववमिन्न सेवाका कमगचारीहरुलाई ववमिन्न तालीम संस्थाहरु माफग त सेवा प्रवेश र 

सेवाकालीन तालीमको प्रवन्ध गने, 
5. नेपाल सरकारका ववमिन्न मनकायहरुबाट संचामलत तामलम सम्बन्धी आवश्यक योजना कायगक्रम 

तथा प्रजशिण ववमध र पाठ्यक्रमसँग सम्बजन्धत नीमत मनधागरण, 
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6. कमगचारीहरुको बृजत्त ववकास सम्वन्धी अध्ययन, अनसुन्धान र सझुाव सम्वन्धी कायगहरु, 
7. मनजामती सेवाका लामग आवमधक रुपमा जनशजि योजना तजुगमा र ववकास सम्बन्धी कायगहरु, 
8. नेपाल सरकारका ववमिन्न मनकायहरुवाट संचामलत तालीम कायगक्रमहरुको बीच समन्वय र 

अनगुमन, 
9. ववमिन्न तामलम संस्थाहरुवाट संचामलत तालीम कायगक्रमहरुको स्तर मनधागरण, 
10. राविय तामलम नीमत सम्बन्धी कायगहरु, 
11. सङ्घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयमा कायगरत कमगचारीहरुलाई अन्तरागविय स्तरमा 

अध्ययन÷तामलममा जान मनोनयन,पूवग स्वीकृमत र ववदा मसफाररश सम्वन्धी कायग, 
12. कुनै पमन समूह वा पदको लामग आवश्यक न्यूनतम शैजिक योगयता र पाठ्यक्रम सम्बन्धी लोक 

सेवा आयोगमा परामशग उपलव्ध गराउने, 
13. कुनै खास मबषयमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले तोकेको काम सम्पन्न –भ्रमण, बैठक, अध्ययन, 

अनसुन्धान,आदद) िैसकेपमछ सम्वजन्धत महाशाखा प्रमखुलाई सम्बोधन गरी प्रमतवदेन गने, 
गराउने, 
 

ख. प्रशासन सधुार तथा व्यवस्थापन परीिण शाखा  
1. नेपाल सरकारका ववमिन्न मनकायहरुको मनयममत तथा आकजस्मक व्यवस्थापन परीिण गरी सो 

को वावषगक प्रमतवदेन नेपाल सरकार समि पेश गने  
2. नेपाल सरकारका ववमिन्न मनकायहरुको सेवाग्राही सन्तषु्टी सवेिण गरर वावषगक प्रमतवेदन तयार गने  
3. मनजामती सेवा ऐन तथा मनयमावली बमोजजम अध्ययन, अध्यापन, लेखापरीिण व्यवसाय 

लगायतमा काम गनग वविागीय स्वीकृमत ददने, 
4. कुनै खास मबषयमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले तोकेको काम सम्पन्न (भ्रमण, बैठक, अध्ययन, 

अनसुन्धन,आदद) िैसकेपमछ सम्बजन्धत महाशाखा प्रमखुलाई सम्बोधन गरी प्रमतवेदन गने, 
5. उच्च स्तरीय प्रशासन सधुार कायागन्वयन तथा अनगुमन  समममतको सजचवालयको रुपमा कायग गने  
6. शासवकय सधुार तथा प्रशासन सधुार सम्बन्धी योजना तथा कायगक्रम कायागन्वयन, अनगुमन तथा 

मूल्याङ्कन, 
7. प्रशासन सधुार सम्वन्धी अध्ययन, अनसुन्धान तथा मन्रालयबाट हनेु प्रकाशन सम्बन्धी कायग 

(प्रशासन पमरका, स्वशासन, शासकीय खबर पमरका आदद) 
8. मनजामती कमगचारीहरुको आमधकाररक टे्रड यमुनयन लगायत संघ सस्थाहरु सम्बन्धी  कायगहरु 

गने, 
9. तलव ित्ता पनुरावलोकन समममत सम्बन्धी सजचवालयको रुपमा कायग गने, 
10. मनजामती सेवामा समावेशीकरण सम्बन्धी कायग गने, 
11. मनजामती सेवा सम्बन्धी अन्तरराविय सम्पकग  शाखाको रुपमा कायग गने, 
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12. नमनुा कायागलय सम्बन्धी कायग,  
13. व्यवस्थापन पररिण सम्बन्धी कायग, 
14. एवककृत घमु्ती सेवा सन्चालन सम्बन्धी कायग  

 
ग. कमगचारी कल्याण शाखा  

1. मनजामती कमगचारीहरुको सवुवधा एवं कल्याण सम्बन्धमा नीमत कानून योजना कायगक्रम तथा 
कायागन्वयन सम्बन्धी कायग र सो को अध्ययन, अनसुन्धान  

2. मनजामती कमगचारीले पाउने सवुवधा र सहमुलयत सम्बन्धमा मन्रालयको प्रमतमनमधत्व तथा राय 
सम्बन्धी कायग 

3. औषमध उपचारको थप आमथगक सहायता ददने कारवाही गने, 
4. मनजामती कमगचारी सन्तमत छारवृजत्त समममतको सजचवालय सम्बन्धी कायग, 
5. मनजामती कमगचारीको स्वास्थय बीमा सम्बन्धी कायग गने, 
6. सेवा मनवृत कमगचारीको हक वहत सम्बन्धी कायग गने, 
7. मनजामती कमगचारीलाई ददइने परुस्कार सम्बन्धी कायग, 
8. मनजामती कमगचारी अस्पतालको सम्पकग  शाखा 
9. मनजामती कमगचारी आवासीय ववद्यालय र मनजामती कमगचारी आवास सम्बन्धी कायग, 
10.  एवककृत पररवहन सेवाको समन्वय, संचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कायग गने, 

 

 
 


